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  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، نامة ادب پارسي كهن
  88 -  67، صص 1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال 


  بررسي تطبيقي ايزد باد با رستم و سهراب


  *ابوالقاسم رادفر


  **سامان قاسمي فيروزآبادي


  چكيده
كه از گوهر نور  ااهورامزديكي آفرينش : ما در اساطير ايران با دو آفرينش مواجهيم


ايـزد فضـا،   ( يايـزد وا  .است و دوم آفرينش اهريمن كه از گـوهر تـاريكي اسـت   
است كه هر دو گوهر روشني و تـاريكي را در خـود     چهره دو يايزد) و باد ،مكان
 ،در ايـن مقالـه  . و خـرد خبيـث برتـر اسـت    و از هر دو آفرينش خرد مقدس  ددار
ـ  ،سـپس  شـود؛  بررسي مياجمال  بهباد   ايزد نشـان داده   شـاهنامه منـدرجات   ةبرپاي
انـد و از   و حاصـل آميـزش نـور و تـاريكي    واي شود كه پهلوانان از گوهر ايزد  مي


و ) پـرديس نـور  (هـاي اهـورايي    نماد سـرزمين  منزلة هردو كشور ايران و توران به
نمـاد پهلـواني    مثابـة  شخصيت رستم بـه  ،ادامهدر. ند برتر) دوزخ تاريكي(اهريمني 
كـه   رسيم مي به اين نتيجه تا شباهت او با ايزد باد نشان داده شود و شود مي بررسي


  .سهراب نماد گرايش ظلماني ايزد باد است
  .، پهلواني، رستم، سهراب، نور، تاريكييوا :ها كليدواژه


  
  مقدمه. 1


كه از گوهر نور اسـت و   اهورامزدايكي آفرينش : ما در اساطير ايران با دو آفرينش مواجهيم
 سـركاراتي، ( هزار سال اسـت  هنُعمر كيهان . دوم آفرينش اهريمن كه از گوهر تاريكي است


روز  اسـت و همـواره نـيم    اهـورامزدا هزار سال نخست به كام مطلق  سهكه ) 98 -  96 :1378
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گونـه كـه اهـورامزدا آن را     آن ،و جهان در كمال ازلـي خـويش   )44 :1380 ،بندهش( است
ظلمت بر جهـان حـاكم    .هزار سال دوم به كام مطلق اهريمن است سه. آفريد، ايستاده است


 ،هزار سال سـوم  سه. شود  است و كيهان از صورت ازلي خويش دور و به ويراني كشيده مي
روز است  شبان 365نيمي روشن و نيمي تاريك «دوران آميزش اين دو گوهر است كه سال 


  .)37 :همان( »و هر دو آفرينش براي نبرد در او روايي يافتند
هـر دو آفـرينش رقيـب را     ،در خـود  ،شناسي ما با ايزدي مواجهيم كـه  اما در اين كيهان


يعني  .)48 -  47 :همان( »چه آن را كه سپندمينو آفريد و نيز آن را كه اهريمن«كند   تحمل مي
كران جاي   هرمزد در فرازپايه در روشني بي« .گوهر اين ايزد آميزشي از نور و تاريكي است


ميان ايشان تهيگي است كه واي اسـت كـه   . كران  پايه در تاريكي بي اهريمن در ژرفدارد و 
  .)33 :همان( »رو بدو استآميزش دو ني


  
  ايزد برتر :يوا. 2


اين . شود، يكي از خدايان برين ايران باستان است  هر ميصورت مادي باد ظا كه به ،ايزد واي
گر كه در ادبيات مزديسنا صورت ارزشـي   يكي سازنده و ديگري ويران: داردايزد دو چهره 


اسـت كـه      آمـده   در) اَستويهاد( و واي بد) رام( مجزاي واي نيك ةصورت دو چهر يافته و به
 يـك شخصـيت   ،در ابتـدا  ،اين دو شخصـيت . شود ميالبته فقط واي نيك است كه ستايش 


است كه يكي نيـك و     شده  از اين دونيمه، تعبير اخالقي نمي است و   بوده )چهره  دو(نيمه  دو
دو نيمـة مكمـل و   . است   گر بوده يكي سازنده و ديگري ويران بلكه صرفاً ،باشد دديگري ب
يكـي زنـدگي    ؛ترسـناك يكي حامي و ديگري  ؛يكي مبارك است و ديگري شوم: ناسازگار


يكـي آغـاز   و  ؛سـتاند   دهد و ديگري مـي   يكي بركت مي ؛آورد مي بخشد و ديگري مرگ  مي
برنـد و در    بـه پـيش مـي    ،أمـان تو  اما سير هستي را هردو، ،بخشد  كند و ديگري پايان مي  مي


درنتيجه وايو نفس خدا و  «: آورده است )G. Widengran(گرن  ويدنكه  و چنان اختيار دارند
واسطه   بي نيزاما مرگ  .)38 :1377 گرن، ويدن(» دنياست ةروي محرككاينات است و اصل ني


را  ن،نخسـتين انسـا   ،ستويهاد، ايزد مـرگ اسـت كـه كيـومرث    كه واي بد، اَ چنان ؛از اوست
كه اين دو چهره مفهوم اخالقي  پيش از آن. زند  كشد و نخستين مرگ را در جهان رقم مي  مي


و  كردند  ديگر را تكميل مي در عين ناسازگاري، يك ،ند بلكهديگر در جدال نبود با يك بيابند،
بـر زنـدگي و مـرگ    « بودند كـه  شدههر دو چهره در يك شخصيت پيچيده و مرموز جمع 


  .)104 :1375 دوشن گيمن،(» اعتنا بود  بختي و بدبختي مردم بي چيره و نسبت به خوش
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كـه سـعي    رغـم ايـن    به ،ادبيات مزديسنادر بودن اين ايزد چنان اساسي است كه  چهره دو
گر اين  ويران ةتوان چهر  نمي ،شوندلواي اهورامزداي بزرگ جمع  درتمام ايزدان  است شده


امـا كـار بـه    . اسـت    بودن او در اين ادبيات نيز حفـظ شـده   چهره و دو گرفتايزد را ناديده 
برتري و تفـوق ايـن ايـزد و    . از هر دو آفرينش برتر است يايزد وا. شود  جا ختم نمي همين


  :دهاك  جويد و هم اژي  جاست كه هم اهورامزدا از او ياري مي تأثير او در روند هستي تا آن
چنين گفته  اهورامزدا پس از ستايش او ،)146 /2 :1377، ها يشت( 3 ةفقر رام يشتدر 
از او درخواست اين كاميابي را به من ده اي اندرواي زبردست كه من آفرينش خـرد  « :است


  .»را) سپنت مينو(اما نه آفرينش خرد مقدس  ،را درهم شكنم) انگره مينو(خبيث 
خواهد كـه هفـت     ستايد و از او اين كاميابي را مي  دهاك نيز اندرواي را مي  اژي ،درادامه


  .كشور را از مردم تهي كند
دهاك او  كه اژي اين ،رود  دهاك نمي  پذيرد و به كام اژي  هرمزد را مي ةخواست يچه وااگر
 ةهمـين نيمـ  . سياه و اهريمني اين ايزد است ةجويد به اميد نيم  ستايد و از او ياري مي  را مي


بخشـي و نفـوذ فرمـان و     منـدي و بركـت    آوري و توان علت رزم چه به اگر ،را يوا اهريمنيِ
ها كـه در جهـان ايـزدان نيـز بـه       فقط در ميان انسان نه ،ش ايزدي مورد نياز استا وايير كام


كند كه همواره بايـد در برخـورد بـا او جانـب       گر تبديل مي شخصيتي ترسناك و گاه ويران
وضـوح   است كه بـه    توضيحي آمده) Aogamadaeča(در ائوگمدئچه . احتياط را نگاه داشت


  :دهد  اين ايزد نشان مي ةبرابر اراد  درغايت ناگزيري انسان را 
توان دوري گزيد؛ فقـط از    كند مي  اي خروشان محافظت مي  از آن راهي كه از آن رودخانه


