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  چكيده

درفش كاوياني همواره در كشاكش جنگهاي ايران و انيـران، جايگـاه بـسيار              
 نبـرد   ادامـة اهميت اين درفش تا حدي بود كه گـاه          . حياتي و وااليي داشت   

اگـر بـه دنـدان هـم شـده،          بدون افراختن آن ممكن نبود و ايرانيـان حتّـي           
از ديگر سو، تورانيان نيـز      . كوشيدند تا آن را در جنگ افراخته نگه دارند         مي

اي از آن،   به خوبي با جايگاه خطير آن آشـنا بودنـد و بـا ديـدن حتّـي پـاره                  
و از اين رو در پي      » كه نيروي ايران بدو اندر است     «آورند  آشكارا فرياد برمي  

بـه  . پاره، ايرانيان را كامالً شكست دهند      درفش آمدند كه با تصاحب   آن برمي 
اي از آن، سرنوشـت     راستي درفش كاوياني چه اهميتي داشته كه حتّي پاره        

كرده است و ايراني و انيراني در تـصاحب آن بـه جـان              جنگ را دگرگون مي   
 گسترةدر اين جستار، نگارنده ضمن بررسي شواهد مختلف در . كوشيدندمي

ن نتيجه رسيده كه تواند بود كه درفش كاويـاني پيونـدي            اساطير جهان بدي  
عنوان   آهنگر نداشته است و چيزي فراتر از يك درفش صِرف بود و به     كاوةبا  

دوي   هاي بسيار دورتري پيوند دارد كه انسان      توتِم ايرانيان، با گذشته    هاي بـ
گذاشـتند و بـديهي بـود تـا     جان خود را در يك شيء خارجي به وديعه مـي   

هـا نيـز از مـرگ بيمـي     اني كه آن شيءِ خارجي پا برجـا بـود، آن انـسان         زم
هـاي  ترين آسيب بدان شيءِ خـارجي، انـسان       نداشتند، اما به محض كوچك    

پنداشـتند كـه شكـست و مـرگ آنهـا         جان به وديعت گذاشته در آن نيز مي       
از همين رو، پيروزي يـا شكـست ايرانيـان در جنـگ، در گِـرو              . محتوم است 

  .ي يا سرنگوني درفش كاوياني بودافراشتگ

  . شاهنامه، اسطوره، حماسه، كاوه، درفش كاوياني، توتِم: ها كليدواژه
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  مقدمه

  ســاختي تودرتــو و نمــاي خــود، ژرف حكــيم فردوســي در وراي روســاخت آســانشــاهنامة
ر رمـز و راز نهفتـه د       دنيايي ناشناخته و بِكر دارد كه بـه راحتـي نمـي           ر تـوان بـه ايـن دنيـاي پـ  
 آن نقاب برداشـت،  نشستةه و در عزلت     بربستماوراي ابيات آن گام نهاد و از رخ نوعروسان روبند           

  تـرين    يكـي از پيچيـده     شـاهنامه «: الدين كزّازي در همين راستا معتقد اسـت       كه ميرجالل چنان
   سـان كـه شـايد گزافـه نباشـد اگـر بـرآن             ها در پهنة ادب پارسي است، بدان      و رازآميزترين متن  
  هـا شـناخت،   اي از مـتن در پـاره . ترين متن ادبـي پارسـي نيـز همـان اسـت         باشيم كه ناشناخته  

گيـرد و در  به سخني ديگر، شناخت از كالبدشناسي متن آغاز مـي     . ماند تنها در كالبدشناسي مي   
 بـا  ها از اين گونه نيستند و پيـام نهفتـه در آنهـا را تنهـا      اما همة سروده  . رسدآن نيز به پايان مي    

در . تـوان بـه دسـت آورد       شـان نمـي   كاوش كالبدشناسانه در آنها و گشودن رازهاي زيباشناختي       
بايـد بـدان راه   فراسوي پيام هنري شعر، در فراسوي كالبد آن، نهان و نهادي نهفته است كه مـي          

ناسـي  شان ناميد، از ديـد زبـاني و زيباش      هاي نهادينه توان سروده ها كه مي  گونه از سروده   اين. برد
شكافد، ليك مغـز معنـا   اي نازك دارند كه به آساني و با اندكي تالش از هم فرو مي           بيشتر پوسته 

هـا مغـز و پوسـته،       در دل اين پوستة تُنُك، ستبر و پيچ در پيچ است و از آنجا كه در اين سروده                 
هـاد راه  نهاد و كالبد از هم جدايند، اگر به شناخت پوسـته و كالبـد بـسنده كنـيم و بـه مغـز و ن       

: 1370كـزّازي، (» ايـم ايم و پيام راستين آن را درنيافتـه       نبريم، هرگز شعر را به درستي نشناخته      
  ).53ـ56

يكي از مواردي كه بايد از كالبد و روساخت گذشت و با توجه به قـراين موجـود در اسـاطير                     
 درفـش   خاسـتگاه . اسـت » درفـش كاويـاني   «ساخت آن رسـيد،     ملل ديگر، به مغز و نهاد و ژرف       

 آهنگـر  كـاوة كند،   بيدادگري پيشه مي   ضحاكوقتي  . رسد آهنگر مي  كاوة به   شاهنامهكاوياني در   
  :نهد آهنگريش، روي سوي فريدون ميپارةچرمخيزد و با برافراشتن عليه او برمي
»ــرم ــاي، از آن چ ــشتِ پ هنگران پĤــ    ك

ــرد    ــزه ك ــرِ ني ــر س ــاوه آن ب ــان ك   هم
  

ــمِ دراي، ــام زخـــ   بپوشـــــند هنگـــ
ــرَد هما ــت گـ ــازار برخاسـ ــه زِ بـ   »نگـ

  ).47: 1، ج1385همان، (                
 : فريدون كه از بيم مرگ به البرزكوه پناه برده بود

  چو آن پوست بـر نيـزه بـر ديـد كـي        «
ــاي روم  ــه ديبــ ــت آن را بــ   بياراســ
  بــزد بــر ســرِ خــويش چــون گــرد مــاه
  فروهــشت ازو ســرخ و زرد و بــنفش  

ــي      ــد پ ــر افكن ــي اخت ــي يك ــه نيك   ب
ــوم  ــر و زر بــ ــر او پيكــ ـ زِ گــــوهر بـ  
  يكــي فــالِ فــرّخ پــي افكنــد شــاه     

ــ ــي خوانْـ ــشهمـ ــاني درفـ   دش كاويـ
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  گـاه، از آن پس هر آن كس كه بگرفت       
ــي  ــران بـ ــران،  بـ ــرمِ آهنگـ ــا چـ   بهـ

ــان،   ــه و پرنيـــ ــاي پرمايـــ   زِ ديبـــ
ــود؛  ــدر شــب تيــره خورشــيد ب   كــه ان

  

ــاله،    ــادي ك ــر برنه ــه س ــاهي ب ــه ش   ب
  هــران بـرآويـخـتـي نــو بــه نــو گـو       

ــر كاويــان،     ــه گــشت اخت ـــران گون   ب
ــود  ــد بـ ــر اوميـ ــان را ازو دل پـ   »جهـ

  ).48: 1همان،ج                          (
  آيــد و همــواره چونــان تُــوتِم مقــدس، در ســپاه بــدين ترتيــب، درفــش كاويــاني پديــد مــي

. گـردد ي آهنگـر برمـ    كـاوة  درفش كاوياني بـه      نةيشيپكه گذشت،   چنان. شودايران برافراشته مي  
پژوهـان   شاهنامههمة و ديگر منابع تاريخي، مورد اتّفاق   شاهنامهاي كه بر خالف نص صريح       نكته
  . نيست

ك؛ .ر(دانــد  ساســانيان مــيدورةسِــن كــه داســتان كــاوه را مربــوط بــه بــرخالف كريــستن
 اشـكاني   دورة آهنگـر را يـك شخـصيت تـاريخي           كـاوة ، مهرداد بهـار     )36: 1384سِن،   كريستن

 در آثـار قـديم هنـد و         وداهـا در  «: كـه گويـد    راه يافته است؛ چنان    شاهنامهداند كه بعدها به       مي
 هم نشاني از او نيـست، ولـي ناگهـان    اوستادر .  آهنگر نشاني نيست كاوةايراني اصالً از شخصيت     

 شود به طـوري كـه در         آهنگر ظاهر مي   كاوةدر اعصار بعد، محتمالً از دورة اشكاني به اين طرف،           
ايـن مربـوط بـه    . كنـد   بخشي عظيم مربوط به آن است و او يك آدم عظـيم جلـوه مـي                شاهنامه

سـمك  (هـاي سـمكي   كنم نـوعي داسـتان   انعكاس وقايع اجتماعي و تاريخي است و من فكر مي     
اري كـه در تـاريخ از دورة اشـكاني بـه             است؛ يعني داستان  ) عيار آيـد   بعـد پديـد مـي      هاي عيـ  ...

