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Abstract
With the acceptance of the Islamic faith by the Iranians, a huge wave of Islamic and
Semitic beliefs and myths followed by mystical elements, affects the epic literature of
our homeland. These factors cover a wide range of changes, from structural changes to
content changes, to the extent that the change in the ideology of the author of the work
affects the storytelling process, the actions and behavior of the heroes of the story, the
interaction between the characters of the story and even in determining the hero's
destiny and many other issues. By analyzing the effects of the element of religion in
Samnameh, that Islamic and Quranic thoughts and themes in the system are highly
frequent, to the extent that the mastership of the epic hero, and consequently of his
companions, are in promoting monotheistic and, sometimes, explicitly Islamic beliefs
and national goals will be prioritized. Also, the themes and mystical and mystical
thinking, in the shadow of the religion of Islam, are also reflected in this work, which
has become evident in the sections of Khaju Kermani. In this study, we have decided to
examine the main effects of religion in the epic of Samnameh and from this perspective,
in addition to achieving the above-mentioned goals, which are the basis of our research,
we endorse the epic of samnameh written in different periods of history.
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چکیده

پس از ورود و پذیرش آیین اسالم در ایران ،موج گسترده ای از باورها ،اسطورههای اسالمی و سامی و در پی آن عناصرر
عرفانی ،ادبیات حماسی ایران را تحت تأثیر قرار داد .این تأثیرات دامنة وسریعی از تغییرر و دگرگرونی هرای سراتتاری و
محتوایی را در بر گرفت؛ بهگونهایکه تغییر ایدئولوژی نویسنده بر مسائل بسیاری أثر گذاشت که از آن جمله بره جریران
داستان ،اعمال و رفتار قهرمانان ،تعامل میان شخصیتهای داستان و حتی تعیین سرنوشت قهرمانان میتروان اشراره کررد.
با تحلیل تأثیرهای عنصر مذهب در سام نامه میتوان دریافت اندیشههرا و مضرامین اسرالمی و قرآنری در ایرن اثرر نمرود
بسیاری دارد؛ به طوری که تویشکاری پهلوان و قهرمان اصلی حماسه و یاران و همراهان او در ترویج عقاید یکتاپرسرتانه
و حتی گاهی آشکارا در راستای گسترش باورهای اسالمی است و اهداف ملی در اولویرتهرای بعردی قررار مریگیررد.
مضامین و تفکر عرفانی و صوفیانه در سایة دین اسالم ،نمودهایی در این اثر دارد که در بخر هرای سررود تواجروی
کرمانی میتوان آنها را دریافت .این پژوه

از نوع بنیادی و مبنای کار برپایة شیو تحلیلی ،توصیفی و کتابخانه ای است.

نگارندگان کوشیده اند اصلیترین تأثیرهای دین را در حماسة سامنامه واکاوی کنند و از این راه افزونبرر دسرتیرابی بره
اهداف باال که اساس این پژوه

است ،این نکته را تأیید کنند که سامنامه حماسهای است که در دورانهرای مختلفری از

تاریخ سروده شده است.
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 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه یزد،
 استاد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه یزد ،ایران

ایران elhamhasanshahi@yahoo.com

reza_najjarian@yazd.ac.ir

 استادیار زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه یزد ،ایران (نویسنده مسؤول)

pooyan@yazd.ac.ir

Copyright © 2019, University of Isfahan. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution
License (http://creativecommons.org/licenses/BY-NC-ND/4.0/), which permits others to download this work and share it with others as long as
they credit it, but they cannot change it in any way or use it commercially.

 / 22متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دور جدید ،سال دهم ،شماره ( ،4پیاپی  )40زمستان 1397

1ـ مقدمه
نقد محتوایی در حوز زبان و ادبیات فارسی رویکردی در تحلیل متون است .از این رویکررد بررای بررسری جنبره هرای
تالقانه در اثر ادبی و شناتت و دریافت مضامین و درون مایه های آن استفاده میشود .در این پژوه

از این چشم انداز،

به عناصر مربوط به مذهب و ایدئولوژی با نگرش داوری و نقد توجه میشود .نگارندگان در این رویکرد بر آن اند ترا برا
تحلیل این عناصر ،جایگاه هریک را تبیین و ریشهیابی کنند .با دستیابی به این زیرساتت ها و مبانی ،به اهدافی مریتروان
دست یافت .تعیین جایگاه مذهب در سام نامه ،یکی از آثار حماسی در ادب پارسی ،نخستین هدف اسرت .هردف دیگرر
بررسی میزان تأثیرپذیری این اثر از مذهب و عناصر ایدئولوژیک است .بهطورکلی آثار ادبی ازجمله منظومههای حماسری
و غنایی از درون جامعه و مردم سرچشمه میگیرد؛ درنتیجه با تحلیل مضمون ،این اثر را ازنظر فرهنر

عامره و بازتراب

آداب و رسوم و آیینها در آن میتوان بررسی کرد.
1ـ 1پرسشهای پژوهش
 .1مذهب در سامنامه ،آترین حماسة پهلوانی در ادب فارسی ،چه جایگاهی دارد؟
 .2ایدئولوژی نگارند اثر ،بر روند داستان ،اعمال و رفتار قهرمانان داستان ،تعامل میان شخصیت های داستان و حتری
در تعیین سرنوشت قهرمانان و ...چقدر تأثیرگذار بوده است؟
 .3آیا مذهب ،اهداف ملیگرایانة رایج در حماسهها را تحت تأثیر قرار داده است؟
 .4آیا با تحلیل عنصر مذهب ،میتوان گفت سامنامه حماسهای است که در دورانهای مختلفی از تاریخ سروده شرده
است؟
1ـ 2پیشینة پژوهش
در متون تاریخ ادبیات ،کتاب حماسه سرایی در ایران و متون منظوم پهلروانی ،از سرام نامره یراد شرده اسرت؛ امرا ایرن
اشارتها به تالصة داستان و سرایند این اثر محدود است و تحلیلی دربار مسائل مذهبی سامنامه ارائه نمیدهد.
دربار تحلیل و نقد و بررسی سامنامه ،چند مقاله در سالهای اتیر نگاشرته شرده اسرت کره بخشری از آنهرا تحلیرل
شخصیت سام ازنظر اسطوره ای است؛ مانند مقالة «سام نمونه ای یالن سترگ» (سررکاراتی )1370 :و «شخصریت سرام در
سامنامة تواجوی کرمانی و گذشتة اساطیری آن» (ندیم.)1370 :
مقاله هایی نیز دربار سرایند سامنامه و نسبت آن به تواجوی کرمانی وجود دارد که از آن جمله است« :یک داسرتان
با دو نام» (رستگار فسایی )1370 :و «سامنامه از کیست؟» (رویانی و محمدزاده.)1336 :
مقالة «بررسی ساتتار اسطوره ای در داستان سام نامه» (نظری اصطهباناتی )1339 :نیز در تحلیل اسطوره هرای موجرود
در متن سامنامه نوشته شده است.
گفتنی است هیچیک از پژوه های یادشده به موضوع مذهب در سام نامه و مسائل مربوط به ترویج یگانه پرسرتی در
این اثر نپرداتته و پژوهشی جامع در تحلیل این مسئله نگارش نشده است.

2ـ مذهب سرایندگان سامنامه
سامنامه ،منظومهای حماسی و عاشقانه است که مانند همة منظومههای مشابه آن به تقلید از شاهنامة فردوسی نوشته شرده
است .ذبیحاهلل صفا ،سام نامه را آترین داستان منظوم از حماسة ملی ایران میداند و معتقد اسرت ایرن منظومره در اواترر
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قرن هفتم و قرن هشتم هجری نوشته شده است (صفا.)335 :1337 ،
بعضی از پژوهشگران در انتساب سام نامه به تواجو تردید دارند (همان .)337 :آرای بسیاری دربار ناظم و چگونگی
سرای

سامنامه وجود دارد .درمجموع برپایة پژوه های انجامشده (نتایج این تحقیقات بهطور ویژه در مقالة «سرامنامره

از کیست؟» (رویانی و محمدزاده )159 :1336 ،آمده است) میتوان گفت سام نامه یا به بیان دیگرر ،اثرری کره اکنرون در
دست ماست ،از تواجوی کرمانی نیست و اثری است که با آمیختن همای و همایون تواجو با داستان های فرعی ساتته
شده است .گمان میرود این درآمیختن از قرن دهم به بعد روی داده است.
از میان پژوهشگرانی که دربار سام نامه پژوه

کردهاند ،تنها ژول مول به مذهب سراینده اشراره کررده اسرت .او در

مقدمة شاهنامه ،سام نامه را توصیف میکند و دربار مذهب نویسنده چنین می گوید« :تنها چیرزی کره از او مریدانریم آن
است که او مسلمان بوده و این از همان «بسماهلل» آغاز نمایان است» (فردوسی 40 :1376 ،دیباچه) .دلیل مول برای اثبات
مسلمانبودن سراینده بسیار ضعیف است؛ زیرا ممکن است «بسماهلل» افزود کاتبان و یا به مقدمة همای و همایون مربوط
باشد که به سام نامه وارد شده است .سرایند سام نامه در هیچجا به مذهب تود اشراره ای نکررده و هریچ نشرانة روشرنی
دربار مذهب او در این اثر وجود ندارد (ناشناس :1392 ،سی و چهار)؛ اما درمجموع مسلمانبرودن تواجروی کرمرانی،
سرایند حدود چهار هزار بیت از سام نامه ،قطعی است؛ البته با در نظر گرفتن پیران و مرادان عرفانی او ،به نظر مریرسرد
که اهل تسنن بوده است .رابطه و تعلق تاطر تواجو با عارفان بزرگ اهل سنت مانند عالءالدین سمنانی و سریفالردین
باترزی دلیلی بر این سخن است؛ همچنین ارادت او به تواجه برهان الدین که نسبت

