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و اين شگفتي و ها در منطق اسطوره شگفت همراهند ، چيزي جـز باورهـا، اميـال

و پيچيدگي آرزوهاي ديرين انسان هـاي هسـتي هايي كهن براي رهايي از ابهامات

و پديـده نبوده است؛ يكي از اين امور شـگفتي  هـا بـه زا، دگرديسـي موجـودات

و نشان ديگر است كه خود حاصل خالقيت يك گـر تجلّيـات گونـاگون هايي كهن
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در. گيرنـد خـاص بـه خـود مـي هايي ها گاهي در متون حماسي جلوه دگرديسي

پ يكي از اين دگرديسـيي اسدي طوسي نيز»نامه گرشاسب« از» مـار«يـدايي هـا،

اين جستار بر آن شده است تـا بـا. است» بناي سيستان«آدميان در روايت» خون«

آن استناد به پاره و تحليـل و شواهد را اي از قراين هـا، رازوارگـي ايـن شـگفتي
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 مقدمه.1

و افسانه هـاي هـا همـواره آكنـده از جاذبـه هاي كهن، رخ نمودن شگفتي در ميان اساطير

آن. خاص است از گاه جنبهجا كه حضور اسطوره، تجلّي از هـايي از دانـش انسـان پـيش

اي بازتـاب باورهـا،ههـا بـه گونـ ترديد بسياري از اين شـگفتي پديدآمدن علم است، بي

و تفكّرات انسان زا، هـاي شـگفتي يكي از اين جلـوه. هاي هوشمند گذشته است آرزوها

و پديده يك ديگرگون شدن موجودات ديگر اسـت كـه بـا حضـور خـود در ميـان ها به

. انگيز اساطيري افزوده اسـت تر دنياي شگفت اساطير ملل مختلف، بر عظمت هرچه بيش

و متقن انواع دگرديسي در دنياي افسانه از جمله منابعي كه و به بررسي مستند اساطير ها

و) 1388(منصور رسـتگار فسـايياز پيكرگرداني در اساطير ملل پرداخته، كتاب اسـت

.ي حاضر گرديده است بخش نگارش مقاله همين اثر است كه الهام

اثـري عظـيم دي طوسي به مثابه اسي نامه گرشاسبر ميان متون كهن اساطيري،د

و رازنـاك ها است كه شـاخص اي از انواع دگرديسي گاه پاره تنوع، جلوهو پر تـرين تـرين

و دگرديسي آن ي حاضـر مقاله.است» بناي سيستان«در روايت» مار«به» خون«ها تبديل

و چون اين تحول پرداخته است و مستقل به بررسي چند .در جايگاه پژوهشي نظري

و بررسي.2  بحث

و جريان اسدي طوسي زاييدهي نامه رشاسبگ و مكان وي زمان و اجتمـاعي هاي فكري

اي خلق شـده اسـت فردوسي به گونهي شاهنامهروايات كهن اساطيري است كه همانند 

و فرهنـگ ايـران زمـين را در قالـب حماسـه تا بخشي از جلوه اي پهلـواني هاي تمـدن

.بسرايد

كه در پردازش حماسـي از نيـروي1است» رستم«، نياي»گرشاسب«،قهرمان كتاب

، اين ساالر تمثيلي ظلـم»ضحاك«اي برخوردار است؛ اما در خدمت العاده جسمي خارق

بارها بـه خـوبي تصـوير،است؛ پادشاه منفوري كه شخصيت او در متون پيش از اسدي

و هـا شـرح كاركردهـا، دالوري،ي اسـدي طوسـي اي از منظومه بخش عمده. شده است

ايـنيي ويـژه اي اين اثـر را منظومـه اي كه عده هاي گرشاسب است؛ به گونه آرايي رزم

و به تعبيري  )20:1382لو، آيدن:ك.ر(.اند ناميده»ي گرشاسب نامه پهلوان«پهلوان
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.ي اسدي، بناي شـهر سيسـتان اسـت ترين كاركردهاي گرشاسب در منظومه يكي از مهم

ميي سيستان را اين شالودهدر اين روايت، قهرمان كتاب :نهد گونه بنا

ــاد ــد يـ ــدر پنـ ــت از پـ ــپهبد گرفـ سـ

اســـيران كـــه از كابـــل آورده بـــود

بفـرمــــود خــــون همـــــه ريخــــتن

ـــهر ــوار ش ــرده دي ــد ك ب ــه ــي نيم يك

ازآن خون به ريگ اندرون خاسـت مـار

جــا ســوي سيســتان رفــت شــادوز آن

به يك جايگـه گــردشان كـرده بــود

بــــاره انـگـيـخـتــن وزيـشان گــل

دگر نيمه كردنـد از آن گــل دو بــهر

ـــار ـــدي بكــردي فكــ كـــرا آن گـزي

)243:1376اسدي طوسي،(

-بنـا بـه روايـت اسـدي-رو برخي برآنند در بيدادي كه در بناي سيسـتان از اين

آن رفته، نكته ما دارد؛ي ملّي در حماسهاي نهفته است كه ارتباطي عميق با نابودي كامل

و كشتار خـونين خـانواده يعني فاجعه كشـيي رسـتم در لشـكري ويراني كامل سيستان

در به كين،»اسفنديار«، پسر»بهمن« فردوسـي،:ك.ر(فردوسـيي شـاهنامه خواهي پـدر

ج1379 و كشـتارو باورشان آن است كه شهري كه شالوده) 6،345-351، اش بـر ظلـم

د و در حقيقت حماسـههر جوهربنا شده، توانـد تقـديري جـز نـابودي نمـي،ي اسطوره

و ويراني كامل سيستان در واقع تـوجيهي اسـت از پايـاني پـذيرفتني بـراي،داشته باشد

و تولّدي آن (گونه پيدايي )79: 1351قريب،:ك.ر.

