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مقدمه
درک انگیزهها و نوع خاستگاه فکری به موازات گستره حقایق ناپیدای آثار و متون
ادبی از جمله عواملیاند که ضرورت شناخت زمینهها و بهکارگیری شیوههای
پژوهشی جدید و کاربردی را ایجاب میکند که شیوههای تحلیلی یکی از آنها است.
این شیوه اساساً برآیندی استنباطی و استداللی دارد که با کوششهای مطالعات
تفسیری و تشریحی که اصوالً مقصور در ابعاد زیباییشناختی بیرونی آثار و متون
ادبیاند ،چندان سنخیت و پیوستگی ندارد .حال اگر ارتباط و پیوستگی داشته باشد،
همواره میکوشد تا از مسیر جلوهها و قابلیتهای بیرونی به ژرفای آثار و متون راه
یابد .با تکیه بر شناخت معیارهای علمی این شیوه تحقیقی میتوان ساختار و شاکله
داستان فریدون را جهانبینی نوع اندیشه قوم ایرانی از چهارچوب ذهن و عواطف
فردوسی به شمار آورد؛ آن هم «به اعتبار احاطهاش بر جنبهها و زوایای آشکار و نهان
زندگی و احتوا بر کلیّت پیچیده آن و تأمّل در ستیز دائم میان آرمانهای بلند بشری و
واقعیات گریزناپذیر حیات اندیشه حکیمانه وی( ».حمیدیان )11:1111

در این جستار برآنیم که با روشی تحلیلی و با استفاده از ابزار مطالعه کتابخانهای
داستان فریدون را از منظر دوانگاری بررسی کنیم.

پیشینه نظری بحث
به نظر ژرژ دومزیل« 1وجود نیروهای دوگانه و یا دوگانهباوری 2از ویژگیهای شیوه
اندیشه ایرانی است( ».ثاقبفر  )91 :1111شاید بتوان گفت این نظر برآمده از این مسأله
است که وجود نیروهای نیک و اهریمنی در فرهنگ ایرانیان برآمده از روحیات و
2. Dualism

1. George Dumezil
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نوع منش آنان است و همین نوع روحیه و رفتار موجب شده است تا سراسر
زندگیشان با نبرد بین خوبی و بدی درآمیزد.
اصوالً ،این معیار و فرهنگ دینی ناشی از این است که «ایرانیان بر خالف سایر ملل
از جمله هندوان که به گوشهگیری و ریاضت و اندیشه و کوشش برای پیوستن به
مرحله بیخودی عقیده داشتند ،به دلیل محیط سخت و خشن ایران و سرما و گرمای
شدید و دیگر نیروهای چیره طبیعت بیشتر متوجّه زندگی عملی بودهاند و اگر در
فرهنگ ایرانی به وضوح میبینیم که پیکار سخت میان نیروهای نیکی و بدی در کار
است ،از اینجا است( ».اوستا ،1111ج اوّل :چهل و چهار مقدمه)

یادآوری این نکته الزم است که ثنویت و دوگانهباوری ایرانیان قدیم ،دلیلی
بردوگانهپرستی آنان نیست ،بلکه آنان قایل به دو اصل نور و ظلمت یا خیر و شرّ
بودهاند« .زرتشت جهان آفرینش را به دو قسمت متمایز تقسیم کرد ،اصل یکی از آنها
را که همه خیرها و خوبی از آن پدید آمده سپنته مینو ،1یعنی خردمقدّس ،و اصل
دیگر را که همه زشتیها و بدیها و تاریکیها از آن صادر شده بود ،انگره مینو

2

یعنی خرد پلید و ناپاک نام نهاد( ».مشکور )101 :1111

پس بر اساس این باور «دنیای شرّ تحت فرمان روح پلیدی است به نام اهرمئینو 1یا
اهریمن که صاحب لشکریانی است از جمله دیو خشم یا ائشمه 9که گرز خونآلودی
به دست دارد ،و استو ویداتو 1که نعشها را متالشی میسازد» (ر.ک .معین )91 :1119و
دنیای خیر و نیکی تحت فرمان اهورامزدا است که به معنی «خدای خرد» (همان)11 :

و یا «خدای بزرگ و سرور دانا» (فرهوشی  )12 :1111است.
2. Angra maineyu
4. Aesma

1. Spanta maineyu
3. Ahramainyu
5. Estovidata
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در چنین فرهنگ دینی «اختیار مطلق به اعمال انسانی داده شده است که باید میان
نیک و بد یکی را برگزیند( ».جاللیمقدم  )29 :1119پیدا است که در چنین موقعیتی
«بهروزی از آن کسی است که در راه نیکی گام گذارد و با اهریمن و دستیارانش به
نبرد برخیزد( ».اوستا ،1111ج اوّل :چهل و سه مقدمه) و شاید بتوان گفت این مفاهیم
همان مبانی است که فردوسی حکیم بر آن پای میفشارد و با آوردن داستانهایی در
قالب اساطیری ،پهلوانی و تاریخی به طور صریح و یا غیر صریح همه را وا میدارد
تا این گونه بیندیشند و اینگونه نیز عمل کنند .به همین خاطر باید این ارزشمندی را
درک کرد و گفت که در میان «شعرای ایران زمین هیچکس به اندازه فردوسی در
حفظ نشانههایی از این باور ایران باستان نکوشیده است؛ کسی که حق بزرگی از این
جهت بر گردن ما دارد( ».زنر )11 :1119