از آن راهي كه توسط اژدهـا بـه بزرگـي گـاو نـر      . رحم هرگز گريزي نباشد  راه وايوي بي
رحـم    كشـد و بـي    آدميان را ميبلعد و   شود، اژدهايي كه مردان و اسبان را مي  محافظت مي


از . رحم است كه هرگز از آن گريـزي نيسـت    توان گريخت؛ فقط راه وايوي بي  است، مي
رحـم    توان دوري گزيد؛ فقط راه وايوي بي  پايد مي  رنگ مي آن راهي كه آن را خرسي سياه
كـه بـا يـك    پايد، راهزنـي    از آن راهي كه آن را راهزني مي. است كه از آن گريزي نيست


رحـم    توان دوري گزيد؛ فقـط راه وايـوي بـي     مي ،رحم است  كشد و بي  ضربه آدمي را مي
از آن راهــي كــه تحــت فرمانــدهي ســپاهي مجهــز بــه . اســت كــه از آن گريــزي نباشــد


تـوان گريخـت؛ فقـط راه آن وايـوي       مـي  ،هاست، سپاهي كه در كمين نشسته اسـت   ارابه
  .)142 :1387 زنر،(يز نباشد رحم است كه هرگز از آن گر  بي


  .رساند  ياري مي يو دروغ نيز به درك قدرت و برتري وا »اشه«توجه به تقابل 
راستي  صرفاً) معادل اشه در ادبيات سنسكريت( »رته«كند كه  بيان مي) H. Lüders( لودرز
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اجـرام آسـماني و رفتـار     درگويي است كه  علت نيروي جادويي راست دروغ است و به غير
لفظـي   ،علت  همين به ،رته خود داراي نيرويي كيهاني و جادويي است و. گذارد  انساني اثر مي


شـود    صـورت نـور متجلـي مـي     رته به. شود  ساده در دهان انسان تبديل به نيرويي جهاني مي
  .)243 -  242 :1375 دوشن گيمن،(كند   ر ميكه اشه فضاهاي بزرگ را با نور پ  طور همان


گرفته تا پيروي از بنيان دروغ در جهان، نيـز   دروغ اما دروغ در معناي عام خود، از كالم
  :بينيم كه  در داستان مشي و مشيانه مي. داراي قدرت و نيروي خاص خود است


اهريمن نخستين شادي  ..."اهريمن آفريد آب و زمين و گياه و ديگر چيز را" :ايشان گفتند
شدند ) پيرو دروغ =( گويي هر دو دروند دان دروغب دست آورد اين بود كه ايشان بهرا كه از 


روز خورش گياهان بود و خـود را بـه    سيايشان را . و روانشان تا تن پسين به دوزخ است
بـه بـزي   ) بيابـان  شـكارگاه، صـحرا،   =( پس از سي روز به بشگرد. پوششي از گياه نهفتند


آرامش من از "مشيانه گفت كه ...  ان شير پستان او را مكيدندسپيدموي فراز آمدند و به ده
اكنون مرا آرامش دزديـده از آن اسـت كـه    . گونه را نخورده بودم آن بود كه من آن شير آب


خورش را بدزديدنـد   ةگويي دوم نيز ديوان را زور برآمد و مز از آن دروغ ."... شير خوردم
  .)82 -  81: 1380 ،بندهش( صد بهر يك بهر ماند كه از يك  چنان آن


مندنـد و جـادوگران و ديوپرسـتان از آن بهـره       نيروهاي تـاريكي از قـدرت دروغ بهـره   
در  يايزد وا. جويند  مندند و مزديسنان به آن توسل مي  ايزدان از قدرت راستي بهره. گيرند  مي


موجودي برتـر از  ها برخوردار است و همين نكته او را به   اين نيرو يذات خويش از هردو
  .است   هر دو آفرينش بدل كرده


به واي نيك و واي بد در ادبيـات مزديسـنا    يايزد وا   ةبايد توجه كرد كه تقسيم دو چهر
به اين معنا نيست كه واي نيك از گوهر نور است و واي بد از گوهر تاريكي، بلكـه هـردو   


و واي بد حـامي آفـرينش   اما واي نيك حامي آفرينش مقدس است  ،گوهري دوگانه دارند
شود كه حتي در ادبيات  اين برتري باعث مي. دو از دو آفرينش برترند هر حال، اين باخبيث؛ 


مزديسنا واي نيك خودمختاري خود را حفظ كند و اگرچه از آفـرينش مقـدس حمايـت و    
خـواهيم   ،درادامـه . شـود   كند، همواره برتري خود را بر هردو آفرينش يادآور مي  پاسباني مي


  .ديد كه پهلوانان در جهان حماسه نيز وضعي مشابه دارند
  


  پهلوانان از گوهر بادند. 3
ـ    ةواي نيكو جام است كه   آمده بندهشدر  رنـگ   بـس  ةزرين، سـيمين، گوهرنشـان و الغون
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بردن و  ميان بودن از پس دشمنان و پتياره را از رونده زيرا فراز. ارتشتاري است ةپوشيد كه جام
  .)48 -  47 :همان( كردن خويشكاري اوست را پاسباني آفرينش


سـان   هم يذات پهلوان را با ايزد وا ،واقع در ،اين گوهر. است يگوهر ايزد واپهلوان از 
پس پهلوان نيز بايد از جمع دو گوهر متضاد پديد آيد و هر دو آفرينش را در خـود  . كند  مي


يابـد كـه اسـتواري      مـي  يمهارناپذير چـون ايـزد وا  مانند و   قدرتي بي ،عوض در. كند حفظ
اسـت و     بسـته وابـه حمايـت پهلـوان     ،كه نماد نظم كيهـاني اسـت   ،هاي تخت سلطنت  پايه


ازسوي ديگر اگر گرايش بـه گـوهر تـاريكي بيابـد، ارمغـاني جـز مـرگ و ويرانـي بـراي          
نوراني دارد و نه در ميـان  هاي   وردي نه در ميان بودههماهاي اهورايي ندارد و هيچ  سرزمين


  .موجودات ظلماني
است،   آورده  »ملي ايران ةبنيان اساطيري حماس« ةطور كه بهمن سركاراتي در مقال همان
يكي تضـاد و تقابـل دو    :اي استوار است  دو بنيان اسطوره ةهاي حماسي ايران برپاي  داستان


هـزار سـال    سـه بن روشني و تاريكي و دوم طول عمر محدود جهان كه در جهان حماسه 
از زمـان كيـومرث تـا پايـان      ،نخسـت  ةهزار. شود  ساله تقسيم مي هزار ةاست و به سه دور


ژپادشـاهي ضـحاك اسـت،    كـه دوران د  ،دوم   ةهـزار  ؛اهورايي است   ةدوران جمشيد، هزار
شـود و بـا عـروج      كه از پادشاهي فريـدون آغـاز مـي    ،سوم   ةهزارو  ؛اهريمني است   ةهزار


در ايـن هـزاره، ايـران    . اخـتالط و آميـزش دو گـوهر اسـت       ةيابد، هزار  كيخسرو پايان مي
رزمين اهريمنـي و نمـاد تـاريكي اسـت     سرزمين اهورايي و نماد روشني است و توران س


جز نام، نشـاني از وجـود مسـتقل     ،نخست   ةدر دو هزارما . )112 -  70 :1378 تي،اسركار(
 شـاهنامه پهلوانان نامي . كنند  ند كه خود پهلواني ميا اين شاهان. بينيم  پهلوان و پهلواني نمي


گوهر دوران اختالط اسـت كـه    ،ديگر  عبارت به. نهند  سوم پا به ميدان مي   ةهمگي در هزار
و در  ؛دوم، تـاريكي    ةهزار روشني حاكم است؛ درنخست،    ةدر هزار. موجد پهلواني است


پهلواني بـا  . گيرد  آميزند، شخصيت پهلوان شكل مي  كه اين دو گوهر درهم مي ،سوم   ةهزار
  :شود  اين سخن سام نريمان خطاب به منوچهر آغاز مي


