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چکیده
رامایانا ،کهنترین حماسة هندی است که آن را والمیکی به زبان سنسکریت بین قرون  5تاا
 3قبل از میلاد سروده و بعدها بهصورت منظوم و منثور باه زباان رارسای برارداناده اده
است .پدیدة پیکراردانی از مهمترین ویژایهای اساطیر کهن اسات کاه جلاوههاای آن در
نسخههای چهاراانة رامایانا بهورور یارت می اود و کااربرد مظااهر پیکراردانای و توجاه
مترجمان ،در بازآررینی بنمایههای پیکراردانی در ترجمههاای رامایاناا نیازمناد بررسای و
واکاوی است .در این پژوهش ،جلوههای پیکراردانی ازجمله پیکراردانیهای خادایان باه
انسان ،کائنات به انسان و حیوان ،ایزدان و روحانیون ،تغییر ظااهر ،مسا
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بررسی ده است .در این میان ،باهت محتاوای حکایاات منظوماة اردهارداس و سا
نراسستان با حماسة منثور نیز نموده خواهد د .در این پژوهش که باه روش کتابخاناهای
انجام میایرد ،ابتدا مقدماتی دربارة پیکراردانی مطرح می ود ،س
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 -1مقدمه

رامایانا ،کهنترین حماسة هند است که تاری سرایش آن به حادود قارن  3تاا  5قبال از میلااد مسای ،
میرسد« .در دورة حماسی تاری هندوستان ،در کنار ادبیات برهمایی که مخصوص برهمنان و عالماان
دین ودایی بود ،ادبیاتی ،طی سالهای  000ق.م تا  200م .توسط طبقاة کشااتریا و جنگجاو باه وجاود
آمد که پاسخی علیه سختایریها و جمود رکری حااکم بار طبقاة هنادی باود و طبقاة عاماه کاه از
دستورات وداها بیبهره بودند ،از آن مستفیض اشاتند .آثاار ایان دوره عبارتناد ازر پوراناهاا و حماساة
مهابهاراتا و رامایانا» (جلالی نائینی1315،ر  .)35ایان حماساه ،در ارح پهلاوانیهاای رام اسات کاه از
مظاهر ویشنو ،خدای نگهدارنده محسوب می ود .نفوذ و تأثیر زبان رارسی بر جامعة هندو ،موضاوعی
غیرقابل انکار است و بدیهی است که ادبیات هند نیز از این اساتره ،برکناار نبا اد .در دوران سالطنت
اکبر اه ،ررمانروای مقتدر اورکاانی ا کاه برخای آن را دوران طلاایی رواباط ررهنا

ایاران و هناد

دانستهاند ا عصری با کوه آغاز می اود .در ایان دوران ،اروهای از مترجماان زبردسات باه وجاود

میآینااد کااه آثااار مهاام ادبیااات مااذهبی و رلساافی هنااد را بااه رارساای برارداندناادم ماننااد مهابهاراتااا
( ،)Mahabharataرامایانا ( ،)Ramayanaبهاااوات ایتا ( )BhagavatGitaو بسایاری دیگار (اظهار
دهلوی1350،ر .)13/1
رامایانا را اولینبار در زمان اکبر اه« ،عبدالقادر بَدایونی» به رارسی برارداند .در سالهاای بعاد و در
زمان حکومت جانشینان اکبر اه ،اعرانی به منصة ظهاور رسایدند کاه ایان سانت ارز امند را پای
اررتند .در این میان باید از کسانی مانند «ملّا سعدالدّوله مسی پانیپَتی» (باه ساال  1050ه.ق .در 5301
بیت)« ،اِردهِرداس» (به سال  1030ه.ق.در  5300بیت) و «چَندَرمَن کایتِاه ،بیادل» (در  1101یاا 1105
ه.ق .در  1731بیت) نام برد که حماسة رامایانا را به نظم رارسی برارداندند و «اَمَر ِسانگهَ» نیاز آن را باه
نثر براردانده که کاملترین متن منثور رارسی رامایاناست و باه تصاحی «اظهار دهلاوی» در تهاران باه
چاپ رسیده است .در این میان ،ملا مسی منظومة خود را به جهانگیر اورکاانی و چنادرمن کایتاه باه
اورنا

زیااگ و اردهاارداس بااه همااان جه اانگیر اورکااانی پیشااکش ماایکننااد (کهاادویی ،مقدمااة

نراسستان1332،ر .)20
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 -1-1بیان مسئله و سؤالات تحقیق

رامایانا کهنترین متن حماسی عا قانة هندی است .محور اصلی این داساتان درایاری میاان نیروهاای
خیر و ر است .قهرمانان با اهریمنان میجنگند .کردارهای جادویی و سحرآمیز داستان را جذاب مای-
کنند و جانوران هو مند و انسان مانند ،حال و هوایی خاص به داستان میبخشند .ساختار مرکزی ایان
پژوهش بر مبنای بررسی بنمایههای اساطیری در حماسههای منظوم رارسی رامایانا از چَنادَرمَن کایتاه،
ملّا سعدالدّوله مسی پانیپَتی و اِردهِرداس است کاه در آن نموناههاای پیکراردانای آثاار ماذکور باا
رامایانای منثور ،نو تة اَمَرسین

مقایسه می ود .بدیهی است اثبات این مادعا در اارو پاساخگویی باه

سؤالات زیر استر
 -1اعر -مترجمان حماسههای منظوم رارسی رامایانا چه مقدار توانساتهاند مظااهر پیکراردانای را
بر مبنای حماسة منثور ،در بازآررینی خویش ،متبلور کنند؟
 -2کدام یک از اونههای پیکراردانی بیشترین نمود را در حماسههای مذکور دا ته است؟
 -2-1اهداف و پیشینة تحقیق

پژوهشهایی بهصورت پراکنده پیرامون داستان رامایانا صورت اررته و در برخی از آنها باه مقایساة رام
با خصیتهایی از اهنامه و دیگر اساطیر ،پرداخته ده است که به تعدادی از آنها ا ااره مای اودر
مهرداد بهار در کتاب «از اسطوره تا تاری » (1371ر  )205به مقایسة داساتان رام و سایاوش میپاردازد و
به این نتیجه میرسد که رام مانند خصیّت سیاوش ،ایزدی نباتی است .همو در «پژوهشای در اسااطیر
ایران» (1310ر  )337نیز رامایانا را در کنار داستان سیاوش در ایران و تموز در بینالنهرین ،یک اساطورة
باروری میداند .مهوش واحددوست در مقالة «راماین ،کهنترین اثر حماسی هناد» (1313ر )337-310
به مقایسة رام و سیاوش میپردازد و نتیجه میایارد کاه رام و سایاوش ،هار دو انساانهاای اهاورایی
هستند که موجودات پلیدی همچون راونا و ارراسیاب را از بین میبرناد .رارزاد قاائمی در مقالاهای باا
عنوان «از رپیهوین تا سیاوش» (1332ر  ،)110-135ضامن یاادآوری الگوهاای جهاانی مشاابه داساتان
سیاوش ،نظیر آتی

و آدونی

و پرسورنه و داستان رام و سیتا ،معتقد است آیاینهاای ساالانة مار و

تولد دوبارة خدای نباتی ،هستهای بنیادین در ررهن های پایشتااریخی و در واقاب بساتری باوده کاه
عا قانههایی را با محور بغ بانوی باروری و ایزد -قهرمان هید اوندة همتاای او ساامان داده اسات.
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نیما ادهم در مقالة «بررسی تطبیقی اهریمنان خشکی در ااهنامة رردوسای و حماساة رامایاناا» (1332ر
 ،)37-11به مقایسة تطبیقی دو خصیت منفی اهنامه ،ضحاک و ارراسیاب ،با راوناا خصایت منفای
حماسة رامایانا پرداخته است و نتایج ،حاکی از وجود اهریمنان خشکی و کم آبای در ایان دو حماساه
است.
در خصوص پیکراردانی نیز ،منصور رستگار رسایی ( ،)1373در کتاابی باا عناوان پیکراردانای در
اساطیر ،به این مقولة اساطیری و انواع و مظاهر آن در اساطیر ایران و دیگر تمدنها مانناد هناد ،مصار و
یونان پرداخته است .بدریة زارعی در مقالاة «پیکراردانای انسااندرخت و درختانساان در قصاههای
عامیانة هرمزاان» (1333ر  ،)1-20به این نتیجه میرسد که باور اساطیری درختانسان ،باه دو صاورت
درختمرد و درختزن ،با انگیزههایی نظیر علاقه و ترحم ،مر مظلومانه و خشم و رریگ دیگاران ،از
بسامد بسیار بالایی نسبت به سایر موارد ،برخوردار است .نعیم اسدی و آسایة ذبی نیاا عماران در مقالاة
«پیکراردانی (متاموررسای ) در قصاهها و ارساانههای باومی اساتان هرمزااان» ( ،)0-30 ،1331بیاان
میدارند که مقولة پیکراردانی در قصههای بومی هرمزاان از تنوع بسیاری برخوردار است که عشاق و
ازدواج ،مضمون اصلی داستانهاست .استحالة انسانی و تبدیل انسان به حیوان ،بیشترین نوع دارااونی
را از آن خویش کرده است.
با تأمل در محتوای پژوهشهای انجام ده در خصوص حماسة رامایاناا ،مشاخ

