
  
  
  
  

  هاي ایرانیدر روند تکوین حماسه) ع(شناختی جایگاه سلیمان بررسی متن
  

  فرزاد قائمی
  
  دهیچک

هاي ایرانی، به ویژه در سطح مرتبط با ادبیات شفاهی، گیري حماسهپیوند عناصر ملّی و دینی، روندي است که در شکل
تـرین  یکـی از شـاخص  . مکتوب نیز راه یافته است هاي شفاهی در آثار حماسینقش داشته، به تدریج با واسطۀ حماسه

بوده ) ع(هاي اساطیري ایران، ظرفیت این پیوند را داشته، سلیمان نبی هاي دینی که به دلیل شباهتش با برخی چهرهچهره
ي هـاي ایرانـی، بـر مبنـا    هاي پیوند میان عناصر ملّی و دینی در روند تکوین حماسـه این جستار به بررسی انگیزه. است

اسراییل در این روند، پرداخته، دو خاستگاه متفاوت براي پیوند انبیاي بنی) ع(شناختی حضور سلیمان بررسی کیفیت متن
ابتدا تالش براي کسب مشروعیت این اساطیر توسـط ایرانیـان   : هاي اساطیري ایران باستان طرح کرده است و شخصیت

ها و همچنین ورود تـدریجی  ر زمان، تغافل از عدم حقیقت این پیوندو به مرو) زرتشتیان(مسلمانان و همچنین پارسیان 
هاي ایرانی، از متون تـاریخی پـیش از شـاهنامۀ فردوسـی و در     این نقش روایی در حماسه. هاي مقدس تشیع شخصیت

ثر از آن، گرد و متأسرایان دوره ها آغاز شده، پس از فردوسی در فرهنگ شفاهی مردم و حماسهنامهجریان ترجمۀ خداي
ها شاهنامۀ اسدي است تداوم یافته، در عصر صـفوي بـا    ترین آنهاي شفاهی و سپس مکتوب فارسی که مهمدر حماسه

هاي تاریخی و دینی به به  حماسه) پهلوانی(هاي ملی در حماسۀ ایرانی و استحالۀ حماسه) ع(ورود روایی حضرت علی 
  .رنگ شده استتدریج کم

  
  هاي کلیدي واژه
  )ع(دینی، حماسه هاي شفاهی، شاهنامه اسدي، پیوند عناصر ملی ودینی، سلیمان -سه عناصر ملیحما

  
  مقدمه

هـا  نامههاي ایرانی و از عصر  ترجمان خدايگیري حماسهشکل پیوند عناصر ملّی و دینی، روندي است که در خاستگاه
و اگرچه فردوسی در اثر حماسی خود، روایـتش را از   از پهلوي به عربی و فارسی، ابتدا در قالب آثار تاریخی آغاز شد

                                                
 استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد ghaemi-f@ferdowsi.um.ac.ir  
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  ۱۱۷ - ۱۳۶، ص ۱۳۹۳ زمستان )۲۴پياپي (، ۴شماره ،دورة جديد
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هـاي شـفاهی، در آثـار    ها به تدریج به ویژه بـا واسـطۀ حماسـه   هاي جعلی برکنار داشته بود، این پیوند نفوذ این اختالط

دو شـدند، در  ها عمدتاً با اغراض خاصی که در طول تاریخ دچار تطـور مـی  این اختالط. یافتند حماسی مکتوب نیز راه
هـاي دینـی کـه بـه دلیـل      تـرین چهـره  یکی از شاخص. شاخۀ روایات مکتوب و شفاهی تأثیرات قابل توجهی گذاشتند

ایـن جسـتار بـه    . بوده است) ع(هاي اساطیري ایران ظرفیت این پیوندها را داشته، سلیمان نبی شباهتش به برخی چهره
بر این مبنا سه پرسش  کلیدي، روش . پردازدفارسی میهاي بررسی و تحلیل کیفیت این حضور در روند تکوین حماسه

  :دهدمواجهه با مسأله را جهت می
هـاي   هاي پیوند مضامین ملی و دینی، چه اختالف رویکردي در منابع اسالمی نسبت به شخصیتدر زمینۀ انگیزه -

  اساطیري و حماسی ایران وجود داشته است؟
آیا از دگرگونی دامنۀ حضور سلیمان نبی  ون حماسی رسوخ یافته،با چه خاستگاهی در مت داستان رستم و سلیمان -

توان به عنوان یک شاخص براي تعیین احتمالی عصر سرایش اثـر یـا تخمـین دورة    در روایات حماسی فارسی، می) ع(
  تاریخی تکوین مضامین آن استفاده کرد؟

  :هاي تحقیق نیز شامل موارد ذیل استفرضیه
یکی دفع و انکار محتویات روایی : ینی، سه رویکرد در منابع اسالمی وجود داشته استدر پیوند مضامین ملی و د -

و ابزار برائت نسبت بدانها، دیگري رویکرد فردوسی که مرزهاي تفکیک دو حوزه را ) نامهدر منابعی چون خاوران(کهن 
هشتم تا دورة قاجار، رویکرد سوم کند؛ و سوم رویکرد ترکیب دو حوزه در آثاري چون شاهنامۀ اسدي؛ از سدة  حفظ می

 .بر دیگر گرایش ها غلبه یافته است

در عصر کاوس یا کیخسرو، خاستگاه متنیِ تاریخی داشته است اما تطور اصلی داستان  سلیمان لشکرکشیداستان  -
 .و تقابل او با رستم، از منابع شفاهی به آثار حماسی راه جسته است

توان از در روایات حماسی فارسی، متغیر تحقیق باشد، کیفیتی که می) ع(ی اگر دگرگونی دامنۀ حضور سلیمان نب -
، کیفیـت تقابـل   )ع(آن  به عنوان یک شاخص براي تعیین احتمالی عصر و زمان روایت استفاده کـرد، ورود امـام علـی    

 . اطیري استمایۀ متناقض مسلمانی شخصیتهاي پیشااسالمی در پردازش شخصیت هاي اسایشان با رستم و میزان بن

هـاي ایرانـی، قبـل و بعـد از خلـق      هاي پیوند میان عناصر ملّی و دینی، در روند تکوین حماسهدر این جستار انگیزه
شاهنامۀ فردوسی و جایگاه حضور روایی سلیمان برجسته شده است و بر مبناي بررسی تاریخی و شیوة تحلیل متنـی و  

هـاي آن در متـون حماسـی شـفاهی و مکتـوب      طور و کیفیت و انگیـزه تحقیق کیفی کوشیده شده است، خاستگاه این ت
  .فارسی بررسی شود

  
  پیشینه

موبـدانی   -هاي اساطیري ایران، به ویـژه شـاه  هاي سلیمان با برخی چهرهپژوهشگران تا به حال تنها به بررسی مشابهت
صیت روایی جمشید و سـلیمان نگاشـته   توصیفی در مقایسۀ شخ -اند و مقاالتی با رویکرد تطبیقیچون جمشید پرداخته

ز از ؛ همسان انگاري این دو شخصیت نی)54-59: 1388و  86-87: 1386-87، پاشایی ؛9-36: 1385مدرسی، : رك(اند 
انـد  نظر محققان دور نمانده است و بخشی پژوهشها به این نکته، صرفاً در حد توصیف مسأله در منـابع  کهـن پرداختـه   



  ١١٩/      هاي ايراني تکوين حماسه در روند) ع(جايگاه سليمان شناختی  بررسی متن
  
و مسالۀ حضور او در متون حماسی فارسـی  ) 235-225: ؛ مرتضوي، 1/123: ؛ صدیقیان، 315-321: کوب، زرین: رك(

  .د بررسی و مداقه قرار گرفته استو منابع شفاهی، به عنوان یک شخصیت روایی، کمتر مور
در این تحقیق از دو متن حماسی استفادة بیشتري براي تعیین شاخص تحقیق شده است که در ادامۀ پیشـینه، معرفـی   

هـاي شـفاهی ایرانـی، منظومـۀ حماسـی      یکی از منابع مهم دربارة کیفیت حضور سلیمان در حماسه: ضروري است آنها
گذاري شده  نامه نامکه توسط مصحح به رستم(» )ع(ان شدن رستم به دست امیرالمؤمنینداستان مسلم«کوچک موسوم به 

و ایمان آوردن پهلوان ایرانی را به دست امام نخست ) ع(بازمانده از عصر صفوي است که نبرد رستم و امام علی ) است
طومـار کتابخانـۀ   (ن طومار نقالی موجود تریآیدنلو در مقدمۀ این اثر کوتاه و مقدمۀ تصحیح کهن. کندشیعیان روایت می

  ).1392و طومار نقالی،  1391نامه، رستم: رك(، به موضوع پیوند روایات ملی و دینی نیز پرداخته است )مینوي
. هاي ناشناختۀ پس از فردوسی، موسوم به شـاهنامۀ اسـدي اسـت   متن اصلی بررسی شاخص تحقیق، یکی از حماسه

نسخ این متن در کتاب سیمرغ در قلمرو فرهنگ ایران شده است که مؤلف، متن را تقلیـدي   اولین اشارة گذرا به یکی از
اولین معرفی علمی ). 7-66: 1372سلطانی گردفرامرزي، (داند هاي دیگر و آن را داراي رنگ کامالً اسالمی میاز حماسه

» نقد متنی حماسۀ ناشـناخته شـاهنامۀ اسـدي   شناسی و معرفی انتقادي، متن«و مفصل این اثر، مقالۀ نویسندة این جستار، 
اي با کمتـر از  شاهنامۀ اسدي حماسه). 105-131: 1391قائمی، : رك(است که در جستارهاي ادبی به طبع رسیده است 

سـرودة شـاعري بـا کنیـۀ     ) بیت که در سه نسخۀ موجود شمار آن انـدکی متفـاوت اسـت    23500بیش از(هزار بیت  24
است که در ادامۀ ) انتسابی که با توجه به زبان متن قطعاً غلط است(خ منسوب به اسدي طوسی و در یکی از نس» اسدي«

