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چکيده
شاهنامه فردوسی ،بیگمان بزرگترين و برترين اثر حماسی جهان است در اين اثر بزرگ ،شرح زندگی و جنگهاي حاكمان و آمال و آرزوهااي
انسان هاي زيادي بيان شده است يكی از درون مايههايی كه كمتر مورد ت وجّه خوانندگان اين اثر فراملّی قرار گرفته ،ستيز بين خير و شر اسات كاه
در قالب داستانهايی زيبا ،ريخته شده است.
اين مقاله با استفاده از روش توصيفی -تحليلی و با هدف بررسی گفتمان خير و شر در شاهنامة فردوسی به انجام رسيده است .كه اعتقاد باه وجاود
دو قطب اهورايی و اهريمنی ،ريشه در باورهاي اساطيري ايرانيان دارد و اين عقيده در سرتاسر شاهنامه نيز انعكاس يافته است .در شاهنامه هار جاا كاه
نيروهاي خير ،مانند فريدون و ايرج كه نماد خرد و خير هستند ،حضور دارند ،نيروهاي تاريكی ،مانند ضحاك و تور نيز ،كه نماد شرّ و نابخردي هساتند،
به ستيزه با آنان مشغولند .ديوها نماد ضدّ ارزشها ،و قهرمانان نماد ارزشها هستند .اين دو نيرو همواره در حال جدالند .نيروي شرّ به اندازة نيروي خير
تواناست ،تا جايی كه گاهگاهی غلبه با اين نيروست؛ امّا سرانجام نيروي خير بر شرّ سيطره میيابد .با وجود اين ،ستيز مياان روشانايی و تااريكی هرگاز
پايانی نخواهد داشت ،زيرا اين ستيز ،سبب تداوم هستی است و اگر چنان چه يكی از اين دو نيرو به طور مطلق بر ديگري غلبه يابد ،هستی پايان خواهد
پذيرفت.
كليد واژهها :شاهنامة فردوسی ،گفتمان خير و شر ،اوستا ،اهورا و اهريمن.
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مقـدّمه
شاهنامه تجلّی گاه باورهاي اساطيري ايرانيان است .اساطيري كه مبتنی بر تئوري اضداد و دو بنی بودن آفرينش است .اين اثر حماسی كه ابعاد
اساطيري عميق و فراوانی دارد ،تقابل اضداد در هستی و نبرد بين اين اضداد كه عبارت از نبرد خير و شرّ يا نور و ظلمت باشد ،را به تصوير كشايده
است .در اساطير ايرانی اهورامزدا و آفريده هاي او نظير امشاسپندان با اهريمن و آفريده هاي او ديوان در ستيز و نبرد هستند و هر كادام از آناان در
عالم مادي نيز آفريده هايی دارند كه از اهورامزدا يا اهريمن حمايت میكنند؛ چنان كه گاو و آتش از آفريدههاي اهورامزدا و حامی او و مار و تاريكی
از آفريدههاي اهريمن و حامی او هستند (فرنبغدادگی .) 01 :1119 ،در شاهنامه تقابل بين اهريمن و اهورامزدا تغيير شاكل داده ،از حالات انتزاعای
خارج شده و به صورت ملموس و عينی در بين انسانها جريان دارد .در اين اثر ،برخی انسانهاا نمااد خيار (اهاورامزدا) و برخای ديگار نمااد شارّ
(اهريمن) هستند و بعضی از نشانه هاي اهورايی و اهريمنی را با خود دارند؛ چنان كه ضحاك و مار ،نماد اهريمن ،و فريدون و گاو ،نمااد خيار را باه
همراه خود دارند« .بيشتر داستان هاي نقل شده [در شاهنامه] معنی و مفهومی را كه در پس نبرد گيهانی ميان نيروهاي خيار و شارّ نهفتاه اسات،
حفظ می كنند و آن را به صورت نبرد زمينی ميان شاهان خوب و جبّاران جلوهگر میسازند» (هينلز .)21 :1111 ،در اين جدال باز مثل جدال اهورا
با اهريمن در دوره ي اساطيري ،تازش از طرف اهريمن به قلمرو كيومرث (نماد خير) صورت میگيرد و پيروزي موقتی از آن شرّ است .ولی خيار باه
مقابله با شرّ برمیخيزد و او را شكست میدهد .به طور متوالی بين خير و شرّ جدال صورت میگيرد كه گاهی غلبه با شرّ و گاهی غلبه با خير است،
امّا غلبهي نهايی از آن خير است.
براساس اساطير ايرانی ،آفرينش ،دوازده هزار سال به درازا خواهد كشيد .دوازده هزار سال آفرينش ،به چهار بخش سه هزار ساله تقسايم شاده
است .در سه هزاره ي نخست ،آفرينش حالت مينوي و بالقوه دارد و در انديشهي اورمزد میگذرد .در سه هزاره ي دوم ،آفرينش از قاوّه باه فعاال در
میآيد ،اما اهورايی ،پاك و به دور از آلودگی و آميختگی با ديوان و اهريمنان است (بهار)01 :1111 ،
در سه هزارة سوم ،ديوان به سرزمين اهورا يورش می آورند و آفرينش پاك و اهورايی را با تاريكی و پليدي وجاود خاود مایآاليناد .در نتيجاه.
جدال بين خير و شرّ آغاز می شود و در طول سه هزارهي سوم اين جدال ادامه پيدا میكند (صفا .)044 :1111 ،در سه هزارهي سوم ،اهريمن ابتدا
قدرت فراوانی دارد و در موارد زيادي بر نيروهاي خير و اهورايی غلبه می كند ،چنان كه در شاهنامه در عصر كياومرث ،دياوان باه تخات شااهی او
هجوم میآورند و پسر او ،سيامك را میكشد.
«ساااايامك بااااه دساااات خااااروزان ديااااو

تباااه گشااات و ماناااد انجمااان بااایخاااديو»
(فردوسی)21 :1111 ،
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هر چند در سه هزارة سوم ،غلبه گاهی با شرّ و گاهی با خير است ،امّا در نهايت خير بر شرّ غلبه پيدا میكند .در سه هزارة چهارم بااز غلباه باا
نيروهاي خير است و آفرينش اورمزد با ظهور هوشيدر در هزارة اوّل سه هزارة چهارم ،هوشيدر ماه در هزارهي دوم و سوشيانس در هزارة سوم ،پاكی
و خير بودن خود را باز میيابد و شرّ و اهريمن به تباهی میرسد و خير از شرّ و جهان اهورايی از جهان اهريمنی جدا میگردد (كزازي.)91 :1110 ،
در شاهنامه سه بار شرّ به قلمرو خير حمله میكند و هر سه بار هم موقتاً پيروز میشود ،امّا عاقبت از نيروهاي خير شكست میخاورد و دوبااره
حاكميّت خير جايگزين حكومت موقت شرّ میشود .در نوبت اوّل ضحاك ،نماد شرّ مطلق ،بر جمشيد پيروز میشود و حكومت او هازار ساال تاداوم
پيدا میكند ،امّا عاقبت به دست فريدون شكست میخورد و در كوه دماوند به بند كشيده میشود .ولی كشته نمیشود .نوبت دوم سلم و تور ،ايارج،
نماد خير را می كشند ،اما بعد از اندك مدتی به دست منوچهر از بين میروند و دوباره ايران ،نماد نيكی ،بر توران ،نماد شر ،پياروز مایشاود .نوبات
سوم افراسياب ،نماد شرّ ،سياوش ،نماد خير را میكشد و به ايران حمله میكند و مدتی ايران را تحت سلطهي خود در میآورد .ولی عاقبت به دست
كيخسرو رستم كشته میشود.
بيان مساله
شاهنامه مهم ترين اثر ادبی اسطوره محور است و فردوسی با مبنا قرار دادن اسطورهها براي اثر ادبی خود ،تاريخ ادبيّات اسطورهاي ايران را به دو
دوره قبل و بعد از خود تقسيم میكند ،و با تبديل كردن برخی از كهن الگوها به نماد ،بر شكلگيري نمادهاي به كار رفته در آثار ادبی بعاد از خاود
تاثير میگذارد.
گفتمان از جمله مفاهيم كليدي است كه در شكل دادن به انواع تفكر نقش به سزايی دارد ،نظامی است كاه شايوههااي درك ماا را از واقعيات
شكل میدهد در تحليل گفتمان مجموع اوضاع اجتماعی ،سياسی و فرهنگی مورد بررسی قرار میگيرد.

هدف مركزي اين پژوهش بررسی گفتمان خير و شرّ در دورانهاي متفاوت تاريخی با محوريت شاهنامه فردوسی به عنوان نقطهي تعيين كننده
در گفتمان آثار ادبی اسطوره محور است.
بررسی كهن الگوهاي خير و شرّ در شاهنامه از منظر فردوسی در ايجاد گفتمانی؛ بدين معنا كه شاهنامه در مقام يك اثر سترگ ادبی (كه طبعاً
بارزترين جلوه ي نشانه شناسی زبان است) چگونه در تبيين يك اصل گفتمانی جديد بر پايهي حركت به سوي نماد پردازي انتزاعی عميقاً تاثيرگذار
بوده است و رويكرد داللت هاي عينی كهن الگوها (كه رويكرد غالب پيش از شاهنامه است) را باا اتكاا بار روشامنديهاا و فناون وياژهي ادبای باه
داللتهاي نمادين و نشانه شناسانه تغيير میدهد.
اهميّت و ضرورت پژوهش
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ضرورت توجه و تحقيق در حوزة ادبيات اسطوره اي و تبيين ابعاد گوناگون آن يكی از ضرورت هااي انكارناپاذيري اسات كاه باياد ماورد توجّاه
پژوهشگران قرار گيرد .يكی از مهم ترين اين ابعاد ،توجّه به كليد واژگان اديان گذشته چون گفتمان است .با توجّه به عدم بررسی دقيق ايان بار آن
شديم تا به بررسی گفتمان خير و شر آن بپردازيم.
سؤال پژوهش
سؤال اصلی اين پژوهش اين است كه آيا شاهنامة فردوسی فضاي مناسبی براي گفتمان خير و شر است؟
سوال ديگري كه در اين تحقيق مطرح می گردد اين است كه مظاهر خير و شر در شاهنامه چه چيزهايی هساتند؟ و چارا تماامی ايان مظااهر
پيوسته دو گانهاند نه يگانه؟
گفتمان چيست؟
آنچه كه اين پژوهش را از ساير پژوهش هاي مشابه در اين ساحت ويژه (ادبيات اسطوره و حماسه) متمايز میسازد ،رويكرد كلی آن به مقولاهي
اسطوره و ادبيات حماسی ،آن هم از زاويه ي نگرشی متفاوت است .اين ديدگاه ريشه در انديشهي معاصر و به ويژه مفاهيمی چاون گفتماان دارد .از
آنجا كه حوزه ي پژوهشیِ ادبيات ما با مفاهيمی از اين دست -و به طور كلی انديشهي معاصر -كمابيش ناآشناست ،خود را ناگزير از اين امر ياافتيم
كه پاره اي از مفاهيم كليدي مورد نظر را در سرآغاز مبحث تشريح كنم تا مگر راه بردن به جهت گيري بنيادين اين پژوهش سادهتر و پيچيدگیهاي
اين رويكرد بهتر دريافت.

