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  هاي شير و گاو در كليله و دمنه  بررسي تطبيقي ساختار داستان

  و افراسياب و سياوش در شاهنامه
  

  ∗پور سعيد حسامدكتر 
  دانشگاه شيراز

  
  مقدمه. 1

هاي زيادي صورت پذيرفته      ها تاكنون پژوهش    ها و اسطوره    ي ساختار، منشاء و خاستگاه قصه       درباره
ي ها  براي نمونه اندريوالنگ موتيف   . اند  اي خاص به اين موضوع نگريسته       گران از جنبه    و هريك از پژوهش   

: اي كالسيك مقايسه كرده و به اين باور رسيده است كه هاي آريايي و اسطوره هاي اروپايي را با قصه قصه
و تئودور بنفي كه    ... رسد  هاي پيش از تاريخ مي      ها به آداب و رسوم و معتقدات انسان         بنيان و اصل قصه   «

بنفي .  هندي است، بررسي كرداي از قصص دانست، پنجاتنترا را كه مجموعه زبان سانسكريت را نيك مي 
هاي پنجـاتنترا را تجزيـه و تحليـل نمـود و سـر منـشأ                  ها و تحريرهاي مختلف هريك از قصه        تمام گونه 

  )1368 :3 پراپ،( ». بودايي باز برد-هاي جادويي و پريان را به ادبيات تعليمي هندي  ي قصه همه
نگرشـي تـازه را    » هاي پريان   ي قصه ريخت شناس «والديمير پراپ، پژوهشگر روسي با نوشتن كتاب        

هـا بـا      ها و همبـستگي ايـن سـازه         ي اجزاي سازاي آن     قصه را بر پايه   «او  . ها بنيان گذارد    در ساختار قصه  
هـاي پريـان را    تـرين جـزء سـازاي قـصه     پراپ كوچـك ) 49همان، ( ».يكديگر و با كل قصه توصيف كرد    

نظـر اهميـتش    عمل و كار يك شخصيت از نقطهكاري را به  نامد و خويش  مي) function(خويشكاري  «
  )8 همان،( ».كند در پيشبرد قصه تعريف مي

افزون بر پراپ پژوهشگراني مانند برموند، گريماس، لـوي اسـتروس نيـز بـر ايـن بـاور بودنـد كـه                       
بايد به ياد داشت الگوهـايي سـاختاري كـشف          . كند  پژوهشگر، الگوهاي ساختاري نه اختراع را كشف مي       

ه صددرصد با الگوهاي واقعي پنهان در موضوع منطبق نيست اما ممكن است بـدان نزديـك                 شده هميش 
  .باشد

هـا و     ها، اسـطوره    ها در ساختار بسياري از افسانه       ترين بن مايه    يكي از مهم  ) گريز از پدر  (ترك خانه   
 را تـرك    در اين ساختار قهرمان بنا به داليلي وطـن خـود          . هاي امروزي ادبيات جهان است      حتي داستان 

                                                           
  زبان و ابيات فارسيبخش استاديار ∗
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گيـرد، گـاهي    هاي بسياري پيش روي او قـرار مـي        در سفر مشكالت و سختي    . رود  گويد و به سفر مي      مي
؛مـثالً ممكـن اسـت يكـي از         ) 1382: 25 مارتين،. (پردازد  اوقات قهرمان تاوان سختي براي كار خود مي       

رد امـا در بـسياري از       ترين كسان خود را از دست بدهد يا حتي جان خود را بر سر اين كار بگـذا                   نزديك
ها و رسيدن به نوعي پختگي و بلوغ به سرزمين خود             ها، قهرمان با پشت سر گذاردن سختي        اين داستان 

سـفرهايي    چنين  مراحل "قهرمان هزار چهره  " باره، ژوزف كمبل در كتاب      هم چنين در اين   . گردد  باز مي 
ر شدن از خانه افزون بر باز گذاشتن دست         اصوالً دو . را از ديدگاه روانشناسي بررسي و تحليل كرده است        

دهـد همـراه بـا قهرمـان بـه            ها به مخاطبان نيز اجازه مي       ها و ناشنيده    راوي، براي سخن گفتن از ناديده     
  .جاهاي دور سفر كنند و بخش زيادي از نيازها و آرزوهايشان را پاسخ دهند

انـد،    اي تـدوين و ترجمـه شـده          گونـه  اند يـا بـه      هايي كه در ايران پديد آمده       در بسياري از داستان   
. .. هاي گشتاسب، سياوش، داراب، بهرام گـور و          براي نمونه در داستان     توان ساختار ياد شده را يافت؛       مي

ي بيغمي، خورشـيد شـاه        در شاهنامه و داستان داراب در داراب نامه طرسوسي، فيروزشاه در داراب نامه            
هـايي ماننـد انـه ايـد و         و همچنين داستان   )ع( و موسي  )ع(در سمك عيار و داستان زندگي حضرت يوسف       

هايي ماننـد شـير و گـاو در كليلـه و دمنـه و شـير و شـتر پرهيزگـار در                         ي راماين و نيز داستان      حماسه
  .توان چنين ساختاري را يافت نامه مي مرزبان

الً در داسـتان    مث. ها به هم نزديك است      هاي يادشده بيش از ديگر داستان       ساختار برخي از داستان   
روند كه  ي پدري خود به كشوري بيگانه مي سياوش و گشتاسب در شاهنامه، هر دو بنا به داليلي از خانه       

ي سرزمين بيگانه با وطن قهرمان چندان دوستانه نيست و هر دو با دختر پادشاه آن سامان  از قضا رابطه 
 به سـرزمين  -كيخسرو پسر او به جاي پدر       البته درداستان سياوش،     -كنند و سرانجام هر دو        ازدواج مي 

  .گردند خود باز مي
 )ع(هاي آشكاري ميان داستان سياوش با بخشي از داستان زندگي حضرت ابراهيم             چنين شباهت   هم

بـه اختـصار بـر شـباهت        » از اسطوره تا تاريخ   «مهرداد بهار در كتاب     . شود   ديده مي  )ع(و ياحضرت يوسف  
قهرمـان در هـر دو    ) 1383 :468 بهـار، . (كنـد   ي راماين اشـاره مـي       هساختاري داستان سياوش و حماس    

در داستان راماين،    گويد هرچند   ي پدري را ترك مي      هاي نامادري، سرزمين و خانه      داستان به دليل فتنه   
پـدريش    موجب رفـتن رامـاين از سـرزمين        هاي كنيزي به نام منترا      كيكئي، نامادري او، به دليل وسوسه     

هـا    رود كه يا فرمانروايي خاص نـدارد و يـا فرمانروايـان آن              هايي مي   به سرزمين   راماين شود، اما چون    مي
و بازگـشت بـه سـرزمين خـود فرمـانروايي را             حتي راماين پـس از مـرگ پـدر         دوستدار راماين هستند،  

دهد، از اين رو هرچند برخـي اجـزاي داسـتان             اي به امور حكومتي نشان نمي       پذيرد و چندان عالقه     نمي
اي را    اما توالي موجود در آن و اجـزاي سـاختارش، زمينـه            ماين شبيه با ساختار داستان سياوش است،      را

  ..كند براي پيدايش ساختاري همانند با ساختار داستان سياوش فراهم نمي
بـه آن    مهـرداد بهـار نيـز      ي راماين و سـياوش كـه        ميان اسطوره  ها  پذيرش برخي شباهت   با وجود 

 سـياوش در   تـوان در داسـتان   انگيزتر مـي  اهت ساختاري را خيلي بيشتر و شگفتپرداخته است، اين شب  



75  /   ...افراسياب و  واو در كليله و دمنههاي شير و گ بررسي تطبيقي ساختار داستان __________

داستان ديگري كـه در كليلـه و دمنـه بـا داسـتان سـياوش و              . شاهنامه و گاو در كليله و دمنه پيدا كرد        
افراسياب شباهت ساختاري دارد، داستان شير و شغال است اما پايان اين دو داستان با يكديگر متفـاوت                 

هاي كليله و دمنه ايـن سـاختار را بـا انـدكي               نامه نيز با تأثيرپذيري آشكار از داستان        مؤلف مرزبان . است
در هر دو داستان حيواني اهلي بـه        .به كار برده است   ) باب هشتم (تغيير در داستان شير و شتر پرهيزگار        

