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                                                                          دکتر ناهید جعفری
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانش گاه آزاد اسالمی، واحد اسالم شهر

 

مجله ی علمی-پژوهشی زبان و ادبیات فارسی
فس��ا واح��د  اس��المی،  آزاد  دانش��گاه 

 1391 به��ار     ،)5 )پیاپ��ی  ش1  س3، 

تأثیر واژه های اساطیری »شاه نامه« بر »الهی نامه«

تاریخ دریافت مقاله: 90/10/1
تاریخ پذیرش مقاله: 91/3/14

چکیده
شاه نامه ی فردوسی به حقیقت نقطه ی  اوج هنر شاعری است و عظمت آن 
از  بعد  ادوار  شاعران  شعر  در  را  تجلی  و  انعكاس  مجال  که  است  پایه  بدان  تا 
پارسی، عطار یكی  ادب  و  بزرگ شعر  یافته است. در میان گویندگان  خود هم 
از  الهی نامه  کتاب  در  وی  اوست.  شاه نامه ی  و  فردوسی  راستین  مجذوبان  از 
واژه های اساطیری شاه نامه به دو طریق بهره جسته است و گویا در این روش به 

اسلوب فردوسی نظر داشته است، اما از دیدگاهی خاص.     
و  تازه  تعبیرات  ابداع  در  مبدع خود  قریحه ی  به  توجه  با  آن که، شیخ  اول      
مفاهیم نو از واژه های شاه نامه قدرت و مهارتی شگفت انگیز به خرج داده و بر 
قامت رعنای برخی از واژه های اساطیری شاه نامه جامه ی منقش و فاخر عرفانی 
می پوشاند و بدین  وسیله ضمن بیان مفاهیم ذهنی خود از یک سو، خصیصه ی 
گسترش  سبب  و  می آورد  نمایش  صحنه ی  به  طرفی  از  هم  را  خویش  نوجوی 
حوزه ی مفاهیم اساطیری شاه نامه یعنی استخدام آن ها در قلم رو عرفان می شود 
را  شاه نامه  اسطوره ای  مفاهیم  همان  اساطیری  واژه های  از  وی  آن که،  دوم  و 
دریافته و در اشعار خود از آن ها بهره می جوید و با این روش، سبب احیای مجدد 

داستان های قدیمی شاه نامه می گردد.

واژه های کلیدی: شاه نامه، الهی نامه، اسطوره، عرفان.

Email: St.proposal2@yahoo.com
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32 / مجله�ی زبان و ادبیات فارسی 

1- مقّدمه

1-1- فردوسی و شاه نامه:
شاه نامه در شكوفاترین دوره از ادوار شعر فارسی بر خامه ی حكمت نگار حكیم توس، 
از گفت گوهای  این آیت فصاحت و بالغت که سرشار  ابوالقاسم فردوسی، جاری گردید، 
پرشور و هیجان و هنر فردوسی است در روزگاری به رشته ی نظم کشیده شد که به سخن 

خود شاعر:
بود تنگ  جهان  بر  جویندگان  به  بود         جنگ  از  پر  زمانه  سراسر 
)فردوسی، ج1، 23 :1379(

با این وجود هیچ مانعی نمی توانست سد همت واالی فردوسی، شاعر ده گان تبار ما 
گردد، تا بدان جا که سی و اندی از به ترین سال های عمر خود را صرف سرودن این منظومه 
کرد و به تعبیر هانری ماسه: »این تحمل ُگل جوانی شاعر را پژمرده می ساخت و در عوض 

نیروی روحی وی را افزونی می داد.«)ماسه، 275 :1375(      
گنج مید  ا به  بردم  رنج  بسی  سپنج           سرای  از  سال  پنج  و  سی 
)1379:  381 ج9،  )فردوسی،                                       

این منظومه مجموعه ای   مدون، از تفكرات ناب گذشتگان و درآمدی بر اندیشه ی واالی 
فردوسی است. کوول خاورشناس انگلیسی در مورد شاه نامه و فردوسی چنین می گوید: 
»آگوست امپراطور روم گفته است که وقتی رم را دریافت همه جا آجر بود و چون آن را 
بازگذاشت، همه جا مرمر. فردوسی نیز کشور خود را تقریباً بدون ادبیات یافت و شاه نامه ای 
بدان گذاشت که نویسندگان بعدی تنها توانستند از آن تقلید کنند، بی آن که از آن برتر 
روند. حماسه ای که به راستی می تواند با همه رقابت کند و در تمام آسیا منحصر به فرد 
به نظر می رسد همان طورکه حماسه ی  هومر در  اروپا چنین است.«)ماسه، 342 :1375( 

فردوسی به وسیله ی شاه نامه در زمین دل ها نفوذ کرد و بدین سان ریشه در تاریخ 
بشریت یافت. به همین سبب است که ژان ژاک آمپر منتقد و نویسنده ی بزرگ فرانسوی 
او را یكی از بزرگ ترین شاعران جهان معرفی می کند، چراکه سخنان فردوسی مرز زمانی 
و مكانی خاصی ندارد، یعنی او متعلق به همه ی اعصار و همه ی ملت هاست. او پیوسته 
نگران سرنوشت انسان است و به همین دلیل پیامش، پیام محبت است. او مردی آزاد و 
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آزاد  اندیش است و از دیدگاهش وطن یک پدیده ی اعتقادی است که برای حفظ و نگه داری 
آن آدمی باید جان را در کف اخالص نهد و خالصانه آن را تقدیم به مام وطن نماید.

باری از دیدگاه شاعر توس سخن رسالت دارد و به همین سبب او نیز با توجه به شرایط 
روزگار این بار سنگین رسالت را در داستان های پهلوانی و اساطیری می گنجاند و یک جا آن 
را به تمامی عالمیان عرضه می کند. این است که سخنانش در ادوار بعد از او نیز همواره 
مورد توجه سخن گویان و سخن سنجان واقع می شود و آنان در آثار خود از کالم فردوسی 

بهره می جویند.
1-2- عطار و الهی نامه:

شوریده ای  و  شاعر  عارفی  و  عارف  شاعری  عطار،  فرید الدین  شیخ  نیشابور،  پیر 
معنی آفرین است. البته مهارت او تنها به فن گویندگی خالصه نمی شود، چرا که وی در 
میدان نویسندگی نیز گامی بس استوار دارد. اندیشه هایش بس ژرف و عمیق و شعرش 
سرشار از شور و شوق است، او در القای حاالت شاعرانه بسیار ماهرانه عمل می کند و »چه 
بسیار لطائف عرفانی و عوالم زیبای عشق و شوریدگی را عطار بر اثر چیرگی بر زبان فارسی 
به آسانی بیان می کند، آن چنان آسان و دل پذیر که بسا خواننده متوجه قدرت تعبیر او 
نمی شود، زیرا کلمات و تعبیرات مانند خیزابه های جویباری زالل و شفاف، در آغوش هم 
می لغزند و معانی و مفاهیم را به روشنی فرا می نمایند و می گذرند، انس با سخن وی چیزی 
را در درون آدمی تغییر می دهد و او را از بسیاری آالیش ها می رهاند و به عشقی واال و پر 
شكوه می رساند، برتر از آن چه تاکنون با آن سر وکار داشته است.«)یوسفی،1370:197( 
و  برمی دارد  آدمی  از حقیقت وجود  پرده های  که  بدان جاست  تا  عطار  اندیشه ی  عظمت 
خواننده را از خویش رها می کند و به افق بی کران اندیشه های الهی می کشاند. از میان 
آثار عطار به سخن آقای دکتر غالم حسین یوسفی مثنوی هایش به سبب وسعت دامنه ی 
معانی و داشتن مفاهیم گوناگون و سبک داستانی و در عین حال رمزی در بیان نكات و 
دقایق عرفانی، جاذبه ای شگرف دارد و همین امر سبب توجه پژوهندگان بدین آثار گشته 
است. از مهم ترین آثار عطار که مورد توجه بسیاری واقع گشته است مقامات طیور یا 
همان منطق الطیر است، اما متأسفانه به سایر کتاب های عطار توجه چندانی نشده است، 
که در آن میان می توان به الهی نامه اشاره نمود؛ این منظومه از بیست و دو مقاله تشكیل 
شده است و از ابتدا تا به انتهای آن بازگوکننده ی داستان پادشاهی است که فرزندان خود 
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را ره نمون است به سوی اندیشه های بالنده ی بشری و افق برتری های معنوی و اخالقی، 
به گونه ای که، هر مقاله فقط پاره ای از کل داستان را تكمیل می کند، که این نیز حاکی از 

