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تر، از آن نيز ای، البته فروديناگر بهشتی در آسمان وجود دارد و انسان در پی آن است که به آن برسد، نمونه

ی زمينی  در حقيقت وجود نمونه.بايد روی زمين يافت شود، اگر هم نيست انسان بايد در پی آن باشد که يکی بسازد

. تواند تالشی باشد توسط انسان برای ساختن جهان کوچکش بر روی زمين مطابق با بهشتآنچه در آسمان است می

ابزار آن . کندها بازسازی میاما پيش از ساختن واقعی اين بهشت، اين دنيای تخيل است که آن بهشت را در داستان

کشد، يعنی آن هايی هستند که انسان با آن بهشت خود را به تصوير میمانند-ها واژهگونهنکه. ها هستندگونهنيز کهن

بازسازی بهشت مانند تالش . کنندش میها که همگان تاييدگونهجهانی برساخته از کهن. چيزی که هميشه آرزو دارد

ها اما دارای ارزش معنايی برابر الشهر دو اين ت. ای داردبرای رسيدن به آن هدِف انسانی است که بينش اسطوره

دهد، و کنش دوم به انسان هدفی برای زيستن و ادامه دادن کنش اول به وقايع و کارهای زمينی انسان معنا می: هستند

مدرن -هايی که انسان پيشکنش. سازی اسطوره استسازی تاريخ و تاريخاين همان کنش اسطوره. داردارزانی می

ها، و طبعًا فرهنگ ايرانی، بر اين پايه نيز بوده که در اغلب فرهنگ. برداش به کار میيفی از دنيایی تعربرای ارائه

  . يک نظام کيهانی به وجود آورده برای ساختن و همزمان تعريف و معنا کردن جهان، زندگی، شهرياری و جز آن

ای با طرح آنها معنی که در بخش اسطورهنبدي. خوبی دنبال کنيمتوانيم به نيز چنين روندی را میشاهنامهدر 

ای سازی وقايع تاريخی يک الگوی اسطورهی يک روند خطی تاريخی؛ و سپس در بخش تاريخی با اسطورهبر پايه

بندی، فضا و نظام عّلی نيز در کليت اثر تابع چنين در اين روند زمان. ی آمدن ناجی را گسترش داده استکهن درباره

  . گيردها را قالب میالگويی داستان

برای چنين کاری نياز است که نخست از . کنيم که اين الگوها را در خطوط کلی ترسيم کنيمدر اينجا تالش می

وسيله بتوانيم عناصر همسان و همخوان را در اثر مشخص شناسی کهن ايرانی يک نمای کلی ارائه دهيم، تا بدينکيهان

های مختلف از کيهانشناسی ايرانی نيست، ای در برداشتيرات تاريخی و اسطورههدف اينجا بررسی تغي. و جدا کنيم

 بلکه مقصود نمايش ١ها و منابع مختلف نيست؛های ميان متنزيرا منظور طرح اين مسائل برای نشان دادن تفاوت

به اين منظور، . ه است مورد استفاده قرار گرفتشاهنامهشناسی و آنچه تابع آن در موارد همسان است ميان اين کيهان

                                                 
: تو اين را فسانه مدان”اين کتاب با عنوان . مان پشت سر آن و گفتشاهنامهی ساختارهای داستانی  اين نوشته بخش سوم کتابی است درباره∗

ی فضا در حماسه متمرکز است، در اين بخش بيشتر روی مسئله. قرار است در تابستان آينده منتشر شود “ی ناجیشاهنامه در پرتو مسئله
  . اين بخش و دو بخش بعد از آن–حالی که عنوان بخش مربوط است به بحث کلی در سه بخش 

اينجا ما از کار آنها استفاده خواهيم کرد تا يک .  اين مسئله توسط پژوهشگران و نويسندگان مختلفی مورد مطالعه و بحث قرار گرفته1
  .  طرح کرده باشيمشاهنامهاسالمی و -های پيشی کلی ميان انديشهمقايسه
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عنوان مسائلی ادبی مورد مطالعه قرار خواهند گرفت و نه  بر همان قياس، بهشاهنامهشناسی، و عناصر کيهان

  . عناصری باورمندانه

 سه تای آنها، که در اين فصل مورد بررسی قرار ٢اساسا در هر داستانی شش تمهيد ساختاری وجود دارد؛

ی دهنده به طرحوارهعنوان عناصر اصلی شکلبندی داستانی، و نظام عّلی بهضا، زمانف: خواهند گرفت عبارتند از

گرچه . ساخت، مورد مطالعه قرار گيرندی مرکزی، يعنی پیدهندهتوانند تابع نظاماين تمهيدها می. شاهنامهاصلی 

ی آن الزم است زيرا ه مطالعهساخت به حساب آوريم؛ با اين همکننده در پیلزومی ندارد فضا را يک عنصر تعيين

نيز اينکه در دل آن است که روايت حجم و . کند توليد میشاهنامهشناسی ايرانی و طبعا معنای خاصی در کيهان

-آغاز می‘ زمان’بود که از نظر بهتر اين میبه. کنيمبا توجه به اين سه تمهيد نخست از فضا آغاز می. يابدهستی می

- کنيم چون سادهاما از فضا آغاز می. ی فضا استشناسی ايرانی اين زمان است که زايندهکيهانکرديم، چون مطابق با 

کند که بحث را گام به گام و از دهد و اينجا نيز آغاز با آن ما را کمک میترين عنصر ساختاری روايت را تشکيل می

  .ساده به پيچيده پيش ببريم

  

  فضا طرح

اين سه فضا در تداخل با يکديگر تار و پودهای در هم . توان يافتهنری میکم سه گونه فضا در هر اثر  دست

فضای ’، ‘فضای مادی’: اند ازاين سه فضا عبارت. گيردآورند که بر بستر آن اثر شکل میای را پديد میپيچيده

  . ‘فضای پنداری’، و ‘معنادار

يافته، فضا و زمانی عنوان يک اثر هستهر اثر هنری، به. تر از همه استمشخص‘ فضای مادی’از آن ميان 

در يک اثر هنری ‘ مادی فضای’مانند يک زمين يا اتاق، . يابدآفريند و در آنها نيز حضور هميشگی میبرای خود می

  . توان درون آن قدم زدگيری و لمس است، چنانکه اگر اثری نمايشی باشد میقابل اندازه

اين . دهددرون اثر هنری را تشکيل می‘ فضای معنادار’ستعاری متن، ی زبان ای دوم، در ادامهفضای گونه

ی ارائه يا بازنمائی اثر در جهت نمايش مضمون فکری و ساختار نمادين ی مستقيمی دارد با شيوه رابطهُبعد پيچيده

ها، و ا، شخصيتهمايهدهد که بن آن جاهائی خود را نشان میشاهنامهای چون در اثر حماسی‘ فضای معنادار’. آن

ی ای به نام زمين که در نتيجهمثًال در نبرد ميان نيکی و اهريمن در فضا و گستره. شوندها در آنها بازنما میکنش

فضای ’ها ميان نيروها های بعدی سرزمينپس، اتحاد نخستين و تقسيم. شودکنش آنها دائم دست به دست و تقسيم می

شناسِی ای تقليدی هستند از تقسيم فضاها در سطح کيهانای دارند؛ زيرا آنها نمونهژهمهمی هستند و اهميت وي‘ معنادار

ای هستند اين فضاها که اسطوره. مينو و آفرينش اهريمنیمينو و آفرينش اهورائی و از آن سو انگره سپند–هستی 
                                                 

بايد شش بخش داشته باشد، ... هر تراژدی”: بيندز شش تمهيد میارسطو داستان را برساخته ا. های مختلفی در اين باره وجود دارد نظريه2
ی ساخت داستانی اين شش اما از زاويه.... ساخت، شخصيت، بيان، انديشه، نمايش، آواز پی–کنند شش بخشی که کيفيت داستان را تعيين می

برای . دهند ديگر را نيز تحت تاثير خود قرار میاين سه عنصر سه عنصر. ساخت، زمان، و فضاپی: توان به سه تمهيد کاهش دادرا می
  :ارسطو نگا

 On Man in the Universe: Poetics, edited by Louise R. Loomis, Geramercy Books, New York 1971, p. 426. 
VI. 

  : برای رويکرد ساختاری نگا
Tzvetan Todorov, The Poetics of Prose, translated by R. Howard, Cornell University Press, Ithaca, NY, 1977. 
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ای ها و تقسيمات فضاهای اسطورهتفاوت ميان تقسيمات واقعی کشور. معموال با فضاهای واقعی همخوانی کامل ندارند

استعاری است و دارای چندين اليه و ‘ فضای معنادار’. بخشی از بحث ما در اينجا خواهد بود که در ادامه خواهيم ديد

اند در اين باره که بحث خود را روی فضای معنادار متمرکز کرده... هنر آيينی و شناختمولفان کتاب . ُبعد معنايی

اش های مختلف از ساخت کلیو بخش... چندين اليه يا چند ُبعد است‘ فضای معنادار’آيد که ن برمیچني”: نويسندمی

بر اساس آن ‘ فضای معنادار’ی خواننده با رابطه“ .گون، يا بهتر عکس برگردانی، از تجربيات ماتصويری است آيينه

-نبرد با اهريمن سريع با کيهان‘ فضای معنادار ’ درشاهنامهی مثًال خواننده. ای است که پيشتر داشتهدرک و تجربه

طور خالصه، وقتی که به”دهند مولفان ادامه می. گيردکند و معنا را از آنجا میشناسی آشنای خود رابطه برقرار می

ای است از خود اثر هنری تا چيزی افزوده شده بر ‘نقشه’گوييم، منظورمان بيشتر سخن می‘ فضای معنادار’ما از 

های مختلف العاده ژرفی است که به شيوهای فوقنظام نشانه‘ فضای معنادار’ای تحت فرماندهی آن، از اين نظر فض

  ٣“.کندارتباطی معنايی با جهان واقع برقرار می

اين اصطالح را آنها از دانش . اندناميده‘ فضای پنداری’سومين نوع فضا آن است که ويليامز و بويد 

-ی اين فضا سخن گفت؛ از آن بدتر اينکه بهتوان درباره بسيار سخت می٤.اندشناسی وام گرفتهنورشناسی و زيبائی

دهد که ما تنيده را نشان می-هم-پيوسته، پيچيده و دری بهماين فضا يک مجموعه. سادگی قابل ناديده گرفته شدن است

. است‘ فضای پنداری’ای از دن سهراب نمونهکشته ش‘ رستم و سهراب’برای نمونه، در . زندرا به واقعيت پيوند می

کنيم که واقعه دقيقا در جلوی چشممان روی افتد، اما ما چنين تصور میکشته شدن سهراب روبروی چشم ما اتفاق نمی

-پنداری است واقعی که می. از اين زاويه فضا بخشی از استعاره است. کنيمبرای همين هم آن را حس می. داده است

-از اين نظر قوانين خودش را دارد و تابع آن ما را وامی. توان دردش را فراموش نمودش کرد، اما نمیتوان انکار

ی مرگ صحنه. العاده نزديک به واقعيت، اما خود واقعيت نيستپس بازنمائی است فوق. اش بپنداريمدارد که واقعی

بازيگر تئاتری که با خونين نشان . دانست‘ فضای پنداری’توان نمودی برجسته از اين در يک کار نمايشی را می

-خوبی میگذارد، زنده است؛ ما تماشاچيان نيز اين را بهی مرگ قهرمانی را به نمايش میدادن پيراهن خود صحنه

  .شويماز همين رو هم متاثر می. کنيم که مرگی اتفاق افتاده استدانيم، با اين همه باور می

فضای ’اما فضای مورد نظر ما در اين بخش . ست از دو فضای ديگراصوال ترکيبی ا‘ فضای پنداری’

کند و بيشترين گونه بازنمائی میعنوان يک کهنای خطوط حجمی آفرينش کيهانی را بهاست که همچون نقشه‘ معنادار

ی آشنای توان ديد و لزوما همان فضاهای جغرافيائ میشاهنامهای است که در کاربردش در ترسيم جغرافيای اسطوره

