
 
 
 
 
 

سخنى چند درباره شاهنامه
 دكتر مهرداد بهار   

 

ويژه به سرايى در ايران به طبع رسيده است،آثارى كه تاكنون درباره حماسه

اسهااد  اثهر (2)سهرايى در ايهرانو حماسهه (1)حماسه ملى ايران اثر تئودور نولدكهه

 مربهو  بهه اىاللَّهه فه،ا، نيهاو نواننهده را بهه اطپاها   ايههارجمند دكار ذبيح

 كنهد  اررههههاى ايرانى و آثار موجود حماسه به وبان  ارسى برآورده مىحماسه

 بايد ر،ت كه بعضى اطپاا  نولدكه در ومان ما فهتت نهود را او دسهت داده

اى كافى در بهر دارد همهان است و بهارين اثر موجود به فارسى كه اطپاا   ايه

  اسااد ف،ا است اثر

 آيد، اپوه بر يك رشاه تعهاري  مدهدماتى دربهارهشاه مىآنچه در اين نو

 ههاى ايرانهى اوفرهنگى منشه  حماسهه هحماسه، ابار  است او تتليل تاريخى 

  هااوساا تا شاهنامه، و بررسى تتول و رشد اين حماسه
 

 تعاريفـ 1

 حماسه و اسطورهـ 1ـ1

 در جوامهع به آن رشاه روايا  كپً مددس سناى كه، بنها بهه ااادهاد رايه 

 ابادايى، شرح امورى حديدهى اسهت  كهه امهدتاً در اول رد داده، اسهاطير ر،اهه
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ايشهان،  شود  اساطير هر قوم درباره نلق هساى، ندايان، انسان و نويشكارىمى

فهاح  شنانت هر قهومرويد  اساطير جهانو سرانجام انسان و هساى سخن مى

انپقهى  الگوهاى رفاهارى و ها وآيين كننده ساناارهاى اجامااى،اساطير، توجيه

است  اسطوره روايت نمونه و مثال اولى است، و باتكرار اين  «ابادايى»هر جامعه 

برشهمردن  اى يها حاهىنمونه اولى و مددس و با تدليد كردارهاى ندايان اسطوره

 ومان اولى كرد كه باباور مى «ابادايى»كردارهاى ايشان در سرودهاى آيينى، انسان 

  است مددس  يوند يافاه و او  ليدى و ندصان ومان و اصر نويش رها رشاه

 شود كه با وبانىاما حماسه بدان رشاه روايا  بلند معموالً شعرى ر،اه مى

در  مان قومهاى  هلوانان و شاهان بلندآواوه و قهر هلوانانه سروده شده، او دالورى

راصهر ، يها د(ه در اساطير وجود داردولى نه آغاوين هونان ك)ومانى بسيار كهن، 

ههون  كند  در آثار حماسى نيه،،تاريخى و او فاوحا  جهان رشايانه آنان ياد مى

 مجمواهه روايه.  ههرهاى اجامااى، رفاارى و انپقى قوم روبههاساطير، با سنت

كهه او  حماسى ت ييدكننده ساناار اجامهااى نافهى اسهت  امها طبعهاً، هنگهامى

رهويي.، مهى شناناى و ايدئولوژيك اساطيرى و حماسى سخننهاى جهابرداشت

بهاورى  بايد در نظر داشاه باشي. كه تنها در دورانى كه اين روايها  بهه فهور 

فهور ، هنهين توانند داراى نويشكارى باشند، و در غير آناند، مىامومى ونده

رردنهد  تبهديل مهىدهند و فدط به نمودارى او رذشاهنويشكارى را او دست مى

ه كلى باررهه بايد اقرار كرد كه حاى انسان اصر ماشين، با همه ت،كرالمى نود، 

صهار رفاهارى آن ااهها و الگوههاىهاى اساطيرى و اااداد به آيينفارغ او انديشه

  نيست

 توان به كلى او اسطوره جدا دانست و راه ايهن دو در امهلحماسه را نمى
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 اى  آورند  هون او اساطير سخن به ميان آيد،مىاى تنيده در ه. را  ديد مجمواه

 شود و يها ههون ر،اگهو او حماسهه باشهد،قهرمانان حماسى به ميدان كشيده مى

رونهه ارتبها  امهدتاً رردد  وجود ايهننواست ندايان و دنالت آنان مطرح مى

 سب  برداشت كمابيش جبرى انسان درباره سرنوشت نود و جهان و اااداد بههبه

  ظي. ندايان در شكل ررفان حوادث روورار استن،وذ ا

بسيارى   ني، مادابپً برنوردارند «بده و بساان»ها او نواى اساطير و حماسه

آن قهوم  آوراناو ندايان اساطيرى بعضى اقوام در افل نياكان و فرمانروايهان نهام

يافاهه، او  شهان راهاند كه در طى ااصار، بر اثر تتولى كه در روايا   يرامونبوده

رروههى  انهد  دراى اروج كهردهمرحله انسان و حماسى به اال. ندايان اسطوره

. ديگر، به اكس، ندايان اساطيرى ااصار رذشهاه نهدايى را فهرو نههاده، اواهال

به،ر  و  اند و در اداد فرمانروايان و  هلواناناساطير به جهان حماسه فرود آمده

  اندآغاوين قوم نويش قرار ررفاه

فرهنگى  ها در بررسى و شنانت تاريخ تتول اجامااى واساطير و حماسه

  شونديك قوم او بهارين اسناد شمرده مى
 

 حماسه و روايت پهلوانى عاميانهـ 2ـ1

 رواي. كه او نظر تهاريخى و اجامهااىما در ايران با دو رروه  هلوانى روبه

 ن است كه مدارك مكاوبهاى  هلوانى كهيگانگى ندارند  او اين دو يكى حماسه

 آنها او اوساا تا به شاهنامه فردوسى و بعض آثار حماسى ضعي  ديگر در دسهت

  است  اين آثار معرف اصرى واقعى است كه تنها طبده جنگاوران ارتشاار وظي،هه

انهد، ح،ظ و حراست قوم و رسارش سرومين وير سلطه نويش را به اهده داشاه

 و برويگران به اجراء وظاي  ويژه ديگهرى مشهلول طبدا  ديگر، يعنى موبدان و
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اند  اين نصيصه را در داساانهاى حماسى اقوام ديگر هند و ارو ايى، اوجمله بوده

نيسهت،  هاتوان ديد  اين امر ندطه ضع،ى براى اين حماسههندى و يونانى، ني، مى

روياى  اما اين ههره واقعى آن اصر است  اين آثار بيان تاريخ اصر نود نيساند،

حماسهه بهه  اوضاع اجامااى و فرهنگى اصرى طوالنى در تاريخ اقهوام فهاح 

  آيندشمار مى

 ىرروه دوم روايا   هلوانى شامل يك رشاه بسيار دراو او روايها  ايهار

 ومومهاً ا هلوانى ااميان است كه قهرمانان آنها نهه او ارتشهااران اشهرافى، بلكهه ا

 ن ايجهاديژرى اجامااى معرف تعلق اين روايا  به دوراحاالن باوارند  اين وميانه

 ست؛اشهرها و شهرنشينى در نجد ايران و  ديد آمدن وندرى شهرى به ررد باوار 

اه امرى كه ظاهراً او اوانر اههد هخامنشهى و بهه ويهژه او دوره رونهق رهرفان ر

ظر نلكه او ب شود  اين  ديده باوارى بودن، نه تنها او نظر اجامااى،آغاو مى ابريش.

تهرين كنهد  معهروفني، رروه دوم روايا   هلوانى را او رروه اول جدا مى ومانى

تهرين نمونهه رهروه ترين و متامپً كهناول طبعاً شاهنامه، و معروف نمونه رروه

  است (3)سمك ايار دوم داساان

هاى دورروه به الت ت،او  ومانى و ت،او  ساناارهاى اجامااى، ديدراه

اصهر و  با يكديگر ما،او  است و او نظر ايدئولوژيك، رفاارى و انپقى دو ني،

برداشاى  دو رروه اجامااى ما،او  در اين دو قابل تشخيص است  رروه اول، با

رروه دوم، با  سخت قومى، كوشش در تثبيت نظام موجود و برترى قومى دارد؛ و

وجهودآوردن  برداشاى بشرى نهه قهومى، در جسهاجوى شهاهى اهادل بهراى بهه

اى مبانى بر ادل و برادرى است و طال  نظامى كه بايد  ديد آيد اين امهر جامعه

بهراى  روياى سلطه رروه اول بر نظام موجود ومان نهود، و كوشهش رهروه دوم
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جههان رسيدن به قدر  است تا بنا به اداا، ادلى جهانى و برادرى و برابهرى بهه

  حاك. شود

 عنىيتوجه، در شاهنامه اثر رذاشان رروه دوم، هاى جال  اما يكى او نكاه

 ساانه به داداساانهاى  هلوانى ااميانه است بر بخشى او آن  در اين باره بايد اشار

 اكه،دوره  ديهد آمهدن و رشهد مر هكاوه آهنگر كرد كه متامپً در دوره اشكانى 

  شكل ررفاه است هتجارى و قدر  ررفان باوار در نجد ايران 

 دارا اوه آهنگر همه مشخصا  اين رونه روايت  هلوانى ااميانه راداساان ك

اهادل است: كاوه مردى است باوارى، اافى اليه شاهى سامگر، نواهان شهاهى

اودر  هون فريدون  ضمناً بايد به ياد داشت كه در اوسهاا سهخنى او كهاوه و قيهام

 اريخبنهدى در بندهشهن نيه، كهه حهاوى تهميان نيست و در ههر دادنسك فصل

ودن ب شود؛ و اين نود دليلى بر ما نراى بدو ديده نمى، اشاره(4)حماسى ما است

كهاوه در  هاى  يرامون قيام كاوه است  دست ك. بايد احامال داد كههنسبى روايت

  روايا  حماسى مددس وردتشاى جاى نداشاه است

ر ما ن آور نيست  انافر فرهنگىوجود هنين انافرى در شاهنامه شگ،ت

اسهت  ديگرى ه. بر روايا  حماسى كهن شاهنامه اثر رذاشاه است  او آن جمله

كمهال  هاى رسا. و اس،نديار كه به نواى بيان ارفانى رسيدن فرد بههه،ت نوان

 است و طى كردن همان ه،ت شهر اشهق؛ امهرى كهه متددهاً ماعلهق بهه ادوارى

 (5)هاى كهن اوساايى است ما نر، و نه اصر حماسه

 هاى ديگر اين دو رونه داساانهاى  هلوانى بها يكهديگر، بهه كهار،او او ت

 سهرايى در رهروهررفان وبان فانر و ادبى و سود جسان او شهعر و هنهر داسهاان

نخست، وبه كار رفان وبان اموماً نثهر و بالنسهبه ااميانهه و بهه كهار بسهان هنهر 
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  هندان درنشانى در سانت داساان در رروه دوم استنه

 ناند  براى آنهانوندران اين هر دو رروه روايت امدتاً توده مردم بودهاما ش

 دهلناهنامه شداساانهاى شاهنامه، كه اغل  به وبانى ساده و راه به همراه ابياتى او 

 نىكنندرى را داشت كه داساانهاى ايهارى و  هلهواشد، همان ويبايى و سرررممى

 ردهنگ بسهيار وسهيع سهمعى مهردم مها ااميانه دارا بود  اين امر نود روياى فر

 ااصار رذشاه تا اصر مشروطه است  طبعاً قشرهاى با فرهنهگ جامعهه بهه آثهار

  انددادهفانر ادبى توجه بيشارى نشان مى
 

 حماسه و قصهـ 3ـ1

 خنىها او ومانى بسيار كهن سهدر حالى كه اساطير او ومان اولى، و حماسه

 هها او تدهدسمند نيساند  قصهر رذشاه بهرهها او ومان مشخصى درويند، قصهمى

 انهد بههرهشوند، ني، بهىها، كه تاريخ نياكان شمرده مىاساطير و او وااليى حماسه

 هها اغله حاى در جوامع ابادايى ه. اين ت،او  ميان روايا  اسهاطيرى و قصهه

  متسوس است

 هد، و بهها، با ويژرى ندلى بودن ويادشان، كي،ياهى بسهيار سهيال دارنهقصه

نود ترى بههاى مناس  وتاوههاى مخال  شكلآسودرى قادرند در ومانها و مكان

ها، به شر  وجود شهرايط اجامهااى و فرهنگهى مناسه ، قادرنهداو بگيرند  قصه

 ههاى دور او هه. وحاهى دشهمن بهامروهاى قومى و ملى فراتر روند و سهرومين

 ردنهود را ح،هظ كننهد،  (7)ههاىايهمو بُن (6)هايكديگر را درنوردند و يا موضوع

 كوشند در مروهاى منهافع و اههداف قهومى بهاقى بماننهد،ها مىحالى كه حماسه

تهوان ديهد، ولهى او هنهين ررهه آنها را ني، راهى به فور  وامى فرهنگهى مهى

  مند نيساندها بهرهرسارشى هون قصه قدر 
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 مسهايل بسهيارهها اسهت و تر او موضوع حماسههها ني، وسيعموضوع قصه

 اسهى هرداود و انعكهاى حيا  جامعه مىريرد و به همه جنبهمانواى را در بر مى

 تهوان بهاهها مهىاست  او اين نظر در قصهه «شاه تا ردا»او وندرى همه طبدا  او 

مخال   رو شد كه حاى به ادوارىمسائل اجامااى و فرهنگى بسيار مانواى روبه

  ها او يكدساى بيشارى برنوردار استهتعلق دارند، در حالى كه حماس

 ههاى روايها  اسهاطيرى و حماسهى، بها حهذفمايههها و بُهنراه موضوع

 ههاتواند به قصهمشخصا  تددس ومانى، الهى و تعديل كي،يا   هلوانى آنها، مى

 ايرانهى توان به موضوع سه اي،د برادر در اسهاطير هنهد وراه يابد  او آن جمله مى

 نجام،كنند، و او سراتر مىتر قصد جان برادر كوهكدو برادر ب،ر  اشاره كرد كه

 اى بهه فهور دهد  اين روايت اسهطوره س او رذر حادثا ، نود را نجا  مى

و  تر وى و ني، به فور  داسهاان ايهرج و سهل.داساان فريدون و دو برادر ب،ر 

 اشهت   ، درهاى ما و به فور  داساان  ادشاهى كهه سهه  سهر ددر حماسه تور

  رسدشود، كه برادر سوم سرانجام به سلطنت مىهاى ايرانى ظاهر مىقصه

 هاى ايدئولوژيكند و به فهورتىها، داراى ديدراهها ني،، مانند حماسهقصه

كننهد  مى نمادين الگوهاى فرهنگى، او جمله الگوهاى رفاارى و انپقى، را منادل

اجمهااى اين است كه ادامه آرام وندرىها در در مجموع، نويشكارى افلى قصه

 ذير ساود وايهن اميهد را در ميان منافع ماضاد فاحبان قدر  و مساضع،ان امكان

و اقبهال را ببخشد كه به سعى و كوشش، و به يارى نيروهاى فوق انسانى و بخت

جامعهه توان آينده بهارى سانت و در ساوشى مناس  بها طبيعهت و بهه ويهژهمى

انسهانى و رسد  اوامل روانهىدار مىبود كه سرانجام حق به حق ويست و مطمئن

هها نمادين قصهتواند در بيانهاى اميداً  نهان در نانودآراه انسان ني، مىنواست
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سهپمت  ها بدين ترتيه  او كهارايى بسهيار مهمهى در ايجهادمنعكس شود  قصه

منهد بههره سهنىهها او هنهين حمندند، در حالى كه حماسهاجامااى و فردى بهره

  نيساند، يا معموالً نيساند
 

 حماسه و تاريخـ 4ـ1

 اند كهه در نه،د قهوم فهاح ها معموالً باوروى يك رشاه رواياتىحماسه

هها حماسهشود، در حالى كه اينهاى دور انگاشاه مىحماسه تاريخ واقعى رذشاه

ن . اوآنهامعموالً ربطى مسهادي. بهه تهاريخ ندارنهد، يها اثهرى انهدك و غيرمسهادي

 و ها در ادبيها  مها بخهش  يشهدادياناند  نمونه روشن اين رونه حماسه ذيرفاه

 شهود كههكيانيان تا كيخسرو در شاهنامه است  اما  يوساه هنين نيست، و راه مى

 ههاى رايه  دراى او رندادهاى ااصار كهن را با همه هنرمنهدىها روشهحماسه

ههاى ها و به كهار بهردن مدهدارى افسهانهنىسرايى، او جمله غلوّ در  هلواحماسه

 و ر يونانها داساان ايلياد هومر دكنند  نمونه اين رونه حماسهغيرتاريخى بيان مى

 ه رهواهها با همان بيان  ر اغراق، كداساان رشااسپ در شاهنامه است  راه حماسه

  ه نىترى را، هه  هلوانى و هه ديروح حماسى آنها است، وقايع تاريخى ن،ديك

 ردههايى او تهاريخ ساسهانيان دهند، ماننهد روشهه هلوانى، موضوع  نود قرار مى

 ههاى اشهعارشاهنامه، و هون داساان اردشير، شا ور و هرم،د  شهايد باهوان مهان

 اى را ني، در اين بخش رنجاند، ررههه ايهن رونهه اشهعار معمهوالً روحهىتع،يه

  وم را معرفى كندكوشد قهرمانى معصغيرحماسى دارد و قوياً مى

 سهرايىدر اين ميان، راه متددان روايا  تاريخى كهنى را به غلط حماسهه

 اند؛ هون فتت تهاريخى وقهايعى هنهانارتبا  با تاريخ انگاشاهدانساه، آن را بى

 شناسى فهتت تهاريخى آن روايها  رااند؛ و بعدها باساانكردهكهن را باور نمى
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 ره تاريخ بنيان ررفان حكومت در هين ات،اق افاادهاثبا  كرده است  اين امر دربا

