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انداموار براي چه ايجاد شد و چه هدفي دنبال ميکرد اطت تا هم فهم و درك متن آطان و
هدفمند شود هم با توجه به اين که ممكن بود اطت در درازاي زمان برخي هدفهاي ديگر را
که ضرورت طرح ميداشته بدان افزود باشند يا برخي قسمتها که ضرورت طرح خود را از
دطت داد بودند در برخي نسخهها کاطته شد باشد ،بتوان برخي تغيير و تحولها را در متن
شاهنامه ن ان داد يا دطتِ کم توجيه کرد .شاهنامه با ديباچهاي آغاز ميشود که احياناً قبل از
فردوطي نبود اطت يا اگر هم چيزي در اين باب وجود داشته ،با ديباچة کنوني متفاوت بود
اطت (زرياب خويي )03 :0831 ،غير از اين ،باقي شاهنامه آغاز و انجام م خصي دارد که
براي تبيين طاختار آن به صورت يك کل ،از قديم آن را به دور هاي چندگانه بر اطاس مرالب
تقسيم ميکردند.
برتلس ،خاورشناس روس ،با توجه به طول مدت فراهم آمدن روايات و شكلگيري
حماطة ملي ،شاهنامه را به طه قسمت متمايز تقسيم ميکند )0« :قسمت افسانه -از آغاز کتاب
تا ظهور رطتم  )2قسمت پهلواني تا مرگ رطتم  )8قسمت تاريخي (يا وقايعنگاري) از اطكندر
رومي تا مرگ يزدگرد طوم» (برتلس .)038-031 :0832 ،ذبيحاهلل صفا شاهنامه را تاريخ ايران
قديم از آغاز تمدن نژاد ايراني تا انقراض حكومت او به دطت اعراب شمرد که به پنجا دورة
شاهي تقسيم شد اطت .صفا به تبعِ برتلس ،شاهنامه را به طه دورة متمايز اطاطيري ،پهلواني و
تاريخي تقسيم کرد اطت :دورة اطاطيري را تا ظهور فريدون دانسته و پس از آن دورة پهلواني
با قيام کاو و فريدون آغاز مي شود تا عهد بهمن که دورة آميختگي تاريخي و پهلواني اطت و
عهد داراي دارايان دورة واقعي تاريخي اطت (صفا .)200-213 :0839 ،اين تقسيمبندي عموماً
از طوي محققان پذيرفته شد (يارشاطر139 :0833 ،؛ عباديان032 :0833 ،؛ شاپور شهبازي،
050 :0891؛ دريايي 93-95 :0890 ،و اطتاريكوف 35 :0833 ،و )92و اگر هم تغيير و تحولي
در نظر آنا ن روي داد اطت ،براي اصالح و توضيح همين دور ها بود اطت و بر مبناي همين
تقسيمبندي ،مرالب شاهنامه را گزارش کرد اند .حتي تصوتري هم که بعدها از طوي برخي
محققان براي تربيق شخصيتتهاي داطتاني شاهنامه با تاريخ واقعي ايران مررح شد  ،با همين
بخ بندي طهگانه مرتبط اطت« .اما عد اي ديگر در عين انتقاد به تقسيمبندي برتلس ،خود يا
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تقسيمبندي ديگري ارائه داد اند و يا با تغيير موضع تقسيمبندي ،کانونيگري برتلس بر
شخصيت رطتم را نپذيرفتهاند .دليلي که برتلس براي تقسيمبندي طهگانه ارائه ميدهد ،توجه به
گسستهاي روايي در کليتت شاهنامه اطت؛ قسمتهايي که روايات بزرگ و محوري شكسته
ميشوند يا پايان مييابند .برتلس اين گسستها را با کانوني کردن ظهور و افول شخصيت
رطتم پيوند ميزند» (غيوري .)013 :0898 ،فرزاد قائمي طبقهبندي طهگانة برتلس را کارآمد
نميداند و معتقد اطت کل شاهنامه ،يك «نوع» ادبي اطت و نميتوان آن را همرديف اطرور و
تاريخ قرار داد (قائمي .)83 :0891 ،قائمي با در نظر داشتن کليتت شاهنامه «بر مبناي خوان
توصيفي الگومدار»« ،طه طرح الگويي براي طرح روايي حماطة ملي و محور طولي آن» ارائه
ميکند :تاريخ اطاطيري (از کيومرث تا کيخسرو) ،تاريخ ديني يا دينآوري زردشت (از
لهراطب تا بهمن کياني) و تاريخ روايي (از بهمن تا انتها) (قائمي .)51-13 :0891 ،اما خودِ
نويسند در همان مقاله با ردت اين که اطرور ها داراي طرح منظم و از پي اندي يد اي هستند،
شاهنامه را جزو اطاطير ميشمارد و در مورد طرح هزار اي شاهنامه که طرکاراتي به آن
پرداخته ،مينويسد« :اصوالً چنين تصوري در مورد شاهنامه ،که اين امر آگاهانه و براي بيان
غرضي خاص پرداخت شد  ،با ماهيتت اطرور که رمزي و محصول اطتحالة غيرآگاهانة مفاهيم
در حافظة نژادي جوامع اطت ،منافات دارد و آن را تا حدت تمثيل که آگاهانه و براي انتقال بهتر
مفاهيم و غالباً به قصد تعليم ،توطط پردازند اي واحد پردازش ميشود ،تنزل ميدهد» (قائمي،
 .)18 :0891البته تمام آثار ادبي در هر «نوعي» ،نياز به پرورش و آگاهانه اندي يدن دارند و
اطرور ها نيز حتي اگر طاختارمند نباشند ،براي اين که بتوانند در يك «نوع» ادبي قرار گيرند،
ناچار تن به طاختار خواهند داد (عباديان.)03 :0833 ،
بهمن طرکاراتي با ديدگاهي ديگر ،شاهنامه را داراي دو بخ