هـاي نسـخ و   در سه نسخۀ شناسایی شده از متن این حماسـه، و ترقیمـه  . دهدخط سیر حماسۀ ملی در شاهنامه رخ می
لشکر و رسـتم و سـلیمان نامیـده     باي هفتق نامه، زرینهاي شاهنامۀ اسدي، نریمانهاي مالکان، اثر با نام برخی یادداشت

هاي ملی پس از متن همچون غالب حماسه. دربارة سراینده یا زمان دقیق سرایش متن اطالعاتی وجود ندارد. شده است
نقالی دارد و با توجه به سبک ادبی و زبانی، محتوا و روایت اثر، تألیف آن احتماالً در قـرن   -سدة هشتم، ساختار عامیانه

. اندمتون و منابع دیگر در ضمن بخشهاي تحقیق و یادداشت هاي مقاله معرفی شده. 1ا دهم هجري پایان یافته استنهم ی
هاي شفاهی، تعداد قابل توجهی از این روایات و تقابل رستم و سلیمان در حماسه) ع(دربارة شاخص حضور امام علی 

نامـه گـرد آورده   اي از آنها را در فردوسـی انجوي بخش عمده خوانان محلی جاري بوده کهسینه به سینه بر زبان حماسه
  ).272-273: 1357ماسه، (اي از آنها را نقل کرده است ، ماسه نیز نمونه)107-127: 1358انجوي شیرازي، (

  
  روش پژوهش

یفی و رویکرد هاي تحقیق، کها و یافتهاي، روش تجزیه و تحلیل دادهآوري اطالعات در این تحقیق، کتابخانهروش جمع
و نقد منابع است؛ همچنین براي تعیین تطور مسألۀ تحقیق، از تعیین ) نقد متنی(شناسی انتقادي بررسی منابع تحقیق، متن

توجه  با. هاي شفاهی فارسی استحماسی و حماسه -یک شاخص استفاده شده که حضور روایی سلیمان در متون ادبی
اختیـار   "متغیر متنی تحقیـق "به عنوان ، "پیامبر -ران و تقابل رستم با سپاه شاهلشکرکشی سلیمان به ای"به این شاخص، 

هاي سوم و چهارم هجري، بقایایی از آن به تـواریخ  از سده ،به تاریخ شفاهی ایرانیان بوده متعلقکه اي واقعهشده است؛ 
سدي، بخشی ا شاهنامه ون همینهاي متأخري چحماسهسرایندة راویان قصص شفاهی و  .مکتوب نیز تسرّي کرده است
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در اطناب و بسط و  شعري گویی و ظرفیتقصه را از تاریخ شفاهی اخذ کرده، به یاري تخیل و قدرت خود از منابع اثر

  . اندموضوع کوشیدهگسترش 
شناختی، یکـی از ابزارهـاي تشـخیص احتمـالی     هاي سبک شناختی و رهیافتنسخه –شناختی جدا از مطالعات متن

در شـاهنامۀ اسـدي، خـط سـیر     . خ سرایش متن، بررسی درزمانی جایگاه روایی متن در سیر تاریخی روایات اسـت تاری
اصلی محور طولی اثر، داستان رستم و سلیمان است؛ داستانی متعلق به تاریخ شفاهی ایرانیان که ترسیم نمودار تحوالت 

تبیین سـیر  وایی داستان این حماسه در آن نمودار تاریخی، به هاي آن در متون مکتوب و تخمین جایگاه ر آن، به کمک بازتاب
 هـا و نامهبراي منابع شفاهی نیز از طومارها، رستم. کندکمک میتحوالت درزمانی متغیر تحقیق در ظرف زمانی هزار سال اخیر 

  . شیرازي استفاده است انجوي جمع شده به وسیلۀ کسانی چون هانري ماسه و هاي عامیانۀ روایت
  

  بحث اصلی
  :مسالۀ تحقیق، بر مبناي سه پرسش بنیادین، در سه بخش متوالی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است

  هاي پیوند میان عناصر ملّی و دینی در حماسهانگیزه -1
هـا از پهلـوي بـه عربـی و فارسـی،      نامههاي ترجمان خدايپیوند روایات ملّی و دینی، روندي است که از آغازین دوره

تاً آگاهانه و با اغراض خاص و نه از روي تغافل و جهل تاریخی، در دو شاخۀ روایات مکتوب و شفاهی آغاز شده، عمد
هـا در  عصـر صـفوي دیـده     گیري این اخـتالط اگرچه اوج. در ادوار مختلف تحوالت متفاوتی را پشت سر گذاشته بود

  . ی قابل پیگیري استاسالم -هاي تمدن ایرانیشود، خاستگاه آن از آغازین دوره می
هاي مقدس در سنت اسـالمی   هاي اساطیري و پهلوانی خود به شخصیت از عواملی که ایرانیان را به اتصال شخصیت

وجود بازرگانی مکّی چون نضـر  . ترغیب کرده بود، سابقۀ تقابل میان معتقدات اسالمی و فرهنگ کهن ایرانی بوده است
هاي ایرانی را که در حیره فرا  او اخبار و افسانه. ترین اسناد این تقابل استقدیمبن حارث بن علقمه در صدر اسالم، از 

کند، و مـن از   محمد از عاد و ثمود براي شما تعریف می«): نقل از کلبی(گفت  کرد و می گرفته بود، براي قریش بیان می
طبرسـی،  (دادنـد   به آیات قـرآن فرانمـی   دادند و گوش هاي او را گوش می مردم هم قصه. »...رستم و اسفندیار و اکاسره

را ) 6/لقمان(» لهو الحدیث«، یکی از موارد شأن نزول آیۀ شریفۀ )ع(مؤلف تفسیر قمی، نقل از امام باقر ). 4/311: 1350
ه شـده  مؤلف شیعی کتاب النقض، نوشت ی،  ن زوی ق  ل ی ل ج دال ب اشارة ع). 2/161.:  1412قمی، ( 2استبه این تاجر نسبت داده 

مجوسانی چون رستم » اصلبی«هاي به زعم وي  امیه به ویژه مروانیان از داستان، به سوء استفادة بنی.ق.ه 560در حدود 
و ذکـر  ) ع(براي دور کردن مردم از شنیدن فضیلت و منقبت حضرت علـی  ... و سهراب و اسفندیار و کاووس و زال و

به اتفاقِ امت مصطفی، مدح گبرکان خواندن بدعت و «ل این مؤلف، ، باعث شده است که به قو)ع(شهادت امام حسین 
گشوده بـوده اسـت و    اي، باب تکفیر اساطیر و پهلوانان ایرانی همیشهبا چنین پیشینه). 67: 1331(به شمار آید » ضاللت

ة عباسـی و رشـد   هـا از دور نامـه هاي برگرفته از خداي حتی پس از گسترش این روایات در قالب تواریخ و سیرالملوك
سرایی فارسی در ایران خاوري از سدة چهارم، هماره در پایگاه تفقّه، مخالفان سرسختی در مقابـل عطـش   سنت حماسه

اثري احتماالً متعلق به کمتر از یک سده  -نامهبدنۀ جامعه به این روایات کهن وجود داشته است؛ تا آنجا که سرایندة علی
  :کندخوانی را چنین نکوهش میشاهنامه  -.)ق.ه 482ده در سال تألیف ش(پس از سرایش شاهنامه 



  ١٢١/      هاي ايراني تکوين حماسه در روند) ع(جايگاه سليمان شناختی  بررسی متن
  

ــو  ـــزن الف ت ـــواندن م ــه شـــهنامه خ   ب
ــدین مگــوي  ــو از رســتم و طــوس چن   ت

ــدن نباشـــد هنـــر کـــه مــغ   نامـــه خوان
  

ــو      ـــراف ت ــار اشـ ـــن در آث ـــر ک   نظـ
  گویــان مپــوي  در ایــن کــوي بیهــوده  

ــی ـــر   عل ــر و ف ــود فخ ــدن ب ــه خوان   نام
  )135: 1389ربیع، (                            

. اسـراییل پیونـد دهنـد   هایی از ایرانیان کوشیدند تاریخ قدیم خود را با تـاریخ پیـامبران بنـی   اي، گروه در مقابل چنین هجمه
شـود کـه از همسـانی سـلیمان و جمشـید، نمـرود و       التاریخ مقدسی دیده مـی و باره، در البدء ترین اشارات در این قدیم

: 1374مقدسـی،  (کنـد  ابراهیم و فریدون، یوسف و زلیخا با سیاوش و سودابه و ذوالقرنین با اسـکندر یـاد مـی   ضحاك، 
هـاي جعلـی میـان     هاي اساطیري ایرانی و سامی، فرض نسـبت  انگاري شخصیتعالوه بر همسان). 506و  503، 1/438

که نسـل فریـدون از اوسـت، از هشـتاد سرنشـین      از جمله بلعمی یکی از فرزندان جمشید را . ها نیز رایج بوده است آن
عـالوه  ). 132: 1373ابن مسکویه، (شود و رستم، از فرزندان نوح یا نمرود انگاشته می) 146: 1341(داند کشتی نوح می

روزگـار  از آن جمله اسـت، هـم  . انگاري و نسبتهاي جعلی، معاصر دانستن یک شکل سوم براي اختالط استبر همسان
و  358، 345: 1341(، بلعمـی  )1/287: 1352(و منوچهر که عالوه بر منـابع تـاریخی، چـون طبـري     ) ع( دانستن موسی

و دیگران، به نظم آثار حماسـی  ) 151و  3/78: 1349(، مقدسی )7: 1347(، گردیزي )33: 1346(، حمزة اصفهانی )519
، حتی با واسطۀ ابیات الحاقی، به برخی از نسخ )572/8010: 1377الخیر، ابیایرانشان بن(نامه نیز تسري یافته چون کوش

بیرونی با اشاره به همسان خواندن فریدون و نوح، این ). 8پانویس/1/281: 1386فردوسی، (شاهنامه نیز راه جسته است 
جـم  و چـون میـان عـرب و ع   «: کنـد اي مهم اشاره میداند و در علت این جعلها به نکتهمی» دراییهرزه«نوع انتسابها را 

