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Abstract
‘Az’ (greed) is one of the concepts of practical philosophy that is manifested in the
thoughts, speeches, and actions of human beings. This concept is represented in Iranian
classical literature represented in various narrative and non-narrative literary forms. The
Iranian epic poetry, due to the narrative structure and importance of the actions in the
typical human beings (heroes and anti-heroes), has more features to illustrate this
concept more precisely. Regarding the reflection of the concept of "Az" in the epic
literature, researchers have mainly focused on Shahnameh and did not paid attention to
the epics after Shahnameh. Therefore, this study aims at specifying the origin of the
concept of "Az" and its representation in the narrative structure of the two athletic
poems after Shahnameh, Koush Nameh and Faramarz Nameh, in three parts of the
conception, the mode of expression and action of the heroes and the anti-hero by a
descriptive-analytical method. The theme of "Az" is manifested in both poems, but in
Koush Nameh the content is obvious in all parts of the story, and there is not much
narration in the main world of Faramarz Nameh. In both poems, the strong connection
between Khosrovani and Islamic philosophy is fully perceptible in specifying the
meaning of "Az". Speakers speaking about the "Az" in both poems are divided into
narrators and heroes.
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مفهومشناسی آز در حماسههای پس از شاهنامه
با تأکید بر کوشنامه و فرامرزنامه


موسی کیخا  -زهرا اختیاری  -ابوالقاسم قوام
چکیده

آز یکی از مفاهیم حکمت عملی است که در پندار و گفتار و کنش آدمیان آشکار مییشیدد اییم مفمیدر در ادتییا
کالسیک ایران در انداع و قالبهای مختلف ادتی ته شکلهای روایی و غیرروایی تازنمیایی شیدا اسیت شیمر حماسیی
ایران ته سبب ساختار روایی و تدجه ته کنش قمرمانان و ضدقمرمانان ،تا دقت تیشتری اییم مفمیدر را نشیان دادا اسیت
درتارۀ تازتاب مفمدر آز در ادتیا

حماسی ،تیشتریم تدجه پژوهشگران ته شاهنامه تددا است و ته حماسیههیای پیا از

شاهنامه تدجه ویژاای نداشتهاند ازایمرو در ایم جستار سمی میشدد تا روش تدصیف و تحلیل ،خاسیتگاا مفمیدر آز و
چگدنگی تازنمایی آن در ساختار رواییِ دو منظدمۀ پملدانی پیا از شیاهنامه (کیدشنامیه و فرامرزنامیه) در سیه حیدزۀ
مفمدرشناسی و شیدۀ تیان و کنشمندی قمرمانان و ضدقمرمانان تبییم شدد
مضمدن آز در هر دو منظدمه جلداگیری دارد امیا در کیدشنامیه از آغیاز تیا فرجیار ،مضیمدنی حیاکم اسیت و در
فرامرزنامه نسبتته کدشنامه ،حضدر کمرنگتری در جمان روایت دارد پیدند حکمیت خسیروانی و اسیالمی در تبیییم
مفمدر آز در هر دو منظدمه کامالً نمایان است گدیندگان سیخم درتیارۀ آز و آزمنیدی در هیر دو منظدمیه تیه راوییان و
قمرمانان تقسیم میشدند
واژههای کلیدی
آز ،کدشنامه ،فرامرزنامه ،دیم اسالر ،حکمت خسروانی
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۱ـ مقدمه
منظدمههای حماسی ،نمایش تاورها و آرزوهای پیشینیان است کیه از آن در

تررگیی و آزادگیی مییتیدان گرفیت

جلدا های عقالنیت یا ناتخردی در منش و کنش قمرمانان و ضدقمرمانان از ایم ندع است ایم منظدمهها تمدن یک ملیت
را ته تصدیر میکشد و ته همیم سبب تندع مضامیم دارد چنانکه در آن افرونتر تدصیف پملدانیها و مردانگیهای قدر،
عادا

و فرهنگ و اخالق آن قدر نیر ممرفی میشیدد اییم جاممییت ،ادب حماسیی را (در کنیار مضیامیم پملیدانی) از

مضامیم تملیمی و اخالقیا

نیر سرشار کردا است (صفا)9 :1369 ،

از دیگر ویژگیهای منظدمههای حماسی ،دیگرگدنتددن زمان وقدع و سرایش آنماست ته اییم ممنیا کیه سرچشیمۀ
منظدمههای حماسی ،داستانها و روایا

قدیم است اما دورۀ طلدع و ظمدر آنما ،قرنها پا از وقدع حیداد

آنماسیت

و درواقع زمان پیدایش آنما ،مد ها پا از حدادثی است که از آنما سخم مییگدینید تنیاترایم سیرایندگان تیا افیرودن
عناصری ممندی و کالمی و لفظی ،نقش مؤثری در غناتخشی حماسیه هیا دارنید البتیه تایید تییم آثیار میدنی و افکیار و
اعتقاداتی که سرایندا از عصر زندگی خدد تر داستانهای عمد قدیم (عصر زندگی پملدانی) میافراید ،یگانگی و تشاتمی،
دستکم ته شیدۀ عار ،وجدد داشته تاشد (همان)9 :
سدمیم ویژگی منظدمههای حماسی رواییتددن آنماست رواییتددن ایم امکان را ترای سرایندگان فراهم مییکنید تیا
قمرمانان و ضدقمرمانان ،مفاهیم مختلف را تیان کنند همچنیم تا نمایش کنش و واکنش شخصیتهیای ترتیر ،افیرونتیر
ممرفی شخصیتها ،سرانجارِ هرگدنه رفتار را نیر ته تصدیر میکشد
کدشنامه و فرامرزنامه دو منظدمۀ حماسی است که هر سه ویژگی تیا (تنیدع مضیامیم ،دوگیانگیِ زمیانیِ موخیذ و
سرایش و ویژگی رواییتددن) را در تر دارد در هردو منظدمه ،آز یکی از مضامیم اساسی است که در کنار سایر مضامیم
ته آن پرداخته میشدد
در ایم جستار ضمم تررسی تیثثیر حکمیت خسیروانی و دییم اسیالر در تبیییم مضیمدن آز در دو منظدمیه ،نقیش
سرایندگان و قمرمانان در تیان ایم مضمدن واکاوی میشدد همچنیم تیا تحلییل کینش آزمنیدان در هیر منظدمیه ،مییران
مدفقیت منظدمهها در هماهنگی تیم اندیشه و رفتار مشخص خداهد شد ندیسندگان ترای دستیاتی ته اییم اهیداب تیه
ایم پرسشها پاسخ میدهند:
 )1خاستگاا مفمدر آز در کدشنامه و فرامرزنامه کدار است؟
 )2مفمدر آز در ساختار روایی در دو منظدمه چگدنه تازنمایی شدا است؟
 )3اندیشۀ آزمندی تا کنش شخصیتها در دو منظدمۀ پملدانی کدشنامه و فرامرزنامه چه ارتباطی دارد؟
نگارندگان ایم مقاله ترای تررسی آز در دو منظدمۀ کیدشنامیه و فرامرزنامیه از دو روش مقایسیه و تحلییل اسیتفادا
کردااند که در سه محدر اصلی پندارها و گفتارها و شخصیتها واکاوی میشدد ترای شکلتخشی صحیح ،اتتیدا مفمیدر
آز در سه محدر تررسی میشدد و سپا تهطدر تطبیقی تفاو ها و شباهتهای کارکردی آن تررسی خداهد شد
۱ـ ۱پیشینۀ پژوهش
از میان همۀ منظدمههای حماسی ،پژوهشگران تنما در شاهنامۀ فردوسی آز را تررسی کردااند و ته دیگر منظدمههیای
حماسی نپرداختهاند در مقالۀ «آز و نیاز دو دید گردنفراز» (دوستخداا )1330 ،ندیسندا ضمم تررسیی خاسیتگااهیای
کمم ایم دو دید ،حضدر پرجلدۀ آنما را در شاهنامه تررسی میکند که مانند دو روی ییک سیکه ،کیارکردی دوگانیه امیا
جداییناپذیرِ اسطدرگی ی اخالقی دارند در مقالۀ «تحلیل و تررسیی عنصیر آز در شیاهنامۀ فردوسیی» (شیجری)1332 ،
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ضمم تررسی جایگاا دید آز در اسطدراهای یدنانی و متدن زرتشتی ،تا استناد و استشماد ته اتییاتی از شیاهنامه ،حضیدر
تااهمیت آن در شاهنامۀ فردوسی تبییم شدا است ندیسندا تا گرارش آزمندیِ ترخی از پادشاهان و پملدانان ،فریبکاری

