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Abstract:  
The Shahanshahnameh is the most famous historical epic of the Qajar 
period, which was written by Fath Ali Khan Saba Kashani in an imitation of 
Shahnameh. The final part of this poem is about the Iran-Russia war and the 
heroic efforts of Abbas Mirza. The report of war and the heroic description 
are the main themes of this epic, and the myths are crystallized in various 
ways. Myth, on the other hand, is inextricably linked to popular belief. The 
present study examines the following mythological and popular themes in 
the Shahanshahnameh: prediction through sleep, magic, Haft Khan, 
Royantani, divinity, Ferdowsi, Deceptive Cover, Izad Soroush. The main 
purpose of the study is to explain the function of myth and popular beliefs in 
Shahanshahnameh as the historical systems. Hence, it was revealed that the 
themes used in Shahanshahnameh were influenced by Shahnameh or created 
to mythologize history. Considering the reflection of these themes in 
Shahnameh, Saba's method of using them and, in fact, the quality of these 
themes in Shahanshahnameh were also examined to clarify whether Saba 
had resorted to repetition and mere imitation or had actually intervened in 
them. The findings showed that Saba has used these foundations to 
mythologize history because of its predominant pragmatic approach. He 
derives from Shahnameh, which is sometimes rooted in popular culture; but 
he also has developed some elements and reduced some others. This 
research has been done in a descriptive-analytical method and  was based on 
library studies. 
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Research background  

The subject of the present study has no background. The text of the 

Shahanshahnameh has not been completely edited and published, and the 

only excerpt, which is dedicated to the narrative of the Iran-Russia war, has 

been printed in India. Almost all researchers have access to the same 

publication, and their analysis about the Shahanshahnameh is based on this 

version. 

Research has been done on the Shahanshahnameh, as well as a report on 

the Iran-Russia War, which, of course, did not address any of the mythical 

foundations. Only Shams Langroudi (1375, p. 129) has pointed to Saba's 

futile attempt to mythologize. Of course, research has been done on the 

themes of myths and popular culture in epic works, the most important of 

which is the study done by Azizifar (2015), examining the mythical themes 

in Darabnameh of Tarsus. In her doctoral dissertation, Khosravi (2016) also 

examines the mythical themes in the national epic poems after the 

Shahanshahnameh. Jabbar Naser (1397) has also examined the public and 

mythological beliefs in a narrative of the story of Rostam and Esfandiar. 

Research has also examined the independent content of a mythical or 

popular theme. In his dissertation, Mirza Niknam (2001) investigated the 

prophecy in the Shahanshahnameh. Ghaedzadeh (2008) analyzed the 

prediction of Garshasbnameh in his dissertation. Gholampour and Poshtdar 

(2015) did a comparative study on the predictive functions of the great epics 

of the world (Shahnameh, Iliad, and Odyssey). In addition, in a book chapter, 

Sarami (2004) examines the dreams in the Shahnameh. 
Shahnameh is a historical poem; but the battle with Russia provided a 

good opportunity for Saba Kashani to strengthen his epic-heroic background. 
The most important factor in this regard is the application of the 
mythological themes. This is why Saba Kashani includes kings, heroes, and 
the mythical creatures such as Soroush and Ahriman as well as the dragon in 
Shahnameh and mentions amazing events such as magic, dream, prophecy, 
etc. which are all rooted in myth. 

The impact of Shahnameh and the attempt to depict the mythical image 
of the Iranian warriors have given the Shahanshahnameh, like other poems 
after Ferdowsi, an epic-mythical taste; however, this differs with 
Shahnameh. 
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In the history of epic literature, post-Ferdowsi's heroic poems are often 
based on written sources. The mythological themes can be found in their 
narratives, but because sometimes the source of the prose or possibly the 
payments and possessions of the composers of these works address the 
habituation more, it could be stated from the poetic point of view that the 
multiplicity and intensity of exaggerations, and the mythological elements in 
making heroic stories might make the narrations rather dull. A good example 
of this is Garshaspasnameh Asadi Tusi (Aidenloo, 2009, p. 52). 

Aims, questions, assumptions 
Myths are considered one of the basic elements of an epic, but their 
representation in the artificial epics requires further investigation. This is 
much imperative in a work such as Shahnameh, because it is a historical 
system, and what it narrates happened shortly before it was composed. 
However, several mythical themes have been used, the most notable of 
which are: sleep and prophecy, magic, weekly routine, deceptive coverage, 
and mythical creatures such as Soroush, and others. 
Notwithstanding, this study aims to answer the following question: Is there a 
mythological foundation in the Shahanshahnameh? 

Discussion 
Fath Ali Khan Saba was a key poet in the Qajar court, and as he tried to 
praise his admirers in the poems, she intended to depict the mythical image 
of the Iranian warriors, especially Abbas Mirza, in Shahanshahnameh. On 
the other hand, Saba is strongly influenced by Ferdowsi and some themes of 
Shahhanshahnameh are taken from Shahnameh. As a result, the themes and 
mythical foundations of the Shahanshahnameh are introduced, and the 
present study examines these themes accordingly. 

Conclusion 
The foundations of myth and popular culture are linked in two ways: first, 
myth is one of the origins of popular culture and belief. Another is that both 
are sometimes unreasonable and even exaggerated. The reflection of these 
themes in Shahanshahnameh is justified from several perspectives: first, the 
epic context of the work, which is dedicated to the narrative of the Iran-
Russia war. Fighting and confronting strangers is the main theme of the epic. 
Epic, on the other hand, is the most important manifestation of myth. 
Accordingly, the mythical foundations have found their way to the final part 

https://journals.modares.ac.ir/index.php?sid=11&slc_lang=en


Culture and Folk Literature                
E-ISSN: 2423-7000  

Vol. 8, No. 33  

 July, August & September 2020 

 

60 

 T. M .U. 

of the Shahnameh, which narrates the Iran-Russia war. Weekly captivating 
and engaging cover are the most important themes of the war-related myths. 
Another issue is Saba's praiseworthy approach and efforts to exaggerate. 
This approach has led the poet to draw a mythical image of his own heroes. 
This work of Saba can be labelled as the mythology of history, which is 
crystallized in the form of dream, magic, and prophecy through dreams. 
Importantly, its prophecy and magic are also linked to the exaggeration and 
magnanimity associated with popular culture, which is reflected in Saba's 
work as well. 

The final point is the impact of Shahnameh. Almost all epic poems after 
the Ferdowsi era are influenced by Shahnameh, and Shahanshahnameh is 
not an exception. All the mythical themes of Shahnameh are used in 
Shahanshahnameh; however, the processing and quality of all of these 
cannot be repeated and imitated. For example, Saba has used dream and 
prophecy as a starting point for his poem in the narrative of the Iran-Russia 
war. Soroush and Far were used with some semantic changes in a way that is 
more in line with Avesta's narrations than that of the Shahnameh. In contrast, 
what he has put forth about Haftkhan, Royantani, Magic, Letters, and 
Deceptive Cover is an incomplete and superficial imitation of Shahnameh. 

Saba has used mythological foundations to mythologize history because 
of his praiseworthy approach; but to do so, he has imitated Shahnameh. 
However, this has been done a bit differently. At the same time, some 
mythological foundations have found their way into the popular culture as 
well. 
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 ة فرهنگ و ادبیات عامهماهنامدو
 9311 مرداد و شهریور، 33، شمـارة 8 سال

 

 دورۀ در عامه فرهنگ حضور بازتاب و اساطیری  هایمایهبن

 قاجار منظوم حماسۀ
 (صبای کاشانی نامۀشهنشاه: موردی مطالعۀ)

 

  2 نامی صبرا ، 1هادی اهللروح
 

 (02/3/9311پذیرش: 02/8/9318: دریافت)

 چکیده
 را آن صبای کاشانی خانفتحعلی که است قاجار عهد تاریخی حماسۀ مشهورترین نامهشهنشاه

 و روس و ایران جنگ روایت به منظومه این پایانی بخش. است سروده شاهنامه از تقلید به
 تریناصلی پهلوانان دالوری شرح و جنگ گزارش. دارد اختصاص میرزاعباس هایدالوری
 سوی از. یابدمی تبلور آن در گوناگون هایشکل به نیز اساطیر و تاس حماسه این موضوع

 هایمایهبن این حاضر پژوهش. دارد عامه باورهای با ناگسستنی پیوندی اسطوره دیگر
 خان،هفت جادو، خواب، طریق از گوییپیش: کندمی مطالعه نامهشهنشاه در را عامه و اساطیری

 تبیین پژوهش حاضر، اصلی هدف. سروش و ایزد ریبنده،ف پوشش پوشی،نام فر، تنی،رویین
 رواین  از. است تاریخی ایمنظومه منزلۀبه نامهشهنشاه در عامه باورهای و اسطوره کارکرد

 منظوربه یا اندبوده شاهنامه از که متأثر نامهشهنشاه در کاررفتهبه هایمایهبن تا شودتالش می
 در مضامین این بازتاب به توجه با. اند، نشان داده شودمدهآ پدید تاریخ کردنِ ایاسطوره
 در مضامین این کیفیت درواقع و هاآن از گیریبهره در صبای کاشانی شیوة ،شاهنامه
 آورده روی صرف تقلید و تکرار به صبای کاشانی که شود روشن تا شد بررسی نیز نامهشهنشاه

 سبببه صبای کاشانی که دهدمی نشان هشاین پژو. است کرده تصرف و دخل هاآن در یا

                                                                                                                   
 .(مسئول نویسندة) ایران تهران، تهران، دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار 9. 

  rhadi@ut.ac.ir 
 .ایران تهران،. تهران دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان دکتری دانشجوی 0.
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 اصل او. است برده کاربه تاریخ کردنِ ایاسطوره برای را هامایهبن این مدحی، رویکرد غلبۀ
 توسعه را برخی ولی دارند؛ ریشه عامه فرهنگ در گاه که برگرفته شاهنامه از را هامایهبن

 مبنای بر و توصیفی ـ تحلیلی شیوة به پژوهش این. است داده تقلیل را دیگر برخی و بخشیده
 شمارة نسخۀ) نامهشهنشاه نویسدست از منظور بدین. است شده انجام ایکتابخانه مطالعات

 کهن نسخ بین در نویسدست ترینکامل که شده استفاده( ق9032 کتابت مجلس، کتابخانۀ 782
 .آیدمی شماربه اثر این

