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نشريـــــة ادب و زبـــان

     دانشكدة ادبيات و علوم انساني  

    دانشگـــــاه شهيـــد باهنر كرمان

89زمستان) 25پياپي(28 جديد، شمارة دورة

) پژوهشي–علمي (*رنج در شاهنامهبازشناسي اسطورة بويات

آرش اكبري مفاخردكتر
دانشگاه فردوسي مشهددكتري زبان شناسي 

قطب علمي فردوسي شناسيعضو و 

چكيده
ايـن  . اسـت  فردوسـي بـه كـار رفتـه        شاهنامةبار در   تنها يك » بوياترنج«اصطالح  
بـا  . اسـت  نيامـده  شاهنامهاي مستقلي است كه در       بيانگر داستان اسطوره   اصطالح

هـاي  بررسي ادبيات اوستايي، متون پهلوي، روايات فارسـي زردشـتي و حماسـه            
:توان سه سرچشمه براي اين اسطوره در نظر گرفتشفاهي مي

خرد ربوده شده توسـط  خرد كه در آن جمشيد، آسن    اسطورة جمشيد و آسن   . 1
اسطورة جمـشيد و    . 2. گرداندشكم اهريمن بازمي  / ن و ديوان را از دوزخ     اهريم

تهمورث كه در آن جمشيد براي بازگرداندن تهمورث كه توسط اهريمن بلعيده            
كـشد، امـا     و تهمـورث را بيـرون مـي        مي برد شده، دست در تن دوزخي او فرو        

. 3. دشـو گيـرد و بـا گميـز درمـان مـي           بوي بد مي   مي شود و  دست او پوسيده    
هاي شفاهي كه در آن دست رستم در اثـر فـرو بـردن در      اي در حماسه  اسطوره

گيرد و او همواره ترنجي طاليي پر از بوي خوش در           شكم ديو سپيد بوي بد مي     
اي در اين مقاله با توجه به ايـن سـه سرچـشمه، بنيادهـاي اسـطوره               . دست دارد 

.استده و سپس اين اسطوره بازسازي ش,بوياترنج بازشناسي 
،جمـشيد در    ايـزدي    خرد، فـرّه   آسن اسطورة، در شاهنامه  بوياترنج:  ها كليد واژه 

.خان رستمهفت، شاهنامه

مقدمه
هنگامي كـه رسـتم بـه مهمـاني     . است به كار رفتهشاهنامهبار در تنها يك » بوياترنج«اصطالح  

: رود، بوياترنجي در دست دارداسفنديار، شاهزادة ايران، مي

20/12/87:                                                        تاريخ پذيرش نهايي مقاله14/12/86: تاريخ ارسال مقاله*

Mafakher2001@yahoo.com: آدرس ايميل 
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28                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره 2

 كه كرسي  زرين  نهد پيش گــاهپس  بفرمود  فرزنــد  شــاهو  زآن

 پر از خشم  بوياترنجي   به دستبيــامد بر آن   كرسي  زر  نشست

)626- 625/ 344/ 5: شاهنامه(

    فردوسي دربـارة اينكـه چـرا رسـتم بويـاترنجي در دسـت دارد، هـيچ پيـشينه و توضـيحي              

هنگـامي كـه رسـتم ديـو سـپيد را           : است اين روايت آمده   هاي شفاهي ، اما در حماسه   نياورده

پزشـكان كـه از     . گيردآورد، دستش براي هميشه بوي بد مي      كشد و جگر او را بيرون مي      مي

هاي ريـز بـراي رسـتم       به شكل تـرنج بـا سـوراخ       درمان اين بوي بد ناتوانند، عطرداني از طال         

 پس رستم همواره اين ترنج بويـا را در        از آن . كنندسازند و آن را پر از عطر و گالب مي         مي

.گيرد تا بوي بد دستش آشكار نشوددست مي

    فروبردن دست در شكم ديو سپيد، بوي بد دست رستم و درمان آن با بويـاترنج، يـادآور                   

در اين اسطوره، هنگامي كه تهمورث سـوار بـر اهـريمن،            . اسطورة جمشيد و تهمورث است    

جمـشيد بـه راهنمـايي      . بلعـد  و مـي   مـي انـدازد   من او را بر زمين      بر فراز البرزكوه است، اهري    

هنگامي كه اهريمن بـراي ايـن كـار         . خواندسروش، اهريمن را با وعدة لواط به نزد خود مي         

 و تهمـورث را      مـي بـرد    شود، جمشيد دست خود را از پشت در شكم اهريمن فرو          آماده مي 

او از . دهـد  و بوي بسيار بدي مـي  ود مي ش  پس از آن دست جمشيد پوسيده       . كشدبيرون مي 

در ايــن هنگــام گــاوي بــر دســت جمــشيد . خوابــدرود و مــيمــردم گريختــه بــه بيابــان مــي

.يابدكند و دست او  بهبود ميمي) ادرار(گميز

در . خرد اسـت   جمشيد و آسن   ,حلقة پيوند اسطورة بوياترنج به اسطورة بنيادين          اين داستان 

 جهـان دچـار     ؛برنـد  و بـه دوزخ مـي      مـي دزدنـد   خرد را   يوان، آسن اين اسطوره، اهريمن و د    

.گرداندخرد را بازميآسن ومي رود تا اينكه جمشيد به دوزخ شودمي نظمي و آشوب بي

براي نجات  داستان رفتن رستم به سرزمين دوزخي مازندران        سه داستان يادآور      تركيب اين 

رسـتم دسـت   . اسـت شدهده  توسط ديو سپيد بلعيچشمان اوست كه  كاوس و بازگرداندن نور   

بـاز كـاوس وكـاوس را بـه ايـران        هاي را به چـشم     نور  مي برد و    فرو ديو سپيد درشكمراخود

.   گرداندمي
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3بازشناسي اسطورة بوياترنج در شاهنامه89زمستان

خردجمشيد و آسن
، خـرد را كـه آن نـادان بـدكار    آسـن ، جمـشيد پيمـان گيتـي   ) 32. 26(خردمينويدر گزارش   

اين رويداد فرخنده در روز ششم فروردين ماه        . آورد شكمش بيرون مي   بود از اهريمن بلعيده 

در گـزارش   ). 331:  آثارالباقيـه  ؛10:  خـردادروز  فروردينرساله ماه (افتدخرداد روز اتفاق مي   

:يابد كردار اهريمن به ديوان انتقال ميدينكرد

  و بـه دوزخ     نـد مـي دزد  را  1خـرد آسـن ،   جمشيد به پادشاهي برسـد، ديـوان         اينكه    پيش از   

خرد با معجزه و فرّه ايزدي بـا تـن خـويش بـه دوزخ         جمشيد براي بازگرداندن آسن   . برندمي

گـري و   كنـد و بـا چـاره      او سـيزده زمـستان در پيكـر ديـوان در دوزخ زنـدگي مـي               . رودمي

يابند و پادشاهي خـود را بـر مـردم     هنرمندي رازابزاري را كه ديوان به وسيلة آن شكست مي         

-بدين ترتيب جمشيد آسن   . دهدستاند و آنان را شكست مي     دهند از آنان بازمي   ز دست مي  ا

گردانـد   و آن را از دوزخ به گيتي و ميان مردم باز ميمي دهد خرد را از دست ديوان نجات       

پس از اين شكـست،  .  Dēnkard: 3. 286(2(بخشدمرگي را به آفرينش اورمزد ميو بي

 افـراط و تفـريط جـاي    ؛رود چيرگي ديـو آز از بـين مـي        ؛شوندار مي ديوان از پادشاهي بركن   

. كنندروي رفتار ميدهد و مردم به ميانهخرد ايزدي ميخود را به آسن

–شـود و در برابـر آن، گوشـان    خرد، خرد سرشتي آدمي اسـت كـه بـا آن زاده مـي              آسن

ــرودخرد ــرار دارد   ، 3س ــسان ق ــي ان ــرد آموزش ــسنا( خ  E45d,6.262؛6. 25؛ 25. 22: ي