فریدون اوّلین سرشت دوگانه
در حماسه ملّی ایران ،فریدون از جمله کسانی است که گوهر شاهی و پهلوانی را
یکجا به همراه دارد .نام وی در «اوستا ثْرَاِتَئون 1و در ودا ثْرایْ تَنَ 2است و همین اسم
1

در متون پهلوی فریتون با یای و واو مجهول و در فارسی فریدون شده است( ».صفا
)911 :1119

این پادشاه پهلوان تا پیش از «جدایی اساطیر هندی از ایران ،اژدهایی سه سر بوده و
آنگاه به پادشاهی سه پسر تغییر یافته است» (شمیسا  )61 :1116و این دقیقاً همان
کانونی است که میتواند داللتگر دو قطبی بودن وی باشد .دو قطبی که بعدها با
سلم و تور و ایرج نمود پیدا میکنند .در شاهنامه به روشنی یاد شده است که اگر
2. Thrai tana

1. Thraetaone
3. Freitun
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دوران پادشاهی فریدون «روزگار دادگری و هنگام شادمانی و زندگانی آرام مردم
ایران بوده است( »،رضا  )41 :1116دوران رنج و آشفتگی و اندوه آنان به دلیل
جنگهای مداوم با تورانیان نیز بوده است.
...زمانه بی اندوه گشت از بدی
دل از داوریهــا بـپرداخـتنـد
بفـرمود تا آتش افـــــروختند
پرستیدن مهـــرگان دین اوست
اگر یادگارست ازو مـــاه و مهر

گـرفتند هــرکس ره بخــردی
به آیین یکی جشن نو ساختند...
همــه عنبر و زعـفران سوختند
تنآسانی و خوردن آیین اوست
بکوش و به رنج ایچ منمای چهر
(فردوسی  ،1116ج)14 :1

و یا
...هیونی بـرون آمد از تیره گرد
خـروشی بـزار و دلی سوگـوار
ز تـابوت چـون پرنیان برکشید
بیفتاد ز اسب آفریدون به خاک
پـیـاده سـپـهبـد ،پـیـاده سـپـاه
خـروشیـدن پـهلوانـان بـه درد

نشسته بــر او سوگـواری بـدرد
یـکی زرّ تـابـوتـش انـدر کـنار...
سـر ایـرج آمــد بـریـده پـدیـد
سپه ،سر به سر جامه کردند چاک...
پـر از خـاک سر ،بـرگرفـتـند راه
کنـان گوشت بـازو بـر آن زادمرد
(همان ،ج)121-122 :1

این معیارهای تعالیبخش و دوران اعتال به موازات حسرتسرودهها ،شواهد متقنی
براین ادعایند که بعدها به شکلی همین نوع شواهد در دو قطب زندگی فریدون
خود را آشکار میسازند.

 -۱سرشت اهورایی فریدون
 -۱-۱بُعد عدالتخواهی ،راستکرداری و درست بینی
این بُعد همان پاره از وجود فریدون است که در روند داستان به ایرج میپیوندد .اگر
در سیر داستان دقّت کنیم به وضوح میبینیم که فردوسی تمامی اتفاقات را بر اساس
کارکردی آگاهانه و مدّبرانه در پی هم آورده است .اساساً فریدون بر مبنای همین
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ابعاد وجودی است که معناپذیر میشود و جایگاه اصلی خود را به عنوان منشأ و
آبشخور دو پارگی وجود و تثبیت آنها در پسرانش به دست میآورد:
 -۱-۱-۱نامگذاری ،عنایت و نواخت متناسب :فریدون پس از آزمودن پسران
اقدام به نامگذاری آنان میکند و بر همین اساس به قدر درایت و نوع رفتار و
عکسالعمل آنان به نواخت و توجّه شاهانهاش نسبت به پسران مبادرت میورزد.
حتی میتوان چنین اندیشه و رفتاری را در مورد همسران آنان نیز دریافت.
مفهوم این سخن و عمل این است که فریدون نخواسته است که نادانسته و
نامتناسب به اسمگذاری و نواخت و پرورش پسرانش اقدام کند .چون این عمل و
رفتار را در واقع به دور از بخش نورانی و اهورایی وجود خود میدانسته است:
بیعدالتی در کردار قبل از سنجش و درک تواناییهای فکری و پهلوانی آنان:
...فریدون فرّح چو بشنید و دید

هـنرها بـدانست و شـد نـاپدید

بـرفت و بیامـد بـه دروازه پیش

چنان چون سَزا بُد ،به آیین خویش

اَبا کـوس و با ژنده پیالن مست

همان گرزهی گاو پیکر به دست...

