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  )اكضحبا تكيه بر داستان فريدون و (

  *ريباج دينال نجم

  دهكيچ
 بستر در كه كرد مي تمثيل را اخالقي فضايلي ،معناهايش و  ريشه به  توجهبا ،هنر واژة
 در كه ايستادند هايي ويژگي مقابل مردانه فضايلِ اين. بودند برآمده مردشاهي بيني جهان
 شزضدار يك چون هم كه بود ها ويژگي اين از يكي جادوگري ؛بودند شاهي زن بيني جهان
 آزادگان خصلت منزلة به ادوار همة در معنايي بار اين با هنر. شد مي تعريف هنر با تقابل در

 رسوخ از حكايت) مهرپرستي( خاستگاهش به  توجهبا تكرارها اين كه شد تعريف
 مهر ايزد از تأسي با آرماني پهلوان. بود باليده آن بستر در واژه كه كند مي مهري بيني جهان
 به هنجارها همين كه كند نهادينه درونش در و بورزد را ايزد اين رفتار كوشيد مي

 نخست تحليلي، ـ توصيفي اي شيوه به مقاله اين. درآمدند هم اسالمي دوران هاي اندرزنامه
 اكضح و فريدون داستان بازخواني با ،سپس پردازد؛ مي هنر واژة معنايي هاي دگرديسي به

 برآمده ويژگي منزلة  به جادو با  تقابل در كه داند مي مردشاهي بيني جهان دهندة بازتاب را هنر
  كند. مي خودنمايي شاهي زن بيني جهان از

  .بيني مردشاهي، مهرپرستي شاهي، جهان بيني زن هنر، جادو، جهان ها: كليدواژه
  
  مهمقد .1
معنـاي اثـري    بـه كـه واژة هنـر در زبـان فارسـي معنـاي ديرينـة خـود را وانهـاد و          وقتياز 

آفريند تا  شناختي مي هاي زيبايي كردن سويه كار رفت كه يك هنرمند با لحاظ بهگرانه  آفرينش
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كنـدوكاو در   امـا گـذرد؛   در مخاطب يك خرسندي دروني را پديد آورد زمان زيـادي نمـي  
هـاي   گـذارد كـه ايـن واژه در دوره    رو مي  اي را پيش معنايي ويژهمعناي ديرينة هنر بارهاي 
بـا  » هنـر «كنند.  بيني مردانه مي كرده و همگي حكايت از يك جهان مختلف با خود حمل مي

هاي دوردست پديد آمد و در روزگاري كه اين كشور را آيين  اين بار معناييِ مردانه از هزاره
معنـا برخـوردار از     ايـن  اژگـاني مـردم شـد. هنـر در    مهرپرستي فراگرفته بود وارد چرخة و

هاي مردانـه   گرفت كه جهان ارزش هايي قرار مي هايي ارزشي بود و در تقابل با ويژگي سويه
اي  شدند و در چنين جهان مردانـه  هايي مانند جادو كه زنانه پنداشته مي لرزاند؛ ويژگي را مي

  شدند. هنر تعريف مي مقابل در ضدارزش لةمنز بهجايگاهي نداشتند و 
پردازد كه در درازنـاي زمـان    هاي معنايي واژة هنر مي به دگرديسي ،نخست ،اين جستار

بحـث   به» اكضحفريدون و «تقابل آن را با جادو براساس داستان  ،پديدار شده است؛ سپس
نـر و  دهد كه تقابـل ه  دست مي بهبا بازخواني اين داستان اين نتيجه را  ،گذارد و سرانجام مي

پـردازي نبـوده، بلكـه حكايـت از      داسـتان  قصد بهتقابلي لفظي و  فقطجادو در اين داستان، 
كند كه ديرزماني ذهن آدميان را بـه   شاهي مي بيني مردشاهي و زن تقابلي ژرف بين دو جهان

  خود مشغول كرده بود.
  

  هاي بحث پيشينه .2
كه شايد دليل  است فراواني نوشته شدهها و مقاالت  كتاب اكضحدربارة داستان فريدون و 

هـاي   باشـد كـه از بخـش    شـاهنامه اي  شدن اين داستان در بخش اسـطوره  واقعاين فراواني 
تري دارد. جدا از كساني كه با نگاهي امروزي بـه تحليـل ايـن اسـطوره      تاريخي جذبة بيش

منـابع پـيش و    ) براسـاس 1383فـر (  ها اشاره كرد: مهـين  توان به اين پژوهش مي ،اند نشسته
هاي لفظي و معنايي اعـالم داسـتان پرداختـه و     اسالم به توضيح مفردات و دگرديسي از  پس
كـه مطالـب    ،) در پژوهش خود1384زاده ( ؛ حسيناست دست داده بههاي آن را هم  مايه بن

هـا بـا    نسب و القاب اعالم داستان و نمادهـا و پيونـد آن   ،تكراري و بعضاً ناسودمندي دارد
) نمونة 1387؛ مختاريان (است تاريخي روزگار مادها و هخامنشيان را بيان كرده دادهاي روي

هـا   و فريدون را در ديگر روايات هندواروپايي جسته و با بررسي تطبيقي آن اكضحداستان 
شدة  ايرانياين داستان را الگوي  ،يافتن به بافت فرهنگي روايات كرده و سرانجام سعي در راه

حماسي  اكضحاي به  اسطوره اكضح تحول) به 1365؛ متيني (است تر دانسته كهنروايتي 
دسـت   بـه ) خالصة داسـتان را  1354؛ رستگار (است پرداخته و ماردوشي او را توضيح داده
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؛ موسوي و خسروي است نوشته شاهنامهفريدون را براساس  اهميتوجوه  ،داده و درپايان
اثر پيكرگرداني به مقـام  براند كه  ر اساطير ايراني پرداخته) به كاوه و نقش خدايي او د1388(

گيـري   ) بـه بازيـابي و شـكل   1387سـن (  يابد؛ كريستن مي تنزلگري  پادشاهي و پيشة آهن
) بـه چرخـة   1386و يـاحقي و قـائمي (   ؛اسـت  داستان كاوه و درفش كاوياني اقـدام كـرده  

  اند. تغييرات شخصيت جمشيد براساس روش نقد اساطيري پرداخته
جملـه   ازآن ؛انـد  تـر توصـيفي   كه بـيش است مقاالتي نوشته شده  نيزدربارة جادو و هنر 

مند پرداخته و بـا   كاري مفيد و ارزش مثابة ا از جادو بهه تمدن) به استفادة 1386خسرويان (
مطالبي دربارة جـادو   شاهنامههايي را آورده كه در  نقل ديدگاه فيلسوفان دربارة جادو داستان

انـد و دربـارة    بازآورده شاهنامهطبيعي را در  فوق) نيروهاي 1393( ديگراندارند؛ رحماني و 
كار رفته كه در تمام موارد معنـي فريـب و    به شاهنامهبار در  148اند كه اين واژه  جادو گفته
كر شواهدي در گونه تحليلي اقسام جادو را با ذ هيچ) بدون 1383( محمديدهد؛  نيرنگ مي

