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شماره 64 (پياپى 178) ـ مرداد ماه 121391

ــی از اهمّيت شايانی  ــطوره و بنيان  اساطيری در شاهنامۀ فردوس اس
برخوردار است. با آنكه اسطوره يكی از مهم ترين مباحث شاهنامه شناسی 
ــت.  ــون كمتر مورد توجه قرار گرفته اس ــد، ولی تاكن ــكيل می ده را تش
شناخت مباحث اساطيری شاهنامه نيازمند توجه به دو دورۀ ايران باستان 
و ميانه است. مهم ترين مبحث شاهنامه تجلی اساطير و فرهنگ ايرانی 
ــاخه ای از  ــی، كه ش ــت كه بايد از ديدگاه دانش اسطوره شناس در آن اس
ــت، مورد ژرف كاوی قرار گيرد. يكی از  ــی فرهنگی اس علم انسان شناس
ــاهنامه به چشم می خورد، تجلّی اسطوره در  مهم ترين مباحثی كه در ش
ــاهنامه به زيباترين حالت توصيف شده است. البته  ــعر است كه در ش ش
ــی ها،  ــتانی، هنری و حتی در نقاش ــطوره را امروز در آثار داس تجلی اس

نمايشنامه ها و فيلم ها نيز می توان يافت.
    اگر به شناخت اسطوره ها در شاهنامه توجه كنيم، بايد اسطوره های 
ــز با خواندن  ــان ني ــيم. انس ــن را به عنوان يك ايرانی اصيل بشناس كه
ــای ايرانيان دربارۀ فرهنگ و هنر  ــاهنامه كامًال به رفتارها و ديدگاه ه ش
ايرانی پی می برد و آن ها را لمس می كند. اين هويت های قومی و كهن 
حتی تا پس از اسالم ادامه می يابد و بدين جهت، ما می توانيم شاهنامه را 

پلی بناميم كه ايران باستان را به ايران دورۀ اسالمی پيوند می زند.  

سه دورۀ اساطيری، حماسی و تاريخی
ــتان و ايران متأخر است.  ــاطيری همان پل پيوند ايران  باس بخش اس
ــالمی آفريده شده، ولی ريشه در  ــاهكار ادبی در دورۀ اس هرچند اين ش
گذشتۀ دور دارد. فردوسی به زيبايی از مضامين اساطيری داستان هايش 
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13 شماره 64 (پياپى 178) ـ مرداد ماه 1391

ــتانی  ــت تا اين پيوند را برقرار كند و تداعی گر فرهنگ باس بهره برده اس
در جامعه باشد. بنابراين، توجه به مضامين اساطيری در جامعه يك اصل 

است و برای درک ريشه های هويتی و بومی بسيار اهميت دارد.
ــياری از  ــه است، اما بس ــت بلكه حماس ــطوره نيس ــاهنامه اس     ش
ــت. اكنون ببينيم فرق ميان  ــتوار اس ــطوره اس بخش های آن بر پايۀ اس
ــه در چيست؟ اسطوره كهن تر از حماسه است و بيانگر  اسطوره و حماس
دريافت هايی از حيات و بيان نمادين ايزدان و موجودات فراطبيعی است. 
ــه اين گونه نيست. حماسه تبلور اتحاد و انسجام ملی  در حالی كه حماس
در عصری ويژه است كه در خدای نامه نمود بيشتری می يابد. البته همين 
خدای نامه است كه بعدها با توجه به روايات شفاهی و متون پهلوی تغيير 

می يابد و شاهنامه نام می گيرد.
ــی كه مضامين اسطوره ای را مورد توجه  ــاهنامه اثری است حماس ش
ــش فردوسی بر اين بوده كه با حفظ نام پهلوانان و  قرار می دهد و كوش
ــهرياران باستانی، آنها را با زبان حماسه به تصوير بكشد. فردوسی در  ش
ــت كه روزگار اسطوره نبود. اما او از روی عاليق ملی،  روزگاری می زيس
مضامين اسطوره ای را كه در خطر فراموشی قرار داشت و هويت ايرانی 
ــه تبديل و وارد شاهنامه  را كه در خطر نابودی قرار گرفته بود، به حماس

كرد.
ــور و تاريكی يا خير  ــاهنامه، تقابل ن ــاطير ش ــوع كلی در اس     موض
ــود. اين تقابل در بيشتر  ــر است كه در بيشتر داستان ها ديده می ش و ش
ــم می خورد. حتی اين دوگانگی  ــتان های اساطيری شاهنامه به چش داس
ــاهنامه  ــكارا ديد. در ش ــان نيز می توان آش ــاد را در واژگان آن زم و تض
ــی مضمون اصلی  ــوان يافت كه به نوع ــر را بارها می ت ــتيز خير و ش س
شاهنامه را تشكيل می دهد. اما آنچه بنيان اصلی اسطوره ها را می سازد، 
ــداديان است و شخصيت های  ــاطيری است. دورۀ نخست پيش ادوار اس
ــت. يكی از اين نمونه ها كيومرث است كه  ــاطيری در آن فراوان اس اس
ــتين پادشاه است، حال آنكه در اوستا، نخستين انسان  در شاهنامه نخس
است. فردوسی از روی هوشمندی او را به يك شخصيت حماسی تبديل 
می كند و او را پادشاه می نامد. البته در شاهنامه می بينيم كه او يك انسان 
ــت كه در غار سكونت دارد. بعدها هوشنگ پديدار می شود كه  عادی اس
ــازی را ياد می گيرد و می آموزد. می  بينيم كه  تمدن يافته است و خانه س
ــت و از لحاظ اسطوره ای و شخصيتی نه  ــان بدوی اس كيومرث يك انس
ــان معمولی و حتی بدوی است. اما در  ــاه نيست بلكه يك انس تنها پادش
ــتا گيومرتن نماد انسان نخستين است كه از نطفۀ او نخستين زن و  اوس

مرد پديد می آيند.

ــگ اصيل ايرانی  ــاطيری را با حفظ فرهن ــن اس ــاهنامه مضامي     ش
ــطوره را  ــاطيری می پردازد. اس ــه تاريخ نگاری اس ــاودان می كند و ب ج
ــالش نموده اند كه از  ــمندان ت ــوان تاريخ ناميد. گرچه برخی دانش نمی ت
ــتخراج كنند، ولی تاكنون موفق نبوده اند. اكنون  اسطوره ها، تاريخ را اس
اگر اسطوره تاريخ نيست، پس چرا شاهنامه را بايد بخوانيم؟ فايدۀ شناخت 
اسطوره ها و شخصيت هايی چون فريدون و كيومرث در چيست؟ شناخت 
شخصيت های كهن شاهنامه به منزلۀ شناخت يك تمدن باستانی است 
ــته است.  ــجره نامه بوده و دوره های متفاوت و متعددی داش كه دارای ش
اگر می بينيم كه پيش از تهمورث در شاهنامه خط و نگارشی وجود ندارد، 
ــيده ايم و اين مربوط به دورۀ  ــم كه هنوز به دورۀ تاريخی نرس درمی يابي
پيش از تاريخ و زمان پيش از هخامنشيان و مادها است و اگرچه فرهنگ 
و تمدن ايرانی به نوشتار درنيامده، ولی در حافظۀ ملت ايران باقی مانده 
است و بعدها از طريق روايات شفاهی، از فردی به فرد ديگر منتقل شده 
ــاهنامه يك گنجينۀ مهم بشری است كه  ــتار درآمده است. ش و به نوش
حافظۀ ملت ايران را در ميان ملت های جهان ثبت و جاودان كرده است. 
ــا و دورۀ پيش از تاريخ در  ــش از دورۀ ماده ــم هزاره های متمادی پي ه
ايران و هم زمان های خيلی جلوتر در شاهنامه ثبت شده است. از اين رو، 
می توان شاهنامه را از قديمی ترين و زيباترين آثار در اين زمينه دانست.

ــای پنهان تاريخی  ــت، اما بيانگر برخی زواي ــطوره تاريخ نيس     اس
ــنگ می يابيم كه نشان می دهد كه از  ــت. نمونۀ آن را در زمان هوش اس
ــاخت خانه دست يافتند و هوشنگ بود كه  آن زمان مردم به تمدن و س
به آنان خانه سازی را آموخت. واژۀ هوشنگ دارای دو بخش است. «هو» 
ــت و «شنگ» به معنای آشيانه است. برابر اوستايی  كه به معنی نيك اس
آن"Haošyaηha“ است، يعنی كسی كه خانه های نيك دارد و آشيانۀ 
ــازد. نمونۀ ديگرش نيز اينجاست كه می بينيم تهمورث خط  نيك می س
ــكل گيری تمدن  ــاطيری طرز ش را اختراع می كند. پس، بن مايه های اس
ــان می دهند و فقط داستان نيستند. ورای داستان های  ايرانی را به ما نش
شاهنامه حقايقی نهفته است. كار اسطوره اين است كه حقيقت را از ميان 
توهمات و رؤياهای جمعی بيرون بكشد. از اين رو، ملتی كه اسطوره ندارد 
بی هويت است. كهن ترين ملت ها زيباترين اسطوره ها را دارند. ملت های 
ــطوره هايی غنی و پربار  قديم يونان، بين النهرين، مصر، چين و هند، اس
دارند. شناخت اساطير شاهنامه نيز از اين رو حائز اهميت است كه ما را با 

هويت  و ريشه های باستانی مان پيوند می دهد.
    بخش دوم شاهنامه مربوط به كيانيان و دورۀ حماسی است؛ هرچند 
ــهريار مهم  ــت، اين با آخرين ش ــطوره ای نيز آميخته اس با مضامين اس
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ــرو) نمود بيشتری می يابد و پس از آن، بخش سوم يعنی  كيانی (كيخس
بخش تاريخی شاهنامه آغاز می شود. بخش تاريخی (روزگار اشكانيان و 
ساسانيان) بسيار ملموس است و فردوسی آن را به تصوير كشيده است؛ 

گرچه گاهی با يافته های تاريخ نگاران و باستان شناسان مطابقت ندارد. 
    در اسطوره های زرتشتی نيز سه دورۀ سه هزار ساله داريم كه جمعًا 
ــد. اگر كمی دقت كنيم،  ــال تاريخ جهان را به تصوير می كش نه هزار س
در می يابيم كه اين سه دوره تقريباً با سه دورۀ شاهنامه برابری می كند. 
ــال طول می كشد. از اين رو،  ــيد تقريباً حدود هزار س از كيومرث تا جمش
می بينيم كه اسطوره تاريخ را نشان نمی دهد و اين وظيفۀ تاريخ است كه 
مثًال بگويد داريوش در چه زمانی كتيبۀ بيستون را نوشته است. اسطوره 

زمان و مكان دقيق ندارد بلكه بيشتر نازمان و نامكان است.
ــال طول  ــيد به طور تقريبی هزار س     گفتيم كه از كيومرث تا جمش
كشيد. دورۀ تاخت و تاز ضحاک نيز هزار سال بود. از فريدون تا كيخسرو 
ــال طول می كشد. اين برابر سه هزار سال يا سه دورۀ  هم تقريباً هزار س
ــت كه اين امری اتفاقی نيست. به راستی، اگر  ــاهنامه اس كيهانی در ش
ــطحی انجام دهيم، هزارۀ نخست كه از كيومرث  بخواهيم يك قياس س
تا جمشيد است با سه هزارۀ نخست اساطير كهن ايران برابری می كند.