ایم دید جادوگر و ناخرسند را آشکار میکند در مقالۀ «محدرهای آز و کینشهیای شخصییتهیای آزمنید در شیاهنامه
فردوسی» (تاقری خلیلی و رحیمینژاد ،)1337 ،ندیسندگان ضمم تررسی آز در اوستا و متدن پملدی ،آن را پیرنگ ترخی
از داستانهای شاهنامه ،مانند داستان رستم و سمراب و رستم و اسفندیار ،ممرفی کردااند
تررسی پیشینۀ پژوهش ،تازگی مدضدع ایم مقاله را نمایان میکند در ایم جستار تا تررسی مفمیدر آز در دو منظدمیۀ
حماسی دیگر تهجر شاهنامه ،افرونتر گسترش جغرافیای پژوهش در منظدمه های حماسی ،ایم مفمدر ترای نخسیتیمتیار
در سه محدرِ پندارها و گفتارها و شخصیتها تهطدر مقایسهای واکاوی میشدد

۱ـ 2معرفی کوشنامه
کدشنامه منظدمهای حماسی در  10129تیت است که ایرانشان یا ایرانشاا اتم اتی الخییر آن را در حیدود سیالهیای
( 504-500ق) و ته تقلید از شاهنامه ته نظم درآورد (آیدنلد )357 :1336 ،مدضدع آن ،داسیتان زنیدگی هیرار و پانصید
سالۀ کدش پیلدندان ،فرزند کدش ،ترادر ضحاک است که غیر از مقدمۀ نیاظم تیه دو تخیش کمیاتیش جداگانیه تقسییم
میشدد از تیت  227تا  ،917داستانِ شخصی ته نار کدش آمدا که تا قمرمان اصلی منظدمه متفاو

است و تنما در نیار و

چمرۀ زشت تا او اشتراک دارد در پایانِ ایم تخش ،از اسکندر و رسیدن او ته مجسمۀ کدش پییلدنیدان در خیاور زمییم
سخم میرود اسکندر ترای آگاهی از کدش ،تا مردی از نژاد جمشید ته نار ممانش دیدار میکند و پا از شنیدن داستان

جمشید و ضحاک ،سرگذشت مکتدب کدش را از او میگیرد سپا تا مقدمهای کدتاا و مستقل ،روایت اصلی کدشنامه
آغاز میشدد که گرارش زاداشدن کدش و پرورش او نرد آتتیم ،پدر فریدون ،و جنگ و صلح و چیاراگیریهیای او تیا
ایرانیان و اقدار دیگر و تیرسمیها و ستمهای اوست ایم داستان سرانجار تا هیدایت کیدش تیه دسیت پییری فرزانیه و
رهاکردن خدی ددمنشانه ته پایان میرسد (همان)356 :1336 ،

۱ـ 3فرامرزنامه
فرامرزنامه منظدمهای حماسی در  1595تیت است که ته تقلید از شاهنامۀ فردوسی سرودا شدا است سیرایندا در آن
تدون ندشتم هیچ مقدمهای ته مدضدع اصلی وارد میشدد و تنما یک واقمۀ زندگی فرامرز را ته نظیم مییکشید تیه اییم
صدر

که روزی کیکاوو

تا پملدانان ایرانی ته رامش نشسته تددند ناگاا پیکی نامدر از جانب شاا هنید (ندشیاد) کیه

دست نشاندۀ ایران تدد ،پیامی آورد و در آن از شاا ترای دفع دشمنانش ،پملدانی از نژاد سار را ته کمک خداست فرامیرز
ترای کمک ته او نامرد شد و ته هند لشکر کشید و پا از کشتم دیدان و اژدهایان سممناک ،تیر کیید هنیدی نییر دسیت
یافت و پا از تحث تا ترهممها ،پادشاا هند و ملتش را ته آییم ایرانیان درآورد
سرایندا و تاریخ سرایش ایم منظدمه ته طدر دقیق مشخص نیست اکبر نحیدی تیا قیید احتمیال ،نیاظم اییم منظدمیه را
رفیعالدیم مرزتان فارسی ممرفی کردا که اثرش را در حدود سال ( 555ق) در نیداحی غرتیی اییران سیرودا اسیت (:1331
 )136-125چدن از ایم اثر در مجملالتداریخ سخم رفته است ،تیشتر پژوهشگران سرایش آن را ته قرن پنجم یا اوایل قیرن
ششم مرتدط دانستهاند اما سجاد آیدنلد گمان میترد که از منظدمههای پا از سدۀ پنجم و ششم تاشد ()37 :1333
2ـ تحلیل
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2ـ ۱پندارها
در هر اثر ادتی فکر و اندیشهای اصلی و مسلط تر آن اثر وجدد دارد که ته آن درونمایه یا مضیمدن مییگدینید ویژگیی
درونمایه آن است که جمت فکری ندیسندا را نمایان میکند ته ایم ممنا که درونمایه از پنیدارها و اندیشیههیای وییژۀ
ندیسندگان ماییه مییگییرد (داد )219 :1390 ،در منظدمیههیای حماسیی ،درونماییههیا و مضیامیم ،هیم از پنیدارها و
جمانتینیهای مردر در روزگارِ رخدادِ حماسهها و هم از اندیشههای سرایندگان سرچشمه گرفته است
در دو منظدمۀ کدشنامه و فرامرزنامه ،آز یکی از مضامینی است که در کنار سایر مضامیم حماسی و غیرحماسیی تیه
آن تدجه شدا است و درتارۀ آن ،پنداشتها و دیدگااهای دوگانهای ارائه میشدد یکی از پنداشتها ته دورۀ سرچشیمۀ
داستان ها یمنی ایران تاستان و دیگری ته زمان سرایش آنما یمنی دورۀ اسالمی ترمیگردد تناترایم تیرای مشیخصکیردن
میران ایم اثرگذاریها ،شناخت مفمدر آز در حکمت خسروانی و دیم اسالر ضروری است
2ـ۱ـ ۱آز در ایران باستان
آز در اوستا  Azayو در پملدی  ،Azیکی از تبهکارتریم دیدان و از همپیمانان و همدستان زورمند اهریمم اسیت کیه
سپهسا ری او را نیر تر عمدا دارد ایم دید از زمان تاخت اهریمم تر آفیرینش تیا ظمیدر سدشییانت ،در تبمکیاریهیا و
آلددگیها انباز و دستیار اوست (رضی 125-123 :1331 ،شکدهی )47 :1334 ،افرونتیر آن ممنیا ،آز در اییم متیدن تیه
ممنای ولع و نیرویی است که علیه طبیمت و ارادۀ انسان قیار میکنید و او را از سرندشیت طبیمییاش منحیرب مییکنید
(کدروجی )13-2 :1371 ،چنانکه آز گممرد و مردیانه (آدر و حدا) را گناهکار کرد و تاعث اخراج آنیان از تمشیت شید
(اسماعیلپدر ) 102 :1375 ،همچنیم میندی خرد در پاسخ دانا که از غفلت مردر در امدر دنیا و آخر

پرسش مییکنید،

فریب دید آز را مایۀ غفلت میشمرد (میندی خرد)35 :1364 ،
در متدن پملدی سیریناپذیری ترجستهتریم ویژگی آز دانسته شدا است (زنر )271 :1392 ،ایم دیدِ سیریناپذیر سیه
جلدۀ چمری (شکم) ،تدون چمر (شمد ) و ترون از چمر (آرزو) دارد و تا ایم جلداها ،آفرینش را ته آلددگی میکشاند:
«چمرا ای آنکه اندر خدردن است که جان تدو تسته است تدون چمر آرزومندی ترآمیرش است که خیدد رون (شیمد )
خداندا میش دد که تا نگاا ته تیرون آنچه در درون است ترانگیخته شدد و سرشت تم آرزومند شدد تییرونچمیر آرزوی
تر هر نیکی که تبیند یا شندد» (فرنبغ دادگی )61 :1330 ،در ایم متدن خرد و خرسندی نیروهیایی هسیتند کیه خداونید
ترای رویارویی تا دید آز و غلبه تر آن آفریدا است (میندی خرد )35 :1364 ،حقیقت ایم است کیه «در فرهنیگ ایرانیی
قناعت و خرسندی پسندیدا است و تراسا