هـا توطئـه      ن آن شـود و حيـواني حـسود بـراي از ميـان بـرد               قلمروحيوانات گوشتخوار و درنده وارد مـي      
ريزد،اما در اين داستان نيز مانند داستان شير و شتر در مرزبان نامـه ضـد قهرمـان بـه هـدف خـود                          مي
  .رسد نمي

 شـود،  براي آشنايي بيشتر با ساختار داستان سياوش و گاو، اين دو داستان با يكديگر مقايـسه مـي             
هايي وجـود داشـته        بر جاي مانده تفاوت    ي داستان سياوش و گاو      هايي كه درباره    چنين اگر در روايت     هم

  . بدان اشاره شده است
  

  ي ساختاري داستان سياوش و گاو مقايسه. 2
  .گويد قهرمان بنا به داليلي شهر و ديار خود را ترك مي. 2. 1

ي پـدر خـود،       چنـدان دوسـتانه     در شاهنامه سياوش به دليل رفتارهاي ناشايست سودابه و رفتار نه          
شـود و در كليلـه و         ي گران همراه با رستم براي مبارزه با تورانيان از پدر خود جدا مي             كيكاوس، با لشكر  

در راه شـنزبه    . گويد  به همراه پسر بزرگ بازرگان براي تجارت موطن خود را ترك مي           ) شنزبه(دمنه گاو   
ز گـاو   داري و مراقبـت ا      كـاران خـود را بـه نگـه          افتد و پسر بازرگـان يكـي از خـدمت           اي فرو مي    در چاله 

  .افتد كند و در پي پسر بازرگان راه مي توجهي گاو را رها مي كار با بي ولي خدمت. گمارد مي
تـوجهي نـسبت بـه دو قهرمـان           شود در هر دو داستان نوعي بي مهري و كم           چنان كه مشاهده مي   

و شود؛ كيكاوس حتي پس از اثبات بي گناهي سياوش رفتار خوشايندي بـا پـسر خـود نـدارد                      ديده مي 
  .يكي از داليل مهم پذيرش همراهي سپاه ايران از سوي سياوش اين رفتار و اتفاقات گذشته است

توانـست فـرد      پـسر بازرگـان مـي     . بينـد   اي از پـسر بازرگـان نمـي         گاو نيز رفتـار چنـدان شايـسته       
ن بيچـاره   اش را بازيابد و حيوا      تري را نزد گاو بگماردتا آن فرد به گاو كمك كند تا سالمتي              شناس  وظيفه

  .را به حال خود رها نكند
  .زند يك حادثه يا اتفاق، آرام و قرار پادشاه سرزمين بيگانه را بر هم مي. 2. 2

اند، افراسياب خوابي سـهمگين   در شاهنامه، وقتي لشكر ايران و توران در برابر يكديگر صف كشيده           
  :پرد بيند و هراسان از خواب مي مي

  چنان چون كسي راز گويد به شبچو يك پاس بگذشت از تيره شب
  بلرزيد بر جـــــاي آرام و خوابخروشي برآمـــــد ز افراســـياب

  )1374: 48 ،3فردوسي، ج( 
  :سازد گيرد و خواب او را آشفته مي ي بلند شنزبه آرام و قرار را از شير مي  و در كليله و دمنه نعره
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بطـر و آسـايش و مـستي و         . .. گرفت و فربـه گـشت     چون شنز به يك چندي آن جا ببود و قوت           «
تر بانگي بكرد بلند و در حوالي آن مرغزار شيري بـود و بـا او                  نعمت بدو راه يافت و به نشاط هر چه تمام         

هرگز گاو نديده و آواز او ناشـنوده، چنـدان كـه بانـگ     . وحوش و سباع بسيار همه در متابعت و فرمان او    
  )1373: 61،منشي نصراهللا( »... بدو راه يافتشنزبه به گوش او رسيد، هراسي

  .آورد ضد قهرمان موجبات آشنايي قهرمان و پادشاه سرزمين بيگانه را فراهم مي. 2. 3
رود   اي كه در قصر افراسياب برپا شده، گرسيوز نزد افراسياب مي            در داستان سياوش به دليل غلغله     

  پرسد چه اتفاقي افتاده است؟ و از افراسياب مي
  كه شد تيره ديهيم شاهنشهي  آمد به گرسيوز آن آگهـيچو

  ورا ديد بر خاك خفته به راهبــه تيزي بيامد به نزديك شاه
  كه اين داستان با برادر بگويبه بر در گرفتش بپرسيد زوي

  )1374 :53 ،3،فردوسي، ج(  
  :فرستد ش ميو افراسياب پس از شنيدن نظر مشاوران، گرسيوز را به رسالت نزد سياو

  ـج كـار و بپمياي راهـكه بسيبه گرسيوز آن گه چنين گفت شـاه
  ز لشكرگزين كن سواري دويستبه زودي بساز و سخن را مايست

  ران نكرديم رويـكه ما ســوي ايبپرسش فراوان و او را بـگوي ...
  )54 همان،(

بندد؛ ولي كيكـاوس از ايـن پيمـان      ميسياوش پس از هم فكري با رستم، با افراسياب پيمان صلح     
. ي تورانيـان بـا آنـان بجنگـد      دهد، بي توجـه بـه خواسـته         شود و به سياوش فرمان مي       سخت آشفته مي  

  .رود پسندد و به ناچار با حمايت پيران ويسه به توران مي سياوش اين گونه رفتار را نمي
شـود و بـا       رگوني حاالت شير آگـاه مـي      در داستان گاو، يكي از وحوش به نام دمنه با زيركي از دگ            

شير پس از گفتگو با دمنه و اطمينان خاطر، موضوع را بـا او در                .رود  يافتن فرصتي مناسب، نزد شير مي     
  .فرستد گذارد و دمنه را براي بررسي بيشتر نزد گاو مي ميان مي

قـوت او دليـل     نديدم او را نخوتي و شـكوهي كـه بـر            :  پرسيد كه چه كردي؟دمنه بگفت     ]شير[...«
گفـتم و ننمـود در طبـع او زيـادت طمعـي و       چندان كه به وي رسيدم بر وي سخن اكفـا مـي          . گرفتمي

   »...تعظيمـــي و در ضـــمير خـــويش او را هـــم مهـــابتي نيـــافتم كـــه احتـــرام بيـــشتر الزم شـــمرد
  )1373: 72، منشي نصراهللا(

دل  اگر مرا قوي«كند   مشورت ميرود و گاو با او چنين مي) گاو(دمنه به درخواست شير نزد شنزبه 
دمنه با او وثيقتي كرد و شرايط تأكيـد و احكـام انـدر آن بـه                 . گرداني و از بأس او ايمن كني با تو بيايم         

  )73همان، (» ...جاي آورد و هر دو روي به جانب شير نهادند
 بيگانـه   ي جالب اين است كه نوعي هراس در وجود هر دو قهرمان هنگام رفتن بـه سـرزمين                   نكته
  .نمايد اما انگار راهي جز رفتن به سرزمين بيگانه ندارند شود كه منطقي مي ديده مي

ها مشترك است، ورود يك عنصر خارجي در ميان اجتمـاعي اسـت               آن چه در ساختار اين داستان     
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  .رود اي بيگانه به شمار مي كه از ديدگاه اعضاي آن اجتماع اين عنصر تازه وارد به گونه
  . كشد هاي رفتاري و شخصيتي قهرمان، او را برمي ها و شايستگي ادشاه به دليل تواناييپ. 2. 4

كند و افراسياب بـا    با سياوش رفتار مي      پيران ويسه كه سپهساالر تورانيان است، پدرانه و دلسوزانه        
يـد؛ بـه    افزا  ي او مـي     شود و هـر روز بـر مقـام و مرتبـه             مند مي   گذر زمان بيش از پيش به سياوش عالقه       

هاي قلمرو خويش  آورد و يكي از بخش اي كه حتي دختر خود، فرنگيس را به ازدواج سياوش در مي     گونه
  .گذارد را به او وامي

  پيـــاده بـــه كـــوي آمـــد افراســـياب    
ــد   ــاده بديــ ــو او را پيــ ــياوش چــ   ســ
ــر  ــه بــ ــدگر را بــ ــر يكــ ــد مــ   گرفتنــ

  ســپهدار دســت ســياوش بــه دســت    ...