 (8)است 

 كپً بايد ر،ت كه فرق امده روايا  حماسى با روايها  تهاريخى در ايهن

  هلهوانى قهوم هندايى  (9)هاى«كهن نمو»است كه حماسه معموالً در  ى آوردن 

 هها«كههن نمهود»هاى مانوع داساانى، است  و وجود ايهن نود، منعكس در رونه

 ريرد، و حماسه نودمعموالًاست كه متور و ساون افلى وقايع حماسى قرار مى

 كارى به حدايق تاريخى و تتهول آنهها نهدارد  كوشهش آن الدهاء ايهن الگوههاى

 آورىاجامااى رفاارى، انپقى و فكرى است  در حالى كه تاريخ معموالً به رهرد

 كوشد بها رداود و مىداده مى طور كه ردو ثبت وقايعى كه واقعاً رد داده و همان

 ارد،تاريخى قومى را كه در نظر د هبررسى اين مدارك مسير رندادهاى اجامااى 

  روشن كند و به تج،يه و تتلل الل آن بپرداود

تشخيص ولى ما س،انه، جعل تاريخ  يوساه هنان راي  بوده و هست كه راه

جعليا  حدير شناات اينشود؛ و انسان براى رري، او حديدت او دروغ مشكل مى

قت هاى آن اقپًغرق در فدارويىكند كه اغراقآرووى سر كردن با حماسه را مى

  و  اكى است
 

 شاهنامهـ 2

 ههاىشاهنامه او نوع داساانهاى  هلوانى رروه نخست است كهه او دالورى

 رويهد هاى سلطناى بسيار كهن  اصر حماسى سهخن مهىطبده ارتشاار و ناندان

 ه وبهانىشاهنامه مطال  بسيارى درباره ااصار تاريخى ه. در نود دارد كه بالباه 

ه به حماسى بيان شده است، مانند تاريخ اصر ساسانى، اما بخش ااظ. آن مربو 

  دوران  يشدادى و كيانى است
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مطال  شاهنامه متدداً در ااصار كهن بهدين شهكل نبهوده و در طهى ايهام 

ده اوساايى، هه آنها كهه در اوسهااى موجهود ديهبسيار يافاه است  مطال   تتول

، (10)دهشودو هه آنها كه او دست رفاه و تنها ذكرى او آنهها در دينكهرد باومانهمى

رويد، آن هه. تها اصهر رشااسهپ  او شاهان  يشدادى و كيانى سخن مى فدط او

هنهان  وهاى ناندان سام، وال و رسا. در اوساا نشانى نيست، قهرمانى داساانها و

نيست كه به حذف شباهت ندارد، و معلهوم اسهت هنهوو ايهن داسهاانها در نشانى

مه را اصراوساايى شكل نگرفاه بوده است ويرا وجود اين داساانها است كه شاهنا

اانها اثرى اظي. تبديل كرده است، در حالى كه ارر در دوره اوسهاايى ايهن داسهبه

 رفهت ى او آنها در اوساا مهىبايست ذكرداشت، حاماً مىهمان شكل وجود مىبه

 سهردر اوساا ذكر بسيارى شاهان و  هلوانان حاى شرير ه. رفاه اسهت، ولهى سرا

  تهى او نام وال و رسا. است

او  رير سنت مددس اوساا است، نشانى هندانهاى  هلوى ني،، كه دنبالهمان

 ا.رويد و آن هند بارى هه. كهه ذكهرى او رسهرسا. ندارد و او وال سخنى نمى

 ، ماعلهقرود، اثر معموالً ماعلق به شرق ايران است، يا اثرى است بسيار ما نرمى

 (11)به بعد او اسپم 

 (12)در اوض، در اوساا و ادبيا   هلوى همه جا سخن او ررشاس  است،

دالور ب،ررى كه فدط نام ناندان و لد  او، سام نريمان، بهه فهور  نهام  هدر و 

رسههيده اسههت  ذكههر سههام در شههاهنامه و داسههاان  اى سههربه ادبيهها  شههاهنامه

اسدى طوسى كپً ربطى به روايا  اوسهاايى و  هلهوى مربهو  بهه  نامهررشاس 

نامه اسدى تا جايى كه نگارنده بر آ ن است كه داساان ررشاسپ ررشاسپ ندارد،

طوسى اميداً ويرت ثير سانت داساانهاى  هلوانى ااميانهه اسهت و ومهان تهدوين 
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  لى آن بايدنسبااً ما نر باشديافان اف

رشااسپ اپوه بر داساانهاى  هلوانان سيساان، در اوساا نبرى او بهمن نوه

 امه ذكهرو تداوم ناندان او تا اسكندر ه. نيست  اما در كاابهاى  هلوى و درشاهن

رجساه و  ليد هاى وردشاى مردىرود؛ با اين ت،او  كه اسكندر در نوشاهآنان مى

  كندنى است، در حالى كه در شاهنامه نژادى ايرانى  يدامىو غير ايرا

 هاى ديگرى ه. ميان روايا  شهاهنامه و سهنت حماسهى وردشهاىت،او 

 اهوجود دارد: كيومرث در شاهنامه ديگر نخساين انسان نيست، بلكه نخسهاين شه

 است؛ رناه جمشيد نپذيرفان رهبرى ديهن، يها آمووانهدن روشهاخوارى بهه بشهر

 لكه ادااى ندايى است؛ رشااسپ حامى دين و مرد مددسهى نيسهت، اونيست، ب

 طل ، ااشق نونى تخت و تاج حاى به قيمهت فرسهاادن فرونهدمردى است جاه

  نويش به قلاگاه

 شهود، ايهنهايى كه ميان اوساا و ماون  هلوى با شاهنامه ديهده مهىت،او 

 اهونمافاهه در اوسهاا و كند كه دركنار روايا  حماسهى  تبلهور ينكاه را ثابت مى

سرايى اوهمهان رو مطال  اوساايى است، حماسهورتشاى دوره ساسانى، كه دنباله

ر داصر اوساايى و قبل او آن درميان مردم، نود وندرى مسادلى داشهاه اسهت و 

شه،اهى سرايى كه متدداً با سنت بسيار كهن ح،هظ و انادهالطى ايام، اين حماسه

 قصصى همراه بوده است، انافرى را اودست داده، روايا  اساطيرى، حماسى و

لهور ايساايى و تب رغ.انافر بسيار ديگر را كه قبپً وجود نداشاه، نپذيرفاه و الى

ر بسيار بهه اصه هاى اوساايى و  هلوى، با  ويايى و رشدروايا  حماسى در مان

  در شاهنامه منعكس رشاه استاسپمى رسيده 

 هاى  هلوى ورتشاىآنكه به سنت اوساا و مان در حديدت، شاهنامه بيش او
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 وابساه باشد، به سنت ونده و  وياى روايا  ش،اهى و راه مكاهوب شهرق ايهران

 ها و مطال  حماسهى اوسهاايى وهاى جدى آن با مانوابساه است و دليل ت،او 

 ورتشاى  هلوى همين است  تنها شهباهت امهده شهاهنامه بها روايها  حماسهى

  و ميانه، نام شاهان  يشدادى و كيانى استورتشاى كهن 

   رداوي.هاى شاهنامه مىبا اين مددمه، اينك به شنانت يكايك بخش
 

 از پيشداديان تا پايان عصر كيخسروـ 1ـ2

 كه (13)ريرد،اين دوره تدريباً سه ه،ار سال او تاريخ حماسى ما را در بر مى

 ا فراو آمهدن ضهتاك، اصهرنود قابل بخش شدن به سه قسمت است: او آغاو ت

 انه،ار ساله ضتاك، و اصر تدريباً ه،ار ساله بعد او ضتاك تها بهه آسهمان رفه

  كيخسرو

 در طى اين حدوداً سه هه،ار سهال، در بخهش نخسهاين، شهاهانى بها فهرّه

 كنند؛ در بخش دوم ضتاك بى فرّه و فري  نورده او اهريمن فرمهانسلطنت مى

 مهتاو ميان رفان افراسياب، به تعالى رسهيدن حكوراند؛ و بخش سوم، دوران مى

موبدى، يعنى جمع سلطنت و ديهن و  يهرووى تدهوى و راسهاى بهر دورغ  هشاه 

  است

 اين نتوه شكل بخشيدن به روايا  حماسى نود ملهه. او نتهوه روايهت

 تتول اال. در روايا  ايرانى است، كه بر طبق آن اورم،د، نداى ب،ر ، جهان را

 ر سال آفريد: سه ه،ار سال جهان، آسوده او ههر  ليهدى و اهريمنهى، دربه نُه ه،ا

 آرامش مطلق بود   س، اهريمن حمله كرد و سه ه،ار سال بر جهان مهادى فهايق

 بخشان رأسبود، و سرانجام با ظهور ورتشت و آمدن  سرانش، به فور  نجا 

 ان رهايى نواههدهاى وا سين، جهان در آنرين سه ه،اره او اهريمن و ديوه،اره
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 بخشهى تتهول اهال.يافت  آن تدسي. سه بخشى تاريخ حماسى با اين تدسي. سه

 ههاىههاى  هلهوى، غيهر او ر،يهدهههر هنهد مهان (14)ارتبا  بوده باشد،نبايد بى

 واداسپرم، بهه سهلطه اههريمن ااادهادى ندارنهد، و بنهابراين متامهل اسهت ايهن

 شهه وروانهى شهكل ررفاهه باشهد، وبندى حماسهى ويهر ته ثير نهواى انديتدسي.

  اند و كهنسالهاى وروانى نود بسيار مانوعانديشه

 هاى ايرانى، بدون توجه به روايها  بهههاى اين بخش او حماسهشخصيت

 سهرايى در ايهرانترين بخش حماسهترين و افيلناندان سام، وال و رسا.، كهن

 كهه اهان اين دو دوره هنهانرردد و شاست و به اصر تمدن هند و ايرانى باو مى

است  نواهد آمد، معموالً منشايى ندايى دارند، مگر ضتاك كه در افل اژدهايى

 او نسههل نههدايان  بههدين ترتيهه ، بايههد ر،ههت  ادشههاهان  يشههدادى و كيههانى

 هها و اسهاطيراند و تنهها در متهدوده حماسهههايى سراسر غير تاريخىشخصيت

  توان او آنان ر،اگو كردمى

دره  هاى حماسى در اين بخش، در وداهاىها و موضوعاغل  شخصيتاو 

نامهها  و اين اشاراك (15)ياد شده است؛ (پ م 1200ح  )ويژه در ريگ ودا سند به

ررفان ايهن هاى اساطيرى هندى و حماسى ايرانى، به ناهار ومان شكلو موضوع

ح )رسهاند ى،مىها را به اصهر هنهد و ايرانهى، آريهايها و موضوعرونه شخصيت

ومههانى كههه دو قههوم ايرانههى و هنههدى هنوووحههدتى  (پ م  1500پ م  تهها  2500

  شان جارى بوده استاند و اين روايا  در ميانداشاه

 هايى معدود ني، در اين بخش شاهنامه وجود دارد كهها و داساانشخصيت

 يش  د ايرانمبدائى نه هندى و ايرانى، بلكه آسياى غربى دارد به فرهنگ بومى نج

غهرب رردد؛ و ما او وجود آنها و او تداوم آنها در فرهنگاو ورود آرياييان باو مى
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 (16)آسيا، او ه،اره ههارم  يش او مسيح به بعد با نبري. 

 

 اهه ؤ، به معناى مددم و بر سر قرار ررفtؤ :para.d پيشداديان، اوستاـ 1ـ1ـ2

 انهد،هوه نهادامى است كه بعداً بر اين رراين نام طبعاً نام يك ناندان نبود، بلكه ن

 ىهها مدهدم شهمرده و در سهر نانهدانهاى سهلطناويرا اين رروه را بر ديگر رروه

 (17)اند حماسى قرارشان داده

 در بخش  يشداديان،  يش او سلطه ضهتاك، شخصهيت افهلىه 1ه1ه1ه2

  انداست، هر هند تنى  يش او او ياد شده (18)جمشيد

 نهىترين منبع اطپع ما او اسهاطير هنهد و ايراودا، كه كهنجمشيد در ريگ

اسهت   نود ندايى نورشيدى (91)شود   در او، ويوَسوَنت،است، يَمَه نوانده مى

شود  و  هدر مى ويوسونت همان است كه در ادبيا  اوساايى ويونگهونت نوانده

  استاست  يمه ني،، مانند  درش، ندايى نورشيدى (جمشيد)ييمه 

 كنهد و درويست مهى (20)يمه در سومين و برترين آسمان با نواهرش يمى

 رودها وسبرند و آواى اين جايگاه رفيع كه او آن  يمه است، ندايان ني، به سر مى

رسهد  يمهه بها نهدايان، و او آن جملهه نواى نايى نوش او هر سو به روش مهى

وسهرور مشهلول  باورونه، نداى ب،ر  ودايى، و ارنى، نداى آتهش، بهه شهادى

  است

ود، بهاى ويژه است  يمه، ارنى را كه  نههان رشهاه رابطه يمه و ارنى رابطه

يابد  ارنى دوست يمه، و نهداى آتشهى اسهت كهه مردرهان را بهه بهشهت باومى

 شوند و نامشود  يمه و ارنى راه شخصى واحد شرده مى رسعاد  يمه راهبر مى

 لهى معمهوالً او يمهه بها انهوان شهاه ورهردد  وهر دو در اداد ندايان ذكهر مهى

  رودفرمانرواى جهان مردران سخن مى
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 اج باآيد كه رابطه همسرى يمه با نواهرش، يمى، رناه اودواو وداها بر مى

 آمده است، و بعيد نيسهت كهه رنهاه جمشهيد در آغهاو هنهد ومتارم به شمار مى

نهى، و ايرا  در سهاالر هنهد دار وايرانيش هنين بوده باشد  ظاهراً در ن،د اقوام رله

 راىاكس بوميان دراويدى هند و ايپمى و ديگران در ايران كهه كشهاورو و دابه

 انهد، هنهين املهى رنهاههاى مادرساالرى، او جمله اودواج با متهارم بهودهسنت

 شده است  شايد به سب  همين رناه است كه يمهه بهار تهن را فهرومتسوب مى

 نهد، و راهبهر مهردم بهه نه،د نهدايان، رردآوردنهده ور،ينهد و مر  را برمىمى

اى جاويههد بهراى ايشهان در بهشههاى بخهش مردرهان و فههراه. سهاونده نانههآرام

 او بهه رواياهى (22)آيهد و سرور جهان مردران به شمار مهى (12)شود رسعاد  مى

 نخسههاين انسههان و نخسههاين ميرنههده اسههت، و او و نههواهرش نخسههاين ج،ههت

  اندانسانى

ايرانى هاىاين روايا  مرحله هند و ايرانى باومانده در وداها، در حماسه او

و هند شخصيت ما،او  شكل ررفاه است: يمهه كهه در وداهها نخسهاين انسهان

 ههاى ورتشهاى بهه فهور  كيهومرث درآمهدهنخساين ميرنده اسهت، در نوشهاه

 يمن،اين نخسين انسان روايا  ورتشاى سهى سهال بعهد او حملهه اههر (32)است 

 ن شاهميرد، الباه اسطوره كيومرث در شاهنامه فورتى ديگر ررفاه و او نخسايمى

  و نخساين ميرنده ه. نيست (24)كشاه است

 دايهى بهه شهمار يمه و نواهرش يمى كه به رواياى نخساين ون و مهرد و

 آيند و نسل بشر او آنان است، در ادبيا  ورتشاى فورتى ديگر ررفاه و تبديلمى

 كه داساانشان در شاهنامه مهنعكس نشهده، ولهى در (25)اند،شى و مشيانه شدهبه م

 روايا  ديگر  ارى موجود است  الباه او جمشهيد و نهواهرش، جمهك، نيه، در
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 (26)هاى ورتشاى ياد شده است نوشاه

آتهش  كنهديمه كه آرامگاه و نانه  هر آسهايش بهراى مردرهان فهراه. مهى

 هاى ايرانى فور  هوشهنگ  يشهدادى را يافاهههيابد، در حماسرشاه را مىنهان

، نود به معناى دارنده يا بخشهنده نانهه Haoshyangha هوشنگ، در اوساا است 

كند و بخش است  ني، اين هوشنگ است كه اول بار آتش را ح،ظ مىآرام نيك و

  رذاردانايار مردمان مى در

 ه،ت اقلهي. درسلطنت يمه بر بهشت مردران برابر سلطنت بهشاى يمه بر 

  هاى ايرانى استحماسه

 نيه،د، دررناه او در وداها، متامپً او همبسارى وى بها نهواهرش برمهى

مه روايا  ايرانى به فور رونارون، او جمله به فور  ادااى نهدايى در شهاهنا

  درآمده است

 ههاى آغهاوين  يشهدادى درتوان باور داشت كه شخصهيتدر مجموع، مى

و حماسى بعدى ما وجوه مانوع شخصيت واحد ييمه/يمه هنهد اوساا و در ادبيا 

 يهىايرانى باشند  تنها فردى كه او اين دوره كه برابرى مشخص در شخصهيت ودا

 اى فرامهوشتوان احامال داد كه تهمورث ني، روشهيمه ندارد تهمورث است  مى

داد و لتوان احاماشده او شخصيت هند و ايرانى جمشيد است؛ ولى طبعاً فدط مى

  يدينى نيست

 ن ك )رهذارد اما ارتبا  يمه با آتش، كهه طبعهاً آن را در انايهار بشهر مهى

 انسانى او، رنهاه وى و ابهديت او در جههان هشخصيت ندايى  (داساان هوشنگ

 اررهه (72)تواند ما را به ياد شخصيت و وندرى  روماه يونانى بينداود مردران، مى

 ولهى ن،ديكهى او بها نهدايان المهپ، يهافان آتهش و  روماه تياان است نه نهدا،
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شهود، و شهكنجه بخشيدن آن به انسان و رناهى كه بر اثر ايهن كهار مرتكه  مهى

ماهه، او را بها جمشهيد شهبيه در كوههاى ق،داو و توأمهان بهودنش بها ا هىابديش

جمشيد، بدين ترتي ، شخصياى هند و ارو ايى ندارد؟ مسه له قابهل  ساود  آيامى

  بيشارى استبررسى
 

 ربايهد، و دو دناهر، يها دواو كه سلطنت جمشيد را او وى مهىه 2ه1ه1ه2

 اىريرد، ضتاك است  ضتاك كه بنا به روايا  ورتشهمسر، وى را او او باو مى

 كند، مظهر سهلطنت بيگانهه و اهريمنهىاندكى كمار او يك ه،ار سال سلطنت مى

  است

 وى، و شهاهنامه نايجهه تل،يهقشكل ررفان داساان ضتاك در ادبيا   هله

رردد انافرى هند است، ولى درمجموع، داساان به ررد همان اژدهاى سه سرمى

 ادشهاهى و در شهاهنامه فهور  تتهول يافاهه آن (28)شهودكه در اوساا ظاهر مى

  ها داردسامگر شده است كه دو مار بر شانه

 و اسهاطيرىاما شخصيت افلى او، اژدهاى سه سر، منشه ، هنهد و ايرانهى 

  تدارد، و اژدها در اساطير هند و ايرانى مظهر  ليدى، تنگسالى و شومى اس

اى شهاهنامهنام او وجود ندارد، ولى شخصيتدر اساطير ودايى اژدهايى ه.

