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 نامهشیوه

ایست از نویسنده به مخاطب. هدف غایی از نوشته شدن و انتشار این اثر کتابی که در دست دارید هدیه

هیچ ایرادی  ای رایگان است، بازپخش آنآن است که محتوایش خوانده و اندیشیده شود. این نسخه هدیه

در صورتی که تمایل  .ی غیرسودجویانه از محتوای آن با ارجاع به متن آزاد استندارد و هرنوع استفاده

دارید از روند تولید و انتشار کتابهای این نویسنده پشتیبانی کنید، یا به انتشار کاغذی این کتاب و پخش 

حساب زیر واریز کنید و در پیامی تلگرامی )به نشانی به غیرانتفاعی آن یاری رسانید، مبلغ مورد نظرتان را 

@sherwin_vakili )( اعالم نمایید که مایل هستید این سرمایه صرف انتشار )کاغذی یا الکترونیکی

 ای از کتابها شود. چه کتاب یا چه رده

 6104 3378 9449 8383شماره کارت: 

 4027460349شماره حساب نزد بانک ملت شعبه دانشگاه تهران: 

 IR30 0120 0100 0000 4027 4603 49شماره شبا: 

 به نام: شروین وکیلی

همچنین برای دریافت نوشتارهای دیگر دکتر شروین وکیلی و فایل صوتی و تصویری کالسها و 

 ها دنبال کنید: شان را در این نشانیتوانید تارنمای شخصی یا کانال تلگرامهایشان میسخنرانی

www.soshians.ir 

(https://telegram.me/sherwin_vakili) 
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 پیش درآمد

 

، و از این رو شمایل و ساختاری پرداخته و شایسته های تجلی قدرت هستندگرانیگاه. ابرپهلوانان 1 

کنند، قهرمانان و پهلوانان در مسیر دگردیسی یافتن را سزاوارند. شخصیتهایی که ادیبان و مقدسان خلقشان می

روایتهایی از شکلِ کنند، شناسان تحلیلش میشناسان و روانشناسان و جامعهکوشند، و اسطورهبه ایشان می

اند.  ابرپهلوان، در هر تمدن و هر فرهنگی که از سطحی از پختگی و پیچیدگی گذر کند وجود خاصی از بودن

زا دارد، و این عالوه بر صفتِ دارد، و تفاوتش با پهلوانِ عادی در آن است که ماهیتی مسئله برانگیز و چالش

وجهِ مشترک تمام پهلوانان و شخصیتهای اساطیری است.  معنازایی و ارجمندی و خیال برانگیزی است که

ای از هستی ی گیتی، و الگوی ویژهابرپهلوان، گرانیگاهی معنایی است که شکلِ خاصی از حضور در پهنه

کند. و از ای پرفراز و نشیب را ترسیم میداشتن، روایتی بسیار دیریاب و مسئله برانگیز از بودن و زندگینامه

 م بخش بودنِ ابرپهلوانان و پیوند خوردنشان به اساطیری هیجان انگیز، پیشاپیش تضمین شده است.این رو الها

ابرپهلوانان شکلی ویژه و پرداخته از پهلوانان هستند. اینان گوهرهایی هستند که بر تارک پهلوانان  

شوند. از این رو ابرپهلوانان درخشند و از ترکیب شدنِ روایتهای ایشان، و بالیدن داستانهایشان برساخته میمی

ایرانی، به دلیلِ پیچیدگی و تناوری ساختِ پهلوانان در این تمدن است که چنین بحث برانگیز و دشواریاب 

ی فرهنگی خویش اند. ایران از معدود تمدنهایی است که شماری چنین بسیار از نامداران را در گسترهشده

شان گرفته تا مقدسانی وروش و داریوش با نقش تاریخی تعیین کنندهپهلوانانی مانند ک -پرورده است. از شاه

گیرند. این ای فراخ از تنوع جای میشهید، همچون مانی و حالج، با شخصیتهایی روبرو هستیم که در دامنه
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و نشیب  شمارِ زیادِ پهلوانان و الگوهای متنوع و معناهای متکثرِ بار شده بر ایشان، از سویی پیامد تاریخ پر فراز

های فرهنگی و اندرکنش ی ایران زمین است، و از سوی دیگر بر گستردگی و تنوع زیرسیستمو پرحادثه

ای غنی کند. به همین دلیل هم، اساطیر ایرانی به خزانهدیرپای اساطیر محلی اقوام گوناگون ایرانی داللت می

توان و بسیار نکات را از وارسی آن می ی پژوهش و کنکاش فراوان استماند که شایستهو دریایی ژرف می

 آموخت. 

ای که در اساطیر هر تمدنی وجود دارد، ابرپهلوانان های مفهومیتردید یکی از مهمترین گرانیگاهبی 

ی معناها و بنیادهای نظام اخالقی یک تمدن در آن متراکم ی تبلوری هستند که چکیدههستند. ابرپهلوانان نقطه

گذارند. از این رو، وارسی های تعریف ابرانسان در آن زمینه، خود را به نمایش میودِ شیرازهشوند و تار و پمی

ترین روشها برای تحلیل اساطیر یک تمدن است. به ویژه آنگاه که بحث به فهمِ ابرپهلوانان یکی از سرراست

های گوهای غایی و سرنمونیابد، چرا که ابرپهلوانان در واقع القدرت برسد، این موضوع اهمیتی بیشتر می

 شوند.پیکربندی مفهوم قدرت در یک تمدن هم محسوب می

تواند مورد کند و کاو قرار گیرد، چگونگِی ابرپهلوان شدنِ یکی از نکاتی که در مورد ابرپهلوانان می 

شخصیتهای اساطیری است. آنچه که مسلم است، ابرپهلوانان موجوداتی غیرعادی و برگزیده هستند که 

شان با ی مرسوم مردم دارند و کردارهای بزرگ و به یاد ماندنیهایی خارج از دامنهویژگیهای و توانایی

ای غیرعادی است، که در گردند. روایت زندگی یک ابرپهلوان، حماسهی قدرتی نامعمول ممکن میپشتوانه

ی آن ونش پیوند بخورد و در زمینههای مرسوم و یکنواخت و هنجارینِ آدمیان پیرامنهایت باید به زندگینامه

آوران شود، و نه سرمشقی برای تقلیدِ نامبگنجد، وگرنه ابرپهلوان به هیوالیی نامفهوم و پرسشی بزرگ تبدیل می

 و جویندگانِ نام و ننگ. 
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کند. آنان نیز در ی افراد عادی پیروی میی ابرپهلوانان معموال از ساختار عمومی زندگینامهزندگینامه 

نهند، و در شوند، معموال با پشت سر گذاشتنِ بحرانی در کودکی به سن بلوغ پا میای زاده میدل خانواده

گردند، تا آن که با مرگی به یاد ماندنی و شهادت جوانی با کردارهای غیرعادی و ارجمند خویش نامدار می

 رخت از جهان ببندند.  -معموال در سنین میانسالی –گونه 

بُر برای فهم معناهای غایی در یک فرهنگ است، و این کاری است ی ابرپهلوانان راهی میانزندگینامهوارسی 

 ی کنونی قصد پرداختن بدان را دارد. که رساله
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 بخش نخست: منشِ پهلوان

 

 ی کارکرد پهلوانانگفتار نخست: درباره

 

. پهلوان، عنصری اساطیری است و همچون تمام عناصر اساطیری، تنها تعریفی موضعی و وابسته 1 

ترین عنصرِ هر نظام توان از آن به دست داد. شکل استعالیی این منش، یعنی ابرپهلوان، شاید مرکزیبه متن می

شناختی باشد. به همان ترتیبی که اساطیر آفرینش چگونگی پیدایش چیزها و خاستگاه نظم حاکم بر طورهاس

دهند، روایتهای مربوط به پهلوانان نیز در هر فرهنگ، نظم حاکم بر زندگی انسانها و ماهیت گیتی را توضیح می

ی زیستنِ د که با ماجراهای خویش، و شیوههایی هستنوارهکنند. پهلوانان، انسانارزشهای اخالقی را تعیین می

شوند. هر گاه ارزشهای آن جامعه تبدیل میروند، و به تجلیخود، از هنجارهای مرسوم در جامعه فراتر می

 –ی خویش را به اعضای نوآمده ی معناییِ حاکم بر ارزشهای انسانیِ رایج در جامعهنظام فرهنگی، باید شبکه

را با  -یعنی مردم میانسال و سالخورده –ترِ خویش بیاموزاند، و اعضای باتجربه -یعنی کودکان و نوجوانان

شورِ شوقِ برخاسته از روایتی دالویز به حقانیت این ارزشها مومن سازد. کارکرد جامعه شناختی پهلوانان، 

 در یک جامعه است. های اوجِ کنش اخالقی همین حملِ ارزشهای انسانی و بازنمودن قله

گذراند، ی خود و با ماجراهایی که از سر میپهلوان شخصیتی تخیلی و اساطیری است که با کردارهای برجسته

ای شفاف، عناصر معنایی شود و همچون آیینهی آرمانیِ رعایت کنندگان این نظام اخالقی تبدیل میبه نمونه
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تاباند. از این رو، مهمترین وجه ساختاری را در خود باز میپیوسته با تعریف ابرانسان در یک نظام فرهنگی 

نقشِ آموزشی و انگیزش دهنده  "زیستنِ آرمانی"ی اوست، که همچون سرنمونی برای یک پهلوان، زندگینامه

ای اجتماعی است که شکوهمندترینِ حالت وجودیِ ممکن برای یک کند. پهلوان، به تعبیری، برساختهپیدا می

های تمدنی مختلف، ارزشهایی متکثر و گذارد. نظامهای فرهنگی گوناگون و حوزهه نمایش میانسان را ب

دهند، و از این رو پهلوانان ی تعریف ابرانسان مورد استفاده قرار میغایتهایی متمایز را به عنوان دستمایه

اگون از هم عمل کنند. توانند همچون برچسبی برای تفکیک تمدنها و فرهنگهای گونموجوداتی هستند که می

کند، خود بحثی الگوی تکامل شاخصها و مراکزی مفهومی که ابرانسان را در یک نظام اجتماعی رمزگذاری می

کنم که ابرانسان، طلبد. پس در اینجا تنها به گوشزد کردنِ این نکته بسنده میاست که فضا و مجالی دیگر را می

کاملی است که زیر فشارهای محیطی و در جریان روندی در مقام یک منش )عنصر فرهنگی( سیستمی ت

-گردد و نسخهشود و شاخه شاخه میمعنایی، در مسیر تاریخ دگرگون می -های نشانگانیدرونزاد از پویایی

زاید. پهلوانان، همچون هر نظام تکاملی هایی زورمند و کامیاب یا رنجور و کمخون را از دل خود بیرون می

هایی معنایی و مراکزی مقطعی از تاریخ در مقطعی از جغرافیا حضور دارند و همچون گرانیگاهدیگر، تنها برای 

کنند. هر سازمان دهنده، رفتار و کردار آدمیانِ درگیر با آن فرهنگ و نظام شخصیتی ایشان را صورتبندی می

 -عی و فرهنگییعنی سطوح سلسله مراتبی زیستی، روانی، اجتما –ی فراز ، در سطوح چهارگانه"من"

 کند. هایی متمایز صورتبندی میخویشتن را به صورت پیکره

، تنی است زیست شناختی، که نظامی شخصیتی در سطح روانی بر آن سوار شده است، و فرامنی جامعه "من"

وضعیت غایی  "من آرمانی"شناسانه آن را هنجار و اجتماعی کرده است و در نهایت روایتی فرهنگی به نام 

های جِ قابل انتظار برای آن را رمزگذاری نموده است. من، همچون پیازی با چهار الیه است که این تجلیو او

گیرد. در میان این چهار، منِ آرمانی، یعنی نمودِ من در سطح فرهنگی، ی چهارگانه را در بر میدر هم پیوسته
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مطلوب و حالت آرمانیِ قابل تصور ای از منشها و عناصر معنایی تشکیل یافته است که وضعیت از خوشه

کند. در هر نظام اجتماعی، مراکزی فرهنگی وجود دارند که کارِ تعریف منِ آرمانی برای من را رمزگذاری می

کنند. این مراکز، منشهایی هستند که روایتهایی از زندگی انسانهای خوب را برای اعضای آن جامعه تسهیل می

ای هستند که در این زمینه زاییده . قهرمانان و ضدقهرمانان، روایتهایی زندگینامهگیرندو بدِ مثالی را در بر می

شوند، تا همچون سرمشقهایی برای صورتبندی من آرمانی عمل کنند. بر مبنای این روایتهاست شده و تکثیر می

شود. گی ممکن میای در یک نظام فرهنکه تقلید یا پرهیز از کردارها، و خواستن یا نخواستنِ غایتهای ویژه

پهلوانان و ابرپهلوانان در این میان، منشهایی دیرپا، غول پیکر، بانفوذ، و محوری هستند که سایر روایتها در 

 یابند. آرایش مییابند و در جهت مغناطیسی این قطب اطرافشان سازمان می

که خواهان دستیابی به تعریفی  از این روست که درک و فهم ابرپهلوانان در فرهنگ ایرانی، برای تمام کسانی

، و بازسازی آن هستند،امری ضروری است. تنها با تحلیل و بازخوانی عناصر "ی ایرانیسوژه"روشن از 

های آرمانیِ رایج در تمدن ایرانی را در فراخنایِ توان ماهیتِ منمعناییِ نهفته در ابرپهلوانان است که می

گیری در مورد این عناصر مفهومی، و داوری در مورد ا پس از تصمیماش دریافت، و تنهتاریخی و جغرافیایی

 توان از بازسازی آن سخن گفت.روایتهای پهلوانان است که می

، وابسته است به فهمِ عمیقِ پهلوانانی "منِ ایرانی"، و به ویژه تعریفی کارآمد از "من"دستیابی به تعریفی نو از 

واره برای زایش انسانهای را صورتبندی کرده و همچون الگویی متن هاکه در طول تاریخی فرهنِگ ما، من

ی نوین، تنها با به دست دادنِ تعریفی نو از ابرانسان، یعنی اند. زایش سوژهبزرگ و تاثیرگذار عمل کرده

وضعیت آرمانی این منِ نوساخته ممکن است، و روایتهای ابرپهلوانی، حاملهایی فراگیر و کارآمد هستند که 

 سازند.فهم شدنِ این جایگاه نظری را ممکن میکثیر و همهت
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 ی ساختار پهلوانانگفتار دوم: درباره

 

های آدمیانِ عادی ای دارند که با زندگینامهواره هستند. یعنی زندگینامهپهلوانان، موجوداتی انسان 

-ی الگو شدنِ پهلوانان است. آدمیان، برای آن که با پهلوانان همذاتشباهتی بنیادین دارد. این شباهت، دستمایه

ای پنداری کنند و بتوانند شاخصهای شخصیتی ایشان را درونی ساخته، یا حتی آن را آرزو کنند، نیاز به کمینه

گنجاند، و ایشان را وادار ی را در قالبی انسانی میاز شباهت دارند. این شباهت همان است که روایتهای پهلوان

 های آدمیان عادی بروند. کند تا زیر بارِ بخش بندیِ مرسومِ زندگینامهمی

ایست که بخشهای کالسیکِ عمرِ یک انسان را در بر هر روایت پهلوانی، از نظر ساختاری، زندگینامه 

 که عبارتند از: گیرندگیرد. این بخشها روایتهایی را در بر میمی

پردازند که در نهایت به آشنایی پدر و الف( روایتهای پیش از زایش: این روایتها به حوادث و ماجراهایی می

 سازند.مادر پهلوان منتهی شده، و به وجود آمدن وی را ممکن می

ان نوزادی تهدید شود، و مخاطراتی که او را در زمب( روایتهای زایش: به روند زاده شدنِ پهلوان مربوط می

 کرده، و رخدادهای شگفتی که با زاده شدنِ وی پیوند خورده است.می

 گیرد.پ( روایتهای کودکی: ماجراهای پهلوان را تا پیش از آن که بالغ و برومند شود در بر می

ضمونی شود و معموال مت( روایتهای جوانی: ماجراهایی است که به دوران نوباوگی و جوانی پهلوان مربوط می

 رمانتیک و عاشقانه دارد.

شود و معموال علت وجودی وی ث( روایتهای میانسانی: اوج رخدادهای حاکم بر زندگی پهلوان را شامل می

 شود.در این بخش بازگو می
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کند و داستانهایی را شامل ج( روایتهای سالخوردگی: به خرد و حکمتِ پهلوان در زمان پیری داللت می

 کنند.روج وی از صحنه زمینه چینی میشود که برای خمی

شود. معموال در این مرحله دومین اوج در چ( روایتهای مرگ: به ماجراهای منتهی به مرگ پهلوان منحصر می

 شود.زندگی ایشان گنجانده می

ی یک آدم معمولی همریخت به این ترتیب آشکار است که یک روایت پهلوانی از نظر ساختار با زندگینامه

کند و او را در جایگاه ابرانسانها ی افراد عادی متمایز میاما، عنصری در آن وجود دارد که وی را از مرتبه است.

 دهد. برخی از این عناصر عبارتند از:قرار می

الف( پهلوان معموال با نیروهای فراطبیعی و جریانهای جادویی و توضیح ناپذیر و غیرروزمره پیوند خورده 

 است. 

کند و به نوعی اتصال کوتاه با ارتباطی نزدیک و ویژه با نیروهای قدسی و عناصر دینی پیدا می ب( پهلوان

 یابد.خدایان دست می

اش در رعایت اصولی خاص و سرسختی خویش برای وفاداری به چارچوبی پ( پهلوان به دلیل پایداری

 اخالقی، از آدمیان معمولی متمایز است.

کند و به این ترتیب رساند که هستی را دچار دگرگونی آشکار میبه انجام میت( پهلوان کرداری مهم را 

رساند خورد. پهلوان همان کسی است که کاری را به انجام میرفتارش تا حدودی با اساطیر آفرینش پیوند می

 که نظمِ امروزینِ حاکم بر گیتی، انعکاسی از آن است. 

ی جوامع رواج دارند و سرگذشت ستند که با شمار و تنوع زیاد در همهپهلوانان بر این اساس، اوجِ روایتهایی ه

کنند. پهلوان شکل خاصی از شخصیتهای مشهور است که قهرمانان، قدیسان، و افراد مشهور را صورتبندی می

به دلیل ارتباط نیرومندتر خود با نیروهای قدسی، و اثر ژرفتری که بر دگردیسی هستی گذاشته، شاخص است. 
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اش تفاوتی با مشاهیر عادی ندارد. اما این ساختار را با محتوایی وان، از نظر الگوی ساختاری زندگینامهپهل

کند و به همین دلیل هم به صورت سرمشقی اخالقی و گرانیگاهی معنایی اعتبار مدار ترکیب میعمیق و ارزش

 یابد. می

اند ها، قدیسان و ابرپهلوانان تکامل یافتهها، پهلوانمانهایی بسیار متنوع و پرشمار از قهردر فرهنگ ایرانی، رده

گذاریِ های فرهنگی موجوداتی دیرپا و ماندگار هستند، با نوعی انباشت و چینهو از آنجا که این فرآورده

 گونه روبرو هستیم. شخصیتهای سرمشق
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 گفتار سوم: انواع پهلوانان

 

ها ساختار توان تشخیص داد. هریک از این ردهی اصلی از پهلوانان را میدر اساطیر ایرانی، چند رده 

ها نمایند. از دید نگارنده مهمترینِ این ردهو کارکردی ویژه دارند و سیمای شخصیتی خاص را نمایندگی می

 عبارتند از:

پهلوانان که نظم دهنده، دادگستر، و نجات بخش هستند. معموال ایشان را با صفتهایی  -نخست( شاه 

دهند. در میان شخصیتهای تاریخی، این افراد معموال با مانند رهاننده و باشکوه و بزرگ مورد اشاره قرار می

 شوند.نامدار همسان دانسته میگذاران دودمانهای شاهی یا شاهنشاهان بزرگ و بنیان

شان شوند و از میان رفتندوم( پهلوانان شهید؛ شخصیتهایی هستند که در جوانی به ناحق کشته می 

 همواره با دریغ و درد و اندوه همراه است. 

سوم( پهلوانان ماجراجو: شخصیتهایی هستند که در جریان سفرهایی طوالنی و از سر گذراندن  

 یابند. راز و نشیب به غایتی مادی یا معنوی دست میماجراهایی پر ف

چهارم( پهلوانان جنگاور: رهبران قبایل و روسای خاندانهای اشرافی نیرومند هستند که سردارانی  

 شود.سرایی میی افسانههایشان در میدان نبرد دستمایهاند و دالوریبزرگ و آزموده

ر هستند که به خاطر بیدادشان و پیوندشان با اهریمن پنجم( ضدپهلوانان: مردانی جنگاور و دالو 

گذارند. تقریبا تمام این شخصیتها در اساطیر ایرانی، تباری ی نظام ارزشی پهلوانان را به نمایش میواژگونه

 انیرانی دارند.
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از  ی دیگری اصلی از پهلوانان، که کردارهایشان با جنگ در ارتباط است، باید دو ردهبه این پنج رده 

 شخصیتهای قهرمانی را نیز افزود:

های مقدس، که معموال ماهیتی رزمی ندارند و به خاطر ارتباطشان با نیروهای قدسی نخست: پیامبران و چهره

 شوند.آور مینام

دوم: نامدارانِ عاشق: شخصیتهایی هستند معموال بزمی، و نه رزمی، که به خاطر پایداری در عشق بانویی و 

 شود.بتهای ناشی از آن نامدار میپذیرفتن مصی

ی دیگری وجود ی اصلی از نظامهای شخصیتی اساطیری، و بر فراز آنها، ردهدر کنار این هفت رده 

ها شباهت دارند، دارد که به ابرپهلوانان تعلق دارد و اعضای آن به شکلی فرارونده و ترکیبی از عناصر سایر رده

ای از ارتباطهای ار است. هریک از این نظامهای اساطیری، در شبکهو فهم ماهیت آن هدف اصلی این نوشت

کارانی دارند، گیرند. هریک از این پهلوانان خویشاوندان، دوستان، دشمنان و پشتیبانان یا خیانتمتنی جای می

 یابد. پهلوان در ارتباط با ایشان نمود می "معنای"که 

کنند. این طی ویژه را با جفتهای متضاد معنایی خاصی برقرار میبه همین ترتیب، هریک از این پهلوانان ارتبا

ی روابط میان پهلوانان و ضدپهلوانان و سایر شخصیتها در بافتِ اساطیرِ بدان معناست که از دید نگارنده، شبکه

 ییک جامعه، همچون زبان، نظامی ساختار یافته از نمادها و نشانگان است که معناهایی ویژه را در شبکه

ی این کند. جفتهای متضاد معنایی خاصی در زمینهاختالفها و شباهتهای درونی خویش، ثبت و بازنمایی می

شوند. این در واقع الگوی ثبت ای از این مجرا صورتبندی میهای غایی ویژهشوند و مفهومروایتها برجسته می

جای تاکید بر وضعیت موجود، بر وضعیت ی یک جامعه است. تاریخی که به آمیز و لگام گسیختهتاریخِ تخیل

مطلوب و غایی تمرکز یافته است و رها از قید و بندهای مدارک تاریخی، بر بنیانِ تخیل و خالقیت هنری و 
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از سرنوشت تاریخی یک تمدن را به  -و معموال محبوبتر و اثرگذارتر –ای بدل ادبی خالقان اسطوره، نسخه

 دهد. دست می

شود، های معنایی آن، و مراکزی که زایش معنا در آنها انجام میمعنایی با شناسایی گرانیگاهدر کل، هر نظام 

ها معموال یک معنای منفرد نیستند، بلکه به صورت جفتهای متضاد، و قطبهای قابل تحلیل است. این گرانیگاه

در زبان باشد. در چارچوب شوند، و این گویا الگوی عمومی صورتبندی معنا مقابل هم در زبان صورتبندی می

شود. به این ترتیب، هریک از کوتاه می "جم"ی نظری نگارنده، این جفتهای متضاد معنایی را به سرواژه

ی ارتباطاتش کنند. به کمک وارسی جایگاه یک پهلوان در شبکههایی ویژه نیز ارتباط برقرار میپهلوانان با جم

توان های متقابل معنایی( مرتبط با آن، میهای )جفتشناسایی جمبا سایر شخصیتهای اساطیری، و با یاری 

ی ساختار اساطیری وی را به شکلی ریزبینانه مورد وارسی قرار داد. و این کاری است که در نخستین مرحله

 پژوهش خویش بدان خواهم پرداخت.
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 ی پهلوانماهیبخش دوم: نقش

 

 

 پهلوانان-گفتار نخست: شاه 

 

 پهلوان -سخن نخست: مفهوم شاه

 

 ای که هم از نظرسازند. ردهای مهم و برجسته از شخصیتهای اساطیری را بر می. شاه پهلوانان، رده1 

موقعیت ممتازشان در سلسله مراتب اقتدار دنیوی اهمیت دارند و هم از نظر پیوندی که با نیروهای قدسی و 

نماید که نخستین شکل از پهلوانِ اساطیری که در تاریخ کنند. در واقع چنین مینظمِ حاکم بر گیتی پیدا می

هایی که پهلوانی مایهاشد. کهنترین نقشپهلوان ب -تمدنهای گوناگون تکامل یافته باشد، شکلی از همین شاه

دهند، به شخصیتی سیاسی و پادشاهی مقتدر اشاره دارند که در مسلح را در نبرد با نیروهای اهریمنی نشان می

 شود. خو و مستقر کردن نظمی نو بر قلمرو خویش کامیاب میچیرگی بر نیروهای دشمن

های این رده را به دست مایهدارد و یکی از کهنترین نقش ی سوم پ.م تعلقلوح نارمر که به ابتدای هزاره

بر دشمنانش را روایت  -فرعون مصر –های نارمر ای نمادین است که ماجرای پیروزیدهد، در واقع کتیبهمی

کند. به همین ترتیب، کهنترین متن سومری که از نبرد شاهی به نام انمبارگسی با شاه شهری به نام ارت می
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کند نیز چنین وضعیتی دارد. گیلگمش نیز در ابتدای کار پادشاه شهداد در نزدیکی کرمان( حکایت می )احتماال

بینیم که در تاریخ تحول پهلوانان، الگوهایی که این شهر ارک در میانرودان بوده است، و به این ترتیب می

 شخصیتهای را با پادشاه ادغام نماید، تقدم و رواج بیشتری داشته است. 

شاه پهلوان، به این ترتیب، شکلی استعالیی شده و فرارونده از رهبرِ نظامیِ جامعه است. پادشاهی که  

به قدرت سیاسی دست یافته است و بر دشمنان خویش چیره شده، به ناچار باید ادعای مشروعیت خویش 

ی فراانسانی نیاز به این انگارهاش تقویت کند. پادشاه از سویی های غیرعادی و فراطبیعیرا با ارجاع به توانایی

دارد تا مشروعیت و مقبولیت حکومت خویش را تضمین نماید، و از سوی دیگر ناگزیر است به کردارهای 

 ای تجربی و عینی مسلح سازد. آمیز از  انسان برتر را به پشتوانهبزرگی دست یازد تا این تصویر اغراق

از دارند تا این مشروعیت را بپذیرند و آن سلطه را تاب آورند. به از سوی دیگر، مردم نیز به نظامی روایی نی

آید. زایش پهلوانان در دیالکتیک میان شاهان و مردم پدید می-این شکل، روایتهای اساطیری مربوط به شاه

ای پیچیده است از چندین و چند متغیر گوناگون. کردارهای شاهان تاریخی، پهلوان آمیزه-ی شاهاسطوره

کنند، های چیزها را به کمک کردار ایزدان تبیین میی داستانها و اساطیر دیرپاتر و کهنتری که خاستگاهبقایا

یابد، و گهگاه دستگاه تبلیغاتی های عامیانه تبلور میهای آرمانی از ابرانسان که در روایتهای مردمی و قصهانگاره

کند، در که روایتی رسمی از این شخصیت را پیشنهاد می -مانند شاهان نخستین هخامنشی –شاهی هوشمند 

 پهلوان را پدید آورند.  -ی شاهشوند تا اسطورههم آمیخته می

ای نمادین تشکیل یافته است که از سویی بر سرشت غیرعادی نظام مشروعیت پادشاه، به این ترتیب، از شبکه

ای از کردارهای درخشان و دستاوردهای کند، و از سوی دیگر مجموعهفراطبیعیِ شاه تاکید میهای و توانمندی

پهلوان را نباید  -کند. با این وجود، روایتهای مربوط به شاهپهلوانی را به عنوان داربست این روایت ایجاب می

ان نیز برای پذیرش حاکمیت تنها همچون ترفندی سیاسی از سوی نظام مستقر سیاسی تلقی کرد. چرا که مردم
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یک شاه، به روایتهای مشروعیت بخشی از این دست نیاز دارند، و گذشته از این چشمداشتهایی از پادشاه 

ی روایتهایی از این دست، و با تکیه بر عینیت یافتنِ کردارهای مطابق با آن خویش دارند که تنها در زمینه

 شود. طلبیده و برآورده می

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

شود که از طرفی دالیل برتری و چیرگی شاه را به کمک متغیرهایی مانند روایتی داستانی صورتبندی می

کند، و از طرف میهای غیرعادی وی، بخت و سرنوشت بلند، یا برخورداری از لطف ایزدان توجیه توانایی

کند که چگونه رفتار کردن به مثابه شاهی آرمانی را به پادشاه دیگر همچون برنامه و دستورکاری عمل می

نماید. نماید و انتظارات مردم از او، و متغیرهای مهم در شایسته پنداشته شدنش را صورتبندی میدیکته می

ای آورد، که او را به اجرای مجموعهمحبوبیت به ارمغان میپهلوان، نه تنها برای شاه مشروعیت و  -روایت شاه

سازد. به این ترتیب است که شخصیت مسئله برانگیزی ها و برآورده کردن شروطی کرداری پایبند میاز وظیفه

در یک نظام اجتماعی  -گذارد،که اراده و انتخابش بر زندگی شمار زیادی از آدمیان تاثیر می –مانند شاه 

یابد و حضورِ زورآورش هم تحمل شده، و هم به رسمیت شود و جایگاهی معنادار و مقبول میمی پذیرفته

 شود. شمرده می

برند، معموال مشکل کمتری در متقاعد کردنِ شاهانی که تاج و تخت را از پدران خویش به ارث می 

شان با ، به نسبت خونیمردمشان دارند. مشروعیت ایشان در نظامی سنتی که بر خاک و خون مبتنی است

گردد، و به این ترتیب این شاهان حتی بدون پشتیبانی روایتی اغراق آمیز از سجایای پادشاه پیشین باز می

کنند، و ی امور مملکت بپردازند. اما کسانی که بر شاهان مستقر شورش میتوانند به ادارهشان نیز میاخالقی

ای محروم ی خانوادگی و تاریخینهند، از چنین پشتوانهو را بنا میگذارانی که دودمانی نو و نظمی نبنیان

پهلوانان، به  -هستند و به ناگزیر باید آن را در قلمروی اساطیری بازسازی کنند. از این روست که اساطیر شاه
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اد اند و نظمی نو را بنیشود که در شرایطی نامساعد، بر نظمهای مستقر شوریدهویژه به کسانی مربوط می

 اند. کرده

این کنشِ پس زدنِ قواعد مرسوم و تاسیس قوانین نو، کاری است که به ویژه در شرایط آشوبگونه به خوبی 

کنند و از رهبری که در این قابل انجام است. به هنگامِ آشفتگی است که همگان نیاز به نظمی نو را درک می

پهلوانان، چیرگی بر شرایط آشوبزده است،  -ن کارکرد شاهنمایند. از این رو مهمتریراستا گام بردارد پیروی می

ی خدایان در ابتدای پیدایش گیتی همانند است. در و استقرار نظم بر گیتی، یعنی کاری که با کنش خالقانه

پهلوانان، عنصرِ بازسازی نظم هستی همواره در پیوند با نیروهای قدسی قرار دارد  -روایتهای اصلی و مهمِ شاه

 شود. پهلوان با یاری ایزدان و فرشتگان است که به انجام این کار بزرگ کامیاب می-و شاه

پهلوان عبارت است از شورش بر شرایطی ستمگرانه و -به این ترتیب، عنصر اصلی سیمای شاه 

شود. شورشی که به استقرار نظمی نو و نامطلوب، که معموال با آشوب و هرج و مرج همسان پنداشته می

ی کنشِ آفریدگارانِ پهلوان را به مرتبه -نینی دادگرانه و نوظهور منتهی شود، و به این ترتیب کردار شاهوضع قوا

شود که با سیمای پهلوان منتهی می-ای از شاهنظمِ حاکم بر گیتی بر کشد. این کنش، در نهایت به ترسیم انگاره

ماند و به پهلوان به خدایان می-رد. از این رو شاهخداوندِ مقتدر و ایزدانِ نیرومندِ حافظ نظم گیتی شباهتی دا

 همین دلیل هم در تمدنهایی مانند مصر و اکد، شاهان بزرگ برای خویش ماهیتی االهی قایل بودند. 

 

پهلوانان کهنترین الگوی صورتبندی پهلوانان و شخصیتهای اساطیری هستند.  -. از نظر تاریخی، شاه2 

های ی زمین، نخستین نشانههمزمان با ظهور نخستین تمدنهای کشاورز بر کره ی سوم پ.م ودر ابتدای هزاره

پهلوانانِ اساطیری نیز در تمدنهایی مانند سومر، مصر و ایالم پدیدار شد. این پهلوانان همگی موقعیتی سیاسی 
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سرزمینهای همسایه شان عموما به نبرد با شاهان کردند و شاهانی بودند که شرح ماجراهای دالورانهرا اشغال می

پهلوان بر -شد. کنشِ چیرگی بر دشمنان، خیلی زود با روایتهایی نمادین گره خورد که در آن شاهمحدود می

ی مشهورِ مایهکرد. به این ترتیب نقششد و بر آنها غلبه میهای اساطیریِ دیگرِ آشوب نیز گالویز مینماینده

پهلوان شکل گرفت. دشمنی که  -حشی است، در ارتباط با شاهپهلوانی که در حال کشتن اژدها یا جانوری و

ی نیروهای شر و عامل اصلیِ بروز آشوب بر ی نمایندهکرد، به تدریج به مرتبهپهلوان بر او غلبه می -شاه

 گونه، صورتبندی شد. زمین رسمیت یافت، و با رمزگذاریِ جانوریِ مرسوم برای نمایش عوامل آشوب

ا اوژن، قدمتی بسیار زیاد دارد، چندان که در نخستین آثارِ به جا پهلوانِ اژده-شاهی مایهظهور نقش 

رن بینیم. با این وجود، همزمان با آغاز عصر آهن در قهلوانان، صورتهای نخستینِ آن  را میپ -مانده از شاه

آهن، به نمادی  وی جنگی ی گردونهمایه در دستان قبایل آریاییِ به کار گیرندهدوازدهم پ.م بود که این نقش

یل شد. پیش از آن نیز این نماد از مجرای پادشاهی میتانی به هنر آشوریها منتقل پهلوانان تبد-عام برای شاه

رکیبهایی متنوع شد و تصویر مشهورِ شاهِ شیراوژن را پدید آورد، که بعدها برای هخامنشیان به ارث رسید و ت

 نتیجه داد. از چیرگی شاه بر هیوالیی جانوری را 

یرگی بر دشمن و الغای آشوب و استقرار نظم بود، خیلی زود با چپهلوان، که  -نقشِ بنیادینِ شاه 

 ای پیوند خورد، و آن هم عنصرِ نجات بخشی بود. عنصر اساطیری پیچیده

 نخستین متنی که در آن به ظهورِ ناجی در آخر زمان اشاره شده است، سرودهای گاهان است که در حدود

ی پیروزی سرمست . در این متن، زرتشت که از باده1قرن دوازدهم پ.م توسط زرتشت سروده شده است

                      
 .1388گاهان بنگرید به: وکیلی، شروین، زندِ گاهان،  ی برداشت نگارنده ازدرباره 1
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–کند که لقبش سوشیانس کشد، به فراز آمدن کسی اشاره میاست و جهانگیر شدنِ دین خویش را انتظار می

 یعنی نجات بخش است.  -به زبان اوستایی، سَئوشیَنتَه

ون نجات ابتدای کار از این واژه خود را در نظر داشته است و خویش را همچزرتشت به احتمال زیاد در 

یی پا به سن دیده که مردمان را از چنگال اهریمن خواهد رهاند. با این وجود، وقتی پیامبر آریابخشی می

گرفت. اصله فگذاشت و مقاومت قبایل ایرانیِ کوچگرد را در برابر آیین خویش دید، به تدریج از این باور 

اور رسیدند بی بلخ کشته شد، بی آن که آیینش جهانگیر شده باشد، پیروانش به این وقتی زرتشت در آتشکده

مبر را متحقق ی پیاکه منظور از سوشیانس ابرپهلوانی از نسل او بوده که در آینده ظهور خواهد کرد و وعده

ی تا در دریاچهاش نزد آناهیر زرتشت که نطفهخواهد ساخت. به این ترتیب، در روایت دینی سوشیانس را با پس

 چست به امانت نهاده شده، یکسان گرفتند. چی

 -شِ شاهبا این وجود، روایتِ نجات بخش، کارکردی چنان ارزشمند، و سازگاری چندان عمیقی با نق 

 پهلوان داشت که پس از چند قرن توسط جنگاوران و سردارانی متعدد مورد وامگیری واقع شد. 

ی ود و اندیشههفت قرن پس از کشته شدنِ زرتشت، زمانی که آیین او با دینهای دیگر ایران زمین درآمیخته ب

و کارِ دنجات بخشی نیز توسط خرده فرهنگهای مختلف وامگیری شده بود، شخصیتی استثنایی ظهور کرد که 

ا برای شرایط نوظهورِ ناشی از عصر وان رپهل -ی شاهبرجسته را همزمان به انجام رساند. او از سویی اسطوره

وی دیگر سکشاورزی پیشرفته بازسازی کرد، و عناصری کهن آن را زدود و عناصری جدید بدان افزود، و از 

یری است و این ادعا را به بهترین شکل تحقق بخشید. این شخصیت، کوروش پهلوانی اساط-ادعا کرد که شاه

 بزرگ هخامنشی بود.
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پهلوان است. همان طور که در نوشتاری دیگر  -در سیر تحول مفهوم شاهکوروش، شخصیتی مهم  

شناخته ی ناجی را نیز به طور کامل میتردید با آیین زرتشت آشنا بوده، و اسطوره، کوروش بی2امنشان داده

کم  ، اما از سازمان تبلیغی ایشان و مغانی که3است. این شخصیتِ برجسته، هرچند احتماال خود زرتشتی نبود

ی اقتدار خود سود جست. در تاریخ مدون یا بیش زیر تاثیر وی قرار گرفته بودند، برای گسترش دامنه

فرهنگهای انسانی، او نخستین کسی است که ادعا کرد ناجی است. ادعایی که بعدها توسط شمار بسیار زیادی 

کمال و انسجامِ آنچه کوروش از ماجراجویانِ کامیاب یا شکست خورده تکرار شد، ولی شروط آن هرگز با 

 انجام داد، برآورده نشد. 

ی عدهی تبلیغی گسترده و نیرومندِ مغان، خویش را همچون نجات بخشی که وکوروش به کمک شبکه 

ن را به ظهورش بر سر زبانهاست، بازنمود، و وقتی به قدرت دست یافت چنان با درایت عمل کرد که همگا

یره کننده و دوامِ کرد. رمزِ کامیابی دولت هخامنشی با آن گستردگی جغرافیاییِ خراست بودنِ این ادعا متقاعد 

دود زیادی به باورِ حاش نهفته نبود، که تا دور از انتظارش، تنها در قدرت نظامی یا نوآورانه بودنِ نظم سیاسی

اران سال مردم در مورد ماهیت شاهنشاه بستگی داشت. باوری که حتی پس از انقراض هخامنشیان نیز تا هز

 دوام آورد و کلیتِ چارچوب ذهنی تمام تمدنها در مورد اقتدار سیاسی را شکل داد. 

پهلوان که تا پیش از آن تنها به  -ی شاهرهبه این ترتیب، در حدود اواسط قرن ششم پ.م، اسطو 

کرد، با روایتِ ناجی نیز در آمیخت. به این اش بر دشمنان تاکید میزورآوری و پیروزمندیِ شاه و چیرگی

پهلوان تکامل یافت. یک روایت، تداوم همان سنت کهن بود  -ی شاهترتیب، دو روایتِ متفاوت از کارویژه

                      
 .1387های جاری به کوروش بزرگ بنگرید به: وکیلی، شروین، تاریخ کوروش هخامنشی، برای توضیح بیشتر در مورد اشاره 2
 .2، ج.1375بویس،  3
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ی آشوب، با بخشی به گیتی و کارکردش به عنوان از بین برندهپیوندش با نظم پهلوان را به دلیل -که شاه

خاست که برای نخستین بار دانست. این ایزدگونه دانستنِ شاه، از سنتی بسیار کهن بر میخدایان همسان می

ام شد پهلوان با خدایان ادغ-در مصر به شکلی موفق صورتبندی شده بود. در قلمرو مصر بود که مفهوم شاه

و تصویرِ ترکیبیِ یاد شده وضعیتی نهادینه شده یافت. در حدی که ایزدگونه بودنِ فرعون بخشی از ایدئولوژی 

 شد و ضامن مشروعیت شاه بود. رسمی حکومتی محسوب می

ی سوم پ.م، نرام سین ی هزارهاین الگو به طور همزمان در میانرودان نیز تکامل یافت. چنان که در میانه

را نقش کرد و به این ترتیب خود  "ایلو"ی در کنار نام خویش عالمت ستاره -ی شروکینِ بزرگنوه –اکدی

ی غنی . با این وجود، به دالیلی جامعه شناختی، در زمینه4ی خدایان از سایر شخصیتها متمایز کردرا با شناسه

ه شکلی که در شاهان ایالمی، گوتی، پهلوان چندان رواج نیافت. ب-و پرتالطم ایران زمین این برداشت از شاه

 شود. ی شاهان میانرودان اثری از این ایزدگونه پنداشتنِ شاه دیده نمیو بخش عمده

ه پهلوان بود ک-ای زمینی و دنیوی از شاههلوانِ ناجی به دست داد، نسخهپ-روایتی که کوروش از شاه 

شد. پس از اش شکل گرفته بود، هرچند به آن محدود نمیدر پیوند با آیین زرتشتی و یکتاپرستی سرسختانه

ه شدن را نوآوری کوروش، که توسط جانشینانش تثبیت شد، شاهنشاهان ایرانی دیگر امکانِ خداگونه دانست

ودند، دست یافته ب -یعنی نقشِ انسانیِ ناجی –از دست دادند، چرا که از سویی به ترکیبی موفق با نقشی دیگر 

ر آن خداوندِ ددواندند که یکتاپرستی محکمی در آن وجود داشت و ای دینی ریشه میدر زمینه و از سوی دیگر

 ای بسیار با آدمیان داشت. ای تعریف شده بود که فاصلهیگانه

                      
 .1369رو،  4
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تری که هلوان با ظهور تمدن هخامنشی دو شاخه شد. روایت کهنپ -ی شاهبه این ترتیب، اسطوره 

کرد و بر چیرگی نظم بر آشوب تمرکز داشت، شناختی تلقی میای هستیرتبهاز مپهلوان را بیشتر -کارکرد شاه

مدتی از صحنه کنار رفت،  و به جای آن روایتی نو نشست  پهلوان، برای-ی خداگونه پنداشتنِ شاهبا نتیجه

د آشوب کرد. شاهان هخامنشی نه تنها بر نقشِ نظم دهنده و ضان تاکید میپهلو -که بر کارکرد اخالقی شاه

ه با بدی بود. کردند و آن نیز گسترش نیکی و مبارزی دیگری نیز تاکید میخود آگاه بودند، که بر کارویژه

سرچشمه  گذاری و رعایت عدل و داد )داتَه( در شاهنشاهی هخامنشی داشت، از همین جااهمیتی که قانون

 شد.  گرفت، و در همین زمینه هم بود که مفهوم فره ایزدی صورتبندیمی

کرد، اما بر هلوان را برای حکمرانی تضمین میپ -فره ایزدی، نیرو و اقتداری بود که مشروعیت شاه 

توانست ی این مقام بود، میهلوان خداگونه که به خاطر تبار یا سرشت اهورایی خویش شایستهپ-خالف شاه

ش به کرد، نقشِ خویاه میشد یا گناز شاه سلب شود. در صورتی که شاه کرداری ضداخالقی مرتکب می

یب فره از وی داد و به این ترتعنوان حامی ارزشهای اخالقی و رهبر سپاه نیکی در برابر شر را از دست می

مدن ایرانی و تی سیاسی در شد. در این تعبیر، صورتبندی مفهوم فره که تاثیری بسیار عمیق بر نظریهجدا می

 اد. پهلوان رخ د -ی شاهبیعیِ بازتعریف بود که در اسطورهاش داشته است، پیامد طتمدنهای همسایه

ی غربی اوراسیا، تعبیرِ ی دو و نیم قرنیِ هخامنشیان بر تمام سرزمینهای متمدنِ نیمههرچند سلطه 

پهلوانِ خداگونه را از میدان به در نکرد. این -پهلوان را جهانگیر کرد، اما روایتِ کهنترِ شاه-کوروشی از شاه

کهنتر به لطف رواداری چشمگیر هخامنشیان برای مدتها در مصر باقی ماند و از آنجا به تمدنهای  ینسخه

ای به نام منتقل شد. به شکلی که وقتی جوان مقدونی دیوانه -به ویژه یونان –ی ایران زمین کوچک حاشیه

ی اهی چیره شود، این نسخهاسکندر موفق شد با پشتیبانی جمعیت شناورِ بزرگِ انباشته در بالکان بر شاهنش

صادر کرد، اعالم کرد ( پ.م 323بهار دلپذیرتر را برگرفت و در فرمان مشهوری که در سال دومِ حکومتش )
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. این فرمان البته در ایران زمین با تمسخر روبرو شد، و تنها همان 5که خداست و مردم باید او را بپرستند

ی کهنترِ تفسیر از آن گردن نهادند و این از آن رو بود که نسخه یونانیان و تا حدودی مصریان بودند که به

 پهلوان هنوز در این مناطق نیرو و توانی داشت.  -شاه

وقتی یونانیان زیر فشار پارتها از ایران زمین رانده شدند، گرانیگاه جمعیتی اروپا به سمت غرب  

یونانیان، یعنی رومیان بر صحنه پدیدار شدند، همین چرخیده بود و به این ترتیب وقتی شاگردانِ راست کیشِ 

پهلوانِ خداگونه را بر گرفتند. تاکید آگوسوتوس اکتاویانوس بر این که همچون خدایی پرستیده  -تفسیر از شاه

های امپراتوران پس از وی که جنگهایی بسیار را با مردمی مانند یهودیان بر سر نصب بت بازی، و دیوانه6شود

ی معنایی باید فهمیده شود. چرا که یهودیان به عنوان انداختند، در این زمینهمعبدها به راه میخویش بر 

ای از تمدنهای پرورده شده در دل ایران زمین، بسیار وامدار تمدن هخامنشی بودند و یکتاپرستی زیرشاخه

ی ناجی قرار تاثیر اسطورهپهلوان درآمیخته بودند که به شدت زیر -ی خود را با تصویری از شاهتندروانه

پهلوانِ ناجی بود، پس از اعدام شدن در میان -داشت. این نکته که عیسی مسیح، که یکی از مدعیانِ عنوانِ شاه

یهودیان همچنان به عنوان یک شخصیت سیاسی باقی ماند، اما در روم به پسر خدا و خودِ خدا تبدیل شد، 

ی تاریخی شاه پهلوان است، و برداشتهای متعارضی که از یک پدیدهای از ناهمخوانی این دو تفسیر از نشانه

 کردند. می

هرچند این بحث به موضوع ما ارتباطی اندک دارد، اما در اینجا باید به این نکته اشاره کنم که ظهور  

ه بود. ای از اساطیر پوشیده شدعیسی مسیح در یهودیه، در ابتدای کار، رخدادی صرفا سیاسی بود که با هاله

                      
 .1376ویلکن،   5

6 Le Glay et al, 2001: 174-175 
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عیسی، رهبری یهودی بود از شاگردان یحیی تعمید دهنده. او در زمانی زاده شده بود که رومیان یهودیه و 

را اشغال کرده  -که برای قرنها در قلمرو ایران قرار داشت و از نظر فرهنگی با آن در پیوسته بود–فلسطین را 

قلمرو چیره شوند. از این رو در آن دوران، یهودیان  بودند، بی آن که بتوانند بر ادعاهای شاهان پارتی بر این

زدند که آماجش رهایی از یوغ رومیان بود، و توسط نیروهای هوادار ایران نیز مرتب به شورشهایی دست می

دانست، و مدعی بود برای برقراری سلطنت اخالقی شد. این نکته که عیسی خود را ناجی میحمایت می

ادعایی سیاسی است که کامال در چارچوب برداشت کوروشی از کنش سیاسی  نیروهای االهی آمده است،

گنجد. عیسی مشروعیت خود را به یاری سه مغ که در زمان تولدش او را تایید کرده بودند، به دست آورده می

غ کردند، ها بودند که برای نخستین بار ماجرای ناجی را تبلیبود و این نیز عنصری کامال ایرانی بود. چرا که مغ

 توانستند ناجی بودن یا نبودنِ کسی را تشخیص دهند. ها بودند که میو همان

به هر صورت، اعدام زودهنگامِ عیسی مسیح توسط رومیان به امیدهای هوادارانش که در انتظار شورشی همه 

روم، بند ناف  اش به قلمروجانبه بودند، پایان داد. پس از آن، دین مسیحیت همگام با کوچ کردنِ تدریجی

پهلوانِ خداگونه پیوند -پهلوانِ ناجی از دست داد و با روایتِ مصری از شاه-خود را با روایتِ کوروشی از شاه

 خورد. 

پهلوان نجات بخش، در ایران زمین برای هزاران سال توانایی خویش را برای -ی شاه اسطوره 

ره حتی امروز نیز زنده است و کافی است به شورآفرینی و زایش جریانهای اجتماعی حفظ کرد. این اسطو

از کوروش و مهرداد و اردشیر بابکان گرفته تا بابک  –فهرست طوالنی مدعیان نجات بخشی در ایران زمین 

 بنگریم، تا نفوذ و اقتدار این منش را دریابیم. -و ابن مقنع و شاه اسماعیل صفوی
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صورتهای کهنتر و صرفا اساطیری از روایتهای پهلوانی . از آنجا که در این نوشتار، هدف پرداختن به 3 

کنم، و تنها وابسته به موقعیت به نام و نشان برخی از پهلوانان تاریخی پرهیز می-است، از ورود به بحثِ شاه

ی پهلوانان نیز رعایت خواهم کنم. این قاعده را در مورد بقیهکسانی که با بحث ما مربوط باشند، اشاره می

شناختی، نیازمندِ ورود به بحثهایی تاریخی و ای اسطورها که تحلیل شخصیتهای تاریخی در زمینهکرد، چر

 تحلیلی است، که در این نوشتار مجال آن وجود ندارد و نوشتارهایی دیگر را باید بر مبنای آن پدید آورد. 

شان در اساطیر کیومرث، و واپسینشان پهلوانان وجود دارند،که نخستین-در اساطیر ایرانی، شمار زیادی از شاه

تواند در در تاریخ نادرشاه است. هرچند پرداختن به نامهای کسانی مانند هوشنگ و کیومرث و گشتاسپ می

-تر شدنِ بحث ما نقش داشته باشد، اما برای پرهیز از درازی گفتار، در این بخش تنها به ساختار اسطورهجامع

کنم، که عبارتند از جمشید، فریدون، کیکاووس، کیخسرو و اکتفا میشناختیِ پنج شخصیت اصلی این رده 

گذارم که ساختارش بیشتر بر تواند مهم باشد، به این بهانه کنار میگشتاسپ. کیومرث را، که در این بحث می

خورد. هرچند چنان منطبق است، و پیرنگ شاهی و پهلوانی در کردارش کمتر به چشم می "نخستین انسان"

یابد، و به همین بهانه نیز در این بخش پهلوان در نهایت با نخستین انسان نیز ارتباط می -اهیم دید، شاهکه خو

 هایی به کیومرث خواهم کرد، بی آن که مانند پنج تنِ دیگر به طور مشروح به داستانش بپردازم.اشاره

کنم، و بعد چارچوب معنایی آن و میای فشرده را بازگپهلوانِ برگزیده، نخست زندگینامه -در مورد پنج شاه

ای از رخدادها و کردارها، و نموداری از روابط میان افراد صورتبندی ها، زنجیرهای از جمدر قالب شبکه

پردازم و ای میپهلوان به سرانجام رسید، به بحثی مقایسه -نمایم. سپس، وقتی شرح حال هر پنج شاهمی

 نمایم. اسطوره را تحلیل میی این های اصلی برسازندهمضمون
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 سخن دوم: جمشید

 

های زرتشت یعنی گاهان است. نام جمشید . کهنترین متن ایرانی که به جمشید اشاره کرده، سروده1

 TIcsamiY,ویوَهَنتَه )سر پها به صورت یَمَه )یا جَمَه( در گاهان و بعدتر در یشت

,OCuhMawIW( آمده است. این نام در متون ودایی هم به شکل یَمَه )यमنت دیده وَ( پسر ویوَس

ن متفاوت از یک زباشود. این دو در واقع یک نام هستند، چرا که زبان اوستایی و سانسکریت دو گویشِ می

 اند و تنها تلفظ برخی واجها در آنها تفاوت داشته است.بوده

ها به شود که داستانهای مربوط به جمشید بسیار بسیار کهن بوده و پیش از آن که آریاییاز اینجا معلوم می 

ی جمشید را ورهاقوام هندی و ایرانی تقسیم شوند در میانشان زبانزد بوده است. این بدان معناست که اسط

ی دوم پ.م در بخشهای شمالی اوراسیا باید روایتی عام در میان قبایل آریایی دانست که در سراسر هزاره

شود. چرا که ی دوم مربوط میی هزارهپیدایش این اسطوره احتماال به اواسط هزاره سکونت داشتند. زمانِ 

های رهبری سازمان صوصیتخغاز شد و جمشید نیز ها در این زمان آنخستین موج بزرگ از مهاجرت آریایی

 دهنده و رهبرِ مهاجرت را در خود حفظ کرده است.  

پهلوانِ انسانی است، -تفاوت میان روایت بازمانده در متون هندی و ایرانی آن است که جم در ایران یک شاه

دانیم . در حدی که می7گذاردندشد که برایش قربانی میاما در وداها همچون موجودی ایزدگونه بازنموده می

                      
 .1، 14، 10ریگ ودا، 7
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اند و اگر تفاوتی در میان این دو روایت دیده شود، ی اولیه وفادارتر بودهکه در کل اساطیر هندی به نسخه

ی هندی است که شکل کهنتر و هند و ایرانیِ داستان را حفظ کرده است. این خود نشانگر آن معموال نسخه

اش ایزدی بوده که بعدتر در ایران پس از ظهور زرتشت به شکل اولیهاست که شاه پهلوانی مانند جمشید در 

-ی انسانی تابع اهورامزدا تنزل مقام یافته است. ناگفته نماند که در آیینهای هندی نیز این دگردیسی ایزدمرتبه

پهلوان انجام یافته است. هرچند صراحت و سرعت آن کمتر از ایران بوده است. در متون -شاه به شاه

آمیز ودایی و هندویی یمه هرگز با لقبِ خدا )دِوَه( مشخص نشده، بلکه معموال عنوان شاه )راجان( را ناسکم

 .8کشد. اما این لقب را به همراه ایزدی بزرگ مانند وارونا داراستیدک می

مردگان یمه در وداها موجودی ایزدگونه است که جاویدان و نامیرا آفریده شد و توانست راه ورود به جهان 

را بیابد. نگهبان این راه سگی چهارچشم بود به نام سَرَما، که به همین شکل در اوستا هم با نام پِشوپانَه دیده 

ای غربی از همین روایت تردید نسخهشود. سربروس یا سگِ سه سرِ نگهبان دوزخ در اساطیر یونانی بیمی

ن مردگان چندان محکم است که وداها مسیر روح شود. ارتباط یمه با راه سرزمیهند و ایرانی محسوب می

 .9نامدی یمه میپس از مرگ را جاده

  

خورد، این نیای اساطیری چندان زورمند و ای منفی به جمشید به چشم میبا وجود آن که در گاهان اشاره

خوشنامی نامدار بوده است که زرتشتیان بعدی ناگزیر شدند او را به شکلی در تاریخ اساطیری خویش به 

توان بازیافت. در اوستا بگنجانند. از این رو در ادبیات زرتشتی نیز همچنان ردپای خاستگاه آسمانی او را می

                      
 .16، 97، 10ریگ ودا،  8
 .7-1، 14، 10ریگ ودا،  9
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، و هرچند خداوند پیامبری دین خویش 10خوانیم که او نخستین کسی بود که با اهورامزدا همپرسگی کردمی

ه جهان را فراخ سازد و بباالند و ساالر و نگاهبان را به او عرضه کرد، جمشید نپذیرفت و در مقابل قبول کرد ک

 .11آن باشد

ای هند و ایرانی مشتق شده و جفت یا دوتایی معنا هلوان است، از ریشهپ -جم که شکل کهنترِ نام این شاه

ن را در نام برجِ واژه در زبانهای اروپایی به همین معنا باقی مانده است و به عنوان مثال آدهد. این بنمی

ین نام از آنجا ادهد و نمادش هم انسانی با دو پیکر است. توان یافت که دوقلو معنا می( میJeminiدوپیکر )

است. یمی  آمده که جمشید/ یمه به راستی دوقلو بوده و با خواهرش همزادی به نام جَمیک یا یَمی داشته

ام خود را از وی به نام جَمنا است که ن خواهر جم با آبها پیوند داشته است و ایزدبانوی یکی از رودهای هند

 وام گرفته است. 

شناسیم که نامش تشکیل یافته از جم به همراه شید. این جمشید میدر فارسی امروزین این شخصیت را با نام 

اند، درخشان معنا ی اصفهانی و بیرونی و مسکویه رازی به درستی اشاره کردهعنصر دوم چنان که حمزه

اش خشَئِتَه بوده است. این پسوند به طور مجازی در معنای زیبا نیز به کار گرفته صل اوستاییدهد و در امی

. هرچند برخی از نویسندگان پسوند شید 12شود. از این رو جمشید به معنای جمِ درخشان یا جمِ زیبا استمی

اند که قدما آنجا پذیرفته. لومل و آندراکس این برداشت را از 13اندرا خشتره به معنای شاه یکسان گرفته

 جم آمده است:دانستند و در شاهنامه هم گاهی نام جمشید به صورت شاهخورشید را شاه ستارگان می

                      
 .2وندیداد، فرگرد دوم،  10
 .6-3فرگرد دوم، وندیداد، 11
 .2: 1344رنجیان،   12
 .331 ، ص1959: گرشویچ 13
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 به ناکام ضحاک را داد تخت  که بر شاه جم چون برآّشفت بخت

از این روست که کشیده همچنان وجود دارد. "اِ" ترِ این نامها با واکبرِدر زبانهای ایران شرقی شکل باستانی

در ترکیه رواج  هشود. نام جِم کتلفظ می "جمشِد"این نام در افغانستان و تاجیکستان و پاکستان به صورت 

سن نشان داده است، نامهای مشتق از جم )یاماکا، یاماکشدا، دارد نیز شکلی از همین نام است. چنان که کریستن

توان به حساب ا میرهند باستان محبوبیت زیادی داشته است و این یا شکل ایرانی آن یَمَه خشَترَه( در ایران و 

 رواج و فراگیری داستانهای وی دانست. 

اساطیر سامی جای دهند. از  نامدارانِ  ینامهدر دوران اسالمی مورخان ایرانی کوشیدند تا جمشید را در شجره

 م بن نوح دانسته است. این رو مثال دینوری او را جمشید بن ویونجهان بن ارفخشد بن سا

 

اش، پیوندی تنگاتنگ با خدایان داشته است. به ویژه کردار و . جمشید در شکل کهن و آغازین2

مهر یکی  خصلتهای او با خدای خورشید یعنی مهر شباهت دارد. در حدی که برخی حتی نام او را با القاب

شان، گذشته از نام جمشید در نام خورشید نیز دیده درخلقبِ شید یا اند. یک دلیل در این مورد آن که گرفته

و  ای مرکب است که بخش نخست آن خور یا هور است که در فارسی کهن آفتابشود و آن نیز واژهمی

 ست.ای سانسکریت برابر است که نام خدای خورشید داده است. این واژه با سوریَهخورشید معنا می

شباهت دارد که هردوی ایشان  -مهر –گذشته از این شباهت در نام، جمشید از این رو نیز با خدای خورشید 

داران و اند. مهر از دیرباز خدای بزرگ رمهتوصیف شده ”های بسیاری رمهدارنده"و  "فراخ چراگاه"با نام 

های مربوط به کوه او معموال با استعارهقبایل کوچگرد ایرانی بوده است و از این رو اشاره به دولتمندی و ش
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زرتشت هنگام دعا کردنِ گشتاسپ شده است. جمشید نیز دقیقا چنین است، چندان که چراگاه و رمه بیان می

 .14مند شودی بسیار بهرهکند که او نیز مانند جمشید از گله و رمهآرزو می

ی مهر، که قربانی کردن گاو و خلق زندگی بوده نیز با کردار جمشید شباهت دارد. چرا که خویشکاری عمده

کشد و مردمان پیرو خویش را برای مدت هزار سال از جوانی و تندرستی دایمی برخوردار او نیز گاو را می

ربانی هر را از اعتبار انداخت و قشود که میان به نگرش انقالبی زرتشتی مربوط میمکند. تفاوت در این می

 خونین جانوران را ممنوع کرد و از این رو جمشیدِ مهرآسا را همچون گناهکاری نکوهش کرد.  

 "خورشید چشم"شوند. در اوستا جمشید جمشید بارها با صفاتی نواخته شده که به خورشید و مهر مربوط می

های مهر است. در وندیداد ، که خود یکی از توصیف15است -ی چشمانی تیزبین مانند خورشیدیعنی دارنده -

. این ارتباط 16ی رخساری مانند خورشید( به کار گرفته شده استبارها برای جمشید لقب هورچهر )دارنده

میان جمشید و مهر به سپهر اساطیر ایرانی منحصر نیست و در اساطیر هندی نیز سابقه دارد. چنان که در 

 اند.خوانده "خورشید نژاد"ویشنوپورانا او را 

ایرانی از  ، که در اساطیر هند وی جانوران به ویژه اسب بودهمچنین جمشید به روایت بیرونی رام کننده

ی مردمان های ایزد مهر است. در ضمن جمشید پس از سفری دشوار به جهان مردگان پیمان را براخویشکاری

 سازد.)یعنی مهر( شبیه مینگهبان عهد و پیمانها آورد، که باز او را با 

                      
 .3آفرین پیغمبر زرتشت،  14
 .4، بند 9یسنه  15
 ،...9، 5، 3،4، 2وندیداد، فرگرد دوم، مثال بندهای  16
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هرچند جمشید با مهر در ارتباط است، اما پدرش ویونگهان، در اساطیر دینی ایرانی شخصیتی مقدس است 

ی کند و فنِ تصفیه کردنِ شیرهکه هوادار ایزدی دیگر است. او نخستین کسی است که گیاه هوم را پیدا می

نهد. او یکی از سه نفری است که در ایجاد و به این ترتیب آیین نیایش هوم را بنیان می 17کندهوم را ابداع می

کنند، به داشتنِ فرزندانی نامدار این آیین نقش مهمی را بر عهده دارند و به پاداش این خدمتی که به هوم می

مهم بوده که از پرهیزگاری و ای گردند. به این ترتیب، در اساطیر ایرانی زاده شدن جمشید حادثهسرافراز می

 خدمتِ پدرش به ایزدِ هوم ناشی شده است. 

شد. هوم در ایزدی بسیار کهن و باستانی بود که در هند با نام سومَه پرستیده می هوم نیز مانند مهر، 

 ای با خواص روانگردان داشت و در آیینهای شمنی کهن هند و ایرانیانواقع گیاهی بود کوهستانی که شیره

دانستند که به . هندیان و ایرانیان هوم و مهر را دو ایزدِ همکار می18گرفتی رازآشنایان قرار میمورد استفاده

هوم بود و همان طور که گاو  یکردند. خونِ گاو همتای شیرهترتیب قربانی گیاهی و جانوری را نمایندگی می

ی جمشید ساییدند. از این رو ارتباط دو سویهمی شد، هوم را در هاون کوبیدند ودر مراسم قربانی کشته می

گزارِ آرمانی و ازلی تعبیر کرد، که جاودانگی را توان همچون کارکرد وی به عنوان قربانیبا مهر و هوم را می

 آورد. او را شاید بتوان شکلی زمینی شده و انسانی از همان ایزدِ مهر دانست.برای تن و روان به ارمغان می

ی آیینی مهم و کلیدی دیگری که به همین ترتیب خاصیت روانگردان این روست که جمشید با نوشابهشاید از 

 ی العرایس العیون مینویسد:فی نفایس الفنون آملی در دانشنامهدارد نیز مربوط است. محمد بن

                      
 .4، 9یسنه،  17
 .1359نیبرگ،  18
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بیرون آورد که بود ؟ او جواب داد که جمشید پرسد اول کسی که شراب می صاحب ابن عباداز  عضد الدوله"

رز  ٔ  درختان گوناگون را بکارند و ثمرات آن را تجربه نمایند. چون میوهجمعی را بر آن داشت تا نباتات و 

ای پدید آمد. جمشید دستور رز استحاله ٔ  ر میوهچشیدند در او اذتی هر چه تمام تر یافتند و چون خزان شد د

و از اشتداد غلیان »شد  داد تا آب آن را بگیرند و در خمره کنند. پس از اندک مدتی در خمره آن تغییر حاصل

جمشید در آن خمره را مهر کرد و دستور داد که هیچ کس از آن ننوشد، زیرا «. حالوت او به مرارت پیدا شد

ها به درد شقیقه مبتال گشته و هیچ یک از پنداشت که زهر است. جمشید را کنیزک زیبایی بود که مدتمی

ت مصلحت من در آن است که قدری از آن زهر بیاشامم و از اطبا نتوانستند او را معالجه کنند. با خود گف

زحمت وجود راحت شوم. قدحی پر کرد و اندک اندک ازآن آشامید. چون قدح تمام شد اهتزازی در او پدید 

آمد، قدحی دیگر بخورد، خواب بر او غلبه کرد. خوابید و یک شبانه روز در خواب بود. همه پنداشتند که کار 

. چون از خواب برخاست از درد شقیقه اثری نیافت. جمشید سبب خواب و زوال بیماری او به آخر رسید

حکما را گرد کرد و جشنی بر پا نمود و خود قدحی بیاشامید  ٔ  ن حال باز گفت. جمشید جملهآ پرسید. کنیز

کردند و آمدند و نشاط میو بفرمود تا به هر یک قدحی دادند. چون یکی دو دور بگردید، همه در اهتزاز در 

 19"کردند.نمودند و در خوردن افراط میآن را شاه دارو نام نهادند و در آن راه مبالغه می

ی منسوب به خیام نیز ماجرای و در نوروزنامه 20ی زیبایی همین داستان را نقل کردهمنوچهری نیز در خمریه

مشابهی نقل شده، با این تفاوت که ساختن شراب به یکی از درباریان جمشید به نام شمیران منسوب شده 

                      
 .1380آملی،  19
 .144و  143: 1356منوچهری،  20

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B9%D8%B6%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%87&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8_%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%AF&action=edit&redlink=1
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کند. این هن ایرانی یعنی هوم و می ارتباط برقرار میی آیینی و مقدس ک. بنابراین جمشید با دو نوشابه21است

ی باستانی و کهنِ جمشید و دو را اگر در کنار گناه بزرگش یعنی کشتن و خوردن گاو ببینیم، به رگ و ریشه

 بریم. اش در آیینهای قربانی پی میموقعیت مرکزی

 

اش است. او همواره همچون شاهی ن مهمترین ویژگی جمشید خصلت شاهانه. در ایران زمی3

ترین کند. برجستهپرعظمت و نامدار و مقتدر نموده شده، که مردم را به سوی نیکبختی و شادمانی راهنمایی می

 پهلوانی فرهمند است. او در میان آدمیان نیرومندترین موجود است و شکوه -ویژگی جمشید آن است که شاه

بینیم که جمشید اش در هیچ کجا نظیر ندارد. در اوستا میو جالل سلطنتش به همراه دانایی و قدرتِ شخصی

در پای کوهی به نام هوکَر برای اردویسوره آناهیتا صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی کرد و از 

ها ان و مردمان و جادوان و پریان و کَویی دیواو خواست تا بزرگترین شهریارِ تمام کشورها شود، و بر همه

های ستمکار )روحانیون پیشازرتشتی( چیره شود، و آناهیتا این درخواست )امیران محلی ایران شرقی( و کرپن

ها، یعنی . جمشید برای خدای کهنسال و مرموز بادها، یعنی وای و خدای حامی گله22را برآورده ساخت

گذارد. این بار خواستش آن بود که فرهمندترینِ مردمان باشد، و به ربانی نیز در پای کوه هوکَر ق 23درواسپ

                      
 .1312خیام؟،  21
 .27و  26، 7آبان یشت،   22
 .11-8، 2گوش یشت،  23
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خواهد که در میان مردم شهریاری خویش مردم و جانوران و گیاهان را نامیرا سازد. و جالب آن که جمشید می

 .24باشد، یعنی رخساری همانند خورشید داشته باشد "هورچهر"

 

دار ی پیوند جمشید با قبایل ایرانی کوچگرد و رمهتواند نشانهها میقربانی کردن این شمارِ بسیار از دام 

کردند و درست طبق روایت اوستا چیرگی باشد. قبایلی که چارپایان را برای خدایان باستانی آریایی قربانی می

ران کردند. قدمت چشمگیر داستان جمشید و تعلقش به دوبر قبایل همسایه و رقیب را از ایشان درخواست می

ه جمشید در ابتدای کار شکلی ک کندپیش از جدا شدن هندیان و ایرانیان از هم این حدس را تقویت می

ی کوچگرد بوده است. چرا که در آن دوران ایِ آریاییان و حالت آرمانیِ رئیس قبیلهآسمانی شده از نیای قبیله

مین در قالب جوامع کشاورز زند و ایران اند و هنوز در هتمام قبایل آریایی سبک زندگی کوچگردانه داشته

 مستقر نشده بودند. 

شود، که ایزدِ محبوب قبایل دار با همسان بودنش با مهر نیز تقویت میاین پیوند میان جمشید و قبایل رمه

کوچگرد ایرانی بود و تا پایان عصر اشکانی نیز این موقعیت را حفظ کرد. گذشته از این، در اساطیر ایرانی به 

ین نکته اشاره شده که در زمان حکمرانی جمشید برای سه بارِ متوالی، هر سیصد بار یک بار، زمین برای ا

. به شکلی که ابتدا مساحت 25مردمان تنگ شد، و هر سه دفعه او بود که به یاری هرمز زمین را گسترش داد

رتیب او همان کسی است که زمین یک سوم و بار دوم دو سوم و در نهایت سه سوم پهناورتر شد. به این ت

ایست به مهاجرت اقوام آریایی تر ساخته است، و این قاعدتا اشارهسطح زمین را برای زیستن مردمان گسترده

                      
 .17-15، 4رام یشت،   24
 .20-8وندیداد، فرگرد دوم،  25
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. به خصوص که در وندیداد برای گسترده شدنِ زمین مسیری ذکر شده و 26کوچگرد به سرزمینهای جدید

گسترش داد، و این درست مسیری است که قبایل گفته شده که جمشید زمین را به سمت نیمروز )جنوب( 

که به پیروی از وسترگارد  27سنآریایی در مهاجرت بزرگ خود در پیش گرفتند. چنین تعبیری از تفسیر کریستن

داند، نیرومندتر است. به ویژه که در گرایانه از خلقت زمین و مسکونی شدنش میاین ماجرا را بیانی طبیعت

از افزارهایی مانند تازیانه و سوفار )شیپور( که برای کار راندن اسب و اعالم کوچ قبایل  این جریان به استفاده

ی توان شکلِ اساطیری شده. از این رو جمشید را می28اند نیز در وندیداد اشاره شده استباستانی کاربرد داشته

 رو ایران زمین را رهبری کردند.ای دانست که مهاجرت اقوام هند و ایرانی از ایرانویج به قلمرهبرانی قبیله

و  جمشید اما، شخصیتی کوچگرد نیست. بقایای تعلق او به دوران کوچگردی به پیوندش با مهر 

های شود. برعکس، او نخستین شاهی است که آشکارا نشانهاش در گستردن زمین خالصه میخویشکاری

گذار این سبک از زندگی دانسته بنیان دهد و حتی موسس وزندگی مستقر کشاورزانه را از خود نشان می

 شود. می

یوان و پریان به جمشید مثالی آرمانی از دارندگان فرّه شاهانه است. به همین دلیل هم نه تنها آدمیان، که د

 آمدند.خدمت او در 

  رهی جهان گشت سرتاسر او را   شاهنشهی کمر بست با فر

  پری و مرغ و به فرمان او دیو   داوری زمانه بر آسود از

                      
 .55، 1384بهار،  26
 .1386سن، کریستن 27
 .18، و 14، 10فرگرد دوم، وندیداد، 28
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  بدوی فروزان شده تخت شاهی   آبروی جهان را فزوده بدو

  موبدی همم شهریاری همم   ایزدی یمنم گفت با فره

  29کنم روان را سوی روشنی ره   کنم بدان را ز بد دست کوته

ی دهنده تشکیلهای اصلی بر اساس سنت شهریاری کهن ایرانی، این فره، نماد پیوند روحانی شاه با طبقه

 "م موبدیههم شهریاری و "ها و ی طبقهجامعه است. جمشید نخستین و تنها پادشاهی است که از فرهِ همه

نخستین بار  ی دورانی است که تقسیم طبقاتی جامعه در آن برایبرخوردار بوده است. در واقع، او نماینده

 است: شود. این نکته در شاهنامه به روشنی بیان شدهپدیدار می

  سپرد درِ نام جستن به گُردان   برد نخست آلتِ جنگ را دست

  چو خود و زره کرد و چون جوشنا   آهنا به فر کِئی نرم کرد

 روان همه کرد پیدا به روشن   برگستوان چو خفتان و تیغ و چو

  نبرد که پوشند هنگام ننگ و   کرد ی جامهدگر پنجه اندیشه

  خز قصب کرد پرمایه دیبا و   قز ز کتان و ابریشم و موی

  بافتن به تار اندرون پود را   تافتن بیاموختشان رشتن و

  آموختن گرفتند ازو یکسر   دوختن چو شد بافته شستن و

  شاد زمانه بدو شاد و او نیز   نهاد چو این کرده شد ساز دیگر

  خورد بدین اندرون نیز پنجاه   کرد ور گردز هر انجمن پیشه

                      
 .7-4، 1شاهنامه، داستان جمشید،  29
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  اشدانی به رسم پرستندگان   اشخوانی گروهی که کاتوزیان

  کوه پرستنده را جایگه کرد   گروه جدا کردشان از میان

 نوان پیش روشن جهاندارشان   کارشان بدان تا پرستش بود

  خواندند همی نام نیساریان   بنشاندند صفی بر دگر دست

  کشورند لشکر وی فروزنده   آورند کجا شیر مردان جنگ

  پای وزیشان بود نام مردی به   جای کزیشان بود تخت شاهی به

  سپاس کجا نیست از کس بریشان   شناس بسودی سه دیگر گُرُه را

  نشنوند به گاه خورش سرزنش   بدروند بکارند و ورزند و خود

  گوش ز آواز پیغاره آسوده   پوشژنده آزاده وز فرمان تن

  گفتگوی بر آسوده از داور و   بروی آباد گیتیتن آزاد و 

  کرد که آزاده را کاهلی بنده   مرد گوی آزادهچه گفت آن سخن

  اباسرکشی ورزانهمان دست   چهارم که خوانند اهتوخوشی

  بود روانشان همیشه پراندیشه   بود کجا کارشان همگنان پیشه

  چیز بورزید و بخشیدبخورد و    نیز بدین اندرون سال پنجاه

  راه سزاوار بگزید و بنمود   پایگاه ازین هر یکی را یکی

 30را ببیند بداند کم و بیش   را ی خویشکه تا هر کس اندازه

                      
 .33-8، 1شاهنامه، داستان جمشید،  30
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، با این تفاوت در آنجا بر اساس نظم طبقاتی جوامع آریایی مشابهِ همین روایت در بندهش هم وجود دارد

ی صنعتگران دانیم که طبقهموبدان و جنگاوران و کشاورزان اشاره شده است، و میی تر، تنها به سه طبقهکهن

ایِ دومزیل در مورد جوامع آریایی کهن نیز همخوانی بعدها از دل کشاورزان زاده شدند و این با مدل سه طبقه

 . 31دارد

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

ی مهم برزین مهر و آذرگشنسپ و آذرفرنبغ به شدند و خداوند آنها را در سه آتشکدهتوسط هرمز آفریده 

به بنیان ی کهن ایرانی بودند و تاسیس آنان نیز به طور تلویحی . این سه آتشکده نماد سه طبقه32امانت نهاد

کند. در آثار مورخان پس از اسالم نیز به ارتباط جمشید و تاسیس نهاده شدنِ آنان به دست جمشید داللت می

مسعودی معتقد است که جمشید آن کسی بود که آتش را کشف کرد، و بیرونی آیین آتش تاکید شده است. 

این نکته که سالح و زره برای نخستین  . طبری و فردوسی نیز به33استخراج فلزات را به او منسوب کرده است

های پهلوی، آتش در زمان برادرش تهمورث برای نخستین بار در زمان او ساخته شد اشاره دارند. بر مبنای نامه

 .34بار برافروخته شد

ی فردوسی اند، اما به شیوهمورخان دوران اسالمی نیز جمشید را موسس بسیاری از نهادهای اجتماعی دانسته

گوید جمشید برای هریک ابن مسکویه رازی در تجارب االمم میاند. ی دوران ساسانی یاد کردههار طبقهاز چ

، برای "آبادانی"گیران نوشت ، برای خراج"نرمی"از چهار حرفه خاتمی ساخت: برای جنگاوران نوشت 

                      
31 .1986zi l ,éDum 
 بندهش، بخش شانزدهم.   32
 .145آثار الباقیه،  33
 .2-1، 3/70، 29-دست نویس م.ا 34
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ماال بازتابی از وضع . این احت"دادستانی و حسن تدبیر"، و برای دادگاهها نوشت "تیزروی"بریدان نوشت 

به ترتیب به ارتشتاران و  "هادادگاه"ی جنگاوران و ی کهن آریایی بوده است. طبقهقوانین برای چهار طبقه

گیران و بریدان با توجه به نقش خاتمِ مربوط بدان احتماال به عنوان ی مالیاتکنند، و حرفهروحانیون اشاره می

ی اند. ابن اثیر ماجرای این چهار مهر را با اشارهصنعتگران به کار گرفته شدهی کشاورزان و ی طبقهنماینده

گوید که جمشید از سال صدم تا صد و پنجاهم سلطنتش مردم صریح به چهار طبقه همراه کرده است و می

 . 35ای قرار دادرا به چهار طبقه تقسیم کرد و برای هریک مهر ویژه

، که ها را در خود جمع کرده بودی طبقهد که نه تنها فرهِ مربوط به همهبه این ترتیب، جمشید پادشاهی بو

های مربوط به خویشکاری هر طبقه در زمان او انجام پذیرفت. اصوال تفکیک آنها و اختصاص یافتن فره

جمشید پادشاهی آرمانی بوده و در زمان حکومتش درد و رنج و بیماری از زمین رخت بر بسته بوده، تاکید 

، و چهارپایان و 36اندمردهشده و نمیاست. چنان که گفته شده در دوران حکومت جمشید، مردم پیر نمی شده

 . 37اندبردهآدمیان در صلحی آرمانی به سر می

آن است که گویا حکومت جمشید ی دیگری که از نظر تاریخ سیاسی اساطیر ایرانی اهمیت دارد، نکته 

باشد. در بندی مهم اما نادیده انگاشته شده از اوستا به این نکته اشاره شده که ساالرانه داشته خصلتی مردم

جمشید پس از سه بار گستردن زمین، در مکانی مقدس، در کنار رود دایتی در سرزمین ایرانویج، انجمنی از 

تند سه اشاره . در این بندِ وندیداد در مورد کسانی که در این انجمن حضور داش38تشکیل داد "برترین مردمان"

                      
 .248-247، 1ابن اثیر، ج. 35
 .26خرد، فصل  ، و مینوی603-595: 2دینکرد، ج 36
 .104: 1385ابن بلخی،  37
 .21وندیداد، فرگرد دوم،  38
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هم  "ْ سرکردگان"و  "نیرومندترینِ مردم"توان آن را که می خورد. یکی همین برترین مردم است،به چشم می

کند. بنابراین جمشید همچون ی اشراف اشاره میخواند. دیگری مردم گرانمایه است، که به روشنی به طبقه

اند. مشابه این انجمن را روسای قبایل ایرانی بوده کرده که عضوی از یک انجمنای عمل میای قبیلهسرکرده

های جدیدتر آن در میان قبایل ترک بینیم، و نسخهدر اسناد آشوری و یونانی در مورد قبایل ماد در همدان می

شود که جمشید شاهی خودکامه و خودمدار نبوده، و و تاتار نیز وجود داشته است. به این ترتیب معلوم می

شود، تر میکرده است. به این ترتیب دو مفهوم روشنگیری میتر تصمیمای از رهبران فروپایهقهی طبدر حلقه

این که گناه جمشید ادعای خدایی بوده، و پس از آن دچار شکست و بدبختی شده، قاعدتا به این موضوع 

وج گرفتن اقتدارش در این ی یاد شده پس از مدیریت موفق کوچ قبایل ایرانی، و اکند که رهبر قبیلهاشاره می

انجمن روسا، خودکامگی پیشه کرده و قدرتی فراگیر را طلب کرده است. به همین ترتیب، نخستین شاه بودنِ 

ماند. الگویی که در ماد به ظهور ای میجمشید به الگوی برآمدن فرمانروایی مقتدر از دل انجمنهای قبیله

 بعدی رهبرانی خونخوار مانند چنگیز و تیمور را پدید آورد. دیائوکو و فرورتیش انجامید و در دورانهای 

جالب آن است که در وندیداد اشاره شده که خودِ اهورامزدا به همراه ایزدان دیگر در این انجمن شرکت 

شده، کردند. این از سویی بدان معناست که انجمن یاد شده خصلتی دینی هم داشته و مقدس پنداشته میمی

کند، که نمایندگانشان را به این به محبوبیت ایزدان دیگر ایرانی نزد سایر قبایل اشاره می و از سوی دیگر

 اند. فرستادهانجمن می

ی وندیداد به زیربنای اقتدار سیاسی جمشید و تمرکز قدرت در انجمنی از مردم کوتاه سخن این که اشاره

تاریخی دیگر، دیرینگی چشمگیر داستان جمشید  برگزیده و خدایان، سندی بسیار مهم است که در کنار شواهد

گیری و رهبری جمعی و مشارکتی در ایران باستان و الگوی تصمیم پیوندش با دنیای قبایل متحرک را، را،

 دهد. نشان می
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اند. کهنترین روایت نویسندگان گوناگون در مورد دوران حکومت جمشید بر زمین اعداد متفاوتی را ذکر کرده

داند. بر مبنای متون ترین هم هست، وندیداد است که عصر حکمرانی او را نهصد سال میمانم درستکه به گ

. 39هایش صد سال طول کشیده استدانیم که کشمکش او با ضحاک و نبرد و گریختنپهلوی و اسالمی هم می

لطنت جمشید را هزار ای زرتشتی دارد، عصر سگرایانه که بن و ریشهتوان در چارچوبی هزارهاز این رو می

شده و در برابر هزار سال نکبت و بدبختیِ دوران ضحاک سال دانست. هزار سالی که عصر زرین پنداشته می

 گرفته است. قرار می

. نخستین 40های دیگر در مورد دوران زمامداری جمشید را گرد آورده استطبری در تاریخ بزرگ خود روایت

ششصد و شانزده سال و شش ماه و شش روز است که دقیقا از کرده، عددی که برای طول سلطنت وی ذکر 

بیرونی نیز همین عدد را )یک جا با خطای یک سال( آورده است.  .41روی متنی پهلوی برگرفته شده است

اعداد دیگری مانند هفتصد و شانزده سال و هفتصد و نوزده سال )روایت هشام بن کلبی( نیز در تاریخ طبری 

 اند.نیز آورده 43و مجمل التواریخ و القصص 42آمده است، که عدد اولی را ابن بلخی

 

. جمشید نه تنها خوشبختی و نظم را برای مردمان به ارمغان آورد، که نگهبان بزرگ و نیرومند این 4

آید که او را نخستین موسس آرمانشهرهای مینویی صلح و سالمت نیز بود. این صفت جمشید از آنجا بر می

                      
 .119: 1، ج 1362طبری،  39
 .121-117: 1، ج 1362طبری،  40
 .96اوگمئدیچا، بند  41
 .10: 1385ابن بلخی،  42
 .39: 1383مجمل التواریخ،  43
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. در آنجا که اهورامزدا 44خواند توان در وندیداداند. کهنترین نسخه از این روایت را میدر ایران زمین دانسته

ی جانداران را از میان خواهد برد. دهد که سرمایی سخت بر زمین چیره خواهد شد و همهبه جم هشدار می

دهد که دژی استوار برای مقابله با سرما بسازد. جشید جویی، به جمشید آموزش میخداوند در مقام چاره

به آنجا پناه برده بودند از گزند سرما در امان ماندند و پس از فرو چنین کرد و مردم، جانوران و گیاهانی که 

 نشستن زمستان بار دیگر زمین را مسکونی کردند. 

 -رفط"ی است که جم ساخت. ور، "وَر"ساخت، ورجمکرد است. این واژه یعنی نام پناهگاهی که جمشید 

سکونی های مشکلی کهن از ساخت خانهدهد و هنوز هم در فارسی کاربرد دارد. ور، معنا می "سمت و سو

اطراف، که  شده با حیاط مرکزی و اتاقهایی درهای گسترده بوده و از بنایی تشکیل میمربوط به خانواده

ا همین اواخر اند و الگویش در معماری سنتی ایرانی تکردههای مختلفِ یک طایفه در آن سکونت میخانواده

نیاد کرده آید، به معنای وری است که جمشید بونه که از نامش بر میبرقرار بوده است. ورجمکرد، همانگ

اش که با دقتی آید که ورجمکرد در واقع شهری زیرزمینی بوده است. نقشهباشد. از شرح اوستا بر می

 انگیز توصیف شده، چنین است: شگفت

سپریس واحد طولی در . ا45هایش یک اسپریس طول داشته استورجمکرد، مربع شکل بوده و هریک از ضلع

بازی چوگان )اسپریس( گرفته است. هر اسپریس  دوانی و زمینِ ایران باستان بوده که نامش را از میدان اسب

برابر با دو هاسَر بوده و هر هاسر یک فرسنگ طول داشته است. بهار در کتاب ارزشمند خود سخن هنینگ را 

                      
 .43-22وندیداد، فرگرد دوم،  44
 . 25وندیداد، فرگرد دوم،  45
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. 46اسر با یک اسپریس برابر و معادل هفتصد متر استدر مورد این واحد طول نقل کرده و گفته که یک ه

مبنای سخن هنینگ بر نگارنده پوشیده است. چون در بندِ مربوط به ورجمکرد در وندیداد آشکارا گفته شده 

که یک هاسر و یک فرسنگ  47و در بندهش هم ذکر شده که هر ضلع این شهر یک اسپریس یا دو هاسر است،

ی دهخدا آمده، برابر با سه میل است که هر میل چهارهزار چنان که در لغتنامه هم. هر فرسنگ 48برابر است

گز و هر گز بیست و چهار انگشت است. یعنی هر فرسنگ شش کیلومتر است و این مسافتی بوده که یک 

پیموده است. پس درازای هر ضلع ورجمکرد برابر با یک نفر پیاده در زمین بی شیب در یک ساعت می

 و برابر با دو هاسر، یعنی دو فرسنگ یا دوازده کیلومتر بوده است. اسپریس، 

که گویا بخش باالیی یک و نیم برابر بخش میانی و بخش میانی دو  شده،شهر در کل به سه بخش تقسیم می

توان با آموزد تا هجده گذرگاه در این شهر بسازد، که آن را میبرابر بخش زیرین باشد. هرمز به جمشید می

 انی شش، و زیرین سه گذرگاه دارند. می نست. بخش باالیی نه،ی محالت به هم یکی داخیابانهای متصل کننده

هایی با درازای یک هاسر ونِ فراخ وجود داشته که آبراههمهایی با ایوانهای برافراشته و پیرادر هر محله خانه

ها مرغزارها و بوستانهایی سرسبز را سیراب اند. این آبراههگذشته)یک فرسنگ: شش کیلومتر( از میان آن می

ین دنیای زیرزمینی خورشید و ماه اگیاهان سودمند فراوانی در آن کاشته شده بود. در  کردند که درختان ومی

کردند. کردند. به طوری که در هر سال تنها یک بار طلوع و غروب میو ستارگانی مصنوعی پرتوافشانی می

 ست. سخن رفته اتابد، های نورانی ورجمکرد، یعنی درهایی که روشنایی از آن به درون میهمچنین از دروازه

                      
 .37و 36: 1362بهار،  46
داند، اما به گمانم با ی مبهمی وجود دارد که هر فرسنگ را برابر چهار هاسر می( اشاره7، 16در جای دیگری از همین متن ) 47

 توان آن را نادیده گرفت.می گیرند،توجه به سایر متونی که هاسر و فرسنگ را یکی می
 . 4، 14بندهش،  48
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بخش باالیی هزار خانوار،  نفر بود که در 3800، یعنی رهی ورجمکرد هزار و نهصد خانوارِ دو نفجمعیت اولیه

از  بخش میانی ششصد خانوار و در بخش زیرین سیصد خانوار ساکن شده بودند. تمام ساکنان ورجمکرد

یماران و پیران و افراد علیل در آن بشده بودند و نقص و سالم برگزیده میان آدمیان و گیاهان و جانورانی بی

 راه نداشتند. 

ایرانیان و زیستگاه کهن  یبرخی از پژوهشگران این ویژگیهای آرمانی ورجمکرد را نمودی از زادگاه اولیه

ی اند که در سرزمینهای سرد شمالی قرار داشته و در قالب داستان ورجمکرد ماهیتی رویایقبایل آریایی دانسته

آید، ورجمکرد شهری بوده زیرزمینی که بر مبنای . اما چنان که از این توصیف بر می49و اغراق شده یافته است

ای اولیه و بر اساس الگویی آرمانی ساخته شده است. در واقع این کهنترین سند از شهرسازی مبتنی بر نقشه

. ناگفته نماند که سنت شهرسازی 50مانده استی اقوام آریایی در ایران زمین است که تا به امروز باقی نقشه

گردد. ها و بعدتر مادها باز میای بسیار کهنتر از وندیداد دارد و به دوران ایالمیمدار در ایران زمین پیشینهنقشه

اما سندی نوشتاری مانند وندیداد از آن به یادگار نمانده است. پژوهشی هم وجود دارد که ورجمکرد را 

انی در داند، که نخستین شهرِ بزرگ تاسیس شده توسط قبایل ایری شهر هگمتانه میشدهصورت اساطیری 

 . 51بخشهای غربی ایران زمین بود

                      
 .443: 1369صفا،  49
 . 5: 1370ورجاوند،  50
 .1386زاده، قاضی 51
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آید که این شهر تنها دژی زیرزمینی برای پناه بردن موقت مردمان نبوده، بلکه باید از توصیف ورجمکرد بر می

ها نقص. شهری دور از دسترس که تنها کامالن و بی52دانستآن را نخستین نمونه از آرمانشهر در اساطیر ایرانی 

شوند. در اوستا و یابند و از هر موجود و جانداری جفتی که بهترین است، در آن نگهداری میبدان راه می

متون پهلوی هم بارها به آرمانی بودن زیستن در ورجمکرد اشاره شده و در ادبیات متاخرتر زرتشتی، ماهیتی 

اند. یعنی گفته شده که ورجمکرد همچنان باقی است و مردمانی برگزیده در آن برایش قایل شده آخرالزمانی

نَر، که از جاویدانان کنند، تا روز قیامت که به همراه پسر جنگاور زرتشت، اوروَتتبه شکلی نهانی زندگی می

نر بر د که به ساالری اوروتتکنند. ناگفته نمانکنند و در نبرد نهایی با اهریمن شرکت میاست، خروج می

 ورجمکرد در واپسین بند فرگرد دوم وندیداد به صراحت اشاره شده است. 

ی داستانهایی مانند زیوسودرای سومری و آتراهاسیس بابلی چنان که آشکار است، ماجرای ورجمکرد از رده

کند و قهرمانی انسانی با ای طبیعی حیات و تمدن را تهدید میعبری است. در تمام این داستانها فاجعه  ِو نوح

دهد و به این ترتیب ایشان را از خطر پناه میی موجودات زنده ساختن بنا یا پناهگاهی مانند کشتی به برگزیده

 کند. نابودی محافظت می

ی اصلی از این داستان وجود دارد. یکی داستان توفان و ساخته شدن کشتی است که در ایران زمین دو شاخه

. 53بینیمی آن را در داستان زیوسودرای سومری میدر میانرودان و فلسطین رواج داشته است و کهنترین نسخه
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ی بابلی گیلگمش از این ناجی بزرگ با نامِ در داستان گیلگمش به این ماجرا اشاره شده است و در نسخه

 . 55ای متاخرتر از همین روایت استتردید نسخه. داستان نوح در تورات بی54تم یاد شده استاوتناپیش

فان خبری نیست و در مقابل شود. در این برداشت از سیل و توی دوم، به ماجرای جمشید مربوط مینسخه

کند. قهرمانی مانند جمشید هم وجود دارد که به جای ساختن سرما و زمستان است که زندگی را تهدید می

آورد. برخی از پژوهشگران روایت کشتی، شهر یا دژی زیرزمینی را برای پناه دادن مردمان و جانوران پدید می

دانند. اما از آنجا که داستانی مشابه در اساطیر اسکاندیناوی نیز نی میدوم را وام گرفته از داستان کهن میانرودا

وجود دارد احتمال دارد که داستان یاد شده مضمونی کهن و مستقل در اساطیر هند و اروپایی باستانی بوده 
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شاهی نیز ی ایرانی اولیه، بنیانگذار آیین پادایِ جامعه. جمشید در مقام موسس ساختار چهار طبقه5 

ی مبتنی بر ی کوچگرد را به نظم طبقاتی پیچیدهی سادهدانسته شده است. اصوال آنچه که گذار از جامعه

مشاغل متمایز ممکن کرده، رواج کشاورزی و روی آوردن به سبک زندگی کشاورزانه بوده است. جالب است 

در متون اوستایی اولیه نیز این اشاره شود، و که در اساطیر هندی اثری از این خویشکاری جمشید دیده نمی

ای و موسس وجود ندارد. از این رو حدس من آن است که در ابتدای کار جمشید یک نیای مقدس قبیله

شده است. ارتباط او با اساطیری قبایل هند و ایرانی بوده است، که کامال در چارچوبی کوچگردانه تعریف می

                      
54 Lambert,1999. 
55 Bailey,1989. 
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ان خدای جهان مردگان که به زودی بیشتر بدان خواهم پرداخت، مهر و گستردن زمین و موقعیتش به عنو

 یادگاری از این شکلِ آغازین است. 

ی دوم پ.م به ایران زمین وارد شدند و با جوامع کشاورزِ بعدتر، وقتی که قبایل ایرانی در اواخر هزاره 

و به جوامعی یکجانشین تبدیل مستقر در این قلمرو تماس یافتند، به تدریج سبک زندگی خود را تغییر دادند 

شدند. این دگردیسی با تبلیغ دین زرتشتی و بازتعریف رادیکالِ مفاهیم قدسی توسط زرتشت ممکن و تسریع 

 ام. شد و از این رو ظهور دین زرتشتی را در نوشتاری دیگر انقالب زرتشتی نامیده

پس از به نتیجه رسیدن انقالب زرتشتی، تقریبا تمام نمودهای امر قدسیِ آشنا و کهنِ آریاییان باستانی  

ی نوظهور بازتعریف و بازجذب شود. در بایست در چارچوب کشاورزانه و یکتاپرستانهاز اعتبار افتاده بود می

ی شاهی رسمیت یافت و خصلتهای ویژهی فرِ این زمینه بود که جمشید به عنوان موسس چهار طبقه و دارنده

ایرانی خود را به دست آورد. این روند قاعدتا تا چند قرن پس از ظهور زرتشت ادامه داشته است. چرا که در 

شود. اما از دوران سروده شدن گاهان اعتنایی به مهر دیده میهایی از انکار جمشید و بیخودِ گاهان نشانه

چرخشی بزرگ  ها )احتماال قرن ششم و هفتم پ.م(.م( تا زمان نگارش یشت)احتماال در  قرن دوازدهم پ

در چارچوب اساطیری آیین زرتشتی رخ داد و ایزدانی مانند مهر در کنار پهلوانانی همچون جمشید بار دیگر 

ل ی دین تازه پذیرفته شدند. قاعدتا در این مدت و در جریان فرآیند عمومی یکجانشین شدنِ قبایدر زمینه

ی کوچگرد و مهرپرست کنده شده و به جایگاه شاهنشاهی آریایی بوده که جمشید نیز از موقعیت رهبر قبیله

 با فره ایزدی دست یافته و موسس چهار طبقه و صنایع و علوم دانسته شده است. 

ین دهند. او نخستاز این رو عجیب نیست که ایرانیان پیدایش آیین شهریاری را نیز به او نسبت می 

 شاهی است که برای خویش اورنگی ساخت و به دیوان فرمان داد تا این تخت را به آسمان ببرند.
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  نشاخت چه مایه بدو گوهر اندر   ساخت به فر کیانی یکی تخت

  برافراشتی ز هامون به گردون   برداشتی که چون خواستی دیو

  فرمانروا نشسته برو شاه   هوا چو خورشید تابان میان

  او شگفتی فرومانده از بخت   او جهان انجمن شد بر آن تخت

  خواندند مران روز را روز نو   افشاندند به جمشید بر گوهر

 57زمین برآسوده از رنج روی   فرودین سر سال نو هرمز

پس زمان سلطنت جمشید، آغازِ دورانی نو دانسته شده و بر همین روال جشن نوروز را نیز دستاورد عصر 

، تاسیس نوروز به دست جمشید با بنیان نهاده شدنِ جالب آنکه در بسیاری از آثار تاریخیشمارند. وی می

تخت جمشید پیوند دارد. به همین خاطر است که برخی از نویسندگانی که میل به تاریخی ساختن عناصر 

اند. این در یکی انگاشته جمشید را با نخستین شاهان هخامنشی به ویژه کوروش و داریوشاساطیری دارند، 

حالی است که گویا منسوب شدن بقایای شهر پارسه به این شخصیت اساطیری امری متاخرتر و به دوران 

دانیم که دست کم از هشتصد سال پیش، یعنی از قرن ششم هجری این اسالمی مربوط باشد. در هر حال، می

 .58اندنامیدهآثار باستانی را با نام تخت جمشید می

ی جمشید و یادمانهای بازمانده از شاهان نامدار هخامنشی در ذهن ایرانیان به شواهدی وجود دارد که خاطره

گوید که جشن گرفتن ابن بلخی در فارسنامه میاند. ای یکپارچه را پدید آوردهاند و پیکرهتدریج ترکیب شده

شهریارانِ دیگرِ زمین امر کرد تا همگی در اعتدال بهاری به امر جمشید، از زمانی شروع شد که این شاه به 
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ی اصفهانی حتی بنای شهر تیسفون را به جمشید نسبت استخر گرد هم آیند و این روز را بزرگ دارند. حمزه

در واقع به شهرهایی ساسانی اشاره دارند که در نزدیکی  -استخر و تخت جمشید –. این دو نام 59دهدمی

 تخت جمشید و در تداوم سنت شاهان هخامنشی و سنن نوروزی ایشان در این مکان بنا شده بودند. 

گوید که جمشید بیرونی می، چنان که پیوندهای دیگری نیز میان جمشید و آیینهای نوروزی وجود دارد

کسی بود که کشت نیشکر را باب کرد و به مردم آموخت تا از آن شکر بسازند و در مینوی خرد هم نخستین 

گفته شده که جمشید چکیدن مایعی شیرین از نیشکر را دید و پس از پنج روز توانست از این گیاه شکر 

شان را با شاهان برد و ایتر می. این ابداع ادغام تاریخی جمشید و شاهان تاریخی را عقب60استخراج کند

کردند، یکسان کردند و کشت نیشکر را در این قلمرو مدیریت میباستانی ایالم که بر خوزستان حکومت می

 انگارد. می

گذار نظمهایی اجتماعی، کند و بنیانجمشید به این ترتیب اتصالی هرچند مبهم با شاهان تاریخی پیدا می

اند. مثال گفته شده که به دلیل ی ایرانی تداوم یافتهشود که در جامعهبناهایی تاریخی و مراسمی دانسته می

در قالب  و این همان است که امروز نوآوری جمشید بود که رسم شد مردم در نوروز به هم شکر هدیه دهند

 اهدای شیرینی به هنگام عیدها باقی مانده است. 

به این ترتیب این نیای باستانی همچون نوعی بنیانگذارِ مشروعیت بخش برای شاهان تاریخی ایران نیز عمل 

بری در بسیاری دانستند. طبیعی بود که این ارثکرد. چنان که مردم ایشان را وارث مرده ریگ جمشید میمی

از موارد به اموری عادی و ملموس مانند دستیابی به گنجی باز مانده از عصر جمشید فرو کاسته شود. چنان 
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در شاهنامه هم داستانی وجود دارد که بر مبنای آن در دوران حکومت بهرام گور دهقانی هنگام شخم زدن که 

و انباشته از زبرجد در پیش آخوری از زر زرین زمینش به قصری زیرزمینی برخورد که درونش دو گاو نر 

. گاوها، مهر جمشید را بر خود داشتند و انباشته از گوهرهای خیره کننده بودند و اطرافشان پر ایستاده بودند

 .   61از تندیسهای جانورانی زرین و جواهرنشان بود

. و این نشانگر در 62شده استدانسته میجمشید در عین حال استادی خردمند و بنیانگذار نظامی اخالقی نیز 

جم نیکوکار به  آشکارا زرتشتی را ین ده اندرزِآمیختن نقش او و زرتشت است. در دینکرد چنین آمده که ا

باید خدا را یکتا آفریدگار جهان و کسی که از او هیچ ویرانی ناشی نمی شود، به شمار  (1): ه استمردمان داد

هرگز نباید برای به دست آوردن آسایش به دیوان روی آورد.  (2)آورد و او را چنین نامید و او را باور داشت. 

رفتار کرد و با چنین رفتاری  باید آگاهانه در همه کارها (4) .پایبند بودباید دین را بزرگ شمرد و به آن  (3)

)دیوی است که  «ایویبود»)دیوی است که انسان را وادار به کارهای خالف اخالق می کند( و « فریه دیو»

باید  (6) باید به مردمان برادروار خوراک داد.( 5)انسان را به زیاده طلبی وادار می کند( را به ستوه آورد. 

 (7)ند وظایف والدین خویش را نسبت به فرزندان خود به جای آورند. کودکان را چنان آموزش داد که بتوان

برای یافتن پاداش در جهان دیگر، باید برای فربه کردن مردمان و چارپایان  (8) باید شایستگان را حمایت کرد.

خانه ها  باید آدمیان را ملزم ساخت که گل والی ناشی از مرغ ها، گوسفندان و بزها را از (9)گندم انبار کرد. 
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نباید گوسفندان یا بزی را پیش از چهار سال کشت ، زیرا  (10) دور کنند تا مردم از آن دچار دشواری نشوند.

 .63فرمان داده شده است که این نوع حیوانات تا چهارسالگی پرورش یابند

ابزارهایی جادویی نیز قلمداد  یاسباب و آالتی غریب و سازنده یدارنده جمشید گذشته از این میراث معنوی،

توان دریافت که داستانهای زیادی در مورد گنج شد. دولتمندی و ثروت سرشار جمشید را از آنجا میمی

انی باقی مانده است. های مردمی ایرو افسانه جمشید و اشیای گرانبهای متعلق به او در ادبیات عامیانه

ی عرفان ایرانی داللتهایی مشهورترینِ این گنجها، البته جام جم است که به بحثی مستقل نیاز دارد و در زمینه

 بسیار پیچیده به دست آورده است. 

ته بود. مانندش ساخشگفت بود که او با دانش بیبنا بر روایت داراب هرمزد، گنج دیگر جمشید، هفت چیزِ 

ای در سرزمین پارس قرار داشت و همواره بی فتیله روشن بود. دیگری یکی از آنها چراغی بود که در خانه

 ایستاد. و اینانداخت و رویارویش میاش را درست بر کسی میپرید و سایهمرغی بود که در آسمان می

ای الجوردی و چهار سیم زرین د که دستهخورشید است. سومی بربطی بو آمیز از خودِاحتماال تعبیری افسانه

کرد. نواخت که شنیده شدنش تب و لرز را درمان میوزید خود به خود آهنگی میداشت و هرگاه باد می

کرد، که در اینجا کردند و آواز پرهایشان زهرگزیدگان را درمان میچهارم مگسهایی زرین بودند که پرواز می

ی جامی بود که اگر صد جور شراب را با برشمردن نام صد کس در آن احتماال منظور زنبور است. دیگر

نوشیدند، هرکس تنها از شراب خویش می خورد و آن مایعی که به وی ریختند، و هر صد نفر از آن میمی

و هم با توجه  جام جم است،هم از سویی یادآورِ گرفت. این جام،تعلق داشت در باال و مقابل لبش قرار می

                      
 ..2، 12، 287دینکرد، کتاب سوم، فصل  63



58 

 

ماند. بنابراین می -یعنی همان پیمان–مبتنی قول و سخن  رکردش به نمادی برای عدالت و داد و دهشِبه کا

تر هم شواهدی داریم که پیمان و اشه )عدل/ تعادل( و جام جمشید با هم ارتباطی در داستانهای عامیانه

 اند.  داشته

کرد. به شده بود و میان مردم داوری می دیگری تاقی بود با تختی و تندیس مردی که بر کنار رودی نهاده

رفت انداختند و گناهکار در آب فرو مییافتند، هر دو را در آب میشکلی که وقتی دو تن با هم اختالف می

دهد و جمشید را ماند. این نیز به روشنی نوعی آیین ور را نشان میدر حالی که بیگناه روی آب باقی می

 کند.موسس آن محسوب می

ای را ی سیاه و سپید داشت و وقتی جسد مردهای که جمشید آفرید، گنبدی بود که دو نیمهین شگفتیهفتم

داد، یعنی گنبدش به نهادند، در چهارمین روز پس از مرگ نیکوکاری یا بدکاری وی را نشان میدر آن می

 شد.ترتیب سپید یا سیاه رنگ می

شود. نخست آن که تمام این موارد ند نکته آشکار میبا مرور هفت شگفتی آفریده شده توسط جمشید، چ

مانند مگسهای زرین و بربط خودکار –چیزهایی ساخته شده و به نسبت فنی هستند. در حدی که برخی از آنها 

ی این هفت چیز وجه مشترک همهمانند. در کل، به دستاوردهای صنعتی پیشرفته و خیالهای علمی تخیلی می

ه و مصنوعی هستند و به تقلیدی فنی و پیچیده از اشیای معمولی )چراغ، مرغ، مگس، آن است که ساخته شد

 تندیس، گنبد، بربط، جام ( شبیه هستند. 

ی دیگر آن که پیوند نمادین این چیزها با عناصر مهرپرستانه به قدر کافی روشن هست. سه تا از این نکته

شوند و رستگاری و پاکی روان افراد را نشان بوط میموارد )مرغ، تندیس و گنبد( احتماال به آیین ور مر

شوند و چراغ همیشه روشن و دهند. دو تای دیگر )مگس و بربط( به درمانگری و شفای دردها مربوط میمی

 یابند.  جامِ دادگر به خویشکاری مهر در مقام خدای خورشید و پیمان شباهتی می
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بخشد که عبارتند از سوورای زرین و اَشترای آراسته با شید میدر وندیداد اهورامزدا دو سالح استوار به جم

داده و . در میان این دو، معنای اصلی اَشترا درست روشن نیست. این واژه در اوستایی تازیانه معنا می64طال

ی سوارکاران برای اند. دوهارله آن را به سیخک مورد استفادهولف و بارتولومه آن را در همین معنا گرفته

راندن اسب ترجمه کرده و دارمستتر آن را شمشیر پنداشته است. مهرداد بهار آن را نیز نوعی آلت موسیقی 

. جلیل 65سازی با سوورا ابراز کرده استدانسته است، اما حدس خود را بدون دلیل کافی و تنها بر مبنای نظیره

اشترا، آن را به -اصطالح اوستایی اسپه دوستخواه با توجه به قطعی بودن معنای تازیانه و به کار رفتنش در

نماید. تازیانه از دورترین روزگاران نماد ،  که به نظر من هم درست می66همین معنا در نظر گرفته است

ها پادشاهان و قدرت تنبیهی ایشان بوده است و در ضمن نمادی کوچگردانه برای راندن و هدایت کردن رمه

 ی متحرک است. و بنابراین قبیله

ن اولیه آن را خیش، تیر، خاتم و جز آن ترجمه کرده بودند که ربطی تر است. مترجمااما معنای سوورا روشن

به بافت متن اوستاییِ حاوی این کلمه ندارد. روشنگرترین مقاله را در این مورد شهرام هدایتی نوشته است و 

اند و ن واژه را ایرانیان از عبریان وام گرفته. از دید او ای67آن را با سازی بادی مانند گاودُم یکی شمرده است

ی شیپور در این همان شوفارِ عبری است که در عهد عتیق بیش از هفتاد بار به کار گرفته شده است. واژه

ی همین کلمه است. این کلمه همچنین با صور در عربی و سوت در فارسی پیوند فارسی امروز باقی مانده

 دارد. 

                      
 .6وندیداد، فرگرد دوم،  64
 .179: 1387بهار،  65
 .916و  917)پی:نوشت اوستا(:  1374دوستخواه،  66
 .1349هدایتی،  67
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ای در نماید، اما احتمال این که چنین واژهایتی در مورد معنای این کلمه راست میهرچند حدس اصلی هد

شناسی تاریخی عهمتنی به قدمت وندیداد وامواژه از عبری باشد، بعید است. چرا که به عنوان یک قاعده در جام

بان رسمی زیعنی  زبان، جریان اصلی در مسیر وامگیری مفاهیم و واژگان همواره از مرکز به پیرامون است.

ظری بیشتری دولتهای نیرومند و چارچوبهای دینی برخوردار از پشتیبانی قدرت سیاسی که معموال پیچیدگی ن

ی سوورا در آن آمده، در دوران هخامنشی و یا پیش از آن شوند. وندیداد که واژههم دارند، به وام گرفته می

شدند و معموال قی میبان جاری و رسمی شاهنشاهی تلهای ایرانی زتدوین شده است. در آن روزگار زبان

ا توجه به وامگیری مسیر وامگیری واژگان واژگونه و از زبانهای ایرانی به عبری بوده است. این نکته به ویژه ب

ز ی متون دینی یهودی از منابع ایرانی در همین دوران سازگار است و به احتمال زیاد شوفار عبری اگسترده

 تایی وامگیری شده و نه برعکس. سوورای اوس

ی محتملی هم برای این واژه در زبانهای هند و اروپایی هست، تقویت حدس ما با این حقیقت که بنواژه

و معنای  68به معنای صدا کردن گرفته است "سّو" ی هند و اروپاییِشود. مهرداد بهار این واژه را از بنواژهمی

است. واژگان سورنا و سُرنا در فارسی هم احتماال از همین ریشه هستند.  تلویحی سفتن را به آن منسوب کرده

که  69آمده "سورِ زرین"های زادسپرم سالح اهداییِ خداوند به جمشید به صورت جالب آن که در گزیده

احتماال صور عربی از آن گرفته شده است. به خصوص که در این متن سور زرین خصلتی آخرالزمانی دارد 

دمد. این قاعدتا همان عنصری است که بعدتر به س است که برای اعالم قیامت در این شیپور میو سوشیان

 صور اسرافیل و کارکرد مهمش در رستاخیز مردگان در پایان زمان تبدیل شده است.  

                      
 .179و  178: 1362بهار،  68
 .20، بند 35بخش ی زادسپرم، گزیده 69
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اند و بر این نکته تاکید شده که هنگام در وندیداد هردوی این ابزارها نماد قدرت جمشید دانسته شده 

شوند. این سخن به قدر کافی بیانگر هست و به ماهیت اصلی گسترش ترده شدن زمین به کار گرفته میگس

برای راندن و  –و تازیانه  -از حرکت برای آگاه کردن مردمان قبیله–کند. چرا که شیپور یافتن زمین اشاره می

بینیم اند. به این شکل، میلی سازماندهی کوچ قبایل کوچگرد بودهدو ابزار اص -ها در مسیر دلخواههدایت رمه

کند و ابزار مدیریتش هم ای نموده شده که مهاجرت ایرانیان را مدیریت میکه جمشید به مثابه رهبری قبیله

 د گرفته است.ت که به تدریج خصلتی آسمانی و جادویی به خودو ابزار به ظاهر ساده اما در واقع نمادین اس

 

شود. در هند، یمه خداوندی . ارتباط جمشید با زیرزمین، تنها به ساختن ورجمکرد محدود نمی6 

 :71ی جم چنین آمده است. در سرودی درباره70است که پادشاه جهان زیرین و دنیای مردگان نیز هست

 شود.پیشکشها و هدایا گزارده میبرای شاه توانا، یمه، است که 

 او نخستین کسی از میان مردمان بود که مرد،

 د.نخستین کسی که جسارت ورزید تا از رودِ تندروی مرگ بگذر

 فت.اولین کسی که راه رسیدن به آسمان را نشان داد، و دیگران را به آن قلمرو نورانی خوشامد گ

دانستند که درگذشته است و به این ترتیب از این رو هند و ایرانیان باستانی جم را نخستین انسانی می 

های مرموز منتهی به دنیای مردگان را کشف کرده است. این نکته که جم نخستین انسانِ مرده است، گذرگاه

                      
 .244: 1367سن، کریستن 70

71 Mackenzie,2004, chap. III:40. 
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کند و از سوی دیگر حدس نگارنده از سویی او را در نقشِ نخستین انسان و نیای آغازین کل آدمیان تثبیت می

 کند. را در مورد یکی بودنِ او با کیومرث تقویت می

 "گَئِیومَرِتَه"شود. نامش در اوستایی کیومرث، در ادبیات زرتشتی نخستین انسان و نیای کل آدمیان دانسته می

میرد، اما بر انی است که میدهد. در ادبیات اوستایی نیز او نخستین انسمعنا می "ی میرازنده"بوده است که 

خالف جمشید موجودی سرکش گناهکار نیست و مزداپرستی پاکدین است. حدس من آن است که کیومرث 

ی مقدسان یرههم در ابتدای کار لقبِ ایرانیِ جمشید بوده است. اما همزمان با طرد جمشیدِ مهرپرست از دا

اپرست ی یافته است. به این ترتیب همتایی مزددین نو، به دست زرتشت به صورت انسانی مستقل دگردیس

، نخستین برای جمشید پیدا شده که ساختار کهن خود را همچنان حفظ کرده است. کیومرث هم نخستین انسان

شود، کیومرث را نیز و متحد خداوند است. همان طور که جمشید در نهایت به دست ضحاک کشته می شاه،

کند آن است که یکی از القاب نخستین انسان ی که این حدس را تقویت میآورد. شاهداهریمن از پای در می

ست، و جالب آن که دهد. مرتاندا در وداها آخرین دایتی امعنا می "بذرِ میرا"در هند مرتاندا بوده که دقیقا 

 دقیقا همین لقب برای کیومرث در بندهش نیز ذکر شده است.

ای جمشید در روزگار کهن بوده باشد، پیوندی میان داستان هندی ای براگر به راستی کیومرث لقب و شناسه

مایه در ادبیات هندی بسیار شود. این نقشو ایرانی جم به مثابه کاشف گذرگاهِ جهان مردگان برقرار می

کند، که یمه نه تنها مسیر رسیدن به جهان مردگان را هموار می تر از ایران است. در ادبیات هندویی،پررنگ

( که ارواح مردگان नरकشود. دوزخ در اساطیر هندویی جایی است به نام ناکارا )شاه آن قلمرو هم می خود
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. یمه شاه این قلمرو است 72ی خود پاک شوندبرند تا از گناهان گذشتهپیش از زایش مجدد در آنجا رنج می

هندویی، مثل آنچه که در نپال و تبت رواج دارد، همچون -به همین دلیل هم در آیینهای ترکیبی بوداییو 

شود شود و در شکلی بازنموده میشود. در متون هندویی همتای مرگ پنداشته میدیوی سهمگین بازنموده می

رزی و کمندی در دست دارد که تاجی بر سر دارد و بر گاومیشی تنومند سوار است و لباسی سرخ در بر و گ

 . 73و چشمانش مانند اخگری فروزان است

نماید، بیشتر مضمونی بودایی است و در متون کهنتر این برداشت که جم را موجودی خشمگین و آزارگر می

ی زمین ترین ناحیهشود. برعکس، در برخی از روایتها قلمرو یمه که در جنوبیهندویی به این شدت دیده نمی

ارد، به بهشتی مانند است که از زر و جواهر ساخته شده و همواره درخشان است و بوهای خوش و قرار د

 .74آوازهای دلکش در آن فراوان است

بینیم که به تدریج از اهمیت جمشید در مقام خدای مردگان با گذار از سپهر هندی به قلمرو ایرانی، می 

نِ ی نورستاشود. کافرهای منطقهدهنده تثبیت میو نظمکاسته شده و موقعیتش به عنوان شاهی بنیانگذار 

ای کهن خویش پایبند هافغانستان که در این زمینه موقعیتی بینابینی دارند، تا اوایل قرن بیستم همچنان به آیین

است. مردم نورستان در مراسم تدفین  های دوزخدانستند که نگهبان دروازهبودند و جم را خدایی بزرگ می

 خویش و آیینهای مفصلی که برای تکریم مردگان داشتند، برای او نقشی مرکزی قایل بودند. 

                      
 .27، 18،2انتروودا،  72
 .3، 28، 6انتروودا،  73
 .58-52: 1373ایونس،  74
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ه جهان مردگان را پیوندِ جمشید با مرگ، در اوستا نیز وجود دارد. چرا که او نخستین کسی بود که راهِ ورود ب

ام چراگاه جم نیز راشیبی تندی در سرزمین گاویوتی قرار داشت که بعدها با نپیدا کرد. این دروازه، بر فراز س

 شهرت یافت.

ی گهری اما آنچه که در مورد ارتباط جم و دوزخ در ایران ویژه است، خویشکاری او به عنوان بازآورنده

دیوان، از  خوانیم که جمشید برای آموختنِ رازهایگمشده از قلمرو تاریکی است. در ادبیات پهلوی می

های جهان مردگان گذشت و مدت سیزده سال را در دوزخ گذراند و به این ترتیب بر تمام رازهای دروازه

دیوان آگاه شد. دلیل سفر شگفتِ جمشید به دنیای دیوان، آن بود که پیمانِ میان مردمان توسط دیوان دزدیده 

در روز خرداد ه رازِ نهفته در میانشان دست یافت، شده بود. جمشید پس از آنکه سالها در میان دیوان ماند و ب

مرگ کرد و پیری را از ، پیمان را از جهان زیرین آورد و جهان را بیبه روی زمین بازگشت از ماه فروردین

ی جمشید پس از آن و مانند درخشان شدن چهره .76و در همین روز جشن نوروز را پایه گذاشت 75آن راند

 شدنش به خورشید نیز در همان روز رخ داد. 

آید آن است که جمشید دقیقا چه چیزی را از جهان زیرین برای مردمان به پرسشی که در اینجا پیش می

ارمغان آورده است. آنچه در تمام متون بدان اشاره شده، آن است که آن گوهرِ گرانبها، ابتدا در روی زمین و 

ی یده شده و مفقود گشته است. نکتهدر اختیار نیروهای نیک و مردمان بوده است. اما بعد به دست دیوان دزد

افزا بوده است. چون جمشید به کمک آن بر دیوان دیگر آن که این امرِ غایبِ مرموز، بسیار سودمند و قدرت

مرگی و خرمی بخشید. سومین نکته آن که تصاحب این چیز دشوار و و پریان سروری یافت و جهان را بی

                      
 .9متون پهلوی، ماه فروردین روز خرداد،  75
 .11متون پهلوی، ماه فروردین روز خرداد،  76
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عبارت دیگر در اینجا با چیزی شبیه به راز سر و کار داریم که دستیابی مستلزم عبور از مراحلی دشوار بود. به 

 به آن دلیلِ فرهمندی و نورانی شدن جمشید شده است. 

یابد. چرا که مهر ایزد نگهبان نام معمولی که برای این امر گمشده عنوان شده، پیمان است که با مهر ارتباط می

ر شکلی زمینی شده از مهر است. در روایات پهلوی، آنچه که عهد و پیمان است و جمشید نیز از سوی دیگ

ی آن و پیوندش با ، که در نوشتاری دیگر درباره77دانسته شده است "پیمانه"جمشید از دنیای مردگان آورد، 

 جام جم بحث خواهم کرد. 

ی جمشید گرایانه از این داستان وجود دارد و سفر پرمخاطرهدر آثار نویسندگان دوران اسالمی، تفسیری طبیعت

کند که بیرونی از قول زادویه نقل میبه دنیای مردگان به صورت احیای نیروهای طبیعی فهم شده است. 

شدند. تا آنکه بارید و گیاهان سبز نمیاهریمن برکت را از آب و خاک و هوا گرفته بود و از این رو باران نمی

جم به یاری خداوند به قلمرو دیوان و سرزمین اهریمن رفت و مدتی در آنجا ماند و وقتی برگشت جهان بار 

دیگر به وضعیت بارورِ نخستین خود بازگشته بود و آن روز همزمان با اعتدال بهاری بود. وقتی جمشید از 

تابید و مردم که از دیدن دو زگشت، مانند آفتاب طالع شده بود و نور از او میجهان زیرین به میان مردمان با

 . 78خورشید در یک روز در شگفت شده بودند، آن زمان را نوروز نامیدند

ای دیگر از پیوند او با مهر و چیرگی او بر دیو سرما است. همچون ایزدِ ، نسخهپیوند جمشید و نوروز

درد، جمشید نیز به دنیای مردگان قالب شیری تابستانی که گاوِ زمستان را میخورشیدیِ مهر که هر سال در 

ی زندگی را از آنجا باز آورد. او همان کسی بود که دیو زمستان را با ساختن وارد شد و پیمان تضمین کننده

                      
 .10متون پهلوی، ماه فروردین روز خرداد،  77
 .216: 1363بیرونی،  78
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بهار باب  ورجمکرد شکست داد، و در نهایت هم به دنبال انجام این دو کار بزرگ، جشن نوروز را در ابتدای

 کرد.

به این ترتیب، جمشید قهرمانی بود که با پذیرفتن خطر به دنیای مردگان گام گذاشت تا نظمی دزدیده شده 

را از دزدان بازپس بگیرد. پس از این ماجرا بود که جمشید بر دیوان چیره شد و توانست به یاری ایشان 

. ناگفته نماند که در شاهنامه و در سایر متون شهرهای بزرگ بسازد و فنون تمدن را به مردمان بیاموزاند

بینیم که دیوان آموزگارانِ خط و تمدن به مردمان آریایی هستند، و این را نیز باید به اساطیری ایرانی، می

هایی گذاشت که کوچگرد و نیمه متمدن بودند و با مستقر شدن در فالت حسابِ پیامدهای مهاجرت آریایی

به تدریج از بومیانی آموختند که به ادیانی دیگر پایبند بودند و به این دلیل هم دیو  ایران، عناصر تمدن را

ی دیگر در مورد این پیمان، آن است که منظور خط و توانایی نوشتن بوده شدند. پس یک فرضیهپنداشته می

به یکجانشینی  ی گذار اساطیری قبایل کوچگردشود که جمشید نمایندهباشد. این حدس از اینجا تقویت می

نیز هست، که دومی عالوه بر آیین شهریاری و طبقات اجتماعی، نویسایی و قانون را نیز دارا  کشاورزانه

ی روایت پیمان دزدیده شده، به نظرم آن بوده که جمشید نظم و ترتیبی اجتماعی باشد. از این رو شکل اولیهمی

برای مردمان به ارمغان آورد. اما  -همان پیمان بینافردییعنی –را در قالب خط و نوشتار و قواعد اجتماعی 

ی جمشید و دوزخ بایست خاستگاهی مرموز و غریب داشته باشد، که آن نیز با پیوندِ دیرینهاین موهبت می

راند، پیمان را نیز از همان جا و از ای که بر دوزخ فرمان میممکن شد. معقول بود فرض شود که جم/ یمه

 آورده است.قلمرو دیوان 
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ا جفت . جمشید گذشته از پیوندی که با نیروهای تاریکی مانند جهان مردگان و دیوها داشت، ب7

زشک باستانی پ-کرد. او در واقع نوعی شاهمتضاد معناییِ پاکیزگی/ آلودگی نیز ارتباطی تنگاتنگ برقرار می

ن بسیار اهمیت داشت، به او نسبت داده ه در ایران باستاک -شاش گاو –است که کشفِ اثر پاک کنندگیِ گمیز 

 شود. می

یاب مرگ و شود. نخست در آنجا که به غپیوند جمشید با جمِ بیماری/ درمان در سه نقطه برقرار می 

یل از شود، دوم در داستان هجوم ملکوس و طرد افراد بیمار و علمرض در زمان حکمرانی او اشاره می

 و اهریمن.  ورجمکرد، و سوم در داستان تهمورث

چنین است: پیش از جمشید، برادرش تهمورث بر جهان  79داستان تهمورث و اهریمن بر مبنای متون پهلوی

موفق شد اهریمن را به دام بیندازد و بر او افسار  -که پهلوانی جسور بود، -حاکم بود. تهمورث پسر ویونگهان

بگذارد و بر پشت او سوار شود و از او همچون اسبی استفاده کند. به همین دلیل هم در داستانهای عامیانه، او 

نامند. چیرگی تهمورث بر اهریمن دوام داشت، تا آن که اهریمن با فریفتنِ زنِ تهمورث، ث دیوبند میرا تهمور

روند و به پل چینوَت نزدیک به این راز پی برد که سوارکارش هنگامی که از شیبی تند در البرز کوه باال می

ت او را از دوش خود بیندازد شود. پس بر همین نقطه ضعف انگشت نهاد و توانسشوند، دچار هراس میمی

 و تهمورث را ببلعد. 

اهریمن پس از بلعیدن تهمورث از قید اسارت وی رها شد و در دل دوزخ پنهان شد. پس از آن، تا مدتها 

کسی از سرنوشت تهمورث خبر نداشت. تا آن که جمشید بر تخت نشست و آهنگِ یافتنِ برادر کرد. او از 

                      
 .67-6، 17/31: 29دستنویس م.ا. 79
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ن ایزد به او خبر داد که اهریمن برادرش را بلعیده و این که خواهد توانست ایزدِ سروش یاری خواست و ای

ی اهریمن به سرود و روسپیان و امردبازی، برادرش را بازپس بگیرد. به این ترتیب با بهره جستن از عالقه

سوی  جمشید که با زین افزار )سالح( سروش مسلح شده بود، با راهنمایی او سرودی خواند و اهریمن را به

 خود فرا خواند. 

اهریمن نزد او آمد و جمشید همان طور که از سروش آموخته بود، به او پیشنهاد کرد تا با هم لواط کنند. 

اهریمن شادمانه پذیرفت، و جمشید از او خواست تا به او پشت کند. وقتی اهریمن چنین کرد، جمشید او را 

از تهیگاهش بیرون کشید. تهمورث هرچند به این  گرفت و دستش را در کفل وی فرو کرد و تهمورث را

ای هایی از اسطورهی اهریمن جدا شده بود، اما نتوانست به دنیای زندگان باز گردد، و نشانهترتیب از درونه

کهن در دست است که جمشید برای زنده کردن برادرش در جستجوی گیاهِ انوشگی بوده است و آن را نیافته 

ستان، تا حدودی با گیلگمش شباهت دارد که پس از کشته شدن دوستش انکیدو به است. این بخش از دا

 . 80دست دیوی، در عزایش بسیار گریست و جستجوی گیاه نامیرایی را هدف خود قرار داد

های پهلوی به این موضوع اشاره شده که جمشید در یافتن گیاه نامیرایی کامیاب نشد و با این وجود، در نامه

یب نتوانست برادر را به دنیای زندگان باز گرداند. پس برای نخستین بار استودان را بنا نهاد و مراسمِ به این ترت

نهند تا در اثر تطهیر بدنِ مرده را در آن انجام داد. استودان، برجی است که زرتشتیان در آن مردگان خود را می

نثا شود. به این ترتیب، پیوند دیگرِ جمشید با اش خنیروهای طبیعی از میان برود، و با تابش خورشید آلودگی

شود. او نه تنها در زمان حکمرانی خود مرگ را از جهان رانده بود و در طلب پیمان جهان مردگان روشن می

                      
 .1376گیلگمش،  80
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ها را برای نخستین بار به جهان مردگان رفته و بازگشته بود، که آیینِ تطهیر مرده را نیز بنیان نهاد و استودان

 اثر کردنِ آلودگی جسد را کشف کرد.بی ساخت و روشِ

مشید تنها به این ی درمانگرِ جماند. اما سویهخودِ کنشِ تطهیر مرده، به نوعی درمانگری و رفتار پزشکانه می

ت زده گردد. چرا که وقتی تهمورث را از تن اهریمن بیرون کشید، چون به مخرج او دسبخش محدود نمی

مرض همراه  ی درمان اینم شد. یافتن اثر شفابخشی گمیز در واقع با انگیزهبود، دچار بیماری برص یا جذا

 ی جمشید اشاره شده است.بود. در شاهنامه نیز به این خصلت درمانگرانه

  گزند در تندرستی و راه   دردمند پزشکی و درمان هر

  خواستار جهان را نیامد چنو   آشکار همان رازها کرد نیز

داری شود و به ویژه با آیینهای روزهتهمورث خود شخصیتی دینی و مقدس تلقی میاز سوی دیگر،  

 کند:پیوند دارد. چرا که فردوسی ابداع روزه و نماز شب را به وزیر او )شهرسپ( منسوب می

  گام نزد جز به نیکی به هر جای   نام خنیده به هر جای شهرسپ

  شب جهاندار برپایبه پیش    لب همه روزه بسته ز خوردن دو

  81اوست نماز شب و روزه آیین   دوست چنان بر دل هر کسی بود

ی خورشید موجودی روزانه ی مقابل اوست. یعنی به عنوان نمایندهاین در حالی است که جمشید دقیقا نقطه

ترتیب، داری( است. به این است و با نماز شب ارتباطی ندارد و گناهش هم خوردن گوشت )یعنی ضد روزه

بینیم که جمشید سرشتی دوگانه دارد، از سویی پزشک و درمانگر و شفا دهنده است و از سوی دیگر خود می

                      
 23-21شاهنامه، داستان تهمورث:  81
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ی نیکبختی و شادمانی و عمر طوالنی برای مردم است و ایشان را از خطرها شود. از سویی آورندهبیمار می

 .کند، و از سوی دیگر با جهان مردگان و دیوان پیوند داردحفظ می

 

 شود که به روابط خویشاوندی وی بنگریم. . این خوی دوگانه هنگامی بهتر آشکار می8 

جمشید نخستین شخصیت انسانی است که در اساطیر کهن به آمیزشِ غیرعادی وی اشاره شده است. در واقع 

که در متون  است -ازدواج با محارم –برانگیزِ خویدوده  آمیزش جم با خواهرش نخستین نمونه از آیین بحث

در ریگ ودا وجود دارد که  "یم و یمی"هایی از آن باقی مانده است. چنان که سرودی به نام ودایی هم نشانه

. به این 82شرح ابراز عشقِ یمی به برادرش است، و انکار وی به دلیل ناپسند دانستنِ درآمیختن خواهر و برادر

-ها منفی است و به ناپسندیودا وجود دارد، اما این نشانههایی از خویدوده جم در ریگ ترتیب، هرچند نشانه

 اش تاکید شده نه رواجش.

یازد. این آمیزد، که به همراه او به آمیزشی غیرعادی هم دست میجمشید نه تنها با خواهرش در می 

ن ترتیب . به ای83آمیزدکند و خواهرش هم با دیوی نر در میبدان معناست که خود با ماده دیوی نزدیکی می

از این جفتگیریِ غیرعادی، جانوران غریبی مانند میمون و خرس دمدار زاده شدند. ارتکاب چنین گناهی به 

ضحاک هم نسبت داده شده است. یعنی در همین بخش از بندهش که روایتِ آمیزش غیرعادی جمشید ذکر 

و ماده دیوی درهم آمیزند و در نتیجه  شده، به این هم اشاره شده که ضحاک فرمان داد تا مرد و زنی با نره دیو

 سیاهپوستان پدید آمدند. 

                      
 .344-339: 1372ریگ ودا،  82
 بندهش، بخش بیستم.    83
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بر مبنای روایت پهلوی دلیلِ در آمیختن جمشید و خواهرش با جفتی از دیوان این بود که ضحاک بر زمین 

ی زره پنهان شوند. این پناه بردنِ جمشید به چیره شد و جمشید و خواهرش ناگزیر شدند در ژرفای دریاچه

یا در زمان حکومت ظلمت، در واقع نمادی از غروب خورشید در افق به هنگام شامگاه است و به اعماق در

پیوند دیگری در میان جمشید و خورشید یا مهر داللت دارد. وقتی جمشید به این ترتیب از صحنه خارج شد، 

آن که یک نره دیو و مادینه  ضحاک و دیوان در این میان همه جا را به دنبال ایشان گشتند و آنان را نیافتند. تا

ی زره بروند. این دو چنین کردند و پری به شاهِ ماردوش پیشنهاد کردند تا به دنبال این دو به اعماق دریاچه

وقتی در آنجا جمشید و جمک را یافتند، خود را دشمن ضحاک وانمودند و به این ترتیب با آن دو ازدواج 

در این روایت چنین نقل شده که جمشید روزی از خوردن جامی از کردند. اصوال نخستین خویدودهِ جمشید 

. 84ی پری را بر تن داشت، با او در آمیختآغوشی با پری داشت و چون جمک جامعهمی مست بود و میلِ هم

اما چون خویدوده در روایتی متاخر از دین زرتشتی مقدس دانسته شده، از این کردار نیرویی بسیار یافت و 

 . 85یب بر بسیاری از دیوان چیره شدبه این ترت

آید، به ظاهر روایتی کهن از چگونگی درآمیختن جمشید با جمک، و دالیل چنان که از این داستان بر می

اش تنگنای برخاسته از ضحاک، فریبکاری دو دیو، و ازدواج این دو با دو دیو وجود داشته که محور اصلی

آمیز دانسته شده است. اما گویا داستان، هر دو آمیزش ناپسند و گناهمستی جمشید بوده است. آشکارا در این 

اند. در حالی ی متاخرتری بندِ مربوط به افزایش قدرت جمشید در اثر خویدوده را به داستان افزودهدر نسخه

                      
 .7، ص 8روایت پهلوی، بند  84
شوند ی تاثیرگذار و محکم دکتر علیرضا شاپور شهبازی، مورخان بیش از پیش متقاعد میناگفته نماند که امروز پس از مقاله 85

ی شرایط خاص زرتشتیان ایرانی در قرون نخستین هجری که رسم ازدواج با محارم در ایران باستان وجود نداشته و برساخته

 بوده است.
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خواهرش که در بندهش به زاده شدن دیوها و هیوالها از آمیزش او با پری اشاره رفته است و گویا پیوند او با 

 ی کهنتر ازدواجی ناشایست از همین دست بوده باشد. هم در نسخه

اند. با این چنان که دیدیم، در ریگ ودا آمیزش او با خواهرش را همچون کنشی زشت و ناپسند ارزیابی کرده

د. وجود، وقتی آیین خویدوده در برخی از متون زرتشتی پذیرفتنی شد،تابو بودنِ نخستین خود را از دست دا

ی ازدواج جم و جمیگ، روایت دیگری ابداع شده شاید به همین دلیل، و با تاخیری نسبت به روایتِ اولیه

باشد که همان آمیزش جم و خواهرش با دیوها باشد. این بدان معناست که پس از دگردیسی رسوم جامعه و 

نموده، پرهیزگارانه تلقی شده، آمیز میپذیرفتنی جلوه کردنِ رسم خویدوده، عنصری که در روایت کهن گناه

و در نتیجه الزم شده تا داستانی دیگر زاده شود تا ارتباط جمشید با جفتگیری نامشروع را نمایش دهد. این 

روایت دوم، همان آمیزش جم و جمیگ با دیوان نر و ماده است و زاده شدنِ غولها و خرسها و میمونها از 

 بت داده شده است.آنان. امری که بعدها به ضحاک نیز نس

یابد و آن هم آید، وارسی عنصر دیگری نیز ضرورت میوقتی سخن از آمیزش جنسی و باروری به میان می

اند و هم ایشان ناظر بر همخوابگی و آب است. از دیرباز ایزدبانوانِ باروری بر آبهای شیرین حاکم بوده

های غیرعادی جمشید در دل یست که جفتگیریاند. تصادفی نشدهجفتگیری مردمان و جانوران قلمداد می

کند. جمشید در یکی از روایتها به جای پذیرد. جمشید درکل با آبها پیوندی نزدیک برقرار میدریاچه انجام می

گریزد و همیشه هم نوعی امنیت و شود و هنگام خطر به درون دریاچه میسرما بر دیو خشکسالی چیره می

ی فن پرورش بینیم که جمشید را آورندهکشد. مشابه این داستان را در شاهنامه میمی برکت را از دل آبها بیرون

 های سودمند دانسته است:ماهی

 بپرورد ماهی در آن آب پاک  بپرداخت آب میانگاه خاک

 اگرچه برآمد بسی روزگار ز جمشید ماند این چنین یادگار
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اند. به شدهده و اسرارآمیزِ زیرزمینی دانسته میجهان آشوبز هایی مرموز برای دستیابی بهآبها از دیرباز دروازه

ای مترادف از جهان زیرین و دنیای مردگان دانست. همان توان آن را روایتی دیگر و نسخههمین خاطر هم می

ان آورد، با پناه بردن به اعماق دریاچه نیز همچنطور که جمشید در سفر به دوزخ پیمان/ پیمانه را برای مردم می

یازد. این مضمون جام، و میِ نهفته در آن جام در دست دارد و به خاطر مستی است که به خویدوده دست می

دد که جای گرشود و در نهایت به داستان جام جم تبدیل میامری است که در داستان جمشید مرتب تکرار می

 بحث بسیار دارد.

کرد، نخست ازدواج با محارم، که به گواهی ریگ ض به این ترتیب جمشید چند تابوی جنسی مهم را نیز نق

شده، و دیگر برون همسری و درآمیختن با دیوها. در عین حال، های کهن ناروا دانسته میودا در میان آریایی

شود و چنان که مری بویس حدس زده است، شکلی اولیه از نخستین او نیای شاهان کیانی نیز محسوب می

شویم. او همزمان نیای بنابراین بار دیگر در اینجا با دوگانگی شخصیت وی روبرو می. 86انسان نیز بوده است

 های غیرعادی و اهریمنی است. تبارِ پاک شاهان، و زاده

 

هرچند جمشید نماد شود. جمشید در ارتباطش با فره شاهنشاهی نمایان می ی. اوجِ خصلت دوگانه9 

ی فره سه )یا به روایت فردوسی چهار( طبقه بود، اما در نهایت این فره را از انسانی فرهمند و جمع کننده

شد. او نخستین شاه اساطیری است که اقتدار خود داد. دلیل این ناکامی آن بود که جمشید مرتکب گناه دست 

                      
 .1، ج.1375بویس،  86
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د. فردوسی کرداد، و ارتباطی دوسویه و ضد و نقیض را با مفهوم فرهمندی برقرار را به این شکل از دست 

 گوید:می

  ندید به گیتی جز از خویشتن را   بنگرید یکایک به تخت مهی

  ناسپاس ز یزدان بپیچید و شد   شناس منی کرد آن شاه یزدان

  براند چه مایه سخن پیش ایشان   بخواند گرانمایگان را ز لشگر

  جهان که جز خویشتن را ندانم   مهان چنین گفت با سالخورده

  ندید چو من نامور تخت شاهی   پدید جهان از من آمد هنر در

  خواستم چنانست گیتی کجا   آراستم جهان را به خوبی من

  منست همان کوشش و کامتان از   منست خور و خواب و آرامتان از

  پادشاست که گوید که جز من کسی   مراست بزرگی و دیهیم شاهی

  چون نیارست گفتن نهچرا کس    نگون همه موبدان سرفگنده

  وگویگفت بگشت و جهان شد پر از   وی چو این گفته شد فر یزدان از

  کار شکست اندر آورد و برگشت   کردگار منی چون بپیوست با

اش های سه طبقه در قالب سه کبوتر یا مرغ سپید )وارغنَه( از بینیپس از آن که جمشید مرتکب گناه شد، فره

ی وارغنه در ایران باستان عالمت فره بوده است، و با پیوند نمادین فره با پرندگان دیگری . پرنده87گریختند

گریزد نیز به پیوند فره با دم و نفس داللت . این نکته که فره از بینی جمشید می88مانند مرغ هما شباهت دارد

                      
 .56: 1384بهار،  87
 .1384سودآور،  88



75 

 

کلی متفاوت بقای خود را حفظ دارد، و امری است که به ویژه در آیینهای هندی یوگی و مفهوم پرانایاما به ش

 کرده است. 

هایی متفاوت پیدا کردند. یکی از ی اجتماعی بودند، سرنوشتی جمشید که نماد سه طبقههای سه گانهفره

ی آنها به مهر پیوست، که نماد و پشتیبان مغان و موبدان بود. دیگری به گرشاسپ در پیوست که نماینده

منتقل شد  -مادر فریدون –ود. سومین فره، پس از ماجراهایی بسیار به فرانک ی ارتشتاران و جنگاوران بطبقه

بایست قدرت ضحاک را درهم بشکند و انتقام جمشید را از قاتلش و به این ترتیب به پادشاهی رسید که می

 . 89بگیرد

جهان بوده است.  سن معتقد است که این داستان در ابتدای کار روایتی مربوط به آغاز تاریخ و پیدایشکریستن

اند و به رخدادِ سقوط ن فره به دوران کشمکش جمشید و ضحاک تعلق داشتهی دریافت کنندگایعنی هر سه

اند. اما در بازسازی این داستان در چارچوبی زرتشتی، شدهجمشید و ظهور فریدونِ انتقامگیر مربوط می

ی داستان به دست فریدون کشته شکل اولیه ماجرایش به پایان زمان منتقل شده است. یعنی ضحاک بر خالف

شود تا پیش از قیامت رها شود و تباهی پیش از وقایع آخرالزمان را شود و در دماوند به بند کشیده مینمی

ممکن سازد. به این ترتیب گرشاسپ هم به پهلوانی خفته تبدیل شده که قرار است در پایان تاریخ بیدار شود 

 . 90پای درآوردو ضحاکِ ویرانگر را از 

در مورد گناهی که جمشید مرتکب شده بود و به این شکلِ هولناک منتهی به محرومیتش از فره شده  

بود، روایتهای گوناگونی وجود دارد. روایتهای زرتشتی، بر این که گناهِ جمشید خصلتی دینی داشته است، 

                      
 .41-34، 6زمیاد یشت،  89
 .17: 1367سن، کریستن 90
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د است، هرچند به کوششهایش برای شادی و تاکید دارند. در گاهان که کهنترین متن ایرانیِ دارای نام جمشی

نیکبختی مردمان تاکید شده، اما با صفت گناهکار نکوهش شده است. در این متن تنها یکبار به جمشید اشاره 

 . 91شده و چنین آمده که جمشید برای خشنودی خویشتن و مردمان خداوند را خوار شمرد

توان با خواندن مینوی خرد دریافت که فهرست می این که جمشید برای خشنودی مردمان چه کرده بود را

مرگ کرد، ورحمکرد را ساخت کارهای نیک وی را به دست داده است: جمشید ششصد سال مردمان را بی

و به این ترتیب گزند ملکوس را دفع کرد، پیمان گیتی را که اهریمن بلعیده بود از شکمش بیرون کشید، و 

شود که طبق آن دیوان از این عبارت اخیر به داستانی مربوط می "92ن نداد.گوسفند را در عوض پیل به دیوا"

جمشید خواستند تا جانوری را برای کشتن و خوردن به ایشان بدهد و جمشید از واگذاردن گوسفند به ایشان 

با خاستگاه ی داستانی از یاد رفته )احتماال خودداری کرد و در مقابل به ایشان پیل داد. این احتماال بازمانده

ی آیین قربانی در میان دیوپرستان )احتماال در هند به خاطر وجود زرتشتی( است که جمشید را منع کننده

 کند. پیل( تلقی می

در روایت پهلوی هم جمشید خصلت نیکوکار خود را حفظ کرده است. در جایی زرتشت از اهورامزدا 

دهد که ن آباد کرد، که بوده است، و آفریدگار پاسخ میترین کسی که گیتی را برای مردماپرسد که فعالمی

یابد که لباسی پاره و بیند، درمیجمشید از همه تواناتر و اثرگذارتر بوده است. اما وقتی زرتشت او را می

زده است و از این رو دور از اهورامزدا ایستاده. زرتشت وقتی دلیل را نابرازنده بر تن دارد و سخت شرم

                      
 .8، بند 32گاهان، یسنه  91
 .33-24مینوی خرد،  92
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. همچنین 93ی گناه وی بوده، چرا که خدایی اهورامزدا را انکار کرده استیابد که این کفارهر میپرسد، دمی

هرگز به من  در متون پهلوی آمده که جمشید خداوند را خوار شمرد و ادعا کرد که استویهاد )دیو مرگ(

 .94نرسد. یعنی ادعای جاودانگی داشت

یابیم که در کل سه گناه به او منسوب شده است، ، در می95هبندی هرآنچه در مورد جمشید نوشته شدبا جمع

گفتن دروغ، خوردن گوشت، و برگشتن از دین و ادعای خدایی کردن. در شاهنامه و متون متاخرتر بیشتر بر 

غرور و ادعای خدایی تاکید شده است، در حالی که متون کهنتر به کشتن گاو و خوردن گوشت بیشتر تاکید 

شما  گوشت بخورید،"خوانیم که جمشید به مردمان گفت که بند نهم ورشت مانسر نسک میدارند. مثال در 

آمیز نقل . پیوند میان آیین شاهی جمشید و گوشتخواری در جاهای دیگر هم به اشکالی افسانه"انسان هستید!

آشپزخانه  نواز بود که مهمانانش را مستقیم بهخوانیم که جمشید چندان مهمانشده است. در سددر می

فرستاد تا از خود پذیرایی کنند. در این میان دیوی در لباس درویشان به این محل راه یافت و گوشت تمام می

 دامها را خورد. اما جمشید توانست با آوردن نام ایزد او را ناپدید کند.

که جمشید  –ای پیوند دارد که در تقابل با دینِ کهنترِ مهرپرستی خوردن گوشت، به ویژه با باورهای زرتشتی

با مراسم قربانی گاو سرِ ناسازگاری داشته است. در مراسم پرستش مهر،  -ای از آن است،تردید نمایندهبی

اند. به این ترتیب، خوردهاند و طی مراسمی بخشهایی از بدن او را میکردهرسم بوده که گاوی را قربانی می

                      
 .43و  42، ص 31روایت پهلوی، بند  93
 .12، 47روایت پهلوی،  94
 ، ص1 ، ج دینیک ؛ دادستان29و  20 بخش هندی ، ؛ بندهش21، بند 56 برای روایتهای دیگر بنگرید به: مینوی خرد ، فصل 95

 .22، بند 4 ، فصل ؛ ایاتکار جاماسپیک127
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شود، با مراسم مهرپرستانه پیوند خوردنِ گوشت، که بنابر روایت زرتشتی از زمان جمشید و توسط او باب می

 داشته است. 