و حماسه بعيد نمي گونه دريافت پيداست كه اين و ها در دل اسطوره ي نشـانه نمايد

آن نگاهي ژرف ي خام ما در پي كشف آن برآمـده اسـت، چه كه خامه انديشانه است؛ اما

و رويش آن از خون آدميـان در روايـت اسـدي» مار«اي بر حضور مشخص گونه توجيه

تـاريخ«گفتني است كه با سنجش روايـت اخيـر بـا منبـع معتبـري چـون. طوسي است

م-» سيستان و اعمـال او سـخن رفتـه اسـت كه در آن بيش از ساير -نابع از گرشاسب

و ناهمساني آشكاري ميان دو روايت مشاهده مي شود؛ بدين معنا كه از كشـتاري وسـيع

در پيدايي مار از خون بي و صـرفاً بـدان بسـنده شـده تاريخ سيستانگناهان ذكري نرفته

را،است كه گرشاسب براي بناي سيستان و اخترشـماران بسـياري گـردآورد تـا دانايـان

جايگاهي براي مردمان گرفتار ظلم ضحاك بنا كند؛ آن چنان كه اين سـرزمين ديرگـاهي 

و از هر گونه ويراني در امان باشد )4-3: 1314، تاريخ سيستان:ك.ر(2.بماند
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و پرداختـه آيا مي ي خـود او نبـوده توان روايت متفاوت اسدي را كه يقيناً سـاخته

تـر كاويـد؟ اي دقيق هاي قومي يا اساطيري به گونهي به ارزشياب است، در راستاي دست

و بضاعتي خاص را مي شايد بتوان گفت كه به استناد قراينـي،طلبد گرچه اين كار مجال

و معاني سمب و يا معـاني ريشـه وليك واژهمانند مفاهيم وي مار شـناختي آن، توجيهـات

.نظرياتي را در اين زمينه بتوان مطرح كرد

مييادآو و انديشهر و ملل كهن، همـواره نمونـه شود در اساطير از هاي اقوام هـايي

مي دگرديسي موجودات يا جمادات به يك در ديگر ديده شود؛ مثالً گفته شده اسـت كـه

و يا در اسـاطير آفريقـا، سـنگ ) Apis(» آپيس«مصر، گاو  هـا از آتش پديدار شده است

و 383: 1388رسـتگار فسـايي،:ك.ر(.انـددهپس از تغيير شكل انسان را به وجـود آور 

هم) 406 به گونه پيكرگرداني حضور اين در اساطير ايراني خوبي محسوس است؛ مثالً ها

درگذشت، از تن او هفت نوع فلز به وجود» كيومرث«آمده است كه چون » بندهش«در 

در) 66:1385، دادگي:ك.ر(.آمد ، زن بـدكار»جهـي«خـوانيم كـه مـي مينوي خردو يا

)93و1354:89تفضلي،:ك.ر(.شود اهريمني به شكل ابري ظاهر مي

در.2.1  نامه گرشاسبو شاهنامهگرديسي

ديگـر در شـكل عـام فردوسي نيز بارها شاهد دگرديسي موجودات به يكي شاهنامهدر

به» ضحاك«خود هستيم؛ براي نمونه در داستان  اشكال مختلفي بر ضـحاك ابليس بارها

مي: شود ظاهر مي را نخست به شكل جواني نيك خواه از وي پيمان و سـرانجام او گيرد

ج:ك.ر(.دارد مـي به كشتن پـدر وا  در)45-1،44شـاهنامه، ، بـار دوم ابلـيس خـود را

و)1:46جهمـان،:ك.ر(سـازدي خواليگري زبردسـت بـر ضـحاك آشـكار مـي چهره

ين بار در هيئت پزشكي مجرب وي را بـه سـيركردن مـاران از دوش سرانجام براي سوم

ج:ك.ر(.دارد برآمده با مغز آدميان وا مي )1:48همان،

براي آزمون سه پسر خويش به شكل اژدهـايي دمـان» فريدون«اي ديگر، در نمونه

آن برآنان ظاهر مي مي شود؛ و ديگـري را كـه نام مـي» سلم«گريزد، كه از اژدها بـا گيـرد

و سومين را كه راه ميانه برميمي» تور«ستيزد، اژدها مي و بـا اژدهـاي دمـان نامند گزيند

از) 258-1:256جهمـان،:ك.ر(.خواننـد مـي» ايرج« كند، مدارا مي بـا دو مثـال ديگـر

، در خـان چهـارم»خـان رسـتم هفـت«در مـاجراي: گيـريم مطلـب را پـي مـي شاهنامه
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ميجادوگري پير به هيئت زني و قصد فريـب پهلـوان را دارد زيبا بر رستم آشكار شود