 ه آرام بنشــين و رامــش گــزين  ـبــ   نـزمير هنديـه شمشيـتي بشسوـچ
 گماز و بزمبست و ا  تو را جاي تخت   ت رزمـنوبت ماسهـن پس همــاز اي


  )38 -  37 يت، ب163 /1 :1386فردوسي، (
  :يابد و پس از مرگ افراسياب با اين سخن كيخسرو پايان مي
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن


ــه م   خــاك تيــره نمانــدپيــيبــه گيتــي ــد   ك ــرا برنخوان ــين م ــر نگ  ه
ــي    هـــا در نيـــام آوريـــدشـــما تيـــغ ــر آي ــد  نب ــام آوري ــير ج  شمش


  )2512 -  2511 يتب ،331/ 4: همان(


 ةحماسي براي مقايسـ  ةپس بهترين نمون؛ پهلوان رستم است نماد پهلواني در ايران جهان
  .تواند باشد  كسي جز شخص رستم پيلتن نمي يشخصيت پهلوان با ايزد وا


  
  رستم تجسم حماسي ايزد باد. 4


ايرانيان از موبدان گرفته تا سـام و  شود،   مي ،دختر مهراب كابلي ،كه زال عاشق رودابه زماني
 آن ةبلكـه از ثمـر   ،اصل نگراني از ايـن ازدواج نيسـت  . شوند  شخص منوچهرشاه نگران مي


بينيم كه مثالً گفته شـود چـون مهـراب بـددين اسـت،        نمي شاهنامهجاي   هيچما در . است
 ،نـد زال و رودابـه و  جا نگراني از فرز بلكه همه ،وصلت با او در آيين ما گناه يا اشتباه است


  :است پيونداين  ةنتيجاز واقع،   در
  :پسندش نيامد و با خود انديشيد به سام رسيد ،بر عشق او به رودابه مبني ،زال ةكه نام آنپس از 


ــويم آري و كامــت رواســت ــر گ ــت     وگ ــدانچت هواسـ ــرداز دل را بـ  بپـ
ــ ــرغـاز اي ــرورده ون م ــآپ  ؟نــژاد،چــه گــويي ،دـونه برآيـــچگــ   وزادـن دي


  )665 -  664 يتب ،208/ 1 :همان(


  :دو گوهر متضاد فريدون و ضحاك استشدن  و جمععلت آميختن  اين نگراني به
ــ    دو گوهر چو آب و چـو آتـش بـه هـم ـ ــد از بـ ــرآميختن باشــ ــتمبــ  ن ســ
ــمار ــه روز شـ ــد بـ ــه باشـ ــا كـ  فريــــدون و ضــــحاك را كــــارزار     همانـ


  )672 -  671 يتب ،209: همان(


مند است كه   داند كه فرزندي كه از زال و رودابه زاده شود از چنان نيرويي بهره  ميو منوچهر 
كه همانـا نـژاد تـاريكي     ،زحمات منوچهر را بر باد دهد و دشمن او راهمة  ،تنه  يك ،تواند  مي


  :نهايت نگراني است  اين وصلت در ةحق، از ثمر به ،؛ لذا اوكنداست، دوباره نيرومند 
 روزگـار  ،كه بر ما شـود زيـن، دژم    ردان شـهريارـبخـ چنين گفـت بـا


 دم به راي و بـه جنـگ  ـبرون آوري  چو ايران ز چنگـال شـير و پلنـگ
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة ادب پارسي كهن


 الـده گـردد همـ  ــرافگنـال سـهم  عشـق زالبـرنبايد كـه بـر خيـره
 امـــ ز از نيـغ تيـ ـي تيـ ـد يكـرآيـب  دخت مهراب وز پـور سـامازنچ
 ؟ا بـود ـو تريـاك بـا زهـر همتـ    ـچ  ر ما بـودـگوهه ازـو َنــسه يكــب
 ده گـردد سـرش  ـد آگنـت بـز گف  وي مــادرشـرد ســـگــر تــاب گيــا


 جـر تـاج و گنـ  ـردد مگـدو بازگـب  آشـوب و رنـجر ايران پرـكند شه
  )850 -  844 يتب ،221: همان(


مهراب كابلي از نوادگان . حجم نگراني حاصل از تركيب دو گوهر مشهود است ،وضوح به
نمـاد   ،ايراني، سپيدموي و روشـن زادة  پهلوانضحاك ماردوش است و از گوهر تاريكي؛ زال، 


اگرچه در ظاهر با لحنـي   كند، خطاب ميزال  به كه سام ،»پرورده مرغ«صفت . روشني است
  .آسماني و اهورايي زال دارد ةنشان از چهر» ديوزاد«در برابر  ،تحقيرآميز همراه است


كه گرايش او به كدام سـمت خواهـد    اين تركيب بسيار نيرومند خواهد بود و اين ةنتيج
زحمات منوچهر را در رانـدن تـاريكي    همة ،تنه  يك ،رفت، معلوم نيست؛ پس ممكن است


جـاي  . تـاريكي را بازگردانـد   ةو سـلط  ،آشوب و رنـج كنـد  از  باد دهد، شهر ايران را پر  بر
  .كردن نيست گونه خطر هيچ


زال چنان مصرانه عاشق است كـه سـام و منـوچهر را بـر سـر دوراهـي        ،ازسوي ديگر
شـماران شـوند و راز ايـن      دامان سـتاره  به دستكه هردو  ماند جز اين  اي نمي  چاره. گذارد  مي


  :شماران به سام چنين است  ستارهپاسخ . آميزش و عاقبت آن را از آسمان بجويند
ــ ــ ـاز اي ــي ژي ــد پيل  ه مــردي ميــان ـبيايــد ببنــدد بــ    انـن دو هنرمن


ـ     آرد بــه تيــغانــدرجهــاني بــه پــاي  پشـت ميـغ   رنهد تخـت شـاه از ب
 بــه روي زمــين برنمانــد مغــاك     خـــاكپـــي بدســـگاالن زردببـــ


ــدران ــه مازن ــد ن ــار مان ــه سگس ــران    ن ــرز گ ــه گ ــويد ب ــين را بش  زم
ــه خــواب ــدرب ــدان  ببنـــدد در جنـــگ و راه گزنـــد    آرد ســر دردمن


ــد ــان را اميـ ــد ايرانيـ ــدو باشـ ــد   بـ ــرام و نويـ ــوان را خـ  از او پهلـ
 پلنــگ جنگــيبمالــد بــرو روي    اي كـو چمانـد بـه جنـگپي بـاره


ــه هنگــام اوي ــ  خنــك پادشــاهي ك ــه ب ــام اوي ـزمان ــرد ن ــاهي ب  ه ش
  )685 -  678 يتب ،209: همان(
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن


  :گويند منوچهر مي بجواو در 
 نــامگــوي بــرمنش زايــد و نيــك  از اين دخت مهـراب وز پـور سـام
ــر ــيار مـ ــدگانيش بسـ ــود زنـ  همش زهره باشـد همـش زور و فـر     بـ
ــال    همش برز باشد همش تيـغ و يـال ــد هم ــزمش نباش ــه ب ــه رزم و ب  ب


ــك    او كنـــد مـــوي تـــرةكجـــا بـــار ــود خش ــمش ــر ه  رزم او را جگ
ــمرد     بـــر تـــرگ او نگـــذردعقـــاب از ــس نش ــه ك ــان را ب ــران جه  س


ــي ــرزيكـ ــدبـ ــود فرّمنـ ــاال بـ ــم     بـ ــه خ ــرد ب ــير گي ــه ش ــد هم  كمن
 هــوا را بــه شمشــير گريــان كنــد      بــر آتــش يكــي گــور بريــان كنــد


ــود     شـــهرياران بـــودةبســـتكمـــر ــواران بـ ــاه سـ ــران پنـ ــه ايـ  بـ
  )1215 -  1208 يتب ،246 :همان(


بخـش سـخن     فقـط تنهـا قسـمت آرام    ،هردو گروه آشكار اسـت  ةگفتمانند او در   برتري بي
پنـاه ايـران    شـهرياران و  ةگرايش به روشني خواهد داشـت و كمربسـت   اين كودكجاست كه  آن