بند چرمي خـود درسـت كـردن او، و ايـن طـور              در بازار بودن او، درفش از پيش      شخصيت كاوه،   
نكات از جمله به دنبال پادشاه عادلي گشتن تا او را به حكومت برسـاند و سـتم را سـاقط كنـد،                       

هاي عياري است كه وارد حماسـه شـده اسـت و روي آن يـك                اينها همه دقيقاً درونماية داستان    
  ).573 و 450: 1384بهار، (» تروكش حماسي كشيده شده اس

تـر بـه خـاطر    دانند كـه سـپس    پژوهان كاوه را خداي آتش مي     شاهنامهاز ديگر سو، برخي از      
ك؛ موسـوي و  .ر( نمود يافته است شاهنامهپيوند ستوار آهنگري با آتش در هيأت يك آهنگر در          

گـر بـا گـاو ارتبـاط         آهن كاوة برخي ديگر از پژوهشگران،      عقيدةبه  ). 147ـ160: 1388همكاران،  
توان چنين استنباط كرد كـه فريـدون، كـاوه، شـهرناز و          دارد كه اگر اين فرضيه بيراه نباشد، مي       

، او )ضـحاك (زا هستند كه در نبردي سترگ با اژدهاي خشكـسالي  اَرنواز نماد گاو و ابرهاي باران    
نـام كـاوه از لحـاظ    «: رداننـد گ آورند و بركت و فراواني تَرسالي را به طبيعت باز مـي  را از پا درمي   

يكـي از زبانهـاي   (در انگليـسي  . داشته باشـد » گاو«تواند ريشه در  شناسي لغت احتماالً مي   ريشه
است و كاوه كه در برخي از آثار فارسـي بـه            » گاو ماده « به معناي    Cow) ريشة هند و ايراني   هم

ي گـاو برمايـه و كـاوه را    ا توانـد ارتبـاط عميـق و اسـطوره     مي آمده است، ) Kāwi(صورت كاوي   
زند و لرزه بـر انـدام ضـحاك           از حلقوم كاوه بيرون مي    ) گوشورون(بنماياند، بانگ روح گاو برمايه      
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اي و تقابل بنيادين عنـصر اژدهـا بـا     لذا قراين امر و همسويي عناصر اسطوره. اندازد  مي) اهريمن(
» ارتبـاط بـا عنـصر گـاو نباشـد     بـي دارد كه احتمال دهيم درفش كاوياني هم    گاو ما را بر آن مي     

  ).172: 1384تسليمي و همكاران، (
درسـتي   وي بـه  . سِن انجام داده اسـت    ترين پژوهش را در اين زمينه، آرتور كريستن       اما كامل 

  تفـاهم زبـاني ناشـي      انتـساب درفـش كاويـاني بـه كـاوه صـرفاً از يـك سـوء                «معتقد اسـت كـه      
ــت ــده اس ــتايدر . ش ــن، اوس ــوي «واژة كه ــ» كَ ــي از    هب ــه گروه ــشتاسپ، ب ــورد وي ــز در م   ج

بـه  » شاهزاده«معناي  تر در اوستاي جديد، به    شود و سپس  مخالفان سرسخت زررتشت اطالق مي    
در » كَويـان «. گـردد  كيانيان كه كيقباد آن را بنيان نهاد، منتسب مـي سلسلةكار رفته است و به    

 ساسـاني، تنهـا شـكل       دورةا كه در    شود و از آنج   بدل مي » كيان«پهلوي ساساني و فارسي نو به       
مفهـوم نبـوده، از ايـن واژه نـام پـدري      » كاويـان «رفته اسـت و شـكل     كار مي  به» كيان «انةيعام

» كـاو «برداشت شده و درفش كاوياني كه به معناي درفش شـاهانه اسـت، بـه شخـصي بـه نـام             
از اين رو،   . ه است تر به كاوه تبديل شد    پهلوي به كاوگ و سپس    » ak«منسوب شده كه با پسوند      

 و شـاهنامه تر بـه  ها و سپسنامهنام به خدايبه اشتباه در اثر يك سوء تفاهم زباني، شخصي كاوه         
منابع تاريخي راه يافته است و درفش كاوياني به معناي درفشي منـسوب بـه كـاوه تلقّـي شـده                     

نگـر سـاخته و    آهكـاوة  از آن، براي توجيه انتساب درفش به كـاوه، داسـتان جعلـي              است و پس  
اي بـه    و فريدون ياد شده، هيچ اشاره      ضحاك به كرّات از     اوستاشود، در حالي كه در      پرداخته مي 

شـود   نميضحاك نيز داستان كاوه، به شكلي طبيعي وارد داستان         شاهنامهكاوه نشده است و در      
: 1384سِن،  تنكريس(»  نيست شاهنامهو بعد از پيروزي فريدون نيز ديگر هيچ نشاني از كاوه در             

  ).28ـ 35
از داسـتان كـاوه   «: سِن معتقد استاستاد صفا نيز در همين راستا و در تأييد سخن كريستن        

داستان كاوه در آثار كهن بـه       . يابيمحتّي در آثار پهلوي نيز اثري از او نمي        .  اثري نيست  اوستادر  
: 1363صـفا،  (» ني اسـت هاي محدث دورة ساسـاني و اشـكا  شود و از افسانه هيچ روي ديده نمي   

570.(  
تـر اسـت؛ بـدين ترتيـب كـه درفـش       سِن به حقيقت نزديكبه نظر نگارنده، ديدگاه كريستن   

نام منتسب شـده و حقيقـت نـدارد؛ زيـرا اگـر             خاطر سوء تفاهم زباني به شخصي كاوه       كاوياني به 
رسـد، در حـالي     يچنين باشد، قِدمت كاوه و به تَبع آن درفش به زمان اشكانيان يا ساسانيان مـ               

هـا  كه درفش كاوياني مربوط به دوراني پيش از تاريخ است و بايد در دنياي پر رمز و راز اسطوره                  
 نيـز پيـدايش درفـش كاويـاني بـه زمـان       شاهنامهكه در به جستجوي خاستگاه آن گشت، چنان   

  .اي ترديدي نيستگردد؛ پادشاهي كه در تعلّق او به دوران اسطورهفريدون برمي
 را بــه ســه بخــش اســاطيري، پهلــواني و تــاريخي تقــسيم كــرده اســت؛  شــاهنامهتلس، بــر
پژوهان بر سرِ آن اختالف نظر دارند؛ زيـرا  شاهنامهبنديي كه جامع و مانع نيست و همواره      تقسيم
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اي بندي برتلس مشخّص نيست كه بخش پهلواني زيرسـاختي اسـطوره  به عنوان مثال، در تقسيم 
رِ خاسـتگاه اسـطوره     از. دارد يا تاريخي   اي يـا تـاريخي پادشـاهان     همين روست كه همواره بر سـ