مایااردد کاه

هرچند نویسنداان آنها به وجهاة اساطورهای رامایاناا پرداختاهانادم اماا هیچکادام از نویسانداان ،باه
موضوع پیکراردانی به طور خاص ،توجه ندا تهاناد و ایان مقولاه از دیاد آنهاا پنهاان ماناده اسات.
بنابراین در این جستار سعی بر آن است تا برای اولین بار مقولاة پیکراردانای در حماساههاای رارسای
رامایانا در قالگ مقالهای پژوهشی ارائه داده ود.
 -2بحث

قبل از پرداختن به جلوههای پیکراردانای در حماساة رامایاناا ،ابتادا دیادااه هنادوها درباارة اساطورة
آررینش و اهمیت ویشنو و کارکرد او در این زمینه ،بیان میاردد.
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 -1-2آفرینش و نظریة اوتاره

در متون ودایی ،برهماا باه عناوان عامال آررینناده ساتوده اده اسات« .در اساطورة آرارینش ،نحاوة
خودپیدایی تخم زرّین توصیف می ود که ناور بر اقیانوس اولیة حاوی کلیاة پدیادههاا و اوهرهاای
هستی است .برهما این تخم را می کند و کل آررینش از آن پدید میآیاد» (دالاپیکولاا1375،ر )25م اماا
به روایتی دیگر برهما همراه با ال نیلورر ،از ناف خدای ویشنو آنااه که بار پیکارة ماار شاا آرمیاده
است ،جوانه میزند و روع به آررینش میکند .در اذر زمان برهما اهمیت خود را از دست مایدهاد
و وظیفة آررینش و نگهداری آن به ویشنو وااذار می ود« .ویشنو (به معنای همه جاایر) که باه معنای
«نگهدارنده» نیز معروف است ،نماد ثبات ،نظم و قانون است و بهصورت ادواری با چهرههای مختلاف
به زمین میآید ،تا تعادل میان نیروهای خیر و ر را برقرار سازد .آرارینش بایوقفاه از او جااری مای-
ود» (دالاپیکولا1375 ،ر  .)13ویشنو دارای تجسمهای رراوان است که به آن اوتااره ( )Avatarasمای-
اویند که «به معنی نازل داان است (اوتری ،یعنی از بلندی نزول کاردن) .آنهاا صاورت حیاوان یاا
انسان دارند و برای نجات دنیا از آسمان به زمین نازول مایکنناد» (آ اتیانی1370،ر  .)130از مهمتارین
اوتارهای ویشنو ،رام است که برای نابودی راچهسان و راون 1دیو ( )Ravanaررمانروای لنکاا کاه بار
خدایان و آدمیان وریده است ،به زمین میآید و حماسة رامایانا ،در رح دلاوریهای اوست.
 -2-2پیکرگردانی چیست؟

پدیدة پیکراردانی از مهمترین ویژایهای اسااطیر کهان اسات و عااملی ماؤثر در اگفتانگیازی و
خارقالعاده بودن اساطیر و به تبب آن حماسهها به مار میآید« .مراد از پیکراردانای ،هماان اسات کاه
در ادبیات ررن

 Metamorphosesیا  Transformationخوانده می ود و معناای آن تغییار اکل

ظاهری و ساختمان و اسااس هساتی و هویات قانونمناد خصای یاا چیازی باا اساتفاده از نیاروی
ماوراءطبیعی است که این امر در هر دوره و زمانی غیرعادی به نظر میرسد .در این حالت اخ

یاا

یء از صورتی بهصورتی دیگر میاردد و پیکری تازه و ناو ماییاباد کاه ممکان اسات باروزات آن
صوری ،ظاهری و محسوس با د یا در نهاد و نهان دچار تغییراتی بنیادی ود ،قدرت یاا قادرتهاای
تازه به دست آورد که قبلاً راقد آن بوده است» (رستگار رسایی1373،ر .)11-13
 .1اسم پاد اه سیلان و ررمانروای معروف دیوان و راچه ها.
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پیکراردانی میتواند امل مظاهر مختلفی با د مانند پیکراردانی خدایان به انسان ،حیوان ،ایااه یاا
یء یا استحالة حیوان به انسان و افتگوی آنها با انسان ،اشتن ا یاء به پیکر انسان یا حیاوان و ایااه،
توانمندی انسان به انجام امور خارقالعاده همچاون دساتیابی باه عمار جاویاد ،آب حیاات ،پارواز باه
آسمانها ،دانستن غیگ و پیشگویی ،تغییر اندازه دادن و( ...همان .)11 ،هماة ایان ماوارد مایتواناد در
استرة این موضوع قرار ایرد و عظمت دنیای اساطیر و ظرریتهای بایپایاان تخیلاات بشار را باازاو
کند .هر موجودی به وسیلة نیروهای ماورایی ،کل ظاهری خود را از دسات مایدهاد و باه ظااهری
تازه درمیآیدم مثلاً جاودانه می ود ،جوان یا آسیگناپذیر می ود .اسطورههاا در ایان ماوارد باا زباانی
رمزی و نمادین پیام خود را القا میکنند و موقعیت انسان کهن را در برابر کائنات و پدیدههاای هساتی
بیان میکنند .چارهاندیشیهای انسان را در ررب ضعف و ناتوانیهای طبیعای خاود از یاک ساو و میال
به کسگ کمال و محقق ساختن آرزوهای خویش از سوی دیگر بازتاب میدهند .از آنجا که انساان باه
دنبال جاودانگی و بیمرای است و این ،صفت بارز خدایان استم پ

این موجاود زمینای مایکو اد

که به اعتقاد اسطوره ،تا پایگاه بلند خدایان ررا ررته ،عمر جاودانه یابد .در اینجاست کاه مایبینیم انساان
در اسطورههای تغییر به جاودانگی میاندیشد ،آب حیات میجوید و دنبال جاوانی و بیمراای اسات.
ضعفهای تن خسته را با مرهم نو دارو جبران میکند و برای رهایی از قف

تنا

دنیاا در تخیلاات

خویش تا آسمانها ررا میرود.
در این نو تار به بررسی بنمایة پیکراردانی در حماسههای منظوم رارسی رامایانا پرداخته می اود.
پیکراردانی در حماسههای مذکور امل این موارد استر
 -3-2پیکرگردانی خدایان به انسان

بشر به دلیل ضعف ذاتی خویش همواره نیازمند پشتیبانی و حمایات اسات .آنچاه بشار را در سراسار
تاریخش ملزم به روی آوردن به موجوداتی با عنوان خدا کرد ،نیاز دید او به وجود حاامی و پشاتیبان
مقتدری است که بتواند او را از ازند موجاودات ارور و آسایگرساان در اماان نگاه دارد .احسااس
نوستالژی و حسرت دور ماندن از خدایان باعث چارهاندیشی نوع بشر د تا این راصاله را باه حاداقل
رساند .در اینجاست که اسطورة خدایان برای به پاایین کشایدن خادایان و موجاودات مااوراءطبیعی و
ورود آنها به زندای روزمرة انسان زمینی و پدید آمدن خدایان انسانوار یا ابر انساان وارد عمال مای-
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ود« .ساختن معابدی با سقفهای مقاوّس و انبادی اکل و تجسام خادایان در هیاأت انساانی و
حیوانی و ااه ترکیبی از انسان و حیوان» (دوبلیوس1372،ر  )30پاساخی باه حسارت نزدیاک سااختن
آسمان و خدایان آسمانی به زمین بود.
 -1-3-2رام