براسـاس   جـادو   زن ليـ تحل  بـه ) 1394؛ ارژنگـي و مبـارك (  اسـت  ادب فارسي نشان داده
انـد؛ پرنيـان و    اند و آن را نماد آنيماي نهان در درون مرد دانسـته  شناسي يونگ پرداخته روان

طبق اين  .اند انداخته شاهنامهمختلف اين واژه در  معاني به) نيز نگاهي آماري 1391( ديگران
مورد معنـاي مثبـت و در    73كار رفته كه در  به شاهنامهمعني در  83بار با  352پژوهش هنر 

  مورد معناي منفي داشته است. 10
موضـوعات مـرتبط بـا آن، يعنـي ازدواج در      يـا  شاهي و مردشـاهي  دربارة موضوع زن

) در 1384( سـتاري هـا صـورت بسـته اسـت:      يا در جوامع ايرانـي، ايـن پـژوهش    شاهنامه
 ،بيني پرداختـه و سـپس   و پيدايي هريك از اين دو جهان معرفيپژوهشي اصيل و مستند به 

) 1393است؛ اردسـتاني رسـتمي (   بررسيدههاي مختلف تاريخ ايران  جايگاه زن را در دوره
مينـي  اال ؛ روحاسـت  سروري به مردساالري دانسته اسطورة زادن زروان را نتيجة گذار از زن

هـا   بنـدي آن  پرداخته و با طبقـه  شاهنامهازدواج در  38بررسي ساختار اجتماعي  ) به1375(
 11) با تحليـل  1354؛ مزداپور (است ها بيرون كشيده سروري را از اين ازدواج هاي زن نشان

به تحليل نوعي ويژه از ازدواج پرداخته كه در آن پهلوان ايراني بـا دختـري    شاهنامهازدواج 
او . سروري بـاقي مانـده اسـت    هاي زن ها نشانه كند و در همة اين ازدواج انيراني ازدواج مي
) به 1387( آيدنلوها به ايران پيوند داده است؛  ها را به روزگار كوچ آريايي ريشة اين ازدواج

هاي تطبيقي، ارزش روايات  هاي ازدواج در روايات حماسي ايران پرداخته و با تحليل مايه بن
) مادرسـاالري را در پيونـد بـا    1395و حقيقـي (  سـتاري حماسي ايران را نشان داده است؛ 

انـد كـه در آن پهلـوان     ديـده  شاهنامههاي  روزگار كشاورزي دانسته و بروز آن را در ازدواج
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را در ايـران   ) رواج فرهنگ پدرساالري1351كند و فانيان ( ايراني با دختر انيراني ازدواج مي
  ها دانسته است. زمان با آمدن آريايي هم

بيــان  ،نخســت ،كنــد گفتــه متمــايز مــي هــاي پــيش چــه ايــن جســتار را از پــژوهش آن
 ،؛ دوماسـت  بيني مردشاهي پذيرفتـه  هاي معنايي واژة هنر است كه در بستر جهان دگرديسي

شـاهي   يني مردشـاهي و زن ب بيان تقابل معنايي هنر و جادوست كه برآمده از تقابل دو جهان
زيرساخت بسـياري از   است كه ديرزماني ذهن آدمي را به خود مشغول كرده بود. اين تقابل

را بـا   اكضـح را تشكيل داده كه اين جستار خوانش داستان فريدون و  شاهنامههاي  داستان
  است. انجام رسانده بهاين ديد 

  
  هاي معنايي هنر دگرديسي .3

  هنر در معناي نرمنشي 1.3
دانـيم   در زبـان انگليسـي مـي    »art«بريم و آن را معادل  كار مي معنايي كه امروزه براي هنر به

هاي زبان فارسي وجود دارد. اين تغييـر معنـايي    بسيار متفاوت از معنايي است كه در ديرينه
كـم   رپي آن، كمو د )1381 آمد (فقيهپديد  اولتأسيس فرهنگستان در روزگار پهلوي  از پس

هاي  درنگ بر ريشه و معناي آن معاني و مدلول اماهاي واژه واپس رانده شدند؛  ديگر مدلول
  دهد. دست مي ديگري را به

، در هنـدي باسـتان   قابليـت معني عظمت و اسـتعداد و   به »-hunara«در اوستايي  هنر
»sûnâra« ، و در سانسكريت»sundara« 4ج : 1362معني زيبا و قشنگ است (تبريزي  به، 

سـاخته شـده كـه     »نـر «معني نيـك) +   به(از ريشة هئو  »هو«واژ  )؛ اين واژه از دو تك2381
هـاي   است؛ يعني پهلواني نيرم و نرمنش كه برخوردار از شايستگي و توان» نر نيك«معني  به

 نرمنشـي گويـد كـه    بـه مـا مـي    واژه  ريخـت  ،). پس284 ،1: ج 1392 كزازيرزمي است (
نخستين معنايي بوده كه با اين واژه زاده شد؛ اين بار معنايي در متون ادبي فارسـي مانـده و   

توان  هاي فراوان آن را مي كار رفته كه نمونه بهبارها » مردانگي«يا » مردي«در كنار » هنر« حتي
شـود؛ ازجملـه زال در    ه مـي جا به چند نمونه بسند در سراسر پهنة ادب دري ديد كه در اين

  نويسد: اي به پدرش، سام، مي نامه
 خــرد از هنـرها برافراختــه   به مردي هنر در هنر ساخته

  )206 ،1: ج 1386(فردوسي 
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  نشاند: در وصف رامين هنر را در كنار مردي مي نيزن اسعد گرگاني ديفخرال
 روـپيرايــة مــر ـردي و هنـــبــه مــ   اگر رامين به باال هست چون سرو

  )109: 1377(گرگاني 

 امـا اين خداوند مـا همـه هنـر اسـت و مـردي؛      «يا بونصر مشكان دربارة مسعود گويد: 
  ).507: 1370(بيهقي » بپوشد استبدادي عظيم دارد كه هنرها را مي

  
  وريآ جنگ معناي درهنر  2.3

افزار بود كه واژة هنـر،   وري و چابكي در سواركاري و استفاده از زينآ الزمة نرمنشي جنگ
 ؛كـار رفـت   وري بـه آ براي پذيرش معناهاي ثـانوي در حـوزة معنـايي جنـگ     ،در گام دوم

هنرهايي كه مـردم  «بيهقي استفادة نيك از ابزارهاي جنگي را هنر ناميد:  كه درودباشي چنان
كـردن و   شمشـيربازي چـون تيرانـداختن و    ؛بدان آراسته و بافرهنگ گردنـد بسـيار اسـت   

زدن و ابداع سالح شوري [كذا] همه خـوب اسـت و    گويدوانيدن و  اسبگردانيدن و  نيزه
معنا در متون ادب فارسي   اين ). استفاده از هنر در230: 1342ي بيهقي درودباش» (پسنديده

اي هنر را در اين معنا ديد؛ ازجملـه   توان در هر متن و سبك و دوره بسيار زياد است و مي
  در اين نمونه:
 دشمن به جستن پيكـار  ةشود پذير   مرد بر هنر خويش ايمنـي دارد چو 