چـو دیدند پـر مایگان روی شاه

پـیـاده دوان بــرگـرفــتـنـد راه

بـرفتند و بـرخـاک دادند بـوس

فـرو مـانده بـر جای پیالن کوس

پـدر دست بگرفت و بنواختشان

بـر اندازه بر ،پـایهها ساختـشان

چُـن آمـد بـه کاخ گرانمایه بـاز

بـه پیش جهان داور آمد بـه راز ...

کـنـون نـامتـان ساخستـیم نـغـز

چُـنان چون بباید سزاوار مغز

تویـی مـهترین سلـم نام تـو بـاد

بـه گیتی پراکنـده کام تو بـاد

که جستی سالمت ز چنگ نهنگ

به گاه گریزش نکردی درنگ...

میـانـه کـز آغـاز تـیـزی نُــمود

از آتـش مـرو را دلیـری فـزود

ورا تـور خـوانـیـم شـیـر دلـیـر

کجا ژنده پیلش نیـارد بـه زیر...

دگر کهترین مرد با سنگ و چنگ

که هم باشتاب است وهم با درنگ...

دلیـر و جوان چـون هُشیوار بـود

بـه گیتی جـز او را نباید ستود

کنـون ایرج انـدر خـورد نام اوی

در مـهتـری بـاد فـرجـام اوی
(فردوسی  ،1116ج)106-109 :1
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 -۲-۱-۱تقسیم جهان و چگونگی برگزیدن پسران برای فرمانروایی ممالک:
مطلب دیگری که میتواند اثباتگر عدالتباوری فریدون بر پایه سرشت اهورایی او
باشد ،چگونگی تقسیم جهان و برگزیدگی پسران برای فرمانروایی آنها است .در این
بخش از داستان بار دیگر میبینیم که فریدون با وجود اینکه اطالعات کافی در
توانایی فکری و پهلوانی پسران از طریق اسمگذاری آنان به دست آورده است ،از بیم
اینکه مبادا نامتناسب و ناسزاوار دست به انتخاب فرمانروایی زده باشد ،طریقی دیگر
که اصل پذیرفته فرهنگی زمان است و هیچیک از افراد احساس شبههای در آن
نخواهند کرد ،برمیگزیند و آنهم طالعبینی است ،بدینصورت:
اخترشناسان

...پـس از اخـتر گـرد گردان سپـهر

که

نـبـشتـه بـیـاورد و بـنـهـاد پـیـش

بدید

به سلم اندرون جست از اختر نشان

ستاره ،زحل دید و ،طالع کمان

دگـر طالع تـور فـرخـنـده :شـیر

خـداوند بهرام بـر خـون دلـیر

چـو کـرد اخـتر فرّخ ایرج نگاه

حـمل دیـد طالع ،خـداوند ماه...

نـهفته چـو بیـرون کشید از نهان

به سه بخش کرد آفریدون جهان

یکی روم وخاور ،دگر ترک و چین

سیم دشت گردان و ایـران زمین

نخستین بـه سلم انـدرون بنگرید

همی روم و خاور مرو را سزید...

دگـر تـور را داد تــوران زمـیـن

ورا کـرد ساالر تـرکان و چـین...

از ایـن دو نیابـت به ایـرج رسید

مـرو را پـدر شـهر ایـران گـزید

اختر

نمودند

نامداران

چهر
خـویش

(فردوسی  ،1116ج)101-106 :1

در فرهنگ اساطیر و دواوین شعر فارسی ،ستاره زحل ستارهای نحس و آن هم
نحس اکبر و ستارهای «سرد و سیاه است( ».ر.ک .شمیسا  ،1111ج اوّل )11 :در
باورشناسی نجومی ،کمان نیز «شریک کیوان شمرده میشده است( ».کزازی  ،1114ج

اوّل )199 :این طالع و این مشخصهها دقیقاً با آنچه از شخصیت و طرز تفکّر و عمل
سلم از البهالی داستان به دست میآید ،همگون و همسان است .او دارای وجودی
تیره است که با نهایت گستاخی در برابر پدر میایستد و تور را برای کشتن ایرج
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تهییج میکند و اساس این فتنه را توجیه میکند و آن را نتیجه و بازتاب عمل اندیشه
پدرش فریدون میداند ،با این مفهوم که:
درختی است این خودنشانده به دست

کجا آب او خون و بارش کبست
(فردوسی  ،1116ج)104 :1

تور هم طالعی چندان نکوتر از سلم ندارد .چون که برج اسد که همان شیر است،
مطابق ماه مرداد است و «وقتی خورشید در برج اسد است ،هوا به اوج گرما میرسد»
(شمیسا  ،1111ج اول )102 :و بهرام نیز در باورشناسی نجومی ،ستارهای آشوبگر و
خونریز فلک است .بنابراین از نگاه فریدون ،تور فردی آزاردهنده ،آشوبگر و
سفّاک خواهد بود.
امّا ایرج طالع و سرنوشتی کامالً متفاوت از دو برادر دارد .اوّل اینکه حمل برجی
است که مربوط به اعتدال ربیعی و برج آبی است؛ چون برابر ماه فروردین است که
این طالع مبیّن تعادل ،طراوت و شادابی است ،و از سویی دیگر ماه نمود زیبایی و
روشنی نیز هست .پس از اینرو ،ایرج طالعی همایون و فرّخ دارد و مایه آرامش و
روشنی پدر خواهد بود.
نکته جالب توجه این است که ممالکی را که فریدون برای فرمانروایی آنان
برمیگزیند ،کامالً منطبق با آنان است .غرض از انطباق ممالک این است که نام این
سه نفر یعنی سلم و تور و ایرج ساخت واژگانی باستانی آنان «اِرچ ،تُورْچ و سَرْم
بوده که با نام کشورهای ائیریَّن ،تُوئیریَّن و سئیریمیَّن ،قابل تطبیق است( ».ر.ک.
صفا)914 :1119

