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Abstract  

      An epic is a folkloric exaggerated depiction of the battle of real, 

historical or imaginary heroes and heroines along with their romantic 

adventures. Many of the traits and actions of the hero in an epic are rooted 

in the heroic traditions of ancient Iran, mythological ideas and the system 

of nobility and chivalry. In this regard, Shahnameh has played a great role. 

This study aims to identify the characteristics of the heros of folk tales in 

comparison with the hero of Shahnameh in terms of birth pattern and the 

corresponding issues, military and political actions, and the characteristics 

of modesty and chivalry. The results of the research show that the heroes 

in the popular literature have a lot in common with the heroes in national 

epics in terms of the pattern of birth, quality of upbringing and education, 

warlike character, use of fine tricks and adhering to the requirements of 

chivalry ethics. Due to his popular origin, however, a folk hero acts more 

freely and independently than the hero of Shahnameh in political actions 

and the type of dealing with the institution of power. 
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 چکيده

قهرمانان واقعی، تاریخی یا خيالی  آميز پهلوانان واست که نبرد اغراق عامّههای ههای پهلوانی یکی از انواع قصّهقصّ

های پهلوان کنش کشقد  بیقياری از خصا ، اتاو ورا به همراه ماجراهای عياری و عاشقاان  آنها به تصقویر می

های اساطيری و نظام عياری و جوانمردی ریشه دارد  در این های پهلوانی ایران باسقاان، اندیشهتها در سقنّهقصّق 

تر و های او از همه برجیاهو کنش عامّهی در الگوبخشقی به شقخصقيت پهلوان اد  ناش شقاهنام  رردوسق ،ميان

 اند  با شاهنامه داشاه عامّهسازی پهلوان اد  ها سعی در همیانهای که راویان قصّبه گونه ،تر استنمایان

را در مااییه با پهلوان شاهنامه از نظر الگوی  عامّههای ههای پهلوان قصّق این پژوهش بر آن اسقت تا ویژگی

های سقلششقورانه و سياسی، و خصا  عياری و جوانمردی شناسایی نماید  های مربوط به آن، کنشمایهد و بنتولّ

د، کيتيت بالندگی و تربيت، خصققا  جنگاوری و در الگوی تولّ عامّهدهقد پهلوان اد  ناقای  پژوهش نشققان می

ش، ای مشارکاو رراوانی دارد؛ ولی بنا به خاساگاه مردمیو اخلاق جوانمردی با پهلوان حماس  ملّپایبندی به الزاما

 کند تر از پهلوان شاهنامه عمل میتر و میاالهای سياسی و نوع برخورد با نهاد قدرو، آزادانهدر کنش

 

  تطبيای مطالعاو شاهنامه، پهلوان، ،عامّه هایهقصّکليدی: های واژه
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 مهمادّ -0

 بيان میأله و اهداف پژوهش -0-0

 يسند تاریخي و تقریر وجدان ملّ  ةبه منزل عامّهادبيات  ،عاّمههای فرهنگ از ميان شاخه

دون ها را بتاست. ماكسيم گوركي شناخت تاریخ ملّ شایان توجه ، بسيارجوامع بشری

 (. 08: 0804سيپک، داند )ناپذیر ميشناخت ادبيات فولکلور امکان

-ایترین، تودهاست كه به مثابة كهن عاّمههای ادبيات یکي از شاخه عاّمههای هقصّ

گي شود. سادشفاهي جهان محسوب مي های ادبياتترین بخشترین و رایجترین، اصيل

، ردازیپگرایي و خيالتلفيق واقع اب و شيرین،ای جذّگونهزبان، بيانِ موضوعات مردمي به

دروني و آمال فروخفته و فروكوبيدة آدمي از جمله دلایل گستردگي و توجه به تمنيات 

را سرچشمة اصلي بسياری  عامّههای همحجوب قصّ محمّدجعفر هاست. هجاودانگي قصّ

از شاهکارهای ادب رسمي و منبعي فياض در باب زندگي اجتماعي مردم و آداب، عادات، 

ها و دادن دربارة آداب و رسوم دستهتوضيح ویزعم داند. بهرسوم و سنن ایشان مي

مانند عياران و جوانمردان و دزدان و طراران( گوناگون محبوب و منفور اجتماع ) هایفرقه

با مطالعة  ،در واقع (.051-86: 0801های عاميانه است )محجوب، از منافع خواندن داستان

تقادات مورد علاقة تودة ها و باورها و اعتوان به ارزشاز یک سو مي عامّههای داستان

ل ها را بر خيبرد و از سوی دیگر چرایي و چگونگي تأثيرگذاری این داستانمردم پي

 شمار خوانندگانش تبيين و تحليل كرد. بي

ی بندميرصادقي در طبقهجمال است.  عامّههای هیکي از انواع قصّ های پهلوانيهقصّ

پهلوانان را در كنار اسطوره، حکایت اخلاقي، افسانة های ، افسانهعامّههای هخود از قصّ

ها نبرد ین نوع از افسانه(. ا25: 0816ميرصادقي، ) دهدتمثيلي و افسانة پریان قرار مي

آميز پهلوانان و قهرمانان واقعي، تاریخي یا خيالي را به همراه ماجراهای عياری و اغراق

 نبرد در ميدان نيکي، مایة سرافرازی روح قوميكشند. پهلوان با عاشقانة آنها به تصویر مي
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ت را در درازنای تاریخ های یک ملّ، اندیشهي داستانهای او در سير كلّشود و كنشمي

  سازد.م و متبلور ميمتجسّ

 دی دخيل هستندل شخصيت پهلوان عوامل متعدّو تحوّ  عامّههای هگيری قصّدر شکل

های كهن و برخي رویدادهای تاریخي پيش از اسلام اسطورهای از آنها عبارتند از: كه پاره

ها و نقش آنان در گوسان در ایران، مبارزات مردمي و ایستادگي در مقابل مهاجمان،

ل های عصر ساساني، شاهنامة فردوسي، تحوّ نامههای پهلواني، خدایهای داستانروایت

ری متفاوت راویان، دخل و نگها و نهادهای قدرت و ثروت، جهاننظام عياری، دولت

: 0801؛ محجوب، 052: 0814، : مسکوب.ف كاتبان، و ذوق و سليقة مردم )ر.کتصرّ 

 (.12: 0811ری و همکاران، ؛ تشکّ 255-220: 0800جامي، ؛ مؤذن158-116

تر تر و اثرگذارتردید از ميان عوامل مذكور نقش شاهنامة فردوسي از همه برجستهبي

گونه كه در همانای است. های اسطورهیک طرف حاوی اندیشه بوده است. شاهنامه از

ضمناً افسانه با  .دارند جهي روایيها نيز وافسانه ؛شودروایت مي يموضوع ،اسطوره

 ةتقابل خير و شر به منزل .سازدحضور اسطوره را فراهم مي ةزمين ،ساختار روایي خود

 ،سهراب ،كوه قاف ،پری دیو، جن، اژدها،همچنين حضور  ؛هابسياری از افسانه ةمایدرون

 . داردآنها ای ساخت اسطورهاز ژرفحکایت  این آثار، در و... رستم

ت نقالي دليل دیگر برای حفظ سنن پهلواني علاقة مردم ایران به شاهنامه؛ بویژه سنّ

؛ بویژه الگوی عاّمهلوان ادب های پهبوده است. از این رو خصال و كنش عاّمهدر ادب 

دی او به مواضع سياسي، و پایبن  ،های سلحشورانه، كنشكيفيت بالندگي و تربيت ،تولّد

 ر از شاهنامه است.الزامات اخلاق جوانمردی متأثّ

، شناسایي خصال و عاّمههای ههای محتوایي قصّر در درک ارزشاز جمله عوامل مؤثّ

 هآثار، ناشناخته ماندبه دليل حجم گستردة این  ،های پهلوان است كه شوربختانهكنش

نامه و نامه، حمزههمچون سمک عيار، داراب ،عامّههای بلند منثور است. برخلاف حماسه
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ر د عامّههای كوتاه شفاهي هاند؛ قصّو تدوین شده ها پيش به كتابت درآمده... كه قرن

ت صوراند و بعضي از آنها هنوز نيز به ال در سدة اخير مکتوب شدهروندی پویا و سيّ 

 تعي شد سنّ توان مدّمي ،جهتهمينشفاهي در بين اقوام گوناگون ایراني رواج دارند. به

 ،یگرد ها استمرار یافته است. به عبارتهپهلواني و عياری و جوانمردی از طریق این قصّ

های هبودن فرهنگ پهلواني و جوانمردی در روزگار ما مرهون و مدیون همين قصّ زنده

و پژوهش در خصوص كيفيت بازتاب آیين جستجو يت این امر اهمّ ست.كوتاه شفاهي ا

 نماید. ها را دوچندان ميهپهلواني و جوانمردی در این قصّ

ي و ادب هدف پژوهش حاضر این است كه وجوه اشتراک و افتراق پهلوان حماسة ملّ 

نمایان سازد  ها راههای حماسي، پهلواني و جوانمردی قصّرا شناسایي نماید و جلوه عاّمه

روز و ب عامّهگيری پهلوان ادب و به این پرسش پاسخ دهد كه شاهنامة فردوسي در شکل

تواند پرتو روشني در روند های او چه نقشي داشته است. موضوعي كه ميخصال و كنش

های هها و قصّهای پهلواني، تنها افسانههبيفکند. مقصود از قصّ عامّههای هپژوهشي قصّ

 های بلند )رمانس(. است، نه داستان مّهعاكوتاه 

ا هشناختي است كه برای تبيين ارزشروش تحقيق این مقاله، بررسي موردی و گونه

فته است. از مجموعة نوزده صورت پذیر عامّههای هاین دسته از قصّ های خاصّو ویژگي

رضا  یشيان واشرف دروعلي )گردآوری شدة« های مردم ایرانفرهنگ افسانه»جلدی 

زاده( كه شامل دو د قاسممحمّ آوری شدة)جمع« های ایرانيافسانه»خندان( و جلد پنجم 

ة پهلواني شناسایي و تحليل شده كه باشد، چهل و یک قصّه ميهزار و هفتاد و سه قصّ

های پهلواني، در هدر واقع جامعة آماری پژوهش را سامان داده است. معيار انتخاب قصّ

، قهرماني و محتوای عياری است، و ه از زمينة حماسي، پهلوانيقصّ ابتدا برخورداری

توان ای كه ميهای پهلواني و عياری در رفتار قهرمان؛ به گونهبودن كنشسپس برجسته

 برشمرد. « پهلواني عيار»او را 

 



 033 شاهنامه از عامه هایاریانه قهرمانان تأثيرپذیری

 

 

 

 پيشين  تشايق 0-5

دربارة دی يت موضوع، طي چند دهة اخير تحقيقات درازدامن و متعدّبا توجه به اهمّ

 ،و شاهنامه انجام شده است كه نيازی به برشمردن آنها نيست. با این حال عامّههای هقصّ

از  عامّهتأثيرپذیری ادبيات قهرماني های صورت گرفته در خصوص عمده پژوهش

های هتي بوده است، نه قصّهای بلند سنّشاهنامه فردوسي، حول مقایسة شاهنامه با داستان

اهتمام حسن  د خود، كه بهدجعفر محجوب در مقالات متعدّبرای نمونه محمّ. عامّهكوتاه 

ای از وجوه ( گردآوری شده است؛ پاره0802) «ادبيات عاميانه ایراني»ذوالفقاری در كتاب 

نامه و ...( و شاهنامه فردوسي تي فارسي )سمک عيار، حمزههای سنّ عياری را در داستان

 نشان داده است. 

