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 مقدمه
 بیـژن  عشقی حماسی داستان حماسه، و یراطاس دانش پژوهندگان  ۀبیشین که میبرآن

 هـاي  قلمی شیرین دیگر با همسنگ عنایتی و  نکرده تلقی جدي چنان آن را منیژه و
 .اند نداده نشان بدان فردوسی
 در جرثومه را» منیژه و بیژن« افسرد خزان تاك که است انکارناپذیر حقیقتی این

 از اش رونـده  فراز هاي شاخه انبوه روزگاري و است سرزمین این اساطیر آبشخور
 .اند ستانده نور ۀبوس ،مهر اسب چهار ۀگردون

 خـوانی  هفت ۀسفرنام نوعی به داستان این که است چنین تصور را گاننگارند
. انـد  پرداختـه  مسـتندات  و شـواهد  ئـۀ ارا بـه  مـدعا  ایـن  اثبات براي و بوده بیژن
 دیگـر  ابهامی به روشن اي روزنهبر ما  داستان، خوانی هفت ساختار در نگري ژرف

هـاي   مایـه  داستان، کردارهاي و پندارها گفتارها، جاي جاي در که گونه آن گشود،
و به نظر رسـید   شد مطابقه و مقابله مهرکیشان هاي سنتبا  خوانی سفر بیژن هفت

خـوان   هـم هفـت   ؛کنـد  زمان طـی مـی   که بیژن جوان دو هفت را با یکدیگر و هم
 .پیماید مهري را می ۀگام حماسی و هم هفت

زمـین را در   بیـژن بـه ارمـان و تـوران     ةهم اینک گزارشـی از سـفر دو منظـور   
 .نماییم صفحات پیش رو به تفصیل بازمی

 
 بیژن خوان هفت

 و رخـداد  زمـان  و خـذ أم و منبـع  ازجـدا   منیژه و بیژن عشقی – حماسی داستان
. نیسـتند  هـم  کـم  اتفاقـاً  که است ور بهره اساطیري اصیل هاي بنیان از ،متن کتابت
 اسـتخراج  را داسـتان  آن در موجـود  اي اسـطوره  هاي مایه بن که باشیم برآن هرگاه

زده خواهیم شد که چگونه برخی نویسندگان، ظاهر داستانی و ساده  شگفت نیم،ک
 حسـاب  بـه  را اثـر  ایـن  دار ریشـه  و ژرف هاي زیرساخت ةو در عین حال پیچید



 عناصر و خذأم مکان، زمان، ابهام و تشتت خویش، زعم به و داستان بودن التقاطی
 اسطوره نقش که است اي حماسه منیژه و بیژن«: اند گفته و اند گذاشته ،اثر حماسی

 هـاي  شایسـتگی  سویی ازدانیم  اما می ،)هشت: 1375 موسوي(» .است کمرنگ آن در
ـ  جنـگ  خـوي  و جسارت و بدنی توان و گرایانه اوج نفس به اعتماد رزمی،  ۀطلبان

 طلبـی  شـهرت  و جـویی  نـام  فـراوان  اهمیـت  سو دیگر از و جوانی سنین در بیژن
 وي بـه  مـادري  و پدري خاندان سوي از که محیطی در کشیدن بر یال و پهلوانانه
 نهاد در را سودا و شور این ،دهد می میراث به آوري نام و جنگی افتخار و استعداد

 هار و کشـد  بـر  افـزار  جنـگ  ،متعـارف  الگوهـاي  بـا  مطـابق  کـه  انگیزد برمی بیژن
 زیبـدش  مـی  بل ،مرگی بی و جاودانگی به پدر چون نه اگر که. گیرد بر خوان هفت

 .بیندیشد مردانگی و آفرینیرافتخا به دگران چون که
در  هرگـاه  کـه  است هایی ویژگی را سازان خوان هفت و خوانی هفت ردارهايک
 غیـر  بیژن از اعمال و افعال آن بروز آید، نگریسته تحقیق ةدید به و شود تأمل آنها
 کردارهـاي  خصـایص  از فهرسـتی  ،آغـاز  در گفتـار  این در. نماید نمی انتظار قابل

 بـا  قیـاس  مقـام  در هـا  ویژگی آن سپس شود و می هئارا کلی، نگاه در خوانی هفت
 .و بررسی خواهد شد بحث بیژن خوان هفت

 شـمار  بـه  )1(»سازي فرشگرد« پدیده از اي فشرده و کوچک هاي نمونه ها خوان هفت
 ةزنجیـر  بـه  را منیژه و بیژن داستان ،حلقه تک این ،شود اثبات چنین هرگاه و ندرو می

 افتخـارات  و ملـت  نـاموس،  نام، از دفاع هدف با خوان هفت پهلوان. پیوندد می اساطیر
 و تهدیدکننـده  قـواي  بـر  مرحلـه  هفـت  در و فرسـا  تـوان  نبردي در خود دینی و ملی

 نعمـت  و شـادي  بـه  را ها مصیبت و نابودي و مرگ اسارت، و شود می پیروز آور مرگ
 همچـون  خـوان،  دوازده یا خوان هفت یا فرشگردسازي این حال. کند می بدل برکت و

 خـوان  هفـت  قهرمـان . هسـتند  نیـز  ایزدان اعمال از تکراري باستانی، رویدادهاي سایر
 بـه  را خـدایان  بـا  خـود  )3(مـانی  هـم  و تشـبه  )2(ازلـی  کـار  و سـاز  تکرار با کوشد  می

 مطلـق  سـروري  و برتـري  اثبات با جز هدف این به دستیابی و برساند )4(»همانی این«



ــر او ــا. شــود نمــی پــذیر امکــان کاینــات ب ــدك ب  کلــی ســاختار در اندیشــی ژرف ان
 -1: کـرد  تصـویر  و ترسـیم  گونـه  بـدین  را آنهـا  بـر  حاکم منطق توان می ها خوان هفت

 و پـري  و جـادو  دیـو، ( الطبیعـه  ماوراء جهان بر چیرگی -2 جانوري جهان بر چیرگی
 اننـد م طبیعـی  هـاي  پدیـده  نبـاتی،  جهـان ( مـادي  استومند جهان بر چیرگی -3..... ) 
 )مخالف ۀجبه از( آدمیان بر چیرگی -4...... )  و گرما سرما،

: کند می بررسی چنین را ها خوان هفت هاي ویژگی خار رنج تا گل رنگ از کتاب
 شـگرد  بـا  و قهرمـان  دشوارگزینی محتواي -1 با هستند کردارهایی ها خوان هفت

 بودن قهرمان تک -4 ستیزي منطق اصل -3 رویدادها وقوع تسلسل -2 عمومی
 یک بنالدهاي توان می منیژه و بیژن داستان در شده، یاد هاي ویژگی به توجه اب

 هـم  هنوز اساطیري هاي هزاره آوارهاي زیر از که شناخت را عیار تمام خوان هفت
 بـه  حماسـه  و اسطوره از گذر در اما ،آید می در صدا به خردش زنگار زنجیرهاي

 واقعـه  یک شکل بهسوده شده و  آن زوایاي ها، گوش و ها زبان و ها سینه و تاریخ
 هرگاهخوانی باال،  هاي هفت ویژگی ۀپای بر. است آمده در» کشی گراز« اهمیت کم

 هـایی  ویژگـی  چنـین  باشد، خوانی هفت ۀحادث یک دار میراث منیژه و بیژن داستان
 .اشتخواهد د

 قهرمانی تک -1
 از) دلیـل  هـر  بـه ( گـرگین  و کنـد  مـی  اقـدام  گـراز  جنـگ  بـه  تنهـا  و یکـه  بیژن
. تنهاسـت  نیـز  آن از پـس  حـوادث  تمام در و ورزد می دریغ وي به رساندن یاري
برابـر   در( بودند داده ها وعده ها خوان هفت در خود راهنمایان به اسفندیار و رستم

 .بود تنها کامًال و نکرد چنین بیژن اما) راهنمایی
 ستیزي منطق -2

 کودکـان  مبر دوزخ به« :گذارد ناشنیده می را کتایون نصایح اسفندیار که گونه همان
 .گیرد می نشنیده را گیو پند این نیز بیژن ،»پاي به را

 ایـن گمـانی چراسـت؟   به نیروي خـویش   به فرزند گفت ایـن جـوانی چـــــراست   



 بر شــــاه خیــــره مبــــــر آبــــروي     به راهـی کـه هــرگـــــز نرفتـی مپــوي     
 )12 :5ج  ،1375فردوسی (

 اما ،است ناشدنی و منطقی غیر بیژن براي حادثه پر سفر این انجام گیو نظر به
 . زند می باز سر منطقی سخن پذیرش از بیژن

  حوادث وقوع تسلسل -3
گـذرد کـه    ها حوادثی بر بیژن می خوان خوان نیز، همچون دیگر هفت هفتدر این 

 . یکی پس از دیگري و مکمل یکدیگر هستند
  گزینی دشوار -4

 بـه  ناچـار  تـا  نایسـتاد  خطـر  کـم  و خطر پر راهی دو سر بر بیژن داستان، این در
 ،»نیسـت  دشـوار  او پـیش  کارهـا  چنین« گرنه و شود خطر پر و آسان راه گزینش

 و نفـس  بـه  اعتماد بلکه نیست گزینی دشوار عمل نفس است مهم آنچه هرحال به
 گـزینش  بـه  مصـمم  را پهلـوان  کـه  اسـت  خویش هاي توانمندي صحیح شناخت

 شـناخت  و رو پـیشِ  حـوادث  از نسـبی  و کمـی  آگهی به توجه با پهلوان. کند می
 .پردازد می خود توان و موقعیت تقریبی سنجش به خود،

 یـک  راه انتخـاب  در خـوان،  هفـت  مسـیر  گزینش در را رستمبه عنوان نمونه 
 ،داشت رستم از که شناختی براساس زال بلکه نبود اختیاري خطر پر ولی اي هفته
 و سـران  میـان  از کـه  آنجا -1 :بیژن بارةدر. برگزید پهلوان براي را دشوارتر مسیر
 بـه  حاضـر  گـرگین  وقتی -2 پذیرد می را کیخسرو پیشنهاد دالورانه کسوتان، پیش

 در وقتـی  -3 آورد در پـا  از را گـرازان  تنهـایی  بـه  باید و شود نمی او با همکاري
 لشـکر  برابـر  در خنجـر  یـک  بـا  برهنـه  ،گیـرد  مـی  قرار گرسیوز ناگهانی ةمحاصر

 خـود  از وزنـد   مـی  هـا  دشـواري  گـزینش  بـه  دست دیگر جاهاي در و ایستد می
 .نمایاند می را کار این دالوري و جسارت

 کـه  هـا  خـوان  هفـت  فراگیر هاي ویژگی از بخش آن بنگریم که دیگر دیدگاه از
 :است چنین ،کند می صدق هم بیژن بارةدر



 گرازان از بیشه کردن پاك: جانوري جهان بر چیرگی -1
 تعبیـري  بـه  توانـد  مـی  که منیژه با بیژن رویارویی: ءالطبیعهاماور بر چیرگی -2

ـ ارا و دالیـل  ذکـر  بـه  پسـین  صـفحات  در( باشد پري از اي استحاله  مسـتندات  هئ
 ،پایـان  در ولـی  شـود  مـی  منیـژه  گرفتارگونه که پیداست او  آن .)پرداخت خواهیم

 .ساخت خواهد خویش آن از را منیژه
 چاه در تاریکی و سرما با رویارویی: طبیعی حوادث -3
 بـا  گـاه  قلـب  در رسـتم  رکـاب  در ، چـاه  از رهایی از پس:  آدمیان با نبرد -4

 .جنگد می افراسیاب
  رستم خوان هفت اسفندیار خوان هفت بیژن خوان هفت

 گراز
 

 ) پري(  منیژه
 
 

 تاریکی و سرما
 
 و ها جنگ

 ها لشکرکشی

 شیر و گرگ
 

 زن و سیمرغ و اژدها
 ،دریا از گذار ، جادو

 سرماو  شب
  بوران و برف

 
 ها جنگ

 شیر
 

 و جادو زن و اژدها
 دیوها

 
 سرزمین و گرما

 تاریکی
 ها جنگ

 جهـان  بر چیرگی -1
  جانوري

 جهـان  بر چیرگی -2
 هعطبیءماورا

 
 جهـان  بر چیرگی -3

  طبیعت
 جهـان  بر چیرگی -4

  آدمیان

 خوانی بیژن جدول هفت
 :دانست خوانی هفت چنین ةپدیدآورند را نامدار بیژن توان می گاننگارند باور به

 افراســیاب کــاخ در اســارت -3)  منیــژه(  جــادو زن -2 گــراز بــا جنــگ -1
 تاریـک،  چـاه  -6 دار و شـکنجه  خطـر  -5 افراسیاب با پرخاش و رجزخوانی -4