ضتاك و  درش، مرداس، با شخصيت اژدهايى بهه نهام ويشهوه رو هه و هدرش، 

 (29) توَشْاَر، در ادبيا  ودايى هماهنگى دارد و يكى است

 است، ولهى فرونهد هرر، بركت بخشنده و يارى دهندتوشار ندايى فنعت

 اراو، ويشوه رو ه اژدهايى با سه سر و شش هش. بود كه اسبان و راوههاى بسهي

 واداشت، و سرانجام به دست اي،دى به نام ترياهه كشهاه شهد و راوههايش را او 

  ربودند
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ر و نهاونين بهود كهه دادر شاهنامه ني، مرداس،  هدر ضهتاك، مهردى رمهه

 رسايد، ولى فروند وى، ضتاك، مار دوش شد، كهه كرد و ندا را مىمى سلطنت

 دهاك سه سر وشش هش. اوساايى است  جال  توجه لده  بيوراسه اژى برابر

 هضتاك است  بيوراس  به معناى دارنده ده ه،ار اس ، نود ويشوه رو هه را كه

   بهه احامهال بسهيار، راوههاى شهيردهآوردهاى ويادى داشت، به ناطر مهىاس 

 افاند اند كه به دست فريدون مىرو ه ني، همان همسران ضتاك ماردوش ويشوه

 آورنهد  در واقهع،ويرا در وداها راوهاى شيرده و ونان هر دو نماد ابرههاى بهاران

 داىآورى را كه ضتاك وندانى كرده بود، فريهدون آواد كهرد  آن نهابرهاى باران

 (2-1-1-3ن ك) كشد برابر فريدون اوساايى است رو ه را مىني، كه ويشوهودايى 

 ىماند كه داساان ضتاك ماردوش، هرهند كه در طبنابر اين، ترديدى نمى

ايام تتوال  بسيارى ديده و متامل است انافرى تاريخى را ه. به نودجهذب 

اى شاهنامهادبيا كرده باشد، اما امدتاً باطن اساطيرى نويش را ح،ظ كرده و در 

 (30)مظهر شاه  ليد بيگانه رشاه است 

 

 فريدون، فروافكننده ضتاك او قدر ، سومين شخصهيت قابهله 3ه1ه1ه2

 رو ه سه سر و شهش هشه. راودا ندايى كه ويشوهبتث شاهنامه است  در ريگ

 تهش وداراى لد  آ ايه است  ترياه ندايى  هلوان، مربو  بها آ (31)كشد، ترياهمى

 و بسيارنردمند و ويهرك اسهت  او مسهكنى (هوم)اه مددس و سكرآور سومه ري

 هدور دست و  نهاى دارد كه كسى او آن با نبر نيسهت  ايهن مسهكن او در ناحيه

  نورشيد است (طلوع)

 تهرشها، ادبيا  دوره بعد او وداها، او ترياه و دو بهرادر به،ر در براهمنه

 ر قصد نابود كردن وى را دارند و او را بههترود و اينكه دو برادر ب،ر سخن مى
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  رهدافكنند  ولى سرانجام ترياه او مر  مىهاهى مى

 هبر آئويهدر شاهنامه فريدون  سر آباين، يا آتبين، است كه اين نام انير برا

سنسهكريت  اوساا است و واژه آباين قل  آتبين است  نام واژه آثويه اوساايى و آ ايه

اسهت   ديگهرى اى با ه. دارند و يكى قل ت و فدط ت،اوتى لهجهني، هر دو يكى اس

را  (سهومه)هئومه  اما آثويه در اوساا دومين كسى است كه رياه مددس و سكرآور

  شودواده مى كند  وبر اثر اين ندمت، او را فروندى هون فريدونهاون مى

مسهكنى اهفريدون ني، هون ترياه ودايى  هلوان است  فريدون ني، مانند تري

ت  دور و  نهانى دارد كه در البرو كوه، در شهرق، در جايگهاه طلهوع نورشيداسه

افسهونگرى بخشهد و وىفريدون را ني، سروشى او بهشت آمده، نرد و جادو مى

اسهت، و دو شود  فريدون ني، سه برادر دارد و نود سومين ايشهاندست مىهيره

يابهد  مهىبه يارى افسونگرى رهايى كنند و اوتر قصد كشان او را مىبرادر ب،ر 

ههاى برابرراو)كشهد و ونهان او فريدون ني، به مانند ترياه اژدهاى سه سهر را مهى

ايه،دى ها، ترديهدى در افهلآورد  با همه اين شباهترا به دست مى (رو هويشه

  ماندفريدون باو نمى

ر اما موضوع سه بهرادر در شهاهنامه بهه همهين مهورد فريهدون و دو بهراد

شود  فريدون سه  سر داشت كه ايرج كهاهر ايشهان بهود و وى نا. نمى ترب،ر 

د و ايهن تر  فريدون  سر كهار را به سلطنت ايران نشانيدو برادر ب،ر  سل. و تور

يا هند  رشك برادران ديگر را برانگيخت، تا او را كشاند و بعد او يك امر نش. و

  دام نون ايرج را ررفتمنوههر او تخمه ايرج، برآمد و انا نسل

 رردداين داساان ني، بر همان موضوع سه برادر و ماجراهاى برادر كهار مى

 و مر  ايرج برابر فرو افاادن ترياه به هاه، و به سهلطنت رسهيدن منهوههر برابهر
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  درآمدن ترياه او هاه است

 رد س او داساان فريدون، ايرج و منوههر، روايا  مربو  بهه  يشهداديان 

  رسدامه امپً به انجام مىشاهن
 

 اىارهدر اينجا بايد داساانى را روايت كني. كه فردوسى بدان اشه 4ه1ه1ه2

 و (32)ههاى تهاريخى  ارسهى، او جملهه در آثارالباقيههنكرده است، امها در نوشهاه

يه، ، ذكر آن رفاه است، و در تيريشت يا تشاريشهت، اوسهاايى ن(33)الاواريخمجمل

ت كهه اد شده، اين داساان روايت تير اندانان آرش كمانگير اسهت،صيل او آن يبه

 اىهاى حماسى ما است  فردوسى به روال معمول نود، به درساوويباترين روايت

 سا.رآن را حذف كرده است، تا رقيبى كه ناوان او را به دست رسا. كشت، براى 

  وجود نداشاه باشد

غلبه گامى كه تورانيان بر ايرانيانبنا به روايت اوساايى و روايا  فارسى، هن

افراسهياب و هاى نود را تدريباً او دست داده بودند، ميهانكرده و ايرانيان سرومين

منوههر  يمانى بساه شد تا يك ايرانى تيرى  رتاب كند و هر جا تيربر ومين فرود 

ي  هندان نصهيآيد، آنجا مرو ايران و توران شود  تورانيان مطمئن بودند كه هي،ى

ايرانيهان آرش  ايرانيان نخواهد شد، ويرا يك تير  رتاب مگر هددر راه است؟ امها

 (34)نشوته ائيريو كمانگير را آوردند كه بهارين تيرافكن ايرانى بود  او او فراو كوه

آنگهاه آفريهدرار  به سوى كوه نونونت تير افكند  تير آرش در فضا  رواو ررفت،

فراد رردارهرد  هاىاه آب و رياه و مهردارنده دشتاهورام،دا بدان تير بدميد، آنگ

تورانيهان بهه  هها رفهت و تير به دوردسهت (6و 7تيشريشت، بند )او را رشودند 

اما آرش جان  هاى ايرانى آواد شد،ناهارتا  شت تير اد  نشساند و همه سرومين

انهد اهشد  ر، و تن نويش را در تير نهاده بود و هون تير افكند، نود قطعه قطعه
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  اند كه بر ل  جيتون فرود آمدكه تير به فرغانه رسيد، ر،اه

 ودايگاما اين روايت حماسى ويبا ني، افل و منشايى كهن دارد و بايد به ر

 سهىويژه به ادبيا  براهمنه رجوع كرد تا به افل ومنشهاء ايهن روايهت حماو به

 (35)ايرانى دست يافت 

 و جهوانى و انهدام درشهت و اظهي. اوودا ويشنو اي،دى است كه ادر ريگ

 د يمايهد  الدهاب او فهرارود، و اي،دى است كه به سه رام جهان را مهىسخن مى

 ه رامنشين وكوه آشيان است  همه موجودا  در  هنه اين سرفاار، فراد رام، كوه

است  كنند  شخصيت ويشنو با جنبش، حركت و رام برداشان همراهاو ويست مى

اونهد انهد، و بهدين روى، ويشهنو رانده بر فراو قلل كوهها ايسهاادهويشنوو ايندر

رساندن بهه نوانند  الت به سه رام  يمودن جهان توسط ويشنو يارىكوهسار مى

ه يهارى  يمايد تا مسكنى به انسان ببخشد او بهمردم درمانده است  او ومين را مى

  كنندودرى ويستايندره ومين را ب،ر  و  هناور كرد تا مردم بر آن به آس

  ويشنو با امر قربانى مربو  است

 ، بهه روايهت(ندايان شر)ها و اسوره (ندايان نير)ها در نبردى ميان ديوه

 ها با اينهدره و ويشهنو  يمهانها بود، اسوره، كه موفديت با اسوره«ائياريه براهمنه»

 اى او جهان بههنهبندند كه تا آنجا كه ويشنو به سه رام قادر به  يمودن باشد  همى

 هها بهرآمده اسهت كهه اسهوره « اه براهمنهشاه»دو نداى ياد شده تعلق يابد  در 

 ها ويشنو راها فائق شدند و به ميل نويش آغاو به تدسي. جهان كردند  ديوهديوه

 اى در آورده بود، بر سر نويشكه مظهر قربانى بود، و نود را به فور  كوتوله

 ههاها بخشى او ومين را به الاماس درنواست كردند  اسورهورهقرار دادند و او اس

 هها ذيرفاند كه تا هر كجا كه ويشنوى كوتوله باواند بر ومين دراو كشد، به ديهوه
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 تعلق يابد  آنگه ندايان با قربانى كردن ويشنو همه جهان را به دست آوردنهد  در

 نيهر را فهاح  جههان آيد كه او با  يمودن سه جهان، ندايانروايا  ديگر مى

  كندمى

است، ىاى، ويشنو، كه مظهر قربانحاى به رواياى ديگر در همين اثر براهمنه

كمهانش با قربانى كردن نود برترين ندا رشت؛ و سر او در  ى او ه. رسهيخان

ها، كه اشوينآيد كهره در رواياى ديگر مىبريده شد و فور  نورشيد يافت  آن

  ر او را بر جاى نهادنداند، س ،شك ندايان

 ى،شود، دو  هلوان، يكى ندا و ديگرى بنا به سهنت ايرانههنانكه ديده مى

 ههاى اوندايى كه به فور  انسان در آمده است، در راه باو  هس رهرفان ومهين

 ابهشوند  هر دو دهند و قربانى مىدست رفاه در نبرد جان نويش را او دست مى

 هساننده بكمان و قطع اندام مربوطند  هر دو يارى رقلل كوهها مربوطند، هر دو با 

  اندمردم و بخشنده مسكن به انسان

به اى به يكديگر دارند والعادههاى فوقبدين ترتي ، هر دو روايت شباهت

  احامال بسيار داراى افلى مشاركند

 اما اين كه افل اين روايت هند و ايرانى است يا بهومى دره سهند و شهرق

 تهرين بخهشن، بايد ر،ت كه مس له هندان روشن نيست، ويهرا در كههننجد ايرا

 ودا ني، بدو اشارتى رفاه است، ولى او طرفهى ديگهر، اهميهت اساسهى او درريگ

 ها است  به هر حال، ممكن اسهت احامهال داد كهه ويشهنو، مظههراصر براهمنه

 يران بودهقربانى، او ندايان بركت بخشنده و بومى دره سند و بخش شرقى نجد ا

است كه،  س او تل،يق اساطير آريايى و بهومى، در روايها  ودايهى هنهد نهدايى 

اهميت، و در ادبيا  براهمنه، كه اميداً مله. او ادبيا  بهومى و  هيش آريهايى ك.
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است، ندايى بسيار نيرومند به شمار آمده و راه در رأس قدر  قرار ررفاهه  هند

 ى نجد ايهران، هماننهد داسهاان سهياوشهمين روايا  بومى در بخش شرق است 

 ، بر اوساا ت ثير نهاده، آرش او فهور  نهدايى بهه فهور  انسهانى(3-2-1-2)

  اى مخاصر بدو رفاه استدرآمده، و در تيريشت اشاره
 

 كيانيانـ 2ـ1ـ2

دبيا  ا اى سلطناى نيست، اما در اهدكيانيان در اوساا نام نانوادرى سلسله

شهوند كهه مىهاى  هلوى، افراد اين ناندان  ادشاهانى شمردهميانه ايرانى، در مان

بهال مسهير را دناند  شاهنامه ني، همينبعد او  يشداديان به فرمانروايى ايران رسيده

 (36)كند مى

 كوى در ادبيا  ودايى، برابر كوى در اوسهاا و كهى در  هلهوى و فارسهى،

اند كه روه نافى او روحانيانها رمعناى دانا و حكي. است؛ ولى در اوساا كوىبه

او  سنت كهن وفا دارند و با وردتشت  يهامبر، دشهمن  بها ايهن همهه، در اوسهاابه

و داند، و اپوه بهر ايهن هشهت، شود كه مردانى مادىتن با نام كوى ياد مىهشت

شان حامى ورتشت بوده اسهت، نهام كهوى دارنهد و سهاوده ني، كه يكى تن ديگر

فهروردين يشهت  135وامياديشهت و  76ت تهن، در بنهد جملهه هشه اند  اوشده

سلطنت كيخسرو ذكهرى رفاهه، و در ادبيها   هلهوى وفارسهى تنهها  اوساايى، او

، رسند  دو تن ديگهركيخسرو او ميان هشت تن به سلطنت مى كيدباد، كيكاوس و

اند كهه لهراسپ و كى رشااسپاند، كىرروه، كوى نوانده شده كه مسادل او اين

  نواهي. ر،تان بعداً سخناو آن
 

 در اوساا ذكرى او هگونگى به سلطنت رسيدن كيدبهاد در ميهانه 1ه2ه1ه2
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 اىنيست، اما در بندهش آمده است كه قباد را، كه كهودكى نهوواد بهود، در جعبهه

در مهان  (37)نهادند و در آب رها كردند، تا او آب ررفاه شد و به سلطنت رسهيد 

 رود وكوه، آوردن قباد و بر تخت نشاندنش سخن نمهى يادشده او رفان رسا. به

 معلوم است كه روايت شاهنامه ج،و روايا  رسمى ورتشهاى نبهود اسهت و ايهن

 روايت در  ى رسارش و فروريرى داساانهاى رسا. مسهادل او ادبيها  ورتشهاى

  شكل ررفاه است

وى رفاناى نيست  اما او آب رقباد شخصياى هند و ايرانى ندارد و اسطوره

اى اوبُن يا در كوه بودن و او كوه فرود آمدن و به سلطنت رسيدن وى، نود نمونه

 هها يا  يامبران ااصار كههن اسهت  توجهه كنهي. كههاى مربو  به سر سلسلهمايه

 ى شاهكيومرث لد  رلشاه يا ررشاه دارد و رلشاه تتري،ى است او ررشاه به معنا

 أس آدميان، يا رأس شاهان  يشهدادى  نيه،كوه  كيومرث نود سرسلسله است، ر

 انسههتوان به نجا  بخشان ورتشاى توجه كرد كه نط،ه ايشان در بُن درياى كيمى

 اين است و در رأس هر ه،ارسال بعد او ورتشت تا  ايان امر جهان، دنارانى به

در روايها  تهورانى نيه،  (38)شهوند روند و او نط،هه ورتشهت بهارور مهىدريا مى

 (39) رورند ريرند و مىرود مىاى كه بر آب نيل مىموسى را او جعبه حضر 

 ىشود، و آب درياها و رودهاى جارفراو كوهها جايگاه ندايان شمرده مى

 با وهدان مادر ومين مربو  است  بنابر اين، ررهه قبهاد نهود شخصهيت كههن و

 دهاً بهايها كهوه دقي اى هند و ايرانى ندارد، اما نتوه  ديدار رشانش او آباسطوره

 ىههايى در آسهياهاى بسيار كهن اساطيرى، كه ال،اماً آريايى نيست و نمونهمايهبُن

  هماهنگ است (40)غربى ه. دارد،
 

 به اكس كيدباد كه برابر مشخصهى در ادبيها  ودايهى نهدارد وه 2ه2ه1ه2
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  دارد رسر سلسله است، كيكاوس در وداها براب «كهن نمود»اى او كاربرد يك نمونه

 در وداها حكيمهى نردمنهد، مربهو  بها مراسه. قربهانى، (41)كاويه اوشنس

 ههاىنشين با او، و شريك در بعض  هلهوانىن،ديك با ايندره، نداى جنگ، و ه.