  . اختالف نظر هستشاهنامه
اي پژوهان بر آن اتّفاق نظر دارند، قايـل شـدن بـه خاسـتگاه اسـطوره                شاهنامه همةاما آنچه   

 سِـن كه كريستن كيانيان چنين همسويي وجود ندارد؛ چنان   نةيزمشاهان پيشدادي است، اما در      
داننـد كـه پـيش از    اي از پادشاهان شرق ايران ميو برخي از شاگردان هنينگ كيانيان را سلسله      

اند، اما هوزينگ، هرتل، هِرتسفلد و لهمان هايـت معتقدنـد           هخامنشيان بر شرق ايران حاكم بوده     
ن ترتيب كه گشتاسپ، همـا  بدين. اي تاريخي دارندكه پادشاهان كياني از گشتاسپ به بعد زمينه       

امري كـه البتّـه   . ، استگشتاسپ، پدر داريوش و كيانيان بعدي، يعني ديگر پادشاهان هخامنشي       
: 1385ك؛ سركاراتي،   .ر(اند  دومزيل، ويكندر و بهمن سركاراتي با داليلي مستدل آن را رد كرده           

  ).73ـ91
يش اي بودن پادشاهان پيـشدادي هـيچ ترديـدي نيـست و پيـدا             پس، از آنجا كه در اسطوره     

سِن يـادآور شـده، ايـن درفـش     كه كريستندرفش كاوياني نيز در همين دوران بوده است، چنان     
رسـد و بيـشتر    اشـكاني يـا ساسـاني مـي    دورةاي باشد كه قِدمت او به تواند منسوب به كاوه   نمي
  .اي تاريخي دارد تا اساطيريرويه

ك؛ .ر(اهللا صفا   ، ذبيح )28ـ35: 1384سِن،  ك؛ كريستن .ر(سِن  چنانكه گذشت آرتور كريستن   
ك؛ تسليمي  .ر(، علي تسليمي    )573 و   450: 1384ك؛ بهار،   .ر(، مهرداد بهار    )570: 1363صفا،  

، )147ــ 160: 1388ك؛ موسوي و همكاران،     .ر(و سيد كاظم موسوي     ) 172: 1384و همكاران،   
 كه به اجمـال بـه   انداي را در خصوص درفش كاوياني يادآور شدههريك به فراخور مطالب ارزنده  

نظـر از چنـد و چـون پيـدايش     آنها اشاره شد، اما در اين جستار نگارنده بر آن است كـه صـرف              
درفش كاوياني، دليل اهميت خاص اين درفش را در ميان ايرانيان بررسي كنـد و روشـن نمايـد          

وردگـاه  كه چرا پيروزي يا شكست در جنگ، در گرو افراشتگي يا سرنگوني درفش كاويـاني در آ                
  .بوده است؛ امري كه در آثار ياد شده مورد توجه قرار نگرفته است

  نقد و بررسي

بايست پادشاه يا يك شـاهزاده   تا حدي بود كه همواره مي   شاهنامهتقدس درفش كاوياني در     
 كمتر پيش آمده كه كسي جـز شـاهزادگان يـا         شاهنامهآن را در دست داشته باشد و در سراسر          

نمايـان درفـش    شايد اين امر از آن رو بود كه به خـاطر تقـدس       . ا به دست گيرند   پادشاه درفش ر  
اند آن را به دست گيرند كه فرّه ايزدي داشته باشند و به همـين         توانستهكاوياني، تنها كساني مي   

  .دار سپاه ايران نبوده استپهلواني چون رستم نيز حتّي يك بار درفشدليل حتّي جهان
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اي از درفش كاوياني را بـه دسـت         پاره) كسي جز پادشاه يا شاهزاده    (يژن  در موردي هم كه ب    
دار سپاه بود و از آن جهت كه او گريخت، بنا بـر   ايران، درفششاهزادةگيرد، در اصل، فريبرز،    مي
ا                 بيژن مجبور مي    گودرز اشارة شود براي بازگرداندن درفش به سپاه سر در پـي فريبـرز نهـد، امـ

كه فريبرز خود سرِ جنگ ندارد و حاضر بـه بازگـشت بـه آوردگـاه نيـست، بـه       شگفت است با اين   
درفـش از درِ    «: آورد كـه  كند و فرياد برمـي    پرهيز مي خاطر تقدس درفش از سپردن آن به بيژن         

شـود  و به ناچار بيژن بـا توسـل بـه زور موفّـق مـي              ) 66: 4، ج 1385كزّازي،  (» بيژنِ گيو نيست  
  ).ك؛ همان.ر(ه سپاه ايران برگرداند اي از درفش را ب پاره

هـم   آيد كه اختر كاوياني چه اهميتي داشته كه در اوج جنـگ، آن   حال اين پرسش پيش مي    
خواهد كه بتاخـت خـود را بـه         هنگامي كه سپاه ايران در شُرُف شكست است، گودرز از بيژن مي           

يت در خـود داشـته كـه        فريبرز برساند و درفش را به آوردگاه برگرداند؟ اين درفش چه خـصوص            
  توانسته سپاه ايران را استوار در ميدان نبرد نگه دارد؟ اي از آن نيز ميحتّي پاره

  به بيژن چنـين گفـت گـودرز پيـر       «
ــان    ــركش مي ــرز ب ــوي فريب ــه س   ب
ــا آن درفــش،    مگــر خــود فريبــرز ب
  چو بـشنيد بيـژن برانگيخـت اسـپ        
  بــه نـــزد فريبــرز و بـــا او بگفـــت  

  درفــشاگــر تــو نيــايي بــه مــن دِه 
  يكي بانـگ بـر زد بـه بيـژن كـه رو            
  مــرا شــاه داد ايــن درفــش و ســپاه 
ــست    ــو ني ــژنِ گي ــش از درِ بي   درف
ــنفش   ــژن ب ــت بي ــغ بگرف ــي تي   يك
ــان    ــر كاوي ــرد اخت ــه ك ــه دو نيم   ب

   

ــر    ــانِ تي ــر س ــرو زود ب ــدر ب ــه زاي   ك
  بـــه پـــيش مـــن آر اختـــر كاويـــان
  بيايـــد كنـــد روي دشـــمن بـــنفش
  بيامـــد بـــه كـــردار آذرگشـــسپ   

   داري ســپه در نهفــتكــه ايــدر چــه
ــغ   ــن تي ــواران و اي ــنفش س ــاي ب   ه

 ــار ــو در ك ــگ ت ــدي و در جن ــو تُن    ن
ــاله   ــت و ك ــواني و تخ ــن پهل ــم اي   ه
  نه اندر جهان سر به سـر نيـو نيـست          
ــش  ــانِ درفـ ــر ميـ ــان بـ ــزد ناگهـ   بـ
  »يكــي نيمــه برداشــت گــرد از ميــان

  ).66: همان                             (
بي به اهميت درفش كاوياني واقـف بودنـد، چنانكـه هنگـام             شگفت است تورانيان نيز به خو     

كه نيروي ايران بدو    «: كنـد اي از درفش كاوياني، هومان صراحتاً اعالم مي       بازگشت بيژن با پاره   
پاره را از دست بيژن بگيرند،      انگيزد كه اگر درفش    از اين رو، هومان تورانيان را برمي      . »اندر است 

  :شكست ايرانيان قطعي است
  ان بديدند اخـــتر به راه،ــچو ترك    ه آرد بــــه نزد ســپاهــــبيامد ك«