 
 باورهای ای،اسطوره هایمایهبن اسطوره، تاریخی، ۀحماس ،نامهشهنشاههای کلیدی: واژه

 .خواب خان،هفت عامه،

 مقدمه. 1
 اسطوره بطن از برآمده را حماسه گاه کهچنان دارند؛ استوار پیوندی حماسه و اسطوره
 .انددانسته

 آن و زایدمی را حماسه که ماندمی پرورنده مامی به اسطوره و است اسطوره زاییدة حماسه
 اسطوره دل از جز بنیادین و راستین حماسۀ. باالندمی و پروردمی خویش دامان در را

 کهن تاریخ دارای که آیدمی پدید مردمانی ادب و فرهنگ در تنها حماسه. آمد تواندبرنمی
 (. 983: 9388 کزازی،) انددیرینه ایاسطوره و

 دهندةتشکیل ناصرع از یکی اسطوره که گفت باید حماسه و اسطوره پیوند تبیین در
 اسطوره تجلی و حفظ برای شکل و ساخت ترینمهم حماسه مقابل، در و است حماسه

 (.07: الف9388 آیدنلو،) آیدمی شماربه
 نبرد ایران، ملی حماسۀ شالودة که دارد آن از حکایت شاهنامه روایتکالن در تأمل
. آیدمی شماربه آن تبلور چشمگیرترین توران و ایران ستیز که است شر و خیر اساطیری

 به ایاسطوره پرشمار هایشخصیت و عناصر و مضامین و هامایهبن این، از گذشته
 اسطوره پیوند کنندةتبیین هااین همۀ که یافته بازتاب شاهنامه در 9گوناگون هایصورت

 از پس هایحماسه به ایاسطوره هایمایه آنکه توجه درخور نکتۀ. است حماسه و
. دارد عامه فرهنگ با عمیق پیوندی اسطوره دیگر، سوی از .است یافته راه نیز امهشاهن
: است شده اشاره آن اعتقادی و آیینی منشأ به اسطوره ماهیت تبیین در کهچنان

 که فراسویی صورتبه است طبیعی ایپدیده یا نهاد عقیده، عمل، شرح[ اسطوره]»
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 دینی عقاید و هاآیین با و شده گرفته اهروایت و هاسنت از آن از بخشی کمدست
 (. 3: 9383 آموزگار،) «دارد ناگسستنی پیوندی

 به که است هاییمنظومه ترینمهم و ترینشدهشناخته از صبای کاشانی نامۀشهنشاه
 و دارد تاریخی موضوعی نامهشهنشاه. است شده سروده فردوسی شاهنامۀ از پیروی

. است پرداخته او فتوحات و قاجار شاهفتحعلی عهد ایعوق شرح به آن در صبای کاشانی
 نام با که هاییمنظومه دیگر همچون و رودمی شماربه مصنوع حماسۀ منظومه این

 بخش ویژهبه است، فردوسی شاهنامۀ از متأثر شوند،می شناخته دینی و تاریخی حماسۀ
 صبای کاشانی. دارد اختصاص روس و ایران نبرد نخست دورة روایت به که آن پایانی
 هرچه را نامهشهنشاه است تا داده قرار دستاویزی را بیگانگان با ایرانیان ستیز و تقابل
 پرشماری تعابیر و ترکیبات و واژگان که ایگونهبه کند؛ نزدیک شاهنامه روایت به بیشتر

 و مضامین برخی این، بر افزون. است شاهنامه از برگرفته که یافت توانمی آن در
 .است شده منعکس آن در نیز شاهنامه در موجود هایمایهبن

 کاربرد و است ضروری امری طبیعی و راستین هایحماسه در اساطیر حضور
 نیازمند مصنوع هایحماسه در آن بازتاب ولی دانند؛می حماسه ذاتی ویژگی را اسطوره

 دوچندان ضرورتی نامهشهنشاه همچون اثری در امر این. است بیشتر بررسی و تبیین
 از پیش کوتاهی زمان در کند،می روایت آنچه و است تاریخی ایمنظومه زیرا دارد؛

 از که رفته کاربه آن در متعددی اساطیری هایمایه این، وجود با. است داده رخ سرایش
 خان،هفت جادو، گویی،پیش و خواب: کرد اشاره موارد این به باید هاآن چشمگیرترین

 .غیره و سروش نظیر اساطیری موجودات حضور فریبنده، پوشش نی،ترویین
 هایمایهبن کاربرد آیا: دارد درپی را قبیل این از هاییپرسش ها،مایهبن این در تأمل
صبای  اینکه یا است؟ تاریخ کردن ایاسطوره جهت در تالش نامهشهنشاه در اساطیری

 منظومۀ در را اساطیری هایمایهبن ،نامهشاه از پیروی به و فردوسی تأثیر تحت کاشانی
 گیریشکل اصلی انگیزة ها،پرسش این برای درخور پاسخی یافتن است؟ گنجانده خود

 یک منزلۀبه نامهشهنشاه در اسطوره بازتاب تبیین آن، هدف و است حاضر پژوهش
 موضوع بررسی برای که است گفتنی. است تاریخی موضوع با مصنوع حماسی منظومۀ
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 روس و ایران جنگ روایت به که کرد خواهیم مطالعه را نامهشهنشاه پایانی بخش نهات
 .دارد اختصاص

 شده انجام ایکتابخانه مطالعات برمبنای و تحلیلی ـ توصیفی شیوة به پژوهش این
 ایمکرده ذکر را نامهشهنشاه ایاسطوره مضامین و هامایهبن موضوع، بررسی برای. است

 782 شمارة نسخۀ از منظور بدین. ایمپرداخته هاآن یک به یک یلتحل به سپس و
 بین در نویسدست ترینکامل که ایمبرده بهره( ق9032 از قبل کتابت) مجلس کتابخانۀ

 .آیدمی شماربه نامهشهنشاه کهن نسخ

 پژوهش پیشینۀ. 2
 املک صورتبه نامهشهنشاه متن. است پیشینه هرگونه فاقد حاضر پژوهش موضوع
 روس و ایران جنگ روایت به که آن از ایگزیده تنها و است نشده چاپ و تصحیح

 همین به نیز پژوهشگران همۀ تقریباً. است شده سنگی چاپ هند در دارد، اختصاص
 این بر مبتنی نامهشهنشاه دربارة ایشان هایداوری و آراء و اندداشته دسترسی چاپ
 .است گزیده
 صورت هاییپژوهش آن در روس و ایران جنگ گزارش نیز و نامهشهنشاه باب در
 شمس تنها. اندنپرداخته آن در ایاسطوره هایمایهبن به یکهیچ البته که است گرفته

 کرده اشاره سازیاسطوره برای صبای کاشانی بیهودة تالش به( 901: 9327) لنگرودی
 هاییپژوهش حماسی آثار در عامه فرهنگ و ایاسطوره هایمایهبن دربارة البته. است
 که است( 9311) فرعزیزی امیرعباس مقالۀ هاآن ترینمهم که است شده انجام

 خسروی سوگل. است کرده بررسی را طرسوسی نامۀداراب در اساطیری هایمایهبن
 منظوم ملی هایحماسه در ایاسطوره مضامین بررسی به دکتری رسالۀ در نیز( 9317)

 اساطیری و عامه باورهای نیز( 9312) ناصرو جباره عظیم. است پرداخته شاهنامه از پس
 . است کرده بررسی اسفندیار و رستم داستان از نقالی روایتی در را

 ازجمله اند؛پرداخته عامه یا ایاسطوره مضمون یک مستقل بررسی به هم تحقیقاتی
 میرزا حسین. تاس شده انجام حماسی آثار در گوییپیش باب در که هاییپژوهش

 محمدنور. است کرده بررسی را شاهنامه در گوییپیش خود نامۀپایان در( 9382) نیکنام
. است پرداخته نامهگرشاسب در گوییپیش به خود نامۀپایان در نیز( 9382) قائدزاده



 و همکار هادی اهللروح _______________________ عامه فرهنگ حضور بازتاب و اساطیری  هایمایهبن

26 

 تطبیقی بررسی به ایمقاله در هم( 9311) دارپشت محمدعلی و پورغالم سکینه
( ادیسهو  ،ایلیاد ،شاهنامه) جهان بزرگ هایحماسه در گوییپیش کارکردهای

 رنج تا گل رنگ از کتاب از بخشی در نیز( 9383) سرامی ها،این بر افزون. اندپرداخته
 .است پرداخته شاهنامه در رؤیا و خواب بررسی به ،خار

 اسطوره. 6
 تعریف که است مفاهیمی جزو و است بررسی قابل گوناگون اندازهایچشم از اسطوره

 :گفت توانمی این، وجود با. نمایدمی دشوار آن
 آن ضمن که سنتی است داستانی. است بازگویی و حکایات از نوعی اساساً اسطوره
 و الفاظ یاری به آن بر ناظر روابط و برون جهان از انسان گروهی ذهنی تصاویر
 و قوم مشترک هایپنداشت اسطوره دیگر، عبارت به. است شده نمودار کلمات

 بیگانه و خویش ،(انسان) مرد گیتی، و هستی دربارة معین دورانی در است جماعتی
 اسطوره نهایی، تحلیل در. است شده بازگو داستان شکل به که انفس و آفاق و

 هاآرایه این پرداختن از ذهن هدف. زبان قالب در ذهنی آرایش از است تبلوری
 .(81: 9329 سرکاراتی،) است یرسانپیام و خبر ایگونه نهایتاً

 در هاآن تفاوت و دارد حماسه با را آمیختگی چشمگیرترین و بیشترین اسطوره
 تنها. نیست آن جوهر و سرشت در اسطوره، از حماسه جدایی. »بنیان در نه است کاربرد

 است یافته را آن بخت اسطوره، هایمایه و بنیادها دیگر از بیش حماسه که است این در
(. 983: 9388 کزازی،) «کند دربر شعر از ایجامه و بکشد هنر جاودانۀ قلمرو به راه که
 العادةخارق اعمال و دالوری و جنگاوری چون مضامینی جهان، حماسی آثار بیشتر در

 و خدایان با قهرمانان وگویگفت و ارتباط عینی، و متافیزیکی نیروهای حضور پهلوانان،
 آنان، با قهرمانان نبرد و دیوان و غوالن اساطیری، حیوانات ورحض ماوراءالطبیعه، عوامل
 اساطیری هایقصه و روایات از عموماً که شودمی دیده... و  جادوگری و گوییپیش
 .اندشده هاحماسه وارد
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 نامهشهنشاه. 6
 را آن صبای کاشانی خانفتحعلی که است نامهشهنشاه قاجار عهد تاریخی حماسۀ مشهورترین

