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1. Introduction
The issue of sin and its punishment has been raised in all divine
religions. Although the motif of the reward of deeds is self-evident in
Islamic culture, there is much evidence for the existence of this idea in
ancient Iran. From the Zoroastrian point of view, any good or bad
deed entails punishment or reward. Using the teachings of Zoroastrian
religion, Hakim Ferdowsi expresses the punishment for deeds in the
form of wisdom and moral teachings. Ferdowsi looks more at the
behavior of kings, whose honesty or crooked behavior can have a
useful or harmful effect on society. Storytelling and oral narratives
also emphasize that no misconduct in this world goes unanswered and
the fortune gives human beings a taste of punishment for bad deeds.
The main issue of this article is to introduce the most important
beliefs related to the sin of Shah-hero and their motifs in the scrolls of
storytelling, and to compare them with the Shahnameh in which every
sin has a proper punishment and the sinners see the punishment for
their deeds in this world.
2. Methodology
The information collection method in this article is a library one
through the study of printed texts and some manuscripts, and we have
tried to use the Shahnameh and scrolls of storytelling, by collecting
and classifying information, analysis and general inference, in a
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descriptive-analytical manner. Let's discuss the topic.
3. Discussion
In the national epic of Iran and the scrolls of storytelling, deeds such
as injustice (oppression), breach of promise, pride, self-indulgence,
greed, the killing of the kings, innocents, fratricide, etc., which have
harmful consequences for society, are punishable sins. The heroes of
the myth (gods) and the heroes of the epic (shahs-heros) are sinful in
their evolution. The gods are less prone to sin, but most of the kingsheroes are associated with sin, and these heroes do not belong to a
particular culture; but they are more found in Indo-Iranian culture.
Among the sins examined in the scrolls, the breach of promise, lying,
the killing of a holy man, ingratitude, to accuse (esp. falsely), and
dissatisfaction with what has been lost, are among the great capital
(marg-arzan) offences in the treatise of the minoye.kherad.
Repentance will save the sinner from going to hell, but it will not
prevent the execution of the defined punishments for every sin in this
world. The motif of sin and its punishment is more widely reflected
in the scrolls of storytelling. And in following, we examine the motifs
attributed to kings and heroes in epic and storytelling narratives, and
we deal with their unfortunate consequences and punishments.
Greed had been very distasteful to the ancient Iranians. In the
Shahnameh, Keikāvus is infected with the sin of greed, the
devils mislead him into finding out the secret of the sun and the moon
and going to wage a war with the god of the heavens. This issue has
been mentioned in the scrolls, but his story has been expressed
differently in the end. In any case, however, through the demons’
slyness, he goes astray from the right path, and stays away from
God’s splendor (Farreh Izadi). The punishment is that he gets caught
by the demons from whom Rustam frees him. According to the
Shahnameh, however, he does not get caught by the demons, but he
repents of his sins, and prays for a-forty-days period.
Truthfulness and being true to one’s promise is one of the most
important characteristics of the Mithraism, and breach of the promise
has been the greatest sin for them. In religious teachings and popular
culture, the liar and the guilty of perjury are strongly condemned.
And according to the Shahnameh, the divine splendor stays away
from the liar and the violator of the promise deserves a capital
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punishment. A clear example of this sin is the story of Kāvus, who
gets upset after Siavash makes peace with Afrasiab, and wants to
send Rustam to war. Rustam says it is not good to renege. Kāvus
sends Tous instead, but Siavash prefers death and captivity to being
sinful.
Self-indulgence and not taking the advices of others is a sin the
committer of which suffers a severe punishment as mentioned in the
Shahnameh and scrolls of storytelling: Zaal warns Kāvus not to go to
fight with the demons in Mazandaran, but Kāvus, who has been
distracted by Ahriman, does not accept it, attacks Mazandaran and, is
caught by the White Demon.
Arrogance and self-deification are among the sins committed by
Jamshid and Kāvus. After that egotism and ungratefulness overcome
Jamshid, the divine splendor turns away from him. Jamshid becomes
crooked, and God makes Zahhak dominate over him. According to
the narrations of Ferdowsi-Nameh, the Shahnameh scrolls of
storytelling, and the Shahnameh of the storytellers, Jamshid claims to
be a god, and therefore for this sin, he is receives a divine punishment
by Zahhak's domination over Iran, and over himself. Kāvus also
claims to be a god, and forces people to prostrate in front of him. The
devil forces Kāvus to wage a war with the heavenly god, and then
with a few vultures he makes a device and goes to heaven but falls in
Mazandaran. Death, getting caught by the demons, immortality, and
loss of the divine splendor are among the punishments that have been
expressed for this sin of Kāvus.
Pride is one of the sins that Rustam, Zaal and Kāvus are sometimes
infected with, as mentioned in the scrolls, and they should also suffer
the appropriate punishment for it. This punishment is sometimes for
repentance of one’s sins and return, and sometimes for another
purpose, In the Shahnameh, however, this sin of Rustam and Zaal has
not been mentioned.
According to the narration of Moshkin-nameh, the slander against
the innocent is attributed to Sām, who, seeing the white-haired Zaal,
slanders Paridokht that this child, namely Zaal, does not belong to
her, and throws Zaal into a valley and because of that he suffers the
punishment.
According to oral narratives and folk beliefs, the abandonment of
the baby is one of the sins that are not left without a punishment. In
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the Shahnameh, Sām suffers no sick because of this sin, and
eventually, in his dream, a horse-rider among the Indians, declares
glad tidings that his son is alive. Sām repents of his sin, and Simorgh
brings his child to the foot of the mountain. But in the storytelling
narratives, for the punishment of this sin, Sām suffers a seven-yearold illness or madness and living in ruined places, and his body is
affected by worms until he gains his health, repents of his sin, and
Simorgh returns Zaal to him. Shirozhan, who has abandoned his
sinless wife accompanied by a small child in Mazandaran, goes
through a period of vagabondage and homelessness in the wilderness
as a divine punishment for himself. In the Shahnameh, in order not to
lose the hidden throne, Homay gives birth to her son, but tells
everyone that her son is dead. The baby is put into in a box, thrown
into the Euphrates waters, but she suffers no punishment for such a
sin.
The sin of fratricide in Iran's mythology is more frequent than that
of other tribes, and the most important motive for this sin is envy.
Salm and Toor envied their brother Iraj and beheaded him and will be
killed by Manouchehr as a punishment for it. Afrasiab beheads his
brother, Aghriras, and the Shah's legitimacy (Kiani Farr) is
disconnected from him. Due to his brother, Rustam's inattention to
him, Shaghād harbored a grudge against Rustam. With a conspiracy,
Shaghād made Rustam fall into a well. But prior to death, Rustam
punishes his brother for his sin.
In the Shahnameh and the scrolls, the sin of filicide has been
attributed to Rustam, Goshtāsp, and Sām. In the Shahnameh,
however, contrary to the sin of the fratricide, the punishment for
filicide has not been mentioned. According to a storytelling narrative,
Rustam is not able to have another child due to his punishment for
such a sin.
The sin of fratricide is attributed to Zahhak. Being helped and
tempted by the Ahriman, he kills his father and sits on his throne.
According to the Shahnameh, coming into agreement with Banduy
and Gostahm, Parviz kills his father, Hormuz. And ultimately, as a
punishment for this sin, his son Shiruyeh, comes into a silent
agreement with those who killed his father. Shortly after the death of
his father, i.e. after six months, however, Shiruyeh is also poisoned
into death for the punishment of his fratricide.
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Regicide, the killing of a king who was considered a successor to
the gods on earth, is ill-omened in the epic narratives, and its
perpetrators are killed in the worst possible case; particularly, if these
kings are gods of vegetation: in the Shahnameh, those who killed
Jamshid, Siavash, Esfandiar and Iraj did not come to good. The Lord
causes Zahhak (killer of Jamshid), to suffer a disease which is
remediless. Two boils appear on his shoulders and are growing larger
day by day. The physician lances them, and two snakes go out of the
skin opening. The snakes are cut, but two other ones immediately
appear ... Also for the punishment of his killing of Abatin, father of
Fereydun, Zahhak becomes under chains in a cave into the Damavand
Mountain. But the mountain is not willing to accept him and there is a
spreading of fire on the top of it. Afrasiab is beheaded due to the
punishment for the killing of Siavash, Nozar Shahryar and Aghriras.
Rustam kills Esfandiar, who has been the holy son of the king and the
representative of the Zoroastrian religion, and has been blessed by the
king. For taking revenge on Siavash, Rustam beheads the innocent
Sorkheh. [Due to these two sins], with the conspiracy of Shaghād,
Rustam falls in a well which had been dig by the king of Kabul. The
king of the Maghreb and of the Sanjab Castle, Faramarz kills
Varazad. As a punishment for this regicide, he is hung alive by
Bahman.
Killing the innocent results in an awful consequence; because
"blood does not sleep", and the revenge of the dead will be taken. The
Shahnameh, mentions a massacre done by Rustam in Tooran for
taking the revenge of Siavash and beheading the old and young
people. According to the scrolls, Faramarz’s oppression of the
innocent people of Kabul, and excessive taking revenge of Rustam's
blood, causes the extinction of the generation of Garshāsb, and the
destruction of Zabul. In the war with Bahman, Faramarz is killed and
his dead body is hung. The massacre of the innocent people of Zabul
to avenge the death of Esfandiar, is one of the sins of Bahman, as
mentioned in the narratives of the scrolls of storytelling, so that
Bahman’s punishment is that he is swallowed by a dragon, and is
destroyed. In the Shahnameh, however, after releasing Zaal on the
recommendation of Pashotan, Bahman returns to Iran, and marries his
daughter, Homay. After a while, Bahman gets sick and entrusts the
kingdom to Homay and the child to whom she will give birth. Finally,
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Bahman dies before the child would be born.
Injustice is a quality of the kings who turn away from the wisdom.
In the Shahnameh, Yazdgerd the sinful is an unjust king and, is
punished for his injustice: he gets sick, and goes to the spring of Su
from which a marine horse comes out and kills him. Zahhak is an
unjust ruler that has ordered the beheading of two young persons in
each day in order that the snakes on his shoulders can eat their brains.
Nozar is a king, whose heart is enamored of gem and replete with
collecting treasures, and hence oppresses the people, and the divine
splendor becomes far away from him and eventually is killed by
Afrasiab. According to the scrolls, after overcoming the governor of
Sistan, Garshasp makes him boil in a pot, and then destroys Sistan.
Finally as a punishment for his oppression in India, he is killed in a
battle with the Magnet Mountain.
According to the scrolls of storytelling, disgrace to tombs of greats
persons, such as Tahmouras and Garshasp, is one of the sins that
Bahman commits and sees the punishment for it. Then, he repents of
his sin, and requests Zaal to make an arrangement for him to go on
pilgrimage to the tombs of the Garshasp and other champions.
According to the narrative of the scrolls, transgressing the
Divine Decree is the sin of Rustam, who suffers hardship as result of
his disobedience to God in killing his son, while the destiny mandates
that Sohrab’s sides would be lacerated by the hands of Rustam.
The killing of the sacred cow who has raised Fereydoun, is the sin of
Zahhak. According to the scrolls, the calf of the cow (the cow killed
by Zahhak), becomes an animal for the riding of king-hero
(Fereydoun) in the time when, he wants to punish Zahhak for his
wrong doing, but in the Shahnameh, Fereydoun rides a horse named
"Golrang".
4. Conclusion
Out of the sum of the sins examined in the scrolls of storytelling, 69
percent, with sins and punishments mentioned in Shahnameh, are
shared with minor differences in narratives and type of the
punishment; 12 percent are the sins that no punishment is considered
for them in the Shahnameh, such as the abandonment of the baby and
filicide, but the scrolls have discussed the punishment in detail; 19
percent are the sins that have not been mentioned in the Shahnameh
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but have been discussed in the scrolls. Being influenced by religious
teachings and folk beliefs, the sins such as calumny on the innocent,
disgrace to the great persons’ tombs, revolt against divine decree
have been introduced into narratives of storytelling,
The sins and their punishments are more influenced by the ethical
teachings of ancient Iranians, Zoroastrianism and Mithraism. Of
course in the storytelling texts, the influence of Islamic teachings and
folk beliefs which have affected the narratives of storytelling, is also
seen. Since Mithra has been the goddess of affection, love, and
promise, the breach of promise has been the highest sin to the
followers of the Mithraism, and its impact is seen in the Shahnameh
and in storytelling texts. Also lying, the killing of sacred men,
ingratitude, calumny and unhappiness with what has been gone, are
among the great sins that deserve death and have been mentioned in
the treatise of minuy kherad.
In the scrolls of storytelling and oral narratives, there is more
emphasis on the punishment of sins such as arrogance and theomania,
breach of promise, injustice, self-interestedness, pride, disowning the
baby, regicide, patricide, fratricide, filicide and, the killing of the
innocent than the Shahnameh. These sins are punishable, although
there are various narratives about the type of punishment. After his
long life and invincible battles, the hero commits a sin which reveals
that he no longer has a symbolic immortality, and therefore, he
suffers into an abnormal death or a situation similar to death, which
seizes on the hero mostly with tricks.
Among the kings and the heroes who have committed sins, we can
mention Jamshid, Zahhak, Salm, Toor, Afrisiab, Nozar, Keykāvus,
Key khosrow, Tous, Goshtāsp, Bahman, Parviz, Shiruyeh, Yazdgerd
the sinful, Garshāsb Sām, Zaal, Rostam, Faramarz, Shaghad, and
Shirozhan the majority of whom were properly punished for their sins
in this world.
Keywords: Sin; Punishment; Scroll of storytelling; Shah; Hero.
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نشريّة نثر پژوهی ادب فارسی
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــــاه شهیـــد باهنر كرمان
سال  ،42دورة جديد ،شمارة  ،24بهار و تابستان 0211
باورهای عامیانه دربارۀ گناه شاه-پهلوان و پادافراه آن در طومارهای نقّالی
( علمی –