  ــد رويـوي بيژن نهادنـــهمه س    جوي،ــردل لشكري جنگــيكي شي
  ــشــدرفــيكار آن كاويانيــبه پ    ــشـد كـوپال و تيغ بنفــــكشيدن
  ـتــه نيروي ايران بدو اندر اســك    اختر است گفت هومان كه آن چنين
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  »ش كاووس تنگ آوريمــجهان پي    نگ آوريم،ـه چــدرفش بنفش اَر ب
  )66: همان(

اهميت درفش كاوياني تنها محدود به همين مورد نيست، بلكه در نبرد ايرانيـان بـا كـاموس              
دارد كـه تـا درفـش كاويـاني     كشاني نيز پيران ويسه، مغز متفكّر سپاه توران، صـراحتاً ابـراز مـي          

كاري از دست تورانيان ساخته نيست و از اين رو، هومان را بـراي از بـين بـردن             برافراشته است،   
  :كند، چون با محروم ساختن ايرانيان از درفش، روز آنان نيز بنفش خواهد شددرفش گسيل مي

  روي از اين رزم رنج آيد اكنون به      «
ــردري كاويــاني درفــش گــر آن م  

  ت يابي به شمشير تيز    ر دس ــــاگ
  

   ايـن بجـوي    چارةخرد تيز كن      
  بيابي شـود روز ايـشان بـنفش       
  »درفش و همه نيزه كن ريزريز     

  ).98: همان(                  
شود و درفـش  شگفت است كه در پي گسيل شدن هومان، وقتي او به سپاه ايران نزديك مي         

فرسـتد  شود و پيكي را نزد پيران مـي        جنگ نااميد مي   ادامةبيند، از   كاوياني را در ميان سپاه مي     
  :تر بايد به آورد با ايرانيان روي آورد كه درفش هنوز پابرجا است و با سپاهي بس انبوه

  چو هومان بديـد آن سـپاه گـران،        «
  خروشان و جوشان چـو شـير ژيـان        
  هيــوني بـــه پيـــران فرســـتاد زود 
  دگرگونـــه بـــود آنكـــه انـــداختيم
  همه كوه يكسر سپاه است و كـوس       

  

ــران    ــرز و تيـــغِ سـ   گراييـــدن گُـ
  ســـپه اختـــر كاويـــان  ميـــان 
ــه  ــاندك ــود  شةي ــه ب ــا دگرگون    م

  بر ايشان همـي تـاختن سـاختيم       
  »پشت گودرز و تـوس     ازپسِ درفش

  ).99: همان                        (
سازد، نبـرد پوالدونـد بـا ايرانيـان          درفش كاوياني را نمايان مي     ژةيوديگر موردي كه اهميت     

زنند، اما بـه    اني برافراشته است، ايرانيان به جان تيغ مي       در اين نبرد نيز تا وقتي اختر كاوي       . است
رود و اختـر كاويـاني را از هـم           آشيل ايرانيان را نشانه مي     پاشنةمحض اينكه پوالدوند، با زيركي      

بـاري، سـپاه ايـران    . »نماند ايچ گُرد انـدر آوردگـاه    « : گسلد و  سپاه ايران فرو مي    رازةيشدرد،  مي
  :شود ميسر ماتمبهزمگه سرخزد و همه رواپس مي

»ــزد دســت ــسيار هــوشب ــوالد ب    پ
ــان   ــر كاويــ ــرِ اختــ ــد بــ   بيامــ

  ســـپاهخروشـــي برآمـــد از ايـــران
  همه رزمگه سر به سر ماتم اسـت       ...

  وز آن پس خروشيدن و ناله خاست      
  

  برانگيخت اسـپ و برآمـد خـروش         
  به خنجر به دو نيم كـردش ميـان        
ــاه   ــدر آوردگ ــرد ان ــچ گُ ــد اي   نمان

 فريـادرس رسـتم اسـت      بدين كار   
  »لشكر و دستِ راست    زِقلب و چپِ  

  ).185: همان                       (
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مورد ديگري كه نمايانگر جايگاه واالي درفش كاويـاني در ايـران اسـت، نبـرد گـشتاسپ بـا                   
 قابل توجه در اين نبرد جانسوز اين است كه وقتـي گرامـي، پـور جاماسـپ،         نكتة. ارجاسپ است 
دانـد كـه    كند و مي  بيند، خطر را تا مغز استخوان حس مي       ني را افكنده بر خاك مي     درفش كاويا 

رود و درفـش را  از ايـن رو، بـه تاخـت پـيش مـي     . بدون درفش، ايرانيان را دل جنگيدن نيـست       
 محاصـرة آشـوبند و بـا      تورانيان كه به اهميت درفش نيك آگاه بودند، برمـي         . افرازدديگربار برمي 

دارد و بـا دنـدان درفـش را     برنمـي اما گرامـي بـاز هـم دسـت    . كنندا قطع مي  گرامي، دست او ر   
كنند و بـا افتـادن درفـش،     شمشير مي  طعمةدارد و در فرجام ارجاسپيان او را        برافراشته نگه مي  

  :كندتر را تجربه ميسپاه ايران نيز شكستي هرچه تلخ
  بيفتــــاد از دســــتِ ايرانيــــان،«

ــل   ــش نَبي ــد آن درف ــي بدي   گرام
ــ ــد و برگــرفتش زِ خــاكف   رود آم

ــين   ــردان چ ــد گُ ــو او را بديدن   چ
  برداشت و بستُرد و بـرد      خاك از آن 

  زِ هر سو به گردش همـي تاختنـد   
  درفش درفشان بـه دنـدان گرفـت    
ــشتند زار  ــارش بكُـ ــرانجام كـ   سـ

  

ــش    ــدةدرفـــ ــانفروزنـــ    كاويـــ
ــل   ــشت پي ــد از پ ــده بودن ــه افكن   ك
  بيفــشاند از او خــاك و بــستُرد پــاك

  نامــــدارِ گــــزين زةيــــنكــــه آن 
ــرد   ــردان گُ ــد م ــردش گرفتن ــه گ   ب
ــد   ــتش بينداختن ــشير دس ــه شم   ب

  !دست گُرز، اي شگفت    يك زد به  همي
  »...خـاكش فكندنـد خـوار    ْبر آن گرم  

  ).67: 6همان، ج                       (
آيد كه اختر كاوياني چه اهميتـي داشـته كـه هـم دشـمن و هـم       حال اين پرسش پيش مي   

اند، نيز حتّي اگر شده به دندان هم حاضـر بودنـد آن             كوشيدهن به جان مي   دوست، در تصاحب آ   
شود، ايرانيان را ديگر دل جنگيـدن       چرا وقتي درفش كاوياني سرنگون مي     ! را افراشته نگه دارند؟   

كننـد و   خزند و بدون هيچ مقاومتي جنگ را باخته تلقّـي مـي           نيست و همه به يكباره واپس مي      
  !د؟نهنروي، سوي گريز مي

ساالر بـوده و فـرو      طبعاً يكي از داليل، اين تواند بود كه معموالً درفش كاوياني به دست سپه             
 نبـرد را بـدون      ادامـة شد و از اين رو، سـپاهيان        ساالر تلقّي مي  افتادن درفش، نشانگر مرگ سپه    

 اما به نظر    .پذيرفتنداند و شكست را مي    نهادهديدند، لذا به گريز روي مي     ساالر به صالح نمي   سپه
نمايـد كـه ايرانيـان چونـان تـوتمي          نگارنده، اهميت درفش چيزي بيش از اين بود و چنين مـي           

دانستند و طبعـاً بـه محـض كـوچكترين آسـيبي بـه              مقدس، جان خود را بازبسته به درفش مي       
دانستند و به همين دليل، روي بـه گريـز   درفش، سپاهيان نيز مرگ و شكست خود را قطعي مي       

: 4همـان، ج  (» كه نيروي ايران بدو اندر اسـت      «: داردكه هومان آشكارا اعالم مي    هادند؛ چنان نمي
  : شود كه پيران ويسه نيز به درستي يادآور مي) 66

