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چکيده
مضمون «گوشهنشینی جنگجو» ،يکی از ويژگیهای کارکرد جنگاوری ،عبارت است از عزلت اجبـاری و
موقّت جنگجـو در شرائطی خاص که جنگجو با اکراه به آن تـن میدهد و با بروز رويدادهايی معیّن (که
در نمونههای بررسیشده در اين مقاله آغاز يا تدارک يک جنگ بزرگ است) از بنـد آن رها میشود .در
روايات حماسی يونانی و هندی ،دستکم دو نمونه از اين مضمون را میيابیم :آخیلِس ،قهرمان ايلیاد ،که
در نوجوانی به تدبیر مادرش تتیس به ناگزير با جامۀ مبدّل دخترانه در شبستانی عزلت میگزيند و
اَرجونه ،قهرمان مهابهارته ،که بهواسطۀ نفرين يکی از پريان و نیز اجبار دوران تبعید خانوادگی ،به ناچار
به کسوت خواجگان درمیآيد و يک سال در حرمسرايی اقامت میکند .چنانکه پیداست اين هر دو مضمون
هم با شبستان زنان پیوند دارند و هم با نوعی بیـکاری موقّت جنـگجو .ظاهراً مضمون «گوشهنشیـنی در
شبستان» در حماسههای ايرانی نمونهای ندارد ،اما با بررسی روايات مختلفِ زندانیشدن اسفنديار به
فرمان پدرش گشتـاسب ،به مضامین درخور درنگی برمیخوريم که با جزئیّات دو روايت يونانی و هندی
شباهتهايی دارند .بهنظرمیرسد ايـن مضمون دارای يک روايـت اصلی هنـدواروپايی است با محوريـت
يک پهلوان شکستناپذير/رويینتن و دورگه (ايزدی/انسانی) که صورت ايزدوار آن در حماسههای يونانی
و هندی و صورت زمینیتر آن در حماسۀ ايرانی به جا مانده است .بررسی تطبیقی اين سه داستان به
بازشناسی مفهوم «گوشهنشینی» و خاستگاه اسطورهای احتمالی آن (وقفۀ جنگجو و نیازمندی جهان)
راه میبرد.
واژههای کليدی :گوشهنشینی ،ناگزيری ،مبدّلپوشی ،پهلوان دورگه ،رويینتنی ،کارکرد جنگاوری.
* .رايانامۀ نويسنده:

alireza.esmaeilpour@gmail.com
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 .1مقدّمه
در اغلب روايات اساطیری و حماسی اقوام هندواروپايی ،نظمی سهگانه میيابیم که هم
بر ملکوت ايزدان و هم بر جهان آدمیان حاکم است؛ برايناساس ،جامعۀ ايزدان و
آدمیـان بنا بر خويشکاری آنان به سه طبقه تقسیم میشود :شاه-دينمرد (کارکرد شهرياری)،
جنگجو (کارکرد جنگاوری) و مولّد (کارکرد باروری) (دومزيل .)18 :1383 ،صاحبان کارکرد جنگاوری
يا پهلوانان رکن اصلی روايات حماسی بهشمارمیروند و در اساطیر نیز نقش برجستهای
دارند .اين جنگجويان هم در خُلقوخو و هم در سیر روايی خود ويژگیهای خاصّی دارند که
آنها را از طبقۀ اوّل و سوم متمايز میکند .در اين مقاله يکی از اين ويژگیها که کمتر
بدان توجه شده است ،بررسی میشود؛ يعنی مضمونی که از آن به نام «گوشهنشینی
جنگجو» ياد میکنیم.
در حماسههای ملل ،گوشهنشینی جنگجو مضمونی است کموبیش نادر .بنا بر
شواهدی چند که از اين مضمون در دست است ،میتوان تعريف کوتاهی از آن ارائه داد:
جنگجو به علتی (معموالً فرمانی از عالم باال) بهطور موقّت از خويـشکاری خود دست
میکشـد ،جنگ و جنگافزار را کناری مینـهد و در گوشهای منـزوی میشود .در واقع
او اين گوشهنشینی را به اختیار برنمیگزيند ،بلکه از سر ناگزيری و با اکراه بدان تن
میدهد .نیز چنانکه از روايات اصلی اين مضمون برمیآيد ،جنگجو در شبستان زنان
عزلت میگزيند (يا نهان میشود) .بدينترتیب ،با مضمونی پیچیده روبهرويیم که بـهظاهر
در روايات ايرانی نمونهای ندارد .در اينجا ابتـدا ،دو نـمـونـۀ اصلی ايـن مضمـون را در
روايـات حماسی يونـانی و هنـدی بـررسی میکنیـم و سپـس میکوشیم وضعیت آن را
در منابع ايرانی بررسی کنیم.