پژوهشی) *

زهرا غالمی  ،1دکتر محمّد فوالدی

2

چکیده
مسئلة گناه و مکافات عمل در تمام اديان الهی بـ شـیوههـا گونـاگون محـرد شـدهاسـ .در
حماس ملی ايران نیز فردوسی با آگاهی از سرگذش .پیشینیان و مشـاهدة ناكـامی بیـدادگران ايـ
موضـو را بـا بیـانهـا گونـاگون در لالـک حکمـ.هـا و آمـوزههـا االقلـی آوردهاسـ .در
طومارها نقالی ك برالی از آنها بازتاب روايات شفاهی حماس ملی ايران محسوب میشود ،نیـز
موضو ب ماية گناه شاه-پهلوان بازتاب گستردها دارد و از آنجـا كـ طومارهـا نقـالی بـر پايـة
روايات شفاهی شکل گرفت و بسیار از باورها عامیانـ در كنـار روايـات مکتـوب در مـت وارد
شده اس ،.در اي مقال موضو گناه شاه و پهلوان با ايـ نگـاه بررسـی مـیگـردد گناهـانی نـون
بیداد ،پیمانشکنی ،الودكامگی ،غرور ،آزمند و افزونطلبی ،كشت شـاهان ،كشـت بـیگناهـان،
كشت پدر يا فرزند ،برادركشی ،رهاكردن نوزاد ،ادعـا الـدايی و تفـرع  ،بـیحرمتـی بـ تربـ.
بزرگان و جـز آن از جملـ مـوارد هسـتند كـ در طومارهـا نقـالی بازتـاب يافتـ انـد و هريـ
پادافراهی مناسک دارند و اي مقال با بررسـی ايـ محلـک مـیكوشـد جوانـک گونـاگون آن را در
روايات شفاهی و باورها عامیانة طومارها نقالی بکاود و بیان كند
واژههایکلیدی :گناه ،پادافراه ،طومار نقالی ،شاه ،پهلوان.
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نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

 -1مقدمه
مسئلة گناه و پادافراه عمل در تمام اديان الهی ب شیوهها گوناگون محـرد شـدهاسـ.
لرآن كريم بارها ضم بیان احوال و رفتار گذشتگان ،ب پاداش و عقوب .دنیو و االـرو
آنان اشاره میكند؛ در آية 91سوره شور «وَ مَا أَصَابَکُم مِ مُصیبَة فَبِمَا كَسَـبَ .أَيـديکُم وَ
يَعفوا عَ كَثیرٍ» ،مصیب.ها انسانهـا را بـ كارهـا و رفتارهـا الودشـان نسـب .مـیدهـد؛
بنابراي يکی از سن.ها كلی الهی در جهان طبیع ،.بازتاب اعمـال انسـان اسـ .يکـی از
داليلی ك الداوند در لرآن عل .نزول عذاب الود بر جوامع معرفی میكند ،عـدم اطاعـ.
پیشوايان از اوامر الهی اس .مکافات گناهی كـ از بزرگـان سـر مـیزنـد ،نسـب .بـ عـوام
بزرگتر و بیشتر اس ،.ننانك در آية  00سوره االسراء میالـوانیم« :و اِذا اَرَدنـا اَن نُهلِـ

َ

لَريَ ً اَمَرنا مُترَفیها فَفَسَقوا فیها فَحَقَّ عَلَیهَا القَولُ فَـدَمررناها تَـدمیرا» هرننـد مضـمون مکافـات
عمل از بديهیات فرهنگ اسقمی اس ،.لراي بسیار مبنی بر وجـود ايـ انديشـ در ايـران
باستان هس .از ديد زرتشتیان هر عمل نی

يا بد ،كیفر و پاداشـی در پـی دارد در پندنامـة

بزرگمهر ك منشأ بسیار از اندرزها شاهنام اس ،.آمدهاس« :.كدام مرد فرّختر؟ آنكـ
بیگناهتر كدام بیگناهتر؟ آنک ب داد يزدان راس.تر ايستد و از داد ديوان بیشـتر پرهیـزد »
(اندرزنام بزرگمهر حکیم )88 :0911 ،در پندها منسوب ب آذرباد «كسیك كرفـ كنـد،
پاداش يابد و آنک گناه كند ،پادافره برد؛ و هركس همیماالن را ناه كَند ،الـود انـدر افتـد»
(اش و سراج )84 :0904 ،و ناصرالسرو اي مضمون مشهور در ايران باستان را از اوستا نقـل
میكند:
كز بـد ها الـود بپیچد بـدكنـش

ايـ نـبشت ستند در استـا و زنـد

ننـد نـاگـاهـان بـ ناه اندر فتاد

آنک او مر ديگر را نـاه كند
(ناصر السرو)292 :0982 ،

در ضربالمثلها نیز ب گناه و مکافات آن اشاره كـردهانـد« :گنـاه آدمـی رسـمی لـديم
اس« ،».مکافات ب آن دنیا نمیماند» (بهمنیار « ،)162 ،191 :0980،مکافات بد را ز يـزدان
بد اس( ».فردوسی« ،)4680/9 :0906 ،هرك او نی

می كنـد يـا بـد /نیـ

و بـد هرنـ

میكند ،يابد » (تکمل ) (ذوالفقـار  )0841 /4 :0988 ،بـر اسـاک كتـاب «باورهـا عامیانـ
مردم ايران» وَر آتش و آب ك در شاهنام و متون نقالی برا تشخیص گناهکار از بـیگنـاه
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اس ،.در طوايفی از سیستان تا ب امروز بالی اس .در بلونستان نشمة آبی بـرا تشـخیص
دادن گناهکار و بیگناه هس .و در بعضی طوايف ،متهم بايد دستش را در آتش فـرو بـرد؛
اگر دستش سوال ،.مجرم و اگر آتش بر او كارگر نشد ،بیگناه اس( .ذوالفقار :0942 ،
)428
حکیم فردوسی با بهره از آموزهها دي زرتش ،.پادافره كارها را در لالک حکمـ.هـا
و آموزهها االقلی بیان میكند و نگاه و بیشتر ب رفتار شـاهان اسـ .كـ نیکوكـار يـا
كجرفتار آنها تأثیر شايست يا زيانبار بر جامع میگذارد در روايات نقالی و شفاهی نیـز
تأكید شده ك هیچ رفتار ناشايستی در اي جهان بیپاسخ نمیماند و روزگار كیفر كـنش بـد
را ب انسان مینشاند؛ زال يکی از مخالفانش را با نوب گز كور میكند از الون نشم آن
مرد ك ب زمی میريزد ،درال .گز میرويد و ترك هايی راس .و كشیده پیدا میكند و
سالها بعد همان درال .نظر زال را برا نوب تیر جلک میكند شاال ا از آن میتراشد و
در نلة كمان گذاشت  ،مرغی را هدف میگیرد ،اما نوب گز كمان كرده برمیگـردد و بـر
نشمش نشست  ،كورش میكند زال ولتی تیر را از نشمش میكشد ،ب يـاد مـیآورد كـ
سالها پیش در اي جا جوانی را با تركة گز كور كرده و اي  ،مکافـات آن اسـ( .انجـو ،
)416 /4 :0964
نـگر تـا نـ گفتـ اس .مـرد الـرد