  )65: 1370(منشي 

  دربارة رستم گويد: فرخييا 
 و اندر مرتبت جم را يدار چنان كاندر جهان   همي تا بر هنر هر جاي بسـتايند رسـتم را  

  )413: 1380 فرخي(

داد و قاعـدتاً در   مـي  هاي ذهني يك مرد را تشكيل بخشي از مشغوليت در اين معناهنر 
؛ ناصرخسـرو  پرهيختنـد  ميبايست مردان از آن  هاي جهان زنانه بود و مي ليتتقابل با مشغو

  با اشاره به اين ويژگي هنر گويد:
 ننگ آيد مرد را ننـگ از جمـال و زيـب زن      چهره و جامة نكو زيب و جمال مرد نيسـت 

 زن بـاش يـا شمشـيرزن    زن، يا قلـم  اي گر نه   ت نپوشد، تيغ پوشـد يـا قلـم    عيب تو جامه
  )263: 1365(ناصرخسرو 
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جـو   معني جنگ» هنرمند«و  ،»هنرجو«، »هنرپيشه«چون  در همين بار معنايي، كلماتي هم
هاي فراوان در متون ادب فارسي بـه ايـن نمونـه از سـعدي بسـنده       نمونه ازمياندهد كه  مي
  گويد: ،كند ت مغوالن ياد ميور زورمند اسيري در دسآ كه از جنگ وقتي .شود مي

 ور و شوخ و عيار بودآ گكه جن   مرا در سـپاهان يكـي يـار بـود    
 ام به دل برگذشت آن هنرپيشـه    ام شبي سر فروشـد بـه انديشـه   

  )137 - 136: 1368(سعدي 
  ن اسعد گرگاني در وصف رامين گويد:الدييا فخر

 زوبـين و سـنان مـوي   شـكافنده بـه      چون او هنرجـوي  به ايران نيست هم
  )108: 1377 گرگاني(

است كه آن هـم فـراوان در متـون حماسـي     » گُندآور«هنرمند در اين معني برابر با واژة 
+ آور  از گُنـد (بيضـه)   مركـب » گنـدآور «كنـد؛   كار رفته و حكايت از جهاني مردانـه مـي   به

دهد  پهلوان نرمنش ميهم معني  ) و با1841 ،3: ج 1362وند دارندگي) است (تبريزي  (پس
  دالور). با شود اسيق(

  
  پرستي داري و ميهن هنر در معناي دين 3.3

جـا   شد كه در آن هاي نبرد با دشمن نشان داده مي هر جايي در ميدان از بيشنرمنشي پهلوان 
يـا در راه  بـود  اين نبرد يا در راه حفظ ميهن  .نام و ناموس بسته به هوش و توان پهلوان بود

جا  آمدند. از اين شمار مي بهخوبي براي تقديس پهلوان  يلدال اين دو .گسترش دينحفظ و 
وري) بـه  آ وجود آمد: معناي عيني آن (نرمنشي و جنگ به» هنر« معناي دگرديسي درسومين 

مفهومي انتزاعي و ذهني (كوشش در راه ميهن و دين) دگرديسي يافت؛ چراكه باور داشـتند  
هـاي   تـوان نمونـه   مـي  نيزهنر يك مرد تواند بود. در اين معنا  دين كانون اصلي برجوشيدن

  فراواني را در سراسر پهنة ادب دري ديد؛ ازجمله ناصر خسرو گويد:

  )264: 1365(ناصرخسرو 

 از سخن و از تيغ زاد اين دين، از آن آمـد قـوي  
 رها كن مكر و فـن  يي،هنر جو يگر م طلب يند

 رـهنـ  رنشـگفت ا  ،هنر ديـن اسـت   ةمادر و ماي
ــادر   ــه و م ــر ماي ــه زي ــرد  نمــيجــز ب  وطــنگي
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دشمنان دين و دولت قاهره را هالك كناد و خداونـد   ةايزد تعالي هم«بلخي گويد:  و ابن
هنرهـا   ةداري و نيكواعتقادي و دانش و عدل برخورداري دهاد؛ چه ماية همـ  عالم را از دين

  ).34: 1363بلخي  (ابن» داري است دين
  
  هاي اخالقي فضيلت يمعنا درهنر  4.3

نوعي با دين  بههاي اخالقي هم كه  بسترها را هموار كرد تا حوزه پيوند ناگسستني دين و هنرْ
معنـاي   بـه هنـر،   ةهاي پهلوي هـم واژ  پيوندي توانند داشت به هنر گره بخورند. در اندرزنامه

كـه  ) 185: 1377 تفضـلي قـرار گرفتـه (   ،معناي رذيلت به ،برابر آهو درهاي اخالقي،  فضيلت
 ها را زير اي از فضيلت همين بار معنايي به فارسي دري هم رسيده است؛ غزالي مجموعه

جـا دوازده چيـز گـرد     د آنوو هركجا خرد و دانش ب«عنوان هنر چنين گرد آورده است: 
و  و ادب و پرهيز و امانت و راستي و شـرم و رحمـت و نيكوخـويي و وفـا     عفتآيد: 

). علـم اخـالق   160 :1367 (غزّالي »همه هنرهاي ملوك است نياو  ؛صبر و مدارا و حلم
هاي حكمي در يونان باليـد   آمد كه مانند ديگر دانش شمار مي به(حكمي) اوايل جزو علوم 

هاي اخالقي طبق عادت  ). حوزه94: 1356كرد (صفا متأثر نيز اسالمي را  تمدنجا  و از آن
آورده  نيكوماخوس اخالقكه ارسطو در  ،يونانيسنت از يك   پيروي بهآموزگاران اخالق و 

 سـه حـوزه را دربـر    ،)164: 1387 محقـق هاي فارسـي هـم تكـرار شـده (     و در اندرزنامه
هـا   و سياست مدن. فضيلت در هركدام از اين حـوزه  ،گرفت: تهذيب نفس، تدبير منزل مي
پرهيـز از افـراط و تفـريط و رعايـت حـد اعتـدال در هـر كـنش اخالقـي بـود           معنـي   به

مـرد  ». تهـور «و » جـبن «فضيلتي بـود درميـان   » شجاعت«)؛ براي نمونه 65: 1379  (ارسطو
پرهيخـت تـا شـجاع     بايست از اين دو حد افراط و تفريط، كه رذيلت بودند، مي شجاع مي

ها هنري حسبي بود كه در كنار هنر نسبي  دانسته شود. رعايت اين اعتدال در همة فضيلت
 ساخت. فردوسي از ايـن اعتـدالِ   بودن) از يك انسان هنرمندي راستين مي گوهري(نژاده و 
كـار بـرده اسـت؛ ازجملـه در      بـه  شـاهنامه جـا در   بـه تعبير كرده كه جا »داد«ها به  فضيلت

  پادشاهي هوشنگ گويد:
 پـر از داد دل  پر از هـوش مغـز و     برش چرخ سالي چهل بگشت از