مهارت عطار در فن داستان نویسی است. 
1-3- اسطوره و عرفان:

به  اوست،  اندیشه های  و  انسان  درونی  حاالت  بیان کننده ی  آن که  جهت  به  اساطیر 
همین سبب ارتباط نزدیكی با دین و عرفان می یابد. اسطوره با زبان رازناک خود، گویای 
آرزوهای دور و دراز بشر است، آرزوهای که محور حرکت آدمی است و معنوی کردن آن 
نیز چیزی جزء  این  را تشكیل می دهد و  انسان  آرزوها حقیقت آدمی و واقعیت زندگی 
عرفان و تعریف آن نیست، چرا    که در عرفان نیز اصل، معرفت ذات الیتناهی است و این 
معرفت هنگامی حاصل می شود که انسان خویش تن واقعی خود را دریابد؛ این کالم یادآور 
حدیث معروف منسوب به حضرت امیر مومنان، علی)ع(، است که می فرمایند: »من عرف 
عرفان  و  :1370( پس هم سویی حرکت حماسه  ربه.«)فروزان فر، 167  فقد عرف  نفسه 
در آن است که هر دو آن ها تنها بر حول یک محور اساسی می چرخند، و آن "معرفت 

خویش تن" است.
الهی نامه منظومه ای  این در حالی است که  و  اسطوره ای،  اثری حماسی_  شاه نامه 
است عرفانی، اما در میان این دو اثر مشترکات زیادی چه از نظر اعتقادی و چه از نظر 
فكری، هم چون؛ حس آزادگی، آزاد   اندیشی، عشق و دوستی، صفا و وفا، نیكی به هم نوع، 
با شیطان،  از جاه طلبی، صدق و راستی، مبارزه  از حرص و خود پرستی، پرهیز  دوری 

بی توجهی به دنیا و ترک شهوت... وجود دارد.
در شاه نامه ما با شخصیت های روبه رو هستیم که آن ها را "پهلوان" می نامند و در 
الهی نامه آن افراد جای خود را به "مرشد"، "پیر" و یا "مراد" می دهند. در هر دو اثر 
هدف آنان مبارزه با دشمن است با این تفاوت که در اسطوره ها پهلوانان با دشمنان خارجی 
مثل "دیوان" می جنگند اما در متون عرفانی دشمن درونی یعنی "نفس اّماره" مطرح است 
که آوردگاهش در وجود خود انسان است، و در هر حال مبارزه با دشمن چه خارجی و چه 
داخلی، رویارویی با مخاطرات بسیاری را می طلبد چنان که در شاه نامه قهرمانان و پهلوانان 
باید که هفت خان را پشت سر بگذارند و در هر مرحله با سختی های بسیاری روبه رو شوند 
که طی کردن آن موانع مستلزم داشتن قدرت و شجاعت بسیاری است اما در متون عرفانی 
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هفت خان جای خود را به هفت وادی می دهد که گذر از این وادی های صعب ناک نیز، نیاز 
به قدرت معنوی باالیی دارد که سالک باید بتواند تک تک آن وادی ها را پشت سر گذاشته 

و در نهایت با سر بلندی از آن ها بیرون آید.
و  ششم  قرن  اواخر  در  یعنی  می زیست  فردوسی  از  پس  سده  چند  نیشابوری  عطار 
به  را  ملی  اصول کهن  به  کار بی اعتقادی  »اندک اندک  که  دوره ای  در  هفتم،  قرن  اوایل 
آن جا کشانید که گویندگان دست به استهزاء پهلوانان و مشاهیر بزرگ تاریخ نژاد ایرانی 
افسانه های دروغ  بود  ایرانی  تاریخ قوم  به منزله ی  را که  ایران  زدند و داستان های کهن 
شمردند.«)صفا، ج362،2 :1381( و عطار به شاه نامه، که در حكم تاریخ گذشته ی ایران 
و میراثی که از نیاکانش به ارث برده بود، نمی توانست به راحتی پشت پا زند. پس در آن 
روزگار که اسطوره و داستان های کهن ایران کم کم رو به فراموشی می رفت او با استخدام 
اثر حماسی  اصطالحات و مضامین و نمادهای شاه نامه در الهی نامه اش موجب احیای 
و اسطوره ای سرزمین آباء و اجدادی خود گردید. عطار واژه ها و مضامین شاه نامه را در 
از  شكوه،  با  بس  هنرنمایی  ترتیب  بدین  و  کار می برد  به  عرفانی  واالی  مفاهیم  خدمت 
خود به خرج می دهد و با این کار استادانه ی خود، عظمتی خیره کننده در طول اعصار 
به منظومه ی خویش می بخشد. گستردگی معنا و مفاهیم واژه های اساطیری شاه نامه به 
وسعت تاریخ و زندگی بشر است و به همین سبب نیز عطار درصدد ایجاد پیوند ذهنی 
میان اسطوره و عرفان است. پس در الهی نامه کوشش وی در آن است که برای باری دیگر، 
پهلوانان، قهرمانان، مشاهیر، واژه ها و اصطالحات موجود در شاه نامه را برصحنه و عرصه ی 
نمایش بگذارد. از واژه ها و اصطالحات شاه نامه که عطار در الهی نامه ی خود از آن ها بهره 
جسته است می توان بدین موارد اشاره نمود: افراسیاب، بیژن، رستم، کی خسرو، جام جم، 
رخش، شبدیز، جمشید، لهراسب، سیاووش، درفش کاویانی و زال، که البته برخی از این 
واژه ها در الهی نامه از قالب اسطوره ای خود بیرون آمده و تنها مفهومی عرفانی یافته و 
برخی دیگر با همان مفهوم اسطوره ای شاه نامه در الهی نامه هویدا گشته است و نویسنده 

بر آن  است که در این سطور به صورت مجزا به هر دو دسته ی آن ها بپردازد.

2- بحث و بررسی
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2-1- واژه های اساطیری شاه نامه که در الهی نامه مفهوم عرفانی یافته اند:

در یكی از حكایات الهی نامه عطار با زبانی ساده و در عین حال گیرا، راوی داستانِ گرم 
و دل نوازی است که نظر هر خواننده ای را به خود جلب می کند. داستان بدین گونه آغاز 

می شود:
راهبی در دیری دور از مردمان به ریاضت مشغول بود، روزی شیخ ابولقاسم همدانی 
ازکنار آن دیر می گذرد و راهب را آواز می دهد تا بداند که او در آن دیر به انجام چه کاری 

مشغول است اما  صدایی نمی شنود تا آن که:  
کرد فرو  سر  رهبان  مرد  باال  ز  کرد         کو  فریاد  بس  ز  الجمله  علی 

راهب به شیخ می گوید: ای "مرد فضولی" از من چه می خواهی؟ شیخ در پاسخ به او 
می گوید:

که معلومم کنی گر دوست داری            که تو این جای گه اندر چه کاری 
راهب می گوید: "کدامین کار، ترک این سخن گیر" و سپس در ادامه سخنانش چنین 