ك هركس ك بد كرد ،كیفر بر
(فردوسی)946 /6 :0906،

هر آنكـو ب ره بركند ژرف ناه

سزد گر نهد در ب

ناه گاه

(فردوسی)01 /1 :0906،

در آثار حماسی ،گاهی شخصی.ها ارجمند و دلپـذير مرتکـک گنـاهی نابخشـودنی
میشوند ك سبک مرگ ،لع و آوارگی میشود اما ايـ اشـخا ،،همچنـان بااهمیـ .و
باشکوهند اصل اساطیر انسان نخستی در فرهنگ ايرانی ،دالل .بـر ايـ دارد كـ و
سبک و واسحة ب وجود آمدن انسانها ديگر اس.؛ با مرگ او ،انسانها از نیستی رهايی
میيابند ،رويش و سبز و آباد در جهان پديد مـیآيـد و گسـترش مـیيابـد (مـالمیر،
 )46 :0989صورت و نام نمونة نخستی انسان تغییـر يافتـ  ،امـا ايـ اسـحوره همچنـان بـ
حیات الود ادام دادهاس .انديش هبوط و اهمی .و ضرورت ديو و اهريم در آفرينش
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موجود نیکوكار و ايزد و كشت برا ايجاد اللق .انسـانی و گیـاهی ،در آيـی مـانو
نیز هس( .اسماعیلپور )008-004 :0989 ،و در اساطیر بابلی هم بـ وجودآمـدن انسـان بـا
لتل و الون و گناه پیوند دارد (گريمال00 :0980 ،؛ ساندرز)29 :0984 ،
 -1-1بیان مسئله
مسئل اصلی اي مقال دس.يابی ب مهمتري باورها مرتبط با گنـاه شـاه-پهلـوان و بـ
ماي ها آن در طومارها نقالی و مقايسـة آنهـا بـا شـاهنام اسـ .كـ هـر گنـاه بـادافراهی
مناسک دارد و گناهکاران بادافره اعمال الود را در همی دنیا میبیننـد ايـ باورهـا متـأثر از
تعالیم االقلی ايران باستان (آيی مهر و آيی زرتش ،).تعالیم اسقمی و باورها عامیانـ ا
هستند ك بر نقالیها تأثیر گذاشت اند
 -2-1پیشینۀ تحقیق
درباره گناه شاه-پهلوان در طومارها نقالی و باورها عامیانـ دربـارة آن ،تـاكنون تحقیـق
جامعی انجام نشدهاس .مالمیر در مقالة «نقـش اسـحورها گنـاه نخسـتی در متـون ادبـی»
( )0941با تحلیل لص ها آدم ،كیومرث و ژرفسـاال .ايـ لصـ هـا را حـاو يـ
الگو كه دربارة آفرينش میداند كـ مبتنـی بـر نرالـة اللـق ،نجـات و مـرگ اسـ.
الوارزمی و همکاران در مقالة «بررسی تحبیقی گناه در زندگی لهرمانان اسحوره و حماسـ »
( )0944با نگاه كلی ب لهرمانانی از فرهنگها مختلف ،نشان میدهند ك دلیل گنـاه آنـان
تکوي و تحول فکر انسانها سـازندة اسـحوره و حماسـ بـودهاسـ .جهـاد در مقالـة
«بررسی نقشماي ها مشترک در اسحورهها برادركشی» ( )0941ب بررسی كهـ الگـو
برادركشی در اساطیر ملـل مختلـف پرداالتـ اسـ .و شـجر و جـواد در مقالـة «بازتـاب
مفـاهیم لرآنــی پــاداش و كیفـر اعمــال در شــاهنام » ( )0942بـ بررســی پــاداش و كیفــر در
شاهنام پرداالت اند
 -3-1ضرورت و اهمیّت تحقیق
طومارها نقّالی از منابع مهمّ دس.يابی ب مضامی روايات حماسی هستند و محالعة آنهـا از
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نظر تحقیق در حماسة ملی و روش كردن جزئیات و ابهامات آن اهمی .بسیار دارد و همی
امر اهمی .تحقیق را روش میسازد در اي پژوهش كوشیدهايم با بهرهگیر از شـاهنام و
طومارها نقالی ،با گردآور و طبق بند اطقعات ،تجزي تحلیل و استنتاج كلی ،ب شیوة
توصیفی ،تحلیلی موضو مورد بحث را بکاويم و بیان كنیم
 -2بحث
در حماسة ملی ايران و طومارها نقّـالی بیـداد ،پیمـانشـکنی ،غـرور ،آزمنـد  ،كشـت
شاهان ،كشت بیگناهان ،برادركشی و ك عـوالبی زيـانبـار بـرا جامعـ دارد ،گناهـانی
مستوجک كیفرند «شاه-موبد» يا «شاه-پريستار» شاهان نمادي اسحورهها بودند كـ گذشـت
از سرپرستی مملک ،.عهدهدار كارهـا دينـی و شـاهانی اهـورايی در پیونـد بـا عـالم نهـان
بودند بیشتر شاهان پیشداد و بعضی كیانیان نون كیخسرو شاه-موبد هستند شاهان كیانی
لدرت آن را داشتند ك گرسنگی ،مرگ ،سرما و گرما را از جانوران دور نگ دارنـد شـاه-
پريستارها در معرض دو الحـر هولنـاک بودنـ د :نخسـ .آنکـ ممکـ بـود بـر ضـ ّد گـوهرِ
نهادهايی ك در طی روزگاران سـتوده بـوده ،عمـل كنـد و شخصـی .وااليـش را از دسـ.
بدهد و دورنمايی از لحط و غق و بقها در برابر مـردم الـويش بگشـايد؛ دوم آنکـ امکـان
داش .ب سبک كه سالی يا بیمار لدرتش كاهش يابد ،درنتیج شوربختیهـا بـر فرمـانبران
و فشار آورد در بند  92زامیاديش ،.جم و افراسـیاب الصـل .شـاه-پريسـتار را از دسـ.
میدهند جمشید اندکزمانی پس از دهانآلودن ب دروغ بر الاک میافتد و فرّ كیانی از او
میگسلد (واحددوس)094-098 :0980 ،.
هرجا االتقلی در كار شهريار ايجاد میشود ،انگش .اهريم و ابلیس در كـار اسـ.؛
مانند ضحاک و همدستیاش با ابلیس برا سـرب نیسـ .كـردن پـدرش در عهـد جمشـید و
فراهم شدن زمین تسلط هزارسالة بیداد و نامردمی بر ايران و داستان بـیراه شـدن كـاوک از
وسوس ها ديـو و آسـمانپیمـايی و و الـوار هـايی كـ مـیبینـد (پرهـام)049 :0984 ،
كردارها ديوآموال .بعضا مفید و كاربرد و گاه در زمرة گناهان نابخشودنی اس.؛ مثق
اينک اهريم رسم گوشتخوار را ب مشی و مشیان و ضـحاک و جمشـید مـیآمـوزد و در
داستان تهمورث و جمشـید بسـیار از صـنايع دوران كهـ و كارهـا نـافع ولـی دشـوار و
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غیرممک توسط ديوان فعلی .میيابد (جهاد و جهانشـاهیافشـار )06 :0941 ،ازآنجاكـ
ضدلهرمانِ نخستی انسان ك ب وجهی لهرمان آرمانی اس ،.معموال ديو ،شیحان يـا افـراد
اهريمنیاند ،گاهی اي جنبة ضدلهرمان ب الود لهرمان سراي .میكند؛ ننانكـ در آغـاز
آرمانی و محلوب اس .اما ب وسیل شیحان يا اهريم فريفت میشود يا بدفکر و بـدكار و
سزاوار نابود میگردد اي ب منزلة بد بودن انسان نخستی نیس ،.بدي معنـی اسـ .كـ
بد (=اهريم ) بر او غلب میيابد ،او را میكشد يا میشکند و اي مرگ ،سـبک حیـات
ديگران اس .و راز هستی را تبیی میكند؛ مثل جمشید و منی ورزيدنش (مـالمیر:0989 ،
)90
لهرمان اسحوره و لهرمان حماس در تحوّل الود دنار گناه مـیشـود لهرمانـان اسـحوره
الداياناند ك كمتر دنار گناه میشوند ولی لهرمانان حماس  ،شاه-پهلواناناند ك اكثرشـان
با گناه همراهند و اي لهرمان متعلق ب فرهنگ الاصـی نیسـ.؛ از گیـلگمـش بـی النهـري
گرفت تا هركول يونانی و لهرمانان ايرانی مثل گرشاسک ،جمشید ،رسـتم ،كیخسـرو و حتـی
نهرهها تاريخی مانند گشتاسک ،با ورود ب دنیا حماسی از اي ب ماي بركنار نماندهانـد
گناهکار لهرمان در فرهنگ هندوايرانی بیشتر ديده میشود (الوارزمی و ديگران:0944 ،
 )64-60از گناهــان بررســی شــده در طومارهــا نقــالی ،پیمــانشــکنی ،دروغ ،كشــت مــرد
مقدک ،ناسپاسی ،اتهام زدن و ناالرسند در مورد نیز ك از میان رفت اس ،.در فهرسـتی
از گناهــان بــزرگِ مــرگارزان در رســال مینــو الــرد ،فصــل ســیوپــنجم آمــدهاســ.
(حسینی )419-410 :0982،توب يا پَتِ ،.گناهان و اثرشـان را از بـی مـیبـرد و گناهکـار را
پس از مرگ از دوزخ میرهاند ،اما ب هیچوج از اجرا كیفرها تعريـف شـده بـرا هـر
گناه در دنیا جلوگیر نخواهدكرد بنابراي كسیك مرد مقدسـی را بکشـد ،مـرگارزان و
ب حکم شر اعدام می شود ،امـا روانـش بـر اثـر توبـ و كفـاره از مجـازات آالـرت رهـايی
میيابد (حسینی )416 :0982،در شاهنام و طومارها بعضی شاهان و پهلوانان بادافره اعمـال
الود را در همی دنیا میبینند ،اما ب مايـة گنـاه و بـادافراه آن ،در طومارهـا نقـالی بازتـاب
گستردهتر دارد در پی ب ماي ها گناه شاه-پهلوان را ك در روايات حماسی و نقـالی بـ
شاهان و پهلوانان نسب .داده شده ،بررسی میكنـیم و بـ پیامـدها نـاگوار و پـادافراه آنهـا
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میپردازيم و از آنجا ك روايات نقالی تح .تأثیر باورها و روايات عامیان بیان شدهاند ،در
اي مقال روايات گوناگون نیز در نظر گرفت شدهاس.
 -1-2آزمندی
آزمند نزد ايرانیان باستان بسـیار ناپسـند بـودهاسـ .آز در اوسـتا بـ صـورت آز بـ
كاررفت و از ريشة كوشیدن و تقش ورزيدن اس .كـ در فارسـی میانـ بـ معنـی زيـاده
جويی ،حر ،و شهوت ب كاررفت و نیز نام ديو اس .تباهکـار (دوسـتخواه)08 :0981 ،
در اندرزنامة بزرگمهر آمدهاسـ« :.از ايـ ننـد دروج كـدام سـتمکارتر؟ آز ناالرسـندتر و
بیچارهتر» (اندرزنامة بزرگمهر حکیم )84-41 :0911،و فردوسی گويد« :سو آز منگر كـ
او دشـم اســ /.دلـش بــردة جـان آهــرم اسـ( » .فردوســی )046/9 :0906 ،در شــاهنام
پادشاهان ايرانی و انیرانی ب اي گناه آلوده میشوند؛ مانند كیکاوک كـ ديـوان او را از راه
ب در میبرند ك راز آفتاب و ماه را دريابد و بـ جنـگ الـدا آسـمانهـا رود (فردوسـی،
)019-010/4 :0906
اي موضـو در فردوسـینامـ  ،كـ بیشـتر بـر پايـة روايـات شـفاهی و باورهـا عامیانـ
گردآور شده ،اي گون آمدهاس :.كاوک آرزو پـرواز بـ آسـمان داشـ .دسـتور داد
تختی ساالتند و نهـار بچـ عقـاب را بـا الورانـدن گوسـفند بـزرگ كردنـد و نهـار الشـة
گوسفند ب نهار گوشة تخ .بست  ،پـا عقـاب هـا را بـ نهـار كـنج پـايینی تخـ .بسـتند
عقابها ب هوا الوردن گوش .الیز برداشتند ،تخ .را باال بردند ،اما در مازنـدران السـت
شدند ،فرود آمدند و كاوک اسیر ارژنگديو شد (انجو  )00 /9 :0964،ب روايتـی ديـوان
او را گمراه كردند و توسط عقابها ب آسمان رف .و بر هوا [تیر] میانداال .الداونـد امـر
كرد ب آهويی ك تیر او بدان بخورد كاوک شاد شد ك تیـرش الحـا نشـدهاسـ .تـا آنکـ
عقابها سس .و سرازير شدند و در بیش نارون فرود آمدند (هفـ.لشـکر )081 :0900،در
اي روايات سرانجام كاوک و نگونگی سقوط او متفاوت بیان شدهاس ،.ولـی بـ هـررو ،
با دمدمة ديوان از راه راس .گمراه و از فرة ايزد دور میشود پـادافراه آن نیـز ايـ اسـ.
ك گرفتار ديوان شود و رستم او را برهاند ،اما در رواي .شاهنام گرفتار ديوان نمـیشـود و
نهلروز نیايش و توب میكند
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 -2-2دروغ و پیمانشکنی
راس .گويی و درس.پیمانی مهمتري مشخصـة آيـی مهـر (هینلـز )041-004 :0980،و
پیمانشکنی بزرگتري گناه بودهاس .راستی و وفا ب عهد از تعلیمات اساسـی زرتشـ.
و جزء االقق و رفتار مردم ايران باستان بودهاسـ .زرتشـ .مـذهک الـود را آيـی راسـتی
میالواند و از دروغ نهی مـیكنـد (گـاتهـا )000 :0900 ،و دروغگويـان ،پیمـانشـکنان و
بیدادگران بايد انتقام پس دهند؛ ازاي رو فرشتة فروغ و روشنايی  -مهر -پیمانشکنان را سزا
میدهد (يش.ها )294 /0 :0916 ،در آموزهها دينی و فرهنگ عام نیز مرتکـک دروغ و
پیمانشکنی سخ .نکوهش میشود :ك الاک اس .پیمانشک را كف (فردوسـی:0906 ،
 ،)400/8پیمان شک هرآين گردد شکست دل (بهمنیـار ) ،نـ نیکـو بـود شـاه پیمـانشـک
(فردوسی ،دهخدا) (ذوالفقار  )0802/4 ،669/0 :0988 ،از ديد شاهنام دروغگـو اعتبـار و
منزلتش را از دس .میدهد و فروغ ايزد از او دور میشـود و پیمـانشـک سـزاوار مـرگ
اس.
بر پاية مشهورتري روايات ،در ضمیر جمشید دروغ و پیمانشکنی مـأوا گزيـد (اوسـتا،
 ،)241/0 :0901اما در طومارها ب اي گناه و اشاره نشدهاس .در شاهنام  ،افراسیاب پس
از كشت اغريرث ،گناه جنگ را ب پدرش نسب .مـیدهـد و او را بـ الـاطر شکسـت پیمـان
صــلحش بــا كیقبــاد ،ســرزنش مــیكنــد (فردوســی )66/4 :0906 ،و نیــز پیروزشــاه بـ جــرم
سرپیچی از بهرام گور و ب بادافره ايـ پیمـانشـکنی در النـدق افتـاده ،جـانش را از دسـ.
میدهد« :نو بشکس .پیمان شاهان داد /نبود از جوانیش ي