به عثمان بن عفان میرسد ،ترود

گویای اعتقادش به مذهب اهل سنت است (کتبی.)46 :1364 ،

3ـ علتهای نفوذ و چگونگی نمود عناصر اسالمی در متن سامنامه
علتهای نفوذ عناصر اسالمی در متن سامنامه بهطور تالصه در ادامه بیان میشود.
3ـ 1زمان سرایش و تأثیر فضای جامعه و بستر ظهور آن
ساتتار ،محتوا و زبانِ بخ هایی از سام نامه نقالی ر عامیانره اسرت؛ بره همرین سربب نکرات و مضرامین داسرتانی و
بن مایه های ادب عامیانه ر نقالی در آن دیده میشود؛ افرزون برر ایرن ،واژگرانی در ایرن اثرر کراربرد دارد کره در مترون و
فرهن های مقدم بر عصر صفوی دیده نمیشود و همین نشانی بر این مدعاست که بخ های نرامبرده بره گمران بسریار
مربوط به کمی بعد یا پی

از سرودههای دور صفویه است.

3ـ 2جلوگیری از رد و انکار و تحریم
داستانپردازان و نقاالن برای در امان ماندن از رد و انکار و تحریمهای رایج کوشیدهاند شخصیتها و عناصرر سرامی،
اسالمی و شیعی را در ضمن روایتهای ملی ر پهلوانی ایران وارد کنند و با آمیختگی و پیوند مضامین دینی و ملی از بار
مخالفت با آنها بکاهند .این کار ،تدبیر ایرانیان برای مقابله با تندروی متعصبان برود؛ زیررا آنران برا داسرتان هرا ،کسران و
موضوعات ملی ایران به سبب تعلق آنها به دور پی

از اسرالم مخرالف بودنرد و آنهرا را گبرر و مجروس مرینامیدنرد.

همچنین داستان پردازان میکوشیدند تا افزون بر جلب نظر برتی از علمای مخالف با داستانگزاری و فروکاسرتن از رد و
طعن و سختگیری آنان ،تواسته و حتی اعتقاد شنوندگان این داستانها را نیز برآورند.
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3ـ 3تمایل عموم مردم این دوران
در این دوره عموم مردم میپسندیدند و باور داشتند که شخصیت های ملی و محبوبشران ماننرد ترود آنران مسرلمان
باشند و بیگمان رستمِ مسلمان و شیعه را که در تدمت حضرت سلیمان و کمربستة امام علی(ع) اسرت ،بسریار بیشرتر از
رستم یزدان پرست اما غیرمسلمان شاهنامه دوست داشتند .نقاالن برای رعایت پسند و اعتقاد مخاطبشان مریکوشریدند ترا
در روایتهای نقالیِ عامیانه به شیوههای گوناگون این موضوع را بپرورند (آیدنلو.)62 :1391 ،
روایت های منظوم و منثور نقالی ر عامیانة ایرانی در موضوع پهلوانی محلی برای بازتاب عقاید و تواسته های دینی رر
مذهبی ایرانیان بوده است .آنها میپسندیدند که شخصیت های محبوب ملی تود را در باورهرای اسرالمی و شریعیشران
شریک کنند .در این روایات بازتاب این گرای ها گاه به این صورت رخ مینماید که قهرمان داستان در نق

مبلغ دینری

ظاهر میشود و طرف مقابل را با موعظهای دینی به یزدانپرستی فرامیتواند.
شخصیت های این داستان ها تود در ضمن رویدادهای روایات به شیوه های گوناگون با پیامبران امامران و آیرین هرای
اسالمی مرتبط اند و یا اینکه نقاالن در تأویل های تود از شخصیت های داستان ها و ابیات به این رابطه سازی پرداتتره انرد
(آیدنلو.)12 :1390 ،
3ـ 4تأثیر مسایل اسالمی در طول سیر و دگرگونی تاریخی ادبیات
تأثیر مسائل اسالمی یا مربوط به روزگار فردوسی ،در شاهنامه نیز دیده میشود و ایرنگونره تأثیرپرذیری هرا یکری از
ویژگیهای انواع روایات ایرانی (رسمی و عامیانه و پری

و پرس از اسرالم) اسرت .ورود عناصرر سرامی و اسرالمی در

داستان های ملی ر پهلوانی و طومارهای نقالی نیز نمونة دیگری برای این موضوع است .سنت نقالی ،با وجود پیروی کلی
از داستان های ملی و پهلوانی ایران در مآتذ کهن و به ویژه توجه به شاهنامة فردوسری ،در جزئیرات برا منرابع نوشرتاری
مطابق نیست .درواقع نقاالن و داستان گزاران در طول چند صد سال رواج این فن که در برین مرردم از پرذیرش ویرژه ای
برتوردار بوده است ،همواره تخیل و تواسته های تود و نیز عالیق و پسندهای عموم شرنوندگان را در نقرل شرفاهی و
سپس نگارش و تدوین طومارها دتالت دادهاند.

4ـ چگونگی نمود عناصر اسالمی در سامنامه
عناصر و نکات اسالمی و مذهبی ،به شیوه های متفاوت و با رویکردهایی متنوع در سام نامه تجلی یافته که تحلیل و تأمرل
در آنها نیز از منظرهای گوناگون ممکن است؛ برای مثال به باورهای قهرمانران داسرتان و ترالشهرای ایشران در تررویج
ایدئولوژیشان و نمودهایی درونمایهای و زبانی در سراسر متن میتوان اشاره کرد.
4ـ 1اعتقاد قهرمان سامنامه به خدا
در بخ های پایانی سام نامه ،سام در آغاز نبرد با یاد تدا گام پی

مینهد و بر یرزدان توکرل مریکنرد؛ همچنرین در

زمان عجز و گاه حیرت ،از تدا یاری میجوید .در پایان آوردهرا و هنگرام پیرروزی رخ برر زمرین مریسراید و سرپاس
میگزارد و به طورکلی در همة احوال ،پروردگار همراه اوست .این نکته ها در شاهنامه نیز دیده میشود؛ اما ایرن موضروع
در اینجا بسیار است و بارها به فاصلة اندکی میان ابیات اتفاق میافتد؛ به گونرهایکره زیبرایی و ظرافرت کرالم را از برین
میبرد .اینکه سام به صورت یک غازی و مبلغ دین سر بر میافرازد ،در حماسه های پیشین بهویژه شاهنامه وجود نردارد؛
اما این موضوعات با چنین لحن و ادبیاتی ،در داستان های عامیانه مانند داستان امیرارسالن نامدار و سایر نمونه های دیگرر
از ادبیات عامیانه و نقالی دیده میشود.
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4ـ1ـ 1اعتقاد سام (قهرمان منظومه) به یکتایی خداوندگار
یک منظومة حماسی مانند سایر گونه های ادبی آینة تمامنمای فرهن
یک منظومة حماسی تنها جن

و اعتقاد سرایند آن است .به بیانی دیگر «الزمة

و تونریزی نیست؛ بلکه منظومة حماسی کامل ،آن است که در عین توصیف پهلروانیهرا

و مردانگیهای یک قوم ،نمایند آراء و عقاید و تمدن او نیز باشد .این تاصیت در تمرام منظومره هرای حماسری جهران
موجود است» (صفا .)30 :1337 ،نمونة این دیدگاه در سخنان سام دیده میشود:
بـــدو گفـــت ســـام یـ ـل ای بـــدگهـــــر!

همـــــه بندگانیــــــم بــــر دادگــــــر

کـــه ایـــزد یکـــی باشـــد انـــدر جهـــان

از او گشــــته پیــــدا کهــــان و مهــــان
(ناشناس)313 :1331 ،

4ـ1ـ 2زدودن مشکالت با راز و نیاز
این سنت از دیرباز در فرهن
سایة نیای

و ادبیات بوده است .نمونههای کهن تر آن در اوستا و کامیابی پهلوانان و پادشراهان در

و قربانیدادن برای ایزدان و ایزدبانوان از این جمله است (ر.ک :اوستا( 306 :1375 ،آبانیشت ،کرده  ،13بند

)50؛ همان( 359 :مهریشت ،کرده  ،7بند  26و .))5
سام نیز بارها با راز و نیاز ،مشکلی را از پی

روی بر میدارد؛ برای مثال برای مقابله با آت

در دوزخ شرداد از تردا

یاری میجوید و تداوند ،باران رحمت تود را بر او ارزانی میدارد و او را نجات میدهد:
یکـــی چـــاره ازبهـــر آتــــش بســــاز

