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مقدمه
مرگ ،معمای ناگشودنی تمام مکاتب فلسفی است .انسان در طول تاریخ اندیشة خود ،پیوسته تالش فراوانی در جهت
معنابخشی و تفسیر مرگ کرده است تا به موازات آن ،معنای جاودانی را دریابد (سیدالشهدایی .)131 :1383 ،حماسه
از دغدغههای انسان در رویارویی با هستی و در مواجهه با خود سخن میگوید .یکی از عمدهترین این دغدغهها ،مقولة
ازلی -ابدی مرگ است که از بدو پیدایش انسان در سراسر تاریخ ،همراه آدمی و مشغلة ذهن او بوده و ارکان و رشتههای
ناپیدای حیات وابسته بدان است .مرگ ،پر رمز و رازترین و در عینحال ،بدیهیترین ،صریحترین و محتومترین مقولة
هستی است .فردوسی از همان آغاز سرایش شاهنامه که آغاز پادشاهی کیومرث و بهنحوی آغاز آفرینش انسان است،
تا مرگ یزدگرد شهریار که پایان شاهنامه است ،همهجا پس از مرگ پهلوان و یا تاجداری بزرگ ،به سوگواری و غم
مینشیند و در مورد فناپذیری جهان و محکوم به مرگ بودن تمام پدیدههای هستی ،داد سخن میراند (یقین:1391،
 .)65فردوسی در شاهنامه ،جهان را سراسر فسوس و فسانه میخواند ،جهانی ناپایدار و پر از مکر و فریب که هیچ رازش
برای انسان قابل شناخت نیست؛ جهانیکه نه دادش پیداست و نه بیدادش .این جهان همواره در پی فریب انسان است؛
هم با انسان از در صلح وارد میشود ،تاج و تخت و بلندی را برایش هدیه میکند و هم تیرهگی و نژندی را برای انسان
به ارمغان میآورد .این جهان ،چیزی نیست جز بازیگری بد مهر و بدگوهر ،بازیگری که هم میپروراند و هم میشکند،
سپنجی سرایی که آغاز و انجامش چیزی جز رنج نیست و نباید به آن تکیه نمود .فردوسی ،ناپایداری و زودگذری جهان
را همچون باد شمالی کوتاه و زودگذر میداند ،بادی که آنقدر زود میگذرد که انسان نه راز از جهان را درمییابد و نه
داد را از بیداد میشناسد .انسان در این جهان همچون پرندهای است که نه دلیل آمدنش به این دنیا را میداند و نه راز
رفتن از این دنیا را در مییابد .پرندهای که در بند دو راز سر به مهر است و اسیر چنگالهای آز .ابیات زیر که در هنگام
سرنگونی هرمز فرزند کسرا از تخت پادشاهی سروده شده؛ مظهر تفکر فلسفی فردوسی در مورد مرگ و ناپایداری
دنیاست.
در شاهنامه ،مرگ گاه تلخ است و گاه شیرین .همانگونهکه فرجام پرواز تیر آرش ،فرودآمدن و فرورفتن است ،پایان
روند کردارهای قهرمانان شاهنامه ،پژمردن و مردن است (سرامی .)604 :1368 ،قهرمانان حماسة فردوسی(درباری و
غیردرباری) هرکدام بهنحوی میمیرند .تفاوتهای مرگ آنان قابل بحث و تعمق است .فردوسی با مرگ هر قهرمان،
دری را میبندد تا درِ دیگری بگشاید و قصهای دیگر میآغازد .مرگ هر قهرمان ،پایان تلخ داستان و آغاز زیباییهای
هنری شاهنامه است؛ چراکه در حماسة فردوسی ،مرگ شخصیتها ،کارکردی زیباشناختی دارد و جلوۀ هنری خاصی
به اثر میبخشد.
بررسی پیشنة پژوهش ،حاکی از این است که تاکنون اثر مستقلی با این عنوان بهرشتة تحریر درنیامده است .با این
حال ،درخصوص مرگ شاهنامه مقالت متعددی بهرشته تحریر درآمده است .سیدشهدایی ( )1383در مقالهای با
عنوان« :خوانشی زیباشناسانه از مرگ در شاهنامه فردوسی» به بررسی مرگ سیاوش بهعنوان یک نمونه موردی
پرداخته است .بازوند و امرایی ( )1400در مقالهای با عنوان« :آیینهای مرگز در تمدن ایرانی با تکیه بر شاهنامه
فردوسی» به بررسی مقولة مرگ در شاهنامه پرداخته اند .با این حال ،در آثار یاد شده انعکاس مرگ در نگارههای
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شاهنامه بایسنقری بررسی نشدهاست .لذا پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع
کتابخانهای درصدد بررسی این موضوع است.
 .1شاخصة قدرتطلبی و مرگ در شاهنامه و بازتاب آن در نگارههای شاهنامه بایسنقری
قدرتطلبی در ذات همة انسانها وجود دارد؛ مثالً قدرتطلبی برای رسیدن به مال و ثروت و یا جاه و مقام و پادشاهی.
در بعضی افراد این قدرتطلبی بهمنظور حفظ جان خودش صورت میگیرد تا تغییری در خودش به وجود آورد ،اما در
بعضی اشخاص این قدرتطلبی برای این است که دیگران را حفظ کند و یا عالم را تغییر دهد و بر کل دنیا غلبه نماید.
همچنین قدرتطلبیهای مثبت و منفی هم وجود دارد .قدرتطلبی مثبت برای خود شخص و یا برای اجتماعی که در
آن زندگی میکند ،مفید واقع میشود و برعکس قدرتطلبیهای منفی که هم برای خود شخص و هم برای افراد آن
جامعه مشکلآفرین است .در شاهنامه نیز شاخصة قدرتطلبی بهوضوح در پهلوانان مشاهده میشود و گاهی این
قدرتطلبی با مرگ افرادی همراه میگردد.
.1.1

مرگ اسفندیار

مرگ اسفندیار را میتوانیم در شاخصة قدرتطلبی بررسی کنیم که این قدرتطلبی در ابتدای امر در خود اسفندیار
وجود ندارد ،ولی با وسوسههای پدر و شرایطی را که برای پادشاهی و قدرت رسیدن او بر میشمارد ،قدرتطلبی در
اسفندیار ریشه میدواند و او را به جایی میرساند که متأسفانه نه خودش را میتواند حفظ کند و نه آن اجتماعی را که
در آن زندگی میکند میتواند تغییر دهد .لذا قدرتطلبی منفی جلوه مینماید و منجر به مرگ اسفندیار میگردد.
اسفندیار ،پسر گشتاسپ و کتایون ،و نوۀ لهراسپ ،شاهزادۀ کیانی در تاریخ اسطورهای و حماسی ایران و قهرمان
جنگهای مقدس کیش زرتشتی است که بیشتر برای نبرد سوگانگیزش با رستم ،دیگر پهلوان ایرانی شناخته میشود
که تحت تأثیر قدرتطلبی پدرش گشتاسب قرار گرفته است .تحلیل شخصیت گشتاسب با توجه به برساختههای
نویسندگان و برخالف جریانسازی آنها بسیار متعادل است .او با برابری روح و جسم ،از هرگونه صدمهای مصون
می گردد .گشتاسب تدبیرگری اندیشمند است که برای رسیدن به هدف ،حتی از فرافکنی نهاد خود به فرزند فروگذار
نمیکند:
«سلیح و سپاه و درم پیش توست

نژندی به جان بداندیش توست»

(فردوسی)145 :1386 ،
او اینگونه اسفندیار خام و جوان را متهم به بداندیشی میکند؛ ولی اسفندیار که نمیتواند از قدرت دست بکشد ،اسیر
دام پدر میشود و در مقابل سخن او میگوید:
«ترا نیست دستان رستــم به کار

همی راه جـویی به اسفنـــدیار

دریغ آیدت جای شاهـی همی

مرا از جهان دور خواهـی همی

ترا باد این تخت و تـــاج کیان

مرا گوشهای بس بود زینجهان»

(همان)140 :
در تاریخ ،طالبانِ قدرت دو مسیر را پیمودهاند :جادوی اقتصادی و مسیر سیاست .البته آنان که اقتصاد را برگزیدند،
سرانجام از آن برای ورود به قلعة سیاست بهرهگرفتهاند؛ زیرا ثروت تنها وسیلة نیل به قدرت است .گشتاسب ،اینگونه
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چارهگری میکند .چون صاحب قدرت «در سایهسار نخلِ» قدرت ،زندگی دیگرگون و متفاوتی ،را تجربه میکند و
از اینجاست که درگیری تازهای در اندیشه و گفتار و رفتار اسفندیار رخ میدهد .این پهلوانی که سختترین حوادث
را پشت سر نهاده است ،باید از میان خیر و شر یکی را برگزیند:
«همی دور مانی ز رسم کهــن

بر اندازه باید که رانـــی سخن

اگر عهد شاهـان نباشد درست

نباید زگشتــاسب منشور جست»

(همان)125 :
وقتی گشتاسب تاجبخشی خود به اسفندیار را با دست بسته آوردن رستم منوط میکند ،دو هدف دارد :یکی
محققشدن تأثیر اندك و گویا تحمیل قدرت جبارانة تاریخ و دوم رسیدن به هدف درونیِ نهاد قدرتمدارانهاش.
اسفندیار در این حیرانی گاهی قدم به پیش مینهد و گاهی به پس میخرامد .از سویی جاه و مقام او را میفریبد و
از سوی دیگر ،حقیقت اینکار که بیگناهی را به بند بکشد ،او را در مسیر تردید جوانمردی قرار میدهد ،چون او از
سوی زرتشت نمایندۀ «آیین بهی» است.
چنین بد نه خوب آید از پادشاه»

«چو او را به بستن نباشــد روا
(همان)171 :

عاقبت چلة کمان گشتاسب رها میگردد و محققاً غلبة قدرت بر چلهنشینی و ترك دنیا ،پیروز میشود .مسیری که
گشتاسب از پیش ساخته است ،روندهای میخواهد« .چشمان بازِ بسته» اسفندیار حقیقت را از پس واقعیت نمیبیند
و حتی در برابر مویههای مادر که ندای احساس او ،راه بندش میشود نیز نمیتواند این مطیع را باز دارد« .قدم در
راه بیبرگشت میگذارد تا ببیند آسمان هرکجا آیا همین رنگ است و یا بیرنگ بیرنگ است» (اخوان ثالث:1371 ،
 .)134توهم توطئه در نزد اسفندیار ،حافظ منافع گشتاسب خواهد بود .پس هرچه بیشتر این توهم را در ذهن تک
بعدی او (اسفندیار) وارد نماید ،پیروزیاش قطعیتر خواهد بود:
«چو خودکامه جنگی بدید آن درنگ