اطرور اي و تاريخي دانسته

اطت (طرکاراتي .)30 :0833 ،بررطي طاختاري شاهنامه نيز وجود همين دو بخ

را تأييد

مي کند؛ البته با يك دورة مياني که فاصلة اطرور و تاريخ اطت .فرد م خصي که در اين دورة
مياني واقع اطت ،بهمنِ اطفنديار اطت که از طويي بهمن و از طويي اردشير درازدطت خواند
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شد اطت .خود وي پروردة رطتم اطت و در عين حال خاندان رطتم را نيز تبا کرد اطت
(مالمير.)219 :0833 ،
بررطيهايي که به لحاظ طياطت در شاهنامه صورت گرفته ،عمدتاً بر اثر آن اطت که در
گزار هايي که در مورد هر دور صادر کرد اند ،مرز اطرور و تاريخ را لحاظ نكرد اند .به
همين طبب نتوانستهاند به طؤالهايي چون عمر طوالني شاهان يا رابرة پدر و پسري شاهان در
عين تجليهاي غير واقعي آنها با توجه به طاير متون پاطخ دهند؛ يا اين که در دورة
اطرور اي به برخي کردارها همچون خوابهاي افراطياب و ضحاك ،تسليم طياوش و ترك
قدرت کيخسرو به چ م واقعيت نگريستهاند؛ يا اين که به حكمهاي کلي در مورد همة اين
افراد روي آورد اند مثل اين که شاهان را خودکامه پنداشتهاند .طباطبايي اندي ة طياطي ايران
باطتان را مبتني بر اندي ة شاهي آرماني ميپندارد که همچنان در دور هاي بعدي از جمله در
دورة اطالمي نيز تداوم يافته اطت .وي شاهي آرماني را در مقابل طلرنت مرلقه قرار ميدهد و
بر همين مبني به انحراط اندي ة طياطي در دور هاي بعدي معتقد اطت چون پادشاهي در
ايران به جانب طلرنت مرلقه طير کرد اطت (طباطبايي 33-32 :0892 ،و طباطبايي:0833 ،
 .)019ديدگا طباطبايي در جاي خود درطت اطت ،ليكن وي به چگونگي طير اندي ة طياطي
ايران کهن براي رطيدن به شاهي آرماني نپرداخته اطت .شاهي آرماني در نظر وي به عنوان يك
اصل تلقي شد که بايد به تداوم يا دطتاندازهاي پي آمد براي آن دقت کرد .همين اعتقاد

کلي به شاهي آرماني در ايران کهن موجب شد رضاييراد در بررطي مباني اندي ة طياطي در
خرد مزدايي ،به شاهان آرماني متعدد معتقد شود که در شمايل گوناگون جم يد ،کاووس،
گ تاطب و غالب شاهان پي دادي و کياني جلو کرد اند (رضاييراد.)821-803 :0839 ،
برخي محققان به شاهنامه همچون بيانية احزاب طياطي روزگار معاصر مينگرند و از
کوچكترين اشار اي در آن ،کارکرد طياطي اطتخراج ميکنند و در پي تبيين ديدگا هاي
طياطي با محملي چون شاهنامه هستند (رك :محمودزاد 91-39 :0831 ،؛ طعيدي طيرجاني،
33-33 :0833؛ جوادي019 ،33 ،13 :0831 ،؛ رضاقلي18 :0833 ،؛ جوان ير-018 :0859 ،
.)003
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 -2تداوم اسطورة آفرينش نمونة نخستين انسان در قالب كاركردي سياسي

الياد ميگويد اطاطير ،آشكارکنندة طرم قهاي نمونهوار همة آيينها و فعاليتهاي
معنيدار آدمي اطت که او را در همة کارها راهنمايي ميکنند (الياد  .)21-05 :0832 ،در
فرهنگ کهن ايراني ،اعتقاد بر اين بود اطت که اهورامزدا ،نخست يك انسان (پي نمونة
انسانها) و يك گاو (پي نمونة حيوانات طودمند) خلق کرد اطت (کريستنطن 0833 ،ج:2
طه) آنگا باقي موجودات از تجزية آنها به وجود آمد اند .نامهاي پي نمونة نخستين انسان
مختلف اطت و هر يك از عنوانها ممكن اطت متعلق به دور اي از تاريخ ايران يا ناحيه و
مكاني خاص از آن باشد (بهار .)51-19 :0835 ،اصل اطاطيري انسانِ نخستين در فرهنگ
ايراني داللت بر اين دارد که وي طبب و واطرة به وجود آمدن انسانهاي ديگر اطت؛ با مرگ
او ،انسانها از نيستي رهايي مييابند و روي

و طبزي و آبادي در جهان به وجود ميآيد و

گسترش مييابد .در دور هاي بعد ي عني در دورة خردگرايي و رواج منرق عقالني ،نمونههاي
نخستين انسان به نخستين پادشا تغيير شكل ميدهند (مالمير .)23 :0838 ،حتي در تصور ديني
ايراني ،ام اطپندان به وجهي نمونة نخستين انسان محسوب ميشوند که طبب رواج يافتن
آفريدگان ديگر ميشوند« :پس از آفرين