  )29 ،1ج : 1386(فردوسي 

  گويد: يا در ديدار رستم و اسفنديار نيز از زبان رستم مي
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 ورمآدـة سام گنـه از تخمـك   گـوهرم  هنر بين و اين نامور
 ؛كفي راد دارد، دلي پـر ز داد    هنر بايد از مرد و فـرّ و نـژاد  

  )343 همان:(
برگشـتن از  «هاي اخالقي رعايت كند؛  ميانه را در كنشيعني دلي كه حد » دلي پر ز داد«
  بينيم: مي ذيلمعناي عدول از اين حد ميانه است كه نمونه را در  به نيز» داد

 چنين باشد كسي كز داد برگشت   ور گشت گناه او كرد و بر ما كينه
  )148: 1377 گرگاني(

كـار رفتـه كـه بـا      در توصيف كسـاني بـه  » مزكّي«در كنار » معدل«واژة  يهقيب خيتاردر 
تواند صورت عربي  اند كه اين واژه مي دست آورده بهداني و وارستگي اعتماد ديگران را  دين

  عبارت يادشده باشد.
گونه خالصه كـرد: هنـر    جمله اين  يك را در» هنر«شده براي واژة  گفتهتوان معناهاي  مي

هاي ديني و اخالقي كه يك انسـان نـژاده، چـه از     از توان جسماني و فضيلت تركيبي است
بايد بدان خوگير شود تا خـود را   ،طبقة فرادست (اشراف) و چه از طبقة فرودست (رعيت)

  به انسان آرماني نزديك كند.
تـوان   شدن اين هنرهـا مـي   جمعاي عملي از  دادن نمونه نشاندر پايان اين بخش و براي 

فردوسي از اميرك منصـور را نمونـة خـوبي دانسـت كـه گنـدآوري و نژادگـي و        توصيف 
 شـاهنامه هـا را در ديباچـة    گونـه آن  هاي حسبي و نسبي را در او جمع ديده و ايـن  فضيلت

  شمرده است: بر
ــراز   ــردم ف ــه چــون دســت ب ــدين نام ــردن    ب ـــود گ ـــوان بـ ـــراز يكـــي پهلـ  فـ
ـــوان  ــوهر پهلـ ـــود و از گـ ــوان بـ ـــدار و    جـ ـــد و بيـ ـــنخردمنـ  روان روشـ
ــخن   خداونـــــد راي و خداونــــد شـــــرم ـــرم ...  س ـــوب و آواي ن ــتن خ  گف
ـــر     به چشمش همان خاك و هم سـيم و زر  ــب و ف ـــه زي ـــدو يافتـ ـــريمي ب  ك
ــود    ــوار ب ــيش او خ ــان پ ــر جه  مــرد بـــود و وفــادار بــــود    جـــوان   سراس

  )15 - 14 ،1ج : 1386(فردوسي 
  

  تقابل هنر با جادو .4
هاي معنايي هنر بود كه در بستر زبان فارسي، از معناي نرمنشي  جا بحث از دگرديسي تا اين

گرفت.  مي هاي ديني و اخالقي را دربر وري، معناهاي ثانوي را پذيرفت كه فضيلتآ و جنگ
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بلكـه   با پذيرفتن معناهاي تازه معناهاي كهن خود را كنـار نگذاشـت،  » هنر«گفتني است كه 
كـه فرهنگسـتان بـار     ،گونش را تا يك سـدة گذشـته   هاي گونه اين واژه دالّي بود كه مدلول

هـاي   تـوان در كتـاب   مـي  ،دليـل  همين به .چنان حفظ كرده بود هم ،معنايي آن را عوض كرد
  ديد. نيزنخستين معناهاي اين واژه را  حتيفارسي 

تقابـل بـا يـك رذيلـت تعريـف      مرسوم هـر فضـيلتي را در    سنتطبق  ،ها در اندرزنامه
توانست حدود هـر ارزشـي را نشـان     مي اي روشن است كه چنين رويكرد تقابلي .كردند مي

به متـون ادب فارسـي و     جهدهد. اكنون رذيلت مقابل هنر را بايد چگونه تعريف كرد؟ باتو
 انـد  رذايليو كلماتي كه در حوزة واژگاني جادو قرار دارند » جادو«فردوسي  مةشاهناويژه  به

نـد از:  ا جادو عبـارت  معنايي غيرازاند. واژگان اين حوزة  آرايي كرده كه در تقابل با هنر صف
  و نيرنگ (مكر). ،افسون، طلسم

يـك تقابـل سـادة معنـايي و اخالقـي را بـازگو        فقـط  آرايي اين دو رده از واژگان صف
اي از  يك بـراي خـود سـامانه   گذارد كه هر نمايش مي بهبيني را  كند، بلكه ستيز دو جهان نمي

شاهي و مردشاهي چنان بر بار معنايي  بيني زن سر دارد. دو جهان پشتهاي جداگانه را  ارزش
بيني  ها را صرفاً با جهان هاي مختلف اين واژه اند كه نويسندگان دوره اين واژگان تحميل شده

 اند. برده كار بهها  نهان در آن
بينـي موضـوع ايـن جسـتار      هريك از اين دو جهـان  پرداختن به زمان پيدايي و چيرگي

چـه در   )؛ آن35 -5: 1384 سـتاري باره داد سخن داده شده است ( تر دراين نيست و پيش
بينـي   نمايد و براي اين جستار سودمند است اين نكته است كـه جهـان   جا گفتني مي اين
 ،)؛ بنـابراين 145: 1375مينـي  اال بيني مردشاهي بوده است (روح بر جهانمقدم شاهي  زن

اي بـوده كـه در آن زن در جايگـاهي واال     گونه بههاي متمادي ادارة جوامع انساني  هزاره
هـا و اخالقيـاتي را پديـد آورد كـه بـر مـدار        اندك ارزش اندكاين جايگاه . قرار داشت

عنـوان   بـه تـوان از ايـن مـوارد     چرخيد؛ براي نمونـه مـي   برتري و تقدس زن (مادر) مي
بـه مـادر   مالكيـت  نسـب و   ،بينـي  بينـي يـاد كـرد: در ايـن جهـان      اين جهانهاي  ارزش
چندشـوهري امـري جاافتـاده بـود      ؛)30: 1384 سـتاري ؛ 438 :1387گشت (فريـزر   برمي

كرد، طبيعت چـون   هاي آهنگين مادرانه اذهان را آرام مي )؛ خنياي الاليي11: 1384 ستاري(
  چرخيد. ري ميشكارگ مدار برو زندگي  ،داد مادران نعمت مي

 اي اعتقـادي قـد   سـامانه  برابـرش  رسـيد و در بيني سرانجام به پايان خـود   اين جهان اما
هر  كه دربرابر اي گونه بهكرد؛  نهاد مي هايي ديگر را به جوامع انساني پيش برافراشت كه ارزش
بينـي خـود را    بيني، ارزش و هنجاري مربوط به جهـان  به آن جهان متعلقارزش و هنجاري 
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يافت نيروي مردانـه بـراي كشـاورزي و     مي اهميتچه  بيني نو، آن در اين جهان .عرضه كرد
مرد با تكيه بر نيروي خود برتري يافـت   ،جا در اين .داشت قلمرو و نبرد با دشمنان بود پاس