در اين راستا گفتمان خير و شر در شاهنامه به سبب مايهگيري از نظام فلسفی و اخالقی ايرانی -اسالمی بازتاب دهنده جهانبينی ايرانی است و
با چنين زمينهاي نمی توان انتظار داشت كه شاهنامه تنها حاصل خالقيت و هنر زبانی فردوسی باشد ،بلكه آن را بايد روايتی از جهاننگاري ملای و
بومی با بيان استعاراتی دانست ،كه در تقويت گفتمان بندهشی -اعم از مسائل آفرينش تا حوادث آخرالزمان و به تعبيري جادال آرماانی و مساتمر
خير و شر در درازناي اسطور تا تاريخ -در متن عمل میكند.
به طور خالصه ،میتوان گفتمان را شكلی از گفتوگو؛ اما به صورتی كلی تر دانست؛ زيرا در گفتمان تنها معناي مطرح شده در گفتوگاو ماورد
نظر نيست؛ بلكه شرايط ظاهري زمانی ،مكانی ،اجتماعی ،فرهنگی و سياسی نيز در آن نهفته است.
گفتمان ،جريان و بستري است كه داراي زمينهاي اجتماعی است .اظهارات و مطالب بيان شاده .گازارههاا ) (STATEMENTSو قضااياي
) (PREMISESمطرح شده ،كلمات و عبارات مورد استفاده و معانی آن ها جملگی بستگی به اين نكته دارند كه مطالب بياان شاده ،گازارههااي
مطرح شده ،قضاياي مفروض و  ...كی؟ كجا؟ چه گونه؟ توسط چه كسی؟ يا عليه چه چيزي يا چه كسی؟ صورت گرفته كند.

مجله ادبيات فارسي ،دوره  ،71شماره  ،82زمستان 7011اسماعيل نيا گنجي وهمكاران ،بررسي گفتمان خير و شر 22

به بيان ديگر :بستر زمانی ،مكانی ،موارد استفاده و سوژههاي استفاده كنندهي هر مطلب يا گزاره و قضايه تعياين كننادهي شاكل ،ناوع و محتاواي هار
گفتمان به شمار میروند .گفتمانها ،مجسم كنندهي معنا و ارتباطات اجتماعی كند.
گفتمان ،يكی از مفاهيم كليدي در انديشه فوكو است .در نزد وي ،گفتمانها «اعمالی هستند كه به طور سيستماتيك ،شكل دهنده موضاوعاتی
هستند ،كه خود سخن میگويند ...گفتمانها درباره موضوعات صحبت نكرده و هويت موضوعات را تعيين نمیكنند ،آنها سازنده موضوعات باوده و
در فرايند اين سازندگی ،مداخله خود را پنهان میدارند ».از اين رو ،معانی و مفاهيم نه از درون زبان ،بلكاه از درون اعماال تشاكيالتی و ارتباطاات
اجتماعی -سياسی افراد با يكديگر ،حاصل می شوند .اكنون نكته مهمی كه بايد در نظر داشته باشيم آن است كاه گفتماان ياك موجوديات هنای
حاكم بر صورتبندي عناصر از پيش موجود نيست ،بلكه رويهاي است كه زمانی كه ظهور میكند ،آنها را توليد میكناد ،و همانقادر واقعای (و ناه
هنی) است ،كه ابژه هاي آن واقعی هستند .براي مثال گفتمان جنون را در نظر بگيريد ،او ًال در ايان گفتماان جناون از پايش موجاود نيسات كاه
گفتمان سعی كند درباره آن سخن بگويد ،بلكه اين گفتمان در لحظهاي كه شروع به سخن گفتن دربااره جناون مایكناد ،جناون باه عناوان اباژه
گفتمانی

خلق میكند .ثانياً .گزاره هاي اين گفتمان همانقدر واقعی هستند ،كه خود جنون واقعی است .در اينجا واقعی بودن باه معنااي تاثيرگاذاري بار
رويههاي اجتماعی و برسازي حيات اجتماعی است .به عبارت ديگر در بيان فوكو مطابق با بودن  to beاست.
فوكو در اين مورد ،بر اين عقيده است كه« :گفتمان ها برآمده از عالمات هستند ،اما كاركردشاان از كااربرد ايان عالماات باراي نشاان دادناد و
برگزيدن اشياء بيشتر است .همين ويژگی است ،كه آنها را غير قابل تقليل به زبان ،سخن و گفتار میكند .بنابراين ،گفتمانها ،مجسم كننده معنی
و ارتباطات اجتماعی افراد است و از طريق آنها .جهان به صور مختلف ،درك میشود.
برخالف باور رايج ،كه در سالهاي اخير در كشورمان بر اثر استفاده ي مكرر و نابجا از اين واژه پديد آمده« ،گفتمان» باه هايو وجاه باه معنااي
گفتگو ،بحث ،مجادله ،تبادل افكاري و  ...نيست.
مفهوم گفتمان يا  discourseدر ساحت انديشه ي معاصر (كه در اين پژوهش نيز همين مفهوم از واژه ي گفتمان مد نظر است) براي نخستين
بار در نظريههاي زبانی و تحليلهاي ساختارگرايان ،در نيمه دوم قرن بيستم ،مطرح شد .يكی از اصالیتارين انديشامندانی كاه باه تحليال مفهاوم
گفتمان و مشتقات آن پرداخت ميشل فوكو ) (Michel Foucaultفيلسوف و منتقد فرانسوي بود.
اصطالح گفتمان از دههي 1914در علوم انسانی ،هنر ،و ادبيات كاربرد وسيعی يافت .تا پايان سدهي نوزدهم« ،گفتمان» به معناي نظام ارائهي بحث
در مورد مسألهاي خاص به كار میرفت و محدودهي آن تقريباً مختصر به نوشتار بود و تا حدودي به سبك بيان ) (Styleمربوط میشاد .در ايان معناا،
مثالً میتوان چنين گفت كه گفتمان فردوسی در شاهنامه گفتمانی حماسی -اسطورهاي ست و اين در واقع ،يعنی شيوهي بيان و سبك ادبای فردوسای
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چنين است ،اما معناي گفتمان منحصر به اين مفهوم نيسات؛ در زباان شناسای جدياد ،پاس از «لاويی فرديناان دو سوساور» (L. Ferdinand de
) ،Saussureگفتمان به معناي «كاربرد فرديِ زبان» يا فعليّت يافتن زبان به كار میرفت .امروزه ،در ساحت انديشهي معاصر و زبان شناسی ،از گفتمان
به عنوان «زمينه معنايی بحث» ياد میكنند و گفتمان را هم عاملی زبانشناسانه و هم مرتبط به شيوهي بيان شخصی مایدانناد كاه باه نظاام معناايیِ
زنجيره گزارهها شكل میدهد.
نويسااااااااندگان نظااااااااامِ تحلياااااا الِ گفتمااااااااان )Analysis

 ،(Discourseباااااااارخالف نااااااااوام چامسااااااااكی

) (Noam Chomskyو پيرواناش كه اولويت را به توصيف دانش ما از نظام دستوريِ جملهها و گزارهها

می دهند ،براي اصل ديگري اعتبار قايل شدهاند و آن اصل نهايی و زندهاي ست كه در هر ارتباط گفتاري و نوشتاري وجود دارد و باه جملاههاا
معنا میبخشد .اين اصل كه هم به عناصر غيرزبانی (دنياي كنشها و رخدادها) و هم به قاعدهها و قانونهاي زبان مربوط میشاود ،گفتماان نامياده
میشود.
به عبارت سادهتر ،گفتمان آن جوهرهي درونیاي است كه به مجموعهي مفاهيم و هنجارهاي يك ساحت معين ،معنا میبخشد.
گفتمان در آثار ميخائيل باختين ) (Mikhail Bakhtinو پيارواناش معناايی فارا زباانی دارد .بااختين تحليال زباانشناساانهي مساتقل از
واقعيتهاي عملی و اجتماعی را نادرست میداند .به گمان باختين و همفكراناش ،زمينهي اجتماعی ،بخشی جدايیناپذير از هر ارتباط كالمی است
و معناي گزارهها از راه فهمِ گفتمان ،يعنی ادراك موقعيت گوينده ،افق داللتهاي معنايی و ارزشای كاه گويناده در آن جااي دارد ،و شاكلگياري
تاريخی خود زبان قابل درك است .در اين معنا ،مثالً براي درك گفتمان شاهنامهي فردوسای تنهاا در نظرگارفتن ويژگایهااي درون زباانی كاافی
نيست؛ بلكه میبايد شا هنامه به عنوانی جزيی از يك كل در نظرگرفته شود؛ كليتی كه وضعيت اجتماعی ،ارزشهاي مرساوم در آن برهاهي خااصِ
تاريخی ،ساختارهاي سياسی ،نظام طبقاتی جامعه و  ...را دربرمی گيرد .شاهنامه به عالوه ي تمامی اين فاكتورها ،مجموعهاي را پدياد مایآورد كاه
همانا گفتمان مورد نظر است.
ميشل فوكو ،اما محدوده ي گفتمان را حتی از اين هم بسيار فراتر میبرد .به نظر فوكو ،گفتمان نقطه ي تالقی و محل گردهمايی قدرت و دانش
است:
«هر رشته ي خاص از دانش در هر دورهي خاصِ تاريخی مجموعهاي از قواعد و قانونهاي ايجابی و سالبی (پذيرناده و طردكنناده) را دارد كاه
معين میكند دربارهي چه چيزهايی میتوان بحث كرد ،و دربارهي چه چيزهايی نمیتوان وارد بحث شد.
همين قواعد و قانونهاي نانوشته -كه در عين حال بر هر گفتار و نوشتاري حاكماند« -گفتمان» آن رشته خاص در آن دورهي خااص تااريخی
هستند» (فوكو.)11 :1111 ،
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از اين عبارت دو نتيجه كلی میتوان گرفت؛ نخست اينكه گفتمان در واقع در بردارنده مجموعه ي بسترهايی اسات كاه از هنجارهااي جااري و
ساري در بطن نظامهاي زبانی و غيرزبانی تشكيل شدهاند و دوم اين كه هر گفتمان در ساحت آن رشته ي خاصی كاه بار آن داللات دارد و نياز در
محدودهي زمانی -مكانی خاصی ،معنا میيابد.