:ك.ر(.آيـد كه سرانجام با بازگشت به شكل نخستين خـود بـه اسـارت پهلـوان در مـي 

جهمان ، پس از آن كه پهلوان شـاه»نبرد رستم با شاه مازندران«در ماجراي)2:97-99،

ازت درمـي كند، ناگهان شاه به هيئـت سـنگي سـخ مازندران را گرفتار مي و چـون آيـد

مي انديشه وي رستم براي شكستن سنگ آگاه شود، خود را به شكل ابري كاله بـر سـر

جهمان:ك.ر(.آورد خفتان در بر درمي نيـز ماهيـاني نامـه گرشاسـبدر) 2:122-123،

مي وجود دارند كه چون به خشكي مي و درختـاني شـگفت رسند، تبديل به سنگ شوند

به كه برگ آن مي مرغاني خوش ها :شوند نوا بدل

ــوس ــاك آبن ــد پ ــه ديدن ــي بيش يك

ــ ــاهيه آبا ـر آن م ز ـــتادي ي كاوف

گرفتنـــد از آن آزمــــون را بســـــي

همـان جـاي بـد مرغـــزاري فـراخ

همـه بـرگ او يك يـك انــدر هـوا

چشـم خـروسچـواي همدرو چشمه

بدو بـادجستي، شـدي سنــگ نــاب

كــسي نبد بهــره جـز سنــگ بـا هـر

و شــاخ ميانش درختي گشـن بــرگ

�نـوا پس به مرغي شدي خوش از آن

)161-160: 1376اسدي طوسي،(

و نيز تبديل خون آدميان به ماري گزنده در ماجراي بناي شهر سيستان كه اينك در

و ايم مدهپي كشف رازوارگي آن برآ يـافتنو اما در توجيه روايت اخير اسـدي طوسـي

و نمـادين مـار امكـان  و بناي سيستان، با تكيه بر مفاهيم رمـزي مناسبت ميان مار، خون

:گونه منتفي نيست هايي اين ها يا فرض طرح دريافت

 تفسير نخست.2.2

خيزد، ظرفيـت آن را داشـته آيا در گزارش اسدي طوسي ماري كه از خون آدميان بر مي

ت» توتمي«ي است تا جنبه  قويت كند؟روايت را

و يافته پژوهش و ها گوياي آن اسـت كـه مـار معمـوالً در اسـاطير، فرهنـگ ها هـا

و اي از مفاهيم رمزي را داراسـت؛ گـاه بـار همـه وجوه دوگانه باورهاي كهن  ي رذايـل

مي زشتي و زماني ها را بر دوش و راهنماي حيـاتي نـو اسـت كـه،كشد جانوري ايزدي

در؛افزايـد تـر مطلـب مـي اشاره به شواهدي چند، بر روايي بـيش  بـراي نمونـه، مـار را
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و كهن با چهره تمدن )1تصـوير(اي ايزدي غالباً پيچيده به دور تخم كيهـاني هاي بدوي

گ) Ouroboros(» اروبوروس«و يا به صورت گيـرد، از مـي به معناي ماري كه دمش را

را؛ يعني موجودي زاينده)2تصوير(اند نمايش داده ي نيروي حيات كه همواره اين نيرو

مي در قالب سمي حيات و يـا)43: 1373بوكور،:ك.ر(سازد بخش به درون خود روانه

در در اساطير چيني، خدايان جويبارها اغلب به صورت ماراني تصـور شـده و نيـز، انـد

و دريـا از حضـور خـدايان بد هندوان، ماران بـه عنـوان فرمـان مدخل هرم معا رواي آب

)54 همان،:ك.ر(.حكايت دارند

و يكـي از كهـن ترين شواهد بر وجوه دوگانـه ديگر از ملموس يكي تـريني مـار

هاي باستاني وجود دارد، تصوير دو مار به هـمي تمدن رمزهاي جهان كه تقريباً در همه

هـاي گـر قـدرت نمـايش،انـد نـزاع دو جـانوري قائم است كه گفتهپيچيده به دور چوب

و زيـان دوسو آن گراي مار، يعني قواي سـودمند و پيونـد هـا بخـش اسـت كـه از جمـع

و توازن ميان اين نيروها ناشي مي شود؛ زيرا بنا بـر باورهـا دو خـط حلزونـي هماهنگي

مي8، عدد شود شكل موزوني كه از پيچيدن ماران به دور عصا حاصل مي كند را ترسيم

و هم از اين روست كـه ايـن  و هماهنگي كيهان است كه در سراسر جهان رقم موزوني

ي پزشـكيي گرد عصا، در سراسر جهان به عنـوان عالمـت حرفـه دو مار به هم پيچيده

و و تـوازن قـواي متضـاد جسـماني و مشخصاً نمودار تعادل اضداد برگزيده شده است

بيرواني است؛ تواز (3تصوير(.بخشي است رمز سالمت،گمان ني كه -68،همان:ك.ر)