    همان طور كه می دانيم دورۀ سه هزار سالۀ نخست مربوط به پيش 
ــت و به آفرينش انسان می انجامد و دورۀ آفرينش  از آفرينش انسان اس
نام دارد. در بخش نخست شاهنامه هم می بينيم كه اصل قضيه در مورد 
ــتين و آغاز آفرينش انسان است و در آن، شكل گيری يك  ــان نخس انس
ملت را مشاهده می كنيم. آيا تا كنون از خود پرسيده ايد كه چرا ضحاک 
ــال پادشاه بوده است؟  ــال حكومت كرده و ديگری مثًال سی س هزار س
ضحاک هزار سال حكومت كرد، زيرا دقيقاً مطابق با دورۀ سه هزار سالۀ 
دوم زرتشتی است كه در آن اهريمن حمله می كند و به قدرت می رسد و 

دورۀ آميزش نور و ظلمت يا آميختگی خير و شر است.
ــطوره هايی دارد،  ــر كدام از اين دوره های طاليی برای خود اس     ه
ــت و ايزدان ديگر مانند تيشتر، بهرام، ميترا  مانند آناهيتا كه ايزد آب اس
ــی نيز با نبوغ خود شخصيت های اساطيری را به صورت  و غيره. فردوس
شخصيت های حماسی در اثر جاودانش ماندگار كرده است. مثًال به جای 
ــای اهريمن يا اژی دهاک، ضحاک را آورده  گيومرتن، كيومرث، و به ج
است كه با خونريزی، شقاوت و بی رحمی خود اهريمن را تداعی می كند. 
ــالۀ دوم را دورۀ آميزش و آميختگی ناميده اند؛ زيرا در  ــه هزار س دورۀ س
ــن به همه جا حتی به آب های زمين نيز نفوذ می كند و  اين دوره اهريم
ــی اين را به نوعی ديگر در داستان ضحاک  آنها را آلوده می كند. فردوس
ــت. در شاهنامه آمده كه ضحاک به صورت يك اژدها به  بيان نموده اس
ــارزه با نيكی ها دعوت می كند، در  ــتابد و او را به مب ياری اهريمن می ش
ــتان های زرتشتی چيزی به  نام ضحاک نداريم، بلكه  صورتی كه در داس

اژی دهاک داريم كه همان اژدهاست.
ــت كه از نطفۀ كيومرث،  ــتی اين اس ــاطير زرتش     نكتۀ جالب در اس
ــداديان را تعريف  ــتين مرد و زن پديد می آيند و اگر بخواهيم پيش نخس
كنيم، آنها از فرزندان همين زن و مرد يا مشی و مشيانه اند. از اين دو تن 
هفت جفت پديد می آيند و هر كدام از اين جفت ها در يك نقطه از جهان 
جای می گيرند و رشد و نمو می كنند و بدين گونه، هفت اقليم جهان پديد 
ــاهنامه، آنها نخستين پادشاهان اند. در آن زمان، به باور  می آيد. بنا به ش
نياكان ما، ايران در مركز جهان قرار داشت. اين نكته را در مورد فرزندان 
فريدون آشكارا می بينيم. ايرج در قلب ايران جای می گيرد و دو برادرش 

يكی به روم می رود و ديگری راه شرق و چين را در پيش می گيرد.
ــتی كه برابر دورۀ فريدون تا  ــطوره های زرتش ــوم در اس     هزارۀ س
ــت؛ زيرا زمانی كه كيخسرو به قدرت  ــت، دورۀ رهايی اس ــرو اس كيخس
می رسد، شهرياری آرمانی شكل می گيرد و رهايی انسان ها جنگ و ستيز 
و دشمنی را به دنبال دارد. در اين دوره است كه نيروهای اهريمنی نابود 
می شوند. همان گونه كه از مقايسه مشخص می شود، دورۀ سه هزار سالۀ 
پايانی نيز اين گونه است و فرزندان مينويی زرتشت جهان را به رستگاری 
ــوق می دهند. همان گونه كه در اوستا زرتشت جهان را  ــبختی س و خوش
ــتگار می كند، در شاهنامه هم كيخسرو كشور را به آرامش و آسايش  رس
ــه مرحلۀ زمانی را برای شاهنامه می توان در نظر  می رساند. بنابراين، س
گرفت: دورۀ آفرينش، دورۀ آميزش و دورۀ رهايی. فردوسی با خردمندی 
ــطوره های غنی و پربار ايرانی را از حالت دينی و  ــمندی خود اس و هوش
ــران به يادگار  ــه برای ملت اي ــك در آورد و به صورت حماس ايدئولوژي
ــاهنامه را می توان كاخی عظيم ناميد كه آجرهايش از واژگان  گذارد. ش
ــاهنامه به راحتی می توان  ــكيل شده است. در ش ــتان تش غنی ايران باس
ــردآوری ايرانيان را  ــل ايرانی، هويت و خ ــاخت های فرهنگ اصي زيرس

مشاهده كرد و در ژرفای آن، می توان ستيز نيكی و بدی را ديد.
ــاهنامه دروغ است  ــتا و هم در ش بزرگ ترين خطا و گناه، هم در اوس
ــتی و كار ناشايست  ــت كه دروغ را ضد راس و اين فطرت پاک ايرانی اس
ــم از ويژگی های پاک  ــد اهريمن و خوش بينی ه ــد و آزادی از بن می دان

ايرانی است.
ــاطير ايران كه همان دورۀ  ــوم اس ــت با هزارۀ س     اين موضوع درس
ــاهنامه خون های  ــت دارد. البته در اين دوره، در ش ــت مطابق رهايی اس
زيادی به ناحق ريخته می شود و پهلوانان زيادی می ميرند و پايان بسيار 
ــهراب می ميرد، سياوش به ناحق كشته می شود و...  اندوهناكی دارد: س
ــتگاری پاداش آنان  ــود و رس ولی در پايان، رهايی نصيب ايرانيان می ش
است. اهريمن نيز از ايران طرد می شود و مردم به خوشبختی می رسند.

ه هقا قا
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ــا در پهلوانان ايرانی می بينيم، در هيچ  ــدازه از نيكی را كه م     آن ان
ــطوره های تمدن های ديگر نمی بينيم. در اساطير  كدام از قهرمانان و اس
ــتی انجام دهد و دچار خطا و  ــت قهرمان كار ناشايس انيرانی ممكن اس
ــاهنامه اين طور نيست. در شاهنامه  ــود، در صورتی كه در ش ــتباه ش اش
پهلوانان نماد خوبی و خيرخواهی اند و كمتر دچار خطا و اشتباه می شوند 
و هيچگاه پشت قهرمان بر خاک نمی نشيند. رسم شاهنامه نيز اين گونه 
است و اين را می توان به عنوان يك باور كهن ايرانی پنداشت. در سراسر 
ــتان است، اثری از  ــتا، كه كتاب دينی و فرهنگ جاودانی ايران باس اوس
ــود كه پهلوانی بيش از پانصد سال از  ــتم نمی بينيم. چرا؟ مگر می ش رس
فرهنگ، حيثيت، ناموس و شرف ايرانيان دفاع كند و از او در كتاب های 
دينی نامی برده نشود؟ يا تنها يك بار در متون پهلوی ساسانی ذكر شود؟ 
ــتا از قهرمانی به نام گرشاسب ياد می شود كه قهرمان  حال آنكه در اوس
ــت و او را به جای رستم می ستايند. علتش اين است  و پهلوانی دينی اس
ــتم قهرمانی مردمی بوده و مردم او را پهلوان می دانستند و متون  كه رس
ــتوده اند. پهلوانی كه هر جا ايران رو به زوال  ــتايی او را نس پهلوی و اوس
ــت بود، از راه می رسد و كشور را از تخريب و نابودی و شكست  و شكس
مقابل تورانيان می رهاند و اين احتماًال داليل اجتماعی و فرهنگی داشته 
كه در متون پهلوی و اوستا آن ستودگی را كه شايستۀ وی بوده، از او به 
ــت كه در عصر تدوين اوستا، اين  عمل نياورده اند. يكی از داليل آن اس
ــتان های مربوط به زال و رستم هنوز  ــتان های حماسی به ويژه داس داس

شكل نگرفته بودند.
    اسطوره ها می توانند فرهنگ كهن ايران را به نمايش بگذارند و آن 
را تحليل كنند و حتی نمودار رفتارهای اجتماعی مردم باشند. نمونۀ اين 
الگوی رفتاری آريايی ها را در حركت سياوش می توان ديد؛ آنجا كه پی 
ــن وجود به پيمانی كه با تورانيان  ــت، ولی با اي می برد مرگش در راه اس
ــته بود وفادار می ماند. اين عيناً الگوی رفتاری ايرانيان  ــياب بس و افراس
ــت و حتی در اوستا می خوانيم: «چنانچه با كسی پيمان بسته ای مبادا  اس
ــكنی، حتی پيمانی كه با دشمن بسته باشی» و سياوش نيز  كه پيمان  ش
ــكنی كند، حتی اگر منجر به  ــود پيمان  ش به همين دليل حاضر نمی ش

شكست و مرگش شود. 
ــازی، تمدن را برای ايرانيان  ــنگ عالوه بر خانه س ــويی، هوش    از س
ــف او بود كه انسان  ــف آتش نيز بود و با اين كش به ارمغان آورد و كاش
توانست خانه های خود را گرم كند يا غذا بپزد. از اين نكته می توان نقش 
ــطوره را در تاريخ دريافت كه گرچه تاريخ نيست ولی به كشف تاريخ  اس

اساطيری كمك بسياری می كند.

جمشيد: شهريار اسطوره ای آرياييان  
ــطوره ای ايران است كه ريشه در  ــيد يكی از شخصيت های اس جمش
ــت  ــيد» لقب اوس تمدن هند و ايرانی دارد. نام او در اصل جم بوده و «ش
كه از واژۀ اوستايی «خَشئته» به معنای «مقتدر» يا «درخشان» است. شايد 
ــيد می داند باعث شده كه  باور قديمی هند و ايرانی كه جم را ايزد خورش
صفت «شيد» را به او بدهند. در شاهنامه جم خواهری دارد به نام جميگ 
يا جمگ و هندوان نيز آنها را يم و يمی می ناميدند. جمشيد از آن رو در 
شاهنامه معروف است كه بنيانگذار نوروز است و در خاطرۀ ايرانيان نماد 
ــت؛ چون كه در زمان او درد، پيری، آزار و  ــبختی، رفاه و شادی اس خوش
ــت و هر چه بود خوبی بود و آسايش. نوروز هم كه  ــكنجه وجود نداش ش

آيينی باستانی است در اصل ريشه در آن زمان دارد.
ــطوره  ــت اس ــطوره ای دارند. يعنی نخس     همۀ آيين ها يك بن اس
ــدند. حتی می توان آيين ها را جنبۀ تبلور  بودند و بعدها به آيين تبديل ش
ــيان می گويند  ــاطير ناميد. اكنون چرا ايرانی ها به تختگاه پارس يافتۀ اس
ــيد؟ آيا واقعاً جايگاه و مقر جمشيد بوده است؟ اگر اين گونه  تخت جمش
ــاهنامه نيامده است؟ پاسخ مشخص است. اصًال جمشيد  بوده، چرا در ش
شخصيت تاريخی نبوده است. از آن رو به آنجا تخت جمشيد می گويند كه 
ــطوره ای، ايرانيان خاطرۀ زيبايی از جمشيد داشتند و در آنجا  از لحاظ اس
ــن های ملی و آيين های مقدس به ويژه جشن های نوروزی  بوده كه جش
ــتور داريوش كبير  ــت، در حالی كه تخت جمشيد به دس ــده اس برپا می ش
ــده و داريوش شخصيتی تاريخی است، اما جمشيد شخصيتی  ساخته ش