ــودي دژم   ... ــه ب ــادان چ ــه ش ــپهبد چ   س
  ن و زگرســـيوز و هركـــه بـــود  ز جهـــ

ــياوش بـــدي روز و شـــب  ــا سـ ــر بـ   مگـ
  

 از ايــــوان ميــــان بــــسته و پرشــــتاب
 فـــرود آمـــد از اســـب و پيـــشش دويـــد
 بــسي بــوس دادنــد بــر چــشم و ســر     
 بيامـــد بـــه تخـــت مهـــي بـــر نشـــست
ــم      ــه ه ــودي ب ــياوش نب ــا س ــز ب ــه ج  ب
 بـــه كـــس راز نگـــشاد و شـــادان نبـــود
ــده دو لــــب  ــه خنــ ــشادي بــ  ازو برگــ

  

 )1374 :93-92، 3فردوسي، ج(

ــرخ ... ــد چـ ــز چنـــدي بگرديـ ــرين نيـ   بـ
ــياب   ــيش افراســ ــان پــ ــر زمــ   ورا هــ

  

ــرخ  ــيش بــ ــد ز نيكــ ــياووش را بــ  ســ
ــاه و آب    ــشمت و ج ــدي ح ــر ب ــزون ت  ف

  

  )94همان،  (    
اش، بيش از ديگر نزديكان خود        شير نيز پس از ديدن گاو و پي بردن به زيركي و صداقت و توانايي              

  .گيرد امور از او ياري ميي  كند و در همه به او اعتماد مي
ي   و روي به تفحص حال و استكشاف كار او آورد و اندازه            ...شير او را به خويشتن نزديك گردانيد      «

راي و خرد او به امتحان و تجربت بشناخت و پس از تأمل و مـشاورت و تـدبر و اسـتخارت، او را مكـان                          
تـر و درجـت وي در         وي در قبول و اقبال شريف     و هر روز منزلت     ... اعتماد و محرم اسرار خويش گردانيد     

  » .ي نزديكـــان درگذشـــت شـــد تـــا از جملگـــي لـــشكر و كافـــه تـــر مـــي احـــسان و انعـــام منيـــف
  )1373: 74-73، منشي نصراهللا(

  انگيزد  حسادت ضد قهرمان را برميبركشيده شدن روزافزون قهرمان،. 2. 5
يت سياوش و همسرش فرنگيس كه باردار       فرستد تا از وضع     گرد مي   افراسياب گرسيوز را به سياوش    

  بيند گرسيوز وقتي بزرگي و شكوه سياوش را مي. شده خبري بياورد
ــوش   ــه جـ ــد بـ ــيوز آمـ ــز گرسـ   دل و مغـ
ــذرد   ــين بگـ ــالي چنـ ــت سـ ــه دل گفـ   بـ

ــرد   ...  ــدا نكــ ــويش پيــ ــان دل خــ   نهــ
  

ــه ــوش    دگرگون ــين و ه ــه آي ــد ب ــر ش  ت
ــشمرد    ــس ن ــه ك ــسي را ب ــياوش ك  س
ــساره زرد  ــان و رخـ ــود پيچـ ــي بـ  همـ

  

  )1374 :119 ،3  ج،فردوسي (  
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: نويسد طبري در تاريخ ارزشمند خود بدون برجسته كردن و تأكيد ورزيدن بر حسادت گرسيوز مي      
و فراسياب سياوخش را گرامي داشت و چون ادب و كمال و دليري وي را بديد بـر پادشـاهي خـويش                      «

سر فشنكان بددلي وي را بيفزودنـد و  بيمناك شده دل با او بد كرد و دو پسر فراسياب و برادرش كيدر پ           
هـم چنـين    ) 1362 :55، 2ج   طبـري، (» ...بردند  كار سياوخش را به تباهي كشانيدند كه بر او حسد مي          

  ).1369: 71 ،1 ج،مسكويه رازي(است 
تقريبـاً شـبيه بـه روايـت           ثعالبي با تفصيل بيشتر و تأكيد بر حسادت گرسيوز نسبت به سـياوش،            

تـر و حـسودتر بـود         گرسيوز آهنگ سفر كرد، او با سياوش از هر كس دشمن          «: يدگو  فردوسي چنين مي  
چون به شهر سياوش نزديك شد، سياوش همراه با نزديكان خويش به پـيش بـاز او آمـد و مهـرورزي و                      

منشي و جوانمردي او نگريست بروي بيـشتر   ي او به نهايت رسيد، چون گرسيوز در بزرگ          مهرباني درباره 
  ).1368: 137 ،1ثعالبي، ج( »...مني با او افزودرشك برد و دش

 گونه اي از تاريخ طبري است و با وجود ايـن كـه طبـري        گفتني است هرچند تاريخ بلعمي ترجمه     
ي كوتاهي به نقش دو پسر و برادر افراسياب دارد، اما در تاريخ بلعمي هيچ نامي از شخص خاصـي                      اشاره

  ).1353: 598، 1بلعمي، ج(. آيد ي سرهنگان به ميان نمي جز واژه
به طور كلي روايت طبري در تاريخ طبري و ابوعلي مسكويه در تجارب االمـم از داسـتان سـياوش                    

  . همسان است و روايت فردوسي و ثعالبي نيز در اين باره با يكديگرهمانندند
در نمايـدو هـر سـاعت         چون بديد كه شير در تقريب گاو چـه ترحيـب مـي            «در داستان گاو، دمنه     

ي بيداري در چـشم وي كـشيد و فـروغ خـشم آتـش               افزايد، دست حسد سرمه     اصطفا و اجتباي وي مي    
  ).1373  :74منشي،   نصراهللا( ».غيرت در مفرش وي پراگند، تا خواب و قرار از وي بشد

آن چه براي ضد قهرمان در اين ساختار ضروري است، جلب اعتماد قهرمان اسـت، از ايـن رو ضـد      
 هـا بـر ضـد پادشـاه     خوار قهرمان وانمـود كننـد تـا سـخنان آن     كوشند خود را دوست و غم     يقهرمانان م 

  .تأثيرگذارتر شود
ي، رفتار ضـد قهرمـان بـراي ايجـاد            هاي گاو و سياوش شيوه      مطلب در خور توجه ديگر در داستان      

 او را نـسبت بـه   فريبـد و  رود و پادشاه را با سخناني اثرگـذار مـي        او نخست نزد پادشاه مي    . اختالف است 
  :آورد كه خودش از سوي پادشاه نزد قهرمان برود اي فراهم مي سازد و زمينه را به گونه قهرمان بدبين مي

هاي حـسادت در درونـش    ي شكوه و عظمت او شعله گرسيوز كه با سفر به شهر سياوش و مشاهده       
  :كند اوش تحريك ميرود و اين گونه افراسياب را بر ضد سي زبانه كشيده، نزد افراسياب مي

  بــــدو گفــــت گرســــيوز اي شــــهريار   
ــاه  ــاووس شـــ ــد ز كـــ ــتاده آمـــ   فرســـ
ــام  ــد پيــ ــزش آمــ ــين نيــ   ز روم و ز چــ

ــد ...  ــد دردمنــ ــار شــ ــاه زان كــ   دل شــ
  

ــار   ســـياوش جـــز آن دارد آيـــين و كـ
ــاه    ــد گـ ــك او چنـ ــه نزديـ ــاني بـ  نهـ
ــام     ــه ج ــرد ب ــاووس گي ــاد ك ــي ي  هم
ــد   ــار گزنـ ــد از روزگـ ــم شـ ــر از غـ      پـ

  )1374 :125، 3 ج فردوسي،(
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  ... هاي سياوش و ازدواج دخترش با او و افراسياب به داليل گوناگون از جمله يادكرد خوبي
  :به هيچ روي با گرسيوز همراه نيست

  چـــو او تخـــت پـــر مايـــه پـــدرود كـــرد
  من يـــك زمـان ســــر نتافـت      زفرمـــان