روز شاد » (فردوسـی:0906 ،

)40 /8
نمونة نمايان اي گناه داستان صلح سیاوش با افراسیاب اس .ك كاوک برآشفت میشود
و میالواهد رستم را ب جنگ تورانیان بفرستد ،رستم میگويد :پیمانشـکنی الـوب نیسـ.
كاوک ،طوک را میفرستد سیاوش میگويد :مرا مرگ ب از اي اس .ك پیمانشکنی كنم
و سر از راستی بگردانم فرمان شاه از فرمان الدا تعالی بهتر نیس( .طومار نقّالی شـاهنام ،
244-248 :0940؛ فردوسـی )01-64 /9 :0906 ،در ايـ روايــ .بـادافره ايـ گنـاه حتــی از
بادافره نافرمانی از پادشاه ك با گناه سـرپیچی از يـزدان برابـر اسـ« .نـ فرمـان يـزدان نـ
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فرمان شاه» ،بس بزرگتر شمرده شده و سیاوش ،مرگ و اسارت را بر پیمانشـکنی برتـر
میدهد
 -3-2خودکامگی و پندناپذیری
الودكامگی و پندناپذير در شاهنام و طومارها نقالی بازتاب يافت اس .و مرتکـک آن
عقوبتی شديد میيابد :در شـاهنام زال كـاوک را از رفـت بـ مازنـدران و جنـگ بـا ديـوان
برحذر میدارد اما كاوک ك اهرم او را منحرف كردهاس .نمیپذيرد ،ب مازندران حملـ
میكند و گرفتار ديو سپید میشود (فردوسی )014-80 /4 :0906 ،در طومارها زال كـاوک
را از پیمانی ك منونهر ب وسیلة گرشاسک با ريم ديو ،پدر ديو سفید بسـت بـود ،آگـاه و از
ديو سفید برحذر میكند ،ولی كاوک راهی مازندران میشود مـادر ديـو سـفید بـ صـورت
عقابی كوهپیکر باال اردوگاه ايران میآيد ،كاوک و سرداران را با نیرو جادو میبنـدد و
الود ب شکل لک ابر سیاه درمیآيد و همة سربازان ايران را زير برف پنهان میكند و شاه
ايران را با سران سپاه در نقبی زير كوه زندانی میكند و با سحر بینايی نشمشان را میگیـرد
و بــ جگــر ديــو ســفید طلســمبنــد مــیكنــد (انجــو 01-09 /9 :0964 ،؛ طومــار نقــالی
شاهنام )294 :0940،
 -4-2تکبّر و خودخداانگاری
 -1-4-2جمشید :آنچ در شاهنام دربارة گناه جمشید آمده ،دالل .بر بد او نمیكند،
بلک نافرمانی او سببی اس .برا مرگ او ،تا ماية حیات شود وجود ضحاک نیز در اي
داستان ،بازتابی ديگر از ضرورت وجود و هجوم اهريم برا كشت نمونة نخستی انسان
اس .ب نظر میرسد گناه جمشید گناهی آيینی و دو تک شـدن او برابـر بـا تکثیـر نسـل
آدمی اس .اي انديش در اوستا ب صورت گسست فر از جمشید و پیوست آن بـ كالبـد
مرغ وارغ  ،فريدون و گرشاسپ آمدهاس( .اوستا240-241 :0901،؛ مـالمیر)00 ،0941 ،
طبق رواي .شاهنام و طومارها ،پس از منی ورزيدن و ناسپاسـی جمشـید ،فـرة ايـزد از او
دور میشود و ب كژ و نابخرد میگرايـد و الداونـد ضـحاک را بـر او مسـلط مـیكنـد
(فردوسی )24،29 /0 :0906 ،اما در بعضی طومارها جمشید ادعا الدايی میكند
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بنا بر روايتی عامیان در فردوسینام  ،نیرگی ضحاک بر ايران و جمشید ،بادافره ايـزد
برا گناه جمشید اس .ك ادعا الدايی میكند؛ الداوند ضحاک را مأمور میكند تا تاج
و تختش را بگیرد و با زجر و عذاب نابودش كند (انجو 08 /9 :0964 ،؛  )919 /4جمشـید
ب نی میگريزد ضحاک در صـحرا نـی بـ او مـیرسـد و بـا ارّه دو نـیمش مـیكنـد
(نايگلی )26 :0946 ،ب روايتی نون جمشید ادعا الدايی میكند و ديو شیحان گمـراهش
میكند ،هیئتش برمیگردد؛ زيبايیاش زايل مـیشـود ،رويـش ريـش مـیآيـد ،بزرگـان بـا
ديدنش دلسرد میشوند و فرّ شاهی را در نهادش نمیيابند سپاهیانش میگوينـد بخـ .از او
برگشت اس .و ب ضحاک میپیوندند (طومار نقّالی شـاهنام  )069،066 :0940 ،بـ روايتـی
جمشید الوابی میبیند ك هوم عابد در تعبیر آن میگويد :تو شرک ب الداونـد آوردها و
«انا ربّکم االعلی» گفت ا