بيني بياوريم،  هاي باال را در اين جهان هاي مردانه نيرو گرفتند؛ اگر تقابل همان نمونه و ارزش
چندهمسـري جـا    ،جاي چندشوهري بهگشت؛  جا نسب به پدران برمي د گفت كه در اينباي

كـردن   ها تعبير به افسون و سحري شد كـه كـارش مسـخ    ) و خنياي الاليي34: همانافتاد (
 گزين جايجاي آن ذكر اسم اعظم و نيايش يزدان  بهكودكان و آدميان بود و  ماهيتدرون و 

جـاي   بـه )؛ مـدار زنـدگي هـم    22 - 21: 1392بخشـيد (هـانوي    شد كه به پهلوان نيرو مـي 
  ).12 - 11: همانطلبيد ( چرخيد كه نيرو و توان مردي را مي بر كشاورزي مي ،شكارگري

گر ستيزي بنيادين است كه در انديشه و باور انسان درگرفته بود و  ها نشان اين تقابل
جـاي اخالقيـات    بهكرد و اخالقياتي نو (هنجارهاي مردانه) را  ها را بازتعريف مي ارزش

كه مردانـه   ،بيني نو كرد. طبعاً با چيرگي تدريجي جهان كهن (هنجارهاي زنانه) عرضه مي
هاي زنانه به ضدارزش تبديل و بـا واژگـاني اهريمنـي توصـيف شـدند كـه        ارزش ،بود

 ها ازجملـه سـحر و جـادو باشـد     رسالت پادشاهان و پهلوانان بايد برانداختن آن ارزش
اي بود كه يك پهلوان با تكيـه بـر آن    ). هنر توان و شايستگي مردانه249 - 246: 1333(صفا 
اش دفاع كند و هنرمند پهلواني بود كـه بـا تكيـه بـر      هاي جهان مردانه توانست از ارزش مي

  راند. يها م نشست و ديوان و جادوان را به حاشيه همين نرمنشي بر اريكة قدرت مي
  

  تر جادو معناي كهن بهيافتي  ره .5
 )yâtû(ريشه و معناي اصيل واژة جادو پوشـيده مانـده اسـت. ايـن واژه در اوسـتايي يـاتو       

). جادو 229: 1371است (اوشيدري  )yâtûk() و در پهلوي ياتوك 14 ،1: ج 1377(پورداود 
 ،كنـيم؛ در ايـن كتـاب    اراده مـي اي را دارد كه امـروزه از آن   همان بار معنايي منفي اوستادر 

انـد   كنندگان آدمي شناسانده شده راه گمعنوان فريفتاران و  بهجادوان با ديوان و پريان آمده و 
برضد آن سخن رفته و پـرداختن بـدان از گناهـان     ،دليل همين به)؛ 13 ،1ج: 1377(پورداود 

و متون پهلـوي   اوستا). چنين معنايي كه براي جادو در 15: همانبزرگ شمرده شده است (
چون اين متـون در روزگـاري تـدوين     ؛دهندة معناي راستين واژه باشد نشانتواند  آمده نمي

  بيني مردانه بود. چيره بر اذهان جهان بينيِ اند كه جهان شده
شد كه به صفت برجستة اين  بيني زنانه چگونه تعريف مي راستي جادو در جهان بهكه  اين
آن قرار گيرد چندان  هنر در مقابليعني  ترين صفت مردانه، تا برجستهبيني تبديل شده  جهان
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ش در دست است ا آگاهي نداريم؛ زيرا همة تعريف و توصيفي كه از جادو و حوزة واژگاني
بينـي   بيني مردانه و متوني كه با اين جهان جهان راه ما از ،ديگر بياني بهانه دارند؛ دپرداختي مر
و ثغور اين واژه آگاهيم و روشن است كه در اين بازتعريف، جـادو   اند از حدود نوشته شده

توان با رويكرد ساختارشـكنانه   مي اين،وجود با اماشود؛  عنوان يك ضدارزش شناسانده مي به
  تر واژه دست يافت. معناي كهن بهبيش و كم

طبيعـي و راه اعمـال نفـوذ و سـرايت      فـوق مختاري جادو را فن تسخير قواي طبيعي و 
شـدند   دانـد كـه نيرومنـد و نيـروبخش دانسـته مـي       قدرت و كسب نيرو از موجوداتي مـي 

در روزگـار مادرشـاهي   » جـادو «توان گفـت كـه    ). با اين رويكرد مي177: 1368  (مختاري
تري را براي ساكنان يك  شده كه زندگي آسان معنايي مثبت داشته و به شگردهايي اطالق مي

بردن از اوراد و  بهرها بر بنياد شناخت و تعامل با طبيعت و كرد. اين شگرده قلمرو ممكن مي
(خداي جنگل، خداي باروري، خداي  خدايان گيتيكادعيه براي برقراري ارتباط با نيروها و 

بينـي   ) استوار بود. همين شـگردها در روزگـار برتـري جهـان    ... و ،درياها، خداي زيرزمين
 .آشـوبد  داشتند سامان جهان بشري را در هم ميپن هايي دانسته شدند كه مي مردشاهي نيرنگ

كار رفت؛ يعني همـة آن   معناي جادو دگرديسي يافت و با بار معنايي منفي به بعد به جا ازاين
كردند و با خود امنيتـي   كه روزگاري حكايت از پيوند نيرومند انسان و طبيعت مي ،شگردها

هايي بـدل شـدند كـه بايـد      هي به نيرنگبيني مردشا با نيروگرفتن جهان ،آوردند رواني را مي
  ها را با نيروي مردانه از ذهن و زبان و سامان زندگي دور انداخت. آن

ورزي  كه كار با آن متّكي بر نيروي مردانـه و آداب جنـگ   ،پهلوان نرمنش با گرز گاوسر
آرند تـا  دست  بهپراكند كه درپي آن بودند قدرت را  جادوان و نيروهايي اهريمني را مي ،بود

شـوند   راه با همان شگردها و اخالقياتي كه اكنون به جـادو تعبيـر مـي    بيني خود را هم جهان
هـاي   توان در سراسر بخـش  بيني را مي حاكم كنند. اين ستيز هميشگي و اين تقابل دو جهان

 ايـران را  ملـي گيري روايت  گمان نگارنده بنياد شكل بهكه  اي گونه به ؛ديد شاهنامهاي  اسطوره
از ايـن منظـر    اكضـح داستان فريـدون و   فقطجا  دهد كه در اين نيز همين ستيز تشكيل مي

  شود. بررسيده مي
  

  اكضحبيني در تقابل فريدون با  ستيز دو جهان .6
شاهي را در خود دارد. او جادوپرست است و  هاي زن پادشاهي است كه همة نشانه اكضح

گيرد و با  ) و ايران را فرومي47 ،1: ج 1386(فردوسي نشيند  با نيرنگ و بند بر تخت پدر مي
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كوشـد تـا جهـان را     دورراندن هنر مـي   به) و 75: همانآورد ( هاي خود را برمي طلسم كاخ
بلكـه   ،شاهنامهتنها از  شاهي نه بيني زن به جهان اكضح). انتساب 77: همانجادوستان كند (