  سپــردم بــدو كـشور و گـنج خــــويش        
  به خــــون نيــــز پيوستـــگي ساختــم        

  ايــــدون كـه مـن بـد سـگالم بـدوي           گر  
ـــن    ... ـــان آفري ــســــند جه ـــاشد پ   نبـ

  

 خـــــرد تـار كــــرد و مـرا پـود كـرد           
 هابيافـت   چو از مـــن چنـان نيـــكويي       

ـــويش  ــج خـ ــاد از غـــم و رن  نكــرديم ي
ـــن ـــم  دل از كيــ ــران بپــرداخـــتت  اي

ــوي   ــت و گ ـــكي گف ـــتي برآيديـ  زگيـ
ــان   ـــز از بزرگ ــه نيـــ ـــ ن      ينروي زمــ

  )1374: 125، 3 ج،فردوسي(
  :دهد هاي خود ادامه مي اما گرسيوز دست بردار نيست و هم چنان به افسون

ــهريار    ــيوز اي شــ ــت گرســ ــدو گفــ   بــ
  از ايــــدر گــــر او ســــوي ايــــران شــــود

ــار تــــو ...    ســــياووش دانــــد همــــه كــ
ــج   ــه درد و رنـ ــز همـ ــو زو جـ ــي تـ   نبينـ

ــاز جــست  ...  ــن ســخن ب   چــو افراســياب اي
  

ــا  ــين ك ــن چن ــر اي ــوارمگي ــه خ  ر پرماي
ــود   ــران شـ ــاك ويـ ــا پـ ــوم مـ ــرو بـ  بـ
ــار تـــو  ــار تـــو هـــم ز گفتـ  هـــم از كـ
ــنج   ــام و گـــ ــدن دوده و نـــ  پراگنـــ
 همـــه گفـــت گرســـيوز آمـــد درســـت

  

  )128همان، (
ي خـود او را قـانع         افراسياب باز هم دوست دارد قدري درنگ كند، اما گرسيوز با سخنان فريبنـده             

  :دهد تا خودش از سوي افراسياب نزد سياوش برودسازد كه در اين كار درنگ نكند و اجازه  مي
ــدن   ــد شــ ــدر ببايــ ــت زايــ ــورا گفــ   تــ

ــاز ...  ــيوز دام ســــ ــت گرســــ   برآراســــ
  

 بــــر او بــــر فــــراوان نبايــــد بــــدن
           دلـــي پـــر ز كـــين و ســـري پـــر ز راز

  )129همان، ( 
بـت نـزد    زده پس از چند روز غي       گرانه با حالتي غم     اي بازي   دمنه نيز درست مانند گرسيوز به شيوه      

كند و شير را بيشتر براي شنيدن سخنان   چيني مي   رود و با فريب براي تأثيرگذاري بيشتر زمينه         شير مي 
  :انگيزد خود برمي

دمنه گفـت، شـنزبه بـر    ... آن چه تازه شده است، بازنماي ... وفور امانت تو مقرر است    : شير گفت «
مالت نمـوده و گفـت كـه شـير را آزمـودم و              ها كرده است و هريك را به نوعي است          مقدمان لشكر خلوت  

ي زور و قوت او معلوم كرد و راي و مكيدت او بدانست و در هريـك خللـي تمـام و ضـعفي شـايع                            اندازه
و دست او در امر و نهي و حل و عقد گـشاده و              ... ديدم و ملك در اكرام آن كافر نعمت غدار، افراط نمود          

  )1374: 79-88منشي،  نصراهللا( »...دمطلق كرد تا ديو فتنه در دل او بيضه نها
  :اما شير به آساني حاضر نيست، سخنان دمنه را بپذيرد

هم چنـين   : دمنه گفت .. .. باشد كه شنزبه خيانتي انديشد      لكن گماني نمي  . معلوم شد : شير گفت «



  80  _________________________________________ گاه شيرازـ دانشبوسـتان ادبمجله  / 

  )93همان، ( ».است و فرط اكرام ملك اين بطر بدو راه داده است
كند و شير درست همانند  برانگيز و نادرست خود شير را بدبين مي   هسرانجام دمنه با سخنان وسوس    

  :افراسياب كه پس از اصرار گرسيوز بر كشتن سياوش گفته بود
ــه در  ــوانم بـ ــز آن كـــش بخـ ــدانم جـ   نـ

  

 وز ايـــــدر فرســـــتمش نـــــزد پـــــدر
  

  )1374: 126، 3ج فردوسي، (      
و فرسـتم و ايـن حـال بـا او بگـويم و              ام مجاورت گاو را، كسي به نزديك ا         من كاره شده  «: گويد  مي

  )1373 : 98 نصراهللا منشي،( ».اجازت كنم تا هركجا خواهد برود
سازد كه او را ماموركند تا نزد گاو برود و از وضعيت گاو  هاي فراوان شير را متقاعد مي دمنه با حيله

  .خبر آورد
دهـد و سـياوش        به سياوش مي   رود و پيام افراسياب را      گرسيوز به فرمان افراسياب نزد سياوش مي      

  :كند، اما براي رفتن نزد افراسياب اعالم آمادگي مي
  چــــو بــــشنيد گفــــت خردمنــــد شــــاه
  بــه دل گفــت ارايــدونك بــا مــن بــه راه     

  ســـخن گفـــتن مـــن شـــود بـــي فـــروغ... 
  يكــــي چــــاره بايــــد كنــــون ســــاختن 

  

ــواه    ــه خــ ــيوز كينــ ــد گرســ  بپيچيــ
ــاه    ــك شـ ــه نزديـ ــد بـ ــياوش بيايـ  سـ

 وغي مـــن در شـــود پـــيش او چـــاره  
 دلـــــش را بـــــه راه بـــــد انـــــداختن

  

  )1374: 131، 3ج فردوسي، (      
 نگراني  فرستم تا وضعيت را به او بگويد، گويد كسي را مي دمنه نيز درست بعد از سخن شير كه مي

  :خودرااين گونه بازمي نمايد
دمنه دانست كه اگر اين سخن بر شـنزبه ظـاهر كنـد در حـال برائـت سـاحت و نزاهـت جانـب                         «

  )1373: 98 منشي، نصراهللا( ».ويشتن ظاهر گرداند و دروغ و مكر او معلوم شودخ
كوشد مانند افرادي دلسوز و مهربان نزد         داستان ضد قهرمان پس از پختن فكر پادشاه مي         درهر دو 

  بنماياند؛ خوار قهرمان  قهرمان برود و با ايجاد فضايي دوستانه او را بفريبد و خود را غم
ايجاد بددلي در سياوش ايـن گونـه بازيگرانـه و فريبكارانـه رفتـارمي كنـد و سـخن                    گرسيوز براي   

  :گويد مي
ــد    ــامش بمانـ ــود و خـ ــي بـ ــاني همـ   زمـ
  فــــــرو ريخــــــت از ديــــــدگان آب زرد
ــر   ــرآب چهـــ ــد پـــ ــياوش ورا ديـــ   ســـ
ــود    ــه بـ ــرادر چـ ــرم اي بـ ــت نـ ــدو گفـ   بـ
ــتي دژم    ــان شدســ ــاه تركــ ــر از شــ   گــ

ــدار  ...  ــيوز نامـــ ــت گرســـ ــدو گفـــ   بـــ
  

 ش بمانــد دو چــشمش بــه روي ســياو  
 بـــه آب دو ديـــده همـــي چـــاره كـــرد 
ــر    ــه مه ــد ب ــو بپيچ ــسي ك ــان ك ــه س  ب
 غمـــي هـــست كـــان را بـــشايد شـــنود
ــم  ــده نــ ــده درآوردي از ديــ ــه ديــ  بــ
 مــرا ايــن ســخن نيــست بــا شــهريار     

  

  )1374: 133، 3ج فردوسي، (      
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كند   يشاه اشاره م    ي ايران و توران و كشته شدن ايرج به دست توران            هاي گذشته   گرسيوز به جنگ  
  :گويد ي افراسياب مي و درباره

ــان از آن بتراســــــت ــپهدار تركــــ   ســــ
ــان   ــي گمـ ــدش بـ ــوي بـ ــو خـ ــداني تـ   نـ