و بنابراین  نماید که از دید زرتشتیان، جمشید همان کسی بوده که مراسم قربانی گاوبه تعبیری، چنین می

تماعی و نوروز این با توجه به منسوب شدنِ اموری مانند تفکیک طبقات اجپرستش مهر را بنیان نهاده است، و 

وشت گبه وی، دور از انتظار نیست. به هر صورت، یکی از گناهان وی، پیروی از رسمی مهری و خوردن 

این دین  ی پیروانگری بارها نکوهش شده و اصوال با روش مداراجویانهبوده است. مناسکی که در زرتشتی

 جانوران مفیدی مانند گاو همخوانی ندارد.  نسبت به

دومین گناه وی، دروغ گفتن بوده است. این گفتارِ دروغ، قاعدتا کفرگویی بوده است. در اوستا فعلِ  

به شهریاری او )جمشید( نه سرما "دروغ گفتن عاملی دانسته شده که به عصر زرین جمشیدی پایان داد. یعنی 

رگ، و نه رشکِ دیوآفریده. این چنین بود پیش از آن که او دروغ گوید. پیش از بود، نه گرما، نه پیری، نه م

در بسیاری از روایتها به این نکته اشاره شده که سخنِ دروغِ جمشید،  "96آن که او دهان به سخن دروغ بیاالید.

خودش ادعای خدایی بوده است. در روایات پهلوی چنین آمده که جمشید ادعای خدایی کرد و گفت که 

ی گیاهان و جانوران و ماه و خورشید و ستارگان است به همین دلیل هم فره از روانش جدا شد و آفریننده

. این در حالی است که خداوند او 97پذیر گشته بود، به دست دیوان تباه گشتبدنش که به این ترتیب آسیب

                      
 .33، 6زمیاد یشت،  96
 .9، بند 3روایات پهلوی، بخش   97
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از سفر به جهان دیوان جان سالم به در  . برای همین هم توانسته بود98را در ابتدای کار جاویدان آفریده بود

 برد. 

گر نیز ، خوردن گوشت را به شکلی دیاگر غرور بیش از حد و ادعای خدایی را گناه جمشید بدانیم 

شته و بنابراین توان تعبیر کرد، و آن هم خوردنِ بخشی از گوشتِ قربانی بوده است که به خدایان تعلق دامی

 شده است. خدا تلقی میدهان زدن به آن توهین به آن 

گیرد. در ی خدایی است که مراسم قربانی برایش انجام میدر هر قربانی، بخشی از بدن هست که غذای ویژه

که بر اساس اساطیری -واقع هدف از مراسم قربانی آن است که ایزدِ مورد نظر با این بخشِ خاص از بدن 

ی باال وان مثال، برای هوم، که ایزدی گیاهی بوده، دو آروارهتغذیه شود. به عن -رازورزانه با او پیوندی دارد،

. خوردن این بخشِ خاص از 99شده استو پایین و زبان و چشم چپ گوسفند قربانی، غذای ایزد دانسته می

خورده، در واقع با تغذیه از غذای خدا ادعای همتایی شده و کسی که آن را میبدن قربانی تابو محسوب می

توان فرض کرد که گناه گوشت خوردنِ جمشید نیز از این نوع او را داشته است. بر این مبنا، میو جانشینی 

کند. بوده است. پس گناهِ غرور و ادعای خدایی کردن، به خوبی تمام گناهان دیگر جمشید را در خود جمع می

. جمشید 100انسته شده استشاید به همین دلیل هم باشد که در برخی از متون گناه جمشید تنها دروغ گفتن د

قاعدتا پس از آن که ادعای خدایی کرده، از پرستش خدای راستین )که از دید زرتشتیان اهورامزدا بوده( سر 

                      
 .28-27، 8مینوی خرد،   98
 .5و 4، بند 11هوم یشت، هات  99
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باز زده، و به مراسم مهرپرستانه و قربانی گاو روی آورده است. خوردن گوشتی که برای مهر هبه شده بوده، 

 شاید شکل کهنتری از این گناه بوده باشد. 

ی و در هر حال، پس از آن که فره ایزدی از جمشید دور شد، بخت او واژگون شد و زمان ناکام 

ی قبیله شکست وی فرا رسید. در همین زمان بود که ضحاک تازی، پدر خویش را به قتل رساند و به رهبری

دی ره ایزخویش رسید و با هجومی سخت ایران زمین را تسخیر کرد. جمشید که به دلیل از کف دادن ف

-برادرش–یور پشتیبانی نیروهای آسمانی را از دست داده بود، از او شکست خورد و اسیر شد و به دست اسپیت

گوید که پس از سرکشی جمشید، ابتدا برادرش بر از میان به دو نیم تقسیم شد. طبری در شرح این ماجرا می

فت و او شورید و وادار به گریزش کرد. ضحاک در این آشفتگی قدرت یافت و در چین به جمشید دست یا

ه ذکر شده ر تمام منابع همین اراو را اره کرد و کشت. جالب است که ابزاری که جمشید با آن کشته شد د

اهی درست شده اند که از استخوان نوعی مای دانستهی هزار دندانهاست و در متون پیش از اسالم آن را اره

 بود. 

سن در کتاب نخستین انسان و نخستین شهریار شرحی بر داستان اره شدنِ شخصیتهای نامدار کریستن 

هایی متفاوت دارند. آشکار ضمون در اساطیر سامی و آریایی خاستگاهدارد و در آنجا چنین آورده که این م

آور بوده است که در قلمروهای است که در دورانهای دور با اره از میان به دو نیم کردن نوعی اعدام شکنجه

شود جمشید است. این زیادی رواج داشته است. در اساطیر آریایی مهمترین کسی که به این ترتیب کشته می

تواند کند، مینام او به معنای دوتایی است و جفتهایی متضاد از نیکی و بدی و پاکی و گناه را نمایندگی می که

به اره شدنش داللتی استعاری ببخشد و آن را به صورت تقسیم شدن چیزی دوگانه و جدا شدن دو قطب 
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و ذکریا )پدر  101به دست مّنّسیوجود وی از همدیگر بدانیم. در روایتهای عبری و سامی از اره شدن اشعیا 

یوحنا( به دست هیرود سخن به میان رفته است. در این داستانها معموال قربانی هنگام گریز از دشمن 

ماند و به این ترتیب ی ردایش بیرون میگیرد. اما گوشهخونخوارش به یاری خداوند در درون درختی پناه می

 رسد. شود و با اره شدن درخت به قتل میرسوا می

 

ایت به ی گوناگون ممکن است. اما از آنجا که در نهی جمشید، از چند زاویهاسطوره حلیل. ت10 

ی ی ویژهخواهیم پرداخت، در اینجا تنها به چند نکته شاهان ایرانی-ای در مورد تمام پهلوانبحثی مقایسه

ی معنا صورتبند ی جمشید، با الگویانگیزی است که اسطورهکنم. نخست، همخوانی شگفتجمشید اشاره می

ز پادشاهی نخستین ی خود نیدهد، و در کل اولیهدر زبان دارد. جمشید، چنان که گفتیم دوقلو و دوگانه معنا می

کند و نسلی از شخصیتهای اساطیری میزش میآ -که نام او هم شکل مونث جم بوده –بوده که با خواهر خود 

دوگانه است،  ، در اساطیر ایرانی جامع صفتهایی متضاد وشوند. این نکته که جمشیددیگر از ایشان زاده می

ت، و از سوی بودنِ شخصیت وی دانسته شود. او از سویی فرهمندترین شاه اس "دوقطبی"تواند تداومِ این می

والش با ظهور زشود. دورانش با بیشترین نیکبختی برای مردمان همراه است، اما ترین محسوب میفرهدیگر بی

ی فره ی طبقات و گردآورندهود. او تفکیک کنندهشهمراه می -یعنی ضحاک–ختی برای ایرانیان بدترین بدب

دگان دهد، و کسی است که بین جهان زنایشان در خویش است، و کسی است که هر سه فره را از دست می

 و مردگان، و خداپرستی و کفر، و بیماری و درمان در نوسان است. 

                      
 .21-16کتاب دوم پادشاهان،  101
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ی انسانها وجود دارد، و در های اخالقی و معنایی که در شخصیت همهدوگانهجمشید نمادی است از 

شود. این نکته که برای کشتن جمشید، او را از میان به دو نیم شخصیتهای بزرگ به نمودی افراطی بدل می

یل ی معنایی، از دو قطب متضاد تشکای هوشمندانه به این حقیقت باشد، که هر هستهکنند، شاید اشارهمی

ی یافته است، که اگر از هم جدا شوند، مرگِ آن معنا را به دنبال دارند. به همین دلیل است که در نظریه

ی در قالب سرواژه -که واحد صورتبندی معنا در زبان است –خویش در مورد معنا، جفت متضاد معنایی را 

وره یافته باشد. جمی که زندگی و ام، تا شاید یادی از این نخستین جمِ تبلور در اسطکوتاه کرده "جم"

 -انگیزی با خواص و ویژگیهای عنصری زبانیی ما به اساطیر، به طور شگفتسرگذشتش، در فرافکنیِ نظریه

 معنایی شباهت دارد.

جمشید گذشته از مفهومی چنین انتزاعی، با بسیاری از شخصیتهای اساطیری دیگر نیز همگون است. مهمترینِ 

ی نخستین انسان و نخستین شهریار، سن در کتاب مهمش دربارهنخستین است. کریستن این عناصر، انسانِ

شمارد. جمشید را نیز به همراه مانو و سایر نخستین انسانهای ادیان کهن آریایی، نوعی از نخستین انسان می

بیشتر با نیروهای گونه بوده است که نخستین انسان، در اساطیر هند و ایرانی باستانی، نوعی ایزدیِ انسان

شده است. در ایران زمین، تاثیر آیین زرتشتی آسمانی پیوند داشته تا زمینی، و نیای مشترک آدمیان دانسته می

ها تبدیل شود. ای در میان سایر آفریدهاش، منجر به آن شد که نخستین انسان به آفریدهو یکتاپرستی سرسختانه

معنا  "ی میرازنده"، کیومرث است که گفتیم نامش )گَیو + مَردَه( نخستین انسان در اساطیر کالسیک ایرانی

دهد. مری بویس، بر اساس ساخت دوبخشی این اسم، و پیوند محکمی که با کردارهای اهورامزدا دارد، می

و ی خودِ زرتشت دانسته است و این نام را از نظر بافتار با ایزدانی مانند سپندمینو و انگره مینوی را برساخته

شبیه دانسته است. گذشته از آن که به نظرم استدالل زبانشناختیِ بویس درست است، از راه دیگری نیز پیوند 
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اش در اساطیر آفرینش زرتشتی، توان نشان داد، و آن هم جایگاه معناییِ مرکزیکیومرث با دین زرتشت را می

 و ناهمخوان بودنش با اساطیر هند و ایرانی کهنتر است. 

ی سوم و پس از آن که نبردش با اهریمن در آسمانها به تعادل طیر زرتشتی، اهورامزدا در پایان هزارهدر اسا

ی زرتشتی، ماهیتی نیک آغازد. گیتی یا همان جهان مادی در نگرش خوش بینانهانجامد، خلقِ گیتی را میمی

یدی آفریده شده است. نخستین و ورجاوند دارد و در مقام سالحی در دستان اهورامزدا برای چیرگی بر پل

جاندارانی که در جریان این نبرد در گیتی خلق شدند تا یاور اهورامزدا باشند، یک انسان و یک گاو بودند. 

شد و نیای مشترک اقوام ایرانی گاو، ایوک داد یا گاوِ یکتاداد نام داشت، و نخستین انسان، کیومرث خوانده می

 "نخست اندیش"و گاه به جای نامش، به صفتِ  103گاو نخستین ستوده شده. در ویسپرد او به همراه 102بود

، و این لقبی است که در جاهای دیگری هم به او منسوب شده است، چرا که او نخستین 104خوریمبر می

ی اهورامزدا بود که اندیشید. کیومرث و گاو یکتاداد در جریان هجوم اهریمن در پایان هزاره کشته آفریده

ی گیتی برخاست. از جسد گاو یکتاداد پنجاه و پنج گیاه دارویی، و دوازده ز جسدشان عناصر سازندهشدند، و ا

ی او که به ماه منتقل شده بود، نخستین گاو نر و ماده زاده شدند که دویست و هفتاد نوع غله برآمد، و از نطفه

نیز هفت فلز اصلی پدیدار شد، و و دو نوع جانورِ دیگر از دگردیسی آنان حاصل آمدند. از جسد کیومرث 

ی او که به خورشید منتقل شده بود، به دو بخش تقسیم شد. یک سوم آن به سپندارمذ، ایزدبانوی زمین نطفه

                      
 .87، 24فروردین یشت،  102
 .2، 21ویسپرد،  103
 .1، 19ی ویسپرد، کرده 104
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آور داده شد، که آن را به زمین داد و در نتیجه پس از سپرده شد، و دو سوم آن به نریوسنگ، ایزدِ نرینه و پیام

 . 105از آن به وجود آمدند -مَشی و مَشیانه–مین روییدند که نخستین زن و مرد چهل سال دو گیاه ریواس از ز

دنش از فلز در داستان کیومرث، با نوعی از نخستین انسان روبرو هستیم که ساختاری غیرانسانی دارد، و ب

اهریمن ش ی پهلوی ائوگمدیچا چنین آمده که کیومرث سه هزار سال پیش از تازساخته شده است. در رساله

وصیف او شد. در بندهش، در تکرد و بدنش دچار دگرگونی نمیعمر کرد، اما در این مدت هیچ حرکتی نمی

اره نداشته است. به آمده است که به قدر چهار نای درازا و به همین اندازه پهنا داشت، و بنابراین بدنی انسانو

ان طور که تر مفهومی استعاری بوده است، هماین شکل، آشکار است که کیومرث در مقام نخستین انسان، بیش

. در عین حال، گاو یکتاداد نیز چنین بوده و بیشتر به عنوان نمادی برای نخستین جانورِ سودمند معنا دارد

ه کردار بی چندانی ی مهم با پهلوانی مانند جمشید تفاوت دارد. نخست آن که اشارهکیومرث از دو جنبه

گنجاندم. دوم آن نوی وجود ندارد، و به همین دلیل هم او را در میان شاه پهلوانان ی جنگاورانه و پهلوانانه

 رفت. مار میکه کیومرث به هیچ گناهی آلوده نبود و همچون گاوِ نخستین موجودی کامال نیک و پاکیزه به ش

ت کرده که او گناهی و دوریِ کیومرث از کنش جنگاورانه، البته بعدها تا حدودی تعدیل شد. طبری روایبی

. بیرونی نیز 106در پایان عمر به بدخویی و دژکامگی میل کرد و دو فرزندش مشی و مشیانه را کشت و خورد

به این داستان اشاره کرده که کیومرث دیوی به نام خَزوره را کشت که پسر اهریمن بود. او این داستان را از 

ست. بر مبنای این رساله، هنگامی که اهریمن تازش روایتی متاخر برگرفته است که در مینوی خرد هم آمده ا

خود را آغاز کرد، کیومرث با او جنگید و پسرش اَرزوره را کشت. ناگفته نماند که این ارزوره در اوستا نام 

                      
 .14بندهش هندی، بخش  105
 .93(، 1)ج  1362طبری،  106
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های دوزخ در آنجا قرار داشته است. فردوسی کوهی در شمال البرز هم هست، که بنابر روایتی عامیانه دروازه

ه تصویری از کیومرث به دست داده که هرچند خود جنگاور نیست، اما فرزند دالوری مانند نیز در شاهنام

 شود.سیامک دارد که در نبرد با دیوان کشته می

ی کیومرث وجود ی دورانهای بعدی هستند و در شکلِ نخستینِ اسطورهی این داستانها، به ظاهر برساختههمه

، به مفهومی انتزاعی و فرارونده شباهت دارد که در روایت زرتشتی اند. کیومرث، در شکلِ نخستینشنداشته

ی گیتی ابداع شده است. هرچند زرتشت به ی شروع حضور انسان بر پهنهاز آفرینش کیهان به عنوان نقطه

 احتمال زیاد داستان کیومرث را خود ابداع کرده، اما در این مورد به روایتهایی کهنتر متکی بوده است. 

های ارتباط داستان جمشید با نخستین انسان، ماجرای گناه نخستین است. مضمون گناه نخستین نشانه یکی از

ی این مایهشود. بمبه شکلی تلویحی و غیر صریح در منابع سومری )مثال داستان آداپا و باد جنوب( دیده می

و در نتیجه نوادگانش همچنان  داستانها آن است که یکی از نیاکان دوردست بشر، خطایی بزرگ را مرتکب شد

 شوند. به خاطر آن عقوبت می

اند، گناه نخستین صریحا به نخستین ی دوم پ.م تکامل یافتهی هزارهدر اساطیر جدیدتری که احتماال در میانه

دهد. در این انسان منسوب شده و سرپیچی از فرمان خداوندی مقتدر است که محتوای گناه را تشکیل می

ی آغازین این شخصیت در روایتهای ایرانی است. او از این نظر با انسان نخستین ادیان ید نمونهمعنا، جمش

ی آسا، و گناهِ سرکشیابد. چرا که آدم نیز مانند جمشید با شرایطی بهینه و بهشتشباهت می -یعنی آدم–سامی 

از فرمان خداوند، و هبوط و سقوط فرجامین پیوند خورده است. تفاوت البته در آنجاست که آدم بر اساس 

خداوند برای پرستش چارچوب عمومی اساطیر سامی، از ابتدای کار بنده و خدمتگزاری است که توسط 

 آفریده شده و خودش ماهیتی جنگاورانه یا آفریننده ندارد. 
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خدای فعال است که به هیچ عنوان  -ی عمومی اساطیر آریایی، نوعی انساندر حالی که جمشید مطابق با زمینه

دم و گستردن مرگ کردن مرگنجد. برخی از کردارهایش مانند آوردن پیمان و بیخدمتگزار نمی -ی بندهدر رده

ماند و برخی دیگر مانند چیرگی بر دیو ملکوس و حفظ حیات و ابداع آیین نوروزی زمین به کنش خدایان می

ی هم است. در تورات به همدست و همکار خداوند شباهت دارد. حتی ماهیت گناه جمشید و آدم نیز واژگونه

ی درخت جاودانگی هم بخورد، رفت از میوهی درخت خرد خورد و احتمال میآدم به خاطر این که از میوه

از بهشت تبعید شد. در حالی که در سنت ایرانی جمشید پیشاپیش موجودی بسیار خردمند و جاویدان است. 

پرورد، چون از هردوی این مواهب گناه او آن نیست که سودای دستیابی به خرد و جاودانگی را در سر می

ای شکل "من"فرضِ حضور شان پیشگفتن است که اتفاقا مرتکب شدن مند است. گناه او غرور و دروغبهره

ی مستقیم خداوند و تنبیه شدن توسط اربابی طلبد. هبوط او هم از جنس مداخلهگرفته و خودمختار را می

دهد و شکست سختگیر و انتقامجو نیست. بلکه با ارتکاب گناه فره )یعنی قدرت( خویش را از دست می

 زند. پیامد طبیعی این خطایی است که از او سر می یافتنش از ضحاک

پیرنگ مشابهی در داستان آدم و جمشید دیده  اگر از این تفاوت بنیادین و مهم میان آدم و جمشید بگذریم،

پهلوان -شود که مهمترین عنصرش همان گناه نخستین و سقوط قهرمان است. جمشید از سوی دیگر با شاهمی

ی سلیمان نیز همانند است. تقریبا تردیدی وجود ندارد که سلیمان بخش عمدهمشهور یهودیان یعنی 

خصوصیات خود را در دوران هخامنشی از جمشید وام گرفته است. چیرگی سلیمان بر دیوان و پریان، 

که توسط دیوان دزدیده سلیمان )همان پیمان(  بردند، خاتمِآن را به آسمان می نشستنش بر تختی که دیوان

د، و در نهایت گناهی که با پرستش خدایان بیگانه مرتکب شد، همگی با سرمشق جمشید همخوانی دارند. ش

نخستین او که در گاهان هم بدان اشاره شده هم از نظر تاریخی  چنان که اشاره شد، داستان جمشید و گناهِ

و تکامل یافته که وامگیری تر از عهد عتیق است و هم در شرایطی )محیط ایران هخامنشی( بالیده قدیمی
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نماید. با این وجود پس از ورود اسالم به ی جمشید از متون عبری را بعید و نامحتمل میی اسطورهواژگونه

ایران، وامگیری معکوسی از منابع سامی در ایران رواج یافت که به یکی شدن این دو شخصیت در ادبیات 

 فارسی دری منتهی شد. 

 

جمشید نیز به این ترتیب قابل صورتبندی . ساختار داستان جمشید: رخدادهای مهم زندگی 11

 هستند:

 جمشید به پاداش تاسیس آیین هوم به دست ویونگهان، در خاندان او زاده شد.

 تهمورث بر تخت نشست. -یا به روایت دیگر، پدرش–جمشید پس از برادرش 

 از تهیگاه وی بیرون کشید.جمشید اهریمن را فریفت و تهمورث را 

 اثر کردنِ جسد مردگان را بنا نهاد.جمشید برای تطهیر جسد برادرش استودان را برساخت و رسم بی

 شد اما توانست خود را گمیز درمان کند.دست جمشید به خاطر برخورد با تن اهریمن دچار برص یا جذام 

 آورد. جمشید برای آناهیتا قربانی گزارد و پادشاهی گیتی را در مقابل به دست 

 کرد.های اجتماعی را از هم تفکیک جمشید طبقه

 جمشید تاج و تخت و لوازم سلطنت )تازیانه و شیپور( را پدید آورد.

 جمشید برای بازآوردن پیمان میان مردم به مدت سیزده سال به جهان مردگان رفت.

 ی دیو سرما بر زمین تاخت، جمشید ورجکرد را ساخت و مردمان و چهارپایان را در آن پناه داد.وقت

 بردند. جمشید بر دیوان و پریان چیرگی یافت و اورنگش را دیوها بر دوش می

 جمشید جشن نوروز را بنیان نهاد. 
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 ت. کرد، گوشت خورد و دروغ گفشد و ادعای خدایی جمشید به گناه غرور آلوده 

 داد.جمشید فره ایزدی را از دست 

 ی زره گریخت.جمشید از ضحاک شکست خورد و همراه با جمک به دریاچه

ای درآمیخت، و در همانجا هم به حالت مستی با جمشید در ژرفای دریاچه به همراه جمک با دیو و پری

 آغوش شد.جمک هم

 اره از میان به دو نیم شد. در نهایت جمشید دستگیر شد و به دست برادرش اسپیتور با

 

 

 

 

 گانه پیوند دارد که عبارتند از:هایی یازده بندی نهایی، جمشید با جمدر جمع

زندگی /مرگ: جمشید چنان که گفتیم، با دنیای مردگان و جهان زندگان رابطه دارد، و از سویی عمر دراز و 

دیگر با سفر به جهان مردگان از دستاوردهای آورد، و از سوی رهایی از مرگ را برای مردمش به ارمغان می

بان دوزخ است، و با بنا نهادن شود. او در اساطیر کهن نگهبان دنیای مردگان و دروازهایشان برخوردار می

کند. درعین حال پادشاه باشکوه زمین و اثر ساختنِ تابوی مرده را ابداع میاستودان، مراسم تطهیر جسد و بی

 هم هست.  -هاحتی دیوها و پری–ندگان ی زفرمانروای همه

جاویدان/ میرا: از همین مجرا، جمشید به جمِ جاویدان / میرا نیز مربوط است. جمشید نخست به صورت 

پادشاهی جاویدان ماجراهای خود را آغاز کرد، اما در نهایت به خاطر گناهش میرا گشت و کشته شد. مردمان 

 میرا شدند.  اما با سقوطش و فرا رسیدن عصر ضحاک اش نامیرا بودند،در دوران زمامداری
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زیرزمین/ آسمان: پیوند جمشید با زندگی و مرگ، او را با دو قطبِ مکانی مربوط کرده است. جهان مردگان 

از دیرباز با زیر زمین، و قلمرو خدایان و آفرینندگان زندگی با آسمان پیوند داشته است. از این روست که 

سازد که دیوان آن را برایش به هم تختی را بر می گذراند، وبینیم جمشید هم مدتی را در زیر زمین میمی

 برند. آسمان می

های افرادی است سازد. بنابراین یکی از نخستین نمونهدرون/ برون: جمشید کسی است که ورجمکرد را می

آورد. در تمام اساطیری که برای مقابله با گزند نیروهای مخرب طبیعی، ساختمان و پناهگاهی ویژه را پدید می

ی مرکزی داستان وجود دارد، که عبارت ی پناهگاه سر و کار داریم، جفت متضاد مهمی در هستهکه با سازنده

است از درون و بیرون. محور این روایتها بر ساخته شدنِ دژ یا پناهگاهی استوار است که درونِ آن امن، و 

 بیرونِ آن خطرناک و مرگبار است. 

ی پزشک مقدس بود، و فنون درمانی بسیاری های اولیهجمشید یکی از نمونهبیماری/ درمان: چنان که گفتیم، 

را ابداع کرد. تا حدی که بیماری برص خویش را درمان کرد و عملِ بیرون کشیدنِ برادرش تهمورث از تهیگاه 

ی گیری و دفع ارواح خبیث دانست که در جهان باستان در ردهتوان نوعی مراسم جناهریمن را نیز می

گرفته است. او همچنین با بیماری نیز پیوند دارد. چرا که خود دچار بیماری برص نشهای پزشکان جای میک

گیری میان آدمیان دهد و در مقابل با دورگهکند. بیماران را به ورجمکرد راه نمیشود و خود را درمان میمی

 آورد.و دیوان نژادهایی معیوب و هیوالگونه را پدید می

وع/ نامشروع: در همین امتداد، جمشید با آمیزش مشروع و پسندیده یا جفتگیری ناپسند و نامشروع آمیزش مشر

ی پاک ایرانیان است و از سوی دیگر هم با نیز ارتباط دارد. جمشید از سویی نیای شاهان کیانی و تخمه

ولها و هیوالها را پدید ای جفتگیری کرد و به این ترتیب نسلی از غخواهرش در آمیخت و هم با پری مادینه

 آورد. 
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گوشتخواری/ گیاهخواری: گناه مهم جمشید، به همراه سرکشی در برابر خداوند و دروغ گفتن، خوردن گوشت 

نماید که بر اساس برخی از روایتها، مردم تا پیش از جمشید جملگی گیاهخوار نیز دانسته شده است. چنین می

 شت را آغاز کرد، به گوشتخواری روی آوردند.بودند و بعد از آن که جمشید خوردن گو

پرهیزگار/ گناهکار: جمشید به عنوان پادشاهی آرمانی، موجودی است که ارتباطی خاص با خدایان دارد. 

آفریند. کند، و او را از ابتدا همچون موجودی نامیرا میاهورامزدا رسالت دین خویش را به او عرضه می

های یک پهلوان یا شاه عادی فراتر است و ی تواناییبرخوردار است، از دامنهموهبتهایی هم که او از آنها 

آشکارا ناشی از لطف الهی است. به این ترتیب جمشید در بیشترِ عمر خویش، پادشاهی پرهیزگار و موجودی 

 شود. یازد و به این ترتیب از ارتباط با امر قدسی محروم میمقدس است. با این وجود، او به گناه دست می

 ی مرکزی گناه جمشید ادعای خدایی کردنش بود و کفر ورزیدنش. خداپرست/ کافر: چنان که دیدیم، هسته

شوند، که واپسین فصل از فره منتهی میفرهمندی/ محرومیت از فره: دو جِم باالیی، به دوقطبیِ فرهمند / بی

 زند. سرنوشت جمشید را  رقم می

توجه به فراز و نشیبِ چشمگیری که در صفات و سرنوشت خویش دارد، نظم اجتماعی/ آشوب: جمشید با 

نقشی دوگانه را در تاریخ اساطیری ایران برعهده دارد. او از سویی بنیانگذار است و از سوی دیگر منقرض 

کند. در ضمن کننده. اوست که فنون و صنایع، طبقات اجتماعی، قوانین شاهی، و آیین شهریاری را تاسیس می

دارد. بخش مهمی از نظمِ حاکم بر گیتی گستراند و مردمان را از گزند خطرها مصون میکه زمین را می اوست

ی نو شدنِ گیتی را به مدیون درایت و مدیریت اوست، و از این روست که پیدایش نوروز و جشنهای نماینده

سازد و بر جهان چیره می دهند. در عین حال، او همان کسی است که با گناه خویش ضحاک رااو نسبت می

ی بانفوذی است که با اشتباه کند. پس جمشید تاسیس کنندهبه این ترتیب تمام آنچه را که رشته، پنبه می

 برد.خویش هرآنچه را که برساخته در نهایت از بین می
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ر دیوان، های اوست. او بکند، پیروزیگذاری میپیروزی/ شکست: آنچه در نهایت فرهمندی جمشید را نشانه

 شود، اما در نهایت وقتی فره خود را از دست داد، از ضحاک شکست خورد. بر مرگ، و بر دیو سرما پیروز می
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 سخن سوم: فریدون

 

ظهور  . پس از آن که جمشید از میان رفت و ضحاک به مدت هزار سال بر گیتی چیره شد، فریدون1

وایت شده رکرد و مردمان را از بالی ضحاک رهاند. داستان فریدون در منابع گوناگون به اشکال متفاوتی 

کسی است که  ین هماناست اما در تمام این متون ترکیب و بافتی همخوان و سازگار دارد. فریدون، فرزند آبت

ده است. قدمت این نام به دوران شتَئونَه )ثریتَه( فرزند آتویَه مورد اشاره واقع در متون اوستایی با نام ترَئِه

 گردد. چون در وداها هم شرح حال آپتیَه و پسرش تریتَنَه را داریم. اشتراک فرهنگی هندیان و ایرانیان باز می

ین ابا توجه به  شده است.هد، و معموال در جهان باستان بر سومین پسر نهاده میدمعنا می "سومی"نام ثریته، 

ده، را به این شتوان پذیرفت نام ثریته که بعدها به فریدون تبدیل که فریدون هم دو برادر دیگر داشته، می

 کرده است. نیمع "نیکوکار، صاحب گفتار و کردار نیک"اند. آبتین را، دهخدا به صورتِ سبب بر او گذاشته

اند: فریدون پسر ی جمشید بود و ده نسل با او فاصله داشت. در بندهش، تبار او را چنین آوردهفریدون نواده

اسفیان )آبتین( پسر پورتُرا پسر سیاک ترا، پسر سپِت ترا، پسر گَفرَترا پسر رَماترا، پسر وَنفَرگَشن پسر 

ی ایشان در عصر پادشاهی ضحاک کردند و عمر همه . هریک از این افراد حدود صد سال زندگی107جمشید

کند، تکرار ، آنچه که در نام نیاکان فریدون جلب نظر می108ماردوش گذشت. چنان که طبری نیز ذکر کرده

                      
 .27بندهش، بخش  107
 .153: 1362طبری،  108
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دهد. در واقع اگر نامها را ترجمه کنیم، نیاکان فریدون را به این ی تُرا در آن است، که گاو معنا میشدن واژه

ی گاو سیاه پسر شت: فریدون پسر آبتین پسر پُرگاو )کسی که گاو زیادی دارد(، پسر دارندهترتیب خواهیم دا

ی گاوها(، پسر ونفرگشن ی رمهی گاو رمنده )یا دارندهی گاو تیره، پسر دارندهی گاو سپید، پسر دارندهدارنده

خت اجتماعی کشاورزانه پرورده پسر جمشید. بایدبه این نکته توجه کرد که گاو در ایران زمین همواره در سا

های کوچگردان به خاطر اقلیم خاص این سرزمین جایی ندارد. از این رو تکرار شدنِ نام گاو شده و در رمه

دار است، و از سوی دیگر به در میان پدران فریدون از سویی نشانگر پیوند او با قبایل یکجانشین اما رمه

کند که بومِ گاوهاست. در ضمن، در ریگ ودا هم نام فریدون اللت میارتباطش با مناطق جنگلی و پربارانی د

 )تریته( در ارتباط با گاوها آمده است: 

  "109شتابند.برای احترام به تریته بشتابید، همچنان که گاوان برای جمع شدن در گاوخانه می"

تکرار شدنِ نام گاو در ی اول توجه کرده است و ابن بلخی نخستین کسی است که در عصر اسالمی به نکته

داند. ابن بلخی همچنین بر این باور بود که گرز، که سالح ی او را نشانگر چوپان بودنِ نیاکانش میتبارنامه

ی عصای چوپانی است. در میان نویسندگان معاصر مهم فریدون بود و توسط او رواج یافت، شکلِ تغییر یافته

دار دانسته است. زرتشت نیز ست و فریدون را از وابستگان به قبایل رمهدارمستتر نیز به این نکته اشاره کرده ا

 .110های بسیار داشته باشدها و رمهکند که او نیز مانند آبتین گلههنگام دعا کردن کی گشتاسپ، آرزو می

                      
 .6ها(، بند )در ستایش وارونا و اشوین 55ریگ ودا، سرود  109
 .4آفرین پیغمبر زرتشت، 110
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است.  ی گیالن برخاسته اشاره رفتهی دوم نیز، در شاهنامه به روشنی به این که فریدون از خطهدر مورد نکته

ایست که در گویش دری به گیالن . و این همان واژه111ی چهارگوش استدر اوستا هم زادگاه فریدون را ورنَه

 تبدیل شده است. 

پدر فریدون، یعنی آبتین شخصیتی است که در ادبیات ودایی نیز نامش آمده است. با خواندن اوستا  

. او دومین کسی بود که آیین فشردن هوم 112بوده است شود که آبتین نیز مانند ویونگهان کاهن هوممعلوم می

را میان مردم رواج داد و به پاداش این کار مانند ویونگهان به داشتن پسری سرافراز شد که مقدر بود شاه 

 جهان شود. 

نگی انتقال ی مرکزی این داستانها به چگودر مورد زایش فریدون داستانهای زیادی وجود دارد. هسته 

کرد، هدید میتشود، و این که چگونه فریدونِ نوزاد از خطرهایی که این فره را به وی مربوط میفره جمشید 

-ییِ هراسجست. فریدون، بر اساس روایت شاهنامه هنگامی زاده شد که ضحاکِ جادوگر به دنبال دیدن رویا

کی با مشخصات دنبال کود انگیز، به تهدیدِ او آگاه شده بود. به همین دلیل هم سربازان ضحاک همه جا را به

ورشِ ماران شد، کوشید بگریزد، اما اسیر شد و مغزش را خگشتند. آبتین، که توسط ایشان تعقیب میاو می

 ضحاک کردند. 

رمایه سپردند که در در این گیر و دار فریدون را به کوهستان فرستادند و او را به چوپانی به نام بَرمایه یا پ

 گوید:یقی میاوِ پرمایه آمده است، و به راستی گاو دانسته شده است. چنان که دقبرخی از روایتها نامش گ

 آن کجا گاو بپروردش برمایونا  مهرگان آمد جشن ملک افریدونا

                      
 .33، 9آبان یشت،  111
 .7و 6، 9یسنه،  112
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 انگیز نموده شده که موهای بدنش مانند طاووس رنگارنگ است.در شاهنامه هم برمایه گاوی شگفت

  بود ورا برترین پایهز گاوان    بود همان گاو کش نام بر مایه

  دگر به هر موی بر تازه رنگی   نر ز مادر جدا شد چو طاووس

  موبدان شناسان و همستاره   بخردان شده انجمن بر سرش

  113شنید نه از پیرسر کاردانان   ندید که کس در جهان گاو چونان

فریدونِ نوزاد را تا سه سالگی در طبیعت به روایت مورخان عصر اسالمی این پرمایه نگهبان مرغزاری بود و 

پرورد. در این هنگام بود که هواداران ضحاک او را شناسایی کردند و به سراغش آمدند. فریدون هنگامی از 

اش را بر عهده گرفت. اما پرمایه را زیست، سرپرستیگیر که در کوه البرز میخطر رست که موبدی گوشه

فریدون تا شانزده سالگی در کوه البرز زیست و تناور و دالور شد. آنگاه به سربازان ضحاک گرفتند و کشتند. 

شهر خود بازگشت و نزد مادرش رفت و از تبار خویش پرسش کرد. در این هنگام فریدون به توصیف ابن 

تراوید که باعث اش نوری بیرون میبلخی، در میان مردم فارس قد و قامت و قوتی یگانه داشت و از پیشانی

خاست که از جمشید گسسته و به فریدون . این نور از فره شاهی بر می114شد همچون مهتاب بدرخشدیم

 115پیوسته بود

. 

                      
 .115-112شاهنامه، داستان ضحاک،  113
 .1385ابن بلخی،  114
 .36، 6زمیاد یشت،  115
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ه بود اش رفت. در همین هنگام که فریدون از اصل و نسب خویش و ستمی که از ضحاک بر خانواده2

هی دهند. با اش گوابه دادگریشد، ضحاک ساده لوحانه دستور داد تا دفتری فراهم کنند و همگان خبردار می

خواهد رهید.  این تصور که به این ترتیب، تایید خدایان را به دست خواهد آورد و از خطرِ فریدونِ فرهمند

شته ی پسرانش جز یکی را کاما در همین محضر، آهنگری به نام کاوه که خورشگران دربار ضحاک همه

 اند. ای بلند کرد و مردم را به طغیان فرا خویزهبودند، دفتر را درید و پیشبند چرمینش را بر ن

 بپوشند هنگام زخم درای  از آن چرم کآهنگران پشت پای

 همانگه ز بازار برخاست گرد  همان کاوه آن بر سر نیزه کرد 

 که ای نامداران یزدان پرست  خروشان همی رفت نیزه به دست

 سر از بند ضحاک بیرون کند  کسی کو هوای فریدون کند

 116جهانی بر او انجمن شد نه خرد ...همی رفت پیش اندرون مرد گرد

یوستند و ایشان به این ترتیب سپاهی برای یاری به فریدون فراهم آمد. گروه دیگری از مردم نیز به فریدون پ

از  رهیزگارِ ضحاک،کردها بودند، که خاستگاهشان در شاهنامه، از کسانی دانسته شده که با ترفندِ خوالیگرانِ پ

 رستند. مرگ می

ارمایل و گرمایل، که دو آشپزِ ضحاک بودند و ماموریت داشتند از مغز جوانان برای مارهایش غذا درست 

دادند و به شد، یکی را فراری میکنند، از هر دو نفری که در هر روز برای قربانی شدن به نزدشان فرستاده می

گروهی این ترتیب در هزار سالی که ضحاک حکومت کرد، آمیختند. بهجای او مغز گوسفندی را با غذا می

                      
 .235-229شاهنامه، داستان ضحاک،  116



97 

 

زیستند. به روایت انبوه از نجات یافتگان در کوهها گرد آمدند و بعدها کرد نام گرفتند. اینان در کوهستان می

 شاهنامه، فریدون در آن هنگام که به چهل سالگی گام نهاد، با پشتیبانی این هواداران بر ضحاک تاخت. 

بودند.  تیم، فریدون دو برادر دیگر هم داشت و نامش را هم از همین جا ثریته نهادهچنان که گف 

ی و فرهمندی هنگامی که فریدون با سپاهش در تعقیب ضحاک بود، دو برادرش کیانوش و بَرمایه که به کامیاب

ته بود انداختند. رفبردند، تصمیم گرفتند او را به قتل برسانند. پس سنگی را بر جایی که او آرام گاو حسد می

. فریدون هم اما سنگ به خاطر برخورداری فریدون از فره ایزدی بر جای خود ایستاد و به او آسیبی نرساند

یدون ساخت. ی گاوسر را از آهن برای فرپوشی کرد. برمایه، همان کسی بود که گرزهاز عقوبت این دو چشم

 شود. گاو است که تکرار می آشکارا در این سالح نیز همان نماد چوپانی و نشان

همچنین فریدون در آن هنگام که برای لشکرکشی بر ضد ضحاک به حرکت در آمده بود، توانایی  

جادویی خویش را در برابر قایقرانی به نام پائورو به نمایش درآورد. این قایقران شاید بدان دلیل که از هواداران 

ای سر باز زد و در نتیجه فریدون او را به هوا پرتاب کرد. عبارتی ضحاک بود،  از گذراندن فریدون از رودخانه

دهد معنا می "به هوا فرستادن"یا  "به پرواز وا داشتن"که در اوستا برای فعل فریدون به کار گرفته شده است، 

ه است. و درست معلوم نیست فریدون او را به هوا پرتاب کرده، یا با جادو او را به موجودی پرنده تبدیل کرد

تر است. چرا که در بند بعدی ذکر شده که پائورو سه روز مانند کرکسی در هوا به هر صورت امکانِ دوم قوی

اش را بیابد، تا آن که به درگاه آناهیتا نیاز برد و از او توانست خانهی خود در پرواز بود و نمیبه سوی خانه
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را برگرفت و به سالمت بر روی زمین گذارد و به درخواست کمک کرد. در نهایت هم آناهیتا بود که او 

 . 117خانمانش رساند

فریدون درست مانند جمشید، برای آناهیتا صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند قربانی کرد و از  

او خواست تا بر ضحاک چیره شود. خواستهای او از این ایزدبانو، با آنچه که جمشید خواسته بود تفاوت 

خواست. ی شش چشم را، و به دست آوردنِ سَنگهوک و اَرِنوک را میپیروزی بر ضحاکِ سه پوزهداشت. او 

این دو، همسران )به روایت اوستا( یا خواهران )طبق متون پهلوی( یا دختران )به قول فردوسی و منوچهری( 

در شاهنامه به صورت جمشید بودند که ضحاک پس از کشتن پدرشان ایشان را به زنی گرفته بود. نام این دو 

ارنواز و شهرناز ثبت شده که شهرت بیشتری دارد. با وجود آن که ضحاک نیز قربانی مشابهی را برای آناهیتا 

 .118گذارده بود، در نهایت درخواست فریدون بود که مورد پذیرش واقع شد

ن چهارگوش ورن، حالی گزارد. او در سرزمیدر اوستا فریدون همچنین برای وای )خدای باد( نیز قربانی می

. فریدون 119کندکه بر تخت زرین، بالش زرین، و برسمِ گسترده نشسته، از او چیرگی بر ضحاک را طلب می

گذارد و همین خواستها را از او نیز طلب کرد، و  -هاایزد نگهبان گله-قربانی مشابهی را برای درواسپ 

ینجا هم ارتباط میان فریدون و چهارپایان و ایزد حامی بینیم که در ا. می120درواسپ نیز به او پاسخ مثبت داد

های گاو دانست. شود و این را نیز باید در کنار ارتباط نیاکان او با توتمِ گاو و گلهها به روشنی دیده میگله

                      
 .66-61، 16آبان یشت،  117
 .34-33، 9آبان یشت،  118
 .24و  23، 6رام یشت،  119
 .14و  13، 3گوش یشت،  120
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 هم گذارد. بنابراین سه ایزدِ  121ناگفته نماند که فریدون قربانی مشابهی را برای اَشی )ایزد ثروت و کامیابی(

 حامی آبها، چهارپایان، و ثروت از سوی او به یاری خوانده شدند.  

فریدون پس از برخورداری از پشتیبانی این ایزدان، و به دنبال جنگهای بسیار بر ضحاک چیره شد، و بر ارنواز 

و شهرناز دست یافت. ضحاکِ شکست خورده که از این موضوع با خبر شده بود، پنهانی به کاخ خود بازگشت 

احتیاطی کرد و برای اند، بیاند و از رو رویگردان گشتهو با دیدن این دو دختر که با فریدون همداستان شده

ی گاوسر، او را شکست داد و سِر کشتن ایشان به حرکت در آمد. اما فریدون با او درگیر شد و با گرزه

ش را گرفت و از او خواست تا چنین مارهایش را فرو کوفت. اما وقتی خواست او را بکشد، اهورامزدا جلوی

نکند. چرا که با کشته شدن ضحاک، جانوران موذی فراوانی که در بدنش النه کرده بودند در گیتی پراکنده 

. در بندهش همین ماجرا با این عبارت ساده ختم شده که فریدون قادر به 122آلودندشدند و همه جا را میمی

 . 123کشتنِ ضحاک نبود

بند کشید. این نکته  فریدون با راهنمایی ایزدان ضحاک را به کوه دماوند برد و او را در آنجا بهبه همین دلیل، 

مند بوده است. که ضحاک تا پایان زمان زنده خواهد ماند، نشانگر آن است که او نیز از نعمت نامیرایی بهره

 اهد کرد. و او را نابود خو هرچند در پایان زمان سام یا کرشاسپ برای کشتن وی از خواب برخواهد خاست

 ا بنیان نهاد:گذاری کرد و به این ترتیب جشن مهرگان رفریدون در مهر روز از مهر ماه بر تخت نشست و تاج

  شهریار ندانست جز خویشتن   کامگار فریدون چو شد بر جهان

                      
 .35-33، 5ارت یشت،  121
 .18، 20شایست ناشایست،  122
 .25بندهش،  123
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  شاهنشهی بیاراست با کاخ   مهی به رسم کیان تاج و تخت

  کاله به سر بر نهاد آن کیانی   مهرماه به روز خجسته سر

  ایزدی گرفتند هر کس ره   بدی اندوه گشت اززمانه بی

  ساختند به آیین یکی جشن نو   بپرداختند دل از داوریها

  جام گرفتند هر یک ز یاقوت   شادکام نشستند فرزانگان

  نو جهان نو ز داد و سر ماه   نو ی شاهمی روشن و چهره

  سوختند همه عنبر و زعفران   افروختند آتشبفرمود تا 

 124اوست تن آسانی و خوردن آیین   اوست پرستیدن مهرگان دین

 : 125دانداسدی توسی نیز در گرشاسپنامه مهرگان را روز تاج گذاری فریدون می

 برآورد  گرد  یفـرّخ  بـــه گـرز نـبـــرد         ز ضحـاک  تــاز ـدونیفــــر

 سر ماه مهر ینـشـسـت او به شاه     شد از خوشه مهر    نیدر برج شاه چو

اک از میان فردوسی به روشنی به این نکته اشاره کرده که فریدون نظام طبقاتی عصر جمشید را که توسط ضح

 رفته بود، بار دیگر احیا کرد. 

  بیفگند ناخوب آیین او   او نشست از بر تخت زرین

  هوش که هر کس که دارید بیدار   خروش بفرمود کردن به در بر

  ننگ نه زین گونه جوید کسی نام و   جنگ نباید که باشید با ساز

                      
 .9-1شاهنامه، داستان فریدون؛  124
 .1317اسدی طوسی،  125
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  هنر به یک روی جویند هر دو   ورپیشه سپاهی نباید که به

  کار سزاوار هر کس پدیدست   گرزدار یکی کارورز و یکی

 126زمین پرآشوب گردد سراسر   این چو این کار آن جوید آن کار

همچنین گویا سلطنت ضحاک با شکلی از نفی مالکیت شخصی همراه بوده است و مردم را از  

 نویسد:هایشان محروم کرده است. چون ابوریحان بیرونی هم در شرح جشن آبانگان، میدارایی

کرده،  ریدهاک( را اس یآژ -)ضحاک  وراسبی، ب دونیکه فر دیهفتگانه خبر رس یروز به کشورها نیر اد"

 "خود را دارا شوند. یو به مردم دستور داده است که خانه و زندگ دهیرس یخود به پادشاه

  

دمت شاه برای نخستین بار با ظهور پهلوانان نامداری روبرو هستیم که در خ . در دوران فریدون3 

 که داستان محضر تردید کاوه استهستند، اما خودشان تاج و تختی ندارند. نخستین نمونه از این قهرمانان، بی

چنان  شود.ی اساطیر وارد میدریدن و درفش ساختنش شهرت دارد. گرشاسپ نیز در همین دوران به عرصه

یران غربی دانسته ی فریدون در ایران غربی و کاوه سپهساالر وی در اکه در گرشاسپ نامه، این پهلوان نماینده

 شده است. 

را در بر  ران سلطنت فریدون، پانصد سالپس از آن، فریدون با عدل و داد بر زمین فرمان راند. دو 

رینش را در بر از آف پس  8500تا  8000ایران، از ی گیرد که بر مبنای تاریخ اساطیری دوازده هزار سالهمی

 گیرد. می

                      
 .440-435شاهنامه، داستان ضحاک،  126
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  نهان بگردید و دید آشکار و   جهان وزان پس فریدون به گرد

  دید هر آن بوم و برکآن نه آباد   دید هرآن چیز کز راه بیداد

  سزد چنانک از ره هوشیاران   بد به نیکی ببست از همه دست

 127بکشت به جای گیا سروگلبن   بهشت بیاراست گیتی بسان

ای سامی مانند نمرود عظمت فریدون به قدری بود که در دوران بعد از اسالم او را با شاهان افسانه 

. این در حالی است که طبری 128دانداو را همان نمرود مییکی دانستند. چنان که مثال دینوری در اخبار الطوال 

و فریدون را به خاطر دارا بودن سه پسر، همتای نوح دانسته  نمرود را به شکلی واژگونه با ضحاک یکی دانسته

فریدون وقتی به سن پیری رسید، زمین را میان سه پسر خویش تقسیم کرد. این سه عبارت بودند از  .129است

یرج. سلم و تور از شهرناز و ایرج از ارنواز زاده شده بودند. سلم که در اوستا نامش به صورت سلم، تور و ا

همریشه  "روم"آمده، همان است که بر سرزمینهای غرب ایران زمین حاکم شد و نامش را با  "سَئیرمَه"

مین چیره شد، و ایرج دهد، بر سرزمینهای شرقی ایران زمعنا می "دالور و شجاع"اند. تور، که نامش دانسته

ی اَئیریَه وَجینگَه )ایرانی، آریایی( گرفته شده و برخی نامش را شکلِ ساده شده "ایر"ی که نامش از بنواژه

اند، بر ایران زمین سروری یافت. فریدون پیش از سپردن حکومت این سرزمینها به )همان ایرانویج( دانسته

 اه یمن به این سرزمین روانه کرد. ایشان، آنان را برای ازدواج با دختران ش

                      
 .46-43شاهنامه، داستان فریدون،  127
 .30: 1364دینوری،  128
 .152: 1362طبری،  129
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 معماهای شاه این سه برادر در راهِ رسیدن به سه دخترِ شاه یمن از دو آزمون سربلند بیرون آمدند. نخست،

ابی قدرت سه یمن را حل کردند، و بعد با اژدهایی درگیر شدند، که در واقع خودِ فریدون بود و برای ارزی

ختر شاه یمن دسه برادر به وصال سه  فرزندش تغییر شکل یافته بود و بر سر راهشان کمین کرده بود.  آنگاه

 وصلت کرد.  "ماه"نصیب سلم شد و تور با  "آرزوی"با سهی ازدواج کرد،  "ایرج"رسیدند. 

اژدهایی دژم  اما ماجرای آزمودن سه برادر به مکرِ فریدون، چنین بود که وقتی در سفرِ یمن بودند، همچون

ردند. چنان که در برخورد با اژدها خوی خویش را آشکار ک تغییر شکل داد و راه را بر ایشان بست. سه برادر

مله برد، و تنها حپروایی کمان خود را برداشت و به او سلم از رویارویی با اژدها ترسید و گریخت، تور با بی

گیری دست ایرج بود که هم در برابرش ایستادگی کرد و هم به سخن گفتن با او و تالش برای پرهیز از در

 نتیجه حکومت ایران زمین که از سایر سرزمینها بهتر بود، به او رسید.  یازید. در

اما این تقسیم قلمرو مورد قبول دو برادرش واقع نشد و در نتیجه او را با مکر به قتل رساندند و سرش را 

برای فریدون فرستادند. این داستانِ بخش شدن جهان بین سه پسرِ شاه پهلوانی بزرگ به احتمال زیاد 

ها به ویژه در قبایل کوچگرد استگاهی سکایی داشته است. چرا که شاخه شاخه شدنِ قلمروها و چراگاهخ

ی و شمار اعضای یک قبیله از حدی بزرگتر مرسوم است و در این نظامهای اجتماعی است که اگر اندازه

قبلی قبیله رهبری شود و هریک توسط یکی از پسران رئیس ی موازی تقسیم میشود، قبیله به چند شاخه

ایم و به دالیل شود. مشابه این قضیه را در منابع تاریخی در مورد قبایل متاخرترِ ترک و مغول بسیار دیدهمی

شناختی پذیرفتنی است که الگویی عام در میان کل قبایل کوچگرد بوده باشد. در این حالت بهترین جامعه

اند. ستانِ سه پسر فریدون را تولید کنند، قاعدتا سکاها بودهای که کوچگرد هم باشند و این داقبایل ایرانی
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که بسیار به ماجرای  130کندی آفرینش سکاها داستانی را نقل میی جالب آن که هرودوت در مورد اسطورهنکته

 فریدون شباهت دارد. 

بود.  ذار قبایل سکاگوید که از دید سکاها، نخستین انسان مردی بود به نام تارگیتائوس که بنیانگهرودوت می

سیم کرد. اما او سه پسر داشت به نامهای ایپوخائیس، آرپوخائیس و کوالخائیس. او زمین را میان این سه تق

های آسمانی واگذار شود. به این ترتیب سه شان به نشانهبین سه برادر اختالف افتاد و قرار شد داوری میان

و جام از آسمان فرو فرستاده شد و در اختیار کوالخائیس قرار ی زرین، تبر ی فرهمندی، یعنی گردونهنشانه

 گرفت که کوچکترین پسر و محبوب پدر بود. 

ه سرزمین سکاها داستان مشابه دیگری را در اساطیر کالسیک یونانی داریم. بر مبنای این داستانها، هراکلس ب

الور و خت. در نتیجه سه فرزند دسفر کرد و در آنجا با زنی جادوگر که بدنی همچون مار داشت در آمی

 ت. ( نام گرفت، که اسم یونانیِ سکاهاسسهمگین از او زاده شد که یکی از آنها اسکیتِس )

دانیم که در ادبیات بازمانده از دوران اشکانی، تقسیم زمین در سن میهمچنین این را بر اساس تحلیل کریستن

توان پذیرفت که داستان بخش میان سرم و تورچ و اِرِج از داستانهای محبوب عامیانه بوده است. از این رو می

ر اشکانی ل کوچگرد سکا و احتماال در عصشدن زمین بین سه برادر مضمونی جدیدتر بوده و به همراه قبای

داستان نوح و  وارد ایران زمین شده است و به تدریج به داستان فریدون پیوند خورده است. ناگفته نماند که

کند نیز به این ماجرا شباهت دارد، هرچند سه پسرش که برداشتی دینی و مربوط به عقوبت گناه را حمل می

 آنها را فاقد است.  شدن جهان بین سه برادر و اختالف میان عناصر اصلی داستان یعنی بخش

                      
 .8-5هرودوت، کتاب چهارم، بندهای  130
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ی دیگری که باید در مورد فرزندان فریدون گوشزد کرد، آن است که نام این سه تن در فروردین یشت نکته

قبایل ایرانی در حدود قرن هشتم  دهد،هم آمده است. چنان که تحلیل مری بویس از فروردین یشت نشان می

یریمَه، سانیو و  داهَه.  َتویریَه،اند که عبارتند از: اَیریَه،شدهبه پنج گروه تقسیم می متن تدوین شده، پ.م که این

یش از بقیه به پدر میان این نامها، سه تای اول همان ایرج و تور و سلم هستند و احتماال قبایلی هستند که 

ا برقرار نمودند. رین ارتباطی مالکانه و کشاورزانه سبک زندگی یکجانشینانه روی آوردند و به این ترتیب با زم

ها در تاریخ پسین اطالعاتی داریم دو تای دیگر قاعدتا باید قبایل سکا باشند. چنان که دست کم در مورد داهه

 شدند. ای از این قبیله محسوب میدانیم که اشکانیان شاخهو می

یش به حرکت در بود، بالید و برای گرفتن انتقام پدر خو ی دختری ایرج، که منوچهردر نهایت، هفتمین نواده

خویش  آمد و با پشتیبانی فریدون بر دو عموی خویش چیره شد و هردو را کشت. فریدون در شرایطی عمر

دتی پیش را به پایان رساند که به خاطر از دست دادن هر سه پسرش غمگین بود، و تاج و تخت خویش را م

رده که این شاه پیشدادی سپرده بود. خواندمیر، پایان عصر فریدون را به این شکل آوبه منوچهر، واپسین شاه 

 نامدار در زمان پیری از قدرت کناره گرفت و عمر خود را به عبادت و در عزلت گذراند.

در مورد کشمکش درگیری ایرج با برادرانش، و کشته شدن وی به دست ایشان، در شاهنامه و متون پهلوی 

نامه در این باره ، در متنی به نام کوش131تری وجود ندارد. اما چنان که دکتر متینی نشان دادهتوضیح بیش

، و داستانش به 132الخیر در ده هزار بیت سرودهاطالعاتی بیشتر هست. کوش نامه را حکیم ایرانشاه بن ابی

شود. در این داستان، کوش همان کسی است که از ی ضحاک بوده مربوط میکوش پیل دندان که برادرزاده

                      
 .1370متینی،  131
 .1377ایرانشاه،  132
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کند. شود، و در تعقیب و کشتار نوادگان جمشید کوشش بسیار میسوی ضحاک به حکومت چین منسوب می

وقتی فریدون زاده شد، کوش آن کسی بود که آبتین را به قتل رساند. فریدون در نهایت بر کوش چیره شد، 

ید. اما وقتی بومیان سیاهپوست بر مردم مغرب و آفریقا تاختند و دست به و او را در کوه دماوند به بند کش

قتل و غارت گشودند، فریدون کوش را از بند رهاند و به او سپاهی داد تا سیاهان را سرکوب کند. کوش 

خوره  چنین کرد، اما خود مصر را تسخیر کرد و بنای سرکشی گذاشت. یکی از سرداران بزرگ فریدون که مردان

ی رقیبش که کسی جز قارنِ پهلوان نبود، با کوش همراه ( نام داشت، با توطئه"فرهمندیِ مردانه")به معنای 

شده بود و در مصر به وی پیوست. فریدون که در ستارگان دیده بود که کوش صد و هشتاد سال بر مصر 

د. آنگاه پس از سر آمدن این فرمان خواهد راند، از سلطنت کناره گرفت و زمین را میان سه پسرش تقسیم کر

 ی نبرد با کوش کرد. دوران، سلم را روانه

سلم با یاری شاه صقالب )روسیه( و قارن و قباد و شاپور نستوه به نبرد کوش رفت که ازپشتیبانی شاه قیروان 

ایرج از برادران  مند شده بود. نبرد میان این دو مدتی به طول انجامید، تا آن کهو پهلوانی به نام شماخ نیز بهره

خراج خواست و تور که از این موضوع خشمگین شده بود، با سلم توطئه کرد و هردو با کوش ساختند تا 

پناه بود، بنیاد ایرج و فریدون را براندازند. در نهایت در شرایطی که قارن در نبرد زخمی شده بود و ایرج بی

کاریهای کشمکش میان ایرج و برادران و ین روایت، ریزهاو را کشتند و جهان را بین خود تقسیم کردند. در ا

ی داستان اصلی که زندگی کوش است، شرح داده شده. در این ماجرا دلیل شورش ایشان به خوبی در حاشیه

 در نهایت منوچهر با کمک قارن قیام کرد و کوش را به قتل رساند.
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ص است. پهلوانان شاخ-قام، در میان شاهاش با عنصر انت. شخصیت فریدون، به خاطر ارتباط ویژه4 

ش که انتقامی اگیرد و از نوادهاش را از ضحاک میاو کسی است که انتقام نیای بزرگش، و پدرش، و پرورنده

م چنان که گفتیم دارانه هکند. پیوند او با عناصر چوپانی و رمهکشید، پشتیبانی میمشابه را از عموهایش می

ون در رفتاری ی وی نیز یاد کرد. فریدشکل باید از خصلتِ جادوگرانه و درمانگرانهنیرومند است. به همین 

یره دست چکه با پائوروی قایقران کرد، و تغییر شکل یافتنش به صورت یک اژدها، نشان داد که جادوگری 

ها آغاز لهجم است. در اوستا، به توانایی وی در پزشکی نیز اشاره شده است. فرگرد بیستم وندیداد، با این

 شود:می

اَشَون، چه کسی  زرتشت از اهورامزدا پرسید: ای اهورامزدا، ای سپندترین مینو، ای دادار جهان استومند، ای"

ماری را به بود نخستین پزشک خردمند، فرخنده، توانگر، فرهمند، رویین تن، و پیشداد؟ چه کسی بود که بی

ک دشنه و مرگ بازگرداند؟ چه کسی بود که نخستین بار نوبیماری بازگرداند؟ چه کسی بود که مرگ را به 

 آتش تب را از تن مردمان دور راند؟

اهورامزدا پاسخ داد: ثریته بود آن نخستین پزشک خردمند، فرخنده، توانگر، فرهمند، رویین تن و پیشداد که 

و آتش تب را از تن  وک دشنهبیماری را به بیماری بازگرداند، که مرگ را به مرگ بازگرداند، که نخستین بار ن

   "133مردمان دور راند.

گردد، که در میان ارتباط فریدون با دانش پزشکی، تا حدودی به پیوند خاص او با ایزدِ هوم باز می 

شد. هوم که در متون سانسکریت به شکل سومَه ثبت شده، ایزدی ایرانیان کهن نماد جاودانگی روح دانسته می

                      
 .2و 1، بند 20وندیداد، فرگرد  133
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شد و بنابراین از خدایان ست، که با آیبنهای مشابه در میان ایرانیان و هندیان ستوده میگیاهی و بسیار کهن ا

ی آریایی است که پیش از جدایی این دو قوم در میانشان ریشه داشته است. هوم را امروز با شاهدانه دیرینه

دانیم که گاهی ها میاند. هرچند ماهیت دقیقی آن به درستی روشن نیست. تنیا گیاهی مشابه یکسان گرفته

نوشیدند و به این ترتیب در اش را در آیینهایی صاف کرده و میزا و نیروبخش بوده و کاهنانش عصارهتوهم

ی خدایان است و همان عاملی است که جاودانگی را در شدند. در ریگ ودا سومه نوشابهقدرتِ او سهیم می

 . 134است "ی مرگدور دارنده"آورد. در اوستا نیز صفتِ هوم ایشان به وجود می

گفتیم که آبتین پدر فریدون یکی از سه تیماردارِ نخستینِ هوم بود و به پاداش این کارش فرزندی دالور چون 

ی سومه به طور خاص به تریته منسوب . در ریگ ودا، کنش عمل آوردنِ عصاره135فریدون به دست آورد

معنا  "سومین فرزند آبها"است که  "تریته آپتیه"ریگ ودا  . ناگفته نماند که نام کامل فریدون در136شده است

دهد. بخش دوم نام او، یعنی آپتیه همان است که در اساطیر ایرانی به شکلی جداگانه تشخص یافته و به می

صورت آبتین به عنوان پدر فریدون معرفی شده است. بنابراین آبتینِ یسنا در شکلِ کهنترِ خود به فریدون 

 رده است. کاشاره می

هوم گذشته از ارتباطش با جاودانگی و دفع مرگ و بیماری، با نظام طبقاتی جامعه نیز پیوند دارد،  

اش آتُربان )موبد( و در خانه"ی هوم بدزدد های ویژهچرا که در هوم یشت چنین آمده که هرکس از قربانی

                      
 .2، بند 9مثال در: هوم یشت،  134
 .8و  7، بند 9یسنا،  135
 .3)در ستایش سوماپومانه(، بند  66ریگ ودا، سرود  136
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خورده( و مورَکَه )کندذهن/ تنبل( و وَرشَن اش دَهاک )نفرین شده/ داغ ارتشتار و برزیگر زاده نشود. در خانه

 "137)دزد/ گناهکار( زاده شود.

نبریم که جمشید نیز  پذیرد، و از یادبه این ترتیب، ارتباط فریدون با نظم طبقاتی از مجرای ایزد هوم انجام می

  شود و خود از نیایشگران اوست.ی دیگرِ هوم محسوب میکه موسس این نظم است، فرزند پرورنده

ای از آن که احیای نظم طبقاتی نمونه –ارتباط فریدون با فنون پزشکی و نظم بخشیِ دوباره به گیتی  

در اساطیر دوران اسالمی در قالب جادوگری یا کهانت فهمیده شده است. این عنصرِ جادوگرانه گویا  -است،

که فریدون هنگام نبرد با  138باشد. چنان که در دینکرت، چنین آمدهدر دوران پیش از اسالم هم وجود داشته 

اش به دیوها دمید و یک بار بادی بسیار سرد و بار دیگر دیوهای مازنی، دو بار به شدت از سوراخهای بینی

 بادی بسیار گرم برخاست که با خاک پای گاو پرمایه درآمیخته بود و دیوان را از میان برد. 

 در شاهنامه بارها به جادوگریِ فریدون اشاره شده است: 

 همین را روانش نبد رهنمون  فریدون پردانش و پر فسون

 و

 ز تخم فریدون افسونگرم  مکن گر تو را من پدر مادرم

همچنین در فرجام نبرد فریدون، چنین آمده که ضحاک به ارنواز و شهرناز جادوگری را آموخته بود، و این 

ن پس از وصلت با ایشان، آنان را از جادوی ضحاک پاکیزه کرد. ضحاک، خود نمادی از قدرتهای که فریدو

توان به تقابل دو شیوه از جادویی تاریک و ظلمانی بود، و بنابراین ارتباط این دو با ارنواز و شهرناز را می

                      
 .6-4، 11هوم یشت،  137
 .22و  21، بندهای 21، بخش 9دینکرت، کتاب  138
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و ایجاد رنج استفاده  جادوگری ترجمه کرد. ضحاک، که از قدرت جادویی خود برای برهم زدن نظم طبیعت

ی جادوی سیاه است، و فریدون که از همین نیرو برای شفاگری و بازگرداندن نیکبختی به کرد، نمایندهمی

هایی هستند که این دو مردمان سود جست، موسس جادوی سپید است. ارنواز و شهرناز در واقع گرانیگاه

 شود.این فریدون است که در نهایت بر ضحاک چیره می کنند، و البتهنیروی جادویی با هم در آنجا تالقی می

  بود سرش به آسمان برفرازیده   بود طلسمی که ضحاک سازیده

  دید که آن جز به نام جهاندار   آورید فریدون ز باال فرود

  بدند همه نامور نره دیوان   بدند وزان جادوان کاندر ایوان

  جادوپرست از برگاهنشست    پست سرانشان به گرز گران کرد

  جای کاله کئی جست و بگرفت   پای نهاد از بر تخت ضحاک

  روی موی و خورشیدبتان سیه   اوی برون آورید از شبستان

  بشست روانشان ازان تیرگیها   نخست بفرمود شستن سرانشان

  بپالودشان ز آلودگی پس   ره داور پاک بنمودشان

 139بدند سراسیمه برسان مستان   دندب ی بت پرستانکه پرورده

ی مغان دهد، و بنابراین وی را از طایفهکند، به او لقبِ موبد میبیرونی هنگامی که داستان فریدون را نقل می

ی جادو در زبانهای اروپایی های جادویی شهرت داشتند و اصوال واژهکند، که به داشتن تواناییمحسوب می

                      
 .314-306شاهنامه، داستان ضحاک،  139
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(magic/ magique از نامشان )داند، مشتق شده است. حمزه بن حسن او را بنیان گذار فن جادوگری می

 هم داشته است.  "ی شت وخشور فریدوننامه"اند که کتابی به اسم در دساتیر او را پیامبری دانسته

 "خداوند نیرنگ"سهروردی نیز که برای فریدون در نظام اشراقی خویش اعتباری بسیار قایل است، او را 

بوده است.  "وردِ شفابخش"و  "دعا"دانیم در زبان فارسی باستان به معنای نیرنگ چنان که می داند، ومی

بوده است و  -یعنی فره ایزدی–سهروردی در کتاب فهلوّیین چنین آورده که فریدون صاحب انوار سلوک 

 داده و در نوراالنوار غرقه بوده است. کسی بوده که از نور طامس خبر می

ی جادوی سپید و فنون با پزشکی نیز در بیشتر این متنها آشکار است، و جادوی او از رده پیوند فریدون

وجود دارد  "افسون شاه فریدون"درمانگری دانسته شده است. حتی امروز نیز در هندوستان طلسمی به نام 

 ل دارند.شود و گروه بزرگی از مردم به آن اعتقاد کامکه از آن برای درمان بیماریها استفاده می

 

 رسیم:ی فریدون را خالصه کنیم، به این چارچوب می. اگر بخواهیم زندگینامه3

 آبتین پدر فریدون، کاهن هوم بود، که به پاداش احیای آیین او صاحب چنین فرزندی شد.

 ضحاک با رویایی از زاده شدنِ فریدون خبردار شد.

 دست نیافتند و پدرش را کشتند.سربازان او برای کشتن فریدون گسیل شدند، اما به او 

 فریدون تا سه سالگی در کوهستانها نزد گاو پرمایه ماند.

 گیر در البرز بالید.آنگاه سربازان ضحاک پرمایه را کشتند و فریدون تا شانزده سالگی نزد موبدی گوشه

 فریدون از مادرش در مورد تبارش پرسید.

 کاوه برخوردار شد.فریدون بر ضد ضحاک خروج کرد و از پشتیبانی 
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 فریدون پائوروی قایقران را به هوا پرتاب کرد که به یاری آناهیتا نجات یافت.

 ی دو برادرش جان سالم به در برد.فریدون از توطئه

 فریدون نزد آناهیتا، وای، اَشی، و درواسپ برای چیرگی بر ضحاک قربانی کرد.

 ازدواج کرد.فریدون ضحاک را شکست داد و با ارنواز و شهرناز 

 فریدون ضحاک را دستگیر کرد و در دماوند به بندش کشید.

 فریدون جشن مهرگان را بنیان نهاد.

 فریدون نظم طبقاتی را بار دیگر برقرار کرد و عدل و داد را در زمین گستراند.

 فریدون پسرانش را برای ازدواج با دختران شاه یمن به آن سامان گسیل کرد. 

 های ایشان را سنجید.ژدهایی بر سر راه پسرانش کمین کرد و تواناییفریدون در قالب ا

 فریدون زمین را میان سلم و تور و ایرج تقسیم کرد.

 پس از کشته شدنِ ایرج، فریدون از منوچهر برای ستاندن انتقام وی هواداری کرد.

 در پایان عمر، فریدون از تاج و تخت کناره گرفت.

کند و فقط زمانی از این تهدید آسوده ی تهدید مرگ زندگی میآغاز تولد زیر سایهجاویدان/ میرا: فریدون از 

ی کشد. در مینوی خرد اشارهکند و به بند میمغلوب می -که خود موجودی نامیراست -شود که ضحاک رامی

دا همچون مبهمی وجود دارد دال بر این که او خود یکی از پادشاهانی است که در ابتدای کار توسط اهورامز
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شود، همچون جمشید این موهبت را از ، اما بعد به دلیل گناهی که مرتکب میشودموجودی نامیرا خلق می

 . 140دهددست می

داد/ بیداد: مهمترین تمایز میان فریدون و ضحاک آن است که یکی دادگر و دیگری بیدادگر است. شورش 

، و فریدون کسی است که به محض به شودمی کاوه به دنبال اصرار ضحاک در دادگر شمردن خویش آغاز

کند. با این وجود خود مرتکب گناهی های ضحاک را با دادگستری جبران میدست گرفتن قدرت بیدادگری

شود، که ماهیتش به روشنی در متونِ بازمانده مشخص نیست. اما وست معتقداست که او با واگذار کردن می

عدالتی درگیر شمردن او در میان برادرانش، به نوعی با تبعیض و گناهِ بی بخشِ بهترِ قلمروش به ایرج، و برتر

 . 141شودمی

یوند پ، یکی از خصوصیات فریدون آن است که با هوم و درمانگری بیماری/ درمان: چنان که گذشت 

غسل دادن  دند، بای ضحاک و به ویژه ارنواز و شهرناز را که به بیماری جادو آلوده شده بودارد. او اهل خانه

ی ضحاک د کنندهکند، و افسونها و دعاهای درمانی زیادی به نامش وجود دارد. در عین حال، او نابودرمان می

ه پزشکی های اهریمن بود و همچون مرضی جهان را آلوده بود. در ریگ ودا، تریتاست که یکی از آفریده

 کند.ان میاست که با کشتنِ مار، بیماریهای ناشی از گزیدگی او را درم

ه بر جادوی ی جادوی سپیدِ درمانگرانه است ک، فریدون نمایندهجادوی سپید/ جادوی سیاه: چنان که گفتیم

 شود.آور چیره میسیاهِ رنج

                      
 .28و 27، 8مینوی خرد،  140

141  West, 1987, pp:35. 
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خیانت/ انتقام: فریدون نخستین شاهی است که با خیانت به شکلی منظم سر و کار دارد. کسانی که به او در 

کند، و دو آشپز ، گرشاسپ است که ابتدا سردارِ ضحاک بوده و به او خیانت میرسانندنبرد با ضحاک یاری می

گذارد، رهانند. وقتی گام در راه نبرد با او میکه به ارباب خود خیانت کرده و قوم کرد را از گزند مارهای او می

کند طی دستگیر میکنند و قصد جان او را دارند. پس از آن هم ضحاک را در شرایبرادرانش به او خیانت می

که به خاطر دیدنِ خیانتِ زنانش به او و پیوستنشان به فریدون، خشمگین است. در نهایت، پسرِ محبوبش با 

شود. موازی با این مفهوم، انتقام نیز در سراسر داستان فریدون برجستگی خیانت برادرانش سلم و تور کشته می

 کشد. دهد، و منوچهر به انتقام ایرج عموهایش را میست میدارد. او به انتقام جمشید و آبتین ضحاک را شک

زاست و این نخستین شاهی است که در شاهنامه چنین وضعیتی وصلت/ گسست: ارتباط فریدون با زنان مسئله

اند. برای این منظور دارد. او خواستار وصلت با دو دختر جمشید است که در حرمسرای ضحاک زندانی شده

یابد ی پیروزی او بر ضحاک آن است که به حرمسرایش دست میو در نهایت نخستین نشانه، کندقربانی می

گردد دستگیر رهاند. ضحاک هنگامی که برای تصاحب مجدد حرمسرایش باز میو این دو را از جادوی او می

شهرناز زاده  شود که ایرج از ارنواز، و سلم و تور ازشود، و اختالف میان فرزندان اواز جایی شروع میمی

زاست و با سفری کنند. کیفیت ازدواج پسرانش نیز دغدغهشوند و چون برادرِ تنی هستند، با هم توطئه میمی

همراه است. وصلت با زنان یا گسستن  -حل معما و رویارویی با اژدها–پرمخاطره و گذشتن از مراحلی دشوار 

 کند.برجسته ایفا میزاست که نقشی از ایشان در داستان فریدون امری تنش

آمیزش مشروع/ نامشروع: به همین ترتیب تابوهای آمیزش بر روابط فریدون و فرزندانش سیطره دارند. 

رباید، از حرمسرای وی می-که البته در دستش اسیر بودند –فریدون خود کسی است که زنان کسی دیگر را 

 بتی به این وصلت ندارد.کنند که پدرشان رغو پسرانش نیز با شاهدختانی ازدواج می
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ه دوران تاریک بای کامل از پادشاهان بنیانگذار و منقرض کننده است. او فریدون نمونهنظم اجتماعی/ آشوب: 

روم از  اش تفکیک ایران و توران وکند که مهمترین ویژگیدهد و عصری نو را آغاز میضحاک پایان می

شوند از میای از آشوب اجتماعی آغداستان فریدون در زمینهپایان این سه. ، و کشمکشهای بییکدیگر است

وسط تیابد که نظم طبقاتی و چارچوب قواعد اجتماعی که ضحاک مسبب آن است، و در شرایطی پایان می

ی جمشید هندهدی هولناکش، کنش نظم پردهاو ترمیم شده است. فریدون در واقع با نابود کردنِ ضحاک و میان

 کند. می را از نو تکرار

فرهی: فریدون به روشنی یکی از دارندگان فره ایزدی دانسته شده است. در اوستا به صراحت فرهمندی/ بی

ی فره که از جمشید جدا شد، به فریدون پسر آبتین پیوست و در های سه گانهعنوان شده که یکی از بهره

. با این وجود، نبردی که میان پسرانش در 142اندهمان جا او را پس از زرتشت پیروزمندترینِ مردمان دانسته

ی ایشان و آغاز دورانی که با نبردهای ایران و توران همراه است، عصر او را گیرد، و کشته شدن هر سهمی

سازد. به همان شکلی که دوران زرین جمشید با ظلمت حکومت ضحاک پایان گرفت، نیز با تاریکی همراه می

ور شدنِ آتش نبرد در میان ایرانیان و تورانیان ختم مکش میان پسرانش و شعلهنظم و صلح فریدونی نیز با کش

کند. توان شاهی دانست که در پایان عمر نوعی سقوط را تجربه میشود. از این رو فریدون را نیز میمی

 سقوطی که در متون پهلوی به گناهش در زمان پیری منسوب شده است.

ان نیز مانند جمشید، چیرگی بر دشمنان یا شکست خوردن از ایش پیروزی/ شکست: در داستان فریدون

 مضمونی مرکزی است. 

                      
 .36، 6زمیاد یشت،  142
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ی طبیعت/ شهر: فریدون به عنوان کودکی که در جنگل و کوهستان بزرگ شده، همواره ارتباط ویژه 

کشد و با توانایی جادویی کند. او در نهایت ضحاک را در کوه دماوند به بند میخود را طبیعت حفظ می

شود. با این وجود فریدون شاهی شهرنشین است و چیره می -مانند رودخانه–خویش بر نیروهای طبیعی 

آورد. او ضحاک را در نهایت هویت خویش را پس از کشتن ضحاک به عنوان پادشاهی سازنده به دست می

 در کوه به بند کشید، اما او را در کاخ خودش و در محیطی متمدن اسیر کرد. 
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 کاووسسخن چهارم: کی

 

اش بیش از دیگران ، نامدارترین شخصیت از میان شاهان کیانی است و داستان زندگیکاووس. کی1 

درآمیخته است. نامش در اوستا به صورت اوسَذَن یا اوسَن ثبت شده های مردمی با روایتهای عامیانه و قصه

اوسن تبدیل شده و در فارسی دری به کاووس تغییر شکل داده -ی کَوی، به کَویکه به همراه لقبِ شاهانه

اند و نامهای قابوس و قاووس و کاوس همه از نام او مشتق است. این نام را اقوام سامی نیز وامگیری کرده

اند. در روایتهای اساطیری ایرانی، پیشوند کی در نام او به تدریج همچون بخشی از نام در نظر گرفته شده شده

 کاووس پدید آمده است که در واقع دو بار لقب کی را در خود دارد. و به همین دلیل هم نام کی

در زبان اوستایی به  ی معنای نام کاووس، دو تفسیر وجود دارد. بارتولومه اوسن و اوسذن رادرباره 

دهد. بعد از او یوستی سارها معنا میاوسن، سرورِ چشمه-سار ترجمه کرده است و به این ترتیب کویچشمه

به معنای آرزو و خواست مشتق  "اوس"ی تفسیری نو به دست داده و بخش دوم نام این شاه را از ریشه

ی خواست نیرومند ترجمه کرده است. اشپیگل نیز همین اوسن را شاهِ بااراده و دارندهدانسته و به ترتیب کی

کنیم، چون گذشته از قوتِ زبانشناختیِ تفسیر را پذیرفته است و ما نیز در اینجا همین روایت را قبول می

 ی کیکاووس هم بیشتر همخوانی دارد.بیشتر، با ساختار اسطوره

ی عصر ساسانیان از اوستای گمشده کیکاووس به روایت دینکرت شاهی نامدار بوده و نخستین نسک 

اپیوَه است، که به شرح ماجراهای زندگی او اختصاص داشته است. او فرزند بزرگترِ کی -سوتکر نسک –

اند، و در میان فرزندانش دو پهلوانِ نامدار خود یکی از شاهان گمنام کیانی است. او را دارای سه برادر دانسته

، و دیگری سیاورشن است. در اوستا، -ی فره بلندمرتبهبه معنای دارنده–وجود دارند که یکی از آنها بُرزَفَری 
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سیاورشن شاهی مستقل است و خود لقب کی دارد. اما در شاهنامه این دو در قالب فریبرز و سیاوش ثبت 

 رسند.کیکاووس هستند و هیچ یک به سلطنت نمیاند و هردو فرزند شده

یی اش به پس از دوشاخه شدن اقوام آریایی و جداکیکاووس از نخستین شاهانی است که سابقه 

ری از آن به ریگ گردد. روایتهای مربوط به او کامال ایرانی هستند و هرچند عناصهندیان از ایرانیان باز می

ر صورت، نام او ی مشترک. به هتوان ناشی از وامگیری دانست نه ریشها میودا نیز راه یافته است، اما آن ر

است. چرا  ذکر شده و این در میان شاهان کیانی استثنایی برجسته "اوساناس کاویا"در ریگ ودا به صورت 

از هم  دنِ این دوکه در کل پیشدادیان به عصر در هم آمیختگی ایرانیان و هندیان، و کیانیان به دورانِ جدا ش

 شوند و نام هیچ شاه کیانی دیگری نیست که در وداها نقل شده باشد.مربوط می

 

ی داستان کیکاووس است، چند نکته در مورد او نقل شده . در اوستا، که کهنترین متنِ در بردارنده2

شور است. نخست آن که کیکاووس شاهی بسیار فرهمند و نیرومند بود. او نخستین کسی بود که بر هفت ک

اند. منظور را به طور منظم در مورد او به کار برده "شاهِ هفت کشور"چیره بود، و برای نخستین بار این عبارتِ 

که در میانه قرار دارد، و  -سرزمین بهشت آسای خونیرس–از هفت کشور، البته عبارت است از ایران زمین 

کیکاووس شاهی بوده که مانند فریدون و  شش سرزمین دیگر که گرداگرد آن قرار دارند. به این ترتیب،

جمشید بر تمام گیتی فرمانروایی داشته است. کیکاووس برای دستیابی به این قدرت، بر فراز کوه اِرِزیفیَه برای 

ی دیوان و پریان و آدمیان مسلط آناهیتا قربانی گذارد و از او خواست تا بر تمام کشورها و سرزمینها و همه
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. مراسم قربانی کیکاووس دقیقا با آنچه که در 143ی او را برآورده کردآبها نیز این خواسته شود، و ایزدبانوی

کرد و با مورد جمشید و فریدون دیدیم برابر است. او نیز صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند را قربانی 

 همان واژگانی که جمشید نیاز خود را طلب کرده بود، از ایزدبانو تقاضای قدرت نمود. 

کیکاووس پادشاهی پر جالل و جبروت است و به ویژه به خاطر ساختن هفت کاخ بر فراز کوه البرز  

دو تا از بلور، و دو هایی مختلف داشتند، یکی از  زر، دو تا از سیم، ی او جنسشهرت دارد. کاخهای هفتگانه

تا از پوالد ساخته شده بودند. به روایت منقول از سوتکرنسک، این کاخها ویژگی عجیبی داشتند و آن هم این 

گرداندند و از دری کردند و در آن میکه اگر پیرمرد یا پیرزنی رو به مرگ را از یکی از درهای آن وارد می

شد. شد و به جوانی پانزده ساله تبدیل میآن شخص دور مینمودند، پیری و مرض از بدن دیگر خارج می

ی این شاه نبود، چون بنیان نهادن آبادیهای دیگری از جمله شهر سمرقند ساختن این دژها تنها فعالیت سازنده

 .144اندرا نیز به کیکاووس نسبت داده

رسیده بود. در زمیادیشت از کیکاووس در عین حال، شاهی فرهمند نیز بود و سهمی از فره جمشید به او 

که به فریدون و  –ی دیگر سرنوشت سومین بهره از فره جمشیدی سخن رفته است، که بر خالف دو بهره

ای نیافت، و ایزد آذر وآژیدهاک هر دو برای گرفتن آن خیز برداشتند. اما سرنوشت ساده -گرشاسپ پیوستند،

برد، دیگری او را به مرگ برای گرفتن فره دست پیش می به ظاهر هردو همزور بودند و هرگاه یکی از آنها

نپات که همان آبان است و بر کرد. در نتیجه هردو از دسترسی به فره بازماندند، تا آن که ایزد اپامتهدید می

آبها حکومت دارد، فره را گرفت و در دل خود پنهان کرد. پس از آن، افراسیاب تورانی با تمام زورمندی 

                      
 .47-45، 12آبان یشت،  143
 .2های ایران، متون پهلوی، شهرستان 144
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از تن درآورد و به درون دریای فراخکرت که گرداگرد کل زمینها را فراگرفته بود، جست تا فره  خویش لباس

. فره در 145را به چنگ آورد. اما هر سه باری که در این راه کوشید، ناکام ماند و به ناچار زبان به دشنام گشود

آن خورد، به شیر آن گاو منتقل ی کیسانیه حلول کرد و چون گاوی مقدس از های کنار دریاچهنهایت در نی

شد و به بدن دختری به نام فرانک وارد شد. این فرانک پدری داشت که گاو را به سودای آن که فره به 

خاندانش منتقل شود، به چریدن در کنار دریاچه واداشته بود، و انتظار داشت یکی از سه پسرش که از شیر 

ریافت دخترش فره را تصاحب کرده، کوشید تا با او درآمیزد تا خوردند، صاحب فره شوند. اما وقتی دگاو می

فرزندی از پشت خودش با فره کیانی داشته باشد. اما فرانک از او گریخت و به این ترتیب فره از فرانک به 

فرزندش از کیقباد منتقل شد و فرهمندی دودمان پیشدادیان بار دیگر در دودمان کیانیان تداوم یافت. در اوستا 

اپیوه، و کیکاووس اشاره شده و ایشان به همراه سایر کیانیان صاحب فره ایزدی و از این رو ه نام کیقباد، کیب

 .146اندزورمند و چاالک و پرهیزگار دانسته شده

ی به این ترتیب، کیکاووس وارث بخشی از فره جمشیدی بود. زورمندی و اقتدارش به قدری بود که در رساله

ای اند که برای گشتاسپ، اقتدار و زورمندی، پیامبر ایرانی را در شرایطی تصویر کرده"تشتآفرین پیغامبر زر"

. شاید از این روست که در مینوی خرد او را نیز به همراه جمشید و فریدون 147کندهمچون کاووس آرزو می

 . 148ا از دست داداند، و البته او نیز همچون دو پیشگام خویش، این نعمت رصاحب موهبت نامیرایی دانسته

                      
 .55-45، 8و 7زمیاد یشت،  145
 .72و  71، 10زمیاد یشت،  146
 آفرین پیغامبر زرتشت، بند دوم. 147
 .28و  27، 8مینوی خرد،   148



121 

 

ی حوادث عصر پهلوانی در زمان در شاهنامه، کیکاووس یکی از مهمترین شاهان است. بخش عمده 

پذیرد و هفت خوان رستم، نبرد رستم و سهراب و ماجرای سیاوش همه به دوران حکومت وی او صورت می

تر روایت شده است و نشانگر النیشوند. دوران سلطنت این شاه در شاهنامه از تمام شاهان دیگر طومربوط می

آن است که در زمان فردوسی ماجراهای زیادی به او منسوب بوده است. شاید یک دلیل این محبوبیتِ 

زند. کیکاووس کیکاووس، خصلتهای انسانی وی باشد، که در بسیاری از موارد با ضعفهای بشری پهلو می

آسایش با ر و سازنده است و از مجرای کاخِ معجزهفرهمندی و زورمندی و دالوری آشکاری دارد، و دادگ

نماید. درمان کردن مرگ و پیری نیز پیوند خورده. ولی با این وجود مردی ماجراجو و نه چندان خردمند می

فردوسی به طور مفصل به شرح ماجراهای او پرداخته و تصویری رنگین از او به دست داده است. تصویر 

ه معموال به پیامدهای رفتار خود توجهی ندارد و به سادگی خود را به خطر مردی جاه طلب و ماجراجو ک

 افکند. می

شود. این سرود را، رامشگری از دختران در شاهنامه، داستان کاووس با خوانده شدن سرودی آغاز می 

 کند: خواند و با بیتهایی مشهور، سرزمین خویش را یاد میمازندرانی در مجلس بزمِ کیکاووس می

 همیشه بر و بومش آباد باد.  که مازندران شهر ما یاد باد

کیکاووس با شنیدن وصف این سرزمین و دانستن این که آن قلمرو زیر فرمان خودش نیست، عزم فتح آن 

کند. در نهایت لشکرکشی کیکاووس در مازندران کند و به سخنان زال و سایر پهلوانان توجهی نمیسامان را می

کشند. پس از آن، یابد و دیو سپید و یارانش ایرانیان را کور کرده و در زندانی به بند میایان میای پبا فاجعه

شود و این نخستین حضور ابرپهلوانی است که کل شاهنامه را تحت تاثیر قرار داده رستم به صحنه وارد می

پذیرد. موفقیت انجام میاست. هفت خوان رستم در واقع تالشی است برای رهاندن کاووس از بند، که با 

 کیکاووس که به این ترتیب نجات یافته بود، پس از نبردهایی انتقامجویانه مازندران را فتح کرد.
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ی کیکاووس و دیوان مازندرانی این نکته که فردوسی ورود قهرمان بزرگش رستم را در ابتدای حمله  

قرار داده است، بی دلیل هم نیست. گویا در اساطیر کهن ایرانی این نبرد اهمیتی بسیار داشته، و به تدریج 

نبرد کیکاووس با دشمنانش چندان مهم بوده که در زند بهمن یسن داستانهای مربوط به آن از یاد رفته باشد. 

جنگ کیکاووس با دیوان دانسته شده و چنین آمده که در این نبرد ، یکی از سه نبرد بزرگ تاریخ جهان

اند. این نبرد در کنار جنگهایی آشکارا مذهبی مانند نبرد زرتشت کردهامشاسپندان از این شاه کیانی پشتیبانی می

 . 149با ارجاسپ تورانی و نبرد سوشیانس در آخر زمان گنجانده شده است

اماوران در کیکاووس که مازندران را با این کشمکشها فتح کرده بود، بار دیگر با شنیدن وصف دختر شاه ه

زور از  یمن، که همان سودابه باشد، تصمیم گرفت به آنجا لشکر بکشد. پس به آنسو رفت تا دختر را به

رهاند شاه را از بند  این رستم بود کهکرد. بار دیگر پدرش خواستگاری کند. اما پدر دختر با نیرنگی او را اسیر 

نگرفت و این بار  ها، باز آرامشد. کیکاووس بعد از این ماجراجوییپیمانانشان چیره و بر پهلوانان یمن و هم

خود را به کشتن  کرد، اما سرنگون شد و نزدیک بودشد به آسمان پرواز ای که با عقابها کشیده میبا گردونه

 دهد. 

فتادن از آسمان، کیکاووس کم کم آرام گرفت. نبردهای گاه و بیگاه با تورانیان را به پهلوانان پس از فرو ا

ی کشمکشها دور ماند. تا آن که فرزندش سیاوش که به خاطر بزرگش سپرد، و خود تا حدودی از عرصه

ین هنگام رهبری تندخویی او و خیانت زنش سودابه به توران گریخته بود، به دست افراسیاب کشته شد. در ا

ی ی اصلی این جنگها، پدرخواندهخواهی را بر عهده گرفت، هرچند سازمان دهندهرسمی نبردهای کین

                      
 .10-7، 6زند بهمن یسن،  149
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سیاوش یعنی رستم بود. وقتی گیو کیخسرو را از توران به ایران آورد، و بین او و عمویش فریبرز بر سر تاج 

تهام واقع شده بود، به برگزاری آیین و تخت کشمکش در گرفت، کاووس همچون زمانی که سیاوش مورد ا

ور فرمان داد. کیخسرو کسی بود که از این آزمون سربلند بیرون آمد، و در نتیجه کیکاووس تاج و تخت 

 خویش را به او سپرد و خود از سلطنت کناره گرفت.

 

شود. . از ورای داستانهای کیکاووس، تصویری به نسبت دقیق از شخصیت او ترسیم می2 

شود. یابد، اما با یاری رستم پیروزمندانه ختم میهای او همواره نزدیک است با نوعی شکست پایان جوییماجرا

زند. گودرز و پیران و رستم خردی تنه میاش با بیباکیکیکاووس خود مردی دالور و شجاع است که بی

نند و حق هم دارند. چرا که مثال کبارها در شاهنامه او را برای تندخویی و ناسنجیده رفتار کردن سرزنش می

فرستد، رستم چهار روز دیر کند و گیو را برای احضار رستم میوقتی خطر سهراب ایران زمین را تهدید می

دهد که سرانه فرمان میراند و خیرهرسد و شاه که از این دیر کردنش آزرده شده، او را از خود میبه دربار می

که البته از سر خشم صادر شده و قرار نیست اجرا شود. با این وجود چنین حرفی او را به دار بزنند. فرمانی 

به روشنی برای کسی که بارها جان وی را در شرایط دشوار نجات داده، سنگین است. گویا خودش هم از 

شنود و آمیز گودرز را میاین ضعف خود آگاه است، چنان که وقتی بعد از این خشم گرفتن، سخنان سرزنش

 گوید:خواهد با او آشتی کند، چنین میا پشیمانی میب

  نو دلم گشت باریک چون ماه    نو وزین ناسگالیده بدخواه

  آراستم چو دیر آمدی تندی    خواستم بدین چاره جستن ترا

  دهن پشیمان شدم خاکم اندر    پیلتن چو آزرده گشتی تو ای
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 بدو گفت رستم که گیهان

  تراست
  تراست همه کهترانیم و فرمان  

  تهی روانت ز دانش مبادا    دهی کنون آمدم تا چه فرمان

توان به لحن دو طرف پی برد. یک سو پادشاهی ی کوتاه که با هنرمندی تمام ترسیم شده، میاز همین مکالمه 

طرف دیگر ابرپهلوانی که شود، و در اش پشیمان مینیرومند و پرخاشجو و تندخو که زود از رفتار ناسنجیده

روانت ز دانش مبادا "کند که ای مالیم بسنده میاندیشد، و به طعنهبزرگوارانه به رفع خطرِ تهدیدگرِ ایران می

 . 150"تهی

زم فتح پروا است. خودبزرگ بین است و وقتی عکیکاووس به این ترتیب، آشکارا مردی تندخو و بی 

ویند، خود را گاز فتح ناشده ماندنِ آن قلمرو در عصر جمشید سخن می مازندران را دارد و پهلوانان دربارش

دارو نیاز داند. قدرت و حکومت نیز برایش مهم است و وقتی سهرابِ زخم خورده به نوشاز جمشید برتر می

 دهد. ه خرج میدارد، با این محاسبه که شاید درمان شدنش سلطنت او را تهدید کند، در فرستادن دارو سستی ب

شود که روی هم رفته مردی نیک رفتار است. وقتی مازندران را با این وجود، با مرور رفتارهایش روشن می

سپارد، و با وجود اش داده، حکومت آنجا را به اوالد میکند، به خاطر قولی که رستم به راهنمای بومیفتح می

هایش خویش را سرزنش به خاطر تندروی آید وهایش، همواره با گوشزد اطرافیانش به خود میبازیدیوانه

                      
مه را مورد کاوش در شاهنا "لحن"ی در اینجا مجال پرداختن به این مسئله نیست، اما پژوهشی بسنده شایسته است تا مسئله 150

هریک از  اند، شاهنامه به شکلی تدوین شده کههای سترگی که در فرهنگ ما سروده شدهقرار دهد. برخالف سایر مثنوی

های سی و منظومهند، و این امر نه تنها در ادبیات ایرانی، که در ادبیات حماشخصیتهای آن لحن و سبک سخن گفتنی ویژه دار

اسخ به آن را نظیر است. این که فردوسی چرا و چگونه به چنین امری دقت کرده، پرسشی جذاب است که پسایر تمدنها هم بی

 باید به وقتی دیگر وا نهاد. 
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اش کیخسرو اش به تاج و تخت هم چندان افراطی نیست و در دوران پیری قدرت را به نوهکند. دلبستگیمی

 برد. کند و خود به کنج عزلت پناه میواگذار می

مشغول لشکرکشی با وجود این فرجامِ پارسایانه در کل مردی خوشگذران و سخاوتمند هم هست و هرگاه که 

بینمش. در عین حال نسبت به جنس زن هم به اینسو و آنسو نیست، در مجلس بزم و در کنار رامگشران می

کند، و زند و بر سر جان خود قمار میگرایشی طبیعی دارد. برای تصاحب سودابه دست به لشکرکشی می

ند و برای داوری در مورد این که کدام گیروقتی پهلوانان دربارش زنی از خاندان گرسیوز را به اسیری می

کند، دارد و خود با او ازدواج میروند، هردو را از این کار معاف میشان با او وصلت کنند، به دربار او مییک

 زاید. و این همان زن است که بعدها سیاوش را می

وران به دو رقیب بزرگ و ی دورانی از تاریخ اساطیری ایران زمین است که ایران و تکیکاووس، نماینده

ی بزرگ آن است، هماوردی نیرومند در مرزهای اند. دودمان کیانی که کیکاووس نمایندهسرسخت تبدیل شده

ی شرقی خود دارد، که همانا نوادگان عموی نیایشان، تور باشد. کشمکش میان این دو کشور، برسازنده

 از متون دیگر حماسی ماست. ی اصلی عصر پهلوانی در شاهنامه و بسیاری مایهنقش

ترین، یا خردمندترین ی شاهان عصر پهلوانی است، اما او را نباید مقدسهرچند کیکاووس نامدارترین نماینده

زند. با این های بسیار از کیکاووس سر میها و اشتباهها و تندیپادشاه دانست. چنان که دیدیم، خیره سری

های هوشمندانه خواند و رفتارهای تند و تیز این شاه قدرتمند را با برنامهوجود، کسی که شاهنامه را با دقت ب

کند. کیکاووس در برابر و دقیقِ هماوردش افراسیاب مقایسه کند، خواه ناخواه در دل از او طرفداری می

افراسیاب که موجودی حسابگر و دقیق و هوشمند است و رفتارهایش با عقالنیتی خطاناپذیر و آمیخته به 

ماند. ضعفهایش هرچه که باشد، آنقدر نیست که جادو تنظیم شده، به نوجوانی خیره سر و ماجراجو می

ماند، ابرانسانی مانند رستم را به سرکشی و نافرمانی وادار کند، و تا پایان نیز رستم پشت و پناه قدرتش باقی می
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هایی که مثال در زمان کشمکش میان گودرز و کند. داوریهایش اعتماد میو به همراه سایر پهلوانان به داوری

شود. ی آفرین همگان میگیرد و مایهتوس بر سر ولیعهدی فریبرز یا کیکاووس، حالتی خردمندانه به خود می

کند، و برگزار می -اشبرای فرزندش و نوه –در ضمن کیکاووس نخستین شاهی است که دو بار آیین ور را 

 ساماندهی به اصول داوری ارتباطی داشته باشد. گویا با تاسیس این مراسم و 

شاید به دلیل همین آمیختگی قدرتهای فراانسانی با ضعفهای بشری بوده که کاووس در روایتهای مردمی 

 ای چنین انبوه از داستانها در موردش وجود دارد.  ای محبوب تلقی شده و مجموعهچهره

 

از کیکاووس به دست داده شده است. اما در اوستا . هرچند در شاهنامه تصویری چنین دوپهلو 3

تر است. دلیل محرومیت کیکاووس از فره در اوستا به روشنی، گناه کردن ذکر تر و یکسویهتصویر او مسطح

ی شاهنامه، خصلتی کامال دینی و اخالقی دارد. های سبکسرانهشده است. این گناه، برخالف خطر کردن

  سه گناه سزاوارِ از دست دادنِ فره و موهبت میرایی دانسته شده است:کیکاووس در اوستا به خاطر 

نخستین گناه آن بود که کیکاووس گاوی بزرگ را که اهورامزدا برای تعیین مرز میان ایران و توران آفریده 

گاوی کند، بود، به کشتن داد. اهورامزدا وقتی دید کشمکشهای مرزی میان این دو سرزمین دارد ادامه پیدا می

کرد، با کشیدن سمش بر زمین کرد و هرگاه اختالفی بروز میبزرگ را آفرید که در مرز دو سرزمین اقامت می

نهادند. اما اش را گردن میدانستند و داوریکرد، و ایرانیان و تورانیان هم او را مقدس میمرز را مشخص می

اشت، از وجود این گاو خوشنود نبود. پس کیکاووس که سودای تاخت و تاز در کشور همسایه را در سر د

واداشت تا او را  -ی پزشک یکی گرفتهسن به نادرست او را با تریتهکه کریستن –پهلوانی به نام تریته را 

 بکشد. 
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اش پشیمان شد که از تریته هرچند در دل به این کار راضی نبود، گاو را کشت و بعد چندان از این کرده

خواست خود پهلوان دربارش را بکشد، وقتی تریته به قتل برساند. کیکاووس که نمی کاووس خواست تا او را

زیست. او را به مرگ تهدید کرد، او را به جنگلی راهنمایی کرد که پریزادی در قالب یک سگ در آنجا می

خورد، به دو سگِ دیگر تبدیل تریته برای کشتن سگ به جنگل رفت. سگ، با هر ضربت شمشیری که می

. 151شد. در نتیجه پس از مدتی کوتاه تریته در میان هزار سگ درنده محاصره شد و به این ترتیب جان باختمی

ها منسوب شده که در روان شاه ایران ناگفته نماند که در دینکرد این کنش کیکاووس به جادوی خودِ تورانی

 اختالل ایجاد کردند و او را به کشتن گاو وا داشتند. 

کیکاووس آن بود که وزیر دانا و فرهمند خویش اوشنر را به قتل رساند. اوشنر، دانشمندی  دومین گناه 

همه چیزدان بود که بخشی از فره جمشیدی را در خود داشت و هنگامی که در شکم مادر بود به تمام زبانها 

 . 152ای امر به کشتن وی دادگفت. کیکاووس به دلیل ناشناختهسخن می

ی گناهکاری وی بوده، آن است که وقتی ی مرکزی اسطورهوس، که احتماال هستهسومین گناه کیکاو 

بر هفت کشور چیره شد و در زمین هماوردی برای خویش نیافت، تصمیم گرفت به آسمان برود و قلمرو 

ند زبرین را نیز تسخیر کند. پس با سپاهی به البرز کوه رفت و دستور داد تا صندوقی مسلح به نیزه برایش بساز

ها اش تعلیم داده بودند را به آن بست و بر سر نیزهو در آن نشست و عقابهایی را که برای کشیدن گردونه

گوشتهایی را آویخت و به این ترتیب گردونه به هوا برخاست. اما پیش از آن که کیکاووس به قلمرو خدایان 

                      
 .12-10، 4زاتسپرم،  151
 .37و  36، 1، 7دینکرد، کتاب  152
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ین سرنگون شد. سقوط کیکاووس با برسد، اهورامزدا به وی خشم گرفت و به این ترتیب از آسمان به زم

 نابودی سپاهیانش در البرز کوه همراه بود. 

خودِ کیکاووس را ایزد نریوسنگ دنبال کرد و قصد جان او را داشت، اما فروشیِ کیخسرو که هنوز زاده نشده 

کیخسرو در . چرا که روانِ 153ی هزار مرد به نریوسنگ نهیب زد که او را نکشدبود، با صدایی به بلندای نعره

دانست که کیکاووس پدربزرگش است و نگران بود که با کشته شدنش بختِ زاده شدن را از عالم زر می

دست بدهد. به این ترتیب کیکاووس از مرگ رست، اما پس از سقوط بر زمین فره را از دست داد. به همین 

به ایران زمین تاخت و تنها  -شدهگائو ثبت که نامش در اوستا به صورت زَئینی –خاطر هم زنگیاب تازی 

 پس از آن که مردم افراسیاب را به کمک خواندند، از ایران رانده شد.

ی جمشید، گناه اصلی پا را از گلیم خود فراتر نهادن، و تالش برای چیرگی در اینجا نیز مانند اسطوره 

پیشینیان خود پس از حکومت بر کل بر قلمرو خدایان در آسمان است. به عبارت دیگر، کیکاووس نیز مانند 

زمین به غرور و خودبینی دچار آمده و برای برکنار کردن خدایان از تخت سلطنت آسمان به آنسو لشکر 

ی جالب آن است که برکنده شدن فره از او به ظاهر آسیبی به اقتدار و سلطنتش کشد. در مورد کاووس نکتهمی

فره شدن بر خالف جمشید که پس از بیاصی همچنان ادامه یافت. اش بی اختالل خوارد نکرد، و زمامداری

، ی دوران پادشاهی وی رخ دادفرو افتادن کیکاووس در آسمان در میانه، به سرعت شکست خورد و مرد

چندان که از صد و پنجاه سالِ سلطنت وی، نیمی را به پیش از این حادثه و نیم دیگر را به پس از آن منسوب 

 .154انددانسته

                      
 .12-7، 22، 9دینکرد، کتاب   153
 بندهش هندی، بخش بیست و نهم. 154
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 اش، این عناصر را در بر دارد:. داستان کیکاووس در شکل ساده شده3

خورد و در حالی که کور شده بود، کشید، از دیو سپید شکست کیکاووس برای فتح مازندران به آنسو لشکر 

 کرد.رهید و در نهایت مازندران را فتح به همراه سپاهیانش اسیر گشت. اما به یاری رستم از بند 

ووس که داستان زیبایی سودابه دختر شاه هاماوران را شنیده بود، برای ازدواج با او به یمن رفت، کیکا 

شد، بار دیگر با دخالت رستم نجات یافت و با همراهی او شاه یمن اما با خیانت پدر سودابه اسیر و زندانی 

 برد.بار ایران پیمان با او را شکست داد و سودابه را همراه با خود به درو امیرانِ هم

ساخت. به طوری که این کاخها مرگ و پیری را از مردم دور کیکاووس هفت کاخ بر فراز البرز  

 کردند.می

کیکاووس در جریان رزم رستم و سهراب، با گسیل کردن رستم به جنگ با پسرش، نادانسته زمینه را  

، در فرستادن نوشدارو برای وی سستی به داشتکرد، و وقتی سهراب زخم بر برای مرگ این پهلوان فراهم 

 داد.خرج 

 کشت. داشت را به دست تریته کیکاووس گاو بزرگی که مرز میان ایران و توران را نگه می 

 رساند.کیکاووس اوشنر دانا را که وزیرش بود به قتل  

شد و فره خود کشیدند به آسمان برخاست ولی سرنگون ای که عقابها آن را میکیکاووس با گردونه 

 داد. را از دست 

 شد.کرد و سیاوش از این وصلت زاده کیکاووس با زنی از خاندان گرسیوز ازدواج  
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انداخت و سپاهش را شد، جنگهای ایران و توران را به راه کیکاووس وقتی از مرگ سیاوش آگاه  

 کرد. برای گرفتن کین پسرش گسیل 

گشت و بر سر جانشینی او میان کیخسرو و فرزندش فریبرز اش کیخسرو به ایران زمین باز وقتی نوه 

کرد و گشودن دژ بهمن را به عنوان آزمون گزینش شاهِ گرفت، خردمندانه آیین وری برگزار کشمکش در 

 آینده در نظر گرفت.

د و خود از قدرت کناره کرسپرد که این شرط را بر آورده در نهایت تاج و تخت را به کیخسرو  

 گرفت.

 کند:های ارتباط برقرار میکیکاووس با این جم 

جاویدان/ میرا: کیکاووس نیز به روایت مینوی خرد همچون جمشید نامیرا آفریده شده بود، اما به  

 ی میرایان فرو کاسته شد. خاطر گناهی که از او سر زد، این توانایی را از دست داد و پایگاهش به مرتبه

دارد. داد/ بیداد: کیکاووس در شاهنامه شاهی دادگر است که گهگاه با تندی و نابخردی بر دیگران ستم روا می

شود و یابیم که در ابتدا دادگر و درستکار است و به تدریج دیو خشم بر او چیره میدر اوستا، او را شاهی می

 آورد. به تباهکاری روی می

فرهی: کیکاووس نیز درست مانند جمشید و فریدون، ابتدا فرهمند است و به خاطر آن که ندی/ بیفرهم

 دهد.برد، این فره را از دست میشود و به قلمرو خدایان حمله میدستخوش غرور می

بیماری/ درمان: ارتباط کیکاووس با بیماری و درمان با آنچه که در مورد شاهان پیشین دیدیم تفاوت  

رد. هرچند او نیز با بنیان نهادن هفت کاخ در البرز در دور کردن پیری و بیماری و مرگ از مردمان نقش دا

دهد. دارد، اما معموال نیروی خارجی پهلوانانی مانند رستم است که خودِ او را از بیماری و رنج نجات می

جگر دیو سپید را در چشمانشان  شود، و بعد وقتی خونکیکاووس در مازندران به همراه سپاهیانش کور می
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شوند. به همین شکل در دینکرد به این نکته که جادوی تورانیان او را دچار اختالل چکانند، درمان میمی

حواس کرد و منجر به قتل گاو بزرگ شد، گزارشی وجود دارد. بنابراین تفاوت اصلی کیکاووس با فریدون 

 مهارتی ندارد.  و جمشید در آن است که در درمان کردن خویش

های متفاوتی از نظم و آشوب اجتماعی را از نظم اجتماعی/ آشوب: کیکاووس کسی است که دوره 

گذراند. خودش از شاهان نظم دهنده و بزرگِ اساطیری ایران است، و تنها کسی است که بر هفت سر می

هایش کاریچند بار به دلیل ندانمراند. با این وجود، کشور چیره شده است و بر دیوان و آدمیان فرمان می

شود که از آسمان به ترین مورد آن به زمانی مربوط میآشوب را در ایران زمین جاری ساخت، که برجسته

زمین افتاد و کشور به دست زنگیاب تازی افتاد و اوضاع ایرانیان چندان بد شد که از افراسیاب تورانی یاری 

 خواستند. 

آمیز دارد. کیکاووس مادر ن کیکاووس نیز ارتباط با زنان وضعیتی دغدغهوصلت / گسست: در داستا 

سیاوش را به دنبال کشمکش دو پهلوان دربارش که هریک خواهان ازدواج با او بود، به دست آورد. او برای 

 به دست آوردن سودابه نیز به اسارت تن در داد. در شاهنامه، پیوند او با زنانش چندان خوش فرجام نبود.

چرا که مادر سیاوش چند سالی پس از زادن فرزندش درگذشت، و سودابه نیز پس از کشته شدن سیاوش به 

 دست رستم به قتل رسید. 

ی سیاوش مشروع یا آمیزش مشروع/ نامشروع: در داستان کیکاووس و به ویژه در بخشِ اسطوره 

ای در وصلت مایهکند. چنین بننامشروع بودنِ وصلت مضمونی است که سرنوشت داستان را تعیین می

که از خانه  –رود، و مادر سیاوش که بدون رضایت پدرش به حرمسرای شاه می –کیکاووس با سودابه 

 شود. نیز دیده می -اش هستندگریخته و پهلوانان دیگری مدعی
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اش کشمکش ایران و توران به عنوان ایران/ توران: کیکاووس نخستین شاه بزرگی است که در داستان زندگی

عنصری محوری برجستگی دارد. رویارویی این دو سرزمین و تبدیل شدن این دو قلمرو به دو قطبِ ناسازگون، 

بذری است که به دست تور و سلم کاشته شد، و با کشمکشهای پشنگ و منوچهر آغاز شد و با کشته شدن 

 به خود گرفت.  نوذر به دست افراسیاب وضعیتی برگشت ناپذیر

ی ایران و توران، اهمیت یافتن پیروزی و شکست در میدان ترین پیامد جنگهای پردامنهپیروزی/ شکست: ساده

 شود.نبرد است که اهمیتش از دوران این پادشاه آغاز می

ی کیکاووس با طبیعت بر خالف شاهان پیش از وی، دشمنانه است. جنگلهای طبیعت/ شهر: رابطه 

مسکن دشمنان او هستند، و دیوها که موجوداتی جانورسان هستند، با او دشمنی دارند. با این وجود  مازندران

سازد. با این وجود شود و آنان را نیز مانند عقابها دستاویز جاه طلبی خود میدر نهایت بر این دیوها چیره می

 شود. یافتادن کیکاووس از آسمان نشانگر آن است که این چیرگی هرگز کامل نم
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 م: کیخسروسخن پنج

 

در میان  ای از شاه آرمانی و حاکم مقدس در ایران باستان بوده است. تداوم نام او، نمونه. کیخسرو1 

دهد، و در واقع از بین کیانیان، هیچ نام دیگری نیست که تا این ، نشان از محبوبیت وی میمردم ایران زمان

، و دو تن از بزرگترین ی اشکانی و ساسانیچند شاهزادهاندازه در میان نامدارانِ ایرانی تکرار شده باشد. 

، و این نام تا شاعرانی مانند اندشدهنامیده میشاهنشاهان ساسانی )خسرو پرویز و خسرو انوشیروان( خسرو 

  قبادیانی رواجی کامل داشته است.  امیرخسرو دهلوی و حکیمانی مانند ناصرخسرو 

شود. اما در اش، لقب کی را ندارد و به سادگی خسرو نامیده میدورهی شاهان همدر اوستا بر خالف بقیه

اند. نامش در اوستایی هَئوسروَه بوده، که از دو دهادبیات دری، همواره او را با نام کیخسرو مورد اشاره قرار دا

دهد. آوازه معنا میبخشِ هَئو )هو، نیک( و سروه )نام، آوازه( تشکیل یافته و روی هم رفته خوشنام و نیک

 سیاوش تبارِ واالی او را با این عبارت خالصه کرده است: 

 ز افراسیاب و ز کاووسِ کی  نسب از دو کس دارد آن نیک پی

فرَیَه )فرنگیس( دختر افراسیاب بوده است و به این را که پدرش سیاوش پسر کیکاووس، و مادرش ویسپَنچ

 ی دو خاندان شاهیِ ایرانی و تورانی در او گرد آمده است. ترتیب جوهره

در مورد دوران کودکی وی، اساطیری غنی وجود دارد. وقتی مادرش فرنگیس او را باردار بود، پدرش  

خواست جنینِ دشمن ناجوانمردی به دست پدربزرگش کشته شد. به روایت فردوسی، افراسیاب که میبه 

ایرانی خویش را نیز از میان ببرد، ابتدا قصد آسیب رساندن به دختر خویش را هم داشت. اما پیران ویسه 

او را همچون بانویی ی خود برد و توانست به زحمت او را از این کار منصرف کند. پس فرنگیس را به خانه
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گرامی پرستاری کرد. پایگاه پیران در این هنگام احتماال سمرقند بوده است، چون این شهر را در متون پهلوی 

. وقتی زمان زاده شدنِ کیخسرو فرا رسید، سیاوش در شمایلی اهورایی، با 155اندزادگاه کیخسرو دانسته

 او را به تولد کیخسرو مژده داد: شمشیری و مشعلی در دست در رویای پیران ظاهر شد و

  دده به خواب اندرون مرغ و دام و   شده شبی قیرگون ماه پنهان

  آفتاب که شمعی برافروختی ز   خواب چنان دید ساالر پیران به

  نشست به آواز گفتی نشاید   دست سیاوش بر شمع تیغی به

  کن ز فرجام گیتی یکی یاد   کن کزین خواب نوشین سر آزاد

  کیخسروست شب سور آزاده   نوست که روز نوآیین و جشنی

  156فش ر خورشیدهبجنبید گلش   خوش سپهبد بلرزید در خواب

ترسید یگر میدوقتی پسرِ فرنگیس زاده شد، پیران که از سویی نگران خطرِ او برای تورانیان بود و از سوی 

. پس ماجرا کردنِ نوزاد از کانونها قدرت دانست افراسیاب به وی چشم زخمی وارد کند، راه حل را در دور

ر داد تا در میان را با افراسیاب در میان گذاشت و با جلب موافقت او کیخسرو را به کوهستانها فرستاد و دستو

ی قدرت دور هچوپانان بزرگ شود، تا آیین و رسم پادشاهی و پهلوانی را نیاموزد و از دربار و شهر و دایر

 باشد. 

  سود ندارد غم و رنج و اندیشه   بود ودنی هرچ بایستکنون ب

  کوه به نزد شبانان فرستش به   مداریدش اندرمیان گروه

                      
 .3های ایران، متون پهلوی، شهرستان  155
 .2430-2424شاهنامه، داستان سیاوش،  156
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  امبدیشان سپرده ز بهر چی   امکی بدان تا نداند که من خود

  157ز کار گذشته نیایدش یاد   نژاد نیاموزد از کس خرد گر

ورمند تبدیل زدر زمانی کوتاه بالید و بزرگ شد و به پهلوانی  ساز نبود. چون کیخسرواما این تدبیر چاره

س از چند ، پگشت. تفریح او جنگیدن با درندگان و ددان بود و به همین دلیل هم چوپانی که سرپرستش بود

 سال او را به نزد پیران بازآورد و گفت:

  نجست بر شیر و جنگ پلنگان   نخست همی کرد نخچیر آهو

  همان همانست و نخچیر آهو   دمان جنگ شیرکنون نزد او 

  بیاویزدم پهلوان بلند   برگزند نباید که آید برو

  158نهفت نماند نژاد و هنر در   گفت چو بشنید پیران بخندید و

، چرا که پیش از این در خواب سرنوشت خویش را دیده با این وجود افراسیاب از فرجام کار وی نگران بود

ی سیاوش او را خواهد کشت. پس افراسیاب پیران را فراخواند و نگرانی فرزندی از تخمه دانستبود و می

 : 159خود را با او در میان نهاد

  ایزدیست نشاید گذشتن که آن   بدیست ازو گر نوشته به من بر

  شاد زید شاد و ما نیز باشیم   یاد چو کار گذشته نیارد به

  برید پدر سر ببایدبسان    پدید وگر هیچ خوی بد آرد
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  آموزگار ترا خود نباید کس   شهریار بدو گفت پیران که ای

  نشان ز کار گذشته چه دارد   بیهشان یکی کودکی خرد چون

  بسیارهوش چه گفت آن خردمند   مکوش تو خود این میندیش و بد را

  مادرست اگر زاده را مهر با   برترست که پروردگار از پدر

و را به دربار ا، ناگزیر شد کوشید خیال افراسیاب را نسبت به کیخسرو آسوده کندبه این ترتیب میپیران که 

روانه کردن  ی خطرناک بودنش تصمیم بگیرد. اما پیش ازبفرستد تا پدربزرگش او را ببیند و در مورد درجه

 او، چنین اندرزش داد:

  بیگانگی مگردان زبان جز به   دیوانگی مرو پیش او جز به

  بگذرد یک امروز بر تو مگر   خرد مگرد ایچ گونه به گرد

  میان ببستش کیانی کمر بر   کیان به سر بر نهادش کاله

  مغز برو بر نشست آن گو پاک   نغز گام زن خواستییکی باره

 160پرآب جهانی برو دیده کرده   افراسیاب بیامد به درگاه

 قرار داد: اش را مورد پرسشافراسیاب نوه

  جهان چه آگاه داری ز کار   جوان بپرسید کای نورسیده

  همی زمین را چه گونه سپردی   همی بر گوسفندان چه گردی

  نیست مرا خود کمان و پر تیر   نیست چنین داد پاسخ که نخچیر
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  روزگار ز نیک و بد و گردش   آموزگار بپرسید بازش ز

  بدرد دل مردم تیزچنگ   پلنگ بدو گفت جایی که باشد

  خواب ز ایوان واز شهر وز خورد و   باب سه دیگر بپرسیدش از مام و

  زیر نیارد سگ کارزاری به   شیر چنین داد پاسخ که درنده

  روی سوی پهلوان سپه کرد   اوی بخندید خسرو ز گفتار

  پای ز سر پرسمش پاسخ آرد ز   بجای بدو گفت کاین دل ندارد

  جوی نه زینسان بود مردم کینه   ازوی همانا بد و نیکنیاید 

  161پرهیزگار به دست یکی مرد   سپار رو این را به خوبی به مادر

 

، تا زمانی . به این ترتیب کیخسرو از خطر رست و همراه مادرش در شهر سیاوشگرد زندگی کرد2

رسید. در این میان ایرانیان از وجود که کیکاووس سالخورده شد و زمانِ برگزیدن جانشینی برای وی فرا 

کیخسرو آگاه نبودند و بنابراین همه انتظار داشتند فریبرز پسر مهتر کیکاووس به جای او بر تخت بنشیند. اما 

ناگهان گودرز خوابی دید و در آن سیاوش بر او ظاهر شد و رازِ زیستنِ پسرش در توران زمین را بر او آشکار 

نتیجه در و را برای بازآوردن کیخسرو به توران فرستاد. گیو به مدت هفت سال بیکرد. پس گودرز پسرش گی

اش را در سیاوشگرد یافت. پس به همراه او و فرنگیس توران گشت و سختی بسیار کشید، تا آن که گم شده

راه ایران را در پیش گرفت و در راه، کیخسرو اسب پدرش سیاوش را تصاحب کرد، که به هیچ کس جز 
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داد. این اسب بهزاد نام داشت  و یکی از معدود اسبهای نامدار در شاهنامه ی فر سیاوش سواری نمیرندهدا

 است. 

لوگیری کنند، شان جکوشیدند از گریختنپس از آن، تعقیب و گریز آغاز شد. گیو سپاهیان افراسیاب را که می

 گرفتن ایشان گسیل شدند.ای سیصد نفره برای چند بار به تنهایی شکست داد. نخست، دسته

  را چو نستیهن و گرد پوالد   را ز گردان گزین کرد کلباد

  کارزار برفتند تازان بران   سوار بفرمود تا ترک سیصد

  نهفت فرنگیس را خاک باید   گفت سر گیو بر نیزه سازید

  162را بداختر پی او بر و بوم   ببندید کیخسرو شوم را

ه همراه سپاهی به باما گیو به تنهایی بر ایشان چیره شد. آنگاه، وقتی تازه از رودی عبور کرده بودند، پیران 

 تعقیبشان شتافت. 

  نیو ز ساالر لشکر همی جست   گیو چو رعد بهاران بغرید

  دیوزاد بدو گفت کای بد رگ   داد چو بشنید پیرانش دشنام

  آمدی دالور به پیش سپاه   آمدی چو تنها بدین رزمگاه

  بود برت را کفن چنگ شاهین   بود کنون خوردنت نوک ژوپین

  هزار چو مور اندر آید به گردش   سوار اگر کوه آهن بود یک

  ستور نه مورست پوشیده مرد و   مور شود خیره سر گرچه خردست
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  خاک چو مردار گردد کشندش به   چاک کنند این زره بر تنش چاک

  زمان که چون بر گوزنی سرآید   دمان یکی داستان زد هژبر

  163بگذرد بیاید دمان پیش من   بشمرد زمانه برو دم همی

رد. او سوگند اما گیو با سادگی کمند انداخت و پیران را اسیر کرد و سپاهیانش را یک تنه پراکنده ک 

ی در حق خودش های سپهساالر تورانکیخسرو که نیکی، خونش را بریزد. اما خورده بود که وقتی پیران را دید

و پیشنهاد او مادرش را فراموش نکرده بود، جلوی او را گرفت و برای آن که سوگندش را نشکسته باشد، به 

د. بعد هم دستان کرد که گوش پیران را سوراخ کند و کمی از خونش را بر زمین بریزند. اما آسیبی به او نرسان

ستانش را دی خودش و او را بر اسب نشاندند و با این قول که تا پیش از رسیدن به خانهپیران را بستند 

ن قول درستی نخواهد گشود و بار دیگر تعقیبشان نخواهد کرد، رهایش کردند. پیران چندان در نگه داشتن ای

رد و بعد گاه کبه خرج داد که به همان ترتیب با دست بسته نزد افراسیاب رفت و او را از خطر کیخسرو آ

 اش رفت تا زنش گلشهر دستانش را بگشاید.طبق قولی که داده بود به خانه

دیر شده  افراسیاب وقتی از ماجرا خبردار شد، خود با سربازانش به تعقیب کیخسرو رفت. اما دیگر 

ی که وظیفه نیبود و کیخسرو و گیو و فرنگیس به رود جیحون رسیدند که مرز ایران و توران بود. اما کشتیرا

ا از گیو ر -فرنگیس، یا کیخسرو! زره، اسب،–گذراندن مسافران از آنجا را بر عهده داشت، دستمزدی گزاف 

 طلب کرد: 

  شاه که آب روان را چه چاکر چه   خواه چنین گفت با گیو پس باج
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  164درود فرستاد باید به کشتی   رود همی گر گذر بایدت ز آب

نگیس در آب ، اسب خود را نهیب زد و به همراه کیخسرو و فرتابیدقایقران را بر نمیاما گیو که گستاخی 

 تاخت:

  سر نگهبان کشتی شد آسیمه   گذر چو از رود کردند هر سه

  گرفت کزین برتر اندیشه نتوان   شگفت به یاران چنین گفت کاینت

  برگستوان ور و اسپ وسه جوشن   روان بهاران و جیحون و آب

  165نشمرد خردمندش از مردمان   بگذرد بدین ژرف دریا چنین

ر درون افراسیاب با رسیدن به رود و شنیدن سخن کشتیران دریافت که مرغ از قفس پریده است و دیگر د

 خاک ایران او را دنبال نکرد. 

 

ایرانی  . به این ترتیب کیخسرو به دربار کیکاووس رسید و با استقبال گرم پدربزرگش و پهلوانان3

ی خود روبرو شد. فر کیانی در کیخسرو چندان آشکار بود که ایرانیان به سرعت او را به عنوان پادشاه تازه

شان توس، سپهساالر ایرانی بود. ، که مهمترینبرگزیدند. اما فریبرز نیز در این میان هواداران خود را داشت

شده بودند، در نهایت با تدبیر کیکاووس آشتی  گودرز و توس که بر سر تعیین جانشینی شاه با هم درگیر

ای استوار در آذربایجان وجود داشت انجام پذیرد. قلعه -وَر–کردند. آن تدبیر هم آن بود که آزمونی دشوار 
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رفت. که در شاهنامه دژ بهمن و در بندهش اوژدِسچار نامیده  شده و پایگاه راهزنان یا دیوپرستان به شمار می

 بود که این دژ را بگشایند.آزمونِ ور آن 

فریبرز و کیخسرو به همراه پهلوانان هوادارشان ماموریت یافتند تا این دژ را فتح کنند و قرار شد گشودن این 

ی دارا بودن فر کیانی و تصاحب تاج و تخت باشد. فریبرز و توس مدتی گرد دژ گشتند اما دری دژ نشانه

ترتیب به شکست خویش اعتراف کردند. کیخسرو اما، از نیرویی غیرعادی برای ورود به آن نیافتند و به این 

 :برخوردار بود. چرا که دیوار قلعه را با روشی جادویی گشود

  ببست بپوشید درع و میان را   برنشست چو نزدیک دژ شد همی

  یکی نامه فرمود با آفرین   زین ای خواست بر پشتنویسنده

  خسروی یچنان چون بود نامه   ز عنبر نوشتند بر پهلوی

  جهانجوی کیخسرو نامدار   کردگار یکه این نامه از بنده

  دست به یزدان زد از هر بدی پاک   که از بند آهرمن بد بجست

  خداوند نیکی ده و رهنمای   خدای که اویست جاوید برتر

  خداوند فر و خداوند زور   هور خداوند بهرام و کیوان و

  تن پیل و چنگال شیر ژیان   اورند و فر کیانمرا داد 

  مراست در گاو تا برج ماهی   مراست جهانی سراسر به شاهی

  دشمنست جهان آفرین را به دل   آهرمنست گر این دژ بر و بوم

  خاک سراسر به گرز اندر آرم به   پاک به فر و به فرمان یزدان

  سپاه به جادو نبایدمرا خود    دستگاه و گر جادوان راست این
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  شاهنشهی که اینست پیمان   تهی به فرمان یزدان کند این

  بست همان نامه را بر سر نیزه   دست یکی نیزه بگرفت خسرو به

  نخواست به گیتی بجز فر یزدان   راست بسان درفشی برآورد

  رفت به نزدیک آن بر شده باره   تفت بفرمود تا گیو با نیزه

  بلند ببر سوی دیوار حصن   پندمند یکاین نامهبدو گفت 

  ممان بگردان عنان تیز و لختی   بخوان بنه نامه و نام یزدان

  پرست پر از آفرین جان یزدان   دست بشد گیو نیزه گرفته به

  نژاد به نام جهانجوی خسرو   برنهاد چو نامه به دیوار دژ

  کرد ی تیزرو بادچرمهپس آن    کرد ز دادار نیکی دهش یاد

  بردمید خروش آمد و خاک دژ   ناپدید ی نامورشد آن نامه

  تراک ی دژ برآمدازان باره   پاک همانگه به فرمان یزدان

  کوهسار خروش آمد از دشت و ز   بهار تو گفتی که رعدست وقت

  166سپاه چه از باره دژ چه گرد   سیاه جهان گشت چون روی زنگی

انیان آنجا را تسخیر آمیزِ کیخسرو بر آن فرو ریخت و ایری معجزهترتیب دیوار دژ با کوبیده شدنِ نوشتهبه این 

 ، کردند. پس از آن

  سیاه یکی گنبدی تا به ابر   جایگاه بفرمود خسرو بدان
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  بلند به گرد اندرش طاقهای   کمند درازی و پهنای او ده

  آذرگشسپ برآورد و بنهاد   اسپ ز بیرون دو نیمی تگ تازی

  بخردان شناسان و همستاره   موبدان نشستند گرد اندرش

  167رنگ که آتشکده گشت بابوی و   درنگ دران شارستان کرد چندان

که نامه را بر فراز –، که نام خود را از اسبِ نرِ کیخسرو ی آذرگشنسپ استو این داستانِ بنا نهادن آتشکده

. این اسب از آنجا در این نبرد اهمیت یافت که متن جادویی بر زین او نوشته 168است گرفته -آن نوشته بود

شد و فرهِ زندانی شده در آن دژ نیز پس از رها شدن بر یال وی آرام گرفت و به این ترتیب تیرگیِ ناشی از 

 .169جادوی کیخسرو را زدود

برافروختن آتش بهرام در سمرقند نیز به او نسبت ی یاد شده، تنها دستاورد دینی کیخسرو نبود، چون آتشکده 

گذار نهادهایی شود که کیخسرو شاهی مقدس و دیندار است و بنیان. به این ترتیب، آشکار می170داده شده است

گون است، چرا که زرتشت و رسم مزداپرستی دینی مانند آتشکده دانسته شده است. این تا حدودی ناسازه

زیست. احتماال در اینجا ما با پادشاهی مقدس از شد که دو نسل پس از او میتازه در عصر زرتشت باب 

اش اعصار پیشازرتشتی سر و کار داریم که مناسک مربوط به آتش را احیا کرده، و بعد از ظهور زرتشت اسطوره

 در فراروایت زرتشتی از تاریخ گیتی ادغام شده است. 
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یشوازش پو تخت کیانی را به دست آورد. توس و فریبرز به  کیخسرو پس از گشودن دژ بهمن به سادگی تاج

عهد کرد که  ی آذرگشنسپ با کیکاووسرفتند و فر کیانی را متعلق به او دانستند. کیخسرو در کنار آتشکده

 مهر افراسیاب را از دل براند و کین سیاوش را از بستاند. آنگاه:

  دست خسرو بهگرفت آن زمان دست    نشست چو کاووس بر تخت زرین

  پیش ز گنجور تاج کیان خواست   خویش بیاورد و بنشاند بر جای

  171عاج به کرسی شد از نامور تخت   تاج ببوسید و بنهاد بر سرش

وران به پایان ، که در آن نبردهای عصر پهلوانی میان ایران و تبه این ترتیب دوران سلطنت کیخسرو آغاز شد

 رسید. 

 

وایت شاهنامه داستان کیخسرو بر اساس چارچوب زرتشتیِ رایج در دوران فردوسی ر. هرچند در 4 

وندش با خدایان کهن پهلوان، و پی-هایی از قدمت زیاد این شاهتوان به رگهشده است، اما در خودِ اوستا می

ن زمین اآریایی پی برد. در آبان یشت، خسرو یکی از شاهان بزرگی است که برای دستیابی به حکومت ایر

ی ار در کرانهبکند. او طبق معمول صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند را، این برای آناهیتا قربانی می

ها پریان و کوی ی دیوها و مردمان و جادوان وی چیچَست قربانی کرد، و از آناهیتا خواست تا بر همهدریاچه

رست شده های سایر شاهانِ فهدر فهرست خواستهها چیره شود. همچنین دو خواستِ دیگر داشت که و کرپن

 در آبان یشت یگانه است. 
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-اش در نبردها همواره پیشاپیش سایرین بتازد و خودش و رزمی جنگیدرخواستهای او آن بود که گردونه

شود که . از این خواستها آشکار می172شتابند، نیفتندآورانش هرگز به دام دشمنانی که سواره به نبردشان می

پهلوان "کیخسرو پادشاهی رزمجو و جنگاور بوده است. در کل اوستا، هر جا که نام خسرو آورده شده، لقبِ 

. نخستین لقب در زبان 173برایش شایسته دانسته شده است "ی کشوراستوار دارنده"و  "سرزمینهای ایرانی

ی مانند سیاوش )پهلوان سیاهپوش(، دهد و در ترکیب نامهایاست که دالور و پهلوان معنا می "اَرشَن"اوستایی، 

 "کِرِمَههَن"پهلوان(، خشایارشا )شاهِ پهلوانان( و آرش باقی مانده است. دومین لقب، در اوستایی -کیارش )شاه

گانه دهد و معنایی محدودتر از گیتی و سرزمینهای هفتی کشور معنا میاست که متحد کننده یا استوار کننده

که کیخسرو با وجود عظمتی که دارد، مانند کیکاووس پادشاه هفت سرزمین نبوده دارد. این بدان معناست 

 است. 

ی چیچست قربانی کرد و از او ها را برای درواسپ در کرانهکیخسرو همچنین شماری مشابه از رمه 

 . 174خواست تا به افراسیاب تورانی دست یابد و او را به کین پدرش سیاوش به قتل برساند

به قربانی شخصی به نام اَوروَسار بزرگ که در جنگل سپید بر بالش زرین و بر فرش زرین در رام یشت 

نشست، اشاره شده که از ایزد باد خواستار بود تا از چنگ خسرو برهد. نام این شخص، در واقع لقبی است می

قربانی که با برسم انجام به معنای رهبر نیرومند که به افراسیاب اشاره دارد. در هر حال پادشاه توران از این 

                      
 .50-49، 13آبان یشت،  172
 .43و  41، 7، ارت یشت، 49، 13آبان یشت،  173
 .23-21، 5گوش یشت،   174
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ی خود وای را ستوده شده بوده، سودی نبرد. کیخسرو که گویا در بخشهای افتاده از این بخشِ اوستا، به نوبه

 . 175بود، مورد توجه او قرار گرفت و در نهایت بر او چیره شد و او را در جنگل ایرانیان بر افکند

شتر با شاهانی اش بیرا نیز در اوستا ستوده، و کردار دینی کیخسرو گذشته از وای و آناهیتا و درواسپ، ارت

 مانند جمشید و فریدون و کیکاووس همانند است تا یکتاپرستانی مانند اسفندیار و گشتاسپ.

دشاهی مشروع و از با وجود پیوندِ کیخسرو با ایزدان قدیمی ایرانی، در این نکته تردیدی وجود ندارد که او پا

که گذشت، فرهِ  ه است. در متون کهن، بارها به فرهمند بودنِ او اشاره رفته است، و چناننظر دینی مقدس بود

فره موثر  جدا شده از کیکاووس، به او در پیوست و روان وی نیز در رهاندن پدربزرگش از خطر و حفظ این

 بود. 

شد. پیش  ی ایرانیسهی نبردهای منسوب به خون سیاوش وارد میدان حماچنان که گفتیم، کیخسرو در میانه

شکستهای  واز ورود او به صحنه رستم و توس و گودرز رهبری این نبرد را به دست داشتند و با پیروزیها 

ردپاهای به  شدند. وقتی کیخسرو پادشاه شد، این نبردها شدت و قدرتی بیشتر یافت. بر اساسپیاپی روبرو 

انگیزش تبینی شگفمندانه بوده است و با قدرت روشنشود که رهبری او خردجا مانده در اوستا معلوم می

 شده است:تکمیل می

اش را اش را، برتریاش را، پیروزی اهوراآفریده)فرّی که( از آن کیخسرو بود، نیروی خوبِ به هم پیوسته"

ست ناپذیرش را، شکاش را، فرمان چیرگیاش را، فرمانِ دگرگون ناشدنیدر پیروزی، فرمان خوب و روا شده

                      
 .33-31، 8رام یشت،  175
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ی درمانها ی بهروزیها را، همهدرنگ دشمنانش را، ...شهریاری درخشان را، زندگانیِ دیرپای را، همهبی

 . "176...را،

مشید و فریدون جس و بینیم که در اینجا به توانایی کیخسرو برای درمانگری اشاره شده که او را به کیکاوومی

 سازد. شبیه می

کند. از بقایای شتابد و در میدان نبرد هنرنمایی نمیبا این وجود در شاهنامه مانند کیکاووس خود به میدان نمی

توان دریافت که در ابتدای کار چنین نبوده و او نیز شاهی پهلوان اش وجود دارد، میمتونی که در اوستا درباره

است. چندان که صاحب گرزِ گاوسرِ فریدون دانسته شده و با همان هم در نهایت افراسیاب آور بوده و رزم

 ی بخشی از زمیادیشت که نقل کردیم، این بند آمده است:. همچنین در ادامه177آوردرا از پا در می

باز تباهکارِ نیرنگبدان سان که کیخسرو بر دشمن نابکار چیره شد و در درازنای آوردگاه، هنگامی که دشمن "

جنگید، به نهانگاه گرفتار نیامد. کیخسرو، سرورِ پیروز، پسر خونخواهِ سیاوش دلیر، که سواره با او می

  ".178خواه اغریرث دلیر، که افراسیاب تباهکار و برادرش گرسیوز را به بند در کشیدناجوانمردانه کشته، و کین

جنگهای ایران و توران در نهایت به جایی انجامید که نزدیک بود هردو کشور ویران شوند. در پایان،  

انانی از دو سپاه با هم رویارو شدند و برای تعیین سرنوشت جنگ با هم درآویختند. این ماجرا در شاهنامه پهلو

در قالب نبرد یازده رخ با زیبایی تمام بازنموده شده است. در این نبرد تمام پهلوانان ایرانی بر هماوردان تورانی 

اش بوده چیره شد و او ر پیران که همتای تورانیخود چیره شدند و در نهایت گودرز که سپهدار ایران بود ب

                      
 .76-74، 11زمیاد یشت،  176
 ..93و  92، 15زمیاد یشت،  177
 .77، 11زمیاد یشت،  178
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هرچند کیخسرو به پیران امان داده بود و گودرز را به پرهیز از ریختن خونش فرمان داده بود، اما را کشت. 

سپهدار تورانی زنهار خواستن را پسندیده ندانست و آنقدر جنگید تا کشته شد. در نهایت، کار به تعقیب 

 شید که قاتالن اصلی سیاوش بودند.افراسیاب و گرسیوز ک

ادرش گرسیوز ای پرید و از چشمها پنهان شد. اما برافراسیاب که جادوگری چیره دست بود، به درون دریاچه

آمد و به دست  ی دریاچه آزار کردند، تا افراسیاب با شنیدن صدای فریادش بیرونرا اسیر کردند و در کرانه

هلوانیِ ایران و را به فرمان کیخسرو کشتند. پس از مرگ افراسیاب، نبردهای پمردی به نام هوم اسیر شد و او 

شود، و این  توران پایان یافت، تا آن که بار دیگر در عصر ارجاسپ و گشتاسپ در قالبی دینی از سر گرفته

 ی آغاز عصر جنگهای دینی در اساطیر ایرانی است. به منزله

 

 پادشاهان عصر پهلوانی است، همچون خودِ این عصر به . کیخسرو، که خود آخرین نماد بزرگ5ِ

، وقتی از سامان دادن به کار قلمرو 179شکلی شکوهمند از صحنه خارج شد. او پس از شصت سال سلطنت

بزرگ خویش فراغت یافت و داد و دهش را به اوج رساند، پنج هفته با خویش خلوت کرد، و بعد رهسپار 

 کوه البرز شد. 

دهد. ست میی چله نشینی را به دترین نمونهکردنِ کیخسرو، از نظر تاریخ اساطیری قدیمپنج هفته خلوت 

گزار کرده ناگفته نماند که کیخسرو کمی پیش از این عروج برای پدربزرگش کیکاووس نیز آیین سوگواری بر

 . "چهل روز سوگ نیا داشت شاه"بود و به گزارش شاهنامه 

                      
 بندهش هندی، بخش بیست و نهم. 179
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ی طوالنی، در میان مخالفت پهلوانانی مانند زال، تاج و تختش فته مراقبهدر هر حال، کیخسرو پس از پنج ه

را به سرداری نامدار به نام لهراسپ بخشید، و خود رهسپار کوهستان شد. سفر کیخسرو به کوه، یکی از 

های عروج عرفانی به آسمان و معراج در اساطیر ایرانی است. وقتی کیخسرو تصمیم خویش کهنترین نمونه

رفتن به کوه را به درباریانش اعالم کرد، هشت پهلوان با او همراه شدند که عبارتند از رستم، زال، گودرز،  برای

ای سر و تن خود را ی که رسید، در چشمهگیو، بیژن، فریبرز، توس و گستهم. کیخسرو وقتی به نزدیکی قله

 بایست به تنهایی طی نماید. می شست و از همراهانش خواست تا برگردند. چرا که از اینجا به بعد را

از میان پهلوانان، گودرز و زال و رستم بازگشتند، اما توس و گستهم و فریبرز و گیو و بیژن همراه شاه باقی 

ماندند. کیخسرو پس از شستشو در چشمه از نظرها ناپدید شد، و پهلوانانی که بازنگشته بودند، در برف و 

رفت، گرفتار آمدند و در میان برفها گم شدند.  در میان ایشان، گستهم کوالک شدیدی که همه جا را فرا گ

کسی بود که پس از نبرد یازده رخ به شدت زخمی شده بود و رو به مرگ بود. او به عنوان آخرین درخواستش 

ز از دوستش بیژن خواست تا او را به نزد شاه ببرد تا قبل از مرگ بار دیگر کیخسرو را ببیند. کیخسرو که ا

دالوری او شادمان و از زخمی شدنش غمگین شده بود، شفای او را از خداوند خواست و به این ترتیب 

گستهم شفا یافت. پس از آن، وقتی کیخسرو گستهم را سالم سوار بر اسب دید، خداوند را شکر گفت و گفت 

است که از پیوند برادری که بیژن و گستهم دست یکدیگر را به عالمت پیمان در دست بگیرند و این ردپایی 

کند. در نهایت هم هردوی این آیین مهری در شاهنامه باقی مانده است و به نزدیکی این دو پهلوان داللت می

 دالوران همراه با کیخسرو در کوهستان ناپدید شدند. 

سازد. میاین پایان نامنتظره و آشکارا عرفانی برای کیخسرو، او را در میان تمام شاهان کیانی ممتاز  

شوند، به ویژه از این نظر جالب این نکته که پهلوانان نامداری مانند توس و گیو به همراه او در کوه گم می

اند. روایت ی جاویدانان دانسته شدهاز زمره -مهمتر از همه توس  –است که در دین زرتشتی برخی از آنها 
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کند و ناپدید شدنِ ایشان در میان مرده فرض می -و به طور تلویحی کیخسرو را –شاهنامه که پهلوانان را 

داند، روایتی عقالنی و سرراست است که به سبکِ ارزِ مدفون شدنشان در زیر برف و بهمن میکوالک را هم

برای  "افیناک"مرسومِ فردوسی، از عناصر فراطبیعی زدوده شده است. و به همین دلیل هم پایانی غیرمنتظره و 

 شود.چنین شخصیتهایی محسوب می

 

رد. در شاهنامه . فره کیانی در کیخسرو، به روشنی با کردارهای جادویی و نیروهای فراطبیعی پیوند دا6 

دهد و برای سواری دادن به او پیشقدم تشخیص می -بهزاد–های فرهمندی او را اسب پدرش نخستین نشانه

چنان که گفتیم، دیوارهای دژ بهمن، یا عناصر  شود. بلکهست که رامِ کیخسرو میشود. اما این تنها بهزاد نیمی

آشکار است و از  آیند. چنان که ضمیر مردمان نیز بر اوطبیعی دیگر مانند رود جیحون نیز به فرمان او در می

افته، وقتی یش توانایی غیبگویی نیز برخوردار است. کیخسرو، که در میان جانوران در جنگل و کوهستان پرور

 یابد:یبیند، به شکلی توضیح ناپذیر هویت وی را و ماموریت او را در مگیو را برای نخستین بار می

  بردمید بخندید و شادان دلش   بدید چو کیخسرو از چشمه او را

  نیونیست بدین مرز خود زین نشان   نیست به دل گفت کاین گرد جز گیو

  180شهریار به ایران برد تا کند   خواستار مرا کرد خواهد همی

رود و از دش می، به نزیابدکند و نگاه گیو را بر خویش ثابت میهمچنین وقتی سوار بر بهزاد تاخت و تاز می

 دهد:آنچه که در ذهن دارد او را خبر می

                      
 .3138-3136شاهنامه، داستان سیاوش،  180
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  سیاه گران کرد باز آن عنان   شاه چو یک نیمه ببرید زان کوه

  نیو چنین گفت بیدار دل شاه   گیو همی بود تاپیش او رفت

  روان کنم آشکارا به روشن   پهلوان یکه شاید که اندیشه

  راز سزد کآشکارا بود بر تو   سرفراز بدو گفت گیو ای شه

  میان به موی اندر آیی ببینی   کیان تو از ایزدی فر و برز

  یاد یکی بر دل اندیشه آمدت   نژاد بدو گفت زین اسپ فرخ

  جوان که اهریمن آمد بر این   پهلوان یبود اندیشهچنین 

  کرد دل شاد من سخت ناشاد   کرد کنون رفت و رنج مرا باد

  181نیو همی آفرین خواند بر شاه   گیو ز اسپ اندر آمد جهاندیده

را وارش سی اهریمن است و که اسبش گماشته–و حتی گمان بدِ او  ،بیند کیخسرو افکار اوپس گیو که می

 ستاید. کیخسرو در موارد دیگری نیز این تواناییشود و او را میاسب پیاده می ، ازرا خوانده -بر باد خواهد داد

مد و با فرمان آاش آن است که وقتی بیژن با نیرنگ منیژه گرفتار دهد. یک نمونهجادویی را از خود نشان می

 هاند. ررد و با فرستادن رستم، او را از مرگ کشد، جای او را شناسایی افراسیاب به چاهی افکنده 

هایش از آن بدین پایه ی قوتی است که کیکاووس با تمام ماجراجوییتوانایی جادویی کیخسرو، نقطه 

بهره نداشت. در کشمکش میان کیکاووس و افراسیاب، این طرف تورانی است که خردمند و خویشتندار است 

اش گرفته تا ترفندهایی از قدرت پیشگویی –های جادویی افراسیاب تواناییکند. همچنین و سنجیده رفتار می

                      
 .3220-3212شاهنامه، داستان سیاوش،  181
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های کیکاووس که متکی بر زورمندی و ارتش بزرگ و ثروت با توانایی -بندد،که در نبرد با رستم به کار می

 فراوانش است، قابل مقایسه نیست. 

 شود.وارث کیکاووس محسوب میی همین افراسیاب است، و از سوی دیگر کیخسرو اما، از سویی نوه

اوش و کشتن بنابراین نیروی هردو را در خود گرد آورده است. از این روست که کارِ بزرگِ ستاندن کین سی

 پذیرد. افراسیاب به دست او انجام می

  

ست، . گذشته از نابود کردن افراسیاب، که بزرگترین کردارِ جنگی در عصر حماسی شاهنامه ا7

ارچوبی عرفانی ی دینی را نیز بر عهده دارد که در دوران اسالمی نیز باقی مانده است و به چکیخسرو نقشهای

هفت تن هستند  اند. اینانشده پیوند خورده است. در روایتهای زرتشتی، شماری از پهلوانان جاویدان دانسته

د و به سوشیانس انشان برخیزنکنند و قرار است در آخر زمان به همراه شاگردکه در شهرهایی پنهانی زندگی می

رو رفته و فدر رهاندن مردمان یاری رسانند. یکی از این جاویدانان، کیخسرو است که به روایتی به خواب 

  رساند.خیزد و به سوشیانس در رهاندن گیتی یاری میوقتی زمان کرانمند به پایان برسد، برمی

دارد، عنصری بوده که او را در میان اندیشمندان  نقش آخرالزمانی کیخسرو، و پیوندی که با امر قدسی 

دوران اسالمی نیز محبوب ساخته است. زین العابدین شیروانی در کتاب حدائق السیاحة او را پیامبری دانسته 

به هوشنگ پیشدادی  "اندرزهای بزرگمهر"، و ناگفته نماند که این کتاب در 182که کتابی به نام دمجانس نوشته

نیز نسبت داده شده است. سهروردی هم که با نبوغی درخشان در پی احیا کردن حکمت مغانه بود، چندان از 

                      
 .1348شیروانی،  182
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نامید و این پادشاه کیانی می "حکمت خسروانی"کیخسرو تاثیر پذیرفته بود که چارچوب نظری خویش را 

 . 183داند که پس از فریدون توانایی جذب نور االهی )فره( را داشتنامد و او را کسی میمی "ک دوممل"

افت. در توان یبا این وجود، ردپایی هرچند نامستقیم از گناهکاری را در سرگذشت کیخسرو نیز می 

وی توران سبار به  آن هنگام که توس از سوی کیخسرو سپهساالری ایرانیان را بر عهده گرفت و برای دومین

د، برادر دختر پیران ویسه و فرو –ای بلند بر آن مشرف بود و جریره تاخت، از گذرگاهی گذشت که قلعه

پشت  که از –ناتنی کیخسرو و فرزند سیاوش بر آن حکمرانی داشت. این نکته که افراسیاب کیخسرو را 

ی دیگرش فرود را که ا وضعی چنین دشوار و زیر فشار مراقبتی چنان سخت پرورده و نوهب -خودش هم بود

بر هویت کسی  دهد که شاه تورانی از پیشای گماشته، نشان میاز نسل پیران بوده، آزادانه به حکومت قلعه

 که کین سیاوش را خواهد ستاند، آگاهی داشته است. 