69(

تـوان ديـد، روايـاتي مـار را توأمـان مـي ديگر از مواضعي كه وجوه دوگانه يكي

و مذهبي است؛ بدين معنا كه مار در ماجراي هبوط آدم از بهشـت،  و حـوا  اغـواگر آدم

و شـرّ اسـت مظهر مجسم تيره ج1352طبـري،:ك.ر(بختـي آن)1:66-69، گـاه كـهو

و جسـيم مـي)ع(عصاي موسي  شـود، در برابر سحر ساحران تبـديل بـه مـاري عظـيم

مي مظهري از غلبه و اعجاز الهي تلقّي )107/اعراف(.شودي حق بر باطل

و گاه مظهـر» دوسوگرايي نمادين مار«حال با توجه به اين كه گاه مظهر خير است

را روايت اسدي از يك ديدگاه، جنبه شرّ، شايد بتوان گفت كه  اي مثبت از وجوه دوگانه

رتر، مار يادشده، داراست؛ به بياني روشن ميدر اي گونه تواند از ارزش توتم وايت اسدي

و حيات سيستان بوده باشد برخوردار باشد تا به پشتوانه .ي آن ضامن بقا
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كه) Totem(» توتم«در تعريف ا«گفته شده است صطالحاتي است كه توتم از

مي تر در مردم بيش و يا هـر شـيئي كـه جنبـه شناسي به كار و به حيوانات يا گياه ي رود

و مورد احترام خاص قبيله يا شميسـا،(».اجتماعي باشد، اطالق مي گـردد مقدس داشته

 معتقد است كـه اقـوام باسـتاني اعتقـادي زرين شاخهدر ) Frazer(» فريزر«)75: 1380

و بـه ايـن جهـت داشتند كه روح مي تواند در گياه يا حيوان يا هر چيز ديگر حلول كند

قا،براي برخي گياهان يا جانوران )799: 1388فريزر،:ك.ر(.ل بودندياحترام خاصي

هـا بـوده تواند حاصل حلول روح كثيري از انسان در روايت اسدي نيز اين مار مي

مياگر اين فرض پذيرفته آيد. باشد از، در اين صورت مار قابليت آن را يابد كه نمـادي

و بقاي مجدد باشد؛ يعني در روساخت روايت، تحقّق آرزوي گرشاسب  حيات، حركت

و ماندگاري سرزمين خود؛ زيرا بنـا بـه گـزارش بخـش  هـاي پيشـين منظومـه، براي بقا

و در پيش» برهمني« گو گويي دانا در ديدار با پهلوان كنـد كـه زد مـيشهاي خود به وي

و چاره قهرمـان منظومـه. اي براي استحكام آن بايد انديشـيد ريگ سيستان سست است

در«نيز، گرچه در بافت ظاهري داسـتان  و بـارويي پـنج اسـدي:ك.ر(.سـازد مـي» بنـد

گـر توانـد توجيـه هاي دروني روايت، حضور مار مـي در اليه) 244-243: 1376طوسي، 

و بقاي سيستان باشد؛ شهري كه به تصـريح تر اين استحكا هرچه بيش  تـاريخ سيسـتانم

و ساليان سـال بپايـد تـاريخ: نـك(.نيز گرشاسب در پي آن است تا ويراني در آن نيايد
)5-4: 1314، سيستان

نخست آن كه توجه بـه: توان اشاره كرد در روشن كردن اين مطلب به دو نكته مي

ميدر برخي تركيبات» مار«اشتقاق لغوي  توانـد داللـت ضـمني ايـن اوستايي يا پهلوي

و پهلوي، گاه  و ماندگاري تثبيت گرداند؛ بدين معنا كه در متون زرتشتي جانور را بر بقا

ــا جــز ــاتي ب ــيوتركيب ــده م ــار دي ــي م ــر تركيب آن» ماراســپند«شــود، نظي ــوي ــه پهل ك

raspandamو در اوستاramaθبا صفتntasp∂سـخن وافسـون«بـه معنـاي 

و)4، بند4يشت(كه نيروي پاسداري كننده دارد)82: 1375بهار،:ك.ر(.است» مقدس

»ارــــم«ي؛ از اين رو اگر واژه)3، بند11يشت(د استـسخت نيرومن،در برابر ديوان

و بهـار،53: 1338معـين،:ك.ر(.اوسـتايي بـدانيم) منتره) (=ramaθ(»رهــمث«را از

و آيـين مزديسـنا،)82: همان و نيز مـرتبط بـودن گرشاسـب با تكيه بر مفاهيم ياد شده
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و مار به پشتوانه و حيات دور از صواب نخواهد بود ايي چنين پيشـينه داللت مار بر بقا

و آسيب مي 3.ون بداردمص،هاي دهر توانسته سيستان را در برابر حوادث

آن نكته و اساطيري ملل، مار همـواره موجـودي كه در مطالعات قومي دوم شناختي

و طبيعت پنداشته مي و جان مافوق انسان و هاي نياكان مدد مـي شده كه از ارواح گرفتـه

و نوكننده،هاي بدوي در تمدن چنين گاهي اين جانور بـههم.ي حيات بوده است زاينده

و  و نيز، نمادي از قدرت عنوان نگهبان و تارك خدايان جاي داشته پاسبان بر فراز معابد

