فصلنامه علمی دانشگاه الزهرا(س) زمینة انتشار :هنر
سال ،14شماره  ،1بهار 1401
مقاله پژوهشی ،ص38-51
http://jjhjor.alzahra.ac.ir

نقش اسطورههای ایرانی در کارنامۀ اردشیر بابکان
زهرا حسینی

2

1

تاریخ دریافت1400/07/15 :
تاریخ پذیرش1400/10/20 :

چکیده

اسطوره بیان نمادین ارتباط متقابلی است که توسط انســان میان پدیدههای گوناگون و نیز خود انســان برقرار میشود .کارنامۀ

اردشیر بابکان کهنترین داستان تاریخی ،عاشقانه و اســطورهای از دورۀ ساسانیان ،با توجه به باورها و اسطورههای رایج بین مردم
ساخته شده اســت .صحت تاریخی این داستان مطرح نیست .اســطورههای آن ،منشورهایی هســتند که طرح اجتماعی و رفتار

اخالقی و دینی را به نمایش درمیآورند؛ بهطوری که معتقدان بر طبق آن زندگی میکنند .اردشــیر اســتقرار یک آیین رسمی و

اتحاد بین دین و دولت را در وجود شخص فرمانروا الزم میبیند و در راه رسیدن به حکومت تمام مخالفان خود را قلعوقمع میکند.

اتحاد بین دین و دولت در ســطح کشــور تا آن زمان تجربه نشــده بود؛ بنابراین ،حکومت همراهی مردم را نیاز داشت .در این راه

جلوه هنر ،سال  ،14شماره ،1بهار  ،1401شماره پیاپی34 :
38

ایزدان ذهنی به تجسم درمیآیند و به قهرمان یا منجی یاری میرســانند .پرسشهای پژوهش عبارتاند از .1 :ایزدان تجسمیافتۀ
اساطیری و یاریگر اردشیر کداماند؟  .2در کارنامه ،اردشیر برای محبوبیت و شــکوه و نشاندادن قدرت خود چه کرد؟ هدف از این

مقاله ،بررسی فرهنگ اسطورهای و آیینی و مردمشناسی این داستان اســت .در این پژوهش ،اسطورههای بخش آغازین داستان،

یعنی اسطورههای مرتبط با اردشیر ،بنیانگذار سلسلۀ ساســانیان به روش تحلیلی و توصیفی بررسی شده است .بررسیها نشان

فره ،ایزد بهرام (پیروزی) ،ایزد آتش ،ایزد ســروش از ایزدان یاریگر اردشیر در این داستان بودند.
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اردشیر برای محبوبیت و شــکوه و قدرت ،بزرگترین متضاد و دیوی که او را به ستوه آورد ،یعنی کرم خدای را بهگونۀ آیینی کشت
و اژدهاکشی فریدون را نزد دینداران بازسازی کرد و در جایجای ایران ،به شکرانۀ پیروزی آتشکدههای گران بهرام را برپا کرد.
واژههای کلیدی :کارنامۀ اردشیر بابکان ،اسطوره و نماد ،ایزد اشی /ارت ،ایزد آتش ،ایزد سروش ،کرم خدای.
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مقدمه

دشــمنان میگفت و رشــادتهای او را تبلیغ میکــرد ،آیینها

یکی از عادتهــای فرهنــگ هندواروپایی 1این بــود که وجود

و آموزههای دینی معتقدان را یــادآوری میکرد؛ بدینترتیب،

ناپیــدا را که تصــور جلوههایــش ممکن باشــد ،عینــی و واقعی
ً
بپندارنــد؛ مثــا عدالــت و شــهامت را نوعــی نیــرو و توانایــی

مــردم پادشــاه را از خود میدانســتند و احســاس یگانگــی با او
پیــدا میکردنــد .ایــن داســتان ضمــن ســرگرمی اتفاقــات را با

میپندارنــد .اینکــه ایــن نیــرو و توانایــی ،چگونــه و چــرا جنبۀ

یاری ایزدان به انجام میرســاند .اردشــیر بابکان در جوانی در
شــهر کوچک دارابگرد ،عنوان َا َ
رگبد داشــت .او اســتقرار یک

از انبــوه اســاطیر انباشــته شــد و دارای مراســم ویژۀ پرســتش

آییــن رســمی و اتحــاد بیــن دیــن و دولــت را در وجود شــخص

شــد ،در الب ـهالی ابهــام روزگار پیــش از تاریــخ مکتــوب پنهان

فرمانروا الزم میدید .دشــواریهایی که در تمــام طول مدت

اســت (بویــس .)45 :1376 ،ایران ســرزمین تضادهــای بزرگ

فرمانروایــی ساســانیان ،پادشــاهان ایــن سلســله بــا موبدان

اســت؛ ســرزمین بیابانهــا و جنگلهــا ،ســرزمین کوههای پر

و مقامــات آتشــگاه پیــدا کردنــد و گاه بــه شــورش و توطئــه و

برف و درههــای سرســبز؛ جغرافیا بر فرهنــگ تأثیر میگــذارد و

خلع و قتل هم کشــید ،اشتباه محاســبۀ اردشــیر را در ارزیابی

جــای شــگفتی نیســت کــه در ایــران شــماری از فرهنگهای

حاصــل ایــن اتحــاد نشــان داد (زرینکــوب-183 :1387 ،

گونا گــون وجــود دارد کــه هرکــدام بهنوبۀ خــود اســطورههای

 .)134اردشــیر در راه رســیدن بــه حکومــت تمــام مخالفــان

گونا گونی را آفریدهاند؛ دین یا اســاطیر هیچ ملتــی را نمیتوان

خــود را قلعوقمــع میکنــد و ســرهای کشــتگان را به آتشــکدۀ

جــدا از بافــت تاریخــی آن دریافــت (.)Hinnells, 1973: 11,12

ناهید میفرســتد و بدینترتیب ،ایزد آب را از خون کشــتگان

اسطوره بیان نمادین ارتباط متقابلی است که توسط انسان

ســیراب میکند 2.اردشــیر پس از پیــروزی بــر اردوان (224م)،

میان پدیدههــای گونا گــون و نیز خود انســان برقرار میشــود

«در همــان معرکــۀ جنــگ پیــاده شــد و ســر پادشــاه مقتــول را
ً
لگدکوب کرد و این رفتار کینجویانۀ او ،ظاهرا جواب دشــنام

میآورد تــا ذهــن انســان بــدان وســیله بتوانــد از تناقضهای
ً
ناخوشــایند حــذر کنــد؛ مثــا میبینیــم چــه تناقضــی میــان

ســختی بود که اردوان بــه نامۀ پــدرش داده بــود و او را «کرد» و
«پروردۀ شــبانان» خوانــده بــود (همــان .)185 :تصویر جنگ

جبــردن از مرگ در انســان وجود دارد.
تبــردن از زندگی و رن 
لذ 

نهایــی اردشــیر در نقــش رســتم بــر صخرههــا 3،او را در حالــی

وظیفۀ اســطوره میانجیشــدن در امور مغایر با یکدیگر اســت

نشان میدهد که سوار بر اســب ،حلقۀ فرمانروایی را از دست

(همــان .)366-367 :در مقابــل ایــن پرســش کــه شــناخت

اورمــزد میگیــرد؛ بدینترتیــب ،او ســلطنت خویــش را عطیــۀ

الوهیت پیدا کرد و دارای مشــخصات خلقی و جســمی شــد و

(بهــار .)365 :1378 ،اســطوره نمون ـهای منطقــی فراهــم

اســاطیر ،این مجموعــه عقاید عامیانــه و خرافی ،چه ســودی

ایــزدی میداند و نه میــراث نیــا کان؛ و تصویر پادشــاه زیر پای

دارد ،بهــار چنیــن پاســخ میدهــد :انســان راه درازی را کــه
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اسب خود را پایان سلطنت اشکانی و مشیت ربانی میداند.

میان توحش و تمدن وجود دارد ،یکشــبه طی نکرده اســت

هدف از پژوهــش حاضر که بــه روش توصیفیتحلیلی اســت،

و رســیدن به دیــن و ایمان و ســتایش خــدای یکتا بــه نا گهان

بررســی فرهنگ اســطورهای و آیینــی و مردمشناســی کارنامۀ

پدیــد نیامــده اســت ...چگونــه انســانی کــه میانگاشــت هــر

اردشیر بابکان است.

درخــت و هــر چشــمه دارای روحی مقدس اســت و هــر پدیدۀ
پی همــۀ تجارب هــزاران ســالۀ خود ،بــه مفهوم خدایــی یکتا

پژوهش حاضر بــه روش توصیفیتحلیلی انجام شــد .دادهها

دســت یافت (همــان .)16-17 :در نظــر ایرانیان باســتان امور

بر منابــع کتابخانهای اســتوار اســت .مبنــای پژوهــش ،اصل

ایــزدی واقعیتهایــی نیســتند کــه بــا تجربــۀ انســانی فاصلۀ

کارنامۀ اردشــیر بابکان بوده اســت و پژوهشهایی کــه دربارۀ

بســیاری داشــته باشــند؛ بلکه عواملی در زندگانــی روزانهاند؛

کارنامه انجام شده بود ،دیده شد و از تکرار مطالب گفتهشده

زندگانــی روزانۀ آدمــی و زندگــی مرتبط با مناســک او مســتلزم

مطلوب جامعۀ ایران
پرهیز شد تا فرهنگ اسطورهای و آیینی
ِ

تمــاس مســتقیم و بیواســطه بــا موجــودات ایــزدی اســت

در دورۀ ساسانی از زوایای نمادین داستان آشکار شود.

(هینلــز.)64 :1377 ،داســتان کارنامۀ اردشــیر بابــکان بر پایۀ
اســطورهها و آیینهــای مذهبــی آشــنا بــرای مــردم ســاخته

پیشینۀپژوهش

شد .داســتان ضمن اینکه خش ـمهای قهرمان -پادشــاه را بر

پژوهشهــای مرتبــط بــا کارنامــۀ اردشــیر بابــکان و برخــی از

نقش اسطورههای ایرانی در کارنامۀ اردشیر بابکان

طبیعت نیرویــی قاهر و خدایــی نیرومند دارد ...ســرانجام ،از

روش پژوهش

39

نمادهــای بیانشــده در آن ،عبارتانــد از :آمــوزگار (،)1386
در کتاب زبــان ،فرهنگ و اســطوره ،دربــارۀ واژۀ فـ ّـره از دیدگاه

نقــش قــوچ در قالیهــای ترکمــن از منظــر تاریخــی و آیینــی»،
بــه اهمیــت نقــش قــوچ بهعنــوان یکــی از نمادهــای بــاارزش

زبانشناســی ،مفاهیــم و بــار معنایــی ایــن واژه و انواع فـ ّـره به

فرهنگی و تاریخــی در بین هنرمندان ترکمــن و در نقوش قالی

تفصیــل نوشــته اســت 5.در مقالــۀ «بررســی جنبههــای ادبی

ترکمن پرداختهاند و ریشههای مفهومی نقش قوچ را در قالی

کارنامۀ اردشیر بابکان در مقایسه با روایت نویافتۀ یونانی آن»

ترکمن تحلیل کردهاند و قوچ را حیــوان مقدس و مورد احترام

نوشــتۀ امینــی ( ،)1389بــه جنبههای ادبــی کارنامۀ اردشــیر

در بیـ ِـن طوایــف اولیــۀ ترکمنها دانســتهاند .ذبیحنیــا عمران

پرداختــه شــده اســت .در مقالــۀ «نقــش قــوچ در آیینهــای

( ،)1398در مقالۀ «نقــد اخالقی متن تاریخی کارنامۀ اردشــیر

وابســته بــه ایزدبانــوی بــزرگ در لرســتان» نوشــتۀ مختاریان

بابــکان» جنبههــای اخالقی کارنامــۀ اردشــیر را بررســی کرده

و شــکری ( ،)1390اشــارهای بــه نمــاد قــوچ در فرهنگهــای

اســت .کارنامۀ اردشــیر بابــکان ،کهنترین داســتان تاریخی،

گونا گــون شــده اســت و آیینهــای مرتبط با قــوچ در لرســتان
بررســی شــده اســت .نیولــی ( ،)1391در مقالــۀ «فــر /فـ ّـره» بــه

عاشقانه و اســطورهای از دورۀ ساسانیان اســت .از نظر ادبی و
فرهنگی این کتــاب اهمیت ویژهای در ادبیات و زبان فارســی

ریشهشناســی ،بررســی معنایــی ،تعاریــف و کاربــرد خورنــه در
لنــگاری فـ ّـره در
زبانهــای ایرانــی پرداختــه اســت و بــه تمثا 

و ویژگیهــای ادبی ایــن داســتان پرداختهاند .در ایــن مقاله

منابع موجود اشاره کرده است .روشنینژاد ( ،)1391در مقالۀ

بخش اسطورهای داستان اردشیر بررسی شده است و بررسی

«تثبیــت جایگاه ایــزد بهــرام ،اســطورۀ جنگ پیش زردشــتی

یاریگــری اســطورۀ ایــزد ارت ،ایــزد ســروش و ایــزد آتــش بــرای

ایرانیــان باســتان در معــارف زردشــتی» ،بــه تکامــل تدریجی

نخستین بار در این گفتار ،مطرح شده است.

