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  رم و اسفندياتتحليل تقابل طاووس و مار در داستان رس

  *علي محمدي

 چكيده
اسفنديار، دو بيت آمده كه نقش بسـيار كليـدي و سـاختاري در فهـم     در تراژدي رستم و 

كارهـاي   جا كه داستان يادشده، به طور مسـتقل يكـي از شـاه    داستان مورد نظر دارد. از آن
كـاري آن بـه تجلـي و حضـور      هاي شاه رود و يكي از شاخصه ادبيات فارسي به شمار مي

مورد نظر، با چنـين بافـت و سـاختاري،    هاي روبارو يا متقابل وابسته است؛ دو بيت  قطب
هـا و   هـا، مقالـه   پيوندي معنادار و تنگاتنگ دارد. با جسـت و جـويي كـه در ميـان كتـاب     

ها تا كنون، چنان كـه بايـد بـه     پژوهان صورت گرفت، هيچ كدام از آن نامه جستارهاي شاه
ين مقالـه، ضـمن   اند. در ا مفهوم تقابل طاووس و مار در آن دو بيت ياد شده، اشاره نكرده

هاي يادشده بـا كليـت    ي عليت بيت تفسير دو بيت مورد نظر، كوشش شده است تا رابطه
ها در  سو و از سويي ديگر خوانش مفهوم تقابلي با نظرداشت ساختار تقابل  داستان از يك

 پردازي جديد، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد. نظريه

 .ار، تقابلرستم، اسفنديار، طاووس، م :ها هواژكليد

 

 مقدمه. 1
كه بر كين طاووس نر خون مار چنين گفت با رسـتم اسـفنديار
نه آيـين شـاهان سـركش بـود بريزيم ناخوب و نـاخوش بـود

داستان «و آن را   نامه، دانسته شاه  ترين داستان برخي تراژدي رستم و اسفنديار را برجسته
). اين تعبيـر، بـه چنـد سـبب، گـزينش      4: 1376اند (اسالمي ندوشن،  تعبير كرده» ها داستان
هـاي تـاريخي و روايتـي     گـاه  ترين بـزن  ست؛ يكي آن كه داستان در يكي از حساس درستي
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يافتن داستان رستم و اسفنديار، بخش حماسي و تـا حـدي    ه است. با پاياننامه واقع شد شاه
ي عطف ديگـر،   شود. نكته آيد و كتاب وارد بخش تاريخي مي نامه، به سر مي اي شاه اسطوره

سالگي سـروده شـده و در     » شصت«اين كه اين داستان در سن كمال فردوسي؛ يعني حدود 
» رويارويي«يا » مكش كش«ي ديگر به خاصيت  د. نكتهپختگي زبان و بيان داستان اهميت دار

سازد و آن را  ي يك متن داستاني را برجسته مي اي كه چهره گردد. شاخصه در داستان بازمي
ي  مكش ميان اسفنديار با رستم، جـز رويـه و سـويه    دهد. كش خواندني و پرجاذبه نشان مي

مكـش دو نيـروي    دين اسـت. كـش  تاريخي، يك چالش به تمام معنا الگووار و تا حدي نما
مكش تازگي و كهنگي، جواني و پيري، درون و  اند، كش مخالف كه در يك سازمان گردآمده

برون، باورهاي آسماني و باورهاي زميني، تقابل الگووار خير و شر و كشاكشي كه به زايش 
اني باشـد  ) هـر نهـاد يـا سـازم    dialecticsنوعي تازه منجر شود و به تعبير هگل، ديالكتيك (

ــي،   ←( ــدي،   519: 1390فروغ ــز مجته ــين   99: 1355و ني ــه هم ــه ب ــا توج ــن، ب ). ندوش
برخورد ميان آزادي و اسارت، پيري و جـواني، كهنـه و نـو و    «هاست كه با تعبير  مكش كش

)؛ اما كنش رويارويي يا تقابل، در داستان رسـتم و  3: 1376كند ( از آن ياد مي» تعقل و تعبد
ي  پذيرد. اين درسـت اسـت كـه بـه گفتـه      ين چند مورد يادشده، پايان نمياسفنديار، به هم

) و نيز درست است كه او با توجه 14: 1376محور دارند ( ها، بنيادي تقابل استروس اسطوره
ها  ي اسطوره گرايان و ساختارباوران، فكر آغازين بشر را كه سازنده و پردازنده به ديدگاه فرم
)؛ با اين حـال،  78: 1384داند (برتنس،  نظام رويارويي يا تقابل مي يافته از همين باشد، شكل

هـاي   نامه و چه بسـا ديگـر داسـتان    هاي شاه  داستان رستم و اسفنديار، در ميان ديگر داستان
تـر دارد. جـز    موجود در آثار زبان فارسي، با توجه به منطق تقابل يا رويارويي، نقشي ويـژه 

ي اين  ترين رشته ست. بزرگ ها در داستان قابل رديابي يگرتقابلتقابل گفتاري، دورنمايي از د
ي تاريـك   ي روشن فريدوني از يك سو و تيـره  گردد كه تيره ها به تقابل نياكاني بازمي تقابل

  ورز داستان است.  ضحاكي از سوي ديگر، كنش
  
  طاووس و مار )تقابل(رويارويي . 2

كـه زواره، بـرادر رسـتم، دور از چشـم دو      جـا  در ميان گفت و گوي رستم و اسفنديار، آن
آذر و مهرنـوش   شـدن فرزنـدان اسـفنديار، نـوش     تازد و موجب كشته پهلوان، به ايرانيان مي

شـود و سـخنان    گـين مـي   رساند. اسفنديار خشـم  گردد؛ بهمن اين خبر تلخ را به پدر مي مي
طرح چنـين تازشـي   رستم كه منكر آگاهي خويش از . گويد آوري به رستم مي پرمعنا و شرم
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جنـگ نـداده و اگـر      . سوگند خورد كـه فرمـان  شود بوده، با اسفنديار از در پوزش وارد مي
 كوتاهي از سوي برادر و فرزندش بوده:

مشوران بدين كـار بيهـوده گُـش    مايگانشـان بكـشبه كـين گـران
 )386(همان: 

زواره اسـت. زواره آن  ي جنگ  كننده زيان، تحريك در جنگ ايرانيان و سگبا اين حال، 
ي اسفنديار را  ي فردوسي در آغاز داستان، كودكان و جوانان ناآزموده مرد كارآزموده، به گفته

را كشتند! » الواي«كردند، كردند؛ يعني  ها درست، همان كاري را كه نبايد مي آشوبد. آن برمي
دار  هـا، پـاس   جنـگ كشـيد و در   ي رستم را مي ي فردوسي، كسي بود كه نيزه الواي به گفته

كنـد. جنـگ ايرانيـان و     خواهي مـي  آذر خون جاست كه زواره، از نوش پشت سر او بود. اين
اي نداشـته اسـت. وقتـي     ريـزي، چـاره   زيان، مانند تراژدي رستم و اسفنديار، جز خون سگ

گويد كه به جاي كين فرزندانت، خون برادر و فرزند  گري، به اسفنديار مي رستم براي چاره
كند. براي ايـن   داد مي حرمتي براي خويش قلم نهاد را يك بي را بريز، اسفنديار، اين پيشمن 

گر  اي كه كفش شكني شكني بزرگ نهفته است، شبيه آن سنت نهاد، يك سنت كه در اين پيش
گـاه شـاهي گـردد     خواست فرزندش را به فرهنگيان بسپارد تـا دبيـر دسـت    يا بازرگاني مي

).  اسـتاد خـالقي در گـزارش چرايـي نپـذيرفتن فرزنـد       438هفتم: ، دفتر 1386(فردوسي، 
فشارد و سبب به هم خوردن معامله  گر در صف فرهنگيان، بر عدل نوشيروان پاي مي كفش
). ترديدي 377، ج سوم: 1389كند ( داد مي گر قلم جلوگيري از دبيرشدن فرزند كفش ،را تنها

ي ديگر و يافتن مشـموليت قـوانين آن طبقـه،     اي اجتماعي به طبقه نداريم كه صعود از طبقه
در  castدست كم در يك مقطع زماني غير ممكن بوده اسـت. در نظـام كاسـتي (كاسـت =     

هيچ گونه تغيير در قـانون طبقـات وجـود نـدارد.      جا به معناي اصالت خون و نژادست) اين
ي خـود،  اي است كه فـرد بـراي هميشـه در سـطح اجتمـاع      قشربندي اجتماعي، نظام بسته

