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 عصر ديدگاههاي و زبان بر تسلط با تنها فردوسي شاهنامة چون متني انتقادي تصحيح
 متون روايتهاي و اساطير با بينامتني اي رابطه در شاهنامه. نيست پذير امكان فردوسي
 اثر بر و گوناگون جهات به است متني شاهنامه ديگر سوي از است، پهلوي و اوستايي

 ازاز جمله  گوناگون، اشكال بهزمان  يدر درازا كهآن جهت  از نما وآسان متعدد، عوامل
 آن دريافت و فهم است، پيوسته مردم جمعي حافظه بهو  شده شنيدههمواره  زبان نقاالن

 يهاياست و از دشوار شاهنامه ويژگي نماييآسان اين. نمايدمي آسان و بديهي اغلب
  . آن يحتصح
 به تاكنون كه  داستان اين از مهم بيتي ،»كيومرث داستان« در مليأت با نوشته اين در
 و روايت اساطيري بنيانهاي به توجه با ،است شده تصحيح و خوانده ديگري شكل

 .است گرفته قرار تصحيح مورد موجود هايدستنويس
 

 روايـت،  اساطيري بنيان بينامتني، ةرابط فردوسي، شاهنامة انتقادي، تصحيح :هاكليدواژه
 خديو گيهان چنگ/ خشم/ چشم نمايي، ساده نمايي، درست
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  )خديو؟ جنگ و يا چشمِ كيهان، خشم( 
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 57آينه ميراث، شماره  /94
 

 اصلي فرضي، بسته به نوعِ ةتصحيحِ انتقاديِ متونِ ادبيِ كالسيك يا بازسازي نسخ
شناسي  گرچه روش، خاص خود را دارد يهايو دشواريها ويژگ ،متون آن) ژانر( ادبِي

آنچـه در  . و كمابيش يكسان باشـد  مشترك ممكن است در همة مواردو اصول كلي 
ـ  ، هاينويسـ  اشتباه، هاخواني تواند اشتباه قادي متون ميتصحيح انت  ةو تصـرفات ناآگاهان

  سيك يا تصرفات آگاهانهناشي از انتسابِ باورها و معيارهاي زبانيِ روز به متنِ كال
بگشايد،  رضياصلي ف ةنسخ هاي ايدئولوژيك را آشكار كند و راهي به سويو تحريف

اي گسـترده و پيچيـده از مقـوالت     هاي اصالت در كنار مجموعـه در نظر داشتِن مالك
ولـك ( صحت همچون نوع ادبي و معيارهاي زباني و بالغي و تـاريخي اسـت   مالك 
  .)67ـ53: 1373

ـ يعني آثاري كه به انواِع  به نسبت متون ادبي ديگرشاهنامه در مورد متني مانند 
تر و مستلزم در نظر داشتنِ  تعلق دارند ـ تصحيح و شرح به مراتب پيچيده ادبيِ ديگر 

 . تري از عوامل است وسيع ةمجموع
49Fاوليه ةنوعي حماس كهشاهنامه 

شفاهيِ اساطيري  ادبيات در پيوستگي بااست و  2
 و نيـز ادبيـات  ) ادبيـات اوسـتايي و پهلـوي   ( پيش از فردوسـي  يها ـ حماسيِ سده

هايِ شفاهيِ حماسـي را ثبـت و   داستان ،اسالم و پيش از فردوسيمكتوبي كه پس از 
 ةشـاهنام ، مسعودي مـروزي  ةشاهنام، ابومنصوري ةشاهنامهمچون ( ضبط كرده بود

و  روايي برخوردار است ـ گونه سنت ادبيداز چن )...و  بلعمي تاريخ، يد بلخيؤابوالم
الي است كه از البه بس ديرين ها و رسومية دينها، باورها، آييندر كنار آن دربردارند

ظريـف و   هـايي  نشـانه  ؛زننـد يسوسو م پيداكم و محو هايي گاه ايام با نشانه رسوبِ
كـه در پـسِ پشـت    كه هريك اشارت دارنـد بـه اين   ،گسترده در عمق متن، كوچك

اصلي بـه انتظـارِ كشـف و     ةدرست و روشن و مفهوم، واژ ظاهر عادي و به هاي ه واژ
 . تصحيح و شرح نشسته است

باورهايِ متراكمِ قرونِ متمـادي پنهـان    ةالي ها چنان در پِس اليه گاهي اين نشانه
يخي  ةاين متن گويي روي سطِح لغزند ةـ شارح، و همچنين خوانند است كه مصصح

 

2  . rimitive epic 
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شناسـي   ديـرين  اي عميق با سطوح و ادوارِ مختلف رود كه در زيِر آن درياچه راه مي
ترين و قابلِ انتظارترين چيزي كه با قـدم گذاشـتن    پس اولين، طبيعي. گسترده است
تواند رخ دهد، اين  مي) ـ شارح و هم براي خواننده هم براي مصصح( روي اين متن