 «تأثير شاهنامه فردوسي بر ادبيات عياری»ی و علي نوری در مقالة علي قبادحسين

 ، عناصر زباني ونظر شکل، ساختاراند اثرگذاری شاهنامة فردوسي را از ( كوشيده0806)

)سمک عيار،  های عياریبياني و تصویری، و هم از حيث محتوا و مضمون بر داستان

ررسي ب»م در مقالة مقدّ رپور و مهيار علویحسين كرد و اميرارسلان( نشان دهند. ميلاد جعف

( به دنبال 0811« )تطبيقي عناصر آیيني و جنگاوری در شاهنامه و سمک عيار

ای جنگ و اثرپذیری ساختن شباهت ساختاری سمک عيار در زمينة عناصر سازهشکارآ

  .روشن این اثر از شاهنامه هستند

انة عامي-ی داستاني منظومة پهلوانيهامایهبرخي نکات و بن»سجاد آیدنلو در مقالة 

 نقالي-های این اثر پهلوانيای نکات و موضوع( ضمن برشمردن پاره0812« )قبانامهزرین

 هعصر صفوی، چگونگي الگوگيری این داستان را از دیگر متون كهن حماسي مانند شاهنام

« شاهنامهمشابهات حماسة ارمني دلاوران ساسون و »نشان داده است. همو در مقالة 

ترین مشابهات و مشتركات حماسة ارمنيان با شاهنامه را از قبيل: اسب مهم ،(0818)

رزی، ومخصوص پهلوان، بازوبند محافظ، بسيارخواری پهلوان، پيشگامي دختر در عشق
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استخراج و به ترتيب  افزار ویژة پهلوان و ...خودكشي همسر بعد از مرگ شوهر، رزم

 بندی و تحليل كرده است. ها را طبقهمایهو بنالفبایي عنوان مضامين 

های پهلواني افسانه»هادر باقری در كتاب  چهار جلدی آقای حسن ذوالفقاری و ب

( به بازشناسي، معرفي و تجزیه و تحليل شصت افسانة پهلواني منظوم و 0811« )ایران

این  لبررسي سير تطور و تحوّ  ،اند. هدف نویسندگانمنثور فارسي تا عهد قاجار پرداخته

های پهلواني دادن جایگاه هنری افسانهنوع ادبي در بستر تاریخي و اجتماعي و نشان

-فسانها»ها را ذیل دو گروه كلي وسي است. نویسندگان افسانهدفارسي بعد از شاهنامة فر

ند اند و معتقدقرار داده« های پهلواني با منشأ دینيافسانه»و « های پهلواني با منشأ ملّي

از  رل در زبان و محتوا و شگردهای داستاني به طور مستقيم متأثّهای گروه اوّافسانه

 شاهنامه هستند. 

ي نویسندگان به معرف ،های پهلواني ایرانيبویژه كتاب افسانه ،های مذكوردر پژوهش

؛ اندرداختهشاهنامه پهای بلند پهلواني منظوم و منثور، و كيفيت تأثيرپذیری آنها از افسانه

 كنون مورد وهش حاضر پيکرة پژوهش و جامعة آماری متوني است كه تاژحال آنکه در پ

گران واقع نشده است و مقالة حاضر نخستين گام در واكاوی عنایت و تحقيق پژوهش

بودن مقاله حکایت « بدیع»و « اصالت»آید. امری كه از این متون از این منظر به شمار مي

 د.كنمي

به شناخت  انجام شده عامّههای كوتاه ههایي كه دربارة قصّدر ایران غالب پژوهش

های خاص، محورهایي همچون خاستگاه، چگونگي پراكندگي، معنا و پيام، ویژگي

های جدید، اهداف و انواع آنها معطوف بوده است چگونگي دگرگوني و پيدایش روایت

توان به ها و مقالات مرتبط با مقالة حاضر ميباز محدود كتا (.0: 0801: خدیش، .)ر.ک

 (Ulrich Marzolph) ( نوشتة اولریش مارزلف0816« )های ایرانيهبندی قصّطبقه»كتاب 

ها همایهای ایراني انجام داده است؛ بنهاشاره كرد. ایشان در ادامة فهرستي كه از انواع قصّ 

توالي منظم آورده است. نسرین بندی بدون و شواهد مربوط به هر تيپ را در طبقه
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ان در د قهرمبندی انواع خویشکاری تولّطبقه»در مقالة ریم حسيني ممتاز و مشکيبایي

بندی انواع ( به طبقه0812« )های پریانههای عاميانه و قصّها، داستانها، افسانهاسطوره

های پریان هو قصّ های عاميانهها، داستانها، افسانهاسطورهد قهرمان در خویشکاری تولّ

ار، به باند. نگارندگان با توجه به خلأ پژوهشي پيرامون موضوع، برای نخستينپرداخته

 ند. او شاهنامه را مقایسه نموده عاّمههای پهلواني ههای قصّصورتي الگومند خصال و كنش

 

 بشث  -5

 و شاهنامه عامّههای هقصّدر های پهلوان ماایی  خصا  و کنش -5-0

 های مربوط به آن مایهد پهلوان و بنالگوی تولّ -5-0-0

ليه های اوّها و آیيندانست كه از اسطوره ایهای شفاهيرا باید روایت عاّمههای هقصّ

گونه (. در این065: 0815؛ هدایت، 0810 :011، (Propp) : پراپ.اند )ر.کبرخاسته

های او بر حوادث قهرمان واجد شخصيتي محوری است كه خصال و كنش ،هاروایت

، هد اوست. علاوه بر قصّهای قهرمان تولّداستاني تأثيری چشمگير دارد. یکي از ویژگي

ای شاخص دارد كه گاهي اوقات خدا یا بركشيدة قهرمان در اسطوره و حماسه نيز چهره

 خدایان است؛ گاهي نيز حاصل پيوند یکي از ایزدان و ایزدبانوان یا شاه و ملکه است. 

ها با وجود تفاوت در جزئيات دارای ساختاری است كه اسطوره آنبر  (Jung) یونگ

ارة های مشابهي دربما همواره داستان»ر هستند و الگویي جهاني دارند. دیگبسيار شبيه هم

شنویم و شواهدی كه حکایت از نيروی فوق بشری ا مبهم قهرمان ميآسا امّ د معجزهتولّ

شدن، مبارزة پيروزمندانه عليه نيروهای رشد سریع، در قدرت گرفتن و والا زودرس،

ه به ای كگرفتار غرورشدن و افول زودهنگام بر اثر خيانت یا فداكاری قهرمانانه اهریمني،

 .(068: 0810)یونگ، « مرگ وی انجاميده، دارند
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زندگي او از  ای است واسطوره ای خصالپاره دارای، فردوسي ةشاهنامدر  پهلوان

. ستا رات آسمانير از مقدّو متأثّ الگویيكهن هایمایهبا بن همراه، انگيزهمان آغاز شگفت

های برخي پهلوانان های دلاوری از ویژگيمندی از نشانهبهره، زیبایي ظاهری ،زادن متمایز

ه ككند . رودابه از همان دورة آبستني احساس مياست سهراب یا شاهنامه همچون رستم

ي جویبه دليل درشتي طفل، زال از سيمرغ چارههمچنين عادی در شکم دارد. كودكي غير

ند و شکافكنند؛ پهلویش را ميكند. به دستور سيمرغ، رودابه را با شراب مست ميمي

آید به اندازة كودک آورند. وقتي رستم به دنيا ميكودک را از پهلوی مادر بيرون مي

 ساله است.یک

 بههد چون گوی شهههيرفشیکي بچههه 

 شهههگفهت انهدرو مهانهده بد مرد و زن

 

 بههه بههالهها بههلههنههد و بههه دیههدار گههش 

 تههنكههه نشههههنههيههد كههس بههچههه پههيههل

 (261/ 0: 0866)فردوسي،                    

ه شود، ببازگرفته مي شيردهند و چون از هنگام شيرخوارگي ده دایه به او شير مي

 دد واجهنگام تولّ  نيز رستم سهراب فرزند(. 211/ 0خورد )همان:اندازة پنج مرد غذا مي

   :است يخصایصچنين 

 شهههاهدخت ر ببگذشهههت  هما هنه چو

 اسههههت رسهههتمي گو پيلتن و گفتته

 چو خندان شهههد و چهره شهههاداب كرد

 

 همهها تههابههنههدهچههو  كههودک آمههدیههکههي  

 اسههت گر سههام شههير اسههت و گر نيرمو 

 سهههههههراب كههردورا نههام تهههههمههيههنههه 

 (2/025: 0861)فردوسي،                     

ر دای را اسطوره ةمایبن ي، ایناز حماسة ملّتقليد به  نيز عامّههای هقصّ پردازندگان

هر روز به اندازة دو روز و در »، قهرمان «سليم پهلوان»در قّصة  .دانها تکرار كردههقصّ

 همين طور پسره اگر وزیر با خودش فکر كرد .شدبه قدر یک ماه بزرگ مي یک هفته

ه: زاد)قاسم« گيردمي دستش از مملکت را اختيار یلي و شودمي زود خيلي برود، جلو

مغول »(؛ 040 )همان:« یادگار»(؛ 004: )همان« بچة پهلوان.: »؛ همچنين ر.ک18: 0815

 (.01/62)همان: « سه افسانه»؛ (04/61: 0810درویشيان و خندان، « )دختر
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 جوزف كمپبلي از نژاد شاهان، بزرگان و نامداران هستند. قهرمانان حماسة ملّ

(Joseph Campbell)او » داند.، دليل انتساب قهرمان به پادشاه را در نسبت او با خدا مي

پسر پادشاه است، فقط باید خود را بشناسد و قدرتي را كه حق اوست به درستي در 

مپبل، )ك« تواند داشته باشدمعناها ميآموزد این لقب چه پسر خدا است كه مي دست گيرد،

0801 :41 .) 