  گيــــر نخــــستين از اغريــــرث انــــدازه  
ــاه  ...  ــي گنـ ــامور بـ ــسي نـ ــس بـ   از آن پـ

  مـــرا زيـــن ســـخن ويـــژه انـــدوه توســـت
ــسل  ...  ــرمن دلگــ ــره آهــ ــون خيــ   كنــ

ــوام  ــتدار تــ ــوداني كــــه مــــن دوســ   تــ
  

 كنـون گــاو پيــسه بــه چــرم انــدر اســت 
 بمـــان تـــا بيايـــد بـــدي را زمـــان    
 كه بر دسـت او كـشته شـد خيـره خيـر         
ــاه    ــر تبـ ــت او بـ ــر دسـ ــتند بـ  شدسـ
 كــه بيــدار دل بــادي و تــن درســت    

 دل ورا از تــــــــو كردســــــــت آزرده
 بـــه نيـــك و بـــدي ويـــژه يـــار تـــوام 

  

  )1374: 132-131، 3فردوسي، ج(
شود و  گويد تا سرانجام سياوش اندوهگين مي ي ديگري مي ، سخنان فريبنده دسيسهاما گرسيوز به 

گويد پياده و بدون سپاه نزد افراسياب خواهم رفت، ولي گرسيوز سياوش را از رفـتن نـزد افراسـياب                      مي
  : دارد برحذر مي

ــايمرد     ــسم پــ ــا بــ ــن همانــ ــورا مــ   تــ
  

 بــر آتــش يكــي بــر زنــم آب ســرد     
  

  )135همان، (           
گونه  دمنه نيز رفتاري همانند گرسيوز دارد و اين. شود سرانجام سياوش تسليم خواست گرسيوز مي   

شنزبه ترحيب تمـام نمـود و       .  زده به نزديك شنزبه رفت      اي اندوه   دمنه چون سرافكنده  «: رود  نزد گاو مي  
ي كه مالك نفـس     چگونه سالمت تواند بود كس    : اي؟ دمنه گفت    ام، سالمت بوده    روزهاست تا نديده  : گفت

  )1373 :100 نصراهللا منشي،( ».خود نباشد
از معتمدي شنودم كه شير بر لفظ رانده اسـت كـه            «: گويد  دمنه پس از تحريك زياد گاو، به او مي        

وحـوش را بـه گوشـت او نيـك داشـتي            .شنزبه نيك فربه شده است و بدو حاجتي و ازاو فراغتي نيـست            
  )101همان،  (»...خواهم كرد

انگيزي خود    نند سياوش حاضر نيست به آساني گفتار دمنه را بپذيرد و دمنه بازهم به فتنه              گاو هما 
سگالد، از اين معاني كه برشمردي چون خصوم و مالل ملـوك و               آن چه شير براي تو مي     «: دهد  ادامه مي 

وايل صحبت  دارد كه جباري است كامكار، ا       وفايي و غدر، او را بر آن مي         ديگر ابواب نيست، لكن كمال بي     
  )102همان، ( ».او را حالوت زندگاني است و اواخر آن تلخي مرگ

هاي دمنه و گرسيوز رفتار و گفتـاري ماننـد            گاو و سياوش در هر دو داستان، پس از شنيدن حرف          
به حقيقت مرا اجل اين جا . نوبت زخم نيش است ام، طعم نوش چشيده«: گويد هم دارند؛ گاو به دمنه مي

  )105همان، (» من چه مانم به صحبت شير؟آورد و اال 
  ســــياوش نگــــه كــــرد خيــــره بــــدوي
ــد   ــار گزنــ ــدش روزگــ ــاد آمــ ــو يــ   چــ

 ز ديــده نهــاده بــه رخ بــر دو جــوي    
 كـــزو بگلـــسد مهـــر چـــرخ بلنـــد    
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  نمانــــد بــــر و بــــر بــــسي روزگــــار    
ــي   ــك مـ ــر چونـ ــت هـ ــدو گفـ ــرم بـ   بنگـ

ــرم    ــر ســ ــي بــ ــد همــ ــه بدآيــ   اگرچــ
  

ــار  ــرآيدش كــ ــواني ســ ــه روز جــ  بــ
ــدر   ــه انـ ــد نـ ــادافره بـ ــه بـ ــورمبـ   خـ

 هـــــم از راي و فرمـــــان او نگـــــذرم
  

  )1374: 140، 3ج فردوسي، (      
ي جالب در اين بخش از هر دو داستان، نوعي تسليم و پذيرش مرگ از سوي گـاو و سـياوش              نكته

هر دو زير تأثير فراوان . شود اند كه راه برون رفتي براي آنان پيدا نمي   است، گويي هر دو از پيش پذيرفته      
اي ترديد در سخنان اين دو روا  پذيرند و ذره گيرند و پيشنهاد آنان را مي    نه و گرسيوز قرار مي    سخنان دم 

  .دارند نمي
روم و اگر دانستم قصد شومي بـراي تـو در             گويد من خود نزد افراسياب مي       گرسيوز به سياوش مي   

وز بـه همـراه افراسـياب و      از اين رو هنگامي كه گرسي     . سر دارد، پيكي نزد تو خواهم فرستاد تا فرار كني         
  :فرستد كه گردد در راه پيكي مي لشكري بزرگ به سياوش گرد باز مي

ــد   ــد نونـــ ــيوز آمـــ ــك گرســـ   ز نزديـــ
ــود  ــيچ ســ ــن هــ ــار مــ ــد ز گفتــ   نيامــ
ــاختن    ــون سـ ــد كنـ ــه بايـ ــا چـ ــر تـ   نگـ

  

ــاره  ــر چ ــه ب ــد  ك ــان را ببن ــان مي  ي ج
ــره دود   ــز از تيـ ــدم جـ ــش نديـ  از آتـ
          ســــپه را كجــــا بايــــد انــــداختن   

  )140ن، هما( 
اي بـراي نبـرد       هاي گرسيوز و دمنه خود را بـه گونـه           هنگامي كه سياوش و گاو به دليل فريبكاري       

چون به نزديك او روي عالمات شر بيني كه راست نشسته باشـد             «: گويد  دمنه به گاو مي   . كنند  آماده مي 
  )113همان، ( »...زند و خويشتن را برافراشته و دم بر زمين مي

انـد؛    ي جوانـب كـار انديـشيده         جالب در اين است كه دمنه و گرسيوز از قبل به همه            ي بسيار   نكته
كوشد به هر شكل ممكن سياوش را قانع سازد كه جانب احتياط را فرونگـذارد و لبـاس رزم                     گرسيوز مي 

بپوشد و نزد افراسياب بيايد و اين بهترين حالت براي گرسيوز است تا به افراسياب بباوراند كه سـياوش                   
آيد   به همين دليل هنگامي كه سياوش با راهنمايي گرسيوز با زره نزد افراسياب مي             . در فكر مبارزه است   

  :كند دستي مي اي؟ گرسيوز پيش چرا براي جنگ آماده: گويد و به او مي
  گرســــيوز كــــم خــــرد: چنــــين گفــــت

ــدي     ــاه آمـ ــي گنـ ــين بـ ــدر چنـ ــر ايـ   گـ
ــست   ــشان راه نيـ ــن نـ ــدن زيـ ــذيره شـ   پـ

  

 انــدر خــوردكــزين در ســخن خــود كــي 
ــدي  ــاه آمــ ــزد شــ ــا زره نــ ــرا بــ  چــ

 ي شــاه نيــست  ســنان و ســپر هديــه  
  

  )1374: 144، 3ج فردوسي،(
: ي او نيز چنان كه گفته شد به همين شكل اسـت             شيوه. دمنه رفتاري كامالً شبيه با گرسيوز دارد      

و كـشتن او    كند كه اگر از گاو سر بزند، جرم گـاو آشـكار باشـد                 از يك سو عالماتي را به شير تلقين مي        
كند كه اگر از شير سر بزنـد گـاو از مقـصود               ضروري نمايد و از سوي ديگر عالماتي را به گاو گوشزد مي           
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  .شير باخبر شود
  شود گناه كشته مي قهرمان بي. 2. 6