که رستم همی دیر شد سوی جنگ

بدوگفت :کای سگــزی بدگمــــان

نشد سیر جانت ز تیـــر و کمــان

ببینــی کنــون تیـــر گشتاسبــــی

دل شیـــر و پیکـــان لهــراسبی»

(فردوسی)383 :1386 ،
میبینیم که میان حقیقت و قدرت ،شکاف بنیادینی وجود دارد .چنانکه در ادبیات ما همواره نزاع بین حقیقت و قدرت
مشاهده میشود؛ بهگونهای که هرکجا از جمع مال بهعنوان عیبی از عیوب یاد شده؛ بیدرنگ از جاهطلبی نیز سخن به
میان آمده است و این هر دو ،یعنی قدرت و ثروت ،نفیکنندۀ حقیقت وجودی انسان و آیینه شدن او قلمداد گشته
است.
رستم و اسفندیار و گشتاسب ،در نگاه امروزی هرکدام چهرهای متفاوت دارند .گشتاسب ،اسطورۀ تحقق اهداف و
سیاستمدار و قدرتطلب پیروز است .اسفندیار ،مظلوم و در نگاه تودۀ مردم پیروز است و رستم ،آزاده مردی متواضع
و پهلوانی پیروز است .اسفندیار ،دو صفت بزرگ دارد؛ هم شاهزاده است و هم پهلوان .اسفندیار رویینتن ،هنگام تحمل

دوره  ،19شماره  ،46شهریور 1401
126 - 99

زخم تیر گز در چشم و دست و پنجه نرمکردن با مرگ ،گرچه گناه کشتهشدنش را به خاطر حرص و آز پدر میداند،
ولی باز هم بهنحوی خطاب به رستم اینگونه همه را بیگناه میخواند و مرگش را بودنی کاری میداند که باید میبود:
«چنین گفت با رستــم اسفنــــدیار

بریـــزد سرآیــــد بر او روزگـــار

زمانـــه چنین بود و بود آنچــه بود

سخـــن هرچه گویم ببایـــد شنود

بهانــــه تو بُـــدی،پـــدر بُد زمان

نه سیمرغ و رستــم و نه تیر و کمان»

(همان)905 :
وقتی رستم با تیر اسفندیار زخمی میشود؛ زال بر زخم وی مرهم مینهد .رستم سرگذشت خود با اسفندیار را برای
او بازگو میکند و میگوید :اگر شب نمیشد؛ من از چنگ آن اژدها نرستمی .اکنون هم ندانم که خواهم مرد یا نه؟
زال پاسخ میدهد :ای پسر ،این پند را گوش کن که:
«همه کــارهای جهــان را در است

مگر مــرگ کـان را در دیگر است»

(همان)295 :
فردوسی به این مطلب اشاره میکند که چارهای از مرگ ندارم .پس اگر مرگم فرا رسد از آن باکی ندارم (همان.)231 :
نیز از زبان رستم میگوید :چون سرانجام انسان جز خاك نیست؛ پس مرا از کشتهشدن باکی نیست:
«چنین گفت رستم کزین باك نیست

که آخر سرانجام جز خــاك نیست»

(همان.)109 :
.1.2

مرگ افراسیاب

افراسیاب از بزرگترین پهلوانان و پادشاهان تورانی ،فرزند پشنگ و از نوادگان تور است .از چهرههای شریر شاهنامه و
بزرگترین دشمن ایران که بهخاطر کینهای که از ایرانیان دارد ،موجب بهوجود آمدن جنگهای ویرانگری میشود.
مسئلة قدرت ،بهویژه با رویکرد به موضوع و محتوای مرگ در شاهنامه ،یکی از مهمترین مسئلههای بر رسیدنی در این
منظومه است که برآیند فراگیر مفروض آن ،با تمام تاریخ و فرهنگ و ساختار اجتماعی پیوند تنگانگ دارد .در این
پژوهش مرگ افراسیاب نیز در شاخصة قدرتطلبی مورد بررسی قرار گرفت و پس از کنکاش مشخص شد که شاخصة
قدرتطلبی افراسیاب نیز جنبة منفی به خود گرفتهاست:
«ز گفت پدر مغــــز افــــراسیاب

بجوشید و آمد سرش پُر شتــاب

به پیش پــــدر شد گشـــاده زبان

دل آگنده از کین ،کمر بر میان

که شایستة جنــــگ شیـــران منم

همآورد سالر ایـــران منـــم»

(فردوسی.)108 /1 :1386 ،
افراسیاب به معنی شخص هراسناك یا فراسیاب ،پادشاه توران بود که مدتها با شاهان و پهلوانان ایرانی نبرد کرد .نام
پدرش پشنگ بود و نژاد او به تور یکی از سه فرزند فریدون میرسد .از او همهجا با صفت تبهکار ،قدرتطلب و گناهکار
یاد میشود (یاحقی .)145 :1389 ،افراسیاب چهرهای اهریمنی دارد و دوشادوش اهریمن و ضحاك از چهرههای منفی
حرکت میکند:
«به پیش پـــدر شد گشــــاده زبان

دل آکنــده از کین ،کمر بر میان»
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(فردوسی.)103 :1386 ،
هدف افراسیاب از حملهکردن به ایران ،انتقام خون سلم و تور است؛ د واقع با این توجیه غیرمنطقی میخواهد
قدرتطلبی خود را در پشت این دلیل سطحی پنهان کند .او حتی زادشم نیای خود را که صلحطلب بوده ،سرزنش
و خود به جبران کوتاهی زادشم به این کار اقدام میکند:
جهان را چنین خـــوار نگذاشتی
«اگر زادشــــم تیـــغ برداشتــی
به ایـــران نکردی کسی سروری»
میان را ببستی به کیـــــن آوری
(همان.)260 :
در شاهنامه ،هنگامی که گودرز جریان گریختن و پنهانشدن افراسیاب در آب را از هوم میشنود ،گرسیوز ،برادر
افراسیاب ،را در کنار همان آب شکنجه میکند ،افراسیاب نالههای برادر را میشنود ،به ناچار از آب بیرون میآید و
گودرز او را دستگیر میکند:
«به دژخیـــم فرمود تا بر کشیــــد
برو پوست بــدرید و آواز خواست
چو بشنیــــد آوازش افراسیــــاب

ز رخ پـــردۀ شرم را بردریـــــد
جهان آفــرین را همی یار خواست
پر از درد گریـــــان برآمد ز آب»

(همان.)322 :
ثعالبی نیز اینچنین مینویسد« :هوم که سخت پریشان و ناآرام بود ،گودرز را به درآمد نگاه برکه (مکان بیرون آمدن
افراسیاب از آب) راهنمایی کرد .گودرز ،گرسیوز را فراخواند ،او را برهنه کرد ،چندان تازیانه بر او زدند که گوشتهای
تنش ریخت و فریاد میکشید و فریادرس میخواست .چون افراسیاب آوای برادر را شنید ،نتوانست بیش از آن خودداری
کند ،همینکه سر از آب بیرون آورد ،گودرز ،کمند را تابید و انداخت و کمند بهسان گردنبند به گردنش افتاد» (ثعالبی،
 .) 150 :1372پس از گرفتار شدن افراسیاب به دست گودرز ،کیخسرو ابتدا او را به انتقام خون پدر با شمشیر به دو
نیم میکند .نکتة قابلتوجه این است که شاهنامه به حالت روحی خاص ،کینة توأم با دلسوزی و شفقت کیخسرو نسبت
به افراسیاب در هنگام کشتن او تأکید دارد:
«بیامد جهانــــدار با تیــــــغ تیز

سری پر ز کینه دلـــی پر ستیــــز

به شمشیر هنـــدی بزد گـــردنش

به خاك انـــدر افگند نازك تنش

ز خون لعل شد ریش و موی سپید

برادرش گشت از جهان ناامیــــد»

(فردوسی.)348 :1386 ،
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تصویر :1رزم کیخسرو و افراسیاب ،شاهنامه بایسنقری .مأخذ :کتابخانه موزه ملی.

.1.3

مرگ شیده

شیده پسر افراسیاب است که جزو پهلوانان تورانی به حساب میآید و در مبارزه با کیخسرو برخالف خواست خویش
و به درخواست پدرش انتخاب میشود .نیل به قدرتطلبی و رسیدن به تاج و تخت پادشاهی در شیده به اوج خود
میرسد و درخواست جنگ و نبرد با کیخسرو را صادر میکند و افراسیاب از این جنگ ناراحت بود .شیده گفت:
«رخ شـــاه شد زان سخــــن پر ز شرم
چنین گفت کاین شیده خال من است

فرو ریخت از دیدگان آب گرم
به بال و مــردی همال من است»

(همان.)6:
کیخسرو جنگ را میپذیرد و به لشکرش امر میکند که تحت فرمان رهام فرمانده سپاه باشند و حملهای ننمایند .در
این نبرد ،شیده در محاربه با سالحها خسته میشود و شکست خود را حس میکند .او به حریف کشتی را پیشنهاد
میکند و مورد قبول قرارمیگیرد:
«بدو گفت :شاهـــا به تیغ و سنان

کند هر کسی جنگ و پیچید عنان

پیاده به آید که جوییــــم جنگ

به کردار شیــــران بیازیم چنگ»

(همان)273 :
در این نبرد شیده کشته میشود و وقتی افراسیاب خبر مرگ پسرش را شنید خروش برآورد و گریان شد و به سوگواری
پرداخت.
«کسی زنـــده بر آسمــان نگذرد

شکارست و مرگش همی بشکرد

یکـــی را به بستر برآید زمـــان

همی رفت باید ز بن بیگمــان
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سرم را به کافور و مشک و گالب

تنم را بدان جای جاوید خواب

سپار ای بـــرادر تو پدرود باش

همیشه خـــرد تار و تو پود باش»