رستم از نژاد گرشاسب است. نسب گودرز و گيو به شاهان اشکاني  ،در شاهنامه

رساند. در اميرارسلان ، قهرمان نسب خود را به رستم ميرسد. در اسکندرنامة منثورمي

: .پطرس شاه فرنگي )ر.کلقا فرزند ، اميرارسلان فرزند ملکشاه رومي است و فرخنامدار

ق به ، متعلّعامّههای هقصّ انپهلوانغالب  این، وجود (. با28 :0814، ذوالفقاری و باقری

ا ا بر اناعتبارشگونه قهرمانان اقشار فرودست جامعه هستند و تباری مردمي دارند؛ این

برای  .دنورآبه دست مي مردانهجوان/های انسانيو كنشداری و صفات تکيه بر مردم

دختر »(، 2/811)درویشيان و خندان، « سرشپيرمرد خاركن و چهل پ: ».نمونه: نک

« شکارچي»(، 6/810« )خانمریحان»(، 5/425« )درخت سيب»، (5/08همان: « )كشابریشم

« مریم زناری»(، 222-201/ 00« )كچل و خان»(، 510 -518/ 1« )فيروز» (، 408-406/ 0)

، (01/611« )پهلوان حمزه» ، (61/ 01« )پهلوان»(، 822-801/ 06)تنه ، یک( 651/ 08)

  (.008)همان: « بچة پهلوان»(، 10زاده، )قاسم« سليم پهلوان»(، 00/020« )جبار»

شاهزاده هستند. این موضوع علاوه بر تأثيرپذیری از ها هتعدادی از قهرمانان قصّ ،هالبتّ

ر از گفتمان قدرت، نفوذ ایدئولوژی طبقاتي یا الگوی جامعة تواند متأثّمي ،روایات شاهنامه

: .)برای نمونه ر.ک و یا دستکاری راویان باشد عاّمهطبقاتي در ميان بخشي از روایات 

(، 8/861، )همان: «چهل گيسو»(، 0/241، )درویشيان و خندان «اميرزاده و عرب جنگي»

 (،0/000) «و دختر سلطان یمن شاهزاده فارس»(، 0/55) «اسماعيل و عرب زنگيشاه»

ملک جمشيد و »(، 04/51) «مغول دختر» (،414-1/401« )نازفلک» (،0/501« )شيرزاد»
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 «خداداد»(، 60/ 06« )هرمز»(، 446-05/481) «آفریننوش»(، 248-04/285« )چهل گيسو

 «نيمه كون» (،225-01/220) «شوقات شکاربان»(، 01/60« )سه افسانه»(، 00/841)

« یادگار»، (18)همان: « سليم پهلوان»(، 10زاده، )قاسم« بهرام و بهمن» (،01/511-500)

 (.040)همان: 

 است. در عامّهو ادب  يملّ ر و مشترک حماسةمکرّهای مایهنباز  «پيشگویي»پدیدة 

ه بود كه آینده را پيشگویي كند ، زئوس به تيرزیاس این قدرت را داداساطير یونان

-انگشایي داستبيني شگردی عام در گرهپيش ،(. اصولا225ً: 0801و همکاران، ذوالفقاری )

از  یافتنآگاهيها (. از جملة این پيشگویي551 :0808ي، سرامهای حماسي است )

صر العادة قهرمان به مثابه عند خارقتولّ ،است. به باور پراپ داز تولّ  قهرمان قبل سرنوشت

: 0860، ربارة سرنوشت او همراه است )پراپگویي دمهم داستاني معمولاً با یک پيش

010 .) 

 است. بوده مشخص زال و رودابهرستم قبل از ازدواج  خجستگي ،يدر حماسة ملّ

د پسری پهلوان از آنها پيشگویي شده در جنيدنامه، سرنوشت نيک اسد و كنيزک و تولّ 

پادشاه  او را به ةسرنوشت و آیندآفرین، آمدن نوشنامه، عابد با به دنياآفریناست. در نوش

برجستگي  های پهلواني نيزه(. در قص20ّ-21: 0814: ذوالفقاری و باقری، .گوید )ر.کمي

 شود. هایي بيان ميگویيپهلوان از رهگذر چنين پيش

 به را قدرت مرگ، از قبل روز سه شاه،بهرام نام به پادشاهي ،«یادگار» داستان در

 پسری شاهبهرام زن دید خواب در» وزیر ميردمي كه شبي اامّ كند؛مي واگذار وزیرش

« يردگمي ش راآید و تاج و تختمي او گجن به شد، پانزده ساله پسره این زاید. وقتيمي

گار سابق؛ یعني یادبردن فرزند پادشاه بينبرای از شاه جدیدتدبيرهای  .(041زاده، قاسم)

 «خانمریحان»ة د. در قصّگيرمي اورا از تاج و تخت  «اصلان» افتد وتقدیر نمي موافق

بارد و این آتش بيند كه از دهان ریحان، عروس او آتش مياسدشاه شبي در خواب مي

ند. كزنان تمام بارگاهش را به تلي از خاكستر بدل ميمانند رعد و برق، شتابان و نعره
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یران خواهد كرد )درویشيان است كه نوة او، تاج و تختش را و پيشگویي منجمين چنين

-در این دو افسانه پيشگویي سرنوشت، كودک را به سمت (.6/811: 0810و خندان، 

  دهد.اندازهای اساطيری سوق ميوسویي مطابق چشم

ي گونه پيشگویبودن فرزند خاركن را اینهمتاپير رهگذری بي« تنهیک»در روایت 

شود ای ميتنه، جوان برومند و یکتوستمرد، فرزندی كه در شکم همسر ای »كند: مي

(. پيشگویي گاه باعث نجات جان 06/801: )همان «كه همتایي برایش پيدا نخواهد شد

كمک قهرمان با انداختن رمل، « اسماعيل و عرب زنگيشاه» در روایت شود.قهرمان مي

-0/50همان: ) سازد( آگاه مياسماعيلقصد اصلان پاشا )پدر شاهاسماعيل را از سوء شاه

51.)  

 

 رویی خو  5-0-5

اوه عل . این خصلتاست ظاهری زیبایي از مندیبهره پهلواني لوازم و هاویژگي یکي از

در  اعمال قهرمان» . از نظر كمپبلثير چشمگيری داردأت ،د در طول زندگي پهلوانبر تولّ 

د سير خو لاش، متناسب با عمقي است كه قهرمان در بخش اوّدومين بخش چرخة فردی

آیند؛ برای همين هم زیبایي پيموده است. پسران همسر صدف شکل از سطح حيواني مي

(. در شاهنامه، سام رستم را 826: 0801ل، ب)كمپ« شان بيش از حد معمول استفيزیکي

 رویي ستوده است:به خوب

 رویي و این قههد و یههالبههدیهن خوب

 

 بههه گهيهتهي نههدارد كههس این را همههال 

 (218/ 0: 0866)فردوسي،                   

ده زای است كه همه را حيرتبه گونه ،رستم از نزدسياوش بعد از بازگشت زیبایي 

-كند. این زیبایي در كنار منش پهلواني باعث شيفتگي سودابه به سياوش و دیگر كنشمي

-رمانس(. این ویژگي در قهرمانان  211/ 2: 0861: فردوسي، .شود ) ر.کهای داستاني مي

همای »نامة طرسوسي بسيار زیباست. شود. داراب در دارابهای فارسي نيز دیده مي
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(. خورشيدشاه نيز در سمک عيار 00: 0814طرسوسي، « )رویكودكي دید به غایت خوب

 (.0/6: 0862: ارجاني، .ر.ک) به زیبایي توصيف شده است

مادر قهرمان « هرمز»ة قصّ  نيز قابل توجه است. در عامّههای هرویي پهلوان قصّخوب

؛ 62/ 06درویشيان و خندان، « )به قشنگي او نوزادی دیده نشده بود»زاید كه كودكي مي

-(. این زیبایي در داستان002/ 0« ) شاهزاده فارس و دختر سلطان یمن: » .همچنين ر.ک

را  قهرمان، «وزیر سياه»ة راوی قصّ تغزلي برجستگي بيشتری دارد.-های با زمينة پهلواني

 : كندگونه توصيف مياین

داشت به  یبود به اسم وزیر سياه و دختر پهلوانيهای قدیم در اصفهان در زمان»

 .شديدا نميپ اش، لنگهگذاشتندتمام دنيا را زیر پا مي بود و اگر آیتي كه لعبت واسم ملک 

 .تر داده بودهمه را خدا به این دخ رنگي لازم بود، هرچه برای خوشگلي و خوش آب و

 «باید چارچنگولي مواظبش باشد دید پهلوان ،قشنگي ملک كه به دهن مردم افتاد آوازة

درویشيان كش )دختر ابریشم»(، 061)همان: « امير اصلان.: »؛ همچنين ر.ک241 زاده،)قاسم

 .(0/002و خندان، 

 

 مراحل رشد  5-0-3

و از همان ابتدا به ا است.بسياری از صفات پهلواني وارث پهلوان  ي،ملّ ةحماسدر 

گونه وصف شده دوران كودكي سهراب در شاهنامه این .و قهرماني تمایل دارد جنگاوری

 است:

 سال بود یک وهمچ ،شهد هماه یک چو

 گرفتدان يمسههاز  ،شههد هسههال چو سههه

 ان زمين كس نبودز ،دشهه هالچو ده سهه

 

 بههرش چههون بههر رسههههتههم زال بههود 

 تههير و چوگههان گرفههتدل بههه پهنهجهم 

 كههه یههارسههههت بهها او نههبههرد آزمههود

 (025/ 2:  0861)فردوسي،                    
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 :گيردصورت مي سطحدر دو  ،های زندگيآموزش پهلوان در نخستين سال دورة

ی بعد فراگير ةو در مرحلسلوک با بزرگان  ةاخلاق و نحو، موختن علمآیعني  آموزی؛ادب

نيز به همين شکل مراحل مشابهي را از  عاّمههای هپهلوان قصّ .اصول نبرد و كار با سلاح

ای كه العاده دارد؛ به گونهآور و خارقشدن او وجهي شگفترشد و بزرگ .درانگذسر مي

 سالان و دیگر پهلوانان را توان رویارویي باشود و همسان یلي نيرومند ميدر كودكي به

-شتيك ي ادب درس و اصول نبرد را از تيراندازی، شمشيرزني،او نيست. تحت نظر مربّ

ر كردن پهلوان را ب، تاجر مسئوليت بزرگ«امير اصلان»ة در قصّ گيرد.گيری و ... فرامي

 گيرد: عهده مي

هر  و یک ماه ةهر روز به انداز .آدم نداشت ةولي این پسره انگار هيچ شباهتي به بچ»

تاجر فرستادش مکتب و  ،وقتي از آب و گل درآمد .شدیک سال بزرگ مي ةبه انداز ماه

ها مدیگر معلّ ،تن به كار داد و همه چيز را خوب یاد گرفت و وقتي نوجوان شد مهپسره 

 تشزد و در دهر روز از شهر بيرون ميان اميراصل ...دنچيزی نداشتند كه به او بياموز

خيلي زود در این كارها سرآمد شد و  آموخت.مي مشيرزنيسواركاری و تيراندازی و ش

 سواری بایستد و نه هيچروی او هتوانست روبپهلواني مينه روزی رسيد كه در شهر 

 دهنافتاد به اش م و آوازههای بزرگ شهر را به زمين زد و اسپهلوان .جلودارش بود

)همان: « بچة پهلوان»(، 18)همان: « سليم پهلوان.: »؛ همچنين ر.ک011زاده، )قاسم «مردم

« تنهیک» (،04/61درویشيان و خندان، « )مغول دختر»(، 040)همان: « یادگار»(، 004

 (.01/62« )سه افسانه» (،06/801)