كشهد، او سهاناه اسهت  وى است  حاى رروى را كه ايندره بها آن ورتهره را مهى

ارد، دمعناى دانها و حكهي.  مادى و  هلوان اوساايى ني، با لد  كى كه نود كاوس

توانهد بها ذكر ذقيدى او كارههايش در اوسهااى موجهود نرفاهه اسهت، مهى اررهه

  ودايى ياد شده شبيه و او يك سر منشاء هند و ايرانى باشد شخصيت

ه  متامپً در مرحله هند و ايرانى، كاويه اوشنس يا كيكاوس يك  هلهوان

روحهانى سهاوده و مادهى  ه (؟)ه روحانى و در اصر اوساايى و  هلوى يك شها

او آمده است؛ ولى در ادبيا  فارسى و بعضى روايا   هلوى شخصيتشمار مىبه

 نرد مبهدّلتدبير و بىدرررون رشاه و به ويژه در شاهنامه به شاهى نودكامه، بى

  شده است
 

 سهياه ، را دارنده اسه va.arsan ؤ: Sy معناى نام سياوش، اوسااه 3ه2ه1ه2

سهخن هاى اوسهاايىاى بدو وجود ندارد  در ماناند در ادبيا  ودايى اشارهدانساه

ن وكيانياريرد، او يكى ارود، و  سرش، كيخسرو، انادام نون او را مىاو قال او مى

  و  سر كيكاوس است

موقعيت در روايا  دوره ميانه و آثار باومانده ماوراءالنهرين ني، شخصيت و

اله در هاى اه،ادارى وسهيعى بهه يهاد او هرسه  ظاهراً آييناى داردبسيار جا افااده

 (42)شده است ماوراءالنهر بر  ا مى

و هاى ا،ادارىهاى سياوشى و شخصيت او با آيينآنچه متدق است، آيين

مربو  النهرين  يرامون شخصيت نداى شهيد شونده بركت و بارورىنورووى بين
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  است

 نههرين در هه،اره دوم و اول  هيش اوالههاى رايه  در بهيننگاهى به آيهين

سال نهو  ما را با مراسمى كه در آنجا و متدداً در نجد ايران، در حوالى ،(43)مسيح

  كنديافاه است، آشنا مىودر آغاو بهار انجام مى

 اى سخت متبهوب بهه نهامدر آغاو دوره تاريخى، آيينى اظي. به ر رد الهه

 نام دمووى، وجود داشهت  دمهووى نهداى اينين، يا اينانا، و همسرش، ندايى به

 متبوب، آرام و دوست داشانى سومريان بود و موقعياى ويهژه بهه انهوان نهداى

كردنهد  ايهن ميرنده داشت و هر سال آيين مر  و حيا  مجدد او را برر،ار مهى

بسيار كهن كه با امر كشاوروى و دامداى در آسياى غربى مربهو  اسهت، در  آيين

 نگى آسياى غربى، او سند و ماوراءالنهر تا مصر و يونان وجود داشاه هنه فره همه

 النهرين، آسياى فلير، سوريه، يونان و مصهراست  مدارك و اسناد ما در باره بين

 النهرين، يعنهى نجهد ايهران، درهولى مدارك مربو  به شرق بين (44)فراوان است 

 امها، بهه ههر حهال رويهاى سند و ماوراءالنهر، در حد كمال رروه غربهى نيسهت،

رابطه ماجراست  الت اموميت هنين آيينى را در اين  هنه فرهنگى بايد در نواى

ويست  بسيار كهن جوامع كشاورو و دامدار اين  هنه با يكدرير و در نواى متيط

اموماً شبيه به يكديگر ديد  در بخش اظيمى او غرب آسهيا، در فصهولى اوسهال 

 رهردد، تها دوبهاره فصهلو بااث بر ناك افاادن رياه مىشود ها ماوق  مىباران

بارش آغاو شود و رياهان مجدداً سر او ناك برآورنهد و ونهدرى را او نهو آغهاو 

 اى، به فور  الهه مادر ياانعاس اين جريان مكرر طبيعت در ت،كر اسطوره كنند 

 همسرى آسمانى در آمده است كه اغل  سب  مهر  فرونهد يها شهوى آسهمانى

 هاى مجهددهاى نويش، كه همان بارانشود، و سپس، در  ى رريسانويش مىن



 31 سخني چند درباره شاهنامه

 رفت كهه شهركت و يهارىيابد  رمان مىاست، فروند يا همسر نويش را باو مى

 هاى الهه آب در مر  فروند، يا شهوى نهويش، بههمردم در ا،ادارى و رريسان

 د  در اين مراسه.رسانباورشت اين اي،د بركت بخشنده او جهان مردران يارى مى

يه، كهه رويهاى مهر  آن گانهاى غه.نود آوارى، ون. بر نويش ودن و نمايش

نباتى بركت بخشنده بود، رواج داشت، و سپس هون اي،د بركت بخشهنده  نداى

كردنهد  هها مهىداشهاند و شهادىها بر ا مىشد  جشنآمد، سال نو آغاو مىباومى

رفت كه بركهت جساند، رمان مىنمىاررمردم در هنين مراسمى به كمال شركت 

 كشت و دام و همه توليد برود، و به اكس، شركت درست مردم در ا،ادارى و او

  هاى بعدى سب  تسجيل اين جريان مكرر طبيعت نواهد شدجشن

 نهگطبعاً، اين اسطوره و آيين در هر سرومين، در متدوده جلرافيهايى فره

 يهينآآيين اي،يس و اويريس در مصر و  آسياى غربى، به فورتى در آمده بود  او

   وديونيسوس در يونان ررفاه، تا آيين سياوش در مهاوراءالنهر و نراسهان به،ر

  رواي.داساان راماينه در هند، ما با انواع و اشكال اين اسطوره و آيين روبه

ى بهر ظاهراً در نجد ايران و دره سند و به ويژه در ايران كهه تمايهل امهوم

 رروهى او ندايان آسمانى بهه ومهين و تبهديل اسهاطير نهدايان بهه آوردن فرود

انسانى هاى شاهان و  هلوانان بود، رامه و سياوش او جهان ندايى به جهانحماسه

درآمدند  سياوش به كلى شكلى انسانى ررفت و فروند كيكهاوس و  دركيخسهرو 

ويشهنو، اىههشد، در حالى كه در دره سند، رامهه، در  هى يكهى او  يكهر رهرفان

  شوديابد و به شكل رامه ظاهر مىفور  انسانى مى

شهود،به در هند، هون ويشنو، نداى نورشيدى، به فور  رامه ظاهر مى

طريهق  آيد، تا نلديا  مردم را اودرمى (45)اى در سرومين ايودهيافور  شاه،اده
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 (46) ند و اندرو و نمونه وندرى نويش افپح كند 

 دومين همسر نود قول داده بهود كهه هررهاه همسهرشبه  (47)شاه دشرتهه

  آروويى را كه در دل دارد، بيان كند، وى آن آروو را برآورده ساود

  ومان بسيارى رذشت، شاه  ير وكور شد و تصمي. ررفت رامه،  سر ب،ر 

 سرنود، را كه او همسر نخساين داشت، بر جاى نويش، بر تخت بنشاند  اما هم

 ، به سهلطنت رسهد(48)ه آروومند است تا  سر نود وى، بهرتهدوم به شاه ر،ت ك

 مينرونه بود كه رامه با همسهرش سهروورامه براى ههارده سال رانده شود  بدين

 درى را ترك كردند تا  س او هههارده سهال بهاو رردنهد  رامهه مظههر اطااهت، 

ايش ههرفهت، در  هى رهامنرمى نلق و ثبا  رأى بود  او به هر كجا مى دالورى،

  شك،ترست و رلها مىمى رياهان

 كاوس شاه ني، در ميان همسران نهود دو همسهر داشهت كهه يكهى مهادر

 سياوش بود و ديگرى سودابه همسر سخت متبوب وى  سياوش مظهر نجابهت،

 مهاابايست جانشين  در رردد  دالورى، اطاات، نرمى نلق و ثبا  رأى بود و مى

 هكتر است، سب  شد النهرينى ن،ديكيت بيناشق سودابه به وى، كه با افل روا

  اش طرد شودشاه،اده كيانى امپً او سرومين

 رونهد و  يهروودر هر دو داساان، هر دو شاه،اده به نبرد قدرتى بيگانه مهى

 ى سهياوشرردد  در روايت ايرانشوند  در داساان راماينه، رامه سرانجام باو مىمى

ور  حيا  مجدد سهياوش را دارد، بهه ايهران شود، ولى كيخسرو كه فكشاه مى

 و رسند  سب، شدن رياهان در  ى رلهاى رامههرردد و هر دو به سلطنت مىباومى

  روييدن رياه او نون سياوش معرف ذا  اي،دى و بركت بخشندرى ايشان است

النهرينى وآسياى هاى بينهايى با يكديگر و با نمونهطبعاً، دو داساان ت،او 
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طبيعهى  ريرى فرهنگهى امهرىدهى و وامش دارند، ولى اين امر در وامغربى نوي

  هاى ديگر آسياى غربى ني، با ه. دقيداً يكسان نيسانداست  نمونه

 ردر اين دو داساان همسران دوم شاهان مظهر الهه آب، دو شهاه،اده مظهه

 بخهش و سهلطنتنداى نباتى، طرد شدنشان مظههر مهر  نهداى نبهاتى بركهت

  حيا  مجدد نداى ياد شده است مجددشان

 ودر اين ميان، جال  توجه نام سياوش است و ارتبا  آن با موضوع مر  

 بهه «سياوه»وندرى مجدد نداى نباتى  نام سياوش در اوساا داراى دو ج،ء است: 

 تهوانبه معناى مرد، قهرمهان و نهرس  بهدين ترتيه  مهى «ارشن»معناى سياه و 

 ا ر  و حيرمان سياه ه. معنا كرد  اين معنا با داساان مسياوش را مرد سياه يا قه

نواند  ويهرا رنهگ سهياه هههره او نمهايش باورشهت وى او جههان مجددش مى

است  ارر توجه ني. كه آيين مر  و حيها  سهياوش بهه قبهل و بعهد او  مردران

ههاى حهاجى است و به ياد آوري. كه ما به هنگام نهوروو نمهايش افاادهنوروو مى

وبى داري. كه مردى سياه ههره با جامه سهرد بهه سهرود و  هايكمى يروو را بر اف

اشه.  بتواني. توجيهى اينى ني، براى معنا كردن نام سهياوش داشهاه مى  رداود،مى

شاه فيروو، در واقع  در افل سياوشى است كه  يروو او جهان مردران باورحاجى

ش مظهههرى او مههر  و جامههه سههرد او حيهها  مجههدد او و ههههره سههياه اسهت 

  است باورشاش اوجهان مردران

شود كه داساان سياوش وكيخسهرو ارر توجيها  ما درست باشد، ديده مى

روايهت ه. اساطيرى است، فدط به اكس روايا  ديگر  يشهدادى و كيهانى، ايهن

تر دارد و هند و ايرانى نيست و دقيداً با اسهطوره وآيهين افلى بومى و بسيار كهن

كهه در ى نباتى در فرهنگ آسياى غربى مربو  است  به شكلى ويهژهشهاد  ندا
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  شودشرق نجد ايران و دره سند وجود داشاه، ديده مى

 هاى شهاد ، به اشكال رونارون، هنهوو هه. در نجهد ايهرانرونه آييناين

ه كلهى وجود دارد كه با رواياتى ديگر، راه تاريخى و دينى، مربو  رشاه، رهاه به

 (49)نويش را او دست داده، و راه همچنان اساطيرى مانده است اساطيرى بُن

 ناهردداساان رفان سياوش به توران ومين، دوساى با افراسياب، اودواج با 

دژ و سههياوش رههرد متههامپً ربطههى بههه اسههطوره و آيههين وى، و سههانان كنههگ

ندارد، ررهه مر  سهياوش و روييهدن ريهاهى او نهون وى داسهاان  النهرينبين

  ج،يى او بخش اول روايت سياوشى است رو امپًكيخس

 نردانههني، نار،اه نماند كه سلطنت  رتدهواى كيخسهرو و فرمهانروايى بهى

 وكاوس در شاهنامه دو الگوى سلطنت در فرهنگ ما است، و قرار رهرفان ايهن د

 ار مؤثراى او روش آمووش غير مسادي. و بسيالگو در كنار ه.، در شاهنامه، نمونه

  اى رفاارى در ادبيا  ما استالگوه

 ن،ر  فردوسى او الگوى كيكاوسى و سهاايش وى او الگهوى كيخسهروى

 انديشهد، بلكهه او فدهط بههنشانه روشنى است كه فردوسى به مطلق سلطنت نمى

  ساايدنمونه  رتدواى آن نظر دارد و آن را مى
 

 از لهراسپ تا گشتاسپـ 2ـ2

ايشهان، در اوسهاا تنهها او دو كيهانى ديگهر در ادامه كار كيانيان، و مج،ا او 

رود، كه يكى لهراسپ و ديگرى رشااسپ،  سر او است  ام در اوساا، او مى سخن

رسد و لهراسهپ ندشهى او دو، فدط رشااسپ است كه ظاهراً به سلطنت مى ميان

  در رشااسپ بودن بر اهده ندارد  همچنين بايد يادآور شد كهه او جانشهينان ج،

 شوند، در اوساا نبرى نيسهت،كه در ادبيا   هلوى و فارسى ظاهر مى رشااسپ،
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 و داراى دارايهان و اسهكندر او اضهافا  (داراب)و ماجراهاى بهمهن، همها، دارا 

بهار  بعدى به مجمواه روايا  سناى است  او اس،نديار ني، با ف،ت دلير تنهها دو

  شودمىرود، ولى او مر  او به دست كسى ياد ناوساا سخن مى در

 ههاى افهلىرساند كهه در اصهر تهدوين يشهتاين اطپاا  اوساايى مى

 اوساايى هنوو داساانهاى مربو  به لهراسهپ و اسه،نديار شهكل نههايى بهه نهود

 كنهد، بهه رومنگرفاه، و رشااسپ اوساايى ني، با رشااسپ شاهنامه كهه قههر مهى

 رهرددىكشد و بعدها باو مكند، اژدها مىرود، با كاايون دنار قيصر اودواج مىمى

  رسد و    بسيار ما،او  بوده استو به سلطنت مى

 هاى  هلوى ني، ما،هاو  اسهت رشااسپ شاهنامه حاى با رشااسپ نوشاه

 هاى اوساايى و  هلوى سخت ساايش شهده اسهت،در حالى كه رشااسپ در مان

  آيددر شاهنامه شخصيت متبوبى به شمار نمى

 اوساا و  هلوى به سب  حماياى اسهت كهه وى اواما اهميت رشااسپ در 

ر دورتشت  يامبر و دين او كرده؛ و شايد به همين سهب ، باهوان بهاور كهرد كهه 

روايه.؛ رشااسپ، مها بها نخسهاين شخصهيت تهاريخى در شهاهنامه روبهه وجود

ه تاريخى كه در شاهنامه در  ى جذب داساانهاى غير تاريخى بسهيار به شخصياى

  سرايى غرق شده استب حماسهررد نود، درسيپ

 هاى  هلوى، به ويژه در فصل ياد شده بندهش، سخن او سلطنتدر نوشاه

 شود و در يادرار وريران كه اثرى  هلوى، بسيار كههن و دربهارهلهراسپ آغاو مى

 هاى اسه،نديار در راه ديهن يهادجنگ ايرانيان با ارجاسپ تورانى است، او دليرى

اس،نديار  اى هه درباره لهراسپ و هه درباره رشااسپ وشود  ولى سنت ورتشمى

اى حاى اشهاره بيني.  او جمله،همچنان تهى او داساانهايى است كه در شاهنامه مى
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 هلهوانى اشهكانى  ه. به نبرد رسا. و اس،نديار وجود ندارد، مگر موردى در اثرى

رباره آن  س او د به نام درنت آسورى، كه ربطى به ادبيا  دينى ورتشاى ندارد و

  اين سخن نواهي. ر،ت
 

 از بهمن تا اسكندر ـ3ـ2

 توان باور داشت كه روايا  حماسى بهمن تا اسكندر نيه،، بهه احامهالمى

 وياد، در همان سرومين بلخ، در بخش شرقى نجد ايهران، و نهه در غهرب، يعنهى

  ارس، تدوين يافاه و بهه روايها  رشااسهپى افه،وده شهده اسهت  هنهين امهرى

 نانكهههبايست متامپً  س او اصر هخامنشيان انجام يافاه باشهد، ويهرا، اوالً مى

 وذكر شد، در اوسااى جديد كه حداكثر در اواسط اهد هخامنشى شكل ررفاهه، ا

 راىاين هند شخصيت وا سين كيانى يادى نشده است؛ و ثانياً، سخن ر،هان او دا

  موحش فور  ررفاه باشد دارايان و اسكندر بايست  س او وقوع آن شكست

 اى اودر اين بخش، داراى دارايان و اسكندر، ررههه در شهاهنامه در هالهه

 رنهد هايى واقعهى دااند، اما شخصيتداساانها و روايا  غير تاريخى  وشيده شده

 مولى وقايع ديگر اين بخش كپً غير تاريخى است، و تنها ممكهن اسهت ذكهر نها

  ربطى به تاريخ هخامنشى داشاه باشد اردشير دراودست در اين بخش

 ننكاه جال  توجهى كه بايد حاماً در اين فصل بهدان اشهاره كهرد، داسهاا

 داراب است  طرد شدن، بر آب نهاده شدن و  هرورده شهدن وى توسهط رهاورى

 تهيدست، همه حكايت او برناسان  هلوانى، يا شاهى سهر سلسهله، يها  يهامبرى

 اى مهه. درمايههد بُهناو آنها ياد كردي.، كه نو 2-1-2-1كند كه ما در بخش مى

  سرايى استحماسه

 هاى مربو  به او در شهاهنامه، هنهان شهاه يها  هلهواناما داراب و داساان
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 نامه طرطوسهى اسهت كههدهد  اين اناظار را داساان دارابب،ررى را به نشان نمى

 رويه. كهه نشهانى او او درآورى روبهكند  در اين اثر با داراب شگ،تبرآورده مى

 ههاى دور وشاهنامه نيست  به ويژه سه،ر دريهايى داراب و سه،ر او بهه سهرومين

 دههد، او داراب رسها. ديگهرىها كه در اين سه،رها او نهود نشهان مهى هلوانى

 هاى داراب را كنهار رذاشهاه و بهر آنساود، و رويى فردوسى به امد  هلوانىمى

 نها جهايى بهراى ررشاسهپ، بلكهه جهايى بهراى ههي بوده است كه شاهنامه نه ت

نورنهد   هلوانى ج، رسا. ندارد، مگر آنان كه بهه ههر نتهو، او او شكسهت مهى

وجودهند  هلوان كه هر يك با ديگرى برابرى كند و در ومانى ديگر وندرى كند، 

ههاى  هلهوانى بسهيارى برد  در اطراف فردوسى داسهااناثر را او ميان مى وحد 

نامه ني، مبانى بر رواياتى است كه بهه احامهال شاه است  حاى ررشاسپاد وجود

ويادفردوسى او آنها با نبر بوده، ولى فردوسى او اين ميان تنها رسا. را برر،يهده 

او اصر منوههر  يشدادى تا رشااسپ كيانى تا حهدود ه،هت فهد سهال  و او را

 هلوان نگردد  رسا. متهور  داشاه است، تا در كار شاهنامه ررفاار هند ونده نگاه

  است شاهنامه

 يها در اين بخش شاهنامه مجدداً به ت،اوتى ديگر ميان اثر فردوسى و روا

 هاىنوري.، و آن شخصيت اسكندر در شاهنامه و ت،او  آن با مانورتشاى برمى

  ورتشاى است

 در سراسر ادبيا  ورتشهاى، ههه  هلهوى، ههه فارسهى، اسهكندر رجسهاه

 ههاىكشهد و نوشهاهاى است كه ايران را به ويرانهى مهىمى و بيگانه، رو(ملعون)

ما،او  ىاى است ايرانى و به كلسوواند، اما در شاهنامه او شاه،ادهورتشاى را مى

  هاى ورتشاىبا اسكندر من،ور نوشاه
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 رواين امر نود دليل ديگرى است كه فردوسى در تهدوين شهاهنامه دنبالهه

 ساود كهه شكسهت ايهران اومناً اين نكاه را روشن مىسنت ورتشاى نيست؛ و ض

 اى تلخ و شهوم بهوده و هنهان بههاسكندر و حكومت سلوكيان ايران هنان مس له

 بايسهت آن را بها همهه شهومى وغرور مردم ما برنورده بوده ا ست، كهه يها مهى

يدهت اش به ياد سپرد، يا به كلى فراموش كرد  روايا  ورتشاى راه تلهخ حدتلخى

د، تهر را دنبهال كردنهتهر و آرام بخهش ذيرفاند، ولى روايها  اامهه راه آسهان را

كهه اسهكندر بيگانهه نبهود، و مها در واقهع، او مشهاى يونهانى شكسهت   ذيرفاند

ه بهرذشاه، فردوسى در  ايان شاهنامه او شكست تلهخ ديگهرى  نخوردي.   او اين

نهد  ر ههرد رهردون ت،هو كبيند دوبار بهو او نود را قادر نمى كند؛ت،صيل ياد مى

تهوان درشهاهنامه دو رسها. داشهت در يهك اثهر حماسهى نيه، طور كه نمىهمان

  توان دو شكست مهلك را ذيرفتنمى
 

 اشكانيان و ساسانيانـ 4ـ2

اهر بپهرداوي.، به (50) يش او آنكه به روايا  سيساانى دربهاره وال و رسها.