 افراسیاب لشکر با جنگ -7 سرما و گرسنگی و تشنگی
 بیژن خوان هفت در مهري ۀزین هفت

 درازنـاي  در ستبرش هاي ریشه و است آریایی کهن هاي آیین از که مهرپرستی



 ژرفنـاي  در و بـود  شده دوانیده آریایی خاك دل در زرتشتی پیش اعصار و قرون
 در زرتشـت  کـه  اصـالحاتی  از پـس  د،کشـی  مـی  شعله ها سرزمین آن مردمان باور

 از« عبـارتی،  بـه  و یافـت  مقام تقلیل ،بود داده انجام خدایان انجمن مراتب سلسله
 خاکسـتر  از مهـرش  پر هاي فروزه ،سالیان گذر با و» نیفتاد اصل از اما ،افتاد اسب
. گرفـت  دوباره درخششی» یسمیمیترا« شکل به زمین مغرب در و کشید بر سر ایام
 مناسـک  از آمیغی تیأهی در سال دیر آیین آن از اي تازه هاي جلوه اشکانی ایران در
 هـایی  دشـواري  آیـین  ایـن  رجعـت  و هجرت. نمود چهره شرق و غرب شعائر و

 منتـزع  و گانه چند هاي تأهی میان از مهري ناب و اصیل عناصر بازشناسی بارةدر
 و پژوهشـگر . گریبـانیم  بـه  دسـت  آن بـا  اکنون هم که آورد پدید یسمیمیترا جدید
 ریخـت  و شـکل  که است این بر نظر ،رهبا این در را رضی، هاشم ،بزرگ مترجم
 و رمز پر هاي آیین در که است همان ، آن دیویسنایی حالت و میتراپرستی راستین

 نظـر  بـه  چنـین  اسـاس  این بر .)120: 1، ج 1381رضی ( نمود رخ اروپا میترایی راز
 یسـم، یمیترا رونـق  عهـد  به مربوط هاي داستان در ریزنگري و دقت با که رسد می
 پـارتی  داستان. کرد استخراج را ها داستان آن در موجود مهري هاي مایه بن توان می

 نظـر  از هـم  و آن در نهفتـه  اسـاطیري  هـاي  بنیان فراوانی نظر از هم منیژه و بیژن
 .است توجه شایان مهري هاي مایه از مندي بهره

: 1388کـوورجی کویـاجی   ( انـد  کـرده  ذکـر  بهرام ایزد پرستش را گودرزیان کیش
 روزگـاران،  آن المـذاهب  بـین  عقیدتی مشترکات با کیشی چند جهان در اما ،)188
 بـه  دسـتیابی  کـه  یمخـور  برمـی  مردمان آن دینی اعمال در هایی چندگانگی به گاه

 جـوانی  ،شـاهنامه  بیژن که آن با نمونه،براي . سازد می دشوار ما بر را قطعی ۀنتیج
 و پنهان هاي جلوه است، گودرزیان نظامی و ارتشتار خاندان از جنگاور و چاالك
 .آید می چشم به شا داستانی حوادث بطن و متن در پرستان مهر شعائر از آشکار
 فرمـانبري  یک تنها ارمان، به بیژن ۀداوطلبان عزیمت که اندیشید چنین توان می

 هـر  بـه  که است نبوده ارمان ۀبیش گرازان قمع و قلع هدف به و کیخسرو از ساده



 خـود  اند توانسته می کمان و گرز به مسلح و نفره صد تهاجم یک در ارمانیان حال
 صـد  دست به را زاناگر با بیژن ۀتن یک نبرد و آیند بر گرازان قمع و قلع ةعهد از
 از ارمـان  بـه  بیـژن  سفر است ممکن ،بنابراین. دهند انجام ارمانی جوان سیصد یا

 : نباشد  دور به زیر احتمالی مقاصد
 . مهرگان در اژدرکشی نمادین و ینییآ کردار از نمایشی -1
  .بلوغ جشن باستانی مراسم اجراي -2
 .دینی برتر درجات کسب براي مهردین یک عملی آزمون -3
ـ  شـهرت  کسـب  و جویی نامبه قصد  -4 ـ  در خـوان  هفـت  ثبـت  رايب  ۀکارنام

 .بیژن پهلوانی
 بـه  بـاور  و مهـري  عرفـان  وامـدار  حقیقت در خوانی هفت کردارهاي ۀمای جان
متعلق به  ،هفتمین ماه، که میانه سال است .است ،هفت عدد ویژه به اعداد، تقدس

 .ماه، متعلق به مهر است ۀشانزدهمین روز، میان. مهر است
 اسـت  جنگاوران ۀطبق و ارتشتاران ایزد میترا، ناپذیر شکست و شکوهمند ایزد

. اسـت  مطلـق  پیـروزي  بـه  یـازي  دسـت  و پردازي خوان هفت او سربازان آرمان و
ـ  هفت طی را خود روان باید مهریان ۀجرگ به ورود از پس مهریار  سـلوك  ۀمرحل

 مرحلـه  هفـت  طـی  خـوان  هفت در اساطیري پهلوانان که گونه همان. دهد پیرایش
 .رسانند می اثبات به را خود هاي شایستگی

 دسـت آوردن  بـراي بـه   روحانی، پدر یا پیر نظارتبا  میترا، سرباز چونان بیژن
 در مهریار سن. بگذراند سر از را دشوار هاي آزمون است موظف آیینی، برتر مقام

 پذیرفته نیز کودکان یحت تر پایین هاي گروه در«. ندارد چندانی اهمیت عضویت او
 دورانی طی از پس را رهروان ارتقاء انجمن، هر در که بودند پدرها این. شدند یم

 )159 :1383 کومن( ».کردند می مصوب معمول هاي آزمون با و معین
 و باشـد  گرویـده  کـیش  ایـن  به نوجوانی سنین از بیژن که رود می گمان چنین

 مـدارج  بـه  بیژن راهیابی براي روحانی پدر و بوده او عملی آزمون هم کشی گراز



 چهـارده  در بـار  نخسـتین  گرشاسـب . باشـد  کـرده  آن انجـام  به مکلف را او برتر،
 یـافتن  بـراي  زال فرمـان  بـه  نوبـاوگی  سـنین  در رسـتم . کند می اژدرکشی سالگی

 از دیگـري  صـورت  سـو  یـک  از نیـز  بیـژن  گرازکشـی . شتابد می البرز به قباد کی
 یـا  و ایـزد  بهـرام  سـام،  گرشاسـب،  کردارهـاي  تکرار که است باستانی اژدرکشی
 کـردار  این و است )5(مهري جانوري گراز ،سو دیگر از و است، ایندرا و هراکلس

 اژدرکـش  ایزدي میترا، خود. شود می بررسی مهر کیش با تنگاتنگ ارتباط در بیژن
به  پهلوانان رفتش. که به گرزوري مشهور است فریدون همچنین ؛است گرزور و

 : است بوده مرسوم باستان جهان در جوانی سنین از سلحشوري
.] اند بار سالح برگرفته وقتی براي اولین[ ینیکنیم که جوانند و نوآ با پهلوانانی برخورد می... 

افراسیاب اژدهافش  ۀرستم به مقابل. اند عازم نخستین جنگ و رزم جدي و پرخطر خویش
افزارهایی که از گرشاسب به یادگار مانده،  جنگ ...دیوان ترسناك ةشتابد و رام به ستیز می

توان  می …و سالح آنها نیز بوده است   قبالً به پهلوانان دیگر یعنی سام و خوسیکا رسیده
 آیین با لاص در شاید که داریم کار سرو] گرشاسب[ کهن آریایی ةاسطوراحتمال داد که با 

. است داشته ارتباط سلحشوري و زیناوندي مراسم و آداب به برنا نو پهلوان تشرف خاص
 )6()123 :1385 سرکاراتی(

 کـه  نمایاند می ایزد بهرام اژدرکشی با اساطیري همانندي نوعی بیژن گرازکشی
 )vahagn)7 یـا  بهـرام  سویی از. باشد ارمنی ةشد فراموش هاي حماسه یادآور شاید
 یافتـه  نسبت بیژن به او اژدرکشیبه گمان زیاد  و است ریشه هم بیژن نام با ارمنی
 .باشد

 :است آمده چنین موسوي مصطفی کوشش به منیژه و بیژن کتاب در
 در. است نبوده کار در گرازي اصالً ،شد خواهد ذکر که قراینی نیز و گذشت آنچه بنابر
 )چهارده: 1375موسوي (... .  و نامیدند می وراچ را گرجستان ارمنی زبان
 بـا  بیژن ارتباط و. کند نفی را گرازان با بیژن نبرد است کوشیده مزبور ةنویسند

 آیینـی  کـرداري  گرازکشـی  که دانسته نمی  گویا و انگارد نادیده را باستانی اساطیر
. است داشته فراوان مصادیق باستان روم و یونان در بلکه ایران در تنها نه و است



اهمیت آیینی این جانور از آنجا مشخص  .است کرده گرازکشی میترا خود یحت و
 ةشود که نام بسیاري از پهلوانان مشهور در عصر ساسانی برسـاخته از نـام واژ   می

را نیز از نوع خاص راه رفتن آن جانور اقتباس » گرازیدن«و فعل  استآن جانور 
 .اند کرده
 شـکار  حـال  در را میتـرا  روکینگن، در سوار اسب میتراي از اي برجسته نقش«
 در میتـرا  نیـز  هـایم  هدرن و سکیپر سنت ۀبرجست نقش در.  دهد می نشان گراز
 را شـکار  ۀصحن ما نظر به.  است گراز آنها از یکی که است جانورانی شکار حال
 مزبـور  ۀصـحن  در گراز وجود( شر نیروهاي و میترا میان نبرد نمایش همچون باید
 )113: 1386 ورمازرن(» .کرد تصور) است توجه قابل
 دسـت  بـه  آریمانـت  وگـراز  کالیـدون  گـراز  شـکار  از نیـز  یونـان  اساطیر در«

 آپولـون  ، شد کشته ملئاگر دست به و کرد ویران را مزارع که گرازي نیز، هراکلس
  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر 

  سـازد  خـود  عـروس  را پلیاس دختر بتواند آدمت تا آورد می یوغ زیر را گرازي و
 )120: 1380 پین سنت( .است شده برده نام» ... و

 باسـتان  جهـان  اسـاطیر  در اژدرکشـی  از اي نمونـه  گرازکشی است مسلم آنچه
 از پـس  بیژن. پنداشت پایه بی و تصادفی امري توان نمی را بیژن گرازکشِی و است
 :نوشد می شراب گرگین با گرازان کشتن

ـــنشستنگ رداختندـــــبپ نـکشتــ و گــــجن از چــو ـــم و رود هــ ـــس یــ  اختندـــ
ـ ان یـــ م سرخ زان نددورـــخ چو  یــــ یک ژنـــــ بی ردـــ ک نگـه  گرگین به دکیــ

 )15: 5، ج 1375 فردوسی(
. اسـت  بوده مرسوم مهر کیش در ، نخچیر از پس بگماز سور و بزم کردن برپا

 و کـرده  مـی  خدا نذر اي سفره و شده می معمول قربانی مراسم شکار هر انجام در«
 ةسـفر  سـر  بر شکار از پس را سل و میترا سوفیا، نخچیر ةپرد. اند خورده می طعام
 )111: 386 ورمازرن( ».است شده نهاده زمین روي اي کوزه و دهد می نشان طعام
 دهند خدا راه در قربانی چارپایی تا بودند ملزم] هم الوزیس یافتگان تشرف[«



 )2067: 3 ج، 1381 رضی(» .بود خوك اغلب که
 :داند فردوسی خوك و گراز را یکی می
 ســـر خــــوك را بگسالنـــم ز تــــن    مـــنم بیـــژن گیــــــو لشکـــرشکــــــن

 )12 :5 ، ج1375فردوسی (
 تسـکین  براي کرد، می پیدا گسترش شر عامل که ویژه مواقعی در حال این با«

فردوسـی بیـژن را    .)1184 :3، ج 1381رضـی  (» پرداختند می گراز قربانی به اهریمن،
 :کند به تهمورث دیوبند و گراز را به اهریمن تشبیه می

 چـــــه بیــژن چــه تهمـــــورث دیــــوبند همــه گــــردن گــــــور و خــم کمنـــــد
 )13: 5ج ،1375فردوسی (

 زره را بــــدریـــد بــــر بیـــژنـــــــا   گـــــرازي بیامــــد چـــــو اهـــریمنــــا
 )14: همان(

 مقـدس  و آیینی شیکن ،بیژن گرازکشی رسد می نظر به یادشده، مقوالت به استناد با
 یـا  و شـتافته  کار بدین شایستگی اثباتبراي  و داوطلبانه یا که است بوده ويسوي  از

 .است شده تکلیف بیژن به پیر و مرشد سوي از که بوده االجرا الزم آزمونی
 ۀمجموعـ  تـوان  ینمـ  که استي مهر فراواني ها هیما وجود است روشن آنچه

خود، داستان بیـژن   ،فردوسی .انگاشتی تصادف یا و دهیناد داستان یک در را آنها
 : کند و منیژه را چنین وصف می

 همـــه از در مـــرد فـــرهنگ و سنــگ  پر از چاره و مهـــر و نیــرنگ و رنـــگ  
 )8: همان(