 .2شبستاننشيني جنگجو در یونان
میدانیم که آخیلِس ( ،)Achillesقهرمان نامدار ايلیاد ،از پدری میرا و مادری نامیرا زاده
شد .خدايان بنا به مالحظاتی تِتیس ( ،)Thetisپری دريايی را به زناشويی با پِلِئوس
( )Peleusواداشتند؛ پادشاهی که در اقلیم تسالی ( )Thessalyبر شهر فتیا ()Phthia
حکومت میکرد .در اساطیر يونان به پهلوانان بسیاری برمیخوريم که از پیوند پدری
ايزدی و مادری میرا زاده شدهاند و اغلب سخت به تبار ايزدی خود مفتخرند ،امّا پیوند
زنی ايزدی با مردی میرا چندان رايج نیست؛ بهويژه که «خدايان اين پیوند را خوش
نمیداشتند و گمان بر اين بود که اين بختیاریِ آدمی به ناچار دلیلی خاص دارد ...تتیس
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پس از زادن آخیلِس  ،شوهرش را رها کرد و به دريا بازگشت .او [در ايلیاد] میگويد که
برخالف میل خود با آدمیِ میرايی زناشويی کرده ،امّا جزئیّات داستان بازگو نمیشود...
درعینحال میبینیم که پلئوس بهراستی تنهاست و تتیس آنگاه که به نزد آخیلِس می
آيد از خانۀ پلئوس نیامده ،بلکه از ژرفای دريا برآمده است» (گريفین .)37-36 :1387 ،در
سرود نوزدهم و بیستوچهارم حماسه ،آخیلِس خود دو بار از وضع ناگوار پدرش به
تلخی ياد میکنـد و افسوس میخورد که او را تنها در فتیا رها کرده است (هومر:1971 ،
.)176 ،140
در روايات يونانی چنین آمده است که تتیس پیشاپیش از سرنوشت اندوهبار پسر خود
خبر دارد؛ او میداند که آخیلِس يا بی هیچ شکوهی در سالخوردگی خواهد مرد يا به
لشکرکشی علیه شهر تروا خواهد پیوست و طی آن نبرد ،در جوانی امّا غرق در افتخار
جان خواهد سپرد؛ پس بر آن میشود که او را به دربار لوکومِدِس ( ،)Lycomedesشهريار
جزيرۀ اسکوروس ( )Scyrosبفرستد تا از گزند ماجراجويی و مرگ در امان بماند .تتیس
لباس دخترانهای به آخیلِس جـوان میپـوشانـد ،او را پـورها ( )Pyrrhaمینامد و سپس
وی را در حرمسرای کاخ لوکومدس پنهان میکند .اين همه پنهانکاری ازآنروست که
کالخاسِ ( )Calchasپیشگو شرط اصلی فتح تروا را همراهی آخیلِس با سپاه يونانیان دانسته
است .طی اين دوران گوشهنشینی ،آخیلِس همجواری با دختران لوکومدس را غنیمت
میشمرد و دئیدامیا ( ،)Deidamiaدختر پادشاه را میفريبد؛ اين دختر از آخیلِس صاحب
فرزنـدی میشود که نئوپتولِموس ( )Neoptolemusيا پورهوس ( )Pyrrhusنام میگیرد .از
سوی ديگر ،يونانیان که برای پیروزی در کارزار به حضور آخیلِس نیاز دارند ،دو پهلوان
نامی ،يعنی اُدوسئوس و ديومِدِس ( )Diomedesرا به جزيرۀ اسکوروس میفرستند تا
آخیلِس را بیابند .اودوسئوس با توسّل به ترفندی زيرکانه هويّت آخیلِس پوشیدهروی را
آشکار میکند؛ بدينترتیب که برای دختران لوکومدس هدايايی میآورد و جنگافزارهايی را
میانشان پنهان میکند .وقتی دختران لوکومدس همراه با آخیلِس در جامۀ دخترانه به
ديدن پیـشکـشها میآيند ،آوای شیپوری به دروغ اعالن جنگ میکند .آخیلِسِ خستـه
از نهانکاری نیـز بیدرنگ دست به جنـگافزارها میبرد و از شبـستان بیرون میآيد؛
بديـنترتیـب ،هويّت راستیـنـش آشکار میشود و بهرغم شرمساری از مادر ،همراه با
يونانیان راه تروا را درپیشمیگیرد (گرانت و هیزل.)42-41 :1390 ،
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سراينده يا سرايندگان ايلیاد از اين ماجرا يادی نکردهاند .در ايلیاد تنها يک بار به
«فتوحات» آخیلس در اسکوروس (سرود نهم )669-666 :و نیز يک بار به تربیت نئوپتولموس
در آن جزيره (سرود نوزدهم )327-326 :اشاره شده است (هومر 63 :1971 ،و  .)140گويا
کهنترين روايت شبستاننشینی آخیلِس در آخیلید ( )Achilleidآمده است؛ حماسهای
ناتمام دربارۀ زندگی آخیلِس اثر استاتیوس ( ،)Statiusشاعر رومی سدۀ اوّل میالدی (برای
قدمت اين مضمون ،اصالت اسکوروسی آن و آراء مختلف در اين باب ،ن.ک :هزلن .)205-202 :2005 ،بنا بر
اين حماسه ،آخیلس ابتدا در برابر نقشۀ مادرش مقاومت میکند ،امّا پس از ديدن
دختران لوکومدس و به شوق همنشینی با آنها رضايت میدهد که به کسوت زنان درآيد.