اين امر خود مؤيد وجود بسته هاي گفتمانی بسياري بر بسترهاي متفاوت تاريخیست .اينك پرسشی كه مطارح مایشاود ايان اسات كاه چاه
ارتباطی ما بين بستههاي گفتمانی وجود دارد؟ به عبارت ديگر ارتباط يا عدم ارتباطی كه بين گفتمانهاي گوناگون برقرار است براساس چه الگو ياا
الگوهايی شكل میگيرد؟
پاسخ اين پرسش ما را به سوي اصلیترين مفهومی كه اين پژوهش بر محور آن شكل گرفتهاست ،سوق میدهد.
پيشينة پژوهش
در باب پيشينة موضوع اين مقاله پس از بررسیهاي بسيار به نظر میرسد پژوهش مستقلی «دربارة بررسای گفتماان خيار و شارّ در شااهنامة
فردوسی» صورت نگرفته است ،امّا برخی از پژوهشگران به صورت گذرا اشاراتی به آن داشتهاند كه در يل به آن اشاره میشود:
الف) كتابها:
 «از رنگ گل تا رنج خار» از قدمعلی سرامی ،انتشارات علمی و فرهنگی ،چاپ پنجم1111 ،؛ كه بخش اعظمی از اين كتاب باه نقاد و تحليالانسانهاي اهورايی ،موجودات اهورايی و اهريمنی پرداخته است.
 «قلمرو ادبيّات حماسی ايران» از حسين رزمجو ،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعاات فرهنگای ،چااپ اوّل1111 ،؛ كاه نويسانده دربخشی از كتاب به سيمرغ اهورايی و انسان اهريمنی ،پرداخته است.
 «بررسی نمادها (مظاهر) شرّ در شاهنامة فردوسی» از رقيه اصغري پهناب محله ،پايان نامه كارشناسی ارشد ،دانشگاه مازندران به راهنماايی ومشاوره استادان علیاكبر باقري خليلی و رضا ستاري.1194 ،
ب) مقاالت
 «يگانگی و دوگانگی در شاهنامه و آيين مزديسنا» از ايرج مهركی و سارا عجلی؛ فصلنامة تخصصی زبان و ادبيات فارسی ،شماره .1191 ،12 «بنمايههاي تفكر و فلسفة زروانی در شاهنامة فردوسی» از معصومه كريميان؛ پژهشنامة ادب حماسی ،دورة  ،0شاماره  ،1پااييز و زمساتان ،1111صص.91-110
 « جنبة خير و شرّ و جاندارانگاري آب در شاهنامه» از فاطمه اسفندياري مهنی و خديجه خداياري؛ فصلنامة تخصصی مطالعات داستانی ،سالاول شماره اول ،پاييز .91
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 «نقد كهن الگويی ريشه دوگانگی اسطورهاي در شاهنامة فردوسی» از رضا ستاري و مرضيه حقيقی ،متنشناسی ادب فارسی ،دانشكدة ادبيّاتو علوم انسانی ،دانشگاه اصفهان ،سال پنجاهم ،دورة جديد ،سال ششم ،شماره (پياپی  ،)21بهار  ،1191صص .111-111
 «مطالعه تطبيقی خير و شرّ در نگارههاي خاوراننامه و شاهنامه» (با رويكرد نقد كهن الگاويی) از فتاناه محمادي و اعظام حااجحسانی؛ دوفصلنامه هنرهاي كاربردي ،شماره  ،0بهار و تابستان .1191
 واكاوي گزاره هاي نيك و بد در شاهنامه ،اديان ايران باستان و اسالم ،از عبدالرضا دانشور وزيري ،سايداحمد حساينی كاازرونی ،سايدمحمودسيدصادقی ،مطالعات ادبيات تطبيقی ،سال نهم ،شماره  ،10تابستان  ،1190صص.91-141
بحث و بررسي
كيومرث
كيومرث و دورة وي ،دورة «نخستينهها» است .حتی دورة وي ،نخستين دوره اي است كه جدال ميان پادشاهان و اهريمنان آغاز میشود .يگاناه
دشمن كيومرث «اهريمن» است:
«بااااه گيتاااای ،نبااااودش كساااای دشاااامنا»

مگاااااار در نهااااااان ريماااااان آهرمنااااااا»
(فردوسی)11 :1111 ،

اهريمن « در جايگاه شرارت يا جايگاه بدترين انديشه اقامت دارد و گويند كه ديوان «زادههاي هدف بد» هساتند .اهاريمن دياو دياوان اسات...
نادانی و زيانرسانی و بینظمی ،ويژگیهاي اهريمن اند ...هدف او هميشه نابود كردن آفارينش اورمازد اسات ...هماان گوناه كاه اورمازد زنادگی را
می آفريند ،اهريمن مرگ را به وجود میآورد؛ در برابر تندرستی ،بيماري را و در برابر زيبايی ،زشتی را ايجاد میكند .همهي بيماريهااي ماردم باه
تمامی از اهريمن ناشی میشود» (هيلنز.)12 :1111 ،
كيومرث «پسر خوبروي و نيرومند و نامجو به نام سيامك دارد و در مقابل ،اهريمن پسري ديوگونه ،بدساگال و گارگ صافت دارد كاه نسابت باه
سلطهي گيومرث و سيامك رشك میبرد» (آموزگار« .)04 :1110 ،حسد» كه از جنبههاي زشت اخالقی است از اهريمن نشأت میگيرد« .شخصيت شرّ
منفی است .هدف او خراب كردن و فاسد كردن و بد شكل كردن است ...هر چه در انسان و در جهان هراسانگيز است ،چه بدي جسمانی و چه اخالقی،
كار
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اهريمن است» (هينلز .)10 :1111 ،در واقع در داستان «كيومرث» با دو نوع ديو روبهرو هستيم :الف) ديو مرئی كه در اين داساتان «خاروزان» ناام
دارد و ب) ديو نامريی كه همان «حسادت» است و منشأ حمله ي خروزان نيز همين عامل بوده .حتی در متاون پهلاوي و در اوساتا نياز دياوي باه ناام
«رشك» ،به چشم میخورد« :به مفهوم حسد ،ديوي است كه كينه و بد چشمی میآورد» (آموزگار.)02 :1110 ،
در داستان كيومرث .با آن كه ديو و اهريمن هستی دارند ،ولی چون قلمرو آنان از قلمرو كيومرث جداست ،لذا كيومرث از وجود اهريمن بیخبر
است و آمادگی مبارزه با او را ندارد .اولين حمله به قلمرو كيومرث ،كه نماد خير و نيكی و آفريدة اهورامزداست ،از طرف اهريمن صورت میگيارد و
در اين حمله كيومرث شكست میخورد و فرزند او ،سيامك كشته میشود:
«ساااااايامك بيامااااااد ،برهنااااااه تنااااااا

برآويخااااااات باااااااا پاااااااور آهرمناااااااا

بااااازد چناااااگ واروناااااه دياااااو ساااااياه

دو تااااااا اناااااادر آورد باااااااالي شاااااااه

فكنااااد آن تاااان شاااااهزاده بااااه خاااااك

بااااه چنگااااال ،كااااردش كمرگاااااه چاااااك

ساااايامك بااااه دساااات خااااروزان ديااااو

تباااه گشااات و ماناااد انجمااان بااایخاااديو»
(فردوسی)20 :1111 ،

كشته شدن سيامك سبب شروع جدال و ستيز بين نماد نيكی ،يعنی انسان ها .باا اهاريمن ،كاه در ايان دوره شاكل ناامريی و ناشاناخته دارد،
می شود .پيروزي شرّ بر خير يعنی اهريمن بر كيومرث موقتی و زودگذر است ،زيرا كيومرث با بسيج كردن همة حيوانات به فرمانادهی هوشانگ باه
اهريمن حمله میكند و هوشنگ ديو پليد «خروزان» را میكشد و انتقام خون سيامك را از او میگيرد:
جهااااان كاااارد باااار ديااااو نسااااتوه تنااااگ
«بيازياااد ،چاااون شاااير ،هوشااانگ چناااگ
كشااااااايدش ساااااااراپاي ،يكسااااااار دوال

سااااااپهبد بريااااااد آن ساااااار ناهمااااااال

ساااااااپاهی ددو دام و مااااااارغ و پاااااااري

سااااااپهدار بااااااا كااااااين و گناااااادآوري

باااااه هااااام برفتادناااااد هااااار دو گاااااروه

شااااااادند از ددو دام ،دياااااااوان ساااااااتوه
(همان)21 :

اما اين امر سبب تباهی كامل اهريمن و نيروهاي اهريمنی نمیشود و پيروزي خير بر شرّ نيز موقتی و ناپايدار است.

هوشنگ
به روايت شاهنامه ،هوشنگ در نبرد با يك مار ،موفق به كشف آتش میشود .در اين داستان مار كه در فرهنگ ايرانی به عنوان نشاانه تااريكی و ظلمات
به كار میرود .نمادي از اهريمن است كه ويژگیهاي شرّ در آن تعبيه شده و شايد همين مار باشد كه در دورة آتی ،باا بوساة اهاريمن بار دو كتاف ضاحّاك
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ظاهر میشود ،اما اين كه مار نمادي از اهريمن باشد ،تازگی ندارد .به گونهاي كه در يورش دوم اهريمن به جهان ،اهريمن در مرحلاه اي «باه شاكل مااري از
بخشی از آسمان كه در زير زمين قرار دارد ،بيرون میپرد و بر زمين میجهد .زمين تاريك میشود و آفريادگان ساهمناك بار روي زماين رهاا مایشاوند و
پليدي چنان همه جا را فرا میگيرد كه حتی نوك سوزنی از زمين از آلودگی بر كنار نمیماند» (آموزگار .)01 :1110 ،فردوسی نيز مار را به تمامی هماراه باا
خصوصيات منفی و تيره توصيف میكند:
«يكاااای روز شاااااه جهااااان سااااوي كااااوه