(همان.)496 :
آنطورکه از مرگ شیده بر میآید ،مرگ وی نیز حاصل قدرتطلبی منفی بود.
 .2شاخصة غیرت خانوادگی
غیرت ،واژۀ عربی بهمعنای رشکورزی محافظهکارانه است .مفهوم حسادت ورزیدن و رَشک بردن و داشتن خصوصیات
مردانه است .غیرت از «غیر» گرفته شده و بیشتر به معنای برنتافتن دیگران است و موازی با معنای «حمیّت» استفاده
می شود که عبارت است از محافظت عِصمت و آبرو و ناموس و نشاندادن غَضَب و ناموسپرستی (نراقی/1 :1357 ،
 .)301محیط خانوادگی غالباً بر محور محبّت است و شدیدترین محبّتها هم در این محیط است .حبّ پدر به فرزند،
حبّ مادر به فرزند ،شدیدترین حبها است .شدیدترین محبّتها غالباً در همین رابطه است .لذا پدر و مادر از نظر
غیرت ،باید شدیدترین غیرتها را نسبت به اولد بهخرج دهند؛ برای حفظ و حراست از او نسبت به اموری که عقل و
شرع امر فرموده است .در شاهنامه حسادتورزی و رشکبردن که برآمده از غیرت خانوادگی است به وفور یافت میشود.
.2.1

مرگ فرود

فرو د ،فرزند جوان و دلور سیاوش ،از جریره دختر پیران است و با مادر خود در قلعهای بهنام «کالت» در مرز ایران و
توران اقامت دارد و دژبان مرزی توران زمین بود .فرود با آن که دژبان توران بود اما از تورانیان دل خوشی نداشت و
همواره به دنبال فرصتی برای کین خواهی پدرش از تورانیان بود .توس که یکی از سپهسالر کیخسرو برای نبرد با
تورانیان راهی توران شد؛ در راه کوهستان با دژ فرود برخورد میکند و فرود نیز چون از دور متوجه میشود سپاهی که
بهسوی او میآید ،سپاه برادرش میباشد دست دوستی بهسوی توس ،سپهسالر کیخسرو دراز میکند ،لیکن جان خود
را بر سر این دوستی مینهد .در این ماجرا نوعی تیرگی ،بیهودگی توجیهناپذیر نهفته است و اسیر غیرت خانوادگی
خویش میگردد .در گفتگو با بهرام یکی از سرداران ایرانی که به همراه توس روانه نبرد شده بود گفت:
«دو چشم من از زنده دیدی پدر

همانا نگشتــــی از این شادتر»
(فردوسی.)308 :1386 ،

مادر فرود خواست تا از سردار ایرانی و سپاهیانش پذیرایی کند و هدایایی به آنها بدهد ،زیرا آنها برای کینخواهی
سیاوش آمده بودند .غیرت خانوادگی فرود در اینجا نمود اصلی خود را پیدا میکند و اکنون که برادرش به کینخواهی
پدر کمر بسته است ،درخواست میکند تا راهبری سپاه ایران را وی برعهده بگیرد و بیانداشت:
«سپه را تو باش این زمان پیش رو

تو کین خواه نو ،او جهاندار تو»
(همان.)323 :

فردوسی در مقدمة داستان ،بدخویی توس را مسبب مرگ فرود شمرده و برادرش کیخسرو را سرزنش میکند که چرا
سرکردگی سپاه را به چنین کسی سپردهاست:
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«جهاندار چون شد سرافراز و گرد

سپاه را به دشمن نبـــاید سپـرد

کســی را کش از بن نباشد خــرد

خردمنـــدش از مردمان نشمرد
به بینی سر مایـــة بدخـــوئی»

چو این داستــان سر به سر بشنوی

(همان.)317 :
در این بیتها سه نکته عنوان شدهاست :نخست دشمنی و سبکسری توس و این اشاره به ولیعهدی کیخسرو است که
در آغاز با مخالفت توس روبرو میگردد .شواهد متعدد و بارز بر خیرهسری و زودخشمی توس در برخورد او با فرود
است (نلدکه .)135 :1327 ،توس در ماجرای فرود چنان سبکمغزی از خود نشانمیدهد که نه تنها فرود جوان ،بلکه
پسر و داماد توس و گروهی از سپاهیان دو طرف بیگناه کشته میشوند .پیش از عزیمت سپاه ،کیخسرو توس را از
گذراندن لشکر از راه کالت (که محل اقامت فرود است) برحذر میدارد و میگوید:
گر آن ره روی ،خام گردد سخن»

«گــذر بر کــالت ایچ گونــه مکن

(فردوسی.)321 :1386 ،
سپس به معرفی فرود میپردازد و می گوید که وی پسر سیاوش از دختر پیران است ،و برادر اوست و با مادرش در
کالت مقیم است و جوان و دلیر است .برای آنکه تصادمی میان سپاه و او پیش نیاید ،بهتر است که راهی دیگر یعنی
راه بیابان در پیش گرفتهشود (کیخسرو تصور کرده است که فرود بهعلت نشناختن ایرانیان یا به سبب جوانی ،در
ستیزهجویی پیش قدم شود ،و حال آنکه بر عکس او دست دوستی پیش میآورد و ستیزه از جانب سپهسالر ایران
آغاز میگردد) (صفا .)384 :1333 ،توس سفارشهای شاه را بهکلی از یاد برده و راه کالت را به دلیل اینکه گفتههای
وی قانعکننده نیست برمیگزیند ،ولی در بین سپاه زمزمه میشود که توس دستخوش لجبازی است ،نافرمانی کردهاست.
فرود چون میشنود که لشکرِ برادرش کیخسرو ،برای کینخواهی پدر عازم توران زمین است ،نخست کمی نگران
میشود ،زیرا نمیداند که این لشکر نسبت به او چه روشی در پیش خواهدگرفت؛ اما مادرش جریره ،به فرزند دل
میدهد ،و توصیهمیکند که او نیز در نبردی که بر سر خون سیاوش درگرفته است شرکت جوید:
«برادرت چون کینه جویــد همی

روان سیـــاوش بشویــد همی

تو را پیش باید به کیــن تاختــن

کمر بر میـــان بستن و ساختن»
(فردوسی.)323 :1386 ،

کیخسرو از مرگ برادرش بیاندازه سوگوار میگردد:
«دریغ آن بــرادر فــرود جوان

سر نامـــداران و پشت گــوان

ز کار پــدر زار و گریـــان بدم

پر از درد یک چند بریــان بدم

کنون بر بـــرادر ببایـد گریست

ندانم مرا دشمنو دوستکیست»
(همان.)327 :
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.2.2

مرگ فریدون

فریدون فرزند آبتین و مادرش فرانک است .پدرش عاقبت بهدست کارگزاران حکومت ضحاك گرفتار و مغزش خوراك
مارها شد .فریدون سالها در بین کشاورزان و آهنگرانی زندگی کرد تا سیساله شد و برای کینخواهی پدر ،غیرت
خانوادگی ،یا در حقیقت محافظت عِصمت و آبرو و ناموس و نشاندادن غَضَب و ناموسپرستی در فریدون جلوه مینماید
و ماجرای خانوادۀ فریدون ،فصلی از نبرد بین نیکی و بدی است که بهصورت کشتهشدن بیگناه و کیفر گناهکار بروز
میکند.
«بدو گفت کاین کودك شیرخوار

ز من روزگـــاری به زنهــــاردار

وگر باره خــواهی روانم تراست

گروگان کنم جان بدانکت هواست»
(همان.) 690 :

دومین واقعة شگفتآوری که در زندگی فریدون روی میدهد ،مصونماندن او از خطر قطعی مرگ است .برادران فریدون
مانند یوسف ،چون او را برگزیدۀ یزدان میبینند ،بر او رشک میبرند و در صدد هالکش برمیآیند .شبانه سنگی از کوه
فرو میغطانند تا بر او فرو افتد (همانگونه که بهمن در بارۀ رستم میکند) ولی پاره سنگ به فرمان خدا از حرك
بازمیایستد و فریدون از آسیب در امان میماند .بدینگونه ،از خون پدر و دایة خود انتقام میگیرد ،ضحاك و تبهکاران
دیگر (برادران) را به کیفر گناهان خویش میرساند و جهان را از بدی میشوید.
«فریــدون بشد نام ازوی مانــد باز

برآمـــد چنین روزگـــــاری دراز

یکی هفته با ســــوگ شد شهــریار

ازو شهـــر و بــازارهــا سوگــــوار

جهــــان سراسر فسوســی و بـــاد

به تو نیست مرد خـــردمند شــاد»...
(فردوسی.)99 :1386 ،

.2.3

مرگ پیران ویسه

پیران پسر ویسه ،از مردان ختن ،وزیر ،سپهسالر ،مشاور ،فرمانروا و بعد از افراسیاب بزرگترین شخصیت تورانزمین
است .او دل در گروه ایران دارد و با ایرانیان به احترام رفتار میکند .از سویی دلش از عشق میهن خویش سرشار است،
زیرا دوست خانوادگی سیاوش است و حامی بزرگ سیاوش و فرزندش کیخسرو بود و غیرت خانوادگیاش حکم میکند
که به ایران عشق بورزد ،اما از طرفی به حکم افراسیاب در مقابل ایران قرار گرفت و رفتار وی در هالهای از دوگانگی
قرارمیگیرد .فردوسی در شاهنامه از تعهد پیران ویسه در حفظ و حراست از جان سیاوش میگوید:
«پذیرفتم از پاك یزدان که من

پرستنده باشم به جان و به تن

نمانم که یــابی ز بـــدها گزند

نداند کسی راز چــرخ بلند»
(همان)614 :