داشت، رامی میگی پدر را ل، فرود با وجود آن که مهر ایرانیان را به دل داشت و یاد و خاطرهبه هر حا 

ی ه برخورد دوستانهبشد. توس، که خواستار تسلیم شدنِ وی بود، اما همچون مرزبانی تورانی با ایرانیان رویارو 

نین نکرد و از آنجا چبپیوندد. فرود اما، او با بهرام اکتفا نکرد و خواست که از دژ خارج شود و به سپاه ایران 

ا از پای در رکه کمانگیری چیره دست بود، وقتی ایرانیان به سمتش تاختند، چندین تن از پهلوانان ایرانی 

وم بردند و فرود شان بودند. در نتیجه ایرانیان به دژ هجآورد، که داماد و پسر توس و پسر کیکاووس از جمله

وردی بر حذر ی گذاشته بود را کشتند. هرچند کیخسرو پیشاپیش ایشان را از چنین برخکه جوانانه بنای سرکش

 داشته بود. 
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، یعنی کشتن برادرِ بیگناهِ کیخسرو به دست سپاهیان ایران، بخت از او روی گرداند و "گناه"پس از این 

ندان گودرز در نبرد کشته شدند تورانیان در چندین نبرد مهم بر ایرانیان چیره شدند. چندان که هفتاد تن از خا

و سپاه ایران در کوه هماون به محاصره تن در داد. در این هنگام بار دیگر رستم به نجات ایرانیان شتافت و 

تورانیان را که با شاه کوشان و خاقان چین متحد شده بودند را شکست داد و به هزیمت وا داشت. به همین 

برادرِ –ناه در شخصیت کیخسرو بگردیم، باید آزار دادن گرسیوز ترتیب اگر بخواهیم به دنبال عنصر گ

 و قتل پدربزرگش افراسیاب را نیز به این سیاهه افزود. -پدربزرگش

 

 رسیم:بندی می، به این جمع. اگر بخواهیم ساختار داستان زندگی کیخسرو را خالصه کنیم8 

 شد.ی کیکاووس و افراسیاب، و فرزند سیاوش بود و همزمان با کشته شدنِ پدرش زاده کیخسرو نوه

 یافت. کیخسرو در کوهستان و در میان جانوران پرورش 

 شد.کیخسرو به جوانی زورمند و پهلوان تبدیل 

 زد و به این ترتیب از خطر رست.کیخسرو در آزمونِ افراسیاب خود را به حماقت 

 آورد.رفت و کیخسرو و فرنگیس را با خود به ایران گیو به دنبال رویای پدرش به توران 

 را یافت. -بهزاد–کیخسرو اسب پدرش 

 گذشت.زد و بدون قایق از آب کیخسرو به جیحون 

ای به پهلوی، دیوار شد و با نوشتن نامهکیخسرو در آزمون کیکاووس با نمایش قدرت جادویی خود پیروز 

 کرد.دژ بهمن را فرو ریخت و تاج کیانی را تصاحب 

 نهاد. ی آذرگشنسپ را بنیان کیخسرو در محل دژ بهمن آتشکده

 کرد تا بر دشمنانش پیروز شود.کیخسرو برای آناهیتا، وای، ارت و درواسپ قربانی 
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 کرد.را با درایت راهبری  بین بود و به این ترتیب نیروهای ایرانیکیخسرو غیبگو و روشن

 کیخسرو در جنگل سپید افراسیاب )اوروَسار( را شکست داد.

 شد.کیخسرو برادری به نام فرود داشت که به دست توس کشته 

 بخشید.کیخسرو پس از نبرد یازده رخ گستهمِ زخمی را به یاری یزدان شفا 

 کین سیاوش کشت.شکست و افراسیاب را به کیخسرو نیروهای تورانی را در هم 

 اش چله نشست.کیخسرو برای کیکاووس چهل روز سوگواری کرد و در پایان دوران زمامداری

 سپرد.کیخسرو تاج و تخت را به لهراسپ 

 شد.کیخسرو به همراه هشت پهلوان به کوه اندر 

 گم شدند.شد. همراهانش که بازنگشتند، در کوالک ای سر و تن شست و ناپدید کیخسرو در پای چشمه

 کیخسرو در شهری پنهانی جاویدان شده و در انتظار نبرد آخر زمان است.

 ها نیز پیوند دارد:کیخسرو با این جم

، ستاندن انتقام خون سیاوش و اغریرث است که به دست خیانت/ انتقام: محور نبردهای کیخسرو 

 اند.افراسیاب کشته شده

ی او، نابود کیخسرو مانند سایر شاهان کیانی، به دادگری مشهور است. اما مهمترین ویژگی دادگرانه داد/ بیداد:

 کردن افراسیاب و نیروهای تورانی است که همچون نماد ستم در آن دوران نمود دارند.

تاسیس ها شاهی بنیانگذار و نظم دهنده است. اما مکانهای نظم/ آشوب: کیخسرو به خاطر تاسیس آتشکده

ها و کاخهای پیشینیانش تفاوت دارند. او همچنین به شده توسط او خصلتی دینی دارند و با شهرها و پناهگاه

 دلیل نابود کردن دودمان ضحاک و تسخیر دژ بهمن شاهی منقرض کننده و آشوبگر نیز هست.
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کند که این دو قلمرو می ایران/ توران: کیخسرو نماد اوج کشمکشهای ایران و توران است و در زمانی سلطنت

 اند.ناپذیر تبدیل شدهبه دو دشمن آشتی

اش با عناصر رازورزانه و فنون جادویی یکی از بینی و آشناییخردی: کیخسرو به خاطر روشنخرد/ بی

خردمندترین شاهان اساطیری ایران است. با این وجود، گهگاه ناچار به پنهان کردن این خرد یا تخطی از آن 

 ، چنان که در مورد آزموده شدنش در دربار افراسیاب یا عبورش از جیحون دیدیم.شودمی

فره: محور اقتدار کیخسرو مانند سایر شاهان اساطیری، برخورداری او از فره است. او در برابر فرهمند/ بی

ه و اوستا بارها به نماید. در شاهنامکند، و در برابر کیکاووس آن را ابراز میافراسیاب فره خویش را پنهان می

 پیوند فره کیخسرو با فره کیکاووس و سیاوش تاکید شده است.

جاویدان/ میرا: کیخسرو موجودی جاویدان است و تا پایان زمان زنده خواهد ماند. در عین حال،  

به روایت –مرگ را در خواهند یافت، یا  -به روایت فردوسی-کسانی که سودای همراهی با او را دارند، 

 بختِ جاویدان شدن را به دست خواهند آورد.  -شتیزرت

، کیخسرو رسدپیروزی/ شکست: در نبردهای ایران و توران که در زمان کیخسرو به اوج خود می 

 کند. ی ترازوی ایرانیان را به سوی پیروزی سنگین مینماید که وزنههمچون عاملی تعیین کننده می

، از آن رو با نیاکانش های جادوییروشنِ کیخسرو با تواناییجادوی سپید/ جادوی سیاه: ارتباط  

یازد و برای نابود کردن دیوار دژها و پیروزی بر دشمنانش متفاوت است که او به جادوی سیاه نیز دست می

 از به کار بردن جادو ابایی ندارد. این شاید میراث  پدربزرگش، افراسیاب باشد. 

کند. با این وجود، تر از سایر شاهان برقرار میجم ارتباطی سست بیماری/ درمان: کیخسرو با این 

پهلوانان بزرگ، از قدرت درمانگری برخوردار است. گستهمِ زخمی و رو به مرگ با کمک  -مانند سایر شاه

 زند. یابد و خودش برای مصون ماندن از خطر افراسیاب خود را به دیوانگی میدعای او شفا می
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سرو مردی است که زندگی خود را در کوه و جنگل و در ارتباط با جانوران وحشی طبیعت/ شهر: کیخ 

 گردد. ای که در شهر داشت، بار دیگر به کوهستان باز میکند، و در نهایت پس از برآوردن وظیفهآغاز می
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 سخن ششم: کی گشتاسپ

 

اش با ظهور زرتشت، در ادبیات ، کی گشتاسپ است که به خاطر همزمانی. واپسین شاه کیانی1 

شده، موضوع  زرتشتی جایگاهی پرارج دارد و به خاطر تصویر کامال متفاوتی که از او در شاهنامه بازنموده

 بحث و سخن بسیار بوده است.  

د. برادرِ ند کی لهراسپ بوگشتاسپ، یا چنان که در پارسی باستان و اوستایی رواج داشته، ویشتاسپ، فرز

ن زرتشتی ی ایرانی در شرح نبردهای او برای دفاع از دینامداری به نام زریر داشت، که نخستین حماسه

یار دالور رفت. اسفندپرداخته شده است. وزیر خردمندش جاماسپ نام داشت و خویشاوند او نیز به شمار می

 هلوان بوده است.پ-ن شاهفرزند ای که نخستین جهان پهلوان زرتشتی است،

توان دریافت که کی گشتاسپ محور مرکزی سرودهای گاهانی است و با مرور این کهنترین اشعار ایرانی می

. در گاهان، او عضوی از گروه پیروان 184زرتشت به پشتگرمی او موفق به ترویج آیین خویش شده است

و  "منش نیک"داده شده که با سرودهای ، و به او وعده 185خاص زرتشت یعنی انجمن مغان )مَگَه( است

آور بوده، چون . او آشکارا شاهی پهلوان و رزم186نیروی این گروه  به اقتدار و پیروزی دست خواهد یافت

شود، از گرزِ سنگینش، قدرتش در چیرگی بر دیوپرستانی مانند ارجاسپ زمانی که در زمیاد یشت ستوده می

                      
 .2، 53یسنه، هات  184
 .14، 46یسنه، هات  185
 .16، 51یسنه، هات  186
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. در ضمن در همین بندها به 187اندرا بازو و پناه دین زرتشت نامیدهو پشن سخن در میان است. همچنین او 

این موضوع اشاره شده که گرزِ او، همان گرزی است که فریدون از آن برای کوبیدن سر ضحاک استفاده کرد 

 و بعدها برای کیخسرو به ارث رسید.

شده که برای آناهیتا قربانی گزاردند  پهلوانان ذکر-فهرستی از شاه در یکی از بخشهای اوستا به نام آبان یشت،

ی نام ایشان، تنها یک و چیرگی بر دشمنان و به دست آوردن قدرت سیاسی را خواستار شدند. در میان سیاهه

کند، ولی استثنا وجود دارد و آن هم زرتشت است. او تنها کسی است که در آبان یشت آناهیتا را ستایش می

ضمن تنها کسی است که در میان فهرست ستایندگان ناهید نامش آمده، بی آن  گزارد، و دربرایش قربانی نمی

ی او نیز ویژه و متفاوت با بقیه بود، چون پادشاهی و قدرت را برای که شاه یا سردار جنگی باشد. خواسته

یشه و گفتار زرتشت تنها با زبانِ پرخردِ منترَه، و با اند"خود نخواست، و تغییر رفتار در شاهی را آرزو کرد. 

و کردار نیک آناهیتا را نماز برد و از او خواست تا کی گشتاسپ همواره بر اساس دین او بیندیشد، بر مبنای 

 . 188کرد و آناهیتا این خواسته را برآورده ،"دین او سخن بگوید و سازگار با دین او رفتار کند

ی رود دایتیا برای درواسپ با هوم و منثره نماز گزارد، و از او خواست تا به همین ترتیب، زرتشت در کرانه

ی زرتشتی پیروی کند و نیز به همین ترتیب از گفتار و کردار و اندیشه -هوتوسا )آتوسا(-همسرِ گشتاسپ 

ر زنِ بانفوذِ دربار گشتاسپ بوده است، چون در . این آتوسا، به ظاه189ی بلندآوازه شدنِ انجمن وی شودمایه

                      
 .94-84، 14و 13زمیاد یشت،  187
 .106-104، 25آبان یشت،  188
 .27-25، 6گوش یشت،  189
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جایی دیگر هم به این نکته اشاره شده که او به خاندان نیرومند نوذریان تعلق داشته و در بند عشق گشتاسپ 

 . 190کندگرفتار بوده و برای وصال با وی خدا را نیایش می

وید. اما این کار بدون رنج هرچند در نهایت خواست زرتشت برآورده شد و گشتاسپ به آیین او گر 

و سختی ممکن نگشت. بر اساس روایتی کهن که در متون عصر اسالمی باقی مانده است، زرتشت برای 

نمایش قدرت خویش، پس از معراجی ده ساله، از آسمان به زمین فرود آمد و از بام کاخ گشتاسپ به درون 

ین کار در شگفت شد، اما آیین او را نپذیرفت، و آمد و شاه را به دین نو فرا خواند. گشتاسپ هرچند از ا

موبدان و روحانیون دربار خویش را فرا خواند تا گفتارهای زرتشت را بسنجند. موبدان و آتربانان او با زرتشت 

 . 191گفتگو کردند و در نهایت رهبر ایشان که جاماسپ بود، به راستی زرتشت ایمان آورد

ظر موافق سپ مقیم شد، و پیش از آن که شاه به وی بگرود، توانست نبه این ترتیب زرتشت در دربار گشتا

ه زندان افکندند. ملکه آتوسا را به خود جلب کند. با این وجود به دنبال سعایت یکی از درباریان، زرتشت را ب

 پس از آن، اسبِ سیاهِ محبوب گشتاسپ دچار بیماری غریبی شد و دست و پایش در شکمش فرو رفت.

یگر ارج دپزشکی خبره بود، اعالم کرد که حاضر است اسب را درمان کند. وقتی چنین کرد، بار زرتشت که 

این هنگام  ی بهرام پژدو فرود آمدن زرتشت از بام کاخ درو قرب خویش را به دست آورد. در زراتشت نامه

 ذکر شده است. 

درون یشتی برای وی برگزار کرد. در نهایت، زرتشت برای آن که گشتاسپ را به دین خویش درآورد، مراسم 

گشتاسپ از او چهار خواسته داشت که عبارت بود از عمر جاویدان، رویین تن شدن، دانشِ فراگیر و 

                      
 .37-35، 9رام یشت،  190
 .400-399: 1960آثارالبالد،  191
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خطاناپذیر، و آگاهی بر جایگاه خویش در دنیای مینویی. زرتشت مراسم درون یشت را برای او برگزار کرد 

گشتاسپی نام گرفت، به او خوراند. به این ترتیب گشتاسپ به زا که بعدها منگ یا بنگِ ای توهمو از نوشابه

جهان مینویی رفت و به جایگاه خویش در آنجا آگاه شد و روان بزرگان دین را دید و به آیین زرتشت گروید. 

ی دیگر شاه برخوردار شدند و جاویدان، رویین تن و همه پشوتن، اسفندیار، و جاماسپ نیز از سه خواسته

 ند. چیزدان گشت

آور همراه بوده است، به این ترتیب، آشکار است که زرتشت با اجرای مراسمی شمنی، که با مصرف مواد توهم

درست به همان شکلی که بعدها مانی در مورد برادر شاهنشاه ساسانی عمل کرد، روان گشتاسپ را به سفری 

است. البته ناگفته نماند که روایتهای مینویی برده است و به این ترتیب حقانیت دین خویش را اثبات کرده 

دهد، و از برگزاری آزمون وری دیگری در دست است که تالش زرتشت در این مورد را دشوارتر جلوه می

اش فلز گداخته اش، بر سینهدهد که زرتشت در آن شرکت کرد و قبول کرد تا برای اثبات راستگوییخبر می

ای نزد، همگان به راستی وی ایمان آوردند و در دربار تشت صدمهبریزند. از آنجا که فلز گداخته به زر

 .192گشتاسپ جایگاهی بلندمرتبه یافت

  

. گشتاسپ به این ترتیب نخستین شاه زرتشتی است، و به دلیل پیوندی که با این پیامبر ایرانی و 2

گشتاسپ شاهی فرهمند هم  شود. گذشته از این رابطه با امر قدسی،ی آیین او دارد، مقدس پنداشته میتوسعه

. در ویسپرد بندی 193بود و فره کیانی که افراسیاب در پی آن بود و بدان نرسید، در نهایت به تملک او در آمد

                      
 .400-399: 1960آثارالبالد،  192
 ..86-82، 13و  12زمیاد یشت،  193
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کند. در آنجا که زرتشت وجود دارد که گردآمدن فره هر سه طبقه در شخصیت گشتاسپ را به ذهن متبادر می

خواهد تا ده پسر نصیب وی نماید، که سه تا ارتشتار، سه تا موبد، هنگام دعا کردن برای او، از اهورامزدا می

وری از هر سه فره طبقات است و به ، که گویا به معنای بهره194سه تا کشاورز و یکی همچون خودِ او باشد

 اسفندیار اشاره دارد. 

اند تصویر کردهای به دوران جوانی و کودکی گشتاسپ وجود ندارد، و او را ولیعهدی در اوستا، اشاره 

شود. در شاهنامه اما، ماجراهای دوران جوانی که در زمان حیات پدرش ازسوی او به پادشاهی برگزیده می

ی آن است که گشتاسپ و زمانی که هنوز شاه نشده بوده، با آب و تاب روایت شده است و این نشانه

ته است. به روایت فردوسی، گشتاسپ پهلوان وجود داش-ای از روایتهای مردمی در مورد این شاهمجموعه

جوانی سرکش و جاه طلب بود که خود خواهان تاج و تخت پدر بود، و چون دید لهراسپ با این خواست 

وی همدل نیست، به حالت قهر دربار ایران را ترک کرد و رو به سوی سرزمین روم نهاد. در آنجا اژدهایی که 

آورد و به این ترتیب در میان پهلوانان اژدها اوژن شاهنامه جایی  ی آزار و هراس مردم بود را از پا درمایه

ای برای خود گشود. پس از آن، با دختر شاه روم که کتایون نام داشت نرد عشق باخت و هنگامی که به مرتبه

بلند در درگاه رومیان رسیده بود، به کشور خویش بازگشت. در این هنگام لهراسپ پیر شده بود و در برابر 

ود فرزندی داشت که دالوری و فرهمندی خویش را در سرزمینهای دوردست به اثبات رسانده بود. پس خ

تاج و تخت را به وی سپرد و از سنت فریدون و کیخسرو پیروی کرد. گشتاسپ سی سال پیش از ظهور 

 .195زرتشت سلطنت کرد، و پس از پذیرفتن آیین وی نیز نود سال دیگر بر گاه و تخت باقی ماند

                      
 .5آفرین پیغمبر زرتشت،  194
 .29بندهش هندی، بخش  195
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داستان ایمان آوردن گشتاسپ به زرتشت را فردوسی از دقیقی وام گرفته است، و هرچند به دقت و  

نظیر ماجرای دیدن دقیقی در رویا و حق مولف را در مورد هزار بیتِ وی رعایت کرده، اما احتماال با امانتی بی

شته در مورد دین زرتشت بدان دلیل این بخش را به همین شکل دست نخورده باقی گذاشته که تمایل دا

اش بدان ام، این نمایانگر تنفر وی از این دین، یا پایبندیسکوت کند، و  چنان که در نوشتار دیگری نشان داده

نبوده است، که تنها نشانگر سرخوردگی وی از آیین باستانی ایران است، و در عین حال احترامی که همچنان 

 . 196در مورد پیامبر آن قایل بوده است

 گشتاسپ، پس از آن که بر تخت نشست و دین زرتشت را پذیرفت، با دشمنی همسایگانش روبرو 

خیونان مورد اشاره  شد. این همسایگان قبایل ایرانی نژادِ کوچگردی بودند که در یادگار زریران و اوستا با نام

 گشتاسپ به یدن پشت کردنِاند. بزرگترین فرمانروای خیونان، شاهی بود به نام ارجاسپ که با شنواقع شده

و از پشتیبانیِ  دین کهن آریاییان، دو پیک را به دربار وی فرستاد و از او خواست تا به آیین کهن باز گردد

رجاسپ زرتشت دست بردارد. دو پیکِ خیون که نامخواست و بیدرفش جادو نام داشتند، در ضمن از سوی ا

رد. زریر که ران زمین خواهند تاخت و آن را غارت خواهند کتهدید کردند که اگر گشتاسپ چنین نکند، به ای

با ایشان روبرو خواهد  آمیز یافته بود، به ایشان وعده کرد که در میدان نبردمانند برادرش پیام خیونان را توهین

د و رو به شد و میدانی را برای رویارویی با ایشان تعیین کرد. پس از آن، گشتاسپ سپاهی گران بسیج کر

 ی نبرد نهاد. سو

                      
 .1386وکیلی،  196
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گشتاسپ به سنت شاهان پیش از خود، اردویسور آناهیتا را با قربانی کردن صد اسب و هزار گاو و ده هزار 

ی آبِ فرَزدانَو ستود. آنچه که گشتاسپ در برابر این قربانی طلب کرد، عبارت بود از چیرگی اسب در کرانه

. او برای 197د، که ایزدبانو این خواستها را برآورده کردبر تَثریاوَنتِ بددین، پشَن دیوپرست و ارجاسپ دُرون

ی رود دایتیا به همین شکل قربانی داد و از او نیز خواست تا بر ارجاسپ و برخی از درواسپ نیز در کرانه

 . 198اش همای و واریذکَنا را به خانمان خود بازگردانددیوپرستان دیگر چیره گردد، و دختران زندانی

ی یَکَهی رود دایتیا قربانی مشابهی را گزارد، و خواستار شد تا بر ارجاسپ و هومَهدر کرانه برادرش زریر نیز

 -برادر ارجاسپ–، اما به درخواست وَندَرِمَینیش 199ی او را نیز برآوردهشت خانه پیروز شود. آناهیتا خواسته

بر گشتاسپ و زریر و کشتار ی دریای فراخکرت به همین ترتیب قربانی کرده بود و چیرگی که در کرانه

 . 200ایرانیان را طلب کرده بود، توجهی نکرد

دانست، خواست تا سرنوشت روز نخستِ پیش از در گرفتن نبرد، گشتاسپ از جاماسپ که همه چیز را می

نبرد را پیشگویی کند. جاماسپ با ترس و لرز به شاه گفت که از میان پسران و برادران شاه بیست و سه تن 

در نخستین روز نبرد کشته خواهند شد که زریر و پادخسرو برادران شاه، و فرشاورد پسرش در آن میان 

خشمگین و نگران شده بود، به جاماسپ پرخاش کرد و از تخت  خواهند بود. گشتاسپ که از این پیشگویی

برخاست و بر زمین نشست و حاضر نشد بار دیگر بر تخت بنشیند. زریر نزد او رفت و بر عهده گرفت که 

فردای آن روز صد و پنجاه هزار از خیونان را نابود کند. اما گشتاسپ بر نخاست. آنگاه پادخسرو و فرشاورد 

                      
 .108-106، 25آبان یشت،  197
 .33-29، 7گوش یشت،  198
 .114-112، 26آبان یشت،  199
 118-116، 27آبان یشت،  200
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و به ترتیب کشتن صد و چهل و صد و سی هزار تن از خیونان را بر گردن گرفتند، اما باز نزد وی رفتند 

اش اسفندیار پیش رفت و برعهده گرفت که تمام خیونان را از تنگشتاسپ برنخاست. تا آن که پسر رویین

تمام دم تیغ بگذراند. آنگاه گشتاسپ برخاست و بار دیگر بر تخت نشست و سوگند خورد که حتی اگر 

خویشاوندانش هم کشته شوند دین جدید را رها نکند. پس از آن در جایی به نام سپید بیشه که به روایت 

، نبردی بسیار مهم در میان دو گروه در 201ی کومش )قومس( در دامغان امروزین قرار داشتبندهش در منطقه

در آن پیروز شدند و دین زرتشت برقرار  گرفت که به آسیب فراوان به هردو سو انجامید. اما در نهایت ایرانیان

 ماند.

 

. پشتیبانی گشتاسپ از زرتشت چندان در دین زرتشتی ارج نهاده شده که در متن زند بهمن یسن 3 

. گشتاسپ در روزگار 202که نوعی نوشتار آخر زمانی است، دوران حکومت وی به عصر زرین تعبیر شده است

هم کشته شدن پسرش به دست رستم بود. در متون اوستایی در این  ای بزرگ روبرو شد، و آنپیری با فاجعه

دانیم که چنین داستانی در مورد مطلبی وجود ندارد، اما با توجه به روایتهای رایج در زمان ظهور اسالم، می

ایرانِ عصر ساسانی بر سر زبانها بوده است و احتماال همچون خودِ رستم، در عصر اشکانی ریشه داشته است. 

ر متون پهلوی تنها به این نکته اشاره رفته که پس از گشتاسپ آشوب بر جهان حاکم شد و از میان نوادگان د

 وی تنها به حکومت بهمن پسر همای اشاره رفته است. 

                      
 .10بندهش هندی، بخش  201
 .23، 3زند بهمن یسن،  202
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را شاهی  در شاهنامه، کشته شدنِ اسفندیار ناشی از جاه طلبی گشتاسپ دانسته شده است. فردوسی گشتاسپ

او و سپردن  گیریتصویر کرده است که فرزند تناورش اسفندیار مرتب چشم به راه کنارهی تاج و تخت دلبسته

فندیار در آن تاج و تخت به وی است. گشتاسپ به همین دلیل پس از نخستین نبرد ایرانیان و تورانیان که اس

م وقتی هآن  کند، و پس ازدهد، او را با سعایت یکی از سردارانش زندانی میدالوری بسیار به خرج می

موریتی که مادرش کند. یعنی مابیند، او را به نبرد با رستم گسیل میپافشاری او بر گرفتن مقام سلطنت را می

ا بدر هر حال،  داند و خواهانِ تن زدنِ پسرش از آن است.آمیز آن را مرگبار میکتایون در گفتگویی التماس

ابیش با تاریخ شود که کمیابد و دورانی تاریخی آغاز میمیکشته شدن اسفندیار عصر پهلوانی شاهنامه پایان 

 شود. عصر هخامنشی منطبق می

دهد که دست کم روایتهایی در مورد گناهکار بودن این واپسین شاه برداشت فردوسی از گشتاسپ نشان می

داند. کار میخوانیم که گشتاسپ خود نیز خویشتن را گناهکیانی نیز وجود داشته است. در متون پهلوی می

دو گوید که در سه نبرد هزار تن،کند، میچون وقتی زرتشت برای بار نخست دین خویش را به او عرضه می

دهد که اگر به دین مزدا بپیوندد و در این هزار تن و سه هزار تن را به قتل رسانده است. زرتشت جواب می

گوید که گناهانش نابخشودنی است چون می راه بکوشد گناهانش بخشیده خواهد شد. و گشتاسپ بار دیگر

گوید در سه نبرد دیگر چهار هزار تن، پنج هزار تن، و شش هزار تن را کشته است. و زرتشت بار دیگر می

توان . بنابراین گشتاسپ را نیز می203اند و گناهان وی بخشیده خواهد شدکه کشته شدگان فرزندان گرگ بوده

 شدند. در میان شاهانی قلمداد کرد که گناهکار شمرده می

                      
 .47متون پهلوی،  203
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ای هم به ساخته شدن بنایی جادویی وجود دارد که با سنتِ بنا نهادن در داستانهای منسوب به گشتاسپ، اشاره

ت پهلوی گور گشتاسپ در کوهی یابد. بنا بر روایاپهلوانان پیوند می-ای توسط شاهشهرها یا کاخهای افسانه

دزدید، راه بازگشت شد و چیزی را از آن میبلند قرار داشت و سختمانی جادویی بود که اگر کسی واردش می

شد که اگر صاحب منصبی سواره از کرد. بنابراین دزدی کردن از آن ناممکن بود. همچنین گفته میرا گم می

 . 204شود، تا پیش از پایان همان سال از منصب خود عزل خواهد شدکنارش عبور کند و بنابر احترام پیاده ن

 

 توان به این ترتیب خالصه کرد:. کردارهای مهم گشتاسپ را می4

د، با قهر شنیگشتاسپ فرزند دالور و سرکش لهراسپ بود و تاج و تخت را از او طلبید، اما چون جواب رد 

 شد.از دربار ایران خارج 

 کشت.ی مخوفی را گشتاسپ در روم اژدها

 کرد.گشتاسپ پس از ماجراهایی با کتایون دختر شاه روم ازدواج 

 شد. گشتاسپ به سرداری بزرگ در روم تبدیل 

 کرد.گردید و تاج و تخت را از پدرش دریافت گشتاسپ به ایران باز 

 پذیرفت.گشتاسپ پس از آزمونهای بسیار دین زرتشت را 

و درواسپ  گشتاسپ برای دفاع از دین زرتشت به جنگ ارجاسپ رفت و برای پیروزی بر او به درگاه آناهیتا

 کرد.قربانی 

                      
 .16، 102متون پهلوی،  204
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 گشتاسپ پیش از نبرد بر کشتار خویشاوندانش در جنگ آگاه شد.

 کرد.گشتاسپ با وجود تحمل تلفات زیاد، بر خیونان چیره شد و دین زرتشتی را در جهان منتشر 

 فرستاد.پسرش اسفندیار را به نبرد رستم گشتاسپ 

 کرد.گشتاسپ در نهایت پادشاهی را به بهمن پسر اسفندیار واگذار 

 ها ارتباط دارد:گشتاسپ با این جم

جادوی سپید/ جادوی سیاه: در جریان نبرد ایرانیان و تورانیان، بارها به کاربرد جادوی سیاه از سوی سرداران 

در این مورد شهرت دارد. به همان شکلی که  -ی زریرکشنده –و به ویژه بیدرفش تورانی اشاره شده است، 

جادوی سیاه در این داستان از شاه تورانی برگرفته شده و به یکی از سردارانش تحویل شده، جادوی سپید 

نده و شود. بنابراین نیروی کشی آن محسوب مینیز در اختیار گشتاسپ قرار ندارد و زرتشت است که دارنده

 گیرد.ی زرتشت قرار میمخرب جادوی سیاه تورانیان در برابر قدرت توامندسازنده و رویین تن کننده

داد/ بیداد: گشتاسپ از این نظر که در روایتهای گوناگون نسبت به این جم موقعیتی متناقض دارد، در میان 

داند که با تمام قوا و شاهی بسیار دادگر میپهلوانان یگانه است. روایت اوستایی و رسمی زرتشتی، او را -شاه

شود. در روایت جنگد و بر آنها چیره میبه قیمت قربانی کردن برادران و پسرانش با نیروهای بیدادگر می

بینیم که به ویژه پسرش اسفندیار را آماج طلبی و حرص قدرت میشاهنامه اما، او را پادشاهی آلوده با جاه

 هرصورت دیالکتیک داد و بیداد در سراسر داستان گشتاسپ جاری است. سازد. بهستم خویش می

ایران/ توران: در اینجا نیز بار دیگر کشمکش ایرانیان و تورانیان را داریم، با این تفاوت که این بار ماهیت نبرد 

 سازد.ی مرکزی جنگها را میکین کشی و انتقامجویی بابت خون ایرج و سیاوش نیست، که جدالی دینی هسته

گردد. با این تفاوت قتل/ انتقام: با این وجود، ماهیت نبردها خیلی زود به وضعیت قدیمیِ قتل/ انتقام باز می

که در قتلهای پیشین، که سیاوش و ایرج و اغریرث قربانیانش بودند، خیانت وضعیتی تعیین کننده داشت و 
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ن گشتاسپ به بعد قتلها وضعیتی جوانمردانه دارد و در آمدند. اما از زماقربانیان با ناجوانمردی از پای در می

جویند، او را در میدان نبرد از دهد. به این شکل اسفندیار و بستوری که انتقام زریر را میمیدان نبرد رخ می

خواهد. از این رو چرخشی اند، و همچنین است بهمن که انتقام خون پدرش را از فرزندان رستم میدست داده

 انجام شده است. "قتل/ انتقام"به سوی  "ت/ انتقامخیان"از 

کند. جایگاه آن از فره کیانی فره: همچنان اهمیتی دارد، اما در سیر وقایع نقش چندانی بازی نمیفرهمند/ بی

و اقتدار شاهی به قلمروی دینی کوچ کرده است. به همین دلیل هم در مورد از دست رفتنِ فره گشتاسپ 

ای در قلمرو روم برای اثبات حق وی بر تاج و تخت کفایت های سادهو ماجراجوییبحثی وجود ندارد، 

هایی کند. اما زرتشت است که باید آزمونهایی دشوار را برای اثبات حقانیت خود پشت سر بگذارد و معجزهمی

 شگفت را در اثبات فرهمند بودنِ خویش به انجام رساند. 

شود. تان گشتاسپ برای نخستین بار به عنوان امری عمومی مطرح میدین: جمی است که در داسدیندار/ بی

اند و نسبت به خدایان دین بودهتا پیش از این تنها با شاهان و پهلوانان منفردی سر و کار داریم که دیندار یا بی

و قلمروهایی  اند. اما از دوران گشتاسپ به بعد با قبایل و اقوامگرفتهرفتاری شایسته یا ناشایست در پیش می

 دین هستند روبرو هستیم، و با کشمکش میان آنها.که مردمش دیندار یا بی

ارز است و وضعیتی طبقاتی یا نظم/ آشوب: در داستان گشتاسپ نظم و آشوب با وضعیت جنگ/ صلح هم

 شود.درونزاد ندارد و بیشتر به هجوم اقوام همسایه مربوط می

نبرد ایرانیان و تورانیان بار دیگر با این جم به عنوان عنصری تعیین کننده ی پیروزی/ شکست: طبعا در عرصه

 روبرو هستیم.

مند شدنِ پشوتن از این موهبت، جاویدان/ میرا: با توجه به درخواست گشتاسپ برای جاویدان شدن و بهره

ده کردنش به این نیز مضمونی مهم در داستان گشتاسپ است. محرومیت گشتاسپ از زندگی جاویدان و بسن
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شاید  -خواستی که از نظر پایه با نامیرایی قابل مقایسه نیست –آگاهی بر جایگاه خویش در جهان مینویی 

کرده ی داستانی کهن باشد که گناهی همچون جمشید و کیکاووس را به گشتاسپ هم منسوب میبازمانده

وشایند را از او در شاهنامه به دست است، و شاید فردوسی بر اساس این روایت بوده که تصویری چنین ناخ

 داده است. 

زند و از های بسیار میوصلت/ گسست، در شاهنامه، گشتاسپ برای دستیابی به کتایون دست به ماجراجویی

ی اوستایی این رو وصالش با وی با الگوی داستانهایی مانند رامایانا یا زال و رودابه شباهت دارد. در نسخه

 شود. های ازدواج گشتاسپ و آتوسا دیده نمیشواریای به داما، اشاره
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 پهلوانان -سخن هفتم: شکوه شاه

 

پهلوان، چنان که از مرور سرگذشت این پنج شخصیتِ برجسته برآمد، در -. عناصر داستانِ شاه1 

تر سخن بگوییم، منظم به هم چفت و بست شده است. اگر بخواهیم به زبانی علمیساختاری تکرار شونده و 

ای از روایتهای همخوان و مشابه صورتبندی پهلوان را منشی بدانیم که در قالب رده-باید داستان زندگی شاه 

یدار منتهی هایی نمادین/ معنایی را از سر گذرانده و در نهایت به چند ساختِ پاشده و در طول تاریخ جهش

پهلوان، و شناسایی ساختار این منش، الزم است -شده است. برای دست یافتن به درکی عمیقتر از ماهیت شاه

ی آن را تجزیه کنیم، و مضمونهای عمومی نهفته در آن را به شکلی عریانتر مورد تحلیل قرار دهیم. عناصر پایه

 ش نیز روشن خواهد شد.به این ترتیب، الگوی صورتبندی معانی غایی در این من

ی این پنج تن را با هم مقایسه کنیم، به الگوهایی مشترک دست خواهیم یافت. اگر بخواهیم زندگینامه 

هایی فراطبیعی همراه بوده است. جمشید و فریدون بدان ی آنها، با بشارتها و نشانهنخست آن که زایش همه

شان پاداشی بود بابت ا بر عهده داشتند، و اصوال زاده شدندلیل زاده شدند که پدرشان مسئولیتِ کهانت هوم ر

 -ضحاک و افراسیاب –این خدمت. زایش فریدون و کیخسرو پیشاپیش توسط شاهِ اهریمنیِ دورانشان 

اش پهلوان آینده را بر دشمن اصلی -پیشگویی شده بود. در هر دو موردى اخیر رویایی بود که تولد شاه

ترتیب، مضمونِ آشنای زایشِ بشارت داده شده، که دقیقا به همین دلیل هم به مخاطره کرد. به این آشکار می

 پهلوانان وجود دارد.  -انجامد، در بطن داستان شاهبرای قهرمانِ نوزاد می

از میان پنج شخصیت مورد نظر ما، فریدون و کیخسرو در زمان کودکی توسط دشمنِ بزرگشان تهدید شدند، 

های به کوهستان فرستاده شدند تا از گزند حوادث در امان بمانند. تقریبا تمام شخصیت و به همین دلیل هم
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یاد شده دور از والد خویش پرورده شدند. در مورد ارتباط جمشید و کیکاووس با پدرانشان، احتماال به دلیل 

زاده شوند، پدر  قدمت زیاد داستان، اطالعات چندانی در دست نیست. اما فریدون و کیخسرو پیش از آن که

رساند. گشتاسپ که از چنین دهند و همواره هم پادشاه اهریمنی است که پدر را به قتل میخود را از دست می

 شود. دشمنی محروم است، در زمان نوجوانی به حالت قهر از پدرش جدا می

ان کودکی نشان پهلوان از خانواده و پدر را در زم -در کل چارچوبی عمومی وجود دارد که جدایی شاه

شوند، پیوند روشنی دهد. از سوی دیگر، دست کم در مورد فریدون و کیخسرو که نزد مادرشان پرورده میمی

پهلوان و مادرش وجود دارد. غیاب روایتهایی در مورد دوران کودکی کیکاووس و جمشید و  -میان شاه

ایتهایی باشد که احتماال زمانی در این زمینه گشتاسپ هم بعید نیست ناشی از دستبرد زمانه و از میان رفتن رو

های دیرآیندتری مانند شاهنامه، بسیاری از دانیم که در بازنویسیوجود داشته است. دست کم این را می

دردسرِ پسری تنشهای خانوادگی اولیه رفع و رجوع شده و توالی شاهان به صورت بر تخت نشستنِ ساده و بی

ی جمشید و برادرش تهمورث، که پیش از او با اهریمن چنان که مثال رابطهبه جای پدر نقل شده است. 

ی پدر و پسری تقلیل داده شده است، که دومی به جای اولی به جنگیده و او را شکست داده بود، به رابطه

شود و جمشید او را از تهیگاه وی نشیند. در حالی که در اوستا تهمورث توسط اهریمن بلعیده میتخت می

شود. به همین ترتیب بر تخت نشستن کیکاووس کشد و احتماال پس از این کار به جای او شاه میبیرون می

 –دانیم در روایت اوستایی کی اَپیوه به سادگی در قالب جانشینی کیقباد بازنموده شده است. در حالی که می

پیش از او شهریار بوده و قاعدتا داستانهایی داشته که به روزگار  -که در شاهنامه برادر کیکاووس دانسته شده

 ما نرسیده است.

پهلوان و نیروهای طبیعی و قلمروهای اسرارآمیزِ غیرمتمدن وجود دارد. جمشید  -ارتباطی هم در میان شاه

و سرما مقاومت به خرج داد، و فریدون و کیخسرو در برای آوردن پیمان به دوزخ رفت و در برابر برف 



173 

 

های روم با دشمنان کوهستانها و جنگلها پرورده شدند. کیکاووس در جنگلهای مازندران، و گشتاسپ در بیشه

خود در آویختند و کیکاووس در نهایت به خاطر تجاوز کردن به قلمرو آسمان بود که فره خود را از دست 

تواند از نوع مثبت )پرورده پهلوان و طبیعت وحشی وجود دارد که می -در میان شاه داد. بنابراین پیوندی

 شدن، پناه گرفتن، پناه دادن( یا منفی )هجوم بردن، فتح کردن، تجاوز کردن( باشد.

اهریمن، ضحاک، دیوان مازندران، افراسیاب، و  –پهلوانان در زمان جوانی با دشمنی سترگ -شاه  

ی شوند و کشتن وی آغازگاهِ عروج ایشان به عنوان شخصیتی حماسی است. انگیزهروبرو می -ارجاسب

درگیری با این دشمنِ بزرگ، یا گرفتن انتقام )تهمورث، جمشید، سیاوش( است، و یا نجات دادنِ کسی 

 شدند، با طبیعت و)تهمورث، زرتشت( که در مخاطره است. دشمنانی که قهرمانان داستان با ایشان درگیر می

نیروهای وحشی و جانورانِ کمین کرده در آن مربوط بودند. در مورد فریدون و گشتاسپ، این دشمن اژدها 

کردند. بنابراین عنصرِ نبرد با نیروهای پلیدی که بود، و کیکاووس و جمشید با دیوها و اهریمنان مبارزه می

 مشترک است.  ماهیتی هیوالگونه و آمیخته با نمادهای جانوری دارند نیز در ایشان

کردند. آناهیتا پهلوانان برای چیرگی بر این دشمن، به درگاه خدایان کهن آریایی قربانی ادا می-شاه 

ی پیروزی در نبردها بوده بزرگترین ایزدبانویی است که در این میان به نامش اشاره شده، و به ظاهر بخشنده

بینیم، را می -هاایزد حامی چارپایان و رمه -رواسپ است. در کمال تعجب، پس از این ایزدبانوی بزرگ، نام د

که تقریبا توسط تمام شاهان پیش از نبرد بزرگشان ستوده شده است. این شاید ردپایی باشد از دیرینگی 

 شان بر مبنای الگوی جمشیدی، که در هر دو حال به کوچگرد بودنِ پهلوانان، یا برساخته شدن-داستانهای شاه

شود. غیاب نام کند. ارت نیز ایزد دیگری است که معموال برایش قربانی ادا میلوان اشاره میپه-خاستگاه شاه

ایزدان بزرگی مانند اهورامزدا و میترا در این میان، معنادار است و شاید به ماجرای گناه نخستین که به زودی 

 بدان خواهیم پرداخت، ارتباطی داشته باشد. 
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گزینند و به ر نهایت پس از ماجراهای زیادی همسر خود را بر میبخش مهمی از شاه پهلوانان د 

یابند. در مورد جمشید این موضوع به آمیزش مسئله برانگیز او با خواهرش و وصال دلدار خویش دست می

تر است. فریدون برای به دست آوردن ارنواز و با ماده دیو منحصر است. اما در مورد بقیه روایت سرراست

ضحاک جنگید، کیکاووس سودابه را پس از نبرد با شاه یمن به دست آورد، و گشتاسپ پس شهرناز با 

 ازماجراجویی در قلمرو روم با کتایون ازدواج کرد. 

همسران این شاهان، هرچند دشوار به دست آمده بودند، چندان سازگار از آب در نیامدند و در نهایت  

غان آوردند. جمک در وداها موضوع کشمکشی اخالقی در شکلی از شوربختی را برای شوهرانشان به ارم

اندرون جم است، ارنواز و شهرناز فرزندانی به دنیا آوردند که از سوی مادر ناتنی بودند و یکدیگر را به قتل 

گشتاسپ زایید گریهای سودابه به مرگ سیاوش منتهی شد، و کتایون نیز فرزندانی را برای کیرساندند، فتنه

 )در مورد اسفندیار( یا پایبندی به دین زرتشتی کشته شدند.  خواهیت به خاطر زیادهکه در نهای

تقریبا تمام این شاهان با فرزندانشان دچار مسئله بودند، و بقیه نیز در معرض شکلی از کشمکش  

قبال  درون خانوادگی قرار داشتند. جمشید به دست برادرش ایسپیتیور و به امر ضحاک کشته شد، که او نیز

ای پشتیبانی پدر خود را کشته بود، فریدون با دشمنی برادران و برادرکشی فرزندانش روبرو شد، و از نواده

کرد که دو پسرش را به قتل رساند، کیکاووس با بدگمانی نسبت به سیاوش، و گشتاسپ با تنگ نظری نسبت 

رو است که در مورد ارتباطش با زنان چیز به اسفندیار پسرانشان را به کشتن دادند. در این میان تنها کیخس

 اش به ظاهر در چارچوبی خانوادگی تعریف نشده است. و آسمانی زیادی وجود ندارد و شخصیت مقدس

گذاری کردند. جمشید ورجمکرد تمام این شاهان مردانی سازنده و دادگر بودند که مکانی ویژه را بنیان 

ی آذرگشنسپ و گشتاسپ و فریدون بنیان نهاد، کیخسرو آتشکده را ساخت، کیکاووس هفت کاخ را در البرز

هایی دیگر را پدید آوردند. به این ترتیب تمام ایشان نقشی تعیین کننده در بنیان نهادن و جمشید آتشکده
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ساختمانی معموال جادویی و دینی داشتند. جایی که نیرو و اقتداری زیاد در آنجا گرد آمده بود و در نتیجه به 

 کرد. ان شدن پیران یا شفا یافتن بیماریها کمک میجو

پهلوانان یاد شده، در امر تقسیم اجتماعی نیز ردپایی آشکار از خود به جا گذاشتند. جمشید -تمام شاه 

ی میانی )ایران( ی آریایی کهن را تاسیس کرد. فریدون تقسیم زمین به سه پهنههای جامعهکسی بود که طبقه

خونیراس -ربی )روم( را انجام داد، و کیکاووس گویا نخستین کسی بود که هفت سرزمین شرقی )توران( و غ

را از هم تفکیک کرد و به همین دلیل هم برای نخستین بار شاه هفت سرزمین نامیده  -اشو شش همسایه

ن را در شد. کیخسرو که خونِ ایرانیان و تورانیان در رگهایش جاری بود، برای مدتی کوتاه فرزندان فریدو

ی زرتشتی و غیرزرتشتی )یا دیوپرست( را از هم ی یگانه با هم متحد کرد، و گشتاسپ جامعهیک جامعه

تفکیک نمود. بنابراین مرزبندی جامعه و بازتعریف زیرواحدهای آن نقش مهمی بوده که توسط این شخصیتها 

 شده است. برآورده می

معموال طوالنی، به گناهی دست یازیدند، که فره را از ایشان پهلوانان پس از سپری کردنِ عمری -شاه  

دور کرد. در مورد جمشید و کیکاووس، این گناه غرور و تخطی کردن از قوانین االهی بوده است. در مورد 

رسد نوع تقسیم قدرت در میان خویش و فرزندان فریدون و گشتاسپ، صراحتی وجود ندارد و به نظر می

پهلوانِ بیگناه است، اگر که کشته -شوربختی بوده است. کیخسرو در این میان، تنها شاه بوده که عامل اصلی

 شدن فرود توسط ارتش وی را نادیده بگیریم. 

گرفتند. به جز  شاه پهلوانان معموال در پایان عمر تاج و تخت را با میل خود واگذار کردند و از قدرت کناره

فریدون، کیکاووس، کیخسرو و گشتاسپ پادشاهی را در زمان زندگی جمشید که در نبرد با ضحاک کشته شد، 

 خویش به جانشینان خود واگذار نمودند. 
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ی شاه پهلوانان عبارت است از: بشارت بندی فشرده، عناصر مشترک در میان زندگینامهبنابراین، در یک جمع

وند با مادر در دوران کودکی و هنگام زایش، تهدید دشمنی اهریمنی در زمان کودکی، جدایی از پدر و پی

نوجوانی، جنگ با دشمنی بزرگ، قربانی کردن برای خدایان و پیروزی بر آن دشمن، ارتباط مثبت یا منفی با 

طبیعت، وصالِ پرماجرا با همسر، کشمکش درون خانوادگی و شوربختی نهاییِ این وصال، ساختن بنایی مهم، 

 کردنِ تاج و تخت. گناهکاری و از دست دادن فره، و واگذار 

  

شود که استخوانبندی مشترکی در کار پهلوانان، این نکته روشن می -. با مرور داستان زندگی شاه2 

ها، پهلوان -سازد. شاهی مرکزی این روایتها را میی مثالی شخصیتی تاریخی/ اساطیری هستهاست و ایده

و عظمت پادشاهی نیرومند، پیروزمند، گناهکار و هایی گوناگون از یک منش یگانه هستند، که اقتدار نسخه

شود، همان الگویی است که پهلوانان تکرار می -ی شاهکنند. الگویی که در زندگینامهساز را بیان میتاریخ

دانسته یا نادانسته در زیر و بمِ زندگی شخصیتهای تاریخی نیز تکرار شده، یا در افکار عامیانه به ایشان منسوب 

ی برای عمیقتر شکافتن معنای این زندگینامه، الزم است کمی بیشتر به برخی از نمادهای برسازندهشده است. 

 این روایتها بپردازم.  

شود، بشارتِ زایش، و مخاطره در زمان کودکی پهلوانان تکرار می-یکی از عناصری که در زندگی شاه 

ی نیروهای اهریمنی، چیرگی ظلمت و غلبه یاست. این مضمونی بسیار کهن و بسیار رایج است: در زمانه

شود که قرار است نجات بخشی زاده شود و گیتی را از بیند، به این شکل تعبیر میرویایی که شاهی پلید می

دهد تا تمام نوزادانی را که در زمان تیرگی پاک کند. شاهِ بدکار با خبردار شدن از این پیشگویی، دستور می

شوند، از بین ببرند. اما ناجیِ اساطیری در این میان جان به در ه پیشگویی مربوط میاند و بخاصی زاده شده
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افتد، و پس از بالیدن در محیطی وحشی و طبیعی، برای ستاندن حق اش دور میبرد، از خانه و خانوادهمی

 کند. گردد و شاهِ بدکار را نابود میخویش باز می

اش توان در مورد خاستگاه اولیهد زیاد تکرار شده است، چندان که نمیاین عنصر در اساطیر فراوانی با بسام

ای مصری از این اسطوره در زمان قیام موسی در قرن یازدهم و دهم پ.م در این اطمینان داشت. نسخه

ای مشابه در ایران زمین و یونان و میانرودانِ قرن ششم و هفتم پ.م نیز سرزمین رواج داشته است، و نسخه

 داشته است.  رواج

شود، و پهلوانانی مانند فریدون و کیخسرو این عنصر به روشنی و شفافیت تمام دیده می-در شاه  

اند. هرچند چنان که گفتم، به دلیل پراکندگی زیاد این روایت ها سرمشق این ماجرا بودهاحتماال این شخصیت

وامگیری شده باشد.  -احتماال مصر–ر انگیزش در همه جا، بعید نیست از سرزمینی دیگو همگونی شگفت

ی زایش مهر در اش باور داشته باشیم، اسطورهی ایرانیی احتمالی آن، اگر بخواهیم به ریشهیک سرچشمه

 دهد.غار است که در تاریکترین شب سال و سردترین وقت رخ می

کند. اشاره میترین شرایط ی کودکی، به تولد ناجی در سختی بشارت زایش و مخاطرهاسطوره 

گردد، و به این حقیقت که در دشوارترین شرایط و لحظات هم امکانِ ظهور مضمون اصلی آن به امید باز می

ی ی نجات وجود دارد. زیر فشار نیروهای سیاسی و به دنبال چیرگی پادشاهان بدکرداری که نمایندهروزنه

ین نجات از رنج و سختی، در اساطیر به صورت شدند، ارنج و سختی مردم در زمانهای ناخوشایند تلقی می

 آید. پهلوانی فرهمند تبلور یافته است، که در اوج اقتدار شاهِ بدکار به دنیا می -زایش شاه

توان بازیافت. گذشته از مواردی که شرحشان گذشت، ی یاد شده را در بسیاری از جاها میاسطوره 

اد، کوشش فرعون برای کشتن موسای نوزاد، و دستورِ هیرود برای تالش نمرود برای از بین بردنِ ابراهیم نوز

هایی دینی از این اسطوره هستند. کشتار نوزادان عبری برای پیشگیری از زاده شدنِ عیسای ناصری، نمونه
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ی اودیپ در یونان وامگیری شده است اش کوروش، که در قالب اسطورهدستورِ آستیاگ مادی برای کشتن نوه

ی یونانی هم درست مانند روایت دهد. در اسطورهتر از آن را به دست میتر و تاریخیهایی زمینینیز نسخه

وجود دارد که به خاطر دیدن رویایی روشن بینانه، دستور  -الئیوسِ تِبسی –مادی، شاهی بدکار  -پارسی

کنند، اما درختی آویزان میدهد تا پسرش را به جنگلی برده و در آنجا رها کنند. این نوزاد را از پا به می

برد و بعدها ندانسته پرورند و به این ترتیب اودیپ شهریار، جان به در میکنند و میدهقانانی او را پیدا می

است و به آویزان شدنش  "پای ورم کرده"رساند. نامِ او، اودیپوس، در یونانی به معنای پدرش را به قتل می

 کند. از پا به درخت اشاره می

 

پهلوان، چنان که گفتیم، منشی کارآمد و مهم برای مشروعیت بخشیدن به نظم -ی شاه . اسطوره3 

راند سیاسی جامعه نیز هست. شاه، با ادعای آن که هوادار نیروهای نیک است، و با نمایش این که آشوب را می

رو هر شاهی که بر زمین  آورد، و از اینسازد، وفاداری رعایای خود را به دست میو نظم را مستولی می

حکمرانی کرده است و کوشیده تا در چارچوب ستمگران اهریمنی نگنجد، دیر یا زود ناچار شده تا از سرمشق 

پهلوانان پیروی کند. شاه پهلوانان، مانند تمام شخصیتهای اساطیری دیگر، الگوهایی از صورتبندی منِ  -شاه

ی افرادِ خاصی را سازماندهی، و خواستهای ت که خودانگارهشان آن اسآرمانی هستند، و کارکرد اجتماعی

 ای از مردمان را مرکزدار کنند.ی ویژهطبقه

پهلوانان تقلید  -از این رو، هیچ عجیب نیست که شاهانِ تاریخی ایران، کوشیده باشند تا از کنش شاه 

پهلوانان ادغام شده است. در - کنند، و شگفت نیست که کردارهای بزرگ ایشان نیز به تدریج در داستان شاه

پهلوان، مانند تمام منشهای دیگری، سیستمی دورگه است که بخشی از آن از سطح فرهنگی  -واقع، منشِ شاه
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گیرد، و بخشی دیگر از آن در رخدادهای تاریخی ی نمادها و سرنمونها و معناهایی غایی سرچشمه میو الیه

انگیزی با ی شاهان، شباهتهای گاه شگفتوست که در زندگینامهو کردار مردم بزرگ ریشه دارد. از این ر

-توان یافت. شباهتی که برخی از پژوهشگران را به تاریخی دانستنِ برخی از شاه پهلوان می -سرمشقِ شاه

 پهلوانان سوق داده است.

های پهلوانان یا هر شخصیت اساطیری دیگر، عنصری تاریخی نیست. شخصیت -از دید نگارنده، شاه 

ای از روابط میان کنند و در شبکهتاریخی در سطح اجتماعی حضور دارند و در آن الیه نقش خود را ایفا می

کنند و در نهایت هم کردارشان به تعیین سرنوشت سیستمهای ها کردار خود را تنظیم میها و دیگریمن

عناصری در سطح فرهنگی هستند. شود. در حالی که شخصیتهای اساطیری اجتماعی در همین الیه منتهی می

اند، و در آن زمینه معنا ای از نمادها و نشانگان و مفاهیم تنیده شدهمنشهایی هستند که در تار و پود شبکه

یابند. بنا به شرحی که دادیم، این منشها برای شخصیتهای تاریخی یا کسانی که سودای بر عهده گرفتنِ می

کنند، و از این مجرا بر سطح اجتماعی نیز ون سرمشقی غایی عمل مینقشی تاریخی را در سر دارند، همچ

گذارند. با این وجود خودشان عناصری در سطح اجتماعی نیستند. به همین ترتیب، شخصیتهای تاثیر می

ی منشی قابل ی خود را به مرتبهتاریخی، در صورتی که ردپایی ماندگار از خود بر جای گذارند، زندگینامه

ی یک شخصِ واقعی، ارزشی شود که زندگینامهکشند. ایفا کردن نقشی ماندگار در تاریخ، باعث میمی تکثیر بر

روایی پیدا کند و به عنوان محملی برای انتقال معانی فرهنگی کارآیی یابد. در این شرایط، شخصیتی تاریخی 

منشهای موجود در این الیه یابد یا کردارهایش در به صورتی منشی اساطیری در سطح فرهنگی بازتاب می

 منشها باشند. "جنسِ"شود، بی آن که خودِ آن کردارها یا آن شخص، از جذب می

این بدان معناست که از دید من، کشمکش قدیمیِ میان هواداران اوهِمِریسم که برای شخصیتهای  

اند، یا هواداران مکتب نمادگرایی و ساختارگرایی که هرنوع ارتباطی از این اساطیری حقیقتی تاریخی قایل
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کنند، از نادیده انگاشتنِ خصلت سلسله مراتبی سوژه و سطح بندیِ معناها ناشی شده است. دست را انکار می

وحی شخصیتهای تاریخی و منشهای فرهنگی اصوال پدیدارهایی متمایز هستند که در مقیاسهایی متمایز و سط

یابند، و قابل تحویل به یکدیگر نیستند. هرچند از نگاهی دیگر، همگی سطوحی سلسله گوناگون تجلی می

گذارند، بی آن که یکی هستند، و از این رو بر یکدیگر اثر می -یعنی منِ یکپارچه –مراتبی از واقعیتی یگانه 

 باشند.

پهلوانان اساطیری و شاهان تاریخی به دست  -شاهتوان درکی عمیقتر از ارتباط میان بر این مبنا، می 

زنند، و پهلوان دامن می -آورد. شاهان تاریخی بزرگ، کسانی هستند که به ظهور شکلی از روایتهای شاه

شود. این کار تنها در شرایطی ممکن ی رمزگانِ آنها جذب و هضم میشان در پیکرهکردارهای به یاد ماندنی

پهلوان سرمشقی برای کرداری شاه تاریخی قرار گرفته باشد. داد و ستد این  -ی شاهشود که  خودِ اسطورهمی

پهلوان در قالب شاه تاریخی است، و همچنین از  -دو، از جنسِ تبلور یافتن، تجسم، و تحقق پیدا کردنِ شاه

 ی شاه تاریخی.پهلوان در پرتو کردارها-ی شاه ی پیروی کردن، ویرایش کردن، و بازسازی کردنِ اسطورهرده

پهلوانان، موقعیت گشتاسپ از همه روشنتر است. یک دلیل آن است که در فهرست ما  -در میان شاه 

تردید حقیقت تاریخی داشته پیوند از همه جدیدتر است، و دلیل دیگر آن که با شخصیتی مانند زرتشت که بی

شرقی بوده که در قرن یازدهم یا دوازدهم  تردید یکی از شاهانِ کوچکِ قلمرو ایرانخورده است. گشتاسپ، بی

ی کیانی اند که در قالب سلسلهرانده است. نیاکان او، کسانی بودهای بلخ یا خوارزم فرمان میپ.م بر منطقه

اند، هرچند این بدان معنا نیست که روایتهای مربوط به ایشان به راستی به در ادبیات زرتشتی تثبیت شده

 ارتباطی داشته باشد.شان شخصیتهای تاریخی

پهلوانان، کیخسرو نیز وضعیتی مشابه دارد. او یکی از پدران گشتاسپ بوده، که  -در میان سایر شاه 

شهرت یافته است. با این وجود این که  -افراسیاب –به خاطر ستاندن کینِ پدرش سیاوش از شاه خیونان 
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خدادهایی تاریخی ریشه داشته باشد، جای چون تصویر عرفانی و قدسیِ او در قلمرو اساطیر به راستی در ر

 و چندِ بسیار دارد. 

د که راِه ها با کمبوجیه فرزند کوروش بزرگ شباهت دارد. کمبوجیه همان کسی بوکیکاووس، از برخی جنبه

میانی را در  پدرش کوروش را با درایت ادامه داد، و برای نخستین بار توانست کل سرزمینهای نویسای قلمرو

ه نیست. او امپراتوری هخامنشی یکپارچه سازد. از این رو نامیدن او با لقبِ شاه هفت کشور پربیرا قالب

بیشتر متاثر  همچنین در ادبیات یونانی همچون شاهی خیره سر و مغرور بازنموده شده است. تصویری که البته

 قیقتی تاریخی. حان بوده است، تا از تبلیغات سیاسی آتنیان، و باور فلسفی افالطون در مورد زوال تدریجی جه

من، چنان که ضبا این وجود همین تصویر نیز در میان ایرانیان بازتابهایی از خود به جای گذاشته است. در 

ن فریبکاری گوید، این داستان هرودوت که کمبوجیه از دختر فرعون مصر خواستگاری کرد و چوراولینسون می

اماوران و های کاووس در هدید، به آنسو لشکر کشید، با ماجراجویی او و سر باز زدنش از گسیل عروس را

 اش با سودابه شباهت دارد. رابطه

توان با قتل سیاوش به توان بسط داد و کشته شدنِ بردیا به دست وی را میاین شباهت را کمی بیشتر هم می

هرودوت بیشتر بر مبنای اساطیری  خاطر رانده شدنش از دربار ایران شبیه دانست. هرچند از دید من، روایت

وجود داشته و توسط او به کمبوجیه  -احتماال در مورد خودِ کیکاووس –استوار شده که در همان زمان 

ی سیاست عمومی هخامنشیان برای فتح جهان بود ی کمبوجیه به مصر ادامهمنسوب شده است. چرا که حمله
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هم به احتمال زیاد برخالف ادعای داریوش به دست او ، و بردیا 205که در روزگار پدرش تدوین شده بود

 کشته نشد، بلکه بعدها توسط خودِ داریوش به قتل رسید.

.  کیخسرو ی کوروش بزرگ هخامنشی شباهت داردروایت کیخسرو، چنان که نولدکه نشان داده، به زندگینامه

در مورد کوروش مادی( دارد. او  وری تورانی نژاد )از تبامانند کوروش مادری بیگانه با دربار مستقر اما ایرانی

ز دربار اش که شاهی ستمگر هم هست )افراسیاب/ آستیاگ( ای پدربزرگ مادریبه خاطر رویای پیشگویانه

، و مهر پدربزرگش گرددشود. اما در نهایت در زمان نوجوانی به دربار باز میرانده شده و به جنگل فرستاده می

اگ را جلب اش احترام آستیبا این تفاوت که کوروش با نمایش دلیری و خوی شاهانهگیرد. بر او قرار می

یشان در انماید. هردوی کند، و کیخسرو با پنهان کردن همین خصلت خطر افراسیاب را از خود دفع میمی

او بر  شوند، ونزدیکی اصفهان و فارس )در روایت اوستایی متاخر( با پدربزرگ مادری خویش رویارو می

ند و عصری گردند. هردوی ایشان به عدالت و خردمندی شهرت داشتند و دشمنان را از ایران راندپیروز می

شدند. در  زرین را در تاریخ ایران زمین پدید آوردند. در ضمن هردوی ایشان به شکلی بحث برانگیز کشته

ا مرور رسرو هم که داستانها مورد مرگ کوروش روایتهای ضد و نقیض بسیاری وجود دارد، و در مورد کیخ

 کردیم.

شَترَه نیز نزدیکی دارد. او فرزند خدای آذرخش داستان مرگ کیخسرو از سوی دیگر با روایتِ هندیِ مرگِ یودَه

و زنی به نام پرَستیهَه بود. در مهابهاراتا داستان این پهلوان نامدار آمده که چگونه با ایزدِ جنگاوری  -دهَرمَه–

بردند، چیره شد. ناگفته نماند عفریتی جادوگر فرمان می-همدست شد و بر بیست دیو که از شاه مانند ایندرَه
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183 

 

که در اساطیر ایرانی چنان که به زودی بحث خواهم کرد، رستم بیشترین شباهت را با ایندره دارد، و او نیز 

حکومتِ پرشکوه و جالل، شتره در نهایت پس از عمری همدست با کیخسرو در نبردش با تورانیان است. یوده

به همراه گروهی از سرداران و سگش به هیمالیا رفت و در آنجا گم شد و سردارانی که با او همراه شده بودند، 

 جملگی مردند. هرچند خودش و سگش به بهشت رسیدند و در آنجا جاویدان شدند.  

کیخسرو شباهت دارند هیچ دور نیست ی هندی، آشکارا با داستان شترهروایت تاریخی کوروش و داستان یوده

نماید که داستانِ کوروش، بر هایی میان این سه روایت وجود داشته باشد. هرچند بیشتر چنین میکه وامگیری

هایی مبنای روایت کیخسرو ساخته شده باشد. و میان دو داستانِ ایرانی و هندی نیز داد و ستد و وامگیری

دانیم که کوروش تاریخی با کوروشِ اساطیری تفاوت داشته ین را میوجود داشته باشد. در هر صورت، ا

است. تقریبا قطعی است که کوروش در کودکی در جنگل رها نشده، و حتی در این مورد که شاه ماد 

 پدربزرگش بوده باشد هم چون و چرا وجود دارد. 

ن هستند که امکان تطبیق آنها با در مورد جمشید و فریدون، روایتها به قدری کهن و به قدری عام و نمادی

سن به شباهت داستانِ بخش شدن جهان در میان سه فرزند فریدون، شخصیتهایی بسیار وجود دارد. کریستن

اند، و بعید نیست که این داستان به راستی ی آفرینش اقوام سکایی به روایت هرودوت اشاره کردهو اسطوره

حال، ماجرای کشمکش فریدون و آژیدهاک و اژدها اوژنی او باید  از اقوام سکا وامگیری شده باشد. در هر

کهنتر باشد، و در مورد جمشید هم که گفتیم این داستان به روایتهای نخستین انسان در میان اقوام آریایی پیوند 

باز  -یعنی پیش از قرن سیزدهم و چهاردهم پ.م–خورد و قدمتش به پیش از جدایی هندیان از ایرانیان می

 گردد. یم
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است. جمشید،  ی آنها با گاوی رابطه. یکی از عناصر مشترکی که در شاه پهلوانان وجود دارد، قضیه4

ردنِ گاو ککشید، چنان که گفتیم به گناهِ خوردن گوشت و قربانی را با خود یدک می "خوب رمه"که لقبِ 

یدون از گاو( را هم او کشف کرد. فرفره خود را از دست داد، و در ضمن قدرت پاک کنندگی گُمیز )شاش 

ر زمان کودکی ی گاو سر بود. دتبار دودمانی بود که همگی نام گاو را بر خود داشتند و سالح محبوبش گرزه

ن گاو را مرتکب شد اش بوده است. کیکاووس نیز گناهِ کشتگاوِ پرمایه او را پرورد، و آشکارا گاو توتمِ قبیله

ن برد. تکرار ی گاوسری که از فریدون به ارث برده بود، دشمنان خویش را از میاو همچون کیخسرو، با گرزه

 کند که معنای آن چیست؟ی گاو در تمام این روایتها، این پرسش را ایجاد میمایهشدن نقش

جویی فریدون از ی مرکزی کینهشواهدی وجود دارد که بر مبنای آن گاو هستهدر داستان فریدون،  

خوانیم که وقتی اش بوده است. در تجارب االمم چنین میورد اصلی او در پیکار دادگرانهضحاک و دستا

ضحاک از فریدون شکست یافت، از او خواست تا او را به انتقام خون جمشید نکشد. اما فریدون گفت که 

داستان . طبری این 206زیست خواهد کشتجدش )جمشید( می یاو را به خونخواهی گاو نریی که در خانه

ی نیایم )جمشید( تورا همچون گاوی که در خانهرا به شکل دیگری آورده و گفته که سخن فریدون این بود: 

. البته برداشت طبری آن است که این سخن را فریدون از سرِ تحقیر ضحاک 207خواهم کشت شد،قربانی می

دهد که وجود این دو روایت نشان می بر زبان آورد، تا تاکید کند که او همسنگ جمشید نبوده است. با این

نموده و به تعبیری از غلبه بر ضحاک به مثابه کشتن گاو وجود داشته که در متون دوران اسالمی نامفهوم می

                      
 .61: 1381مسکویه،  206
 .154: 1362طبری،  207
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شده است. این را شاید بتوان به این شکل فهمید که گویی فریدون با غلبه بر ضحاک اشکال گوناگون تفسیر می

 کرده است. ن گاوکشی مهر/ جمشید باشد تکرار میکنش قربانی اولیه را که هما

دانیم که گاو در اساطیر کهن ایرانی، با چند مفهوم پیوند داشته است. از سویی در هر حال، این را می 

ا نیز با گاو با شخم زدن زمین و بنابراین باروری خاک و کشاورزی در ارتباط بوده است. شکل شاخ آن ر

ی زنانه و ت ماهانهدانستند. از آنجا که ماه و شب با عاده و مربوط به ماه مربوط میهالل ماه و نیروهای شبان

ربوط به باروری مای از عالیمِ بینیم که گاو نمادی است که در منظومهاند، مینیروهای مادینه پیوند داشته

یه کننده زمین، تغذای مرکزی است که بدنش، به دلیل شیر دادن و شکافتن محاصره شده است. گاو نقشمایه

 و برومند است.

ی اصلی اساطیر در برخی از متون باستانی، به همانندگی گاو و زن اشاره رفته است. چنان که فریدون در بدنه

کند. اما در اوستا بندی وجود دارد که در آن گفته کشد و دو دختر جمشید را آزاد میایرانی، ضحاک را می

اوها را رها کرد، و مراد از گاوها در اینجا همان زنان ضحاک هستند. شده فریدون پس از کشتن ضحاک گ

گذاشت فریدون به بیرونی هم همین روایت را نقل کرده و گفته که ضحاک گاوها را زندانی کرده بود و نمی

 .208شان بازگرداندآنها دست یابد، اما وقتی شکست خورد، فریدون گاوها را به خانه

اند، و از سوی دیگر شدهارتباطشان با زایندگی و شیر و ماه، در قالب گاو نمادگذاری میزنان از سویی به دلیل 

اند. چرا که آب  به ویژه باران نیز با زایندگی و باروری در ارتباط است. از این رو صدای با آب پیوند داشته

 . 209انددانستهران را شیرِ ابر میاند و باکردهتندر در هنگام بارش باران را به خروش گاوی در گردون تشبیه می

                      
 .346: 1363بیرونی،  208
 .255-237: 1376الیاده،  209
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گاو از راهی دیگر نیز به این مفاهیم مربوط است، و آن هم نمادهای شبانه است. شاخ گاو از دیرباز  

شده و با دگردیسی شکل ماه و نیروهای شبانه و زنانگی و بنابراین زایندگی پیوند نماد خدای ماه دانسته می

درد، به چیرگی روز )شیر( بر شب )گاو( میتراییِ شیری که گاوی را می داشته است. به همین دلیل هم نمادِ

دانیم، بر شده است. تعبیری که به مراسم مشهورِ قربانی گاو توسط مهر اشاره دارد. زیرا چنان که میتعبیر می

ا یافت. مهر مبنای اساطیر مهرپرستانه، ایزدِ مهر در درون غاری زاده شد و با راهنمایی کالغی گاوِ نخستین ر

گاو را کشت و با قربانی کردن او جانداران را آفرید. قربانی کردن گاو در آیین مهری، از سویی به کنشِ 

ی قربانی کردن یعنی فدا کردنِ جانِ موجودی مقدس برای جان بخشیدن به سایر موجودات مربوط دیرینه

ز بر شب و تابستان بر زمستان را نمایش شود، و از سوی دیگر نمادی است که چیرگی نور بر ظلمت و رومی

ی دانستند. این شب که نام خود را از واژهدهد. به همین دلیل هم زادروز مهر را هنگام شب یلدا میمی

دهد، درازترین شبِ سال است و همان معنا می "زایش"سریانی/ عبریِ همریشه با تولد گرفته است و 

شوند و بنابراین روز بر شب و گرما بر سرما چیره تر میتدریج طوالنیایست که از آن به بعد روزها به لحظه

نماید، اما معنای عمیقِ شود. قرار دادن زادروز مهر در تاریکترین شبِ دی ماه، هرچند به ظاهر غریب میمی

 آمیز، و ظهور ناجی در نافِ آشوب را در خود نهفته است. زایشِ امر امیدبخش در شرایط تنش

شود. آید، و با آمدن او به تدریج عنصر روشنایی بر عنصر تاریکی چیره میترین شب به دنیا میاریکمهر در ت

ی خورشید بر خاک، و رویش گیاهان شود، و روندِ غلبهی طبیعت آماده میزمینه برای ورود بهار به صحنه

پهلوان در شرایطی -که همواره شاه پهلوان هم داریم. چرا -ی شاه گردد. این همان است که در اسطورهآغاز می

شود، و برآمدن و بالیدنش با چیرگی تدریجی بر نیروهای ظلمانی همراه است. ظلمانی و آشوبگونه زاده می

در عین حال، مهر ناچار است برای چیره شدن بر دشمن خویش، دست به انجام عمل قربانی بزند. عملی 
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ز اصل تعویق لذت و ضرورتِ فدا کردن چیزی برای دستیابی به دار، که شاید ابسیار دیرینه و بسیار ریشه

 چیزی دیگر مایه گرفته باشد. 

شده است، و از نظر اقتصادی در اساطیر کهن هند و ایرانی، گاو نماد زایندگی و نیرو محسوب می 

و بیشتر  نیز گرانبهاترین داراییِ یک خانواده بوده است، چنان که گذشته از اسب که ارزشی جنگی داشته

گرفته است، قربانی گاو را تنها افرادی ثروتمند و با نفوذ در شرایطی توسط ارتشتاران مورد استفاده قرار می

بایست اند. از این رو، قربانی کردن گاو در آیین مهر، نشانگر بهایی بوده که ایزدِ نور میدادهخاص انجام می

ر قالب خونِ جانوری مقدس که با زایندگی و خاک و مادینگی برای چیرگی بر تاریکی پرداخت کند. این بها، د

 یافته است. پیوند داشته تبلور می

ی مرکزی کشتن گاو، که در گاهان و متون زرتشتی نخستین چنین با شدت نکوهش شده است، هسته 

ود که تنها داده است. تا پیش از ظهور زرتشت، کشتن گاو کنشی ایزدگونه بمناسک مهرپرستانه را تشکیل می

ی تداوم شد و درست انجام دادنش تضمین کنندهتوسط کاهنان رازآشنا و به تقلید از خدای خورشید انجام می

ی کنش قربانی زنند که ایزدان آفریدهحیات و روشنایی در گیتی بود. در حدی که در وداها برهمنان الف می

 ایشان هستند، نه برعکس!

بایست به شکلی دین کهن آریاییان را کنار بزند، و این دین در می آیین زرتشت برای فراگیر شدن، 

بخش مهمی از قبایل ایرانی، مهرپرستی بود. رواج نمادهای مهری در ساختمان دولتی سترگی مانند تخت 

گری در عصر هخامنشی، پس از گذشت هفتصد سال، هنوز بر سپهر جمشید، نشانگر آن است که زرتشتی

یره نشده بود. هنگامی که کوروش بزرگ درگذشت، به روایت هرودوت برایش اسب قربانی معنایی ایرانیان چ

داند، با همان رواداری ای جنگیدن با دیوپرستان را از دستاوردهای خود میکردند، و خشایارشا که در کتیبه

. بنابراین ی مهریِ چیرگی شیر بر گاو را ترسیم کردمایههخامنشی خویش بر دیوارهای تخت جمشید نقش
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اشاره  هایی که در آیین زرتشتی در نکوهش قربانی کردن گاو وجود دارد، آشکارا به مراسمی مهرپرستانهنشانه

تواند به معنای رقابت این دو آیین باشد. هرچند این دارند، و کوتاهِی معنادارِ زرتشت در اشاره به مهر نیز می

تشت، مغانی که بسیاری از آنها قبال مهرپرست بودند، آیین رقابت چندان طوالنی نبود و پس از درگذشت زر

های زرتشت را پذیرفتند و عناصر مهرپرستانه را با دست و دلِ باز به آن وارد کردند. به شکلی که آموزه

 ی گاهانی است. گری یکتاپرستانهاوستای نو در واقع ترکیبی از دو آیین مهرپرستی و زرتشتی

اش کرداری ناپسند و است که گاوکشیِ جمشید و کیکاووس، در حالت اولیهبا این تفاصیل، روشن  

یازیده بایست بدان دست میپهلوانی بزرگی می -نادرست نبوده، که به سادگی عملی آیینی بوده که قاعدتا شاه

قربانی  -اش بود،که گاو مهمترین نماینده –است. اما پس از ظهور زرتشت، همراه با منعِ آزار جانوران نیک 

گاو نیز عملی شیطانی دانسته شد و به اهریمن نسبت داده شد. چندان که در اساطیر ایرانی، کشته شدنِ گاو 

پذیرد، و گاو نخستین یکی به دست اهریمن انجام می -که در اساطیر مهری کارِ ایزدِ مهر است،  –نخستین 

 کند. گالیه می از موجوداتی است که نزد اهورامزدا از ستمِ اهریمن

کرده است. بنابراین یک تفسیر آن آمیز جلوه میپهلوان عملی گناه -در این چارچوب جدید، گاوکشیِ شاه

است که گناهِ نخستینِ قهرمانهای داستانی را، بازتابی از چرخش دینی ایرانیان بدانیم. چرخشی که به ارزیابی 

پهلوانان باستانی بدان دلیل  -ا انجامیده است. پس شاهمجدد کردارهای مشهور، و نکوهش کردن برخی از آنه

شان به چارچوب کهنتری شدند، که به زمانی پیشازرتشتی تعلق داشتند، و کردارهای دینیگناهکار دانسته می

 شد. ی دینِ نو گناه دانسته میگشت که در زمینهباز می

ست، اما همچنان پرسشی را بی پاسخ این تفسیر با وجود آن که از نظر ساختاری و تاریخی درست ا 

کرده و به کنده شدنِ آلودِ یاد شده، تا این پایه مهم جلوه میگذارد، و آن هم این که چرا کنش گناهباقی می

شده است؟ از دست دادن فره ایزدی، عقوبتی سخت و دشوار بوده، و پهلوان منتهی می -فره ایزدی از شاه
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ناه نخستین و محرومیت از فره حتی پیش از ظهور زرتشت نیز در مورد شواهدی در دست است که ماجرای گ

نماید که عنصر دیگری در قالب گناه نخستین وجود داشته باشد، که در جمشید وجود داشته است. چنین می

 قالب گناهِ گاوکشی صورتبندی شده است. 

ه استثنای کیخسرو، عنصری گناه نخستین در میان شاه پهلوانانی که سرگذشتشان را مرور کردیم، ب 

یازد، پهلوان در اوجِ قدرت و اعتبار بدان دست می -تعیین کننده است. گناه، عبارت است از کرداری که شاه

پردازد. این روایت به داستان حضرت آدم شباهت و با محروم شدن از فره و شوربختی و ناکامی بهای آن را می

بهشت، به گناه نخستین دست آلود و به عقوبت آن از بهشت رانده دارد که در اوج محبوبیت و شادکامی در 

خوریم، که هایی متنوع از داستان گناه نخستین بر میشد. اگر اساطیر جهان باستان را مرور کنیم، به نسخه

 تواند بسیار روشنگر باشد. تحلیلشان می

شود. در داستان آداپا و باد شمال، کهنترین نسخه از داستان گناه نخستین، به اساطیر سومری مربوط می 

کند، پهلوانی به نام آداپا که از تاخت و تازِ باد ویرانگر خشمگین است، وقتی باد قایقش را واژگون می -کاهن

آفریده  -اِئا –شکند. این آداپا کاهنی بوده از شهری اریدو، که او را خدای آبها گیرد و بالهایش را میاو را می

دانست، او را به کاخ خویش در آسمان فراخواند تا به بزرگ، که جسارت آداپا را ناپسند میبود. آنو، خدای 

خاطر این گناه محاکمه شود. ائا به آداپا اندرز داد تا با لباس عزا به آسمان برود و خود را بابت کاری که کرده 

شم زخمی متوجه آداپا پشیمان نشان دهد. او همچنین هشدار داد که ممکن است از سوی خدای آسمان چ

ی او خطرناک بود، چرا که ممکن شود، پس پذیرفتن جامه و روغن از آنو روا بود، اما خوردن غذای سفره

خواستند با مسموم کردنش او ی آداپا خشمگین بودند و میی ائا، خدایان از کردهبود زهرآگین باشد. به گفته

 را به قتل برسانند. 
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بق پند ائا رفتار کرد و به دربار آنو رفت و خود را عزادار نمود. اما یک جا اشتباه در نهایت آداپا درست مطا

کرد. آن هم این که آنو بر خالف انتظار او از ظاهر عزادار و پشیمان وی خوشش آمد و عالوه بر جامه و 

ا که از هشدار ائا شد. اما آداپروغن برای تدهین، به او غذایی بهشتی را تعارف کرد که با خوردنش نامیرا می

 ترسیده بود، غذا را رد کرد و به این ترتیب بختِ جاودانگی را از دست داد.

داستان آداپا، عناصر اصلی گناه نخستین را در بر دارد. این عناصر عبارتند از ابراز جسارتی اقتدارآمیز  

ناه است. آنگاه عقوبتِ این گناه شود و بنابراین گاز سوی یک انسان، که به تخطی از قوانین آسمانی تعبیر می

خواست آدمیان که نمی –ی ائا آمیز یا فریبکارانهرسد، که در این داستان به شکلی پیچیده با اندرزِ اشتباهفرا می

 ی آداپا به هنگام رد غذای بهشتی. همراه است، و کنش خطاکارانه -نامیرا شوند

چوپانی بود که به خاطر  -داستان اِتانا است. اتانا شاه شود،داستان دیگری که به گناه اولیه مربوط می 

قربانی  -خدای خورشید –نداشتن فرزند آزرده بود و مرتب برای دستیابی به موهبت باروری نزد شمش 

ای بود که در آن ماری و عقابی النه داشتند. مار و عقاب با هم در صلح و آشتی کرد. در همسایگی او بیشهمی

ای از مار را خورد. در نتیجه مار کمین ی مار دستبرد زد و بچهبردند. تا این که روزی عقاب به النهبه سر می

کرد و عقاب را گزید و بالهایش را شکست. اتانا با راهنمایی شَمَش )خدای خورشید( عقاب نیمه جان را 

 او شد.  یافت و او را تا هشت ماه پرستاری کرد. در نتیجه عقاب شفا یافت و فرمانبر

کند، صندوقی را به پشت عقاب بست روید که او را صاحب فرزند میاتانا که شنیده بود گیاهی در آسمانها می

و در آن نشست و به همراه عقاب به آسمانها برخاست. اما عقاب بر خالف انتظار او در آسمان که قلمرو آنو 

وج گرفت، تا جایی که دیگر نتوانست پرواز کند و رویید، درنگ نکرد و همچنان ابود و گیاه هم در آنجا می

 از همان باال سرنگون شد و خودش و اتانا در اثر سقوط جان باختند. 
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خستین را نای همگون با داستان کیکاووس است، به روشنی عناصر اصلی گناه داستان اتانا، که نسخه 

جاوز به قلمرو یدن بدان با بلندپروازی و تگیرد. دستیابی به بختی بزرگ )عقاب(، و خواستی که رسدر بر می

ی داستانهای شود. این ساختار عمومخدایان همراه است، در نهایت به عقوبت دیدنِ قهرمان داستان منجر می

ای خدایی کردن شود، در اساطیر آریایی، ادعمربوط به گناه نخستین، در بسیاری از جاهای دیگر هم تکرار می

ز پیوند گناه ای کهنسال اگردد و در وداها هم بدان اشاره شده، نمونهشتی باز میجم، که به عصری پیشازرت

 پهلوان است.  -نخستین با شاه

. 210شودوزیر خردمند سناخریب بابلی مربوط می –روایت مشابهی در اساطیر آشوری وجود دارد که به اخیکار 

تندخوست، به خاطر خطایی دستور به اعدام او این اخیکار به اوشنر دانا شباهت دارد و سناخریب که شاهی 

شود. تا آن که ای پنهان میرهد و در گوشهدهد. اما اخیکار به یاری زنش و با همدستی دژخیم از مرگ میمی

خواهد تا اگر ادعای سیادت کند و از سناخریب میگزارِ آشوریان بوده، ادعای استقالل میفرعون مصر که باج

ماند، اخیکار به دربار رای او کاخی در آسمان بسازد. وقتی شاه در انجام این خواسته در میبر مصر را دارد، ب

نشاند و آنها را در برابر فرعون بندد و کودکانی را در آن میگردد و عقابهایی گرسنه را به صندوقی میاو بر می

ماند، ند و فرعون که از این کار در میکنند تا کاخ را بسازفرستد و آنان از آن باال طلب آجر میبه آسمان می

 ماند. گزارِ آشوریان باقی میهمچنان خراج

در اساطیر عبری، گذشته از ماجرای حضرت آدم، و فرعونی که ادعای خدایی داشت و در کشمکش با موسی 

های گوشتی را در برابر چهار کرکس گرسنه نهاد کشته شد، داستان نمرود را هم داریم که به همین ترتیب پاره

                      
 .1375ژیران،  210
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و صندوقی را به ایشان بست و به آسمان برخاست. نمرود نیز مانند کیکاووس و جمشید و سایر گناهکارانِ 

آلود به نزدش نخستین، در صددِ تجاوز به قلمرو خدایان بود و تیری به آسمان پرتاب کرده بود که چون خون

.  بلعمی همین داستان را به این 211ایش ایجاد کرد که خداوند را با تیر کشته استبازگشت، این توهم را بر

شکل روایت کرده که نمرود برای رسیدن به آسمان چندین برج را بر روی هم ساخت، که به خواست خداوند 

ساخته  ی توراتیِ برج بابل است که در اثر سرکشی شاه این سرزمین، و این در واقع همان اسطوره212ویران شد

 گردد. گون میشود و با فرو ریختنش زبان آدمیان گونهمی

ماجرای ایکاروس  ترین روایت، بهتوانیم بیابیم. سادهچند نسخه از همین داستان را در اساطیر یونانی هم می

خود ساخت  ی کرت بالهایی برایشود که به همراه پدر دانایش دائدالوس برای گریختن از جزیرهمربوط می

های بالش ذوب با موم آنها را به بازویش بست و به آسمان پرید، اما چون زیاد به خورشید نزدیک شد، موم و

پهلوانی بزرگ به  شد و از آن باال به دریا سقوط کرد و کشته شد. روایتی مشابه، به هیپولوکوس، فرزند مغرورِ

آسمان تاخت، اما به ضرب آذرخش  به -گاسوسپ-شود که با اسب بالدار پدرش نام بلروفون مربوط می

 زئوس از پا در افتاد و کشته شد. 

اجرا شباهت دارد، که با وجود اندرز پدرش، هم به این م -خدای خورشید–داستان فایتون، فرزند هلیوس 

تاخت و تاز در  اش را داشته باشد، برداشت و بهی او و پیش از آن که آمادگیاجازهی خورشید را بیگردونه

ست مردم با آسمان پرداخت. اما زیاد به زمین نزدیک شد و کشتزارها را سوزاند. در نتیجه زئوس به درخوا

 آذرخش به او حمله کرد و او را کشت. 

                      
 .29و  28مستوفی، تاریخ گزیده، ص  211
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استان، و تخطی در تمام این داستانها، مضمون اصلی عبارت است از بلندپروازی و جاه طلبی زیادِ قهرمان د

کردن از قوانین آسمانی، و در نهایت عقوبتی که معموال در ارتباط با مرگ و یا محرومیت از نامیرایی است. 

شده است. ناهید آلود دانسته مینماد این نوع بلندپروازیِ گناه -ناهید –ی صبحگاهی در اساطیر بابلی، ستاره

اند. چون در هنگام غروب ی صبحگاهی نامیدهشامگاهی و ستارهی را در تمدنهای مختلف به هردو نامِ ستاره

اش به زمین دیرتر از همه از چشم ناپدید کند و در بامداد هم به دلیل نزدیکیایست که طلوع میاولین ستاره

به دلیل بلندپروازی و تالش  -که همان ناهید باشد –شود. شعری بابلی وجود دارد که در آن ایشتار می

ایزدِ جاه طلب "ش برای غصب کردنِ تخت خورشید سرزنش شده است. در آن شعر چنین آمده که نافرجام

 ."رسید، و تاج از سرش بسی باالتر بودبر تخت خورشید نشست، اما پاهایش به زمین نمی

کوشد تا قلمرو روز را تسخیر کند، اما ای با نور و سوی کم مربوط است، که میاین موضوع به تالش ستاره

شود. این تالش برای آوردن نور یا روز در شرایطی نامناسب، در داستان با نورِ شدید آفتاب از میدان به در می

شود. با این تفاوت که در آنجا گناه اصلی عبارت است از دزدیدن آتش از آسمان و پرومتئوس نیز تکرار می

ر قالبی نو، در کتاب مقدس یهودیان نیز وارد آوردنش به زمین. ناگفته نماند که همین داستان بابلی است که د

ی نور( نام دارد و خوردن از شده است. چرا که در آنجا نیز شیطان به تعبیر التین زبانان لوسیفر )آورنده

 کند.درخت خرد را به آدم پیشنهاد می

بزرگ را دارد،  در تمام این اساطیر، گناه نخستین عبارت است از بلندپروازیِ غیرمجاز. کسی ادعای قدرتی

ی آسمانی برخورداری از آن را داشته باشد. در نتیجه تالش وی برای دستیابی پیش از آن که شایستگی یا اجازه

 انجامد. به این اقتدار با دخالت نیروهای آسمانی به شکست می

بودند. آلوده شدن  پهلوانانی که مورد وارسی ما قرار گرفتند، به گناه نخستین آلوده -به جز کیخسرو تمام شاه

گشتاسپ به این گناه، احتماال تعمیمی بوده که پس از اسالم و به دنبال عقب نشینی تدریجی دین زرتشتی در 
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دانیم که این روایت در مورد جمشید و کیکاووس بسیار کهن است، و برابر اسالم انجام پذیرفته است. اما می

تقدم دارد. فراگیریِ چشمگیر این  -انرودان وامگیری شدهکه احتماال از می–بر روایت عبری در مورد آدم 

کند که داستان یاد شده تنها از مجرای وامگیری اسطوره در تمدنهای مختلف، این گمان را به ذهن متبادر می

هایی از آن به طور محلی و خودجوش در بخشهای مختلف به تمدنهای گوناگون منتقل نشده، و احتماال نسخه

 -ی جمی آریایی و سامیِ آن، که یکی از آنها زنجیرهاند. دست کم در مورد دو نسخهدهگیتی ابداع ش

دانیم که ماهیت گیرد، میآدم را در بر می -اخیکار -شود، و دیگری خطِ اتاناگرشاسپ را شامل می -کیکاووس

و بعدها در جریان داستان و ساختار روایی آن متفاوت است و ممکن است به طور مستقل تکامل یافته باشد 

  هایی پیاپی تعدیل شده و با هم ترکیب شده باشد. وامگیری

 اما چه چیز عامی در این داستان وجود دارد که آن را چنین فراگیر و محبوب ساخته است؟

 

پهلوانان نزدیکترین موجودات به ایزدان هستند. آنان موجوداتی -. در میان شخصیتهای اساطیری، شاه5 

شوند و همچون هایی انسانی دارند، و با این وجود بر قلمرو زمین چیره میار انسان، که ویژگیهستند از تب

پهلوانان معموال از عمری بسیار  -شوند. شاهرانند، ظاهر مینماینده یا رقیبِ ایزدانی که بر آسمانها فرمان می

یعنی  –ی خدایان ی ویژهوظیفه کنند، ودراز برخوردارند، در قلمروهای وحشی و اهریمنی تاخت و تاز می

پهلوانان به دلیل  -هرسانند. شاگیرند و به انجام میرا بر عهده می -چیرگی بر اهریمن و نیروهای ظلمت

خویش، و ارتباط خاصی که با ایزدان و اهریمنان دارند، بسیار به خدایان شباهت دارند. در  قدرتِ شگرف

اند که یکی از نیاکانشان خدا بوده موجوداتی دورگه دانسته شده –مثل گیلگمش  –حدی که برخی از آنها 

 است. 
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ی پهلوانان انسان هستند و سودای برابری با خدایان را نتوانند داشت. نزدیکی مرتبه -با این وجود، شاه 

 اش آرزوی خدا شدن وی مرکزیی گناه نخستین است. گناهی که هستهی اسطورهایشان به خدایان، دستمایه

ترین پهلوانان هستند و خداگونه-ترین شاهی ایزدان است. جمشید و کیکاووس، که باشکوهدستیابی به مرتبه

کوشند تا به خداوند تبدیل شوند. فریدون و برند و میسیماها را دارند، آشکارا به قلمرو آسمان هجوم می

کنند، گناهکار نچه به ایشان تحمیل میکنند، و آگشتاسپ به خاطر ارتباطی که با فرزندان خویش برقرار می

آمیز است، و حتی در روایتهای ی او با اسفندیار تنششوند. در مورد گشتاسپ، آشکار است که رابطهدانسته می

کند، پیش از فردوسی که خاستگاهی زرتشتی داشته هم، به این که شاه پسرش را برای نبرد با رستم گسیل می

آمیز ماید که تعیین این ماموریتِ کشنده برای پسری چنان دالور و شایسته، گناهناشاره شده است. چنین می

ی این کار در روایتهای زرتشتیِ هوادار گشتاسپ، تعصب در دین زرتشتی است، نموده باشد. هرچند انگیزه

و هم و در شاهنامه به حرصِ قدرت و سر باز زدن از تعیین جانشینی تعبیر شده است. حتی در مورد کیخسر

 توان در این چارچوب قرار داد.کشته شدن برادرش فرود را می

پهلوان با خدا/  -ی شاهگناه نخستین از این رو، در حس زیاده خواهی ریشه دارد، و در قالب رابطه 

یابد. گناه نخستین در بیشتر موارد با حسِ غرور مربوط دانسته شده است. غرور پدر یا پسر/ برادر نمود می

ی اوستا و شاهنامه قرار گرفته است، و در مورد به عنوان گناه اصلی جمشید و کیکاووس مورد اشاره آشکارا

گشتاسپ شاهنامه هم صفت غرور و خودخواهی بسیار به کار گرفته شده است. و البته در مورد فریدون 

 تر است. ها به غرور کمتر و پراکندهاشاره

ی خودانگاره، و ارتکاب بینانهذهنیِ غرور، یعنی فربه بودنِ غیرواقع بنابراین پیوندی وجود دارد میان حالت

 –تواند در قالب خودداری از دادنِ حقِ فرزند گناه نخستینِ تخطی از حد و مرزهای آسمانی. این تخطی می

نمود یابد، یا هجومِ مستقیم به آسمان و تالش برای غصبِ آشکارِ جایگاه  -در مورد فریدون و گشتاسپ
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ایان در مورد شاهانِ قدرتمندتری مانند جمشید و کیکاووس. بنابراین تا اینجای کار ماهیت گناه نخستین خد

شود. در اساطیر سومری و سامی نیز گناه نخستین دقیقا در پیوند با همین دو عنصرِ غرور و تالش آشکار می

شکست، و اتانا و نمرود در تهاجم به شود. آداپا به خاطر غرور بالهای باد را برای خداگونه شدن تعریف می

حریم آسمانها کشته شدند. عنصر غرور و درکِ نادرست داشتن از جایگاه خویش، در داستان فرعون، 

خورد. چنین عنصری به روشنی در داستان آدم نیز ایکاروس، بلروفان، و فایتون نیز به روشنی به چشم می

 گوید که:ای وسوسه کردن آدم و حوا به آنها میوجود دارد. چنان که در روایت تورات، مار بر

Eritis secut Deum bonum et malum scientes. 

  "شد. ی درخت خرد بخورید( همچون خدایان خواهیداگر به دانش نیک و بد آگاه شوید )یعنی از میوه"

تین متنی اش با مفهوم شیطان است. نخسمورد گناه نخستین جالب است، پیوند خوردنِ تدریجیآنچه که در 

زدی که مطلقا بد که به کهنترین شکل از مفهوم شیطان اشاره کرده، گاهان است. ابداعِ مفهوم اهریمن، یعنی ای

که باید به  خ ادیان استباشد و مرجع آفرینش تمام امور منفی و ظلمانی دانسته شود، نوآوری مهمی در تاری

ردارهای کاسم زرتشت ثبت شود. تا پیش از زرتشت، خدایان و ایزدانی بسیار وجود داشتند که ترکیبی از 

 ند. شان با آدمیان ممکن بود خیر یا شر پدید آوردادند و بسته به رابطهنیک و بد را انجام می

و نخستین  213کردپرستش خدای یکتا را تبلیغ میحتی آخناتونِ مصری، فرعون یکتاپرستی که پیش از زرتشت 

اشاره نکرده است. در  "بد"ی راستین را در تاریخ ادیان آغاز کرد، به شیطان و خدایی جنبش یکتاپرستانه

های موسی، که یکی از کاهنانِ احتماال مصریِ آخناتون بود و پس از چند نسل این آیین را در میان آموزه

                      
 .1377الدرد،  213
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. در متون کهن تورات که پیش از عصر تبعید به 214ای به شیطان وجود نداردهم اشاره یهودیانِ مصر تبلیغ کرد

اند، موجوداتی ملموس مانند مار و طاووس نقش منفی را بر عهده دارند بابل و تاثیرپذیری از ایران نوشته شده

 .شودو سخنی در این مورد که این جانوران همان ایزدِ عصیانگر و بدخو هستند، دیده نمی

ه به گناه در آیین زرتشتی اولیه، یعنی در گاهان و هفت هات، اهریمن گناهکار نیست. یعنی با چیزی شبی

ین است. اش چننخستین پیوند ندارد. اهریمن به سادگی زیانکار و بدرفتار است، از آن رو که خویشکاری

ن موجودی نادا آگاهی دارد، -ارته/ اشه –اهریمن در برابر اهورامزدا که دانا و خردمند است و به قانونِ گیتی 

زدا، به صورت کند. به این ترتیب رویارویی اهریمن و اهورامخرد است و از این رو اشه را رعایت نمیو بی

 شود. کشمکش دو نیروی ضد هم تفسیر می

رتکب شده م اهریمن به خاطر طبیعت خویش و ویژگیهایش بد است. یعی  پلیدی او پیامد اشتباه یا گناهی که

ی نِ کل دامنهاش، که اخالقی کردباشد، نیست. زرتشت با ابداعِ فلسفی بزرگ و معموال نادیده انگاشته شده

شناسی بود، ناگزیر شد تا خدایی بدکار همچون اهریمن را رویاروی اهورامزدا فرض کند. در نگرش هستی

اخالقی داشت و حتی جانداران  یجنبه -ایزدانی آدمیان و و نه کردارهای جسته و گریخته –زرتشتی، هستی 

. تنها در چنین شدندتقسیم می "بدِ اخالقی"و  "خوبِ اخالقی"ی و گیاهان و پدیدارهای طبیعی نیز به دو رده

او ناچار  ی خیر مطلق باشد، در نظر گرفت، و به همراهشد وجود ایزدی را که نمایندهجهانی بود که می

 . ی شر مطلق پذیرفت و این همانا اهریمن بودرا نیز به عنوان نماینده بایست ایزدِ دیگریمی

                      
214 Assmann, 1998. 
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دانستند، و قدرت ی خدای خوب میا زاده یا آفریدهر -شیطان –در واقع برداشتهای بعدی که خدای بد 

شدند، و ر میی منطقیِ توضیحِ شر و جبر و اختیار درگیکردند، همه با ناسازهخداوند را نامحدود فرض می

 شد. گرای زرتشتی اولیه اصوال طرح نمیتر و طبیعتای بود که در نگرش سادهاین مسئله

پهلوانِ گناهکار جلوه کرد. در اساطیر زروانی، اهریمن به برادر  -بعدها، اهریمن خود همچون نوعی شاه

مدتی محدود از دوقلوی اهورامزدا تبدیل شد، که به خاطر زودتر به دنیا آمدن، تاج سلطنت جهان را برای 

پدرش زروان دریافت کرد. در اساطیر زرتشتی متاخرتر، اهریمن به خاطر دروغگویی گناهکار دانسته شده 

است، و همچنین به دلیل کشتن کیومرث، و گاو یکتاداد، که نخستین انسان و نخستین جانور بر زمین بودند. 

 -یا به روایتی فرزندان خویش –وشت گوسفند اهریمن همچنین موجودی بود که مشی و مشیانه را فریفت تا گ

 . 215را بخورند، و به این ترتیب صورتی از نخستین انسان را به گناه اولیه مبتال کرد

آدم به تورات  ی داستان گناه آدم است و احتماال ورود داستانی مشی و مشیانه، در واقع شکل اولیهاسطوره

فریدگانِ اهورامزدا، آزیر تاثیر این اسطوره و در عصر تبعید یهودیان در بابل انجام پذیرفته است. مشی و مشیانه 

این  شدند و به و فرزندان کیومرث بودند، که توسط اهریمن فریفته شدند و به گناهِ خوردن فرزندانشان آلوده

  خاطر عقوبت شدند، اما در نهایت اندرز فرشتگان را پذیرفتند و به سوی اهورامزدا بازگشتند.

دهد که چند قرن پس از درگذشت مرور داستانهای منسوب به اهریمن در اساطیر زرتشتی متاخر، نشان می

پادشاه قلمرو ظلمت شده است. اهریمن پهلوانِ گناهکار بازنموده می -زرتشت، اهریمن همچون نوعی شاه

بود، که در آفرینش موجودان زیانکار و خرفسترها نقشی همتا و هماورد اهورامزدا بر عهده داشت. او کسی 

                      
 .95و  94بندهش هندی،  215
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بود که گاو نخستین را کشت، ادعای خدایی داشت، و از اشه سرپیچی کرد و به همین دلیل دروغ را آفرید و 

 مرتکب گناه شد. 

ی خداوند بود، اما در هنگام ای فروکاسته شد که آفریدهی فرشتهبه مرتبهتر، شیطان در اساطیر سامی دیرگاه

اسالمیِ شیطان، بار دیگر -مسیحی-خلق انسان مرتکبِ گناهِ بزرگِ غرور شد. به این ترتیب در داستان یهودی

شتارِ بینیم. شیطان، که شکلی نرینه و بازسازی شده از همان ایتمام عناصر مربوط به گناه نخستین را می

که تعبیری زمینی شده  –بلندپرواز و ناکامِ بابلی است، به خاطر غرور خویش، و سرپیچی از دستور خداوند 

 از آسمانها رانده و لعنت شد.   -و تشخص یافته از همان اشه/ ارته است

 -شاهمدیون اوست، تا حدودی به  -یعنی آفرینش شر–شیطانِ فریبکار و گناهکاری که بخشی از نظم جهان 

پهلوانان همواره  -شود، چرا که شاهپهلوانان شباهت دارد. این شباهت، به قلمروی اخالقی مربوط نمی

گرفتند. با این وجود، در شدند، و از این رو در برابر اهریمن قرار میموجوداتی نیکوکار و مثبت فرض می

 ، از این نظرها با هم شباهت دارند:شود. شیطان و شاه پهلوانکردارهای این دو، شباهتی چشمگیر دیده می

 ی خداوندی بزرگ و نیکوکار هستند.الف( هردو آفریده

 اند.ب( هردو در ابتدا موجوداتی خوب و خدمتگزارانی وفادار بوده

 پ( هردو در نهایت دستخوش غرور شدند و بر فرمان خداوند شوریدند و پا را از گلیم خود درازتر کردند.

 ن عصیان لعنت شدند. ت( هردو به گناه ای

ی بدی، آنگاه که به تدریج در ترکیب یعنی ایزدِ آفریننده –به این ترتیب، دو مفهومِ مستقلِ اهریمن  

ای خصلتی شبه انسان به دست آورد و به فرشته -به ویژه داستانهای بابلیِ مربوط به ایشتار–با اساطیر سامی 

هلوان را وام گرفت، که مهمترینِ آن، گناه نخستین بود. این گناه پ -نما تبدیل شد، عناصری از داستان شاهآدم

 -پهلوان-یعنی همان کنشهای نادرستِ شاه–های اولیه در قالب دروغ گفتن و کشتن گاو نخستین، در نسخه
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ی تر به خود گرفت و در نهایت همزمان با نزول مرتبهشد. اما کم کم حالتی فروتنانهبه اهریمن نسبت داده می

ی سامی، به سرپیچی از فرمان خداوند برای سجده در برابر انسان فرو کاسته یطان در اساطیر یکتاپرستانهش

 شد. 

نشتِ گناه نخستین به داستان شیطان، با نشتی همزمان در داستان نخستین انسان هم همراه بود. در  

آن  -که تازه به گناه نخستینِ عصیان آلوده شده –همین رده از روایتهای سامی، نخستین کنشِ پلید شیطان 

ایست که خود مرتکب کند. به عبارت دیگر، شیطان واسطهاست که آدم  حوا را برای عصیانی دیگر وسوسه می

ی کهنتر تواند تا حدودی رگ و ریشهکند. این میشود و آدم را نیز به گناه نخستین وادار میگناه نخستین می

پهلوان  -ازنمایاند. در ابتدای کار، یک انسان نخستینِ یگانه وجود داشته که در عین حال شاهاین داستان را ب

سن همان جم/ جمشید است، و من هم با توجه به بافت ی کریستنهم بوده است. این صورت اولیه، به گفته

 مان قرار گرفت، با او موافقم. ای که مورد تحلیلمعانی

ایزدی بود و به همین دلیل هم در نظم بخشیدن به دنیا و آفرینش موجودات نیمه این انسان نخستین، موجودی

کرد، اما در نهایت دستخوش غرور و گستردن سرزمینها و چیرگی بر نیروهای پلید نقشی مرکزی را ایفا می

یش محروم شد. به همین دلیل هم از فره ایزدی و جایگاه واالی خوگشته، خواستار مشارکت در جایگاه ایزدان 

دهد. شباهت داستان او در وداها و اوستا، ی این اسطوره را به دست میگشت. به گمان من، جم صورت اولیه

اقوام  پ.م در میان 1700یعنی در حدود دهد که این اسطوره پیش از زمان جدایی هندیان و ایرانیان، نشان می

 آریایی ساکن در آسیای میانه رواج داشته است. 

زایی شد، و داستانهای کیکاووس، نخستین انسانِ گناهکار، بعدها دچار شاخه -پهلوان-ی شاهاسطوره 

ای ایرانی شکل گرفتند. کیکاووس، هایی از آن بودند که به تدریج در زمینهفریدون، کیخسرو و گشتاسپ نسخه
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پیوندش با رستم، احتماال در روایتی تغییر یافته و تقریبا رونویسی شده از همان ماجرای جم بود، که به خاطر 

توان پهلوانان، همین قدر می -عصر اشکانیان در ایران شرقی بازسازی شد و رواج یافت. در  مورد سایر شاه

کی  –ی تاریخی خاصی اشاره داشتند، و برخی دیگر به دوره –مانند فریدون  –گفت که برخی از آنها 

 در این روایت جذب گشتند.  -و نه به طور کامل –شخصیتهایی تاریخی بودند که به تدریج  -گشتاسپ

ای از شخصیتهای انسانی مشابه تجلی یافت، دو داستان شاه پهلوان، که به این ترتیب در زنجیره 

ن انسان و گناه نخستین انعکاسِ واگرا نیز به دست آورد. در داستان مشی و مشیانه، و کیومرث، عنصرِ نخستی

ی جم بود، به شکل ِبازسازی شده -که من هم با او موافقم –بود که باقی ماند. کیومرث، که به نظرِ بویس 

خاطر اتحادش با اهورامزدا و نیاز ایرانیان به داشتنِ نیایی پاکیزه و نیرومند، از گناه نخستین مبرا دانسته شد، 

ی و مشیانه به این گناه آلوده شوند. به این ترتیب روایت کیومرثِ پاک تنها به این قیمت که فرزندانش مش

ی مشی و مشیانه که بر گناهکار بودنِ شود، در کنار اسطورهنهاد که همچون شهیدی به دست اهریمن کشته می

ر اند و دی شخصیت جمشید هستند که از هم تفکیک شدهکند، در واقع همان دو سویهانسان اولیه تاکید می

اش از نظر زمانی را در داستان هابیل و اند. مشابه این ماجرا و البته واژگونهدو نسل از شخصیتها تبلور یافته

بینیم. آدمی که به گناه نخستین آلوده بود، دارای دو فرزند شد که یکی از آنها پاک و دیگری گناهکار قابیل می

 به قتل رساند. -هابیل –دیگری را  -قابیل–بود، و برادر گناهکار 

پهلوان مشتق شد، پیوندی بود که بین این شخصیت و اهریمن -ی دیگری که از داستان شاهشاخه 

برقرار شد. اهریمن به دلیل نقش دشواری که در داستان آفرینش بر عهده داشت، استعداد این را داشت که 

ثِ کنونی ما، با ضدپهلوانانی مانند همچون شاهی گناهکار بازنموده شود، و چنین نیز شد، یعنی گذشته از بح

پهلوان گرفت، عنصرِ گناه نخستین بود. این -ضحاک و افراسیاب مربوط گشت. اما وامی که اهریمن از شاه
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ای مطرود فرو ای عصیانگر و فرشتهی بندهوام به قدری سنگین بود که به تدریج اهریمنِ خداگونه را به مرتبه

 اه پهلوانی انسانی شبیه کرد. کاست و او را بیش از پیش به ش

ای مهم و قابل ردگیری است که تبارشناسی سه رده از منشهای به این ترتیب، گناه نخستین نشانه 

ی کهنسالِ توان دریافت که اسطورهسازد. بر مبنای ردیابی تحول این عنصر معنایی، میاساطیری را ممکن می

سان هم بود، چگونه به داستانِ نخستین انسانِ گناهکار تکامل پهلوانِ گناهکار، که در ضمن نخستین ان -شاه

مربوط شد و گناه نخستین  -یعنی وجود خدای شرِ مطلق –ی بزرگ زرتشت یافت، و از سوی دیگر با نوآور

 را به وی نیز منسوب کرد. 

( در چنان که در نوشتارهای دیگری شرح داده شده، چهار متغیر بنیادی )بقا، قدرت، لذت و معنا 

ی فراز )فرهنگی، روانی، اجتماعی و زیستی( وجود دارند که سازمان دهندگان اصلی و سطوح چهارگانه

هستند. از دید من، این چهار متغیر  "من"های گوناگونِ تجلیِ ی تنظیم غایت در لیهمعیارهای رفتاری عمده

یستی، روانی، اجتماعی وفرهنگی آیند، نشانگر گرایش ذاتی سیستمهای زجمع می "قلبم"ی که در سرواژه

برای شکستن تقارن در مورد چهار جفت متضاد معنایی پایه هستند که عبارتند از بقا/ مرگ، لذت/ رنج، 

سازند، و قدرت/ ضعف، و معنا/ پوچی. این چهار، گرانیگاه تمام نظامهای اخالقی و روایتهای اساطیری را می

راهای پهلوانان در پیوند با آنان قابل تحلیل هستند. در میان این ی ماجهای برسازندهبه همین دلیل هم جم

 متغیرها، به ویژه پیوند میان قدرت با گناه نخستین شایان وارسی است. 

پهلوان، یا  -یازد، شاهیابد. گناهکاری که بدان دست میگناه نخستین در بستری از قدرت تحقق می 

ی اقتدار خویش تصویری نادرست دارد. محک زدنِ نادرستِ ایرهایزدی قدرتمند است، که در مورد د -فرشته

ی قدرت، بستری است که ارتکاب گناه نخستین را ممکن میزان قدرتِ خویش، و ابهام خودانگاره در حوزه

سازد. خودِ گناه نخستین، کرداری است که با میل به دستیابی به قدرتِ بیشتر پیوند دارد. خواه از جنس می
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قدرت از فرزند باشد، یا تالش برای تصاحب قدرتِ خداوند. در هر دو حال، عطشِ قدرت است دریغ کردن 

 دارد.  راند و او را به گناه وا میکه شاه پهلوان را پیش می

یابد. تاوان شود، اما با محروم شدن از بقا خاتمه میگناه نخستین، هرچند با خواستِ قدرت آغاز می 

یابد. دست کم در گذشته از گریختنِ فره که نماد قدرت است، به مرگ نیز بسط میارتکاب گناه نخستین، 

دانیم که اهورامزدا ایشان را نامیرا خلق کرده مورد سه تن از شاه پهلوانان )جمشید، فریدون و کاووس( می

جستگی بود، و آنان به دلیل گناه خویش از این موهبت محروم شدند. این مضمون در اساطیر سامی با بر

شود. آداپا و اتانا و آدم، هر سه با دست یازیدن به گناه امکانِ برخورداری از نامیرایی را از بیشتری دیده می

ی یونانی از ماجرا )پرومته، ایکاروس، هیپولوکوس و فایتون(، این گناه به طور دهند. در نسخهدست می

شوند، ایرانی، هردوی این مضمونها دیده میشود. در اساطیر مستقیم به مرگ قهرمان داستان منتهی می

اش( به طور کیکاووس و فریدون نامیرایی را از دست دادند، و جمشید و کیخسرو )در روایت عقالنی شاهنامه

 مستقیم به مرگ دچار آمدند.

ی مایهاش، و با دو بنی گناه نخستین، با دو خاستگاهِ متمایزِ آریایی و سامیبه این شکل، اسطوره 

خواهیِ قدرت و مرگ را بازگو مشترکش که بر قدرت/ غرور مبتنی است، داستانی است که ارتباط میان زیاده

ی مسیحی کاتولیک، کند. این پیوند، بعدها به قلمروی رنج و پوچی نیز تعمیم یافته است. چنان که در نگرهمی

شود، یا در داستان ی بودنشان منجر میگناه نخستینِ انسان به پیش فرض گرفته شدنِ رنجِ فرزندانش و دوزخ

 شیطان، به لعنت شدن و پوچ گشتن کردارهایش انجامیده است.
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توان نوشت. این پهلوان گذاشته است، بسیار می-. در مورد گناه نخستین و تاثیری که بر داستان شاه6

اه به قلمرو آسمانها مربوط پهلوان با گناه نخستین مربوط دانسته شده است، این که چرا این گن -که چرا شاه

زند، و این که حضور این عنصر چه تاثیری پهلوان سر می-است، و چرا از شخصیتی چنین فرهمند مانند شاه

به پیکربندی خودانگاره و تصویر ذهنی مردم از خودشان داشته است، پرسشهایی است که پرداختن به آنها 

 -ثنایی و مهمِ کیخسرو در این میان، و این که چرا این شاهطلبد. همچنین نقش استفضا و مجالی دیگر را می

 پهلوانِ خاص به گناه آلوده نشده، موضوعی جذاب است که ورود بدان در این متن ممکن نیست. 

اما در اینجا، چون بار دیگر به این عنصر برخورد خواهیم کرد، باید در مورد یکی از ویژگیهای گناه نخستین 

 ی گوارش است. ارتباط گناه نخستین با لولهبحث کنیم، و آن هم 

گناه نخستینِ جمشید، گفتنِ دروغ، و خوردن گوشت بود. اهریمن نیز با گفتنِ دروغ و بعدها با بلعیدن  

تهمورث بود که خوی پلید خویش را نشان داد. آدم نیز با خوردن گندم یا سیب به گناه آلوده شد. به همین 

ردن گوشت گوسفند یا فرزندان خود مرتکب گناه نخستین شدند. در اساطیر ترتیب، مشی و مشیانه با خو

شوند و جنگ قلمرو جدیدترِ مانوی، اهریمن و دیوها با بلعیدن نور است که گناه نخستین خود را مرتکب می

کنند. با توجه به تکرارِ مضمونِ خوردن در مورد گناه نخستین، این پرسش پیش نور و ظلمت را آغاز می

 ای به گناه نخستین پیوند خورده است؟آید که چرا چنین رفتارِ عادیمی

نماید آن که گناه نخستین قاعدتا باید یک کردارِ یگانه بوده باشد. یعنی آنچه که به ظاهر بدیهی می 

کردارهایی مانند خوردن گوشت، کشتن گاو، حمله به آسمان، ادعای خدایی کردن، و دروغ گفتن قاعدتا باید 

دهای گوناگونی از یک گناهِ منحصر به فرد بوده باشند. گناهی که نمودهایی چنین چندگانه داشته و به نمو

 هایی واگرا از روایتها مجال داده است.تکامل شاخه
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نماید که این گناه نخستین، تالش برای خدا چنان که در بخشِ مربوط  به جمشید بحث کردیم، چنین می

اکدی، عبارت است از تخطی به قلمرو آسمان،  -ی سومریناه نخستین در نسخهی گشدن باشد. صورت اولیه

ی میانرودان، آدمیان و در حضور خدایان پا را از گلیم خود درازتر کردن. در روایت ایرانی، بر خالف نسخه

خستین ی ایشان. از این رو گناه نشوند، تا بنده و بردهبیشتر همچون همدست و همکارِ ایزدان دانسته می

توان دریافت که عبارت است از حمله به قلمرو خدایان و تالش برای تبدیل شدن به خدا. به این ترتیب می

دو گناهِ تالش برای غصب تخت سلطنت آسمانها و خدا شدن و توهین به خدایان و تخطی از حد و مرزهای 

 موجود میان ارباب و بنده در واقع دو نسخه از روایتی یکسان هستند. 

کوشد تا قلمرو موجودی برتر را غصب کند. تفاوت در میان در هردو مورد موجودی کهتر به خاطر غرور می

شود. در نگرش آریایی که در این دو داستان، به تمایزِ تصویرِ انسان در دو نگرشِ سامی و آریایی مربوط می

ی سان موجودی است با جوهرهشود، انریگ ودا و گاهان و بعدتر در اوستای متاخر به روشنی دیده می

دهد. خدایان آسمانی که همدست و یاور نیروهای نیک یا شر است و این کار را هم با اختیار خویش انجام می

تر، و خردی افزونتر در این نگرش تفاوت چندانی با آدمیان ندارند، جز آن که قدرتی بیشتر، عمری طوالنی

 شود. ای خدا شدن منتهی میدارند. در این برداشت، غرور به تالش بر

ها در مورد آفرینش انسان ریشه دارد، اهورامزدایی در کار در نگرش سامی که از میانرودان و اساطیر اکدی

نیست که برای مقابله با اهریمن، از روانِ آدمیان کمک بخواهد و توسط آنان پشتیبانی شود. در مقابل، با 

سازند و آنان را مانند ابزاری و برده/ را همچون کوزه از گل میخدایانی قدرقدرت روبرو هستیم که آدمی 

تر، تخطی از قوانین آسمانی برای ارتکاب گناه دهند. در این نگرش فروتنانهای مورد استفاده قرار میبنده

 کند. چرا که این حد اعالی بلندپروازی یک برده است.نخستین کفایت می
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ی گناه نخستین در جریان چند هزاره تبادل فرهنگی بسیار به هم ستانها دربارهناگفته نماند که این دو رده از دا

اش بازسازی تواند در دو صورت آریایی و سامیکه می –اند، و بر خالف تصویر انسان نخستین آمیخته شده

چنان که جمشید، توان یافت. شود، هر دو روایتی فروتنانه و بلندپروازانه از گناه نخستین را در هردو قلمرو می

کیکاووس، و اهریمن در کنار ایشتار، اتانا، نمرود، و فرعون و تا حدودی آدم برای تبدیل شدن به خدا 

گیرند که گناه کوشند، و از سوی دیگر مشی و مشیانه و ایکاروس در کنار قابیل و آداپا و شیطان قرار میمی

  شود.شان به سرپیچی از فرمان ایزدی منحصر مینخستین

تبلور گناه نخستین در قالب خوردن چیزی، ظاهرا به روایت نخست تعلق دارد. خوردنِ گوشت همان  

ی قربانی برای نقض کردنِ تابوی لب زدن به غذای خدایان است، و همچنین است کنشِ کشتن گاو که مقدمه

واقع بخشِ شود و در دین زرتشتی تحریم شده است. جمشید با خوردن گوشت در خدایان محسوب می

خاصی از بدن قربانی را که برای خدایان هبه شده بود، خورد و به این ترتیب خود را در جایگاه وی قرار داد. 

ی یعنی تنها دو عاملِ تفکیک کننده –آدم هم به همین ترتیب به سودای دست یافتن به خرد و جاودانگی 

 ی درخت ممنوع خورد. بود که از میوه -خالق از مخلوق

مورد آدم، باید به این نکته توجه کرد که بافت کلی داستان او، در قالبی سامی پرورده شده است و به در 

اکدی را در آفرینش وی از گلِ رس بازیافت. با این وجود، داستان  -توان ردپای اساطیر سومریروشنی می

ایرانی از گناه نخستین های ی حوا در باغ بهشت و خوردن از درخت خرد، بیشتر به نسخهمار و وسوسه

توان چنین فرض کرد که گناه نخستین ماند و شاید محصول وامگیری از داستان جمشید باشد. در کل، میمی

آنگاه که در قالب خوردنِ چیزی تبلور یافته باشد، نمادی از تالش برای تبدیل شدن به خداوند است، نه 

 سرپیچی ساده از فرمان وی.
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های دیگری نیز قابل ی از مضمونِ مهم و بحث برانگیزِ گناه نخستین، از سویه. شاه پهلوانان جدا7

سازد، کنشِ نظم بخشی به تحلیل هستند. مهمترین عنصر مشترک میان ایشان، که آنان را به خدایان نزدیک می

 ی آنها منسوب شده است. هستی است که به همه

شتراک دارند که در شرایطی آشوبزده، نظم را به گیتی باز چنان که گفتیم، تمام شاه پهلوانان در این نکته ا

ی چیرگی آشوب بر زمین زاده گردانند. برخی از آنان )فریدون و کیخسرو(، در اوج ظلمت و در هنگامهمی

شوند، و برخی دیگر )جمشید در برابر ملکوس، کیکاووس در برابر افراسیاب، گشتاسپ در برابر ارجاسپ( می

ی آنها، چیرگی بر آشوب، و ی مشترک همهشوند. کارویژهخود با چنین وضعیتی روبرو میدر زمان حکومت 

باز گرداندن نظم به هستی است. این تبدیل آشوب به نظم، همان کنشِ اهوراییِ کهنی است که خویشکاری 

 دهد. اصلی خدایان را در تمام نظامهای اساطیری تشکیل می

رساند، و اهورامزدایی که در نبردِ نخستین هزاره بر را به قتل می -تتیام –مردوکی که ایزدبانوی آشوب 

ی لویاتان، در حال برآورده کردنِ ی کشندهها و یهوهکند، همچون زئوسِ پیروزمند بر تیتاناهریمن غلبه می

-لیکارکرد مهمِ عنصر االهی هستند. اصوال خداوند، منشی است که کارکرد روانشناختی و جامعه شناختی اص

اش پر کردن شکافی است که میان وضعیت پراکنده، سردرگم، و نامنظم هستی، و وضع مطلوبِ سامان یافته 

 و هدفمند آن وجود دارد.  

پهلوانان به دلیل برآورده کردن این نقش، تا حدودی به ایزدان شبیه هستند. ناگفته نماند که -شاه  

کردن نظم، همان عنصری است که مشروعیت قدرت سیاسی ی یاد شده، یعنی راندن آشوب و مستقر کارویژه

سازد، و از این رو ادعایی است که تمام شاهان از دیرباز بدان دست یازیده بودند. مهمترین را نیز ممکن می

تجلی آشوب در بیشتر اساطیر کهن، موجودی مبهم و بنابراین زیرزمینی، سیال و جاری، و همچنین زهرآگین 
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ی آبهای زیرزمینی بود که طغیان رودها و ویرانی زمین بوده است. تیامت در بابل، نماینده و گزنده و خطرناک

ای از این دست دارد، موجودی است آغشته به شد، و اهریمن نیز در بیشتر روایتهای تجلیرا موجب می

تواند به خوبی نماد آشوب ظلمت، سیال و متحرک، و زهرآگین. از همین رو نیز یکی از جانورانی که می

 دانسته شود، مار است. 

ی آن به قدر کافی روشن پهلوانان، پیوند نیروهای اهریمنی با مار و ویژگیهای پایه -در اساطیر شاه 

بینیم. ضحاک نامش به معنای مار است. صریحترین اشاره را در این میان، در داستان فریدون و ضحاک می

رد، و با اهریمن نیز در ارتباط است. از سوی دیگر فریدون را داریم که گاو توتم است، و بر دوشهایش مار دا

اش است. گاوی که از سویی با زن و از سوی دیگر با زایندگی و زمین در ارتباط است. پیوند فریدون با قبیله

اند، ک تباه شدهی او )گاو پرمایه( و زنان جمشید به دست ضحاگاو، و تکرار این اصل که پدرِ او، پرورنده

دهد که قربانی شدنِ گاو در این داستان به شکلِ اصیل و راستینش به کار گرفته شده است. گاو، آن نشان می

قربانی شود تا آشوب شکست بخورد.  -توسط نیروهای نیک یا بد –عنصر مثبت و مقدسی است که باید 

 گاو، خون بهای مار است، و تاوانی است که نیروهای نیک برای چیرگی بر بدی باید بپردازند. 

هرچند بحث در این مورد به جا و زمانی دیگر نیاز دارد، اما در اینجا در همین حد به این موضوع  

، هردو با شب و زمین و ماه ارتباط دارند. مار و گاو، در نگاه نخست جفت متضاد هم اشاره کنم که مار و گاو

شود و این هردو با روز شناسی، عقاب ضدِ مار، و شیر ضدِ گاو دانسته میمعناییِ یکدیگر نیستند. در اسطوره

شوند. مربوط می و گرما و خورشید/ آسمان در ارتباطند. مار و گاو، در مقابل، با شب و ماه و زمین و ظلمت

اما از میان این دو، مار با نیروهای اهریمنی، و گاو با قوای اهورایی در ارتباط است. مار آشوبی است که در 

شود. برای همین تاریکی النه کرده است، و گاو بستر نظمی است که با کنش قربانی از دل تاریکی زاده می

اسم زایش مهر بوده است. آغاز شدنِ تابستان پس از است که قربانی گاو در شب یلدا، بخشی مهم از مر
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شده است، زمستان، و دمیدن بامداد پس از تاریکی شب نیز در قالب چیرگی شیرِ مهر بر گاوِ شب بازنموده می

 گردد. ی گاو باز میی شبانهو اینها همه به سویه

دنِ نیروی زنانه و باروِر وابسته به ماه به این شکل، کنشِ گاوکشیِ شاه پهلوانان، بخشی از مناسکِ قربانی کر

پهلوانانی که گاو را کشته باشند یا اژدها  -است، که برای غلبه بر آشوب ضرورت دارد. به همین دلیل هم شاه

 را از پای در آورده باشند، بسیارند.   

اریخ قربانی کردن گاو و چیرگی بر اژدها، نمادی است از پیروزی نظم بر آشوب. جنگی که در ت 

اساطیر، بسیار زودتر از کشمکش نیکی و بدی آغاز شد، و برای مدتی بس درازتر نیز در دل این روایت دومی، 

ایست که ای از اساطیر باستانیهایی، دیوکش( نمایندهپهلوانِ اژدها اوژن )یا در نسخه-دوام آورد. شاه 

ی زرتشتیِ دو هزاره پیش از ظهور نگرهدهند، و این حدود رویارویی نیروهای نظم و آشوب را نمایش می

پهلوانان ایرانی، همزمان با بازتعریف  -جنگ نیروهای نیک و بد وجود داشته است. از این روست که شاه

شدنشان در قالب دین زرتشتی، ناگزیر شدند در قالبی نو و نه چندان همخوان با سرمشق کهنشان بگنجند، و 

 گناهکار تلقی شوند. 

ی خود را به پیش از این از مجرای قربانی کردن گاوِ زاینده و کشتن اژدهای آشوب کارویژه شخصیتی که تا

ی کردار ی نیکوکارانهی نگاه زرتشتی، به گناهکاری فروکاسته شد، که همچنان سویهرساند، با سیطرهانجام می

گون زمین، ساختاری چنین ناسازهپهلوانان به ویژه در ایران  -خویش را حفظ کرده بود. از این روست که شاه

ی شاه پهلوان، تا حدودی به ی گناه نخستین، و دلیل تثبیت شدنش در زندگینامهی اسطورهدارند. رگ و ریشه

ی شکست دادن آشوب و گستراندن نظم، و همدستی با نیکی و پیروزی این ناهمخوانی بنیادین میان کارویژه

اند، اما باید به این تشتی، نظم و نیکی همسان و مترادف دانسته شدههای پسازربر شر نهفته است. در نسخه

و نظم امری هستی  "من و دیگری"نکته توجه کرد که تا پیش از زرتشت، نیکی امری اخالقی و وابسته به 
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کرد. تا هایی متمایز از زیست جهان اشاره میشد و اصوال به گسترهدانسته می "جهان"شناختی و منسوب به 

که چارچوب زرتشتی توانست هردو را در قالبی منسجم با هم ترکیب کند و زیست جهانی یکپارچه را آن 

 شد. پدید آورد که نظم/ نیکی در آن ستوده می

پهلوان،  -پهلوانان در ارتباط با لذت و معنا در این چارچوب قابل تعریف است. شاه -ی شاهکارویژه 

ی لذت مردمان و جانداران ستوده است که به خاطر فراهم آوردن زمینههرچند گناهکار و فره باخته، موجودی 

پهلوان  -شود. شاهشود. کنش شفاگریِ وی، و ارتباطش با جادوی سپید به همین خصلت مربوط میمی

کند، مرگ و سازد، آبهای زندانی )زنان، گاوان( را آزاد میموجودی است که رویش گیاهان را ممکن می

سازد، که مجرای دستیابی به لذت و معنا برد، و شهرها یا بناهای باشکوهی را میا از بین میبیماری و رنج ر

پهلوانان، با این بسامد باال به عنصر جادوگریِ سودآور، و شفاگری  -هستند. از این روست که در سیمای شاه

 خوریم. بر می

 -کند. شاهتاریخ را هدفمند و معنادار میپهلوان بر گیتی، عنصری است که  -گذشته از این، خودِ حضور شاه

سازد، و از سوی دیگر با پهلوان، از سویی با تکرار کنش یزدانیِ استیالی نظم، هستی را هدفمند و معنادار می

های گوناگون تاریخی را از هم متمایز کرده، و به آنها کند، بخشها و دورهنقشی که در تاریخ هستی ایفا می

است، که در قالب سرکوب  "نجات بخشی"ترین عنصر در این نقشِ تاریخی، کنشِ بخشد. مهمتشخص می

پهلوان با لذت و معنا،  -یابد. از این رو پیوند شاه کردن آشوب، کشتن اژدها، یا گستردن داد و نظم تجلی می

 است.  ی خود را حفظ کردهآمیز نیست و خصلتهای اولیهبر خالف ارتباطش با قدرت و مرگ، چندان تناقض
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 گفتار دوم: پهلوانان شهید

 

 ی پهلوانان شهیدسخن نخست: درباره

 

را در یک روایتِ یگانه گرد آوردند، بحثها . در مورد نخستین اساطیری که دو مفهوم پهلوان و شهید 1

شود که این دو در آغاز و نظرهای بسیاری وجود دارد. اما این نکته در تمام این بحثها پیش فرض گرفته می

 اند. مضمونهایی متمایز و جدا از هم بوده

شکارچی ی ابتدایی گردآورنده و به احتمال زیاد هردوی مفاهیمِ پهلوان و شهید در جامعه  

اند و بنابراین ردپایی نوشتاری از اساطیرشان در دست نیست، اند. هرچند این جوامع نویسا نبودهوجود داشته

دانیم که در اساطیر بازماندگان این سبک زندگی در زمان حاضر، هردوی این عناصر حضور دارند. بر اما می

اند، یر قبایل سیاهپوست و سرخ پوست ثبت کردهها و اساطمبنای آنچه که مردم شناسان قرن نوزدهم از قصه

آید که در جوامع یاد شده پهلوان در مفهومِ شکارچی دالور و معموال جوان به کار گرفته شده چنین بر می

ای که در این جوامع وجود دارد، بر اساس کشمکش انسان و جانورانِ باشد. یعنی مفهومی پهلوانیِ ابتدایی

هایی مانند ی انسان بدوی متکی است. ویژگیبر کنش شکارگرانه و دام گسترانهشود، و بزرگ تعریف می

 -در مورد گوشت شکار –و بخشندگی  -در مورد دام گستری –نرینگی، جوان بودن، شجاعت، زیرکی 

ای که به دهند. انگارهرا در این جوامع تشکیل می "شکارچی دالور"ی ای هستند که انگارهی معناییمنظومه

 رس از شخصیتِ اساطیریِ پهلوان دانست.ای ابتدایی و پیشگمان من باید آن را نسخه
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ناسک ممفهوم شهید نیز در این جوامع حضور دارد، هرچند بیشتر به آیین پرستش نیاکان و   

 غیرتمند دینیِ بزرگداشت درگذشتگان مربوط است. در عین حال، روایتهایی نیز از شکارچی شجاع یا شوهرِ

مام این تدهد. در اش، خود را به کشتن میدست است که برای نجات دادن خویشاوندان یا اعضای قبیلهدر 

ز شخصیتِ ای خاص اروایتها، عنصرِ درگیری با طبیعتِ جانوری و نرینگی همچنان حضور دارد. هرچند نسخه

ثبت شده  در این قبایل شود نیزکه به خاطر نجات فرزندش از خطری دچار رنج و آزار می "مادر فداکار"

رای دستیابی شود، و باست. شهید در این جوامع معموال شخصی سالمند، و گاه رئیس قبیله یا نیا دانسته می

 کند.به خیری بزرگ برای خویشاوندانش جان خود را فدا می

   

زاده شدند. . با پیدایش جوامع کشاورزِ یکجانشین، دو مفهومِ پهلوان و شهید به معنای واقعی کلمه 2

ای نو آراست، آن ایِ قدیمی را به جامهدگردیسی مهمی که در این میان رخ داد، و مفهوم شکارگرانه و قبیله

بود، بازتعریف  -و نه جانوری مهیب –بود که از سویی پهلوان به عنوان جنگاوری که حریفش انسانی دیگر 

پهلوان را  -با ایزدان پیوند خورد و مفهوم شاه اش از سویی با آدمیان و از سوی دیگرشد و در شکل سیاسی

برساخت. شهید نیز با گیاهان پیوند یافت و به رستاخیز گیاهان در بهار مربوط شد. به این ترتیب، به گمانم 

رویای "توان تشخیص داد، داستان سومریِ نخستین متنِ مستندی که در آن ردپایی از عنصرِ شهید را می

توان دریافت که و با رجوع به آن به روشنی می 216نگارنده به فارسی ترجمه شدهاست که توسط  "دوموزی

 شهیدِ اولیه، از صفات پهلوانی عاری بوده است. 

                      
 .1382وکیلی،  216
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بیند که توسط دشمنانش به قتل در این داستان، دوموزی که ایزدِ گیاهان خوراکی است، در خواب می 

دهد تا از این سرنوشت بگریزد، اما در نهایت میرسد، آنگاه به یاری خدای خورشید بارها تغییر شکل می

رسانند. در این داستان، دوموزی که عنصری کشاورزانه است، یابند و او را به قتل میدشمنانش به او دست می

اند. خو تصویر شدهی گیاهان است، به شکل آدمیانی دشمندر قالبی انسانی بازنموده شده، و زمستان که کشنده

نما اش، موجودی است انسان ریخت که همچون پهلوان با دشمنی انساند در شکلِ کشاورزانهبنابراین شهی

 خورد. جنگد، و از او شکست میمی

شهید اما، از سوی دیگر با مضامین گیاهی نیز پیوند دارد. این پیوند قاعدتا در ابتدای شکل گیری  

ی گیاهان سودمند، برقرار شده است. مرگ زمستانهمناسک کشاورزانه، و تحت تاثیر رستاخیز گیاهان در بهار 

انسانِ "در کل رخدادی است که به خوبی با ماهیت شهید سازگار است و از این رو در جریان یافتنِ مفهومِ 

به دنیای گیاهی اشکال چندانی وجود ندارد. اما گیاهان گذشته از  "نیکوکارِ کشته شده به دست دشمنِ بدخو

رویند و به ی، از این نظر هم اهمیت دارند که در هر بهار با گرم شدن هوا بار دیگر میاین همخوانی ساختار

تواند به خوبی دهند. رستاخیز گیاهی، عاملی است که میاین ترتیب شکلی از جبرانِ مرگِ شهید را نمایش می

س از مرگ هم بوده است. های باور به زندگی پبا رستاخیز شهید پیوند بخورد، و این احتماال یکی از خاستگاه

و  –پهلوانان منحصر بوده، و به تدریج به کل اعضای جامعه  -باوری که در ابتدای کار تنها به خدایان و شاه

 تعمیم یافته است. -حتی در آیینهای معتقد به تناسخ به جانوران

سوم پ.م ی ی خدای شهید مثل متن رویای دوموزی که به ابتدای هزارهی اسطورهدرشکل اولیه 

ی دوم پ.م به توان گفت که از هزارهشود، اما با اطمینان میشود، نشانی از این رستاخیز دیده نمیمربوط می

بعد، رستاخیز به عنصری مهم و کلیدی در این روایت تبدیل شده است. با این وجود، پیوند مضمون شهید با 
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اش چندان خوی جنگاوری ندارد نا به ماهیت گیاهیپهلوان مدتی دیرتر انجام پذیرفت. چرا که ایزدِ شهید، ب

 ماند تا پهلوانی جنگجو و خشن.و بیشتر به موجودی آرام و مهربان می

 

ی نخست پ.م وجود داشته است. . پهلوان شهید، مضمونی اساطیری بوده که به یقین در آغاز هزاره3 

ای سیاسی و دولتی از پهلوانان نیرومند و پهلوانان که نسخه -نماید که این شخصیت در مقابل شاهچنین می

اند، خصلتی مردمی و عام داشته باشد. پهلوانان شهید، شخصیتهایی هستند که کاری نمودهباشکوه را باز می

کنند. در افتادن این رده از رسانند، و جان خود را بابت آن فدا مینمایان و بزرگ را با نیتی نیک به انجام می

پهلوانان دارند،  -ای که در برابر شاهوهایی بزرگتر از خویش، و خصلتِ تا حدودی فرودستانهپهلوانان با نیر

کند. در عین حال، پهلوانان شهید همواره در آنان را به جنگاورانی که خاستگاهی مردمی دارند نزدیک می

تمام روایتهای پهلوانی مشتق  ی مشترکِارتباط با شاه پهلوانان قرار دارند و چنان که گفتیم، گویا از این ریشه

   شده باشند. 

توان قرار داد. بر خالف تصور ی شروع پیوند پهلوانی و شهادت را در نقاطی گوناگون مینقطه 

اش برای دستیابی به جاودانگی، عنصر پهلوان شهید ی گیلگمش، با وجود تالش قهرمانانهعمومی، در اسطوره

هایی از این مضمون را از خود نشان دهد. با این ن شاید تنها انکیدو نشانهچندان نیرومند نیست. در این داستا

توان بازجست. در ی ایزیس و اوزیریس بذرهای این پیوند را میهای کهنی مانند اسطورهوجود، در نسخه

 گنجد، زریر برادر گشتاسپ است که داستانشتردید در این رده میقلمرو ایران زمین، نخستین کسی که بی

ای که ما از این داستان در دست داریم، یعنی گردد. هرچند نسخهبه قرون یازدهم و دوازدهم پ.م باز می

 در دوران اشکانی نوشته شده است.  "یادگار زریران"
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یادگار زریران، از نظر ساخت و قالب بسیار کهن و ساده است و ماجرای پهلوانی دیندار را بازگو  

بازد. اتصال محکمِ زریر با اساطیر دینی زرتشتی، و عامیانه دفاع از دین زرتشت در می کند که جان را در راهمی

نشدنِ ماجرایش، شاید دلیلی بوده که ساخت قدیمی و سرراست آن را تا روزگار ما حفظ کرده است. با این 

ساختار و هم داللتهای وجود، پهلوانان شهید کالسیکی پس از او در اساطیر ایرانی تکامل یافتند، که هم از نظر 

اش یکی از شاهان کیانی بود و ی اولیهمعنایی از پیچیدگی بیشتری برخوردار بودند. سیاوش، که در نسخه

ای از این پهلوانان است. در شاهنامه، که مانند زریر به دست دشمنی ناجوانمرد و پلید کشته شد، نمونه

از جمله آیین  –بینیم که سیاوش با عناصری بسیار متنوع می دهد،ترین نسخه از داستان او را به دست میکامل

 ی خود خارج شده است.پیوند خورده و از شکل اولیه -رستاخیز گیاهی

را در وضعیت بالغ خود  "شهید"در این بخش، بیشتر بر پهلوانانی تمرکز خواهم کرد که عناصر ساختاری 

گیرم و بحث را بر سه پهلوانِ زریر، و فرود را نادیده مینمایش دهند. از این رو شخصیتهایی مانند اغریرث، 

دارم. هرچند از سایر پهلوانان شهید نیز در موقعیتی که مناسب نامدار، یعنی سیاوش، سهراب و آرش استوار می

 باشد، بهره خواهم جست.
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 سخن دوم: آرش

 

هایی جسته و . آرش، یکی از نامدارترین پهلوانانِ شهید در اساطیر ایرانی است. در اوستا اشاره1 

 ی او در میاندانیم که از کهنترین دورانها اسطورهگریخته به او هست و بر مبنای متون یونانی و رومی می

ای در خور نکرده است. ایرانیان رواج و محبوبیت داشته است. با این وجود فردوسی در شاهنامه به او اشاره

مربوط  -سیاوش–ترین روایتش در شاهنامه به پهلوانی شهید پوشیِ از سوی استاد سخنی که مفصلاین چشم

هم فردوسی استادِ پرداختِ داستانِ توان دید که شود، غریب است. با خواندن داستان سیاوش به خوبی میمی

خبر ماندنش از داستان آرش پهلوان شهید بوده، و هم دانشی چندان ژرف از اساطیر ایرانی داشته که امکانِ بی

منتفی است. به گمان برخی، فردوسی از وارد کردن پهلوانی با عظمت در شاهنامه که بتواند رقیبی برای رستم 

شناسانه از این نشود پرهیز داشته است. شاید دلیل حکیم توس، امری زیباییباشد و به دست او هم کشته 

دست بوده باشد. به هر صورت، دریغِ روایت نشدن این داستان توسط فردوسی بزرگ، همچنان باقی است. 

ی سیاوش را از گرفت، شاهکاری در مرتبهتردید اگر بازگو کردن داستان آرش را نیز بر عهده میچرا که بی

 گذاشت.خود به جای می

داستان آرش به لطف شعر نویی که سیاوش کسرائی در این باره سروده، چندان مشهور است که  

ی ماجرا آن است که در گرماگرمِ نبردهای ایران و توران، زمانی که نیازی به بازگو کردنش نیست. خالصه

را در تنگنایی گرفتار کرده بودند، با این شرط  -شاه ایران –تورانیان بر ایرانیان چیره شده بودند و منوچهر 

صلح و آشتی را پذیرفتند که از میان ایرانیان تیراندازی به فراز کوهی که در آن لحظه سپاه ایران در آن اردو 
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زده بودند، برود و تیری رها کند و جای فرود آمدن این تیر مرز میان ایران و توران شود. روایتهای گوناگون 

ه توافقی نسبی دارند که جای این کوه در رویان قرار داشته است. در نتیجه این شرطِ صلح امری در این نکت

برده و بخش مهمی از سرزمین ایران را به تحمیلی بوده که مرز ایران را در حالت عادی تا مازندران عقب می

 کرده است. تورانیان واگذار می

ز همه بود. او از اپیدا شد که نامش آرش بود و در کمانگیری برتر در این تنگنا، تیراندازی از میان ایرانیان 

ه این ترتیب بفراز کوه تیری رها کرد که تا مرزِ مرسوم میان ایران و توران پیش رفت و بر درختی نشست و 

ر تیر دمیده دتورانیان سرافکنده به سرزمین خویش بازگشتند. اما آرش که در این میان از نیروی جان خویش 

 ود، هنگام پرتاب تیر کشته شد. ب

ی تیر که . در آنجا ستاره217شودی مکتوب به داستان آرش، به یشت هشتم مربوط میکهنترین اشاره 

سپارد، به تیرِ آرشِ تیرانداز مانند شده است. در این بند از اوستا، شتابان به سوی دریای فراخکرت راه می

شده و با صفتِ سخت کمان ستوده شده است. این عبارتِ اوستاییِ دانسته  "بهترین تیرانداز ایرانی"آرش 

 "آرشِ شیواتیر"ایشو )آرشِ سخت کمان( بعدها در آثار دوران اسالمی به صورتِ -اِرِخشَه خشویوی

 خوریم. دگردیسی یافته است. چنان که مثال در مجمل التواریخ به چنین صفتی برای آرش بر می

استان هستند که پرتاب تیر آرش در روز سیزدهم تیرماه، در روز جشن تیرگان تمام متون در این نکته همد

ی انجام این اند. در مورد نقطهانجام گرفته و حتی برخی جشن تیرگان را یادبودی برای فداکاری آرش دانسته

وثَه پرتاب کنش بزرگ، اختالف نظرهایی وجود دارد. در اوستا، قید شده که آرش تیر خود را از کوهِ اَیریوخش
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کرد، و آن تیر در کوه خوَنَنت بر زمین فرود آمد. بیرونی ایریوخشوثه را در رویان دانسته است، و فخرالدین 

 ی ویس و رامین جای آن را ساری گرفته است:اسعد گرگانی در منظومه

 که از ساری به مرو انداخت یک تیر  اگر خوانند آرش را کمانگیر

آید، گرگانی فرودگاه تیر را مرو دانسته است، و روایت دیگر به بیرونی تعلق دارد یچنان که از بیت باال بر م

داند و این با نظر پژوهشگران جدیدتر نیز همخوان است. چنان که مینورسکی که کوه خوننت را در فرغانه می

تاریخهای دوران  گیرد که به فرغانه نزدیک است. در بیشترخوننت را با کوه هماون در شرق کپه داغ یکی می

 اند. اسالمی محل فرود تیر آرش را بر درختی در سرزمین فرغانه یا مرو دانسته

 

. در مورد چگونگی انجام این معجزه، همه توافق دارند که دخالت ایزدان نقشی تعیین کننده داشته 2 

. سایر متون هم به این که است. در اوستا آمده که اهورامزدا بر آن تیر دمید و ایزد مهر برای آن راهی گشود

اند. با این وجود در این نکته هم شکی وجود ندارد که آرش نظر موافق خدایان با آرش بوده است، اشاره کرده

گوید که تمام زورِ خویش را صرف پرتاب این تیر کرد و پس از انجام این کار نمایان جان داد. بیرونی می

شار کمانگیریِ خویش، بدنش پاره پاره شد. در اوستا به مرگ آرش آرش پیش از پرتاب تیر برهنه شد و از ف

 خورد. به طور صریح اشاره نشده، اما در سایر متون توافقی عمومی در این مورد به چشم می

گوید که منوچهر پس از این کار شگرف، سپاه خویش را به سه طبری پس از ذکر ماجرای آرش، می 

کمانگیران تقسیم کرد و کمانگیران از این میان ارجمندترین جایگاه را یافتند.  وران و شمشیرزنان وی نیزهرده

کند که بر مبنای آن تیر آرش بر قلب افراسیاب نشست و دینوری هم داستانی منحصر به فرد را روایت می
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ای ز نسخهشود و قاعدتا دینوری آن را اشاه تورانی را از پای در آورد. چنین چیزی در سایر متون دیده نمی

 محلی و روایتی غیرمشهور برگرفته است، یا نزد خویشتن برساخته است. 