های شاهنامه جواني ابزار غالباً جوان هستند. در داستان عامّههای هقهرمانان قصّ

اند. در سمک عيار، خورشيدشاه سالبيشتر كهنا پهلوانان پهلواني و مایة شکوه است؛ امّ 

ها هبا توجه به تأثيرپذیری قصّ(. 1-6/ 0: 0862ارجاني، ) روز پهلواناني جوان هستندو فرخ
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-ها امری طبيعي و پذیرفتني است. در پژوهشهبودن قهرمان این قصّاز آیين عياری، جوان

؛ 011: 0802پاریزی، باستاني :.)رک بودن عياران اشاره شده استهای تاریخي نيز به جوان

 آمده است:« یادگار»ة در قصّ (. 011: 0812پور، كرمي

دهن  هي به هم زد كه همه انگشت بپالو كول سالگي رسيد چنان یا پانزدهبه  پسره»

(. قهرمان 040زاده، )قاسم «شودب اوشد حریف و در پهلواني هم كسي پيدا نمي ندماند

گ هنسرو دیگر هيچ پهلواني در شهر  شد كه یلي هنوز نوجوان بود»نيز « خداداد»ة قصّ

هم  هركس .شودبپيدایش  او پر دم دل نداشت يجلودارش نبود و هيچ شمشير به دست

 (. 006)همان:  «شدميپشيمان  اشزود از كرده ،آمدو ميافتاد باد به سرش مي

 شودآزار مواجه ميمردمشيرزاد در حالي كه كودک است وقتي با پهلواني زورگو و 

شيرزاد با یک تکان یکي از بازوهای او را از بدن جدا كرد و پيش » رساند.او را به قتل مي

ی اكه حریف بتواند فریاد بزند، دومين بازو نيز از بدن جدا شد و هر یک به گوشه از این

شيان ، دروی«شيرزاد)»يز مردم به آسمان رسيد آمپرتاب شد. صدای هلهله و غوغای تحسين

-401/ 1« )نازفلک» (،406-0/408: همان« )شکارچي.: »؛ همچنين ر.ک0/515و خندان، 

-نوش» ، (248-285/ 04« )ملک جمشيد و چهل گيسو»(، 04/61) «مغول دختر»(،  414

 (. 446-05/481« )آفرین

 پهلوانانهای ظاهری ، استفاده از ویژگيعاّمههای قهرماني های داستانمایهاز بنیکي 

ها و حوادث داستاني این اثر حماسي است. شاهنامه؛ بویژه رستم و تلميح به شخصيت

ود. شها ميهای باعث برجستگي پشتوانة فرهنگي و تاریخي قصّمایهوجود چنين بن

مه را كه ه قدرتي داشت» علاوه بر زیبایي چنان دش،موقع تولّ« بچة پهلوان»ة قهرمان قصّ

 (.005-004زاده، )قاسم «انداختبه یاد رستم مي
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 العادة جیمیزورمندی و توان خارق -5-0-0

العادة جسمي از دیگر خصوصيات پهلوان حماسي است. موسي زورمندی و توان خارق

نگار مسيحي نيروی رستم را صد و بيست برابر فيل دانسته است )نهچيری، تاریخ خورني

رود، متوجه از چاه افراسياب به توران مي (. رستم وقتي برای نجات بيژن015: 0808

شود كه اكوان دیو سنگي را در بيشة چين افکنده و افراسياب آن را با صد پيل حمل مي

 .داردا رستم با یک ضربه سنگ را از بالای چاه برميكرده و بر سر چاه نهاده است، امّ

 ز یهزدان زورآفرین زور خواسههههت

 بهيهنههداخههت بر بيشههههة شهههيرچين

 

 دسههت و برداشههت آن سههنگ راسههتبزد  

 بههلههرزیههد از آن سههههنههگ روی زمههيههن

 (8/800: 0810)فردوسي،                       

های روحي، قلبي و ذهني و در عين حال عياری مستلزم توانایياصولًا پهلواني و 

 که بایدنتواند چنامهارت عملي و جسمي است كه اگر وجود نداشته باشد عياری نمي

يان ابوحاند. عياران سخن گفتهتاریخي نيز از زورمندی پهلوانان/. در اسناد تحقق یابد

ای هآنان جوانان قوی هيکلي هستند كه سنگ» نویسد:شاطران بغداد مي ةتوحيدی دربار

 را گركلمات درشت یکدیبا های پرپشت دارند و كنند و سيبيلسنگين از زمين بلند مي

 «ت برخوردارندن حال از فضایل جوانمردی و فتوّعي در و دهندقرار مي  خطاب مورد

 (. 011: 0812پور، )به نقل از: كرمي

 گةرپيوستن به ج ةلياز شرایط اوّ های جسماني یکيهای بدني و ریاضتتمرینانجام 

های ن، تمریمأموران ابلاغ و انتقال پيامشاطران در مقام . در عصر صفوی است عياران بوده

 :نویسدمي (Chardin) نردشادادند. استقامت جسماني انجام مي فراواني در دوندگي و

ا ت بامداد از، در یک روز بایستبرای اثبات لياقت و شایستگي خود مي)شاطر(  او»

كاخ سلطنتي تا پای ميلي كه مشخص شده بود و فاصله این  از مرتبهان، دوازده شامگاه

ة را با خود به نشان از دوازده تيرکي و هر بار ی دویدمي، حدود یک و نيم فرسنگ بود دو

 (. 4/0562: 0814شاردن، « )آوردطي مسير مي
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ای برخوردار العادههای جسماني و زورمندی فوقنيز از توانایي عامّههای هپهلوان قصّ 

 های او عبارت است از:برخي از توانمندی است.

، «پهلوان حمزه»؛ 0/68، «اسماعيل و عرب زنگيشاه») بریدن بند طناب و زنجير (0

 (8 ؛(810-2/811، «پيرمرد خاركن و چهل پسرش)» كشيدن در قلعهبيرون (2 ؛(01/600

دادن كار چهل روزه هفت كارگر در یک روز، دستي با یکصد من وزن، انجامحمل چوب

 (4 ؛(046-4/045، «حسين كرد و فيروز)» های غذا به تنهایيكردن همة دیگجاجابه

-( بيرون5 ؛(0/56، «اسماعيل و عرب زنگيشاه») ار آهني با شمشيركردن حصخراب

با  (6 ؛(0/604، «شيرزاد)» پرتاب آن به طرف مردمكشيدن تنة درخت چنار از ریشه و 

 (1 ؛(1/410، «فلک ناز») كردننيمشمشير، گاوی را كشتن و آهني را به دو ةیک ضرب

كردن پاک (0 ؛(04/280، «گيس ملک جمشيد و چهل») كردن سيني فلزی با دستپاره

قطع درخت  (1 ؛(06/65، «هرمز)» آب كثيف استخر با بيل چهل مني در زماني اندک

كردن دست و پای پهلوان رقيب از بدن قطع (01 ؛(00/855، «خداداد)» شمشاد با شمشير

زاده، ، قاسم«عذارشيرویه و سيمين)»و زره كردن شمشير مچاله (00 ؛(0/515، «شيرزاد)»

؛ (1/401، «نازفلک)»شکار شير و فيل  (02 ؛(006-005، همان: «بچة پهلوان» ؛20-22

سه »؛ 06/61، «هرمز»؛ 22-20، «عذارشيرویه و سيمين)»كردن اسب وحشي رام (08

، «يشکارچ)» نبرد را از بالای اسب بلندكردن و بر زمين كوبيدن هم (04 ؛(66/ 01، «افسانه

كشيدن بيرون (05 ؛(5/10 ،زاده، قاسم«بهرام و بهمن»؛  10و  01/64، «سه افسانه»، 0/404

ی چاه با سر و حمل آن كردن تخت سنگ روت از ریشه و حمل آن بر دوش، بلنددرخ

، 510/ 01، «نيمه كون)»مين لوک مست و كوبيدن آنها بر زكردن دو تا قصر شاه، جدا

511 ،504).  
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 بیيارخواری پهلوان  -5-0-2

-عادی است. همانهای پهلواني، پهلوان انساني غيرمنظر پردازندگان و راویان داستاناز 

آورند؛ به طور طبيعي خوردن و آشاميدن افزار و دشمنانش شگفتگونه كه قد و قامت، رزم

ي رستم، گرشاسب، سان دیگران باشد. از نظر آیدنلو در حماسة ملّ تواند بهاو نيز نمي

در  اند. داراببانوگشسب و جهانگير به بسيارخواری و پرنوشي شهرهفرزندان رستم؛ 

 باره است. نامه شکمداراب

های تاریخي همچون خسروپرویز و اميرمسعود بيهقي كه دربارة برخي شخصيت

-اساطيری پرداخته شده است؛ داستان-مای آنها بر پایة الگوهای حماسيسرگذشت و سي

 «خرق عادت(. »0-6: 0801شان آمده است )آیدنلو، وشيهایي مبني بر بسيارخواری و پرن

توان های چهارگانة آثار حماسي است. مي( یکي از ویژگي01: 0812كدكني، شفيعي)

ني های پهلواهدر قصّ ر از ویژگي خرق عادت دانست.مایة بسيارخواری پهلوان را متأثّبن

لة ها به منزهای قصّدر پاره يی یکي از مشخصات قهرمان است و حتّرنيز بسيارخوا عاّمه

 شود. یکي از شروط ازدواج با شاهزاده محسوب مي

ها را اسماعيل یک دیگ غذا با تمام نان، شاه«اسماعيل و عرب زنگيشاه»در روایت 

ي سفرة غذا را نيز كند كه حتّدادن بسيارخواری خود، وانمود ميخورد و برای نشانمي

آشپز چند نفر را صدا زد »، «شيرزاد» ة (. در قصّ 0/68خورده است )درویشيان و خندان، 

های بزرگ را جلو شيرزاد گذاشتند. شيرزاد زانو به زمين زد و و به كمک آنها دیگ

ة (. در قصّ 0/511) «های گوشت و استخوان را از هم درید و نجویده قورت دادهتکّ

(. در 041-4/046غذای حسين كرد نيز صد دست كباب است )« و فيروز حسين كرد»

قهرمان در سه مرحله به ترتيب یک گوسفند چهار ساله، یک شتر و  « نيمه كون»ة قصّ

 (. 504 -01/508خورد )لگني پر از چِنگال را مي

 



 25 ة، شمار0010بهار ، سومبيیت و  سا  ،نامهکاوشرصلنام  علمی  001

 

  جنگاوری -5-0-1

ان حضور پهلو حماسي،های پهلواني در ادبيات حوادث داستان ةبرنداز جمله عوامل پيش 

يز انگحيرت و العادهخارق صحنة نبرددر شاهنامه قدرت پهلوانان در  .در ميدان نبرد است

نا به باست. كهن  اقوامای ر اسطورهنظام اجتماعي و تفکّ منبعث از چنين صفاتي  .است

كند و دو خود مي حدّقهرمان زندگي خود را نثار چيزی بيش از  ،عقيدة جوزف كمپبل

یکي كردار جسماني كه در آن قهرمان دست به اقدامي » دهد:نوع كردار را انجام مي

دهد و نوع دیگر كردار معنوی است زند یا زندگي كسي را نجات ميشجاعانه در نبرد مي

گيرد گسترة ماوراءالطبيعي زندگي معنوی انسان را تجربه كند و كه در آن قهرمان یاد مي

 .(01، 0811 ،)كمپبل« گرددسپس با پيامي باز مي

مجال تداوم و تکرار یافته  عامّههای ههای پهلواني در قصّداستان هایمایهای از بنپاره

 امّهعهای ههای رزم در قصّ ، با این تفاوت كه توصيف پهلوانان، لشکریان و صحنهاست

سيمای پهلوان  ،بر خلاف شاهنامه چندان زنده، گيرا و تأثيرگذار نيست. با این وجود

 رسد. تر به نظر ميتر و واقعيها در قياس با پهلوان حماسه ملموسهقصّ

 

 های نبردانگيزه -5-0-1-0

دوستي و دفاع از حس وطن عامّهها در شاهنامه و ادب گيری جنگترین انگيزة شکلمهم

زی، ستي، ظلمخواهي و انتقام از بدخواهاننمایي، غلبة خير بر شر، خونخاک، قدرتآب و 

ة مستمر و مستدام مایهای انساني است. كين دروندفع دشمن متجاوز و رواج آرمان

توزی پاكان از ناپاكان چندان مورد اعتماد ایرانيان باستان بوده است كين»شاهنامه است. 