دارد .پژوهشهای نامبرده ،بهطور مــوردی به برخی نمادها

ایزد بهــرام و بازتاب بهرام در هنــر ایرانی به تفضیــل میپردازد
و نتیجه میگیرد که چون شــاهان ساســانی در حــال جنگ با

تاریخ اسطورهای

دولتهای دیگر بودند ،برای دســتیابی به پیــروزی ،همواره،

به مفهومی ،کل اسطوره بخشــی از تاریخ اســت؛ زیرا اسطوره

این ایزد را ستایش میکردند .در مقالۀ «تفسیر شمایلنگارانۀ

دیدگاههــای انســان را دربــارۀ خــود و جهانــش و تحــول آن

صحنههای شــکار در ظــروف فلزی ساســانی» نوشــتۀ اخوان

دربــردارد (هینلــز .)163 :1377 ،پیوســتن سلســلهای بــه

اقــدم ( ،)1393تعــدادی ظــرف با نقش صحنۀ شــکار بررســی

سلســلۀ دیگــر در تاریــخ ایــران نظیــر دارد؛ اشــکانیان بــه دارا

شده اســت .در بشــقابی 6که ا کنون در موزۀ آرمیتاژ نگهداری
ً
میشــود ،پادشــاه (بهرام اول) ،در صحنهای کامال نمایشــی،

منسوب شــدهاند و ساســانیان نیز مصنوعی به هخامنشیان

با کالهی مزین به شــاخهای قوچ ســوار بر اسب اســت .ایرانی
ارباطــی و خزایــی ( ،)1396در مقالــۀ «نمادهای جانــوری ّفره

جلوه هنر ،سال  ،14شماره  ،1بهار  ،1401شماره پیاپی34 :
40

و کیانیــان پیوســتهاند .ســامانیان نیــز در قــرن دوم هجــری
سلسله نسب خود را به ساسانیان پیوســتند (بویس:1375 ،
 .)286-287در سنگنوشتۀ بیســتون داریوش به پایبندی

در هنــر ساســانی» ،فـ ّـره را عامــل تحکیمبخش قدرت شــاهی

به دین و موازیــن اخالقی متظاهر اســت و میگویــد اهورامزدا

میداننــد که به ســه صــورت ســیمر غ ،عقــاب و قــوچ متجلی

مــرا پشــتیبانی میکنــد کــه مــن دروغزن و زورگــو نیســتم و

شــده اســت .در مقالــۀ «اردشــیر بابــکان و خدابانــو آناهیتــا»

شــورشهای ضد خود را برخاســته از دروغ میخواند (همان:

نوشــتۀ جلیلیــان ( ،)1397بــه پادشــاهی رســیدن اردشــیر

 .)127داریــوش خــود را نمایندۀ اهورامــزدا در زمیــن توصیف

بابکان و یکپارچگی ایران پرداخته میشود و به چرایی تقدیم

7

میکنــد و ســلطنت خــود را مبتنی بر مشــیت الهــی میداند.

ســرهای بریدۀ شــاهان محلی به آتشــکدۀ آناهیتا پاسخ داده

تاریــخ روایــی و اســطورهای سلســلۀ ساســانیان ،تأســیس

میشــود .در مقالۀ «بررســی اســطوره و نماد در فرهنگ ایران

ایــن حکومــت را وعــدۀ الهــی بــرای درخشــش دیــن توصیــف

باستان با محوریت قوچهای سنگی چهارمحال و بختیاری»

میکنــد؛ بنابرایــن ،بــرای بنیانگــذاری این حکومت اردشــیر

نوشــتۀ قربانــی قهفرخــی و دیگــران ( ،)1397ضمــن بررســی

باید از ســوی ایزدان حمایت شود تا داستانســرایان و راویان

قوچهــای ســنگی چهارمحــال و بختیــاری و تندیسهــای
قــوچ روی برخــی قبــور ،بــه قــوچ بهعنــوان مظهــر فـ ّـره ایــزدی

بتواننــد کارهــای او را قهرمانانــه و اســطورهای روایــت کننــد.
در کتــاب زنــد بهمنیســن 8آمــده اســت :زردشــت در خواب،

اشــاره شــده و پیوند قوچهای ســنگی با اســطوره و نمــاد قوچ

درختی میبیند که هفــت شــاخه دارد .اهورامزدا خــواب او را

بیان شــده اســت .نوری و مهرپویا ( ،)1397در مقالۀ «بررســی

تعبیر میکند و میگوید :آن هفت شــاخه که دیدی ،آن هفت

زمان است که رســد (راشــد محصل .)3 :1370 ،از شاخههای

با دو اســب تندرو بهســوی پــارس میگریزنــد .وقتــی اردوان و

زرین ،ســیمین ،رویین ،برنجیــن ،ارزیزن ،پوالدیــن و آهنین

ســپاهش بهدنبال اردشــیر میآیند ،مــردم بــه او میگویند که

که زردشت در خواب دیده بود« ،شاخۀ رویین دورۀ پادشاهی

دو ســوار همچون بــاد تنــدرو گذشــتند و قوچی به دنبــال آنها

اردشیر آراستار و ویراستار (=آراینده و سامانبخشندۀ) جهان
اســت» (همــان .)4 :در کتــاب ُب َ
9
ند ِهــش (=آفرینــش آغازین)

میدویــد .در جایــی دیگــر ،مــردم همــان را میگوینــد و اینکه

آمــده اســت :در همــان هــزاره 10اردشــیر بابــکان 11بــه پیدایــی

قــوچ ،پهلــوی اردشــیر میرفــت .وقتــی اردوان دربــارۀ قــوچ
میپرسد ،دستور (راهنمای دینی) میگوید که آن ّفره خدایی

آمــد ،آن کــرده -خدایــان 12را کشــت ،شــاهی را از نــو آراســت،

و کیانی اســت تا پیــش از آنکه آن ّفره به او برســد ،باید اردشــیر

دین مزدیســنان را رواج بخشــید (بهار)140 :1380 ،؛ بنابراین،
ً
اســطوره و تاریخ در دین زردشــتی کامــا با هــم در میآمیزند.

را بگیریــم .در ادامــۀ راه ،مــردم میگوینــد دو ســوار را دیدهانــد

ایرانیــان همــۀ تاریــخ خــود ،گذشــته ،حــال و آینــده را در پرتو
اسطورههای خود درک میکنند (هینلز.)170 :1377 ،

که قوچی بســیار بزرگ با یکی از ســواران بر اســب نشسته بود.
دســتور میگویــدّ ،
فــره کیــان بــه اردشــیر رســیده اســت ،دیگر
نمیتوانیم او را بگیریم (فرهوشی.)5 -41 :1378 ،
َ
ُ
ایزد ف ّره /خ ّره
حرمت و تقدس شــخص شــاه را بهویژه در متنهای آشوری،

و از نــژاد دارای دارایــان .بابــک شــبی در خــواب میبینــد،

توســط پرتوهای تابان یا هالهای درخشــان و پرهیبــت بر گرد

خورشــیدی از ســر ساســان میتابــد و همــۀ جهــان را روشــن

ایشــان نشــان میدادنــد که بنــا بــر معتقــدات مذهبــی ،از ِآن
ً َ
ّ 15
خدایان و موجودات ایزدی بود .ایــن پدیده را معموال ِملمو

همه به او تعظیم میکنند و در شــب ســوم ،ســه آتش مقدس

بهمعنی درخشــش پرهیبت میخواندند .برای نشــاندادن
َ
اهمیــت ِمل ّمــو در جامعــۀ بینالنهرینــی میتوان بــه نمونۀ به

بگــزاران چنیــن تعبیــر میکنند
همــۀ جهــان میدهنــد .خوا 
کــه از فرزنــدان ساســان ،یکــی بــه پادشــاهی میرســد 14.پس

وامرفتــۀ آن در فرهنگ آســیای غربــی در اعصار بعــد ،در ایران
َ
فــره یــا ّ
ساســانی ،بهصــورت ّ
خــره اشــاره کــرد .وظیفــۀ ِمل ّمــو

بابــک دختر خــود را به همســری ساســان میدهد .اردشــیر از

ترساندن دشمنان شاه از دستزدن به اقداماتی بر ضد او بود

این ازدواج زاده شــده و بــه همۀ فرهنگ و آداب اشــرافزادگی

(بهار .)437-438 :1378 ،بنابر اسطورههای ایرانی انسان از
َ
17
سه عنصر تشــکیل شــده اســت« :ف ّرهَ ،فر َوهر 16و جوهر تن».
َ
ُ
فـ ّـره /خ ّره همــان موهبت ایزدی اســت که تجلــی ظاهری آن
ُ
نور اســت (آموزگار و تفضلی .)31 :1380 ،خ ّره ،نوری اســت که

میشــود و او را بــه آخــور ســتوران میفرســتد .دختــر اردوان

از ذات خداونــدی ســاطع میشــود و بــدان مــردم بــر یکدیگــر

هنــگام تنبورنــوازی و آوازخوانــی اردشــیر بــه او دل میبــازد.

ریاســت یابنــد و بــه معرفــت آن هــر یــک بــر عملــی و صناعتــی

اردوان منجمــان را میخواهــد تــا آینــدۀ کشــور را پیشبینــی

متمکــن شــود (حکمــت االشــراق ســهروردی) (فرهوشــی،
َ
ُ
)49 :1378؛ بنابرایــن ،موهبت ایــزدی ف ّره /خ ّره در ســاختار

پادشــاهی نو پدیــد خواهــد آمد .ا گــر امــروز هــر بنــدهای از نزد

وجودی همۀ انسانها به ودیعه گذاشته شده است تا زمانی

صاحبش بگریزد ،بــه پادشــاهی و بزرگی میرســد و بر صاحب

که انســانها بــه وظیفۀ دینــی و انســانی خود عمــل میکنند،
َ
َ
فـ ّـره ،در وجود آنهــا متجلی اســت .ف ّــره قهرمانان اســطورهای

میشنود و به اردشیر خبر میدهد .اردشیر به دختر میگوید،

قابلیــت ایــن را دارد کــه از حالــت «مینــوی» /نامحســوس

ا گر گفتۀ تو راســت باشــد و به مــن کمک کنی تــا بگریــزم ،تو را

و نامرئــی بهصــورت «گیتــی» /محســوس و آشــکار دربیایــد.
«در منابــع ایرانــیّ ،
«خورنــه» را گاهــی در پیکــر مــر غ و زمانــی

پدر ،شمشیر هندی و زین زرین ،کمر میش سر و افسار زرین،

بهصورت جانور تصور میکنند .این ایزد را در پیکر آدمی تصور

جام زرین به گوهر و درهم و دینار آ کنده و بسیار زره و زینافزار

نمیکردند و اسم او نه مؤنث است و نه مذکر» (بویس:1376 ،

پیراســته و بســیار چیزهــای دیگر بــه پیش اردشــیر م ـیآورد و

 .)86-87در یشــت  19بخشــی از اوستاکه در ســتایش فرشتۀ

میکند و شــب دیگر ساســان را سوار پیل ســفید میبیند 13که
را درخشــان در خانــۀ ساســان میبینــد کــه از آنجا روشــنی به