ثيرگـذاري ايـن   أامـا شـدت ت   ،كنـد   ميوارونه كلي  گيري داستان را به  جهت اين نكته. خواهد بود
ـ   مـي . رفت  گمان ميموجود آينده در روند هستي همان است كه  تنـه تمـام نيروهـاي     يـك  دتوان
تواند تمام قـدرت تـاريكي را نـابود و نـور را بـر        روشني را براند و تاريكي را غلبه بخشد و مي


آور   تواند پيغام  بيان ديگر، اين وجود برين، بر زندگي و مرگ چيره است و مي به. كندجهان حاكم 
بستگي  ،ديگر  عبارت به. شودل كند و حامي كدام گوهر يبستگي دارد به كدام سو م .يك باشدهر


  .اين است نيروي برتر پهلوان كه منشأ در گوهر ايزد باد دارد. دارد كه واي نيك باشد يا بد
هاي پيشـين    سوم است، از ابتدا تفاوتي آشكار را با تجربه ةكه بازتاب هزار ،اين وجود تازه


تا باال و ديـدار   گرفته ،پذير نيست  مدد سيمرغ امكان  بهكه جز  ،زادن او ةاز نحو .كند  نمايان مي
كـردن و غيـره    خـوردن و رشـد   شـير و  ،د مرد و زنكه شگفت اندرو مانده ب ،او در زمان تولد


زادن  ةشـكافند، يـادآور شـيو     كه پهلوي رودابه را مـي  ،زادن رستم ةنحو. اي پيشين ندارد  نمونه
 ،ايندره، ايزد جنگاور وداهـا . گذارد  شكافد و پا به جهان مي  اهريمن است كه پهلوي مادر را مي


 ،حقيقتدر ،شايد بتوان گفت اين عمل اهريمن .)48 :1385بهار، ( آيد  دنيا مي گونه به  نيز همين
ه در دوقلـوي  اسـت كـ   ،، ايزد همراه و همكار ايندره در ادبيات ودايييزادن وا ةشيو ةبازماند


اما در وجـود  . اهورامزدا و اهريمن، به اهريمن واگذار شده است تا وجود اهورامزدا منزه بماند
  .كه روايت حماسي ايزد باد است، باقي مانده است ،رستم
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة ادب پارسي كهن


نخستين نبردي كه  .بايد ديد كه آيا در ميدان عمل نيز آن برتري ايزد باد را شاهديم يا نه
كـه او را بـراي    ،افراسـياب تـوراني  . شـود در دوران كيقبـاد اسـت     رستم در آن حاضر مـي 


  :كند  بيند، چنين وصف مي  بار مي نخستين
 به جنگ اندرون زور و آهنـگ مـن    تو داني كه شاهي دل و چنـگ مـن


ــدر يكــي پ  ــه دســت وي ان ــ  امهشــب ـ ــرينش پـ ــهوزآن آفــ  ام ر انديشــ
 درنگ و راي نه هوش و نه دانش نه  يكــي پيلــتن ديــدم و شــيرچنگ


 همش غار و هم كوه و هم راه پست  سـتمكـرگعنان را سـپرده بـدان
ــد ــال سيص ــه گوپ ــا ك ــزار همان  دارگـــرزبـــر آن تـــارك يزدنـــد  ه


ــرآورده  انــدآهــنش كــردهكــه ازتــو گفتــي ــش ب ــنگ و ز روي ــدز س  ان
...   


 كــه بــا او ســپاه تــو را پــاي نيســت  راي نيسـتشجز از آشـتي جسـتن  
  )82 -  73 يتب ،350 :همان(


  
  گر و نابخرد پهلوان ويران نيمة. 5


كـه نمـاد    ،از زبـان افراسـياب  . جاست كه قدرت همواره يك روي نابخرد نيز دارد خطر آن
  :خوانيم خطاب به اغريرث مي ،اريك قدرت استروي ت


 كه جاي خرد نيست و هنگام هش   بفرمودمــت كــاين بــدان را بكــش
 نبايــد بــه جنــگ انــدرون آبــروي   جـويجنـگبه دانش نباشـد سـر


ــپرد ــرد نس ــي خ ــرد جنگ ــر م  كه هرگز نياميخـت كـين بـا خـرد       س
  )530 -  528 يتب ،321 :همان(


كـه كـاوس    زمـاني  .انـد  يكي ديگر از نمادهاي اين روي نابخرد قدرت، ديوان مازنـدران 
  :شدن پيك كاوس پذيره برايفرستد، شاه مازندران  آوري نزد شاه مازندران مي يامپ


 ازيشان هنـر خواسـت كايـد پديـد       لشــكر تنــي چنــد را برگزيــدز
ــت ــين گف ــيچن ــامروز مردانگ ــوانگي    ك ــوان ز ديـ ــرد نتـ ــدا كـ  جـ


  )639 -  638 يتب ،47/ 2: همان(


اصلي شخصيت ديوان و افرادي چون افراسياب است، نيمي  ةاگر اين روي نابخرد وجه
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  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سومسال ، نامة ادب پارسي كهن


 »گردان  هفترستم و «فردوسي در آغاز داستان  الًمث ؛دهد از وجود پهلوانان را نيز تشكيل مي
  :سرايد چنين مي


 شــير كــه ناگــه برآويخــت بــا نــره   دليــردمــرســرايندهچــه گفــت آن
ــي     كه گـر نـام مـردي بجـويي همـي ــويي هم ــدي بش ــغ هن  رخ تي


كه پيش آيـدت روز ننـگ و نبـرد      ت پرهيـــز كـــردز بـــدها نبايـــد 
 هــم از تــو نگــردد بــه پرهيــز بــاز   فــراززمانــه چــو آمــد بــه تنگــي


ــمرد    چو همره كني جنـگ را بـا خـرد ــاوران نشـ ــرت ز جنگـ  دليـ
 ند انـدر اسـت  پهاي نيكو به سخن   خرد را و دين را رهي ديگر اسـت


  )6 -  1 يتب ،103 :همان(


اي سراسـر اهريمنـي بـه     اين همان روي نابخرد و مهارناپذير قدرت است كه گاه چهره
  :شنويم رستم مي بارةدر ،در خوان پنجم ،بان همانند وصفي كه از كشت ؛دهد رستم مي


ــه   مردي چو ديوي سـياه:بدو گفت ــاله  پلنگين ــن ك ــن از آه  جوش
 گر اژدها خفته در جوشن استو   همه دشت سرتاسر آهرمن اسـت


  )439 -  438 يتب ،33 :همان(


ند آنان كـه بـا   ا اين وجود برتر گرايش به ايران يافته است و دشمنان ايران ،از خوش حادثه
منـد اسـت كـه حتـي       از چنان اختيـاري بهـره   ،اينوجود  با. كنند  گر او برخورد مي ويران ةچهر


حتي شاه ايران هم بايد بدانـد   ،ديگر  عبارت به. خود اوست ةوفاداري او به شاه ايران نيز به اراد
  .نظر بگيرد مد ،شا در عين فرودستي ،رستم است و همواره بايد برتري او را بخش  كه تاج


پـس از   ،ورود  مـي رسد به درگـاه كـاوس     شدن سياوش به رستم مي كه خبر كشته زماني
  :همه عزيز كاوس است هاي بسيار، سودابه را كه اين  سرزنش


 ز تخت بزرگيش در خون كشيد   ز پرده به گيسوش بيرون كشـيد
ــر تخــت    خنجر به دو نيمه كردش به راهبه  شــاه كــاوسنجنبيــد ب


  )61 -  60 يتب ،383 :همان(


زمين صلح و آباداني بـه   است و براي ايران   تيز تيغي كه افراسياب را درمانده كرده ةاين لب
نگاهي كند، كاوس بايد كه بر تخـت نجنبـد    سوي شاه ايران نيم ارمغان آورده است، گاه كه به


  .شد »سهرابرستم و «شود كه در داستان   همان مياال   و







 77   يروزآباديف يقاسم سامان و رادفر ابوالقاسم


  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة ادب پارسي كهن


فرسـتد و رسـتم در رسـيدن بـه       در اين داستان، زماني كه كاوس گيو را پي رسـتم مـي  
  :شود و  كند، كاوس خشمگين مي  خدمت سلطان سستي مي
 گاه شرم از دو ديده بشستپس آن   به گيـو از نخسـتيكي بانگ برزد


 ؟كند سست و پيچـد ز پيمـان مـن      كه رستم كه باشـد كـه فرمـان مـن
ــر ــنوبگي ــر دار ك ــده ب ــر زن  ســخنبــا مــن مگــردان او نيــزوز   بب


  )343 -  341 يتب ،146 :همان(


را بـه   ينيـازي و پادشـاهي و آفـرينش برتـر وا     جاست كه رستم خودمختاري و بي اين
  :گذارد نمايش مي


 بخـش  تـاج  نزشـيراو  ــ  گفـت ــ منم   رخشاندر آمد به،به در شد به خشم
 ؟توس كيست ؟چرا دست يازد به من   ؟شاه كاوس كيسـت؟خشم آوردچه


 نگين گرز و مغفـر كـاله مـن اسـت       زمين بنده و رخـش گـاه مـن اسـت
...      