گاااذر كااارد باااا چناااد كاااس هااام گاااروه

پديااااااااد آمااااااااد از دور چياااااااازي دراز

ساااايه رنااااگ و تيااااره تاااان و تيااااز تاااااز

دو چشااام از بااار سااار چاااو دو چشااامه خاااون

زدود دهاااااانش جهاااااان تيااااارهگاااااون»
(فردوسی)109 :1111 ،

حمله به مار ،هوشنگ را به سوي كشف حقيقتی روشنگر يعنی آتش ،كه تجلی اهورمزداست ،رهنمون مای شاود .آتاش نياز يكای از نيروهااي
اهورايی در نبرد با اهريمن ،و مورد احترام ايرانيان بوده است و حتی «ايزدي است كه او را پسر اورمزد به شمار آوردهاند و آتش روشن نشانهي مرئی
حضور اورمزد است» (آموزگار .)12 :1110 ،آتش نيز در اساطير ايرانی داراي سابقهي اهريمن ستيزي است كه بر سرِ گرفتن فرّ با ضحاك میجنگد.
در اوستا ،و ساير كتب پهلوي ،كر شده كه هوشنگ ،ديوان را منكوب و مقهور كرده و دو بهره از ديوان مازندرانی ،كه خطرناكتارين دشامنان
ايران در شاهنامه هستند ،را كشته است« :هوشنگ در دورانهاي ق ديم فرمانرواي هفت اقليم بود .او بر مردمان و دياوان حكمرانای مایكارد .هماة
جادوگران و ديوان از برابر اوي گريختند .در مازندران ديوان و جادوگران بسياري جايگزين بودند كه دو سوم آنان به دست هوشنگ دلير كشته شد»
(هينلز .)09 :1111 ،در واقع در داستان هوشنگ ديوان به صور ت مرئی نمود دارند و براي همين اهريمن به صورت ماري در برابار هوشانگ ظااهر
میشود.
در كل دورة پادشاهی هوشنگ دورة آرامش و تسليم شرّ در برابر قدرت اهورايی هوشنگ است.
ساااااپهدار باااااا كاااااين و آگناااااد آوري...
سپاهی ددو دام و مرغ و پري
باااااه هااااام برفتادناااااد هااااار دو گاااااروه

شااااااادند از ددو دام ،دياااااااوان ساااااااتوه

بيازيااااد چااااون شااااير ،هوشاااانگ چنااااگ

جهااااان كااااود باااار ديااااو نسااااتوه تنااااگ

كشااااااايدش ،ساااااااراپاي يكسااااااار دوال

سااااااپهبد بريااااااد آن ساااااار ناهمااااااال
(فردوسی)21 :1111 ،

تهمورث
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بعد از هوشنگ ،پسر او ،تهمورث ،بر تخت شاهی تكيه زد .نكتة جالب توجّه در داستان تهمورث اين اسات كاه فردوسای ،تهماورث را باا لقاب
«ديوبند» میخواند ،آن جا كه میگويد:
«پساااار بااااد ماااار او را يكاااای هوشاااامند

گرانمايااااااااه تهمااااااااورث ديوبنااااااااد»
(همان)29 :

اين شايد براعت استهاللی بر اعمال تهمورث باشد ،زيرا چنان كه گفته شده او بر ديوان مستولی بوده و در «نبرد با شار ،اهاريمن را باه شاكل
اسبی در آورد و به مدتی سی سال سوار بر او گرد جهان گشت» (هينلز .)09 :1111 ،در ادامه تهمورث ازا عزم خود باراي جادا كاردن خاوبیهاا و
بديها و كوتاه كردن دست ديو از جهان سخن راند.
«جهااااان از بااااديهااااا بشااااويم بااااه راي

پاااس آنگاااه كااانم در كيااای گااارد پااااي

زهرجاااااي كوتااااه كاااانم دساااات ديااااو

كاااه مااان باااود خاااواهم جهاااان را خاااديو»
(فردوسی)29 :1111 ،

در واقع تهمورث هم بر ديوان مرئی و هم بر ديوان نامرئی .يعنی همان خصايص مذمومی كه در وجود آدمی ريشه دوانيدهاند ،سيطره میياباد و
خوبیها را از چنبرة اهريمن می رهاند .تهمورث با ياري دستور پاك خود ،شهرسب ،در ستيز با ديوان نامرئی پيروزي را نصيب خود میكند .در واقع
می توان شهرسب را تجلی بهمن (وهومنه) يكی از امشاسپندان اهورمزدا كه تقريباً نقش مشاور او را دارد ،دانست؛ زيرا اوست كه «انديشة نيك را باه
هن آدميان می برد و ايشان را به سوي آفريدگار رهبري میكند» (آموزگار .) 11 :1110 ،شهرسب نيز چون وهومنه ،راه نيكی را باه پادشااه نشاان
میداد:
«همااااه راه نيكاااای نمااااودي بااااه شاااااه

هماااااه راساااااتی خواساااااتی پايگااااااه»
(فردوسی)14 :1111 ،

در نتيجة اندرزهاي شهرسب ،وجود شاه از هر گونه بدي پالوده میشود كه در اين جا نيز در ستيزي درونی كه ميان خير و شر صورت میگيرد،
پيروزي با خير است .در واقع «خوب و بد واقعيت هاي متضادند؛ همان گونه كه تااريخی و روشانی ،ياا زنادگی و مارگ ...خاوب و باد نمایتوانناد
همزيستی داشته باشند .آنها همديگر را نابود میكنند» (هينلز.)11-19 :1111 ،
جمشيد
در زمان حكومت جمشيد همة جهان بنده و ر هی او هستند ،زمانه از جنگ آسوده است .اوست كه نظام جامعه را منسجم مایساازد و طبقاات
اجتماعی را شكل میدهد .روزگار جمشيد ،روزگار شادي مطلق و بیمرگی است:
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«چنااين سااال ساای صااد هماای رفاات كااار

نديدناااااد مااااارگ انااااادر آن روزگاااااار»
(فردوسی)11 :1111 ،

جمشيد تنها شخصيت نيمه خدايی شاهنامه است « .جمشيد موجودي جاويدان است و اگر چه در شمار خدايان نيست ،ولی با آنهاا براباري و
همسري دارد و در روشنی مطلق آسمانی زندگی میكند و به آدميان عمر دراز می بخشد و اگر آدميان به او شير چرب و پر از روغن هديه كنناد ،او
نيز بديشان زندگی درازي ميان جانوران خواهد بخشيد» (صفا.)020 :1119 ،
دوران فرمانروايی جمشيد ،حكومت اهورايی است و از شرّ و اعمال او كه عبارت است از ايجاد فساد ،ضارر ،نقصاان ،شارارت و پليادي ،باه دور
می باشد .دشمنان اهريمن يعنی ديوان مرئی مطيع و فرمانبر اويند .حكيم توس در داستان جمشيد آشكارا در دو جا به فرماانبرداري دياوان اشااره
میكند:
«زمانااااااااه باااااااار آسااااااااود از داوري

بااااه فرمااااان او ديااااو و ماااارغ و پااااري»

«از رناااااج و ز بدشاااااان نباااااود آگهااااای

(فردوسی)11 :1111 ،
مياااان بساااته دياااوان باااه ساااان رهااای»
(همان)11 :

ديوها به دستور جمشيد شروع به ساختن خانه ،ساختمان ،گرمابه ،كاخ و ايوان كردند .آنها تا بدان جا تحت سيطرة جمشيدند كه حتی تخات
جمشيد را حمل می كنند .اما ظرفيت وجودي جمشيد بسيار اندك تر از آن است كه شايستگی اين آرامش و وفور نعمت را داشته باشد ،باه هماين
دليل او منی میكند و «به روايت شاهنامه همان گناه

قديمی تفرعن و خود -خدا پنداري بود كه از شهرياران سر میزند و به گفتهي اوستا (زامياديشت ،بناد  )11جمشايد دروغ گفات و دهاان باه
سخن ناراست آلود و اين در آيين مهر كه خداي راستی و پيمان است ،گناهی است بزرگ و از اسباب تباهی شاهان» (مؤ ن.)22 :1119 ،
زيااااازدان بپيچياااااد و شاااااد ناساااااپاس»
«مناااای كاااارد آن شاااااه ياااازدان شااااناس
(فردوسی)11 :1111 ،
منی كردن جمشيد سبب از دست دادن فرّه ايزدي میشود و او در سه نوبت فرّه را از دست مایدهاد و از قلمارو روشانايی و اهاورايی باه قلمارو تااريكی و
اهريمنی فرو میغلتد .در اين جا باز تقابل دو نيرو را به وضوح میبينيم كه هرگز با يكديگر همزيستی ندارند .به محض ورود تااريكی در وجاود جمشايد ،ناور كاه
نشان اهورايی او بود از او میگريزد:
«چاااو ايااان گفتاااه شاااد فا ارّ يااازدان از اوي

بگشااات و جهاااان شاااد پااار از گفااات و گاااوي»
(همان)11 :
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در واقع در اين داستان با حضور شرّ نامرئی مواجه هستيم كه به صورت صفت ناپسند كبر و غرور نمود پيدا میكند« .در ايان داساتان دشامن
شاه ،درونی است ،برونی نيست .سپاه و لشكر ديو يا مردم عامی هجوم نياورده اند .هم اوست [جمشيد] كه پرچم عصيان برداشته و به جنگ خداوند
رفته و كوس لمنالملك زده است» (رضا .)22 :1110 ،بدين سان دوران طاليی حكومت جمشيد به پايان میرسد .ماردم و لشاكريان از او روي بار
میتابند و در جستجوي شاهی نو ،ضحاك را سزاوار تخت كيان میبينند .ضحاك به ايران میآيد و تاج بر سر مینهد و سرانجام نيز پس از صد سال
آوارگی ،جمشيد ،را با اره به دو نيم میكند:
«بااااه ارّه ماااار او را بااااه دو ناااايم كاااارد

جهاااااان را از او پااااااك بااااایبااااايم كااااارد»
(فردوسی)11 :1111 ،

فريدون
فريدون «در اسطورههاي ايران ،نماد تبلور يافتن انديشههاي پاك اهورايی جامعه است» (سيف .)12 :1114 ،عصر فريادون «ناه خيار مطلاق و
بهشت است و نه شرّ مطلق و دوزخ ،بلكه چونان طبيعت حيات آدمی آميزهاي از خير و شر و ستيز ميان اين دو وجه است .عصر فريدون عصر ستيز
است .ستيزي كه از آغاز اين عصر در مقابلهي فريدون با ضحاك شروع می شود هم به زودي در دو دستگی پسران فريدون و سپس در نيماهي دوم
هزاره در

پيكارهاي عصر پهلوانان ادامه میيابد» (مؤ نی .)20-21 :1119 ،فريدون مانند دوران خود دو قطبی است ،يعنی هم خير از اوسات و هام شارّ.
چرا كه هم ايرج ،نماد خير ،و هم سلم و تور ،نمادهاي شرّ ،فرزندان او بودند .از سوي ديگر میتوان گفت شاهرناز دو چهارهي متفااوت دارد؛ او هام
نماينده ي خير است؛ زيرا كه در دخت شاه است و هم نمايندهي شرّ ،چرا كه مادر دو فرزند شرّ ،سلم و تور ،است .در مقابل ارنواز نيز نمايندهي خير
است.
فريدون براي اين كه جدال بين خير و شرّ را از ميان بردارد ،بر آن است تا براي پسران خود سه خواهر از خانوادهي پادشاهی بيابد؛ زيارا حاس
میكئند اگر از پدر و مادر جداگانهاي باشند ،ميان آنها اختالف در خواهد گرفت .تا اين كه در يمن نشانی از سه دختر با ويژگیهاي فوق میيابند.
اما سرو ،شاه يمن ،نيز نمادي از شرّ میباشد ،چرا كه اين كار فريدون را به منزلهي دامی میداند:
بگسااااااترد پيشاااااام يكاااااای خااااااوب دام»
«فريااااادون فرساااااتاد زي مااااان پياااااام
(فردوسی)12 :1111 ،
گويی ديو اكومن (اكهمنه) كه «نمادي است از بدانديشی و آشتیناپذيري» (آموزگار .)11 :1110 ،بر وجود او سيطره يافته است .از سوي ديگار
سران آزمودهي يمن كه سرو را به ايستادگی در برابر فريدون ترغيب مینمايند نيز نمايندهاي از شرّ هستند:
گشااااادند يااااك يااااك بااااه پاسااااخ زبااااان
«جهااااااااان آزمااااااااوده دالور سااااااااران
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كااااه مااااا همگنااااان اياااان نبيناااايم راي

