نمادگرایی و اسطوره در شاهنامه
فاطمه حسینی؛ دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد زنجان
s.fatemehossini25946@gmail.com

چکیده
اسطوره بخش ارزشمند و گسترده ای از ادب جهان را تشکیل می دهد  .حماسه خود برآمده از اسطوره است شتاهنامه گتران
ارج ترین نامه ی پهلوانی در ادب جهان اس  .پرداختن به تعدادی از نمادهای استطوره شتناختی در ادب فارستی خاو تا
شاهنامه خالی از لطف نیس  .رویداد ها ی عجیبی که در دنیای راز آلود اسطوره و حماسه به آن ها بر می خوریم ستیز ناساز
هاس و فردوسی همواره خواننده را آگاه می سازد که فریفته ی پیکره ی بیرونی داستان هایش نشود و به دانش بگرایتد  .راز
و رمز افسانه بر ساخته ی پندار های شاعر نیس  .بلکه تالش انسانهای دوران پیش از تاریخ اس که می کوشیدند چیزهتایی
را که در طبیع می دیدند در قالب افسانه ها یا داستان ها نشان دهند و این راز ورمز با گذر زمان در سرش اسطوره پترورده
شده اس .
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 .1مقدمه

فردوسی فرزند آگاه زمان اس  .شعر این شاعر گران سنگ را از قفس زمان به در می برد و افق هتای گستتردهی بتی
کران را پیش دیدگان او می گسترد تا به سرایش اسطورههای کهتن برتردازد .استاطیر و مفهتو هتای فرهنگتی کته در
شاهنامه آمده و برداش حماسی از پدیده های جهان در هزارسال پیش از فردوسی اس  .در ایتن ماالته کته ن توهی
گرد آوری اطالعات آن به شیوهی فیش برداری و کتاب خانه ای بوده اس  ،متی کوشتیم؛ تعریتفهتای گونتا گتون
اسطوره را بدانیم .چیستی سمبل و نمادوارتباط آن باسطوره را مشخص کنیم .به تفاوت اسطوره با حماسه پی ببتریم.
ارتباط اسطوره و ادبیات را تفسیر کنیم .قسم هایی از نمادهتای استطوره شتناختی را در بختش استاطیری شتاهنامه
بکاویم..
اسطوره:
اسطوره تاریخ ابتدایی بشر و تجسم تخیالت ناخود آگاه و نگرش ما قبل منطای انسان ابتدایی در بارهی جهان و خود
اس  .حماسه زیر بنای اساطیری دارد و« استعاره خاص حماسه اس  .زیرا (در ماایسه باتشبیه ) اوال با ایجتاز همتراه
اس ثانیا قاطعی داردو ثالثا نوعی خلق و خوی بدوی نامگتذاری در آن است  .شتاعر بنتا بته فطرتتی کته از درون
اساطیر بدو ارث رسیده با استعاره شروع به نا گذاریهایی می کند که نتیجهی نگاه اساطیری او به جهتان است  .و
مدا با اسمهای اساطیری منطق معمول را در هم می نوردد ( » .شمیسا)108 :1383 ،
اسطوره آیینهی تما نمای زندگی مل ها س  .پایه ساز و موجد بسیاری از ادیتان در طتول تتاریخ بتوده است .
میرچا الیاده اسطوره را چنین تعریف می کند « :اسطوره نال کننده سر گذشتی قدسی و مینوی اس  .راوی واقعته ای
اس که در زمان اولین ،زمان شگرف بدای همه چیز ،رخ داده اس  .به بیان دیگر استطوره حکایت متی کنتد کته
چگونه از دول سرو به برک کارهای نمایان و برجسته موجودات مافوق طبیعی ،واقعیتی ،چه کل کیهتان ،یتا فات
جزئی از واقعی  :جزیره ای ،نوع نباتی خاص ،سلوکی و کرداری انسانی یا نهادی ،پای به عر ه وجود نهاده اس » .
( الیاده)24 :1378 ،
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اسطوره ها نمادهای عینی شده ور نوعی اند و بدین ترتیب پیوند میان اسطوره ،ورت نوعی و رمز آشکار می
شود « .خود آگاهی همیشه ورت نوعی را به ورت نماد درک می کند .یعنی ورت نتوعی در جامتهی تاتاویر
جمعی که میان همه ی اقوا مشترک اس و در اعماق خروشان هر روان در جوشش اس ؛ آشکارا می گردد .از ایتن
رو هر نماد در عین حال یک ورت نوعی نیز هس یا ورت نوعی پدید آورنده نماد اس  ( .همان)450 ،
سمبولیسم را می توان برای تو یف هر شیوهی بیانی به کار برد که به جای اشارهی مستایم بته مووتوعی ،آن را
غیر مستایم و به واسطهی موووع دیگری بیان کند « .سمبولیسم را می توان هنر بیان افکار و عواطف نه از راه شتر
مستایم ،نه به وسیلهی تشبیه آشکار آن افکار و عواطف به تاویر هتای عینتی و ملمتوب ،بلکته از طریتق اشتاره بته
چگونگی آن ها ،و استفاده از نمادهایی بی توویح برای ایجتاد آن عواطتف و افکتار در ذهتن خواننتده دانست ( » .