ـ ا مهـر ی اژدراوژنـ  بای شگفتی همسان ژنیبی گرازکش  و دارد گرشاسـب  و زدی
ـ ا و پهلواناني کردارها ازي دیتقلي ا نمونه ي افزارهـا  رزم .رود مـی  شـمار  بـه  زدانی
. اسـت  زیـ تي هـا  کـان یپ و بـران ي خنجرهـا  و گـره  هـزار  گرز اوستا، در زدیمهرا

سپس با گـرز   .آورد یم دري پا از را گرازان ریت با اژدها کشتني برا هم گرشاسب
 گـرز  با شتابد، سپس  بیژن نیز در آغاز با تیر به جنگ گراز می .کند کار را تمام می

 .کند تمام می را آنها کار
 و بـوده  مقـدس  وی نید آزمون یک ژنیب حرکت که میشیندیب اگر استی منطق



ـ ا ۀجـ ینت گرو در اوی مذهب مقام عیترف وی پهلوان تیثیح و آوازه  بـوده  آزمـون  نی
ـ ب طلـب  جنگ ۀیروح که مخاطره پری آزمون ؛است ـ  ژنی  از را یهـای  فرصـت  نیچن
 نیا نشیگز از را او نتوانسته هم ویگ حتینص و دیتهد یحت. است داده نمی دست
 .ندک منصرف خطر پر مسیر
ــب چــو ــ ژنی  رانـــ گ آمـد  ارشــــ ک آن و ردـــ ک نگه رانــــک از ویــگ گفــت نیچن

ــت ـــآف نخس ـــب را اهـرشــــم کــرد نیرـــ ـــیب هــ ـــنم ژنـ ـــآنگه ودــ  را راهی ــ
ـ ا گفـت  فرزنـد  به ـ ا شیخـو ي روین به راستـــ چی جـوان  نی  تـچراسـ ی گمـان  نی

ـــاب رـــــگه اـبــ بــود دانــا رچهــــــگ جــوان ـــآزمی ــ ـــینگ شیاــ ـــهن ردــ  رــــ
ــه ــ ب ــهی راه ــز ک ـــن هرگ ــی رفتـ  يروــــ آب رــــ مب رهــــ یخ اهـــــ ش رـب يوـمپ

 )12 :5ج ، 1375فردوسی (
ـ ا بودن یشیآزما هب مجلس در همگنان دیآ یم برباال  اتیاب از چنانچه  عمـل  نی

ـ ا روزهـا  آن ایگو و اند بوده آگاه  ازي ا پـاره «. اسـت  بـوده  مرسـوم هـا   زمـون آ نی
ی لیتمثي محتوا بای اژدهاکش ةاسطور که است آن ازی حاک زینی رومي ها گزارش

 بـوده  برخورداری خاص تیاهم ازي مهر نانیینوآ مناسک و مراسم در اش يرمز و
 گـرز  بـا ي رمـز ی شینما دري مهر ریپ و مرشدي ا ژهیو رسم ضمن که چنان. است
 )240 :1385ی سرکارات(» .است کشته یم را اژدها خود
 ژنیـ ب کـار  بـر  نظـارت  ویی راهنمـا ي بـرا  را نیگرگ پدران، پدر عنوان به خسرویک

 ،رسـاند ي یار نیتر کوچک ژنیب به گرازان با نبرد در آنکه بدون که اوست .ندیگز یبرم
ي همکـار  از نیگـرگ  دنیورز غیدر برابر در هم ژنیب و کند یم فایا را ممتحن نقش فقط

 :ندیگز یمی خاموش نیگرگی منطق پاسخ دنیشن با و نداردی اعتراض چیه او با
ــه ــم نیرگــــگ ب  ياــــــج ردازــــبپ یکســو ز رنهــــــگ و يآ درـــــان گفــت الدـی

ـــب ــا روــ ــه ت ــزدـــن ب ـــیآبگ آن کـی ـ ان رازــــ گ با من چو رــ ـ آ درــ ـ یت بـه  می  رــ
ــدان ـــگ ب ــخ شــهیب از کــه هـ  وشــــ ه آري اــــ ج بـه  و گرز بردار تو خــروش زدی

ــه ــب ب ــ ژنی ـــگ گفــت نیچن ـــگ نیرگـ ـ ا نه انـــمیپ که وـ ـ ن اهـــ ش بـا  بـود  نی  وــ
ــو ــت ت ـــگی برداش ـــیس و وهرــ  رـــ کم را هـزمگـ ـــب نیرــــ می بسـت  تو زر و مــ

 )13: 5ج ، 1375فردوسی (
ـ پ شـاهد  و سند عنوان به شاه کاخ به گرازاني ها دندان انتقال نیهمچن ي روزی



. اسـت  مانـت یآر گـراز  بـا  هراکلس نبرد یادآور و داردي ریاساط ۀسابق ،آزمون در
 )120: 1380پین سنت (

 دوم خوان
ـ  صـورت  خـوان  نیا در منیژه با ژنیبیی ارویرو ـ من هرگـاه . ردیـ گ یم  کالبـد  را ژهی

 رستم خوان هفت اسیق به را خوان نیا میتوان یم ،میآور شمار به پري کی ۀنیکریپ
ي هـا  خـوان  هفت يجادو زنان با ژهیمن تفاوت. میبنام جادو زن خوان ار،یاسفند و

 برجسـته  شـهرت  و نشـان  و نـام  به ژهیمن که است نیا در تنها ار،یاسفند و رستم
 و دهیپوشـ  آغـاز  در جـادو  زنان -1. دارندی مشابه نیادیبني ها کنش وگرنه است
ـ  ظـاهر ی انسـان  لیشـما  بـه  را خـود  سپس ،هستندی نامرئ و پنهان  در. سـازند  یم

 چهـر  يپـر  و چهـر  خوب و عروس ،يرو دهیپوش دختی ژگیو با ژهیمن از شاهنامه
 خود نهان ژنیب برابر در اما ،است مستور و دهیپوش يرو آغاز در که است شده یاد
 و دارنـد  را پهلـوان  ازیی کـامجو  قصد ب،یفر با جادوزنان -2. سازد یم آشکار را
 و خـدا  نـام  ، جـادو  زن بـا یی ارویرو در رستم سالح -3. کند یم نیچن زین هژیمن

ـ ن اریاسـفند  سـالح . اسـت  خنجر سپس و کمند ـ  ریـ زنج زی ـ ب سـالح  و نیآهن  ژنی
 باسـتان  بـاور  در که( آهن جنس از سالح یک حال هر به. موزه ۀپاشن دري خنجر

ـ  وانیـ د و جـادوان  تـرس  سبب که ستا يافزار رزم  . دارنـد  همـراه  بـه ) شـود  یم
ـ  ظـاهر  پهلوانـان  بـر  روان آب و اهیگ و سار چشمه در جادو زنان -4  و شـدند  یم
ی دلبسـتگ  جـادو  زنـان  -5. اهیـ گ و گل پر عتیطب وي بهار گاه جشن در زین هژیمن

ـ من و دارنـد ی کوب يپا وی نوش شراب و طرب و رقص به دیشد ـ ن ژهی  و رامـش  زی
 .نهد ینم دست از را شراب و سرود
 بـوده ی خـوان  هفـت  را ژنیب که گرفت جهینت توان یم یکسان، قرائن به توجه با
 دهیرسـ  نیامروز صورت به تا باخته نقش و  رفته یادها از زمان مرور به که است
کـه بـا نیرنـگ او را بـه دام      اوسـت  خـوان  هفـت ي جادو زن همان ژهیمن و است

ـ ب .کنـد  اندازد، اما بیژن با جسارت خودش در کاخ دفاع جانانه می می  از پـس  ژنی



ـ  را دوم خـوان  دیبا گرازان کار اتمام  ةآمـاد  نیگـرگ یی راهنمـا  طبـق  و مـود یپ یم
 سـالکان  نیسپسـ  ۀمرحل به مرحله یک از ارتقاي برا مهر شیک در. شد یم حرکت

 .کردند یم تن بر را مرحله آن با متناسب و ژهیو پوشش دیبا
 با که دندیپوش یم نینمادي ها لباس ژهیوي ها هنگام در مراسم برگزارکنندگان«
 )155: 1383 کومن( ».داشت تناسب مرحله هري ها نام

 :دشو یم ظاهر شیپ خوان از متفاوتی کسوت در جشنگاه به رفتني برا ژنیب
ــه ـــگنج ب ــت ورـ ـــک آن گف ـــب الهـ  رـــــس بــه ادمـــــنه بــر زمگهــــب در کــه زرــ
ــ همــه زوي دـشــ نـــــروش کــه  اهـــــگ اســت ونـــ کن را مــا کــه اورـــ یب زمگاهـب

ــان ـــط هم ـــخسیک وقـ ــ و روـ ــان وارـگوش ــ هم ـــیگ ةاری ـــگ وــ ـــنگ وهرـ  ارــ
ـ ان اجــت ز ياـــــقبی ــــ روم رخشـــنده دیوشــــ بپ  ياــــ هم رـــ پ خـت یآو درــ

ــ ـــب دـنهادن ــت رــ ـــشب پش ــز رنگـ  نــــــینگی وانـــــپهل بــا خواســت کمــر نـی
 )18: 5 ج ،1375فردوسی (

ـ ب لبـاس  ازی فردوسـ  میحکـ  فیتوصـ  ایآ که ستین آشکار  عـادت  طبـق  ژنی
 همسـر  یـا  وبـوده اسـت   ی قـواف  و بحر اصول و نیمواز تیرعا براي وی حماس

 میحکـ  و کرده نقلی کتاب در داستان مکتوب اصلي رو از را ها یژگیو نیا میحک
 دابآ کـه  سـت ای نیتضـم  چه صورت نیا در و! است دهیکش نظم به را همان نیز

 باشد؟ داشته تام مطابقت خودی رانیا نوع بای غرب سمییترایم سالکان پوشاك
ـ ب و دارد تن بري ارتشتار خاص پوشش زدیا مهر  انیـ نظام ةرد از کـه  هـم  ژنی

ـ ا مهـر ی ارغواني ردا. است آراستهی أتیه نیچن به ،است  ۀبرجسـت  مقامـات  و زدی
ي هـا  نشـان  گرید کنار در شده دهینام» يقبا یروم رخشنده« تیب نیا در کهي مهر
 گردنبنـد،  سـربند،  دسـتبند،  حلقـه،  غـار، ي هـا  نشـانه «. کنـد  یمـ یی خودنماي مهر

 نییآ و استي دیجمش فرهنگ ةژیو که همه و همه...  عصا=  دستوار وي انگشتر
 )411 :1386 فرخزاد( ».است برخاسته مهر فرهنگ ازی قربان

 رنگ بندهش موجب به و دندیپوش یمی ارغوان و سرخ ۀجامی هخامنش شاهان
 در. اند داشتهی بستگ مهر به که است بوده انیسپاه ۀطبق نشان و جامه رنگ سرخ،



 بـا  زردرنـگ  کمربنـد  با رنگ سرخ ۀجام« را دیخورش کیپ نشان ،یروم سمییترایم
» مشـعل  و سـر  گـرد  بـر ي دیخورشـ ي ها شعاع یا هاله و انهیتاز وی آبي ها شرابه
 )573: 2ج ، الف1381 یرض(. اند داده نشان
 اسـت  فـر  مقدسي ها هاله ۀنشان کهـ ي  هما پر ،یرومي ردا به باال اتـیاب در

 : است شده اشاره، نیزر کمر وـ 
ـ بلن روـــ س وــــ چ آمـد  در ردهــپ به  دــــ بن ردهــــ ک رـــکم نیزر به انشــیم دــ

 )21: 5 ، ج1375فردوسی (
ي هـا  نشـان  از ،باشند جواهر به مرصع که ژهیو به ،یپهلوان نینگ و یاره و طوق

 در«. نـد آی مـی  شـمار  بـه ي مهـر  جواهرات از نینگ و دیمروار چون ،استي مهر
 صـورت  بـه  چـه  وي ا رشـته  صورت به چه دیمروار و صدف ازی نقوش ها مهرابه
  )510: 2ج ، الف1381رضی ( ».است شده داده نشان ظرف در انباشته

  :است آمده نیچن سایکل آباء ازی یک میافراهی انیسر سرود در نیهمچن
 نیا...  تو، شکوه است بزرگ اما تو وزن است خرد و تو ةانداز است کوچک ، دیمرواري ا

 )509 :همان(. اند نشانده مهر در زري جا به که استي نویمي دهایمروار از تاج
 زنـان  جادو فریب. نهد یم تازهي ا مرحله به پا فاخری کسوت در ژنیب سان نیبد

 را بخت این بیژن اما ،نیامد کارگر رستم بر و وي، آگهی پیش دلیل به اسفندیار بر
 طبـق . بـرد  مـی  فـرو  خلسه حال به را او بیهوشی داروي به توسل با منیژه. نیافت
 انجـامی  سـر  ،شـوند  پهلوانـان  بـا  آمیـزش  بـه  موفق پریان هرگاه کهن، هاي آموزه