  

زنم که روایت نماید که آرش کهنترین پهلوانِ شهید ایرانی باشد. این را از آنجا حدس می. چنین می3 

گذشت، تفاوت دارد. ی نامدارانی که شرحشان خواهد او محتوایی بسیار ابتدایی دارد و از نظر ساختار با بقیه

اش، با منشهای حضور ملموس و پررنگ این پهلوان، در عینِ گمنام بودنش، و نامعلوم بودنِ داستان زندگی

شان روایت ی مرکزیای همخوانی دارد که در شرفِ فراموش شدن هستند و تنها هستهکهنسال و دیرینه

تای متاخر بالیده و پخته بوده باشد. چرا که رسد که داستان آرش در زمان تدوین اوسشود. به نظر میمی

ای برخوردارند که معموال برای اشاره بندیهای موجود به او، فاقد هر نوع توضیحی هستند و از جملهاشاره

 روند. به روایتهای بسیار مشهور و بدیهی به کار می

ی اش در عرصهیشگیی جالب آن است که در روایتهای دوران اسالمی، آرش با وجود حضور همنکته

داستانهای عامیانه، همواره در متون رسمی نادیده انگاشته شده است. سهروردی و طبری و دینوری و فیلسوفان 

اند، و صوفیان فراوانی که در چهارده قرن گذشته روایتهای پهلوانی را در این سرزمین بازخوانی و تفسیر کرده

اند. در مورد داستان او نه تفسیری پرمایه مانند برداشت ادهعموما به داستان آرش توجه چندانی نشان ند

توان یافت، و نه تفسیرهایی دینی که از شباهت داستان سیاوش و سهروردی از نبرد رستم و اسفندیار می

 گیرند در موردش وجود دارد.یوسف ریشه می

به عباس مهرین باز  اند، جدیدترین تالشدر میان معدود کسانی که داستان آرش را تفسیر کرده 

کند مقایسه نموده است. گردد که آرش را با آیین مهر مربوط دانسته و تیرش را با تیری که مهر پرتاب میمی

ای ای مهری، ایزدِ میترا تیری را به سنگی پرتاب کرد و از جای برخورد آن با صخره، چشمهبر مبنای اسطوره
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بریِ موسی که عصای خود را بر سنگی کوبید و از جای آن دوازده روان شد. این داستان احتماال با داستان ع

 خانواده است. چشمه جاری شد، هم

نماید که باید پیوندی میان آرش و مهر وجود داشته سخن مهرین، در هر حال، از این رو درست می 

به او اشاره شده  ی هزار کمانباشد. چرا که مهر ایزدی کمانگیر است و در مهریشت بارها با صفتِ دارنده

شده، که بر بدن عهدشکنان اثری آسیب رسان دارد، و ایشان را است. پرتو آفتاب، از دیرباز تیرِ مهر دانسته می

ی همگونی آفتاب با تیرِ مهر و اثرِ برد. شاید اشاره به این نکته جالب باشد که شکلی از این اسطورهاز بین می

آشامها در غرب باقی ی مربوط به خونهنوز در قالب داستانهای عامیانهمرگبارش بر بدن دیوها و عهدشکنان، 

-آشامها را میمانده است. این باور که نور خورشید مانند تیری سوزنده بدن مردگانِ فراری از گور و خون

 ی غربیِ این آیین در غربای زنده از شاخهسوزاند، برداشتی مهرپرستانه است که احتماال همچون سنگواره

 مشتق شده و به فیلمها و داستانهای عامیانه راه یافته باشد. 

های زرین برگزیده شد، یک پارسی کمانگیر در عصر هخامنشی نقشی که برای ضرب شدن بر پشت دریک

شدند. در زمان اشکانیان، مفهوم کمان بود، و سربازان هخامنشی همه جا با کمان و ترکشی بر پشت تصویر می

بیشتری یافت و زه کمان و تیر و عناصرِ ساختاری آن با آیین مهر پیوندی برقرار کردند، که ارزش و ارج 

احتماال پیش از آن هم وجود داشته، اما از رسمیتی چنین آشکار برخوردار نبوده است. در این زمینه، چنین 

کرده ری را روایت میهای کمانگیری اساطیای صنفی دانست، که دالورینماید که آرش را بتوان اسطورهمی

بندی ظهور داستان آرش نیز همخوان است. چرا که در عصر اوستایی هنوز بخش است. این حدس با زمان

داده است. چنان که این قاعده مهمی از قبایل ایرانی کوچگرد بودند و کمان سالح مهم ایشان را تشکیل می

 ر بود. در میان قبایل پارتی و سکا تا قرنها بعد همچنان برقرا
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 همزمان است با پیوند آرش و مهر اما، نیاز به توضیح دارد. چرا که ورود این پهلوان به اوستا احتماال 

ام پذیرفت. بندی نفوذ اساطیر کهنترِ آریایی به دین زرتشتی در قرون نهم تا ششم پ.م، که زیر نفوذ مغان انج

 از تیریشت که در آن به آرش اشاره شده، چنین است:

ستاییم که شتابان به سوی دریای فراخکرت بتازد. چونان تیرِ پران در ی رایومند فرهمند را میر، ستارهتیشت"

هوایی که آرش تیرانداز، بهترین تیرانداز ایرانی، از کوه ایریو خشوت به سوی کوه خوننت بینداخت....آنگاه 

مهر فراخ چراگاه آن )تیر( را راهی پدید آفریدگار اهورامزدا بدان دمید. پس آنگاه )ایزدانِ( آب و گیاه و 

 "218آوردند.

ر، که تیشتر یا تی بینیم، در این بند از گروهی از ایزدان باستانی ایران نام برده شده است.چنان که می 

شده است، خدای اصلی  ایزد بارانِ ایرانیان بوده، و با تیشترِ بابلی که همین کارویژه را بر عهده داشته، ترکیب

از درآورد، و به یشت نیز به نام اوست. پس از او از اهورامزدا یاد شده که با دم خویش تیر را به پرواست و 

د شده است. این نکته دنبال او از عناصر قدسی آب )احتماال اپام نپات(، گیاه )سپندارمذ( و مهرِ فراخ چراگاه یا

دِ باد وایو را به ذهن مزدا را به یاد بیاورد، ایزکند، بیش از آن که اهوراکه نفسِ ایزدی تیرِ آرش را بدرقه می

ال اصلِ این بند، دهد که احتماای که در این بخش از اوستا به تیشتر شده هم نشان میکند، و اشارهمتبادر می

هایش مهمترین کرده، که وایو و مهر و تیشتر ازبرخورداری آرش از حمایت ایزدانِ کهنِ آریایی را بیان می

لتی دوگانه که در دین زرتشتی خص –بعدها این گزاره در چارچوبی زرتشتی بازنویسی شده و وایو  بودند، و

 ود را به اهورامزدا داده است. خجای  -دارد
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شاید ابتدای ورود ایرانیان به فالت ایران  -اش به دورانی کهناز این رو آرش پهلوانی ایرانی بوده که سابقه

کشمکش میان ایرانیان و تورانیان و آن بخشی که به پادشاهی منوچهر مربوط گردد. چرا که در کل باز می

شود هم آغازگاه تاریخ ایران در این قلمرو است. این دورانِ تثبیت قبایل ایرانی در ایران زمین، که از قرن می

ر طی آن ی آرش ددوازدهم پ.م آغاز شد و تا قرن هفتم و هشتم پ.م ادامه یافت، دورانی است که اسطوره

 صورتبندی شده است.  

اش به کاربرد کمان در قبایل کوچگرد بنابراین حدس من آن است که آرش یکی از پهلوانانی بوده که ریشه

ی جنگاورانِ کمانگیر که در شهرهای یکجانشینِ ایرانی تکامل یافتند، گردد. او بعدها، با طبقهایرانی باز می

بخشیده کرده و به ایشان هویت میگروه اجتماعی خاصی را نمایندگی میمربوط شده، و بنابراین در آغاز 

ای با اش به تدریج فراگیر شد و در عصر اوستایی به حماسهپرستانهاست. تا آن که داستان شهادت وطن

مضمون دینی و قدسی تبدیل گشت. این روایت به قدری کهن بوده که با وجود سینه به سینه منتقل شدنش 

، در متون رسمی ردپای اندکی از خود به جا گذاشته است و بنابراین گویی همواره داستانی بدیهی تا امروز

 اند.شده که همه از آن خبر داشتهپنداشته می

 

 .  عناصر اصلی داستان آرش عبارتند از:4

 آرش پهلوانی کمانگیر بوده است. 

شود که قرار است با پرتاب انتخاب میدر زمان شکست ایرانیان از تورانیان، آرش به عنوان کسی  

 تیرش مرز دو کشور را تعیین کند. 

 دهد.کند و پس از پرتاب آن جان میآرش تمام زور و جان خویش را وقفِ پرتاب یک تیر می 
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کند و مرز دو کشور را به پیش از سفر می -به روایت بیرونی –تیر به یاری خدایان هزار فرسنگ  

 کند.گرداند. تیر از مازندران تا آسیای میانه سفر مییشکست ایرانیان باز م

 دارند. ایرانیان به یاد این حادثه، سالگرد آن را در قالب جشن تیرگان بزرگ می 

ها به قدری اندک است که امکان ترسیم نموداری شخصیت در مورد ارتباط آرش با سایر شخصیتهای داده

 شناختی وجود ندارد. 
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 سخن سوم: سیاوش

  

های پهلوان شهید است. نامش به معنای . سیاوش فرزند کی گشتاسپ، یکی از کهنترین سرنمون1

پهلوانِ سیاه یا صاحب اسب سیاه است و از دو بخشِ سیا )سیاه( و اَرشَن )پهلوان( یا وُخش )اسب نر( تشکیل 

است. هرچند در متون پهلوی و اوستا بارها نامش تکرار شده، اما فاقد شرح و بسطی است که بعدها در  یافته

خورد. او یکی از هشت شاه کیانی است که صاحب فره ایزدی متون عصر اسالمی در موردش به چشم می

االک، دالور و پهلوان، . او به دلیل داشتنِ همین فره، همچون سایر شاهان فرهمند، چست و چ219انددانسته شده

 پرهیزگار، و بزرگ منش دانسته شده است. 

یعنی  –کنند همچنین در یشت نهم دو تن از کسانی که در کشته شدن افراسیاب نقشی بزرگ ایفا می 

خواهند تا نابودی افراسیاب کنند و از او میبه درگاه درواسپ قربانی می -ی اوکیخسرو و هوم، دستگیر کننده

کنند که افراسیاب قاتل سیاوش نامور است و او را ی ایشان کند. هردوی ایشان، به این نکته اشاره میرا بهره

 . 221. چنین مضمونی در یشت نوزدهم نیز تکرار شده است220به ناجوانمردی کشته است

شود، اما در روایات ها به سیاوش به همین اندک منحصر میهرچند در متون کهن اوستایی اشاره 

توان بازیافت. در این متون به این نکته اشاره بندی روایت مفصلِ شاهنامه را میپهلوی و بندهش، استخوان

به توران گریخت و با  -به پهلوی: سوتاپیه، سوتاپک –شده که سیاوش به دلیل خیانت و بدخواهِی سودابه 
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سرزمین خوارزم را به وی بخشید. اما نهاد که دختر افراسیاب ازدواج کرد. افراسیاب به قدری به او ارج می

 در اثر خیانت اطرافیانش، در نهایت سیاوش را با ناجوانمردی به قتل رساند. 

ی رویید که در روایتهای پهلوی به این نکته هم اشاره شده که از خون سیاوش که بر خاک چکیده بود، گیاه

ره شده است ر مقام شاهی سازنده بسیار اشاخون سیاوشان نام گرفت. به ویژه در بندهش به کردارِ سیاوش د

ه به کساخت. شهرهایی و او همان کسی دانسته شده که دو شهرِ اساطیریِ سیاوشگرد و گنگ دژ را بر 

سرو در اوستا مانند. این نکته هم ناگفته نماند که کیخهایی از شهرِ آرمانی در آسمان و زمین میسرنمون

شاره رفته او در جایی دیگر به این نکته که این شهر دست و پا داشته  نامد،سیاوشگرد را خواهر خود می

اند ته بودهنماید که شهرهای بنا نهاده شده توسط سیاوش، سرزمینهایی تشخص یافاست و بنابراین چنین می

 اند.شدهکه با اموری انداموار مانند آدمیان همتا دانسته می

ترین روایت از سیاوش را به شاهنامه که شکوهمندترین و مفصلروایتهای دوران اسالمی، گذشته از  

ی او شرح بیشتری آمده دهد، تکرار همین عناصرِ متون پهلوی است. تنها در مورد کنش سازندهدست می

گذار و مسعودی وی را بنیان 222گوید که ارگ بخارا را سیاوش ساخته استاست. نرشخی در تاریخ بخارا می

. در 224کندی برکند در نزدیکی مرز چین معرفی میی آتشکده. همو سیاوش را سازنده223ندداشهر قندهار می

هر حال در مورد ارتباط او با سرزمین سغد و خوارزم تردید کمی وجود دارد. چون هم او را بنیانگذار شهرهای 

دش به این منطقه محاسبه اند و هم به قول بیرونی مردم این شهرها مبدا تاریخ خود را از ورواین قلمرو دانسته
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. همچنین به روایت هم او، در این منطقه جنسی از عقیق سرخ و زیبا وجود داشته که آن را 225اندکردهمی

 .226اندنامیدهمی "خون سیاوش"

گوید که هایی وجود دارد. نرشخی میدر متون دوران اسالمی در مورد آیین سوگ سیاوش نیز اشاره 

غورانِ بخارا قرار دارد و مکانی مقدس است. به روایت او، مغان در هر نوروز پیش از ی گور او در دروازه

کنند و به روایتی دیگر، برایش مراسمی سوگواری برگزار طلوع آفتاب برای سیاوش یک خروس قربانی می

گذاشتن موی . در تاریخ گزیده نیز آمده که رسمِ کبود پوشیدن و فرو 227نام دارد "گریستنِ مغان"کنند که می

. از سی لحنِ باربد 228سر رسمی است که از دوران سیاوش و به یادبود سوگ او در ایران زمین رواج یافت

های این پهلوان بوده ی شرح سوگنامهدر موسیقی کهن ایرانی، یکی از آنها کین سیاوش نام داشته و گویا ویژه

 .229است

 

دهد. فردوسی مورد استفاده قرار گرفت را به دست می. این داستانها، عناصر اصلی آنچه که توسط 2

ترین داستان است. به روایت فردوسی، روزی توسط و سایر پهلوانان ماجرای سیاوش در شاهنامه طوالنی

ایرانی برای شکار به نخجیرگاهی در خاک توران رفتند و در آنجا زنی بزرگزاده را یافتند که از خان و مان 

و به روایتی از خانه رانده شده بود. این دختر که در زیبایی سرآمد همگان بود، از  خویش دور افتاده بود
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شد، که برادر افراسیاب و از پهلوانان بزرگ تورانی بود. پهلوانان ایرانی او خویشاوندان گرسیوز محسوب می

تالف افتاد. در نتیجه را به ایران زمین بردند، اما بر سر این که کدام یک با او وصلت کنند، در میانشان اخ

داوری را به نزد کی کاووس بردند، که خود با دیدن این دختر دل بدو باخت و به این ترتیب موضوع کشمکش 

 پهلوانانش را با فرستادن دختر به حرمسرای خویش، منتفی ساخت!

یک پری زیبای دکتر سرکاراتی با دالیلی قانع کننده حدس زده که مادر سیاوش در واقع در اساطیر کهنتر 

شود، بی ردپایی بعد از زادن سیاوش ناپدید مادینه بوده است. چون همان طور که ناگهان در صحنه پدیدار می

ی دختان زیبارو در اساطیر هند و اروپایی شباهت دارد. نمونهگردد و این الگو به آمیزش پهلوانان با پریمی

ولف یافت. همبستری رستم و تهمتن هم احتماال در ابتدا چنین توان در داستان بئودیگری از این داستان را می

 الگویی داشته است.

پس از نه ماه از این زن پسری زاده شد که او را سیاوش نامیدند. سیاوش تا هفت سالگی نزد مادر و  

ر که به تازگی سهراب را د –پدر خویش بود، تا آن که در این زمان مادرش درگذشت. در این هنگام رستم 

از شاه خواست تا او را به وی بسپارد تا در زابلستان و سیستان پرورده شود. این  -نبرد از پای در آورده بود،

گیرد. با این وجود، چنین نخستین  جایی است که رستم نقش پدرخواندگی کسی را در شاهنامه بر عهده می

ان دور از دربار، رسمی بوده باشد که دست نماید که رسمِ سپردنِ شاهزادگان به پهلوانان و پرورده شدنشمی

کم از عصر اشکانی به بعد رواج داشته است. چنان که ردپای این ماجرا را در سپرده شدنِ بهرام گور به امیر 

تواند باز یافت.  کیکاووس با این درخواست موافقت کرد. به این ترتیب، سیاوش همچون پسرِ یمن نیز می

 آموخت. رهای رزمی را از او رستم نزد او بزرگ شد و هن

  گلستان گهش ساخت درنشستن   زابلستان تهمتن ببردش به
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  چند عنان و رکیب و چه و چون و   کمند سواری و تیر و کمان و

  شکار همان باز و شاهین و کار   میگسار گه مجلس ونشستن

  سپاه سخن گفتن رزم و راندن   کاله ز داد و ز بیداد و تخت و

  بر بسی رنج برداشت و آمد به   سر هنرها بیاموختش سر به

  230مهان به مانند او کس نبود از   جهان سیاوش چنان شد که اندر

ه همراه رستم به آنگاه، پس از چند سال، زمانی که سیاوش به پهلوانی بلندآوازه و نیرومند تبدیل شده بود، ب

کته نرفتار و برازندگی خویش ساخت. فردوسی بر این  یدربار کی کاووس بازگشت، و همگان را شیفته

م مردمان اش در چشتاکید دارد که سیاوش مردی بسیار زیبارو بوده است و از این رو زورمندی و جنگاوری

ت داده است ای دو چندان داشته است. این زیبایی را فردوسی در چند جا به پریزاد بودنِ سیاوش نسبجلوه

 کند. ی مادرش را تایید میکه باز هویت فراطبیع

داشت.  کی کاووس که از دیدن سیاوشِ نوجوان شادمان شده بود، او را به گرمی خوشامد گفت و ارجمندش

خت به وی تدرباریان و پهلوانان ایرانی نیز سیاوش را بزرگ داشتند و کیکاووس آشکارا از سپردن تاج و 

شمکشهای کوی بود و ورودش به شبستان شاه به دنبال  سخن گفت. اما در این میان سودابه، که زنِ سوگلی

 د، وقتی سیاوش را دید، دل بدو باخت. ممکن شده بو -پدر سودابه -بسیار و نبرد کیکاووس و شاه هاماوران 

  پرنگار یچنان بد که سودابه   روزگار برآمد برین نیز یک

  بردمید پراندیشه گشت و دلش   بدید ز ناگاه روی سیاوش
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  231است وگر پیش آتش نهاده یخ   است چنان شد که گفتی طراز نخ

یب دادنِ کوشید تا با ترتخواند و میهای مختلف سیاوش را به حرمسرای شاه میسودابه به بهانه 

فتن به نزد وصلت او و خواهرش او را به خویش نزدیک کند. اما سیاوش که از ماجرا خبردار شده بود، از ر

سر کیکاووس  رسید و بالهایی که پدرش برو تبار سودابه را که به شاه هاماوران )یمن( میوی پرهیز داشت 

 دانست. ی عبرت میآورده بود را مایه

  کنم به آید که از دشمنان زن   کنم که من بر دل پاک شیون

  هاماوران همه داستانهای   مهتران شنیدستم از نامور

  گرد ز گردان ایران برآورد   کرد که از پیش با شاه ایران چه

  232پوست نخواهد همی دوده را مغز و   اوست پر از بند سودابه کاو دخت

ا سیاوش در نهایت، روزی سودابه در حرمسرا راز دل خویش را پیش وی فاش کرد، و از او کام خواست. ام

 از برآوردن کام او ابا کرد.

  باد دهم من بهکه از بهر دل سر    مباد سیاوش بدو گفت هرگز

  کنم ز مردی و دانش جدایی   کنم وفاییچنین با پدر بی

  گناه سزد کز تو ناید بدینسان   گاه تو بانوی شاهی و خورشید

  چنگ بدو اندر آویخت سودابه   جنگ وز آن تخت برخاست با خشم و
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  233تو بگفتم نهان از بداندیش   تو بدو گفت من راز دل پیش

د و چنان خوشتنداری سیاوش و ناکامی خویش خشمگین شده بود، او را نزد کیکاووس متهم کرسودابه که از 

د بسیاری وا نمود که گویی سیاوش بوده که به او چشم داشته است. کیکاووس در این دعوای خانوادگی، خر

 ها و شواهد داوری کرد:از خود نشان داد و با توجه به نشانه

  کار که گفتار هر دو نیاید به   شهریار چنین گفت با خویشتن

  خواب که تنگی دل آرد خرد را به   شتاب برین کار بر نیست جای

  درست گواهی دهد دل چو گردد   نخست نگه کرد باید بدین در

  تکیس ی بد سزاوارببادافره   کیست ببینم کزین دو گنهکار

  نخست ببویید دست سیاوش   جست بدان بازجستن همی چاره

  او سراسر ببویید هرجای   او بر و بازو و سرو باالی

  گالب همی یافت کاووس بوی   ناب ز سودابه بوی می و مشک

  اندروی نشان بسودن نبود   بوی ندید از سیاوش بدان گونه

  کرد دل خویشتن را پرآزار   کرد غمی گشت و سودابه را خوار

  ریز کنون کردنش ریزبباید    تیز به دل گفت کاین را به شمشیر

  درد که آشوب خیزد پرآواز و   کرد ز هاماوران زآن پس اندیشه

  بود بر او نه خویش و نه پیوند   بود و دیگر بدانگه که در بند
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  لب که پیچید ازان درد و نگشاد   شب پرستار سودابه بد روز و

  گذاشت ببایست زو هر بد اندر   داشت سه دیگر که یک دل پر از مهر

  شمرد غم خرد را خوار نتوان   خرد چهارم کزو کودکان داشت

  شاه خردمندی وی بدانست   گناهبی سیاوش ازآن کار بُد

  بسیچ هشیواری و رای و دانش   هیچ بدو گفت ازین خود میندیش

  بوی نباید که گیرد سخن رنگ و   مگوی مکن یاد این هیچ و با کس

 234شهریار همان سرد شد بر دل   خوار گشتچو دانست سودابه کاو 

مدتی کوتاه  ی سیاوش را به دل گرفته بود که پس ازبا این وجود سودابه کوتاه نیامد و چندان کینه 

خاطر  ی کیکاووس است و بهی خویش گرفت و چنان وا نمود که آن فرزند مردهکودکی مرده را از دایه

و از پشت ی کودک را دیدند و دریافتند که امغان اختر زایچه جادوی سیاوش سقط شده است. این بار نیز

پذیرفت  کیکاووس نیست و سودابه رسوا شد، اما با این وجود چون در داوری ایشان قطعیتی نبود، سیاوش

ای از آزمون وَر نهای از آتش بگذرد. این کار، نموتا آزمونی دشوار را از سر بگذراند و با اسب از میان کومه

  بود.

شود، عبارت بود از سپردنِ کنشِ داوری هایی برای آن یافت میآزمون ور، که در تمام تمدنهای باستانی نمونه

به خداوند و ایزدان. این کار با نزدیک شدنِ متهم به خطری طبیعی همراه بود و باور عمومی بر آن بود که 

رسانند. از ورهای مشهور، یکی ریختن فلز ی نمینیروهای طبیعی که فرمانبر خدایان بودند، به فرد بیگناه آسیب
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مذاب بر سینه و شکم فردِ متهم بود. این آزمون معموال برای کسانی که ادعای پیامبری یا ارتباط با نیروهای 

پذیرفت. چنان که زرتشت برای گرفت و با پیشنهاد خودشان انجام میاالهی داشتند مورد استفاده قرار می

در دربار گشتاسپ، و تنسر در دوران اردشیر بابکان آزمون فلز مذاب را از سر گذراندند  اثبات حقانیت خویش

و چون آسیبی ندیدند همگان پذیرفتند که سخنگوی خداوند هستند. در واقع فرجام شناسی زرتشتیِ عبور از 

پیدا کرده  پل چینوت که آهن مذاب در زیر آن جاری است، شکلی از همین ور است که خصلتی معادشناسانه

 است و به ارواح منسوب شده است. 

یکی دیگر از ورهای معمول، همین گذر از آتش بوده است. متهمان و کسانی که مشکوک به گناهی بزرگ 

کردند و اگر سوزاند، از آتش عبور میبودند، با این پیش فرض که آتش مقدس است و بدن بیگناه را نمی

شد. داستان ابراهیم که به دست نمرود به برجی از آتش پرتاب شد و سالم یماندند حقانیتشان اثبات مسالم می

 های عبرانی به یادگار مانده است.ماند، شکلی از همین ورِ آتش است که در آیین

سیاوش در این زمینه، پذیرفت تا از آتش بگذرد. کیکاووس مراسم را چندان دشوار برگزار کرد که کسی 

 ی از پسرش متهم کند:نتواند او را به جانبدار

  کاروان هیون آرد از دشت صد   ساروان به دستور فرمود تا

  شدند همه شهر ایران به دیدن   شدند هیونان به هیزم کشیدن

  پرخاشجوی همی هیزم آورد   موی به صد کاروان اشتر سرخ

  چند شمارش گذر کرد بر چون و   بلند نهادند هیزم دو کوه

  کلید چنین جست و جوی بال را   بدید اشفرسنگ هرکهز دور از دو 

  کاستی ز کار زن آید همه   راستی همی خواست دیدن در
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  بگروی به آید ترا گر بدین   بشنوی چو این داستان سر به سر

  گروه جهانی نظاره شده هم   کوه نهادند بر دشت هیزم دو

  چهار تنگی میانه برفتی به   سوار گذر بود چندان که گویی

  راه چنین بود آیین و این بود   شاه بدانگاه سوگند پرمایه

  سیاه که بر چوب ریزند نفت   شاه وزان پس به موبد بفرمود

  روز دمیدند گفتی شب آمد به   فروز بیامد دو صد مرد آتش

  زود زبانه برآمد پس از دود   دود نخستین دمیدن سیه شد ز

  دمان جهانی خروشان و آتش   آسمان زمین گشت روشنتر از

  235شدند بران چهر خندانش گریان   شدند سراسر همه دشت بریان

 با این وجود، سیاوش با اطمینان و آسودگی برای گذر از آتش آماده شد:

  سر یکی خود زرین نهاده به    پدر سیاوش بیامد به پیش

  پرامید لبی پر ز خنده دلی    سپید هایهشیوار و با جامه

  خشم زبان پر ز دشنام و دل پر ز    چشم جهانی نهاده به کاووس

  بساخت نشد تنگدل جنگ آتش    بتاخت سیاوش سیه را به تندی

  ندید کسی خود و اسپ سیاوش    برکشید ز هر سو زبانه همی

  برون که تا او کی آید ز آتش    خون یکی دشت با دیدگان پر ز
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  نو که آمد ز آتش برون شاه    غو برخاستچو او را بدیدند 

  شدی برز تری همه جامه بی    شدی اگر آب بودی مگر تر

  کنار که گفتی سمن داشت اندر    سوار چنان آمد اسپ و قبای

  بود دم آتش و آب یکسان    بود چو بخشایش پاک یزدان

  236دشت خروشی بر آمد ز شهر و ز    گذشت چو از کوه آتش به هامون

این شکل  به این ترتیب سیاوش آزمون آتش را از سر گذراند و پاکی خویش را اثبات کرد. کیکاووس که به

یاوش که جوانمردی سبه بدکرداری سودابه اطمینان یافته بود، خشمگینانه قصد کرد تا او را به قتل برساند، اما 

 و را بازخرید. را از رستم آموخته بود، نزد پدر از او شفاعت کرد و به این جان ا

رد. سیاوش که ککوتاه زمانی بعد، افراسیاب با سپاهی از تورانیان به ایران زمین تاخت و شهرهایی را غارت 

ا سپهساالری تهای دیگرِ سودابه در اندیشه بود، داوطلب شد ماندن در دربار پدر را خوش نداشت و از فتنه

ووس که همچون خطرِ بزرگ رهسپار میدان نبرد شود. کیکا ایرانیان را بر عهده بگیرد و برای مقابله با این

لوانش رستم را داشت، این رای را پسندید و سپاهی گران به او داد و استاد و جهان پهگذشته او را بزرگ می

 نیز همراهش نمود و ایشان به سوی شرق لشکر کشیدند. 

شدند، اما در زمانی که برای پاتکی نو آماده می در نخستین نبرد، ایرانیان پیروز شدند و تورانیان عقب نشستند.

افراسیاب که جادوگری چیره دست بود، خوابی غریب دید و دریافت که اگر سیاوش را به قتل برساند، 

خودش و دودمانش بر باد خواهند رفت. به این ترتیب در حمله درنگ کرد.چرا که اگر بر سیاوش پیروز هم 
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ار مصون بماند. پس تصمیم گرفت راه صلح را در پیش بگیرد و با سیاوش توانست از عاقبت کشد، نمیمی

 آشتی کند. 

  یاد نهفته سخنها بسی کرد    برگشاد به گرسیوز آن رازها

  خواه نرانم نیاید کسی کینه    سپاه که گر من به جنگ سیاوش

  انجمن برآساید از گفت و گوی    من نه او کشته آید به جنگ و نه

  زمین نه آشوب گیرد سراسر    کین کاووس خواهد ز من نیزنه 

  کار مبادم بجز آشتی هیچ    کارزار بجای جهان جستن و

  گهر همان تاج و تخت و فراوان    زر فرستم به نزدیک او سیم و

  پژمرد که ترسم روانم فرو    بگذرد مگر کاین بالها ز من

  رنج سزد گر سپهرم نخواهد به    گنج چو چشم زمانه بدوزم به

 237سرشت چنان زیست باید که یزدان    نوشت نخواهم زمانه جز آن کاو

یگر دشمنی دافراسیاب پذیرفت تا سرزمینهایی را که گرفته بود باز پس دهد و به قلمرو خویش باز گردد و 

 با ایرانیان را در پیش نگیرد. او پیکی نزد سیاوش فرستاد و به او گفت:

  روی که ما سوی ایران نکردیم   بگوی بپرسش فراوان و او را

  جداست به سغدیم و این پادشاهی   مراست زمین تا لب رود جیحون

  زیر زبر شد جهان آن کجا بود   دلیر همانست کز تور و سلم
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  شد ز مغز بزرگان خرد گشته   شد از ایرج که بر بیگنه کشته

 238نبود که با کین و جنگ آشنایی   نبود ز توران به ایران جدایی

صلح را  برانی در میان دو طرف رد و بدل شدند و سیاوش که خویی گشاده داشتبه این ترتیب نامه 

اه توران گروگان شپذیره آمد. اما به اندرز رستم صد تن از خویشاوندان افراسیاب را برای اثبات راستیِ دعوی 

یان تا مرز سغد عقب پیران ایشان را به اردوگاه ایرانیان فرستاد. بعد هم تورانخواست که افراسیاب نیز با رای 

 نشستند و به این ترتیب آشتی در میان دو طرف برقرار شد.

برآشفت  اما در این میان باز کاووس پرخاشجویی پیشه کرد و وقتی رستم خبرِ صلح را برایش برد، 

ا به سوی مرز رتگی متهم کرد. بعد هم توس را فرا خواند و او و او را به ترس و سیاوش را به جوانی و ناپخ

 گسیل کرد تا هم صد تن گروگان تورانی را اعدام کند و هم لشکر افراسیاب را در هم شکند. 

  نهفت که گردون سر من بیارد    گفت غمی گشت رستم به آواز

  است چنان دان که رستم ز گیتی کم    است تر از رستماگر توس جنگی

  روی پر از خشم چشم و پر آژنگ    اوی بگفت این و بیرون شد از پیش

  راه بفرمود لشکر کشیدن به    شاه هم اندر زمان توس را خواند

  کوس بفرمود تا لشکر و بوق و    توس چو بیرون شد از پیش کاووس

  239کنند وزان رزمگه راه کوته    کنند بسازند و آرایش ره

                      
 .809-805شاهنامه، داستان سیاوش،  238
 .979-974شاهنامه، داستان سیاوش،  239



237 

 

ه اعتبار باز آنسو، سیاوش وقتی از حکم کی کاووس خبردار شد و دریافت که قرار است گروگانهایی را که 

بعد هم برای  وسخن او نزدش فرستاده بودند، به قتل برسانند، برآشفت و تصمیم گرفت گروگانها را آزاد کند 

 همیشه از ایران زمین برود. 

  نبرد ز ترکان و از روزگار    کرد ز کار پدر دل پراندیشه

  نامدار ز خویشان شاهی چنین    سوار همی گفت صد مرد ترک و

  شاه اگرشان فرستم به نزدیک    گناهبی همه نیک خواه و همه

  دارشان همانگه کند زنده بر    کارشان نپرسد نه اندیشد از

  سرم بد آید ز کار پدر بر    برم به نزدیک یزدان چه پوزش

  سپاه چنان خیره با شاه توران    گناهبی ور ایدونک جنگ آورم

  انجمن گشایند بر من زبان    من جهاندار نپسندد این بد ز

  سپاه به توس سپهبد سپارم    شاه وگر بازگردم به نزدیک

  240بد چپ و راست بد بینم و پیش    رسد ازو نیز هم بر تنم بد

اسیاب خواست تا به از این رو به همراه گروگانها و سپاهی برگزیده از ایرانیان به سوی تورانیان رفت و از افر

 او راه بدهد تا به سمت چین و ماچین برود و در آنجا برای خود شهری بسازد. 

ا راز سوی دیگر، افراسیاب که از جوانمردی سیاوش خوشنود شده بود و زیبایی و دالوری وی  

 پسندیده بود، او را گرامی داشت. وزیر خردمند او پیران، به وی اندرز داد که:
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  گمان همی داشت بر نیک و بد بر    زمان پس اندیشه کرد اندر آن یک

  دلپذیر که هست اینک گفتی همه    پیر چنین داد پاسخ به پیران

  همداستان که باشد بدین رای    داستان ولیکن شنیدم یکی

  بری چو دندان کند تیز کیفر    پروری ی شیر نرچون بچهکه 

  او به پروردگار اندر آویزد    او چو با زور و با چنگ برخیزد

  بنگرد یکی شاه کندآوران    خرد بدو گفت پیران کاندر

  سزد نگیرد از و بدخویی کی    بد کسی کز پدر کژی و خوی

  گذشت چو دیرینه گشت او بباید    گشت نبینی که کاووس دیرینه

  241کاخ رنج و ایوان وبسی گنج بی    فراخ سیاوش بگیرد جهان

اد کرد که در به این ترتیب، افراسیاب ترغیب شد تا با سیاوش راه دوستی را در پیش گیرد. پس به او پیشنه

ن به دل توران اقامت کند و شهری برای خویش داشته باشد. سیاوش این پیشنهاد را پذیرفت و مهرش چندا

 نشست. ه او داد و جز در کنار او به رام و رامش نمیرا به زنی ب -فرنگیس –افراسیاب نشست که دخترِ خویش 

  پدر سیاوش پسر گشت و پیران    دگر بخوردن نشستند یک با

رای کشیدن سیاوش در چند مجلس بزم در برابر افراسیاب هنرنمایی کرد و کمان افراسیاب را که کسی را یا

 آن نبود، بر کشید و در چوگان به همراه ایرانیانِ همراهش بر گروهِ تورانیان چیره شد. 
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سیاوش داد و از پیران ویسه که او نیز دوستدار سیاوش بود، همچون شاه توران دختر خویش جریره را به 

همین زن بود که فرود زاده شد. پیران در ضمن همان کسی بود که در ازدواج سیاوش و فرنگیس نیز میانداری 

کوشید تا سیاوش را به زن و فرزندانی تورانی نژاد پیوند دهد و به این ترتیب جای او کرده بود و در کل می

 را در این سرزمین استوار سازد.  

 تی اقامت در توران، سرزمینی را از افراسیاب دریافت کرد و در آن شهرِ گنگ دژ را ساخت. سیاوش پس از مد

  همداستان بدین داستان باش    داستان ز من بشنو از گنگ دژ

  نیست بدان سان زمینی دالرای    نیست که چون گنگ دژ در جهان جای

  بود بسی اندرو رنجها برده    بود که آن را سیاوش برآورده

  زمین نام بود آن زمان وکه بی    چین به یک ماه زآن روی دریای

  آب دشتببینی یکی پهن بی    گذشت بیابان بیاید چو دریا

  بهر کزان شهرها بر توان داشت    شهر کزین بگذری بینی آباد

  چند که باالی او برتر از چون و    بلند ازان پس یکی کوه بینی

  زیان بدان کت ز دانش نیاید    میان گنگ دژ درمرین کوه را 

  ستوه ز باالی او چشم گردد    کوه چو فرسنگ صد گرد بر گرد

  یکیست همه گرد بر گرد او در    نیست ز هر سو که پویی بدو راه

  سنگ ازین روی و زان روی دیوار    تنگ بدین کوه بینی دو فرسنگ

  کارکرد بباشد به راه از پی    مرد بدین چند فرسنگ اگر پنج

  سوار دار و بر گستوان ورزره    هزار نیابد بریشان گذر صد
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  کاخ همه گلشن و باغ و ایوان و    فراخ چو زین بگذری شهر بینی

  بوی به هر برزنی آتش و رنگ و    جوی همه شهر گرمابه و رود و

  گذشت چو این شهر بینی نشاید    دشت همه کوه نخچیر و آهو به

  بیابی چو از کوهها بگذری    دری تذروان و طاووس و کبک

  خورد همه جای شادی و آرام و    سرد نه گرماش گرم و نه سرماش

  یکی بوستان بهشتست و بس    نبینی بدان شهر بیمار کس

  بهار همیشه بر و بوم او چون    همه آبها روشن و خوشگوار

  پارسی بود گر بپیمایدش    سی درازی و پهناش سی بار

  ستوه که از رفتنش مرد گردد    کوه یک و نیم فرسنگ باالی

  ندید کزان خوبتر جایها کس    پدید وزان روی هامونی آید

  بود کش ایوانها سر به کیوان    بود همه گلشن و باغ و ایوان

  برگزید مر آن را ز ایران همی    دید بشد پور کاووس و آنجای

  کرد فزونی یکی نیز دیوار    کرد تن خویش را نامبردار

  نام وزان جوهری کش ندانیم    رخام ز سنگ و ز گچ بود و چندی

  اوی ست پهنایهمان سی و پنچ    اوی دو صد رش فزونست باالی

  خشم تو گویی ز گوینده گیرند    چشم که آن را کسی تا نبیند به

  ناگزیر بباید ترا دیدن آن    تیر نیاید برو منجنیق و نه

  مغاک همه گرد بر گرد خاکش    خاک ز تیغش دو فرسنگ تا بوم
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 242ستوه هم از بر شدن مرد گردد    کوه نبیند ز بن دیده بر تیغ

و  ی زمینیاین شهر به همراه شهر سیاوشگرد  از شهرهای آسمانی و مقدس کهن است و به نوعی نسخه

 شود.  آسمانیِ آرمانشهرِ ایرانیان محسوب می

ی گرسیوز، که با این همه، دوران نیکبختی و شادکامی سیاوش در ایران زمین چندان نپایید. چون بعد از مدت

ان را از طرف مادری با سیاوش خویشاوندی هم داشت، به سیاوشگرد رفت و جاه و جالل سیاوش و ایرانی

گی بر دو پهلوان ای که در حضور او انجام شد، سیاوش به سادبود، بدگمان شد. در بازی پهلوانیدر آنجا دیده 

با دلی پرکینه  تورانی به نامهای گروی زره و دمیر چیره شد و هر دو را شرمسار کرد. به این ترتیب، گرسیوز

خنان برادر در راسیاب که با سو سری بدگمان به نزد برادر رفت و او را از فرجام کار سیاوش زنهار داد. اف

ز گرسیوز دریافت فکر شده بود، سیاوش را به دربار فراخواند. اما سیاوش که از سوی دیگر پیامی فریبکارانه ا

ویش آگاه شده انگیز خی غمکرده بود، این دعوت را اجابت نکرد. در این میان سیاوش در خواب نیز بر آینده

 بود:

  آب کران رودکه بودی یکی بی   خواب چنین دیدم ای سرو سیمین به

  وران گرفته لب آب نیزه    کران یکی کوه آتش به دیگر

  گرد برافروختی از سیاووش    تیزگرد ز یک سو شدی آتش

  افراسیاب به پیش اندرون پیل و    آب ز یک دست آتش ز یک دست

  دمیدی بران آتش تیزدم    دژم بدیدی مرا روی کرده
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  243سوختی از افروختن مر مرا    افروختی گرسیوز آن آتشچو 

و به نوعی  ماندتوانایی سیاوش در غیبگویی بر مبنای رویاها، به قدرت سیاوش و کیخسرو در این زمینه می

د تاخت، بار مهارت جادوگرانه شبیه است. چنان که پس از مدتی، وقتی افراسیاب با سپاهی گران به سیاوشگر

ر ضمن خوابی مشابه دید و برای فرنگیس کشته شدنش به دست افراسیاب را پیشگویی کرد. ددیگر سیاوش 

 نماید که او به زاده شدن کیخسرو و کینخواهی او از تورانیان نیز آگاه بوده باشد:چنین می

  را که دریافتی روز کین باد    بیاورد شبرنگ بهزاد را

  برگرفت لگام و فسارش ز سر    گرفت خروشان سرش را به بر در

  مساز که بیدار دل باش و با کس    دراز به گوش اندرش گفت رازی

  آراستن عنانش ترا باید    خواستن چو کیخسرو آید به کین

  چوب چنان چون سر مار افعی به    بکوب ورا بارگی باش و گیتی

  بارگی که او را تو باشی به کین    یکبارگی از آخر ببر دل به

 244نی برافروخت برسان آتش ز    پی دگر مرکبان را همه کرد

و پهلوان تورانی که در میدان بازی از او باخته دیکی از همان -تورانیان سیاوش را فرو گرفت و گروی زره 

 رید. در تشتی زرین سرش را ب -بود

  خون گروی زره بستد از بهر    ز گرسیوز آن خنجر آبگون

  باک نه شرم آمدش زان سپهبد نه    خاک ژیان را بهبیفگند پیل 
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  سرش جدا کرد زان سرو سیمین    یکی تشت بنهاد زرین برش

  نگون گروی زره برد و کردش    خون بجایی که فرموده بد تشت

  ماه برآمد بپوشید خورشید و    سیاه یکی باد با تیره گردی

  245گروی گرفتند نفرین همه بر    همی یکدگر را ندیدند روی

ست اش به دی جدیدی از نبردهای ایران و توران است که خیلی زود رهبریمرگ سیاوش آغازگاه دوره

 شود. افتد و در نهایت به کشته شدن افراسیاب و گرسیوز و سایر قاتالن سیاوش منتهی میکیخسرو می

عث در کیکاووس رفت و کین او را از کسی که بارستم، وقتی خبر مرگ سیاوش را شنید، نخست به دربار 

 به در شدن سیاوش شده بود، ستاند.

  روی سوی خان سودابه بنهاد    اوی تهمتن برفت از بر تخت

  کشید ز تخت بزرگیش در خون    کشید ز پرده به گیسوش بیرون

  246شاه نجنبید بر جای کاووس    راه به خنجر به دو نیم کردش به

 آنگاه سوگندی سترگ خورد 

  امآگنده به کین سیاوش دل    امزنده به یزدان که تا در جهان

  بزم حرامست بر من می و جام و    رزم نبیند دو چشمم مگر گرد

  شنود چو زان گونه آواز رستم    بود به درگاه هر پهلوانی که
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  247جوش توگفتی که میدان برآمد به    خروش همه برگرفتند با او

هنامه در بر ی ماجراهایی شد که اوج ماجراهای دوران پهلوانی را در شامایهبه این ترتیب خون سیاوش بن

 گیرد. می

 

ته شده و . داستان سیاوش، آشکارا روایتی چندرگه است. در اوستا، او یکی زا شاهان کیانی دانس3 

ب به ناجوانمردی میان ایران و توران، به دست افراسیاهای قاعدتا داستانش چنین بوده که در گرماگرم درگیری

انسته شده است. ی دریغ ایرانیان شده و شهید دبه قتل رسیده است، و چون جوان و زیبا و دالور بوده، مایه

ر میان اقوام داین شکل اولیه از داستان سیاوش، احتماال در دوران اشکانی با روایتی پیوند خورده است که 

 و عقوبت شدنِ  های بسیار دارد، و آن هم عشقِ نامشروعِ مادرخوانده، پرهیزگاری پسر خوانده،سخهگوناگون ن

دهد، می ای که نمایشخانوادگی ی این داستان، و کشمکشهای درونوی به این دلیل است. مضمون عاشقانه

اند، تهای وجود داشی اشراف گستردهی اشکانی که در آن دربارهای محلی بسیار و طبقهبا ساخت جامعه

ه از روابط دانیم که در همین دوران نیز داستانهای عشقی و کشمکشهای برخاستهمخوانی دارد. در ضمن، می

 ای از آن داستان ویس و رامین است. پنهانی زن و مرد شکوفا شدند، که نمونه

تر از هرجای رجستهداستان کشمکش میان پهلوان و مادرخوانده، و طرد شدنش از سوی پدرخوانده، ب 

شود. اما تفاوت این دو داستان در این است که دیگر در ماجرای یوسف و زلیخا و سیاوش و سودابه دیده می

شود. در حالی که در داستان ای بومی دارد وارد میروایت یوسف پهلوان بیگانه است و به درباری که ملکه
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شود. در هردوی این داستانها عنصر هفت نه قلمداد میسیاوش پهلوان بومی است و مادرخوانده است که بیگا

خورد. چنان که یوسف هفت سال در زندان فرعون ماند و سودابه نیز به مدت هفت سال عشق به چشم می

 خود را به سیاوش پنهان کرد. 

را، مند نیست، که با وارد شدن افراسیاب به ماجداستان سیاوش اما، تنها از این مضمون عاشقانه بهره 

تر شده است. در روایت فردوسی، سیاوش به سادگی پهلوانی نیست که به دست دشمنِ ناجوانمردش پیچیده

کند، گذارد، با دختر شاهِ آن سرزمین ازدواج میایست که به سرزمینی غریبه گام میبه قتل برسد. او شاهزاده

ی چیزی است ش با دنیای تورانی، واژگونهی سیاورسد. رابطهو بعد با خیانت یکی از نزدیکان وی به قتل می

ی خویش ی ایران برایش رخ داده، و گویی این پهلوان در سرزمینی بیگانه مشغول تکرار تجربهکه در عرصه

 در دربار کیکاووس است. 

ای اش بود، و رابطهای که مادرخواندهدر دربار ایران، شاهی وجود داشت که پدرِ سیاوش بود، و ملکه 

ت که ممکن بود میان سیاوش و سودابه برقرار شود. در این سپهر، پشتیبان و رایزنی نیرومند و برجسته ناشایس

مانند رستم حضور داشت، که از سویی دست راست شاه بود و از سوی دیگر مهر و محبتی عمیق نسبت به 

 ی جوان داشت. شاهزاده

ی دلباخته، دخترِ اوش است. به جای ملکهی سیدر دربار توران، افراسیاب شاهی است که پدرخوانده 

رسد. در اینجا در حضور دارد، که  در جریان عشقی پاکیزه و مجاز به وصلت با پهلوان می -فرنگیس –شاه 

ورزد و از او بدگویی مقابل رستم، گرسیوز را داریم که همچنان دست راستِ شاه است، اما به سیاوش کین می

شود. در توران، پوشد، و با این وجود از دربار طرد میآمیزشی نامشروع چشم می کند. سیاوش در ایران، ازمی

شود. اتفاقی که در صورت گناهکاری در رسد، اما به دست پدرزنش کشته میاو به وصال با دختر شاه می

 داد. ایران نیز برایش رخ می
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ه اسیر شده است. آمیزش او با مدارانبنابراین سیاوش پهلوانی است که در نظمی آسمانی و خانواده 

شود. زنان، امری دغدغه برانگیز است که در تنگنای دو جمِ مشروع/ نامشروع، و ایرانی/ تورانی تعریف می

ی در هر دو حالت، سیاوش سرنوشتی واژگونه دارد، چرا که وصلت با بیگانه یا خویشاوندِ نامشروع، مایه

 ."بد و راست بد بیند و پیش چپ"تباهی وی خواهد شد. از این روست که  

هایی متمایز سرچشمه ترکیبی پیچیده و چند رگه است که از خاستگاه داستان سیاوش به این ترتیب،  

شود پیوند دارد، و از گرفته است. از یک سو، با داستان خدای شهید و قهرمانی که ناجوانمردانه کشته می

شود که شود. از سوی دیگر، به داستانی متصل میمربوط میسوی دیگر به داستان عشقیِ مادرخوانده و پسر 

ای از ترکیبی از قتل به دست دشمن، و کشمکش درون خانوادگی است. گویی سیاوش در توران، با آمیزه

شود، و این ترکیب است که او را از پای در اش با زنی درباری رویارو مینبردش با افراسیاب و کشمکش

پیش از این بر هریک از این دو عنصر به تنهایی چیره شده بود. یعنی افراسیاب را در آورد. در حالی که می

 جنگ شکست داده بود، و از آزمون عشق سودابه نیز سربلند بیرون آمده بود. 

روید، و آیینهای مویه و گریه بر وی، آشکارا با عناصر ارتباط خون سیاوش با گیاهی که بر مزارش می 

ی مفهوم رستاخیز را نیز مایهشود. سیاوش از این رو بنهای خدای شهید گیاهی مربوط مییشنیاِ میانرودانی

کند. این رستاخیز از سویی مادی است و در جریان حلول فره او در فرزندش کیخسرو و در خود حمل می

ا و مژده کند، و از سوی دیگر آسمانی است و به بازگشت وی در رویاهاش تجلی میخواهینبردهای کین

شود. به این ترتیب، سیاوش عنصر رستاخیز را نیز با قدرتی بسیار در دادن در مورد زایش کیخسرو مربوط می

میرِ نوروزی یا حاجی فیروزِ عصر –اش بندی او با آیینهای نوروزی و حضور نمایندهخود دارد، و مفصل

 خیزد.هم از همین جا برمی  -اسالمی
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 رسیم:سیاوش را خالصه کنیم به چنین تصویری می . اگر بخواهیم داستان4

 سیاوش از مادری تورانی از نسل گرسیوز زاده شد.

 اش درگذشت و رستم سرپرستی او را بر عهده گرفت.مادرش در هفت سالگی

 رستم آیین رزم و بزم را به وی آموخت.

 حبوب شد.سیاوش به زودی به مردی دالور و زیبارو تبدیل شد و نزد همگان عزیز و م

 کیکاووس سیاوش را به دربار خود خواند و او را ولیعهد خویش قرار داد.

 ی سیاوش شد ولی پیشنهادش از سوی وی رد شد.سودابه زنِ کیکاووس دلباخته

ی آنها به حقیقت ماجرا سودابه به سیاوش تهمت زد که به او نظر داشته است. اما کیکاووس با بوییدن جامه

 پی برد.

یاوش را متهم کرد که با جادو فرزند نوزادش را از کیکاووس کشته است. اما مغان خبر دادند که آن سودابه س

 فرزند از پشت کیکاووس و متعلق به سودابه نبوده است.

اش پذیرفت تا به آیین ورِآتش تن در دهد. او سالم از میان آتش گذشت و پاک سیاوش برای اثبات بیگناهی

 .بودن خود را اثبات کرد

 کیکاووس که قصد داشت سودابه را به قتل برساند، به درخواست سیاوش چنین نکرد.

سیاوش به همراه رستم به مرزهای شرقی ایران فرستاده شد تا با افراسیاب که  در آن نواحی تاخت و تاز 

 کرد بجنگد.می

 سیاوش در نبرد نخست تورانیان را بشکست و ایشان را به ورارود راند.

 خوابی دید و دریافت که با کشته شدن سیاوش، دودمان او هم به باد خواهد رفت.افراسیاب 
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افراسیاب به نزد سیاوش پیک فرستاد و صلح و آشتی خواست. سیاوش پس از رایزنی با رستم این را پذیرفت 

 اما صد تن از خویشاوندان شاه توران را گروگان خواست که افراسیاب ایشان را به نزدش فرستاد.

کیکاووس از شنیدن خبر صلح پسرش با افراسیاب برآشفت و توس را به آنسو فرستاد تا تورانیان را کشتار 

 کند.

 سیاوش که نگرانِ جانِ گروگانها بود، ایشان را رها کرد و خود به توران گریخت.

واندگی خویش افراسیاب با رای پیران او را ارج نهاد و در اندک زمانی هم او و هم پیران وی را به پسرخ

 پذیرفتند.

 سیاوش نزد سرداران تورانی هنرنمایی کرد و کمان افراسیاب را کشید.

 سیاوش با دختر افراسیاب و پیران ازدواج کرد. از اولی کیخسرو زاده شد و از دومی فرود.

 سیاوش سرزمین خوارزم را از افراسیاب گرفت و شهر سیاوشگرد در آنجا ساخت. 

 دهند.های بسیار ساخت. تاسیس شهرهای بخارا و قندهار را به او نسبت میهسیاوش شهرها و آتشکد

 گرسیوز به سیاوشگرد رفت و از دیدن جاه و جالل سیاوش بدگمان شد.

 این حس گرسیوز وقتی تشدید شد که سیاوش در میدان نیزه بازی بر دو پهلوان تورانی به سادگی چیره شد.

 خشم افراسیاب واقع شد و به دست او اسیر شد.سیاوش به خاطر حسادت گرسیوز مورد 

 افراسیاب دستور داد تا پهلوانی به نام گروی زره سر او را در تشتی زرین ببرد. 

 از خون سیاوش که بر زمین ریخت، گیاه خون سیاوشان رویید.

 توان به این ترتیب نمایش داد: ی روابط سیاوش با سایر شخصیتهای داستانش را میشبکه
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 سخن چهارم: سهراب

 

شناختی ی زیباییداستان سهراب در شاهنامه با وجود بلندای کمترش از روایت سیاوش، به گمان من از جنبه

انگیزترش که نبرد پدر و پسر باشد. آهنگ تندترش و هم مضمون هیجانبرتری دارد، هم به خاطر ضرب

ید است. در متون پیش از فردوسی اثر ی پهلوان شهداستان سهراب، روایت شخصی فردوسی از اسطوره

بینیم، و با این وجود فردوسی به قدری داستان رستم و سهراب را زیبا روایت کرده، چندانی از سهراب نمی

ی صریح فردوسی، اند. با این وجود، بنا بر اشارهکه پس از او نویسندگان بسیاری به این داستان ارجاع داده

او وجود داشته است و حکیم توس آن را از موبدی شنیده است. فردوسی  داستان رستم و سهراب پیش از

 ماجرای سهراب را با پیشدرآمدی فلسفی در مورد مرگ و غیرعادالنه نمودن زندگی آغاز کرده است:

  ترنج بخاک افگند نارسیده   کنج اگر تندبادی براید ز

  هنربی هنرمند دانیمش ار   دادگر ستمکاره خوانیمش ار

  چیست ز داد این همه بانگ و فریاد   چیست اگر مرگ دادست بیداد

  نیست بدین پرده اندر ترا راه   نیست ازین راز جان تو آگاه

  باز به کس بر نشد این در راز   فراز همه تا در آز رفته

  سرای چو آرام یابد به دیگر   جای برفتن مگر بهتر آیدش

  باک ندارد ز برنا و فرتوت   هولناک دم مرگ چون آتش

  تنگ بر اسپ فنا گر کشد مرگ   درنگ درین جای رفتن نه جای
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  نیست چو داد آمدش جای فریاد   نیست چنان دان که دادست و بیداد

  برگ یکی دان چو اندر بدن نیست   مرگ جوانی و پیری به نزدیک

  ایبنده ترا خامشی به که تو   ایآگنده دل از نور ایمان گر

  نیست اگر جانت با دیو انباز   نیست برین کار یزدان ترا راز

  بری سرانجام نیکی بر خود   بگذری به گیتی درآن کوش چون

  بجست ازان کین که او با پدر چون   نخست کنون رزم سهراب رانم

  باستان یبپیوندم از گفته   داستان ز گفتار دهقان یکی 

  بامداد که رستم یکی روز از   یاد ز موبد برین گونه برداشت 

  248کرد کمر بست و ترکش پر از تیر   کرد غمی بُد دلش ساز نخچیر 

خجیر شود که جهان پهلوانِ سیستانی با رخش سودای نداستان رستم و سهراب، از آنجا شروع می 

فتن منتهی خرود. در آنجا طبق معمولِ رستم، شکار به خورد و نوش و کند و به سوی سرزمین سمنگان میمی

 شد. اما 

  دستکش یبه کار آمدش باره    چو بیدار شد رستم از خواب خوش

  ندید ز هر سو همی بارگی را   بنگرید بدان مرغزار اندرون

  شتاف سراسیمه سوی سمنگان   نیافت غمی گشت چون بارگی را

  روانتیره کجا پویم از ننگ   دوانپیاده همی گفت کاکنون
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  بمرد تهمتن بدین سان بخفت و   برد چه گویند گردان که اسپش که

  249به یکبارگی سپردن به غم دل   بیچارگی کنون رفت باید به

رفته اتر میتا اینجای کار، روشن است که دلبستگی رستم به اسبش از ارتباط عادی یک سوارکار و مرکبش فر

و از سوی  خورده است. به هر صورت، رستم پای پیاده به نزد شاه سمنگان رفتبه نام و ننگش پیوند می و

حال و هم تا درباریان وی و خودِ او با استقبال مواجه شد. شاه سمنگان که از دیدار پهلوان بزرگ هم خوش

یده بودند ش را که ترکان دزدحدی هراسان شده بود، به دست و پا افتاد و به سرعت اسبِ او جست. اما رخ

مان جا بود که و اثری از آن به دست نیامد. در این میان، رستم چند روزی را مهمان شاه سمنگان بود و در ه

 نخستین دیدارش با تهمینه، دخترِ شاه دست داد. 

 ردشاهدخت با شنیدن وصف رستم، دورادور عاشق وی شده بود و فردوسی به شکلی که با سنن اسالمی 

 :  دهدتعارض و با روش ایرانیان باستان در توافق است، داستان دلدادگی این دو را چنین شرح می

  بگشت شباهنگ بر چرخ گردان   گذشت چو یک بهره از تیره شب در

  باز در خوابگه نرم کردند   راز سخن گفتن آمد نهفته به

  مست خرامان بیامد به بالین   دست یکی بنده شمعی معنبر به

  بوی چو خورشید تابان پر از رنگ و   روی پس پرده اندر یکی ماه

  بلند به باال به کردار سرو    کمند دو ابرو کمان و دو گیسو

  خاک تو گفتی که بهره ندارد ز    پاک روانش خرد بود تن جان
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  بخواند برو بر جهان آفرین را    ماند از او رستم شیردل خیره

  چیست چه جویی شب تیره کام تو    چیست گفت نام توبپرسید زو 

  امنیمه تو گویی که از غم به دو    امتهمینه چنین داد پاسخ که

  منم ز پشت هژبر و پلنگان    منم یکی دخت شاه سمنگان

  ستاندکی چو من زیر چرخ کبود    نیست به گیتی ز خوبان مرا جفت

  مرا نه هرگز کس آوا شنیدی    مرا کس از پرده بیرون ندیدی

  بسی شنیدم همی داستانت    کسی به کردار افسانه از هر

  تیزچنگ نترسی و هستی چنین    پلنگ که از شیر و دیو و نهنگ و

  نغنوی بگردی بران مرز و هم    شوی شب تیره تنها به توران

  کنی هوا را به شمشیر گریان    کنی به تنها یکی گور بریان

  پلنگ بدرد دل شیر و چنگ    چنگ هرآنکس که گرز تو بیند به

  شتاب نیارد به نخچیر کردن    عقاب برهنه چو تیغ تو بیند

  ابر ز بیم سنان تو خون بارد    هژبر نشان کمند تو دارد

  250تو بسی لب به دندان گزیدم ز    تو چو این داستانها شنیدم ز

سرای رستم رفت و به او راز دل گفت. فردوسی در این میان تاکید دارد  به این شکل، تهمینه شبانه به 

های رستم دل بدو باخته است. آنگاه، فردوسی با زبانی که تهمینه زنی پاک بوده و تنها از راه شنیدن افسانه
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واند کند که پاکیزگی و متانتش در عین حفظ لحن عاشقانه، سرمشق نویسندگان تخواستِ تهمینه را بازگو می

 بود. 

  آبشخورت بدین شهر کرد ایزد   برت بجستم همی کفت و یال و

  مرا نبیند جز این مرغ و ماهی   مرا تراام کنون گر بخواهی

  امکشته خرد را ز بهر هوا   امگشته یکی آنک بر تو چنین

  کنار نشاند یکی پورم اندر   کردگار ودیگر که از تو مگر

  هور سپهرش دهد بهره کیوان و   زور مردی ومگر چون تو باشد به 

  آورم سمنگان همه زیر پای   آورم سه دیگر که اسپت به جای

  دید ز هر دانشی نزد او بهره   دید چو رستم برآنسان پری چهره

  251فرهی ندید ایچ فرجام جز   آگهی و دیگر که از رخش داد

د را دارد. تا اینجای کار داستان رستم و تهمینه تمام عناصر مربوط به وصلت پهلوان و دختر پریزا 

طلبد دهد، و زنی مرموز و زیبا کامجویی از او را میرود، اسب خود را از دست میپهلوان به دل طبیعت می

ر مضمون مورد نظرمان تکرار ا عناصری هستند که ددهد. اینها دقیقو در مقابل پس دادن اسبش را وعده می

 هایی کهنتر مادر سیاوش و کیکاووس نیز به همین شکل با یکدیگر درآمیخته باشند. شوند و گویا در نسخهمی

ی خانوادگی در تعارض بوده در هر حال، حتی روایت منطقی و معقول فردوسی هم با اخالق بسته 

است. از این رو در شاهنامه پس از شرح رویارویی این زن و مرد، ابیاتی افزوده شده تا از ناهمخوانی روایت 
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مِ شرعیاتش از دیدن پیشنهاد با اخالق رسمی جامعه بکاهد. افزودن این بیتها احتماال کارِ ناسخی بوده که چش

 ی تهمینه به رستم به درد آمده و کوشیده قضیه را به شکلی رفع و رجوع کند:جسورانه

  پدر بیاید بخواهد ورا از   پرهنر بفرمود تا موبدی

  بسان یکی سرو آزاد شد   شد چو بشنید شاه این سخن شاد

  کیش آیین وبدان سان که بودست    خویش بدان پهلوان داد آن دخت

  اوی به خوبی بیاراست پیمان   اوی به خشنودی و رای و فرمان

  جوان همه شاد گشتند پیر و   پهلوان چو بسپرد دختر بدان

  252خواندند ابر پهلوان آفرین   برافشاندند ز شادی بسی زر

یگر به ، بار د"کیشبدان سان که بودست آیین و "به دنبال این چند بیت برای رسمیت بخشیدن به ماجرا 

مان شبِ هی مستقیم گفتگوی این دو در گردیم، که گویا ادامههمان دیدار شبانه در سرای رستم باز می

 نخستین باشد. 

  دراز ببود آن شب تیره دیر و   به راز چو انباز او گشت با او

  کمند همی خواست افگند رخشان   بلند چو خورشید تابان ز چرخ

  بود که آن مهره اندر جهان شهره   بود یکی مهره به بازوی رستم

  روزگار اگر دختر آرد ترا   بدار بدو داد و گفتش که این را

  فروز به نیک اختر و فال گیتی   بدوز بگیر و بگیسوی او بر
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  ببندش به بازو نشان پدر   پسر ور ایدونک آید ز اختر

  بود کریمانبه مردی و خوی    بود به باالی سام نریمان

  آفتاب نتابد به تندی بر او   عقاب فرود آرد از ابر پران

  اوی همی گفت از هر سخن پیش   روی همی بود آن شب بر ماه

  مهر بیاراست روی زمین را به   سپهر چو خورشید رخشنده شد بر

  سر بسی بوسه دادش به چشم و به   بر به پدرود کردن گرفتش به

  گشت ابا انده و درد انباز   بازگشت ازو پری چهره گریان

  آرامگاه بپرسیدش از خواب و   شاه بر رستم آمد گرانمایه

  بخشتاج برو شادمان شد دل   رخش چو این گفته شد مژده دادش به

  253شاد شداز رخش رخشان واز شاه   برنهاد بیامد بمالید وزین

هادند. سهراب ناز اندک زمانی پسری زاد که او را سهراب نام به این ترتیب تهمینه از رستم بار گرفت و پس 

ر نامی دنامی فارسی است که از دو بخشِ سُهر/ سوهر و آب تشکیل یافته است. جزء نخست، همان است که 

شده است. مانند سهروردی نیز به یادگار مانده است و در برخی از گویشهای ایرانی کهن سوخر خوانده می

دارد و  است. بنابراین سهراب به معنای کسی است که تن و رویی سرخ "سرخ"شکل کهنترِ این واژه همان 

 دهد. معنا می "روسرخ"در کل 
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رفت و از او  سهراب در اندک زمانی ببالید و بزرگ و شد و به پهلوانی نیرومند تبدیل شد. آنگاه نزد مادر

ط به موبد و عقد نشانگر افزوده بودنِ آن بیتهای مربوی دودمان و تبار خویش پرسید، این مکالمه نیز درباره

 دانسته است. دهد که در دربار سمنگان کسی نام پدر سهراب را نمیازدواج است و نشان می

  آزمود که یارست یا او نبرد   نبود چو ده ساله شد زان زمین کس

  بگوی بدو گفت گستاخ با من   زاوی برِ مادر آمد بپرسید

  سرم همی به آسمان اندر آید   برترم ز همشیرگان که من چون

  پدر چه گویم چو پرسد کسی از   گهر ام وز کدامینز تخم کی

  جهان نمانم ترا زنده اندر   نهان گر این پرسش از من بماند

  مکن بدین شادمان باش و تندی   سخن بدو گفت مادر که بشنو

  254نیرمی و ازز دستان سامی    رستمی تو پور گو پیلتن

 سهراب از شنیدن این که رستمِ نامدار پدرش است شادمان شد: 

  نهان کسی این سخن را ندارد   جهان چنین گفت سهراب کاندر

  داستان ز رستم زنند این زمان    باستان آور ازبزرگان جنگ

  بود نهان کردن از من چه آیین    بود نبرده نژادی که چونین

  کران فراز آورم لشکری بی    آورانجنگ ترکانکنون من ز 

  را از ایران ببرم پی طوس    را برانگیزم از گاه کاووس
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  شاه نشانمش بر گاه کاووس    کاله به رستم دهم تخت و گرز و

  بروی ابا شاه روی اندر آرم    جویجنگ از ایران به توران شوم

  آفتاب سر نیزه بگذارم از    افراسیاب بگیرم سر تخت

  تاجور نباید به گیتی کسی    پسر چو رستم پدر باشد و من

  کاله ستاره چرا برفرازد    ماه چو روشن بود روی خورشیدو

  255زن که هم باگهر بود هم تیغ    انجمن ز هر سو سپه شد برو

از تخت  کرد تا کاووس شاه رابه این شکل سهراب از میان ترکان سپاهی بسیج کرد و کودکانه قصد  

در  ویِ ناتوانی برگیرد و پدرش رستم را به جای او بنشاند. غافل از این که دلیلِ پشتیبانی رستم از کاووس،

د بر تخت و تاجِ آن اش به جاه ایران زمین و برقرار ماندنِ شاهی فرهمنبرابر شاهنشاه نبود، که مهر و پایبندی

 بود. 

  نمود خوش آمدش خندید و شادی   شنود سخنهاچو افراسیاب آن 

  گران کسی کاو گراید به گرز   سران ز لشکر گزید از دالور

  سپرد چو هومان و مر بارمان را   گرد ده و دو هزار از دلیران

  نهفت که این راز باید که ماند   گفت به گردان لشکر سپهدار

  جویچاره گمانبیتهمتن بود    بروی چو روی اندر آرند هر دو

  پدر که بندد دل و جان به مهر   پسر پدر را نباید که داند
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  256شیرمرد شود کشته بر دست این   سالخورد مگر کان دالور گوِ

گ خویش به به این شکل، افراسیاب نیز به پشتیبانی سهراب برخاست و سپاهی را با دو تن از سرداران بزر

 ر آورد. دنزد وی گسیل داشت تا که شاید این پهلوان نوخاسته بتواند دشمن دیرینِ وی رستم را از پای 

ر دژی متوقف تا آن که در برابسهراب به ایران زمین تاخت و در نخستین نبردها لشکر ایرانیان را بشکست. 

میان شگفتی همگان،  رفت، اما دراش پهلوانی به نام هجیر بود. او برای نبرد تن به تن به میدان شد که فرمانده

ه نام گردآفرید سهراب او را از زین بر گرفت و به سادگی بر او چیره شد. آنگاه دختر هجیر، که زنی دالور ب

ز جنگاور جوان شهسواران به میدان تاخت و با سهراب نبرد آزمود، اما او نیز ا بود، سواره و پنهان در زره

، شکست یافت. سهراب وقتی که کالهخود گردآفرید از سرش افتاد و چهره و موهای بلندی آشکار شد

 دریافت که حریفش دختری است و دل بدو باخت. اما گردآفرید با او حیله ساز کرد: 

  وگویگفت سپاه تو گردد پر از   موی و کنون من گشایم چنین روی

  گرد بدین سان به ابر اندر آورد   نبرد که با دختری او به دشت

  بود خرد داشتن کار مهتر   بود نهانی بسازیم بهتر

  سپاه میان دو صف برکشیده   مخواه ز بهر من آهو ز هر سو

  جست نباید برین آشتی جنگ   تست کنون لشکر و دژ به فرمان

  257هواست چوآیی بدان ساز کت دل   تراست دژ و گنج و دژبان سراسر
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ی قلعه پیش رفت و در آنجا بود که گردآفرید به درون قلعه در نتیجه سهراب همراه گردآفرید تا دروازه

 گریخت و سهراب را در بیرون دژ باقی گذاشت. 

ایران رسید و شاه لشکری گران را بسیج کرد و رستم در این میان، خبرِ خروجِ سهراب بر کیکاووس به دربار 

را نیز فراخواند تا برای غلبه بر این خطر به سپاه بپیوندد. پس از ماجراهایی که در میان رستم و سایر پهلوانان 

رخ داد، جهان پهلوان به ارتش شاه پیوست و همگی به سوی سهراب حرکت کردند.  در این هنگام، یکی از 

 دهد:کند که به خوبی سیمای او را به دست میانی به نام گژدهم، توصیفی از سهراب میپهلوانان ایر

  فزون که سالش ده و دو نباشد   اندرون یکی پهلوانی به پیش

  پیکرست چو خورشید تابان به دو   برترست به باال ز سرو سهی

  گرز ندیدم کسی را چنان دست و   برز برش چون بر پیل و باالش

  آیدش ز دریا و از کوه تنگ   آیدش شمشیر هندی به چنگچو 

  نیست چو بازوی او تیغ برنده   نیست چو آواز او رعد غرنده

  برنشست ی تیزتگیکی باره   ببست هجیر دالور میان را

  پای بر اسپش ندیدم فزون زان به   آزمایرزم بشد پیش سهراب

  بوی بینی سوی مغز گراید ز   جویجنگ که بر هم زند مژه را

  شگفت برش ماند زآن بازو اندر   برگرفت که سهرابش از پشت زین

  اوست پراندیشه جان از پی کار   اوست ست و اکنون به زنهاردرست

  امنشنیده گونهعنان پیچ زین   امدیده سواران ترکان بسی

  بکف آور آردیکی مرد جنگ   صف مبادا که او در میان دو



260 

 

  کین که او اسپ تازد برو روز   زمین بران کوه بخشایش آرد

  بس تو گفتی که سام سوارست و   کس دار چون او ندیدستعنان

  258گیر سر بخت گردان همه خفته   گیر بلندیش بر آسمان رفته

ریف از حرسند، رستم و سهراب هردو برای جاسوسی در کار وقتی سپاه ایران به پیشروان سپاه سهراب می

بیند. توصیف یافتد و سهراب را از دور مشوند. رستم طبق معمول، به تنهایی به راه میاردوی خود خارج می

 دهد:او در این جا، تا حدودی دلیلِ نامگذاری وی را نشان می

  بود بسان یکی سرو شاداب   بود تو گفتی همه تخت سهراب

  259خون پیل و چهره چوبرش چون بر    هیون دو بازو به کردار ران

 ه باشد.گونه بودای سرخ داشته است و چه بسا که تا حدودی زالبه این ترتیب، سهراب مانند زال چهره

پیوند خونی  دو پهلوان بدان دلیل برای گرفتن خبر از اردوی حریف خود را به خطر انداختند، که در دلشان

منگان سهراب در گمان شد که نکند این پسرش در سکردند. رستم با شنیدن توصیف میان خویش را حس می

گوناگون را شرح  ای برد تا نام و نشان دارندگان درفشهایباشد، و سهراب هم هجیرِ اسیر را با خود به بلندی

اشت. هجیر از دهد تا شاید از آن میان رستم را باز شناسد. با این وجود، بخت با این دو سرِ ناسازگاری د

او نگفت،  ی رستم شبیخون بزند و پهلوان را چشم زخمی برساند، حقیقت را بهب به خیمهترس این که سهرا

 و درفش رستم را به دروغ متعلق به پهلوانی گمنام که از چین آمده است، دانست. 
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هراب را ببیند، رستم از آنسو، خطایی بزرگتر مرتکب شد و در آن هنگام که به اردوی تورانیان رفته بود تا س

تم را دیده بود و سته ژنده پیل، برادر تهمینه را با مشت به قتل رساند. این پهلوان تنها کسی بود که رسندان

تند، سردارانِ شناخشناخت و قصد داشت از نبرد پدر و پسر جلوگیری کنند. سایر پهلوانانی که رستم را میمی

ند. به این شکل پسر را به جان هم بینداز بایست پدر وتورانیِ سپاه سهراب بودند که به سفارش افراسیاب می

به خاطر سن و  این دو در میدان نبرد رویاروی یکدیگر قرار گرفتند. سهراب وقتی با رستم رویارو شد، او را

 سال زیادش نکوهش کرد و گفت که توانِ رویارویی با وی را ندارد. 

  بس چو من با تو باشم به آورد   کس از ایران نخواهی دگر یار

  نیست ترا خود به یک مشت من پای   نیست به آوردگه بر ترا جای

  سال ستم یافت بالت ز بسیار   یال به باال بلندی و با کتف و

  دراز بدان چنگ و یال و رکیب   سرافراز نگه کرد رستم بدان

  نرم زمین سرد و خشک و سخن گرم و   گرم بدو گفت نرم ای جوانمرد

  سپاه بسی بر زمین پست کردم   آوردگاه به پیری بسی دیدم

  شکن ندیدم بدان سو که بودم   من تپه شد بسی دیو در جنگ

  نهنگ اگر زنده مانی مترس از   جنگ نگه کن مرا گر ببینی به

  گروه که با نامداران توران   کوه مرا دید در جنگ دریا و

  260منست به مردی جهان زیر پای   چه کردم ستاره گوای منست

                      
 .688-679داستان سهراب، شاهنامه،  260



262 

 

از یال و  به این ترتیب، دو پهلوان در هنگام رجزخوانی نیز هویت حریف را نشناختند، هرچند هردو 

ی این هشناسانکوپال هماورد خود خوششان آمده بود. دریغ فردوسی بر این لحظه، به خوبی ارزش زیبایی

 نمایاند:روایت را باز می

  درست هم از تو هم از تو شکسته   تست جهانا شگفتی ز کردار

  چهر خرد دور بد مهر ننمود   مهر ازین دو یکی را نجنبید

  گور چه ماهی به دریا چه در دشت   ستور همی بچه را باز داند

  261باز یکی دشمنی را ز فرزند   آز نداند همی مردم از رنج و

د و به ماننیکدیگر باز میدر نخستین کشمکش، رستم و سهراب نیرویی برابر دارند و از غلبه بر  

 برد:ناگزیر هریک جای رویارویی با هماورد خویش، به سپاه حریف حمله می

  پایدار ایبه زخم دلیران نه   سوار بخندید سهراب و گفت ای

  بترست دو دست سوار از همه   خرست به رزم اندرون رخش گویی

  بود جوانی کند پیر کانا   بود اگرچه گوی سرو باال

  زمین چنان تنگ شد بر دلیران   ازین به سستی رسید این ازان آن

  بگذاشتند دل و جان به اندوه   برگاشتند که از یکدگر روی

  پلنگ بدانسان که نخچیر بیند   جنگ تهمتن به توران سپه شد به

  بزرگ پراگنده گشت آن سپاه   گرگ میان سپاه اندر آمد چو
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  برد به ایرانیان بر یکی حمله   گرد عنان را بپچید سهراب

  تباه ز گرزش بسی نامور شد   سپاه بزد خویشتن را به ایران

  رسد گمان بدکه کاووس را بی   بد ای کرددل رستم اندیشه

  262آراسته بخفتان بر و بازو   نوخاسته ازین پرهنر ترک

بودند،  تاختن به سپاه حریف شرمزدهپس هر دو پهلوان که گویی هردو از روگرداندن از یکدیگر و  

با هم دست و  ی سپاهیانبار دیگر به میدان باز آمدند و تصمیم گرفتند فردای آن روز در جایی دور از بقیه

 د: زپنجه نرم کنند. آنگاه در نخستین نبرد، سهراب رستم را شکست داد و در کشتی او را بر زمین 

  دهن چنگال و روی وپر از خاک    پیلتن ینشست از بر سینه

  برید همی خواست از تن سرش را   برکشید یکی خنجری آبگون

  شمشیرگیر کمندافگن و گرد و   شیرگیر به سهراب گفت ای یل

  ما جزین باشد آرایش دین   ما تر باشد آییندگرگونه

  آورد سر مهتری زیر گرد   آورد کسی کاو بکشتی نبرد

  کین نبرد سرش گرچه باشد به   زمین نخستین که پشتش نهد بر

  آورد ز افکندنش نام شیر   آورد گرش بار دیگر به زیر

  رها همی خواست کاید ز کشتن   اژدها بدان چاره از چنگ آن

  دلپذیر بداد و ببود این سخن   پیر دلیر جوان سر به گفتار

                      
 .733-723داستان سهراب، شاهنامه،  262



264 

 

  گمانبی سوم از جوانمردیش   زمان یکی از دلی و دوم از

  گذشت چو شیری که برپیش آهو   دشت رها کرد زو دست و آمد به

 263آزمود ازان کس که با او نبرد   نبود همی کرد نخجیر و یادش

، در اینجا اش را هنگام فریب خوردن از گردآفرید دیده بودیمبدین گونه سهراب که خامی و ناپختگی 

جود دارد، وکه رسمِ بخشودن حریف در نخستین کشتی نیز از پدر گول خورد و حریفِ تناور را با این ادعا 

ود و بدش بکند که مهر رستم در دل سهراب افتاده رها کرد. فردوسی ماهرانه به این موضوع هم اشاره می

 ای پهلوان سالخورده را رها کند. آمد که به بهانهنمی

زدیک ناینجای کار است، به  رستم پس از شکست خوردن از سهراب، که نخستین شکستش در کل شاهنامه تا

راسم رودی رفت و سر و تن شست و از ایزد پیروزی بر حریف را خواستار شد. این صحنه، آشکارا به م

نیست که  قربانی پهلوانانی مانند کیخسرو و توس و فریدون و کیکاووس برای آناهیتا شباهت دارد و دور

 فردوسی آن را از اوستا برگرفته باشد. 

ود که بر برآورده شد و فردای آن روز، وقتی پدر و پسر بار دیگر با هم روبرو شدند، او بخواست رستم 

 سهراب چیره شد و پهلویش را به خنجر درید. سهراب آنگاه چنین گفت: 

  کلید زمانه به دست تو دادم   رسید بدو گفت کاین بر من از من

  بکشت مرابرکشید و به زودی   کوژپشت تو زین بیگناهی که این

  من به خاک اندر آمد چنین یال   من به بازی بکویند همسال
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  بسر ز مهر اندر آمد روانم   پدر نشان داد مادر مرا از

  آبگون بیالودی آن خنجر   خون هرآنگه که تشنه شدستی به

  شود براندام تو موی دشنه   شود زمانه به خون تو تشنه

  شوی چون شب اندر سیاهی و گر   شوی کنون گر تو در آب ماهی

  مهر ببری ز روی زمین پاک   سپهر وگر چون ستاره شوی بر

  من چو بیند که خاکست بالین   من بخواهد هم از تو پدر کین

  نشان کسی هم برد سوی رستم   گردنکشان ازین نامداران

 خواستار ترا خواست کردن همی   خوار است و افگنده سهراب کشته که

  گشت جهان پیش چشم اندرش تیره   گشت بشنید رستم سرش خیرهچو 

  خروش بدو گفت با ناله و با   هوش بپرسید زان پس که آمد به

  گردنکشان که گم باد نامش ز   نشان که اکنون چه داری ز رستم

  بدخویی بکشتی مرا خیره از   تویی بدو گفت ار ایدون که رستم

  جای نجنبید یک ذره مهرت ز   رهنمای ای بودمتز هر گونه

  مادرم بیامد پر از خون دو رخ   درم چو برخاست آواز کوس از

  ببست یکی مهره بر بازوی من   بخست همی جانش از رفتن من

  کار بدار و ببین تا کی آید به   یادگار مرا گفت کاین از پدر

  گشت خوارپسر پیش چشم پدر    گشت کنون کارگر شد که بیکار

  فرستاد با من یکی پهلوان   روان همان نیز مادر به روشن
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  سخن برگشاید به هر انجمن   من بدان تا پدر را نماید به

  شد مرا نیز هم روز برگشته   شد چو آن نامور پهلوان کشته

  برهنه نگه کن تن روشنم   کنون بند بگشای از جوشنم

  بردرید همه جامه بر خویشتن   دید چو بگشاد خفتان و آن مهره

  انجمن دلیر و ستوده به هر   من همی گفت کای کشته بر دست

  روی سرش پر ز خاک و پر از آب   موی همی ریخت خون و همی کند

  گریست به آب دو دیده نباید   بدتریست بدو گفت سهراب کین

  264بود کارچنین رفت و این بودنی    سود ازین خویشتن کشتن اکنون چه

 راستینش رستم به سرعت پیکی نزد کیکاووس فرستاد تا از او نوشدارو با بطلبد. نوشدارو، که نامِ 

کیکاووس بوده و هر زخمی را به سرعت درمان  یاست، در خزانه -مرگییعنی داروی بی –دارو انوش

رمان دردها، دشاه با شفاگری و  کرده است. وجود این دارو نزد کیکاووس دلیلی دیگر است بر ارتباط اینمی

که هنوز  –هست. کیکاووس اما، با این حساب که مبادا سهراب  پهلوانان نیز-ی مشترک تمام شاهکه کارویژه

دارو خودداری کرد و به این ترتیب سهراب به زخم خنجر از دادن نوش -شددشمن ایرانیان محسوب می

شان صلح بود که رستم سپاه ترکان را ببخشاید و با ای پدرش کشته شد. آخرین خواست او پیش از مرگ آن

یان بازگشت که ی خود بازگردند. به این ترتیب رستم در حالی به اردوی ایرانکرده و اجازه دهد تا به خانه

 شوریده و دردمند بود و از جنگ و خونریزی سیر شده بود:
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  بس همین بد که من کردم امروز   کس شما جنگ ترکان مجویید

بینیم که رستم یمسپاه ترکان به این ترتیب اجازه یافت تا به سرزمین خویش بازگردد. آنگاه برای نخستین بار 

 کوشد تا خودکشی کند:می

  پست که از تن ببرد سر خویش   دست یکی دشنه بگرفت رستم به

  ریختند ز مژگان همی خون فرو   آویختند بزرگان بدو اندر

  دود که از روی گیتی برآری تو   سود چه بدو گفت گودرز کاکنون

  ارجمند چه آسانی آید بدان   صدگزند تو بر خویشتن گر کنی

  بمان رنج با اوبماند تو بی   زمان اگر ماند او را به گیتی

  کیست به گیتی نگه کن که جاوید   سترفتنی وگر زین جهان این جوان

  265ترگ و سری زیر سری زیر تاج   مرگ شکاریم یکسر همه پیش

 

. داستان سهراب، بر مضمونی مشهور استوار است. کشمکش میان پدر و پسر، و چیرگی یکی بر 2 

ای از داستانهای عامیانه و روایتهای اساطیری است، که نبرد رستم و سهراب  ی مرکزی ردهدیگری، هسته

اساطیر خدایان، این روایت را بیش از همه در رود. در میان ای پرداخته و پیچیده از آن به شمار مینسخه

بینیم. اساطیر یونانی انباشته از داستانهایی هستند که در آنها والدین و فرزندان با هم درگیر قلمرو غرب می

رسانند. عطش کرونوس برای خوردن فرزندانش، و رستن زئوس از این شوند و یکدیگر را به قتل میمی
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قتل "ای مشهور از این ماجراست. در کنار این شدن پدر به دست وی، نمونه سرنوشت، و در نهایت کشته

، داستان بلعیده شدن همسر توسط زئوس، و زاده شدن دختری تناور مانند آتنا در سرِ پدر را هم داریم، "پدر

شهور گذارد. تراژدی اودیپ شهریار هم آنقدر مای دیگر از چیرگی فرزند بر پدر را به نمایش میکه نسخه

تر هم، اساطیر خدایان یونانی و رومی، دارد. در قلمروهای غربیهست که ما را از بازگو کردن کل ماجرا معاف 

در واقع یکی هستند و در دوران کالسیک روم با همان اساطیر یونانی روبرو هستیم که اسامی و حال و هوایی 

ایکینگ و ژرمن هم اساطیری داریم که از نظر بافت اند. کمی غربتر، نزد اقوام سلت و ومتفاوت به خود گرفته

تر و پراکندگی معنایی بیشتری دارند. در تمام با روایتهای آریایی کهن نزدیک هستند، ولی ساختاری ابتدایی

 دهد.این داستانها، پدری که توسط فرزندانش کشته شود، محور اصلی روایت را تشکیل می

هایی که به کشمکش پدر و پسر مربوط ویژه فراگیر بودنِ نسخهرواج اساطیری از این دست، و به  

شوند، باعث شده تا بسیاری از پژوهشگران این روایتها را بازتابی از ساختارهای اجتماعی یا روانی عام در 

ی آدمیان به شمار آورند. فروید، یکی از مشهورترین مفسران این اسطوره است، که به ویژه بر رواج میان همه

طیر پدرکشی تاکید دارد، و نبرد پدر و پسر یا مادر و دختر را به کشش جنسی فرزند به والد ناهمجنس و اسا

ی الکترا را ی اودیپ و عقدهرقابت ناخودآگاهش با والد همجنس تعبیر کرده و دو عبارتِ مشهورِ عقده

است که ظهور نمادهایی  ی اودیپ چندان مرکزیبرساخته است. در نگرش فرویدی، داستان پدرکشی و عقده

اش، قدسی مانند توتم قبیله یا مناسک مربوط به تابو نیز به این کنشِ پدرکشی اولیه، به ویژه در شکل آدمخوارانه

 شود.بازگردانده می

ی اودیپ شده، از جذابیت زیادی برخوردار است. نویسندگانی امروزه برخی از تفاسیری که از عقده 

اند، کالین و الکان ابعادی جدید و عمقی فلسفی را به این کلیدواژگان و تفسیرها افزودهمانند دلوز و گتاری و 

 اند. و آن را به ساختارهای بنیادینِ کنش متقابل، و زیربناهای غاییِ تعریف سوژه مربوط دانسته



269 

 

، یعنی کشمکش هرچند این برداشتها از دید من بسیار جالب و الهام بخش است، اما زمانی که به موضوعِ اصلی

ید کنم که از دید من، دانم. باید بر این نکته تاکربط میوالد و فرزند در اساطیر بازگردیم، این تفسیرها را بی

مفاهیم فرویدی  هایشان بر محورنوشتارهای عمیق و زیبایی مانند آنتی اودیپ دلوز و گتاری، که یکی از پایه

ین که برداشت ای غنی برای اندیشیدن هستند. با این وجود، انهی تحسین و زمییادشده استوار است، شایسته

 های یاد شده چقدر با اساطیر ارتباط دارند، جای بحث دارد.نوشتفروید یا تفسیرها و پی

ترین ر سادهتردید خاستگاهی جامعه شناختی دارند. این خاستگاه، داساطیر کشمکش والد و فرزند، بی 

رزند، روابط است از نظامی هنجار زدوده از روابط که نقشهای اجتماعی والد و فترین شکل، عبارت و مطمئن

یشان را به ی توزیع منابع در میانشان دستخوش اختالل است و بنابراین اقدرت میان این دو نسل، و شیوه

تاریخی های ی جامعه شناختی، در دورهدارد. این ساختار پایهرقابت، کشمکش، و درگیری با یکدیگر وا می

را رعایت  شوند. بنابراین اگر بخواهیم اصل منطقی خستزودگذری در کمابیش تمام جوامع کهنسال دیده می

 کنیم، باید این روایتها را به سادگی به شرایطی اجتماعی از این دست منسوب داریم.

ی این دست، جامعههای مهم روایتهایی از ، یکی از خاستگاه266امچنان که در نوشتاری دیگر نشان داده 

ی بالکان شکلی از فقر منابع، یونانی قرون هفتم تا سوم پ.م بوده است. از آن رو که در این دوران در منطقه

یعنی شاهنشاهی –ماندن نسبت به مرکزِ دنیای متمدنِ آن روزگار  "در حاشیه"در پیوند با انفجار جمعیت و 

هایی ی ساختارهای اجتماعی در یونانِ آن روزگار، نسخهوجود داشته است. به دلیل در هم پاشیدگ -ایران

                      
 .1388وکیلی،  266
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بسیار متنوع از داستانِ کشمکش والد و فرزند در کنار داستانهای نبرد دشمنانِ همخون در این قلمرو پرورده 

 شد، که بسیاری از آنها در سرزمینهای دیگر مورد وامگیری واقع شد.

ترین مضمون در روایتهای مربوط رین و برجستهچنان که فروید به درستی تشخیص داده است، مهمت 

شود. خاستگاه این درگیری آن است که مردان به کشمکش والد و فرزند، به درگیری پدر و پسر مربوط می

اند، و به خصوص شکلی از این درگیری در دربارها به شکلی سیاسی محور قدرت در خانواده و جامعه بوده

شده است. به همین دلیل ی پروردن روایتهایی همگانی میخورده و دستمایهبا سپهر عمومی جامعه پیوند می

کنم برداشت استاد بهار در این مورد که روایت رستم و سهراب از خاستگاهی یونانی سرچشمه هم، گمان می

به  گرفته است، در این حد درست است که مضمونِ بنیادینِ آن در یونان بیش از ایران رواج داشته و بنابراین

احتمال زیاد پس از هجوم یونانیان و مقدونیان به ایران زمین در این قلمرو رواج یافته است. با این وجود، 

این بدان معنا نیست که داستان رستم و سهراب در کل از یونانیان وامگیری شده باشد. وارسی بافت اساطیر 

م است که در اساطیر ایرانی نشانی از آن به دهد که در کل، چند قاعده بر این روایتها حاکیونانی نشان می

 خورد:چشم نمی

بازانی مانند که با بند خیمه شبنخست آن که بازیگر اصلی در آن خدایان هستند، و آدمیان به آدمکهایی می

کنند. تقدیر بر زندگی قهرمانان اساطیری مسلط است، و کردارهای انتخابی ایشان بیشتر آسمانی نقش ایفا می

ماند. در اساطیر ایرانی فایده برای رهایی از تقدیر محتوم میتالشهای مذبوحانه و دست و پا زدنهایی بیبه 

چنین وضعیتی وجود ندارد و کنشگر اصلی پهلوانان هستند و گهگاه از یاری یا دشمنی خدایان برخوردار 

کردارهای نیکش برای وی، یا شوند. گفتگوهایی مانند اعتراض گرشاسپ به حکم اهورامزدا و برشمردنِ می

دخالت زرتشت در حکم اهورامزدا و رهاندن او، نشانگر آن است که خدایان و آدمیان در این قلمرو همقد و 

 اند. شدهقامت و یار و یاور خدایان دانسته می
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نی را گیرد که اساطیر یوناقرار می -اما به گمان من نادرست –این دقیقا در مقابل برداشتی عام و رایج 

داند. اساطیر یونانی برعکس، بر محور کردار خدایانی ساده، بدوی، و انسان ریخت بنا نهاده مدارانه میانسان

آید. خودِ انسانها در این روایتها، موجوداتی حقیر نمایانه به چشم میشده است و تنها از این روست که انسان

ی معنایی نیز برخوردار نیستند. تقریبا تمام کردارهای "مرکز"و جبرزده هستند که حتی از انسجام شخصیتی و 

شخصیتهای اساطیری یونانی، واکنشی است به شرایط بیرونی که در نهایت توسط تقدیری آسمانی تعیین شده 

هایی توسعه نایافته و ابتدایی دانست "من"است. از این رو برعکسِ برداشت مشهور، قهرمانان یونانی را باید 

-اند. به همین دلیل هم کشمکشهای درونپیدا نکرده "مرکز"ز انسجام درونی، خودمداری کرداری، و که هنو

ی سرنوشتی محتوم هستند، نه انتخابهایی نتیجه -مانند داستان اودیپ و الکترا –خانوادگی در اساطیر یونانی 

 آزادانه.

شود، و کردارِ خودِ ی و خانوادگی تعیین میادوم آن که سرنوشت قهرمانان در اساطیر یونانی در بافتی قبیله

شود، یا برخورداری از نعمتی که قهرمانان متغیر اصلی آن نیست. تحمل عقوبتی که از گناه والدین ناشی می

ترین مضمون در این اساطیر است. در کل روایتهای یونانی شخصیتهایی را از کار نیکِ اجداد ناشی شده، رایج

خالف موجوداتی مانند جمشید و فریدون، به تنهایی و مستقل از دودمان و تبارشان گیرند که بردر بر می

یابند. این نیز ناشی از شوند و تنها در بافتی از کردارهای همخونان و نیاکان است که معنی میفهمیده نمی

فته است. در ها انعکاس یای یونانی باستان است، که در اسطورهدر جامعه "من"رشد نایافته بودنِ ساخت 

ای شان شویم که مستقل از بافت خانوادگی و قبیلهبرابر این مورد، در اساطیر ایرانی با شخصیتهایی روبرو می

اصوال نیاکان  -مانند داستان آرش، ضحاک، جمشید، افراسیاب، و... –قابل فهم هستند، و در بسیاری از موارد 

اند که در پرتو کردارهای پهلوان اصلی رنگ و خویشاوندان به عناصری فرعی یا از یاد رفته تبدیل شده

 اند.باخته



272 

 

. سوم آن که در اساطیر یونانی، عنصر معنا و قدرت بسیار کمرنگ، و عنصر بقا و لذت بسیار برجسته است

مانند خوردنِ چیزی، یا داشتنِ –قهرمانان برای زنده ماندن یا برخورداری از لذتهایی ساده و پیش پا افتاده 

کنند، و دعوای قهرمانان و به ویژه پدران است که کردارهای بزرگ خود را تولید می -چیزی، یا آمیزش جنسی

حالی است که متغیرهای قدرت و معنا در  و پسران به خاطر دستیابی به یکی از این دو عامل است. این در

اساطیر ایرانی رواج بیشتری دارند و پهلوانان معموال به خاطر پایبندی به ارزشهایی متفاوت، و گاه برای 

شوند. در اساطیر یونانی مرزبندی آشکارِ ایرانیان در مورد خوب دستیابی به قدرتهایی بزرگ، با هم درگیر می

شود، و محور اخالقی درونی استواری که به رفتارهای یک شخصیت انسجام ه نمیو بد بودن پهلوانان دید

 خورد.بخشد غایب است. از این روست که خواستِ معنا و قدرت نیز در ایشان به چشم نمی

ی درگیری بین پهلوانان نیز همواره با زور بازو مدار بودنِ اساطیر یونانی است که نتیجه -به خاطرِ همین بدن

خوان که محور شود. داستانی مانند گفتگوی اودیپ و ابوالهول، یا داستان رقابت آپولون و مردِ آوازهمی تعیین

اش رقابت دو شخصیت امری معنایی است، در اساطیر یونانی بسیار کمیاب است و در مورد مشهورترین نمونه

تردید از شرق وامگیری شده مصری مانند ابوالهول، بی -به خاطر حضور موجودی ایالمی -یعنی اودیپ–

ها به کمک زور بازو و قدرت عضالنی، بدان معناست که در اساطیر یونانی است.  تعیین سرنوشت درگیری

شود و این پسرِ تناور و جوان است که به خاطر درگیری والد و فرزند معموال با چیرگی فرزند ختم می

 شود. زورمندی بیشتر، بر پدرِ سالخورده چیره می

شود. چرا که متغیرهایی معنایی نیز در این قلمرو اهمیت دارند. از این رو ین الگو در اساطیر ایرانی دیده نمیا

بر خویشاوندان سالمندترشان چیره شوند،  -مثل ضحاک و منوچهر و کیخسرو–ممکن است در جایی جوانها 

 برعکس، سالخوردگان پیروزمندان میدان باشند.  -مانند مورد رستم در برابر سهراب و اسفندیار –یا آن که 
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و سهراب به شکل  تواند تا چند بند دیگر نیز ادامه یابد، داستان رستمبر مبنای این چهار ویژگی مهم، که می

شده باشد. چرا  نانیان وامگیریی آن از یواش ماهیتی ایرانی دارد. هرچند بعید نیست که مضمون اولیهکنونی

ی هسته وکه رواج داستانهای مربوط به درگیری والد و فرزند در یونان به راستی رواجی چشمگیر دارد، 

 سازد.مرکزی تقریبا تمام داستانهای مهم را بر می

هردو یل داستان رستم و سهراب، از آن رو که بخت در آن اهمیت دارد و رویارویی پدر و پسر بر خالف م

د توس، به گرِ استایابد نیز به اساطیر یونانی شباهت دارد. هرچند این موضوع در دستان معجزهتحقق می

م رستم و هم هگراییِ تند و تیزِ ایرانی نیز پیوند خورده است و ساختاری پیچیده را برساخته است. اراده

-ه میکلذت یا بقای خویشتن نیست  گذارند، و برایسهراب به سودای بزرگداشت دیگری پا به میدان می

یان از تنگناست جنگند. چنان که سهراب برای نشاندن پدر بر تخت شاهی قیام کرده، و رستم برای رهاندن ایران

 خیزد. که برمی

ز نبرد، اتدبیرهای این دو برای چیرگی بر حریف، کوششهایشان برای آشنایی با دیگری و شناختِ وی پیش 

ر چارچوب گذارند، همگی دبحث برانگیزی که هنگام کشتی گرفتن با هم به نمایش می و الگوی معماگونه و

 قرار دارند. "مداری-من"قواعدِ ایرانیِ 

های بسیاری از داستانهای مشابه توان خاستگاهبر مبنای همین تمایزِ میان اساطیر ایرانی و یونانی، می 

، طیف وسیعی از داستانهای 267خالقی مطلق اشاره کرده دیگر را در سایر تمدنها تشخیص داد. چنان که دکتر

تا  810درگیری پدر و پسر در اساطیر اروپایی بافتی با داستان رستم و سهراب شباهت دارند. بین سالهای 

                      
 .98-53: 1372خالقی مطلق،  267
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میالدی، نخستین نمونه از شعر پهلوانی به زبان آلمانی نوشته شد، که به کشمکش هیلدبراند و پسرش  820

. در این داستان، عناصری مانند مکر ورزیدنِ پدر، بازو بندِ پدر، چیرگی پدر بر 268شدهادوبراند مربوط می

 پسر و قتل نهاییِ پدر به دست برادرش وجود دارد که شباهتی بسیار با داستان رستم و سهراب دارد. 

الین و در همین حدود یعنی در قرن نهم میالدی، داستان دیگری در ایرلند پرورده شد که به درگیری کوکو

شد. این روایت نیز به آن خاطر که پدر در سفری به درباری بیگانه با شاهدختی پسرش کونالی مربوط می

داد، و در نهایت پسر را که نوجوانی ای )انگشتری( را برای شناسایی فرزند به مادر میآمیخت و نشانهمی در

 ، به روایت ایرانی شباهت دارد. 269کشتمی زورمند شده بود، به خاطر نام و ننگ و دفاع از شاهی غیرتمند

یگانه با زنی در بی ایلیا مورومِک را هم داریم که به همین ترتیب در سرزمینی از قرن یازدهم روسیه، اسطوره

جان او را  آمیخت و بعدها پسرش را نادانسته زخمی کرد، و چون بعدتر پسر مادرش را به قتل رساند و قصد

 کرد، وی را به قتل رساند. 

تان را به عنصری معنایی، داس در تمام این داستانها، چیرگی پدر بر پسر، و حضورِ معموال کمرنگِ 

م. هرچند نباید سازد، و دور نیست که این داستانها را متاثر از روایت ایرانی بدانیرستم و سهراب شبیه می

هایی از حتماال رگهازیاد است و  -ی آلمانی و ایرلندیبه ویژه نسخه –نادیده انگاشت که قدمت این اساطیر 

صری از داستان یافته است، که بعدتر با عنان در این مناطق نیز تکوین میاین داستان همزمان با ایران زمی

 ایرانی درآمیخته یا تکمیل شده است.

 

                      
268 Mackenzie, 1912:448 
269 Gantz,1981. 
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 توان به این شکل خالصه کرد:. داستان سهراب را می3 

 سهراب فرزند رستم و تهمینه دختر شاه سمنگان است. 

 م نبودند.به کوتاهی یک شب در کنار هبرخورد رستم و تهیمنه امری تصادفی بود و این دو جز مدتی  

 رسید نزد مادر رفت و بر هویت پدر خویش آگاه شد.سهراب وقتی به ده سالگی  

سهراب که دالوری نیرومند بود، سپاهی بسیج کرد و برای عزل شاه ایران و نشاندن پدر بر تخت به  

 سوی مرزهای ایران زمین حرکت کرد.

 ور نورس شادمان بود، سردارانش را با سپاهی به یاری او فرستاد.افراسیاب که از ظهور این جنگا 

فریب خورد و نتوانست  -گردآفرید –سهراب در دژی مرزی بر هجیر چیره شد، اما از دخترِمرزبان  

 به او دست یابد.

 کیکاووس رستم را برای دفع خطر او فراخواند و چون دیر به دربار رسید از او خشمگین شد. 

کاووس با پادر میانی گودرز آشتی کردند و همراه با پهلوانان ایرانی به سوی سهراب پیش رستم و کی 

 رفتند.

ای سهراب به همراه هجیر شبانه به اردوی ایرانیان رفت و کوشید تا رستم را بشناسد. اما هجیر با انگیزه 

 نیک هویت رستم را پنهان داشت.

را از پای  -ژنده پیل –رستم برای کسب خبر شبانه به اردوی تورانیان رفت و نادانسته برادر تهمینه  

 دانست.در آورد. او در میان نزدیکان سهراب تنها کسی بود که هویتش را می

رستم و سهراب در نبرد نخست همزور بودند و به ناچار از هم بریدند و به سپاهیان مقابلشان حمله  

 بردند. 

 این دو قرار گذاشتند تا در جایی بیرون دو اردوگاه با هم بجنگند. 
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در کشتی نخست، سهراب رستم را بر زمین زد، اما از او فریب خورد و با این بهانه که رسمِ کشتن  

 در اولین مبارزه پسندیده نیست، او را رها کرد.پهلوان 

 ای سر و تن را شست و نزد یزدان برای پیروزی دعا کرد.رستم در چشمه 

 در کشتی دوم رستم پیروز شد و پهلوی سهراب را به خنجر درید. 

ی تهاجم سهراب، در رستم برای گرفتن نوشدارو پیکی نزد کیکاووس فرستاد، اما او از ترس ادامه 

 دادن دارو درنگ کرد، تا سهراب درگذشت.

آسیب به سرزمین سهراب در دم مرگ از رستم خواست تا سپاه تورانی را کشتار نکند و ایشان را بی 

 خود باز گرداند. 

  

 

 

   

  



277 

 

 

 سخن پنجم: ساختار  پهلوانان شهید

 

دیگری هم در اساطیر شان را دیدیم، شخصیتهای . گذشته از سه پهلوان شهیدی که شرح زندگینامه1

گنجند. از میان ایشان، از همه مشهورتر فرود پسر سیاوش است که ایرانی وجود دارند که در این رده می

کرد و وقتی بود. فرود به همراه مادرش در دژِ در مرز ایران و توران زندگی می -دختر پیران –مادرش جریره 

وش عزم آن سرزمین را کردند، سرکشی کرد و به خاطر ایرانیان با سپهساالری توس برای گرفتن خون سیا

 ی مشاورزش تخوار، در برابرشان مقاومت به خرج داد و در نهایت به دست توس کشته شد. رایزنی نابخردانه

ای از وی در شاهنامه باقی مانده، سرخه پسر افراسیاب است که از ابتدا با پهلوان شهید دیگر که تنها سایه

کرد، اما نتوانست جلوی این فاجعه را بگیرد. وقتی ایرانیان به رهبری رستم برای مخالفت میکشتن سیاوش 

اش با سیاوش برای توس سخن خونخواهی سیاوش به توران تاختند، او اسیر شد و وقتی در مورد دوستی

زد، او را درست گفت، سپهساالر ایران از خونش گذشت. اما رستم که عزم کرده بود تبار افراسیاب را براندا

مانند سیاوش سر برید. نام او یعنی سرخه، در واقع همان سهراب است و این که رستم دو پهلوان یا نام 

 کشد، جای تحلیل دارد.را که هر دو هم جوان و بیگانه بودند را می "سرخ"

و  شخصیت نامدار دیگر، اغریرث است. اغریرث پسر پشنگ و برادر افراسیاب بود، و در اوستا 

شاهنامه به نیکی از او یاد شده است. او از سویی با دانش پزشکی و درمانگری پیوند داشت، و از سوی دیگر 

در نبردهای ایران و توران در عصر منوچهر نقشی ایفا کرد که در نهایت به شهید شدنش منتهی شد. زمانی که 

اه و پهلوانانش را اسیر کرد و ایشان را در افراسیاب به ایران زمین تاخت و منوچهرِ نوجوان را شکست داد، ش
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دژِ پتشخوارگر به بند کشید. اغریرث در این هنگام به حکومت این منطقه گماشته شده بود و مسئول حفاظت 

از اسیران را بر عهده داشت. کمی بعد، افراسیاب تصمیم گرفت اسیران ایرانی را به قتل برساند، و از این رو 

رث گسیل کرد. اغریرث که از این رفتار ناجوانمردانه ناراضی بود، منوچهر و سردارانش کسانی را به نزد اغری

را آزاد کرد تا به ایران باز گردند. افراسیاب وقتی از این قضیه خبردار شد، چندان خشمگین شد که برادر را 

شباهتی با رفتار  به قتل رساند. این کردار اغریرث در رهاندن اسیران از اعدام و عقوبت شدنش بابت آن

سیاوش دارد و چه بسا که این عنصر در  شاهنامه از داستان اغریرث گرفته شده و به ماجرای سیاوش افزوده 

 شده باشد. 

دهد. نامش هم در اوستایی در اوستا، از اغریرث با صفتِ نَرَوَ یاد شده که مردانه و نیرومند معنا می 

است و  "ی تیزتکی گردونهدارنده")گردونه( ساخته شده که به معنای  از دو بخشِ اغرَه )پیش رونده( و رَثَه

اش در مقام پزشکی ی ارتشتار است. از این رو روشن است که جدای از کارویژهاز نامهای رایج در طبقه

مقدس، جنگاوری دلیر هم بوده است. ارج و ستایش اوستا از او به قدری است که در بندهای مربوط به 

های کیخسرو و هوم برای دستگیری و کین کشی از افراسیاب، او هم اشاره شده و یکی از انگیزه سیاوش، به

گرفتن انتقام او دانسته شده است. این در حالی است که اغریرث از تبار کیانیان نبود، و به شخصِ دیگری که 

ای در این بندها هیچ اشاره -ریعنی نوذ–از همین تبار بود و اتفاقا به دست افراسیاب هم به قتل رسیده بود 

وجود ندارد. بنابراین آنچه که اغریرث و سیاوش را در بندهایی مشترک از اوستا گرد آورده، مقام واالیشان به 

 عنوان پهلوانانی شهید بوده است. وضعیتی که به هر دلیلی نوذر از آن برخوردار نبود. 

یر، درنگ بیشتری باید کرد. زریر، از این نظر که در مورد شهید پنداشتنِ پهلوانان دیگری مانند زر 

آید، به ی شهسواری جادوگر از پای در میشود و با نیزهدالور و نیرومند است و مردانه با دشمن روبرو می

ماند. همچنین این نکته که در زمان کشته شدنش تنها پسرش بستور کودکی بیش نبوده، نشان شهیدان می
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توان به او نسبت داد. اما او بر خالف سایر پهلوانان شهید، ی جوان بودن را هم میدهد که صفت شهیدانهمی

در میدان جنگ و در شرایطی که نبردی به نسبت برابر در جریان بوده، کشته شده است، و از این رو داستان 

ای که به داستان خهای اولیه از پهلوانان شهید دانست. نسباید نسخه -که البته بسیار کهنتر هم هست –او را 

ای به مضمونهایی تکمیلی مانند سیاوشِ اوستایی شباهت دارد، و مانند داستان سهراب و سیاوشِ شاهنامهکی

 درگیری با پدر و یا عشق مادرخوانده چفت و بست نشده است.

 

ایران  ی وخش ترک کنند و به. قرنها پیش از آن که ایرانیان سرزمین اصلی خود را در شمال دریاچه2 

ی جنوب غربی ایران زمین پدیدار شده بودند، زمین بکوچند، نخستین تمدنهای کشاورزی که در گوشه

از آن داستان  ای از روایتِ شهید را در قالبی دینی پدید آوردند، که چنان که اشاره شد، کهنترین نسخهنسخه

 دوموزی یا تموز است. 

ی خود را در مورد خدای تمدنهای دیگرِ همسایه با سومر نیز اساطیر ویژهتردیدی در این نکته وجود ندارد که 

ای مانند اند. چرا که ساخت زندگی کشاورزانه در همه جا مشترک است و عناصر معنایی محوریشهید داشته

رستاخیز گیاهان در بهار و کشته شدن شخصیتی محبوب در جوانی نیز مضمونهایی هستند که در تمام جوامع 

هایی توان ردپای نسخهنمایند. در مورد اساطیری مانند اوزیریسِ مصری و آدونیس فنیقی، میتکرار رخ می به

 دیگر از داستان پهلوان شهید را باز یافت. 

ی خدای شهید به تدریج با رسوخ عناصر آیینی زرتشتی و باورهای ایرانیِ متکی در ایران زمین اما، اسطوره

گرایانه و اخالقی منتهی شد و با عمل قربانی پیوند خورد. یعنی کم کم ایزد عبیری ارادهی فردی، به تبر اراده

داد و از کشاورزی به صورت موجودی نیکوکار و ایثارگر فهم شد که خود را برای خیری برتر به کشتن می
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ت و خوشی شد و بار دیگر پس از دورانی از مرارت و سختی نعمخون یا جسد وی، عنصری گیاهی زاده می

 آورد. را برای مردمان به ارمغان می

این پیوند شهادت پهلوانان و نیکبختیِ فرجامین را شاهرخ مسکوب در کتاب زیبایش در مورد سیاوش، به 

وی در  یزایش مجدد و نیرومندانه کند که انهدام وجود مادی فرد در گیتی، را در کنارِ دیالکتیکی منسوب می

تمایز میان جهان مادی و معنوی، و جمِ گیتی/ مینو است  سازد. یعنی از دید مسکوب،جهان مینویی ممکن می

سازد. پهلوان با رخت بربستنِ نابهنگام و مظلومانه از گیتی، در قلمروی که شهادت پهلوانان را معنادار می

 .  270د رسیدکند که در نهایت بازتابش به گیتی هم خواهمینویی برکتی نو و معنایی تازه را خلق می

هید را با شی خدای احتماال چنین تعبیری از انعکاس مینویی و الهوتیِ مرگ قهرمان است که پیوند اسطوره

ی یهودی گناه نخستین، داستان اخالق سامی/ عبری ممکن ساخته است. خدای شهید در ترکیب با نسخه

ازسازی بخود بود، و هدفش به جای مسیح را پدید آورد، یعنی ایزدِ شهیدی که کنشِ مهمش قربانی کردن 

ر فراز خدایشان را ب-زندگی گیاهی، بخشوده شدنِ گناه نخستینِ آدم بود. چنان که مسیحیان باور دارند پیامبر

که این تپه گور  اند. نام این تپه به معنای جمجمه است، و باور عمومی بر این بودهی جلجتا مصلوب کردهتپه

اساس این  آسا داشته است. بری وی بوده، که گویا بدنی غولکل تپه جمجمه حضرت آدم بوده و به روایتی

د، و در ی درخت خرد خورده بوآلودِ آدم ریخت که از میوهی گناهروایت، خونِ عیسای شهید بر جمجمه

 نتیجه گناه او را شست. 

                      
 .73-71 :1370مسکوب،  270
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ه آنها مجالی دیگر را ی خدای شهید نیز وجود داشته و دارد، که پرداختن بهای دیگری از اسطورهنسخه

ی پهلوان شهید با آنچه طلبد. اما آنچه که در اینجا شایان اهمیت است، آن است که الگوی عمومی اسطورهمی

دهد. ای زمینی شده و حماسی از آن را تشکیل میبینیم همخوان است و اصوال نسخهکه در ایزدان شهید می

ی تمدنهایی ت که عنصر رستاخیز را از اساطیر کشاورزانهشخصیت پهلوان شهید، در نتیجه، منشی دورگه اس

 بسیار کهن مانند سومریان وامگیری کرده است، و عنصر پهلوانی را از اساطیر کهن آریایی برگرفته است. 

ی سیاوش، قاعدتا باید عصر هخامنشی باشد که روایتِ ساده و سرراستِ پهلوانیِ زمان تکامل اسطوره 

ی ثبت شده در شاهنامه ی ایزدگونه و کشاورزانهی این دوران، به نسخهفرهنگی گسترده اوستا، در طی تبادل

توان به عصر اشکانی و به ویژه دوران ساسانی مربوط تبدیل شد. داستان سهراب و فرود و سرخه را نیز می

ابرپهلوان ایرانی  ی این شخصیتها گرداگردِ اینی رستم در این زمان پدید آمد و همهدانست. چرا که اسطوره

 اند.چیده شده

اند، ی همگن از اساطیر ایرانی که از جوش خوردنِ معانی میانرودانی و اوستایی برساخته شدهدر این مجموعه

ی آرش است. آرش، برخالف آنچه که در مورد سیاوش، سهراب، تنها یک استثنا وجود دارد، و آن هم اسطوره

پرتفصیل و روشنی ندارد. تمام روایت او به یک کنش منفرد یعنی پرتاب بینیم، داستان و سایر شهیدان می

کند. او از این نظر حتی به گاوِ مرزبان که در شود که مرز ایران و توران را از نو برقرار میتیری مربوط می

 د. کرد و به همین دلیل کشته شد نیز شباهتی داردوران کیکاووس مرز میان ایران و توران را تعیین می

از این رو، به گمان من پیش از رسیدن اساطیر قبایل ایرانی به میانرودان، و قبل از آن که ترکیبی از جنس 

تر از این داستان در میان اقوام ایرانی وجود داشته است، که ی سیاوش پدید آید، شکلی کهنتر و سادهاسطوره

کرده، که به خاطر ته و مهمِ پهلوانی اشاره میی آن است. این اسطوره، احتماال به کنش برجسآرش بازمانده

ای که به قربانی شدنِ همان کنش جان خود را از دست داده است. یعنی در برابرِ الگوی میانرودانیِ کشاورزانه
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ای داد، نسخهی او را با خاک مورد تاکید قرار میی بارور سازندهکرد و رابطهای ایزدی شهید اشاره میدوره

از همین ماجرا در میان قبایل ایران شرقی رواج داشته است که به کنش نمایان پهلوانی مربوط  کوچگردانه

شده که کاری بزرگ و درخشان را انجام داده و جان خود را بر سر این کار نهاده است. این داستان پس از می

دی این سرزمین گره خورد و ظهور دولت متمرکز و نیرومند هخامنشیان در ایران به جغرافیای ایرانی و مرزبن

 امروزینش را به دست آورد. یپرستانهداللت میهن

 

توان به ی سه تن از مشهورترین پهلوانانِ شهید اساطیر ایران، به سادگی می. با مرور زندگینامه3

ز قابل شباهتها و ساختار مشترک میان ایشان پی برد. این ساختار در مورد بسیاری از پهلوانان شهید دیگر نی

 تشخیص است. 

 توان یافت عبارتند از:های مشترکی که در میان پهلوانان شهید میجنبه

ی پهلوانان شهید دورگه هستند. در مورد تبار آرش خبر چندانی نداریم، جز آن که اوستا او را ایرانی الف( همه

ی دختری تورانی بودند و زاده داند و گویا استثنایی در ادعای این بند باشد. سیاوش و پسرش فرود اما،می

رساندند. سهراب نیز به همین ترتیب از آمیزش شاهدخت سمنگان و پشت پدری خویش را به کیکاووس می

فرستد، اند و افراسیاب برایش سپاه میدانستهشود و با توجه به آن که بعدها سهراب را تورانی میرستم زاده می

در قلمرو توران قرار داشته است. در این بین، تنها اغریرث و زریر شود که در آن مقطع سمنگان معلوم می

 هستند که تباری خالص دارند و به ترتیب تورانی و ایرانی هستند.  

اش مدام ی آنها از نوعی معصومیت و بیگناهی برخوردارند. سیاوش در کل داستانِ پیچیدهب( همه 

اهانی مانند خیانت به پدر، شهوترانی، کینه جویی و انتقامگیری تواند به گنگیرد که میدر موقعیتهایی قرار می

)عقوبتِ سودابه(، خیانت به هم پیمان )گروگانهای تورانی(، و بدعهدی نسبت به حامی خود )افراسیاب( 
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های اندکی که در موردش وجود دارد، پرهیزد. در مورد آرش با توجه به دادهآلوده شود. اما همواره از گناه می

ای به گناهکار بودنش در دست نیست. سهراب نیز با وجود جوش و توان گفت که اشارهاین را می فقط

کشد، ی ایرانی را نمیشود. او هجیر و سایر پهلوانان شکست خوردهاش به گناهی آلوده نمیخروش جوانانه

را هم در شرایطی که  کند، و حتی حریف نیرومندی مانند پدرشهنگام فتح ایران زمین مردم را کشتار نمی

ی او نیز پایان یافتن جنگ ایرانیان و تورانیان و ریخته رساند. آخرین خواستهاش را دارد، به قتل نمیتوانایی

 نشدن خونِ بیشتر است. 

کند، و زریر هم که در دین زرتشتی شخصیتی مقدس و اغریرث نیز از کشتن اسیران ایرانی خودداری می

ی خطاکار است که این شود. در این میان فرود به خاطر کشتن پسر توس تنها نمونهمیعاری از گناه دانسته 

شود. در کل، ویژگی پهلوانان شهید، قرار گرفتن در موقعیت تدبیرش مرتکب میخطا را نیز به اندرز مشاور بی

 گناه، و بیگناه ماندن است. 

و در اثر خیانت یکی از نزدیکانشان کشته  ی پهلوانان شهید به نوعی با خیانت ارتباط دارندپ( همه 

ای در موردش نداریم. سیاوش با شوند. باز در این مورد به ظاهر آرش استثناست، یا دست کم ما دادهمی

مهری و تندی پدرش، خیانت جدِ مادرش )گرسیوز(، و خشونت پدرخوانده اش )سودابه(، بیخیانت نامادری

ی افراسیاب به ایران شود. سهراب به خاطر حیلهبه سوی مرگ رانده میو پدرزنش )افراسیاب( گام به گام 

خورد، و به خاطر شناسد، به خاطر مکر پدرش زخم میکشد، دروغگویی هجیر پدرش را باز نمیلشکر می

تر بازد. فرود در این میان از همه جوانمردانهی کیکاووس و فرستاده نشدنِ نوشدارو جان میرحمانهتدبیرِ بی

 جویی توس است و بر خالف دستور صریح برادرش کیخسرو.شود، اما مرگ او نیز به خاطر کینهکشته می

ی خویش دارند. سیاوش به دست پدرخوانده و ی پهلوانان شهید ارتباطی نزدیک با کشندهت( همه 

فرود نیز  کشد ورسد. اغریرث را برادرش میشود، و سهراب به دست پدرش به قتل میپدرزنش کشته می
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تر است، چون خود را با کنش خویشتن به شود. ماجرا در مورد آرش پیچیدهتوسط سپاه برادرش کشته می

 دهد. کشتن می

شوند. سیاوش که سالمندترینِ ایشان است، در زمانی کشته ی پهلوانان شهید در جوانی کشته میث( همه

ای شود. در مورد آرش اشارهر دوازده سالگی کشته میشود که هنوز فرزندش به دنیا نیامده است. سهراب دمی

دانیم که پهلوانی جوان بوده است. اغریرث و زریر سالمندترینِ پهلوانان به سن و سالش وجود ندارد، اما می

 شهید هستند، که آنان نیز با این وجود نباید از مرز میانسالی فراتر رفته باشند. 

هایت دستاوردی نیکو به همراه دارد. آرش با فدا کردن جان خویش مرز ی پهلوانان شهید در نج( قتل همه

پهلوانی آرمانی مانند  -ایست بر زایش شاهکند و مرگ سیاوش و فرود مقدمهایران و توران را بازسازی می

کیخسرو و پیروزی همیشگی ایرانیان بر افراسیاب. مرگ زریر به شکست نهایی تورانیان، و مرگ اغریرث به 

شود. در این میان، ماجرای سهراب تا حدودی متفاوت است. چرا که ندن منوچهر کیانی از مرگ منجر میرها

مرگ او به ظاهر هیچ پیامد نیکویی در بر ندارد و از این روست که دریغِ مرگ وی از همه بیشتر است. 

 ی پهلوانان تاکید کند. خواسته با پرداختن تصویر سهراب، به بدفرجام بودنِ شهادت نهایفردوسی گویی می

خورد. یکی از آنها، پیوند ی دیگری هم به چشم میدر میان برخی از پهلوانان شهید، الگوهای پراکنده 

دهد. سیاوش، نامی بر خود ایشان با رنگ سرخ و سیاه است، که ارتباط ایشان با مرگ و خون را نشان می

د. همچنین روایت شده که سیاه پوشیدن رسمی است که از دهدارد که سوارکار سیاه یا جنگاور سیاه معنا می

عزای وی آغاز شده است. از سوی دیگر، سهراب به معنای سرخ تن است و این تقریبا همان نامی است که 

نماید که پیوندی از جنس رنگ در میان این شخصیت و سرخه پسر افراسیاب هم دارد. بنابراین چنین می

ی سیاوش است و شاید به همین فته نماند که حاجی فیروز، که شکلِ عامیانه شدهمرگ وجود داشته باشد. ناگ

 کند.ای سیاه دارد و لباسی سرخ بر تن میدلیل هم چهره
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. الگوی رایج دیگر، ارتباط ایشان با زنان است. معموال پهلوانان شهید ارتباطی خاص با مادر خود 4 

شوند شوند. سهراب و فرود نزد مادر خود پرورده میمند نمیبهرهدارند، و در کامجویی از زنان خویش چندان 

گذرد، جای خود را به استادی نامدار مانند رستم شوند، و مادر سیاوش وقتی در میو دور از پدر بزرگ می

اش هم شایان توجه است، چرا که اگر کمی اش با نامادریدهد. سیاوش همچنین به دلیل ارتباط ویژهمی

کند. ه قضیه نگاه کنیم، ارتباط نزدیک با مادر را با تابوی ارتباط و ناکامی ناشی از پرهیز ترکیب میفرویدی ب

 ندارد.  "خانوادگی"ارتباط این شخصیتها با زنانشان نیز چندان کامل نیست و در کل ساختاری رسمی و 

ن شاهنامه است که دو زن دارد. ترین پهلوان شهید است، از معدود پهلواناترین و پرداختهسیاوش که برجسته

بیند و خیلی زود پس از ازدواج با ایشان و پیش از او از هر دو زنِ خود فرزندانی دارد، اما هیچ یک را نمی

ماند. در مورد آرش شود. سهراب نیز با ترفندی از کامجویی از گردآفرید باز میزاده شدن پسرانش کشته می

تنها استثنا در این بین فرود است که در دژ خویش، هشتاد کنیزِ زیبارو داشته  ای وجود ندارد، وو اغریرث داده

اندازد، پهلوان سالخورده را که پیاده از میدان نبرد باز ها وقتی با تیر اسبِ سپهدار توس را از پای میو همان

ویری تکان دهنده به کنند، و بعد از اندک زمانی که ایرانیان دژ را تسخیر کردند، در تصگشت تمسخر میمی

 ی مشرف بدان پرتاب نمودند. همراه مادر فرود دسته جمعی خودکشی کردند و خویش را از باالی دژ به دره

رستم و پیران  –اش الگوی دیگر، ارتباط ایشان با عنصرِ پدر است. سیاوش با پدرش و سه پدرخوانده 

کند، و الگویی مشابه متوالی از مهر و قهر را تجربه می هاییای پیچیده دارد. با پدرش دورهرابطه -و افراسیاب

را در مورد افراسیاب نیز دارد. پیران و رستم که حامیان و استادان و پدرخواندگان خیرخواه او هستند، همواره 

ای دورتر از کیکاووس و افراسیاب قرار دارند و ارتباطشان با وی کمتر رسمی، و کمتر فرادستانه در فاصله

  است.
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ورزد، که ندانسته به خودِ رستم هم در میدان نبرد سهراب نه تنها به تصویر خیالی پدرش مهر می 

شود. در مورد آرش و پدرش طبق معمول چیزی کند، اما در نهایت به دست همو کشته میمحبتی حس می

به اشتباه به دست  توان همین ادعا را تکرار کرد. چرا که یکیدانیم، اما در مورد سرخه و فرود مینمی

رسد. اغریرث هم هرچند شود، و دیگری به اشتباه به خاطر گناهِ پدرش به قتل میخونخواهانِ پدرش کشته می

شود، اما گویی پشنگ نیز با این کیفر موافق است، چرا که اثری از کشمکش میان او به دست برادر کشته می

چند در شاهنامه درگیری لفظی کوتاهی بر سر این خورد. هرو افراسیاب بر سر مرگ پسرش به چشم نمی

 گیرد. قضیه در می

توان افزود که این پهلوانان شهید در غیاب پدر دست کم در مورد سیاوش و سهراب و فرود، این نکته را می

 شوند. در ضمن، پیوند پدر و مادر ابرپهلوانان نیزبالند و بزرگ میشان میو در سرزمینی دور از وطن پدری

امری نامنتظره و تا حدودی تصادفی است. مادر سیاوش زنی اشرافی از تورانیان است که به خاطر رانده شدن 

یابد. مادرِ سهراب، شاهدختی است که در از خانه و اسیرِ پهلوانان ایرانی شدن، به شبستان شاه ایران راه می

کند، به همین ترتیب فرود اده، پیشدستی میپیشنهاد مهرورزی به رستمی که بنا به تصادف گذارش به آنجا افت

ی ازدواج پهلوانی ایرانی و دختر وزیری تورانی است که در شرایطی بحرانی و غیرعادی با هم نیز نتیجه

های کهنتر توان فرض کرد که مادرشان در نسخهکنند. دست کم در مورد سیاوش و سهراب میبرخورد می

 اند.  ی دربارهای تورانی جای گرفتهاند که بعدها در زمینهبودهای پریزاده

بر این مبنا، اگر بخواهیم الگوی خانوادگی پهلوانان شهید را خالصه کنیم، به چنین تصویری دست  

 یابیم: می

شود. او شاید به پهلوان شهید، موجودی دورگه است که از پیوند یک پدر ایرانی و یک مادر انیرانی زاده می

همین دلیل، با عنصر پدر درگیر مسئله است، و ارتباطی ویژه و نزدیک با عنصر مادر دارد. کشمکش با پدر و 
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مین پدری، و درگیری وی با هویتِ پدری ی ویژه با مادر در نهایت به کنده شدنِ پهلوان شهید از سرزرابطه

شود. آنگاه، نیروهایی که با پدر پیوند دارند، در جریان کشمکشی آغشته به خیانت، بر پهلوان شهید منتهی می

آورند. با این وجود، کشته شدنِ پهلوان شهید امری با برکت است و به شوند و او را از پا در میچیره می

 شود.یها منتهی میچیرگی نیروهای خوب بر بد

ای است که حضورِ برانگیز میان پهلوان شهید و نظامِ هنجارسازِ خانواده، شالودهی مسئلهاین رابطه 

کند. ابرپهلوانی که از پیوند تصادفی و زودگذرِ پدر و شکننده و دغدغه برانگیزِ وی را در جهان تعیین می

شود، که در نهایت او را از میان خواهد مکشی پرتاب میی مرز کشمادری ناهمخوان زاده شده است، در میانه

برد. پهلوان شهید همواره موجودی بیگناه، جوان، و محبوب است. همواره نرینه است، شور و شر جوانی و 

خودنمایی و سرمستی جوانی را با دالوری و زور بازوی فراوان گرد آورده است، و معموال به خاطر هنرنمایی 

شود. کمانِ افراسیاب را دشمنان و الف و گزاف زدن در مورد خود، مورد حسد واقع می در نزد رقیبان و

گیرد که آماج شدنِ ای از کنشها قرار میاش با تورانیان، در همان ردهبازیکشیدنِ سیاوش و چوگان و نیزه

ترِ ر و متیناسبِ توس توسط فرود، و اسیر شدن هجیر و رها شدن رستم به دست سهراب. حتی کردار کهنت

 های خویش را در خود نهفته است. آرش نیز عنصری از نمایش توانمندی

ی مرزِ دو نیروی مخالف داری درخشان و زیباست که در میانهی دنبالهپهلوان شهید همچون ستاره 

رد این دو سازد. اما در نهایت در سیالب نبی خود میکند و همگان را شیفتهبرای زمانی کوتاه پرتوافشانی می

 گذارد، و شرایطی را که معموال به نفع نیروهای نیک است.میرد، و دریغی را باقی میحریف فرو می

  

هایی روشن و صریح پهلوان را با پهلوان شهید مقایسه کنیم، به گزاره -. اگر بخواهیم شخصیت شاه5

 های شباهت این دو شخصیت عبارتند از:رسیم. مهمترین جنبهمی
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 پهلوان، مانند پهلوان شهید، موجودی نیکوکار، و خوب است.  -اهالف( ش 

 یابند.شان شهرت میب( هردوی این شخصیتها به خاطر زورمندی و قدرتشان، و کارهای نمایان 

پ( مضمونِ خیانت نزدیکان در میان شاه پهلوانان هم وجود دارد، اما به ندرت به آسیب دیدن  

ان فریدون برای قتل ایرج، یا خیانت شاه هاماوران و اسیر شدن کیکاووس، شود. خیانت پسرخودشان ختم می

 هایی از این رده هستند. نمونه

با این وجود، در میان این دو نظام شخصیتی تفاوتهایی جدی نیز وجود دارد. برخی از این تفاوتها،  

ضاد در یک نظام معنایی باشند. شوند. یعنی گویی این دو قطبهایی متهایی منظم مربوط میی جمبه دو سویه

ماند و برای زمانی شاه پهلوان بر خالف شهید، مردی معموال سالمند است که تا دوران پیری زنده و برقرار می

های نمایانی در کند. درست برعکسِ پهلوان شهید، کامجویی موفقیت آمیز و پیروزیبسیار طوالنی زندگی می

شان و از در به دری و دشواریهای زندگی پهلوان شهید اثر چندانی در زندگیشود، پهلوان دیده می -زندگی شاه

شوند و آشکارا به پهلوانان بر خالف پهلوانان شهید در مرز دو نیروی متعارض زاده نمی-شود. شاهدیده نمی

تعلق دارند. ارتباطشان با عنصر پدر نیرومند است، و  -یعنی طرفِ ایرانی و خوبِ ماجرا –یکی از دو طرف 

پهلوان به همین دلیل -شود، و یا حالتی رنگ باخته دارد. شاهعنصر مادر در موردشان یا مورد اشاره واقع نمی

یح و قاطع است و بر کند. مرز میان دوست و دشمن برایش صربا دشمنش ارتباطی ویژه و نزدیک برقرار نمی

 گذراند. رود و ماجراهای خود را از سر میخطوطِ ناشی از این مرزبندی پیش می

یازد که پهلوان بر خالف شهید، گناهکار نیز هست و معموال به گناهی مهم و بزرگ دست می-شاه  

نیز هست و کنشِ شود. گذشته از این، شاه پهلوان تا حدودی ایزدگونه منجر به دور شدن فره از وی می

اش با خصلتهای انسانی موجوداتی مانند سهراب و فرود قابل مقایسه نیست. هرچند سیاوش سازنده و آفریننده

بخشی از این صفت را در مورد نقشش هنگام ساختن سیاوشگرد، وامگیری کرده است، که شاید یادگار دورانی 
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پهلوانی دانست که به -توان شاهدر کل، سیاوش را میشده است. دانسته می اوستایی باشد که پادشاهی کیانی

 تدریج به پهلوان شهید تبدیل شده است و پیچیدگی و بارور بودن داستانش هم از این روست.

توان دید که کیخسرو، با مرور آنچه که در مورد ساختار پهلوانان شهید گفته شد، به روشنی می 

پهلوانان موجودی گناهکار نیست.  -کیخسرو بر خالف سایر شاهشخصیتی بینابینی است. چنان که دیدیم، 

عمر به نسبت کوتاه او، پرهیزگاری و بیگناه بودنش، و تقدسی که دارد، نشانگر آن است که نوعی وامگیری 

پهلوانان  -در جهت عکس هم در کار بوده است. یعنی همانطور که سیاوشِ شهید از برخی از خصلتهای شاه

پسرش کیخسرو هم برخی از ویژگیهای پهلوانان شهید را به دست آورده است. به عنوان برخوردار است، 

اش و معصومیتش ماند و عمر کوتاهش و جوانیمثال، ناپدید شدنش در کوهستان به شکلی از شهادت می

 همه یادآور شخصیت سهراب و سیاوش است.

 

چگرد/ شهرنشین به شکلی نمادین روبرو ی پهلوان شهید، برای نخستین بار با جمِ کو. در اسطوره6 

اند، در اصل دانیم که داستانهای حماسی شاهنامه، که بر محور نبرد ایرانیان و تورانیان استوار شدهشویم. میمی

کنند، که هردویشان برای دیرزمانی در میان اقوام ایرانی هوادارانی درگیری میان دو سبک زندگی را بازگو می

ود قرن هفدهم پ.م به بعد که قبایل ایرانی اسبِ بزرگِ امروزین را اهلی کردند، این امکان داشته است. از حد

فراهم آمد که مردی جنگاور بر اسب بنشیند، و به این ترتیب فن سوارکاری ابداع شد. فنی که پیش از آن تنها 

ولیه در دست نخستین موج رانی با اسب شناخته شده بود. این فنِ ابه شکلی ناقص، و بیشتر در شکل گردونه

ای در ایران زمین از قبایل آریاییِ مهاجر، قدرت نظامی هراسناکی پدید آورد و به ظهور دولتهای هیتی و میتانی

 و آناتولی منتهی شد. 
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-پیدایش فن سوارکاری، ظهور سبک جدیدی از زندگی را ممکن ساخت، که کوچگردی نامیده می 

داری بزرگ مقیاس استوار بود. اعضای سوارکار قبیله امکان حرکت در ابعادی شود. زندگی کوچگردانه، بر رمه

هایی پرشمارتر را داشتند. از هایی بسیار بزرگتر، و پرورش رمهبسیار وسیعتر، و در نتیجه محافظت از چراگاه

از زندگی هایش از مرتعی به مرتعی فراهم آمد، و این سرآغاین رو امکان کوچ مداوم قبیله به همراه رمه

 کوچگردانه بود.  

شان به رمه و در نتیجه مرتع، و قبایل کوچگرد، به دلیل جمعیت متحرک بزرگشان، وابستگی 

بردند. خشکسالی و تخریب شناختی، همواره در وضعیتی شکننده به سر میشان به متغیرهای بومحساسیت

ی بزرگ ایجاد توانست بحرانی برای یک قبیلهمراتع به همراه واگیردار شدنِ بیماریهای دامی، به سادگی می

کند. در این شرایط، یکی از راههایی که در برابر قبایل کوچگرد وجود داشت، حمله به مراکز شهریِ ثروتمند 

و غارت منابع آنها بود. این را باید در نظر داشت که قبایل کوچگرد با جمعیت سوارکار بزرگ خود، اصوال 

اند که همچون نیرویی ی تاریخ ایران، همین قبایل بودهشدند و بخش عمدهب مینیروی نظامی مهمی محسو

 اند. سیاسی بر ایران زمین حکم رانده

ای که در ابتدای قرن دوازدهم پ.م به ایران زمین کوچیدند، همگی کوچگرد بودند. رواج قبایل ایرانی 

ی زندگی در ایرانیان ود، نشانگر بافت کوچگردانهشفراوان نامهایی که به اسب، شتر، و دامهای دیگر مربوط می

نخستین است. با این وجود، قبایل سوارکار ایرانی در این سرزمین از دو راهِ استخدام شدن در شهرهای 

ی جوامع مستقر ی نظامی، یا یکجانشین شدنِ تدریجی در حاشیهی نخبهتر، و تبدیل شدن به یک طبقهکهنسال

اخت و تازِ خاصی به تدریج سبک زندگی کشاورزانه را پذیرفتند. آیین زرتشتی، در در این منطقه، بدون ت

تنشِ اجتماعیِ ناشی از پذیرفتن این سبک زندگی جدید یا پایبند ماندن به سنن کوچگردی بود که شکل 



291 

 

دید در ترگرفت، و به شکلی قاطع اخالق و جهان بینی نوینِ مربوط به زندگی کشاورزانه را تبلیغ کرد، و بی

 یکجانشین شدنِ قبایل ایرانی و ساماندهی معنایی زیست جهانِ ایشان در شرایط نو، تاثیری به سزا را ایفا کرد.

قبایل ایرانیِ ساکن در اطراف ایران زمین، اما، به این سادگی به سبک زندگی کشاورزانه دسترسی  

از آن بودند که بتوان از آنها چیزی یاد گرفت، یا تر تر و ناتواننداشتند. جوامع کشاورز در این قلمرو پراکنده

در وضعیتی برابر با ایشان وارد مذاکره شد و به استخدامشان در آمد. در قلمروهای پیرامونی ایران زمین، 

شدند، و از این شهرها مراکز انباشت ثروتی بودند که در میان قبایل کوچگردِ قدرتمندتر دست به دست می

 گشت.رانیان و تورانیان، به کشمکش دو سبک زندگی متفاوت باز میرو درگیری میان ای

پهلوانان ایرانی، در شکل سنتی خود شخصیتهایی زرتشتی، و بنابراین شهرنشین و وابسته به زندگی  

کشاورزانه هستند. با این وجود، تاریخ ایران با هجوم دایمی اقوام کوچگرد و تسلط ایشان بر سپهر سیاسی 

بوده است. نخستین هجومِ اقوام ایرانی از این دست، به ورود قبایل سکا و پارت به ایران شمالی کشور همراه 

شود، که بر خالف تاخت و تازهای گذشته خصلتی نجات بخش و ملی داشت و برای و شرقی مربوط می

راندن سلوکیان و مقدونیان از کشور با نیروهای بومی و ایرانیان یکجانشین متحد شده بود. از این رو در 

در که به ویژه در دوران اشکانی شکوفایی فراوانی داشتند، عنصری کوچگردانه  –اساطیر پهلوانی ما نیز 

 خورد. ی مرکزی روایتها به چشم میهسته

شود. در مورد پهلوانان شهید، نوسان در میان دو قطب کشاورز و کوچگرد به شکلی پیچیده دیده می 

ای، ایرانیان کشاورز و شهرنشین و تورانیان کوچگرد و متحرک دانسته در کل، به ویژه در بافت شاهنامه

توان نتیجه گرفت که رستم و اساطیر سیستانی دی شرح خواهم داد، میشوند. همچنین به شکلی که به زومی

کنند. بر این پهلوانان و دودمان کیانی عنصری کشاورزانه را در خود حمل می -عنصری کوچگردانه، و شاه

 مبنا، وضعیت سهراب، سیاوش، فرود و اغریرث نیاز به بحثی عمیقتر دارد. 
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ما اهمیت دارد که سیاوش، گذشته از  نوسانی که در دو قطب داستان سیاوش، از این نظر در بحث  

شود. مادرش زنی تورانی است، که ایرانی و تورانی دارد، در دوقطبیِ کوچگرد و شهرنشین نیز جا به جا می

کند، و بنابراین از همین ابتدای کار، با ترکیب کوچگردی تورانی و شهرنشینی ایرانی با شاه ایران ازدواج می

گیرد، که رستم است، و اصوال هستیم. بعد از مرگ مادرش، عنصر کوچگرد دیگری جای او را می روبرو

ی کوچگرد سیستانی و بازگشتنش به گیرد. پس از جدا شدن سیاوش از این زمینهپروردن او را به عهده می

دن و گریختن وادارش کشد، که در نهایت به طرد شایرانشهر، درباری آلوده به فتنه و دسیسه انتظارش را می

کند. جالب آن که در توران هم دربار دیگری به همین ترتیب آغشته با بدخواهی و توطئه چشم به راهش می

مانند، که هردو فاسد و منحط است. در اینجا، دربار افراسیاب و دربار کیکاووس به دو قطبِ شهریِ دولتی می

 هستند. 

ان، و از آنجا به خوارزم وازدواجش با چند زن، از سنتی کوچگردانه سیاوش در حرکت خود از ایرانشهر به تور

نزد  –ی خویش شود و در قلمروی کوچگردانهکند. او پهلوانی شهری است، که از شهر رانده میپیروی می

 شود. شادمان است. اما نزدیکی به دربارها در نهایت به آزردگی و مرگش منجر می -رستم و در سیاوشگرد

در مقابل، وضعیتی واژگونه دارد. او از پیوند رستمِ کوچگرد با زنی شهری زاده شده است. سهراب  

تازد. او رهبر یابد، و برای تاسیس دولتی نو به ایران زمین میاو نزد مادرش و در شهر سمنگان پرورش می

باهت دارد. در نهایت ای کوچگرد شسپاهی است که از مردمان سمنگان و توران تشکیل یافته است، و به قبیله

آورد، هم، رستمی که ذاتِ کوچگردانه و قدرت ایشان را دارد، اما به رسم شهرنشینان به مکر و فریب روی می

 آورد. او را از پا در می

های مربوط به کوچگردی و شهرنشینی را برای تحلیل داستان پهلوان شهید به کار بگیریم، اگر جم 

ی هم هستند. چنان که گفتیم، نخستین های دیگر نیز واژگونهاز بسیاری از جنبه بینیم که سهراب و سیاوشمی
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اش که پهلوانی شهرنشین، به دور از مادر و نزد پدرخوانده -تقابل در اینجا نهفته است که سیاوش، فرزند شاه

آورد روی میبرد، به زندگی کوچگردانه شود، و وقتی از پدر میپهلوانی کوچگرد است )رستم( پرورده می

ی حرکت تا چین( و در این جریان با عنصر زنانه )فرنگیس و جریره( پیوند )سفر به توران و تالش برای ادامه

 پوشد.چشم می -یعنی تاج و تخت–خورد.  سیاوش در این میان از خواستِ شهرنشینانه می

اما شهرنشینی –که زنی شهرنشین سهراب در مقابل، فرزند پهلوانی کوچگرد است که دور از پدر، نزد مادرش 

کند و در این بالد. او شهر را به سودای جهانگیری ترک میاست می -تورانی یعنی نزدیک به کوچگردان

ماند. خواست او، برعکسِ سیاوش، دستیابی به تاج جریان در دستیابی به زنی شهرنشین )گردآفرید( ناکام می

 و تخت است که هدفی شهرنشینانه است. 

ای ایرانی و شهرنشین، درگیرِ تعارض با شبستان و حرمسرای شاه است، سیاوش، به عنوان شاهزاده 

ی پهلوانی مانند رستم و زنی نیمه تورانی رود. در مقابل، سهراب که زادهکه کانون دسیسه و فساد به شمار می

ای درباری آگاه نیست و بیشتر همانند تهمینه است، از ابتدا موجودی کوچگرد است که از چم وخم فریبکاری

با اردوگاه و جنگاوران سر و کار دارد. سیاوش در مورد هویت مادرش دچار اشکال است، و سهراب در مورد 

اند، مورد حمله پدرش چنین وضعیتی دارد، و هردو در نهایت از همان سویی که در کودکی از آن دور بوده

 کشد و سهراب را پدرش.می -نیای مادرش–اوش را گرسیوز شوند. چنان که سیگیرند و کشته میقرار می

توان باز یافت. در کل داستانهایی که حتی در ارتباط ایشان با زنان نیز جمِ کوچگرد/ شهرنشین را می 

 ها برای نمایش نمایندگانی از این دو نوع زن هستند. مرور کردیم، تهمینه و گردآفرید بهترین نمونه

منگان است، یعنی قلمروی که در مرز ایران قرار دارد، و گویا در مقاطعی بخشی از توران تهمینه، دختر شاه س

شود. از این رو به لحاظ جغرافیایی با کوچگردان در ارتباط است. کردار او نیز ماهیتی کوچگردانه محسوب می
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پوشیده از پدرش، و بدون دارد. او شبانگاه به سرای رستم رفت، )با قبول افزوده بودنِ بیتهایی که گفتیم،( 

 اجازه گرفتن از وی چنین کرد، و هدفش به سادگی داشتن پسری از ابرپهلوان ایرانی بود. 

اش دژی ایرانی بود و بنابراین کرد. اما خانهای مرزی زندگی میگردآفرید نیز مانند تهمینه در منطقه 

بیشتر نقش ایفا کرد، و هدفش پیوستن با پدر با شهرنشینان پیوند داشت. برخالف تهمینه، گردآفرید در روز 

ماند، رد کرد، و با و رهاندن وی بود. او پیشنهاد دوستی سهراب را که در آن هنگام به پهلوانی تورانی می

 فریب دادنش از چنگش گریخت. 

ی شیوه گیرند، به خوبی نمایشگراین دو زن، که در برابر پدر و پسری نامدار مانند رستم و سهراب قرار می

مفصل بندی این دو با قلمروهای کوچگرد و شهرنشین هستند. رستم که در ذات خود کوچگرد است، به 

اش خواستی شهری دارد پیوندد. در مقابل او، سهراب با وجود خاستگاه کوچگردانهی کوچگرد در میتهمینه

آور، فریبکار، وابسته گرد آفریدِ رزمماند. به این شکل وخواستار زنی شهرنشین است و با فریب او ناکام می

گیرد که حضوری ی عاشق پیشه، رک و راست، و مستقل از پدر قرار میبه پدر، و فعال در روز، در برابر تهمینه

 شبانه دارد. 

گذشته از این جهتگیری متمایز نسبت به زنان، که رستم و سهراب را در قطبهایی مقابل هم قرار  

شود. که مهمترینِ آن به عنصر آگاهی باز شتری همچنان بین سیاوش و سهراب دیده میهای بیدهد، تقابلمی

گردد. در داستان سیاوش، تقریبا همه از آنچه که در حال رخ دادن است، آگاهی دارند. گرسیوز آگاهانه از می

از پیش جاری شدن شود، اما کند، افراسیاب هرچند زیر تاثیر سخنان وی به دامادش بدگمان میاو بدگویی می

خون در میان او و خویش را دیده است و حتی به فرجام این جنایت یعنی بر باد رفتن دودمان خویش نیز 

آگاهی دارد. از آنسو، سیاوش نیز بر سرنوشت خویش آگاه است و حتی زایش کیخسرو را نیز پیشگویی 

 دهد. کند و زاده شدنش را در رویایی به پیران بشارت میمی
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ی بازیگران اصلی در ناآگاهی ژرفی شناورند. سهراب هویت پدر داستان سهراب، در مقابل، همهدر  

کند سهراب برای شبیخون داند، و رستم از این که سهراب پسرش است آگاه نیست. هجیر گمان میرا نمی

ته ژنده پیل را به سازد، و رستم نادانسجوید و از این رو گمراهش میی رستم است که او را میزدن به خیمه

رساند. در این داستان تنها افراسیاب بر هویت پدر و پسر آگاه است، وهومان که سردارِ اوست و قتل می

کنند. ناآگاهی رستم و سهراب از سرنوشتشان، و آگاهی دقیق نیروهای بدی را در داستان نمایندگی می

ع کوچگرد و شهرنشین باز گردد، که انباشت افراسیاب و سیاوش از فرجام کار، گویی به خصلت اصلی جوام

 دانایی و نویسایی در یکی، و محروم ماندن دیگری از آن باشد.