اسطوره ای است.
ــاه آريايی بوده، ولی از او در تاريخ  ــت است كه جمشيد پادش     درس
ــطوره الزم نيست ثابت كنيم كه مثًال فالن  ــود. در اس نامی برده نمی ش
شخصيت چرا در تاريخ نيامده، ولی ديگری آمده است؟ اصوًال تالش در 
جهت اثبات تاريخی بودن شخصيت ها و رويدادهای اساطيری، كوششی 
ــت بايد  ــاهنامه را به همان صورتی كه هس ــت. ش نافرجام و بيهوده اس
ــه ما می خواهيم. نبايد به دنبال آن  ــد و درک كرد نه آن صورتی ك خوان
ــيم كه جمشيد را در تاريخ جست وجو كنيم، بلكه بايد به نفس عمل  باش
ــن نوروز است توجه كنيم؛ جشنی كه نه تنها وصف آن  او كه ابداع جش
در شاهنامه آمده است، بلكه در متون و اديان ديگر نيز به چشم می خورد 
ــيح و اقوام ارمنی، ُكرد و ديگران نيز آن را  ــت، مس و حتی پيروان زرتش
ــنی دارند به نام فروردگان كه همانند جشن  ــتيان جش پذيرفته اند. زرتش
ــت و اين را می توان رويكرد اسطوره ای جمشيد ناميد. داستان  نوروز ماس

درآمدى بر اسطوره هاى بنيادى شاهنامه
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ــت ضحاک پايان می يابد. اكنون چرا  ــيد با دو نيم شدنش به دس جمش
جمشيد با آن همه محبوبيت در ميان ايرانيان و آن همه اعمال خير و از 
ــتی می شود؟  همه مهم تر آوردن نوروز برای ايرانيان، دچار چنين سرنوش
به خاطر اينكه او چندان مغرور می شود كه ادعای خدايی می كند و غرور 
ــرو، پادشاهی  ــرنگونی اش می گردد و نمی تواند مانند كيخس او باعث س
ــد و اين فرق اساطير ايرانی با اساطير ديگران است  رؤيايی و آرمانی باش

كه پيشتر يادآور شديم.
ــود و آن را مستلزم  ــاهنامه بارها از فّره ايزدی نام برده می ش     در ش
فرمانروايی می دانند. مثًال در جايی اين فّره ايزدی به شكل يك قوچ به 
ــد و او موفق می شود اشكانيان را شكست دهد و  ــير بابكان می رس اردش
سلسلۀ ساسانی را بنيان گذاری كند. در جايی ديگر، اين دهِش ايزدی به 
فريدون می رسد و اوست كه ضحاک را می كشد و به فرمانروايی می رسد 

كه به آن خواهيم پرداخت. 

ضحاک: نماد آميختگی نور و ظلمت
ــت از كيومرث تا آغاز پيدايی  ــد، هزارۀ نخس ــاره ش همان طور كه اش
ضحاک بود. گفته شد كه شهرياران و پادشاهان همه فرمانروايان با فّره 
هستند و پی می بريم كه هزارۀ نخست هزارۀ نور و زيبايی است. می توان 
گفت كه از روزگار كيومرث تا پايان فرمانروايی جمشيد، دوران شكوفايی 

و پويايی فرهنگ ايران زمين است. 
    هزارۀ دوم را پی می گيريم كه دورۀ ضحاک است. تازش ضحاک 
ــت.  ــتانی ايران دانس ــاطير باس را می توان آميختگی نور و تاريكی در اس
ــاهنامه، بايد چگونگی گذار از  ــن به دورۀ ضحاک در ش ــش از پرداخت پي
ــطوره و حماسه را مطرح كنيم؛ زيرا همۀ اسطوره ها به حماسه تبديل  اس
ــتوانه ای ويژه دارد كه  ــوند. گذار از اسطوره و حماسه زمينه و پش نمی ش

حتماً بايد طی شود.
    دورۀ نخست دورۀ افول ايزدان و خدايان ايران  باستان است كه در 
ــی به پادشاهان تبديل می شوند. جمشيد نيز اين گونه بوده  روزگار حماس
ــت از خدايان بوده و آنگاه به فرمانروای نيك ايران باستان بدل  و نخس
ــطوره به حماسه نيازمند استحالۀ ايزدان و  می گردد. بنابراين، گذار از اس
ــت و البته اين شامل حال اساطير  ــهرياران و قهرمانان اس خدايان به ش
ــاطير مصر و بين النهرين  ــود. چنان  كه در اس تمدن های ديگر هم می ش
ــاهنامه در  ــت كه چرا ش ــيار مهمی اس ــت. اين نكته بس هم چنين اس
ــخصيت های انسانی و  ــخصيت های ايزدی را به ش ــتان پردازی، ش داس
ــيدی و ايزد جهان  ــيد كه خدای خورش زمينی بدل می كند و چرا جمش
ــمانی و ايزدی به زمين می آيد و برعكس،  مردگان است، از دستگاه آس
ــانی به گونۀ ايزدی درآيد و  ــخصيتی ديگر كه می خواهد از گونۀ انس ش

جاودان شود، پيروز و كامكار نمی شود.

    اين دگرديسی خدايان به قهرمانان نشان دهندۀ ساختار اجتماعی و 
قومی نيز هست. ژرژ دومزيل، اسطوره شناس فرانسوی، در كتاب ايزدان 
هند و ايرانی گفته است كه ايزدان اساطيری ساختاری سه طبقه ای دارند 
ــيم بندی كرده است: ايزدان  ــه گروه تقس و خدايان هند و ايرانی را به س
فرمانروا، ايزدان ارتشتار و ايزدان كشاورز. می بينيم كه حتی خدايان هم 

از نظر طبقاتی با هم تفاوت دارند و قدرت و منزلت آنها متفاوت است.
    در اساطير ايران، هر ايزدی لقب اهورا ندارد و فقط دو شخصيت اند 
ــرور و  كه اين صفت را دارند (اهورا مزدا و اهورا ميترا) اهورا به معنای س

خداوندگار است و هر خدايی اين منزلت را ندارد.
    وقتی به بخش حماسی شاهنامه می رسيم، می بينيم كه اين ساختار 
طبقاتی در ميان پادشاهان و فرمانروايان نيز وجود دارد؛ مثًال كاوۀ آهنگر 

را داريم كه از طبقۀ ضعيف و پيشه ور جامعه است.
    همۀ داستان های شاهنامه لزوماً از اساطير زرتشتی مايه نگرفته اند و 
تصور اينكه تمام داستان های آن مربوط به زمان زرتشتيان است نادرست 
ــت. درحالی كه عده ای معتقدند چون داستان های شاهنامه بيشتر در  اس
ــتان ها،  ــت، پس بايد همۀ آن داس ــالم اس مورد رويدادهای پيش از اس
داستان های زرتشتی باشند. اما اين گونه نيست و ايران كشوری پهناور، 
ــت كه نه فقط آيين زرتشتی بلكه  با فرهنگ و تمدنی اصيل و كهن اس
ــم در آن رواج  ــوی و مزدكی و آيين های ديگری ه ــن ميترايی، مان آيي
ــكانيان در ايران می بينيم.  ــيحيت را در دورۀ اش ــته است. حتی مس داش
ــيحی اند. از اين رو، ايران را می توان  ــون نيز بخش هايی از ايران مس اكن
خاستگاه اديان و تمدن های بسياری دانست و اين به خوبی در شاهنامه 

بازتاب يافته است.
ــی و ويژگی های  ــاختارهای طبقاتی و فرهنگ ــاهنامه بيانگر س     ش
ــطوره بيانگر كهن نمونه هاست و  ــت. اس كهن نمونه ای يك فرهنگ اس
نمونه های تخيل و طرز فكر ايرانيان و حتی تمام ويژگی های اخالقی و 
ــان می دهد. همين عنصر پهلوان پروری خود يك  رفتاری ايرانيان را نش
ــت كه هيچگاه  ــت و اين يك باور كهن ايرانی اس رفتار ويژۀ ايرانی اس

پشت پهلوان به خاک نمی افتد.
    افزون بر اسطوره های باستانی، سنت شفاهی حماسه سرايی بسيار 
ــانه ها و داستان هايی است  ــنت شفاهی شامل افس ــت و اين س مهم اس
ــی غير از متون باستانی، بيشتر  ــته و فردوس كه در آن دوران رواج داش
ــت و اين نبوغ فردوسی است كه فقط  ــفاهی بهره برده اس ــنت ش از س
ــتان نمی نگرد و صرفًا به آيين زرتشتی  ــويه به فرهنگ ايران  باس يكس
ــتان را نيز حفظ  ــای ديگر فرهنگ باس ــه نمی كند، بلكه بن مايه ه توج
ــه او از گاوی به نام «برمايه»  ــتان فريدون می بينيم ك ــد. در داس می كن
شير می خورد و بزرگ می شود. خود اين گاو نماِد فرهنگ ميترايی است 
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ــفانه از آن آيين در اين زمان اثری نمی بينيم. يا داستان زال از  كه متأس
ــت. مجموعۀ اين روايات شفاهی، نوشته های  آيين زروانی بهره مند اس
ــتانی، شاهنامه را  ــتی، مانوی و ميترايی و متون ديگر باس پهلوی، زرتش

تشكيل می دهد.
    شاپور شهبازی بر اين باور بود كه فردوسی زبان پهلوی می دانسته 
ــته های پهلوی ساسانی  ــتقيمًا از نوش ــياری از روايات را خود مس و بس
ــيده است. ايرانيان تا سيصد سال يعنی تا سدۀ سوم هجری،  بيرون كش
ــد  ــتفاده می كردند و همين باعث ش ــانی اس از زبان و خط پهلوی ساس
ــی زبان نداشته باشيم و رودكی كه پدر  ــدۀ سوم، شاعری فارس كه تا س
ــوم ظهور كرد و شاعران ديگر هم راه او  ــعر فارسی است، در سدۀ س ش
ــاهان بوده و  ــاهنامه در اصل، تواريخ ايام و كارنامۀ ش را ادامه دادند. ش
ــتان پروری نبوده است. شاهنامه روايتی است از تاريخ  هدفش فقط داس
ــه های ايران  ــاطيری و حماس ــتان و نمودگار بزرگ تاريخ اس ايران  باس
است. هميشه اسطوره به حماسه تبديل نمی شود، زيرا اگر اين چنين بود 
بسياری از قهرمانان سكايی كه بسيار هم پرآوازه بودند، امروز در شمار 
قهرمانان حماسه بودند، در حالی كه چنين نيست و حتی نامشان هم در 
ــاهنامه نيامده است. ويژگی ديگر شاهنامه خردورزی و تاكيد بر خرد  ش
ــی بر آن اصرار دارد و حتی در جايی صراحتًا می گويد  ــت كه فردوس اس

كه داستان ها صرفًا افسانه و حكايت های بی معنی نيست:
 تو اين را دروغ و فسانه مدان          

به يكسان َرِوشِن زمانه مدان
 از او هر چه اندر خورد با خرد         

دگر بر ره رمز معنی برد
ــت؟ افسانه ها روايات  ــطوره چيس ــانه و اس     اكنون ببينيم فرق افس
عاميانه اند و ريشه در ايزدان و خدايان و ماوراءالطبيعه ندارند، درحالی كه 
اسطوره ها ريشۀ ايزدی و آسمانی دارند؛ مانند اسطورۀ جمشيد يا سيمرغ 
ــت عاميانه دارند در  ــانه ها محبوبي ــمان و ايزدان مربوطند. افس كه با آس
حالی كه اسطوره ها و آن بخش از حماسه ها كه به اسطوره ها برمی گردد، 
ــت دارند و فرازمينی اند. قهرمانان اسطوره ای خصوصيات ويژه ای  قداس
ــطوره ويژگی های اجتماعی و فرهنگی آنان را نشان می دهد،  دارند و اس
ــانه ها بيشتر برای سرگرمی اند و مانند اسطوره، برخی  در صورتی كه افس
ــطوره، باور و  ــان نمی دهند. در اس ــك فرهنگ را نش ــای ي از ويژگی ه
ــانه چنين نيست. فردوسی به خردورزی بسيار  ــت، اما در افس اعتقاد هس
ــطوره ها و از شخصيت های خيالی نتيجه ای  اهميت داده و از قصه ها، اس