 پیـدا  فریبنـدگی  و اغوا ۀجنب آمیزش این« بود، خواهد پهلوان انتظار در بار فالکت
» .انجامیـد  می محبوب و پهلوان مرگ گاه و گزند و آوارگی به فرجام در و کرد می

 )8()7: 1385 سرکاراتی(
 1نمفـوس  یـا  پوشـیده  به سوموم غربی یسمیمیترا عرفان در سلوك دوم ۀمرحل

 پوشـیدگان  ایـن  جنسـیت  و شود می برداشت آن از میترا همسران معناي که است

                                                   
1. Nymfios 



 یواژگـان  بـه چنـین   بیـژن  سلوك از دوم ۀمرحل در آنکه شگفت .نیست مشخص
 را منیـژه  بیشـتر  ،باشـند  متعلـق  بیـژن  بـه  آنکه جاي به صفات این و یمخور میبر

 نیمـه  و گونـه  پري بودند جوانی زنان ها نمف«: متن این با توجه با. اند کرده منظور
 همـان  مسـتوران  ایـن . رفتنـد  می شمار به کشتزارها و مزارع روح واقع در که خدا

 حـق  دیگـر  کسـانی  و شـدند  می میترا وقف ترتولیان ۀگفت به که هستند ها نمفوس
 آوازخــوانی بــه غارهــا در و خدایاننــد همســران اینــان. بنگرنــد بــدانان نداشــتند
 )565 :2الف، ج 1381رضی ( ».سرگرمند

 خوانـده  چهـره  پري -1: کند می مطابقت منیژه با ها ویژگی این ۀهم شاهنامه در
 مشـغول  بهـاري  گـاه  جشـن  در -2) پـري  از اي اسـتحاله ( روي پوشیده و شود می

 بیژن فریب براي -3) است کشتزار روح( است ریزي شراب و سماع و سرایندگی
 بیـژن  نابخشـودنی  گنـاه  شـاید . کند می استفاده تخدیري نوشاك از او با آمیزش و

 نمفوس، معناي که شد گفته. است بوده خدا – بانو این به یازي دست و نگریستن
 :است شده برده کار به منیژه براي شاهنامه در که است عروس

 خـروس  مـچش وــچ شد او از دشت همه روســع آمد که رگینـــگ دانست وـــچ
 )17 :5ج ، 1375فردوسی (

 جشـن  برپـایی  زمـان  گرگین که رسد می نظر به چنین باال، متن و بیت ۀپای بر
 :گوید می و داند می را بهاري

 رغزارــــ م درو آن بهشـت  ونــــ چ شود ارــــ روزگ بـس  نـه  تـا  کنون پس این از
 ) 16 :5ج ، 1375فردوسی (

 مشـغول  جـوان  بیـژن  تحریک به گرگین و است نزدیک جشن برگزاري زمان
 : شود می

 آوریل و مارس هاي ماه و بهار آغاز در اغلب اهلیت و تشرف رمز و راز پر مقدس مراسم
 )171:  1383 کومن(. شد می برگزار
 برگـزار  گـاه  جشن این در تشرف مراسم سال هر که دانست می گرگین به یقین

 مراسـم  در بیگانه حضور و است سالکان و پوشیدگان از یکی هم منیژه و دشو می



 .دارد عواقبی چه
 تـوان  مـی  اشـتقاق  ایـن  طریق از«. ایزد همسري مقام در است نمف یک منیژه

 در بعدها که يربارو ایزد – زن سه نام التینی در  Parceaو اوستا در  Pairikaمیان
 در  Pairikaمیـان  و لفظـی،  ارتبـاطی  اند شده تقدیر و بخت هاي الهه رومی اساطیر

 و جـوان  زن معنـی  به) یونانی اساطیر در پري معادل( یونانی در  Ny  mphو اوستا
 )5 :1385 سرکاراتی(» .کرد برقرار معنوي ارتباط عروس،

 و بودـ  پوشیدهنمف ـ   مقاِم در خود بیژن چون که انگاشت چنین شود می آیا
 شـده  سبب، بود شده برآغالیده وجودش در گرگین سوي از اي آزارنده کنجکاوي

 براي مذکر نمفوس ةواژ چون بشتابد؟ خود همجنس غیر کیش هم دیدار به تا بود
 کـاربرد  ها مهرابه در داماد تازه یعنی نمفوس نئو. شود می تعبیر داماد معنی به بیژن
 : گوید می افراسیاب به خطاب ریشخند و استهزا مقام در رستم. دارد
 زندــــ گ ازدــــ نس ســــ برک ادـــدام به بنـد  ز ژنـــ بی ايــــ پ و رــــس شد رها

 )74: 5ج ، 1375فردوسی (
 سـخنی  و باشـد  رفته کار به کنایی مفهوم در و ایهام به است ممکن داماد ةواژ

 خـوان  در بیـژن  چـون . باشد داشته منظور را سلوك دوم مقام یا و بوده آمیز طعنه
 .یافت دست منیژه به که بود دوم
ـــوهــگ آن بجنبیـــدش جـوان  بیـژن  گفـت  چنـین  رگینـــ گ چو ـــپهل رـــ  وانــــ

ـ ان جسـت  نـام  گهی ــد جــوان امــــ ک گـاه  آن درــ ـــگ برداشــت وار وانــــج ب  امــ
ـــرفتن ایــن ازمـــــس پیشــتر مــن کــه ژناــــبی پــس گفــت چنــین رگینــــگ بــه  اـــ
ـــش ـــزمگـــب ومـــ ــنم را هـــ ــان کــه دور ز ببیـ ــ بســیجند چــون همــی ترک  ورـس

 )17 :5ج ، 1375فردوسی (
 همسـران  یـا  پوشیدگان مقام براي جویی کام و جسمانی تمتع گونه هر یقین به
 سـبب  گـرگین،  اغواي به بیژن با دیدار این دلیل همین به است، بوده ممنوع میترا
 هـر  و شـود  منحرف خود مشروع و معتاد مسیر از زینه هفت و خوان هفت تا شد
 از یکـی  نفسـانی  هاي خواهش برابر در مقاومت«. برسند مجازات اشد به نمف دو
 و پیوسـته  سـتیز .  بود اهریمن و پلیدي با مبارزه و رستگاري براي سلوك هاي راه



 وظـایف  از میتـرا  ةبنـد  و سالک هر براي کارگزارانش و اهریمن با ناپذیر خستگی
 )142 :1383 کومن(» .شد می محسوب اصلی

 و نگرفتـه  فـرا  را اساسـی  تعـالیم  ند،ا سلوك راه آغاز در هنوز جوان هاي نمف
 ترفیـع  خـور  در تا گیرند فرا را الزم تعالیم بایستی عبارتی به. اند نکرده کشی نفس
 .شوند مقام

 کـه  منیـژه  کـاخ  پرسـتندگان  نفر سیصد که شود می مطرح پرسش این اینجا در
 اهلیت مراسم اجرايبراي  آیا گاه جشن آن در دهد می تشکیل را زنان بزرگ گروه
 شـرکت  میتـرا  آیـین  اند گفته غربی محققان که گونه آن یا بودند یافته حضور آیینی
 حضور که زنانه اجتماع آن آیا صورت آن در تابد؟ برنمی را اهلیت مراسم در زنان

 و بودنـد  آناهیتـا  کـیش  پیروان بود، رسیده هم گرگین اطالع به آنها ۀسالیان مداوم
 جـا  بـدان  بیگانـه  مـرد هر  حضور که کردند می برگزار را زنان خاص دینی مراسم
  ؟شد می او هالك سبب
 پیروان و داشتند مقامی و موقعیت زنان] میترارقیب [ رقیب هاي آیین میان در«

 :همـان ( ».شـدند  می آنها جذب و کوشیدند می ها آیین انتشار در اشتیاقی و شور پر
177( 

 : است اعتبار محل است نهفته بیت این در که دیگري مهري ۀنکت
ـ ب آمیخـت  رستندهـــپ رـــــب وشــــــه داروي اـــــت رمودــــبف ـ ب وشــــ ن اــ  رـــ

 )22 :5 ج ،1375فردوسی (
 او بـه  بیـژن  فریـب  هـدف  بـه  را هـوم  ةکنند بیهوش و آور خلسه داروي منیژه

 آنچـه  و است جادو و پري جایگاه در منیژه ۀنهفت نقش بر کیديأت این. خوراند می
 بـه  مخـدر  بـا  همراه قوي شراب نوعی شد، اشاره نانکهچ«. کنند می یالن با پریان
 در نوآمـوز  آلـوده،  بنـگ  شـراب  یـا  مخـدر  داروي براثر...  باشند نوشانیده سالک
 )586 :2الف، ج 1385 رضی(» ...  ماند می بیخودي حالت
 مهـر  آیین در که است عسل معنی به »نوش«  بیت این در دیگر راهنماي ةواژ



 استفاده پارسی ۀمرحل در را آن چشایی و تدهین عسل، گویا«. دارد واالیی جایگاه
 و یابـد  می پرورش ماه انوار و ماه پرتو با عسل که داشتند تصور چنین و کردند می

 )587و  586 :همان( ».کند می ایزدان همتاي ،اند کرده حاصل تشرف که را نوآموزان
 کـاخ  بـه  کامـل  بیهوشـی  در شبانه را بیژن منیژه، که خوانیم می ابیات همان در
 : دهد می انتقال
ـ ان اخـــ ک بـه  نهفته ـ ل ادــــ نگش چــهی انــانگـــبیگ به شـب  بـه  دـــ آم درــ  بــ

 ) 22 :5 ج ،1375فردوسی (
 در آن جـادویی  خواص و عسل کاربرد بر گواهی را» شب به« قید بتوان شاید

 خویشـکاري  اشـتراك  عسـل  و مـاه  بـین  چون. دانست سالکان براي ماه نور زیر
 : هست

 قدرت گونه هر منبع ماه و شود می تفویض ماه جانب از که است مقامی جادوگري غالبًا
  )177 :1385  زمردي(. کند جادو القاي رازآموزانه تجلیات در تواند می و است جادویی

 شـب،  در صـفت،  پري منیژه که نماید می بدیهی نکات این ۀمجموع به توجه با
 .است خورانده بیژن به و آمیخته شراب با را عسل و هوم آور خلسه ةآمیز

 سوم خوان
 نبرد و دفاع یک تنه در برابر لشکر گرسیوز

 کـاخ  در اسـارت  و گرفتـاري  دفاع یک تنه و جسارت بیژن هنگـام  بعدي، خوان
 جهـان  نمـاد  ،گـرازان  بـر  نخسـت  خـوان  در بیـژن . است گرسیوز دست به منیژه

 پشـت  را ماوراءالطبیعـه  نماد جادو زن یا منیژه دوم خوان در شد؛ پیروز جانوري،
 دشـمن  لشـکریان  برابـر  در تنهـایی  بـه  بتوانـد  باید سوم خوان در و گذاشت سر

 )9(اینهاست؟  جز میترا سربازان ۀوظیف مگر و بستیزد
 : است خبر داده بیژن به درگیري و کارزار وقوع احتمال از پیشایش نیژهم
ــه ــردان ب ــر ز م ــه ه ـــک گون ـــآی ارـ ــی داـ ـــب گه ــه و زمـ ـــک گ ـــآی ارزارــ  داــ

 )23 :5 ج ،1375فردوسی (
 و مالیمـت  تـا  داشـت  بیشـتر  ارزشـی  دلیـري  و توانـایی ]  مهریان[  آنان نزد«



 بـه  آیـین  ایـن  در. شـد  مـی  جامعه در فردي حقوق تباهی موجب که يا سازگاري
» .داشـت  خـاص  جـایی  سلحشـوري  هاي ویژگی و امتیازها سپاهیان، آیین عنوان

 )142: 1383 کومن(
 پیش، گناهان اتفمکا به پروردگار که اندیشد می دل در گرسیوز، دیدن با بیژن

 : است ساخته گرفتار را او
ـــهمان ورـــــب وارــــره نـه  مــن بـا  شــبرنگ نـه  ــه اـ ــتم ک ـــام برگش ـــه روزـ  ورــ

 )25 :همان(
 بخواننـد،  فریـاد  بـه  را او کـه  هنگـام  هـر  در را خـود  سـربازان  ، ایزد مهر اما

 :نماید می فریادرسی
ــ ز ـــی یــــهم نبیــنم یـگیت  ادرسـریــــف نیســت زدمـــــای زـــــج هبــ کــس ارــ

  )همان(
 شـد  مـی  فراخـوان  یـاري  بـه  خـود  پیروان سوي از چون که بود ایزدي میترا«
 کـه  خواهـان  پنـاه  بـراي  ناپذیر شکست پیشتیبانی ؛گذاشت نمی تنها را آنان گاه هیچ
 )143 : 1383کومن (» .کرد می یاري را خود راه سالکان ۀهم