شود. سیاوش برادری به نام در این میان، هریک از این پهلوانان شهید برادری هم دارند که شهید نمی 

بر سر تاج و تخت با او وارد رقابت  فریبرز دارد که پهلوانی نامدار است، و در زمان بازگشت کیخسرو به ایران

شود. فرود نیز برادری دارد که همان کیخسروی نامدار است. به همین شکل، سهراب برادری به نام فرامرز می

ی پهلوانان سیستانی جانشین رستم خواهد شد. تمام این برادران در این نکته مشترک دارد که بعدها در سلسله

ای که شرحش گذشت، مصون هستند. فریبرز، فرامرز، و کیخسرو از آغاز ادگیهستند که از تنشِ درون خانو

 -یعنی کیخسرو–شود تا پایان هوادار پدر و متصل به او هستند، و تنها موردِ نقضی که در این مورد مشاهده می

در برابر پهلوانان پیوندد. به این ترتیب، آشکار است که نیز از همان ابتدای کار پس از ماجراهایی به پدر باز می

، یا فرزندِ هنجارین یک پهلوان نام تواند گرفت. این "پهلوان عادی"شهید، شکلِ دیگری وجود داشته که 

ی خویش را با پیوستن شود، و از همان ابتدا جبههفرزندِ عادیِ پهلوان، در گسستِ میان پدر و مادر گرفتار نمی

بینیم، ر دو سوی مرز پدر/ مادر در سهراب و سیاوش و فرود میکند. از این رو نوسانی که دبه پدر مشخص می

 شود. در ایشان دیده نمی
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 گفتارسوم: پهلوان ماجراجو

 

که ویژگی های معموال فراطبیعی، پهلوانان ماجراجو، آدمیانی هستند با خوی پهلوانی و توانمندی 

های ناشناخته شان سفر کردن از جایی به جایی است، و رویارو شدن با خطرات و ماجراهایی که در مکانمهم

کنند و به دلیل جاری نهفته است. به عبارت دیگر، پهلوانان ماجراجو پیوندی عمیق با مفهوم سفر برقرار می

لوانان پیش از اسالم، گرشاسپ و گشتاسپ شان شنیدنی است. در میان پهبودن در مکان است که سرنوشت

مهمترین پهلوانانی هستند که خصلتی از این دست دارند، و این در حالی است که رستم را کنار بگذاریم و 

پهلوان  -ی گشتاسپ را به دلیل شاهپرداختن به او را به فصلی مجزا موکول کنیم. از میان این دو، زندگینامه

ین رده از پهلوانان مرور کردم، و گرشاسپ را در همین بخش مورد وارسی قرار بودنش در بخشِ مربوط به ا

ی خواهم داد. عضوِ دیگر این رده، سندباد بحری است که داستانش در زمان ساسانی و شاید به دست برزویه

. پزشک پرداخته شده است، و کهنترین مرجع امروزین ما برای شناسایی آن، داستانهای هزار و یک شب است

ها خواهد آمد، در اینجا روایت زندگی او خان از آنجا که ساختار داستان او بعدها به کارمان در تحلیل هفت

 کنیم.و گرشاسپ را وارسی می
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 سخن نخست: گرشاسپ

 

است و از معدود شخصیتهای محبوب در دوران پس از اسالم . گرشاسپ از کهنترین پهلوانان ایرانی 1 

دانیم که او فرزند تریتَه یا اتریت بوده است. است که نامش در یسناها هم آمده است. از نظر خانوادگی، می

ی همین خدمت پدرش اتریت سومین کسی بود که هوم را فشرد و برای این خدای کهن قربانی داد. به شکرانه

ای که نامه. بر مبنای نسب271دی دالور مانند گرشاسپ و برادرش اوروَخشیَه را به او عطا کردنیز هوم فرزن

اسدی توسی برای او به دست داده است، گرشاسپ پسر ثریت، پسر شم، پسر تورگ، پسر شیدسپ، پسر تور 

 .  272پسر جمشید پسر تهمورث بوده است

دهد. در معنا می "ی اسب الغردارنده"است، اش کرَشاسپه بوده نام گرشاسپ، که در شکل اوستایی 

متون عصر اسالمی به دلیل همسان نوشته شدن گاف و کاف، این نام به تدریج به گرشاسپ تبدیل شده و 

اند عبارت است از: زورمندترین، امروز به این شکل رواج بیشتری دارد. صفتهایی که در اوستا برای او برشمرده

. همچنین صفت دیگر وی نَئیریمَه است 273بیدار در بستر، جوان، گُرزوَر و گیسو بلندخواب، بر پا ایستاده، بی

دهد. این صفت بعدها به نامی مستقل تبدیل شده است و در قالب نریمان به که مردانه و جوانمرد معنا می

ست. یکی از فرزندان وی دگردیسی یافته است. دگردیسی مشابهی در مورد نام خانوادگی وی رخ داده ا

                      
 .10، 9یسنا، هات  271
 .1317اسدی طوسی،  272
 .10هوم یشت،  273
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، که در متون جدیدتر به اسمِ سام تبدیل شده و 274اندگرشاسپ و پدرش اتریت به خاندان سامَه تعلق داشته

 همچون پسر او دانسته شده است. 

ای صورت این تبدیل کارِ فردوسی نبوده و در متون دیگری که در دوران او وجود داشته، چنین دگردیسی

ی خود را سرود و به ماجراهای این پهلوان شاخ کرمانی وقتی سام نامهگرفته بوده است. چنان که خواجوی 

. در میان 275و برگ داد، بر این نکته تاکید کرد که داستانهای خویش را از روایتی منثور و کهن برگرفته است

ی او آگاه بوده و سام را نامِ خانوادگی ی اسطورهمورخان دوران اسالمی تنها بیرونی است که بر شکل اولیه

 گرشاسپ دانسته است. 

این تبدیل صفتهای گرشاسپ به نام پسرانش، باعث شده که برخی پژوهشگران قضیه را به پهلوانان دیگر نیز 

تعمیم بدهند. مشهورتر از همه در این میان، نظر مارکوارت است که معتقد است رستم نیز در ابتدای کار همان 

ی اسم رستم رَئوتَه ستَخمَه بوده است و صفتی برای این پهلوان سپ بوده است. از دید او، صورت اولیهگرشا

نظر مارکوارت را نادرست  -سناز جمله نولدکه و کریستن –رفته است. پژوهشگران دیگر به شمار می

اند و با توجه به این که صفت یاد شده در متونِ موجود برای گرشاسپ به کار نرفته، باید در قول دانسته

مارکوارت تردید روا داشت و در بهترین حالت آن را حدسی شخصی دانست. در هر حال آنچه که آشکار 

گنجند سافر میی پهلوانان ماست و به زودی بدان خواهیم پرداخت، آن که رستم و گرشاسپ هر دو در رده

های بسیاری میان روایتهایشان انجام گرفته است. این لزوما به معنای یکی بودن این دو و از این رو وامگیری

                      
 .10هوم یشت،  274
 .1386خواجوی کرمانی،  275
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ای عمومی در میان پهلوانان مربوط به یک رده است. شخصیت نیست، که بر مبنای تحلیل این نوشتار قاعده

 ویی و اغریرث و سیاوش از سوی دیگر دیدیم. چنان که الگویی مشابه را میان فریدون و جمشید از س

دانیم. در اوستا او را در مورد برادر گرشاسپ که اورواخشیه یا اوروَخشیه نام داشته، چیز زیادی نمی 

. در مورد پدرش اتریت 277دانیم که به دست کسی به نام هیتاسپ کشته شد، و می276اندداوری دادگر دانسته

آگاهی دیگری نداریم، با این وجود نریمان که بعدها فرزند وی دانسته شده، هم جز آن که کاهن هوم بوده 

در شاهنامه به نیرومندی و دالوری ستوده شده است. نریمان در تاریخ سیستان هم همین نقش را دارد و به 

 .278پیونددهمراه گرشاسپ برای مبارزه با ضحاک به فریدون می

عصر پهلوانی  ین ترتیب ابداع شده، به ویژه در داستانهای ابتدایفرزندِ دیگر گرشاسپ، یعنی سام که به هم

 -ساالر ایرانی آهنگر و سپهفرزند کاوه –نقشی مهم بر عهده دارد. در زمان منوچهر، او را در کنار قارن 

تاختند، ه ایران ببینیم که برخی از افتخارات گرشاسپ به او نسبت داده شده است. در آن زمان که تورانیان می

یر و سالخورده پخیزد، و در آن هنگام پهلوانی سام یکی از کسانی است که به دفاع از بوم و بر ایران بر می

 است.

قید و بندش گرشاسپ پهلوانی است که به خاطر کارهای قهرمانی فراوانش، و سبک زندگی بی  

ای های مکانیاند. با مرور ارجاعرستم دانستهبیشترین شباهت را با رستم دارد و بیهوده نیست که او را نیای 

ی شخصیتی که این دو پهلوان همچون شود که هستهکه به سام نریمان در شاهنامه وجود دارد، روشن می

                      
 .10هوم یشت،  276
 .28، 7رام یشت،  277
 .5: 1366تاریخ سیستان،  278
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اند، یعنی گرشاسپ، مردی ماجراجو و اهل سفر بوده است و پایبندی چندانی به جا و ای از او جدا شدهسایه

شنویم که شاه ایران حکومت بر مازندران بینیم، و گاهی دیگر میزمانی حاکم کابل میمکان نداشته است. او را 

نامند و بار دیگر به فراز آمدنش از می -سیستان –را به او سپرده است. در جایی دیگر او را پادشاه نیمروز 

 هند اشاره شده است. 

اوست، به این موضوع اشاره شده که پس ی ترین روایت دربارهکه مفصل 279ی اسدی توسیدر گرشاسپ نامه

از ماجراهایی زیاد به هند رفت و در آنجا بر شاهی به نام بَهو که بر ضد شاه ایران شورش کرده بود، پیروز 

های فراوانی شده است شد. همچنین به سفرش به سراندیب و عجایبی که در جزایر اقیانوس هند دیده اشاره

ای کند. گرشاسپ در هند از دخمهی را به ماجراهای سندباد بحری نزدیک میی اینها روایت اسدی توسو همه

 شد دیدار کرد و با مهراج شاهِ هندی درگیر روابطی شد. که جسد سیامک در آن نگهداری می

نامه روایتِ سفر او به روم آمده است و داند. گرشاسپمتون عصر اسالمی سفرهای او را به شرق محدود نمی

ق دختر شاه روم شد و برای به دست آوردن وی و اثبات زورمندی خویش کمانی سنگی را که این که عاش

 .280داندیارست، در کشید. مجمل التواریخ زاده شدن نریمان را حاصل این ازدواج میهیچکس کشیدنش را نمی

زد، و هنرنمایی ساسفر به روم و غلبه بر دشواری برای ازدواج با شاهدخت رومی، او را به گشتاسپ شبیه می

ماند. او نیز برای ازدواج با سیتا، مانند گرشاسپ بر زانو نشست و اش به راما در اساطیر هندی میپهلوانانه

گیرد و سفرهای فراوانی به وی نسبت ی پهلوانان ماجراجو جای می. راما نیز در رده281کمانِ شیوا را کشید

                      
 .1317اسدی طوسی،  279
 .25: 1383مجمل التواریخ،  280

281 Dutt, 2004. 
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ی شباهتهای شد دربارهای نیست، وگرنه میشناسی مقایسهسطورهشود. در این متن قصدِ ما پرداختن به اداده می

نامه و رامایانا چیزهایی گفت و به این نکته اشاره کرد که گویا داستان گرشاسپ و راما ساختاری گرشاسپ

در شکل نخستین خود خاستگاهی مشترک داشته باشد، و شاید هم به این دلیل بعدها در قرن چهارم هجری 

 ی چشمی به منابع هندی تدوین شده است. نی با گوشهروایتِ ایرا

  

اش بر دشمنای هایش در نقاطی مختلف و چیرگی. گرشاسپ بیش از همه به خاطر ماجراجویی2 

قوی پنجه شهرت داشته است. مهمترین موجودی که به دست او کشته شد، اژدهایی بود به نام سرووَرَه که 

. بر مبنای این وصف، سروروره اژدهایی شاخدار بوده که 282وجود دارد انگیز از او در اوستاتوصیفی هراس

ای روان بوده است. گرشاسپ، بلعیده، و از دهانش زهری زردرنگ به بلندای نیزهمردان و اسبان را فرو می

ای فرض کرده بود، بر پشتش آتش افروخت نادانسته بر پشت این اژدهای خفته رفت و در حالی که او را تپه

یگی آهنین را بر آن نهاد تا غذایی درست کند. اما گرمای شعله اژدها را بیدار کرد و او را به جنبش وا و د

داشت. در نتیجه آب جوشان بر آتش ریخت و آن را خاموش کرد. گرشاسپ که غافلگیر شده بود، پس از 

ی بیدار کردنش در اثر شعلهنبردی سهمگین او را از پای در آورد. این غذا خوردن بر پشت اژدها یا غول، و 

 آتش، عنصری است که در سفر اول سندباد بحری نیز وجود دارد.

دشمن مهم دیگری که او بر وی غلبه کرد، اژدهایی بود به نام گَندَروای زرین پاشنه. این موجود  

ر دست شد. شواهدی داش به دریا کشیده میکرد و ریشهیوالیی آبزی بود که در دل فراخکرت زندگی می
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است که گندروا رویین تن بوده است. در این حالت، احتماال زرین پاشنه بودنش بدان معناست که در آن 

ناحیه نقطه ضعفی داشته است و این نکته نبرد گرشاسپ و گندروا را به جنگ آخیلس و هکتور در داستان 

به مضمونی مشابه در اقوام هند و سازد. اگر این دو روایت به راستی همخوانی داشته باشند، تروا شبیه می

، چرا که تدوین این داستان در اوستا احتماال با سروده شدن آثار همر 283کنندایرانی بسیار کهن داللت می

 همزمان بوده است. 

ی پیشینگَه صد اسب و هزار ی دریاچهگرشاسپ برای چیرگی بر او به دو ایزد فدیه داد. نخست، در کرانه

گوسفند را برای آناهیتا قربانی کرد و در نتیجه ایزدبانوی آبها پیروزی را برایش به ارمغان گاو و ده هزار 

 . دیگری وایو است که در دادستان دینیک به پیشکش کردن قربای برای او اشاره رفته است. 284آورد

به ه، چیرگی گرشاسپ بر گندروا کاری آسان نبوده است. توصیفی که در دادستان دینیک از او شد 

و درازای  ی زهرآگین ترسناک است. گندروا اژدهایی بوده دریازی، که گوشی پهن و بزرگ داشتقدر سرووره

د و چندان بلن بلعید،شاخش به قدر قدِ ضحاک بود. او در هر نوبت به قدر ده روستا مردم و اسبان را فرو می

گشوده داشت  ایبرکشیده شده بود. پوزه رسید و سرش تا خورشیدباال بود که آب دریا تا زانویش بیشتر نمی

دان بزرگ بود کرد. دندانهای وی به قدری بلند و دهانش چنکه با آن جهان را به ویرانی و تباهی تهدید می

جنگید تا  که جسد مردان و اسبان در دهانش به دندانهایش آویخته بودند. گرشاسپ نه روز و نه شب با وی

دادستان  شد و دست و پا بسته او را به آخرورَگِ پارسا تحویل دهد. درآن که توانست از آب بیرونش بک

 کشد. دینیک این مرد پارسا کسی است که او را می

                      
283 Nagy, 1999. 
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ر ارتکاب در زمیاد یشت، بند زیبایی وجود دارد که در آن، گرشاسپ در حالی نموده شده که به خاط 

شمارد و یمهای بزرگ خود را یک به یک بر گناه، از ورود به بهشت باز مانده است. او در این حال کردار

رستی داند. این کردارها، گذشته از غلبه بر دو اژدهایی که شرحشان گذشت، فهبهشت را حق خویش می

سمان چیره شده آای زیانکار به نام کَمَک مرغ بر گیرد. گرشاسپ در آن هنگام که پرندهطوالنی را در بر می

مین رسید و هفت گرفت، به دادِ گیاهان و زجلوی رسیدن آفتاب به زمین را میبود و با سایه افکندن بر زمین 

ت. در همین جا روز بر او تیر بارید تا این که این مرغ بر زمین فرو افتاد و وی سرش را با گرز در هم شکس

منتهی  حطیقبه این موضوع اشاره شده که حضور این مرغ بر آسمان به جلوگیری از بارش باران و در نتیجه 

 شده بود. 

ایشان را از  اش چیره شد وکردار نمایان دیگر او، آن بود که بر گرگی بزرگ به نام کَپوت و نه توله 

ر دالورِ مردی به پای در آورد. این شاید بازتابی اساطیری از کردار نمایان دیگرِ گرشاسپ باشد، که بر نه پس

ور تعلق داشتند، در شماری دیگر از برادران که به خاندانی دال نام پثَنَه پیروز شد و ایشان را به قتل رساند.

و ایشان را  شود: گرشاسپ بر پسران نِیویک، و پسران داشتَیانی هم چیره شدی نبردهای او دیده میسیاهه

 کشت. 

بینیم او همچنین بر شماری از پهلوانان نامدار نیز غلبه کرد. در یشت پانزدهم گرشاسپ را در حالی می 

که بر تخت زرین، بر بالش زرین و بر فرش زرین نشسته و در برابرش برسم برای نیایش خدایان گسترده 

خواست تا پیروزی بر هیتاسپ زرین تاج را نصیب وی  -اندَرَوای زبردست –است. او آنگاه  از ایزد هوا 
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. هیتاسپ همان کسی بود که برادرش اوروخشیه را از پای 285سازد، و اندروای زبردست خواهش او را برآورد

 در آورده بود. 

 ی بزرگ، وَرِشو از خاندان دانی، و پیتَوونَهگَفیَه، که با لقب سرور شناخته شده، اَئِوَگَفیَهاو همچنین بر اَشتی

ی پهلوانی به پیروز شد که این آخری با صفتِ دوستدارِ پریان شناخته شده است. گرشاسپ همچنین کشنده

دانسته شده است. دشمن  "دارای دلیری مردانه"نام اَرِزوشَمَنَه است که هم جادوگر بود و هم در زمیاد یشت 

دیگر او که به دستش از میان رفت، اشناویز بود. این پهلوان در شکلِ سناویذکَه و با لقبِ پنجه سنگی در اوستا 

ار بود که در زمان نوجوانی در انجمن دوستانش گفته بود که مورد اشاره واقع شده است. او پهلوانی شاخد

ای خواهد ساخت و آسمان و زمین را به آن خواهد بست. اشناویز به ظاهر وقتی به مردی برسد گردونه

شود و سپندمینو و پهلوانی سرکش و مغرور بوده است، چون ادعای دیگرش آن بود که به بهشت اندر می

بندد تا همچون اسبی اش میکشد و آن دو را به گردونهرا از آسمان فرو می -و شیطان یعنی خدا –انگره مینو 

 .  286آن را بکشند

کردار نمایان دیگرِ گرشاسپ، آن بود که بر هفت غولِ راهزن چیره شود. این راهزنان اندامی بسیار  

ی عوج بن عنق مربوط افسانه خوردند. داستان ایشان احتماال بابزرگ داشتند و در هر روز سیصد مرد را می

است و دور نیست که دومی از اولی وام گرفته شده باشد. عوج بن عنق در اساطیر متاخرتر سامی راهزنی 

رسد. قد او چندان کرده، تا آن که به دست موسی به قتل میغول پیکر بوده که آدمخواری و قتل و غارت می

ی قد خود به هوا پرید و تازه توانست با عصای ت، به اندازهبلند بود که موسی، که خود چهل گز بلندا داش

                      
 .29-27، 7رام یشت،  285
 .44-40، 6زمیاد یشت،  286
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ی )کعب( او را آماج سازد. باز در اینجا اشاره به پاشنه به عنوان خود که آن نیز چهل گز بود، استخوان پاشنه

ند تواند با داستان گندروا و آخیلس مقایسه شود. ناگفته نماخوریم که میپذیر یک پهلوان بر میی آسیبنقطه

که در کشتی  شد،ی توفان بزرگ هم محسوب میکه عوج بن عنق به دلیل همین قامت بلندش تنها بازمانده

تم و سایر رسید. از این رو برخی او را با اوتناپیشنوح ننشست. چون خیزاب توفان نوح تا کمرش بیشتر نمی

ای ح بر این داستانها، به موجودی حاشیهاند که پس از چیرگی نوهای اساطیر میانرودانی یکی گرفتهوارهنوح

 و بنابراین بدکار دگردیسی یافته است. 

ی رهجالب آن است که یکی از کارهای منسوب به گرشاسپ که در سددر ذکر شده، شباهت زیادی با اسطو

شاسپ بسیار ید که گرآداپا و باد دارد. بر اساس این روایت، وایِ بد، خدای باد زیانکار، از از سایر خدایان شن

ه وزیدن پرداخت نیرومند شده و دیر یا زود از او هم قدرتمندتر خواهد شد. در نتیجه باد با شدتی ویرانگر ب

ا در گرفت و همه چیز را از جا کند، به جز گرشاسپ که با نیروی پهلوانی خویش بر جای ماند و وای بد ر

نبرد رستم و اکوان  د این پهلوان با وای بد، کامال باو او را بر زمین کوفت و دست و پایش را بست. داستان نبر

ی چیره . شیوهدیو در شاهنامه شباهت دارد و در آنجا نیز اکوان، دیوی است که با بادی ویرانگر مربوط است

از جذب شدن  نماید که داستان اکوان دیوشدن بر باد و اسیر کردن وی نیز یکسان است. از این رو چنین می

 شاسپ در داستان رستم ناشی شده باشد. عنصری از گر

انگیز بوده است. در وندیداد به این داستان اشاره پایان کار گرشاسپ، با وجود تمام این دالوریها، غم 

ثَیتی باخت. این پری، زنی زیبارو شده که گرشاسپ در زمان سالخوردگی، دل به پریِ فریبکاری به نام خنَن
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. این گناهِ فرو کشتن 287کرد و پهلوان را فریفت تا آتش مقدس را خاموش کندبود که در شهر کابل زندگی می

گردد و خاموش شدن آتش در اثر ریختنِ ی نبرد گرشاسپ و سروروه باز میآتش در برخی از متون به دوره

ده های پهلوی، این گناه چنین آورده شدانند. در دستنویسی وی میآبِ درون دیگ آهنین را گناه ناخواسته

که گرشاسپ پس از آن که با سروره روبرو شد، چندان خشمگین شد که با گرز خویش بر آتش کوفت و آن 

 . 288را خاموش کرد

رشاسپ گاحترامی گرشاسپ به آتش باعث شد که از حمایت خداوند محروم شود. در نتیجه به هر صورت، بی

پنهان شد.  -افغانستان کنونی –ن هرات در اثر طلسم پری به خواب فرو رفت و کالبدش در جایی در سرزمی

 بانگ بردارد و او را از خواب بیدار کند. تا آن در پایان زمان و به هنگام فرشگرد، ایزدِ نریوسنگ )نرسه( 

گرشاسپ در اساطیر زرتشتی یکی از پهلوانان نامیرایی است که در قیامت برخواهند خواست و سپاه نیکی را 

نیکوکاران را بر نگهبانی  فروهر از روان 99999اهورامزدا برای چیرگی بر بدی یاری خواهند کرد. از این رو 

. کشتن ضحاک، کاری است که 289کرداو گماشته است و ایشان تا پایان زمان از جایگاه او حراست خواهند 

آید و هنگامی که در آن هنگام ضحاک برخیزد و به تباهکاری بیاغازد، گرشاسپ است تنها از دست او بر می

که در نهایت سر او را به گرز فرو خواهد کوبید. اسدی توسی زمانِ مرگ یا به خواب فرو رفتن وی را در 

ره کرده که با مرگ وی خورشید گرفتگی رخ داد و نمودهای قهر داند و به این نکته اشادوران فریدون می

شود استنباط می -و نه به خواب رفتنش –طبیعت ظاهر شد. ناگفته نماند که از متن گرشاسپ نامه مرگ او 

                      
 .10وندیداد، فرگرد نخست،  287
 .151-121 ص -10، 29-دستنویس م 288
 .61فروردین یشت،  289
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گیرد. در بندهش اما به خفته بودن او تصریح و فریدون کسی است که رهبری مراسم عزای او را بر عهده می

 . 290بر او چیره شده است -بوشاسپ–شده و چنین آمده که دیو خواب و سستی 

کند. به ویژه که در سددر ثیتی او را به شاه پهلوانان گناهکار شبیه میی گرشاسپ و پری خننرابطه 

خوانیم که روان گرشاسپ را به خاطر چنین میبندهش شرحی نیز بر پیامدهای این گناه وجود دارد. در آنجا 

دخالت کردند و مانع  -گوشورون –بردند، که فروهر زرتشت و گاو مقدس گناهی که کرده بود، به دوزخ می

درغلتیدن او به درون جهنم شدند. اما اهورامزدا به خاطر شکایت آذر که به خاطر خاموش کردن آتش از وی 

شود که ه هرگز او را نخواهد بخشید. در اینجا، همان بند مشهوری شروع میخشمگین بود، به پهلوان گفت ک

دهد که شایستگی رفتن به بهشت را شمارد و نشان میهای خود را یکایک بر میطی آن گرشاسپ دالوری

 . 291دارد

ی دیگری که در مورد این پهلوان باقی مانده، ارتباطش با سایر پهلوانان و شخصیتهای تنها نکته 

. چنان که گفتیم، گرشاسپ بنیانگذار دودمانی از پهلوانان ایران شرقی است که در نهایت به 292اساطیری است

شود. از این رو خط خانوادگی گرشاسپ، نریمان، سام، زال و رستم را باید به اساطیرِ سیستانیِ رستم ختم می

 گرشاسپ به ظاهر قدمتی بیشتر دارد و ایران که در زمان اشکانیان تبلور یافتند مربوط دانست. هرچند خودِ

در زمان وروداشکانیان به ایران زمین در اساطیرشان شهرت داشته و بعدها به عنوان سردودمان پهلوانان 

 سیستانی شناخته شده است. 

                      
 . 7، 29بندهش،  290
 .66-1، 20سددر بندهش،  291
 .1376برای شرحی دانشورانه در این مورد بنگرید به: سرکاراتی،  292
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در شاهنامه داوری کنیم،  -سام و نریمان–در مورد ارتباط وی با شاهان، اگر بخواهیم بر مبنای القابش  

را باید در عصر پیشدادیان قرار دهیم. چنان که سام، از پهلوانان بزرگ دوران منوچهر است و در زمانش 

اش، گویا به دوران ضحاک رخدادهای دوران وی نقشی تعیین کننده دارد. آغاز شهرت وی و زمانِ جوانی

د و از این رو نسبت نامه، پنج پشت با جمشید فاصله دارمربوط باشد. چرا که بر مبنای تبارشناسی گرشاسپ

تر است. بر مبنای این مقایسه، زمان زایش و دالوریهای رسد، سالخوردهبه فریدون که پس از ده پشت به وی می

ی دوران ضحاک دانست. اسدی توسی به ارتباط میان او و ضحاک پرداخته و گفته که کشتنِ او را باید در میانه

اش موریت برای این به وی محول شده بود که ضحاک از دالوری. این ما293گندروا به امر ضحاک انجام گرفت

 هراسان بود و انتظار داشت پهلوان ایرانی در جریان درگیری با اژدها از بین برود.

از دید اسدی توسی، گرشاسپ سپهساالری بزرگ و پهلوانی نامدار در دربار ضحاک بوده که با خیزش فریدون 

کند. در برخی از متون دوران اسالمی او را شاه نقشی همچون کاوه ایفا می پیوندد و به این ترتیببه وی می

اند. چنان که مجمل التواریخ که داستان او را از گرشاسپ نامه وام گرفته، او را شریک سلطنت زو دانسته

. بلعمی نیز در تاریخ خویش چنین سخنی را آورده، ولی بیرونی و مسعودی گرشاسپ را جانشین 294داندمی

اند. در اوستا بندی وجود دارد که در آن یکی از سه فره پادشاهی جمشید، پس از زو و شاهی مستقل دانسته

کند. چرا که برخورداری پیوندد، و این نکته روایتهای اسالمی را تقویت میجدا شدن از وی به گرشاسپ می

ه و پهلوانان عادی از آن برخوردار از فره جمشید، امری بوده که تنها به شاهان بزرگ و خدایان تعلق داشت

                      
 .1317اسدی طوسی،  293
 .1383مجمل التواریخ،  294
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کند. چرا که قاعدتا ی اساطیر را نیز تایید میبندیِ حضور وی در پهنهاند. ارتباط وی با جمشید، زماننبوده

 توانسته وارث فره جمشیدی باشد که بالفاصله پس از مرگ وی و در دوران ضحاک زندگی کند.کسی می

 

ی گرشاسپ را خالصه کنیم، به چنین تصویری دست ندگینامه. اگر بخواهیم کردارها و عناصر ز2

 یابیم:می

شده که خود سومین کاهن هوم بوده است. او زاده شدن گرشاسپ همچون پاداشی برای اتریت محسوب می

 در دوران ضحاک زاده شد و بالید. 

 های فراطبیعی تبدیل شد. گرشاسپ از فره جمشید برخوردار شد و بنابراین به موجودی با توانمندی

 گرشاسپ بر دو اژدهای سروره و گندروا چیره شد. 

های دالور چیره شد و همه را به قتل رساند. یکی از آنها گرشاسپ بر شمار زیادی از پهلوانان و خاندان

 هیتاسپ زرین تاج بود که برادرش اوروخشیه را کشته بود. 

 ن را کشت.گرشاسپ بر هفت غولِ راهزن چیره شد و ایشا

گرشاسپ بر گروهی از موجودات اساطیری نیز غلبه کرد. کَپوتِ گرگ را با نه فرزندش کشت، کمک مرغ را 

 تیرباران کرد و از میان برد، و وای بد را فرو گرفت و اسیر کرد.

 ها و عجایب زیادی را مشاهده کرد.گرشاسپ سفرهایی بسیار در شرق و غرب کرد و دیدنی

 ی روم شد و برای به دست آوردن وی کمانی سنگی را کشید.به روم عاشق شاهزادهگرشاسپ در سفرش 

 گرشاسپ سپهساالر ضحاک بود و به دستور او با برخی از این موجودات درآویخت.

 گرشاسپ پس از قیام فریدون به وی پیوست و در شکست خوردن ضحاک نقشی برجسته را ایفا کرد.
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 ی شد و به تحریک او آتش مقدس را خاموش کرد.ای پریگرشاسپ در کابل دلباخته

 جادوی پری گرشاسپ را به خواب برد و او تا پایان زمان در خواب خواهد ماند. 

در پایان زمان گرشاسپ بر خواهد خواست و به سوشیانس یاری خواهد کرد و ضحاک را از پای در خواهد 

 آورد.

اما با پادرمیانیِ گوشورون و زرتشت، چنین نشد. با این روان او به خاطر گناهش قرار بود به دوزخ برود. 

ی وجود اهورامزدا مخالف ورود وی به بهشت بود. اما گرشاسپ با بر شمردن کارهای بزرگش، و با وعده

این که در نهایت با کشتن ضحاک خدمتی بزرگ به مردم خواهد کرد، شایستگی خود را در این زمینه نشان 

 داد. 
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 سخن دوم: سندباد

 

. در مورد سندباد، دو روایتِ به کلی متفاوت در ادبیات فارسی وجود دارد. یکی از آنها، سندبانامه 1

نگاشته  -.م 580حکیم در حدود سال ی به گمان مجتبی مینویی توسط برزویه–است که در عصر ساسانی 

. این متن بعدها به سریانی، عبری، و یونانی ترجمه شد، و از آنجا به زبان التین رفت و در اروپا 295شده است

شهرت یافت. متنِ پهلوی سندبادنامه را در زمان نوح بن منصور سامانی، خواجه عمید ابوالفوارس قَنارِزی به 

دانیم که پس ز صدسال توسط ازرقی هروی است، اما مینثر دری بازگرداند. این کتاب امروز از دست رفته 

ظهیری سمرقندی تصحیح و بازنویسی شده است.  هجری به دست 600در حدود سال به نظم کشیده شده، و 

های بعدی بوده های یاد شده به جز متن ظهیری سمرقندی گم شده، و این متن محور بازنویسیتمام نسخه

4159296شیرازی در ظومی که عضد یزدی در عصر حافظ ی مناست. از جمله سندبادنامه    .بیت پرداخت 

ی داستانهای پهلوان شهید است، چون محور اصلی آن را عشقِ ، از رده297ی منثور ظهیری سمرقندیسندبادنامه

اش را نپذیرفت، توسط او ی پاکدامن، وقتی تقاضای نامادریدهد. شاهزادهاش تشکیل میای به ناپسریملکه

شهوترانی متهم شد، و شاه که از این گناه پسرش خشمگین شده بود، امر به قتل وی داد. در این میان، استادِ به 

شد، در گردش اختران دید که اگر شاهزاده تا هفت روز لب از سخن فرو بندد، شاهزاده که سندباد نامیده می

                      
 ی کلیله و دمنه.: مقدمه1343مینوی،  295
 .1381عضد یزدی،  296
 .1362ظهیری سمرقندی،  297
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فاعی نکرد، و در مقابل هفت وزیر که خطر از او رفع خواهد شد. در نتیجه با هفت روز شاهزاده از خود د

هوادار وی بودند، یکی پس از دیگری نزد شاه رفتند و در قالب داستانهایی در مورد مکر زنان، بیگناهی او را 

تایید کرده و نامادری را به انحراف از راه راستی متهم نمودند. هر بار پس از داستان زدن وزیران، ملکه نزد 

کرد، که به گناه شاهزاده داللت ساخت و داستانی در برابر روایت ایشان بازگو میرفت و مجلس میشاه می

ی سندباد لب به سخن گشود و از کرد. تا آن که هفت روز سپری شد و در روز هشتم شاهزاده به اشارهمی

 خود دفاع کرد و ملکه رسوا گشت و به این ترتیب مجازات شد.

ی که به شاهزاده رخی از جزئیات با متن منثور اختالف دارد. در اینجا کسی منظوم عضد یزدی در بسندباد نامه

 با این وجود خورد.های زن ستیزانه در سراسر متن بیشتر به چشم میزند، کنیزِ شاه است، و اشارهتهمت می

ادار و ساختار داستان همان است و از داستانکهایی تشکیل شده که در طی هفت روز از سوی دو طرفِ هو

 شود. مخالف شاهزاده برای شاه بازگو می

گذشته از متنِ سندبادنامه، که از نظر ادبی اهمیت بیشتری دارد، قهرمان دیگری نیز با همین نام وجود  

دارد که مردم روزگار ما با او بیشتر آشنایی دارند. این شخصیت، سندباد بحری است که مهمترین مرجع در 

ست. داستان سندباد بحری، ماجراهای روایت شده از سوی شهرزاد را در مورد او، کتاب هزار و یک شب ا

 ، و  به ماجرایی به کلی متفاوت اشاره دارد.298گیردمی دربر 567تا  536شبهای 

گذراند، شود که باربری به نام سندباد که در بغداد با سختی و تنگنا روزگار میاین داستان از جایی شروع می

نامش است و یابد که صاحب قصر همشود، در میافتد و وقتی وارد میزیبا میگذرش به قصری بزرگ و 

                      
 .394-373: 1337شب،  1001 298
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اسم او نیز سندباد است. آنگاه سندباد بحری که مهرِ این باربر ساده دل را به دل گرفته، داستان سفرهای 

کند. اش میانهی خکند و پس از پایان هر سفر، او را با انعامی بسیار روانهاش را برای او تعریف میگانههفت

شود. در ابتدای کار، سندباد برای باربر روایت به طور متوسط داستان هر سفرِ سندباد در چهار شب بازگو می

ی آن ی پدری را با دوستان نابابش به باد داده، و بعد با ته ماندهفکر بوده و ارثیهکند که مردی عیاش و بیمی

مخاطرات و حوادثی شگفت روبرو شده است. با مرور این داستانها، عزم تجارت کرده است، و به این خاطر با 

 رود.ای بارز از پهلوانان ماجراجو به شمار میدرخواهیم یافت که سندباد نمونه

 

ی سندباد بحری، از ساختاری مشابه و مشترک برخوردار است. همواره . داستان سفرهای هفتگانه2 

ای بزرگ کند. هربار مخاطرهز شهر بغداد سفری دریایی را آغاز میسندباد به سودای تجارت با کاالهایی ا

شود. آنگاه سندباد مراحلی دشوار و کند، و به سرگردان شدن سندباد منتهی میمسافران کشتی را تهدید می

شود، تا آن که به مردمی متمدن برسد. آنگاه در آنجا گذراند و بارها با مرگ روبرو میخطرناک را از سر می

اش است، او را بردارد و بار دیگر به که خیلی وقتها همان کشتیِ اولیه –ای از بغداد ماند که کشتیآنقدر می

 بغدادش برساند، در حالی که در جریان این سفر ثروتمند گشته است.

ای سبز سفراول، ساختاری شبیه به داستان گرشاسپ و سروره دارد. مسافران کشتی سندباد به جزیره 

م رسیدند و بر آن پیاده شدند و آتشی افروختند تا غذایی بخورند. اما جزیره به جنبش درآمد و معلوم و خر

ای چسبید اند. همگان گریختند و سندباد به تخته پارهشد که نهنگی عظیم است که بر پشتش درختان روییده

گیری از اسبان ز راه دورگهای رسید که شاهی به نام ملک مهرجان داشت و اسبانی خاص را او به جزیره

داد. سندباد کاتب این شاه شد و بعد از مدتی با کشتی به شهرش بازگشت. بر مبنای اسمِ دریایی پرورش می
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توان حدس زد که داستان اولیه از خاستگاهی مهرجان که باید مهرگان بوده باشد، و پیوندی که با اسب دارد، می

 میترایی برخوردار بوده است. 

ای زیبا و خرم رساند. سندباد در این جزیره از همراهان جدا افتاد و دوم، سندباد را به جزیرهسفر  

خوابش برد و بی آن که بفهمد، همسفرانش به کشتی در نشستند و رفتند. در نتیجه سندباد در جزیره سرگردان 

ی مرغ فهمید که این آشیانه ماند. سندباد به زودیشد، تا آن که به تخمی عظیم رسید که به گنبدی سپید می

پیکرِ رخ است. پس خود را با دستارش به پای این مرغ بست و با او به هوا برخاست و در بیابانی مهیب غول

از او جدا شد که پر از اژدهایانِ عظیم بود. کفِ این بیابان از الماسهای درشت پوشیده شده بود، اما اثری از 

کردند. هایی که آنها را شکار میی کشمکش ماران عظیم بود و رخل عرصهشد و در کزندگی در آن دیده نمی

اندازند تا های گوسفندی را از فراز کوهی به زیر میسندباد در آنجا دید که مردمِ پیرامون این بیابان الشه

الی سر مردم کردند و وقتی به باها را به هوا بلند میها الشهالماسها به گوشت و پوست آنها بچسبد. بعد رخ

کردند و به این شکل مردم گریختند و الشه را رها میکردند میرسیدند، با سر و صدایی که ایشان به پا میمی

ها پنهان کرد و با رخی از یافتند. سندباد نیزخود را در زیر یکی از این الشهبه الماسهای درون بیابان دست می

سید و به این ترتیب با دستاوردی گرانبها از الماسهایی که گرد کوه یاد شده صعود کرد و به مردمی متمدن ر

 آورده بود، به بغداد بازگشت. 

سفر سوم، آن بود که بادی مخالف کشتی سندباد را به کوه بوزینگان رساند و این جانوران بر کشتی  

ی آن بود ی در میانهای رسیدند که قصرِ غولریختند و آن را در هم شکستند. مسافران کشتی شکسته به جزیره

خورد. شبی که غول به خواب فرو رفته بود، پخت و میکشت و میو غول سیاه هر شب یکی از ایشان را می

سندباد و همراهانش سیخی آهنین را بر چشمان غول فرو کردند و با کلکی که از پاره چوبها فراهم آورده 

کرد. سندباد و دو تن از همراهانش شان میایی بدرقهبودند، گریختند. در حالی که جفتِ غول با پرتاب سنگه
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کرد. اژدها در دو شبِ ای دیگر رسیدند که اژدهایی بزرگ در آن زندگی میکه زنده مانده بودند، به جزیره

نخست دو همراه سندباد را خورد. اما از خوردن او باز ماند، چون سندباد زرهی پرتیغ از چوب برای خود 

 ای از بغداد سندباد را نجات داد و او را به خانه بازگرداند.ر نهایت کشتیدرست کرده بود. د

ی سیاهانی ختم شد که سفر چهارم، باز به غرق شدن کشتی و افتادن کشتی شکستگان به جزیره 

بودند. بومیان سیاه غذایی جادویی را به همراهان سندباد خوراندند و با روغن نارگیل  "مجوس و آدمخوار"

را چرب کردند. در نتیجه ایشان عقل خود را از دست دادند و همچون جانورانی شدند که چوپانی  بدنشان

برد تا وقتی فربه شدند، کشته شوند و به مصرف غذای سیاهان برسند. سندباد آنها را برای چرا به صحرا می

نده، راه خروج از شهر دید او عاقل ماکه از آن غذا نخورده بود، عقل خود را حفظ کرد و چوپانی که می

 سیاهان را به او نمود. 

سندباد رفت و رفت تا به شهری رسید پرنعمت با مردمان نیکوخوی. چون در آن شهر کسی از فن ساخت 

زین و رکاب بهره نداشت، شاه و بزرگان آن شهر سندباد را در میان خود گرامی داشتند و او به کار ساخت 

باروی ازدواج کرد. اما در آخر فهمید که رسم این مردم آن است که وقتی زین و رکاب پرداخت و با زنی زی

کنند. به زودی میرد، همسرش را هم با اندکی غذا به همراهش در غارهایی زیرزمینی زنده به گور میکسی می

زیرزمینی های ای از غارها و راهزن سندباد مرد و او را به همین شکل در چاهی فرو انداختند که به شبکه

انداختند، آن را که زنده شد. سندباد مدتی را در آن زیر گذراند و وقتی زوجهای جدید را به زیر میوصل می

گذراند. تا آن که وحشیانی آدمخوار که از راهی پنهانی به غارها کشت و با خوردن غذایش روزگار میبود می

ای او را بال کرد و راه خروج از غارها را یافت. کشتیکردند را دنیافتند و از جسد مردگان تغذیه میراه می

در ساحل دریای این جزیره نجات داد و سندباد که زیورهای مردگان را پیش از خروج از غارها گرد آورده 

 بود، با فروختن آنها ثروتمند شد.
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ی یافتند اهسفر پنجم سندباد، بدان دلیل با مخاطره روبرو شد که همسفران او تخم رخی را در جزیر 

ا حمله کردند ی درون تخم را خوردند. اما دیری نگذشته بود که دو رخ به کشتی آنهو آن را شکستند و جوجه

رنعمت رسید. ای سرسبز و پو بر آن سنگ باریدند و به این ترتیب بار دیگر سندبادِ کشتی شکسته به جزیره

ها از میوه کرد تا وی را بر دوش بگیرد تات میسندباد در آنجا شیخی نیکومنظر را دید که از او درخواس

ا به دور بدن وی ماند. مرد پاهایش ربچیند. سندباد چنین کرد و ناگهان دریافت که پاهای مرد به مارهایی می

زد. تا آن کرد با همانها همچون شالق کتکش میپیچید و برای روزها از او سواری گرفت و هرگاه تمرد می

ند، آن را به ی به کار زد و انگورهایی را در کدویی ریخت و پس از چند روز که تخمیر شداکه سندباد حیله

ی او شیخ تعارف کرد و چون او خورد و مست شد و پاهایش سست شد، از پشت وی افتاد. سندباد با سنگ

 ای از جزیره نجات یافت. را به قتل رساند و با کشتی

کردند. ری میدمانش از ترس آنها شبها را در قایقهایی بر دریا سپکشتی او را به شهر بوزینگان برد که مر

ن نیز در مقام سندباد در آنجا از بومیان آموخت که به بوزینگانی که بر درختان هستند، سنگ پرت کند و آنا

ها را ندیکردند. سندباد جوز هکندند و به سویش پرت میها را از درختان میمقابله به مثل جوز هندی

 خت و ثروتمند به بغداد بازگشت. فرو

سفر ششم سندباد بحری، به گم شدنشان در دریا منتهی شد. کشتی او در نزدیکی کوهی درهم  

های دیگرِ شکسته هایی که کشتیشکست و کشتی شکستگان به کوه پناه بردند، که پوشیده شده بود از گنجینه

ه بود. همراهان سندباد یکایک از گرسنگی مردند و او در در آن نزدیکی همراه داشتند و با موج به آنجا افتاد

آخر توانست با چوبها کلکی برای خود بسازد و کاالهایی از گنجینه را بردارد و از راه رودی پرشتاب به شهری 
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ای از بغداد به آنجا رسید، او را با پیامی در حبشه برسد. شاه آن شهر مقدم او را گرامی داشت و وقتی کشتی

 .299انه برای خلیفه روانه کرد، که سندباد آن را به هارون الرشید عرضه کرددوست

ان نبی رسید سفر هفتم سندباد، باز به گم شدن ناخدا و مسافران انجامید. کشتی به نزدیکی گور سلیم 

 کستند. بارشکردند. ماهیان کشتی را به کوهی راندند و آن را در هم که ماهیان عظیمی از آن پاسداری می

که سر هم کرده  هاییای پناه گرفتند. در نهایت سندباد باز با تخته پارهدیگر سندباد و همراهانش در جزیره

رستاری کردند. بود از راه رودی تندرو به سرزمینی دیگر رسید که مردمی نیکو خصال داشت. آنان از سندباد پ

اش در یآنها را فروخت و با دختر حامسندباد که تازه فهمیده بود چوبهای کلکش از جنس صندل هستند، 

آورند و در یمشهر ازدواج کرد و در آنجا ماندگار شد، تا آن که دریافت مردم این شهر ماهی یکبار بال در 

 کنند. آسمان پرواز می

شان در شگفت شده سندباد اصرار کرد تا شبی او را هم با خود ببرند. ایشان چنین کردند و سندباد که از پرواز

سوزاند. ود، بسم اللهی گفت. به محض گفتن این حرف، آتشی از آسمان فرو ریخت و نزدیک بود همه را بب

سندباد مردی  کسانی که او را به هوا برده بودند، از او خشمگین شدند و در برهوتی رهایش کردند. در آنجا

ادر میانی او بار ن شهر بود و با پرا که تا نیمه توسط ماری بلعیده شده بود، نجات داد. مرد، از بزرگان هما

د. پس اموال خود دیگر سندباد در شهر پذیرفته شد. اما این بار فهمیده بود که این مردم فرزندان شیطان هستن

 را فروخت و به بغداد بازگشت.

                      
یشامدرن است. شهرزاد که دارد پ های نادرِ وارد کردِن مخاطب به داستان در روایتهایجالب است که این یکی از نمونه 299

او  این ترتیب پای کند و بهکند، به رخدادی مانند دیدار او و خلیفه اشاره میداستان سندباد را برای هارون الرشید تعریف می

 کشد. را هم به درون داستانش می
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 سخن سوم: ساختار پهلوانان ماجراجو

 

ایست که در اطراف این . ساختار پهلوانان ماجراجو احتماال یکی از کهنترین بافتارهای روایی1

شخصیتهای ترشح شده است. ساختار پهلوان ماجرا، بر محور مرکزیِ سفر و حرکت در مکان استوار شده 

رود، و با خطرهای نهفته در مکانهای نو روبرو ماجراجو، کسی است که از جایی به جایی میاست. پهلوان 

تواند مانند موردِ گشتاسپ، خروج از سرزمینی و جستجوی بختی تازه در ی این سفر، میشود. انگیزهمی

ی شایسته و جستجوی هماوردانی که "ولگردی"به سادگی  -مانند گرشاسپ –قلمروی ناشناخته باشد، یا  

 جنگیدن باشند. 

گیرند، که هردو نیز با سفر کردن و رویارویی با پهلوان ماجراجو از دو خاستگاه اجتماعی مجزا سرچشمه می

ی پهلوانی ماجراجویان مخاطبان مکانهای نو در ارتباطند. یکی از آنها، سربازان و جنگاوران هستند، که سویه

نهند، و در محیطهایی ها و جنگها به سرزمینهای بیگانه گام میان لشکرکشیسازند. سربازانی که در جریرا بر می

شوند، مضمونی هستند که با کمی شاخ و برگ یافتن، تصویر شخصی مانند گرشاسپ ناآشنا با دشمن روبرو می

دهد. پهلوان ماجراجویی که پس از نبردهای بسیار در سرزمینهایی دوردست به کشور خود و را به دست می

شود که خاطرات شنیدنی بسیار دارد، و این خاطرات گردد، قهرمانی تلقی میاش باز مینزد خانواده و قبیله

 اند. ی پهلوان ماجراجو بودههای پرورش اسطورهاحتماال کهنترین دستمایه

ری هم توان برای این شخصیت به دست داد. روایتهایی مانند سندباد بحبا این وجود، خاستگاه دومی هم می

کنند و در عمل او را از خصلتهای پهلوانی عاری ی مردی ماجراجو اشاره میوجود دارد که به کنش بازرگانانه
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نماید که این رده از ماجراهای مسافرانِ ماجراجو، نظام معنایی جدیدتری بوده که دیرتر سازند. چنین میمی

اند که بر خالف سربازان اهل داد و ستد و خاستهای برتکامل یافته است. این روایتها از طبقات تاجرپیشه

ای که برای به توافق رسیدن، و نه چیره شدنِ فیزیکی تخصص یافته بودند، و به همین اند. طبقهگفتگو بوده

دلیل ماجراهایشان معموال خالی از داستانهای دالورانه است. بازرگانانی از این دست، همواره در شهرها پا 

دادند و به خاطر جهانگرد بودنشان، همواره داستانهایی ی اقتصادی مسلطی را تشکیل میطبقهاند و گرفتهمی

 اند.تازه و نو برای تعریف کردن داشته

توان ساختار پهلوانان ماجراجو را بهتر درک کرد. این به این ترتیب، بر اساس این دو خاستگاه، می 

ری است، شکل گرفته است. خواه این جریان یافتن امری ساختار، بر محور کردارهای شخصی که در مکان جا

 آمیز و اقتصادی.آمیز، دالورانه، و جنگی باشد، یا حرکتی بازرگانانه، نرمخویانه، مسالمتسیاسی، خشونت

 

. تقریبا مسلم است که روایتهای مربوط به ماجراجویان در ابتدای کار خاستگاهی نظامی داشته است 2 

ها از این اسطوره، همواره به پهلوانان بازرگانان نیز وامگیری شده است. کهنترین نسخهی و بعدها در طبقه

شد و به کنشهایی جنگی ربط دارد. در ایران زمین، کهنترین روایت از این دست، به ماجراهای مربوط می

بابلی و آشوری  شود. پس از او، داستانهای اکدی،سومری گیلگمش برای دستیابی به گیاه جاودانگی مربوط می

زیادی در همین امتداد پرداخته شدند. در مصر، داستانهایی در همین زمینه شکل گرفتند، که بسیاری از آنها به 

 شدند. ی شاخ آفریقا مربوط میسفرهای سرداران فرعون به بخشهای جنوبی مصر و منطقه

گامی که وارد فالت ایران شدند، روایتهایی های باز مانده از اوستا، اقوام ایرانی از همان هنبر مبنای داده 

گردد. قبایل ایرانی اند. داستان گرشاسپ به ظاهر به دورانی چنین کهن باز میاز این ماجرا را به همراه داشته
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ساکن در این منطقه در آمیختند.  یکجانشین، به زودی روایتهای خاص خود را با عناصر غنی تمدنهای کهنترِ 

ای که بر نبرد پهلوان ماجراجو با هیوالهای غریب تمرکز داشت، با عناصر میانرودان صر ایالمیبه این ترتیب عنا

 که بیشتر به خواستِ جاودانگی منحصر بود، وام گرفته شد.

ی دیگری هم در تکامل روایتهای مربوط به پهلوان ماجراجو نقش ایفا کردند. آن بدان ایرانیان، اما، از جنبه

ری از قبایل ایرانی تا قرنها بعد کشاورز نشدند و با سبک زندگی کوچگردانه که به تازگی دلیل بود که بسیا

گذراندند. کوچگردان، بر خالف کشاورزان، پایبندی خاصی به مکان ندارند، و ابداع کرده بودند، روزگار می

میان اقوام ایرانی به طور مداوم در حال سفر هستند. از این رو بدیهی است که روایتهای پرورده شده در 

متحرک، به تدریج بر محور پهلوان ماجراجو و مسافر سازماندهی شود. از آنجا که اقوام کوچگرد ایرانی به 

پیوستند، داستانهای ایشان نیز به تدریج شدند و به جمع شهرنشینان میطور منظم به درون فالت ایران وارد می

ن روندی است که در طی چند قرن، از زمان حرکت اقوام شد. این همادر قلمرو مردم شهرنشین وارد می

ایرانی در عصر اوستایی تا پایان عصر اشکانی، به طور پیوسته ادامه داشت و اساطیر سیستانی شاهنامه را پدید 

 آورد. 

مند نبودن از این آمیختگیِ بارآور و همسایگی دو قطبِ چنین متمایزِ سرزمینهای باختری، به دلیل بهره 

تر را در مورد پهلوانان ماجراجو در دل خود پروردند. تر و سرراستنشین/ کوچگرد، در کل روایتهایی سادهشهر

در اروپا، کهنترین و مشهورترین اسطوره از این دست، ادیسه است که در زمانی نزدیک به دوران تکامل 

 داستانهای مشابه ایرانی ظاهر شده است. 

کند، و رسیدنِ او به سرزمینهای متنوع اش روایت مینی پهلوانی را به خانهایست که سفرِ طوالادیسه منظومه

دهد. قطعات مختلف داستان اولیس با هم پیوند خاصی ندارند، و برخوردش با دشمنان گوناگون را شرح می

فلسفی  ای اخالقی یاتوانند هریک به تنهایی بازگو شوند. در کل راوی در نقل شرح دالوریهای او نتیجهو می
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کند. کند، و همه چیز به سادگی اشاره به کردارهای بزرگ پهلوانی است که در مکان حرکت میرا دنبال نمی

توان یافت. هرچند در بخشهای متاخرترِ اوستا، این ویژگی ابتدایی و ساده را در داستان گرشاسپ هم می

ای از کارهای نیک در راستای بازخریدن زنجیرهتالش شده تا تمام این ماجراها در قالبی دینی گرد هم آید و به 

 گناهان یا جلب نظر اهورامزدا تبدیل شود.

داستانهای دیگری هم که در قلمرو باختری در مورد پهلوانان ماجراجو وجود دارد، مانند داستان  

قرن ششم  ی گرشاسپ، تکه تکه و نامنسجم و پراکنده است. پس از ادیسه، در حدودهای اولیهاولیس و نسخه

تا هشتم پ.م، داستان دالوریهای هراکلس پرورده شد، که در نهایت در قرن پنجم و ششم پ.م در قالب 

دوازده خوانِ هراکلس نظم و ترتیبی یافت. این کردارهای قهرمانانه هم ارتباط درونی خاصی با هم ندارند، و 

های تعیین شده توسط نهایت در قالب ماموریت ها هستند، که درها و از خطر رستنای از پیروزیهتنها زنجیر

 اند. شاهی بدخو، در قالبی روایی سازمان یافته

های ماجرای پهلوان مسافر را به هم وصل ی یونانی و رومی، بندِ تسبیحی که مهرهدر تمام اساطیر ماجراجویانه

انجام ماموریتهایی دشوار در هراکلس، کند، ناپرداخته و خام است. سفر به خانه در اولیس ، ادای دین از راه می

در داستان آرگوناتها، در کل اموری پیش پا افتاده هستند و  -پشم زرین -و به دست آوردن چیزی گرانبها 

کنند. کردارهای پهلوانان در این زمینه، با نظم حاکم بر هستی، یا ماهیت معنایی باطنی را در خود حمل نمی

شان، ها قبل و بعد از سفرهای پرمخاطره. هراکلس، اولیس و آرگوناتخوردوجودی خودشان پیوند نمی

اند و نظام حاکم بر هستی و آرایش کلی نیروهای موجود در آن نیز دستخوش تغییری نگشته تفاوتی نکرده

 است. 

ی ایران، باید به اساطیر هندی و به ویژه رامایانا نیز اشاره کرد. در میان اساطیر تمدنهای همسایه 

اش برای ی پهلوانی به نام راما، و گشت و گذارهای طوالنیرامایانا، از این نظر که داستانش به سفرِ تبعید گونه
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گیرد. رامایانا از این نظر که به هفت ها جای میشود، در این رده از اسطورهرهاندن همسرش سیتا مربوط می

هم به داستانهایی مانند سندباد بحری و روایتهای هفت خوانی شباهت دارد. با این وجود  300فصل تقسیم شده

 -ی رامایاناسراینده–ایست که والمیکی شود و هفت فصل یاد شده شیوهاز هفت مرحله اثری در آن دیده نمی

ی ماجراجویانه مرتب کرده است. بخشهایداستان خود را بر حسب زمانی )دوران کودکی، نوجوانی، و...( 

 . 301ی منسجم است و بیشتر به کشکولی از رخدادهای مستقل شباهت دارندداستان رامایانا نیز فاقد شیرازه

به گمان –ت، اما ی ایرانی هم وجود داشته اساین ساده بودنِ بند نافِ میان ماجراها، در اساطیر اولیه 

ی امری فلسفی و اخالقی ه تدریج تا مرتبهب -بینی زرتشتیمن در ترکیب اساطیر قبایل کوچگرد ایرانی با جهان 

فلسفی از  برکشیده شده است. چنان که به زودی اشاره خواهم کرد، داستان هفت خوان که اوج این برداشتِ

 اند. سفرهای پرماجراست، کامال در قالبی دینی و فلسفی ادغام شده

پ کردارهای توان یافت. گرشاسار مرور کردیم نیز میردپای این فرآیند را در داستانهایی که در این گفت

ایسته است که گوید که به خاطر این کردارها شدهد، و میبزرگش را در قالبی منسجم به اهورامزدا نشان می

جام به بهشت وارد شود و گناهش در برابر آتش بخشوده گردد. گرشاسپ مدعی است که پیش و پس از ان

طفِ هورمزد لیتی در وی رخ داده است، و این تغییر ربط چندانی به جلب ترجم یا این کردارها، تغییری ماه

 ندارد، چرا که خداوند در این داستان هوادار آذر، و از گرشاسپ خشمگین است. 

                      
300 Dutt, 2004:198. 
301 Arya, 1998. 
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گرشاسپ هنگامِ دفاع از خود، به ارزشِ خویش در مقام کسی که کردارهای بزرگی را به انجام رسانده تاکید 

تردید متاخرتر از برد. چنین امری، که بیاهورامزدا در مورد گناهان وی را زیر سوال می کند، و داوریمی

 ای زرتشتی پرورده شده، در اساطیر مغرب زمین همانندی ندارد. ی گرشاسپ بوده و در زمینهداستان اولیه

رمان در به همین ترتیب، در مورد سندباد بحری نیز ردپاهایی گنگ از این دگردیسیِ شخصیت قه 

خورد. کل روایت هزار و یک شب در این باره، گفتگوی سندباد جریان رویارویی با مخاطره به چشم می

کند. سندباد در بحری وسندباد حمال است، و گویی اولی برای دومی رازِ تمایز میان خودشان را بازگو می

کند که اگر به همان ترتیب روزگار اره میسر و پا بوده، و تلویحا اشگوید که جوانی عیاش و بیابتدای کار می

گرفت. با این وجود، او به سفرهایی هفتگانه دست گذراند، در جایگاهی نزدیک به سندباد حمال قرار میمی

اش دست یافته است. این جایگاه تنها به مال و منال وی مربوط یازید، و به این ترتیب به جایگاه کنونی

 کند. تاکید بر این که وضع مالی خوبی داشته، سفرِ مجدد را آغاز میشود. چرا که هربار با نمی

کشد. نه تنها کسی فرا می -یعنی سندباد بحری–ی شخصی ویژه ی سندباد، او را به مرتبهگانهسفرهای هفت

که قصری زیبا و ثروتی سرشار دارد، بلکه شخصی که دیگران برای شنیدن سخنانش و آگاهی بر ماجراهای 

نشینند. بنابراین در همین داستانها، بذرِ دگردیسی شخصیت پهلوان آیند و بر مجلسش میاش گرد میزندگی

 در جریان درگیری با ماجراها وجود دارد، و این تخمی است که در زمینِ ابرپهلوان خواهد رویید.
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 گفتار چهارم: ضد پهلوانان

 

 سخن نخست: ضحاک

 

لتهای انگیزترین و پلیدترین شخصیت منفی در اساطیر ایرانی است. دالتردید هراس. ضحاک بی1 

که پیش و پس از  ی او را احاطه کرده، به همراه دو شاه پهلوانِ بزرگ و درخشانیافسانهاستعاری فراوانی که 

 ی نیروهای بد و زیانکار هستند. اند، نشانگر جایگاه بزرگِ او در عرصهاو حکومت کرده

: از طرف پدر، ضحاک پسر خروتاسپ، پسر زینیگاو، 302ی ضحاک در بندهش به این صورت استتبارنامه

ویرفشک، پسر تاری، پسر فرواگ، پسر سیامک است. از طرف مادر، نسب او چنین است: ضحاک پسر پسر 

اودی، دخترِ بیک، پسر تمبیک، پسر اووخم، پسر پاورویسم، پسر دروسگانریال پسر گناک مینو. نام مادر او 

همانندی داشته باشد. در متون دیگر به صورت واتَک، آوتاک و اودَگ نیز ثبت شده و شاید با اودایِ ودایی 

 درایی است.ی هرزهدر بندهش او ماده دیوی است زیانکار که نماینده

در اساطیر اوستایی و متون پهلوی، نامش آژیدهاک فرزند بیوراسپ است هرچند در متون جدیدتر فردوسی 

. 303اندسپ یکی گرفتهی تجارب االمم و راویان نامطمئنی مانند حسن بن زید او را با بیوراو بیرونی و نویسنده

                      
 .6، 31بندهش،  302
 .370-360: 1377مختاریان،  303
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شود که این نام پدرش بوده است. بیور در پهلوی به معنای ده هزار با این وجود با مرور منابع کهنتر معلوم می

دهد. در معنا می "ی ده هزار اسبدارنده"دار بوده که نامش ای گلهزادهاست و بنابراین پدرش امیر یا بزرگ

اند. با این وجود لقب برگردانده شده است، و تبارش را تازی دانستهشاهنامه، نامش به ضحاک فرزند مرداس 

 بیوراسپ نیز نقل شده است:

  راندند چنین نام بر پهلوی   خواندند کجا بیور اسپش همی

  هزارده بود بر زبان دری   شمار کجا بیور از پهلوانی

  304نام ورا بود بیور که بردند   ستام ز اسپان تازی به زرین

هایی به تبار تازی وی در متون پهلوی نیز وجود دارد، اما اسمهای آژیدهاک و بیوراسپ و احتماال اشاره

دهد. البته تفاسیر دیگری معنا می "نامیرا"مرداس فارسی هستند. مرداس به احتمال زیاد از امُرداد مشتق شده و 

زازی آن را از دو بخشِ مر + داس متشکل نیز در مورد نام وی وجود دارد، چنان که مثال میرجالل الدین ک

ی ودایی به معنای بومی سیاهپوست و غیرآریاییِ هندی یکی دانسته و مر را همان مار گرفته و داس را با داسَه

نماید. چون مَر به معنای مار در عصر اوستایی در زبانهای ایرانی رواج نداشته که نادرست می 305فرض کرده

ی تواند به سادگی از ریشهزبانهایی ایرانی کاربردی نداشته است و بعید است نامی که میو داسه هم در قلمرو 

مرتَه )مرگ( مشتق شده باشد، به این ترتیب تجزیه شود. همچنین جهانگیر کویاجی نام او را ناشی از ترکیب 

ز آن که چنین ادغامی به دو اسمِ دیائوکو و ارشتیاک دانسته که نخستین و واپسین شاه ماد بودند. اما جدای ا

لحاظ زبانشناختی بعید است، نامحتمل هم هست که ایرانیان باستان ترتیب درست شاهان ماد را به شکل 

                      
 .86-84شاهنامه، داستان جمشید:  304
 .1380کزازی،  305
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امروزین در ذهن داشته باشند و چنین شخصیت پلیدی را به مادها نسبت دهند، که همواره در متون باستانی 

 از نامی نیک برخوردار بودند.  

ل زیاد همانندسازی همان نام آژیدهاک است که با رنگ و لعابی عربی انجام گرفته است. ضحاک نیز به احتما

در زبان عربی، ضحاک به معنای خندان است و هستند چند تنی در تاریخ عرب که ضحاک نامیده شده باشند. 

 -را )اَژی. اما آژیدهاک، همان اژدهاست و آن 306است چهرداد نسک، مادرش را دیوی به نام اوزاگ دانسته

اند. چرا که اَژی خود به تنهایی مار بزرگ و آک( یعنی اژدهای دارای ده صفت زشت نیز ترجمه کرده -ده

 دهد و آک به معنای بزه و صفتِ زشت است.اژدها معنا می

وقتی در دوران اسالمی اعراب به ایران هجوم آوردند و پس از فتح این کشور به دنبال راهی برای  

بینیم غنی مردم مغلوب بودند، ضحاک را دستاویزی خوب یافتند و بنابراین در کمال تعجب میجذب اساطیر 

که خودِ اعراب مبلغانِ تبارِ تازی این موجود تباهکار بودند. یعنی بی آن که محتوای منفی و تباهِ او را انکار 

کردند. چنان که در مجمل  ای نیز جعلنامهدانستند و حتی برایش نسبکنند، وی را به اعراب منسوب می

. در این کتاب او وزیر تهمورث و صاحب دو دختر است 307اندالتواریخ او را قیس بن لهوب حمیری دانسته

که یکی از آنها بعدها با فریدون ازدواج کرد و دیگری به کابل رفت و سردودمان شاهانی شد که در نهایت به 

 ین راه با رستم پیوند یافتند. مهراب کابلی، پدرِ رودابه منتهی شدند و از ا

رسد که سخن نولدکه هرچند این روایتِ تبار تازی ضحاک در اساطیر ایرانی بسیار تکرار شده، اما به نظر می

ی ملی ایرانیان درست باشد که ضحاک را نیز از اساطیر اوستاییِ مربوط به ایران شرقی در کتاب حماسه

                      
 .12، 9دینکرد،  306
 .1383مجمل التواریخ،  307
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د که به تدریج در ایران غربی وامگیری شد، چنان که تا دوران ساسانی ای بوداند. از دید او، ضحاک چهرهمی

 دانستند و این زادگاه در دوران اسالمی به یمن منتقل شد. شهرِ خاستگاه وی را بابل می

رداس ماش، و از هنگامی که فریب اهریمن را خورد و پدرش داستان زندگی ضحاک، از زمان جوانی 

ز مجرای او شود. مرداس در شاهنامه مردی پاک و نیکوکار بوده است و پلیدی ارا به قتل رساند، آغاز می

 یابد:نیست که به پسرش راه می

  اندکی کش از مهر بهره نبود   یکی پسر بُد مراین پاکدل را

  308بود دلیر و سبکسار و ناپاک   بود جهانجوی را نام ضحاک

 ثروت و اقتدار وی برخوردار شد. ضحاک پس از کشتن پدرش، جای او را غصب کرد و از

  پدر بدین چاره بگرفت جای   فرومایه ضحاک بیدادگر

  309زیان بریشان ببخشید سود و   تازیان به سر برنهاد افسر

حاک در نبرد آنگاه به جنگ جمشید رفت، که تازه فره ایزدی را از دست داده بود و آسیب پذیر گشته بود. ض

یان به دو نیم شد. به با اره از م -اسپیتیور –جمشید اسیر شد و به دست برادرشبر او چیره شد و در نهایت 

 اش بود آغاز شد.این ترتیب عصر زرین جمشیدی پایان یافت و دوران ظلمتی که ضحاک نماینده

رد که در شاهنامه چنین آمده که ضحاک پس از غلبه کردن بر ملکِ جمشیدی، فریبِ اهریمن را خو 

یمن در این پخت. اهرخوالیگری به دربار وی راه یافته بود و خوراکهایی بسیار دلپذیر برایش میدر قالب 

 قالب ضحاک را به گناه گوشتخواری آلود:

                      
 .83و 82شاهنامه، داستان جمشید:  308
 .119و  118شاهنامه، داستان جمشید:  309
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 خورشگر بیاورد یک یک به جای  ز هر گوشت از مرغ و از چارپای  

 بدان تا کند پادشا را دلیر  به خونش بپرورد بر جای شیر 

 به فرمان او دل گروگان کند  مان کندسخن هرچه گویدش فر 

 بدان داشتش یک زمان تندرست ی خایه دادش نخستخورش زرده 

 مزه یافت خواندش ورا نیکبخت  بخورد و بر او آفرین کرد سخت 

 که شادان زی ای شاه گردن فراز  چنین گفت ابلیس نیرنگ ساز 

 پرورشکزو باشدت سر به سر  که فردات از آن گونه سازم خورش 

 که فردا ز خوردن چه سازد شگفت  برفت و همه شب سگالش گرفت 

 بسازید و آمد دلی پرامید  خورشها ز کبک و تذرو سپید 

  سر کم خرد مهر او را سپرد  شه تازیان چون به نان دست برد 

 بیاراستش گونه گون یکسره  سیم روز خوان را به نان و بره 

 رش ساخت از پشت گاو جوانخو  به روز چهارم چو بنهاد خوان 

 310همان سالخورده می و مشک ناب  بدو اندرون زعفران و گالب 

به این ترتیب ضحاک نیز مانند جمشید به گناه گوشت خوردن دست یازید. وقتی هم که خواست از  

و در او قدردانی کند، این آشپزِ دروغین درخواست کرد تا بر دو کتفش بوسه بزند. ضحاک این اجازه را داد 

آزردند. این بار اهریمن در قالب پزشکی به نتیجه  از دوشهای وی مارهایی بیرون روییدند که ضحاک را می

                      
 .143-131شاهنامه، داستان جمشید:  310
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دربار او آمد و راهِ رام کردن مارها را به او آموخت. این راه عبارت بود از کشتن دو جوان در هر روز، و 

 خوراندن مغز ایشان به مارها. 

بر عهده داشتند، دو تن بودند به نامهای ارمایل و گرمایل که مردانی نیکوکار  خوالیگرانی که این مسئولیت را

آوردند، یکی را از بودند و برای پرهیز از خونریزی بیشتر، از هر دو جوانی را که سربازان ضحاک برایشان می

ر فریدون، این گروهِ آمیختند. به این ترتیب تا زمان ظهورهاندند و مغز دیگری را با مغز گوسفند در میبند می

زیستند. اینان همان کسانی بودند از مرگ رهیده چند هزار تن شده بودند و در کوهستانها به صورت پنهانی می

که بعدها قوم کرد را تشکیل دادند، و در نبرد فریدون و ضحاک نقشی بزرگ ایفا کردند و بخش مهمی از 

هایی که برای خدایان گوناگون ضحاک و فریدون و قربانی ی آهنگر را تشکیل دادند. داستان نبردسپاه کاوه

گیریم و دادند را در بخشِ مربوط به فریدون به طور مفصل روایت کردیم و بنابراین در اینجا آن را دانسته می

 گذریم. از آن می

ضحاک بر تنها باید به ارتباط او با پهلوان ماجراجویی مانند گرشاسپ اشاره کرد. چون گرشاسپ در زمان 

آمد و به روایتی از سرداران بزرگ او بود. در متون پهلوی چنین آمده که گرشاسپ به دستور ضحاک برای 

اند که گرشاسپ از شد، و مورخان دوران اسالمی بر این نکته تاکید کردهنبرد با اژدهایان و دیوان فرستاده می

بود. در نتیجه او را به ماموریتهایی دشوار و  ابتدا با ضحاک مخالف بود و شاه ستمگر نیز از وی در هراس

فرستاد تا شاید به این ترتیب مرگ او را دریابد. اما گرشاسپ در همه جا پیروز بود تا آن که فریدون مرگبار می

 شورش خود را آشکار کرد و گرشاسپ نیز به وی پیوست. 

مه هم استناد کرد. فردوسی در فصِل توان به شاهنادر مورد پیوند ضحاک و دیوهای رویاروی گرشاسپ، می

دار ضحاک و از نزدیکان وی بوده، و او کند که خزانهمربوط به ضحاک، به شخصی به نام کُندَرو اشاره می

شود. چون توجهی عجیب وی روبرو میدهد، و با بیهمان کسی است که قیام فریدون را به ضحاک خبر می
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کرد که در زد و فرض میشنید، برای مدتی دراز خود را گول میضحاک وقتی خبر قیام فریدون و کاوه را 

اند، مهمانانی هستند گفت که شاید این جمعیتی که بر او خروج کردهواقع شورشی بر پا نشده و به کندرو می

 شتابند. که به سویش می

روای مان گندناآگاهی غریب ضحاک از نفرت مردمان از وی، در کنار این نکته که گنجورش کندرو، یا ه

سیر شد، شبیه ااوستایی است، او را به اژدهای مهیبی با همین نام که در دریا پنهان بود و به دست گرشاسپ 

د. درست سازد. به ویژه که گرشاسپ هم او را نکشت و وی را به دست مردی پارسا سپرد تا عقوبتش کنمی

ضحاک از  ماوند اسیر گردد. به این ترتیب،همانطور که ضحاکِ شکست خورده به فریدون سپرده شد تا در د

ر دلیل کند. از سویی باگندروا مربوط است، و از سوی دیگدو سو با ماجرای گرشاسپ پیوند برقرار می

محورشان  گنجد کهی اوست. ضحاک به این ترتیب در قالب اساطیری مانند هراکلس نیز میسفرهای پرمخاطره

ا هدفِ به بستمگر است، و تعیین ماموریت مرگباری از سوی این شاه،  مهمان شدنِ پهلوانی بزرگ نزد شاهی

 دردسرِ آن پهلوان.قتل رساندنِ آسان و بی

هرچند خوش خیالی ضحاک در شاهنامه نسبت به قیام مردم برجسته و بحث برانگیز است، اما از  

هایش زبانزد مردمان بوده یدانیم که در کل نسبت به مردم رویکردی منفی داشته و خونریزمنابع دیگر می

خواست تا کرد، از او است. چنان که وقتی برای پیروزی بر ایرانیان در شهرِ بَوری )بابل( برای آناهیتا قربانی 

. این درخواست هنگامی 311وی را بر هفت کشور چیره نماید، تا بتواند این سرزمینها را از جمعیت خالی کند

                      
 .31-28، 8آبان یشت،  311
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، و 312ر برابر خود برسم گسترد و برای وایو قربانی داد هم تکرار شدکه بر بالش و فرش زرین نشست و د

 های ضحاک، کشتار مردمان بوده باشد.بنابراین گویا یکی از کارویژه

ضحاک، گذشته از این تباهیِ بزرگ، یعنی از میان بردن جوانان و مغز جوانان، گناهان دیگری را نیز مرتکب 

ادها را با هم در آمیخت. به این معنا که پسر و دختری را وادار کرد تا شد. او نیز مانند جمشید و خواهرش نژ

در برابر چشمانش با دیوی نر و ماده در آمیزند. در نتیجه از آمیزش مرد و ماده دیو سیاهپوستان و از وصلت 

 . 313دختر و نره دیو هیوالهای بسیاری زاده شدند

رنواز و آبها را محبوس کرد. زندانی شدنِ اضحاک همچنین موجودی بود که باعث تباهی زمین شد  

آموخته بود، از  گرفت و به این دو دختِر جمشید جادوگریو شهرناز در کاخِ او، و این که او از هردو کام می

وستا چندین دید بیشترِ پژوهشگران همچون عمل دیوِ خشکسالی و حبس آبها جلوه کرده است. در شاهنامه و ا

و با جمشید با ااک به تابستان و خشکی ارتباط داشته، اشاره شده است، و الگوی نبرد بار به این نکته که ضح

 ری دارد. بینیم شباهت بسیاآنچه در جنگِ میان اپام نپات ) ایزد آبها( و اسپنجَغرَه )دیو خشکی( می

 ضحاک به خاطر کارهای ناپسندی که در دوران حکومتش بر زمین کرد، نامدار است. حکومت او بر 

ای که ظهور کرده بود، قلمرو جمشید یک روز کمتر از هزار سال طول کشید، و در واپسین روز پس از هزاره

-های او را ناشی از خوی و سرشتِ پلیدش دانستهفریدون به دادخواهی قیام کرد. بیشتر منابع کهن، زیانکاری

اند. این ترجمه کرده "ی ده عیبدارنده"اند و بخش دوم را اند، چنان که نامش را هم به آژی و دهاک شکسته

                      
 .21-19، 5رام یشت،  312
 . 3و  2، 33بندهش،  313
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اند. در چهرداد نسک چنین آمده که او با پنج صفت ده عیب در منابع گوناگون به اشکالی متفاوت ذکر شده

 گری. پلید زاده شد که عبارت بودند از: آز، پلیدی، جادو، دروغ، و الابالی

م تحمیل کرد که عبارت بودند از: در سوتگر نسک،چنین آمده که او پرستش هفت دیو را به مرد 

خشم، شهوت، فقر، خشکسالی، رنج، مستی و ناداری. اینها تقریبا با کماله دیوانِ زرتشتی یکی هستند که هفت 

شوند. در همین کتاب به این نکته اشاره شده موجود زیانکار و هماوردانِ امشاسپندان و هورمزد محسوب می

را از میان برد و تاثیر دوران زرین وی را از ایران زمین سترد. بعد شرح که ضحاک تمام کارهای نیکِ جمشید 

گری، خودپسندی و سرپیچی از پرستش خداوند رواج یافت. در داده شده که در دوران وی دزدی، حیله

است، از آن رو که ده رسم بد را باب کرد که در  "ده عیب"مجمل التواریخ چنین آمده که نامش به معنی 

ابداع کردنِ رسم روزه گرفتن و پرستش خداوند همچون یک بنده هم بود! به این ترتیب ضحاک نه  میانشان

 شود. ی سامی از یکتاپرستی بازنموده میتنها شخصیتی سامی، که همچون مبلغی برای نسخه

یسنا ی مفهوم دهاکه تفسیر دیگری نیز وجود دارد. چنان که در فصل فریدون دیدیم، بندی در درباره 

اند به این که در اند، و تهدید شدهدزدند، نفرین شدهوجود دارد که در آن کسانی که از هدایای هوم می

شان دینیار و برزیگر و رزمنده زاده نشوند، بلکه مورَکَه و ورشنَه و دهاکَه زاده گردند. این دهاکه را استاد خانه

ای پهلوی مترادف گرفته که در تفسیر همین بخش با واژهی یسنا نوشته، ای که بر ترجمهپورداوود در حاشیه

 است.  "ی مقدسکاهنده از نشانه"شوند و معنای آن خوانده می "دَخشَک کاهِنیتار"به کار رفته، و 

برگردانده  "داغ خورده"یا  "ی عالمت خاصدارنده"ی سانسکریت یسنا به صورت این عبارت در ترجمه

ها به کار گرفته شده، در جاهای دیگر همچون صفتی در برابر روحانیونِ آتوربانشده است. در ضمن این واژه 

های مقدس بوده است. نتیجه آن که دهاکه، به تنهایی معنای داغ شان حفظ نمادها و نشانهکه خویشکاری

تماعیِ دهد. با توجه به آن که ضحاک نظم اجشکند هم معنا میخورده یا کسی که تابوی نمادهای قدسی را می
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بنا نهاده شده توسط جمشید و قواعد مقدسِ حاکم بر روزگار زرین را بر هم زد، این لقب برایش شایسته 

 نماید. می

هرچند برخورداری ضحاک از فره کیانی جای چون و چند بسیار دارد، اما در این مورد که ضحاک  

یشت وقتی داستان گسستن فره از جمشید برای به دست آوردن این فره بسیار کوشید، شکی نیست. در زمیاد 

ماند. آخرین اطالعی که در مورد این شود، سرنوشت سومین بخش از فرهِ جمشیدی مبهم باقی میروایت می

شود که هردو برای به دست آوردنش شتاب فره داریم، آن است که آماجِ نیروهایی اهریمنی و اهورایی می

رسد، در جایی که هریک از این دو هماورد دیگری دِ آذر به اوج میدارند. صحنه، با رویارویی ضحاک و ایز

کند که اگر به فره دست یازد، توسط دیگری به قتل خواهد رسید. نیروی این دو برابر بوده، و از را تهدید می

 . 314ماننداین رو هردوی این حریفان از به دست آوردن فره در می

و وهومن، بینیم که در یک سداشتن فره با هم درگیر شده بودند، میبا مرور فهرست هماوردانی که برای 

تی هستند، و اردیبهشت، و آذر قرار دارند، که دو تای آخرشان از ایزدان کهن ایرانی و فرشتگان مهم زرتش

شود. می وهومن نیز ابداع بزرگ زرتشت است که بعدها نقشش در اساطیر سامی به گابریل یا جبرئیل محول

ند. اکومن بل ایشان، اکومن و خشم و ضحاک قرار دارند. اکومن و خشم، از دیوهای کهن ایرانی هستدر مقا

 ستیزد. هماوردِ وهومن است، و خشم با اردیبهشت می

بینیم نماید که درگیری این سه زوج، کشمکش سه دیو با سه ایزد باشد. به این ترتیب، میاز این رو چنین می

ن دیوی در برابر آذر نموده شده است. این ارتباط نزدیک ضحاک با خدایان و که ضحاک در اینجا همچو
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دیوان در اساطیر کهن ایرانی، نشانگر آن است که ضحاک شخصیت تاریخی متاخری نبوده، و اگر هم بخواهیم 

 جعه کنیم. دنبال ردپایش در روایتهای تاریخی بگردیم، باید به وقایع دوران آغازین آریاییها به فالت ایران مرا

شود. در وندیداد هم های اهریمنی به همین بند از اوستا محدود نمیپیوند ضحاک با دیوان و آفریده 

خوانیم که اولین سرزمینی که آفریده هنگامی که سخن از سرزمینهای آفریده شده به دست اهورامزداست، می

دید آورد. اژی در این بند به صورت موجودی شد، ایرانویج بود که اهریمن برای ویران کردنش اژی را در آن پ

کامال اساطیری بازنموده شده است. او اژدهایی با سه کله و شش چشم و سه پوزه است که زورمندترین 

 . 315دروغی است که اهریمن برای نابودی جهان راستی آفرید

ده است. این با این وجود، در تمام بندهای یاد شده، صفتهایی نیکو نیز به ضحاک نسبت داده ش 

دارای هزار چستی "صفتها بیشتر به قدرت وی اشاره دارند. در همین بند از وندیداد که شرحش گذشت، او 

، که یعنی بسیار دلیر. 316بینیم که صفتِ اَشِوِرچَه به او داده شدهدانسته شده است، و در یشتها می "و چاالکی

رد دادگستر بودنش از مردم شهادت بگیرد نیز نشانگر گیرد در موخودِ این نکته که در پایان عمر تصمیم می

ای از ارزشهای اخالقی در وی وجود داشته است. این ارزشها البته با حسد و کینه درآمیخته آن است که بازمانده

بوده است. چرا که اصوال دستگیر شدنش به دست فریدون بدان دلیل بود که همسران خویش را با وی دید و 

 صب و خشم خویش غلبه کند و به این ترتیب به کاخ خویش بازگشت و در آنجا دستگیر شد. نتوانست بر تع

اش آغشته با اسطوره است. چنان که در بخشِ مربوط به فریدون پایان کار ضحاک نیز مانند زندگی 

ا بر این ی آهنگر انجامید، و در نهایت روزگار ردیدیم، ماجرای شهادت خواستن ضحاک از مردم به قیام کاوه

                      
 .3، 2وندیداد،  315
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پادشاه ماردوش تیره ساخت. فریدون اما، به حکم اهورامزدا پس از شکست دادنش او را به قتل نرساند، اما 

در کوه دماوند در بندش کرد. ضحاک بر اساس اساطیر زرتشتی یکی از سه شاهِ تباهکاری بود که توسط 

 ن زمان در این کوه آویخته بماند. اهریمن نامیرا گشته بود. در نتیجه قرار بر آن است که او تا پایا

د خواهد رهاند. اما در ابتدای کار، ضحاک او را از بن -یعنی پیروان دروغ–در پایان زمان، یکی از اشموغان 

ریدون و از بیم فریدون تکان نخواهد خورد. تا آن که آن اشموغ به او جرات دهد و خبردارش سازد که ف

ان بعد هم به ج بلعد.آید و ابتدا همان اشموغ را میضحاک به حرکت در میاند. آنگاه دودمانش از زمین رفته

ه آب و آتش و برد. تا آن کافتد و یک سوم مردم، چارپایان و گیاهان را از میان میآفریدگان نیک زمین می

 کنند. روند و او را از تباهکاری ضحاک آگاه میگیاه نزد خداوند به دادخواهی می

انگیزد تا بانگ بردارد و گرشاسپ را از خواب بیدار کند. ن هنگام نریوسنگِ نیرومند را بر میاهورامزدا در آ

خیزد و سر ضحاک را با گرز فرو گرشاسپ که با جادوی پری به خواب فرو رفته، در این هنگام بر می

نجات بخشی و  مدارانه و آخرالزمانی است که با اساطیر. به این ترتیب، مرگ ضحاک امری غایت317کوبدمی

 خورد.روایتهای مربوط به سوشیانس پیوند می

 

ی ضحاک و همخوانی وی با شخصیتهای تاریخی برداشتها و سخنان . در مورد خاستگاه افسانه2 

بسیاری وجود دارد. علی حصوری بر مبنای تفسیری که از بند هفدهم بندهش دارد، بر این باور است که 

ه و به خاطر تالشش در راستای از میان بردن نظم طبقاتی عصر جمشید، ضحاک در اصل شاهی فرهمند بود
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شکنی در چنین بدنام شده است. این برداشت در برخی از نویسندگان معاصر که در پی نوآوری و شالوده

تفسیر اساطیر کهن بودند، عالیقی مارکسیستی را دامن زد. در حدی که برخی از مشاهیر معاصر ضحاک را به 

 اش از سوسیالیسم و برابری طبقاتی ستودند!اداریخاطر هو

ه فهمِ اساطیر، پیش از ورود به بحثِ ارتباط ضحاک با طبقات اجتماعی، باید نخست بر این نکته تاکید کنم ک 

ان حضور داشته ی تاریخی مفاهیم، و سراسرِ دورانی که آن اسطوره در ذهن مردمجز در پرتوِ توجه به پیشینه

ا طبقات، ی شخصیتی مانند ضحاک بخواهیم در مورد رابطهت. این بدان معناست که اگر میاست، ممکن نیس

ردمی که ی آب حیات کنکاش کنیم، نخست باید به داللت معنایی این عناصر در نزد میا اسکندر با چشمه

ی امروزین ی آب حیات را در پرتِو دانش زیست شناسبدان خو گرفته بودند توجه نماییم. وگرنه اگر چشمه

، یا درکِ بفهمیم و اسکندر را به خاطر پیشرو بودنش در تشخیص ژنهای سرطان و فیزیولوژی پیری بستاییم

ه در این کمارکس از مفهوم طبقه را به چند هزاره پیش تعمیم دهیم، دچار خطاهایی بنیادین خواهیم شد، 

 روزگار ارتکابش مرسوم شده است..

ی پژوهش در سابقه 318ای از این خطای همزمانیاک و طبقه، نمونهی ضحدست کم در مورد رابطه  

کردند، که بر در اساطیر ایرانی رخ داده است. ایرانیان باستان مفهوم طبقه را به عنوان نظمی طبیعی ادراک می

اساس خویشکاری و وظایف دینی و قدسیِ گروههای گوناگون اجتماعی استوار شده است. مفهوم کاست در 

همخوان نیست، و برگرفتن نتایجی مارکسیستی از  Classپیشَگ در ایران، در کل با مفهوم مدرن هند، و 

                      
318 Synchronic phallacy 
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ای مانند ضحاک همان قدر نادرست است که به رسمیت شمردن اسکندر در مقام موسس علمِ ژنتیک اسطوره

 !319پیری شناسی

تماعی افراد، و ، کارکردِ اج"نافیهم"طبقه در نزد ایرانیان باستان، امری بوده که با روابط خونی و  

ش، پیوندش اخورده است. مفهومی که به لحاظ کارکرد اجتماعیخویشکاری یا مرکز داشتن در هستی پیوند می

لیل است. اما ی بررسی و تحی انسانی شایستهبا نظام آرایش امور قدسی، و تاثیرش در سازماندهی خودانگاره

ی ر در جامعهی مدرن که بر محوری اقتصادی استوار شده و به تفکیک کاهتردید این مفهوم با مضمون طبقبی

 مدرن مربوط است، ارتباطی نداشته است.

توان به بحثِ عملکرد ضحاک در مورد طبقات پرداخت. در متون پهلوی، چندین با این مقدمه، می 

ستاوردهای او را ویران کرد. با های جمشید را از میان برد و دبار به این موضوع اشاره شده که ضحاک نیکی

به یاد آوردن این که مهمترین دستاورد جمشید در قلمروی سازماندهی اجتماعی، تاسیس نظام طبقاتی بود، 

ی این نظم نیز بوده است. چنان که گفتیم، این تفسیر با روایت فردوسی شود که ضحاک نابود کنندهمعلوم می

طبقاتی را بار دیگر برقرار کرد همخوانی دارد. به ویژه که بیرونی نیز  از فریدون که پس از چیرگی بر او نظم

 .  320داند که هنوز تقسیم طبقاتی در میانشان رواج نیافته بودی جوامع کهنتری میاو را در آثارالباقیه نماینده

نظم ی دورانی از آشوب بوده که در جریان آن نماید که ضحاک، نمایندهبه این ترتیب، چنین می 

های مردمان در طی آن رو به زوال رفته است. طبقاتی جامعه دستخوش آسیب شده و نظم و ترتیب کارویژه
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اگر بخواهیم ضحاک را با شاهی تاریخی تطبیق دهیم، باید به دنبال شخصیتی انقالبی بگردیم که در راستای 

 تخریب این نظم عمل کرده باشد. 

ا برای هرکس ری و اهوراییِ حاکم بر گیتی، جایگاهی ویژه و ورجاوند در نگرش ایرانیان باستان، نظمِ طبیع

ی فرد در یک گرفت، که با کارویژه یا رسالت او در زندگی مربوط بود. این کارویژه توسط جایگیردر بر می

ر ه مثال در عصیافت. چنان کشد. اما در قالبِ آن سازمان میی اجتماعی تعیین نمیقبیله یا قومیت یا طبقه

ر برابر مزدک( دشد، مدافعان و مخالفان این نظم )مثل انوشیروان ساسانی که نظم طبقاتی با سختی مراعات می

قدس این نظام تها اعتراض چندانی نداشتند، بلکه بیشتر به قالبِ دینی و به سطح برخورداری یا منزلت طبقه

دادخواهانی  وبودند، نه مصلحانی اجتماعی  آورانی مانند مزدکشد. انقالبیون این دوران هم دینمربوط می

و در برهم  اقتصادی شبیه آنان که در عصر اسالمی ظهور کردند. از این رو، کنش ضحاک در محو آثار جمشید

ن دلیل هم شده و به همیدانسته می "ای ایزدیمحو کردن نشانه"زدن نظم طبقاتی، در چشم ایرانیان کهن 

 جلوه داشته است.شان ضحاک همچون دیوی در چشم

توان به موارد زیادی به عنوان شاهدی بر تصویر ضداخالقی و پلیدِ ضحاک در چشم ایرانیان قدیم، می 

ای تفکربرانگیز سازد، جملهای دیگر از شخصیت ضحاک را در برابر ما آشکار میای که جنبهاشاره کرد. نمونه

شان پیش گوید که در میان تمام آفریدگان، همهزرتشت میی زاتسپرم. در آنجا که اهورامزدا به است از گزیده

. داد فرشگرد کرداری را به اشکال گوناگون 321برخوردار شدند، جز ضحاک "داد فرشکرت کرداری"از مرگ از 

اند، یکی از آنها، توبه خواستن است. دیگری، با داد سنجیدنِ کردارهای خویش همچون زمان ترجمه کرده
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نماید نزدیک به این که در دستگاه نظریه نگارنده وجود دارد، تمامیت است. چنین می فرشگرد است. معنایی

شود. یا به قولِ موبدان با مرگ روبرو می "کارهنیمه"که ضحاک تنها موجودی است که بدون تمامیت و 

 رود. زرتشتی، بی توبه از دنیا می

 

هایی که انقالبی اجتماعی را برای تها، ضحاک به لحاظ تاریخی با شخصی. بر مبنای این داده3

ترین کردند، ارتباطی ندارد. علی حصوری معتقد است که مناسبدستیابی به یک نظم نوین طبقاتی رهبری می

گنجد، بردیا فرزند کوروش بزرگ است که پس از برادرش کمبوجیه بر تخت شخصیتی که در این رده می

ی نخبگان پارسی بخشید و به ظاهر دست اندرکار کنار گذاشتنِ طبقهنشست و خراج سه سال تمام استانها را 

ی سرداران پارسی به های او در کمتر از یک سال با توطئهو تاسیس الگویی نو از نظمِ شاهنشاهی بود. برنامه

رهبری داریوش بزرگ عقیم ماند و خودش کشته شد و در تاریخ همچون مغی دروغگو بازنموده شد. با این 

ی وی، بردیا به خودی خود مردی نامدار و ستوده شده بود که حتی داریوش برای از میان بردن خاطره وجود

 ناگزیر شد او را در قالب مغی دروغزن نمایش دهد. 

حضوری بر مبنای دخالت بردیا و ضحاک در نظم اجتماعی مستقر، تالش انقالبی هردو برای برهم زدن آن، 

همند و پرشوکت )فریدون/ داریوش( این دو را یک تن دانسته است. از و شکست خوردنشان از شاهی فر

دید نگارنده، این برداشت نادرست است. چون ساختار بردیای/ گوماتای تاریخی با ضحاک اساطیری ارتباطی 

بوده  -و نه طبقاتی –ندارد. بردیا / گوماتا، جوانی خوشنام و محبوب بوده که در پی بر هم زدن نظمی سیاسی 

و به سرعت هم شکست خورده است. بنابراین هیچ ارتباطی با شاهِ زیانکار، سالخورده، منفور و مقتدری مانند 

ضحاک ندارد، که دوران حکومتش هزار سال به درازا کشید. در واقع در مورد اصالحات مورد نظر بردیا 
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های غیرقابل اعتماد هرودوت را داریم که یستون و دادههای بهای محکمی در دست نداریم، و تنها اشارهداده

بیشتر رونوشتی از تبلیغات رسمی دربار داریوش است و همان داستانِ جعل هویت بردیا به دست مغی گوماتا 

 کند که به احتمال زیاد نادرست است. نام را نقل می

د همانند واپسین شاه ما –آژیدهاک توان در مورد ضحاک داشت، آن است که او را با تفسیر دیگری که می

مین حکم راند، بدانیم. او نیز شاهی سالخورده و مقتدر بود، که برای مدتی طوالنی بر بخش مهمی از ایران ز

مند و نیرومند همچون کوروش شکست یافت. او نیز مانند ضحاک پهلوانی فره -و در نهایت به دست شاه

ه قتل برسانند، اما بد و بر آینده آگاهی یافت و دستور داد تا کودک را در زمان کودکیِ شاهِ فرهمند، رویایی دی

رشاسپ/ کودک )فریدون / کوروش( در جنگل ببالید و در نهایت او را به یاری یکی از سرداران خودش )گ

رستاده فها پس از شکست خوردن به قتل نرسیدند و به تبعید هارپاگِ مادی( شکست داد. هردوی این شاه

وَیکَه اولیه اَرشتَه نماید که نام آخرین شاه ماد که احتماال در حالتهمسانی این دو بدان دلیل محتمل میشدند. 

ا آژیدهاک شباهت دارد و در برخی از متون به صورت مترادفی برای آن به بوده است، ب -یعنی نیزه انداز –

 کار گرفته شده است. 

حبوب نبوده، ماز اشکال نیست. آژیدهاک در میان مادها چندان  با این وجود یکسان دانستن این دو نیز خالی

ه چون در نهایت سربازان خودش به کوروش تسلیمش کردند و هرودوت نیز به سرکوب سرداران مادی ب

در برابر کوروش  کند. با این وجود نباید از یاد برد که او به مدت سه سال با توانی بسیاردست وی اشاره می

تنها  شود. همچنین اوای درخشان محسوب میه در مورد رقیبان و دشمنان کوروش سابقهمقاومت کرد، ک

 شاهی بود که در میدان نبرد کوروش را شکست داد و حتی یکبار او را تا پاسارگاد عقب راند. 
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، و انداش هم چندان منفی و منفور نبوده است. چنان که او را پدرزن و پدربزرگ کوروش دانستهیاد و خاطره

. همچنین 322اندبه ویژه در متونی مانند تربیت کوروشِ کسنوفانس، همچون دالوری جنگاور و خردمند ستوده

نشانی از این که دست به اصالحاتی طبقاتی زده باشد یا به کشت و کشتار روی آورده باشد در دست نیست. 

 شود.به عبارت دیگر، عنصرِ اهریمنی ضحاک در او دیده نمی

های خونینِ آشوریان به ریخی دیگری که در مورد ضحاک وجود دارد، وی را با حملهبرداشت تا 

ی مهم این دیدگاه داند. یوستی که نخستین نمایندهآذربایجان و ایالم در قرون هشتم و هفتم پ.م مربوط می

ردستان ی آشوریانی بوده که برای غارت به آذربایجان و ک، معتقد است که ضحاک شکل تشخص یافته323است

 آمدند. تاختند و گاه تا بخشهای درونی سرزمین ایالم نیز پیش میایران می

ن برخی از گرفت. اما امروزه گرایشی در میاای تاریخی همانند میهرچند یوستی ضحاک را بیشتر با دوره

ای ی تاریخیانویسندگان ایرانی وجود دارد تا او را با یکی از شاهان آشوری یکی بگیرند. در میان شخصیته

، که با سپاهیانش که در این مدت به ایرانِ غربی تاختند، به ویژه شروکین )سارگون( دوم بیشتر مورد توجه است

خود ساخت.  تا کوه دماوند پیش رفت و روستاهای بسیاری را ویران کرد و قبایل ایرانی گوناگونی را مطیع

آمیزش ر خشونتگزینه در این مورد است. چرا که به رفتاتردید شروکین دوم در میان شاهان آشوری بهترین بی

یچ ارتباطی با ایرانیان از مجرای نوشتارهای درباریِ خودش آگاهی داریم. با این وجود سرگذشت شروکین ه

ود سلطنت با ضحاک ندارد. او شاهی کامیاب و پیروزمند بود که برای مدتی نه چندان طوالنی در قلمرو خ

 مچون سایر شاهان آشوری درگذشت. کرد، و در نهایت ه

                      
 .1342کسنوفانس،  322

323 Justi, 1879. 
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اگر بخواهیم ضحاک را به اقوام مهاجر به ایران منسوب بدانیم، یک امکان دیگر، آن است که وی را با قبایل 

گاه او برای این . تکیه324ی خود بر این حدس رفته استمهاجم سکا یکی بگیریم. هاشم رضی در دانشنامه

ای ابتدایی بوده که تقسیم طبقاتی در آن هنوز ی جامعهضحاک نمایندهگوید بحث، گفتار بیرونی است که می

ظهور نکرده بود، و این ویژگی در آشوریان غایب و در کوچگردانی مانند سکاها حاضر است. همچنین حدس 

ترِ غربی بودنش ترجیح دارد. ارتباط این شخصیت با رضی به خاطر شرقی دانستن ضحاک بر احتمال سست

اش با رستم که پهلوانی سیستانی و سکاست نیز این احتمال را تقویت ند نهایی نوادگان دختریاسب، و پیو

کند. با این وجود شوکت شاهی ضحاک، پیوندش با تازیان، و این که هزار سال بر ایران زمین سلطنت می

های مانند سلسله کرد، با تازشهای گاه و بیگاه سکاها شباهتی ندارد و بیشتر به دشمنی مستقر و نیرومند

 میانرودان همخوان است. 

 

. در مورد خاستگاه ضحاک امکان دیگری نیز وجود دارد، و آن هم این است که او از ابتدا موجودی 4 

گردد. این نظر چنان که گفتیم، اساطیری بوده است و اصل و نسبش به آدمیان و شاهان تاریخی باز نمی

به طور جدی مطرح شد. نولدکه با تحلیل  -ی ملی ایرانیانحماسه – نخستین بار در کتاب اثرگذار نولدکه

ی عناصر این روایت، مانند تمام روایتهای کهنترین واژگان مربوط به ضحاک، به این نتیجه رسید که همه

شوند. از این رو برداشت وی این بود که ضحاک در ابتدای کار نوعی اوستاییِ دیگر، به ایران شرقی مربوط می

ی آبها بوده است، که بعدها با شاهان تاریخی تطبیق داده شده است. در مورد دیو یا اژدهای محبوس کننده

                      
 .1381رضی،  324
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شان ایران شرقی است، و به عناصر ی جغرافیاییاساطیر اوستایی، در کل این قاعده درست است که زمینه

-ن هم درست است که استخوانکنند. همچنین ایاساطیریِ کهن آریایی بیش از رخدادهای تاریخی اشاره می

های شاهان محلی در شرق ایران زمین استوار بندی داستانهای اوستایی بر مبنای رخدادهای تاریخی و درگیری

 شده، که همواره از ورای صافی اسطوره نگریسته شده و تفسیر گشته است. 

با شکل گرفتنِ گرانیگاه  الگوی عمومی تکامل اساطیر اوستایی به این شکل بوده که به تدریج همزمان 

ی جنوب غربی این سرزمین، روایتها و اساطیر اوستایی نیز به تدریج از اقتدار سیاسی ایران زمین در گوشه

ی ایران غربی سازگار شوند. به این ترتیب شرق به غرب مهاجرت کردند و به شکلی تفسیر شدند تا با زمینه

بود، با اورمیه یکسان دانسته شد، و به همین شکل کوههای چست که در ابتدای کار هامون ی چیدریاچه

 خوارزم با قفقاز، و رودهایی مانند آمودریا و سیردریا با ارس و سپیدرود یکسان دانسته شدند. 

ای از شرق ایران زمین بوده است. بر بر این مبنا، باید پذیرفت که در ابتدای کار، ضحاک نیز اسطوره 

را هم باید جایی در ایران شرقی دانست.  -یعنی بَوری –و شهرِ مهمی که بنیاد گذاشت همین مبنا، زادگاه وی 

اش موجودی بوده که گاوها و زنان را محبوس چنان که در بحث فریدون نشان دادم، ضحاک در شکل اولیه

با عناصر مادینه رسان. از این رو وی را باید نیرویی نمادین دانست که آلود، و به قتل میکرد، به جادو میمی

سر دشمنی دارد. رویارویی او با امشاسپندان و جای گرفتنش در میان  -یابندکه در آب تجلی می –و بارور 

 دیوان نامداری مانند خشم و اکومن را نیز باید در همین قالب درک کرد.

تاریخ بوده است. با این وجود، تمام این حرفها بدان معنا نیست که بند نافِ ضحاک از آغاز گسسته از  

ای تاریخی دارند. رخدادها و شخصیتهایی معموال محلی نماید که کل عناصر اساطیری ریشهدر کل، چنین می

اند. منشهایی که به تدریج در ی آفرینش روایتها و منشهایی شدهاند، که دستمایهو گمنام زمانی در جایی بوده

ی بیرونی گسسته است، و به تدریج چندان را با آن بذر اولیه تر شده و ارتباط خودتر و سترگطول زمان فربه
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عام و زورآور شده که امکان تطبیق آن با شخصیتها و رخدادهایی دیگر در برشهای دیگری از تاریخ و جغرافیا 

 فراهم آمده است. 

ی کهن بودن وی، در این حد بر این اساس، ضحاک را نیز باید عنصری نمادین دانست. در باره 

 -یعنی قرن هفدهم پ.م –توان اشاره کرد که گویا ردپایش تا دوران پیش از جدایی هندیان و ایرانیان می

کشیده شده باشد. در وداها موجودی پلید به نام ویشوَروپَه وجود دارد که از بسیاری جهات یادآور ضحاک 

های بسیار، و او نیز گاوهای شیرده ی اژدها گونه که پدرش خدایی بود با اسباست. او نیز دیوی بود با چهره

را اسیر کرد و به بند کشید. تا آن که در نهایت به دست پهلوانی کشته شد.  -زا و زنانکنایه از ابرهای باران –

اگر به راستی ضحاک و ویشوروپه یکی باشند، تاریخ ضحاک را باید تا زمانی دوردست عقب کشید، و گم 

 گشتگی پیوندش با رخدادهای تاریخیِ شناخته شده برای ما را پذیرفت. 

توان نتیجه گرفت که ضحاک، مانند افراسیاب، با یک شخصیت تاریخی حثها میی این بدر کل، از همه 

ها و بافتی از رخدادها پیوند داشته باشد، و این چیزی است که یگانه همتا نباشد، بلکه با الگویی از زندگینامه

وجودی پهلوانان هم مصداق دارد و به زودی بیشتر بدان خواهم پرداخت. ضحاک قاعدتا م-در مورد شاه 

ی تاریخی خاص درآمده برای یک دوره ایاساطیری و بسیار دیرینه بوده که به تدریج به صورت نماینده

 است. 

ی داستان او، که فردوسی بزرگ باشد، بر این مبنا ویژگیهایی ترین نویسندهدستگر و چیرهبزرگترین تدوین

اکمیت تازیان و دست نشاندگان خلفا بر ایران زمین را به او نسبت داده که به شکلی تردید ناپذیر با دوران ح

ی مردم از اش بر شاهی پرشوکت مانند جمشید که با خاطرهسازد. تازی بودن ضحاک، چیرگیمشابهش می

ی اهریمن بوده، خورده و دست نشاندهنغز که مغزِ جوانان را مییساسانیان پیوند داشته است، و این نکته

 ی ایرانی همخوانی دارد. ی دهقانانِ فرهیختههای اموی و عباسی در طبقهلیفهکامال با تصویر ذهنی خ
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و همخوان نمودنش با شرایط تاریخی  از این رو دلیل پایداری داستان ضحاک و بازگو شدن مداومش،

کند، که برعکس، بدان دلیل است که الگویی اساطیری و آن نیست که به شاهی تاریخی اشاره می گوناگون،

اند، تطبیق تواند با دورانهای تاریخی گوناگونی که متاسفانه در تاریخ ما دوام داشتهاختاری کلی دارد و میس

 یابد.

 

 رسیم:. اگر بخواهیم کردارها و رخدادهای مهم زندگی ضحاک را خالصه کنیم، به این فهرست می5 

 اسپ را به قتل رساند.ای تازی بود که فریب اهریمن را خورد و پدرش بیورضحاک بزرگزاده 

 ضحاک و سپیتوره بر جمشید شوریدند و او را شکست دادند.  

 ضحاک با دو دختر جمشید در آمیخت و ایشان را فریفت و با جادو آشنا کرد. 

 اهریمن در قالب آشپزی به دربار او وارد شد و برایش خوراکهای لذیذی از گوشت فراهم آورد. 

 افت بر کتفهای او بوسه زند، که از جای آنها دو مار رویید.آنگاه در مقام پاداش اجازه ی

اهریمن در قالب پزشکی راه درمان سرکشی مارها را به او آموخت و در نتیجه هر روز مغز دو جوان  

 کردند.را خورشِ مارها می

 دادند. آشپزان او که ارمایل و گرمایل نام داشتند از هر دو جوان، یکی را نجات می 

 نظم طبقاتی دوران جمشید را بر هم زد و جهان را تباه کرد.ضحاک  

ضحاک گرشاسپ را به دنبال دیوان و اژدهایان بسیار فرستاد، با این سودا که در این میان به قتل  

 برسد.

 ضحاک پدر و سرپرست و نزدیکان فریدون را به قتل رساند. 
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 است.ضحاک محضر ساخت و از مردم گواهی خواست که عدل ورزیده  

 آهنگری به نام کاوه محضر را درید و مردم را به شورش فرا خواند.  

 فریدون خروج کرد و کاوه و گرشاسپ به وی پیوستند.  

 کرد.کندرو خبر شورش فریدون را به ضحاک داد اما او تا دیرزمانی باور نمی 

 فریدون بر ضحاک چیره شد و او را راند. 

اند، خشمگین شد و زمانی که برای انتقام با فریدون در پیوستهضحاک وقتی خبردار شد که زنانش  

 از ایشان به کاخ خود بازگشته بود، با فریدون رویاروی شد و از او شکست خورد.

 فریدون به امر اهورامزدا او را در دماوند به بند کشید. 

 ضحاک نامیراست و تا پایان زمان در دماوند در بند خواهد بود. 

 ان اشموغی او را از بند خواهد رهاند و خبرِ نابودی دودمان فریدون را به وی خواهد داد.در پایان زم 

 ها و گیاهان و مردمان را خواهد بلعید. ضحاک به جنبش درآمده، آن اشموغ و یک سوم رمه 

 گیاه و مردم و رمه به اهورامزدا شکایت خواهند کرد، و او به نریوسنگ دستور خواهد داد تا گرشاسپ 

 خفته را بیدار کند.

 ی بی توبه خواهد بود.گرشاسپ ضحاک را به قتل خواهد رساند، در حالی که تنها مرده 
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 سخن دوم: افراسیاب

 

پهلوانان  مهمترین هماورد. افراسیاب در تاریخ حماسی ایران بزرگترین ضدقهرمان، و در شاهنامه 1

تی رَسیَن ثبت شده است که به تعبیر یوسبزرگی همچون رستم است. نامش در اوستا به صورت فرَنگ

ده و به همین ترتیب به شاهنامه دهد. در پهلوی این نام به فراسیاپ یا افراسیاب تبدیل شانگیز معنا میهراس

آید که می تر از شاهنامه، چنین بری، و به شکلی شفافو فارسی دری وارد شده است. در مبنای متون پهلو

 افراسیاب دودمانی پرافتخار در میان فرزندان تور داشته است. 

که او پسری داشت به نام پشنگ، که  -یا در پهلوی زَئِشم –تور فرزند فریدون، پسری داشت به نام زادشم 

ی فریدون است. با توجه به نام او و ی نوهو نوهی تور . بنابراین افراسیاب نوه زاده325پدر افراسیاب است

ی تورانیِ اقوام ایرانی تعلق داشته، که خویشاوندانش، آشکار است که افراسیاب ایرانی بوده، اما به شاخه

ی ما، در اصل به معنای قبایل ایرانیِ بیابانگرد بوده و گذشته از بارمعناییِ ایدئولوژیک و دروغینش در زمانه

 . 326اندترین عنصرِ تاریخی آن بودهسکاها مهم

پشنگ گذشته از افراسیاب دو پسر دیگر هم داشت، که یکی از آنها نیکونهاد بود و اغریرث نام داشت  

های بسیارش در پزشکی در اوستا ستوده شده شد. اغریرث به خاطر تواناییو دیگری گرسیوز خوانده می

یابیم که دوستدار ایرانیان بوده است. پشنگ خود برادری داشت است، و با توجه به روایتهای شاهنامه در می

                      
 .27بندهش هندی،  325
 .1370رایس،  326
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به نام ویسه، که سه پسر به نامهای پیران و هومان و شان داشت. پیران، وزیر و مشاور خردمند افراسیاب بود 

 شد. ای از پهلوانان بزرگ تورانی محسوب میو سر دودمان شاخه

شاره کرد. این اچول توان به سرخه، شیده، شان و فرَسپیان میافراسیاب نیز پسرانی بسیار داشت که از میانش

او سولیک و  فردِ اخیر، برادرِ تنِی فرنگیس بود که خود سردودمان اصلی نوادگان افراسیاب است. دو پسرِ

ان اِیرَخت و شآسولیک نام داشتند و از ایشان فرزندان نامداری مانند فرشاورد و الوَهَک و شان دارَخت و 

ی دقیق و نامهست ایرخت زاده شدند. به این ترتیب، افراسیاب در میان ضدقهرمانان ایرانی به خاطر نسباَنا

 متراکمش و خاندان پرشمار و نامدارش برجسته و ویژه است. 

ه سیمای او در روایتهای گوناگون به شکلی کمابیش یکسان تصویر شده است. بر خالف ضحاک ک 

ست. درفشی ماند، افراسیاب پهلوانی دلیر و خوش منظر بوده اه و شش چشم میبیشتر به جانوری با سه پوز

ر یک نقطه آرام کرده است. در میدان جنگ نیز دنشسته و زرهی سیاه بر تن میسیاه داشته و بر اسبی سیاه می

 چنین است آیین پور پشنگ  و قرار نداشته است: به یک جای ساکن نباشد به جنگ

و پشنگ را به  رودو بلند باال نیز بوده است. هنگامی که پس از مرگ منوچهر نزد پدر می او پهلوانی زورمند

 بیند:انگیزد، پدرش او را چنین میغصب تاج و تخت ایران بر می

  افراسیاب چو دید آن سهی قد   به مغز پشنگ اندر آمد شتاب

  وزو سایه گسترده بر چند میل   بر و بازوی شیر و هم زور پیل

  چو دریا دل و کف چو بارنده میغ   زبانش به کردار برنده تیغ

  به ایران شود با سپاه پشنگ   بفرمود تا برکشد تیغ جنگ

  سزد گر برآرد به خورشید سر   سپهبد چو شایسته بیند پسر
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 327ازیرا پسر نام زد رهنمای   پس از مرگ باشد سر او به جای

 گیرد، آغاز جنگ خرده میو وقتی اغریرث از تصمیم وی برای 

  آن دالور نهنگ افراسیاب که   پشنگ پسر را چنین داد پاسخ

 328کارزار یکی پیل جنگی گهِ   شکار یکی نره شیرست روز

و دید  افراسیاب جادوگری چیره دست هم بوده است. چنان که در نبردِ مهمش با رستم، وقتی شکست خورد

یزاندن خواند و رستم را به طور موقت کور کرد. همچنین در برانگکه نزدیک است دستگیر شود، افسونی 

داد. افراسیاب همچنین  توفان و باد و سرما نیز دستی داشته و بارها سپاه ایران را با این افسونها در تنگنا قرار

در  یاوش رااش در صورتِ قتل سمند بود. چنان که واژگون بختیاز هنر ستاره شماری و غیبگویی نیز بهره

  خواب دید.

اسی ایران ی اساطیر حمتوان افراسیاب را نماد دوران کیانیان دانست، چرا که ورودش به عرصهدر کل، می

ود و خروجش با به انجام رسیدنِ ماموریتِ کیخسرو شآغاز می -واپسین شاه پیشدادی –هنگام مرگ نوذر 

گیریم، افراسیاب را همچون هماوردی را نادیده ب -گشتاسپ –همراه است. بنابراین، اگر واپسین شاه کیانی 

 نیرومند در کل دوران کیانیان باز خواهیم یافت.

شنویم، زمانی است که در اواخر دوران پیشدادیان، پشنگ نخستین باری که در شاهنامه از افراسیاب سخنی می

همین نبرد است که افراسیاب برای نخستین کند. در تازد و سرزمینهایی بسیار را ویران میبه ایران زمین می

کند. افراسیاب در ابتدای کار منوچهر و پهلوانان بار همچون پهلوانی دالور و سرداری برجسته عرض اندام می

                      
 .87-82شاهنامه، داستان نوذر،  327
 .98و  97شاهنامه، داستان نوذر،  328
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ایرانی را اسیر کرد و برادرش اغریرث را به عنوان زندانبان ایشان تعیین کرد. اغریرث اما، وقتی فهمید که 

نیان را دارد، ایشان را از بند رهاند و آزاد کرد. در نتیجه افراسیاب از او خشمگین شد برادرش قصد کشتن ایرا

و او را به قتل رساند. به این ترتیب اغریرث نیز به یکی از پهلوانان شهید اساطیر ایرانی پیوست. به روایت 

کرد. این امر قاعدتا در مینوی خرد افراسیاب برای مدت دوازده سال در زمان منوچهر بر ایران زمین حکومت 

زمانی روی داده که سپاهیان تورانی بر ایران چیره بودند، و منوچهر شاه همچنان با پهلوانانش در برابر ایشان 

کرده است. نبرد ایران و توران در زمان منوچهر در نهایت به شکست ایرانیان انجامید، و با قرارِ مقاومت می

قرار شد مرز ایران به قدر تیر پرتابی دورتر از محل اردوگاهشان قرار داده صلحی خاتمه یافت که بر مبنای آن 

 شود، و در همین جا بود که آرش کمانگیر هنرنمایی بزرگش را انجام داد. 

پس از بازگشت مرزهای دو کشور به حدِ پیشین، تا مدتی از کشمکش میان ایرانیان و تورانیان خبری نیست. 

ار دیگر جنگ آغاز شد و این بار نیز پشنگ شاه توران بود. اما چون سالخورده شده تا آن که در دوران نوذر ب

بود، پسر بزرگش افراسیاب را به عنوان سپهساالرش به جنگ ایرانیان فرستاد. افراسیاب با نوذر، آخرین پادشاه 

دان پیشدادی گسست پیشدادی جنگید و او را اسیر کرد و ناجوانمردانه کشت. به این ترتیب فره ایزدی از خان

 ی قدرت بنشاند. و مدتی طول کشید تا بار دیگر در قالب کیقباد تبلور یابد و دودمان کیانی را بر اریکه

افراسیاب، به خاطر به دست آوردن فره ایزدی بود که نوذر را کشته بود. فری که در نوذر حضور داشت، همان 

ر سر آن با هم جنگیده بودند. این فره پس از نبرد آن فری بود که از گرشاسپ گسسته بود و ضحاک و آذر ب

دو به خاندان پیشدادی پیوسته بود. اما پس از مرگ نوذر از این خاندان برکنده شد و پس از ماجراهایی بسیار 

 گذار دودمان کیانیان است. به کیقباد رسید، که بنیان

ش کرد. هنگامی که فره از نوذر گسست، به افراسیاب نیز مانند ضحاک، برای دست یافتن به فره بسیار تال

دریای فراخکرت افتاد و در دل آبهای این اقیانوس بزرگ پنهان شد. پس افراسیاب لباسها را از تن برگرفت 
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ای از فراخکرت و برهنه در فراخکرت شنا کرد تا فره را بگیرد. اما فره از او گریخت و مسیرِ گریختنش شاخآبه

شد. افراسیاب از آب بیرون آمد و چنان از ناکامی خویش خشمگین ی خسرو نامیده میشد که در قدیم دریاچه

  329"اِیثِه اِیثَه یِثنَه اَهمایی... "شد که ناسزاهایی را بر زبان آورد که عینا در اوستا ثبت شده است:

بوده در یکی از زبانهای ی ایرانی معنایی ندارد، اما احتماال دعا یا شعری این عبارت در زبانهای شناخته شده

کوچگردان ایرانی، که امروز اثری از آن باقی نمانده است. آنگاه افراسیاب برای بار دوم به فراخکرت جست 

ی وَنگهَزداه را پدید آورد. و فره را دنبال کرد. این بار نیز فره از او گریخت و در مسیر فرار خویش دریاچه

و همان ناسزاها را بر زبان راند. سپس افراسیاب برای سومین بار به بار دیگر افراسیاب از آب بیرون آمد 

وَن ای به نام اَوژدانفراخکرت جهید و بار دیگر فره را تعقیب کرد. این بار نیز فره گریخت و ردپایش به شاخآبه

تر را بر زبان راند و به این ترتیب از . افراسیاب پس از این سومین شکست ناسزایی طوالنی330پدیدار شد

 دستیابی به فره کیانی باز ماند. 

ها افراسیاب در کاخِ زیرزمینی خویش که هَنگَه نامیده آید که پیش از این تالشاز یشت پنجم چنین بر می

در دریای  شد، صد اسب و هزار گاو و ده هزار گوسفند را برای آناهیتا قربانی کرده بود تا به فرهِ شناورمی

توجهی کرد. مدتها . آناهیتا تنها ایزدی نبود که به او بی331فراخکرت دست یابد. اما ناهید به او کامیابی نبخشید

بعد، وقتی که کیخسرو بر اورنگ ایران نشست و خونخواهی پدرش سیاوش را ساز کرد، هم او و هم افراسیاب 

قربانی دادند. در این یشت، نام افراسیاب نیامده است، اما  -وایو–برای پیروزی بر حریف به درگاه ایزد باد 

                      
 .57و  56، 8زمیاد یشت،  329
 .64-59، 8زمیاد یشت،  330
 .43-41، 11آبان یشت،  331
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چنین آمده که اَئوروَسارِ بزرگ، در جنگل سپید بر تخت زرین و تکیه زده بر بالش زرین، باد را ستود و از او 

نکرد  خواست تا کیخسرو او را نکشد، و این که بتواند خود را از چنگ کیخسرو برهاند. اما وایو با او همراهی

 . 332و کیخسرو در جنگل ایرانیان بر او چیره شد و او را برافکند

لقب افراسیاب  سن حدس زده است که این بایددهد و کریستنمعنا می "سردار دلیر"ائووسار در زبان اوستایی 

از  ته است، وبوده باشد. چون از سویی با همین لقب در شاهنامه و متون دیگری پهلوی مورد اشاره قرار گرف

دایی مانند وای ای بوده باشد که بتواند برای خسوی دیگر از هماورد دیگرِ کیخسرو خبر نداریم که در مرتبه

 مربوط دانست.  توان این بند از یشت پانزدهم را به افراسیابقربانی کند. از این رو با اطمینانی زیاد می

ایران بیرون  ی حوادث اساطیریمدتی از دایره افراسیاب پس از ناکامی در به دست آوردن فره ایرانی، برای

ن کشته شد، رفت، تا آن که به ویژه در دوران کیکاووس، وقتی گاوِ نگهبان مرز دو کشور به دست شاه ایرا

نشان داد و به  نبردهای ایرانیان و تورانیان از نو آغاز شد و در این دوران افراسیاب شجاعت بسیار از خود

کرد، اما لبه میان تبدیل شد. هماورد اصلی او در این زمان رستم بود که هربار بر او غمهمترین دشمن ایرانی

 در میان ایرانیان جز او کسی نبود که یارای مقابله با وی را داشته باشد. 

ی سودابه شد و در هاماوران به بند کشیده شد، شاه پلیدی به نام زنگیاب تازی از وقتی کیکاووس دلباخته

به ایران زمین تاخت و ستم بسیار بر مردم روا کرد. در این هنگام ایرانیان از افراسیاب درخواست عربستان 

شان بیاید. در نتیجه افراسیاب به یاری ایرانیان آمد و زنگیاب را از ایران بیرون کرد و او را کردند که به یاری

ئوش هم ثبت شده و یوستی در  اعالم این گاوَه و جَینی گَبه قتل رساند. نام این زنگیاب، به صورت زَئینی

                      
 .33-31، 8رام یشت،  332
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دهد. فردوسی نام او را در شاهنامه نیاورده و تنها به عنوان معنا می "ی گاو زندهدارنده"نکته بر حق است که 

اند و در موردش چنین از هواداران او یاد کرده است. در بندهش او را با صفت زهرچشم شناخته "تازیان"

شد. افراسیاب وقتی او را از بین برد، نگریست، کشته میمی -دوژدُئیثرَه – "شمِ بدچ"آمده که هرکس را با 

خود بر تخت ایران نشست، اما بیدادگری پیشه کرد و ایرانیان را بر خود شوراند. در همین مدت کیکاووس 

 یاب را بیرون کردند. و پهلوانان ایرانی به یاری رستم از بند رسته بودند و بار دیگر به کشور بازگشتند و افراس

انگیز و پلیدی مانند ضحاک نیست، که برخی از کارهای خوب هم از او افراسیاب به این ترتیب شاه هراس

زند. گذشته از خدمتی که با کشتن زنگیاب به ایرانیان کرد، در بندهش به دلیل کشیدن آب هزار چشمه سر می

هامون( نیز از او یاد شده است. افراسیاب همچنین به خاطر ی کیسانیه )از هلمند و هفت رود دیگر به دریاچه

ساختن کاخی در زیر زمین شهرت دارد، و در جایی به این نکته که قصرِ خویش را از آهن در یک سوم از 

 ای هست. ، اشاره333ژرفای زمین ساخته بود

را به قتل رساند، اما به خاطر ای کافی برده بود. هرچند برادرش افراسیاب درعین حال از عواطف انسانی بهره

ی پناهگاهش خارج شد و تن به کیفر داد. همچنین به راستی به شکنجه شدنِ برادر دیگرش از اعماق دریاچه

دانست در نهایت او را نابود خواهد ورزید و حتی کیخسروی نوجوان را نیز با وجود آن که میسیاوش مهر می

اط نزدیک او با پیران و اعتمادی که این دو به هم داشتند نیز جالب کرد، با مهرِ دخترش زنده گذاشت. ارتب

ای خونریز و بدعهد از شاه پهلوان بوده است، تا توجه است، و نشانگر آن است که افراسیاب بیشتر نسخه

مردانه،  –و نَئیریَه  -سردار دلیر –ای اهریمنی مانند ضحاک. در اوستا نیز صفتهای مثبتی مانند ائوروسارَه آفریده

                      
 .7، بند 11یسنا، هات  333
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برایش به کار رفته و فردوسی نیز بر دلیری و هوشمندی وی بسیار تاکید کرده است. هرچند این را هم  -دلیر

گسسته است. شکسته و مهر میگفته که دروغگو و نیرنگ باز بود و به خاطر منافع خود به راحتی پیمان می

ر مورد دختر خودش  فرمانی ستمگرانه صادر دلیل با مکر گرسیوز سیاوش را به قتل رساند، دموقعی که بی

 کرد.

  جوش جهانی ز گرسیوز آمد به   خروش ز خان سیاوش برآمد

  نژند خراشیده روی و بمانده   کمند ز سر ماهرویان گسسته

  دراز فرنگیس مشکین کمند   باز همه بندگان موی کردند

  بخست به فندق گل ارغوان را   ببست برید و میان را به گیسو

  آب ریختهمی کرد نفرین و می   افراسیاب به آواز بر جان

  شنید چو آن ناله و زار نفرین   رسید خروشش به گوش سپهبد

  نهفت که او را به کوی آورید از   گفت به گرسیوز بدنشان شاه

  کشان بر روزبانان مردم   کشان ز پرده به درگه بریدش

  چادرش بدرند بر بر همه   سرش بدان تا بگیرند موی

  زمین بریزد برین بوم توران   کین زنندش همی چوب تا تخم

  نه تخت نه شاخ و نه برگ و نه تاج و   درخت نخواهم ز بیخ سیاوش

  تن گرفتند نفرین برو تن به   انجمن همه نامداران آن
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  334داوری گونه نشیند کسازین   لشکری که از شاه و دستور وز

دچار شد. تا  افراسیاب فهرست قربانیان خود را با کشتن سیاوش کامل کرد، و با از میان بردن وی به نفرین

رزمین خویش پیش از کشتن سیاوش، تعادلی در میان نیروهای ایرانی و تورانی برقرار بود و افراسیاب در س

لوانی بود و به ای محلی و بازیهای پهکرد. نبرد میان دو کشور هم از نوع دست اندازیهبه راحتی حکمرانی می

ن شد. کشتن شد. اما وقتی سیاوش کشته شد، بخت از افراسیاب رویگرداکشتار بیرحمانه و خونین منتهی نمی

 وده است. اش بی ایرانی، احتماال دلیلِ اصلیِ محروم شدن افراسیاب از قدرتهای فراطبیعیاین شاهزاده

 

زنده و  –ان در کل عصر کیانی–. در شاهنامه، به این نکته که افراسیاب برای زمانی بسیار طوالنی 2

مرگ من بیخوانیم که او و ضحاک و اسکندر، از سوی اهریفعال بود، اشاره شده است، و در مینوی خرد می

ا در دیدن است که بعده -جمشید و گرشاسپ و کیخسرو –شده بودند، و این در برابر سه نامیرای ایرانی 

 ی سه سوشیانس بر مبنای آن ساخته شد.  زرتشتی نسخه

رد اسکندر در میان سه نامیرای اهریمنی، ضحاک اصوال کشته نشد و در دماوند به بند کشیده شد، و در مو

ب حیات، نشانگر آن آی چشمه اش در یافتناطالعاتی اندک در دست داریم، اما اساطیر مربوط به ناکامی

ود که این باست که در مقطعی به دلیلی این نیرو را از دست داده است. افراسیاب نیز پس از کشتن سیاوش 

 توانایی را از دست داد و به دست کیخسرو کشته شد.

                      
 .2364-1352شاهنامه، داستان سیاوش:  334
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ر تقابل با از دید هنکل، افراسیاب یکی از خدایان جنگاور باستانی ایرانیان کوچگرد بوده است، که بعدها د

سن اما، ی شاه پهلوانی بومیِ مرزهای شرقی ایران دگردیسی یافته است. کریستنتکامل دین زرتشتی، به مرتبه

گیرد. در بند بیست و هفتم کند و او را با دیوِ خشکسالی همسان میبه پیوند افراسیاب با عنصر آب اشاره می

شاره شده و تالش او برای گرفتن فره از آب، و این که بندهش هندی به لگدمال شدنِ آبها توسط افراسیاب ا

ایزدبانوی آبها کام او را برای فرهمند شدن بر نیاورد، همه به نوعی کشمکش او با عنصر آب داللت دارند. در 

چست پنهان شد و در ی چیگریخت، در دل دریاچهعین حال، او هنگامی که از کیخسرو و هومِ پهلوان می

ی خود به شکلی نماید که افراسیاب در شکلِ اولیهریاچه نیز به قتل رسید. بنابراین چنین میی همان دکرانه

انداموار با عنصر آب مربوط بوده، که امروز تنها ردپاهایش در قالبی دست و پا شکسته و پراکنده برای ما بر 

 جای مانده است.

 

 کرد: توان به این ترتیب خالصه. کردارهای مهم افراسیاب را می3

 افراسیاب فرزند پشنگ شاه تورانی، برادر گرسیوز و اغریرث، و پسر عموی پیران ویسه بود.

 افراسیاب در زمان منوچهر به عنوان سپهدار پدرش به ایران تاخت و منوچهر را شکست داد.

 افراسیاب منوچهر و پهلوانان ایرانی را اسیر کرد و نگهبانی از ایشان را به اغریرث سپرد.

 اسیاب اغریرث را به گناهِ رهاندن ایرانیان از بند، به قتل رساند. افر

وقتی آرش با پرتاب تیری مرز دو کشور را به وضعیت پیشین باز گرداند، به این حکم گردن نهاد و به توران 

 بازگشت. 

 پس از مرگ منوچهر، افراسیاب به ایران تاخت و نوذر را کشت.
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تالشی بسیار کرد تا فره کیانی را صاحب کند و سه بار در جستجوی آن به فراخکرت فرو رفت اما موفق 

 نشد. 

 در نهایت افراسیاب از زو شکست خورد و از ایران رانده شد.

 آورد. نبردهایی بسیار با رستم و سایر پهلوانان ایرانی کرد و هرگاه رو به شکست داشت به جادوگری روی می

 به دردسر افتادن کیکاووس، به درخواست ایرانیان با زنگیاب جنگید و او را کشت. هنگام

 باز بعد از بازگشت رستم و کیکاووس از ایران رانده شد.

 دژی آهنین به نام هنکه را در زیر زمین ساخت.

 در ماجرای رستم و سهراب، یکی از کسانی بود که رویارویی پدر و پسر را رقم زد.

 سرنوشتش با سیاوش گره خورده، با او صلح کرد.وقتی دریافت 

وقتی سیاوش از ایران زمین برید، او را در توران پذیرفت و خوارزم را به او داد و دخترش را به عقد وی در 

 آورد.

 با تحریک گرسیوز سیاوش را کشت. 

رهاند و به ایران زمین خواهی دور نگه دارد، اما گیو او را از چنگ وی کوشید تا کیخسرو را از قدرت و کین

 برد.

خواهی سیاوش، از رستم به سختی شکست خورد و به چین گریخت  و رستم در نبردهای دور نخستِ کین

 برای چند سال بر توران سلطنت کرد.

 با بازگشت ایرانیان بار دیگر حکومت توران را به دست گرفت.

شان بر برادر کیخسرو برگشته بود، در چند نبرد مهم پس از کشته شدن فرود، که بخت ایرانیان به دلیل ستم

 بر توس پیروز شد. 
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 در نهایت سپاهش در جریان نبرد یازده رخ شکست خورد.

اش به آناهیتا برای دستیابی به فره، مورد پذیرش هایش به وایو برای نجات از خشم کیخسرو مانند فدیهقربانی

 واقع نشد.

ی این دریاچه آزار ترتیب از هوم گریخت. اما وقتی گرسیوز را در کرانهچست فرو رفت و به این در چی

 دادند، بیرون آمد و دستگیر شد.

 به دست کیخسرو به قتل رسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



359 

 

 بخش سوم: اربپهلواانن

 

 گفتار نخست: قهرمانان، پهلوانان و ابرپهلوانان

 

 سخن نخست: پیش درآمد

 

ی مرکزی بحث من در این نوشتار، نشان دادن این نکته است که ساختار شخصیتهای .هسته1

ی متفاوت از یابند، و دو الیهحماسی و پهلوانی دارند، در سه سطحِ متمایز تکامل میای که ماهیت اساطیری

تر و فرازین از آورند. شناسایی ساختار و کارکرد ابرپهلوانان، که سطحی پیچیدههای آرمانی را پدید می"من"

های یاد از ردهپهلوانان عادی هستند، موضوع این بخش است. برای دستیابی به این هدف، نخست تعریفی 

ای و تاریخی روند زایش این منشها را تحلیل خواهم نمود. شده را به دست خواهم داد، و در نگاهی مقایسه

یعنی -آنگاه در گفتارهای پسین، به تنها شخصیتهایی که به گمانم در ابرپهلوان بودنشان تردیدی وجود ندارد، 

 خواهم پرداخت. -رستم و اسفندیار

خواهم جست تا سیمای  ی این دو شخصیت در اختیارمان است، بهره، از مهلتی که برای مقایسهدر این گفتارها

این دو را به عنوان دو چارچوب عمومی برای تعریف ابرپهلوانان بازشناسی کنم. اما در ابتدای کار، باید ببینیم 

و چه تمایزی با سایر نظامهای هایی از آن را مورد بحث قرار دادم، دقیقا چیست منظور از پهلوان، که رده

 پردازی اساطیری دارد؟ شخصیت
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ناگفته نماند که در کل، هدف از پرداختن این نوشتار، عریان کردن حقیقتی نهفته در اساطیر ایرانی است، و 

منِ "ی فرهنگی، نظامی غنی و پیچیده از نمادها و نشانگان برای رمزگذاری مفهوم آن هم این که در این زمینه

ای ارزشمند و کارآمد تواند توان دید، و دستمایهتکامل یافته است، که نظیرش را در سایر تمدنها نمی "مانیآر

هایی که خواستار بازتعریف بنیادینِ سوژه، و بازخوانی مفهوم ابرانسان هستند، شاید به آرزوی بود، برای اندیشه

 تحقق یافتنِ آن!
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 سخن دوم: اساطیر ایرانی و یونانی

 

شناسی ایرانی مورد مناقشه بوده است، ارتباط عناصر اساطیری . از مباحثی که از دیرباز در اسطوره1

تجاری ایرانی با اساطیر هندی، چینی، و یونانی/ رومی است. موقعیت مرکزی ایران زمین، و گذر کردن راههای 

ی باختر و خاور از این آب و خاک، باعث شده تا این قلمرو در طول تاریخ همچون و نظامی پیوند دهنده

های متفاوت. به همین دیگ جوشی عمل کند و مجالی باشد برای در هم آمیختنِ منشهای گوناگون از خاستگاه

راستی کدام معانی ایرانی و کدامها وامگیری  ی غنی از اساطیر ایرانی بهدلیل هم، پرسش از این که در این زمینه

 شده هستند، همواره  نقل محافل بوده است. 

دانم، در این از آنجا که اساطیر را در کل امری سیستمی و نظامی با داد و ستدِ بسیار از نمادها و نشانگان می

کنم و پوشی میچشم -داردکه اصوال به گمانم معنای چندانی ن –نوشتار از پرسشِ اصالتِ عناصر اساطیری 

شوم، که به نظرم اهمیتی بیشتر دارد. آن هم این که چه فرآیندی در به جای آن بر پرسشی دیگر متمرکز می

تکامل منشهای اساطیری ایرانی در کار بوده، که شخصیتهایی پیچیده مانند جمشید و فریدون و ضحاک را 

تر، مانند اند و نظامهایی از این هم پیچیدهه راه خود ادامه دادهپدید آورده است، و چگونه و چرا این فرآیندها ب

 اند.رستم و اسفندیار را زاده

برای ورود به این بحث، بهترین آغازگاه، همان بحثِ قدیمیِ ارتباط اساطیر ایرانی با اساطیر تمدنهای همسایه 

د معنایی مشهوری وجود دارد که بیشتر اند، جفت متضااست. در میان اندیشمندانی که در این زمینه اندیشیده

اند، و آن هم جمِ وامگیری/ زایندگی است. نویسندگانی که در مورد اساطیر ی آن جایگری کردهکسان در میانه

اند که شباهتهای موجود و غیرقابل انکار میان اساطیر ی افراطی روبرو بودهاند، با این دو گزینهایرانی قلم زده
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مسایه را ناشی از وامگیری بدانند، یا آن را امری درونزاد به شمار آرند و فرض کنند که شرایط ایرانی و اقوام ه

اجتماعی مشابه به زایش اساطیری همخوان در قلمروهایی همسایه منتهی شده است. کسانی که به وامگیری 

را در  -به سوی غرب و کشیده شده –اعتقاد دارند، عمدتا شرق شناسان اروپایی هستند که مراکزی گوناگون 

نظر دارند. در ابتدای کار، این نگرش سنتی و مسیحی جاری بود که اساطیر عبری و یهودی خاستگاه تمام 

ها پنداشته این روایتهاست. پس از آن، در عصر خرد، برای مدتی یونان و به ویژه آتن مرکز این وامگیری

ان شد، گرانیگاه بیشتر به سمت شرق چرخید و تا عراق شد. بعدها که قدمتِ بیشتر اساطیر میانرودان نمایمی

زیستند، کم کم به این باور ی نخست قرن بیستم میو میانرودان پیش آمد. نسلی از ایرانشناسان که در نیمه

 گرایش یافتند که خودِ ایران را زادگاه اصلی این اساطیر بدانند، و این بحثی است که هنوز هم ادامه دارد. 

هم که درونزاد بودنِ اساطیر باور دارند، معتقدند که فشار شرایط محیطیِ مشابه، باعث شده تا آن کسانی 

اند و شکلی از اساطیر هند و ایرانی باستانی را با خود اقوامی که قاعدتا از تباری مشترک هم برخوردار بوده

ساطیری همریخت را در شان آورده بودند، به شکلی همگون واکنش نشان دهند و ابه سرزمینهای تازه

 گیرند. ربط به هم پدید آورند. بیشتر متفکران ساختارگرا و مارکسیست در این رده قرار میقلمروهایی بی

پیش از ورود به بحث، الزم است نخست موضع خود را روشن کنم. نخست آن که در تحلیل اساطیر، به 

سیستمهای پیچیده است، برای تحلیل پویایی فرهنگ.  یام که مدلی برآمده از نظریهی منشها تکیه کردهنظریه

ی دانم که همچون همانندسازهایی خودمختار، در زمینهاز این رو، عناصر فرهنگی را همچون منشهایی می

 شوند. یابند و فرگشته میرویند و جهش میفرهنگ می

اور دارم و به گمانم شواهد تاریخی قطعی های ارتباطی بی منشها در زمینهدوم آن که به تبادل آزادانه و پردامنه

ای به هم پیوسته و ی تمدنها در شبکهو قابل اطمینانی در دست است که به وامگیریهای گسترده و پردامنه

ای از تمدنها و زیرتمدنها باور دارم که درگیر کند. به این ترتیب، به وجود شبکهفاقدِ مرکزِ پایدار داللت می
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رسد، هایی پراکنده در این زمینه به انجام میر میان خود هستند. تکامل منشها، در هستهتبادل همیشگی منش د

انگارانه و ی اساطیر را در خود پرورده باشد، سادهو به این دلیل هم دم زدن از یک مرکزِ دیرپا که کل پیکره

 گرایی خامدستانه است. ناشی از تحویل

بسته به قلمرو جغرافیایی، ساختار جمعیت شناختی، و بافتِ زبانیِ  ی یاد شده،کنم شبکهسوم آن که فکر می

کنم چهار سپهر تمدنیِ مستقل از هم بر جاری در آن، به تمدنهایی همسایه قابل تقسیم است. در کل گمان می

ده و خبر بوام. این چهار قلمرو، از یکدیگر بیزمین تکامل یافته باشد که در کتابهای دیگری به آنها پرداخته

اش قرار ش خاوریاند. در قلمرو میانی، که تمدن ایرانی در نیمهنکرده جز مواردی محدود، از هم وامگیری

دارد، مهمترین تمدن عبارت است از تمدن ایرانی و هندی، که در کنارشان تمدن دیرپای مصری و تمدن 

 نوپاترِ یونانی/ رومی نیز قرا دارند. 

ی های مهم در عرصهنماید که در ایران زمین بوده که یکی از نوآوریین میهای تاریخی، چنبر اساس داه

اساطیر به انجام رسیده، و آن هم ظهور دین زرتشت بوده و باور به جهانی با ماهیت اخالقی. از این رو فکر 

، تمدن انجامندی آرمانی می، که به تعریف سوژه"من"ی خاص اساطیر مربوط به پیکربندی کنم در زمینهمی

ای از مراکز فرهنگی منتشر و ایرانی خاستگاهی دیرینه و کهن بوده است. هرچند خودِ این تمدن از شبکه

 اش هم برقرار بوده است. های بسیاری میان آن و تمدنهای همسایهتردید وامگیریمربوط به هم است، و بی

ی سیستمها بازتعریف ی نظریهرا در زمینهبه طور خالصه، به اردوی وامگیری تعلق دارم، هرچند این مفهوم 

هایی بوده که تکوین اساطیر مورد ی خرده فرهنگهای ایرانی یکی از گرانیگاهکنم شبکهکنم، و گمان میمی

 نظرم را ممکن ساخته است. 
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داند که ای مهم و کلیدی می. نگرش غالب در مورد وامگیری اساطیر، روایتهای یونانی را خزانه2

اند. کاربستِ این نگرش در مورد برخی از اساطیر ایرانی نیز بسیار دیگری بر مبنای آن برساخته شده اساطیر

های بارها آزموده شده است. چنان که در تحلیل داستان رستم و سهراب گفته شد، تراژدی و در کل اسطوره

که پیش از این در داستان سهراب یونانی، از چند جنبه با اساطیر ایرانی تفاوتی ساختاری دارند. نخست آنچه 

 کنم: گفتم، مرور می

مانند. اراده در دست ایشان مینخست  آن که در آنها خدایان بازیگران اصلی هستند، و آدمیان به آدمکهایی بی

کردارهای آدمیان محور اصلی رخدادهاست  -هایی مانند شاهنامهبه ویژه حماسه–در حالی که در اساطیر ایرانی 

ان تنها چون نیروهایی دوردست و منفعل حضور دارند. این برداشتِ مشهور که اساطیر یونانی انسان و خدای

تر از اساطیر ایرانی است، کامال نادرست است و از ناآشنایی اندیشمندان اومانیستی تر یا فردگرایانهمدارانه

 اند.وایتهای ایرانی نداشتهی اساطیر یونانی بودند، و جز دریافتی سطحی از رریشه گرفته که شیفته

ای و خانوادگی دوم آن که قهرمانان در یونان فاقد هویتی مستقل و خودمختار هستند و همواره در قالبی قبیله

کنند و در شان حرکت میگردند. در حالی که در ایران زمین پهلوانان معموال مستقل از خانوادهتعریف می

بالند )کیخسرو، سیاوش، فریدون، سهراب، و...( یا بر و خاندانشان می بسیاری از موارد اصوال دور از تبار

 کنند )اغریرث، سیاوش، ضحاک و...(.خالف قواعد و منافع آن رفتار می

سوم آن که در اساطیر یونانی عنصر قدرت و معنا تقریبا حضور ندارد، و محور اصلی ماجراها دستیابی به 

قهرمان، و آرمانهای بلند و نام و ننگ وی چندان مورد توجه نیست،  قدرت و بقاست. یعنی کارکرد اجتماعی

و برخورداری وی از لذتهایی ساده و پیش پا افتاده یا زنده ماندن است که محور اصلی ماجراست. درگیری 

های آخیلس و آگاممنون، منالئوس و پاریس و ... بر سر زن است، و آژاکس و پاریس که یکی از معدود نمونه
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کنند. گذارند، به خاطر تصاحب زره آخیلس است که چنین میوانی را در اساطیر یونانی به نمایش میرجزخ

ی شخص در نظام هستی و معنای حضور وی بر گیتی، که به نام و ننگ در حالی که در اساطیر ایرانی کارویژه

و لذت تنها پس از این دو  ی بعدی آن قرار دارد و بقاشود، عنصر اصلی است، و قدرت در مرتبهتعبیر می

 یابد.است که اهمیت می

چهارم آن که در نبردهای پهلوانان یونانی و رومی زور بازو عنصر اصلی تعیین کننده است. از این رو جنگاوران 

-هیکل و خالی از ظرافت و هوشمندی هستند. آخیلس تندخویی درندهاساطیری ایشان مردانی زورمند و قوی

گذارد تا سپاهیانش کشتار شوند، و آژاکس چندان ناخوددار است ر تصاحب کنیزی میخو است که به خاط

کشد! هراکلس نیز در نابخردی زبانزد است و دهند، خود را با خنجر میکه وقتی زره آخیلس را به پاریس می

یا برآوردن رساند و در زندگی پرماجرای خویش به دنبال معنایی خاص فرزندانش را در حال مستی به قتل می

ای جبرگرایانه کنند، با خدایان جز به شیوهآرمانی بزرگ نیست. قهرمانان یونانی از هیچ مرز و بومی دفاع نمی

گذارند، نظمی نوین نیست، که تنها ماجراهایی شنیدنی و مکانیکی ارتباط ندارند، و ردپایی که از خود به جا می

 است. 

به معنای  "سوژه"تارِ مربوط به سهراب، ادعا کردم که قهرمانان یونانی بر اساس این چهار ویژگی بود که در گف

گذارند. بودن را به نمایش می "من"نیستند و شکلی ابتدایی و رشد نایافته از  "منِ خودمختار و خودمدار"

م و شود. یعنی هر پهلوان ایرانی نظامی منسجاین در حالی است که در اساطیر ایرانی، چنین مرکزی دیده می

همگرا از عناصر ریختی و رفتاری است که در راستای هدفی خاص و آرمانی ویژه سازمان یافته است. این 

شود، و این همان است که زمینه را برای اخالقی هدف، تمرکزِ پهلوان بر معنا و قدرتی بزرگ را موجب می

 سازد. شمردن پهلوانان ایرانی فراهم می
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و غربی، آن است که جهان در نگرش ایرانی، ماهیتی اخالقی دارد. این نوآوری  تمایز بنیادین اساطیر ایرانی

را امری اخالقی بداند، چندان سترگ و اثرگذار بود که  -یعنی کل هستی –بزرگ زرتشت، که همه چیز را 

 باعث شد کل کردارها، کل عناصر طبیعی، و کل شخصیتها در راستای دو قطبِ جمِ بنیادینِ خوب/ بد آرایش

بیابند. این همان چیزی است که سیاه/ سپید بودنِ شخصیتهای اساطیری ایرانی را به قول استاد بهار موجب 

 -چنان که مرور کردیم –شده است. هرچند این قول نیز چندان مطلق نیست و شخصیتهای اساطیری ایرانی را 

 باید سایه روشنی از سپیدی و سیاهی دانست. 

روشن نشانگر خاکستری بودنِ چیزی نیست. بر خالف قهرمانان یونانی که کردارهایشان با این وجود، این سایه 

کند، در قلمرو ایران زمین گنجد و در کل در فراغتِ کامل از این معیارها بروز میهایی اخالقی نمیدر سنجه

است در ترکیبهایی با کردارها و سخنان و خواستهایی روبرو هستیم که صریحا نیک یا بد هستند، هرچند ممکن 

 پیچیده در یک پهلوان فراهم آمده باشند. 

 

ی عمومی از شخصیتهای اساطیری انسانی گانه، به گمان من سه رده. بر مبنای همین تمایزهای پنج3

 وجود دارد:

است. قهرمانان  "قهرمانان"گیرد، متعلق به ترین شخصیتها را در بر میی نخست، که کهنترین و سادهرده

افرادی هستند فاقد مرکز، فارغ از معیارهای درونیِ اخالقی، و مجبور به اجرای نیات خدایان. قهرمان کسی 

رساند. او در واقع ابزاری است ای از فعالیت چشمگیر خدایان به انجام میاست که کرداری نمایان را در زمینه

اراده و انتخابِ خودِ قهرمان، و محوری در دست خدایان، تا کاری بزرگ به خواست ایشان به انجام برسد. 

