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  الگويي حماسه هاي پهلوانان آن با خويشكاري

  *معصومه طالبي

  چكيده
و به سـياق اثـر عظـيم     شاهنامهاست كه پس از  اي  هاي پهلواني  از منظومه نامه  بهمن

 در او ثبـات  ــ و   پسر اسفنديار ـ    هاي بهمن  اين اثر ذكر پهلواني. فردوسي سروده شد
هـاي بهمـن در     اما خويشـكاري  او است؛ مرگ از پس رستم، خاندان از جويي  انتقام

گر   بسياري موارد بيشتر از آنكه حماسي و پهلواني باشد، به شكلي ضدحماسي جلوه
. هاي الگويي در رابطه با يك پهلوان حماسي اسـت   فرض  شده و در مغايرت با پيش

به عنوان ـ مقدمه واردشدن بهمن    ساختاري حماسه و بي چهارچوبرعايت نكردن 
پي بهمن، كمرنگ بودن فـره ايـزدي در او و     در  هاي پي  به داستان، شكست ـ  قهرمان

فروغ بودن مشروعيتش به عنوان پادشاهي آرماني، نبرد با يالن سيستاني و به آتش   كم
كشاندن سيستان به جاي مبارزه با انيران و اهريمنان، نداشـتن خويشـكاري نبـرد بـا     

شكسـت او در تنهـا    خاني آرام و بـدون مبـارزه و    زيانكاران، پشت سرگزاردن هفت
تـرين عـواملي هسـتند كـه انتظـار مخاطـب         نبردش با زيانكاري چون اژدها، از مهم

شاهي نمونـه و آرمـاني بـرآورده نسـاخته و        /شدن با پهلواني  حماسه را براي مواجه
رسد قـرار دادن    به نظر مي. دنشو  به او يادآور نمي ،حماسه است ةالزمعظمتي را كه 

گيري چنين تناقضاتي نقش   به عنوان هماوردان بهمن، نيز در شكل رستم و خاندانش
داشته و زيربناي ساختاري تفكر سراينده كه ناخودآگاه رستم را ابرمرد دنياي حماسه 

هـايش در    بر فضاي اثر غلبه كرده و پهلـواني را پرورانـده كـه خويشـكاري     داند،  مي
  .كند  ه ميفروغ جلو  مقابل يالن سيستاني بسيار ضعيف و كم

  .هاي الگويي  فرض  ، يالن سيستاني، پيشنامه  بهمنحماسه،  :ها كليدواژه
                                                                                                 

  Masoome.talebi@gmail.comمدرس مدعو در دانشگاه شهيد بهشتي  *
  13/3/1392: ، تاريخ پذيرش9/2/1392: تاريخ دريافت
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  درآمد. 1
تـاريكي از   ةنقطـ هاي پهلوانان، از   سرايي و به توصيف كشاندن قهرماني  سنت حماسه

تاريخ و شايد از همان زماني كه بشر براي غلبه بر طبيعت بـه چـالش بـا آن پرداختـه     
اگـر  . گرفته اسـت  هاي تاريخي شكل ديگري به خود  سپس در دورهبود، آغاز شده و 

هـاي اسـاطيري را     مايـه   در آغاز، نبرد ميان خدايان سرمدي با انسان و با يكـديگر بـن  
گـرفتن تـدريجي انسـان در مقابـل طبيعـت، عظمـت آدمـي          شكل داده بود، با قدرت

كه تنها ردپـايي از    حالي  رها را به ظهور رساند و د  حماسه جانشين هيبت ايزدان شد و
 ةسـازند داد، توانسـت    اي را در خـود انعكـاس مـي     آن پهلوانان و باورهـاي اسـطوره  

 شـاهنامة هـاي ايـن نـوع در جهـان،       يكي از بهتـرين . هاي اين نوع ادبي گردد  بهترين
 .سرودن به فردوسي ختم نشـد و پـس از او ادامـه يافـت     شيوةاما اين  ؛بود فردوسي

افرادي چون ايرانشاه، اسدي طوسي و ديگراني كه نامشان در غبار زمان و تاريخ محو 
آثار اينان كمتر مورد توجه قرار گرفتـه  . شده است، خواستند شاهكار ديگري بيافرينند

به نظر مي رسد دليل اصلي آن، عظمت و جايگـاه شـاهنامه باشـد كـه ديگـر       واست 
شاهكار فردوسي بـه دليـل   . ه حاشيه رانده استهاي حماسي پس از خود را ب  منظومه

كرده كه قدرت پذيرش  عرضهحماسه  دربارةهايي   چهارچوبكمال تام آن، الگوها و 
 ةآفريدكه هر    آنجايي   از. ميدان كرده است  تر از خود را براي ايرانيان تنگ  آثار ضعيف

هـاي كهـن     گيري از سـنت   هايي همانند با بهره  پديدآوردن داستان ةانگيز«بزرگ هنري 
ــ     پـنجم  قـرن  در ويژه به ـپس از فردوسي   ،)147: 1369 ،برتلس( »شود  حماسي مي

و  بگذاردثيري تأ نتوانست يك  هيچ اما شد، سروده او اثر سياق به بسياري هاي  منظومه
يكـي از ايـن نـوع     نامـه   بهمـن . جايي را در ذهـن و قلـب ايرانيـان از آن خـود كنـد     

 نتوانسـته  ـ شاهنامه از زياد بسيار تأثيرپذيري وجود ـ با  آن ةسرايندهاست كه   منظومه
 بـا  مـوارد  بسياري در بهمن هاي  خويشكاري و بپروراند اش  منظومه براي يكه قهرماني

پهلوان، مباينت داشته و در تعارض است؛ شايد داشـتن   دربارةلگويي ا هاي  فرض  پيش
چون وحيديان و مختاري آن را ضدحماسه و پايان ني ااين ويژگي سبب شده كه محقق

هـاي بهمـن در     شـود بـا بررسـي خويشـكاري      در اين مقاله تالش مي. 1حماسه بدانند
هاي پهلوانان الگويي حماسـه، داليـل     آن با رسالت و خويشكاري مقايسةنامه و   بهمن

قابل پذيرش و عوامل ضدحماسـي   ،قهرماني ةارائعدم موفقيت ايرانشاه در پرورش و 
  .تبيين و تحليل شود كردن اين اثر،  جلوه
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  تحقيق ةپيشين. 2
هــاي ديگــري ســروده شــد، بــه ويــژه در قــرن پــنجم كــه اوج   پــس از فردوســي حماســه

اي بود كـه ايـن آثـار را در      به گونه شاهنامهسرايي در ادب پارسي است؛ اما عظمت   حماسه
هايي چون   يكي از اين آثار است كه در كنار منظومه نامه  بهمن. هيبت خود محو ساخت ةساي

اي كـه    مورد غفلت واقع شده و به جز ديباچـه ... و نامه  بانوگشسب، برزونامه، نامه  گرشاسب
آن صـورت نگرفتـه    دربارةاي   مصحح در آن به معرفي اثر پرداخته، پژوهش مستقل منتقدانه

، شـاهنامه يدي بودن آن ـ و البته ديگر آثار حماسي ـ از   محققان اين حوزه به دليل تقل. است
بـه   نامـه   بهمـن هاي تحقيقي خود از   صفا و رزمجو در كتاب. اند  آن را درخور توجه ندانسته

اند و منتقداني چون مختاري، وحيديان كامكار و   هاي پارسي ياد كرده  عنوان يكي از حماسه
تـوجهي بـه ايـن      ترين دليل بي  پررنگ. اند  آن بسنده كرده اي كوتاه از  اميدساالر تنها به اشاره

ها بيش از هر چيز تأثيرپذيري آنها از شاهنامه و به عبارتي تقليدي بودن آنهاست؛ اما   منظومه
 ةگفتـ بـه  . آن از پيش تعيين شـده اسـت   چهارچوبحماسه جهاني است ايستا و قالبي كه 
بيني واحد و منسجم آشناست كه هم براي قهرمان و   باختين، دنياي حماسه فقط با يك جهان

  :هم براي نويسنده و مخاطب او حكم حقيقت را دارد
اي كامالً به فرجام رسيده است كه امكان هيچ گونه تحول، بازانديشـي    دنياي حماسي مقوله

در واقع دنياي حماسي يـك حقيقـت، ايـده و ارزش    . و ارزيابي دوباره در آن وجود ندارد
  ). 51:1387باختين،(يافته مسلم و تغييرناپذير است   تكوين