تاور ایرانیان ته انسانهای خرسند کمتر آسیب میرسد و ایم افراد نسبتتیه

دیگران زندگی آسدداتری خداهند داشت» (اسماعیلی)47 :1395 ،
2ـ۱ـ 2آز در قرآن و سیرۀ نبوی
در زتان قرآن واژۀ «حرص» ممادل «آز» است (یاحقی )645 :1372 ،که در لغت ته ممنای عالقۀ شدید و درواقع یکی
از صفا

مذمدر آدمی است (واعظزادا خراسانی )433-427 :1333 ،خداوند قدر یمدد را ته سبب داراتددن اییم صیفت

نکدهش کرد (تقرا )96 :دنیادوستی ،پندار جاودانگی ،ناامیدی از آخر

و وسدسه های شیطان ازجملیه عدامیل گیرایش

آدمی ته آزمندی است آزمندی ترای انسان عذاب جاویدان ،تدتختی ،رسدایی ،نیازمنیدی ،ناشیکیبایی و را درپیی دارد
ایمان ته خدا ،یاد مرگ و خرسندی ازجمله تازدارندگان آدمی از حرص اسیت (هاشیمی رفسینجانی)395-336 :1333 ،
ناگفته نماند که حرص در قرآن ته همۀ انسانها نسبت دادا شدا است ایم ندع ،حرص تر خیر واقمی و حرصی خیدایی

مفمدرشناسی آز در حماسههای پا از شاهنامه
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از حرص منسدب ته انسانهاست کیه دارنیدۀ آن

ته سبب غفلت از خدا ،دنیادوستی را ترمیگریند آنچه در قرآن و احادیث و متدن اخالقیی نکیدهش مییشیدد ،حیرص
منحرب است نه حرص المی (سید عرب ،1331 ،ج )215 :6
در کنار آیا

و روایا

اسالمی و متدن اخالقی که راا و روش چگدنه زیستم را ته انسانها میآمیدزد ،سییرۀ نبیدی

نیر الگدیی عملی ترای جدیندگان سمادتمندی در جمان ناسدتی و هدتی است در سیرۀ نبدی دنییا جایگیاهی ناپاییدار
است که شایستۀ دلتستم نیست ته همیم سبب تاید ته اندازۀ نیاز از آن تمرا ترد و هر جاذتهای که سبب دلتسیتگی تیه
دنیا و غفلت از آخر

میشدد ،از نظر دور داشت چنانکه پیامبر (ص) ته یکی از همسرانش دستدر داد پردۀ زیبایی را کیه

در سرایش آویران تدد ترای ته یاد نیاوردن زیباییهای دنیا ،از دیدگانش پنمان کند (نمجالبالغه)162 :1392 ،
تناتر آنچه تیان شد ،تسیاری از مفاهیم درتارۀ آز و آزمندی در متدن زردشتی و دیم اسالر ،یکسان مینمایید و تمیییم
دقیق مرجمی ترای تمراگیری منظدمههای کدشنامه و فرامرزنامه ،در تسیاری اوقا

دشدار است اما گیاهی تیا دقیت در

ندع کارتستها ،تثثیر دیم اسالر و حکمت خسروانی را در ایم دو منظدمه میتدان مشخص کرد ته همیم منظدر کارترد
آز در عرصههای واژگان ،تماریف ،ویژگیها ،ترآمدها و رااهای مطرحشدا ترای ترونرفت از اییم صیفت ناشایسیت در
ایم دو منظدمه تررسی میشدد

2ـ۱ـ 3آز در کوشنامه
آز عنصر اصلی ترای ترانگیختم کینهورزیها و اسا

همۀ تدیها در شاهنامۀ فردوسیی اسیت (ییاحقی)40 :1394 ،

در حماسههای پا از شاهنامه نیر آز سبب همه زشتیهاست عامل اصلی آزمندی ،جمان پرنیرنگ است (اسدی طدسی،
 )56 :1393دنیاطلبی تاعث می شدد انسان در دار آزمندی گرفتار شدد و ته اعمال ناروا دست زند زیرا «تیه داد جمانیدار
خرسند نیست» (کدسج )253 :1337 ،چنانکه افراسیاب «سیاوخش ازتمر تیشی تکشت» (همان)
در کدشنامه نیر آزمندی ته دنیا تا جلداگری ته سه صدر

قدر

و ثرو

و شمد

پایۀ همۀ مظاهر شیر اسیت در

کدشنامه آز از آغاز تا انجار در جمان روایت جریان دارد و سرایندا در ممرفی آن از حکمت ایران تاستان و آمیدزاهیای
دیم اسالر تمرا میترد
2ـ۱ـ3ـ ۱بهرهگیری کوشنامه از حکمت ایران باستان
شاعر در کدشنامه در عرصۀ کلما

و تمریفِ آز ،ته ادتیا

پیش از اسالر یمنی حکمیت خسیروانی تدجیه دارد او

مانند حکمت تاستان ،واژۀ آز را تا تیشی و فرونی تراتر میداند (ایرانشان اتم اتی الخییر )659 ،332 ،327 ،136 :1377 ،و
شخص آزمند را افرونمنش و ناخرسند ممرفی میکند« :دوشت آن که خدانیش افرونمنش» (همان)333 :
آز ازنظر تمریف نیر در ایم منظدمه همانند دیدگااهای تاستانی ،ستمکاراتریم دییدی اسیت کیه در درون جسیم هیر
آدمی وجدد دارد (همان )330-379 :ندع کارترد واژاها و مفاهیم ،ریشهمندی ایم تهکیارگیریهیا را در حکمیت تاسیتان
مشخص میکند و خددِ شاعر نیر ته پملدیتددن آنما اشارا دارد چنانکه هنگار ذکر واژاهای «هدخت ،آهدخت ،هیدر» و
متضاد آنما «دوشت ،دوشدخ ،دو شدر» تدضیح میدهد که ایم کلما

پملدی است و ترای فمم مخاطب ،آنما را ته زتیان

فارسی شرح میدهد:
دوشــت آن کــه خــوانیش افــ ونمــنش

نــــه نیکونمــــای و نــــه نیکــــوکنش
(همان)3۳۳ :
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2ـ۱ـ3ـ 2بهرهگیری کوشنامه از دین اسالم
سرایندۀ کدشنامه مردی مسلمان و تمرامند از دانش دینی است و در تیان فضیلتها و رذیلتهای اخالقیی از آییا
قرآن و احادیث نبدی تمرا میترد چنانکه ترای ایم منظدر گاهی قسمتی از آیه را در شمر خدد میآورد (همان )440 :او
تسیار ته مضامیم آیا

نیر اشارا میکند شاعر ،آز را تا اشارا ته مضامیم آیا

و روایا

نکدهش کردا اسیت همچنییم

تا ممرفی سبک زندگی پیامبر (ص) و سرمشق قراردادن آن ،آدمیان را از گرفتارشدن در دار ایم صفت فروماییه تیازمیدارد
(همان)151 :
الف) دالیل نکوهش آزمندی
۱ـ آزمندی ،مخالف فرمان خداست
یکی از ویژگیهای آزمندان مالاندوزی است در قرآن کریم ایم صفت نکدهش شدا است (تدتیه 35 :همیرا)2-1 :
سرایندۀ کدشنامه آزمندی را مخالف دستدرا

المی و تمالیم دینی میداند و آدمی را از آن تازمیدارد زیرا ممتقد اسیت

انسان آزمند ،گردآورندۀ مال ترای دیگران است و خدد از ایم ویژگی تمراای جر تحمل رنج و زحمت ندارد:
ز ورزیــدن گــنم و مایــه چــه ســود

کجــا مایــۀ عمــر اســت و گیتــیربــود

نهانکردن و پـس بمانـــــــدن بـهجـای

همانا نفرمـــــــــــود ما را خـــــــــدای
(ایرانشان ابن ابی الخیر)741 :7711 ،

2ـ آزمندی سبب عذاب اخروی است
ترپایۀ آیا

قرآن کریم ،همۀ اعضای تدن آدمی در ایم دنیا مسئدل هسیتند و در قیامیت تیر همیۀ اعمالشیان گیداهی