» سيسـتان «تسمية  وجهدر بيان  سيستان تاريخشود؛ براي نمونه  برداشت مي نيزاز متون ديگر 
  كند كه براي اين بحث سودمند است: اشاره مي اكضح بارةاي در به نكته

جا مهمان بود به نزديك گرشاسب و عـادت   ايناك ضحسيستان ازبهر آن گويند كه اما 
. ... شراب با زنان خوردي و بدان روزگار سراي زنان را شبستان گفتنـدي   كهاو آن بود 

جا  گفت: شبستان خواهم تا آن ،مست گشت، او را ياد آمد عادت خويشاك ضحچون 
جـا سيوسـتان اسـت نـه      تر خورم؛ گرشاسب عادت او دانسته بـود، گفـت ايـن    خوش

جا  مرد را گفتندي بدان روزگار و سيستان بدان گويند كه هميشه آن مرد ويسشبستان، و 
جا را سيستان گوينـد   ازآن اين پس...  جا بگذرد مرد باشند و مردي مرد بايد تا آن مردانِ

  ).65 - 64: 1381 سيستان تاريخ(

راندنـد و   از او حكـم مـي   پـيش او زماني تاج بر سر نهاد كـه پادشـاهاني پيشـدادي    
ها و مفاهيم را نهاده بودند. ايـن پادشـاهان پديدآورنـدگان هنـر      ها و دانش نخستين آيين

بودند و رسالتي كه داشتند اين بود تا عرصه را بر ديوان و گرگساران تنـگ كننـد. طبـق    
اي در آشكاركردن هنر دسـتي داشـتند و    گونه هريك از اين پادشاهان به شاهنامهگزارش 

يـن سـخن آن اسـت كـه هـر پادشـاهي       رويـة ديگـر ا   .آراستند سامان جهان را با آن مي
جاي جادويشان بنشـاند   بهكوشيد تا جادوان را بيرون كند و نظم نويني را  خود مي نوبة به

  گفتند. كه بدان هنر مي
ازهمه به آراستن جهان و پديدآمدن هنرهاي نو  بيشازميان پادشاهان پيشدادي جمشيد 
اقـدامي هـم پنجـاه سـال درنـگ كـرد تـا        از هر  پسبراي زندگي بهتر آدميان اقدام كرد و 

جهانيان بدان هنر نو خوگير شوند. او براي تعيين جايگاه هر فرد و ايجاد نظمي پايـدار در  
عنوان آخرين راز و هنري كـه آشـكارا كـرد     بههايي طبقاتي را هم پديد آورد و  جامعه اليه

از  همه هنـر از او پـس   اين). پيداآمدن 43، 1: ج 1386انداختن كشتي بر آب بود (فردوسي 
  دارد: اي وامي راني، سرانجام او را به چنين داوري صد سال پادشاهي و كام سي

 كه جز خويشتن را ندانم جهـان    مهـان  خـورده  سالچنين گفت با 
 چو من نامور تخت شاهي نديد   هنر در جهان از مـن آمـد پديـد   

 خواسـتم  كجـا  گيتي است چنان   خـوبي مـن آراسـتم    بـه جهان را 
  )45: همان(
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 ،كه ديديم چنان همخواست آراست و  كه خود مي گونه آناو سامان جهان را  ،يبتتر بدين
كشيد. اين آرايش نـو در   اي بود كه اين آرايش نو را در سامان جهان بر دوش مي واژه» هنر«

بينـي   از خاستگاهي مردانه برآمده بـود و جهـان   هم يروادامة كارهاي شاهان پيشين بود كه 
  كرد. مردانه را تمثيل مي

بودنـد و   نيـز اين شاهان در كنار آشـكاراكردن هنرهـا در سـتيزي هميشـگي بـا ديـوان       
در يك برهـة زمـاني بخـت     امادادند؛  نمي قدرت را بدانانگرفتن  دست بهروي اجازة  هيچ به

هـاي   را به شاهي ايران فراخواندند. با چيرگي او ارزش اكضحگردد كه  گاه برمي ايرانيان آن
  گردند: جاي هنرها حاكم مي بهشاهي (جادو)  جهان زن

ــاري دراز    سراسر زمانـه بـدو گشـت بـاز     ـــرين روزگ ــد ب  برآم
ـــگان گپرا   نهــان گشــت كــردار فرزانگــان  ــام ديوان ـــده شــد ك  ن

 آشــكارا گزنـــد ،نهــان راستـــي   جادويي ارجمنـد  ،هنر خوار شد
 به نيكي نبودي سخن جز به راز   شده بر بدي دسـت ديـوان دراز  

  )55: همان(

مجبـور بـه آمـوختن جـادويي و      ،بودند اكضحكه بندي دستان  نيز،خواهران جمشيد 
  اخالق اهريمني شده بودند:

 و بدخويــي  كـژي بياموختشـان    بپروردشــــان از ره جادويـــــي
 جز از كشتن و غارت و سوختن   بــدآموختنندانســت خــود جــز 

  )همان(

ريشـه   هب  جهباتوو در اين يك هزاره، جادو و جادوگران بر هنر و هنرمندان چيره شدند 
توان گفت كـه   و نيز تقابل آن با جادو مي ،كند كه جهان مردانه را توصيف مي، و معناي هنر

چنين شوم و  نيزدليل  همين بهشاهي بوده و  بيني زن معناي بازگشت جهان بهاك ضحچيرگي 
بينـي   كرد كه بـا چيرگـي دوبـارة جهـان    تصور توان  اهريمني توصيف شده است. اكنون مي

محقـق  مردان (چيرگي هنر) جادو به چه سرنوشتي دچار آيد. اين كار بـا برآمـدن فريـدون    
ق نيـك و هـوش   راه با اخال شود كه خداوند هنرها (توان جسمي و شايستگي مردانه هم مي

اك ضحگونه به  او را اينشخصيت هاي مردانة  گزار ويژگي و خردمندي) بود و موبد خواب
  دهد: گزارش مي
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ــان   چنو [فريدون] زايد از مادر پرهنـر  ــارور   بس ـــود ب ـــي شـ  درخت
 كمر جويد و تاج و تخـت و كـاله     مـاه   بـه  به مردي رسد، بركشد سر

رز    بــه گـــردن بــرآرد ز پــوالد گـــرز   به باال شود چون يكـي سـرو بـ 
ــاوروي  ــرزة گ ــر ســرت گ ــد ب  ببنــددت و آرد از ايــوان بــه كــوي   زن

  )61: همان(
او را چنـين بـه    نيـز آيـد، خـواهران جمشـيد     درمـي  اكضـح گاه كه فريدون به كاخ  آن

  ستايند: مي  هنرمندي
 نه زين پايگـاه از هنـر بهـره داشـت       چنين زهره داشـت   كيننديديم كس 

ـــدي!    اك] آمـدي [ضـح  او  كش انديشة گاه ــاه او آمــ  و گـــرش آرزو جـ
  )76 :همان(