حین سفرِ دو پهلوان يونانی به اسکوروس و پیش از رسیدن به مقصد ،ديـومدس از
اُدوسئوس میپرسد که چگونه بايد آخیلس را از شبستان بیرون کشید؟ اُدوسئوس پاسخ
میدهد که بايد سپری نقشدار و زرنشان و نیزهای را در میان هدايای دختران
لوکومدس بنـهند و شیپورزنی ماهر را با شیپوری پنهانشده به نیّتی پنهان با خود
همراه بـبـرند (استاتیوس 533 :1928 ،و  .)563مدّتی بعد ،آن دو پیشکشهای خود را به
دختران لوکومدس که آخیلِس هم در میانشان است ،تقديم میکنند .دختران به زيورهای
گوهرنشان مشغول میشوند ،امّا آخیلِس به محض ديدنِ سپر و نیزه ،از خود بیخود
میشود .اُدوسئوس به نزد آخیلِس میرود ،اظهار آشنايی میکند و میگويد که پهلوانان
يونانی همه در انتظار پیوستن او به سپاه يونان هستند .در همین لحظه شیپورنواز به
اشارۀ اُدوسئوس در شیپور خود میدمد و آخیـلِس جامههای ظريـف دختـرانه را بر تن
میدرد .سپس با بر زبان راندن نام خويش ،حقیقت را بر همه آشکار میکند و با پیشنهادن
فرزند نوزاد خود و دئیدامیا ،از لوکومدس میخواهد که او را به دامادی بپذيرد .اندکی
پس از پیوند رسمی ،آخیلِس و دئیدامیا در وداعی اشکبار از هم جدا میشوند و همسر
جوان آخیلس تلويـحاً مرگ شوهرش را در پای ديـوارهای تـروا پیشبیـنی میکند
(همان 573 :و .)579-575
بنابراين آنچه جنگجوی يونانی را از شبستان بیرون میکشد ،درگرفتن جنگ است؛
البتّه شیپور جنگ به دروغ نواخته میشود ،امّا صفآرايی يونانیان به عزم حمله به تروا
پیش از آن آغاز شده است .افزون بر اين ،در آشکارشدن هويّت آخیلِس دو عامل نقش
اساسی دارند :رؤيت جنگافزار پیش از شناسايی پهلوان و معرّفی و نامبردن از خويش
پس از آشکارشدن راز .نکتۀ ديگر اينکه گرچه پهلوان نوجوان به قصد معاشرت با
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دخترانِ حرم لوکومدس به پوشیدن جامۀ زنانه رضايـت میدهـد ،در واقع (هرچند به

اکراه) تسلیم خواست مادر خود میشود؛ بنابراين ،گذشته از شوق زنخواهی آخیلِس،
عمل او را بايد به فرمانبرداری از مادر نگران تعبیر کرد .اختفای آخیلِس درنهايت به
ازدواج او میانجامد؛ گويی خدايان اين نهانکاری را صرفاً ازاينرو مقدر ساخته بودند تا
محملی باشد برای زادهشدن نئوپتولِموس و بیوگی زودهنگام دئیدامیا.