کـــه بیچارگـــان را تـــویی چـــارهســـاز

یکـــی بـــر و رعـــدی برآمـــد نهیـــب

کـــه سـ ـیالب آمـــد ز بـــاا بـــه شــــیب
(ناشناس)431 :1331 ،

4ـ1ـ 3اعتقاد سام به یاریگری خداوند
این نکته افزون بر باورهای مذهبی سام از اصول و ویژگیهای داستان های حماسی و اساطیری است .اسطوره قهرمران
ویژگی بسیار مهمی دارد که کلید دستیابی به درک آن است .در بسیاری از این افسانه ها قدرت های پشرتیبان یرا نگهبران،
ناتوانی ابتدایی قهرمان را جبران میکند و او با یاری این قدرت میتواند عملیاتی را انجام دهرد کره بردون کمرک از آن،
انجام

ناممکن است (یون  .)164 :1331 ،سام معتقد است:
مـــرا یـــار دادار یــــزدان بــــ

کــه در دهــر او بــیکســان را کــ

اســـت

اســت

(ناشناس)136 :1331 ،

4ـ1ـ 4ذکر نام خدا و ستایش پروردگار در همة احوال
سام در همة احوال ،در آغاز و پایان نبردهای

(درواقع نبرد بیشترین اعمال و رفتار او را تشکیل میدهد) و برای هر

عمل رزمی ،از نام و یاد تدا غافل نیست .او ضمن ستای
چیز در دست قدرت اوست و با توکل به او ،نبردهای

تداوندگار و برشمردن صفات او و اعترراف بره اینکره همره
را آغاز میکند و پیروزیاش را به یاری حق وابسته میداند:

بدانســـــت فرخنـــــده ســـــام ســـــوار

کـــه ایـــزد برافـــروختش نـــام و کـــار

ســــــتایش نمـــــــود آفریننــــــده را

کــــز ایــ ـدر رهانیــ ـد ایــ ـن بنـــــده را
(همان)473 :
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الف) یاد خدا در هنگام حیرت و شگفتی
سام در زمان شگفتی و حیرت نیز تدا را میتواند:
ســــ ـ هدار ازو در شــــــگفتی بمانــــــد

بســـی نـــام جـــانآفـــرین را بخوانـــد
(همان)363 :

ب) یاد خدا در آغاز نبرد و درخواست پیروزی در نبرد
خـــدای جهـــان را همــــی یـــاد کـــرد

کـــــز او بـــــود پیـــ ـروز روز نبــــــرد

بنالیـــــــــــد بـــــــــــر داور داوران

کـــــز او بـــــود پیکـــــار نـــــامآوران

همــــیگفــــت کــــه ای داور کردگــــار

تــــو آگــــاهی از گــــرد

روزگــــار

کـــه چنـــدین ســـتم دیـــدم از روزگـــار

تــــو دانـــــــی ایــــا داور کردگــــار

کنــــونم در ایــ ـن رزم پیــــــروز ســــاز

ســــر دیــ ـو جنگــ ـی درآرم بــــه گــــاز
(همان)177 :

ج) یاد خدا در میانة آورد و در گیرودار نبرد
یــــزدان خــــدا

همــــیگفــــت کــــه ای داور رهنمــــا

بنالیــــد بــــر پــــا

مـــــن خســـــته را دســـــتگیری بکـــــن

کــــه زورم نتابــــد بــــر ایــ ـن اهــــرمن
(همان)137 :

د) یاد خدا در پایان نبرد و در زمان پیروزی
رخ خــــویش بنهــــاد بــــر روی خــــا
کــــه ای خــــال پــــا

نیــ ـایشکنــــان پــ ـیش یــ ـزدان پــــا

پروردگــــار

تـــــویی آفریننــــــــــد روزگــــــــار

توانــــایی و قــــدرت مــــا ز توســـــــت

شــــکیبایی و راحــــت مــــا ز توســــت

نـــدانم جـــز از تـــو کســـی را دگـــــر

کمـــــــر

بـــه فـــرّ تـــو ایـــن جـــادوی بـــدنژاد

نبنــــدم بـــر درگـــه کـــ
بـــه کشـــتی ســـر

را بـــدادم بـــه بـــاد
(همان)375 :

هـ) یاد خدا در هنگام درماندگی
ســــ هبد فرومانــــد و حربــــه نمانــــد

در آن مانــــدگی نــــام یــــزدان بخوانــــد
(همان)134 :

4ـ1ـ 3نمود استمداد و ستایش با عناصر فرهنگ اسالمی
گاه این ستای

و استمداد کامالً تصویری اسالمی (در نبرد با ابرها) مییابد:

از آن آب روی و ســــر و تــــن بشســــت

بــــه پــ ـیش جهانــــدار آمــــد نخســــت

بـــدان جـــا باستــــــاد بهـــر نمــــــــاز

بنالیــــــــد بــــر داور بــــینیـــــــاز
(همان)177 :

4ـ1ـ 1تجلی یگانهپرستی و جلوههای آن در سایر شخصیتهای سامنامه
این ستای

و شکرگزاری و یاریطلبیدن از پروردگار دربار همة شخصیت های یکتاپرست سام نامه وجود دارد .آنران
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در هنگام مشکالت و ناکامیها به درگاه تدا مینالند و از او یاری میطلبند و در هنگام شادی شکر میگویند و سرتای
میورزند .نمونة آن راز و نیاز پریدتت و رضوان در هنگام اسارت (همران )400 :و یرا شرکرگزاری منروچهر از دیردار
دوبار سام پس از مدتها و بازگشت سام به ایران است:
چـــو شـــه بـــاز گـــمبـــوده را بازیافـــت

نیـــایشکنـــان پـــیش یـــزدان شـــتافت

ســـر خـــویش کـــرده ســـوی آســـمان

کـــه ای پادشـــاه زمیـــــن و زمــــــان

ســ اس از تــو دارم نــه از تخــت و گــن

تــو دادیـــم ایــن گــن نــابرده رنـــــ
(همان)733 :

4ـ 2تبلیغ دین و دگرگونی نقش سام به غازی
در آثار ادب عامیانه از نوع حماسی «از بزرگترین مقاصد قهرمانان رواجدادن دین درست و طریق یکتاپرستی و آیین
تداشناسی است که به اسالم تعبیر میکنند .آنکه قهرمان داستان قرن ها پی

از ظهور رسرول اکررم زیسرته و درگذشرته،

مثالً اسکندر که قهرمان داستان عامیانه بسیار بزرگ اسکندرنامه است مقصد اصلی ترود را از دسرتگیری و کشورگشرایی
برانداتتن شیطان پرستی از صفحة زمین و اشاعة اسالم اعالم میدارد و هرجا مرردم بره تداپرسرتی بگرونرد و مسرلمان
شوند ،دست از ایشان بازدارد .البته این حرف چندان با موازین شرعی و عرفی نیز ناسازگار نیست .مراد از اسالم نرهتنهرا
دین حنیفی است که رسول عربی بدان برانگیخته آمد هر دینی به عقید ما مسلمانان تا روزی که از جانب پیغمبری دیگر
نسخ نشده است ،اسالم نامیده میشود و از همین روست که ابراهیم تلیرل اهلل جرد رسرول اکررم و نیرای قروم عررب از
مشرکان تبری میجوید و تود را مسلم میتواند .بههرحال با این تعبیر ،اسالم به معنی دین درست و یکتا پرستی اسرت
و یکی از رسالتهای تاریخی و تدایی قهرمانان حماسهها و داستانهای عامیانه ،اشاعه اسالم اسرت» (محجروب:1393 ،
 .)1244-1243در ادامه ابیاتی بیان میشود که بیانگر اصل تبلیغ دین در سامنامه است.
ز بـــت روی برتـــاب و شـــو یـــار ســـام

وگرنـــه هـــماکنـــون شـــوی تیـــرهکـــام
(ناشناس)335 :1331 ،
ســتایش مکــن پــیش بــت

بیــ ـا روی برتــــاب از کیـــــــش بــــت

از ایــن پــ

خــــدای جهــــان را پرستنـــــده گــــرد

همــه رســـم و آییـــن بـــت درنـــــــورد

(همان)342 :
(همان)331 :

4ـ2ـ 1دین مخالفان و معارضان سام
گاهی به طور اندک به دین و گرای

مذهبی دشمنان سام اشاره شده است .در سایر موارد تنهرا برا فضرای داسرتان و

رفتار سام ،یکتاپرستنبودن ایشران آشرکار مریشرود .گسرتر دیرنمعارضران سرام چنردان وسریع نیسرت؛ برارزترین و
ملموس ترین آنها بتپرستی است که به سبب پیشینه و بستر فرهنگی که سام نامره از آن برتاسرته ،کرامالً بردیهی اسرت.
توتمپرستی و شیطانپرستی نیز از گرای های دیگر مخالفان سام است و سرام وظیفره دارد آنهرا را بره آیرین یکتاپرسرتی
فراتواند.
الف) بتپرستی مخالفان سام
دشمنان بتپرست سام بتی به نام الت را میپرستند .انتخاب این نام باتوجهبه دین سرایندگان این اثر و ژرف سراتت
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ذهنی ایشان است که مطابق با اسالم و حواشی آن پردازش شده است .در سامنامه چندین بار از این بت یاد میشود:
بـــه زنـــار و رهبـــان دهـــر ســـومنات

همـــان دم قســـم یـــاد کـــردم بـــه ات

(همان)321 :
کـــه گـــر کـــام جـــویی نبینـــی ثبـــات

یکـــی یـــاد کـــن در جهـــان خشـــم ات

(همان)322 :