ــش « ــاني درف ــردري كاوي ــنفش     گــر آن م ــشان بـ ــود روز ايـ ــابي، شـ   بيـ
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  اگــر دســت يــابي بــه شمــشير تيــز
  

ــز   ــن ريزري ــزه ك ــه ني ــش و هم   »درف
  ).98: همان             (                 

به نظر نگارنده سخن هومان و پيران ويسه كه نيرو و قدرت ايرانيـان را بازبـسته بـه درفـش                     
پنداشتند كه با تصاحب يا پاره كردن درفـش، ايرانيـان را ديگـر       دانستند و چنين مي   كاوياني مي 

ت، بلكه توانـد بـود كـه        ناي جنگيدن نخواهد بود، تنها يك اغراق شاعرانه در اهميت درفش نيس           
دانستند و بديهي بـود كـه     حقيقتاً ايرانيان زور و نيرو و جان خود را با اختر كاوياني در پيوند مي              

تا پاي جان در پاسداشت آن تيغ زنند و اگر شده بـا دنـدان آن را برافراشـته نگـه دارنـد، چـون                   
  .داشتسرنگوني آن، آشكارا مرگ و شكست ايرانيان را در پي مي

نكه ايرانيان جان و نيروي خود را بازبسته به يك توتم يـا شـيءِ مقـدس خـارجي بداننـد،                   اي
. تـوان مـوارد متعـددي را بازشـمرد     اساطير جهان ميگسترة نيست، بلكه در     شاهنامهمنحصر به   

گاه زندگي كسي به يك درخت يا گياه وابسته بود و با از بين رفتن آن درخت يا گياه، كسي كه                      
زنـدگي  «: از اين رو، جيمز فريـزر معتقـد اسـت         . مردبسته به آن بود نيز بالفاصله مي      زندگيش وا 

ها و خانواده به سالمت و زندگي درخـت تـوتِم بـسته اسـت كـه مـورد                   سالم و سعادتمندانة بچه   
لوي استراوس نيز بر ايـن عقيـده        ). 782: 1384فريزر،  (» گيردمراقبت و احترام خانواده قرار مي     

وتميسم يك پديدة در نوع خود منحصر به فرد نيـست، بلكـه يـك مـورد خـاص در                    ت«: است كه 
توتميسم موهبتي بـه    . رودچارچوب عام روابط بين انسان و عناصر محيط طبيعي او به شمار مي            

برداري از محيط اطراف و در نبرد براي بقـا اعطـا          رسد كه مذهب به انسان بدوي در بهره       نظر مي 
  ).124 و 75: 1386س،استروا(» نموده است

 او را بـر روي  چهـرة نمونه را در كوئينزلند وقتي عزيزي قصد سفر داشـته باشـد، تمثـالي از              
: زننـد سپس حال آن عزيز سفر كرده را از روي آن درخـت حـدس مـي               . كننددرختي  حك مي   

  ).781 :1384فريزر، (» شكندريزد يا درخت مي اگر بيمار يا مرده باشد، برگهاي درخت نيز مي«
شدند، مردم دو درخت از يك نـوع  در افريقاي غربي نيز وقتي دو كودك در يك روز زاده مي         

پنداشتند كه زندگي هر يك از اين كودكان بـه  رقصيدند و چنين مي   كاشتند و بر گِرد آن مي     مي
 در .ميرنـد ها نيز به زودي مـي اين درختان وابسته است و اگر درختان پژمرده يا قطع شوند، بچه          

كاشتند و بنـد نـاف او را در زيـر آن             افريقاي شرقي نيز با تولّد كودك درختي در پشت خانه مي          
نمودند، چون معتقد بودنـد كـه اگـر درخـت پژمـرده             كردند و سخت از آن مراقبت مي      خاك مي 

در فرانسه، كامِرون، چين و رم نيز چنين رسمي رايـج بـوده اسـت               . شود، كودك نيز خواهد مرد    
  ).781ـ783: همانك؛ .ر(

 اسكانديناوي بالـدِر و     اسطورة پيوند جان يك انسان با درخت در         نمونةترين  اما شايد معروف  
او . ترين خدايان اروپـاي شـمالي بـود       بالدِر، پسر ادين و فريگ، از محبوب      . اسفنديار نمايان باشد  

ي دنياي مردگان، او را در      هايم، دنياي مردگان، رفته و هل، خدا      بيند كه مرده و به نيفِلْ     خواب مي 
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خدايان از اين خواب به وحشت افتادند و تصميم گرفتند به هر شـيوه شـده،   . آغوش گرفته است  
 همـة  سنگين را بـر عهـده گرفـت و بـه            وظيفةفريگ، مادر بالدِر، اين     . جلو مرگ بالدِر را بگيرند    
چـون خـدايان دانـستند    . سانند چيز را قَسم داد كه به بالدِر آسيبي نر     نقاط دنيا سفر كرد و همه     

تنـي او   پذيري و رويين  ناتن شده است، در پي آن برآمدند كه آسيب        كه بالدِر ايمني يافته، رويين    
. كردنـد هاي فلزّي را به سوي بالدِر، پرتـاب مـي         از اين رو، انواع تير و سنگ و سالح        . را بيازمايند 

وخته شد و در هيأت زني سالخورده بـه      رشكش برافر  شعلةلوكي ديوسرشت، با ديدن اين ماجرا،       
انـد و    خدايان جشني برپا كـرده     همةداني كه   لوكي، به فريگ گفت كه آيا مي      . ديدار فريگ رفت  

فريـگ  ! ترسد كه ناگهان بالدِر كُشته شود؟كند؟ آيا نمي هر يك تيري را به سوي بالدِر پرتاب مي        
لـوكي  . ه كه به بالدر آسـيبي نرسـانند       چيز را سوگند داد   گفت كه هيچ هراسي ندارد، چون همه        

 كوچـك داروش را     بوتـة فريـگ گفـت فقـط يـك         ! چيز را سوگند داده است؟    گفت آيا واقعاً همه   
لـوكي، فريـگ را     .  تر از آن بود كه بتواند به بالـدِر آسـيبي برسـاند            ام، چون كوچك  سوگند نداده 

 آن را بريد و  چونان تيري، تيـز          اي از  داروش رفت و شاخه    بوتةطرف   ترك كرد و با خوشحالي به     
لوكي، هودِر، برادر نابيناي بالدِر را ديد كـه در جـايي دور             . كرد و خود را به جشن خدايان رساند       

كنـي؟  لوكي به هودِر گفت كه تو چرا در جـشن خـدايان شـركت نمـي              . از خدايان ايستاده است   
. چيزي بـراي پرتـاب كـردن نـدارم        دانم كه بالدِر كجا ايستاده است، وانگهي        هودِر گفت من نمي   
بدهم و كمك كنم كه تو هم در جشن شركت كني و تير             توانم تيري را به تو      لوكي گفت من مي   

 داروش را از لوكي گرفت و بـه  بوتةهودِر خيلي خوشحال شد و تير  . را به طرف بالدِر پرتاب كني     
رد  تير در قلب بالدر فرو رفت و بالدِر بر      . طرف بالدِر پرتاب كرد    ك؛ روزِنبـرگ،  .ر( زمين افتاد و مـ

  ).421ـ430: 1379
شود، جان بالدِر بازبسته بـه گيـاه داروش بـود و بـه محـض اينكـه گيـاه                   كه مشاده مي  چنان

تني خود را از دست داد و بـا مـرگ مواجـه             داروش آسيب ديد و به او برخورد كرد، او نيز رويين          
توانـد حيـات را بـه طـور         انسان وحشي كـه نمـي      «:جِيمز فريز در همين راستا معتقد است      . شد

داند كه  انتزاعي چون امكان پيوستة احساس كردن تصور كند، آن را شيءِ واقعي و محدودي مي              
دارش كرد و در دسـتش گرفـت    توان ديد و آن را لمس كرد، در يك ظرف گذاشت يا جريحه            مي