  .سازد  پذير مي  هاي حماسي را تا حدودي توجيه  اين ويژگي حماسه، تقليدي بودن منظومه
  

  نامه  معرفي بهمن. 3
يكـي   نامه  بهمنقرن چهارم و پنجم هجري بوده و  ،سرايي در تاريخ ادب فارسي  اوج حماسه

 ،ايـن اثـر   ةسـرايند . هايي است كه در اين برهـه سـروده شـده اسـت      از مشهورترين منظومه
نامـه نيـز     است كـه كـوش   هجري ششمو  پنجمهاي   سراي سده  الخير، حماسه  بن ابي  ايرانشاه

بـار صـاحب     در ايـن دو منظومـه نـامي از ايرانشـاه نيامـده و اولـين       .2سـت ا منسوب بـه او 
تـاريخ دقيـق   . 3اين دو اثر نـام بـرده اسـت    ةايندسراز او به عنوان  التواريخ و القصص  مجمل

، التواريخ و القصـص   مجملاما با توجه به ذكر نام اين اثر در ، معلوم نيست نامه  بهمنسرايش 
سروده شده باشد و چون ) ق 520( التواريخ و القصص  مجملليف أاين منظومه بايد پيش از ت
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توان گفـت    رو مي  سلجوقي تقديم شده است، ازاينبن ملكشاه   به محمد نامه  بهمناي از   نسخه
هـا در دو نسـخه ايـن      اي تفـاوت   وجود پاره. ق سروده شده است 511پيش از  نامه  بهمنكه 

ق در  501و  500ق و حـدود سـال    495كتاب حاكي از آن است كه ايرانشاه چنـد بـار در   
  .4ششم را بر آن افزوده استخود تجديدنظر كرده و رخدادهاي مربوط به اوايل قرن  ةمنظوم

امـا زواره رسـتم را از پـذيرفتن ايـن      ،سپارد  اسفنديار هنگام مرگ، بهمن را به رستم مي
  :گويد  مسئوليت برحذر داشته و مي

 زينهــــار ازو پــــذرفتنبايســـت   نــامـــداركــايگفتبدوزواره
 باســتان ي  گفتــه از آرديــادكــه   داستانايننشنيــديتــوز دهقان

 دليــر گـــردد و تيـزدنــــدانشــود   شيـــرنـرّهيبچــهپروريگركه
 پروردگـار  بـه  آيــد  انــدرنخست   شـكارجويـدزودبركشـدسرچو
ـــد   زابلسـتانبـهبـدرســدبهمنز... ـــران بپيــچـن ـــان پيـ  كاولستـ

 اسفنديــــار كيــــن آوردپــيشبــه   تاجـدارشــوداوچونكهكننگه
  )423- 424 :5ج1386شاهنامه، (

زواره به وقوع پيوست و پس از مرگ رستم، بهمـن كـه بـه جـاي      ةخردمندانبيني   پيش
خيزد و سيستان را بـا خـاك     ، به خونخواهي برميبودقدرت تكيه زده  ةاريكپدربزرگش بر 

. است نامه  بهمن ةمنظومماجراي اصلي  ،جويي بهمن از خاندان رستم  انتقام.  5كند  يكسان مي
اسـت، بـه   ) ص(پس از ديباچه كه در حمـد و ثنـاي پروردگـار و نعـت رسـول       نامه  بهمن

در بخش نخست كه دهقان موبدنژاد راوي داستان اسـت، بـه   : چهاربخش تقسيم شده است
از دوران كودكي بهمن و  ؛ نيزدوران كيومرث تا كاووس پادشاه كياني اختصاص يافته است

او و  ةتوطئـ نشستن او، سپس از ازدواج او با كتايون، دختر پادشاه صور كشمير، و    تخت بر
در بخش دوم، بهمن بـراي گـرفتن انتقـام خـون پـدرش،      . رود  لؤلؤ بر ضد بهمن سخن مي

نبـرد   برد و پـس از سـه    اسفنديار، از خاندان زال و فرامرز پسر رستم، به سيستان يورش مي
از مـاجراي تعقيـب دختـران و     ،در بخـش سـوم  . شـود   سرانجام در نبرد چهارم پيروز مـي 

بخـش  . به كشمير و از تجديد بناي سيستان سخن رفتـه اسـت   نوابستگان رستم و فرار آنا
او با بهمن و سپس صلح آنان اختصاص دارد و در پايان  ةستيزبيشتر به آذربرزين و  ،چهارم

گونه تاج و تخت را به هماي واگـذارده و در روزي كـه بـا      ابي الهامبهمن پس از ديدن خو
اهللا صـفا، در ايـن     بـه نظـر ذبـيح    .6شـود  ميخود شكار اژدها  ،آذربرزين به شكار رفته است
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از آن قبيل اسـت اشـتباه   « ،بعضي از روايات سامي وارد شده نامه  گرشاسبداستان نيز مانند 
  .)294: 1352 ،صفا(» ه آنجا به نام هارونتيسفون با بغداد و خواندن پادشا

  
  بهمن در اساطير. 4

اين نام به صورت وهومنه در اوستا، وهومن در پهلوي، وهمن يا بهمن در پارسي ذكر شده 
  : است كه البته وهومن در اوستا يكي از امشاسپندان است

بـه طـور كلـي    . در سراسر اوستا چون ديگـر امشاسـپندان مكـرر از وي يـاد شـده اسـت      
در نقش روحاني، بهمـن نمايـانگر   . باشند  روحاني و مادي مي ةوظيفامشاسپندان داراي دو 

و بينش نيك است كه مردمان را  خرد پاك و واالي اهورايي است و سمبل خرد كل و تدبير
را  زردشـت به موجب روايات ديني بهمن بود كه روان ... كند  شان مي بخشد و راهنمايي  مي

  ).1369- 1368: 1346رضي،(به هنگام خواب به بارگاه خداوندي اهورامزدا باال برد 

 دربـارة مهرداد بهار  .بهمن، پسر اسفنديار يكي از پادشاهان كياني تاريخ ملي ايران است
  :گويد  او چنين مي

او . او پسـر هرمـزد اسـت   . گاهان نيز همين مقام را دارداو در . او برترين امشاسپند است
سـنجد و هرمـزد ارزش مردمـان را از طريـق او       كردار مردمان را در واپسـين داوري مـي  

يابـد    زردشت از طريق او است كه به نزد هرمـزد بـار مـي   . اوست ةخانبهشت . يابد  درمي
  .)45: 1362 ،بهار(

تـرين و در عـين     مهـم  نامه  بهمن است؛ شده در متون فارسي و عربي نيز به او توجه
بـه نظـر   . جويي است  ترين آنهاست كه مضمون اصلي آن پايداري در انتقام  حال طوالني

) 181: 1350(كريستن سن، بهمن قهرمان اين منظومه غير از بهمن متون تاريخي اسـت  
بـا شـاهان    هاي شرقي ايـران   كه آميختگي روشني ميان قصص و شخصيت   آنجايي   و از

  :كنيم  هخامنشي مالحظه مي
چنانكه در زند وهومن  ؛شود  در متون متأخّر زردشتي به يگانگي بهمن و اردشير تصريح مي

گشتاسب كه  ةدوراست و پادشاهي او پس از » بهمن اسفندياران«همان » اردشير كياني«يسنا 
   .)106: 1388 ،مؤذّن جامي(شود   سيمين خوانده مي دورةشود،   عهد زرين شاهي شمرده مي

  :آمده است التّواريخ  مجملدر و 
الملك و نـام    كي بهمن، پسر اسفنديار بود و مادرش را نام اسنور بود از فرزندان طالوت
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او اردشير بود، كي اردشير درازانگـل خواندنـدي او را و بـه بهمـن معـروف اسـت و او را       
  7)30 :1318(درازدست نيز گويند 

  
  نامه  بهمنو  شاهنامهفاوت روايت بهمن در ت. 5

هما دختر بهمن است كه  شاهنامهدر . 8هايي دارد  تفاوت نامه  بهمنو  شاهنامهروايت بهمن در 
، همـا دختـر   نامـه   بهمناما در  ،كند  بهمن با او ازدواج كرده و سرانجام او را جانشين خود مي

از ساسان پسر بهمن ياد نشده است كـه چـون بهمـن     نامه  بهمنهمچنين در . شاه مصر است
بـه طـور   . پادشاهي را به هما بخشيد، از پدر رنجيد و انزوا گزيد و نسب خود را پنهان كـرد 