هماناونه که ذکر آن اذ ت ویشنو در یکی از اَوَتارهاا و تجسامات خاویش در دورة تِریتاا ،از ادوار
چهاراانة هندو به کل رام ظاهر می ود .در منظومة اِردهِرداس ،که بیشتر باه اوتاار باودن رام ا ااره
دارد ،اینچنین آمده استر
حلااول از بِشاان خواهااد ااد پدیاادار

کناااااااد در دور او ایتااااااای نکوکاااااااار
(اردهرداس 1377 ،ر )21

در رامایانای منثور تجلی ویشنو در قالگ رام ،بیشتر محسوس و ملموس است .هنگاامی کاه برهماا
و سایر دیوتها )Devata( 1از ظلم راون به درااه ویشنو مناجات آغاز مایکنناد «بِشان (ویشانو) بار
اِرُر ( )Grudaسوار و ظاهر دند و ررمودندر ای برهما ،زمین و سایر دیوتها غم مخورید کاه بارای
خاطر ما صورت انسان خواهم اررت ،به قدرت تماام در اهر اجودهیاا ( )ayudhiyaپسار راجاه
جسرت خواهم د ،زمین را از بار اران راون نجات خواهم داد» (اظهر دهلاوی1350،ر  .)01/1رام ،باه
هنگام تولد ابتدا بهصورت اصلی خود بر مادر ظاهر می اودر «خاالق هار دو جهاان ،از رحام کو الّیا
بهصورت چَتربهج ،)Chaturbhuja( 2با کمال حسن و ملاحت به مادر خود نمود .کو لّیا افاتر مان
عجگ طالب ررخنده دارم .آن نور پااک ،برهماا ( )Brahmaو بِشان و مهاادیوجی )Maha Deva( 3و
سایر رَکهیشَران )Rshishvara( 1با کمال عبادت و ریاضت او را میجویند و نماییابناد .مارا ساعادت
این دولت روی نمود .یقین دانم که تو پرورداار جهانی .آن میخواهم که تاو ایان صاورت بگاذاری،
بهصورت انسان وی و مرا مادر پنداری .در حال بهصورت طفلی ده ،به اریه درآمدناد» (هماان/1 ،
 .)15-11هنگامی که مردم به سبگ اخراج رام از اجودهیاا بایتاابی مایکنناد ،بشسات ()Vasishtha
 .1موکل ،رر ته
 .2دارندة چهار دست ،لقگ ویشنو
 .3لقگ یوا
 .1عارف ،عابد ریاضت کیش
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وزیر جسرت میاویدر «رامچندر ( 1)Ramchandraرا از زمرة انساان خیاال نکنیاد .ایشاان صاورت
برهما اررته آررینش جهان میکنند و بهصورت بِشن پرورش و بهصورت مهادیوجی عالم را رناا مای-
سازند ،همان نور تجلی بهصورت ایشان برآمده و یکباارای حظاود دنیاا اذا اته و راه بیاباان ایارد»
(اظهر دهلوی1350،ر .)200/1
 -2-3-2سیتا

سیتا نیز ایزدی است که در حماسة رامایانا به کل انسان پیکراردانای مایکناد .وی تجلای ایزدباانوی
لَکشمی ،همسر خدای ویشنو و مظهر الهة زمین مادر است .در علمالاساطیر هندو ،سایتا ( )Siteالهاه و
ایزد نباتی است« .سیتا در ری ودا به معنای یار آمده و چاون مرباوب باه زماین و کشات و زراعات
استم پ

باید سیتا را الهة حاصلخیزی پندا ت مضاراً به اینکه در رامایانا صفت حاصلخیزی سایتا باه

وضوح مشهود است» ( ایگان1350،ر  .)217/1در حماساة رامایاناا ،هنگاام پیوناد رام و سایتا ،جَنَاک
( )janakپدر سیتا ماجرای تولد او را بازاو میکند .جنک روزی پریزادانی را در هوا میبیند و باا خاود
آرزو میکند که اار از آنها بهره برایرم ،ررزندی نصیبم ود که ایستة تخت اردد .پریزادان بارآورده
دن آرزوی او را مژده میدهندر
کااااااه ای ررمانااااااده تخاااااات کیااااااانی

بااااه دساااات خویشااااتن کاااان قُلبااااهراناااای

زماااین را چاااون باااه زریااان قلباااه بشاااکارت

بااااه قفاااال زر یکاااای صااااندوق زان یاراااات

برآماااااد دختاااااری زو ر اااااک ناهیاااااد

خجااااال از جلاااااوة او ماناااااد خور اااااید
(پانیپتی2003،ر )11

در حماسة منثور رامایانا ،زادن سیتا به اونهای دیگر روایت ده است .زاهدان به دلیل ظلام راون و
اررتن خراج از آنها خون خود را در کوزهای ریخته ،نزد راون میبرند .بعاد از ساالی آواز اریاه از آن
به اوش میرسد و دختری زیبا از آن برمیآید .به راون هشدار میدهند هراااه باه ایان دختار دسات
زنی ،روز هلاک تو با د و راون او را به دریا میاندازد .ساه انادهرپ )Gandharva( 2کاه از نفارین
ایندر صورت ماهی یارته بودند ،نوزاد را به حوالی مِتهلا ( )Mithilaبرده ،در زیر زمین پنهاان مایکنناد.
جَنَک ،به دلیل امساک باران قُلبهرانی آغاز میکند .هنگام کارتن زمین ،دختری زیبا پیدا مای اود کاه او
 .1رام ماه مانند
 .2مطرب آسمانی
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را سیتا ناام ماینهناد .هماان دم بااران اروع باه باریادن مایکناد (اظهار دهلاوی1351،ر 31-30/2م
اردهرداس1377،ر  .)115-111در پایان حماسة سرودة ملامسی  ،هنگامی کاه رام دوبااره بارای اثباات
پاکی سیتا امتحان میخواهد ،سیتا از کرداار درخواست میکناد ،زماین اکارته اود و او در آن رود.
(پانیپتی2003 ،ر  .)211هنگامی که رام ،خشمگین از زمین میخواهد سیتا را پ

دهاد ،او پاسا مای-

دهد سیتا اوتار لچهمی )Lakshmi( 1است و به جای خود آماد (اظهار دهلاوی1351،ر .)153-152/2
زن در استرة اساطیر «معادل ابرهای بارانزا و آب است و این امری طبیعی اسات کاه سایتا نیاز کاه از
یار زمین حاصل ده بود و زمین مادر او بود ،دوباره به آغوش ارم ماادر برااردد .ااار ب اذیریم زن
معادل آب است ،پ

بهترین جایی که او میتواند سرچشمة بااروری ااردد زیار زماین اسات تاا باا

سیراب کردن بذرها زمینهساز رستاخیز آنها در بهار با د» (رضایی د تارژنه1331،ر .)123
 -4-2پیکرگردانی کائنات به انسان و حیوان

این نوع استحاله حاکی از نوعی خصیتیارتگی عناصر طبیعی است .این درونمایه ،مایتواناد حااکی
از تصورات اولیة انسان دربارة ا تراکات ناخودآاااه او باا موجاودات و جماادات با اد (ر.کر ذبای -
نیا1335،ر  .)73مهمترین نمونة آن تبدیل کائناات ،باه میماون و خارس بارای ناابودی راون اسات .در
منظومة سرودة اردهرداس ،آنجا که کائنات و ساکنان ارلااک از دسات جاور راون باه دادخاواهی نازد
برهما میروند ،از غیگ ندا میرسد که در دور تریتاا رام متولاد مای اود و سااکنان ارلااک و عناصار
طبیعت به کل میمون وند و راون را هلاک سازندر
ز اِناااادرَ اَنگَااااد و َسااااگریم از مهاااار

نِااال از آثاااار َااانگَر تاااا دریااان دهااار

هویااادا اااد ز آتاااش نیااال هااار روز

هَنااااون از باااااد ظاااااهر ااااد در آن روز

ز برمهااااا جاموَناااات آمااااد پدیاااادار

ز دنیااااا ااااد همااااین ساااایتا نکوکااااار

ز هااار ساااکان چااارن آثاااار مانناااد

هویااادا اشااات هااار میماااون تنومناااد

(اردهاارداس1377،ر 113-117م پااانیپتاای2003،ر 111م کایتااه1332،ر 302م اظهاار دهلااوی1350،ر
 .)01/1نمونة دیگر ،نبرد دیو با دریا و کوه است و آنها که طاقت نبرد با دیو را ندارناد ،پیشانهاد مای-