زده  بر سطح يـخ  نماي آن، نما و درست هاي ساده آساني و با اعتماد به واژه است كه به
تمـامي و درسـتي صـيد     كه معنا را بـه اينو ليزِ درياچه راحت و در كمال اطمينان از 

 . پيش برود كرده، سر بخورد و
شـاهنامه   ةو همچنـين خواننـد   ــ شـارح   به باور نگارنده سه خطر براي مصحح

خواندن و برداشت معني از ( معنايابي و نمايي نمايي، ساده درست: ست تهديدي دائمي
 . ه قياسِ زبان و باورهاي زمان حالب) متن

ها شـكلي  رايج در همه يا در اغلب دستنويسـ  يعني كلمات با ضبط نمـايي  درست
شـان بـا معنـايي     ـ شارح و خواننده را به درست بودن متقاعدكننده دارند، و مصحح

كنند  زماِن خود مجاب مي ةو باورهاي رايج و جاافتاد معياردستي از زباِن  ساده و دم
 . بندند و بر شك مصحح ـ شارح نسبت به ضبط رايج راه مي

كه ( كه خشمِ خدا چنگالِ ديو را سست كند نسبت خشم به خدا و اين ،براي نمونه 
هشـتم هجـري و    و در باور كاتبان مسلمان قرن هفـتم ) بدان خواهم پرداخت سپس

تنها چهار شاهنامه اما در . ست جاافتاده و عادي سوتر امري مصححان ـ شارحانِ اين 
ايزد نسبت داده شده و از اين موارد تنها يك بارِ آن در  /خديو بار اين صفت به كيهان

است و در آن مورد هم چنين نسبتي با زيرساخت داسـتان  شاهنامه بخش اساطيري 
 . تعارض ندارد

سـت كـه كلمـات    ا  اي در اين متن، به گونـه كالم  روايِي يعني ساختارِ نمايي هساد
دهنـد و چنـان    ـ شارح و خواننده قـرار مـي   ِ روِي مصحح خود را پيش ةساد ةسوي

تواند همـين باشـد كـه هسـت و ديـده و درك       كننده كه گويي فقط مي درست و قانع
 . به همين سادگي كه عرضه شد شود، مي

هاي گوناگوني دارند و بسته به نـوعِ مـتن و    ها و سويهمتونِ ادبي صورتالفاظ در 
/ الفاظ. كنند را نمايان مي نوعِ ادبي كه متن بدان متعلق است، روها و سوهاي متفاوتي
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نشان خود را  ةساد ةخالف متونِ عرفاني، رويهاي اوليه، به و حماسه ها در اساطيردالّ
 . دهندمي

بيروني همواره شكلي  ةاوليه، روي ةاي حماس ، به عنوان گونهشاهنامهاز اين رو در 
شـود، امـا    وار با خطوط ساده، استوار و قاطع عرضه مي طرزي صخرهبهساده دارد و 

اليه پديـدار   ناپذير و اليه بيني در كالبدشكافيِ متن هميشه چيزي متفاوت، زنده، پيش
 در كنـد، امـا   را عرضه مي اش هپيچيد ةنيمرخ و سوي ،در متون عرفانيكالم . شود مي

آيـد، و   پذيِر مـتن بـرون مـي    بيني رويِ ساده و تكرارشونده و پيشمتن، كالبدشكافي 
كمـابيش تكـراري و   تمامِي پيچيدگي و رمز و رازهاِي تودرتوِي آن با تعـابيِر   نهايتاً
ازاهـاي   در تفسـير مابـه  . ..مي و شراب و معشوق و : اي قابِل بازگشايي است كليشه
پِس پشت آن راز و رمزهـاي دشـوارنماِي متـوِن    . كنند شان را پيدا مي حقيقي /ازلي

مجازي به انتظار نشسته است تا همه چيز را  ـ  دستگاه مفهوميِ مكانيكيِ حقيقيعرفاني، 
در . ..و  در تقابل دوتايِي مجاز و حقيقت، زمين و آسـمان، مـاده و معنـا، جسـم و روح    

  .تبيين كند) اگرچه هميشه نه به يك اندازه سرراست( تكراري اِي اي سادگيِ كليشه گونه
ساخت اساطيريِ حماسه، جدالِ خير و شر و باور به ثنويت  مبادي نظري و ژرف

در آن هايي تكرارشونده بدل نشـده كـه روايـت     از آن رو به كليشهشاهنامه در . ..و 
فكري در  ةبست/ نظام بازايدئولوژي و  هيچ نوع و ينو د يشهو فكر و اندچيره است 

 . آن غلبه ندارد
براي جستار ست ا  اي داستان كيومرث و بيت مورد بررسي در اين يادداشت، نمونه