به هرحال از این مسأله میتوان چنین برداشت کرد که دو کشور تُوئیریَّن و
سئیریمیَّن در برابر کشور ایران همواره در نقش دشمن و مخالف عمل میکردهاند .به
همین دلیل میتوان گفت که ایرج و ایران همان قطب و نیروی اهورایی وجود
فریدون ،و سلم و تور قطب و نیروی اهریمنی و بدی وجود او هستند.
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با وجود این ،بایستی تصریح کرد آنگونه که از تاریخ و خصوصاً شاهنامه برمیآید
«تمامی شاهان ایران پیش از تاریخ تا فریدون دارای یکپارچگی و وحدتاند.
نخستین شاهان و همراه آنان فریدون شاهان جهانی هستند .بدین معنی که سراسر
جهان به نحوی نامحدود زمینهی کارها و اقدامهای آنان است( ».هانزن )24 :1119

با این نگاه در واقع فریدون با تقسیم جهان به سه بخش ،تداعی کننده همین مطلب
است؛ چرا که تقسیم جهان به سه بخش یعنی یک کلیت و آنهم خود او .به تعبیری
عمالً وی به نوعی در پی گسترش و تسلط بر همه جهان است ،امّا چون وی
وجودی دو پاره دارد و در نظام آیینی مزدیسنا هیچیک از دو اصل «اهورایی و
اهریمنی نمیتوانند ادعای بیکرانگی کنند ،پس هر دو تنها در قلمرو ویژه خود
حکمروا بوده ،میانشان نیز تهیگی حاکم است( ».زنر  )111 :1119به همین دلیل
فریدون ناگزیر از این تقسیم است تا این دو اصل وجودیاش -اهورایی و اهریمنی-
کماکان قلمرو وجودی خود را داشته باشند.

 -۲سرشت اهریمنی فریدون
همانگونه که پیشتر نوشته شد ،کیفیت وجودی فریدون دو بعدی است؛ یعنی بعد
از تبدیل شدن فریدون به پادشاهی سه پسر ،وی اژدهایی سهسر بوده است .هر چند
این بُعد وجودی فریدون به صراحت بیان نشده است ،باقدری تفکّر در ارتباط میان
اجزای داستان ،میتوان از البهالی ابیات بدان دست یافت .این مطلب بیشتر مربوط به
آن بخش از داستان است که وی فرزندانش را برای انتخاب همسرانشان به نزد سرو،
پادشاه یمن میفرستد و در هنگام بازگشت به منظور درک تواناییها و نگرششان
به صورت اژدهایی بر سر راه آنان ظاهر میشود که فردوسی این واقعه را چنین
روایت میکند:
چُـن از بـاز گردیـدن ایـن سـه شاه

شد آگه فریدون بیـامد بـه راه
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ز دلشـان همیخـواست کاگـه شود

ز بـدها گـمانیـش کـوته شـود

بـیــامـد بـســان یــکـی اژدهـــا

کـزو شیـر گفتـی نیـابـد رهـا

خروشان وجوشان به جوش اندرون

همی از دهانش آتش آمد برون

چـو هر سـه پسر را بـه نزدیک دید

به گرد اندرون کوه تاریک دید

بـرانگیخـت گـرد و بـرآورد جـوش

جهان شد از آواز او بـا خـروش
(فردوسی  ،1116ج)101 :1

لزوماً نباید این تغییر ناگهانی وجودی فریدون را وجهی بیاهمیّت و صرف
داستانی قلمداد کرد ،بلکه این بخش فروخفته وی بوده است که ناگهان فرو جوشیده
و آشکار شده است .چه بسا با قدری دقت حتی میتوان این اصل دو بُنی او را در
انتخاب دو همسرش شهرناز و ارنواز ،دختران جمشید که قبالً اسیر ضحاک بودهاند،
نیز درک کرد .فریدون با انتخاب این دو همسر به شکلی قلمرو این اصل را رعایت
کرده است؛ یعنی ارنواز با فرزندش ایرج و شهرناز را با دو فرزندش سلم و تور در
هم نیامیخته تا همچنان جدای از هم بمانند ،هر چند از یک پشت و یک وجود
برآمده باشند.