ست يكي دانسته درازد اردشير با و است تاريخي ـاي    شخصيتي افسانه شاهنامهكلي بهمن در 
رسـد تفـاوت ايـن      به نظـر مـي  . اي است  شخصيتي كامالً افسانه نامه  بهمناما در  ،شده است

دهد كـه مرجـع     روايت در دو منظومه، به سبب تفاوت مĤخذ آنها بوده است و اينها نشان مي
  .9هاي تاريخي قرون اول اسالمي، يكي نبوده است  و كتاب شاهنامهبا  نامه  بهمن ةسرايند
  

  هاي ضدحماسي بهمن  تحليل و تبيين خويشكاري. 6
دانند، اما بـه تحليـل نپرداختـه و      را ضدحماسه مي نامه  بهمنحماسه، حوزة برخي از محققان 

حماسه شعري است داسـتاني روايـي بـا    «اين تعريف كه پاية بر . اند  داليل خود را ذكر نكرده
 10»قومي و ملي كه حوادثي بيرون از حدود عادت در آن جريـان دارد صبغة قهرماني و زمينة 

اليـة  توان ديد دنيايي كه ايرانشاه بـه تصـوير كشـانده در پـس       ، مي)10:1350دكني،شفيعي ك(
. رسد، جرياني است غيرحماسي و در اغلب موارد مغاير بـا آن   بيروني آنكه حماسي به نظر مي

. به رغم تالش ايرانشاه او نتوانسته تصويرساز پهلواني با نيروهاي مادي و معنوي ممتـاز باشـد  
به رغم آنكه پهلوانان ديگر در خدمت پادشـاهي  . است و هم پهلوان اين روايتبهمن هم شاه 

كوشند، بهمن پادشاهي است كه خود   جنگند و مي  هستند و براي حفظ تاج و تخت شاهان مي
  :كشد  كند و حتي سيستان را به آتش مي  رود و با يالن سيستان مقابله مي  به ميدان مبارزه مي

 پــــاي ز بلنـــدش كــــاخآورددر   رايآوردويـــرانيبــهپــسآنوز
 بسـوخت  آتـش  به را سيستانهمه   برفروخـتسـهمگينآتشـييكي
ـــردروان ــبازرودكـ ــدل  بكنـد  و كــرد  پست تا شهـرسوي   هيرمن

  )321 :1370نامه،   بهمن(



 115     معصومه طالبي

  :داند  مختاري هجوم بهمن بر زال و غارت سيستان را هجوم تاريخ بر حماسه مي
هاي استقرار آن بر زمين از ميان   حماسه و اسطوره و نشانه ماديدر اين كوبش همه تعينات 

حتـي زال  . گردد  شود و عوامل و نمودهاي آن نابود مي  خاستگاه حماسه غارت مي. رود  مي
  .11)252: 1379(افتد   به بند مي

 به اما روند،  مي نيز مبارزه ميدان به خود و هستند ـ پهلوان     پادشاهان دوران اساطيري شاه
 تخت و تاج حفظ براي ديگر، پهلواني و گيرد  مي نمادين اي  وجهه شاهان بودن  پهلوان مرور
ان مانع به جنگ رفـتن شـاهان شـده و    پهلوان كه است گونه  بدان سنت و كند  مي مبارزه آنان

 كه عصري در است، تاريخي دوران دورانش كهبهمن  اما. نهند  خود به ميدان مبارزه قدم مي
كه خود به  است ، شاه است و در عين حال پهلواني12گذشته بودن پهلوان ـ زمان شاه ديگر

 نامه  بهمنجايي سبب شده كه برخي   هشايد نمودهاي اين تناقض و جاب. رود ميميدان جنگ 
  را نه يك حماسه بلكه ضدحماسه بدانند

نامه حـاكي    بهمن ةمطالع. بلكه اثري است ضدحماسي ،ملي نيست ةحماسنه تنها  نامه  بهمن
از آن است كه بهمن نه تنها هيچ يك از صفاتي كه دكتر صفا براي پهلوانان ايراني برشمرده 

ملـي   ةحماسـ  نامه  بهمنپس چگونه ممكن است . بلكه ناجوانمردي كامل عيار است ،ندارد
  .)22: 1387 ،وحيديان كاميار(اثري ضدحماسي است  نامه  بهمن. باشد

 ــ   نامه  گرشاسب كنار ـ در  را نامه  بهمنهاي حماسي،   بندي منظومه  اما اميدساالر در گروه
  :گويد  داند و مي  مي شاهنامه از هنرمندانه تقليدي

اينها هم مانند . اند  سخن فردوسي نرسيده ةعرصگاه به   ولي هيچ ،اند  ي كردهپيرو شاهنامه از
...  هاي عـوام ندارنـد    فرهنگ كتبي و مدون هستند و كاري با داستانفردوسي متعلق به يك 

  .13)453: 1381 ،اميد ساالر(

 اي دارنـد، امـا    شـده   هـاي از پـيش تعريـف     پهلوانان حماسه رسـالت و خويشـكاري  
. هـاي جهـان پهلـواني اسـت      معموالً بـرخالف سـنت   نامه  بهمنهاي پهلوان   خويشكاري

ها در اين منظومه سبب شده است كـه بـه     تفاوت خويشكاريضعف ساختاري ناشي از 
پهلـواني، بـه    دربارةشده از جانب شاهنامه   عرضههاي   چهارچوبملت ايران كه با  ةذائق

شايد بـرآورده نشـدن ايـن    . نشينند، خوش نيايد  هاي پهلواني مي  حماسه دربارةقضاوت 
 ــ   هاي حماسي پـس از شـاهنامه    و ديگر منظومه ـانتظار سبب عدم پذيرش اين منظومه  

 و حماسـه  از اي  شده  نهادينه هاي  قالب و معيارها ايراني اذهان كه دليل اين به باشد؛ شده
شـده از جانـب    عرضهي الگوها و شاهنامه با انس ناخودآگاه نتيجة كه دارند آن قهرمان
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پهلوانـان حماسـي   هـاي    ويژگي دربارة) Chaliand Gerand( ژرار شاليان .فردوسي است
  : معتقد است

خاندان اشراف و  ةساللنيمه خدا و يا از  ةگونپهلوان به  ها  حماسه تمامي تقريباً يا تمامي در
 ةدهنـد   نشـان براي پهلوانان، تولد و كـودكي غيرمتعـارف، تقريبـاً هميشـه     . تبار هستند  عالي

پـي،    در  هـايي پـي    خـان   هـا و هفـت    سرگذشتي شگفت و اعجازآميز است؛ همراه با آزمـون 
بار و معموالً نابكارانه و   ها و جنگ و جدال پرمخاطره، سرانجام مرگي مصيبت  جويي  مبارزه
  .)20- 21: 1387(دهد   آميز به زندگي پهلوان خاتمه مي  خيانت

حال بايد ديد رويدادهاي زندگي بهمن و خويشكاري مربوط به نبرد و جنگاوري او، تا 
  .گوها و معيارهاي پهلواني، مطابقت داردچه اندازه با ال

  
  هاي بهمن  آنها با خويشكاري مقايسةهاي الگويي پهلوانان و   خويشكاري. 7

  قهرمان كودكيِ 1.7
بـه مخاطـب   «نيـز  . زبان حماسه بايد عظمت را ثبت كند و مخاطب را به عظمت فراخوانـد 

» هاي معمولي سروكار نـدارد   انسانخواند داستان معمولي نيست و با   تذكر دهد كه آنچه مي
هاي نشان دادن اين داستان غيرمعمولي، توصيف كودكي   يكي از راه .)219: 1389 ،دهقاني(

 ها، تولد نوزاد يـا مراحـل رشـد و نمـو      در بيشتر اين قصه. انگيز قهرمان آينده است  شگفت
به دنيا آمدن او منحصر  شيوةرستم كه . العاده است  كودك مقرون به شگفتي و قدرت خارق

فردوسـي ايـن   . كامل اين خويشكاري است ةنمون ،كمك نيرويي ماورايي است ةواسطو به 
  :كند  گونه وصف مي  نوزاد را پس از به دنيا آمدن اين

ــودهيــكـــي   بـــودسالهيككهگفتيروزهيك به ــه و سوســن ت ــودالل  ب
 شـير سـرمايه و اسـت  مردنيرويكه   شيردايـــهدهدادهميرستمبـــه... 