بيت مورد نظر با برداشتي صرفاً معطوف بـه ظـاهرِ   شاهنامه هاي انتقادي در چاپ. باال
متداول و بـه  آشنا، به كاربرد بناـ     يت،ن بيكلمات ا يِنما درستساده و ضبط رايجِ 

 يانهايـ  بدون در نظر گرفتنِ بن  بندد يكه بر توجه و دقت مصحح راه م روشنيظاهر 
   .و شرح شده است يحداستان تصح يرياساط

و بافتـارِ   به باور نگارنده، خوانشِ رايج نادرسـت و بـدون درنظرداشـت زمينـه    
شان در ايـن   ست كه نام يا صفتا  هاييِ شخصيت نقش منش وخويشكاري و داستان و 

ــ   امـا در فـرامتنِ اسـاطيري    ،آمـده اسـت   يينمـا  م با سادهأاختصار و تو به داستان 
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اي هستند و آنچه ما در داستان  ها داراي شناسنامه و هويت ويژهشخصيت حماسي، اين
ـ  كيومرث مي   اسـاطيري ـ حماسـي    ةخوانيم، بازنماييِ ساده و مختصرِ همان درونماي

 . دكن  تواند ما را در تصحيح و شرحِ متن داللت توجه به همان هم ميست و ا
كيومرث ـ : اي از داستان كيومرث نخست خالصه مورد نظر، نمونة ياز بررس پيش

ـ   اسـاطيريِ  متونِ و نخستين انسان به روايتشاهنامه  نخستين شاه به روايت  دينـي 
تابيدن گرفت و دد و دام و هر جانور فرّه پادشاهي از او  سي سال بر گيتي شاه بود و

آفريده  يزدان جاندارانِ ةيافت و هم آرميد و امنيت مي ديد در نزديكش مي كه او را مي
شدند؛ و فرزندش سيامك كـه همچـون پـدر     در برابرِ تخت او به رسمِ نماز دوتا مي

و بزرگ شد  همواره نگران جانش، باليد پدر و ،مند بود و تمام دلخوشيِ پدر به او فرّه
  . و روزگاري چند براين گونه فرخنده گذشت

اي هم داشت چـو ديـوي سـترگ، تنهـا دشـمن       كه بچه اهريمنِ ريمنِ بدسگال، 
او به بخـت و دسـتگاه كيـومرث و سـيامك رشـكين بـود و       . كيومرث در گيتي بود
آفريـده تهـي    يـزدان  از موجـودات  كرد جهان را اش ايجاب مي خويشكاري اهريمني

اهريمن در نهان در كارِ نابودي كيومرث و هوشنگ بـود و بـراي    ةبنابرين بچ. دساز
 . شد جنگ با آنان آماده مي

سيامك را از كار و كردارِ اهريمن آگاه كرد و سيامك بـا سـپاه    سروِش خجسته
. خروراي كشته شد به جنگ برخاست و در نهايت به دست ـ ـ خروراي ديو  ديوبچه

كـه بـاز   چند به سوگواري گذراندنـد، تـا آن    پرنده و پري ساليشاه و دد و  كيومرث
سروش به كيومرث پيغام آورد كه بيش از اين مخروش و سـپاهي گـرد آور و روي   

 . ديو تهي كن زمين را از اين بدكنش
سراسر هوش و فرهنگ به نام هوشنگ كـه  ، و اما سيامك پسري داشت گرانمايه

جاي پسرش سيامك  و براي او جايگاه وزيري داشتشاه ـ  در نزد نيايش ـ كيومرث
كيومرث قرار بر جنگ نهاد، هوشنگ را از آنچـه سـروش بـه او     چون. كرد را پر مي

هوشـنگ هـم خواسـت كـه در ايـن      . خواست بكند آگـاه كـرد   گفته بود و آنچه مي
آفريـدگان، دد و   ةپس سپاهي از هم. پيشروِ سپاه باشد اهريمن خواهي و نبرد با كين

 . دام و پرنده و پري و ببر و پلنگ گرد آورد
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شاه پسِ پشت لشكر قرار گرفت، سپاه هوشنگ در ميانه و هوشـنگ در   كيومرث
 :ـ خروراي ـ بي ترس و باك پيش آمد ديو سيه. پيشاپيش

ــيه ــد س ــي بيام ــو ب ــاك دي ــرس و ب  ت

 

ــمان   ــي بآس ــاك   هم ــد خ ــر پراگن  ب

 

 ز هـــرّاي درنـــدگان چنـــگ ديـــو 

 

   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 

 

ــر دو گــروه     ــم برفتادنــد ه ــه ه  ب

 

ــتوه    ــوان سـ ــدند از دد و دام ديـ  شـ

 

هـاي   هاي انتقادي جديد و قديم بـه گونـه  ها و چاپ رع دوم بيت دوم در نسخهمص
 :متفاوت آمده است