  .ما نيست

اين فضا هم . های ايرانی، دو ويژگی برجسته دارد، و همچنين در ديگر حماسهشاهنامهدر ‘ فضای معنادار’

فضای اول، که نزديکترين عنصر به تاريخ است، . ایحاوی وقايع مستند تاريخی است و هم حاوی وقايع اسطوره

ها، دربارها، و همچنين فضاهای مل فضاهای درونی کاخهای جغرافيائی از يک سو است و نيز شاشامل سرزمين

                                                 
3 Williams, Ron G. and Boyd, James w. Ritual Art and Knowledge: Aesthetic Theory and Zoroastrian Ritual, 
University of South Carolina Press, 1993, pp. 16-17. 
4 Ibid, p. 17. 
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هايی هستند که در مقايسه با فضاهای ترين مکاناينها واقعی. های نبرد و جز آنها از ديگر سو استبيرونی ميدان

 اين موضوع. اندای بازنما شدهگرچه هر دو همچنان از زاويه نگاهی اسطوره. توان يافت میشاهنامهای در اسطوره

ای هستند، و ها و کشورها بخشی از فضاهای اسطورهدر واقع سرزمين. ها مصداق داردويژه در رابطه با سرزمينبه

توان در برای همين هم آنها را می. شوندای تعريف میحتی اگر هم واقعی باشند باز در چارچوب فضاهای اسطوره

ی مشخص تجربی با  اين فضاها کمتر رابطهشاهنامهدر البته نبايد فراموش کرد که . گنجاند‘ فضاهای معنادار’

هم . های کيهانشناختی هستندسخن ديگر اين فضاها بيشتر نماد قدرت يا بازنمای مفاهيم و نگرهبه. زندگی واقعی دارند

 متذکر شد ها اين نکته را ابتدا به ساکن بايددر مورد سرزمين. شونداز اين رو تنها از بيرون و يا از باال تصوير می

و البته اين امری مسلط بر تمام . رودکه حماسه در فضائی بزرگتر از يک يا دو شهر و حتی يک يا دو کشور پيش می

 که نامهگرشاسپ يا سمک عيارعنوان نمونه های فارسی است، حتی اگر گرايش به رومانس داشته باشند، بهحماسه

  . دهنددر فضائی بزرگتر از ايران روی می

سر ’ای چون های کليشهها را با عبارتها شاعر دژها و کاخی فضاهای نمادين، در بيشتر داستاناويهاز ز

نمايش قدرت صاحب آن کاخ يا دژ، يا اينکه ساختمان چقدر : کند، آن هم تنها در جهتتوصيف می‘ اندر سحاب داشت

ها بنابراين اين. کنند و يا در دست دارندح می و البته به منظور نمايش قدرت کسانی که آن را فت–محکم ساخته شده 

تصاوير، اما، در بخش تاريخی کمی متفاوت هستند و با جزئياتی بيشتر واقعی توصيف . بيشتر ابزارهای روائی هستند

گرچه قصر خورنق در داستان . ‘خسرو پرويز’، و ‘انوشيروان’، ‘بهرام گور’های ويژه در داستانشوند، بهمی

شوند همه تصويری است ای که در کل ارائه میاز داخل نيز توصيف شده است، باز جزئيات هندسی‘ بهرام گور’

ای دارد تا نمايی واقعی و با  و پس اين قصر هنوز توصيفی اسطوره٥.شناسی فلکیای از کيهاناسطوره-نجومی

  . معيارهای واقعی

-دهد که همراه با زمان و پیقرار میطور مشخص کل اثر را در يک نظم دستوری به‘ فضای معنادار’

 آنهايی هستند که با آفرينش از ٦مهمترين وقايع در اين طرحواره. کند را بازنما میشاهنامهی کلی ساخت، طرحواره

های جديد، و سپس واحدهای مربوط به  آفرينش زمان و هزاره–يک سو و پايان هزاره از ديگر سو سر و کار دارند 

ها و ای که بازنمای پايان هزارههای اهريمنی؛ همچنين آن وقايع رستاخيزیر عليه موجودات و آدمنبرد قهرمانان ب

در ميانه نيز شاهد افول اردوی . تالش انسان برای رسيدن به نبرد آخر و شهرياری ناجی پيش از پايان جهان است

  .کندا را از هر لحاظ بازنما میهويژه بهترين نمونه بخش حماسی به–گيری اهريمنيان هستيم خوب و اوج

-تواند بازنمای عناصر واقعی باشد، با اين همه و در اغلب موارد، بهميدان نبرد فضای ديگری است که می

برای نمونه، در نبرد رستم با سهراب، . بهره از عناصر واقعی هستندای، توصيفات آن همه بیويژه در بخش اسطوره

اند، گرچه عناصر ی عناصر ميدان نبرد محو و بيرون از مکان واقعی ارائه شدهای، همهاسطوره/از بخش حماسی

  . انداينجا و آنجا ذکر شده... ای چون آب، کوه و طبيعی

                                                 
- نيز عناصر هندسی و نجومی را نشان میشاهنامه با دقت هندسی بيشتری توصيف شده،  نظامیهفت پيکر با وجود آنکه تصوير قصر در 5

  .دهد
  . در دو بخش آينده در اين باره سخن خواهيم گفت6
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نگر ای و انگارههای اسطورهتوان گفت که عناصر مکانی و فضائی همه تحت تاثير مستقيم نگرشدر کل می

مورد بررسی قرار داد ) و پنداری از يک نظر(‘ فضاهای معنادار’عنوان ا بايد بهبنابراين آنها ر. هستند) آليستیايده(

فضاهای ’از اين زاويه بايد گفت که .  يعنی فضاهای واقعی نگاه کرد–هايی جغرافيائی عنوان مکانو کمتر به آنها به

پس برای اثبات اين امر ما . اندشناسی ايرانی، و اندکی هم اسالمی، پرداخته شدهمشخصا تحت نفوذ کيهان‘ معنادار

  . استنتاج کنيمشاهنامههای ای از ساختطور مقايسههای کيهانی ايرانی را بهبايد نگرش

 سه گونه است هر –ای، حماسی، و تاريخی  همخوان با سه بخش اسطوره– شاهنامهدر يک کليت فضا در 

  . کنندسقوط میسه نيز در مسير حرکت تاريخی خود از بهترين به سمت بدترين 

. ای دو فضائی است، بخش حماسی سه فضائی، و بخش تاريخی چند فضائی استنخست اينکه، بخش اسطوره

-شوند، يعنی اهريمن محو میها در آغاز و پايان برای زمان کوتاهی منتهی به يک فضا میالبته هر کدام از اين بخش

 از آن سو نيز دو .شودترتيب فضا يکی و يگانه میو بدينگردد ی جهان يا زمين شهريار میشود و نيکی بر همه

  .  در ادامه اين مسئله را خواهيم شکافت.زمان هست که در آن اهريمن حاکم کامل است

ی بنيادين دو و سپس سه نيروی  به نگرهشاهنامهای فضا در ی اصول اسطورهترين ويژگی دربارهاساسی

ی دو ُبنی از زاويه. شناسی ايرانی هر دو نگرش را دارا استکيهان.  ددگربد برمی-خوب، اهريمنی، و وای خوب

جهان از دو نيروی نيکی و اهريمنی ساخته شده است که طبعا هر کدام فضای خاص نيک و بد خود را دارند و بهشت 

ن، اهورامزدا،  زروا–خدائی ی ديگری وجود دارد که تابع نگرش سهاما همزمان نگره. و دوزخ بازنمای آنها هستند

 فضا را نيز به سه نوع –خدا در مناطق شرقی در مناطق غربی، و اهورامزدا، اهريمن، و وای) يا اهريمن(و ميترا 

  . برزخ: فضای خوب، فضای بد، و فضای ميان اين دو که هم خوب است و هم بد: کندتقسيم می

طرح فضاها در اين حماسه چنين . د توجه کنيشاهنامهبرای روشن ديدن موضوع، نخست به طرح فضا در 

 اين ٧.های فضای خوب و اهريمنی روبرو هستيمای ما با دو فضای مشخصا جدا از هم به نامدر بخش اسطوره: است

با ) گيتی(هزار سال نخست جهان مادی . مينومينو و انگرهای متخالف سپنددو فضا همانند هستند با دو فضای اسطوره

 فردوسی گيومرث را ٨.گيومرث اولين شاه اين بخش است و جمشيد آخرين آن. ی همراه استتسلط نسبتا کامل نيک

-ی چندنامد که خود به معنای آغاز دورهنامد و حاکم بر جهان، از آن سو جمشيد را نخستين شهريار میکدخدای می

  : شهرياری بر جهان است

  

   ٩ جاینخستين به کوه اندرون ساخت□ کيومرث شد بر جهان کدخدای 

  

                                                 
بدو ن آنکه دربست اين . ای، حماسی و تاريخی تقسيم کرده است را به سه بخش اسطورهشاهنامه چنانکه پيشتر نيز اشاره کرديم، برتلس 7

  .دی را قبول کنيم، اينجا همين نما را دائم دنبال خواهيم کردبنتقسيم
از . يابد و نه توسط يک ناجینمايد، اما يک مشکل اساسی دارد و آن اينکه هزاره توسط نيروی اهريمنی پايان میبندی درست می اين تقسيم8

  .تفصيل سخن خواهيم گفتيرتر بهدر اين باره د. اين نظر شايد بايد فريدون را آخرين شاه اين دوره محسوب کرد
  .٩، ب ٢٨، ص ١، ج شاهنامه 9
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ها و ی انسانتوانيم ديد و شاهان بر کل زمين و هم بر همهدر اين دوره هيچ گونه نژاد يا مليت مشخصی را نمی

اين . زيندها در جائی بيرون از اين فضا و به دور از آدميان میدر اين دوره اهريمنی. رانندحيوانات حکم می

مردم، چنانکه فردوسی مشخص کرده، در . توان استنباط کردم میصراحت نيامده، اما آن را از فحوای کالموضوع به

 عامل آن را آز بندهشدليل اين دشمنی در متن نيامده، اما مولف . آغاز اين دوره هيچ دشمنی ندارند مگر خود اهريمن

يمن باز  ديو آز در واقع دری است که اهر١٠“.کندرا دچار سستی و ناتوانی می) گيومرث(آز گيومرد ”. ديده است

های آنها را در آورد و کيفيت زندگی و توانائیشان پايين میی الوهیکند و توسط آن مردمان را پله به پله از مرتبهمی

  : گويد که گيومرث دشمنی نداشت مگر خود اهريمن میشاهنامه. کندتر میها کمتر و ضعيفطی هزاره

  

   ١١ريمن آهرمنامگر بدکنش □ کسی دشمنا ) گيومرث(به گيتی نبودش 

  

کشد سيامک، پسر گيومرث، دهد و کسی را که میاما نخستين يورش نه توسط اهريمن که توسط پسر او روی می

). شودهای زرتشتی است، چون اينجا اين گيومرث است که به دست خود اهريمن کشته میاين خالف روايت(است 

شناسی زرتشتی گيومرث توسط خود اهريمن در کيهان. خيزندیبينيم که به دشمنی به پا مبعد از آن هم ديوان را می

اين تفاوت جای تامل دارد، گرچه پاسخ . گرددشود، اينجا سيامک، پسر او، توسط پسر اهريمن تبه میکشته می

را توان يافت، مگر آنکه بپذيريم الگوی آسمانی به الگوئی زمينی تعديل يافته است تا فردوسی روشنی هم برای آن نمی

منظور . توانسته حساسيت مسلمانان را برانگيزد، ياری کنددر دوری گزيدن از روايت آفرينش نخستين انسان، که می

شود و اين اهورامزدا است که از تخم او آدميان از الگوی آسمانی اين است که گيومرث توسط خود اهريمن کشته می

کند، و با اين همسانی که گيومرث نيز همين طرح را دنبال می شاهنامهالگوی زمينی . آفريندرا در يک فرايندی می