كااااه هاااار باااااد را تااااو بجنباااای زجاااااي»

(فردوسی)12 :1111 ،

در آخر مشاوران شاه يمن براي شكست دادن پسران فريدون تصميم میگيرند آنان را بيازمايند تا در اين آزمون شكست بخورند يا به عبارتی ،نماد
خير ،شكست بخورد .در ماجراي آزمودن پسران فريدون« ،سرو» بار ديگر در قالب شرّ و به عنوان جادوگري نمود پيدا میكند:
بياراساااااااااات آرايااااااااااش جااااااااااادوي
«بااااارون آماااااد از گلشااااان خساااااروي
باااااارآورد ساااااارما و باااااااد دمانباااااادان

تااااااا ساااااار آرد باااااار ايشااااااان زمااااااان»
(همان)10 :

عمل اهريمنی سرو يادآور عمل «مكلوس يا مركوس» است .او «ديوي است كه سرما و زمستان سخت را در پاياان هازارهي اوشايدر باه وجاود
خواهد آورد» (آموزگار .) 01 :1110 ،امّا هم چنان كه اوشيدر بر اين ديو غلبه خواهد يافت ،پسران فريدون نيز:
نكااااارد اياااااو سااااارما بديشاااااان نگااااااه»
«باااااارآن بنااااااد جااااااادو ببسااااااتند راه
(فردوسی)10 :1111 ،
با اين آزمايشها ،سرو علیرغم ميل باطنی نقاب رضايت به چهره میزند و به زبان بیزبانی به شكست خود در برابر خير اقرار میكند.
فريدون سپس به آزمودن پسران خويش می پردازد تا سره را از ناسره ،خوب را از بد تشخيص دهد .او خود را به شكل اژدها در مای آورد .ايان،
امر شگفت ی است كه موجودي اهورايی كه نمادي از خير است به صورت اژدها كه با اهريمن و آتش كامی ارتباط دارد ،ظاهر شود .شايد ايان عمال،
تمهيدي است بر عمل شرورانهي فريدون كه با تقسيم ناعادالنه ي خود تخم كينه و حسادت را در ميان فرزندان خود كاشت .از ايان زماان باه بعاد
فرزندان فريدون در دو جبهه قرار میگيرند؛ سلم و تور كه ديو آز و رشك در وجود آنها ريشه دوانيده است در جبههي شرّ قرار میگيرند و ايرج در
جبههي خير .دوباره جدال خير و شرّ شروع میشود .سلم و تور كار فريدون را عملی اهريمنی میپندارند ،آن جا كه به زبان فرستاده میگويند:
نكااااردي بااااه بخااااش اناااادرون راسااااتی»
«نجساااااتی جاااااز از كاااااژي و كاساااااتی

و در ادامه قصد خود را براي نابودي خير بيان میدارند:
«فااااااااراز آورم لشااااااااكري گاااااااارز دار

از ايااااااران و اياااااارج باااااار آرم دمااااااار»
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(فردوسی)14 :1111 ،
فريدون عمل فرزندان خويش را به اهريمن نسبت میدهد .سپس پيام پسران را با ايرج در ميان میگذارد و او را به نبارد و ايساتادگی در برابار
برادران دعوت می كند .اما ايرج كه سراسر خير و نيكی است ،گذشت و صلح را بر میگزيند .او خواهان آن است كه كدورتها را بزدايد و بارادران را
به شاهراه نيكی برگرداند .خير به سوي شرّ

میرود تا آنها را به صلح دعوت كند ،اما گويی ديو خشم و آز و اكومن كه نماد آتشیناپذيري است ،دست در دست هم دادهاند تا قواي اهورايی
را از ميان بردارند؛ «زيرا حق به همان اندازه كه محور اتحاد میشود ،ضد حق را نيز به مقاومت در برابر خود بر میانگيزد» (رستگار فساايی:1111 ،
 )100و عاقبت نيز ايرج ،نماد خير را از ميان بر میدارند و دوباره غلبهي شرّ و ستيز بين خير و شرّ تداوم میيابد.
فريدون نخستين كسی است كه در صدد ديدن سراسر جهان عصر برآمده است .يكی از دو سه نمونهي برتر دادگري در شاهنامه است ،چنانكه
حتی براي سه پسرش طالب سه دختر است كه از هر جهت يكسان باشند:
باااااه بااااااال و ديااااادار هااااار ساااااه يكااااای

كاااااااه ايااااااان را ندانناااااااد از آن انااااااادكی
(فردوسی)12 :1111 ،

كاووس
از ديگر مواردي كه خير و شرّ در تقابل هم قرار میگيرند ،اين است كه ديوي كاووس را میفريبد تا به بهانة آشكار كردن راز خلقت به آسمانها
برود و در اين راه نابود شود .ديوي خود را به شكل جوانی در میآورد و نزد كاووس میرود و به بهانة مذكور او را میفريبد.
كاووس فريب میخورد و افراد را می فرستد تا شب هنگام از كنام عقاب چند جوجه بگيرند و بزرگ كنند وقتی عقابها بزرگ شدند آنها را باه
چهار گوشه تخت بست و روبرويشان گوشت بره گذاشت تا عقاب به پرواز در آيند ،عقابها پر كشيدند و كاووس را به آسامان بردناد ولای پاس از
مدتی خسته شدند و در آمل ،كاووس را در بيشهاي به زمين انداختند.
يكاااای ديااااو دژخاااايم باااار پاااااي خاساااات

چنااين گفاات كاااين نغااز كاااري مراساات...

بيامااااد بااااه پيشااااش ،زمااااين بوسااااه داد

يكاااای دسااااتة گاااال بااااه كااااااوس داد

چنااااين گفاااات كااااز بخاااات زيباااااي تااااو

همااای چااارخ گاااردان باااود جااااي تاااو...

چااااااه دارد هماااااای آفتاااااااب از تااااااو راز

كاااه چاااون گاااردد انااادر نشااايب و فاااراز؟

چگوناااه اسااات مااااه و شاااب و روز چيسااات؟

بااار ايااان گاااردش چااارخ ،سااااالر كيسااات؟

دل شااااااااه از آن دياااااااو بياااااااراه شاااااااد

روانااااااش از انديشااااااه كوتاااااااه شااااااد
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(فردوسی)119-111 :1111 ،

نكتة قابل توجه در اين گفتمان اين است كه كاووس (عامل خير) در گفتمانهاي ديگر ،در اين داستان دستيار افراسياب (نماد شر) میشود و از
دادن نوشدارو به سهراب سر باز می زند تا اوضاع به نفع شر تمام شود .سهراب از مادر زاده میشود و رشد میكند و روزي از مادر میپرسد كاه مان
فرزند چه كسی هستم:
باااااار مااااااادر آمااااااد بپرساااااايد از اوي

باااادو گفاااات گسااااتاخ بااااا ماااان بگااااوي

كااااه ماااان چااااون زهمسااااايگان برتاااارم

هماااای بااااه آساااامان اناااادر آيااااد ساااارم

زتخاااااام كاااااایام و از كاااااادامين گهاااااار؟

چاااه گاااويم چاااو پرساااند ناااام پااادر؟...

باااادو گفاااات مااااادر كااااه بشاااانو سااااخن

باااادين شااااادمان باااااش تناااادي مكاااان

تااااااو پااااااور گااااااو پيلااااااتن رسااااااتمی

زدسااااااااتان سااااااااامی و از نيرماااااااای
(همان)110-121 :

افراسياب سران زيادي به سهراب میدهد و به سران میگويد كه راز را نهان داريد:
گزياااااده ساااااپاهی بديشاااااان سااااااپرد
ده و دو هاااااااازار از دليااااااااران كاااااااارد
باااااه گاااااردان لشاااااكر ساااااپهدار گفااااات

كااااه اياااان راز بايااااد كااااه مانااااد نهفاااات
(همان)104-101 :

دستياران خير و شرّ ،دست به دست هم دادند تا پدر و پسر با گفتگويی تقريباً طوالنی با يكديگر ستيز كنند و پدر با ترفند ،پاارة جگار خاود را
نادانسته بردريد:
خااااااام آورد پشااااااات دليااااااار جاااااااوان

زماناااااااه بياماااااااد نباااااااودش تاااااااوان

زدش باااار زمااااين باااار ،بااااه كااااردار شااااير

بدانساااات كااااه او هاااام نمانااااد بااااه زياااار

ساااابك تيااااغ تيااااز از ميااااان بركشااااايد

بااااار شاااااير بيااااادار دل بااااار درياااااد
(همان)111-194 :