،چـاپ  1 ةهاي لنينگراد، خاورشناسـي شـمار  دستنويس 
 چاپ مسكو، چاپ بروخيم، مول

 خديو شده سست از خشم كيهان

 خديو شده خشك از ترس كيهان 2ةدستنويس خاورشناسي شمار 
 خديو شده سست بر خشم كيهان ژوزف دستنويس سن

چـاپ بمبئـي، چـاپ     هاي فلورانس، مستوفي،دستنويس
 ترنر ماكان

 خديو شده سست بر چشم كيهان

 خديو كيهانشده سست با جنگ  بريتانيا ةدستنويس موز 
 خديو بشد سست با چنگ كيهان بهبودي ـ چاپ قريب

 خديو شده سست و زخشم كيهان نيسي هاي خالقي مطلق، جيحوني، كزازي و برگچاپ

 : اين بيت آورده است ةدربار خالقي مطلق
چنگ ديو : گويدمي ]بيت[. اند حكم و جز آن گردانيده، ها خشم را به چشمبيشتر دستنويس

) كه پشتيبان هوشنگ بـود ( و خشم خداوند) كه در سپاه هوشنگ بودند( درندگاناز هرّاي 
 . )1/36: 1380خالقي مطلق ( سست گرديد

 : آورده است كزازي در شرح بيت مورد نظر و ابيات پس از آن
اينـان  ، انگيز درندگان و نيز از آن روي كه خداوند بر ديوان خشمگين بـود  از غريو هراس

يـاران اهـريمن و   ، گشان در كار سسـت گرديـد و آنگـاه كـه دو گـروه     ناتوان شدند و چن
در هم افتادند، گروه نخستين از دد و دام كه گروه دومين را يـاري مـي   ، سپاهيان هوشنگ

 . )1/248: 1380كزازي ( دادند به ستوه آمدند
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 :نيسي در شرح اين بيت نوشته است برگ
اما از خروش و فريـاد  : معني بيت. متعال پادشاه جهان، خداوند جهان، خداي: خديو كيهان

سپاه هوشنگ و به سبب خشم خدا، پنجـه ديـو سسـت شـد و دسـتخوش        جانوران درنده
 . )78: 1388نيسي برگ( ضعف و ناتواني گشت

ـ  نيسـي  طوركه ديديم در چاپ خالقي مطلق، جيحوني، كزازي و بـرگ  همان دو  ــ
 انـد  كو و چاپ خالقي مطلق ويراستهشان را بنا بر چاپ مس متن اخير، و مصحح شارح

خديو نيز  و گيهان» خديو شده سست و ز خشم گيهان«: مصرع دوم چنين آمده است ــ
شـاهنامه  الزم به ذكر است كه در شرح جويني، كه بر روي ( خداوند دانسته شده است

 . )خوانده و معنا شده است »خديو چشم كيهان«دستنويس فلورانس ارائه شده، 
عوامل  ةمجموع اصلي در تصحيح اين بيت اين است كه با در نظر گرفتنِپرسش 

درسـت  در مصـرع دوم   ...چنـگ، جنـگ و    چشـم،  هـاي خشـم،   يك از واژه كدام
بـراي  . ن گزينـه تـري  درست است و قابل فهم و قبول »خشم«در ظاهر كه  ؟نمايد مي

 :در هر دو معناي آن آغاز مي كنم »خديو كيهان«پيش بردن بحث از 
چنـين داللتـي از نظـر تناسـب و     آيـا  بايد ديد كـه   بگيريم ايزدخديو را  كيهان اگر

همخوانِي كنش، منش و خويشكارِي آن ايزد بنا به باورهاي پـيش از اسـالمي امكـان    
ايـن داسـتان    اسـاطيرِي  هاِيبنيانساخت دروني و دارد و تعبير به كار رفته در تضاد با 

 ؟تواند روي داده باشد مي  بدخواني در كدام نسخهيا  و اگر هست تصحيف. هست يا نه
چـه    ديـِو خـروراي در داسـتان   ِ ايزد سروش و سيه خويشكاري و نقش ،گذشته از آن

 . اين بحث كمك كند تواند به روشن شدن گونه مي پيش رو دارد و چه ةبا مسئل اي رابطه

50Fبندهشندر بخش ششم 

51Fدشمني و تضاد دو مينو،كمالگانِ ةكه دربار 3

ديوان و ايزدانِ  4
 

بخـش   46ايـن كتـاب   . ترين متنهاي بازمانده از ادبيات پهلوي استبندهشن يا بندهش، نام يكي از مهم. 3
بـه معنـاي بـن و آغـاز، و      bunاين نامواژه از دو جـزء  . است Bun-dahišnتلفظ فارسي ميانة آن . دارد

dahišn   در برابر واژة در فارسي، به معناي آفرينش، تركيب شده است و در مجموع به معنـاي آفـرينِش ،
 ). 5: 1380 بهار(آغازين است 