و شجاعت بوده است  در)47و43: 1373بوكور،:ك.ر(و مظهر مجسم دالوري ؛ مـثالً

و ثـروت كيش عيالمي كه مارپرست نيز بوده و خـرد اند، مار عالوه بر آن كه حافظ آب

و بر آب و گرد شاهان و شـايد احتـرام بـه دانبوده، بر فراز معابد هـا نقـش شـده اسـت

مي مارهاي خانگي در دوران ما كه آن كشتند گاه نمي دانستند، هيچ ها را چون حافظ خانه

و خاستگاهي داشته باشد  و يا مـثالً در تمـدن)140: 1376بهار،:ك.ر(نيز چنين ريشه ؛

باورها چنين است كه وي خورشـيد را بـه،، خداي خورشيد)Ra(»رع«ي مصر، درباره

و در پيشاني خـود نهـاد تـا بتوانـد در جهـان ) Uraeus(» اورائيوس«شكل مارِ  درآورد

و فرمـان روا باشد؛ از آن پس اين فرمان ي مصـر روايي فراعنـه مار به عنوان نمـاد قـدرت

ش اسـدي در ايـن مفهـوم، مـار در روايـت) 362: 1388رستگار فسايي،:رك(.دتبديل

و غلبه مي تر پهلوان منظومه باشد؛ زيرا اندكي تأمـلي هرچه بيش تواند نمادي بر قدرت

و طبعاً مĤخـذ كهـني بر اين مدعاست كه تالش داستاني اسدي شاهد در منظومه پرداز

نمايـد كـه شـاهد او همواره در برتر نشان دادن قهرمان داستان بوده است؛ پس بعيد نمي

مت حضور نشـانه  فـاوت در كـاركرد پهلـوان، يعنـي كشـتار وسـيع او در سـنجش بـا اي

و بوم باشيم .كاركردهاي مشابه ديگر پهلوانان حماسي اين مرز

توان پيدايي مار از خون را شاهد بود؛ گفتني است، در اساطير ملل ديگر نيز گاه مي

ديـوي ) Zeus(» زئـوس«، فرزند)Persee(» پرسه«مثالً در اساطير يونان آمده است كه 

مي) Meduz(»مدوز«سهمگين به نام  و سر او را بـر فـراز بيابـان را هـا بـه همـراه كشد

مي. برد مي  شـد؛ انگيز بـدل مـي چكيد، به ماري هراس هر قطره خوني كه از سر اين ديو

مي آن )142: 1375ژيران،:ك.ر(.يافت گونه كه پرسه به ياري آن بر بسياري غلبه

ميها يقيناً اين نمونه تواند ايـن پنـدار را در پژوهنـده نيـرو همانند روايت اسدي طوسي

هر،»ونخ«در مجاورت» مار«بخشد كه حضور  و پيروزي تـر چـه بـيش نمادي بر اقتدار
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و غيرايزدي بوده است ي اگر چنين باشـد، نقـش ويـژه. قهرمانان اسطوره، اعم از ايزدي

و مفهوم چيست؟ به تعبيري دي گر، هر گاه مار را نمادي از قـدرت خون در اين مناسبت

توانـدي خون در كـالم روايـي شـاعر مـي آيا مجاورت آن با واژه،و حياتي كامل بدانيم

 شاهدي بر مدعاي ما باشد؟

و اسـاطير ملـل اي نقـش عمـده،در بيان اين نكته بايد گفت كه خون در حماسـه

و بنا به گزارش ق در روايـات حماسـي شناسـي برخاسـته از تعمـ هاي مردم داشته است

ي آن را بـه نوشيدند تا نيروي نهفته باستان، قهرمانان پس از كشتن دشمن خون او را مي

و بدين :ك.ر(.دانسـتند سان گويي خون را ناقل روح يا همان روح مـي خود منتقل كنند

خون گاهي منشأ خلقت دانسته شده،چنين در اساطير برخي مللهم) 81:1380شميسا،

م او» كينگو«،النهرين آمده است كه خدايان ثالً در اساطير بيناست؛ و را مجـرم دانسـتند

و به خاك افكندند؛ سپس سـرخرگ  و از خـونش را به بند كشيدند هـاي وي را بريدنـد

اي مطالعـات قـوم چنين در پارههم) 382: 1388رستگارفسايي،:ك.ر(.انسان را آفريدند

ا نسان زنده زير سنگ بنـاي عمـارت نوسـاز، رسـمي شناختي آمده است كه دفن كردن

و طول عمر بنا مي و هم اشـباح سـاكن در آن بنـا كهن بوده كه هم موجب تقويت ،شده

پـس محتمـل اسـت، در بطـن) 240: 1388فريزر،:نك(.اند شده مانع ورود دشمنان مي

و مĤخذ  هرروايت اسدي و تـر شـهر سيسـتا چه بيشكهن او، گرشاسب نيز براي بقاي ن

بهره جسته است؛ البته با4هزار آدمي كسب اقتداري مجسم، از نيروي نهفته در خون سي

و گزنده گونه .اي از دگرديسي در اين انتقال، يعني برخاستن ماري سهمگين

و،هـا، مـار شاهدي ديگر بر اين ادعا آن است كه در برخي تمدن جـانور مردگـان

و نمودي از روان نگاهبان آن و آگاه بـه اسـرار ايشـان اسـت هاي ها :ك.ر(.درگذشتگان

،هاي پيشـين اين نكته شايد بدان جهت باشد كه در باور برخي تمدن) 47:1373بوكور،

و يا به شكل حيواني، درختي روح افراد مي توانسته از پيكري به پيكري ديگر وارد شود

ترين مرد جهـان مـرد،ي كهنو نظاير آن درآيد؛ مثالً در اساطير آفريقا آمده است كه وقت