). در نظـام طبقـات اجتمـاعي كـه در     182: 1372محكوم است (با تصرف، بروس گـوئن،  
كـاران تقسـيم    داران و صـنعت  ي روحانيان، ارتشيان، كشاورزان و گله نامه به چهار طبقه شاه
نامـه،   ي اشراف و پادشاهان خبري نيست. به اين سبب كـه در سراسـر شـاه    شد، از طبقه مي

كـه فردوسـي نظـام     دور از باورسـت ديگـر بازشـناخته شـده،     د از يـك گاه شاه و موب جاي
ي روحانيان جاي داده باشد! اين در حالي است كه به عنوان  شاهنشاهي و اشراف را در طبقه

ها به اشراف  مثال، در هند باستان و در كتاب ريگ ودا، سه طبقه وجود داشت كه يكي از آن
). هـر چـه هسـت، ميـان     161: 1388سعيدي مدني، زادگان و پادشاهان منسوب بود ( و شاه
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هـا بـود، تفـاوت     زادگان و روحانيان كه اسفنديار از گروه آن و شاه نها و پهلوانا نظام ارتشي
زاده، برابـر بـا خـون     ي چنين طبقاتي، هرگز خون يك شاه معناداري وجود داشت. در بسته

دوم را بنـده خوانـده اسـت:     تر نبوده اسـت. در غررالسـير، آن كـس    ي پايين كسي در طبقه
اسفنديار به رستم پاسخ داد اي رستم كشتن بندگان بـه تالفـي خـون خداونـدان، جـان را      «

زاده و خـون پهلـوان يـا     ). بدين روي، تقابل خون شاه364: 1368(ثعالبي، » آرامش نبخشد
د كه بـا  ده مكش داستان رستم و اسفنديار را به ما نشان مي زاده، روي ديگري از كش پهلوان

به همـين سـبب اسـت كـه     هاي ديگر در اين داستان، مطابق است.  مكش  ي كش ساختار همه
چنين گفت با رستم اسفنديار/ كه بر «آيد:   نهاد رستم، سخت به خروش مي اسفنديار از پيش

» كين طاووس نر خون مار// بريزيم ناخوب و ناخوش بود/ نه آيـين شـاهان سـركش بـود    
  ).386ر پنجم: ، دفت1386(فردوسي، 

  
  هاي تحقيق ، ضرورت و پرسش پيشينه. 3

اي   انـد؛ بـدين روي پيشـينه     ها، به سـادگي گذشـته   نامه، از شرح و نقد اين بيت شارحان شاه
جا كه نويسنده فرض كرده كه تقابل مـار   پژوهشي براي مقاله، گزارش نشده است؛ اما از آن

د؛ در گرد رت تبيين اين تقابل، آشكار ميست، ضرو و طاووس درين داستان تقابل معناداري
رو هستيم: آيا اسفنديار با مقابـل دانسـتن طـاووس و     جا روبه ما با چند پرسش در ايننتيجه 

توان گفت اسفنديار نسل و نياكان خـودش را بـا    تر اشاره دارد؟ آيا مي اي ژرف مار، به كنايه
اي  ها و نمادها، چه رابطـه  د؟ در اسطورهكن نماد طاووس نر و آنِ رستم را با نماد مار، ياد مي

ميان مار و طاووس است؟ و سرانجام ايـن كـه آيـا تقابـل طـاووس و مـار، بـا سـاختار و         
  پيوندي معنادار دارد؟  ي داستان رستم و اسفنديار، وارگي همه اندام

  
  نامه طاووس در شاه. 4

رنگـي بـدان سـبب     مها، پررنگ نيست و اين كـ  نامه، جز در توصيف نقش طاووس، در شاه
اي نـدارد؛ بـا    هاي اسطوره اي در ساختار انديشه ي پيچيده است كه طاووس توتم يا اسطوره

هاي كهن، نقش تقابلي مار و  نامه و ديگر متن مانده در شاه هاي باقي اين حال، همان توصيف
، در شويم رو مي روبه» طاووس نر«جايي كه با عبارت  سازد. نخستين طاووس را برجسته مي
دانيم كه فرانك، مادر فريدون از ترس ضحاك،  شدن فريدون است. مي داستان زادن و بزرگ
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خواهد زادن اين گاو  سپارد. فردوسي وقتي مي ، مي كودك نوزاد را در پناه البرز، به گاو برمايه
اين كه گاو، جاي مادر فريدون »! ز مادر جدا شد چو طاووس نر«گويد:  را توصيف كند، مي

اي مهربـان   چون دايه رود و گاو هم بگيرد، اين كه شير اين گاو در رگ و پي فريدون فرو را 
شـود و   كند، اين كه گـاو بـه دسـت ضـحاك كشـته       داري  از او كه نوزادي بيش نبوده، نگه

هـاي   هـا در راسـتاي فهـم نشـانه     ي ايـن  فريدون براي انتقام گاو، گرزي گاوسر بسازد؛ همه
هاي باال در خصوص ارتباط گاو برمايـه و   أمل است. با توجه به اشارهطاووس و مار، قابل ت

بار ديگر به سخنان رستم و اسـفنديار توجـه    شدنش به دست ضحاك، الزم است يك كشته
فرستد تا با  جايي كه اسفنديار آن هم بسيار سرپوشيده پيامي رمزي به رستم مي كنيم. نخستين

ي بهمن فرسـتاده   رنش كند، در پيامي است كه به واسطهها، او را وادار به ك يادآوري گذشته
» ضـحاك «گويد هوشنگ و جم و فريدون، شـاهي را از دسـت    شود. بهمن به رستم مي مي

بيرون آوردند؛ يعني ضحاك و ضحاكي مرده است! پاسخ رستم، يادآوري عهد شاهان است. 
انـد. پيـام پرمعنـا     اهي رسـيده اگرچه رستم در پناه شاهان بوده؛ شاهان نيز در پناه او به پادش

همين است كه اگر رستم از نسل ضحاك هم باشد، ضـحاكي نيسـت! بـار دوم در گفـت و     
گوي رودرروي اسفنديار و رستم، اسفنديار، پس از خشمي كه از نانشستن رستم در دست 

داند كه از خـوراك مـردار    چپ دارد، رستم را از نسل زال و زال را بدگوهر و ديوزادي مي
پشين،  ، از گشتاسب، لهراسب، اورندشاه، كياما در برتري خويش ؛مرغ بزرگ شده استسي
)، يـاد  350(همـان، دفتـر پـنجم:    » بيخ كيان بود و زيباي گاه«قباد تا برسد به فريدون كه  كي
ي خـويش طفـره    گذارد؛ اما رسـتم از بيـان سلسـله    اسفنديار چيزي را پوشيده نميكند.  مي
اين كاستي، جز شود.  گويد كه نسل و اصلش به كجا ختم مي وشن نميرود. او به طور ر مي

هاي ايراني نيـز بـاز    به حضور و ظهور رستم و خاندان او، در ميان اسطورههاي ديگر،  سبب
اي كـه اگـر    ي فرودست است. طبقـه  ي فكر و طبقه جا نماينده رستم اين از سويي گردد. مي

گويد: زال  رستم در پاسخ مي .هنر اصل و نسب امتيازي دارد، به سبب هنر خويش است نه
  جـا رسـتم از ادامـه    فرزند سام، سام از پشـت نريمـان و نريمـان از گرشاسـپ اسـت! ايـن      

 گويد:  آيد مي اما به سراغ مادر كه مي ؛ايستد بازمي

ــراب بــود ــت مه ــادرم دخ ــان م ــود   هم ــاداب بـ ــد شـ ــور هنـ ــدو كشـ بـ
بــــرآورده ســــر ز شــــاهان گيتــــي پـــدركـــه ضـــحاك بـــوديش پـــنجم

!خردمنـــد گـــردن نپيچـــد ز راســـت ورتــر كــه راســت؟نــژادي از ايــن نــام
 )347(همان: 
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اي  ي ايزدي، سه بار از جمشيد، بـه صـورت پرنـده    در زامياديشت، روايت است كه فرّه
جدا شد. بار نخست به مهر داده شد! بار دوم به فريدون رسـيد و بـار سـوم بـه گرشاسـپ      

ها بنگريم، طبيعي اسـت كـه    )؛ اگر به تقدم و تأّخر رسيدن فرّه38تا  35: بند 1390(دادگي، 
هاست؛ اما در سخنان گشتاسپ و اسفنديار، جز گله و شـكايت   سهم پهلوان در فرجام سهم