در میان پهلوانان تورانی شاهنامه ،پیران ویسه تنها کسی است که به اوصاف عالی انسان بخشیده شدهاست .پیران
دارای وضع و مقامی شبیه به گودرز در ایران است .دلیر و زیرك ،سالخورده و رئیس خانوادۀ بزرگ ،برخوردار از ثروت
و شوکت و مقام .پیران بعد از افراسیاب ،شخص دوم است .هم سیاستمدار است و هم جنگاور ،هم وزیر پادشاه است و
هم سپهسالر او .جنگ ایران و توران بر دوش اوست و او این بار تا آخریندم با خردمندی و مردانگی میجنگد .سرانجام
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هم جان خود و همة خویشانش را بر سر آن مینهد .پس از مرگ اوست که وضع تورانزمین دگرگون میشود و جنگ
به سود ایرانیان و شکست تركها پایان میپذیرد.
مصیبت و عظمت زندگی پیران در آن است که وی بین دو احساس متضاد در کشمکش است .از یکسو دوست خانوادۀ
سیاوش است و از سوی دیگر ،بهحکم وظیفه ،ناگزیر است که با ایران بجنگد« .پیران نوادۀ تور ،خویش افراسیاب و خود
فرمانروای سرزمین ختن است .پدرش ویسه ،سپهسالر پشنگ و پسرش افراسیاب بوده و پس از مرگ او ،وی جانشین
پدر میگردد .پیران دارای هفت برادر است که همگی در جنگ ایران و توران کشته میشوند .ورود اصلی پیران به
صحنة شاهنامه ،هنگامی است که سیاوش به توران زمین پناه میبرد .وی افراسیاب را بر میانگیزد تا شاهزادۀ نومید را
به کشور خود فراخواند و او را در پناه خود گیرد .پیران بر این عقیده بود که با آمدن سیاوش به توران ،دشمنی دیرینهای
که از زمان قتل ایرج بین ایران و توران برانگیخته شده بود ،فرو نشیند» (اسالمی ندوشن.)260 :1348 ،
پیران با آنکه به جنگ ایران و توران اعتقادی ندارد ،و از آن بیزار است ،باید مردانه در ادامة آن بکوشد .تنها در جنگ
کاسهرود ،در یک روز نهصد تن از خویشانش کشته میشوند ،دخترش جریره پس از مرگ پسرش فرود ،خود را میکشد.
چهار برادر و پسرش در جنگهای کینخواهی نابود میشوند ،از خانوادۀ ویسه تنها دو تن باقی میمانند (لهّاك و
فرشیدورد) که آنان نیز بالفاصله پس از مرگ پیران به قتل میرسند .پیران چندینبار از مرگ کیخسرو ،مادرش
فرنگیس و پدرش سیاوش جلوگیری کرد و کیخسرو نیز در جنگ ایران و توران سعی کرد تا پیران را از توران جدا کند
و به او محبت کند ،اما پیران بنابه مسئولیتی که داشت نمیتوانست سپاه خود را تنها بگذارد و خالف اصول مردانگی
انجام دهد .پیران در جواب میگوید:
«مرا مــرگ بهتر از این زنـــدگی

که سالر باشم ،کنـــم بنـــدگی

یکی داستــان زد بر این بر پلنــگ

چو با شیر جنگی برآمد به جنگ

بنام از بریــزی مرا گفت خــــون

به از زندگـانی به ننگ اندرون»
(فردوسی)331-330 :1386 ،

بنابه قول شاهنامه ،تقدیر او را از پای درآورده نه حریف .حکم سرتوشت این بوده که بهدست گودرز کشته شود.
هنگامیکه کیخسرو به نزد سپاه میرسد کشتگان را یکایک مینگرد و چشمش به نعش پیران میافتد:
«وزآن پی بر آن کشتگان بنگــرید
فرو ریخت آب از دو دیده به ردد

چو روی سپهـــدار توران بدید
که کـــردار نیکش همه یاد کرد

به پیران دل شاه زان سان بسوخت

که گفتی یکی آتشــی برفروخت

ز خــون سیـــاوش پر از درد بود

بــدان کار کس را نیــازرد بود»
(همان)339 :

آنگاه فرمان میدهد که با احترام جنازۀ او را به دخمه بسپارند:
«بفرمود پس مش گ و کافــور ناب

عبیـــر اندر آمیختن با گــــالب

تنش را بیــــالود از آن سر به سر

به کافــــور و مشگش بیاگنده بر
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به دیبـــای رومـــی تن پاك او
یکی دخمـــه فرمود خسرو به مهر

بپوشید و آن کوه شد خــاك او
بر آورده سر تا به گــردان سپهر»
(همان)342 :

و بدینگونه داستان پرشکوه و رنجآلود زندگی سپهسالر توران ،خاتمه مییابد.
.2.4

مرگ کیخسرو

کیخسرو ،پسر سیاوش یکی از نمودهای کهنالگوی «خانوادگی» در شاهنامه است که همة ویژگیهای این الگو در
مورد او صادق است .از جمله ازدواج برونپیوندی ،پدر و مادرش ،تولد و پرورش در تبعید و هجرت و بازگشت به
سرزمین پدری و تکیه بر تختی که به ستم از پدرش (سیاوش) سلب شده بود؛ بازگشت پسر ،میتوانست ادامة زندگی
پدر و نمودی از جاودانگی غیرت خانوادگی او بهشمار آید .کیخسروی شاهنامه به تعبیر فردوسی شاخهای رسته از
درختی برکنده (سیاوش) است که از خون او می روید تا برکت و فرهی را به ایران و جاودانگی را به نسب و خانوادۀ
خود بازگرداند:
کزان بیخ برکنــــده فرخ درخت

از این گونه شاخی برآورد سخت
(همان)167 :

کیخسرو از پهلوانان باستان ایران است که در منابع کهن نسبت به دیگر پهلوانان بسیار از او یاد شده است و شخصیتی
وال و مقدس دارد« .از او بهعنوان متحدکنندۀ ایران یاد شده است .درواقع ،کیخسرو نمونة مطلق رهبری کامل و
بیعیب است» (بهار .)159 :1376 ،کیخسرو واپسین شخصیت مهم اساطیری اوستا و شاهنامه نیز هست ،پادشاهی
که نامش همراه با آبادانی و چنان که از مجموعة روایات برمیآید ،امید به آینده است .کیخسرو برخالف بسیاری از
پادشاهان نه تنها پادشاه کامل ،بلکه انسان کامل نیز هست (حاکمپور.)70 :1376 ،
کیخسرو به تعبیر فردوسی ،شاخهای رسته از درختی برکننده (سیاوش) است که از خون او میروید تا برکت و فرهی
را به ایران و جاودانگی را به نسب و کیان خود بازگرداند:
«کزان بیــخ برکنـــده فرخ درخت

از این گونه شاخـــی برآورد سخت»
(فردوسی)167 :1386 ،

ظهور کیخسرو «نویددهندۀ تحول عظیمی است که بنا به باورهای آریایی و بهویژه بنا به اساطیر زرتشتی باید در پایان
جهان رخدهد .این دگرگونی شگفتآور همان پیروزی فرجامین نور بر ظلمت است» (اسماعیلپور.)118 :1387 ،
کیخسرو ،پادشاهی پارسا و خاشع است و از یمن زهد و پارسایی به حمایت بیواسطة خداوند آراسته شدهاست و
حتی قدرت پیشگویی دارد .مهمترین ابزاری که تقدس کیخسرو را مجسم میکند ،جام جهاننماست که نشانهای
از اشراق پیامبرانه و علم لدنی دارندۀ آن است.
در شاهنامه فقط یک نوع مرگ دیدهمیشود که شباهتی به مرگ ارادی عرفان دارد و آن مرگ کیخسرو است.
«کیخسرو به مالقات خود با سروش اشارهمیکند و با یاران خداحافظی کرده و میگوید بعد از این مرا در خواب
خواهید دهید .هرچند فردوسی این نوع مرگ را از نظر خردمند خندهدار میداند ،اما بهآن معتقد است .در شاهنامه
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مرگ حتمی ،ویژگیها و پیوستگیهایی دارد که غالباً براساس کیش و آیین سراینده و قهرمانان و شاهان داستانها
است .بنابر اساطیر زرتشتی پایان هزارۀ سوم از عمر جهان ،همزمان با پادشاهی کیخسرو است که با جنگ بزرگ
کیخسرو و افراسیاب در پایان این دوره ،زمان اساطیری نیز در حماسة ملی ایران به انجام میرسد» (سرکاراتی:1378 ،
 .)112در پایان داستان ،کیخسرو که رسالت مقدس شهریاری خود را فرجامیافته میبیند در چشمهای روشن تن و
سرمیشوید تا گیتی را بدرود گوید:
«چو بهری ز تیره شب انــدر چمید

کی نامــــور پیش چشمــه رسید

بر آن آب روشن سر و تــن بشست

همی خواند اندر نهان زند و اُست

چنین گفت با نامــــور بخـــردان

که باشیـــد پدرود تا جـــاودا ن

کنون چون برآرد سنــان آفتـــاب

مبینید دیگر مرا جز به خــــواب»
(فردوسی)413 :1386 ،

در نهایت کیخسرو در جنگ بر افراسیاب پیروز میشود« .در گزیدههای زادسپرم در شمار کسانی که به بیمرگی
رسیدهاند از توس و گیو که در برف فرورفتهاند و گرشاسپ یاد شدهاست و از کیخسرو که آنان را در روز موعود قیام
سوشیانت (منجی ،کسی که خیر میرساند) برخواهد انگیخت» (زادسپرم .)63 :1366 ،شکل دیگری از این پایان
نمادین کیخسرو در روایات شفاهی ایرانی در قالب عروج و رستاخیز او به آسمان (مشابه رستاخیز مسیح در سنت
مسیحی) متبلور شدهاست« .شخصیت کیخسرو در روایات دورۀ اسالمی چنان اهمیت یافتهاست که به روایت ابوریحان
بیرونی ،مردم معتقدند که او ،پس از ورود در چشمهای در کوهی در ساوه و دیدار فرشتهای در روز ششم فروردین
که «نوروز بزرگ» نام داشت بر هوا عروج کرد .بهگفتة بیرونی ،رسم اغتسال و شست وشوی ایرانیان در آب چشمه
سارها در این روز بهنشانة بزرگداشت این واقعه مرسوم شده است» (بیرونی .)9-326 :1363 ،دیگر مورخان و
نویسندگان اسالمی چون طبری ( ،)442 /1 :1352ابوعلی مسکویه رازی ( ،)287 /1 :1369ابناثیر ()286 /1 :1370
و حمداهلل مستوفی ( )91 /1 :1364هرکدام با تعابیری متفاوت از ناپدیدشدن ،پنهانشدن ،گوشهگیری یا پایان
ابهامآمیز حیات او یاد کردهاند« .پایان نمادین کیخسرو در شاهنامه و روایات ایرانی که در ادامة جاودانگی او در
متون پهلوی و آیین زرتشتی شکلگرفته از این دیدگاه قابل تحلیل است :جاودانگی در وحدت خداوند  -یا بهتعبیر
عرفانی آن ،رسیدن به بقای باهلل پس از فنای فیاهلل  -پاداش پیروزی در آزمون تشرّف است .در آیین رازآموزانه نیز
که از کهنترین خاستگاههای تفکر عرفانی است ،فرد سالک به شرط پیروزی در آزمون میتواند بیمرگ شود» (الیاده،
.)147 :1376
 .3شاخصة نام و آوازه
فردوسی در شاهنامه ضمن ارجنهادن به ارزشهای والی انسانی ،همواره در پی آنست که راهها و شیوههای کسب
ارزشهایی همچون بلندی نام ،نیکنامی ،داد ،خرد و خردمندی را نشان دهد .یکی از ارزشهای والی انسانی در نظر
وی نام بلند و آوازۀ نیک و بد است که البته طریق حصول آن تنها از راه جنگاوری و دلوری نیست بلکه لزمة آن
داشتن ویژگی شجاعت و دلیری نیز میباشد .درواقع ،این ویژگیها ارکان شخصیتی پهلوانان شاهنامه را تشکیل
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میدهند .بهعنوان شاهد مثال؛ اهرن – پهلوان رومی -به خواستگاری دختر «قیصر» میرود و در معرفی و تمجید از
خود ،خود را از دیگر داماد قیصر – میرین -برتر میداند:
«ز میرین بهر گوهری بگذرم