آن مرغ فرشتة يزدان بود ،پادشاهی را از تو گرف .و بـ ديگـر

داد ع لريک كسـی آيـد و سـلحن .از تـو بسـتاند (زريـر  )094-091 /0 :0946 ،گرنـ
جزئیات روايات گون گون اس ،.ب هر رو حکايـ .از بـادافرهی بـس بـزرگ بـرا ايـ
گناه دارد
 -2-4-2کاوس :همانگون ك ب داستان آسماننـورد كـاوک اشـاره شـد ،ايـ گنـاه از
سويی ديگر نمود از الودالداانگار و تفرع اوس .كاوک بـا ادعـا الـدايی مـردم را
وادار ب سجده دربرابر الود میكند و تصمیم میگیرد بـ جنـگ الـدا آسـمانی بـرود بـا
هودجی ب آسمان پرواز میكند و در جنگلی میافتد رستم پیدايش میكند ،ولـی صـورت
شاه سیاه و دهانش كج شده و زبـانش بنـد آمـدهاسـ( .انجـو  )04/9 :0964 ،بـ روايتـی
كاوک بر پش .غولی مینشیند و در آسمان گـردش مـیكنـد ايـ پـرواز ننـان مغـرورش
میكند ك ادعا الدايی كرده ،میالواهد با الدا آسمانها بجنگـد غـول اوج مـیگیـرد
اما نون عمرش سر آمده ،بی زمی و آسمان میمیرد و سقوط میكند كاوک هم میمیـرد
و نمیتوانند جسدش را پیدا كنند (انجـو  )04-00 /9 :0964 ،بـ روايتـی كـاوک ادعـا
الدايی میكند و شیحان وادارش میكند ب جنگ الـدا آسـمانی بـرود بـا ننـد كـركس
وسیل ا درس .میكنند كركسها او را ب آسمان میبرند اما در مازندران سقوط میكنند
و كاوک گرفتار اكوانديو يا ارژنگديـو مـیشـود (انجـو 441-449 /4 :0964 ،؛ -64 /9
01؛ )00 /9
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در دينکرد نیز از رفت كاوک ب آسمان ب تفصیل سخ رفت اس.؛ ننانك كاوک بـرا
تسلط بر آسمان با سپاهی از ديوان و بدكاران الود را بر فراز البرزكوه میافکنـد و بـ جـايی
میرسد ك آالري حد میان ظلم .و نور اس .در اي هنگـام اورمـزد فـرّ كیـانی را از او
بازمیگیرد و كاوک فناپذير میشود (صفا )101-244 :0964 ،در ضربالمثلها نیز ب فر يا
پر كاوک اشاره كردهاند« :انگار پر كیکاوک اس( » .فرهنگ عوام)« ،كیکاوک شدهاس .و
رو بال كركس نشست » (تهرانی) (ذوالفقـار  )0200 /4 ،218 /0 :0988 ،مـرگ ،گرفتـار
شدن ب دس .ديوان ،فناپذير و از دس .دادن فرّ ايزد از جملـ بـادافراههـايی اسـ .كـ
برا اي گناه كاوک بیان شدهاس.
 -5-2کبر و غرور
در حکاياتی ك در پی الواهد آمد ،رستم ،زال و كاوک گاه ب گناه غرور آلوده مـیشـوند
و بايد بادافره مناسک آن را نیز ببینند و اي بادافره گاه بـرا توبـ و بازگشـ .اسـ .و گـاه
برا هدفی ديگر ،اما در شاهنام ب اي گناه رستم و زال اشاره نشدهاس.
 -1-5-2رستم :هومان عل .شکس .رستم از سهراب را غرور و میداند :رستم را غرور
در سر افتاده بود و بیس.سال از بزم الارج نشد و پرسـتش يـزدان نکـرد يـزدان او را الفّـ.
داد اكنون ت ب رياض .دادهاس .تا مگر گناهش بخشـیده شـود و بـر سـهراب غلبـ يابـد
(صدال.نژاد )928 :0902 ،ب گفتة سیمرغ ولتی رستم ديـو سـفید را كشـ ،.مغـرور شـد و
حمد يکتا ب جا نیاورد ،الداوند رستم يکدس .را بر او گماش .ك الون در جگـرش كنـد،
مگر توب كند تا رالش ب دس .آيد و بر دشم ظفر يابد (كلیات رستمنام  ،بیتا)098 :
 -2-5-2زال :بهمــ  ،نامــ ا بــ شــاهان جهــان مــینويســد كــ پــس از بخشــیدن زال،
فرزنــدانش علــم مخالفــ .برداشــتند از ايــ پــس الــون زال و اوالدش مبــاد اســ .زال
مــیالنــدد كـ آن روزگــار كـ بهمـ مــا را در لفــس كــرد ،گذشــ .ديگــر در زيــر ربــع
مســکون كســی را لــدرت نیرگ ـی بــر مــا نیســ .نــون زال مغــرور مــیشــود و از يــزدان
غافــل مــیمانــد ،تقــدير ننــان مــیشــود كـ مجــددا بـ دســ .آذربــرزي در لفــس افتـد و
تــازه ب ـ فکــر يــزدان مــیافتــد و ب ـ بــرزي مــیگويــد :تــو مــرا شکســ .نــداد  ،كبــر و
غـــــــــرورم مـــــــــرا شکســـــــــ( .صـــــــــدال.نـــــــــژاد)429 ،498 ،812 :0902 ،
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 -3-5-2کاااوس :همــانگونـ كـ در داســتان بـ آســمانرفــت كــاوک گذشــ ،.گنــاه او
غــرور دانســت شــدهاســ :.كــاوک از غــرور و الوشــی سرمســ .بــ آســمان مــینگــرد،
شمشــیر مــیكشــد تــا اگــر دربــانِ پادشــاه آســمان الواســ .مــانع شــود ،تنبــیهش كنــد و
لــدرتش را بــ الــدا آســمان نشــان دهــد او نشــم بــ الورشــید دوالتــ اســ .كــ
كركســان بــیرمــق رو ب ـ زمــی مــیآينــد كــاوک شمشــیرش را ب ـ لصــد كــركسهــا ب ـ
حركــ .درمــیآورد امــا بـ تســم هــا نــرمی اصــاب .مــیكنـد و صــندوق بــر بــام للعــة
ت ـ كــاب مــیافتــد كــاوک اســیر ت ـ كــاب شــاه مــیش ـود و هــرروز ي ـ

صــد تازيان ـ اش

مــیزننــد (صــدال.نــژاد )044-042 :0902 ،در طومــار ديگــر كــاوک مــیگويــد مــ
بــد كــردم ،بــاد غــرور مغــزم را انباشــ .و ب ـ تهمــت نوشــدارو نــدادم اگــر ســهراب زنــده
بــود ،او و تهمــت جــواب ايــ اهــريم زاده (جهــانگیر) را مــیدادنــد (صــدال.نــژاد،
)026 :0901
 -6-2بهتان بر بیگناه
در مشکی نام  ،برالقف رواي .شاهنام  ،اي گناه بزرگ كـ جـزو گناهـان مـرگارزان
اس ،.ب سام نسب .داده شده ك ب دلیل آن بادافره میبیند :سام با ديـدن زالِ مـو سـفید بـ
پريدال .تهم .میزند ك اي بچ از او نیسـ .و زال را در درّها مـیانـدازد مـیالواهـد
پريدال .را بکشد ،زنان زابل مانع میشوند پريدال .در الرابـ ا منـزل مـیكنـد سـام بـ
بادافره اي گناه بیمار میشود و بدنش كرم مـیزنـد گريـ و توبـ مـیكنـد تـا در الـواب
طهمورث ،جمشید ،بلیان و را میبیند بلیان كشیدها بر گوشش میزند ك نرا بهتـان بـر
پريدال .زد ؟ برو راضیاش ك و فرزندت را از منزل سیمرغ بیاور سام بـا ناالوشـی بـ
الراب میرود و الود را در لدم پريدال .میاندازد ك از بسـیار گريـ كـور شـدهاسـ .و
حقلی .میالواهد پريدال .دعا میكند ،سام ب میشود و ب دنبـال زال مـیرود (مشـکی
نام )44-84 :0986 ،
 -7-2رهاکردن نوزاد
رهاكردن نوزاد از گناهانی اس .ك بنا بر روايات شـفاهی و باورهـا عامیانـ  ،بـی بـادافراه
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نمیماند و پادافراه آن ب گون هايی متفاوت در روايات نقالی آمدهاس.
 -1-7-2سام :در شاهنام سام با ديدن نوزاد مو سپید او را بچة ديو و پر میالواند و از
الدا میالواهد اگر گناهی گران كردهاس .بر او ببخشايد و دستور میدهد كـودک را دور
و د ر جايگـاه سـیمرغ رهـايش كننـد ،امـا بــرالقف روايـ .طومارهـا ،بـ بـادافره آن بیمــار
نمیشود و سرانجام در الواب سوار هندو مژدة فرزندش را بدو میدهد سام بـ كوهسـار
میرود ،توب میكنـد و سـیمرغ فرزنـدش را مـیآورد (فردوسـی )021-098 /0 :0906،در
روايات نقالی ب كیفر راندن زال و كفران نعم .پروردگار ،هفـ.سـال بیمـار و يـا ديوانـ و
الراب نشی میشـود (هفـ.لشـکر022 :0900 ،؛ طومـار شـاهنام فردوسـی-428 /0 :0980 ،
411؛ انجو 68-66 /0 :0964 ،؛ زرير  )0426-0421 /4 :0946 ،و بدنش زالم شده ،كرم
میزند (مشکی نام  )44-40 :0986 ،تا اينک شفا می يابد ،توب میكنـد و سـیمرغ زال را بـ
او برمیگرداند (انجو 61-66 /0 :0964 ،؛ طومار نقالی شاهنام 964 :0940،؛ میركـاظمی،
)919-914 :0941
 -2-7-2شیراوژن :شیراوژن نیز درب در و آوارگیاش در بیابـان را كیفـر الداونـد مـی-
داند؛ زيرا زن و بچ اش را در مازندران ب امید الدا رها كـردهاسـ( .صـدال.نـژاد:0902 ،
)081
 -3-7-2همای :در شاهنام هما برا از دس .ندادن تخ .شاهی پنهانی پسـرش را بـ -
دنیا میآورد و وانمود میكند فرزندش مردهاسـ .كـودک را در صـندولی نهـاده ،بـ آب
فرات میاندازند (فردوسی ،)918-911 /6 :0906 ،اما هما بادافراهی برا اي گناه نمـی-
بیند
 -1-2برادرکشی
برادركشی كه الگويی اس .ك در اساطیر ايران بسامد بیشتر دارد و مهمتري انگیزة ايـ
گناه ،حسدبردن ي

برادر يا برادران شرير ب برادر ديگر اس( .جهاد )01 :0941 ،

 -1-1-2تور و سلم :برادران ايرج بر او حسـد مـیبرنـد و سـرش را مـیبرنـد (فردوسـی،
012/0 :0906؛ مشکی نام 41 :0986 ،؛ هف.لشکر90 :0900 ،؛ انجـو 21-22 /9 :0964 ،؛
نثر نقالی شاهنام  )91 :0942 ،منونهر آنها را میكشد و سرشـان را نـزد فريـدون مـیآورد
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(فردوسی044 ،042/0 :0906 ،؛ طومار نقالی شاهنام )491-494 :0940 ،
 -2-1-2افراسیاب :اغريرث سرداران ايرانی را میرهاند و افراسیاب ،شمشیر بـر گـردن
برادر الود میزند ك سرش ده گام دور میافتد (هف.لشکر )018 :0900،و يا بـا النجـر بـ
دو نیمش میكند (فردوسـی24/4 :0906 ،؛ انجـو 461 /0 :0964 ،؛ صـدال.نـژاد:0902 ،
412-419؛ مشکی نام  )099-094 :0986 ،زامیاديش ،.زمان گسست فرّ كیانی از افراسـیاب
را هنگام دنارشدن ب بدنامی ،رسوايی و برادركشی تعیی میكند (كوياجی-424 :0900 ،
)428
 -3-1-2کیخسرو :در داستان فرود در شاهنام  ،هرنند آشکارا با برادركشی مواج نیستیم
و كیخسرو از جاودانان و مقدسان آيی زرتش .ب شمار میآيد ،ولتی از وجود بـرادر آگـاه
میشود ،حس رلاب .در وجودش برانگیخت میشود و شايد برادر را رلیبـی در راه سـلحن.
میپندارد او طوک نابخرد را فرماندة لشکر میكند و از طرفی او را برحـذر مـیدارد كـ از
راه كقت برود؛ نراك راه ديگر ب بیابان میرسد و اي الود عاملی اس .ك ب ماجرا دام
میزند درنهاي .لجاج .طوک و سوءتفاهم فرود منجر ب مرگ او میشود؛ مرگی كـ بـ
دس .سپاه برادر رلم میالورد (جهاد  )19-14 :0941 ،روايـات نقـالی مربـوط بـ كشـت
شــدن فــرود مشاب شاهنام (فردوســی )62-10/2 :0906 ،و توک عامل اصلی درگیر در
للعة كقت اس ،.اما كشندة فرود ،بیژن (طومار نقّالی شاهنام 120 :0940،؛ انجـو :0964 ،
 ،041/9هف.لشکر )446 :0900،و ب روايتی ،توک اس( .صدال.نژاد)626-610 :0902 ،
 -4-1-2شغاد :شغاد ب سبک بیعنايتی رستم ب او كین اش را ب دل میگیرد و با نیرنگ او
را ب ناه میافکند ،ولـی رسـتم لبـل از مـرگ از بـرادر مـیالواهـد كمـانش را بـزه كنـد و
كنارش بگذارد و بدي گون برادر را ب درالـ .مـیدوزد و بـ بـادافره عملـش مـیرسـاند
(فردوسی999-991/6 :0906 ،؛ مشکی نام 418 :0986 ،؛ صدال.نژاد)041-089 :0902 ،
 -9-2فرزندکشی
گناه فرزندكشی در شاهنام و طومارها ب رستم ،گشتاسک و سام نسب .داده شده ،امـا در
شاهنام  -برالقف گناه پدركشی -ب بادافره فرزندكشی اشاره نشدهاس.
 -1-9-2رستم :رستم لهرمان ايزد اس .ك بـا تحـول الـود در حماسـ  ،فرزنـدش را بـ
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ننگال مرگ میسپارد و دنار گنـاه مـیشـود؛ زيـرا كشـت فرزنـد بـ منزلـة ادامـة زنـدگی
لهرمانی الود اوسـ .الحـا بـزرگ رسـتم كشـت فرزنـد بـا نـاجوانمرد و فريـک اسـ.
(فردوســی490/4 :0906 ،؛ طومــار نقــالی شــاهنام  ،200-201 :0940 ،هفــ.لشــکر:0900 ،
 ،042-049صدال.نژاد )949 :0902 ،ك در ي