آراســته میشــود ،بهطــوری کــه آوازۀ هنرهــای او بــه گــوش
اردوان پادشاه میرسد .اردشیر به دربار خوانده میشود و در
آنجا بگومگویی با پســر اردوان پیــدا میکند .پادشــاه ناراحت

کنند .آنهــا میگوینــد که حرکــت ســتارهها نشــان میدهد که

خویــش پیــروز میشــود .دختــر اردوان ســخنان منجمــان را

سعادتمند و خوشبخت خواهم کرد .دختر اردوان از گنجینۀ

نقش اسطورههای ایرانی در کارنامۀ اردشیر بابکان

بخشی از داستان به روایت کارنامۀ اردشیر بابکان
بابـ ْ
ـک مرزبــان و شــهردار پــارس بــود و ساســان شــبان بابــک
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َ
زمین اســت ،بیشــتر ایزد ّ
«خورنه» /ف ّره ســتایش شده است.
یکــرد و هنگامی
این ایــزد ،قهرمانــان و شــاهان را همراهــی م 

یا َح َمــل ،نمــادی از انگیزش خــاق و نیــز نمــاد روح در لحظۀ
تکویــن اســت .برج َح َمــل بهمعنــای انگیــزش آغازین اســت؛

کــه کارهــای بــزرگ میکردنــد ،آنهــا را یــاری م ـیداد و هنگامی

انگیزشــی که از طریق آن ،قوه به فعل میگراید ،با سپیدهدم،

که گمــراه میشــدند ،آنهــا را تــرک م 
یکــرد؛ 18مانند «جمشــید
َ
کــه فـ ّـره در پیکــر مــر غ (وارغــن) او را تــرک کــرد»( 19پــورداود،

با بهار و بــا آغاز هــر چرخش ،هــر پویش و هــر خالقیتــی ارتباط
مییابــد ِ(ســرلو .)347 :1392 ،ایــن حیــوان نمــاد حلــول و

 .)336-337/2 :1377در تصــور ایرانیــان ،چگونــه خدایان

بهتعبیری نمــاد دو نیــروی متضاد بــاروری و ویرانگری اســت

میتواننــد بهصورتهــای گونا گــون درآینــد؟ زردشــتیان بــر

(همان .)608 :یکی از اشــکالی که ایزد پیروزی یا بهرام از خود

این باورند که هــر چیزی در جهــان روحانی (مینو) ،اســتعداد

نشان میدهد ،قوچ اســت .همراهی قوچ در فرار اردشیر برای

آن را دارد کــه صورت مــادی (گیتی) داشــته باشــد و معتقدند

اســتقرار دیــن بهی کــه پیشــوایان دینــی در داســتان توصیف
میکننــدّ ،
فــره خدایــی و کیانــی اســت ،میتواند تجســم ایزد

مــادی بــه خــود گرفــت ،امــا در حالــی کــه موجــودات زمینــی

پیــروزی از نظــر دیــنداران باشــد .اردشــیر بــا فرمان بــه بنیاد

«صورت مــادی بــهخــود میگیرنــد که مناســب طبیعــت آنها

آتشــکدۀ بهرام در مناطق مختلف ایران تجدید حیات دین را

اســت» ،موجودات آســمانی یا ایزدی نیز میتوانند به اشکال
گونا گون به «صورت مادی درآیند»؛ ازاینروســت که ّ
«فره گاه
ً
در کالبد پرندۀ تیزپرواز /مر غ وار َ
غنه ،احتماال شــاهین ،ظاهر
ِ
میشــود»( 20تفضلی )55 :1386 ،و بهرام ،ایزد پیروزی ،به ده

انگیزۀ آغاز حکومت جدید خود مینمایاند.

جهان بههمین ترتیب بــهوجود آمد .جهــان روحانی صورت

آتش بهرام
مرکزیت آتش در دین زردشتی شاید یک از شناختهشدهترین

شکل در میآید (هینلز .)41-42 :1377 ،بنا به گفتۀ پیشوای
دینــی کارنامــه ،فـ ّـره خدایــی و کیانــی بهصــورت قوچــی در

میکوشــند معروفتریــن آتشهــای ســهگانۀ 23خویــش را بــه

حرکت اردشــیر برای بنیانگذاری دین بهی /زرتشتی ،همراه

تاریــخ اولیــه برســانند (همــان .)177 :به غیــر از این ســه آتش

اوســت و اردشــیر را در جهــت هدفــش یــاری میکنــد .بهگفتۀ

مقدس« ،ســه گروه آتش مرتبط با مناســک وجود دارد :آتش

نســرا ،مردمــان همراهــی قــوچ را میبیننــد و توصیــف
داستا 

بهرام ،آتش آدران و آتش دادگاه» (همان ،)179 :که مهمترین

میکنند (فرهوشی.)39-41 :1378 ،

ایــن آتشهای مرتبــط با مناســک ،آتــش بهرام اســت« .آتش

جنبههای ایــن دین باشــد (هینلــز .)47 :1377 ،زردشــتیان

بهرام ،شــاه پیروزمند آتشهاســت .به نام اورمزد ایــن آتش را
ایزد پیروزی و نماد قوچ

جلوه هنر ،سال  ،14شماره  ،1بهار  ،1401شماره پیاپی34 :
42

ایــزد پیــروزی (بهــرام) ،وجــودی اســت انتزاعــی یــا تجســمی

به یاری میخوانند و از او میخواهند کــه در برابر قوای تاریکی
آنان را نیــرو بخشــد؛ زیــرا ّ
فــره او بــا دروغ میجنگــد و در واقع،

اســت از یــک اندیشــه و تعبیری اســت از نیــروی پیشــتاز و غیر

نمادی اســت از راســتکاری» (همان) .بنا به روایت داســتان

ت پیروزی .در ســرودی کــه به او اختصــاص دارد
قابل مقاوم ـ 

کارنامــۀ اردشــیر بابــکان ،وقتــی اردشــیر تــا حــدی از دســت

(یشت  21)14آمده اســت که بهرام ده تجسم یا صورت دارد که

تعقیبکننــدگان اردوان ایمــن میشــود ،بــرای سپاســگزاری

هر کدام مبین نیروی پویای این ایزد است .نخستین تجسم

از آفریــدگار نــام روســتایی را «بوخــت اردشــیر» 24مینهــد و در

او بــاد تند اســت .هفتمــی هیئــت پرنــدۀ تیزپروازی اســت که

آنجا دســتور برپــا نهادن آتشــکدۀ بهــرام را میدهد .چهــار ماه

شــاید کالغ 22باشــد ،هشــتمی هیئــت «بهــرام» قــوچ وحشــی

میجنگــد تــا بــر اردوان پیــروز میشــود و دســتور برپا کــردن

اســت (هینلــز .)41 :1377 ،بهســوی او هشــتمین بــار بهــرام

آتشــکدههای بهــرام را میدهــد 25.بهــرام فرشــتۀ برتــری و

اهورا آفریده در کالبد میش گشن دشــتی زیبایی با شاخهای

زبردســتی اســت (پــورداود .)119 /2 :1377 ،در ســتایش این

پیچدرپیچ درآمد ،اینچنیــن بهرام درآمد (پــورداود:1377 ،

ایــزد آمده اســت :ا گــر ایــزد بهــرام آنگونه که شایســته اســت،

 .)124/2قوچ ،نماد نیروی توالد و تناســل اســت .او انســان و

ســتایش شــود ،هیچوقــت به ســرزمین ایــران دشــمن داخل

مردم دنیــا را بیــدار میکند ،تجدید مــدار زندگی در بهار اســت

نمیشــود (همان .)128 :بهرام صف دشــمنان را میشکافد.

(فضایلــی .)146 :1388 ،ســمبل آرامــش ،بــاروری ،تحمــل،

دس ـتهای مردمــان را از پشــت میبنــدد ،چشــمهای آنــان

تواضــع ،خورشــید ،دانایــی ،را مکــردن ،صلــح ،محافظــت،

را میپوشــاند و گوشهــای آنــان را کر میکنــد تا کســی نتواند

مولد حرارت ،نیرومندی ،وقار اســت (جابــز .)61 :1397 ،قوچ

مقاومت کند (همان .)133 :اردشــیر با پاسداشــت این ایزد تا

رســیدن به قدرت و تأســیس حکومت ساســانیان ،دشمنان

روم اعتماد نداشــت و مؤدبانه جواب رد میدهــد؛ اما کارکاال،

خود را از ســر راه برم ـیدارد و نابود میکند .برپا کردن آتشــکدۀ

خواهش و تکرار میکند .اردوان میگوید خودش بیاید و زنش

بهرام و تطهیر آتش بهرام بســیار دشــوار اســت« .آتش را مانند

را ببرد .کارکاال ،با قشــون زیاد به حدود ایــران میآید .مجلس

شاه بر تخت مینشانند ،بر باالی آن تاجی به نشانۀ پادشاهی

جشــنی برپا میشــود ،وقتی اردوان و همراهانــش وارد خیمۀ

آتــش نیرومنــد آویــزان اســت ...دلیــل قداســت آن جریــان

امپراتــور میشــوند ،رومیهای در کمیــن ،همه را میکشــند و

طوالنی و دشــوار تطهیــر آن اســت 16 :آتــش از منابــع مختلف

اردوان جان ســالم به در میبرد .پس از این واقعۀ خائنانه ،به

جم ـعآوری میشــوند و  1128بــار آنهــا را تطهیر میکننــد و این

فاصلۀ کمی کارکاال ،در نزدیکی حران کشــته میشود (217م)

جریان یک ســال طــول میکشــد و هزینــۀ آن هنگفت اســت»

(پیرنیــا .)171 :1387 ،ایــن واقعــه چنــد ســال قبــل از خــروج

(هینلــز .)179 -180 :1377 ،در واقــع ،اردشــیر بــا دســتور

اردشــیر علیــه اردوان اتفاق افتــاد .اردشــیر از نارضایتــی مردم

برپا کردن آتشــکدۀ بهرام در شــهر و روســتاهایی کــه میگذرد،

و جنگ خانگی در رســیدن به تخت ســلطنت اســتفاده کرد و

نمادی از به تختنشســتن خود را با نمــودی دینی و آیینی در

بر اردوان شــورید و موفق شــد (224م) .دختر اردوان دو نقش

اذهان م ـیکارد .در کتاب حقوقــی مادیان هزار دادســتان که

پررنــگ و متضاد در این قصــه دارد :نقش اول ،نقــش ایزدی و

از دورۀ ساسانیان بازمانده است ،مفسران حقوقی با احکامی

همراهــی بــا قهرمــان اســت .در اســطورههای ایرانــی ،ایزدان

ساالری و سرپرستی آتشکدههای بهرام را مشخص میکنند.