خردمندانه و اخالقی می گيرد: 

 تو مر ديو را مردم بد شناس         
كسی كو ندارد ز يزدان سپاس

 هر آن كو گذشت از ره مردمی     
ز ديوان شمر، نشمرش آدمی

    منظور اين دو بيت آن است كه ديو، ديو خيالی و داستانی نيست، 
ــتند و از اين نكته می توان  ــپاس خود ديوان هس بلكه مردم بدنهاد و ناس

خردآوری فردوسی را دريافت.
ــكل  ــه در دفاع از وحدت ملی ش ــت كه حماس     نكتۀ ديگر اين اس
ــدت و يكپارچگی قومی  ــه ای را وح ــوًال هر حماس ــرد. يعنی اص می گي
می سازد و مهم ترين ويژگی حماسه در همين ايجاد وحدت و يكپارچگی 
ميان اقوام گوناگون است. شاهنامه تبلور وحدت تمامی اقوام كهن ايرانی 
است؛ شاهنامه در دل سرزمينی كه ايران نام دارد پديد آمده و تمام اقوام 
ايرانی شامل آريايی ها، سكاها، حتی ها و ايالمی ها را به هم پيوند می زند 
ــاهنامه همين تثبيت يكپارچگی  و يكپارچه می كند. مهم ترين ويژگی ش

قومی و تثبيت وطن است كه جهان ايرانی را به هم پيوند می زند. 
جهان ايرانی چيست؟ ايران دارای مرزهای جغرافيايی تثبيت شده ای 
است، ولی منظور از جهان ايرانی مرزهای تمدن و فرهنگ ايرانی است 
ــتان، قفقاز، ازبكستان،  ــتان، قرقيزس ــيای ميانه از جمله تاجيكس كه آس
ــتان و حتی بخش هايی از هند، پاكستان، عراق و تركيه را شامل  افغانس
ــت كه ميان اين گروه ها  ــه اس ــاهنامه و حماس ــود. اين ويژگی ش می ش
ــل هجوم بيگانگان،  ــتگی ايجاد می كند و حتی می تواند در مقاب همبس
ــتم خود نماد دفاع از وحدت ارضی و ملی  وحدت ارضی پديد آورد و رس

است.
ــت و  ــيم كه روزگار تازش ضحاک اس     اكنون به هزارۀ دوم می رس
ــومی را در تاريخ ايران رقم می زند. ضحاک در جهان اساطيری  هزارۀ ش
ــت و در ارتباط با اهريمن و دشمن فرهنگ  ــان نيست، بلكه ديو اس انس
كهن ايران است. در اصل اسمش دهاک بوده است و بعدها به او صفت 
اژی را داده اند كه به معنای مار و اژدها است. او اژدهايی بوده كه دارای 
سه سر و شش چشم بوده است و اين خود بر ترسناک و رعب انگيز بودن 
ــاهنامه دو مار بر دوش هايش دارد، اما ضحاک  ــد. ضحاِک ش او می افزاي
ــطوره اژدهايی است كه دارای سه سر می باشد و برابر يك شخصيت  اس
ــطوره اِی هندی است كه ويشـوروپه نام دارد و سه سر و شش چشم  اس
ــاند و نشان  ــاوندی فرهنگی ايران و هند را می رس دارد و اين امر خويش
ــاطير ايرانی داريم، در هند هم برابر  ــتر چيزهايی كه در اس می دهد بيش

نهادهايی دارد. 
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    در اوستا آمده كه ضحاک فرزند اهريمن است و شخصيتی انسانی 
ندارد و می بينيم كه در اينجا اهريمنان افول كرده اند و به زمين می آيند. 
ــاک وظيفه دارد پس از آمدن به  ــتی می بينيم كه اژی ده در متون زرتش
زمين، آتش را كه نماد پاكی بوده است خاموش كند و تمدن را از زمين 
ــّره ايزدی را تصاحب  ــا ايزد آذر می جنگد تا ف ــرد. به همين دليل، ب بگي
ــطوره شكست  ــت می خورد. او در اس ــود و شكس كند ولی موفق نمی ش
می خورد، ولی كشته نمی شود. دقيقاً مانند ضحاِک شاهنامه كه شكست 
ــود و در كوه دماوند به بند افكنده می شود.  ــته نمی ش می خورد ولی كش
ــتن او را در اين می دانند كه اگر كشته  ــته های پهلوی علت نكش در نوش
می شد تكه های بدنش به جانوران موذی و آزاردهنده تبديل می شد و بار 
ــاند. در فرهنگ ايران، اين دورۀ  ــاد می كش ديگر زمين را به تباهی و فس
آميختگی حتماً بايد طی شود تا رستگاری و نجات در پی آن باشد و اگر 

اين دوره نبود، قطعاً كسی ارزش واقعی رهايی را نمی دانست.
ــكل انسانی دارد و نمونۀ يك  ــانی، ش ضحاک در ادبيات پهلوی ساس
ــان ستمگر و جد سامی هاست. او اديان بد و شيطانی را بنياد می نهد  انس
ــيد، هزار سال حكومت می كند و پس از آنكه  و پس از پيروزی بر جمش
ــان جهان دوباره  ــان جهان زنده می ماند و در پاي ــود، تا پاي به بند می ش
ــيانس كه  ــه مبارزه با نيكی ها می پردازد تا اينكه سوش ــود و ب آزاد می ش
ــاهنامه می بينيم  ــت او را از بين می برد. اما در ش ــی آخرالزمان اس منج
ــت.  ــان های نيك روزگار اس ــت كه خود از انس كه او فرزند مرداس اس
ــد و پس از پيروزی بر جمشيد بر  ــرانجام ضحاک، مرداس را می كش س
تخت پادشاهی می نشيند. اين را در ادبيات هندوها هم می بينيم كه دقيقًا 
ــت. در اينجا می توان پيوند ميان  ــوروپه هم پدر باايمانی داشته اس ويش

فرهنگ ايران و هند را دريافت.
ــند تمدن آريايی كه همان هند و ايرانی است، كتيبۀ      مهم ترين س
ــف شده است. اين كتيبه ثابت می كند  ــت كه در تركيه كش بغازكوی اس
ــته اند و يك  ــكونت داش ــا و ايرانيان هر دو در يك جا س ــه هندی ه ك
ــت: «قسم  ــتيده اند. در آن كتيبه صراحتاً آمده اس گروه خدايان را می پرس
می خورم به ميترا وارونا». ميترا وارونا نخست زوج خدای مشترک ايرانيان 
ــوند. ميترا خدای ايرانيان  ــان بود. بعدها اين دو از هم جدا می ش و هندي
ــان می گردد. اين كتيبه حدود  ــود و وارونا بزرگ ترين خدای هندي می ش
ــيح در جريان جنگی كه بين ميتانی ها و  ــال پيش از ميالد مس 1400 س
ــد و اينكه آن  ــته ش حتی ها در گرفته بود، به عنوان پيمان نامۀ صلح نوش
ــف كرده اند، خود بيانگر اين است كه در آن زمان تركيه  را در تركيه كش
ــۀ ديگری هم به زبان  ــزء اياالت ايران بزرگ بود. در تركيه كتيب نيز ج
فارسی و خط ميخی يافته اند كه كتيبۀ خشايارشا نام دارد. حتی در ترعۀ 
ــل پهناور بودن ايران و  ــوئز مصر هم كتيبۀ ايرانی يافته اند و اين دلي س

جغرافيای عظيم ايران باستان است. اكنون ما خراسان را داريم، درحالی 
ــان آن دوران تمام ماوراءالنهر و آسايی ميانه را شامل می شد و  كه خراس
ــير اصلی انتقال ادب و فرهنگ از ايران به مشرق زمين و چين بود.  مس
پژوهش های جديد نشان می دهد كه خاستگاه زرتشت در شرق ايران، در 
خوارزم بوده است. بنابراين، بايد هميشه جغرافيای بزرگ فرهنگ ايران 
ــته باشيم و در بحث اساطير و حماسه ها نبايد به مرزهای  را در نظر داش

سياسی اكتفا كنيم. 
ــت.  ــاد تاريكی، ظلمت و اهريمن اس ــران، مار نم ــگ اي     در فرهن
ــت كه  ــت. نكتۀ قابل توجه اين اس به همين علت ضحاک ماردوش اس
ايرانيان هيچگاه در برابر هزار سال دوران ظلمت ضحاک كوتاه نمی آيند 
و هرچندگاه يك بار شورشی برپا می شود ولی همۀ آنها شكست می خورند 
ــا اينكه كاوۀ آهنگر قيام می كند و فريدون نيز از او حمايت می كند. در  ت
ــتا و متون پهلوی از كاوه اثری نمی بينيم. اين نشان می دهد او هم  اوس
مانند رستم پهلوانی مردمی است و از دل تودۀ ملت برمی خيزد. دليل او 
ــانزده فرزندش است كه همگی خوراک  هم برای قيام، قربانی شدن ش

ماران ضحاک  شده اند.
    فريدون در ايران ريشه ای كامًال اساطيری دارد. در اوستا ثرئه تئونه 
نام دارد و هندوها او را ثريته ناميده اند. هم در اوستا و شاهنامه و هم در 
متون هندی، او را كشندۀ ضحاک می دانند. سه سر بودن ضحاک را هم 
ــيدن به قدرت، ايران را به  چنين تحليل كرده اند كه فريدون پس از رس
سه فرزندش، ايرج، سلم و تور می سپارد. بدين گونه كه غرب ايران را به 
ــرق را به تور می دهد و ايرج را كه از همه بيشتر دوست دارد،  ــلم و ش س
فرمانروای مركز ايران می كند. آيا سه سر بودن ضحاک نماد سه قسمت 

بودن جهان نبوده است؟
    اين كار اسطوره است كه با خيال پردازی و داستان سرايی نكته ای 
ــاهد آن هستيم كه سلم و تور به ايرج حسادت  را اثبات كند. در ادامه ش
می كنند و ناجوانمردانه او را به قتل می رسانند و اين خود از داستان های 

غمناک شاهنامه است.
ــتان رستم و سهراب  ــت، اما دو داس ــاهنامه تراژدی نيس     گرچه ش
ــوگنامه هايی با زيرساخت تراژدی به  ــفنديار را می توان س و رستم و اس
ــمار آورد و اين ثابت می كند كه ايرانيان از فرهنگ يونانی و تراژدی  ش
ــته اند. يونانی ها حدود هفتاد سال بر ايران حكومت  تا حدی آگاهی داش
ــال سيطرۀ فرهنگی در دورۀ اشكانيان دارند، پس  می كنند و دويست س
ــدان ناآگاه نبوده اند. تأثير فرهنگ يونانی در  ايرانيان از فرهنگ آنان چن
ــلۀ كوشانيان قابل توجه است. بعد از ايرج، نوۀ او، منوچهر كه خود  سلس
ــاهنامه است، به خونخواهی پدر برمی خيزد.  از شخصيت های نيكوی ش
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ــت كمتر داريم و اگر هم داريم در  ــخصيت های بدسرش ــاهنامه ش در ش
مقابل شخصيت های خوب قرار می گيرند تا همان ستيز خير و شر پديد 
ــت كه نيكی را می ستايد. واژۀ منوچهر  آيد و اين خصلت پاک ايرانی اس
ــت كه در اصل چيثره بوده و  ــمت منو و چهر تشكيل شده اس از دو قس
ــت و اين خود دليلی بر پاک سرشتی منوچهر  ــمانی اس به معنای نژاد آس

و نياكان اوست. 