رواي .نقالی ،ب بادافره آن گنـاه بچـ دار

نمیشود؛ در نشمة شاهابوالخیر پس از نیايش رستم ،سروشی نزد او آمده ،ندا مـیدهـد :تـو
فرزندت را بیگناه كُشتی الشم الداوند دامان .را گرفت اس .زمانیكـ در اثـر نیـايش تـو
باران ببارد ،رحم .الداوند تـو را دربرگرفتـ  ،صـاحک فرزنـد مـیشـو

(ريـاحیزمـی و

جبارهناصرو)024 :0941،
 -2-9-2گشتاسپ :كشت شدن اسفنديار ب ترفند گشتاسک ،با فرستادن او ب سو رسـتم از
همی گناهان اس .ك پدر در حق فرزند مرتکک میشـود (فردوسـی912-441/6 :0906 ،؛
انجو 409،401/0 :0964 ،؛ جبارهناصرو020 :0946 ،؛ صدال.نـژاد )022 :0902 ،و مـورد
نفري مادر اسفنديار والع میشود« :ز تو دور شد فرّه و بخرد  /بیابی تو بادافره ايزد  /پسر
را ب الون داد از بهر تخ /.ك م تخ .بیناد نشم .مـ بخـ( » .فردوسـی/6 :0906 ،
)906-901
 -3-9-2سام :سام با ديدن زال مو سفید ،میگويد اي بچ از او نیس .و میالواهـد او را
بکشد ،اما موفق نمیشود؛ طفل را در درة كوهی میاندازد اما بچ نمیمیرد و گري میكند
پايی میآيد ك بچ را بکشد ،او را نمیبیند باال كوه میرود میبیند هس ،.تـا هفـ.بـار
سام او را پیدا نمیكند و بازمیگردد ب بادافره آن بیمار مـیشـود و بـدنش كـرم مـیزنـد
(مشــکی نام ـ  )84-40 :0986 ،ب ـ روايتــی از فرهنــگ مــیالواهــد زال را بکشــد و پیــراه
الونینش را بیاورد فرهنگ پیراه را ب الون الرگوشی میآاليد و نوزاد را بر تختـ سـنگی
میگذارد (میركاظمی )910 :0941،ب روايتی سام ،زال را در دامنة كوهی ك النـة سـیمرغ
اس ،.ب رودالان میاندازد سیمرغ بچـ را از آب گرفتـ  ،مـیپـرورد (انجـو /0 :0964 ،
)01 ،60-66
 -11-2پدرکشی
 -1-11-2ضحاک :ضحاک پدرش را با كمـ

و وسوسـ ابلـیس مـیكشـد (فردوسـی،
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26-21 :0906؛ هف.لشـکر0 :0900 ،؛ زريـر  )048 :0946 ،و در نـاه مـیانـدازد (طومـار
نقالی شاهنام  ،)061 :0940 ،ب روايتی ضحاک ك عاشـق زن پـدرش اسـ ،.پـدرش را بـ
راهنمايی ابلیس میكشـد (انجـو  )914-910 /4 :0964 ،و بـا طـوطی ،زن پـدرش ازدواج
میكند (زرير  )091 :0946 ،و سرانجام ب وسیل فريدون ب بادافراه اعمـال الـود مـیرسـد
 -2-11-2پرویز و شیرویه :در شاهنام پرويز هنگام رفت بندو و گستهم ب عـزم كشـت
هرمز مانع آنها نمیشود و در لتل پدر با آنان همداستانی میكند (فردوسی،)24/4 :0906 ،
سرانجام سرنوش .او را ب كیفر میرساند؛ پسرش شیروي بـا كشـندگان پرويـز ،بـا سـکوت
الويش همداستانی میكند مهرهرمزدِ زش .و پلش .را ب سراغ پرويز میفرستند تا او را بـا
دشن از پـا درمـیآورد (فردوسـی )489-484/4 :0906 ،مـدتی كوتـاهی پـس از مـرگ
پرويز ،شیروي را نیز زهرمیدهنـد (فردوسـی )440 /4 :0906 ،و بـ روايـ .نظـامی پـس از
ششماه ،ب پادافراه پدركشی ب ديار ديگر میشتابد :پدركش پادشاهى را نشايد /وگر شايد
ب جز ششم نپايد (نظامی )009 :0908 ،ك اي بی .ضربالمثـل شـدهاسـ( .ذوالفقـار ،
)646/0 :0988
 -11-2کشتن شاه و شاهزاده
كشت شاه ب عنوان جانشی الدايان بر زمی و گاه شاهی ك الود ب الدايان تبديل شـده،
در حماس شگون نداشت اس .و عامقن آن ،ب بدتري وجهی از پـا درمـیآينـد؛ بـ ويـژه
اگر اي شاهان ايزدان گیاهی باشند :در حماسـ ملـی ايـران ،كشـندگان جمشـید ،سـیاوش،
اسفنديار و ايرج عالب .الوشی نداشتند زال ب فرامرز میگويـد :نحوسـ .الـون اسـفنديار
زابلیان را ب باد الواهد داد ،همچنان كـ الـون سـیاوش دودمـان افراسـیاب را و الـون ايـرج
دودمان سلم و تور و الون جمشید اسـاک سـلحن .ضـحاک را بـ بـاد داد (صـدال.نـژاد،
 )814 :0902اعتقاد ب اينک ريخت الون پادشاه شوم اس .و شومی آن گريبان كُشنده را
میگیرد ،در دارابنام ديده میشود :زيرک طـالینوک گفـ :.داراب پادشـاه اسـ ،.هـیچ
كس در الون ريخت پادشاهان لصد نکند و اگر ننـی كنـد ،شـومی آن در و آويـزد
(طرسوسی)096/0 :0916 ،
 -1-11-2ضحاک :ضحاک بیدادگر ،جمشید را با ارّه دوسر نهارپاره میكند (هف .لشکر،
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49 :0900؛ فردوسی )24/0 :0906 ،و الداوند بر ضحاک مرضی نازل میكند ك درمان نـدارد
دو كورک رو دوشهايش درمیآيد و طبیـک بـ كـورکهـا نیشـتر مـیزنـد ،دو مـار سـر از
پوس .ب در میكنند و سر ب سو گوشهايش میبرند مارها را میبُرنـد امـا فـورا بـ جايشـان
مارها ديگر میرويند (انجو  )46 /9 :0964 ،ضحاک آبتی پدر فريدون را نیـز مـیكشـد
(فردوسی )18 /0 :0906 ،و ب بادافره اعمالش در غار در دماوند ب بندش میكشند ،امـا كـوه
هم از لبول او ناراحـ .اسـ .و از بـاال كـوه آتـش زبانـ مـیكشـد (انجـو )49 /9 :0964 ،

 -2-11-2افراسیاب :افراسیاب دستور میدهد سر سیاوش را از بدن جدا كنند (فردوسـی،
019-014 /9 :0906؛ انجــو 461/4 :0964 ،؛ 094،099 /9؛ طومــار نقــالی شــاهنام :0940،
104؛ صدال.نژاد )140 :0902 ،و ب بادافره آن ،جقد سر افراسیاب را در همـان سـینی كـ
سیاوش را در میان آن سر بريده بود ،جدا میكند و ب روايتی السرو سر افراسیاب را میبُرد
(انجو  )060/9 ،418/4 :0964 ،در شاهنام كیخسرو پس از سرزنش افراسیاب مـیگويـد:
«ب كردار بد تیز بشتافتی /مکافات آن بد كنون يافتی /سر شهريار ربود ك تاج /بدو زار
گريان شد و تخ .عاج /كنون روز بادافره ايزد اس /.مکافات بد را ز يزدان بـد اسـ/.
ب شمشیر هند بزد گردنش /ب الاکاندر افکند نازکتـنش » (فردوسـی-902/1 :0906 ،
)901
افراسیاب گردن نوذر شهريار را میزند ،همچنی اغريـرث و بـ روايتـی كرشـیوز بـرادر
الود را میكشد (فردوسی24 ،91 /4 :0906 ،؛ مشکی نام )099-094 :0986 ،
 -3-11-2طوس :در شاهنام گناه طوک بیالرد  ،تیـز و تنـد اسـ .كـ غیرمسـتقیم
موجک فاجعة لتل فرود مـیشـود (فردوسـی )60/2 :0906 ،كیخسـرو پـس از الوارداشـ.
طوک حبسش میكند ،ولی از ريخت الونش ب سبک آنک از نژاد شاهان اسـ .مـیپرهیـزد
(فردوسی )40-41: 0906 ،ب روايتی ،طوک در حمل ب توران با فـرود مـیجنگـد و سـر از
تنش برمیدارد و للعة كقت را ب آتش میكشد السرو دسـتور مـیدهـد طـوک را گـردن
بزنند بهرام و فرزندان گودرز شفاع .میكنند تا الون طوک را بـر زمـی نريـزد السـرو از
گناهش میگذرد و حبسش میكند (صدال.نژاد)616 ،611 ،610،611 :0902 ،
 -4-11-2رستم :رستم ،با كشـت اسـفنديار شـاهزادة ايرانـی كـ فرزنـد مقـدک پادشـاه و
نمايندة آيی زردشـ .اسـ .و بـ دسـ .او متبـرک شـدهاسـ( .زراتشـ.نامـ 00 :0998 ،؛
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انجو 42 ،0 :0964 ،؛ فردوسی912/6 :0906 ،؛ آموزگار و تفضلی ،)060 :0901 ،بـ آيـی
مزديسنا اهان .میورزد؛ درحالیك زال و سـیمرغ او را از ريخـت الـون اسـفنديار برحـذر
داشت و گفت بودند هرك الون اسفنديار را بريـزد ،روزگـارش سـر مـیآيـد و در ايـ دنیـا
شوربختی و در آن دنیا رنج و سختی نصـیک اوسـ( .فردوسـی)440،448،914 /6 :0906 ،
رستم ب پادافره اي گناه اسیر ناه نابرادر میشود و با دسیسة شغاد ،در ب ناهی میافتـد
ك شاه كابل كندهاس( .فردوسی999-991/6 :0906 ،؛ مشکی نام  )418 :0986 ،همچنی
رستم دستور میدهد سرالة بیگناه را ب كی سیاوش سر ببرند (فردوسـی)081 /9 :0906 ،
 -5-11-2فرامرز :رستم ب فرامرز میگويد پادشاه نکشد ك روزگارش بد الواهد شد ،اما
فرامرز پادشاه مغرب را میكشد (طومار نقالی شاهنام  )814 :0940 ،و در حمل ب توران سر
پادشاه للعة سنجاب ،ورازاد را میبُرد (هف.لشـکر444-440 :0900 ،؛ فردوسـی/9 :0906 ،
 )006و ب بادافره شاهكشی ،زنده بر دار كشیده میشود (فردوسی)924/6 :0906 ،
 -12-2کشتن بیگناهان
كشت بیگناهان عالبتی شوم درپی دارد؛ زيرا «الون نمیالسبد» و انتقام كشت شدههـا گرفتـ
الواهدشد در امثال آمدهاس :.نکو گف .اي مثل پیر يگان  /ك مهـر و الـون نخسـبد در زمانـ
(عحّار )024 :0911 ،و در لصصاالنبیا و در داستان عیسی ( ) ب اي باور اشاره شده كـ الـون
بیگناه آرام نمیگیرد (ذوالفقار  )424 :0942 ،در شـاهنام بـ كشـتار بسـیار كـ رسـتم در
كی سیاوش در توران میكند اشاره میشود ك مهتران نزد او التماک میكننـد كـ  :نـو نیـره
شد بیگن الون مريز /مک ننگ گـردون گردنـده تیـز (فردوسـی)042-088 /9 :0906 ،