می گوید:
دونده بیهوده  شهر  گرد  به  گزنده         خود  در  می دیده ام  سگی 
بر بستم و مدروس کردم در این دیرش چنین محبوس کردم            درش 
افتاد کار  این  کنون  دیرم  این  در  افتاد           بسیار  جهان  خلق  در  که 
کرده دربند  سگی  زندانی  به  کرده       فرزند  و  زن  ترک  منم 

که منظور راهب از آن "سگ" ، همان "نفس" آدمی است. نكته ای که در این قسمت 
انسانی، سه مرتبه  باید بدان اشاره کرد آن است که »در تصوف به خصوص برای نفس 
قائل اند. در خسیس ترین مرتبه، نفس، نفس اّماره نامیده می شود و در برترین مرتبه، نفس 
مطمئنه و حالت نفس در میان این دو، نفس لّوامه است انسان درحالت عادی و شرایط 
طبیعی در مرتبه نفس لّوامه است، یعنی موجودی میان نور و ظلمت یا حیوان و فرشته. 
در این حالت او حق و باطل را تشخیص می دهد و اگر گاهی به سبب جنبه ی ظلمانی 
و حیوانی وجود خویش مرتكب ناشایستی شود، به ناشایستگی فعل و فكر خویش آگاه 
است و خود را به سبب آن مالمت می کند. در مرتبه نفس اّماره جنبه حیوانی و ظلمانی 
هستی انسان بر وی غالب است. در این حال انسان میل به طبیعت حیوانی و خواسته های 
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جسمانی دارد و کسب لذت ها و شهوت های جنسی که خود منبع شرور و اخالق ذمیمه 
است، چنان او را به خود مشغول می کند که پروای حق و حقیقت ندارد و حتی احساس 
یا  نور  ندارد. و در مرتبه نفس مطمئنه، جنبه ی  را  ناشایست  بد و  ارتكاب  از  شرمندگی 
فرشتگی انسان غالب است. در این حالت انسان متخلّق به اخالق حمیده می شود. صفات 
بشری و ضعف و نقصان های ناشی از آن، از وجود وی رخت بر می بندد. انجام آن چه خیر و 
حق است، ملكه ی او می گردد، چنان که ارتكاب بد و ناشایست از او بر نمی آید و شایسته ی 
به  باید  را  راه دشوار طریقت سرانجام سالک  قرب حق می گردد. طی  به جوار  بازگشت 
این مرتبه برساند و در واقع رسیدن به این مرتبه که توام با فنا از صفات بشری است، به 
منزله ی همان تولد دیگر است که امكان ورود به عالم ملكوت  رامی سازد.«)پورنامداریان، 

)1367:507
خود را  اّماره ی"  "نفس  به مدد ریاضت، سگ  بر آن است که  این حكایت  راهب در 
بند نماید و به مرتبه ی مرگ از صفات بشری که نتیجه ی آن رسیدن به مرتبه ی "نفس 
مطمئنه" است نایل شود. پس شیخ ابولقاسم همدانی را نیز توصیه به قربان کردن نفس 

می نماید و چنین می گوید: 
جانی  شوریده  هر  گرد  نگردد  زمانی          هر  تا  کن  بند  نیزش  تو  
فردا  نگردانند  مسخت  تا  که  سودا        ز  کی  تا  کن  بند  را  سگت 
دل در  هست  من  امت  مسخ  که  سائل          به  پیغمبر  گفتست  چنین 
دلت قربان نفس زشت کیش است                       ترا  زین کیش بس قربان که پیش است

سپس عطار، برای شفاف تر شدن مقصود، آرام آرام، گام در حوزه ی واژه های اساطیری 
می گذارد، و از آن ها برای بیان مقصود خویش مدد می جوید: 

چاه  این  در  زندانی  کرد  بیژن  چو  ناگاه       نفس  افراسیاب  ترا 
)عطار، 94 :1377(

در این بیتِ عطار "افراسیاب" تاویلی است برای"نفس اماره" اما افراسیاب در شاه نامه 
کیست و به چه دلیل عطار از آن مفهوم نفس اماره را اراده کرده است؟

2-1-1- افراسیاب )نفس اماره(: 
»افراسیاب یا فراسیاب )به معنی شخص هراس ناک( او پادشاه توران است، که مدت ها 
با شاهان و پهلوانان ایرانی نبرد کرد، نام پدرش پشنگ بود و نژاد او به تور یكی از سه فرزند 
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فریدون می رسد.«)یاحقی، 96 :1375( درکتاب مینوی خرد )فصل8 – فقرات 29- 30( 
آمده است که اهریمن، افراسیاب را هم چون ضحاک و اسكندر جاویدان کرد، اما اهورمزدا، 
جاودانگی را از آنان پس گرفت. افراسیاب در شاه نامه مظهر: تندخویی، بی رحمی، پلیدی، 
خشک مغزی، نابكاری، قساوت و سخت دلی است. او »پس از ضحاک شریرترین چهره ی 
شاه نامه است از اغلب جهات گویی او را از روی الگوی ضحاک ساخته اند، اما این دو در 
عین اشتراک، تفاوت های هم در میزان یا کیفیت ویژگی ها با هم دارند، برای مثال این دو 
نماد پلیدی و تباهی، در خویش تن ُکشی همسان اند، آن پدر را می کشد و این برادر را، هر 
دو به عنوان نماد، دارای عالمت جسمانی جانور  خویی هستند، آن با مارهای روی دوشش 
و این با ویژگی دو زیستی بودنش، و نیز هر دو زشت دیدارند، ضحاک ظاهری دیوگونه 
دارد و افراسیاب چهره و بشره اش، هم چو هر چیز دیگرش از جمله رنگ خفتان و درفشش 

سیاه است.«)حمیدیان، 252 :1383( 
پس افراسیاب در شاه نامه تجسم اهریمن، هم راه با خوی و خصلت اهریمنی است. 
مرتبه ی  در  و  می کند  تهی  قالب  خود  اسطوره ای  کالبد  از  عطار  الهی نامه ی  در  او  اما 
نفس اماره قرار می گیرد، چرا که همان گونه که پیش از این ذکر گردید در مرتبه ی نفس 
طبیعت  به  میل  و  چیره می شود  وی  بر  انسان  هستی  ظلمانی  و  حیوانی  جنبه ی  اّماره 
حیوانی و خواسته های جسمانی پیدا می کند. پس از آن جایی که فردوسی، تصویری را که 
از افراسیاب در شاه نامه ترسیم می کند نیم پهلوانی است که سمبل بدی ها و زشتی های 
بسیار و از طرفی مظهر خوی شیطانی و اهریمنی است و از جانبی تمام ویژگی های که 
در سطور گذشته در وصف افراسیاب آمد هم چون: پلیدی، تباهی، جانور خویی، زشتی و 
سیاهی... با ویژگی های نفِس انسان در مرتبه "اّمارگی" برابری می کند، عطار نیز چه زیبا 
و دل نشین و در عین حال ماهرانه، با اندیشه ی عمیق و زبان گیرای خود میان افراسیاِب 
تورانی و نفس اّماره ی انسانی ارتباط تنگاتنگی برقرار می نماید و انسان را از جهان اسطوره ها 
به وادی پر طمطراق عرفان می کشاند. یكی از دل انگیزترین داستان های شاه نامه، داستان 
بزمی بیژن و منیژه است، که عطار از شخصیت ها و عناصر مهم این داستان نیز، هم چون: 

افراسیاب، بیژن، رستم و... در منظومه ی خویش بهره می جوید.               
2-1-2- بیژن )روح آدمی(:
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بیژن پسر گیو و از قهرمانان ایران است که در جای جای شاه نامه از او سخن به میان 
آمده است. نخستین بار در داستان فرود پسر سیاووش مطرح می شود، اما زیباترین بخش 
از زندگی او در شاه نامه مربوط به داستان عشق ورزی او نسبت به منیژه دختر افراسیاب 