خالصه مصداق كاملی از تلوّن احوال است ،به قول معروف گاهی از سوراخ سوزن رد میشود و گاهی از دروازه نمیگذرد ،كه اين البته عيبی بر شااه
است كه بايد شخصيّتی استوار داشته باشد .به همينسان وضع مملكت تابع وضع اوست ،خواه خوب و خواه بد .گاهی ماردم از دساتش باه ساتوهاناد و
گاهی هم آسوده و خوشنود .به زنی گرفتن دخت شاه هاماوران ماية چه شوربختیها و كينكشیها كه نمیشود .البته در ايام ازدواج هم مثل ديگر موارد
به راهنمايی سودابه كه او را از توطئة پدرش آگاه میكند گوش نمیكند و باز آن وضع خفتبار را براي خود میخرد .و امّا تزلزل
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او هم حيرتانگيز است چنان كه در ماجراهاي سودابه و سياوش با سسترايیِ هر چه تمامتر چشم به دهان سودابه و سياوش مایدوزد و مياان آن
دو در نوسان است .وقتی هم كه نمیتواند حق را به پسر ندهد زيبايی و حركات دالرا و فتنهانگيز سودابه پايش را سست میكند .سبب رنجاش ساياوش
از او نيز همين است .كاوس قدرت آن ندارد كه قضايا را به سود اين يا آن طرف فيصله دهد و به اصطالح يا رومی روم و يا زنگی زنگ باشد .فردوسای در
ضمن داوري در باب ماجراي سودابه روي به خواننده میكند و با گفتن اين بيت او را نيز به داوري میخواند:
چاااااه دانااااای تااااااو اي كااااااردان اناااااادرين؟
چاااااه گوياااااد دريااااان ماااااردم پااااايشباااااين؟
(فردوسی)111 :1111 ،
اسفنديار
گشتاسب پس از كاميابی ،وعدة پيشين خود را در سپردن تاج و تخت به اسفنديار از ياد میبرد .اسفنديار از پدر میخواهد ،پيمان خويش را به
جاي آورد؛ اما گشتاسب كه به پادشاهی خود دل بسته است ،به چارهجويی به جاماسب متوسل میشود.
جاماسب طالع اسفنديار را می نگرد و مرگ زود هنگام اسفنديار را در زابل و به دست رستم زال پيشگويی میكند و میگوياد .حتای پادشااهی
ايران به اسفنديار سپرده شود ،باز هم وي را از اين سرنوشت ،گريزي نخواهد بود .ايان آگااهی ،گشتاساب را باه بيراهاه مایكشااند و از اسافنديار
می خواهد ،رستم را دست بسته به درگاه او بياورد تا تخت شاهی را به او بسپارد .ياد كرد اسفنديار از جانفشانیهاي رستم .پاسخی جز پافشاري پدر
در اجراي فرمان ندارد .اسفنديار می داند كه گشتاسب از اين فرمان ،مرگ او و حفظ پادشاهی خاود را مایخواهاد .كتاايون باا ياادآوري بخشای از
دالوري هاي رستم ،نبرد با پهلوانی چون او را در آيين دادگري ناپسند میشمرد و فرزند خود را به زاري از رفتن به سيستان بار حاذر مایدارد ،اماا
اسفنديار ،سخنان مادر را ناديده میگيرد و شبگير با سپاهی به سوي زابلستان حركت میكند و در دو راهی زابل و دژگنبدان ،شتر از رفتن به سوي
زابل سر می پيچد و اسفنديار اين را به فال بد میگيرد .به دستور اسفنديار ،شتر را سر میبرند .تا شومی اين كار به خودش برگردد .كااروان پاس از
سپردن راه در ساحل هيرمند خيمه میزند.
اسفنديار بر آن می شود .تا پيكی خردمند به نزد رستم بفرستد؛ از اين روي بهمن را به نزد رساتم رواناه مایكناد ،تاا از او بخواهاد باه فرماان
گشتاسب گردن نهد .بهمن كه از فراز كوهی به نظاره ايستاده بود ،با ديدن برزو باالي تهمتن

از چيرگی او بر اسفنديار بيم میكند و سنگی سترگ به سوي رستم می غلتاند ،تا با كشتن او ،رنج اسفنديار را كم كند ،اماا رساتم بایآنگاه از
جاي بجنبد با پاشنهي پا سنگ را دور میكند.
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بهمن پيام پدر را میگزارد ،رستم به سوي هيرمند میتازد .جايگاه اسفنديار را می بيند .اسفنديار باا ديادن رساتم او را باه ساراپردة خاود فارا
میخواند و از او می خواهد ،خود بند بر پاي نهد و با او نزد گشتاسب بيايد و با او پيمان میبندد با رسيدن به پادشاهی ،خود بند از پااي رساتم بااز
خواهد كرد .رستم بند بر پاي را ننگ میدارد .اسفنديار میكوشد با كوچك شمردن رستم او را به خشم آورد ،اما رستم با آرامش او را اندرز میدهد
كه از ياد نبرد ،شاهان كيانی ،پادشاهی از خاندان رستم يافتهاند.
سحرگاه ،رستم پيش از اسفنديار آمادهي نبرد میشود .اسفنديار در شگفت از زنده ماندن او ،به پشوتن میگويد ،هماناا زال باه نياروي جاادو،
رستم و رخش را به زندگی باز آورده است ،اما رستم قبل از آن ،هماورد را به دادار زردشت و دين بهی سوگند میدهد كه دست از ستيزهجاويی بار
دارد و به ميهمانی سرافرازش كند و وعده میكند كه پس از پيشكش كردن ه داياي بسيار ،خود هم عنان با او به نزد گشتاسب خواهد آمد و فرمان
پادشاه را ،اگر چه كشتن و بند كردن باشد ،گردن خواهد نهاد ،اما سخنان رستم در اسفنديار نابخرد مغرور در نمیگيرد .ناگزير رستم نيز تيار را در
كمان میگذارد ،سپس آن تير گز را از چلة كمان به دست سرنوشت رها میكند .تير در چشم اسفنديار می نشيند و او را بر خاك مینشاند.
در فضاي گفتمانی اين آوردگاه ،هر دو طرف نبرد از مظاهر خيرند ليك هر كدام از دو نيمة خوب و بد تشاكيل مایشاوند .نيماة روشان و اهاورايی
اسفنديار مبلّغ دين زرتشتی بودن و شاهزاده بودن اوست ،امّا نيمة تاريك و اهريمنی او خواهان تاج و تخت بودن پدر ،گشتاسب است .باه زباانی ديگار،
وجود اسفنديار از منِ روشن و ديگري تاريك تشكيل می شود در طرف ديگر ستيز ،جهان پهلوان رساتم اسات كاه وجاود او نياز دو پااره اسات ،نيماة
درخشان و تاجبخش بودن و حامی شاه و وطن بودنش است و نيمة تار وجود او ،اطاعت نكردن از فرمان شاه و شاهزاده است با توجّه به اين كه پادشاه را
ايرانيان خليفة خدا روي زمين میدانستند و اطاعت محض از او را برخود واجب میديدند ،ليك رستم چنين نمیكند .رستم ناخواسته با او میجنگاد در
روز اول جنگ هر دو زخمی و خسته از جنگ بر میگردند شب هنگام سيمرغ راز رويين تن بودن اسفنديار را به او میگويد و برمال میكند كه چشامان
اسفنديار ،پاشنه آشيل اوست .صبح فردا رستم تير گز را در كمان میكند و بر چشم او میزند و شاهزادة جوان را از پاي در میآورد:
نيايااااااد هماااااای پاااااايش اساااااافنديار
بدانساااات رسااااتم كااااه البااااه بااااه كااااار
كمااااااان را بااااااه زه كاااااارد و آن تيرگااااااز

كاااااااه پيكاااااااانش را داده باااااااود آب رز

هماااای رانااااد تياااار گااااز اناااادر كمااااان

ساااار خااااويش كاااارده سااااوي آساااامان

هماااای گفاااات كاااااي پاااااك دادار هااااور

فزايناااااااادة دانااااااااش و فاااااااارّ و زور

هماااای بيناااای اياااان پاااااك جااااان ماااارا

تاااااااوان مااااااارا هااااااام روان مااااااارا

كااااه چناااادين بپاااايچم كااااه اساااافنديار

مگاااااار ساااااار بپيچانااااااد از كااااااارزار

تااااو داناااای كااااه بيااااداد كوشااااد هماااای

هماااای جنااااگ و مااااردي فروشااااد هماااای
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بااااه باااااد افاااارة اياااان گناااااهم مگياااار

تااااااويی آفرينناااااادة ماااااااه و تياااااار...

تهماااااتن گاااااز انااااادر كماااااان راناااااد زود

بااار آن ساااان كاااه سااايمرغ گفتاااه باااود

بااااازد تيااااار بااااار چشااااام اسااااافنديار

ساااايه شااااد جهااااان پاااايش آن ناماااادار

خااااااام آورد بااااااااالي سااااااارو ساااااااهی

ازو دور شااااااااد دانااااااااش و فرّهاااااااای
(فردوسی)1110-1119 :1111 ،

در تقابل بين رستم و اسفنديار ،كه هر دو نماد خير هستند و سايه واري از تاريكی و بدي نيز در وجودشان يافت میشود ،دو نكتاه را مایتاوان
مهم تلقی كرد .يكی اين كه رستم بارها پيش از جنگ ،به اسفنديار پند و اندرز میدهد تا او را از نبرد منصرف كند ،ولی اسفنديار با وجود ايان كاه
میداند نبرد با رستم به مرگش منجر میشود ،ولی هم چنان اصرار به نبرد دارد و از سوي ديگر آگاه است كه گشتاسب ،تنها براي حفظ تاج و تخت
خويش ،اسفنديار را به جنگ با رستم برانگيخته است .و رستم نيز اين موضوع را يادآوري میكند امّا انگار سرنوشت محتوم است و اسفنديار چارهاي
در برابرش ندارد:
تاااااااارا سااااااااال برنامااااااااد از روزگااااااااار

نااااااااادانی فرياااااااااب باااااااااد شاااااااااهريار

تااااااو يكتااااااا دلاااااای و نديااااااده جهااااااان

جهانباااااان باااااه مااااارگ تاااااو كوشاااااد نهاااااان

گاااار اياااادون كاااااه گشتاسااااب از روي بخااااات

نياباااااد همااااای سااااايري از تااااااج و تخااااات

باااااااه گااااااارد جهاااااااان بردواناااااااد تااااااارا

بااااااه هاااااار سااااااختیاي پرورانااااااد تاااااارا
(همان)110-111 :

داستان رستم و اسفنديار تراژديی است به فراخنان تاريخ ايرانی و به بلنداي روح انسان .رويارويی وجدان قومی ايوانی (به نمايندگی رساتم) باا
نظام خودكامه

 اسفنديار از آغاز كار دو خصيصة آزمندي از خود نشان میدهد؛ با اوّلی كه صفاتی چون شهرتطلبی و جاهطلبی از آن میزايد .دومی هر بار ازپدر فريب میخورد و پيداست كه چهار بار با فريب و پيمانشكنی مواجه شود چقدر ساده دل و خوشباور است.
ضحاك
ضحاك فرزند پادشاهی نيك كردار و با داد و دهش به نام «مرداس» بود .بارخالف پادر ،ماادر ضاحاك «در رواياات ماذهبی زرتشاتيان مااده
ديويست به نام او اگ» (صفا .)001 :1119 ،درباره مادر ضحاك كه او را با نام «اودگ» نيز میبينيم ،میتوان گفت كه او «دياو زنای اسات كاه باه
قولی ،هفت سر ديو (كماريگان) و ضحاك را به وجود می آورد .او جمشيد را به سوي لذتهاي دنيوي میراند و مردم را به سخن گفتن در جايی كه
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بايد سكوت كرد وا میدارد» (آموزگار .)01 :1110 ،بنابراين در نطفه ي ضحاك ،هم نشانی از خير بوده و هم نشانی از شرّ از آن جا كاه خيار و شارّ
توان همزيستی با هم ندارند ،گاه در ضحاك قطب مثبت چيرگی می يابد و گاه قطب منفی .شايد بتوان گفت ضحاك به خاطر پيمان و سوگندي كه
با ابليس ،كه «به سان يكی نيكخواه» بر او ظاهر شده بود ،بست ،حاضر به كشتن پدر شد؛ چرا كه در آيين خيار ،عمال باه پيماان و ساوگند ارج
بسياري دارد:
«بااادو گفااات اگااار بگاااذري زيااان ساااخن