 فراموش نکنيم که اين ١٢.دهدمانند اهورامزدا بعد از کشته شدن سيامک، فرزندش را برای کين گرفتن پرورش می

 .زندهای ميان اردوی نيکی و بدی را هنگام ظهور ناجی قالب میای است که تمام درگيریگونهالگوی آسمانی کهن

  :کشدپور اهريمن، خزروان ديو، نخست سيامک را می. آورندباری، در اين هزاره ديوان تنها دو بار يورش می

  

  سپه را چو روی اندر آمد به روی□ جوی گپذيره شدش ديو را جن

  برآويخت با پور آهرمنا   □ سيامک بيامد برهنه تنا 

    دو تا اندر آورد باالی شاه □ بزد چنگ وارونه ديو سيا 

  به چنگال کردش کمرگاه چاک   □ فگند آن تن شاهزاده به خاک 

   ١٣]خديوتبه گشت و ماند انجمن بی□ سيامک به دست خروزان ديو [

   

                                                 
  .۴٣، ص ١٠، ترجمه مهرداد بهار، بخش بندهش 10
  .٢١، ب ٢٩، ص ١، ج شاهنامه 11
ترتيب انسان الگوی زمينی گيومرث بدين. آفريندکشد و اهورامزدا از تخم گيومرث انسان را می در الگوی اصلی اهريمن گيومرث را می12

  . هايش کمتر از او استنابراين توانائیاست و ب
  .٣٧-٣٣، بب ١١، ص ١ همان، ج 13
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ظاهرا در اين . کشدخيزد و ديوان را به بند میبعد هوشنگ، فرزند سيامک، با ياری نيا، گيومرث، به پا می

در اينجا، ديوان بدون . آيدرتر در داستان تهمورث، فرزند هوشنگ، میاش ديبخش از داستان گسستی هست که ادامه

از . آموزندشوند و به تهمورث نوشتن میاش به کار گرفته میشوند و در پادشاهیهيچ يورشی توسط شاه در بند می

انی مسلط آور است، زيرا با الگوهای کيهاين موضوع تعجب. آورنداين نظر آنها برای نيروی خوب سودمندی می

   ١٤.ی سانسکريت داشته باشد، که نياز به پژوهش بيشتر داردشايد اين داستان ريشه. خواندنمی

 شاهنامهايرانی، که در -ی يمه، خدای کهن هندوای با سرشت دوگانهطور اسطورهدومين يورش اهريمنی به

 آن را تنها در رابطه با فضا بررسی خواهيم اما فعال اينجا ما. کندجمشيد است، ارتباط دارد و نيز با آن برخورد می

 و کارکرد – و از جمله جمشيد –ها ی خويشکاری شخصيتگذاريم برای زمانی که دربارهتر را میکرد و بحث دقيق

عنوان قابل توجه است که اين کنش اهريمنی در حقيقت به.  سخن خواهيم گفت–ی گناه  و از جمله مسئله–ها گونهکهن

درست به مانند سستی گيومرث که . ديده شده است، زيرا جمشيد، شهريار خوب، آن را مرتکب شده استيک گناه 

دهد که جهان جائی بهشتی است تر، اولين بخش شهرياری جمشيد نشان میدقيق. شودموجب قدرت گرفتن ديو آز می

 همان –خدا از او خواسته انجام دهد کند که اند، زيرا او آن کارهايی را میو ميش و گرگ کنار يکديگر در رامش

ی چنين رفتاری اين است که در اين دوره نتيجه. ای هستندگونهشوند و تابع رفتار کهنکارهايی که دادگری قلمداد می

با افزايش جمعيت مردمان، که . اندبينيم در جهان ديگر نه بيماری هست و نه مرگ و مردمان خرسند و شادانمی

کند و مردم را آفريند و جامعه را به طبقات تقسيم میها و کارهای گوناگون میست، جمشيد نيز پيشهعملی اهورائی ا

های چهارگانه، و به با اين کار او طبقات و کاست. دهدهايی چند جای میهايی که دارند در ردهها و پيشهبنا بر توانائی

سخن ديگر، جمشيد به. گرددهای ودائی و هندی نيز بازمینشاش به بيآفريند که سنتگانه،ی اجتماعی را مینظری سه

ی اين کارها از جمله. دهدنخست پادشاهی دادگر است که هر کاری را برای رامش مردمان و حيوانات انجام می

 از شاهنامه. ی زمينشوندهمنظور توليد زمين بيشتر برای جمعيت زيادگسترش جهان است برای سه بار و آن هم به

ها، او به مردمان  در کنار اين١٥.بينيمتفصيل می آن را بهونديدادين موضوع سخنی به ميان نياورده است، اما در ا

شود خود خاطر اين کارها دچار غرور میديرتر، اما، آنگاه که به. آموزددانش، نوشتن، دوختن، رشتن و جز آن می

شوند و مردم از گانه از او جدا میهای سه‘فره’با اين ادعا . ندخواهد که او را بپرستنامد و از مردم میرا خدا می

  .شودخو میاش و نيرو گرفتن ضحاک ديوترتيب او خود عامل فروپاشی شهرياریبدين. پراکنندگردش می

  

  که جز خويشتن را ندانم جهان □ با سالخورده مهان) جمشيد(چنين گفت 

...  

  ت و جهان شد پر از گفت و گویبگش□ چو اين گفته شد فر يزدان ازوی 

  

  :نتيجه آنکه

                                                 
  .اش بنويسندگذارم که خود ايشان دربارهروم و بحث را وامیام و بنابراين از اين پيشتر نمی بحثی است که از دکتر دوستخواه شنيده14
  .۶۶٩-۶۶۵صص دوستخواه، . ، گزارش ج٢٠-٩، فرشگرد دوم، ونديداد، ۵، ج اوستا:  نگا15
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   ١٦فروزهمی کاست آن فر گيتی□ گون گشت روز به جمشيد بر تيره

  

دوران . راندآورد و ستمگرانه هزار سال يک روز کم بر جهان فرمان میبه دنبال آن ضحاک قدرت را به دست می

در ونديداد اين دوران با زمستان بلند . اندتوصيف کردهزرتشتی تيره های زرتشتی و غيری متنفرمانروائی او را همه

 تيرگی اين دوره با کشته شدن آبتين، پدر فريدون، گاو برمايه، و برگريزان شاهنامهدر . و طوالنی همانند شده است

  . جوانان برجسته شده است

 قرار دارد و نام از نظر فضا کل اين بخش، و تا پايان شهرياری فريدون، در يک فضای واحد جغرافيائی

هايی چون اش کل زمين است و نه لزوما سرزمين ايران که در متنشود، اگر هم بيايد معنیسختی آورده میايران به

. شودکه نام توران و ديگر کشورها هم ديده نمیچنان. مشخص شده است) هونيره در بيرونی( با نام خونيرس بندهش

ها، که ديرتر تصويری جغرافيائی از جهان ايرانی و اسالمی رود اين زميناگر هم از هفت کشور يا زمين سخن می

سخنی، ايران، در اين بخش، به. شوندمحسوب نمی‘ فضای معنادار’ای ندارند و بنابراين کنند، نقش داستانیترسيم می

  . تمام جهان است؛ اگر چه متن در اين مورد هيچ تاکيد و صراحتی ندارد

راند، پيش از او همه با اصطالح خديو يا کدخدای ی است که بر تمام زمين فرمان میجمشيد نخستين شاه

ی خديو های مزدائی نخستين شهريار ياد شده، احتماال واژهبا توجه به اينکه جمشيد در اغلب متن. شدندمتمايز می

ارد و اهريمنيان در مقابل او گردن خديو هيچ رقيبی ند. معنايی فراتر داشته که ديگر برای ما همانند با شاه شده است

نمايد که اهريمن و موجودات او در گيتی هستند، گرچه بر گرچه صراحتی وجود ندارد، اما چنين می. اندفرود آورده

  . زمين قدرتی ندارند

اين موضوع با يورش . افتدکند و به دنبال آن از تخت فرو میبه هر حال، جمشيد با منی کردن گناه می

ای آمده که ضحاک اهريمنی بعد از گناه کردن جمشيد و پراکنده شدن مردم گونهافتد، بلکه داستان به اتفاق نمیاهريمن

يک، گناه جمشيد، که همانند است با دچار آز : ی مهم استپس تغيير مسير داستان ناشی از سه واقعه. گيردنيرو می

دو، پراکنده شدن . خود فرجامی جز دور شدن فره از او نداردشدن گيومرث يا بيدادگری شاهان بعدی، مثًال نوذر، و 

گيرد و بر سراسر زمين خو قدرت میو سه، زمانی که ضحاک ديو. مردم از گرد او که باز ناشی از بيداد اوست

  . گرددمسلط می

 خو رابايد توجه داشت که فردوسی با وسواس اصطالحاتی چون اهريمن، پور اهريمن، ديو، و سپس ديو

اين اصطالحات نشان از همان نظام پايگانی زرتشتی دارد که هر دوره پله به پله کيفيت و توان . آورده است

. ترتيب که نخست اهريمن را داريم بعد پور اهريمن  و بعد از او ديوبدين. يابدموجودات از هر دو سو کاهش می

ی تاريخ از ديد فردوسی به اين موضوع بيشتر ش فلسفهدر بخ. شودخو ناميده میی بعد ضحاک را داريم که ديوهزاره

  . خواهيم پرداخت
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ی فضا، در داستان ضحاک، نيز، تمام زمين تابع يک حکومت است، در حاليکه قدرت در دست از زاويه

های متضاد است با فضا، اينجا، مانند ديگر تمهيدات داستانی، بازنمای ويژگی. خو به نام ضحاک استشاهی اهريمن

با اين . کننده در اين بخش هستندمرگ، خشکی، قحطی، بيداد تمام عناصر تعيين. ايمآنچه در دوران جمشيد پيشتر ديده

عنوان دو کشور در کنار سرزمين تازی ايران و هند، و همچنين هفت سرزمين، به. همه شهرياری همچنان يگانه است

  . ندشوند، اما همه زير شهرياری يک نفر هستنام برده می

ضحاک . شود و آن عامل نژاد استی ضحاک، اما، نخستين تفاوت ميان مردمان وارد داستان میبا دوره

-کننده مینقش تعيين‘ زال و رودابه’اين عامل ديرتر در داستان . تازی است و نه ايرانی، يا هندی، تورانی و رومی

  .يابد

جهان تحت فرماندهی . يابدضا ولی دو نژاد جريان میها از اينجا تا پايان پادشاهی فريدون در يک فداستان

عناصر خوب و بد هم همه از لحاظ توالی تاريخی از يکديگر . پادشاه دادور است، اما نژاد ضحاکی نيز وجود دارد

سخن ديگر، به. دارد) بيرون از خود(ی مقابل در فضای مخالف جدا هستند؛ بنابراين، هر عنصر خوب يک نقطه

با اين اوصاف اين . ای دارد در آيينهتصوير خوب عکس برگردان منفی. ای قرار داردهان در مقابل آيينهانگار که ج

سخنی وجود اين عدم آن به. آيندبلکه به دنبال هم می. دو دنيا تا پايان اين دوره همزمان و در کنار هم وجود ندارند

  . است و وجود آن عدم اين

شناسی زرتشتی دقيقا همسان است با اين نمای ارائه شده در اين بخش ی نخست در کيهانهزارهدو سه

هزاره از آن خوب است و تنها ی دو سهچيزی که هست همه. يعنی دو جهان مجزا از يکديگر وجود دارند. شاهنامه

-رای دورهکشد و ببرد و گياه، گاو، و کيومرث را میی ششم است که اهريمن به اين جهان يورش میدر پايان هزاره

ی کوتاه جهان از هر سه موجود اهورائی تهی شده است، چون از در اين دوره. گيردی کوتاهی قدرت را به دست می

در اين فاصله اما اهورامزدا از تخم اين سه . هر کدام تنها يک نمونه وجود داشت که آنها را نيز اهريمن کشته است