تقسیم جهان ،دوره فروکاستن خوی اهریمنی فریدون ،تکوین و ادامه آندر سلم و تور
با وجود اینکه در تاریخ بشر بسیاری از خاندانهای شاهی صرفاً به خاطر جانشینی و
یا نوع فرمانروایی از بین رفتهاند ،ساختار این داستان روندی آگاهانه از دو اصل
متمایز از هم است که حکیم فردوسی به طرزی هوشمندانه با بیان صفات و رفتار و
گفتاری که بین سه فرزند فریدون رفته ،بدان پرداخته است.
در واقع میتوان گفت که تقسیم جهان توسط فریدون و تعیین جغرافیای
فرمانروایی سه فرزندش بهانه هوشیارانهای بیش نیست؛ چون این دوره عمالً روزگار
فروکاستی و استیصال پاره اهریمنی درونی فریدون و ادامه و تکوین آن در وجود
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بیرونی و به عنیت رسیده سلم و تور است .همچنین حفظ پاره اهورایی در خود و
در وجود بیرونی متکامل ایرج است .فردوسی آغاز دوره تکوین جدید اهریمنی را
چنین میسراید:
...بــرآمـد بـر ایـن روزگـاری دراز

زمانه ،به دل در ،همی داشت راز

فـریـدون فـرزانـه شــد سـالخُـوَرد

بـه بـاغ بـهار انـدر آورد گـرد...

چـو آمـد بـه کـار انـدرون تیـرگـی

گـرفتـنـد پـر مـایگـان خـیرگـی

بـجـنـبـیـد مـر سـلم را دل زجـای

دگـرگـونهتر شد به آیین و رای

دلـش گشـت غـرقه بـه آز انـدرون

پـر انـدیشه ،بنشست بـا رهنمـون

نـبـودش پـسـنـدیـده بـخـش پـدر

که دادش به کهتر پسر تخت زر...

به دل ،پر ز کین شد ،به رخ ،پر ز چین

فـرستـه فـرستـاد زی شـاه چـین

فــرسـتــاد نــــزد بــرادر پـیــام

کـه :جـاوید زی ،خـرّم و شادکـام

بگفت آن چش اندر دل اندیشه بود

هیـونی بـدان سـو بـرافکند زود...

هـیـون فـرسـتـاده بــگـذارد پـای

بیـامد بـه نـزدیـک تـوران خدای

بـه چـربـی ،شـنیده همه یـاد کـرد

سـر تـور بـی مـغز پـر بـاد کـرد

چـون ایـن راز بـشنـیـد تــور دلـیـر

بـرآشـفـت بـر گاه چون تندشیر

چـنـیـن داد پـاسـخ کـه بـا شـهریـار

بگوی این سخن همچنین یاد دار

کــه مــا را بــه گـاه جـوانـی پــدر

بـرین گـونه بفـریفـت ای دادگـر

درختی است این خودنشانده به دست

کـجـا آب و خـون و بارش کبست
(فردوسی  ،1116ج)104-101 :1

حال اگر فردوسی به دوران بیرونی آرامی اشاره دارد ،از این رو است که هنوز پاره
بدخویی از بُعد درونی فریدون صادر نشده و هنوز در وجود وی مکتوم است .امّا
آنگاه که عصر پیریاش فرا میرسد که در واقع عصر کمال فریدونی تلقی میگردد،
سرشت نورانی و خیر اهورایی موجب هدم خوی بدی درونی میشود و از اینجا به
بعد ادامه و تکوین این نیرو جنبه بیرونی پیدا میکند و در وجود سلم و تور به
عینیت میرسد .اگر به فراوانی میخوانیم که فریدون بعد از فتنهاندیشی سلم و تور به
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پندآموزی آنان میپردازد و همواره متوجّه و نگران ایرج و سرنوشت او است ،ناشی
از این مورد است.
بیگمان سلم و تور بعد از واقعه تقسیم جهان ،همان نمود عینی اهریمنی بُعد
درونی شده فریدوناند؛ چون وقتی سلم طرح اندیشه میکند و فرستادهای را به
جانب تور فرمانروای سرزمین ترک و چین گسیل میکند ،تور پس از شنیدن سخنان
فرستاده بدون هرگونه تأمّل ،از اندیشه و فکر سلم جانبداری میکند و در خود
میجوشد و برآشفته میشود و این یعنی دو وجود یکسان شده و همسان اهریمنی
اگرچه به ظاهر دو پیکرند ،همداستانی و همگونی آنان را در برگزیدن موُبدی جهت
انتقال پیام و خواست درونی به جانب فریدون بهتر میتوان درک کرد:
گزیدند

پس

موُبدی

تیزویر

سخـنگوی و بیـنادل و یـادگیر
(فردوسی  ،1116ج)110 :1

الزم است بدانیم که سلم و تور خود را در انتخاب این راه نو مقصر نمیدانند ،بلکه
آنان باور دارند که رفتار و شیوه عمل آنان منبعث از خوی خود فریدون است .به
طریقی میشود گفت که آنان میگویند که ما بخشی عینی از خود تو هستیم؛ به
همین خاطر به موُبد تأکید میکنند که وقتی وارد کاخ فریدون میشوی خطاب به
وی چنین بگو:
...جهان مـر تـورا داد یـزدان پاک

ز تـابنـده خـورشید تـا تیره خاک

همی به آرزو خواستی رسم و راه

نـکـردی بـه فـرمـان یـزدان نگاه

نجُستی جـز از کـژّی و کـاستـی

نکردی بـه بخشش اندرون راستی

سه فرزند بودت خردمند و گـرد

بـزرگ آمـده نـیـز پیـدا ز خُـرد

نـدیـدی هنـر بــا یـکی بیشتـر

کجـا دیـگری ز او فـرو بـُرد سر

یـکـی را دم اژدهــا سـاخــتـی

یـکی را بـه ابـر انـدر افـراختی...