میتوانند صــورت مادی بــه خود بگیرنــد تا به فــرد منتخب یا

افــرادی کــه از عهــدۀ هزینــۀ آتــش برنشــاندن برمیآمدنــد،

قهرمان یاری برســانند .ایزد ارت باید همراه اردشیر باشد تا او

آتشکدۀ بهرام را در منطقۀ خود برپا میکردند و این آتشکدهها

در کشــور پادشــاهی کند ،او خواهر دین مزدیســنا و بخشــندۀ
فـ ّـره اســت؛ بنابرایــن ،بهصــورت دختــر اردوان در داســتان،

ثروت و موقوفات زیادی داشتند و مقدس بودند.
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تجســم مییابــد ،توجــه و خواســت ایــزد ارت در وجــود دختر
ایزد ارت /اشی
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ایزد دیگری کــه در دین اهورایــی همانند ایزد پیروزی بســیار
نیک دانســته میشــود ،اما جنبــۀ اخالقی نــدارد ،اشــی ،ایزد
بانــوی بخــت یــا پــاداش اســت .در ایــران پیــش از زردشــت

اردوان شــکل میگیرد تا او در جهت اســتقرار دین مزدیسنان
به اردشــیر یاری رســاند و ّ
فــره کیانی کــه در نقش قوچ اردشــیر

را همراهی میکندّ ،فره پادشــاهی اســت که از خاندان اردوان
جدا شــده و بــه یــاری و همراهی ایــزد ارت بخشــندۀ ّ
فــره ،قرار

و .)83ارت دختر اهورامزدا و خواهر امشاســپندان (نامیرایان
مقدس) اســت .ارت کســی که ّفره نیک میبخشــد (پورداود،

اســت» (فرهوشــی .)39 :1378 ،ارتبــاط ایــزد ارت و قــوچ را در
یکی از سرودهای ســتایش ارت میبینیم .ایزد ارت میگوید،

 .)187 /2 :1377آن مردانی که ارت همراه آنها باشد در کشور

هنگام درگیری ایرانیــان و تورانیــان من خود را زیــر گلوی یک

پادشــاهی میکننــد .او خواهــر دیــن مزدیســنا اســت (همان:

میش گشــن (قــوچ) از یک گلــۀ مرکب از صــد گوســفند پنهان

 .)188زردشــت بــه دســتیاری ایــزد ارت از ســعادت دنیــوی و

کردم ،آنگاه کــودکان نابالغ و دختران هنوز به مرد نرســیده مرا

اخروی برخــوردار شــد .اهورامزدا توســط این فرشــته ،نعمت

براندند (پورداود .)198 :1377 ،در یشــتها اســتعاراتی است

جهانی و بخشایش روز واپسین را به بندگانش ارزانی میدارد.

و بدون تأمــل در آنها نمیتــوان مطلبی گفت .پــورداود از قول

در بخــش دراماتیــک داســتان اردشــیر ،دختــر اردوان اخبــار

دانشــمند آلمانــی ،رایخلت ،مینویســد :جنــگ دائمی میان

منجمان را به خاطر دلباختگی به اردشیر میرساند و اسباب

تورانیــان و نوذریان ثــروت را از مملکت بیرون کشــید .فرشــتۀ

فرار او را با گنجی شــاهانه و اســبانی تندرو فراهم میکند و با او

توانگری ارت ،به گاو و گوســفند که کنایه از ثروت قومی اســت

همراه میشــود .آنچــه مــا دربــارۀ دختــر اردوان میدانیم این

که هنــوز در درجــۀ پایین تمدن اســت ،پنــاه برد؛ امــا ملتی که

ک بار او ناخواســته موجب تضعیف قــدرت پدرش
اســت که ی 

از نظــر خامــی و بیتجربگــی بــه کــودکان و دختران خردســال

میشود .بنابر روایات تاریخی ،امپراتور روم ،کارکاال ،به اردوان

تشبیه شــده ،بهمعنی التجا فرشــتۀ ثروت برنخورده ،از اینکه

پیــام میدهــد که ا گــر دختــر خــود را بــه او بدهد ،ایــن وصلت

دولــت و ثروت بــه پــرورش چارپایــان و ســتوران اســت ،نا گزیر

ســبب تحکیم روابــط دو دولــت میشــود .اردوان بــه امپراتور

فرشــتۀ ثــروت را از پناهــگا ه خــود رانــده ،بــاز به جنــگ دائمی

اشــی به مردم میبخشــد ،خورنــه اســت (بویــس85 :1376 ،

نقش اسطورههای ایرانی در کارنامۀ اردشیر بابکان

عنوان گنجور را کســب کرده اســت .از جملــه ارمغانهایی که

اســت به او بخشــیده شــود .دســتور (راهنمای دینــی) دربارۀ
پرســش همراهــی قــوچ میگویــد« :آن ّ
فــره خدایــی و کیانــی
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دلخوش داشــتند (همان) .همراهی قوچ در داســتان ،جدا
از اینکه نمادی از ّفره خدایی و کیانی اســت ،نمــادی از ثروتی

 .)520/1از طرفی ســروش نگهبان آتش است و با آتش مرتبط

اســت که بــا یکپارچگی پادشــاهی بــه تحقق خواهد پیوســت

اســت« .وقتی که سه قســمت از شــب میگذرد ،آتش مقدس

و یــادآور اهمیــت رونق دامــداری اجدادی اســت کــه ایرانیان

از بیم خاموششــدن ســروش را به یاری میخواند تا انسان را

بســیار دوســتش داشــتند؛ نقــش دومــی کــه دختــر اردوان

بر آن دارد که بدو مدد رســاند .آنگاه ســروش ،خــروس را بیدار

داســتان دارد ،نقش زنی عادی اســت که خشــم و ویرانی بر او

نموده ،به بانگزدن وادار میکند ،این مر غ در سپیدهدم آواز

چیره میشود و او را تبدیل به فرزند اهریمن میکند .به انتقام

بلند نموده ،میگوید ،ای انســان برخیز و نماز به جای آور و به

خون پدر و خویشاوند میخواهد شوهری که از شکار به خانه

دیوها نفرین فرست» (همان .)521 :در کارنامه ،ریختهشدن
ً
دست خروس ،کامال اسطورهای
جام شربت آمیخته به زهر به ِ

ایزدان به یاری اردشــیر میآیند ،مکر زن پیــدا و به مرگ متهم

توصیف شده است.

آمده و تشنه اســت ،با زهر آمیخته به شکر بکشــد .در داستان

مــردم را از پــی ســتایش خداونــد بخوانــد (پــورداود:1377 ،

30

نســرا او را به تحقیر زنک مینامد و اردشیر نیز
میشود .داستا 
او را «جه جادوی درونــد زاده» خطاب میکنــد .جه /جهی
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کرم خدای نماد ضحا ک
31

نام دختــر اهریمن اســت .اردشــیر او را دختر اهریمــن مینامد

اردشــیر بــرای اتحــاد بیــن دیــن و دولــت در ســطح کشــور،

نســرا اســطورۀ آفرینش و
و اردوان را اهریمــن .در واقع ،داستا 

حا کمان محلی را بر ســر راه خود نابود میکرد .او در یکی از این

جنگ نیکی و بدی پیوسته در زندگی را برای دینداران یادآور

جنگها بســیار غنیمــت گرفت و به پارس گســیل کــرد .در راه

میشــود .در اســطورههای ایرانی ،انســان خود جهانی است
که دو ُبعد خوبــی و بدی را در نهــاد دارد .دختر داســتان وقتی

ســپاهیان کرم خدای آن غنیمت را از ســواران اردشیر گرفتند
و نزد کرم خدای بردند .اردشــیر پس از شــنیدن واقعه ،ســپاه

قهرمان را یاری کرد ،خوبی در او تجلی یافت و تجســم فرشــتۀ

بزرگ با ســپاهبدان خود را بــرای کارزار با کرم خدای فرســتاد.

ثــروت و نعمت شــد .وقتــی بدی بــر او چیره شــد و قصــد جان

یاران او که خود را در پشــت کوهها پنهان کرده بودند ،بر سپاه

قهرمان را کرد تجسم دیو جهی شد.

اردشــیر شــبیخون زدنــد و بســیاری از ســواران او را کشــتند و
اســب ،زین ،زینافزار و هر چه داشــتند از آنهــا گرفتند و برخی

جلوه هنر ،سال  ،14شماره  ،1بهار  ،1401شماره پیاپی34 :
44

آتش فرنبغ و ایزد سروش

را به ریشــخند با تن آویخته 32و برهنه نزد اردشــیر فرســتادند.

آتــش فرنبــغ 29بــا موبــدان ارتبــاط دارد و جمشــید بهتریـ ِـن
شــاهان گذشــته ،آن را بنیــاد نهــاد (هینلــز.)177 :1377 ،
ک بــار فـ ّـره جمشــید را کــه از او جــدا شــده بــود از
ایــن آتــش ی ـ 

اردشیر بسیار ناراحت شد و از شــهرها ،سپاه به درگاه خواست
فرمانــروای جهــرم 33در غیبــت اردشــیر بــه پــارس آمــد و همــۀ

دســت ضحا ک رهایی بخشــید (همان .)179 :بنابر داســتان

دارایــی و گنج او را به یغما برد .اردشــیر بــدون جنگیدن با کرم

کارنامۀ اردشــیر ،هنگامی کــه دختر اردوان بــرای کینخواهی

خدای خواســت بــه پــارس برگــردد که ســپاهیان کــرم خدای

خانوادهاش ،نوشــیدنی اردشــیر را به زهر آلــوده میکند ،آتش

آنهــا را تعقیب کردنــد و راه را بســتند .اردشــیر ،بهتنهایی خود

یپــرد و آن را میریزد تا اردشــیر آن
فرنبغ همچــون خروســی م 

را به دهــی رســاند و بهطور ناشــناس شــب را در خانــۀ دو برادر

را نخورد (فرهوشــی .)95 :1378 ،راوی بهصراحت آتش فرنبغ

گذرانــد .وقتــی فهمیــد دو بــرادر ،بــه نامهــای بــرزک و برزآتور،

یبــرد کــه در صــورت مــادی خــروس ظاهــر میشــود.
را نــام م 

طرفدار حکومت دینی اردشیر هســتند ،چون که او بیدینان

«خروس گماشتۀ ســروش اســت» (پورداود.)521/1 :1377 ،

و بتپرستان را نابود میکند ،خود را معرفی کرد و چارۀ کشتن

ســروش بهمعنــی اطاعــت یــا انضبــاط از چهرههــای محبوب

کرم خدای را بــه کمک آن دو بــرادر ،به اجرا گذاشــت .دو برادر

دین زردشــتی اســت و در تمام آیینهــای دینی حضــور دارد.

دی ـندار در مشــاوره و همراهی کشــتن کرم خدای به اردشــیر

ســروش همچون جنگجــوی مســلح ،بهترین درهــم کوبندۀ

یــاریرســاندند .در کارنامــه ،هفتــان بوخــت 34کــرم خــدای،

دروغ توصیــف شــده اســت (هینلــز .)75 :1377 ،خــروس

دروج (دیو دروغ) خوانده میشــود .اردشــیر و بــرزک و برزآتور،

نماینــده و کارگــزار ســروش بــر روی زمین اســت (دوســتخواه،

چارۀ نابــودی او را ریختــن روی گداخته در دهــان کرم خدای

 .)1008 /2 :1389مر غ ســحرخیز خروس از طرف فرشــتۀ شب

میداننــد .غــذای کرم خــدای خــوردن خــون گاو و گوســفند

زندهدار ،سروش ،گماشته شده که بامدادان بانگ برداشته،

توصیف شــده اســت .اردشــیر بهعنوان خدمتــکار مخصوص

و خود با ســپاه بســیار به کارزار کرم خدای رفت .در این میان،

کــرم خــدای ،بــه جــای خــون بــه او روی داغ میخورانــد

 .)33 :1378ا گــر آن زن که اردشــیر و نــژاد او را میشناســد و او

(فرهوشــی .)51-77 :1378 ،در ســنت زردشــتی ریختــن فلــز

را بهسوی دریا راهنمایی میکند ،تجسم ایزد آناهیتا ،فرشتۀ

(روی) گداختــه روی ســینه را آذرپــاد مهــر اســپندان آراینــدۀ

آب باشد ،زن دوم که هیچ نقشــی ندارد ،کدام فرشته است؟

دین تجربــه کــرد .او اوســتا را مرتب کــرد و برای رفــع اختالف و

ظاهرشــدن فرشــتگان بــرای اهدافــی اســت .داستانســرا

اعتماد مــردم ســوگند یــاد کــرد« .آذربــاد در پیش هفتــاد هزار
ُ
مرد سر و تن شســت و نه من روی گداخته بر ســینۀ او ریختند

بهصراحت میتواند نام ایــزد آب را به زبان بیــاورد؛ زیرا اجداد
اردشیر از متولیان معبد آناهیتا /فرشتۀ آب هستند .نگارنده