چدویک)11: 1388 ،
سنبولیسم یا نماد گرایی دارای دو جنبه ی انسانی و فرارونده اس در نمادگرایی فرارونده تااویر عینی به عنتوان
نمادهایی به کار گرفته می شود که نمایندهی اندیشه ها و احسابهایی م دود به ذات شاعر نیست بلکته نمادهتای
جهانی گس ترده و عا و آرمانی اس که جهان موجود تنها نمایش ناقص آن اس  .این تاویر وجود جهتانی آرمتانی
در فراسوی واقعی اس  ( .چدویک)12 :1388 ،
نماد نشانه ای اس که مدلول خود را آشکارا نشان نمی دهد و همواره هاله ای از ابها بر آن سایه می افکند و به
همین دلیل نیاز مند تاویل اس  .نماد نشانه ای اس که ابتدا بر مدلول معین دالل می کند و سرس متدلول ختود را
به دالی که بر مدلولی دیگر ،دالل دارد ،تبدیل می کند« .در بررسی نماد ها ،از منظر روانشناستی ،در متی یتابیم کته
هرچه از خود آگاهی فردی دور و به ناخود آگاهی جمعی نزدیکتر شویم ،رمزها عمیق تر ،ریشه دارتتر ،ا تیل تتر و
کلی تر در عین حال مبهم تر و دشوارتر می شوند ( » .عادایی)220 :1380 ،
رمز در افسانه ترفندی شاعرانه نیس که سخنور برای نیرو بخشیدن به گفته ی خویش ،آن را به کار گرفته باشتد؛
راز و رمز افسانه برساختهی پندارهای سخنور نیس ؛ از سرش و ساختار افسانه برمی خیزد .سخنور حماسه سترای،
چونان سخن پرداز ،ترفندهایی شاعرانه چون تشبیه ،استعاره ،مجاز یا کنایه را به کار می تواند گرفت .؛ ایتن کترداری
اس که هر سخنوری دیگر نیز ناگزیر بدان دس می یازد؛ آفرینش ادبی جز به کار گرفتن این ترفنتدهتای شتاعرانه
نیس  .برای گزاردن سروده های اسطوره ای و حماسی می باید اسطوره شناب و نهادشناب متن بود .نه زیبا شناب (
کزازی)62 :1394 ،
به نظر ارسطو و افالطون مادهی شعر و ادبیات و موسیای تالید از طبیع اس  « .اساب هنر کری کردن و نستخه
برداشتن و مانند سازی از آفاق و انفس اس (» .شمیسا)48 :1381 ،
اسطوره ،بخش گسترده و گران ارج از ادب جهانی را پدید می آورد که در بخش بندی ادبی ،حماسه خوانده متی
شود .ادب حماسی را پیوندی سرشتین و ساختاری با اسطوره اس  .چه آن که زمینهی ستخن در ایتن گونته از ادب
حماسی؛ و حماسه خود بر آمده و برشکافته از اسطوره ،اسطوره چونان مامی اس که حماسته را در دامتان ختویش
می پرورد .یکی از نهاد ها و بنیادهای اسطوره که «ستیز نا ساز هاس » می گسترد و می پرورد؛ بتدین ستان زمینتهی
آفرینشی تازه را فراهم می آورد که آن را حماسه می خوانیم .از آن جا که خاستگاه حماسه اسطوره اس  ،حماسته را
در سرش و ساختار از اسطوره جدایی نیس  .از این روی ،برای شتناخ حماسته ،و در پتی آن ،ادب حماستی بته
ناچار می باید با اسطوره آشنا بود .می باید جهان راز آمیز و جاودانهی اسطوره را شناخ  ( .کزازی)2 :1394 ،
شاهنامه برای خودش جهانی اس اما جهانی رنگین تر و پر نگار تر از جهان ظاهری ،که آفریتدهی خیتال شتاعر
اس  ،ولی در آفاق آن ،همه ی قوانین و نوامیس عالم واقعی حکوم می کند .در این جهان پتر هیبت و شتکوه کته
خامهی افسونکار شاعر پرداخته همه ی آثار و احوال عالم وجود در پردهی نازکی از اعجتاب و عظمت مستتور متی
باشد ( .زرین کوب)18 :1381 ،
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فردوسی هر گاه خود را نا گزیر از نال داستان هایی که با اساطیر در آمیخته اند می بیند ،به توجیه کار ختویش در
مادمات یا موخرات آن ها می پردازد و خواننده یا شنونده را متااعد می کند که با داستانهایی رمزی و نمادین سترو
کار دارد .فردوسی شاهنامه را دس کم هزار سال پیش ،پس از زوال دوران اساطیری سروده اس  ( .سترامی:1378 ،
)64
بیگانه با ساختار و زبان و منطق اسطوره هر گز نمی تواند آشنای حماسه باشد وبرای شناخ ادب حماستی بایتد
در شاهنامه ی فردوسی ژرفا ها را بکاویم؛ و بنیاد ها و نهاد هتای استطوره ای و باورشتناختی را از درون آن هتا بتدر
بکشیم؛ و ارزشهای نهفتهی شان را آشکار گردانیم ( .کزازی)2 :1394 ،
چنان که هوگو گویندهی بزرگ فرانسوی پنداشته وظیفهی شاعر حماسه سرا آن اس که سیر جامعتهی بشتری را
در مراحل گوناگون زندگانی نشان دهد و باز نماید که آدمی چگونه از حضیض تیرگیهای جهالت بته ذروهی نتور
معرف عروج می نماید ،باید تادیق نمود که هیچ کس به خوبی فردوسی این وظیفهی مهم را ایفا ننمتوده است « .
قدرت و نفوذ کال فردوسی تنها برآمده از سادگی بلند ،استواری تاویر ها و تواناییهای شتاعرانه نیست  ،بلکته بتر
آمده از حایا های کلی و انسانی اندیشه های اوس  .البته حایا به تنهایی ،بدون داق بسنده نیس تا حرفی به
دل بنشیند .فردوسی آن را که می گوید به جان و دل آزموده و زیسته اس  ( » .مسکوب)229 :1384 ،
آن چه در شاهنامه برره رمز معنی می برد؛ سخنانی رمز آلود و پیچ در پیچ که بترای گتزاردن آن هتا و بتاز نمتود
نهانی هایشان چاره ای جز گشودن رمز آن ها و راه بردن به نهاد و نهانشان نیس  .همین بخش از شاهنامه است کته
ساختار و سرش اسطوره ای دارد؛ و بیشینهی ارج و ارز و پایه و مایهی این کتاب سترگ نیز همین بختش است ( .