نـه مـا زو بـه مـام و پدر کمتریم

که بر تخت شاهی نه اندر خوریم

ایــا دادگـر شـهـریــار زمــیـن

بــر ایـن داد هـرگـز مبـاد آفـرین
(همان ،ج)111-110 :1
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و البتّه خود فریدون بر این قسمت از نهادش کامالً اگاه است؛ به همین دلیل وقتی
مُوبّد میخواهد پیام و آن سخنان ناگوار را به فریدون بگوید ،از وی پوزش
میخواهد؛ ولی فریدون در پاسخ میگوید:
فـرستاده را گفت :کـای هـوشـیار

نبایست پوزش تو را خود به کار

که من چشم خود همچنین داشتم

هـمی بـر دل خـویش بـگماشـتم

بگـوی آن دو نـاپـاک بیـهوده را

دو آهـرمـن مـغـز پــالــوده را...
(فردوسی  ،1116ج)112 :1

جاودانه شدن ابعاد اهورایی در فریدون و تکامل آن در ایرج
همانگونه که تقسیم جهان ،بنیاد تباهی و نابکاری عناصر اهریمنی است ،بنیاد و
بازتاب بُعد دانایی و خردآگاهی نیز هست .اگر سلم و تور سویه افراط و آشفتگی
جهاناند ،ایرج نیروی نیکی و خرد و نظمبخشی ،پیمان و قانون و عدل است .از این
رو ،او میل به صلح و دوستی دارد و هرگز نمیستیزد ،و البته نباید بستیزد چون او
فرمانروای ایران است و «ایران قرارگاه نیمه روشن جهان است( ».اسالمی ندوشن :1116

 )16و در تقابل با مردم خاور و ترک و چین قرار دارد.
بعد از فروافتادگی پاره اهریمنی ،فریدون دیگر خیر محض میشود و همان «سرو
کیانی است که سروی سایهگستر چون ایرج را در کنار خود میپروراند( ».ر.ک.

پورخالقیچترودی  )11 :1111آنگاه که موُبد برای پیامگزاری سلم و تور وارد کاخ
فریدون میشود ،فردوسی دیدنش را چنین توصیف میکند:
چو چشمش به روی فریدون رسید

همه دیده و دل پر از شاه دید

به باال ،چو سرو و چو خورشید ،روی

چـو کافور ،گرد گلِ سرخ ،موی

دو لـب پـر زخنده ،دو رخ پر زشرم

کیـانی زبـان پـر زگفتـار نـرم

فـرستاده چـون دیـد سجـده نُمـود

زمین را سراسر بـه بوسه پسود
(فردوسی  ،1116ج)112-111 :1
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این فرایند و رویکرد نشان میدهد که فریدون سویه اهریمنی خود را مطلقاً رها
کرده است و به درستی میداند که از اینجا به بعد دوره رویارویی دو قلمرو مستقل
اهورایی و اهریمنی پدیدار شده است .بیمورد نیست اگر بگوییم استاد توس در دل
هر رخداد و حادثهای اندیشهای را تعقیب میکرد و چه بسا که هدف وی «تجسّم و
ارائه انسانهای برتر و دادگستری است که به کمک نیروی بدنی و سجایای اخالقی
خود رهاییبخش ایران و ایرانی از آفات دشمنان اهریمنخوی ستمگر ،و زمینهساز
پیشرفت هموطنان خویش به سوی کمال و بزرگی و ساختن جامعهای است که در
آن عدالت حکمفرما و ظلم و تعدّی منکوب و از بین رفته باشد» (رزمجو  )101:1119و
به همین دلیل «در شاهنامه بشریت یا از طریق نیروی فعّال ،یعنی پایداری ،یا از طریق
نیروی منفعل ،یعنی گذشت سامان میگیرد .ایرج نمایانگر نوع دوم است .او
شخصیتی دارد که همگان ،حتی سپاه جبهه مخالف ،مهر او را به دل میگیرند؛»
(اسالمی ندوشن  )11 :1111چون او دارای نیروی اهورایی است و بایستی همواره در راه
نیکی بکوشد و از هرگونه تیرگی و آشفتگی اجتناب ورزد .همانگونه که در جایی از
داستان فریدون به ایرج چنین میگوید:
دو فرزند من کز دو گوشه جهان

بدینسان

نباید ز گیتی تو را یار جُست

بیآزاری

گشادند
و

بر

من

نهان...

راستی

یار

تست

(فردوسی  ،1116ج)111 :1

و از جانب ایرج چنین پاسخ میشنود:
چـنـین داد پـاسـخ کـه ای شهـریـار

نـگه کن بدین گـردش روزگـار

کـه چـون بـاد بـر مـا همی بـگـذرد

خردمنـد مـردم چـرا غم خورد...