گاه عرب، انتساب به ابراهیم بود که در اسالم سبقت گرفته، این مفاخره درگرفت که کدام باالتر و واالترند و بیشتر تکیه
 ) 507:  1362بیرونی،(» .بود که ایرانیان نیز خواستند معارضه به مثل کنند

هـا بـراي    ر اسـاطیر خـود، تـالش آن   قول بیرونی گواهی براي این موضوع است که جدا از انگیزة ایرانیان براي تطهی
بـه ویـژه از جانـب     -هـاي سیاسـی را  بدین ترتیب بایـد انگیـزه  . باره تأثیر داشته استجویی بر اعراب نیز در اینبرتري
بـر مبنـاي قـول بیرونـی دربـارة اهمیـت ابـراهیم در        . هـاي دینـی افـزود   به انگیزه -هایی چون شعوبیان و پارسیان گروه

مسـعودي ایرانیـان را از نسـل ابـراهیم     . گیـرد ها دربارة او شکل مـی  اي از انتساباعراب، بخش عمدهتبارشناسی مرامی 
رفتند و حتـی  کند که ایرانیان باستان، به احترام کعبه و جدشان ابراهیم به طواف کعبه میداند و از این موضوع یاد می می

جـدا از ایرانیـان   ). 1/236: 1365مسـعودي،  (دهـد   بت مـی نامیدن چشمۀ زمزم را به زمزمۀ نیایش ایرانیان در کعبـه نسـ  
مسلمان، پارسیان زرتشتی به ویژه برخی موبدان با انگیزهایی چون حفظ آیین کهن خود و یا معارضه با مرام غالـب، در  

] پـژوه ذرآ[متنی جعلی به نام زورة باستان که آن را به موبدي به نام ازرپژو . خلق چنین پیوندهاي دروغینی نقش داشتند
هـاي   ما را سخنی است از سـخن «: کند کهدانستند، از زبان انوشیروان چنین یاد میکه او را معاصر خسرو انوشیروان می

  ابـراهیم دیـوان  «با توجه به وجود دبیري به نـام  ). 1: 1078آذرپژوه، (» ...ابراهیم زرتشت که از پیغمبران ایران بوده است
، همسـان دانسـتن زرتشـت و ابـراهیم     )50و 46: 1374(بار گشتاسـپ در یادگـار زریـران    در در) بزرگ دیوان(» مهِست

  . توانسته از این خاستگاه نشأت گرفته باشد می
نصـر و  مجمل التواریخ نیز از تطبیق فریدون و کیکاووس با نمرود، سلیمان با جم، نوح با نریمان، لهراسب بـا بخـت  



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۲

 
ه عرب و انتساب اسـفندیار بـا سـلیمان گفتـه، حتـی دربـارة اسـفندیار از        همچنین نسبت رستم و افراسیاب و ضحاك ب

برآمـده، گشتاسـف    "روي"اي از تـن بـه دعـاي سـلیمان از چشـمه     کند که بنا بدان، این قهرمان رویـین اعتقادي یاد می
همه محـاالت   این«که خواندن این روایات و اعالم این» خرافات«او ضمن . وي را به فرزندي پذیرفته است) گشتاسپ(

شهبازي و شاکد خاستگاه ). 38: 1383مجمل التواریخ، (دهد نسبت می» مغان«ها را به  ؛ خاستگاه این انتساب»عظیم است
اما خالقی مطلق آن را ) 235: 1380؛ شهبازي،306: 1381شاکد، (اند ها را تا دورة ساسانی عقب برده احتمالی این اختالط

در هر حال، با توجه به شواهد متنی موجود، جعلـی بـودن   ). 154: 1372(دهد  نسبت میصرفاً به مورخان عصر اسالمی 
شده نبوده است و ورود تـدریجی ایـن روایـات در     ها، الاقل در نزد طبقۀ عامۀ اجتماع تا این اندازه شناخته این انتساب

  .ذهن راویان منجر شودها در  توانسته به حقیقت مانندي این انتسابادبیات شفاهی، به مرور زمان می
. در میان پیامبران عهد عتیق، بیشترین شخصیتی که به روایات اساطیري و حماسی ایرانی راه یافته، سلیمان بوده است

داستان رستم و سلیمان، با چه خاستگاهی، در متون حماسی فارسی راه جسته است؟ در ادامه کوشیده شده است، به این 
  .پرسش پاسخ دهیم
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. در میان پیامبران عهد عتیق، بیشترین شخصیتی که قابلیت تلفیق با اساطیر و روایات ایرانی را داشته، سلیمان بوده است
بخشی از این قابلیت، محصول شباهت هایی است که میان سـلیمان و برخـی شخصـیتهاي اسـاطیري ایـران، بـه ویـژه        

ابـن  (انگاري جمشید و سلیمان، بسیار مشـهور بـوده اسـت    در فرهنگ عامه، بیش از همه، همسان. ردجمشید، وجود دا
سلیمان که چون جمشـید، دیوبنـد   ). 3/388: 1349و مقدسی،  6: 1346، دینوري، 652: تاقتیبه، بی، ابن47: 1345حوقل، 

ین است که او با غلبه بر نیروهاي آشـکار و  است و عصر او، در تاریخ باستانی یهود، همچون هزارة جمشید، عصري زر
پنهان طبیعت بدان دست یافته، در فرهنگ شفاهی ایرانیان بسیار با این شخصیت اساطیري ایرانی نزدیک و گاه همسـان  

اظهر "البته با وجود همۀ شباهت ها، غیرحقیقی بودن این تطبیقها براي مورخین و نخبگان جامعه . شده استپنداشته می
ساله را بین اعصار جم و سلیمان، دلیل کـذب   1000و  300دینوري و ثعالبی به ترتیب فواصل . بوده است "شمسمن ال

). 5-6: 1328و ثعـالبی،   110: 1347، اصـطخري،  7: 1364دینـوري،  (کنـد  این ادعا دانسته، اصطخري نیز آن را رد مـی 
این دو ملک بر انسان و جن و سایر موجـودات دانسـته    ثعالبی دلیل این تشبه را  تشابه سلطنت و زندگی و قدرت غلبۀ

و خویشاوندي آنها نیـز  ) 3/198: 1349مقدسی، (البته عالوه بر سلیمان، انطباق جم و نوح . 3)5-6: 1328ثعالبی، (است 
  ). 54: 1373؛ ابن مسکویه،  2: 1346دینوري، (در روایات سابقه داشته است 

یت، همتاي سلیمان در اساطیر ایرانی جمشید است، در متون تـاریخی، از حیـث   همانی میان دو شخصاگر دربارة این
التـواریخ  و مجمـل ) 595-596: 1341(بلعمی . زمانی، بیشتر میان سلیمان و کیکاوس مقارنت فرض شده است فرض هم

ان به منظور عمارت زمانی این دو و یاري خواستن کاوس از سلیمان براي در اختیار گرفتن دیو، از هم)47و  91: 1383(
اند که به روایتی، سلیمان معاصر اند و البته افزودهیاد کرده) تخت کاوس(هاي باشکوهش در پارس و کرسی کاوس کاخ

، ضمن ذکر ایـن تقـارن، در روایـت فـوق بـه      )29: 1349(اثیر و ابن) 29و   423: 1352(طبري . کیخسرو نیز بوده است
  .دکننجاي دیوان از شیاطین یاد می



  ١٢٣/      هاي ايراني تکوين حماسه در روند) ع(جايگاه سليمان شناختی  بررسی متن
  

در متون حماسی مبتنی بر روایات شفاهی، براي مقارنت با نبی، کیخسرو جانشین کاوس شده است؛ تغییري که شاید 
اسراییل، سلیمان قابلیـت بیشـتري بـراي    همچنان که از میان انبیاي بنی. مرتبط با شخصیت این شاه آرمانی شاهنامه باشد
، از بین شاهان ایرانی نیز شخصیتی که به علت تنزّه و کمال و شهرتش پیوند به تاریخ اساطیري ایران باستان داشته است

از شـواهد  . کیشی، بیشتر این ظرفیت را داشته است که این پیونـدها در زمـان او رقـم بخـورد، کیخسـرو اسـت       به پاك
تبـار   هب و تـرك مشروعیت کیخسرو میان مسلمانان، حتی مسلمانان غیر ایرانی، همین بس که که در میان پادشاهان سـنی مـذ  

هـاي میانـۀ تـاریخ تمـدن اسـالمی را      فرهنگی سده - هاي سیاسیترین نظامسالجقۀ روم که در آسیاي صغیر، یکی از مستحکم
و .) م.ق 634ـ  616(، کیقبـاد اول  .)م.ق 607ـ  616(اي چـون کیکـاوس اول   بنیان گذاشته بودند و در میان آنان اسامی شاهنامه

اي چـون کیخسـرو    اي است؛ پادشاهان برجسـته ترین نام شاهنامهترین و شایعد، کیخسرو شاخصخور کیقباد دوم به چشم می
  ). 138: 1363پول،  لین: رك(و کیخسرو سوم .) م.ق 643ـ 636(کیخسرو ثانی .) م.ق 597ـ  588(اول 

زرتشـتی عصـر    گرایانۀ مذهبی در آیـین کیخسرو از طرفی یک شاه آرمانی است و از سوي دیگر، با باورهاي رجعت
کیخسرو، شاهی که با شنیدن صداي سروش، به دستور اهورامزدا از جهان دست شسته است، . ساسانی بسیار پیوند دارد

کیخسرو، در . دژ سربرآوردشود تا در پایان غایی جهان، با رستاخیز سوشیانس از گنگاش ناپدید میدر انتهاي پادشاهی
آورد  گَردان و بر سر دیوان اسـت، بـر زمـین مـی    را که بانی آن سیاوش و همیشهدژ متون پهلوي، دژ سپند آسمانی گنگ

بینی زرتشتی، مطابق متون پهلوي، او یکی از جاودانان در جهان. تا نقطۀ طلوع رستاخیز باشد) 137: 1369فرنبغ دادگی، (
ـ      و نجات ا در طلیعـۀ رسـتاخیز از   بخشانی است که در گنگ دژ، بر تخت خـود، در مکـانی پنهـان از دیـدگان نشسـته ت