است.  
از  گروهی  کی خسرو،  پادشاهی  روزگار  در  است.  کی خسرو  عصر  پهلوانان  از  بیژن 
"ارمانیان" )ارمان: مرز ایران و توران است( از ستم "گرازان" به کی خسرو شكایت می برند، 
او نیز فرمان می دهد که یكی از پهلوانان ایران به ارمان برود. بیژن هم راه گرگین به آن 
مرز روی می نهد و گرازان را دفع می کند. همین امر سبب حسادت گرگین نسبت به بیژن 
می شود و او بیژن را با تزویر به مرز توران و به بزم گاه منیژه دختر افراسیاب می برد. بیژن 
به منیژه عشق می ورزد و افراسیاب از عشق او مطلع می گردد و دستور می دهد که بیژن 

را در دل چاهی زندانی کنند.   
گرگین به ایران باز می گردد و داستان ساختگی خود را در مورد گم شدن بیژن به 
کی خسرو، و پدر بیژن می گوید. شهریار خشمگین می شود و دستور می دهد تا گرگین را 
زندانی کنند و سپس کی خسرو به یاری جام جم در می یابد که بیژن در بن چاهی گرفتار 
است و رهایی او تنها با دستان پر توان رستم میسر می شود. پس فرمان می دهد که رستم 
به درگاه او حاضر شود و سپس جمعی از پهلوانان ایران را در هیأت بازرگانان عازم توران 
می کند، و آن گاه رستم به کمک منیژه و نیروی خارق العاده ای که در خود سراغ دارد بیژن 
را از چاه می رهاند افراسیاب مطلع می گردد و جنگ سهم گینی میان او و رستم به وقوع 
می پیوندد و رستم هم چون گذشته پیروز می شود و هم راه با بیژن و منیژه ره سپار ایران 

می گردد.
مفهومی که عطار از واژه ی بیژن در الهی نامه اش دریافت می کند نو و ابتكاری است. او 
در این داستان یک بار دیگر هنر شاعری خود را به نمایش می گذارد؛ و از واژه ی بیژن، روح 
آدمی را اراده می کند از دیدگاه عطار، همان گونه که بیژن گرفتار چاه ظلمانی افراسیاب 
بود، روح نیز در این عالم در بند چاه مخوف و سیاهی با نام جسم است. روح در ادبیات 
تمام  به همین سبب  ندارد؛ و  این جهانی  البته رنگ  باالست که  به عالم  عرفانی متعلق 
کوشش عارف از بدایت تا نهایت در سیر و سفر روحانی اش رهانیدن روح از قید و بندهای 
است که جسم تاریک در پیش روی او می گذارد؛ پس او گام های استواری برمی دارد که 
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بتواند روح را مجدداً به موطن حقیقی اش باز گرداند؛ او برای رسیدن بدین مقام قرب باید 
که از فراز و نشیب های بسیاری بگذرد تا بتواند هم چون بیژن، روح خود را از چاه تنگ و 
تاریک جسم برهاند، پس او در این راه نیاز به راهنمای، پیر و مرشدی دارد. در این بخش 
از سخن، عطار برای بیان مفاهیم دیگر عرفانی خود، دست به دامان تنها قهرمان ملی و 
آرمانی شاه نامه که همواره در فضای مه آلود و رازناک اسطوره فرو رفته است و آراسته ترین 
و با شكوه ترین فرد زمان معرفي مي گردد یعنی؛ رستم، می زند و از او  برای رسیدن به 

مقاصد واالیش یاری می جوید. 
را آن  جنبانیدن  زور  نباشد  را        جهان  مردان  که  سنگی  ...چنان 
از چاه که این سنگ گران برگیرد  راه           این  در  باید  رستمی  پس  ترا 
آرد در  روحانی  خلوت گاه  به  آرد       بر  ظلمانی  چاه  زین  ترا 
...ترا خود رستم این راه پیر است             که رخش دولت او را بارگیر است
... گردد   توفیر  او  تقصیر  گردد          همه  پیر  کو دوست دار  هر  ...که  
)عطار، 95 :1377(

اما رستم در شاه نامه کیست که عطار از نام او واژه ی سترگی چون پیر و مرشد را 
اراده می کند؟

2-1-3- رستم )پیر و مرشد(:
»رستم که در ادبیات ما به صورت هاي رستهم، روستهم و روستم نیز آمده است، در 
اصل از دو جزء تشكیل شده است: رس به معني بالش و نمو + تهم که در پارسي باستان 
و اوستا به معني دلیر و پهلوان آمده است.«)رستگار، 9-14 :1369( »شخصیت اصلی و 
مرکزی شاه نامه، که جریان و حوادث را تعیین می کند و با ورود او به صحنه، این قسمت 
از روایت، اهمیت قاطع پیدا می کند، مربوط به افسانه سیستان است: یعنی رستم. آن هم 
نه از این ره گذر که افسانه سیستان با حجم یا طول و تفضیل خود، افسانه ی شاهان را به 
عقب می راند، بلكه از آن جهت که شاعر با دل و روح خود با شخص رستم پیوند یافته 
است. رستم، بدین ترتیب، به ظرفی بدل می شود که وی با قدرت فراوان شاعرانه اش آن 
را از آن چه در نهان و روح خود دارد لبریز می کند و این شاید بدان سبب باشد که این 
شخصیت، جوان تر از شاهان مذکور در روایت اصلی است و به نحوی غیرقابل انكار کمال 
مطلوب سلحشوری و جوان مردی روزگار ساسانی است که سرمشق و الگو به شمار رفته 
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او  ایرانی است.  است.«)هانزن،17 :1374( رستم عصاره  و چكیده ی روح واالی معنویت 
مظهر ابتكار، ذوق، افتخار، قدرت و عظمت مردم ایران در تمام طول اعصار است. فردوسی 
او  سیمای  از  و  می دهد  قرار  تورانی  قهرمان  افراسیاب،  مقابل  در  را  رستم  شاه نامه  در 
قهرمان قومی و نژادی می سازد. افراسیاب تجسم اهریمن است، او دشمن سرسخت ایرانیان 
است و خواهان ویرانی و تباه شدن ایران شهر، اما در برابر چهره ی پلید او، سیمای تاب ناک 
رستم را در شاه نامه می توان دید که به شدت به ایران و ایرانی عشق می ورزد، او در زابل 
دور از مرکز حكومتی به سر می برد، چرا که رستم مظهر فكر و فرهنگ آزاد منشانه است 
گریزان  گشتاسبی  متعصب  خاندان  ویژه  به   انسان  آزادگی  کننده ی  محدود  عوامل  از  و 
با  از وی  و شاعر همواره  است  تمجید  و شایسته  عالی  شاه نامه  در  است. صفات رستم 
صفاتی مانند: شیر اوژن، تاج بخش، پیل تن، خداوندرخش، دیوبند و ... یاد می کند. سراسر 
زندگی این شخصیت شاه نامه ای )تولد، کودکی، جوانی و پیری( داستانی بس شگرف و 
نمادین است. رستمی که به هنگام زاده شدن باید با دیگران فرق داشته باشد و به صورت 
رستم زایی به دنیا بیاید؛ واالیی روح رستم، او را از همان دوران طفولیت به مبارزه با نفس 
فرا می خواند او در شاه نامه در اوج مبارزه با نفس است و حرکتش از همان مراحل بدوی 
از او چهره یک انسان ممتاز و استثنایی را می سازد. او از همان دوران کودکی به ستیزه با 
ژنده پیل گریخته از بند می پردازد و او را با ضربه ی گرز خود از پا درمی آورد؛ به عبارتی 
رستم با کشتن ژنده پیل در آن دوران، مبارزه با ناپاکی ها و پلیدی ها را، و به شكل نمادین 
است که در هیچ   آزاده ای  انسان  تجربه می کند. رستم  را  نفس عصیان گر  با  مبارزه  آن، 
شرایطی خواری و توهین را نمی پذیرد و عالوه بر این، او انسانی آزاده است که این صفت، 
او را تا سرحد انسانی کامل و عارفی وارسته و مرشدی راه دان باال می برد. سخنان رستم 
درست به مانند عارفی است که از هیچ چیز و هیچ کس بیمی به دل راه  نمی دهد. آری 
راست می گوید که: "چه کاووس پیشم چه یک مشت خاک" او تنها بنده ی آفریدگار است. 