 حيات در درون آدم باشد، ممكن اسـت         بدين ترتيب، چندان لزومي ندارد كه     . اش كرد تكّهيا تكّه 
تـا  . از بدنش بيرون باشد و هنوز از طريق نوعي همـسازي يـا كُـنِش از دور او را زنـده نگـه دارد             

نامد، آسيبي نديده است، صاحب آن سالم خواهد مانـد  زماني كه اين شيء كه او جان يا روح مي       
ت ايـن    . ميردود، صاحب آن مي   خورد و اگر نابود ش    و اگر آسيبي ببيند، صاحب آن لطمه مي        مزيـ

مرگ خواهد بود   كار آن است كه تا وقتي روح در جايي كه هست، آسيبي نبيند، خود شخص بي               
سـان ايـن   بـدين . تواند جسم او را نابود كند؛ زيرا جانش در جاي ديگـري اسـت        و هيچ چيز نمي   
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دوي تفكّـر همـاهنگي       هـا نگرش كه زندگي بالدِر بسته به گياه داروش است، كامالً با شـيوه             ي بـ
  ).801 و 769: 1384فريزر، (» دارد

كـه در   چنـان .  بالـدِر نيـست    اسـطورة شـباهت بـه      نيز بـي   شاهنامهكُشته شدن اسفنديار در     
كند كه تيري از چوبِ گَز، بجويـد و آن           اسفنديار را راهنمايي مي    شود، سيمرغْ  ديده مي  شاهنامه

  :»بر اين گَز بود هوشِ اسفنديار«: را بر چشم اسفنديار نشانه رود؛ زيرا
ــزين راســت « ــاخي گ ــت ش ــدو گف ــر ب   ت

ـود هــوش اســفنديار       بــر ايــن گَــز بـ  
  بر آتـش مـر ايـن چـوب را راسـت كـن             
ــشان     ــر او برنـ ــان بـ ــرّ و پيكـ ــه پـ   بِنِـ
ــنِ شـــاخِ گَـــز، چـــو ببريـــد رســـتم بـ  
ـــد رهنمــــاي بــــدان راه ســــيمرغ بـ  
  بـــدو گفـــت اكنـــون چـــو اســـفنديار، 

   از او راســتيتــو خــواهش كــن و جــوي
ــذيردت،     ــد و نپ ــي چن ــوزش كن ــو پ   چ
ــز   ــه زِه كــن كمــان را و ايــن چــوبِ گَ   ب
ر چـشم او راسـت كـن هـر دو دســت       اَبـ  
ــرَد راســـت آن را بـــه چـــشم زمانـــه بـ  
ــرد     ــدرود كــ ــرغ پــ ــن زال را مــ   تــ
  وز آن جايگـــــه  شـــــاددل برپريـــــد  

ــي    ــوب ب ــش و چ ــرد آت ــرد  بك ــاب ك   ت
  يكــــي تيزپيكــــان بــــدو در نــــشاند

ــه كــار،    بدانــست رســتم   ــه البــه ب   ك
  كمــان را بــه زِه رانــد و آن تيــر گَــز    
  تهمـــتن گَـــز انـــدر كمـــان رانـــد زود 
ــر چـــشم اســـفنديار      بـــزد تيـــر اَبـ  
ــهي     ـ ــرو سـ ــاالي ســ ــم آورد بــ   خَــ

ــزدان    ــاه ي ــرِ ش ــد س ــون ش ــت نگ   پرس
ــياه  ــالِ اســـپ سـ ــش و يـ گـــرفتش بـ  

  

ــنْ  ــر و ب ــرش پرت ــت س ــر كاس ــر ش ب   ت
  تـــو ايـــن چـــوب را خوارمايـــه مـــدار

ــي نغزپ ــن  يكـ ــه كـــن كُهـ ــان نگـ   يكـ
ــدش نـــشان    ــو را از گزنـ   نمـــودم تـ
  بيامـــــد زِ دريـــــا بـــــه ايـــــوانِ رز

ــه   ــر ب ــاركش ب ــر ت ــود ب ــي ب ــاي هم    پ
  بيايــــد بجويــــد زِ تــــو كــــارزار،    

   گونــــه درِ كاســــتي مكــــوب ايــــچ
  همـــــي از فرومايگـــــان گيـــــردت، 

  گونــــه پــــرورده در آبِ رز بــــدين 
ـود مــردم گَزپرَســت     چنــان  چــون بـ  

   اَر نداري تو خـشم      به چشم است بخت     
ــرد  ــود كـ ــشتن پـ ــار و از خويـ   از او تـ
  چـــو انـــدر هـــوا رســـتم او را بديـــد، 
ــرد    ــاداب ك ــز از آبِ رز مــست و ش   گَ
ــشاند   ــر ن ــر او ب ــا ب   چــپ و راســت پره
ــفنديار   ــيش اســ ــي پــ ــد همــ   نيايــ

ــانْ  ــه پيكــ ــد آب رز كــ ـ ش را داده بـ  
  ســان كــه ســيمرغ فرمــوده بــود بــر آن 

ــدار    ــيش آن نام ــان پ ــد جه ــيه ش   س
  ز او دور شـــــد دانـــــش و فرّهـــــيا

ــاچي  ــاد چـ ــت  بيفتـ ــانش زِ دسـ   كمـ
ــونْ ــاه  زِ خ ــاك آوردگ ــد خ ــل ش   » لع
  ).196ـ202: 6، ج1385كزّازي،        (

 درختـي كُـشته    شـاخة تني بود كه بـا      كه مشاهده شد، اسفنديار نيز چون بالدِر، رويين       چنان
. پـژوه معـروف، بـود   سـطوره  كرد، جِيمـز فريـزر، ا   شد و نخستين كسي كه به اين همساني اشاره        
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هـا   چـشم  ةيـ ناح درخور تأمل اين است كـه اسـفنديار تنهـا از             نكتة). 727: 1384ك؛ فريزر، .ر(
 درخت گَز نبود و با هر پيكـاني مـرگ او            شاخةگونه بود، نيازي به     پذير نبود، چون اگر اين    آسيب
يـن گونـه بـود، بـا هـر      نقطة ضعف اسفنديار تنها چشمانش نيست، چه اگر ا    «: شدپذير مي امكان

مرگ او نه فقط به علّت چشمانش، كه در چوب گَـز نهفتـه اسـت كـه     . پيكاني مرگ او مقدر بود    
در داستان بالدِر است و شايد اين دو نيز دست كـم            ) داروش(ماية شاخة ميستل    دقيقاً يادآور بن  

هـم شـاخة گَـز نـزد     . دانـ اي مشترك نزد اقـوام هنـد و اروپـايي بـوده      مايه از اين حيث داراي بن    
، )داروش(زرتشتيان، به خصوص در مراسم خاكسپاري، داراي ارزش آييني است و هـم ميـستل                

  ).94 :1389مختاريان، (» رويند در نزد مردم اروپاخصوص آنها كه بر بلوط ميبه
 بالدِر و هم در ماجراي اسـفنديار جـان         اسطورةتوان چنين استنباط كرد كه هم در        پس، مي 

تنـي   درختي خاص بود و در فرجام، با آسيب ديدن آن درخت آنهـا رويـين  شاخة بازبسته به    آنها
كـه در   آن درخـت خـاص كُـشته شـدند، چنـان     شـاخة خود را از دست دادند و ميرا شدند و بـا           

  : پذير بودن اسفنديار با چوب درخت گَز سخن رفته است آشكارا از آسبشاهنامه
  »تو اين چوب را خوارمايه مدار    اربر اين گَز بود هوش اسفندي«

  ).202: 6، ج1385كزّازي، (
ممكن است اين پرسش پيش آيد كه اگر جان بالـدِر و اسـفنديار بازبـسته بـه يـك درخـت                      