کزازی)60 :1394 ،
فرزانهی طوب به کمک مایههای پر توان مرد دوستی که در او بتود ه ،از یتک ستو توانستته است از آن بیگانته
ستیزی کهن بکاهد ،و از سوی دیگر ایرانی گرایی را معنوی دیگر بخشد ،بی آن که دعوی ایرانی رهبتری جهتان را
فراموش کند ( .خالای مطلق)249: 1381 ،
جهان را به ایران نیاز آوریم
بیا تا جهان را به بد نسرریم
کیومرث مظهر رو خشن و سادهی ایرانی اس که در طی قرون و اعاار پس از قرن هتا زیست در عریتانی و
گرسنگی از سعی و مجاهدتی که آدمی برای غلبه بر عنا ر و موالید قاهر طبیع به جای آورده و سر انجا در پایتان
کوشش ها و آزمون های بسیار به کشف آتش و اختراع لباب دس می یابد ،حکای می کند ،داستان جمشید حتاکی
از شروع تهذ یب و تمدن و پیروزی روشنایی بر ظلم متی باشتد .در ایتن مرحلته است کته مبتانی و ارکتان نظتا
اجتماعی استوار می گردد و ا ناف طباات جدا می شوند ( .زرین کوب)17 :1381 ،
جمشید :نا پادشاهی اس معروف که در اول جم نا داش یعنی سلطان و پادشاه بزرگ و سبب جمشید گفتتن
آن شد که او سیر عالم می کرد ،چون به آذر بایجان رسید روزی بود که آفتاب به ناطهی اول حمل آمده بود ،فرمتود
که تخ مر عی را در جای بلندی گذاشتند و تاج مر عی برسر نهاد برآن تخ نشس  ،چتون آفتتاب طلتوع کترد
شعاع و پرتو آفتاب بر آن تاج و تخ افتاد ،شعاعی در غای روشنی پدید آمد و چون به زبان پهلوی شتعاع را شتید
می گویند این لفظ را بر جم افزودند و جمشید گفتند یعنی پادشاه روشن و در آن روز جشنی عظیم کردند و آن روز
را نوروز نا نهادند( .برهان قاطع )
جمشید به زعم زمره ای پسر لبی طهمورث بود و فرقه ای او را برادر طهمورث گویند و طایفه ای بترادر زاده
گفته اند .در زمان جهانداری وی ممالک عالم بکمال معموری و آبادانی رسید .جمشید اول کسی است کته استتنباط
علم طب نمود و به ووع حما اشارت کرد و نخستین کسی اس که جاده ها و شوارع در کوه و ت را پدیتد آورد
ساختن تیر و کمان را از مخترعات او شمردند .جمشید باول طبری هفتاد سال و به عایدهی بعضی دیگر ششاد و
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هفتاد سال به خدا پرستی معتاد و ثاب قد بود ،آن گاه دعوی الوهی
جمشید از مااوم درمانده فرارکرد ( .دهخدا )

کرد ،وت اک تتازی لشتکر برسترش آورد و

کوه و پادشاهی:
فرانک ،آنگاه که از بیم و اک فریدون را از نگهبان مرغزار می ستاند ،او را به البرز کتوه متی بترد؛ و او را کوهبتدی
وارسته می سرارد؛ تا پدر وارش بررورد .البرز که در پهلوی « هربورز »نامیده شده اس  ،در فرهنگ ایران کوهی آیینی
و نمادین اس  .در بندهش چنین آمده اس :
نخستین کوه البرز اس  ،پس همه کوه ها به هجده سال فراز رستند .البرز تتا پایتان هشتاتد ستال همتی رست .
دویس سال ،به ستاره پایه و دویس سال ،به ماه پایه و دویس سال ،به خورشید پایه و دویس سال ،به روشتنایی
بیکران .چنین دیگر کوه ها از البرز رستند.
البرز کوه مینوی اس که روشنی از آن برمی دمد؛ بهش برین که جایگاه روانهای پاک و تابناک است بتر فتراز
آن جای دارد .تهمورث دیوبند ،برنشسته براهریمن ،به البرز کوه رف ؛ سیمرغ زال را در البرز کوه پرورد ،فریتدون در
البرز کوه بالید ،رستم جوان ،به یافتن کیاباد ،به البرز کوه رف ؛ تا او را بیاورد و بر تخ پادشاهی بنشاند .کوهی کته
با آسمان ،با جهان فراسوی ،با نیرو های برین اهورایی در پیوند اس ؛ کوهی که خاستتگاه روشتنی است  ( .کتزازی،
)24 :1394
فر و فرَه :شأن و شوک و شکوه و عظم  ،فره این نیروی جادویی و آسمانی که بنا بر استطورههتای ایرانتی ،در
وجود هر انسانی و در هر موجود خوب و زیبا و سودمند به ودیعه گذاشته می شود .حتی اهوره مزدا ختود تاحب
«فره » اس و در مواردی « فره » به ورت ایزدی مستال به جلوه در می آید .اگر ما « فره ایزدی » « ،فرهی کیانی »،
« فر آریایی و ایرانی » « ،فرهی پیامبری وموبدی » و « فره همگانی » داریتم .امتا متی دانتیم کته در شترایطی فتره از
همراهی دارنده خود سرباز می زند و آن زمانی اس که جایگاه خود را مناسب نمی یابد؛ در آن تورت از تاحب
خود می گریزد .مگر نه این که « فره کیانی » از جمشید گریخ  .این فره ای که از هوشنگ پیشدادی به تهورث و از
او به جمشید رسیده بود .جمشید شاه آرمانی ،که در سایه ی این فر ه کیانی دوران فرمان روایی او دوران طالیتی نتا
یاف و از جادوی این فره در شهر یاری او نه سرما بود نه گرما ،نه پیری و نه مرگ ،نه درد و نه رشک ولی نا گهتان
این فره آفریده ی اهورا مزدا از جمشید و شاهنشاهی او گریخ  ،زیرا به وسوسهی اهریمن دروغ گف و غترور بتی
جا بر او چیره شد و ادعای نا به جای هم سانی با آفریدگار بر اندیشهی او فراز آمد .دیگتر آن جتا ،جتای فتر کیتانی
نبود .این فر ه از جمشید در سه بخش گریخ  .ایزد مهر ،بخش خدایی آن را پتذیرف  .گرشاستب از خانتدان ستا ،
بخش پهلوانی آن را و فریدون بخش فرمانرواییش را که به یاری این سه فره بر اژدها ک سه پتوزهی سته ستر شتش
چشم پیروز شد ( .آموزگار)566 :1390 ،
زمان:
انسان بدوی می دید که وقتی خورشید نیس  ،یکی از روشنان فلکی ،ماه می آید و اندکی از تاریکی می کاهد و بتاز
با طلوع خورشید م و می شود .بدین ترتیب مفهو ابتدایی « زمان » در ذهن او شکل گرف و به دلیل نیاز ،نوعی از
گاه شماری که لواز بنیادین زندگی اجتماعی او بود ،پدید آمد.