میدهند (فصلت 20 :ندر 24 :یا )65 :همچنیم در قرآن کریم ته آزمندان وعدۀ عذاب دردناک دادا شدا است (تدتیه:
 )24-23سرایندۀ کدشنامه نیر انسان را مسئدل اعمال خدد میداند او ممتقد است اندارهای آدمی در قیامت تر عملکیرد
دنیاییشان گداهی میدهند و هنگامیکه شخص آزمند ته نکدهیداها و زشتیها گرایش مییاتد ،رنج و دردسر اخروی را
ترای خدد فراهم میکند (ایرانشان اتم اتی الخیر )149 :1377 ،چنانکه ممانش در ایم منظدمه ،اسکندر را فردی آزمنید و
فرونخداا میداند (همان )136 :و ترای ترحذرداشتم او از ایم صفت اخالقی چنیم میگدید« :روزی ته تاید شیدن زییم
سرای سپنج» (همان )700 :و تثکید میکند که اندارهای آدمی در قیامت تر اعمال او گداهی میدهند و چنانچه اندارها در
ایم دنیا آلددا شدند ،در آخر

ته رنج و عذاب دچار خداهند شد (همان)136 :

ب) راه برونرفت از آزمندی
سرایندۀ ایم منظدمه ترای دفع آز ،خرسندی را پیشنماد میکند (همان )149 :زیرا تیدانگریِ واقمیی خرسیندی اسیت
(خدئینی و رحمتیان )49 :1395 ،او ترای تبییم خرسندی ،ته آیا
سرایندا ترپایۀ آیا

قرآن کریم و سیبک زنیدگی پییامبر (ص) اشیارا دارد

قرآن کریم ،خداوند را فراخکنندا و تنگگیرندۀ روزی تندگان میداند (رعد )26 :و ممتقد اسیت کیه

خداوند تهتناسب حال تندگان ته آنما روزی میدهد و کسی تدان افرایش روزیِ ننمیادا را نیدارد تنیاترایم تیه انسیانهیا
سفارش میکند که «تسندا کم آنچ ایرد آراستهست» و تثکید میورزد که ناخرسندی و تالش تد نیر تیرای فرونییجسیتم
تیفایدا است (ایرانشان اتم اتی الخیر )150 :1377 ،همچنیم در منظدمۀ کدشنامه تر اسا

آیۀ «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُدلِ

اللَهِ أُسْدَۀٌ حَسَنَۀٌ لِمَمْ کَانَ یَرْجُد اللَهَ وَ الْیَدْرَ الْوخِرَ وَ ذَکَرَ اللَهَ کَثِیرًا» (احراب )21 :پیامبر را سرمشق قرار میدهد و تا ذکیر
چند نمدنه از تیتدجمی پیامبر (ص) ته زخارب دنیدی (ایرانشان اتم اتی الخیر ،)151 :1377 ،ته دیگران سفارش مییکنید
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که روش پیامبر (ص) را در پیش گیرند و آزمندی را ته یکسد نمند:
تو گـــــــر مـــــردمی آز کوتـاه کـن

به پیغمبر خویشتــــــن راه کــــــــن
(همان)۱۵۱ :

او در منظدمۀ دیگرش ،تمممنامه ،نیر تیتدجمی پیامبر (ص) نسبتته دنیا را الگدیی ترای مردر ممرفی میکنید (همیان،
 )222 :1370و سفارش کردا است که «را آز مسپر تد ای پیشتیم»(همان)

2ـ۱ـ ۴آز در فرامرزنامه
آز در فرامرزنامه عامل اصلی جنگ و درگیری است اما در جمان اصلی روایت چندان ته آن پرداخته نشدا و فقط در
چند تخش تاتدجهته شرایط داستان از آن سخم رفته است در ایم منظدمه تیرای ممرفیی مفمیدر آز ،هیم از آمیدزاهیای
حکمی ایران تاستان و هم از تمالیم دیم اسالر تمرا تردا شدا است چنانکه در عرصۀ واژگان افرونتر تیهکیارگیری آز و
تراتردانستم آن تا تیشی ی که از واژاهای ترگرفته از ادتیا

ایران پیش از اسالر است ی از واژۀ «حرص» نیر استفادا شیدا

که یک واژۀ قرآنی و ممادل آز است (فرامرزنامه )63 :1332 ،آز در عرصیۀ تمرییف نییر ،مثیل تمرییف آن در حکمیت
خسروانی ،همانند دیدی دانسته شدا است که درون تم آدمی جای دارد (همان)141 :
در ایم منظدمه نمیتدان تشخیص داد آنچه درتارۀ ویژگیها و نتایج آز گفته شدا است ،در تمالیم قرآنی ریشه دارد یا
ترخاسته از آمدزاهای خسروانی است زیرا در ایم تارا آمدزا های مشترک هر دو حکمت تیان شدا است ویژگییهیایی
که ترای آز در ایم منظدمه ترشمردا شدا ،عبار

است از :سیریناپذیری ،مکاری ،فریبکاری (همان )213 :نتیایجی هیم

که ته تار میآورد ،گمراهی و دوزخیشدن آدمی است:
کــه او دب بَــررد مــرد بــیدیــن کنــد

ســرانجام را جـــــــــای ســندین کنــد
(همان)۱۴۱ :

2ـ 2گفتارها
سخم تهکاررفته در هر روایت ،دو گدنه است یکی سخنانی که راویان یا سرایندگان در میان داستان تیان مییکننید و
دور سخنانی که از زتان شخصیت های داستان یمنی قمرمانان و ضدقمرمانان جاری میشدد که در اصطالحِ روایت تیه آن
گفتوگد می گدیند در ایم ندشتار ترای اشتمال ته هر دو ندع سخم ،صدر

عارتر آن یمنی گفتار ،تیه کیار تیردا شیدا

است
گفتار در داستان افرونتر پیشبرد عمل داستانی و کمک در فمم مدضدع و درونمایه ،در ممرفی اتماد مختلیف روانیی،
اخالقی و رفتاری اشخاص نقش تسرایی دارد درواقع گفتار راتط میان آگاهیهای درونی و دنیای تیرونیی اسیت تیه آن
ممنا که افرونتر تیان اندیشهها ،آشکارکنندۀ چگدنگی و شیدۀ انجار فمل و انفما

درونی اشخاص است که تیهصیدر

حدیث نفا (گفتوگد تا خدد) یا گفتوگدی تا دیگران ظاهر میشدد (تاختیم)60 :1330 ،
در دو منظدمۀ کدشنامه و فرامرزنامه سرایندگان و قمرمانان ،آز و آزمندی را نکدهش کردااند کیه تیا تررسیی نقیش
هرکدار در میان داستان افرونتر تمییم اثرپذیری یا تثثیرناپذیری مخاطب ،ویژگیهای شخصیت هرییک را نییر مییتیدان
تررسی کرد

2ـ2ـ ۱کوشنامه
2ـ2ـ۱ـ ۱گفتار سرایندۀ کوشنامه دربارۀ آز
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سرایندا یا ندیسندا از عناصر اصلی روایتهای داستانی است که تدون وجدد او داستان یا روایت ته وجدد نمییآیید
خالق داستان گاهی در تیرون از عالم داستان وجدد دارد که در ایم صدر

داستان از زتان راوی روایت میشیدد گیاهی

نیر ته دنیای داستان و روایت وارد میشدد و خدد ،نقش راوی را تر عمدا میگیرد لینت ولت در همیم زمینه مییگدیید:
« درحقیقت ،تسیارند منتقدانی که در راتطه تا خلط راوی خیالی عیالم داسیتانی تیا ندیسیندا ملمید

هشیدار مییدهنید

ولفگانگ کایرر خاطرنشان میکند که راوی صدرتی خلقشدا است که ته کلیت اثر ادتی تملیق دارد و تیر همییم اسیا
نتیجه میگیرد که در هنر روایت ،راوی هرگر ندیسنداای شناختهشدا یا ناشنا