  :دهد هاي گرسيوز دستور مي افراسياب پس از شنيدن حرف
  بــــه تركــــان بفرمــــود كانــــدر دهيــــد

  شـــاهز تيـــر و ز ژوبـــين ببـــد خـــسته ... 
ــگ   ــردنش پالهنـــ ــر گـــ ــد بـــ   نهادنـــ
  چنـــين گفـــت ســـاالر تـــوران ســـپاه    
  كنيـــدش بـــه خنجـــر ســـر از تـــن جـــدا

  

 دريـن دشـت كـشتي بـه خـون برنهيـد      
ــپاه   ــشت سـ ــد ز پـ ــدر آمـ ــون انـ  نگـ
 دو دست از پس پشت بسته چـو سـنگ         
 كــه ايــدر كــشيدش بــه يــك ســو ز راه

ــا     ــد گي ــز نروي ــه هرگ ــخي ك ــه ش  ...ب
  

  )1374: 146، 3فردوسي،ج(
برون جـست و هـر دو جنـگ آغـاز نهادنـد و              «بيند    مايي دمنه چون آمادگي گاو را مي      شير با راهن  

  )1373: 114منشي،  نصراهللا(  »...خون از جانبين روان گشت
گـاو نيـز    .ترين شخصيت را در شاهنامه برگزينيم، بي گمان سياوش خواهد بود            اگر بخواهيم مظلوم  

 سرنوشتي يكسان دارند و مسير مشابهي را پـشت سـر            اين دو . در كليله و دمنه همين مظلوميت را دارد       
ريزد، بي آنكه بدانند گناهشان چه بوده است؟هر  گذارند و سرانجام خونشان با بي گناهي بر زمين مي مي

اي را كـه بـه دليـل          انـد و مقـام و مرتبـه         دو افرادي بيگانه هستند كه در يك موقعيت تازه قـرار گرفتـه            
انـد و   ها بيگانه آن .انگيزد اند، رشك همگان به ويژه ضد قهرمان را بر مي دهآور هايشان به دست     شايستگي

اند،ازهمين رو،وسوسه ي ضـد قهرمـان دراتهـام           پادشاهان سرزمين مقابل در آغاز از آنان در هراس بوده         
ل بستن به آنان بيشتر در دل پادشاه تأثيرمي گذارد و گويي ضدقهرمان با اين اتهام دوباره ترس را در د                   

  .تر در دام گرفتار آمده است  و از اين راه پادشاهان آسان پادشاهان زنده ساخته
اي روايت  ي بسيار جالب ديگر اين است كه راويان شاهنامه و كليله و دمنه، داستان را به گونه           نكته

شود كه آنان  آيند و اين گونه به مخاطب القا مي اند كه افراسياب و شير چندان گناه كار به نظر نمي كرده
اند و گناه كار واقعي نه افراسياب و گاو، بلكه            هاي شوم گرسيوز و دمنه شده       خود به نوعي قرباني دسيسه    
  .روند دمنه و گرسيوز به شمار مي

مطلب ديگر نقشي است كه پيران و كليله در اين دو داستان بر عهده دارنـد، ايـن دو دورانديـشي                     
ند از جنگ و خونريزي جلـوگيري كننـد، امـا در كـار خـود موفـق                  كوش  هم مانندي دارند و پيوسته مي     

  .نيستند
  رسد شود و ضد قهرمان به سزاي اعمال خود مي خون قهرمان پايمال نمي. 2. 7

ي فردوسي و در بسياري ديگر از آثـار ايرانـي تكـرار               اين باوري است كه بارها و بارها در شاهنامه        (
  .)اي دارد جايگاه ويژهي ايرانيان  شود و در انديشه مي

مرگ دلخراش سياوش و مظلوميت و بي گناهي او در شاهنامه فراموش ناشدني است و بايد انتقام                 
از اين رو داستان كيخسرو بازجست از كار قـاتالن سـياوش            . ي ايراني باز ستانده شود      خون اين شاهزاده  
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رد و اتفاقاً هنگامي كـه كيخـسرو        در شاهنامه گرسيوز فقط در داستان سياوش حضوري پررنگ دا         . است
  :گويد خواهد آنان را بكشد، اين گونه با گرسيوز سخن مي كند و مي افراسياب و گرسيوز را اسير مي

  بـــــه گرســـــيوز آمـــــد ز كـــــار نيـــــا
ــه درد  ــد بـ ــسرو آمـ ــو در پـــيش كيخـ   چـ
ــشاد  ــان برگـــ ــران زبـــ ــشاه ايـــ   شهنـــ
  بـــه دژخـــيم فرمـــود تـــا تيـــغ تيـــز     
ــرد   ــيم كــ ــه دو نــ ــپهبد بــ ــان ســ   ميــ

  

ــا دو رخ ز ــر از كيميـ ــك دل پـ  رد و يـ
 بباريــــــد خــــــون بــــــر رخ الژورد
ــاد   وز آن تــشت و خنجــر بــسي كــرد ي
ــتيز   ــر سـ ــي پـ ــد دلـ ــشيد و بيامـ  كـ
 ســـپه را همـــه دل پـــر از بـــيم كـــرد

  

  )1374: 376، 5 ج،فردوسي(      
فـضايي فـراهم آمـده كـه راوي راز مـرگ گـاو را               » بازجست از كـار دمنـه     «در كليله و دمنه، باب      

شير بفرمود تا او را ببـستند و         « .سازد  هاي گوناگون خيانت دمنه را آشكار مي        س از بررسي  گشايد و پ    مي
ي او بازگرفت و ابـواب تـشديد و تعنيـف تقـديم نمودنـد تـا از گرسـنگي و          به احتياط بازداشت و طعمه    

  )1373: 156 منشي، نصراهللا(» .تشنگي بمرد
ي   ي شيوه   هايي كه درباره    ي پژوهش   د اما بر پايه   رس  در كليله و دمنه، قاتل به سزاي اعمال خود مي         

ي ايرانيـان اسـت و در پنجـاتنترا     گيري كليله و دمنه شده است، باب بازجست از كار دمنه افـزوده              شكل
باب بازجست كار دمنـه     «: نويسد  فرانسوا دوبلوا در اين باره مي     . ي روايت شير و گاو نيست       نشاني از ادامه  

ي آن اسـت امـا ايـن          الف آن بالفاصله پس از باب شير و گـاو آمـده و دنبالـه              ي اخ   در متن عربي و همه    
اش هيچ در ادبيات هنـدي        هاي فرعي   داستان بي گمان ارتباطي با پنجا تنتره ندارد و نه آن و نه داستان             

ي براي ايجاد دشمني ميان شـير   گر، در اجراي نقشه   ي تنتره، دمنه، شغال حيله      در پنجه . شود  ديده نمي 
اي به مجازات دمنه به خاطر اين خيانت ديده            اما هيچ اشاره   انجامد، موفق است    ميگاو كه به قتل گاو      و  

گـر   جوي حيلـه  هدف داستاني به سادگي متوجه نمايان ساختن اين نكته است كه يك مداخله          . شود  نمي
ي غيراخالقـي   پـرداز   رسد كه كسي اين شخصيت      به نظر مي  . تواند همبستگي و اتحادي را ويران كند        مي

كتاب اول پنجه تنتره را قابل قبول نيافته و بر آن شده تا گزارش در اين باره كه دمنه سرانجام به جزاي         
بنفي نخستين بار اين فرضيه را مطرح كرد كه ابن مقفع نويسنده . خيانت خود رسيده، وارد داستان كند

: 45دوبلـوا،   (».يرفتند و عموميـت يافـت     اين نظر را ديگر محققان پذ     . ي اين بخش از داستان بوده است      
1382(  

  
  ي صورت گرفته در دو داستان مقايسه تحليلي بر. 3

ي ساختاري اين دو داسـتان نـشان داده شـد، گـاو و سـياوش سرنوشـتي                    چنان كه با مقايسه      هم
 شـوند و بـه سـرزميني بيگانـه پـاي            همانند دارند؛ هر دو بنا به داليلي از سرزمين اصلي خود جـدا مـي              