ای هاند. نغمهآميختهها را با آهنگ درميتوزیياری از این كينهكه نوازندگان، داستان بس

 ،يسرام) «های موسيقي ایراني استترین سرودهكين سياوش و كين ایرج از بلندآوازه

0808، 651 .) 
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های ایرانيان و مایة اصلي جنگهای حماسي و درونخواهي از اركان داستانكين

ضحاک، منوچهر از سلم و تور، رستم از سودابه،  خواهي فریدون ازتورانيان است. كين

خواهي ایرانيان از دشمن متجاوز، ایستادگي خسرو از افراسياب بيانگر خصلت انتقامكي

-نيز رسم كين عاّمههای هدیدگان است. در قصّ در برابر ستمگران و صيانت از حق ستم

دن دشمن نيز حاصل كرخواهي قدرتمندی و منقادشود. از رهگذر كينخواهي دیده مي

شود و برای پادشاه عاشق زن فرزندش مي« اسماعيل و عرب زنگيشاه»شود. در قصّة مي

كند. عرب زنگي با كشتن شاه از او اسماعيل را نابينا ميتصاحب او، چشمان پسرش شاه

 . وقتي به او نزدیک شد دختر ریششاصلان پاشا به طرف عرب زنگي آمد»گيرد. انتقام مي

خواهي زن پسرت را از چنگش دربياوری. بعد فت و فریاد زد: تف به ریشت كه ميرا گر

شوقات »در  61-50/ 0 ،درویشيان و خندان« )سر او را به زمين كوفت و او را كشت

گيرد و علاوه بر بحث قدرت با زدن صورت ميتوزی به شکل شبيخونكين« شکاربان

 موضوع عشق نيز مرتبط است. 

من پسر پادشاه فلان شهر هستم. پدرم چند وقت پيش مریض شد و »پهلوان گفت: 

به عمویم وصيت كرد كه بعد از مرگ من، دخترت را به پسرم بده و او را جانشين من 

كن. بعد از مرگ پدرم، عمویم دخترش را به من نداد و مرا از شهر بيرون كرد. من هم 

 «بيني از آنجا به دست آمده استها كه ميزنم و این پولهر جمعه به شهر شبيخون مي

 (.224-01/228، درویشيان و خندان)

شدن پدرش زمان، پهلوان شجاع و نوة اسدشاه وقتي از زنداني« خانمریحان»ة در قصّ

الم اگر ریش این پادشاه ظ» گوید:یابد با خشم و خروش ميلاع ميبوسيلة پدربزرگش اطّ 

(. ریحان مادر او نيز بعد از 6/801)همان: « را به خونش آغشته نکنم، پسر پدرم نيستم

كلاهخود را از سرش برداشت، با یک دست چنگ در موهای او »شاه ابتدا اسارت كریم

انداخت و با دست دیگر شمشير را بيخ گلوی او گذاشت و سر از تنش جدا ساخت. 
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ا از ر كلاهخود را از خون دشمن لبریز كرد و لاجرعه سركشيد و بدین ترتيب انتقام خود

؛ 6/821« )اش تسکين یافتدشمن خونخوار و ستمگر گرفت و تمام دردها و آلام دروني

؛ 042، «یادگار»؛ 00زاده، ، قاسم«پهلوان حمزه»؛ 01/10، همان: «سه افسانه.: »همچنين ر.ک

 (.014-018، «لانصامير ا»

-ه. ریشنبرد هميشگي نيکي و بدی است عامّههای ادب ي و داستانمبنای حماسة ملّ

ر در آیين زرتشتي به خوبي قابل ردیابي است. فلسفة آیين زرتشت نيز بر های این تفکّ

(. در شاهنامه جنگ كاوه 0815 :60، (Hinnells) : هينلز.تضاد خوب و بد قرار دارد )ر.ک

و ضحاک، نبردهای دائمي ایران و توران، كيخسرو و افراسياب و ... نمود عيني نبرد نيکي 

ایرج، فرود و...( با گذشتن از جان  و در این ميان نيروهای خير )سياوش،و بدی است 

 ، رسالتپردازند. حکومت خيرخود، بهای سنگيني را برای پيروزی بر مظاهر بدی مي

دن كرر، كيخسرو بعد از مقهور و منکوباصلي پادشاهي است. مطابق همين طرز تفکّ

-نارهبيند و از قدرت و دنيا كیافته ميخویش را پایان ةافراسياب و برپایي دادگری، وظيف

 كند.گيری مي

 جهها از آبههادبههومهههمههي گههفههت: هههر

 هههم از خههاوران تهها در بههاخههتههر

 سهههراسهههر ز بههدخههواه كههردم تهههههي

 بيم گشههههتبي ،جهههان از بههدانههدیش

 چو كين پههدر خواسهههتم ،مهن اكنون

 بکشههتم كسههي را كه بایسههت كشههت

 جویكهنهون آن بههه آیههد كههه من راه

 

 ههنههد و ز چين انههدرون تهها بههه رومز  

 ز كهوه و بهيههابههان و از خشههههک و تر

 مههرا گشههههت فههرمههان و گههاه مهههههي

 فهراوان مهرا روز بر سهههر گههذشههههت...

 جهههههانههي بههه خههوبههي بههيههاراسههههتههم

 و بهها راه یزدان درشههههت... د كژّكههه ب هه

 شههههوم پههيههش یههزدان پههر از آب روی

 (820-4/821: 0818)فردوسي،              

ای است كه قهرمان به منزلة مظهر خير و سازی داستان به گونهها نيز بستردر افسانه

باید با شر و همة مظاهر آن بجنگد و پيروز شود، چرا كه این پيروزی نشانگر نيکي مي

 غلبة نهایي اهورا و نيروهای مادی و معنوی همراه آن بر اهریمن است.
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 های نبردشيوه -5-0-1-5

-زیباترین شکلي فراز و فرود ميدان كارزار و شيوهحکيم توس سرایندة جنگ است و به 

 توانهای جنگ در شاهنامه را ميكند. شيوهم ميهای نبرد را مقابل دیدگان خواننده مجسّ

-جنگ تن های گروهي ایرانيان با تورانيان، روميان، تازیان(،)جنگ شامل جنگ گروهي

گيری، شمشيرزني، كشتي ،جنگ رستم و سهراب، رستم و اسفندیار و ...(تن )به

های هرجزخواني و جنگ رواني و حيله و فریب دانست. برخي از این آداب و فنون در قصّ

  ،يتنهایبيشترین نقش و اثر را دارد و ب شود. قهرمان در جنگ گروهينيز دیده مي عاّمه

در حماسه به هنرهای یکایک »دهد. اصولاً چند صد نفر را در یک مبارزه شکست مي

: 0804، (Nöldeke) لدكهون« )اليت سپاهيانشود تا به فعّيت داده ميلوانان بيشتر اهمّپه

045.) 

مه را ه ،در نبرد با لشکر فرنگ بودنش، قهرمان با وجود كودک«پهلوان ةبچ»ة در قصّ

كرد يم هدو شقّ  ،پسره به ميدان رفت و هر پهلواني را سر راهش بود» .گذرانداز دم تيغ مي

، «عذارشيرویه و سيمين»ة قصّ(. در 001-006 :0815 زاده،)قاسم« انداختميو به زمين 

دیار فنا  نيز راهيلوان دیگر را چهارصد پهبلکه ، پهلوان بزرگنه تنها  ،شيرویه با شمشير

م هر ه و لشکر ترفكرد و ميرو ميد»ها همه را (. او در نبرد با شامي24)همان:  كندمي

ها وسط كه اسبها كشته شد از شامي . آن قدرانداختمي به زمين ،رفترا در مي كي

سه نبرد به  در« مغول دختر»ة (. شاهزاده بهرام در قص44ّ)همان:  «كردندگير مي هاجنازه

 كشد.، پانصد و سه هزار نفر از دشمنان را به تنهایي ميترتيب: هشتصد

ر وفرماندهي پادشاه كافر به كشور ما حملهصدای جارچي گفت: سه هزار نفر به »

خواهند به حریم كشور ما تجاوز نمایند، همان موقع شاهزاده بهرام به سوی اند و ميشده

شان را كشت و سر پادشاه یکيبه  آن سواران تاخت و دمار از روزگارشان درآورد و یک

 رویشيان و خندان،د« )تلو قصر پادشاه مغولستان گذاشای زد و جكافر را بر روی نيزه
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فلک »(، 0/405« )شکارچي»(، 825-6/828« )خانمریحان»های در افسانه (.04/66-61

( 820-06/821« )یک تنه» ،(04/241« )ملک جمشيد و چهل گيس بانو»(، 1/411« )ناز

  دهد.قهرمان به تنهایي لشکری را شکست مي

مي، شود خونخوار شاق ميموفّ  رقيب است. شيرویهتن نيز بيبهپهلوان در نبرد تن

 امروز تا»گوید: ها را شکست دهد؛ پهلوان بعد از نبرد با شيرویه ميرقيب شاميپهلوان بي

 ایلهحام زن هر گذاشته،مي كه آبادی و شهر هر به بایستد، پا جلوش نکرده جرأت كسي

بلندش كرد و  عين پر كاه ولي این جوان ،انداختهميرا  اشبچه ،هشنيدمي را اسمش تا

 (. 25-24زاده، قاسم) «ببرد چيزی نمانده بود كه سرش را مثل خيار

ه بعد از ك كشد تا ایننبرد تن به تن فلک ناز و خورشيد قلعه گير یک هفته طول مي

، «فلک ناز)»شود ق به شکست حریف ميدعا و نيایش به درگاه خدا، فلک ناز موفّ

تن هبامان و پيکار تنسه روز نبرد بي ا قشون اسدشاهبخانم (. در نبرد لشکر ریحان1/412

، «خانمریحان)» ق به شکست دشمن شدندفّو، مخانمیافت و سرانجام افراد ریحانادامه 

6/806 .)  