و او را هیــچ رنجی نرســید؛ پس از همــه ،دودلی برخاســت و به

این راهنمایان بر ســر راه یا یاریگــران اهداف قهرمــان را ویژگی

دیــن پــا ک ،بیگمــان شــدند و اعتــراف نمودنــد» (پــورداود،

قالبی/کلیشــهای داســتانهای ایرانــی میدانــد؛ چــون

 .)33 :1380اردشــیر ،کــرم خــدای را بــا ریختــن روی گداخته

شنونده در هول والی داستان میخواهد به پیروزی قهرمان

کشــت؛ یعنی ا گر کرم خــدای صداقت داشــت بــا ریختن روی

کمک شــود .ایــن ویژگــی هنــوز هــم در داســتانهای عامیانه

گداخته آســیبی نمیدید .در داســتان ،چون کرم خدای ضد

دیــده میشــود .گاهــی در داســتان ،زن یــا زنانــی راه را نشــان

قهرمــان و خونخــوار اســت ،روی گداخته بهمنظــور آزمایش

میدهنــد یــا نقشــی در تغییر روحیــۀ قهرمــان ایجــاد میکنند
ً
تا خط ســیر شــنونده و داستانســرا از هم جدا نشــود؛ مثال در

خدای پــا ک و بیآالیش نبود ،باید کشــته میشــد« .آزمایش

داســتان عامیانــۀ درویــش ادهــم ،پــدر ابراهیــم ادهــم عارف

فلز گداختــه روی ســینۀ آذرباد پــا ک و بیآالیش به او خوشــی

معــروف ،بهدنبــال نــدای غیبــی در خــواب تصمیــم میگیــرد

نکــه گویی شــیر روی ســینهاش میدوشــند»
بخشــید و چنا 

صاحــب فرزنــد شــاهزادهای شــود و تغییــری بــزرگ در زندگــی

نســرای کارنامــه از ویژگیهــای معنوی
(همــان .)34 :داستا 

خود جهــت برکتبخشــی بــه وجــود آورد .او برای تغییر ،ســفر

ضحا ک برای کرم خدای ،ســتمگری ،گناهکاری و بددینی/

خود را آغاز میکند .در بیرون شــهر ،جمعی از زنان را میبیند،

بتپرستی را نام میبرد و زیردســتان کرم خدای را بتپرست

دس ـتها و پاها و ســاقها را برهنه کــرده ،رخت میشســتند.

میگوید (فرهوشــی83 :1378 ،و )57؛ همچنین ،کرم خدای

بــه آنهــا میگویــد از خــدا شــرم نداریــد کــه خــود را بــه نامحــرم

را بــا اصطــاح دروج /دروغ و فریــب کــه از القــاب اهریمــن و

نشــان میدهید .زنان جواب دندانشــکنی بــه او میدهند و

ـوری
فرزنــد او ،ضحــا ک اســت میخوانــد .از ویژگیهــای صـ ِ
اژدهاشــکلبودن ضحــا ک و خــوردن مغــز انســان ،کــرم را بــه

میگویند ،تــو نگاه نکن .درویــش ادهم متنبه میشــود و کاله
ادهمــی ســاخته ،بــر ســر مینهــد (حســینی.)1-15 :1400 ،

نام فرمانــروا اضافه میکند و خــورا ک او را خون گاو و گوســفند

شــاید شــنوندگان داســتان ،راهنمایان بر ســر راه را که درست

مینامد و بهنوعی ،قهرمان داســتانش (اردشــیر) را اژدها کش
توصیف میکند« .بعضی پژوهشگران سعی کردهاند ،اسطورۀ

راهنمایــی میکننــد ،بتواننــد فرشــتگانی از ســوی آفریــدگار
ً
تجســم کنند ،اما دقیقا نمیتوان به تجسمی از ایزدی خاص

کهن اژدها کش را بــه ورثرغنۀ ایرانی (بهرام) منســوب کنند...

تعبیــر کــرد .داستانســرا بــرای پیــروزی قهرمــان ،حــوادث را

اهورامزدا ،بهرام را به هفتمین امشاســپند ارتقــا داد؛ زیرا تنها

در جهــت موفقیــت پیــش میبــرد .مخاطب بنــا به بــاور خود

اوســت که میتواند اهریمــن را بــه زانــو درآورده در دوزخ مقید

داســتان را دریافت و بــا آن ارتباط پیــدا میکند .گفتــن دو زن

نســرا
ســازد» (بویــس .)119 :1376 ،بــا ایــن توصیفات داستا 

در داســتان کــه راه را بــه اردشــیر نشــان میدهنــد ،در بیشــتر

شــاه -قهرمان را چون فریــدون اژدها کــش مینمایاند و حتی

داســتانهای ایرانی عامیانه بهصورت قالبی اســتفاده شــده

معتقدان میتوانند او را تجسم مادی ایزد بهرام نیز بدانند.

اســت ،زن یا زنانــی در داســتان پیدا میشــوند و نقشــی کوتاه

بــه کار نرفتــه و بهقصــد کشــتن او خورانــده شــده و چــون کرم
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نقش دو زن در داستان

ســر راه پیدا میشــوند ،بهترین راه را نشــان میدهنــد و گاهی

در داســتان ،دو زن نشســته بــر ســر راه اردشــیر در گــذر از دهی

ســخنی میگویند و قهرمــان را از نظر روحی متحــول میکنند.

بدینصورت توصیف میشوند :یکی از آن دو زن بانگ کرد که

در کل ،ظاهرشــدن ایــن نقشهــای کوتــاه و مؤثــر بــه هــدف

مترس اردشیر کی بابکان از تخمۀ ساســان و ناف دارای شاه!

داستان کمک میکند.

چه رســتهای از هر بــد ،کس تــو را نتــوان گرفتن و تــو را خدایی

بحث

ایرانشهر بسیار ســال بایدکردن ،بشتاب تا به دریا (فرهوشی،

جمشــید پادشــاه اســطورهای -آرمانــی ایــران ســه بــار زمیــن

نقش اسطورههای ایرانی در کارنامۀ اردشیر بابکان

بازی میکنند .گاهــی این یاریگران اتفاقی به خواســت خدا بر
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را گشــاد کــرد 36و دورۀ فرمانروایــی او ،درخشــانترین دورۀ

اردوان دعــوت میشــود .علــت خــروج اردشــیر علیــه پادشــاه

ســعادت ایرانیان توصیف شــده اســت .هنگامی که جمشید
گناهــکار شــد 37،فـ ّـرهاش ســه نوبــت گریخــت .مهــرداد بهــار

اردوان ،دعــوای دو جوان در شــکار توصیف میشــود .حرکت

مینویســد :ســه جنبهبــودن فـ ّـره جمشــید کــه عــاوه بــر
برکتبخشــیُ ،معرف ریاســت او بر حکومت ،دیــن و پهلوانان

اردشــیر برای پیدایی جهان و حکومت نو ،یــک حرکت آیینی
اســت (جدول  .)1اردشــیر در برابر دروغ (دیو دروغ) میایستد
و بــه ســتورگاه بــرده میشــود .در آن وضعیــت دشــوار خرمــی

بــوده اســت ،میتوانــد گویــای ســاختمان ابتدایــی قبایــل
ً
هندواروپایــی باشــد کــه در آنهــا ،ظاهــرا رئیــس قبیلــه ،خــود

خود همراه میکند .ایزد اشــی /ارت ،ایزد فرهبخش و دهندۀ

جادوگــر قبیلــه و پهلــوان نیــز بــوده اســت .ادامــۀ ایــن ســنت

ثــروت در نقــش دختــر اردوان در داســتان تجســم مییابــد و

قبیلهای را میتوان در کارنامۀ اردشیر بابکان نیز دید .نسبت

بــا همراهــی او و دیگــر ایــزدان اردشــیر به پادشــاهی میرســد.

خاندان مادری او به موبــدان و نژاد پدر او به خاندان شــاهان

داستانســرا اردشــیر پانزده ســالۀ داســتان را در طــی حوادث

کیانــی میرســد و پــدرش خــود چوپانــی اســت کــه در افســانۀ

با یاری و پشــتیبانی فرشــتگان که برای دینداران آشناست،

فــوق ،اردشــیر مظهــر اتحاد ســه طبقــۀ اصلــی اجتماع اســت

به قهرمــان تبدیــل میکند و ایــن قهرمــان موظف بــه برپایی

(بهار .)227-228 :1378 ،داریوش هخامنشی دستور داد تا

حکومت نو با پایههای قدرتمند دین است .چنین حکومتی،

تصویــرش را روی مقبرۀ او در نقش رســتم فــارس حک کنند.
تصویــر داریــوش در حــال ادای احتــرام بــه فـ ّـره شــاهی دیــده

بعــد از حملــۀ اســکندر بــه ایــران و از بیــن رفتــن کتــاب دینــی

میکند ،با شــادی و بیاعتنایی به وضع موجــود ،کائنات را با

زردشــتیان ،آرزو و آرمــان ایرانیــان بــود .هــر چند اشــکانیان با

میشــود 38.بــا توجه بــه زمینۀ تاریخــی فـ ّـره و اعتقاد مــردم به

رشــادت و فدا کاری ایران را از دســت ســلوکیان خارج کردند و

نســرا باید قهرمــان داســتانش را فرهمند توصیف
آن ،داستا 

نزدیک به پنــج قــرن آن را حفظ کردند و دشــمنان ایــران را به

کند .در آغــاز ،پدربزرگ اردشــیر تولیتدار معبد آناهیتا اســت.

زانــو درآوردند ،با ســاختار حکومــت ملوکالطوایفی و تســامح

خوابدیــدن پاپــک ،اســطورهای و ماورایــی و الهــام از غیــب

دینــی نتوانســتند ایــن نیــاز مــردم را پاســخگو باشــند .در این

توصیف میشــود ،اردشــیر برای بــه تحقق رســیدن آن الهام و

میان شعار اردشیر فراتر از حفظ کشور بود و آن رضایت ایزدان

رؤیا به دنیا میآید.

محبــوب مــردم ایــران و برپایــی حکومــت دینــی بود کــه دیگر

در ســن پانزده ســالگی ،ســن آرمانی در باور ایرانیان ،بــه دربار

کسی نتواند به آن آسیب برساند.

جدول.1مراحلحرکتقهرمانقصه(اردشیر)در جهتبرکتبخشی(منبع:نگارنده).
بابک شــبی در خواب میبیند ،خورشــیدی از ســر ساســان میتابد و همۀ جهان را روشــن میکند و شــب دیگر ساســان را ســوار پیل

1

امداد غیبی یک

2

دعوت

3

امداد غیبی دو

4

ماجراها

سفید میبیند که همه به او تعظیم میکنند و در شب سوم ،سه آتش مقدس را درخشان در خانۀ ساسان میبیند که از آنجا روشنی
به همۀ جهان میدهند .این الهامات سبب فراهمآمدن تولد اردشیر میشود .بابک دختر خود را به ساسان میدهد.
اردوان ،اردشیر را به دربار دعوت میکند .این دعوت برای مهار و زیر نظر داشتن اردشیر صورت میگیرد.
توجه ایزدان و حمایت ماورایی از حرکت اردوان جهت دینگســتری با عنوان عشــق دختر اردوان به اردشــیر ســبب میشود که او

جلوه هنر ،سال  ،14شماره  ،1بهار  ،1401شماره پیاپی34 :
46

5

توجه به آموزههای دینی

6

آزمون

7

دریافت جایزه

8

برکتبخشی

پیشبینی اخترشــماران اردوان را دربارۀ پیدایی پادشــاهی نو به اردشــیر برســاند؛ بنابراین اردشــیر با این آ گاهی از آینده ،مصمم
حرکت خود را آغاز میکند.
درگیری اردشیر با پسر پادشــاه در شکار ،فرستاده شدن اردشــیر به آخور ســتوران ،دلباختن دختر اردوان به اردشیر ،کمک دختر
اردوان به فرار اردشیر با کلی گنجینه و تجهیزات و همراهشدن با او ،گریختن اردشیر و جنگهای او با دشمنان و...
توجه اردشیر به آموزههای دینی نوعی نمایش در جهت هدف است.
نســرا از به حق بودن
اژدها کشــی اردشــیر ،عبور از ســپاه هفتان بوخت نماد ضحا ک و کشــتن او با روی گداخته ،نمایش داستا 
اردشیر و تجسم ایزد پیروزی در شاه-قهرمان است.
 .1جایــزۀ بــزرگ ،بــه پادشــاهی رســیدن اردشــیر اســت؛  .2جایزههــای دیگــر اردشــیر در داســتان پیروزیهــای او در کشــتن
دشمنانش اســت و هر بار که دســتور برپاداشــتن آتشــکدۀ بهرام را میدهد ،به پاسداشــت جایزۀ پیروزی اســت؛  .3مهمترین و
هیجانانگیزترین جایزۀ اردشیر آ گاهشــدن از زندهبودن فرزندش شاپور اســت 39.اردشیر به پاسداشــت این جایزه نیز آتشکدۀ
بهرام برپا کرد و بسیار بذل و بخشش کرد.
یک پادشــاهی و یکپارچهکردن ادارۀ کشــور ،تأســیس یک حکومت مبتنی بر آموزههای دینــی و رواج دین مزدیســنان و برپا کردن
آتشکدههای بهرام.