ب) پرستش ابلی
پرست

ازسوی نیمهتنان

ابلیس یا شیطان در طول تمدن بشری در جوامع مختلف به شکل های گوناگون رخ نموده اسرت .گروهری از

اندیشمندان معتقدند به تدریج جوامع بشری به سبب انحراف از تعالیم پیامبران بر آن شدند کره همیشره تردبیر جهران بره
دست تداوند بخشنده و مهربان نیست؛ بلکه گاهی نیروهای شر و شیطانی نیز در امور جهان دست دراز مریکننرد و برر
سود و زیان انسان مسلط میشوند .باور به اینکه شر و شیطان به طور مستقل سرچشمة قدرت و اثرر در عرالم اسرت ،بره
باورهای دوگانهگرایی در الوهیت و ربوبیت انجامید؛ مردم گمان کردند تنها با نیای

تردای تیرر و رحمرت منافعشران

تأمین نمیشود و الزم است نیروهای شر را نیز بستایند و برای تعظیم و تجلیل شیطان نیز برنامههایی داشته باشرند ترا از
اراد شوم شیطانی در امان بمانند (دورانت.)31-62 :1376 ،
روبهرو میشود و با ایشان نبرد میکند .آنران ابلریس را نیرای

سام در بخشی از سفر تود با نیمه تنان کافر و سرک
میکنند و بزرگ میشمرند:
جــــز ابلــ ـی

دیگــــر نــــدانیم کــــ

شناســــیم او را بــــه گیتــــی و بــــ
(ناشناس)411 :1331 ،

ج) شیرپرستی عالمافروز پری
شیر پرستی را گونهای از توتمپرستی میتوان دانست .توتمپرستی نظرامی از باورهاسرت کره در آن بره نروعی ارتبراط
معنوی و تویشاوندی بین گروهی از انسانها با یک موجود فیزیکی دیگر موسوم به توتم سخن میرود (گولد و کولب،
 .)274 :1334توتمیسم یکی از اعتقادات و باورهای باستانی است که از نمونههای آغازین ادیان بشر شمرده میشرود .در
این دین ،گیاهان و حیوانات ویژه ای تقدس و سپندینگی دارند و برای آن نیروهای ماورایی در نظر مریگیرنرد .معیشرت
انسانهای باستان ،استفاده از جانوران گوناگون را ایجاب میکرد؛ به همین سبب آنان زندگی تود را مدیون این گیاهران
و حیوانات میدانستند .این دین به تدریج به قداست و آیین های قدسی انجامید .این نظام باورمندی را توتمیسم و جرانور
قدسی را توتم مینامند (دورکیم .)47 :1333 ،پرست

جانوران نیز از چنین نظامی سرچشمه میگیررد .در اسرکندرنامه و

امیرارسالن نامدار نیز شیر پرستی دیده میشود« :راوی میگوید که صلصالتان را شیری برود کره آن شریر را مرردم تترا
میپرستیدند» (منوچهرتان حکیم)266 :1333 ،؛ «تمام اهل ایرن شرهر شریرپرسرتانرد» (نقیربالممالرک.)299 :1339 ،
همچنین در سمک عیار آمده است« :بیرقی که نق

شیر داشت به او داده سپاه

را با ساز و برگ فرراوان و ...آراسرت»

(فرامرز بن تداد .)33 :1333 ،در سامنامه نیز عالمافروز پری ،شیرپرست است:
پــری گفــت آگــه شــــــو از کــار مــا

بـــه گیتـــــــی بـــود شـــیر دادار مـــا

بــه آن پیکــر شــیر کــه اویــم خداســـت

کــه بــا تــو نگــویم ســخن غیــر راســت
(ناشناس)263 :1331 ،
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شخصیت عالم افروز با شخصیت الهة ایشتر (الهة آشوری ،بابلی) درتور مقایسه است .ایشتر الهرة عشرق و جرذابیت
جنسی و جن

است و حیوان مقدس او شیر است (مک کال« :)35 :1375 ،ایشرتر را برهگونرهای نشسرته برر گردونرهای

نمایاندهاند که هفت شیر آن را میراندهاند» (ژیران.)74 :1375 ،
4ـ2ـ 2دگرگونی نقش قهرمان داستان از یک شخصیت ملی به غازی در بخشهای پایانی
به سبب تغییر سبک ادبی (چه صوری و چه محتوایی) آشکارا نمایان است که بخشی از سرام نامره مربروط بره دوران
متأترتر است .سام در این بخ

از یک قهرمان و پهلوانی کره قصردش از نبررد دسرتیابی بره پریردتت یرا برهگونره ای

گسترده تر در برتی بخ ها نجات جان انسانها و تمدنی از شر یک پتیاره و دیو یا اژدهاست ،ناگاه به قهرمرانی تبردیل
میشود که طرف مقابل را به سبب کفر ،سرزن

میکند و او را به یکتاپرستی فرامیتواند؛ سام علت نبرردش را نیرز برر

این اصل استوار میکند و بهطور ضمنی سبب سقوط و نابودی حریف را کفر او مریدانرد .نمونره هرایی از ایرن تغییرر و
دگرگونی در پهلوانان داستان های متأتر و داستان های تحت تأثیر و نفوذ نقاالن دیده میشود؛ به گونه ایکه ذبریحاهلل صرفا
دربار یکی از این آثار چنین مینگارد« :گذشته از آنکه اصل داستان و موضوع در بسیاری موارد ،به شکل عجیبی تحرت
تأثیر عقاید ایرانیان عهد اسالمی قرار گرفته است ،فکر تازه و تاصی رتنه یافته و آن درآمدن رسرتم اسرت بره صرورت
کسی که در راه توحید ،جهاد کند و همه جا برای شکستن الت و عزی بجنگد ...رستم در این داسرتان ،مرردی موحرد و
فیلسوف است و از راز توحید تبر دارد و چون پهلوانان دین اسالم با الت و عزی و معتقدان آنها نبررد مریکنرد و ایرن
چنانکه میدانیم اثر بیِّن و آشکار افکار اسالمی و نفوذ اسالم است در داستانهای ملی ایران» (صفا.)327 :1337 ،

4ـ2ـ 3دعوت به دین اسالم و مبارزه با کفر در سامنامه
در این داستانها دیگر از ارزش هایی مانند پاسبانی از وطن در برابر تهاجم بیگانگان نشانی دیده نمیشود؛ بلکه عامل
اصلی در وعده و وعیدها ،فراتواندن به تداپرستی و در انذارها و تهدیدهای به مرگ ،نپذیرفتن یکتاپرستی است.
4ـ2ـ3ـ 1یکتاپرستبودن مقتدا و سرور سام
در سامنامه رأس اصلی هرم یعنی پادشاهی که سام تحت امر اوست و فرّ تدایی دارد ،یکتاپرست است:
منــــــوچهر دادار را پیــــــرو اســــــت

بـــه روی جهـــان شـــهریار نـــو اســـت
(ناشناس)332 :1331 ،

4ـ2ـ3ـ 2دعوت به یکتاپرستی نیروهای مقابل
در مسیرها و سفرهایی که سام میپیماید و در برابر او همواره دشمنان و نیروهای شر قرار دارند .سام بره بهانره هرای
مختلف با آنان مبارزه میکند و علت این نبردها و مبارزهها تا مرحلهای از داستان ،رفع موانع در مسریر وصرال پریردتت
است و پس از آن اهدافی انسانی مانند نجات جان انسانها و قلمرو آنها از تجاوز نیروهرای شرر و بردی اسرت؛ در ایرن
بخ ها اصالً به آیین دشمن و نیروی مقابل اشاره ای نمیشود؛ به ویژه در قسمت های نخستین که اصالت بیشتری دارد و
ساتته و متعلق به دوران متأتر نیست؛ اما در ادامه و در قسمت های متأتر ،انگیز نبردها دعوت به یگانهپرستی است که
نمونههایی از آن در ادامه بیان میشود.
الف) عالمافروز پری
عالمافروز پری از ابتدای داستان با سام همراه است؛ اما کافربودن او و دعوت او به یکتاپرستی در بخر هرای پایرانی
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مطرح میشود .درواقع در ابتدای داستان هیچگونه اشاره ای به دین و آیین او نشده است .در این بخ

بحث دعروت بره

یکتاپرستی میان عالم افروز و سام مطرح می شود و سام فقط به این شرط میپذیرد او را کامروا کند کره از پرسرت

شریر

دست بردارد:
جهــــانآفــــــرین را ســــتایش نمــــا

کــــه او بــــر دو گیتــ ـی بــــود رهنمــــا

بـــر پـــای کـــرد

خـــرد را ز دلبـــر همـــی جـــای کـــرد

خـــدایی کـــه افـــال

(همان)263 :

سرانجام برای فریب عالم افروز (فراهمشدن موقعیت برای کشتن عالم افروز) شرط کامدهی را این میداند کره دربرار
کی

سام هیچ سخنی به میان نیاورد؛ زیرا عالمافروز نیز سام را به آیین شیرپرستی فراتوانده بود:
و لــیکن بــه شــرطی کــه از کــیش مــن

نگـــویی ســـخن هـــیچ در پـــیش مـــن
(همان)133 :