 ابتدا« همنبهرام و ب»ة شود. در قصّگرفتن نيز بسيار قدرتمند ظاهر ميپهلوان در كشتي

 كشتي هم با دیگران كمک بدون ای تاگوشه رفتند و شدند جدا لشکر از شاهزاده دو»

آورد ورز . او هرچهمن دادبهل را به نوبت اوّ ،بهرام كه به خودش مطمئن بود بگيرند.

. او دست زد و این بار نوبت بهرام رسيد .ن بدهدکاه بهرام را از جا تنتوانست یک ذرّ

 ،واست به زمين بزنداز زمين برداشت و برد بالای سر و همين كه خ بهمن را عين پر كاه

حسين كرد و :» .؛ همچنين ر.ک10-11)همان،  «كنندحمله  داد دستور شبهمن به لشکر

 (.040/ 4رویشيان و خندان، )د فيروز

 ست.هاههای نبرد در قصّ های عياری یکي دیگر از شيوهگيری از ترفندها و حيلهبهره

زن مان قهر ،ملک ،«وزیر سياه»در داستان شوند. ل ميزنان پهلوان غالباً به شبيخون متوسّ



 020 شاهنامه از عامه هایاریانه قهرمانان تأثيرپذیری

 

 

 

ها وانپهل زند و با شمشير،مي اش شبيخونیپدر به شهر ها در لباس مردانهشب ،داستان

  .(250 :0815 زاده،)قاسم كشدو نگهبانان را مي

د؛ به روها به شهر ميستيزی است كه شبباكي و ظلمخانم نيز زن رشيد، بيریحان

اموال و  ،رساند. سپسكند و آنها را به هلاكت ميهای اسدشاه حمله ميافراد و داروغه

استتار و  پوشي،ل(. مبدّ 6/808، «خانمریحان)» آورداسلحة آنها را با خود به قلعه مي

 ،«پيرمرد خاركش و چهل پسرش»ة های عياری است. در قصّاز دیگر حيله كردنكمين

پوشد و به بهانة دادن پادشاه، لباس درویشي ميقهرمان برای نجات برادرانش از زندان 

 رساند. آنها ابتداكند و به دست برادرانش ميها پنهان مينذری، چهل شمشير را ميان نان

كردن در كش با كمين. دختر ابریشم(2/801)كشند نگهبانان زندان، سپس حاكم را مي

؛ 5/11، رویشيان و خندان، د«كشدختر ابریشم)» كندسرا چهل دزد را گرفتار ميكاروان

 (.00/020« )جبار»(، 662-08/660« )مریم زناری.: »همچنين ر.ک

پهلوان... »ها راه یافته است. هرجزخواني و تحقير رقيب نيز به تقليد از شاهنامه در قصّ

فریاد زد: اگر از اینجا نروی، مادرت را به عزایت خواهم نشاند. شيرزاد گفت: شمشير 

(. 515/ 0، «شيرزاد« )» رت به این تاكستان افتاده استشغال كجایي كه گذ بزن تا ببينم

ه الاغي ك»گوید: شدن است؛ ميخ به پيک اسدشاه كه خواهان تسليمخانم در پاسریحان

برند. من عروس تو، ریحان هستم و و گوشش را مي دمبه جلد و پوست دیگری درآید، 

ام ام از تو انتقو اكنون كه به آرزوی خود رسيدهرو شوم آرزو داشتم كه روزی با تو روبه

-شاه»(، 5/018« )كشدختر ابریشم.: »همچنين نک ؛6/806، «خانمریحان« )»خواهم گرفت

(، 08/668) «مریم زناری»(، 0/610، )«شيرزاد»(، 50، 0/56« )اسماعيل و عرب زنگي

 «هرمز»(، 281و  04/281« )ملک جمشيد و چهل گيس بانو»(، 66-04/64« )مغول دختر»

 (.01/606« )پهلوان حمزه»(، 06/60)
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 تاابل با نظام سياسیتعامل/ -5-0-1

دارد و شاه دارای فرة ایزدی  الهي )=آسماني(شهریاری در شاهنامه كاری است كه مبنایي 

 كردنهمتای خداوند یگانه و عملاست. اساس این فرة ایزدی باور قلبي به قدرت بي

ه اگر شاه دچار غرور قدرت شود و خود را انسانيت است. البتّ مطابق داد و راستي و

در »دهد؛ چنانکه دربارة جمشيد رخ داد. همسان خداوند بداند این فرهي را از دست مي

ر ذكر شده است و در داستان جمشيد هم تأكيد گردیده كه فرّ سيرت پادشاهان مکرّ

منحرف شود و به كژی گراید، آن پادشاهان ناپایدار است و چون حکمراني از راه راست 

ز ایران باستان به جای دهد. به همين دليل در ادب فارسي و ادبياتي كه ارا از دست مي

سودآورد، « )پنداردعای خدایي ندارد و حکومت خود را جاوید نمي، پادشاه ادّمانده است

0808 :40.) 

ي نگان و بدخواهان داخلپهلوان در شاهنامه وظيفة دفاع از كشور در برابر تجاوز بيگا

مدافع »ه او آید. البتّگاه اصلي شاه در مواقع بحراني به حساب ميرا بر عهده دارد و تکيه

)پرهام، « پایگاه شاهي به عنوان رمز وحدت شهریاری است نه مدافع شخص پادشاه

ز اف به حراست ظّ در برابر تجاوز بيگانه، خود را مونيز  عاّمه(. پهلوان ادب 012: 0811

 داند. كشور مي

ها به یمن خودش را ملزم ، شيرویه موقع حملة شامي«عذارشيرویه و سيمين»ة در قصّ

ت مروّ این شاهزاده گفت» داند كه وارد خانة او شده است.به دفع دشمن متجاوزی مي

ارد بگذ ، پاشاننيست كه دست روی دست بگذارند تا دشمني كه رسيده جلو در خانه

 :0815 زاده،)قاسم...« ب شد و شمشيرش را برداشت و از كوه سرازیر شدسوار اس ...تو

وقتي قاشقار زورگویانه و متجاوزگرانه به سرزمين « بهرام و بهمن»ة در قصّ (.20-21

-يبا آنها برمشاه به انگيزة دفع دشمن به مقابله فرزند عادلبهرام  كند،شاه حمله ميعادل

بچه : ».؛ همچنين ر.ک 10دهد )همان: مي شکست را قاشقار لشکر تنهایيخيزد و به 
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« شيرزاد» (، 0/241رویشيان و خندان، )د« اميرزاده و عرب جنگي»، (001-006« )پهلوان

 (. 11-04/51« )مغول دختر»(، 0/515)

پهلواني چون رستم پرورانندة تاج و تخت است و در انتخاب پادشاه  ،در شاهنامه

های شاهنامه، ي حاكم بر داستانفضای كلّاین وجود شود. با ركني ركين محسوب مي

ه  ك بویژه دورة اساطيری و پهلواني مبتني بر سرسپردگي پهلوان به شاه است. بعد از این

گيرد؛ سام نخستين پهلوان شاهنامه است كه خود، انتقام مي منوچهر از قاتلان ایرج، نيای

ر كاووس همچنان با وجود اشتباهات مکرّكند. پهلوانان شاهنامه به او اعلام وفاداری مي

 چاه، كردن بيژن ازخسرو مبني بر آزادرستم در برابر فرمان كي آمادة حمایت از او هستند.

 فبر خلاف پهلوان شاهنامه خود را مکلّ عامّها پهلوان ادب كند. امّابراز فرمانبرداری مي

 داند. به اطاعت از شاه نمي

دختران  كه گویند به دليل این، به یادگار ميطرف پادشاه ، لشکری از«یادگار»ة در قصّ

یادگار صداش را انداخت »ا شاه را تنبيه كرده است باید خود را به شاه معرفي كند. امّ

آید و به پادشاه هم بگویند هيچ غلطي روی سرش و گفت گور پدر این شاه كرده و نمي

 (. 040 :0815 زاده،)قاسم« تواند بکندنمي

ای شوم و نامبارک است و پهلوان دست خود را كشي در شاهنامه به مثابة اندیشهشاه

ریختن خون شاهان »داند. اصولاً ؛ چرا كه آن را كاری اهریمني ميآلایدبه خون شاه نمي

مده آو فرمانروایان در جهان باستان، كاری سخت ناپسند و گناهي نابخشودني شمرده مي

 (. 2/255: 0800)كزازی، « داشته استگزای ميجاناست كه فرجامي بس گجسته و 

خسرو، تنها كسي كه حاضر به اظهار بندگي برای نمونه بعد از به پادشاهي رسيدن كي

ود شخسرو با كهرم، وقتي كه كهرم زخمي ميشود، كهرم است. در جنگ كيمقابل او نمي

  داندكار را اهریمني مي برد و اینخسرو سر او را نميدادن است، باز كيو در حال جان

پهلوان به راحتي دست به قتل شاه  ، موضوع كاملاً متفاوت است.عامّه هایها در قصّامّ
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گری و بيدادگری شاه، پهلوان را وادار به كشتن و حذف او از عرصة زند. غالباً ستممي

  كند.قدرت مي

-و شاهنامه با شاه به تفاوت نقش شاه در جهان عاّمهاین تفاوت رفتاری پهلوان ادب 

در ایران باستان شاه وجهي  گردد.ها باز ميهر حاكم بر قصّنگری فردوسي و تفکّ 

هان شا» الوهي داشته و رابط بين بندگان و خدا بوده است. در شاهنامة فردوسيقدسي/

روش س»ایزدی كه یش از پيام این سرزمين با عالم الهي پيوستگي دارند و در كارهای خو

« شهریار»ي است كه هم كنند، جمشيد فرمانروایرسانندة آن است، پيروی مي« خجسته

و از سوی دیگر « كندبدان را ز بد دست كوته مي»و از یک سو « یاردین»است و هم 

 (.11: 0852مجتبایي، ) «نمایدراه مي« روان را سوی روشني»

بهار، ) اندموبد داشته-انوشيروان نقش شاهاني مثل خسرو در ایران عصر ساساني، شاه

اند. به باور ایرانيان (. در واقع حاكميت سياسي و دیني، همزمان به شاه داده55: 0815

شاه و شناخت و تبعيت از باستان دو عامل لازم برای شکست شر و مظاهر آن، پيروی از 

ایي بر زمين است. ي روح نيکوكار خدا و نماد فرمانروشاه خوب تجلّ»دین بهي است. 