جايي فرّه را نشـان   از به دربارنيامدن رستم و زال، كنايت ديگري هم هست كه تعرّض جابه
 ؛ه، تنها از سوي اسفنديار و گشتاسب محتمـل نيسـت  دهد. ناخشنودي از داشتن يك فرّ مي
  گي رستم را از آن خود كند! فرّه خواهد سهم پهلوان زاده مي شاه
  
  نامه مار و اژدها در شاه. 5

كند. اين  جاست كه هوشنگ آتش را كشف مي آن  جايي كه نام مار آمده، نامه، نخستين در شاه
تيزتاز توصيف شده است. فضايي كه فردوسي بـراي  تن،  هايي چون: سياه، تيره مار با صفت

ست كه بـا حضـور او    تر به اين معنا نزديك است كه مار جادويي بيش  كند، مار توصيف مي
سياه  يمار. رويد ي ضحاك مار مي جاست كه از شانه شده است. دومين بار، آن آتش كشف 

، 1386(فردوسـي،  » سـت دو مار سيه از دو كـتفش برُ «مانند مار جادوگر هوشنگ است:  كه
توصيف شده اسـت. مارهـا نيـز در    » جادوگر«نامه، با صفت  ). ضحاك در شاه50دفتر يكم: 

ي ابلـيس و   هاي برجسته اند و يكي از صفت ي ابليس يا همان اهريمن روييده ي بوسه نتيجه
بينيم كه ميـان كارهـاي جـادوگران، اهـريمن،      اهريمن، وسوسه و جادوگري و اغواست. مي

اي مـار و   هايي كه در مفـاهيم اسـطوره   شود. تناسب وار ديده مي اك و مار، تناسبي اندامضح
ي تـاريخي،   اي در چنـدين اليـه   هاي ژرف حضور او در آميختگي فرهنگي و اسـطوره  اليه

هاي اهريمني، مانند هر اهريمن ديگري، مانند ضحاك تـازي، در   ريشه دارد. مارها با ويژگي
 اند. جايي از زبان مادر فريدون آورده است: ران مشتركقصد فروپاشي كشور اي

برست و بـرآورد از ايـران دمـار!    ابر كتف ضـحاك جـادو دو مـار
 )60، ج اول: 1382(فردوسي، 

ي همان ماران بود. حضور آن دو مـار   يعني ضحاك اگر از ايران دمار برآورد، به پشتوانه
زد. چنـان كـه بـه     ي شش چشم را رقم مي پوزه سر، سه بود كه با خود ضحاك، اهريمن سه

تر، وقتي  ي ماران، دمار از روزگار حضرت آدم درآورد! اما پس عنوان مثال، ابليس به پشتوانه
را  اژدها مر آن«گويد:  مي  آورد، ماران كه مغز سر ايرانيان بود، سخن به ميان مي  از خوراك آن
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كند؛  مار را به مفهوم اژدها نزديك مي)؛ يعني 56، دفتر يكم: 1386(همان، » خورش ساختي
تر نهفته است؛ چنـان   تر و روشن ي اژدها، مفهوم جادوگري بيش چرا؟ براي اين كه در واژه

ي  بدين روي ضحاك كه خـود سـركرده   .كه در مفهوم اهريمن و چنان كه در مفهوم ابليس
ـ     جادوان است، جادويي ديگر او را فريب مي هـايش    ر شـانه دهـد و دو اژدهـاي مغزاوبـار ب

روياند تا با نقش اهريمن اوستايي كه سه سر، سه پوزه و شش چشم داشته، مطابق آيـد.   مي
  :1374نام ديوزني است كه ضحاك را زاييده است (آموزگـار،  » اودگ«شده كه  از قضا، گفته

 ي مادر ضحاك، بي ارتباط به اين نكته نبايد باشـد. ضـحاك   ي فردوسي، در باره كنايه  )؛ 34
رود كـه خـود    شود. او در گناه چنان فرو مي ي ديو دچار گناهان بزرگي مي تازي، به واسطه

سـت. روزگـار او روزگـار     گردد. بارگاه او محل حضور پليدي و پلشـتي  آموزگار ديوان مي
پيروزي ديوان بر نيكي و داد است. جنگ فريدون تنها با ضحاك تـازي نبـود، جنـگ او بـا     

اش، جنـگ ميـان هرمـز و     اي ي اسـطوره  ت؛ همان چيزي كه در رويهخيل اژدهايان بوده اس
هـاي هنـدي، ورتـره، بـا نـام       اهريمن است. هرمز طاووسي و اهريمن مارفش. در اسـطوره 

شناسي كه از  )، نه تنها از نظر ريشهvishvarupaوروپه ( ضحاك پيوندي ناگسستني دارد. ويش
دزدد، ابرها  است؛ همان كه گاوها را ميها، دگرديسي از جادوي ضحاك  ها و منش نظر كنش

ي گاوهـا و   ي ورتره و آزادكننده سالي است. ايندره كشنده كند و موجب خشك را زندان مي
) كه به معناي زهرآگين اسـت، بـه   vishpaي ويشپ ( ابرهاي باردار است. در اوستا هم واژه

ده؛ چنان كه بهرام با ) براي توصيف يا صفت اژي كه مار باشد، آمvishapaصورت ويشاپه (
هـاي   ي ورتره يا همان جادوي اژي، در متن )، به معناي كشندهvaratrahnaهن ( صفت ورتره

). 186: 1379رستگار فسـايي،    ←چنين  آيد تا آژي را بكشد (هم زردشتي، به ياري ايندره مي
). 40بند  :1390شود (دادگي،  فريدون به لطف بهرام، بر ضحاك پيروز مي  يشت هم در بهرام

). چنـان كـه در اوسـتا آمـده، فريـدون نخسـتين اژدهـاكش        41: 1371  كـوب،  مس  ←  ( نيز
). سركاراتي بر ايـن باورسـت   203و رستگار فسايي،  239: 1378  سركاراتي،  ←ست ( ايراني

چنان كه يونـگ  » اژدهاكشي«بيند! به اين سبب كه نفس  كه هركه اژدها را بكشد، آسيب مي
» مايه بن«) شناخته، در ذات آدمي، به عنوان يك archetypeعنوان يك سرنمون (هم آن را به 
ي او  ) سرشته است. فريدون، دچار شومي ضحاك گرديد؛ اگر چه كشـنده motifيا موتيف (

شدن ايرج دچار آمـد. رسـتم و اسـفنديار هـر دو      نبود؛ اما به سرنوشت بسيار تلخي با كشته
ا محتوم به همين تراژدي بود. چنين است زندگي و مـرگ  ه  آن  اژدهاكش بودند و سرنوشت
: 1379گار فسايي،  گشتاسپ، يك پهلوان اژدهاكش است (رست .فرامرز و ديگر اژدهاكشان
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شود، براي به دست آوردن دختر  كتايون آشنا مي  رود و با دختر شاه، ). وقتي به روم مي156
دهايي را بايد بكشد. گرگ؛ اما در اصل رساندن به ديگر دامادهاي قيصر، گرگي و اژ و ياري

). خالقي مطلق ضمن اذعان به اين سخن كه گرگ، 335: 1372خالقي مطلق،   ←اژدهاست (
ي سه دختر قيصـر روم از دسـت اژدهاهـا دانسـته،      نوعي اژدهاست، گشتاسپ را آزادكننده

. گشتاسـپ تنهـا   انـد  دختراني كه اسير اژدها هستند؛ اما به ظاهر، در دست پدر گرفتار آمـده 
كند (با تصـرف:   كند و با هر سه ازدواج مي كند؛ بل كه هر سه را آزاد مي كتايون را آزاد نمي

همان). سخنان خالقي مطلق، يادآور جنگ فريدون با اژدهاي ضحاك اسـت كـه بـه آزادي    
برهـاي بـارور از دسـت    ي رهـايي ا  مايـه  شود. چيـزي شـبيه بـن    دختران جمشيد منجر مي

  .يخشك اژدهاي
شـغاد    كند. رستم به دسـت نـابرادر،   اي پيدا مي ي مرگ رستم تعبير تازه مار باز در حادثه

گويد چنـين   تواند مرگ پسر را تاب بياورد. به زال مي مادر رستم نمي  شود. رودابه، كشته مي
گويد: اگر يـك   كند و مي اي را كس تا كنون نديده است! زال او را سرزنش مي روزگار تيره