ترین لوازم درونی که بر مبنایش تصمیم بگیرد، محلی از اعراب ندارد. از این رو آراسته بودنِ قهرمان به ساده
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کند. این شرط الزم عبارت است از زور بازو، و قهرمان همواره از برای برآورده کردنِ این وظیفه، کفایت می

مند است. قهرمان آدمکی زورمند است در دستان خدایان، که کاری به یاد ماندنی را ی بهرهاین عنصر به فراوان

مدارانه مرتبط سازد. ساختار قهرمان رساند، بی آن که آن را به مرکزی درونی و هویتی منبه سرانجام می

شود که نظمهای ف میای تعریی اجتماعی باستانیآشکارا ابتدایی و کهن است، و به همین دلیل هم در زمینه

دهند.از این روست که قهرمان معموال درگیرِ ای در آن به هویت افراد شکل میخویشاوندی و هنجارهای قبیله

 نفرینی خانوادگی، یا برخوردار از موهبتی وراثتی است. 

در این اساطیر سرزمینهای آریاییِ باختری، یعنی شخصیتهای داستانی یونانی، رومی، سلتی و ژرمن، همگی 

گنجند. از آخیلس گرفته تا زیگفرید، و از هراکلس گرفته تا بئوولف، آنچه که در همه به طور مشترک رده می

 ای خودمختار است.شود، غیاب مرکزی درونی، و نابالغ بودن سوژهدیده می

وده باشند. به ی شخصیت پردازی در تمام اساطیرِ تمام تمدنهای بها، شکلِ اولیهرسد که قهرمانبه نظر می

اند. آرش، در توان دریافت که شخصیتهای اساطیری ایرانی نیز، در ابتدای کار قهرمانانی بیش نبودهروشنی می

کند، و با یاری ایشان کرداری بزرگ را اش قهرمانی است که به امر خدایان تیری را پرتاب میشکل اوستایی

ماند، درست همان طور که اخیلس ی ماشین پرتاب تیر میرساند. آرش در تیریشت بیشتر به نوعبه انجام می

ماشینِ کشتنِ آدمیان، و هراکلس ماشین نابود کردنِ جانوران و هیوالهاست. سیاوش اوستایی نیز چنین وضعیتی 

 پهلوانانی جنگاور مانند ایندره در دست داریم. -دارد، و همچنین است تصویری که از ایزد

اطیری، پهلوانان هستند. اینان بر خالف قهرمانان، از محوری درونی دومین رده از شخصیتهای اس 

برخوردارند. خویشکاری بزرگی را در هستی بر عهده دارند، و موجوداتی اخالقی هستند، که معیارهای تمیز 

، ی این معیار عمل کنند. پهلواناناند، هرچند ممکن است ضدپهلوان باشند و واژگونهنیک از بد را درونی کرده
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های کامل و مرکزدارند. بودنشان در هستی معنی دارد، و از این رو برای کردارهای خود به انتخابهایی سوژه

 اند. یازند و از جبر ایزدی اعالم استقالل کردهدرونی و شخصی دست می

ز، در های فرهنگی نیی نگرش زرتشتی در ایران پدید آمدند، و در سایر تمدنها و پهنهپهلوانان در زمینه

اندازی مشابه از اخالقی پنداشتنِ قلمرو هستی شناسانه تکامل یافتند. از آنجا که اخالقی پنداشتن کل چشم

هستی، و ظهور خداوندی که نیک مطلق باشد، نوآوری بزرگ زرتشت بود، نخستین خاستگاه پهلوانان را باید 

 ایران زمین دانست. 

ی شر به زایشِ شیطان منتهی شد و اهریمنی ضرورت یافت تا مسئلههمان طور که باور به خدایی مطلقا نیک، 

را توضیح دهد، وجود محوری درونی برای تمیز نیک از بد نیز شرایطی را فراهم آورد که زایش ضدپهلوانان 

های نظری را تعیین در آن ممکن شد. زرتشت با نوآوری فلسفی سترگش، که همچنان تا به امروز تمام دستگاه

ها، هویتهایی ، ناگزیر شد نیک و بد را به قطبهایی در آسمان تحویل کند، و بازتاب این دو قطب در منکندمی

توانستند مانند آن دو ایزدِ آسمانیِ نیک را برسخت که از سویی به شدت اخالقی بودند، و از سوی دیگر می

تبدیل شوند. رمز  "بد"یا  "خوب" و بد راه راستی یا ناراستی را برگزینند و به این ترتیب به شخصیتهایی

دگردیسی قهرمان به پهلوان، باور به فراگیر بودن اخالق بود، و مسیر تکوین این دو رده از کردارهای خوب 

های اساطیری، یعنی پهلوانان ای بود، که ظهور سوژهگرایی سرسختانهو بد، اعتقاد به مختار بودن آدمیان و اراده

 را ایجاب کرد.

اند. یعنی گشتاسپ، ریخی، احتماال نخستین حامیان دین زرتشت اولین شخصیتهای پهلوانی نیز بودهاز نظر تا

ای زرتشتی بازتعریف شدند، و ای دانست که در زمینهزریر، و اسفندیار را باید نخستین شخصیتهای اساطیری

مقدس دانسته شدند. این  ی پیشین.آسمانی و ایزدگونهبه این ترتیب به شکلی متمایز از شخصیتهای نیمه

شدند. نه به دلیل شخصیتها، به دلیل انتخابِ اشه، و هم پیمان شدن با اهورامزدا بود که بزرگ پنداشته می
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توان برخورداری از تباری آسمانی، یا موقعیتی ایزدگونه، چنان که در نزد جمشید و فریدون و کیکاووس می

 دید. 

ساخت، گرایی زرتشتی را درونی میی فرهنگ ایرانی که اخالقمینهالگوی پهلوان اخالقی، به سرعت در ز

پهلوانان دیرینه را که از ساختاری قهرمانی برخوردار بودند، به موجوداتی  -رواج یافت و به این ترتیب شاه

گناهکار تبدیل کرد. با این وجود روند تکامل شخصیت ایشان همچنان ادامه یافت، و به پهلوانانی گناهکار 

ی خویش، ناگزیر بهایی گران مندی از محور درونی اخالق و تمامیتِ سوژهبدیل شدند. یعنی درازای بهرهت

پرداختند، و آن هم گناهکار شمرده شدنشان بود بابت برخی از کردارهای بزرگی که پیش از این فارغ از چنین 

 ای مرتکب شده بودند. سنجه

پدید آمده است. در غرب، در ابتدا یهودیت، و بعدتر به شکلی پهلوان به این ترتیب، از تکامل قهرمان  

آورِ برداشت زرتشتی در مورد اخالقی بودنِ هستی تر مسیحیت و مهرپرستی نیروهایی بودند که پیامموفق

بودند. به همین دلیل هم ظهور پهلوانان در این قلمرو تا زمانی که مهرپرستی از ایران به روم منتقل شود و در 

ریشه بدواند، به تاخیر افتاد. تنها در قرون نزدیک به میالد مسیح بود که با تکیه بر قهرمانان کهنسالتر،  آنجا

شکلی از پهلوان در چارچوبی دینی در این قلمرو تکامل یافت. به این ترتیب، همزمان با از یاد رفتنِ آژاکس 

نار پهلوانانی مانند آرتور و بلیزاریوس و بلروفانس و پرسئوس، هراکلس و آخیلس بازتعریف شدند تا در ک

 جایگاهی برای خویش بیابند.

در ایران زمین اما، پهلوانان قدمتی بسیار زیاد دارند. دگردیسی قدم به قدمِ قهرمانی مانند سیاوش، به  

توان در متون پیگیری کرد، و دید که چگونه این شخصیتِ متعلق به قرن یازدهم و پهلوانی شهید را می

ی خدای شهید بابلی ترکیب شده، و در قرن ششم و پنجم پ.م زدهمِ پ.م، تا دوران هخامنشیان با اسطورهدوا

ی پهلوانی شهید برکشیده شده است. روندی مشابه در مورد آرش و سایر شخصیتهای اساطیری ایرانی به مرتبه
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اساطیر ایرانی مستقر تقریبا  نیز خیلی زود شروع شد و خیلی زود به سرانجام رسید. به همین دلیل هم در

توان به هایی هستند که با تبارشناسی پهلوانانی مانند آرش میتوان قهرمانی یافت. قهرمانان تنها سنگوارهنمی

 ها پی برد. حضورشان در گذشته

ی سومی از شخصیتهای اساطیری نیز در شرایطی ویژه دعوی اصلی این نوشتار آن است که رده 

، و اینان ابرپهلوانان هستند. ابرپهلوانان شخصیتهایی اساطیری هستند که از تکامل پهلوانان و اندپدیدار شده

اند. ابرپهلوان، نظامی از تعریف منِ آرمانی است، که همچون درآمیختن الگوهای متفاوتِ پهلوانی پدیدار شده

ای پیچیده با هم ترکیب ومهکند و همه را در منظای تمام نمادها و معانی را به خود جذب میسیاهچاله

نماید. همان طور که پهلوان با احداث مرکزی اخالقی در قهرمانان زاده شد، ابرپهلوانان نیز به دنبال پیدایش می

 گذارند. ی وجود میمرکزی هستی شناختی در پهلوانان پای به عرصه

کهن، همچون شکلی تشخص  ابرپهلوانان، موجوداتی خداگونه هستند. نه بدان شکلِ خام و ابتداییِ 

. ابرپهلوان از آن رو به خدایگانی "من"ای پیشرونده از تکامل یافته از نیروهای طبیعی، بلکه همچون ادامه

کند، و هستی را در پیش و پس از خویش دچار آشفتگی ماند، که همچون مرکزی هستی شناختی عمل میمی

نی زورمند و عیاش جنگاور شبیه بودند، بدان دلیل بود که سازد. اگر در شکلی اولیه، خدایان به پهلوانامی

آدمیان عصر باستان ناگزیر بودند برای فهمِ نظمِ هستیِ پیرامون خود، آن را به آدمیان همانند کنند. در ابرپهلوانان 

شناختی برکشیده ی امری هستیاست که برای فهم شدن، به مرتبه "من"مسیری واژگونه طی شده است، و این 

 شود. می

کنند، و بر ابرپهلوانان مانند پهلوانان از مرکزی برخوردارند، و بر مبنای معیارهای نیک و بد عمل می 

شوند. آنان نیز مرکزی دارند و محوری درونی برای این مبنا دستخوش اشتباه با آراسته به کنشهای بزرگ می

هستند که با ایزدان داد و ستدی مبتنی بر عهد و  ارزیابی و داوری، و همچون پهلوانان خودمختارانی انتخابگر
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تر است، و ارتباطشان با محور اخالق درونزادتر ی هستی سترگپیمان دارند. با این وجود، حضورشان بر پهنه

ی دوردست، و در بهترین حالت دوستی تر است. ایزد در برابرشان همچون نوعی نیروی بیکارهطلبانهو استقالل

اثر است. ابرپهلوانان با پهلوانان از این نظر تفاوت دارند که محور اخالق را ی محبوب اما بیمنفعل و همراه

کنند. بلکه بر گیرند، و آن را به سادگی درونی نمیی یزدان بر نمیبه صورت امری پیش ساخته و برساخته

بر آن اساس دست به دگرگون سازند، و ی خویش را بر میکنند، و اخالقِ ویژهارزشهایی خودخواسته تکیه می

برند. این کردار ایشان با آنچه که از مفهوم انتزاعی خدا در ذهن داریم، شبیه است و از این ساختن هستی می

شان بر ی داوریمانند، و از سوی دیگر به خاطر بسته بودنِ زمینهرو اینان از سویی به خدایانی باستانی می

ای به هم گذشته نیز شباهت دارند. گویی که سر و تهِ این دایره در نقطه دیگران، به رستاخیزی از قهرمانان

 رسیده باشد، و آن ابرپهلوان است.

ترین شکلِ صورتبندی من، که خودمختارترین و ابرپهلوانان وضعیت غایی سوژه هستند. کامل 

ان مانند خدایان گذارد. از این روست که ابرپهلوانموثرترین وضعیت حضور در هستی را به نمایش می

 گذارند. نمایندگان و آفرینندگان اعصاری خاص هستند، و نظمهایی ماندگار را از خود به یادگار می

دانم، رستم و ی اساطیر، در کل امری دشوار و پیچیده است. تا جایی که من میظهور ابرپهلوانان در عرصه

توان ند، و مشابهشان را در تمدنهای دیگر نمیی این نام هستاسفندیار تنها شخصیتهایی هستند که شایسته

پذیر استوار شود، باید نشان دهم که ساختار این هایی رسیدگییافت. برای آن که این دعوی بر اساس داده

ی چارچوبهای پهلوانان گوناگون است، و این که همتاهایشان در تمدنهای شخصیتها به راستی در برگیرنده

 برخوردار نیستند.  ایدیگر از چنین پیچیدگی
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 گفتار دوم: دو ابرپهلوان

 

 سخن نخست: اسفندیار

 

. 335نامش در اوستا یک بار ذکر شده است.   اسفندیار از پهلوانان قدیمی و باستانی ایرانی است که 1 

شود، که پشتیبانان زرتشت بودند و به همین در واقع عصر تاریخیِ پهلوانان ایرانی، با او و خاندانش آغاز می

 تردید از واقعیتی تاریخی برخوردارند. دلیل هم بی

سپندیات و پس از اسالم به نام اسفندیار در اوستا به صورت اسپنتوداتَه آمده است. این نام در پهلوی به 

اسفندیاذ و اسفندیار تبدیل شده است. در زبان ارمنی همین اسم در شکل سِبِئوس باقی مانده است. تقریبا 

سازی از نام اند. این مفهومداد و عدلِ مقدس ترجمه کرده-ی پژوهشگران معاصر، معنای آن، را مقدسهمه

و به  "ی سپندمینوی اسپندارمذ یا هدیههدیه"تمال زیاد به معنای داد، به اح-او، به نظرم نادرست است. اسپند

دهد. چون در زبانهای ایرانی معموال اسمهایی که ارجاع می -ایزدبانوی زمین-سپندمینو )هرمز( یا اسپندارمذ 

و هرمزداد.  یابند، پیش از آن نام ایزدی را دارند، مانند مهرداد و تیرداد و زروان دادپایان می "داد"با پسوند 

سازد، در دوران زندگی او و در نظام باورهای زرتشتی ی که بخش نخست نام اسفندیار را بر می"سپند"

                      
 .103، 24، 13یشت  335
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داد به گمانم -شده است. از این رو نام سپندجایگاهی ارجمند داشته و لقب خداوند )سپندمینو( دانسته می

 همان خداداد است، به روایت زرتشتیان اولیه.

انی نامدار دارد. پدرش گشتاسپ، شاهِ کیانی و حامی زرتشت است و مادرش کتایون، اسفندیار خاند 

شاهدختی رومی که گشتاسپ پس از ماجراهایی بسیار به وصالش دست یافت. عمویش زریر است که کهنترین 

 ت. دهد. برادرش پشوتنِ نامدار و از جاودانان زرتشتی اسمتنِ حماسی موجود ایرانی حکایت او را شرح می

یابد. او ی کیانی در شکلی رو به انقراض پس از وی و از پشت وی ادامه میاسفندیار کسی است که سلسله

اند. این نامها شکلِ فارسی دریِ اسامی آذر نامیده شدهسه پسر داشت که در شاهنامه بهمن، مهرنوش و نوش

میان این سه، پسرِ نامدارش همان بود که با نام اوستایی مشابهی هستند: وُهومن، مهر تَرسَه، و آتور ترسه. در 

شد. او خود دختری به نام همای داشت، که پس از وی بر تخت نشست و بر ایران زرتشتیِ بهمن شناخته می

زمین حکم راند. او در تاریخ اساطیری ایران نخستین شاهِ زن است. که از نظر تاریخی تقریبا با ملکه سمیرامیسِ 

همزمان است. فرزندان اسفندیار همان شاهانی بودند  -ی مشهور در ایران غربیشاه مادینهنخستین  –آشوری 

 دانند.دادند و بسیاری از پژوهشگران ایشان را همان هخامنشیان میکه عصر کیانی را به دوران تاریخی پیوند 

بازگو کرده و گفته ساسانی، روابط خونی اسفندیار و فرزندانش را -دقیقی در چارچوب زرتشتی پسا 

که گشتاسپ شاه به اطرافیانش وعده داد تا هرکس که انتقام خون خویشاوندان او را بگیرد، به عقدِ دختر 

ای اش در خواهد آمد. چون اسفندیار چنین کرد، با وی که خواهرش بود ازدواج کرد و این نمونهزیبارو و نژاده

بود. به روایت دقیقی، از ازدواج اسفندیار و خواهرش پسر و  -یعنی ازدواج با محارم–از آیین خویدوده 

دختری به نامهای بهمن و چهرزاد پدید آمدند که خود با هم ازدواج کردند و از ایشان داراب زاده شد که به 

ی طرسوسی هرچند از این تعبیری نخستین شاه دوران تاریخی است. این در حالی است که در داراب نامه

 ای وجود ندارد. برده شده، اما به رسم خویدوده در آنها اشارهشخصیتها نام 
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اشاره رفته است. در این متن  -این بار با دخترش همای –با این وجود در متون پهلوی به خویدودهِ بهمن 

رفت. پس بهمن علت مرگ بهمن چنین آمده که همای پس از باردار شدن از او بیمار شد و بیمِ مردنش می

! در عین حال، بهمن نامه با وجود این که به 336دخترش چندان تنگدل شد که از غصه درگذشت از غمِ مرگ

داند که ای میگوید و همای را فقط ملکهی خونی آنها سخن نمیکند، از رابطهپیوند همای و بهمن اشاره می

از مورخان اسالمی پس از درگذشت شوهرش تا سی سال فرمانروایی کرد.  ناگفته نماند که همای را برخی 

اند، ی اصفهانی نام وی را شمیران ثبت کردهاند. مسعودی و حمزهتر یکسان گرفتهبا شخصیتهای اساطیری غربی

ی شمشی عداد شاه آشور است، که برای سالها که احتماال شکلی دیگر از نام سمیرامیس، مادر ونایب السلطنه

 اند. اما، همای را دخترِ حارث فرعون مصر دانستهبر این کشور فرمان راند. در مجمل التواریخ  

ا سرگذشتهای به این ترتیب، تا اینجای کار معلوم است که اسفندیار نیای دودمانی از شاهان و شاهدختان ب

 شده است.مبهم و درآمیخته بوده، که تا حدودی در پرتو آیین زرتشتی تفسیر می

در خود گرد آورده بوده، شکی وجود  پهلوانان را -اهدر مورد فرهمندی اسفندیار و این که صفات ش 

ل چنین توصیف ندارد. چنان که رستم، لختی پیش از آن که برای نبرد با وی آماده شود، او را برای پدرش زا

 کند:می

  اسفندیار رسیدم به نزدیک   نامدار بدو گفت کای مهتر

  فرهی خردمند و با زیب و با   سهی سواریش دیدم چو سرو

  سپرد بزرگی و دانایی او را   گرد تو گفتی که شاه فریدون

                      
 .232-189متون پهلوی، ص  336
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  337شاهنشهی همی تافت زو فر   آگهی به دیدن فزون آمد از

ون، از شود. تقریبا تمام متشخصیت اسفندیار، همچون گشتاسپ، در ارتباطی نزدیک با زرتشت تفسیر می

همراه عمویش  ویچار چنین آمده که اسفندیار بهاند. در شکند گمانیگ ی نزدیک او و زرتشت یاد کردهرابطه

اخت. فردوسی ی آیین زرتشتی به باختر و خاور لشکر کشید و دین او را در روم پراکنده سزریر برای توسعه

 نیز به سرسپردگی اسفندیار نسبت به زرتشت تاکید کرده است:

  پندها بپذرفتم آن ایزدی    سوگندها بخوردم من آن سخت

  پرستبت دلش تاب گیرد شود    شکست که آرد به دین درکه هرکس 

 بیم نباشد مرا از کسی ترس و    نیم میانش به خنجر کنم به دو

ارتباط این دو تنها در قلمرو رزم و دفاع نبوده است، که بعدی معنایی نیز داشته است. در ویجرکرد دینیک که 

به همراه جاماسپ و پشوتن و میدیوماه )پسرعموی ، اسفندیار 338متنی از قرن سوم و چهارم هجری است

ای اشاره شده که "درون یشت"اند. در زراتشت نامه، به مراسم زرتشت(، شاگردانِ زرتشت دانسته شده

شرحش در سخنِ مربوط به گشتاسپ گذشت. در اینجا تلویحا چنین آمده که دعای این مراسم باعث شد تا 

اسم اسفندیار از زرتشت اناری گرفت و خورد به این ترتیب بدنی اسفندیار رویین تن شود. در این مر

 . 339ناپذیر یافتآسیب

                      
 .538-535شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  337

338 Bahramje Sanjana, 1848. 
 .79-77: 1338بهرام پژدو،  339
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تنی برجستگی دارد. در مورد اسفندیار توصیفهایی گوناگون در دست است، که در تمام آنها این عنصر رویین

که شماری پرواست. وقتی جاماسپ نزد گشتاسپ پیشگویی کرد در یادگار زریران، او پهلوانی جسور و بی

زیاد از خویشاوندانش در نبرد با ارجاسپ از میان خواهند رفت، شاه غمگین شد و از تخت برخاست و بر 

ی سپاهیان زمین نشست و با عهدهای برادران و فرزندانش برنخاست، تا آن که اسفندیار سوگند خورد تا همه

تقام مرگ عموها و برادرانش از دم تیغ گذراند. تورانی را از بین ببرد. در پایان نیز چنین کرد و همه را به ان

تنها ارجاسپ را زنده گذاشت که او را نیز از یک چشم کور کرد و یک دست و یک پایش را برید و او را بر 

اش کرد تا تورانیان پیامد حمله به ایران را دریابند. در همین متن، خری دم بریده نشاند و به سوی توران روانه

سفندیار با پهلوانان تورانی تصویر شده، و هرچند از رویین تنی او سخنی در میان نیست، اما ی نبرد اصحنه

 آشکار است که سرداری الیق و پهلوانی دالور است. 

در شاهنامه، اسفندیار به همین شکل از ابتدای درگیری دینی ایرانیان و تورانیان به عصر اساطیر گام  

ی نهایی ماجراهای جنگی اسفندیار است و نه آغازگاهِ یار و ارجاسپ مرحلهنهد. با این وجود نبرد اسفندمی

پردازد آن. فردوسی پیش از روایت جنگ اسفندیار و ارجاسپ، به شرح اختالفهای درون دربار گشتاسپ می

 کند. چینی میو برای شرح جریان این نبرد مقدمه

ی مالمت قلمداد اش، شایستهخواهیبه خاطر زیاده در نگاه فردوسی، گشتاسپ آن شاه مقدسِ اوستایی نبود و

شد. او همان کسی بود که تاج و تخت را پیش از موعد از پدرش لهراسپ طلب کرد و چون تقاضایش رد می

شد، سرکشانه ایران را ترک کرد و به روم رفت. او همچنین کسی بود که وقتی با تقاضایی مشابه از سوی 

بدگمانی داد و در حق او ستم روا داشت. به روایت فردوسی، یکی از خویشاوندان اسفندیار روبرو شد، تن به 

گشتاسپ به نام گُرَزم نزد او از اسفندیار بدگویی کرد، و شاه که از سخنان او بدگمان شده بود، دستور داد تا 

 شند. اسفندیار را در غل و زنجیری آهنین ببندند و با این ترتیبِ سخت در دژ گنبدان به بندش ک
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شود. نامش به گرزمی که در شاهنامه نامش آمده، در اوستا نیز حضور دارد و کَوارَسمن نامیده می 

معنای رزم کیانی است، و از خویشاوندان شاه قلمداد شده است. طبری نام او را به شکل قرزم ثبت کرده 

از دین زرتشتی کوشاست. اما در است. در ادبیات زرتشتی گرزم پهلوانی نامدار و نیرومند است که در دفاع 

توز و حسود فرو کاسته شده است. هرچند فردوسی نیز به پیوندهای ی مشاوری بدخواه و کینهشاهنامه به مرتبه

فشارد. چنان که کند، و بر دالوری وی در جنگ با دشمنان زرتشت پای میعاطفی او و اسفندیار تاکید می

 ی او رسید، گریست. وقتی اسفندیار در میدان جنگ به کشته

گشتاسپی که پسر را به ستم در زندان داشته بود، کوتاه زمانی بعد با تاخت و تاز اقوام تورانی در  

کشورش روبرو شد. در این هنگام گشتاسپ پیر شده بود و از نیروی جوانی نشانی نداشت. رستم هم به طرز 

ود. از این رو وقتی ارجاسپ تا بلخ پیشروی کرد و معناداری در نبردهای دینی ایرانیان و تورانیان غایب ب

را به قتل رساند، به تنگ آمد و جاماسپ را فرستاد تا اسفندیار  -شاه پیشین –زرتشت و لهراسپ سالخورده 

را از بند برهاند. اسفندیار ابتدا قصدِ یاری رساندن به پدر را نداشت. اما وقتی خبردار شد که زرتشت و 

اند و ارجاسپ خواهرانش را به اسارت برده است، برخاست. آنگاه از آنجا که تنها به لهراسپ کشته شده

احترام پدر در بند مانده بود، با حرکتی غل و زنجیر را بر دستان خویش پاره کرد و همراه جاماسپ رفت تا 

 سپهساالر ایرانیان شود. 

کند. داستانی که احتماال کهنتر از میدر اینجاست که فردوسی داستان هفت خوانِ اسفندیار را روایت  

شده است. اسفندیار پس از عبور از هفت هفت خوان رستم بوده و سرمشقی برای آفرینش آن محسوب می

هایی به درون دژ برد و خوان در هیبت بازرگانان به رویین دژ راه یافت و بخشی از سربازانش را در خمره

ی بحثی بیشتر است که به قتل رساند. داستان هفت خوان او شایستهارجاسپ را فریفت و او را با سردارانش 

 ای بدان خواهم پرداخت.به شکلی مقایسه
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در روایت شاهنامه و یادگار زریران تفاوتی جدی وجود دارد. در داستان یادگار زریران و اشعار  

اسپ که واپسین تورانی از سپاهیانش رسد و ارجدقیقی، کار نبرد ایرانیان و تورانیان در میدان نبرد به انجام می

شود، در شود. اما در متن شاهنامه، ارجاسپ با نیرنگ و در دژ خویش کشته میاست، در نهایت کشته نمی

 ی دشوار را پشت سر گذاشته است. حالی که اسفندیار برای دست یافتن به وی هفت مرحله

کند، و روایت شاهنامه وان و دعای زرتشت یاد نمیفردوسی از مراسم درون یشت و ارتباط رویین تنی این پهل

شود. چون در به شکلی است که گویی اسفندیار پس از پشت سر گذاشتن هفت خوان است که رویین تن می

گیرد، اما پس از چیرگی بر جریان هفت خوان از گزند اژدها و چنگال سیمرغ در پس نیزه و سپر پناه می

 گذارد. ناپذیر پا به میدان نبرد با رستم میارجاسپ همچون رویین تنی آسیب 

رسد. پس از آن، تنها داستان زندگی اسفندیار، پس از گذر کردنش از هفت خوان، به نخستین اوجِ خویش می

 اش وجود دارد، و آن هم نبردش با رستم است. یک داستان مهم در زندگی

د به یاری و رهاندن وی گسیل کرده بود، از گشتاسپ در آن هنگام که جاماسپ را برای متقاعد کردن فرزن

قول او عهد کرده بود که اگر اسفندیار خواهران را برهاند و ارجاسپ را بکشد، تاج و تخت را به وی واگذار 

شود. پس نزد مادر گله کرد ای از تحقق این وعده دیده نمیخواهد کرد. اسفندیار وقتی چنین کرد، دید نشانه

 ه گشتاسپ گفت. و کتایون موضوع را ب

گشتاسپ که دل در گروی قدرت و تاج و تخت داشت، جاماسپ دانا را پیش خواند و از او خواست تا طالع 

اسفندیار را بنگرد و ببیند که او در کجا و به دست چه کسی به قتل خواهد رسید. جاماسپ چنین کرد. چنان 

ه در آن جاماسپ طالع جنگهای ایران و توران را که پیش از این گفتیم، در یادگار زریران بندی وجود دارد ک

بیند و پس از ابراز ندامت زیاد بابت پی بردن به حقیقت، و با ترس و لرز زیاد و هراس از خشمگین شدنِ می

کند که بسیاری از پسران و برادرانش در نبرد کشته خواهند شد. فردوسی این بند را شاه، این امر را فاش می
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ن گرفته و در زمانِ اخترشماری جاماسپ برای فهم طالع اسفندیار به کارش گرفته است. به از یادگار زریرا

ی زیاد به شاه خبر داد که فرزندش به دست رستم کشته خواهد این ترتیب، وزیر منجم پس از عذر و بهانه

 شد و این تقدیر و جبری آسمانی است. 

 ا شنید،د در سر نداشته است، چون وقتی این خبر رنماید که در ابتدای کار، گشتاسپ گمانی بچنین می

  روزگار؟ به من بر بگردد بد   شهریار به جاماسپ گفت آنگهی

  مهی سپارم بدو تاج و تخت   شاهنشهی که گر من سر تاج

  کاولستان نداند کس او را به   زاولستان نبیند بر و بوم

  آموزگار؟ بود اختر نیکش   روزگار؟ شود ایمن از گردش

  گذر که بر چرخ گردان نیابد   شمر چنین داد پاسخ ستاره

  رها به مردی و دانش که آمد   اژدها ازین بر شده تیز چنگ

  زمان نجستست ازو مرد دانا   گمانبی بباشد همه بودنی

  شد سرش را غم و درد هم پیشه   شد دل شاه زان در پراندیشه

  340آموزگار همی بر بدی بودش   روزگار بد اندیشه و گردش

به این که  پس از آگاهی بر بخت فرزندش است، که گشتاسپ به کاری ناروا دست یازید. یعنی پسر را با علم

ی کشته خواهد وکشته خواهد شد، به میدان نبرد با رستم فرستاد. شاید با این خیال که او در نهایت به دست 

 میان تاج و تخت را از دست بدهد.شد، و دیگر دلیلی ندارد خودش در این 
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مجلسی که اسفندیار به انجام این کار مامور شد را فردوسی با واژگانی رنگین نقش زده است. اسفندیار نزد 

پدر رفت و از او به خاطر رها نکردن سلطنت گله کرد. خدمتهای خود را یک به یک برشمرد و گفت که 

ن از جنگ ارجاسپ، صاحب گاه و اورنگ خواهد شد. گشتاسپ جاماسپ به او وعده کرده بود پس از بازگشت

گفتار او را تصدیق کرد و کردارهای بزرگ او را ستود، اما ماموریتی واپسین برایش تعریف کرد، و آن نیز 

 رویارویی با رستم بود. 

شود از لحن و سخن گشتاسپ و پیامی که اندکی بعد اسفندیار توسط پسرش برای رستم فرستاد، معلوم می

اند، و همچنان از دین کهن اقوام که خاندان پهلوانان سیستانی از جنبشِ زرتشتی شدنِ ایرانیان بر کنار بوده

گیرد و از وقتی که اند. گشتاسپ شکایت کرد که رستم اقتدار او را به چیزی نمیکردهآریایی پیروی می

ز احترام و یاری به درگاه شاه ایران گام لهراسپ بر تخت نشست، نه او و نه بزرگانِ خاندانش برای ابرا

 اند. نگذاشته

این البته راست است. چرا که زال در آن هنگام که کیخسرو تاج و تخت را به لهراسپ سپرد، با این کار 

دید. بعد از تاجگذاری او هم دودمان سام و زال به یکباره از ی سلطنت نمیمخالف بود و لهراسپ را شایسته

های ایرانیان و تورانیان بیرون رفتند و در جریان نبردهای اسفندیار و ارجاسپ، حتی در ی کشمکشصحنه

هنگامی که تورانیان بلخ را گشودند و بزرگان را کشتند، کمکی از ایشان به سپاه ایران نرسید، که در بافت کلی 

 جنگهای ایران و توران غیرعادی و استثنایی است.

بایست به زابلستان تخت خود به پسرش، شرطی ناممکن را تعیین کرد. او میگشتاسپ برای واگذاری تاج و 

اش آشکار شود. اسفندیار به یاد برود و رستم را با دست بسته به درگاهش بیاورد تا فرمانبرداری و خاکساری

تاج را به پدر آورد که رستم در تمام دوران کیانی بزرگترین پشت  و پناه ایرانیان بوده است و بارها تخت و 
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ی شاهان باز بخشیده است. پس خوار ساختن او شایسته نیست، حتی اگر ممکن باشد. اما گشتاسپ بر خواسته

 خود پای فشرد:

  نامدار که ای شیر دل پرهنر   اسفندیار چنین داد پاسخ به

  دشت همان عهد او گشت چون بادِ    بگشت هرآنکس که از راه یزدان

  راه به فرمان ابلیس گم کرد   شاه همانا شنیدی که کاوس

  آب به زاری به ساری فتاد اندر   عقاب همی بآسمان شد به پر

  سپرد شبستان شاهی مر او را   ببرد ز هاماوران دیوزادی

  شد همه دوده زیر و زبر گشته   شد سیاوش به آزار او کشته

  گذشت به گردِ درِ او نشاید   گشت کسی کو ز عهد جهاندار

  سپاه ره سیستان گیر و برکش   کاله اگر تخت خواهی ز من با

  کمند بیارش به بازو فگنده   ببند جا رسی دست رستمچو آن

  دام نباید که سازند پیش تو   سام زواره فرامرز و دستان

 341سپاه بیاور کشان تا ببیند   بارگاه پیاده دوانش بدین

تاج و  اسفندیار از شنیدن این درخواست خشمگین شد و دریافت که پدر همچنان قصد دارد تا از سپردن 

 تخت به او سر باز زند:

  بازگرد به شاه جهان گفت زین   کرد سپهبد بروها پر از تاب
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  اسفندیار همی راه جویی به   کار ترا نیست دستان و رستم به

 342همی از جهان دور خواهی مرا   همی دریغ آیدت جای شاهی

رد تا به سوی با این وجود، مانند همیشه مثل فرزندی شایسته و فرمانبردار از امر پدر اطاعت کرد و قصد ک

 قلمرو رستم رود. مادرش کتایون ویژگیهای رستم را برشمرد و او را از این کار بر حذر داشت.

  باد و تاراج برین کشتن و شور   باد که نفرین برین تخت و این تاج

 343نزاد که با تاج شاهی ز مادر   باد مده از پی تاج سر را به

 اگزیر است.نکرد، اصرار کرد که در پذیرش امر پدر اما اسفندیار با وجود آن که سخن مادر را تایید می 

 -درش بودپکه پیشنهاد  –اسفندیار در این هنگام به کاری نامعمول دست زد، و از بردن سپاهی گران  

ا در رکاب خودداری کرد. به جای این کار، خود با پسرش بهمن و برادرش پشوتن و چندتنی از وابستگانش پ

فرستاد.  نهادند و به قلمرو سیستان وارد شدند. اسفندیار نخست پسرش بهمن را همچون پیکی نزد حریفان

کرده است،  رای دست بسته بردن رستم به دربارش صادرپیام او این بود که گشتاسپ در زمان مستی فرمانی ب

مر پدر مخالف اهای رستم را ستوده بود و گفته بود که خود با این و او مامور است و معذور. در ضمن بزرگی

 نکند. است، و قول داده بود که اگر رستم با او به دربار شاه بیاید، در گرامیداشت او هیچ کوتاهی

ی نوجوان را پذیره شدند و مقدم اسفندیار را گرامی داشتند. اما پیامی که اسفندیار به رستم و زال شاهزاده

همراه آورده بود، حسی دوگانه را در میان ایشان ایجاد کرد. در نهایت، در جریان رخدادهایی که در گفتاری 

این پایان کار  دیگر به طور مفصل بررسی خواهد شد، رستم و اسفندیار رویاروی یکدیگر قرار گرفتند و
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دانیم، تیر گزینی که رستم از سیمرغ گرفته بود، چشمان اسفندیار را نابینا کرد و او اسفندیار بود. چنان که می

 را از پای در آورد. 

ست، و نگریآورد، به او همچون دشمن نمیرستم، در همان هنگامی که اسفندیار را از پای در می 

ر کرد. رستم گی، رستم را بخشید و سرپرستی فرزندش بهمن را به او واگذااسفندیار نیز در واپسین دمِ زند

شد. با این  ی پهلوانی ظاهربهمن را همچون پسر خود پرورد، و این دومین باری بود که در نقش پدرخوانده

ابل رستم در ک وجود این پدرخواندگی نیز نافرجام از آب در آمد. بنا بر بیشتر روایتها، بهمن وقتی از مرگ

گذراند و دودمان  خبردار شد، به انتقام خون پدر به سیستان تاخت و برادران و خویشاوندان رستم را از دم تیغ

 کند.وی را منقرض کرد. حتی روایتی وجود دارد که مرگ رستم را نیز به بهمن منسوب می

  

ندمینو داللت ر قدسی و سپ. اسفندیار آشکارا پهلوانی دینی و مقدس است. هم نامش به پیوند او با ام2 

رای نخستین ی پیام رسانِ هرمز است، که زرتشت بدارد، و هم نام پسرش بهمن که در واقع همان اسم فرشته

من نام اش کرد. بهمن پسر اسفندیار در واقع نخستین شخصیت اساطیری یا تاریخی است که بهبار معرفی

 . تشت است که این مفهوم را ابداع کرده بوددارد و این را مدیون نزدیکی دورانش و پدرش به زر

جایگاه اسفندیار در تاریخ دین زرتشتی استوار و بلندمرتبه است، و در تاریخ دینی ایرانیان کهن همچون شاهی 

ها، اسفندیار هم برای مدتی ی گشتاسپیشده است. شواهد زیادی وجود دارد که در سلسلهبزرگ ستوده می

ای هم دیدیم، گویا پهلوانانی که مانند اسفندیار ست. چنان که در مورد سیاوشِ شاهنامهبه پادشاهی دست یافته ا

شان شاه هم بوده باشند، در اند، حتی در شرایطی که در شکل اولیه و اوستاییو سیاوش در جوانی کشته شده

ر را شاهی کوشا و مومن اند. دینکرت اسفندیای شاهزادگانی ناکام فرو کاسته شدهای به مرتبهروایت شاهنامه
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اند که نشانگرِ شاه ، و متون پهلوی بسیاری او را با شاهان تاریخی همانند دانسته344به دین زرتشتی دانسته

 بودنش در زمانهای قدیم است. 

یران زمین رواج داستان رزم رستم و اسفندیار از دوران ساسانی در میان ایرانیان و اقوام وابسته به ا 

دشمن  وبینیم که نصر بن حارث که رقیب ان که در اخبار مربوط به صدر اسالم چنین میداشته است. چن

یار را برای خواند، داستان رستم و اسفندبزرگ حضرت محمد بود، در مقابل وی که بر پیروانش قرآن فرو می

ال در این دوران تمادادند. احکرد و مردم مکه این داستان را بر روایتهای قرآن ترجیح میمردم مکه تعریف می

نوان وارث گشتاسپ ی پهلوانی شهید پس نشسته بود، و از تاج و تختی که احتماال زمانی به عاسفندیار به مرتبه

 شاه داشته است، محروم شد. 

وانِ ایران از نظر تاریخی، در واقعی دانستنِ گشتاسپ، یعنی شاهی که حامی زرتشت بود و در میان ک 

توان یمکرد، اشکالی وجود ندارد. به همین ترتیب، اسفندیار را نیز حکومت می شرقی بر قلمروی کوچک

ی دوم پ.م رهفرزندِ گشتاسپ دانست و او را نیز در دودمان لهراسپی شاهی دانست که احتماال در اواخر هزا

اساطیر م کرده است. با این وجود، چنان که در مورد تمابر جایی در خوارزم یا خراسان بزرگ حکومت می

را طی کردند و  اش استقالل یافتند و راه خودشود، روایتهای مربوط به او به زودی از هویت تاریخیدیده می

بدیل شد که به این ترتیب اسفندیار که در ابتدای کار شاهی زرتشتی و دالور بود، به ابرپهلوانی دینی ت

 دهد. تشکیل میاش با رستم یکی از اوجهای بزرگ اساطیر ایران را رویارویی
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متون کهنِ ایرانی و پژوهشگران معاصر تالش زیادی برای تطبیق اسفندیار با شاهان تاریخیِ شناخته  

. درحالی که هرتل و هرتسفلد او را با داریوش 345دانداند. بندهش او را همان اردشیر هخامنشی میشده کرده

که در قرن  –اند که گشتاسپ حامی زرتشت را هاند، و این خطا را بدان دلیل مرتکب شدنخست یکسان گرفته

راند، با گشتاسپ هخامنشی، پدر داریوش که در دوازدهم و یازدهم پ.م بر جایی در ایران غربی فرمان می

اند، که البته نادرست است. خطای ایشان به این دلیل تثبیت زمان کمبوجیه شهربان گرگان بود را یکی گرفته

. در واقع از 346گیردای وجود دارد که بهمن را با اردشیر درازدست یکی مینیز اشارهشده که در متون پهلوی 

روایتهای  -قاعدتا در اواخر دوران هخامنشی –این شواهد باید چنین نتیجه گرفت که در مقطعی از تاریخ ایران 

بر شرایط سیاسی شده و در همان هنگام بیش از ششصد سال قدمت داشته، کهنی که به ایران شرقی مربوط می

هایی تاریخی در دودمان هخامنشیان برای خود پیدا زمانه انطباق یافته و برخی از شاهان اوستایی همسان

 توان نتیجه گرفت.اند. اما از این نکته انطباق واقعی این شخصیتها و آن روایتها را نمیکرده

 -پسر کوروش بزرگ-در تواریخ خود نامِ بردیا اند که هرودوت نویسندگان دیگری نیز به این نکته اشاره کرده

( ثبت کرده است که باید همان اسفندیار باشد. اما یکی دانستن اسفندیارِ کیانی را اسفِنداتِس )

ای از هخامنشیان که داریوش نیز بدان و بردیای هخامنشی نیز برداشت غریب و نادرستی است. در کل، شاخه

اند، و خودِ کوروش هم نام یکی از ی بسیاری داشتهینش اسمهای زرتشتی سابقهتعلق داشته است، در گز

و هیچ عجیب نیست که  -که نامِ اوستاییِ زن گشتاسپ و مادرِ اسفندیار است، –دخترانش را آتوسا گذاشت 
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 -یعنی نژاده و بزرگ مرتبه –نام پسرش را هم اسفندیار گذاشته باشد و او همان است که بابلیان با لقبِ بردیا 

 کردند. ستایشش می

ی کیانیان، که آید که اسفندیار به لحاظ تاریخی شاهی بوده از دودهی این بحثها چنین بر میاز همه 

احتماال پس از پدرش گشتاسپ برای مدتی حکومت کرده و بعد در جوانی به دست دشمنی از پای درآمده 

شده است. این روایت زرتشتی و کهنسال، پس دان دین زرتشتی دانسته میاست و به این ترتیب یکی از شهی

از ظهور داستانهای رستم در عصر اشکانی، با رقیبی نیرومند روبرو شدند، و به تدریج با آن در آمیختند و 

ب نتیجه آن شد که رستمِ غیرزرتشتی همان کسی بوده که اسفندیارِ دیندار را به قتل رسانده است. این ترکی

قاعدتا تا اواسط دوران ساسانی به سرانجام رسیده بوده است، چرا که رسیدنش به عربستان در ابتدای قرن 

 اش در آن هنگام است. شش میالدی نشانگر قدمتِ دست کم چند قرنه

 

 توان به این ترتیب خالصه کرد:. داستان زندگی اسفندیار را می3 

 تشتی است.اسفندیار فرزند گشتاسپ، نخستین شاه زر 

 اسفندیار پهلوانی بزرگ بود که به همراه برادر و بزرگان دربار گشتاسپ شاگرد زرتشت شد.  

وقتی زرتشت برای گشتاسپ و اطرافیانش درون یشت برگزار کرد، اناری به اسفندیار داد و به این  

 ترتیب او رویین تن شد.

 بسیار نشان داد. اسفندیار در نبردهای میان ایرانیان و تورانیان دالوری 

 اسفندیار به سعایت گرزم مورد غضب قرار گرفت و به امر گشتاسپ در گنبدان دژ زندانی شد. 
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پس از کشته شدن لهراسپ و زرتشت، به دستور پدرش و توسط جاماسپ آزاد شد و سپهساالر ایران  

 شد.

 خواهرانش را آزاد کرد.با عبور از هفت خوان به رویینه دژ دست یافت و ارجاسپ را کشت و  

 از پدرش تاج و تخت را خواست و چون سستی وی را دید به مادرش شکایت کرد. 

 ی او را گریست و جاماسپ به او خبر داد که رستم وی را خواهد کشت.گشتاسپ زایچه 

گشتاسپ شرطِ دسترسی به تاج و اورنگ را این قرار داد که به سیستان برود و رستم را دست بسته  

 ه درگاهش بیاورد.ب

اسفندیار با خویشاوندان نزدیکش نزد رستم رفت و هرچند در دل برای او احترامی بسیار قایل بود،  

 ی گشتاسپ پافشاری کرد و تدبیرهای رستم برای آشتی را رد کرد.بر اجرای دقیق خواسته

 در نبرد نخست رستم را زخمی کرد و تقریبا پیروز شد. 

که به یاری سیمرغ درمان شده بود و راز کشتن وی را آموخته بود، شکست  در نبرد دوم از رستم 

 خورد و آماج تیری گزین شد.

 پیش از مرگ با رستم آشتی کرد و فرزندش بهمن را به او سپرد. 

 

 

 

 

 

 



388 

 

 

 سخن دوم: رستم

 

اهم داد، بزرگترین پهلوان ایرانی، و به تعبیری که در این نوشتار به دست خوتردید . رستم بی1

در سطح تمام  ترین شخصیتهای اساطیریبزرگترین ابرپهلوان ایرانی، و یکی از مسئله برانگیزترین و پیچیده

که در گیرد، و ارجاعهای بسیاری می ی شاهنامه را در برهای منسوب به وی بخش عمدهتمدنهاست. داستان

لوانی ی نمادی عام برای سنت سلحشوری و پهدو هزار سال گذشته به وی صورت گرفته، وی را به مرتبه

استان زندگی برکشیده است. در اینجا، بدون این که بخواهم وارد جزئیات ماجرا شوم، تنها چارچوب عمومی د

یگری را دهراب بیان شد، و بخش ی سکنم. بخشی از ماجراهای وی در جریان زندگینامهرستم را ترسیم می

 پس از این در ارتباط با هفت خوان و نبردش با اسفندیار بیشتر مورد تحلیل قرار خواهم داد.

رستم، یکی از پهلوانانی است که به دودمان سام تعلق دارد. چنان که پیش از این گفته شد، در اوستا سام نام 

ی گرشاسپ دانست. محمل التواریخ توان نوادهرو رستم را میی گرشاسپ است، از این خانوادگی و اسم قبیله

ای را برای او ذکر کرده است: رستم پسر زال پسر سام پسر نریمان پسر گرشاسف پسر اشرط چنین تبارنامه

. جالب آن که در این تبارنامه برخالف 347پسر شم پسر طورگ پسر شیداسپ پسر ثور پسر تورجم پسر جمشید

نامهای مادربزرگان زیادی ثبت شده است. بر اساس گرشاسپ نامه، جمشید پس از گریختن  های مشابه،نمونه

چهره ازدواج کرد و تورجم از او زاده شد. گرشاسف هم با دختر شاه از ضحاک با دختر شاه زابل به نام پری

                      
 .25: 1383مجمل التواریخ،  347
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بود.  -اونقیطی–روم ازدواج کرد و صاحب نریمان شد. سام هم با ماهوراج ازدواج کرد که دختر فرعون مصر 

 زال هم که با رودابه وصلت کرد.

ی گرشاسپ است. پهلوانی بزرگ که در جریان نبردهای نوپای سام، در شاهنامه فرزند نریمان و بنابراین نوه

ترین و دهد و فرزندی به نام زال دارد، که یکی از پیچیدهایرانیان و تورانیان شجاعت بسیار به خرج می

 ترین شخصیتهای شاهنامه است. معماگونه

دانست و زال، با موی سپید و رویی سرخ زاده شد، و از آنجا که سام او را موجودی هیوالگونه و دیوزاده می

ای از زاده شدنش شرمگین بود، او را به جنگلی برد و در آنجا رهایش کرد تا بمیرد. اما سیمرغ، که پرنده

و به آشیان خود برد و همراه با فرزندان خویش بپرورد. تا آن که زال  گوشتخوار و عظیم بود، او را برگرفت

بالید و بزرگ شد و به کودکی زیبارو و نیرومند تبدیل شد. آنگاه سام که وجدانی ناراحت داشت و از رها 

گذشت، زال را در آشیان سیمرغ دید و دریافت که کردن پسرش غمگین بود، یک بار که از کنار کوهی می

آسا جان سالم به در برده است. سیمرغ زال را به پدر باز داد و سام او را گرامی ش به این شکلِ معجزهفرزند

دهد. زال تنها پهلوان شاهنامه معنا می "زرد"و  "پیر"داشت و بپرورد. سام فرزند را در این هنگام زال نامید، که 

 آید.است که پیر به دنیا می

ی کار، زندگی خود را براساس الگوی زایش پرمخاطره آغاز کرد، که ویژه به این ترتیب، زال از ابتدای 

کرد، شاهی ستمگر نبود که در اختران قیام پهلوان است. با این وجود کسی که او را تهدید می -ناجی و شاه

شرمزده  -یعنی پیرنما بودنش –وی را در آینده دیده باشد، بلکه پدر خودش بود که از ویژگی ظاهری وی 

کرد، تعقیبِ سربازان شاه نبود، که نیروهای طبیعیِ پنهان شده بود. خطر بزرگی که در کودکی وی را تهدید می

پهلوانان، انسانی چوپان نبود که با طبیعت در  -ای که او را نجات داد هم، مانند شاهدر جنگل بودند. آن حامی

 غ تجلی یافته بود. ارتباط نزدیک باشد، بلکه خودِ طبیعت بود که در قالب سیمر
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انگیزی زال به این ترتیب، در میان پهلوانان ایرانی جایی برای خود باز کرد و نیرومندی و خرد شگفت 

رخ  -رودابه–که داشت، در همه جا نامبردارش کرد. آنگاه، ماجرای عشقی دلکشی میان او و شاهدخت کابل 

 داد، و از این پیوند رستم زاده شد. 

آغاز تولد موجودی ویژه بود. در مقام نوزاد، چندان درشت و سنگین بود که مادرش رستم، از همان  

از زادنش در ماند، در نتیجه زال که روابط نزدیک خود را با سیمرغ حفظ کرده بود، با راهنمایی او پهلوی 

نخستین رودابه را شکافت و رستم را بیرون آورد و جای زخم را دوخت. داستان زایش رستم به این روش، 

اند. کهنترین گزارش که از گزارش از یک عملِ سزارین موفق است که در آن مادر و بچه هر دو زنده مانده

گردد، به روایت مورخان رومی از زایش یولیوس سزار مربوط است که به نظر تاریخی به پیش از این باز می

 مادرش در این بین درگذشت. همین ترتیب به دنیا آمد و نام خود را به عملِ سزارین داد. اما

رستم، با سرعتی بسیار ببالید و بزرگ شد و به دالوری سهمگین تبدیل شد. هنگامی که هشت ساله  

بود، پیل سپید غول پیکری از آخور گریخت و مردم را تهدید کرد، و رستم که هنوز کودکی بیش نبود، گرز 

 سام را برداشت و با آن پیل را از پای در آورد. 

 این هنگام رستم به شکل و شمایل مشهور خویش دست یافته بود:در 

  بخواند برو هر زمان نام یزدان   بماند ز رستم همی در شگفتی

  فراخ میان چون قلم سینه و بر   شاخ بدان بازوی و یال و آن پشت و

  ببر دل شیر نر دارد و زور   ستبر دو رانش چو ران هیونان

  همال ندارد کس از پهلوانان   یال فر وبدین خوب رویی و این 

  بشکریم به می جان اندوه را   خوریم بدین شادمانی کنون می
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  بیاد بپرسی کس این را ندارد   نژاد به زال آنگهی گفت تا صد

  آورند بدین نیکویی چاره چون   آورند که کودک ز پهلو برون

  348اندرین نمودکه ایزد ورا ره    آفرین به سیمرغ بادا هزار

آنگاه نخستین سفر جنگی رستم پیش آمد، که در جریان آن به دژ کوه سپند حمله برد. این دژ، در متون پهلوی 

، که صورت دیگری از همان نامِ اسفندیار است و جالب است که نخستین 349دات ثبت شده-با نام دژ اسپند

 شود.اش با این نام مربوط میو واپسین جنگِ رستم، به درگیری

یادی برای فتح زای بزرگ در مکانی دشواریاب بوده که پیش از رستم نیز دالوران سیستانی دژ کوه سپند، قلعه

نگام جنگ با اربابان هگوید که نریمان، نیای رستم، در برابر این دژ و آن گام به میدان نهاده بودند. فردوسی می

 های آن شکست خورد. دروازه آن کشته شد، و سام که خونخواه پدر بود، در برابر

دور از انتظار  زال رستم را برای ستاندن انتقام نیای خویش گسیل کرد، و او نخستین نبرد خود را با ترفندی

قیم به دژ حمله به انجام رساند. او به جای آن که از شور و شر جوانی و نابخردی نونهالی یاری بگیرد و مست

 کرد و دژ ارد شد و وقتی به درون قلعه راه یافت هویت خویش را برمالبرد، در پوشش تاجران نمک به دژ و

اوت که رستم این را تسخیر کرد. این روش او، با کردارِ اسفندیار هنگام فتح دژ رویین همسان است. با این تف

هنگامی   خود، وترفند را در نخستین نبرد خویش به کار زد، و اسفندیار آن را در واپسین مرحله از هفت خوانِ

 ی پختگی رسیده بود.که به مرحله

                      
 .1594-1587شاهنامه، داستان منوچهر،  348
 .23و  18، 12بندهش،  349
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آنگاه، این مشکل برای رستم پیدا شد که هیچ اسبی یارای کشیدن بدن تنومند و سنگین وی را نداشت.  

پس رستم به دشتی که چراگاه اسبان بود اندر شد و اسبان را یک به یک آزمود. رستم دست خویش را بر 

شدند یا کمرشان ی اسبان زیر این فشار خم میکرد. همهوارد مینهاد و فشاری بر ایشان پشت اسبان می

شکست، جز یکی که اسبی ویژه بود و رستم او را رخش نامید. از اینجای کار به بعد، رخش به اسب و می

ی آن است که موضوع پژوهشی مستقل ی او با سوارش شایستهیار و همدم همیشگی رستم تبدیل شد و رابطه

ترین و به تعبیری دالورترین و ماجراجوترین اسب در اساطیر ایرانی ش هوشمندترین، زیرکقرار گیرد. رخ

ی مشهورترین اسب در فرهنگ است و در ارتباط با رستم است که به مرتبه -های جهانو احتماال اسطوره –

 شود.مدارِ ایرانی تبدیل میاسب

باز آوردنِ کیقباد از البرز کوه بود. این داستان نخستین ماموریتی که رستم و رخش با هم انجام دادند،  

 -ی بازگشتن کیخسرو از توران برساخته شده است. با این تفاوت که شاهبه احتمال زیاد از روی افسانه

شود، نخستین شاهِ کیانی یعنی کیقباد پهلوانی که در اینجا از سرزمینهای وحشی به تختگاه ایران باز آورده می

ترین بخش آن قرار دارد، نه سرزمینی ین وحشی نیز در درون ایران زمین و در مرکزیاست، و آن سرزم

پیرامونی. کیقباد به همراه رستم به دربار رفت و به جای گرشاسپ بر تخت نشست. به این شکل، حضور 

 شود.رسمی و ارتباط رستم با دربار به آغازگاه عصر کیانی مربوط می

ی کیقباد، پشنگ و افراسیاب تورانی به ایران تاختند. این ابتدای کار کوتاه زمانی بعد از تاجگذار 

کرد. رستم در این نبرد با افراسیاب رو افراسیاب بود و تازه داشت به عنوان شاه توران برای خود جایی باز می

ر رفع در رو شد و او را شکست داد. آنگاه دوران زمامداری به کیکاووس رسید و مهمترین کردارهای رستم ب

شد. های این شاهِ سرکش متمرکز شد و نجات دادنش از تنگناهایی که دچارش میو رجوع ماجراجویی

نخست، کیکاووس به مازندران حمله برد و در آنجا اسیر دیو سپید شد. رستم برای نجات دادن او ناچار شد 
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دست آورد که سرِ دیو سپید بود ی دالوری مهمی را در پایان به از هفت خوان بگذرد و به این ترتیب نشانه

 گذاشت. و از آن پس آن را همچون کالهخودی بر سر می

ی ایرانی به جنگ دیوان وقتی رستم کیکاووس را نجات داد، به همراه او و سایر پهلوانان نجات یافته 

ندران را به وی ای که پسر دشتبانی به نام اوالد به او کرده بود، حکومت مازمازندران رفت و به پاداش یاری

واگذار کرد. کار نمایان رستم در جریان جنگهای مازندران، چیره شدن بر پهلوانی به نام جویای بود که پس 

 از مرگ او مقاومت مازنیان در هم شکست. 

پس از آن، نبرد هفت پهلوان پیش آمد. ماجرا از این قرار بود که رستم به همراه شماری از پهلوانان  

هایی رفتند که در قلمرو توران قرار داشت. رشان از هفت تن هم بیشتر بود، برای شکار به جنگلایرانی که شما

توس، گودرز، گرگین، زواره، بهرام، گرازه، گیو، زنگه، برزین و گستهم کسانی بودند که در این نخجیر او را 

نان ایرانی به قلمرو ایشان گام کردند. از سوی دیگر، افراسیاب و تورانیان خبردار شدند که پهلواهمراهی می

اند. از این رو افراسیاب سپاهی بزرگ بسیج کرد و به مقابله با ایشان گسیل کرد. در این سپاه، پیران ویسه نهاده

ی اساطیر ایرانی بود. پهلوانان ایرانی با سپاهی تورانی نیز حضور داشت و این نخستین ماجرای او در عرصه

 ت، رویارو شدند و ایشان را در هم شکستند و به عزیمت وا داشتند. که سی هزار تن سرباز داش

پس از آن، ماجرای رستم و سهراب پیش آمد و هنوز زخم این حادثه ترمیم نشده بود که داستان  

 سیاوش شروع شد. پس از مرگ سیاوش، چنان که گفتیم، رستم به توران تاخت و افراسیاب را از آنجا راند.

خواهی سیاوش است، پهلوانی تورانی به نام پیلسم کارهای نمایان ی کینه نخستین دورهدر این نبردها ک

زیادی کرد و بر زواره و فرامز برادر و پسر رستم چیره شد، اما رستم او را شکست داد و به قتلش رساند. 

نگها کشته رستم در این نبردها بر خالف رسم معمول خویش، خون بسیار ریخت. نخستین کسی که در این ج

شد، ورازاد شاه اسپیجاب بود که به دست فرامرز به قتل رسید. آنگاه چنان که گفتیم، سرخه پسر افراسیاب به 
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دست رستم کشته شد. در این نبردها نزدیک بود خودِ افراسیاب هم نابود شود، چون مغرورانه به میدان نبرد 

اش شتافت و ، اما پسرعمویش هومان به یاریبا رستم پای گذاشت و از او شکست یافت و اسبش کشته شد

 او را نجات داد. 

رستم در نهایت قاتالن سیاوش را از توران راند و تا هفت سال بر آن سرزمین فرمان راند. تا آن که یادآوری 

قرار کرد و بار دیگر به ایران بازگشت. آنگاه جنگهای دوم کینخواهی رنجی که بر سیاوش رفته بود او را بی

از شد و کیخسرو سپاه ایران را به رهبری توس به سوی توران روانه کرد تا افراسیاب را که بار دیگر به آغ

تخت و گاه بازگشته بود، از میان بردارد. توس در راه به فرود برخورد و درگیری میانشان بدانجا کشید که با 

ایرانیان روی برگرداند و شکست و وجود دستور کیخسرو، او را به قتل رساند. پس از قتل فرود بخت از 

 مرگ نصیبشان شد. 

کیخسرو که از مرگ فرود خشمگین شده بود، توس را برکنار کرد و سپهساالری ایرانیان را به عمویش فریبرز 

سپرد. با این وجود پیران و سپاه تورانی در نبرد کاسه رود بر ایرانیان چیره شدند و هفتاد تن از خاندان گودرز 

جا به قتل رساندند. بار دیگر توس به سپهداری منصوب شد و به سوی تورانیان لشکر کشید، اما این را در آن

بار هم در نبردی ایرانیان شکست یافتند و ناگزیر شدند به کوه هماون عقب بنشینند. تورانیان که در این میان 

در انتظار ماندند تا گرسنگی و توسط سپاهیان چینی و کوشانی تقویت شده بودند، کوه را محاصره کردند و 

 ضعف ایرانیان را از پا بیندازد. 

ی هجومی دالورانه اما ناامیدانه آنگاه، در زمانی که گودرز و توس به تنگ آمده بودند و داشتند درباره 

ن زدند، رستم با سپاهی گران از ایران زمین سر رسید و ایرانیابه سپاه تورانی و به کشتن دادن خویش رای می

را نجات داد. ایرانیان پناه گرفته در کوه هماون و ارتش تازه نفسی که رستم به همراه آورده بود در هم آمیختند 

 و در برابر تورانیان و چینیان و کوشانیان صف آراستند. 
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در نخستین نبرد، پهلوانی به نام اشکبوس به میدان آمد و دالوری کرد و رجز خواند و چند تن از  

را به خاک انداخت. رستم که به دلیل تاختن در مسیری طوالنی، خسته بود و رخش را برای استراحت  ایرانیان

ترین رها کرده بود، پای پیاده به میدان رفت و به رجزهای اشکبوس پاسخ داد و به این ترتیب یکی از رنگین

خوبی ترسیم شده، که بد نیست و زیباترین نبردهای شاهنامه رخ داد. در این نبرد به قدری سیمای رستم به 

سازد. نیاز میکمی دقیقتر بدان بنگریم. بیان استاد توس به قدری زیباست که ما را از افزودن هر عبارتی بی

وقتی اشکبوس رستم را پیاده دید، او را ریشخند کرد که این که پهلوانی است که حتی اسبی ندارد. آنگاه 

 رستم گفت:

  آورد؟ سر سرکشان زیر سنگ   آورد پیاده ندیدی که جنگ

  بجنگ سوار اندر آیند هر سه   پلنگ بشهر تو شیر و نهنگ و

  کارزار پیاده بیاموزمت   سوار هم اکنون ترا ای نبرده

  اشکبوس که تا اسپ بستانم از   طوس پیاده مرا زآن فرستاد

  انجمن ز دو روی خندان شوند   من کشانی پیاده شود همچو

  کارزار بدین روز و این گردش   سوار از چون تو پانصدپیاده به 

  مزیح نبینم همی جز فسوس و   سلیح کشانی بدو گفت با تو

  زمان ببین تا هم اکنون سر آری   کمان بدو گفت رستم که تیر و

  کشید کمان را بزه کرد و اندر   دید چو نازش به اسپ گرانمایه

  بروی اسپ اندر آمد ز باال که   اوی یکی تیر زد بر برِ اسپ

  جفت که بنشین به پیش گرانمایه   بخندید رستم به آواز گفت
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  کارزار زمانی برآسایی از   درکنار سزدگر بداری سرش

  سندروس تنی لرز لرزان و رخ   اشکبوس کمان را بزه کرد زود

  خیر تهمتن بدو گفت برخیره   تیر به رستم برآنگه ببارید

  را دو بازوی و جان بداندیش   را داری تن خویش همی رنجه

  خدنگ گزین کرد یک چوبه تیر   چنگ تهمتن به بند کمر برد

  عقاب نهاده بر او چار پر   آب یکی تیر الماس پیکان چو

  خدنگ به شست اندر آورد تیر   بچنگ کمان را بمالید رستم

  بخاست چرخ چاچیخروش از خم    راست برو راست خم کرد و چپ کرد

 خروش ز شاخ گوزنان برآمد   گوش چو سوفارش آمد به پهنای

  اوی ی پشتگذر کرد بر مهره   اوی چو بوسید پیکان سرانگشت

  بوس سپهر آن زمان دست او داد   اشکبوس یبزد بر بر و سینه

  زه فلک گفت احسنت و مه گفت   ده قضا گفت گیر و قدر گفت

  نزاد چنان شد که گفتی ز مادر   بداد زمان جانکشانی هم اندر 

  نگاه که دارند پیکار گردان   سپاه نظاره بریشان دو رویه

  کین بر آن برز و باال و آن زور و   چین نگه کرد کاموس و خاقان

  دمان سواری فرستاد خاقان   زمان چو برگشت رستم هم اندر

  کشید تا پر پر از خونهمه تیر    کشید کزان نامور تیر بیرون
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  350پنداشتند سراسر همه نیزه   برداشتند همه لشکر آن تیر

عری کنم خواننده دلیل دریغ مرا دریافته باشند، از این که چرا استاد توس داستان آرش را نسرود. شافکر می

 توانست بکند! ها میبا داستان آرش چه که با کشمکش رستم با پهلوانی عادی چنین کرده است،

دار و دلیری بسیار کرد و نیزههلوانی کوشانی به نام کاموس کشانی به میدان آمد پ-در همین نبرد بود که شاه

رفتن انتقام خون رستم را که الوای کابلی نام داشت و خود پهلوانی نژاده بود را به خاک افکند. رستم برای گ

 وی پا به میدان نهاد. 

  بدست کمندی ببازو و گرزی   مست بیامد بغرید چون پیل 

  خم ی شصتبنیروی این رشته   مدم بدو گفت کاموس چندین 

  351دلیر چو نخچیر بیند بغرد   شیر چنین پاسخ آورد رستم که 

به میدان  رستم کاموس را نیز با کمندش اسیر کرد، اما از کشتنش درگذشت. آنگاه پهلوانان دیگری یکایک

ین ترتیب نبرد آمدند و رستم همه را یا کشت و یا اسیر کرد. واپسین کس، خاقان چین بود که اسیر شد و به ا

 کوه هماون با پیروزی ایرانیان پایان یافت. 

برد و ی اسبان کیخسرو حمله مید که دیوی به نام اکوان در قالب گورخری به گلهدر همین هنگام، خبر رسی

بلعد. رستم برای نبرد با او به راه افتاد. اما اکوان او را در زمانی که خفته بود به دام انداخت و اسبانش را می

دوست دارد او را بر زمین  رستم را سر دست بلند کرد و به آسمان برد. بعد اکوان از پهلوان ایرانی پرسید که

ی گفتار وی را عمل خواهد کرد. از او خواست تا دانست اکوان دیو واژگونهبیندازد یا در دریا. رستم که می

                      
 .1310-1282شاهنامه، داستان کاموس کشانی:  350
 .1441-1439شاهنامه، داستان کاموس کشانی:  351
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به زمینش بیندازد. اکوان دیو طبق حدس رستم او را بر دریا انداخت و به این ترتیب رستم از مرگ نجات 

کوان دیو را غافلگیر کرد و بر او چیره شد. چنان که گفتیم، اکوان یافت. رستم شناکنان خود را نجات داد و ا

 یعنی باد زیانکار است.دیو نمودی بازسازی شده از وای بد،

در همین گیر و دار، گیو فرزند گودرز که از پهلوانان بزرگ ایرانی بود، به نزد رستم رفت و به او  

دزدیده شده، در توران  -دختر افراسیاب–ای، توسط منیژه خبر داد که پسرش بیژن در پی ماجراجویی عشقی

رسوا گشته و به دام افراسیاب افتاده است. گیو از رستم درخواست کرد تا برای نجات بیژن بشتابد. کیخسرو 

که جادوگری چیره دست بود، در این میان به یاری ایشان آمد و در جام جهان نما دید که بیژن در چاهی 

است. رستم به توران رفت و سنگی عظیم را که بر سر چاه نهاده بودند کنار زد و بیژن را  ژرف زندانی شده

 نجات داد.

پس از آن رستم به جنگ پادشاهی ستمگر و آدمخوار به نام کافور رفت که در شهری به نام بیداد در سغد 

 چیره شد و او را به قتل رساند.کرد. رستم بر کافور مردمخوار راند و از گوشت مردمان تغذیه میفرمان می

پس از آن نبردهای سوم کین خواهی آغاز شد که در ابتدای آن پهلوانی به نام پوالدوند به افراسیاب پیوست 

و باعث شد تا تورانیان بر ایرانیان چیره شوند. وقتی توس و گیو و رهام و بیژن از این پهلوان شکست یافتند، 

گذشت و او را چنان شکست داد که پوالدوند شرمسار و سر به زیر به چین  رستم بار دیگر قدم به آوردگاه

 گریخت. 

سپس نبرد یازده رخ روی داد که پهلوانان بزرگ ایرانی و تورانی در آن به جنگ تن به تن پرداختند  

و ایرانیان بر تورانیان چیره شدند. در واقع شمار این پهلوانان از هر طرف دوازده تن بود که یکی )پیران و 

اند. رستم در را دوازده رخ نیز خواندهتن دیگر سردار بودند و از این رو این نبرد  گودرز( سپهساالر و یازده

این پیکار حضور نداشت، و بزرگترین پهلوانان گودرز و پیران بودند که هردو سپهساالر بودند. پیران هرچند 
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هایی که به او کرده بود، از مرگ نجات یابد، اما تن توانست بابت نیکیاز سوی کیخسرو امان یافته بود و می

فراسیاب وفادار ماند و به دست گودرز کشته شد. در پایان همین نبردها بود که کیخسرو به زینهار نداد و به ا

 توانست به افراسیاب و گرسیوز دست یابد و ایشان به انتقام خون سیاوش بکشد.

انی بودند کیخسرو پس از چیرگی بر افراسیاب، به کوهستان اندر شد. رستم و زال در میان هشت پهلو 

ازگشتند و به بمسیر همراه بودند. وقتی کیخسرو از ایشان خواست تا برگردند، رستم و زال که او را در این 

در عمل  انگیز سایر پهلوانان رستند. پس از خروج افراسیاب از میدان، رستماین ترتیب از سرنوشت غم

خالف بود، ش محریف ماند. وقتی کیخسرو تاج و تخت ایران را به لهراسپ وا نهاد، زال که با این گزینبی

ی ایرانیان و ی سیاست ایران زمین خارج شد. در سراسر نبردهاکناره گرفت و رستم نیز برای مدتی از دایره

ال به این آیین شود، و این نشانگر آن است که او و زخیونان بر سر دین زرتشتی هیچ اثری از رستم دیده نمی

ز سامان دادن به اایش پیدا شد، و او اسفندیار بود که پس نگرویده بودند. آنگاه بود که هماوردی نامنتظره بر

 تاخت. کار تورانیان، به امر پدر برای رویارویی با مرگ پیش می

به  دانست که جنگیدن با اسفندیار کاری درست نیست، نتوانست ننگِ دست بستهرستم هرچند می 

به سختی  به دلیل رویین تن بودن حریفدرگاه شاه رفتن را بپذیرد. پس با اسفندیار جنگید و بار نخست 

و در ادید، باز دست به دامان سیمرغ شد و زخمی شد و از او شکست یافت. زال که فرزند را زخمی می

ه چگونه بر کمراسمی که آشکارا ماهیتی شمنی و کهن دارد، رستم را شفا داد. آنگاه سیمرغ به رستم آموخت 

م، از پای در تیب در نبرد دوم این اسفندیار بود که با تیری در چشحریف نیرومندش چیره شود، و به این تر

 افتاد.
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رستم همان طور که خود آگاه بود، اندک زمانی پس از کشتن اسفندیار کشته شد. در این مدت او  

رفت تا پس از مرگ رستم بهمن را پرورده بود و او را به پهلوانی نیرومند و نامدار تبدیل کرده بود. و او می

 . 352به کینخواهی خون پدر به سیستان بتازد و خاندان سام را بر اندازد

ای زال زاده رستم چنین بود که برادری ناتنی به نام شغاد داشت که از کنیزی در سراما ماجرای مرگ  

ی د که او مایهشده بود. چون او زاده شد، هرچند بسیار زیبارو بود، منجمان و مغان از سرنوشتش آگاهی دادن

 تباهی خاندان زال خواهد شد:

  ییگوینده ی رود ونوازنده   ییبرده که در پرده بد زال را

  اندکی که ازماه پیدا نبود   یکی کنیزک پسر زاد روزی

  نامدار یازو شاد شد دوده   سوار به باال و دیدار سام

  سران ز کشمیر و کابل گزیده   کنداوران شناسان وستاره

  دست برفتند با زیج رومی به   پرستیزدان و ز پرستز آتش

  مهر که دارد بران کودک خرد   سپهر گرفتند یکسر شمار

  بنگرید همی این بدان آن بدین   بدید ستاره شمرکان شگفتی

  یادگار که ای از بلند اختران   سوار بگفتند با زال سام

  مهر ندارد بدین کودک خرد   سپهر گرفتیم و جستیم راز

  رسد به گاه دلیری و گردی   رسد چواین خوب چهره به مردی

                      
 .1368ثعالبی،  352



401 

 

  دستگاه شکست اندرآرد بدین   تباه ی سام نیرمکند تخمه

  جوش همه شهر ایران برآید به   پرخروش همه سیستان زو شود

  353بسی ازان پس به گیتی نماند   کسی شود تلخ ازو روز بر هر

و را به عقد انکرد و شغاد را همچون سایر پسرانش پرورد و در نهایت شاه کابل زال به این پیشگویی توجهی 

 دختر خویش درآورد. آنگاه

  داستان ز رستم زدندی همی   هندوستان بزرگان ایران و

  ساو ز کابل همی خواستی باژ و   گاو چنان بد که هر سال یک چرم

  زابلی چنان بد کزو رستم   کابلی ی مهتردر اندیشه

  شغاد ازان پس که داماد او شد   یاد نگیرد ز کار درم نیز

  زدند همه کابلستان بهم بر   بستدند چو هنگام باژ آمد آن

  354یاد نکردآن سخن پیش کس نیز   شغاد دژم شد ز کار برادر

ای خت. شغاد توطئهبرانگیی برادر و پدرزنش را وقتی رستم با این وجود باجِ مرسوم را از این شاه ستاند، کینه

 چید و از شاه کابل خواست تا  

  نخچیرگاه بکن چاه چندی به   راه تو نخچیرگاهی نگه کن به

  دراز به بن در نشان تیغهای   ساز ی رستم و رخشبراندازه

  اندرون سنان از بر و نیزه زیر   آبگون یهمان نیزه و حربه

                      
 .44-32شاهنامه، داستان رستم و شغاد،  353
 .62-57شاهنامه، داستان رستم و شغاد،  354
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  رنج خواهی که آسوده گردی زچو    پنج اگر صد کنی چاه بهتر ز

  راز بکن چاه و بر باد مگشای   ساز بجای آر صد مرد نیرنگ

 355کسهیچ مگوی این سخن نیز با   سپس سر چاه را سخت کن زان

نجیده نزد رستم بعد، مجلسی نمایشی آراستند و شاه کابل شغاد را دشنام داد و او را راند. وقتی چنین شد، ر

قشه به ننزد او شکایت کرد. رستم برای تنبیه شاه کابل به آنسو رفت، و حریفش طبق رفت و از پدرزنش 

خبر داد که  وپوزش خواهی آمد و چنان که رسمِ رستم بود، بخشیده شد. آنگاه شاه کابل رستم را مهمان کرد 

این که  ازخبر ی شکار بود به آنسو تاخت، بینخجیرگاهی سبز و خرم در آن حوالی هست. رستم که شیفته

اند و رویش را ردهکهایی را در زیر آن جاسازی اند و نیزهی شغاد در آنجا گودالهایی کندهپیشاپیش با برنامه

ه سر باز خواست از رفتن به این نخجیرگااند. رخش که بوی خاک تازه به مشامش خورده بود، میپوشانده

 ا شدند.هاسبش در چاهی افتادند و آماج نیزه زند، اما رستم به او نهیب زد و به این ترتیب تهمتن و

  راه ز چنگ زمانه همی جست   چاه چو او تنگ شد در میان دو

  کارزار نبد جای آویزش و   چاهسار دو پایش فروشد به یک

  گریز نبد جای مردی و راه   تیز بن چاه پر حربه و تیغ

  بزرگ بر و پای آن پهلوان   بدرید پهلوی رخش سترگ

  356کشید دلیر از بن چاه بر سر   برکشید به مردی تن خویش را

                      
 .83-78شاهنامه، داستان رستم و شغاد،  355
 .169-165شاهنامه، داستان رستم و شغاد،  356
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اهرسازی شغاد و شاه کابل در این میان برای دیدن دستاورد خویش به سر چاه رسیدند. شاه کابل ظ 

 د. آغاز کرد و خود را پشیمان نمود، اما رستم او را خبردار کرد که کیفر این کار را خواهد دی

  بآسمان کسی زنده برنگذرد   زمان فراوان نمانی سرآید

  ار که ببرید بیور میانش به   فر نه من بیش دارم ز جمشید

  نژادفرخ بزرگان و شاهان   کیقباد نه از آفریدون وز

  357رسید گروی زره چون زمانش   برید گلوی سیاوش به خنجر

جوم بردند و هنوز هشبانگاه شیران به او سپس، رستم از برادر خواست تا کمانی با دو تیر برایش بیاورد تا اگر 

 ی برادر را برآورد:جانی در بدن داشت، با ایشان بجنگد. شغاد این واپسین خواسته

  کشید به زه کرد و یک بارش اندر   برکشید شغاد آمد آن چرخ را

  شاد به مرگ برادر همی بود   نهاد بخندید و پیش تهمتن

  گرفت بدان خستگی تیرش اندر   برگرفت تهمتن به سختی کمان

  درخت بیامد سپر کرد تن را   سخت برادر ز تیرش بترسید

  روزگار بروبر گذشته بسی   چنار درختی بدید از برابر

  رای نهان شد پسش مرد ناپاک   بجای میانش تهی بار و برگش

  شست چنان خسته از تیر بگشاد   دست چو رستم چنان دید بفراخت

  برفروخت به هنگام رفتن دلش   بدوخت برادر بهم بردرخت و 

                      
 .189-186شاهنامه، داستان رستم و شغاد،  357
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  کرد تهمتن برو درد کوتاه   کرد شغاد از پس زخم او آه

  شناسیزدان که بودم همه ساله   سپاس بدو گفت رستم ز یزدان

  358شب برین کین ما بر نبگذشت   لب ازان پس که جانم رسیده به

ردن پیکرش به اساطیر ایرانی، جان داد. زال و فرامرز برای ببه این ترتیب بود که بزرگترین پهلوان  

ود، و این بکابلستان رفتند و او را مومیایی کردند و در گوری در حالی به خاک سپردند که بر رخش سوار 

ه در زندگی کی رزم، چنان رفتند، سواره بر اسب و آمادهرسم شاهان سکا بود که به این ترتیب در خاک می

 زال بر سوگ او گریست:بودند. و 

 دالور جهاندار کندآورا   گوا شیرگیرا یال مهترا 

 کجات آن بزرگی و فرزانگی  کجات آن دلیری و مردانگی 

 کجات آن بر و برز و یال گران  کجات آن دل و رای روشن روان 

 359کجا تیر و کوپال و تیغ بنفش  کجات آن بزرگ اژدهافش درفش 

 

فردوسی  نسبت به کسانی همچون اسفندیار و آرش، بسیار متاخرتر است. .  رستم، پهلوانی است که2

ود در بکه رستم یلی "خود بر واقعیت تاریخی رستم تاکید کرده است، و در ضمن این را به صراحت گفته 

 ."سیستان/ منش کردم آن رستم داستان

                      
 .209-199شاهنامه، داستان رستم و شغاد:  358
 .230-227شاهنامه، داستان رستم و شغاد:  359
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ش از پرداختن به شخصیت از این روست که هویت تاریخی او تا حدودی برای ما روشن شده است. اما پی

 ی تاریخی ظهور وی را شناخت. تاریخی رستم، نخست باید زمینه

ی او، مانند سایر پهلوانان نامدار اوستایی، ایران شرقی است. اما او از جنوب شرقی خاستگاه رستم و اسطوره

برخاسته است. قلمرو ایران شرقی جایی بود که  -و نه از شمال شرقی که در نزد اوستاییان رواج دارد –ایران 

ی اسکندر به سختی در برابر مهاجمان مقاومت کردند و تلفات بسیاری نیز دادند. به مردمش در جریان حمله

هاجرت ایرانیان طوری که صد هزار تن در جریان سرکوب شورش بلخ کشتار شدند و نخستین موج م

هایی در ارتباط با خاک اصلی شهرنشین به بیرون از این قلمرو در این هنگام آغاز شد. روندی که مهاجرنشینی

 ایران را پدید آورد و بعد از چند قرن به تکوین راه ابریشم انجامید.

ی سغد منطقهزمانی که سلوکیان بر ایران زمین چیره شدند، با شورش سردارانی روبرو شدند که در  

و سند مستقر شده بودند. این سرداران یونانی، به همراه مردم محلی از فرمان سلوکیان سرپیچی کردند و برای 

مدتی محدود استقالل خود را حفظ کردند. آنگاه قبایل سکا به همچون نجات بخشانی به درون ایران زمین 

های یونانی رویارو شدند. ردمی، و مقاومت اردوگاهسرازیر شدند و همه جا با پشتیبانی و استقبال نیروهای م

یونانی  -ی پرن که شاهان پارتی از دل آن برخاستند، قلمرو این شاهان هندیهای قبیلهیکی از نخستین آماج

 ی سغد حل شده بودند.بود، که به تدریج در دل فرهنگ غنی منطقه

های ایرانی نژاد و ایرانی ای از قبیلهان اتحادیهمهمترین معارض قدرت این حاکمان محلی، سکاها بودند. این

زبان، اما کوچگرد بودند که برای قرنها در مرزهای ایران زمین به صورت قبایلی متحرک و غارتگر زیسته 

بودند. سکاها در آغاز دوران سلوکی و همزمان با فرو ریختن مرزهای استوار ایرانِ هخامنشی، به درون این 

ای در رگهای ایران ، و به تدریج یکجانشین شدند. نیروی نظامی آنها، به صورت خون تازهسرزمین راه یافتند
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به جریان افتاد و کمک کرد تا مهاجمان باختری از این سرزمین رانده شوند. پارتیانی که دودمان اشکانی را بنا 

 نهادند نیز در اصل یکی از همین قبایل خویشاوند با سکاها بودند. 

در قلمرو ایرانِ اشکانی به قدری چشمگیر بود که تاجِ شاه اشکانی را رئیس قبایل سکا بر حضور سکاها 

گشت، مهمترین گذاشت، و هفت خاندان اشرافی و سلحشور که تبار بیشترشان به سکاها باز میسرش می

ان به سیستان نیروهای حاکم بر استانهای ایرانی در این دورانِ پانصد ساله بودند. قبایل سکا در همین دور

شد، با این نام جدید که به معنای سرزمین سکاهاست، کوچیدند، و آنجا را که پیش از آن آراخوزیا نامیده می

 ملقب ساختند. 

پ.م شاهی  57پ.م، سکاها به حرکت در آمدند و قندهار را فتح کردند. در سال  70در حدود سال   

ای از این سکاها، دمان شاهان کوشانی را پدید آورد. شاخهسکا به نام موآ در این شهر تاجگذاری کرد و دو

شد و همان سیستان و بلوچستان به استانی باستانی کوچیدند که در زمان هخامنشیان آراخوزیا نامیده می

امروزین است. پارتها که از سویی هم پیمان سکاها بودند و از سوی دیگر به نظامی خانخانی خو کرده بودند، 

شان در این سرزمین رسمیت ه عنوان تیولداران این ناحیه به رسمیت شناختند و در مقابل سروریایشان را ب

 یافت.. 

کردند که بیشترشان به پهلوانانی بر این قلمرو حکومت می -ی نخستین قرن میالدی، شاهدر نیمه 

همان سالها به جنگ خاندان مشهورِ سورن تعلق داشتند. خاندانی اشرافی و دالور که یکی از ایشان در 

رفت و او را در نبردی تماشایی با تمام سپاهیانش از  -امپراتور روم که به ایران حمله کرده بود–کراسوس 

 میان برد. یکی از اعضای خاندان سکا، پهلوانی بود به نام گوندَفَرنَه. 

اند، به ن اشکانی نوشتهی رخدادهای دوراپهلوان سکایی در تاریخهای رومیان که درباره -داستان این شاه

خورد. گندفرنه، نامی است که از دو بخشِ گُند )سپاه( و فرنه )فره( تشکیل شکلی جسته و گریخته به چشم می
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دهد. او در حوالی زمان تولد مسیح بر سیستان و کوشان فرمان شده و در کل فرهمندی سپاهیان معنا می

قلمرو کوشانیان تاخت و با گودا که واپسین شاه ایشان بود، متحد  راند و تابع شاهان اشکانی بود. اما بعد بهمی

شد. آنگاه بعد از او بر تخت نشست و قلمرو کوشانی را به بخشی از آراخوزیای سکا ملحق ساخت. گندفرنه 

ی سند شهرت بسیاری برایش به اش به هند و درههای پیروزمندانهشاهی ماجراجو و جنگاور بود و حمله

رد. در حدی که نام او در کتاب اعمال تومای حواری نیز آورده شده است، و این حواری مهم مسیح ارمغان آو

 که پس از مرگ او به ایران گریخته بود، در قلمرو تحت فرمان او آرامشی برای خویش یافت. 

بر  .م زنده بود و بر قلمرو وسیعی که افغانستان و سیستان و بلوچستان را در 45گندفرنه تا سال  

 50-41توان همزمان با گودرز اشکانی دانست که در سالهای راند. به این ترتیب او را میگرفت فرمان میمی

شود هایش نماد رازآمیزی دیده میکرد. او برای خود سکه هم ضرب کرد و بر سکه.م بر ایران حکومت می

 توان بازیافت. هم می -اردوان سوم مانند ارد دوم و–های برخی از شاهان اشکانی که مشابهش را بر سکه

 

 

.م در جریان هجوم اقوام کوچگرد  75ی این شخصیت، در حدود سال شواهدی در دست است که خانواده

ی بهمن به سیستان و در قالب حمله به این منطقه قتل عام شده باشند، و احتماال این همان است که بعدها

 کشتار نوادگان رستم بازتاب یافته است. 

اند، شواهدی بسیار وجود دارد که رستم، کسی جز همین چنان که مارکوارت و هرتسفلد نشان داده 

گندفرنه نبوده است. از نظر تبار و خاندان، تردیدی وجود ندارد که رستم پهلوانی سکایی است. با توجه به 

های زیادی که به شاهان کوشانی و چینی و هندی و تورانی در داستان وی وجود دارد، تردیدی نیست شارها
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آید، استاد پیش می -پسر رستم-که قلمرو وی سیستان و سغدِ کهن بوده است. هنگامی که سخن از فرامرز 

 گوید:توس می

  بود که با فر و با گرز و باارز   بود ز پشت سپهبد فرامرز

  کنداوران همه رزم جویان و   گران ابا کوس و پیل و سپاهی

  فروزگیتی همه سرفرازان   نیمروز ز کشمیر وز کابل و

  گذر که کس را ز رستم نبودی   پدر درفشی کجا چون دالور

 گوید:و شاه به او می

  نیرمی ز دستان سامی و از   رستمی تو فرزند بیدار دل

  تراست ز قنوج تا سیستان مر   تراست کنون سربسر هندوان مر

هرچند در این بیتها به روشنی به جایگاه جغرافیایی رستم اشاره شده است، اما برخی از نویسندگان مانند 

اش بر مهاجمان رومی همچون شان و بیوار، اعتقاد دارند که رستم کسی جز سورن نیست، که پیروزیعالی

 ی قهرمانی ملی برکشید. شد و او را به مرتبه انتقامی از لشکرکشی اسکندر فهمیده

ای که پس از نبرد سورن با کراسوس پدید به گمان من، داستان گندفرنه، به احتمال زیاد با روایتهای حماسی

و این نخستین ایرانی بود  -آمد، درهم آمیخت. آن سرداری که از خاندان سورن بر امپراتور روم غلبه کرد، 

تردید از زیسته است. اما بیطعیتی زیاد گندفرنه نبوده و یکی دو نسل پیش از او میبا ق -که چنین کرد

خویشاوندان نزدیک وی بوده. آمیخته شدن شخصیت این دو چندان دور از انتظار نیست. چرا که هردو به 

ی خانوادهی کوچکِ بایست به حلقهیک خاندان تعلق داشتند، هردو سپهساالرانی بزرگ بودند و در نتیجه می

 باشند.  رئیس این خاندان وابسته، و بنابراین با هم خویشاوند بوده
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هردوی این افراد پهلوانانی نامدار و جسور بودند، و به خاطر پیروزیهای چشمگیر خویش ستوده شدند. یکی 

از سه امپراتور از آنها به عمر پادشاهی مقتدر کوشانی پایان داد، و دیگری سپاه عظیم رومیان را که توسط یکی 

شد، به کلی از میان برد. این نکته که زمانِ فعالیت این دو نیز کمابیش یکی بوده است، دلیلی روم رهبری می

شان در ذهن ایرانیان آهنگی یکسان بیابد. گندفرنه و سردار گمنامی که بر است کافی برای آن که بازتاب

ن زمین پیروزیهایی درخشان به دست آوردند، و مرزهای ی شرقی و غربی ایراکراسوس غلبه کرد، در دو جبهه

ایران زمین را در قلمروی دلخواه استوار ساختند. در ضمن، هردوی ایشان همچون پهلوانانی مستقل عمل 

اند. کردند و فرمانبردار و مطیع شاه ایران نبودند. هرچند به مفهوم ایران و ملیت ایرانی دلبستگی داشتهمی

سی از این خاندان در مرزهای شرقی و دیگری در مرزهای غربی به نبرد مشغول باشد، بی آن وگرنه این که ک

 نماید.که ادعای تاج و تختی در کار باشد، معقول نمی

شود که آن سورنِ پیروزمند را اندک زمانی بعد با مستقل و خودفرمان بودنِ این دو از آنجا معلوم می 

رساندند، و گندفرنه نیز جداسرانه در قلمرو خویش به ضرب سکه پرداخت.  به قتل -شاه اشکانی–ی ارد توطئه

هرچند همچنان با شاهان اشکانی وابسته باقی ماند. این طرز سلوک با رفتار رستم همانندی بسیاری دارد. 

شکایت گشتاسپ از نافرمانی و غرور رستم را پیش از او کیکاووس نیز داشت، و در کل هیچ کس او را 

 داد.با پهلوانان دیگر ایرانی مانند توس و گودرز قرار نمیهمرده 

ی اعضای خاندان سورن، باید در نخستین قرن میالدی با روایتهای کهنتری بازتاب کنشهای قهرمانانه 

ها خاندان و تبار خویش را به چه ترتیبی مربوط به گرشاسپ ترکیب شده باشد. در این مورد که خودِ سورنی

های چندانی در دست نیست. اما بعید نیست تقرِ ایرانیِ کهنتر از خویش جای داده بودند، دادهی مسدر زمینه

ی پهلوانان و نامدارانِ خود را نواده -مانند شاهان طاهری و صفاری و سامانیِ عصر اسالمی –که ایشان 

فرمانبردارشان شده بودند، روزگاران کهن قلمداد کرده باشند و به این ترتیب در میان ایرانیان شهرنشینی که 
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مشروعیتی به دست آورده باشند. اگر چنین بوده باشد، همانا گرشاسپ پهلوانی بوده که ایشان خود را به وی 

ی سیستانی مجال شود، و جز در این زمینهاند. چرا که رستم نیز از تبار گرشاسپ دانسته میمنسوب کرده

ای سکایی و یت گرشاسپ کهنسال و زرتشتی را با حماسهدیگری وجود ندارد که بتوان جوش خوردن روا

 نوپا تبیین کرد.

بایست در ابتدای کار لقبی برای گندفرنه یا آن سورنی بوده باشد که بر رومیان رستم به این ترتیب، می 

 پیروز شد. داستان رستم، که از این خاستگاه تاریخی شکوفا شده بود، در مدتی کوتاه در ایران زمین رواج

تر را نیز به خود جذب کرد. چنان که داستان آوردن کیقباد یافت، و به تدریج عناصری از سایر اساطیر قدیمی

ی بازآوردن کیخسرو به دست گیو برگرفته باشد. نبرد رستم و سهراب به همین از البرز کوه را باید از قصه

وستایی و کیانی وامیگری شدند، و با سیمای شکل از بنیانی شاید یونانی، و پیوند رستم و سیاوش از اساطیر ا

 این ابرانسان اساطیری ترکیب شدند. 

هایی که در دوران اشکانی ی اساطیر ایرانی گذاشت. گوساندر این فرآیند بود که رستم قدم به عرصه 

حکایت او را خواندند، به احتمال زیاد های پهلوانی را با ساز و آواز بر مردم فرو میپدیدار شدند و حماسه

اند، و با این مسافران هنرمند بوده که داستان رستم در کل ایران زمین پراکنده در مرکز روایتهای خویش داشته

ی این پراکندگی چندان گسترده بود شده و به نمادی ملی برای هویت ابرانسان ایرانی تبدیل شده است. دامنه

کردند، و در عصر ساسانی رد او را با اسفندیار حکایت میی آغاز قرن ششم .م راویان داستان نبکه در مکه

 اند. شدهبه این نام شناخته می -از جمله سپهساالر ایران در نبرد با تازیان –سردارانی نامدار 

داستان رستم از مرزهای فرهنگ ایرانی خارج شد و قلمروهایی دوردست را در نوردید. شواهدی که  

شانگر آن است که به احتمال زیاد داستانهای اقوام اسالو، سلت و ژرمن که به در این زمینه وجود دارد، ن
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ی نشتِ کنند، از خاستگاهی ایرانی برخوردارند. یک نمونه از دامنهداستانهایی مثل نبرد پدر و پسر اشاره می

 لی کشف شد. شود که در ابتدای قرن بیستم در غارهای هزاربودای چین شمااین روایتها، به سندی مربوط می

اند، که زبان و نژادی ایرانی داشتند و سفیران های سغدیانِ بوداییِ ناظر بر راه ابریشم بودهاین غارها از قرارگاه

ی سغدی پیدا شده است شدند. در این غارها متنی به نام رستم نامهفرهنگ ایران در قلمرو چین محسوب می

. این داستان بافتی کهن دارد و به درگیری رستم 360دهددست میکه کهنترین روایت نوشتاری از رستم را به 

شود که رستم بر دیوها غلبه شود. داستان از جایی شروع میاند مربوط میبا دیوهایی که در دژی پناه گرفته

 ند. کند تا به درون دژ بگریزند و در آنجا پناه بگیرکشد و باقی را وادار میکند و هزاران تن از آنها را میمی

بعد به  وبازگشت، رخش را برای چرا در دشتی رها کرد، خود چیزی خود  "با نیکنامی بزرگی"آنگاه رستم 

جنگید شرمگین شان از مردی که یک تنه میخواب فرو رفت. دیوهایی که درون دژ بودند، از شکست خوردن

یج شدند و تلش برسانند. پس بسشدند و تصمیم گرفتند به او هجوم برند و دستگیرش کنند و با شکنجه به ق

. چون در میان از دژ بیرون تاختند. توصیفی که از این دیوها در متن شده، به هیوالهای ایالمی شباهت دارد

ویخته بود، دیده ایشان دیوهایی پرنده، دیوهایی سوار بر سوسمار و مار، و دیوهایی که سرشان از زیر تنشان آ

 شدند. می

بینیم. او یاوری مهربان و وفادار و همان ویژگیهایی را دارد که در شاهنامه می رخش، در این متن نیز 

نگهبانی هوشیار و هوشمند است. رخش بود که به هجوم دیوان پی برد و رستم را از خواب بیدار کرد. پس 
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 رستم برخاست و ببر بیان را پوشید و به جنگ دیوان رفت. اما نخست با رخش سخن گفت و با او قرار

 گذاشت تا دیوان را درون جنگلی بکشانند و در آنجا همه را از پای در آورند. 

ی متفاوت ی سغدی ناکامل است و خودِ آن نیز به دو نیمه تقسیم شده و در دو کتابخانهنامهمتن رستم 

شخصتی رستم توان با اطمینان فرض کرد که شود. اما با همین بخشهایی از آن که باقی مانده، مینگهداری می

شود، از قرن پنجم میالدی در قلمرو سغد و ایران شرقی شهرت با همان جزئیاتی که در شاهنامه دیده می

داشته است. این که روایت مزبور در این تاریخ تا پای دیوار چین رسیده بوده است، نشانگر آن است که دست 

شود، تصویری که از رستم در این متن دیده میکم در همان زمان چند قرنی قدمت داشته است. عالوه بر این، 

اش بر هزاران ی نزدیکش با رخش، یک تنه جنگیدنش، چیرگیی عناصر ریختیِ آشنایش را دارد، رابطههمه

رفته، و این که کرده و خود به خواب میاش، این عادت که پس از نبرد رخش را رها میدشمن، پرخوری

، همه نشانگر این هستند که در این تاریخ رستم پهلوانی نامدار با سیمایی گرزی گران و ببر بیان داشته است

ی ابرپهلوانان تعلق داشته باشد، و آید که به ردهپرداخته و تکامل یافته بوده است. هرچند از این متن بر نمی

 این موضوعی است که به زودی پس از تعریف ابرپهلوانان به آن باز خواهم گشت.

کار، آشکار است که رستم شخصیتی سکا بوده که در نزدیکی زمان مسیح در قلمرو  پس تا اینجای 

ای از اش به تدریج در زمینهایران شرقی، و به ویژه در سیستان و سغد قدرت و شهرت داشته، و زندگینامه

ه فردوسی ای پهلوانی تبدیل شده و تا روزگار فردوسی دوام آورده است. این کهای اشکانی به اسطورهحماسه

داند، از این رو درست است که به دست او، گوهری مهم و ارجمند ی این سیمای اساطیری میخود را آفریننده

 شود، و آن موضوع اصلی این نوشتار است.به رستم افزوده می
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ی وی، و مرور ی رستم، برخالف سایر پهلوانان، تنها با مراجعه به زندگینامه. شناسایی انگاره3

تر از ماجراهایش است، و این همان جوهری است که ابرپهلوانان های بزرگ وی ممکن نیست. رستم فربهکردار

سازد. برای آشناتر شدن با خصوصیات این شخصیت اساطیری، بد نیست برخی از را از پهلوانان متمایز می

 این ویژگیها را مرور کنیم.

خشِ رُس/ رُتس )رستن و بالیدن( و تَخمَه )تنومند و تناور( تردید یک لقب است. این نام از دو بنامِ رستم، بی

ی اول های فعلیِ ناشی از نیمهدهد. بنمعنا می "تنومند و خوب بالیده"تشکیل شده است و روی هم رفته 

این اسم هنوز در فارسی رواج دارد و بخش دوم این نام، همان است که در نامهایی مانند تهمینه و تهماسپ 

شد که نام دیگر رستم است و دقیقا به همین وجود دارد. این عنصر، در نام تهمتن نیز دیده میو تهمورث 

 باشد.نیز مترادف می -پیلتن -معناست، و به این ترتیب با لقبِ دیگر او 

تمام متون در این مورد توافق دارند که رستم فرزند زال بوده و به خاندان سام تعلق داشته است. در بندهش 

خوانیم که سام شش جفت فرزند داشت که هریک از آنها یک دوقلوی پسر و دختر بودند و با می چنین

شناسد که نامشان عبارت بود یکدیگر در آمیختند. این متن هریک این شش جفت را تنها با نام قلوی پسر می

شدند، دو پسر آوردند به میاز: دَمَنگ، خسرو، مَرگندَگ، اَپَرَنگ، سپَرَنگ و دستان. جفتی که دستان خوانده 

 نامهای اوزوارگ و روتستخم که همان زواره و رستم در شاهنامه هستند. 

رستم در تمام روایتها مردی است بلند قامت و نیرومند، با بدنی عضالنی و درشت، که با وجود سنگینی و 

را نیز  -گرزِ پرتابی–های محتاج ظرافت مانند کمان و کوپال عظمت، چابک و چیره دست هم هست و سالح

بینیم که تنبورنوازی گیرد. همچنین در هفت خوان میبه خوبیِ سالحهای سنگین مانند گرز و نیزه به کار می
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خوانی نیز دستی دارد و از این رو او را نباید با گردن کلفتهای نخراشیده و چیره دست هم هست و در آوازه

 گرفت. ای مانند آخیلس و هراکلس یکسان نتراشیده

آویخته است. به جای زره سالح مخصوص او، گرزی دیوسر بوده است که آن را معموال به زین اسب می

نامیده است. به همین ترتیب، به جای کالهخود کرده، و آن را ببر بیان میپوست ببری بزرگ را بر تن می

بلند و مویی انبوه داشته و پس از نهاده است. ریشی پوستِ دباغی شده و شاخدارِ سر دیو سپید را بر سر می

اش مشهور شد. جالب آن که آن که سهراب را کشت، ریش خود را چاک داد و از آن هنگام ریش دوشاخه

هایشان نقش توان دید که بر سکهی برخی از شاهان اشکانی که تبار سکا داشتند، میچنین ریشی را بر چهره

 شده است. 

 بود و رنگی بنفش داشت. ی رستم، اژدها پیکر درفش ویژه

  رها تو گفتی ز بند آمدستی   اژدها سرش هفت همچون سر

  سر است بران نیزه بر، شیر زرین   پیکرست درفشی بدید اژدها

رنگِ آن، به احتمال زیاد از رنگِ درفش و لباس کوروش بزرگ وامگیری شده است، که رنگِ ارغوانی و 

دربار هخامنشی برگزید. این همان رنگی است که در نزد اقوام و مللِ  بنفش مایل به سرخ را به عنوان نماد

ای همچون مفهوم پادشاهی به دست آورد و در همه جا همچون نماد شاهنشاهی ی ایران، تداعیجوانترِ همسایه

لیسای انداختند و بعدها هم که کپذیرفته شد. چنان که امپراتوران روم به همین دلیل شنلی ارغوانی بر دوش می

 ی پادشاهی االهی بر زمین رسمیت یافت، لباس کاردینالها را به همین رنگ در آورد.کاتولیک به عنوان نماینده

خورده نیز شهرت دارد. رستم همچنین به دلیل خوش غذا بودنش و این که در هر وعده خوراکی بسیار را می

پیش از هر استراحتش گوری و گوزنی را شکار گذراند، زمانی که رستم در مازندران هفت خوان را از سر می

خورد. وقتی هم که بهمن برای رساندن پیام اسفندیار به نزدش رفت، دید که زد و میکرد و به سیخ میمی
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دریغ رستم، گناه گوشتخواریِ شاه پهلوانانی مانند جمشید خورد. گوشتخواریِ بیگوری را به سیخ کشیده و می

یعنی پهلوانی –ی غذا خوردن رستم آورد. تفاوت میان شیوهاک را به یاد میو ضدپهلوانانی مانند ضح

 توان دید:است، به خوبی در این بیتها میای زرتشتیبا بهمن که شاهزاده -غیرزرتشتی و کافر را،

  گرم یکی گور بریان بیاورد   نرم بگسترد بر سفره بر نان

  یاد برو کردگذشته سخنها    نهاد چو دستارخوان پیش بهمن

  نخواند وزان نامداران کسان را   نشاند برادرش را نیز با خود

  361خوردنیش که هر بار گوری بدی   خویش دگر گور بنهاد در پیش

 خورد، پدرانه او را شماتت کرد:وقتی رستم دید که بهمن جز اندکی غذا نمی

  یکی نبد خوردنش زآن او ده   اندکی همی خورد بهمن ز گور

  پیشگاه ز بهر خورش دارد این   شاه بخندید رستم بدو گفت

  هفتخوان چرا رفتی اندر دم   خوان خورش چون بدینگونه داری به

  شهریار چو خوردن چنین داری ای   کارزار چگونه زدی نیزه در

  مباد گوی و بسیار خوارهسخن   نژاد بدو گفت بهمن که خسرو

  خویش به کف بر نهیم آن زمان جان   بیش خورش کم بود کوشش و جنگ

  نهفت که مردی نشاید ز مردان   گفت بخندید رستم به آواز

  کرد وزو یاد مردان آزاده   کرد یکی جام زرین پر از باده
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  تو یاد که برگیر ازان کس که خواهی   نهاد دگر جام بر دست بهمن

  درکشید زواره نخستین دمی   نبید بترسید بهمن ز جام

  میگسار به تو شاد بادا می و   شهریار یبدو گفت کای بچه

  درنگ دل آزار کرده بدان می   چنگ ازو بستد آن جام بهمن به

  362کفت ازان خوردن و یال و بازوی و   شگفت همی ماند از رستم اندر

 

 

. او در برخوردار بود. رستم، گذشته از این ظاهرِ پرجبروت و باشکوه از خلق و خویی ویژه نیز 4

گیرد و یسراسر شاهنامه، نماد خودمداریِ اخالقی است. یعنی در تمام موقعیتها خود برای خود تصمیم م

 پایبند است.  دارد، و در عین حال به طیفی وسیع از اصول اخالقی نیزآزادگی و استقالل خویش را محترم می

است که بارها  توان یافت. رستم پهلوانیارتباطش با شاهان میاستقالل و آزادگی رستم را بیش از هر جا در 

یزدی را ای فره گیرد، اما هرباره دارندهدر موقعیتِ حکومت کردن و برخورداری از تاج و تخت قرار می

یخسرو نقش تاج گذارد. رستم در برابر کیقباد، کیکاووس، و تا حدودی کگزیند و اورنگ را به او وا میبرمی

 ی نیفتاد. وایفا کرد. با این وجود همواره نسبت به شاه وفادار بود و هرگز در فکر غصب جایگاه بخش را 

با این وجود، وفاداری او به شاه بیشتر وفاداری به نقشی اجتماعی و موقعیتی ملی است، نه شخصی خاص. 

ای که رستم پهلوان اصلی-چنان که اتفاقا همواره به همراه پدرش با شاهانِ ایرانی درگیر کشمکش است. شاه 
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جهان پهلوانش بود، یعنی کیکاووس، بارها و بارها با او وارد دعوا شد، و به همین ترتیب زال با کیخسرو که 

 جانشینی از تباری متفاوت را برای خود برگزیده بود، برخورد داشت. 

یکاووسِ بازجست. وقتی کتوان منش رستم در برابر شاهان را به خوبی در جریان نبرد رستم و سهراب می

حض دریافت مهراسان از پیشروی سهراب، گیو را به نزد پدرزنش رستم فرستاد، تاکید کرد که رستم باید به 

جلس بزم نگه مپیام به سوی ایران بشتابد. اما رستم خطر سهراب را به چیزی نگرفت و تا سه روز گیو را در 

 داشت. تا آن که 

  نیو چنین گفت با گرد ساالر   گیو به روز چهارم برآراست

  نیست هم این داستان بر دلش خوار   نیست که کاووس تند است و هشیار

  خواب شده دور ازو خورد و آرام و   پرشتاب غمی بود ازین کار و دل

  آوریم ز می باز پیگار و جنگ   آوریم به زابلستان گر درنگ

  درآید بکین ز ناپاک رایی   خشمگین شود شاه ایران به ما

  363زمین که با ما نشورد کس اندر   ازین بدو گفت رستم که مندیش

 د، را خشمگین یافتند. اما وقتی رستم و گیو به دربار ایران رفتند، شاه که برای چهار روز در انتظارمان مانده بو

  باز برآشفت و پاسخ نداد ایچ    نماز چو رفتند و بردند پیشش

  بشست پس آنگاه شرم از دو دیده    نخست گیو از یکی بانگ بر زد به

  من کند پست و پیچد ز پیمان    من که رستم که باشد به فرمان

                      
 .369-364شاهنامه، رزم رستم و سهراب:  363
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  سخن وزو نیز با من مگردان    بردارکن بگیر و ببر زنده

  دست؟ گونهکه بردی به رستم برآن    بخست ز گفتار او گیو را دل

  انجمن فرو ماند خیره همه    پیلتن برآشفت با گیو و با

  دار که رو هردو را زنده برکن به    شهریار بفرمود پس توس را

  نی برافروخت برسان آتش ز    کی خود از جای برخاست کاووس

  شگفت بدو مانده پرخاش جویان    گرفت بشد توس و دست تهمتن

  برد مگر کاندر آن تیزی افسون    برد که از پیش کاووس بیرون

  کنار که چندین مدار آتش اندر    شهریار تهمتن برآشفت با

  اندرخورست ترا شهریاری نه    بدترست همه کارت از یکدگر

  کن پرآشوب و بدخواه را خوار    کن تو سهراب را زنده بر دار

  کوس تو گفتی ز پیل ژیان یافت    توس بزد تند یک دست بر دست

  گذر برو کرد رستم به تندی    سر ز باال نگون اندرآمد به

  بخشتاج منم گفت شیراوژن و    رخش به در شد به خشم اندرآمد به

  کیست چرا دست یازد به من توس    کیست چو خشم آورم شاه کاووس

  ستمن نگین گرز و مغفر کاله    ستمن زمین بنده و رخش گاه

  کنم به آوردگه بر سرافشان    کنم شب تیره از تیغ رخشان

  اندمن دو بازو و دل شهریار   اندمن سر نیزه و تیغ یار

  امآفریننده ییکی بنده   امبنده چه آزاردم او نه من
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  خرد بیاید نماند بزرگ و نه   گرد به ایران ار ایدون که سهراب

  کنید خرد را بدین کار پیچان   کنید ی جانشما هر کسی چاره

  364مرا شما را زمین پر کرکس   مرا به ایران نبینید ازین پس

ی او نزد پهلوانان نگارهی رستم که در این بندها به زیبایی آمده، نیازی به توضیح ندارد. اما باید از اخودانگاره

 دربار کیکاووس شنید:

  رمه که رستم شبان بود و ایشان   همه غمی شد دل نامداران

فراهم سازد.  ی آشتی راگودرز را که خردمندترینشان بود، به نزد کیکاووس فرستادند تا زمینهپس پهلوانان 

ران و شاه گودرز شاه را بابت تندخویی سرزنش کرد و خدمتهای رستم را در رهاندن او از چنگدیوان مازند

درز نزد وقتی گو. هاماوران یادآوری کرد. این سخنها کاووس را کارگر افتاد و از سخن خویش پشیمان شد

تبندی رستم رفت و عذرخواهی ضمنی شاه را به او رساند، بار دیگر سخنانی از او شنید که همچون صور

 نماید:ای از ارتباطش با شاهان میفشرده

  نیازبی که هستم ز کاووس کی   باز تهمتن چنین پاسخ آورد

  مرگ قبا جوشن و دل نهاده به   ترگ مرا تخت زین باشد و تاج

  خاک چه کاووس پیشم چه یک مشت   باک چرا دارم از خشم کاووس

  365کس جز از پاک یزدان نترسم ز   بس سرم گشت سیر و دلم کرد

                      
 .396-373شاهنامه، رزم رستم و سهراب:  364
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خواستن  وقتی بار دیگر کیکاووس و رستم روبرو شدند، کیکاووس که در کل مردی نیکونهاد بود، در پوزش

کنم، ی را مرور میام، اما بار دیگر لحن دو طرف هنگام آشتآوردهپیشقدم شد. هرچند این بیتها را پیش از این 

 رد و گفت:کی او نگریسته شود. کیکاووس نخست آغاز ی انگارهکه این بار باید از دید رستم و از زاویه

  چنان زیست باید که یزدان بکشت  که تندی مرا گوهرست و سرشت        

  نو دلم گشت باریک چون ماه    نو وزین ناسگالیده بدخواه

  آراستم چو دیر آمدی تندی    خواستم بدین چاره جستن ترا

  دهن پشیمان شدم خاکم اندر    پیلتن چو آزرده گشتی تو ای

  تراست همه کهترانیم و فرمان    تراست بدو گفت رستم که گیهان

  366تهی روانت ز دانش مبادا    دهی کنون آمدم تا چه فرمان

گوید، و می ی او به پسرشتوان در سخنی که کتایون دربارهی رستم نزد خاندان گشتاسپی را نیز میانگاره

 شود، بازجست:توسط اسفندیار تایید می

  نیل ز خون راند اندر زمین جوی   پیل سواری که باشد به نیروی

  شید ز شمشیر او گم کند راه   بدرد جگرگاه دیو سپید

  درشت نیارست گفتن کس او را   بکشت هاماوران راهمان ماه 

  کارزار نبودست جنگی گه   سوار همانا چو سهراب دیگر

  درنگبی به آوردگه کشته شد   جنگ به چنگ پدر در به هنگام

                      
 .448-443شاهنامه، رزم رستم و سهراب:  366
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  367آب ز خون کرد گیتی چو دریای   افراسیاب به کین سیاوش ز

   

شود. یمدر برخوردش با اسفندیار نیز به خوبی دیده این مناعت طبع رستم و استقاللش از دربار  

فندیار فرستاد، هنگامی که بهمن از فرمان گشتاسپ خبردارش کرد، پیامی فرمانبردارانه و دادخواهانه برای اس

 اما در ضمن به نرمی به او هشدار هم داد:

  ستیز ام درکه من خود یکی مایه   مریز تو بر راه من بر ستیزه

  من نه بگرفت پیل ژیان جای   من بند بر پای ندیدست کس

  نارواست مگرد از پی آنک آن   سزاست تو آن کن که از پادشاهان

 368مبین جهان را به چشم جوانی   کین به مردی ز دل دور کن خشم و

عنوان . به توان بازیافتبزرگی رستم را حتی در مقایسه با پدرش زال نیز در جاهای گوناگون شاهنامه می

ال در نخستین زمثال، در آن هنگام که بهمن از سوی پدر به پیامبری نزد دودمان نریمان رفت، هم رستم و هم 

یاده به نزدش پدیدار حدس زدند که باید شاهزاده باشد و از خاندان گشتاسپ برخاسته باشد. زال با دیدن او 

شانش را کرد، و وقتی اندکی بعد نام و ن شد و او را کرنش کرد و احترامش گذاشت و به استراحت دعوتش

رفت، و در بار دوم دانست، او را بسیار تکریم کرد، چندان که بهمن در نوبت اول او را با دهقانی پیر اشتباه گ

 ی پیری چون او ندانست. این همه ستایش و کرنش را شایسته

  نماز فرود آمد از باره بردش   سرفراز چو بشنید گفتار آن

                      
 .161-156شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  367
 .408-405شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  368
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  شنود بپرسیدش و گفت بهمن   ببود بهمن پیاده بخندید

  369نیست چنین تیز رفتن ترا روی   بایست بسی خواهشش کرد کایدر

   

ابتدای کار  در مقابل، رستم وقتی با بهمن روبرو شد، همان حدسها را زد و همان روند را طی کرد. اما در

بار خود را وقتی بهمن از رستم خواست تا با هم مالقات کنند، رستم به درشتی گفت که نخست باید نام و ت

انه خوشامدش آغوش گرفت و مهربان بگوید، و تنها وقتی دریافت با پسر اسفندیار سر و کار دارد، او را در

 گفت. 

  کم به نخچیرگه هرکه بد بیش و   به هم پذیره شدش با زواره

  فزود بپرسیدش و نیکویها   دود پیاده شد از باره بهمن چو

  خویش نگویی نیابی ز من کام   خویش بدو گفت رستم که تا نام

  نامدار سر راستان بهمن   اسفندیار بدو گفت من پور

 370گرفت ز دیر آمدن پوزش اندر   گرفت ورا پهلوان زود در بر

رستم این خودمحوری و مناعت طبع را با بزرگواری و جوانمردی نیز همراه کرده است. چنان که در سراسر 

شکند، بدخواهِ دیگران نیست، و به چیزی طمع ندارد. در شرایطی که پهلوانی مانند شاهنامه هرگز پیمان نمی

گوید، یا اسفندیار با کشتن راهنمای تورانی خود عهد خویش را پس از به دام افتادن بیژن دروغ میگرگین 

ماند. وقتی اوالدِ مازنی راهِ گذر از هفت خوان را به او نشان داد، به عهد شکند، رستم همچنان پاکیزه میمی

                      
 .310-308شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  369
 .343-339شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  370
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روغ نگفت، مگر در مواردی که خویش وفا کرد و تاج و تخت مازندران را به او داد، و در هیچ موردی د

کرد. مثال هویت خویش را از سهراب پنهان داشت، و به هنگام فتح دژ اسپند خویشتن شرایطی جنگی اقتضا می

را همچون تاجر نمک بازنمود. در کل، کردار رستم دقیقا همان چیزی است که در تاریخ پس از اسالم به 

 ی بود و جوانمردی. فتوت شهرت یافته است، و پیش از آن سنت عیار

   

ای تاریخ مدارانه است. در . رستم، با این ظاهر رنگین و باطنِ ژرف، آشکارا چیزی بیش از اسطوره5 

توان انباشتی از عناصر معنایی گوناگون را تشخیص داد که در دورانهایی متفاوت بر هم او به سادگی می

 ند. ااند، و گوهری چنین شگفت را پدید آوردهرسوب کرده

اند تا رستم را اند، کوشیدهای داشتهشناسی مقایسهدر میان نویسندگان جدید، بسیاری که گرایشی به اسطوره

ی یکی از ایزدان زورمندِ هند و ایرانی با یکی از خدایان کهن آریایی همانند سازند، و او را شکلی احیا شده

 باستان بدانند. 

نی، کسی که از همه بیشتر با شخصیت رستم شباهت دارد، ایندره در میان خدایان باستانی هند و ایرا 

ترینِ ایزدان است، و با این وجود به خاطر تعلقش به پیکری که در ودا محبوباست. خدای جنگاور و غول

شده است. زرتشت او را با همین نام به عنوان ها، در ایران زمین همچون دیوی مهیب تصویر میدودمان دِوَه

ید در آیین خود وارد کرد، و به این ترتیب جایگاهی نزدیک به ضحاک و خشم و اکومن را به او دیوی پل

 اختصاص داد.

اش بر دشمنانی پرشمار، و های بسیارش و غلبهایندره به خاطر اندام درشتش، گرزِ مشهورش، ماجراجویی

با این وجود ایندره ایزدی اش به شراب به رستم شباهت دارد. همچنین به خاطر پرخور بودنش و عالقه

شود، و به سادگی ممکن است مست بسیارخشن و خونریز است. ارزشهای اخالقی خاصی در او دیده نمی
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شود، و در هایش اثری از سیر و سلوک شخصیِ رستم دیده نمیکند و بیگناهان را به قتل برساند. در روایت

توان پذیرفت که برخی از عناصر با این وجود، می کل، جز بعدِ ظاهری و ریختی، شباهتی به رستم ندارد.

 پهلوانی باستانی مانند ایندره بوده باشد.-ای از ایزدظاهری رستم بازمانده

. پیوند وایو با رستم 371ایزد دیگری که استیگ ویکاندر به شباهتش با رستم باور دارد، وایو است 

گیریم. این دومی، بسیار محتمل است. زال، همچون شود که زال را نیز با زروان یکی بزمانی معنادارتر می

آید، در پیوندی نزدیک با نماد رمزیِ سیمرغ قرار دارد، و دو فرزند یکی نیک و دیگری زروان پیر به دنیا می

ای به مرگ زال وجود ندارد، و رساند. در سراسر شاهنامه هیچ اشارهبد دارد که یکی دیگری را به قتل می

ه نامیرا باشد. او در زمان زاده شدن رستم ظاهری همچون سالخوردگان دارد، و با این وجود نماید کچنین می

کشد، مانند پهلوانان نیرومند و جوان گذرد و بهمن به سیستان لشکر میوقتی پس از هفتصد سال رستم در می

بهمن اسیر شد. اما به  شتابد. آخرین خبری که از او در دست داریم، آن است که به دستبه مقابله با او می

دانست و معتقد بود آسیب زدن به او درخواست پشوتن آزاد شد. چرا که برادر اسفندیار او را مقدس می

 نفرینی را به بار خواهد آورد. 

چند در زال در شاهنامه عنصری به نسبت غیرفعال است. همواره در گوشه و کنار حضور دارد، و هر 

یختی و جزئی رکند. به این دلیل و دالیل است، اما به ندرت در مکان حرکت می زمان با اقتداری زیاد جاری

 ی اساطیر حماسی ایرانی دانست.ی زروان در پهنهتوان او را تجلی تشخص یافتهبیشتر، می

                      
371 Stig Wikander, 1950. 
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یابد. او همواره در مکان در حال حرکت است، مستقل رستم در این چارچوب، به راستی با وایو شباهتی می

برد. با این وجود عنصر اخالقی نیرومندی در او وجود دارد که ست، و از هیچکس فرمان نمیو سرکش ا

شود با وایوی ودایی، که او هم دیو است، تفاوت داشته باشد. زرتشت که عنصر باد را همچون باعث می

که دو باد  ایزدی ضروری در آیین خویش نیاز داشت، برای غلبه بر مشکلِ دیو بودنِ وایو، چنین فرض کرد

شد و اتفاقا با زروان نیز پیوندی وجود دارد، وای نیک و وای بد، که آن اولی درنگ خدای نیز نامیده می

 نزدیک داشت. 

همسان دانست. اگر چنین حدسی درست  -یعنی باد نیک–توان با وای وِه در این زمینه، رستم را به خوبی می

دهد. چون اکوان دیو که به کشمکش باد نیک و باد بد را نشان میباشد، نبرد رستم و اکوان دیو به روشنی 

یافت، و رستم را به آسمان بلند رفت، در قالب گورخر تجسد میسرعتی چشمگیر از جایی به جای دیگر می

 مینو رای سپندمینو و انگرهکرد، کامال به وای بد شباهت دارد. ناگفته نماند که تصویر زرتشتی از نبرد جاودانه

ای اش همچون بازماندهتوان در شکل اولیه و گاهانینیز که بعدتر به جنگ اهریمن و اهورامزدا تبدیل شده، می

 خوب و بادِ بد تعبیر کرد.  از کشمکش بادِ 

ایزد دیگری که به ویژه از نظر محتوا با رستم شباهت دارد و توجهی کمتر به او شده است، میتراست.  

برد. او نیز مانند رستم حافظ ایران شکنان را از میان میفظ عهد و پیمان است، و پیمانمهر نیز مانند رستم حا

ای و ایرانیان است و پارسی، یکی از مراتب واالی سلسله مراتب کهانت اوست. مهر نیز مثل رستم به گردونه

وی هم همان گرز ی لغویژه و اسبانی خاص تعلق خاطر دارد، و به وجره مسلح است، که حتی از نظر ریشه

د شباهت عجیبی دارد. نبرد رستم و اسفندیار با توصیفِ یشتها از مهرِ پیروزمنی است. گذشته از این، صحنه

کمانی در دست دارد و بر چشم دشمنانش تازد، در آنجا هم مهر در حالی که با اسبان تیزتک خود پیش می
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تاب که همه جا را روشن کرده و بنابراین حقیقت و رسوایی ای بوده از نور آفبارد. و این تیر استعارهمرگ می

 کشد. را برای عهدشکنان پیش می

پایان کار این دو نیز شباهتی با هم دارد. چون رستم نیز مانند مهر با فرو غلتیدن به چاهی کشته شد، و این 

شود. تر از چشمها پنهان میگذراند، در آن هنگام که در چاه باخسرنوشتی است که میترا هر شامگاه از سر می

شود، احتماال این مضمون مرگ در چاه و فرو افتادن پهلوان در زیر زمین که چنین فراوان در داستانها تکرار می

های اش در زیرزمین ریشه گرفته است. در اساطیر ایرانی نمونهاز همان ماجرای مهر و ناپدید شدن شبانه

دارد. ضحاک پدرش را با فرو انداختنش در چاهی کشت، و فردوسی فراوان دیگری از این نوع مرگ وجود 

گوید که او و هفت پسرش هنگام نبرد با تورانیان در چاهی نیز هنگام بازگو کردن داستان پیروز ساسانی می

فرو افتادند و کشته شدند. حتی ساختار برخی از داستانهای عرفانی مانند ماجرای خرگوش و شیر و چاه در 

 توان وام گرفته از این قالب کهن دانست.  عنوی را نیز میمثنوی م

ی دیرین ایرانی است. ی سنتهای مهرپرستانهدانیم، آیین فتوت و جوانمردی ایرانی، ادامهچنان که می 

رستم آشکارا تجلی کامل ارزشهای جوانمردی و عیاری است، و با مرور ارزشهایی که بدانها پایبند است، 

زیادی اخالق مهرپرستانه را بازسازی کرد. در این چارچوب، از سویی رستم را باید مهرپرست  توان با دقتمی

شمرد، و از سوی دیگر با خودِ مهر همانندش دانست. مهرپرستی در زمان ظهور زرتشت دینِ مهم رقیب وی 

توان و رستم را می بود، و در نهایت هم با نیرومندی بسیار در آیینش ادغام شد. از این رو کشمکش اسفندیار

 به درگیری این دو آیین تعبیر کرد.  

همسان گرفتنِ رستم با وایو، ایندره، و مهر، در میان نویسندگان امروزین هوادارانی جداگانه دارد. اگر  

ی بخواهم دید خود را در این میان تصریح کنم، باید بگویم که به نظرم خاستگاه تاریخی رستم همان گندفرنه

ه، که به تدریج تلنباری از ارزشها و آرای اخالقی و اساطیری را بر خود گرد آورده است. وجه مشترک سکا بود
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ی تمام این ارزشها، به گمانم، آن است که کافرانه هستند. رستم ابرپهلوانی ناهنجار، سرکش، و خارج از دایره

ل به این شکل باقی مانده است، رسمیت و مشروعیت دینی و سیاسی است. از این رو چنین شده و بدان دلی

ای از ارزشهای آشکارا سودمند و ستودنی، اما هضم نشده در دل نظام مشروع که همواره همچون منظومه

 کرده است. مستقر عمل می

مهمتر از همه مهرپرستانه،  –از این رو در دوران پیش از اسالم، این ارزشهای باقی مانده از ادیان پیشازرتشتی 

بود که در او تجلی یافت، و پس از اسالم این تصویر تا حدودی به ارزشهای  -ای ایندره و وایوو بعد سیم

ی میترایی تکمیل شد. بر این آمیخته شد و با عناصرِ مغانه -مانند راستگویی و یکتاپرستی تندروانه –زرتشتی 

ای خاص از انیگاهی است که ردهتوان با یکی از خدایان کهن آریایی همانند کرد. او گرمنوال، رستم را نمی

-اند. و از این روست که جذابیتی چنین شگرف، و معماگونگیشدهارزشهای کافرانه در هر عصر جذبِ آن می

 ای چنین ژرف به دست آورده است.

 

 توان به این ترتیب خالصه کرد:. داستان زندگی رستم را می6 

 موفق که به یاری سیمرغ انجام شده بود، به دنیا آمد.رستم از پیوند زال و رودابه و با عمل سزارینی  

 رستم در هشت سالگی با گرز سام پیل سپید را از پای در آورد. 

 رستم در پوشش تاجران نمک دژ اسپند را گشود. 

 رستم رخش را که نرینه اسبی نیرومند بود، برگزید. 

 رستم برای آوردن کیقباد به البرز کوه رفت. 

 نگ و افراسیاب به ایران زمین را دفع کرد.ی پشرستم حمله 

 رستم از هفت خوان گذر کرد و کیکاووس را نجات داد. 
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 رستم جویای مازنی را کشت و حکومت این قلمرو را به اوالد دشتبان داد. 

 رستم در نبرد هفت پهلوان پیران و افراسیاب را شکست داد. 

 تهمینه در آمیخت.رستم بعد از گم کردن رخش به سمنگان رفت و با 

 رستم سهراب نوباوه را در نبرد کشت. 

 رستم سیاوش را پرورد. 

رستم رهبری نخستین جنگهای کین خواهی سیاوش را برعهده گرفت و پیش از آن سودابه به انتقام  

 اش کشت.پسرخوانده

 رستم هفت سال بر توران حکومت کرد. 

بودند نجات داد و بر اشکبوس و کاموس و پهلوانان  رستم ایرانیان را که در کوه هماون محاصره شده 

 دیگر تورانی و کشانی و چینی غلبه کرد. 

 رستم اکوان دیو را از پای در آورد. 

 رستم بیژن را از چاه نجات داد. 

 رستم کافور مردم خوار را به قتل رساند.

 رستم در نبرد سوم کین خواهی بر پوالدوند چیره شد. 

 شکست داد و کشت و پسرش بهمن را پرورد.رستم اسفندیار را  

 رستم به دست برادرش شغاد کشته شد. 

 توان به این ترتیب خالصه کرد:روابط رستم را با سایر شخصیتهای اساطیری می
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 های ابرپهلوانانگفتار سوم: ویژگی

 

سازد، و در سطحی و اسفندیار عناصری وجود دارد، که آنان را از سایر پهلوانان متمایز می. در رستم 1

دهد. برای دستیابی به ماهیت این واالیش، باید نخست نگاهی دقیقتر به ساختارشان برتر و واالتر قرارشان می

 بیندازیم و نقاط اشتراک و تمایزشان را دریابیم. 

 دیار دراین موارد با هم شباهت دارند:دو نظام شخصیتی رستم و اسفن

ی کامل جوانمردی و اخالق سلحشوری محسوب هردو پهلوانانی زورمند و تنومند و زیبارو هستند و نمونه

 شوند.می

هردو اسبی ویژه دارند. رخش که به قدر کافی شهرت دارد، و اسفندیار هم معموال با اسب سیاهی تصویر 

 شده است.

شان بارها در یک قدمی تاج و فرهمند دارند و ایرانیانی نژاده هستند، و در جریان زندگیهردو تباری شاهانه 

کند، و اسفندیار معموال با صفتِ شاه گیرند. رستم بر توران به مدت هفت سال سلطنت میو تخت قرار می

 گیرد.مورد اشاره قرار می

ی ار دارد. از یک سو زال را داریم که پروردههردو پدری دارند که با نیروهای آسمانی در پیوندی نزدیک قر

 سیمرغ است، و از سوی دیگر گشتاسپ را داریم که حامی و پیرو زرتشت است.
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هردو یکتاپرستانی سرسخت هستند و از حمایت نیروهایی آسمانی برخوردارند. این حمایت در مورد رستم 

نماید، سیمرغ یا میشی که راه را به وی می امری دورادور و نامحسوس است و گهگاه در قالب موجودی مانند

 گردد.یابد. در مورد اسفندیار این حمایت صفتی صریح و روشن است و به پیوندش با زرتشت باز میتجلی می

شوند، که ایرانیان را کشتار کرده و دست خود هردو بر یک شاه بزرگ تورانی )افراسیاب، ارجاسپ( چیره می

مقدس آلوده بود. در هر دو مورد، ایرانیان فرهمندی که به دست شاه تورانی کشته را خون افرادی فرهمند و 

شده بودند، یک شخصیت مقدس )سیاوش/ زرتشت( و یک شاه بازنشسته و ضعیف اما برخوردار از فره 

 شدند.)نوذر/ لهراسپ( را شامل می

 هردو برادرانی )زواره و پشوتن( داشتند که رایزن و یاورشان بودند. 

 ی خویش )کیکاووس، گشتاسپ( دچار مشکل و تنش بودند.هردو با شاهان زمانه

هردو پسری گردنکش و نوخاسته )سهراب، بهمن( داشتند که خود را بیهوده در رویارویی با رستم به خطر 

 انداخت.می

 هردو از هفت خوان گذشتند.

دند که در قالب بازرگان به درونش نفوذ هردو دژی فتح ناشدنی )دژ اسپند، دژ رویین( را با این تدبیر گشو

 کردند.

آفرید( را از اسارت نجات هردو بر دشمنانی غلبه کردند و دوستان و یارانی )کیکاووس، بیژن، همای و به

 دادند.

کشیدند. این خویشاوندان یک مرد از همخونان ی قتل ایشان را میهردو خویشاوندانی خائن داشتند که نقشه

 گرفت. ، گشتاسپ( و یک مرد از خویشاوندان دورتر )شاه کابل، گرزم( را در بر میدرجه اول )شغاد
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ی مرکزی ماجراهای رستم و اسفندیار شباهتی بسیار با هم دهد که هستهاین فهرست به روشنی نشان می

 دارند. هرچند قدمت اسفندیار و عظمت و شاخ و برگِ داستان رستم افزونتر از آن دیگری است.

 میان، این دو ابرپهلوان در این موارد با هم اختالف دارند: در این

کند، در حالی که اسفندیار جوان است و به سن پیری رستم، سالخورده و پیر است و هفتصد سال عمر می

 رسد.نمی

 پوشد، در حالی که اسفندیار آرزومندِ دستیابی بدان است. رستم بارها از تاج و تخت چشم می

کند، اما تقریبا حامی رستم، ایزدی یگانه است که ابرپهلوان همچون دوستی با او راز و نیاز مینیروی آسمانیِ 

اثر و حتی گاه به اصلی کند و به خدایی بیکاره و بیدر هیچ جایی به طور مستقیم در رخدادها مداخله نمی

جادویی دارد و به زودی ماند. نیروی فعال در زندگی رستم، سیمرغ است که خصلتی اخالقی و انتزاعی می

ی قدرتهای وحشی طبیعت است. در مقابل، نیروی حامی اسفندیار استدالل خواهم کرد که نماینده

 سازد.کند و او را رویین تن میاهورامزداست و در قالبی دینی او را حمایت می

بینیم در هیچ جا نمی گنجد.ای نمیرستم مرشد و راهنمای معنوی ندارد و در هیچ ساختار دینی شناخته شده

که برای ایزدی قربانی کند، یا مراسمی دینی را به جای آورد، و در کل ارتباطش با خداوند امری شخصی و 

ساختارشکنانه است. در مقابل، اسفندیار شاگرد نامدار زرتشت است و در قالبی دینی با اهورامزدا ارتباط 

آمیز ها شادمان است. یعنی در چارچوبی مناسککردن بتخانه ها و ویرانکند و بابت تاسیس آتشکدهبرقرار می

 نگرد.مدار به دین میو شریعت

شود، در حالی که همه به مقدس بودن خدا دانسته میبه همین دلیل هم رستم در بسیاری از جاها کافر و بی

 دهند.و خداپرستی اسفندیار گواهی می
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تا پایان از پشتیبانی و دوستی او برخوردار است. اما اسفندیار با رستم ارتباطی بسیار نزدیک با پدرش دارد و 

 تازد.ورزد و به خاطر بدخواهی او به سوی مرگ پیش میپدر دشمنی می

شود های درباری درگیر میشود و با دسیسهاسفندیار مردی سیاستمدار است و با پدر از در سیاست وارد می

های کاخ هیچ چسبندگی ندارد بیند، اما رستم به توطئهود و آسیب میشبه دلیل سعایت شاه از او زندانی می

 کند.خورد، با قدرت آن را نابود میو در مواردی هم که مانند ماجرای سودابه بدان بر می

رهانند، رستم مردان )کیکاووس و بیژن( و در آنجا که این ابرپهلوانان دوست یا خویشاوندی را از بند می

دهد. نجات یافتگان با رستم خویشاوندی ندارند، اما آفرید( را از زندان نجات می)همای و بهاسفندیار زنان 

 در مورد اسفندیار دارند. 

چنان که رستم خود در زمان نبردش با اسفندیار پافشاری دارد، هرگز تن به بند و قید نداده و آزادگی اصلِ 

پذیرد و برای سالها در گنبدان دژ د شاه را بر خود میبنیادین وجودش است. در حالی که اسفندیار قید و بن

 شود. زندانی می

کند، اما رستم مردی ای شهری و یکجانشین زندگی میو باالخره مهمتر از همه این که اسفندیار در زمینه

 کوچگرد و سرگردان است. 

شخصیتی خاص هستند.  تا اینجای کار آشکار است که رستم و اسفندیار دو روایتِ متفاوت از یک الگوی

ی روایتهای ایشان نیز با هم یکسان است، هرچند های تشکیل دهندهتوان فهمید که جماین را از آنجا نیز می

ی داستانهای های اصلی برسازندهها متفاوت است. جمی جایگیری پهلوان در برابر هریک از این دوقطبیشیوه

 رستم و اسفندیار عبارتند از:
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قید و شرط و استوار ایشان به حور مرکزی کردارهای رستم و اسفندیار، بر مبنای پایبندی بیبدی/ نیکی: م

نیکی و پرهیزشان از بدی استوار است. پیوند آنها با نیروهای آسمانی و پشتیبانی چرخ از این دو نیز به همین 

 دلیل است. 

م، برای آن که بر پاسداشت یا تخطی از عهد امهری: این جم را در معنای میترایی کلمه به کار گرفتهمهر/ بی

و پیمانِ دوستیِ میان پهلوانان تاکید کنم. هم رستم و هم اسفندیار، به پاسداشت دوستی و حفظ عهدهای یاری 

کشد، بدان دلیل که از وجود چنین عهدی سخت پایبند هستند. رستم، حتی در آن هنگام که پسرش را می

آیند. اسفندیار، گسلند، به مرگ دچار می. از همان دم که این دو پیوند مهر را مینمایدناآگاه است، بیگناه می

کسی است که با سرسختی به خرج دادن در اجرای فرمان پدر، عهدی کهنِ میان شاهان ایرانی و رستم را 

کردن این ابرپهلوان کشد و با نابود کوشد تا او را خوار سازد. در مقابل، رستم نیز اسفندیار را میگسلد، و میمی

دهد. بیهوده نیست که سقوط ی ایران و هم قهرمانی دینی است، آن عهد دیرین را به باد میکه هم شاهِ آینده

 شوند. هردو ابرپهلوان پیامد این مهر گسستن است و اندک زمانی بعد هردو کشته می

ار است. هردو مردانی بزرگوار و سترگ گناهکاری/ بیگناهی: این نیز جمی بنیادین در داستان رستم و اسفندی

انگیزند. با این وجود، در هایشان را به شدت بر میی داستانو نیکوکارند، که همدلی و ستایش شنونده

توان یافت. رستم، اگر در چارچوبی دینی نگریسته شود، فردی های بسیاری از گناه میکردارهایشان نشانه

رساند. اسفندیار را اگر تنها بر که پسرِ خود و جانشین شاهِ ایران را قتل میدین و بنابراین گناهکار است، بی

اساس قواعد جوانمردیِ مورد نظر رستم بسنجیم، در برخی جاها خطاکار خواهیم یافت. چنان که گرگسار را 

ارش بود، با وجود آن که عهد کرده بود جانش را ببخشد، به قتل رساند، و رستم را با وجود احترامی که سزاو

 خوار داشت.



434 

 

توان بر اساس گناهانی که مرتکب نشدند نیز بازشناسی کرد. هردوی با این وجود، شخصیت این دو را می

ی ارتکاب گناه قرار گرفتند و هربار از آن چشم پوشیدند. اسفندیار از اینان، در موقعیتهایی پرشمار در آستانه

ه حفظ کرد، و در برابر او سرکشی پیشه نکرد، و رستم همواره فرمان پدر سرپیچی نکرد، احترام او را هموار

خواهی که هردو طرف با خشم و کین اش بخشود، جز در جریان جنگهای کینبر دشمنان شکست خورده

 جنگیدند. بسیار می

است. ایرانی/ انیرانی: محور فعالیتهای رستم و اسفندیار، دور داشتن نیروهای زیانکار از مرزهای ایران زمین 

ی ایران است ی موقعیتش به عنوان شاه آیندهی دینی و با پشتوانهدر این میان، اسفندیار تا حدودی با انگیزه

کند. تنها رستم است که نه به تاج و تخت ایران چشمی دارد، و نه پیرو مرشد و راهبری معنوی که چنین می

 های دشمنان ایران زمین دارد.حملهمانند زرتشت است، و با این وجود بیشترین اثر را در دفع 

مقدس/ نامقدس: چنان که گفتیم، پیوند این دو ابرپهلوان با امور قدسی امری محوری است. هریک از این دو 

ی کنند و در چارچوبی خاص و واژگونهبه شکلی ویژه و متفاوت با دیگری با نیروهای آسمانی پیوند برقرار می

ی این ارتباط در کانون کردارهای ایشان قرار نمایند. با این وجود، جوهرهمی دیگری با یزدان ارتباط برقرار

 دارد.

اند، شکست پیروزی/ شکست: از آنجا که این دو جنگاورانی رزمجو هستند و به هیاهوی میدان نبرد خو کرده

تنها در  و پیروزی در محور کردارهایشان قرار دارد. هردو به شدت پیروزمند هستند و شکست خوردنشان

 یابد که با هم روبرو شوند.شرایطی تحقق می

پدر/ پسر: جفت متضاد معنایی جالبی که در مورد این دو وجود دارد، پدر و پسر است. هردوی ایشان 

کشمکش میان پدر و پسر و کشته شدن پسر با نیرنگ پدر را در خود دارند. با این تفاوت که رستم پدرِ کشنده 

 کشته شده. است و اسفندیار پسرِ
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کند، ها را نیز تعیین میکشاورز/ کوچگرد: احتماال مهمترین جم در این میان، که ساخت و مفهوم سایر جم

 همین کوچگرد  یا کشاورز بودنِ ابرپهلوانان است، که به زودی بیشتر بدان خواهم پرداخت. 

 

عناصر معنایی ایشان هستند. این . ابرپهلوانان، از این رو با پهلوانان تفاوت دارند، که جامعِ تمام 2

ای سازد، در منظومههای مختلف پهلوانان را بر میبدان معناست که تمام الگوهای رواییِ گوناگونی که رده

منسجم و به طور یکجا در ابرپهلوانان گرد هم آمده است، و از این روست که ایشان را شخصیتهایی چنین 

های موجود از ابرپهلوانان با الگوهای سفندیار به عنوان بهترین نمونهکند. رستم واتنومند و سترگ تبدیل می

 گوناگون پهلوانی، به این ترتیب شباهت دارند:

اند، و بنا به پهلوانان همخوانی دارند. هردوی ایشان به تاج و تخت دسترسی داشته -نخست: این دو با شاه

فت سال در توران اورنگ و تاج داشت و متون دوران اند. رستم هروایتهای گوناگون در عمل نیز سلطنت کرده

دانند که پس از پدرش گشتاسپ به تخت نشست و بعدتر اسالمی و نوشتارهای پهلوی اسفندیار را شاهی می

به دست رستم کشته شد. بنابراین عنصر اصلی شاه پهلوانان، یعنی تاجدار بودن را هردو دارند. با این وجود 

 نماید. ای فرعی میزرگ و عظیم است که شاه بودن در آن همچون زایدهنظام هویتشان چندان ب

دارند، و شاهی پلید و شوند، جادوگری را از میان بر میاین دو همچنین از این نظر که بر اژدها چیره می

ا آنچه که مانند. سفرهای جنگی ایشان چین و روم و هند، بپهلوانان می -دارند، به شاهانیرانی را از میان بر می

دهند همخوانی دارد، و هریک به مرزبندی عنصری از هویت پهلوانان در جریان فتح جهان انجام می-شاه 

اند. رستم، مرزبان قلمرو ایران است، و زرتشت پاسبان مرزهای قلمرو زرتشیان است و ایرانی همت گماشته

پهلوانانی که جهان را -. درست مانند شاه رانندهردو نیز این قلمرو را گسترش داده و مرزها را به پیش می
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کردند. با این تفاوت که فتح کرده و با تقسیم کردنش به طبقات و قلمروهای گوناگون، آن را مرزبندی می

 مرزبندی اصلی ابرپهلوانان بر محور درون/ بیرون بنیان نهاده شده است، و طبقاتی نیست.

ند دارند، که گناهکار هستند. اسفندیار در دشمنی جستن با رستم، و این دو از این نظر نیز با شاه پهلوانان پیو

طمع کردن به تاج و تخت پدرش، گناهکار است، و رستم به خاطر کشتن اسفندیار و شاید پسرش گناهکار 

ی این گناه خویش فره خود به بادافره -مانند جمشید و کیکاووس –شود. هردوی این ابرپهلوانان دانسته می

 شوند.دهند و کشته میدست میرا از 

توان نوعی پهلوان شهید شمرد. چرا که مانند پهلوانان شهید، بارها در موقعیت دوم: رستم و اسفندیار را می

شان به ارزشهای اخالقی به قدری است کنند، و در کل پایبندیگیرند و از آن پرهیز میارتکاب گناه قرار می

انگیزد. درعین حال، هردوی آنان با ساختاری شبیه به آنچه که در پهلوانان که مهر و ستایش همگان را بر می

ای درباری )به رهبری گشتاسپ و شاه کابل( شکل شوند. در هردو مورد، توطئهبینیم، کشته میشهید می

شود. خویشاوندی نزدیک )پدری مثل گیرد که به دور شدن پهلوان از سرزمین اصلی خودش منتهی میمی

 کشاند. و برادری همچون شغاد( طراح اصلی توطئه است و با فریب دادن پهلوان او را به قتلگاه می گشتاسپ

رسند. اسفندیار وقتی تیر خورد، آن را از چشم در هردو مورد پهلوانان ناجوانمردانه و با نیرنگ به قتل می

از مکر سیمرغ است، و خودِ رستم که  بیرون کشید و نالید که رستم با زور بازو بر او غلبه نکرده و این ناشی

از نابود کردن پهلوانی چنین ارجمند ناخوشنود بود، گفتارش را تایید کرد. درمورد رستم هم از آنجا که 

هیچکس یارای رویارویی با وی را در میدان نبرد نداشت، گودالهایی بر سر راهش کندند و به این ترتیب او 

 ر انداختند. های نشانده در آن درا بر سرنیزه
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در هردو مورد، انتقام مرگ پهلوان شهید با کنشی جنگاورانه گرفته شد. بهمن پسر اسفندیار انتقام او را از 

خاندان سام گرفت، و رستم که با تنی شکافته و زخمی در ته چاه افتاده بود، برادر را با تیری به درختی 

 دوخت.

-نیز همخوانی دارند. سفرهای جنگی آن دو، و رویاروییسوم: رستم و اسفندیار با پهلوانان ماجراجو  

ی اصلی سفرهای پرخطرِ ماجراجویان است. به ویژه رستم که در کل مردی مایهشان با خطرهای گوناگون، بن

تازد و در کل عمر دراز خویش هیچ جا آرام و قرار ندارد. سرگردان و مسافر است و دایم از جایی به جایی می

دهد، هفت خوان است که شکلی ی ماجراجویان جای میو ابرپهلوان را به شکلی قطعی در ردهآنچه که این د

اش با مخاطرات است و در شکلی به همین ترتیب تکامل یافته از سیر وسلوک پهلوان در مکان و رویارویی

 ای در داستان سندباد بحری نیز وجود دارد. هفت مرحله

های پهلوانی هستند. آنان به ای از تمام عناصر حماسی زندگینامهتی آمیختهبر این مبنا، ابرپهلوانان به راس

کنند، و در ترکیبی مانند که عناصر نمادین و روایتهای سایر پهلوانان را به خود جذب میهایی میمکنده

به دست ترین الگوی ممکن از منِ آرمانی را کنند، تا کاملترین و چندسویههمسازگار و منسجم ادغامشان می

ی آنهاست در قلمروی نظام اجتماعی. به همان ترتیبی که پهلوانان، همچون دهند، و این دقیقا کارویژه

شوند ی خود با یادبود کردارهای ایشان غنی میکنند، و به نوبهسرمشقهایی برای شخصیتهای تاریخی عمل می

کنند، می که در یک قلمرو تمدنی زندگی مییابند، روایتهای ابرپهلوانی نیز به هویت جمعیِ مردو پختگی می

 بخشند. تشخص می

ساختار ابرپهلوانان به قدری پیچیده و تقلید از ایشان به قدری دشوار است، که همانندسازی با ایشان کاری 

کنند، و در آن الیه نماید. از این رو شخصیتهای تاریخی دست باال به سرمشق پهلوانان بسنده میناممکن می

گری قانع نشوند و بدان بسنده ه حضور دارند، اگر که همچون انبوهِ مردمانِ جویای نام، در حد قهرمانیاست ک
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شان ابرپهلوانان است، اگر که در خواست خود کامیاب شوند، همچون نکنند. آن انگشت شمارانی که سرمشق

شوند. ی خدایان برکشیده میه مرتبهگذارند که دیر یا زود بابرپهلوانان تاثیری چندان شگرف بر هستی باقی می

اند و کمیاب بودنشان در روزگار تاریخی ما، نشانگر ی ایشان خدایانی خدایان چنین نیستند، اما همههمه

پیچیدگی شگفتِ این امر، و نامحتمل شدنِ کامیابی در این مسیر است، که جز در سادگیِ شرایط آشوبناک و 

 عدم قطعیت آشفتگی ممکن نیست. 