نیست تلکه نقشی خلقشدا هسیت کیه

تدسط ندیسندا گرینش گردیدا است» ()15 :1390
در منظدمۀ کدشنامه رد پای سرایندا را درتارۀ نکدهش آز در دو جا میتیدان دیید یکیی پییش از ورود تیه رواییت
اصلی و دیگری در ضمم روایت او پیش از ورود ته داستان اصلی کدش ،در مقدمه ته تیان تحمیدیه ،نمیت پییامبر (ص)،
ستایش دانش و خرد ،تیثباتی عمر و میپردازد و در همۀ ایم مباحث آز و آزمندی را نکیدهش مییکنید اییم تییانگر
آگاهی کامل سرایندا از جمان گردندۀ روایت خدد است و از اتتدا آن را تراعت استماللی آوردا اسیت تیا مخاطیب را از
سیر خط فکری روایت آگاا کند و یکی از اصلیتریم علتهای گمراهی و تباهیهای تشر یمنیی آز را تیه او تنمایانید و
خرسندی را در جایگاا تنما راا نجا

از ایم دیدِ تبااکنندا ،ته او نشان دهد (ایرانشان اتم اتی الخیر)147 :1377 ،

افرونتر مقدمه ،سرایندا زمانی که داستان اصلی را از زتان دانای کل روایت میکند تی آنکیه تغیییری در زاوییۀ دیید
دهد ،وارد روایت می شدد و درتارۀ اشخاص ،اعمال و انگیراهای آنان اظمارنظر میکنید چنانکیه وقتیی قبیاد ،کیدش را
شکست داد و او را ته همراا گنجهایش نرد فریدون فرستاد ،عنان روایت را ته دست مییگییرد و هشیدار مییدهید کیه
خردمند تاید از سرندشت کدش پند گیرد و آزمندی را رها کند و ته داشتههای خدد خرسند تاشد (همان)532 :
سخنان سرایندا درتارۀ آز مانند سخنان راوی ممتمد ،ترای مخاطب پذیرفتنی است «راوی اعتمادپیذیر راویای اسیت
که از خدانندا انتظار میرود گرارش داستان و ارائۀ تفسیر درتارۀ آن (داستان) را از او تهعندان یک گرارش ممتبر حقیقت
داستانی تپذیرد» ) .(Rimmoon-kenan, 2002: 101یکی از د یل تاورپذیری سخنان او ،مطاتقت گفتار تا رفتارش اسیت
ته ایم ممنا که سرایندا در سراسر داستان ،سخنی تر زتان نراندا است که تا نکدهشهای او از آزمندی در تضاد تاشد
دلیل دیگر ترای تاورپذیری سخنان سرایندۀ کدشنامه درتارۀ آز ،تیان استد لی و اثباتی جمال

است او ترای اثبیا

مدعایش مبنی تر تیفایداتددن آزمندی تا ذکر د یلی از زمان گذشته و حال و آیندا ،همگان را ته تفکر وامییدارد او تیه
همه یادآوری می کند که در گذشته سرندشت خسروان پرزور و زراندوزی را دیداایم که تا دستان خالی ته دنییای دیگیر
سفر کردااند همچنیم گدشیرد مییکنید کیه جمیان لحظیهای تییش نیسیت و «تیه ییک درزدن نیسیت خیداهی شیدن»
(ایرانشان اتم اتی الخیر )143 :1377 ،و هشدار میدهد که شما نیر تا لحظهای صاحباختیار امدال و داراییهایتان هستید
که زندااید و افرونتر اینکه هنگار مرگ همۀ آنما را ترک میکنید ،نردیکانتان نیر تحمل ندارند لحظهای در خانیه تمانیید
سرایندا نگاهی نیر ته آیندا دارد و خبر میدهد که انسان آزمند ته هنگار رفتم از ایم سرای سپنج در جمیان دیگیر تیرای
خددش رنج و دردسر فراهم میکند (همان)143 :
2ـ2ـ۱ـ 2گفتار قهرمانان کوشنامه دربارۀ آز
قمرمانان یا شخصیتهای داستان ،از عناصر واقمی و عینیتدهندا ته زندگی اجتمیاعی هیر رواییت هسیتند درواقیع
قمرمانان یا شخصیتها ،پایه و اسا

هر داستان و روایتاند و آنان تا رفتار و گفتار خدد روایت را ته وجدد مییآورنید
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گفتار قمرمانان در روایت ها ممکم است میان اشخاص داستان ردوتدل شیدد ییا در ذهیم شخصییت واحیدی رخ دهید
(میرصادقی )607 :1394 ،در کدشنامه مانند سایر منظدمههای حماسی ،قمرمانان ترای ترجستهکیردن مفیاهیم گدنیاگدن
گاا از یک شیدا و گاهی از هر دو شیدۀ گفتوگد تمرا تیرداانید چنانکیه در اییم منظدمیه ،قمرمانیان در دو تخیش ،تیا
گفتوگدی تا یکدیگر آز را در جایگاا تفکر اصلی حاکم تر روایت ،ممرفی و نکدهش کرداانید در تخیش اول منظدمیه
(پا از مقدمه) که مدخلی ترای ورود ته تخش اصلی کتاب (داستان کدش پیلدندان) است ،قمرمانان در گفتوگیدی تیا
یکدیگر آز و آزمندی را در جایگاا تفکر اصلی حاکم تر فضای روایت نکدهش میکنند و تا تیانِ تراعت استماللی دیگیر
ته فضای اصلی روایت وارد میشدند
شیدۀ گفت وگد در ایم تخش ،پرسش و پاسخ است ایم ندع گفتوگد نسبت ته سایر گفیتوگدهیا ،تیهوییژا تیرای
آیندگان ،جنبۀ تملیمی و آمدزشی تیشتری دارد چنانکه تررگممر در ایم تارا گفته است« :هرآنچه را که ته مانیدگاری آن
عقیدامند تددر ته صدر

پرسش و پاسخ فراهم آوردر و در ایم دفتر ندشتم تا ترای آینیدگان تمانید و رفتیار و کیردار و

جمانتینی ایشان را تیاراید و ته سامان رساند» (ثروتیان)72 :1333 ،
گفت وگدی قمرمانان در ایم تخش ،تیم دو شخصیت آزمند و خرسند ،یمنی اسکندر و پیری دانشمند ته نیار ممیانش
است که در کدهی تلند اقامت دارد در ایم گفتوگد سرانجارِ دنیدی و اخروی آزمندان و خرسندان نمایان شیدا اسیت
چنانکه اسکندر پا از ترخدرد تا مجسمۀ کدش پیلدندان در سرزمیم خاور ،ترای کسب اطالع از داستان او نرد ممیانش
میرود ممانش تهتنمایی در کدهی تلند اقامت دارد و هیچ خطیری او را تمدیید نمییکنید و همییم تمجیب اسیکندر را
ترمیانگیرد و راز زندگی آسددا را از پیر میپرسد او خرسیندی را رمیر آسیایش ممرفیی مییکنید و آزمنیدی را علیت
سختیها و گرفتاریهای اسکندر در دنیا میداند و ته او میفمماند که ایم صفت در جمان دیگر نیر آیندۀ دردناکی تیرای
آزمندان درپی دارد (ایرانشان اتم اتی الخیر)136 :1377 ،
در تخش اصلی روایت نیر قمرمانان تا گفتوگدی تا یکدیگر آز را ممرفی و نکیدهش کیرداانید گفیتوگدهیا در اییم
تخش ته دو شیدۀ پرسش و پاسخ و غیر پرسش و پاسخ صدر
نار جفتهای نمدنه شمر

گرفته است گفتوگدهای پرسش و پاسیخی قمرمانیان تیه

دارد و از سنت اردشیر ترگرفته شدا است (دوفدشه کدر 22 :1377 ،و  )29اییم گفیتوگدهیا

دو تار در ایم تخش دیدا میشدد یکی از ایم گفت وگدها تیم کامیداد و سیلکت و دیگیری تییم کامیداد و ترماییه ،وزییر
سلکت ،است ایم گفتوگدها زمانی اتفاق افتاد که آتتیم پا از آگاهی از فرارسیدن اجل خدد در تالش تدد کیه ترتییت و
نگمداری فریدون را ته شخصی خردمند و روشیندل و ممرتیان تسیپارد در همییم زمیان از حضیدر سیلکت آگیاا شید او
دوستدار ایرانیان و دشمم ضحاکیان تدد و در کدا دماوند سکدنت داشت آتتیم وزیر خدد ،کامیداد را تیرای دانسیتم مییران
دانش آنان نردشان فرستاد کامداد در آنجا دو آزمدن پرسشی ترگرار کرد یکی تا سلکت و دیگری تا وزییرش ترماییه اییم
پرسش و پاسخها مجمدعهای از فضایل و رذایل را در تر میگیرد و در آن ،هم از دیدان منحربکنندۀ حاضر در درون آدمی
سخم رفته و هم از عطایایی که خداوند ترای دفع و مقاتله تا آنان ته آدمی دادا است چنانکه آز را یکی از دیدان تبیااکننیدۀ
آدمی و خرسندی را فضیلتی ممرفی کردااند که تا آن تر آزمندی میتدان غلبه کرد:
چـــو خرســـند گشـــتی بـــه داد خـــدای