،اار را با فرفت كافى،  ايان هاى شاهنامه را مرور كرده باشي. تديگر بخش است

  وال و رسا. اناصاص دهي. را به

 در شاهنامه اشاره هندانى به اشكانيان نرفاه است  منهابع تهاريخى شهرقى:

 انهد، مطلبهى  جهدى ارسى و اربى، كه بر اساس منابع اهد ساسانى فراه. آمهده

 ور  تاريخى ودرباره اشكانيان ندارند؛ اما روايا  مربو  به ساسانيان، هه به ف

اردشهير، هاى فراوانى دربارهاى فراوان بوده است و ما افسانههه به فور  افسانه

شا ور، بهرام رور، و نسرو  روي،، او آغاو، ميان و  ايان اصر ساسهانى دردسهت 

تهاريخى،  داري.  فردوسى، تا آنجا كه توانساه، او اين روايا  غير تاريخى، يا شبه
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كرده و  تاريخ اين دوره را او نشكى يك اثر تاريخى نارجاسا،اده كرده است و 

تهر او نهوش سرايى رسانده؛ و اين مروى است كه به مذاق ايرانيانبه مرو حماسه

  آيدذكر حديدت مى

 اهرهاى اردشير و رلنار، اردشير با دنتوان ر،ت كه داسااندر مجموع، مى

 ب بهردن مالكه دنار طائر اراردوان و وادن شا ور و طرد دنار اردوان، ااشق ش

 بههرام هاى مربهو  بههها و افسانهشا ور، رفان شا ور به رم، بسيارى او هنرنمايى

ه متهدود رور، انوشيروان نسرو، ب،ررمهر ووير، و نسرو روي،، همه و همه، در

مگهر  روايا  حماسى قرار دارد و افوالً معلوم نيسهت كهه ايهن رونهه روايها ،

است يا  و شا ور، در نداى نامه اهد ساسانى ه. موجود بوده هاى اردشيرداساان

  نه
 

 نتيجهـ 5ـ2

 بنهدى بخهش افهلىتهوان نايجهه ررفهت كهه اسهاخوانبدين ترتي ، مهى

 و مهرواسرايى در ايران همان اساطير كهن هند و ايرانى است، كه در ايران حماسه

 اسهت  درسهت اساطير ندايى بيرون آمده و شكلى شبه تاريخى به نهود ررفاهه

 هها اوسهاا اسهت كهترين منبع اطپااتى ايرانى درباره اين شخصيتاست كه كهن

 ه شهاهانمتامپً به سرومين بلخ، در شرق نجد ايران، تعلق دارد، اما بعيد است ك

انهى، و  يشدادى و كيانى، با هنين سابده هنهد و ايرانهى در ميهان ديگهر اقهوام اير

 نى نيسهتايران، رمنام بوده باشند  واقعاً باور كرد اوجمله اقوام بخش غربى نجد

 هنهد و ها مثپً جمشيد را،  با همه اظماى كه در ت،كرها، مادها و  ارس ار  كه

 دهو فدط در شرق نجهد ايهران، در بلهخ معهروف بهو شناناه اندايرانى دارد، نمى

  است
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 او ظههورم،دا و ايه،دان ايرانهى ههه قبهل و ههه بعهد طور كه اهورههمان

 ههايى متلّهى و ج،ئهى،نشين، بها ت،هاو هاى ايرانىورتشت، در سراسر سرومين

 اند، و وحدتى كلى در مسهائلى دينهى در  هنهه جلرافيهايى نجهدشده رساش مى

 دتوان باور كرده كليا  حماسى مشاركى نيه، وجهوايرانى وجود داشاه است، مى

 شهده؛ ونه به سهينه، ندهل مهىداشاه است كه، بنا به سنت، به فورتى ش،اهى، سي

 ترين منبع مكاوب ما در بهاره ايهن روايها  بهوده اسهت و نشهاناوساا فدط كهن

انهد و دهد كه در آن مرحله كهن اين روايا  هنوو شكلى نههايى نيافاهه بهودهمى

 اثرى حماسى هون شاهنامه  ديد نيامده بهوده اسهت، حاهى هنهوو فهور  هنوو

  انداى منعكس در ادبيا  ورتشاى  هلوى را ني، نداشاهنداينامه

 رشد اى او  ديد آمدن ودر واقع، وجود اين روايا  در اوساا تبلور مرحله

نههايى  سرايى در ايران است كه سرانجام، امدتاً با شاهنامه فردوسى شكلحماسه

  يابدنود را مى

 با اوسهاا در ومينهه روايها هايى جدى ميان مطال  شاهنامه وجود ت،او 

 حماسى دليل اساوارى است بر وندرى و رشد مسادل روايا  حماسهى او مركه،

 كهه بهه دينى ورتشاى؛ و بايد باور كني. كه او همان ايام كههن، در كنهار روايهاتى

در  ىهاى دينى اوسااى جديد و سپس  هلوى راه يافاه، روايا  بسيار ديگرنوشاه

 هها او انايهار وا به وجود آمده، و اين حيا  و تتول حماسههايران راي  بوده، ي

  نظار  متافل ورتشاى به دور بوده است
 

 از سام تا زال و رستمـ 6ـ2

 آور ادبيا  اوسهاايى و  هلهوى ررشاسهپ اسهت  او او هلوان ب،ر  و نام

 سويى هنان اهميت دارد كه يكى او سه بخش فرّه جمشيد بهه اومهى رسهد، و در
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 كشد، رندروه ورينرردد، اژدهاى شاندار را مىم وورمندترين انسان مىميان مرد

 ههاىبرد  بسهيار دالورى اشنه را كه به تباه كردن جهان برناساه بود، او ميان مى

 كند، و او سوى ديگر، در ادبيا   هلوى، حاى در  ايان جهان ني، ندشهىديگر مى

 سهاود و بنهابر ايهن، اوابود مهىمددس براهده دارد و ضتاك او بنهد رسهاه را نه

متكوم  جاودانان است  اما او، ضمناً به سب  كشان آتش،  سر اورم،د، رناهكار و

  هاى  هلوى استنوشاه

 به اكس ساايشى كه در سراسر ادبيها  اوسهاايى و  هلهوى او ررشاسهپ

 اهنامهششود، وى در شاهنامه جايى ندارد! به همين ترتي  ني،، با وجود آن كه مى

 كنهد و درياد رسها. اسهت، ادبيها  اوسهاايى مطلدهاً او او يهاد نمهى سرا ا  ر او

 هاى  هلوى راهى، و در فصل معروف بندهش تنها يك بهار، او رسها. يهادنوشاه

 كنسه رود؛ وال كه جاى نود دارد، يعنى افپً جايى ندارد! حاى در هههردادمى

 ال وود  هلوى آمده، ذكرى او اوساايى او دست رفاه، كه رئوس مطالبش در دينكر

  رسا. نرفاه است

 داني.، او اصر منوههر  يشهددادى تها بهمهن كيهانى، وال واما، هنانكه مى

ها را در شاهنامه دارنهد و، درواقهع، متهور وقهايع شهاهنامه ترين ندشرسا. مه.

آيند  به قول سلطان متمود، همهه شهاهنامه نهود ههي  نيسهت مگهر شمار مىبه

هاى او است، و بهه هاى  هلوى تهى او داساانولى اوساا و مان (152).؛رسا حديث

هاى او متهامپً ذكهر بسيار وياد و منطداً حاى نداينامه ه. تهى او داساان احامال

هاى  هلهوى بوده است  ويرا اين ظاهراً سنت مددس اوساا است كه در مان نام او

نامهه بهال شهده اسهت  نهداىحدس قري  بهه يدهين، در نداينامهه هه. دن و، به

كننهدران سناى مسادل او اوساا و  هلوى داشاه بوده باشد، هون تنظي. بايستنمى
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  اندورتشاى بوده آن موبدان

 هاى وال و رسا. تهى است؟اما هرا اوساا او داساان

 انههتوان دشمنى ورتشايان با رسا. دانست  اين دليلى بخردالت آن را نمى

 سهاايى و  هلهوى او دشهمنان بسهيار سهخن رفاهه اسهت كههنيست  در ماهون او

 انهد، و كماهرين ايشهان ارجاسهپ تهورانى،ترين آنان ضتاك و افراسيابمعروف

 تواندشمن دين ورتشت وكشنده ورتشت در آتشكده بلخ، است،  س هگونه مى

رسا. را كه، بنها بهه شهاهنامه، ايهن همهه نهدمت بهه بدهاى ايهران كهرده اسهت، 

سهائل جدال او با اسن،ديار نود كمار بر مسائل دينى و بيشهار بهر م كرد؟فراموش

اد اساوار است و ربطى هندان با دين ورتشاى ندارد  دليل منطدى براى يهشخصى

هاى اوساايى، مددم بهودن اصهر اوسهاا بهر اصهر تهدوين نشدن اورسا. در مان

حهداكثر، ههاى اوسهاايى وال و رسا. است  درحالى كه تدوين يشهت هاىداساان

اليلى هاى وال و رسا.، به دهخامنشيان به انجام رسيده است، داساان اواسط اصر

به شهكل  نواهد آمد، بايد به احامال بسيار، در حوالى ميپد مسيح شروع كه بعداً

 و تل،يق يافان با روايا   يشدادى نجد ايهران ديگهر مركه، ديهن ورتشهتررفان

 ايى، بلخ مرك،ى بودايى است و دولت بودنيست  دراين اصر، هنانكه نواهد آمد

 كوشانيان بر بخش ااظ. اين منطده حاك. اسهت و سهكايان در وابهل و سيسهاان

 مسادرند  در اين اصر روحانيت ورتشاى متامپً به بخهش غربهى نجهد ايرانهى،

  ويژه فارس، منادل شده استبه

 انى بهابدين ترتي ، هنگامى كه در بخش شرقى نجد ايران روايها  سيسها

 روايا  سناى، و راي  ايرانى، كه اناصاص و انتصارى ه. به ورتشايان نداشهاه،

 شود، در بخهش غربهى نجهد ايهران، و بهه ويهژه در  هارس،آمي،د و تل،ين مىمى
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 روحانيون ورتشاى، هنان كه بايست، به مندرجا  مددس اوسهاايى نهود  ايبنهد

 انهد متاهواى مدهدس آن را بهادهاند و بسيار طبيعى است كه حاضر نبومانده بوده

 هي  روايت متلى و غير متلى بيامي،ند و انصرى بيگانه را با آن تلديق كنند، كهه

 اين رناهى اظي. بود  حاى ارر فرض كني. كه بلخ در ايهن دوره همچنهان مركه،

 رونههتعص  اديدتى به همان كند وورتشايان بوده است، باو ه. مس له فرق نمى

  ررددمانع وارد شدن مطالبى تاوه به كااب مددس دينى مىكند و امل مى

 اما ممكن است ر،اه شود كه ارهر هنهين اسهت،  هس هگونهه ورتشهايان

 هاى بهمهن تهااند، و او داساانهاى لهراسپ و رشااسپ را بر اوساا اف،ودهداساان

 رهاى  هلوى ياد شده است؟ در  اسخ بايهد ر،هت كهه اوالً ذكهنوشاه اسكندر در

 ههاهراسپ و رشااسپ و اس،نديار در اوسااى موجود ه. ومان با تهدوين يشهتل

نهان اند كه ذكهر نهام آبوده ج،يى او آنها است؛ ثانياً، ورتشايان آن قدر فادق بوده

 ااسپسپ و رشاند؛ و ثالثاً، روايا  لهرارادر اوساا با روايا  قبلى كيانى نياميخاه

 رواياتى اسهت مدهدس و دينهى كهه تهاريخدر اوساا رنگ حماسى ندارد و بيشار 

  كندآغاوين دين ورتشت را بيان مى

 روايا  بهمن تا اسكندر ه. كه در اوساا نيامده، رواياتى امومى و نه دينى

 ساوان دنباله تاريخ رذشاه است؛ ولهى ههوناست و در هش. ورتشايان و حماسه

 هاى اوسهاايى نشهدهمانومان تدوين آنها بعد اواصر هخامنشى بوده، ديگر وارد 

 هاى  هلهوى، ايهن بخهش نيه، تههى او روحاست؛ و قابل ذكر است كه در نوشاه

 حماسى است و تدانلى و تل،يدهى هه. بها دوره  يشهدادى و كيهانى مدهدم و بها

 هاى وال و رسا. نيافاه است، و اين كي،ياى است به كلى ما،او  با تل،يهقداساان

 روايا  وال و رسا. در شهاهنامه در مجمهوع بايهد اين روايا  با روايا  قبلى و
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 اى ظاهراً كار ورتشهايان نيسهت و تنهها او اههدهمعادد شد كه اين تل،يق شاهنامه

كنند  تعصبى دينى به اين روايت نگاهاند بىتوانساهآمده است كه مىكسانى بر مى

مشلول  ى ايرانىها رداوى و امپً به تدوين نهايى حماسهو فارغ او آن به داساان

معهروف  اند او مجموع روايا  كهن كه در ن،د همهه ايرانيهانباشند  آنان توانساه

 يشداديان و كيان، و شده، يعنى روايا  مربو  بهبوده، و منتصر به ورتشايان نمى

ههاى ااشهدانه و داسهاان تل،يق آنها با روايا  سيسهاانى و وابلهى كهه سرشهار او

  اى حماسى و ويبا  ديد آورنداهها بوده، مجمودالورى

 رماما داليل ما بر اين تل،يق روايا  سيسهاانى و بلخهى قبهل او قهرن ههها

 نهدهجرى، يعنى اصر فردوسى، اپوه بر منطدى به نظر رسيدن امر، مبانى بهر ه

  شاهد، هر هند اندك است

در مهان درنهت آسههورى، كهه اثههرى شهعرى بهه وبههان  هلهوانى اشههكانى 

و در طى ايام سهانت وبهانى و شهعرى آن فهدما  بسهيار  (51)تغيرورتشاى اس

آيد، يك بهار بها نهام رسها. و است، و اين نود دليل كهنگى آن به شمار مىديده

، آنجا كه سخن او نشسان ايشان بر (41بند )شوي. رو مىاس،ندياردر كنار ه. روبه

رود و ديگر سخن مهىكاروار است  در اين بند ظاهراً او نبرد آن دو با يك ها و يل

توان با قطعيت اند  ررهه نمىروم يكديگر شمرده شدهآيدكه آنان هماا و ه.بر مى

اين معنارا ت ييد كرد، اما به هر حال، اين واقعيت كه نام آنان هنهين بها هه. ذكهر 

معرف نواى  يوند داساانى ميان اين دو است  ارتباطى كه در شهاهنامه  شده، نود

شود  ما همچنين او وجود كااب مسادلى به نام داساان رسا. و ىظاهر م به نوبى

داني. كه مهردى مكهى در اصهر حضهر  اس،ندياردر فدر اسپم با نبري.، و مى

آنچه را كه در سرومين فرا  راجع به رسا. و اس،نديار شهنيده بهود،  (ص)متمد
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 (52)كرد براى مردم حكايت مىدر مكه

 كنهدرا قبل او قرن ههارم هجرى اثبا  مىمورد ديگر كه وجود اين تل،يق 

اثهرى كهه   «ر،ندى كه ه،اره هه،اره بهه ايرانشههر رسهد»فصل ياد شده بندهش: 

 متدداًدر حدود قرن دوم هجرى ت لي  شده است  در اين فصل، هنگهامى كهه او

ههون كهاوس »رود، هنين آمده اسهت كهه كاوس در هاماوران سخن مىررفاارى

 وآراسهت و هاماورانيهان را ررفهت، كهاوس  (سپاه)ساان ررفاار شد،رسا. او سي

واننهد، نديگر ايرانيان رااو بند رشود، با افراسياب بهه اوالى رودبهار كهه سهاهان 

رد كه (وى)شكست داد  بس كاروار ديگر با  (وى را)كاروارى نو كرد  اوآن جاى 

 (53)« بسپونت،به تركساان افكند، ايرانشهر را او نو آبادان كرد (او را)تا 

 تهر،هناين تنها موردى است كه او رسا. و تل،يق داساانهاى او با روايا  ك

 قهرن در بندهش ياد شده و شايد بلندترين مان  هلوى درباره او است  همين مان

 هاى رسا. در فدر اسپم هنان امهومياى يافاههرساند كه داسااندوم هجرى مى

 اً ماكهى بهر مطاله  نداينامهه هه.بوده است كه حاى بدين مان  هلوى كه ظاهر

 يك هست، به طريدى غير سناى راه يافاه، ررهه او همه روايا  رسا. فدط همين

  بيني.روايت را در بندهش مى

 تر باشد بگويي. كه ارر نه همهه روايها  سيسهاانى، دسهت كه.شايد دقيق

 اناى قبل او اسپم، يها حاهى او اصهر تصهني  مهبخشى او اين روايا  در دوره

 قدرنت آسورى با روايا  بلخى درآميخاه بوده است، و در طى ايهام ايهن تل،يه

 ائلتر شده است  ومان ت لي  درنت آسورى بايد دست ك. به اوتر و اف،وناف،ون

  اهد ساسانى برسد

 سهاود،روايا  سناى و مددس ورتشاى ما،او  مهى اما آنچه شاهنامه را با
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 سا. در اوساا و  هلوى نيست  تبديل كيومرث بهههاى وال و رفدط فددان داساان

 هاى مشى و مشهيانه، تلييراتهى در داسهاان جمشهيد،نخساين شاه، حذف داساان

 دههاكجمع كردن هند روايت در به وجود آوردن داساان ضتاك، به جهاى اژى

 ههاىكهن، تليير دادن كامل شخصيت كاوس اوساايى و  هلوى، و تل،يق داسهاان

 با روايا   يشدادى و كيانى و با داساان رشااسپ، اس،نديار و بهمن  وال و رسا.