برخی بر اين باورند که مضمون تبديل جامه و شبستاننشینی آخیلس بازتابی است
از آيینهای تشرّف نوجوانان به عهد بزرگسالی که در دورۀ پیش از تاريخ در يونان رواج
داشته است يا دستکم يونانیان آن را از فرهنگ ديگری به وام گرفتهاند (هزلن:2005 ،
 .)207-205توصیف آيینی/دينی استاتیوس از دورۀ مبدلپوشی آخیلس نیز ظاهراً از
آيینهای رازآمیز رومی در زمان او اثر پذيرفته است؛ ازجمله در صحنۀ رقصیدن آخیلس
(در جامۀ زنانه) با دئیدامیا که شاعر ضمن شـرح آن ،از برخی از اينگونه آيـیـنهای
دوران خود نام میبرد .بااينهمه ،گويا پیوند داستان شبستاننشینی آخیلس با آيینهای
تشرّف يکسره برساختۀ خود استاتیوس يا منابع وی است؛ زيرا چنانکه میدانیم اغلب
پژوهندگان روزگار نخست ،از ديرباز مايل بودهاند روايات اسطورهای را همواره در پیوند با
آيینها و اساساً پديدآورندۀ آنان بینگارند (همان 232-230 :و  .)236بااينهمه ،مضمون
ظهور آخیلس در لباس زنانه کموبیش يادآور بخشی از مراحل تشرّف نوکیشان در آيین
مهرپرستی رومی است؛ در اين آيین ،داوطلبان تشرّف برای ورود به جرگۀ مؤمنان و
پیشرفت در مراتب آن ،بايد بهتدريج هفت مرحله را میگذراندند که هرکدام نام و آداب
خاصّی داشت؛ اين هفت مرحله بهترتیب عبارتاند از :کالغ ،عروس ،سرباز ،شیر ،پارسی،
پیک خورشید و پدر .هريک از اين هفت مرتبه از حمايت يکی از سیّارات يا ستارگان
بهرهمند دانسته میشد که بهترتیب عبارتاند از :عطارد ،ناهید ،مريخ ،مشتری ،ماه،
خورشید و کیوان (نیولی .)581 :1993 ،مرحلۀ دوم از اين مراتب تشرّف که عروس نام
دارد ،ويژگیهای خاصّ خود را داشت و جرم فلکی حامی آن ( )Venusنیز حاوی عنصر
اسطورهای مادينه است .میتوان تصـوّر کرد که مراسم تشرّف به اين مرحله که از مراتب
فرودست آيین مهرپرستی هم بهشمارمیرفت ،با نوعی زننمايی همراه بوده باشد؛ چنانکه
احتماالً تشرّف به مراتب ديگر نیز با برگزاری مراسمی ازايندست همراه بوده است .سنت
جروم ( )Saint Jeromeدر رديّۀ خود علیه اين آيین ،از اشکال هیوالواری ياد میکند که
در مراسم تشرّف اين آيین رازآمیز بهکارمیرفته است (به نقل از جونز.)758 :1961 ،
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در اساطیر يونان ،پهلوان ديگری را نیز میتوان سراغ کرد که در مقطعی جامۀ زنانه
میپوشد؛ او هراکلس ( ،)Heraclesنامدارترين پهلوان جهان يونانی است .آوردهاند که
روزگاری پادشاه اويخالیا (Oechalia؛ ناحیهای باستانی در غرب يونان) مسابقۀ تیراندازیای
برگزار کرد و عهد کرد که دختر زيبای خود ،ايوله ( )Ioleرا به ازدواج برندۀ آن مسابقه
درآورد .هراکلس در اين مسابقه شرکت کرد و بر همۀ رقبا پیروز شد ،امّا شاه به سبب
پیشینۀ بدفرجام هراکلس در زناشويی که در حال جنون فرزندان خود از همسر
پیشینش را به قتل رسانده بود ،از سپردن دختر خود به او سر باز زد .هراکلس به قهر از
دربار شاه بیرون رفت و در اين میان ،برخی از ماديانهای شاه نیز ناپديد شدند .ايفیتوس
( ،)Iphitosبرادر ايوله ،به نزد هراکلس رفت و برای يافتن ماديانها از او ياری خواست ،امّا
هراکلس او را از باالی باروی شهر به زير انداخت و در پی اين جنايت ،به جنون دچار
شد .پهلوان شوريدهحال از کاهنۀ دلفی ياری خواست و او چارۀ اين جنون را سه سال
بردگی اعالم کرد؛ درنتیجه ،هراکلس برده شد و هرمس او را به اومفاله ( ،)Omphaleملکۀ
لوديا فروخت .اومفاله هراکلس را واداشت که لباس زنانه بر تن کند و به نخريسی
بنشیند .هراکلس در اين دوران خدمات بسیاری به اومفاله کرد؛ راهزنی به نـام
سولئـوس ( )Syleusرا کشت که رهگذران را اسیـر میکرد و آنان را در تاکستان خود به