واي درنگ خداي ،از ام اطپندان نخست بهمن را

فراز آفريد ،که رواج يافتنِ آفريدگان هرمزد از او بود .او نخست بهمن را از روشِ نيك و
روشني مادي فراز آفريد» (بهار .)83 :0835 ،همچنين يكي از ام اطپندان شهريور اطت (در
معناي شهرياري دلخوا يا آرماني)« :در جهان مينوي ،نماد شهرياري و فرّ و فرمانروايي اهور -
مزدا و در جهان اطتومند ،نگاهبان فلزها و پاطدار فرّ و پيروزي شهرياران دادگر و ياور بينوايان
و دطتگير مستمندان اطت و او را مينوي مهرباني و جوانمردي خواند اند» (دوطتخوا :0831 ،
 .)0105بعدها که آفريدگان بسيار گ ته و رواج يافتهاند ،ويژگيهاي ام اطپند بهمن به
شهريور تعلق يافته اطت :تجستم مادي شهريور نيز شا اطت ،از اين روي ،ويژگي بهمن در شا
آرماني تجستم يافته اطت.
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در فرهنگ اقوام متعدد ايراني ،نمونة نخستين انسان يك الگوي کهن يا آرکيتايپ فراگير
بود اطت .مردم هر گوشهاي متناطب با وضعيت جغرافيايي و اقليمي خود و زباني که براي
نامگذاري داشت ،به وجود يك پي نمونه براي خلقت معتقد بود اند .ممكن اطت هر يك از
نامهايي که باقي ماند  ،در زبان و اقليمِ من أ خود به معني يا معاني مرتبط با پي نمونه اشار
داشته باشد ،اما هنگام تدوين حماطيِ اين اندي ه و ثبت آن در حماطة ملي به هنگام تلفيقهاي
فرهنگي ،يكي از اين پي نمونهها که خيلي اهميت داشت به عنوان پدر تلقي شد و بقية
پي نمونهها را به فرزندان او تغيير داد اند و ميان آنان رابرة پدر و پسري قرار داد اند؛ مثل اين
که ممكن بود تعداد معتقدان و موقعيت آنها تأثير مهمي داشته باشد يا نامي که پي نمونه
داشت ،در تبيين اندي ة مزبور کارآمدتر از ديگر نامها باشد .اگر افتراق افراد به گونهاي بود که
ايجاد رابرة پدر و پسري ميان آنان امكان نداشته ،اين نظام پدر و پسري بر هم خورد و
طلسلة جديدي بنياد يافته اطت .اما ارتباط با مبدأ نخستين يا نمونة قبلي (= شا پي ين) به
صورتي مبهم حفظ شد اطت؛ مثل جم يد که توطط ضحاك نابود شد ،اما فريدون را به
عنوان طرطلسلهاي جديد وارد داطتان طاختهاند .اين فريدون از نژاد و خون پادشاهي اطت .در
عين حال دختران جم يد نيز ماية تداوم نسل جم يد ميشوند .همين رابره ميان منوچهر با
فريدون برقرار اطت و ماية تداوم نسل فريدون دختر ايرج اطت .اين مسأله با ضحاك و
تناقضي که در شخصيتت وي ايجاد ميشود نيز تناطب دارد؛ چون از يك طو عنصري بيگانه
(رك :فردوطي 0833 ،ج 819 :0و ج )851 :3و از طوي ديگر نياي پنجم مادر رطتم اطت
(همان ،ج .)338 :5وجود ضحاك نه به صورت نمادين ،بلكه به صورت عنصري ضروري براي
تداوم نسل پادشاهي ،آن هم با تغيير و جابهجايي از اطرورة آفرين

به طياطت اطت؛ چون

بايد در اين تغيير و جابهجايي بتوانيم ضحاك اطرور اي را در کنار پادشاهان قرار دهيم .يعني
ضحاك با شكل غريب خود کيفيت اطرور اياش را حفظ کرد اطت ،اما در موارد ديگر از
اطرور دور شد اند .محققاني که به تغيير طاختار اطرور اي آفرين

به طاختاري طياطي

توجه نكرد اند ،بدون توجه به شكل شگفت و اعمال ضحاك ،صرفاً به تأويل روي آورد اند.
داطتان اطكندر نيز با اين وصف مثل ضحاك خواهد بود.
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بنابراين در مواردي که يكپارچهطازي با ايجاد پيوند پدر و پسري دشوار مينمود  ،شاهانِ
حلقهاي و طرطلسله مثل زو ،داراب ،کيقباد و کيخسرو به وجود آمد يا جايگزين گ ته اطت.
در اين موارد ،طاختار جايگزيني آنان به صورت پاگ ايي اطت و بر بنياد آيين پاگ ايي که
شكلي ديگر از جابهجايي اطرورة آفرين

نمونة نخستين انسان بود و براي همگان مأنوس

بود اطت به اين جايگزيني ميپرداختهاند« .آيين پاگ ايي» يا «آشناطازي» بر آيينها و فنون
شفاهي و براي تغيير اطاطي در زندگي اجتماعي و مذهبي فرد آشنا شد اشار دارد که بر
اطاس آن نوآموز پس از گذراندن آزمونهاي طخت و به گونهاي متفاوت از آنچه پي

از

آشناطازي بود به خانه برگ ته و فرد ديگري ميشود (الياد  .)00-01 :0833 ،ابن اثير که به
گمان خوي

کتابي «تاريخي» با مفهومي که در روزگار او از تاريخ در اذهان وجود داشته اطت

مينويسد ،دربارة زو نوشته اطت « :منوچهر بر پسر خود طهماطب خ مگين شد و او را تبعيد
کرد بود و او در طرزمين توران و نزد اميري به نام وامن مسكن گزيد با دخترش ازدواج کرد
و از او پسري زاد شد که زو نام گرفت .منجمان به پدر دختر گفته بودند که پسري از دخترت
زاد خواهد شد که تو را خواهد ک ت ،پادشا اين دختر را زنداني کرد و چون با طهماطب
ازدواج نمود و پسري زاد ،موضوع را از شا پنهان نگا داشتند .چندي بعد منوچهر از
طهماطب خ نود گ ت و او را به ايران دعوت کرد .طهماطب در فكر همرا بردن زن و فرزند
خود بود و آنان را از زندان ربود و همرا آورد .بعد آن طور که گفتهاند زو جدت خود وامن را
در يكي از جنگها ک ت و افراطياب توراني را از ايران خارج نمود» (ابن اثير.)23 :0833 ،
آنچه ابن اثير دربارة زو گفته اطت با آنچه در مورد داراب و طاطان در شاهنامه نقل شد
هماهنگ اطت .راندن و دور شدن ،ازدواج و بازگ تن .خصوصاً در ماجراي زو شباهت
بسياري با قصة داراب و فيلقوس و اطكندر هست؛ مراد اين که همة اين موارد توجيه حلقهها
اطت حتي وقتي ميخواهند اطكندر گجسته را در طاختار شاهنامه به عنوان شا جاي دهند،
براي او از همين ماجراي حلقهطازي اطتفاد کرد اند .چيزي که براي همگان همچون يك
آيين ،آشنا و پذيرفتني بود اطت .طاختار تولد اطكندر ،شكلي از تولد نمونة نخستين انسان
يعني تولد شگفت و خارقالعاد اطت (کريستنطن .)513 :0838 ،در عين حال مبتني بر
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طاختار پاگ ايي اطت :داشتن فرزند را پنهان مي دارند ،در اينجا حاملگي مادرش را پنهان
داشتهاند (فردوطي 0831 ،ج .)839 :3در داطتان داراب نيز هماي پنهانکاري ديگري ميکند
(همان .)853-855 :در دارابنامة طرطوطي آمد اطت هنگام زادن دختر که رطيد ،او را با
جواهرات و طعام و نامه ،همرا دايه فرطتاد تا در کو التون برابر صومعة ارطراطاليس خيمه
بزنند و آنجا بمانند تا فرزندش به دنيا بيايد .پس از چند روز که فرزندش را شير داد ،نامه و زر
و مال در آن خيمه بگذارند و بيايند ،آنان نيز همان ميکنند و فرزند را به امانت نزد
ارطراطاليس مينهند (طرطوطي .)890-891 :0853 ،اين بچه را در آنجا بزي شير ميداد و
شيري نگهباني ميکرد (همان )892-890 :تا آن که پيرزني که صاحب اين بز بود ،اطكندر را
که زيبايي فوقالعاد اي داشت برگرفت و به خانه برد و پرورد (همان .)891-898 :اطكندر از
ارطراطاليس تعبير خواب ميآموزد چنان که خواب شاهان را تعبير ميکند (همان.)101-119 :
خوابي هم که فيلقوس ديد اطت ،متناطب با طاختار پاگ ايي و اطرورة آفرين