 . 1نام الهه اقبال و زیبایی ،همسر ویشنو
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دهند که دیو با باال ( ،)valiبارادر ساگریو )Sugriva( 1میماون بجنگاد( .کایتاه1332،ر 100م پاانی-
پتی2003،ر 113م اردهرداس1377،ر 202م اظهر دهلوی1350،ر  .)230/1هنگامی کاه رام ،بارای ااذر از
دریا و ررتن به لنکا ،سه روز با طهارت بر لگ دریا مینشیند تا دریا راه به او بنماید و آن آ اکار نمای-
اردد ،رام خشمگین می ود و مصمم می ود دریا را با تیر آتشین خاود بساوزد ،بحار َساگَر()Sagar
بهصورت سنیاس و زاهد آ کار می ود و به زنهارخواهی نزد او میآید (پانیپتی2003 ،ر .)131
حماسة منثور دریا را بهصورت انسانی با هفت سر ،تجسم میبخشد (اظهار دهلاوی1350،ر 350/1م
کایته1332،ر 212م اردهارداس1377،ر  .)233مسای پاانیپتای در منظوماة خاود رام را از مکاانهاای
مختلف عبور میدهد تا به مکان سهیل زاهد میرسد .سهیل ستارهای است که باه علات خصاومت دو
کوه برای پو اندن نور خور ید ،به زمین آمده استر
باااه صااال آن دو کاااوه پیااال پیکااار

ااااادم دیاااااوار روئاااااین ساااااکندر

بااااه کااااار آرتاااااب ایتاااایارااااروز

بمانااادم بااار زماااین تاااا حاااال زان روز
(پانیپتی2003،ر )110

 -5-2پیکرگردانی ایزدان و روحانیون

ایزدانی مانند برهما و ایندرَ و روحانیون و دیوتها در حماسة رامایانا در موارد متعددی باه زماین مای-
آیند و یا زاهدی مانند نارَد )Narada( 2به بازم روحاانیون مایرود و یاا باا برهماا در ارتبااب اسات.
که سیتا از رراق رام بیتابی مایکناد ،برهماا نازد اینادرَ )Indra( 3مایرود و از او مایخواهاد غاذای
روحانی که به روایت حماسة منثور یربرنج و به افتة اردهرداس ،سیگ است به نزد سیتا بارد و او را
دلداری دهد (اظهر دهلوی1350،ر 210/1م اردهرداس1377،ر  .)171-170زماانی کاه ناارد از مجلا
برهما برمیاردد ،برادر راون به نام کونبهَکَرن ( )Kumbhakarnaرا میبیند و میاوید کاه در مجلا
برهما ذکر ظلم و ستم راون باوده اسات(کایته1332،ر 302م اظهار دهلاوی1350،ر  .)103/1اینادرجیت
( )Indrajitaکمندی از برهما به هدیه دریارت میکند و برهما به او قول میدهاد کاه د امنت در بناد

 . 1پاد اه میمونان که با لشکر خود به کمک رام آمد و راون را کست داد.
 . 2اسم یکی از روحانیون و عررای بزر  ،نام یکی از دانایان که واسطه بین مردم و خدایان تصور می ده است.
 .3خدای جو و آسمان ،موکل باران
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این کمناد اررتاار ااردد .باه هنگاام تان نادادن هنوماان )Hanuman, Hanumat(1باه بناد برهماا
استر ،)Astra(2برهما نزد او میرود و میاوید از این بند ترا آسیگ و زیانی نیست ،ولای ااار از قاول
من سارپیچی ،دروغگاو اوم (اردهارداس1377،ر  .)211-213اینادرَ باه نازد هنوماان مایآیاد و از
بیازندی برهما استر سخن میراند (اظهر دهلوی1350،ر  .)327 /1باه هنگاام آزماون آتاش ،برهماا و
ایندر و جم و تمام دیوتها به نزد رام میآیند و به پاکی سیتا هادت میدهند( .پاانیپتای2003،ر 213م
کایته1332،ر 351-317م اردهرداس1377،ر 103-107م اظهر دهلوی1350،ر .)173 /1
 -6-2تغییر ظاهر

هماناونه که ذکر آن اذ ت ،موجود اساطیری در ظااهر یاا بااطن دچاار تغییار اده ،در هساتی او
داراونی رن میدهد .تغییر ظاهر ،از مواردی است که مهمترین بخش پیکراردانی به مار آماده و در
حماسة رارسی رامایانا انواع زیادی را به خود اختصااص داده اسات .در ایان میاان نیروهاای ایازدی و
اهریمنی برای پیشبرد اهداف خویش ،خود را بهصورتهای دلخواه درمیآورند« .یکی از ویژاایهاای
اساطیری که اید مهمترین بخش اعجابانگیزی و تاثیراذاری معنیدار اسااطیر را مانعک

مایکناد،

پیکراردانیهایی است که در اساطیر صورت میایرد و موجودی از کل و حالی خاص باه خواسات
خود یا نیروهایی برتر از خود ،به کل یا ا کالی مادی یا معنوی درمایآیاد» (رساتگار رساایی1373،ر
.)11
 -1-6-2پیکرگردانی رام

در مواردی رام ،صورت انسانی خود را به کناار اذا اته و بهصاورت اصالی ظااهر مای اود« .روزی
کوسلیا به نام دیوتها طعام پخت ،پیش هر یک اذا ت .دید کاه رامچنادر آن طعاام مایخورناد .باه
جایی که رامچندر را در اهواره نشانده بود ررت ،دید که رامچندر در اهواره خواب میکناد .رامچنادر
صورت طفلی اذا ته بیراتروپ )Vairata Rupa(3خود را به نظر مادر آوردند که بر سار هار ماوی

 .1نام یکی از بوزینگان مشهور
 .2سلاح جن
 .3کل بزر  ،به عقیدة هندوان ایزد به کل بزر

ظاهر می ود تا مردمان اوتار اررتن و ظهور کردن را نیز بفهمند.
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مبارک ،هزاران بِرَهماند )Brahmanda( 1با هفت طبق آسامان و زماین وابساته اسات .هازاران هازار
آرتاب و مهتاب و آدمیان و برهما و بِشن و مهادیو و عناصر اربب و روز و اگ و ...هماه معایناه کارد.
رامچندر مادر را خوفزده دیده ،باز بهصورت طفل دند» (اظهر دهلوی1350،ر .)72-71/1
 -2-6-2پیکرگردانی به شکل حیوان

هنگام اقامت در دندکبن )Dandaka Vana( 2رام ،آهویی کار میکند و به سیتا مایدهاد تاا آن را
کباب کند .کلاغی به دست و پای سیتا منقار زده ،او را میآزارد .رام ،ناوک به سوی کلاا مایانادازد .او
که راه اریزی از آن ندارد به رام پناه میبرد و خود را ررزند اینادر معررای مایکناد( .پاانیپتای2003،ر
100م کایتااه1332،ر 225م اردهاارداس1377،ر 131-133م اظهاار دهلااوی1350،ر  .)213-212/1نمونااة
دیگر ،هنگامی است که راون نزد ماریچ ( )Marichaدیو میرود و از او میخواهد به کل آهاو اود
و سیتا را رریگ دهاد (پاانیپتای2003،ر 123-117م کایتاه1332،ر 117م اردهارداس1377،ر 110-105م
اظهر دهلوی1350،ر  .)201-201/1هنگامی که هنون به جستجوی سیتا از دریای عمان میجهاد ،بارای
ورود به قلعه به کل پشه می ود (کایته1332،ر 201م اظهر دهلوی1350،ر  .)315/1در هنگاام جنا ،
راون جاسوس به لشکر رام میررستد و آنها بهصورت میمون درمیآینادم اماا بِهبایکَن ()Bibishana
برادر راون که دیوی خیرانادیش اسات و باه رام پنااه بارده ،آنهاا را مای ناساد (کایتاه1332،ر 252م
پانیپتی2003،ر  203م اظهر دهلوی1350،ر .)352/1
 -3-6-2پیکرگردانی به شکل پری

سورپنکها ( )Shurpanakhaخواهر راون راچهسی (راکش ) است که در جنگل به راه هوا باه قصاد
خوردن آدمیان سیر میکند و میتواند خود را بهصورت پری درآورد.
پااری پیکاار ااد آن زن دیااو قلاااب

3

ااود چااون حااوروش ابلاای

در خااواب

 .1جهان
 .2نام جنگلی در جنوب هند که رام ،ایام تبعید را در آنجا اذراند.
 .3کریستن سن معتقد است که پری در ادبیات زرتشتی با رکش یا همان راچه

یکی هستند« .پریکا زنی با ویژایهای

نارو ن است .این واژه را معمولاً به ساحره برمیاردانند .این انبوه دیوان که پیش از ظهور زرتشت با چهرهای دیده دنی
بر روی زمین ررت و آمد میکردند به اونهای رکشهای هندی را به خاطر میآورد که اهریمنان ظلماتند و توان آن را
دارند که تغییر کل داده ،به هوا برخیزند» (کریستنسن2535،ر .)21
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ز جاااام عا اااقی دل داده از دسااات

بیاماااااد روباااااروی رام بنشسااااات...