تــو را بــیگمــان ه ــت هــر دو ســرای

کــه خرســند را زنــدگانی خــوش اســت

نــه خرســند را دب پــر از آتــش اســت
(ایرانشان ابن ابی الخیر)3۳3 :۱311 ،
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شیدۀ پرسشگری در ایم مجمدعه سیری منطقی دارد و پرسشها از کل ته جر مطرح شدااند یمنیی اتتیدا پرسیشهیا
تهصدر

کلی تیان شدا و پا از آن از هر جرء ،سؤا تی جرئیتر پرسیدا شدا است (همان )394-379 :نکتیۀ ممیم در

پرسشهای جرئی طرح پرسشهای وصفی است که در آن ،میران اهمیت ییا زشیتی هیر فضییلت و ییا رذیلیت نماییان
میشدد چنانکه در ایم پرسش و پاسخها آز ،تدتریم رذیلت ممرفی شدا است:
از ایــن ده ســتنبه کــدام اســت گفــت

نــه خرســند گفتــا و بــا کینــه جفــت
(همان)3۳3 :

گفت وگدی دیگری که در قسمت داستان اصلی درتارۀ نکدهش آزمندی تیم قمرمانان صدر
پاسخی نیست طرفیم ایم گفتوگد طیمدر شاا و آتتیماند علت ایم گفتوگد حسر

گرفته است ،پرسیش و

آتتیم است آتتیم پا از اطیالع

از حضدرنیافتم کدش در چیم ته آن کشدر حمله کرد و غنیمتهای تسیاری نیر ته دست آورد کدش در ایم زمیان نیرد
ضحاک تدد و پا از آگاهی از هجدر آتتیم ترای مقاتله تا او ته چیم تازگشت ازسدی دیگر آتتیم ترای حفیظ لشیکریان
خدد محتاطانه عمل کرد و ته تسیال نرد طیمدر شاا ترگشت اما افسد خدران چنیم میگفت که ای کاش ترای ته چنگ
آوردن و ناتددی کدش چند ماهی تثمل می کرد در اینجا طیمدر ضمم یادآوری سالمتی همگان تر لرور قدرشناسیی اییم
نممت خداوندی تثکید میکند و او را از فرونخداهی تاز میدارد« :ته گرد فرونی و تیشی مپدی» (همان)327 :

2ـ2ـ 2فرامرزنامه
2ـ2ـ2ـ ۱گفتار سرایندۀ فرامرزنامه دربارۀ آز
سرایندۀ فرامرزنامه در جمان اصلیِ روایت درتارۀ آز سخنی نگفته است اما در خارج از فضای رواییت در دو جیا در آغیاز
داستانها ضمم گرارش کدتاهی که درتارۀ محل زندگی و سم و طبقه اجتماعی خدیش و ارائه میدهد ،از فقر خدد میینالید
و از آز و آزمندی مماصران خدد شکدا میکند و ته آنما تدصیه میکند که از مال خدیش تمرا ترند (همان)63-62 :
ایم نکدهش آز و انتقاد سرایندا از مماصران آزمندش ،شاید نهتنما تر مخاطبان خیددش یمنیی هیمعصیران آزمنیدش
اثری نداشته است ،تر سایر خدانندگان نیر تثثیری نمیگذارد و افرونتر آن ته نظر مییرسید تاعیث تنیرل مقیار شیاعر در
دیدگاا مخاطبان نیر میشدد سبب ایم نگاا منفی ته سرایندا و تیاعتمادی و تاورناپذیری سخنان او ،تناقضهای درونیی
گرارشهای اوست که دوگانگی تاورها و گفتارهای او را ته اثبا

میرساند چنانکه او از یکسد آزمنیدی ثروتمنیدان را

نکدهش میکند و ازسدی دیگر از فقر خدد می نالد و راز درونی خدیش مبنی تر آرزوی ثروتمندیاش را آشکار میکنید
(همان )102 :و چنیم میگدید که تهناچار قناعت را ترگریدا است:
چــو نــرگس همــه جــام لــیکن تهــی

قناعــت گــ ین کــن چــو ه ــتی رهــی
(همان)۱33 :

2ـ2ـ2ـ 2گفتار قهرمانان فرامرزنامه دربارۀ آز
قمرمانان فرامرزنامه در گفت وگد تا یکدیگر ته شیدۀ پرسش و پاسخ ،آز را نکدهش کیرداانید اییم گفیتوگید تییم
ترهمم و فرامرز اتفاق افتادا است فرامرز هنگار رفتم تهسدی کید هندی ،ترهمنی کممسال و خداپرست را میتینید کیه
هدش و فرهنگ و رأی دارد ترهمم ته فرامرز وعدۀ پیروزی و آشکارکردن دیم و نار یردان را میدهد آنگیاا فرامیرز از
ترهمم مجمدعه پرسشهایی تمثیلی درتارۀ آدمی و جمان میپرسد ایم تمثیلها افرونتر حالو تخشی ،تثثیرگذاری پند
و اندرزهای اخالقی آن را دوچندان میکند زیرا تمثیل یک رویۀ آشکار دارد و یک یا چند رویۀ پنمیان کیه خداننیدا تیا
تثمل و دقت در رویۀ آشکار ،رویه یا رویههای پنمان را درمییاتد (میرصادقی )76 :1333 ،چنانکه قمرمانیان تیرای درک
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عینی مفمدر انتراعی آز تا تمثیل پلنگی خطرناک ،سیریناپذیری و مکاری آن را ته تصدیر کشیدا و آدمیان را از گشتم تیر
گِرد آن تازداشتهاند:
غـــم و رنـــم خـــود را نخـــواهی دراز

مدــــرد ای جــــوان گــــرد انــــدوه آز
(فرامرزنامه)۱۴۱ :۱3۳2 ،

گفتنی است در ایم گفتوگد ترهمم ،فرامرز را از گرفتاری در ورطیۀ آز تیر حیذر مییدارد امیا ترپاییۀ پرسیشهیا
هیچکدار نمایندۀ صفت آز و خرسندی ممرفی نشدااند

2ـ 3شخصیتهای آزمند در کوشنامه و فرامرزنامه
تررسی و شناخت شخصیتها از مممتریم عناصر ترای تحلیل مضامیم مختلف در هیر رواییت اسیت شخصییت در
لغت ته ممنی ذا

و خلقوخدیِ مخصدص شخص است و در ممنی عار ،مجمدعه ویژگیهایی است که نتیجۀ ترخیدرد

غرایر و امیال نمفتۀ انسان تا دانشهای اکتساتی او در زمینههای مختلیف اجتمیاعی اسیت (داد )301 :1390 ،سرچشیمۀ
اعمال و کنش شخصیتها انگیراها ،یمنی محرکهای تیرونی و ویژگییهیا و خصیلتهیای روانیی و خلقیی اسیت کیه
اشخاص را تهسدی آن عمل سدق میدهد (میرصادقی)36 :1333 ،
در دو منظدمۀ کدشنامه و فرامرزنامه شخصیت ها تیا تیه نمیایش گذاشیتم رفتیار و کینش آزمندانیه ،افیرونتیر تییانِ
انگیرا های گرایش ته انجار ایم رذیلت ،آزمندی خدد را نیر ترای خدانندگان آشکار کرداانید و سیرانجارِ آزمنیدی خیدد
شخصیتها نیر تهخدتی نمایان شدا است البته نمایش و ممرفی شخصیتهای آزمند ،انگیراها و نمایش سرانجار آنما در
دو منظدمه ،یکسان نیست چه تسا یکی از د یل ایم نایکسانیها ته تمرکر روایتها تر مدضدعی ویژا واتسته تاشد