(همـان، دفتـر پـنجم:    » غم ناچريدن بدين بگـذرد «  دست از خواب و خوراك بكشي،هفته 
ي مرگ فرزند را فراموش  برايت ناگوارتر خواهد بود و غصه  )؛ يعني غم خواب و نان،464

كند كه تـا پيوسـتن روانـش بـه      رنجد و سوگند ياد مي خواهي كرد. رودابه از اين سخن مي
گرسنگي، همان گونـه كـه زال    اما ؛نخورد و نخوابد  وشد،روان رستم در روز شمار، هيچ نن

ــيش ــي   پ ــزم او را سســت م ــود، ع ــرده ب ــي ك ــه م بين ــد. ب ــيكن ــبخ م ــرده ط ــاري  رود. م م
 :بيند مي سرراهش بر

بر آن بد كه از مـار سـازد خـورش    سـرِشجانبزد دست و بگرفت بي
ــار ــه م ــت روداب ــتنده از دس ربـــود و گرفتنـــدش انـــدر كنـــار پرس

 (همان)

خواهـد مـار    مادر رستم، دختر مهراب از نسل ضحاك، در پريشاني و حالت رواني مـي 
زاد آورده، رسـم   نامه از زبان رسـتم فـرخ   بخورد! مارخوردن چنان كه فردوسي در پايان شاه

). از سـويي،  340، ج نهـم:  1382(همـان،   » چهرگـان  از اين مارخوار اهـرمن «تازيان است: 
ند كه نيازهاي جسماني و رواني،  ) بر اين باورpica» (پيكا«ي  ن در نظريهكاوان و پزشكا روان

ي ذهني و رواني داشته باشند.  دهد كه سابقه هايي سوق مي آدمي را به سوي خوردن خوراك
خـواري   هـاي روانـي ديگـر، بـه خـاك      به عنوان مثال، آنمي فقر آهـن بـا توجـه بـه عامـل     
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)geophagyها به خوردن چيزهـاي   ) و روآوردن انسان52: 1380وردي،  شود (شاه ) منجر مي
چنـين   هـم هـا وابسـته اسـت.     عجيب و غريب (پيكا)، به نيازهاي غريزي و فيزيولوژيك آن

به عنوان يك رمز يا توتم به كار رفته، در بخش منوچهر و زادن » اژدها«جايي كه نام  نخستين
او و به سيمرغ سـپردنش و ايـن    ي زادن زال، سرافگندگي سام از رستم است. پس از حادثه

اسـت، بـراي   » كركس«ي  ي مرغي از خانواده يافته كه در نظر خاندان گشتاسپ، زال پرورش
خاندان زال، مهم بوده است كه حاصل وصلت زال و رودابه، چـه خواهـد شـد. از ايـن رو     

و  نامه، با اهميت توصيف شده است. سيمرغ با پـري كـه نـزد زال بـوده     زادن رستم در شاه
» رستم«شود، نام كودك را  شده، فراخوانده و شكم رودابه به حكمت او شكافته مي سوزانده

سازند كه درست همانند اوست تـا آن را   ديسي مي تن است و براي او تن گذارند. او تهم مي
چرا  ).268(همان، دفتر يكم:  »!به بازوش بر اژدهاي دلير«؛ اما اين كودك: دهند به سام، نشان

آيا به نشاني كه گرشاسـپ، پـس از كشـتن اژدهـا بـر      ديس است؟  اژدها بر بازوي تننقش 
درفش رسـتم و   برتر  نشاند، مربوط نيست؟ آيا همين توتم نيست كه پس درفش خويش مي

، اگـر اژدهـا جـادوگر و اگـر     باشـد  اگر اژدها همـان ضـحاك تـازي    ؟شود ديده ميفرامرز 
شود، چرا بايد نقش  نكوهش مي شا و قهرمانانه ي شخصيت جادوگري از زبان شاعر و همه

ديس رستم اژدها باشد؟ مگر اژدهاكشي رسم خاندان رستم نبوده است؟ مگر سام  بازوي تن
اش به سبب كشتن اژدها  ي شكوه پهلواني شهرتش به كشتن اژدها نبود؟ مگر گرشاسپ همه

بـا اژدهـا مبـارزه     ي اژدها نيست؟ مگـر فرامـرز   خان كشنده نبود؟ مگر خود رستم در هفت
ها مثبت است. از نظر خاندان  ي اين پرسش كند و يكي از اژدهاكشان نيست؟ پاسخ همه نمي

ست كه بايد با او مبارزه كرد و او را از پاي درآورد؛ اما اسفنديار رستم  رستم، اژدها، هيواليي
  ز پاي درآورد.خواهد اين اژدهاي اژدهايان را ا دهد و مي را به نسل مار و اژدها نسبت مي

شـب، رسـتم خوابيـده و رخـش در      شود كه در نـيم  خان سوم رستم چنين آغاز ميدر 
شود. اژدهـا نخسـت بـه     ي اژدهايي از دل تاريكي پيدا مي چرد. ناگهان سر و كله چراگاه مي
اي دارد. در اوستا، اژدهـايي كـه بـه دسـت      ساخت اسطوره تازد. اين تازش، ژرف رخش مي

بـه   40، بند 19  و يشت 10هاست (يسنا، بند  ي اسب دهنده ود، غورتش گرشاسپ كشته مي
بلعنده توصيف  دار اسب كرد، اژدها، با صفت شاخ در دين ).401: 1367نقل از خالقي مطلق، 

رود و سـم بـر    به نقل از همان)؛ رخش به بالين رستم مي 14كرد، كتاب نهم، بند  شده (دين
كند و  و نديدن اثري از اژدها، رخش را نكوهش مي كوبد. رستم پس از بيدارشدن خاك مي
كنـد؛ رخـش بـاز بـه      آيد و آهنگ رخش مي خوابد. اژدها باز از سياهي بيرون مي دوباره مي
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كـه  «گويـد:   كند و بـه او مـي   بار رخش را به كشتن تهديد مي رود. رستم اين بالين رستم مي
ترسي! اين حادثـه،   )؛ يعني مي27، دفتر دوم: 1386(فردوسي، » تاريكي شب بخواهي نهفت

جا  اژدها توانسته ميان رستم و رخش، بند ناسازگاري بكشد. فردوسي، اين  به نفع اژدهاست!
رانـد:   ي معترضه، كه گويي با بافت سخن در داستان در پيوند نيست، بر زبان مـي  يك جمله

ت؟ اين پاره، پيونـد  چرا اين پاره را افزوده اس  ).95(همان: » ز ببر بيان داشت پوشش برش«
تر اسب را سركوفت زد كه از تـرس مـن را    منسجمي با پيش و پس خود ندارد. رستم پيش

ام را تـا مازنـدارن    كشم و خودم ابـزار جنگـي   ي آن گفت كه تو را مي كني و دنباله بيدار مي
 ..»سيم ره به خواب اندر آمد سـرش/ ز ببـر   «دهد كه:  كشم. فردوسي روايت را ادمه مي مي

؛ شاعر، اسـطوره يـا زبـان نمـادين     ..»بغريد باز اژدهاي دژم/ «پس پشت اين بيت هم آمده: 
گردد يـا   حماسه، در آن پاره، سخني دارد كه يا به اولويت كشتن اسب از سوي اژدها بازمي

ي جنسـيت ببـر    هاي باال، مسئله به آرامش رستم در به خواب رفتن، در پيوند است. با گمانه
هـاي بسـياري شـده. مهـري بـاقري،       زنـي  ي ببر بيـان، گمانـه   شود. در باره ميبيان برجسته 

اند. اميدساالر ببر را پوست بيدستر  اميدساالر، خالقي مطلق و ديگران، از ببر بيان سخن گفته
) و 125: 1393)؛ اما مختاريان به رد نظـر او برخاسـته (  455: 1362آبي يا سگ آبي دانسته (
) 703: 1384انگاشته. باقري به خفتاني از پوست قندز اشاره كرده ( آن را پوست ببر معمولي

 گرفتهدر بيان، آن را پوست نوعي ببر وحشي » ب«و شاپورشهبازي، ضمن به كسر خواندن 
لـو پوسـت    ) و آيدين812: 1372). زارعيان، پوست را به يوزپلنگ نسبت داده (56: 1366(

آن را يـك    خانم دارا،  پذير! ن بوده و هم آسيبمعمولي ببر در نظر داشته كه هم قابل سوخت
  ). خالقي مطلق به نظر ما و به درسـتي، 202: 1386مايه و آرزوي ديرين به شمار آورده ( بن