زال و رستم 
از فريدون و منوچهر به بعد كم كم وارد داستان های پهلوانی می شويم. 
زال و رستم در اين دوره ظهور می كنند. زال در اصل برابر نهاِد زروان به 
معنای خدای زمان و از كهن ترين خدايان، حتی پيش از اهورا مزدا است. 
باز شاهد آنيم كه يك ايزد به گونۀ انسان بر روی زمين آشكار می شود. 
در روزگاران دور، فرقه ای بودند به نام زروانيه كه خدای زروان را پرستش 
می كردند و به تقديرگرايی محض قايل  بودند. در آن زمان تكثر دينی و 

قومی در ايران وجود داشت.
ــال است چون نماد پيری و گذر زمان است  ــپيد مو و كهنس     زال س
و ظاهر شگفت آورش نشان می دهد كه او به گونۀ عادی پرورش نيافته 
و شخصيتی اساطيری دارد و در كوه ها پرورش يافته است. هميشه و در 
همۀ فرهنگ ها كوه ها و صخره ها را نماد ماوراءالطبيعه می دانند و كسانی 
ــمانی اند. در كوه البرز بزرگ می شود. در  كه در آنجا پرورش می يابند آس
ــمانی می دانند. زال و  يونان كوهی به نام المپ وجود دارد كه آنجا را آس
يونانيان بر اين باور بودند كه خدايان در آنجا سكونت داشتند. اين تنها به 

گونۀ اساطيری است كه آنجا را خانه گاه خدايان می دانستند.
ــيمرغ نيز  ــت كه با س ــخصيتی فرا زمينی اس     به هر روی، زال ش
ــم كه در دانش  ــطوره ای دارد. می داني ــيمرغ هم جنبۀ اس پيوند دارد. س
ــيمرغ وجود ندارد. در اوستا هم مرغی  ــی پرنده ای به نام س زيست شناس
اسطوره ای به نام وارغن به چشم می خورد كه بر درختی بزرگ النه دارد 

و دارای جّثۀ بزرگی است.
ــان ايرانيان بيان  ــرای ايجاد خردمندی در مي ــاهنامه اينها را ب     ش
ــيمرغ وجود داشته است. هر  ــت كه واقعاً س می كند و منظورش اين نيس
جا هم كه رستم به كمك نياز دارد، پر سيمرغ را كه نماد كمك آسمانی 
ــوزاند. در اينجا دخالت خدايان را در امور زمينی و جنگ ها  ــت می س اس
ــاهده می كنيم. اين در اساطير اقوام ديگر نيز كامًال مشهود است. در  مش
ايلياد و اديسه كه دو حماسۀ مهم يونانيان است، دخالت ايزدان را به طور 

كامًال مستقيم در جنگ انسان ها شاهد هستيم.
ــتيز نور و ظلمت است و اين را از  ــاهنامه به طور كلی بيانگر س     ش
ــيد  ــدا در آن می يابيم؛ هر جا كه نيروهای خير مانند فريدون و جمش ابت
وجود دارند، نيروهای تاريكی مانند ضحاک به ستيز با آنان مشغول اند. از 
ــاه كابل است، رستم پديد می آيد كه  وصلت زال  با رودابه كه دختر پادش

قهرمان بزرگ داستان های اساطيری شاهنامه است. 
ــزارۀ ضحاک پی   ــاهنامه را از پايان ه ــطوره در ش ــون بحث اس اكن
ــت و روزگار  ــيده اس ــت فريدون به پايان رس می گيريم. دورۀ او به دس
ــه آن را عصر  ــران آغاز می گردد ك ــه ملی اي ــی در تاريخ و حماس نوين
ــاهنامه به  ــماری نيز آن را دورۀ تراژيك ش ــی می نامند و حتی ش پهلوان
شمار آورده اند، زيرا در آن سوگنامه هايی مانند رستم و اسفنديار و رستم 
ــهراب به چشم می خورد. در مورد رستم روايات بسياری آمده است.  و س

نامش «رودستهم» بوده است، يعنی «رود جاری و تازنده».
ــاهنامه از دورۀ كيانيان تا پايان دورۀ بهمن است.     عصر پهلوانی ش
در اين عصر، بن مايه های سوگواره را در شاهنامه می يابيم. ما در ادبيات 
ــته است، در  ــی مفهوم تراژدی را بدان گونه كه در يونان رواج داش فارس
ــده ها نمی يابيم، ولی داستان های بسياری داريم كه درونمايه ای  طول س
ــتم و سهراب  ــوگواره اي دارند و اين تفاوت دارد كه مثًال بگوييم رس س

تراژدی است يا سوگنامۀ باستانی با درونمايه و مضمون سوگواره.
ــراژدی در ادبيات يونانی برای خود تعريفی ويژه دارد و هر اثری      ت
ــد تراژدی نمی گويند. به هرحال،  ــه صرفاً غم انگيز و اندوهناک باش را ك
ــتم و سهراب و رستم و اسفنديار  ــت و می توان رس ديدگاه ها متفاوت اس
ــوگنامه هايی با درونمايۀ سوگواره خواند و همين طور داستان سوگ  را س
ــتم با ويژگی های خاص  ــياوش را می توان در اين گروه جای داد. رس س
ــاطيری بسيار دارد، كه يك فرد عادی نيست.  خود كه درونمايه های اس
ــر تا دوران بهمن  ــر كرده و از زمان منوچه ــال عم او بيش از پانصد س
ــدن او به گونۀ طبيعی انجام نمی شود و برای اين   ــته است. زاده ش زيس
ــكم رودابه را بدرند. كاری كه برای سزار روم هم  ــوند ش كار ناچار می ش
ــزارين نام گرفت. وقتی او به دنيا می آيد  ــد و اين كار بعدها س انجام ش
برخالف تمام نوزادان ديگر می خندد و اين نيز استثنا است. (البته زندگی 
ــت نيز همين گونه بوده است و او پس از به دنيا آمدن  ــطوره ای زرتش اس
می خندد). پيوند او با زال و سيمرغ نيز غيرعادی است. زال خود جادوگر 
ــپيد و عمری دراز دارد و سيمرغ هم پرنده ای اساطيری  است و موی س
است. اينها زمينه را برای غيرعادی بودن و اساطيری بودن رستم فراهم 

درآمدى بر اسطوره هاى بنيادى شاهنامه
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ــت؛ او گورخری را بريان  ــذا خوردن او هم عادی نيس ــد. حتی غ می كنن
ــاء می گيرد. اسب  می كند و می خورد. البته اين از اغراق گويی ها هم منش
ــير مبارزه می كند و در نبردها و مبارزات يار و  ــت، با ش او هم عادی نيس

شريك رستم است.
    رستم از قوم سكاها بوده است. سكاها قومی كهن و باستانی بودند 
ــتانی می دانند؛ در حالی كه تنها در سيستان نبودند، بلكه  كه آنها را سيس
ــرقی ايران و كرانه های دريای مازندران تا سيستان پراكنده  از شمال ش
بودند. آنها بسيار سلحشور و جنگاور بودند. در تخت جمشيد و نگاره های 
ــانی كه  ــی از آنان تصوير هايی می بينيم، به گونۀ كس داريوش هخامنش
ــيار تيزخو و جنگاور بودند. به  ــر دارند و بس كاله خودهايی نوک تيز بر س
ــد يعنی دارندۀ كاله های نوک  ــا در آن دوران تيگراَخودا  گفته می ش آنه
ــاهزادگان  ــاهان و ش تيز. برگزيدگان آنها هيچگاه از فرمانروايان و پادش
نبودند، بلكه هميشه در شمار پهلوانان ايران زمين بودند و برخی مفهوم 
ــم كه اين فره  ــيدند و حتی بارها می بيني ــی را يدک می كش ــره پهلوان ف

پهلوانی به ياری فره پادشاهی می آيد.
    در داستانی می بينيم كه رستم كه نماد فّره پهلوانی است، كاووس 
ــاهی است نجات می دهد. رستم تجلی دو اسطورۀ  را كه دارای فره پادش
ــتانی است، يكی ايندرا كه شخصيتی هند و ايرانی است، ولی به طور  باس
ــا در ايران به  ــت و بعده ــتش ايرانيان هم بوده اس ــترک مورد پرس مش
ــتابد، اما  ــَدر كه به ياری اهريمن می ش ــود به نام اَن ديوی تبديل می ش
شخصيت و ويژگی پهلوانی اش به رستم می رسد. می بينيم داستان هايی 
ــۀ مهابهاراتا برای ايندرا پديد می آيد بسيار همانند مبارزات  كه در حماس
و ويژگی های شخصيتی رستم است. از اين گذشته، ايزد ديگری هم به 
ــت كه او را ايزد جنگاوری و مبارزه می دانستند و او  نام بهرام وجود داش
ــمار می آوردند و دالوری های بهرام را در  را از همكاران اهورا ميترا به ش

توصيفات و مبارزات رستم آشكارا می توان ديد. 
ــت يعنی كشندۀ وريتره كه نام اژدهايی      صفت بهرام، ورثرغنه اس
هندی است. اينكه بهرام با مرغ وارغن، پرنده ای اساطيری پيوند داشت، 
ــيمرغ پيوند دارد، به  طوری كه كمك های  ــت كه با س ــتم اس مانند رس
ــود و اگر سيمرغ نبود  ــيمرغ است كه باعث پيروزی های رستم می ش س

طبعاً رستم به  دست سهراب يا اسفنديار كشته می شد.
ــت. از  ــيمرغ هم نماد ماوراءالطبيعه و نمايندۀ خدايان و ايزدان اس س
ــان ها مداخله می كنند. در  ــم كه خدايان در جنگ انس ــا در می يابي اينج
ــۀ ايرانی اين دخالت غيرمستقيم است، اما در حماسۀ يونانی مثًال  حماس
ــتقيم دارند و حتی در  ــيل می بينيم كه خدايان دخالت مس در جنگ آش
ــيل را بر تن كس ديگر می كنند تا رويين تنی او را از بين  جايی زره آش

ببرند.