به تیغ و به گنج و درم برترم»
(فردوسی)634 :1386 ،

.3.1

مرگ سهراب

نامجستن و نام آوری از مفاهیم قهرمانی پهلوانان است .در شاهنامه آنچه نامآور و نامآفرین است ،بارها تکرار میشود.
همواره نام در کنار واژههایی همچون :جاه و گنج و تخت ،نژاد و داد و خرد آورده شدهاست و به خوبی آشکار است که
کیفیت پیوستگی این عناصر است که جاویدشدن با نام نیک و یا با بدنامی را رقم میزند .مرگ سهراب یکی دیگر از
صحنههای برجسته ،حساس ،تراژدیک و غمانگیز شاهنامه است که براساس شاخصة نام و آوازه صورتمیگیرد .وقتی
مهلت زیستن انسان در این جهان تمام میشود ،همهچیز میتواند بهانهای برای تمام شدن زندگی و فرارسیدن مرگ
باشد ،حتی کشتن پسر به دست پدر .در داستان پرآب چشم رستم و سهراب ،کشتهشدن پسر به دست پدر نیز امری
محتوم و نوشتهشده از قبل بوده ،چنانچه سهراب در لحظات مرگ و پس از شناختن پدر ،تمامی تقصیر را برگردن
سرنوشت میاندازد و حکم بیگناهی پدر را صادر میکند:
«بدو گفت کیــن بر من از من رسید

زمانــــه به دست تو دادم کلیــد

تو زین بیگنـاهی که این گوژ پشت

مـرا برکشیـــد و به زودی بکشت»
(همان)281 :

فردوسی از همان آغاز ،این داستان را داستانی میداند «پرِ آبِ چشم»؛ داستانی که دل نازك را بر رستم میشوراند و
به خشم میآورد .شاید بتوان اوج باور فلسفی فردوسی در مورد مرگ را در پیشدرآمد این داستان یافت .فردوسی بعد
از این که مرگ را همچون تندبادی میداند که ترنج نارسیده را به خاك میافکند ،سخنش را در مورد مرگ با قید
شرط «اگر» آغاز میکند و میپرسد:
«اگر مرگ داد است ،بیـداد چیست

ز داد ،این همه بانگ و فریاد چیست»
(همان)248 :

وقتی رستم بعد از دریدن «برِپور بیدار دل» نوحه و زاری میکند ،سهراب اینگونه قصد آرامکردنش را دارد و مرگ را
«بودنی کار» میداند که از آن گریزی نیست:
«همی گفت سهراب کین چاره نیست

به آب دو دیــــده بباید گریست

ازین خویشتن کشتن اکنون چه سود

چنین رفت و این بودنـی کار بود»
(فردوسی.)282 :1386 ،

و گودرز اینگونه رستم را در مرگ فرزند بیتقصیر میداند:
«بدو گفت گـودرز کاکنون چه سود

گر از روی گیتـــی برآری تــو دود

تو بر خویشتن گر کنـی صد گـــزند

چه آسانــــی آید بدان ارجمنــــد

شکاریـــم یکسر همه پیش مــــرگ

سر زیر تــــــاج و سر زیر تــــرگ
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ز مــرگ ای سپهبـد بی انده کیست

همـــی خویشتن را ببایـــد گریست»
(همان)284-283 :

و باز در هنگام کشتهشدن سهراب توسط رستم ،بعد از نوحه و زاری رستم ،رستم دستور میدهد تا دیبــایخسروانی
را بر روی پور جوانش بکشند و با نهادن سهــراب در تابــوت تنگ ،به سوی پردهسرای سهراب حرکتمیکنند و آتش
بر سراپردۀ سهراب میزنند و تمامی خیمههای هفت رنگ ابریشمین و تخت زرینپلند سهراب در آتش میافگنند و
فغان تمامی لشکریان بلندمیشود (اسالمی ندوشن .)53 :1348 ،همگان خاك بر سر میزنند:
«بفـــرمود تـا دیبــة خســــروان

کشیدنــــد بر روی پــــور جـوان

همی آرزو گاه و شهـــــر آمدش

یکی تنگ تابـــوت بهــــر آمدش

ازآن دشت برداشت تابــوت اوی

سوی خیمة خویش بنهـــــاد روی

همه خیمـــه از دیبــة هفت رنگ
برآتش نهادنــــد و برخـاست غـو

همان تخت پرمایةزرین پلنگ(پلند)
همی کرد زاری جهانــــدار گو»...
(فردوسی.)285 :1386 ،

تصویر :2نبرد سهراب و رستم ،شاهنامه بایسنقری833 ،ه.ق .کتابخانه ملی ایران.

و سرانجام ،رستم جسد پسر را در دیبای زرد پوشانده و در تابوتی تنگ و بسته گذاشته و جهانی را به زاری کور میکند.
هرچند مرگ پسر ،پدر را زار و ناتوان نمودهاست ،ولی بعد از گذشت زمان رستم شکیبایی پیشمیگیرد که هوشیار را
چارهای جز این نیست و هنجار دیگری جز این نمیشناسد:
«بپوشیـــد بازش به دیبــــای زرد

سر تنـــگ تابــــوت را سخت کرد...

به رستم از آن روز چنــدی گذشت

به گــــرد دلش شادمــــانی نگشت

به آخــــر شکیبــایی آورد پیـــش

که جز آن نمیدید هنجــــار خویش

که را در جهـان هست هوش و خرد

کجــــا او فــــریب زمـانــه خورد»
(همان)293 :
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.3.2

مرگ بهرام گور

در شاهنامه ،بارها به سخنانی با موضوع نامجویی و نامجستن بر میخوریم .فرد باید کاری بزرگ انجام دهد ،گرهای را
بگشاید و یا شکستی بر قهرمانی بزرگ وارد آورد تا در آن صورت در زمرۀ دلوران و نامداران قرار گیرد .مرگ بهرامگور
نیز از شاخصة نام آوازه برخوردار است ،زیرا نام دستیافتنی است ،هرچند در شرایطی دشوار و سخت ،قهرمان جان بر
سر نام جستن مینهد:
«همی نام جستــــی میان دو صف

کنون نام جاویدت آمد به کف»
(همان)284 :

پادشاهی بهرامگور شصتوسه سال بود .بهرام بر تخت نشست و عهد کرد که گرد ظلم و بیداد نگردد و به پرستش ایزد
بپردازد و به فکر زیردستان باشد .پس به بزرگان هر کشوری نامه نوشت و گفت که باید همه از او فرمانبرداری کنند
و در ترویج دین زرتشت بکوشند .ایرانیانی که با او مخالفت کردند از منذر خواستند تا واسطة آنها شود و شاه نیز آنها
را بخشید .سپس شاه مال و خواسته فراوانی به نعمان و منذر و سایر اعراب داد و آنها به شادی از آنجا رفتند .سپس
خسرو را جامة خسروی و اسب داد و او را یاور خود کرد .سپس گشسپ دبیر و جوان وی را صدا کرد تا اموال و
خراج های ایرانیان را بخشید و کارآگاهانی به نقاط مختلف فرستاد تا کسانی را که یزدگرد رانده بود را جمع کنند و
هرکس ستمی به او شده بود نیز جبران کرد و همه ایرانیان شادان گوشبهفرمان شاه بودند.
فردوسی مرگ را دنبالة زندگی و رشد و بالندگی آن و مرتبة کمال هستی میداند .او در این اندیشه است که اگر مرگ
در عالم جانداران نباشد ،رشتة هستی میگسلد و نظام زندگی دستخوش ازهم پاشیدگی؛ و بینظمی در جهان سایهگستر
میشود« .وقتی شنگل ،بهرام گور را به جنگ کرگدن میفرستد ،یارانش وی را از این کار برحذر میدارند و از احتمال
کشتهشدن او در این پیکار سخن میگویند .بهرام در پاسخ میگوید» (سرامی:)608 :1392 ،
«چنین داد پاسخ که یـــــزدان پاك

مرا گر به هنــــدوستان داد خاك

به جای دگر مــــرگ من چون بود

که اندیشــــه ز انـدازه بیرون بود»
(فردوسی)423 :1386 ،

حکیم فردوسی روزگار بهرام پنجم را روزگار شادی مطلق میداند و در بیان رنجهای ایرانیان در عصر غلبة اعراب ،به
شادی روزگار بهرام پنجم اشارهمیکند:
«چنان فاش گردد غم و رنــج و شور

که رامش به هنگام بهـــرام گــور»
(همان.)429 :

.3.3

مرگ گرشاسب

آنچه باید از این دنیا برگرفت نام نیک و جاودان است و جان بر سر آن باید داد .مرگ گرشاسب نیز از شاخصة نامآوازه
برگرفته است .نامداری و نیکنامی است که برای کسب آن از جانش مایه گذاشتهاست .دنیای فانی و زودگذر ،معبری
برای پهلوانان است تا بهوسیله اعمال قهرمانی ،جنبه روحانی وجود خود را جاویدان سازند .اندرزها و پندهای
گرشاسب ،همگی در جهت کسب نام و به یادگارگذاشتن نام نیک است.
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چنان رزم سازیم با تیغ تیز

که ماند ز ما نام تا رستخیز
(همان)404 :