چو بستر ز خاک است و بالین ز خشت

درخـتی چـرا بـاید امروز کشت

کـه هـرچنـد چرخ از بـرش بـگـذرد

بُنش خون خورد ،بار کین آورد...

چـو دسـتـور بـاشـد مـرا شـهـریـار

بـه بـد نـگـذرانـم بـد روزگـار

نـبـایـد مــرا تـاج و تـخـت و کـاله

شوم پیش ایشان ،دوان بـیسپاه...

دل کــیـنــهورشـان بــه دیــن آورم

سزاوارتـر ز آن کـه کـیـن آورم
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بـدو گـفـت شـاه ای خـردمـنـدپـور

بـرادر همه رزم جـوید ،تو سور

مــرا ایـن سـخن یـاد بـایـد گـرفـت

ز مَـه ،روشـنـایـی نـبـاید شگفت
(فردوسی  ،1116ج)116-111 :1

به وضوح در مییابیم که فردوسی در این داستان به کوشندگی فریدون و ایرج به
نیکی و بُعد دانایی آنان پرداخته است و کوشیده تا مرز و قلمرو سرشت اهورایی را
که بر بنیان راستی ،صداقت و نظمبخشی و خرد ذاتی مستقر است و سرشت
اهریمنی را که بر تباهی و آشفتگی کیهانی برآمده از آز قرار دارد ،مشخص کند؛ زیرا
پیروان زرتشتی عقیده دارند که «زروان 1اهریمن را به آز مسلّح کرده است»
(جاللیمقدم  )226 :1119و «آز در انسان به سه صورت ظهور پیدا میکند :یکی در نیاز
انسان به خوردن و نوشیدن است ،دیگری در نیاز او به روابط جنسی و سوم در میل
به تصاحب اشیایی که خوب بپندارد( ».زادسپرم )61 :1166

چه بسا که فریدون به دلیل اشراف وجودی و درک عمیق بر جنبههای نابودکنندگی
آز ،بیدرنگ پس از دریافت اندیشه سلم و تور آنان را از چنین خویی بر حذر
میدارد و بر حالت آنان از روی تأثر چنین میگوید:
به تخت خرد برنشست آزتان

چرا

بترسم کـه در چنگ این اژدها

روان

چنین

شد
یـابد

از

انبازتان

دیو
کالبدتان

رها

(فردوسی  ،1116ج)119 :1

منوچهر عنصر تکامل دهنده سرشت اهورایی فریدون و ایرج
در نگاه و باور مزدیسنا ،جهان میدان نبرد مداوم خوبی و بدی است؛ به همین دلیل
دین زرتشت «آحاد بشر را جهت تضعیف ارواح بد به انجام دادن اعمال خوب
دعوت نمودهاست( ».گیگر ،هینتس و ویندشمن )121 :1112پس بر این اساس داستانهای
1. Zurvan
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مربوط به جنگ ایرانیان و تورانیان و از جمله داستان فریدون را نباید نوعی
کشورگشایی و یا نوعی انتقام و کینهخواهی صرف دانست؛ اگرچه به ظاهر چنین
برداشت میشود.
اصوالً این جنگها قاعدهای عدالتخواهانه و دادگسترانه دارند .چون نهاد اهریمنی
بر این گمان است که میتواند بر ابعاد اهورایی چیره گردد ،همان طرز نگرشی که
سلم و تور در هنگام کشتن ایرج داشتند .آنان بر این باور بودند که با کشتن ایرج
سرشت اهورایی را از بین خواهند برد و همیشه بر جهان فرمانروایی خواهند کرد؛ در
حالی که در ادامه داستان به درستی میبینیم که از وجود اهورایی ایرج دختری که در
مفهومشناسی ،بیانگر باروری و تولّد مجدد است ،پدید میآید و کماکان همان بهره
اهورایی فریدون و ایرج در عنصری دیگر به نام منوچهر تجلّی پیدا میکند؛ به طرزی
که سلم و تور را بنیانی ناستوده و آزمند میداند و در معرض خطر تباهی قرار
میدهد:
چـو هنـگامـه زادن آمـد پـدیـد

یـکـی دخـتـر آمـد ز مــاه آفــریــد

جـهـانی گـرفـتـنـد پــروردنــش

بـرآمـد بـه نــاز و بــزرگـی تـنــش

مـر آن مـاهرخ را زسـر تـا بـه پای

تـو گفـتـی مـگر ایـرجـستی بـه جای

چو برجَست و آمدش هنگام شوی

چو پروین شدش روی و چون قیرموی

نیـا نـامزد کـرد شـویـش پشنــگ

بــدو داد و چــنـدی بـرآمـد درنگ...