اطت« :گفت

من خوابي ديد ام که مرا برداشتند و بر آطمان بردند و از آنجا رها کردند ،در دريا افتادم،
ماهياي عظيم دهان باز کرد و مرا در دهان گرفت و بر خ كي برد و بنهاد .برخاطتم و بر
تخت خود کسي ديدم ن سته ،چون مرا ديد برخاطت و برفت ،بيضهاي از زير وي پيدا شد،
من بدان بيضه درنگرطتم و بگرفتم و باز از دطت بينداختم و ب كست و از ميان وي بچهاي
بيرون آمد و ميرفت و من او را ميخواندم تا بيايد» (طرطوطي .)895-891 :0853 ،جداطازي
از مادران در آيينهاي ت رف و پاگ ايي ،اصلي اطت که البته بي تر به طور نماي ي انجام
ميشود (الياد  .)202 :0835 ،در آيين ت رف در قبيلههاي اطتراليا آييني طري هست به نام
ن ان دادن پدر بزرگ که در اثناي آن به مبتديان عقايد و باورهاي نياکان را ميآموزند (همان:
 ،)202-208ماجراي اطكندر و فيلقوس نيز با آن قابل مقايسه و تربيق اطت .دربارة طرحلقه
بودن کساني چون داراب ،ماجراي او را بسنجيم با فريدون و کيخسرو که هنگام تالش براي
رطيدن به طلرنت به صورتي دشوار ش که ن ان لياقت و طزاواري اطت ش از آب عبور ميکنند.
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 -3روش تاريخنگاري كهن و فلسفة تاريخ در شاهنامه

يكي از بارزترين الگوهاي اطاطيري که از دورترين زمانها در پندار ايرانيان موجود بود
اطت« ،طرحوارة بنمايهاي» تاريخ اطت .اين ديدگا که ري ه در اطرورة آفرين

و جدال

اهورامزدا و اهريمن دارد ،باعث گ ته اطت ايرانيان در مورد تاريخ ،پنداري طاختارمند داشته
باشند .زيرا طرحوار به مثابه طاختاري از پي

تعيينشد اطت که ميتواند روايتهاي مختلف

(اعم از واقعي و اطاطيري) را با خود همسو و در خود حل کند و در صورتي که روايتي ،توان
همسو شدن با اين طاختار را نداشته باشد ،در معرض حذف و يا تغيير و تحريف قرار
ميگيرد .ميثمي در مورد اينگونه طرحوار هاي بنمايهاي مينويسد :اين طرحوار «اجزاي
محتوا را به هم ربط ميدهد و منظم ميکند .طرحوار ها معموالً نمونهوارند و هرگونه پيوند

آنها با واقعيت تاريخي امري کامالً تصادفي اطت» (ميثمي .)813 :0890 ،در بررطي شاهنامه
هموار بايد به طبب به وجود آمدن شاهنامه در عين کليتت و طاختار يكپارچة آن توجه داشت.
جان وارد در مورد طبب به وجود آمدن انواع تاريخ مينويسد« :عصر آکند از انواع نوشتههاي
تاريخي عصري اطت که در آن شمار زيادي از کساني که از موهبت طواد برخوردارند خود را
در شرايط اجتماعي يا طياطي غامض يا نگرانکنند اي مييابند» (همان .)05 :از شاهنامه و
ماجراهاي تاريخي در پيوند با آن درمييابيم که هنگام تسلط تازيان و رفتارهاي تحقيرآميز آنان
با ايرانيان ،گراي

شديدي براي احياي هويت ايراني در مقابله با تحقير تازيان وجود داشت؛

چنان که فردوطي دربارة شاهنامهطرايي دقيقي و اميدي که از کار او در دل مردم ايجاد شد
بود ميگويد:
جهان دل نهاد بدين داطتان

همان بخردان و همان راطتان
(فردوطي 0833 ،ج)023 :0

همين مسألة احياي هويت موجب ميشود شاهنامه جايگا حماطة ملي بيابد و از همان
آغاز محتواي طياطي پيدا کند؛ محتوايي که با تكيه بر مسائل فرهنگي ،رطالتي طياطي را دنبال
ميکند .چنين محتوايي «تنها هنگام کوش