هلاااک حااور جااان را دیااو باادکیش

باارون آمااد بااه ااکل اصاالی خااویش

(پانیپتی2003 ،ر 113-112م کایته1332،ر 133م اردهرداس1377،ر 151-151م اظهر
دهلوی1350،ر .)257-251/1
 -4-6-2پیکرگردانی به شکل برهمن

راون به هنگام دزدیدن سیتا به نیروی سحر بهصورت برهمن و جوای درمیآید تاا او را رریاگ دهاد.
س

به سیتا ابراز علاقه میکند (پانیپتی2003،ر  .)125سیتا راون را تهدیاد مایکناد کاه از ایان افتاة

خود بازاردد ،وارنه از قهر رام و لچهمن در امان نخواهد ماندر
بااه ااکل خااویش اشاات و افاات راون

چااااه ترسااااانی ماااارا از رام و لچهماااان

بااه ده ساار بیساات بااازو ااد نمایااان

لباااس ساارن ااد چااون تیااغ رخشااان

(همان120 ،م کایته1332،ر 150م اردهرداس1377،ر 111م اظهر دهلوی1350،ر .)205/1
سگریو ،هنون را برای تجس

از احوال رام به پایین کوه میررستد و او بهصورت بارهمن نازد رام

حاضر می ود (کایته1332،ر 102م اظهر دهلوی1350،ر  .)270/1هنگامی که لچهمن زخمای مای اود،
هنومااان باارای آوردن َسااجیوَن (نو اادارو) ( )Sajivanaداوطلااگ ماای ااود .راون ،کااالنیماای

1

( )Kalanemiرا ررامیخواند که هنون را رریاگ دهاد تاا او قبال از ساحر باه لشاکر رام باازنگردد و
لچهمن کشته ود .دیو ،باغی میآراید و خود بهصورت برهمنی مینشیند تا هنون را باه افاتن ارساانه
و داسااتان ،ساارارم کنااد تااا ااگ بگااذرد (کایتااه1332،ر 232م اردهاارداس1377،ر 301-303م اظهاار
دهلوی1350،ر .)121-120/1
 -5-6-2مسخ شدن

تبدیل موجودات زیبا به موجودات ز ت و نازیبا در اساطیر به عنوان نوعی مجاازات ،جایگااه ویاژهای
دارد (رستگار رسایی1373،ر  .)117در این نوع پیکراردانی ماهیت و ظااهر موجاودی ،بار اثار نیرویای
برتر ،تغییر مییابد .در حماسة رامایانا به مواردی برمیخوریم که در آن زاهادی ،پاری یاا انادهرپ را

 .1نام راکهش

که خدایان را رریگ میداد.

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)
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نفرین و مس میکند و او را بهصورتی پستتر بدل میساازد .هنگاامی کاه رام باه همراهای بساوامتر
( 1)Basvamatraبرای نابودی دیوان از هر خارج می ود ،در راه به اَهَلیا )Ahalya( 2برخاورد مای-
کند که از نفرین اوتَم ( ،)Gautamaوهر خود سن

ده اسات( .کایتاه1332 ،ر  .)07هنگاامی کاه

اهلیا از او میپرسد کی رهایی یابم ،اوتم وعده میدهد که رام در دور تریتاا ظهاور کناد و تارا نجاات
دهد (پانیپتی2003،ر 105م کایته1332،ر 07م اردهرداس1377،ر 33-37م اظهر دهلوی1350،ر .)31/1
رام در جستجوی سیتا با کبنده ( )Kabandhaدیو روبرو می ود که قصاد خاوردن آنهاا را دارد.
رام او را میکشد و دیو بهصورت اصلی خود که پری بوده ،بازاشت میکند .او که نجاات خاود را در
کشته دن به دست رام میداند ،وقت جان دادن ،پرده از اسرار برمایدارد کاه در اصال پاری باوده و
گها به کل بد درآمده ،زاهدان را میترسانده اسات .زاهادی او را نفارین مایکناد کاه بهصاورت
راچه  ،)Rakshasa(3مس

ود و به او وعده میدهد ،هنگامی کاه رام در جنگال دساتهاای تارا

ببُرد ،بهصورت اصلی خواهی اد (پاانیپتای2003،ر 130-135م اظهار دهلاوی1350،ر .)210-215 /1
ترسن

( )Trishankuنیز از نفرین ررزندان بشست به ظاهری ز ت و نازیباا تغییار چهاره مایدهاد

(کایته1332،ر  71-70م اردهرداس1377،ر 11م اظهر دهلاوی1350،ر  .)33-37 /1هنگاامی کاه هَنوماان
دنبال نو دارو میرود تا زخمیان را مداوا کند ،در راه تالابی دیده ،برای نو یدن آب به کناار آن مایرود
و پایش به نهنگی برخورد میکند .او برای نجات خویش پای هنون را مایایارد و بهصاورت پاری از
آب بیرون میآید و میاوید هنگامی که ِاندرَ از من رنجید ،مرا بهصورت نهن

درآورده ،افات هناون

بهر کار رام میآید و تو با اررتن پای او نجات خاواهی یارات (کایتاه1332،ر 233م اردهارداس1377،ر
305-301م اظهر دهلوی1350،ر  .)121 /1مس

دن واهد دیگری در حماسة رامایاناا دارد کاه بارای

طولانی نشدن کلام از ذکر آن خودداری می اود (ر.کر کایتاه1332،ر 151-131م اظهار دهلاوی1350،ر
.)211/1

 .1رکهیشری که رام را برای نبرد با دیوان به جنگل برد و اسم اعظم را به رام آموخت.
 .2همسر اوتم که به نفرین وهر تبدیل به سن
 .3روح پلید ،جن یا روح بد.

د.
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 -7-2حیوانات شگفتانگیز و اساطیری

نمونة دیگری برای پیکراردانی ،وجود حیواناتی گفتانگیز در اساطیر است که علاوه بر ویژاایهاای
جسمانی خاص خود که در هیچ موجود زمینی وجود ندارد ،قادر به یاری انسانها یا آزار و اذیات آن-
ها هستند .اینان ااهی سخن میاویند ،رازها مایدانناد ،مایتوانناد خاود را بهصاورتهاای مختلاف
درآورند ،نبرد کنند و قلمرو خاص ررمانروایی خود را دا ته با ند (رساتگار رساایی1373،ر  .)10یکای
از ویژایهای حماسة رامایانا وجود اینگونه موجودات و صحبت کردن حیواناات باا هام و یاا انساان
است .اولین نمونة این نوع پیکراردانی در حماساة رامایاناا زماانی اسات کاه رام در مکاان پَانجوَتای
( )Panchvatiبا جِتایو ( )Jatayuکرک

آ نا می ود و جتاایو خاود را از دوساتان جسارت معررای

میکند( .اظهر دهلوی1350،ر  .)251/1ماندنیترین نقشی که جتاایو در حماساة رامایاناا از خاویش باه
یاداار میاذارد ،نبرد با راون به هنگام دزدیدن سیتا و کشته دن از دست دیو است (پاانیپتای2003،ر
121م اردهرداس1377،ر  .)111جتایو به هنگام نازع ،رام را بار باالین خاویش مایبیناد و رام پا