 -1-12-2فرامرز :فرامرز ب انتقام الون پدر ،مردم بیگناه كابل را مـیكشـد و شـهر را بـا
الاک يکسان میكند زال نفرينش میكند و الود در گوش ا  ،در مرگ صدها هزار زن و
مرد و كودک بیگناه منزو مـیشـود (انجـو  )090/0 :0964 ،ظلـم فرامـرز و افـراط در
الونخــواهی رســتم موجــک انقــراض و تبــاهی نســل گرشاســک و ويرانــی زابــل مــیشــود
(صدال.نژاد )049 :0902 ،فرامرز ب رواي .شاهنام و منابع تاريخی ،ب فرمان بهم كشت
میشود (فردوسی924/6 :0906 ،؛ مجملالتواريخ ،)269 :0989 ،ب روايتی نـزد پیـر عابـد
در غار سالها در فقر و عزل .ب سرمیبرد تا میمیرد (جبارهناصرو ،)66 :0946 ،ب روايتی
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در جنگ با بهم كشت میشود و نعشش را ب دار میآويزند (انجو )409 /4 :0964 ،
 -2-12-2بهمن :در طومارها حمل ها مکرر بهم ب زابل بـ انتقـام الـون اسـفنديار كـ
هف .يا نهاردهسال طول میكشد (انجو 094،099/0 :0964 ،؛  )409 /4و لتـلعـام مـردم
بیگناه و ويران كردن زابل ازجمل گناهان بهم اس( .انجـو  )096-092/0 :0964 ،و بـ
بادافراه آن ب كام اژدها میرود و نابود میشود؛ آذربرزي لـول مـیدهـد بـ بهمـ آسـیبی
نرساند از لضا گذار سپاهش ب كوهی میافتد ك اژدهايی در آن الن كردهاس .بـرزي از
بهم میالواهد با كشت اژدها ثاب .كند از نسل كیان اس .و سـوگند مـیالـورد يـار اش
كند بهم ناگزير راهی مکان اژدها میشود اژدها او را ب كـام مـیبـرد بـرزي بـا شمشـیر
گردن اژدها و سر بهم را میبرد و با اي كار هم ب لولش وفا مـیكنـد و هـم لاتـل پـدر و
نیاكانش را میكشد؛ ب ي

تیغ كردم دو دشم فنا /شـ از الـون بـاب ،اژدر از الـون شـاه

(انجـــو 020-026/0 :0964 ،؛ 408-400/4؛ صـــدال.نـــژاد410 :0902 ،؛ طومـــار نقـــالی
شاهنام  ،)410-416 :0940 ،اما در شاهنام بهم پس از آزادكردن زال بـ توصـی پشـوت ،
ب ايران بازمیگردد ،با دالترش هما ازدواج میكند و سپس بیمار میشـود و پادشـاهی را
ب همـا و فرزنـد كـ از او دارد مـی سـپارد و لبـل از بـ دنیـا آمـدن كـودک مـیمیـرد
(فردوسی)914-910/6 :0906 ،
زال بهمـ را بـ گنــاه شــهیدكردن پیــامبران الــدا زكريــا ( ) و يحیــی ( ) و عقدبســت
دالترش هما برا الود ،نکوهش میكند (طومار نقالی شـاهنام  )410 ،808 :0940 ،ايـ
رواي .فقط در ي

گزارش نقـالی ديگـر ،روايـ .مرشـد علـی ثنـاالوان آمـده كـ بهمـ

زكريا نبی را میكشد؛ زيرا با ازدواج بهم با دالترش مخالفـ .مـیكنـد (طومـار نقـالی
شاهنام  ،مقدم )010 :
 -13-2بیداد
بیداد صف .شهريارانی اس .ك از الـرد رو برتافتـ انـد و درنتیجـة بیـدادِ الـود ،تخـ.
پادشاهی را از دس .میدهند رفتار بد مردم نیز بازتاب كردار شاهان جامع اسـ .و گنـاه و
عقوب .آن نیز متوج همان بیدادگران :نو بیدادگر شد شبان با رم  /بـدو بـازگردد بـد هـا
هم (فردوسی )484 /0 :0906 ،در شاهنام يزدگرد بزهگر بیدادگر اسـ .كـ بـ بـادافره
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آن بیمار میشود و برا درمان ب نشمة سو میرود اسبی دريايی از نشم برمیآيـد ،شـاه
او را زي و لگام مینهد ،اما اسک جفت ا بر سین اش میزنـد و او را مـیكشـد (فردوسـی،
)482-461 /0 :0906
ضحاک ،بیدادگر اس .ك ب دستورش با لرع روز دو جـوان را سـر مـیبريدنـد و
مغزشان را ب الورد مارها میدادند (فردوسی14 /0 :0906 ،؛ انجو )46 /9 :0964 ،
نوذر شهريار نیز بیدادگر اس .ك برالقف رسمها پدر ،موبـدان و دانايـان را الـوار
میشمارد ،دلش فريفتة گوهر و آكندن گنج میشود ،بیداد میكند و فـرة ايـزد از او دور
مــیشــود (فردوســی8-6 /4 :0906 ،؛ طومــار نقــالی شــاهنام 986 :0940 ،؛ نــايگلی:0946 ،
 ،)020بارگاهش از پهلوانان تهی میشود و پشنگ ،افراسیاب را بـ ايـران مـیفرسـتد نـوذر
شکس .میالورد و كشت میشود (انجو 16-11 /9 :0964 ،؛ فردوسی)46،91 /4 :0906 ،
گرشاسک نیز پس از پیروز  ،والی سیستان را در ديگ مـیجوشـاند ،سیسـتان را ويـران
میكند و ب بادافراه بیداد ك در هندوستان میكند ،گرفتـار نبـرد بـا كـوه مغنـاطیس (نثـر
نقـالی شـاهنام  )001 ،000 ،80 :0942 ،يـا كـوه آهنربـا (انجـو  )64-61 /0 :0964 ،شــده،
كشت میشود
 -14-2بیحرمتی به تربت بزرگان
بیحرمتی ب ترب .بزرگان ،گناهی اس .ك در طومارها بهم مرتکک میشود و بادافراه
آن را میبیند :بهم میالواهد ترب .طهمورث را بشکافد و جنازهاش را آتـش بزنـد هنـوز
جنازه را بر آتش نگذاشت اند ك اسک سركشی كرده بهم را بر زمی مـیزنـد كـ كـتفش
میشکند شک بهم تمام پادشاهان ايـران را در الـواب مـیبینـد كـ آزارش مـیدهنـد و
سیاوش تازيان اش میزند تعبیر جاماسک اي اس .ك اگـر دسـ .از ظلـم برنـدارد ،روزش
ب آالر میرسد بهم اهمیتی نمیدهد ،ناگاه باد سهمناک میوزد و نیمـی از سـپاهش را
ب هقك .میرساند بهم هراسان ب ترب .آدم ( ) پناه میبرد و توب میكنـد (صـدال-.
نژاد)840 :0902 ،
بهم پس از كشت فرامرز و اسارت الاندان زال ،میالواهـد رودة دالوران را از دالمـ
بیرون كند و استخوانشان را بسوزاند در س فرسخی دالم  ،باد برمیالیزد ك سـنگهـا را
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برداشت بر رو آدم میزند بهمـ بـازمیگـردد ،روز بعـد نیـز ننـان مـیشـود در الـواب
گرشاسک را میبیند ك نیزه بر سین اش مینهد و میگويد :ا بدبخ !.توب ك تـو را نـ
نسب .ك لدم در دالمة م گذار ؟ (طومار نقالی شـاهنام  )882 ،884 :0940 ،بـ روايتـی
میالواهد سواره داالل دالمة گرشاسک شود ك باد و غبار پیـدا مـیشـود و مـركبش رم
كرده ،بر زمینش میزند و سر و رويش درهم شکست  ،مدهوش میشـود رسـتم را مـیبینـد
ك آزرده از دالم بیرون آمده با عمود نهصدم در میان سپاهش مـیافتـد ولتـی بـ هـوش
میآيد ،میبیند دههزار سپاهیاش كشت شدهانـد (هفـ.لشـکر )190 :0900 ،بـ روايتـی بـا
دستور حمل  ،در دالمة گرشاسک باز میشود گرشاسک ،سام ،نريمان ،رستم و حتی فرامرز
بیرون میآيند و ب سپاه ايران میزننـد بهمـ بیهـوش مـیشـود ،بعـد از بـ هـوش آمـدن از
سپاهش جز لفس اسیران اثر نمیبیند و در لفس زال را باز كرده ،با ندام .تقاضا میكنـد
ترتیبی بدهد تا آرامگـاه گرشاسـک و ديگـر پهلوانـان را زيـارت كنـد (انجـو /0 :0964 ،
)098-090
 -15-2عصیان بر قضای الهی
ناالرسند در مورد نیز ك از میان رفت اس ،.ازجمل گناهان بـزرگِ مـرگارزان در
رسالة مینو الرد اس( .حسینی )419 :0982 ،ولتی پاها تهمت را تیـغ كـوه مـیبُـرد و از
رفت بازمیماند و آزادمهر بیمار میشود ،تهمت ب درگاه الدا مینالد در الواب پیر ب او
میگويد :اي مشقات نتیجة عصیانی اس .ك بر مرگ فرزند كرد  ،درحالیك حکم لضـا
بود ك سهراب ب دس .تو پهلويش دريده شود توب ك