  .انجامد  َخوش ندارد و به مرگ هر دو مييبراي آنان پايان) گريز(گذارند، اما اين جدايي  مي
هاي گوناگوني مانند عرفان، روانكاوي، ساختارشـكني          چه بسا بتوان از جنبه      با كشف اين همانندي   
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هـاي    داستانها و حوادث       از شخصيت   پژوهشگران چنان كه برخي    هم. اين دو داستان را تحليل كرد     . .. و
  .اند شاهنامه تعابيري عرفاني ارائه داده

نوشته محمدبن محمـد دارابـي شـيرازي در شـرح            "ي غيبي   لطيفه" ها در كتاب    يكي از اين نمونه   
ي خون     شرمي از مظلمه   /شنود  شاه تركان سخن مدعيان مي    «ايشان در تفسير بيت     . غزليات حافظ است  

تركـان بـه اصـطالح عرفـا، افراسـياب نفـس اسـت و مـدعيان            مراد از شـاه     « :نويسد  مي» سياووشش باد 
انـد و سـياوش عبـارت از عقـل معـاني و معـاد اسـت و از ايـن              خواهشات نفسانيه كه باعث هالك ديـن      

  :چنان كه حضرت مولوي در كتاب خود فرموده .اصطالحات اهل عرفان بسيار دارند
ــاد   ــاووس كيقبـ ــياووش كـ ــسرو سـ   كيخـ

  يـان كـنم   رمزي خوش است اگر بنيوشـي ب      
ــاد روي    ــل مع ــياوش عق ــان س ــران ج   ز اي
  پيــران مكــر پيــشه كــه عقــل معــاش بــود 
  تـــا بـــرد مـــرو را بـــر افراســـياب نفـــس 
ــام و آرزو   ــتن كــ ــدگاه درخــ ــا چنــ   تــ
  گرســـيوز حـــسد ز پـــي كينـــه و فـــساد 
ــه هــم   ــوا و غــضب ب ــا گــروه آز و ه   شــد ب

ــشه   ــل و اندي ــدبيرهاي باط ــت  ت ــاي زش   ه
  

ــياب زاد   ــرنگيس افراسـ ــز فـ ــد كـ  گوينـ
 ي شـاهي و عـدل و داد         ك و قصه  احوال مل 

ــاد    ــن نه ــوران ت ــه ت ــه ب ــر آن نتيج  از به
 آمد بـه رسـم حاجـب و در پـيش ايـستاد            
 بس سعي كـرد و دختـر طـبعش بـدو داد           

ــاره ــاد    بيچ ــود ش ــهوت نب ــرنگس ش  ي ف
ــاد   ــامور فتـ ــه نـ ــان آن دو شـ ــدر ميـ  انـ
 رفتنــد پــيش نفــس خــسيس دنــي نهــاد 

ــزاد    ــياوش از او ب ــالك س ــا ه ــد ت  ...كردن
  

  )1362: 31-30، رازيدارابي شي(
  اشاره با »ي تعابير عرفاني شاهنامه     نكاتي چند درباره  «: ناي زير عنوا    محمدعلي اميرمعزي در مقاله   

 عقل قدسي است در زندان تـن        سفربنابراين تعبير ماجراي سياوش، ماجراي      «: نويسد  مي به اين ديدگاه  
ي   به لطف تعليم معنوي و سرانجام در نتيجـه         هاي او و رستگاري و بازگشت او به مبدأ،          ها و آزمون    و رنج 

  .)1374 :97 اميرمعزي،( ».شود اين سفر كيخسرو مظهر عرفان متولد مي
 در پژوهش حاضر بنا به      .اي از يك تعبير عرفاني از داستان سياوش و پايان زندگي او بود              اين نمونه 

توان تفسير ديگـري نيـز از ايـن دو             مي وجود داشته، در ميان اقوام هند و ايراني       باورهايي كه در گذشته     
  :داستان ارائه داد

ملي ايران را تشكيل      ي  ديرپاي ايرانيان و تورانيان در شاهنامه بنيان اصلي حماسه           و دشمني     مبارزه
  در مقابـل    و اي سرزميني اهريمنـي قلمـداد شـود         دهد و همين موضوع باعث شده كه توران به گونه           مي

جهان بيني     دواليسم و ثنويت ديرپاي   « :نويسد  ن سر كاراتي در اين باره مي      بهم .ي اهورايي ايران سرزمين 
مذهبي به احتمال زياد مبناي اجتماعي نيز دارد و در شكل گيري نهايي آن                ي  ايراني كه عالوه بر شالوده    

معيـشت    متفاوت  ي  بارز دو شيوه     و به ويژه تضاد      جامعه  متضاد اقتصادي   بنيادهاي مفاهيم آييني،  عالوه بر 
ايـران نيـز تـاثير        حماسـي   هـاي   در تكوين سـنت    يعني روستانشيني و چادرنشيني نيز تاثير داشته است،       

 خير و شـر در      قديم  ي     مايه بندو    ي  تقابل و ستيزه   .اي خاص درآن منعكس شده است       گذاشته و به گونه   
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ا كـرده كـه از آن دو در         متخاصم تظاهر پيـد     ملي ايران به صورت تقابل و تضاد، دو گروه نژادي             ي  حماسه
يـاد شـده     "ايرانـي و تـوراني    " و در شاهنامه با عنـاوين        "ايراني و انيراني  " هاي  اوستا بانام   روايات حماسي 

اصــلي  ي ايــن دو قــوم در واقــع زمينــه مــداوم بــين خــصومت ديــرين و مــوروثي و دشــمنايگي....اســت
ي و برخورد ايرانيـان و انيرانيـان اسـت    سرتاسر شاهنامه داستان روياروي  .شود  ايران محسوب مي    ي  حماسه

كه مطابق با برداشت ثنوي، از اين دو يكي همه نيك و خجسته و اهورايي و ديگـري نكوهيـده و تبـاه و             
  )1378: 99 سركاراتي،(» .اهريمني قلمداد شده است

توان اين گونه داستان سـياوش و افراسـياب را تحليـل كـرد كـه چـون                     مي با توجه به اين موضوع    
  نور بتافـت و بـه آن پـشت كـرد و بـه سـرزمين                 اهورا و  روي از سرزمين  ) خواسته يا ناخواسته  (اوش  سي

اي مجـازات     بايد به گونـه   . قرار گرفت   و اهريمنان  ظلمت و تاريكي رفت و در خدمت ظلمتيان       اهريمن و   
  . به همين دليل سرانجام شومي داشت و تنها و مظلومانه در سرزميني بيگانه كشته شد،شد مي

در بندهش و گيرند؛  در باورهاي اقوام هند و ايراني در تقابل با يكديگر قرار ميگاو شير و  چنين    هم
ابوريحان بيروني در كتاب تحقيق ماللهندبـه        .گونه و اهورايي دارد      جايگاه مقدس   گاو در باورهاي هنديان  

گـاو    ي  يا غـارتگر و كـشنده     ...ريزدآن كه خون    «:نويسد  كند و مي    ها اشاره مي    گاو نزد هندي    ي  جايگاه ويزه 
هــم چنــين ) 1362: 43 بيرونــي، ( ».رونــد مــي)دوزخ( "روده "باشــد و آن كــه كــسي را خفــه كنــد بــه

نخستين موجودي كه اهورامزدا آفريده گاو بوده است و زايش مادي جهـان از              « اساطير زرتشتي   ي  برپايه
از دسـت راسـت اورمـزد آفريـده اسـت، نـابود            اهريمن،گاو نخستين را كـه      .گيرد  او انجام مي    پاك  ي  تخمه

  )1381: 846، 2عبداللهي، ج(» ساخت
نماد درنده خـويي  «اهورايي است، شير در اساطير هندي،  به رغم گاو كه پيوسته در شمار نيروهاي 

كشتن شير و گرگ و پلنگ، كفتار و شـغال و مـار و              «و  ) 1383: 63هال،  ( »يكي از خدايان است     مخرب
  ). 1380: 196 داوود، پور(» .ب شمرده شده استواج... وزغ و 

پشت كرده است    توان گفت چون در اين داستان گاو به سرزمين انساني           با توجه به اين مطالب مي     
از اين رو    ، پاي نهاده است، كاري ناشايست انجام داده        و اهريمني  به سرزمين حيوانات درنده و وحشي      و