ز این روست که ابرپهلوانان، بیشتر همچون درفشی جامعه شناختی بر فراز سر آدمیان در اهتزاز هستند. اینان ا

کنند، که اوج غایت وآرمانشان شبیه شدن به ایشان است و در بیشتر هویت جمعی مردمی را نمادگذاری می

د. ابرپهلوانان مانند زبان مشترک، بخش با هم شریک هستنبرخورداری از نمادی چنین غنی و پیچیده و الهام

دهد، و ی معنایی را به هم پیوند میبند نافی فرهنگی هستند که آدمیانِ متعلق به یک تمدن و یک زمینه

 آورند. ای بلندپروازانه، و منِ آرمانی ویژه و سترگی را برایشان فراهم میای مشترک، و خودانگارهانگاره

ام، همانندِ تار اساطیری چنین عظیمی برخوردار باشند، و تا جایی که من دیدهاند که از ساخهایی اندکتمدن

رستم و اسفندیار جز در تمدن چینی و هندی در جاهای دیگر نظیر ندارد و تازه در این دو نیز به پیچیدگی 

کشاکش  ی ایرانی و هویت پارسی درشود. رمز بقای خودانگارهای ایرانی حتی نزدیک نمیو اثرگذاری نسخه

هایی معنایی همچون ابرپهوانان باشد، که در دشوارترین شرایط نیز امکان ایزدگونه شدن ایام، شاید گرانیگاه

 اند.کردهرا به آدمیان گوشزد می
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 گفتار چهارم: نبرد ابرپهلوانان

 

ی شاهنامه و پرمعناترین نامهترین رزماسفندیار، در کنار نبرد رستم و سهراب باشکوه. جنگ رستم و 1

اند رویارویی دو پهلوان در اساطیر ایرانی است. نویسندگان بسیاری همچون مهرداد بهار به این نکته اشاره کرده

را وام گرفته از فرهنگ یونانی ماند، و به همین دلیل هم آن های یونانی میکه ساختار این دو نبرد به تراژدی

اند، و کشمکش ای فرویدی و واژگونه از داستان اودیپ شهریار دانستهاند. برخی دیگر، آن را نسخهدانسته

اند. برداشتهایی تاریخی، دینی، و جامعه شناختی نیز ی اودیپ تفسیر کردهمیان پدر و پسر را با مضمون عقده

 در اینجا یکایک بدانها خواهم پرداخت. توان کرد، کهاز این دو نبرد می

 نخست به شباهت این دو داستان با هم بپردازیم:

 رزم رستم با سهراب و اسفندیار شباهتهایی ساختاری با هم دارد:

 گیرند، که یکی سالخورده و دیگری جوان است.در هردو، دو پهلوانِ نیک رویاروی هم قرار می

ای برقرار ماند، و در یکی به راستی چنین رابطه، به رفتار پدر و پسر میدر هردو شکل کنش متقابل دو پهلوان

 دانند.است، هرچند هیچ یک از دو طرف نمی

 اندیشد.در هر دو، پهلوان جوان به تاج و تخت نظر دارد و رستم تنها به نام و ننگ است که می

 برد باز دارد.کوشد تا او را از رفتن به ندر هردو مورد، مادرِ پهلوان جوان می

فرستد. در مورد سهراب در هردو، پادشاهی بدخو به سودای حفظ تاج و تخت پهلوان جوان را به میدان می

 کند، و در مورد اسفندیار، گشتاسپ.افراسیاب است که چنین می
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داند میداند و در نهان در هردو مورد آن شاهِ بدخواه، خوار کردن رستم را چشم دارد، هرچند آن را بعید می

 که رستم چیره خواهد شد و آن پهلوان جوان را خواهد کشت.

 گیرند، و در ابتدای کار مهری نسبت به هم دارند.در هردو مورد، پهلوانان به تنهایی رویاروی هم قرار می

 پذیرد و کسی از خویشاوندان پهلوان جوان کشتههایی مقدماتی میان دو سپاه انجام میدر هردو مورد درگیری

شود، و در مورد اسفندیار شود. در مورد سهراب، ژنده پیل دایی سهراب است که به دست رستم کشته میمی

 افتند.آذر هستند که به دست برادر و پسر رستم به خاک میمهرنوش و نوش

 شود.خورد، و در دومی پیروز میدهد که رستم در اولی شکست میدر هردو مورد دو نبرد رخ می

شود. در مورد سهراب، او در ی نبرد اول و دوم با نیروهایی فراطبیعی تقویت میرستم در فاصلهدر هردو، 

ای شستشو کرد و نزد ایزد نیایش کرد و نیرویش افزون شد. در مورد اسفندیار، سیمرغ بود که زخمهایش چشمه

 را شفا داد.

سهراب، به دروغ او را از کشتن خویش باز شود. در مورد در هردو، رستم با نیرنگی در نبرد دوم پیروز می

 یابد.دارد، و در مورد اسفندیار، به یاری سیمرغ به تیر گزین دست میمی

شود، یعنی پهلوی سهراب دریده در هردو، زخمی کوچک بر بخشی حساس از بدن پهلوان جوان وارد می

 بیند.شود و چشم اسفندیار آسیب میمی

بخشد و گردش چرخ و بخت واژگون و بدخواهی اطرافیان مرگ رستم را می در هردو، پهلوان جوان پیش از

 داند.را مقصر می

گزند به سرزمین خود باز گرداند، و کشته شدن خواهد که سپاهیانش را بیدر هردو، پهلوان جوان از رستم می

 شود.وی به صلح و آشتی منتهی می
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فرستد. و در هردو گذارد و نزد مادرش باز پس میصع میدر هردو، رستم پیکر پهلوان جوان را در تابوتی مر

 مورد، این مادر است که سوگوار اصلی مرگ پهلوان است.

ی پیدایش کارزار رستم و به این ترتیب، آشکارا مشخص است که نبرد رستم و اسفندیار، اگر الگوی اولیه

 ای مشابه و همساز با آن است.سهراب نبوده باشد، نسخه

 ها با هم تفاوت دارند:ر، این دو رزمنامه از این جنبهاز سوی دیگ

 بالد.کند، اما در برابر اسفندیار به این هویت میرستم در برابر سهراب هویت خود را پنهان می

داند که پدرش برای از میان بردنش او را به این نبرد فرستاده، و رستم نیز آگاه است اسفندیار از ابتدای کار می

دهند. در حالی که در مورد سهراب، اسفندیار نفرین خواهد شد. با این وجود هردو به نبرد ادامه می که با کشتن

کند در نبرد دوم نیز بر رستم غلبه خواهد کرد و رستم هر دو طرف از فرجام کار ناآگاهند. سهراب گمان می

 ی آخر بدان امید است که نوشدارو جان فرزندش را نجات دهد.تا لحظه

خوانند. یعنی شوند و در این مورد رجز هم میو اسفندیار با هویتهایی روشن و شفاف با هم روبرو می رستم

کنند و کردارهای بزرگ خویش را بر ی خویشتن را مرور میهردو پیش از شروع نبرد، یک بار تبارنامه

شان روبرو هستند. هویت شمارند. در حالی که رستم و سهراب در برابر هم با ابهامی بنیادین در موردمی

کند تا در صورت سهراب هویت خود را به درخواست مادر از همه پنهان کرده است، و رستم نیز چنین می

ی سرشکستگی ایرانیان نشود. هردو طرف در کشاکش رزم در مورد تبار خویش و شکست خوردن مایه

انشان مانند هومان و هجیر نیز مصداق دارد. گویند، و این ماجرا در مورد اطرافیخاستگاهشان به هم دروغ می

به عبارت دیگر، نبرد رستم و اسفندیار در خودآگاهی کامل و نبرد او با سهراب در ناخودآگاهی کامل جریان 

 یابد.می
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آورد. اما در برابر رستم در رویارویی با فرزندش وضعیتی فرودست دارد و به دروغ گفتن و مکر روی می

 خالقی است و عهد نگهدار و راستگوست.اسفندیار بسیار ا

ای درخشان از نبردهای بزرگ را در پشت سر دارد. در ضمن مردی اسفندیار پهلوانی نامدار است و سابقه

پخته و کمال یافته است و سه پسر دارد. اما سهراب نوجوانی تازه به دوران رسیده است و از این نام و نشان 

 محروم است.

 شود. ی بزم شروع میراب از میدان رزم، و رویارویی او با اسفندیار از عرصهرویارویی رستم و سه

شود، اما اسفندیار ایرانی است و سپاهیان گشتاسپ را سهراب تورانی است و با سپاه افراسیاب حمایت می

 پشت سر خود دارد.

دی ماجراجوست و اسفندیار مردی دیندار و مقدس است و نمادی از جهاد دینی است. اما سهراب کوچگر

 پیوندی با امور قدسی ندارد. 

او را از جنگ بر حذر  -پشوتن-انگیزد، اما مشاور اسفندیار او را به نبرد بر می -هومان–مشاور سهراب 

 دارد.می

شود که داستان نبرد رستم با این دو پهلوان بزرگ، با وجود ساختار مشترک، در به این ترتیب، آشکار می

های زیر همسان نامه را در مورد جمتوان این دو رزمبندی، میمتمایز است. به عنوان یک جمعها برخی زمینه

آوری، مادر/ پدر، جنگ/ صلح، مرگ/ زندگی. اما در مورد دانست: پیر/ جوان، پیروزی/ شکست، سلطنت/ نام

اهی/ ناخودآگاهی، ها، تفاوتی چشمگیر در این دو روایت وجود دارد: دنیاداری/ دینداری، خودآگاین جم

 راستی اخالقی/ مکر و فریب، رزم/ بزم.
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و دوست  "خوب"ها، یعنی رویارویی دو پهلوانِ . مهرداد بهار،  تنها با تکیه بر یکی از این همانندی2

های یونانی و به ویژه داستانهای همری همسان دانسته است. از دید داشتنی، ساختار این داستانها را با تراژدی

ای مانند نبرد آخیلس و هکتور را نیز نانیانی که همراه با اسکندر به ایران زمین تاختند، داستانهای همریاو، یو

ای اشکانی/ کوشانی به داستانهای یاد شده تبدیل شدند. به همراه آوردند و این روایتهای بودند که در زمینه

اه و سپید است و نیرویی نیک در برابر نیرویی برداشت بهار آن است که در اساطیر ایرانی، همواره همه چیز سی

کند، و بنابراین درگیری دو نیروی خوب یا دو پهلوانِ همگون، باید از یونان به ایران زمین آرایی میبد صف

 راه یافته باشد.

ی آن با نبرد ی رستم و اسفندیار و مقایسهنامهاسالمی ندوشن، بر همین مبنا، دست به تحلیل ساختار رزم

تن بودن، مختار شدن توان گفتارهای او را بسط داد و آخیلس را به دلیل رویینآخیلس و هکتور زده است. می

بین عمر طوالنی یا نامِ بلندآوازه، و نامدار بودن به دلیل پیروزیهای بسیار، همان اسفندیار دانست، و رستم که 

 -زئوس/ اهورامزدا–، و مورد حمایت خدای بزرگ شتابدکند، با برادرش به میدان میاز سرزمین خود دفاع می

 نیست، را به هکتور مانند کرد. 

با این وجود در یونانی دانستنِ خاستگاه داستان رستم و اسفندیار، و همچنین تراژدی پنداشتنِ داستان کشمکش 

 رستم با دو هماورد مشهورش، اشکالهایی جدی وجود دارد.

 ها درست باشد:نامهخاستگاه یونانی برای این رزم یکنم نظریهبه سه دلیل، گمان نمی

نخست آن که برمبنای آنچه در گفتار نخست از همین بخش نشان دادم، اصوال اساطیر یونانی از نظر سطح 

تر از اساطیر پهلوانی عادی ایرانی قرار دارند، چه ای بسیار ابتداییپختگی و پیکربندی مفهوم سوژه در مرتبه

توان یافت. به انانی مانند رستم و اسفندیار، که نظیری برایشان در اساطیر سایر تمدنها نمیرسد به ابرپهلو
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پذیرد، و گویی تر انجام میتر به سادهشناسی، وامگیری همواره از روایتهای پیچیدهعنوان یک قاعده در اسطوره

تهای معنادارتر به روایتهای نوعی قانون ظروف مرتبطه در سطحی معنایی در جریان است که به نشستِ روای

رساند. این قاعده به گمانم در تمام نقاطی که دو منش اساطیری در همسایگی تر یاری میحاوی معناهای ساده

 گیرند، مصداق دارد، و تنها به وامگیری اساطیر در تمدنهای همسایه مربوط نیست. هم قرار می

های پاره ما همیشه با جذب عناصر و نمادها و تکهدر شرایطی که وامگیری در مسیر عکس جریان دارد، 

تر، و وامگیری تر از پیچیدهروایی روبرو هستیم، نه کلیت داستان. یعنی همزمان با تاثیر پذیرفتن روایتهای ساده

های معناهایی کالن از آنها، در مسیر معکوس هم تراوش دیگری در جریان است و نمادها و نشانگان و پیکره

شوند. به تر جذب میی منشهای پیچیدهتر نیز به شکلی پراکنده و نامنسجم در بدنهروایتهای ساده رخدادهای

ی خدای شهید، شکلی از وامگیری از نوع اول بوده عنوان مثال، تبدیل شدنِ داستان زندگی مسیح به اسطوره

 است. 

ی تبلیغات های دینی و به پشتوانهاز دیدگاهی صرفا تاریخی، مسیح یک شورشی یهودی بوده که با انگیزه

ی آغازینی که او را به حرکت در ی رومیان قد برافراشت و اعدام شد. اسطورهسیاسی ایرانیان در برابر سلطه

ی عبری از داستان سوشیانس بود و این همان ادعایی بود که عیسی بن مریم داشت. اما پس از آورد، نسخه

ی خدای شهید که با مرگ خویش برکت یدان شبیه بود، زیر تاثیر اسطورهاش که به شهمرگ او، روایت زندگی

 آورد، دچار دگردیسی شد. و رستگاری را برای پیروانش به ارمغان می

ی داستان خدای شهید را به طور منسجم و در نتیجه داستان زندگی مسیح پسر خدا پدید آمد که کلیت پیکره

ی خدای شهید سومری و بابلی داستان مرگ سیاوش زیر تاثیر اسطورهیکجا وامگیری کرده است. دگردیسی 

ای با بافت معنایی غنی نیز باید روندی مشابه را پشت سر گذاشته باشد، و اینها از مواردی است که اسطوره

 کند. تر را تعیین میساختار منشی ساده
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-توان اشاره کرد، که در زندگینامهیگانه میدر مورد مسیر معکوس، به وامگیری داستان آوردن شاه از سرزمینی ب

ی رستم وجود دارد و احتماال از داستان گیو و کیخسرو گرفته شده، یا عنصرِ پرخوریِ رستم که قاعدتا از 

ی ایندره سرچشمه گرفته، بی آن که کلیت داستان رستم را چندان تحت تاثیر قرار دهد. بر این مبنا، انگاره

کش پدر و پسر از خاستگاهی یونانی وام گرفته شده باشد، اما این که کلیت داستان بعید نیست که عنصر کشم

رستم و سهراب یا رستم و اسفندیار بر اساس مضمونی یونانی ساخته شده باشد، دور از ذهن است. چرا که 

شی از این شان در تمدن یونانی قابل قیاس نیست. فقط وامگیری بخها با الگوهای فرضینامهساختار این رزم

شده است و با مضمون در زمانهایی دورتر ممکن است، که بخشِ کشمکش درون خانوادگی را شامل می

 ی عناصر معنایی که به زودی در موردشان بحث خواهم کرد، ارتباطی ندارد.بقیه

پهلوان خوب، دلیل دوم آن که بر خالف نظر استاد بهار، با این دیدگاه موافق نیستم که ساختارِ رویارویی دو 

های یونانی وامگیری شده باشد. در کل، در اساطیر یونانی قهرمانانی را سابقه باشد، و از تراژدیدر ایران بی

ی دو نیروی خوب نیست، که داریم که در مقامی پیشااخالقی قرار دارند و بنابراین رویارویی ایشان مقابله

اند. در ایران زمین اما، ساختارِ رویارویی تار شدهکشمکش دو شخصیت مشهور است که در جبر خدایان گرف

اخالقی دو پهلوان خوب، نه تنها کمیاب نیست، که زیاد هم تکرار شده است. فرود در برابر توس، پیران در 

گیرند که رستم و سهراب در برابر رستم برابر گودرز، و فرامرز در برابر بهمن دقیقا در همان موقعیتی قرار می

 -ای ابتدایی مانند اساطیر یونانیوبه ویژه ریشه –ای بیرونی ابراین دلیلی ندارد این ساختار را به ریشهدارند. بن

 منسوب بدانیم. 

توان این را پذیرفت که تمام الگوهای رویارویی اخالقی پهلوانان در اساطیر ی کلی، میبه عنوان یک قاعده

ایرانی آزموده شده است. گذشته از رویارویی دو نیروی خوب که شرحش گذشت، رویارویی نیروی نیک و 
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سازد، در کنار رویارویی دو نیروی بد )مثل افراسیاب و زنگیاب( هم ی ما را میبد، که ستون فقرات حماسه

 سابقه دارد.

نامه به شدت ایرانی است، و بر محور ارزشهای اخالقی و سومین دلیل آن که حال و هوای این دو رزم

داشتهای آن پیوند خورده است. هایی بنیان نهاده شده که به طور مستقیم با جهان بینی کهن ایرانی و پیشسنجه

های کشمکش میان دو الگوی عمومی ممکن نامهزمی هردوی این رمایهچنان که به زودی نشان خواهم داد، بن

اند ای ایرانی بالیده و پرورش یافتهدر زمینه -کوچگردانه و کشاورزانه–هاست. و این دو الگو برای ابرپهلوان

 اند.تردید از جایی وامگیری نشدهو بی
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 هاگفتار پنجم: رزمنامه

 

 سخن نخست: جنگ رستم و اسفندیار

  

ی این روایتها به . در شاهنامه، سه داستان است که فردوسی آشکارا بدانها دلبستگی دارد. هرسه1

ای پرداخته است شوند، و در هر سه مورد فردوسی پیش از ورود به داستان دیباچهپهلوانانی شهید مربوط می

انباشته از سخنان نغز و پندهای گرانمایه. نخستین نبرد رستم و سهراب است، که فردوسی در سرآغاز آن به 

ی یاوش است و سومی رزمنامه. دیگری داستان س"یکی داستان است پر آب چشم"زیبایی هشدار داده که 

 شود:رستم و اسفندیار که با این بیتهای مشهور آغاز می

  پهلوی ز بلبل سخن گفتنی    بشنوی نگه کن سحرگاه تا

 یادگار ندارد بجز ناله زو    اسفندیار همی نالد از مرگ

غایی از ابرانسانهای ایرانی رستم و اسفندیار چنان که به زودی از داستانشان نتیجه خواهم گرفت، دو الگوی 

کنند و از این رو بهتر است کار تحلیل محتوای هستند. این دو در دو نقطه از اساطیر ایرانی با هم برخورد می

شوند، و با معنایی این دو را از همین جا آغاز کنیم. در یکی از این دو پیوندگاه، دو پهلوان با هم رویارو می

بینند. پیش از این حادثه ستین و واپسین باری است که رو در رو یکدیگر را میجنگند، و این نخیکدیگر می

ی این گذرانند، که مجال دیگری را  برای مقایسهاما، هردو ماجراهایی مشابه را در قالب هفت خوان از سر می

 دهد.دو به دست می
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تر نظر رمزپردازی و نشانگان صریح داستان نبرد رستم و اسفندیار، با وجود شور و خروش بیشتری که دارد، از

پردازم، هرچند این نبرد از نظر زمانی در تر از داستان هفت خوان است. از این رو نخست بدان میو ساده

 پایان راه ارتباط این دو با هم قرار دارد.

کرد و شاه چنان که گذشت، رویارویی دو پهلوان از زمانی آغاز شد که اسفندیار از پدر تاج و تخت را طلب 

از جاماسپ در مورد کلید مرگ پسر پرسید و دریافت که رستم او را خواهد کشت و این تقدیر نیز حتما رخ 

خواهد نمود و نخواهد توانست با سپردن قدرت به او نجاتش دهد. پس فریبی ساز کرد و تصمیم گرفت 

ه کند و تاج و گاه را برای خویش پسری را که در نهایت به دست رستم خواهد مرد، زودتر به سوی مرگ روان

 حفظ نماید. 

در هزار بیتی که دقیقی در شرح داستان نبرد ارجاسپ و گشتاسپ سروده، به داستانی شبیه به این اشاره شده 

ی پدر برای به کشتن دادن پسر را از آنجا وام گرفته است و حدس من آن است که فردوسی ماجرای توطئه

شتاسپ پیش از نبرد بزرگش با ارجاسپ، از جاماسپِ دانا خواست تا پیشگویی گوید که گباشد. دقیقی می

کند و از آینده خبر دهد. آنگاه جاماسپ خبر داد که زریر، برادر شاه، که جهان پهلوان و سپهساالرش هم بود، 

 هنگام نبرد با تورانیان کشته خواهد شد. گشتاسپ نخست از این خبر دلگیر شد و گفت:

 نورزم دل پیر مادرم را    ده برادرم رانخوانم نبر 

  سپهرا سپارم به فرخ گرزم   نفرمایمش نیز رفتن به رزم 

 شان نپوشم نشانم به پیشزره  بخوانم همه سر به سر پیش خویش

 بر این آسمان بر شده کوه سنگ   چگونه رسد نوک تیر خدنگ 

دهد که در این صورت تورانیان پیروز خواهند شد و در ضمن از قضا و اما جاماسپ او را زنهار می 

قدر گریزی نیست و زریر به هر حال به دست دشمن کشته خواهد شد. به این ترتیب فردای آن روز گشتاسپ 
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ه از ماجرای پیشگویی فرستد، بی آن که اشاره شده باشد کبرادرش را با درفش و فرمان به رزم با دشمن می

کند و او را دینداری خالص و فداکار با او سخنی گفته است. روایت دقیقی البته گناهی را متوجه گشتاسپ نمی

گسلد. فردوسی اما همین داستان را کند که در راه دفاع از دین زرتشتی از مهر خویشاوندانش میمعرفی می

ی رستم و اسفندیار به کارش گرفته است. در اینجا نیز اسفندیار مهتر تبدیل کرده و در رزمنابه روایتی پیچیده

شتابد. اینجا نیز موبدان خویشاوند شاه است و سپهساالر و جهان پهلوان، و او نیز به نبرد دشمنی کافرکیش می

اهت گذارد. شبخبر باقی میاند و باز گشتاسپ او را از این پیشگویی بیاز مرگ او به دست حریف خبر داده

روایت دقیقی سرمشقی بوده برای فردوسی، تا داستان گناه  کنممیان این دو صحنه چندان است که فکر می

ای کهنتر بوده که خاستگاهش از گشتاسپ را بر مبنایش برسازد. ناگفته نماند که اصل داستان به نظرم نسخه

دینی بر خالف فردوسی زرتشتی راستیادها رفته است و خودِ دقیقی نیز از آن استفاده کرده. چون دقیقی 

ستاید و بزرگ می دارد. از این رو بعید است چنین ماجرایی است و گشتاسپ را در سراسرِ هزار بیتش می

 ی خیال او بوده باشد.زاده

فرجام کار آن که اسفندیار اندرز مادر برای تن زدن از این فرمان را نپذیرفت و در حالی که که از میان پهلوانان 

شد، به سوی زابلستان به راه افتاد. هنگامی که به مرزهای دربار پدرش تنها با پشوتن و بهمن همراهی می

قلمرو رستم رسید، پسرش بهمن را با پیامی نرم و دوستانه به سوی رستم فرستاد، تا او را از نیت نیک خویش 

 مطمئن سازد. 

ال نوخاسته به دربار زال رفت و از سوی او مورد استقبال بهمن که در این زمان نوجوانی بیش نبود، با بُرز و ی

قرار گرفت. بهمن که زال را نشناخته بود، دعوت وی برای استراحت را رد کرد و اصرار کرد که باید هر چه 

زودتر رستم را ببیند و پیام را به او برساند. زال راهنمایی را با او فرستاد و این دو به نخجیرگاهی رفتند که 

 م در آنجا به شکار مشغول بود. راهنما جایگاه رستم را به بهمن نمود و او را ترک کرد. رست
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ی را از ریشه بهمن با اسب از کوهی باال رفت و رستم را دید که با فرزندان و برادران بزمی ساخته و درخت

ر شگفت رگی وی دکنده و گورخری را بر آن به سیخ کشیده و مشغول خوردن است. بهمن که از تناوری و بز

ید رستم از شده بود، مکری اندیشید و سنگی رااز کوه برگرفت و به سوی وی سرازیر کرد، بدان سودا که شا

ا دید، فریادی رپای در آید و پدر از خطرِ رویارویی با وی برهد. زواره برادر رستم، وقتی فرود آمدن صخره 

یش سنگ را ی پارا ازدست بنهد، به سادگی با پاشنه کشید و نگران شد. اما رستم بدون این که سیخ و گور

ین پهلوان ناتوان ی تحسین خویشاوندان و نگرانیِ بیشترِ بهمن شد، که پدر را از غلبه بر امتوقف کرد و مایه

 یافت.می

ک بسیار رستم پیش از شنیدن پیام بهمن، او را به مجلس بزم خود دعوت کرد و چون دید در خورد و خورا

از سوی دیگر  وست، به شوخی با وی پرداخت. آنگاه پیام اسفندیار را شنید، که از سویی نگران کننده قانع ا

دگویی و بمهربانانه و همدالنه بود. پاسخ رستم به اسفندیار دو بخش داشت، نخست او را از بدکامگی و 

ه نزدش بمچون یک دوست تندروی بر حذر داشت و خردمندانه اندرزش داد. بعد، فروتنانه اعالم کرد که ه

 خواهد رفت:

  بیاراستم که اکنون بتو دل   خواستم ز یزدان همی آرزو

  ترا بزرگی و گردی و مهر   ترا که بینم پسندیده چهر

  جام به یاد شهنشاه گیریم   شادکام نشینیم با یکدگر

  بشتافتم به خواهشگری تیز   یافتم کنون آنچ جستم همه
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  372شاه ز تو بشنوم هرچ فرمود   سپاهبی کنونبه پیش تو آیم 

ان که رستم گفت که اما رفتن رستم به نزدِ اسفندیار نیز با یین و یانگی از غرور و فروتنی گره خورده بود. چن

 ، های خویش را در حق ایرانیان یکایک بر او بر خواهد شمردوقتی به نزد اسفندیار برسد، نیکی

  کیقباد ز کیخسرو آغاز تا   داد بیارم برت عهد شاهان

  من نگه کن به کردار و آزار   من کنون شهریارا تو در کار

  امبرده همان رنجهایی که من   امکرده گر آن نیکویها که من

  همان از امروز تا روز پیشی   همان پرستیدن شهریاران

  آیدم که از شاه ایران گزند   آیدم چو پاداش آن رنج بند

  بسی چو بیند بدو در نماند   کسی به که گیتی نبیندهمان 

  خویش ز گیتی برافرازم آواز   خویش بیابم بگویم همه راز

  پلنگ بیاویز پایم به چرم   پالهنگ به بازو ببندم یکی

  نیل ببستم فگنده به دریای   پیل ازان سان که من گردن ژنده

  373برید من ببایدازان پس سر    پدید چو از من گناهی بیابد

و به مالیمت به  در عین حال، اسفندیار را پند داد که با او تندی نکند و او را از عاقبت کار بر حذر خواند

خواست د. او میای که در سر داشت اشاره کرجایگاه خویش و نیرومندی خویش نیز اشاره کرد. آنگاه به برنامه

 به تنهایی نزد اردوی اسفندیار برود، او را به درگاه خویش دعوت کند و 

                      
 .390-386شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  372
 .400-391شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  373
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  بن که ایدر فگندم به شمشیر   گشایم در گنجهای کهن

  دست که من گرد کردم به نیروی   هست به پیش تو آرم همه هرچ

  دخش مکن بر دل ما چنین روز   ببخش بخواه آنچ خواهی و دیگر

  مکن چو خوبی بیابی نژندی   مکن تندیدرم ده سپه را و 

  آیدت به دیدار خسرو نیاز   آیدت چو هنگام رفتن فراز

  شاه خرامان بیایم به نزدیک   راه عنان با عنان تو بندم به

  ورا ببوسم سر و پای و چشم   ورا به پوزش کنم نرم خشم

 374بند که پایم چرا کرد باید به   بلند بپرسم ز بیدار شاه

زد زال رود و برای ی اردوی پدر شد، و رستم زواره را پیش خواند و فرمان داد تا به نبهمن با این پیام روانه

این که فرزندی  پذیرایی از اسفندیار آماده شود. اسفندیار از فرودستی بهمن در برابر رستم خشمگین شد و از

ود هیرمند رفت، با رستم بر اسب نشست و به لب رنوباوه را به پیامبری برگزیده بود، پشیمان. آنگاه همزمان 

که برای  که مرز میان اردوی وی و رستم بود. رستم نیز از دیگر سو سوار بر رخش سر رسید و دو پهلوان

 دید، مهری به هم یافتند و یکدیگر را در آغوش گرفتند. نخستین بار یکدیگر را می

ا سرافرازی مرسوم خویش را به کناری گذارد، پس پیش از رستم از آغاز کار، فروتنی پیشه کرد و کوشید ت

های ی افسانهی کیانی از اسب پیاده شد و به حریف احترامی در خور گذاشت. اسفندیار نیز که شیفتهشاهزاده

ی مرسوم خویش، شاهزاده را به ایوان ها کرد. اما زمانی که رستم، به شیوهرستم بود، او را ستود و مهربانی

                      
 .424-417شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  374
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عوت کرد و از او خواست تا چند روزی را مهمانش باشد، دعوت وی را رد کرد و راهی را پیش خویش د

 ی گشتاسپ شاه برهد:پایش گذاشت تا با کمترین ننگ، از زیر بار خواسته

  نباشد ز بند شهنشاه ننگ    درنگبی تو خود بند بر پای نه

  سراسر بدو بازگردد گناه    شاه ترا چون برم بسته نزدیک

  امبسته به پیش تو اندر کمر    امخسته وزین بستگی من جگر

  375گزند وگر بر تو آید ز چیزی    بند نمانم که تا شب بمانی به

 س گفت:پدانست. آور میکرد و زیر بند رفتن را در هر شکلی ننگاما رستم، از قواعدی دیگر پیروی می

  پهلوان خردمند و بیدار دو   جوان ودو گردن فرازیم پیر 

  همی سر از خوب خوش برگراید   همی بترسم که چشم بد آید

  گاه دلت کژ کند از پی تاج و   راه همی یابد اندر میان دیو

  کهن که تا جاودان آن نگردد   سخن یکی ننگ باشد مرا زین

  آورینام سرافراز شیری و   سری که چون تو سپهبد گزیده

  من نباشی بدین مرز مهمان   من نیایی زمانی تو در خان

  کنی بکوشی و بر دیو افسون   کنی گر این تیزی از مغز بیرون

  کنم به دیدار تو رامش جان   کنم ز من هرچ خواهی تو فرمان

  بود شکستی بود زشت کاری   بود مگر بند کز بند عاری

                      
 .501-498شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  375
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  بس روانم بر این است وکه روشن    کس نبیند مرا زنده با بند

  376گران نکردند پایم به بند   کنداوران ز تو پیش بودند

ج و خواسته رستم این را گفت و بار دیگر اسفندیار را به کاخ خویش دعوت کرد. به او وعده داد که از گن

چه دلیلی به  هرچه بخواهد در اختیارش خواهد گذاشت، و همراه او به دربار گشتاسپ خواهد آمد تا ببیند به

 وی خشم گرفته است. اما بار دیگر اسفندیار دعوت او را رد کرد:

  تو بوَم شاد و پیروز مهمان    تو گر اکنون بیایم سوی خان

  سیاه مرا تابش روز گردد    شاه تو گردن بپیچی ز فرمان

  آورم به پرخاش خوی پلنگ    آورم دگر آنک گر با تو جنگ

  فلک به من بر دگرگونه گردد    نمک فرامش کنم مهر نان و

  377جایگاه بدان گیتی آتش بود    شاه وگر سربپیچم ز فرمان

ر منت کسی نرود، کوشد تا زیر بابینیم که از همان ابتدای کار، اسفندیار در فکر احتمال نبرد است، و میمی

ای دیگر ، چارهدل دیگری افتاده بودکه شاید فردای آوردگاه حریفش باشد. از آنجا که مهر هر دو پهلوان در 

ین نهادند که ساز کردند و قرار شد اسفندیار در اردوی خویش بزمی بسازد و رستم مهمان او شود. قرار بر ا

زد رستم هریک به اردوی خویش بازگردند، و وقتی اسباب بزم و خوان خوراک آماده شد، اسفندیار پیکی ن

 ت کند. ی خویش دعوبفرستد و او را به سفره

                      
 .519-509شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  376
 .527-523شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  377
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م را از نبرد با پیوندان خود حرفها شنیدند. زال، رستوقتی دو پهلوان به میان خویشان خود بازگشتند، از هم

سرکشی در برابر  اسفندیار بر حذر داشت و او را اندرز داد که راه آشتی بجوید و نام و نشان خود را با ننگِ

ست و برادر پشوتن که یکی از مقدسان دین زرتشتی ا ای چنین فرهمند بر باد ندهد. از سوی دیگر،شاهزاده

 اسفندیار، به او گفت:

  نجست که یک نامور با دگر کین   نخست به یزدان که دیدم شما را

  اسفندیار هم از رستم و هم ز   نوبهار دلم گشت زآن کار چون

  راه ببندد همی بر خرد دیو   نگاه چو در کارتان باز کردم

  پرورد روانت همیشه خرد   خرد کار دین وتو آگاهی از 

  سخن نیوشنده باش از برادر   مکن بپرهیز و با جان ستیزه

  جفت بزرگیش با مردمی بود   بگفت شنیدم همه هرچ رستم

  تو نیاید سبک سوی پیوند   تو نساید دو پای ورا بند

  دام به بازی سراندر نیارد به   سام سوار جهان پور دستان

  نشان ندادست دانا به گیتی   گردنکشان چنو پهلوانی ز

  پسند مگوی آنکه هرگز نیاید   بند چگونه توان کرد پایش به

  شیرگیر سزد گر نگوید یل   نادلپذیر سخنهای ناخوب و

  فراز به زشتی میان دو گردن   دراز بترسم که این کار گردد
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  378تواناتری به مردی و گردی   داناتری بزرگی و از شاه

ود و خود را باسفندیار اما، در تنگنایی اخالقی قرار داشت. از سویی زیر بارِ عهد پدر و فرمان شهریارش 

همین ابتدای  دید که باید دقیقا از امر پدر و شاه خویش پیروی کند. و از سوی دیگر ازسپهبدی و پسری می

 داند و سازش با او را چندان خوش ندارد. کار آشکار است که رستم را کافری بدکیش می

  شهریار که گر من بپیچم سر از   نامدار چنین داد پاسخ ورا

  بود همان پیش یزدان پژوهش   بود اندر نکوهشبدین گیتی

 379ندوخت کسی چشم دین را به سوزن   فروخت دو گیتی به رستم نخواهم

 

یکی پبه خوردن و نوشیدن پرداخت، بی آن که  . آنگاه اسفندیار در اردوی خویش بزمی ساخت و2

اهزاده ندید، شبرای فرا خواندن رستم بفرستد. رستم، دیرزمانی به انتظار باقی ماند و چون خبری از دعوتِ 

ست، از ابر اسب نشست و به تنهایی به اردوی وی رفت. نبرد رستم و اسفندیار بر خالف آنچه که مشهور 

ایی در شاهنامه نیزه آغاز نشد، که آغازگاهش همین مجلس بزم بود، و این تنها ج آوردگاهی انباشته از زره و

 شود. است که جنگی از سرِ خوانِ بزم و نه میدان رزم شروع می

ابت خوار پنداشتن بی او پدیدار شد و او را رستم، که از بدعهدی اسفندیار رنجیده بود، به ناگاه بر درِ خیمه

 او سرزنش کرد:

  دلیر به زیر اندرون اژدهای   شیر از دور رستم چوهمی آمد 

                      
 .558-546شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  378
 .562-560شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  379
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  امدارن آنگه پذیره شدشهم   اسفندیار چو آمد به نزدیک

  جوان نوآیین و نوساز و فرخ   پهلوان بدو گفت رستم که ای

  تو چنین بود تا بود پیمان   تو خرامی نیرزید مهمان

  خیر خیرهمشو تیز با پیر بر    گیر سخن هرچ گویم همه یاد

  آیدت وزین نامداران سترگ   آیدت همی خویشتن را بزرگ

  امداری به رای و به دانش تنک   امداری همانا به مردی سبک

  منم ی تخم نیرمفروزنده   منم به گیتی چنان دان که رستم

  ناامید بسی جاودان را کنم   سپید بخاید ز من چنگ دیو

  380مرا همان رخش غران هژبر   مرا بزرگان که دیدند ببر

 دید حق با رستم است، ابتدا راه سازگاری را در پیش گرفت:اسفندیار، که می

  سوار بدو گفت کای پور سام    اسفندیار بخندید از رستم

  نام نجستم همی زین سخن کام و    خرام شدی تنگدل چون نیامد

  مساز نکردم ترا رنجه تندی    دراز چنین گرم بد روز و راه

  راه به پوزش بسازم سوی داد    پگاه همی گفتم از بامداد

  زمان به تو شاد دارم روان یک    شادمان به دیدار دستان شوم

  بگذاشتی به دشت آمدی خانه    برداشتی کنون تو بدین رنج

                      
 .594-585شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  380
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  نام ز تندی و تیزی مبر هیچ    جام به آرام بنشین و بردار

  381کرد زرستم همی مجلس آرای    کرد دست چپ خویش بر جای به

در دست  تر از بهمن کهبا این وجود، این که اسفندیار در مجلس رستم را در دست چپ خویش، و فروپایه

ی خویش را گشت تا او را تحقیر کند و تفاوت پایهراستش بود، نشاند، نشانگر آن است که در پی راهی می

 نماید. رستم اما، خارج از این سلسله مراتبِ اجتماعی قرار داشت.با او گوشزد 

  منست بجایی نشینم که رای    منست جهاندیده گفت این نه جای

  سزاست نشستی بیارای ازان کم    راست به بهمن بفرمود کز دست

  چشم که آیین من بین و بگشای    خشم چنین گفت با شاهزاده به

  کنداورم ی سامکه از تخمه    گوهرم هنر بین و این نامور

  داد کفی راد دارد دلی پر ز    نژاد هنر باید از مرد و فر و

  رای مرا هست پیروزی و هوش و    جای سزاوار من گر ترا نیست

  گاه که کرسی زرین نهد پیش    شاه ازان پس بفرمود فرزند

  نشیند بر شهریار جوان    پهلوان بدان تا گو نامور

  382بدست پر از خشم بویا ترنجی    نشست بیامد بران کرسی زر

تصویر زیبایی که فردوسی از این مجلس ترسیم کرده، به راستی درخشان است. نخستین دلگیری رستم از 

سفرگی با وی را خرد و سبک گرفته بود و عهدِ دوستی شکسته بود، و دومی اسفندیار، بدان دلیل بود که هم

                      
 .614-607شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  381
 .623-615شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  382
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خود را در  "جای"به اصلی بنیادین توجه نکرده بود. یعنی این که رستم، و نه هیچ کسِ دیگر، آن بود که 

ای فروتر بنشیند، بر تختی کند. به این شکل، رستم به جای آن که کنار اسفندیار و در مرتبهجهان تعیین می

از خوارداشت پهلوان سالخورده  هایی کهزرین در برابر وی نشست. تا اینجای کار، اسفندیار نیز با وجود نشانه

 آمد. شد، کوتاه میپویید و هر بار که رستم خشمگین میکرد، راه آشتی را میظاهر می

با این وجود، آشکار است که از غرور و سرکشی او دلی ناخوش داشت. چون هنوز به غذا دست نبرده بودند 

ی سخنش مایهفرومایگی و بی سر و پایی متهم کرد. بنکه سخنانی تلخ بر زبان راند و تبار ونیاکان رستم را به 

اند و به قدرت و اند، که در خدمت به نیاکان وی ارج و قربی یافتهآن بود که اجداد رستم همه سربازانی بوده

 اند. شکوه دست یافته

ز تعیین شد، دومین لکه ااگر نخستین تیرگی روابط این دو به عهد نگهداشتن در قلمرو دوستی مربوط می

هایشان بسط یافت. در واقع، بحث میان آن جایگاه رستم پدید آمد، و به تصویر دو طرف از جایگاه خاندان

ای ارجمند از نیاکان خویش، و تصویری به همین دو زمانی به تیرگی راستین کشید، که اسفندیار کوشید انگاره

ی هریک از دو ن پس، به ناهمخوانی انگارهاندازه فرودستانه از اجداد رستم به دست دهد. کشمکش از ای

شد. در این فرآیند بود که سخن اسفندیار به شماتت زال هایشان مربوط میپهلوان از دیگری، با خودانگاره

 کشید:

  سپهر برو گشت زین گونه چندی   مهر چو افگند سیمرغ بر زال

  کشید برهنه سوی سیستانش   چشید ازآن پس که مردار چندی

  غرچگی ز نادانی و دیوی و   بچگیبی پذیرفت سامش ز

  من نیای من و نیکخواهان   من خجسته بزرگان و شاهان
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  نیز فراوان برین سال بگذشت   چیز ورا برکشیدند و دادند

  383برش چوبا شاخ شد رستم آمد   سرش یکی سرو بد نابسوده

 برود. او نیز پاسخی در خور در چنته داشت:رستم اما، کسی نبود که زیر بارِ این سرزنشها 

  زال که تا من جدا گشتم از پشت    سال ز پانصد همانا فزونست

  یکی بود با آشکارم نهان    جهان همی پهلوان بودم اندر

  نهاد که تاج بزرگی به سر بر    نژادبه سام فریدون فرخ

  را سپرد آن سر و تاج او خاک    ز تخت اندرآورد ضحاک را

  کیمیا ببرد از جهان دانش و    نیا دگر سام کو بود ما را

  تاجور تن آسان شد اندر جهان    کمر سه دیگر که چون من ببستم

  نبود راه بر دزپی مرد بی    بران خرمی روز هرگز نبود

  گران مرا بود شمشیر و گرز    کامران که من بودم اندر جهان

  رمه تو شاهی و گردنکشان چون    همه بدان گفتم این تا بدانی

  384اگر چند با فر کیخسروی    تو اندر زمانه رسیده نوی

ینه فرهمند رود و همه در این زماسفندیار باز تاکید کرد که دودمانش به طور مستقیم تا فریدون پیش می

 اند:بوده

  زمین پرستانتهی کردم از بت    دین نخستین کمر بستم از بهر

                      
 .343-339شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  383
 .681-672شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  384
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  ناپدید که از کشتگان خاک شد    ندید کس از جنگجویان گیتی

  لهراسپ است که گشتاسپ از تخم    است گشتاسپ نژاد من از تخم

  گاه که او را بدی از مهان تاج و    شاه که لهراسپ بد پور اورند

  آفرین که کردی پدر بر پشین    پشینکی هم اورند از گوهر

  داد خردمند شاهی دلش پر ز    کیقباد یپشین بود از تخمه

  گاه که شاه جهان بود و زیبای    شاه همی رو چنین تا فریدون

  افسرست کجا بر سر رومیان    قیصرست همان مادرم دختر

  داد ز تخم فریدون با فر و    نژاد همان قیصر از سلم دارد

  385ببرد که از خسروان نام شاهی    گرد همان سلم پور فریدون

 د و گفت:ی خویش در باقی ماندن سلطنت در این دودمان را گوشزد کررستم اما، کمی جلوتر، نقش برجسته

  آمدی؟ ز پشتش سیاوش چون   آمدی گر از یال کاوس خون

  386نهاد؟ که لهراسپ را تاج بر سر   راد وزو شاه کیخسرو پاک و

   

   

                      
 .696-686رزم رستم و اسفندیار: شاهنامه،  385
 .745و  744شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  386
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ردارهای کآنگاه، تفاخر به نیاکان جای خود را به بازگو کردن ماجراهای خویش داد، و هردو پهلوان به 

نین کرد و چی خویشتن را بیان کردند. نخست اسفندیار ی بزرگ منشانهبزرگشان اشاره کردند و خودانگاره

 خویش را پیش کشید:هایی که در هفت خوان دیده بود، شاهکار پس از برشمردن سختی

  بود که از برتری دور از انبوه   بود یکی تیره دژ بر سر کوه

  بدند سراسیمه برسان مستان   بدند پرستانچو رفتم همه بت

  زدم بتان را همه بر زمین بر   بستدم به مردی من آن باره را

  بهشت که با مجمر آورده بود از   برافراختم آتش زردهشت

  جای به ایران چنان آمدم باز   خدای دادگر یکبه پیروزی 

  387نماند ها در برهمنبه بتخانه   نماند که ما را به هر جای دشمن

 رستم نیز در مقابله با وی در نماند. 

  388یادگار که کردار ماند ز ما   اسفندیار چنین گفت رستم به

 با این تفاوت که او بارها به تنهایی خویش اشاره کرد:

  389خویش همه نام جستم نه آرام   پیش تیره تنها برفتم زشب 

 ای هم به اسفندیار زد که در هفت خوان خویش یک تنه نبود و سپاهی به همراه داشت:و گوشه

 390بود بخشکه شمشیر تیزم جهان   بود مرا یار در هفتخوان رخش

                      
 .723-718شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  387
 .726شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  388
 .741شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  389
 .733شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  390
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نی گفت آزادگی اشاره کرد، و سخنارستم سپس، به ارزش اخالقی بزرگ خویش، یعنی جوانمردی و بزرگی و 

 مانست:تردید در گوشهای خداپرستانی مانند اسفندیار، به کفرگویی میکه بی

  لهراسپی بدین تازه آیین   گشتاسپی چه نازی بدین تاج

  بلند نبندد مرا دست چرخ   ببند که گوید برو دست رستم

  گوش دوبه گرز گرانش بمالم    نیوش که گر چرخ گوید مرا کاین

  سخن بدین گونه از کس نبردم   کهن من از کودکی تا شدستم

  391است وزین نرم گفتن مرا کاهش   است مرا خواری از پوزش و خواهش

ندان خشن نبود چسپس، برای نخستین بار دو پهلوان به زورآزمایی با هم دست یازیدند. این زورآزمایی البته، 

در دست  -به ظاهر گویی به مهر –و امری نمادین بود. نخست اسفندیار، و بعد رستم دست طرف مقابل را 

 د.وی خویش را نشان دهنستودند، پنجه را سخت فشردند تا نیرگرفتند و در حینی که دیگری را می

  استوار بیازید و دستش گرفت   اسفندیار ز تیزیش خندان شد

  انجمن چنانی که بشنیدم از   پیلتن بدو گفت کای رستم

  دلیر برو یال چون اژدهای   شیر ستبرست بازوت چون ران

  چنگ به ویژه کجا گرز گیرد به   پلنگ میان تنگ و باریک همچون

  ز برنا بخندید مرد کهن   میان سخنبیفشارد چنگش 

  مرد دردهمانا نجنبید زآن    زرد ز ناخن فرو ریختش آب

                      
 752-748شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:   391
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  پرستیزدان چنین گفت کای شاه   دست گرفت آن زمان دست مهتر به

  اسفندیار کجا پور دارد چو   نامدار خنک شاه گشتاسپ آن

  او همی فر گیتی بیفزاید   او خنک آنک چون تو پسر زاید

  خون همی داشت تا چهر او شد چو   اندرون همی گفت و چنگش به چنگ

  کرد سپهبد بروها پر از تاب   کرد همان ناخنش پر ز خوناب

  نامدار چنین گفت کای رستم   اسفندیار بخندید ازو فرخ

 392بزم بپیچی و یادت نیاید ز   رزم تو امروز می خور که فردا به

یاد کردند.  تماشایی، دو پهلوان به رجز خواندنِ آشکار پرداختند و از روز رزم و جنگی پس از این صحنه

مچنان پرمهر نخست اسفندیار بود که رستم را به رویارویی در میدان نبرد نوید داد. با این وجود، لحنش ه

 بود:

  کاله به سر بر نهم خسروانی   سیاه چو من زین زرین نهم بر

  کین از آن پس نه پرخاش جویی نه   زمین بربه نیزه ز اسپت نهم 

  گناه بگویم که من زاو ندیدم   شاه دو دستت ببندم برم نزد

  داوری ییبسازیم هرگونه   خواهشگری بباشیم پیشش به

  گنج بیابی پس از رنج خوبی و   رنج رهانم ترا از غم و درد و

  کارزار بدو گفت سیر آیی از   اسفندیار بخندید رستم ز

                      
 .765-753شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  392
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  گران کجا یافتی باد گرز   جنگاوران ای رزمکجا دیده

  مهر بپوشید میان دو تن روی   سپهر اگر بر جزین روی گردد

  آوریم کمند نبرد و کمین   آوریم به جای می سرخ کین

  درود به تیغ و به گوپال باشد   رود غو کوس خواهیم از آوای

  کارزار گراییدن و گردش   اسفندیار ببینی تو ای فرخ

  مرد به آورد مرد اندر آید به   نبرد چو فردا بیایی به دشت

  آرمت ز میدان به نزدیک زال   بردارمت ز باره به آغوش

  تاج افروزنهم بر سرت بر دل   عاج نشانمت بر نامور تخت

  شاد به مینو همی جان او باد   کیقباد کجا یافتستم من از

  آراسته نهم پیش تو یکسر   خواسته گنج و هرگشایم در 

  ترا به چرخ اندر آرم کاله   ترا نیازی سپاهدهم بی

  راه گرازان و خندان و خرم به   شاه ازان پس بیابم به نزدیک

  نهم سپاسی به گشتاسپ زین بر   نهم به مردی ترا تاج بر سر

 393کیان پیشچنانچون ببستم به    میان ازان پس ببندم کمر بر

آشکارا فردوسی در طرح کشمکش دو پهلوان در بزم، در مسیری معقول و منطقی، و در عین حال تماشایی و 

آوری دو ابرانسان به اوج رسانده است. اسفندیار وقتی دید از پسِ رستم در میدان زیبا، هنرِ خویش را در زبان

                      
 .785-766شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  393
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آید، گفت که فردای رزم او را شکست خواهد داد و دستش را خواهد بست و به نزد شاه تفاخر بر نمی

خواهدش برد. اما به دفاع از وی خواهد پرداخت و نخواهد گذاشت رنجه شود و وقتی اختالفش با گشتاسپ 

 حل شد، گنجی بزرگ بدو خواهد بخشید و بسیار احترامش خواهد کرد. 

دری مهربان که پسری تندخو را ادب کند، گفت که او را از روی زین بر خواهد رستم اما، بیشتر در جایگاه پ

کند و در آغوشش خواهد گرفت و به سرای خویش خواهدش برد و تاج و افسر و اورنگ بدو خواهد بخشید 

و آنگاه پیروزمند و بی بند و قید، همراهش به دربار شاه خواهد رفت تا دلیل خشمگین بودنش را بداند، و 

 کند که پس از ادب کردن وی، همچنان سر در فرمانش خواهد داشت.اکید میت

در نهایت، دو سپهبد با این قرار که روز بعد در میدان کارزار با هم روبرو شوند، از هم جدا شدند. رستم در 

د نرمخویانه و این میان بارها اسفندیار را اندرز داد و او را با نرمی به آشتی فرا خواند، اما اسفندیار، هرچن

دید که تمام اش که در بند کردنِ رستم بود، کوتاه نیامد. رستم میداد، اما از درخواست اصلیدوستانه پاسخ می

 های مقابلش بد و ناخوشایند هستند:گزینه

  شد جهان پیش او چون یکی بیشه   شد دل رستم از غم پراندیشه

  ورا گزندوگر سر فرازم    ورا که گر من دهم دست بند

  بد گزاینده رسمی نو آیین و   بد دو کارست هر دو به نفرین و

  من بد آید ز گشتاسپ انجام   من هم از بند او بد شود نام

  نکوهیدن من نگردد کهن   سخن به گرد جهان هرک راند

  ببست به زاول شد و دست او را   بخست که رستم ز دست جوانی

  رنگ نماند ز من در جهان بوی و   ننگ همان نام من بازگردد به
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  زرد شود نزد شاهان مرا روی   نبرد وگر کشته آید به دشت

  درشت بدان کو سخن گفت با او   بکشت که او شهریاری جوان را

  بود دینهمان نام من نیز بی   بود برین بر پس از مرگ نفرین

  بوی رنگ ونماند به زاولستان    اوی وگر من شوم کشته بر دست

  نام ز زابل نگیرد کسی نیز   شکسته شود نام دستان سام

  394ازین پس بگویند بر انجمن   ولیکن همی خوب گفتار من

رجمند ی ای اصلی رستم، نام و ننگ است. یعنی این که خودانگارهبه این ترتیب، روشن است که دغدغه

د با این دانبیشترین ارزش را دارد، هرچند که میخویش را حفظ کند و تن به بندگی و خفت ندهد، برایش 

ندیار دست پافشاری بر ارزش بنیادین خویش، به گناه سرکشی از شاه و دشمنی با پهلوانی مقدس مانند اسف

فت، خیمه و ی او بیرون رخواهد یازید. رستم که از سختگیری شاهزاده خشمگین شده بود، وقتی از سراپرده

سخنش  ه مکانی شوم است و رخدادی گزنده در آن بروز کرده است. اسفندیار کهخرگاهش را نفرین کرد ک

-حق ی اردوگاهشرا شنیده بود، به نزدش رفت و سرزنشش کرد که مهمان وی بوده و با بدگویی درباره

نابود  ناشناسی کرده است. رستم در جواب، به صراحت به او گفت که قصد شاه از فرستادنش به سیستان،

 کردنش بوده است: 

  ندانی فریب بد شهریار    روزگار ترا سال برنامد از

  نهان جهانبان به مرگ تو کوشد    جهانتو یکتادلی و ندیده
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  تخت نیابد همی سیری از تاج و    بخت گر ایدونک گشتاسپ از روی

  395ای پروراند ترابه هر سختی    ترا به گرد جهان بر دواند

اد. رستم داسفندیار خیره سرانه از پذیرش سخن وی سر باز زد، هرچند در دل به راست بودن آن گواهی می

 برای واپسین بار کوشید با سخنانی موثر او را از نبرد باز دارد:

  چنین بر بال کامرانی مکن    مکن شهریارا جوانی مکن 

  گزند میاور به جان خود و من    دل ما مکن شهریارا نژند

  زینهار مخور بر تن خویشتن    دارشرم ز یزدان و از روی من

  396من وزین کوشش و کردن آهنگ    من نیازیست از جنگترا بی

تم به حریف ترتیب سخنان دو پهلوان به جایی ناخوشایند ختم شد. رساسفندیار اما تندخویی کرد و به این 

 هشدار داد که به رویین تن بودنش نبالد و خویش را از دست او ایمن نپندارد:

  کنم سرت را به گوپال درمان    کنم ترا بر تگ رخش مهمان

  ایبگرویده به گفتار ایشان    ایبشنیده تو در پهلوی خویش

  کار به آوردگه بر، نیاید به    اسفندیار دلیران برکه تیغ 

  مرا همان گرد کرده عنان    مرا ببینی تو فردا سنان

  نبرد به خویی به آوردگه بر،    مرد که تا نیز با نامداران

  شد همی گوهر آن خنده را بنده    شد لب مرد برنا پر از خنده
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  گوی چرا تیز گشتی بدین گفت و    نامجوی به رستم چنین گفت کای

  مرد ببینی تو آورد مردان    نبرد چو فردا بیابی به دشت

  گروه یگانه یکی مردمم چون    چوکوه نه من کوهم و زیرم اسپی

  مادرت بگرید به درد جگر    سرت گر از گرز من باد یابد

  شاه ببندمت بر زین برم نزد    آوردگاه وگر کشته آیی به

  397کارزار نجوید به آوردگه    شهریار بدان تا دگر بنده با

های خویش بازگشتند. در حالی که مجلس بزم را به آوردگاه رزمی در به این شکل، دو هماورد به اردوگاه

های ایرانی، از آنجا که ی زبان تبدیل کرده بودند. موضوع رجز و رجز خواندن در تاریخ و اسطورهعرصه

ی آن است که بیش از این مورد شود، شایستهی دو حریف در قلمرو زبان مربوط میخودانگارهرویارویی 

گذرم، کنم و از این بحث در میی هنرنمایی فردوسی بسنده میکنکاش واقع شود. اما در اینجا به ذکر ساده

ی در این حد جبهه طلبد. تنهاچرا که خود موضوعی یگانه و غنی است و پرداختن بدان فرصتی دیگر را می

گشایم که رجز، که از دیرباز در متون دینی و حماسی و تاریخی ما ردپایی نمایان دارد، به دلیل پرسش را می

ای زبانی پیوندش با مفهوم خودانگاره، و همخون بودنش با نمادهای قدرت در زبان، صورتی ادبی و سازه

در آن، و فهم شرایط چیرگی کسی بر دیگری از است که بررسی سیر تکاملش، تحلیلِ دیالکتیک قدرت 

ی رجز خواندن رستم و شود، صحنهی بسیار دارد. تا جایی که به بحث ما مربوط میمجرای آن، جای اندیشه
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اسفندیار بر سر خوانِ بزم، کاملترین و دقیقترین و زیباترین رجزی است که نگارنده در کل متون تاریخی و 

 رده، یافته است.ای که بدان برخواساطیری

 

ش فراهم آورد. . رستم وقتی به خرگاه خود رسید، به زواره فرمان داد تا سالح رزم و زین افزار برای3

د تن در دهد. چرا که زال که ماجرا را دریافته بود، او را پند داد که از نبرد با شاهزاده خودداری کند و به بن

لخی که میانشان بار خواهد آورد. اما رستم با وجود سخنهای ت کشتن اسفندیار در میدان رزم برایش بدنامی به

 پخت:رفته است، همچنان آرزویی جوانمردانه و مهربانانه را در سر می

  مدار دل از جان او هیچ رنجه   کارزار گر ایدونک فردا کند

  سنان نه گوپال بیند نه زخم   عنان نپیچم به آورد با او

  اوی به نیرو نگیرم کمرگاه   اوی نبندم به آوردگاه راه

  بگذارمش به شاهی ز گشتاسپ   بردارمش ز باره به آغوش

  باز ازان پس گشایم در گنج   ناز بیارم نشانم بر تخت

  فروز چهارم چو از چرخ گیتی   روز چو مهمان من بوده باشد سه

  زرد پدید آید از جام یاقوت   الژورد بیندازد آن چادر

  سر وز ایدر نهم سوی گشتاسپ   کمر با او ببندم سبک باز

  تاج افروزنهم بر سرش بر دل   عاج نشانمش بر نامور تخت

  اسفندیار نجویم جدایی ز   واربنده ببندم کمر پیش او
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 398یاد چه کردم به مردی تو داری به   قباد تو دانی که من پیش تخت

یقباد بر سنجیدن زال اما او را زنهار داد که این آرزویی ناممکن است و اسفندیارِ نیرومند و پیلتن را با ک

 نارواست. 

ز از جنگ از سوی دیگر، اسفندیار نیز در اردوی خویش با بحثی مشابه روبرو بود. پشوتن او را به پرهی

ه آشتی با بش کرد که چه موبدی است که او را فراخواند و چندان در این راه پیش رفت که اسفندیار سرزنش

 خواند.کافری فرا می

ی فردای آن روز، رستم سالح و کمند و گرز خویش را برداشت و بر رخش نشست و به سوی اردو 

کردند. اما رستم ایشان را در و را همراهی میا -یا همان سکاها–اسفندیار رفت. زواره و سپاه سیستانیان 

 کیانی ایستاند و دستور داد که دست به سالح نبرند.دوردستِ اردوی 

رون آمد و در ی خویش بیرستم به آواز اسفندیار را به میدان فرا خواند، وی نیز زرهپوش و آماده، از خیمه

 برابر سپاهیانش هنرنمایی نمایانی کرد:

  اوی ز زور و ز شادی که بود اندر   پرخاشجوی چو جوشن بپوشید

  زین ز خاک سیاه اندر آمد به   زمین نیزه را برنهاد آن بن 

  شور نشیند برانگیزد از گور   گور بسان پلنگی که بر پشت

  399خواندند بران نامدار آفرین   فروماندند سپه در شگفتی
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بدارند ز نبرد دور ااسفندیار چون دریافت رستم تنها به میدان آمده، این رای را پسندید و قرار شد دو سپاه را 

 و خود با هم زورآزمایی کنند.

  بدید مر او را بران باره تنها   رسید همی شد چو نزد تهمتن

  جفت که ما را نباید بدو یار و   بگفت پس از بارگی با پشوتن

  شویم ز پستی بران تند باال   شویم چو تنهاست ما نیز تنها

  بزم جهان نیستتو گفتی که اندر    رزم بران گونه رفتند هر دو به

  پهلوان دو شیر سرافراز و دو   جوان چو نزدیک گشتند پیر و

  400نبرد تو گفتی بدرید دشت   مرد ی هر دوخروش آمد از باره

ی ر اسفندیار تشنهرستم پیش از آغاز نبرد بار دیگر خواستار شد تا از کارزار بپرهیزند. و پیشنهاد کرد که اگ

پای جان  خواهد، از هر سپاه پهلوانی به میدان بیاید و تادر هنگامه را میخون است و جاری شدن مرگ 

 یشنهاد را رد کرد:بجنگد. تا شاید از این رهگذر جانِ اسفندیار محفوظ بماند. اما اسفندیار جوانمردانه این پ

  من سزا نیست این کار در دین   مبادا چنین هرگز آیین من

  نهم خود اندر جهان تاج بر سر   دهم که ایرانیان را به کشتن

  وگر پیش جنگ نهنگ آیدم   منم پیشرو هرک جنگ آیدم

  کار مرا یار هرگز نیاید به   بیار ترا گر همی یار باید

  بود سر و کار با بخت خندان   بود مرا یار در جنگ یزدان
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  سپاهبی بگردیم یک با دگر   جنگخواه تویی جنگجوی و منم

  سوارسوی آخور آید همی بی   اسپ اسفندیارببینیم تا 

  روی خداوندبه ایوان نهد بی   ی رستم جنگجویوگر باره

  نباشد بر آن جنگ فریادرس   کس نهادند پیمان دو جنگی که

  ریختند همی خون ز جوشن فرو   برآویختند نخستین به نیزه

  دست به شمشیر بردند ناچار   برشکست چنین تا سنانها به هم

  تاختند چپ وراست هر دو همی   به آوردگه گردن افراختند

  شکسته شد آن تیغهای گران   سران ز نیروی اسپان و زخم

  کوفتند پر از خشم اندامها   چو شیران جنگی برآشوفتند

  فروماند از کار دست سران   گران همان دسته بشکست گرز

  تگاور فروبرده سردو اسپ    گرفتند زان پس دوال کمر

  401زین نجنبید یک شیر بر پشت   برین همی زور کرد این بران آن

شد، و با این پس از نبرد رستم و سهراب، این نخستین بار بود که رستم با هماوردی در حد خود روبرو می

وجود تا اینجای کار هردو زورورزی را با نرمی همراه کرده بودند و از آسیب رساندن به یکدیگر پرهیز 

داشتند. تا آن که در سوی دیگر میدان، در آنجا که سپاهیان سیستان و ایران در برابر هم صف آراسته بودند، 

و هر طرف ترسید که مبادا به سپهبدش آسیبی رسیده  سردارانِ دو سو از دراز شدن زمان نبرد در اندیشه شدند
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باشد. به این شکل، زواره که به جای رستم سپهساالری سکاها را بر عهده داشت، زبان به دشنام گشود و به 

 سپاهیان شاهنشاه ناسزا گفت. 

و تهدید کردن  از سوی دیگر، پسران اسفندیار که سردارانی سرافراز بودند، پاسخ دادند و کار به رجز خواندن

کشید و دو سپاه در هم آمیختند. این نبرد، فرجامی شوم داشت، چون دو تن از پسران اسفندیار یعنی مهرنوش 

آذر یکی پس از دیگری به دست فرامرز و زواره از پای در آمدند. بهمن که گویا کوچکترین برادرشان و نوش

اند. اسفندیار در غیابش سیستانیان پسرانش را کشتهبود، با آشفتگی به نزد پدر تاخت وبه او خبر داد که 

 خشمگین شد و گمان کرد که رستم عهد شکنی کرده است:

  گردنکشان؟ چنین بود پیمان   بدنشان به رستم چنین گفت کای

  ننگ؟ ترا نیست آرایش نام و   جنگ تو گفتی که لشکر نیارم به

 شمار؟ روزنترسی که پرسند    کردگار نداری ز من شرم وز

  ستوده نباشند بر انجمن   شکنپیمان ندانی که مردان

  اندبرگشته بران خیرگی باز   اندکشته دو سگزی دو پور مرا

  درخت بلرزید برسان شاخ   سخت چو بشنید رستم غمی گشت

  نبرد به خورشید و شمشیر و دشت   خورد به جان و سر شاه سوگند

  امنستوده کسی کین چنین کرد   امنفرموده که من جنگ هرگز

  رهنمون گر او بود اندر بدی   کنون ببندم دو دست برادر

  پرستیزدان بیارم بر شاه   دست فرامرز را نیز بسته دو

  هش مشوران ازین رای بیهوده    بکش شانبه خون گرانمایگان
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  مار خونکه بر کین طاووس نر    اسفندیار چنین گفت با رستم

  بود نه آیین شاهان سرکش   بود بریزیم ناخوب و ناخوش

  فراز که آمد زمانت به تنگی   ساز ی خویشتو ای بدنشان چاره

  402شیر برآمیزم اکنون چو با آب   تیر بر رخش با هردو رانت به

ت و بر را برگرف ی نبرد خشمگین شده بود، کمان خویشاسفندیار که با جاری شدن خون پسرانش در میانه

 رستم تیر بارید، و رستم نیز چنین کرد.

  رنگ ببردند از روی خورشید   خدنگ کمان برگرفتند و تیر

  دوختند به بر بر زره را همی   افروختند ز پیکان همی آتش

  شد بروها و چهرش پر آژنگ   شد دل شاه ایران بدان تنگ

  گمانبی تیر او نرستی کس از   کمان چو او دست بردی به سوی

  نهان شدی آفتاب از نهیبش   جهان به رنگ طبرخون شدی این

  شراع تو گفتی که خورشید شد در   شگاع یکی چرخ را برکشید از

  بود زره پیش او همچو قرطاس   بود به تیری که پیکانش الماس

  بخست تن رستم و رخش جنگی   شست چو او از کمان تیر بگشاد

  درست نبد باره و مرد جنگی   سست ازان تیرها گشتبر رخش 

  کار نیامد برو تیر رستم به   اسفندیار همی تاخت بر گردش
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  نهاد سر نامور سوی باال   باد فرود آمد از رخش رستم چو

  شد چنین با خداوند بیگانه   شد همان رخش رخشان سوی خانه

  بیستون لرزان کهبشد سست و    خون به باال ز رستم همی رفت

  نامدار بدو گفت کای رستم   اسفندیار بخندید چون دیدش

  بخست ز پیکان چرا پیل جنگی   مست چرا گم شد آن نیروی پیل

  تو به رزم اندرون فره و برز   تو کجا رفت آن مردی و گرز

  بشندی چو آواز شیر ژیان   برشدی گریزان به باال چرا

  گشت ز رزمت چنین دست کوتاه   گشت روباهچرا پیل جنگی چو 

  شدی دد از تف تیغ تو بریان   شدی تو آنی که دیو از تو گریان

 403کشید کزآن رود با خستگی در   بدید زواره پی رخش ناگه

، زخمی و اش انجامید. رخش که تیری بسیار در تن داشتبه این شکل، رویین تن بودن اسفندیار به برتری

یاده بر جای پناالن سوارش را ترک کرد و به سوی سپاه ایران بازگشت، و رستم که با تیرهایی بسیار در تن 

 مانده بود، راهی جز آن ندید که از کوهی در آن نزدیکی باال برود و در آنجا پناه بجوید. 

منتظر ماند تا شاید رستم پایین بیاید. در این هنگام او نیز به تدریج آرام شده بود  اسفندیار لختی در برابر کوه

و با دیدنِ ابرپهلوانِ زخمی دلش نرم شده بود. پس بار دیگر درخواست کرد تا رستم به زیر آید و خود را 
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دفاع از او بکوشد و  گزندی به دربار ایران ببرد و درتسلیم کند. بر عهده گرفت که اگر چنین کند، او را بی

 اش باشد. اما رستم حتی در این وضعیت نیز پذیرای بند و ننگِ بندگی نبود.حامی

ا بار دیگر باالخره، شامگاه فرا رسید و رستم از اسفندیار خواست تا به اردوی خود بازگردد و فرد 

ن میان شفا یابد، افسونی در ای زد رستمِ زخمی بهی کارزار به میدان بیاید. اسفندیار که حدس میبرای ادامه

یرمند زد و از هاو را به جان زنهار داد و بازگشت. آنگاه رستم از کوه پایین آمد و بی اسب و مرکب به رود 

مردانگی  وکرد آن سو بیرون آمد و به سوی سپاهیان خود رفت، در حالی که اسفندیار از پشت سر نگاهش می

 ستود.و قدرتش را در دل می

 

 شناخت.ستم در خیمه و خرگاه خویش، با زال روبرو شد، که برای درمان او راهی می. ر4 

  دار سخن چون به یاد آوری هوش   دار بدو گفت زال ای پسر گوش

  است مگر مرگ کآن را دری دیگر   است همه کارهای جهان را در

  برین که سیمرغ را یار خوانم   گزین یکی چاره دانم من این را

  404جای بماند به ما کشور و بوم و   رهنمای او باشدم زین سخنگر 

 زال سیمرغ را فرا خواند و از او خواست تا پسرش را شفا دهد.

  گرد برفتند با او سه هشیار و   ببرد از ایوان سه مجمر پر آتش

  کشید ز دیبا یکی پر بیرون   رسید فسونگر چو بر تیغ باال

                      
 .1226-1223شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  404
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 405بسوخت به باالی آن پر لختی   برفروخت ز مجمر یکی آتشی

ستم بیرون سیمرغ با سوختن پرش دریافت که زال به کمکش نیاز دارد، پس آمد و تیرها را از بدن رخش و ر

 دو را شفا داد. ای از شیر را بر پرش زد و آن را بر زخمهای ایشان مالید و به این ترتیب هرکشید و آمیخته

  انجمن نامبردار هرتوی    پیلتن بدو گفت مرغ ای گو

  نامدار تن وکه او هست رویین   اسفندیار چرا رزم جستی ز

  نژند نبودی دل من نگشتی   بند بدو گفت رستم گر او را ز

  جنگ وگر بازمانم به جایی ز   ننگ تر آید زمرا کشتن آسان

  406عار اگر سر بجا آوری نیست   اسفندیار چنین داد پاسخ کز

شناسد. سیمرغ اما، با سیمرغ از رویین تنیِ اسفندیار رای زد، و این که راهی برای غلبه بر وی نمیرستم آنگاه 

 دانست. اما پیش از فاش کردن آن، رستم را هشدار داد:ی رازها را میهمه

  سپهر بگویم کنون باتو راز   مهر چنین گفت سیمرغ کز راه

  روزگار بشکردبریزد ورا    اسفندیار که هرکس که او خون

  گنج رهایی نیابد نماندش   رنج همان نیز تا زنده باشد ز

  407بود وگر بگذرد رنج و سختی   بود اش شوربختیبدین گیتی

 رستم بار دیگر ارزشهای مورد نظر خویش را با انتخابی که کرد، باز نمود:

                      
 .1230-1228شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  405
 .1266-1262شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  406
 .1279-1276شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  407
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  مردمی به گیتی نماند بجز    رفتنی جهان یادگارست و ما

 408 راست مرانام بایدکه تن مرگ    رواست نکو گر بمیرمبه نام 

مایی کرد پس سیمرغ، که جفتش را در جریان هفت خوان اسفندیار به دست او کشته شده بود، رستم را راهن

 ی کرد،ای راهنمایی دریاچهی کیانی را از میان بردارد. او رستم را به دشتی در کرانهتا شاهزاده

  فرمانروا نشست از برش مرغ    هوا گزی دید بر خاک سر بر

  ترکاست سرش برترین و تنش    ترراست بدو گفت شاخی گزین

  مدار تو این چوب را خوار مایه    اسفندیار بدان گز بود هوش

  کهن نگه کن یکی نغز پیکان    کن بر آتش مرین چوب را راست

 409نمودم ترا از گزندش نشان    نشان بنه پر و پیکان و برو بر

ر که از شفا رستم با راهنمایی سیمرغ از آن شاخ گز تیری پرداخت و فردای آن روز در میان شگفتی اسفندیا

ن بار با قصدِ کشتن یافتنش حیرت کرده بود، بار دیگر به میدان رفت و او را به کارزار فرا خواند. اسفندیار ای

کشاند. دیگر سخن از آشتی گفت و کوشید تا حریف را به آرامش و صلح برستم به میدان رفت. رستم بار 

نته دارد و دیگر به چاش، نیرنگی در اما این بار اسفندیار حتم کرده بود که رستم با توانایی شفا یافتن جادویی

 او اعتماد نداشت. 

  یاد مکن شهریارا ز بیداد   برگشاد دگر باره رستم زبان

  کارزار که جز بد نیاید ازین   خوار جهان زشت ومکن نام من در 

                      
 .1285و  1284شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  408
 .1296-1292شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  409
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  گوشوار ی زر باهمان یاره   شاهوار هزارانت گوهر دهم

  شب پرستنده باشد ترا روز و   لبنوش هزارانت بنده دهم

  فرخی اند باکه زیبای تاج   هزارت کنیزک دهم خلخی

  همنشین مکن دیو را با خرد    کین ز دل دور کن شهریارا تو

  پرست بمن بر که شاهی و یزدان    هست جز از بند دیگر ترا دست

  410بد بماند به من وز تو انجام    بد که از بند تا جاودان نام

 اما اسفندیار همچنان از بند و قید سخن گفت و تسلیم شدنِ رستم.

  اسفندیار نیاید همی پیش   کار بدانست رستم که البه به

  رز که پیکانش را داده بد آب   گز کرد و آن تیر کمان را به زه

  آسمان سر خویش کرده سوی   کمان همی راند تیر گز اندر

  زور ی دانش و فر وفزاینده   هور همی گفت کای پاک دادار

  توان مرا هم روان مرا   مرا همی بینی این پاک جان

  کارزار مگر سر بپیچاند از   اسفندیار که چندین بپیچم که

  همی همی جنگ و مردی فروشد   همی تو دانی که بیداد کوشد

  تیر ی ماه وتویی آفریننده   مگیر به بادافره این گناهم

  جنگ که رستم همی دیر شد سوی   درنگ چو خودکامه جنگی بدید آن

                      
 .1357-1346شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  410
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  کمان نشد سیر جانت ز تیر و   بدگمان بدو گفت کای سگزی

  لهراسپی دل شیر و پیکان   گشتاسپی ببینی کنون تیر

  سزد چنان کز کمان سواران   بزد یکی تیر بر ترگ رستم

  بود بران سان که سیمرغ فرموده   زود تهمتن گز اندر کمان راند

  نامدار سیه شد جهان پیش آن   اسفندیار بزد تیر بر چشم

  فرهی ازو دور شد دانش و   سهی خم آورد باالی سرو

  دست بیفتاد چاچی کمانش ز   پرستیزدان شاهنگون شد سر 

  آوردگاه ز خون لعل شد خاک   سیاه گرفته بش و یال اسپ

  بار که آوردی آن تخم زفتی به   اسفندیار چنین گفت رستم به

  زنم بلند آسمان بر زمین بر   تنم تو آنی که گفتی که رویین

  ننگ از نام وبخوردم ننالیدم    خدنگ من از شست تو هشت تیر

  نامدار یبخفتی بران باره   کارزار به یک تیر برگشتی از

  مادرت بسوزد دل مهربان   سرت در آیداکنون به خاک انهم

  سپاه نگون اندر آمد ز پشت   شاه انگه سر نامبردارهم

  گوش بر خاک بنشست و بگشاد   هوش زمانی همی بود تا یافت

 411کشید همی پر و پیکانش در خون   کشید سر تیر بگرفت و بیرون

                      
 .1389-1365شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  411
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با تیر خوردن اسفندیار، غوغایی برخاست و سپاهیان هردو سو در سوگ فرو رفتند. پشوتن و بهمن با غم و 

کشید، به سنت زرتشتیان ایشان را از سوگواری بر درد به بالین وی آمدند، و اسفندیار که نفسهای آخر را می

 حذر داشت.

  روزگار که ای مرد دانای به   اسفندیار چنین گفت پر دانش

  گاه چنین بود بهر من از تاج و   تباه مکن خویشتن پیش من بر

  منال تو از کشتن من بدین سان   نهال تن کشته را خاک باشد

  دم ز باد آمده باز گردد به   جم کجا شد فریدون و هوشنگ و

  ما پاکانگزیده سرافراز و    ما زاده نیاکانهمان پاک

  سرای نماند کس اندر سپنجی   جای برفتند و ما را سپردند

  نهان چه در آشکار و چه اندر   جهان فراوان بکوشیدم اندر

  آورم خرد را بدین رهنمای   آورم که تا رای یزدان به جای

  آهرمنی ز بد بسته شد راه   روشنی چو از من گرفت ای سخن

  گریز نبد زو مرا روزگار   تیز زمانه بیازید چنگال

  کشت افروز من بدرود هرچدل   بهشت امید من آن است کاندر

  مشت نگه کن بدین گز که دارم به   نکشت به مردی مرا پور دستان

  گرچاره ز سیمرغ وز رستم   سر بدین چوب شد روزگارم به

  شناخت که اروند و بند جهان او   ساخت فسونها و نیرنگها زال

  درد بپیچید و بگریست رستم به   کرد چو اسفندیار این سخن یاد
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  کار ترا بهره رنج من آمد به   ناسازگار چنین گفت کز دیو

  بن ز مردی به کژی نیفگند   سخن چنانست کو گفت یکسر

  امجسته بسی رزم گردنکشان   امبسته که تا من به گیتی کمر

  کارزار دار با جوشنزره   اسفندیار سواری ندیدم چو

  اوی بدیدم کمان و بر و شست   اوی چو بیچاره برگشتم از دست

  یکبارگی بدادم بدو سر به   بیچارگی سوی چاره گشتم ز

  بینداختم چو روزش سرآمد   ساختم زمان ورا در کمان

  آمدی مرا کار گز کی فراز   آمدی گر او را همی روز باز

  زدن به پرهیز یک دم نشاید   شدن ببایدازین خاک تیره 

  412منم وزین تیرگی در فسانه   منم همانست کز گز بهانه

 خواند.  اسفندیار در دم مرگ، رستم را وصی خود قرار داد و او را به بستر خویش بر خاک آوردگاه فرا

  خروش پیاده بیامد برش با   گوش تهمتن به گفتار او داد

 413 نرم همی مویه کردش به آوای   گرم آب همی ریخت از دیدگان

ستم فرستادند، اسفندیار پدر را و جاماسپ را که از مرگ وی در این راه آگاه بودند و باز او را به نبرد ر

 سرزنش کرد و گناه مرگ خویش را از دوش رستم برداشت:

                      
 .1441-1417شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  412
 .1447و  1446شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  413
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  414کمان نه رستم نه سیمرغ وتیر و   زمان بهانه تو بودی پدر بد

 د. آنگاه بهمن را به وی سپرد تا همچون پسر خویش بپروراندش و آیین رزم و بزم به او بیاموزان

 سپس، اسفندیار چشمی را که رویینه نبود، از جهان فرو بست.

  

                      
 .1458شاهنامه، رزم رستم و اسفندیار:  414



485 

 

 

 سخن دوم: هفت خوان

 

رسد، که جهشی بزرگ را تجربه بافتِ اساطیری در آن هنگام به سن بلوغ می. ابرپهلوان، از نگاه 1 

ی قهرمانی عادی و پهلوانی معمولی، به موجودی ابرانسانی دگردیسی یابد. این جهش، معموال کند، تا  از مرتبه

باید برای  پذیرد. ابرپهلوانای فشرده از رخدادها و حوادث خطرناکِ آزمون گونه انجام میدر جریان مجموعه

اثبات هستیِ متمایز خویش، آزمونی بزرگ را از سر بگذارند و این آزمون معموال در قالب انجام کارهایی 

 یابد. بزرگ و چیرگی بر دشمنانی سهمگین تجلی می

هایی را پشت سر گذارد و به این ترتیب مسیر تبدیل شدن به موجودی "خوان"به این شکل، ابرپهلوان باید 

 را طی نماید.  ابرانسانی

های ابرپهلوانانه وجود دارد، اما از آنجا که در های گوناگونی از این خواندر فرهنگهای گوناگون، صورتبندی

های موجود در مورد این اساطیر گذار را در ترین و دقیقترین صورتبندیفرهنگ ایرانی یکی از ساخت یافته

کنم. به ویژه که فردوسی بزرگ از اسطایر ایرانی متمرکز می های برخاستهاختیار داریم، بحث خود را بر داده

ی تحسین بخشی مهم از این صورتبندی را در شاهنامه به انجام رسانده است، و کافی است با درایتی شایسته

بر روایت هفت خوان رستم و اسفندیار تمرکز شود تا درکی ژرف در این باره به دست آید. اما پیش از آن، 

گیری مفهوم خوان، باید به چند متن کهنتر از شاهنامه اشاره کرد که در ای بر تاریخِ شکلنوان مقدمهتنها به ع

 شود. آنها شکلی مقدماتی از خوان دیده می
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جرای تالشهای ی گیلگمش است که در آن ماکهنترین متنی که در این زمینه برای ما باقی مانده است، اسطوره

نی از مفهومِ تیابی به جاودانگی شرح داده شده است. هرچند در این اسطوره نشاپهلوانی ایزدوگونه برای دس

بی اولیه برای گذراند، به قالو شمارشِ آن وجود ندارد، اما توالی ماجراهایی که گیلگمش از سر می "خوان"

گذارد یم ای ناخودآگاه را پشت سرماند. گیلگمش برای دستیابی به جاودانگی، نخست مرحلههفت خوان می

های و جنگاور ماجراجویی پهلوانی سرکش-که در جریان آن از مرگ خویشتن آگاه نیست و تنها به عنوان شاه

 کند. خود را دنبال می

انگیزد، گاوی مقدس را که از سوی کند و خشم او را به خود بر میتوجهی میاو به ابراز عشق ایزدبانویی بی

جانوری به نام انکیدو که برای مبارزه  -آورد، و پهلواند را از پای در میاو گسیل شده تا شهرش را ویران ساز

آورد. بعد با یاری او بر اژدهای با او گسیل شده را شکست داده و با بخشیدن جانش دوستی او را به دست می

شود آگاه میشود، و تازه بعد از آن است که در پی کشته شدنِ انکیدو به مرگِ خویشتن نیز هوم بابا چیره می

 . 415ماندکند که در نهایت بی سرانجام میو سفری را برای دستیابی به داروی جاودانگی آغاز می

نی برای که در آن ابرپهلوا –ساختار کلی ماجراهای گیلگمش به چارچوب اساطیرِ مربوط به مناسک گذار 

ارد. با این وجود داستان گیلگمش به دشباهت  -گذراند،دستیابی به هدفی، ماجراهایی خطرناک را از سر می

از مراحلِ دشوار،  ی راه و پس از گذراندن شماریدو دلیل ویژه است. از یکسو بدان دلیل که ابرپهلوان در نیمه

ماند و گیاه جاودانگی وم آن که در نهایت ناکام میدشود، و آگاه می -جاودانگی –تازه به هدفِ اصلی خود 

 کند.ی واگذار میرا بر اثر غفلت به مار

                      
415 George, 2003. 
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نماید، رامایاناست. این روایت دیگری که از گیلگمش دست کم هزار سالی جدیدتر است، اما باز کهنسال می

و در آن ماجراهای  416ای به نام والمیکی در حدود قرن چهارم پ.م سرودهی هندی را شاعری افسانهاسطوره

پهلوانی به نام راما را شرح داده است. رامایانا از این نظر اهمیت دارد که به هفت بخشِ اصلی تقسیم شده و 

. 417پردازدکند و به شرح ماجراها و خطرهای پیشاروی او میهر فصل آن بخشی از زندگی راما را روایت می

مشخص از خوانها که در جهت دستیابی به هدفی مشخص  این ساختار، البته در قالب هفت خوان، یا شماری

توان همچون پیش درآمدی بر مفهوم خوان شود. با این وجود آن را نیز میمنظم شده باشند، صورتبندی نمی

 در نظر گرفت. 

الب شعرها و قی هراکلس در ی دیگر جهان متمدن، اسطورهتقریبا همزمان با نگاشته شدنِ رامایانا، در گوشه

دوام آورد. در  شد، که در نهایت در قالب دوازده خوانِ مشهور هرکول تا به روزگار ماستانهایی روایت میدا

لوانی که خوانِ ای از اساطیر پهمورد خوانهای هراکلس به زودی بیشتر خواهم نوشت، و از آن به عنوان نمونه

 دارند اما ابرپهلوان ندارند، بهره خواهم جست.

 

خوان فتزبان فارسی چندین داللت معنایی دارد، معنای نخستی که از آن در عبارت ه. خوان، در 2

دن همراه ی رامش و عیش و نوش است. خوان، همواره با خوردن و نوشیآید، مجلس بزم و زمینهبه دست می

وشنی ه ربکند. این معنا را از اشعار فارسی است و معموال به مهمان شدن گروهی به خرج کسی اشاره می

 توان دریافت. پیش از فردوسی این معنای خوان رایج بوده است چنان که رودکی گوید:می

                      
416 Sankalia, 1963. 
417 Dutt, 2004: 191 
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 چاشت تا پزند از سمو طعامک  برداشت خوان هر یکی کاردی ز

 و فرخی:

 خوان همنشینان او به بزم و به    شرق ای پسندیدگان خسرو

 توان یافت:معنی را میدر میان معاصران فردوسی، در شعر ابوسعید ابوالخیر همین 

 مخور گر نفس ترا راحت جانست  عوانست مخور خوان هر لقمه که بر

 گوید:پس از فردوسی هم وحشی بافقی می

 گوارا باد مهمان ترا خوان نعمت این زیبایی به نعمتهای ناز آراست، حسن خوان

 و به قول موالنا:

 بریان ز حلواها و از مرغان  های بسیارو نعمت خوان نهاده

 جان نوای مطربان خوشتر از   ساقی غالمان چو مه در پیش

 خوان فراغت دارد از ساقی و از  مستان هایولیک از عشق شه جان

در عین حال این هم راست است که خوان مصدری است فارسی است که خوانده شدن و با صدای بلند 

 دهد. روایت کردن را نیز معنا می

ی خوان را نخستین بار فردوسی برای اشاره به کردارهای بزرگ پهلوانانی که مراحل واژهدانم، تا جایی که می

اند، به کار برده است. تا پیش از حکیم توسی، این عبارت در مقام اسم تنها برای اشاره کردهگذار را طی می

عبارت خوان را برای  رفته است، و این خود بسیار پرمعناست که فردوسیبه مجالس بزم و مهمانی به کار می

اشاره به مراحل مرگبار عروج ابرپهلوانان خویش برگزیده است، نه کلمات رزمی دیگری مانند نبرد، جنگ، و 

 ستیزه را. 
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های این نمایش تواند به چشمداشت شاعر در خوانده شدنِ هریک از پردهبرگزیده شدن این نام، از سویی می

گونه بودنِ کردارهای تر، به مراسمکارانهیا آن که در برداشتی نازک در خوانی و بزمی حکایت داشته باشد،

های گذار، که دست بر قضا در مجالسی شبیه به خوان برقرار نمایان پهلوانان اشاره کند، و پیوندشان با آیین

ه، حدس اند. به طور خالصاند و تحمل رنج و سختی و عبور از مراحلی دشوار را نیز به همراه داشتهشدهمی

ای، بدان معناست که من آن است که برگزیده شدنِ نامِ خوان برای مراحلِ کارهای دشوارِ ابرپهلوانان شاهنامه

ای را به کار گرفته که با فردوسی بر پیوند این کردارهای بزرگ با مراسم گذار آگاه بوده است و آگاهانه واژه

پیوند  -که قاعدتا مراسم گذار دینی نیز از آن جمله بوده –ی بزرگان بزم و نشستهای خصوصی و دوستانه

 دارد، و نه با رزم و کنشهای جنگی عادی. 

به هر صورت این حدسی بیش نیست و تحلیل استفاده از این واژه در شاهنامه نیازمند بررسی بیشتر است. 

اند و صورت اه گرفتهدر هر حال، حدس برخی از نویسندگان معاصر که خوان را به معنای خانه و جایگ

اند، به گمان من درست نیست. چرا که فردوسی به روشنی را ناشی از خطای ناسخان دانسته "خوان"نوشتاریِ 

کند و بنابراین چنین در پایان هر خوان بر ترتیب یافتنِ بزمی و چیده شدنِ خوانی با خوراک و شراب تاکید می

تردید در مناسک اش به کار گرفته باشد. داللتی که بیاللت بزمیی خوان را با دنماید که آگاهانه واژهمی

ی آنها و بزمها و نشستهای مربوط به مراسم اهلیت در هریک از ی کهن و سلسله مراتب هفتگانهمهرپرستانه

 آنها پیوند داشته است.

 

ت، و فردوسی اش در شاهنامه به کارگرفته شده اس. پس نخستین بار مفهوم خوان در معنای پهلوانی3

ی برخورداری از این نام دانسته است، که هردو در اساطیر ایرانی موقعیتی ویژه و تنها دو ابرپهلوان را شایسته
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منحصر به فرد دارند. یکی از آنها، رستم است که به همت فردوسی، در هزار سال گذشته هفت خوانش 

های روایتهای سکاییِ شاهنامه، و حماسه ی مرکزیشهرت بیشتری یافته است. او پهلوانی است که هسته

دهد، و شخصیتی دالور و جنگاور است که در زمان اشکانیان در شرق ایران سیستانی ایرانی را تشکیل می

زیسته است. دیگری، اسفندیار است که ابرپهلوانِ روایتهای دینی ایرانی است. به این ترتیب فردوسی هفت می

بزرگی شایسته دیده است که نقاط اوج روایت سیستانی و شاهنشاهی را در  خوان را تنها برای دو پهلوان

 دهند، و هردو نیز ابرانسانهایی ارجمند هستند. شاهنامه تشکیل می

تر باشد، و از آنجا که فردوسی سن آن است که از میان این دو، روایت اسفندیار کهنتر و اصیلحدسِ کریستن

کند، باید پذیرفت که هفت خوان رستم بر مبنای الگوی کهنترِ اشاره می به روشنی به برساختن روایت رستم

هفت خوان اسفندیار ساخته شده است. با این وجود، چنان که آشکار است، رستم ابرپهلوان محبوب فردوسی 

ی اخالق ابرپهلوانی و معناهای مورد نظر خویش را در بوده است و کسی بوده که حکیم توسی جوهره

هایی زیباتر صورتبندی شده است و تصویر کشیده است. به همین دلیل هم روایت رستم از جنبهوجودش به 

نماید که روایتِ کهنسالترِ اسفندیار، با وجود رواج و بیشتر هم در یادها مانده است. گذشته از آن، چنین می

ای از کردارهای نجیرهشده و تنها زقدمت بیشترش، تا پیش از فردوسی در قالب هفت خوان صورتبندی نمی

 گرفته است.  را در بر می -مانند داستان گرشاسپ و گشتاسپ –پهلوانی 

های این دو ابرپهلوان، یکی را به دست دیگری از میان از آنجا که فردوسی کمی بعد از روایت هفت خوان

ی میانشان اهمیتی بیشتر مقایسههای این دو و خواندهد، تحلیل هفتبرد و این دو را رویاروی هم قرار میمی

دهد، و با وجود یابد. فردوسی ابرپهلوان دینی ایرانیان را در برابر ابرپهلوانی ملی که خود آفریده قرار میمی

آن که به دالوری و مردانگی و نیک بودنِ اسفندیار و پیوندش با نیروهای ایزدی تاکید دارد، او را به دست 
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ساختار روایت هفت خوان این دو را به دقت بنگریم، دلیل این چیرگی ابرپهلوان  دهد. اگررستم به کشتن می

 ملی بر دینی، و چگونگی ترجیح فردوسی را نیک درخواهیم یافت.

 

ای نمودِ تبلور فره شاهی در قالب پهلوانی مقدس است. روایت . اسفندیار، در اساطیر پیشاشاهنامه4

جایی ذکر شده که اسفندیار را با پهلوانانی دیگر مانند سیاوش شبیه هفت خوان اسفندیار در شاهنامه در 

سازد. فردوسی، بر خالف موبدان زرتشتی، گشتاسپ را شخصیتی طمعکار و بدخواه و کژرفتاری تصویر می

های فرزند نامدارش اسفندیار، از سپردن تاج شاهی به وی ابا داشت و با سخنان کند، که با وجود دالوریمی

دژ گنبدان در بند ای به نام شد و پسر را با غل و زنجیری گران در قلعهجو به نام گُرَزم فریفته کینه وزیری

 کرد. 

در این میان ارجاسپ تورانی که دید سپهساالر ایرانی به ناحق در بند است و پشت و پناه ارتش ایران از 

کرد و در این میان پدر گشتاسپ، که غارت  تاخت و بلخ و سغد راصحنه خارج شده، از شرق بر ایران زمین 

برد. گشتاسپ که پس از شد و شاه تورانی دو خواهر اسفندیار را با خود به اسیری لهراسپ کیانی بود، کشته 

رهاند و فرستاد و او را از بند ی خود پشیمان شده بود، پیک و پوزش به نزد اسفندیار این شکست از کرده

گذارد تا از ارجاسپ ایرانیان را به او سپرد. به این ترتیب اسفندیار رو به سوی توران بار دیگر سپهساالری 

 انتقام بکشد و خواهران را از بند آزاد کند. 

گرفت. بر مبنای شد و سرداری به نام گرگسار را به اسارت اسفندیار، در نخستین قدم بر سپاهی تورانی چیره 

دانیم که این گرگسار فرزند ارجاسپ بوده است. اسفندیار در تاسپ میروایت دقیقی از نبرد ارجاسپ و گش

نوشاند و چون گرگسار چندین مجلس که همواره ساختارش به شکلی یکسان روایت شده، به او سه جام می 
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پرسید. تنها در از او باز  -که قرارگاه ارجاسپ است -شد، مسیر و راهِ رسیدن به توران و رویین دژ رامست 

 نوشد. ستین مجلس از این دست است که گرگسار چهار جام باد مینخ

 هفتخوان یکی داستان راند از  خوان سخن گوی دهقان چو بنهاد

  گرگسار ز راه و ز آموزش   اسفندیار ز رویین دژ و کار

 تلخ زبان و روان پر ز گفتار  بلخ چنین گفت کو چون بیامد به

 سپاه سراپرده و خیمه زد با   راه همی راند تا پیشش آمد دو

 خواستند می و رود و رامشگران   بیاراستند بفرمود تا خوان

 رمه نشستند بر خوان شاه    همه برفتند گردان لشکر

 برگرفت ز گشتاسپ آنگه سخن در  برگرفت یکی جام زرین به کف

 اسفندیار شود داغ دل پیش   گرگسار وزان پس بفرمود تا

 گرگسار دمادم ببستند بر   چهار بفرمود تا جام زرین

 تخت رسانم ترا من به تاج و به  بختتیره ازان پس بدو گفت کای

 تراست بگویی همه شهر ترکان  راست گر ایدونک هرچت بپرسیم

 ترا به خورشید تابان برآرم   ترا چو پیروز گردم سپارم

 تست هم آنرا که پیوند فرزند  تست نیازارم آنرا که پیوند

 فروغ نگیرد بر من دروغت  دروغ گردی به گرد وگر هیچ

 بیم دل انجمن گردد از تو به  نیم میانت به خنجر کنم بدو

 اسفندیار که ای نامور فرخ  گرگسار چنین داد پاسخ ورا

 سزاست تو آن کن که از پادشاهی  راست ز من نشود شاه جز گفت
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 جداست که آن مرز ازین بوم ایران کجاست بدو گفت رویین دژ اکنون

 گزند کدام آنک ازو هست بیم و   چند بدو چند راهست و فرسنگ

 بگوی ز باالی دژ هرچ دانی  دروی سپه چند باشد همیشه

 شهریار که ای شیردل خسرو  گرگسار چنین داد پاسخ ورا

 پیکارستان که ارجاسپ خواندش  شارستان سه راهست ز ایدر بدان

 راه ایدون خورش تنگ باشد بهگر    ماه یکی در سه ماه و یکی در دو

 جای فرود آمدن را نیابی تو  چارپای گیا هست و آبشخور

 418سپاه بهشتم به رویین دژ آید  راه سه دیگر به نزدیک یک هفته

ا زنده بگذارد ربه این ترتیب اسفندیار به گرگسار وعده داد که اگر راست بگوید  و راهنمای خوبی باشد، او 

ه دو تا آنها طوالنی کرد کپذیرفت و به او سه راه را پیشنهاد و تاج و تخت توران را به او بسپارد. گرگسار هم 

مید. اما گرگسار انجاو دو ماه و یک هفته به طول میو یکی کوتاه بود. یعنی گذشتن از آنها به ترتیب سه ماه 

سیر خطراتی بسیار معتقد بود که قدم نهادن در راه کوتاه به معنای رفتن به پیشواز مرگ است. چرا که در این م

 کمین کرده است. 

  رها که از چنگشان کس نیابد   اژدها پر از شیر و گرگست و پر

  دلیر فزونست از اژدهای   شیر فریب زن جادو و گرگ و

  چاه یکی را نگون اندر آرد به   ماه یکی را ز دریا برآرد به

                      
 .49-25شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  418
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  درخت که چون باد خیزد به درد   سخت بیابان و سیمرغ و سرمای

  شنید نه دژ دید ازان سان کسی نه   پدید ازان پس چو رویین دژ آید

  سپاه بدو در فراوان سلیح و   سیاه سر باره برتر ز ابر

  روان که از دیدنش خیره گردد   روان به گرد اندرش رود و آب

  شکار چو آید به هامون ز بهر   شهریار به کشتی برو بگذرد

  کار ز هامون نیایدش چیزی به   حصار به صد سال گر ماند اندر

  آسیا درخت برومند و هم   گیا اندر دژش کشتمند وهم

  درکشید زمانی بپیچید و دم   شنید چو اسفندیار آن سخنها

  نیست به گیتی به از راه کوتاه   نیست بدو گفت ما را جزین راه

  شهریار که این هفتخوان هرگز ای   گرگسار چنین گفت با نامور

  419بس مگر کز تن خویش کردست   کس به زور و به آواز نگذشت

ی چنان که وقت کردند کسی بتواند از آن بگذرد.نمیاین راه به قدری مهیب و مرگبار بود که تورانیان باور 

 آید،شنید اسفندیار از راه هفت خوان به سوی او پیش میارجاسپ 

  هفتخوان سپه برد و شد بر ره   گنبدان دگر گفت کو از دژ

  کین بخواهد به مردی ز ارجاسپ   زمین که رزم آزماید به توران

  کهن جهاندیده مردنگوید    سخن بخندید ارجاسپ گفت این

                      
 .63-50شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  419



495 

 

  مخوان مرا اهرمن خوان و مردم   هفتخوان اگر کرکس آید سوی

  420شاد بیامد ز ایوان ارجاسپ   داد چو بشنید جنگی زمین بوسه

گزید ا برربا این وجود، اسفندیار که برای رسیدن به ارجاسپ و رهاندن خواهرانش شتاب داشت، همین راه 

 ."به گیتی به از راه کوتاه نیست  بدو گفت ما را جز این راه نیست، "و 

هستند که  هاییها دشواریآید، و این خوانهای اسفندیار یک به یک میپس از آن، ماجرای هریک از خوان

نها نیست، و اه تراسفندیار باید برای رسیدن به رویین دژ آنها را از سر بگذراند. اسفندیار در گذار از این 

. اما این سپاه کنندسپاهی گران از ایرانیان به همراه برادرش پشوتن که سرداری بزرگ است، او را همراهی می

هایی با دشواریهای هفت خوان روبرو کند و اسفندیار به تنتر از اسفندیار حرکت میهمواره یک منزل عقب

جود آن که خواند. به این ترتیب با وبه پیش می شود و پس از چیرگی بر آنها سپاه خویش را یک منزلمی

کنند، گ را ایفا میارتش ایران در این هفت خوان با اسفندیار همراه هستند و بعدها در نبرد رویین دژ نقشی بزر

 کند. این اسفندیار است که به تنهایی بر هفت خوان غلبه می

شوتن را پیش اری از شاهنامه، سپاه خویش را و پای تقریبا تکرپس از گذر از هر خوان، اسفندیار در قطعه

ن از اینجا آمده کرد )که به گمانم نام هفت خواداد و بزمی بر پا میخواند، ایشان را در اردویی جای میمی

دن ارتش به پرسید، و پس از سپری راه را از او مینوشاند و ادامهاست(. بعد سه جام می به گرگسار می

 رفت.به استقبال خطرهای خوان بعدی میپشوتن، به تنهایی 

  برگزید ز لشکر یکی نامور   رسید چو از راه نزدیک منزل

                      
 .531-527شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  420
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  بود سپه را ز دشمن نگهدار   بود پشوتن یکی مرد بیدار

  گرگسار یهمی پیچم از گفته   بدار بدو گفت لشکر به آیین

  421سزد بدین کهتران بد نیاید   رسد منم پیش رو گر به من بد

کرد، ان زخمی نخستین خوان اسفندیار، آن است که باید با دو گرگِ عظیم بجنگد. اسفندیار این دو را با کم

 و بعد با شمشیر سرشان را از تن جدا نمود. 

  درست نیامد یکی پیش او تن   سست ز پیکان پوالد گشتند

  کار بدید آنک دد سست برگشت   اسفندیار دلنگه کرد روشن

  درکشید عنان را گران کرد و سر   برکشید زهرآبگونیکی تیغ 

  422خاک گل انگیخت از خون ایشان ز   چاک سراسر به شمشیرشان کرد

 آورد.کشیدند و این دو را نیز با شمشیر از پای در در دومین خوان، دو شیر انتظارش را می

  شد چهان بر دل شیر تاریک   شد بیامد چو با شیر نزدیک

  دلیر برفتند پرخاشجوی و   شیر نر و دگر مادهیکی بود 

  بسد ببد ریگ زیرش بسان   زد چو نر اندرآمد یکی تیغ

  گشت دل شیر ماده پر از بیم   گشت ز سر تا میانش به دو نیم

 رزمساز یکی تیغ زد بر سرش   فراز چو جفتش برآشفت و آمد

                      
 .78-76شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  421
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  جنگی برشز خون لعل شد دست و   سرش به ریگ اندر افگند غلتان

  نجست نگهدار جز پاک یزدان   بشست به آب اندر آمد سر و تن

  423هالک به دستم ددان راتو کردی   پاک چنین گفت کای داور داد و

هانش آتش و بلعید و از درسید که اسب و سوار را یکجا میسپس نوبت به رویارویی با اژدهایی کوه پیکر  

هایی تیز یغهتهای آن دستور داد تا صندوقی چوبین برایش بسازند و در کنارهریخت. اسفندیار زهر بیرون می

 کار گذارد و خود در آن نشست. 

  نشاخت به گرد اندرش تیغها در   بساخت یکی نغز گردون چوبین

  مغز بیاراست آن درگر پاک   نغز به سر بر یکی گرد صندوق

  اوی بست اندر دو اسپ گرانمایه   جوی به صندوق در مرد دیهیم

  راه زمانی همی راند اسپان به   شاه نشست آزمون را به صندوق

  یلی به سر بر نهاده کاله   دار با خنجر کابلیزره

  424پرداخته جهانجوی زین رنج   ساخته چو شد جنگ آن اژدها

نش فرو رفتند و کام و دهاها در اش را هم ببلعد، این تیغهبرد و خواست گردونهوقتی اژدها اسب او را فرو 

 اش کردند. زخمی

  سپرد سپه را به فرخ پشوتن   گرد بپوشید خفتان جهاندار

                      
 .121-114شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  423
 .145-140شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  424
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  دلیر نشست اندرو شهریار   شیر بیاورد گردون و صندوق

  روی سوی اژدها تیز بنهاد   اوی دو اسپ گرانمایه بسته بر

  بدید خرامیدن اسپ جنگی   شنید ز دور اژدها بانگ گردون

  ماه تو گفتی که تاریک شد چرخ و   سیاه ز جای اندرآمد چو کوه

  برون همی آتش آمد ز کامش   خون دو چشمش چو دو چشمه تابان ز

  درکشید به یزدان پناهید و دم   بدید چو اسفندیار آن شگفتی

  اژدها به دم درکشید اسپ را   رها همی جست اسپ از گزندش

  نگاه همی کرد غران بدو در   سیاه دهن باز کرده چو کوهی

  نگاه همی کرد غران بدو در   سیاه فرو برد اسپان چو کوهی

  دژم به صندوق در گشت جنگی   دم فرو برد اسپان و گردون به

  برفشاند چو دریای خون از دهان   بماند به کامش چو تیغ اندرآمد

  نیام کامشچو شمشیر بد تیغ و    کام نه بیرون توانست کردن ز

  کمی به زور اندر آورد لختی   غمی ز گردون و آن تیغها شد

  شیر یکی تیز شمشیر در چنگ   دلیر برآمد ز صندوق مرد

  425خاک همی دود زهرش برآمد ز   چاک به شمشیر مغزش همی کرد

                      
 .164-150شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  425
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ما زهر و آتش اکرد. به این ترتیب اسفندیار از گردونه بیرون آمد و سر اژدها را به ضرب شمشیر از تن جدا 

ه سپاهیان ایرانی کشد. تا آن کام اژدها چندان مرگبار بود که از دودِ ناشی از چکیدن این زهر بر زمین بیهوش 

با موجودی مهیبتر  داد که فردای آن روز اسفندیارآراستند، گرگسار هشدار یافتند. در بزمی که آن شب او را 

 خواهد شد. از هر آنچه تا آن لحظه دیده روبرو

  درود به پیشت زن جادو آرد   فرود تو فردا چو در منزل آیی

  کسی نکردست پیچان روان از   بسی که دیدست زین پیش لشکر

  کند به باالی خورشید پهنا   کند چو خواهد بیابان چو دریا

  دام به روز جوانی مرو پیش   نام ورا غول خوانند شاهان به

  گرد نباید که نام اندرآری به   گرد به پیروزی اژدها باز

  بگوی ز من هرچ بینی تو فردا   روی جهانجوی گفت ای بد شوخ

  بشکنم که پشت و دل جادوان   کنم که من با زن جادوان آن

  426پای سر جاودان اندر آرم به   خدای به پیروزی داد ده یک

گیز و زشت بود، انشد که در واقع پیرزالی نفرتبه این شکل در خوان چهارم، اسفندیار با زنی جادوگر روبرو 

وست. اسفندیار اما با مکر و جادو خود را به صورت زنی زیبا و جوان آراسته بود و در بزمی به اسفندیار پی

یره شد و چود دوخته بود، بر نیرنگ او به کمک زنجیری که زرتشت به او بخشیده و آن را بر بازوی زره خ

 با خنجر او را کشت. 

                      
 .190-183شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  426
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  داشت نهان کرده از جادو آژیر   داشت یکی نغز پوالد زنجیر

  بهشت بگشتاسپ آورده بود از   زردهشت به بازوش در بسته بد

  روزگار نبردی گمانی به بد   اسفندیار بدان آهن از جان

  تنش سان که نیرو ببرد ازبران    گردنش بینداخت زنجیر در

  کرد جهانجوی آهنگ شمشیر   کرد زن جادو از خویشتن شیر

  بلند اگر آهنین کوه گردی   گزند بدو گفت بر من نیاری

  پاسخت به شمشیر یازم کنون   رخت بیارای زان سان که هستی

  سیاه سر و موی چون برف و رنگی   تباه به زنجیر شد گنده پیری

  برش مبادا که بینی سرش گر   سرش خنجر بزد بریکی تیز 

  گشت برآن سان که چشم اندران خیره   گشت چو جادو بمرد آسمان تیره

  427ماه بپوشید دیدار خورشید و   سیاه یکی باد و گردی برآمد

کوهی قرار  ندیار،داد. در راه اسفرسید که نقطه عطف ماجراهایش را تشکیل میآنگاه، اسفندیار به خوان پنجم 

بور از آن عبودند، و اسفندیار باید برای  ی خویش بر آن آشیان کردهداشت که ماده سیمرغی با دو جوجه

 جست. دار بهره ی تیغهشد. این بار هم اسفندیار از گردونهمنطقه بر سیمرغ چیره می

  سپرد سپه را به ساالر لشکر   برد همان اسپ و گردون و صندوق

  هوا یکی کوه دیدش سراندر   فرمانروا باد همی رفت چون

                      
 .227-217فندیار: شاهنامه، داستان هفت خوان اس 427
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  گماشت روان را به اندیشه اندر   بداشت بران سایه بر اسپ و گردون

  پای که گیتی به فرمان او شد به   خدای همی آفرین خواند بر یک

  دید ی بوقپسش لشکر و ناله   دید چو سیمرغ از دور صندوق

  ماه خورشید بد نیز روشن نهنه    سیاه ز کوه اندر آمد چو ابری

  پلنگ بران سان که نخچیر گیرد   چنگ بدان بد که گردون بگیرد به

  فر نماند ایچ سیمرغ را زیب و   پر بران تیغها زد دو پا و دو

  آرمید چو تنگ اندر آمد فرو   تپید به چنگ و به منقار چندی

  چکان دیدهخروشان و خون از دو    بچگان چو دیدند سیمرغ را

  راه که از سهمشان دیده گم کرد   جایگاه چنان بردمیدند ازان

  بشست به خوناب صندوق و گردون   سست چو سیمرغ زان تیغها گشت

  بغرید با آلت کارزار   اسفندیار ز صندوق بیرون شد

  نهنگ چه زود آورد مرغ پیش   چنگ زره در بر و تیغ هندی به

  428گشت چنان چاره گر مرغ بیچاره   گشت پارههمی زد برو تیغ تا 

رب شمشیر ها زخمی شده بود، با ضبه این شکل سیمرغ هم که پس از حمله به گردونه دست و بالش با نیزه

 ا به او آموخت. شد و شاید از این رو بعدها جفتش رستم را یاری کرد و راه کشتن اسفندیار راسفندیار کشته 

                      
 .270-256شاهنامه، داستان هفت خوان اسفندیار:  428
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ا برای نخستین رسید که سرما و برفی شدید بر آن حاکم بود. در اینجاسنفدیار پس از کشتن سیمرغ، به جایی 

ی کشنده بر ایشان شنیدند که سرمایزدند و وقتی از گرگسار بار سپاهیان ایرانی از بازگشتن و پیش نرفتن دم 

شدند شرمگین  کرد و سپاهیان نیز به سرعت فرود خواهد آمد، هراسان گشتند. اما اسفندیار ایشان را مالمت

 گرفتند. آنگاه:و بار دیگر رسمِ پیروی از او را در پیش 

  ستوه برآمد که شد نامور زان   وهک اندر زمان تندباری زهم

  زاغ ندانست کس باز هامون ز   زاغ جهان سربسر گشت چون پر

  شگرف بادیزمینی پر از برف و    برف بیارید از ابر تاریک

  گذشت دم باد ز اندازه اندر   به دشت سه روز و سه شب هم بدان سان

  شد سپهبد ازان کار بیچار   شد هوا پود گشت ابر چون تار

  جفت که این کار ما گشت با درد   بگفت به آواز پیش پشوتن

  بها کنون زور کردن نیارد   اژدها به مردی شدم در دم

  کنید بخوانید و او را ستایش   کنید نیایشهمه پیش یزدان 

  نشمرد کزین پس کسی مان به کس   بگذرد مگر کاین بالها ز ما

  رهنمای که او بود بر نیکویی   خدای پشوتن بیامد به پیش

  429برداشتند همه در زمان دست   بگذاشتند نیایش ز اندازه
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برف را از  به این شکل با نیایش و دعای اسفندیار و پشوتن و سربازان، بادی نیکو وزیدن گرفت و سرما و

 کرد. برابر ایرانیان پراکنده 

ت و از این رو بزم پس از آن، اسفندیار و سپاهیانش دریافتند که تا رویین دژ ده فرسنگی بیشتر راه نمانده اس 

داد که ه او وعده و شادخواری آغاز کردند. اما در همین مقطع، گرگسار نیز به بزم فرا خوانده شد. اسفندیار ب

وان ایرانی دلخور رگسار که از پیروزیهای پیاپیِ پهلپس از فتح رویین دژ او را به حکومت آنجا بگمارد، اما گ

 بود، او را نفرین کرد و اسفندیار که خشمگین شده بود،

  گرگسار برآشفت با تنگدل   نامدار ز گفتار او تیز شد

  برش ز تارک به دو نیم شد تا   سرش یکی تیغ هندی بزد بر

  430بدگمان خور ماهیان شد تن   زمان اندربه دریا فگندش هم

این تنها تلفانی نبود که تورانیان پیش از جنگ دادند. چون در همین جا اسفندیار دو تورانیِ رهگذر را که گویا 

گشتند، پیدا کرد و از ایشان در مورد رویین دژ پرسید. آن نیز ساده دالنه هرچه در پی شکار در کوهها می

رساند. به این ترتیب، سفر پرماجرای اسفندیار به سرانجام  دانستند گفتند و بعد اسفندیار آنها را به قتلمی

دهد. شود که هفتمین خوانِ اسفندیار را تشکیل میرسید. از اینجا به بعد ماجرای گشودن رویین دژ آغاز می

اسفندیار پس از رسیدن به رویین دژ دریافت که تسخیر آنجا با سپاه کاری ناممکن است. از این رو بخشی از 

و شتران سپاه خود را با دیبا و جامه و زر و دینار آراست و هشتاد صندوق را که در یک دو نفر پنهان اسبان 

ی خود را عوض کرد و در قالب بازرگانی که مادرش ایرانی و پدرش شده بودند را بر آنها بار کرد. بعد جامعه
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سپ پیشکش کرد که دل او را به دست تورانی است، به رویین دژ گام نهاد و هدایایی چندان گرانبها به ارجا

 آورد و اجازه گرفت تا در جایی از شهر برای خود بازاری برپا کند. 

اسفندیار مدتی را در شهر بازرگانی کرد تا اعتماد مردم شهر را به خود جلب کند، و در همین حین بود که دو 

بردن آب از کاخ ارجاسپ خارج  خواهرش را دید که با حال نزار و در کسوت کنیزان، سبو به دوش برای

ی خود را از ایشان پنهان کرده بود، اما  همای از صدایش او را شناخت و به شدند. اسفندیار هرچند چهرهمی

این ترتیب با ضرباهنگی سریع، داستان به اوج خود نزدیک شد. در نهایت اسفندیار شبی ارجاسپ و سرداران 

همه خوب خوردند و نوشیدند، بر بام ارگ شهر شد و با آتش برای  بزرگش را به مهمانی دعوت کرد و وقتی

-تاختند، با مردانی که از صندوقچهسپاهیانش عالمتی ارسال کرد. آنگاه در حینی که ایرانیان به رویین دژ می

یتشان و هو "لو رفته"هایش بیرون آمده بودند، بر تورانیان تاخت و سرداران و پهلوانان بزرگی را که در مهمانی 

افشا شده بود، قتل عام کرد. به این شکل رویینه دژ گشوده شد، ارجاست و کهرم و پهلوانان بزرگ تورانی به 

 قتل رسیدند، و خواهران اسفندیار از بند رها شدند، و این گونه بود که هفت خوان اسفندیار به پایان رسید.

   

ترش، و آورده ترش، و شهرت افزوننه. ساختار هفت خوان رستم، با وجود رنگ آمیزی هنرمندا5

ی این ای شکل گرفته است که دربارهتردید بر مبنای کردارهای دالورانهشدنش پیش از ماجرای اسفندیار، بی

ی کی کاووس به مازندران و شکست پهلوان دینی بر سر زبانها بوده است. رستم، پس از سفر ماجراجویانه

شود. داستان هفت خوان رستم از آنجا ریتِ سهمگینِ رهاندن او گسیل میخوردنش از شاه مازندران، به مامو

اش، توصیف زیباییهای طبیعی و ثروت شود که کی کاووس در مجلسی از زبان رامشگر مازندرانیآغاز می

کرد تا آنجا را فتح کند. پس با وجود مخالفت سردارانش، و این سرزمین را شنید و عزم خود را جزم 
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کشید. اما شاه مازندران از حمایت دیوانِ نیرومندی برخوردار بود که بر زال، به آن قلمرو لشکر هشدارهای 

کرد و همه را در تاختند و سپهساالرشان، که دیو سپید نام داشت، با جادویی چشم ایرانیان را نابینا سپاه ایران 

فرستادند و از پهلوان ایرانی برای نجات تم کشید. آنگاه سرداران ایرانی پیکی به نزد زال و رسغاری به بند 

پیمود که هفت خطرِ گرفت و مسیری را خواستند. رستم، یک تنه راه مازندران را در پیش کی کاووس کمک 

 بزرگ در آن نهفته بود. ساختار این دشواریها با آنچه که در هفت خوان اسفندیار دیدیم کمابیش یکسان است.

رسید و گوری رد با شیری نیرومند بود. رستم به همراه رخش به دشتی سبز و خرم نخستین خوانِ رستم، نب

ای در ربود. در این میان شیری غول پیکر از بیشهکرد و آن را کباب کرد و خورد و بعد خواب او را در شکار 

کرد. ش حمله شد و با این تدبیر که با کشتن اسب، سوار را درمانده خواهد کرد، به رخآن نزدیکی خارج 

رخش هم از پای ننشست و او را با ضرب سم و دندان خویش از پای در آورد. به طوری که وقتی رستم از 

ی شیری در کنارش افتاده و رخش را بابت این که او را بیدار نکرده بود، مالمت خاست، دید الشهخواب بر 

 کرد.

  درود نیکه پیلی نیارست ازو    بود ی شیردرآن نیستان بیشه

  دلیر به سوی کنام خود آمد   شیر چو یک پاس بگذشت درنده

  برِ او یکی اسپ آشفته دید   دید بر نی یکی پیل را خفته

  دست چو خواهم سوارم خود آید به   شکست نخست اسپ را گفت باید

  زمان چو آتش بجوشید رخش آن   دمان سوی رخش رخشان برآمد

  اندرش همان تیز دندان به پشت   سرش بر دو دست اندر آورد و زد

  کرد ددی را بران چاره بیچاره   کرد همی زد بران خاک تا پاره
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  تنگ جهان دید بر شیر تاریک و   تیزچنگ چو بیدار شد رستم

  کارزار که گفتت که با شیر کن   هوشیار چنین گفت با رخش کای

  جنگجوی این مغفر من این گرز و   اوی اگر تو شدی کشته در چنگ

  431گران کمند کیانی و گرز   مازندران چگونه کشیدی به

 رستم پس از این مرحله، به دشتی بی آب و علف رسید و از گرما و تشنگی به جان آمد.

  خیر همی رفت بایست بر خیره   ناگزیر یکی راه پیش آمدش

  کار ز گرما و از تشنگی شد ز   سوار پی اسپ و گویا زبان

  مست همی رفت پویان به کردار   دست پیاده شد از اسپ و ژوپین به

  آنگهی سوی آسمان کرد روی   رهی همی جست بر چاره جستن

  سر همه رنج و سختی تو آری به   دادگر چنین گفت کای داور

  من بدان گیتی آگنده کن گنج   من گرایدونک خشنودی از رنج

  زینهار شاه کاووس را دهد   کردگار بپویم همی تا مگر

  خدیو آزار گیهانگشاید بی   دیو هم ایرانیان را ز چنگال

  تواند پرستنده و بندگان   تواند گنهکار و افگندگان

  شد که از تشنگی سست و آشفته   شد تن پیلوارش چنان تفته

  چاک زبان گشته از تشنگی چاک   خاک بیفتاد رستم بر آن گرم

                      
 .303-293شاهنامه، داستان هفت خوان رستم:  431
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  زمین بپیمود پیش تهمتن   نیکوسرین همانگه یکی میش

  کجاست بدل گفت کابشخور این   خاست ازان رفتن میش اندیشه

  روزگار فراز آمدست اندرین   کردگار همانا که بخشایش

  خاست به زور جهاندار بر پای   راست بیفشارد شمشیر بر دست

  پالهنگ گرفته به دست دگر   چنگ بشد بر پی میش و تیغش به

  432رسید چو میش سراور بدانجا   پدید بره بر یکی چشمه آمد

 به این شکل، خوان دوم با یاری میشی که راهِ آبشخوری را به رستم نمود، پشت سر نهاده شد. 

موده بود و شستن خوان سوم رستم، نبرد با اژدهایی کوه پیکر بود. رستم پس از نوشیدن از آبی که میش به او ن

 سر و تن، به نخجیر پرداخت و شکاری به سیخ زد و خورد و شبانگاه به خواب رفت. 

  جفت که با کس مکوش و مشو نیز   گفت تهمتن به رخش سراینده

  جنگجوی تو با دیو و شیران مشو   بپوی اگر دشمن آید سوی من

  433شب چمان و چران رخش تا نیم   لب بخفت و بر آسود و نگشاد

پایید، دو ا میربه ناگاه اژدهایی که در آن نزدیکی کنام داشت، به سویش بیرون آمد و رخش که هوشیارانه او 

دلیل بیدار رستم رخش را بابت بیبار رستم را از خواب بیدار کرد و هربار اژدها در تاریکی پنهان شد و 

 کردنش سرزنش کرد. 

  رها کزو پیل گفتی نیابد   اژدها ز دشت اندر آمد یکی

                      
 .324-308شاهنامه، داستان هفت خوان رستم:  432
 .344-342شاهنامه، داستان هفت خوان رستم:  433
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  راه نکردی ز بیمش برو دیو   آرامگاه بدان جایگه بودش

  دید بر او یکی اسپ آشفته   دید بیامد جهانجوی را خفته

  آرمید جایگاهکه یارد بدین    پدید پر اندیشه شد تا چه آمد

  نر ز دیوان و پیالن و شیران   گذر نیارست کردن کس آنجا

  اژدها ز چنگ بداندیش نر   رها همان نیز کامد نیابد

  جوی دوان اسپ شد سوی دیهیم   روی سوی رخش رخشنده بنهاد

  دم چو تندر خروشید و افشاند   سم همی کوفت بر خاک رویینه

  شد سر پر خرد پر ز پیکار   شد تهمتن چو از خواب بیدار

  ناپدید شد آن اژدهای دژم   بنگرید به گرد بیابان یکی

  کرد ازان کاو سرخفته بیدار   کرد ابا رخش بر خیره پیکار

  برون ز تاریکی آن اژدها شد   اندرون دگر باره چون شد به خواب

  پخش همی کند خاک و همی کرد   رخش به بالین رستم تگ آورد

  زرد برآشفت و رخسارگان کرد   مرد دگرباره بیدار شد خفته

  ندید بجز تیرگی شب به دیده   بنگرید بیابان همه سر به سر

  نهفت که تاریکی شب بخواهی   گفت بدان مهربان رخش بیدار

  شتاب به بیداری من گرفتت   خواب سرم را همی باز داری ز

  تیز سرت را ببرم به شمشیر   خیزرست بار سازی چنینگر این

  گران کشم ببر و شمشمیر و گرز   مازندران پیاده شوم سوی
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  434برش ز ببر بیان داشت پوشش   سرش سیم ره به خواب اندر آمد

فادار به ودر بار سوم رستم با هشدار رخش برخاست و اژدها را دید و با او درآویخت. این بار هم رخشِ 

کند و سرش را  کتف اژدها را با دندان درید و به این ترتیب رستم توانست بر او غلبهیاری سوار خود آمد و 

 از تن جدا کند.

  بدم همی آتش افروخت گفتی   بغرید باز اژدهای دژم

  پهلوان نیارست رفتن بر   آنزمان چراگاه بگذاشت رخش

  بود کش از رستم و اژدها بیم   بود دلش زان شگفتی به دو نیم

  دوید چو باد دمان نزد رستم   نارمید از بهر رستم دلشهم 

  چاک ز نعلش زمین شد همه چاک   خاک خروشید و جوشید و برکند

  دستکش یبرآشفت با باره   خوش چو بیدار شد رستم از خواب

  زمین که پنهان نکرد اژدها را   آفرینجهان چنان ساخت روشن

  برکشید سبک تیغ تیز از میان   بدید برآن تیرگی رستم او را

  کارزار زمین کرد پر آتش از   بغرید برسان ابر بهار

  کام کزین پس تو گیتی نبینی به   نام بدان اژدها گفت بر گوی

  تن روانت برآید ز تاریک   من نام بر دستنباید که بی

  رها که از چنگ من کس نیابد   اژدها چنین گفت دژخیم نر

                      
 .364-345شاهنامه، داستان هفت خوان رستم:  434
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  منست بلند آسمانش هوای   منست از دشت جایصداندرصد 

  خواب ستاره نبیند زمینش به   عقاب نیارد گذشتن به سر بر

  گریست که زاینده را بر تو باید   چیست بدو اژدها گفت نام تو

  نیرمم ز دستان و از سام و از   رستمم چنین داد پاسخ که من

  بسپرم زمین به رخش دالور   لشکرم وربه تنها یکی کینه

  رها نیامد به فرجام هم زو   اژدها برآویخت با او به جنگ

  تاجبخش کزان سان برآویخت با   رخش چو زور تن اژدها دید

  گرفت بلند اژدها را به دندان   شگفت بمالید گوش اندر آمد

  دلیر برو خیره شد پهلوان   شیر بدرید کتفش بدندان چو

  برش فرو ریخت چون رود خون از   سرش بربزد تیغ و بنداخت از 

  بردمید یکی چشمه خون از برش   ناپدید زمین شد به زیر تنش

  دم نگه کرد برزد یکی تیز   دژم چو رستم برآن اژدهای

  خاک روان خون گرم از بر تیره   پاک بیابان همه زیر او بود

  بخواند همی پهلوی نام یزدان   بماند تهمتن ازو در شگفتی

  435نجست جهان جز به زور جهانبان   بشست به آب اندر آمد سر و تن

                      
 .391-365شاهنامه، داستان هفت خوان رستم:  435
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ون آورد و چهارمین خوان رستم، آن بود که به منزلی رسید زیبا و خرم و بساطی دید آراسته پس سازی بیر

رفت.  به نزدش به خواندن و نواختن پرداخت. تا آن که زنی جادوگر که مقیم آنجا بود، در قالب زنی زیباروی

 برد، تا آن که در میان سخنانش، ایزد را ستایش کرد:رستم ابتدا به او گمان بد نمی

  چهر هتر گشت جادو بدگرگونه   مهر چو آواز داد از خداوند

  نداشت زبانش توان ستایش   نداشت روانش گمان نیایش

  بنگرید تهمتن سبک چون درو   شنید سیه گشت چون نام یزدان

  ببند سر جادو آورد ناگه   کمند از باد خمبینداخت 

  روی نمایگونه کت هست ببدان   بگوی بپرسید و گفتش چه چیزی

  گزند پر آژنگ و نیرنگ و بند و   کمند یکی گنده پیری شد اندر

  436کرد دل جادوان زو پر از بیم   کرد میانش به خنجر به دو نیم

 به اسفندیار، بر زن جادو غلبه کرد.به این شکل رستم نیز با ساختاری شبیه 

اش با دشتبانی بود که بر سر راه او منزل داشت و فرزندی دالور به نام اوالد پنجمین خوانِ رستم، درگیری

ای پرشمار. رستم به رسم همیشگی، پس از پیروزی در یک خوان، به خورد و خواب داشت و اهل و قبیله

دانست، برای خود بچرد. اما دشتبانی که آن منطقه را قلمرو خود میپرداخت و رخش را در دشت رها کرد تا 

با دیدن رخش خشمگین شد و به نزد رستم رفت و او را بیدار کرد و به اقامتش در آن دشت خرده گرفت. 

تابید، بی آن که حرفی به او بزند، دست زد و گوشهای مرد را از جا رستم هم که مزاحمت دشتبان را برنمی

                      
 .424-418  شاهنامه، داستان هفت خوان رستم: 436
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ر کف دستش نهاد. دشتبان که از این هشدار خشونت آمیزِ او ترسیده بود، با گوشهایی کنده شده به کند و د

ی خود را به نبرد با رستم فرا خواند. این دشتبان پسری داشت به نام اوالد، خانه گریخت و فرزندان و طایفه

 که دالور و نامدار بود و رهبری این دسته را بر عهده داشت.

  شگفت غریوان و مانده ز رستم   برگرفت گوش راسبک دشتبان 

  جوان یکی نامجوی دلیر و   پهلوان بدان مرز اوالد بد

  گوش پر از خون به دستش گرفته دو   خروش بشد دشتبان پیش او با

  کاله پلنگینه جوشن از آهن   سیاه بدو گفت مردی چو دیو

  437جوشنست وگر اژدها خفته بر   آهرمنست همه دشت سرتاسر

 اوالد با یارانش در دشت تاختند و به رستم رسیدند. 

  نشان بدان سو که بود از تهمتن   سرکشان عنان را بتابید با

  روی تهمتن سوی رخش بنهاد   جنگجوی چو آمد به تنگ اندرون

  438میغ کشید و بیامد چو غرنده   تیغ نشست از بر رخش و رخشنده

مار از روزگار ای که میان ایشان رد و بدل شد، دست به شمشیر بردند و رستم دپهلوانانهپس از الف و رجزِ 

 ایشان بر آورد. 

  خام بیاویخت از پیش زین خم   نیام نهنگ بال برکشید از

  خره همه رزمگه شد ز کشته   بره چو شیر اندر آمد میان

                      
 .448-445  شاهنامه، داستان هفت خوان رستم: 437
 .447-455  شاهنامه، داستان هفت خوان رستم: 438
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  چهار تنهمی یافت از تن به یک    خوار به یک زخم دو دو سرافگند

  گسترید سر سرکشان زیر پی   آورید سران را ز زخمش به خاک

  غار پراگنده گشتند بر کوه و   سوار در و دشت شد پر ز گرد

  خم کمندی به بازو درون شصت   دژم همی گشت رستم چو پیل

  شد به کردار شب روز تاریک   شد به اوالد چون رخش نزدیک

  سرفراز به خم اندر آمد سر   دراز بیفگند رستم کمند

  برنشست بپیش اندر افگند و خود   ببست از اسپ اندر آمد دو دستش

  بن ز کژی نه سر یابم از تو نه   سخن بدو گفت اگر راست گویی

  بید همان جای پوالد غندی و   سپید نمایی مرا جای دیو

  پی کسی کاین بدیها فگندست   کی به جایی که بستست کاووس

  کاستی نیاری به کار اندرون   راستی نمایی و پیدا کنی

  مازندران بگردانم از شاه   گران من این تخت و این تاج و گرز

  بکار ار ایدونک کژی نیاری   شهریار تو باشی برین بوم و بر

  چشم بپرداز و بگشای یکباره   خشم بدو گفت اوالد دل را ز

  همان بیابی ز من هرچ خواهی   جان تن من مپرداز خیره ز

  نوید نمایم من این را که دادی   سپید ی بید و دیوترا خانه
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  439راه بگویم ترا یک به یک شهر و   شاه به جایی که بستست کاووس

ده کرد که او به این ترتیب، اوالد پذیرفت تا راهنمایی رستم را بر عهده بگیرد و در مقابل رستم وع 

کرد و او را نمازندران منصوب کند. با این وجود، درست مانند گرگسار، رستم به او اعتماد را به پادشاهی 

 .کرددید، با او مشورت میبرد و فقط در مواقعی که الزم میهمچنان با دست بسته به همراه می

ژنگ بود. ام ارنبه این شکل، رستم با اوالد به ششمین خوان گام نهادند، که نبرد با دیوی نیرومند به  

د که کی کاووس شاین دیو به همراه سپاهیان بسیارش، نگهبانی راهی را بر عهده داشتند که به شهری منتهی می

 در آن به بند کشیده شده بود. رستم نخست اوالد را به درختی بست، و بعد 

  نامجوی چو آمد بر لشکر   روی به ارژنگ ساالر بنهاد

  کوه گفتی بدرید دریا و تو   گروه یکی نعره زد در میان

  غریو چو آمد به گوش اندرش آن   دیو برون آمد از خیمه ارژنگ

  گشسپ بیامد بر وی چو آذر   اسپ چو رستم بدیدش برانگیخت

  شیر سر از تن بکندش به کردار   دلیر سر و گوش بگرفت و یالش

  انجمن بینداخت ز آنسو که بود   تن پر از خون سر دیو کنده ز

  اوی بدریدشان دل ز چنگال   اوی چو دیوان بدیدند گوپال

  جست پدر بر پسر بر همی راه   رست نکردند یاد بر و بوم و

  انجمن بپردخت یکباره زان   پیلتن برآهیخت شمشیر کین

                      
 .484-466  شاهنامه، داستان هفت خوان رستم: 439
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  اسپروز بیامد دمان تا به کوه   فروزگیتی چو برگشت پیروز

  بلند درختینشستند زیر    کمند ز اوالد بگشاد خم

  شاه به شهری کجا بود کاووس   راه تهمتن ز اوالد پرسید

  راهجوی پیاده دوان پیش او   روی چو بشنید ازو تیز بنهاد

  رخش خروشی برآورد چون رعد   تاجبخش چو آمد به شهر اندرون

  روزگار که بر ما سرآمد بد   شهریار به ایرانیان گفت پس

  440خروش روان و دلم تازه شد زان   گوش خروشیدن رخشم آمد به

ایی ایشان تنها زمانی به این ترتیب، رستم کی کاووس و سربازان ایرانی را از بند رهاند. اما خبردار شد که نابین

الد که همچنان شان بچکانند. پس به همراه اوشود که چند قطره از خون جگر دیو سپید را در چشماندرمان می

 کردند. راهِ غاری را در پیش گرفت که دیو سپید و پیروانش در آن زندگی میراهنمایش بود، 

  نام بغرید چون رعد و برگفت   نیام برآهیخت جنگی نهنگ از

  کرد سران را سر از تن همی دور   گرد میان سپاه اندر آمد چو

  ننگ نجستند با او یکی نام و   جنگ ناستاد کس پیش او در به

  نیاویختند به آورد با او   بگریختند و رهش باز دادند

  شید بیامد به کردار تابنده   سپید وزان جایگه سوی دیو

  ناپدید تن دیو از تیرگی   دید به کردار دوزخ یکی غار

                      
 .535-520شاهنامه، داستان هفت خوان رستم:  440
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  گریغ نبد جای دیدار و راه   تیغ زمانی همی بود در چنگ

  آرمید زمانی بران جایگه   ندید ازان تیرگی جای دیده

  بجست درآن جای تاریک لختی   بشست مژگان بمالید و دیدهچو 

  ناپدید سراسر شده غار ازو   دید به تاریکی اندر یکی کوه

  اوی جهان پر ز پهنای و باالی   موی به رنگ شبه روی و چون شیر

  از آهنش ساعد ز آهن کاله   سیاه سوی رستم آمد چو کوهی

  نشیب کامد به تنگی بترسید   ازو شد دل پیلتن پرنهیب

  میان یکی تیغ تیزش بزد بر   برآشفت برسان پیل ژیان

  اوی بینداخت یک ران و یک پای   اوی ز نیروی رستم ز باالی

  دژم چو پیل سرافراز و شیر   هم بریده برآویخت با او به

  زمین همی گل شد از خون سراسر   ازین همی پوست کند این از آن آن

  جاودان امبماند به من زنده   جان رستم گر امروز به دل گفت

  ناامید که از جان شیرین شدم   سپید همیدون به دل گفت دیو

  رها بریده پی و پوست یابم   اژدها گر ایدونک از چنگ این

  نبینند نیزم به مازندران   مهتران نه کهتر نه برتر منش

  نوید دل را بدینسانهمی داد    سپید همی گفت ازین گونه دیو

  کین بکوشید بسیار با درد و   آفرینجان تهمتن به نیروی

  زیر به گردن برآورد و افگند   شیر بزد دست و برداشتش نره
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  کشید جگرش از تن تیره بیرون   فرو برد خنجر دلش بردرید

  441بود جهان همچو دریای خون گشته   بود همه غار یکسر پر از کشته

رستاد و فاین شکل هفت خوان رستم نیز پایان یافت. او جگرگاه دیو سپید را به نزد کی کاووس به  

تی کی در نهایت وق به این ترتیب ایرانیان بار دیگر بینا شدند و نبرد خود را با شاه مازندران از سر گرفتند.

 .ا به اوالد سپردکاووس بر این قلمرو چیره شد، چنان که رستم عهد کرده بود، پادشاهی آنجا ر

 

د نخست . برای درک ژرفتر آنچه که در قالب هفت خوان رستم و اسفندیار در شاهنامه آمده، بای6 

 این دو را با هم مقایسه کنیم.

 ها با هم شباهت دارند:هفت خوان رستم و اسفندیار از این جنبه

 است.نخست: در هردو مورد، ابرپهلوانی زورمند و دالور قهرمانِ داستان 

 گذارد.ی دشوار را پشت سر میدوم: در هردو، قهرمان داستان هفت مرحله

 سوم: هدفِ قهرمان در هردو، نجات دادنِ کسی دیگر است که در دست دشمنی نیرومند اسیر شده.

پهلوانِ د با دخالت شود که بایی بروز بالیی میچهارم: در هر دو مورد کردار پادشاهی ناخردمند و کژرفتار مایه

ی به قدرت بوده ی اصلی اشتباه این شاهِ نابخرد، شوق دستیاببزرگی رفع و رجوع شود. در هر دو مورد انگیزه

د گشتاسپ است. در مورد کاووس میل به پیشی گرفتن از جمشید و کیومرث از راه فتح مازندران، و در مور

 شود.هی میماندن مرزهای ایران زمین منت میل به حفظ تاج و تخت که به زندانی شدن اسفندیار و بی دفاع

                      
 .598-573 شاهنامه، داستان هفت خوان رستم: 441
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 شود.گذرد به تنهایی با خطرهای آن روبرو میپنجم: در هردو مورد، کسی که از هفت خوان می

ها مشترک است: نبرد با شیر، نبرد با اژدها، نبرد با زنی جادوگر که در واقع زشت ششم: این موارد در خوان

ای با اقلیم ناگوار )سرمای شدید برای اسفندیار و ه، گذار از منطقهاست اما خود را به صورتی زیبا آراست

گرمای شدید برای رستم(، و در نهایت چیرگی بر دشمنی قوی پنجه که سردار و سپهساالر نیز هست )ارجاسپ 

 و دیو سپید(.

اقتدار شاه ی یعنی بخشی که زیر سیطره –هفتم: مکانِ هفت خوان، در هر دو مورد در مرزهای قلمرو ایران 

قرار دارد. در مورد رستم این هفت خوان در سرزمین مازندران و در مورد اسفندیار در مرزهای توران  -است،

افتد. در هر دو مورد، سرزمینهای یاد شده با وجود برخورداری از فرهنگی ایرانی، از موجوداتی اتفاق می

 شاه ایران هستند.اند که دشمن انباشته شده -دیوان و تورانیان –خو دشمن

نبرد با دشمن و از سر گذراندن  –ی سختی ها به یک دورههشتم: در هردو مورد ساختار هریک از خوان

شود. فردوسی حتی در یک مورد هم از تقسیم می -بزم و شکار و خفتن –ی آسایش و یک دوره -مخاطره

اند، کوتاهی نکرده پرداختهیدن و خوردن میاشاره به این که پهلوانان پس از گذراندن آزمونی دشوار به خواب

 است. 

کند. در هردو مورد شود و نقش راهنما را ایفا مینهم: در هر دو مورد یکی از مردمانِ سرزمینِ دشمن اسیر می

های سودمندی شود و به ایشان راهنماییاین راهنما با دستان بسته و همچون اسیری با پهلوان داستان همراه می

 کند.می

شان از او کنند و بابت پیروزیدهم: در هر دو مورد پهلوانان پس از چیرگی بر دشواریها ایزد را یاد می

 کنند. سپاسگذاری می
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یان سپهساالرشان یازدهم: در هر دو مورد پهلوان در هفتمین خوان به تنهایی به میان قلمرو دشمن و میان سپاه

 رود. می

بند ممکن  کشته شدنِ سپهساالرِ دشمن است که رهایی کامل آن فردِ در دوازدهم: در هردو مورد، تنها با

ر همای و شود. در مورد کی کاووس خون جگر دیو سپید برای بینا شدنش الزم است، و در مورد اسفندیامی

 آفرید در کاخِ ارجاسپ در بند هستند. به

فریدن داستان آفرض کرد که فردوسی در توان با اطمینانی به نسبت زیاد، بر اساس این دوازده بند، می 

ه یکی نماد اش، کی حماسههفت خوان، از الگویی یگانه بهره جسته است، و در مورد دو ابرپهلوان برگزیده

یت کرده ی دین زرتشتی است، روایتهایی دلکش را بر اساس این چارچوب رواملیت ایرانی و دیگری نشانه

، نخستین روایتِ دهد، داستانهای هفت خوانی که بازخوانی کردیمنشان می است. تا جایی که متونِ امروزینِ ما

 توان تشخیص داد. های ایرانی است. هرچند قدمت آنها را به درستی نمیمشابه در حماسه

 

ردوسی توان طرح کرد. نخستین و مهمترین پرسش آن که ف. در مورد هفت خوان، پرسشهایی را می7 

 ته است؟ده است؟ آیا آن را از پیش خود برساخته، یا آن را از جایی وام گرفاین الگو را از کجا آور

در میان پژوهشگران معاصر، چند تنی به شباهت هفت خوان با مناسک رازآمیز مهرپرستانه از یکسو، و هفت 

به  اند. به تازگی نیز هاشم رضی در گردآوریی معنوی در عرفان ایرانی تاکید کردهشهر عشق و هفت مرتبه
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و بنابراین ما را از پرداختن به جزئیات در  442نسبت جامعی آرای مهم در این باره را در کتابی فراهم آورده

 نیاز ساخته است. این زمینه بی

های بسیار دور در ای، از گذشتهی بحث آن است که ساختاری مشابه با هفت خوانِ شاهنامهخالصه 

مورد یکی از آیینهای کهن ایرانی وجود داشته است. این آیین، که دین مهرپرستی یا آیین میتراست، بر محور 

استوار شده است.  -که بعدها ماهیتی جنگاور هم پیدا کرد، –پرستش خورشید و خدای عهد و پیمان 

ها یعنی هیتی–ها های باقی مانده از آریاییمهرپرستی، دینی بسیار باستانی است که ردپایش را در نخستین کتیبه

یا . نام مهر، میترا، 443توان یافتمی -هایی که در قرن هفدهم پ.م به آناتولی و شمال عراق کوچیدند،و میتانی

توان دید، و یکی از یشتهای مهم میثره را در ریگ ودا، اوستا، و سایر متون کهن هند و ایرانی نیز فراوان می

اوستا نیز مهریشت نام دارد. در این میان غیاب نام مهر در گاهان، و خالی بودن جایش در میان شش امشاسپند، 

ی آن است که در زمان این نشانه -انی کردن گاواز جمله قرب –و مخالفت زرتشت با برخی از آیینهای مهری 

پیامبر باستانی، دین مهر مهمترین نیروی دینیِ جاری در میان قبایل آریاییِ چندخداپرست و رقیب اصلی دین 

زرتشتی بوده است. مری بویس حتی معتقد است اهورامزدا در ابتدای کار همان وارونای هند و ایرانی کهن 

 .444شده استیاور مهر محسوب می بوده و جفت و همراه و

ی دینیِ موسوم به مغان، که بعدها در قالب انجمن مرموز شواهد زیادی وجود دارد که قبیله یا طبقه 

مغان به شکل نیرویی تاثیرگذار در عصر هخامنشی و اشکانی عمل کردند، و در نهایت در عصر ساسانی به 

                      
 .1371رضی،  442
 .1385یوول،  443

444 Boyce, 2001. 
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ی ی سازمان یافتهاند. از آنجا که نخستین حلقهمهرپرست بودهای اقتداری سیاسی دست یافتند، در اصل طایفه

مبلغان زرتشتی هم همین مغان بودند، دور از ذهن نیست اگر بپذیریم این گروهِ مهرپرست در زمانی دوردست، 

پیروی از زرتشت را برگزیدند، اما آن را با آیینهای مهری درآمیختند و به این ترتیب است که در اوستای نو 

تردید در شود. این تلفیق میان آیین زرتشتی و مهری بیر به صورت عنصری نیرومند و برجسته احیا میمه

زمانی پیش از عصر هخامنشیان و احتماال در دوران ماد که نیروی سیاسی واحدی بر شمال غربی و شمال 

و تمام نبود و تا دیرزمانی شد، انجام پذیرفته است. به هر حال، این اتحاد کامل شرقی ایران زمین حاکم می

 ایم.مغانِ مهرپرست و زرتشتیان راست دینِ هوادار مهرزدایی از دین را داشته

به هر صورت، چند چیز در مورد آیین مهری آشکار است. نخست آن که این دین، خصلتی مردانه،  

ر آن وجود داشته است. پنهانی، و رازورزانه داشته است، و عناصری از آیینهای کهن شمنی و مراسم تشرف د

ی ی دین میترایی هستند. استعارهدانیم که بخش مهمی از مفاهیم عرفانی ایرانی، در حقیقت دنبالههمچنین می

، میراثی است "مهر"نور در برابر ظلمت، عهد الست، و از همه مهمتر ارتباط انسان و خداوند در قالب عشق و 

 انده است.که از مهرپرستان دیرینه برای ما باقی م

دومین نکته آن که آیین مهر، به ویژه در میان قبایل ایرانی کوچگردی که شهرنشینی پیشه نکرده بودند،  

بسیار رواج داشته است. سکاها و ماساگتها و سرمتها و سایر قبایل ایرانی رمه دار، عمدتا تا عصر ساسانی دین 

ده بودند. به همین دلیل هم قبایل پارتی که در واقع زرتشتی را نپذیرفته بودند و همچنان مهرپرست باقی مان

ای از همین سکاهای کوچگرد بودند، تعصب زرتشتی چندانی نداشتند و به طور خاص به مهر ارادت شاخه

 دادند، چندان که نام چهار تن از شاهانشان مهرداد است. نشان می

ی پهلوانیِ در شاهنامه، که زنجیره "یستانیجریانِ س"های پهلوانی مربوط به پیش از این گفتیم که روایت

اند، و به همین شود، در واقع به همین قبایل تعلق داشتهنریمان و سام و زال و رستم و فرامرز را شامل می
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اند. این تعارض پهلوانان سیستانی با پهلوانان دین و غیرزرتشتی نموده شدهدلیل هم این پهلوانان در شاهنامه بی

ی رستم و اسفندیار به اوج هایش هستند، در رزمنامهکه اسفندیار و کیانیان آغازگاه –شاهی رسمی و شاهن

 رسد، و به زودی خواهیم گفت که درگیری این دو نیز خصلتی دینی دارد.خود می

سومین نکته در مورد آیین مهری آن است که این دین با وجود قدمت بسیار بسیار زیادش، که تا  

دوم پیش از میالد، یعنی چهار هزار سال پیش، قابل ردیابی است، سرسختی و پایداری زیادی ی اوایل هزاره

 –ای وسیع های فراوانی از آن صورت گرفته است. خودِ آیین مهری، در گسترههم به خرج داده و وامگیری

رواج داشته  -پا،از قبایل سکای مقیم ورارود و مرزهای مغولستان گرفته تا قبایل سلت و سکاهای مقیم ارو

دانیم که امپراتوران اند، می، و گذشته از شاهان اشکانی که برخی از ایشان به احتمال مهرپرست بوده445است

روم نیز در مقطعی مهرپرست شدند. به طوری که در زمان ظهور مسیحیت، آیین مهرپرستی مهمترین رقیب 

زرتشتی پدیدار شده -ای میتراییکه در زمینهشد، و خودِ ظهور مسیح نیز روایتی است مسیحیت تلقی می

 . 446است

ورزید، یولیانوس کرد و با مسیحیت دشمنی میآخرین امپراتور روم که آیینهای دینی کهن رومی را تبلیغ می

شد و خود یک کاهن مرتد است که به خاطر اصرارش در برگزاری مراسم مهری با لقب گاوکش شناخته می

اند. چنان که مسیحیت از نظر . آیینها و ادیان دیگر نیز از مهرپرستی بسیار وام گرفته447ی میترایی بودبلندپایه

البته با  –ای از مهرپرستی ساختار و مراسم و حتی لباسِ روحانیون و سلسله مراتب به صورت زیرشاخه

                      
 .1385دیویدسون،  445

446 Whitman, 1933. 
447 Smith, 1995. 
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مانوی و مزدکی تا کند. ردپای نشانگان مهرپرستانه را در آیینهای جلوه می -محتوای کامال متمایزِ سامی

توان دید، که پرداختن به آن بحثی دیگر حدودی، و در عرفان ایرانی و اسالمی با روشنی و شدت بسیار می

 طلبد.را می

چهارمین نکته در مورد آیین مهر، آن که در آن سلسله مراتبی از رازآموزی وجود داشته است. یعنی  

اند و پس از عبور از یک مرحله، طی گرفتهپایگانی قرار میمهرپرستان بسته به مهارتها و دانش خویش، در 

کردند و به این ترتیب در سلسله مراتب ی بعدی را تجربه میمراسمی مخفیانه و رازآمیز، گذار به مرحله

یافتند. جزئیات مناسک مهرپرستانه به دلیل مخفی بودنِ این آیینها، به درستی روشن رازآموختگی ارتقا می

ی گذار اما تقریبا تردیدی وجود ندارد که شمار این پایگان هفت تا بوده، و بنابراین هفت مرحله نشده است،

ی رازآموختگی در آن وجود داشته است. بر مبنای مستندات موجود در نیز برای تشرف به باالترین مرتبه

ی باالتر، با هفت مرحله به مرتبهدانیم که گذار از یکی از ادبیات ایرانی و بقایای بازمانده در اسناد رومی می

. مراسمی که در جریان آن مهرپرستِ در حال 448گرفته استاجرای مراسمی رازورزانه و پنهانی انجام می

تر پذیرفته ی اعضای بلندپایهگذرانده و پس از اثبات شایستگی خود، درحلقهتشرف آزمونی دشوار را از سر می

 شده است. می

ک خورشید و در روم به ترتیب با نامهای کالغ، همسر، سرباز، شیر، پارسی، پی ی میترایی،هفت پایه 

ود که در ای بی کالغ، به نوآموزان مهرپرست اختصاص داشت. کالغ همان پرندهشد. مرحلهپدر شناخته می

  شد.یمی او آغاز کرد و مراسم قربانی گاو با اشارهاساطیر مهری پیام خدایان را به مهر ابالغ می

                      
448 Beck, 2000. 
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ن نماد شفا عالمت کسی که در این مرحله قرار داشت، عصایی بود که دو مار به دور آن پیچیده بودند و ای

ی المت ویژهعشد و ( نامیده مییافتنِ نوآیین از دردِ روزمرگی بود. این عصا در یونان کایدئوس )

هر حال در  اند و درهرمز مربوط دانستههرمس، خدای پیمان و تجارت )و دزدی!( بود، که برخی نامش را با 

 کی است. مورد پیوندش با مراسم رازآمیز شرقی تردیدی وجود ندارد. امروزه، همین عصا عالمت دانش پزش

ود که گویی شد و مراسم گذار آن به شکلی بی همسر، به عقد عرفانی نوآموز با خدای مهر مربوط میمرحله

مانده است و به  ندد. این مراسم همان است که در آیین رهبانیت مسیحی باقیبنوآموز با میترا عقد ازدواج می

واج مقدس راهبان و کشیشان با در قالب ازد -اش وجود نداشتهکه در اصلِ میترایی –طلبانه  شکلی ریاضت

 ثبیت شده است. ت -که در اصل مراسمی مانوی است –شان برای تجرد مسیح و عهد بستن

کند. پله در سلسله مراتب مهرپرستی است، به خاستگاه نظامی این آیین اشاره میسرباز، که سومین  

دانیم مهرپرستی دینِ محبوب جنگاوران و سرداران بوده است و پراکنده شدنش در روم نیز از چرا که ما می

تا دیر زمانی  شدند، ممکن گشته است. در ایران نیز مهرمجرای سربازان ایرانی که اسیر شده و به روم برده می

ی ارتشتار نفوذی تمام یافت و پس از اسالم که این طبقه منقرض در میان طبقه -حتی تا پایان دوران ساسانی –

ی کهنش شد، در وارثانش به شکل آیینهای عیاری و فتوت و جوانمردی بازسازی شد، و نمودهای مهرپرستانه

که زورخانه  –ی این جریان فرهنگی در ایران امروز را به عریانی نمایش داد، چندان که واپسین بازمانده

 .449در اصل نوعی معبد میترایی است -باشد،

                      
 .1355بهار،  449



525 

 

ای از زرتشت بوده ی شیر، با آتش و مراسم افروختن آتش پیوند داشت که شاید وامگیریمرحله 

پارسی بوده که نماد آن  تر از او در این مورد محسوب شود. پس از آن مرحلهباشد، یا بقایای آیینهایی دیرینه

های بوده است. این مرحله که یکی ازممتازترین مرتبه -شبیه سربازان هخامنشی–مردی با لباس پارسی 

شده است. عالمت کسی داده، با مفهوم راز پیوند داشته و به آیینهای شب مربوط میمهرپرستی را تشکیل می

 شده است. که نمادی از هالل ماه محسوب میشده، برگرفتن داس بوده، که در آن پایه مشرف می

ی پیک خورشید است که در کلیسای کاتولیک نمادها و لباسهایش با دقتی در خور توجه در پس از آن مرحله

شده است. لقبی که ی مهرپرستی، پدر یا بابا نامیده میها باقی مانده است. واالترین پلهی کاردینالقالب طبقه

خورد، و لقب امروزین رهبر بسیار به چشم می -از همه مشهورتر بابا طاهر عریان –در میان عرفای ایرانی 

 ای از آن است. بازمانده -پاپ-ها کاتولیک

با  -که خود نه سال مانوی بود، –که بعدها با سازماندهی سنت آگوستین –ناگفته نماند که مسیحیان رومی 

را اختیار  -یعنی مهرپرستان–تقریبا تمام ساختار و رمزگانِ رقیبان خویش  -عنوانِ کاتولیک شناخته شدند،

کردند، و در مقابل محتوای مسیحی خود را در آن دمیدند. یعنی آیین مهری که بر مبنای آزادی اراده و عهد و 

ای از نمادهای جذاب میترایی فرو کاسته ار بود، در رومِ مسیحی به پوستهپیمان میان انسان و خدایان استو

 کرد.وار و مبتنی بر اطاعت محض از خداوندی قهار را پنهان میشد، که محتوای مسیحیِ برده

ی ی باختری خود، برای مدتی به دینِ ویژهشود که آیین مهرپرستی در توسعهبا این شرح، معلوم می 

و در نهایت امپراتوران روم تبدیل شد، و پس از دو قرن اقتدارِ بی چون و چرا، توسط مسیحیتی  سربازان رومی،

 کرد، منقرض شد.گرفت و محتوایش را طرد میکه رمزگانش را وام می

مهرپرستی در زادگاه خاوری خود، اما، سرنوشتی بسیار متفاوت یافت. تاکید مهرپرستان بر رازورزانه بودنِ 

دادند، باعث شد تا مهرپرستی در ایران زمین هارتی که مغان در تلفیق آرای گوناگون به خرج میدینشان، و م
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به سادگی با آیینهای دیگر چفت و بست شود. نخستین ترکیب نیرومند و موفق در این مورد، چنان که گفتیم 

دود قرن سوم پ.م شد، که به قدری پیش رفت که از حگری مربوط میبه درآمیختگی مهرپرستی و زرتشتی

ی توان از فلسفهآمیزِ آیین مهری، محتوایش را به سادگی نمیی صوری و مناسکبه بعد، گذشته از جنبه

 زرتشتی تفکیک کرد. 