 سـتودنی  اینجـا  در لشکریان و گرسیوز از او نهراسیدن هرگز و بیژن ذاتی جسارت
اکی  بـی  و دالوري ایـن . خواند می رجز و برد می دست خنجر به ایزد نام با. است  از ـب
 و ایـزد  مـی ئدا و فراگیـر  حضـور  بـه  ناپذیر خلل و راسخ ایمانی که است ساخته کسی

 آسـیا  در آن انتشـار  و مهـر  آیـین  پایـداري  رمزهـاي  از یکی. دارد او دریغ بی پشتیبانی
 .است گرفتاري و تنگنا مواقع و ها جبهه در خدا حضور مزیت همین
 چهارم خوان

 رجزخوانی در کاخ افراسیاب 
 را خـود  حقیقـی  جنگجویانه و هماوردطلبانه ۀروحی چهارم و سوم خوان در بیژن
 سـپاه  برابـر  در تنـه  یـک  میترایی، دالور و منؤم سرباز یک مانند و دهد می نشان

 بـود،  واجـب  همـه  از بـیش  آنچـه  میترا سرباز یک براي. کند می ایستادگی دشمن
 اسـرار  از که بست می پیمان«. بود ساکرامنتوم یا سوگند به بندي پاي و پیمان حفظ



 گـاه  آن. ننمایـد  فاش وجه هیچ به و کند حفظ ،است شده آشکار او بر که را آنچه
 )160: همان( ».نهاد نمی سر بر و گرداند می بر ،دادند می او به که را تاجی

ـ  اسـرار  حفـظ  بـه  چنان آن چهارم خوان در بیژن  حضـور  در کـه  اسـت  منؤم
و گنـاه نابخشـودنی آمیـزش بـا      نشـد  اسـرار  کردن فاش به حاضر یحت افراسیاب

 .پهلوان ایرانی و ربودن آن پهلوان را نزد افراسیاب فاش نکرد
 شـد  دسـتگیر  کـاخ  بـه  گرسـیوز  ناگهـانی  یـورش  در بیـژن  کـه  است درست

زیرا بـا یـک خنجـر     ،بود نصیب بی هاي الزم پوشش جنگی و سالح از که درحالی
 بیـت  در را» سـر  برهنه« لفظ توان می اما .به تنهایی حتی تصور نبرد ناممکن است

 .دانست کاله پذیرش از مهري سرباز امتناع با ارتباط در نوعی به زیر،
ــو دراــــان شــاه زدیکـــــن هـبــ آمــد وـچــ ــت گ ـــبست دس ــــب هـ ـــس هـرهن  راــ

 )26 :5ج ، 1375فردوسی (
 بـا  و دشـمن  سـپاه  میـان  در تنـه  یک نظیر بی رجزخوانی با بیژن بعد ابیات در
 نمـایش  بـه  را اي جسـورانه  و انگیز شگفت باکی بی و نفس به اعتماد بسته، دست

 رسـتم  منـاظرات  در تنهـا  که گري البه و سازش از امتناع و نشدن تسلیم ؛گذارد می
  )10(.یافت اي نشانه آن از توان می اسفندیار با

 پنجم خوان
 . برند می دار پاي به را بیژن ، افراسیاب دستور به خوان این در

ـــکشی ــیش از دشـدنـ ـــــاف پـ ــته درد از دل ابـراسیـ ـــدی دو خس ـــپ دهـ  آب رــ
 )28 :5ج ، 1375فردوسی (

 مکافـات  از هـراس  بیـژن  نگرانـی  تنها غربت در مرگ و شکنجه دار و درگیر
 . است شدن شمرده ناجوانمرد و یزدان

ـــای ردانــــگ ز یـــــهم مـــــنترس نــــــکشت ز و دار ز ـــرسم رانـــ  همــی بتــــ
ـــنام کــه ــد ردــ ـــم خوان ـــدشمن راــ ــر هـــــخست نــا ز مــ  مـــــتن ردهــــــک دار ب

 )همان(
 هـم  او. اسـت  تـر  مهـم  زندگی از نام و جوانمردي و حیثیت مهر، سرباز براي



 پهلـوان،  جـویی  نـام  و غـرور . اندیشـید  خـود  مـرگ  از پـس  نـام  بـه  رستم مانند
 . اوست حیات گوهر ترین شریف

ــه ــیش بـ ـــاکـــنی پـ ـــپهل انــ  رزنشــــس بــود مــن بــر رگــــم از پــس ومنشـــ
 )همان(

 هزاران با که اوست و گذارد نمی تنها را سربازش هرگز ایزد مهر که آنجا از اما
 :است خویش پیروان همیشگی مراقب چشم هزاران و گوش
ــه را وانیشــــــج زدانــــــی ودــــببخش ــر هــم ب ـــگم آن شکســت ب  را انیشـــ

ــ کننــده ــد یـهم ـــدرخ ايـــــج کن ــد تــ ــ پدی ـــپی دور از دـآم ـــبخ ز رانــ  تــ
 )29:همان(

) زروان( بخـت  و تقـدیر  خـداي  که شود می اشاره زروانی ةعقید به بیت این در
 میترایـی  – زروانـی  خـداي  بغ، یا بخت. دارد دست در را آدمیان محتوم سرنوشت

ایـزد بخـت،   . دهـد  مـی  نجـات  مـرگ  از را او و رسـد  مـی  بیـژن  فریاد به که است
ذات میترا؛ ایزد ویو یا باد  یکی از ایزدان هم. رسان بیژن است میترا، یاري -)11(زروان

هاي مشترکی با مهر ایزد دارد و از یـاوران   ها، خویشکاري است که در بسیاري جاي
اي و دو چهـره هسـتند؛    از ایزدان انجمن میترایی که همگی دو جنبه. نزدیک اوست

هـا،   شود و بـه گونـه   هاي متفاوت ظاهر می یزد شهرت بیشتري دارد، در جلوهوات ا
سـالۀ   اوست که یاور کیخسرو در دریانوردي یـک  ؛خواهان مهرستا است گر پناه یاري

اوست که در مدت یک سال سفر دریایی کیخسرو، سـفر   ،او در پی افراسیاب است
بیـژن در تنگنـاي   . وزد نمـی بـر کشـتی شـاه    » باد مخالف«سازد و  را بر او آسان می

خواهد فریادش  اندازد و ملتمسانه از او می می» وات ایزد« گرفتاري، چنگ به دامان 
 : کند را به گوش شاه و رستم و گیو برساند و اتفاقاً چنین نیز می

ـــزین   زمیــــن ایــا بــاد بگـــــذر بــــه ایـــــران ـــاه گ ــه شـ ــن ب ـــر از م ــامی بــ  پی
ــه  ــژن ب ــه بی  چو آهـو کـه در چنـگ شـیر نـــر اسـت       ســختی در اســتبگــویش ک

ـــوانیش را  ـــزدان جـــ ـــود یـــ ـــانیش را    ببخشــ ـــرشکست آن گمـ ــم بـ ــه ه  ب
 )28 :5ج ، 1375فردوسی(

 سخن فرسایی توان و بار مرگ هاي شکنجه از مهري، سربازان تشرف مراسم در



 سـنجش  و آزمون مورد را جسمی ظرفیت و توان آنچه از بیش که آید می میان به
 مرشـد . دارنـد  نظـر  رد را فـرد  روانـی  قواي و روحی توان تقویت ،دهند می قرار

 کـه  اي گونـه  بـه  ،دهـد  ترتیـب  مهـر  سرباز براي هولناك نمایشی کوشد می مهري
 .یابد مرگ بیم آزمایش، لحظات ترین سنگین در ، موضوع به علم بدون شخص،

 و نمـایش  رسـوم  یـادآور حضور ناگهانی پیران ویسـه همزمـان بـا دار زدن بیـژن،     
 غـرور  بتواننـد  تـا  سـازند  مـی  رو هروب آن با را سالک عمد به که است دشوار آزمایشی
 را او روان و تعقـل  و اندیشـگانی  تـوان  و کنند قربانی را او وجود اهریمنی و نفسانی
 :یابد می چنین را بیژن پیران. بسنجند مرگ پاي تا را او مقاومت و نمایند تقویت

ـــخست جگــر اـــــژنـــبی رــــب دــــآم و اســب زدـــــب ـــدی هـ ـــبرهن دشـ ــا هـــ  تن
 رنــگ رخسـاره  ز رفتـه  و خشـک  نـــ ده سـنگ  چـو  بسـته  پشـت  پس از دست دو

 )29: همان(
 :است آمده چنین مهري سالکان حاالت توصیف در

 ةرود با پشت از را دستانش که حالی در راندن را وي خطر پر هاي راه در بسته هاي چشم با
 )631 :2، ج الف1381 رضی( .کند وارد بیشتري فشار شدن خشک اثر بر تا اند بسته مرغ

 رویـیم  روبه» بسته پشت از دست دو« و» تنا برهنه« چون واژگانی با شاهنامه در
 واژگـانی  چنـین  نقل در حکیم تعمد و گذشت تفاوت بی آنها کنار از توان نمی که
 .انگاشت نادیده را

 محــض بــه ، افراســیاب درگـاه  فعــال عقــل و خردمنـد  وزیــر ، ویســه پیـران 
 غیـر  طـور  بـه  کـه  گویـد  می سخنانی افراسیاب با بیژن قتل دستور از یافتن آگاهی

  :دارد می بر اسرار بعضی از پرده مستقیم
ــه را اووســــک ورـــــپ گفتمــت مکــش  را وسـطــ و رســتم کنــی دشــمن ک

ــر ــون اگ ــژن خ ـــریــب بی ــوران ز رینــــب زيـ ــر ت ــد ب ــان آی ــ هم ـــکی ردـگ  نـ
ــه ــن نگـ ــه کـــین آن از کـ ــتردیا کـ ــا گسـ ـــش اب ـــای اهــ ــه رانـ ـــب چ  رخوردیاـ
ــم ـــخ همــــی را آن هــ ــت آوري واستارـــ ـــب درخ ـــب را الــ ـــب هـــ  آوري ارـ

  )30 :5 ج ،1375فردوسی (
 مسـیر  در کـه  باشـد  حـوادثی  ةبازماند منیژه، و بیژن داستان که نماید نمی بعید



 ماهیـت  سـبب  بـه  امـا  ،گرفتـه  شـکل  بیـژن  دردنـاك  و مشقت پر عرفانی سلوك
 .باشد مانده ابهام ةپرد پس در آن جزئیات مهریان، يسّر و رازورانه هاي آیین

 و هـزار  در پـري  افسـانه « گفتـار  در مزداپـور،  کتایون فاضل، و دانشور بانوي
 مـرگ  و مطـرح  باسـتان  اعصـار  در انسـانی  قربـانی  دربارة جالب یمطلب» یکشب
 میـان  کـه  پیونـدي «. اسـت  دهکـر  بررسـی  را شوسیا یا شهیدشونده نباتی خداي
 سـاخت  واجـد  شـود،  مـی  دیـده  نو سال آغاز و عصمت و عشق با انسانی قربانی

 بر سیاوش قتل داستان اساس. بخشد می شکل انسانی قربانی به که است متمایزي
 بـا  کهـن  تصـور  ایـن  از متفـاوتی  هـاي  پـاره  و اسـت  آمده پدید اي پنداشته چنین

الهیجی (» .گردد می مشاهده سرزمین این در متفرق شواهدي در متنوع هاي صورت
 )313: 1387و کار 

 زوایـاي  تمـام  بـا  بـوده  مقـدس  آیینـی  برگـزاري  از شکلی خواه شوسیا قتل
 کسب پی در که بوده کار در تورانیان سوياز  سیاسی هاي انگیزه خواه شا پنهانی

 را مـا  نوشتار این در و - باشد، گرفته صورت قتل توجیه براي اي بهانه یا فرصت
 چـرا  کـه  نکتـه  این درك در باشد ما راهگشاي است ممکن - نیست کاري آن با

. کند می نهی تشدبه  بیژن قتل از را او و دهد می هشدار افراسیاب به ویسه پیران
 مناسـب  فرصـت  آن آیینی، هاي جشن برگزاري و فصلی تغییرات با زمان هم شاید

 همچـون  ،اسـت  بـوده  سـیاوش  قتـل  ماجراي در گرسیوز دستاویز ترین بزرگ که
 آنهـا  به کهنه، رسمی طبق بر تا افتاده گرسیوز و افراسیاب دست به دوباره غنیمتی
 موضـوع  این به علم با گرگینو  ددهب دلشان تشفی براي بیژن به زدن زخم مجال

 چـون  .شـود  انسانی قربانی ۀمطع تا باشد کرده بال سرزمین راهی را بیژن عمد به
 و اصـرار  بـه  آن از پس و شود پاي بر بهاري جشن تا داشته نگاه را فرصت دقیقًا

 .است فرستاده بدانجا را بیژن تحریک،
 خـروس  چشـم  چـو  شـد  او از دشت همه روســــع آمـد  کــه گـرگین  دانســت چـو 
 ادـــ ی ردـکـ  بسـی  شـرام و جشن آن وز ادــــ برگش داســتان آن پــس بیــژن بــه