» انگيـزي چـه سـر نفـرت   «، »چه سري«، به معناي kamālag، در پهلوي -ka. məreəδaكَماله در اوستا . 4
صفت است براي هفت تن از ديوان بزرگ دسـتيار و كـارگزار اهـريمن كـه در برابـر امشاسـپندان قـرار        

 . شوندمياين هفت ديو كه اكومن هم جزء آنان است، كمالگان ديوان ناميده . گيرند مي



 57آينه ميراث، شماره  /100
 

كـه   )گويـد ( چنان«: دند، روايت شده استكه به چه آيين به دشمني آم مينوي و اين
52Fمنهرمزد ؛ اكو) ضد( اهريمن بر

53Fخشم ...بهمن ) ضد( بر 5

سـروش، دروغ  ) ضـد ( بر 6
54Fميهوخت

فرجـامِ ايـن سـتيزه در     ةنيـز دربـار  . )55 :1380بهار ( »... راستي) ضد( بر 7
راسـت گـويي آن    ...اكـومن را   بهمـن ، پس هرمزد اهريمن را« :آمده است بندهشن

 . )148 :همان( ».درفش را گيرند گويي را و سروش پرهيزگار خشم خونين دروغ
ديـو   واپسين امشاسپند است و خشم كه واپسين كماله«در ادبيات پهلوي، سروش 

جهان از  ةسروش وي را در پايان عمر دوازده هزار سال. در برابر او قرار دارد، است
 : بخش دوم آمده است، يسن سروشدر . )78 :همان( »ميان برمي دارد

 را براي زدن بفشارد) ديو( او پيوسته سر. خونين زخم زند ةاو ديو خشم را با سالح گسترد
 . )50: 1382 راشد محصل( چون آن نهان آفريده نيرومند است )يعني اندر شكند (

د سروش است و اين دوـ ديـو و  ايراني ديوِ خشم، دشمنِ ايز اساطيرِ بدين ترتيب در
خشم و سروش ـ از بنيان با هم ستيزه و دشمني دارند و داسـتان كيـومرث در     :خدا

سـروش و  در داستان كيومرث، . روايتي حماسي از اين دشمني و نبرد استشاهنامه 
 كننـد و كـه از دور جنـگ را هـدايت مـي    د نستيزه و نبرد بازيگرداناِن اصلِي اهرمن

و ) سـروش / ايزد زمينِي ةنمايند( كيومرث و سيامك و هوشنگ زمينِي آنبازيگراِن 
هـايِ مـافوقِ   كه به نماينـدگي از قـدرت   )خشم ديوِ/ اهرمن زمينِي ةنمايند( ديوبچه

 . اندايستاده روي همبهخودشان رو
 

، به معناي انديشة بد يا منش بد، نام ديوي از كمالـه  akōman، در پهلوي -aka. Manahاكومن در اوستا . 5
 . آور ِ اهريمن و دشمن امشاسپند بهمن استديوان دستيار و پيام

ـ . 6 به صـورت  به معناي ستيهنده و غالباً [ ست همستارِ ، نام ديويXēšm، در پهلوي Aēšmaخشم در اوستا 
هيچ  اوستا در. ايزد سروش] رود كه در تقابل با يكديگرند به كار مي  لقب يا عنواني براي ايزدان و ديواني

غالبـًا بـا صـفت     اوسـتا نام اين ديو در . تر از ديو خشم دانسته نشده استپليدديوي بدكارتر و شريرتر و 
 )2يادداشت شـمارة  : نك(ت همراه شده اس )آلود داراي درفشِ خون( درفش  خونين/دارندة سالحِ خونين

شش بار از اين ديـو نـام بـرده     گاتها در. اند خوانده  و از سپاهبدان اهريمن انديو  كماله  و او را از واپسين
 و هينلـز  388: 1376 بويس: ، نيز نك975 :1370 ، دوستخواهاوستاو  475: 1347پورداود ( شده است

شود، از ديوِ خشمِ مسلح و كشـنده يـاد شـده     نيز در جايي كه نام ديوان ذكر مي ونديداد در. )83 :1371
، )520: 1347 پـورداود ( لغـوِي ويرانـي، فسـاد و غضـب     خشم را به معنايِ. )136: 1376 رضي( است

 . اند دانسته )975 :1370 و دوستخواه 96: 1375 بهار( ، شتابان)103 :1359 نيبرگ( كشتارخواهي
 بهـار : نـك (، به معناي سخن بـه دروغ گفتـة ديـوان    mihōxt، در پهلوي -miθaoxtaاوستا ميهوخت در . 7

 ). 167و  96: 1375
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كه  55F8،خروراي ،صفتش جويد، بلكه بابا نامِ خود شركت نمي در اين داستان خشم
گويي صفتش كه  خروراي .يابدمي حضور نبرد را به اسم خويش بدل كرده است درآن

كيومرث و  آيد تا به ميدان مي را مثل جامة جنگ بر تنِ هويت و سرشت خود كرده،
در چنين داستاني . نمايندگانِ زمينيِ سروش نابود كند سيامك و هوشنگ را به عنوانِ