Dēnkard:(4 .      اين دو خرد با سرچشمة اهـورايي) نخـست بـر امـشاسپند      ) 11. 31: هـا گـات

 و  مـي آفرينـد   خرد را   اهورامزدا نخست مينوي آسن   . بهمن پديدار شده و او دارندة آنهاست      

. )Bundahišn: 26.17; 5.1(كننده را آفريده اسـت اهريمن نيز در برابر آن شهوت بيراه

. 10: يشت(خرد و اَشي، ايزدبانوي دانش، بخشندة آن است    ارندة برترين پاية آسن   ايزد مهر د  

 و آنـان   مي آفرينـد خرد آفريدگان را در مينو و گيتي      اهورامزدا به ياري آسن   ). 2. 17؛  107

مينـوي  (بـرد كند و در رستاخيز نيز اهريمنان را به ياري آن از بين مي            را نگهداري و اداره مي    

روي و داد خـــــرد در گيتـــــي ميانـــــهنمـــــاد آســـــن). 8-7. 56؛ 49.ديباچـــــه: خـــــرد

.Dēnkard:3.286)(است

و گر آز ورزي،  هـراسان   شويچو خشنود باشي، تن آسان شوي    

 چو خواهي كه يابي به داد آفرينز كار  زمــانه    ميـــانه  گزين... 
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28                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره 4

ني  و  از داد   شـادچو خشنود داري جهـان را به داد             توانگـر بمـــا

  نبـايد  به  داد  انـــدرون  كاستيهمه   ايمـــــني   بايد  و   راستي

 خــــرد  گردد  اندر  ميان  ناتوانچو  شاهي بكاهي،  بكـاهد  روان

)19-14/ 270/ 6: شاهنامه(

ه برتـرين   سرودخرد را با هم داشته باشـد تـا بـ          خرد و گوشان      آدمي بايد همانند بهمن آسن    

خـرد تـن را از    زيـرا آسـن  ؛)55: ؛ انـدرز اوشـنر دانـا   (Bundahišn:26.17زندگي برسد

افزايـد و از كاسـتن آن        به توشة آخـرت مـي      ؛كندفرجام تن را نمايان مي    ؛پايدكردن مي گناه

.كندجلوگيري مي

    گوشان سرودخرد، راهنماي آدمي در شـناخت راه و روش نيـك اسـت و در سـپردن آن              

 در گذشـته روي     را دهد و آموختن از آنچـه      از آينده آگاهي مي    ؛كنده و روش تالش مي    را

).46-45: يادگار بزرگمهر(كند  گوشزد مي، استداده

  ز كــــردار آهرمنان  بگـــــذردچنين داد پاسخ كه دست خــــرد

ست   دل و جان دانا  بـــدو روشنستز شمشير ديوان خــرد جوشن

سخن  ياد  دارد  خــــــرد          به دانش   روان  را  همي  پـروردتهگذش

 كه  راهي درازست پيش  اندرون               خــــرد  باد  جان   تو را  رهنمون

)2499-2496/ 292/ 7: شاهنامه(

 آمده است كـه اهـريمن و        كتاب وصف امشاسپندان  ،از روايات فارسي زردشتي       در يكي   

:شوددزدند و پس از آن او به دست ضحاك اره ميديوان خرد جمشيد را مي

  كه شيطان  رهي يافت آمــد برونصد گذشته چنونچو بر سال هفت

راه5]و[  خــرد از تنش برد از آيين  بيامد  چـو  در پيش   جمشيد  شاه

  كه  او كرد  بسيار  كبـــــر و منيبه جمشيد كرد  آن  زمان  دشمني

  به  كينه  ميـــــانش  به  اره  بريد             پس آنگاه  ضحاك   آمــد  پديـد

)31-28/ 172/ 2: روايات داراب هرمزديار(

 پيونـدي اسـت تـا        و در واقـع حلقـة      ،خـرد   شـدن آسـن   اي از دزديـده       اين روايت بازمانده  

 ايـزدي دگرگـون     خرد به دزيـده شـدن و بازگردانـدن فـرّه          شدن و بازگرداندن آسن   دزديده
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5بازشناسي اسطورة بوياترنج در شاهنامه89زمستان

شدن خرد به دست اهريمن و ديـوان وجـود نـدارد، بلكـه               نشاني از دزديده   شاهنامهدر  . شود

.سخن از گريختن فرّه و بازگرداندن آن است

خـرد، پيمـان بـه پيمانـه      آسـن ،پيمان گيتي    البته در شاخة ديگري از دگرگوني در اسطورة   

-رسـاله مـاه   (گردانـد  و پيمانه را به گيتي بـازمي       مي رود جمشيد به دوزخ    . شوددگرگون مي 
. شـود نمـاي دگرگـون مـي     در گردشي ديگر پيمانه به جام جهـان       ). 10: خردادروزفروردين

و در پـي ايـن      ) رودگويـا بـه دوزخ مـي      (كنـد بنابر اين اسطوره جمشيد از اين جهان گذرمي       

).19-18. 135: 4دستنويس ج(شودنما ميسفر او دارندة جام جهان

بـا  .      يكي از كردارهاي اهريمن و ديوان در برابر اهوراييان، تالش براي ربودن فـرّه اسـت               

در . دهـد گرود و تاج و تخت شاهي خـود را از دسـت مـي             ربودن فرّه، پادشاه به اهريمن مي     

رگي بـر سـر بـه دسـت آوردن فـرّه ميـان اهـورا و اهـريمن صـورت                    آغاز آفرينش جدال بز   

مـن، خـشم،    كننـد و اك   در اين نبرد، بهمن، ارديبهشت و آذر، اهورا را ياري مـي           . پذيردمي

گيرد دهاك صورت مي   نبرد ميان آذر و اژي     برجسته ترين ؛دهاك و سپيتور، اهريمن را    اژي

. جهـد  و فـرّه بـه دريـاي فراخكـرت مـي     مي خورددهاك از آذر شكست كه در پايان، اژي   

51-49. 19: يشت(آوردكندكه فرّه را از ژرفاي دريا به دستنبات، ايزد آبها، آرزوميماَپ .(

شـود و بـه        افراسياب توراني تباهكار در آرزوي ربودن فـرّه نـاگرفتني، سـه بـار برهنـه مـي                 

او . آيـد سـزاگويي از آب بيـرون مـي       جهـد، امـا هرسـه بـار در حـال نا           درياي فراخكرت مي  

ــي  هــم ــرّ م ــين را در جــستجوي ف ــين همــة هفــت كــشور زم ــه آن دســت  چن ــا ب ــد، ام پيماي

). 82، 64-56. 19: يشت(يابدنمي

كـه فـرّه   اسـت  شـده  ، متون پهلوي، عربي و فارسي از شاهان و پهلواناني نام بـرده   اوستا     در

ودن فـرّه ايـزدي برعهـده       اهريمن و ديوان، نخستين نقش را در ربـ        . دگريزايزدي از آنان مي   

ايـن  . گردان شـود  شوند كه فرّه ايزدي از او روي      مند باعث مي  ها با نفوذ در فرد فرّه     آن. دارند

.كندامر زمينة چيرگي اهريمنان را بر سرزمين ايران و مردم فراهم مي

-انان اهورايي و ايراني وظيفـة بازگردانـدن فـرّه             در برابر اين كردار اهريمن و ديوان، پهلو       

گريـزد، او صـد سـال بـه همـراه      هنگـامي كـه فـرّه از جمـشيد مـي     . ايزدي را بر عهده دارنـد   

تـا شـايد   Jāmasp Nāmak: 4(6؛ 7: روايـت پهلـوي  (رودخواهرش به درياچـة زره مـي  
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28                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره 6

نبـات و افراسـياب   اپـم  كـه يـادآور تـالش       ،اين رفتار جمشيد  . بتواند فرّه را دوباره بازگرداند    

.شودماند و او به دست ضحاك كشته ميبراي بازآوردن فرّه از درياست، ناكام مي

گريـزد، جهـان رو بـه ويرانـي     نكـه فـرّه از او مـي      ايدر پادشاهي نـوذر پـس از        شاهنامه      در  