ا گر این توالی شب و روز و ماه و سال را نا گزیر بر آمده از گردش ماه و خورشید و سیر ستاره و حرک افتالک
بدانیم ،پس پیدایش زمان از فروهرهای نیکان  -از انسان – سرچشمه می گیرد که برای نابودی نهتایی بتدی – ماننتد
جمشید که زمین را گسترد و جانوران را افزود – به یتاری اهتورا متزدا آمدنتد .البتته آفریننتدهی زمتان ختود اهتورا
مزداس  .اما این « زمان » ساکن در خود ایستاده اس  ،همدستی فروهرهای پیتروز بتا اهتورا متزدا بته آن و سراستر
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آفرینش جان و جنبش می بخشد .پس بدون انسان ( فروهر نیکان) ،نه سرهر گردنده ای هس و نه زمانی؛ هم چنتان
که برای گسترش و افزونی جهان نیز ،یاری جمشید به اهورا مزدا را دیدیم ولی حس و دریاف زمان نیازمند آگاهی
اس و آگاهی انسان در فرهنگ تجلی می یابد .از برک فرهنگ ( دانش و خرد ) انسان به جهتانی کته در آن افتتاده
دس می یابد ،وجود خود را در آن سامان می دهد « ،عالم غیر » را از سر گردانی در « عالم کبیر » می رهاند و هم
چنان که هستی را معنی می کند خود را باز می سازد .این ها همه آگتاهی اوست و اگتر جمشتید شتاهنامه زمتان را
کشف می کند برای آن اس که پادشاهی با فرهنگ و در نتیجه آگاه اس  .اگر آگاهی که از آن آدمتی است نباشتد،
زمان هم نیس  ( .مسکوب)31 :1387 ،
در اساطیر ایران زروان خدای زمان اس که اهورا و اهریمن از او می زایند .زروان بعد از تولد دو فرزند میتان آن
ها عهد پیمانی می بندد و پادشاهی را به اهریمن و روحانی را به اهورا می سرارد و سروش را مامور می سازد که از
عهده و پیمان میان این دو م افظ نماید اما این عهد و پیمان دیری نمتی پایتد و سترانجا اهتورا متزدا بته کمتک
سروش ،اهریمن را نابود می سازد.
چرخه یا سال آیینی به چهار «سه هزار ه » بخش می شود .الف – سه هتزار هی نخستتین زمتانی کته آفترینش در
توان اس و مینوی؛ و تنها در اندیشهی اورمزد می گذرد .روزگار زرین .روزگاری اس که مردمتان و جانتداران در
مهر و آشتی با هم می زیسته اند .روزگار بهشتی که هیچ آزاری در آن نبوده اس  .ب – بندهشتن :سته هتزارهی دو
اس که آفرینش در آن هنوز آلوده نشده اس  .روزگار سیمین .مردمان هنوز در آن پارسا و نیکو کتار بتوده انتد؛ امتا
اندک اندک ،نشانه هایی از تباهی و بی راهی در آن آشکار شده اس ؛ و مردمان ناچار شتده انتد ،بترای گستتردن داد،
قانون هایی را پدید آورند ،در این روزگار ،گیتی همچون روزگار پیشین ،نیک ،با آدمی مهربان و گشاده دس نیست .
ج – گومیچشن :سه هزارهی سو اس که آفرینش در آن می آالیتد .روزگتار مفترغین .روزگتاری است کته در آن
خواسته ها و دارایی ها که تا آن روزگار همگانی بوده اس  ،در پی ستیز ه ها و کشمکش ها ،در میان مردمان بختش
می شود؛ و برای باز داشتن فزون جویان از دراز دستی ،قانون هایی بیشتر گتذارده و روان متی گتردد .لیتک ،در ایتن
روزگار ،هنوز اندک نشانه هایی از رستگاری و مردمی پیشین فراچشم می آید؛ و زمین هنوز ،بته بستندگی ،زرخیتز و
گشاده دس اس که بتوان به رنجی اندک ،از بهره ها و فرآوردههای آن برخوردار آید - 4 .ویچارشن :سه هتزارهی
چهارمین اس ؛ روزگار جدایی و رهایی اس  .و به عبارتی روزگار آهنین « .روزگتاری است کته آکنتده از بیتداد و
تباهکاری .در این روزگار ،مردمان ،خونریز و درنده خوی ،بتر یکتدیگر تیتی متی کشتند .دروغ ،نابکتاری ،هرزگتی،
درشتی و خونریزی در می گسترند .در هنگامهی تباهی ها ،آزر و پاکی ،دادگستری و منش ها و رفتارهای نیتک ،بته
آسمان می گریزند .و زمانه ی بینوایی و رنج بدین سان برای آدمی آغاز می گردد .انسان نزار و دردمند ،خوی کترده و
پر تالش ،زمین را فرو می شکافد و می کارد؛ تا به بهره ای اندک از آن خرسند و دلخوش باشتد ( » .کتزازی:1394 ،
) 32زروان فلسفه یی اس کهن در باب زمان و چگونگی آغاز گترفتن آن و نیتز هست شتدن گیتتی در او کته متی
خواهد مخاطب خود را با آغازی که شناختنی نیس  ،آغاز الهوتی زمان و هستی ،آشنا کند.