نهانگاهش سربرآورد و پس از دیدار با سوشیانت در شـمار پهلوانـانی باشـد کـه آخـرین موعـود زرتشـت را در نبـرد         
؛ 1-23/6، 9و کتـاب   39-38، فقـرة  1، فصل7دینکرت، کتاب : رك(کنند  آخرالزّمان، براي نابود کردن اهریمن یاري می

گرایـی در باورهـاي    از این روي، با توجه بـه اهمیـت رجعـت   ). 60: 1367هلوي،و روایت پ 46-47: 1385خرد، مینوي
هاي شیعی، به ویژه در دورة دوم رشد تشیع از قرن هشتم، و اعتقاد به وجود منجی آخرّالزمان در این نگره، احتماالً زمینه

یعیان وجـود داشـته اسـت؛    گرایی در باورهاي شیعی، حتی پیش از دورة صـفویه بـین شـ   پیوند میان کیخسرو و رجعت
  . پیوندي که احتماالً اول بار در سطح باورهاي عامیانۀ بدنۀ اجتماع آغاز شده بود

هـا بـه رجعـت     داننـد و عـدم اشـارة آن   عصر سلیمان مـی که منابع تاریخی کهن، معموالً کاوس را همبا توجه به این 
شـاید   -ي زرتشتیان از اهمیت زیادي برخوردار بوده استاي که به گواه متون پهلوي متأخر، در باورهامسأله -کیخسرو

توانسته از ابداعات زرتشتیان بوده باشد؛ ابـداعاتی کـه   نیز می) عج(بتوان حدس زد که پیوند دادن کیخسرو با امام زمان 
بـا ایـن   هاي مقدس مذهبی خود کـه مـرتبط   تر کردن تقدس او و شاید با انگیزة حفظ برخی مکاناحتماالً براي برجسته

یکی از شواهد براي چنین فرضی، در فرهنگ عامه، وجود یک مکان مـذهبی  . داده استموبد آرمانی بوده، رخ می -شاه
هاي مرکزي ایران است که با رجعت کیخسرو مرتبط بوده، در فرهنگ شفاهی مردم آن نـواحی   براي زرتشتیان در بخش

  :شده استبا امام زمان نیز مرتبط فرض می
اند که تسمیۀ شـهر  گفته) کیلومتري جنوب غربی اراك 33استان مرکزي، در (گذاري شهرستان شازند  علت نامدربارة 

بدین نام به دلیل وجود کوهی بوده است که زرتشتیان عقیده داشتند، کیخسرو بـه همـراه پهلوانـان نـامی در آن مخفـی      
کند، بامدادان اي بیتوته می ا یارانش در کنار چشمهکیخسرو پس از دست شستن از جهان و آهنگ سفر، شب را ب. اند شده



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۴

 
چشـمه  «یـا  » چشـمه بـالغ  «طبق باورهاي مردم این منطقه، این اتفاق در محلی به نـام  . یابند همراهانش نشانی از او نمی

بتـداي  اتفاق افتاد و چون در اساطیر بر این باورند که کیخسرو زنده است، این کوه را کـه در ا » چشمۀ شازنده«یا » هک
. نامیدنـد » زندشاه«یا » زندهشاه«، )آباد بودهو شهر را نیز که در ابتدا ادریس(دره شراه و در نزدیکی شهرستان واقع است 

وجود دارد که بنـا بـر   » غار کیخسرو«زند غاري سبز و شاداب به نام در کوه شاه. نامندهم می» خانهکوه نقار«این کوه را 
ها، در  این است که بعضی سال  از جمله باورهاي مربوط به غار کیخسرو. ین غار ناپدید شده استا هاي مردم، او در  باور

غار . گرددشود و گاهی غار، نورباران میخانه از آن شنیده میشب نوروز و یا در هنگام تحویل سال، صداي توپ و نقار
این روایت دربارة کیخسـرو در  ). 1/1329: 1376دهگان، (ایران باستان بوده است   هاي زرتشتیان زند از زیارتگاهکوه شاه

هاي حماسی شیعیان اهمیت خاصی یافته است؛ روایتی که حکایت از ناپدید شدن او و یـارانش در غـار، تـا زمـان     نقل
: رك(که در نبرد واپسین، او با شش نفر از همراهانش در رکاب حضرت شمشیر بزنند کند تا این ظهور حضرت قائم می

 ). 296-297، 267-269، 259، 2/160: 1369جوي شیرازي، ان

. ایران کهن، در شمار جاویدانان است و طبق باورهاي کهن تا ظهور سوشیانس غایب خواهد بود کیخسرو در فرهنگ 
در توانسـته ایـن اخـتالط را    گرایانۀ شیعی نمـی این عقیدة زرتشتیان و آمیزش آگاهانۀ آن با باورهاي رجعت  آیا استمرار

هاي مرکزي ایـران، پـیش از    فرهنگ شفاهی شیعیان دامن زده باشد؟ در این صورت با توجه به گسترش تشیع در بخش
توانسـته حتـی   هـایی مـی   کشی محمود را در آن عصر در حوزة ري به دنبال داشت، چنین آمیزش عصر غزنوي که شیعه

  . اشدتر از عصر صفوي، در فرهنگ شفاهی این سرزمین آغاز شده بپیش
با گذر . نشأت گرفته است هاییسرایان شفاهی، از چنین خاستگاهها در روایات شفاهی نقّاالن و حماسهغالب اختالط
بایست دانش و سواد کمتري نسبت به که عمدتاً می -سرایان شفاهیها، حماسه مانندي بیشتر این انتسابزمان و حقیقت

حماسی را در تعامل یا تقابـل بـا انبیـایی     -هاي اساطیري یدند که شخصیتبه خلق روایاتی کوش -مورخان داشته باشند
  . چون سلیمان قرار دهند

  
  هاي شفاهیتطور حضور روایی سلیمان در حماسه -3

اسراییل چـون سـلیمان بـوده کـه      طبعاً اولین عناصر دینی وارد شده به شاخۀ شفاهی حماسۀ ملی، مربوط به پیامبران بنی
به مـرور زمـان، بـا    . تر وجود داشته استها با اساطیر ایران در بخشی از روایات قدیم براي پیوند آن تريهاي کهنریشه

ها دیگر محـال بـه نظـر     مانندي پیوندهاي روایات دینی و ملی، به تدریج این اتصالفرونهشت حافظۀ تاریخی و حقیقت
و باورپذیري ایـن اخبـار، بـه    ) ع(و و امام علی) ص(هاي حقیقی چون پیامبر  رسیدند و زمینه براي ورود شخصیت نمی

  . ویژه در میان تودة جامعه فراهم شد
هشـت روایـت بـر    : بندي کـرده اسـت   انجوي شیرازي روایات شفاهی تقابل رستم و امام علی را در دو بخش تقسیم

م بـا امـام در ادامـه شـکل     مبناي چگونگی مواجهۀ رستم و امام متقیان، نبرد رستم با امام و ایمان آوردن و همراهی رست
: دستۀ دوم روایات، سـه شخصـیت محـوري دارد   . شیر خدا و رستم دستان: گرفته، در نتیجه دو شخصیت محوري دارد

شود و شکست پیلتن از ایشان، امام معموالً به طور ناشناخته با تهمتن مواجه می). ع(رستم، حضرت سلیمان و امام علی
یکی از این روایات کـه در  ). 107-2/127: 1358انجوي شیرازي، (شود  ه دست موال میزمینۀ تحول و اسالم آوردن او ب



  ١٢٥/      هاي ايراني تکوين حماسه در روند) ع(جايگاه سليمان شناختی  بررسی متن
  

هاي مکتوب مرتبط با حضور سلیمان مطابقت بیشـتري دارد،  افکنی و ورود به ماجرا، با بخش آغازینۀ حماسهبخش گره
  : شود چنین آغاز می

انجـوي شـیرازي،   (» ...سلیمان پیغمبر بـوده اسـت  مردم معتقدند که پادشاهی کیخسرو و جنگاوران شاهنامه در زمان «
نگاري سلیمان به کیخسرو و تصمیم رستم براي سفر به بارگاه نبی براي در این روایت، پس از نامه). 2/127-126: 1358

آگاهی از کار وي، داستان با حضور گستاخانۀ رستم در مجلس سلیمان و کشتن یکی از یاران وي با مشت و فراخواندن 
رستم، فرداي آن روز، پیش از رسیدن به رسول، در تنگناي میان دو کـوه، بـا جـوانی    . یابد بر خدا به کارزار ادامه میپیام

شنود که افکند که صداي مالیک را میجوان در نبرد رستم را چنان به فلک می. خواندشود که او را به نبرد میرویارو می
شـود، و بـه   یافتـه، مسـلمان مـی    او بـا ایـن جملـه نجـات    . »کشـته خـواهی شـد    بگو یا علی مرا دریاب و گر نـه «: گویندمی

هاي دیگر براي نوظهور بـودن یـا قـدمت     یکی از شاخص). 7- 126: همان(پوشد خواهی رفته، نبی از گناهش چشم می پوزش
  . کند حکایت می ها هاست که از سواد اندك ناقالن و مخاطبان آن روایات، غلوآمیز بودن و باورپذیري اندك داستان

نیز با نامه نگاشتن سلیمان به سران کشورها براي خواندن به یکتاپرسـتی   "داستان مسلمان شدن رستم"منظومۀ کوتاه 
در مجلـس سـلیمان، رسـتم سـاالر     . کند المقدس می کیخسرو پس از رایزنی با بزرگان، رستم را راهی بیت. شود آغاز می

شـود و ایـن   پوشی مواجـه مـی   که قصد به بند کشیدن نبی را دارد؛ سحرگاه با نقاب کندکشد و اعالم می دیوان او را می
رسـتم بـدین وسـیله    . بگویـد » االمان یاعلی، االمـان االمـان  «یابد که  سوار، او را به آسمان افکنده، به نواي یاري فرشتگان درمی