ردن فـرّه   دهند، اما سـام كـه در انديـشة بـاز آو           نهد و بزرگان به سام پيشنهاد پادشاهي مي       مي

:خواهد كه بر سر پيمان بازگردند از آنان مياست

      من آن  ايزدي  فـــــرّ  باز آورم         جهان را  به  مهــــرش نياز آورم

    به نوي ز سر  بازِ پيمــــان شويد    شما  زين  گذشته پشيمان  شويد

)1 /288 /42-43(

 و بـر سـر پيمـان خـود بـاز           مي شوند ة خويش پشيمان    آنان پس از شنيدن سخنان سام از گفت       

خـرد   اسـت كـه از آسـن   اياشـاره سخن گفـتن از پيمـان گويـا  بـه پيمـان گيتـي           . گردندمي

بزرگـان بـا   . نهـد با پيمان بزرگان و تالش سام، جهان رو به آبادي مـي     . استسرچشمه گرفته 

آبـاداني جهـان و   . شـوند ي و به جان و دل كهتـر نـوذر مـ   مي گردندپوزش به درگاه نوذر باز 

:كهتري بزرگان نشانة بازآوردن فرّه توسط سام است

  نشست  اندر  آرام  با فـــــرّهـيبرافـــروخت  نوذر ز  تخت  مهي  

 /)288 /50(

رفـتن  خواهد از بـه ميـدان        در آغاز جنگ گشتاسپ و ارجاسپ، هنگامي كه گشتاسپ مي         

:گويد به او ميخانوادة خود جلوگيري كند، جاماسپ

  نهاده  به سر بر  كيـــاني كـــاله،گر  ايشان  نباشنــد به  پيش سپاه

   كه  بازآورد  فـــــــرّة پاك دين؟كه يارد شدن  پيش  تركان  چين؟

)5 /117 /430 -431(

اي به عنوان يكي از بنيادهاي شهرياري در دورة ساسـاني رواج داشـته                  اين انديشة اسطوره  

، پــسر شــاپور اول، پــيش از برتخــت نشــستن، شــاهد پادشــاهي )م303-293(7نرســي. اســت

برادرش هرمزد اول، بـرادر ديگـرش بهـرام اول و پـسر و نـوة او، بهـرام دوم و بهـرام سـوم،                       

 بـه  شـاه نكه بهرام سوم، سكانايپس از : نويسدمي8نوشتة پايكولي او در سنگ  . شاه بود سكان

شـاهزادگان و بزرگـان از نرسـي    .) NPi: A.2(نهـد ياري اهريمن و ديوان تاج بـر سـر مـي   

خواهند تا از ارمنيه به سوي شهر ايران رهسپار شود و فرّه، قلمرو شـهرياري، گـاه و مقـام                مي
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7بازشناسي اسطورة بوياترنج در شاهنامه89زمستان

). :B.3-4 NPi(شاه بـازپس گيـرد  دان بپذيرد و آنها را از سكانخويش و نياكانش را از ايز    

شـاه تـاج از   سـكان . نويسدشاه مياي به سكانافتد و نامهاو براي بازپس آوردن فرّه به راه مي     

پـس از آن فـرّه يـزدان و خـدايي شـهر بـه نرسـي                 . كنـد نهد و تخت شاهي را رها مي      سر مي 

). NPi: E.2-3(گيردمي» افزودفرّه«گردد و او لقب بازمي

. اسـت » خـرد افزوني« كه يادآور    9نمايندة قدرت بيشتر به سبب فرّه بيشتر است       » فرّهافزون    «

سازي جهان به ياري ايـن خـرد در انديـشة خـود        اهوراييان در فرشگرد، بازسازي و درخشان     

يگر را گونه كـه اكنـون مـردم بـا چـشم و زبـان يكـد        همان؛پرسندبينند و مي  يكديگر را مي  

نمايندة درك و   » خردافزوني«بنابراين  .)18. 35: هاي زادسپرم وزيدگي(پرسند  بينند و مي  مي

. دريافت بيشتر و افزون شدة گوشان سرودخرد است

 از  دهـد و گـسيختن فـرّه      ايـزدي مـي   خرد جاي خود را به فـرّه          در دگرگوني اساطير، آسن   

ترين نمونـة   ترين و كامل  برجسته. شود در جهان مي   نظميخرد باعث بي  پادشاهان همانند آسن  

 بـه  از دست دادن فرّه، پنهان كردن آن توسط اهريمن و ديوان و به دست آوردن دوبارة آن            

. استمربوطفرّه كاوس

نكه كاوس بر هفت بوم، ديوان و مردمـان چيـره         اي، پس از    بندهش و   دينكرد    بنا بر روايت    

 انديـــشة او را گمـــراه ،يابـــد، ديـــوانگـــسترش مـــيجـــا شـــود و فرمـــانش در همـــهمـــي

كنـد و بـه جنـگ آسـمان          او شـاهي آسـمان را آرزو مـي         ).Bundahišn:33.8(كننـد مي

:Dēnkardرودمـي  ، وزيـر دانـا و زيـرك خـود را    10كـاوس نخـست اوشـنر   ). (9.21.4

;Pāzand Texts: Afarin؛13111. 13: هايشت( -Dādistān)»خردهمه« به  كه)6.2

ī Dēnīg: 37.34)اَوشنَر با كارهاي نابخردانـة كـاوس مخالفـت    . كشد نامبردار است، مي

خــرد بــراي كــاوس اســت    شــدن او نــشانة از دســت دادن آســن    كنــد و كــشته  مــي

Bundahišn:33.8; Dēnkard:  دانـش خـود را از   ، اين وزيـر دانـشمند  .) (36 .1 .7

خرد اوست به اوشـنر  هاي فرّه جمشيد كه آسن    يكي از جلوه   آورد و فرّه جمشيد به دست مي    

گونــه كــه فــرّه او در ســه جلــوة ديگــر بــه مهــر، گرشاســپ و فريــدون   همــان؛پيونــددمــي

). 38تا35. 19: ؛ يشتDēnkard:7.1.25,32,36(پيونددمي
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كارزار آسـمان  خرد، كاوس به شدن اوشنر، نماد آسن    با چيرگي ديو آز بر كاوس و كشته 

شود و سپس دادار فـرّه را بـه خـود            از كاوس و همة سپاه جدا مي       12فرّه به پيكر آهو   . رودمي

:Bundahišn:33.8;  Dēnkard خواندبازمي 9. 21.7)  .(

،  پـس از سـتاندن فـرّه از كـاوس، سـپاه او از بلنـداي        13)(21.11 .9دينكرد    در روايت 

.  خـود كـاوس همچنـان تـا دريـاي فراخكـرت در پـرواز اسـت                 افتند، اما آسمان به زمين مي   

تـازد تـا او را بكـشد، امـا فروهـرِ كيخـسروِ              آور اهورامزدا در پي كاوس مـي      نريوسنگ، پيام 

شـود و از  دارد كه مبادا كاوس را بكشي؛ زيرا از او سياوش زاده مـي            نازاده، بانگي بلند برمي   

با سـخن فروهـرِ   . كنمافراسياب، را گريزان ميشوم كه پادشاه توراني، سياوش من زاييده مي   

.ماند ميگيرد و كاوس زندهكيخسرو، نريوسنگ آرام مي

افتـد و فـرّه از   نكه كاوس از آسمان سرنگون ميايپس از  ) 10-33.8( بندهشن     در روايت 

 اين  در. شودميشود، همراه با بزرگان ايراني در سرزمين هاماوران به بند كشيده          او گرفته مي  

آورند تا اينكـه رسـتم سـپاه     تازند و ويراني به بار مي     شهر مي زمان تازيان و افراسياب به ايران     

شـهر  گريـزد و ايـران    افراسياب از ايـران مـي     . رهاندآرايد و كاوس و ايرانيان را از بند مي        مي

.شودآبادان مي

و روايـت هـستة     در هـر د   .  دو روايـت از يـك داسـتان اسـت           بندهـشن   و دينكـرد      روايت  