بتااااااابی ز سااااااوگند و پيمااااااان ز باااااان

بمانااااااد بگردناااااات سااااااوگند و بنااااااد

شااااوي خااااوار و مانااااد پاااادرت ارجمنااااد»
(فردوسی)10 :1111 ،

از سوي ديگر ،صفت «جهل» است كه ضحاك را اسير دام ابليس میكند .جهل يكی از ويژگیهاي اهريمنی است« .جهل او را باه دام اهاريمن
میكشد و فريفتهاش میكند ،و اين شيفتگی او به حدي میرسد كه تمام و كمال خود را در اختيار او میگذارد و حتی خود عامال انحاراف بيشاتر
خود میشود» (سيف .)01 :1114 ،در مورد ضحاك ،غلبه با ژن مادر است كه او را آلت دست اهريمن میكند .بنابراين جهل ضحاك سبب میشاود
كه ابليس ،وجود او را جوالنگاه تاخت و تازهاي اهريمنی خود كند .اهريمن ابتدا صفت آز و طمع را در ضحاك قوت میبخشد تا بدين ترتيب پدرش
را بكشد و خود تاج بر سر نهد و در واقع شرّ بر خير غالب شود .در مرحله ي بعد ابليس به صورت خواليگر بر ضحاك ظاهر میشود و هدف او از اين
كار ،كشتن جانوران است:
«فاااااراوان نباااااود آن زماااااان پااااارورش

كااااه كمتاااار بعااااد از كشااااتنیهااااا خااااورش

زهااااار گوشااااات از مااااارغ و از چارپااااااي

خورشاااگر بيااااورد ياااك ياااك باااه جااااي»
(فردوسی)10-11 :1111 ،

بدين ترتيب ضحاك را از گياهخواري به گوشتخواري كشاند و اين گوشتخواري بر سبعيّت اتی او افزود تا او را براي آدمكشی آماده كند و در
نهايت با بوسه اي كه بر دو كتف ضحاك زد ،دو مار كه نماد اهريمن و سراسر شرّ است ،بر دو كتف او ظاهر شد:
غمااای گشااات و از هااار ساااوي چااااره جسااات»
«دو مااااار ساااايه از دو كااااتفش برساااات
(همان)11 :
روزگار ضحاك روز بازار اهريمن است .ضحاك ،تجسم اهريمن ،با تاريكی نسبتی تنگاتنگ دارد .او نمادي مقابل روشنايی است و بر آن اسات كاه خيار و
نمادهاي او را به كلی از ميان بردارد و نيكیها را در زير چادر بديها نهان دارد ،اما هنوز جرقههايی از آتش مقدس خير در حال سوساو زدن اسات؛ چارا كاه
در اين بازار مكاره كه جوانان هر روز كشته میشوند ،دو تن از اشراف ايران ،يعنی ارمايل و گرمايل «به انگيزهي انسان دوستی و عدالتطلبی به ساازماندهای
انقالبی میگروند و به عنوان خواليگر (طباخ) وارد دستگاه ضحاك میشوند و از هر دو جوانی كه براي تغذيهي ماران دوش ضاحاك طعماه بياداد وي بودناد
يكی را رها ساخته ،مغز چارپايان را همراه با مغز جوانان ديگر به خورد ماران دوش شااه اژدهاافش مایدهناد» (ترباانی .)22 :1110 ،شاايد هماين حركات
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انقالبی خير گامی بود تا به وسيلة كاوه ،قيامی عظيم عليه شرّ و فساد صورت گيرد .از سوي ديگر ،خوابی بر روان تيرهي ضحاك میگاذرد كاه حامال پياامی
است و آن پيام نابودي هزار سالهي شرّ به دست دالوري است كه دستهاي وي را میبندد و بر گردنش پالهنگ مینهد و او را در دماوند باه بناد مایكشاد.
پس از اين كابوس ،ضحاك «نشان فريدون به گرد جهان» آشكارا و نهان میجويد .بعد از روزگاري دراز فريدون چشم به جهان میگشايد و مقارن با تولاد او،
گاو بر مايه نيز متولد میشود.
ديگر زمان آن فرا رسيده بود كه حكومت هزار سالهي اهريمن برچيده شود .قيام كاوهي آهنگر نويد برچيده شدن شرّ میدهاد .كااوهي آهنگار كاه
نمادي از خير است ،با ابزارهاي مقدسی چون آهن و آتش كه در اساطير ايرانی ساابقهي «اهاريمن ساتيزي» دارناد ،علياه ضاحاك قياام مایكناد .در
اسطورهها میخوانيم «اژيدهاك ويرانگر براي دستيابی به فرّه ايزدي میتازد و آتش سعی در نجات آن دارد .اژيدهاك تهديد میكند كه هرگز نخواهاد
گذاشت آتش روي زمين بدرخشد و آتش تهديد میكند كه اگر اژيدهاك بر فره دست يابد ،چنان بر پشت و دهان او آتش خواهد افروخت كه تااب راه
رفتن نداشته باشد .و اژيدهاك از بيم دست پس میكشد» (آموزگار .)12 :1110 ،شهريور نيز كه يكی از

امشاسپندان است« ،پشتيبان فلزات است و فلزات نماد زمينی او هستند .اوست كه در پايان جهان همهي مردمان را با جاري كردن فلاز گداختاهاي
خواهد آزمود» (همان .)11 :بنابراين آتش و فلز هر دو سابقهي اهريمنستيزي دارند و در مبارزه با بدي و دروغ و پيمانشكنی و نيز تشخيص گناهكار از
بیگناه به كار میروند و ابزار نيروهاي اهورايی و ايزدان هستند .گويی تمام نيروهاي خير متحد شدند تا فريدون با نيروي اهورايیاش سااية دهشات باار
ضحاك را از ميان بردارد .كاوه با پرچم آهنگرياش كه يادآور توتم «گاو» در نزد ايرانيان است ،به پا خاست و ضحاك كه با كشتن گاو بر مايه ،اين تاوتم
را تحقير كرده بود بايد تاوان اين بیحرمتی را پس میداد.
فريدون براي جدال با شرّ ،به منظور ارج نهادن به توتم ايرانيان ،گرز گاوسري در دست گرفته و به سوي ضحاك میرود .در اين مسير حتی ايزد
سروش چون راهنمايی بر او ظاهر میشود:
«سااااوي مهتاااار آمااااد بااااه سااااان پااااري

نهاااااااااانی بياااااااااامختش افساااااااااونگري

كجاااااااا بنااااااادها را بداناااااااد كلياااااااد

گشااااااده باااااه افساااااون كناااااد ناپدياااااد»
(فردوسی)09 :1111 ،

از آن جا كه سروش در شب بر فريدون ظاهر میشود ،میتوان احتمال داد كه همان ايزد سروش است و از آن جا كاه فردوسای ،ضاحاك را باا
اسم «نرّه ديو» میخواند:
«نگاار نااره ديااو اناادر اياان جسااتوجااوي

چااه جساات و چااه ديااد اناادر اياان گفتگااوي»

(همان)11 :
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پس از چندي ضحاك دوباره به كاخ روي می نهد .گويی وجدان عمومی مردم دوباره جان و رمقی گرفته بود و همه خواهان برپايی خيار بودناد.
سرانجام ضحاك در مقابله با خير ،اسير میشود و فريدون قصد كشتن او میكند ،اما سروش كه نمايندهي حضور اهورامزدا ياا ايازدان در شااهنامه
است بر او ظاهر میشود:
«بياماااااد ساااااروش خجساااااته دماااااان

مااااازن گفااااات كاااااو را نياماااااد زماااااان

هااام ايااادون شكساااته ببنااادش چاااو سااانگ

بباااار تااااا دو كااااوه آياااادت پاااايش تنااااگ

بااااه كااااوه اناااادرون بااااه بااااود بنااااد اوي

نياياااااد بااااارش خاااااويش و پيوناااااد اوي»
(همان)00-01 :

امّا اين كه فريدون ضحاك را نمیكشد بلكه فقط به بند میكشد ،معنادار است ،زيرا ضحاك نماد شرّ است و با كشته شدن او ،جدال خير و شرّ به پاياان
میرسد .در حالی كه تا پايان جهان ،خير و شرّ همواره بايد وجود داشته باشند و اين «تقدير ايزدي است؛ نمادي از اين كه شر به بند كشيده شده ،اما از باين
نرفته است» (مؤ ن .)20 :1119 ،ديگر اين كه ضحاك ديوي است داراي سه سر و شش چشم و سه پوزه« ،بدن او پر از چلپاسه و كاژدم و ديگار آفريادگانِ
زيان كار است به طوري كه اگر آن را بشكافند .همهي جهان از چنين آفريدگانی پر خواهد شد» (هينلز.)10 :1111 ،
افراسياب
افراسياب ،شاه تورانی يكی از مظاهر بدي و خوي اهريمنی اس ت كه در شاهنامه حضوري طوالنی دارد و يكی از عوامل اصالی آغاازگري جناگ
ايران و توران است .اين پادشاه بد نام و نشان ،بارها از خدايان ،فروغ ايزدي را میطلبد و نمیيابد حتی براي بدسات آوردن فارّه ايازدي باه اعمااق
درياها و رودخانهها میرود ،ولی هر بار دست خالی بر میگردد .خوي اهريمنی اين پادشاه در داستان و تراژدي «رستم و سهراب» هويدا مایگاردد.
شايد بتوان گفت آغازگر اين تراژدي ،افراسياب است ،آن جايی كه سهراب تصميم می گيرد به ايران بيايد تا مگر بتواند پدرش را بيابد ،افراسياب باه
همراهش پهلوانان و جنگجويان زيادي همراه میكند و علناً او را به كام جنگ میفرستد حتی به فرماندهان خود میگويد كااري كنياد تاا ساهراب
نتواند پدر خود را بشناسد.
از سوي ديگر ،شاه خيره سر ايرانی ،كاووس ،به فرماندهان گوشزد می كند كه تالش كنيد تا رستم ،پسر خود را نشناسد .عوامل زياادي دخيال
میشوند تا رستم و سهراب همديگر را نشناسند و در مقابل همديگر صفآرايی كنند ،آغاز سوگنامة رستم و سهراب بيت زير است:
بااااه خاااااك افكناااااد نارساااايده تااااارنج
اگاااااار تنااااااد بااااااادي برآيااااااد زكاااااانج
(فردوسی)2120 :1111 ،
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از ديد گفتمانشناسی بين خير و شرّ ،افراسياب را میتوان بعد از ضحاك ،نماد كامل شرّ و بدي به حساب آورد .او حتی از نياي بد خويش ،تور،
در شاهنامه شخصيتی منفورتر دارد .افراسياب بارها به ايران لشكركشی كرد و سوداي تاج كيانی در سر میپروراند ،امّا هيوگاه به كاام خاود دسات
نيافت؛ زيرا در سرزمين زرتشت ،جهان پهلوانی میزيست كه نام و آوازهاش لرزه بر اندام دژخيمان می انداخت بدين علّت ،زمانی كه ساهراب جهات
يافتن پدر به سوي ايران خواست آمد ،افراسياب خوشحال گشت و دوازده هزار شمشير زن با او همراه كرد:
خاااااوش آمااااادش خندياااااد و شاااااادي نماااااود
چاااااو افراساااااياب آن ساااااخنهاااااا شااااانود
ز لشااااااااااكر گزيااااااااااد از دالور سااااااااااران