  . کندآفريند و زمين را با آنها پر میمیها را موجود تمام گياهان، حيوانات و انسان

ی گيتی هزارههزاره و آغازی بر دو سه نمادی است بر پايان اين دو سهشاهنامهی ضحاک در نظر هزارهبه

آميزند و شهرياری نيز به نوبت از اين به آن و از آن به اين منتقل که در آن موجودات خوب و اهريمنی با هم در می

  . گرددمی

دوازده هزاره برابر با دوازده ماه در سال (دوازده هزار سال است ، بندهش بزرگ، مطابق با ‘ جهانسال’

پايان وقايع تاريخی را بپذيرند، بنابراين آنها عمر کيهان را به ی تکرار بیتوانستند انگارهزرتشتيان نمی). خورشيدی

اند که وقايع واقعی را به هر  خطی تاريخی تالش کردهو با نمايش آن در يک روند. اندهزاره تقسيم کردهچهار سه

توانيم روشنی می بهبندهش بزرگاين همخوانی روندها را در . شناختی خود جای دهندشکل ممکن در الگوهای کيهان

بخش اول آن همان است . دهدجدولی که به دنبال آمده و توسط مری بويس تهيه شده اين روند خطی را نشان می. ديد

  . اش سخن گفتيم ما اينجا دربارهکه

  

  ١ یجدول شماره: عمر کيهانی در کيهانشناسی ايرانی
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آفريند و در جهان نامرئی اهورامزدا، با آگاهی از نيازش به نابودی اهريمن در آينده، اين موجودات را می  ٣٠٠٠-٠

بيند و هريمن، برآمده از جهان تاريکی، اين آفرينش را میروح ا. دهدجای می) مينوگ(يا روحانی مينو 

 (Ahunvar)اهورامزدا با تکرار نماز اهونور . آورددهد و يورش میهايی کمتر اهريمنی شکل میروان

  . فرستداو را به سوی تاريکی باز پس می

-را برای آفرينش خود شکل می) گيتی(اهورامزدا جهان مادی . ماندهوش بر جای میروح اهريمنی بی  ۶٠٠٠-٣٠٠٠

  .دهدشکل می) کيومرث( و با يک گياه، حيوان و انسان ١٧دهد، و آن را در هفت اليه

. کشدرا می) کيومرث(کند، حيوان و انسان آاليد، گياه را نابود میکند و آن را میاهريمن به گيتی رخنه می  ٨٩۶٩-۶٠٠٠

جمشيد (يمه . آوردها را به وجود میحيوانات و انساناهورامزدا از تخم اين سه موجود تمام گياهان، 

های باستان ها و حماسهی وقايع در اسطورهرسد، و بقيه نخستين انسانی است که به شهرياری می)شاهنامه

  .افتدايرانی اتفاق می

  تولد زرتشت  ٨٩٧٠

 .ندکخيزد و آغاز به تبليغ دين بهی میاو به پا می. ی زرتشتآغاز هزاره  ٩٠٠٠

  .گرودبه دين بهی می) گشتاسپکی(ويستاسپ کوی  ٩٠١٢

  .رسديابد و به امروز میزمانی است که اردوی خوب با سقوطی آرام ادامه می  ٩٩۶٩-٩٠١٣

  ]).Ushedar[اوشيدر : پهلوی (١٨ارتا-، اخشيت)ناجی(دهنده تولد نخستين نجات  ٩٩٧٠

زمان خوب . شودکند و بر اهريمنيان پيروز می هدايت میاو نيروهای خوب را. ی اوشيدرآغاز هزاره  ١٠٠٠٠

  .شود که با سقوط تدريجی دنبال خواهد شددوباره آغاز می) ی طالئیدوره(جديد 

  ])Ushedarmah[اوشيدرماه : پهلوی (١٩نماه-، اخشيت)ناجی(دهنده تولد دومين نجات  ١٠٩٧٠

يک . دايت خواهد کرد و بر اهريمنيان پيروز خواهد شداو نيروهای خوب را ه. ی اوشيدرماهآغاز هزاره ١١٠٠٠

  .کندشود که به دنبال به تدريج سقوط میآغاز می) ی زريندوره(ی خوب جديد دوره

 . سوشيانت حقيقی٢٠ارتا،-، استوت)ناجی(دهنده تولد سومين نجات  ١١٩۴٣

شوند، ز آن مردگان دوباره زنده میاست، بعد ا]) Frashegird[فرشگرد : پهلوی(کرتی -او آغازگر فرشو  ١١٩٧٣

  .رسدآيد، به دنبال آن نبرد پايانی سر میروز داد می

شود، و او برای هميشه اهورامزدا بر روی زمين کامال گسترده می) خَشثره(شهرياری . يابدتاريخ پايان می  ١٢٠٠٠

  .فرمان خواهد راند

  

، و اهريمن در قعر )هر دو مينو و گيتی(کند می بر تمام جهان حکومت ٢١ی نخست اورمزدهزارهبرای سه

در اين دنيا، هيچ چيز جز روشنائی ناب وجود ندارد، و اورمزد گياه، گاو و . هوش افتاده استاقيانوس تاريکی بی

                                                 
- میزند وهومن يسنهای زرتشتی چون رودانی است؛ با اين همه آن را در بسياری از متنی ميان هفت طبقه جهان ظاهرا يک انگاره17

 . ديرتر مطرح خواهيم کردشود و ما آن را ی زمانی نيز يافت می نيز اين هفت طبقه يا دورهشاهنامهدر . توانيم يافت
18 Ukhshyat-ereta 
19 Ukhshyat-nemah 
20 Astvat-ereta 

  :نقل از. ٣٢۵ی ويدنگرم، ص ، ترجمهبندهش: نگا). باور(زمان، فضا، و دين :  او سه نام داردبندهش بنا بر 21
Cited Zaehner, The Teachings of the Magi, p. 35.  
←  
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های مينوی را نابود کند، و کند آفرينشآيد و تالش میسپس اهريمن به هوش می. آفريندرا می) گيومرث(انسان 

برد او به جهان مينويی حمله می. آفريند تا توسط آنها پادشاهی خوب را ويران کندوجودات اهريمنی را میهمزمان م

 معموال سه شاه يا –های سه مرگ گونهشوند به کهناين سه مرگ تبديل می. کشدو گياه، گاو و گيومرث را می

  . شاهنامهای و حماسی های اسطوره در هزاره–شاهزاده 

شناسی ای آن همسان است با کيهان در رابطه با فضا و معنای اسطورهشاهنامه تا آنجا که ديديم، تاکنون، و

   ٢٢.روشنی مشخص شده استزرتشتی که در آن دو فضای جدا از هم، چه از نظر زمانی و چه از نظر جغرافيائی، به

-حاک و فريدون آغاز میبخش بعد، که همخوان است با بخش حماسی برتلس، دقيقا بعد از آخرين نبرد ض

تا . شود، که همچنان بر کل زمين استاش آغاز میکشد و آنگاه پادشاهیفريدون ضحاک را در دماوند به بند می. شود

اين زمان هنوز فضا همان سراسر زمين است، اما يک اتفاق مهم کيهانی روی داده و آن اينکه با در بند شدن ضحاک 

تابع آنکه هستی اهريمنی با هستی . شود بخشی از پادشاهی خوبا نژاد ضحاکی میدر کوه دماوند جهان اهريمنی ب

 علت مشخصی شاهنامهالبته در . شودتقسيم می‘ ميان-در’آميزد زمين به دو قطب خوب و بد و فضای اهورائی درمی

بينيم هر رو، تابع اين علت میبه . توانيم ديدآيد، اما نمود و تاثير آن را در روند سقوط تدريجی هستی اهورائی مینمی

اين بخش کردن توسط خود فريدون انجام . کندکه فريدون پيش از مرگش جهان را به سه بخش کامال مجزا تقسيم می

را به پسر دومش تور، و مرکز ) توران(دهد، شرق را به پسر بزرگ خود سلم می) روم(او غرب . گيردمی

 که در شاهنامهتقسيم جهان ميان سه پسر نه تنها در .  به پسر کوچکش ايرجرا) خونيرس که ايران در آن واقع است(

  :بينيمی آن را میترين نمونه، کهناياتگار جاماسپيکبرای نمونه در . منابع پهلوی هم آمده است

  

يان من جهان را م”: او آنها را احضار کرد). Ērič(، و ايرچ )Tōz(سلم، تور : سه فرزند يافت) Frētōn(فريتون 

سلم “ .شما بخش خواهم کرد؛ اگر هر کدام بگوييد چه چيز برای شما خوب است آن را به شما ارزانی خواهم داشت

ی کيان را خواست، و ايرج که فره) [takikih](را خواست، توز شجاعت ) [vas-hērih](بيشترين ثروت 

)xvarrah i kayān: the Avestan xvarənah ( داشت داد)(و دين ) قانون[dāt u dēn] (فريتون . را خواستار شد

ی دريا را تا کرانه) [zamik i Hrōm](او سرزمين روم “ .آنچه هر کدام خواستيد بر شما ارزانی خواهد شد’: گفت

و هند ) [Ērānšaθr](و ايرانشهر . داد) شرق(ی دريا های آن را تا کرانهبه توز ترکستان و دشت. به سلم داد) غرب(

: فريتون تاج را از سر برداشت و بر سر ايرج نهاد و گفت...] ؟[...در يک لحظه . به ايرج سپرد) جنوب(را تا دريا 

های بچه) فر(ی جانوران بر ايرج برقرار باد؛ ای با افتخار، باشد که شهرياری و پادشاهی ی من تا رستاخيز همهفره”

  ٢٣“.های تو افتدتوز و سلم بر بچه

  

- شود، اولی و دومی میصورت اژدهايی بر فرزندان ظاهر میفريدون به. وت آمده است داستان متفاشاهنامهدر 

الزم به . گيرد که بهترين بخش جهان را به ايرج دهدبر اين اساس فريدون تصميم می. کندگريزند و ايرج پايداری می
                                                                                                                                                     

 .٣٣، ص ١٣۶٩بهار، انتشارات توس، تهران . زارش م، گبندهشدادگی، فرنبغ: همچنين نگا
  . از نظر جغرافيائی، کشور ايران در اين دوره بخشی از پادشاهی است و نه تمام آن22

23 Ayātkār i Jāmāspik cited from G. Dumézil’s The Destiny of a King, the University of Chicago Press, 1971, 
p. 14.   



 ١٢ □جی بررسی شاهنامه در پرتو گفتمان ظهور نا: تو اين را فسانه مدان

طوری که خواننده تصوير هی مسکو کامال از هم پاشيده و ناقص آمده است، بتذکر است که اين داستان در نسخه

  .  اندی ژول مول و همچنين خالقی مطلق کل داستان را با جزئيات آوردهآورد، اما نسخهروشنی از آن به دست نمی

طور به‘ فضای معنادار’بينيم که شود، میمحض اينکه اين بخش کردن بدل به واقعيت تاريخی میبه

: ايران؛ فضای بد: فضای خوب: گردديش به بدی دارد تقسيم میمشخص به سه فضای خوب، بد، و ميانه که گرا

شناسيم متفاوت بندی با آنچه در واقعيت جغرافيائی می البته اين تقسيم٢٤.روم: توران؛ و فضای دوگانه با گرايش به بد

ين سه کشور ای ااما از لحاظ معنای اسطوره. است و ايران، يعنی خوب، در ميانه است و روم در غرب آن جای دارد

از اين نظر هم هست که روم در ميانه . شناسی ايرانی همسان هستندهای کيهانبه سه فضای آشنا در يکی از شاخه

چيزی که هست . شناسی زرتشتی نيز باشدممکن است که سه فضا بخشی از روند سقوط کيفی در کيهان. گيردجای می

ی زروان و دو پسرش از نگرش دو بنی ن را بيشتر با مسئلههای پهلوی آتاکيد چندانی بر آن نشده است و متن

  .اندزرتشتی جدا کرده

زروان، : گونه مشخص شده استگويند اين سه فضا با نام سه خدا بدينها به ما می تا آنجا که متن

من در مقابل دو ای وجود ندارد و اهريدر مورد اول ميانه. خدااهورامزدا، و اهريمن؛ يا اهورامزدا، اهريمن، و وای