بیگاری میگرفت ،مار هیوالواری را از پا درآورد که کمر به ويرانی لوديا بسته بود و نیز
شهر ايتونیها ( )Itonesرا به خاک و خون کشید؛ چراکه همگی دشمنان اومفاله بودند
(گرانت و هیزل 328 ،163 :1390 ،و.)467
اين مضمون در کلّ اساطیر يونانی نمونۀ کمنظیری است ،امّا دستکم به دو علّت
نبايد آن را با مضمون گوشهنشینی خلط کرد :نخست اينکه مضمون اصلی اين روايت
بردگی هراکلس است ،نه جامۀ زنانهاش (که گويا چیزی نیست جز يکی از هوسهای بانويی که
ارباب اين پهلوان بردهشده بهشمارمیآيد ).و بردگی او نیز چیزی نیست ،جز مکافات بزه ترس؛
يکی از بزههای سهگانۀ جنگجو که ژرژ دومزيل به شرح آنها پرداخته است؛ بدينترتیب،
پهلوان که به سبب ترس از میدان گريخته يا به نیـرنـگ متوسل شده است ،با ازدستدادن
يکی از فضائل خود (در روايت هراکلس :آزادی فردی) تاوان اين بزه را میپـردازد .با مقايسۀ
بزه ترس هراکلس و ديگر صاحبان کارکرد جنگاوری در اساطیر اقوام هندواروپايی ،میتوان
دريافت که کیفرديدن او صرفاً بخشی از بزههای ناگزير کارکرد جنگاوری است (اسماعیلپور،
)204-202 :1389؛ دوم اينکه روايت فوق اساساً با مضمون گوشهنشینی در تضاد است؛
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زيرا چنانکه آمد ،هراکلس در اين دوران هنرنمايیها و پهـلوانیهای فراوانی میکند و
بههیچروی «گوشهنشین» نیست ،بلکه تنها به کیفر جنايت خود به خواری و تنزّل مقام
دچار میشود و به بردگی میرود .نیز داستان فروختهشدن هراکلس بـه اومفاله در اواخر
دوران پهلـوانیهای اين يـل يـونانی روی میدهد و ازهمینرو ،با داستانهای مبتنی بر
آيینهای تشرّف جوانان تفاوت بنیادين دارد (هزلن.)224 :2005 ،
 .3شبستاننشيني جنگجو در هند
در دفتر سوم و چهارم حماسۀ مهابهارته نیز داستان مشابهی آمده است که تفاوتها و
شباهتهای درخور درنگی با روايت يونانی دارد .در اين داستان اَرجونه ( ،)Arjunaپهلوان
اصلی حماسه و سومین برادر از پنج پسر پاندو ( ،)pāṇḍuاز سر ناگزيری به شبستاننشینی
تن میدهد؛ خالصۀ داستان چنین است :پاندَوَهها و کورُوَهها دو شاخه از يک دودمان و
میراثدار تـاجوتـخت پـدران خود هستـنـد .کورُوَهها از سر رشک ،بزرگترين برادر
پاندوه را در قمار میفريبند و دارايی او و هر چهار برادر ديگر را نیز از چنگشان درمی
آورند .آنها پس از تحقیرهای بسیار ،پسرعموهای مالباختۀ خود را به تبعیدی دوازده
ساله محکوم میکنند و بدينترتیب ،پاندوهها آوارۀ کوه و دشت میشوند .بنا بر قوانین
کیفر تبعید ،آنها بايد پس از پايان دوازدهسال ،يک سال ديگر را نیز به ناشناس در میان
مردم سپری کنند و اگر در اين مدّت کسی آنها را شناخت ،بايد دوازده سال ديگر را نیز
در تبعید بگذراننـد .در پايـان تبعـیـد دوازدهساله ،پاندوهها دربار شاهی به نام ويراته
( )Virāṭ aرا برای اختفای يکسالۀ خود برمیگزينـنـد و کتـاب چهارم حماسه ،شرح
ماجراهای اين پنج برادر در دوران زند گی پنهانی است .در اين دوران ،هريک از آنها به
کسوتی درمیآيد :يوديشتهیره ( ،)Yudhiṣ ṭ hiraبرادر ارشد ،در نقش آموزگار قمار ظاهر
میشود و بهیمه ( ،)Bhimaبرادر دوم که در جایجای حماسه سخن از بسیارخواری
اوست ،به جامۀ آشپز دربار درمیآيد .ارجونه نقش خواجهای رقصنـده را برعهدهمیگیـرد
تا به دختـران شاه رقص و آواز بیاموزد و نَکوله ( )Nakulaو سَهَهدِوه (،)Saha.deva
دوقلوهای کهتر ،عهدهدار شبانی اسبها و گاوهای شاه میشوند .دروپَدی (،)Draupadī
همسر مشترک پاندوهها نیز آرايشگر شهبانوی ويراته میشود .پس از ماجراهايی چند و
مقارن آخرين روزهای سال سیزدهم تبعید ،کوروهها که از پنهانشدن پاندوهها در ديار