خرد و رفـتن  چيرگي ديو آز بر كاوس، از دست دادن آسن: مشترك داستان عبارت است از   

در اين دو مـتن از بازگـشت فـرّه كـه            . به آسمان، گرفته شدن فرّه از كاوس و زنده ماندن او          

.استاي از آن است، سخني به ميان نيامدهخرد نيز جلوهآسن

 امـا در ايـن گـذر دچـار تغييراتـي            ؛يابنـد بي و فارسي راه مـي     هاي پهلوي به متون عر        روايت

 را كه با موضوع بازگرداندن فـرّه         غررالسير و شاهنامه   ،االربنهايهدر اينجا روايت    . شوندمي

:گيرددر پيوندند، مورد بررسي قرارمي

ا گيـرد و پادشـاهان دنيـ      ، هنگامي كـه پادشـاهي كـاوس اوج مـي          14االربنهايه    در روايت   

ورزد و تـصميم   كفـران مـي  ؛آوردجـا نمـي  ه شوند، كـاوس شـكر نعمـت بـ    فرمانبردار او مي  

كند تـا اينكـه از آسـمان بـه        او سه شبانه روز در آسمان پرواز مي       . گيرد تا به آسمان برود    مي

ــا او برمــي  خداونــد بــر او خــشم مــي؛افتــدزمــين فرومــي -گيــرد و مــردم نيــز بــه دشــمني ب

).97:  في اخبار ملوك العرب و العجماالممتجارب(خيزند
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9بازشناسي اسطورة بوياترنج در شاهنامه89زمستان

اي از      در اين روايت سـخن از خـشم خداونـد و دشـمني مـردم بـه ميـان آمـده كـه نـشانه                        

 اسـت و    كهنتـر غررالـسير و شـاهنامه    هـاي   از روايت اين روايـت    . گريختن فرّه از كاوس است    

. را داردبندهش و دينكردهاي روايت ويژگي

د و از آن دو داستان مستقل بـه         شو درهم تنيده مي   بندهش و   ددينكر روايت   غررالسير،    در  

:آيدوجود مي

داستان هاماوران)1

ز و آواز   ديو با سا  . آيداهريمن در چهرة جواني زيبا به همراه نوازندگاني به دربار كاوس مي           

هاي يمن و نيز سودابه، دختر پادشاه يمـن         ها و زيبايي  به توصيف آب و هوا، باغها، گلها، ميوه       

پادشـاه يمـن، كـاوس و    . نهـد كاوس با شنيدن آوازة سودابه روي به هاماوران مي   . پردازدمي

رسـتم بـراي نجـات      . نهـد كشد و سنگ بزرگي بر سر چاه مي       يارانش را در چاهي به بند مي      

اخبـار  غـرر (گردانـد رهاند و به ايـران بـازمي  كاوس و يارانش به يمن رفته، آنان را از بند مي   

).163-156: ملوك الفرس

داستان به آسمان رفتن كاوس ) 2

اما كاوس با آمدن ديوان خرد خـود        ؛دهدخداوند پادشاهي جهان و جهانيان را به كاوس مي        

او در سـرزمين سـيراف كـه        . رودكند و به آسمان مي     ادعاي خدايي مي   ؛دهدرا از دست مي   

ه كـاوس زنـده بمانـد تـا         گونه است ك  خواست خدا آن  . افتدبدترين مكانهاست به زمين مي    

كيكـاوس پـس از     . شـود و افراسـياب را نـابود كنـد         سياوش از او و كيخسرو از سياوش زاده       

كند تا فـرّه    قدر به درگاه خداوند گريه و زاري مي       گزيند و آن  از مردم دوري مي   ماندنزنده

).167تا165: اخبار ملوك الفرسغرر(شودبه او بازگردانده مي

:است به سه داستان تبديل شده شاهنامه دربندهش و رددينك    روايت 

داستان مازندران )1

او بـا نـواختن سـاز و خوانـدن سـرود،            . آيـد اهريمن در پيكر رامشگري به دربار كاوس مـي        

كـاوس دچـار   . كنـد و او را بـراي رفـتن بـه مازنـدران تـشويق مـي        ،  انديشة كاوس را گمراه     

داند تر مي  را از جمشيد و ضحاك و كيقباد افزون         فرّه و بخت خود    ؛شودبيني مي خودبزرگ

ديـو  . خواهـد پادشاه مازندران از ديـو سـپيد يـاري مـي          . كندو به سوي مازندران حركت مي     
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برد تا بتواند در كاوس نفـوذ كنـد و   كند و روشنايي را از بين ميسپيد جهان را تيره و تار مي      

.فرّه ايزدي را از او بربايد

اي بـراي زال بيـان   كند و مـاجرا را در نامـه     را به سوي زاولستان روانه مي          كاوس، پهلواني 

گـر  هايش جلـوه  كه به گونة رفـتن نـور از چـشم         ،  او از گريختن بخت و فرّه ايزدي        . كندمي

گي پادشـاهي را    داند كه به دليل نداشتن فرّه ايزدي شايـست        كاوس مي . گويدشده، سخن مي  

در چنـين مـوقعيتي كـه    . اسـت اده او بـه دسـت ديـوان افتـ      ها و لشكريان  از دست داده و گنج    

هاي او نابينا شده، فرّه ايـزدي بيهـوده تبـاه شـده، تـاج و تخـت نگونـسار شـده و او بـه                   چشم

.كه جان خود را نيز از دست بدهدهرلحظه امكان دارد؛گرفتار استخواري در دست ديوان

-د اهريمن كه آسـن ديو سپيد همانن. تداف و كاوس به راه مي15    رستم براي بازگرداندن نور 

:استدر مازندران بردها بلعيده وبه درون غاري تاريكبه دوزخ برده ، نور رخرد را بلعيده و

 ز ديوان به  هـر جاي  بيني  گروهگذر كرد  بايد بـر اين  هفت كوه

مغاك  چنان  چون شنيـدم تلي  بييكي  غار پيش  آيدت  هولنــاك

  كزو هست لشكر به بيم و اميـــداندرون  گاه  ديو سپيـدبه غار ... 

)538، 536-535/ 40/ 2: شاهنامه(

خـرد و فـرّه بـه دزديـدن و            در داستان مازندران كردار اهريمن از دزديدن و بلعيدن آسـن          

البته اين كـردار برگرفتـه از اسـاطير مـانوي اسـت كـه در آن                 . شودبلعيدن نور دگرگون مي   

 و آنان را در سـرزمين تـاريكي    مي بلعد ديوان، نور انسان نخستين و همراهانش را        اهريمن و   

نمـايي  شدن نور، دوشيزة روشني با برهنـه در راستاي بلعيده. كشنددر درون مغاكي به بند مي    

انزالـشان  شـده در تـن اهـريمن و ديـوان از راه             هـاي نـور زنـداني     خود باعث آزادشدن پـاره    

 دسـت راسـتش را از       ؛رود با روشني بزرگ به مرز روشني و تـاريكي مـي           مهر ايزد . دشومي

-كـشد و بـا خـود بـه بهـشت روشـني مـي              و هرمزدبغ را بـاال مـي       مي كند مرز تاريكي دراز    

).223مزامير بما، : زبور مانوي(آورد

    در گردشي ديگر در سرودي به زبان كُردي مربوط به قرن هشتم هجري، كردار اهـريمن         

بنـابر ايـن اسـطوره، ارواح در        . شـود ن خرد، فرّه و نور به بلعيدن روح دگرگون مـي          از بلعيد 

گونه خورد و خوراكي هميـشه هوشـيارند و         آنان بدون هيچ  . دنياي خود روز و شب بيدارند     

 بـه قلـة   مـي بلعـد و  ماية زندگاني آنان نور است تا اينكه اهـريمن صـدهزار از ايـن ارواح را           
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احمد مختار، يكـي از بزرگـان آيينـي، كـه تجلـي نـور       . شوديدمي و ناپد مي رودچرخ سيار 

 بـر روي دار مـي كنـد و  با راهنمـايي پـدر و پيـر خـود اهـريمن را دسـتگير             ذات الهي است  

نامة (گردندهاي خود بازمي   مي شوند  و به تن      شده در تن اهريمن آزاد    ارواح زنداني . بنددمي