ويژه اگر آن را با شود، بهای در اينجا نيز مشخص ديده میبا اين همه طرح سه فضای اسطوره. خدای ديگر است

در آثار ودائی برهمن روح کل است و خدای آسمانی، . شناسی ودائی و هندی مقايسه کنيمطرح سه خدا در کيهان

-خدا مشخصا فضادر مورد طرح دوم اما وای. د و اگنی خدای زمينیشوايندرا در ميانه است و خدای جوی ناميده می

  . مينو استمينو و انگرهخدايی در ميان سپند

اش در فضائی ی حماسی تمام تحوالت تاريخی را در دورهشاهنامهبينيم که با توجه به چنين نگرشی می

ماند و بعد از آنکه ايرج به دست دو برادر ايدار نمیبندی فريدون مدت زمان زيادی پالبته تقسيم. کندگانه تبيين میسه

. يابدآورد، پايان میها را برای پدرشان، فريدون، میخواهی سر آنشود و منوچهر در کينخود تور و سلم کشته می

ی ی حماسی و حتشود بنيادين برای تمام  دورهميان از اين به بعد اصلی می-لختی خوب، بد و فضای دراما اصل سه

ای از اين زمان به بعد جهان را با هر تعداد کشور که در آن باشد با سه در واقع بينش اسطوره. ورای آن تاريخی

ای است از ديد فردوسی و های اسطورهاين يکی از واقعيت. کندتفسير و معنی می‘ هردوانه’گرايش خوب و بد و 

بينيم که اين آور نخواهد بود اگر میبنابراين تعجب. رده استشاعر با آن بسياری از وقايع تاريخی را تفسير و معنا ک

  . ی بسيار مهم در روايت بخش حماسی و تا حدی تاريخی شده استمايهنگرش بدل به يک بن

های به ناگهان تمام ويژگی. مقدمه همراه است با يک تغيير سريع و بیشاهنامهپادشاهی منوچهر در 

ها، های قهرمانان فراانسانی و فراطبيعی جای خود را به داستانها و ويژگیصيتای داستان همراه با شخاسطوره

منظور از فرودين اينجا . تر هستنددهند که گرچه همچنان فراطبيعی، اما به درجاتی فرودينها و وقايعی میشخصيت

                                                 
توان آن را در هر ويژگی و همچنين می. ی دوگرائی نهفته استشود، گرچه در زير انگارهريبا در هر سطحی يافت میلختی تق ساخت سه24

مطابق با نظر او، هر چيز . ی اخالق زرتشتی نيز حاکم بوده استآورد، اين نظام در فلسفهچنانکه ژاله آموزگار می. صفت انسانی نيز يافت
ی برای نمونه بخشندگی صفت خوبی است، نقطه. شده استبد که برادروود ناميده می/ خوب، بد، و خوب:و هر کس دارای سه خصلت است

، يکی قطره باران“ ها،ها و برادران دورنگی نيکیدوگانگی نيکی”ژاله آموزگار، : نگا. مقابل آن خسيسی است، و اسراف برادروود آن است
  . بسيار نزديک است به نظام اخالق ارسطوئی در نيکمائوساين انگاره همچنين . ۶۶٩-۶۵٩، صص ١٣۶۶تهران 
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در حجم و ميزانی جهانی بود  چيز ی پيش همهدر دوره. های عمل آنها استهای فراطبيعی و ميدان و حوزهتوانمندی

های انسانی ها و تمهيدات داستانی به ويژگیطبيعی است که کيفيت شخصيت. و اينجا در حجم و ميزانی کشوری

با اين همه آن فضای . شودتر از عمر شاهان پيشين میکه عمر شاهان نيز کوتاهچنان. تر شده باشدآشنای ما نزديک

 بر ٢٥.ماندشود پا بر جا میهزاره قلمداد می-ناپذير برای آن سهريده شده و اصل تخطیای که توسط فريدون آفگانهسه

سو و تا پادشاهی بهمن، ما با همين سه فضای داستانی سر و کار داريم، گرچه کمی اين اساس از زمان منوچهر بدين

 فضای بد، که در آن پادشاهانی شودبدين معنی که توران مانند قبل می. متفاوت است از آنچه فريدون بنياد نهاد

کند، اما روم ايران موقعيت فضای خوب را در مقابل توران حفظ می. راننداهريمنی به نام پشنگ و افراسياب حکم می

ها از اين زمان تا پادشاهی لهراسپ روم ديگر جائی در داستان. دهدشود و جايش را به سيستان میناگهان محو میبه

ی ميان شود به فضای دوگانه يا هردوانهسيستان اما بدل می. گر هم باشد در حد کمک به توران استنقش آن، ا. ندارد

شود، ناگهان محو میدر اين زمان به. مانددو فضای خوب و بد، که تا زمان لهراسپ در کنار و همراه ايران می

 جغرافيائی سيستان که واقعًا در ميان دو کشور در اينجا موقعيت. گونه که پيشتر ناگهان پديدار شده بوددرست به همان

های شود که از اين نظر واقعيتشناسی سه فضا همخوان و همسان میايران و ترکستان قرار دارد با طرح کيهان

 فراتر از شاهنامهشايد اين خود دليلی باشد بر اين که سيستان در . شوندنفع اسطوره از ميدان به در میتاريخی به

منش کردم آن □ رستم يلی بود در سيستان ”: اش در تاريخ معرفی شده است، چنانکه از فردوسی نقل است کهجايگاه

  “  .رستم داستان

از اين زمان به بعد روم يکی از بازيگران اصلی . ی عطف بعدی استمحو سيستان در پادشاهی بهمن نقطه

تر از پيش مطرح رنگتر و بیمراتب ضعيفاما به. کندتوران نقش خود را حفظ می. شودی ما میدر تاريخ و حماسه

های کوتاه همراه ايران است شود و برای دورهمرور وارد تاريخ میهمزمان نيروی جديدی به نام اعراب به. شودمی

، کنديا خوب و بد همچنان در روند حماسه نقش بازی می‘ ديگر’و ‘ خود’ی مسئله. گيردو عاقبت مقابل آن قرار می

  .های پررنگ پيشين را ندارداما ديگر آن ويژگی

های ای که تابع سدهبندیتقسيم. شودی فضا، زمين در اين دوره به هفت کشور مشخص تقسيم میاز زاويه

در واقع از زمان . شناختی داردی سه فضا همچنان اعتباری کيهانمايهبا اين همه بن. ميانه دارای اعتباری بود

ی آن در متن نقش موثر مايهبا اين همه بن. شودای سه فضا به اين روشنی ديده نمیی اسطورهگرهلهراسپ ديگر ن

رود و وقايع تاريخی را در سرعت سر وقتش میکند، بهدارد و آنجا که شاعر دوباره امکان استفاده از آن را پيدا می

ی روز و پهلوانی سوفزای است، نيز دورهپي/های قبادی مشخص آن دورهدو نمونه. کندچارچوب آن روايت می

  .ها بهرام چوبينهخسرو پرويز و پهلوان آن/قباد

رود و در هر ی روائی بيرون نمیی دو بنی به هيچ عنوان از خاطرهبايد در اينجا متذکر شد که وجود نگره

ی دو بنی است که مايهبندر واقع اين . لختی و چه در فضاهای بيشتر از آن، همچنان هستحالت، چه در فضای سه

مانند و آنهايی که در ميانه به اين يا آن کمک يعنی مطلق خوب و مطلق بد می: کنددر نهايت نقش غائی را بازی می

                                                 
شود که چرا عهد و رود مازندران را از دست ديوان به در آورد از سوی همه سرزنش می بر اساس اين اصل است که وقتی کاووس می25

  . قانون فريدون را زير پا گذارده است
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علت حضور موثر اين اصل باز به . شوندشوند در دل آن دو محو میکنند و بر اين اساس خوب يا بد محسوب میمی

ی پايان اين پايان گيتی برعکس نقطه. ی نيروی بد به جهان اهورائی استی رخنه نتيجهگيتی. گرددشناسی برمیکيهان

اصل دو بنی خوب مطلق و بد . از اين نظر تا تاريخ هست اصلی دو بنی نيز حضور موثر و غائی دارد. نفوذ است

يرون راندن اهريمن و تابع اين اصل آدمی هميشه بايد در حال خانه تکانی و ب. مطلق از اختراعات زرتشت است

پذير نيست، اگر هم هست های ايرانی آميزش و همزيستی ميان اين دو بن امکانها باشد، چون تابع نگرشاهريمنی

  . بسيار محدود است

های فارسی دارای دو جهان جدا و متضاد هستند که هماره در طور خالصه، تابع بحث فضا، تمام حماسهبه

‘ ديگر’و ‘ خود’شود و زير فرمول های جهان ديده مینوعی در تمام حماسهه اين مسئله بهالبت. اندحال حذف يکديگر

های کهن نقش مسلط داشته بلکه هنوز هم در آثار ادبی و هنری مسلط اين فرمول نه تنها در حماسه. گرددتعريف می

با . کندمبنا خوب و بد را تعريف می نيز طبعا تابع اين فرمول شکل گرفته و بر اين شاهنامه. جهان نقش موثر دارد

های تاريخی پيوند های هندو اروپائی از طريق نگرش سه بنی به واقعيتاين همه جهان دو بنی در اغلب اسطوره

گون نخستين و اين جهان چند  نيز جهان سه بنی حد فاصلی است ميان آن جهان بهشتشاهنامهدر . خورده است

  . در نهايت و طبق همان فرمول بايد کم و کم و باالخره يکی شودزييم و کشوری که ما در آن می

نگرش دو بنی اصل اساس است و نگرش سه بنی . شودخوبی ديده میوجود هر دو نگرش در آثار پهلوی به

خدای در مناطق شرقی به نمايش نگرش سه بنی اغلب با خدای سوم زروان در مناطق غربی يا وای. کنندهاصلی تعيين

چيزی که هست زروان در نگرش سه خدائی فراتر از اهورامزدا و اهريمن و در اصل پدر و مادر اين . ه استدرآمد

تر از اهورامزدا و اهريمن، خدائی است يک مرتبه پايين‘ وای’شناسی شرقی دو قلمداد شده است، حال آنکه در کيهان

‘ وای بد’پهلو با اهورامزدا و هم‘ وای خوب’الح معموال هم او را با دو اصط. های هردوانه استکه دارای ويژگی

طور که زنر مطرح کرده، قابل تامل ی سه بنی نيز، همانالبته تلفيق دو اسطوره. اندپهلو با اهريمن تصور کردههم

آن شود و تابع هم خدای زمان و روزگار می‘ وای’سان بدين. شوندخدای يکی میها زروان و وایتابع اين تلفيق. است

شود و هم خدای بادهای خوِب می‘ خدایدرنگ’دهد و بعدتر معروف به  را به خود اختصاص می٢٦صفت درنگيا

  .بهاری و بِد پاييزی و زمستانی

اند، چه پيش از اسالم و چه اند و بر يکديگر تاثير گذاردههای زيادی در گذر زمان شکل گرفتهشناسیکيهان

شود، و دو بنی است، و شناسی مزدائی ناميده میهای ميان آنچه کيهانه روشنی تفاوتتوان بمتاسفانه نمی. بعد از آن

-در ميان متن. های مختلفی ديدتوان در متنشناسی را میالتقاتی از اين دو کيهان. آنچه زروانی است را مشخص کرد

ا اين همه در اين متن زروان ب. ی سه بنیی دو بنی نزديک است تا نگره بيشتر به نگرهبندهش هندیهای پهلوی 

 بندهش بزرگ، و زادسپرم، علمای اسالمهايی چون همچنين، متن. خدای زمان است و برتر از اهورامزدا و اهريمن

زنر توضيح . دهندها نشان میوجود دارند که خدايی ديگر را ورای اهورامزدا و اهريمن و يا در ميان آن) ايرانی(

                                                 
ی ساسانی و احتمال آن زياد است که زرنجيا و زرنج دوره. شده استا ناميده میی افغانستان فعلی بنا بر بعضی منابع هندی درنگيمنطقه26