« زروان هزار سال قربانی کرد و در انتظار پسری آفریننده ماند .اما زمان دراز قربانی و انتظار طوالنی ،او را در باب
تاثیر آیین قربانی گمانمند ساخ  .درس درهمان ل ظهی گمانمندی ،دو موجتود متاابتل در بطتن او جتان گرفت ؛
هرمزد به پاب قربانی کردن و انتظار و اهریمن به سزای گمانمندی و تردیدش .زروان این تاابل دوگانته را در ختود
یاف و سوگند یادکرد که هر یک از توأمان او زودتر پای به هستی گذارد و در پیش او بایستد ،فرمان روایی جهان را
به او خواهد بخشید .البته او چون در دل خواهان هرمزد بود .و در آغاز او را به نیاز و قربانی کردن خواسته بود ،متی
پنداش این زاده ی او پیش از آن دیگری ،از زهدان او بیرون خواهد آمد .هرمزد کته حا تل روشتن دلتی و انتظتار
زروان و بنابر این از جنس او بود .این را از ومیر پدر خواند و چون خود راس کتار و پتاک انتدیش بتود آن را بتا
برادر نا پاک سرش خود ،در میان نهاد .اهریمن که زش خوی ،بد نهاد فریب کار و آرزو مند بود ،بترای ستلطه بتر
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جهان ،زهدان پدر را شکاف و پیش از برادر خود ،بیرون آمد و در پیش پدر ایستاد .زروان ،از آن روی که اهتریمن،
زش  ،تیره و بد خوی بود ،او را به فرزندی نشناخ و گف پسر من زیبا ،نورانی و خوش بوی اس  ،نه بدین سان
ظلمانی و عفن .در این میانه هرمزد با پیکری نورانی و با بوی خوش ،از بطن زروان برو آمد و خود را به پدر نمتود.
زروان دانس که این هرمزد اس  .همان که برای تولدش قربانی کرده بود .پس دسته ای برسم بته وی داده و گفت ،
تا کنون من برای قربانی داده ا  ،از این پس نوب تو اس که برای من قربانی کنی.
بدین سان زروان هرمزد را به فرزندی شناخ و بر آن بود که او را بر جهان فرمانروا کند .اما اهرین سوگند او را
به ی ادش آورد .زروان به پاب نگه داش سوگند و پیمان خویش ،با اکراه سلطن را به اهریمن سررد .اما به او گفت
که سر انجا پیروزی از آن هرمزد خواهد بود .بدین ترتیب دوران نبرد هرمزد و اهریمن آغاز گش  .ایتن کشتمکش
برای نمایش دو ساح متناقض هستی اس  .زیرا جهان را از هر سوی که بنگریم چیزی جز حاالت متعارض خوبی
و بدی یا به تعبیر دیگر چیزی جز زیبایی و خیر و برک هرمزد و زشتی و شر و تباهی اهریمن ،نیس  .همتان طتور
که در بندهشن آمده اس هر دو آفریننده از ازل وجود داشته اند و از دیالتیک آن ها همه چیتز جهتان شتکل گرفتته
اس  .به طوری که ط بیعتی که در هر بخش جهان مشاهده می شود ،هم خوب اس و هم بد ،این طبیع با خود در
تعارض اس و متاف به ف بی نظمی .در عار ساسانی زروان را زاده اهورا مزدا و ا ل گوهرهای خیتر و شتر
می دانند .اما در نظر پاره ای دیگر از آنان زروان خدای زمان و بی نهای  ،عل فاعلی و منشا کون و مکتان است و
اهورا مزدا و اهریمن از او نشأت می یابند (» .عادایی)63-64 :1387 ،
در دوره های آغازین اعتااد به تاثیر زمان بر احوال مرد  ،همراه با جبراختری در اعتااد ایرانیان بتاقی مانتده بتود و
این که سر رشتهی امور در دس زمانه اس و گرایش به تاتدیر زمتان از وییگتیهتای آیتین زروانتی است  .در در
دوره های بعد با گسترش اسال در ایران رنگ باخ  .فردوسی در روای داستانهای شاهنامه نبرد کیهانی میان خیر و
شر را به شکل نبرد زمینی بین شهریاران خوب و بد باز گو کرده اس .
مکان :پیا ملی شاهنامه تنها به پاسداری از مرز و بو ایران م دود نمی گردد ،بلکته ایتن پیتا عبتارت است از:
دعوی ایرانی در رهبری جهان .فردوسی خ ود آورنده این دعوی نیس  ،بلکته وارث و ناقتل آن است  :بنتا بته بتاور
داش کهن ایرانی ،زمین به هف کشور بخش شده اس و بخش میانی که ایران باشد از همه آبادتر و مرد آن که از
آنان به نا آزادگان یادشده اس  ،بهترین آفریدگان ایزدند .نا آریایی که در اوستا و سنگ نوشتههای هخامنشی آمتده
اس و ورت کهن تر ایرانی اس نیز به همین معنی آزاده اس برعکس ایران ،کشورهای دیگر سرزمینهای تباه و
مردمان آن بی مایه اند که از آنان – به وییه ترکان و تازیان –به نا بندگان یاد رفته اس  .این ملی گرایی افراطی گویا
نتیجهی هزار سال فرمانروایی بر بخش بزرگی از جهان آن روز بوده اس ( .خالای مطلق)248-249 :1381 ،
ایران شهر آرمانی فردوسی با توجه به کلی مطالب شاهنامه ،جغرافیایی اس که در فرهنگ خال ه شتده است .