جانش برای او ارزشی ندارد و جلوه های این عالم فانی نمی تواند دل او را برباید.  
تنها آن  به اوصاف خاصی است که  شاه نامه، آراسته  آری رستم، قهرمان بی همتای 
خصایص، سیمای یک عارف به تمام معنا را بر ذهن می آورد، اما در شاه نامه با توجه به 
سبک و سیاق حماسی اش در شكل قهرمان و پهلوان آرمانی شاعر که نماد ایران، و اسوه  و 
آرزوی ایرانیان است ترسیم می شود و در الهی نامه، عطار به یک باره بر قامت برافراشته ی 
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او جامه ی فاخر پیرطریقت را می پوشاند و از او چهره ی یک عارف کامل، و مرشد راه دانی 
را ارائه می دهد، که گم شدگان راه حقیقت و اسیران در بند ظلمت خاکی را نجات می دهد 
بهره  شاه نامه  چهره ی  قوی ترین  از  نیشابور  پیر  می نماید.  ایشان  به  را  رستگاری  راه  و 
هادی  و  پیر  عهده ی  بر  وظیفه  عرفان سخت ترین  وادی صعب ناک  در  چرا که  می جوید؛ 
با آب گوارای وصل سیراب  را  بتواند روح تشنه ی سالكان حقیقت  باید  راه دان است که 
کند از نظر عطار او باید بتواند در این سرای خاکی بیژن های )ارواح( اسیر در چاه ظلمانی 
شاعر  که می تواند  فردی  تنها  پس  برساند.  قرب الهی  مقام  به  را  آنان  و  برهاند  را  جسم 
کشور ما را به خواسته هایش برساند، قهرمان داستان های ملی ایران یعنی رستم است که 
از نیروی سرشار جسمانی و روحانی  برخوردار است؛ کسی که مدار شاه نامه حول محور 
وجودی او می چرخد و اگر رستمی نبود به یقین داستان های شاه نامه جذابیت خود را از 
دست می داد چرا که او در شاه نامه، جهان  پهلوان، پشت و پناه ایرانیان، دوست فروتنان 
و درماندگان، دشمن دروغ و کژي است »و یكي از آن مرداني است که درعین حال هم 
قهرمان اند و هم پارسا ... آنان پادشاه نیستند؛ زیرا تقوا آنان را از غضب قدرت مطلقه باز 
مي دارد، ولي برتر از شاهان اند زیرا پادشاهان مدت محدودي سلطنت مي کنند، در صورتي 
است.«)ماسه،  یكي  ایران  و  رستم  نام  امروز  هستند،  آینده  فرمانرواي  قهرمانان  این  که 
346 -345 :1375( و الحق که شاعر عارف سرزمین ما در این امر نیز انتخاب شایسته و 

بایسته ای داشته است. 
2-1-4- جمشید )سمبل ُعجب و خودپسندی(:

اما جمشید؛ او یكی از پادشاهان اسطوره ای شاه نامه است، که در الهی نامه ی عطار 
نیز مجال خودنمایی یافته است. "جم" یا همان "جمشید" نخستین پادشاه پیش دادی 
شاه نامه است که نزدیک به سی صد سال پادشاهی کرد، او پادشاهی مقتدر، با شكوه و 
پیروزمند بود که از فره کیانی بهره مند و مورد تایید یزدان بود. در دوره پادشاهیش همه ی 
آدمیان و دیوان در اطاعتش بودند و بطر نعمت او را به جایی کشاند که خود را خدای 
جهان می پنداشت پس فره ایزدی از وجودش رخت بربست و مردم بر ضد او بشوریدند و 
ضحاک را به پادشاهی خود برگزیدند. بدین ترتیب پادشاهی او به پایان رسید و در فرجام 

توسط اره ی ضحاک به دو نیم گردید.         
عطار نیز در منظومه ی خویش از اسطوره ی جمشید یاد می کند؛ منتها با این تفاوت که 
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او، وی را سمبل و نمادی از "ُعجب و تكبر" معرفی می کند و از آن جایی که یكی از صفات 
نكوهیده در عرفان "عجب و خودپسندی" است و آن را یكی از بزرگ ترین موانع سلوک 
عرفا دانسته اند، پس عارف شوریده ی ما، عطارنیشابوری، در نكوهش آن چنگ در داستان 
اسطوره ای جمشید می زند و از آن در بیان اغراض و مفاهیم عرفانی خود بهره می جوید:  

آمد  طالب  زان  را  جام  آن  دلت  آمد          غالب  جاهت  که  گفتا  پدر 
سرافراز  عالم  جمله ی  بر  شوی  راز        همه  از  آیی  واقف  چون  تا  که 
بینی  چاه  در  زمین  خلق  همه  بینی         جاه  آن  فلک  تا  را  خود  چو 
تكبر  ر  د نه  ا د و جا نی  بما پر      شوی  خود  از  خود  جاه  زعجب 
که یک یک ذره می بینی چو خورشید جمشید           جام  پیش داری  در  اگر 

اره    فرق  بر  نهد  مرگت  چون  که  ذره          ذره  بینی  جام  زان  گر  چه 
نداری هیچ حاصل چون جم از جام                        که  چون جم زار میری هم سرانجام     
اوفتادن راه  از  باد  حرامت  اوفتادن        چاه  در  جام  این  هست  چو 
)عطار، 134 :1377(

2-1-5- جام جم )عقل(:
یا "جام گیتی نما"  یا "جام جهان نما"  نام جمشید مالزم "جام جم"  در ادب فارسی 
است؛ این جام »به اتفاق کلیه فرهنگ ها جامی بوده است که احوال عالم و راز هفت فلک 
را در آن معاینه می دیده اند. در خدای نامه ها آمده که صور نجومی و سیارات هفت کشور 
زمین بر آن نقش شده بود و خاصیتی اسرارآمیز داشت به طوری که، هرچه در نقاط دور 
دست کره زمین اتفاق می افتاد بر روی آن منعكس می شد.«)یاحقی،156 :1375( الزم به 
ذکر است که بدانیم در شاه نامه ی فردوسی، "جام جهان نما" متعلق به جمشید نیست 
از جام  فراتر  دارد  از جام جم  عطار  که  تعبیری  اما  دارد.  اختصاص  "کی خسرو"  به  بلكه 

جهان نماست و او جام را نمادی از عقل آدمی می داند:
... بدان کان جام جم عقل است ای دوست                                                  که آن مغز است و هست هست چون پوست