قوم براي ت كيل يك ملت و يا هنگام آطيب ديدن

و تجزية شديد روح و مظاهر ملي پديدار ميشود تا به شكلگيري و يا ت كيل مجدد ارگانيزم
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واحدي به نام جامعة ملي ياري رطاند» (ثاقبفر .)9 :0833 ،از اين روي ،شاهنامه در حكم
فسلفة تاريخ ايران اطت .هگل ميگويد «فلسفة تاريخ چيزي نيست جز بررطي اندي هگرانة
تاريخ» (همان .)20 :در فسلفة تاريخ ،فيلسوف به عنوان نمايندة جامعه و ذهن اندي هگر جامعه
دربارة تاريخ مياندي د تا قانونها و خرد و آگاهيهاي عام آن را دريابد ،اما «در حماطة ملي،
اين کلّ جامعه اطت که افسانهها و باورها ،مينوهاي ديني و اجتماعي و طياطي خود را در
قالب روايات و داطتانها ميريزد و آنها را با زباني حماطي تكرار ميکند تا دريابد ،فلسفه يا
علت کردارهاي گذشتة خوي

را بازشناطد ،از آنها نيرو بگيرد ،تا بتواند آيندة خوي

را

بسازد» (همان .) 20 :براي شناخت فلسفة تاريخ ايران و حماطة ملي به عنوان تجلي اين فلسفة
تاريخ ،بايد به مبناي فرهنگي که داطتانهاي شاهنامه بر اطاس آن اطتوار اطت توجه کرد .اين
مبناي فرهنگي عبارت اطت از نبرد اهورامزدا و اهريمن (فرنبغدادگي .)83-88 :0891 ،در اين
اندي ه ،انسان براي کمك به خدا آفريد شد و خوي كاري انسان کمك به خدا براي پيروزي
نيكي بر بدي اطت .بنا براين بايد توجه داشت در اينجا دو نكته به هم وابسته اطت :آفرين
تداوم حيات .هر گونه بازاندي ي در پيوند آفرين

و

با تداوم حيات ،به پديدار شدن الگويي

طياطي ميانجامد؛ از اين روي اطت که در شاهنامه و متون حماطي ،اطرور از حالتي بنده ي
و آفرين ي به حالتي طياطي تغيير مييابد؛ حتي اطرورة آفرين

در شاهنامه به چگونگي ادارة

جامعه بدل ميشود و نمونه هاي نخستين انسان به شاهان آغازين و الگوهاي پادشاهي بدل
ميشوند و نبرد از اهورا و اهريمن به نمايندگان آنها منتقل ميشود و خوي كاري انسان را
تجلي ميبخ د.
کتابهايي چون شاهنامه در حكم کتاب تاريخ و تاريخ هويت ملي نقل ميشد اطت؛
بخ

آغازين اين گونه کتابها فراتاريخ اطت که از تاريخ نانوشته ياد ميکند يا اگر مكتوبي

پي

از آن در ميان باشد در کتب مقدس اطت که برخي جابهجاييها در نقل را يافته اطت و

تفصيل بي تري نسبت به کتابهاي مقدس در آنها هست؛ بعد به نقل و شرح حوادث عينيتر
روي آورد اند .اين تغيير و جابهجايي در فرهنگهاي ديگر نيز رخ داد اطت و منحصر در
حماطه و فرهنگ ايراني نيست چنان که بسياري از مبادي تاريخ در فرهنگ اقوام و ملل با
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پيوند دارد .در برخي روايتها به عوض آن که تاريخ خلقت را مبدأ قرار دهند

به ارتباط مبدأ با اولين انسان توجه کرد اند مثل آن که وقتي فرزندان آدم فراوان شدند،
هبوط آدم از به ت را مبدأ تاريخ کردند (مسعودي .)039 :0839 ،بدين صورت مبدأ

پسران

تاريخ از خلقت به صورت و فرم طياطي جابهجا ميشود منتهي طياطت در حدت بدوي و
ابتدائي ،با ميزان جمعيت و رشد طياطي و نظام حكومتي قبايل و گرو ها متناطب اطت .قبايل
مختلف عرب يكي از ايام معروف جنگهاي خود را مبدأ تاريخ فرض کرد اند يا اين که بال و
محنت و حوادث بزرگ طبيعي را مبدأ تاريخ تصور ميکرد اند (همان .)035-032 :طبري در
نقل اخبار پي

از اطالم همين روش را دارد؛ از پيداي

آدم و هبوط او شروع ميکند تا هابيل

و قابيل ،آنگا به نوح و ابراهيم و ...تا پيامبر اکرم (ص) ميپردازد و طپس از تاريخ امتهاي
ديگر مثل ايرانيان طخن ميگويد .طؤالي که دربارة بخ

نخست شاهنامه مررح شد دربارة

تاريخ الرطل و الملوك طبري نيز هست؛ يعني که اگر او کتاب تاريخ مينويسد ،دو بخ
اطت :بخ

اول کار او با روش موضوعات اطت و بخ

)815-813؛ يعني بخ

دوم در حوليات (آيينهوند:0839 ،

اول کار را با روش موضوعي نوشته اما بعد از طخن از بعثت پيامبر

اکرم (ص)« ،تسلسل حوادث را رعايت کرد و آن را بر حسب وقوع ،طال بعد از طال ،از آغاز
هجرت نبوي تا  812هجري تأليف کرد اطت» (همان .)813 :اما در مورد ايران قبل از اطالم
تسلسل حوادث نق ي ندارد چه در طبري و چه در فردوطي ،حوادث يا شخصيتتها تفاوت
چنداني با هم ندارند؛ همه يك شكل خاص و پذيرفتني از حكومت و شكلگيري تمدن را
تبيين مي کنند تا به شكل مرلوب و آرماني آن برطند؛ يعني همان پادشاهي آرماني که در
شاهنامه با نام کيخسرو ظاهر شد اطت .کيخسرو با اين تجلي آرماني ،پايان اطرور اطت.
شكلي که از کيومرث آغاز ميشود به کيخسرو ختم ميگردد اما زمينهطاز اين چرخه ،اطرورة
آفرين