ب) شداد عاد
برجسته ترین دشمن سام در این باره شداد است .برپایة روایات اسالمی ،شداد بن عاد بن ارم ،یکی از دو فرزند عاد بود کره
ادعای تدایی داشت .برپایة آیات  6تا  3سور فجر ،او برای مقابله با بهشرتی کره در دیرن تردا وعرده داده شرده برود ،برا و
قصری در صحرای عدن ،بین صنعا و حضرموت ،ساتت .وقتی ساتت قصر تمام شد ،به انداز یک شربانهروز راه مانرده برود
که به آنجا برسد ،اما تدا عذابی بر آنها فرستاد و نابودشان کرد (ر.ک :تزایلی :1371 ،ذیل ارم؛ طبرسی1379 ،ق ،ج.)436 :1
شداد ادعای تدایی دارد و سام را کافر به تویشتن میداند .نبردهای میان او و سام کامالً وجهی غازیانه یافته اسرت؛
زیرا در این بخ

از داستان ،پریدتت اسیر ابرهاست و سام برای رسیدن به وصال ،باید با دیو ابرهرا نبررد کنرد؛ امرا بره

ناگاه سام در قالب یک مبلغ مذهبی و غازی آشکار میشود و نبردهای سنگینی در این راه رخ میدهد.
ج) سایر افراد
سام افزون بر شداد و عالم افروز بسیاری دیگر را به یکتاپرستی فرامیتواند .گروهی از آنهرا ایمران مریآورنرد و ایرن
سبب رستگاری آنها و رسیدن به پادشاهی و مقامهای باال و وصال آنان به شکرلبان زیباروی میشرود؛ ماننرد قمرتراش و
تک

تان و دستور پیر و شاپور و...؛ اما گروهی نیز مقابله میکنند و بر آیین تود اصرار میورزند که به کشتهشدن آنهرا

به بدترین شکل میانجامد؛ مانند زرینه بال ،سگسار ،عاق جادو ،شدید ،شاه نیمه تنان و تعدادی دیگر از دیوان و جرادوان.
در این میان فغفور چین کسی است که در ظاهر و برای فریب سام به آیین سام گردن مینهد؛ اما سرانجام چون ایمران او
راستین نیست ،به دست سام نابود میشود.
4ـ2ـ 4عملکرد یاران سام در جایگاه غازی و مبلغ
افرادی مانند تک

تان و قمرتاش چون تود فرمرانروا هسرتند ،پرس از پرذیرش یکتاپرسرتی ،لشرکریان و مهران و

بزرگان سرزمین تود را نیز به آیین جدید فرامیتوانند و اگر کسی از پذیرش این آیین سر باز زند ،او را شایسرتة مررگ
میدانند.

3ـ شیوههای تأثیر مذهب در بخشهای مختلف سامنامه
در برتی از حماسه های ملی مانند شاهنامه به سبب روایت کهن و اصیل آن ،این تأثیر پذیری کمتر دیرده مریشرود .البتره
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این تأثیرات وجود دارد؛ زیرا فردوسی شاعری مسلمان و معتقد است و تواهناتواه اندیشره هرای اعتقرادیاش در اثررش
نمایان شده است .پهلوانان در حماسه های ملی ایران بیشتر نق

یک پهلوان ملی را دارند که برای دفاع از وطن ترود در

برابر تهاجم بیگانگان صف آرایی میکنند .اگر آنان با انواع اژدها و دیگر پتیارگان نبرد میکننرد ،براز هرم هدفشران یراری
مردم و زدودن این آفات از کشور و یا رسیدن به اهداف شخصیشان (مانند وصال معشروق) اسرت؛ هردف آنران هرگرز
تبلیغ و گسترش دین و مذهب نیست.
با گذر زمان و نفوذ اسالم ،عناصر مذهبی در درون این داستان ها نفوذ کرد و آنها را تحت ترأثیر قررار داد .ایرن نفروذ
افزون بر مضامین و بن مایه ها و روند داستان ،در آرایه ها و صور تیال هم تأثیر گذاشت که البتره بحرث دربرار آن مجرال
گستردهتری را میطلبد.
3ـ1تأثیرات درونمایهای و مضمونی
تأثیرگذاری محتوایی مذهب در سامنامه ،اندک است و آن هم در بخر

متعلرق بره دوران مترأترتر دیرده مریشرود.

بهطورکلی در سراسر منظومه بیشتر تأثیر ظاهری نمایان است که البته آن هم در مقایسه با برتی حماسهها و منظومههرای
متأترتر چندان نمودی ندارد.
3ـ1ـ 1بازتاب اعتقادات تود مردم نسبت با ایدئولوژی
اصوالً ایدئولوژی و مذهب تاستگاه عقاید و آداب و رسومی در میان عامة مردم است که دین اسالم و مسلمانان نیرز
از آن جدا نیستند .در سام نامه نیز مانند بسیاری از آثار ادبی ،اعتقادات و مسائلی از تفکرات عامه و تود مرردم جلروه گرر
شده است که بازتاب دین اسالم و احکام و شرایع مذهبی است .نمونه هایی از این مطالب را میتوان در عنوان هرای زیرر
بازجست.
3ـ1ـ1ـ 1اسم اعظم
بزرگترین نام تداوند را اسم اعظم میگویند .آن را باطل السحر برشمرده اند و برتی پژوهشرگران اندیشرة آن را بره
پی

از اسالم وابسته دانسته اند (ر.ک :سرجادی95 :1333 ،؛ صرفا .)323 :1369 ،از کارکردهرای آن بره نمونره هرای زیرر

میتوان اشاره کرد:
الف) گشایند طلسم
در آن بــــود نــــام یــــزدان ده اســــم

کـــز آن نـــامهـــا بـــود برپـــا طلســـم

چـــو بـــر خوانـــد نـــام خداوندگــــار

روزگــــــــار

برآســـــود از گـــــرد

(ناشناس)376 :1331 ،

ب) بازکنند در
چـــو برخوانـــد نــــام خـــدای جهــــان

در بســـــته شـــــد بـــــاز ناگهـــــان
(همان)376 :

ج) گذرکردن از آت

به سالمت

برافراخـــت ســـر مـــرد بـــیهـــو

را

گـــذر کـــرد ز آتـــش بـــه نـــام خـــدا
(همان)335 :
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د) نجات از دریای ژرف
نوشـــته چنـــــان بـــود کـــان نـــام حـ ـ
چــــو برخــــوانی از روی دریــــای ژرف

کـــز اوی اســـت یکســـر جهـــان را ســـب
ببینـــی یکـــی زورقـــی بـــ

شگــــرف
(همان)335 :

3ـ1ـ1ـ 2اعتقاد به گریزانبودن دیو و اجنه از نام خدا
یادکردن از تداوند و به زبان آوردن نام «اهلل» از اعتقادات اسالمى است .مسلمانان با این عمل به تداوند برزرگ پنراه
مىبرند؛ همچنین از شیطان رجیم ،از طایفة جنیان ،به تدا پناه مىبرند .حافظ نیز به این موضوع اشاره دارد« :دیو بگریزد
از آن قوم که قرآن توانند» .این نکته افرزون برر اینکره در دیرن اسرالم و اعتقرادات مسرلمانان رایرج اسرت در اوسرتا و
اندیشه های زرتشتی نیز دیده میشود« :ای زرتشت این گفتار فرو فرستاده را ...به آواز بلند برتوان آنگاه ...پریانی که بره
کارهای پریانه دست زنند بهراسند و روی در گریز نهند» (اوستا :1375 ،یشتها ،کرد  ،1بند .)6
بــــه فرمــــان یــ ـزدان کیهــــان خــــدیو

بـــرآرم دمـــــار از تـــن نـــره دیــــــو

چــــو دیـــوان شــــنیدند نــــام خــــــدا

ز اندیشـــه جســـتند یـــکیـــک ز جـــا
(ناشناس)134 :1331 ،

چـــو نـــام خداونـــد او را بـــه گـــو

بلرزیـــد دل در بــــر تیــــــره هــــــو
(همان)473 :

3ـ1ـ1ـ 3از جانب خدا بودن حکومت و قدرت و پهلوانی سام
این مسئله در ایران باستان با عنوان فرّه ایزدی مطرح است و در سریر دگرگرونی تراریخیاش در دوران اسرالمی برا عنروان
ظلاللهی برای پادشاهان ادامه می یابد (ر.ک :قائمی1390 :؛ سودآور1333 :؛ دلیر .)1393 :سام نیز تحت تأثیر ایرن نگررش ،فررّه
ایزدی دارد که از اجداد تود به ارث برده است .او تداپرست و یزدانشناس است و به یاری تأییدات او دشمنان را کره بیشرتر
دیوان و دیوزادگان اهریمنیاند درهم میشکند ،میکُشد و اسیر میکند؛ حتی اثر افسون و جادوی آنها را بیاثر میزداید:
مــــرا فــ ـرّه بخشــ ـید یــ ـزدان پــــــا

کــه تــا ایــن روان را کــنم ســینه چــا
(ناشناس)161 :1331 ،
دســـترس

ز نیــــروی یــــزدان نترســــم ز کــــ

نـــدارد بـــه مـــن هـــیچ کـــ

جهانــــدار دادار یــــار مــــن اســــــت

ســر اختــــر انــدر کنــار مــن اســــت
(همان)245 :

تــــو را زور و فــــرّ و تــــوان و شــــهی

ولـــی هرکســـی را کـــه خـــواهی رهـــی

ســــ اس از تــــو دارم ایــــا کـــــردگار

کـــه کــــردیم اینـــــجا تـــو فیـــــروزگار

و گرنـــه مـــرا کـــی بــــــدی فرّهـــی

کـــه ســـازم جهـــان را ز دیـــوان تهـــــی
(همان)123 :