ــازو   نـــداســـر نيـــزه و تيـــغ يـــار مـــن ــنيدو ب ــهريار م ــداو دل ش  ن
ــه آزاد زادم ــده،كـ ــن بنـ ــه مـ ــد   امنـ ــي بنــــ ــدهة يكــــ  ام آفريننــــ


  )360 -  355 يتب ،147: همان(


كـه كـاوس    چـرا  ،داننـد   خرد مي  و جالب است كه همگان كاوس را در اين مقابله بي
حـال  . راندن رستم، برآوردن گرد از ايران است. نياز از او  نيازمند رستم است و رستم بي


جـواب  سو   فرستد و از آن  كاوس از اين سو پشيمان است و پهلوانان را دنبال رستم مي
  :رستم اين است


 اكــرس و بــم او تــرا دارم از خشــچ   چه كاوس پيشم چـه يـك مشـت خـاك
  )393 يتب ،150 :همان(


و  ،واهش ايرانيـان نه خ ،گرداند نه پشيماني شاه است چه رستم را بازمي آن ،درنهايت هم
يـن سـخن   ا .سـت اعتنا بختي و بدبختي مردم بي خوش در برابر يچراكه وا ؛نه ويراني ايران


  :گرداند ميگودرز است كه رستم را باز


ــران لشــكر گمــانهركــه شــ  ايـن زمـان  رنـد  بهـا   به ديگر سخن  و دلي
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 رازبـهد اين گفته هركس يهمي گو  ده شـد سـرفرازنكزين تـرك ترسـ  
...   
ــد    هـا بخوانـدبر اين داسـتانرستمبه ــره بمان ــار خي ــتن در آن ك  تهم


ــدو گفــت ــم:ب ــد دل ــيم ياب ــر ب ــلم    اگ ــم بگس ــد دل ــه باش  نخــواهم ك
ــاه    ديـد راهايـناز آن ننگ برگشت و ــاوس ش ــدار ك ــه دي ــد ب ــه آي  ك


  )406 -  396 يتب ،150 :همان(
  
  )واي بد( اهريمني ايزد باد ةچهر ؛سهراب. 6


 داستانحال، گرايش اهريمني او را در . ما گرايش اهورايي ايزد باد را در وجود رستم ديديم
  .بينيم  سهراب مي چشم آب پر


چه كسي اسـت   ،حال. رود  بر طبق برنامه پيش مي چيز همه ،از ابتدا تا انتهاي اين داستان
البته خواهيم ديد كه فقط يـك  . رسد شخص اهريمن باشد  نظر مي به ؟كند  ريزي مي  كه برنامه


هاي اهريمن را نقش   نقشه همةدهد كه   رخ مي ،خامي سهراب سبب به ،نشده بيني  پيشاتفاق 
بـه   .پذير نيست  او نيز از گوهر باد است و چندان تحكم !سهراب است ديگر. كند  بر آب مي


 شاهنامهروايت اين داستان را در  .مختار است  كه ذات او خود چرا ؛كند  اختيار خود رفتار مي
  .ريزي كرده است    برنامهچيز را دستي فراتر  همهگيريم تا ببينيم كه انگار   پي مي


در پس . »د دلش ساز نخچير كردغمي ب« شود كه روزي رستم چنين آغاز مي اينداستان 
كنـد و    ده كبـاب مـي  يخ كشـ سـي كند و گوري را بر درختي به   شكار مينزديكي شهر توران 


خـوان شـير را    كه در هفـت  را، رخش .دهد  آسوده از روزگار، دل به خواب مي ،خورد و  مي
  :، چند سوار تركجويد  ميو در كشتن اژدها با رستم شركت  دكش  مي


 يك از رخش جستند بهرهرهمي   هرــه شــگرفتند و بردند پويان ب
  )21 يتب ،120 :همان(


زده پـي او را تـا شـهر     خشـمگين و غـم   ،بينـد  شود و رخش را نمي كه بيدار مي ،رستم
خوانـد و قـول يـافتن     به مهمـاني مـي  شود و  او را پذيره ميشاه سمنگان . گيرد سمنگان مي


  :كه رستم خوابيده است هنگامي. دهد ميبه او رخش را 
 شباهنگ بـر چـرخ گـردان بگشـت      شب درگذشـتتيرهچو يك بهره از
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ــه راز ــه ب ــد نهفت ــتن آم ــخن گف ــاز     س ــد بـ ــرم كردنـ ــه نـ  در خوابگـ
ـ  ــد     دسـتبـهرده شـمعي معنبـريكي ب ــان بيام ــت  خرام ــالين مس ــه ب  ب
ــس ــپ ــاهب ــي م ــدر يك  چو خورشيد تابان پر از رنگ و بوي   رويرده ان


ــد ــان و دو گيســو كمن ــرو كم ــد        دو اب ــرو بلن ــردار س ــه ك ــاال ب ــه ب  ب
 تو گفتـي كـه بهـره نـدارد ز خـاك        روانش خرد بـود و تـن جـان پـاك
ــد ــره مان ــيردل خي ــتم ش ــر   از او رس ــر او ب ــد جهــانب ــرين را بخوان  آف


  )59 -  53 يتب ،122 :همان(


  :گويد به بالين رستم آمده است و مي ،پنهاني ،اين تهمينه است كه شبانه
 ي داســتانت بســي همــشــنيدم   كســيكــردار افســانه از هرهبــ
...     


 بدين شهر كـرد ايـزد آبشـخورت      بـرتو يـال وتـفبجستم همـي ك 
ــ ــرارايت ــواهي م ــر بخ ــون گ  مـاهي مـرا  نبيند جـز ايـن مـرغ و       م كن


 امخـــرد را ز بهـــر هـــوا كشـــته   امبـر تـو چنـين گشـتهكيكي آن
ــي     ديگــر كــه از تــو مگــر كردگــارو ــاند يك ــونش ــار پ ــدر كن  رم ان


 سپهرش دهد بهـر كيـوان و هـور      زورمگر چون تو باشد به مردي و
ــاي آورم      جـاي آورمبـهديگر كه اسـپتهس ــر پ ــه زي ــمنگان هم  س


  )78 -  65 يتب ،122 :همان(


  .شود  ن ميراگاه رخش را از شاه سمنگان گرفته راهي اي  شود و صبح  رستم با او انباز مي
روايات  ةبا مقايس ،»يكي داستان است پر آب چشم«نام  اباي   مطلق در مقاله جالل خالقي


چه مـا   داستان رستم و سهراب، نشان داده است كه صورت كهن اين داستان با آن گوناگون
شـدن   نقش تهمينه در دزديـده  ،اوالً. گيري داشته است  هاي چشم بينيم تفاوت  مي شاهنامهدر 


يعني در اصل داستان ايـن   ،آمده است شاهنامهشدن او بيش از آن است كه در  رخش و پيدا
 ،خويش بكشـاند و خـود اوسـت كـه    سوي  كه رخش را دزديده تا رستم را به تهمينه است