و در زمـين مانـد  و به ناچار بـه هيئـت مـاري درآمـد .روح او نتوانست به آسمان برود

آن) 200-199: 1388رستگار فسايي،:ك.ر( كـه مـار در روايـت اسـدي حاصل سـخن

و شهر او باشد مي و اقتداري كامل براي پهلوان .تواند نمادي از حيات، قدرت، استحكام
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ي خونين بناي سيسـتان، پيـدايي مـار از خـون اي ديگر آن است كه آيا در فاجعه فرضيه

و دژمنشي ضحاك كه به روايت منظومه گناهان نمي بي گرشاسـبي تواند نمادي بر ظلم

 در خدمت اوست، باشد؟ آيا اين مار تجسم ماهيت دروني ضحاك نيست؟

و اهريمني اسـت،روشن است كه مار در فرهنگ ما . نماد كژآهنگي، پليدي، زشتي

به،در اساطير زرتشتي آمـده بنـدهش شكل مار ظاهر شده است؛ مـثالً در بارها اهريمن

هم«: است او چـون ... روشـنان برخاسـتيهنيروهاي ديوي به مقابليهپس اهريمن با

و خواست  را(ماري آسمان زير اين زمين را بسفت اه فـروردين،مـ. بشكندفراز) كه آن

آن. نيمروز درتاخت) به هنگام(روز هرمزد  از آسـمان گونـه از او بترسـيد كـه گوسـپند

محتمل است، شاعر يـا منـابع روايـت او بـا،بر اين اساس)52: 1385دادگي،(».گرگ

را خواه قلمداد كرده وجود آن كه ضحاك را به عنوان پادشاهي ظاهراً نيك و اين نكته اند

اسـدي:ك.ر(شاهي او را پذيرفته اسـت،تابانند كه گرشاسب به كام يا ناكام در ذهن مي

و پـارادوكس)82: 1376طوسي،  و پردازشي تـازه خ، در شگرد ي انـد چهـره واسـته وار

و اهريمني ضحاك را نشان بدهند تا شايد تهمت و«هـايي چـون منفور تبلـور معكـوس

و روايـات آن زدوده شـود؛ از5»هاي كهن قوميي اسطوره ديگر گونه از ساحت منظومه

و اهريمنـي بـودن آن،  اين رو با مدد گرفتن از اين وجـه نمـادين مـار، يعنـي دژمنشـي

ميبي روييدن مار از خون ي تواند يادآور مارهاي اهريمنـي ضـحاك در حماسـه گناهان

شـدند؛ شـايد بتـوان گفـت اطـالق لفـظ گناهان سير نمي ملّي ما باشد كه جز به مغز بي

اي بر اثبات مدعاي يـاد شـده، يعنـي داللـت بر ضحاك در ابيات زير قرينه» مار«صريح 

و ظلم ضحاك باشد :ضمني مار بر خبث درون

 كس ار ديدمي من سزاي شـهي ازين مارفـش كـردمي جا تـهي

)82همان،(

مي گفتني است، اين ديدگاه متضمن نكته هـر گـاه: طلبـد اي است كه اندكي درنگ

توان علّتي ديگر بر كشتار خونين گرشاسب يافت؛ به تعبيري توجيه اخير را بپذيريم، مي

از ديگر صرف و نيروي نهفته در خون نظر از استمداد تر ذكر آن رفـت كه پيش-قدرت

مي- و به بياني دقيق عاملي ديگر .را توجيه كند» خون«تر، حضور تواند اين كشتار
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كه گرچه در روساخت منظومه، اين ماجرا گرشاسب را پهلـواني توضيح مقتضي آن