 و ایران هایجنگ شرح و شاهفتحعلی عهد تاریخ در و متقارب بحر در شاهنامه از تقلید هب
 سرودن برای سال چهار تا سه بین که پیداست صبای کاشانی گفتۀ از. است سروده روس

 :است کرده صرف وقت نامهشهنشاه
 چـار سـه  سـالی  بـه  هـا داسـتان  ایـن  من

 

ــرودم  ــه سـ ــام بـ ــان نـ ــهریار جهـ  شـ
 جج

 (a 131 ق:9032کاشانی، صبای ) 
 شاه به انتساب را آن گذارینام دلیل و سروده بیت هزار چهل در را خویش اثر او

 :است خوانده
ــل آن در ــزارچ ــای از ه ــاب گهره  ن
 

ــابش ز  ــواژه تـــ ــاب زنِگـــ  آفتـــ
ــه  ــام ب ــت انجــام چــو شهنشــه ن  یاف

 
 یافـــت نـــام آن از «نامـــهشهنشـــاه» 

 (b 131 همان:)    

 :است کرده دریافت صله طال مثقال یک بیت، هر سرودن برای و
ــه ــر ب ــعر ه ــالی ش ــاب زرّ از مثق  ن

 

ــاند  ــان آن برافشــ ــاب زرفشــ  آفتــ
 

 (b 131 همان:)   

 ،(ع)علی امام منقبت ،(ص)پیامبر نعت: هاستاین دیباچه از پس نامهشهنشاه عناوین
 سلطنت سی،فردو کالم با را خویش گفتار صبا مقایسۀ کتاب، نظم برای شاه از استمداد

 ترتیب به شاهفتحعلی عهد تاریخ به متن ادامۀ. شاهفتحعلی گذاریتاج آقامحمدخان،
 تعرض به هشتم سال وقایع ذیل صبای کاشانی. دارد اختصاص او سلطنت هایسال

 آغاز روس و ایران جنگ روایت که اینجاست از و کندمی اشاره گنجه به هاروس
 .شودمی

 بررسی و بحث. 6
صبای  برای مناسبی محمل روس با نبرد ولی تاریخی؛ است ایمنظومه نامههشهنشا
 ترینمهم. کند تقویت را خود سرودة حماسی ـ پهلوانی زمینۀ تا آورده فراهم کاشانی
. است ایاسطوره هایمایهبن و مضامین کاربرد کند، کمک امر این به تواندمی که عاملی

 ازجمله ایاسطوره موجودات و پهلوانان و شاهان ایپ صبای کاشانی که رو استاین  از
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 نظیر انگیزشگفت وقایعی از و گشایدمی نامهشهنشاه به را اژدها و اهریمن و سروش
 اساطیر در که گویدمی سخن غیره و گوییپیش و خواب تنی،رویین خان،هفت جادو،
 .دارند ریشه

 آورانجنگ از ایاسطوره سیمایی ترسیم جهت در تالش و شاهنامه از اثرپذیری
  رنگ فردوسی از پس هایمنظومه دیگر همچون نامهشهنشاه به ایرانی،

 رنگ شاهنامه با مقایسه در جنبه این که هرچند است؛ بخشیده حماسی ـ اساطیری
 .بازدمی

 منابع پایۀ بر اغلب فردوسی از پس پهلوانی هایمنظومه حماسی، ادب تاریخ در
 دیده هاآن روایات جایجای در اساطیری هایمایه و نداآمده فراهم مکتوب

 تصرفات و هاپرداخت احتماالً یا منثور مأخذ در گاهی چون ولی شود؛می
 شدت و کثرت شعری، نظر از و عادات خوارق به بیشتر آثار، این سرایندگان

 پهلوانی، هایداستان ساخت در موجود اساطیری هایمایهبن شده، توجه هااغراق
. است شده ظهورترکم مبالغات و عجایب این انگیزمالل گاه تکرار پرتو در

: الف9388 آیدنلو،) است توسی اسدی نامۀگرشاسپ دعوی، این گواه ترینمعروف
70.) 

 در که گونههمان و است قاجار دربار الشعرایملک صبای کاشانی خانفتحعلی
 تا است آن بر نیز نامهشهنشاه در برکشد، را خود ممدوحان کوشدمی مدحی قصاید

 دیگر، سوی از. کند ترسیم میرزاعباس ویژهبه ایرانی آورانرزم از ایاسطوره سیمایی
 برگرفته نامهشهنشاه مضامین از شماری و است فردوسی از متأثر سخت صبای کاشانی

 نامهنشاهشه به ایاسطوره هایمایهبن و مضامین عامل، دو این اثر در. است شاهنامه از
 .پردازدمی نامهشهنشاه در هامایهبن این بررسی به حاضر پژوهش که است یافته راه

 خواب طریق از گوییپیش. 6-1
 یافته، بازتاب نیز جهان هایحماسه ترینبزرگ در که اساطیری هایمایهبن ترینمهم از

 برخی که یابدیم تحقق گوناگون هایشکل به امر این. است آینده دربارة گوییپیش
 رساندن پیغام نظیر برخی و اندخودآگاهی از برآمده شمردن ستاره و زدن فال همچون
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 نمود نامهشهنشاه در آنچه میان، این از. ناخودآگاه محصول رؤیا و خواب یا سروش
 . رؤیاست و خواب دارد

 از بسیاری. است غیب عالم و شهود عالم میان برزخی اساطیری پندار در رؤیا
 خواب در یابند وقوع بیداری عالم در آنکه از پیش حماسی هایداستان رویدادهای

 آنکه از پیش همیشه حماسه اصلی حوادث که گفت توانیممی تقریباً. نمایندمی رخ
 (.771: 9383 سرامی،) آیندمی قهرمانان خواب به شوند واقع

 برخی کهچنان ؛است یافته راه نیز مردم فرهنگ به خواب گویانۀپیش کارکرد
 گوییپیش نیز باورها منشأ بررسی در 0.شوندمی تعبیر آینده در رخدادهایی به هاخواب
 از(. 98: 9311 ذوالفقاری،) اندکرده معرفی باورها هایخاستگاه از یکی را آینده
 شماربه حجت گاه عوام نزد که کرد اشاره خواب به باید گوییپیش مرسوم هایشیوه

 . آیدمی
 شاه. شودمی آغاز شاهفتحعلی خواب با روس و ایران جنگ روایت نامهشهنشاه رد

 جنگ به را شیری او و ربایدمی قوچی گوسفندان گلۀ از گرگی که بیندمی خواب در
 :فرستدمی گرگ

 پرنــــد خوابگــــاه در خفتــــه شــــبی
 ج

 … 
 

 
 

 (b 302 ق:9032صبای کاشانی، )      

 که بیندمی را جغدی گلگشت، هنگام و افتدمی باغ به رمرغزا از او گذار بالفاصله و
 جغد و دهدمی پرواز دارد دست بر که را بازی باراین شاه. شودمی ورحمله پرندگان به
 :کشدمی را

 مرغـــزار آن کـــز دیگـــر دیـــد چنـــان
 

 … 

 
 

 (b 302 همان:) 

 رقم روس با جنگ روایت شروع برای ایشاعرانه سرآغاز که را شاهفتحعلی خواب
 ابزار را خواب آنکه نخست: کرد تبیین و توجیه توانمی شکل دو به است، زده

 رخدادهای از پرده و کندمی گزارش وقوع از پیش را ایواقعه که بدانیم بخشیآگاهی
 به روس تعرض با سادگی به پرندگان به جغد و گله به گرگ حملۀ. گشایدمی آینده
 خواب از که صبحگاهان و است اطالعبی آن از شاه که مریا یعنی. یابدمی انطباق قفقاز
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 از و رسندسرمی دادخواهی برای دست در اینامه با قفقاز اهالی از گروهی خیزدبرمی
 را میرزاعباس نیز او. طلبندمی یاری به را شاه و نالندمی گنجه و تفلیس به روس تعرض

 .کندمی روانه با روس نبرد به
 هر» زیرا است؛ چاره راه نمایانگر که بدانیم پیامی دربردارندة را خواب اینکه دوم

 پیشنهاد را حلیراه پیام و کندمی منتقل هشیار سمتبه ناهشیار سطح از را پیامی رؤیا
(. 971: 9380 وایس،) «شودمی ارائه یافتهشکل تغییر یا نامفهوم شکلی به پیام. کندمی

 با که میرزاستعباس شدن رهسپار شود، شناخته حلراه تواندمی خواب این در آنچه
 و پیام حاوی آنکه از پیش شاه خواب این، وجود با. است شده بیان شاهباز و شیر رمز
 تاریخی موضوعی صبای کاشانی. دهدمی خبر آینده در ایحادثه وقوع از باشد، حلراه
 و خواب از سازد، ترپررنگ را آن شاعرانۀ و ادبی صبغۀ آنکه برای و کندمی روایت را

 .دارد اساطیری رنگ خود که گیردمی بهره رؤیا
 و یابدنمی نیازی گزارانخواب حضور به ولی است؛ رمزی خواب این هرچند

 نامهشهنشاه در دیگری رمزآمیز خواب ولی شود؛می تعبیر دادخواهان حضور با بالفاصله
 آغازین در ایرانیان شکست از پس. شودمی تعبیر گزارخواب توسط که شده گزارش
 بلند سروی سر بر درخشان ماهی که بیندمی خواب در میرزاعباس جنگ، روزهای

 ابر و برق و تابدمی آن بر آفتاب. است نیزه و شمشیر سرو برگ و شاخ. شودمی ظاهر
 و ایستاده اژدهایی هریک بر که وجود دارد هاییکوه نیز روپیشِ در. دارد قرار آن باالی

 را گرازان و تابید ماه ناگهان. است گراز از پر نیز دشت. کشدمی پَر زنبور دهانشان از
 و گویدمی اعظم صدر شفیع میرزا به را خود خواب ماجرای میرزاعباس. کرد مار و تار
 :کندمی تعبیر را السلطنهنایب خواب او

ــاه همــان ــان م ــروزان شــد ک  ســرو ز ف
 

 … 
 

 
 

 (b 333 ق:9032صبای کاشانی، ) 
 

 رمزهای که تفاوت این با است، گوییپیش بر مبتنی قبلی نمونۀ همانند خواب این
 به شاه لشکر آمدن نیز آن کلی تعبیر. دارد تعبیر به نیاز و رفته کاربه آن در تریپیچیده

 و نویسدمی شاهفتحعلی به شکست گزارش حاوی مکتوبی او. میرزاستعباس یاری
 گزارش از پس(. 902/ 9: 9312 سپهر،) کندمی اعزام ککم برای لشکری هم شاه



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _______________________ 9311مرداد و شهریور  ،33ارة ، شمـ8 سال  

67 

 بالفاصله است، شاه رساندن یاری باب در گوییپیش بر مبتنی که میرزاعباس خواب
 خود عموی میرزا، عباس پدر شاه،فتحعلی باراین که شودمی روایت دیگری خواب

 :بیندمی خواب به را قاجار آقامحمدخان
 بیـــــداربخت دارای خفتـــــه شـــــبی

 ج

 ... 