هر آن ذره که در هر دو جهانست            همه در جام عقل تو عیانست 
تعریف           هزاران امر و نهی و حكم و تكلیف و  اسرار  و  هزاران صنعت 
از این روشن تر هرگز چه جامست تمامست           این  و  تست  عقل  بنابر 
)عطار، 182 :1377(
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2-1-6- کی خسرو )روح بلند آدمی(: 
سیاووش  فرجام  بد  ازدواج  ثمره ی  او  است؛  کیانی  پادشاه  بردارترین  نام  کی خسرو 
و  ایران(  )پادشاه  کاووس  به:  ترتیب  به  مادر  و  پدر  طرف  از  نژادش  و  است  فرنگیس  و 
افراسیاب )پادشاه توران( می رسد. پس از کشته شدن سیاووش توسط افراسیاب و زاده شدن 
کی خسرو، افراسیاب به سبب ترس از کین خواهی کی خسرو، و انتقام خون سیاووش، او 
را در دشتی به چوپانان واگذار می کند. کی خسرو هر روز بیش تر از دیروز می بالد تا آن که 
تمام هنرهای رزمی و آیین پهلوانی را در نزد چوپانان می آموزد و سپس بعد از گذشت 
سالیان بسیار، در معیت گیو هم راه با مادرش به ایران ره سپار می شود و جانشین تخت 
پادشاهی کاووس می شود. اگرچه کاووس از زمینه سازان کشته شدن پدر کی خسرو است 
درگاه  از  کاووس  درگذشت  از  بعد  الهی،  اندیشه ی  و  بلند  روح  داشتن  سبب  به  او  اما 
اشاره کی کاووس،  به  آمرزش می کند کی خسرو  و  بخشش  طلب  او  برای  ره نمای  دادگر 
به کین خواهی خون سیاووش برمی خیزد و »با آن که از کشته شدن پدر و شكنجه های 
مادر دلی پرخون دارد در برابر ترکان خشم خویش را فرو می خورد و بد کنشی های را 
که افراسیاب بر او روا داشته بر دشمنان خویش نمی پسندد و آیینه ی روح خویش را به 
شدن  کشته  از  پس  توران،  و  ایران  پیاپی  درجنگ های  نمی سازد...  تیره  انتقام  کدورت 
افراسیاب و گرسیوز و گروی زره، به جای غروِر پیروزی، اندیشه ی مرگ چون هاله ای روح 
بی قرار کی خسرو را در خود می گیرد... و هدف از جنگ با تورانیان را پاک کردن جهان از 

پلشتی وجود بدکاران می نامد...              
در کارنامه ی زندگی کی خسرو، نه تنها نیكی با پاکان و پارسایان و دهش بر دادخواهان 
و درویشان دیده می شود، پیكار با ددمنشان و اهریمن سرشتان نیز روش همیشگی اوست 
و جنگ های او با تورانیان، شكست افراسیاب، کشتن گرسیوز و گروی زره، از این شیوه ی 

مقدس مایه می گیرد....«)البرز، 246 – 243 :1369(  
بردباری،  هم چون:  خطوطی  با  شاه نامه،  در  کی خسرو  ملكوتی  سیمای  هرحال،  در 
مهربانی، نیک خواهی، پاک دلی، خردمندی، جوان مردی، بلند همتی و... ترسیم شده است. 
او یزدان پرست است و روح ملكوتی و اندیشه ی اهورایی او سبب گشت که در اواخر عمر 
از دنیا تبری جوید و از درگاه خداوند پاک خواست که ره نمای او از این سرای سپنجی به 
سوی مینوی جاودان باشد. تا آن که سرانجام  شبی سروش در خواب مژده سفر مینوی 
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و همسایگی داور پاک را به او می دهد. پس شبان گاه تن خود را در چشمه ای می شوید و 
با بزرگان بدرود می کند؛ و چون صبح فرا می رسد دیگر از او اثری نمی یابند. در بیتی از 
الهی نامه ی عطار، کی خسرو، تاویلی است از »روح بلند آدمی« که شیخ  نیشابور چنین 

می فرماید:
آن گاه دست  بر  جام جمت  نهد  راه        دهد  روحت  کی خسرو  بر   ...
)عطار، 95 :1377(

اما در حكایت دل نشین دیگری، عطار با طول و تفضیل بیش تری به بررسی "جام جم" 
و سرگذشِت "کی خسرو"می نشیند:

خورشید پیش  در  جام جم  نهاده  کی خسرو چو جمشید           بود  نشسته 
اختر  هفت  سیر  به  شد  آن جا  ز  و  کشور        هفت  سّر  می کرد  نگه 
نماند از نیک و بد چیزی نهانش            که نی در جام جم می شد عیانش 

کی خسرو تمام اسرار هستی را در جام می دید اما:
...اگر چه جمله  عالم را  همی  دید                  ولی در جام، جام جم  نمی دید

آری کی خسرو، به دنبال حقیقت و ماهیت اصلی جام بود، اما حجاب این راز بر وی 
آشكار نمی گشت تا آن که خود جام با وی سخن می گوید:

را  ما  دید  توانی  کی  ما  در  که  آشكارا        نقشی  گشت  آخر  به   ...
عالم خاک  در  ما  نقش  بیند  چو ما فانی شدیم از خویش تن پاک           که 
نشان هم  نه  و  ماند  نام  نه  ما  چو فانی گشت از ما جسم و جان هم            ز 
... همه چیزی به ما زان می توان دید                            که ممكن نیست ما را در میان دید

جام به مقام "فنا" رسیده است پس به همین سبب از خود، نام و نشانی باقی نگذاشته 
است.

جام از این ابیات به بعد گویا نقش "پیر" و "مرشدی" راه دان را برای کی خسرو ایفا 
می کند و او را به "مرگ اختیاری" یعنی »موتوا قبل ان تموتوا« دعوت می کند:       
... اگر از خویش می جویی خبر تو              بمیر از خود مكن در خود نظر تو  
... اگر خواهی تو نقش جاودان یافت                           چنان نقشی به بی نقشی توان یافت
کنون گر هم چو ما خواهی چو ما شو            به ترک خود بگو از خود فنا شو

پس کی خسرو به سخنان جام جم، گوش جان می سپارد و:
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...چو کی خسرو  از آن راز آگهیِ یافت                       ز ملک خویش دست خود تهی یافت
یقینش شد که ملكش جز فنا نیست                    که در دنیا بقا را هم بقا نیست

بقا را  کی خسرو قبای بی خودی را بر قامت خود می بیند، پس چو مردان، ملک کم 
ترک می کند:

... چو مردان ترک ملک کم بقا گفت                            شهادت گفت و بر دست فنا خفت ...
)عطار، 172-173 :1377(

و سرانجام به تعبیر عطار به درون غاری می رود و در زیر برف محو می شود به گونه ای 
که کسی از او اثر و نشانی نمی یابد. 

به حقیقت در این حكایت )جام جم( نقش پیری آگاه را برای کی خسرو ایفا می کند و 
)غار( رمزی است برای جدا شدن کی خسرو از این عالم و تعلقات آن و با رفتن  به درون این 
غار کی خسرو ارتباط خود را با این عالم مادی کاماًل قطع می کند و سفیدی برف نیز نشان 
دهنده ی آن است که کی خسرو پاک و دور از هر آلودگی جامه ی فنا و سپس بقا را بر تن 
خود می پوشاند و به دریای حقیقت می پیوندد. و سرانجام در حكایتی دیگر از الهی نامه، 
با نام "پندهای بهلول به هارون" عطار توجه خود را به یكی دیگر از پهلوانان شاه نامه 
یعنی "سیاووش" معطوف می کند. او در این حكایت باری دیگر مظلومیت سیاووش را به 

نمایش می گذارد. 
2-1-7- سیاووش )بی اعتباری دنیا و دوری از آن(: 