).   262-261پير، 72كالم : گَورهديوانَ /  56بارگه، بارگه: سرانجام

 از مينـوي خـرد   بـه روايـت     (رود و آسن خرد را      كه به دوزخ مي       رستم نيز همانند جمشيد،   

گرداند به درون غار هولناك ديو سپيد در سرزمين دوزخـي مازنـدران             بازمي) شكم اهريمن 

 سـپس جگـرش را      ؛كنـد  شـكم او را پـاره مـي        ؛پـردازد رستم به نبرد با ديو سپيد مي      . رودمي

.گرداند و دوباره به كاوس بازمي مي كندفرّه را آزاد  مي كشد و بيرون

جگرش از تن تيــره بيرون كشيدفرو بــرد  خنجر  دلش  بر دريد

)582/ 43/ 2: شاهنامه(

كه در جگر ديو سپيـد پنهان بود، فــرّه ايــزدي بـه كــاوس بـر                16 فـرّه ،      با بازگرداندن نور  

گونه كه نوذر پس از بازگرداندن فرّه توسط سام، دوباره به شـاهي              همان -كاوس. گرددمي

:يابد  پس از بينايي چشمانش بار ديگر شايستگي پادشاهي مي-نشيندمي

  شد آن تيرگي از دو ديدش  برونبه چشمش چو اندر كشيدند خون

عاج    تاج  بياويختــــند  از   بــر   نهادند  زير انـدرش   تخت   عاج

  ابا   رستم  و   نامـــــــور   پهلواننشست   از بر   تخت   مازنــدران

)603-601/ 44/ 2: شاهنامه(

خرد و ستاندن پادشـاهي     گونه كه پس از رفتن جمشيد به دوزخ و بازگرداندن آسن              همان

 شـاه  ، پس از شكـست )(Dēnkard:3.286شودمـرگ مياز ديوان،  آفرينش اورمزد بي

روي مازندران از رستم و از بين رفـتن چيرگـي ديـوان، پادشـاهي بـه كـاوس و نظـم و ميانـه                

:گرددخرد به جهان برميآسن

  پر از داد و آگنـــــده از خواستهجهان چون  بهشتي  شد  آراســته

)885/ 65/ 2: شاهنامه         (

داستان هاماوران)1

. نهـد و و پيروزي بر شاه مازندران، رو به بزرگـي مـي            بازگشت فرّه ايزدي به ا      از كاوس پس 

 برتنـي   كاوس كـه در آرزوي جهـانگيري اسـت        . شودشاه جهان آبادان مي   در پي فرّ كاوس   
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. زنـد مـي  دسـت  ريزد و به كشتار و خونريزي      مرزها را درهم مي    ؛تازدكرده، به كشورها مي   

گلستان كشور به    و ي او كمرنگ ،   هاي كاوس، فرّه ايزد   عدالتيگذرد كه در پي بي    دتي نمي م

شـاه هامـاوران شـبانه    . رودكاوس به مهماني شـاه هامـاوران مـي      . شودخارستان دگرگون مي  

پـس از اسـارت كـاوس و    . كنـد كاوس و پهلوانان همراه او را دستگير و در دزي زنداني مي      

كننـد و   خالي ماندن تخت شاهي، اعراب بـراي بـه دسـت آوردن تـاج شـاهي، شـورش مـي                   

. نهدفراسياب نيز به ايران روي ميا

كاوس و پهلوانان ايراني را      مي كشد و         رستم براي نجات كاوس به سوي هاماوران لشكر         

اين آزادي كاوس برابر است با بازگشت فرّه ايزدي به او كـه هماننـد         . كنداز زندان آزاد مي   

او . گـردد يـران بـاز مـي    و بـه ا  مي نـشيند  پس از آن كاوس بر تخت شاهي        . تابدخورشيد مي 

ــران مــي ــدافراســياب را از اي ــي  . ران ــادي و داد و فرّه ــر از آب ــران پ ــدي او، اي ــي فرّهمن در پ

).94-2/67: شاهنامه(شودمي

داستان به آسمان رفتن كاوس )2

پس از ماجراي هاماوران و بازگشت فرّ به كـاوس، مردمـان، ديـوان و پريـان، فرمـانبردار او                    

روزي اهـريمن و ديـوان انجمنـي        . سـازد س كاخي بلند برفراز البـرز كـوه مـي         كاو. شوندمي

رود تـا انديـشة او   پس از آن يكي از ديوان در پيكر غالمي به نزد كاوس مي         . كنندفراهم مي 

ديو با ستايش از فرّ كـاوس برتربينـي را در      . را از يزدان بيراه كند و فرّه ايزدي را از او بگيرد           

 و بـه  مـي خـورد  كاوس فريـب  . كند او را براي رفتن به آسمان تشويق مي      و ،  وجود او بيدار  

بيـشتر سـپاهيان    . شودافتد و فرّه ايزدي از او جدا مي       او از آسمان به زمين مي     . رودآسمان مي 

:ماند؛ زيراشوند اما او زنده ميكاوس نابود مي

همي بودني داشـت اندر نهـاننكردش تبـاه از شگـفتي جهان

ببايست لختي چمـيد و چريدازو خواست آمد پديدسياوش 

)395- 2/97/394: شاهنامه(

 از گنـاه   اسـت كه از تخت و تاج شاهي دور مانده و فـرّه خـود را از دسـت داده               ،    كاوس  

گرفتن فرّه ايزدي، چهـل روز در پـيش يـزدان بـر پـاي              او براي بازپس  . طلبدخود پوزش مي  

اي است از   اين بخشش، اشاره  . گيردنكه مورد بخشش قرار مي    ايكند تا    و گريه مي   مي ايستد 

بازگشت فرّه ايزدي به كاوس؛ زيرا پس از آن، سپاه با آگاهي از فرّهمندي كاوس به درگاه                 
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13بازشناسي اسطورة بوياترنج در شاهنامه89زمستان

ــي ــداو م ــي     . آين ــاهي م ــت ش ــر تخ ــر ب ــار ديگ ــد ب ــاوس فرّهمن ــر  ك ــر س ــاج ب ــشيند و ت ن

).101-95/ 2: شاهنامه(گذاردمي

اي نمـادين فـرّه   دهد و به گونه به روشني رستم، كاوس را نجات مي  شاهنامه   در سه داستان    

گرداند، اما نكتة مهمي كه در داستان مازندران وجود دارد و اسطورة جمـشيد   را  به او بازمي    

ن اسـت كـه رسـتم جگرگـاه     ايـ دهد، خرد را به اسطورة جمشيد و تهمورث پيوند ميو آسن 

. كشدكند و جگرش را بيرون مي دست در شكمش مي و،پارهديو سپيد را 

جمشيد و تهمورث
داستان جمشيد و تهمورث يكي از روايات زردشتي است كه تحت تأثير اسطوره جمـشيد و                

ايـن داسـتان بـه خـط و زبـان پهلـوي       . خرد قراردارد و گويي دگرگون شـدة آن اسـت      آسن

: 29او. دسـتنويس م  (سيك بـا فارسـي دري اسـت       متأخر كه بينابين فارسي ميانه و پهلوي كال       

روايــت بهمــن : از ايــن داســتان دو روايــت ديگــر نيــز وجــود دارد. اســتآمــده) 168-193

و روايـت شـاپور     ) 315-311/ 1: روايات داراب هرمزديار  ( به نظم فارسي زردشتي      17پونجيه

 Peršian Rivāyats of Hormazyār بــه نثــر فارســي زردشــتي    18بروچــي

Faramārz: 297-298). .(The

اي آن از ادبيـات  اكنون چكيدة داستان بنابر اين سـه روايـت بـا توجـه بـه پيـشينة اسـطوره          

هاي شـفاهي آورده    و حماسه شاهنامه  هاي آن با    چنين بررسي همساني  اوستايي و پهلوي و هم    

.تواند راهنماي ما در بازشناسي اسطورة بوياترنج باشداين داستان مي. شودمي

ــي  ) 1 ــد م ــه بن ــد، اهــريمن را ســي ســال ب ــاره تهمــورث ديوبن ــد ب ــر او كــشد و همانن اي ب