 برابـر  در ،رخـش را يـافتن  رود و بـه او    ان، به استقبال رستم ميهنگام ورود رستم به سمنگ
كه وجودش عمالً به وجود رخـش بـاز بسـته     ،دهد و رستم  وعده ميفرزندي از او، داشتن 
  .پذيرد  ناچار مي ، بهاست
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تهمينه انسان نيست بلكه پـري اسـت و پـري زنـي اسـت اهريمنـي كـه يكـي از          ،ثانياً
كـس يـاراي    جاكـه هـيچ   آن از ،واقـع  در. او فريفتن پهلوانان استاي   اسطوره كهنهاي   نقش


رسد كه تنها راه اين اسـت    بردن او را ندارد، اهريمن به اين نتيجه مي بين مقابله با پهلوان و از
بايد تا حريف او شود و نقشه اين است كه يك ) گوهر او هم(كه كسي از پشت خود پهلوان 


. بستري با خود كنـد و از او فرزنـدي آورد   و را مجبور به همبا دزديدن اسب پهلوان، ا ،پري
بزرگ خواهد شد و روزي به فرمان اهـريمن راه   ،پرورد، به دور از پدر  جادو ةزاد  پهلواناين 


 ةشود و نقش  دست پهلوان كشته مي به ،سرانجام ،ولي ؛را يافته بكشد خواهد افتاد تا پدر خود
  .)83: 1372مطلق،  خالقي( شود  اهريمن نقش بر آب مي


دوم و سـوم   دليلاصول داستان در  ،داستان تغيير بسياري يافته است شاهنامهاگرچه در 
 ،خواهـد و   او پسـري از رسـتم مـي   : رستم حفظ شـده اسـت   نزدشدن  تهمينه براي پذيرفته


ران و عنوان پادشاهان اخت به ،اين تركيب كيوان و هور. گرداند  رخش را به او بازمي ،عوض در
  .اين پسر است ةمعناي گوهر دوگانه و بادگون هم به ،اباختران


 .نـد ك مـي توجه به نقش كهن پريان در ادبيات ايران باستان نيز به درك اين قصـه يـاري   
ايزدان عالم اسفل بودند كه با آب و زمين و البته بـاروري و زايـش ارتبـاط     ،واقع در ،يانپر


 ،ايـن گـروه از ايـزدان    .)122 :1387 زنـر، ( گويد  هي ميج بارةگونه كه زنر در همان ؛داشتند
 ،ند، با گسترش ثنويت مزديسـنا ا شدهزاده   جوهر تاريكيشان كه از   علت سرشت فرودينه به


آفـرينش بيابنـد، بـه     منفـي و ضـد   كلـي معنـاي اخالقـي    كه باعث شد نيروهاي تاريكي به
  ).26 -  1 :1378 سركاراتي،( سركردگي اهريمن از انجمن ايزدان رانده شدند


. شـود   مـي كلي دگرگون  به »رستم و سهراب«داستان معناي  ،با اين طرحي كه ريخته شد
بلكه با واي بد مواجهيم در برابر واي  ،ديگر ما با پسري كه جوياي پدر است مواجه نيستيم


بودنـد، كيكـاوس و   دو از اين ايزد مدد جسته دهاك هر  طور كه اهورامزدا و اژي  همان. نيكو
كننـد    اما اگر اين دو به هم بپيوندند آفرينش برتري را ايجاد مي. كنند  افراسياب نيز چنين مي


  :گيرد و نه افراسياب را و به قول سهراب  كه نه كاوس را به پشيزي مي
 نبايــد بــه گيتــي يكــي تــاجور     چو رستم پـدر باشـد و مـن پسـر


  )124 يتب ،127 /2 :1386فردوسي، (


گرفته اسـت و  خود حمايت  درجاست كه واي نيكو آفرينش مقدس را  اقبالي آن خوش
  .زروان كبير سرنوشت عالم را به كام هرمزد پايان بخشيده است
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پـس  . كنـد  ييـد مـي  أبا تمام تحوالت داسـتان، مباحـث فـوق را ت    ،نيز شاهنامهروايت 
يا همان ( عينه رستمي ديگر به ،شود ميكه سهراب متولد  زماني. شاهنامهبرگرديم به روايت 


  :است) ايزد باد
ــو     ه مـاه بگذشـت بـر دخـت شـاهنچو  ــد چ ــودك آم ــدهيكــي ك ــاه تابن  م


ــتن رســتم اســت ــي گــو پيل ــو گفت  گر سام شير است و گر نيرم اسـت و   ت
ــرد     چو خندان شد و چهره شـاداب كـرد ــهراب كـ ــه سـ ــام تهمينـ  ورا نـ


 بــرش چــون بــر رســتم زال بــود       بـودسالچو يكماهه شد همچو يك
 بــه پــنجم دل تيــر و چوگــان گرفــت   سـاز مـردان گرفـتساله شدچو سه
 كـــه يارســـت بـــا او نبـــرد آزمـــود   ن زمين كـس نبـودآساله شد زچو ده


  )101 -  96 يتب ،125 :همان(


از او گويـد و   پرسد و تهمينه از رستم بـرايش مـي   از مادر ميرا نژاد خود  ،زمان  اين  در
  كه چرا ؛خواهد كه اين راز را با كسي نگويد مي


 كشــان ســتي ســرافراز گــردنهشــد   نزيـن نشـانـونپدر گر شناسـد ك 
 دل مــادرت گــردد از درد ريــش     شچو داند بخواندت نزديك خـوي 


  )115 -  114 يتب ،126 :همان(


  :گويد اما سهراب در جواب مي
ــاوران ــان جنگ ــن ز ترك ــون م  كـــران لشـــكري بـــيآورم فـــراز  كن


ــاوس راب ــاه كــ ــزم از گــ ــ    رانگيــ ــران ببـ ــوس را رّز ايـ ــي تـ  م پـ
ــانم  به رستم دهم تاج و تخـت و كـاله ــاه  نش ــر گ ــاوسش ب ــاه ك  ش


ــاه روي    جـوياز ايران به توران شوم جنگ ــا ش ــدراب ــه روي ان  آرم ب
ــاب    گيـــرم ســـر تخـــت افراســـيابب ــذارم از آفتـ ــزه بگـ ــر نيـ  سـ


 نبايــد بــه گيتــي يكــي تــاجور       باشـد و مـن پسـرچو رستم پـدر
  )124 -  119 يتب :همان(


را اين از سهراب خواسته بـود گـوهر خـويش      از  پيشكه  ،تهمينهجاست كه  جالب اين
ايـن   ،واقع در .كند با اين سخن مخالفتي نميآشكار نكند مبادا كه پدر نزد خويشش بخواند، 
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تر آن اسـت   جالب. كشدبسهراب قرار است به ايران لشكر . اهريمن است ةدقيقاً همان برنام
ورد او ندارد، از اين موضوع هماكه خود هدف بعدي سهراب است و پهلواني  ،كه افراسياب
ديگـري از   ةكـه چهـر   ،افراسـياب . دهـد  كند و به سهراب لشكر و خواسته مـي  پشتيباني مي


ـ  . دانـد  ر رسـتم و چيرگـي تـاريكي بـر نـور مـي      اهريمن است، سهراب را تنها ابزار غلبه ب
  .ياري خواست تا هفت كشور را از انسان تهي كند يدهاك از وا گونه كه اژي همان


 مهــر جــان و گهــر دانكــه بنــدد بــ   ردر را نبايـــد كـــه دانـــد پـــســـپ
 جـوي  جنـگ گمـان   بـي ودبتهمتن   دو بـه رويهـرآرنـداندرچو روي


 شود كشته بر دسـت ايـن شـيرمرد      خــوردمگــر كــان دالور گــو ســال
 جهــان پــيش كــاوس تنــگ آوريــم   نگ آوريـمچچو بي رستم ايران به


  )140 -  137 يتب ،128 :همان(


قدر كه وجود رسـتم بـه ايـران بركـت      همان. است) استويهاد( واي بد، همان ايزد مرگ
رقيب  رستم بيطور كه  بار خواهد بود و همان آورد، يورش سهراب اگر مهار نشود، مرگ مي