سوگنامۀ رستم و سهراب
ــتم و سهراب، نكتۀ حائز اهميت اين است كه برخی،  در نبرد رس
ــته اند. سورنا  ــكانی، دانس ــردار بزرگ اش ــورنا، س ــتم را نماد س رس
ــت می دهد و پيروزی های  ــوس، سردار بزرگ رومی، را شكس كراس
ــورنا خود سيستانی بوده و اين را هم  بزرگی نصيب ايران می كند. س
دليل ديگری برای اين مدعای خود می دانند. احتماًال طرفداران اين 
ــت و جو كنند كه درست  ــته اند رستم را در تاريخ جس ديدگاه خواس
ــاطيری اش مورد شناخت و  ــتم را به صورت اس ــت. ما بايد رس نيس
ــخصيت تاريخی. رستم نماد  ــی قرار دهيم، نه به گونۀ يك ش بررس
ــغالگران است. به همين  پايداری مردم ايران در برابر زورگويان و اش
ــتد و نه  ــاه بزرگی چون كاووس بايس ــل می تواند در برابر پادش دلي

بگويد.
ــوگنامۀ بزرگ شاهنامه است. می دانيم كه      رستم و سهراب س
ــانه ای كه از پدر دارد،  ــت و تنها نش ــهراب پسر ناديدۀ رستم اس س
ــت. اما اينكه اين دو  ــت كه مادر بر بازوی او بسته اس بازوبندی اس

چگونه در برابر هم قرار می گيرند يك فاجعۀ تاريخی است. 
سهراب در ميان تورانيان كه دشمن بزرگ ايران اند بزرگ می شود 
ــتم كاووس، به ايران می آيد  ــس از آگاهی از ناجوانمردی ها و س و پ
ــتم را به قدرت برساند.  ــرنگون كند و پدر خود، رس تا كاووس را س
افراسياب نيز او را تحريك می كند و سپاهی را به ياری او می فرستد 
تا پس از سرنگونی كاووس، خود پادشاه ايران شود. در واقع، سهراب 
ــه و توطئۀ بزرگ می شود. خبر تازش تورانيان به  گرفتار يك دسيس
فرماندهی سهراب به رستم می رسد و او نيز به منظور دفاع از حيثيت 

و شرف ايران، و نه دفاع از كاووس، به جنگ می شتابد.
ــويی، رستم نماد خردورزی و دورانديشی هم هست. زيرا      از س
ــاهی ستمگر  بی گدار به آب نمی زند و می داند با اينكه كاووس پادش
ــت و از يك فرمانروای غاصب  ــاه قانونی ايران اس ــت، اما پادش اس
ــت كه رستم و سهراب در برابر هم صف آرايی  بهتر است. چنين اس
می كنند. رستم نماد دورانديشی، پاكدلی و چاره سازی است كه البته 
ــی اوقات هم ترفندها و نيرنگ های ويژۀ خود را به كار می برد؛  گاه
ــفنديار به كار برد. سهراب نيز  نظير آن ترفندی را كه در جنگ با اس

نماد جوانی و بی تجربگی است و البته سركش و ناآرام است.
ــت و توانايی و جنگاوری سهراب را  ــتم ديگر پير شده اس     رس
ندارد، ولی چاره جويی و دورانديشی اش بر حركات خام و بی تجربگی 
سهراب برتری دارد. در جايی سهراب انگيزۀ خود را از حمله، بركناری 

كاووس عنوان می كند و خطاب به رستم می گويد:
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 برانگيزم از گاه كاوس را                  
 ز ايران بّبرم پی طوس را

به رستم دهم تخت و گرز و كاله          
نشانمش بر گاه كاوس شاه

ــت؛ پس مبارزه سر می گيرد و  ــتم هم نمی داند كه او پسرش اس رس
همان گونه كه از دو بيت باال برمی آيد، او هدفی مقدس داشته، ولی راهی 
ــب به نظر نمی رسد. او آرمان گراست و  را كه انتخاب كرده چندان مناس
ــوزی و دلرحمی است. در نخستين نبرد، رستم را زمين می زند،  نماد دلس

ولی نمی كشد و به او رحم می كند.
ــتم  ــت و رس ــتم به معنای خواری و ذلت مردم ايران اس     مرگ رس
ــد. بدين گونه كه  ــيمرغ چاره می جوي ــز اين را می داند. بنابراين، از س ني
سهراب قربانی دسيسۀ كيكاووس و افراسياب می شود. مهم ترين مسئله 
ــت. تقديری كه ريشه در آيين زروانی  ــتان، تقدير و مرگ اس در اين داس
ــان است. اين سرنوشت و  ــت انس دارد و زمان، تنها تعيين كنندۀ سرنوش
ــت. اين صحنۀ سوگناک حتماً بايد اتفاق  ــته شده اس تقدير از پيش نوش
ــل در برابر هم قرار می گرفتند تا آن نتيجۀ اخالقی كه  می افتاد و دو نس
ــود و مشخص شود كه در اين مبارزه  ــی بوده، حاصل ش مّد نظر فردوس
ــت يكی از مضامين  ــت خورده و بازنده اند. تقدير و سرنوش هر دو شكس
ــت و مرگ يكی از مهم ترين موضوعاتی است كه  كلی ادبيات جهان اس
ــغول نموده و دغدغۀ انسان های بسيار در همۀ  ــر را سده ها مش ذهن بش

روزگاران بوده است.
ــه در تعابير  ــا مرگی ك ــت. ام ــرگ اس ــوگنامه كًال م ــوع س     موض
سوگنامه شناسان به پاكی و پاک سرشتی موسوم است و مرگی كه بيننده 
ــوگنامه  ــرت بگيرد و به موضوعی اخالقی پی ببرد و بينندۀ س از آن عب

بدين گونه تطهير شود.
مرگ از نگاه فردوسی تقديری است كه برگشت ناپذير است. از اين روست 
كه می بينيم حتی نوشدارو هم نمی تواند جلوی آن را بگيرد. اين ضرب المثل 
كه می گويد: «نوشدارو پس از مرگ سهراب» از آنجا باب شده كه كاووس 

اجازه نداد نوشدارو به سرعت و به موقع به دست رستم برسد.
فردوسی در قسمتی از شاهنامه دربارۀ مرگ چنين می گويد:

اگر مرگ داد است بيداد چيست؟       
ز داد اين همه بانگ و فرياد چيست؟ 

از اين راز، جان تو آگاه نيست            
بدين پرده اندر تو را راه نيست

دم مرگ چون آتش هولناک                
ندارد ز برنا و فرتوت باک

چنان دان كه داد است و بيداد نيست      
چو داد آمدش جای فرياد نيست

ــتان مهم ديگر هم دارد، يكی هفت خان و ديگری  ــتم دو داس     رس
ــفنديار. هفت خان رستم يك ويژگی دارد و آن اين  سوگنامۀ رستم و اس
ــازد. هفت خان در اصل مراحل نبرد با ديوان  ــت كه او را پخته می س اس
ــت و مازندران در  ــگاه در مازندران اس ــت، بلكه هفت پاي ــا نيس و اژده
ــاهنامه اين مازندران كه در شمال ايران واقع شده نيست، بلكه اشاره  ش
به نواحی شمال شرقی ايران دارد. حتی اصطالح لغوی مازندران برگرفته 
ــرزمين غوالن است. در واقع، ديوان  ــت كه معنای آن س از مزندران اس
ــتش نمی شده اند.  مازندران همان خدايان هند و ايرانی اند كه ديگر پرس
در خداينامه و نوشته های باستان هم، از خوارزم و به طور كلی از آسيای 

مركزی به نام مازندران ياد كرده اند.
ــاهنامه از زبان يك رامشگر كه در بارگاه كاووس بوده  در جايی از ش

است، مازندران خطه ای بسيار زيبا توصيف شده است.
ز مازندران شهر ما ياد باد                 

هميشه بر و بومش آباد باد
كه در بوستانش هميشه گل است          

به كوه اندرش الله و سنبل است
هوا خوشگوار و زمين پرنگار              

نه گرم و نه سرد و هميشه بهار
گالب است گويی به جويش روان        

همی شاد گردد ز بويش روان
ــود به  ــه می ش ــا بود كه كيكاوس وسوس ــان وصف ه     از روی هم
ــتم نيز در پی كاووس می آيد و هفت خان او از اينجا آغاز  آنجا بتازد. رس
ــود. او در هفت مرحله با ديوان و شيران می جنگد و در مرحلۀ آخر  می ش
ــپيد مبارزه می كند. مردم آنجا هم كه هنوز به آيين نياكان خود  با ديو س
مانده بودند و خدايان قديم هند و ايرانی را می پرستيدند به همين خاطر 

به ديوپرست آوازه يافتند.
    به راستی، اين مبارزه ها و نجات كاوس بهانه ای بوده است تا رستم 
ــتم اين هفت مرحله را كه به گونه ای ديگر در  ــود. رس پخته و آبديده ش
آيين ميترايی هم وجود دارد، سپری می كند. اصوًال عدد هفت در فرهنگ 

درآمدى بر اسطوره هاى بنيادى شاهنامه
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ايران  باستان تقدس داشته و اين تقدس در تمدن های مصر، بين النهرين 
و ديگر تمدن ها نيز وجود داشته است.

سوگنامۀ رستم و اسفنديار
داستان مبارزۀ رستم و اسفنديار غمناک تر از داستان رستم و سهراب 
است و ريشۀ ژرف تری دارد. اين سوگنامه پيرامون محور كلی انسان در 

برابر طبيعت و جوانی در برابر پيری است.
ــفنديار مانند سهراب پهلوانی جوان است، ولی تفاوت عمده اش      اس
ــهراب در رويين تنی اش است. تمام بدنش به جز چشم او رويين تن  با س
ــت. نمونۀ اين داستان را در پهلوان يونانی آشيل نيز می بينيم. آشيل  اس
ــت. بالدر در  ــيب پذير بوده اس ــنۀ پايش آس هم رويين تن بود و البته پاش
ــكانديناوی هم رويين تن بوده است. در فرهنگ ژرمن ها نيز  حماسۀ اس
ــت. از اين رو، می بينيم كه اين امر فقط ويژۀ  زيگفريد اين گونه بوده اس

اسفنديار و حماسۀ ايرانی نيست و ريشۀ هند و اروپايی دارد.
ــطوره ها  ــت كه همۀ رويين تنانی كه در اس     نكتۀ قابل توجه آن اس
ــت كه  ــته اند. نتيجۀ اخالقی اش اين اس ــد يك نقطه ضعف داش آمده ان
ــی، باز هم هميشه در  می گويد اگر به باالترين درجۀ قدرت و مقام برس
ــتان اسفنديار و رستم  ــيب پذير خواهی بود. داس يك نقطه از وجودت آس
ــت. اسفنديار همانند سياوش بسيار  ــئلۀ تقابل تعّبد در برابر تعقل اس مس
ــت، اما تعّبد او از حد می گذرد و چون  ــت و فرمانبردار بوده اس پاک سرش
ــب را دارای فّره ايزدی می شمارد، دستورات او را بايسته  پدرش گشتاس
ــردارد و اجازه  ــفنديار را از ميان ب ــب هم برای آنكه اس می داند. گشتاس
ندهد كه او به پادشاهی برسد به او می قبوالند كه دستگير كردن رستم 
وظيفه ای مقدس و بزرگ و برای حفظ وطن و دين مهم است. اسفنديار 
ــود و در برابر رستم قرار می گيرد.  ــتان می ش هم می پذيرد و راهی سيس
سيستان در آن زمان ايالتی خودمختار بوده و تنها نقطه ای از ايران بوده 
است كه فرمانگزار گشتاسب نبوده است. حتی تمدن ويژۀ خود را داشته 
است و اين گفته ها را باستان شناسان با تحقيق در مورد شهر سوخته به 
ــتان نام داشت و قوم  ــانده اند. سيستان هم در آن زمان سكس اثبات رس

سكاها را در خود جای داده است.
    در آغاز رستم از روی دانايی خود بر اينكه اسفنديار رويين تن است 
و اينكه پهلوانی نيكوست، از مبارزه طفره می رود و حتی می پذيرد كه با 
ــب برود، ولی نه با دست های بسته؛ زيرا می داند  ــفنديار پيش گشتاس اس
ــن كار خفت و خواری برای ايرانيان به همراه دارد و معنايی جز مرگ  اي

معنوی برايش ندارد.
ــتم و هم  ــت هم رس ــرانجام، مبارزه درمی گيرد، و در نبرد نخس     س
ــتم به چاره جويی از زال  ــپس رس ــوند. س ــدت زخمی می ش رخش به ش

می پردازد و سيمرغ نيز تيری ويژه به او می دهد و رستم را از آسيب پذيری 
چشمان اسفنديار آگاه می سازد. رستم نيز به ناچار تير را به سوی چشمان 