ــد   خوردنــــيســويآمــدشــيرازچــو ــانازش ــي گوشــت از و ن  پروردن
ــدي ــنجب ــردهپ ــروم ــورشرام ــد   خ ــردمبماندنــ ــرورش آن از مــ  پــ

  )215- 213: 1ج1386شاهنامه، (

  :داردهاي شگفت و غيرمعمول   سهراب نيز از همان آغاز كودكي، ويژگي
 بــود زالرستــــم بــر چــونبــرش  بودساليكهمچوشــدمــاهيك چو
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ــه   گرفتمردانســازشــدسـالسه چو ــنجمب ــر دلپ ــان و تي ــتچوگ  گرف
 آزمـــــودنبــــرد او بـــا يارســـتكـــه   نبـودكسزميــنزانشدسالــه ده چو

  )125 :2همان، ج (

  :شود  گونه وصف مي  كودكي فرامرز اين نامه  بانوگشسبدر 
 پـنج سـال  زيان  بي برشازگذشت   رنجودردوغمبيشدپروردهچو
 بـــود  پــديـــدار  زو مهــينشان   بـــودپــركــاردالرايخـرديبه
 شيــر  نــرّه از و پيــل ازنترسيدي   دليرگردگشتشـدســالهدهچو

  )55 :1382نامه،   بانوگشسب(

  :گرشاسب آمده است دربارة، نامه  گرشاسبدر 
 انجمـن  شيـرخــوار  آنازفروماند   تـــنپاكـــيبـهوچهرخوبيبه
 فـزود  بـاال  ساله يك چومهيكبه   بـودماهـهيكچونخستينروزبه
 بـور  و شبرنگ سوي شدگهوارهز   زورودليـريازشـيرسيرشدچو

  )69: 1389نامه،   گرشاسب(

فراهم نشده است و مخاطب زماني با قهرمان داستان  نامه  بهمناي در   زمينه  اما چنين پيش
پهلـوان  . شـود   او براي جانشيني به بلـخ آورده مـي   ،شود كه پس از مرگ گشتاسب  آشنا مي
 شـنيدن  بـا  زنـي  يـا  و بينـد   مـي  را خود معموالً ـ همسر  ـخود در سرزمين ديگري   ةحماس

وزيـر   نامـه   بهمـن اما در  شود،  شده و در اظهار عشق پيشگام مي اش  او، دلباخته هاي  پهلواني
كننـد و    بهمن و رستم به او پيشنهاد ازدواج داده و دختر شاه صور را بـراي او انتخـاب مـي   

  :كند  با بيان اين سخنان، موافقت خود را اعالم مي ،بهمن با تسليم و كرنش
 سـت يكـي  اكنـون  رأي شـمابـامرا   نيسـتچارهگركهبهمنگفتچنين
ــودار   درياكنــونجهــانــديـــدهبجويد ـــرنم ـــوري هـ ــري كشـ  دخت

ــه   مـاپيونـدوخويشيبـهشــايــد كه ـــد و ســزاوار باشـــدك ـــادلبنـ  مـ
  )24 :1370نامه،   بهمن(

گيري ديگـران بـراي او،     مقدمه وارد شدن قهرمان به داستان و بالفاصله ديدن تصميم  بي
  .كند  العاده برآورده نمي  شدن با قهرمان خارق  انتظار خواننده را براي مواجه
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سه دوره  ـ  هاي بهمن  اما اكثر جنگ ،از بيگانگان است آن ةكنند  رهاپهلوان ياور كشور و 
بهمن به جنـگ  . در مقابل پهلوانان و مردمي با مليت ايراني است ـاز چهار دوره مبارزات او

كه قهرمانان نوعاً براي حفظ استقالل و پاسـداري    حالي  در؛ خيزد  با خاندان زال و رستم برمي
جنگند، او پس از مرگ رستم، بـا خـالي     هاي ديني و اخالقي يك ملت مي  از كيان و ارزش

اي مبارزه و انتقام از خاندان رستم، به سيسـتان لشكركشـي   ديدن ميدان از ابرمرد حماسه، بر
تـاج و تخـت و فـر     ةدارنـد   نگـه هـا    رود كه سـال   قهرماني مي ةخانوادكند و به جنگ با   مي

اي كه اينك خود بهمن بر آن تكيه زده است و اين   پادشاهان ايراني بوده است؛ حافظ اريكه
 ةانگيـز واال نبـودن  . جمعي ملت ايران قابل پـذيرش و يـا سـتايش نيسـت     ةحافظاز جانب 

  .كند  رنگ مي  بودن او را بي  مبارزات بهمن، پهلوان
  
  پي بهمن  در  پي هاي  شكست 2.7

او كـه بـا    ةمعشـوق مبارزه با كتايون و لؤلـؤ   ؛شود  خود پيروز مي ةمبارزبهمن فقط در اولين 
بهمـن  . پادشاهي را در نبودن بهمن به دست آورده بودنـد  اغواي نزديكان بهمن و درباريان،

نخست  :كند  تر از مبارزه با خاندان زال، عمل مي  در اين دوره از مبارزات خود حتي ضعيف
دوم آن دختـر نـه تنهـا شـيفته و      ؛انـد   كند كه ديگران برايش انتخاب كرده  با زني ازدواج مي

مصلحت خانواده و تـرس از رسـتم و خانـدان او،     بلكه بنا به ،پهلواني بهمن نيست ةدلباخت
 بسـيار  خوارداشت و تحقير با ـتر  دخ ـ پدر  شگفت آنكه شاه صور. پذيرد  اين ازدواج را مي

  :كند  مي ياد بهمن از
 خاكمشت يك چه پيشم بهبهمنچه   بـــاكجنــگوبهمـنازمـنندارم
 بــودغــم ســركشــم اگـرسرانجام   بـودرستــمخـواهنـــدهچـووليكن
 شــوم بيداد چــه و رسيــدانــدهچه   بـومومـرزبـدينايشـانكـزشنيدي

  )35 :همان(

كتايون تن  ةخواستكند كه به   رأي عمل مي  قدر سست  بهمن در اين بخش از منظومه، آن
. آورد  مـي خردي كامل، هداياي بسياري بـراي لؤلـؤ فرسـتاده و او را بـه دربـار        داده و با بي

 از پـس  و نشـده  لؤلـؤ  برابر در كرنش به حاضر پشوتن ـ و بهمن خردمند وزير ـجاماسب  
  :سخنان اين گفتن

ــانيازتــو  همـي  رانـي  چه بر زبانبرخودكه  همـــينــدانــــيمهرب
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 مخـــور  انـــده  تـــو  بيابيفراوان   بـرفـرداشكـهتخمـيتوفكندي
  )63: همان(

بهمن پس از شكست در چنـد مبـارزه   . روند  كرده و به سيستان مي بارگاه بهمن را ترك
انـد، در ايـن جنـگ      با كتايون و لؤلؤ، سرانجام به كمك سپاهي كه از مصر به ياري او آمـده 

بلكـه   ،رسـاند   هاي خود را با پيروزي به پايـان نمـي    ديگر مبارزه دورةسه  اما ؛شود  پيروز مي
زال پـس از ديـدن قحطـي در    . كننـد   خود را تسـليم مـي  حريفان از در سازش وارد شده و 

شـدن بسـياري از آنـان، نـزد       هاي مردم و عالوه بـر آن كشـته    تابي  سيستان و گرسنگي و بي
قبـل از آن جاماسـب   . خواهد خود را تسليم بهمن كند  جاماسب از او مي رود؛  ميجاماسب 

  :نزد بهمن رفته و پس از سرزنش او با اين سخنان
ـــه   ايوانشـانوكـاخاينتــوبكنـدي ــاراجبـ ــه دادي ت ــان هم  خانش
 گــردنفـــــراز نامـــدارانازپـــــر   بـــازكيــومـــرثز گــاهسرايي
 سـود  نـه  و ازيـن  را مـا ستنامنه   نبـودهرگـزكهگوييگشتچنان

  )318 :همان(

بياورد كه او پيمان ببنـدد كـه بـه    شود زال را نزد او   گويد در صورتي حاضر مي  به او مي
  :كند  گونه سوگند ياد مي  بهمن اين. رساند  زال و خاندانش آسيبي نمي