  پرسد: ارنواز از فريدون مي ،درادامه
 كه ويران كني تنبل و جادويي؟   بدو گفت: شاه آفريدون تـويي 

  )77: همان(
در داستان از طلسمي . بينيم هم مياك ضحتقابل هنر و جادو را در ورود فريدون به ايوان 

هـا و   است؛ اگر اسم اعظـم خداونـد بـراي تقـديس مكـان     اك ضحياد شده كه بر ايوان كاخ 
شاهي طلسـم اسـت كـه چنـين      بيني زن رود، در جهان كار مي ها به ها از جاي دوركردن آسيب
شـده  نفرين و شوم دانسـته   هو طبعاً بداشته جادوگون ماهيتي  ،دليل همين بهيابد؛  كاركردي مي

گرفتن گرز گران  دست بهاست. فريدون براي برانداختن كامل جادويي بايد آن طلسم را هم با 
  كنندة طلسم) پايين بكشد: باطلبردن از نيروي مردانه) و نيز ذكر اسم اعظم ( بهره(

 برنـوردد زمـين   تو گفتـي همـي     گرز برداشت از پيش زيـن  گران
 آفـرين را بخوانـد   فريدون جهان   كس از روزبانان بـه در برنمانـد  

 سرش بĤسمان برفرازيـده بــود     سازيده بـود  اكضحطلسمي كه 
 دار ديـد  نـام جهـان   بهكه آن جز    فريـدون ز بـاال فــرود آوريــد   

  )75: همان(
اي  چنين از بربادرفتن بنـد و نيرنـگ (واژه   ،دهند مي اكضحكه خبر فريدون را به  زماني

  رانند: معنايي جادو) سخن ميديگر در حوزة 
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 همه بند و نيرنگ تو كرد پست   بيامد به تخت كيـي برنشسـت  
  )79: همان(

البتـه بـا   . بيني مردانه سـر بـرآورد   سامان جهان بار دگر عوض شد و جهان ،ترتيب بدين
 و هرامان خود ادامه دادند  هاي بي ديوان از پاي ننشستند، بلكه به تازش ،اكضحشدن  بندي

ردهـا  از آن نب سيسـتان  تـاريخ  افتادنـد كـه گـزارش    بار هم پهلوانان نرمنش بـا آنـان درمـي   
  گفته است: هاي پيش تداوم تقابل دهندة  نشان

پهلوان سام نريمان بـود و فريـادرس او بـود و جهـان او را      به روزگار نوذر هم جهان
بگرفتـه بـود و   صافي كرد تا باز كه افراسياب بيرون آمـد و دوازده سـال شـهر ايـران     

 عجـز  بهشهر يله كرد و برفت  كردند تا ايران ها همي نريمان و پسرش، سام، برو تاختن
پهلوان سام بود و پسرش، دستان، عالم به مـردي آبـاد    ... و به روزگار طهماسب جهان

داشت تا باز افراسياب بيرون آمد و ايران بگرفت و مردمان ايـران بـه زينهـار دسـتان     
...  ها كرد و افراسياب را بتاختند و جهان بـĤرام كـرد   ن برفت ... و مرديآمدند تا دستا

  ).53: 1381 سيستان تاريخ(

بـه اطـراف و    بندهشـن كـه طبـق    ،ديوان در روزگار فريدون به بعد توانستند در جـايي 
كه ، جا به قلمرو روشني ) و از آن26 - 13: 1377گرد آيند (بهار  ،هاي زمين تعبير شده گوشه
  بتازند كه بايد آن را در جستاري ديگر دنبال كرد. ،شود خوانده ميايران 
  

  هنر و آيين مهري .7
بينـي   و پيشازرتشتي است كه بـراي چنـدين هـزاره جهـان     ،آيين مهري آييني كهن، رازآميز

دليـل نبـود شـواهد و منـابع كـافي       بـه مردمان را در بخش وسيعي از جهان شكل داده بود. 
دست آمده اين اسـت كـه بـراي     بهچه امروزه  براي آن تعيين نمود. آنتوان سرآغازي را  نمي

بسته شده » ميتاني«و » هيتي«اي كه بين دو قوم  نامه از خداي مهر (ميثره) در صلح بار نخستين
نزاعـي ديرينـه    از پسكه يادي رفته است. جايگاه اين دو قوم باستاني در آسياي صغير بوده 

چـون خـداي بـرين     نامه، در پايان آن، خداي مهر را هـم  صلح صلح را آزمودند. پردازندگان
بان صـلح دو قـوم باشـد. زمـان انعقـاد ايـن        عنوان شاهد آوردند تا نگاه بهپيمان و وفاداري 

  ).15 :1383وِرمازِرن گردد ( ازميالد برمي پيشنامه به هزار و چهارصد سال  صلح
تـوان   سـان نيـز نمـي    همان بهتوان زمان پيدايي اين دين را تعيين كرد،  كه نمي  گونه همان

چه روشن است اين است كه ايـزد مهـر در هنـد و ايـران      مكان پيدايي آن را حدس زد؛ آن
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 ةسـرود  چنـين  هـم  و ،وداهـا  ،هندوان مقدسبوده است. ستايش اين ايزد در كتاب  مقدس
 وايرانيهنـد  الهياتدر  يزدا يناست كه ا ييواال يگاهجا يايگو اوستااو در  نام به »يشتمهر«

 از هنـدوايراني  آيـينِ  اين كه گفت توان مي فقط پس). بعد به 139: 1381 ي(رض است داشته
 همـة  طبعـاً  و بوده روا حكم يرانيانبر ذهن و زبان ا نيست روشن ما بر اكنون كه روزگاراني

 بنيادهايجهان و انسان پاسخ گفته بوده است.  ينشو آفر الهيات دربارة را مردم هاي پرسش
چنان مانـد   از برآمدن كيش زرتشتي نيز هم پس حتيدليل پايايي و مانايي  بهبيني مهري  جهان

  كه اين بحث را بايد در مجالي ديگر بيان كرد.
جا او را  همهوري است و آ ميثره) ايزد بركت و پيمان و مهرباني و جنگ ـ ايزد مهر (ميترا

اند و تا آن دوستان را به پيروزي  بينيم كه در راه خير به مبارزه برخاسته گر پهلواناني مي ياري
دنيا آمد تا با تاريكي بجنگد و روشني  به). او 35: 1383وِرمازِرن نشيند ( از پاي نمي ،نرساند

كن آخته و مـرداف  صدگره و صدتيغه و نيك« »مهريشت«و بركت را ارمغان آورد. گرز او در 
و  اسـت  نيـز ). ايـزد مهـر اژدهـاكش    119: 1378(سـركاراتي  » هاست و پيروزمندترين زين

)؛ در همـان جاي مانده است ( بههايي از اژدهاكشي او با گرز در آيين مهرپرستي غربي  نشانه
افكنـد تـا    اي تير مي سوي صخره بهكشي تصوير شده كه  صورت كمان بهها، مهر  نگاره سنگ
ــان در آن آب ــاي نه ــان را از تشــنگي و   ه ــد و مردم ــال خشــكرا جــاري كن ــد  يس برهان

توان گفت كه ايزد مهر هنرمندي بود كه از هنر پهلواني خود براي  مي ،)؛ بنابراين240  :همان(
  رانش ديوان و استقرار نيكي و آوردن نعمت بهره برد.