اسفنديار رها می كند.
ــفنديار  ــفنديار يك نتيجۀ بزرگ برای خود اس ــرگ اندوهبار اس     م
ــه به زور بازو و رويين تنی متكی نباشد. در ادامه، رستم و  دارد كه هميش
ديگران او را از توطئۀ گشتاسب آگاه می سازند و در پايان داستان، پرورش 
ــفنديار كه بهمن نام دارد به رستم سپرده می شود. می بينيم كه  فرزند اس
ــفنديار آگاه شده و به حقيقت دست يافته است و  ــتان، اس در انتهای داس

اين همان ويژگی اصلی سوگنامه است كه پيشتر يادآور شديم.
    نكتۀ آشكار ديگر اين داستان سختگيری دينی در روزگار ساسانی 
ــامح و تساهل دينی رواج داشت.  ــت، برخالف دورۀ اشكانيان كه تس اس
ــب می بينيم كه باعث  ــختگيری را در كرده های گشتاس ــۀ اين س نمون
ــوگنامه رقم بخورد. البته  ــد اسفنديار به نبرد با رستم بشتابد و اين س ش
ــديد در روزگار ساسانيانی  ــختگيری ها و همچنين اختالف طبقاتی ش س
ــی اين شاهنشاهی می انجامد و اين سختگيری ها در شاهنامه  به فروپاش

هم آمده است.
    نكتۀ آخر اينكه ما ويژگی های همانندی را در ميان شخصيت های 
ــخصيت های تراژيك يونانی می بينيم. آشيل و  ــوگناک شاهنامه و ش س
اسفنديار با هم تطابق بسياری دارند. هر دو پهلوان بزرگ دو امپراطوری 
ــه، خدايان كامًال در نبردها دخالت دارند و در  بزرگ اند. در ايلياد و اديس
ــاهنامه سيمرغ و زال به جای ايزدان و خدايان اين وظيفه را بر عهده  ش
ــر امور جنگ نظارت می كنند.  ــيمرغ ب دارند و بهرام و ميترا از طريق س
ــت. هر دو ويژگی نيرنگ و تجربه  ــتم نيز با هكتور سنجش پذير اس رس
ــتانی ها زير  ــد و همين گونه اند تروايی ها كه هيچ گاه همانند سيس را دارن
ــوگنامه ها  ــد. نتايجی كه از اين س ــت خود نبوده ان ــيطرۀ حكومت وق س
می گيريم، همان نتايجی است كه از تراژدی های يونانی گرفته می شود، 
ــوگنامه های ايرانی تحت تاثير مستقيم  ــت كه س هرچند مقصود اين نيس

تراژدی های يونانی و برگرفته از آنها بوده اند. 

اسطورۀ سياوش                                                
داستان سياوش يكی از سوگنامه های اصلی شاهنامه است. كيخسرو، 
ــياوش هم آخرين چهرۀ اساطيری شاهنامه است. سياوش يك  فرزند س
ــياه» است. او دو چهرۀ  ــن» به معنی «قهرمان س ــتايی «سياوارش نام اوس
ــاطيری و ديگری چهرۀ حماسی. اين دو  ــته دارد؛ يكی چهرۀ اس برجس
ــان دارند. سياوِش  ــه هايی يكس چهرۀ او زمينه  هايی گونه گون ولی ريش
ــت دارد. او را نماد پاكی و  ــت و قداس ــمار ايزدان اس ــطوره ای در ش اس

ه هقا قا
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رستگاری و خدای مرگ و نماد شهادت می ِدانند. البته او را خدای گياهی 
ــون او گياه می رويد.  ــهادت، از خ ــمار می آورند. زيرا پس از ش نيز به ش
مهرداد بهار، سياوش را بازماندۀ يك آيين باستانی و نژاده در بين النهرين 
ــده به نام دوموزی يا  ــتيده می ش می داند و آورده كه در آنجا ايزدی پرس
تموز كه او را بسيار همانند سياوش می دانند؛ زيرا بر اين باور بوده اند كه 
ــود و دوباره در آغاز بهار زنده می شود و با  ــتان شهيد می ش تموز در زمس

زنده شدنش گياهان و نباتات می رويند.
ــته می شده است و  ــياوش در ايران باستان گرامی داش ــوگ س     س
ــوگواری می كرده اند و او  حتی در بخارا، فارس و جاهای ديگر برای او س
ــهادت می دانسته اند. مرگ او يكی از اندوهبارترين مر گ هايی  را نماد ش
است كه در حماسه های ملی جهان ثبت شده است. اين مرگ كه بسيار 
ــاطيری در دورۀ آميختگی رخ  ــت، از نظر اس ــه صورت گرف ناجوانمردان
ــرو به  ــتگاری و رهايی ايرانيان در روزگار كيخس می دهد كه البته با رس

پايان می رسد.
ــياوش در حماسه پهلوان است. او ايزد نيست بلكه انسان است      س
ــتر نيز آورديم كه خدايان اساطيری در حماسه به قهرمانان زمينی  و پيش
ــای دربار كاووس  ــه قربانی نيرنگ ه ــياوِش حماس ــوند. س تبديل می ش
ــودابه است كه باعث و بانی همۀ اين نيرنگ هاست. او  می شود. البته س
ــت، بلكه اهل هاماوران است و زمانی در جنوب غربی ايران  ايرانی نيس
می زيست و اصليتی عرب دارد. در آن زمان، هاماورانی ها دشمنان ايران 
بودند و اصوًال اين وصلت ها در جريان صلح نامه ها و برای آشتی دو ملت 
ــت كه در می يابيم او به هيچ وجه ايران دوست  ــده و اينجاس انجام می ش
ــتم های ديرينۀ ايرانيان به آنها بوده   نبوده و به گونه ای در پی جبران س

است.
ــق سياوش می شود و  ــت كه سودابه عاش ــتان از اين قرار اس     داس
ــت كه باعث طرد و نهايتاً نابودی سياوش می شود. در  ــق اس همين عش
ــياوش از سودابه دوری می كند و سودابه به منظور  ادامه می بينيم كه س
ــزد كاووس می رود و اذعان  ــه چينی می پردازد. ن تالفی كردن به دسيس
ــياوش قصد تعّرض به وی را داشته است. كاووس با آنكه  می كند كه س
ــت، ولی برای اثبات اين قضيه،  ــياوش گناهكار نيس می داند پسرش س

آزمايش ور يا عبور از آتش را به اجرا می گذارد.
    در ايران باستان برای اثبات گناهكاری يا بی گناهی متهم دو روش 
ــی بزرگ همانند آتش آتشكده ها  ــت اينكه آتش را به كار می بردند: نخس
ــالم بيرون  ــخص س برپا می كردند و فرد را از آن عبور می دادند. اگر ش

ــته می شد. ديگر اينكه آب گوگرددار  می آمد بی گناه بود، وگرنه حتماً كش
را كه «سوگند» نام داشت به فرد می خوراندند. واژۀ سوگند خوردن هم از 
ــئت می گيرد و معنای آن «آب گوگرددار خوردن» است. سياوش  آنجا نش
ــوار سالم بيرون می آيد و همانند ابراهيم به سالمت از  از اين آزمون دش
ــف است اما يوسف پس از  ــويی، او همانند يوس آتش عبور می كند. از س
ماجرای تهمت رو به اعتال و پيشرفت می رود، ولی سياوش افول می كند 
و تباه می شود. در ادامۀ داستان هم می بينيم كه او سودابه را می بخشد و 
از كشتن سودابه صرف نظر می كند. سپس جنگی ميان ايران و تورانيان 
ــياب به ايران می تازد. سياوش هم با اجازه گرفتن از  درمی گيرد و افراس
كيكاووس داوطلبانه به جنگ می رود تا خود را از اين مخمصه و تهمتی 
كه به او زده اند برهاند. او هم احساس می كند كه ادامۀ حياتش در ايران 
ــدن از دست سياوش از اين  ــت. كاووس هم برای خالص ش جايز نيس

پيشنهاد استقبال می كند و سپاهی را به ياری سياوش می فرستد.
    پس از هفت سال جنگ و درگيری، سرانجام سياوش و افراسياب 
صلح می كنند و پيمان نامه ای ميان خود به اجرا می گذارند. كاووس كه از 
اين صلح نامه آگاه می شود، به سياوش پيغام می فرستد و از او می خواهد 
ــت بكشد و پيمان  ــيرانی را كه از تورانيان گرفته اس كه گروگان ها و اس
ــن كار را نمی كند؛ او نماد نيكی  ــياوش هرگز اي را زير پا بگذارد، ولی س
ــتا عمل می كند كه  ــتورات اوس ــت و بنا به دس و وفاداری به پيمان اس
می گويد: «مبادا كه پيمان بشكنی حتی اگر پيمانی را كه با دشمن بسته 
ــياوش آنگاه با ناسازگاری شديد كاووس روبه رو می شود و در  باشی». س
ــت و چنانچه برگردد  ــت به ايران نيس می يابد كه ديگر اميدی به بازگش
حتماً توسط كاووس دستگير می شود؛ زيرا كاووس می پندارد كه سياوش 
با افراسياب همدست است. از اين رو، سياوش به عنوان يك ايرانی نژاده 
ــمن ناگزير می شود. افراسياب وزيری دارد به  به زندگی در سرزمين دش
ــت و افراسياب را مجاب می كند  ــه كه فرد خردمندی اس نام پيران ويس
ــياب، فرنگيس  ــياوش در توران زمين زندگی كند. حتی دختر افراس تا س
ــال ها زندگی در  ــياوش نيز به ناچار س ــری او درمی آورند. س را به همس
ــرزمين دو شهر با دو كاخ بزرگ  ــرزمين بيگانه را می پذيرد و در آن س س
ــياوش گرد. اين دو كاخ عظيم  ــگ دژ و ديگری س ــا می كند: يكی كن بن
ــمن را برمی انگيزد و دشمنان  ــك دش ــياوش، رش و قدرت بی همتای س
ــياوش قصد دارد در  ــاس می كنند س بر ضّد او توطئه می كنند. زيرا احس
ــت گيرد و فرمانروايی كند. در رأس اين دسيسه ها  آنجا قدرت را به دس
ــت، كه با او صحبت می كند و نظر او را  ــياب اس ــيوز، برادر افراس گرس
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نسبت به سياوش برمی گرداند. به راستی سياوش، هم در ايران و هم در 
ــمن دچار دسيسه و نيرنگ می شود. كم كم اين تهمت ها و  سرزمين دش
ــياب به سياوش به چشم دشمن  توطئه ها چندان باال می گيرد كه افراس
ــياوش گرد گردن می زنند و به  ــتور او سياوش را در س می نگرد و به دس

شهادت می رسانند.
ــاطيری نيز دارد، زيرا از خون او گياهی  ــياوش جنبۀ اس     مرگ س
به نام پرسياوشان می رويد. در سوگ سياوش، ما آيين های بسياری در 
ــته ايم. نمونۀ آن در كتاب سووشون سيمين دانشور  ايران باستان داش
ــده است. حتی در منطقۀ كهكيلويه تا همين سی سال پيش  وصف ش
ــوگ سياوش  ــته اند كه همان س ــون را گرامی می داش آيين سوسياوش

است.
    ما در آيين های ايرانی رسم جالب توجهی داريم و آن حاجی فيروز 
ــت. به گفتۀ مهرداد بهار، پيراهن سرخی كه حاجی فيروز بر تن دارد،  اس
ــان از جهان ُمردگان و  ــت و چهرۀ سياه وی نش ــياوش اس نماد خون س
ــتی، او از  ــت. به راس ــياه، اس ــن، قهرمان س برگرفته از نام وی سياوارش
دنيای مردگان به دنيای زندگان می آيد و شادی و نوروز را به مردم نويد 
می دهد. داستان شهادت او برگرفته از باور قديمی زروانی گری نيز هست 
كه به هر حال مرگ بايد رقم بخورد و تنها تضاد بين خير و شر نيست، 
ــت كه شادی پايان جهان و هزاره رستگاری را  بلكه اين تقديرگرايی اس

رقم می زند و نور بر ظلمت پيروز می شود.
    در پايان داستان سياوش، كيخسرو كين پدر را از تورانيان می ستاند 
ــتانی هم  ــود و همين كين س ــتگاری ايرانيان می ش و باعث رهايی و رس
ــت. شهادت سياوش را با  ــتانی و نژادۀ ايرانيان بوده اس از آيين های باس
ــی مسيح هم سنجيده اند؛ چون روايت كرده اند روزی كه او  تصليب عيس
كشته می شود، آسمان تيره می  گردد و توفانی سهمناک سراسر جهان را 

فرا می گيرد كه درست همانند رخدادهای پس از تصليب مسيح است.