). اژدهـا از آن رو كـه رسـتم خـود     400: 1367داد كـرده اسـت (   ببر را پوستي از اژدها قلم
انگيزتـرين جـانور موجـود     ؛ هولاژدهانسب است و توتم اژدها در خاندان او موروثي است

پرسـد نامـت    گويـد! از اژدهـا مـي    داد شده است. در اين خان، رستم با اژدها سخن مي قلم
هاي  پرسد، برخالف عادت وقتي اژدها نام رستم را مي. گويد چيست؛ اما اژدها نامش را نمي

 گويد:  يجا نامش را صريح باز م پيشين كه رستم از بازگفتن نامش پرهيز داشته، اين

ز دسـتان و از سـام و از نيـرمم چنين داد پاسخ كه من رسـتمم
 )28دفتر دوم:   ،1386(

گويد كه يادآوري كنـد نسـل انـدر     رستم از آن رو براي اژدها از نسل خويش سخن مي
  اند! ي نسل اندر نسل اژدها بوده اش، كشنده نسل
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جاسـت كـه    آن  و اسـفنديار،  بار ديگر كه از اژدها سخن در ميان است، در جنگ رسـتم 
جا تنهـا نبايـد بـه     كند. اين خواهد و هجير از او پنهان مي سهراب از هجير، نشاني پدر را مي

اين نكته بسنده كرد كه چرا بر پيكر درفش رستم، نقش اژدهاست؛ بل كه بايـد پرسـيد كـه    
ليـل  كنـد!؟ اگـر مـا بخـواهيم بـه تح      معرفـي مـي  » چينـي «رسـتم را يـك مـرد      چرا هجير،

اند، مردي برخاسته  ها كه رستم را مردي سكايي دانسته شناسان توجه كنيم، بايد به آن اسطوره
هـاي دليـري در    اش بـا نشـانه   ي دليـري  از جغرافيايي نزديك به مرز چين، مردي كه نشـانه 
). اگـر اژدهـا در   215: 1380كوياجي،    ←قهرمانان و پهلوانان چين مطابق بوده، حق بدهيم (

ي سـهراب و رسـتم و    ماد باروري، باران، آب و رحمت اسـت و اگـر ميـان افسـانه    چين ن
)، 35سـت (همـان:    گيري هاي چشم جينگ (رستم) چيني مشابهتـ  جا (سهراب) و لي نوـ لي

هايي كه سهراب  در ميان صفت  طبيعي است كه هجير بگويد او مردي چيني است. جز اين،
تو گفتي كـه در زيـن   «گويد:  د دارد. براي اسب ميبيند، دو صفت مشابه وجو نزد رستم مي
همي جوشد آن مرد بر جاي «گويد:  ) و براي رستم مي160(همان، دفتر دوم: » بجوشد همي

ـ  »!  خويش و تـابي اسـت كـه در اژدهـا       يچ(همان). جوشش مرد و رخش، يادآور همـان پ
  شود! مي ديده

هاست. اژدهـايي كـه دژم اسـت،    خان سوم اسفنديار، مانند خان سوم رستم، گذر از اژد
افروزست از دم و انـدامش كـوه    آتش  ماهي از دريا به دم برآورد (مانند اژدهاي گشتاسپ)،

ي گرداگـرد پرتيغـي و    خواهـد كـه گردونـه    خاراست. اسفنديار از درگران (درودگران) مـي 
در  اسـفنديار خـود    هاي گرداگرد ساخت، صندوقي بسازند؛ مانند پدرش كه خنجري با تيغ

بلعـد (يـادآور سـرنمون     ها و گردون و را با صندوق مـي  شود. اژدها اسب صندوق پنهان مي
گذارنـد طعمـه از گلـويش پـايين      نمي  هاي گرد گردون، بلعندگي اژدها و مار)؛ اما تيغ اسب

برود. در اين هنگام اسفنديار از صندوق بيرون آمده، با تيغ و از درون كام او، مغـز اژدهـاي   
  آشوبد؛ چنان كه پدرش با اژدهاي كشور روم همان كرد. اتوان را ميزخمي و ن

  
  هاي ديگر اژدها، مار و طاووس در متن. 6

نامه، نقشي برجسته ندارد؛ اما گرشاسپ در يك آن او  نامه، سيمرغ در گرشاسپ بيرون از شاه
همـان  )؛ 153: 1389گـذرد (اسـدي،    بيند كه اژدهايي در چنگ و نهنگي در منقار مـي  را مي

ي زال بـوده اسـت، از راه    صفتي كه فردوسي به اژدهايان داده است. سيمرغي كـه پرورنـده  
ي ديـو   گويد اين خاصيت در افسانه منزوي مي  آيد! سوزاندن پرش، به ياري زال و رستم مي
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). پـر سـيمرغ در   31: 1354سوزانند (منـزوي،   هم وجود دارد؛ منتها براي ديو مويش را مي
). سهروري هم سبب مرگ اسفنديار 265: 1384  ما نيز ياد شده است (عطار، ادبيات عرفاني

ي سيمرغ (با درخشش رنگ اژدها و رخش  العاده را درك و دريافت تجلي يا درخشش فوق
  ). 233: 1355داند (سهروردي،  ي رستم مي ها و پوشش سابيده  همانندي دارد) در آينه

  
  ها نقش مار و طاووس در نگاره .7

دانند، نقش مار و طـاووس   ترين اثرهاي نگارشي مي ها را كهن ها كه برخي آن نگاره نگدر س
پيوسـته بـا انسـان بـوده اسـت. جـز         شود. به ويژه مار كه تـوتم خـوب و بـدش،    ديده مي
اش را  يافت شده كه كهنگـي   لو، نزديك شهر نقده، ي حسن ها، جام زريني در تپه نگاره سنگ

ي  هـاي برجسـته   انـد. روي ايـن جـام، نقـش     ميالد، گمانه زني كردهي دوم پيش از  تا هزاره
سـر،   شير، ببر، اسب، ... و اژدهـا يـا مـاري سـه      ست. از جمله كركس، گاو، گردون، فراواني

كـنم در هيكـل    پوزه و شش چشم. اين اژدهاها، به تن مـردي چسـبيده كـه گمـان مـي      سه
. بانو مزداپور، در اين جام زريـن، تـوتم يـا    جانوري، ايستاده باشد اسبي در برابر انسان انسان

هاي عيالم/ ايالم درخت زنـدگي   ). نيز در نگاره334: 1371نماد مار را مثبت ارزيابي كرده (
كه بايد شبيه كاج باشد، با دو مار تزيين شده كه نزديكي مار با درخت كاج را نشان زندگي، 

ي اينشوشـينك،   ). در نگـاره 816: 1368هينـز،    ←انـد (  سرزندگي و رونق و افزوني دانسـته 
مزداپور،   ←زده، نشسته و سر مار در دست اوست ( خداي شهر شوش، بر تختي از مار چنبره

ها اشاره كرده و در فرجـام،   به درستي به تلفيق اسطوره  ). مزداپور، در اين مقاله،210: 1387
خرد و رمز عقالنيت، گرفته  نماد  لو را، ي جام زرين حسن حضور مار در اين نگاره و نگاره

يا بهمـن امشاسـپنت، پيونـدي ديـده اسـت      » وهومن«) و ميان مار و 212: 1387(مزداپور، 
، آن را برگرفته از كـروبيم  »كروبي«). معين نيز در تعبير معناي 334تا  328: 1371  (مزداپور،

)cherubim(  ابرهـا در رديـف   خـدايان   به معناي فرشتگاني دانسته كه پيش از موسا نام نيمـه
هـاي عبرانـي بـوده اسـت (نظـامي       دار و االهيون و خـدايان گلـه   يا مارهاي بال» صرافيون«

النهـرين اشـاره كـرده؛ بـه      ). اقتداري در اثري به آيين مارپرسـتي در بـين  1: 1369عروضي، 
گويد بر خالف نظـر پـورداوود كـه در     كند و مي اي در معبد سالبورگ اشاره مي نگاره سنگ
گفته مهرپرستي با سربازان اسكندر بـه غـرب رفـت؛ آيـين     » آيين ميتراييسم«ي كتاب  مقدمه