  :زدني است است، برتري سهراب بر پهلوانان ايران نيز مثال
ــت ــان را ببسـ ــر دالور ميـ  تيزتــگ برنشســت ة يكــي بــار    هجيـ


 براسـپش نديــديم چنـدان بــه پــاي     آزمـايجنـگبشد پـيش سـهراب
 گر آيـد ز بينـي سـوي مغـز بـوي        جـويكه بر هم زند ديدگان جنـگ


 ن بازوي اندر شگفتآبرش مانده ز   برگرفـتكه سهرابش از پشت زين
  )266 -  263 يت، ب138 :همان(


سـهراب بـه ايـران     ةعلت است كـه وقتـي خبـر حملـ       همين  به. دانند همگان اين را مي
مند از چنـان    ايزد مرگ در راه است و بهره ؛بازند  پهلوانان خود را مي همةرسد، كاوس و   مي


در  .شـنويم   اين را ما بارها از زبان كسان مـي . در خطر استقدرتي كه تمام حيات اهورايي 
  :رساند آمده است  سهراب را مي ةنويسد و خبر حمل  اي كه گژدهم به كاوس مي  نامه


ــين    شـــهريار انـــدريناگـــر دم زنـــد ــازد كمـ ــپاه و نسـ ــد سـ  نرانـ
...      


ــه فرّ ــران هم ــراز اي ــه گي ــي رفت  جهــان از ســر تــيغش آشــفته گيــر   ه
  )273 -  271 يتب ،138 :همان(
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  :گويد ميبه رستم  كهرخش  چوپانمقايسه كنيد با سخن 
 بر اين بر تو خواهي جهان كرد راست   مــر ايــن را بــر و بــوم ايــران بهاســت


  )122 يت، ب336/ 1 :همان(


  .رستم مواجهيم ةتا مشخص شود كه دقيقاً با وارون
برده  نامداند كه پهلوان  گمان مي بياو . نداردبراي رزم رستم شتاب زيادي برخالف همه، 
  :نيست ،سهراب ،كسي جز پسر او


 بخنديــد از آن كــار و خيــره بمانــد   تهمتن چـو بشـنيد و نامـه بخوانـد
ــد ــه مانن ــانةك ــرد از مه ــام گ ــان     س ــدر جه ــد ان ــد آم ــواري پدي  س


ــگفت ــد ش ــن نباش ــان اي  ز تركان چنـين يـاد نتـوان گرفـت       از آزادگ
ــودكي    سـمنگان يكـيمن از دخـت شـاه ــد او كـ ــر دارم و باشـ  پسـ


 هنگــام جنــگ بــهتــوان بــاز كــردن    هنوز آن گرامـي ندانـد كـه چنـگ
ــتاده ــيام زرفرسـ ــوهر بسـ ــادر     و گـ ــوي م ــهاس ــي  و ب ــت كس  دس


 بســي برنيايــد كــه گــردد بلنــد       چنين پاسـخ آمـد كـه آن ارجمنـد
 جـوي  گمـان زود پرخـاش  بيشود   همي مي خـورد بـا لـب شـيربوي


  )320 -  313 يتب ،143/ 2 :همان(


  :گويد مي و در پاسخ شتاب گيونشيند  خوردن مي  پس سه روز رستم به مي
 كه با ما نشـورد كـس انـدر زمـين       بدو گفت رستم كه منديش از ايـن


  )336 يت، ب145 :همان(


رستم همـواره  . اين ابراز برتري رستم به كاوس در چنين داستاني بسيار جالب است
كه واي بـد   ،پنداري اينك. اما تاكنون در سخن ابراز كهتري كرده است ،برتر بوده است


جوي در رستم نيز بيـدار شـده    نهد، آن خوي برتري در شخصيتي مستقل پا به ميدان مي
اما كيكاوس نادان و هراسان در اين لحظه فراموش كرده است كه با ايـزدي برتـر   . است


  :در گفتار است
ــاز   بردنــد پيشــش نمــازوچــو رفتنــد ــداد ايــچ ب  برآشــفت و پاســخ ن


 گاه شرم از دو ديده بشستپس آن  يكي بانگ برزد به گيـو از نخسـت
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 ؟كند سست و پيچـد ز پيمـان مـن      كه رستم كه باشـد كـه فرمـان مـن
ــر ــنوبگي ــر دار ك ــده ب ــر زن  ســخنبــا مــن مگــردان وز او نيــز   بب


  )343 -  340 يتب ،146 :همان(


نظم كيهاني است و  ةكنند شاه حافظ حيات و برقرار. سنجانه است پاسخ رستم بسيار نكته
زدن ايـن نظـم و    هـم  مندترينشان، واي بـد، همـواره در كـار بـر     آفرين و قدرت ديوان مرگ


وردي بـراي  هماواي بد حمله آورده است و هيچ  ،اينك. اند بازآوردن كيهان به هرج و مرج
 موردهمواره  ،براي حفظ آفرينش مقدس ،اين ايزد برتر. اال واي نيكو ،تصور نيست قابلاو 


  :سپ. و حتي شخص هرمزد بوده است ،ايزدان ،ها نياز انسان
ــهريار ــا شـ ــتن برآشـــفت بـ  كه چندين مـدار آتـش انـدر كنـار       تهمـ
 خـور اسـت   اندرتو را شهرياري نه    همه كـارت از يكـدگر بتّـر اسـت


ــر دار ــده ب  برآشــوب و بــدخواه را خــوار كــن   كــنتــو ســهراب را زن
  )352 -  350 يت، ب146 :همان(


را نيز روشن  يديگر ةخواهم نكت مي ،كه به رويارويي رستم و سهراب برسيم پيش از آن
 ؛قدرت نيز گوهر است. چيز گوهر است حتي صفات و اعراض همه ،در جهان اسطوره. كنم


ذات خويش است  بهگوهري مادي و قائم . است  نكردهكسب آن را او . صفت پهلوان نيست
پهلوان يـك  . شود ميناين گوهر تركيب و تجزيه هم . استيافته  تبلور كه در وجود پهلوان


. ورد دارد يا كل سپاه نيز حريف او نخواهد بودهمايا يك تن  ،در سپاه مخالف ،تن است و
يـك در وجـود    هـر . يابـد  نمـي  شود و ازديـاد  كه نيروي پهلوانان سپاه با هم تركيب نمي چرا


يابـد يـا    آويزد؛ يا برتري مـي  خويش گوهري دارد از جنس قدرت كه با حريف خود درمي
تر باشد، از كل  تك افراد سپاه مخالف بيش اگر قدرت يك پهلوان از تك. خورد شكست مي
 .يما هگردان ديد  هفتداستان جمله در اين را در مورد رستم بارها و از .تر است سپاه هم بيش


 ،چون رستمي در ايران ضرورت وجود هم علل يكي از. بينيم اكنون در مورد سهراب هم مي
  .اي است بيني اسطوره براي دفع شر انيران، همين جهان


آرايي كردند، سهراب به سپاه ايران يورش  كه سپاه ايران و توران در برابر هم صف زماني
  ،آورد و


ــد آن ــردالوررميـ ــپاه دليـ  كردار گوران ز چنگال شـيربه   سـ
  )608 يت، ب167 :همان(
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ــاوس و آواز داد ــت ك ــي گش ــرّ     غم ــداران فـ ــه اي نامـ ــژاد خكـ  نـ
ــي ــد آگه ــتم بري ــزد رس ــي ن  كزين ترك شـد مغـز گـردان تهـي       يك


ــم ــواري ورا هـ ــدارم سـ ــردنـ  از ايران نيارد كـس ايـن كـار كـرد       نبـ
  )625 -  623 يتب ،168 :همان(


نـد،  ا سپاه و درفـش و نـام و مقـام    صاحب يك  هركه  ،گردان ايران شود كه چنين مي اين
  :در اين ميدان بيش از اين هم نيستند ،در واقع ،شوند به خادمان رستم و تبديل مي