 ازوسـت  مغـزش  كه دينپيغمبربه   بدوسـتمـردماميــدكهيزدانبه
 داشـت  زردشت كـه بهشتينوربه   نگاشـتيزدانكهگردانگردونبه
 انجمـن  از بفـرمــايـــم راكسنه   تـنزنـريــزمخونرازالمنكه
 كنـــم  بنـــدش  نـه  نمايمزنداننه   كـنمگــزندشنهخواهمشبدنه

  )جا  همان(

بهمن با وجود . كند  سرانجام زال با آنكه اعتمادي به بهمن ندارد، خود را تسليم بهمن مي
  :كند  سوگندي كه خورده بود او را در قفسي زنداني مي

ـــدپيشــشز ــدكـــردندوببردن  بلنـــد  شـــاه  بفــرمـودپسوزان   بن
 كـس  هـيچ  چنان آن نديدزندانكه   قفـسكوتـهوتنـگيكـيآهناز
 راسـال هفتصـــد  مرانمرغانچو   رازالمــركــردنـــدبنــدآندر

  )321: همان(
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كـردن    ايـن خـالف وعـده   . كند  و پس از آن سيستان را به آتش كشيده و نابود مي
بهمن پس از به بنـد  . هاي ضدپهلواني او  نيز نمود ديگري است از خويشكاريبهمن 

 ــ  زربـانو  و ـ بانوگشسـب كشيدن زال، به طلب دختران رستم و خـواهران فرامـرز    
 و باهلـه،  سپس و كشمير در دختران با مبارزه چندين از پس و شود  مي كشمير روانة

 در كـه  گيـرد   درمـي  سخت مبارزاتي قنوج در قنوج، به زربانو و بانوگشسب گريختن
 بـا  مبـارزه  توانـايي  بهمـن  واقـع  در ــ  شـوند   مي كشته بهمن سپاهيان از بسياري آن

تواند آنـان را دسـتگير كنـد و دختـران هنگـام        نمي زني سرانجام و ـ ندارد را دختران
  :فرار در وحل بداقبالي گير افتاده

ـــد ـــيفتادن ــلدريكبــارگـ  اجـل  باشـد  كـه  را آن باشـدچنين   وح
ــد   بــارگيآنمــرگــلدررفــتفــرو ــوره دربماندن ـــي ش  يكبــارگـ

  )404: همان(

بلكـه   ،كنـد   هاي بهمن نيست كه او را پيـروز مـي    ها و پهلواني  و باز هم، اين دالوري
بـرد كـه     اي داستان را پيش مي  كند و سراينده به گونه  بداقبالي حريفان، آنان را گرفتار مي

  .خود را پيروز اين مبارزات كند ةپرداختقهرمان ساخته و 
پس از چنـدين  . تور است  دور ديگر مبارزات بهمن، نبردهاي او با آذربرزين و رستم

شدن او در نبـرد تـن بـه تـن بـا        هاي بسيار سپاه بهمن و حتي مغلوب  مبارزه و شكست
 ديـوزوش  شكسـت  هـم  بـاز  و ـو  هاي ا  گرفتن از ديوزوش و جادوگري  برزين و ياري

 شـود؛  بهمـن  تسـليم  برزين كه برد  مي پيش اي  گونه به را داستان ـ سراينده) او ياريگر(
شود و دختر خاقان بـا پيكرگردانـي     وزي براي شكار خارج مير تور  رستم كه گونه  بدين

تـور    و بـدون دليـل، از رسـتم   ا. كنـد   خود در قالب آهو او را اسير كـرده و زنـداني مـي   
ترين پهلوانان اين   تور كه از سرسخت  خواهد نزد بهمن رفته و با او صلح كند و رستم  مي

منظومه است و گويي هيچ خويشكاري جز كشتن و خونريزي نـدارد، بـه راحتـي ايـن     
   :تور  رستم بهمن نيز با ديدن .رود  خواسته را پذيرفته و نزد بهمن مي

 غـــم رنجـــور شـــاه دلازرميـــد   خـمبـهآمـدانـدردليـرتـورچو
  )580: همان(

  .دهد  ها و هداياي بسياري به او مي  بخشد و گنج  او را مي
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  خان بدون مبارزه  هفت 3.7
پهلوانـان   هـاي   تـرين خويشـكاري    هاي چندگاني، از مهم  ها و خان  پشت سر گذاشتن آزمون

پيـاپي قهرمـان و سـرانجام    هـاي    گزينـي   ها، دشـوار   نمونه است و محتواي عمومي اين خان
كردارهـاي  «. ست كه قهرمان با آنها درگير بوده استاآمدن از همه تنگناهايي   كامياب بيرون
همان كردارهاي اصلي حماسه يعني جنگ و كشتن و نيرنگ است و جز  ،ها  خان  اصلي هفت

كهن  ةماي  بناين يك  .)996: 1383 ،سرامي(» هاي دشوار خاكي و آبي است  اينها گذار از راه
  اروپايي است كه و هند

قهرمان مبتني است كه طي آن پهلوانِ نوبالغ با تحمل /   بر سنت تشرف يا آشناسازي پهلوان
هاي سخت و پيروزي در برابر خطرهاي هولناك، بلـوغ پهلـواني خـويش را نشـان       آزمون

تعبيـر روايـات ايرانـي     دهد و در واقع به مقام قهرمان كامل و مقبول جامعه و قبيله يا به  مي
  .14)3: 1388 ،آيدنلو(شود   مشرف مي» جهان پهلواني«

چنـد  /   هفـت ... پهلواناني همچون رستم، اسفنديار، گشتاسب، اسكندر، هـراكلس و  
بهمن نيز از پهلواناني . اند  شدن به قهرماني يگانه پيش رو داشته  هايي را در راه تبديل  خان

رسـتم و نياكـانش    ةدخمـ خان بهمن براي رسيدن به   هفت« اما ،خان دارد  ست كه هفتا
بهمن  .)5: همان(» مايه، آرام و بدون خونريزي است  روايات اين بن ةهمبرخالف تقريباً 

گرشاسب و نريمان سـام و رسـتم بـرود و آنجـا را بـه آتـش        ةدخمگيرد به   تصميم مي
شـاهد كوشـش همراهـان قهرمانـان     مكـرر  «هـا     خان  كه در هفت   آنجايي   اما از ،بكشاند

پرداز به نيكي   يم و اين نمودار آن است كه داستانا داستان در كار بر سر عقل آوردن آنان
ي تنـدبر تـالش   ار ،)994: 1383 ،سـرامي (» ستيزي داستان خويش آگـاه اسـت    از منطق

  :كند مانع او شود  مي
 نامـــور  شــه  اي گفـت وبخنديد   تنـدبــرشــدخيــرهاوگفتــارز

 آوري پــــاي زيــر بســيراســران   آوريرأيراهبــديـــنتــواگـر
 سيـــر  ديـــو  دل گـردد راهآنكز   دليـــرشـــاهســرافــرازايبدان
 شـــوي  هـامون  نزديـك كهسارز   شــويبيـرونقنــوجزمنزلسـه
 دسـت  بـه  نيايــد  گياهتوآبكه   شصتفرسنگستريگوبيابان
 رهنمـون  همـي  بلـورش خواندكه   انـدرونميــانكُــهبيكــرانبسي

  )410: همان(
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كنـد بهمـن را از     مـي  سـعي ها،   هاي راه رسيدن به دخمه  ها و گراني  و با توصيف سختي
 راهـي  و كرده مخالفت ـ بهمن    حماسي سنت اساس بر هم باز    ـ   اما ،اين كار باز دارد اجراي

  :شود  مي مسير اين
 مگـــرد  هـا   گفتنـي  چنـين گـردبه   مــردســرافرازايشــاهگفــتبــدو
 ز جـاي  دل چنـين  را لشـكري مبر   رايراهبديــــننـــداريتــواگــر

  )412 :همان(

درياي ژرف پر از مـار و   .3 ؛كوه زنبوران .2 ؛كوه بلور .1: از اند عبارتهفت خان بهمن 
 ةجزيـر . 7 ؛پايـان   دوال ةجزيـر  .6 ؛كـوه جـادوگران   .5 ؛كـوه سگسـاران   .4 ؛ماهي و نهنـگ 

  .15گوشان  گليم
ه بـا  هـ بلكـه بهمـن پـس از مواج    ،گيـرد   اي صـورت نمـي    ها نبرد و مبـارزه   در اين خان