ها را به تازش  ت، یالن ایران را به اسالم بخواند و آنخواهد که پس از بازگش پیامبر از او می. شود یابد و  مسلمان مینجات می
گردد اما دعوتش خروش ایرانیـان را کـه نگـران نـابودي دیـن      هاي سلیمان باز می تهمتن با پیشکش. کندسپاه دیوان تهدید می

تاب پایداري ندارد، بـه   کیخسرو که. شودرود و سپاه سلیمان راهی ایران میرستم به سیستان می. انگیزداند، برمی»پرستیآتش«
  :این داستان داراي چند نقطه عطف اصلی است. ماندگریزد و در غاري نهان شده، نشانی از او باقی نمیبلخ  می

  نامه نگاشتن سلیمان به کیخسرو و خواندن وي به اسالم  -1
  عزیمت رستم  به بیت المقدس به آهنگ بارگاه پیامبر  - 2
  » یا علی«پوش و پرتاب وي به آسمان و نجاتش توسط ذکر  قابکارزار رستم با سوار ن - 3
  لشکرکشی سلیمان به ایران و نهان شدن کیخسرو در غاري     -4

، سـلیمان  .ق. ه 1135در طومار نقـالی شـاهنامه، مـورخ    . شوددر دیگر روایات عامیانه نیز مشابه این داستان یافت می
کنـد؛ رسـتم بعـد از    کیخسرو نیز رستم را براي دیدن شوکت نبی روانه مـی اي براي دعوت کیخسرو به اسالم و فرستاده

: 1391(شـود  هایی به نزد پیامبر احضار مـی گردد، اگر بارها براي انجام پهلوانیآورد و بازمیهنرنمایی نزد نبی ایمان می
خواند اما او نپذیرفتـه،  م میداستان دیگري نیز در این طومار هست که مطابق آن، رستم کیخسرو را به اسال). 318-316

ترین طومار شناخته شـده، و عـدم   در کهن) ع(عدم حضور امام علی ). 318-319: 1391(شود در نبرد با پیامبر کشته می
دهد که این حضور بخشی است که نشان می -با وجود تشیع و تقید علوي شدید شاعر آن -وجود آن در شاهنامۀ اسدي

تنها بخشی از این روایت کـه خاسـتگاهی در متـون    . کیخسرو و سلیمان افزوده شده است/ ستمبعدها به روایت تقابل ر
  . کهن دارد، تازش سلیمان به ایران است

تجارب االمم فی اخبار ملـوك العـرب   . مایۀ تاختن سلیمان به ایران مضمونی موجود در برخی منابع تاریخی استبن



  ۱۳۹۳ زمستان) ۲۴پياپي (، ۴سال ششم، شمارة   سال پنجاهم، دورة جديد،  شناسي ادب فارسي، متن  /   ۱۲۶

 
، از عزیمـت  )نیسـت   در قرن سـوم شـناخته شـده     آن  نویسنده  و العرب که  الفرساخبار   فی  االرب نهایه  فارسی  ترجمه(

). 107-108: 1373(کنـد  عراق و خوف عظیم کیخسرو و گریزش به بلـخ و وفـات او از خـوف اشـاره مـی     سلیمان به 
بلعمـی نیـز از   . نـد انیز این روایت را نقـل کـرده  ) 1/691: 1380(و میرخواند ) 32: 1378(،  بناکتی )45: 1346(دینوري 

کند که با کشته شدن ساالر دیوان وي توسط رستم در این روایت کشته شدن مهتر دیوان سلیمان توسط کیکاوس یاد می
سرایندة منظومۀ مسلمان شدن رستم نیز منبـع خبـر تـازش سـلیمان را تـواریخ      ). 600: 1341بلعمی،(قابل مقایسه است 
  :کند ایرانیان را ذکر می

ـــا ــنیدم ز تـ ـــمشـ ـــل عجـ   ریخ اهـ
  بشـــد عـــازم ملـــک ایــــران زمـــین

  

ــم     ــل و حش ــه خی ــلیمان ب ــر س ــه آخ   ک
ــین   ـــوان کم ــد دی ـــرو نمودن ــه خس   ب

  )360-16/361: 1387، نامهرستم(      
  

در این مـاجراي حماسـی، متـأخر و مربـوط بـه عصـر اوج       ) ع(دهد که حضور علی روایاتی از این دست، نشان می
 . ه پس از استقرار صفویه استگسترش تشیع در ایران، به ویژ

هـاي  و احتمـاالً بـه سـده   ) انتسابی که امروز دیگر مورد قبول نیسـت (شهریارنامۀ نسبت داده شده به عثمان مختاري  
این متن نیز از انگیزة تـاختن سـلیمان بـه    . هشتم تا دهم تعلق دارد، محک مناسبی براي سنجش تطور این روایت است

نامید، به جاي  "زال و سلیمان"توان آن را کند، با این تفاوت که در بخشی که مینگیري یاد میایران و قصد او براي جها
کـه   -کارسخرة دیو وارونه -چهار کنیز زیبارو که نبی براي شبستان خویش خواسته و دیو ابلیس(رستم، زال با هدایایی 

پاسـخ بـه سـه مثـل معماگونـۀ نبـی و       (آزمایش او  رود و پس از پیروزي دربه نزد پیامبر می) رستم به بند کشیده است
در ). 827-831: 1382شهریارنامه، (دارد ، بدون رزم و پرخاش او را از حمله به ایران باز می)شکست دادن اهریمن دیو
ترین روایتهاي حماسی از تقابل سلیمان و ایرانیان است، همچون شاهنامۀ اسدي، نفوذ عناصـر  این متن که یکی از قدیم

شیع در بافت روایی متن هنوز رخ نداده است؛ اتفاقی که محتمل است در دورة صفوي و به خاطر پیوند محکم فرهنگ ت
  . فتوت شیعی و ادبیات عامیانۀ پهلوانی اتفاق افتاده باشد

ترین حضور روایی سلیمان نبی در ادبیات حماسی فارسی شاهنامۀ اسدي است که مضمون اصلی و غـایی آن،  مفصل
متن، سـاختار  . رتیب، لشکرکشی سپاه سلیمان به ایران و تکرار الگوي نبرد رستم با فرزندانش به طور ناشناخته استبه ت

از . شواهد تشیع شاعر نیز در متن روشن است. اپیزودیک دارد و مضامین ویژة ادبیات شفاهی در آن برجسته شده است
بیـت خـارج از    12غ توسط زال، در حین ذکـر سـوگندي،   جمله در بخشی از منظومه، در حین روایت جستجوي سیمر

خوانده، در خاتمه » امام امم، جانشین رسول«اختصاص داده، آشکارا امام را ) ع(فضاي داستان را به بیان منقبت امام علی 
کـه از  / نامۀ مـن تبـاه  سیاهی کن از / ز عصیان مرا نامه باشد سیاه«: وي را براي گناهان خویش به شفاعت طلبیده است

همچنین در لـوح گیـومرت   ). 93: 1770نامه، نسخۀنریمان(» ...در آن آخرین دم به فریاد رس/ لطف تو نیست نومید کس
بـه پـیش   «: کهبراي این) عج(خطاب به زال، به داستان زنده ماندن کیخسرو تا آخرالزمان و هنگامۀ ظهور حضرت مهدي

ساختار این حماسه متشکّل از یک داستان اصلی . اشاره شده است) 175(» ون پرستندگانببندد کمر چ/ امام زمین و زمان
  :هاي ضمنی متعدد است که به این داستان پیوند خورده است و داستان

آرایی سپاه ایران به ساالري گودرز و سـپاه حریـف، آمیختـه از پریـان،     داستان لشکرکشی سلیمان به ایران و صف -1



  ١٢٧/      هاي ايراني تکوين حماسه در روند) ع(جايگاه سليمان شناختی  بررسی متن
  

در اسطخر، و زخم خوردن و اسیر شدن برخـی پهلوانـان نـامی ایـران     » قبازرین«آدمیان، به ساالري گرد اجنّه، دیوان و 
شود و با همراهـی سـیمرغ حکـیم، در محضـر     المقدس میدر این داستان نیز رستم راهی بیت. توسط این گرد نوخاسته

یمان، پس از ستایش پاکدینی رستم، پرده از راز بزرگی سل. کنددینی ایرانیان را به سلیمان اثبات می پیامبر، حقانیت و پاك
دارد که زرین قبا، فرزندي از تخم سام است و نبی او را تنها پرورش داده است؛ از اینجا به بعد، بـه تـدریج، سـپاه    میبر

  . شودآرایی واقعی خیر و شر فراهم میپویند و زمینه براي صفایران و سلیمان راه آشتی را می
ها، به سـیاق رایـج    ها و حوادث جدید و متنوع است و در همۀ آن هاي ضمنی که همراه با ورود شخصیت تانداس -2

کننـد؛  هاي شفاهی و طومارهاي نقالی ایران، رستم و دیگر پهلوانـان خانـدان سـام نقـش اصـلی را ایفـا مـی       در حماسه
بیژن، تمور، گرشاسـپ ثـانی، بانوگشسـب،     ،)پسر برزو و نوة سهراب(هایی چون فرامرز، جهانبخش، کریمان  شخصیت

ها چون داستان عفریت دیو و افسانۀ هفت منظر، در عین پیوند محکم و خالقانه با  بعضی از این داستان.... بانوزرسپ و
حتـی برخـی از قصـص    . تر از داستان اصلی استها قوي داستان اصلی، هویت روایی مستقل دارند و روح افسانه در آن

مثالً روایت مشهور دزدیدن انگشتري (ها بسیار است هاي شفاهی و  افسانه ها عناصر حماسه دینی که در آنشناخته شدة 
توسط صخرة  -نما و مهر کیخسرو و همچنین جام جهان -انگشتري سلیمان. در آن راه جسته است) 4سلیمان توسط جنّی

 . طلبدمه نوشته، از رستم یاري میشود و آصف بن برخیا، وزیر سلیمان، به کیخسرو نادیو ربوده می

لشکر است و با پیروزي نهایی همۀ خیـر  حماسۀ بزرگ نبرد سپاه خیر و شر که درونمایۀ اصلی آن حماسۀ هفت -3 
همۀ سپاه . شودرسد و در جریان آن، رسالت دفاع از دین ابراهیمی به پهلوانان ایرانی واگذار می بر همۀ شر به فرجام می