ميتراييسم و ناهيدپرستي و آثار معبدهاي آناهيتايي، پيش از تازش اسكندر به غرب رفته بود. 
نگاره، ميترا بر گاو نري سوار است و خنجـر بـه گلـويش بـرده، روي شـنلش       در آن سنگ
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ي گل سر ماري پيداست، شيري زير  نشسته، از ميان هفت شاخه قمري، بلدرچين يا كبوتري
ي شير  پاي گاو خوابيده، عقربي به شكم گاو چسبيده و ماري كوچك و چابك سر در كاسه

النهرين و بـه   ). او چون بر اين باور بود كه آيين مارپرستي، تنها متعلق به بين6: 1354دارد (
ا عقرب را در اين نگاره، به ديدي منفي نگريسته و ويژه، سرزمين تازيان است؛ نقش مار و ي

اي كه مار را نماد  با آن فرضيه  اما اين نظر ؛زهر بريزد (همان)  خواهد در كاسه  گفته: شايد مي
گـري چـون    كند؛ چنان كـه بـه عنـوان مثـال، پـژوهش      داند، تطبيق نمي زيست و حيات مي
زمين به ويژه ايران مهري  هان مشرقي مهرپرستي فرنگي را منشعب از ج ورمازن، سرچشمه
هـا و زنـدگي در گيتـي اسـت      مار و عقرب مظهر زمين و بركـت، فصـل    دانسته و گفته كه

جا به نقش كليدي و مهم مار به عنوان نمـادي از بركـت و    چنين هينز جابه ). هم87: 1387(
تـر   ش مار، بـيش جا هم كه نق ). آن822: 1368كند ( مي  هاي عيالمي، اشاره پرستش در نگاره

      ←انـد:   گمش، مار را شير خاك خوانده ي گيل با نقش شير (جانور) قرين است (در اسطوره
تري)، از آن روست كه اين هر دو، مانند گاو و پرنده (كبوتر، كركس، طاووس ..)،  منبع پس

آمد (ژيران،  ياند. اگر تيامت يا مار يا اژدها نبود، جهان پديد نم ي جهان به شمار آمده زاينده
اي ديگر، زروان در شمايل مردي برهنـه بـا سـري شـبيه شـير ديـده        ). در نگاره77: 1389
بار حلقه زده و سر مار بر روي سر زروان آرميـده   يا شش  شود كه ماري به دور او هفت مي

هـاي او يـك    است. دو بال در باال و پايين خود دارد كه بيانگر حركت زمان است. در دست
دهـد و در هـر    شود كـه حاكميـت او را نشـان مـي     لطنتي و نيروي رعد، ديده ميعصاي س

هـاي بـرج هشـتم     گر مالكيت بهشت است و بدنش با نمـاد  دستش يك كليد است كه نشان
  ←نيـز   (Hinnels, 1975: 78   هاي چهارگانه، پوشيده شـده اسـت   گانه) و فصل (بروج دوازده

اش آراسته اسـت.   ر، نگاره را متناسب با هدف نوشته). اكبري مفاخ92: 1388اكبري مفاخر،  
» ملك طـاووس «گر شيطان يا همان  خواهد بگويد ايزديان كُرد كه ستايش جا كه او مي از آن

جا خدا و چنان كه براي نويسندگان  هستند، نه به سبب حب شيطان و نه بغض معاويه (اين
ي ندارد)؛ كـه از روي تـرس و شـفقت    روشن گشته، نام يزيديان با يزيد پسر معاويه، پيوند

زند؛  است. خداي بزرگ به سبب رحماني و رحيمي كه با ذاتش سرشته، به مردم آسيبي نمي
ناپذير دارد، ممكن است به مـردم صـدمه بزنـد. بـدين      اما شيطان كه نيرويي شگرف و پايان

در گزارشش،   توانست در همين شيوه شود تا به كار بد بازنگردد. مفاخر مي روي ستايش مي
بردار  نام» تقيه«به سرنمون ازلي تدبير انسان در برابر دشمن كه به عنوان مثال در فقه شيعه به 

گويد در برابر دشمن نيرومنـد، چنـان    الگويي كه به انسان خردمند مي گشته، اشاره كند. كهن
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ين، بـه  زمـ  عمل كند كه او را وادار به دشمني نكند. چيزي كه در خون و رگ مـردم مشـرق  
، نهاده و نهادينه شده است. وي به هواي هدف گـزارش   ديده ويژه زيديان يا يزيديان آسيب

خويش، اين پيكره را متمايل به نيروهاي شر دانسته و زروان را كـه خـداي خـدايان اسـت     
چنـان كـه ايزديـان      داند، )، گراينده به اهريمن، تاريكي و نيروهاي شر مي159: 1381(بهار، 
كـنم بخشـي از ايـن داوري بـه سـبب حضـور        ). تصور مـي 92: 1388بري مفاخر، كرد (اك

بـان انسـان،    نيز باشد؛ در حالي كه به گمان ما، در آيين زرواني، مار، نگـه   جانوري مانند مار
دانيم، كيش زردشتي،  رفت و چنان كه مي مظهر روان و حركت، زايش و افزايش به شمار مي

ها را نيز از ميان بردند؛ با ايـن حـال،    هاي ساساني، زروانيه و آثار آن يا دست كم نوزردشتي
هاي بعدي،  ها و نقش ها در روح و روان ايرانيان و برخي مكتوب مدت ها، تا تأثير فرهنگ آن

هاي بسياري صورت گرفته، هيچ كـدام   ي ايزديان كرد نيز، اگرچه پژوهش باقي ماند. در باره
ها مسلم گشته است و نه نماد طاووس، چنان كه  آن  پرستي نه شيطان .بدون اما و اگر نيست

گاه  ا روشن است. جيمز. آر. راسل، استاد ايران باستان در دانشها براي م هاي آن بايد در آيين
ي  كند كه بسيار قابل توجه است. او از گفته مي  كلمبياي امريكا، در گفتاري به داستاني اشاره

) يـاد  Eznik of koghbي پنجم ميالدي به نام ازنيـك كوقـب (   ي ارمني در سده يك نويسنده
در ايران (ايران عهد ساساني) وجود داشـته اسـت: شـيطان     مايه كند كه داستاني بدين بن مي

تواند زيبايي را بيافريند! وي وجود چنـين داسـتاني را    طاووس را آفريد تا نشان دهد كه مي
دانسـته    انـد،  ها به ابليس داده يزيدي نامي كه  ،»طاووس ملك«و » شيطان«مبني بر ارتباط ميان 

ي يادشده،  گفتار، بيش از اين از داستان و نويسنده ). راسل در اين335: 1382است (راسل، 
ي  گويد؛ اما به نظر ما بسيار دور است كـه روايـت مـورد نظـر، متلعـق بـه دوره       سخن نمي

ي اعتراضي مانويان  ساساني باشد. اگر چنين روايتي هم وجود داشته، ممكن است به انديشه
  هاي غير رسمي، مربوط باشد يا ديگر فرقه

اي دارد. درست است كه برخي  گاه ويژه اووس به ويژه در امور مذهبي، جايدر اروپا، ط
جـو   و هاي شـرقي جسـت   هاي حضور اين پرنده را مانند حضور ميترائيسم در فرهنگ ريشه
هاي كليساهاي رم و بيزانس در  كنند؛ اما نقش و حضور پررنگ آن را در بسياري از نگاره مي

هـاي خطـي كتـاب مقـدس و      ها و در نسخه فرش ا و سنگه نگاره ها، گچ ها، موزائيك كاشي
توان ناديده انگاشت. هنرمنـدان   نمي  هايي تازه آفريده،  اي كه براي خود افسانه انجيل به گونه

ي امري ملزوم، به كار گرفتند. پيداست  تر صنايع دستي، طاووس را به مثابه بيزانسي، در بيش
ه اين پرنده وجود داشته است. در محـراب كليسـا،   كه در آيين مسيحيت، نگاه بسيار مثبتي ب



 39   علي محمدي

بان و نماد بهشت و جاودانگي، حضور دارد. گاهي تنها ديـده   ي نگه طاووس به عنوان پرنده
ي انبـوه   اي، درختـي، جـامي و خوشـه    جقه  شود و گاهي همراه طاووسي ديگر كه از بته مي

  كند.  انگوري محافظت مي
ي ساساني،  سپارد. در دوره ار جايش را به طاووس ميهاي تاق بستان، م برجسته در نقش

ي فراي، مهر ساسانيان، نقش طاووس  بينيم. به گفته ها، برجسته مي نقش طاووس را در نگاره
نگـاران، ايـن برجسـتگي را دال بـر اهميـت طـاووس و        ). نگـاره 12: 1973داشته (فـراي،  