براي آنان خوراكي فرستاده و در پاسخ، ساالر آنان نيـز  ... پايان و  سگساران، جادوگران، دوال
  .يدآ  با هدايايي به ديدار بهمن مي

  
 مرگ قهرمان 4.7

بهمن كه در اكثر مبارزات خود ضعيف عمل كرده و سرانجام پيروز نبوده بلكـه حريفـان او   
اند، مرگي متفاوت   نشده در منظومه، پيشگام در سازش و صلح بوده  به داليلي معموالً توجيه
مرگـي   .مرگـي حماسـي و تراژيـك دارنـد     ،قهرمانان بزرگ حماسه. از ديگر قهرمانان دارد

اما بهمن در تنهـا نبـرد خـود بـا اژدهـا بلعيـده        ؛آميز  بار و خيانت  معموالً نابكارانه و مصيبت
هـاي رايـج پهلوانـان      از خويشـكاري ... مبارزه با اژدها و ديو و جانوران اهريمني و. شود  مي

 هابا آن البتهكه شود   رو مي  هخان خود با جانوران شگفت روب  در هفت بار  اوليناما بهمن  ،است
اما توانايي مبـارزه  شود،   ـ وارد نبرد مي  اژدها ـبار با چنين جانوري    تنها يك كند و  مبارزه نمي

  .خورد  را نداشته و شكست مي
  
  پهلوان نمونه ـهاي شاه   خويشكاري 5.7

ـ قهرمانـان  . ايراني است و نه پهلـوان نمونـه   ةنمونبهمن نه شاه  حماسـه، ابرمردانـي    ةنمون
از نظـر سـجاياي اخالقـي     ،جسمي ةالعاد  خارقهستند كه گذشته از برخورداري از نيروي 

ـ شـاه  ؛ اسـطوره، تعريفـي دارد  ة عرصـ شاه نمونه در نظر محققان . اند  نيز مظهر كمال  ةنمون
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چنـين  . كنـد   نويني را در تاريخ آغاز مي دورةايراني اغلب بنيانگذار و شاهنشاهي است كه 
ست يا اينكه پس از يـك دوره آشـوب و نابسـاماني    ااي   تازه ةسلسلگذار   شهرياري يا پايه

 خويشكاري او دربارةكريستن سن . بخشد  سياسي و اجتماعي، مردم و كشور را سامان مي
  :گويد  چنين مي

اندازد و   او نخست فاتح و فيروزگري است كه دولت تباه و بيدادگري را برمي ؛دوگانه است
هـا و    هـا و پـل    و بنيانگـذار شهرهاسـت كـه قنـات    ... بخش روزگار نوين و  ديگر سامان ود

او رهبر معنوي مردم خويش اسـت   ،و خويشكاري سومي نيز دارد. 16سازد  كاروانسراها مي
  .)56: 1350 ،كريستن سن(

هـاي نـو و مبـدعان و مبتكـران       پردازنـدگان آيـين  «اين شاهان عـالوه بـر بنيادگـذاري    
 .)80 :همـان (» آموزنـد   انـد كـه مـردم را دانـش و بيـنش مـي        دستورهاي سياسي و اجتمـاعي 

اصلي حركت و كوشش آنـان   ةانگيزگرايي، ويژگي ديگر قهرمان نمونه است كه خود   آرمان
هـاي انسـاني     تا آنجا كه ممكن اسـت مبـرا از ضـعف    آنان .17در جهت تعالي اخالقي است

   :هستندگونه   اينحماسي ابرمرداني  قهرمانان رويدادهاي. هستند
كننـد و    كوشـند و نبـرد مـي     براي كسب افتخارات و حفظ كيان و استقالل يك ملـت مـي  

هاي اهورايي و اهريمني است كه   قدرت ةمقابلهاي آنان نوعي نبرد ميان خير و شر يا   جنگ
سـوي  آمـوز بـه     به صورت جريـاني سـيال و دائمـي در بسـتر حـوادثي جالـب و عبـرت       

  .)37: 1368 ،رزمجو(رود   هايي محتوم پيش مي  سرنوشت

او نه در نيروي . شود  در بهمن ديده نمي نمونه ـ  پهلوان يك هاي  ويژگي ـها    اين ويژگي
جنگـد    نظير است و نه يك رهبر معنوي است؛ نه براي استقالل و آباداني كشور مي  بدني بي

جـويي خـود، شـهري را بـا       ارضاي حس انتقـام  براي بلكه ،كند  و نه با نيروي شر مقابله مي
 بـه  قفسـي  در ـاش    نوادهخـا  و زال ـكند و پرورندگان خـود را     مردمان گرسنه محاصره مي

  ... .و كشد  مي اسارت
  
  كمرنگ بودن فرّ بهمن 6.7
اي كـه بـه حكومـت پادشـاهان مشـروعيت        تـرين مسـئله    مهـم  ايرانيان، سنتي باورهاي در
در معتقدات ايرانيان باسـتان كـه نمـود آن در اسـاطير و     . است ايزدي فرّ داشتن، بخشد  مي

بـه   .بودن، داشتن فرّ اسـت   اين الهي ةنشانشود، شاه جايگاه الهي دارد و   ها ديده مي  حماسه
اللفظ به معناي كارخود   خويشكاري است كه تحت ةواژمعادل «فرّ پهلوي ) Zener(نظر زنر
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آموزگـار نيـز   ). 273: 1375(» اي اسـت   هر موجود خلـق شـده   است؛ پس رفتار مشخص
هاي پهلوي، فر معادل خويشكاري است و خويشـكاري    در متن... «: نظري مشابه زنر دارد

را فرمـانرواي مطلـق    شاهفرّ و شكوه  اين). 354:1386(» به معناي انجام دادن وظيفه است
و وفـاداري نسـبت بـه     كنـد   مـي ترين گناهان برابر   با بزرگ را سرپيچي از اوامر او، كند  مي

اگـر كسـي از   «به همين دليـل  . شمرد  ايراني برمي هر وظيفة را شخص شاه و اطاعت از او
هـر كـه از   ... شـود   بـدفرجام مـي   ،فرمان شاه سربتابد و ترس و شرم خداوند را از دل ببرد

و در آن گيتـي در پيشـگاه    كننـد   در اين جهان او را سرزنش مـي  ،فرمان شاه سرپيچي كند
قهرمانـان حماسـه، اطاعـت از شـاه را     ) 125: 1346 ،مقـدم (» شـود   پروردگار پژوهش مي

مـا در ادبيـات فارسـي بـا      .اگر فرمان او به ميزان عـدل نباشـد   حتي ؛دانند  خود مي ةوظيف
نـد كـه   دان  به عنوان نمونه، گرشاسب و اثـرط مـي   ؛شويم  گونه بارها مواجه مي  مفاهيمي اين

بينند و   اي جز اطاعت نمي  اما آنان در خود چاره ،ضحاك شاهي ناشايست و بدكردار است
  :اين سخن گرشاسب است

 نهـان  بــــــد  و باشـد  بدچنداگر   جــــــهانبــهپادشــهبــاســرانجام
 نيسـت  چاره مه ز را كهرويهربه   نيسـتبيغـارهوننـگشهفرمانز

ــود ــاب ـــايهپادش ــارســــ  كـار بــــــه  نيايـد  پادشاهياوبي   كردگ
  )82 :1389نامه،   گرشاسب(

بهمن مقبوليتي . هاي سپاه و نزديكان بهمن هستيم  ، بارها شاهد كارشكنينامه  بهمندر  اما
كتايون و لؤلؤ، درباريان و نزديكان بهمـن بـه    ةتوطئپس از . شاهي است، ندارد ةالزمرا كه 

 براي را ـ  پادشاهي و ايستند  مي بهمن مقابل در و شده   تطميع گناه ـ  احساس بدون ـراحتي  
  :خوانيم  دشير ميار زبان از. كنند  مي غصب ـ   مدتي

 اسـت  دشمـن همه را شمابهمنكه   اسـتبهمـــنازبـهلؤلـؤشاهمرا
ــديم ــكندي ــياوازروزي  پرسشـي  كند شهــــريارانچوننه   بخشش

 استسو يك بدخويي وكژيازكه   اسـتلؤلـؤمـنشـاهبـر،امروز از
  )87 :1370نامه،   بهمن(

بينيم كه چون گرديه خواهر بهرام چوبين، از پس پرده   در موقعيتي مشابه در شاهنامه مي
سخنان برادر خود را شنيد و از بدخواهي و بدانديشي او نسبت به خسـروپرويز آگـاه شـد،    

  :چنين گفت
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ــفت   شنيدبرادرگفــتپــــــردهازچــــن ــين از وبرآش ــش ك ـــد دل  بردميــ
 كيــان  تخـــــت  زيبـاي  تـو هسـتيكه   ايرانيــــانرستـــــمباگفتندچــــو...