.Dēnkard: 7.1.19)؛29و28. 19: يشت(نشيندمي

   چو بر تيــــزرو بارگي برنشستبرفت اهـرمن را به  افسون ببست

تي   همي  گِــرد  گيتيش  بـــرتاخزمان  تا زمان  زينش  بــرساختي

)28-27/ 36/ 1: شاهنامه(

او . يابـد برد تا اينكـه راهـي بـراي نجـات خـود مـي          اهريمن در رنج و درد بسيار به سر مي       

خواهـد هنگـامي كـه       و از او مـي     مـي دهـد   همسر تهمورث را با وعدة عسل و ابريشم فريب          

بر فراز البـرز،  گردد از او بپرسد آيا هنگام سواري بر اهريمن و تاختن          تهمورث به خانه برمي   

پس از بازگشت تهمورث از سفر، زن پرسـش اهـريمن را            . زماني هست كه دچار ترس شود     
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گويد تنها هنگامي كه سوار بر اهريمن از البرزكـوه بـه       تهمورث در پاسخ مي   . كندمطرح مي 

اهـريمن در   . شـود فـرداي آن شـب تهمـورث بـر اهـريمن سـوارمي            . ترسـد آيد، مـي  زير مي 

. انـدازد  او را از پشت خود به زمين مـي مي كند ودستور تهمورث سرپيچي  سراشيبي كوه از    

گــشايد و او را دهــان خـود را مــي  مــي رسـاند و درنـگ خــود را بـه تهمــورث   اهـريمن بــي 

رســاند و در آنجــا ســرنگون فــروپــس از آن بــا شــتاب خــود را بــه دوزخ مــي . 19بلعــدمــي

.Peršian Rivāyats: 298. 1-8)؛ 33تا7. 3: 29او. دستنويس م(افتدمي

  به دم  در كشيد آن سر سرفــرازز زينش  فكند و زفـــر  كرد باز

  و آنجــــــا  گريزيد ماننـد  بادبه  اشكم فـــرو برد  آن  بد نژاد

)6- 5/ 313/ 1: روايات داراب هرمزديار(

ز گذشـت روزگـاري جمـشيد بـه         ماند تا اينكه پس ا    شدن تهمورث پوشيده مي   راز گم ) 2

آيد و او را    سروش به نزد جمشيد مي    . پردازدبرادر مي / رسد و به جستجوي شاه    پادشاهي مي 

حكمتـي بـه او     / ابـزاري زيـن / خواهد طلسمي جمشيد از سروش مي   . كنداز رويداد آگاه مي   

كنـد   مـي سروش، جمـشيد را راهنمـايي   . سازدبياموزد تا بتواند شاه را از شكم اهريمن خارج        

كه خوشايند اهريمن است، بهـره  ، تا براي پيروزي بر اهريمن از دو شيوة ساز و آواز و لواط  

Peršian Rivāyats: 298. 15-20)؛46تا34. 3: 29او. دستنويس م(گيرد

   ميـــان  بيابان  به  كنجي  نشست همانگاه جمشيد شد  سوي دشت

منا]يـ[  چو   بشنيد  اهـر   سرودش بخوانــدش  سرود  گجسته  گنا

      جم آنگه سرودش  بخوانده زياد    بيــــامد  به نزديك  جم  ايستاد

     نشسته به  نزديك  جم  شادمــان   بسي گشته خوشحال  ابليس  زان

)28- 24/  313/ 1: روايات داراب هرمزديار(

اهـريمن در پيكـر     . استواز اشاره شده   نيز به عالقة اهريمن و ديوان به ساز و آ          شاهنامه    در  

رسـتم و اسـفنديار نيـز در        . كنـد آيد و انديشة او را گمراه مـي       اي به دربار كاوس مي    نوازنده

البتـه رسـتم بـه گونـة        . گيرنـد ميخان براي به دام انداختن زن جادو از ساز و آواز بهره           هفت

). 239تا235/ 5(و اسفنديار با خودآگاهي) 32تا29/ 2(ناخودآگاه

هاي اهريمني خود را از ايـن راه            لواط از آن روي مورد عالقة اهريمن است كه او آفريده          

اين كار نزد اهوراييان بـسيار زشـت و نكوهيـده اسـت تـا               ). 10. 7: مينوي خرد (آفريده است 
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) 32و31. 8: ونديـداد (رودآنجا كه اگر كسي به ايـن كـار تـن دهـد از ديـوان بـه شـمار مـي             

و در آن گيتــي روانــش در دوزخ در كالبــد ) 41: روايــت پهلــوي(گ اســتســزاي او مــرو

جمـشيد از ايـن ترفنـد    . (Dēnkard: 3.25.11-12)شـود ترين ديوان نمايانـده مـي  زشت

.بردآوردن  تهمورث از شكم او بهره ميبراي به دام انداختن اهريمن و بيرون

كنـد كـه نخـست او و        ما شـرط مـي    خواهد تا با هم لواط كنند، ا      جمشيد از اهريمن مي   ) 3

كه در  ،  جمشيد، دست خود را     . شوداهريمن با خوشحالي خم مي    . سپس اهريمن كام بگيرد   

او تهمـورث  را از تـن اهـريمن بيـرون            . كنـد  در پشت اهريمن فرومي     است اي پيچيده پارچه

. دكنـ گريـزد و بـه پـشت سـر خـود نيـز نگـاه نمـي                 سپس مي  ؛اندازد و بر زمين مي    مي آورد 

- دوزخ -رسـد و زار و نـاتوان در جايگـاه تـاريكي           دود، اما به او نمي    اهريمن به دنبال او مي    

.نهدو در دخمه مي مي شويد گردد، تهمورث را پس از آن جمشيد بازمي. افتدفرو مي

 و مـي شـود؛مي پوسـد       دست جمشيد در اثر فروبـردن در شـكم اهـريمن، دچـار بيمـاري              

انديشد كه اگر بوي بد دست او به مـردم برسـد، آزرده             يد با خود مي   جمش. شودپالسيده مي 

بـه همـين سـبب از   . شـود نهد و جهان سـياه و ويـران مـي    ذات آنها رو به تباهي مي  ؛شوندمي

او براي درمان درد و بوي بـد دسـتش از           . گزيند و در صحرا اقامت مي     مردمان دور مي شود   

 :Peršian Rivāyats) ؛56تـا 50. 3: 29او. دسـتنويس م (خواهـد  اهـورامزدا يـاري مـي   

298. 25-30 .

رسد  زان تنش نيـــز گردد چنينكه گر  بوي زين  دست با آدمين

بگردد  تبـــه آدمين سر بســــروزين  بوي درد  هم  از  يكدگر

)12-11/ 314/ 1: روايات داراب هرمزديار(

نهـد و تهمـورث را در آنجـا          بنـا مـي    مـاه اسـتودان را        جمشيد در خـرداد روز از فـروردين       

رســالة مــاه فــروردين(گردانــدخــرد را از دوزخ برمــيگــذارد؛ همــان روزي كــه آســنمــي

خـرد بـه    توان گفت كـه در ايـن اسـطوره آسـن          با توجه به اين همزماني مي     ). 11: خردادروز

،  نـور  به طور مـستقل هـردو روايـت بازگردانـدن       شاهنامه اما در    مي شود تهمورث دگرگون   

.است تهمورث در كنار هم آمده، خرد و رهايي كاوسآسن

نكـه بـه مـردم آزار نرسـاند بـه      ايآيد و براي       جمشيد به سبب بوي بدي كه از دست او مي         

نمونـة ايـن اسـطوره ديـده        شـاهنامه   در  . گزينـد رود و از مـردم دوري مـي       صحرا و بيابان مي   
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ايت مردم، هنگامي كـه سـام فرزنـدش را بـه كـوه           هاي شفاهي به رو   شود، اما در حماسه   نمي

كنند؛ زيرا بوي بـسيار     مردم او را از شهر بيرون مي      . شوداندازد، گرفتار بيماري سختي مي    مي