2ـ3ـ ۱شخصیتهای آزمند در کوشنامه
آز در کدشنامه یکی از مضامیم اساسی است که تر کل داستان چیرا است شخصیتهای ایم منظدمیه نییر تیا رفتیار
خدد در همه جای روایت ،آن را ته نمایش گذاشتهاند چنانکه تمضی از ایم شخصییتهیا از اتتیدا تیا پاییان رواییت در
جایگاا شخصیت اصلی و تمضی نیر در تخشی از روایت در جایگاا شخصیتهای فرعی ظاهر شدا و ته تکمیلِ مضمدن
آز کمک کردااند انگیرۀ اصلی همۀ شخصیتها ترای آزمندی ،ناخرسندی تددا است که هرکدار تیا اهیداب متفیاوتی در
آن گرفتار شدااند
در ایم منظدمه شخصیتهای آزمند تهگدنهای تصدیر شدااند که خدانندا افرونتر درک صیحیح شخصییتهیا ،نتیایج
آزمندی را در سرندشت آنان مانند تصدیری تر پردۀ نمایش مشاهدا میکند ایم آزمندان عبیار انید از :اسیکندر ،سیلم،
تدر ،ضحاک ،کاوو  ،کدش
2ـ3ـ۱ـ ۱اسکندر
اسکندر یکی از شخصیتهای فرعی کدشنامه است که در تخشی از کدشنامه حضدر دارد درواقع داستان اسیکندر
حلقهای ترای تیان داستان اصلی کدش است اسکندر در ایم روایت کدتاا ،از فرونخداهانی است که انگییرۀ نیامجدیی و
کارجدیی ،او را گیتیپرست کردا و ته همیم سبب ته رنج و سختی فراوانی دچار شدا است البتیه در اییم قسیمت جیر
تیان قصدِ جمانگردی اسکندر که «یکی گرد گیتی همیگشت خداست» (ایرانشان اتم اتی الخیر )179 ،1377 ،و یک تیت
در تصرب هند ،سخنی دیگر از جنگها و داستانهای اسکندر تیان نشدا است
2ـ3ـ۱ـ 2کاووس
کاوو

از شخصیتهای فرعی در کدشنامه است او آزمندی است که ترای قدر

و ثرو  ،مرزی نمیشناسد اییم
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خدی سیریناپذیر کاوو

چشم واقعتیم او را تسته و خدد و لشکریانش را گرفتار کردا است تیهطیدریکیه کیدش تیه

تمانۀ افرونی گنج و گاا او را میفریبد تا ته مازندران حمله کند (همان )659 :او نیر تا دیدن سنگهایی از زمیرد نیاب و
لمل پاکِ آن سرزمیم فریفته می شدد و ترای ته دسیت آوردن اییم گینج و تخیت ،لشیکریان خیدد را از سراسیر کشیدر
فرامیخداند و ته مازندران میتازد نتیجۀ ایم فرونخداهی گرفتاری کاوو

و لشکریانش در تنید شیاا مازنیدران اسیت

(همان)661 :
2ـ3ـ۱ـ 3سلم و تور
سلم و تدر دو تم دیگر از شخصیتهای فرعی در کدشنامه هستند ایم دو از آزمندان قدر

ته شمار میآیند که تیه

سبب آزمندی تا دشمم اصلیشان یمنی کدش ،متحد میشدند و افرونتر اینکه ترادرشان ،ایرج را میکشند ،ته قلمرو پدر
نیر می تازند و قسمتی از آن را از دست پدر خارج میکنند سرانجار نیر جانِ خدد را تیر سیر آزمنیدی و فیرونخیداهی
میتازند در ایم منظدمه روایت فریدون تا شاهنامه متفاو

است (متینی )149-143 :1370 ،او جمیان را تیه سیه تخیش

تقسیم میکند سلم و تدر تقسیم پدر را ناعاد نه میپندارند و تا همدستی یکدیگر ایرج را میکشند پا از آن تا کیدش،
که تا آن زمان تا یکدیگر در پیکار تددند ،همداستان میشدند و تر پدر خدیش میتازند سرانجار مندچمر ،نبیرۀ فرییدون،
ته مجازا

ایم فرونخداهی و گناهکاری آنان را میکُشد

2ـ3ـ۱ـ ۴ضحاک
ضحاک از آزمندان دیگر در کدشنامه است او در ایم منظدمه حاکمی است که دسیتدر نیاتددی خانیدان جمشیید را
میدهد و منشدر فرمانروایی شاهان چیم را صادر میکند که کدش ازجملۀ آنماست و جر اینما حضیدر چنیدانی در اییم
اثر ندارد آنچه درتارۀ آزمندی او تیان شدا ،گدشتخداری تسیار است او ته سبب اییم آزمنیدی تیه تیمیاری خرچنیگ،
سرطان ،دچار میشدد و دو زائدا ،مار ،تر کتفش میروید آنگاا پرشکی هندی که ته تمبیر سیرایندۀ کیدشنامیه اهیریمم
است ،راا درمان را آن میداند که هر روز مغر سر دو مرد را ته آنان دهند ایم فرونخداهی نیر کشتم مردمان تییگنیاا و
درنتیجه ناتددی آرامش در آن سرزمیم را سبب میشدد (ایرانشان اتم اتی الخیر)303-302 :1377 ،
2ـ3ـ۱ـ ۵کوش
کدش آزمندتریم شخصیت در کدشنامه است او نماد فرونطلبی در سه عرصیۀ قیدر

و شیمد

و ثیرو

اسیت

کدش در عرصۀ قدر طلبی ترای رسیدن ته تخت شاهی از هیچ تدیای دریغ ندرزید و در تراتر همۀ نیکیکننداهای تیه
خدد ،ناسپاسی را پیش گرفت در کددکی ته سبب چمرۀ نازیبا ،پدر از او متنفر شد و در کدهی رهیا گردیید آتتییم اییم
کددک رهاشدا را ترگرفت و همچدن فرزندش ته او ممر ورزید و پروراند در ندجدانی پملدانی تییماننید شید پیدر تیا
وعدۀ تاجِ شاهی او را تهسدی خدد کشاند او که فریفته و آزمند جاا تدد ،از ایم تخش داستان ته سرسختتیریم دشیمم
آتتیم تبدیل شد و در نخستیم گار ،فرزنید آتتییم را کیه تیرایش چدنیان تیرادری تیدد ،تیر دار کشیید فیرونخیداهی و
قدر طلبی ،کدش را ته جایی رساند که ترای خدد همتا و همالی نمییافت و ته همیم سبب خدد را خدای مردر خداند
و همگان را ته پرستش و ستایش خدد مجبدر کرد (همان)503 :
آزمندی او در عرصۀ ثرو

ته اندازاای تدد که هیچ مال و ثروتی چشم دنیادوست او را پر نمیکرد چنانکه تا وجیدد

چیرگی تر سرزمیمهای گستردا و روانشدن تاژ و ساو تسیار ،امدال و دارایی میردر سیرزمینش را نییر تیا زور و قیدر
تصاحب میکرد:

مفمدرشناسی آز در حماسههای پا از شاهنامه
ب ــــی ب ــــتد از مردمــــان خواســــته

ز هــر کــس کــه بــد کــارش آراســته

بـــه کشـــور کجـــا مایـــهداری شـــنود

نــه مایــه رهــا کــرد بــا وی نــه ســود

53 /

(همان)۵31 :

آزمندی دیگر ،آزمندی جنسی و شمدانی کدش است چنانکه تر زنان و کددکیان و غالمیان میردر سیرزمینش چنیگ
میانداخت (همان )402 :و تارها ته مرزتانان خدد نامه مینگاشت و از هرکدار دختری طلب میکیرد او هیر شیبی را تیا
یکی از دختران تحفهفرستاداشدا ته سرمیترد و هریک را که پسندش میآمد در مشکدیش ته تند مییآورد و تقییه را تیه
دیگران میتخشید دختران تاردار از او نیر تیدرنگ کشته میشدند (همان )501 :ایم فرونخداهی او را تر آن داشت تیا
ته دو دختر خدد نیر ته چشم طمع تنگرد و آنان را ته همتستری تا خدیش فراخداند چدن دختران از ایم عمیل سیر تیاز
زدند ،در چنگال خشم او گرفتار آمدند و سر از تنشان جدا شد (همان)655 :