 . نبايد درست باشد ،خديو در معناي ايزد به كيهان نسبت دادنِ صفت خشم طبعا
كه به معناي خديو  ايزدخديو را نه به معناي  پرسش بعدي اين است كه اگر كيهان

ـ  36كـه در بيـت     چنـان ، يعني پادشاه جهان بخوانيم، و سرور جهان ، ين داسـتان هم
 :خوانده مي شود »خديو« سيامك

ــو   ــروراي دي ــت خ ــه دس ــيامك ب  س

 

 انجمـن بـي خـديو     تبه گشـت و شـد   

 

 

 صفت هوشنگ باشد؟  خديو مي تواند آيا كيهان در اين صورت
 توجه به جايگاه و خويشكاري و نقِش هوشنگ در متون پيش از اسالمي، روشن

پادشاه  به عنوان گ نسبت داد؛ هوشنگهوشنتوان خشم را به هم نمي بازكه  كندمي
 و ــ درفش استخونين ايزدي كه دشمنِ خشمِ ــ شسرو ايزد زمينِي ةنمايند، جهان

كه از اردويسور اناهيتا با پيشكش  است كسي هوشنگ. است برخوردار از فرّه ايزدي
بدكاران كه باشد كه از ميان ببرم دو سوم ديوان مازني و « :كند قرباني درخواست مي

را او  و ايزد ناهيد هـم ايـن درخواسـت    )26، بند 19يشت ، آبان يشت( »پيرو شهوت را
 . كند اجابت مي

  :روايت شده است اياتگار جاماسپيكدر كتاب  
] ديـو [و او . كه رسم پادشاهي نخست او برقرار ساخت] از آن روي[ هوشنگ پيشداد بود 

 . )Messina 1939: 40( دروغ بماند] ديو[ شم بكشت و يك خ

 
 

به عنوان صـفت ديـِو   ) -raو پسوند » خون«به معني  -xruاز( -xruraدر اوستا به صورت » خرورا«واژة . 8
برگردانده شـده   xrudrušدر متنهاي پهلوي به گونة . )Barthalomae 1961: 539(است   كار رفته خشم به

تMackenzie 1971: 44( .  (است  » خـون «كه بـا   xruدر پهلوي از دو جزء  xurdrušو xrvi. dravـصف
: 1347 پـورداود  ؛192: 1380بهـار (ساخته شده است » سالح/ درفش«به معناي  drušريشه است و  هم

 Barthalomaeو نيز  628: 1358 وشي  فره ؛155 :1374 رهنما ؛975: 1370 ؛ دوستخواه520و  475
1961: 540 .( 
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 : نيز آمده است بندهشن در
، كيان و يالن زمانه. باشد كه آفريدگان را بدان نابود كند خشم را هفت زور« چنين گويد كه

آن جاي كـه   ». از ميان بردند، يكي بماند) زور را( از آن هفت زور شش، خويش ةبه زمان
. ميهمان است، خشم بنه فرود افگندآن جاي كه رشك . ميهوخت رسد، رشك ميهمان شود

بـدي را بـر    همـه . آن جاي كه خشم بنه دارد، بسيار آفريده را نابود كند و بس ويراني كند
. انـد  آن كيان و يالن از بدكنشي خشم بيشتر نابود گشته. آفريدگانِ هرمزد خشم بيش آفريد

بهـار  ( تـر كنـد  همه داغ و درفـش را او بـيش   ؛ زيرا »درفش خشم خونين«چنين گويد كه 
1380 :120(. 

هفتم نيز به اين كه هوشنگ پيشـدادي   دينكرد و مينوي خرد، يشت رام، يشت آبان در
فـره بـا هوشـنگ پيشـداد     : شمار بسياري از ديوان بزرگ را كشت اشاره شده است

يشت، بنـد   رام( ني و بدكاران پيرو شهوت را كشتوي دوسوم ديوان ماز. . . همراه بود 
پـرورداري و  ) و( نگ پيشداد براي آراستن اندر جهـان داد دهقـاني را  و هوش«. )26

و اوژد هوشـنگ بـدان فـره دوسـوم از     . . . ) است ( پاسداري جهان) كه( شهرياري،
 . )208-207: 1375همو ( ». تبار خشم را هفت زادگان هم: ديوان مزني را

درفـش بـا    خونين ديوِ خشمِ روايت نبرد ديوِ خشمِ خروراي يا استان كيومرث،د 
خديو، خواه در معناي كيهاناست، نسبت دادنِ خشم به  )شاهـ   ايزد( اَبر انسان ـ  خدا

 هوشنگ، به عنوان كساني كه در برابرِ ديـوِ خشـم   اشزميني ةنمايند خواه باشد يزدا
ـ بافتار و  روايت و اساطيريِ هاِياند با بنيان صف آراسته داسـتان همـاهنگي    ةدرونماي