. خدای نيز احتماال همريشه است و همه هم در معنی لحظه درنگ ميان دو چيزاين واژه با درنگ و درنگ. زابل فعلی از اين ريشه باشد
  .داده است دارند در اين منطقه روی شاهنامهداستان سيستان که نقش هردوانه در 
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- می) هم هندی و هم ايرانی (بندهشای که تاکنون به دست ما رسيده آنی است که در ناسیشترين کيهانکامل”دهد می

اولی .  بزرگ يابندهش ايرانی و ديگر بندهش هندی اين اثر با دو روايت باقی مانده است؛ يکی با نام ٢٧“.توان يافت

ت و احتمال دارد که تنها بر اساس تر اس منسجمبندهش هندیبنا به نظر زنر . اشی ايرانیای است از نمونهخالصه

که وجود ) زروان(ی زمان  فرازی طوالنی آمده دربارهبندهش بزرگاما در بخش ميانی . يک منبع نوشته شده باشد

  . اصلی شناخته شده است

در ”. ، و اهريمن)اهورامزدا(اورمزد : بندی شده استی دو بنی با دو نيرو دسته، نگرهبندهش هندیبنا بر 

پايان جای اهريمن در قعر بود و در تاريکی بی. پايان اقامت داشتبی) dēn(اورمزد در باال بود و در نور آغاز 

با اورمزد همه خوبی بود و زيبائی؛ با دومی همه اهريمنی بود و . دانش بود و سرشتی آزارنده داشتاو پس. داشت

 که اورمزد بر اساس اين نگره در زمان و مکان  تکراری است، اما اجازه دهيد که باز تاکيد کنيم٢٨“.دانشیپس

دومی اما توسط اورمزد . مرز است در مکان محدود استاست و تنها در پايين آنجا که با اهريمن هم) اکرانه(نامحدود 

  . است) مندکرانه(از هر دو نظر زمان و مکان محدود 

خدا انه يا هردوانه است که با نام وایاند فضای دوگهای مذکور مطرح و بحث شدهفضای ديگری که در متن

ای با آن گونهاند و هر متن بههای زرتشتی در اين مورد سخن به يکسان نياوردهمتن. خدا معرفی شده استيا درنگ

بر اساس نظر زنر چنين . شناسی هندی همتايی دارد به نام وايوعنوان خدا، در کيهانوای، به. برخورد کرده است

. ويژه در بخش ايران شرقی و افغانستان فعلیوای خدای برتر در ميان خدايان ايرانی بوده است، بهنمايد که می

- وای در متن٢٩.رودان، بوده استمرز با تمدن ميانهای غربی ايران، و همزروان نيز ظاهرا خدای برتر در بخش

، و ‘وزدکسی است که می’خيلی ساده به معنی نام او . همسان ديده شده است) وات: پهلوی(ها با باد ودا و اوستاهای 

وايو در اصل خدای برتر مردمی ”افزايد  زنر می٣٠.است‘ باد’ی بنا بر نظر زنر در سانسکريت وايو در معنای ساده

مانند زروان و ميترا، اين خدا نيز جاودان است؛ اما برخالف . ی زرتشتی اوليه ارتباطی نداشته استبوده که با جامعه

پرست بعد از پذيرفتن او شخصيتش را به دو پاره تقسيم ا اهريمن درون او چنان نيرومند است که زرتشتيان مزداميتر

) زبردست(‘ اپارو کايريا’هايی چون عنوان ايزد پيروزی ستايش شده و با صفت بهيشترام وای در ٣١“.کنندمی

 او هميشه با وداقابل توجه است که در . عنوان باد ظاهرا اين توصيف و خويشکاری او است به٣٢.توصيف شده است

نام او وايو است زيرا او هر دو ”به هر جهت، زنر باور دارد که .  آمده است٣٣ايندرا، خدای جنگ و خدای جوی،

است، زيرا به هر دو آفرينش ) catcher(‘ دستبرد زننده’او : کندمی) vayemi(آفرينش اهورائی و اهريمنی را دنبال 

                                                 
27 Zaehner, p. 81. 
28 Greater Bundahishn, chap. i, pp. 2-4. Cited in Zaehner, ibid, p. 91. 
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  .ميان با دو شخصيت خوب و بد است-نيز بيانگر خدای در
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خدای دوگانه، حتی اصطالح  از هر نظر مانند است به شخصيت وایشاهنامه شخصيت رستم ٣٤“.دستبرد زده است

به اين موضوع برخی از پژوهشگران . خدا بوده استدستبرد زننده نيز که برای او به کرّات آمده صفت اصلی وای

  .مدهاند که در ادامه آاشاره کرده

 هر شاهنامهتوان گفت که در شناسی را مشخص کرد، اما میهای اين دو کيهانتوان ريشهرغم آنکه نمیبه

به اين معنی که کيهان نخست يگانه ديده شده، سپس . انددو در هم ادغام شده و در يک نظام پايگانی تعريف شده

ری، جهان چندگانه بايد ونبال و در جهت بازگشت به روز دابه د. گانه شده استگانه و در ادامه چنديندوگانه، بعد سه

  .گانه شودگانه، سپس دوگانه و در نهايت يکسه

زيرا در .  داردشاهنامهلختی و داستان منوچهر جای مهمی در ی نظام روايت حماسی، فضای سهاز زاويه

بخش حماسی جای ويژه و مهمی را شوند و در تمام های سيستان وارد متن میی داستاناين بخش است که شاخه

از اين زاويه کارکرد و خويشکاری رستم شخصيت مرکزی بخش حماسی و پادشاه سيستان به بهترين . کننداشغال می

های ودائی، هندی و توان او را با خدايان جوی يا ميانی در اسطورهاز همين زاويه هم می. شودشکل مشخص می

ی اين هر سه. خدا؛ برخی نيز با بهراماند؛ برخی با وای را با ايندرا مقايسه کردهبرخی رستم. اوستائی مقايسه کرد

. اندی اين خدايان نقش حياتی و هردوانه داشتهعلت هم اين است که هر سه. ها در جای خود معتبر هستندمقايسه

 مانندو نيز بسيار شبيه ايندرا است و انگيز نخواهد بود اگر شيوا را نيز به اين سياهه بيفزاييم، چون ابنابراين تعجب

  .آوردی بازآفرينی خوب را فراهم میها زمينهخدا و بهرام با نابود کردن اهريمنیوای

ی اورمزد و اهريمن خدای هردوانهوای. خدا خود گويای بسياری از اين مسائل استی رستم با وایمقايسه

های خوب است، و بخش ديگر او که به فضای اهريمنی  ويژگیآن بخش وای که به اورمزد نزديک است دارای. است

رستم نيز هم از لحاظ نژاد و هم از لحاظ موقعيت سياسی و جغرافيائی کشورش . های بد استچسبيده دارای ويژگی

، تا شهرياری شاهنامهدر . های هردوانه داردتبع او ويژگیفضای سيستان نيز به. های هردوانه استدارای ويژگی

رستم، شاه سيستان، گرچه در قياس با شاهان ايران و توران . ميان ايران و توران است-شتاسپ، سيستان فضای درگ

تواند بدون او بر ديگری طوری که هيچ کدام نمیهايی بيشتر از آنان دارد، بهزبردست نيست، اما قدرت و توانمندی

رهاند و به است، اما اين اوست که آنان را از دست دشمنان میشاه ايران ‘ ای زير فرمانآزاده’او البته . پيروز شود

  .شودبخش لقبی است که بعد از رهائی کاووس از دست ديوان مازندران به او داده میتاج. بخشدآنان تاج می

ی اين کشور رابطه. توانند دوست يا دشمن هر کدام از دو کشور ايران يا توران باشندرستم و کشورش می

-نشاندهکابل نيز البته وجود دارد، اما اين به اصطالح کشور هميشه دست. مستقل تنها با اين دو کشور استنيمهنظر به

توان بخش بد سيستان بنابراين کابل را می. ی سيستان است و شاهانش نيز از خويشان رستم، البته از نژاد ضحاک

است، اما ) بد(و در مقابل توران ) خوب( کنار ايران شهرياری رستم طوالنی است و در تمام اين دوران در. دانست

                                                 
-وی می. اند، نادرست ترجمه شدهعنوان توامان ذکر شده، که در آن اورمزد و اهريمن بهگاهان با اين همه، او باور دارد که آن بخش از 34

اند، و بنا بر معنا کرده‘ توامان’را ) yēmā(ترديد باال بوده، اما ظاهرا يما  بیگاهانی زبان درباره) پژوهشگران(با اينکه دانش آنها ”: گويد
در ) ərəš(ی ارش خوشبختانه واژه.... اما برای آنها برادر بودن اهورامزدا و اهريمن امری تقديری بود. انداش کردهترجمه‘ دو برادر’آن 

ها است و بازتاب جهل بر ديگران، آن‘ درستیبه’اصولی است، زيرا ارش به معنای ناديده گرفتن اين واژه امری غير. سطر سوم اين بند آمده
  .٨٠زنر، همان، ص “ .انداهريمنی کرده) Ariš(k)(اوستائی را بدل به حسادت ‘ ارش’
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ها هفت اين مدت در بعضی نسخه. راندای کوتاه بعد از مرگ سياوش را هم داريم که رستم بر توران حکم میدوره

  . البته مدت آن چندان اهميت ندارد و مهمتر از آن قدرت يافتن فضای هردوانه بر فضای بد است. سال ذکر شده

. کشدکند، مگر در پايان اين دوره که پهلوان ايران، اسفنديار، را میچ گاه بر عليه ايران کاری نمیرستم هي

در اين . راندکند، بر توران حکم میبه جز اين او در زمانی که افراسياب در ايران تاخت و تاز و شهرها را ويران می

صرار دارد که حکومت افراسياب بر ايران را، که نظر ا خيلی مبهم هستند و شاعر بهشاهنامههای بخش داستان

کشته شدن اسفنديار به دست رستم نيز، گرچه . نمايد، ناديده بگيردی کيهانی امری تقديری میمطابق با طرحواره

  .شودناخواسته، به زيان ايران تمام می

-ميان داللت می-ی دری اين فضاهای ديگری نيز وجود دارند که بر سرشت دوگانهمانند خود رستم نشانه

گردد و از سوی ديگر به نژاد او از يک سو به گرشاسپ ايرانی بازمی. هاستی اين نشانهنژاد رستم از جمله. کنند

رودابه، مادر رستم، ). گردد که دشمن اسفنديار استاز ديد اسفنديار نژاد زال نيز به سيمرغ بازمی(ضحاک اهريمنی 

سهراب، پسر . شغاد، برادر رستم و قاتل او، نيز نژاد مختلط دارد. نژاد ضحاک، استخود نيم هندی و نيم تازی، از 

توان توامان يکديگر  رستم و شغاد را نيز مانند وای خوب و وای بد می٣٥.رستم، از مادر ترک و از پدر سگزی است

اولی در اين . کنندعمل میی يک شخصيت شان، زيرا مانند دو نيمهالبته از لحاظ ساخت و کارکرد داستانی. دانست

  . حالت مطلق خوب است و دومی مطلق بد

خدای ايرانی از ديگر و يا وای) ايندرا و شيوا(های الگوئی شخصيت رستم با خدايان جوی ودائی همسانی

است مهرداد بهار او را مانند کرده . وايکندر از جمله پژوهشگرانی است که رستم را مانند کرده به وای. هاستنشانه

ها بسيار به بينيم که آنهای اين خدايان را مطالعه کنيم میاگر به دقت خويشکاری. اش، بهرامبه ايندرا و همتای ايرانی

ی اين مشاهدات بيانگر اين نکته است که همه. يکديگر مانند هستند و همه نيز جايی در ميان دو خدای ديگر دارند

اروپائی ساخته -های هندوی سه جهان و يا اصل سه در کيهانشناسیگونهی کهنشخصيت و ميدان عمل رستم بر پايه