 شاهنامه را او اوساا و  هلوى هنان ما،او  ساناه است و هنهان تلييهرى كي،هى

 بدان روايا  داده است، كه به كلى اثرى ما،او  با آنهها اسهت؛ و ايهن تتهول و

  اى دراو داشاه باشدتليير كي،ى بايد سابده
 

 اى شنانت سابده اين تتول كي،ى بايهد بها جلرافيهاى تهاريخىبره 1ه6ه2

 و بعهدبخش شرقى نجد ايران و نواحى اطراف آن، يعنى ماوراءالنهر و دره سند، ا

 او اسكندر تا اوانر اهد ساسانيان آشنا شد  ويرا ايهن همهان اصهرى اسهت كهه

تصربه هاى شرقى نجد و اطراف آن او هنان شرايط سياسى و فرهنگى منسرومين

او  يرانااى كه بديه نجد اند، تجربهمند ررديدهاى تكرار ناشدنى بهرهنود و تجربه

 نبهره بوده است؛ و اين اصر و اين تجربه بر سراسهر تهاريخ فرهنگهى ايهآن بى

  منطده و همه ايران ت ثير رذارده است

 هقروم در نهاور تها بهنجد ايران او شرق هندوكش، او مروهاى  امير و قره

 هاى واررس در بانار ادامه دارد  رودهاى دجله وفهرا  در غهرب، آمهوى وكوه

 دريا در شهمال شهرق، و رود سهند در جنهوب شهرقى آن او ديررهاه موجهد سير

 اند، و نجد ايران به سب  موقعيت جلرافياى نهاص نهود،هاى ب،ر  بودهتمدن

 بهوده اسهت  امها مرك، تپقى اين سه فرهنگ امده باساانى در اين منطده جههان

 النهرينى در  هنه اين نجهد، درتوان با اطمينان يادآور شد كه ن،وذ فرهنگى بينمى
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 هها بهودههاى سوم، دوم و اول بيش او مسيح بيش او ن،هوذ ديگهر فرهنهگه،اره

مهاوراءالنهر  هاى نجد ايران،است، ويرا همين فرهنگ نود تتول بخشنده فرهنگ

  و سند بوده است

 النههريننارتبا  فرهنگى نجد ايران، ماوراءالنهر و دره سند با بهي طبعاً اين

 رواالنهرينى بر سراسهر منطدهه فرمهانبدين معنا نيست كه يكپارهگى فرهنگى بين

 دنالنهرين قرار داشت  اميدهاً مسهتور آن تمهاست  حاى ايپم كه در جوار بين

  هاى فرهنگى نويش را او دست ندادبود، مشخصه

 انه و يش او مسيح، او طريق آسياى مي 1200تا  1500ن كه او حدود آرياييا

  هيش او مسهيح، امهدتاً او همهان 1000هندوكش، به سند رسيدند، و در حدود 

 يهان درههها و ادايهد بومطريق، به نجد ايران وارد شدند، به وودى وير ت ثير آيين

 در بى اظهي.ررفاند و اندپ تر او آرياييان بودند، قرارسند و نجد ايران، كه مامدن

 ويهر آمد  او جمله، در هاى هند و ايرانى  ديدتركي  نويشكارى ندايان و آيين

 دهن ن نيرالنهرينى و بومى، دو رروه نداياهاى كهن و به وام ررفاه بينالگو ت ثير

وجهود  الهى نير و شرى كه در فرهنگ اسياى غربى كهنايرانى، بر اساس نظام و

شهر  نل به دو رروه ندايان نير و شر شد؛ و به ياد آوري. كه نهداياداشت، تبدي

وحشهت  در فرهنگ آسياى غربى او هنان قدرتى برنوردار بودند كه حاى سهب 

تهوان او مهىشدند  در ومينهه تتهوال  دينهى آرياييهان، همچنهينندايان نير مى

، كهه در كهرد ياد ورونه در ادايد هندوايرانى ه فرو اشى فرمانروايى دورانه مياره

اول  هه،اره برنورد با تمايپ  و سير يگانه  رساى رو به رشد در غرب آسيا، در

ن و در ايهرا  يش او مسيح، تبديل به  رساش اهورام،دا، نداى يكااى ورتشهايان،

  قدر  ررفان ايندره، و سپس برهما، در هند شد
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 جملهه اسهتبسيارى تتوال  اديدتى و آيينى ديگر ه. رد داد، كه او آن 

 جوامع هاى بومى بهارى و  ايي،ى كه در افل ماعلق به ذيرفاه شدن ااياد و آيين

 ههايى كهه  هيش او ورود آرياييهان درجهان فرهنگهى آسهياى غربهى بهود  آيهين

 يافهت،مى النهرين و نجد ايران راي  بود  آيين نورووى كه در آغاو بهار انجامبين

داى بركت بخشنده او جهان مردران بود؛و جشنى امومى به مناسبت باورشت ن

در شهىهاى ا،ادارى سياوكردند  آييندر مر  او، قبل او ايد نوروو، ا،ادارى مى

ايران، ايران و  ديد آمدن روايا  حماسى مربو  به سياوش در ماوراءالنهر و نجد

نهداى  ههاى اه،ادارىها و آيينو روايت حماسى راماينه در دره سند او اسطوره

 ( 2-1-2-3)اي. ركت بخشنده نباتى مله. است  در اين باره، قبپً سخن ر،اهب

 جال  توجه است كه با وجود ذكر م،صل اايهاد دينهى، او ايهد نهوروو در

 ناوساا يادى نشده است  ظاهراً هنهوو در ايهن مرحلهه، ايهن آيهين بهومى در ديه

 سهياوش جهايى ورتشت  ذيرفاه نشده بوده است، در حالى كه روايا  مربو  به

 اصدر روايا  حماسى ورتشاى  يدا كرده بود  اايهاد اوسهاايى ظهاهراً اايهاد نه

 و، سخن اهاى بومى ندارد  اما او دوره ادبيا  ميانهورتشاى است  و ربطى به آيين

ل رساند كه ايهد نهوروو اول بههار كهه در افهرود و اين امر مىنوروو بهارى مى

اى باتى او جهان مردران بوده، در ايهن دوره سهنبومى در باورشت نداى ن ايدى

  رشاه استايرانى

مادر  النهرينى به مناسبت قال تيامت، غولايد  ايي،ى ني، كه در اساطير بين

و در  شد،هاى او توسط مردود برر،ار مىنخساين، و سانان جهان مادى او اندام

نجهد  در آميخاه بهود، درالنهرين با ايد نورووى ه،اره اول  يش او مسيح، در بين

 يافهت و در دوره آميخهان فرهنهگ بهومى وايران همچنان در اول  ايي، انجام مى
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 آريايى در نجد ايران فور  نبرد فريدون و ضتاك را يافت كه در روو مهر، ماه

  شد و مهرران نام داشتمهر برر،ار مى

 بومى ددر اداي هاى آريايى هندوان و ايرانيان يكسرهالباه، ادايد و برداشت

جهشهى  حل نشد  بلكه سرانجام تل،يدى او اين دو اامل  ديد آمد كه نود سهب 

شى هخامن هاى اظي. ماد وفرهنگى و ايجاد فرهنگى واالتر شد   ديد آمدن دولت

آيد، و شمار مىدر غرب ايران، كه تتولى كي،ى و اميق در تاريخ آسياى غربى به

وى،   رتدهواى ان و باال ررفان دين يكاا رساى وظهور ورتشت  يامبر در شرق اير

نهود در  كه بارها و بارها او نظر شهنانت وحهدانيت الههى او اديهان هه. ومهان

 ابهههاى بهارو ايهن برنهورد در فرهنهگ، تل،يهق النهرين برتر بود، همه نشانهبين

  يكديگر و جهش حافل او آن است

 ودرد سهاونده و تل،يهق در واقع، اين قانونى امومى است كه بر اثر برنهو

 تهوانهاى فرهنگى، واالتهرى را مهىتر و جهشفرهنگ با يكديگر، فرهنگى اظي.

 ههاى تهاوهديد  فرهنگى كه به درون  وساه نود بخ،د و قادر بهه تلذيهه انديشهه

 دههد  فرهنهگنودى و بيگانه نباشد،  ويايى و ساوندرى نهود را او دسهت مهى

  تان سه نمونه بارو او تل،يق اميق فرهنگى اسهاى هند، ايران و يونسرومين

 هاى بومى و آريهايى در نجهد س او اين مرحله تل،يق كهن اساطير و آيين

 ايران، بخش غربى نجد او برنورد جدى تاوه و تل،يهق فرهنگهى ديگهرى تها فهرا

بهره ماند، در حالى كه بخش شرقى نجد ايران و مهاوراءالنهر بها رسيدن اسپم بى

 هاى فرهنگى را آغهاوآور او تل،يقيدن دولت هخامنشى، اصرى شگ،تسر رسبه

 نهاد و بنيان فرهنگ درنشانى در آن سرومين  اى ررفت كه نايجه نهايى آن رشد

 اظي. ادبيا  و الوم دوره اسپمى در آن منطده و او جمله  ديد آمدن شاهنامه در
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  نراسان بود

بخش  ويژه جلرافيايى اين براى روشن شدن مس له بايد نخست با موقعيت

  شرقى، افلانساان امرووى، و ماوراءالنهر آشنا شد

 دهههايى  هر  افاهاررهه در ومان ما افلانساان و مهاوراءالنهر را سهرومين

 اثبا  دانند، ولى تاريخ، به اكس، موقعيت مرك،ى و مه. آنها را در قل  آسيامى

 اىى غربى، شبه قهاره هنهد و آسهياى است ميان آسياكند  آسياى ميانه واسطهمى

 ناورى، يعنى هين؛ و بدين روى، آسياى ميانه در تاريخ رذشهاه و حهال جههان

 يد آمهدنههارراهى مه. در اين منطده باقى مانده است  در ايام باساان، در  ى  د

تهرين مركه، تجهارى بهه شهمار راه ابريش. هين و ادويه هند به غرب، بلهخ مهه.

يهن اهاى تجارى هند، هين، رم و ايران، در تجهار  جههانى، بهه ويرا راه آمد،مى

او  ها به سوى هند، كه او شمال و غرب بود، بايهدرسيد  كليه لشكركشىمى ندطه

 رسيد  وجود ايهن شهرايط ورذشت و به جلگه  يشاور و سند مىرود بابل مىدره

 ريخبهه ويهژه تهامرك،يت سياسى، نظامى و اقاصادى اين منطده بود كه تاريخ آن، 

 ىبلخ، را سرشار او برنوردهاى قومى و فرهنگى سهاناه بهود  امها اررههه در  ه

الهت ارتباطا  وسيع فرهنگى، تمدنى اظي. در شرق نجد ايران به وجود آمد، به

تهاجمها   بودن منطده، اين تمدن درنشان  يوسهاه در معهرض «ههارراه»همان 

  ني، قرار داشتاقوام اد  مانده آن سوى ماوراءالنهر 

 ههاىانگي، فرهنهگدهنده اين هم،يساى شگ،تديدارى او مووه كابل نشان

 بومى كهن، ايرانى، يونانى، هندى، سكايى و رومى است، كه يكى  س او ديگهرى

 اى دراو، او قهرن سهوم  هيش اوآمده، در كنار ه. به سر برده، رشد كهرده و دوره

 انهد  طبعهاً فرهنگهى درنشهان سهرومينفاهمسيح تا قرن ه،ا. ميپدى را در بررر
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يابد، و  س او اسپم، در ى شرقى نجد ايران و ماوراءالنهر به همين جا ناتمه نمى

و  هاى اجامااى و فرهنگى هند قرن نخسهاين اسهپمىاين برنورد تاوه و آوادى

 ههاى تهاوه ما،كهران وترجمه آثار المهى هنهدى و يونهانى و، سهيلى او انديشهه

 ني،د و سراسر مهاوراءالنهر، بلهخ، سيسهاان ودان ب،ر  او اين منطده برمىدانشمن

 هاى شرقى ايرانهى درريرد  در و اقع، اظمت فرهنگى سروميننراسان را فرا مى

 منهدهند قرن نخساين اسپمى او هنين سابده فرهنگى و اجامهااى نهاص بههره

  بوده است

  ريرى كني.مس له را با دقت  ى

 رپ م  و اسهاوا 135پ م  تا  312لت سلوكى در نجد ايران  اى ررفان دو

 شانرپ م  و اساوار  250رشان دولت يونانى بلخ، نخست در ماوراءالنهر و بلخ 

 پسسهپ م  و  130پ م  تا  250دولت يونانى بلخ، نخست در ماوراءالنهر و بلخ 

يونانى ر اىپ م  به مرور بااث ت ثيرا  فرهنگى دي 50پ م  تا  190در دره سند 

ه اما وضع در غرب و مرك، نجد با وضهع منهاطق شهرقى نجهد  (54)در ايران شد 

ما،هاو  بهود  در غهرب و مركه، نجهد ايهران، ميهان  هحدود افلانساان امرووى 

ن اشرافى و ارتشاار ايرانى كه فاحبان قهدر  و راهبهران فرهنهگ سهروميمالكان

 كهرد »نداشت  ررههه ايهن بودند، و دولت سلوكى روابطى ن،ديك وجود  نود

 . او آنت ثير ذيرى او فرهنگ يونانى نماندند، اما ت ثيرى اميق ههبى (55)«نودايان

 نپذيرفاند و به يهاورى سهروران تهاوه و بيگانهه سهلوكى برنخاسهاند و در سهلك

  سپاهيان ايشان درنيامدند

 نشانهاى ناورى نجد ايران، به ويژه او بداما در همين دوره، در سرومين

 كابل تا بلخ و هرا ، وضع ج، اين بود  مالكان ارتشاار ايرانهى در ايهن سهرومين
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 انديشهيدند، بها حكهام يونهانىبراى انراج سلوكيان كه تنها به دريافت نراج مى

 متل ساوش كردند، و حكومهت يونهانى مسهادلى در بلهخ بهه وجهود آمهد  ايهن

ه يهارى دولهت در ايجهاد و ح،هظ همكارى با يونيان حاك. در بلخ به سب  نياو ب

اى در دو سهوى جيتهون بهود، نيهاوى كهه در بخهش آبيارى وسيع رودنانه نظام

مرك،ى وغربى ايران وجود نداشت، يا تدريباً وجود نداشت؛ ويرا در ايهن منهاطق 

ها بود و رودنانه اظيمى وجهود مرك،ى وغربى نجد، نظام آبيارى ماكى بر قنا 

  نداشت

 انافر ايرانى و يونانى در بخش شهرقى ايهران، اوضهاع در  ى اين همارى

 اقاصادى بلخ سخت بهبود يافت و رونق ررفت  در اين ومهان در ايهن سهرومين،

 داًبلخى  اى ررفت و شكوفايى هنرى اظيمى  ديد آمد كه امي هفرهنگى يونانى 

  مله. او هنر درنشان يونان بود

 ههاى شهاهانبلهخ، و سهكه، در كنار جيتون و ن،ديك «آى نان.»رنجينه 

حيهاتى  تواند معرف ت ثيرا يونانى بلخ، كه به تعداد وياد به دست آمده است، مى

 تهداوم و (56)هنر يونانى و وجود هنرمنهدان به،ر  يونهانى درايهن منطدهه باشهد 

 ريان آثاهاى كوشانيان و در متوان در سكهت ثيررذارى هنر يونانى را در منطده مى

 رود آثهار هنهرىهاى مكا  رنداره، ديد  حاى رمهان مهىمجسمه هنرى، به ويژه

 اظيمى كه در شهر نسا،  اياخهت نخسهاين اشهكانيان، بهه دسهت آمهده و شهامل

ه هاى ايرانهى هاى شراب شانى شكل با طرحهاى ندايان يونانى و جاممجسمه

  بلخى باشد هيونانى است، ني، ماعلق به هنر يونانى 

 سيمين و ورين ديگر كه در مووه آرميااژ لنينگهراد ح،هظ در اين آثار و آثار

توان ديهد كهه بهه مهرور ايهام، او  هس اصهر يونهانى، شود، هنر يونانى را مىمى
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ررايى يونانى بهه سهوى فرماليسه. اندك تعديل يافاه و نرمى طرح و طبيعتاندك

رفاهه ايرانى ررايش يافاه است  حاى راه موضواا  متلى با ت،يينا  وام ر سنت

  شود، كه نود معرف تل،يق با فرهنگى ديگر استها ديده مىدر آن او هند

 اى بلخهى بهه نهطآتشكده سرد كال ماعلق به اصهر كوشهانى، بها كايبهه

 ههاىكهارىبلخى باشهد  ريه،ه هني، ممكن است به دنبال سنت يونانى  (57)يونانى 

 بهه افشهان، نيه، ماعلهقهاى اين معبد و تپراق قلعه و  نجيكنت در دره وربرىر 

  بلخى است همكا  يونانى 

رهند اما، او همان آغاو اصر سلوكيان، در  ى تتوالتى كه  س او اسكندر د

سهند رهروى داد، اولين شاهنشاهى ب،ر  تاريخى در هند  ديد آمد  يونانيهان او د

  پ م324ح )انراج شدند و دولت موريايى هند بر دره سند و  يشاور حاك. شد 

بهودايى را   در اصر همين شاهان موريايى هند است كه اشوكه دين(پ م  200 تا

جنهوبى و ههاىآورد و رابطه فرهنگى كهنى كه ميان بخشبه جنوب هندوكش مى

  ريرددره سند وجود داشت، رنگى بودايى به نود مى

 وبهه مهاوراءالنهر و بلهخ  (پ م 160ح )سپس، بعد او هجوم اقوام سكايى 

 ههاىو مدهام رهرفان سهكايان در سهرومين (پ م 135)يونانى بلخ  سدو  دولت

انهه رهردان آن سهوى مهاوراءالنهر در تمهدن آسهياى ميرشوده، به مرور اين بيابان

 عى اويونانى و تا حدى هند يافاه بود، غهرق شهدند و تهاب هاينك رنگى ايرانى كه

مت ر،يدنهد و فرهنگ بلخ ب،ر  رشاند و رروهى او ايشان در رن  و ورنگ اقا

  ها وابل و سيساان شداين سرومين نام

 دويست سالى رذشت تا او ميان اين اقوام سكايى مامهدن شهده، در نيمهه

ميپدى  قرن اول ميپدى، دولت كوشانيان  ديد آمد  دولاى كه تا اواسط قرن سوم



 54 4/   گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران

در  دوام يافت و بر سهرومين وسهيعى او نهواروم، سهلد و مهاوراءالنهر (م  241)