همچون ارجاسپ که در شاهنامه به بهانۀ پذیرش دیـن زرتشـت   . انگیزداست و این سپاه شر را نیز برمیخیر متحد شده 
، نهنـگ  )پسـر افراسـیاب  (، زادشم )شاه روم(آورد، خاقان چین نیز با همدستی سقالب توسط گشتاسپ بر او هجوم می

شاه (شاه، فریالس، حمیران رهراس عادي، جباکاله، شمیالس یکدست، هزبر بال، چیپال شاه، کهیالن، م دژم، فیروز زرین
  .دهدآرایی سویۀ اهریمنی را در مقابل جهان نیکی تشکیل میو دیوان و جادوان بدکار، صف) عرب
که با تکرار الگوي نبرد رستم و ) فرزند با پدر و نیا و دیگر خویشان(داستان الگویی مبارزة ناشناختۀ خویشاوندان  -4

هـاي رمزآلـود کنـار رفتـه،      در صحنۀ پایانی، نقاب از چهرة شخصـیت . زندنهایی داستان را رقم میگشایی سهراب، گره
، هـردو پسـران جهـانگیر و    »سـوز جهـان «، "نقابـدار "تبردار، ملقب به قهر یا قاهر، و » طور«قبا، شود که زرینآشکار می

ز حضور دارد، اما هیچ ربطـی بـین او و سـلیمان    لشکر نیاند قاهر در متون شفاهی چون طومار جامع هفتهاي رستم نوه
شـود و شـاه نیـز بـه دار زدن برخـی از      در پایان حماسه، تقابل به مؤانست و الفت بدل می). 1377لشکر، هفت(نیست  

  . گردد دهد و خرمی و آرامش به جهان باز میدشمنان و بخشیدن برخی دیگر فرمان می
، دو نقطـۀ عطـف اول و دوم ایـن منظومـۀ     »...داستان مسلمان شدن رسـتم «شاهنامۀ اسدي، نسبت به منظومۀ کوچک 

البتـه در شـاهنامۀ اسـدي نیـز هـم      . تفاوت اصلی در دو نقطۀ عطف پسین است. هایی اندك دارد کوتاه را البته با تفاوت
و روایت کـه گـواه   ترین تفاوت دمهم. شودپوش دیده میکشی سلیمان به ایران و هم نبرد با سواران نقابمضمون لشکر

  .در متن اسدي است) ع(داران و و عدم حضور علی تقدم متن اسدي است، ، هویت این نقاب
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  هاي شفاهی ایراندر حماسه) ع(بررسی متغیر جایگاه سلیمان  -4

در ترین متنی است که اغراض آگاهانۀ سراینده در پیوند دین و ملّیت، در میان متون مورد بحث، شاهنامۀ اسدي شاخص
قبـا  هاي مهم آغازین این حماسه، بیژن که مغلوب و اسیر چنگال زریـن  در یکی از بخش. آن شواهدي بسیار روشن دارد

پرسـتی ایرانیـان و چگـونگی    پردازد و دفاعیۀ غرّایـی در یـزدان  قبا با او به گفتگو میهنگام در بند زرین شده است، شبان
دهد؛ اعتقادي که از اوایل دورة اسالمی، نزد مورخانی چون طبـري و  اییل ارائه میاسراعتقاد شاهان ایران به پیامبران بنی

کوشـیدند   هـا، مـی   سرایان موجود بود و آنان با انگیزة حفظ روایات ملّی و جلوگیري از تکفیر آن بلعمی و برخی حماسه
از گرویـدن طهمـورث بـه نـوح،      بیـژن . مانند به قصص انبیاي سـامی ارتبـاط دهنـد   این روایات را، با خطّ سیري تاریخ

گرشاسپ به ابراهیم، سام و منوچهر به موسی، حتی یاري سام به موسی در سرکوبی شداد و عادي و نبردهاي رسـتم و  
کند که وقتی پس از موسی، نبوت به سلیمان رسید، ایرانیان همچنان بـر طریـق   کند و تصریح میفرامرز با کافران یاد می
  :اندنددین رسوالن حق باقی م

  پس از وي سلیمان چو بـر شـد بـه تخـت    ...
ــداي  ــر داد او را خــ ــن دگــ ــه دیــ   نــ
  همــان دیــن کـــه او دارد انــدر جهـــان   

  

ــخت        ــار س ــه ک ــان هم ــت آس ــدو گش   ب
ــه مــا را بــه دیــن او شــود رهنمــاي        ک

ــان    ــان و مهـ ــا از کهـ ــن مـ ــود دیـ   ...بـ
  )13: 1770نامه، نسخهنریمان(                

  : کندخلوت و نزد کیخسرو بدان اعتراف میاي که رستم نیز حتی در نکته
  

ــم     ــز هـ ــا نیـ ــیم مـ ــن کلیمـ ــه دیـ   بـ
  

ــی دژم    ــن موســــ ــیم از دیــــ   نباشــــ
  )14: 1770نریمان نامه، نسخه(                   

  

دهنـد و شـاعر   آورد، چون ایرانیان به خداپرستی خود گواهی میهمچنین در این شاهنامه، رستم صراحتاً اسالم نمی. 
دهد تا ناهمخوانی متن با عقل مخاطب کمتر به اسالم بلکه به دین سلیمان و دیگر انبیاي اسرائیل ربط می دین آنها را نه

رسـد در  بـه نظـر مـی   . باشد؛ بر خالف طومارها که تقیدي به عقالنیت داستان و حفظ مرزهاي تاریخ و واقعیت ندارنـد 
سدة دهم، مضمون اسالم آوردن رستم در اولین مرحله گیري بیشتر تشیع از تشدید رسوخ عناصر دینی، به موازات جاي

در دومین مرحله شکل گرفته باشد؛ پس متن اسدي از طومار کهن نیز بر مبناي عمـر تکـوین روایـت    ) ع(و ورود علی 
تر است چون در این متن مسلمان شدن رستم هست اما در متن اسدي، جدا از کـاربرد عـام واژة   رستم و سلیمان، قدیم

البتـه در یکـی دو مـورد اشـاراتی بـه مسـلمانی       . شوده معناي وحدانیت، محملی براي اسالم آوردن او دیده نمیاسالم ب
دهـد و شـاخص اصـلی ایـن     اند، نشان میشود که تنوع منابع متن را که روایات شفاهی پراکنده بودهپهلوانان ایرانی می

تقابل است، هنوز در این متن راه نیافته است؛ این خود، دامنۀ  تحول که تقابل رستم و امام علی و اسالم آوردن او در این
در روایـت  ) ع(نمودار ذیل، سیر شاخص حضـور امـام علـی    . کندسنجی اثر را به پیش از دورة صفوي محدود میزمان

  :دهدتقابل سلیمان و رستم را در طول تاریخ نشان می
  
  



  ١٢٩/      هاي ايراني تکوين حماسه در روند) ع(جايگاه سليمان شناختی  بررسی متن
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي  از سـده ) حضور سلیمان: 1شاخص(تم و سلیمان در تاریخ شفاهی؛ بخش اول سیر تکوین روایت رس -1تصویر
شـاهنامۀ اسـدي در ایـن    . سوم و چهارم هجري تا آغاز دوة صفوي امتداد دارد و فاقد نقشی براي امام در روایت اسـت 

مسلمانی : 3اخص ش(و سوم ) 2شاخص : اسالم آوردن رستم در اثر تقابل با سلیمان(بخشهاي دوم . گیردبخش جاي می
هـاي منثـور و   نامـه طومارهـا، رسـتم  (هاي دهم و یازدهم و پس از آن تا دورة قاجـار  در سده) رستم پس از نبرد با امام

  .امتداد داشته است) هاي نقاشاناي و پردهخانهروایات شفاهی نقاالن قهوه
  

تازش سلیمان به 
  ایران
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لف داسـتان رسـتم و سـلیمان و جایگـاه متـون      نمودار فوق، سه شاخص تعیین عیار تاریخی روایات مخت -2تصویر 

  .دهدمتضمن این روایت را در چینش تاریخی سه مرحله نسبت به یکدیگر را نشان می
هاي دیگر داستان رستم و سلیمان، عـدم حضـور امـام در    بدین ترتیب، در مقایسۀ خط اصلی شاهنامۀ اسدي با صبغه

بـا توجـه   . کنددة آن شاعري شیعی و بسیار معتقد است، جلب توجه میکه سراین، با وجود این )و شهریارنامه(این متن 
هاي مذهبی از عصر صفوي به بعد به سوي تشـیع و تقـدم حضـور سـلیمان در ایـن روایـات        به غلبۀ روزافزون گرایش

دیگـر  توان حدس زد که روایاتی که متضـمن تقابـل یـا ارتبـاط سـلیمان و رسـتم بـا         تلفیقی نسبت به امامان شیعه، می
هاي اساطیري ایرانی بوده است، با حضور موالي متقیان، به تدریج به سوي استحاله رفتـه، حتـی در بسـیاري     شخصیت

خوانـان ایرانـی   روایات با حذف سلیمان، تنها ماجراي برخورد شیر خدا با رستم دستان به مضمون تکرارشوندة حماسـه 
هاي روایـات  هاي تعیین قدمت خاستگاه ن بتواند یکی از شاخصبر این مبنا شاید حضور پر رنگ سلیما. بدل شده است

تواند تقدم زمانی و قدمت بیشتر شاهنامۀ اسدي را نسبت به دیگر روایات مرتبط با این ماجرا این نکته می. شفاهی باشد
  .دشاید شاهنامۀ اسدي، در شکل گرفتن این روایات، یک منبع نخستین یا حداقل واسطه بوده باش. ثابت کند

 
  تکوین اغراض حماسیِ متضمنِ پیوند دین و ملّیت در گذار تاریخی: تحلیل نتایج -5

هاي گسترش تشیع در پس از فروپاشی دستگاه خالفت عباسی در بغداد به دست هوالکوي مغول و با فراهم شدن زمینه
ملـی در سـطحی جدیـد و بـا     هاي هشتم و نهم هجري، اسباب پیوستن باورهاي دینـی و   قلمرو تمدن اسالمی، در سده