 
 

 (b 333 ق:9032صبای کاشانی، ) 
 

 :کندمی ابالغ او به را شاهفتحعلی بر (ص)پیامبر آفرین و درود نخست آقامحمدخان
ــان ــاک همــ ــر پــ ــدار پیغمبــ  تاجــ

 ج

 ... 
 ج

 
 

 (b 333 همان:) 
 

 :رساندمی او به اسکندر از پیامی سپس و
ــکندر ــم درودت سـ ــت و آورد هـ  گفـ

 ج

 ... 
 ج

 
 

 (a 332 همان:)  
 

 :گویدمی صراحت به آقامحمدخان پایان در و
 زادپــــاک ای آگــــاهی دادم را تــــو

 جج

ــپه  ــه ران سـ ــاری بـ ــرِ یـ ــورِ بـ  راد پـ
 

 
 

 (a 332 همان:) 
 

 محض گزارش از نامهشهنشاه روایت تا آورندمی فراهم مناسب محملی هاخواب
 نیز هاآن کارکرد باب در .بیابد اساطیری صبغۀ و رنگ آن از ترمهم و بگیرد فاصله تاریخ

 داستانی ماجرای سرآغاز و دهدمی خبر بزرگ ایحادثه از نخست خواب که گفت باید
 یاری به شاه شتافتن پیشاپیش و است نویدبخش دوم خواب. است روس و ایران جنگ
 کاری دادن انجام به را شاه و راهگشاست سوم خواب. دهدمی مژده را میرزاعباس
 . اوست صالح و خیر به که داردوامی

 جادو. 6-2
 :است آمده جادو تعریف در

آن کارگیریبه که است هاییروش و فنون اعمال، باورها، مجموعۀ سِحر، یا جادو
 رسیدن و زیست محیط و طبیعی فراطبیعی، شرایط کردن دگرگون یا کنترل برای ها
 امر، این در. است شدهمی پنداشته سودمند و مؤثر بد، یا نیک اهداف و مقاصد به
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 اوراد، وسایل، ابزارها، برخی از یا و خود شخصی ارادة و روحی توان از یا جادوگر
 بهره فراطبیعی نیروهای کردن مهار و رام برای تعویذات و طلسمات ها،افسون

 بر و بگرداند نیازها و هاخواست با مطابق را هاآن میل و منش طبع، تا گرفتهمی
 تأثیر او زندگی جاری امور نیز انسان، فرجام و احساس اندیشه، طبیعی، هایپدیده

 (.001: 9388 بیدی،باغ رضایی) بگذارد
 آنکه از پس. یافت توانمی اوستا در را جادو دربارة باورها و روایات ترینکهن

 جادوان آن مقابل در اهریمن آفرید، را هیرمَند یعنی نیک سرزمین یازدهمین اهورامزدا
 شماربه اهریمنی کاری جادو (.97-91 بندهای ،9 فرگرد ،: وندیداد9387) دکر خلق را

 مزدیسنا با ستیز به غالباً خود اهریمنیِ توان با جادوان. است دیوان به منسوب و آیدمی
 .پردازندمی

 از پرشمار هاینمونه شاهنامه در کهچنان است؛ یافته راه نیز حماسه دنیای به جادو
 که است پهلوانان قدرت دادن نشان جادو کارکردهای از یکی.  گرفت غسرا توانمی آن

 دشمنان کار و سر وقتی. »یازدمی دست جادو به او با مقابله در ناتوانی سبببه جادوگر
 گشت، تواننمی برابر بازو و شمشیر نیروی به ایشان با که باشد بزرگ پهلوانانی با

: 9310 صفا،) «سازدمی متوسل ساحری و سحر هب را آنان جوییچاره و گریچاره ناچار
 به خطاب ایروان قلعۀ از حفاظت مأمور خانحسن زبان از نامهشهنشاه در(. 013

 :است آمده روسی گداویچ
ــه ــا بـ ــه تنهـ ــادویی از نـ ــرد در جـ  نبـ

 

 ... 
 

 
 

 (a 100 ق:9032صبای کاشانی، ) 
 

 اهریمن، همچون ناصریع با معموالً رفته، سخن جادو از هرجا نامهشهنشاه در
 دربار دشمنان دیگر و هاروس به منسوب استثنا بدون و شده همراه عفریت و دیو

 مانند جادو به که است رفتارهایی شود،می دیده نامهشهنشاه ابیات در آنچه. است
 پیام در. گرددمی جنگ در عجیب اعمال روایتگر و جانشین جادو و شودمی

 به ها،روس خواندن اهریمن و زادناپاک از پس شاهفتحعلی به اسکندر
 :است شده اشاره طبیعت در تصرف و آنان جادوپیشگی

 آب ز آتــــش آرنــــد جــــادویی بــــه
 

 آفتــــــــاب آن دود از بپوشــــــــند 
 ج

 
 

 (a 332 همان:) 



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة _______________________ 9311مرداد و شهریور  ،33ارة ، شمـ8 سال  

62 

 :است آمده روس سرکردگان از دیگر یکی توصیف در و
ــی ــادویی بســ ــکارا جــ ــد آشــ  کنــ

 

 ... 
 

 
 

 (a 327 همان:) 
 

 :است آمده دیگر جایی در و
ــا و ــادویی ی ــود ج ــز وی ب ــون ک  فس

 

 ... 
 

 
 

 (b 197 همان:) 

 اشپخدر، آوریرزم توصیف در میرزاعباس روس، و ایران رویارویی نخستین در
 :گویدمی روس، سردار

ــه ــدرون رزم بـ ــت انـ ــاره هسـ  ایپتیـ
 

ــی  ــازد همـ ــادویی از سـ ــاره جـ  ایچـ
 

... 
 

 (a 330 همان:) 
 

 ابر تشکیل او جادوی که شده خوانده اهریمنی آفریدة و پتیاره احتصربه اشپخدر
 ابری که است سپید دیو جادوی یادآور کار این. است آهنین هایگلوله بارش و سیاه
/ 0: 9333 فردوسی،) کرد تار را کاووسکی سپاهیان چشم و آورد پدید آسمان بر سیاه
 .بارید ایرانیان سر بر خشت و سنگ ابر از که دارند بیتی شاهنامه نسخ برخی و( 97

 هایگوی با که خوانده آورشگفت جادویی هم را تفنگ باال ابیات در صبای کاشانی
 آتشین هایگلوله آن، در( باروت) اسپند ریختن با و کندمی بازی( ساچمه) آهنین
 کارهای تواندمی که شده ظاهر جانور یک هیئت در جادو هم جااین در. کندمی پرتاب

 هاروس به انتساب با هم باز را نمونه این مشابه صبای کاشانی. دهد انجام انگیزشگفت
 :است آورده دیگر جایی در خیال صور تغییر با تنها و

ــه ــاران همـــ ــگال دیوســـ  جادوســـ
 

 ... 
 

 
 

 (b 330 ق:9032صبای کاشانی، )  
 

 هایالله و ریزندمی( خُرفه پرپهن؛ گیاه) باروت آن در گویدمی تفنگ توصیف در
( بید برگ شبیه پیکان نوعی) بیدبرگ یک نیز الله هر از. آورندمی بیرون آتشین
 .خیزدبرمی
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  فره. 6-6
 اصطالح در و آمده زیبندگی و شوکت و جالل و شکوه معنیبه لغت در فره یا فر

 تاریخ در پادشاهی لوازم از و شودمی اشخاص برخی نصیب که است آسمانی امتیازی
 بنیاد که دارد اهمیتی چنان آن، از برخورداری و فر .آیدمی شماربه ایران یباستان
 نام با متضاد مینوی دو از گاهان در. است گرفته قرار شر و خیر تقابل ترینکهن

 آمده  زامیادیشت در. بودند ستیز در پیوسته است که شده یاد مینوانگره و سپندمینو
 و سپندمینو»: پردازندمی نبرد به کیانی فرّ به نیافت دست برای مینو دو این که است
 ترینچاالک دو، آن از یک هر و کوشیدند را ناگرفتنی فرّ این آوردن چنگ به مینواَنگره
 .(13 بند ،2 کردة) «فرستاد آن پی در را خویش هایپیک

 در xvar ریشۀ از را آن گاهی و انددانسته ریشههم( خورشید) xvar با گاهی را فر
 هم ثروت و درخشش. اندکرده فرض خانوادههم گرفتن و آوردن دستبه معنی
 فره... بخت  و پیشرفت خوب، چیزهای از انددانسته اینشانه و اندکرده معنی

 گوناگون انواع با ما. آیدمی دو هر بد و خوب صفت با بخت مفهوم در همچنین
... اهورامزداست  آفریدة که ایزدی فره .9: مهستی روروبه ایران کهن فرهنگ در فره

 .نگهبان و است حامی که آیددرمی جلوه به مستقل ایزدی صورتبه فر همچنین
 شاهان در فقط و است شاهان آرزوی نهایت آن داشتن که شاهی فر یا کیانی فر .0

 به تنها هک ایرانی فره یا آریایی فره .3. شودمی جایگزین ایرانی حق بر و خوب
 سرزمین این بر و کندمی پیروز ایران بدخواهان بر را ایرانیان... دارد  تعلق ایرانی
 این. است مرداندین ویژة موبدان فره پیامبری، و موبدی فره .1. بخشدمی خرّمی

... دارد  را خود فره آدمی هر. همگان فره .7. است آنان دانایی از نمادی آنان در فره
 نیز را دیگری هایفره... است  وظیفه دادن انجام معنیبه «کاریخویش» مترادف

-33: 9321 آموزگار،) غیره و پهلوانی فر همچون افزود، فهرست این به توانمی
37.) 