 )17 :5 ج ،1375فردوسی (



 بـه  هشدار و اخطار با پیران و رساند می بیژن فریاد به را پیران بخت، ایزد ولی
 دلیـل  زیـر  ابیـات . دهـد  مـی  تقلیل و تغییر ابد زندان به را اعدام حکم افراسیاب،

 سرزمین در بیژن مجازات چگونگی از او آگاهی و گرگین تعمد بر است محکمی
بـا خـود    سـرگردان،  و پشـیمان  گرگین ،نیامد خبري بیژن از که آن از پس. توران
 :گوید می چنین

 ارـــــروزگ نــــدیــب نیایـد  رانـــــای بـه  ارـــــک اســت اهـــــتب را وــــک بدانســت
ـــاگ ـــاگ دارد دار رــ ـــچ رـ ـــبن و اهــ ـــاف از دـ ــــآم راسیابــ  زندــــــگ شـدستـ

 )34: همان(
 

 ششم خوان
 گور خوابی

ــه ــیوز ب ـــرمــبف آنگــه گرس ـــش ودــ  اهـــ چ تاریـک  و ازـسـ  رانــــ گ بنـد  که اهــ
ــه دســتش دو ــر ب ــردن و زنجی ــه گ  لــــ پ ردارـــ ک بـه  رومـی  دـــ بن یــیک غــل ب

ــدش ــا ســر ز رانـــــآهنگ  ارـــــمسم هــــب ببن  آن درـــــان ببنــد ایشـــــپ بــه ت
 اهـــ م و خورشـید  ز گـردد  بهـره  بـی  چو اهـــ چ بـه  افکـن  انـدر  نگـون  بسـتی  چو

ــر ــ بب ــنگ آن و لـپی ـــاک س ـــدی وانــ ــه وـ ــاي ژرف از ک ـــکیه دری ـــدیــخ انـ  وـ
ــر فکندســـت ــ بـ ــاور انــــــچینست ـۀبیشـ ــژن ز بی ـــب بی ـــکی دانـ ـــست نـ  انــ

 )32: همان(
 وجـود  مهریان سلوك هاي شیوه با بیژن کردن زندانی ةشیو در شگفتی همسانی

 وجـود دارد  جانکـاهی  هـاي  ریاضت مهري، سربازان آیینی مراسم معرفی در. دارد
 کـه  شـده  دیـده  تـابوت  سان به گودالی ها مهرابه در«. ندا موسوم خوابی گور به که

 ،شـد  می ایجاد ایشان بر که ظلمت و هول و گرسنگی تحمل با بود الزم داوطلبان
 )569 :2، ج الف1381رضی( ».بخوابند آنها در

 بـه  تابوت چون شکل مستطیل اي حفره سنگ درون ها مهرابه این از برخی در«
 . انـد  یافتـه  ،دهـد  جـاي  خـود  در خوابیـده  حالـت  به را انسانی پیکر که يا اندازه



 کـه  را دراز سـاعاتی  بایسـتی  سالکان. بود ریاضت و شکنجه جهت ها تابوت این
 تحمـل  ؛کشـیدند  مـی  دراز مصنوعی گورهاي این در ،است مقدور غیر آن تخمین
: همـان ( ».هـراس  و هـول  مراحل ایجاد با ظلمت و تشنگی و گرسنگی دراز مدتی

622( 
 خـوابی  گور متن و شاهنامه ابیات نایم عجیبی شباهت چه که شود می مالحظه

 آزمـون  دشـوار  مراحل که منثور متنی روي از فردوسی حکیم انگار. است موجود
 .بود آغازیده را نظم کار بود، نوشته جزء به جزء و به دقت را

 بـود  شده گذاشته این بر قرار افراسیاب، و پیران میان مشورتی ۀجلس در شاید
 خـوابی  گـور  ۀصحن بیژن، قتل احتمالی عواقب از زمین توران ماندن دور براي که

 قتـل  اتهـام  از را خـود  هم تا کنند نیست به سر شکل بدان را بیژن و دهند ترتیب
 اذعـان  افراسیاب کاخ در بیژن کهآن گو. باشند کشته را بیژن هم و سازند مبرا وي

 آیینـی  و نمایشـی  مراسـم  در شـرکت  زمـین،  تـوران  بـه  آمدنش دلیل که بود کرده
 . است سلوك مراحلگذران  و گرازکشی

 قسـمتی  بـه  آتشگاه جاي و مرکز یک زیر انگلستان در بورك و کار مهرابه در«
 آن روي سـنگی  تختـه  بـا  دهـد  می نشان که اند کرده برخورد شکل مستطیل و گود

 درون را نوآمـوزان  کـه  اند داده تشخیص خواب گور را محل این. شده می پوشیده
 سرما و ظلمت و تنهایی و گرسنگی در مدتی تا پوشاندند می را رویش و نهاده آن
 )591 :2الف، ج  1381رضی ( ».برد سر به آن در

 روز شبانه پنجاه مدت نوآموزان: نویسد می نونوس به سوموم کشیشان از یکی«
 )همان(» .شود آزمایش مقاومتشان تا شدند می گرسنگی متحمل باید

 بـوده  محبـوس  چـاه  در بیـژن  کـه  زمـانی  تخمین و یادشده مطالب به توجه با
 .شود می تقویت بیژن سلوك مراسمبارة در ما، حدس نوعی به ،است

در جایگاه  رستم است؛ چنین ،دارد وجود بیژن سلوك رةدربا که دیگري ۀقرین
 بـه  که دهد می را او »شويو شست« فرمان ،چاه از بیژن نجات از پسمرشد مهري 



 دوباره زندگی یافتن و تعمید غسل آوردن جاي هب تواند می شوو شست این ما باور
  :باشد زندان و چاه از پس

 رشــــب بــر وــــن پوشــید امهـــــج یکــی رشــــــس شســـتن رمودــــــبف تهمـــتن
  )73 :5ج ، 1375فردوسی (

 ةسـیار  یـک  حمایـت  در سـایۀ  سالک که گانه هفت مراحل از اي مرحله هر در
ـ  در. شـود  مـی  انجام مرحله همان ةویژ تعمید است عنصر یک و ویژه  اول، ۀمرحل

ـ  در. شود می تعمید هوا با و است مرتبط باد عنصر با کالغ،  پوشـیده،  دوم، ۀمرحل
ـ  در. شـود  مـی  تعمیـد  آب عنصر با و است ونوس حمایت در سایۀ  سـوم،  ۀمرحل

 مرحلـه  در و ،اسـت  مـارس  حمایـت  در و شـود  مـی  تعمید خاك عنصر با سرباز
 .یابد می تعمید آتش با شیرمردي
 پیونـددادن  و خـاك  بـا  جسـم  آشناسازي همان سرباز، براي گورخوابی ۀفلسف

 تعمیـد  و گیـرد  می بر در را او جسم تابوتی چون زمین. است زمین با سرباز پیکر
. دهـد  مـی  انجام را آب با تعمید نیز چاه از یافتن نجات از پس. دهد می انجام را او
 بایـد  سـربازي  ۀمرحلـ  از عبـور  با که است شده اشاره نو ۀجام به دوم مصرع در

 .کند تن بر را بعد ۀمرحل با متناسب پوشش
 و شد می انجام گور در شیرمردي مقام به نیل براي احتمالی به تعمید از نوعی«

 گـور  پـوش  سـنگ  روي از. کردند می دفن گور در هایی لباس با را مردرشی سالک
 وقتـی . ریختنـد  مـی  سالک روي و سر بر را قربانی  گاو خون هایی سوراخ توسط
 یـا . آمـد  مـی  بیـرون  خـون  بـه  آغشـته  هایی لباس با سالک ،داشتند می بر را سنگ

 )638 :2ج  ،1381رضی (» .شد می وارد نور جهان به و کرده می رستخیز
 : کند می توصیف گونه این را چاه از بیژن آمدن در هب ۀصحن فردوسی

ــه ـــت برهن ـــم و نـ ـــناخ و ويـ ـــگ دراز نـ ـــرن از دازیدهــ ـــنی و درد و جــ  ازـــ
ـــرخس و خــون از پــر تــن همــه  خــورد ارــــزنگ رــــزنجی و بنــد آن از زرد ارهـ

 )72 :5ج ، 1375فردوسی (
 گـاو  خون یا است شالق و هـشکنج رـاثبر  بیژن، خونین تن که نیست آشکار



 کـار  سـرو  هست مهریان آیینی قاموس در که کلیدي کلمات با حال هر به. قربانی
 انـداختن  زندان از افراسیاب و پیران منظور که است بدیهی اوصاف این با. داریم
 . است بوده بیژن مرگ و خوابی گور زمان یافتن طول ،بیژن

. اسـت  بـوده  زندانی» هنگنی بزن« نام به غاري در بیژن ارمنستان مردم باور به
موسـوي  (. اسـت  نامیده» بیژن زندان« را آن و کرده یاد آن از هم خورنی موسی که

 )پانزده: 1375
 

 هفتم خوان
ــت بــدو ـــبی گف ـــمن ژنـ ــه روـــــپیش مـ ـــم از ک ــی نـ ـــکین هم ــازند هـ ــو س  ن
ــو ــژن چ ــد از شــد بی ــ و بن ــ دانـزن ــد ز اـره ـــدانــب بنـ ـــن دیشــ ـــاژده رــ  اـــ

ــپاهی ــوران ز س ــه ت ــ ب ــ مـه ــه رشکستـب ـــدشمن لشــکر هم  پســت ردــــک انـ
ــه ــادي ب ــه ش ــیش ب ــان پ ــــآف جه  نـــــزمی بــر هــــکل و روي دـــــبمالی نـری

 )73 :5ج ، 1375فردوسی (
 دردنـاك  سفري پایان و رسد می نهایی پیروزي به بیژن که است مرحله این در

 و... )  پـري ( لطبیعـه، ءاماورا جـانوري،  جهـان  بـر . کنـد  مـی  تجربه را سوز توان و
 هـاي  شایسـتگی  ،یابـد  مـی  احاطـه  آدمیـان  و) تـاریکی  و سرما( طبیعی هاي پدیده

 هیـأت  در تنهـا  پیشین ۀگام شش گویا. رساند می اثبات به و دایآزم می را خویش
 .شد می گشوده او بر افتخار ستیغ ،گام آخرین این با و بود بیژن صعود نردبان

 بـه  ابیات این در اخبار سبک. کنیم دقت 1238تا  1236 ةشمار ابیات در لختی
 تـرین  مهـم  حقیقـت  در ، وفـتح  خبر ةچکید و کالم جان. دارد شباهت ها نامه فتح
 .شود می نوشته منصور، شاه به خطاب ها، نامه فتح در پیروزي ۀنکت

 کلیـد  شاه واقع در .است رستم داستان، بزرگ منجی و پیروزگر پهلوان دانیم می
 جایگـاه  در بیـژن  از نامـه  فـتح  در کـه  است آن تر پذیرفتنی. است بوده رستم ،فتح

 را کالمـی  چنـین  عنوان نمونه به فعاالنه، نقش نه گفتند می سخن انفعالی و مفعولی
 بـه  را بیـژن  و کـرد  ایرانیان نصیب را پیروزي رستم :رساندند می پادشاه عرض به



 نقـش  جایگاه در بیژن حضور بیانگر نامه فتح مضمون که حالی در ،بازگرداند ایران
 .است پسین ۀمرتب در رستم و فاعل
 

 خوانی بودن سفر بیژن استداللی دیگر بر هفت
هایی  حادثۀ بیژن به ارمان و توران، بر پایهخوانی بودن سفر پر  باور ما در هفت

هاي  که هرگاه به دیدة تدقیق و تعمیق نگریسته آید و با موتیف. چند استوار است
هاي دیگر مقایسه شـود، منطقـی و خردپـذیرتر جلـوه خواهـد       خوان متداول هفت

شود کـه بـا توجـه بـه کارنامـۀ       نخست بر پایۀ شخصیت خود بیژن تأکید می. کرد
در نبـرد  . رسد خوان گذرانی او امري طبیعی به نظر می ی وي، پذیرش هفتپهلوان

ــه اصــرار و    ــه شــد و طلســم ســکوت را ب دوازده رخ، آغــازگر نبردهــاي دوگان
خواهی سیاووش، پالشـان و   زدگی شکست و بر هومان پیروز شد؛ در خون شتاب

تنهـا   تژاو را به خاك افکند و اسپنوي را بـه اسـارت گرفـت؛ در مـاجراي فـرود،     
پهلوانی که به فرود پشت نکرد، او بود که پس از تیر خوردن اسبش، پیاده به تیـغ  

گاه که فریبرز کاووس از جنگ هومـان گریخـت، بیـژن بـا شمشـیر       کوه رفت؛ آن
درفش را به دو نیمه کرد و با نیمۀ درفش سپاهیان ایران را به شور و حال تـازه و  

ستهم را از مرگ حتمی نجات بخشـید و  اشتیاق به جنگ واداشت؛ بیژن بود که گ
 ...هاي دیگر به نزد کیخسرو آورد و همۀ دالوري

 دیگر آنکه هفت ماجراي خطرناك که بیژن در ارمان و تـوران از سـر گذرانـد    
الگوهـا و   ایـم ـ تقلیـد و تکـراري اسـت از کهـن       خوان نامیده ـ و ما آنها را هفت