 ز ره گيو را ديد كـه انـدر گذشـت      ز خيمه نگه كرد رسـتم بـه دشـت
 !همي گفت گرگين كه بشتاب هين   نهاد از بـر رخـش رخشـنده زيـن


 زده تـوس چنـگ   دربـه برگسـتوان      بســت بــا لــرزه رهــام تنــگهمــي
ــنود     !زود:همي اين بدان آن بدين گفت ــه آوا ش ــو از خيم ــتن چ  تهم


 نه اين رستخيز از پي يك تن است   به دل گفت كاين رزم آهرمن است
  )634 -  630 يتب ،169 :همان(


وگوي  گفت. تن بجنگند به تن خواند تا اي مي او را به گوشه ورود  ميرستم نزد سهراب 
. و پختگي رسـتم  سالي كهنرستم و سهراب سرشار است از آثار جواني و خامي سهراب و 


هنـوز در كمـال ازلـي    . زمان بر او ننشسته است كار ستمرد اما گَ ،سهراب همان رستم است
  :گويد كه سهراب به او مي اما رستم چنان ،خويش است


 ستم يافـــت يالـت ز بسـيار سـال       يــالبــه بــاال بلنــدي و بــا شــاخ و
  )645 يتب ،170 :همان(


يك به  كه هر ،حتي در شب اول. به وضوح برتري سهراب روشن است ،در نبرد نخست
نشيند و رستم نزد برادر وصـيت   مي خوردن شرابگردد، سهراب به  لشكرگاه خويش باز مي


زند و پشـت رسـتم بـه     را بر زمين ميكه سهراب رستم  اين قصه ادامه دارد تا زماني. كند مي
اي سهراب است  اين همان خطاي اسطوره. خيزد رستم به حيله از زمين برمي. رسد خاك مي
  .كند هاي اهريمن را نقش بر آب مي كه نقشه


بينـد و   هومان را مـي  و رود خويش، به شكار آهو مي نسبي شادمان از پيروزي ،سهراب
  :پس ،هومان از كار چرخ آگاه است. كند داستان را برايش تعريف مي


 بــه ســيري رســيدي همانــا ز جــان  بدو گفـت هومـان گـرد اي جـوان
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ــو ــاالي ت ــرز ب ــر و ب ــن ب ــغ اي ــب دراز و    دري ــيركيـ ــو  يلـ ــاي تـ  پـ
ــه دام ــودي ب ــه آورده ب ــري ك  رها كردي از دام و شـد كـار خـام      هزب
 نبـرد چه آرد بـه پيشـت بـه ديگـر        نگــه كــن كــز ايــن بيهــده كــاركرد


  )832 -  829 يتب ،183 :همان(


 ،اي پـيش  تا لحظه ؟دهد او خبر مي ةكند و از شكست آيند چرا هومان از سهراب دل مي
بار رسـتم    حاال كه سهراب يك. دست سهراب كشته شود تورانيان اميدوار بودند كه رستم به


ولـي   ،تر شـود  بيشرا به زمين زده و برتري نيروي خويش را نشان داده است بايد اميدشان 
  .كنند مي باره دل از سهراب بر كه به يك بينيم مي


  :از آن سو
 ســان يكــي تيــغ پــوالد گشــتبــه   چو رستم ز چنگ وي آزاد گشـت
ــد روان     خرامـــان بشـــد ســـوي آب روان ــده بازياب ــون ش ــان چ  چن


  )837 -  836 يتب ،184 :همان(


نمادها عين  ،در جهان اسطوره. اتفاقي است كه افتاده است كه دقيقاً ،اين دو بيت نه مثال
رسـيدن يعنـي    خـاك  بـه شـدن و   خاك. اند و ميان نماد و واقعيت هيچ تفاوتي نيست واقعيت
خيـزد،   رسد، مرده و زماني كه دوباره از خاك برمي زماني كه پشت رستم به خاك مي. مرگ


گونه كـه   همان ؛بارآوري اوست ةتيجزمين مادر آفرينش است و آفرينش ن. متولد شده است
خيـزد  مـي  كه رستم از خاك بر زماني. تند و نسل انسان پديد آمدسمشي و مشيانه از زمين ر، 


ايـن  . صورت و كمال ازلي خويش برخاسته است  رد گذر زمان را بر شانه ندارد؛ درديگر گَ
ش ا رستم در كمال ازلـي داند كه  هومان نيز مي. يك والدت واقعي است، نماد و مثال نيست


كه بازگشت رسـتم بـه كمـال نيـروي     ست ااي  افزوده تابيا شاهنامهدر . ندارد يفيهيچ حر
  :كند نخستين خويش را بيان مي


ــار ــاز ك ــه رســتم ز آغ ــار   شــنيدم ك ــرو ز پروردگ ــان يافــت ني  چن
 همي هر دو پايش بـدو درشـدي    كه گر سنگ را او به سر برشـدي


ــته ــوداز آن روز پيوس ــور ب ــود دور آرزو آنازاودل  رنج  بــ
ــد ــربناليـ ــانبـ ــار جهـ  بـــه زاري همـــي آرزو كـــرد آن  كردگـ


ــي    كه لختـي ز زورش سـتاند همـي ــد هم ــر توان ــه ره ب ــرفتن ب  ب







 87   يروزآباديف يقاسم سامان و رادفر ابوالقاسم


  1391، شمارة اول، بهار و تابستان سوم، سال نامة ادب پارسي كهن


 پيكـر بكاسـت   كـوه ز نيروي آن   يزدان بخواستپاكه ازسان كنابر
 آمـدش دل از بيم سهراب ريـش    چنان كار پيش آمـدشآنزچو با


ــار ــاي كردگ ــد ك ــزدان بنالي ــه ي ـ بدين كار ايـن بنـده را     ب  ارش يـ اب
ــرا دادي اي   همان زور خواهم كـه آغـاز كـار ــاكمـ ــار پـ  پروردگـ


 بكاسـت  چنان كشبيفزود در تن   بخواسـتكشچنانزدانيدادبدو
  )14حاشية  ،184 :همان(


  :بينيم كه و در پايان داستان مي
ــا زور ــهراب ب ــرافراز س ــتس ــي ســپهر بلنــدش ببســت    دس ــو گفت  ت


ــر و يــال    غمي گشـت رسـتم بيازيـد چنـگ  پلنــگ جنگــيگــرفتش ب
ــم آورد ــوانخ ــر و ج ــت دلي ــوان     پش ــدش تـ ــد نمانـ ــه بيامـ  زمانـ


 بدانســت كــو هــم نمانــد بــه زيــر    كـردار شـيربـهزدش بر زمـين بـر
ــان بركشــيد  بــــر شــــير بيــــداردل بردريــــد   ســبك تيــغ تيــز از مي


  )854 -  850 يتب ،185 :همان(


چـه اهـريمن رشـته     يابد و هر شود و ايران از ويراني نجات مي چنين رستم پيروز مي اين
  .شود بود پنبه مي
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كه تركيب دو گوهر نور و تاريكي اسـت   اول اين. دو ويژگي اصلي دارد يديديم كه ايزد وا
ايزد پس از اصالحات زردشت بـه دو ايـزد   اين . كه از هر دو آفرينش برتر است و دوم اين


 رستم نيز اوالً از تركيب دو گوهر نور و تاريكي. شود متفاوت واي نيك و واي بد تقسيم مي
حـامي   در حكـمِ  ،امـا . وردي نداردهماشود و ثانياً در ايران و توران  زاده مي) رودابه و زال(


چون واي نيـك، وجـودي    هم .، تجسم حماسي واي نيك است)زمين ايران(كيهان اهورايي 
چنين چون واي نيـك   هم. بخش دارد برتر است و اگرچه زيردست شاه است اما صفت تاج


هـا، تجسـم    با همين ويژگـي  ،سهراب نيز .اعتناست بختي و بدبختي مردم بي خوش در قبالِ
شـود و   اهريمن براي غلبه بر رستم و جهان نور زاده مـي  ةحماسي واي بد است كه به نقش


  .شد شد، ظلمت بر جهان حاكم مي رستم مهار نمي دست به اگر
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