كسااااای كاااااو گراياااااد باااااه گااااارز گاااااران

ده و دو هاااااااااازارن از دليااااااااااران گاااااااااارد

چاااااو هوماااااان و ماااااار بارماااااان را سااااااپرد

بااااااه گااااااردان لشااااااكر سااااااپهدار گفاااااات

كاااااه ايااااان راز باياااااد كاااااه ماناااااد نهفااااات

چاااااو روي انااااادر آرناااااد هااااار دو باااااه روي

تهماااااتن باااااود بااااایگماااااان چاااااارهجاااااوي

پااااااادر را نباياااااااد كاااااااه داناااااااد پسااااااار

كاااااه بنااااادد دل و جاااااان باااااه مهااااار پااااادر
(فردوسی)101-100 :1111 ،

دومين كاري كه افراسياب را در زمرة دستياران شر جاي میدهد ،كردارش در برابر سياوش است .سياوش كه به تحريك سودابه به جنگ افراساياب
رفته بود ،با او صلح میكند و در واقع به او پناه میبرد تا از شرّي ديگر فرار كند و قرار يابد .افراسياب با آغوش باز او را میپذيرد و دختر خاود ،فارنگيس
را به زنی به او میدهد ،امّا شاه توران زمين ،تحت تأثير اطرافيان قرار میگيرد و اغوا میشود و ساياوش را باه كاام مارگ مایفرساتد ،اهاريمن خاويی
افراسياب به همين ختم نمیشود و دستور گردن زدن دختر (فرنگيس) و نوة خود (كيخسرو) را نيز صادر كرد و با اين صدور حكم ،دختر و ناوة خاود را
بیخانمان و دربهدر كرد .كر نكتهاي در اين جا بايسته است و آن ،اين كه پيران ،وزير و مشاور افراسياب به دروغ میگويد كاه كيخسارو عقال ساالمی
ندارد و بدين ترتيب مدتی آنها را از گزند افراسياب دور میكند ،پيران پيش از اين كيخسرو را توجيه میكند كه نزد نياي خود ،خود را نابخرد و سااده
نشان بده.
باااااادو گفاااااات كااااااز دل ،خاااااارد دور كاااااان

چااااااااو رزم آورد پاسااااااااخ سااااااااور كاااااااان

ماااااارو پاااااايش او جااااااز بااااااه ديااااااوانگی

مگااااااردان زبااااااان جااااااز بااااااه بيگااااااانگی

مگااااارد اياااااو گوناااااه باااااه گااااارد خااااارد

ياااااك اماااااروز بااااار تاااااو مگااااار بگاااااذرد...

ساااااه ديگااااار بپرسااااايدش از ماااااام و بااااااب

از ايااااااران و از شااااااهر وز خااااااورد و خااااااواب

چنااااااين داد پاسااااااخ كااااااه درنااااااده شااااااير

نيااااااارد ساااااااگ كاااااااارزاري باااااااه زيااااااار

بخنديااااااااااد خساااااااااارو ز گفتااااااااااار اوي

سااااااااوي پهلااااااااوان سااااااااپه كاااااااارد روي
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باااادو گفاااات كااااين دل ناااادارد بااااه جاااااي

ز سااااااار پرسااااااامش پاساااااااخ آرد ز پااااااااي

نيايااااااااد همانااااااااا باااااااادو نيااااااااك از وي

نااااه زياااانسااااان بااااود مااااردم كينااااهجااااوي
(همان)2021-2000 :

باري ،افراسياب مظهر كينتوزي و پيمانشكنی است و اين دو خصيصه را بسيار زياد در او ديدهايم .گاهی به جاي جنگ با مردان و يا همراه آن،
مردم مناطق جنگی را به تيغ می سپارد ،و اسيركشی سنّت اوست .اِبائی از تاختن بر پوشيده رويان آن هم به هنگام خاواب نادارد .ساخت سانگدل
است ،چنانكه برادرش اغريرث را مالمت میكند بدين كه چرا به جاي كشتن اسيران ايرانی آنها را مقارن با حملة زال به آمل و ساري به قصد آزاد
كردن به دست زال رها كرده است:
بفرمودماااااااات كاااااااااي باااااااارادر بكااااااااش

كااااه جاااااي خاااارد نيساااات و هنگااااام هااااش
(فردوسی)01 :1111 ،

و همانجا با قساوت هرچه تمامتر برادر را با تيغ به دو نيم میكند ،زيرا افراسياب را بیشرم و ديو سيرت خوانده است:
باااااه پاساااااخ باااااه شمشاااااير يازياااااد دسااااات
ساااااپهبد برآشااااافت چاااااون پيااااال مسااااات
مياااااااان بااااااارادر باااااااه دو نااااااايم كااااااارد

چنااااااااان ساااااااانگدل ناهشاااااااايوار بااااااااود
(همان)01 :

پدرش پشنگ هم به سبب قتل پسر سخت از افراسياب كينهمند است و روي او را هم نمیخواهد ببيناد و چاون افراساياب از پايشانديشای و
دلآگاهی بیبهره است اغلب عقوبت و پشيمانی از كردهها قرين اوست.
نتيجهگيري
تقابل خير و شرّ بر سراسر شاهنامه سايه افكنده است .شاهنامه در حكام آييناهي تماام نمااي عقاياد ماردم اياران باساتان و بازتااب دهنادة
انديشه هاي زرتشتی ،كه قائل به دو نيروي اهورايی و اهريمنی است ،میباشد .حكيم توس همواره در اين گنجنامهي ملّی ،جنبههاي مثبت و منفای
ايرانيان و تورانيان را در داستانهاي خود منعكس میكند .نبردهاي طوالنی بين ايرانيان و تورانيان در شاهنامه يادآور نبرد بين ديوان و امشاسپندان
و ستيز جاودانه اي بين اهورا و اهريمن و نيروهاي وابسته به اين دو ايزد روشنی و تااريكی اسات .در داساتانهااي كياومرث ،هوشانگ ،تهماورث،
جمشيد ،فريدون و ايرج ،دو قطب مثبت و منفی بن مايهي داستان را تشكيل میدهد .برخی از شخصيتها به طاور كلای نمااد خيار هساتند و در
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بردارندة جميع فضايل و كماالت هستند؛ همانند :كيومرث ،هوشنگ .تهمورث ،سيامك ،ارمايل ،گرمايل ،كاوه ،برخی از شخصيتها به طور كل نماد
شرّ محسوب میشوند ،مانند

ضحاك ،افراسياب ،سلم ،تور و شغاد .برخی از شخصيت ها نيز دو قطبی هستند؛ يعنی گاه مظهر تجلی خيرند و گاه مظهر شرّ ،مانناد :جمشايد،
آن زمانی كه تفرعن می كند ،مظهر شرّ است ،ولی در آغاز شاهی كه ستايشگر ايزد است ،مظهر خير است .هم چنين كاوهي آهنگر با دو ابزار «آهان
و آتش» كه در اسطورههاي ايرانی سابقهي اهريمن ستيزي دارند ،نمادي از خير است .از سوي ديگر چرم كاوه كه بعدها درفش كاويانی ايرانيان شد
نيز نمونهي گونه اي از خير است .اهريمن يا به عبارتی دشمن خير ،در برخی از داستان ها ظاهري و مرئی است ،مانند داساتان هوشانگ و ضاحاك
(كه خود اهريمن است) و در برخی داستانها نامرئی و درونی ،مانند داستان جمشيد ،در برخی داستانها نيز آميختهاي از هر دو (مرئای و ناامرئی)
است ،مانند داستان كيومرث ،تهمورث و فريدون .برخی از مظاهر خير در برخی از فضاهاي گفتمانی ،تغيير هويّت میدهند و دستيار شر مایشاوند
براي مثال ،زمانی كه رستم ،حافظ جان و مال ،تاج و تخت ايرانيان است ،نماد خير به شمار می آيد ،امّاا آن گااه كاه در برابار شااهزاده اسافنديار،
نافرمانی می كند يا زمانی كه در برابر سهراب ،تن به دروغگويی میسپارد ،او را میتوان نماد شر به حساب آورد .يا پادشاهی چون كاوس ،زمانی كاه
به عنوان پادشاه ،دادگستري می كند و عدالت پيشگی ،از مظاهر خير است ،امّا در جاهاي ديگر مانند پرهيز از دادن نوشدارو به سهراب ،مظهر شر به
شمار میآيد .به زبانی ديگر شخصيتهاي شاهنامه سه نوعند؛ خير ،شرّ و آميزهاي از خير و شرّ.
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The Study of Good and Evil discourse in Ferdowsis Shahname

Abstract
Undoubetedly, Ferdowsi’s Shahname is one of the greatest and the most outstanding epic works in the
world. In this great works the biography, the description of lord’s battles and the human kind’s hopes and
dreams are stated great details. One of the motifs that receives less attention from the audience of this
supernational works is the fighting between good and evil that is fictionalized beautifully. This thesis deals
with the discourse between Good and Evil in FerdowsisShahname in which the life in two divine and Evil
forces is deeply rooted in Persian mytheology and it is reflected in all parts of Shahname. In Shahname,
whereever good persons like Fereydoon and Iraj, who are the symbol of good deed and wisdom are observed
there are also Evil forces like Zahhak and Toor, who are the symbol of evil deed and imprudence are always
in battle with them. Demons are the symbol of dishonesty, whereas heroes the symbol of honesty. These two
foreces are always in comflict with each other. These evil forces are as strong as the good ones, In sofar as
the evil forces sometimes defeat the good ones, but finally the good forces overcome. Still, the conflict
between light and darkness never ends, because the conflict is the cause of the universe continuance and if
one of these forces is completely eliminated, the universe ends.
Key Words: Ferdowsi’s Shahname, Good and Evil discourse..