از

نیدن واقعه با او میاویدر «ترا آنچه بایستی کردی اار بخواهی دعا کنم کاه تاا انقاراا عاالم زناده
با ی .جتایی افتر هر که را نعمت دیدار تو در وقت مردن میسر آمده باز کای چناین اتفااق ارتااد؟ از
رضل تو امید آن دارم که در ظاهر و باطن در دل من جلوهار با ی .رامچنادر در قلاوب مان آرام کناد
که ذکر جمیل او پاککنندة اناهان است .ایان را افتاه ودیعات حیاات سا رد» (اظهار دهلاوی1350،ر
211/1م کایته1332،ر  .)151جتایو در این حماسه ،یک حیوان معمولی نیست و کردار و افتاارش مانناد
انسان است و مترجمان حماسههای رارسی رامایانا ،برای او عملکردی انسانی متصور دهاند.
بارزترین مصادیق و نمونههای این نوع پیکراردانی ،پیوند و پیمان رام با میمونان و یااری آنهاا باه
رام برای ررتن به آن سوی لنکا ( )Lankaو کشتن راون اسات .در اندیشاة ماردم هناد حماساة رام و
ر ادتهای میمونان آنچنان نقش بسته است که طبق افتة بیرونای در کتااب تحقیاق ماللهنادر «خااور
کهکند (کِشکَندها) ( )Kishkandhaجبال بوزینگان است .اهل آن برنج مطباون راراهم سااخته ،بادان
بوزینگان رسانند و بر این باورند که این بوزینگان امتای بودناد از مردماان کاه یااری رام بار محاربات
یاطین را ممسون ارتادهاند» (زاخائو1325،ر .)101-103
هنگامی که راون سیتا را میدزدد و به راه آسمان به مقصد لنکا مایبارد ،از راراز کاوه رکهاهموناک
( )Rishyamukaمیاذرند و سیتا زیور و لباس خود را به نشانه ،سوی میمونان میارکند تا باه دسات

32

مارة دوم

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

رام س ارند (پانیپتی2003،ر 123م کایته1332،ر 151م اردهارداس1377،ر 117م  .)207رام در جساتجوی
سیتا از کوی میمونان اذر میکند .میمونان به سرکردای سگریو میمون ،با رام عهد و پیماان مایبندناد
که به یاری او برخیزند و راون را کست دهند (پاانیپتای2003،ر 111-110م کایتاه1332،ر 103-101م
اردهرداس1377،ر 207-131م اظهر دهلوی1350،ر .) 273-275/1
از دیگر چهرههای موجودات اساطیری خارقالعاده ،وجود پرندهای به نام اِرُر یا ااارودا ()Gruda
است که در اساطیر هندو ،به عنوان سواری خاصة ویشنو محساوب اده و در حماساة رامایاناا نقاش
سیمر را ایفا میکند .در این حماسه در لحظاتی حساس ،ارر یا سیمر حاضر می اود و راه چااره را
مینمایاند .هنگامی که رام و لچهمن از طنابهای جادویی اندرجت پسر راون موسوم به ناا پهاان

1

( ،)Caga Pashaبیهوش بر زمین ارتادهاند ،نارد بر بالین او حاضر مای اود و باه رام مایاویاد کاه
مرکگ خویش را بخواند (کایته1332،ر  .)215ملامسی نیز ارر را همان سیمر میداندر
ز ناااارد افتگاااو چاااون بااااد بشااانفت

بااه دم در اااوش ساایمر آن سااخن افاات

ز عزلاات ااااه قاااف آمااد بااه پاارواز

پااارش باااا بااااد طوراااان اشااات انبااااز
(پانیپتی2003،ر )222

با آمدن سیمر  ،ماران ارسون از بدن هر دو برادر خارج مای اوند (اظهار دهلاوی1350،ر -331/1
.)337
 -8-2تغییر اندازه

ویژای دیگر موجودات اساطیری رامایانا تغییر انادازه اسات .از برجساتهتارین قهرماناان ایان حماساه
هنومان است که در مکانها و موقعیتهای اونااون ،اندازة خود را بزر و کوچک میکناد .هنگاامی
که سگریو ،میمونان را به چهار طرف عالم میررستد تا از سیتا خبر ایرند ،هنون باه سارکردای اَنگَاد

2

( )Angadaراهی جنوب می ود .آنها به دریا میرسند و هر یک از سرداران لشکر ساگریو ،تواناایی
پریدن خود را از دریا بیان میکند .جامونت )Jambavana( 3میمون خطااب باه هناون مایاویاد تاو

 .1کمند یا بند مانند مار
 .2ولیعهد پاد اه میمونان ،پسر بال و برادرزاده سگریو
 .3نام پاد اه خرسها که یکی از دوستداران رام بود.
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ررزند باد هستی .مادرت انجنی )Anjana( 1مستورهای است که از باد آبستن اشته است و بااد از میاان
چهار عنصر بسیار زبردست است .هنومان با نیدن این سخنان «از زمین برجست و قامت بلناد کارد و
افت میتوانم از هفات دریاا برجسات» (اظهار دهلاوی1350،ر 310/1م پاانیپتای2003،ر .)110-103
هنگامی که میخواهد از دریا عبور کند سَرسا مادر ماران ،راه بار او مایبنادد و هرچقادر دهان راران
میکند ،هنومان نیز قامت خود ،برمیکشدم س

به اندازة پشه و یا انگشت نر اده ،در اکم او ررتاه

و خااارج ماای ااود (پااانیپتاای2003،ر 111م کایتااه1332،ر 201م اردهاارداس1377،ر 233م اظهاار
دهلوی1350،ر .)313/1
بعد از ورود به لنکا ،اندرجت ،هنومان را به وسایلة ناا پهاان  ،دساتگیر مایکناد .وزیاران راون
پیشنهاد میدهند کشتن قاصد روا نیست ،دم او را در پنباه ایریاد و آتاش زنیاد .هنوماان خو احال از
چنین تصمیمی به قصد آتش زدن لنکا «اینقدر دم خود دراز کرد کاه در لنکاا پارچاه و روغان نماناد.
هنومان بغایت باریک تن از بند نا پهان

خود را برآورد .بعد از آن قامت خود خیلی بلند و بالاا مثال

کوه ساخت» (اظهر دهلوی1350،ر  .)332 /1هنون به نزد سیتا میرود و پیشنهاد میدهد کاه بار پشات
من سوار و تا تو را به رام رسانمر
هنااون را افاات ساایتا ایاان چااه لاااف اساات

تناات سااهل اساات افااتن ایاان ااازاف اساات

باااادین منااااوال از ساااایتا چااااو بشاااانود

هناااون چاااون کاااوه قالاااگ خاااود بیفااازود
(اردهرداس1377،ر )200

 -9-2طلسم و جادو

در داستانهای سحر و جادویی که مهمترین کارکردها را در بحث پیکراردانی دارند مانا جایگااه ویاژه-
ای دارد .خصیتهای روایات با استفاده از نیروی مانا در تغییر حالات خاود و دیگاران نقاش مهمای
دارند .انسان اساطیری معتقد بود که در ا یاء نیرویی به نام مانا وجود دارد که جادوار باه منظاور نفاوذ
در عناصر طبیعت ،آن را مسخر خویش میسازد« .مانا قدرت یا قوة نارذی است که خصیصاة جسامی
ندارد و میتوان افت روق طبیعی است .اارچه میتواند در نیروی جسمانی و یا در هر ناوع قادرت و
کمالی تجلی کند که برای انسان میسر است ،مانا ذات رردی خاص نیسات .مایتاوان از وی اررات و
 .1نام مادر هنومان ،اسم یک پری که خدای باد به وی عا ق د.
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دیگری منتقل کرد .یکی از اولین و اساسیتارین وظیفاههاای هار ماذهبی کشاف اینگوناه

عناصر خصی در مقولات قدسی غیر دینی است» (کاسیرر1300،ر  .)137در حماسة رامایاناا نیروهاای
خیر و ر از قدرت جادو استفاده میکنند .در ابتدای حماسه ،بساوامتر زاهاد کاه رام را بارای ناابودی
دیوان با خود مایبارد ،در راه ماانترا (ناوعی ذکار) ( )Mantraو اورادی باه رام مایآماوزد کاه از آن
ارسنگی و تشنگی و کورتگی نشود و حریف او کسی نتواند د (اظهر دهلوی1350،ر )71/1
کاااه چاااون از درتااار لاریاااگ بااایعیاااگ