آميـز  شـوند؟ آيـا ايـن امـر تنـاقض     اي از همان درخت كُـشته مـي    خاص است، پس چرا با شاخه     
اين نگرش  «: و در همين راستا معتقد است كه      بيند  نيست؟ جِيمز فريزر تناقضي در اين امر نمي       

شـايد بـه    . هاي بدوي تفكّـر همـاهنگي دارد      كه زندگي بالدِر به گياه داروش است، كامالً با شيوه         
حـال بـا ضـربت همـان گيـاه كُـشته             نظر آيد كه اگر زندگي وي، به آن گياه بسته بود، در عـين             

سي در چيزي تجسم يافته و زنـدگيش بـسته          رود كه زندگي ك   اما وقتي تصور مي   . شده است  مي
تـوان بـه طـور    گـردد، آن چيـز را مـي   به وجود آن است و نابودي آن، موجب نابودي خودش مي      

از اين رو، اگـر مـرگ كـسي در چيـزي نهفتـه اسـت،       . مساوي زندگي يا مرگ او دانست و ناميد     
  ).801 :1384فريزر، (» كامالً طبيعي است كه با ضربت همان نيز كُشته شود

به وديعت نهادن جان در يك شيءِ خارجي و بازبسته بودن جان انسان به آن شيء، محـدود                  
توان اشكال مختلف   ها مي هاي كهن و اسطوره   جاي حكايت به موارد يادشده نيست، بلكه در جاي      

 نيـز   هـزار و يـك شـب      در  » الجمـال الملـوك و بـديع    سيف«كه در حكايت    آن را ناظر بود، چنان    
توان حضور جان و روح را در يك شيءِ خارجي شاهد بـود؛ بـدين ترتيـب كـه وقتـي                 ميآشكارا  
خواهد با كُشتن جِن، دختر شاه هند را از دست او برهاند، دختر شاه هند بـه او                  الملوك مي سيف
روح او در   : الملـوك گفـت   سـيف . تو او را نتـواني كُـشت مگـر آنكـه روح او را بكُـشي               «: گويدمي

در خـشم شـد   . من از او بارها مكان روح را بپرسيدم، او با من باز نگفت  : گفتكجاست؟ دخترك   
اگر مكان روح تو را بـدانم، او را چـون چـشم             ... و گفت سبب سؤال تو از روح من چيست؟ گفتم         
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شناسان گفتند كه هالك مـن  وقتي كه من از مادر بزادم، ستاره: آنگاه گفت. دارمخويش نگاه مي  
بـدان سـبب مـن روح خـود را گرفتـه و در              . زادگان اِنـسيان خواهـد بـود      كدر دست يكي از ملِ    

اي بنهـادم و آن حقّـه را در ميـان هفـت             دان گنجشكي بنهادم  و آن گنجشك را در حقّـه           چينه
ها را در كنار اين بحر محيط به زير رخامي بنهادم كه اين سوي بحر از                صندوق گذاشته، صندوق  

هـاي ديگـر را نيـز     ملوك صندوق را گرفتـه، او را بشكـست و صـندوق           السيف... اِنسيان دور است  
خاتون به سـوي قـصر بازگـشتند و بـه     ْيك بشكست و گنجشك از حقّه به در آورد و با دولت            يك

مـرا مكُـش تـا      ! زادهگفت اي ملِك   اي بزرگ پديد شد و او مي      در حال، پرنده  . فراز تخت برسيدند  
عفريـت درآمـد، گنجـشك را    ! الملـوك اي سـيف : خاتون گفـت تدول. من تو را به مقصود برسانم 

بكُش تا اين پليدك به قصر اندر نشود كه اگر به قصر درآيد، گنجشك از تو بگيرد و مـن و تـو را      
الملوك گنجشك را بكُشت و عفريت در حال به زمين افتـاده، مـشتي              در آن هنگام سيف   . بكُشد

  ).1773ـ1774: 2، ج 1383تسوجي، (» خاكستر گشت
شود و  شود، در حكايت ياد شده جانِ جِن در خارج از بدن او نگهداري مي             كه ديده مي  چنان

در حكايـت   .  جان، آسيبي نديده، جِن هم از مرگ هراسي ندارد         نگدارندةمادام كه شيءِ خارجي     
بـا  اي را در بند نگه داشته تا         ملَكه ديگري چنين آمده كه در هند جادوگري موسوم به پونچكينْ         

كند كـه  او ازدواج كند، اما ملَكه راضي نبود و براي اينكه راز كُشتن پونچكين را بداند، وانمود مي   
كند كه در صـدها فرسـنگ دور از        سپس، جادوگر اين راز را فاش مي      . به ازدواج با او راضي است     

 طوطي سبز كـوچكي در قفـس اسـت كـه      ششمكوزةزير .  پرآب روي هم استكوزةاينجا شش   
سپس، پسر ملَكـه طـوطي را       . ميرماگر طوطي را بكُشند، من هم مي      . جان من بازبسته به اوست    

: ك؛ همـان .ر(ميـرد  آورد و با كُشتن طوطي، پونچكين نيز با خُرخُري دهشتناك مي        به دست مي  
769.(  

رفـت، جـان     جادو قادر بود كه وقتي به جنگ مـي         واسطةدر ماجراي ديگري، شاه سيالن به       
رامـا  . ديداي بگذارد و به همين دليل، در جنگ آسيبي نمي  از بدن خارج كند و در جعبه      خود را   
زده شد و در فرجام، يكي از ياران راما         ديد هيچ تيري بر شاه سيالن كارگر نيست، شگفت        كه مي 

جعبـه  «:  جان شاه سيالن رفت و با به دست آوردن آن جعبةدر هيأت شاه سيالن نزد نگهدارنده       
  ).770: همان(» تكان داد و فشرد كه نَفَس شاه سيالن بريد و مردرا چنان 

اي بر مادرش ظـاهر شـد و گفـت وقتـي            در يونان نيز وقتي ملياگر هفت سال داشت، فرشته        
خاموش شود، مليـاگر نيـز خواهـد    ] آن آتش هيزم[آتش، هيزمي را بسوزاند كه در اُجاق است و       

كرد، اما پـس از سـالها وقتـي    داري مياي نگهشت و در جعبه مادر ملياگر هيزم اُجاق را بردا     . مرد
مليـاگر  «ملياگر برادران خود را كُشت، مادرش هيزم را از جعبه بيرون آورد و در آتش گذاشت و                  

  ).771: همان(» ها آتش به هستيش زدنداز پا افتاد، تو گويي شعله
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اي به مارسلوس داد     خدا نيزه  .در ايتاليا نيز مارسلوس از مارس، خداي جنگ، فرزندي داشت         
هـاي خـود را   وقتي فرزند بزرگ شد و دايي. و گفت كه سرنوشت فرزندش بسته به آن نيزه است      

  ).771: همان(كُشت، مارسلوس از خشم، نيزه را در آتش سوزاند و پسرش بالفاصله مرد 
 در صـدد  شاهزاده خـانمي را دزديـد و  » مرگكاشچايِ بي«در روسيه نيز ساحري موسوم به      

جان مـن در اقيـانوس وسـيعي دور از    «: ازدواج با او برآمد و راز خود را اينچنين بر او آشكار كرد 
زيـر آن درخـت   . اي اسـت و در آن جزيـره درخـت بلـوطي روييـده      در آن دريا جزيره   . اينجاست
ي كوچكتري هست و در آن هم خرگوشي هـست و در      اي آهني وجود دارد و در آن، جعبه       جعبه
درنـگ  اگر آن تخم را بيابند و بشكنند، من بـي .  آن اُردكي است و در شكم آن تخمي است        شكم
. عاشق ملَكه، با يافتن تخم و لِه كردن آن، كوشچاي را كُـشت و بـا ملَكـه ازدواج كـرد     . »ميرممي
  ).773 :همان(