تصحيِح معنا از سطح عادي كالم است و نه ندارد و مبتني بر برداشت متن و برداشت 
 . روايت اساطيري و حماسي آن ساخت معنا از ژرف

و » خون رحم و تشنه به خونخوار، بي«خرورا به معناي  اوستا در مصفت ديوِ خش 
آنچـه در داسـتان   . اسـت  »درفـش  خـونين ، نيـزه  خـونين «در متون پهلوي به معناي 

در گذرِ شخصـيت از مـتنِ   . تجزيه است ةاي از قاعد بينيم، در واقع نمونه كيومرث مي
 هـا و شـگردهاي   بـه شـيوه   )displacement( اسطوره به حماسه، فرايند جايگرداني

 بنا به اين قاعـده، . هاي آنند متفاوتي ممكن است رخ دهد كه تجزيه و ادغام از نمونه
شـود؛   تجزيه مـي  نياكانِ شخصيت ةو حتا نقش و پيش  خويشكاري ،كنش، منش گاه



 103/ تأملي در داستان كيومرث

وجوه، صفتي از صفات، برشي از چهره و بعدي از منش  بدين معني كه فقط وجهي از
طـور مسـتقل در    و كنش و خويشكاريِ شخصيت به نماينـدگي از تماميـت وي، بـه   

گيرد؛ يعني دو يا  م صورت ميشود و گاه نيز اين گذر به شكل ادغا حماسه ظاهر مي
براي نمونه ( شود سه شخصيت در اسطوره، در قالب شخصي واحد در حماسه ظاهر مي

 .)280-251: 1378سركاراتي : نك
صـفت ديـوِ    كـه  بينيم كه خـروراي  نيز مي ــ شاهنامهدر ــ  در داستان كيومرث

يعني كليـت ديـوِ   ( ست، به نمايندگي از كليت اين شخصيت خشم در متون اساطيري
شـده   ظـاهر ) اهـرمن  ةبچـ ( ديوبچهاسمِ خاصِ شخصيت مستقل و به عنوانِ  ،)خشم
و   تـر  ، غيـر مسـتقيم   تر تا در نوعِ ادبيِ جديد، يعني حماسه، با بياني پنهانكارانه است

اي جديـد   تر همان عظمت نبرد كيهـاني را در زيرسـاخت اليـه    نمايانه همچنين ساده
 . بگنجاند
ـ ديوِ خشم در پوشش صـفتش   اينكه: يست يادآوري شودبد ن بـه   ـ  خـروراي  ـ

پوشي يا نوع ادبي حماسه، يعني نام يهايگِر يكي از ويژگآيد، تداعيميدان جنگ مي
اصـلي خـود را در ميـدان جنـگ از      به اين ترتيب كه جنگجو نام. كتمان نيز هست

 . كندهمنبردش مخفي مي
در مصرعِ دومِ بيـت مـورد بحـث     »خديو كيهان خشمِ« به داليل ياد شده، تركيب

 . خديو را ايزد بخوانيم، خواه هوشنگ تواند درست باشد خواه كيهان نمي
نويسهاي فلورانس و مستوفي و شكل اصلي اين مصرع را مطابق با دست هنگارند 
و . »خـديو  شده سست بر چشم كيهان«: انگارد هاي بمبئي و ترنر ماكان چنين ميچاپ
سـپاه  [ از بانـگ و غوغـاي جـانورانِ   «: بيت بدين ترتيب چنين خواهـد بـود   يمعنا

به عبارت » . شاه ناتوان و نااستوار شد چنگالِ ديو در برابرِ چشمِ هوشنگ] هوشنگ
ديـد كـه    هوشنگ مـي «اين است كه  »خديو شده سست بر چشم كيهان«ديگر مفهوِم 

 . »چنگ ديو در رويارويي با او سست و لرزان شده است
» خـديو  شده سست با جنگ كيهـان « ةاين مصرع به گون لندن ةكتابخان ةدر نسخ

آمده، اين نويسش از نظر معنا با متنِ روايت تضاد و ناهمخواني ندارد، امـا بـه نظـر    
رجوع ِمشكلِ اين بيت براي رفع و  به عنوان راهي »با جنگ«در اين نسخه  رسد مي
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  عي با ضبطي كه ارائه شده باشد و به نودر مصرع يكم ساخته  »به چنگ« و به قياسِ
 . زند دور ميكند بلكه آن را  حل نميدهد مشكل را  مي

داند ولي به سبب نبود دستنويسي دالّ بـر   نويسِش ديگري كه نگارنده ممكن مي 
از مصرع يكم به مصـرع دوم   كند، اين است كه خشم آن در حد احتمال مطرحش مي

 : ب مصرع يكم ممكن است چنين بوده باشدبدين ترتي. انتقال يافته است
ــراي ــدگان ز هـ ــم درنـ ــو خشـ  ديـ