بگیتی ممانید جز نام نیک

هر آنکس که خواهد سر انجام نیک
(همان)886 :

گرشاسب در آیین زرتشت از جاویدانان است .قهرمان حماسه میکوشد با افزایش عمر ،خود را جاودانه سازد ،به
پدیدههای خارقالعاده متوسل میشود تا رویینتن شود اما مرگ چاره ندارد .فرۀ پهلوانی و شاهی هم تا دم مرگ با
اوست ،بنابراین ،تسلیم میشود .ه چند شوقی برای مُردن ندارد ،اما دوست دارد نامش بماند؛ نام را نماد جاودانگی
مییابد و از کیان «نام» تا آخرین لحظة حیات دفاع میکند ،نام او را به بهشت میرساند ،زیرا نامآوری ،کمآزی و
کمآزاری را رقم میزند و رستگاری اخروی و بهشت جاودان را به ارمغان میآورد .گرشاسب در حماسة اسدی طوسی
از مرگ میترسد و تسلیم مرگ میگردد و از فرزندان میخواهد بر بالینش بمانند؛
«بوید از پی جان غمگیـــــن من

یک امروز هر دو به بالیـــن من

مگر کم روان چون هــراسان شود

به روی شما مرگـم آسان شود»
(اسدی طوسی)647 :1354 ،

در حماسه ،رابطة انسان با طبیعت قویتر است ،زیرا قهرمان حماسه در آفاق سیر میکند ،مرز ،ملیت و قومیت
برایش از اهمیت ویژهای برخوردار است ،خداپرست است ،اما رابطة او با خدا از بال به پایین است ،میکوشد از زور
و تدبیر خود استفاده کند و مشکالت را از سر راه بردارد؛ ارزشهای ملی و قومی آن قدر مهم است که خود را فدای
آنها میکند ،قدرتها و موجودات خارقالعاده را در سرنوشت خویش دخیل میداند ،از لذات جسمانی به موازات
فداکاریهایش سو میبرد.
 .4شاخصة مظلومیت
مظلومیت در لغت به معنی؛ در برابر بیدادگری قرارگرفتن ،در معرض تجاوز و ستم واقع شدن ،بیدفاع ماندن در مقابل
تجاوز و بیدادگری (دهخدا :1373 ،ذیل مظلومیت) .مرگ هر قهرمان ،پایان تلخ داستان و آغاز زیباییهای هنری
شاهنامه است؛ چراکه در حماسة فردوسی ،مرگ شخصیتها کارکردی زیباشناختی دارد و جلوۀ هنری خاصی به اثر
میبخشد .مرگ قهرمانان فردوسی اگر چه پایان داستان آنها است ،آغاز روایتی بزرگ تحت نام «مظلومیت» است؛
روایتی که انسان امروز در ارتباط خویش با این عنوان اثر میآفریند.
.4.1

مرگ سیاوش

داستان بلند سیاوش ،از داستان های زیبا و تأثیرگذار شاهنامه است .سیاوش پسر کاووس و خاندان مادری وی از
تورانیاناند .مرگ سیاوش را میتوانیم در زمرۀ شاخصة مظلومیت قراردهیم ،زیرا سیاوش دائماً در معرض دسیسهها و
نیرنگهای پیدرپی قرارداشت .فردوسی در سرایش داستان مظلومیت سیاوش ،بارها این نکته را مطرح میکند که او
بیدفاع ماندن در مقابل تجاوز و بیدادگری افراسیاب را خواست خداوند و بسیار شگفتانگیز میداند:
«مرا چرخ گــردون اگر بی گنــاه

به دست بدان کرد خواهد تبـاه

به مردی کنون زور و آهنگ نیست

که با کردگار جهان جنگ نیست»
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(فردوسی)262 :1386 ،
از دیدگاه اسطورهشناسی« ،سیاوش نماد یا خدای نباتی است؛ زیرا با مرگ او ،از خونش گیاهی میروید» (گریمال،
« .)23 /1 :1378عزیزترین پهلوان شاهنامه است» (اسالمی ندوشن .)173 :1348 ،به سبب رهایی از دسیسههای
پیدرپی سودابه زن کاووس ،داوطلبانه بههمراهی رستم برای نابودی تورانیان پیمانشکن به بلخ میرود .پس از نبردی
دلورانه برای جلوگیری از خونریزی و کشتار ،با قراردادن شرایطی ،تورانیان را به صلح میخواند .افراسیاب که دلوری-
های سپاه ایران را تجربهکرده ،بدون چونوچرا شرایط سیاوش را میپذیرد .صلح بین ایران و توران محقق نمیشود،
چراکه کیکاووس ،صلح را دلیل بر ضعف میداند و میخواهد تمام اسیران و گروگانهای تورانی کشته شوند .پا درمیانی
رستم نیز کارساز نیست .رستم با حالتی قهرگونه ،کاووس را ترك میکند و سیاوش را نیز در مرز ایران و توران تنها
میگذارد .سیاوش نمی خواهد فرمان پدر را انجام دهد .پس به دنبال دعوت پیرانویسه ،سردار خردمند تورانی به
سرزمین دشمن پناهمیبرد .افراسیاب از آمدن او استقبال میکند و پس از مدتی فضیلتهای سیاوش او را تحت تأثیر
قرارمیدهد و مهر سیاوش سبب میگردد تا افراسیاب ،همگان را فراموشکند (اسالمی ندوشن.)176-177 :1348 ،

تصویر :3مرگ سیاوش ،شاهنامه بایسنقری833 ،ه.ق .هرات ،منبع :کتابخانه ملی ایران.

جبر حاکم در داستان های کهن که بازماندۀ تفکر جبری زروانی است ،در ادبیات فارسی نمودهای فراوانی یافته است؛
بهگونهایکه باوری جداییناپذیر مینماید .اما در داستان سیاوش ،روند داستان نشانمیدهد که او مجبور نیست ،بلکه
دوست دارد مجبور باشد« .در تحلیلهایی که از داستان سیاوش شده است ،او را شهید راه آرمانهای اخالقی ،یعنی
شهید راه راستی و پاکی نامنهادهاند» (مسکوب .)54 :1350 ،در توران هرگاه به پدر سیاوش توهین میشود ،کوچکترین
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واکنشی نشان نمیدهد ،پدری که با همة بدیهایش در حق پسر ،باز هم در دل پسر جای دارد و سیاوش تصویرش را
بر دیوارهای کاخ سیاوشگرد ،نقاشی کردهاست .وی کامالً از عاقبت کار خود آگاه است و حتی میداند کیخسرو و
ایرانیان پس از او چگونه انتقامش را میگیرند .در گفتگویی با پیران ویسه میگوید:
«فــراوان بدین نگـــذرد روزگار
شوم زار من کشتـــه بر بی گنــاه

که بر دست بیـــدار دل شهـریار
کسی دیگر آراید این تاج و گاه»
(فردوسی)247 :1386 ،

مرگ سیاوش نتیجة تقدیر و سرنوشت است یا بیمهریهای پدرش کاووس؟ بدون شک مرگ او پهلوانانه نیست ،اما
عارفانه هم نیست .میتوان گفت :او میمیرد تا فضیلتها و ارزشهایی چون پاکی ،راستی و وفاداری به عهد ،جاودان
بماند .میتوان گفت او بیزار و خسته از دسیسهها در ناامیدی و یأسمطلق به آغوش مرگ پناهمیبرد .میتوان گفت
سیاوش میمیرد چون پاکی و معصومیت او در جهان نمیگنجد ،چون آسمانی است و زمین تاب او را ندارد.
کیکاووس به طور مفرطی نابخرد است و سیاوش به شکلی افراطی اخالقگرا .عامل اصلی تراژدی ،نه جبر ،بلکه
اخالقگرایی افراطی اوست .فردوسی میداند که پاکی و راستی همه چیز است و اگر نباشد جهان تیره و تاریک میگردد.
همانگونهکه وقتی سر سیاوش را از تن جدا کردند ،چنین شد:
«یکی باد با تیـــره گــردی سیاه
همــی یک دگر را ندیدند روی

بر آمد بپوشید خورشیــد و مــاه
گرفتند نفــرین همه بر گــروی»
(همان)265 :

.4.2

مرگ ایرج

ایرج بر پایة اسطورههای ایرانی ،کوچکترین فرزند فریدون و نام مادرش ارنواز بود .نام ایرج را به معنای آزاده و نجیب
آوردهاند .فریدون به دلیل خوی مظلوم بودن این نام را بر ایرج نهاد .از اینرو ،مرگ ایرج نیز از شاخصة مظلومیت مورد
بررسی قرارگرفت .فردوسی در این داستان ایرج را انسانی صلح دوست ،مهربان ،مظلوم و اهل مدارا معرفی کرده است.
«به بخت جهانــــدار ،هر سه پسر

سه فرح نــــژاد ،از در تاج زر

به بال چو سرو و به رخ چون بهار

به هر چیز ،ماننده شهــــــریار

پـــدر نوز ،ناکرده از نــــاز نام

همی پیش پیــالن ،نهادند گام»
(همان)49 :

ایرج شخصیتی بسیار وال و پیامبرگونه دارد .فردی خردمند است و دارای جهانبینی اخروی .جهان را گذرا و سرای
سپنج میداند و میگوید نباید درون را با کینه ،غمآلوده کرد .او خواهان صلح است و از جنگ با برادران پرهیزناك.
میخواهد با زبانی نرم و حکیمانه ایشان را از جنگ منصرف کند .ایرج ،نماد ایران زمین است و توسط دو برادر دیگرش
سلم (روم) و تور (تورانیان) در نهایت مظلومیت کشتهمیشود .ایرج نماد خردورزی و نرمش و مداراست و هرگز ستیز
با برادران را برنمیتابد .اوج این نرمش و مظلومیت را در ابیات فردوسی میخوانیم:
«من ایران نخواهم ،نه خاور ،نه چین

نه شاهی ،نه گسترده روی زمین

مرا با شما نیست جنــگ و نبـــــرد

روان را نباید بر این رنجه کرد
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چو بشنید تـــور از بـــــرادر چنین

به ابرو ز خشم اندر آورد چین

یکی خنجـــری آبگــــون بر کشید

سراپای او چــادر خون کشید»
(فردوسی.)436 :1386 ،

بر این بنیان ،تخم ستیزها و جنگها میان ایران و توران و روم پیریزی میشود .ایرانی که به فرمانروایی ایرج ،مظلوم،
ذیحق و ناجوانمردانه به حریمش تجاوز میشود:
شما را مبــــادا کم و کاستی