از قرن دهم در عصر صفوي با گسترش و غلبۀ سیاسی تشـیع  . آمده استهایی متفاوت با  اغراض اولیه به وجود انگیزه
خورند و از هاي مذهبی مقدس شیعیان به روایات حماسی ایرانی پیوند می بر نظام حاکمیت در ایران، از سویی شخصیت

هـایی بـا صـبغۀ اسـاطیري      نسبت بـه شخصـیت  (هاي حماسی چون رستم  بیشتر شخصیتسوي دیگر، با اهمیت یافتن 
در این روند، بـا  . کندوجود اشخاص حماسی و پهلوانان در این روایات به تدریج غلبه پیدا می) تر چون جمشیدرنگپر

هاي مکتوب تألیف شده تر رستم و فرزندانش در حماسه، و نقش برجسته)خاندان رستم(اهمیت یافتن پهلوانان سیستانی 
نامـه  نامه، جهانگیرنامه، بـرزو گشسب نامه، بهمننامه، بانوهایی چون فرامرز حماسه(مواجهیم  توسط پارسیان و مسلمانان



  ١٣١/      هاي ايراني تکوين حماسه در روند) ع(جايگاه سليمان شناختی  بررسی متن
  
بـدین ترتیـب دو شـاخص اصـلی در     . ؛ کیفیتی که متأثر از روایات حماسی شفاهی در منابع شاعران راه یافته است...)و

  :ب فارسی پس از شاهنامه، تا عصر صفوي قابل پیگیري استهاي شفاهی و مکتو حماسه
هـاي کیـانی و پهلوانـان     افزایش نقش رستم و فرزندان و فرزندزادگانش در روایات حماسـی، نسـبت بـه چهـره     -1

  ...هاي بزرگ چون گودرزیان، نوذریان، خاندان قارن و  دودمان
تري نسبت قاجار، رستم و خاندان او نقش برجسته هاي عصر صفوي تا دورةمطابق آنچه شرحش گذشت، در اختالط

رود کـه راویـان شـفاهی،    گسترش تلفیق عناصر ملی و مذهبی دربارة رستم تا آنجا پیش مـی . کنندبه متون کهن پیدا می
انـد؛ از آن  گرایی شیعی به رسـتم نیـز ربـط داده   مضمون جاودانگی و زنده ماندن کیخسرو و نسبت دادن آن را به غایت

و بیرون آوردن او در آن روز به امر الهـی، تـا   ) عج(مایۀ زنده ماندن رستم در چاه شغاد تا قیام امام زمان ه است بنجمل
یـا همـراه بـا    ) 2/156: 1358انجوي شـیرازي،  (که او اولین سردار امام در قیام آخرالزمان و نبرد با دجال، به تنهایی  این

، دربـارة  )عـج (مضمون پنهـان شـدن پهلـوان در کـوه تـا قیـام غایـب        . باشد) 2/109: 1358انجوي شیرازي، (کیخسرو 
  .نیز روایت شده است) 181-2/182: 1358انجوي شیرازي، (فرزندزادگان رستم، برزو و جهانبخش 

هـاي حماسـی کهـن، بـه خلـق      تدریج با کنار زدن چهره ها در روایات حماسی ایرانی که به رشد تشیع و نفوذ آن -2
  . شودذهبی مستقل ختم میهاي محماسه

در حوزة مکتـوب، خلـق   : رشد تشیع در دو سطح در ادبیات حماسی شفاهی و مکتوب در ایران تأثیرگذار بوده است
کـه قهرمانـان   ) همچون حملـۀ حیـدري  ( هانامهو علی) نامههمچون خاوران(ها نامهدر دو نوع پیامبر» هاي دینی حماسه«

تر اجتماع که نسبت به طبقۀ نخبه از حافظۀ در سطح عام -کرد و در حوزة شفاهیلی میعقیدتی را جایگزین قهرمانان م
کرد و رویاروي، در کنار یـا  خلق روایاتی که این قهرمانان را از بستر تاریخی عقیدتی خود جدا می -تاریخی تهی بودند

 -هـاي ملـی  حماسـه «تـوان  ها را می ناي آنهاي شکل گرفته بر مبداد؛ روایاتی که حماسهپیشاپیش قهرمانان ملی قرار می
که با فروپاشی خالفت عباسی، تشیع پس از هشت قرن سیطرة سرکوب، فضـایی   -این پدیده از سدة هشتم. نامید» دینی

طومارهاي نقاالن و . گیرد و تا دورة قاجار ادامه داردآغاز شده، در عصر صفوي اوج می -براي تنفس و رشد یافته است
ها و برخی آثار حماسی که بر مبناي شاخۀ شفاهی، شکل مکتوب گرفته است، و بـیش از همـه   »نامهرستم«انواعی چون 

خوانان و نقاالن منتقل شده است، بسترهاي مناسـبی بـراي بررسـی نـوع      هاي حماسه روایاتی که سینه به سینه میان نسل
نامـه و  تـوت مـوالي متقیـان، و رواج فتـوت    همچنین بـا توجـه بـه آوازة جـوانمردي و ف    . دینی است -هاي ملیحماسه

هاي عمیق گرایش به جوانمردي هایی که در بیان سیرة جوانمردانۀ این امام همام بوده است، و با توجه به ریشهنامه ساقی
هاي شفاهی و مردمی، هماره از تشخص خاصـی برخـوردار    در حماسه) ع(در فرهنگ دیرپاي ایرانیان، حضور امام علی 

هایی به همراه داشته است، اما یک تفاوت اساسی بین نظر سـرایندة  هاي دور نشانهالبته این حضور از گذشته. ستبوده ا
دینی متأخر وجود دارد که با توجه به اقبال بیشتر  -هاي جدید و خالقان روایات ملینامهنامۀ کهن و سرایندگان علی  علی

گراي اعصار جدیـد، بـر   ی از عصر تیموري و صفوي، سرایندگان مذهببه شاهنامۀ فردوس) به ویژه طبقۀ حاکم(جامعه 
  . ها، این تقابل را به آشتی بدل کنند کوشیدند به جاي دامن زدن به اختالفخالف امثال ربیع، می

هاي اساطیري و حماسـی ایـران    بنابراین در نسبت میان مضامین ملی و دینی، دو رویکرد مختلف نسبت به شخصیت
نامه، ادامۀ ذهنیت مخالفـان  سرایی مذهبی در عهد صفوي، گاه در آثاري چون خاوراندر دورة رواج حماسه .وجود دارد
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هاي قهرمانان شاهنامه چون جمشید، تهمتن، گـودرز، سـام، گیـو و     ، نام)ع(شود که دشمنان امام علی شاهنامه باعث می

به دست مالک اشتر نخعی کشته شود و درفش کاویان، پرچم  فریبرز را بر خود داشته باشند؛ بهمنِ اسفندیار، شاه کیانی،
آید در دورة صفوي، این گرایش متعصـبانۀ  به نظر می). 281-289و  136-145: 1380خوسفی، : رك(دشمنان امام باشد 

هـاي شـاهنامه دارد، در برخـی مـوارد در پرهیـز نویسـندگان و مورخـان از         مذهبی که رویکردي مخالفانه با شخصـیت 
طبـق  . اي که در فرهنگ عصر گورکانی و بابریان بیشترین شواهد کاربرد را داشته، دخیل بوده اسـت ردهاي شاهنامهیادک

هاي نهم و دهم، این نتیجه حاصل شده اسـت کـه کـاربرد اشـعار      یک بررسی تطبیقی در کاربرد اشعار شاهنامه در سده
دهنـدگان ایـن   هش یافته است؛ تنزّلـی کـه بـه بـاور انجـام     داري کاشاهنامه در قرن دهم نسبت به قرن نهم به طرز معنی

گردد ها از هر گونه ستایش و مدح غیر معصومین بازمی پژوهش تا حد زیادي به حاکمیت شاهان صفوي و جلوگیري آن
  ). 295: 1392رادمرد و دیگران، : رك(

هاي فقهی در دستگاه حکومت صفوي نیـز   در کنار این رویکرد نامهربانانه با شاهنامه که شاید به نفوذ برخی گرایش 
هـا بـراي    مرتبط بوده، سیاست اصلی دولت صفوي، به ویژه در برخی مقاطع چون عصر عباسی، بـه علـت کوشـش آن   

صفویان احتیاج داشتند در مقابـل  . مذهبی ایران، در قبال شاهنامه سیاستی مثبت بوده است -بازسازي و وحدت سیاسی
زبان بودنـد، در قلمـرو حکـومتی و اجتمـاعی      ترك  که همه) ثمانیان، ازبکان و بابریان هندع(زمان خود  هاي هم حکومت

مانـده ناشـی از    گسیختگی و مصائب بـاقی وجود آورند تا در حول این محور به از هم خود نوعی یکپارچگی ملی را به
ب آسیاي میانه، مرکزي و هنـد،  هاي سنی مذه دولت صفوي در مقابل دولت. تهاجمات مغول و تیموریان خاتمه بخشند

به همین جهت، صـفویان بـراي اسـتقالل سیاسـی بـه دو عامـل       . بستگی سیاسی و اقتصادي بوددر جستجوي نوعی هم
موریسـن،  (اي از عوامل فرهنگی و فکري توجه نمودنـد   شد و پاره مذهب تشیع که مذهب اکثر مردم ایران برشمرده می

تر از طرد و تکذیب آن، در این عصر وجود داشته و این سیاست نیز به شاهنامه، قويدر این راستا گرایش ). 415: 1380
 .گیري یا تکوین نوع دیگري از روایات نقش داشته استطبیعتاً در شکل

شود که در بررسی نسخ شاهنامه و متون حماسی همسو دیده می. البته گرایش به شاهنامه با صفویان آغاز نشده است
هاي شاخص حکومتی در ترویج و بزرگداشت شاهنامه، پس  هاي مصور و نخستین تالشنفیس شاهنامهترین نسخ قدیم