از بـدن   كُـشتند و سـرش را       در يك حكايت چيني نيز با اينكه بارها يك انسان تبهكار را مي            
داد تـا اينكـه يـك بـار مـادر           كاريهاي خود ادامه مي   شد و به بزه   كردند، ديگربار زنده مي   جدا مي 

پسر نابكار من روحـش را در  :  گلداني را نشان داد و گفتدر دادگاه«مادر پير   . پيرش را كُتَك زد   
ر شـنيعي  دانست كه جرم بزرگي مرتكـب شـده يـا كـا    هر وقت مي  . اين گلدان پنهان كرده است    

از اين رو،  . گذاشتآورد و در گلدان مي    ماند، روحش را از تنش بيرون مي      انجام داده، در خانه مي    
. دادند نـه روحـش را  كردند و آزار ميمقامات فقط جسم او را كه گوشت و خون بود، مجازات مي  

توانـست   يكرد و بنابراين مشدة خود را ترميم مي نخورده بود، جسم متالشي  روحش پاك و دست   
اما اين بار گناهـانش بـه اوج رسـيده؛    . در عرض سه روز آن را به حال اول درآورد و بهبود بخشد     

آن . از شـما تقاضـا دارم ايـن گلـدانش را بـشكنيد           . زيرا مرا كه زن پيري هستم، كُتَك زده است        
حـاكم  . ردوقت اگر دوباره به تنبيه بدنيش اقدام كنيد، احتمـال دارد كـه ايـن پـسر نابكـار بميـ                 

دستور داد آن پسر خطاكار را چندان بزنند تا بميرد و چون جسدش را معاينه كردند، ديدند كـه      
  ).777:همان(» در عرض ده روز فاسد و متالشي شد

جان يا گياه نبود، بلكه گاه زندگي يك فرد         اما هميشه جان يك فرد بازبسته به يك شيءِ بي         
ديـد يـا ضـعيف      ه محض اينكـه آن حيـوان آسـيبي مـي          خورد و ب  با يك حيوان خاص پيوند مي     

رد، چنانكـه لـوي      شد يا مـي   شد، شخصي كه جانش با حيوان در پيوند بود، نيز ضعيف مي            مي مـ
تواند با يك حيوان رابطـه برقـرار كنـد و آن            هر فرد مي  «: استراوس در همين راستا معتقد است     

اي كـه بـراي ايـن روح نگهبـان        ه شـده  تنها اصطالح شـناخت   ... حيوان روح نگهبان او خواهد شد     
  ).56: 1386استرواس،(» است) Nigouime(انفرادي وجود دارد، نيگوئيم 

روح كسي ممكن اسـت در كـس ديگـري يـا در حيـواني              «: ها معتقد بودند  نمونه را مااليايي  
ه حلول كند يا چنان ارتباط اسرارآميزي بين آن دو به وجود آيد كه سرنوشت يكي كامالً بسته ب                 

در سيبري نيز جادوگران ضـعيف و بـسيار ترسـو،           ). 784: 1384فريزر،(» سرنوشت ديگري باشد  
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شـان  شكل سگ ظاهر شده است، اما جادوگران قوي، روح خارجي           هستند كه روحشان به    آنهايي
كننـد كـه    در يوركـشر تـصور مـي      . به شكل اسب نَر، گوزن، خرس سياه، عقـاب يـا گُـراز اسـت              

رتباط نزديكي با خرگوش صحرايي دارند كه اگر خرگوش كُشته شود يا زخمي             جادوگران چنان ا  
در ). ك؛ همـان  .ر(دارد  ميرد يا درست زخمي چون زخم خرگـوش برمـي         بردارد، جادوگر نيز مي   

امريكاي مركزي، نيجريه، كامِرون و گابون نيز چنـين پنـدارهايي بـه شـكلي نمايـان بـه چـشم                     
پندارند كه هر جادوگر زندگيش را از طريق برادري خوني بـا            يخورد؛ مثالً در گابون چنين م      مي

گيرد، سپس خون خود    از گوش حيوان و بازوي خود خون مي       . دهديك حيوان وحشي پيوند مي    
از آن پـس يگـانگي نزديكـي بـين     . نوشـد دهد و خود، خونِ حيوان را مـي را به خورد حيوان مي  

: ك؛ همـان  .ر( ديگري را در پي خواهد داشـت         آيد و مرگ يكي، مرگ     جادوگر و حيوان پديد مي    
786.(  

هاي ياد شده، آشكارا به پيوند جان اقوام بدوي به يك شـيءِ خـارجي               پس، از آنجا كه نمونه    
كنـد، توانـد بـود كـه بـا توجـه بـه قـراين موجـود در                    اساطير ملل مختلف داللت مي     گسترةدر  

ه كـه ايرانيـان، جـان و پيـروزي خـود در             ، درفش كاوياني نيز چونان توتمي مقدس بود       شاهنامه
كردند و بديهي بود كه تا وقتي اختـر كاويـاني در سـپاه پابرجـا                جنگ را بازبسته به آن تلقّي مي      

محض سـرنگون   كوبيدند، اما بهزدند و دشمن را در هم مي   بود، ايرانيان نيز با جان و دل تيغ مي        
 جنـگ   ادامـة  و آنهـا را ديگـر نـايي بـراي            شدشدن درفش، گويي جان ايرانيان از قالب تهي مي        

ه بـه   . شد و آنها را گزيري جز گريز  نبود سپاه گسسته ميرازةيشماند و    نمي از همين رو، با توجـ
كوشيدند، چون سرنوشـت    جايگاه خطير درفش كاوياني، چه ايران چه انيران، در تصاحب آن مي           

شـود كـه جِيمـز       وقتي بيشتر تأييـد مـي     اين امر   . جنگ در گِروي افراختگي يا سرنگوني آن بود       
فريزر آشكارا يادآور شده كه پيوند جان اقوام بدوي با يك شيءِ خارجي، مـاجرايي فراشـمول در           

قصة روح خارجي را همة اقوام آريايي از هندوسـتان گرفتـه تـا جزايـر          «: بين آرياييان بوده است   
  ).769: 1384فريزر،(» اند هيربد به اشكال مختلف گفته

  گيرينتيجه

با توجه به اينكه اقوام بدوي براي پاسداشت بيشتر جان خود، آن را در يـك شـيءِ خـارجي،     
ديـد،  نهادند و مادام كه آن شيءِ خارجي آسـيبي نمـي        اعم از جماد، نبات يا حيوان به وديعه مي        

ن جايگـاه   نيـز چنـي  شـاهنامه آنها نيز از مرگ هراسي نداشتند، تواند بود كه درفش كاويـاني در     
خطيري داشته و چيزي بيش از صِرفِ يك پرچم بوده و آن را با كاوه كه قِـدمت او حـداكثر بـه                       

هاي بسيار دورتري و بـه    گردد، پيوندي نباشد، بلكه قِدمت درفش به گذشته       زمان اشكانيان برمي  
ـ         اين امر وقتي بيشتر تأييد مي     . گرددها بازمي عصر اسطوره  ا ديـدن   شـود كـه تورانيـان آشـكارا ب
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پس، چه بسا از همين رو بـوده        . »كه نيروي ايران بِدو اندر است     «: كنند درفش كاوياني اعالم مي   
دانستند، حتّي اگر به دندان هم       نبرد را بدون افراختن اختر كاوياني ممكن نمي        ادامةكه ايرانيان   
ز به خوبي با جايگاه     از ديگر سو، تورانيان ني    . كوشيدند آن را در جنگ افراخته نگه دارند       شده مي 

 و در هـم دريـدن   آمدند كه با تصاحب درفـش   حياتي اختر كاوياني آشنا بودند و در پي آن برمي         
  .آن، شكست ايرانيان را قطعي كنند
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