3ـ1ـ 2نفوذ احکام و قواعد فقه در سامنامه
در میان رتدادهای داستانی و ابیات منظومه ،گاه قواعد و احکام اسالمی نیز نمود دارد .بدیهی است تحت تأثیر اینکه
بستر سرای

منظومه ،جامعهای اسالمی است ،قواعد حاکم بر تفکر سرایندگان در میان ابیات راه مییابرد و حضرور ایرن

مسائل ناگزیر به نظر میرسد.
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3ـ1ـ2ـ 1ازمبودن اجاز پدر در ازدواج دختر
برتالف متون حماسی متأتر دیگر ،در بخ

های ابتدایی که ویژگیهای اصالت اساطیری برجسرته ترر اسرت؛ ابرراز

عشق از بانوان نمود بیشتری دارد.
ابراز عشق شمسه تاوری:
آنگـــه رخ آورد و بـــا ســـام گفـــت

کــه ای مــاه بــا روی خــوب تــو جفــت

پـــ

دلـــم چـــون فتـــاده اســـت در قیـ ـد تـــو

تــو صــید دگــر گشــته مــا صیـــــد تــو
(همان)15 :

ابراز عشق عالمافروز پری:
کـــه ای نامـــــور کـــام مـــن کـــن روا

ممـــان تـــا ز هجـــران شـــوم بینــــــوا
(همان)33 :

این ابراز عشق از بانوان برتالف حماسه های برساتته است .در این حماسه ها تأثیر ویژگیها و اصول مرذهب رایرج
را میتوان دید .در این آثار بانوان ابراز عشق نمیکنند؛ حتی بانوی معشوق در پاسخ به پهلوان عاشق ،وصال را به اجرازه
پدر پیوند میزند .اصل اجاز پدر برای ازدواج در این صحنه ها نمود دارد؛ برای مثال در جهانگیرنامه ،دلنواز پس از آنکه
درمییابد رستم از او تواستگاری کرده است ،به کنیز تود چنین میگوید:
بـــه نزدیـــک رســـتم بـــر از مـــن پیـــام

بگــــویش کــــه ای ســــرور نیـــکنــــام

بـــود اختیــــارم بـــه دســـــــت پـــدر

ز فرمـــان او کـــی کشـــم ســـر بـــه در

بـــرو نـــزد بابــــم خریـــــدار شــــــو

بـــه نزدیـــک اویـــــم خریـــدار شـــــو
(مادح)24 :1335 ،

3ـ1ـ2ـ 2کاربرد حکم فقهی تقیه
تقیه از احکام فقهی در شریعت است که در مذهب تشیُع رواج دارد و منظرور از آن پنهران کرردن مرذهب و دیرن در
زمانی است که بیم جان باشد .شیخ مفید تقیه را این گونه تعریف میکند« :التقیة کتمان الحق و ستر االعتقاد فیه و مکاتمرة
المخالفین و ترک مظاهرتهم بما یعقب ضررا فی الدین و الدنیا» (دهخدا :1333 ،ذیل تقیه).
چـــو آن دیـــد قلـــواد خیـــــره مانـــد

نهــــانی همــ ـی نــــام یــ ـزدان بخوانــــد
(ناشناس)354 :1331 ،

3ـ1ـ 3تأثیر فلسفة مذهب و علم کالم (علوم زیر مجموعه مذهب) در سامنامه
هر ایدئولوژی و مذهب ،ناگزیر فلسفه و اندیشه ای در ژرفا و بنیاد تود دارد که همراه با پذیرش آن آیرین ،تفکررات
فلسفی بنیاد آن نیز در اندیشة گروندگان راه می یابد و به ایجاد علومی جدید در آن مذهب میانجامد .بدیهی اسرت ایرن
باورها در ادبیات و هنر یعنی جلوهگاه اندیشه انسانی نیز آشکار میشود.
3ـ1ـ3ـ 1تقدیر و جبرگرایی
در شعر و ادبیات فارسی اندیشة جبری و اعتقاد به تقدیر ،تفکری غالب است و حتی شراعران شریعی مرذهب ماننرد
فردوسی ،کسایی ،ناصرتسرو و ابنیمین نیز کمابی

در آثار ترود جبرری هسرتند (صرفا ،1369 ،ج  .)130 :1در مترون

حماسی ،تقدیر از ویژگیهای ساتتاری است و به همین سبب فردوسی نیز در داستان هرای

برا اندیشره ای جبرگرایانره
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ظاهر میشود؛ البته برتی از صاحبنظران بر این باورند که شاید اعتقاد بسیار بره تقردیر در شراهنامه برتاسرته از نفروذ
اندیشه های زروانی باشد .این اندیشه در زمان ساسانیان تأثیر بسیاری بر افکار ایرانیان گذاشت (کوریانراگی441 :1370 ،؛
کریستینسن305 :1317 ،؛ هینلز.)115 :1334 ،
اگـــــر دور گـــــردون مــرا دم دهـــــد

دریــــن روی دریــــا گشــــادم دهــــد

به دسـت آرمـش مـن بـه هـرجـا کـه هسـت

بـــه حکـــم خداونـــد بـــاا و پســــت
(ناشناس)353 :1331 ،

مــــرا دور گــــردون جهــــانگرد کــــرد

ســـ ـ هر ســـ ـیهرو رخـــــم زرد کـــــرد

مشـــو تیـ ـز بـــر مـــن کـــه چـــرخ بلنـــد

بـــــه دام پریــــدختم تنـــــدر فکنــــــد
(همان)241 :

مــــرا راه بنمــــای بــــر چشــــمهســــار

ببـ ـین تـــا چـــه خواهـــد دگـــر کردگـــار
(همان)131 :

3ـ1ـ3ـ 2بیاعتباری دنیا و حقیقت مرگ
ادبیات فارسی در سراسر عمر تود و در همة انواع

تجلیگاهی برای تفکر بیاعتباری دنیا و حقیقت مررگ اسرت.

در ادبیات حماسی و در رأس آن در بیشتر داستانهای شاهنامه نیرز ایرن تفکرر وجرود دارد و تواننرده را بره بیرداری و
درسگرفتن از روزگار فرامیتواند .قدمعلی سرّامی ،شاهنامه پژوه معاصر ،سخنی زیبا دارد« :شاهنامه چون تسبیحی است
که گرداننده به هنگام گذراندن هریک از دانههای

تود را ناگزیر از استرجاع میبیند .سرگذشت تسلسل رنج آدمیرزاد از

تشت تا تشت است .داستان شاهانی است که یکی پس از دیگری بر تخت مرینشرینند و برر تخترة ترابوت مریافتنرد»
(سرّامی.)605 :1392 ،
چنـــین گفـــت ســـام نریمـــان گـــــرد

کـــــه ای پهلـــــــوانان بادستبـــــــرد

نمیـــرد کســـی بـــی اجـــل در جـــــهان

نـــه زنـــده تــــوان رفـــت بـــر آسمـــــان

نشـــد جـــانور رســـته از چنـــگ مـــرگ

در ایــن بــا نــی شــاخ مانــد نــه بــرگ

آن بـــه کـــه نـــام نکــــو یادگـــــار

بمانـــــد ز مـــا تـــا بســـــی روزگـــــار

پــ

(ناشناس)237 :1331 ،

3ـ1ـ 4نسبت آموزههای اخالقی با دین در سامنامه
اتالق گاهی به معنای شیوه های رفتاری یک فرد ،گروه یا جامعه است که برتاسته از یک نظام ارزشری باشرد و گراهی
مرادف با توشرفتاری دانسته میشود (رضوی بهابادی و حسنپور :1374 ،ذیل واژ اتالق) .با نظری گذرا بره درونمایرة
شعر گذشته آشکار میشود که در این قلمرو وسریع از ذوق و اندیشره ،هرچره مقردس ،محتررم ،واال و زیباسرت ،سرتای
میشود و همة ناشایستها ،رذایل و آنچه موجب سقوط اتالقی انسان است ،نکوه

تواهد شرد (رزمجرو.)261 :1332 ،

سامنامه نیز در راستای این سنت تاریخی و ادبی ره میپیماید؛ شاهد این سخن نمونههایی است که در ادامه بیان میشود.
3ـ1ـ4ـ 1پرهیزدادن از دروغگویی و تشوی به راستگویی
زبـــــان را میـــ ـاا بـــــه گفـــــت درو

مکـــن خیـــره شـــم خـــرد بـــی فـــرو
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بـــــرآور زبـــــان ازپــــی راستــــــــی

همـــان بـــه بـــود از کـــم و کاستـــــی
(ناشناس)166 :1331 ،

3ـ1ـ4ـ 2تشوی به وفای به عهد
کــه پیمــان چــو کــردی ز پیمــان مگــرد

کـــه پیمـــانشـــکن نیســـت آزاده مـــرد
(همان)112 :

3ـ1ـ4ـ 3پرهیزدادن از دو رنگی ،بخل ،ح ناشناسی و مردمآزاری
دگـــر چـــار چیـ ـز اســـــت کـــار بـــدی

کـــه تابــــد تـــــو را از ره ایــــــزدی

دورنگــــی و حـــــ ناشناســــــی بــــود

بـــر ایـــن رو همـــه ناس اســــــی بـــود

سـ ـیم بخـــل کـــو از همـــه بـــدتر اســـت

و گـــر دور باشـــی از او درخـــور اســـت

میــــازار هــــیچ

کـــه بدتــــــر نباشـــد ز آزار هیــــــچ

چهــــارم دل کـــــــ

(همان)453 :

نمونه پندهای اتالقی بسیار است .از آن جمله به لوح تهمورث (همان )545 :میتوان اشاره کرد کره در آن پنردها و
نصایح اتالقی بسیاری آمده است؛ افزونبر اینکه نمود اتالقیات در سراسر متن سامنامه درتور بررسی است.