ــه   گفـتكـهكـسآنبـربـرزدبانگ يكي ــاك ــادي تنــگ دخمــهب ــو ب  جفــت ت
 روان روشــن تخــــــت بــر نشينـــــــد   پهلــــــوانكجاباشــــدشــــاه تا كه
ـــرو   نجسـتشـاهيتخـتبندگاناز كس ... ــدگــ ــودي چن ــژادش ب  درســتن

  )603- 596 :7ج 1386شاهنامه، (
  :هاي ديگران نسبت به بهمن هستيم  ها و نفرين  بارها شاهد بدگويي نامه  بهمندر 

ــدارم ــنن ــنازم ــگوبهم ــاكجن  خاكمشت يك چه پيشم بهبهمنچه   ب
  )35 :1370نامه،   بهمن(

ــا ـــنايبي ــينتهمتـ ــانبب ــوخ ــه   ت ــروردهك ــت، پ ــان تس ــومهم  ت
ــروردي ــهرااوبپ ــجب ــازورن  درازشــد  او چنگـال  تـو بـركنون   ني

  )311: همان(
  :نامد  مي ديوزاده حتي زال او را يك

ــرروان   آوردسپــــاهديــوزادهايــنگــر ــار زيـ ـــاه بـ  آوردگنـــــ
ــي ــكيك ــهني ــدشپيران ــمپن  دهــم ســودمندش گــوهربســي   ده

  )193: همان(
. رسـانند   مـي  يـاري  او ةخانواد و زال آشكارا به يا پنهان ،نزديكان و سپاهيان بهمن بارها

 و مـرد   سـيه  بـا  گريزنـد   مـي  هندوسـتان  بـه  زربانو و بانوگشسب ،نگامي كه دختران رستمه
بود ـ   فرستاده دختران دستگيري براي را او بهمن كه مرد ـ  سيه اما شوند،  مي مواجه سپاهش

  :دهد  مي عبور ةاجاز آنان به است، كرده او به گذشته در رستم كه هايي  مهرباني پاس به
 بــــود  داده پندهـــا شمـــابهرز   بـــــودفرســتادهكايــدرشــاهمــرا
ــه ــرّب ـــاهبدانســتبزرگــيف  راهبگيريــــــد يكايكامشبكه   شــ
 چـون  كه نگويم خود راشاهمنكه   كنــونايــدرازخراميــدشــاديبــه

  )334 :همان(
 فرامرز، و زال خاندان آوارگي و ادبار ديدن از پسشاور بهمن م و وزير ،حتي جاماسب

  :گريد  مي آنان براي
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 گشـت  ســـرد اختـران وفابيوزين   گشـتدردازپــرشـاهاگفتدلم
 دودمــــان آن بزرگــــاندريغـــا   زمـــــانرايـــــلفرامــرزســرآمد

 هوش و مغز بي مرد كايگفتبدو   زوششـاهزدبانـگبـروتنـدي به
 وييغمــــان زيـــــر روزوشب   ويـيمهــــربانتـاسـتديريتو

  )335 :همان(

تا دستان فرامرز  خواهد  مرد مي  خواهد فرامرز يل را دار بزند، از سيه  هنگامي كه بهمن مي
  :گويد  به او چنين مي مرد  سيه ، امارا ببندد

 انجمـــن انــدرين نــام  زشــتشــوم   مـنكـهخواهيتوشاهاگفتبدو
 غمـي  مـن  از گـردد  اوكهبايدچه   مــردمــــيامديدهكزوپسآناز
 شــناس  نيكـي  و نيكــي مـرد خنـك   سپــــاسنـــداردكوبودمردمنه

  )338 :همان(

  :گويد  باز زده و چنين مي شاه ديلمان نيز از بستن دستان فرامرز سر
  

  )همانجا(

دستگيري دختران نيز، يالن هنگام . زنند  باز مي رهام و ديگر يالن سپاه نيز از اين كار سر
هـايي    تناقض كوتاه سخن آنكه چنين تضادها و. شوند آنان را به بند بكشند  سپاه حاضر نمي

هاي سراينده، بيشتر به صـورت    ايرانشاه به رغم تالش ةيافت  پرورشپهلوان  است، شده سبب
  .ن نمود يابد تا يك قهرمان حماسيضدقهرما

  
  گيري  نتيجه. 8

 نامـه   بهمـن هاي پهلوان كـه در    مربوط است به خويشكاري نامه  بهمنضدحماسي خواندن 
ضـعف سـاختاري ناشـي از تفـاوت     . هـاي جهـان پهلـواني اسـت      معموالً برخالف سنت

ملـت ايــران كــه بــا   ةذائقــســبب شــده اســت كـه بــه   ،هــا در ايــن منظومـه   خويشـكاري 
 دربـارة پهلـواني، بـه قضـاوت     دربـارة شـده از جانـب شـاهنامه     عرضـه هاي   چهارچوب

شايد برآورده نشدن ايـن انتظـار سـبب عـدم     . نشينند، خوش نيايد  هاي پهلواني مي  حماسه

 خويشـتن  تـن  ايـن  نـام زشتكنم   مــنكــهمبــاداهرگــزگفــتبــدو
ــرا ــام ــيهب ـــردس ــردآزادمـــ  كــــرد؟  بيـداد  كـه  نكـويي جزاي   ك
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 ايـن  بـه  باشـد؛  شـده  ـ  هاي حماسي پس از شاهنامه  و ديگر منظومهـ پذيرش اين منظومه 
اي از حماسه و قهرمان آن دارنـد كـه     شده  هاي نهادينه  قالب و معيارها ايراني اذهان كه دليل
ورود . ناخودآگاه انس با شاهنامه و الگوهاي ارائـه شـده از جانـب فردوسـي اسـت      ةنتيج

 ةزمينـ معرفي قهرمـان، مغـايرت دارد و    دربارةهاي الگويي   فرض  پهلوان به داستان با پيش
پـي بهمـن در     رد  هـاي پـي    شكسـت . شدن با پهلواني يگانه فراهم نيسـت   الزم براي مواجه

بهمـن آن جايگـاه و   . هاي سراينده، آشكار و غيرقابل توجيه است  مبارزاتش به رغم تالش
هاي درباريـان    پهلوان نمونه است، نداشته و بارها شاهد كارشكني/شاه ةالزمعظمتي را كه 

كمرنـگ بـودن فـرّ در او بـه      ةنشاندر مقابل او و برتري دادن خاندان رستم هستيم و اين 
. كشـاند   وان پادشاهي ايراني است كه همين مسئله مشروعيت او را نيـز بـه پرسـش مـي    عن

شـود و او در    هاي رايج پهلواني همچون نبرد با زيانكاران در بهمن ديده نمـي   خويشكاري
كه پهلوانان براي حفـظ    حالي  در. شود  خود با اژدها شكست خورده و بلعيده مي ةمبارزتنها 

پردازند، قهرمان اين منظومه بـا يـالن سيسـتاني      نبرد با انيران و اهريمنان ميكيان كشور به 
رسد انتخاب رسـتم و خانـدان زال     به نظر مي. كشاند  مبارزه كرده و سيستان را به آتش مي

اي   بـه گونـه   ؛كند  به عنوان هماوردان قهرمان داستان، سراينده را با چنين چالشي مواجه مي
ه منظور پرورش پهلواني يگانه كه اين ظاهر امر اسـت، آنچـه كـه در    كه به رغم كوشش ب

شده است يعني باور به ابرمرد بودن رسـتم، غلبـه كـرده و در       ذهن و ضمير ايراني نهادينه
ايرانشاه نيز در واقع  .ستا پيروز واقعي است، پهلوان سيستاني و خاندان او كسي كهپايان 

تـا   ؛يان بهمن و خاندان زال و رستم يكي را برتري دهـد تسليم اين باور شده و نتوانسته م
هـا،    هـاي يـالن سيسـتان اسـت و بيـان نـاتواني        او بيشـتر ذكـر پهلـواني    ةمنظومجايي كه 