یعنی آن جا که خاک و آب و خرد و جان و آسمان به هم پیوندی گسس ناپذیر یافته اند .آن جتا کته دست هتا را
نیروی کار می ورزد ،دل ها را نیروی عشق می برازد ،جان ها را حاکمی داد روشن می سازد و زمین هتا را قتدرت
گاوان ورزو ،و استعداد دانه های درش  ،و بارش به هنگا باران یک دلی و نیک خواهی زمین و آسمان و زمینیتان و
آسمانیان ،در پرتوی از روشنی و مهر و عشق و مستی شکوفا می سازد .این آرمان شهر ایرانی یا ایتران شتهر آرمتانی
همان زمان و مکانی اس که پادشاهی دادگر با عدال و مهتر ختویش ،مردمتان را متی پترورد و نشتاط و شتادی و
زندگی و عشق و سرمستی بدانان می بخشد ( .م بتی)271 :1382 ،
آب :آب رودخانه و دریا ،چه در ادبیات و چه در اساطیر ،بیانگر حیات ،تولد ،زندگی ،پاالیش ناخود آگتاه ،جنبته
ها ی زنانه یا مادرانه اس و عبور از آب ،نشانگر تولد دوباره یا مرگ اس  .آب رایتج تترین نمتاد وتمیر ناهوشتیار
اس  .در شاهنامه در همه ی موارد قهرمان پس از عبور از آب وارد مرحلهی جدیدی از زنتدگی ختویش متی شتود.
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گذر سیاوش از آب جی ون مترادف مرگ اس  .گذر فریدون از آب اروند رود زندگی او را وارد مرحلهی نوینی می
سازد.
سروش:
گاهی پیوند و ارتباط با خداوند به توس یک میانجی ورت می پذیرد .ستروش واستطهی میتان انستان و خداونتد
اس و عموما نا به معنی مطلق فرشته و خاو ا نا فرشته ی وحی که به عبری جبرئیل و به عربی ملتک و هتاتف
گویند .در اساطیر ایران باستان سروش از عمده ترین و کهن ترین ایزدان آیین زرتشتی اس  .متزد یستنا او را فرزنتد
اهورا مزدا معرفی کرده اند .او نگهبان اهورا مزدا و آفریدگان اوس و در منابع اساطیری منجی و راهنمای پادشتاهان
اساطیری معرفی شده اس و پیوسته با دیوان در نبرد بوده و به معنی اطاع و پیروی از کتال ایتزدی است ونمتاد
تسلیم و روا در برابر اوامر اهورایی اس  .حکمای تازی آن را عال فعال و دانایان فارسی خرد کار گتر دانستته انتد.
هفدهم هر ماه شمسی موسو به نا اوس و هر آنچه از جانب خداوند مأموری هدای و مدد رسانی به نتوع بشتر
را داشته باشد ،در حکم یک سروش اس  .در واقع وجدانی که آدمی دارد سروش است  .انستان زمتانی کته در بتن
بس قرار می گیرد ،ناخود آگاهش او را راهنمایی می کند و شهود درونی جرقه می زند و به او آگتاهی متی رستاند
این راهنم ا همان وجدان بیدار و ناخود آگاه آدمی نامیده می شود که در حکم یتک ستروش درونتی است  .جبرییتل
حامل وحی به شمار می رود که پرتوی از نور االنوار و بر خوردار از فر اس در میان ایزدان ماتا واالیتی دارد و در
شما انوار مارب و نزدیک به فروغ جاویدان اس وظیفهی اوس که راه اطاع و بندگی را به طور کامتل بته گتروه
بندگان نشان دهد « .از نظر تاورات زرتشتی سروش یک خدای نرینه اس و فرشته ای دلیر و چاالک و بلند بتاال و
گستاخ معرفی شده اس  .و کسی اس که سراسر وجودش فرمانبرداری اس چون سروش تن به قبول احکا عتالم
باال داده اس  ( » .شهبازی)342 :1387 ،
سروش گردونه و خانه ای د ستون برفراز کوه البرز را داراس  .شاهان و پهلوانان اساطیری را در موقعی هتای
پیچیده و دشوار راهنمایی می کند و به آن ها مدد می رساند .او در خواب و بیداری همراه آدمی اس امتا بیشتتر در
موقع خواب بر بندگان فرود می آید جایگاه او عالم غیب اس که ورای عالم خاکی اس و در برخی منتابع جایگتاه
او بهش بیان شده اس  .او خبر رسان اهورایی اس و بیشتر میدهی خوشی می دهد و نیکی را برای بندگان اهتورا
مزدا بشارت می آورد .سروش دشمن سر سخ اهریمن اس و در جایی که اهریمن باشد سروش حضور ندارد .او
همیشه بیدار بوده و از آفریدگان نگهبانی می کند ( .همان)345 ،
دلیل و منشا واحد اهورا و اهریمن:
آیین آفرینش که سیری اس از مجرد به منجز و از مینو به گیتی ،در ستایش از فروهر آفریدگان این گونه سروده متی
شود :نخس امشاسرندان هف گانه ،پس از آن ایزدانی چون مهر و سروش و نریوستنگ.. .و بعتد ،فروهرآستمان و
زمین ،آب و گیاه ،آدمی و ستور ! آنگاه نوب به مرد می رسد :نخستین کسی کته بته گفتتار و آمتوزش اهتورا متزدا
گوش فراداد( کیومرث ) و نخستین کسی که نیک اندیشید و گفتار و کردار نیک داش (زرتش ) بتود همچنتین در
آدمی « فره » که مانند « فروهر » گوهری مینوی اس – پیش تتر از تتن کته گیتتی اوست آفریتده متی شتود تتا در
همدستی با خدا خویش کاری دو جهانی خود را به انجا رساند .نبرد کیهانی فروهر ها به یاری اهورا مزدا و شکست
اهریمن را می دانیم .و می دانیم که اگر یاری آن ها نبود آفرینش نا تما بود .در اینجا نیز گوهر مینوی انسان (فروهتر
) ،در کنار و پیوسته به خداس  ،به خواس خدا و برای یاری او « تن پذیر » می شود ،به زمتین متی آیتد و پتس از
مرگ تن ،هم به وی باز می پیوندد ( .مسکوب)76-77 :1384 ،
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هرمزد به مش و مشیانه گف که مرد اید ،پدر و مادر جهانیان اید ،شما را با برترین عال ستلیم آفریتد  ،جریتان
کار ها را به عال سلیم به انجا رسانید .اندیشهی نیک اندیشید  ،گفتتار نیتک گوییتد ،کتردار نیتک ورزیتد ،دیتوان را
مستایید .انسان بودن نیز از همان د نخستین به اندیشیدن اس ؛ انسان با اندیشیدن دانای نیک و بد ،آگاه به اندیشهی
نیک ،گفتار نیک ،کردارنیک می شود .از این روی اهریمن پیش از هر چیز « به اندیشهی ایشان در تاخ و اندیشهی
ایشان را پلید ساخ  ». ..از سوی دیگر آفریننده در آفرینش انسان ،هم در آغاز از متنش ختود وی را خترد بخشتید.