كـه آن را درخـت   » گوكرِن«رخت اند. درخت زندگي يا د محبوبيت او نزد زردشتيان دانسته
اند، در  اش دانسته ي گياهان دارويي ي همه اند و سرچشمه نيز گفته» تخمه همه«و » تخمه بس«

ها به كار رفته؛ اگر چه در برخي از  ها و پارچه ي ساساني، با طاووس براي تزيين نقش دوره
خ طبري آمده اسـت كـه   طاووس جايش را به بز كوهي داده است. در تاري  هاي ديگر، نگاره

ي سوم قمـري بـاقي بودنـد، جـايي بـراي       كده و معبدهاي زردشتي كه تا سده در كنار آتش
داري طاووس وجود داشت. در باور زردشتيان، طاووس از آب زندگي نوشيده، دشـمن   نگه

خواهد بر  بدان سبب است كه مار مي  شود، مار است و اگر در كنار درخت زندگي ديده مي
سالي و قحطي بياورد؛ امـا طـاووس اجـازه     ، چيره شود و با اين چيرگي، خشكآن درخت

هـا درسـت باشـد، بايـد      زني ). اگر اين گمانه26كند (همان:  داري مي دهد و از آن، پاس نمي
اند. ممكـن   ي ساسانيان، بسياري از نمادها، تغيير وضعيت داده بگوييم كه دست كم در دوره
ي ساساني مربوط باشـد؛ امـا بخـش مهمـي از      به پيش از دورهاست بخشي از اين تغييرها، 
ي ساساني و پس از  ها و تابوها، به دوره ي توتم گرانه هاي بدعت تعصب ديني و ايجاد هسته

هـاي زردشـتي سـخن     گردد. مزداپور از تضاد مفهومي در متن روي كار آمدن اردشير، بازمي
). 204: 1387زيبايي، چگونه خرفستر است؟ (  كند كه پروانه با اين همه گويد و ترديد مي مي

) حشره و جانور موذي و اهريمنـي اسـت، همـه    xrafstarخرفستر («در بندهش آمده است: 
روشـني چشـم   «چنين:  ). هم98: 1369(دادگي، » جادو و مار جادوتر؛ اما او را كشتن نگويد

ن اهريمني به شـمار  ). يا براي گرگان كه جزو درندگا97(همان: » خرفستران هرمزدي است
). مزداپور اين 100(همان: » سگ است ايشان را آرايش كالبدها مانند گرامي«آورده:   اند، آمده

اي كـه آدمـي بـراي فهـم اسـطوره       بيند. شـيوه  مي» اي گري اسطوره توجيه«ها را در  اختالف
م، به ايـن  اند كه سگ گوشتش حرا گويد اگر آورده گزيند و هيچ معيار علمي ندارد. مي برمي

ي گيومرت (همان ابوالبشر) در وجود سگ پديـد آمـده    گفته نطفه سبب بوده كه روايتي مي
هــا، بــه همــان  تــر ايــن شايســت و نشايســت )؛ يعنــي بــيش136: 1376اســت (دادگــي، 

گردد؛ اما بخشي از اين نابرابري، ممكن اسـت بـه ذات    گرداني بازمي هاي اسطوره گري شيوه
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ها با هم، در پيوند باشد. اين كـه   چنين آميختگي اسطوره سطوره و همپذير مفاهيم ا دگرگون
ي پيشين را از معنا تهي كند، خود يكـي   اي بيايد و بخواهد نمادها و رمزهاي سلسله سلسله
داد،  هاي اختالف است. چنان كه در ميان خدايان ايـران و هنـد ايـن روي    ترين سبب از مهم

اند، ماننـد هنـد،    ي ما بوده كه برخي در گذشته همسايه هاي شود. در ديگر سرزمين ديده مي
اند.  ها داشته گاه واال و اثرگذار در مفاهيم فرهنگ آن سرزمين چين و ژاپن، مار و اژدها، جاي

نـوعي از  » مار نـاگ «شود. ناگا يا به تعبير هدايت  ديس بودا، مار مقدس كبرا ديده مي در تن
شـود (ذكرگـو،    يزي كه در پس سر بـودا ديـده مـي   مار كبراست كه پشت سر پهني دارد؛ چ

). هنوز هم در هند، آثار مارپرستي، مارستايي، زندگي و حشر و نشر با مار، به روشني 1377
). در چين باستان 1382شود. در مصر باستان، مار نماد خاندان شاهي بوده (ژ، ويو:  ديده مي

ها و  هاي چيني، پارچه قدس بودند. نگارهتر نيز اشاره شد، مار و اژدها، توتم م چنان كه پيش
هاي باقي مانده در زبان و فرهنگ مردم چين، سرشار از حضور اژدهـا و مـار اسـت     داستان

هـاي ژاپـن،    ). در ژاپن سنت مارپرستي هنوز هم رايج است. جزيره1380  (جي. سي. كوپر،
ور ژاپن، از نسل مار بوده ي دو مار هستند. حتا خاندان امپرات هاي اين كشور، زاده در اسطوره
ايسـتد   چون ابري باالي سر ما مي اژدها هم»  آمده:  ). در فرهنگ نمادها،153: 1383(ناهوكو، 
، جلـد  1378  (با تصـرف، شـواليه و ..،  » ريزد اش را بر سر ما فرو مي هاي باروركننده و موج
ژدهـا نمـاد و نمـود    هاي گوناگون اشـاره شـده؛ ا    ). در اين فرهنگ كه به اسطوره123يكم: 

گاهي نماد قحـط و سـتروني و ديگرگـاه نمـاد     «گويد:  پليدي نيز هست؛ به همين سبب مي
هاي ايراني و هندي، دست كم در  (همان). نماد قحطش، در اسطوره» باران و بارآوري است

هـا را   سـت. آب  اژدهاي خشكي  هاي هندي، ورتره، اي مشترك بوده است. در اسطوره دوره
به دسـت اينـدرا،   » آتش آسمان«خواهد جهان را بخشكاند؛ اما با كارابزار   كند و مي اسير مي

). مـار  64: 1346شوند (شـايگان،   ها رها مي آيد و آب خداي جنگ و پيروزي، از پاي درمي
ها همين نقش را دارد. گاهي نماد ثروت و قدرت و زنـدگي و شـادابي و آب و    در اسطوره

در چـين اژدهـا مظهـر آب، بـاران، بـاروري و تعـادل       «ه گويـد:  رودخانه است. ميرچا الياد
انـد   ). و گاهي نماد زهرآگني و پليدي اسـت. برخـي گفتـه   205: 1372(الياده، » ست گيهاني

ديگر است؛ در حالي كـه در ارمنسـتان نيـز كـه      مفهوم اژدها در شرق و غرب، برعكس يك
كه » اُدر«گي دارد، شهري بوده به نام فرهنگش با فرهنگ ايران باستان بسيار نزديكي و آميخت

شهر «ناميدند كه معنايش  مي» ويشاپاكاقاك«است. اين شهر را » مار«در زبان ارمني به معناي 
) كه خود يكـي از  vahagan» (وهاگن«گاهي بود به نام  است. در همين شهر، پرستش» اژدها

ويد: وهـاگن ارمنـي، همـان    گ هاي ارمني بوده است. سركاراتي مي ايزدان اژدهاكش اسطوره
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   ←هاي ارمنستان راه يافته اسـت (   ) (بهرام) ايراني است كه به اسطورهverethraghanورهرام (
نامـه، رد پـاي دو    هاي شـاه  گويد: در داستان ). كوياجي مي240: 1378  هاي شكارشده، سايه

: 1383  جي،دهـاك منفـي (كويـا    دهاگ مثبت و ديگـري اژدي  شود. يكي اژي اژدها ديده مي
ي پليـدي دارد. همـان كـه     دهايي باشد كه چهره نامه، بايد منطبق با اژ ).  ضحاك در شاه241

آمده است و جمشيد را كه مظهر آب و باران و خورشيد و زندگي است، اسير كرده و كشته 
ي ضـحاك   خيزد. اين چهـره  برمي  هاي او، دادن ايران از دست پليدي تا فريدون براي نجات

هاي اسـفنديار در ايـن گـزارش، منطبـق اسـت. از نظـر        است كه با سخنان و انديشه همان
هـا   ها و توتم چه نزد رستم از نشانه اسفنديار، رستم از نسل اژدهاي پليد و منفي است؛ اما آن