وظيفة او این است كه آفرینش و دین بهي و شادماني رعيت را گسترش دهد، زیرا اینها 

 (. 058: 0815)هينلز، « يات آرزوهای خدا برای انسان استتجلّ

بودن خود را از دست ای و خير مطلقوجه روحاني، اسطوره عامّها شاه در ادب امّ

 شکوه شاهي فقط قصریسقوط كرده است. از ميان هيمنه و تر پایينداده و به جایگاهي 

دختراني كه جوانان آرزوی ازدواج با آنها را دارند و زندگي او فاقد حشمت دارد و دختر/

ها، متأثر از تفکرات عياری و روایت و شکوه و جلال است. از منظری دیگر این داستان

 ند. كنندة مبارزة مردم با زورگویان و صاحبان قدرت هست

از خلأ قدرت و نارضایتي  حکومت مركزی، در شرایط ضعفدر طول تاریخ، عياران 

رفع بيداد و بيدادگران یا به طمع كسب  برایگرفتند و از وضع موجود بهره مي عاّمه

دند زحانه ميمسلّ  ةدست به مبارز دیده،مردم زجركشيده و ستم ةقدرت، با حمایت قاطب
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كوشيدند با دست یازیدن به قدرت و تشکيل دولت پنهاني، خود مجری عدالت و مي

اند ودهبهای زمانه در برابر اوضاع بد اجتماعي و سياسي و نابساماني واكنشيآنان گردند. 

تلقي  گاه برای افراد مستمندام مستبد و نوعي تکيهبه عنوان نيروی مخالف در مقابل حکّو 

  .نداهشدمي

ستيزانة پهلوانان عيارمسلک های ظلمدر كنش عاّمههای هاین واقعيات اجتماعي در قصّ 

گرایانة مردم را به خواهانه و آرمانها آرزوهای عدالتهانعکاس یافته است. بنابراین قصّ

 عامّههای هتوان نتيجه گرفت پهلوان قصّاند. بدین ترتيب ميوجهي نيکو آیينگي كرده

ز ؛ به همين دليل اشاه باشد، نمایندة تودة مردم استكه نمایندة اقتدار قدرت  بيش از آن

آزادی عمل و قدرت بيشتری نسبت به پهلوان شاهنامه برخوردار است و در چارچوب 

  كند.كننده عمل نميب محدودساختار متصلّ 

 شود:با او مي ین رفتارها از پادشاه باعث تقابلبروز ا عامّههای هدر قصّ

، «بهرام و بهمن« )»رعب و نارضایتي در بين تودة مردمخودكامگي شاه و ایجاد »

، «خانمریحان»؛ 264-260 ، همان:«وزیر سياه»؛ 001، همان: «بچة پهلوان»؛ 5/14، زادهقاسم

عهدشکني پادشاه و به »(، 020-00/028، همان: «جبار»؛ 808-6/814، درویشيان و خندان

، «كچل و خان« )»تصاحب زن پهلوان»(، 610-01/661، «پهلوان« )»دن عيارانزنجيركشي

رد پيرم« )»دليل برادران پهلوانكردن بيشکني پادشاه و زندانيپيمان»(، 00/201-222

حب همسر طرح نقشة پادشاه برای تصا»(، 801-2/811، همان: «خاركن و چهل پسرش

 ،«)اميرزاده و عرب زنگي« تن فرزند خودكردن و نابيناساخزیباروی شاهزاده و مسموم

-شاه» ؛61-0/51، همان: (0زنگي )اسماعيل و عرب ؛ شاه2/240درویشيان و خندان، 

كشيدن از شهر و بيگاریساختن ویران»(، 60-61/ 0، همان: (2زنگي )اسماعيل و عرب 

 پادشاه به پدراتهام واهي ( »16-5/14زاده، ، قاسم«بهرام و بهمن« )»پدر و مادر پهلوان

ف تخت قدرت از تصرّ»، (001زاده، ، قاسم«بچة پهلوان« )»پهلوان و تصميم بر اعدام او
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، همان: «بهرام و بهمن»(؛ 5/81زاده، ، قاسم«ه و سيمين عذارشيروی« )»روی زور و ستم

امير « )»قتل پدر قهرمان توسط پادشاه»(، 008، 060، همان: «لانصامير ا»، 5/14-16

، 041، همان« یادگار« )»قتل مادر قهرمان توسط پادشاه»(، 008، 060زاده، قاسم، «لانصا

 (.801-6/811، «خانمریحان)»ساختن مادر او كردن پدر قهرمان و آواره(، زنداني042

 

 پایبندی به اخلاق جوانمردی -5-0-1

 گيری، نقشي اثرگذار در شکلاطر مردم ایران به آیين جوانمردیق خباورمندی و تعلّ

داشته است. در این ميان جایگاه شاهنامة  عامّههای ههای اخلاقي پهلوان قصّخصال و كنش

فردوسي در حفظ و تداوم فرهنگ جوانمردی و بركشيدن اخلاق پهلواني، بسيار برجسته 

تقال ای در حفظ و انفردوسي با تعيين حد و تعریف پهلواني، نقش ویژه»و شاخص است. 

، همانند عامّههای قهرماني چند كه داستانهلواني داشته است، هرهای اخلاق پویژگي

تشکری و « )های بسيار كهن ریشه داشته استاسطوره در ناخودآگاه قومي و گذشته

 (. 02-00: 0811همکاران، 

را باید ذیل اخلاق جوانمردی و  عاّمههای ههای اخلاقي پهلوان شاهنامه و قصّویژگي

حمایت  داری،امانت پاكدامني، وفای به عهد، ستيزی،دادگری، ظلمهای آن همچون سازه

 ةگذشت و ... تعریف كرد. پهلوان شاهنامه اگر راد و جوانمرد نباشد، شایست دیده،از ستم

« پهلوان»و منش ایراني،  های بنيادین كه در اندیشهیکي از ویژگي صفت پهلواني نيست.

ا كه پهلوان به ناچار، عيار و جوانمرد هم هست، امّ سازد این است جدا مي« قهرمان»را از 

 (. 481: 0815كزازی، ) قهرمان نيست

های جوانمردی است. هر یک از پهلوانان بزرگ ها و آموزهشاهنامه سرشار از اندیشه

مند الگویي ناب از منش و خوی جوانمردی را از خود آیين و فرّهشاهنامه یا شاهان راست

 گفتار ایرج با برادرانش سلم و تور با خشوع، مردانگي،نمونه، رفتار و دهد. برای نشان مي

  (.020-0/021: 0866ي، : فردوس.)ر.ک بزرگواری و پرهيز از آز و قدرت است
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خواهد گناه كند و جوانمردانه از پدر ميگناهي از آتش عبور ميسياوش با وجود بي

با وجود دستور كاووس حاضر به كشتن  (. او2/280: 0861)همان:  سودابه را نادیده بگيرد

(. 261 -2/264ماند )همان: شود و به پيمان خود با افراسياب وفادار ميها نميگروگان

( )سياوش و فرنگيس ویسه در حق پدر و مادرش های پيرانخسرو به سبب مردانگيكي

 (.440-2/481)همان:  كنداز كشتن او صرف نظر مي

و  تشود. این عفّویژگي برجستة زنان قلمداد مي ةبه منزلعفاف و شرم  ،در شاهنامه

زنان عاشق در شاهنامه )به جز سودابه(  ةشود. همدری عشاق در عشق ميشرم مانع از پرده

ت نفس و حجب كلام عفّ ،های پاكي اخلاقمند هستند. نشانهت كلام و رفتار بهرهاز عفّ

و  «پوشيده رویان» ، «مویان پوشيده»عنوان شکار است. او از زنان با در واژگان فردوسي آ

 (. 02: 0816آزاداني، كند )آقاحسيني و نصریاد مي« پوشيدگان»

های پهلواني، پاكدامني در كردار و گفتار پهلوانان به خوبي نمایان است. هدر قصّ

های او همواره با پاكدامني و ظرافت همراه است. هلوان زن پاک و نجيب است و كنشپ

ت برای او به منزلة خصلتي ارزشمند و انساني مطرح است. پهلوان نژاده عفّ ،قعدر وا

 «سياه وزیر»داستان دار سازد. در ت خویش را خدشهحاضر نيست حریم و حدود عفّ

وم شرط د» .و دلالت دارداپاكدامني  برگذارد شرطي كه ملک برای دوستي با رستم مي

رستم قبول كرد و دستور  .دور از هم بخوابند شان هميشه جدا باشد واین است كه اتاق

 (. 251زاده، )قاسم« دداد اتاقي برای دوستش آماده كنن

همّ و تلاش زرنگار این است  ة. همربایددیو نامزد پهلوان را مي ،«یک تنه»در روایت 

، رددیو دختر را به قصر خود ب» به فریاد او برسد. «یک تنه»ت خود را حفظ كند تا كه عفّ 

دندان  از زشتي رباینده چنان قلب زرنگار به هم آمد، كه نزدیک بود قالب تهي كند. امّو ا

تا آن هنگام هر طور  ک تنه او را بيابد و با خود گفت:بر روی جگر گذاشت، تا مگر ی

برای  (.06/821)درویشيان و خندان،  « شده سر دیو را شيره بمالم، و عفافم را حفظ كنم
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راني ي جان برادرش را به خاطر هوسموضوعي مهم است كه حتّقدر ت آنقهرمان عفّ 

-تيشود كشاسماعيل متوجه ميوقتي شاه ،«اسماعيل و عرب زنگيشاه» ةگيرد. در قصّمي

پرسيد:  اسماعيلكند. شاهگرفته زن است بسيار تعجب ميگيری كه سه روز با او كشتي

هل چ ةبرادری داشتم كه سركرد»عرب زنگي گفت: « ردان درآمده بودی؟چرا به لباس م»

، همسر، مادر، دختر هر رفتند و با زنان خانهیکدیگر مي ةراهزن بود. آنها هر شب به خان

شدند. نوبت من كه رسيد لباس مردان پوشيدم و همه را كشتم. بستر ميكس كه بود هم

زاده: قاسم ،«شيرویه و سيمين عذار.: )»(. همچنين ر.ک50-0/51:  )همان« ي برادرم راحتّ

20) . 