سیاووش یكي از محبوب ترین و مظلوم ترین قهرمانان شاه نامه است که در این منظومه 
نقش یک قرباني بي گناه و در عین حال مقدس را بازي مي کند. واژه ی »سیاَورشن که نام 
سیاوش در اوستاست از دو جزء »سیا« یعني سیاه و »اَرشن« به معني نر و حیوان نر 
آمده است، بنابراین مي توان آن را بنابر سنت ایرانیان قدیم »دارنده ی اسب ُگشن سیاه« 
معني کرد.«)صفا، 511 :1384( سیاووش، معصوم ترین چهره ی آسماني و شریف شاه نامه 
است. او نمونه اي از یک پهلوان وارسته و در عین حال شهریاري دو نژاده است که اصل او، 
از طرف پدر به ایرانیان و از جانب مادر به تورانیان مي رسد. پدر سیاووش )کاووس( شهریار 
ایران و مادرش از خویشان گرسیوز است.)که البته برخي او را دختر گرسیوز و بعضي دگر 
او را از نوادگان گرسیوز دانسته اند.( پس از تولد او، روزگاری برآمد تا آن که پدر او را برای 
یادگیری آیین رزم و بزم و هنرهای دیگر به رستم می سپارد. وی می بالد و تمام فنون 
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قهرمانی و پهلوانی را فرا می گیرد و آن گاه به دربار پدر) کاووس( باز می گردد. 
در این بخش از داستان، شخصیتي که اسباب دگرگون شدن زندگي سیاووش است 
پا به صحنه ی داستان مي گذارد و آن شخصي نیست به جز »سودابه«. او در ظاهر تنها 
نقش نامادري سیاووش را ایفا مي کند اما به حقیقت، وي عاشق ناپاکي است که عطش 
شهوت، آن هم شهوت نا  اندیشیده او را از پا در آورده و به همین علت دست به انجام 
کف  از  را  اختیار  زمام  سیاووش  زیباي  چهره ی  دیدن  با  او  مي زند.  ناشایستي  عمل  هر 
مي دهد و به مرحله اي ازمراحل جنون مي رسد. سیاووش به خواسته های او تن نمی دهد، 
پس سودابه سیاووش را به خیانت متهم می کند و خشم کاووس را برمی انگیزد. در این 
قسمت از داستان سیاووش ناگزیر است که برای  اثبات بی گناهیش از انبوه آتش بگذرد، 
قبول کردن عبور از آتش از جانب سیاوش نشانه ی ایمان راستین او به خداي است؛ چرا 
که او با نداشتن کوچک ترین بیم و هراسي وارد آتش  می شود و »گویي اسب را با شعله ی 
آتش زینت داده است و سپس با لب خندان و گونه گل گون از آتش بیرون آمده و فریاد 
شادي ازمردم برخاست.«)ماسه، 132 : 1375( مناجات سیاووش نیز به هنگام ورود در 
آتش حالت عرفاني دارد و آن در حالي است که حماسه از جنبه ی مبارزه و جنگ برخوردار 

است.
ز ر بي نیا و ا س��یاوش چ��و آم��د به آت��ش ف��راز                  هم��ي  گف��ت ب��ا د
پدر بنِد  ز  را  تنم  کن  رها  گذر        آتش  کوه  این  از  ده  مرا 
)فردوسي، 36: 1379(

در همین دوران خبر لشكرکشي افراسیاب به قصد حمله به ایران به کاووس مي رسد 
شاه قصد رفتن به جنگ با افراسیاب را دارد. اما سیاووش این کار را بر عهده مي گیرد، 
سیاووش نامزد رفتن به جنگ است، پایداري او پایداري اسفندیار را به یاد مي آورد با این 
تفاوت که اسفندیار براي پادشاهي مقاومت مي کند اما سیاووش به سبب بي تفاوتي نسبت 
به امور دنیوي و لو آن که آن پادشاهي باشد و باالخره هم راه با تهمتن که تجسم آرمان و 
قهرماني هاي ایرانیان است به جنگ با افراسیاب مي شتابد و درحدود بلخ جنگ میان دو 

سپاه آغاز مي شود.
بلخ  برخاست جنگ به دروازه ی   بتنگ           آمد  اندر  سپاه  ایران  ز  چو 
)فردوسي، 45 :1379(
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سرانجام آن جنگ، پیروزي سپاهیان ایران بر توران است و در نهایت افراسیاب تصمیم 
مي گیرد که با سیاووش از در صلح وارد شود؛ اما کاووس نمی پذیرد و سیاووش را سرزنش 
می کند. سیاووش از کار پدر رنجیده می شود و به توران زمین می رود و در آن جا با دختر 
افراسیاب )فرنگیس( ازدواج می کند. سیاووش مورد حسادت برادر افراسیاب واقع می شود 
و او شاه را به کشتن شاه زاده ی جوان ایرانی تحریض می کند. نبردی میان آنان در می گیرد 
از تن مي دهد. سیاووش در این  افراسیاب دستور جداکردن سر سیاووش را  که در آن  
داستان پذیراي مرگ است و استقبال از مرگ در عرفان یک اصل مهم است و »او نیز مانند 
ناب  به درجه ی شهادت خالص برسد. شهید  تا  به کشتن مي دهد  ایرج، بي مقاومتي تن 
کسي است که بي سالح و بي دفاع با پتیاره ی بدي روبه رو مي شود، آن قدر به نیروي روحي 
و حقانیت هدف خود ایمان دارد که کم ترین ابزار دفاع یا بیم را بر خود حرام مي شمارد 
تا مبادا از اریكه ی شهادت به زیر افتد. و اگر مقاومت کند از عیار شهادت او کم خواهد 

شد.«)اسالمي ندوشن، 198 :1386( 
سیاووش »یكي از چند تن معدودي است که بیش از همه در ویران کردن پادشاهي 
دروغ دستي دارد و این کار با خون بي گناه او که مي ریزد به انجام مي رسد. بدین سان مرگ 
او بدل به شهادت مي شود.«)مسكوب، 67 :1352( به هنگام جدا شدن سر از تن سیاووش 
طبیعت نیز به سوگواري او مي نشیند. بادي با گرد و غباری بس تیره به پا می خیزد که 

روي خورشید و ماه را تیره می کند:
ماه و  خورشید  بپوشید  برآمد  سیاه       گردي  تیره  با  باد  یكي 
گروي بر  همه  نفرین  گرفتند  روي       ندیدند  را  یک دگر  همي 
)فردوسي، 153 :1379(

گیاهي سبز  ریختن خون سرخ سیاووش  از  »و  ریخته شد  زمین  به  خون سیاووش 
مي روید به نام »خون سیاووشان« که برگ هایش به تمثال او سیاووش مزین اند.«)سرامي، 
125 :1385( سبز بودن گیاه رسته از خون سرخ نشان مي دهد که خون سیاووش هرگز 
پاي مال نخواهد شد و در رگ هاي انسان هاي که از نیرنگ و خدعه و حسد به دور هستند 
همیشه جاري و ساري است وگل سرخ آن نمادي از شهادت مظلومانه ی سیاووش در طول 
تاریخ بشري است. این داستان که در حقیقت نمایشي بس تلخ از مظلومیت سیاووش در 
الهی نامه، است؛ در پایان حكایتی، عطار، به صورتی بس مختصر، بدان گریزی ماهرانه 
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می زند، و در بی اعتباری دنیا و دوری از آن، که در نظر عرفا اصلی مهم و ضروری است، 
بهره می جوید؛ چرا که دنیا از نظر عارف »سرای بی نوایی... دولت بی دولتی... طبل میان 

تهی... و بساط فرو مایگی است. او روی معرفت سیاه کند و جامه ی عصمت چاک کند...«
)سجادی، 394 :1370(

و کشتن انسان های مظلوم چون سیاووش را تنها از این غاش غدار میسر می داند: 
... شفق خونست دائم چرخ گردون                    از افسر مانده می گردد در آن خون 
خاک زاده زیر  بهر  از  همه  فتاده       درهم  بین  خلق   جهانی 

بی گناهست  خلقی  سیاوش وار   سیاهست       خون  زمین  خاک  همه 
ذره خون صد سیاوش ز یک یک صد  ُهش          با  تو  باشی  اگر  بینی  عیان 
)عطار، 237 :1377(

در هر حال به سخن دکتر غالم حسین یوسفی ما نمی توانیم بگویم که عطار در عرفان 
به کجا رسیده است و در چگونه جای گاهی است و به چه طریق بدان جا رسیده است؛ اما 
قدر مسلم رمزگرایی که درآثار او به ویژه مثنوی هایش موجود است، زنجیره ای از مفاهیم 
عرفانی را تداعی می کند. چنان که وی در الهی نامه با استخدام واژه های اساطیری و قرار 
دادن آن ها در طیف مغناطیس عرفان و اسالم، یک بار دیگر پهلوانان و بزرگان ملی ایران 