 .هاي خرد و درشت اساطیري مایه متشکل از بن
هـاي   خـوان  اي از اژدرکشی باستانی است و در مقایسه بـا هفـت   ـ گرازکشی، جلوه

 .دیگر پهلوانان، برابر با کشتن شیر و گرگ و کرگدن است
اغواي منیژه بر . ـ دیدار با منیژه، برابر با خوان زن جادوي پهلوانان دیگر است

بیژن پس از بازیافتن هوش خود، به خواست خود در . بیژن به مرگ وي نینجامید



کـرد، بـر وي    کاخ منیژه ماند و اگر پیش از فرارسیدن گرسیوز کـاخ را تـرك مـی   
لشکریان با تنها سالح از خود حتی در برخورد با گرسیوز و . تهمت شکست نبود

 .دفاع کرد و سالحش را به میل خودش به گرسیوز سپرد
هاي جنگی دیگر، بیـژن را در نقشـی    ـ در کاخ افراسیاب، همچون همۀ صحنه

کدام از مراحـل   یابیم، البته در هیچ منفعل و متضاد با شخصیت مورد انتظارش نمی
ینیم و ایـن دلیـل دیگـري اسـت بـر      ب خوان، التماس و البه و عجز از او نمی هفت

 .ناپذیري بیژن ها و شکست بودن صحنه واقعی
مایۀ جنگ در کاخ و رویاي ایسـتادن پهلـوان در برابـر حـاکم جبـار، در       ـ بن

نمونۀ کوچک آن، . اي نیست ها و اساطیر فراوان است و چیز شگفت و تازه افسانه
و یـا ایسـتادگی   . وسـت ایستادگی کاوه در برابر ضحاك و پی سپر کردن محضر ا

گري از  هرگونه ترس و خودباختگی و مویه. موسی در برابر فرعون و نظایر دیگر
جسـارت و  . توانست شکست سنگین او را در این خوان رقم بـزد  سوي بیژن می

شکست غـرور یعنـی مـرگ    . آوري او به منزلۀ پیروزي او در این خوان است زبان
 .مخاطره نیافتیمپهلوان و ما هرگز غرور بیژن را در 

ها به شیوة  ـ پهلوان در پاي چوبۀ دار؛ در اساطیر اسکاندیناوي دو نوع از اعدام
هاي آیینـی   شد؛ یکی کشتن اسراي جنگی و دیگر اعدام آویز کردن، انجام می حلق

اساطیر اسـکاندیناوي  در کتاب  2دیوید سون. که نوعی قربانی به درگاه خدایان بود
 :نویسد خود می

آویز و با  کردند و چنین قربانیانی را حلق قربانیان او دین را از طریق خفگی قربانی می... 
 )51: 1385 سوندیوید (. کردند اسیران جنگی را بدین طریق قربانی می... کشتند ضربۀ نیزه می

بنابر این متن، این احتمال وجود دارد که خواسته باشند بیژن را در مقام اسـیر  
قرینۀ دیگري که خطر به دار آویخته شدن بیـژن را  . الك کنندجنگی بدین شیوه ه

خـوانی او   کنـد، اسـتعانت و خـداي    خوان وي معرفی می به عنوان خوانی از هفت
                                                   

2. David son 



گونه که فرامرز پیش از هـر خـوان، بـا ایـزد      همان. پیش از رفتن به پاي دار است
فته، هرگاه از خواهد، و رستم در بیابان و ریگ تا گوید و از او زور درمی سخن می

 :شد در حالی که کرد، میش نیکوسرین پدیدار نمی خداوند استمداد نمی
ــار  همانــــا کــــه بخشــــایش کردگــــار    ــدرین روزگــ ــت انــ ــراز آمدســ  فــ
ــت    ــیش نیس ــخور م ــمه آبش ــرین چش ــرا خــویش نیســت  ب ــرم دشــتی م  همــان غ
ــخن   ــد س ــدر آی ــگ ان ــه تن ــایی ک ــه ج  پناهـــت بـــه جـــز پـــاك یـــزدان مکـــن ب
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گیرد که بخشایش کردگار بر رستم حاصل دعـا و نیـایش و    فردوسی نتیجه می

 :هاي رستم از خداوند است درخواست
ــی   ــتن ره ــاره جس ــر چ ــت ب ــی جس  ســــوي آســــمان کــــرد روي آنگهــــی هم
ــر   ــی داور دادگــ ــت کــ ــین گفــ ــر    چنــ ــه س ــو آري ب ــختی ت ــج و س ــه رن  هم
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وار بیژن پـیش از دار آویختـه شـدن،     دعاي شکستهخوانی و  به باور ما، خداي

گـذار دیگـر کـه پـس از آن      خـوان  نمونۀ مشابهی است از دعاهاي پهلوانان هفـت 
گردند و آن خوان خطرناك را به آسـانی پشـت سـر     شایستۀ بخشایش کردگار می

به رستم میش نیکوسرین و . شود گذارند، بخشایش کردگار شامل حال آنها می می
 . شود پیران ویسه را هدیه میبه بیژن 

هـاي معمـول تنبیـه و مجـازات،      ـ نگون به چاه افکندن پهلوان؛ یکی از شـیوه 
نگون و پشت بـه نـور در زهـدان زمـین     . نگون به چاه افکندن خاطی بوده است

ماندن و کور شدن، تنبیهی است که پیش از بیژن بر کاووس و سپاهیان ایـران بـه   
عاقبـت  «هـاي   مایـه  گرگسـار بـه یکـی از بـن    . رفتـه بـود  فرمان دیوان مازنـدران  

به احتمال، فردوسی هنگام سرایش ایـن  . کند اشاره می» خوردن از زن جادو فریب
 :دو بیت به بیژن نظر داشته است

 فــــزون اســــت از اژدهــــاي دلیــــر    فریـــب زن جـــادو و گـــرگ و شـــیر   
ــاه   یکــــی را ز دریــــا بــــرآرد بــــه مــــاه ــه چـ ــدر آرد بـ ــون انـ ــی را نگـ  یکـ
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خوردن از زن جادو و نگون به چاه افتـادن، در داسـتان ناهیـد و     موتیف فریب
رسـد ایـن موتیـف،     به نظـر مـی  . هاروت و ماروت نیز به همین شکل وجود دارد

یافتۀ سفر به جهان زیرین و دنیاي مردگان باشد که در  صورت جدیدتر و استحاله
پیروزي نهایی بیژن بر افراسیاب، در جنـگ  . ستاساطیر به فراوانی وجود داشته ا

 .آید و در آخر داستان به دست می
ـــچ ــاهی وـ ــد آگ ــه آم ـــش ب ـــدلی اهـ  ]رسـتم [ شـیر  برگشـت  پیـروز  بیشه از که رـ

ــو ــژن چ ــد بی ــد از ش ــدان و بن ــ زن ــد ز اـره ـــبدان بنـ ـــن دیشــ ـــاژده رــ  اـــ
ــپاهی ــوران ز س ــه ت ــم ب ــر ه ــت ب ــه شکس ــکر همـ ــمنان لشـ ــرد دشـ ــت کـ  پسـ
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 اصـلی  ۀنسخ با حاضر، نسخه شاهنامه در ابیات ترتیب و تأخر و تقدم چنانچه

 متسلسـل  ۀمرحلـ  یـک  پایـان  از سخن که گرفت نتیجه چنین توان می باشد، برابر
 ایـن  غیـر  در و. خـوان  هفت از بیژن ۀپیروزمندان بازگشت عنوان نمونه، به. اند گفته

 رهـا  زندان از بیژن که؛ بود نمی خبر این ماجرا بخش پایان خبر ترین مهم صورت
 .کرد مغلوب را دشمن لشکر و شکست درهم را توران سپاه و شد

 
 داستان خوانی هفت ساختارهاي برخی معرفی
 و بیـژن  داسـتان  در اسـاطیري  متداول هاي موتیف وجود و شواهد و قرائن برخی
 قطعیـت  صـائب  حـدس  بـه  بیشتر را ما اسفندیار و رستم هاي خوان هفت و منیژه

 .کنیم می ذکر به اختصار را مورد چند. شوند می رهنمون بیژن خوان هفت وجود
» بازرگـانی  مبـدل  لبـاس « ۀحیل به توسل با اسفندیار: بازرگانی مبدل لباس -1

 بسـاط  تـوران  خـاك  در توانسـت  نیرنـگ  همین با رستم. کند فتح را دژ توانست
 .سازد هموار را بیژن نجات راه و بگشاید

 و جنگـی  نیروهـاي  بـه » روز در دود و شـب  در آتـش « ةشـیو  با اسفندیار -2
 و بیـژن  بـا  شبانه آتش ۀنشان با هم رستم. گشود را قلعه و فرستاد پیام لشکریانش

 . شد مرتبط چاه



 اسـفندیار  دیدار نخستین با شگفتی شباهت منیژه و رستم برخورد نخستین -3
 . دارد دژ در خواهرانش با

 آتـش  بهانـه  بـدان  و جسـت  سود موسمی و آیینی هاي جشن از اسفندیار -4
 مراسـم  ،منیـژه  گـاه  جشـن  داستان اصلی محور.  نماید موقعیت تعیین تا افروخت

 مشـترکات  از هـم  آتـش  افروختن براي کشی هیزم ضمندر . بود آیینی هاي جشن
 .است
 گیـاه  و گل و موسیقی و سماع و شراب سازي، نیرنگ جادو، زن خوان در -5
 .است خوان هفت سه هر مشترکات جزو
. دهـد  مـی  نجـات  چشم کوري و تاریکی و دیوان چاه از را کاووس رستم -6
 یـادآور  و زنـدگی  نـور  تـابش  و دوبـاره  حیات بینایی، مجدد یافتن اصلی، عنصر
 و مجـدد  بینـایی  کـه  منجـی  سان به رستم هم، بیژن داستان در. است منجی طلوع
 آشناسـازي  مشـترك،  موتیـف . گـردد  می ظاهر چاه سر بر بخشد می دوباره حیات
 .است روشنی و نور دنیاي با تاریکی زندانی

 از دفـاع  و بخشـی  حیـات  و بخشـی  تـاج  رستم خوان هفت در اصلی آرمان -7
. اسـت  رسـتم  اسـارت  و جنـگ  و خـواهی  تاج اسفندیار، ةانگیز ولی ،است میهن

 بـا  بیـژن  آرمـان  میـان،  ایـن  در. عشق فرمان رستم و برد می نفس فرمان اسفندیار
 از حاصـل  خشکسـالی  اهـریمن  بـا  مبـارزه  ةانگیز به. دارد سویی هم رستم آرمان
 رهسـپار  دینـی  مقامـات  سـلوك ) ما نظر به( و دوستی نوع نیت به و گرازان حمله
 .ندارد راه او ذات در سازش و تسلیم رستم، همچون و شود می توران
 اشـراف  و احاطـه  پـیش،  از اسـفندیار : خـوان  هفت در تدبیر و تقدیر نقش -8
 کـار  به براي فرصتی رستم. دارد می کار به بیشتري تدبیر و دارد پیشامدها بر کامل
 در جـز  هـم  بیـژن . تـدبیر  نه است تقدیر او، هاي خوان سائق و ندارد تدبیر بستن
 و بروم تو از پیش من تا بگذار گوید می گرگین به که گاه جشن باغ به رفتن هنگام
 پیشـامدها  تمـامی  در مورد، این از جدا بیندیشم؛ اي چاره بعد و ببینم را گاه جشن



 .راند می پیش به را او که است تقدیر دست تنها
 اسـتفاده  مـادي  اشیاء و خدا نام آهن، از زنان جادو برابر در پهلوان سه هر -9

 .دنکن می
 

 داستان مهري نمادهاي دیگر
 تعیـین  منیـژه،  وسـیلۀ  به آتش افروختن از هدف شاهنامه در :افروزي آتش -1

 پـس  در یقـین بـه  . اسـت  شده ذکر همراهان و رستم راهنمایی براي چاه موقعیت
 موقعیـت  تعیین تنها هدف اگر چه ،است داشته وجود تري مهم دالیل اساطیر ةپرد
 بررسـی  و موقعیـت  تعیـین بـراي   منیـژه  همراه به مورأم يسّر ارسال بود، می چاه

 خلـوص  و ایمـان  و معتقدات شناسیم، می را رستم. بود تر آسان رستم براي مکان
 را آتـش  همـین  سـیمرغ  جادوي به نیز این از پیش وي. دانیم می نیز را او مذهبی

 اذکـار  و تعویذ و بخورسوزي براي و است مقدس عنصري که آتش ؛بود افروخته
 آتـش  ما ةعقید به .است ضروري افروختنش خطیر، و حساس ۀمرحل هر از یشپ

 چـاه  سـر  از را سنگ و دهد انجام را خوانی خداي مراسم و ادعیه تا افروزد می را
 بیـژن  از آتـش  برابـر  در سوگندي شاید و ،کند آتش نذر قربانی هم شاید. بردارد