اطت .پس از آن که به پادشاهي آرماني به عنوان يك شكل مرلوب دطت يافتهاند از

آن به بعد در پي جايگزين طاختن پا دشاهي واقعي به جاي اين پادشاهي آرماني هستند .از اين
روي اطت که شكل پادشاهي و رطيدن به قدرت پس از کيخسرو با گذشته متفاوت اطت؛
کيخسرو قدرت را رها ميکند و لهراطپ را به رغم آن که شهرتي ندارد به جان يني
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برميگزيند (فردوطي 0833 ،ج .)853 :1تا آن زمان ،نحوة انتخاب پادشا مبتني بر پيوند خوني
و رابرة پدر و پسري شا و فرزندش بود اما در اينجا شاهي زند  ،جان ين خود را برگزيد
اطت .در شاهنامه هر انداز از کيخسرو دور ميشويم ،پادشاهان واقعيتر ميشوند اما به همان
انداز از بزرگي و شايستگي آنان نيز کاطته ميشود .اگر شاهنامه را به دو دور بخ

کرد ايم

مبتني بر همين وضعيت پادشاهي اطت؛ بر عكس روش برتلس که شاهنامه را با تكيه بر کار و
کردار رطتم بخ بندي کرد اطت .ما «پادشاهي» را مبناي بخ بندي شاهنامه ميدانيم.
پادشاهي در دورة اطرور اي از پايه و به شكلي طاد آغاز ميشود .هر پادشا  ،نكته يا کاري
براي بهبود پادشاهي انجام مي دهد و به تعبير ديگر ،گامي در را رطيدن به پادشاهي آرماني
برميدارد تا پادشاهي به شكل آرماني آن در کيخسرو تجلي مييابد .پس از آن ،پادشا واقعي
جان ين کيخسرو ميشود اما جان ين وي هنوز کامالً از اطرور نبريد اطت؛ آرامآرام
جان ينان واقعي از اطرور دور ميشوند و به واقعيت ميرطند .اگر پادشاهي را در قالب
نموداري ترطيم کنيم ،در دورة اول ،نمودار از پايه تا نهايت صعود ميکند اما در دورة دوم
(دورة تاريخي) اين نمودار آرام آرام به جانب طرح فرود ميآيد.
از جمله مسايلي که در بررطي جابهجايي کارکرد اطرور و ترطيم اين نمودار بسيار
راهگ اطت ،توجه به طازوار هايي اطت که در اندي ة اطاطيري و اندي ة طياطي ايران ،به
مرتبة طنت هاي تكرارپذير رطيد اطت .منظور از اين طازوار ها الگوهايي رفتاري اطت که در
يك طاختارِ کلي قابل تكرارند .اين الگوها واحدهاي تجزيهناپذير هر طاختار هستند؛ همانند
پيرفتهاي يك روايت .از طازوار هاي مهم در اين طاختار ،فرّ ايزدي اطت .فلسفة فرّ در
اندي ة مزديسنا ،کمك اهورامزدا به انسان براي برقراري «اشه» اطت و غالباً نجاتبخ ان و
پاکان فر مند هستند .در اندي ة ايرانيِ طياطت ،حكومت خاطتگاهي آطماني دارد ،و «فرّ » مُهر
تأييد اين حكومت اطت .هرگا حكومت از وظيفة اصلي خود ،که حفظ ک ور و ايجاد امنيت
اطت ،دور شود و آرام

را براي ملت به ارمغان نياورد ،فرّ از او دور ميشود« .مفهوم فرّ که

در لغت به معني هدية الهي اطت ،براي توصيف رهبران خودبرگزيد اي به کار ميرود که
پيروان ان در رنج و عذاباند و نياز به رهبري دارند ،و چون معتقدند او (رهبر) شايستگيهاي
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فوقالعاد اي دارد از وي تبعيت ميکنند» (وبر .)32 :0831 ،نژاد بودن شا نيز از جمله
طازوار هاي اطاطي در اندي ة طياطي ايران اطت .اين اصل مهم در طاختار طياطيِ ايران قبل
و بعد از اطالم ،از چنان پايگا مهمي برخوردار اطت که «همة دودمانهاي مدعي شاهي زمان
فردوطي چون صفاريان ،زياريان ،طامانيان ،پسران بويه و يا برخي اميران اي ان ،و حتي
غزنويان ،تبار خوي

را به شاهان پي ين ايران و از طريق اي ان به فريدون و جم يد

ميرطانند» (ثاقبفر.)233 :0833 ،
طازوار هاي طياطي در شاهنامه با توجه به جابهجايي آفرين

به طياطت و حاکميت

شكل گرفته اطت .يكي از عوامل بهکارگيري طازوار ها در داطتانها اين اطت که آنها
ابزارهايي هستند که ميتوان به کمك ان مسايل و اشخاص اطرور اي را از اطرور دور کرد و
به واقعيتهاي اجتماعي و طياطي نزديك طاخت .آنچه باعث شد اطت در تاريخنگاري
«موضوعي» ،اين الگوهاي رفتاري به وفور تكرار شوند نيز همين امرِ هدفدار بودن آن کتابها
بود اطت .در عين حال ،در شاهنامه ،طازوار ها وطيلهاي شد اند که مسايل اطرور اي را بدل
به امور طياطي کرد اند .در هر پادشا شنمونهانسان نيز ممكن اطت يكي از اين طازوار ها را
داخل کرد باشند تا غير از برآورد شدن اهداف تبديل روايي ،بتوانند بخ ي از اندي ة طياطي
را نيز تبيين کنند؛ مثالً در داطتان ضحاك ،بوطههاي ابليس (فردوطي 0833 ،ج )51 :0ميتواند
نمونهاي از تملق اطرافيان باشد (مالمير .)03 :0833 ،يا مني کردن جم يد (فردوطي0833 ،
ج ،)11 :0همچنين آز و فزونخواهي کاوس در رفتن به مازندران (همان ،ج )35-8 :2و
هاماوران (همان ،ج )010-33 :2و زنبارگي او (همان ،ج 215 :2و  .)38-32برخي از اين
ابزارها ممكن اطت براي چندين پادشا صدق کند ،مثل خواب حاکمان طتمپي ه همچون
ضحاك (همان ،ج )53 :0و افراطياب (همان ،ج .)251-213 :2مبناي قضاوت دربارة پادشاهان
دورة اطرور اي نيز نوع اين طازوار هاطت؛ اما ما بايد بتوانيم از اين قضاوتها جهت تبيين
الگوي حكومت مرلوب بهر ببريم ،نه آن که در پي تربيق اين افراد با نمونههاي واقعي برآييم.
طازوار هاي طياطي (طنتهاي طياطي) متناطب با همين طاختار و نمودار اطرور اي
جان ين شدة واقعي شكل ميگيرد؛ يعني از ابتدا هر کدام از شاهان شاهنامه بخ ي از مرلوبيت
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را ن ان ميدهند تا ميرطد به پادشاهي آرماني که در قالب شخصيتت و کردارهاي کيخسرو
تجلي يافته اطت .براي همين شاهان آغازين خربة جلوس ندارند؛ اما شاهان به ترتيب که جلو
ميآيند خربه ميخوانند و برنامههاي خود را ن ان ميدهند .گاهي اين خربهها خود بيانگر
اندي ه اي اطت که طازندگان حماطه در پي ايجاد آن براي رطيدن به نمونههاي واقعي هستند؛
از اين روي در شاهان تاريخي اين خربه متناطب با اوضاع زمان اطت؛ اگر در دورة اطرور اي
متناطب با رطيدن به الگوي مناطب اطت .اما طازوارة موروثي بودن قدرت پادشاهي از آغاز تا
انجام شاهنامه تداوم دارد.
 -4نتيجه