پس از ظهور اسالم، دومین ترکیب نیرومند در این جریان فرهنگی پدیدار شد. این تلفیق احتماال در قرن 

باشد، و همان بود که تصوف ایرانی و عرفان اسالمی را رقم زد.  چهارم هجری به شکلی پخته منتهی شده

و به ویژه در خراسان با هم گره خوردند  –ای که در این قرنِ مهم در ایران زمین نشان دادن جریانهای فرهنگی

بر این ی هویت ایرانی جدید ما را بر ساختند، به بحثی مفصل و مستقل نیاز دارد. تنها در اینجا باید و شالوده

نکته تاکید کنم که مهرپرستی یکی از آیینها و جریانهای فرهنگی مهمی بوده که در این قرن بر پیکربندی معانی 

ی اسماعیلی و تصوفِ فرهنگی ایرانی و بازسازی هویت ایرانی تاثیر گذاشته و به طور مشخص از مجرای فرقه

ردپایی ماندگار را تا به امروز از خود به جای شریعت گریزِ ابوالحسن خرقانی و بایزید بسطامی بوده که 

گذاشته است. فردوسی، دست بر قضا، دقیقا در جایگاه جغرافیایی و تاریخیِ مرکزینی در این جوش و خروش 

 فرهنگی قرار داشته است، و هفت خوان خود را هم در این زمینه آفریده است. 

رانی و ادبیات فارسی ترویج شد و روایتهایی مفهوم هفت خوان، بعدها به ویژه از مجرای عرفان ای 

بسیار متنوع و جهانگیر را از خود به جا گذاشت، که منطق الطیر عطار و روایتهای مولوی، عین القضات، 

نمایاند. احتماال نخستین کسی که در این بین حالج، سنایی و سهروردی از آن تنها مشتی از خروار را باز می

رفان اسالمی تفسیر کرد، سنایی بود که دیو سپید را همتای نفس گرفت و چیرگی هفت خوان را بر مبنای ع

 ی روان سالک بر امیال نفسانی تعبیر کرد:رستم بر او را چونان غلبه

 یگر او را ضربت رستم زن یرستم راه   دیسپ ویگرفت اندر تنت د تهایچون وال
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پس از او نیز تعابیر عرفانی از هفت مرحله بارها و بارها در ادبیات فارسی تکرار شده است. با این تفاوت که 

ی ادبیات عامیانه انتقال یافته است. چنان اش را از دست داده و به زمینهبه تدریج بافت جنگاورانه و حماسی

)هفت شهر عشق( جای گرفته ارچوبهای آرمانشهریو یا چ که در بافت داستانهای جانوران )منطق الطیر عطار(

 است.    

در تمام این روایتها، هفت خوان یا هفت مرحله، در اصل به مراحل گذاری اشاره دارند که به رازآموزی و 

شوند. داللتی کامال مهرپرستانه، که گهگاه همچون شاهنامه ماهیتی روشن شدگی تدریجی سالک منتهی می

نماید که پس از سپری شدنِ عصر زرین سامانی که ایرانیان ته است. در واقع چنین میحماسی و نظامی یاف

همراه با انقراض  "جنگِ ایرانی"آخرین تحرکات جنگی و نظامیِ کامال ایرانی را از خود بروز دادند، مفهومِ 

که بر آمیختگی عنصر ی ارتشتار و اسوارِ ایرانی، به تدریج رو به زوال رفته باشد و آداب جنگی نوینی طبقه

جایگزین آن  اش کردهبینیترک و عرب و ایرانی تکیه کرده بود و فردوسی به خوبی در پایان شاهنامه پیش

شده باشد. شاید به همین دلیل هم هست که داللتهای ارتشی و حماسی هفت خوان پس از اثر سترگ فردوسی 

 متون عرفانی ناب تبعید شدند. دیگر ادامه نیافتند و این رمزگان به قلمرو آسمان و 

  

. هفت خوان رستم و اسفندیار به روشنی داللتی مهرپرستانه دارد. هردوی این پهلوانان، تا پیش از 8 

اند. هردوی آنها، پس از عبور از هفت آن که در راهِ هفت خوان قدم بگذارند، مردانی نامدار و دالور بوده

آورند که یادآورِ هویت ویژه و مادی شخصی را به دست میشوند، و نخوان دچار نوعی دگردیسی می

کنند. برای آن که ممتازشان است. هردو با عبور از هفت خوان نوعی اوج را در سرگذشت خویش تجربه می



528 

 

ماهیت هفت خوان در شاهنامه دقیقتر روشن شود، باید هریک از این وجوه اشتراک را با دقتی بیشتر وارسی 

 کرد. 

اند. رستم ر بودهندیار، تا پیش از آن که به هفت خوان روی آورند، پهلوانانی دالور و نامدارستم و اسف 

ات شاهشان در زمانی که مسیر مازندران را در پیش گرفت، جهان پهلوانی بود که سرداران ایرانی برای نج

ی مقدس بود ت، پهلوانشدند، و اسفندیار در آن روزی که راهِ رویین دژ را در پیش گرفدست به دامن وی می

این این دو که بارها تورانیان را شکست داده بود و زرتشت با دست خود زنجیری به زرهش بسته بود. بنابر

فشاِر  وبرای دستیابی به نام بزرگ نبود که هفت خوان را پشت سر گذاشتند. در واقع، ضرورتی بیرونی 

ندن زد، و جالب آن که در هردو مورد، رها رخدادی خارجی بود که حرکت ایشان در هفت خوان را رقم

 کند. دیگری عاملی است که این ضرورت را صورتبندی می

، اما وقتی بر با وجود آن که این دو در هنگام گام نهادن در مسیر هفت خوان پهلوانانی نامدار بودند 

ه دست آوردند. هایی نو را بخطرات آن چیره شدند و از آزمونهای آن سربلند بیرون آمدند، هویتی تازه و خصلت

ستم رستم، پس از کشتن دیو سپید، پوست سرش را کند و آن را بر کالهخودش کشید و تصویر مشهورِ ر

قهرمانان شاخدار قرار  ای بلند از ابرپهلوانان وی زنجیرهتواند در ادامهشاخدار را پدید آورد، که به سادگی می

 گیرد. 

ز در ایران زمین نماد قدرت و باروری بوده است. به ویژه گویا ایالمیان فراموش نکنیم که شاخ، از دیربا

ی دوم، نخستین مردمانی بودند که داللتی دینی و اساطیری را به این اندامِ سخت نسبت دادند. در اواخر هزاره

 زد که سربازانگفت، الف میوقتی شاه ایالم از بسیج نظامی بزرگش بر ضد مردم میانرودان سخن می

های بابلی نیز این دشمنان را به اند، و دیوارنگارهشاخدارش بر سپاهی انبوه از مردم بابل و آشور چیره شده
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. 450تردید به معنای نصب شدن شاخ بر کالهخودشان بوده استدهد، که بیصورت مردانی شاخدار نشان می

کشند، از چیرگی از جنگاوران شاخدار یبینیم که شاهان آشور وقتی به قلمرو ایالم لشکر مبه همین ترتیب، می

اند. ساختهگویند. اهمیت شاخ در ایالم به قدری بوده که حتی معبدها را هم شاخدار میاین قلمرو سخن می

گوید که شاخهای مفرغین معبد اینشوشیناک را در شوش بر کنده و اش مینامهچنان که آشور بانیپال در فتح

 . 451کندشان تصویر مییالمی را با شاخهایی عظیم بر بدنههایش معابد ابر دیوارنگاره

ر مورد احتماال بر اساس این تصویر دیرینه از پیوند میان شاخ و قدرت بوده که اساطیر بعدی د 

سر دارد،  ابرپهلوانان شاخدار برساخته شده است. گیلگمش در برخی از مُهرهای سومری، کالهی شاخدار بر

زدانی نیرومند یا بایست اینمایند که مین بارها و بارها موجوداتی شاخدار را باز میو زیورهای مفرغین لرستا

ن را گشود و جنگاورانی نامدار بوده باشند. بعدها، وقتی کوروش بزرگ که نخست شاه ایالم بود، ایران زمی

مود، و این باز ننخستین کشور متحد را بر این پهنه بنیان نهاد، خود را با شاخهایی بلند بر دشت مرغاب 

-وروشکروایت که کوروش بزرگ شاخ داشته است، دهان به دهان گشت، تا به گوش یونانیانی رسید که در 

ش، یعنی اسکندر، هایشان به کاله شاخدار او اشاره کردند، و بعد از سه قرن، وقتی مشهورترین مقلد کورونامه

نگ جز با جشتافت، شاخ قوچی را بر سر بست و در کوشید تا کارِ او را تکرار کند و به فتح ایران زمین 

هایش نیز نقش شده بود، با این تفاوت یافت. این نقش شاخدار او بر سکهکالهخودی شاخدار حضور نمی

 شد که گویی شاخ از سرش روییده است. هایش چنان ترسیم میکه نگاره

                      
 .144: 1371هینتس،  450
 .1371برای ارجاعهایی مکرر در این باره بنگرید به: هینتس،  451
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بابل و قلمرو ایرانِ هخامنشی صورتبندی شده در این میان روایت عبرانی از شمایل موسی را هم داریم که در 

دارانه در داد، درست همان طور که میکل آنژ امانتبود، و این پیامبر را با دو شاخ برجسته بر پیشانی نشان می

 تندیس زیبای موسای خویش، بازنموده است. 

ش در دشت مرغاب، تا ی کوروهای ایالمی و بابلی، تا نقش برجستهبه این ترتیب نقش شاخ را از کتیبه

های اسکندرِ شاخدار، و تا موسای شاخدار و سنتروکِ اشکانی که شاخ گوزن بر کالهخود داشت، تا سکه

جنگاوران وایکینگ که حدود هزار سال بعد از همین الگو پیروی کردند، همگی شاخ را نماد قدرت و نیرو 

 دانستند. می

تردید رستم برجستگی و نمودی خاص دارد، و دلیل شاخدار، بی ی غنی و رنگارنگ از پهلواناندر این زمینه

ی شاخدار شدنش است. در اساطیر عبرانی، چنین آمده  که موسی از آغاز شاخ داشته است، و آن هم شیوه

های یونانی چنین روایتی وجود داشته است. شاخدار بودن کوروش البته در مورد کوروش نیز در کوروش نامه

ست. چون او واپسین شاهِ ایالم و نخستین شاه ایرانِ متحد، بوده، و قاعدتا از سنت شاهان دور از ذهن نی

پهلوانی مانند موسی که  -کرده است. اما در مورد پیامبرگذاشتند پیروی میایالمی که تاجی شاخدار بر سر می

ده، وجود شاخ غریب اش فاقد چنین عنصری بوی فرهنگی اولیهدر سنتی عبرانی پرورده شده و در زمینه

نماید. به دلیل همین غرابت است به گمانم روایتِ کوروش، منشأ بخشی از عناصر سیمای موسی، از جمله می

ای تهدید در زمان کودکی، پرورده شدن در خانواده –شاخ او بوده باشد. چرا که عناصر اساطیری دیگری 

 ها مشترک هستند. نیز در هردوی این شخصیت -آمیز با کاخ شاه در نوجوانیغریبه، و ارتباط کشمکش

شد، از ابتدای کار شاخ نداشته است، و به به هر صورت، رستم چنان که در مورد کوروش و موسی ادعا می

ی آن است، پیوند نخورده بود. او شاخ خویش را به دست آورد، اما نه طور مادرزاد با قدرتی که شاخ نماینده

بینیم، با سبکسری و همچون نمایشی پوک. کاله شاخدار رستم تفاوتی بنیادین یچنان که در مورد اسکندر م
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با شاخهای دیگران دارد و آن هم این که چنین شاخی را به عنوان عالمت تشرف و به دنبال گذار از هفت 

یا  خوان به دست آورده است. کاله شاخدارِ رستم، که تنها نمادی برای بازشناسی اوست، و نه ابزاری جنگی

 ماند که عبور از هفت خان بر جنگ افزارهایش حک کرده باشد. ای میسالحی کارآمد، به نشانه

از سوی دیگر، اسفندیار هم با گذر از هفت خوان سرنوشتی مشابه پیدا کرد. او نیز پس از عبور از هفت خوان 

خرج نداده، اما به روشنی  کند. فردوسی در اشاره به این دگردیسی صراحت بهنوعی دگردیسی را تجربه می

توان به این تغییر پی برد. اسفندیار تا پیش از آن که هفت خوان را سپری با دنبال کردن داستان اسفندیار می

شده است، چندان که وقتی پدرش او را با غل و زنجیر کند، بدنی همچون دیگران داشته که رنجه و زخمی می

پای پهلوان از فشار زنجیرها رنجه شد. اما اسفندیاری که هفت خوان را کرد، دست و ی کبودان تبعید به قلعه

ای اندک پس از پیروزی در این ماموریت، به نبرد با رستم به پایان رساند، مردی رویین تن بود. او با فاصله

وقتی شد و فردوسی به روشنی در آنجا قید کرده که تیرهای رستم بر بدن اسفندیار کارگر نبود و فرستاده 

رستمِ به جان آمده از این حریف رویین تن راز این کار را از سیمرغ پرسید، او گفت که تیر تنها بر چشم 

 کند. اسفندیار رخنه می

البته روایتهای دیگری هم در مورد رویین تن شدن اسفندیار وجود دارد. از آنجا که این پهلوان مردی مقدس 

شده، برخی این خصلت وی را به نظر ینی زرتشتی هم محسوب میهم بوده و نخستین و مهمترین پهلوان د

دارند، اند. روایتهایی که رویین تنی اسفندیار را به زرتشت، و نه هفت خوان منسوب میکرده بودنش نسبت داده

اند که روایتهایش بسیار کهنتر از فردوسی است و در آن اثری از هفت عموما بر مبنای متن دینکرد نگاشته شده

 شود. خوان دیده نمی

ای پهلوی ترین متنی که به پیوند رویین تنیِ اسفندیار و دین مزدیسنی اشاره دارد، کتابچهمشهورترین و کامل

به نام ویجَرکرد دینیگ است. متنی که در حدود قرن سوم هجری نگاشته شده و داستان برانگیخته شدنِ 
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کند. بازگو می –مدیوماه، پسر آراستی -عموی زرتشت زرتشت و زندگی او را تا زمان مرگش از زبان پسر

هایی که در دربار گشتاسپ ظاهر شود که زرتشت، پس از معجزهی مراسم یاد شده از آنجا شروع میقضیه

گیرد و گشتاسپ او ی دشمنانش قرار مینماید، آماج حسد و کینهکند و تبلیغی که برای دین مزدیسنی میمی

شود و دست و پایش در شکمش در این میان اسبِ محبوب شاه دچار بیماری غریبی میکند. را زندانی می

ی خویشاوندان مزداپرست خود رود. گشتاسپ که از این رخداد بسیار اندهناک شده بود، به توصیهفرو می

 زرتشت را از زندان آزاد کرد تا دردِ اسب را چاره کند. 

سفندیار با کرد و به عنوان پاداش، از شاه خواست تا فرزندش ا زرتشت که پزشکی ماهر بود، اسب را درمان

سبش خوشنود ااو عهد ببندد تا از دین او پاسداری کند. اسفندیار چنین کرد، و گشتاسپ که از درمان شدنِ 

 و پشوتن و مدیوماه بود، بار دیگر به زرتشت اجازه داد تا به تبلیغ بپردازد. به این ترتیب جاماسپ و اسفندیار

 که راوی داستان است، به شاگردی زرتشت پذیرفته شدند. 

اش را بر آورده کند. این گشتاسپ پس از مدتی، چون تقدس زرتشت را دید، از او خواست تا چهار خواسته

مرگ شدن، دانستنِ همه چیز ها عبارت بود از دیدن مینو و جایگاه پارسایان در بهشت، جاویدان و بیخواسته

و هنگام رستاخیز، و  رویین تن شدن. زرتشت به او گفت که تنها یکی از این چهار  را برایش  تا پایان زمان

ی سه خویشاوند نزدیکش خواهد شد. به این ترتیب گشتاسپ برآورده خواهد کرد و سه تای دیگر بهره

پ و درباریانش نخستین خواسته را برگزید و مراسمی برپا کردند تا زرتشت چهار نیروی یاد شده را به گشتاس
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ی زراتشت نامه را بر اساس این بخش از دینکرد اهدا نماید. بهرام پژدو که در قرن هفتم هجری منظومه

 :452گویدسروده، در شرح چگونگی رویین تن شدنِ اسفندیار می

 چو شد سوی برهان دین رهنمون  زراتشت فرمود یشتن برون

 یکی نار نیز می و بوی و شیر و  نهادند بر آن درون چهار چیز

 زراتشت پیغمبر ارجمند  چو یشتش مر او را به وستا و زند

 ز خوردن همانگاه آگاه گشت ی شاه گشتاز آن یشته می خورده

 روانش به مینو شد ایزدپرست  تنش خفته سه روز بر سان مست

 روانش همه نیکویی آشکار  بدید اندر آن مینوی کردگار

 هم آن جای نیکان و پاکان بدید  به مینو در آن جای خود بنگرید

 همیدون بدید از عجایب بسی  ی هرکسیبدید اندرون پایه

  بخورد و نیاورد از مرگ یاد  پشوتن از آن در طرف شیر داد

 همه علم هاگشت روشن بدوی به جاماسپ دادش از آن یشته بوی

 و تا رستخیز آنچه خواهد شدن  بدانست چیزیکه خواهد بُدن

 ی خویش یک دانه ناراز آن یشته  به اسفندیاروزآن پس بدادش 

 نبد کارگر هیچ زخمی بدوی بخورد و تنش گشت چون سنگ و روی

 که بودست رویین تن اسفندیار  از این گونه اندر سخن گوش دار

                      
 .79-77: 1338بهرام پژدو،  452
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ی نوعی مناسک تشرف و به این ترتیب روشن است که در روایت دینی هم رویین تن شدنِ اسفندیار نتیجه

اش گره خورده است. ی زرتشت به چهار حامی اولیهبا چهار هدیه -یشتن –گذار بوده است. این مراسم 

مراسمی که هنوز هم در میان زرتشتیان هند و ایران باقی مانده است. این مراسم، که یشتِ درون نامیده 

الِ ساکنِ ابتدایی، به معنای نان فطیر است، و غذایی شود، در واقع نوعی مراسم خداخوران است. درون، با دمی

گیرد. مراسم درون در کل به گستردن خوانی از غذاها بر بستری است که در این مراسم مورد استفاده قرار می

 یابد. شود که با به کار گرفتن برسم، به خوانِ غذای خدا دگردیسی میی مقدس مربوط میاز سبزه

شوند و در نهایت غذاهای نیایش می -گاه هوم –شود و ایزدانی دعاهایی خوانده می معموال در این مراسم

شود تا آن را بخورند. این در واقع شکلی کهن از به مومنان داده می -به ویژه نان فطیر –موجود بر سفره 

توتم قبیله  مراسم بسیار باستانیِ خداخوران است که در جریان آن اعضای انجمن مومنان جانوری را که به

خورند و به این ترتیب کنند و میکشند و قربانی میشود و مانای خداوند در او جاری است، میمربوط می

شوند. شکلی نمادین از این آیین همچنان در مراسم عشای ربانی در میان در نیروی حیاتی وی شریک می

 شود.خوراک مومنان می مسیحیان رواج دارد، که در آن خون و گوشت مسیح به شکلی نمادین

ی آیینش، در کند که قرار است در آن برگزیدگان و حامیان اولیهزرتشت، به این شکل مراسمی را برگزار می

-اقتدار ایزدی که او را فرستاده، شریک گردند. با این وجود، هیچ یک از این چهار پهلوان نان فطیر را نمی

شود. داللت نمادین این هرچهار عنصر به قدر ست که مصرف میخورند. به جای آن، می، شیر، عود و انار ا

 کافی برای کسانی که در رمزشناسی عرفانی مطالعه دارند، روشن است. 

ترین ترین و سبککند، از دیرباز به عنوان سادهمی، از آنجا که هشیاری و خودآگاهی را دچار وقفه و اختالل می

دهد مخدرهایی داشته است، و شواهدی بسیار در دست است که نشان میروانگردان در مراسم شمنی کاربرد 
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اند و به طور مشخص بنگِ گشتاسپی، که شدهافزودنی مانند تریاک و حشیش نیز در مراسمی به آن افزوده می

 ای از این مواد بوده است. در بندهای زراتشت نامه به تاثیرش بر شاه ایران اشاره شده، نمونه

رود و جایگاه ب، گشتاسپ با مصرف شراب مخدری که کاربرد آیینی دارد، به خواب فرو میبه این ترتی

بیند ها را میرود و فرشتگان و فروشیبیند. وقتی روانِ شاهِ شکاک به مینو میبزرگان و پارسایان را در مینو می

کند. جالب آن است که باده یآورد و دیگر از بذل جان و مال در راه او دریغ نمبه حقانیت زرتشت ایمان می

و می داللت عرفانی خود را کاربرد خویش را برای تعطیل عقل و پیوند روح فرد با عالم علیا همچنان در 

 یابد.کند و حتی در عرفان اسالمی نیز جایگاهی مرکزی میاساطیر ایرانی حفظ می

های اساطیری فراوانی در پیوند با شیر، که نخستین غذای نوزاد است، نماد زندگی و حیات است، و داللت

ی هوم را، که در سنت ودایی و زرتشتی برای ترین نمونه آن که افشردهاش وجود دارد. برجستهزندگی درباره

اند و برای مراسم کوبیدن و گرفتنِ آن از رمزگانِ دانستهآورد، شیرِ هوم میمرگی به ارمغان میخدایان بی

ی جاویدانان زرتشتی اند. به این ترتیب پشوتن با خوردن شیر به جرگهکردهه میمربوط به دوشیدن شیر استفاد

 آورد هومِ آمیخته با شیر است. ی خدایان که برایشان نامیرایی به ارمغان میپیوندد. در هند نوشابهمی

انشی فراگیر جاماسپ اما، که از ابتدای کار مردی دانا و خردمند است و وزیر گشتاسپ هم هست، با عود به د

های خوشبو، در تمام مناسک دینی کهن نوعی قربانی برای خدایان یابد. عود و کندر و سوزاندنیدست می

شوند، عود را نیرویی شده است، و از آنجا که باور بر این بوده که خدایان با بوی قربانی تغذیه میمحسوب می

اثر  -ی مینویی انسانی جنبهاز قوای پنج گانه –بوی  یماند، و بر قوهاند که به اثیر و روح میدانستهمی

شود گیرد و همه چیز دان میگذارد. جاماسپ با بوییدنِ عودی که زرتشت سوزانده، تمام دانشها را فرا میمی

ی نبردها را پیشگویی کند و شاه را از مرگ تواند بنابر روایت یادگار زریران آیندهو به همین دلیل هم می

 زریر به دست تورانیان یا پسرش به دست رستم زنهار دهد.برادرش 
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اسفندیار با خوردن  دهد ودر این میان، غریبترین خوردنیِ آیینی، به اسفندیار تعلق دارد. زرتشت به او انار می

 ین و تطهیر معموالشود. انار از دیرباز گیاهی مقدس بوده، و در آیین زرتشتی نیز مراسم تدفانار رویین تن می

ی ساخت برسم هم ای ارجمند برای اولیهگیرد، چنان که چوب انار مادههایی از درخت انار انجام میبا شاخه

داشته، و به ایزدبانوی  های باروری مقدس پیوندهای فراوانش، از دیرباز با آیینبوده است. اما انار به خاطر دانه

وعی به آیین با پیشکش کردن انار به اسفندیار، به نباروری و آناهیتا منسوب بوده است. بنابراین زرتشت 

 گذارد. پرستش اردویسوره آناهیتا گام می

ناگفته نماند که آناهیتا با وجود ارتباطش با نیروی زنانگی و عشق و باروری، حامی جنگاوران هم بوده است. 

کند، که ضحاک برای چیرگی بر دشمنانش برای او قربانیهای بسیار می 453خوانیمچنان که در آبان یشت می

-کند، آرزویش برآورده میشود، ولی فریدون وقتی شکست دادنِ ضحاک را از او طلب میکه پذیرفته نمی

 خواهد. خوانیم که گرشاسپ جنگاور هم پیش از شتافتن به نبرد از ناهید یاری می. در جایی دیگر می454شود

ردند، در واقع باهد را در این کنار این حقیقت ببینید که جنگاورانی که از اردشیر بابکان فرمان میاین شو

انی این معبد ی آناهیتا در پارس منسوب بودند، و همچنان تا پایان عصر ساساسوارانی بودند که به آتشکده

یش به ریاست ای خواوج عمر حرفه مرکزی مهم برای آیینهای ملی ایرانی باقی ماند. چنان که کرتیر بزرگ در

یف دقیق آن در کآن برگزیده شد. بنابراین پیوندی در میان ناهید و جنگاوران نیز وجود داشته است، که کم و 

 ط دانست. تنی اسفندیار را به آن مربوی انار با رویینتوان رابطهاینجا قابل بحث نیست، و تنها می

                      
 .13-28بند  -8آبان یشت،  453
 .34بند  -9آبان یشت،  454



537 

 

ها کهنتر از شاهنامه است. به مدهوش ی خود آورده، از برخی جنبهامهروایتی که بهرام پژدو در زراتشت ن

ی گشتاسپ پس از خوردنِ میِ آمیخته به بنگ در اوستا اشاره شده و در مورد همه چیز دان شدنِ  سه روزه

 های بسیاری وجود دارد. پشوتن هم از جاویدانان مشهوریبودن جاماسپ هم در دینکرد و یادگار زریران اشاره

است که در دینکرد و بندهشن نامش آمده و در این میان اسفندیار، با وجود آن که کمتر از بقیه مورد تاکید 

بوده است، آشکارا در جریان مراسمی مشابه و به دنبال تشرفی خاص که در آیین نوظهور زرتشتی ابداع شده 

 بوده، رویین تن شده است.

هور، که رویین تن شدنِ ابرپهلوان ایرانی را در ردیف همه دان بودن فردوسی، با نادیده گرفتنِ این روایتِ مش

دهد، دست به نوآوری بزرگی زده است. فردوسی به تعبیری از جاماسپ و جاویدان بودنِ پشوتن قرار می

زدایی کرده است و رخدادهای دینی را همچون نبردی که پهلوان یک تنه روند رویین تن شدنِ اسفندیار دین

رگیر است، بازنموده. به همین ترتیب، موهبتی که در متون زرتشتی به ناگهان از سوی اهورامزدا به در آن د

هایی شود را همچون دستاوردی ترسیم کرده که خودِ او با تالش و چیرگی بر مخاطرهاسفندیار هدیه می

ست که رویین تنی را آورد. به عبارت دیگر، در روایت دینی کهن، اسفندیار موجودی منفعل افراچنگش می

پذیرد. اما در شاهنامه او پهلوانی است که هفت خوان را ای از سوی زرتشت و اهورامزدا میهمچون هدیه

 شود. گذارد و تنها پس از آن رویین تن میپشت سر می

این  ایست. فردوسی بااشاره به عدد هفت و گنجاندنِ این روند گذارِ آشکارا میترایی خود نوآوری گستاخانه

هایش را در قالبی میترایی بازسازی کرده است، و از سوی دیگر هر ارجاع کار از سویی اسفندیار و توانمندی

است  -البته دیندار و مقدس –زرتشتی و دینی بدان را حذف کرده است. بر اساس شاهنامه، اسفندیار پهلوانی 

شود، و تازه این رویین تنی که با تالش و کوشش خویش، و بر اساس عبور از مراحلی میترایی، رویین تن می

 آید.آید، چرا که کوتاه زمانی بعد به دست رستم از پای در میچندان هم به کارش نمی
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ی گذار از آیین میترایی، هوم هفت پایه و هفت مرحلهتوان دریافت که فردوسی با وام گرفتنِ مفبا این زمینه، می

و تکرار کردنِ آن در مورد دو ابرپهلوانِ خود، قصدِ انتقال مفهومی را داشته است. او ارزشهای ابرپهلوانی را با 

باید به  -درست مانند مهرپرستان هنگام اجرای مراسم گذار –مراحلی مهری مانند کرده است، که پهلوانان 

با آن روبرو شوند و در صورتی که از آن آزمونها سر بلند بیرون بیایند، دگردیسی مهمی را بر خویشتن تنهایی 

تجربه خواهند کرد. این دگردیسی ممکن است از جنس رویین تن شدن باشد، یا دستیابی به نمادی ارجمند 

 مانند شاخ دیو سپید.

شرایطی معنادار است که آماجِ آن یاری به دیگری و ی عمده آن است که عبور از هفت خوان تنها در نکته

رهاندن فردی مهم و ارجمند از دست دشمنی نیرومند باشد. این نیز با مفهوم مهر در آیین مهرپرستی و پیوند 

کردند، شباهت دارد. به ویژه شکلی تعمیم یافته دوستی میان جنگاوران و عهدی که برای یاری به یکدیگر می

توان دید، که به یاری رساندن و مهر ورزیدن به همگان باور ا در میان جوانمردان و عیاران میاز همین آیین ر

ی جمال خالق در مخلوق و عشق داشتند و این همان بود که بعدها داللتی عرفانی یافت و به صورت مشاهده

ر قالب مفهوم عشق به آدمیان به عنوان راهی برای تربیت عشق به خداوند دگردیسی یافت. و در نهایت د

 عرفانی در کانون بازتعریف ارتباط خداوند و انسان در تصوف اسالمی قرار گرفت.
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 سخن سوم: دو پیکربندی ابرپهلوان

 

که دارند، از چند نظر با هم . هفت خوان رستم و اسفندیار با وجود ساختار مشابه و معنای یکسانی 1

توان درگیری این دو با هم، و دلیلی ی آن میتفاوت دارند، و فهمِ این تفاوت بستری است که تنها در زمینه

 هواداری فردوسی از رستم را دریافت. 

ز هایی که ایشان را به گذر اترین تفاوت، در آن است که ماهیت ماموریت این دو و انگیزهمهمترین و اصلی

 انگیزد، از پایه متفاوت است. هفت خوان بر می

ی مشاورانش به ماجراجویی در رستم، به خاطر اسیر و کور شدنِ شاهی سبک مغز که بر خالف اندرز همه

گذارد. کسی که سودای رهاندنش را دارد، نه با او سرزمینی خطرناک تن در داده، قدم به راهِ هفت خوان می

نماید. دیو سپید، مظلوم، و تا حدودی عقوبتی که دچارش شده به نظر عادالنه می خویشاوند است، و نه حتی

که مسبب این رنج و گرفتاری است، سپهساالری است که از بوم و برِ خویش در برابر پادشاهی مهاجم و 

سفندیار غارتگر دفاع کرده است، و بنابراین مالمت اخالقی چندانی متوجهش نیست. در مقابلِ او، در داستان ا

-با ارجاسپ تورانی  سر و کار داریم. همان کسی است که هم کشور ایران را غارت کرده، و هم لهراسپ 

و هم زرتشت را در بلخ به قتل رسانده است. در عین حال، به جای کاووس، در اینجا  -پدربزرگ اسفندیار

اند و به به چنگ ارجاسپ گرفتار شده همای و به آفرید خواهران اسفندیار قرار دارند. دو دخترِ بیگناهی که

 اند.  کنیزی وادار گشته
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به این ترتیب اسفندیار برای رهاندن خویشاوندانش، و گرفتن انتقام مردی مقدس و پدربزرگی وارسته و 

شتابد. به این ترتیب، با نوعی جفت هایی که به مردمی بیگناه وارد آمده است، به جانب هفت خوان میرنج

ایی )جم( روبرو هستیم. رستمی که برای رهاندن شاهی بلندپرواز و کشتن سپهساالری مدافع متضاد معن

کند، و اسفندیاری که سرداری مهاجم و غارتگر را آماج ساخته و رهاندن خواهران سرزمینش حرکت می

 گناهش را خواهان است.بی

خاصی با کی کاووس ندارد، و پدرش  ارتباط ابرپهلوانان با پادشاهان ندانم کار هم جالب است. رستم ربط

کاووس نیرویی مستقل کند. در واقع این دو در برابر کیهایش بارها نصیحت میبازیزال، شاه را پیش از دیوانه

ترین رابطه را با اسفندیار دارد. او از سویی پدر اسفندیار و بیرونی هستند. در حالی که کی گشتاسپ درونی

شود. به همین دلیل هم اه کشوری است که اسفندیار سپهساالر آن شمرده میاست، و از سوی دیگر پادش

نهد. چیزی که در اش نیز گردن میاسفندیار در کل مطیعِ کامل اوست و حتی به اسیر و زندانی شدنِ ناعادالنه

 ارتباط رستم و کاووس قابل تصور نیست. 

ار قدرتِ جاری در کردارهایشان نیز با هم تضاد گذشته از این تفاوتِ مهم، رستم و اسفندیار از نظر ساخت

دارند. اسفندیار از دستور پدرش، که در عین حال پادشاه هم هست، و پادشاهی مستبد و جفاکار هم هست، 

اند، و او همان کسی است که کند. او سپهساالر ارتشی است که به گشتاسپ اعالم وفاداری کردهپیروی می

آورد. وقتی سپاهیان ی مرگش را فراهم ید و بند گرفتار کرده بود و در نهایت زمینهاسفندیار را به ناروا در ق

اند به یادشان شوند، اسفندیار عهدی را که با شاه کردهایرانی هنگام رویارویی با سرما و برف هراسان می

 آورد:می

  آمدید نه از بهر نام بلند   آمدید شما گفت از ایران به پند
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  کاله کمرهای زرین و تخت و   شاه خلعت و پندکجاآن همه 

  سودمند به یزدان و آن اختر   بند کجا آن همه عهد و سوگند و

  455رایتان به ره بر پراگنده شد   پایتان که اکنون چنین سست شد

ر گذارد. او دولی رستم در غیابِ کاملِ ساختارهای قدرت سیاسی است که هفت خوان را پشت سر می

که در  رود که ایران شاهِ خود را از دست داده است، و تمام کسانیبه سوی هفت خوان پیش می شرایطی

کنند، مک میتر از خودش هستند. سرداران از رستم درخواست کاند، سردارانی دون پایهحرکت او نقش داشته

گزیند. به میاووس را برآن که در بند قاعده و قانونی، یا مطیع شاهی و درباری باشد، رهاندن کو رستم بی

ت سر عبارت دیگر، اسفندیار در درونِ ساختارهای مرسوم اقتدار سیاسی است که هفت خوان خود را پش

به انجام  گذارد، و رستم برعکس، همین کار را در غیاب این ساختارها، و به شکلی بیرونی و آزادانهمی

 رساند. می

مقابل یکدیگر هستند. چنان که گفتیم، این دو ابرپهلوان از این جنبه رستم و اسفندیار از نظر همراهانشان هم 

شوند، با هم و با آیینهای گذار میترایی شباهت دارند. که به تنهایی با خطرهای نهفته در هفت خوان روبرو می

گذارد، اما تفاوتی بزرگ در میانشان وجود دارد، و آن هم این که رستم تمام مسیر را به تنهایی پشت سر می

در حالی که اسفندیار سپاهی انبوه را به همراه دارد و برادرش پشوتن نیز به عنوان دستیار سرداری این گروه 

کند، و خود به را برعهده دارد. البته این حقیقت دارد که اسفندیار همواره منزلی جلوتر از سپاه حرکت می

                      
 .327-324شاهنامه، هفت خوان اسفندیار:  455
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در زمان بزم و رامش از همراهی یارانش برخوردار شود. اما به هر صورت تنهایی با دد و اژدها گالویز می

 شان برخوردار است. است و در ساخت سالحهایی مانند صندوق نیزه آجین از یاری

ها را در تنهایی مطلق و سوار بر ی خواندر مقابل، رستم یک جنگاور تنهای راستین است. او بخش عمده

شود و نقش او هم جز است که اوالد با او همراه می گذارد. تنها از خوان پنجم به بعداسبش پشت سر می

شود. در عین حال، رستم بر اسبی ویژه سوار راهنمایی اسیر نیست و یاور یا پشتیبان رستم محسوب نمی

است. رخش، در ماجراهای هفت خوان نقشی مرکزی دارد. خوان نخست در واقع با دالوری او و بی دخالت 

کند و اوست که در در خوان دوم پا به پای رستم رنج تشنگی را تحمل می شود.رستم پشت سر گذاشته می

کند. در خوان سوم نیز رخش رستم را از حضور اژدها ی مسیر رستم را بر دوش خود حمل میبخش عمده

درد. در خوان پنجم هم اصوال دعوای رستم و دشتبان بر سر چریدن کند و کتف او را به دندان میآگاه می

شود. بنابراین رستم در سفر خویش تنهای تنها نیست، که اسبی راهوار و دالور دارد که هم به از میرخش آغ

 رساند و هم در ماجراها نقشی مرکزی را بر عهده دارد.سوارش یاری می

کنند، اما به راستی اسفندیار از سوی دیگر، با وجود آن که سپاهی بزرگ به رهبری برادرش او را همراهی می

نبرد با دشمنانش دست تنهاست. اسب او هیچ ویژگی خاصی ندارد، و دست کم در خوانِ مربوط به اژدها در 

شود و در خوان بعدی این پهلوان اسبی دیگر را در نماید که اسب اسفندیار در کام اژدها کشته میچنین می

 اریگر سوار نیست. گیرد. به این ترتیب اسفندیار بر خالف رستم بر مرکبی ویژه و یزیر ران می

 

. در همین راستا، تفاوت دیگری که ارزش یادآوری را دارد، آن است که رستم و اسفندیار نبرد 2

کنند. اسفندیار با یاری صد و شصت مردِ پنهان شده نهایی، یعنی خوان هفتم را به شکلی واژگونه تجربه می
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کند. اما ی ارتش ایران دژ را فتح میو با حمله شود و با دستیاری ایشان،در صندوقها به رویین دژ وارد می

ی هفت شکند. این الگو ویژهرود و دست تنها آنان را در هم میرستم یک تنه به نبرد سپاهِ دیو سپید می

شود. پهلوانانِ چارچوبِ سیستانی، به سنت ها نیست، و در سراسر شاهنامه به همین ترتیب تکرار میخوان

تابند و به تنهایی تاز هستند که معموال اطاعت از شاه و ایزدی را بر نمیدانی تنها و یکهسکاهای کوچ نشین، مر

 شوند. با ماجراهای خود رویارو می -معموال در سرزمینهایی دوردست –شان و دور از خانه و خویشاوندان

هایش شد، فرزندان و نوهافتد، و زمانی که نریمان در نبرد دژ اسپند کشته میزال در کودکی از سام دور می

شود، و زال و رستم هر دو در همراهش نیستند. رستم به تنهایی با افراسیاب و دالوران تورانی روبرو می

شوند. این در واقع الگوی دار مییابند و از او بچهحرکاتی ماجراجویانه در سرزمینهایی غریبه دلدار خود را می

گذارد و به یک شهر و یک ه سوار بر اسب خود زمین را زیر پا میپهلوان قبایل کوچگرد است. پهلوانی ک

شان بیشتر با زمان، و نه مکان پیوند دارند و چندان شهرنشین شود. به همین دلیل هم پهلواناننقطه بند نمی

کنند. چنان که در شاهنامه حتی هایی گاه چشمگیر از پدر و فرزندان خویش زندگی مینیستند و در فاصله

 جای نشست و شهر و پایتخت سام و زال و رستم با هم تفاوت دارد. 

گیرند. در مقابل، پهلوانان چارچوب ملی و شاهنشاهی، در قالبی کشاورز، شهرنشین و یکجانشین جای می

ل هستند. در کنار برادران، اینان معموال به جای هجوم به سرزمینهای بیگانه، به دفاع از مرز و بوم خود مشغو

های کنند، و به همین دلیل هم کشمکشهای میانشان از جنس بدگوییپدران، و خویشاوندان خویش زندگی می

شهری و جنگ قدرتهای مرسوم در دربارهای شاهان است. کشمکش گشتاسپ با اسفندیار بدان دلیل بددالنه 

توان نبرد رستم و هانه و مکرآمیز است. در مقابل آن، میشود، که خودآگاو از نظر اخالقی ناپسند شمرده می

و  –سهراب را وارسی کرد، که به خاطر پیچیده بودنش در غالفی از ناآگاهی و نادانی، معصومانه و بداخترانه 

 کند. جلوه می -نه بداخالقانه
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است. کسی که با برادرش دهد که پهلوانی شهرنشین و یکجانشین اسفندیار در هفت خوان به روشنی نشان می

آورد، و هدفش تسخیر یک شهر، و چیرگی بر ارتشی بیگانه، با ارتشی و سپاهی گران به هفت خوان روی می

توجه به تمام قواعد، و فارغ از ی پهلوانی کوچگرد است. بیخودی است. رستم در برابر او، نماد فرارونده

زند، و با سپهدار دشمن در غاری قلب خطرات هفت خوان میتمام قید و بندهای دینی و سیاسی، یک تنه به 

شود. از همان آغازِ کار، اسفندیار با سه گزینه برای شود، که از شهر و تمدن نشانی در آن یافت نمیروبرو می

به گیتی به از "رسد که ای عقالنی به این حکمِ منطقی میشود، و بعد از محاسبهدستیابی به هدفش روبرو می

گیرد که بی محاسبه و اندیشه به دلِ کوههای مازندران ی رستم قرار می. این در برابر شیوه"کوتاه نیست راه

هایی پرشمار و محاسباتی عقالنی در کار نیست، که زند تا کیکاووس را از بند برهاند. در مورد او، گزینهمی

 نماید.پیش شتافتنی خودجوش و آنی است که برجسته می

 

ی رستم با جانوران و عناصر طبیعی چنین دوستانه و صمیمانه، و ه این دلیل است که رابطه. شاید ب3

ی اسفندیار با آنها چنان دشمنانه و خشونت آمیز است. رستم در هفت خوان خویش، همواره به یک رابطه

که اسفندیار معموال کند. شیر، اژدها، و زن جادو موجوداتی منفرد و یکه هستند. در حالی جانور تنها حمله می

آورد، و تنها در مقابله با سیمرغ کند. اسفندیار دو شیر و دو گرگ را از پا در میبه جانورانی جفت حمله می

شود. چون جفِت همان کند، و این کار هم به بهای جانش تمام میاست که به کشتن یک جانور بسنده می

 آموزاند. یسیمرغ کسی است که راز چیرگی بر او را به رستم م

کند، که قرار است بر اسفندیار در مقابله با جانورانِ هفت خوان، همچون مردی شهرنشین و متمدن عمل می

که  –تواند از همراهی و یاری اسب خویش نیروهای وحشی طبیعت غلبه نماید. به همین دلیل هم نمی
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مند شود. بخش مهمی از سالحهای او بهره -جانوری است از همان رده و نمادی است به همین اندازه طبیعی

دار، و مسلح به ای صندوقدستاوردی فنی و محصول هوش و خردی شهرنشینانه هستند. او با ساختن ارابه

گذرد، و در نهایت با ترفندی زیرکانه و با گنجاندن ها )اژدها و سیمرغ( میهایی آخته از دو تا از خواننیزه

 شود. ست یازیدن به نیرنگی نظامی بر دژ دشمن چیره میصد و شصت سرباز در صندوقها و د

ت از دست نداده گیرد. نمادی از پهلوان کوچگرد که هنوز ارتباط خود را با طبیعدر برابر او، رستم قرار می

طی متعادل را ی رخش برخوردار است، و از سوی دیگر ارتبااست. او از سویی از پشتیبانی و یاری وفادارانه

ی جانوری، نوادهجنگد، و بنابراین یک خاکند. همواره تنها با یک جانور میجانورخویش برقرار می با دشمنان

شته از سخنان دارد. در ضمن توانایی سخن گفتن با جانوران را هم دارد، و گذو یک جفت را از میان بر نمی

ین هیوال را اگوید و زبان ن میگوید و آفرینها و نکوهش کردنِ او، با اژدها نیز سخبسیاری که با رخش می

 فهمد.می

  کام کزین پس تو گیتی نبینی به   نام بدان اژدها گفت بر گوی

  تن روانت برآید ز تاریک   من نام بر دستنباید که بی

  رها که از چنگ من کس نیابد   اژدها چنین گفت دژخیم نر

  منست بلند آسمانش هوای   منست صداندرصد از دشت جای

  خواب ستاره نبیند زمینش به   عقاب نیارد گذشتن به سر بر

  گریست که زاینده را بر تو باید   چیست بدو اژدها گفت نام تو

  نیرمم ز دستان و از سام و از   رستمم چنین داد پاسخ که من
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  456بسپرم به رخش دالور زمین   لشکرم وربه تنها یکی کینه

ار بر او چیره ی صندوقدی اسفندیار با اژدهاست، که با ترفند ارابهآورانهاین درست در برابر برخورد فن 

چگردان گردد. روش رستم نیز مانند خلق و خوی کوشود و تازه در نهایت از جوشش زهر او بیهوش میمی

نیرنگ  برد، و از نقشه چیدن وخصلتی راست و ساده دارد. یک تنه و بی مقدمه به دل دشمنان حمله می

 ورزیدن بویی نبرده است. 

ین این دو صفتِ بینند، به خوبی بیانگر تعارض بارتباط رستم و اسفندیار با جانورانی که بر سر راه خود می

طبیعی  وکوچگردی/ شهرنشینی است. اسفندیار هنگام رویارویی با گرگ و شیر، که جانورانی کامال عادی 

ا از خود ظاهر شوند، نشانی از ارتباط نزدیک با آنههربار جفتی از آنها به دست پهلوان کشته میهستند، و 

نیرومند بودن  کند. فردوسی این جانوران را با سرعت و بدون پرداختن به جزئیات توصیف کرده و تنها بهنمی

دگی آنها را از میان کند و به سار میو جفت بودنشان تاکید کرده. اسفندیار تنها ارتباطی دورادور با آنها برقرا

 دارد، بی آن که ارتباطی پیچیده در میانشان برقرار گردد. بر می

در مورد اژدها و سیمرغ هم ماجرا به همین شکل است، با این تفاوت که این دو موجود اساطیری در جهان 

گی هنرمندانه به داستان داده و خارج همتایی ندارند و به همین دلیل هم فردوسی در توصیف آنها شاخ و بر

ای رنگین را از هجوم ایشان ترسیم کرده است. در این دو مورد نیز ارتباط اسفندیار با دشمنانش بسیار منظره

دورادور، و حتی دورتر از مورد شیر و گرگ است. چرا که اسفندیار در واقع در حالی که در صندوقی پوشیده 

شود و بنابراین نخستین برخوردش با آنها، تا زمانی که این جانوران روبرو میاز تیغهای آخته نشسته، با آنها 
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اند، کامال انزواجویانه و دورادور است. این در حالی است که دست کم در مورد به سستی و زخم دچار نشده

 د.گویدانیم که موجودی هوشمند و خردمند است و پیش و پس از این با رستم و زال سخن میسیمرغ، می

ای مهم هدر مقابل، رویارویی رستم با شیر و اژدها کامال نزدیک است. در هر دو مورد رخش همچون واسط

نسانِ متمدن و پیوندد. رخش در اینجا نماد جانورِ اهلی شده، یعنی پلِ میان او یاوری کارآمد به رستم می

را  رهم تنیده از روابط غنیبندی رستم + رخش + جانور، طیفی پیوسته و دطبیعتِ وحشی است. مفصل

ل مقایسه نیست. ی تیغدار + جانور قابدهد، که به هیچ عنوان با ارتباط اسفندیار + اسب + گردونهنمایش می

ر عهده بکند و در پیروزی او نقشی مهم را در هر دو مورد رخش به طور فعال به دشمنان رستم حمله می

پرداخته  کل ظاهری این ددان، به شرح حاالت ذهنی آنها نیزگیرد. در ضمن فردوسی گذشته از توصیف شمی

 است: 

  دلیر به سوی کنام خود آمد   شیر چو یک پاس بگذشت درنده

  بر او یکی اسپ آشفته دید   دید بر نی یکی پیل را خفته

  457دست چو خواهم سوارم خود آید به   شکست نخست اسپ را گفت باید

 و اژدها هم،

  دید بر او یکی اسپ آشفته   دید را خفتهبیامد جهانجوی 

  آرمید که یارد بدین جایگاه   پدید پر اندیشه شد تا چه آمد

  نر ز دیوان و پیالن و شیران   گذر نیارست کردن کس آنجا
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  اژدها ز چنگ بداندیش نر   رها همان نیز کامد نیابد

  458جوی دوان اسپ شد سوی دیهیم   روی سوی رخش رخشنده بنهاد

اسفندیار  شان به دستبه این ترتیب بر خالف گرگ و شیر و اژدها و سیمرغی که بی اشاره به وضعیت روانی

رینِ ایشان، یعنی شوند، در اینجا با جانورانی متفکر و انتخابگر روبرو هستیم. جالب آن که ناهنجارتکشته می

 فهمد. او را میگوید و رستم نیز زبان اژدها، چندان هوشمند است که سخن می

جانوران در  ی دیگرِ تمایزی که در ماهیت این دو پهلوان وجود دارد، آن است که پیوند رستم بایک نشانه

 –عناداری مپذیرد. بر خالف اسفندیار که هیچ ارتباط ی رخش انجام نمیجریان هفت خوان، تنها با واسطه

در کل هفت خوان خویش در لفافی از یاوریهای  کند، رستموران برقرار نمیبا جان -جز جنگیدن و کشتن

ز رسد و اجانوران احاطه شده است. گذشته از نقش مهمِ رخش، هنگامی که رستم به برهوتی خشک می

 نماید. تشنگی در حال مرگ است، میشی چابک راهِ چشمه را به او می

و هربار پس از گذر از یک  کندگذشته از این، رستم در کل مسیر خویش خصلت شکارگری خود را حفظ می

کند. این با خوی اسفندیار در تعارض است، که به شکلی کند و از آن تغذیه میخوان، گوری را شکار می

گذراند، و در بزمهایی که در آن غذاهایی تر، زمانهای عیش و استراحتِ خود را با سربازانش میبسیار متمدنانه

کند. ارتباط متمایز رستم و اسفندیار به این شکل مده، شرکت میآماده و پخته شده توسط دیگران فراهم آ

شود. رستم همچنان آید، متبلور میهای استراحت و آسایشی که پس از هر خوان میحتی در ساختار دوره

کند و از آنها تغذیه شکارچی ماهری است که پس از غلبه بر ددان و دیوان، جانوران وحشی را شکار می
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ی ای شهرنشین و متمدن است که پس از چیرگی بر دشمنانش به خیمهلی که اسفندیار شاهزادهکند. در حامی

 نشیند که خوانساالرش آن را تدارک دیده است.ای گسترده میرود و بر سر سفرهخویش و میان سربازانش می

شود. خطرات نهفته ط میتمایز دیگرِ میان رستم و اسفندیار، به ساختار خوانها، و پیوندشان با جانوران مربو

در خوانهای اسفندیار، آشکارا ماهیتی جانوری و طبیعی دارند. از هفت خوانِ وی، چهارتا به عناصر جانوری 

 –مدار دارد. در هفت خوان اسفندیار نشانی از دیوها تعلق دارند، و گذر از توفان و برف نیز ماهیتی طبیعت

شود، و خطرها به روشنی میان جانوران و آدمیان دیده نمی -تندکه موجوداتی نیمه انسان و نیمه جانور هس

 اند. )ارجاسب و زن جادو( تقسیم شده

اش با خطرها، خصلتی ی رویاروییگیرد که هفت خوانش نیز مانند شیوهدر مقابلِ او، رستم قرار می

شود. رستم بر خالف میپیوستارگونه دارد و از قطبی انسانی و متمدن به قطبی طبیعی و جانورآسا کشیده 

مند کشد، از یاوری میشی بهرهشود، و در برابر شیر و اژدهایی که میاسفندیار با جانورانی اندک رویارو می

شود. بنابراین ارتباط او با جانوران برخالف اسفندیار، دشمنانه نیست. در عین حال، بخشی مهم از دشمنان می

را دارا  -مانند شاخ –مانند، اما برخی از ویژگیهای جانوری آدمیان میدهند، که به او را دیوان تشکیل می

ی هستند. دو تا از خوانهای رستم به دست و پنجه نرم کردن با دیوان اختصاص یافته است، و اینها دو مرحله

 واپسینِ ماجراجویی او هستند.

دیو سپید نابینایی را از ایرانیان دور رهاند و با کشتن رستم با چیرگی بر ارژنگ دیو کاووس را از بند می 

کند. به این ترتیب، هماوردان رستم در هفت خوان دو جانور، و دو دیو هستند. گذشته از خشکی و برهوت می

شود، و جالب کویر، که عنصری به طور خالص طبیعی و بیجان است، رستم با دو هماورد دیگر نیز رویارو می

ی از آنها زن جادو است که از نظر ساختار کامال همتای خوان مشابه در ماجرای آن که این دو انسان هستند. یک

ترین مرحله از هفت خوان را خطرترین و نرماسفندیار است. اما دیگری دشتبان و اوالد است که در کل کم
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د، و کند، یکی زن جادوست که شباهتی با دیوها داردهد. آدمیانی که رستم با آنها برخورد میتشکیل می

شوند و اوالد که رهبرشان خورند، اما کشتار نمیدیگری دشتبان و پسرانش هستند که هرچند از او شکست می

 گیرد.شود و بابت این امر از او پاداش میاست، در نهایت به یاور و راهنمای رستم تبدیل می

ی دیوها، درست در نقطهاین نامحسوس بودنِ حضور آدمیان در هفت خوان رستم، و جایگزین شدنشان با  

کنند. هفتمین خوان اسفندیار که گیرد که در آن انسانها نقشی عمده را ایفا میمقابل خوانهای اسفندیار قرار می

دشوارترین مرحله هم هست و بیشترین حجم از این روایت را در شاهنامه به خود اختصاص داده، به نبرد با 

 شود که آدمیانی بیش نیستند. مربوط می ارجاسپ و کهرم و سایر سرداران تورانی

  

. به این ترتیب، ساختار هفت خوان رستم و اسفندیار از نظر پیوند با جفت متضاد معناییِ تمدن/ 4

متمدن، در  -ی یکدیگر است. اسفندیار در جهانی که به دو قطبِ متمایز و صریحِ شهرنشینطبیعت، واژگونه

ی دشواریهای سرِ راه او، به جانوران مربوط کند. بخش عمدهگی میطبیعی تقسیم شده، زند -برابر وحشی

شود، و اوج نبرد وی در آویختن با انسانهاست. در میان این دو نیز هیچ چیز وجود ندارد. یعنی جانوری می

 شوند. متفکر و سخنگو، یا دیوی که نیمی انسان و نیمی حیوان باشد، در اینجا دیده نمی

اندیشند و حرف دو قطبِ این جم با پیوستاری پوشیده شده است. در اینجا جانوران می در مورد رستم اما،

ی طیف یاد شده زنند و آدمیان هماوردانی چندان مهم نیستند و دیوها، یعنی موجوداتی که دقیقا در میانهمی

نی خاکستری و شوند. رستم و اسفندیار، بدان دلیل که یکی در جهاقرار دارند، دشمنان اصلی محسوب می

 کند، از هم متمایز هستند. دیگری در جهانی سیاه و سفید زندگی می
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رزه با زن یعنی مبا –ترین نقطه از این دو هفت خوان شاید به همین دلیل است که این دو در مشابه 

توان یشنی می مربوط به زن جادو، به روی پارهدهند. با مقایسهتارهایی متفاوت را از خود بروز میرف -جادو،

فته است. این به شباهتها پی برد. در هر دو مورد، خوان چهارم به رویارویی پهلوان با زن جادو اختصاص یا

اسفندیار به طور  گیرد، و در رستم به طور صریح و دری ماجراهای هردو پهلوان قرار میخوان، دقیقا در میانه

وم که به مبارزه ی درآویختن با نیروهای طبیعی را از نیمهی نخستینِ مربوط به کشتن جانوران و دضمنی، نیمه

ادو با شیر نماید. رستم پیش از رسیدن به زن جشود، جدا میبا موجودات هوشمند و انسان گونه مربوط می

و اژدها را از  و تشنگی و اژدها دست و پنجه نرم کرده است، و اسفندیار نیز قبل از رسیدن به او گرگ و شیر

ورد، و اسفندیار خدارد. رستم پس از گذر از خوان چهارم به اوالد و ارژنگ دیو و دیو سپید بر میمی میان بر

 شود. هم پس از او با سیمرغ و سرما و ارجاسپ شاه درگیر می

 -بییعتی پیوستارِ طخودِ خطرِ نهفته در خوان چهارم، که دست کم در مورد رستم درست در میانه 

ی زیبایی فریفته ماهیتی روانشناسانه دارد. در این خوان، این خطر وجود دارد که پهلوان گیرد،تمدن قرار می

ست. ظاهری زنی شود، و به دست او گرفتار آید. زن جادو اما، در واقع موجودی زشت و ناخوشایند ا

 موجودی که به خاطر چند ویژگی، با سایر هماوردان هفت خوان تفاوت دارد. 

کارا مادینه جادو با سایر جانوران و دیوان و دشمنان خوانها، آن است که زن جادو آش مهمترین تمایز زنِ

های خوانش به نشانه است. در میان دو ابرپهلوان ما، رستم آشکارا به نبرد با مردان گرایش دارد و بارها در هفت

 بینیم که خوریم. در مورد اژدها ابتدا مینر بودنِ دشمنانش بر می

 نر ز دیوان و پیالن و شیران   گذر دن کس آنجانیارست کر 
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 459اژدها ز چنگ بداندیش نر    رها همان نیز کامد نیابد

 بر نرینه بودن اژدها بعد از این هم باز تاکید شده است:

  رها که از چنگ من کس نیابد   اژدها چنین گفت دژخیم نر

 شاره رفته است:ابینیم که به نرینه بودنشان می رسد، بارهاپس ازآن نیز، وقتی نوبت رویارویی با دیوان می

  ره نره دیوان پرخاشخر   گذر نبایست کردن برین ره

  اوی همه نره دیوان به فرمان   کنارنگ دیوی نگهدار اوی

  انجمن همه نره دیوان شوند   پیلتن که نزدیک کاووس شد

  پلنگ همه رزم را ساخته چون   جنگ گذارت بران نره دیوان

  گروه بران نره دیوان گشته   کوه چو رخش اندر آمد بران هفت

سفندیار، این شود. در مورد ای مردانه محسوب میبه این ترتیب، زن جادو تنها عنصر مادینه در این زمینه

ی که به دست شود. در سه جا اشاره شده که اژدهایگرایش به نبرد با موجودات نرینه به این شدت دیده نمی

دست این  شان بهاسفندیار کشته شد، نر بوده است. اما گرگ و شیر، جفتهایی بودند که هم نر و هم ماده

جود شود. همچنین در مورد سیمرغِ خوان پنجم داللت روشنی برای تشخیص جنسیتش وپهلوان نابود می

س از این همچنان زنده پ -که قاعدتا سیمرغی ماده بوده –ی زال ندارد. هرچند با توجه به این که پرورنده

 است، او را باید جفتِ نر دانست. 

                      
 .350و  349شاهنامه، هفت خوان رستم،  459
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زن جادو از این نظر هم اهمیت دارد که تنها موجود زیبارو در این میانه است، و تنها موجودی است  

که شکل ظاهر و باطنش متفاوت است. سایر دیوها و آدمیان و جانوران، در شکلی خالص و یکرنگ نموده 

شود. زن جادو تنها موجودی است که در این میان به فریب ای در آنها دیده نمیرسازیاند و فریب و ظاهشده

نماید. این از سویی در میان موجودات آورد و شکلی متفاوت با باطن حقیقی خود را به پهلوانان میروی می

ورود به دژ نظیر است، و از سوی دیگر به شکلی طنزآمیز به کردار اسفندیار هنگام مهیب هفت خوان بی

های کند و در کسوت بازرگانان از دروازهرویین شباهت دارد. چرا که او نیز مردانش را در صندوقها پنهان می

 گذرد. این دژ می

به این ترتیب، زن جادو به خاطر مادینه بودن، دو چهره بودن و فریبکار بودنش با سایر مخاطرات  

ای پاکیزه از دیار با این ویژگیها اما، همسان نیست. رستم نمونههفت خوان تفاوت دارد. ارتباط رستم و اسفن

گوید و همواره ظاهر و باطنش یکی پهلوانی راست کردار و راستگو است. در سراسر هفت خوان دروغ نمی

اش ستیزد تا شماری زیاد از دوستانِ نرینهاست، و در ضمن گذشته از استثنای زن جادو تنها با دشمنان نرینه می

 را نجات دهد.  -یعنی کاووس و سپاهش –

آورد، و در نهایت دارد، و خود به فریب روی میاسفندیار در برابر دشمنانی مادینه را نیز از سر راه بر می

رهاندن خویشاوندانی مادینه را آماج کرده است. از این رو ارتباط کنش جنگی رستم و اسفندیار با جنسیت 

دی است که هنوز در سپهری نرینه با مفهوم جنگ سر و کار دارد، و اسفندیار نیز پیچیده است. رستم کوچگر

 شناسد. ی نبرد به رسمیت میای شهرنشین است که زنان را نیز به قدر مردان در عرصهشاهزاده

زن جادو، گذشته از این ویژگیها، به این دلیل هم اهمیت دارد که با امر قدسی پیوندی سرنوشت ساز   

شکند. رستم با یاد بینیم که فریبِ زن جادو با برخورد کردنش با امر قدسی درهم میهردو جا، میدارد. در 
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کنند، و این اثر میکردن از خدا، و اسفندیار با لمس کردن زنجیر زرتشت بر زرهش، طلسم زن جادو را بی

 ود. شتنها جایی در کل هفت خوان است که کرداری جادویی و دینی باعث شکست دشمن می

قتدار امر قدسی، زن بر اساس این ویژگیها، یعنی مادینه بودن، فریبکار بودن، تمایز ظاهر و باطن، و پیوند با ا

 جادو در ساختار هفت خوان موقعیتی منحصر به فرد دارد. 

ان شود، در هر دو هفت خوان با ساختاری کمابیش یکسخوان چهارم که به این عنصر مربوط می 

انست. در هر در واقع این پاره از داستان را باید همانندترین قسمت در میان دو هفت خوان دروایت شده و 

 رسند. رستم، های بسیار به مکانی زیبا و دلنواز میدو مورد، پهلوانان پس از سختی

  گرفت خم منزل جادو اندر   برگرفت نشست از بر زین و ره

  فراز تابان بگشت ازچو خورشید    دراز همی رفت پویان به راه

  جوان چنان چون بود جای مرد   روان درخت و گیا دید و آب

  نبید یکی جام زرین برو پر   دید چو چشم تذروان یکی چشمه

  460اندرش نمکدان و ریچال گرد   برش یکی غرم بریان و نان از

 

 در مورد اسفندیار هم 

  کشت اندرو اللهتو گفتی سپهر    بهشت یی دید همچونیکی بیشه

  گالب یی چونبه هر جای بر چشمه   آفتاب ندید از درخت اندرو

                      
 .400-396شاهنامه، هفت خوان رستم،  460
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  461برگزید ییز بیشه لب چشمه   سزید فرود آمد از بارگی چون

 از انباشته است. نوهای چشمهای گوارا و منظرهای زیباست که از خوردنیبه این ترتیب، جایگاه زن جادو بیشه

اند جسم شدهتزنند، هر دو در این لحظه به صورتی کاری دور از انتظار دست میآنگاه، دو پهلوان به  

 خوانند. نوازند و آواز میکه تنبوری را در دست گرفته و همچون خنیاگران می

ه شرکت پهلوانان های اندکی به نوازندگی و خوانندگی پهلوانان وجود دارد. بارها بدر سراسر شاهنامه، اشاره

، اشاره شده انداین که خوانندگان و رامشگران در بزمها به خواندن و سرودن شعر مشغول بودهدر بزمها، و 

نبور/ طنبور که تی است. اما این که خود پهلوانان نقش خنیاگران را ایفا کنند، در شاهنامه کمیاب است. واژه

ه هفت خوان رستم بکه تمام آنها  سازِ محبوب این دو پهلوان است، تنها سه بار در شاهنامه به کار گرفته شده،

ار گرفته شده، و کی آواز، بسیار به ندرت در ارتباط با پهلوانان به شود. همچنین واژهو اسفندیار مربوط می

ا ر -سروپرویزخو به ویژه  –ی دوم آن که تاریخ ساسانیان ی کاربرد این واژه در شاهنامه به نیمهبخش عمده

 کند، مربوط است. روایت می

اهنامه است. در ی آواز خواندن و ساز نواختنِ دو ابرپهلوان، امری غیرعادی و استثنایی در شبنابراین صحنه

ویش ناآگاه میان رستم و اسفندیار در این صحنه، تمایزی جزئی وجود دارد. رستم، که از پیشامدهای سفر خ

ر پیشاپیش با یست، در حالی که اسفندیارسد که از هویت او آگاه ناست، در شرایطی به منزلگاه زن جادو می

دن لشکرگاه راهنمایی گرگسار از حضور وی خبردار شده است. به همین دلیل هم، اسفندیار در زمانِ ترک کر

 ی دشمن،  خود و شتافتن به سوی بیشه

                      
 .199-197شاهنامه، هفت خوان اسفندیار:  461
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  ببرد یکی جام زرین پر از می   سپرد سپه را همه بر پشوتن

  462خواست آمدش، سور رزم پیشهمی    خواست یکی ساخته نیز تنبور

 یابد:ی زن جادو میدر حالی که رستم ساز خود را در میان خوانِ گشوده

  ناپدید از آواز او دیو شد   رسید خور جادوان بد چو رستم

  شگفت به غرم و بنان اندر آمد   برگرفت فرود آمد از باره زین

  می کردهیکی جام زر دید پر    پیفرخنده نشست از بر چشمه

  463یافت ی سوربیابان چنان خانه   یافت ابا می یکی نیز طنبور

 با این وجود، هردوی پهلوانان با در دست گرفتن ساز، یکسان رفتار کردند:

  برگرفت بزد رود و گفتارها   گرفت تهمتن مر آن را به بر در

  است که از روز شادیش بهره غم   است که آواره و بد نشان رستم

  اوی بیابان و کوهست بستان   اوی همه جای جنگست میدان

  رهاست کجا اژدها از کفش نا   اژدهاست همه جنگ با شیر و نر

  کردگار نکردست بخشش ورا   میگسار می و جام و بویا گل و

  464است و گر با پلنگان به جنگ اندر   است همیشه به جنگ نهنگ اندر

 اسفندیار هم:

                      
 .196و  195شاهنامه، هفت خوان اسفندیار:  462
 .404-401شاهنامه، هفت خوان رستم،  463
 .410-405شاهنامه، هفت خوان رستم،  464



557 

 

  شاد چو دانست کز می دلش گشت   برنهاد به کفیکی جام زرین 

  گرفت سراییدن و ناله اندر   همانگاه تنبور را برگرفت

  میگسار که هرگز نبیند می و   همی گفت بداختر اسفندیار

  ز چنگ بالها نیابد رها   اژدها نبیند جز از شیر و نر

  ییچهره به دیدار فرخ پری   ییبهره نیابد همی زین جهان

  ی دلگسلمرا گر دهد چهره   دل بیابم ز یزدان همی کام

  465موی فروهشته از مشک تا پای   روی به باال چو سرو و چو خورشید

رجاع، روایتِ نبردهای کنند، که به شکلی خودابینیم که دو پهلوان نه تنها نقش خنیاگران را ایفا میدر اینجا می

ه جای راویانی بکنند. فردوسی در این صحنه با هنرمندی تمام خودِ ابرپهلوانان را خویشتن را نیز روایت می

 نشانده است که قرار است بعدها داستان ایشان را بازگو کنند.

 –گیرند، دست کم از دوران اشکانیان نقشی که رستم و اسفندیار در ابتدای خوان چهارم بر عهده می 

در ایران زمین وجود داشته است. در دوران اشکانیان، همزمان با تکامل  -و به احتمال زیاد پیش از آن نیز

گرد پدیدار شدند که های رزمی سیستانی، که خاستگاهی سکایی داشت، گروهی از خنیاگران دورهحماسه

ی دند و داستانهایی را دربارهزگشتند و ساز میشدند. گوسانها در شهرها و روستاها میگوسان نامیده می

دادند، گذران عمر خواندند و از هدایایی که مردم به ایشان میپهلوانان بزرگی مانند رستم برای مردم می

                      
 .206-200شاهنامه، هفت خوان اسفندیار:  465
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تر را خواندند، تا آن که با ظهور فردوسی و تدوین تر و متنوعکردند. این خنیاگران، بعدها روایتهایی پیچیدهمی

 نه و کامل برای داستانهای خویش دست یافتند. شاهنامه، همه به مرجعی یگا

سنت گوسانی که بسیار کم پژوهیده شده است، نیرویی تعیین کننده در تکامل اساطیر حماسی قلمرو میانی 

ها در دوران ساسانی به درون امپراتوری روم نیز رخنه کردند و پس از ظهور اسالم بوده است. چرا که گوسان

رایی شدند و همراه با سپاه اسالم به آفریقای شمالی و اروپای جنوبی وارد شدند و آوران بازآدر قالب طرب

ی اساطیر اروپای مسیحی ی بخش عمدهسنت ادبی تروبادورها را در اسپانیا و اندلس بنیان نهادند. رگ و ریشه

وران میزگرد که عناصر گردد. به ویژه روایتهای مربوط به آرتور و دالی مهاجر از گوسانها باز میبه این شاخه

خوانی و پرده خوانی تداوم ایرانیِ روشنی دارند. در ایران زمین، سنت گوسانها در قالب سنت نقالی و شاهنامه

ی عمومی یافت، تا آن که در ابتدای قرنِ چهاردهم خورشیدی به خاطر ورود رادیو و تلویزیون به عرصه

 منقرض گشت.

سرود، خنیاگرانی در گوشه و کنار وجود داشتند، ی شاهنامه را میبه این ترتیب در زمانی که فردوس 

خواندند. تداوم سنن حماسی و اساطیر ملی که داستانهای رستم و اسفندیار را با ساز و آواز برای مردم می

ی شفاهی، احتماال دلیل اصلیِ مخالفت فقهای عصر اموی با موسیقی و ساز و آواز بوده ایرانی در این رسانه

ست. چرا که این خنیاگران به زودی به صورت وارثان و مروجان روایتهای حماسی ایرانی در آمدند. در ا

نتیجه نقشی مهم را در روند هویت بخشی به ساکنان ایران زمین ایفا کردند، که به تازگی مغلوب تازیان شده 

 بودند و از این نظر با بحرانی رویاروی بودند. 

گیری اسالمِ دولتیِ فردوسی، و کشمکش نیروهای فکری مسلمان با خنیاگران، و جبههپیوند میان خنیاگران و 

هایی هستند که به کنکاشی بیشتر نیاز وارِ ایرانی، همه و همه موضوععباسی در برابر اسالمِ صوفی -اموی
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جنبش اجتماعی سرایانی مانند اسدی توسی و فردوسی با این دانیم که حماسهدارند. با این همه، این را می

 اند. خنیاگران پیوند داشته

شناخته و تردیدی در این نیست که مرجع بخش تردید برخی از این خنیاگران را میفردوسی بی 

اند. در ضمن، سرایش شاهنامه دگردیسی مهمی در وضع مهمی از داستانهای شاهنامه همین کسان بوده

مجهز کرد که مرجعی غایی برای تمام داستانهای کهن خنیاگران ایجاد کرد و ایشان را به کتاب مقدسی 

شد، و با استواری و هنرِ شعرِ استاد توس نفوذی شگرف یافته بود. در نتیجه، در زمانِ خود محسوب می

آید. فردوسی فردوسی، سنت شاهنامه خوانی و نقالی آغاز شد و این از برخی از ابیات خودِ فردوسی نیز بر می

مهمی بود که سنت شفاهی گوسانان ایرانی، را به سنتی نویسا و کتبی تبدیل ساخت. مرجع  یبه تعبیری، نقطه

 روایتهای خنیاگران از آن پس به متنی نوشته شده و کتابی مسلح شد، که تا پیش از این وجود نداشت. 

هنده کند، از چند نظر تکان دای که فردوسی ابرپهلوانان خود را در نقش خنیاگران مجسم میصحنه 

ای، های اشاره به خصلتِ خودارجاعِ روایتهای زندگینامهو مهم است. از یک سو، این یکی از کهنترین نمونه

ی میان زندگینامه، خودانگاره، و انگاره است. مورخان غربی سروانتس را به خاطر گنجاندن بخشی در و رابطه

یابد که در آن ماجراهای ر مجلسی حضور میاند، که در آن دون کیشوت دجلد دوم دون کیشوت بسیار ستوده

 شود. گویی روایت میتوسط قصه -از جلد نخست –زندگی خودش 

ای از میشل فوکو، این کنده شدنِ روایت زندگی از سوژه و نهاده شدنش در برابر مرجعِ انسانی آن را نشانه

های آن را باید در زمانهایی باشد، ریشهداند. اگر این حرف درست ی مدرن میظهور مدرنیته و آغاز اپیستمه

ی تردید از آن پارهی خنیاگری رستم و اسفندیار در هفت خوان بیبسیار دورتر جستجو کرد، چرا که صحنه

 تر و تفکر برانگیزتر است. کتاب دون کیشوت غنی
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د را خو شوند که داستان زندگیرستم و اسفندیار، در خوان چهارم در کسوت خنیاگرانی ظاهر می 

لسوزی برای دشود، و با شکایت از روزگار و کنند. این داستان در قالب روایتی تراژیک بیان میروایت می

 همین ی هفت خوان خویش نشسته است و به بازگو کردنِابرپهلوانی همراه است، که خود درست در میانه

-ر این صحنهدی نیرومندی که شاعرانه ی قوی و تخیلشناسانهی زیباییداستان مشغول است. گذشته از جنبه

انان توسط ی ابرپهلوی زندگینامهپردازی به کار گرفته شده است، خودِ جوهر سخن که روایتِ خودآگاهانه

 خودشان است، به قدر کافی جای بحث و اندیشه دارد.

ای برشوند، مخاطبانی پهلوانان، وقتی به نواختن ساز و سرودن ماجرای زندگی خود مشغول می 

 یابند، و این کسی جز زن جادو نیست. خویش می

  ودر ی رستم و زخمهمان ناله   سرود به گوش زن جادو آمد

  بهار چو بشنید شد چون گل اندر   زن جادو آواز اسفندیار

کشد، و کند که دشمن را به کام خود فرو میروایت زندگی پهلوان در خوان چهارم همچون قالبی عمل می

ان به سوی شود که به سودای شنیدن داستان و دلربایی از پهلوجادو در اینجا همچون مخاطبی ظاهر میزن 

 شتابد. او می

  نگار وگر چند زیبا نبودش   بهار بیاراست رخ را بسان

  466اوی بپرسید و بنشست نزدیک   بوی بر رستم آمد پر از رنگ و

 و

                      
 .413و  412شاهنامه، هفت خوان رستم،  466
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  جام رود و پر کرده ابا چامه و   دام چنین گفت کامد هژبری به

  بدان تیرگی جادویها نوشت   زشت پر آژنگ رویی بی آیین و

  موی چو دیبای چینی رخ از مشک   بسان یکی ترک شد خوب روی

  467جویبار نشست از بر سبزه و   بیامد به نزدیک اسفندیار

نگ و آوازی خویش افزودند و آهپهلوانان در برخورد با زن جادو، از شوق یافتنِ مخاطبی مشتاق، بر هنرِ 

 تر را بپرداختند:دلکش

  گرفت ابر آفرینها فزایش   گرفت تهمتن به یزدان نیایش

  468جوان می و جام، با میگسار   خوان که در دشت مازندران یافت

 و اسفندیار هم، 

  کشید سرود و می و رود برتر   بدید جهانجوی چون روی او را

  رهنمای به کوه و بیابان توی   خدای چنین گفت کای دادگر یک

  ییبهره یی زو مرابه تن شهره   ییچهره اکنون پریبجستم هم

  469داد مرا پاک جام و پرستنده   راد ی داد وبداد آفریننده

پردازی پهلوانان است که عنصری قدسی در زن جادو برای پهلوان شراب آورد، اما در همین جا، در اوج قصه

کند، و اسفندیار شود. رستم نادانسته از دادار یاد میشود و به رسوا شدنِ زن جادو منتهی میروایتشان آشکار می

                      
 .211-207شاهنامه، هفت خوان اسفندیار:  467
 .415و 414شاهنامه، هفت خوان رستم،  468
 .215-212شاهنامه، هفت خوان اسفندیار:  469
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شود. زن جادو در گیرد، و به این ترتیب ماهیت راستین جادوگر آشکار میزنجیر زرتشت را در مشت می

 هفت خوان رستم،

  یاد کردز دادار نیکی دهش    برنهاد یکی طاس می بر کفش

  چهر هتر گشت جادو بدگرگونه   مهر چو آواز داد از خداوند

  نداشت زبانش توان ستایش   نداشت روانش گمان نیایش

  470بنگرید تهمتن سبک چون درو   شنید سیه گشت چون نام یزدان

 و در مورد اسفندیار زن جادو

  روی بدو داد تا لعل گرددش   بوی ی مشکیکی جام پر باده

  داشت نهان کرده از جادو آژیر   داشت یکی نغز پوالد زنجیر

  بهشت بگشتاسپ آورده بود از   زردهشت به بازوش در بسته بد

  471روزگار نبردی گمانی به بد   اسفندیار بدان آهن از جان

را بر گردن ت اما در این میان، اسفندیار پیشاپیش از خطر زن جادو آگاهی داشت. پس به ناگهان زنجیر زرتش

 زن جادو افکند.

  تنش بران سان که نیرو ببرد از   گردنش بینداخت زنجیر در

 آورد. رستم، اما، از دیدن تغییر ظاهر زن جادو غافلگیر شد، و دشمن گریزپایش را با کمندی به دام

  ببند سر جادو آورد ناگه   کمند بینداخت از باد خم

                      
 .420-417شاهنامه، هفت خوان رستم،  470
 .219-216شاهنامه، هفت خوان اسفندیار:  471
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بپرسید و "کند. رستم شود، تازه ماهیت واقعی خود را آشکار میمی زن جادو وقتی در چنگ پهلوان گرفتار

ات هست، بنمای روی/ یکی گنده پیری شد اندر کمند/ پر آژنگ و گفتش چه چیزی؟ بگوی/ بدانگونه که

به زنجیر شد گنده پیری تباه/ سر و "اسفندیار هم وقتی زن جادو را به دام انداخت،  "نیرنگ و بند و گزند.

 "برف و رنگی سیاه. موی چون

 پس از آن، پهلوانان دست به سالح بردند و هردو با خنجر زن جادو را از پای در آوردند. رستم 

  کرد دل جادوان زو پر از بیم   کرد میانش به خنجر به دو نیم

 اسفندیار هم

  برش مبادا که بینی سرش گر   سرش یکی تیز خنجر بزد بر

رستم و اسفندیار در برخورد با زن جادو کامال مشابه است و حتی رخدادها هم چنان که آشکار است، داستان 

اند. با این وجود، تفاوتی در میان این دو وجود دارد، که به ماهیت متفاوت این به شکلی یکسان روایت شده

 گردد. دو باز می

چنان که گفتیم، با هشدارِ  گردد. اسفندیار،نخستین تفاوت، به ارتباط صفتِ خنیاگری و پهلوانان باز می 

ی سرِ راهش آگاه است و از همان ابتدا که به سوی بیشه گرگسار پیشاپیش از حضور زن جادو در بیشه

رود. او هنگام خروج از خیمه و خرگاه خویش تنبوری ی گرفتار کردنِ اوست که میشتابد، با هدف و نقشهمی

 نقش خنیاگر را با سودای به دام انداختن زن جادو ایفا کند. برد، و روشن است که قصد دارد را به همراه می

برد. به شکلی که تقارنی در میان اسفندیار در اینجا نیز مانند ماجرای ورودش به دژ رویین، فریبی به کار می

اسفندیار و زن جادو برقرار شد. زن جادو موجودی زشت و هراس انگیز بود که برای به دام انداختن پهلوان 

د را چون زیبایان آراسته بود، و اسفندیار سرداری زورمند و سهمگین بود که برای به دام انداختن زن جادو خو

ظاهرِ خنیاگران را به خود گرفته بود. به این ترتیب، رویارویی اسفندیار و زن جادو، کشمکش میان خنیاگر و 
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جنگند. اسفندیار در با عفریتی جادوگر میزن زیبارو نیست، که فریبی دوسویه است که در باطنِ آن، سرداری 

شود. پهلوانی که ابزار فریفتنِ زن جادو )ساز اینجا هم مانند فرجام داستان، در نقش پهلوانی فریبکار ظاهر می

ای قبلی او را فرو و آواز و می( و اسیر کردنش )زنجیر زرتشت( را پیشاپیش فراهم آورده و بر اساس نقشه

 گیرد.می

دوسی تصریح ، وضعیتی واژگونه دارد. او اصال از حضور زن جادو در آن نقطه خبر ندارد. فررستم اما 

 کرده که 

  اهریمنست نهفته به رنگ اندر   ریمنست ندانست کاو جادوی

ساط بزم زن جادو در نتیجه، رفتار رستم در برابر می و تنبور، فریبکارانه نیست. او زمانی که تنبور را در ب

ه سادگی خنیاگری است ای در سر ندارد. او بخواند، نقشه و برنامهنوازد و میدارد و میآن را بر مییابد و می

کند، ازی میبکند. به این ترتیب، در شرایطی که اسفندیار نقش خنیاگر را که داستان خویشتن را روایت می

خورد و یمی عفریت یکه قیافه رستم به راستی خود خنیاگر است. به همین دلیل هم تهمتن از دیدن تغییر

کافی از او دور شده  شود با کمند او را به دام اندازد، و این یعنی که زن جادو به قدرجنبد و ناچار میدیر می

 بوده که راهی دیگر برای گرفتنش وجود نداشته.

کنند، این ر میگذشته از ارتباط راستین یا دروغینی که ابرپهلوانانِ هفت خوان با نقش خنیاگری برقرا 

کشتن زن  ی این دو متفاوت است. رستم پس ازنکته هم اهمیت دارد که پیامدهای کشتن زن جادو در تجربه

از هفت خوانش  رود. اما اسفندیار، که در هر گامشود و به راه خود میجادو به سادگی بر اسب خود سوار می

 گردد:یامدهایی از این دست روبرو میستیزد، پس از کشتن زن جادو با پبا نیروهای طبیعی می

  گشت برآن سان که چشم اندران خیره   گشت چو جادو بمرد آسمان تیره
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  472ماه بپوشید دیدار خورشید و   سیاه یکی باد و گردی برآمد

 

اهنمایشان در رتوان یافت، به ارتباط ایشان با . تفاوت مهم دیگری که در میان رستم و اسفندیار می5 

ماهایی شود. هردوی این ابرپهلوانان در جریان هفت خوان خویش از یاری راهنهفت خوان مربوط میطول 

 به نام گرگسار و اوالد برخوردار هستند که از این نظرها به هم شباهت دارند:

 نخست آن که هردوی اینان، از شهروندان کشور دشمن هستند. 

 و سردار گروهی جنگاور را بر عهده دارند.دوم آن که هردو مردانی دالور و زورمند هستند 

 شوند.سوم آن که هردو به دنبال نبردی دلیرانه به دست ابرپهلوان اسیر می

شان چشم شتنکدهند که اگر راه رادرست به ایشان بنمایند، از چهارم آن که ابرپهلوانان به آنها وعده می

 ها واگذار خواهند کرد. خواهند پوشید و تاج و تخت سرزمینِ گشوده شده را به آن

 د.شونپنجم آن که هردو با دست بسته و همچون اسیری در طول راه به همراه پهلوان حرکت داده می

 کنند.گویند و به درستی خطرهای پیشاروی پهلوان را گوشزد میششم آن که هردو راست می

 گرگسار و اوالد، با این وجود از چند نظر با هم تفاوت دارند: 

فت خوان رستم آن که گرگسار از ابتدای هفت خوان اسفندیار با او همراه است، اما اوالد در انتهای هنخست 

ها در صحنه ظاهر دهد. یعنی از آنجا که دیوپیوندد و تنها در خوان ششم و هفتم به او اطالعاتی میبه او می

 شوند.می

                      
 .227و  226شاهنامه، هفت خوان اسفندیار:  472
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دهد. بلکه همواره بعد از آن که ر اطالعاتی نمیدوم آن که گرگسار هرگز به طور خودآگاه و ارادی به اسفندیا

گوید. ناگفته نماند که شود و از خطرات راه سخن مینوشاند، زبانش باز میاسفندیار سه جام می به وی می

برد و به همین دلیل در میان ایرانیان قدیم، این باور وجود داشت که سومین جام می عقل را کامال از میان می

اند که در شعر حافظ نیز با همین تعبیر نامیدهمی "ی غسالهثالثه"را در متون دینی و فقهی هم سه جام می 

 جاویدان شده است. 

 رودیبحث با ثالثه غساله م نیو  رودیسرو و گل و الله م ثیحد یساق

اوالد همواره ، یاری گرگسار همواره غیرداوطلبانه و زیر تاثیر مستی بوده است. در حالی که به این ترتیب

بینیم که اسفندیار پهلوانی کند. بار دیگر در اینجا میگوید و آگاهانه به او کمک میهوشیارانه با رستم سخن می

جوید. فریبکار است و از مست کردن اسیر خویش برای پرسیدنِ آنچه او مایل به جواب دادنش نیست، بهره می

 اما رستم رفتاری راست و صریح دارد.

کند و پس از درهم شکستن شاه مازندران، ی خود عمل میگر آن است که درنهایت رستم به وعدهتفاوت دی

گیرد. در حالی که گرگسار در کند و تاج و تخت این سرزمین را برای اوالد مینزد کیکاووس پا در میانی می

کند، به دست ابراز خشم میکند و از پیروزیهای او در خوانها پایان خوان ششم، وقتی اسفندیار را نفرین می

شود. به این ترتیب، با وجود آن که اوالد کمکی کمتر به رستم کرده و تنها در واپسین دو خوان او کشته می

یابد. در حالی که گرگسار با وجود همراه بودنش با اسفندیار در شش او را یاری کرده، پاداشی بزرگ می

 رسد.خوان، در نهایت به قتل می

اش، بار دیگر او را در مقام پهلوانی زیرک و اسفندیار با می، مستی، فریب، و عمل نکردن به وعدهپیوند 

خواهد به هر ترتیبی به هدف نمایاند، که از به کار بردن مکر و حیله رویگردان نیست و میسیاستمدار باز می

دهد، در آغاز خوان هفتم  خویش دست یابد. فردوسی برای این که  خصلت یاد شده را مورد تاکید قرار
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کند که این پهلوان دو شکارچی تورانی ساده دل را به اسارت گرفت و از ایشان اسفندیار به این نکته اشاره می

راه و چاهِ ورود به دژ رویین را پرسید و چون به اطالعات سودمندی دست یافت، هردو را بکشت. با این 

کرده سرداری مهاجم که به سرزمین دشمنی رخنه کرده، عمل می اشاره، روشن است که اسفندیار درست مانند

ای که به گشت و گذار در سرزمینی وحشی مشغول باشد، است. در حالی که کردار رستم بیشتر به شکارچی

شباهت دارد. بدین دلیل است که در هیاهوی خشونت شرایط جنگی، برخی از تعهدهای اخالقی در کردار 

-ماند. به طوری که تنها کردار ستمگرانهاما رستم همچنان نماد اخالق پهلوانی باقی می شود،اسفندیار نقض می

 گردد.در نهایت با سپردن تاج و تخت مازندران به پسرش جبران می -کندن دو گوش دشتبان –اش 

 

د را . رستم و اسفندیار از این نظر هم با هم تفاوت دارند که سطوحی متفاوت از ارتباط با امرِ پلی6 

لوان را په-هایی از گناهِ شاهگذارند. چنان که گفتیم، اسفندیارِ شهرنشین شخصیتی است که رگهبه نمایش می

کند، و از آنجا که به آورد، با کشتن گرگسار عهدشکنی میدهد. او به مکر و تزویر روی میاز خود نشان می

با این وجود اسفندیار در مقایسه با رستم تاج و تخت پدرش چشم دوخته به پدرِ گناهکارش شباهت دارد. 

 پهلوانی خالص و از نظر اخالقی پاکیزه است. 

تر را شود، ارتباطی بسیار پیچیدهی اسفندیار را مرتکب نمیرستم با وجود آن که گناهان یکجانشینانه 

معموال به دشمنانش دروغ  ای ندارد وهای درباری میانهسازد. او با توطئهبا مفهوم گناه و امر پلید برقرار می

ترین کردارهای قابل تصور را مرتکب کند. با این وجود برخی از سهمگینگوید و جوانمردانه رفتار مینمی

کند، ی بی سالح را به کین سیاوش با شمشیر به دو نیم میسودابه کشد،شود. او پسرش را در نبرد میمی

آورد، و در ت را با ترفندی که سیمرغ به او آموخته از پا در میاسفندیار که شاهی کیانی و پهلوانی مقدس اس
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کند. داستان رستم هرچند این کار را به انتقام خون خویش میشود، نهایت گناه برادرکشی را هم مرتکب می

ر آلود را دانگیزد، اما کردارهایی غیرعادی و گاه گناهبا وجود آن که همدلی و مهر و ستایش مخاطب را بر می

که در درون خودش و در استقالل نسبت به  ی رستم،کوچگردانه یگیرد. کردارهایی که تنها با سنجهبر می

 قابل توجیه است.  نظامهای بیرونی قرار دارد،

شود. چنان که مرور سیمای ژانوسی رستم به ویژه در ارتباط با اژدهاست که به خوبی آشکار می 

ان اژدها اوژن در اساطیر ایرانی است. شمار دیوها و اژدهاهایی که او کشته کردیم، رستم نامدارترین پهلو

او نیز پیوندی پیچیده را با این مفهوم  است، از تمام پهلوانان دیگر بیشتر است. با این وجود همچون فریدون،

 کند.اهریمنی برقرار می

نماد نیروهای پلید طبیعی  قاعده در اساطیر تمام ملل آن است که موجودی پلید مانند اژدها، 

ناامنی عمومی( دانسته  و یا اجتماعی )دشمن زورمند، آشوب اجتماعی، توفان ویرانگر( آبی،کم )خشکسالی،

دهد که های گوناگون به روشنی نشان میشود. مرور موقعیت اژدهاهای گوناگون در اساطیر اقوام و تمدن

این قاعده راست است. و این جدای مفهوم اژدها در تمدن چینی  تمدنهای قلمرو میانی، یدست کم در زمینه

 ای متفاوت بالیده و تکامل یافته است. است که کامال در زمینه

در تمدنهای مستقر بر ایران زمین، با شماری بسیار از پهلوانان و ایزدان اژدها اوژن روبرو هستیم که  

رسانند. در میان ایزدان، رب طبیعی را به انجام میغلبه بر آشوب و نیروهای مخهمگی همین خویشکاریِ

کند. در ارمنستان موازی با مردوک بر تیامت، تیشتر بر اپوش، آذر بر آژیدهاک و یهوه بر لویاتان غلبه می

چیرگی بهرام بر ویشپ را داریم. این نام اخیر لقبی باستانی برای اژدهاست، چرا که  پیروزی ایندره بر ورتره،

ی ویشپاست، و خود ویشپا نیز ایندره که همان بهرام باشد، ویشپاکالی لقب دارد که به معنای کشنده در وداها

ای دهد. نسخهمعنا می "زهرآبه"نیز از دو بخشِ ویش )یعنی زهر( و آپّه )یعنی آب( ساخته شده است که 
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هرام بغ )در سغدی وَشنون شود که روایت چیرگی بدر متون مانوی سغدی دیده می جدیدتر از این داستان،

 کند. بَذ و در متون تورفانی ویسبَد( بر اژدها را روایت می

در تمام این موارد اژدها موجودی ویرانگر و تباهکار است که به ویژه با حبس آب و خشکسالی  

ب بارور و عنصر مادینه را نیز که مانند آ شود،نسبت دارد، معموال در قالب موجودی مارگونه بازنموده می

توان یافت. چیرگی باستانی را در اساطیر پهلوانی می ه از این نبردِ گیرد. شکلی زمینی شدبه اسارت می است،

پیروزی اردشیر  ی فریدون بر ضحاک،هوشنگ بر اژدها )که در شاهنامه با پیدایش آتش مربوط شده،( غلبه

رشاسپ، و اژدهاکشی گشتاسپ و رستم  و اسفندیار شکست یافتن سروره و گندروا از گ بابکان بر رم هفتواد،

 از این جمله هستند. 

در حالت عادی، پهلوان یا ایزدِ اژدهااوژن موجودی نیک و مقدس است که با آشوب و تباهکاری  

 آورد. مار که جانورِ نشانگرکند و بنابراین نظم و باروری و آبادانی را به گیتی باز میستیزد و بر آن غلبه میمی

 شود،در سوراخهای زمین پنهان می رود،موجودی بی دست و پاست که چسبیده به زمین راه می اژدهاست،

شناسی بیشتر نقاط دنیا نماد نیروهای شبانه و مرموزِ زیرزمینی است. کند. مار در اسطورهو شبها فعالیت می

یعنی همان جایی النه  مار در زیر زمین، یابد.برای همین است که با تاریکی و ظلمت و جادوی سیاه پیوند می

اند و کردهآیند. برای همین هم خشکسالی را به او منسوب میکرده است که آبهای جاری از آن بیرون می

 گرفتند. شد، همچون ماری آسمانی در نظر میی آبها پنداشته میباران را، که اسیر کنندهبی یحتی ابرهای تیره

گیرد، موجودی پرنده و روزخیز که به در نظام جانورشناسی اساطیری، در مقابل مار عقاب قرار می 

زمین/ آسمان، تاریکی/ روشنایی، و  مار/ عقاب مترادف است با شب/ روز، آسمان پیوند خورده است. جمِ

کنند. چنان که مثال ر میخشکسالی/ باران. پهلوانان و ایزدان معموال با یکی از این دو قطب ارتباط برقرا

کند. کشند به آسمان پرواز میای که عقابها آن را میکوروش پرچمی عقاب نشان دارد و کیکاووس با گردونه
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نماید که خویشکاریِ چیرگی بر اژدها با نقشِ با این وجود، در مورد برخی از پهلوانان مانند فریدون، چنین می

توانست خود به صورت دیم فریدون عالوه بر نابود کردن ضحاک، میاژدها درهم آمیخته باشد. چرا که دی

بینیم که نماد روز و خورشید و ی مشابه این امر را در میان ایزدان، در مهر میاژدهایی دگردیسی یابد. نسخه

ین نور است، و به همین دلیل هم در اروپا با کالغ پیوند خورده است که نمادی مترادف با شاهین در ایران زم

شود که به گلوی گاو حمله کرده و او است. اما همین ایزد هنگام قربانی کردن گاو از یاری مار برخوردار می

 آورد. چنان که نقش مار در تندیسهای مهرِ گاوکش عنصری تکراری و مرسوم است. را از پا در می

انان اژدهاکش را باید در ترین الگوی مربوط به این آغشتگی به نقش اژدها در پهلواحتماال پیچیده 

ستیزد، با رستم سراغ کرد. رستم که بر اژدهای هفت خوان و اژدهاوارگانی مانند افراسیاب و اکوان دیو می

ی روشنایی پیوند خورده است، و این طبیعی است. تبار او نیز به خاطر پرورده شدن نیروهای روزانه و جبهه

وط به روز و خورشید نزدیک است. اما جالب آن که با این وجود زال به دست سیمرغ با نیروهای آسمانی مرب

ی مستقیم ضحاک است شود. مهمتر از همه آن که مادرش، رودابه، نوادهعنصر اژدها نیز با قوت در او دیده می

اش مهراب کابلی به همین خاطر چندان در دربار منوچهر محبوب نیست. خودِ رستم هم و پدربزرگ مادری

صفتِ اژدها و اژدهاپیکر توصیف شده است و آنچه که دشتبانِ مازندرانی در موردش گفت و در بارها با 

ای از آن بود. اینها را در کنار این نکته باید دید که نقش پرچم رستم نیز فصل پیشین آوردیم، تنها نمونه

 اژدهانشان بوده است. 

یروی روزانه و شبانه بوده باشد. او از سویی ی دو ننماید که رستم جمع کنندهبه این ترتیب، چنین می 

با اژدها و از سوی دیگر با سیمرغ پیوند دارد، و شاید از این روست که تنها پهلوان شاهنامه است که هم با 

زال است و کسی دیگر  گوید. در حالی که گذشته از او تنها سخنگو با سیمرغ،سیمرغ و هم با اژدها سخن می

 بان اژدها را بفهمد. شناسیم که زرا نمی
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کند، که الگویی سرایانه در فردوسی حکایت نمیی رستم تنها از خالقیتی داستاناین خصلت دوسویه 

پهلوانانی مانند جمشید و فریدون نیز مشابه  -ای قابل پیگیری است که به ویژه در شاهتوسعه یابنده و رگه

برای فهم دلیلِ آغشتگی تصویر ابرپهلوانی مانند رستم، با  دارد. از این رو باید در مورد معنای آن پرسش کرد.

 ینماد هراسناکی مانند اژدها، نیازمندیم تا کمی دقیقتر به مفهوم جنگ بنگریم، و این همان است که هسته

 سازد.مرکزی مفهوم ابرپهلوان را بر می

  



572 

 

 

 گفتار ششم: جنگجو

 

دهد، ارتباطی است که یک انسان ی مرکزی تمام داستانهای پهلوانی را تشکیل می. آنچه که هسته1 

ها، موجوداتی جنگاور هستند و معموال به کند. تمام پهلوانان دراساطیر تمام تمدنبا مفهوم جنگ برقرار می

های ملی و اساطیر هند، حماسهی جنگاوران تاکید شده است. در ایران زمین و طور صریح بر تعلقشان به طبقه

ی ارتشتاران متمرکز شده است. در مواردی استثنایی که شخصیتی خاص پهلوانی همواره بر دالوری از طبقه

ی شود و مثال به مرتبهی جنگاوران وارد میبینیم که به سرعت به جرگهکند هم، میمانند کاوه ظهور می

گوییم، در درون رو، وقتی از پهلوان و کنش پهلوانی سخن می شود. از اینسپهساالر فریدون برکشیده می

 دهند. ای معنایی حضور داریم که انسان و جنگ کانونهای آن را تشکیل میدایره

ی رام کردن گیاهان و جانوران جنگ، به شکل سازمان یافته از زمانی آغاز شد که جوامع باستانی شیوه 

به زمین و خانه و قلمرو بارور ثابت پایبند شدند، و از سوی دیگر تولید را آموختند و به این ترتیب از سویی 

توانست برای مهاجمان و غارتگران شد و میاقتصادی مازادی پیدا کردند که در قالب ثروت مادی انباشته می

اج کننده باشد. به این ترتیب، جنگ به معنای راستین کلمه، پس از انقالب کشاورزی آغاز شد، و آموسوسه

اش جوامعی یکجانشین بود که انباشتی از ثروت را در مکانهایی خاص مانند شهرها و روستاها ایجاد اصلی

گذراندند و دالورانشان به جوامع انسانی به سبک گردآورنده و شکارچی روزگار می کردند. تا پیش از آن،می

 پرداختند، نه جنگ.شکار می
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وت دارند. حریف شکارچی یک جانور است، و نه انسان. شکار و جنگ از چندین نظر با هم تفا 

ی ی طبیعت و به پشتوانهستیزد. شکارچی تنها در زمینهشکارچی از این رو با بخشی از طبیعت است که می

 کند. قدرتهای طبیعی خویش و خردش برای فهم روندهای طبیعی است که امکان چیرگی بر شکار را پیدا می

ی کشمکش، ستیزد. هماورد او انسانی همچون خودِ اوست. زمینهآدمیان دیگر میدر مقابل، جنگجو با  

ی طبیعت و شهر نه طبیعت، که میدان جنگ و آوردگاه است که بخشی جدا شده و مرزبندی شده در میانه

های اصلی قرار گرفته است. ها و سر راه جادهاست، جایی که معموال در نزدیک شهرها و پیشاروی دروازه

جز اند،ی آن حذف شدهیدان جنگ شکلی ساده شده و آماده شده از طبیعت است که تمام متغیرهای پیچیدهم

شود. از این رو میدان جنگ به کشتزار و میدان شهر آن چه که انسانی است و به کردار انسانی مربوط می

ی جنگ پژوهشی آماری پدیدهبروزِ  "مکانِ "تر است تا جنگل و کوهستانِ وحشی. کافی است در مورد شبیه

هایی کامال طبیعی و چه شمار زیادی از آنها در ها در زمینهانجام شود تا ببینیم که چه شمار اندکی از جنگ

 اند. اندرونِ عوارض جغرافیایی تمدن )جاده، شهر، کشتزار، بناهای مقدس و...( فرجام یافته

هماوردی انسانی و شکار با حریفی جانوری سر و بنابراین نخستین تفاوت در آنجاست که جنگ با  

ای متمدنانه و انسانی و دیگری در محیطی طبیعی و وحشی بروز کار دارد و به همین دلیل هم یکی در زمینه

شود و آن هم پایبندی جنگ به مکانی مشخص، و یابد. از همین جا وجه تمایز دیگر این دو روشن میمی

و شکار بخشی از طبیعت  کند،شکارچی به دنبال شکار در مکان حرکت میجاری بودنِ شکار در فضاست. 

ای انسانی و یکجانشینانه نوردد. جنگاور اما، با انسانی روبروست که در زمینهاست که سراسر طبیعت را در می

حضور دارد و از این رو به مکانی خاص و تغییر شکل یافته و رام شده، چفت و بست شده است. جنگیدن 

 ر مکانی خاص و شکار کردن در همه جا مجال بروز دارد.د
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ی تمدن در آن آورانهآوری و عناصر فنفن تفاوت دیگر آن است که به خاطر خصلت انسانیِ جنگ، 

آورانه بوده است. ی پیشرفت فنیابند. در واقع در طول تاریخ بشر جنگ مهمترین رانه و پیش برندهاهمیت می

اختراعها وابداعهای مهم در تاریخ تمدن، به شکلی با جنگ و فنون  یت که بخش عمدهتوان گفاغراق میبی

آورانه ندارد. اش رفتاری چندان فنرزمی پیوند داشته است. در مقابل، شکارچی در وضعیت خالص و اولیه

یرامونش او باید برای چیرگی بر شکار بر خلق و خو و رفتار و عوارض زمین و شرایط زیست شنختی بومِ پ

مانند در مورد نه فن. از این روست که شکارچیان به خردی بی آگاه باشد، اما اینها از جنس خرد هستند،

 ای بر مبمنای آن پدید آورند.آوری پیچیدهبی آن که لزوما فن یابند،طبیعت دست می

به خاطر پیوندش شود و آن هم این که جنگ از همین جا واگرایی دیگرِ میان جنگ و شکار روشن می 

یابد و این در حالی با سپهر انسانی و فن، امری زبانی است. دست کم بخشی از کنش جنگی با زبان پیوند می

است که شکار کردن لزوما ارتباطی با جنگ ندارد. به همین خاطر است که کنش جنگی از ترکیبی چنین 

ی آن رجز خواندن است که مثال در ی برجستههگسترده و تاثیرگذار از عناصر زبانی تشکیل یافته است. نمون

روایت  شود. دیگری خودِ سنتِ ی گفتمانی درخشان و پردامنه برکشیده میرویارویی رستم و اسفندیار به مرتبه

 کردن کنش جنگی پهلوانان، یعنی خنیاگری است. 

 

در جوامع انسانی ی سوم پ.م به شکل نهادی اجتماعی . جنگ برای نخستین بار در اوایل هزاره2 

های باستانی ظهور پدیدار شد. مراکزی که کنش جنگی را در نظام اجتماعی پیکربندی کردند، همان کانون

ی سوم  به ی چهارم پ.م آغاز شد و تا ابتدای هزارهزندگی کشاورزانه بودند. در فرآیندی که از اوایل هزاره

و  ورارود، قفقاز،ایران شرقی، ن زمین )میانرودان، ایالم،طول انجامید، جوامع کوچکی در مصر، آناتولی و ایرا
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ی سند و بلوچستان( گذار به زندگی کشاورزانه را تجربه کردند و در همین نقاط هم بود که برای نخستین دره

 بار جنگ همچون نقشی اجتماعی ظاهر شد. 

 که در فصلهای تعطیل بودنِ  کشاورزان بودند ترین و زورمندترینِ جنگاوران اولیه گروهی از خشن 

آوردند یا در برابر دستبردهای ایشان از خود دفاع کار بر زمین، به دستبرد زدن به جوامع همسایه روی می

ی پیدایش رهبر نظامی جوامع کشاورزی بودند و مفهوم شاه و قدرت کردند. این جنگاوران اولیه هستهمی

ی دفاع از ی جنگاوران بود که وظیفهبتدای کار شاه همان سرکردهسیاسی از دل ایشان ظهور کرد. چرا که در ا

 کرد. جامعه یا تولید اقتصادی بر مبنای غارت را سازماندهی می

ی ایرانی در آسیای میانه و شمال دوم پ.م، همزمان با ظهور سبک زندگی کوچگردانه یدر هزاره 

ند که به خاطر رام کردن اسب و برخورداری از قبایلی متحرک و پرجمعیت پدیدار شد دریای مازندران،

ها را پیدا کرده بودند و به همین دلیل جمعیت و توان هایی بزرگ از رمهی گلهمهارت سوارکاری توانایی اداره

 پیاپی توسط این مردم انجام پذیرفته بود، ینظامی باالیی داشتند. خودِ فن اهلی کردن اسب که در دو مرحله

آوری جنگ منتهی شده بود و معادالت سیاسی را در جهان باستان بر هم زده بود. بنیادینی در فنبه دگردیسی 

در میدان جنگ  ی دوم پ.م بود که قبایل هند و ایرانی اسب اهلی را برای کشیدن ارابهبار اول در ابتدای هزاره

آمد که ظهور دولتهای میتانی و  جنگی پدید یی تندرو و دو چرخهبه کار گرفتند و به این ترتیب گردونه

قبایل کوچگرد ایرانی بودند که سواری گرفتن از اسب را در میدان جنگی هیتی را ممکن ساخت. بار دوم، 

توانستند ایران زمین و سرزمینهای  نظام در تاریخ جنگ،ابداع کردند و به این ترتیب پدید آوردنِ  نخستین سواره

لت هخامنشی تا حدودی به نیروی اقتصادی، جمعیتی و نظامیِ برخاسته از اهلی همسایه را فتح کنند. ظهور دو

 شد.آوری تولید آهن مربوط میشدنِ اسب و ابداع فن
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ای از جنگاوران ی تخصص یافته و فنیدوم پ.م برای نخستین بار طبقهیبه این ترتیب در هزاره 

ز پیشین تفاوت داشتند. این و فلز با جنگاوران کشاورشان با اسب پدید آمد، که به خاطر نوع ارتباط پیچیده

جویانه )مانند ایران مرکزی( یا و توانستند به تدریج به شکلی صلح جنگاوران خاستگاهی کوچگردانه داشتند،

ای مسلط در آن جایگیر بر جوامع کشاورز بومی چیره شوند و به صورت طبقه قهرآمیز )مانند مصر یا آناتولی(

جمعیت کشاورز داشتند و از این رو با نخبگان جنگی  یان معموال نژاد و تباری متفاوت با بدنهشوند. این

تفاوت داشتند. این در واقع شکلی توسعه یافته و نیرومند از همان قدیمی که خودشان کشاورز هم بودند، 

 نقش دفاع/ غارت قدیمی بود، که به صورت کارکردی همیشگی و اشرافی در آمده بود.

روند  ،473گئو ویدنگرن در کتاب ارزشمندی که در مورد فئودالیسم در ایران باستان نوشته است 

ارزد در اینجا ی جنگجوی اشرافی را به خوبی مورد بررسی قرار داده است. چندان که میگیری این طبقهشکل

ی جنگجو از این دست در جوامع نخستین طبقه ای از برداشت او را نقل کنیم. از دید ویدنگرن،چکیده

بر دولتهای کشاورز آناتولی و ایران غربی سوار های گردونهای پدید آمد که به دنبال چیرگی آریاییدورگه

شکل گرفته بودند. مهمترین این دولتها هیتی و میتانی بودند که در آناتولی و شمال میانرودان دولتهای مقتدری 

آشور دگردیسی یافت و  بر پا کردند. دولت میتانی کهدر شمال عراق امروزین قرار داشت، بعدها به دولت

ی جنگاوران اصل و ین قدرت نظامی جهان شد. هم در هیتی و هم در میتانی، طبقهبرای دیرزمانی پیشروتر

 کردند.  مغلوبِ قفقازی یا سامی نژاد حکومت می ِای تشکیل شده از رعیتتباری آریایی داشتند و بر جامعه

                      
 .1378ویدنگرن،  473
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انوها . با توجه به نامهای مری474شدندخوانده می "مَریانو"ی میتانی ی جنگجو در جامعهاعضای طبقه 

اند گفتهدانیم که به زبانی نزدیک به پارسی باستان سخن میاین جامعه می مَنیَه، و اَرتاگا( درگامَه، ارتَه)مثال آیتی

شود اند. بر مبنای همین تحلیل نامها و بقایای نوشتاری بازمانده از ایشان روشن میو تباری هند و ایرانی داشته

اند. جالب آن که درست داشتهوان داشته و خدایانی مانند زروان را بزرگ میشان اهمیتی فراکه اسب در جامعه

)اسب( همراه باشد در میانشان  "اَسوا"ی اوستایی و ماد و هخامنشی، اسم افرادی که با عنصر مانند جامعه

نی با آنچه های هیتی و میتافراوان بوده است. ویدنگرن در بیان این نکته بر حق است که نام و عقاید آریایی

توان تر است تا عناصر هندی. از این رو ایشان را میبینیم شبیهکه چند قرن بعد در پارسها و مادها می

خویشاوندان نزدیک قبایلی دانست که پنج قرن بعد از جایگیر شدنِ ایشان در سرزمینهای جنوبی، بار دیگر از 

 اهی هخامنشی را بنیان نهادند. خاستگاه شمالی خود به حرکت در آمدند و در نهایت شاهنش

شدند. نامیده می "مَریاکا"مریانوهای میتانی احتماال همان کسانی بودند که در دوران هخامنشی با نام  

در  "مَیریا"دانیم که هردوی این واژگان از به ایشان اشاره شده و می "مَریکا"ی بیستون با عبارت در کتیبه

معناست. این واژه همان است در سانسکریت همریشه و هم "مَریا"ده که با زبانهای ایرانی باستانی مشتق ش

که در فارسی میانه به میر و میرک تبدیل شده و اسم امیر از آن مشتق شده است. در اساطیر ایرانی، میرک نام 

ی جنگاوران هدانیم که این کلمه معناهایی متنوع را در ارتباط با طبقیکی از اجداد فریدون دانسته شده، و می

داده است. در دوران اشکانی کرده است. این کلمه در کل مرد جوان، دوست، موکل، و رازدار معنا میحمل می

                      
 کنیم.( نقل می1378کتاب ویدنگرن ) ای خالصه شده ازی مطالب این بند را به صورت چکیدهبخش عمده 474
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بینیم که همین سنت تا به همین کلمه را همچون برچسبی برای افسران بلندپایه و لقبی برای سرهنگان می

 ی امیر باقی مانده است. امروز در واژه

ت داریم. کاریهای مربوط به آداب و سنن مریانوها، اطالعاتی جسته و گریخته در دسدر مورد ریزه 

دهد این طبقه در فن رام کردن و نگهداری از اسب بسیار ماهر متنی به زبان میتانی در دست است که نشان می

ار و حاالت اسب ابداع زبانهای آریایی کهن نظامی از واژگان دقیق را برای رمزگذاری ابز یاند و در زمینهبوده

آی جرگه کرده بودند. همچنین نظر استیگ ویکاندر را داریم که با تحلیل اساطیر هندی ایشان را اعضای

پرستیدند. در میتانی اما گویا زروان بیشتر محبوب بوده را می -ایزد باد–جنگاور دانسته است که وایو 

 خوریم که احتماال همان زروان است. چون در نام بسیاری از این مریانوها به عنصرِ زَروا بر میباشد،

ها بعدتر در دولت دهد که سنت جنگی میتانیها و عناصر رفتاری اصلی نشان میتداوم کلیدواژه 

ست که بسیاری او بابلی تداوم یافت، و از مجرای ایشان به هخامنشیان منتقل شد. ویدنگرن نشان داده آشوری 

توان به این دوران دوردست باز گرداند. به ی جنگاور ایرانی در دوران اشکانی و ساسانی را میاز رسوم طبقه

در محیطی مردانه  ر، تا تربیت ایشان راعنوان مثال سنت سپردن فرزندِ اشراف و شاهزادگان به پهلوانانِ نامدا

ای از این سنن است. بازتاب این سنت را در تاریخ دوران ساسانی هنگامی و جنگی بر عهده بگیرند، نمونه

شود، و در شاهنامه هم سپرده شدن سیاوش و بهمن بینیم که بهرام گور در کودکی به امرای عرب سپرده میمی

 به رستم را داریم. 
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توان سیمای این جنگاوران را بازسازی کرد. در تورات، هنگام انگیز، میاین تداوم تاریخی شگفت بر مبنای

که او سیصد و هجده عَبَدیم یا نَعاریم داشت. این واژه معموال در  475شرح داستان ابراهیم چنین گفته شده

های عهد قدیم به مرد جنگی یا جنگجوی جوان برگردانده شده است. ویدنگرن بر این باور است که ترجمه

 فلسطینی باستانی وامگیری شده است.  -ی عبریاین مفهوم همان مریانو است که در جامعه

ی میتانی و بابلیان دانیم که دست کم چنین فرآیندی بین جامعهار زیاد است. چون میامکان این وامگیری بسی

ی بر مریکا، واژهو آشوریانِ بعدی در کار بوده است. در متون نوبابلی که در عصر هخامنشی نوشته شده، در برا

ن آمده و در برابرش عبارت ی بیستوی اکدی کتیبهبه کار گرفته شده است. قالو هم در نسخه "قالّو"یا  "اَردو"

 استفاده شده است.  "بندَکَه"پارسی باستانِ 

ولومیو آن را در مورد مفهوم دقیق این واژه اختالف نظری میان مورخان وجود دارد. در میان متقدمان، بارت

امروزین ی بنده در فارسی زیردست و دست نشانده فهمیده است. بنگستون، کالینگ و آلتهایم که به کاربرد واژه

اند. هینتس آن را سرسپرده ترجمه کرده اند، تمام این واژگان را به بنده و خدمتگزار ترجمه کردهتوجه کرده

یا تابع و پیرو  است. کنت بر همین مبنا در راهنمای ارزشمندش در مورد پارسی باستان، آن را مترادف با نوکر

 دانسته است. 

ی هند و اروپایی ، از ریشه476نخست آن که طبق نظر کنت در مورد این واژه چند چیز روشن است. 

دهد و هنوز در فارسی و زبانهای اروپایی به همین معنا مشتق شده است که بستن معنا می -bhendhآغازینِ 

آید که بندکه در اصل به معنای کسی که به خاندان و های تخت جمشید چنین بر میرواج دارد. از کتیبه

                      
 .15، 14سفر پیدایش،  475
 .647: 1384کنت،  476
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اند و بر رفته است. یعنی افرادی که به خاندانی اشرافی تعهدی داشتهوابسته باشد به کار میخانواری اشرافی 

شدند. پس این عبارت به معنای شدند، بندک خوانده میمبنای آن تعهد همچون عضوی از آن تلقی می

روزینش در زبان وابستگی فرودستانه و بند شدن به یک جرگه و نظام اجتماعی است، و نه بندگی که کاربرد ام

 فارسی است.

برد ی دیگری را هم به کار میگوید، واژههایش سخن میی بیستون وقتی از بندکداریوش در کتیبه 

توان دریافت. دهد. این را با بازگشت به متون بابلی نیز میو آن کارَه است. که مرد جنگی یا جنگاور معنا می

دانسته شده است، که خود به معنای مردی  "رِسیسو"ی دف با کلمهی بابلی انوماالیش متراقالّو در اسطوره

ی اَىدو هم است که به خاندانی اشرافی وابسته باشد و سرسپردگی ایشان را پذیرفته باشد.  در مورد واژه

چنین است. یعنی این کلمه در متون اداری هخامنشی برای اشاره به کسانی به کار گرفته شده است که قطعا 

اند. به عنوان مثال در این اسناد به اشراف جنگاور تعلق داشتهیاند و خودشان به طبقها خدمتکار نبودهبنده ی

هومن، و گندَکَه اردوی گوبرووَه. همچنین در متن کوروش که این عبارتها بر می خوریم: اردوان، اردوی ارتَه

توکولتی نینورتا  ینامد. در متن حماسهمیخوانیم که او خود را اردوی مردوک به حقوق بشر مشهور شده، می

های جنگی وفادار به شاه به کار همین واژه برای اشاره به رسته که چندین قرن از عصر کوروش کهنتر است،

 گرفته شده است. 

هایش در اکدی )اردو و قالّو(، برای اشاره به جنگاوری به کار رفته نماید که بندک و مترادفدر کل چنین می

به خاندانی اشرافی وابسته شده باشد. این وابستگی از جنس سرسپردگی و پیروی کامل بوده است و همان  که

اروپایی به شاه محلی که به  یاست که در جوامع فئودال متاخر رواج بسیار دارد. سرسپردگی یک شوالیه

ان سامورایی و شوگون یا رونین آرتور شاه و دالوران میزگرد صورتبندی شده، و پیوند می یخوبی در افسانه

 هایی از این سرسپردگی هستند. نمونه
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آشوری توکولتی نینورتا را نقل کرده که توصیفی به نسبت  یویدنگرن در کتابش بخشی از حماسه 

های جنگی یا همان دهد. در این سرود در مورد رستهدقیق و آشنا از این جنگاوران سرسپرده را به دست می

 خوانیم: ه آشور چنین میاَردوی شا

زره در شان دگرگون شده است. آنان پیشتاز، بی... آنان خروشان، شرزه، بدان اندازه فراخ هستند که سرشت

چرخانند. آنان، جنگاوران، مردان، ها را دورادور میاند، نیزهایستند. موهای سرشان را گره زدهی نبرد میهنگامه

 رقصند...تیز میافزارهای پهلوانان، با جنگ

یم. بینیم که در اینجا با توصیفی بسیار نزدیک به پهلوانان ماجراجو و کوچگرد ایرانی روبرو هستمی 

ی ی واژهسرشت جنگاوران به خاطر آن که شرزه هستند، دگرگون شده است. شرزه بودن در اینجا، ترجمه

شم است است که با ائشمَه در اوستایی و اَسمین در سانسکریت مترادف است. این همان خ "تیشو"آشوری 

ن حسی سودمند که در فارسی امروز نیز باقی مانده است و گویا جنگاوران باستانی هند و ایرانی آن را همچو

بردند. احتماال از این روست که در گاهان ناه میاش پنماینده یزدِ پسندیدند و هنگام نبرد به او ارزشمند می

 ده است. خشم همچون دیوی مهیب نموده شده و زرتشت پیروان کشاورزش را از میدان دادن به او زنهار دا

شود. رستم هنگام کشتن سرخه و در میان پهلوانان سیستانی، به خصوص عنصر خشم زیاد دیده می 

اند و رستم بارها آور تصویر شدهرنگش معموال در وضعیتی خشمگرشاسپ هنگام نبرد با دشمنان رنگا

 گیرد هیچکس جلودارش نخواهد بود. که وقتی خشم می 477گویدمی

                      
 مثال پیش از رفتن به جنگ سهراب و هنگام دعوا با کاووس در دربار ایران. 477
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اند، درست مانند رستم که معموال توصیف ظاهر این پهلوانان باستانی نیز جالب است. آنان بی زره و برهنه

کند. اَردوها زرهپوش نیست و کالهخود ندارد و به پوشیدن پوست ببری و کالهی از سر دیو سپید بسنده می

پ که در اوستا با لقب گَئَسو )دارای زنند. درست مانند گرشاسشان میموهایی بلند دارند که هنگام جنگ گره

بینیم که تصویر پهلوانان کوچگرد کهن ایرانی که در قالب خطاب شده است. به این ترتیب می گیسوان بلند(

ها، ای بسیار دیرینه دارد که دست کم تا دوران میتانینامدارانِ سیستانی در شاهنامه تثبیت شده، تبار و پیشینه

  مت دارد.پ.م قد 1700یعنی تا 

جنگی، احتماال در همین تاریخ دوردست به دنبال جایگیر  یسرسپرده به یک جرگه مفهوم جنگاورِ 

ای شدنِ جنگجویان هند و ایرانی در غرب ایران زمین و آناتولی پدیدار شده است. این سازماندهی اجتماعی

جمعیت بزرگ کشاورزان بومی بدان نیاز بوده که فاتحانِ کم شمار اما جنگاور برای حفظ اقتدارشان بر 

اند. با این وجود این الگو به تدریج به نهادی اجتماعی تبدیل شد و ساختاری نظامی را تشکیل داد که داشته

ساخت. چنان که دلوز و گتاری در درون نظام اجتماعی کشاورزانه کارکردی مهم )دفاع/ تهاجم( را برآورده می

نهادهای نظامی تفاوتی کیفی با سایر نهادهای اجتماعی  اند،داده نشان "سیکوچگردشنا"در کتاب زیبای 

ماند ی کوچگرد یا شکلی رام شده و مطیع از آن میای از قبیله. ارتش در کل به سنگواره478یکجانشینانه دارند

که در درون نظام اجتماعی یکجانشینانه تثبیت شده و جذب گشته باشد. این نهاد چند قرن بعد که قبایل 

 یافت. به تکامل نهایی خود دست  های نیرومند خود سر رسیدند،نظامکوچگردِ راستین با سواره

                      
478 Deleuze & Guettari, 1998. 
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زایی گشت. پس از آن این مفهوم و این نهاد در سایر تمدنهای نیز وامگیری شد و دستخوشِ شاخه 

ای فرهمند سرسپرده باشند و دستگاه اخالقی خویش را بر مبنای وفاداری ای از جنگاوران که به سرکردهجرگه

اختند که به تدریج در قالبهای فرهنگی ی نهادی نظامی را برسشالوده به وی و دوستی با یکدیگر تنظیم کنند،

ی خود دینی مربوط به این جرگه از جنگجویان رمزگذاری و تثبیت شد. آیین مهر به احتمال زیاد در شکل اولیه

 توان گفت. بوده است و چنین سخنی را در مورد خدایانی خشمگین مانند ایندره و وایو نیز می

شاید به این دلیل بوده که نماد اژدها که با خشم و خشونت پیوند دارد، چنین در میان جنگاوران  

ی ایندره هستند، به اژدهایانی شرزه و ها که دقیقا همین یاران سرسپردهمحبوب بوده است. در هند، ماروت

شود، دست بهرام کشته میاند، و ویشَپ که در اساطیر ارمنی اژدهایی مخوف است و به درخشان مانند شده

ی اشکانیان کوچگرد بودند، موجودی مقدس تلقی ی اشراف پارتی مقیم این سرزمین که بازماندهاز دید طبقه

شتافتند، پرچمی با شد. چنان که به روایت منابع رومی، وقتی جنگاوران هوادار این اشراف به جنگ میمی

د. این درفش اژدها پیکر به سرعت ما را به یاد رستم دادننقش اژدها را پیشاپیش صفوف خود حرکت می

 اندازد، و سپاهیان اشکانی که هنگام رویارویی با رومیان به چنین پرچمی آراسته شده بودند. می

شود که اژدها در میان این جنگاوران کارکردی دوگانه را بر عهده با بررسی داستان رستم معلوم می 

دانیم که اژدها از سویی توسط پهلوان چشمگیر داستان جنگاور اژدها اوژن، میداشته است. با توجه به قدرت 

شده است. بنابراین شاه پهلوانی مانند تبار با وی نیز دانسته میشده، و گویی از سوی دیگر نیا و همکشته می

و از  ها را دارد،شود که از سویی توانایی تبدیل شدن به اژدفریدون بدان دلیل شکوهمند و فرهمند دانسته می

 ی اژدها )ضحاک( نیز هست. سوی دیگر کشنده
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. با این وجود، رستم و اسفندیار در داستانهای اساطیری ایرانی موقعیتی ویژه دارند. این دو از نظر 2 

ی شاه ی یکدیگر هستند. اسفندیار به معنای دقیق کلمه سرسپردهشباهت به این سرنمونِ جنگاوری واژگونه

ای آرمانی از جنگاورِ وابسته به یک شاه و صورتی مثالی برای بندک است. مردی است. او نمونه و پدرش

توانمند و رشید و دالور، که بر قدرت و نیروی خویش چیره است و در چارچوبی رسمی و اخالقی پیروی 

شود و در سته میگزیند. اسفندیار به همین دلیل مقدس و ورجاوند دانبی قید و شرط از گشتاسپ را بر می

شود و به صورت آورد. اما از سوی دیگر به همین دلیل کشته میچارچوبی رسمی خصلتی دینی به دست می

 آید.پهلوانی شهید در می

ی اژدها و سیمرغ است و به هیچ قاعده و رسمی در مقابل او، رستم قرار دارد. شخصیتی که دورگه 

تابد و حتی زیر بار بخت و تقدیر التی هیچ شاه و شخصیتی را بر نمیعدبیرونی پایبند نیست. او بدخلقی و بی

ی ی پیامبرِ برگزیدهرود. وقتی اسفندیار، یعنی پهلوان برگزیدهو سرنوشت تعیین شده توسط ایزدان هم نمی

 گوید خواهد تا بند بر دست بنهد، میخداوند محترمانه از او می

 مرا دست چرخ بلند نبسته    که گفتت برو دست رستم ببند؟

تابد، به دستگاه خالقی با این وجود، همین ابرپهلوان سهمگینی که فرمانبرداری از هیچ شاه و ایزدی را بر نمی

چندان نیرومند و استواری مجهز است که خواندن سرگذشتش در شاهنامه سراسر پند و اندرز و سرمشق 

ماند، در حالی که اسفندیار ای زایش دستگاه اخالقی میاخالقی است. رستم در برابر اسفندیار، به کانونی بر

 یک مجری کامل و تابع مطلقِ اخالقی بیرونی و آسمانی است. 

اَیار/ بندک است. او جنگاوری است که از کوچگردی دست  ای غایی از مریانو/ اردو/اسفندیار، نمونه 

آمده است. او ارتباط خود را با طبیعت و کشیده و به صورت عنصری نهادین در نظام اجتماعی کشاورزانه در
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آن گسسته و به موجودی شهرنشین و درباری تبدیل شده است. از این روست که جویای  یافقهای ناشناخته

 شود. جاه و تاج است و بر سر این جایگاهِ فرازین در نظام کشاورزانه با پدرش درگیر می

چون  گنجد. او بندک نیست،انوهای سرسپرده نمیدر مقابل، رستمی قرار دارد که در چارچوب مری 

اش را به او پیشکش شناسد که بخواهد وفاداریبه جایی بند نشده است. رستم اصوال کسی را برتر از خود نمی

گذارد و حتی از کشتن پسرش کند. یک مفهوم فرازین به نام ایران هست که همواره به خاطرش پا به میدان می

بود ندارد. اما این هم مفهومی کشاورزانه و ثابت و اقلیمی نیست. چرا که اگر چنین می هم در این راه باک

کند، در  این سرزمین چالش کند و اسفندیار را به قتل رساند. ایرانی که رستم از آن دفاع می ِبایست با شاهنمی

پذیر اهای شگفتش را تحققایست که دالوریها و ماجردرون خودش قرار دارد. ایران زمین برای رستم زمینه

انگیز کند. از این روست که ایرانِ نجات یافته به دست رستم برای ایرانیان چنین دوست داشتنی و هیجان

آفرین درباری اسفندیار دست باال باشکوه و ارجمند است، اما مرموز و شوق-نماید. در حالی که ایرانِ دینیمی

 و تکان دهنده نیست.

ی نظامی نیست، و به ت که در شهر جذب شده باشد. سربازی در یک رستهرستم کوچگردی نیس 

ای جنگی تعلق ندارد. پدرش نیز چنین بود. زال را سیمرغ پرورد و رستم از کودکی مستقل از زال و جرگه

سام و نریمان ماجراهای خود را آفرید. رستم بر خالف سایر پهلوانان، زمان کودکی خود را در اردوی پدرش 

اش را دوشادوش او تجربه نکرد. زال همواره به نیرویی خردمند اما راند و جنگهای بزرگِ دوران جوانینگذ

کند. از این روست که رستم نیز در سلسله ماند که به دادن رهنمود و اندرز بسنده میغیرفعال و دوردست می

و قواعد هنجارین آن گسسته شده  گیرد و گویی بند نافش با جامعهمراتبی خانوادگی از پهلوانان جای نمی

 باشد، یا بهتر بگوییم، هرگز بند نافی در این میان شکل نگرفته باشد. 
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ی جنگیدن و شکار کردن را در خود جمع کرده است. رستم جنگاوری ویژه است، چون هردو سویه 

ن او تفاوتی او همزمان به خرد شکارچیان و قدرت جنگاوران دسترسی دارد. از این روست که هفت خوا

 چنین بنیادین با هفت خوان یک جنگاور بلندپایه مانند اسفندیار دارد. 

 

مند از پهلوان در اساطیر ایرانی به تصویری به نسبت دقیق و قاعده . بر مبنای آن چه که گذشت،3 

می و یابیم. گمان من آن است که این تصویر قابل تعمیم باشد و بتواند به صورت چارچوبی عمودست می

روست که روایتهای فراگیر برای تحلیل تمام اساطیر پهلوانی در تمام تمدنها به کار گرفته شود. این از آن 

 کنند. ها پیروی میاز قوانین حاکم بر منشعناصر فرهنگی دیگر، دانم که مانند تمامهایی میاساطیری را منش

 ند بند خالصه کرد:توان در این چمحتوای این کتاب را بر این مبنا، می 

 هاپیش داشت نخست:

ای پیچیده اما قابل فهم از عناصر معنایی را مند و منطقی دارند که شبکهالف( اساطیر ایرانی چارچوبی قاعده

 در قالب نمادهایی داستانی رمزگذاری کرده است. 

هایی در هم ند، که خوشهسازی خودبسنده و یک دستگاه نظری مستقل را بر میاساطیر ایرانی یک شاخه ب(

شان و مجاری مجاز برای تکامل کند،شان را مرزبندی میدهد، عناصر معناییتنیده از منشها را در خود جای می

 نماید.را تعیین می

 پهلوان شکل شود که در اطراف مفهوم مرکزیِ پ( یک شاخه از اساطیر ایرانی، به روایتهای پهلوانی مربوط می

 گرفته است.
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ی نیروهای مقدس و جانشین ایزدان بر زمین است و با قهرمان که تنها در اساطیر ایرانی نماینده ( پهلوان،ت

رومی و -ی اصلی اساطیر انسانی در تمدنهای یونانیی زمینی و سرگرم کننده دارد متفاوت است. بدنهجنبه

همچنان  اساطیر این تمدنها نیز پهلوان هست، هندی به روایتهای قهرمانی تعلق دارد، نه پهلوانی. البته در -چینی

 که در فرهنگ ایرانی نیز اساطیر قهرمانی کم نیستند.

 

 دوم: دستاوردها

تواند چهار پیکربندی اصلی داشته باشد که شود و میپهلوان از پیوند مفهوم جنگ با یک انسان زاده می الف(

اجو، و ضدپهلوان. اینها در برابر قهرمانانی مانند گیو و پهلوان، پهلوان شهید، پهلوان ماجر-عبارتند از: شاه

 گنجند.ی قهرمانان میگیرند که تنها خوی جنگی دارند و در ردهگودرز و توس و پیران قرار می

ای دارند که تمام شخصیتهای منسوب به آن همان الگو و ها ساختار و پیکربندی ویژهب( هریک از این رده

 کنند.شان تکرار میسرمشق را در روایتهای

 کنند. هایی خاص برقرار میها ارتباطی ویژه را با جمپ( هریک از این رده

کنند و شخصیتهای تاریخی را به ها همچون سرمشقی برای آفریدن منِ آرمانی عمل میت( هریک از این رده

 شوند. دارند و خود در مقابل از نتایج کردارهای شخصیتهای تاریخی متاثر میبازتولید کردارهای خویش وا می

ود دارد که در سایر تمدنها نظیری ندارد ث( در کنار این چهار رده، جایگاه خاصی به نام ابرپهلوانان نیز وج

 گنجند.و در ایران نیز تنها رستم و اسفندیار در آن می

 هاسوم: گمانه

اند که در آن نظم کشاورزانه با خوی کوچ نشینانه شناختی برخاستهای جامعهالف( پهلوانان از زمینه 

 کند.تالقی می
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 مفهوم پهلوان است.ی اصلی ظهور ب( گذار از شکار به جنگ زمینه 

پ( پهلوانان خصلتی یکجانشین/ کشاورز دارند، مگر پهلوانان ماجراجو که هنوز خلق و خوی  

ی نقشهایی مانند سرباز و بازرگان نمودار اند. اما این ویژگی را در زمینهکوچگردانه را در خود حفظ کرده

 ی یکجانشین تعلق دارد.سازند که به جامعهمی

 ن دو نوعِ کلیِ کوچگرد و یکجانشین دارند. ت( ابرپهلوانا 
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 پی نوشت

 

توان  ها و زوایای گوناگون به خود بگیرد. میتواند جنبهپرسش از اساطیر، همچون خودِ اساطیر، می 

ای از داستانهای جذاب و لذتبخش ای روشنفکرانه نگریست، یا همچون مجموعهاساطیر را همچون سرگرمی

توان ردپای رخدادهای تاریخی را در روایتهای اساطیری بازجست و در بندهای سرودهای میبه آن نگریست. 

فلسفی یا  شناسانه، تاریخی،شناسانه، زبانجامعه کهن به دنبال ردپای امور قدسی گشت. رویکردهایی دینی،

ترین کنم ژرفمان میگادبی به اساطیر ممکن است، و این همه مطلوب است و سودمند و کارآمد. با این همه،

 مربوط شود. "من"به ارتباط اسطوره با  توان در مورد اساطیر طرح کرد،پرسشی که می

کند، و نیز ارتباط برقرار می "من"با  زبان و دین، ادبیات، اسطوره در کنار ارتباطش با تاریخ، جامعه، 

ر است، از همه مهمتر باشد. پرسش از اساطیر ی اساطیای که مخاطب و فهم کننده"من"این قاعدتا باید برای 

شود. رویکردی به رویکردی نو منتهی می کند،ایجاد می "من"ای معنایی که پیوندی بنیادین با به مثابه خزانه

در  "من"و عناصر معنایی اساطیری را، چگونگی رمزگذاری روندهای حاکم بر تکامل  "من"که پیوند میان 

ی تحول اساطیرِ یک تمدن به شکلی خاص را مورد توجه قرار دهد. رویکردی که درباره روایتها را، و چراییِ

ی سوژه با مفاهیم اساطیری پرسش طرح کند، و های برسازندهچگونگی چفت و بست شدن زیرسیستم
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کند ناپذیر را به اسطوره تعبیر رویکردی که با دیدی نقادانه، تمام ساختارهای نظریِ چیره و مسلط و پرسش

 و پرسشگری از آن را ممکن سازد. 

شناسم که از دیرپایی، تداوم ای بزرگ هستند. تمدن دیگری را نمیاساطیر ایرانی از این نظر گنجینه 

و گسستهایی تا این اندازه عمیق  فرهنگی، و تنوع زیرواحدهای قومی و زبانی و دینی و نژادی برخوردار باشد،

سرنوشت انسان در  و همچنان باقی و زنده و زایا قلمداد شود. از این رو، ،و خطیر را از سر گذرانده باشد

 امری پیچیده و پر فراز و نشیب و از نظر معنایی غنی است.  مانند تاریخ تمدن ایرانی، اساطیر ایرانی،

آورد و اهمیت اساطیر ایرانی در آن است که امکان بازاندیشی در مورد خویشتن را فراهم می 

 کند. را پیشنهاد می "من بودن"های گوناگونِ هایی کارآمد و ارزشمند از سرمشقهنمون

شان را پیوند میان انسان ی مرکزیدر این زمینه، به ویژه اساطیر پهلوانی برجسته و مهم هستند، چرا که هسته

 نمایند. یز میبرانگی ما بنیادین و چالشدهد، و این هردو از دیدی فلسفی در زمانهو جنگ تشکیل می

ای و یاوری برای از این روست که پرسشگری از اساطیر ایرانی را باید همچنان ادامه داد و آن را شاخه

  پرسشگری از خویشتن در نظر گرفت. 
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603 

 

  



604 

 

  شناسی ایرانیی اسطورهمجموعه

 

 1389شناسی پهلوانان ایرانی، پازینه، کتاب نخست: اسطوره

 

 1379کتاب دوم: رویای دوموزی، خورشید، 

 

 1391شناسی آسمان شبانه، شورآفرین، کتاب سوم: اسطوره

 

  



605 

 

 

 1390ی زلیخا، خورشید، ف و افسانهی یوسکتاب چهارم: اسطوره

 1392ی آفرینش بابلی، علم، اسطوره کتاب پنجم:

 1394های امپدوکلس، خورشید، کتاب ششم: پاالیش

 1395شناسی ایزدان ایرانی، شورآفرین، کتاب هفتم: اسطوره

 

  



606 

 

 

 روانشناسی و تکامل -ی عصبمجموعه

  1377کتاب نخست: کلبدشناسی آگاهی، خورشید، 

 1377افزایی، خورشید، ی همکتاب دوم: رساله

 1385سرا، کتاب سوم: مغز خفته، اندیشه

 1385سرا، شناسی جوک و خنده، اندیشهکتاب چهارم: جامعه

 1391شناسی لذت، خورشید، کتاب پنجم: عصب

 1394نا،کتاب ششم: فرگشت انسان، بی

  1395ل، خورشید،شناسی تا تکامگرایی: از عصبکتاب هفتم: همجنس



607 

 

 ی فلسفهمجموعه

 

 1378کتاب نخست: آناتومی شناخت، خورشید، 

 

 1380ی آفرینش پدیدارها، خورشید، کتاب دوم: درباره

 

 1395ارزان، خورشید، کتاب سوم: کشتنِ مرگ

 

  



608 

 

 

 ی داستان، رمان و شعرمجموعه

 

  1379کتاب نخست: ماردوش، خورشید، 

 

 1381سرا، اندیشهکتاب دوم: جنگجو، 

 

 1383شورآفرین،  -کتاب سوم: سوشیانس، تمدن

 

 1386کتاب چهارم: جام جمشید، خورشید، 

 

 1387کتاب پنجم: حکیم فارابی، خورشید، 

 

 1389کتاب ششم: راه جنگجو، شورآفرین، 



609 

 

 1391کتاب هفتم: نفرین صندلی )مبل جادویی(، فرهی، 

 1393نا، کتاب هشتم: دازیمدا، بی

 1395تاب نهم: فرشگرد، خورشید، ک

 1395کتاب دهم: جم، شورآفرین، 

 1395ی داستان کوتاه، خورشید، کتاب یازدهم: آرمانشهر؛ مجموعه

 1395کتاب دوازدهم: زریر؛ مجموعه داستان کوتاه تاریخی، خورشید، 

 1395کتاب سیزدهم: مرتاض؛ مجموعه داستان کوتاه طنز، خورشید، 

  



610 

 

  دهای زروانیی راهبرمجموعه

 

 1385سرا، کتاب نخست: خالقیت، اندیشه

 

 1392کتاب دوم: کارگاه مناظره، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، 

 

 1395نامک، شورآفرین، کتاب سوم: بازی

 

 

 



611 

 

 ی ادبیاتمجموعه

 1394الشعرای بهار، خورشید، کتاب نخست: ملک

 1394کتاب دوم: نیمایوشیج، خورشید، 

 1395پروین، سیمین، فروغ، خورشید،  کتاب سوم:

 1395خورشید،  کتاب چهارم: الهوتی و شاعران انقالبی،

 1395کتاب پنجم: خویشتنِ پارسی، خورشید، 

  1395نامه، خورشید، کتاب ششم: عشاق

 

  



612 

 

 های سفرنامهمجموعه

 1388ی سغد و خوارزم، خورشید، کتاب نخست: سفرنامه

 1389ن و ماچین، خورشید، ی چیکتناب دوم: سفرنامه

 

 کتابهای دیگر

 1382کتاب نخست: نام شناخت، خورشید، 

ی سیستمهای پیچیده در مدلسازی تغییرات فرهنگی، جهاد دانشگاهی دانشگاه کتاب دوم: کاربرد نظریه

 . 1384تهران، 

 1394کتاب سوم: گاندی، خورشید، 

 1395نامه: جلد نخست، خورشید، کتاب چهارم: رخ

 1379پنجم: سرخ، سپید، سبز: شرحی بر رمانتیسم ایرانی، خورشید، کتاب 

 



613 

 

 هامجموعه مقاله

 1395ی زروان، خورشید، جلد نخست: نظریه

  1395شناسی، خورشید، جلد دوم: جامعه

 1395جلد سوم: تاریخ، خورشید، 

 1395شناسی، خورشید، جلد چهارم: اسطوره

 1395جلد پنجم: ادبیات، خورشید، 

 1395شم: روانشناسی، خورشید، جلد ش

 1395جلد هفتم: فلسفه، خورشید، 

 1395شناسی، خورشید، جلد هشتم: زیست

 1395جلد نهم: آموزش و پرورش، خورشید، 

 

 

 