اااااررتم یاااااد علاااام تیاااار از غیااااگ

چااو اساام از بیااد خااوانم از یکاای تیاار

کناااد صاااد تیااار از مااان یااااد برایاااار

داااار مَنتااار کاااه آتاااش باااارد از تیااار

دااااار منتاااار کااااه آب آرد هااااوا تیاااار
(اردهرداس1377،ر )33

بسوامتر زاهد ،مانترای دیگر میآموزد که به وسیلة آن سن

یا ماران انبوه میبارد و یاا وردی کاه از

آب ،آتش خیزد و دریا خشک ود و ذکری که ترکش هیچ وقت از تیر تهی نگردد (هماان33 ،م اظهار
دهلوی1350،ر  .)73/1در منظومة نراسستان ،بسوامتر رقط اسم اعظم باه رام مایآماوزد کاه بار اعاداء
مظفر و منصور با د (کایته1332،ر .)50-55
اما در حماسة رامایانا دیوان و ازجمله راون ،از نیروی مانا و سحر برای رسیدن باه مقاصاد ایطانی
خویش استفاده میکنند .راون ررمانروای راکشاساها را بر عهده دا ت که موجاوداتی اهریمنای هساتند
و از نیروی جادویی برخوردارند (ر.کر ادهم1332،ر « .)25راکشاساها از قدرتی برخوردارناد کاه مای-
توانستند با استفاده از آن تغییر کل یابناد و باعاث امراهای انساان اوند» (رضای1303،ر  .)305در
صفحات پیشین از سحر ماریچ و تبدیل دن او به آهو و همچنین از جاادوی کاالنیمای و باه اکل
برهمن دن برای رریفتن هنون و یا تغییر کل جاسوسان راون به چهارة میماون ،ساخن راناده اد.
یکی از خصوصیات راون ،بهرهمندی از نیروهای جادویی است .راون و ررزندش ایندرجیت در ماوارد
متعدد آنجا که از رزم با رام مستأصل و درمانده می وند ،چااره را در سااحری و جاادو مایبینناد .در
جایی از حماسه ،میگهَناد ( )Mighanadaیا اندرجیت پسر راون به نیروی سحر باه آسامان مایرود و
از دیدهها پنهان می ود و لشکر رام را تیر باران میکند (کایته1332،ر  .) 217یا به معبد مایرود و آتاش
میارروزد .جادو میکند و ابزار و آلات جن

مییابد (پانیپتی2003،ر .)211-210
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ایندرجیت «به مقام نِگونبهلاا ( )Nikumbhilaآماد غسال کارده و پارچاة سارن پو ایده ،آتاش
ارروخته ،لوازم هوم در آن انداخت .از خون اوسفند سیاه و دیگر اجزاء ،هوم اردانید ،خو بوها بسایار
در او آمیخت .از آنجا برهما استر و ترکش و کمان و رَتهاه )Ratha( 1کاه بار هاوا راه بارود ،از آتاش
تارت» (اظهر دهلوی1350،ر .)121 /1
در صحنهای دیگر ،ایندرجیت طلسم سر سیتا را میآورد و در برابر دیداان س اه رام سر او را مای-
باارد تااا روحیااة دلاااوران لشااکر رام را درهاام ااکند (پااانیپتاای2003،ر 223م کایتااه1332،ر 311م
اردهرداس1377،ر 237م اظهر دهلوی1350،ر  .)131/1راون نیز به غاری پناه میبرد و باه ذکار و افاتن
ورد نهان مینشیند و بِهبیکن برادر او به رام خبر میدهد اار خلل در ذکار و ورد اعظام او وارد نشاود،
عالمی را خواهد وراند (کایتاه1332،ر 333م اردهارداس1377،ر 101م اظهار دهلاوی1350،ر .)153/1
ایندرجیت در مقابل رام به طلسم و جادو دست میزند ،چنانکه از آسمان آتش مایباارد و نجاسات از
آسمان به زمین میریزد و هوا از ارد و غبار تیره مینماید ،رام همه را به یک تیر دراب مایکناد (اظهار
دهلوی1350،ر  .)377/1در جایی دیگر از حماسه ،راون هزاران تصاویر رام و لچهمان را پدیادار مای-
سازد که دست از جن

ستهاند .رام با دیدن هراس لشکر ،طلسم راون را با انداختن تیری ناابود مای-

کند (اظهر دهلوی1350،ر  .)151/1راون ،تیرها میاندازد که از آن صورتهای ایر و اغال و کارک
و میمون و ...پیدا می وند و لشکر رام را میخورند .رام نیز تیری میاندازد که آتاش از آن برمایآیاد و
همه را میسوزاند (همان100/1 ،م اردهرداس1377،ر .)101
 -11-2جاودانگی

همانطور که در مقدمه ذکر آن اذ ت ،پیکراردانی ،مواردی چاون توانمنادی انساان باه انجاام اماور
خارقالعاده همچون دستیابی به عمر جاوید ،رویینتنای و نو ادارو را در بار میایارد .در ایان میاان،
اساطیر ،چارهاریهای انسان را در زدودن نواق

وجودی خویش از یاک ساوی ،و میال باه کساگ

کمال و جاودانگی و محقق ساختن آرزوهای خویش ،از سوی دیگر ،بازتاب میدهناد .باه ایان دلیال،
انسان ،به جاودانگی میاندیشد ،آب حیات میجوید و ضعفهای تان خساته را باا مارهم نو ادارو،
جبران میکند.
 .1ارابه
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درد جاودانگی از اساسیترین دغدغههای بشر از ابتدای تاری است« .هر موجودی در تلااش اداماة
خویش است و این تلاش ذات محقاق اوسات و روح تمایال باه اداماة غیرالنهایاة خاویش دارد و از
دیرپایی و ماندااری خویش آااه است» (داونامونو1315،ر  .)13اغلگ قهرماناان اسااطیری «جاوداناان و
بیمراانند و جاودانگی چه در جهت خیر و چه در مسیر ار ،راز قادرت و توانمنادیهاای ماادی و
معنوی آنها است» (بهار1310،ر  .)110در حماسة رامایانا نیز کسانی هساتند کاه باه دنباال جااودانگی و
بیمرایاند .راون و برادران او به درااه یوا یا مهادیو «سر به عبادت دادند .هزار سال به یک پاای قاائم
ماندند و هیچ نخوردند ،به همین بادی که بر آنها میوزید قوت سااختند .راون ده سار خاود را بارای
خو نودی مهادیوجی در آتش سوخت ،سرهای او باز به یمان و رضال مهاادیوجی بار ااردش قاائم
اردید .مهادیوجی میاوید هرچه دلات خواهاد بطلاگ .راون افات آدم و میماون خاوراک منناد ،از
دیگران مر نبا د .جم که قابض ارواح است هم مارا نتواناد کشات( »...اظهار دهلاوی1350،ر 53/1م
اردهرداس1377،ر .)131
جاودانگی و بیمرای مطلوب بشر به عنوان نماد اسااطیری آب حیاات مجسام اده اسات« .آب
حیات مایة تجدید باب و موجگ زنداانی جاوید است که تأملات نظری متأخر ،ااه آن را باه منااطق
آسمان اسناد داده است .آب جاری چشمهسارهای تجدید باب و آب حیاات ،نساخههاای اسااطیری
واقعیتی مابعدالطبیعیاند .از آنجا که موجودات عجیگالخلقه نگهبان آب حیات هستند ،هرکسی نمای-
تواند بدان دسترسی دا ته با د» (قائمی ،قوام و یاحقی1377،ر  .)51در پایان حماسه هنگامی کاه اینادر
و روحانیان ،به دیدار رام آمده ،او را به دلیل نابودی راون ساتایش مایکنناد رام ،از اینادر کاه «نماینادة
نیروهای متحرک زندای و قوة نشو و نما و حیات است و به نیروهای ررسوده و نطفههای راکاد و باه
خواب ررتة زندای دم تازه میبخشد» ( ایگان1350،ر  ،)00/1میخواهد کاه آب حیاات بار کشاتگان
بارد و میمونان زنده وند (کایته1332،ر 350م اردهرداس1377،ر 110م اظهر دهلوی1352،ر .)131/1
دیگر نمونة نمادینگی آب حیات در حماسههای رارسی رامایاناا هنگاامی اسات کاه کاال ()Kala
رر تة مر از عالم بالا به نزد رام میآید و پیغام برهما مایااذارد کاه بارای انجاام رساالتی کاه َاوَتاار
اررتی انجام د .ایسته است به عالم بالا ،مکان اصالی خاویش باازاردی .بارادران رام و ساکنة اوده
بعد از عروج لچهمن ،در آب سَرجو ( )Sarayuغسل میکنند ،لبااس پااک پو ایده ،نازد رام حاضار
می وند .س

«رامچندر در آب سرجو ایستادند .در آن وقات برهماا باا ساایر دیاوتهاا افتنادر ای
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مِهابِشن در اینجا تشریف آرید و در مقام خود آسایش کنید که ما را ابتدا و انتهاا نیسات و هماه جاا
محیط هستید .جسم هر سه بارادر یاک اده ،بغایات پار ناور اشات .باه عاالم بالاا ررتناد» (اظهار
دهلوی1351،ر 200/2م اردهرداس1377،ر  )175و به این وسیله عمار جااودان یارتناد کاه صاورتی از
اسطورة آب زندای است.
 -11-2جوانی