 جهان رابط نیروی فره. است انسان ابتدایی و کهن جامعۀ به مربوط فره به اعتقاد
 خود جهان درمورد را خویش وظایف که یاقبلیه یا انسان. است خدایان جهان و انسان

 درمقابل، نیز طبیعت مظاهر یا ایزدان دارد انتظار باشد، داده انجام دقیقاً پیرامون جهان و
 خویشکاری و وظایف انجام فر به دستیابی الزمۀ(. 991: 9382 بهار،) دهند یاری را او
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 معنایی بخت با ساسانی دورة در فره آید،برمی پهلوی هاینوشته از کهچنان ولی است،
 و دوره این در مردم تودة گرفتن قرار فشار تحت دوستخواه نظر از. است یافته برابر

 ندادن یا دادن انجام که انجامید باور این گیریشکل به دنیوی، سعادت از محرومیت
 ارتباط بخت با قدرت و سعادت درنتیجه ندارد؛ سعادت و فرهمندی در تأثیری وظایف

 مجازی معنای در فر(. 9291/ 0: 9387 ،اوستا)رفت  کاربه بخت معنیبه فره و یافت
 :دارد باال بسیار بسامد نامهشهنشاه در اقبال، و بخت یعنی خود،

ــه ــرت بــ ــا دم فــ ــپریم اژدهــ  بســ
 

 ... 
 

 
 

 (a 301 ق:9032صبای کاشانی، ) 
 

 کاربه نیرو و پیروزی هوش، دانش، فرهنگ، همچون مفاهیمی با موارد بیشتر در فر
 در آن کاربرد. است بوده همراه فال و رای داد، مفاهیم با نیز گاهی موارد  در و رفته

 بنیاد آنچه موارد، این میان از ولی است؛  چشمگیر نیز عظمت و شکوه مفهوم
 :از است عبارت یافته انعکاس نامهشهنشاه در و دارد ایاسطوره

 ایزدی فروغ( الف
 از برخاسته خدایی/ الهی/ ایزدی فر نظیر هاییترکیب و شودمی هشناخت الهی موهبتی فر

 از برتر پایگاهی تابیدمی هرکس بر که دانستندمی ایزدی فروغی را فر. است امر همین
 :گویدمی شاهفتحعلی ستایش در صبای کاشانی. یافتمی دیگران

 اشپیرایــــه داد خــــود فــــر از هــــم
 ج

 اشپایــــه خویشــــتن پایــــۀ از هــــم 
 

 
 

 (a 321 همان:) 
 

 :بیندمی پدیدار او وجود در را ایزدی فر دیگر جایی در
 جمّشـــــید آن فرزنـــــد فرزانـــــه دو

 

ــز  ــت او کـ ــر هسـ ــدایی فـ ــد خـ  پدیـ
 

 
 

 (b 133 همان:)  
 ج

 :داندمی ایزدی فر محصول را آن نیز شاهفتحعلی قدرت توصیف در و
 یــال فرخنــده بــه یــزدان فــر یکــی

 

 الهمــ فریــدون فــر نــه فــرش بــه 
 

 
 

 (b 333 همان:)  
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 رابطۀ دلیلبه محتمالً. »است ایزدی فروغ این انگاشتن محسوس ذکر قابل نکتۀ
 را فر آن، برای نورانی جنبۀ تصوّر و خورشید و درخشیدن با واژه این اشتقاقی معنای

 در ایزدی فر از وجه این(. 381: 9312 آیدنلو،) «انگاشتندمی درخشان و محسوس
 ایرانی، قهرمانان چهرة توصیف در بارها صبای کاشانی کهچنان دارد؛ نمود هنامشهنشاه

 :گویدمی میرزاعباس سیمای وصف در ازجمله. خواندمی ایزدی فر از برخوردار را هاآن
ــی ــرینش یکـ ــو آفـ ــده چـ ــید تابنـ  شـ

 ج

 پدیـــد یـــزدان فـــر همـــه چهـــرش ز 
 جج

 
 

 (a 339 ق:9032صبای کاشانی: )  
 ج

 اســت در یــزدان رفــ انــدرش چهــر بــه
 جج

ــه  ــر چهــرش ن ــزدان فــر اب  اســت فــر ی
 

 
 

 (b 133 همان:)  
 

 فر فروزندة فرهمندش، پدر همچون را میرزاعباس صبای کاشانی این، از گذشته
 :است خوانده ایزدی

ــو ــاه چـ ــوز شـ ــد جهانسـ ــو فرزنـ  نیـ
 

 خـــدیوکیهـــان فـــر کـــنفـــروزان 
 

 
 

 (a 103 همان:)                           
 

 آن معادل تعابیر از و نرفته کاربه «ایزدی فر» تعبیر نامهشهنشاه پایانی بخش رد
 آمده باال ابیات در که خدیوکیهان فر و یزدان فر خدایی، فر جمله از است؛ شده استفاده

 (.b 131همان: ) خدایکیهان فر و( b 133همان: ) دادار فر همچنین و است

 کیانی فر( ب
 از برخوردار شخص و است حکومت الزمۀ کیانی یا شاهی فر طیریاسا باورهای پایۀ بر
 :گویدمی خدا با نیاز و راز در شاهفتحعلی. گیردمی قرار آفریدگان دیگر از برتر آن

 مـــرا دادی فرهنـــگ و فـــر ایـــن تـــو
 ج

 مـــرا دادی چنـــگ و نیـــرو ایـــن تـــو 
 

 
 

 (b 332 همان:) 
 

 تا فریدون و جمشید و هوشنگ از انیایر شاهان به همواره ایران اساطیر در فر این
 شاه ـ موبد الگوی گیریشکل به فره این تجسم. است داشته تعلق گشتاسپ و کیخسرو
 سیاسی ـ دینی کارکرد نامهشهنشاه از بیت این در(. 991: 9312 قائمی،) است انجامیده

 :است شده ذکر شاهی فر
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 نگـــین و گـــاه نازنـــده تـــو نـــام بـــه
 

ــه  ــر بـ ــو فـ ــده تـ ــ پاینـ ــن و ادنیـ  دیـ
 

 
 

 (a 389 ق:9032صبای کاشانی،  ) 
 

 ایرانی فر( ج
 ملیِ صبغۀ آمده، آزادگان/ ایرانی/ آریایی فره عنوان با اوستا همچون کهن متون در آنچه

 تافت برنخواهد روی آنان از گاههیچ و بوده ایرانیان آن از همیشه که است فر
 در کهن منابع از تأثیر به و ندهشب در که روستاین از(. 397/ 9: 9312 پورداوود،)

 3شده یاد اشراف و پهلوانان و روحانیون همون اجتماعی طبقات به متعلق فر از شاهنامه
 تحقق جامعه در طبقه مفهوم گیریشکل و اجتماعی ساختارهای تکامل با امر این که

 موارد این باید نامهشهنشاه در فر نوع این هاینمونه از(. 998: 9312 قائمی،) است یافته
 گَوی فر ،(a 371ق: 9032صبای کاشانی، ) ساالریسپه و فرماندهی فر: برشمرد را
 (.a 323همان: ) مِهی فر ،(a 131همان: ) یلی فر ،(b 322همان: )

 فر اساطیری کارکرد( د
 مینوی قدرت با شاه ـ موبد کهچنان. است برقرار آشکار پیوندی طبیعت و فر بین

 تباهی و کند نظارت طبیعی هایپدیده بر تواندمی که رسدمی جایگاهی به فر از حاصل
 نامهشهنشاه در کارکرد این(. 900: 9312 قائمی،) سازد دور مردمان و گیتی از را
 :است شده اشاره بدان گوناگون هایمناسبت به و یافته بازتاب جهان آبادانی صورتبه

 ســـمند برانــد  چـــون شــود  فــرش  ز
 

ــینِ  ــد زمـــ ــمانآ نژنـــ ــد ســـ  بلنـــ
 

 
 

 (a 313 ق:9032صبای کاشانی، ) 
 

 اسـت  خـوش  عیدی و است بهار هوای
 

ــه  ــان فــر ب  اســت دلکــش جهــان جهانب
 

 
 

 (b 311 همان:) 
 

ــه زده ــاه بــــر تکیــ  کیخســــروی گــ
 

ــان  ــن جهــ ــرش ز را کهــ ــوی فــ  نــ
 

 
 

 (a 372 همان:) 
 

 خانهفت. 6-6
 چند از پهلوان عبور جهان، یااسطوره هایمایهبن فراگیرترین و ترینکهن از یکی

. است یافته شهرت خانهفت به اغلب ایرانی روایات در که است دشوار خطر مرحله
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 در بلوروفون آزمون چهار. است هرکول خاندوازده آن، غیرایرانی نمونۀ ترینمعروف
 پهلوان تزه،. مشهورند هاینمونه دیگر خطر هشت از همراهانش و اودیسه عبور و ایلیاد

 پنج خود سفر در کوچولین ایرلندی، هایداستان در. گذردمی خان هفت از هم نی،آت
 آیدنلو،) است خان هفت دارای نیز مغولی پهلوان خان، گِسَّر بُگدا. دارد دشوار منزل

 (.92: ب9388
... است  هندواروپایی حماسی مایۀبن یک هدف به دستیابی برای خطرها از گذشتن

 خطرات برابر در پیروزی و سخت هایآزمون تحمل با لغنوبا پهلوان آن طی و
 و کامل قهرمان مقام به واقع در و دهدمی نشان را خویش پهلوانی بلوغ هولناک،

 مشرف/ رسدمی پهلوانیجهان ایرانی، هایداستان تعبیر به یا قبیله و جامعه مقبول
 و ایافسانه لمخلوقاتاعجایب اساطیری، عناصر از غالباً هاداستان این در. شودمی

 و شده استفاده پهلوان روی پیشِ هایدشواری و مواضع عنوانبه طبیعی بالهای
 نیز و دشوار اما تر،کوتاه راه برگزیدن و سفر آغاز از پیش راه سه یا دو با رویارویی

 هاستآن مکرر هایویژگی از هاخان از گذشتن در پهلوان برای راهنما و یار بودن
 (.272: 9312 آیدنلو،)

 قالب در را ایروان به گنجه مسیر در گوگجه از میرزاعباس عبور صبای کاشانی
 . است کرده روایت خان هفت

ــوی ــروان س ــی ای ــه از راه ــود گنج  ب
 

 ... 
 

 
 

 (b 381 ق:9032صبای کاشانی، ) 
 

 رعایت به ملزم را خود ولی کند؛می یاد خان هفت از صبای کاشانی هرچند
 :است کرده را روایت خان سه او. است اختهنس مرحله هفت

 خطرناک مسیر به ورود( الف
 بیشه، آن، بر عالوه و خوانده غول و اژدها شیر، از پر را مسیر این صبای کاشانی

 .است کرده توصیف انگیزهول هم را آن درة و نهر درخت، گیاه،
ــد ــده نگردیـــ ــا زان ایپوینـــ  رهـــ

 

 ... 
 