ويراته خبر ندارند ،به آن قلمرو حمله میآورند .پاندوهها ،بهجز ارجونه ،به همراه سپاه
ويراته راهی نبرد میشوند .در اين میان دوريودهَنَه ( ،)Duryodhanaارشد برادران کوروه،
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با چند تن ديگر از برادران و لشکريانش به شهر بیدفاع میتازد تا رمههای ويراته را به
تاراج ببرد .اوتَّره ( ،)Uttaraپسر نوجوان پادشاه که در شهر مانده است ،به مقابلۀ دشمن
میرود .شاهزاده در جنگ تجربـهای نـدارد؛ بنابراين ،ارجونه بهناچار او را در نبرد ياری
میکند و کوروهها را به فرار وامیدارد؛ بـديـنترتیـب ،هويّتش آشکار میشود و ديگر
برادران نیز به هويّت راستین خود بازمیگردند .کتاب چهارم با ازدواج اَبهیمَنیو
( ،)Abhimanyuپسر ارجونه و اوتَّرا ( ،)Uttarāدختر ويراته پايان میيابد (مهابهارته ،کتاب
چهارم.)17 ،15 :2006 ،
اقامت ارجونه در جامۀ خواجگان و زندگی او در شبستان زنان پیشینهای هم دارد؛
در کتاب سوم مهابهارته آمده است که ارجونه به قصد آموختن فنون جنگی ،مدّتی را در
ملکوت ايندره ،خدای هندی جنگ و توفان میگذراند .در اين زمان اوروَشی (،)Urvaśī
يکی از پـريـان آسمانیِ دربار ايندره ،شیفتـۀ ارجونه میشود ،امّا پهلوان پارسا کام او را
برنمیآورد؛ بدين بهانه که اوروشی در روزگار ديرين از پورورَوَس ( ،)Purūravasجدّ اعالی
پاندوهها ،صاحب فرزندی شده است و ارجونه او را چون مادر خود حرمت مینهد.
اوروشی ،خشمگین از ناکامی ،ارجونه را نفريـن میکنـد کـه مدّتـی را همچـون
خـواجگان ،بـه خواری در شبـسـتان زنان بگذرانـد (مانی.)52-51 :1975 ،
ارجونه و چهار برادر ديگرش در اصل فرزندان خدايان بهشمارمیروند .کُنتی ،مادر
سه پاندوۀ مهتر و نامادری دو برادر کهتر که از موهبت فرزنديابی از خدايان بهرهمند
است ،يوديشتهیره را از ايزد دهرمه ،بهیمه را از ايزد وايو و ارجونه را از ايندره به دنیا
میآورد .سپس راه اين فرزنديابی را به هووی خود ،مادری ( ،)Mādrīنیز میآموزد و او از
اشوينهای دوگانه صاحب برادران دوقلوی نکوله-سههدوه میشود (همان 48 :و )564؛
بنابراين ،ارجونه نیز مثل آخیلس تباری دورگه دارد ،با اين تفاوت که پهلوان يونانی از
مادری ايزدی و پدری انسانی زاده شده است و جنگجوی هندی از مادری انسانی و
پدری ايزدی .در شبستاننشین شدن ارجونه نیز پای زنی در میان است؛ زنی از تبار
ايزدان که با ارجونه نسبت خونی دارد .اوروشیِ پری نیز مثل تتیسِ پری عامل عزلت
پهلوان در شبستان است؛ با اين تفاوت که تتیس از سر مهر به آخیلس چنین چارهای
میانديشد و اوروشی از سر قهر ارجونه را نفرين میکند .نیز چنانکه ديديم ،پايان خوش
گوشهنشینی هر دو پهلوان با مراسم ازدواج همراه است؛ آخیلس با دئیدامیا ازدواج
میکند ،امّا ارجونه به بهانهای پرهیزکارانه پیشنهاد ازدواج با اوتّرا ،دختر ويراته را نمیپذيرد؛
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چراکه در آن يک سال شبستاننشینی ،در کسوت خواجهای استاد در هنر رقص ،به اوتّرا
رقصیدن آموخته است و لذا آموزگار و همچون پدر او به شمار میرود و روا نیست خود
با آن دختـر ازدواج کند؛ بنابراين ،اوترا را به ازدواج پسر خود ،ابهیمنیو درمیآورد
(مهابهارته ،کتاب چهارم .)475 :2006 ،بااينهمه ،داماد هندی نیز نیکبختتر از همتای يونانی
خود نیست؛ چراکه ابهیمنیو نیز در کارزار کوروکشتره به خاک میافتد (مانی.)1 :1975 ،
اوتّرا پس از شنیدن خبر مرگ همسر جوان خود ،از هوش میرود و شرح سوگواری او بر
مرگ ابهیمنیو (همان )817 :میتواند يادآور پیشگويی کوتاه ،امّا اثرگذار دئیدامیا در لحظۀ
وداع با آخیلس باشد.