يت رازداری در سمک عياری رازداری از دیگر صفات اخلاق جوانمردی است. اهمّ

 در صدر آنها جای دارد.« رازداری» ی است كه از بين هفتاد و دو صفت جوانمردی،تا حدّ

تر است هفتاد و دو طرف دارد و از آن ا آنچه افزونحد جوانمردی از حد فزون است: امّ»

 (. 0/26: 0862 ،)ارجاني« دادن و دوم راز پوشيدناند: یکي ناناختيار كردهدو را 

اهداف »جدانشدني زندگي پهلوانان است.  های شاهنامه، رازداری جزءدر داستان

های سياسي، نظامي، اجتماعي، ع است و در حوزههای عاشقانه متنوّرازداری در داستان

« تت اسشق، حماسه و غيره قابل بررسي و اثبااخلاقي، عياری، فرهنگ درباری، زنان، ع

های شاهنامه به وفور (. اختفای هویت در داستان24: 0816آزاداني، )آقاحسيني و نصر

في معر« ابر»خود را  ،دیو، ابتدا به دروغ رستم در برابر اولاد ،رای نمونهب شود.دیده مي

-88/ 2: 0861، : فردوسي.ر.ک) كنداشاره مي« گو پيلتن»اش یعني كند و سپس به كنيهمي

تم رس كند؛(. در داستان رستم و سهراب نيز، با وجودی كه سهراب نام خود را فاش مي84

(. در 010-2/011: همان: .ک.)ر سازدتر ميبا اختفای هویت خود گره داستان را پيچيده

دروغين بر خود ورزد و نامي گاه پهلوان از افشای نام واقعي خود امتناع مي عاّمههای هقصّ

(. با توجه به ارتباط 20زاده، ، قاسم«عذارشيرویه و سيمين: ».برای نمونه ر.ک) نهدمي

 ني دارد؛ای و آیيریشه در باورداشتي اسطوره ،ها با اسطوره، اختفای نامهتنگاتنگ این قصّ
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به  د، فردش شوچرا كه در بين پيشينيان نام بخشي بنيادین از وجود فرد است كه اگر فا

( Sigmund Freud) فرویدزیگموند  شود.و مغلوب  او ميمقهور و  وسيله دشمن طلسم،

روید، )ف داندف بر بخشي از وجود او ميتصرّ ةیافتن دشمن بر نام را به منزلنيز آگاهي

الم ای در عنام به مثابة شناخت ماهيت هر پدیده (. در واقع به باور پيشينيان00: 0861

 شراف بر آن پدیده بوده است.ط و اِآن مساوی با تسلّ هستي، و دانستن

برای ) «كردنناشناس سفر»رازداری قهرمان به صورت  ،عامّههای هشاهنامه و قصّ در

اهزاده فارس و دختر سلطان ش( »01زاده، قاسم« )شيرویه و سيمين عذار» :.ر.ک ،نمونه

« اختفای هویت»(، 11 -04/51)همان: « مغول دختر» ،(0/008درویشيان و خندان: « )یمن

-2/88: ؛ همان«رستم و اولاد دیو»؛ 010-2/011: 0861، ؛ فردوسي«رستم و سهراب»نبرد )

ملاقات پنهاني »( و 256)همان: « وزیر سياه»(، 21زاده، قاسم« )عذارشيرویه و سيمين»(، 84

اميرزاده و »(، 481: 0800؛ فردوسي، .: داستان بيژن و منيژه)ر.ک است« عاشق و معشوق

 (.04/68)همان: « مغول دختر»(، 0/240)درویشيان و خندان: « عرب زنگي

عهد و پيمان جزء جدانشدني عالم جوانمردی است و یکي از دلایل ثبات و سلامت 

 شکني گناهي نابخشودني است ور ایراني پيماناجتماع عياری، همين مقوله است. در تفکّ

ز عوامل یکي ا» شاهان و پهلوانان بسيار تأكيد شده است.بر پایبندی به پيمان از سوی 

القي پورخ« )شکني استگيری سرنوشت نهایي اسفندیار نيز پادافره پيمانشکل مهمّ

داستان سياوش به دليل  و دهقاني پوربه اعتقاد حسام .(000: 0810پرست، چترودی و حق

های شاهنامه از نظر عهد و داستانشکني و وفاداری، در ميان ابتنای حوادث آن بر پيمان

کني شيت و برجستگي بيشتری دارد؛ زیرا حوادث آن مبتني بر وفاداری و پيمانسوگند اهمّ

  (.41: 0801، و دهقاني پور)حسام است

جان  یآنها تا پا قائل هستند. مانيپ یوالا برا يگاهیجا، پهلوانان عامّههای در افسانه

، مهم اندبسته مانيپ يبا چه كس ستيآنان مهم ن ی. براماننديوفادار م مانيبه عهد و پ
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 قهرمان داستان پيمان با دشمنمحترم و محفوظ بماند.  دیاست كه با مانيپ التحفظ اص

پيرمرد خاركن و چهل »در روایت تابد. گذارد و از آن روی برنميرا نيز زیر پا نمي

 اكوان دیو، مبني بر آوردن دختر ،اضر نيست قولي را كه به دشمن خود، پهلوان ح«پسرش

من به او »گوید: ها ميبود، زیر پا بگذارد. او در پاسخ به ملک مورچهداده سلطان چين 

، فيروز به خاطر عهد «آفریننوش»(. در روایت 2/810)درویشيان و خندان: « امقول داده

/ 05ود )شمي ، از كشتنش منصرفدادن اوو پيماني كه با دیو بسته بود بعد از شکست

441 .) 

ای ههای شاهنامه و ترسيم و توصيف شخصيتاز آنجا كه فردوسي در گزارش داستان

ا را ه، علاوه بر صفات جوانمردانه، خصال نکوهيدة قهرمانطرفي استداستاني راوی بي

 طلبي در داستان به آسمان رفتن كاووس،نکوهش آز و جاه ،كند. در واقعنيز گزارش مي

ایي هتلخ جمشيد به سبب نخوت و خودبيني، عاقبت خوبي و بدی در داستانعاقبت 

در  اند.مانند رستم و شغاد، و ماجرای بهرام و لنبک و براهام از همين رهگذر قابل تحليل

 شوند. های ناجوانمردانه سخت نکوهش مينيز كنش عاّمههای هقصّ

كه خاطر  ند. تا ایندزدیدمي چهل عيار هميشه اموال پادشاهي را« پهلوان»در قصّة 

كنند. پادشاه در غياب پهلوان، دزدان دهند، خود را تسليم پادشاه ميقولي كه به پهلوان مي

شکني و ا پهلوان او را به دليل پيمانامّ  كشد.جوانمرد را به غل و زنجير و شکنجه مي

اكنون سزای خواه، همای ناجوانمرد زیاده»رساند. پهلوان گفت: اش به قتل ميبدقولي

ة (. در قص615ّ -01/612  :0810 درویشيان و خندان،« )گذارمبدقولي بر كف دستت مي

شود و سه دختر را از دست دیو تر شجاعانه وارد چاه ميبرادر كوچک« درخت سيب»

ادر ، ناجوانمردانه به برتر به محض دیدن زیبایي دختر سوما دو برادر بزرگ. امّكندآزاد مي

فتد اشان ميكشيدند و تا چشمدرها دختر سومي را بالابرا»كنند. وچک خود خيانت ميك

واهد خ! به همين خاطر وقتي برادر كوچيکه ميبينند به! چه قدر قشنگهبه دختر سومي مي

(. قهرمان 421/ 5همان: « )افتد پایينكنند و او مي، طناب را از ميان راه ول ميبالا بياید
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رادرهای ای ب»كند: وفایي سرزنش ميیابد برادرانش را به خاطر بينجات مي كه بعد از این

 (. 5/420« )وفاداری؟نامرد! مگر من برای شما زن نفرستادم. این است رسم 

ردی به مقتضای رخدادهای باید خاطر نشان ساخت نظام عياری و جوانم ،در نهایت

د و عوامل متعدّ نگری عيارانن، جهالات اجتماعي، مناسبات نهاد قدرتتحوّتاریخي، 

این  .دیگر مجال ظهور و بروز یافته استای متفاوت از ادوار ای به گونهدیگر در هر دوره

م ای كه الزام و ابرابه گونه ،نيز به خوبي بازتاب یافته است عامّههای هموضوع در قصّ

ط و به اخلاق جوانمردانه تابعي از اوضاع روزگار، گفتمان مسلّ عامّههای هپهلوان قصّ

 يپهلوان حماسه ملّ ةهای مردم به اندازپهلوان افسانه ،هاست. در واقعهبينش راویان قصّ 

ا ای متناسب بدر بند نام و ننگ نيست و اخلاق برای او مباني و معاني و معيارهای تازه

 عوامل ذكر شده دارد.

 

 گيرینايجه -3

نامه با شاه عاّمههای ههای پهلوان قصّترین نتایج حاصل شده از مقایسه خصال و كنشمهم

 فردوسي بدین شرح است:

های رزمي، رویي، زورمندی، مهارتدر مراحل رشد، خوب عامّههای هپهلوان قصّ( 0

ياس در ق هسيمای پهلوان قصّ ،با این وجود بسيارخواری با پهلوان شاهنامه همانند است.

 رسد.تر به نظر ميتر و واقعيبا پهلوان حماسه ملموس

، عامّههای هپهلوان قصّداران، ولي ي از نژاد شاهان، بزرگان و نامقهرمان حماسة ملّ (2

 ااعتبارش را ب عاّمهق به اقشار فرودست جامعه است و تباری مردمي دارد. قهرمان متعلّ

 .وردآبه دست مي مردانهجوان/های انسانيو كنشداری و صفات تکيه بر مردم
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گيری، تيراندازی و شکست یک جنگاوری، شمشيرزني، كشتيهر دو پهلوان در  (8

ير بر شر، خواهي، غلبة خلشکر به تنهایي بسيار مشابه هستند. انگيزة آنان برای نبرد، خون

 عالي انساني است.های متداشت مرزها  و رواج آرمانستيزی، دفع دشمن متجاوز، نگاهظلم

های او بودن دغدغة دائم پهلوان حماسه است. در تابع فرمانحفاظت از شاه و  (4

شاه باشد، نمایندة تودة كه نمایندة اقتدار قدرت  بيش از آن عاّمههای همقابل پهلوان قصّ

؛ به همين دليل در نوع تعامل با نهاد قدرت، از آزادی عمل و قدرت بيشتری مردم است

 . به پهلوان شاهنامه برخوردار است نسبت

گر مبارزة مستمر مردم با رات عياری و روایتر از تفکّهای پهلواني متأثّداستان (5

-ستيزانه و آرمانخواهانه، ظلمآرزوهای عدالت ورگویان و صاحبان قدرت است. آنهاز

 كش و مشيسر ای كه روحيةاند؛ به گونهگرایانة مردم را به وجهي نيکو آیينگي كرده

با قتل شاه و حذف او از عرصة قدرت نشان  ها غالباًهستيزانة پهلوان قصّقاعدهمعترضانه/

الهي دارد؛ كشتن او كنشي در شاهنامه سيمایي قدسي/ شاه كه شود. حال آنمي داده

  آلاید.اهریمني است و پهلوان دست خود را به خون او نمي

ذیل اخلاق جوانمردی و  عاّمههای هو قصّ  های اخلاقي پهلوان شاهنامهویژگي (6

داری، حمایت ، وفای به عهد، پاكدامني، امانتستيزیهای آن همچون دادگری، ظلمسازه

اوم فردوسي نقشي برجسته در تد ةتردید شاهنامگيرد. بي... قرار ميدیده، گذشت واز ستم

همچون  عاّمهنحوی كه پهلوان ادب های اخلاق پهلواني داشته است؛ بهو انتقال ویژگي

داند. با این ت و مردانگي ميف به مراعات اصول مروّ ي خود را مکلّپهلوان حماسه ملّ

 ل مستمر در مفهوم نظامجمله تغيير و تحوّها بنا به دلایلي از هتفاوت كه پهلوان قصّ

جارهای اخلاقي نگری راویان و گفتمان نهاد قدرت كمتر در بند الزامات و هنعياری، جهان

 است.
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