 
 

 (b 381 همان:)   
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 گداویچ با گجن( ب
. کنندمی بریان او برای گوری و گذاردمی پای دلگشا مرغزاری به میرزاعباس دوم روز
. اندایران سپاه تعقیب در گداویچ سرکردگی به هاروس که آورندمی خبر لحظه این در

 روس جنگ به را ایرانیان بکشد، دست گور خوردن از آنکهبی نخست میرزاعباس
 :شتابدمی گداوویچ نبرد به آساید،می گور خوردن از که زمانی جامسران. انگیزدبرمی

ــان گــور از چــو  دســت فروشســت بری
 

 ... 
 

 

 (b 387 همان:) 
 

 شکست را روس سرکردة ایرانی سپهساالر نهایت در پهلوان، دو رجزخوانی از پس
 :دهدمی

ــه ــارک ب ــی ت ــغ یک ــدیش تی ــد هن  ران
 

 ... 
 

 

 (b 387 همان:)  
 

 هاقزاق با جنگ( ج
 با ششم روز آنکه تا کندمی سپری دیگر روز پنج روسیان، شکست از پس ایران سپاه
 :شودمی رویارو روس هایقزاق

ــون زادهملــــک ــتم چــ ــی رســ  زابلــ
 

 ... 
 

 

 (b 383 همان:) 
 

 :کندمی سپری را خانهفت آن هفته یک از پس میرزاعباس ترتیببدین
 طـی  کـرد  خـان  هفـت  آن هفتـه  یک به

ــم ــون نه ــد چ ــور درآم ــروان از خ  قی
 

 پـــی درآورد هـــامون بـــه هشـــتم بـــه 
ــدش ــرد، شــ ــۀ گَــ ــروان پیرایــ  ایــ

 
 

 (b 383 همان:) 
 

 پرداخت نتیجۀ آنکه از پیش کرده، روایت خان هفت عنوان با صبای کاشانی آنچه
 .است شاهنامه از ناقص تقلیدی محصول باشد ایاسطوره

 تنیرویین. 6-6
 کهن ایریشه که تنیرویین اندیشۀ». است تنیرویین طیریاسا باورهای ترینکهن از

 خود این و است، ماندن ناپذیرآسیب به بشر آرزوی از ایکنایه دارد،
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 تنیرویین(. 13: 9379 ندوشن، اسالمی) «جاوید عمر و مرگیبی آرزوی به پیونددمی
 آشیل آلمانی، ماسۀح قهرمان زیگفرید. دارد نمونه نیز ملل و اقوام دیگر هایاسطوره در
 اسکاندیناوی اساطیر در بالدِر و یونان ایافسانه قهرمان مشهورترین آخیلوس یا

 تنیرویین ایران در(. 13-11: همان) نبود کارگر هاآن بر سالحی هیچ و بودند تنرویین
 .است آمده شاهنامه در داستانش و خورده پیوند اسفندیار نام با

 سراینده باشد، مطرح قبیل این از مسائلی و مرگ غدغۀد آنکهبی نامهشهنشاه در
 بار یک. است بودن ناپذیر آسیب و دالوری نشان که  کندمی اشاره تنیرویین به بارها

 :است خوانده تنرویین را میرزاعباس روس، سرداران از بولکونیک
ــون ــر کنـ ــن بـ ــن مـ ــتی ایـ  آشکاراسـ

 

 خاراســـتی ســـنگ تنـــترویـــین کـــه 
 

 
 

 (a 380 ق:9032نی، صبای کاشا)  
 

 را ایران سپاه سرداران از افشار، خاناهللامان صبای کاشانی هم بار یک و
 :است کرده توصیف تنرویین

 تــــنرویینــــه گُــــرد آن اهللامــــان
 جج

ــین  ــور مِهـ ــیراوژن پـ ــت شـ ــکنبـ  شـ
 ججججج

 
 

 (b 193 همان:)                           
 

 از دارد، حضور شاهعلیفتح که جنگی گزارش در صبای کاشانی
 پس. نیست تنیرویین با ارتباطبی است که آورده میانبه سخن شاه ناپذیریآسیب

 از آنکه با و آیدمی فرود شاه نزدیکی در ایگلوله ها،روس توسط توپ شلیک از
 :بیندنمی آسیبی هیچ سوزد،می لباسش و کندمی گذر او زره

ــه ــاک ب ــدر خ ــاد ان ــد و افت ــز ش  ریزری
ــ ــاره ییکـ ــرق زان بـ ــن بـ ــذارآهـ  گـ

 

ــو  ــویی ت ــت گ ــت برافروخ ــتیز دش  س
ــذر ــرد گـ ــر کـ ــن بـ ــهریار جوشـ  شـ

 
 فکنـــد آتـــش جامـــه خســـروی ابـــر

 جج

 گزنـد  خسـرو  بـه  نامـد  کـه ایـن  شگفت 
 

 
 

 (a 317 همان:) 
 ج

 :است رفته کاربه ایرانی آورانجنگ توصیف در تنیرویین دیگر، موارد در
 جنگجــوی تــنرویــین گُــرد بــس ز

 ج

 روی بــه هــامون روی شــد آمــودهبر 
 ج

 
 

 (b 310 همان:)                           
 ج
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 اهریمنــــان آهنــــگ بــــه دز از هــــم
 جج

ــتند  ــر نشسـ ــه بـ ــین چرمـ ــانرویـ  تنـ
 جج

 
 

 (b 103 همان:)                           
 

 :است آورده ایرانی آورانجنگ بهمشبهٌ را تنرویین اسفندیار گاه و
ــه ــردار بـ ــ کـ ــنینرویـ ــفندیار تـ  اسـ

 

ــکر درآورد  ــه لشـ ــین بـ ــار رویـ  حصـ
 

 
 

 (a 373 همان:)                           
 

ــه ــت ب ــو بخت ــین چ ــنروی ــفندیار ت  اس
 جج

ــادیم  ــین گشـــ ــار دزرویـــ  کوهســـ
 

 
 

 (a 313 همان:)    
 

 پوشینام و پرسینام. 6-2
 پرسش دارد، چشمگیری بازتاب هاحماسه در که ایاسطوره مضامین از یکی

 . است هویت و نام داشتن پنهان برای تالش و حریف نشان و نام از پهلوانان
 و اساطیر در که است کهن اقوام جادویی اعتقادات از دیگر یکی پوشینام

 نام) است مُسمّی کامل معرفِ اسم بنابراین. است شده متجلی کهن هایحماسه
 را او که است این یمعن به بداند را کسی اسم کسی، اگر و( است ذات عین

 (.13: 9389 شمیسا،) یابدمی تسلط و احاطه او بر لذا شناسد؛می درستیبه

: نبردها این در ازجمله شود؛می دیده پوشینام از متعدد هاینمونه شاهنامه در
 برترین و سهراب و هجیر اشکبوس، و رستم هومان، و رستم چنگش، و رستم
 پرسینام به اغلب پوشینام. سهراب و رستم انجامید تراژدی به که آن نمونۀ

 نامهشهنشاه در پوشینام و پرسینام باب در آنچه. انجامدمی رجز در ویژهبه
. است داده رخ پهلوان دو وگویگفت و رجز قالب در همگی دارد، وجود
 و پرسدمی را او نام شنگاوه، نام به روس سرکردة با رویارویی هنگام میرزاعباس

 :دهدمی پاسخ هم او
ــردان ز ــی گ ــو روس ــام را ت ــت ن  چیس

 

 ... 
 

 
 

 (a 322 ق:9032صبای کاشانی، )  
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 او نام از میرزاعباس با رویارویی هنگام نیز روس سرداران از بولکونیک
 :کندمی معرفی را او حاضران از یکی که کندمی وجوپرس

 ســــترگ ســــران از نــــام نــــدانمش
 

ــی  ــت یک ــاین گف ــور ک ــرک دارای پ  ت
 

 
 

 (b 328 همان:) 
 

 ستیز در را نامهشهنشاه در پوشینام نمونۀ تنها البته و چشمگیرترین
 میرزاعباس نشان و نام از روس سردار. دید توانمی گداویچ با میرزاعباس

 :کندمی معرفی روسی جان آتش را خود تفاخر، با هم او و پرسدمی
 روز نــابرده  شــیر کــای گفــت بــدو

 

ــه  ــدار بـ ــ دیـ ــی یدخورشـ ــروزگیتـ  فـ
 

ــام ز ــتنـ ــو آورانـ ــام بگـ ــت نـ  چیسـ
 

 چیسـت  کـام  را تـو  جنگجـویی  این  در 
 

ــدو ــت بـ ــام گفـ ــرا نـ ــتی مـ  خواسـ
 

 آراســـتی خـــود کـــام بـــه هـــاســـخن 
 

 نــام ســتروســی جــان آتــش مــرا
 

 مـــام گرانمایـــه خوانـــدم نـــام بـــدین 
 

 
 

 (b 387 همان:) 
 

 فریبنده پوشش. 6-6
 رفتن و لباس تغییر یافته، بازتاب نامهشهنشاه رد که ایاسطوره هایمایهبن دیگر از
 عیاری هایروایت در بیشتر که گریچاره نوع این. است دشمن شهر یا قلعه به
 ساختن غافلگیر و رفتن پوشیده و کاریپنهان» بر است مبتنی خورد،می چشمبه

 «نیپهلوا ابراز از غیر هاییفعالیت و غیرمستقیم هایراه از شدن وارد و دشمن
 بازرگان لباس در بیژن نجات برای رستم شاهنامه در(. 122: 9383 محجوب،)

 برای هیئت همین در نیز اسفندیار(. 338/ 3: 9333 فردوسی،) شودمی توران وارد
 همین با هم اردشیر(. 071/ 7: همان) گشایدمی را دژرویین خواهرانش نجات
 هاروس این نامهشهنشاه در(. 981/ 3: همان) یابدمی راه هفتواد دژ به ترفند
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 تسخیر را آنجا سپس و شوندمی تفلیس وارد بازرگان هیئت در که هستند
 :کنندمی

ــه ــیس ب ــه در دزتفل ــو ب ــوس و ری  فس
 

 ... 
 