اسطورۀ كيخسرو
ــت. كيانيان  ــهرياران كيانی اس ــرو (Kavi.husrav) از ش كيخس
ــتند. كی به  ــله ای ديناور و روحانی بودند كه َكوی يا ِكی نام داش سلس
ــت. در ادبيات  ــنام اس ــرو هم به معنی خوش معنای فرزانه و دانا و خس
ــت و  ــدرا می دانند كه خدای بزرگ جنگ اس ــاران اين ــدی او را از ي هن
ــخصيت جنگاور و انتقامجوی او در اساطير نيز به چشم می خورد. او  ش
واپسين چهرۀ دورۀ اساطيری شاهنامه است و در دورۀ رستگاری جهان 
می زيد. زمانی كه سياوش می ميرد، پيران ويسه به گونه ای زن و فرزند 
سياوش را نجات می دهد و آنان را پنهانی به ايران می رساند. كيكاووس 
ــلطنت را به كيخسرو، پسر سياوش وامی گذارد؛  كناره گيری می كند و س

ــر می داند. اما برخی از پهلوانان  ــياوش مقص زيرا كه خود را در مرگ س
ــرطی را برای پادشاهی كيخسرو می گذارند كه  ــازگار می شوند و ش ناس
ــرو است كه  ــت. در ميان پهلوانان، تنها كيخس همانا فتح بهمن دژ اس
ــود. او بهمن دژ را فتح می كند و در آنجا  موفق به فتح بهمن دژ می ش
ــرو نيز هست  ــكده ای بنا می كند. اين نمايانگر ديدگاه دينی كيخس آتش
كه دژ بت پرستان را تسخير می كند و دين بهی را گسترش می دهد. او 
ــخصيتی دينی و آرمانی دارد. به هرحال، كيخسرو  افزون بر پهلوانی، ش
ــال به جنگ با تورانيان می پردازد. او  ــد و چهل س ــلطنت می رس به س
ــتی ناجی ايران و مغلوب كنندۀ نهايی افراسياب است. افراسياب  به راس
ــر توران زمين به  ــود و سراس ــت می خورد و آواره و فراری می ش شكس
دست ايرانيان می افتد. يكی از پهلوانان، افراسياب را كه پنهان شده بود 
ــير می كند و به ايران می آورد. در ايران، كيخسرو او را گردن می زند  اس

و كين سياوش را از او می ستاند.
ــاهی به چشم  ــی ايران، دو نوع پادش ــاهنامه و ادبيات حماس     در ش
می خورد. يكی شهرياری آرمانی است مانند حكومتی كه كيخسرو داشت 
ــه نمونۀ حكومت جبر،  ــب ك و ديگری حكومتی مانند حكومت گشتاس
ــت. در ابيات پايانی هر داستان به خوبی در می يابيم كه  ــتم اس ظلم و س

فردوسی مدافع حكومت آرمانی بوده است.
    آنچه در مبارزات كيخسرو اهميت دارد، تنها زور بازو و دالوری وی 
نيست، بلكه عزم ملی و اتحاد ايرانيان نيز در آن اهميت دارد. در داستان 
ــار ملت متحدند و عزم ملی و دينی در  ــرو می بينيم كه همۀ اقش كيخس
ــرش زمانی ويژه،  ــورد و در می يابيم كه در يك ب ــم می خ ــان به چش آن
ايرانيان همدل و يكپارچه می شوند و پس از چهل سال مبارزه می توانند 

استقالل ايران را رقم زنند.
    نكتۀ جالبی كه در شخصيت كيخسرو وجود دارد و در شخصيت های 
ــاهنامه ديده نمی شود، اين است كه او كاركردی نامتعارف و فرا  ديگر ش

زمينی دارد و مانند شخصيت های زمينی عمل نمی كند.
ــال  ــصت س ــت كه پس از ش ــخصيتی او اين اس     يكی از وجوه ش
ــلطنت كناره گيری می كند. شخصيتی كه پس از سال ها  حكومت، از س
ــت ساالر ايران و جهان شود به يكباره به سلطنت پشت می كند و  توانس

اين در حالی است كه او در اوج قدرت است.
ــرو پس از يك هفته نيايش، تمام فرماندهان و پهلوانان را      كيخس
ــا حكومت و فرمانروايی بدرود می گويد. او  ــرا می خواند و در نزد آنان ب ف
شب هنگام به سوی چشمه ای می رود و ديگر از او اثری يافت نمی شود؛ 
ــان دهندۀ آن است كه كيخسرو  ــود. اين نش ــرو جاودانه می ش و كيخس
ــمان می رود.  ــت و به آس ــه گونۀ ايزدان درآمده اس ــاطيری دوباره ب اس
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بنابراين، كيخسرو دارای بن مايۀ ايزدی نيز هست.
ــب زيبای كيخسرو هم كه در اصل اسب پدرش سياوش بوده      اس
ــرو با سوار شدن بر آن  ــبی جادويی است به نام بهزاد. كيخس است، اس
ــب، از نظرها پنهان می شود و به آسمان می رود. اين اسب هم جنبۀ  اس
ــمانی دارد. درست است كه سياوش به شهادت می رسد،  فراطبيعی و آس
ــبز می كند و ميوه ای كه  ــرو اين درخت فرو افتاده را دوباره س اما كيخس
ــت؛ همان كاری كه ايزد دوموزی يا  ــتگاری اس از آن می رويد، ميوۀ رس
ــطوره های بين النهرين انجام می دهد. او در زمستان می ميرد  تموز در اس
و دوباره در آغاز بهار زنده می شود كه نتيجه اش شادی و سرسبزی بهار 
است. زمستان نماد مرگ گياهی است و كيخسرو ميوۀ شهادت سياوش 

و نماد زندگی پس از مرگ است.
ــوی ديگر، كيخسرو از همكاران سوشيانس به شمار می رود.      از س
ــت و كيخسرو پس از عروج به آسمان در  سوشيانس منجی بشريت اس
ــتان) در كنار ساحل درياچه اروميه  پايان جهان (البته به باور ايرانيان باس
ــاد آرزوهای يك ملت  ــم می زند. او نم ــتاخيز را رق ــور می كند و رس ظه
ــت. اوست كه آرزوی ملت ايران را كه همانا رستگاری است برآورده  اس
ــازد. اين موضوع بنيادين در اسطوره ها و حماسه های ايران بازتاب  می س

يافته است.
اسطوره همان گونه كه گفته شد، ويژگی های كهن نمونه ای يك ملت را 
بيان می كند. درست است كه تيرگی و ظلمت بر جهان فرمانرواست، ولی 
روزی سوشيانس و كيخسرو می آيند و اهريمن را نابود می كنند و جهان نور 
ــازند. اتفاقاً اين روز را كه روز رستگاری است ششم فروردين  را بر پا می س

می دانند. زيرا اين روز مقدس است و روز زايش زرتشت نيز است.
   واپسين نكتۀ مهم در مورد كيخسرو جام اوست. شاهنامه برخالف 
ــتانی مانند تاريخ طبری كه جام جهان بين را به  ــياری از تواريخ باس بس
ــبت داده است. اين  ــرو نس ــوب كرده اند؛ آن را به كيخس ــيد منس جمش
ــت كه كل  ــت. جام جهان نما، جامی اس ــيار جالب توجه اس موضوع بس
ــاهده و پيشگويی بوده و در اصل راهنمای بشر و  جهان در آن قابل مش
ــرو است و او با شخصيت  ــت. اين جام متعلق به كيخس ايرانيان بوده اس
ــت ايرانيان را با آن  ويژۀ خود اميدهای ايرانيان را زنده می كند و سرنوش
جام دگرگون می كند. كيخسرو با داشتن اين جام، نماد انسان كامل است 

و اين سويه از شخصيت وی را در نوشته های ديگر نمی بينيم.
ــاهنامه شخصيت های باستانی را فقط توصيف نكرده، بلكه آنها      ش
ــت. شاهنامه، كيخسرو را كه از هر نظر به كمال  را تحليل هم كرده اس

ــيده، نماد انسان كامل و آگاه به جهان می داند و شخصيت معنوی و  رس
وااليی برايش قائل است.

ــدۀ چهارم و  ــاهنامه و س ــت كه هنوز در زمان ش     اين در حالی اس
ــون عرفانی چندانی نداريم بلكه متون و  ــدۀ پنجم هجری، ما مت آغاز س
ــدۀ پنجم شكل می گيرد و در سده های ششم  نگرش عرفانی از ميانۀ س
ــد. در سده های سوم و چهارم متون عرفانی بسيار  و هفتم به اوج می رس
ــت. بنابراين، كيخسرو را می توان نخستين نمونۀ گرايش عرفانی  كم اس
پنداشت؛ زيرا او جهان را بدرود می گويد و در اوج قدرت از سلطنت كناره 
ــمان عروج می كند اين يعنی سيطرۀ معنويت بر قدرت  می گيرد و به آس
اين جهانی كه در نوشته های آن زمان به چشم نمی خورد و چنين نمادی 

از انسان كامل نمی بينيم.
ــت. فردوسی اگرچه به  ــتی اس     اين آغاز يك نگرش معنوی به هس
داستان سرايی، حماسه و اسطوره پرداخته، ولی در پشت اين داستان ها و 
ــوگنامه ها نتيجه و نگرش ويژه ای را در نظر داشته است. هدف غايی  س
ــرو، كه همان مفهوم انسان كامل  ــتان ها و از جمله داستان كيخس داس

است، برای حماسه سرا اهميت دارد.
    به راستی فردوسی يك شخصيت جهانی است. يك شخصيت جهانی 
به آيندۀ انسان اهميت می دهد و فقط داستان و ماجراهای سرگرم كننده بيان 
نمی كند، بلكه پيام فرجاميِن او پيامی برای همۀ انسان هاست كه می گويد 
آزاده باش، سياوش گونه باش و به همين خاطر است كه فردوسی را حكيم 
خوانده اند. به راستی كه او حكيم و هنرمندی بسيار دانا و هوشمند بوده است. 
برای او در شاهنامه، هميشه پيروزی نور بر ظلمت مهم بوده و اين پيام آن 
فرزانۀ خرد آيين است كه برای آن، سال ها كوشيده و حماسه ها، داستان ها و 

سوگنامه های ماندگار آفريده است.
ــه او ادا نكرده ايم.  ــت كه ما هرگز ِدين خود را ب ــن در حالی اس     اي
فردوسی پابه پای هومر، كه او را بزرگترين حماسه سرای جهان می نامند، 
حركت كرده و حماسۀ بزرگی را رقم زده است، ولی ما در شناساندن آن 
حماسه ها و داستان ها به جهانيان كوتاهی كرده ايم و حتی در شناساندن 

آن به مردم خودمان هم كم  كاری داشته ايم.

پي نوشت:
* اسطوره شناس و عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي

ــتۀ درس گفتارهای شاهنامه در موسسۀ فرهنگی شهر كتاب   1. متن ويراس
تهران.
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