را برعرصه ی نمایش می آورد و سبب احیای نوین و اعتبار مضاعف آنان می شود. 
2-2- به کارگیری واژه های اساطیری شاه نامه، با حفظ مفهوم خود، در الهی نامه:

از جمله واژه های اساطیری که عطار در الهی نامه متأثر از شاه نامه گرفته است و این 
واژه ها در منظومه ی عطار همان مفاهیم شاه نامه ای را دارد می توان به موارد ذیل اشاره 

نمود:
2-2-1- درفش کاویان: 

این درفش در شاه نامه با بیان داستان گرم و دل نواز قیام کاوه بر ضد ضحاک، متعلق 
به کاوه  آهن گر است؛ و آن چرمی بود که آهن گران به پیش پای بسته دارند، و کاوه آن را 
بر سر نیزه کرد و خلق را به یاری خواند و به همت فریدون، ضحاک را از اریكه ی ستم به 
زیر آورد. فریدون این چرم را به فال نیک گرفت و از جواهر بدان چندان فرو آویخت که 

پوست ناپدید گشت. عطار هم از آن چنین یاد می کند:
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کرده م  نا یانش  و کا درفش  کرده       آرام  چرم  زیر  در  همه 
)عطار، 221 :1377(

2-2-2- رخش:
راه وار و شگفت آوِر رستم در شاه نامه  "رخش" که اسب  از  ابیات مختلفی  عطار در 

است، مفهوم مطلق اسب را اراده کرده است:
یكی می رفت در بغداد بر رخش            تو گفتی بود در دعوی جهان بخش
)عطار، 196 :1377(
جهان را رخش گردونست در زین               که خورشید است بر وی زین زرین
)عطار، 202 :1377(
بسته تنگ  مرصع  افساری  سر  نشسته         رخشی  بر  می رفت  مگر 
)عطار، 208 :1377(

که من در رزم رستم رستمم ز اصل       فضل           در  بگشایم  و  رخش  بتازم 
)عطار، 301 :1377( 

2-2-3- رستم و سهراب:
یكی از موارد فرزندُکشی در شاه نامه تراژدی "رستم و سهراب" است که عطار نیز در 
الهی نامه آن را منعكس و جهان را در خشک مغزی و فرزندُکشی تشبیه به رستم می کند:

جهان را ذره ای در مغز ُهش نیست                            که  او  جز رستمی سهراب ُکش نیست
 )عطار، 241 :1377(

2-2-4- زال:
او دوری  از  نام پدر رستم است که به سبب سپیدی موی پدر  فرزند سام، و  "زال" 
البرزکوه رها کرد؛ سی مرغ او را به آشیانه برد و هم چون فرزند  جست و او را در دامان 
خویش بپرورد. زال در شاه نامه به نام های "زال زر" و "دستان" نیز نامیده شده است. 

عطار هم از زال چنین یاد می کند: 
چه می گویم خطا گفتم چو مستان                    که او زالی است سر تا پای دستان
)عطار، 241 :1377(

2-2-5- شبدیز:
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"شبدیز" )شب رنگ، شب نما= سیاه(، نام اسب خسرو پرویز است که سیمای افسانه ای 
او در شاه نامه مجال تجلی یافته است و عطار هم در داستان )سلطان محمود و گبر(، آن 

را در مفهوم مطلق اسب به کار برده است: 
شبدیز     به  ساعت  این  پای  درآور  برخیز           گفت  و  داد  پیغام  شه  به 
)عطار، 96 :1377(

2-2-6- لهراسب:
"لهراسب" یا "لهراسپ" به معنی )دارنده ی اسب تندرو( و در شاه نامه آمده است، 
هنگامی که کی خسرو از کار جهان سیرگشت تخت شاهی را به لهراسب سپرد. در عهد 
وی دین یكتاپرستی در ایران رواج یافت و سرانجام او در یكی از حمالت ارجاسب تورانی 

به دست وی کشته شد. عطار نیز در الهی نامه ی خود می گوید:    
مگر لهراسب آن جا بود خواندش              به جای خویش در ملكت نشاندش
)عطار، 173 :1377(

3- نتیجه گیری

گذاشته  به  جای  خود  از  بعد  ادوار  شاعران  بر  خارق العاده ای  تاثیر  و  نفوذ  شاه نامه 
است و اصطالحات و واژه های آن با تصرفات مختلف درشعر آنان نمایان است؛ عطار نیز 
شاه نامه  پهلوانان  زندگی  خفایای  و  زوایا  بر  عطار  سیر  است،  طریق  این  پیش گامان  از 
نشان دهنده ی آن است که او بر ذره ذره زندگی آنان آشنایی کامل و وافری داشته است و 
او درصدد باز آفرینی اساطیر و افسانه های کهن سرزمین خود بوده است. وی در این کار 
با سراینده ی شاه نامه هم داستان است؛ چنان که افراسیاب مبغوض فردوسی است از نظر 
عطار نیز سمبل بدی و زشتی ها است و یا رستم که پهلوان بی همتا و آرمانی شاه نامه 
از آن جایی که، قهرمانان و واژه های  نیز شخصیتی است روحانی؛ و  از منظر عطار  است 
اساطیری به جهت اعمال و رفتار خارق العاده قابل تاویل و تفسیراند، پس عطار نیز بدان ها 
بعد معنوی می بخشد چنان که تصویر ذهنی عطار از "جام جم" به عنوان "عقل" گویای 

نوعی بیداری معنوی اوست.
در مثنوی عرفانی الهی نامه، هنرنمایی عطار تنها در این نیست که وی از واژه های 
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اساطیری برای بیان اغراض عرفانی بهره جسته است، بلكه هنر و ابتكار دیگر شاعر در آن 
بوده است که واژه ها و اصطالحات اساطیری که وی در مفهوم عرفانی به کار گرفته است 
در خود متن توضیح و تفسیر، و به خواننده القاء می شود و این چیزی نیست مگر ایجاِز 
در حِد اعجاِز شاعر، که توانسته است با مهارتی که درخود سراغ دارد مفاهیم و دقائق بلند 
عرفانی را در به وام گیری از واژه های کوتاه، اما ژرف اساطیری، شفاف و آشكارا بیان نماید 
و با این روش خود، پیوند محكمی میان حماسه و عرفان برقرار نماید. باری در واپسین 
و کالم باید اعتراف نمود که عطار با این شیوه ی ماهرانه ی خود در الهی نامه، نخست سبب  عرفان  قلم رو  در  آن ها  استخدام  یعنی  شاه نامه؛  اساطیری  مفاهیم  حوزه ی  گسترش 
ُددیگر در عصری که توجه به شاه نامه کم کم رو به وادی فراموشی بود، وی با به کارگیری 
مضامین شاه نامه در الهی نامه اش، سبب توجه دیگر باره مردم به شاه نامه و سراینده ی 

بزرگ آن شد.
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امیرکبیر. 

دوم،  اشارات داستانی، چاپ  و  اساطیر  فرهنگ   .)1375( یاحقی، محمدجعفر.   -13
تهران: انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسالمی ایران.

14- یوسفی، غالمحسین. )1370(. چشمه ی روشن، چاپ سوم، تهران: انتشارات علمی.
15- ماسه، هانري. )1375(. فردوسي و حماسه ی ملي، ترجمه دکتر مهدي روشن ضمیر، 

چاپ دوم، تبریز: انتشارات دانش گاه تبریز.
16- مسكوب، شاهرخ. )1352(. سوگ سیاوش در مرگ و رستاخیز، چاپ سوم، تهران: 

انتشارات خوارزمي.
17- هانزن، هاینریش. )1374(. شاه نامه فردوسی)ساختار و قالب(، چاپ اول، تهران: 

نشر و پژوهش فرزان روز.
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