 
 

 (a 308 ق:9032صبای کاشانی، ) 
 

 نمونۀپیش سبببه ولی اند؛کرده معرفی عیاران روش را ترفند این که هرچند
 نکتۀ. آورد شماربه ایاسطوره ایمایهبن را آن توانمی تروا، اسب نییع آن اساطیری

 ترفند این ایران از دشمنان نامهشهنشاه در ولی ایرانیان، شاهنامه در آنکه ذکر درخور
 .اندگرفته بهره

 سروش. 6-6
 در ایزد این نام. »است مزداپرستی دین در مینویان و ایزدان ترینبزرگ از یکی سروش

 توانا، نیک، پاداش بخشندة پیروز، نیک، پاک، پرهیزگار، پارسا، هایصفت با غالباً ااوست
 آفریدگان ساالر و اهورایی پاکی، رَدِ آرا،جهان مَنثَره،تن بُرزمَند، افزار،رزم سخت دلیر،

 بیشترین سروش ایزدان، بین در(. 9222/ 0: 9387 ،اوستا) «است آمده همراه مزدااهوره
 گُرز با و است جهان نظم نگهبان او. کندمی ایفا اخالقی رذایل با تقابل در را نقش

( دروغ) دروج با همچنین .(92-1 بندهای ،72 هات یسنا،) کوبدمی را خشم خویش
 آلوده مردان و زنان با سروش تقابل به دیگر، جایی در .(3 بند یشت،سروش) ستیزدمی
 (.92 ندب: همان. )است شده اشاره «کیذی» گناه به

 در پرشمار ایزدان بین از که است این سروش دربارة تأمل درخور نکات از یکی
 حضور خود ایاسطوره خویشکاری و نام با شاهنامه در که اوست تنها ایران، اساطیر

 اسالمی دورة در جبرئیل بر سروش انطباق در توانمی را امر این دلیل. است یافته
 جبرئیل به سروش هایخویشکاری و هاویژگی خیبر آن، اثر بر که کرد وجوجست
 .است شده منتقل

 نامۀشهنشاه در که است یافته راه فارسی ادبیات به سروش هایخویشکاری برخی
 . است نمودار نیز صبای کاشانی



 و همکار هادی اهللروح _______________________ عامه فرهنگ حضور بازتاب و اساطیری  هایمایهبن

66 

 ایزدی پیک( الف
 پیک مقام در شدن ظاهر یافته، انعکاس نیز شاهنامه در که سروش هاینقش ترینمهم از

 از را آن تعبیر که زمانی دیدن، خواب از پس میرزاعباس نامهشهنشاه در. است ایزدی
 :گویدمی چنین خواهد،می خود وزیر

 دوش کــه گفتــا دیرینــه دســتور بــه
 ججج

 ... 
 

 

 (a 333 ق:9032صبای کاشانی، )  
 

 بیت در کههمچنان. است منتسب سروش به بخشیالهام خویشکاری ابیات این در
 :است شده بیان شاعرانه الهام دربارة صبای کاشانی نزبا از زیر

ــه زده ــیخواجـ ــرا تاشـ ــوش راه مـ  هـ
 ج

ــه  ــن کــه آگــه ن ــا اهــرمن ای  ســروش ی
 

 

 (b 311 همان:)   
 جج

 . است ایزدی پیک هایخویشکاری از تلقین و الهام
 بر را انسان به الهام خویشکاری که است ایزدانی از سروش باستان، ایران اساطیر در
...  است نیوشیدن و خواندن و سرودن معنی به سرو مصدر از سروش. دارد دهعه

 هایپیام این ابالغ و الهوتی هاینغمه شنیدن به موظف شنوا، معنی به سروش
 (.011: 9382 قائمی،) است ناسوت جهان به مینوی

 جنگ در کهچنان. باشد سرنوشت حاوی تواندمی رساند،می سروش که پیامی
 :گویدمی امید و بیم با اشپخدر روس، سپاه با هشافتحعلی
ــه ــارگی بـ ــا بیچـ ــوانی تـ ــوش تـ  بکـ

 جج

ــین  ــا بب ــه ت ــد چ ــرخ ز آی ــروش ف  س
 ج

 

 (a 313 ق:9032صبای کاشانی، )   
 جج

 اساطیر در نه خویشکاری این. است شده خوانده تقدیر حامل سروش بیت، این در
 نتیجۀ رسدمی نظربه و دهنش ذکر جبرئیل یا سروش برای اسالمی فرهنگ در نه و

 ،نخست دارد؛ وجود نیز دیگر احتمال دو. اوست به منسوب هایخویشکاری گسترش
صبای  اشتباه دیگر است؛ یافته راه نیز شعر عالم به که عوام بین در باوری چنین رواج

 .است سروش به خویشکاری این انتساب در کاشانی
 و درخشندگی ،نامهشهنشاه در وشسر بودن ایزدی پیک با مرتبط هایویژگی از

. اوست هدایتگری و راهنمایی دارد، اساطیری کارکرد آنچه ولی اوست؛ بودن آسمانی
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. است کرده اشاره ویژگی این به پهلوانان خرد و هوش توصیف در صبای کاشانی
 :شودمی دیده میرزاعباس به روس سردار خطاب در کهچنان

ــداویچ ــد گ ــرینَش خوان ــه آف ــوش ب  ه
 جج

 سـروش  روشـن  راسـت  ما تو هوش که 
 

 

 (b 128 همان:)    
 

 :برساند آسمان به را آدمی تواندمی که است گونهسروش هوشیاری همین و
ــد ــد توانـ ــگ خداونـ ــوش و فرهنـ  هـ

 ججج

 سـروش  چـون  پـرد  بـر  آسـمان  بـر  که 
 

 

 (a 130 همان:)  
 ج

 دیوان با ستیز( ب
 بازتاب چشمگیر بسامد با نامهشهنشاه در که سروش اساطیری هایویژگی ترینمهم از

 تقابل، این از صبای کاشانی. است اهریمنی نیروهای و دیوان با ایزد این ستیز یافته،
 :است جسته بهره روسیان و ایرانیان نبرد توصیف برای

 روی کــرده دگــر بــر یــک گــاهآن پــس
 

ــوی و سروشــی  ــه دی  جنگجــوی هــم ب
 

 

 (a 321 :همان)                           
 

ــی ــوی و سروش ــه دی ــنگ ب ــار فرس  چ
 

 کــــارزار در از تنــــگ کــــرد زمــــین 
 

 

 (b 108 همان:)                           
 

 :است کرده توصیف گونهاین را ایرانی شاهزادة دست به روس سردار شدن کشته و
 ســروش از اهــرمن آن چــو شــد نگــون

 

ــد  ــوان ز برآمـ ــی دیـ ــروش روسـ  خـ
 

 

 (a 102 همان:)     
 ج

 است؛ کرده استفاده تصویرسازی برای دیگر جای دو در تقابل این از صبای کاشانی
 :شب پایان و روز آغاز توصیف در نخست
 پـوش پـرده  شـد  چهـره  بـر  روز از شب

 ج

 ســـروش آمـــد چیـــره اهریمنـــی بـــه 
 

 

 (b 332 همان:)   
 

ــریمن چــو ــب اه ــان ش ــرد نه ــر ک  چه
 

 مهــر کــرد عیــان سروشــی روشــن چــو 
 

 

 (b 382 همان:)                           
 

 دیـــوچهر زنگـــی یکـــی شـــد نهـــان
 ج

ــی  ــدار سروشـ ــت پدیـ ــپهر از گشـ  سـ
 

 

 (a 381 همان:)                           
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 کندمی مانند سروش به را پهلوان کهچنان اسب، بر پهلوان نشستن توصیف در دوم
 :کشدمی زیر به را دیوی که

ــته ــر نشســ ــیرفش ابــ ــاره شــ  ایبــ
 

ــو  ــی روشــن چ  ایپتیــاره بــه سروش
 

 

 (b 333 همان:)                           
 

 نیــــو دارای پــــور پهلــــوان جهــــان
 

ــد  ــه سروشــی روشــن چــو برآم ــو ب  دی
 

 

 (a 77 همان:)                           
 

 نگاهبانی( ج
 در مزدا یهاآفریده و موجودات از نگاهبانی اساطیر در سروش مهم هایخویشکاری از

 افزارِرزم با هنگامشب و رودنمی خواب به هرگز سروش. است اهریمنی نیروهای برابر
 در(. 310/ 9: 9387 ،اوستا) کندمی نگاهبانی را اهورایی هایآفریده و را جهان آماده

 میرزاعباس به خطاب شاهفتحعلی است. شده اشاره سروش ویژگی این به نامهشهنشاه
 :گویدمی

 هــوشپــاک شــیراوژن پــور یا کــه
 

ــه  ــادت ک ــوان ز ب ــان دی ــروش نگهب  س
 

 

 (b 122 ق:9032صبای کاشانی، )   
 

 شاه رسد،می شاهفتحعلی دست به گنجه از میرزاعباس نامۀفتح که هنگامی
 :سپاردمی سروش به اهریمن دست از را خود فرزند

ــپردش ــه س ــزدان ب ــنده ی ــوش بخش  ه
 جج

ــریمنش ز  ــر اه ــه ب ــن ب ــروش روش  س
 

 

 (b 381 همان:)  
 جج

 سبببه سروش که زیر بیت طورهمین. دارد داللت سروش نگاهبانی بر بیت این
 :جویدمی یاری خدا از نگرانی با شاه،فتحعلی ناراحتی
 سـروش  گـردون  ز شد، دژم خسرو چو

 

 هـوش  بـه  یـزدان  خوانـد  همی هراسان 
 ج

 

 (a 331 همان:)    
 ج

 بهشت به مردگان هدایت( د
 به درگذشتگان روان هدایت و پسین روز در داوری سروش، هایخویشکاری دیگر از

 بهشت جایگزین تسامح اندکی با ادبیات در که( 990: 9331 دادگی،) است پل چینوَد
 مرگ شود،می گرفتار دیو اکوان چنگ در رستم که هنگامی نیز شاهنامه در حتی. است
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 آب در که کسی یاری به سروش ایزد که است معتقد و داندمی ناخوشایند را آب در
 :بیفکند کوه به را او که خواهدمی دیو از بنابراین آمد؛ نخواهد بمیرد

ــه ــر آب در ک ــاو ه ــرآورد ک ــوش ب  ه
... 