وبت برسد، از اين رو او نيز سرانجام خوشـي نـدارد و تنهـا در ميـان                  اي به عق      بايد مانند سياوش به گونه    
 .شود موجوداتي درنده و وحشي مظلومانه كشته مي

كوشـند بـه    ي پيام چنين سـاختاري، ايـن اسـت كـه پديدآورنـدگان مـي                گفتني ديگر در اين باره    
نـد، يـادآور شـوند      پروران  اي غير مستقيم به كساني كه خيال مهاجرت و ترك وطن را در سـر مـي                  شيوه

  . عاقبت چنين اقدامي مرگ و نابودي خواهد بود
  

  گيري نتيجه. 4
ي پدري و     سفر و دور شدن قهرمان از خانه        هاي ملل گوناگون جهان،       در ساختار بسياري از داستان    

سـاختار موجـود در داسـتان سـياوش و      اجـزاي  يادي ازهاي ز شود، اما بخش ميزادگاه خود فراوان ديده  



87  /   ...افراسياب و  واو در كليله و دمنههاي شير و گ بررسي تطبيقي ساختار داستان __________

انگيـز بـا يكـديگر هـم          اي شـگفت    سياب در شاهنامه و داستان شير و گاو در كليله و دمنه بـه گونـه               افرا
توان در داستان شير و شغال در كليلـه و دمنـه و شـير و شـتر در                     چنين ساختاري را مي   . مانندي دارند 

كـسي كـه بـاب    تـوان گفـت     شود و مـي     البته در اين دو داستان قهرمان قرباني نمي       . نامه نيز ديد    مرزبان
ي باب شير و گاو گنجانيده است، دو موضوع را پيش چشم داشته است؛  بازجست از كار دمنه را در ادامه

شـود و     گاه پايمـال نمـي      ها به اين كه خون بي گناه هيچ         يكي عالقه و ذهنيت مخاطبان ايراني و باور آن        
ر و شغال كه برگرفته از مهابهاراتـا        اي قاتل را قصاص خواهد كرد و دوم داستان شي           دست روزگار به گونه   

ورزد و بـا      گيـري شـتاب نمـي       ي مادر خود در تصميم      چون در اين داستان شير با پند دورانديشانه       . است
نمايد و با توجه بـه        زن را مجازات مي     شناسد و خرس دو به هم       بررسي بيشتر، مجرم را از بي گناه باز مي        
نامه در داستان شير و شتر پرهيزگار         توان گفت مؤلف مرزبان     ميساختار اين دو داستان در كليله و دمنه         

 تاثير پذيرفته؛ به اين صورت كه از آغاز داستان تـا جـايي كـه                "شير و شغال  " و   "شير و گاو  "از داستان   
نامه به داستان شير و    شود، مؤلف مرزبان    متهم به خيانت مي   ) خرس(از سوي ضد قهرمان     ) شتر(قهرمان  

تـوان   از ايـن رو مـي  . ازآن جا تا پايان داستان از داستان شير و شغال تأثير پذيرفته است         گاو نظرداشته و  
گيـري بـاب بازجـست از كـار دمنـه تأثيرگـذار بـوده و هـم در          گفت داستان شير و شغال هم در شـكل     

  .نامه گيري داستان شير و شتر پرهيزگار در مرزبان شكل
اين اسـت كـه بـه        "ياوش و افراسياب  س"و  "شير و گاو  " هاي  ساختار داستان   ي  ديگر در باره     گفتني
هـا چگونـه      تاثير و تاثراين دو داستان بر يكديگر با توجه بـه شـباهت فـراوان سـاختار آن                   ي  راستي شيوه 

است؟ شايد نتوان با قاطعيت خاستگاه اين ساختار را ايران يا هند دانست، هر چند روشن است مردمان                  
ايـن دو    گران  ي حدسيات برخي پژوهش     رك زيادي دارند و چه بسا بر پايه       هاي مشت   هند و ايران اسطوره   

ها در قالب يك قوم باعث شده برخي الگوهاي   اند و زندگي آن     هاي سال در كنار يكديگر زيسته       قوم، سال 
ساختاري در ذهن جمعي آنان باقي مانده و بعدها هر كدام اين ساختار را به شكلي متناسب بـا شـرايط                     

خود پرورانده باشند و افزون بر اين تبادل فرهنگي زيادي كه از قديم ميان                ي  ويژه   و اجتماعي    جغرافيايي
اين دو قوم وجود داشته است باعث شده تأثير و تأثر زيادي از نظر فرهنگي و ادبي بر يكـديگر گذاشـته                      

تره را از ي طبيـب اســت كـه در اقـدامي ابتكــاري توانـست پنجــاتن     ي آشــكار آن برزويـه  نمونـه . باشـند 
ي زيـاد برخـي از شـاهان          سانسكريت به زبان پهلوي بازگرداند و در همين دوران بود كه به دليل عالقـه              

) 6/1425در سـال    (اي كه بايـسنغر       ي شاهنامه   در مقدمه «. ها گردآوري و تدوين شد      نامه  ساساني خداي 
هـا   وصاً ساسانيان و از ميان آن    شود كه شاهان ايران و مخص       ي تيمور امر به نوشتن داده و حكايت مي          نوه

» .آوري شـود    اند كه وقايع شاهان پيشين جمع       سعي داشته ) 531-579سال  (باالخص خسرو انوشيروان    
  )1369: 34نولدكه، (

ي خاسـتگاه   ي شـرايط و مـوارد يـاد شـده، ديـدگاه زيـر را دربـاره          توان با در نظر گرفتن همـه        مي
  :ت، مطرح كردساختاري كه از آن در اين نوشته سخن رف

اين الگوي ساختاري در ناخودآگـاه جمعـي هنـديان و ايرانيـان هنگـامي كـه در قالـب يـك قـوم                      
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 كـه   –شان    ها به دليل شرايط جغرافيايي ويژه و مشرب فلسفي          اند، وجود داشته و بعدها هندي       زيسته  مي
انـد و ايرانيـان در قالـب          هاي تمثيلي ريخته و پرورانـده        اين ساختار را در قالب داستان      -به آن اشاره شد   

باز سازي و پروراندن اجزاي داستان سياوش از          ي  اما ايرانيان در مرحله   . اي و حماسي    هاي اسطوره   داستان
رسـد سـاختار داسـتان        به نظر مي   چون اند،  اجزاي داستان شير و گاو به طور غير مستقيم تاثير پذيرفته          

در آغاز بسيار ساده بوده است، بدون آن كـه نقـش             ،گونه كه در روايت تاريخ طبري آمده        سياوش، همان 
ي كليله و دمنه در زمان ساسانيان و شهرت يافتن اين كتـاب،               گرسيوز برجسته باشد، اما پس از ترجمه      

هـا و بـه ويـژه         ساختار داستان شير و گاو ناخودآگاه بر ذهن گردآورندگان و تدوين كنندگان خداي نامه             
تأثيرگذارده و با برجسته ساختن نقش گرسيوز و پروراندن داستان بـه            داستان سياوش در همين دوران      

اي كه اين دو داستان بدون هـيچ تعمـدي سـاختاري كـامالً                اند، به گونه    شكل حاضر، آن را تدوين كرده     
 .اند مشابه با يكديگر پيدا كرده

وده اسـت وبـه     توان گفت، الگوي ساختاري اين دو داستان درناخودآگاه دو قوم ب            به سخن ديگر مي   
ها با تـاثير      شكل متفاوتي درايران و هند ارائه شده است و درزمان ساسانيان تدوين كنندگان خداي نامه              

پذيري غيرمستقيم وناخودآگاه از داستان شير وگاو،داستان سياوش را به شكل كنـوني آن در شـاهنامه                 
 . روايت كرده اند

رائه كرد و گفت كه هيچ تأثير و تأثري ميان ايـن دو             توان در اين باره ا      البته ديدگاه ديگري نيز مي    
داستان صورت نگرفته و به شكلي كامالً اتفاقي و به صـورت تـوارد، ايـن دو داسـتان سـاختاري مـشابه                       

  .و با توجه به مطالب پيش گفته خيلي بعيد و دور از انتظار است اند كه به گمان نگارنده يافته
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