تـر   هـاي قـديم   ي مثبتي در اسطوره شود، بايد به ضحاكي منسوب باشد كه او چهره ديده مي
ژدهايي كه مظهر قدرت، زندگي، سالمت و پايداري بوده اسـت. بـدين   داشته است. مار يا ا

ي ضـحاك بـدي، چنـان كـه در فكـر اسـفنديار        توانيم بگوييم انديشـه  ترديد مي روي و بي
هاي ديگر زردشـتي،   شود، همان است كه از كتاب اوستا و متن زردشتي به وضوح ديده مي

وده. در اوستا، از طاووس نامي بـه ميـان   تر ب هاي قديم چه در اسطوره ناشي شده است نه آن
نيامده، شايد به اين سبب كه اين پرنده، در ايران حضـور بـارز و آشـكاري نداشـته؛ امـا در      

هـاي هنـدي،    شـده، طـاووس در اسـطوره    هاي هندي فراوان است و چنان كه گفته اسطوره
ا در اوستا مكـرر يـاد   )؛ اما از اژده43: 1378تجسد و مظهر ايندرا، ايزد باران است (پرهام، 

دهاگ كه به مار زننده معنا شده، صفت شخصيتي است كه در بوري  ي اژي شده است. واژه
)Bavriگاه شاهي بوده اسـت. او   ) يا همان سرزمين بابل يا غرب ايران داراي تجمل و دست

بـه فـرّه   خواهد به او اجازه دهـد كـه    مي  ي آب و ايزدبانوي باران و باروري از آناهيتا، االهه
هزار  پوزه، در بوري، صد اسپ، هزار گاو و ده دهاگ سه از براي او (ناهيد) اژدي«دست يابد: 

اي   يابي را به من ده! اي نيك! اي توانـاترين!  گوسفند قرباني كرد و از او درخواست اين كام
(زردشـت،  » سور ناهيد كه من هفت كشور را (سراسر جهان را) از انسان تهي سـازم  اردوي
). آناهيتـا البتـه بـه اهـريمن اژي، يـاري      65: 1380خـواه،   دوست  ←نيز  308تا  307: 1375
سـور   اي اردوي«گويـد:   فرزند آبتين، لبيك مي  رساند؛ در عوض به درخواست فريدون، نمي

كلـه، شـش چشـم، آن      دهاگ سه پـوزه، سـه   يابي ارزاني دار كه بر اژدي آناهيتا! مرا اين كام
رسـان جهـان، آن    االكي، آن ديو بسـيار زورمنـد دروج، آن درونـد آسـيب    ي هزار چ دارنده

كردن جهان اشه بـه پتيـارگي در جهـان اسـتومند      زورمندترين دروجي كه اهريمن براي تباه
داري خانـدان و   ي نگـه  بيافريد، پيروز شوم و هر دو همسرش شهرناز و ارنواز را كه برازنده

» يـابي بخشـيد   سور، او را كـام  از وي بربايم! .. اردوي اند، ي زايش و افزايش دودمان شايسته
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» سـور   اردوي«شود، با توجه به معناي  ). چنان كه از اين دو روايت مشاهده مي303(همان: 
)Aredvi  Sura (سور آناهيتا اردوي«) يا «Ardwisur Anahi    كه به تقريـب نـامش بايـد رودي (

كشد و  او را در آسمان سوم، چهار اسب زيبا ميي  نيرومند باشد و بانويي باشكوه كه گردونه
)؛ تطبيـق و تطـابقش بـا    58: 1983اند از ابر، باران، آب و تگرگ (بويس،  ها عبارت آن اسب

نامه، بسيار نزديك است؛ منتها بايد يادآوري كنـيم   محتواي داستان ضحاك و فريدون در شاه
باورهاي ايرانيان بـوده اسـت و بـه    كه اين همه ناشي از روايتي تازه، و تحولي دگرگون در 

آورد.  النهرين را فراياد مـي  ي تقابل و اختالف قوم آريايي مهاجم و ساكنان بين نحوي نظريه
هاي مقدس يهودي، مسيحي، اسالمي و زردشتي بازپسين، مار جانوري خطرنـاك و   در متن

ي اسالمي، جز  دورهمانده از  هاي فارسي باقي چنين در متن همتاي شيطان به شمار آمده؛ هم
هـاي زدشـتي،    چند مورد استثنا، مار و اژدها جانوراني منفورند؛ اما طاووس در واپسين متن

گاهي واال دارد. به جز استثناهايي مثل كتاب انسان كامل كه طاووس را مظهر شـهوت   جاي
هم  آن  چون سنايي و موالنا، ). و جز در سخن شاعران عارفي هم301: 1341دانسته (نسفي، 

هاي پسنديده و مثبت ارزيابي  اي محدود، هركجا كه نامي از طاووس آمده، با صفت به گونه
 شده است. در ديوان سنايي، آمده: 

)1362 :188( 

 و موالنا گفته است:
جاه چون طاووس و زاغ اُمنيت اسـت  بط حرص است و خروس آن شهوت 

 )5، دفتر پنجم: 1363(

زدايي صوفيه به شـمار آيـد، مـابقي     هاي عادت  جز اين اختالف كه ممكن است از شيوه
متأثر از همين ادبيات اسالمي و زردشتي است كه نقش منفي مـار و اژدهـا و نقـش مثبـت     

 شود. اين بيت مصعبي:  طاووس در همه جا ديده مي

چرا مار و كركس زيد در درازي چرا عمر طاووس و دراج كوتـه
 )394، ج يكم: 1367(به نقل از صفا، 

نكـوهش مـار و اژدهاسـت. انـوري      ستايي و هاي طاووس خود مشتي از خراوار انديشه
 گويد:  نيز

  اند و در تركيب تو خشم و شهوت مار و طاووس
  يار مرد و ديو را اين دست نفس را آن پاي
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طــاووس و ســراي روســتايي ي چو من كسمهر تو و سينه
 )498، ج يكم: 1372(انوري، 

 يا چنان كه خاقاني گفته است: 

بــرم زن را ره كـن كــه ديـو راه   قصـه كوتــه  رنگسو مارفعلم وز برون طاووس از درون

 )250: 1373(خاقاني، 
 و چنان كه عطار گفته است:

ــت   درخــه اي طــاووس بــاغ هشــت خــه ــار هف ــم م ــوختي از زخ ــر س س
وز بهشـــت عـــدن بيرونـــت فكنـــد صــحبت ايــن مــار در خونــت فكنــد

 )261: 1384(عطار، 

  گيري نتيجه. 8
مكشـي اسـت كـه     هاي دوگانه يا رويارويي و كـش  ي تقابل داستان رستم و اسفنديار معركه

منداني چون اسـتروس   ها، مد نظر دانش ي تقابل اش در نظريه اي ي سرنموني و اسطوره جنبه
آور، اوج  اي شـگفت  بوده است. در داستان يادشده، دوبيتي كه در متن مالحظه شد، به گونه

ها را بر مال كرده است. نويسنده در جمع بـه ايـن نتيجـه رسـيده كـه       درگيري فكري تقابل
گاه تقابلي نياكاني را كه در  اسفنديار با يادآوري كردن نقش طاووس و مار به رستم؛ خاست

اش فرويدن و ضحاك باشد، فرايـاد آورده اسـت. طـاووس بنـا بـر       اوج و اعتالي دو سويه
هـاي زردشـتي    ي فريدوني؛ منتها با سرنوشتي كـه انديشـه   ارش ما، نماد و نمودي از تيرهگز

ست به همان مناسـبت كـه از زبـان     ي ضحاكي براي او رقم زده و مار نماد و نمودي از تيره
شـود. از   زد مـي  ي آيين و كيش زردشتي، به رسـتم گـوش   دهنده اسفنديار به عنوان گسترش

مقاله، توجه به آميختگي دو رشته كنش ضـحاكي در سـير تحـول    آوردهاي ديگر اين  دست
مايـه   ي ديگري كه باز در اين مقاله تحليل گرديده، دگرديسي يك درون نكته هاست. اسطوره
هاي بعد كـه   ي ديگري داشته و در دوره مايه ست كه در گذشته، نقش اي ي اسطوره  مايه و بن

اي  مايه گشته است. نقش  اي تازه، دگرگون مايه ه بنبينيم، ب هاي نوتر مي آثارش را در اسطوره
ي خودش خالي كرده و بـه رنـگ و    كه رنگ جغرافيا و تاريخ، آن را از معناي طبقاتي دوره

  اي نوتر درآورده است. اي، در دوره معناي تازه
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