«چنین گفت کز داور راستی

که روی بدی ها شود ناپدید»

که یزدان شما را بدان آفرید

(همان)417 :
«مـــرادی که در صلح گردد تمام

چه باید سوی جنـــگ دادن لگام

همه ز آشتـــی کام مردم رواست

که نابود باد آنکه او جنگ خواست»
(همان)421 :

اما ،ماهیت و جنس این نرمش و پرهیز از ستیز ،نه بهمنزلة عقبنشینی از رسالت اهریمن ستیزی در شاهنامه است،
بلکه گونهای عملگرایی در نقاط و گرانیگاههای حساس مظلومیت تاریخ حماسی ایرانزمین است.
برای فریدون نیز دیگر کار به پایان رسیده ،کینخواهی انجام شدهاست و جهان آرامش خود را بازیافته ،درحالیکه
کاسة سر سه پسر در برابر اوست:
چنین گفت آن نامــور شهـــریار

«به نـــوحه درون هر زمانــی به زار
که برگشت و تاریـک شد روز مــن

از آن ســـه دلفـــروز دلسوز من

پر از خوندل و پر ز گریه دو روی

چنین تا زمـــانه سر آمــد بر اوی»
(همان.)310-311 :

.4.3

مرگ اغریرث

اغریرث ،پسر پشنگ و برادر افراسیاب ،جوانی با تدبیر و عاقل است که مظلومیت او در برابر اهریمنان و عناصر نابکار
در شاهنامه متجلی است .از این رو مرگ اغریرث نیز از شاخصة مظلومیت برخوردار است .اغریرث تورانی برادر افراسیاب
همواره دوستدار ایرانیان و بزرگ منش و وفادار و نیکو عهد است .او چهرهای خردمند دارد و از جنگ با ایران که به
نظرش جز آشوب چیزی دربر ندارد ،دوری میکند:
«چنین گفت کای کار دیــده پدر

ز ترکــــان به مردی برآورده سر

منوچهر از ایران اگر کم شده ست

سپهدار ،چون سام نیرم شده ست

چو گرشاسب و چون قارنِ رزم زن

جز این ،نامـــــدارانِ آن انجمن

اگــــر ما نشــوریم بهتـــر بـــود

کزین جنبش آشـــوب کشور بود»
(فردوسی)12 :1386 ،
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افراسیاب و پشنگ با اصرار خود قصد جنگ با ایرانیان را دارند و اغریرث با مشاهده این صحنه ناراحت میشود ،ولی به
خاطر دلیریها و فداکاریها و مظلومیت و خوبیهای ایرانیان طرفدار ایران و ایرانی است .به پایمردی و خواهشگری
میپردازد و بار دگر چهرۀ انسانی و مهر و محبت خود را با نمادی از مظلومیت ابراز میکند:
«چو اغـــــریرث پر هنر آن بدید

دل او به بردر ،چو آتــش دمید

همی گفت چندین سر بـــی گناه

ز تن دور ماند به فـــــرمان شاه

بیامد خـــروشان به خواهش گری

بیـــاراست با نامـــور ،داوری»
(همان)36 :

در انتهای پادشاهی نوذر ،صحنة قتل اغریرث بهوجود میآید .مهمترین عناصری که وجود دارد ،دلدادگی به اهریمن
و تباهی و عدم داشتن خرد و هوش است:
«بفرمودمت کای بـــــرادر بکش
سر مرد جنگــــی خــــرد نسپرد

که جای خرد نیست و هنگام هوش
که هرگز نیامیخت کیـــن با خرد»
(همان)116 :

آن دلدادگی به اهریمن باعث کر شدن گوش پندپذیر و سخنشنوی افراسیاب میگردد و او را از شنیدن سخنان
حکمتآمیز برادر ناتوان میکند .اینجاست که خوی دهشتناك خشم پا به صحنه مینهد و باعث میشود که فاجعهای
دیگر رقمبخورد و برادری مظلوم به دست برادر ظالم خود به کام مرگ برود:
«یکی پر ز آتش یکی پر خـــــرد
سپهبـــد بر اشفت چون پیل مست
میان بــــرادر بــدو نیــــم کرد

خرد با سر دیــــو کی در خورد؟
به پاسخ به شمشیر یازدیــد دست
چنان سنگـــدل ناهشیوار مـــرد»
(همان)116-117 :

در داستان افراسیاب هم نسبت خانوادگی را میبینیم که باز جلوهمیکند تا او در مقابل برادر خود -اغریرث -که وجود
مثبت خاندان فریدونی است بایستد و او را بکشد .اغریرث برای جلوگیری از خونریزی بیشتر ،میگوید که اسیران را
به زندانی در ساری میبرد ،اما شاید دلیل اصلی کشتهشدن او ،اولً خردمندی او در مقابل نابخردی افراسیاب است؛
ثانیاً اینکه او بستگان و خانواده نوذر را فراری میدهد .او این کار را میکند تا امیران از چنگ برادر اژدها صفتش
رهایی یابند .اما هنگامی که افراسیاب از این سخن آگاهی مییابد ،بسیار خشمگین میشود و آشکارا اعالم میکند
که اینجا محمل خرد و هوشیاری نیست و فقط باید کُشت .اینجا هم میبینیم که اغریرث به نمایندگی از لشکری
اهورایی ،برادر را به خداترسی بدی نکردن به دیگران دعوت میکند و اینکه تاج وتخت شاهی به کسی وفا نکرده
است .اما برادرش -افراسیاب  -دل و گوش و چشم به اهریمن دادهاست و سخنان اغریرث را نمیشنود و به دلیل
خشم اغریرث مظلوم را به کام مرگ میفرستد تا اغریرث پای برجای ایرجها نهد:
«چو گردان سوی کینـــه بشتافتند
ازیشان بشد خورد و آرام و خواب

به ســــاری ،سران آگهی یافتند
پر از بیـــم گشتند از افــراسیاب
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از آن پس به اغــــریرث آمد پیام

که ای برمنش مهتــــر نیک کام

به گیتـــی ز گفتــار تو زنـدهایم

همه یک به یک مر ،ترا بنـدهایم
همه پیش یـــزدان نیایش کنیم»

به پیش بـــزرگان ستـــایش کنیم

(فردوسی.)38 – 39 :1386 ،
 .5شاخصة مکر و نیرنگ
مکر ،در لغـت بـهمعنـای فریـب ،حیلـه ،خـدعـه ،تزویر و نیرنـگ اســـت (دهخـدا .)21390 :1373 ،مکر ،تـدبیر برای ضـــرر
رســـاندن (مصـــطفوی .)143 /11 ،1360 ،نراقی ،مکر را از مهلکات بزرگ میداند .به این علت که بارزترین صـــفت
شـیطان اسـت و معصـیت آن از گناه رسـاندن آشـکارا به دیگری بیشـتر اسـت .کسـی که مطلع شـود که دیگری در صـدد
اذیت اوســـت احتیاط میکند و خود را محافظت میکند و اما غافل و بیخبر در مقام احتیاط نیســـت ،زیرا این مکار
حیلهگر را دوسـت و خیرخواه خود میپندارد و بدینگونه زیان و نیرنگ وی در لباس دوسـتی و صـداقت به او میرسـد
(نراقی.)247 :1357 ،
.5.1

مرگ رستم

رستم ،پسر زال ،پسر سام ،پسر نریمان ،از خانوادۀ گرشاسب است و مادرش ،رودابه دختر مهراب کابلی است .این مرد،
تجسم اندیشه و آرزوی پیشینیان ماست .مرگ پهلوانان ،حادثهای عظیم است ،دردی است به یادماندنی و رنجی مداوم.
نحوۀ مرگ پهلوان را نباید از نظر دور داشت .رستم در طول سالها پیکار بیامان خویش ،رنجها بردهاست؛ با پیل و
شیر و اژدها و و دشمنان هولانگیز و دارای خدعه و نیرنگ فراوان و یکدم آرام نیافته است تا افتخار و سربلنی ایران
را نگاهبان باشد و آرامش و آسایش را به همگان ببخشاید .در شاهنامه از نیرنگ و توطئة ناجوانمردانه شغاد برادر ناتنی
رستم برای از بینبردن این پهلوان نامی ایران صحبت شد .از اینرو مرگ رستم را در شاخصة مکر و نیرنگ مورد بررسی
قرار دادیم ،زیرا رستم مورد تهاجم نیرنگآمیز زیاد دشمنان خود قرار گرفتهاست .فردوسی یکی از نیرنگهای بهکار
رفته در مرگ رستم را توطئة شغاد بیان میدارد و توطئه و نیرنگی که با کشاندن رستم به شکارگاه و پرتکردن رستم
در چاهی که حفر کرده بود تا رستم را از بین ببرد:
«شغاد آمد آن چرخ را برکشید

به زه کرد و یک بارش اندر کشید

بخندیــــد و پیش تهمتن نهاد

به مــــرگ برادر همی بود شاد»
(فردوسی)756 :1386 ،

رستم جهانپهلوان ،تاج بخش ،تهمتن ،پیلتن ،پهلوان اول شاهنامه است .تاریخ سیستان از قول فردوسی میگوید:
خدای تعالی خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافرید .وی مردی است که در حماسة ملی ایران نظیری برای او
یافته نشدهاست .هر حماسهای قهرمانی دارد که همة آرمانها و آرزوهای یک قوم در وجود او مجسم میشود .کشش
و کوشش بشر برای زندگی بهتر ،برای سیر به سوی اعتال و پیروزی بر بدی و گزند و زشتی ،بهترین جلوهاش را در
پهلوانان حماسی مییابد و رستم در میان این پهلوانان ،همة خصلتهای لزم را در خود جمع دارد .تنها مرگ است که
نمی توان بر آن فائق شد .مرگ ،پایان سفر است .در زندگی پهلوانان ،مرگ ،قلة زندگی است .مرگ است که به زندگی
هیبت و عظمت و معنی میبخشد؛ معنی زندگی هر پهلوان مردن اوست.
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خانوادۀ رستم همواره نسبت به پادشاه وقت وفادارند .این وفاداری در آزمایشهای گوناگون نموده میشود .زال نیز پس
از سام پاسدار پادشاهی خاندان کیان است .هنگامیکه پس از مرگ گرشاسب ،تخت ایران از پادشاه تهی میماند؛ زال
رستم را برای پیداکردن کیقباد که از خاندان کیان است به البرز کوه میفرستد؛ و چون آمد او را بر تخت مینشاند.
چون کاووس در هاماوران و مازندران گرفتار میشود ،این رستم است که به دستور زال به نجات او میشتابد .رستم
چون نجاتدهندۀ سلطنت ایران است او را «تاجبخش» میخوانند (اسالمی ندوشن.)312 :1347 ،

تصویر :4سوگواری فرامرز بر تابوت رستم و عمویش زواره ،شاهنامه بایسنقری ،مأخذ :موزه هنرهای معاصر.