حضور الگوهاي اطاطيري در حماطة ملي ،نحوة پيداي

را در شكلهاي مختلف آن

توضيح ميدهد ،خصوصاً ميخواهد شكل اطرور اي حكومت را توجيه کند؛ شكلهاي
مختلف حكومت را جلو مي دهد تا به شكل نهايي و آرماني خود يعني کيخسرو برطد ،اما اين
بهترين حكومت ،يك آرمان اطت؛ از اين روي ،هر چه از دنياي آرماني فاصله ميگيريم و به
عينيتها ميرطيم ،م كالت يا ناخواطتهها زيادتر ميشود .به نظر ميرطد تقسيم دورة
اطاطيري به پي داديان و کيانيان ،در عين آن که تحت تأثير متون ديني نظير اوطتاطت ،بيانگر
نوعي د رك طاختار اطت؛ يعني ايرانيان ابتدا شكلي از حكومت را طرح کرد اند که ابتدايي
اطت ،در گزينههاي متعددي آن را گنجاند اند و پي

برد اند تا به الگوي مناطبي براي

حكومت دطت يابند وقتي به الگوي مناطب دطت يافتهاند ،آن را آرمان خود کرد اند؛ پس از
آن براي

در پي جايگزيني واقعي برآمد اند .بدين صورت که در دورة اطرور اي نيز

نمونه هاي نخستين انسان که هر يك متعلق به دور يا مكان خاصي هستند در طاختار طياطي
بدل به پدر و پسر شد اند که هر يك بخ ي از اندي ة طياطي را طرح کرد اند؛ ليكن طرح به
قدرت رطيدن و رشد آنها مبتني بر الگوي اطرور اي و آيينِ آشناطازي اطت .برخي موارد
مثل ضحاك به صورت نماد اهريمن هستند اما برخي که امكان ايجاد رابرة پدر و پسري ميان
آنها وجود نداشته ،و در عين حال جنبة ضدت قهرماني در نهاد آنان جايگير ن د اطت ،به
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صورت طرطلسله جلو کرد و تولد شگفت يافته اطت .مواردي که به صورت طرطلسله
نيامد اند و در عين حال شهرتي داشتهاند ،در کنار پادشاهان جاي گرفتهاند و همچون پهلوان
نمود يافتهاند مثل زال ،کاو  ،رطتم .ضحاك نيز از همين زمر اطت با اين تفاوت که از حوزة
پهلواني گذر کرد و به پادشاهي رطيد اطت؛ البته در طاختار طياطي ش مردم او را بر تخت
ن اند اند -همين که ضحاك در اوطتا نام ديوي اطت اما در شاهنامه يك حاکم بيگانه و نوعي
تناقض در اين دو منبع وجود دارد ،مبتني بر تفاوت طاختار دو منبع اطت يكي مبناي بنده ني
دارد و ديگري مبناي طياطي .علت آن که رطتم به طبب مادرش به نژاد ضحاك ميرطد از
همين جاطت .يعني بايد به چگونگي شكل گيري شا و پهلوان در کنار هم نيز اندي يد و آنگا
ک مك هاي امثال رطتم با کاوس و گ تاطب و اطفنديار روشن ميشود.
كتابنامه

آيينهوند ،صادق« .)0839( .مكتب تاريخنگاري طبري»  .يادنامة طبري :شيخ المورخين ابوجعفر محمد
بن جرير طبري .چاپ اول .تهران :طازمان چاپ و انت ارات وزارت فرهنگ و ارشاد اطالمي،
صص .851-885
ابن اثير ،علي بن محمد  .)0833( .اخبار ايران از الكامل ابن اثير .ترجمة محمدابراهيم باطتاني پاريزي،
چاپ طوم ،تهران :علم.
اطتاريكوف ،الكسي آرکاديويچ  .)0833( .فردوطي و شاهنامه .ترجمة رضا آذرخ ي .تهران :کتاب آمه.
الياد  ،ميرچا  .)0832( .چ ماندازهاي اطرور  .ترجمة جالل طتاري .چاپ اول .تهران :توس.
ششششششش  .)0833( .آيينها و نمادهاي آشناطازي .ترجمة نصراهلل زنگوئي .چاپ اول .تهران :آگه.
ششششششش  .)0835( .متون مقدس بنيادين از طراطر جهان .ترجمة ماني صالحي عالمه .چاپ اول .تهران:
فراروان.

برتلس ،يوگني ادواردويچ « .)0832( .منظور اطاطي فردوطي» .هزارة فردوطي :شامل طخنرانيهاي
جمعي از فضالي ايران و مست رقين دنيا در کنگرة هزارة فردوطي .چاپ اول .تهران :دنياي کتاب.
صص.039-035
بهار ،مهرداد  .)0835( .پژوه ي در اطاطير ايران .چاپ اول .تهران :آگا .