یـکـی پـور زاد آن هـنـرمـنـد ماه

چـگـونـه؟سَــزاوار تـخــت و کــاله

چـن از مـادر مهربـان شـد جــدا

سـبــک ،تـاخـتـنــدش بـــر پـادشـا

بَـرنـده بـدو گفـت :کـای تـاجـور

یـکـی شـاد کـن دل ،بـه ایـرج نـگـر

جهانبخش را لب پـر از خنده شد

تـو گفـتـی مـگـر ایـرجـش زنده شد
(فردوسی  ،1116ج)126-121 :1

یعنی اینکه هرگز سرشتی اهورایی از بین نمیرود .اگر مدتی نسبتاً طوالنی نیروی
اهریمنی بر جهان فرمانروا میشود ،سرانجام نیکی و خوبی آن را در خود فرو
میگیرد و بر آن تسلّط مییابد .به همین خاطر پس از تولّد منوچهر و باخبر شدن
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سلم و تور از منوچهر ،دچار وحشت میشوند و به طرزی فریبکارانه عذر پیشه
میکنند تا شاید بتوانند منوچهر را همچون ایرج به طریقی از مسیر برگیرند ،ولی این
بار به دلیل تکامل فلسفه سرشت اهورایی ،فریدون که خود دیگر از بُعد اهریمنی
کامالً دور افتاده است و تماماً نیکی و خوبی است ،فریب آنان را نمیخورد و
سرانجام منوچهر اختر نابکاری و نابخردی اهریمنی را که در پیکری دوگانه به نام
سلم و تور هستی یافته است ،از پای در میآورد و سرانجام فردوسی حکیم داستان
فریدون را نیز با تسلط خوی و خصلت اهورایی با این شواهد شعری به پایان میبرد:
به سلم و به تور آمد این آگهی

که شد روشن آن تخت شاهنشهی

دل هـر دو بیدار شد پـر نهیب

که اخـتر همیرفـت سوی نشیب
(فردوسی  ،1116ج)121-121 :1

نتیجه
مجموعه مباحث تحلیلی نشان میدهد که داستانهای شاهنامه و از جمله این داستان
دارای کارکردی اندیشمندانهاند و فردوسی حکیم آنها را با ساخت و قالبی داستانی
فراهم آورده است .در آیین زروانی زروان «پس از هزار سال دادن قربانی خواستار
پسری به نام اهورهمزدا میشود و پس از تردید کردن و به شک افتادن ،از این شک
دو فرزند در وی پدید میآید ،اورمزد حاصل قربانی دادنهاست و اهریمن حاصل
شک( ».هینلز  )194:1111با قدری تأمل میتوان چنین حالتی را در سرشت فریدون نیز
دید.
فریدون پادشاه پهلوانی است که سرشتی دو قطبی دارد :پاره اهورایی و پاره
اهریمنی .البتّه پاره اهریمنی او نسبت به اهورایی پوشیدهتر است که فقط در یک
بخش کوتاه از داستان ظهور مییابد و آن هم زمانی که میخواهد نوع تفکّر و گوهر
پهلوانی پسرانش را هنگام بازگشت از سرزمین یمن به صورت اژدهایی بسنجد .این
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سرشت در واقع همان قطب فروخفته اهریمنی او است که در روند داستان به سلم و
تور میپیوندد .صفات این سرشت و افراد عبارتاند از :حرص و آز ،نابکاری،
تباهی ،نابخردی ،فتنه و آشوب و پیمانشکنی ،بیوفایی و بیاحترامی .درحالیکه
قطب اهوراییاش برآمده از صفاتی چون :عدالتخواهی ،خردگرایی ،صلحطلبی،
خداجویی ،وفاداری ،نظمبخشی ،امنیت و آیندهنگری است که بعدها این سرشت به
ایرج و آنگاه به منوچهر که پایاندهنده فرمانروایی سلم و تور است ،منتقل میشود.
بخش داستانی مربوط به تقسیم جهان ،کانونی است که میتوانیم به روشنی دریابیم
فریدون از اینجا به بعد از بُعد اهریمنی خود کامالً دورافتاده است و تماماً سرشت
اهورایی خود را مراقبت میکند ،و به همین دلیل رودروی سلم و تور میایستد و از
ایرج حمایت میکند .چون در اندیشه قوم ایرانی جهان همواره شاهد نبرد اهورامزدا
و اهریمن است؛ بنابراین سلم و تور از روی نابکاری و نابرادری ایرج را میکشند؛
با این خیال که قلمرو فرمانروایی او ،یعنی ایران را که اصطالحاً نیمه روشن جهان
است ،تصاحب کنند .امّا پس از مدتی از ایرج دختری که در مفهومشناسی ،نماد
باروری و تولّد مجدد است ،پدید میآید و از او منوچهر زاده میشود که عنصر
تکاملدهنده سرشت اهورایی فریدون و ایرج است و منوچهر بر آنان میتازد و آنان
را از بین میبرد .یعنی اینکه جهان به جانب نور و نیکی سیر میکند و بُعد اهورایی
هرگز از بین نمیرود و خوبی بر بدی چیره میگردد .همانگونه که فردوسی حکیم
با بهرهگیری از این داستان عالوه بر بیان این مهم ،به طریقی خواسته تا بایدهای
اندیشه و جهانبینی قوم ایرانی که در شاهنامه اینگونه آمدهاند ،همواره محفوظ
بمانند :مردانگی ،گذشت ،انصاف ،تعهد ،وفاداری و ایستادگی در برابر هرگونه
ناروایی و ناستودگی.
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