نتیجهگیری

نظر قصهگــو تأمین میشــود .ایزد پیــروزی (بهرام) در تجســم

ثنویت مشــخصۀ دیــن زردشــتی اســت و آن اعتقاد بــه وجود
ً
دو نیروی اساســا متضاد که دس ـتاندرکار عالماند 40.در دین

قوچ نماد ثروت و قدرت دامپروری ایرانیان اردشیر را همراهی
میکنــد ،بهطــوری کــه بیننــدگان آن همراهــی را توصیــف

زردشــتی ،زندگی صحنۀ نبرد میان هر چه نیک است و هر چه

میکننــد .قوچ ،نخســت بهدنبال اردشــیر میدود ،بعــد ،کنار

بد؛ راستی ،قانون و نظم است و دروغ ،بینظمی و هر جومرج

او حرکت میکند و وقتی ســوار بر اســب اردشــیر میشود ،دیگر

اســت .انســان اختیار دارد که میان «راســتی» و «دروغ» یکی

شکس ـتدادن اردشــیر غیرممکــن میشــود .دیــنداران،
ارت یا فرشــتۀ ثروت و فراوانی و بخشــندۀ ّفره را میشناســند،

همراهــی میکننــد و انســانی کــه دروغ را برمیگزینــد ،دیــوان
او را همراهــی میکننــد .اســطورههای ایرانــی ،الگــوی نهایی

همراهی و کمــک دختر اردوان قصه را تجســم فرشــتۀ ثروت و
همراهی او میدانند؛ بنابراین ،ایزد ارت بخشندۀ ّفره و شکوه

زندگــی روزانۀ معتقــدان را تصویر میکنند .در کارنامۀ اردشــیر

و ثــروت در تجســم دختــر پادشــاهی کــه گنجینــۀ پــدر و اخبار

بابــکان ،نبایــد بهدنبــال کشــف ویژگیهــای واقعــی اردشــیر

طالع نیــک منجمان را برای قهرمــان به ارمغان مــیآورد و او را

تاریخــی بــود .بایــد بهدنبــال آدابورســوم و آیینهــای مــورد

از زندان و مرگ میرهاند و برای ترویج دین و یکپارچگی ایران

عالقه مردم و باورهای معتقدانی باشــیم که اردشــیر را الگوی

و شــکوه ایرانیان اردشــیر را برای اتحاد دیــن و دولت همراهی
میکند .بدینترتیبّ ،فره کیانی از پادشــاه قبلی دور میشــود

ساختۀ یک داستانسرا نیست ،بلکه یک گروه برای ساختن

و قهرمان-پادشــاه را همراهــی میکند .اردشــیر برای اســتقرار

آن بسیج شدند؛ گروهی متشکل از منجمان ،جغرافیدانان،

دین حرکت خود را آغاز کرده اســت ،پــس یاری ایــزدان او را به

تاریخشناسان ،جامعهشناســان ،قصهگویان و مهمتر از همه

هدفش میرساند .ایزدان به تمام قهرمانانی که برای راستی

فقهای دینی تالش کردند ،داســتانی بســازند به زبانی ســاده

و بــرای ایران یــاری بخواهنــد ،یاری میرســانند .فرشــتۀ ارت

و مردمــی تــا ضمــن ســرگرمی ،همراهی مــردم بــرای حکومت

بــه کســانی کــه او را بخوانند یــاری میرســاند .ارت فریــدون را

نــو فراهــم شــود .گفتــار حاضــر فقــط مجــال ایــن را یافــت که،

برای پیــروزی بــر ضحا ک و کیخســرو قهرمــان ممالــک ایران

بــه بخشــی از اســطورههای مــورد عالقــه دی ـنداران از منظــر

و متحدســازندۀ کشــور را بــر افراســیاب یــاری میکنــد42 .در

معتقــدان و منظــور داســتانگو بپردازد .پس از ســپری شــدن
روزگار شــهریار کیگشتاسب دیگر ّفره بهکســی نپیوست .دیگر

داســتان مردم بــا ســتمگری ضحــا ک و افراســیاب و اســکندر

را انتخاب کند .انســانی کــه راســتی را برمیگزیند ،ایــزدان او را

بهشتی قهرمان -شــاه مینمایانند (جدول .)2اینداستان،

آشــنایند؛ قصهگــو توضیحــی نمیدهــد ،بــا گفتــن ســتمگری

پادشاهی به داشــتن ّفره ســرافراز نگردید؛ اما اهورامزدا آن را تا
روز رســتاخیز برای ایرانیان ذخیره کرده استّ 41.فرهای که بنا

گونۀ آیینــی میکشــد و اژدها کشــی فریــدون را نزد دیــنداران

به اســطوره قرار اســت در پایان جهان به منجی (سوشیانس)

بازســازی میکنــد .نامهــای ایــزدان و دیــوان ،در اســطوره،

برسد ،در کارنامه بنا به سخن پیشوای دینی ،بهصورت قوچ،

مفاهیــم انتزاعــی را منعکــس میکننــد .قصهگــو نمیتوانــد

اردشــیر را برای هدف آرمانی اتحــاد دین و حکومــت همراهی
میکند .قوچ بهطور مشخص صورت تجســم یافتۀ ّفره کیانی

همۀ یاریرســانان را انتزاعی توصیــف کند .او زمینــی و مادی
توصیــف میکند ،دیــنداران بــا روایتهای آشــنا تجســمی از

و خدایی توصیف شــده اســت .حال ،ا گر مؤمنی قــوچ را نماد

توصیفــات مــادی میســازند .حرکــت قهرمان بــرای اســتقرار

ایــزد پیروزی (بهــرام) بدانــد ،عین باور اســت .ایرادی نیســت

دین اســت .تمــام موانــع اهریمنی هســتند .جنگ اردشــیر با

که یکی از تجس ـمهای اســطورهای ایزد پیروزی ب هشــکل قوچ

دشمنان جدال نیکی و بدی است .هر جا قهرمان میخواهد

توصیــف شــده اســت؛ بهخصــوص اینکــه اردشــیر به شــکرانۀ

بــه خطــر بیافتــد ،ایــزدان تجســم مییابنــد .زمانی کــه دختر

همراهــی ایــزد پیــروزی در شــهرهای مختلــف ایــران دســتور

اهریمن (جهی) بهصورت دختر اردوان میخواهد قهرمان

برپایــی آتشــکدۀ بهــرام را میدهــد .برپایــی آتشــکده هــم بــه

را بکشــد ،ایزد آتش بهصورت خــروس تجســم مییابد .چون

مؤمنان آرامش میبخشــد که به عبادتهــای دینی بپردازند

فقط نیاز است جام زهر ریخته شود و خورده نشود .معتقدان

و هــم محبوبیــت و قــدرت قهرمــان -پادشــاه را مینمایاند؛ یا

با جدال نیکی و بــدی خوب آشــنایند 43و ظاهرشــدن ایزدان

ا گر مردمی همراهی قوچ را نویــد و نماد ثروتی بدانند که پس از

بهصــورت جانــور از محبوبیــت ایــزدان نمیکاهــد ،بلکــه بــه

پیروزی اردشیر و بنیاد حکومت نو قرار است نصیبشان شود،

قدرت و محبوبیت آنها در نزد دینداران میافزاید.

آنها ،اردشــیر را فریدونوار نشــان میدهد که کــرم خدای را به
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جدول .2برخی آداب و آیین مرسوم (منبع :نگارنده).

1

2

ضرورتهمراهی
ایزدان برای پیروزی
سپاسگزاری اردشیر

راوی میگوید ،چون ّفره کیان با اردشــیر بود ،اردشــیر پیروز شــد و اردوان را کشــت و آن همه دارایی و ثروت را به دست
آورد (فرهوشی)49 :1378 ،؛ اردشیر با یاری ایزدان توانست حکومت را بر پایۀ دین بنهد.
اصل سپاســگزاری نعمتهــای الهی .اردشــیر در مســیر خــود از آغاز تــا پادشــاهی ،بــرای سپاســگزاری از پیروزیهای
به دســت آمده ،دســتور برپا کردن آتشــکدۀ بهرام را میدهد .در کاریــان فارس به آتشــکدۀ آذرفرنبغ م ـیرود و حاجت
میخواهد و از آنجا به کارزار اردوان میرود (همان.)47 :

3

خواندن دعا قبل
خوردن

میزبانان اردشــیر بههنــگام پذیرایی از او ،نــان را خودشــان تقدیس میدارنــد 44و از اردشــیر میخواهند دعاهای ســر
ســفره را بخواند (همــان .)71 :بعد از خــورش ،میز خورا کــی مذهبی ترتیــب میدهند و نوشــیدنی میخورنــد و دعای
جشن برای مراسم ویژه میخوانند (دعای آفرینگان) .پس از آن اردشیر خودش را معرفی میکند (همان.)73 :
دو برادر که اردشــیر ،بهعنوان یکی از ســواران اردشــیر ،به آنها پنــاه آورده ،اهریمــن را لعنت میکنند کــه از کرم خدای و

4

لعنت بر اهریمن

5

مهر دروج خواندن

قهرمان او را نابود کند .مهرک انوشک زاتان که گنج و دارایی اردشــیر را برد ،مهر دروج خوانده شد (همان .)63 :وقتی

مخالفان

پســران اردوان ،اردشــیر را مهر دروج میخوانند که اردوان را کشــته و پســران او را متواری و زندانی کرده و زهر به خواهر

ســپاهش حمایت میکند و همۀ مــردم مناطــق را از این دین اورمــزد و نامیرایان مقــدس گمراه میکنــد و بزرگمردی
چون اردشیر و سپاهش را به ستوه میآورد (همان.)69-71 :
مهر از بزرگترین و مهمترین ایزدان پیشزردشتی و زردشتی است .ایزد عدالت است و پیمانشکنان را نابود میکند.
یلــرزد و آرزومند اســت که
وقتی داستانســرا مخالفان اردشــیر را مهــر دروج میخواند .شــنونده از این گنــاه بر خود م 

میرسانند تا اردشیر را بکشــد ،ایزد فرنبغ (آتش) به یاری دستیار ایزد سروش ،اردشــیر را نجات میدهد؛ یعنی اردشیر
پیمانشکننیست.