كهه  مال ررفاه، تا بلخ و دره كابل و دره سند مسلط شد  اين همان دولاى استش

  شودبه نام كُشانى در شاهنامه شناناه مى

 هاى شرقى نجد ايران، در اصهر كوشهانيان، دومهينماوراءالنهر و سرومين

 شهت شكوفايى فرهنگى و هنرى را  يدا كرد، فرهنگى كه اميداً روحى تل،يدهى دا

 روح ان رسمى سلطناى كنيشكه دوم،  ادشاه كوشانى، توجه كني.، ايهنارر به انو

 رتوان دريافت  او نهود را شهاه به،ر ، شهاه شهاهان،  سهتل،يدى را به نوبى مى

 ر ،شهاه به،)نامد، كه نود تل،يدى او اناوين سلطناى ايرانى نداوند و قيصر مى

 ناسهت  ايه (قيصهر)و رومى  (فل،ور، به معناى  سر نداوند)، هينى (شاه شاهان

 يىانوان بلند نود بيان اين واقعيت است كه كوشان در مركه، برنهورد جلرافيها

 هاى ب،ر  آن اصر جهان قرار داشت و همه راههاى تجارى  ر رونق ميهانتمدن

 نرذشت  دولت كوشان ايهن هنرمنهدى را نشهاهند، هين، ايران و روم او بلخ مى

 د و اورا جذب كند، بخشى او آنها را تل،يق كن هاداد كه توانست همه اين فرهنگ

روم كهه  يونانى كهن در منطده و او انديشه و هنر هند و هفرهنگ نيرومند ايرانى 

و فلح كوشان راه يافاه بود، بناى فرهنگى ب،ر  در طى اصرى دراو كه مردم ا به

 رهنگهى و  فمند بودند، برافراود  دولاى كه ظاهراً او تعصهباآرامش و رفاه بهره و

 شناها و هنرها آقومى فارغ بود، و سرومين و مردمى كه قادر بودند با انواع انديشه

  شوند و در تماس باشند، مجموااً دوران شكوفاى كوشانى را  ديد آوردند

 وجود آتشكده سرد كال معهرف بدها و اهميهت ديهن ورتشهت در اصهر

 ههاىمين كوشان، ديهدراهكوشانى است، در حالى كه توسعه آيين بودايى در سرو

 ترى را به مردم نجد شرقى و ماوراءالنهر ارائهه كهرد  او نظهرفرهنگى و دينى تاوه
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ايرانى  توان سنت معمارىكال و معابد بودايى كوشانى مىهنرى در آتشكده سرد

را به نوبى ديد، سناى كه حاى بدان سوى رود سند راه يافهت، امها همهراه بهاآن 

  بودايى را ني، در آنها مشاهده كرد هه ت،يينى يونانى توان وجود شيومى

ر اى در درّه رود كابهل، بهاهرين رهواه هنهآثار موجهود در رنهداره، منطدهه

يونهانى دارد، ولهى  هاسهت  ايهن آثهار نيه، روحهى و جسهمى بهودايى  كوشانى

رساند  موضهوع سنگى در رنداره بيش او همه ت ثير هنر رومى را مى هاىمجسمه

 هاى ت،يينى همه مايه كپسهيك غربهىها بودايى است، ولى ندشكارىكنده افلى

  آيداى او بودا به وجود مىدر اين مكا  است كه اول بار مجسمه دارد 

ركان تا هاى بسيار او بودا،شود  مجسمهمكا  رنداره در دره كابل دنبال مى

شهود مى ديوان، ديده ها، موضواا  دينى هندوها، او جمله ندايان ودنيا، برهمن

  رساندكه امق ن،وذ فرهنگ را در جنوب هندوكش مى

 آن هاى ديوارى غارهاى دساكندهاى بودا در باميان و نداشىوجود مجسمه

  ني، نمايشى او هنر تل،يدى منتصر به فرد اين منطده است

 له اين هنر ويباى ماجس. شده در باميان هنان تركيبى او هنهر اقهوام مخا

 ال،كه راه مشكل است رجتان يكى را بر ديگرى اثبا  كرد، ولى، به هر حه دارد

  ت ثير ايران و هند در آن بسيار وياد است

 ايهدارر توجه كني. كه شانه بودا رساى حاك. بر كوشان نود تل،يدى او اد

 ايرانى و هندى است، امق اين تركي  فرهنگى را در دولهت و سهرومين كوشهان

 ،يدىرردد كه تل،يق فرهنگى در دولت كوشان فدط تلو مسل. مىيابي. بهار در مى

  او هنرهاى تجسمى بوده است

 تهوان سهخناو اين فرهنگ شكوفا، ويبا و  ر مايه كوشانى بيش او ين مهى
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 ر،ت و او آثار هنرى فندوقساان، نيرنانه و ج، آنها نوشت، ولهى، كهافى اسهت

 رون ايرانى، يونانى، هندى، رومهى وهاى رونانايجه بگيري. كه ررد آمدن فرهنگ

 ج، آن هنان متيط فرهنگى نافى در ماوراءالنهر و بخش شرقى نجد ايهران بهه

  توان يافتوجود آورده بود كه در هي  كجاى نجد ايران نظير آن را نمى

 در قرن  هنج. مهيپدى ضهربه هولنهاكى بهه (هياطله)ها ررهه هجوم هون

 ود،ه شده بولى فرهنگى كه در اين منطده بنيان رذاشا ماوراءالنهر و بلخ وارد كرد،

سيساان،  هنان اظي. بود كه در دوران اسپمى، در  ى شرايط مناس  تاوه، دوباره

شهدند، بلخ، هرا ، مرو و سمرقند و بخارا مراك، جديد تمدن ايرانهى و اسهپمى

ههاى انوناند اميه را برانداناند، سپس ني، م مون را بر تخت نشاندندناندان بنى

يا  و طاهرى، ف،ارى، سامانى و غ،نوى به ترتي  در اين مناطق  ديدآمدند و ادب

  الوم را رونق بخشيدند

 ملههحهاى ماعدد اقوام غير ايرانى آسياى ميانه و سهرانجام اين تنها هجوم

 ركه،ملول بود كه به نابودى اين فرهنگ و تمدن اظي. شرق ايهران انجاميهد، و م

  نى به  ارس منادل شدفرهنگ ايرا
 

 سيساانى بودن و شرقى بودن روايا  وال و رسا. مشخص است،ه 2ه6ه2

 كنهد  سيسهاان همهانو اين نام متل، نود افل سكايى رسا. را هه. اثبها  مهى

  سكساان است كه نام منطده و جانشين نام قبلى، ورنگ، شد

 ، بهه روش(58)در داساان رسا. به وبان سلدى، كه انهدكى او آن بهاو مانهده

 معروف سكايى در رري، او برابر دشمن و سپس، باورشت به سهوى وى و نهابود

 سپارند، بهراىنوري.  در شاهنامه، هنگامى كه رسا. را به ناك مىكردن او برمى

 كه طبعاً مدصود دنمه معروف ورتشاى نيست و در برابهر هساوند اى مىاو دنمه
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 ند كهه ايسهااده در رهور، مناظهر سهوارسهاودر دنمه، رورى ه. براى رنش مى

 ساوى و به ويژه رذاشان جسد اسه   هلهوان دررونه دنمهنويش است؛ و اين

 و اين دو مورد نود ت ييد ديگرى بر افهل (59)ن،ديك او ني، رسمى سكايى است

  سكايى وال و رسا. است

، رسيدند  يش او ميپد به حدود بلخ و سيساان 135اما سكاييان در حدود 

به  ماعلق تواندهاى وال و رسا. با روايا  ايرانى كهن نمىبنابر اين، تل،يق داساان

ر بهه قهاد قبل او اين اصر باشد  طبعاً بايد باور كرد كه سكاييان به متهض ورود

  روايها بها ه ها در افل سكايى باشهدارر اين داساان ه هاى نودتل،يق داساان

احامهال  تهوانر به ومانى دراو نياو داشت  مهىسناى حماسى ايرانى نبودند  اين ام

هنر  و ادب داد كه او قرن اول ميپدى، با  اى ررفان كوشانيان و رونق يافان باوار

 در دربار ايشان، روايا  وال و رسا. هه. رشهد كهرده و بهه مهرور در كوشهان و

  تر درآميخاه باشدنراسان با انافر حماسى كهن

 ايهسا. كجاست؟ آيا اين روايا  افهلى ايرانهى اما منشاء روايا  وال و ر

 ودسكايى، دارد، يا ماكى به روايا  كهن راي  در جنوب هندوكش، يعنهى دره ر

 كابل، وابل و سيساان است؟

 به الت نداشان مهداركى جهدّى او روايها  سهكايى، مشهكل اسهت ايهن

 نافهرى اوتهوان اروايا  را قطعاً به سكاييان نسبت داد، ررهه، هنانكه آمد، مى

 ههاىها ديد  اما ايهن دليهل آن نيسهت كهه مايههفرهنگ سكايى را در اين داساان

هندوكش  داساانى وال و رسا. ني، سكايى باشد  در منابع هندو كه فرهنگ جنوب

هاى مايهبُن ها وبا آنها اميداً در ارتبا  است، شايد باواند راهنماى ما باشد و مايه

افهلى  ههاىيهن  هنهه نشهان دههد  بهه رمهان مهن مايههداساانى مشاركى را در ا
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 هنهدوى كوشهانى كهه دره  هاى وال و رسا. را بايد در فرهنهگ بهودايىداساان

 ههايى او نراسهانسرومين كوشانيان، و به ويژه در جنوب هندوكش و در بخهش

وال )راي  بوده است جست و جو كرد  بايد در  ى  هلوانى طرد شده در كهودكى 

 ههاىرفهت كهه دالورى (وال و رودابه، و رسا. و تهمينه) يشه ااشق و (وسيمرغ

دست  مر  رسا. به)شود و سرانجام كشاه مى (هاى رسا. هلوانى)كند بسيار مى

افلانساان و  هاى روايا  راي  در دره سند، جنوبمايهبسيارى او بُن   طبعاً(شلاد

ويهژه طبيعهى ارك باشهد، و بههتواند به الل تاريخى و فرهنگى مشنجد ايران مى

ررفاه باشد كهه  هاى متلى نش  مايههاى وال و رسا. او آن بُناست ارر داساان

  توان ديدشبيه آنها را در تمدن برهمايى دره سند ني، مى

 شهود،كريشنه، اين معبود ب،ر  هندوان، به هنگام وادن او نانهه طهرد مهى

 يهانمبندند  در اين ان سخت بدو دل مىشود، ونان و دناردور او مادر، ب،ر  مى

كس  ورود،، شاه،اده نانمى ويبا، ناديده به او اشق مى(Rukmini) حاى روكمينى

 ربايهد و بههكنهد  كريشهنه او را مهىفرساد و او او درنواست اودواج مىبدو مى

 هاى ديگر نيه، دارد، وهاى ديگر و اشقبرد  كريشنه دالورىسرومين نويش مى

و  هاى افكننهد و كريشهنه ااى به هنگام شكار تيرى بر  اى او مىام در بيشهسرانج

  آيددرمى

 دارر تصور ما درباره منشاء احامالى روايا  سيساانى درسهت باشهد، بايه

  يشه در ادبيها  مها بهه دو شخصهيتباور كرد كه شخصيت واحد  هلوان ااشق

 وردمه نيست و ما قهبپً دريعنى به وال و رسا. تدسي. شده است  اين امر اجي  

 يتايرج و منوههر، سام و نريمان، و سياوش و كيخسرو ني، به اين تدسي. شخص

  اي.واحد به دو يا هند شخصيت در  تاريخ تتول روايا  حماسى برنورده
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 مس له مه. ديگر كه در ادبيها  فارسهى نظيهرى نهدارد، اسهاوارىه 3ه6ه2

 سياوش؛ سهياوش و افراسهياب؛ رسها. و هايى هون سودابه وآور داساانشگ،ت

 نانهد  نيه، بايهد او داسهااسهراب؛ و رسا. و اس،نديار است، كهه همهه سهگونامه

 كهه ههايى ديگهر يهاد كهردضتاك، كاوه و فريدون؛ داساان بيژن  منيژه، و داساان

 تر يادهاى شاهنامه كه باالها است  به ويژه سورنامهسراسر شاهنامه مشتون او آن

  هاى فرهنگ غرب استابل مدايسه دقيق با بهارين تراژدىشد، ق

 در داساان سودابه و سهياوش، اشهق كهاوس بهه همسهرش سهودابه و بهه

 سياوش كه فروندى او همسرى ديگر است، اسهاس الوم را بهراى يهك سهگونامه

 ين دوكند  اشق به ون در برابر اشق به فروند، كه هون تعارضى ميان افراه. مى

 اياوش و بآيد، بايد جبراً يكى را اناخاب كرد  با دل بسان سودابه به ساشق  ديد 

 هاى سودابه و سياوش و شخصهيت كهاوس وجهود دارد،ت،اوتى كه در شخصيت

  سپرندكند و سارنجام سياوش را به آتش مىداساان رشد مى

 رر و  ركامه، يكى شري  و فديق و ديگرى شهاهى ضهعي  ويكى حيله

 انجامهد  داسهااناً اشق و دوساى به دشمنى و كينه و مهر  مهىونباره است  طبع

 هاى قومى و ماعارض و او همينرونه شخصيتسياوش و افراسياب ني، او همين

 بندنهد،دوسهاى مهىمند است: سياوش و افراسياب  يماننتوه تتول داساان بهره

سهياوش كند و دوساى و متباى اميق ميانسياوش با دنت افراسياب اودواج مى

و حسهد  آيد  اما شخصيت سوم، ررسيوو، كه دلى  ر رشهكو افراسياب  ديد مى

ايهن  بينهد،دارد و در  ى  ديد آمدن اين دوساى موقعيهت نهود را در نطهر مهى

در  كند، تا سهرانجام، سهياوشدوساى را به مرور تبديل به بدرمانى و دشمنى مى

 رفان به ايرانشههر، بها سهپاه  س ديوارهاى شهر آتش ررفاه نويش، در حال باو
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 شود  افراسياب  ر كينه و نش. و سياوش با دلى  ر درد اوافراسياب روياروى مى

 ايان  شكنى افراسياب به نبردى نانواساه با يكديگر مجبوراند، نبردى كه در يمان

آغهاوين،  رسد  اشق و دوساىشود و  شيمانى و رن  فرا مىآن سياوش كشاه مى

  انجامدو مر  مىبه دشمنى 

 رودر داساان رسا. و سهراب ررهه بها جبهر مطلهق تتهول داسهاان روبهه

هر آورد، ولى، بهنيساي. و ات،اق مر  دايى سهراب نايجه شوم داساان را  ديد مى

داسهاان  مند است، كه آن ات،اق او اروش هنرىحال، داساان او هنان كششى بهره

رومئو و  ربى ني، نظير دارد، او جمله در داساانهاى غكاهد  آن امر در تراژدىنمى

او بهين  نرسان دو دلداده در اين مياژوليت  ارر بيمارى كشنده  يش نيامده و  يام

واالى  تآمد  داساان رسا. و اس،نديار نيه، او كي،يهنرفاه بود، مررى ني،  يش نمى

ديگهرى  يهر ومند است  در آن ني، دو شخصيت  هلوان، يكهى  يك سورنامه بهره

ههر دو  شوند جوان و هر دو سر سخت و تسلي. ناشدنى با يكديگر روياروى مى

ده كشوررشايى كر اى است كيانى و دالور كهوروند  يكى شاه،ادهبه ه. اشق مى

 به،ر  و قهدي. كهه نوان را ديده است  ديگرى  هلوانى است او ناندانىو ه،ت

اوس كهشاه  كشاه و ن رذشاه، ديو سپيد رانوابارها ايران را نجا  داده، او ه،ت

 است  امها بهه الهترا به تخت باو رردانده است  او نمونه دالورى و  ير  هلوانان

بسهاه آوردن رسها. شخصيت  ليد رشااسپ، كه جانشينى اس،نديار را بهه دسهت

ساايشهگر يكهديگر،  داند كه اين امرى متهال اسهت، ايهن دوكند، و مىمنو  مى

 فتنه واحد، اين ريرند و هه ويبا، در يكيار، در برابر ه. قرار مىرسا. و اس،ند

ميهدان روم و مهر   انجامهد، و فهردا واشق و دوساى به دشمنى و  رناش مهى

 !اس،نديار رويين تن
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 اآيا هنين اساادى در سانان سورنامه، هنرى امومى و كهن در ادبيا  مه

 ههايى درو وجود هنين تراژدىاست؟ ما مدارك كهنى در اوساا و ادبيا   هلوى ا

 سرايان ب،ررى هون نظامى رنجهوى و فخرالهديندست نداري.، و در ميان دساان

  بيني.سرايى تراژيك نمىاسعد رررانى ني، هنين هنرى را در داساان

بهدون مند بوده است؟ بعيد است كهآيا فردوسى شخصاً او هنين هنرى بره

 آورى در سهانان سهورنامه، يهار شهگ،تهي  سابده فرهنگى، نارهان هنهين هنه

  تراژدى، در شخصى بروو كند

 در اينجا است كه بايد بهه شهرق ايهران، بهه دوران حكومهت كوشهانيان و

  رشتمندى آن او هنر و فرهنگ تل،يدى ايرانى، يونانى، هندى و رومى، باوبهره

عنهى ي ارر ما ت ثير اميق هنر تجسمى يونان را حاى تا  ايان دوره كوشانى،

 بود كني.، اجي  نخواهده،اصد سال بعد او اسكندر در شرق ايران مشاهده مى تا

 ههاىهها و تهراژدىهاى هنر يونانى، او جمله نمايشهنامهارر باور كني. ديگر رونه

رُد يونانى ني، در شرق ايران شناناه شده بوده است  مها حاهى نبهر داريه. كهه و 

 ن يپيهد، مصهانساه، و نمايشى به اين وبان او ارد ادشاه اشكانى، يونانى مى (اُرُد)