فردوسی شرحی راجع به معماییبودن کار جهان و پتیارگی و کوری مرگ را بیانمیکند که پیر و جوان را یکسان در
کام خود میکشد« .پیش بینی سیمرغ و زال این بود که رستم پس از مرگ اسفندیار ،دیگر روی سعادت نخواهددید.
شومی مرگ وی ،میبایست او را هر آن در انتظار مصیبت و زوال نگاهدارد .مرگ رستم نیز ،چون مرگ هر پهلوان
بیهمتایی نمیتوانست بهنحو عادی فرارسد .تنها چارهگری سیمرغ و زال توانست او را هالك کند ،اینگونه بود رستم
که او نیز میبایست با نیرنگ و غدر نابود شود .داستان اینست که رستم برادری دارد به نام «شغاد» که از همخوابگی
زال با کنیزی به دنیا آمده است و بنای توطئه مرگ رستم را با پدرزن خود طراحی میکند.
«ز دیـــــدار او شاد شد پهلــــوان

چو دیدش خردمند و روشن روان»
(فردوسی.)761 :1386 ،
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«ببخشیـــــد رستـــم گنــــاه ورا

بیفــــزود زان پایگــــــاه ورا»...
(همان.)762 :

تصویر :5دیدار اسفندیار با رستم ،شاهنامه بایسنقری833 ،ه.ق .هرات .مأخذ :کتابخانه ملی ایران.

رستم را به مهمانی دعوت میکنند و شکارگاهی را آماده میسازند که در آن شکارگاه چند چاه حفر نموده و ته چاه
دشنههای تیزی قرار میدهند تا رستم به داخل یکی از این چاهها بیافتد و بمیرد .رستم مهمانی برادرش را قبول
میکند و بعد از مهمانی به شکار میروند و در نهایت رستم در داخل یکی از آن چاههای حفر شده توسط برادر روی
دشنهها میافتد و بدنش پارهپاره میشود .رستم از برادر درخواست تیری میکند که بدنش توسط ددان خورده نشود،
شغاد هم قبولمیکند و چند تیر و کمان به رستم میدهد و رستم بالفاصله تیری را بهسوی برادرکش نابکار میزند و
از برادر کینخواهی میکند و خود نیز چند لحظه بعد میمیرد» (همان .)388 :میبینیم که او هم به مانند ایرج از
فریب برادر آگاه نیست و فریب بدیها و روباه صفتی او را میخورد .او از برادر خود شغاد -با رویی خرم استقبال
میکند و او را از تخمه سامِ نیرم میداند .رستم برخالف ایرج و اغریرث ،از جنگ پرهیزی ندارد .او پهلوانیست که
در مقابل آشوب و نافرمانی سر فرود نمیآورد و جنگ را بهترین راه حل ممکن میداند.
.5.2

مرگ شغاد

شغاد «پسر زال و برادر ناتنی و قاتل رستم است .زال ،پهلوان سپیدموی حماسهها ،کنیزکی نوازنده و خوشآواز داشت
که پس از مدتی ،پسری از او بهوجود آمد و چهرهای منفی و تؤام با مکر و حیله و خدعه و نیرنگ دارد .از اینرو مرگ
شغاد نیز با شاخصة نیرنگ همراه است .علیرغم آنکه فردوسی کشته شدن رستم را بهوسیلة شغاد پذیرفته بود ،این
روایت را نیز به نحوی در شاهنامه مورد استفاده قرار داده است و به قصد نیرنگ بهمن در کشتن رستم اشاره کرد .در
این نبرد نیرنگآمیز بهمن از بلندی کوهی برای سنگ بزرگی را روانه رستم میکند تا او را بکشد:
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«نگه کرد بهمـــــن به نخجیــــرگاه

بدید آن بر پهلـــــوان سپــــاه

درختی گرفت به چنــــــگ اندرون

بر او نشسته ،بســـــی رهنمـــون

به دل گفت بهمن که :این رستم است

و یا آفتـــــاب سپیـــده دم است

من این را به یک سنگ بیجـــان کنم

دل زال و رودابه ،پیچــــان کنم

یکی سنگ از آن کـــوه خـــارا بکند

فرو هشت ز آن کوهســـــار بلند»
(فردوسی.)772 :1386 ،

زمانیکه منجمان در هنگام تولد شغاد ،زال را از طالع شوم او آگاه میکنند ،به او میگویند که تولد شغاد آیندۀ نیکی
برای سیستان و خاندان زال در پی نخواهد داشت .زال به طلب مغفرت از یزدان ،تضرع و زاری میکند و به خواست
خداوند راضی است (یاحقی .)522 :1389 ،شغاد پس از چندی اقامت در سیستان ،به خواست زال و در ظاهر برای
کسب تجربه و یادگیری فنون نظامی روانة کابل میشود .اما در حقیقت ،زال برای مصونماندن رستم از آسیب ،شغاد
را به کابلستان میفرستد .با تبعید شغاد ،احساس حقارت افراطی در روان وی نسبت به رستم پدید میآید و پس از
آنکه در مییابد ،نمی تواند به جبران این احساس در برابر رستم بپردازد و به شکلی صحیح و اجتماعی بر او برتری
یابد ،تصمیم میگیرد با فروکشیدن و محو نام رستم ،خود را بال بکشد و نام خویش را مطرح سازد .عنصر گمراهکنندگی
شغاد ،پدر ز ن اوست که پادشاه کابل است .شغاد و شاه کابل برای کشاندن رستم به کابل و برای کشتن وی رایزنی
میکنند و بر نابودی رستم هم داستان میشوند؛ این چنین ترفندی به کار میبرند که وقتی شاه کابل از رفتن رستم
و سپاه وی به کابل آگاهمیشود ،مطابق ترفند برای شفاعت به استقبال وی میرود و عذر او نزد رستم پذیرفتهمیشود.
شاه نیز به ظاهر برای سپاسگزاری ،اما در واقع ،برای اجرای خواستة خویش رستم را به قصر خود دعوتمیکند:
«تهمتن به سختی کمـــان بر گرفت

بدان خستگی تیرش اندر گرفت

بـــــرادر ز تیـــرش بترسید سخت

بیامد سپر کرد تــــن را درخت

درختـــی بدید از برابـــر چنــــار
میانش تهـــی بار و برگـش یه جای

بر او برگـــذشته بسی روزگـــار
نهان شد پسش مرد ناپاك رأی»...
(فردوسی)764 :1386 ،

رستم پس از استراحت و رفع خستگی و مطابق توطئة شغاد روانة نخجیرگاه میشود و در چاهی پر از تیغ و نیزه
میافتد که از قبل تعبیه شده بود ،اما قبل از مرگ ،با تیری که از شغاد به نیرنگ و فریب میگیرد او را هدف قرار
میدهد و میکشد:
«دو پایش فـــرو شد به یک چاهسار

نبُد جــــای آویـــزش و کارزار

بُن چــــاه پرحربــــه و تیـــغ تیز

نبُد جای مــــردی و راه گـــریز

بدرّید پهلــــوی رخش ستــــرگ

بَر و پــــای آن پهلـــوان بزرگ

به مــــــردی تن خویش را برکشید

دلیــر از بُن چــــاه بر سر کشید»
(همان)765 :
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نتیجهگیری
هرچند شاهنامه جزء متون کهن ادبی است ،در برخی موارد میتوان داستانهای آن را با ویژگیهایی که در آثار ادبی
امروزی برای شخصیتها بیان میشود ،بررسی کرد .مهمترین وجه تمایزی که در یافتههای این پژوهش به چشم
میخورد ،وجه افتراقی مرگ شخصیتهای درباری و غیردرباری است .شخصیتهای درباری در حماسة خود به فکر
رسیدن به قدرت و پادشاهی هستند ،اما شخصیتهای غیردرباری در اندیشة تحکیم قدرت دیگران هستند و در اندیشة
نام و آوازه خود و کشورشان هستند و میخواهند کشورشان بلندآوازه بماند؛ مثالً اسفندیار برای به قدرت رسیدن
می خواهد پدر خود را کنار بزند ،ولی سهراب در اندیشة اصل هویت خود یعنی پدرش میباشد و اسیر خدعه و
دسیسههای کیکاووس میشود و کشتة غفلت .سیاوش در مرگ حماسی خود کشتة بیمهری پدر ،هوسبازی سودابه،
حماقت افراسیاب و سیاست پیران ویسه میگردد .ایرج نیز در مرگ حماسی خود کشتة قدرتطلبی ،حرص و طمع
برادران خود میشود و فرود برای دفاع از ناموس ،کشتة غیرت خانوادگی خود میگردد و خانهای که مادرش در آن بود
به آتش میکشاند تا دست دشمن نیفتد .پس چنین استنباط میشود که شاخصههای مرگ حماسی در شاهنامه در
بسیاری موارد دارای خصوصیات مشترك میان قهرمانان و شخصیتهای امروزی یافت میشود .مرگ برادر بهدست
برادر ،مرگ پدر بهدست فرزند ،مرگ همسر بهدست شوهر ،مرگ فرزند بهدست پدر ،همه و همه بهطور زنجیروار
بهجهت قدرتطلبی ،حفظ ناموس و غیرت خانوادگی ،نام و آوازه ،مظلومیت و نیرنگ و توطئه ،بههم گرهخورده است.
بنابراین ،میتوان گفت داستانهای شاهنامه از قابلیت شاخصههای مرگ با توجه به شاخصههای قدرتطلبی ،حفظ
ناموس و غیرت ،نام و آوازه ،مظلومیت و نیرنگ با مرگ نوین و امروزی سنجید و مفهوم مرگ را دربارۀ آنها تحلیل
کرد.
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