انسان فره مند و با خرد در پیوند با خدا از آگاهی و اندیشندهی او بهره مند اس  .ستر چشتمهی حایات یتا گتوهر
هستی انسان در خرد اس و به کار بستن خرد نخستین کنش انسان بود .مانند خدا بودن به خرد اس  .در ومن باید
در نظر داش که هر اندیشیدنی نا گزیر به دانش نمی انجامد .حا ل اندیشیدن اهتریمن « بتد دانشتی » ،جتادویی و
ساحری اس ( .مسکوب)77 :1387 ،
آن بنیاد اسطوره ای که حماسه را می سازد ستیز ناساز هاس  .همان الگو یا آرکی تایپ نظا دو بنی .این ستتیز و
کشاکش می تواند در میان پهلوانان و دیوان ،پهلوانان و نیرو ها ی زمینی و فراسویی در بیان دو پهلوان ،یار دو تبار ،یا
دو مرد باشد .مانند خیر و شر ،بخشش و کوشش ،جبر و اختیار ،اهورا و اهتریمن ،روز و شتب ،زن و مترد ،کشتور
خودی و بیگانه ،آب و آتش ،شیر و گاو ،خورشید و ماه و « ... .در پاره ای از داستانهای شاهنامه دو روند متاابتل را
برابر نهاده اند .اینجا نیز استخوان بندی داستان تضاد اس اما به جای آن که با روندی از دگر دیسی تضاد بته توحیتد
یا توحید به تضاد رویاروی باشیم به دو روند از این دس در تاابل با یکدیگر برخورد می کنتیم (» .سترامی:1378 ،
)944
قاه ی و اک که در ومن آن تاریخ و افسانه به هم آمیخته سبکسری ها و بی اعتدالیهای آژدهاک پادشتاه متاد
در قلب پلیدی ها و خونخوارگی های اژدهای اهریمن خوی ابر نشین سه سر ،که در اوستا ذکر شده بیتان گردیتده و
از آشوب و اناالبی ،که براثر تزلزل نظا اجتماعی آثار رفاه و تهذیب را از جهان متمدن زدوده ،حکای می کند.
و اک( :اژدی هاک) در نمادشناسی اسطوره های ایرانی ،یکی از پایا ترین و بغرنجتترین نمادهاست ؛ نمتاد متار،
اژی دهاک ،از دو سوی ،با نماد مار در پیوند اس  :یکی آن که خود مار پنداشته شده اس شگرف و مترد ختوار و
جهان آشوب؛ دیگر آن که از بوسهی اهریمن برشانه های این پادشاه ستمکار و مار آسا ،دو مار از آن ها برمی روینتد.
مارانی که تاب و آرا از وی می ستانند؛ و او به اندرز اهریمن ،از مغز جوانانشان خورش می ستازد؛ تتا مگتر لختتی
بیارامند و او را نیازارند « .در نمادشناسی ایران ،مار نشان اهریمن اس ؛ و اهریمن هر زمان که می خواهد ،بته آهنتگ
تباهی و زیانکاری ،پیکرینه شود ،در چهره و پیکرهی ماری به نمود می آید (» .کزازی)12 :1394 ،
در تندیس و نگاره مهر ،که مهر را به هنگا پی کردن گاوی نمادین نشان می دهد ،به ماری باز می خوریم کته از
زیر پیکر گاو سر بر آورده اس  .این مار را نیز می توان نماد اهریمن شمرد .مهر چونان رهاننده ،بتا کشتتن گتاو کته
نماد جهان فرودین و آفرینش پس اس  ،جهان را از بند می رهاند؛ در نمادشناسی کهن ایران ،گاو نشانهی زمتین و
آفرینش آبی و خاکی اس  .لیک اهریمن که رهایی آفرینش را از بند آالیش و آمیختگی بر نمی تابد ،آرا نمی مانتد،
و در پیکرهی ماری نمادین ،از فرود گاو سر بر می آورد ( .کزازی)13 :1394 ،
فریدون :از آبتین و فرانک زاده می شود .هماورد و اک اس ؛ و از دید نماد شناسی ،نماد ناستاز و همستنگ بتا
اوس  .هر آن چه در و اک که آفریده ای اهریمنی اس زش و پلیتد و زیانبتار است  ،در فریتدون کته پهلتوانی
فرهمند و شهریاری فرخ اس  ،زیبا و پاک و سود آور اس  .از این دونماد ناساز و ستیهنده اس که حماسه مایه می
گیرد و می گسترد .حماسه زمانی از درون اسطوره را می شکافد و بر می آیتد کته دو ناستاز بتا یکتدیگر بیاویزنتد و
بستیزند ( .همان ) 14 ،فریدون بهره مند از نیروی پاک و ایزدی فر اس و این فر خورشید وار از وی بر می تابد.