معروفبودنستمگری
6

ضحا ک و افراسیاب و
اسکندر

7

تجسم ایزدان بهشکل

پینوشت

جلوه هنر ،سال  ،14شماره  ،1بهار  ،1401شماره پیاپی34 :
48

جانور

دو برادر که در داستان اردشیر را یاری میکنند ،میگویند ،جهان با ستمگری ضحا ک ،افراسیاب و اسکندر آشناست.
داستانســرا هیچ توضیحــی نمیدهد ،میداند که مردم با این ســتمگران آشــنا هســتند و پیــروزی بر آنهــا را همراهی
هرمزد و امشاســپندان میدانند .دو برادر این مثال را میزنند تا اردشــیر را دلداری دهند و او را برای رســیدن به هدف
متعالی دینداری یاری کنند.
ّفره خدایــی و کیانــی بهصورت قــوچ در کنــار اردشــیر مــیرود (فرهوشــی .)39-41 :1378 ،تجســم ایزد آتش بهشــکل
خروسی که میپرد و با پر جام آلوده به زهر اردشیر را میریزد (همان.)95 :

ً
 .1در اینجــا مشــخصا فرهنــگ ایرانــی مدنظــر اســت« .زبــان فارســی از
خانــوادۀ زبانهای هنــد و اروپایــی اســت» (ابوالقاســمی.)5 :1374 ،
اصطالح «هنــد و اروپایی» را فرانتس پوپ وضع کرده اســت .در اوایل
سدۀ بیســتم میالدی زبانشناسان انگلیســی ،اصطالح «زبانهایی
آریایی» را بهجــای «زبانهای هند و ایرانی» بــه کار میبردند (همان:
.)11
( .2نک .زرینکوب.)188 :1387 ،
( . 3نک .پیرنیا.)275 :1387 ،
( . 4نک .زرینکوب.)185 :1387 ،
( . 5نک .آموزگار.)350 -361 :1386 ،
( . 6نک .اخواناقدم.)40 :1393 ،
( . 7نک .بویس.)142 :1375 ،
 . 8نــا م کتابــی اســت بــه زبــان پهلــوی از نویســندهای ناشــناس کــه در
آن اورمــزد ،رویدادهــای ایــران را تــا پایــان عمــر جهــان برای زردشــت

پیشگویی میکند ،شیوۀ نگارش آن نشــان میدهد که کتاب ترجمه
و تفسیر اوستاست (راشد محصل :1370،هفت).
( . 9نک .بهار.)5-17 :1380 ،
 .10هزارۀ چهارم ،هزارۀ دین (بهار .)140 :1380 ،دربارۀ تقسیم جهان به
دوازده هزار سال و ترتیب آن (نک .آموزگار.)15-81 :1376 ،
 . 11دربارۀ نژاد اردشیر بابکان (نک .بهار 156 :1380 ،و .)151
 .12اصطــاح کــرده خدایــی بهمعنــای ســلطنتهای محلــی و چیــزی
شبیه فئودالیسم اروپایی است که بنابر آن ،شاهان محلی وابسته به
امپراتور بودند (بهار.)195:1380،
 . 13خواب شب دوم پاپک توصیف بهرام ورجاوند است .بهرام ورجاوند
نمادی از ایــزد بهرام اســت که بهصورت شــاهی ،ســوار بر پیل ســفید
آراســتهای ،برای یاری ایرانیان در برابر بدخواهان و دشمنان ،از کابل
یا از هندوستان میآید(آموزگار.)76:1376،
 .14با وجودی که اردشــیر پسر ساسان اســت و بابک پدربزرگ مادری او
است ،اردشیر بابکان خوانده میشــود .این مطلب ،بیانگر این است
کــه بابک یــک دختــر دارد و پســر نــدارد .این دختــر به نــام پــدر ازدواج

میکنــد .ایــن نــوع ازدواج در دورۀ ساســانیان ازدواج ایوکینی نامیده
شــده اســت .فرزند پســر حاصل از ازدواج ایوکینی متعلق به پدربزرگ
است (نک .حسینی.)71-92 :1397 ،
15 Melammu

منابع

آموزگار ،ژاله ( .)1376تاریخ اساطیری ایران ،چ .دوم ،تهران :سمت.
آمــوزگار ،ژالــه و تفضلــی ،احمــد ( .)1380اســطوره زندگی زردشــت ،چ.
چهارم،تهران:چشمه.
آموزگار ،ژاله ( .)1386زبان ،فرهنگ و اسطوره ،تهران :معین.
ابوالقاســمی ،محســن ( .)1374تاریخ زبــان فارســی ،چ .دوم ،تهران:
سمت.
اخوان اقدم ،ندا ( .)1393تفســیر شــمایلنگارانه صحنههای شــکار در
ظروف فلزی ساسانی ،کیمیای هنر ،سال سوم ،شماره.50-33،12
امینــی ،محمدرضــا ( .)1389بررســی جنبههای ادبــی کارنامه اردشــیر
بابکان در مقایســه با روایت نویافته یونانی آن ،تار یــخ ادبیات ،دوره
 ،2شماره .26-5 ،1
ایرانی ارباطی ،غزاله و خزایی ،محمد ( .)1396نمادهای جانوری ّفره در
هنر ساسانی ،نگره ،شماره.29 -19،43
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َ . 16فر َوهــر روح پاســبان آدمی اســت .پیــش از تولــد وجــود دارد و پس از
مرگ نیز باقی میماند و در صورتی که بازماندگان برای او نیایش کنند
و هدیه تقدیم دارند ،خشــنود میشــود و از خانــواده حمایت میکند
(آموزگار و تفضلی.)31 :1380،
 . 17جوهر تن صورت مادی یا جسم آدمی است (همان).
( .18نک .پورداود.)303 -351/2 :1377 ،
ّ .19فره جمشــید در ســه نوبت بهشــکل مرغی به پــرواز درآمــد و از پیش
او گریخت .نخســتین بار مهر آن را برگرفت ،بار دوم فریدون و بار ســوم
گرشاسب (هینلز.)56:1377،
( . 20نک .پورداود.)337-336/2 :1377 ،
( . 21نک .پورداود.)133 -112/2 :1377 ،
 . 22بیشتر دانشمندان این پرنده را «باز» میدانند (هینلز.)41:1377،
 .23نک .مناسک آتش (همان.)177 -180 :
 . 24بوشهر .نک .یادداشت بعدی.
( .25نک .فرهوشی.)47-51 :1378 ،
( .26نک .حسینی.)210-218 :1394 ،
 .27اشــی در اوستا اســم مؤنث اســت ،بهمعنی «چیز به دســت آمده»،
«پــاداش»« ،ســهمبردن»« ،تقدیــر»« ،پــاداشدادن» ،تجســم ایــزد
بانوی بخت یا پاداش است (حسینی.)13:1382،
« . 28جهــی» یکــی از نیروهای شــر و تجســم مادینــه و اهریمنــی هرزگی
است (هینلز.)83:1377،
 .29فرنبغ یا فروبا ک ،بهمعنای دارندۀ فر ایزدی (بهار.)116 :1378 ،
 .30در داســتان شــاهنامه ،جام از دســت اردشــیر میافتد و میشکند.
اردشیر از حالت لرزان دختر اردوان به او شک میکند و از ماندۀ شربت
در جــام بــه مــر غ میخورانــد و آن مــر غ میمیــرد (فردوســی:1379 ،
.)875
 .31کــرم خــدای ( )karm xwadayفرمانــروای ناحیــۀ کــرم .ناحیــۀ کرم
ممکن اســت بــه روایــت فردوســی کرمــان باشــد .فردوســی داســتان
هفتواد و دختر او و چگونگــی پیدایش کرم کرمان را آورده اســت که در
این بخش کارنامه حذف شــده اســت (فرهوشــی .)55 :1378 ،دختر
نیکبخــت هفتــواد هنــگام خــوردن ســیب ،کرمــی را در آن میبینــد
بهآرامــی برمــیدارد و در دوکــدان میگــذارد و بــه آن رســیدگی میکند
تا آن کرم نیرو میگیرد .داســتان پیدایــش اژدها از کرمی در ســیب را از
شاهنامه بخوانید (فردوسی.)866-868:1379،
 .32تنــاوک /تن آویخته ،یعنی به زین بســته بهطــوری که پا و ســر از دو
سوی زین آویخته باشد (فرهوشی.)59 :1378 ،
 . 33مهرک انوشک زاتان (همان.)63 :
 . 34نام خاص است بهمعنی رستگارشده بهوسیلۀ هفت (امشاسپند)
(همان.)55:
 .35حتــی نمونــۀ اینچنینی در کتــاب حقــوق اجتماعی مادیــان هزار
ً
دادســتان ( )2-12/57دیــده شــد کــه اصــا قالب داســتان نــدارد و از
دورۀ ساســانیان باقی مانده اســت و فقط مباحث حقوقــی و دینی در
آن مطرح شــده اســت .حکمی از گفتۀ یک قاضی نوشــته شده است
راه رفتن به دادگاه ،ســه زن در مسیر قاضی نشسته بودند
که روزی در ِ
و از او دربــارۀ ضامــن و ضمانــت پرســیدند و پاســخ الزم را شــنیدند.