(صـدال.نـژاد)62-69 :0901 ،

-16-2کشتن گاو مقدس
گاو پرورشدهندة فريدون ،ب دسـتور ضـحاک پـارهپـاره و كشـت مـیشـود (فردوسـی،
14/0 :0906؛ هفــ.لشــکر46 :0900 ،؛ نــايگلی24 :0946 ،؛ طومــار نقــالی شــاهنام :0940 ،
040؛ مشکی نام  )02 :0986 ،در طومارها گوسالة آن گاو ،مركک شـاه-پهلـوان (فريـدون)
میشود (هف.لشکر94 :0900 ،؛ طومار نقالی شاهنام 411 :0940 ،؛ مشکی نام )06 :0986 ،
تا ضحاک را ب بادافره عملش برساند ،اما در شاهنام اسک فريدون «گلرنگ» اس.
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 -3نتیجهگیری
نتايج حاصل از اي پژوهش ب شرد زير اس:.
از مجمو گناهان بررسیشـده در طومارهـا نقـالی %64 ،آن ،بـا گنـاه و بـادافراه آن در
شاهنام  ،مشترک هستند با تفاوتها جزئی در روايات و نـو بـادافره؛  %04آن ،گناهـانی
هستند ك در شاهنام بادافرهی بـرا آنهـا در نظـر گرفتـ نشـده ،ماننـد رهـاكردن نـوزاد و
فرزندكشی ،اما در طومارها مفصق ب بادافره آن پرداالت انـد؛  %04آن ،گناهـانی هسـتند كـ
در شاهنام نیامده ،اما در طومارها بدان پرداالت اند و اي گناهان تح .تـأثیر تعـالیم دينـی و
باورها عامیان ب روايات نقالی راه يافت اند ،مانند :بهتان بر بـیگنـاه ،بـیحرمتـی بـ تربـ.
بزرگان ،عصیان بر لضا الهی
گناهان و پادافراه آن ،بیشـتر متـأثر از تعـالیم االقلـی ايرانیـان باسـتان ،آيـی زرتشـ .و
پیشازرتش( .آيی مهر) هسـتند كـ البتـ در متـون نقـالی تـأثیر تعـالیم اسـقمی و باورهـا
عامیان ا ك بر نقالیها تأثیر گذاشت اند نیز ديـده مـیشـود از آنجـا كـ میتـرا ايـزد مهـر و
محب .و پیمان بودهاس ،.پیمانشکنی نزد مهرپرستان باالتري گناه بودهاس .و تـأثیر آن در
شاهنام و متون نقالی ديده میشود همچنی دروغ ،كشت مرد مقدک ،ناسپاسی ،اتهـام زدن
و ناالرسند در مورد نیز ك از میـان رفتـ اسـ ،.جـزو گناهـان بـزرگِ مـرگارزان در
رسال مینو الرد اس.
در طومارها نقّالی و روايات شفاهی ،بیش از شاهنام بر پادافره گناهانی ماننـد تکبـر و
الودالداانگار  ،پیمانشکنی ،بیداد ،الودكامگی ،غرور ،رانـدن نـوزاد ،كشـت شـاه ،پـدر،
برادر ،فرزند و بیگناهان تاكید شده ك گناهانی مستوجک كیفرند ،هرنند روايـات دربـارة
نو پادافراه گوناگون اس .پهلوان پس از عمر طوالنی و نبردها شکس.ناپـذير مرتکـک
گناهی آشکار میشود ك نامیرايی نمادي او را منتفی میسازد و او را بـ مرگـی غیرطبیعـی
يا وضعیتی مشاب با مرگ دنار میكند ك بیشتر با نیرنگ ،گريبان پهلوان را میگیرد
از شاهان و پهلوانانی ك مرتکک گناه میشوند میتوان ب جمشید ،ضحاک ،سلم ،تـور،
افراسیاب ،نوذر ،كیکاوک ،كیخسرو ،طـوک ،گشتاسـک ،بهمـ  ،پرويـز ،شـیروي  ،يزدگـرد
بزهگر ،گرشاسک ،سام ،زال ،رستم ،فرامرز ،شغاد و شیراوژن اشاره كرد ك اكثرشان بادافره
مناسک اعمال الود را در همی دنیا میبینند
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 9اش  ،رهام و سراج ،شهی ( )0904آذرباد مهرسپندان چ  0تهران :فروهر
 2انجو شیراز  ،ابوالقاسم ( )0964فردوسینامه 9ج چ  9تهران :علمی
 1اندرزنامۀ بزرگمهر حکیم )0911( .ترجمة فرهاد آبادانی ،اصفهان :دانشگاه اصفهان
 6اوستا )0901( .گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه تهران :مرواريد
 0آموزگار ،ژال و تفضلی ،احمد ( )0901اسطوره زندگی زرتشت تهران :نشم
 8بهمنیار ،احمد ( )0980داستاننامۀ بهمنیاری تهران :دانشگاه تهران
 4پرهام ،بالر (« )0984مبانی و كاركردها شهريار در شاهنام و اهمی .آنها در سنجش الـرد
سیاسی در ايران» مندرج در تن پهلوان و روان خردمند ب كوشـش شـاهرخ مسـکوب ،چ 9
تهران :طرد نو صص 028-041
 01جبارهناصرو ،عظـیم ( )0946گردآوری و بررسی روایتهای حماسی نقالی منطقاه
کوهمره سرخی شیراز :تخ .جمشید
 00جهاد حسینی ،سیدامیر (« )0941بررسی نقشماي ها مشترک در اسحورهها برادركشی»
ادبیات عرفانی و اسحوره شناالتی ک 04ش  24صص 81-29
 04جهاد  ،سـیدامیر و جهانشـاهیافشـار ،علـی (« )0941بنیادهـا تمـدن اسـاطیر در شـاهنامة
فردوسی» ادبیات حماسی ک  9ش  1صص 48-00
 09حسینی ،حسی (« )0982درجات گناه ،تاوان و پَتِ .در دي زرتشـتی» هفـ .آسـمان ک 0
ش  48صص 449-080
 02الوارزمی ،حمیدرضا و صرفی ،محمدرضا و مدبر  ،محمود و شريفپور ،عناي.اهلل ()0944

«بررسی تحبیقی ب ماية گناه در زندگی لهرمانان اسحوره و حماس » ادبیات تحبیقی دانشگاه شـهید
باهنر كرمان ک  1ش  4صص 02-19
 01دوستخواه ،جلیل ( )0981حماسۀ ایران یادمانی از فراسوی هزارهها تهران :آگ
 06ذوالفقار  ،حس ( )0988فرهنگ بزرگ ضربالمثلهای فارسی 4ج تهـران :معـی
 00ذوالفقار  ،حس و شیر  ،علیاكبـر ( )0942باورهای عامیانۀ مردم ایران چ  6تهـران:
نشم

112

شماره49

نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

 08رياحیزمی  ،زهرا و جبارهناصرو ،عظیم (« )0941آمیزش اسحوره و حماس در روايتـی ديگـر
از بانوگشسک نام (از كوهمرة سرالی)» ادبپژوهی ش  08صص 001-021
 04زراتشتنامه )0998( .منسوب ب زردشـ .بهـرامپـژدو تصـحیح فردريـ

روزنبـرگ بـ -

كوشش محمد دبیرسیالی تهران :طهور
 41زرير اصفهانی ،عباک ( )0946شاهنامۀ نقاالن ويرايش جلیل دوستخواه تهران :لقنوک
 40سـاندرز ،ن ک ( )0984بهشات و دوزخ در اسااطیر باینالنهارین ترجمـ ابوالقاسـم
اسماعیلپور تهران :كاروان
 44شجر  ،رضا و جواد نوشآباد  ،حمیدرضا (« )0942بازتاب مفاهیم لرآنی پـاداش و كیفـر
اعمال در شاهنام » پژوهشها ادبی -لرآنی ک  9ش  0صص 018-090
 49صدال.نژاد ،جمشید ( )0901طومار کهن جهانگیرنامه تهران :نیما
 42صدال.نژاد ،جمشید ( )0902طومار کهن شاهنامه فردوسی تهران :دنیا كتاب
 41صفا ،ذبیح اهلل ( )0964حماسهسرایی در ایران چ  1تهران :امیركبیر
 46طرسوسی ،ابوطاهر ( )0916دارابنامه تصحیح ذبیحاللّ صفا 4ج تهران :نشر و ترجمة
كتاب
 40طومار شاهنامه فردوسی )0980( .ب كوشش مصحفی سعید و احمد هاشمی تهران:
الوشنگار
 48طومار نقّالی شاهنامه )0940( .ب كوشش سجاد آيدنلو تهران :نشم
 44عحّار نیشابور  ،محمّدب ابراهیم ( )0911خسرونامه تصحیح سهیلی الوانسار

تهران:

زوّار
 91فردوسی ،ابوالقاسم ( )0906شاهنامۀ فردوسی ب كوشش سعید حمیديان چ  2تهران:
لحره
 90کلیّات رستمنامه( .بیتا) ب كوشش محمد فرسايی چ  4تهران :مؤسس محبوعاتی حسینی
 94كوياجی ،جهانگیر كوروجی ( )0900پژوهشهایی در شاهنامه گزارش جلیل
دوستخواه چ 0نشر زندهرود
 99گاتها )0900( .ترجمة ابراهیم پورداود تهران :اساطیر
 92گريمال ،پیر ( )0980اسطورههای بابل و ایران باستان ترجم ايرج علیآباد
علمی و فرهنگی

تهـران:

بهار و تابستان 1411
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 91مالمیر ،تیمور (« )0941نقش اسحورها گناه نخستی در متون ادبـی» تفسـیر و تحلیـل متـون
زبان و ادبیات فارسی ش  91صص 44-00

 96مالمیر ،تیمور (« )0989پیوند لهرمان آرمانی با نمون ها نخستی انسان» دانشکدة ادبیات و
علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد ک  90ش  4صص 91-49
 .90مجمل التواریخ و القصص )0908( .تصحیح مل

الشعرا بهار بـ همـ .محمـد رمضـانی

تهران :كقلة الاور
 98مشکیننامه )0986( .حسی بابا مشکی ب كوشش ولیاهلل ترابی و داود فتحعلی بیگی تهـران:
نمايش
 94میركاظمی ،سیدحسی ( )0941من و رستم و گرز و افراسیاب گرگان :آژين
 21ناصرالسرو لباديانی ( )0982دیوان اشااار تصـحیح مجتبـی مینـو و مهـد محقـق چ6
تهران :دانشگاه تهران
 20نايگلی ،محمدشريف ( )0946طومار جامع نقّالی شاهنامه تصحیح فرزاد لـائمی مشـهد:
ب نشر ،آستان لدک رضو
 24نثر نقّالی شاهنامه )0942( .تصحیح رضا غفور

ناپ اول شیراز :سیوند

 29نظامی گنجو  ،الیاکب يوسف ( )0908خسرو و شیرین تصـحیح وحیـد دسـتگرد

چ4

تهران :لحره
 22واحددوس ،.مهـوش ( )0980نهادینههای اسااطیری در شااهنامه فردوسای تهـران:
سروش
 21هفتلشکر )0900( .ب كوشش مهران افشار و مهد مداينی تهران :پژوهشگاه علوم انسانی
و محالعات فرهنگی
 26هینلز ،جان ( )0980شناخت اساطیر ایران ترجمـ ژالـ آموزگـار و احمـد تفضـلی چ0
تهران :نشم
 20یشتها )0916( .گزارش ابراهیم پورداود ب كوشش بهرام فرهوشی تهران :دانشگاه تهران