مردم هنگـام رفـتن بـه نـزد سـام بايـد             . كنندآيد و مردم از اين بوي بد فرار مي        بدي از او مي   

بــا . آورداو همـه را از پـاي درمـي   بـرخالف جهـت بـاد بـه ســوي او برونـد؛ زيـرا  بـوي بــد        

).65:  مردم و فردوسي(يابدبخشد و او بهبود ميبازگرداندن زال، خداوند سام را مي

 كه با روايت جمشيد و بوي بـد دسـت   هست    در اين روايات شفاهي، دو روايت ديگر نيز        

 و ديگـري  هـا اصـلي  رة رستم است كه يكي از اين روايت      اين دو روايت دربا   . او همسان است  

. دگرگون شدة روايت اصلي است، فرعي

:    روايت اصلي

 براي هميشه دسـت  آوردكشد و جگرش را بيرون ميهنگامي كه رستم زال ديو سپيد را مي  

).212: مردم و فردوسي(گيرداو بوي بد مي

ه آن را بـ ،   است     در روايت فرعي از آنجا كه بوي بد دست براي راويان قابل درك نبوده             

:اند تا براي شنوندگان نيز طبيعي و قابل درك باشدبوي بد دهان دگرگون كرده

رود و با ديو سـپيد   گويند هنگامي كه رستم براي نجات كاوس و يارانش به مازندران مي           مي

شـود كـه بـا پنجـة دسـت راسـت پهلـوي ديـو را         اي خـشمگين مـي    شود به اندازه  يرو م روبه

نكه جگر ديو سپيد را براي سوزاندن و بهبود چشم كاوس و همراهانش             ايپس از   . شكافدمي

پـس از  . جود و از خشم آن را مي مي كند كشد، گوشة جگر ديو را به دهانش فرو       بيرون مي 

شـود كـه بـوي بـسيار بـد و      ت كردن با رستم متوجه مـي  آزادي كاوس، گودرز هنگام صحب    

مـردم و   (آيد كه ناشـي از جويـدن جگـر ديـو سـپيد اسـت              اي از دهان رستم بيرون مي     زننده

).211: فردوسي

 گـاوي كـه در آن نزديكـي         .رودجمشيد از شدت درد در زير درختي بـه خـواب مـي            ) 4

جمـشيد از   . كنـد مـي ) ادرار(گميـز آيد و در خواب بـر روي دسـت او            به سوي او مي    است

اسـت  شدن گميز، دست او بهبود يافته     بيند كه در اثر ريخته    خيزد و با تعجب مي    خواب برمي 

 Peršian) ؛65تـا 57. 3: 29او. دسـتنويس م (دهـد كنـد و بـوي بـد نمـي    ديگر درد نمـي و 

Rivāyats:298: 30-40.

ود  پادشاه    عجب ماند از دست  خوزان پس چو بر دست كردش نگاه
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17بازشناسي اسطورة بوياترنج در شاهنامه89زمستان

    عيان گشت اكنون  همه آن شتابخوابديدم بهبه دل گفت آن هرچه

)33- 32/  314/ 1: روايات داراب هرمزديار(

شـود، امـا   هاي زردشتي، گميز گاو باعث برطرف شدن بوي بد دست جمشيد مي      در روايت 

رمانـده دهـان رسـتم د    / در روايات شفاهي هنگامي كـه پزشـكان از درمـان بـوي بـد دسـت                

 تـصميم   -گذرانـد  از آنجا كه رستم بيشتر وقتش را در حضور شاه و بزرگان مـي              -شوند  مي

هاي ريز درست كنند و ميانش را كه خالي اسـت           د تا ترنجي از طالي ناب با سوراخ       گيرنمي

دارد تـا بـوي بـد    رستم اين ترنج را هميشه در دست خود نگه مـي . با مشك و گالب پركنند 

و بـه   ) 212و211: مـردم و فردوسـي    ( آشكار نشود و ديگـران را آزرده نكنـد         دهانش/ دست

:رودهمين دليل هنگامي كه به ميهماني اسفنديار مي

   كه كرسي  زرين  نهد پيش گــاهپس  بفرمود  فرزنــد  شــاهو  زآن

   پر از خشم  بوياترنجي  به دستبيــامد بر آن  كرسي  زر نشـست

)626- 625/ 344/ 5: شاهنامه(

شود كه اين اسطوره در انتقال از ادبيات زردشـتي بـه فارسـي دچـار                    به روشني آشكار مي   

در جامعـة اسـالمي ايـران       گميز كه براي زردشـتيان جنبـة آيينـي دارد         . استدگرگوني شده 

. استجايگاه خود را حفظ كند و با بوياترنج جايگزين شدهاست نتوانسته 

جانب احتيـاط را نگـه     ) گميز، ادرار (»شاش« زردشتيان در نوشتار واژة      ،  ار   در اثر همين پند   

:اندداشته و آن را در متن فارسي به خط پهلوي نوشته

  قضا  را يكي  گــاو  آمـــد  دوانبه گرد  اندرش گوسفندان  چـران 

اَبـَــر آن الم šâš     همي كـــرد  ستــاده  به  نزديـكي  دست  جم

)22-21/ 314/ 1: ات داراب هرمزدياررواي(
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28                                                                      نشرية ادب و زبان                                                  شماره 18

:توان در نمودار زير نشان دادبنابر اين كردارشناسي اهريمن را مي

  اهريمن 

↓
خردبلعيدن آسن/ دزديدن

↓
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

↓ ↓
                                    پيمان                                                                  فرّه

↓ ↓
 انتقال به ديوسپيد←          نور                                پيمانه                                                

↓ ↓
نما                                                              روح                              جام جهان

↓
انتقال به ديو سپيد←                                                                                             پادشاه

 بـا   شـاه          پس از كردارشناسي اهريمن و ديوان در دزديدن خرد، فـرّه، نـور، روح و پاد               

، ايـن   اسـت  از خـود بـه جـاي گذاشـته    شـاهنامه هـايي كـه در   هاي آن و نشانه  توجه به پيشينه  

:گونه بازسازي كردتوان ايناسطوره را مي

نتيجه
 خـود، نمـاد     هايديوسپيد شـده و نـور چـشم          كاوس در سرزمين دوزخي مازندران گرفتار       

اي نجات كاوس به سوي اين سـرزمين  رستم بر. است را از دست دادهخرد و فرّه ايزدي آسن

شود تا اينكه بـه     رو مي ه  او در راه رسيدن به مازندران با مشكالت فراواني روب         . افتدبه راه مي  

ــدن آواز  . رســدســرزميني خــوش آب و هــوا مــي  ــواختن ســاز و خوان ــه ن رســتم در آنجــا ب

ز و آميـزش را دوسـت دارد   كه ساز و آوا  -زن جادو يكي از كارگزاران اهريمن     . پردازدمي

پـس از آن رسـتم بـه راه خـود ادامـه            . كنـد  با شنيدن آواز رستم، خود را بر او عرضـه مـي            -

او نخست براي درمان چشمهاي كاوس و بازگرداندن بينايي         . رسددهد تا به مازندران مي    مي

 تـاج  ؛مند شودرّهبه او، بايد نور را از جگر ديو سپيد جدا كند تا كاوس بار ديگر خردمند و ف     

.شاهي بر سر نهد و بر تخت شاهي بنشيند

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

19بازشناسي اسطورة بوياترنج در شاهنامه89زمستان

رستم وارد ايـن  .  خرد و فرّه، را بلعيده و به درون غاري تاريك رفته است          ،      ديو سپيد، نور  

زند و با خنجر شكمش     او ديو را بر زمين مي     . پردازد و با ديو به نبرد مي      مي شود غار تاريك   

. كـشد  و جگـر او را بيـرون مـي          مـي كنـد    كم ديو فرو    سپس دست خود را در ش     . دردرا مي 

گردانـد و بـه ايـن        خرد و فرّه  را به كاوس و نظم و آفرينش را به جهـان بـازمي                 ،  رستم، نور 

گردانـد و بـر تخـت       كاوس را به ايران بـازمي     ؛ستاندشيوه پادشاهي را از اهريمن و ديوان مي       