در اسطورههای پیکراردانی آرزوی جوانی و دست یارتن به آن با پرواز به آسمان و جااودانگی هماراه
است (ر.کر رستگار رسایی1373،ر  .)71مسلماً رامایانا نیز به عنوان قدیمیترین حماساة جهاان از ایان
نوع پیکراردانی بر کنار نیست .مَندودری ( )Mandodaiدختر مَی ،همسر راون ازجمله کساانی اسات
که همیشه جوان استر
منااادودری ناااام دختااار مَااای دلاااارام

باااااه راون داد انااااادر وقااااات ررجاااااام

همیشااه نوجااوان ماایمانااد چااون ماااه

راااازون از ااااانزده ساااااله ااااده ااااااه
(اردهرداس1377،ر )132

سربهن

( )Sharabhangaنام زاهدی است که رام به منزل او مایرساد و زاهاد بعاد از عباادت،

خود را در آتش میسوزاند و جوانی را دوباره از سر میایرد« .مرتااا هنادو ،ساوای انگیازة بازیاابی
جوانی ،به میل و رضای خویش در آتش هیمه میسوزد تا به زندای بهتری چشام بگشااید .ایان امار
متضمن بهرهایری از قدرت دوااناة آتاش اسات ،یعنایر کانش منفای ویرانسااز و نیاز ارزش مثبات
بازآررینیاش .آدمی از برکت این خودسوزی ،به زنداانی متعال دست مییابد» (بایار1331 ،ر .)11
سااخن افاات و بااه معبااد آتااش ارروخاات

رسااون خوانااد و بخااور هااوم هاام سااوخت

ز آتااااش نوجااااوان اشاااات و برآمااااد

جااوان چااه بلکااه جااان اشاات و برآمااد

دعااااای رام کاااارده باااار هااااوا رراااات

سااابک پااارواز چاااون مااار دعاااا ررااات
(پانیپتی2003،ر )101

ایاان داسااتان در حماسااة منثااور نیااز آمااده اساات (اظهاار دهلااوی1350،ر  .)217-211/1کَبَنااده
( )Kabandhaدیو هنگامی که از دست رام تیر میخورد ،میاویدر «وقتی که من عباادت بسایار کاردم
برهما بر من مهربان د و دعا کرد دراز عمر و صاحگجمال با ی .ایندر را این خاوش نیاماد از بجار
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( )Vajraکه خاصه سلاح اوست مرا زد ،تمام اعضای من خارد اد .ااار مارا بساوزید نجاات یاابم.
لچهمن بدن او سوخت .همان ساعت بدن دیگر بغایت حسن و جمال یارت .محفاه از آسامان رساید،
قصد ررتن به اندهرپلوک کرد» (اظهر دهلوی1350،ر 211-210/1م پانیپتی2003،ر .)130
 -12-2روئینتنی

اندیشة روئینتنی که موضوع اصلی دلکاشتارین حماساههاای جهاان را تشاکیل مایدهاد ،هماواره
بازاوکنندة بزر ترین آرزوی انسان ،یعنی آسیگناپذیری و حتمایتارین سرنو ات او یعنای میرایای
است .مفهوم روئینتنی آن است که رردی برتر از دیگران با د .اار در میان ارراد کسای پیادا اود کاه
ضربة هلاک بر او کارار نبا د او برتر از دیگران است و واجد صفت قهرمانی است که تجسم یکای از
نیازهای روانی بشر است (اسلامی ندو ن1351،ر  .)13رساتگار رساایی ،مفهاوم روئاینتنای را معاادل
نظرکردای و در امان بودن از بلاها میداند (ر.کر رستگار رسایی1373،ر  .)35انسان از همان آغااز مای-
خواسته است که زندای خود را بر روی خاک ،همیشگی و ابدی سازد .میسا در این باره مینویسادر
«روئینتنی میتواند نشانهای از آرزوی تشبّه پهلوانان بزر به خدایان با ند کاه ناامیرا و آسایگناپاذیر
بودند» ( میسا1371،ر .) 37
حماسة رامایانا هنومان را به عنوان قهرمانی با ویژایهای روئینتنی معرری میکناد .او تنای زخام-
ناپذیر و آهنین دارد که ضربه بر او کاارار نیسات و از تیار و تیاغ آزار نمایبیناد (اردهارداس1377،ر
 .)203روئینتنان باطنی به آن دسته از پهلوانان اطلاق میااردد کاه «جسام آنهاا توساط یاک نیاروی
خارجی روق طبیعی (مانند نیرو و خواست خدایان) روئینه ده با د و یا اینکه جاان یاا ماادة زنادای
خ

زخمناپذیر در پیکر او پنهان است» (ورامند1333،ر  .)111هنگامی که کشته دن راون باه درازا

میکشد ،بهبیکن به رام میاوید برهما خبار داده اسات کاه راون ،آب حیاات در نااف و باه روایات
منظومة نراسستان ،در جگر خود دارد و او به قوت آن زنده است .رام با دوختن تیر باه نااف راون ،او
را به هلاکت میرساند (کایته1332،ر 310م اردهرداس1377،ر 101م اظهر دهلوی1350،ر .)103/1
 -13-2نوشدارو

انسان ابتدایی توانسته است به نیروی خیال و قدرت اسطوره ،نقای

وجودی خاویش را التیاام بخشاد

و به دنبال اکسیری با د که مر هراسانگیز را از او دور دارد .نو دارو کاه در حماساههاای رارسای
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رامایانا از آن به سَجیوَن تعبیر می ود ،دارویی است که خستگان و زخمیان را بهبود میبخشد .هنوماان
که در این حماسه همیشه عهدهدار نقشهای خطیر و حساس است در موارد متعدد آن را از کاوههاایی
با ویژای اساطیری و خارقالعاده ،به دست میآورد .در حماسة سرودة ملامسای  ،بهبایکن و جامونات
به رام میاویند که هنون برای بهبودی لچهمن باید به کوه مالی رود.
علااااج غیااار از ایااان نباااود کاااه حاااالی

رود هنونااااااات در کاااااااوه ااااااامالی

ایاهاااااایی کاااااه دارد طباااااب تریااااااک

باااااه آب زناااااداانی رساااااته زان خااااااک

بااااود جانااااداروی خسااااته باااادنهااااا

بااارآرد خاااود باااه خاااود پیکاااان ز تااانهاااا
(پانیپتی2003،ر )230

در دیگر حماسههای رارسی رامایانا نیز از سجیون سخن باه میاان آماده اسات (کایتاه1332،ر 235م
اردهرد اس1377،ر 302-301 ،321-323م اظهر دهلوی1350،ر .)120/1
 -3نتیجه

حماسههای رارسی رامایانا ترجمة چَندَرمَن کایتِه ،ملّا سعدالدّوله مسی پانیپَتی و اِردهِرداس باا اساتناد
به رامایانا نو تة امرسین  ،اساس این پژوهش قرار اررت و جلوههای پیکراردانی اامل پیکراردانای
خدایان به انسان ،پیکراردانی کائنات به انسان و حیوان ،پیکراردانی ایزدان و روحاانیون ،تغییار ظااهر،
مس

دن ،حیوانات گفتانگیز و اسااطیری ،تغییار انادازه ،طلسام و جاادو ،جااودانگی ،جاوانی و

روئینتنی در آن واکاویده اد .باا بررسای در زوایاای ایان حماساههاا محقاق اردیاد کاه مضاامین
پیکراردانی ،در ترجمههای آنها نمودی ویاژه دا اته اسات .از باین نساخههاای چهارااناة رامایاناا،
مضامین مذکور در ترجمة منثور رامایانا جلوة بهتری دا ته است .در این میان تغییر ظااهر ،مسا

ادن

و طلسم و جادو ،بیشترین نمونهها را از آن خویش کرده اسات .در مقاام مقایساة ترجماههای رارسای
رامایانا با حماسة منثور ،چَندَرمَن کایتِه مترجم نراسستان و س

اِردهرداس در باازآررینی نموناههای

پیکراردانی ،از ترجمة منثور ،تبعیت کردهاناد .در نتیجاه ،اواهد نقال اده در ایان دو اثار بیشاترین
باهت با رامایانا نو تة امرسین

دارد.
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