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کندرو :کد خدای و اک اس که گنج و تخ و سرای او را پاب متی دارد .بته آهنتگ آن کته هرگتز از بیتداد
جدایی ن گیرد ،به کندی ،در پیش آن گا می زند .و از آن جا که یار وکار گزار پتیاره ای چون و اک اس  ،خود نیز
چهره ای اهریمنی و دیو خوی می باید بود ( .همان)17 ،
تفاوت اسطوره باحماسه :
نهاد ها و نماد های اسطوره ای را می توان آشکارا در حماسه ،بازیاف و باز شناخ  ،حماسته برگتی است زریتن و
زیبا در دفتر ستبر اسطوره ،حماسه در دل اسطوره می پرورد و سر انجا از آن بر می آید بته ستخن دیگتر ،استطوره
مادری اس که حماسه زادهی اوس اما آن چه حماسه را از اسطوره جدا می کند ،این اس که حماسه یکی از نهتاد
ها و بنیادهای اسطوره را می پرورد ،می گسترد آن چنان فزونی و فراخی می یابد که زمینه و بستتری بترای آفترینش
فرهنگی تازه می شود که آن را حماسه می نامیم
انسان در تما طول تاریخ ،به اساطیر نیازمند بوده اس  .بنابر این همواره در کنار آن ها زیسته ،به وسیلهی آن هتا
نیازهای روحی خویش را اروا کرده و از بودن با آن ها لذت برده اس  .به همین دلیل ،هر گاه احساب کرد استاطیر
موجود ،برای الاای ذهنی او کم رنگ یا کم توان شده اند به اسطوره سازی دس یازید ه اس  .در این راه با بیترون
بردن اشیا ،اشخاص و مفاهیم از م دوده های زمان و مکان و رهایی آن ها از قید و بند معانی مشخص ،آن هتا را بته
اسطوره تبدیل می کند( .عادایی) 213 :1381 ،
شاهنامه در زمانی که کاروان اندیشه ی آدمی از سر منزل عار پهلوانی دور بوده سروده شتده و در م یطتی نیمته
نظامی به وجود آمده و نشو و نما کرده اس  ،مع ذالک در همهی اطوار و احوال قهرمانان آن از عشق و سودا ،جنتگ
و آشتی ،رنج و شادمانی ،سوگ و طرب ،بز و رز  ،اشک و لبخند ،یک رو آشوب طلب ،و پیکار جویی جلوه متی
کند ( .زرین کوب)18 :1381 ،
شاعران به دلیل برخورداری از نیروی تخیل خالق که ایشان را قادر به نفوذ در اشیا می کند .بهترین نمایندگان هر
قو برای ساخ اسطورههای تازه اند ( .همان)214 ،
در زبان فارسی فا بعضی از شاعران ،از این توانایی برختوردار بتوده انتد .بتی تردیتد از میتان آن هتا فردوستی
بیشترین سهم را در ساخ فضاهای اساطیری داشته اس ( همان)212 ،
در تراژدی رستم و اسفند یار که جوهر ا لی آن مااوم اس ؛ رستم اسطوره اس زیترا توانتاترین ونتامورترین
فرد دنیای شاهنامه اس ؛ چنان که از قول فردوسی در تاریخ سیستان آمده « :خدای تعالی خویشتن را هیچ بنده چون
رستم نیافرید » .رستم نمایندهی مرد اس  ،پروردهی تخیل هزاران هزار آدمی زاد اس که در طی زمانهتای دراز او
را به عنوان کسی که باید تجسمی از رویا ها و آرزو هایشان باشد ،آفریده اند ( .اسالمی ندوشن)14-15 :13 ،
« رستم نمادی اسطوره ای اس  ،نه چهره ای تاریخی .اگر روزگاری پهلوانی سکایی نیز به نا رستم در جهان می
زیسته اس  ،در جهان جادویی و راز ناک اسطوره به ابر مردی فراسویی ،به نمونه ای برترین دیگر گون شتده است .
هزاران پهلوان ایرانی که در درازنای سده ها ،گمنا  ،به نا و یاد ایران ،در پهنههای پیکار مردانه جتان باختته انتد ،در
هم فروفشرده اند؛ با هم در آمیخته اند؛ و از آن میان نمادی بر آمده به نا رستم که همهی آنان را در خود نهفتته متی
دارد و باز می تابد( » .کزازی)63 :1394 ،
نتیجه:
جس و جوی سر چشمه های نا پیدای مفاهیم اسطوره ای در خاطرهی جمعتی ملت هتا و ذهتن شتاعران همتواره
جریان داشته اس  .که دانش زمان آن را نمی شناخ چون آغاز زمتان و بته پایتان رستیدن آن؛ در حتالی کته هتیچ
حایا خدشه نا پذیر و فارغ از زمان مکان وجود ندارد .انسان آغازین از همان ابتدا که شروع بته شتناخ پیرامتون
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خود کرد .آن چه را دید نامی بر آن نهاد با آن چه نمی دید ولی درک می کرد پیوندی رمز آلود برقرار کرد در کالبد و
قالب گفتار و روای این پیوند را باز می جس و جهان بینی او این گونه در برخورد با گیتی شکل می یاف و ایتن
زمان بینش اساطیری او بود .در دوره های نوین عنار تخیل در چهان بینی او کمتر دخیل بود .چرا که خترد کتم کتم
جایگزین آن می شد و دیگر رفته رفته عنار خیال فا در قلمرو هنرمندان باقی می ماند به این ترتیب آنچته پیشتتر
رو بود ،اکنون با عال یکسان شمرده می شد دیگر تخیل در بیابان عال و منطق ناپدید گشته بود.
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