بي خون و مي ريز ه گزنـدها، توانسـت خـون مـي،در ژرف سـاخت قصـه دهد؛ رحم نشان

و سرنوشت آسيب آن ها و متعلّقـات او دور سـازد؛ نظيـر چـه كـه هاي شوم را از انسـان

و كيفر گناهان به هندوستان مي و ضحاك به روايت فردوسي براي رهايي از سقوط رود

مي در آبزني از خون بي و تن شويد تا مگـر سرنوشـت شـوم را از خـود دور گناهان سر

ج:ك.ر(.كند )1:70فردوسي،

 تفسير سوم.2.4

مي آيا ماري كه در جنبه و قدرت بوده است، از هاي توتم خود ضامن حيات، بقا توانسته

و به مرز   رسيده باشد؟) Tabu=Taboo(» تابو«صورت توتمي خارج گرديده

و ممنوعيتي است كه درباره«كه توضيح آن در تابو نهي ي شيء يا شخصي يا امري

و در مـورد عملـي كـه تابوسـتچ. جامعه وجود دارد يزي كه تابوست نبايد لمس شود

و بريدن برخي از گياهان ممكن اسـت تـابو ... نبايد فكر كرد مثالً كشتن برخي حيوانات

)76: 1380شميسا،(».باشد

و نيز بنا به قرايني از منظومه كه و با توجه به دوسوگرايي مفاهيم مار بر اين اساس

آن از نظر جهان» ماركشي« را پهلوان عملي بس ناخوشايند است؛ چنان كه ايـن تعـريض

:تابد برنمي» شاه افريقي«از سوي 

و بدسرشت ورا نام بردي به دشنام زشت  مرا ماركش خواندي

)264:1376اسدي طوسي،(

در هيئت موجودي تابو خود را نشان داده اسـت توان مدعي شد كه مار يادشده مي

و هم از اين روست كه در داللتي ظاهري كس را ياراي نزديكي به اين مار گزنده نيست 

و ضمني) 243:ك.ر( با نشـان دادن محكوميـت اعمـال ضـحاك،،و در داللتي فرامتني

وي اجازه و به ناچار را سرسـپردهي شوريدن گرشاسب بر ضحاك را از وي سلب كرده

.ها گردانيده استي منفورترين انسانو كمربسته
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 گيري نتيجه.3

و نهان به اموري شگفت همـراه گاه بپذيريم كه اسطوره همواره با اشارتهر هاي آشكار

و شگفتي و يكي از اين عجايب و تحوالت حيرت است هـاي ايـن آفرين پديده ها تبديل

در جهان است، دگرديسي خون به مار در روايت بنـاي سيسـتان بـه دسـت گرشاسـب

و قدمت، بينامه گرشاسب ب گمان گواه اصالت در مقايسـه يادشدهويژه روايته منظومه

و تـأثّرات اسـطوره از اميـال، تفكّـرات،. با منابع مشابه است اين تحول با توجه به تأثير

در جهان و با الگـوگيري ايـن جسـتار از قـراين موجـود و نيازهاي انساني بيني، زندگي

و تمدن فرهنگ مي ها خ هاي ديگر، و مفاهيمي و گـاه نـاهمگون تواند با كسب معنا اص

و واقعيـات نامتعـارف  و تباهي بسياري از تجارب ،نظير بقا، حيات، اقتدار، عظمت، ظلم

و به تعبيري آشنا سـهمگين،چه را كـه انـدرين نامـهآن«جهان اسطوره را ملموس سازد

و ممكن سازد تا ذهن علت» نمايد مي و نتيجه اندكي معمول خواه انسـان انديشـمند ياب

روايت سيسـتان جـز آن كـه در زايـش جديـد خـود،» مارِ«را به اين معطوف سازد كه 

و ديـوار محكـم ايسـتايي را برنتابيـده باشـد، تولّدهاي بي شماري را صورت داده باشـد

گونـه هـاي باسـتان كـاوش در ايـن باشد كه دوستان داستانحقيقتي ديگر نداشته است؛ 

.ها زماني پخته آيندي همت قرار دهند تا مگر اين كال دقايق را وجهه

ها يادداشت
ز تور اندرون تا كه گرشاسب خاسـت.1

بـزرگــان ايـن تـخــمه كـز جـم بـُدنـد

گـذر كـرده بـُد هـفتصد سـال راســت

ـــان رسـ ـــدســراســـر نـياك ـــتم بـُدن ـ

)70:1376اسدي طوسي،(

دانـد؛مي» رستم«و نياي» نريمان«نيز گرشاسب را پدر شاهنامهگفتني است، فردوسي در

به نياي خويش فخـر اين» اسفنديار«مثالً رستم در ابيات زير در پاسخ به لحن تمسخرآميز  گونه

:كند مي

ــام ــتان س ــه دس ــد ك ـــدار دان جهان

ــان ــت هم ــان بدس ــور نريم ـــام پ س

سـت وگرشاسـب بـودش پـدر بزرگ

و نيـك نـامبزرگ و با دانـش ست

گُـرد از كـريــمان بــُدست نريمان

ــدي خســـرو تاجـــور ب ـــتي بـگـي

)257-6:256ج،1379،فردوسي(
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كه مؤلّف.2 در وصف عجايـب ايـن سـرزمين، يـك جـا از مـاري تاريخ سيستانگفتني است

مي عظيم به ميان كه هيچ الجثّه سخن و تشابهي با روايت اسدي طوسي نـدارد آورد گونه تناسب

:آمده است تاريخ سيستاندر. ترديد ناشي از ناسازواري بخشي از مĤخذ هر دو اثر استكه بي

يكي سوراخ است چنا« و از زبرسـون هم بفراه بكوه حرون بر شمال آن نكه تير آنجـا برنرسـد

و از آن سوراخ از هزار سال باز، يكي مار بيرون آيد چندان كسي آن و جا نتواند آمد كـه چشـم

و زفان وي مي سرو، چنان روي و دو از بيني كه كـس ندانـد كـه غـذاء او كه ميش كوهي زنده

)1314:14، تاريخ سيستان(».چيست مگر ايزد تعالي

مي به دين زرتشت در پاره» مارستان«د اطالق لفظ ترديبي.3 تواند برخاسـته از چنـين اي منابع