جزئیّات روايت نیز راهگشاست؛ پس از حملۀ کوروهها ،ارجونه که همچنان در کسوت
خواجگان است ،مهار گردونۀ اوتَّره را بهدستمیگیرد و او را با خود به پای درخت شَمی
( )śamīمیبرد .درست يک سال پیش ،آنگاه که پنج برادر پاندوه قصد داشتند با نام و
نشانی ساختگی پای به دربار ويراته بنهند ،جنگافزارهای شگفت خود را در حفرۀ آن
درخت پنهان کرده بودند .ارجونه به شاهزادۀ نوجوان ويراته میگويد که جنگافزارهای
برادران پاندوه در آن درخت پنهان است .سپس او را به باالی درخت میفرستـد تا آنها
را بیرون بیاورد .اوتره با ديدن آن کمانها و تیرها و سالحهای فرازمینی مات و مبهوت
میشود و از خواجۀ دربار پدرش (ارجونه) میپرسد آن سالحها از آن کیست .حین اين
پرسشها ،اوتره يکايک سالحها را با جزئیّات توصیف میکند .ارجونه تمام سالحها را که
از آن پـانـدوهها (خود او و برادرانـش) است معرّفی میکند و ويژگیهای آنها و صاحبانشان
را برمیشمرد .اوتره میپرسد :پاندوهها اينک کجايند؟ و ارجونه سرانجام خود را میشناساند:
«منم ارجونه ،پسر پرتها (P thā؛ يکی از نامهای کُنتی ،مادر ارجونه) ».و سپس از هويّت
برادران خود و همسر مشترکشان نیز پرده برمیدارد (مهابهارته ،کتاب چهارم-237 :2006 ،
 .)285بدينترتیب ،ارجونه نیـز مثل آخیلس (هرچنددر يک زمیـنـۀ روايی متـفاوت) با ديـدن
و شرح جنگافزارهای پنهانشده نام خود را بر زبان میآورد و به دوران گوشهنشیـنی
خاتمه میدهد.
 .4شبستاننشيني پهلوان در ایران
در میراث ادبی ايرانی ،داستانی را سراغ نداريم که در آن جنـگاوری با پوشش زنانه در
شبستان نهان شده باشد؛ البتّه میتوان نمونههايی مشابه را نام برد؛ ازجمله در داستان
سمک عیار ،آنجا که سمک خود در جامۀ زنانه عشوه میفروشد تا حريف را به دام بکشد
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(ارّجانی )224-222/1 :1385 ،يا در داستان عاشقانۀ ويس و رامین ،آنگاه که فرستادۀ
رامین خود را به جامۀ زنان درمیآورد و به میهمانی ويس میرود تا پیغام دلداده را به
دلدار برساند:
فرستاده چـو بـاز آمد ز گـرگـان

ز دروازه شد اندر شهر پنهان

پس آنگه چون زنان پوشید چادر

به پیش ويسبانو شد بر استر
(گرگانی)508 :1349 ،

در اين هر دو داستان ،زنپوشی همچون ترفنـدی ماهرانه و به تعبیـر فخری گرگانی
«نیـرنگی زيـبـا» (همان) تعريف میشود؛ چارهای جسورانه و از سر اختیار که نشان
زبردستی قهرمان داستان و نیـز رفتار مناسب وی بنا بر موقعیت بهشمارمیرود (يوسفی،
 .)223/1 :1375وانگهی ،شخصیّت و صفـات و کارکـرد قـهرمانِ عیـّار ،يـکسره بـا پـهـلوان
حماسه متـفاوت است و قیـاس آن دو ،اغلب بـه نتايـجی گمراهکننده میانجـامد .بااينهمه،
بـهنظـرمیرسـد در بخشـی از حماسۀ ايرانی به شکل دگرگونشدۀ شبستاننشینی جنگجو
برمیخوريم؛ روايتی که بهظاهر شباهتی با نـمونـههای يونـانی و هنـدی نـدارد ،امّا در
ساختار و کارکرد به همان مقصد راه میبرد.