الگـويي   ،درنورديده بوداي كه آيين مهري گسترة ايران را  درافتادن مهر با اژدها در دوره
سو كند و همان نبـردي را كـه او بـا     مهري خود را با آن سازگار و هم دست داد تا پهلوانِ به

دانيم كه آن بخش از زندگي پهلوانان ارزشِ  اژدها آزمود پهلوان با جادوان زميني بيازمايد. مي
شـد   پنداشـته مـي   مقـدس شدن را داشت كه شـبيه كـردار ايـزدان بـود و      نقليادماندن و  به

 ،دادنـد  اي انجـام مـي   شاهان اسطوره حتي)؛ پس رفتارهايي كه پهلوانان و 559: 1377  (بهار
تـوان   مي ،). بنابراين29 - 28: همانورزيدند ( كردارهايي خدايي بودند كه ايزدان مي ،دراصل

ارچوب قرار هنخستين نبرد يك پهلوان با اژدها در همين چ منزلة به اكضحنبرد فريدون را با 
همانند مهـر از   ،)89 ،1ج : 1386بر كيش مهري بود (فردوسي  شاهنامهكه بنابر  ،داد. فريدون

بخـش اسـت و    گرز گاوسر براي برانداختن جادو بهره برد كه سـالحي خجسـته و فيـروزي   
دست  بهو گشتاسپ رسيده است و در آينده نيز  خسرو يكاز او به شهرياراني ديگر چون  پس

). 380 :1378موعود خواهد رسيد تا با آن دروغ را از جهان برافكنـد (سـركاراتي   سوشيانت 
بـاني از   گرز در اساطير ايران گرز بزرگـي اسـت كـه ايـزد مهـر دارد و در نگـاه      نمونة  پيش
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). 1391(قـائمي  جويـد   مـي و سركوب شر از آن ياري  ،از داد و پيمان داري پاسآفريدگان، 
برد و كار آبادكردن جهان را در  را از بين مي يسال خشكدويي و همانند مهر، جا ،فريدون نيز
گيرد. بهـار تصـريح دارد كـه شخصـيت فريـدون برگرفتـه از خـداي هنـدوايراني          پيش مي

). اعمال پهلواني او نيـز  39 - 38: 1377ايندراست كه بعدها جاي خود را به مهر سپرد (بهار 
ريـزد كـه    را براي پهلواني پي مي سنتيرسد و  مانند گرزش به گرشاسپ و ديگر شاهان مي

محاكات نبـرد مهـر    اكضح). بنابراين، نبرد او با همانيابد ( در روزگار اسالمي هم دوام مي
گـذاري خـود قـرار     را روز تـاج  »مهـر  روز« ،فريدون به شكرانة اين پيروزي ؛است با اژدها

جشـن مهرگـان    ،بع مختلفجهت نيست كه در منا ). بي89، 1: ج 1386دهد (فردوسي  مي
شانزدهم روز است از مهرمـاه و  «به فريدون نسبت داده شده است؛ ازجمله بيروني گويد: 

كه معـروف اسـت بـه     نامش مهر و اندر اين روز افريدون ظفر يافت بر بيوراسب جادو آن
اند بر كردار آنچ از پس نوروز بـود  همه جشن ،؛ و روزها كه سپس مهرگان استاكضح «

  ).255 - 254: 1367بيروني  ابوريحان(
چنان پايـه و   ،شاهي و مردشاهي بيني زن دو جهان بين درترتيب، اين تقابل بنيادين  بدين

هـا و   كـه بتوانـد ارزش   ايـن   بـراي هـاي زيـادي را درنورديـد و     اي گرفت كـه گسـتره   مايه
و » هنـر «خدمت گرفـت كـه دو واژة    بهبيني را بيان كند واژگاني را  هاي هر جهان ضدارزش

 سو اين بهبخشي از بار اين تقابل را بر دوش كشيدند و آن را از روزگار مهرپرستي » جادو«
  با خود آوردند.

چنـين   اي و حماسي و هم هاي اسطوره كردن و بازسرودن روايت نقل و نوشتن و ترجمه
يعنـي دورة اقتـدار دو آيـين     ،از مهرپرسـتي  پـس ها به اين روايات در روزگـارانِ   اقبال توده

 تجليكه ، و نيز پردازش انسان آرماني ،بر يكتاپرستي هم بودند مبتنيكه ، زرتشتي و اسالمي
چنـين   و هـم  ،بينـيم  يك پهلوان دورة پدرشاهي مـي  مثابة بهرستم  شخصيتتر در  آن را بيش

 حتـي بيني مهري تواند بود كه  هاي اسالمي دليلي بر رسوخ جهان دوام اين الگو در اندرزنامه
اند در نهان و نهـاد مردمـان    هاي يكتاپرستي بر ذهن و زبان مردم چيره هايي كه آيين در دوره

  اند. جا خوش كرده
  

  گيري نتيجه .8
بينـي   هـاي جهـان   دالّـي بـوده كـه ارزش   ، زبان فارسي پديـد آمـده   كه در  زماني ازواژة هنر 

لول اصلي و نخستين اين دال توان جسماني و نيـروي  كرده است. مد مردشاهي را تمثيل مي



 1396، پاييز و زمستان سوم، شمارة هشتمسال ، نامة ادب پارسي كهن   36

 

هم معناهـاي   بار هراين واژه سه بار ديگر هم دگرديسي معنايي پذيرفت و  اما ،پهلواني بود
اين واژه جادو قرار داشت كه با ديگر  درمقابلكار برد.  بيني به همان جهان خدمت  بهتازه را 

شاهي  بيني زن هاي خاص جهان و طلسم) ارزش ،، افسون واژگان حوزة معنايي خود (نيرنگ
  كردند. را تمثيل مي

يك تقابل سادة واژگاني نيست، بلكه حكايت از سـتيزي عميـق    فقطتقابل هنر و جادو 
اي نيرومنـد را سـاخته كـه     مايـه  بينيِ يادشـده درگرفتـه و از آن بـن    كند كه بين دو جهان مي

فراهم آورده كه جستار حاضر ستيز يادشده اي را  هاي اسطوره زيرساخت بسياري از روايت
وري نـژاده بـود   آ دست داده است. فريـدون جنـگ   به اكضحرا براساس داستان فريدون و 

رفت و توانسـت بـا    اكضحهاي اخالقي كه با پيروي از ايزد مهر به نبرد  آراسته به فضيلت
جادوي اوبارنـده نجـات    اين شرّرا براندازد و مردمان را از  اكضحهنر خود رسم جادوييِ 

نمـايش   بـه دار را  با اين ديد تقابلي ديـرين و ريشـه   اكضحدهد. بازخواني داستان فريدن و 
  بيني بشر وجود داشته است. گذارد كه در جهان مي
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