.نشاندشاهي مي

 به دليل فرو رفتن در شكم ديـو     ور و آزاد كردن كاوس        دست رستم پس از بازگرداندن ن     

او روي بـه بيابـان     . دهـد آزار مـي  شود و بوي بـسيار بـد آن مـردم را            سپيد، دچار بيماري مي   

گزيند تا مبادا بوي بد دست او به مردم نيز سرايت كند و باعـث               نهد و از مردم دوري مي     مي

آنهـا عطردانـي از طـال بـه شـكل           . يابنـد او نمي پزشكان هيچ درماني براي     . بيماري آنها شود  

. كنندسازند و درون آن را با عطر و گالب پر ميترنج و با سوراخهاي ريز براي رستم مي

گيـرد تـا بـوي بـد دسـتش آشـكار نـشود و            رستم اين ترنج بويا را همـواره در دسـت مـي     

رود ايـن   مـي ، شاهزادة ايـران هنگامي كه رستم به ميهماني اسفنديار. ديگران را آزار نرساند   

چنـين نبـرد   گيرد تا بوي بد دستش باعث آزار شاهزاده نشود و هـم       بوياترنج را در دست مي    

. كند با ديو سپيد به او يادآوري راخود

يادداشتها
âsn-xrad: پهلويâ-sna- xratv: اوستايي-1

.223و222: 1375 بهار، ←5، 297تا20، س295ص :  مدندينكرد-2

 : gōshân-srōd-xradپهلويgaoshô-srût- xrat:  اوستايي-3

: از جمله؛ اين تقسيم بندي از خرد به ادبيات عربي و فارسي نيز راه يافته است-4

مطبوع و متعلّم و به عقل مطبـوع       : عقل دو نوع است   ... « : 314:  ا االرب نهايه، ترجمة فارسي     تجارب االمم  -

».ت و عقل متعلّم مستفاد است از مطبوع و تعلم نتوان كرد االّ به صحت طبعخالق متفرّد اس

 و مكتـَـــسب كـه از روي   جاللـه ارزانـي دارد   غريزي كه ايزد حل   : عقل دو نوع است   « : 28،   كليله و دمنه   -

ادوات آتـش  تجارب حاصل آيد و غريزي در مردم به منزلت آتش است در چوب و چنانكـه ظهـور آن بـي     

 و اند كه التجارب لقاح العقولتجربت و ممارست هم ظاهر نشود و حكما گفته  اثر اين بي  . ن ممكن نباشد  زد

مند شد و بر كسب هنر مواظبت نمود و در تجارب متقدمان تأمل هر كه از فيض آسماني و عقل غريزي بهره        

.»عاقالنه واجب ديد آرزوهاي دنيا بيابد و در آخرت نيك بخت خيزد
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او را كه ايـن هـر دو اسـت، بـدان برتـرين زنـدگي             ... خرد و گوشان سرود خرد      آسن« :  بندهش د با  بسنجي -

خـرد نيـست، گـوش سـرود خـرد      چـون آسـن  . اگر او را اين هر دو نيست، بدان برترين زنـدگي رسـد          . رسد

بهـار، (»خـرد بـه كـار ندانـد بـردن         خرد هست و گوش سرودخرد نيـست، آسـن        او را كه آسن   . آموخته نشود 

1375 :110   .(

: با توجه به ابيات زير بيت تصحيح شد-5

    برد  خلق  عالم  از  آيين  و راه كه  ديوان  كنـد جمله  خلقان  تباه-

    نهادي  چنين  داد و   آيين و راه نخست آنكه ده مرد و يك زن ورا-

)34/ 219/ 2؛ 3/ 208/ 2: روايات داراب هرمزديار(

Modi, 1930: f.14:  نك-6

م240-224 اردشير اول، -7-1

م240-220   شاپور اول،-2

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نرسي-7 بهرام اول-4 هرمزد اول-3

م302-293م  274-271م270-271

  هرمزد دوم-8  بهرام دوم  -5

م309-302م                              274-279

 بهرام سوم، -6

م293

. 126-123: 1382 سعيد، ؛ عريان، Humbach-Skjaervo, 1983: 1-3:  نك-8

9-Soudavar, 2003: 17

10-Ōšnar
.217. 2: 1377 پورداود، ←. 2:  آفرين پيغامبر زرتشت-11

Madan, 1911: II. 816.13 =(TYN'; gel(دينكرد متن -12

West, 1897: 9.22.7; clay ؛Sanjana, 1927: 9.21.7; clay   ،گِـل،  : 92، ص1344؛ تفـضلي

بدان كناره، فرة كيـاني بـه پيكـر آهـو شـدن و از      ... ؛  TYB'; āhūg: "ظاهرا«: 193 ص :1375بهار، = متن

.»كاوس و از همة سپاه گريختن

.194و193: 1375 بهار، ←817تا815ص:  مدندينكرد-13

اين مطلب در مـتن  . 97، تجارب االمم في اخبار ملوك العرب و العجم       براساس ترجمة فارسي آن با نام        -14

. نيستاالربهايهنعربي 
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در آغـاز آفـرينش مـانوي، اهـريمن،        .  بازگرداندن نور يكـي از بنيادهـاي اساسـي اسـاطير مـانوي اسـت               -15

 در ايـن هجـوم نيروهـاي تـاريكي بـر نيروهـاي روشـني چيـره        .تازدشاهزادة تاريكي به سرزمين روشنايي مي 

ديوان نور انـسان    . شوند و اسير ديوان مي    خورند انسان نخستين و همراهانش از اهريمن شكست مي        ؛شوندمي

شود و همـواره در رنـج و سـختي بـه سـر            اين نور جذب دنياي تاريكي مي      .بلعندنخستين و همراهانش را مي    

خـان  گردانند و در داستان مازنـدران رسـتم نيـز در هفـت            دوشيزة روشني و مهرايزد نور را به او برمي        . بردمي

و به دست ديوان ربوده شده و در سرزمين تـاريكي در دسـت ديـوان اسـير                 كه نور چشم ا   براي نجات كاوس  

او بـا كـشتن ديوسـپيد و بيـرون آوردن     . است بـا راهنمـايي زال و رودابـه و يـاريگري رخـش در تكاپوسـت              

 و  مي دهـد  در پايان كاوس را نجات      . گرداندجگرش، نور زنداني شده در جگر ديو را به چشم كاوس برمي           

.آورد ايران بازمياو را به سرزمين

هاي داستان مازندران اين اسطورة مانوي است كه تأثيرات بسياري بـراين داسـتان داشـته           يكي از سرچشمه  

مجلـة دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني      ، »رستم و دوشيزة روشني«: 1385اكبري مفاخر، آرش،  :  نك ؛است

.205تا189ص ، 152، ش 39، سمشهد

:به كار رفته است» فرّه« به معناي "دقيقا» نور«هاي فارسي زرتشتي  در يكي از نوشته-16

نمـود و  ) بخـش (بـه سـه رسـد   : خداي تعالي نور جمشيد را پس گرفت و به كه داد؟  پاسـخ : پرسش اينكه    «

) 285: 1377سن، كريستن(»...يكي به مهرايزد داد و يكي به زرتشت سفنتمان و يكي به فرزندان زراتشت داد     

:اندين در ابيات زير نور و فرّه در معنايي مترادف به كار رفتهچنو هم

 به خرداد  تهمورث  ديوبنــد      منش دادم و كردمش ارجمند-

بدادم بدو خـره و ورج  و نور       بدادم  دل و  قوتش  نيز زور

صد  هجده سال    بشد شاه  بر هفتهمال  از آن پس چو جمشيد فرخ-

  نبد پيري و مرگ و هم سختروي و نور در وقت اوي به ورج و خره

... .صد سال پادشاهي راند به ورج و به نور و خره جمشيد هفت-

).3/ 106/ 2؛ 33-32/ 286/ 2؛ 4-3/ 2/172: روايات داراب هرمزديار(

17-Bahman Punjya
18-Shapur Bharuchi

).16. 9: يسنزند بهمن(بلعددهد، ميجات ميضحاك نيز در پايان جهان فرد بدديني كه او را ن-19
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