جستارهای ادبی (ادبيات و علوم انسانی سابق)

08

شمارة سوم

ثاقبفر ،مرتضي  .)0833( .شاهنامة فردوطي و فلسفة تاريخ ايران .چاپ اول .تهران :قرر و معين.
جوادي ،جواد  .)0831( .فريدونيان ،ضحاکيان و مردميان .چاپ اول .تهران :مؤلف اثر.
جوان ير ،ف.م  .)0859( .حماطة داد :بحثي در محتواي طياطي شاهنامة فردوطي .چاپ اول .تهران:
جامي.
دريايي ،تورج  .)0890( .ناگفتههاي امپراتوري طاطانيان .ترجمة آهنگ حقاني و محمود فاضلي
بيرجندي .تهران :کتاب پارطه.
دوطتخوا  ،جليل  .)0831( .حماطة ايران يادماني از فراطوي هزار ها .چاپ اول .تهران :آگا .

ششششششش  .)0831( .گزارش و پژوه

اوطتا .چاپ اول .تهران :مرواريد.

رضاقلي ،علي  .)0833( .جامعهشناطي خودکامگي :تحليل جامعهشناختي ضحاك ماردوش .چاپ
ه تم .تهران :ني.
رضايي راد ،محمد  .)0839( .مباني اندي ة طياطي در خرد مزدايي .چاپ دوم .تهران :طرح نو.
زرياب خويي ،عباس « .)0831( .نگاهي تاز به مقدمة شاهنامه» .تن پهلوان و روان خردمند .ويراطتة
شاهرخ مسكوب .چاپ اول .تهران :طرح نو .صص .29-03
طرکاراتي ،بهمن  .)0833( .طايههاي شكار شد  :گزيدة مقاالت فارطي .چاپ اول .تهران :قرر .
طعيدي طيرجاني ،علياکبر  .)0833( .ضحاك ماردوش .چاپ اول .تهران :ن ر نو.
شاپور شهبازي ،عليرضا  .)0891( .زندگينامة تحليلي فردوطي .ترجمة هايد م ايخ .چاپ اول .تهران:
هرمس.
صفا ،ذبيح اهلل  .)0839( .حماطهطرايي در ايران :از قديمترين عهد تاريخي تا قرن چهاردهم هجري.
چاپ پنجم .تهران :اميرکبير.
طباطبايي ،جواد  .)0892( .خواجه نظام الملك طوطي :گفتار در تداوم فرهنگي ايران .چاپ اول .تهران:
مينوي خرد.
شششششششششششششششش  .)0833( .درآمدي بر تاريخ اندي ة طياطي در اطالم .چاپ اول .تهران :دفتر
مرالعات طياطي و بينالمللي.
طرطوطي ،ابوطاهر محمد بن حسن علي بن موطي  .)0853( .دارابنامة طرطوطي .چاپ دوم .تهران:
بنگا ترجمه و ن ر کتاب.
عباديان ،محمود  .)0833( .فردوطي و طنت و نوآوري در حماطهطرايي :مباحثي در ادبيات تربيقي.
چاپ دوم .تهران :مرواريد.
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تاريخي شاهنامه فردوطي .رطالة دکتري زبان و

ادبيات فارطي .به راهنمايي دکتر عليرضا نيكويي .دان گا گيالن.
فردوطي ،ابوالقاطم  .)0831( .شاهنامه .بر اطاس چاپ مسكو .به کوش

طعيد حميديان .چاپ دوم.

تهران :قرر .
ششششششششش  .)0833( .شاهنامه .تصحيح جالل خالقي مرلق .چاپ اول .تهران :مرکز دايرة المعارف بزرگ
اطالمي.
فرنبغدادگي  .)0891( .بنده  .گزارش مهرداد بهار .چاپ چهارم .تهران :توس.
قائمي ،فرزاد « .)0891( .داطتانهاي شاهنامة فردوطي :از اطتقالل تا انسجام» (بررطي و نقد آراي
تاريخمحور و اطرور محور در تحليل طاختار روايي شاهنامه و ارائة طرح الگويي از طاختار اثر با
اطتفاد از رويكرد نقد توصيفي) .جستارهاي ادبي .طال چهل و چهارم .شمارة  .038صص .55-88
کريستنطن ،آرتور  .)0838( .نمونههاي نخستين انسان و نخستين شهريار در تاريخ افسانهاي ايران.
ترجمه و تحقيق ژاله آموزگار و احمد تفضلي .چاپ طوم .تهران :چ مه.

مالمير ،تيمور « .)0838( .پيوند قهرمان آرماني با نمونههاي نخستين انسان» .مجلة دان كدة ادبيات و
علوم انساني دان گا فردوطي م هد .طال طي و هفتم .شمارة  .015صص .85-28
ششششششششش  .)0833( .پند پنهان شاهنامه .چاپ اول .طنندج :دان گا کردطتان.
ششششششششش « .)0833( .طاختار فني شاهنامه» .کاوشنامه .طال نهم .شمارة  .03صص .221-099
محمودزاد  ،محمدرضا  .)0831( .افراطياب در اطرور و حماطه و زخم عميق رطتم .چاپ اول.
تهران :کاروان.
مسعودي ،ابوالحسن علي بن حسين  .)0839( .التنبيه و االشراف .ترجمة ابوالقاطم پايند  .چاپ چهارم.
تهران :علمي و فرهنگي.
ميثمي ،جولي اطكات .)0890( .تاريخنگاري فارطي :طامانيان ،غزنويان ،طلجوقيان .ترجمة محمد
دهقاني .چاپ اول .تهران :ماهي.
وبر ،ماکس  .)0831( .دين ،قدرت ،جامعه .ترجمة احمد تديتن .چاپ دوم .تهران :هرمس.
يارشاطر ،احسان  .)0833( .تاريخ ايران باطتان کيمبريج :از طلوکيان تا فروپاشي دولت طاطانيان .جلد
طوم  .ترجمة حسن انوشه .تهران :اميرکبير.