ــه  ــو بـ ــد مینـ ــش نبینـ ــروش روانـ  سـ
 

 

 (013/ 3: 9333 فردوسی،)             
 

 معنی در هوش زیر تبی در. است آمده نیز نامهشهنشاه در ایاسطوره مایۀبن این
 :است شده اشاره سروش با آن ارتباط به سپس و رفته کاربه مرگ
 هـوش  چـو  گسسـتی  تن از پیش این از

 

 ســــــروش بزمگــــــاه ره گرفتـــــی  
 

 (a 191 ق:9032صبای کاشانی، )

 :است آمده هم دیگر بیتی در روان و جان با سروش ارتباط
ــرخ دادار ز ــی فـــ ــید سروشـــ  رســـ

 

ــدین  ــان ب ــازه مردگ ــ ت ــید یهوش  رس
 

 (a 102 همان:)
 به او هایخویشکاری اغلب اسالمی، فرهنگ در جبرئیل بر سروش انطباق با

 همچنان حماسی متون در ولی ماند؛ باقی رسانیپیام جنبۀ تنها و شدند سپرده فراموشی
 .شودمی مشاهده او ایاسطوره هایخویشکاری برخی

 نتیجه. 2
 اسطوره آنکه نخست: دارند پیوند جهت دو از هعام فرهنگ و ایاسطوره هایمایهبن

 و غیرمستدل گاهی دو هر اینکه دیگر. است عامه باور و فرهنگ هایخاستگاه از یکی
: پذیردمی توجیه منظر چند از نامهشهنشاه در هامایهبن این بازتاب. آمیزنداغراق حتی

 و ستیزه دارد. اختصاص روس و ایران جنگ روایت به که اثر حماسی زمینۀ نخست
 ترینمهم حماسه دیگر، سوی از. است حماسه موضوع تریناصلی بیگانه با تقابل
 پایانی بخش به ایاسطوره هایمایهبن اساس، این بر. آیدمی شماربه اسطوره گاهتجلی

 تنی،رویین خان،هفت. است یافته راه است روس و ایران جنگ روایت که نامهشهنشاه
 شماربه جنگ با مرتبط ایاسطوره هایمایهبن ترینمهم فریبنده شپوش و پوشینام
 .آیندمی
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. است اغراق و نماییبزرگ برای تالش و صبای کاشانی مدحی رویکرد دیگر مسئلۀ
 خودی پهلوانان از ایاسطوره سیمایی است تا داشته آن بر را سراینده رویکرد این

 در ویژهبه که نامید تاریخ کردنِ ایاسطوره انتومی را صبای کاشانی کار این. کند ترسیم
. است یافته تبلور نامهشهنشاه در خواب طریق از گوییپیش نیز و جادو تنی،رویین قالب
 با نماییبزرگ و اغراق مشخصۀ با هم آن جادو و گوییپیش اینکه اهمیت حائز نکتۀ

 .است یافته سانعکا صبای کاشانی سرودة در که دارد پیوند نیز عامه فرهنگ
 عصر از پس حماسی هایمنظومه همۀ تقریباً. است شاهنامه از اثرپذیری پایانی نکتۀ

 برکنار امر این از نیز صبای کاشانی نامۀشهنشاه و اندشاهنامه تأثیر تحت فردوسی،
 با اند؛رفته کار به شاهنامه در ترپیش نامهشهنشاه ایاسطوره هایمایهبن همۀ. نیست
 شماربه موموبه تقلید و تکرار را موارد این همۀ کیفیت و پردازش تواننمی ن،ای وجود
 در شاعرانه سرآغازی منزلۀبه را گوییپیش و خواب صبای کاشانی نمونه برای. آورد

 کاربه معنایی توسّع با را فر و سروش. است برده کار به روس و ایران جنگ روایت
 در آنچه مقابل، در. یابدمی انطباق اوستا روایات با ،امهشاهن از بیش که ایگونه به برده؛
 و ناقص تقلیدی آورده، فریبنده پوشش پوشی،نام جادو، تنی،رویین خان،هفت باب

 .است شاهنامه از سطحی
 سبب به تاریخ کردن ایاسطوره هدف با را اساطیری هایمایهبن صبای کاشانی

. است کرده تقلید شاهنامه از کار این یبرا ولی است؛ برده کار به مدحی رویکرد
 کمدست یا اندشاهنامه از برگرفته نامهشهنشاه ایاسطوره مضامین و هامایهبن کهچنان
. است متفاوت هاآن پرداخت و ساخت نحوة هرچند. اندرفته کار به شاهنامه در ترپیش

 خود حیات به و اندفتهیا راه نیز عامه فرهنگ به اساطیری هایمایهبن برخی آنکه ضمن
 .دهندمی ادامه

 هانوشتپی
و روایات  شاهنامهدر تبیین ارتباط اسطوره و حماسه بر پایۀ ( 70-31الف: 9388). سجاد آیدنلو 9

اند از: محدودیت زمانی، حدّ مکانی، کاهش ایرانی، ده صورت گوناگون برشمرده است که عبارت
جایی یا دگرگونی، شکستگی، انتقال، قلب یا تبدیل، صبغۀ قدسی و مینوی )زمینی شدن(، جابه

 . ادغام یا تلفیق، حذف، فراموشی
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 .30-39: 9328. نک: هدایت، 0

: 9331)دادگی، « فره ناگرفتنی آن است که آسروُنان )روحانیون( را است»آمده است:  بندهش. در 3
/ 0(، پهلوانان )همان: 933/ 9: 9333نیز از فر موبدان و روحانیون )فردوسی،  شاهنامه(. در 921
 ( یاد شده است.91/ 3( و بزرگان و مِهان )همان: 932

 منابع
 .22 و 31 ، 38 ش .کلک .«آسمانی و جادویی نیروی این فره،(. »9321) ژاله آموزگار، -

 .19-30 صص
 .سمت: تهران .ایران اساطیری تاریخ(. 9383) ــــــــــــ -
 .سخن: تهران .حماسه ات اسطوره از(. الف9388) سجاد آیدنلو، -
-9 . صص03 ش .فارسی ادب نثرپژوهی .«پهلوان خان هفت(. »ب9388) ـــــــــــــ -

08. 
 .سخن: تهران .خسروان دفتر(. 9312) ـــــــــــــ -
 ادبیات دانشکدة مجلۀ .«تنیرویین راز و اسفندیار» .(9379) محمدعلی ندوشن، اسالمی -

 .30-13 صص .90 ش .91س  .تهران دانشگاه انسانی علوم و
 .مروارید: تهران دوستخواه. جلیل پژوهش و گزارش(. 9387) اوستا -
 .آگه: تهران .ایران اساطیر در پژوهشی .(9382) مهرداد بهار، -
 زرتشتیان انجمن انتشارات: بمبئی .هایشت: مزدیسنا ادبیات(. 9312) ابراهیم پورداوود، -

 .ایرانی
 از نقالی روایتی در اساطیری و عامیانه اورهایب بررسی» .(9312) عظیم ناصرو، جباره -

 .21-79 صص .03 ش .91 د .حماسی ادب نامۀپژوهش .«اسفندیار و رستم داستان
 هایحماسه در ایاسطوره هایمایهبن و مضامین بررسی(. 9317) سوگل خسروی، -

 .انمازندر دانشگاه فارسی. ادبیات و زبان رشتۀ دکتری رسالۀ .شاهنامه از پس منظوم
 .توس: تهران بهار. مهرداد گزارش .بندهش(. 9331) فرنبغ دادگی، -
 شیری. اکبرعلی همکاری با .ایران مردم عامیانۀ باورهای(. 9311) حسن ذوالفقاری، -

 .چشمه: تهران
 .اسالمی بزرگ المعارفةدائر .«واژه شناسیریشه: جادو(. »9388) حسن بیدی،باغ رضایی -

 .032-001 صص .92 ج
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 .اساطیر تهران: کیانفر. جمشید اهتمام به .التواریخناسخ(. 9312) حمدتقیم سپهر، -
 .فرهنگی و علمی: تهران .خار رنج تا گل رنگ از(. 9383) قدمعلی سرامی، -
 .فرهنگ نامۀ .«خواند خواهند آیندگان را ما عصر هایاسطوره»(. 9329) بهمن سرکاراتی، -

 .81-81 صص .2 ش
 .فردوس: تهران .ادبی انواع(. 9389) سیروس شمیسا، -
 مجلس. کتابخانۀ تهران، .نامهشهنشاه نویسدست(. ق؟9032) خانفتحعلی کاشانی، صبای -

 .782 شمارة نسخۀ
 .امیرکبیر: تهران. ایران در سراییحماسه(. 9310) اهللذبیح صفا، -
 .«طرسوسی نامۀداراب در اساطیری هایمایهبن بررسی»(. 9311) امیرعباس فر،عزیزی -

 .998-929 صص .1 ش .2 د .فارسی ادب شناسینمت
 گوییپیش کارکردهای تطبیقی بررسی»(. 9311) دارپشت محمدعلی سکینه و پور،غالم -

 .شناختیاسطوره و عرفانی ادبیات .«(ادیسه ،ایلیاد ،شاهنامه) جهان بزرگ هایحماسه در
 .089-079 صص .19 ش .99 د

: نیویورک مطلق. خالقی جالل تصحیح .شاهنامه (.9333) ابوالقاسم فردوسی، -
Bibliotheca Persica. 

 نامۀپایان توسی. اسدی حکیم نامۀگرشاسب در گوییپیش (.9382) محمدنور قائدزاده، -
 .نور پیام دانشگاه: تهران فارسی. ادبیات و زبان رشتۀ ارشد. کارشناسی

 ادبیات دانشکدة مجلۀ .«باستان ایران در شاعری النوعرب: سروش(. »9382) فرزاد قائمی، -
 .031-017 صص .932 ش .مشهد فردوسی انسانی علوم و

 شاهنامۀ در آن هایکارکرد و فر اسطورة شناختیانسان تحلیل»(. 9312) ــــــــــــ -
 .918-993 صص .921 ش .11 س .ادبی نوین جستارهای .«ایران اساطیر و فردوسی

 .نشرمرکز: تهران .اسطوره حماسه، رؤیا،(. 9388) الدینمیرجالل کزازی، -
 .نشرمرکز: تهران .بازگشت مکتب(. 9327) شمس لنگرودی، -
: تهران ذوالفقاری. حسن کوششبه .ایران عامیانۀ ادبیات(. 9383) محمدجعفر محجوب، -

 .چشمه
 .تهران دانشگاه: تهران .پارسی ادب در مزدیسنا(. 9303) محمد معین، -
 کارشناسی نامۀپایان .فردوسی حکیم شاهنامۀ در گوییپیش(. 9382) حسین نیکنام، میرزا -

 .باهنر کرمان دانشگاه فارسی. ادبیات و زبان رشتۀ ارشد.
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 منصور و صاحبی علی ترجمۀ .درمانیروان در رؤیا تحلیل کاربرد(. 9380) لی لی وایس، -
 .فردوسی دانشگاه: مشهد جوادی. حکیم

: تهران هدایت. جهانگیر ردآورندهگ .ایران مردم عامیانۀ فرهنگ(. 9328) صادق هدایت، -
 .چشمه
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