 

 خـديو   شده سسـت بـر چشـم كيهـان      

 

  :سست شدنِ ديو در نبرد با هرمزد ةو اما يك نكته دربار
در پايان اين سه هزار سال، اهريمن به جهان روشني بتاخت و بـا شـنيدن سـرود مقـدس     

 .)139 :1380 بهار( فروافتادست شد و به جهان تاريكي س 7اهونور
هزار سـال همـه كـام     سه، ]سال[هزار  هرمزد اين را نيز به همه آگاهي دانست كه در اين نه

بـدان  ] و [هزار سـال، درآميختگـي، كـام هرمـزد و اهـريمن هـر دو رود        هرمزد رود، سه
پـس  . بازداشـتن اهريمن را از كار توان انداختن و پتيـارگي را از آفـرينش   ، فرجامين نبرد

56Fچون يثااهووئيريوي. هرمزد اهونود فراز سرود

اي را بخوانـد، فرجـام    بيست و يـك واژه  9
پسـين و   پيروزي خويش و از كارافتـادگي اهـريمن و نـابودي ديـوان و رسـتاخيز و تـن      

اهريمن چون از كارافتادگي خـويش  . آفريدگان را به اهريمن نشان داد ةپتيارگي جاودان بي
آن گونه كـه  . تاريكي بازافتاد] جهان[ حس شد و به ديوان را ديد، گيج و بي ةو نابودي هم

را خواند، اهريمن از بيم، تن اندر كشيد، هنگامي ] اهونور[ سوم  در دين گويد كه چون يك
ـ     ] آن را[  ةكه دو بهر خوانـد،  ] آن را[  ةخواند، اهريمن به زانـو درافتـاد، هنگـامي كـه هم

 :همـان ( افتـاد  هزار سال به گيجي فـرو  و سهريدگان هرمزد بازماند اهريمن از ناكار كردن آف
34( . 

ــ   برخاستن هرّاي درندگان و سست شدنِ ديوِ خشـم در برابـرِ ديـدگانِ هوشـنگ    
اَهونَور خواندنِ هرمزد و سست  ةكنند ايزد سروش، تداعي زمينِي ةنمايند ـخديو يهانك
ايزد سروش در رويارويي بـا ديـِو خشـِم    كه نو جالب اي. گيج شدنِ اهريمن است و

كالم ربـاني  «سروش، ايزدي كه تنش . ح در دست نداردخرورا سال/ خونين درفش
به  يشت سروشآالت جنگ و رزم او چنانكه خود . است با سالح مادي كاري ندارد

 

اَهـونَ  «كـه در اوسـتا   » يثَه اَهو ويريـو «، همان ahunawar، در پهلوي -ahuna. vairyaاَهونَور در اوستا . 9
: نـك (ترين نيـايش مزداپرسـتان اسـت    شود و مهمخوانده مي» هونَور«يا » اَهونَور«و در پهلوي » ويريه

 ).57-44: 1380پورداود 
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ها و فشـوش منتـرَ و    گويد نماز و دعاست مثل نمازهاي يتا اهو وئيريو و هفت ما مي
يشـت، فقـره    و سـروش  6، بند 30، يسنا گاتها: نك، نيز 520: 1347 پورداود( 57F10»هاتامينگهه 

گشتاسپ پـس  كي آمده است كه 71ـ68هاي فقره ،27نيز در مينوي خرد فصل . )22
از پذيرفتن دين مزديسنا با اهونور كه سخن آفريدگار اورمزد اسـت كالبـد ديـوان و    

: 1379تفضـلي  ( هم شكست را در) شكنيپيمانديوهاي دروغ و نادرستي و ( دروجان
47( . 

كه ايـزد داسـتانِ   مهم نيز ضرورت دارد و آن اين ةپيش از پايان توجه به اين نكت
اش به هنگامِ جدال با اهريمن و بـراي ناكـار    كيومرث كه در داستانِ اصليِ اساطيري

 ادوار در ه به خداي كاتبوج هيچ بهخواند،  كردنِ او در نبرد كيهاني، دعاي اَهونَور مي
طور بـه خـداي سـفْرهاي     و همين شباهتي ندارد اسالمي بينيجهان ياليو است رواج

و دشـمنان   و چيرگي كوه را متالشي  كه با خشم و غلبههمانند نيست  تورات سپسينِ
 را  شايد بتوان ايزد ايـن داسـتان  . شكافد ياران دريا را مي كند و در يارِي را نابود مي
، 32سفر پيدايش، فصل ( كتاب مقدس با يهوه در يا بدوي بودن كهنبه لحاظ  فقط و فقط

قيـاس كـرد و    ،شـود  و مغلوب مي يردگ  جا كه با يعقوب كشتي مي آن )32-22 هاي آيه
 . شودنزديك دانست و نه خدايي كه با خشمش چنگ ديو سست 
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