در؛ اي باشد؛ براي مثال پيشينه و النحلشهرستاني :چنين آورده است الملل

و معبود او اورمزد است« به دين مارستان است كه... مبادي دين زردشت دعوي و از آن اموري

را زراداشت دين مارستان برگزيده كه با اورمزد، خداي جاويد فروغي بـود كـه آن بود، آن بود

و روشنايي گرايش داشت استي مي كه همواره به سوي باال از(»...گفتند رسـتگار فسـايي،: نقل

1379 :334(

مي كند اسدي طوسي در بخشي از منظومه.4 به شمار اين اسيران چنين اشاره :ي خود

كه بگرفت در كارزار... ساسيران ي هـزارــفرسـتاد زي سـيسـتـان

كه آن به يزدان پاك ز خاككه سوگند بودش به خونشان كند گل جا

)238:1376اسدي طوسي،(

در.5 كه سيماي ضحاك اسـدي طوسـيي نامـه گرشاسـب برخي صاحب نظران بر اين باورند

و سراينده مي ديگرگونه تصوير شده است :داندي منظومه او را صاحب فرّ شاهنشاهي

 دم بـر اهـريمـن تـيـره راهــچنين گفت گرشاسب كز فرّ شاه بـبنـ

)71، همان(

و ديگرگونه كـه اسـدي طوسـي، بـهي كهن مانع از اين اسـتي اسطورهو اين تبلور معكوس

(تثبيت شود سراي موفّق منظومه عنوان يك )72: 1351قريب،:ك.ر.

پژبه نظر نگارنده هرگاه نتيجه آن وهشي اسـدي طوسـي اصـل«كه هاي ديگر را مبني بر

و وصف آرايي هاي ادبي، صحنهنه آرايش(روايات كتاب را  ي هاي بزرگ كـه همـه پرداختـه ها

خـالقي مطلـق،(»...ارزمند گرفتـه اسـت از پيش خود نساخته، بلكه همه را از مأخذي) اوست

و در اصالت اين مĤخذ كهن تشكيكي صورت نگيرد، حاصـل اسـتدراكي) 405: 1362 بپذيريم

.تر خواهد بود دقيق
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مار به دور تخ-2تصوير) Ouroboros(اوروبوروس

از42: بوكور:ل از 40:بوكور: نقل

دو مار به هم پيچيده دور چوب درخت غار يا زيتون-3تصوير

71:بوكور:نقل از
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نقل



15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نامه گرشاسبدگرديسي خون به مار در

 فهرست منابع

(قرآن كريم قمي مهدي الهي قمشه ترجمه). 1382. .ي الهادي مؤسسه: اي،

(آيدنلو، سجاد . اهـل قلم: تهران.ي گرشاسب نامه پهلوان). 1382.

(اسدي طوسي، علي بن احمد : به اهتمام حبيب يغمـايي، تهـران . نامه گرشاسب). 1376.

.دنياي كتاب

(بوكور، مونيك دو .مركز: جالل ستاري، تهراني ترجمه. رمزهاي زنده جان). 1373.

.آگـه: تهران. ايران اساطير در پژوهشي). 1375(.بهار، مهرداد

: پـور، تهـران گردآورنده ابوالقاسـم اسـماعيل . تاريخ تا اسطوره از). 1376(.بهار، مهرداد

.چشمه

(پورداوود، ابراهيم .طهوري: تهران. ها يشت). 1347.

.زوار: تهران به تصحيح محمدتقي بهار،). 1314(.سيستان تاريخ

(تفضلي، احمد .بنـياد فـرهنگ ايران: تهران. خرد مينوي). 1354.

(خالقي مطلـق، جـالل در«). 1362. ،2، سـال نامـه ايـران.»)1( نامـه گرشاسـب گردشـي

صص3ي مارهش ،388-423.

(دادگي، فرنبغ .توس: گزارش مهرداد بهار، تهران. بندهش). 1385.

(رستگار فسايي، منصور .تـوس: تهران. اساطير در اژدها). 1379.

پژوهشگاه علوم انسـاني: تهران. اساطير در پيكرگرداني). 1388(. رستگار فسايي، منصور

.و مطالعات فرهنگي
ف .فكر روز:پور، تهراني ابوالقاسم اسماعيل ترجمه.يونان اساطير فرهنگ).1375(.ژيران،

(شميسا، سيروس .فردوس: تهران. ادبي انواع). 1380.

:ي ابوالقاسـم پاينـده، تهـران، ترجمـه1ج. طبري تاريخ). 1352.(طبري، محمد بن جرير

.بنياد فرهنگ ايران

(فردوسي، ابوالقاسم .قطره:، تهرانبه كوشش سعيد حميديان. شاهنامه). 1379.

(فريزر، جيمز جورج .آگه:ي كاظم فيروزمند، تهران ترجمه. زريني شاخه). 1388.

(قريب، مهدي .»نامه گرشاسبي حماسيي كهن گرشاسب در منظومه اسطوره«). 1351.

شسيمرغ .82-64فردوسي، صصي شاهنامه، انتشارات بنياد1ي ماره،

(معين، محمد .دانشـگاه تـهران: تهران. فارسي ادبو مزديسنا). 1338.