 (60)اند كردهيونانى، در دربار او اجراء مى

 يهدنهان، باطبعاً در دوره يونانيان بلخ، با توجه به ن،ديكى ب،رران متلى با آ

تهر بهوده و آشهنايى بهه سهانت تهراژدى آشنايى با فرهنگ و ادب يونانى جهدى

  وجود آمده باشدبه

 ام، هنهوو هه. احامهاليهاد كهرده (61)دمه كااب اساطير ايهرانهنانكه در مد

 ده. كه براى سانان داساان رسا. و اس،نديار كپً او طرح داساان ايلياد ههومرمى

 ههاى ايهن داسهاان ايرانهى بهه نتهو اجيبهى بهااسا،اده شهده اسهت  شخصهيت
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سپ؛ رشاا هاى آراممنون باهاى داساان ايلياد هماهنگى دارند  شخصيتشخصيت

اسهت   انيلوس با اس،نديار؛ هكاور با رسها. و  هاريس بها وال بهه شهد  شهبيه

فدط الهت  موقعيت يونان نسبت به تروى همانند موقعيت ايران به سيساان است 

ورنهه، مهر   وقوع ماجرا در دو داساان است كه ت،او  امده بها يكهديگر دارد،

نههايى  در نايجهه اس،نديار به دست رسا.، و مر  هكاهور بهه دسهت انيلهوس،

 كند  مه. اين اسهت كهه انيلهوس بهه دسهت  هاريس وداساان ت،اوتى ايجاد مى

  شوندندايان، و اس،نديار ني، در واقع به دست وال و سيمرغ كشاه مى

گر يكدي هاى اين دو داساان بادرست به ياد دارم هنگامى كه بر سر شباهت

سهرايى حماسهه ياد هنين ت ثيرى بركردم، به اين فكر افاادم كه ارر ايل ژوهش مى

ايرانهى  ادبيا  در ايرانى نهاده باشد، بايد نشانى ه. او اُديسه، داساان همراه ايلياد،

آن، داسهاان  ديده شود  اين امر در آن ومهان حهل نشهد، تها سهالى هنهد  هس او

سه،رى  نامه طرطوسهى را نوانهدم  در آنجها، سه،ر دريهايى داراب مسهلماًداراب

هه دليل دان. بهكه آن را نمى هى است كه  س او رذشان او كشور امّان امديارانه

ا رالميهت بهبت و نبرد بهر هكنند و با امان ارتباطى ندارد اين رووها امّان امپء مى

يسئوس دريايى اد افاد  مدايسه اين بخش او س،ر داراب با س،رها ات،اق مىامّانى

 ايلياد و ه. اديسهه واقع هر دو اثر، ه. دهد كه، دردر كااب اديسه هومر نشان مى

مه هرا در شهاهنا در ادبيا  شرق ايران ت ثير رذاشاه بوده است  اما درباره اين كه

قهبپً بتهث  دريايى نشهده اسهت، فردوسى، در داساان داراب ذكرى او اين س،ر

  (2-6-5ن ك ) و بعداً ني، بتث مخاصرى نواهي. كرد  (2-3ن ك )اي. كرده
 

 هاى وسيع و جدى شاهنامه با روايا ارر درست است كه ت،او ه 4ه6ه2

 اوساايى و  هلوى و متامپً نداينامه اصر ساسانى هندان است كهه بايهد ر،هت
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 شاهنامه، امدتاً نه ماكى به سنت ورتشاى، بلكه مبانى بر روايا  ش،اهى و كابهى

 سناى ورتشهاى بههروى هاى وال و رسا. به هي نراسان است، و به ويژه داساان

 دنبال ندارد،  س بايد باواني. بهدين وا سهين مسه له  اسهخ دههي. كهه مؤل،هان و

  انددهندران اين روايا  تل،يدى ويبا هه كسانى بودهانادال

 سياآدر مجله انجمن سلطناى  1975اى كه به سال اسااد م  بويس، در مداله

 ، بهه ترجمهه دوسهت«انهىروسان  ارتى و سنت ننياررى اير»نوشاه و تتت نام 

 شهنناونين، آقاى به،اد باشى، به  ارسى درآمهده اسهت، مسه له را بهه تمهامى رو

 ساود و ندهش ايهن راويهان هنرمنهد؛ شهاار؛ نواونهده و نواننهده را در شهكلمى

 (62)دهد هاى ملى و رسارش و ندل آنها نشان مىبخشيدن به داساان

 گ ندهليس او انوشه ياد اسااد هنينهكه اسااد بو (اشكانى)در مانى  هلوانى 

 :كند، هنين آمده استمى
 «   آموواندمانند روسان كه هنر شهرياران و  هلوانان باساان را مى»
 

 سهل.اين مان كه بايد ماعلق به حدود قرن ههارم يا  نج. ميپدى باشهد، م

 هها بهاساود كه در شرق ايران، در نراسان به،ر ، كهار روايهت ايهن داسهاانمى

 ههاشدند، بهوده اسهت  سهنت روسهانننيارران نراسانى، كه روسان نوانده مى

 بهايىاى قادر بود بهر ويامدتاً ماكى بر روايا  ش،اهى بود و هر روسان برجساه

 راه، بهه همهها را در قال  شهعراين روايا  بي،،ايد، يا رواياتى تاوه بيافريند و آن

  موسيدى و آواو بسرايد

 هها هنهين نپفههجمواه اطپاا  ما را درباره روسهاناسااد م  بويس م

 :كندمى
ندهش  ها و همسايگان ايشان، تا اوانر اههد ساسهانى،روسان در وندرى  ار »
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و  كننهده  ادشهاهاى باوى كرده است: اين هنرمند به انوان سهرررمقابل مپحظه

 نهوردار بهود مردمان اادى، در دربار او اماياوا ، و ن،د مردمان او متبوبيت بر

 رهو، نواونهده،سهرا، طن، هرداو، داسهاانيافت؛ نوحههاو در ا،ا و ب،م حضور مى

 ضابط دسااورهاى اهد باساان و م،سّر وقايع ومانه نويش بود    راه نواننده و

نواند اى تنها و راهى اضوى او يك رروه او نواوندران بود كه آواو مىنواونده

 تواند اين نكاه را توجيهن درجه او تنوع، مىنوانت  هميساوهاى مانواى مى و

 ها آن هنان تناتنگ در ه. بافاهه شهدهكند كه هرا موسيدى و شعر دوران  ار 

 توانست، در اين حال، نواونده واى نمىبوده است، آن قدر كه يك شاار حرفه

 « ماخصص در نوانان ساوهاى مخال  و آواونوان نباشد
 

 هها اشهارهاى او هنهر روسهانيران به انوان نمونهاسااد بويس به يادرار ور

 كند و بر آن است كه حاى  يش او اصر اشكانى نيه، روسهان و ننيهارران درمى

 كهه در اند كه در دوره مادها ننيارر ب،ررى بهودايران وجود داشاه است؛ و آورده

 ارويد كه كهورش تهداو  داشت  ر،ن،ون ني، مى (اوشاه وثله)ب،م شاه آسايا  

 هاىشد  در  ارسى كپسيك واژهساوده مى «داساان و آواو»آنرين رووهايش در 

 ربهىرسهاند و در ايك م،هوم را مهى «روهامه»، و «رامشگر»، «نوارر»، «ننيارر»

 رونهد كهه بهه جهاىاى به كهار مهىبه رونه «شاار»، و «ملنى»، «مطرب»هاى واژه

  نشيننديكديگر مى

 توان بهاور داشهتهاى اسااد بويس در باال، مىاهبدين ترتي ، بر اساى ر،

 ههاى حماسهى سهناى غنهى بهوده اسهت وها در سانان داسهاانكه سنت روسان

 احامال دارد كه سنت روسانى نراسان كه او امكانا  مانوع فرهنگى اظهي. و او

 منهدهاى دينى اصر كوشانى و اشكانى در شرق نجد ايران و نراسان بهرهآوادى

حماسهى هاىپً به فور  بهارين حافظ، موجد و تل،يق بخشنده داساانبوده، ام
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مسادل  كهن در شرق ايران در آمده باشد، سناى كه ربطى با دين ورتشت ندارد و

مرك،ى و  جلرافيايى، در بخش هاو آن است، و سناى كه به سب  شرايط تاريخى 

داليلهى وجهود  ارك وغربى نجد ايران نظيرى در آن ااصار نداشاه است  الباه مد

غرب ايران نيه، دارد كه باور كني. اين روايا  حماسى شرقى در اصر ساسانى به

رسيده، و متامپً بر كارنامه اردشير بابكان، روايا  ويباى مربوطبه بههرام رهور و 

افه،وده شهده نسرو روي، ني، به همان روال بر مجمواه روايا  حماسهى ايرانهى

آور، آن مهر هاى ااشدانه، ياسو ران، و بهارين داساانسرايى ايحماسه است؛ ولى

  شرق ايران را همچنان بر روى دارد

ها در شرق نجد ايران و نراسان ب،ر  است كهه همين سنت غنى روسان

 آور سخنورى نويش قادررسد و او با نبوغ هنرى و دانش شگ،تفردوسى مى به

 شهعر به كاابت در آمده بود، بهه رردد اين هنر ش،اهى را كه اغل  در اصر اومى

 اى ميان فردوسى با دقيدى و اسهدى طوسهى واروضى اصر تاوه درآورد  مدايسه

 دهد كهه تنهها در دسهت داشهان فرهنگهى غنهى كهافى نيسهت،ديگران نشان مى

  هنرمندى درنشان بايد تا اثرى درنشان  ديد آيد
 

 هه،ار بيهت ضهعي به اين وا سين نكاه بيشار توجه كني.  مدايسه ه 5ه6ه2

 نامه اسدى طوسى بهادقيدى با اشعار فردوسى و مدايسه تركي  ضعي  ررشاس 

 كند  اثر دقيدى، هه او نظرشاهنامه، ندش مه. سراينده را در كنار سرود آشكار مى

 سرايى، بسيار ضعي  است  شما در ميانه داسهاانشعرى و هه او نظر هنر داساان

شويد كه  هلهوانى به،ر  و جهوان اسهت، امها ى مىنارهان با اس،نديارى رويارو

 ايد، در حالى كه فردوسى براى معرفىقبپًج، وجود يافانش اطپاى او او نداشاه

مناس   كند؛ حاى براى آنكه اس،نديارىها مىهينىسياوش، يا سهراب، هه مددمه
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معرفى او  به نبرد با رسا. بيافريند، بعد او ندل نجيبانه ه،ار بيت دقيدى تاوه شروع

سياوش و  كند  او براى نشان دادن معصومىهاى وى مىضمن رواياتى او  هلوانى

تصهاحبش را  كند، كه هر  هلهوانى قصهدحاى داساان مادر سررردانش را ندل مى

اطپاهى هنهدان  سهرايىسرايان او اين نتهوه داسهااندارد  ما س،انه ديگر داساان

آشنا نيساند  دقيدهى رام و مرحله به مرحله داساانندارند، و به قااده رشد تتول آ

وريران، اثرى بسيار  اى او آن را در يادراركند كه ما بخش امدهرواياى را ندل مى

ههاى نبوده است ويبهايى تر او اصر دقيدى، در دست داري.  دقيدى حاى قادركهن

و جنهگ در وحشت ا هنرى اين اثر را در همان حد و مرو به كار نود منادل كند 

است، و نشه. رهرفان او  وجود رشااسپ هنان به ويبايى در يادرار وريران آمده

است كه انسان هرره، او  كند، هنان طبيعى و شاهانهبر جاماسپ كه  يشگويى مى

ها اسهت و فاقهد ويبايى شود  ولى اثر دقيدى به كلى فاقد ايننواندن آن سير نمى

بهه اكهس، ههون  هن نراسهان  امها فردوسهى،هاى ديگر اين اثر ويباى كويبايى

ر،ينهد  دربهاره برمى تر استدست، او ميان روايا  آن را كه هنرىهنرمندى هيره

قصهد كنهد ونهدرى  نامه ني، كافى است بگويي. كه ههون كسهىداساان ررشاسپ

شهاه بيگانهه و   هلوان دربار راه او را هلوان ملى ب،ررى را به شعر در آورد، و آن

اسهت  در ذوقى را به كهار بهردهى هون ضتاك قرار دهد، واقعاً نهايت بىدژنيم

اسهت؛ و حالى كه بنا به روايا  بسيارى، ررشاسپ  هلوان دربهار فريهدون بهوده

  استنامه كه به كلى با روح شاهنامه ما،او بگذري. او كل روايت ررشاسپ

 ترين سهنتفردوسى نه تنها توانساه است به نتوى درنشان بهارين و واال

 سرايى حماسى شرق ايران را دنبال كند، بلكه نبوغ نويش را در اين بهارهداساان

 هاى رذشاه را بهبود بخشد، بعضى روايا  را حذفني، به كار برده است تا تل،يق
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  كند، بعضى را اهميت بيشار بخشد، و شكل فعلى شاهنامه را  ديد آورد

 هاب و تير افكندن آرش تنهها نمونهافكندن ذكر ررشاسپ، س،ر دريايى دار

 هاى فردوسى اسهت  وحهد  بخشهيدن بهه رسها.، بهه انهوانمساند او  يراسان

 ترين و تنها  هلوان شاهنامه كه حدود ه،هت فهد سهال، او اصهر منهوههرب،ر 

 وند، به رمهان مهن نهودكند و شمشير مى يشدادى تا رشااسپ كيانى ويست مى

 هه نوب دريافاهه اسهت كهه همچنهان كهه دو هنر ديگرى او فردوسى است  او

 كاههد،ى ادشاه در اقليمى نگنجند، وجود دو  هلوان ني، او هنرى بودن شاهنامه مه

  مگر هون سهراب و اس،نديار به دست رسا. جان بباوند

 ر نودسخن را با هند بياى او نود فردوسى به  ايان بري. كه در مدايسه هن

 :رويدبا دقيدى و ديگران مى

 رونه بايد  ر،تن هون بدينسخ

 مگو و مكن طبع با رن  ج،ت

 هو بند روان بينى و رن  تن

 به كانى كه روهر نيابى مكن

 هو طبعى نباشد هو آب روان

 مبر دست وى نامه نسروان

 دهن رر بماند و نوردن تهى

 او آن به كه ناساو نوانى نهى

 

 شود كه دقيدىو با اين همه يادآور مى

 اندكى اررهه نپيوست ج،

 و روم و و ب،م او ه،اران يكى
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 لودودبراى مطالعه روايت فارسى اين داساان نك  رامايان، كااب مددس هندوان بهه كوشهش ابهدا  46

 .، دو جلد51-1350اظهر دهلوى، تهران 

47. Dasharatha 

48. Bharata 

ود انشهور در اثهر نهاى شگ،ت باومانده اين آيهين آن مراسهمى اسهت كهه بهانو سهيمين داو نمونه  49

 .شده استكند كه در سرومين فارس برر،ار مىياد مىسووشون

و حديث رسا. بر آن جمله است كه بوالداس. فردوسى شاهنامه بهه شهعر كهرد، و بهر نهام سهلطان   50

متمودكرد و هندين روو همه برنواند  متمود ر،ت ه. شاهنامه نود هي  نيسهت مگهر حهديث 

ر مرد هون رسا. هست  بوالدس. ر،ت وندرى نداوند دراو باد، ندان. اندر رسا.، واندرسپاه من ه،ا
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هند مرد هون رسا. باشد؛ اما اين را دان. كه نداى تعالى نويشان را ههي  بنهده  (مان:او)سپاه تو 

 .هون رسا. ديگرنيافريد  اين بگ،ت  ومين بوسه كرد و برفت

 .12نك  ى    51

 .45-44سرايى در ايران، فص حماسه  52

 140بند هش، ص   53

 .براى مطالعه تريخ شرق نجد ايران نك  54

YarshaterE. (e.d.). The Cambridge History of Iran U.S.A. 1983 vol. 3 (1). 

، به معنى و برابر فئهودال غربهى اسهت  ايهن تجربهه اجامهااى فدهط در yؤKardag xwad :  هلوى  55

     صد سال، در ايران رد داده است  تل،ظ كهد  نهوداىسلوكى و اشكانى، يعنى بيش او  اندوره

Kadag نانگى است و كرد  ندايى بهه جاى آن غلطى است راي   كدندايى به معناى فاح  به

 .قطعه استقطعه معناى سلطنت

56. Rowland, B., Artin Afghanistan, Objects from the kaboul Museum, London 1971 

 :ر درباره هنر اين منطده تا اصر كوشانى، نكبراى اطپاا  بيشا   

Enyclopediؤ of world Art: Gandara; Bactrian Art; Indo Iranian Art; and Kushan Art. 

 :نك  57

Acta Iranica, vol 15, The Bactrian Inseripiton, by W.B. Henning. 

 .، بدرال،مان قري «رسا. در روايا  سلدى»شناسى، شاهنامه  58

 اين بيت او شاهنامه هاپ مسكو حذف شده است، در حالى كهه نكاهه بسهيار بهاريكى حاهى ارهر  59

ربو  مد  ابيا  نسخ ه. اين بيت را نداشاه باشد، نبايد به اين سادرى به قلع و قمع آن فرمان دااقدم

 ، جلد4334و  4325و  4326و  4333ابيا  )رسا. و رنش در هاپ برونين هنين است به دنمه

 :(شش.

 اى ساناندبه باغ اندرون دنمه

 سرش را به ابر اندر افراناند

 برابر نهادند ورين دو تخت

 بدان نوابگه شد رو نيكبخت

 در دنمه بساند و رشاند باو

 شد آن نامور شير رردن فراو

 همان رنش را بر در دنمه جاى

 بكردند رورى هو اسپى به  اى
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 .2696، جلد سوم، ص 1313ايران باساان، حسن  يرنيا، تهران   60

 .اساطير ايران، مهرداد بهار، تهران، مددمه  61

باشهى،  بويس، هنرى جورج فهارمر، ترجمهه بهه،اددو را،ار درباره ننياررى و موسيدى ايران، مرى  62

 .، اناشارا  آراه؛ روسان  ارتى و سنت ننياررى ايرانى1368 تهران

 .15و  14و  8تا  5، ابيا  1967شاهنامه فردوسى، مان انادادى، مسكو   63

 