هاي مصور موجود، ترین شاهنامهاي که کهنها با شاهنامه، به دورة تیموري متعلق است؛ دوره از چهار سده قهر حکومت
موجـود در کتابخانـۀ    796یـا نسـخۀ مـورخ    موجود در موزة کتابخانۀ طوپقاسـراي اسـتانبول،    772چون شاهنامۀ مورخ 

موجـود در مـوزة بـودلین بـدان تعلـق دارد؛ همچنـین یکـی از         823و  800هاي مورخ و شاهنامه) قاهره(سلطنتی مصر 
مقدمـۀ  «، شاهنامۀ بایسنقري که مقدمۀ آن، معـروف بـه    هاي مصور و آراستۀ شاهنامه ترین نسخه شده نامورترین و شناخته

هاي تحقیق دربارة فردوسی اسـت کـه در رواج   هاي تاریخی است، یکی از اولین نمونهریز از اغالط و افسانه، اگرچه لب»جدید
یابد؛ جریانی که خلق آثـاري  در عهد صفوي این جریان تداوم می. بیشتر شاهنامه در جهان روزگار خود بسیار مؤثر بوده است

شود کـه بـر جریـان اصـلی چـربش پیـدا       اي بدان افزوده میوق تازهطهماسبی گواهی براي آن است، اما شقچون شاهنامۀ شاه
شود که بخـش قابـل    هاي جهان، این نکته مشاهده میها و موزهدر کتابخانه» شاهنامه«در بررسی نسخ کتب موسوم به . کنند می

اسماعیل و شاه  دوره مثل شاه اند و در وصف خود شاهان اینهاي این دوره تنها با نام شاهنامه نگاشته شدهتوجهی از شاهنامه
هـاي   هاي تاریخی، در کنـار گـرایش بـه حماسـه    گرایش به شاهنامه). 38: 1385فر، شایسته(اند طهماسب صفوي نگاشته شده

دینی، دو عاملی است که گاه بر شاهنامه و برخورد جامعه با آن، الاقل در سطح خلق آثار جدید به تقلید از این متن، تأثیرگـذار  



  ١٣٣/      هاي ايراني تکوين حماسه در روند) ع(جايگاه سليمان شناختی  بررسی متن
  

که در ادامۀ  - »پهلوانی«یا » ملی«موسوم به  - شاید به همین علت است که آثار حماسی متعلق به ژانر اصلی حماسه. است بوده
  .اند، عمدتاً به دورة پیش از صفوي یا اوایل آن تعلق دارندخط سیر روایات شاهنامه شکل گرفته

وي عقاید شیعی، در خلق سطح دیگـري از روایـات   در هر حال، این گرایش مثبت به سوي شاهنامه، در کنار گرایش به س
در این سطح دوم، اگرچه دشمنی اولیۀ پهلوانان ایرانـی  . حماسی، به ویژه در سطح شفاهی و ادبیات نقالی تأثیرگذار بوده است

ن پهلوانـان  در ادامـه، زمینـۀ اسـالم آوردن و پیوسـت    ) معموالً رستم(با امام همچنان وجود دارد، پس از شکست قهرمان ایرانی 
هاي برخـی شـاهان دولـت صـفوي      موضوعی که سیاست(ایرانی به امامان شیعه و آشتی دو بعد هویت ملی و مذهبی ایرانیان 

شود؛ اگرچه به قیمت سرخوردگی و گاه کوچـک انگاشـتن سـویۀ ملـی     فراهم می) کردچون شاه عباس اول آن را تقویت می
سـاز   گرایانـۀ فرهنـگ عصـر سـامانی کـه زمینـه      طلبانـه و محـور باسـتان   ۀ اسـتقالل هویت ایرانی تمام شود؛ اتفاقی که با روحی

اما هویت ملی ایرانـی، پـس از چنـد    . خوان نبوده است گیري خط اصلی سیر روایات حماسۀ ایرانی در شاهنامه بوده، هم شکل
جـوي ایـن    با ذات مغـرور و سـتیزه  اش، رویکردي به حماسه دارد که شاید پذیر به پیکرة در هم شکستهسده ضربات جبران نا

  . توانسته از عوامل انحطاط ژانر حماسه در ایران باشدنوع کهن ادبی در تضاد بوده است و این تغییر، خود می
  
  نتیجه

چنان که بررسی شد، پیش و پس از شاهنامۀ فردوسی، دو جریان متفاوت براي اختالط و پیوند عناصر دینی مـرتبط بـا   
هاي مقدس دینی و عناصر مرتبط با اساطیر ایران باستان و عناصر ملی روایات پهلـوانی وجـود    یتانبیاي سامی و شخص

  :داشته است
ترین انگیزة کسـانی بـود کـه     نمایی اساطیر باستانی ایران، مهمزدایی و مشروعهاي نخستین، تالش براي شركدر سده

هاي متنـاجس بـا آنهـا    تاریخ ایران باستان را در کنار نمونهآمد منابع پهلوي خود، عناصر متعلق به کوشیدند به خالف می
ها در اساطیر سامی قرار دهند، بلکه در دورة غلبۀ فرهنگ جدید، مشروعیتی براي معتقـدات فرهنگـی و دینـی کهـن      آن

بـه  مسلمانان متمایل به فرهنگ ایران باستان، چون دهقانان، شعوبیه و برخی مترجمـان متـون پهلـوي    . خود کسب کنند
ترین جامعـۀ  زرتشتیان ایرانی مهاجر به هند، که به تدریج بزرگ(عربی و همچنین جوامع زرتشتیان ایران، چون پارسیان 

ها دخیـل بودنـد، عوامـل    نامهو موبدانی که در جریان ترجمۀ متون کهن، به ویژه خداي) زرتشتی جهان را تشکیل دادند
  .اصلی تأثیرگذار بر این جریان بودند

هـاي خلـق منـابع متـون      شاهنامۀ فردوسی، به مرور زمان، و با فرونهشت حافظۀ تـاریخی و انتقـال خاسـتگاه   پس از 
گـرد در خلـق   حماسی، از مترجمان و مورخان و طبقۀ نخبۀ جامعه به سوي بدنـۀ جامعـه و نقـش نقـاالن و سـرایندگان دوره     

ایـن تغافـل از حقیقـت، در کنـار تـداوم      . ر رسـیدند هاي جعلی گذشته واقعی بـه نظـ  هاي شفاهی، بسیاري از اختالطحماسه
کـه از  (هایی چون کسب مشـروعیت بـراي قهرمانـان حماسـی و اسـاطیري کهـن، بـه ویـژه بـراي مخاطـب مسـلمان             انگیزه

، باعث شـده بـود   )به سوي مردم عادي مسلمان تغییر هویت داده بود - در دورة نخست - هاي اسالمی وابسته به خلفا حکومت
هـایی   هایی چون برزونامۀ جدید، شهریارنامه و شاهنامۀ اسدي، داسـتان هاي شفاهی و طومارهاي نقالی و حماسههکه در حماس

  .ها شکل گرفته بودخلق شود که عالوه بر اشارات پراکنده، همچون شاهنامۀ اسدي گاه خود بر مبناي این اختالط
هایی که در بافت اسـاطیر ایرانـی جـاي داشـتند، نقـش       نقش سلیمان در این جریان، شاید به علت مشابهت او با شخصیت

به بعد، به ویژه در عهد صفوي و قاجار، نقش سلیمان به تـدریج   9و  8هاي شیعی، از سدة با قوت گرفتن انگیزه. شاخصی بود
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ی و دینی، نقـش  ، به عنوان مظهر فتوت و دالوري در فرهنگ شیعه، در پیوند عناصر مل)ع(شود و امام علی به حاشیه منتقل می

شود، اما پیوند عناصـر ملـی و مـذهبی،    هاي مستقل دینی منجر میاین نقش در ادامه خود به خلق حماسه. یابدتري میبرجسته
  .توان بازجستماند که تداوم آن را تا طومارهاي نقالی دورة قاجار همچنان میدر سطح شفاهی، همچنان باقی می

  
  ها نوشت پی
ف و نسـخ کتابخانـۀ مجلـس    /1609نسخۀ کتابخانۀ ملی با عنوان شاهنامۀ اسدي با شمارة : متن موجود استسه نسخه از این  -1

و با عنوان شاهنامۀ اسدي یـا زریـن قبـاي هفـت      7/1039نامه یا رستم و سلیمان اسدي با شمارة شوراي اسالمی با عنوان نریمان
  .13581لشکر با شمارة 

و از مـردم  «) 6/لقمـان (» دیث لیضل عن سبیل اهللا بغیر علم و یتخذها هزوا اولئک لهم عـذاب مهـین  و من الناس من یشتري لهو الح« - 2
سازد و قرآن را به تمسخر و استهزا  آوري نموده و خلق را از راه خدا به جهالت گمراه می کسی است که گفتار و سخنان لغو و باطل جمع

تفسـیر  با وجود تفسیرهاي دیگر از شأن نزول این آیه، عالمه طباطبایی در . »هند شدگیرد؛ آنان به عذاب با خواري و خفت گرفتار خوا می
 ).16/213: . ق1396طباطبایی، (بوده باشد  نویسد که بعید نیست این معنی، علت نزول همۀ سورة لقمان میالمیزان 

  ).مشید و طوفان و کشتی نوحمهرکوشان و ور ج(با توجه به مضمون مشترك اسطورة طوفان و نجات حیات از نابودي  -3
 سـلیمان  مسـند  بر تکیه زدن جن یکى از جنّیان به نام صخر یا آصف یا خنفیق،آن توسط  ماجراي دزدیدن که سلیمان خاتم -4 

سـلیمان   سلطنت الهی نمادهاي اي، در فرهنگ عامه بسیار مشهور بوده است؛ از براي چهل روز، و بازپس گرفتنش به یاري فرشته
و مکـارم   4/475: تـا ، بـی  طبرسـی ( آن و کتب مقدس یهود بدان اشاره نشده، در تفاسیر و روایات شفاهی راه یافته استکه در قر

  ) 19/279: 1362شیرازي و دیگران، 
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