  .شده است

شود که اش در ميان دو نيروی خودی و ديگر وقتی به خوبی درک میاهميت نقش رستم و موقعيت سرزمين

يان دو نيرو يک، ايجاد فضائی م: اش حداقل دو نقش دارنداو و سرزمين. آن را در پرتو داستان پايان جهان بنگريم

ی تا آنجا که به مسئله. اش بر عليه اهريمنبرای جدا نگه داشتن آنها از يکديگر؛ دو، کمک به خوب در نبرد پايانی

ی يورش اهريمن شناخته شده، هنوز در فضاهايی جدا ، که دوره)٨٩۶٩-۶٠٠٠(ی سوم هزارهگردد، سهفضا بازمی

کند، و در شهرياری گشتاسپ، ديرتر اين موضوع کامال تغيير می. ی جداهای جغرافيايدهد، اما نه در سرزمينرخ می

شود و بهمن با تسخير آن و کشتن پسر رستم و بعد از کشته شدن ارجاسپ، سيستان بدل به دشمنی برای ايران می

  .کند محو میشاهنامهطور کامل از اسارت رودابه و زال آن را به

                                                 
  .د مبهم استتوان آن را نژاد يا کشور خواند، متن در اين مور می35
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کسی که بايد به ياری ناجی به . کندی پهلوان ناجی را بازنما میگونه کهنی نبرد پايانی، رستم هماناز زاويه

های از اين ُبعد او همانند است با گرشاسپ اوستائی و پشوتن متن. پا خيزد و جهان را از دست اهريمن پاک کند

  .های ديگر به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداختما در بخش. ی پهلویپيشگوينده

-داستان. ی سيستان پايان بخش حماسی نيز هست، پايان داستان شاخهشاهنامهی فضا در سئلهبازگرديم به م

در اينجا دوباره و برای مدتی با يک دشمن، . يابدطور کلی در فضائی ديگر ادامه میهای همای و پسرش ، داراب، به

  . ی وجود ندارداشويم و ميان خوب و بد فضای هردوانهتنها يک دشمن به نام روم رودررو می

طور کامل در دست يک شاه، شود و جهان بهی ايرانی کامال محو میدر داستان اسکندر اين طرحواره

-های آنها کامال محو میگونهی خوب و بد، و کهنمايهشناسی ايرانی، بنگيرد؛ در اينجا تمام کيهاناسکندر، قرار می

توان در حال آن که از زاويه نگاه ايرانی، که می.  شده استاسکندر در روايت فردوسی شاهی خوب تصوير. شوند

فردوسی در اين داستان ظاهرًا از . بوده) ملعون( يافت او گجستک کارنامک ارتخشير پاپکانای چون های پهلویمتن

خاطر م بهتوان به گمان گفت، آن هتنها می. شناسی ديگری اقتباس کرده که منابع آن برای ما چندان روشن نيستکيهان

 ٣٦.های نظامی و مانند آن، منبع آن بيشتر مآخذی عربی و در اصل سريانی يونانی بوده استهايش با داستانهمسانی

ها ی داستانها و ديگر تمهيدات و از جمله فضا شباهتی با بقيهگونهمايه، کهنهر چه هست اين داستان از لحاظ بن

  . ندارد

عنوان ناجی، و ی خوب و اهريمن در دو شخصيت اردشير، بهمايه بندر داستان اردشير ساسانی، باز،

سازی ظاهرا اسطوره. دهندی وقايع خوب و بد در ايران رخ میاما اينجا همه. شودعنوان اهريمن مجسم میهفتواد، به

دست ه نی، تاج را بی اشکانی، يعنی شاهانی ايرادانيم که اردشير با محو سلسلهمی. وقايع تاريخی علت آن بوده است

از اين رو هم . اندنوعی همدست اسکندر گجستک بودهساسانيان اصرار داشتند که شاهان اين سلسله به. آورده است

 هم تاثير گذارده و شاهنامههمين تالش بر . های خود نامی از آنها نبرندبرند که در تاريختمام تالش خود را به کار می

برخی عناصر دينی در هر . شان نيافتمگويد چيزی بيش از اين دربارهبرد و خيلی کوتاه مییفردوسی تنها نام آنها را م

  . سازی تاريخ در زمان ساسانيان داردشوند که نشان از اسطورهای داستان يافت میشاهنامهی پهلوی و دو نمونه

افتند، گرچه  واقعی اتفاق میهایای وجود ندارد و وقايع تاريخی در مکان طرح ويژهشاهنامهی برای بقيه

ديگر اينکه در بيشتر اين . شودی فضاهای حقيقی نيستند و عناصر واقعی در آنها کمتر يافت میدهندهها نشاناين مکان

به ) ی دنيا استکه ظاهرا همه(ی کيهانی خوب و اهريمن در پايان، باز، نگره. بخش روم دشمن اصلی ايران است

با وجود . طور کامل به دست اعراب بيفتدرود بهيابد که ايران می حماسه در شرايطی پايان میگردد وداستان بازمی

-های تاريخی در روند کيهانبينيم که داستانعدم همخوانی کامل اين بخش با طرح سه فضا، و يا هفت فضا باز می

  . داندهای بعدی میاريخ در پلهی فرودين شدن تد و وجود کشورهای کوچک را نتيجهنروشناسی ايرانی پيش می

-ای همههفت اقليم نگره. شودتقسيم می) karšvar: اوستائی(جهان، در يک نگرش ايرانی، به هفت کشور 

  : گويدسن می چنانکه آرتور کريستن٣٧.گير در ايران باستان و ميانه بوده است

                                                 
  .  آمدهی شاهنامهجستارهايی چند درباره: همه تا در آز رفته فرازبه نوشتاری از اين نگارنده در اين باره که در کتاب :  نگا36
  :ها، حتی حافظ  نيز از اين نگره در تصويرپردازی بهره برده استدان بر کنار از جغرافی37

←  
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 آن را اقيانوس ورکشا گرفته بود، ديگر بود و دور) xvaniras (Avestaic: xvaniraθa)(کشور مرکزی خونيرس 

اند  يا، آن گونه که ديگران ادعا کرده–و تنها به کمک ايزدان . کشورها جاهای جالبی بودند به دور از دسترس انسان

کند، بگذرد و از خونيرس به ديگر توانست از اقيانوس که کشورها را از هم مجزا می يک نفر می–به کمک ديو 

  ٣٨.کشورها برود

  

اند و اقيانوس بيرونی های ديگر هم آمده است و از آن جمله اينکه هفت کشور به هم پيوستهبندی به گونهاين تقسيم

سختی بندی را، جز به اشاره در همان آغاز داستان، به اما اين تقسيم٣٩.ی آنها را احاطه کرده استدور همه) محيط(

تر، همچنان  ديگر، نقش مهمی در پيشرفت داستان ندارد، يا درستسخننگره، به.  يافتشاهنامهتوان در ساخت می

ی بزرگ در وسط، و شش سرزمين که توسط اقيانوس از آن جدا يک جزيره: کندصورت سه بنی نقش بازی میبه

ی هفت کوه ديگر است و معموال در اين تصوير تا حدودی همانند است با تصوير کوه قاف که در ميان حلقه. شده است

  . توانيم يافتآثار صوفی می

بندی ديگری رسيد با توان به تقسيمی زمين و شش سرزمين از شش سو میبنا به نظر دومزيل در زير نگره

 اين همان نگاه جغرافيائی مسلط در غرب است که با پنج قاره و پنج اقيانوس ٤٠.ی مرکزی آنچهار جهت و نقطه

و چنانکه . شود به مانند خونيرس و نه به مانند مرکز پنج قاره ديده نمی مرکزی نهشاهنامهاما در . مشخص شده است

نشينند؛ د که حتی از لحاظ زمانی نيز کنار يکديگر نمینرفت در بخش نخست دو سرزمين کامال جدا از هم وجود دار

ت، سيستان در دارد،  نه در بخش دوم که در آن ايران در غرب واقع اسنهای بعد نيز چنين مرکزی وجود خشدر ب

ی لهراسپيان که دشمن اصلی روم است و ايران در شرق آن واقع؛ های دورهميان، و توران در شرق؛ و نه در داستان

  .و نه در بخش تاريخی که ايران در ميان دو و حتی سه دشمن قرار دارد

دو سرزمين، /يک: استی کيهانی با ترتيب پايگانی بوده شناسی کهن ايرانی قايل به چهار نوع نگرهکيهان

-مينوی جدا از انگرهشناسی سپندبندی مانند است به الگوی کيهاناين تقسيم. سه سرزمين، پنج سرزمين، و هفت کشور

در سطح . شوندها تکرار میبندیدر درون آن نيز همين تقسيم. مينو و سپس گيتی جدا از آن دو و مانند جهانی ميانی

شود، سپس به سه بخش و نخست زمين يگانه به دو بخش می. بينيمهايی را میبندیقسيمای نيز چنين تتاريخ اسطوره

  . بعد به پنج و عاقبت هفت کشور اصلی

 نه هفت کشور و نه پنج کشور که سه سرزمين بر نگرش تاريخی بعد هم مسلط شاهنامهبا اين وجود در 

. افتدشود و اهريمنی در بند میها که نيکی مسلط می هزارهويژه در پايانشود، بهاست و از آن فراتر گاه دو بخشی می

                                                                                                                                                     
 امنيست ور نه خريدار هر ششچيزيم □ ست پر کرشمه و خوبان ز شش جهت شهری

  يا
  عيبش مکن که خال رخ هفت کشور است□ نسيم شيراز و آب رکنی و اين باد خوش

38 Les types du premier homme et du premier roi dans l’histoire légendaire des Iraniens, I (1917), pp. 117-18. 
cited in Georges Dumézil, The Destiny of a King, translated by Alf Hiltebeitel, The University of Chicago 
Press, 1971, p. 10.  

  .١۵٨-١٣۴صص ) ويرايش انکلساريا (٩، ١٨ و ٣۶، ١۴، بندهش بزرگ 39
40 Ibid. p. 10. 
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ی گناه ی شهرياری انسان که از خدا به او رسيده و همچنين با مسئلهاين نگرش به جهان ارتباط مستقيمی دارد با مسئله

ها و سيم سرزمينی تقاز اين گذشته ارتباطی نيز دارد ميان نگره. شودکردن که با هر گناه تعداد کشورها زيادتر می

  . اصل تقسيم طبقات اجتماعی

افتد؛ با اين بندی توسط يمه اتفاق میدر هر دو سنت هندی و ايرانی هر دو تقسيم) جمشيد(ی يمه در افسانه

کند و خورنه های پهلوی جمشيد يک بار گناه می در متن٤١.ترين آن همان تقسيم جهان ميان سه برادر استهمه ساده

)xvarənahs= آنگاه از او جدا می) دينکرد(شود ، يا فره سه بخش می)١٩ يشت(شود سه بار از او جدا می)  فره-

ای به اختصار اشارهدر متن فردوسی نيز به همين گونه است، گرچه متن در اين مورد چندان روشن نيست و به. شود

دهد تا مردم در آن جای گيرند، جامعه یجمشيد، بعد از آنکه زمين را برای بار سوم گسترش م. کنداين موضوع می

بعد از آن با خدا پنداشتن خود . کندموبدان، ارتشيان، و برزيگران تقسيم می-ی بنيادی شاهانرا به سه  کاست يا طبقه

 . شوندتر سه فره پرواز کرده از او جدا میشود، يا دقيقکند و فره از او جدا میگناه می

  

   ٤٢ همم شهرياری همم موبدی□ی ايزدی منم گفت با فره

  

ها  اين آتش٤٣.تواند نماد و نمايانگر سه نوع آتش باشد که هر کدام خود نماد يک طبقه استاين سه فره می

جمشيد اولين شاه در اين سلسله بود؛ آتش ) آتور فرنبغ(آتش شاهان :  نماد سه سلسله هستندشاهنامهدر سراسر 

  ٤٤).مهرآتش برزين( به کيخسرو؛ و باالخره آتش برزيگران که متعلق بود) آتور گشنسپ(جنگاوران 