 .است مذهبی مراسم اجراي از بخشی افروزي آتش حال هر به. بخواهد
 و ژبـا  و آتـش  تیمار مشغول چاه، سنگ بر گرد هفت زورآزمایی هنگام رستم

 .بگیرد بازو زور تا است دعاخوانی
ــ ز ـــآف انــــج زدانـی  راسـت  برداشـت  گــسن آن و دست زدـب خواســت زور رینـ
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 فردوسـی  و کردنـد  مـی  خطاب» برادر« و» یار« را یکدیگر مهریان دانیم می: یار

 :خواند می» یار« را بیژن و گرگین نیز
 خـویش  یـار  بـر  سـگالید  بـد  ونـــ چ کـه  ویشـــــخ کـــار زان آمـــدش پشـــیمانی

ــی ــت هم ــر گش ــرد ب ـــــم آن گ ــی زارـرغ ــار هم ــرد ی ـــان ک ـــخواست دروـ  ارـــ
 )34: همان(



 ازعـدد  هـم  اینجا در و هستند نفر هفت بیژن، چاه سر بر رستم همراه پهلوانان
» نو«به معنی پهلوان، که فردوسی آن را با » گو« ةواژ. هست سخن میترایی مقدس

ایـن نکتـه   . کـاربرد دارد » بـرادر «قافیه کرده است، در گویش بختیاري بـه معنـی   
 . اي به برادري و پیمان اخوت میان اعضاي انجمن مهریان دارد اشاره

 بـر  خـوانی  آفرین از سخن آشکارا کیخسرو: نیاکان و مردگان شیورََف پرستش
 .است گفته سخن نماي گیتی جام بر نظرانداختن از پیش نیاکان

 پهلوان آن ةویژ نمادي با درفشی پهلوانی هر براي شاهنامه در: پهلوانی درفش
 :پیکر سرخ و زلف سیاه با است اي پرستنده نقش بیژن درفش. دارد وجود

ــی ـــارپیکــپرست درفش ـــچ رـ ـــم وـ ـ ریـح از دـــ جع و لــلع تنش اهــ ـ  رــ  اهـسی
 )521 :4 ج ،1375 فردوسی(

 سـرایش  از پـیش  را منیـژه  و بیـژن  داستان فردوسی حکیم که این به توجه با
ـ  آفرینی نقش موبدان که این و بود آغازیده شاهنامه  سـتانی  کـین  در بیـژن  ۀپهلوانان
 در منیـژه  شـیرین  ةخاطر رسد می نظر به بودند، کرده اعالم کیخسرو به را سیاوش
 انتخـاب  سبب بیژن، خوان هفت از یادگار ترین پررنگ عنوان به و نمفوس جایگاه
 سـلوك  و گـذرانی  خـوان  هفت بر دیگري دلیل و درفش نقش براي زن یک هیأت
 .باشد  وي مهري
 

 نتیجه
 که گونه همان. دارد وجود بیژن سفر بودن خوانی هفت براي متفاوتی هاي انگیزه یا انگیزه

 ایران به خود با را کتایون بازگشت در و آفریند می خوان هفت ،روم به سفر در گشتاسب
 خوان هفت ،رود می ارمان به هم او. پنداشت دست این از را بیژن سفر توان می ،آورد می
 و تقدیر با جدال در و آگاهانه هدفمند، حرکتو  آورد می ایران به را منیژه و گذراند می

 .آغازد می مهر کیش باورهاي و رفتارها از برگرفته مایه
ها و مستندات ارائه شده در این مقاله، به احتمـال بسـیار، سـفر بیـژن      بر پایۀ فرضیه



سفري آیینی بوده و وي در مقام سالک مبتدي به قصد انجام آزمایش براي کسب درجۀ 
از . گامۀ سلوك آیین مهر را متحمـل شـده اسـت    هاي هفت ها و ریاضت دینی، دشواري

خوانی یالن اساطیري ـ حماسی و   شباهت بسیار به سفرهاي هفت منظر دیگر، این سفر
 .گذارد گامۀ بیژن به نمایش می خوان و هفت اي را بین هفت پیوستگی قابل مالحظه

 
  نوشت پی

و برقراري جاودانۀ پـاکی    جهان نوساخته در پایان دورة دوازده هزارساله: فَرَشگَرد ) 1(
پهلوانان حماسی، با تکرار اعمال ایزدان یعنی نبـرد بـا   یالن اساطیري و . )41: 1387بهار (

کوشند که جهـان و مردمـان را بـه آرامـش و آسـایش       نیروهاي مخرب و اهریمنی؛ می
. جهانی هماننـد سـازند   ریزي نوعی مدینۀ فاضله، جهان را با بهشت آن برسانند و با پی

 . گویند سازي می این عمل را فرشگرد
بار ایزدان در ازل انجام دادنـد تـا آفـرینش بـه       الی که نخستاعم: ساز و کار ازلی) 2(

 .گردد پهلوانان به تکرار آراسته می وسیله بهاین رفتار و اعمال . بهترین شکل ایجاد شود
 .شباهت: مانی هم )3(
 .شدن، به وحدت رسیدن یکی شدن، همان: این همانی )4(
 :شود بر مهري بودن گراز چنین استدالل می )5(

و اصـوالً   -ریشه اسـت  هاي میترایی ایرانی هم در اساطیر ودایی هند که با پنداشته) الف
مهــم گــراز؛ وســیع کــردن و  ۀوظیفــ -وارونــا ایــزدان دوقلــوي هنــدي هســتند -میتـرا 

آیـد و بـا دنـدان     ویشنو به شکل گـرازي در مـی  . هاست ها و زمین پهناورساختن میدان
 )2586: 3، ج ب1381ضی ر(. کشد پیشین خود زمین را صد یوجنه برمی

هـاي   دو ایزد همراه میتـرا بـه نـام    ؛گراز در اوستا به تکرار آمده است ۀهمین وظیف) ب
 -که از ایزدان هم انجمـن او و همیشـه همـراه او هسـتند     -اوپمنه و ورثرغنه،  داموییش

ایـن دو  . کردن میدان حرکت براي میترا هستند پیشاپیش میترا در کار گستراندن و آماده
یزدانی هستند که در هیأت گراز خشمگین پیشاپیش میترا در گسترش میدان دست بـه  ا

 . کارند



مردم از گراز . گراز، در میان مردم وجود داشت ۀهمین باور گستراندن زمین به وسیل) ج
هنگام . هم ابیات شاهد وجود دارد شاهنامهکردند و در  زدن زمین استفاده می براي شخم

 : یافتن گنج جمشید در داستان بهرام گور
ـــراز   ــا گـــ ـــر بـ ــا کارگـــ ـــود تـ ـــدي ز راه دراز بفرمـــ  بیـــارنــــــــــد چنـــــــ
ــاك   زمـــین را بــــه کنـــدن گرفتنــــد پـــــاك   ــر مغـ ــامون سراسـ ــاي هـ ــد آن جـ  شـ

 )335: 7 ، ج1375فردوسی (
شوند  غروب به درگاه شاهزاده تاریکی قربانی میهنگام که گراز و گرگ دو جانورند ) د

ایـن مراسـم عبـادت    . پاشـند  هـا مـی   هوم در تـاریکی  ةاي از شیر و خونشان را با آمیزه
 . »دیویسنان«اي از میتراییان منسوب است به نام  اهریمنی به شاخه

هم خوب اسـت و   ؛مند است گراز همچون سایر جانوران مهري از ذاتی دوگانه بهره) ز
گاهی آنچنـان  . تازد گاهی از تقدس ایزدینه برخوردار است و پیشاپیش میترا می. م بده

و دالیـل  . اي است تقـدیم بـه اهـریمن    شود و فدیه اهریمنی است که با گرگ برابر می
کشـد و از موضـوع اصـلی     بسیار دیگر که عنوان آنها در این مقاله سخن را به درازا می

 )113-111 :1386 ورمازرن ۀ، نوشتمیترا آئین :به. ك. ر. (کند خارج می
هاي بهمن سرکاراتی ین  در نوشته: چنین است» تشرف«نظر نگارندگان دربارة واژة ) 6(

هـاي مهـري    واژه در مفهوم شرفیاب شدن و انجام مراسـم آیـین بـراي ورود بـه زمینـه     
شود، در سراسـر کتـاب مشـهور     کالم و جمالتی که در زیر نگاشته می. کاررفته است به

اش در مراسـم و   اسطورة اژدهاکشی با محتواي تمثیلـی و رمـزي  « هاي شکار شده سایه
و  240 :1385سرکاراتی (» .نوآیینان مهري از اهمیت خاصی برخوردار است تشرفمناسک 

 .به همین شکل و مفهوم آمده است )بسیاري جاهاي دیگر
گن در تلفظ ارمنی، از سوي دکتر بهمـن سـرکاراتی   ریشه بودن نام بهرام و واها هم )7(

، 239 :»پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسۀ ایـران «مقالۀ . ك. ر(. بارها و بارها عنوان شده است
 )2223: 5ب، ج  1381 رضی :به. ك. ر(همچنین  )8س 

زایـی تنهـا یکـی از     نگارندگان را اعتقـاد چنـین اسـت کـه شـگفتی     ) 10(و ) 9(و ) 8(
گـذرانی اسـت؛    خـوان  هاي الزم هر خوان است و آنچه بیش از همه الزمۀ هفت ویژگی

بیـژن در خـوان   . باکی و نهراسیدن تا پاي جان است مندي از روحیۀ گستاخی و بی بهره



خود . کند آوري در برابر لشکر گرسیوز تنها با یک خنجر دفاع می سوم به شکل شگفت
برد در مفهومِ نداشتن پوشش جنگی، و خـود   تنا را به کار می حکیم فردوسی لفظ برهنه

اذعان دارد که گرسیوز با توسل به وعده و فریـب خنجـر را از بیـژن جـدا کـرد و بـه       
 . نامردي و پس از خلع سالح، او را دستگیر کردند

زایـی مقایسـه کنـیم     هاي بیژن را با خوان دوم و سوم رستم، از منظر شـگفتی  اگر خوان
ر خوان سوم و دوم عمل شگفتی نبوده است؟ بلکه در آن بیابان یابیم که رستم را د درمی

رسید، هر آینه بـر او بـیم مـرگ     داغ و تافته، هرگاه میش نیکوسرین به فریاد رستم نمی
در خوان دیگر؛ قهرمان، رخش بود . بود؛ و جهان پهلوان عمل شگفتی انجام نداده است

اکت و همراهی رخـش، اژدهـا را از   و در خوان نبرد با اژدها هم رستم به شر. نه رستم
آورد؛ رخش که همچون دوقلو یا نیمۀ اساطیري وجود رسـتم اسـت، و ایـن     پاي درمی

در خوان چهارم نیز، بر ایـن بـاوریم کـه بیـژن     . هاي اساطیري دارد مایه دوقلویی هم بن
زیرا او بـه داروي هوشـبر منیـژه بـه     . مغلوب منیژه نشد و شکست بیژن را باور نداریم

گاه که در کاخ منیژه هوش خویش را یافت؛ به خواست خود در کـاخ   لسه رفت و آنخ
در خوان چهارم . »وار برداشت گام جوان بد جوان«به گفتۀ فردوسی؛ . ماند و خارج نشد

خواند و در برابر شـاه اژدهـافش    در حضور افراسیاب با گستاخی هرچه بیشتر رجز می
و لشـکریان  . آن مـرد را از نـامرد بازشناسـاند   خواهـد تـا بـا     انگیز، خنجري مـی  هراس

 .کند افراسیاب را طنز و تمسخر می
اي را نادیده گرفت و از شگفتی آن چشـم   توان چنان رفتار جنگجویانه آیا به راستی می

 پوشید؟
 :  زروان و میترا ۀرابط بارةدر )11(

در اساطیر مانوي؛ زروان، خداي بزرگی، با دیدن تجاوزهاي اهریمن نسبت به ) الف
مهـر میـانجی را بـراي امـر قضـاوت و       -که هر دو پسـران او بودنـد   -حریم اهورامزدا

 . دادگري میان آنها آفرید
از هاشم رضی، با استناد به نقلی از الیزه، یکـی   آیین میتراکتاب  724 ۀدر صفح) ب

میترایی و  -ین زروانییکلیسا، همچنین الزاردو فارب، نتیجه گرفته است که آ از اربابان
 .شدند زرتشتی یکسان دیده می



ـ معتقدات زروانی و میترایی کامالً مشترك و همسان هسـتند و ایـن دو آ  ) ج ین از ی
 )734: الف 1381ضی ر(. قدمت یکسانی برخوردارند

رضـی  (» .م ارجمنـد و خـدایگانی دارد  ین میترایی و دین مانوي، زروان مقایدر آ«) د
 )746: 2، ج 1381

صور معنوي موجودات . پنجم باطنی انسان، به معنی حافظ و نگهبان ةقو«: فَرَوشی) 12(
رود بلکـه در   فروشی آدمیان با مرگ از بین نمـی . اند که پیش از آفرینش آنها خلق شده

 )374: 1386اوشیدري (» .افالك گردان است
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