  .هاي بهمن  ها و شكست  خردي  بي
  
  ها  نوشت  پي

 .252: 1379مختاري،  ؛25- 20: 1387وحيديان كاميار، : ك.ر ترتيب به   .1
 قـرن  شـعراي  از مهريجـردي،  جمالي نام به شاعري به را آن الفصحا مجمع تذكره صاحب   .2

 ،نامـه   بهمـن  ؛124-123: 1381 رزمجـو، : ك.ر بـاره  درايـن ( اسـت  داده نسبت هجري پنجم
 ).دوازده مقدمه: 1370

  ).پانزده مقدمه: 1370،نامه  بهمن  ؛686: دهم ج اسالمي، بزرگ المعارف دايرة: ك.ر(   .3
  ).87- 86 :2 ج ،فارسي ادب و زبان ةدانشنام .فريبا شكوهي،: ك.ر(   .4
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 دسـت  به او كسان و رستم دودمان از كه هر و رفت سيستان به بهمن كه كند مي اشاره دينوري   .5
  ).254: 1379 مختاري،: ك.ر( برانداخت را آنان بنياد و بكشت آورد

 آن بايد حقيقت در اسفنديار، پسر بهمن نام به است منسوب اگرچه كتاب اين صفا دكتر نظر به   .6
 خانـدان  سرگذشـت  بـه  راجـع  آن اعظـم  قسمت چه شمرد؛ سيستان پهلوانان سلسله داستان را

 ).292: 1352صفا، : ك.ر باره  اين  در( است رستم
 ).80: 1384 گرديزي، :ك.ر( داند  مي درازدست اردشير همان را او نيز گرديزي   .7
 و است كرده مقايسه نقالي طومار يك در آن از روايتي با شاهنامه در را بهمن روايت ديويدسن   .8

 در كـه   حالي  در شده، نقل بيت دويست در بهمن فرمانروايي فردوسي ةشاهنام در كه داشته بيان
 طول به روز سي حدود آن نقالي و داده اختصاص خود به را صفحه هشت و چهل نقال، طومار
 ).70: 1378 ديويدسن، :ك.ر(انجامد   مي

الخيـر؛    ايرانشاه بـن ابـي   ذيل ،686 :دهم ج اسالمي، بزرگ المعارف  دايرة:رك( نامه  بهمن دربارة   .9
ــنام ــي،  ادب ةدانش ــو، ؛ 86- 87 :2 ج 1387فارس ــل ؛124- 123: 1381رزمج ــواريخ  مجم و  الت
 صـص  ،4 ج 1387اسـالم،   جهـان  دانشنامة ؛294- 292: 1352صفا،  ؛34- 32: 1318 ،القصص

846 -845(.  
 عين در كه آنهاست موجزترين تعريف اين رسد  مي نظر به اما است، شده تعريف بارها حماسه   .10

  .دارد خود در را حماسه هاي  ويژگي تمامي حال
 لحـاظ  بـه  اگـر  و اسـت  حماسـه  بنيـاد  ويرانگـر  بهمن«: نويسد  مي كتاب همين ديگر جاي در   .11

 سـتايش  درخـور  دورانش و است شايسته عنصري ديني لحاظ به است، منفي عنصري حماسي
  ).252- 256: همان: ك.ر( رستم، خاندان و بهمن دربارة و) 254: همان: ك.ر( »است اورمزد

شـود   مـي  تفكيـك  بعـدها  و يافتـه  تحقق تن يك وجود در پهلواني و شاهي ادوار نخستين در  .12
  )187 :1383حميديان،  :ك.ر(

  .461- 438 :1381اميدساالر،  : ك.ر   .13
: 1387 كمبل،؛ 48: 1385 سركاراتي،؛ 27- 1: 1388 آيدنلو،: ك.ر( چندخان /هفت دربارة .14

257 -259.(  
  ).5 :1388 آيدنلو، :ك.ر( باره  دراين .15
 ابـداع  و آنها كردن آباد و شهرها ساختن نمونه، شاهان پرتكرار و مهم هاي  خويشكاري از يكي   .16

 .خيـام : ك.ر(؛ نيـز  )هـا   نوآوري ذيل صفحات :1386 صديقيان،: ك.ر( است آنان هاي  نوآوري و
1388 :24 -35.(  

  ).1368 رزمجو، :ك.ر( نمونه قهرمانان صفات و ها  ويژگي دربارة .17
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 .يرمندانتشارات ه: تهران. يزديا يروسس ترجمة. هايش  و سروده يفردوس). 1369( يچادواردو يوگني برتلس،
 .انتشارات توس: تهران. يرانا يردر اساط يپژوهش). 1362(مهرداد  بهار،

 .انتشارات ناهيد: تهران. درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي ).1383(حميديان، سعيد 
  .وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي: تهران). 1387(  3ادب فارسي، ج  دانشنامة
 .ياسالم المعارف  يرةدا يادبن: تهران). 1378( 3، ج جهان اسالم دانشنامة
 .يدانتشارات مروار: تهران .از شهر خدا تا شهر انسان).  1389(محمد  دهقاني،

 .يرانا يخنشر تار: تهران. ييفرهاد عطا ترجمة. شاعر و پهلوان در شاهنامه). 1378( الگا  ديويدسن،
 .يركبيرانتشارات ام: تهران. يفارس يو عرفان يحماس ياتو كامل در ادب يانسان آرمان). 1368( ينحس رزمجو،

 .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان: تهران. يرانا يحماس ياتقلمرو ادب). 1381( -----------  
 .انتشارات فروهر: تهران. 3ج ،اوستا هاي  فرهنگ نام). 1346(هاشم  رضي،
 .نشر فكر روز: تهران. يقادر يمورت ترجمة. زروان). 1375( يس.آر زنر،

 .يو فرهنگ يانتشارات علم: تهران. از رنگ گل تا رنج خار).  1383( يقدمعل سرامي،
 .يانتشارات طهور: تهران. شكار شده هاي  يهسا). 1385(بهمن  سركاراتي،

و علـوم   يـات خرد و كوشش، نامـه ادب  مجلة ،»يو شعر فارس يانواع ادب«). 1350(محمدرضا  ي،كدكن شفيعي
 .24- 1، صص32ش. يدانشگاه پهلو ياجتماع

 .نشر چشمه: تهران. يديسع اصغر  يعل ترجمة .جهان هاي  حماسه ينهگنج).  1387(ژرار  شاليان،
 .لـدي ج2، منـابع بعـد از اسـالم    يـت به روا يرانا يحماسيري ـ  فرهنگ اساط .)1386( دخت  ينمه صديقيان،
 .يو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان: تهران
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 ).يتا قرن چهـاردهم هجـر   يخيعهد تار ترين  يماز قد(  يراندر ا سرايي  حماسه). 1352( ---- ---- ----- 
 .يركبيرانتشارات ام: تهران
 .يبزرگ اسالم المعارف  يرةمركز دا: تهران. مطلق يجالل خالق يحتصح. شاهنامه).  1386(ابوالقاسم  فردوسي،
. يو بهمن سركارات يرخانيباقر ام ترجمة. باستان يرانا ياتكارنامه شاهان در روا). 1350(سن، آرتور  كريستن
 .يزاستادان دانشگاه تبر يتهانتشارات كم: يزتبر
 .نشر گل آفتاب: مشهد. خسروپناه يشاد ترجمة. قهرمان هزار چهره). 1387(  جوزف كمبل،

: تهران. رضازاده ملك يمبه اهتمام رح. االخبار  ينز). 1384(بن ضحاك بن محمود  يعبدالح يدابوسع گرديزي،
 .يانجمن آثار و مفاخر فرهنگ

 .چاپخانه خاور: تهران. بهار لشعراي    ا  ملك يحتصح). 1318( و القصص التواريخ  مجمل
 .انتشارات توس: تهران. اسطوره زال).  1379(محمد  مختاري،

 .انتشارات ققنوس: تهران .يادب پهلوان). 1388( يمحمدمهد ي،جام مؤذن
  .نشر چشمه: تهران. يحصور يبه كوشش عل. نوروزنامه). 1388( يامخ ابراهيم  بن  عمر نيشابوري،

 .دانشـگاه آزاد اسـالمي مشـهد    مجلـة ، »نامـه حماسـه ملـي اسـت؟      آيا بهمن«). 1387(وحيديان كاميار، تقي 
 .25- 20صص