2ـ3ـ 2کنش ضدقهرمانان در فرامرزنامه
در فرامرزنامه کید هندی ،شخصیت اصلی روایت و آزمندتریم شخصیت آن است البته در اییم منظدمیه تیهصیدر
مستقیم حتی در پایان کنشها از آزمندی اشخاص سخنی ته میان نیامدا است اما آنچه تهطدر غیرمستقیم یمنیی فقیط در
کنش نشان دادا شدا ،آن است که کید هندی افرونخداهی است که ته سبب تدانمندی و قدرتمنیدی ،هرسیاله از ندشیاد
هندی تاج میستاند سرانجار ایم زیاداخداهی نیر ذلت و خداری اوست زیرا ندشاد که از همپیمانان ایران تیدد و تیرای
ایران نیر تاج سا نه میفرستاد ته کاوو

نامه نگاشت و ترای دفع کید هندی از او کمک خداست کاوو  ،فرامرز را تیا

منشدر شاهی ته هندوستان فرستاد او پا از جنگهای متمدد تر کید هندی غالب شد او را مطیع و منقاد خدیش کرد و
سرانجار او را از زیاداخداهی تر حذر داشت
3ـ نتیجهگیری
آز در دو منظدمۀ کدشنامه و فرامرزنامه یکی از مممتریم درونمایهها و عنصر اصلی کینهورزیها و درواقع اسیا
تدیهاست تا ایم تفاو

همیۀ

که در کدشنامه مضمدنی چیرا تر همۀ روایت است اما در جمان روایت فرامرزنامه ،نسبتتیه

کدشنامه ،حضدر کمرنگتری دارد
در هر دو منظدمه ترای تبییم و ممرفی مضمدن آز ،از تمالیم دیم اسالر و حکمت خسروانی تمرا تردا شدا است تیا
ایم تفاو

که در کدشنامه تدجه سرایندا در عرصۀ واژگان و مفمدرسازی ،ته ادتیا

پیش از اسیالر تیددا اسیت البتیه

ازنظر د یل نکدهش آزمندی و علت آزمندشدن و شیدۀ ترونرفت آدمیان از فرونخداهی ،تدجه و نگرش شاعر ته آیا
و روایا

اسالمی است و افرونتر آن سبک زندگی پیامبر (ص) در جایگاا الگدیی تیرای پرهییر از آزمنیدی مطیرح شیدا

است اما در فرامرزنامه تیشتریم تدجه سرایندا تهویژا در عرصۀ تمریف ته حکمت ایران تاستان تددا است

گدیندگان سخم درتارۀ آز و آزمندی در هر دو منظدمه ته راویان و قمرمانان تقسیم میشدند در منظدمیۀ کیدشنامیه
راوی تر جمان گردان روایت کامالً مسلط است در مقدمه یمنی پیش از شیروع رواییت و در هنگیار رواییت تیا کیارترد

جمال استد لی و اثباتی ،آدمی را از ماهیت آز آگاا میکند و از عداقب خطرناک آن تر حذر میدارد اما در فرامرزنامه،
راوی در جمان اصلی روایت درتارۀ آز سخنی نگفته است تا ایم حال در چند جا پیش از شروع رواییت اصیلی ،ضیمم
تیان شرح حال و نالیدن از فقر خدیش ،آزمندان مماصر خدد را نقد میکند
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قمرمانان نیر در هر دو منظدمه تا گفتوگدهای خدد آز و آزمندی را نکدهش کردااند تمتریم نمدنۀ گفیتوگدهیا در
هر دو منظدمه آنمایی است که تهصدر
نیر دارد تا ایم تفاو

پرسش و پاسخ مطرح شدا است البته ایم گفتوگدها جنبۀ آمدزشی و تملیمی

که گفتوگدهای مطرحشدا در کدشنامه تهصدر

مجمدعهای است

نکتۀ دیگر آن است که در کدشنامیه و فرامرزنامیه افیرونتیر تییان مسیتقیم ،تیهطیدر غیرمسیتقیم و از طرییق کینش
شخصیتهای روایت ،آزمندی تهگدنهای تصدیر شدا است که خدانندا افرونتر درک صحیح شخصیتها ،نتایج آزمنیدی
را در سرندشت آنان مانند تصدیری تر پردۀ نمایش میتیند اسیکندر ،سیلم ،تیدر ،ضیحاک ،کیاوو
کدشنامه در سه عرصۀ قدر  ،ثرو

و کیدش آزمنیدان

و شمد اند در فرامرزنامه کید هندی یکی از فرونخداهان ثرو

است سیرانجارِ

فرونخداهیِ همۀ آزمندان ،خداری و رنج و گرفتاری نشان دادا شدا است
پینوشت
 1ایم مقاله مستخرج از رسالۀ ندیسندا است در نگارش آن از راهنماییهای دکتر سجاد آیدنلد ،مشاور رساله ،تمرا تردا شد
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هجری) ،ترجمۀ محمدعلی امیرممری و عبدالمحمد روحتخشان ،تمران :مرکر نشر دانشگاا
 -17رضی ،هاشم ( )1331دانشنامۀ ایران تاستان ،جلد اول ،تمران :سخم
 -13زنر ،آر سی ( )1392زروان یا مممای زرتشتیگری ،ترجمه تیمدر قادری ،تمران :امیرکبیر ،چاپ سدر
 -19سید عرب ،حسم (« )1331حرص» ،دایرۀالممارب تشیع ،جلد ششم ،تمران :نشر شمید سمید محبی216-215 ،
 -20شجری ،رضا (« )1332تحلیل و تررسی عنصر آز در شاهنامه» ،فصیلنامه پیژوهشهیای ادتیی ،تاتسیتان ،شیمارۀ ،1
32-65
 -21شکدهی ،فریبا (« )1334آز» ،دانشنامه زتیان و ادب فارسیی ،جلید اول ،تمیران :فرهنگسیتان زتیان و ادب فارسیی،
43-47
 -22صفا ،ذتیحاهلل ( )1369حماسهسرایی در ایران ،تمران :امیرکبیر ،چاپ پنجم
 -23فرامرزنامه ( )1332ته اهتمار مجید سرمدی ،تمران :انجمم آثار و مفاخر فرهنگی
 -24فرنبغ دادگی ( )1330تندهش ،ترجمه ممرداد تمار ،تمران :تد  ،چاپ دور
 -25کدروجی ،جمانگیر کدیاجی ( )1371پژوهشهایی در شاهنامه ،اصفمان :نشر زندارود
 -26کدسج ،شماالدیم محمد ( )1337ترزونامه ،تصحیح اکبر نحدی ،تمران :میرا

مکتدب

 -27لینت ولت ،ژپ ( )1390رسالهای در تاب گدنه شناسی روایت ی نقطه دید ،ترجمه علی عباسی و نصر
تمران :انتشارا

حجیازی،

علمی فرهنگی

 -23متینی ،جالل (« )1370روایتی دیگر درتارۀ ایرج ،تدر و سلم و تخشکردن جمان» ،اییرانشناسیی ،تمیار ،شیمارۀ ،9
159-143
 -29میرصادقی ،جمال ( )1394عناصر داستان ،تمران :سخم ،چاپ نمم
 -30میندی خرد ( )1364ترجمۀ احمد تفضلی ،تمران :تد

 -31نحدی ،اکبر (« )1331مالحظاتی درتارۀ فرامرزنامه و سرایندۀ آن» ،مجلۀ دانشکدۀ ادتیا و علیدر انسیانی دانشیگاا
تمران ،زمستان ،دورۀ 136-119 ،164
 -32واعظزادا خراسانی ،محمد ( ،)1333الممجم فی فقه لغۀ القرآن و سر تالغته ،جلید ییازدهم ،مشیمد :آسیتان قید
رضدی
 -33هاشمی رفسنجانی ،اکبر ( )1333فرهنگ قرآن ،جلد دهم ،قم :تدستان کتاب
 -34یاحقی ،محمدجمفر ( )1372فرهنگنامه قرآنی :فرهنگ تراترهای فارسی قرآن ،مشمد :آستان قد

 )1394( ------------ -35فرهنگ اساطیر و داستانواراها در ادتیا

رضدی

فارسی ،تمران :فرهنگ مماصر ،چاپ پنجم

36- Rimmon- Kenan, Shlomit (2002). Narrative Fiction: Contemporary Poetics (2nd Ed), London and
New York: Routledge.