دومزيل بر اين باور است که جمشيد، ضحاک، و فريدون سه . افتدتقسيم زمين اما توسط فريدون اتفاق می

ی ايرانی را، جدا افتاده تر آن است که يمهساده”کند که اما در ضمن اضافه می. جلوه از يک نگره به اسم يمه هستند

ی خودش بيابيم که پيشتر با عنوان شاهی ورای همه، دوباره بازيافته در افسانهاش در رفرم زرتشتی به خويشکاریاز

هايی را از يک سو ميان داستان سه شاه جمشيد، در حقيقت همسانی“ .های شهرياری زمين در هم آميخته بودآيين

 ميان تقسيم جهان بين سه برادر و سپس سه سرزمين ها رابينيم و از ديگر سو اين همسانیضحاک و فريدون می

  . يابيمايران، توران و سيستان می

اروپائی طرح کارکردهای -ی هندواند که تصوير سه شاه مطابق است با نگرهمطالعات دومزيل نشان داده

کنندگان عنوان توليدوران بهپيشه/برزيگران) ٣جنگاوران؛ و ) ٢موبد؛ /وزير ايالت/شهريار) ١: ی اجتماعیسه گانه

-توان چندين نام برای اين طرح سههای پهلوی، میبنا بر متن. توان آن را همانند با طرح سه خدا ديد نيز می٤٥.ثروت

                                                 
  :سن نگاه کنيد به کريستن 41

“Trebrődre- og Tobrődre-Stamsagn,” Danske Studier (1916), p. 56. Quoted Dumézil, ibid. p. 133. 
  .۶، ب ٣٩، ص شاهنامه 42
، ص ١مسکو، ج : نگا. وران و برزيگران يکی هستندی پيشهگويد که جمشيد جامعه را به چهار طبقه تقسيم کرد، اما دو طبقه فردوسی می43
  .٣٠-١۵، بب ۴٠

  .١٣۵٨، ويرايش بهرام فروشی، انتشارات دانشگاه تهران، پهلوی زبان فرهنگ 44
45 Dumézil, G. Mythe et epopée I. L’idéologie des trios functions dans les epopees des peoples indo-
européenes. (Paris 1968), pp. 442-452. Quoted from Davidson, Olga, M. Poet and Hero in the Persian Book 
of Kings, Cornell University Press, 1994, p. 114. 
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طور  همان٤٦.هايشت، و يمه در )تهمورث = Taxmō Uropa(برای نمونه، هوشنگ، تخمو اروپ . لختی پيدا کرد

، و يک نفر شخصيتی دو گانه دارد )ضحاک(، يک نفر اهريمنی است )ونفريد(بينيم، يک نفر خوب است که می

. گيردکند، گرچه کامال طرف تور را میدر داستان سه برادر هم، سلم کسی است که نقش دوگانه بازی می). جمشيد(

  .رددر مورد رستم و پادشاهی او نيز، به همين گونه اين اوست که در ميان دو نيروی خوب و اهريمن قرار دا

ای، سه لختی در بخش دو لختی در بخش اسطوره:  دارای سه گونه فضا استشاهنامهطور خالصه، به

- ی سه لختی نقش مسلط را دارد و با جلوهگونهکهن. ی سه لختی در بخش تاريخیگونهحماسی، و چند لختی تابع کهن

ی اجتماعی  سه شاه بر روی زمين، و سه طبقه:ترين آنها اين استساده. اش در متن به نمايش درآمده استهای ويژه

هايی چون صورت ساختار مسلط در داستانگونه است و بهاين طرح کهن. های طرح سه خدا با سه فضای مجزاجلوه

  ٤٧.شود نيز يافت مینامهابومسلم

  

                                                 
  .٣٣-٢٣ بندهای ،١٩يشت  46
جنگد، سپس با فرماندار اصفهان، همدان و موصل، و ی اول او با نصر سيار فرماندار خراسان میدر مرحله.  جنگ ابومسلم سه اليه دارد47

 ی اول نقش فضای ميانين مياندر اين طرح نصر سيار در مرحله. ی امویدر سومين مرحله، که آخرين آن است، با مروان، آخرين خليفه
در آخر و . گرددبعد از محو نصر سيار دوباره فضای ميانين اصفهان همدان ظاهر می. کندنيروهای ابومسلم و لشکريان مروان را بازی می

  .شودبا محو اين دو فضا ابومسلم مستقيم رو در روی با مروان می
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  کتابنامه
  )١٣٧٩و فرهنگی، تهران شرکت انتشارات علمی (گنابادی . پ. ، ترجمه ممقدمهابن خلدون، 

  )١٣٨١نشر نی، تهران (ی محمود مهدوی دامغانی ، ترجمهاخبار الطوالابوحنيفه احمد بن داود دينوری، 
  . ساختار و تاويل متن. احمدی، بابک
ين و انجمن ايرانشناسی فرانسه، انتشارات مع(ژاله آموزگار : فليپ ژينيو، ترجمه به فارسی: ترجمه از پهلوی) Le Livre d’ Ardā Virāz (اردويرافنامه

  )١٣٧٢تهران 
  ) ١٣۵٧انتشارات امير کبير، تهران (کوب عبدالحسين زرين: ، مؤلف و مترجمارسطو و فن شعر

  )Persian texts Series, no. 17. Tehran, 1964(، ويرايش ايرج افشار اسکندرنامه________ 
  )١٣٧۴کت انتشار شر (زرتشت، مزديسنا و حکومت. آشتيانی، جالل الدين

  )١٣٧٠انتشارات مرواريد (، گزارش جليل دوستخواه های ايرانیترين سرودها و متنکهن: اوستا
  )١٣۵۵اميرکبير، تهران (اله صفا ، ويرايش ذبيحايادتگار زريران

  ى رضا آذرخشى ، ترجمه١٣٢٢، تهران ‘منظور اساسى فردوسى  ’ ، برتلس
  )١٣٧۶نشر چشمه، تهران (پور اسماعيل. ، به کوشش ااز اسطوره تا تاريخ. بهار، مهرداد
  )١٣٧۵آگاه، تهران (، جلد اول و دوم هايی در اساطير ايرانپژوهش________ 
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  )١٣٧٣انتشارات فکر روز، تهران  (جستاری چند در فرهنگ ايران________ 
  دادگیغرک به فرنب: بندهش________ 

  )١٩٣۵تهران  (تاريخ سيستان) ويراستار. (بهار، محمد تقی
  )١٣٨٠انتشارات زوار، تهران  (تاريخ بلعمی. بلعمی، ابو علی محمد بن محمد) ويراستار(________ 
  )١٣۶٧نشر گستره، تهران (، به کوشش محمد روشن )Lam’t al-Sorāj lHzrat va al-Tāj (بختيارنامه

  () ، تصحيح دآتر مشكور بلعمى تاريخ  . بن محمدبلعمی، ابوعلی محمد
  )١٣۴۴شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران (اله صفا دارابنامه، ويرايش ذبيح. بيغمی، شيخ

  )١٣۶٧موسسه نشر هما، تهران (به کوشش جالل همايی ، التفهيم. بيرونی، ابوريحان
  )١٣۶٣اميرکبير، تهران (ت اکبر دانا سرش: ، ترجمه به فارسیآثار الباقيه________ 
  )١٣۶٢موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، تهران (صبا -صادقی. م: ، ترجمه به فارسیتحقيق ماللهند________ 

  )١٣٧٧انتشارات توس، تهران  (پژوهشی نوين از پيدايی نوروز: نوروز جمشيد. برومند سعيد، جواد
موسسه آسيايی، دانشگاه پهلوی، ( به کوشش ماهيار نوابی، کيخسرو جاماسپ آسا، محمود طاووسی ،بندهشن ايرانی، روايت اميد اشاوهيشتان و خبار آن

  ) ١٩٧٩-١٩٧٨شيراز 
  ))١٣۵٧ (٢۵٣٧دانشگاه تهران (وشی ، به کوشش بهرام فرهويسپرد. پورداود، ابراهيم

  )١٣٧٧انتشارات اساطير، تهران  (٢ و ١، جلد هايشت________ 
  )١٣٧٧ارات اساطير، تهران انتش (يسنا________ 
  )١٣٧٧انتشارات اساطير، تهران  (هاگات________ 
  Call No. DS252.4 Y35 1991) ١٣٧٠چاپخانه بهار، تهران (نامه استاد دکتر عباس زرياب خويی جشن: يکی قطره باران. تفضلی، احمد
  ١٩٣۵بهار . ، رکتاريخ سيستان

  انبياتاريخ سنی الملوک و . حمزه الحسن اصفهانی
  خردنامه اسکندری
  اوستارک به . دوستخواه، جليل
  نامهلغت. دهخدا، علی اکبر
  )١٣٨٠انتشارات نويد، شيراز  (زبانهای مردم فارسیافسانه. رحمانی، روشن
  )١٣٧٠موسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگی، تهران (، به کوشش محمد تقی راشد محصل زند بهمن يسن

  )١٣۴۶انتشارات اميرکبير، تهران (ق هدايت ، به کوش صادزند وهومن يسن
  )١٣۴٣انتشارات دانشگاه مشهد، مشهد (عفيفی . ، به کوشش رنامه منظوماردويراف. زرتشت بهرام پژدو
  .١٢٠-٧٠صص ) ١٣۵٧انتشارات بنياد شاهنامه فردوسی،  (١شناسی شاهنامه، “بنياد اساطيری حماسه ملی”. سرکاراتی، بهمن

  سمک عيار
پژوهشگاه علوم انسانی و (با پيشگفتار هانری کربن . ، به کوشش سيد حسين نصر٣، جلد مجموعه مصنفات شيخ اشراق.  شهاب الدين يحيیسهروردی،

  )١٣٨٠مطالعات فرهنگی، چاپ دوم 
  )نشر فرزان(، ترجمه جمشيد ارجمند آيين هندو و عرفان اسالمی. شايگان، داريوش

  )١٣۶٩موسسه انتشارات اميرکبير، تهران  (از قديمترين عهد تاريخی تا قرن چهارم هجری: نسرايی در ايراحماسه. الهصفا، ذبيح
  )١٣۵٨انتشارات دانشگاه تهران، ) (Pahlavic Dictionary (فرهنگ زبان پهلوی. وشی، بهرامفره

  )١٣۶٩انتشارات توس، تهران (، ويرايش مهرداد بهار بندهش. دادگیفرنبغ
  ) ٧١-١٩۶٣مسکو، ( جلدی ١٠، ويرايش برتلس، نامهشاه. فردوسی، ابوالقاسم

  ()، ژول مول  شاهنامه
   از ابوبکر عتيق نعریقصص قرآن

  )١٣۴۴شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، (اله صفا ، به کوشش ذبيحدارابنامه. طرسوسی، طاهر
  )های رضوی و پاريسدستنويس (نامهابومسلم________ 
 Title in French: Abou)) ١٣٨٠نشر قطره و انجمن ايرانشناسی فرانسه در ايران، تهران ( حسين اسماعيلی ، به کوششنامهابومسلم________ 

Taher de Tartus. Le Roman d’Abu Muslem) 
  )به همت انجمن پخش کتب مقدسه(‘ کتاب دانيال نبی’، جديد عهد يعنی کتب عهد عتيق و کتاب مقدس

  ()ى جليل دوستخواه  ، ترجمهو چين باستانهاى ايران  حماسه. آوياجى، جهانگير
  گزيده زادسپرم
   ١شناسى  شاهنامه، ‘ها اى از افسانه فردوسى در هاله’. متينى، جالل
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  ) ١٣۶٣دارالکتاب االسالميه، تهران (علی دوانی : ، ترجمه به فارسی١٣، جلد مهدی موعود. مجلسی، محمد باقر
  ١شناسى  اهنامهش،‘دوگانگى سيمرغ در حماسه’. مختارى، محمد
   ()مزديسنا و ادب پارسى. معين، محمد

  )١٣٧٠انتشارات زوار، تهران (، به کوشش محمد دبير سياقی ديوانمنوچهری دامغانی، 
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  ير پاپکانی اردشکارنامه________ 
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