3ـ 2اشارات و و چشمزدهای قرآنی و اسالمی در سامنامه
افزون بر تأثیرات درونمایه ای و مضمونی از مذهب ،گاهی دامنة تأثیرات به اشارات و تلمیحات ،کشیده مریشرود کره
البته با دیدی گسترده میتوان به نمونههای ذیل در این باره اشاره کرد:
3ـ2ـ 1کاربرد واژههای پارسی معادل مفاهیم و اصطالحات اسالمی و قرآنی
هنگامیکه سام از نیای

و ستای

تداوند سخن میگوید از واژه هایی استفاده میکند که بر زبان پارسیگویان جاری

است؛ اما در پس همین کلمات باستانی صفاتی از تداوند به تصویر کشیده میشود که از بطن قرآن درآمده است:
مـــرا جـــز خـــدا نیســـت گفـــتوشـــنود

خـــدایی کـــه او هســـت و پیوســـته بـــود

از او گشــــت پیــــدا زمــــین و ســــ هر

همــان نیــز بهــــرام و ناهیـــــد و مهـــر
(همان)353 :

آیههای «اللَّهُ الَّذِی تَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ» (از او گشت پیدا زمین و سپهر) (سجده )4 :و «اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّرا هُروَ الْحَری
الْقَیومُ» (او هست و پیوسته بود) (بقره )255 :در این ابیات جلوهگر است.
پروردگــــــار

همــه نیــک و بــد از تــو آیــد بــه کــار

همـ ـیگفـــت کـــای پـــا

بــه گیتــی تــویی جــانده و جــانســـتان

کــه بــر مــا همــی تیــره شــد آسمـــــان
(ناشناس)134 :1331 ،

«سبحان اهلل» (پاک پروردگار) (مومنون« ،)91 :یحیی و یمیت» (جانده و جانستان) (مؤمنون« ،)30 :تلقت الخیر قبل
الشر» (همه نیک و بد از تو آید) (مجلسی ،بیتا )132 :نیز تعابیری قرآنی برای این اوصاف است.
3ـ2ـ 2توصیفهای اسالمی و قرآنی در تصویر بهشت و جهنم شداد
وصف بهشت شداد با به تصویر کشیدن قصرها و نهرهای زیر درتتان و حوریان زیبارو یادآور اوصاف قرآن از بهشرت
است .همچنین دوزخ شداد با مالکان عذاب و دیوان آت تور و آت انداز (دیوی به نام سمندر که مرتبط با آت

اسرت) و
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آت های عظیمی که هیزم آن آدمیان هستند ،توصیفات قرآن کریم از جهنم را به ذهن میآورد (ناشناس.)490-431 :1336 ،
همـــــه هیـــــــزم او ز آدم بـــــــــدی

ز بیـــــداد او آدمــــی کــــم بـــــــدی
(همان)432 :

چهـــل قصـــر بـــود

همـــه پـــر گهـــر

در و بــــام یکســــر همــــه ســــیم و زر
(همان)433 :

3ـ2ـ 3تلمیح به داستان پیامبران
در ابیات سامنامه اشارههایی نیز به داستانهای پیامبران وجود دارد که البته بسیار اندک است.
داستان حضرت آدم:
چـــو آدم بـــه ناکـــام فرمـــان بهشـــت

بـــه کـــوه ســـراندیب رفـــت از بهشـــت

ز کـــردار خـــود بـــود بـ ـیحـــد ملــــول

شــــد از ایــ ـن دعــــا توبــــه او قبــــول
(ناشناس)376 :1331 ،

داستان حضرت ابراهیم:
ز یـ ـک پشـــهای مـ ـیکشـــد ژنـــده پیـ ـل

روان کـــرده از صــــن خــــود رود نیـــل
(همان)463 :

داستان حضرت موسی:
چــــو موســ ـی بیایــ ـد بــــه پیغمبــــری

ابــــا عــــــوج ســــــازد همــ ـی داوری

ایـــن بـــدنـــژاد

ز پیکـــار موســـی دهـــد ســـر بـــه بـــاد

ســـتاند ز تـــن هـــو

(همان)131 :

3ـ2ـ3ـ 1حضورنداشتن جبرئیل و روحالقدس اسالمی در نقش واسطة عالم غیب

ندای عالم غیب در سراسر سام نامه ازسوی سروش باستانی است و هیچیک از پیک های آیین اسالم در ابیات سام نامه
وجود ندارند .گاه وظیفة پی گوییها بر عهد سیمر یا برهمنران و جمشرید اسرت کره در عرالم رؤیرا برر سرام ظراهر
میشوند؛ اما در این باره عناصر اسالمی کارکردی ندارند:
بـــه گـــو

آمـــد

ناگهـــان از ســـرو

چنیـــــن گفــــت یــــزدان پـــــروردگار

کـــه ای ســـام فرخنـــده بگشـــای گـــو
کــــه دادیمـــــت فیـــــــروزی کــــارزار
(همان)311 :

بـــدو داســـتانهـــا سـراســــر بگفــــت

چــــو بشــــنید ســ ـیمر ازو در شــــگفت

بــــدو گفــــت اندیشــــه در دل مــــدار

کــه ارقــم ز تــو کشــــته گــــردد نــزار
(همان)315 :

3ـ2ـ3ـ 2حضور ابلی
ابلیس در داستان جن

و جبرئیل دو بود اسالمی با کارکردی نو در سامنامه
با ابرها:

وگرنـــه بـــه ابلـــی

بـــا شـــر و شـــور

کــه ســـازم تـــن بــیروانـــش بـــه گـــور
(همان)333 :
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جبرئیل در داستان شداد:
بفــــــرمود تــــا دیــــو زریـــــنهبــــال

کــــه جبریــ ـل خوانــــدی ورا بدســــگال
(همان)331 :

البته ابلیس و جبرئیل در اینجا به معنای متعارف به کار نرفته اند؛ ابلیس بهجای اهریمن ،سرکرده دیوان اسرت .زرینره برال
دیوی است که نق

جبرئیل را برای شداد دارد و همچنان که مول اشاره کرده ممکن است اینها نشان روایرات کهنری باشرد

که از دور ساسانی و زمان جن های زرتشتیان و مسیحیان ایرانی بهجا مانده است (فردوسی 41 :1376 ،دیباچه)
آنگـــه کنـــد مـــر تـــو را جبرئیـــل

بـــه تـــن کـــوه البـــرز و خـــود رود نیـ ـل

پـــ

بـــه پاسـ ـ چنـ ـین گفـــت کـــای پـــاکزاد

کـــه مـــن جبرئیــــلم بـــه شـــداد عـــاد

خبـــــرها رســـــانم ز شـــــداد عــــاد

بـــود پایـ ـهام بـــر فلـــک سخــــت شــــاد

(ناشناس)331 :1331 ،

(همان)464 :

این دیو توصیفات درتور توجهی دارد و وصف او در مقایسه با سایر دیوان فرشتهگونه است:
گهــی زشــت بــود و گهــی خــوبچهــر

گهـــی بـــر زمـــین و گهـــی بـــر ســـ هر

زمـــــانه گرفـــــته همـــــه پیـــــکر

برافروخـــــــته هـــــــر دو یـــ ـال زر

بــه صــــورت بــه ماننــد مهـــر و مــاه

ابــــر مــــاه افشــــانده مشــــک تتــــار

کالهــی بــه ســـر پــر ز لعــل و گهــــر

بــــه گـــــردن افکــــــنده طــــوقی ز زر
(همان)462 :

جـــز ابلـــی

دیگـــــر نـــدانیم کـــ

شناســــــیم او را بــــه گیتــ ـی و بـــــ
(همان)411 :

اسمهای دیگری نیز وجود دارد که از روایات اسالمی و حتی داستانها و اسرطورههرای سرامی برآمرده اسرت؛ ماننرد
شداد ،هاروت و. ...
3ـ2ـ 4کاربرد کلمات مستخرج از دین و احکام و شرای آن
در این اثر افزون بر آنچه بیان شد ،چند واژه آمده که در میان مسلمانان رایرج اسرت و شراید بره اعتقرادات نویسرنده
اشارهای داشته باشد؛ ازجمله زمانیکه سام بر گرد قصر پریدتت میگردد ،چنین میگوید:
درآمـــد بـــه گـــرد حـــرم در طـــواف

چــو عنقــا کــه گیــرد نشــیمن بــه قــاف

بســـی گشـــت بـــر گـــرد دیـــوار ســـام

چـــو حـــاجی ابـــر گـــــرد بیـ ـتالحـــرام
(همان)117 :

3ـ2ـ 3تلمیح به آیات قرآن کریم
تلمیح به آیات قرآن در این منظومه بسیار محدود و اندک است.
واژه «کن» در بیت زیر بر زبان قلواد که به آیة «وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ» (بقره )117 :اشاره دارد:
چــو کــن گفــت شــد بــودنی چنــد و چــون