ســپس ،یکی از آنها پرسشــی میکنــد که قاضــی نمیتواند پاســخ این
پرســش را بدهــد .زن دیگر میگوید اســتاد نگــران نباش و با شــهامت
بگو نمیدانــم .پاســخ این پرســش در پیشنوشــته آشــکار اســت .در
این حکم ضمــن اینکــه قانونی مطــرح میشــود ،محل رجوع پاســخ
پرســشهای نادانســتۀ قاضی از زبان زنان گفته میشــود .شاید این
حکم را تنها حکمی دانســت که گردآورندۀ این احکام ،داســتانگونه
جایــگاه رشــد و پیشــرفت زنــان را بیــان کــرده اســت .هشــداری برای
قضاتی که همۀ احکام صادرۀ پیشــین را نمیداننــد و باید تغییری در
رویۀ مطالعــۀ خود به وجــود آورند .از نظــر منطقی ،زنــان در این حکم
دانش حقوقی خود را به رخ میکشــند ،میپرســند تا کاستی مطالعۀ
قاضی مرد را یادآور شوند وگرنه پاسخ و مرجع آن را میدانند .این حکم
داستانگونه نشان میدهد که زنان در دورۀ ساسانی با علم و آ گاهی،
برایرسیدن به حقوق اجتماعی خود میکوشند.
 . 36سه بار گشادکردن زمین بهوسیلۀ جمشید ،به سه مهاجرت اقوام
هند و اروپایی به سرزمین ایران تعبیر میشود.
 .37دربارۀ گناهکارشدن جمشید ،روایتها متفاوت است .گفته شده
مردم را به خــوردن گوشــت گاو توصیه کــرد؛ در متنی روایت شــده که
جمشید مغرور شده و با ادعای خدایی مرتکب دروغ شده و( ...نک.
هینلز.)56:1377،
( .38نک .شهبازی.)76 :1393 ،
ً
 .39اردشــیر قبال فرمان کشتهشــدن دختر اردوان را که بــاردار بود داده
بود ،ولی موبد به جهت بارداربودن دختر او را نکشــت تا هفت سالگی
شــاپور ،اردشــیر از وجود فرزند خبر نداشــت (نــک .فرهوشــی:1378 ،
.)97-101
( .40نک .هینلز.)67 :1377 ،
( . 41نک .پورداود.)321/2 :1377 ،
( .42نک .همان.)186-200 :
 .43نکتۀ جالب اینکه گاهی این جدال را در واژگان نیز مییابیم .وقتی
اردشــیر میخواهد کــرم خــدای را بکشــد .قصهگو میگویــد :همچون
کرم ،زفر باز گافت که خون خورد ،اردشیر روی گداخته به زفر کرم اندر
ریخت (فرهوشــی .)83 :1378 ،زفر یا پوزه ،دهان اهریمنی اســت .باز
گافت :شکافتن ،ترکاندن .بهجای اینکه بگوید دهان باز کرد میگوید
زفر باز گافت.
 .44درون یشــتند :درون ،گردۀ کوچک نان فطیر اســت و درون یشتن
تقدیس نان است (همان.)71:
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بهار ،مهرداد ( .)1378پژوهشــی در اســاطیر ایــران ،چ .ســوم ،تهران:
آ گه.
ُ
بهار ،مهرداد (گزارنده)( .)1380بندهش ،فرنبغ دادگی ،چ .دوم ،تهران:
توس.
بویــس مــری ( .)1375تاریخ کیــش زردشت(هخامنشــیان) ،ترجمه
همایون صنعتی زاده ،جلد ،2تهران :توس.
بویس مری ( .)1376تاریخ کیش زردشــت ،ترجمــه همایون صنعتی
زاده ،جلد ،1چ .دوم ،تهران :توس.
پیرنیا ،حسن ( .)1387تاریخ ایران ،چ .نهم ،تهران :نامک.
تفضلــی ،احمــد ( .)1386تار یــخ ادبیــات ایــران پیــش از اســام ،بــه
کوشش ژاله آموزگار ،چ .پنجم ،تهران :سخن.
پورداود ،ابراهیم ( .)1377یشتها2،جلدی ،تهران :اساطیر.
ُ
پورداود ،ابراهیم ( .)1380خرده اوستا ،تهران :اساطیر.
جابز ،گرترود ( .)1397فرهنگ ســمبلها ،اساطیر و فولکلور ،ترجمه و
تنظیم محمدرضا بقاپور،چ.دوم ،تهران:اختران.
جلیلیــان ،شــهرام ( .)1397اردشــیر بابــکان و خدابانــو آناهیتــا ،تاریــخ
اسالم و ایران ،سال بیست و هشــتم ،دوره جدید ،شماره -35 ،37
.56
حســینی ،زهرا ( .)1382بررســی اســم و صفــت در متن اوســتایی ارت
یشــت ،پایــان نامــه کارشناســی ارشــد رشــته فرهنــگ و زبانهــای
باستانی ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
حســینی ،زهــرا ( .)1394ماتیــکان هــزار داتســتان (تصحیــح متــن،
آوانویســی ،برگردان فارســی ،تعلیقــات و واژه نامه) پاره نخســت،
پایاننامــه دکتــری فرهنــگ و زبانهــای باســتانی ایــران ،تهــران:
دانشــکده زبــان و ادبیــات ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد علــوم و
تحقیقات.
حســینی ،زهرا ( .)1397احکام انواع ازدواج و تعــدد زوجات از مجموعه
هزار قضاوت ،پنجمین همایش متن پژوهی ادبی ســبک شناســی
بالغــت نقــد ،جلــد  ،7تهــران :ســازمان اســناد و کتابخانــه ملــی
جمهوری اسالمی ایران.92-71،
حسینی ،زهرا ( .)1400معرفی و بررسی قصه درویش ادهم با مشک افروز
دختر پادشاه فارس از نسخه جامعالحکایات ،چهارمین کنگره ملی
فرهنگ و ادبیات فارسی ،همدان.15-1،
دوســتخواه ،جلیل ( .)1389اوســتا (کهنترین ســرودهای ایرانیان)،
چ .پانزدهم ،تهران :مروارید.
ذبیحنیا عمران ،آسیه ( .)1398نقد اخالقی متن تاریخی کارنامه اردشیر
بابکان ،تاریخ ،سال چهاردهم ،شماره.166-151،52
راشــدمحصل ،محمدتقــی ( .)1370زنــد بهمن َیســن ،تهــران :علمی و
فرهنگی.
روشــنی نــژاد ،محمدعلــی ( .)1391تثبیت جایــگاه ایزد بهرام ،اســطوره
جنگ پیشزردشــتی ایرانیــان باســتان در معــارف زردشــتی ،زبان و
ادب فارسی «ادب و عرفان» ،دوره  ،3شماره .50-34 ،10
زرینکوب ،عبدالحسین ( .)1387روزگاران ،چ .هشتم ،تهران :سخن.
ِســرلو ،خــوان ادوارد ( .)1392فرهنــگ نمادهــا ،ترجمــه مهرانگیــز
اوحدی ،چ .دوم ،تهران :دستان.
شــهبازی ،علیرضــا شــاپور ( .)1393راهنمــای مســتند نقــش رســتم،
تهران:سفیران.
فرهوشــی ،بهــرام ( .)1378کارنامــه اردشــیر بابــکان ،چ .دوم :تهــران:
دانشگاهتهران.

فضایلی،سودابه(.)1388شبرنگبهزاد،تهران:جیحون.
قربانــی قهفرخــی ،عاطفــه؛ یزدانــی راد ،علــی و براتــی ارداجــی ،طاهــره
( .)1397بررسی اســطوره و نماد در فرهنگ ایران باستان با محوریت
قوچهای ســنگی چهارمحــال و بختیــاری ،پژوهــش در هنــر و علوم
انسانی ،سال سوم ،شماره .56-47 ،2
مختاریــان ،بهــار و شــکری ،ســجاد ( .)1390نقــش قــوچ در آیینهــای
شهــای
وابســته بــه ایزدبانــوی یــزرگ در لرســتان ،پژوه 
انسانشناسی ایران ،شماره.151-135،1
نوری ،ا کرم و مهرپویا ،حسین ( .)1397بررســی نقش قوچ در قالی های
ترکمن از منظر تاریخی و آیینی ،جلوه هنر ،شماره.78-69،3
ّ
فر/فره ،ترجمه ســعید انــواری و ســپیده رضی،
نیولــی ،گــراردو (.)1391
هفت آسمان ،دوره  ،14شماره .118-101 ،53
هینلز ،جــان ( .)1377شــناخت اســاطیر ایــران ،ترجمــه ژاله آمــوزگار و
احمدتفضلی،چ.پنجم،تهران:آویشن-چشمه.
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Iran is a land of great contrasts: a land of deserts and jungles, of snowy mountains and luxuriant valleys; Geography
inevitably affects culture, and it is not surprising that in Iran is a number of different cultures any of which have produced different mythologies. No nation’s religion or myth can be understood separately from its historical background. Myth is a symbolic expression of the interrelationship established by man between various phenomena
and man himself. Over all, myth is part of history, for myth embodies the views of man about himself, his world and
its development. Thus, myth and history are completely intertwined in Zoroastrian belief. The Iranians understand
the whole of their history, past, present and future in the light of mythology. To the ancient Iranian the divine was
not a distant reality far removed from human experience but a factor of everyday life. Man’s daily and rituals life involves direct and immediate contact with the divine beings. Kār-nāmag i Ardaxšīr i Pābagān the oldest historical,
romantic and mythical story from the Sassanid period has been made according to the beliefs and myths common
among the people. While the story recounted the hero-king's wrath against the enemies and propagated his bravery,
also, it reminded the religious rites and teachings of the believers. In this way, the people knew the king and felt
united with him. The historical accuracy of this story is not in question; its myths are charters that display social design and moral and religious behavior; so that believers live according to it. Ardašir sees necessary the establishment of an official religion and the union between religion and the state in the existence person of the ruler, and in
order to reach the government, he suppresses all his opponents. The alliance between religion and government had
not been experienced at the national level until then. Therefore, the government needed the support of the people;
In this way, the mental gods are embodied and help the hero or savior; research questions include: 1) Who are the
mythical incarnate gods and the helpers of Ardašir? 2) In the Kār-nāmag, what did Ardašir do to show his popularity, glory and power? The purpose of this article is studying the mythological and ritual culture and anthropology of
this story. In this research, the myths of the first part of the story are examined, that's mean, the myths associated
with Ardašir, the founder of the Sassanid system, it has been studied analytically and descriptively. Studies have
shown that, goddess of wealth Aši/Art, god of glory/ Farrah (Xwarrah), god of Victory/ Wahram, god of Fire/ Atar,
god of Obedince/ Sraosha, these gods were the helpers of Ardašir in this story. The god of wealth is embodied in the
role of Ardavan's daughter in the story and reaches the kingdom with she and other gods of Ardašir. Religious people know the Art/ Aši or the angel of wealth and abundance and the benefactor of Farrah, they consider the company
1.10.22051/JJH.2022.38006.1711
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and help of Ardavan's daughter as the embodiment of the angel of wealth and his company. Thus, god of Art/ Aši,
the giver of Farrah, glory and wealth in the embodiment of the king's daughter, who brings the treasure of the father
and the good news of the astronomers for hero, rescues him from prison and death, and for promotes the religion
and unity of Iran and the glory of Iranians, accompanies Ardašir for unity religion and government. In this way,
Farrah Kiani moves away from the previous king and accompanies the hero-king. After the time of the Kiygashtasb king, Farrah did not join anyone. The kingdom no longer boasted of having Farrah. But Ahuramazda
saved it for the Iranians until the Day of Judgment. Farrah who according to myth, reaches the savior at the end of
the world, in the Kār-nāmag i Ardaxšīr i Pābagān, according to the religious leader, in the form of a ram, accompanies Ardašir for the ideal goal of uniting religion and government. The ram is specifically described as the embodiment of Farrah Kiani and Divine. Now, if a believer considers the ram as a symbol of the god of Victory (Bahram), it
is the same belief; there is no objection to one of the mythical incarnations of the god of Victory being described in
the form of a ram; Especially that Ardašir, for praise be to the victory from the god of Victory in different cities of
Iran, orders the construction of the fire temple of Bahram. The erection of a fire temple both calms the believers to
perform religious worship and shows the popularity and power of the hero-king; or if people promise to accompany the ram and consider it a symbol of wealth- Which is to be inherited after the victory of Ardašir and the foundation of the new government- the storyteller's opinion is provided. God of Victory (Bahram) in the incarnation of a
ram- symbol of wealth and power animal husbandry of Iranians- accompanies Ardašir, so that viewers describe
that accompaniment; The ram first follows Ardašir, then, he moves next to him and when he rides on Ardašir's
horse, anymore, Ardašir's defeat becomes impossible. The storyteller turns fifteen-year-old Ardašir of the story
during events with the help and support of angels- which are familiar to the piousness- into a hero, and this hero is
responsible for establishing a new government with strong foundations of religion. After the Alexander of Macedonian invaded Iran and destroyed the Zoroastrian religious book, such a government was the wish of the Iranians.
However, the Parthians bravely and devotedly liberated Iran from the Seleucids and preserved it for nearly five
centuries and their hard defeats overcame the enemies; but with the structure of the tribal rule and religious tolerance, they could not meet the needs of the people. In the meantime, Ardašir's slogan went beyond preserving the
country and that was the satisfaction of the beloved gods of the Iranian people and the establishment of a religious
government that no one else could harm. For popularity and glory and power, Ardašir kills Karm Xwāday in a ritual
way. The biggest antithetic and demon that bothers him and he reconstructs near the believers, that Fereydoun has
killed the dragon. And all around Iran, for praise be to the god of Victory, he built the expensive fire temples of Bahram. In the story, people are familiar with the tyranny of Zahak, Afrasiab and Alexander. The storyteller does not
explain, by saying their cruelty, he shows Ardašir as Fereydoun. Dualism is characteristic of the Zoroastrian religion, and it is the belief in the existence of two fundamentally opposing forces involved in the work of the world. In
Zoroastrianism, life is a battlefield between the good and the bad; truth is law and order, and lie is disorder and chaos. Man has the choice between "truth" and "lie". A man who chooses the truth, the gods accompany him and a man
who chooses to lie, devils accompany him. The hero's move is to establish religion; All obstacles are evil. Ardašir's
war with the enemies is a battle of good and evil. Wherever the hero wants to be endangered, the gods are embodied,
when the daughter of Ahriman (Jahi) as the daughter of Ardavan wants to kill the hero, the god of fire is embodied in
the form of a rooster. Because it is only needed that the poison been poured in the cup and not being eat it. Believers
are familiar with the controversy between good and evil and the appearance of gods as animals does not diminish
the popularity of gods; rather, it increases their power and popularity among the religious. Iranian myths depict the
final pattern of believers' daily lives. In the Kār-nāmag we should not look for the real features of the historical Ardašir. We should look for the customs and rituals of the people and the beliefs of the believers who show Ardašir as a
paradise model of the hero-king. This story is not made by a storyteller; rather, a group came together to build it; a
group of astronomers, geographers, historians, sociologists, storytellers and most importantly, religious jurists
tried to make a story in simple and popular language, while entertaining, people's support for the new government
is offered. The present article only had the opportunity to address some of the favorite myths of religious people
from the point of view of believers and the purpose of the narrator.
Keywords: Kār-nāmag i Ardaxšīr i Pābagān, Myth and Symbol, Goddess of Wealth/ Aši, God of Fire/ Atar, God
of Obedince/ Sraosha, Karm Xwāday
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