کــه او بــــنده را مــیشــــود رهنـــمون
(ناشناس)414 :1331 ،

 / 33متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دور جدید ،سال دهم ،شماره ( ،4پیاپی  )40زمستان 1397

این تأثیرات ظاهری و زبانی و گاه واژگانی در ساتتار و طرح داستان و بن مایه و محتوا تأثیر گذار نیسرت و سراتتار
رایج در حماسه های ملی و اصالت آنها را چندان تغییر نمیدهد؛ اما گاهی درونمایه و ساتتار محتوایی تحت تأثیر قررار
میگیرد و تغییری درتور توجه در جریان معمولی حماسههای ملی ایجاد میکند.
1ـ نتیجهگیری
بازتاب برتی مسائل ایدئولوژیک در اثر نویسنده ،بدیهی و ناتودآگاه است .بازتاب این مسائل در آثار همرة نویسرندگان
ناگزیر است و دیدگاه ها ،مذهب و نگرش صاحب اثر را نشان میدهد؛ این نگرش ها درحقیقرت ،نتیجرة رسروب میراثری
است که قرنهای طوالنی در ناتودآگاه تمدن بشر و جامعة نویسنده باقی مانده است؛ نگرشی که سیر اعتقرادی مرردم را
در جامعة نویسنده و در طول تاریخی طوالنی نشان میدهد .بسیاری از عنوان های طررحشرده ،تنهرا بیرانگر اعتقرادات و
دیدگاه های نویسنده است و فلسفه و نگرش او را به تصویر میکشد؛ اما ترویج و تبلیغ دین در این اثر درحقیقت نروعی
شگرد است تا مجوزی برای ادامهیافتن حماسه در این عصر باشد.
سام نامه را به سبب اصالت روایت ،باید ترکیبی از بخ

های تکاملیافتة اساطیری و حماسی اصیل ایرانی دانست کره

با قسمتهایی از اسطورههای غیرایرانی و قطعههای ساتته و پرداتتة ذهن نقاالن همرراه شرده اسرت .بره همرین سربب
میتوان گذر و سیر دگرگونی حماسه را در آن بررسی کرد .به زبان دیگر ،سام یک شخصیت برا پیشرینة اسراطیری و برا
اصالت است .ماجرای او در این اثر با داستان های حماسی و اساطیری مختلف در یک دور تاریخی پیوند میتورد و در
طول تاریخ با ماجراهای ساتتة ذهن نقاالن و راویان در دوره های متأترتر ترکیب میشود تا مجموعة سام نامة کنونی بره
دست آید.
بخ هایی از سام نامه که عناصر مذهبی و مباحث تبلیغ و رواج مذهب در آن نمود آشکاری دارد ،به دوران مترأتر و
زمانی مربوط میشود که مسائل مذهبی بر آرمانهای ملی برتری داشته است .درحقیقت ایرن بخر

سراتته و پرداتترة

نقاالن و راویانی است که داستانهای حماسی ساتتگی میآفریدند و مشرتاق بودنرد ترا سررانجامی نیرک و سرازگار برا
باورهای مذهبی تود و مردمان و مخاطبانشان ارائه دهند؛ زیرا با گذشت زمانِ حماسه های ملی برپایرة تمرایالت ملری و
پهلوانانی اساطیری ،دیگر جایی در میان جامعة متعصب و مذهبی نداشت و محکوم بره فنرا برود؛ مگرر آنکره برا عناصرر
مذهبی ترکیب میشد و این ارکان را در تود آشکار میکرد .البته بخ های ابتدایی منظومه که بخر

بیشرتر آن سررود

تواجوست ،افزون بر فصاحت و زیبایی کالمی ،اصالت های حماسی بیشتری دارد .قهرمان ایرن داسرتان اهرداف عرالی و
ملیگرایانة پهلوانان شاهنامه را ندارد؛ اما درهرحال هدف او نجات انسانها و رسیدن به معشوق است که در ادبیرات نیرز
پیشینه دارد و ساتتة تخیالت نگارنده نیست.
مناب
 -1قرآن کریم.
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 -15ژیران ،ف؛ الکوته ،گ؛ دالپورت ،ل ( .)1375فرهن

اساطیر آشور و بابل ،ترجمة ابوالقاسرم اسرماعیل پرور ،تهرران:

فکر روز.

 -16سجادی ،ضیاءالدین ( .)1333فرهن
 -17سرامی ،قدمعلی ( .)1392از رن

اصطالحات عرفانی ،تهران :طهوری.
گل تا رنج تار .شکلشناسی قصههای شاهنامه ،تهران :علمی و فرهنگی.

 -13سرکاراتی ،بهمن (« .)1370سام نمونهای یالن سترگ» ،مجموعه مقاالت ویژه کنگره جهرانی بزرگداشرت تواجروی
کرمانی ج  ،1به کوش

احمد امیری تراسانی ،کرمان :دانشگاه شهید باهنر کرمان.692-635 ،

 -19سودآور ،ابوالعالء ( .)1333فره ایزدی در آیین پادشاهی ایران باستان ،هوستون (آمریکا) :میرک.
 -20صفا ،ذبیحاهلل ( .)1337حماسهسرایی در ایران ،تهران :فردوس ،چاپ چهارم.
 .)1369( -------- -21تاریخ ادبیات ایران ج اول ،تهران :فردوسی.
 -22طبرسی ،فضل بن حسن (1379ق) .مجمع البیان فی تفسیر قرآن ،تصحیح ابوالحسن شعرانی ،تهرران :کترابفروشری
اسالمیه.
 -23فرامرز بن تداد ( .)1333سمک عیار ،تصحیح علی شاهری ،تهران :نشر صدای معاصر.
 -24فردوسی ،ابوالقاسم ( .)1376شاهنامه ،تصحیح ژول مول ،تهران :شرکت سهامی کتابهای جیبی ،چاپ پنجم.
 -25قائمی ،فرزاد (« .)1390تحلیل انسان شناتتی اسطوره فر و کارکردهای آن در شراهنامه فردوسری و اسراطیر ایرران»،
جستارهای ادبی ،سال چهل و چهارم ،شمار .143-113 ،174
 -26کتبی ،محمود ( .)1364تاریخ آلمظفر ،به اهتمام عبدالحسین نوائی ،تهران :امیرکبیر ،چاپ دوم.
 -27کریستینسن ،آرتور ( .)1317ایران در زمان ساسانیان ،ترجمه رشید یاسمی ،تهران :اقبال.

 -23کوریاناگی ،ت (« .)1370اعتقاد فردوسی به سرنوشت در شراهنامه» ،فردوسری و شراهنامه ،مجموعره سری و شر
گفتار ،به کوش

علی دهباشی ،تهران :مدبر436-447 ،

 -29گولد ،جولیوس؛ کولب ،ویلیام ( .)1334فرهن
دوم.

علوم اجتماعی ،ترجمة محمدجواد زاهدی ،تهرران :مازیرار ،چراپ

 / 40متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهارم ،دور جدید ،سال دهم ،شماره ( ،4پیاپی  )40زمستان 1397

 -30مادح ،قاسم ( .)1330جهانگیرنامه ،به کوش

ضیاءالدین سجادی ،تهران :مؤسسه مطالعات اسالمی دانشگاه تهران.

 -31مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی (بیتا) .بحاراالنوار ج  ،11قم :ناشر اسالمیه.
 -32محجوب ،محمدجعفر ( .)1393ادبیات عامیانه ایران ،به کوش

حسن ذوالفقاری ،تهران :چشمه ،چاپ پنجم.

 -33مک کال ،هنریتا ( .)1379اسطورههای بین النهرین ،ترجمه عباس مخبر ،تهران :مرکز ،چاپ سوم.
 -34منوچهرتان حکیم ( .)1333اسکندرنامه ،تصحیح علیرضا ذکاوتی ،تهران :سخن.
 -35نقیبالممالک ،علی ( .)1339امیرارسالن نامدار ،تصحیح سعید قایمی ،تهران :نیما.
 -36ناشناس ( .)1392سامنامه ،تصحیح وحید رویانی ،تهران :میراث مکتوب.
 -37ناشناس ( .)1336سامنامه ،تصحیح میترا مهرآبادی ،تهران :دنیای کتاب.

 -33ندیم ،مصطفی (« .)1370شخصیت سام در سامنامه تواجوی کرمانی و گذشتة اساطیری آن» ،مجموعه مقاالت ویژ
کنگره جهانی بزرگداشت تواجوی کرمانی ج  ،2کرمان :دانشگاه شهید باهنر کرمان1256 ،ر.1261

 -39واردی ،زرین؛ نظرری اصرطهباناتی ،حمیرده (« .)1339بررسری سراتتار اسرطورهای در داسرتان سرامنامره» ،نشرریه
علمی ر پژوهشی پژوهشنامه زبان و ادب فارسی (گوهر گویا) ،سال چهارم ،شمار دوم.102-77 ،
 -40هینلز ،جان راسل ( .)1334شناتت اساطیر ایران ،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،تهران :چشمه.
 -41یون  ،کارل گوستاو ( ،)1331انسان و سمبولهای  ،ترجمه محمد سلطانیه ،تهران :جامی ،چاپ سوم.