بنا بر شاهنامه ،پس از آنکه گشتاسب دين بهی را پذيرفت و به گسترش آن همّت
گماشت ،ارجاسب تورانی به ا يران حمله آورد .ايرانیان به يمن رشادت بستور (برادرزادۀ
گشتاسب) و نیز اسفنديار ،پسر رويینتن شاه ،به پیروزی رسیدند و ارجاسب با تلفات
بسیار به درون مرز توران عقب نشست .اسفنديار فرزند گشتاسب و کتايون ،دختر قیـصر
روم است؛ پهلوانی جوان و دلیر که با معجزۀ زردشت ،رويینتن هم شده است .مدّتی
پس از اين پیروزی ،گُرَزم ،يکی از درباريان گشتاسب که در نهان بدخواه اسفنديار است،
در نزد گشتاسب از او بدگويی میکند و اسفنديار را به خیانت و تالش برای غصب تاج
وتخت متـهم میسازد .گشتاسب بر اثر تلقینات گرزم ،فرزند رويینتن را در زندانی به
نام دژ گنبدان در بند میکند .خبر به ارجاسب میرسد و او با استفاده از غیبت اسفنديار
به بلخ میتـازد و لهـراسب ،پدر گشتـاسب را که از سلطنت کنارهگیری کرده و در
آتشکده به عبادت مشغول است ،به قتل میرساند .تورانیان بلخ را غارت میکنند،
موبدان را میکُشند ،آتشکدهها را ويران میسازند و دو خواهر اسفنديار را به اسارت می
گیرند .گشتاسب که خود در زمان حمله در بلخ حضور ندارد ،شتابان به مقابلۀ تورانیان
میآيد ،امّا بهسختی شکست میخورد و به باالی کوهی میگريزد .ارجاسب نیز کوه را در
محاصره میگیرد .گشتاسب نومیدانه جاماسب ،وزير خود را به گنبداندژ میفرستد تا
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اسفنديار را آزاد کند و از او ياری بخواهد .جاماسب پس از البههای بسیار ،شاهزادۀ
اندوهگین از ستمکاری پدر را به بازگشت راضی میکنـد .اسفنـديـار پـس از رهايی از
بند ،حلقۀ محاصرۀ تورانیان را میشکند و خود را به پدر میرساند .فردای آن روز نیز به
میـدان میرود و بـه خونخواهی پدربزرگ و برادرانِ کشته در جنگ ،سپاه توران را در
هم میکوبد .ارجاسب میگريزد و خواهران اسفنديار را نیز با خود میبرد .گشتاسب به
پسر وعده میدهد که اگر خواهرانش را بازگرداند و از ارجاسب انتقام کشد ،تاجوتخت را
به او بسپارد (فردوسی .)218-118/5 :1389 ،اسفنديار نیز برای رسیدن به رويیندژ که
نهانگاه ارجاسب است ،راهی هفتخان میشود که اين خود داستان ديگری است.
روايت زندانیشدن اسفنديار در ظاهر به شبستاننشینی آخیلس و ارجونه (آن هم در
کسوت زنان يا خواجگان) شباهتی ندارد ،امّا بررسی جزئیّات داستان ما را به نتايج جالبی
میرساند .اين داستان در برخی منابع ديگر دورۀ اسالمی نیز آمده است؛ ازجمله در
تاريخ طبری .طبری ضمن نقل اين داستان ،يادآور میشود که زندان اسفنديار «حبس
النساء» نام داشته ()401/1 :1939؛ تعبیری که در ترجمۀ فارسی تاريخ طبری به «زندان
زنان» برگردانده شده است ( .)478/2 :1375اين تعبیر در تاريخ بلعمی نیامده و به جای
آن ،صرفاً عبارت «قلعۀ محکم» بهکاررفته است (بلعمی .)662 :1341 ،در روايت شاهنامه
نیز از اين زندان زنان اثری نمیيابیم ،امّا در آغاز داستان رستم و اسفنديار ،شاهزادۀ
آزرده ضمن نکوهش پدر ،با تعبیری درخور درنگ از بندیشدن خود ياد میکند:
ســوی گنبـــداندز فرستاديَم

ز خـــواری بــه بدکارگان داديَم
(فردوسی)300/5 :1389 ،

برخی از شاهنامهشناسان ضبط «بیگانگان» را به «بدکارگان» ترجیح داده و در
توجیه آن آوردهاند که منظور از اين تعبیر افرادی غیر از خويشان و همخونان خاندان
شاهی است (کزازی 149/6 :1391 ،و  ،)652امّا باتوجّهبه اينکه پیشتر و در روايت
دربندکردن اسفنديار ،به سپردن اين شاهزاده به بیگانگان اشارۀ معینی نشده است ،اين
توجیه چندان پذيرفتنی نمینمايد .میدانیم که واژۀ «بدکار» و «بدکاره» در فارسی
قديم به معنی «گناهکار» بهکاررفته است؛ ازجمله در کشفاالسرار« :علی اإلثم و العُدوان:
بر بدکاری و افزونیجويی» (میبدی )2/3 :1339 ،و نیز« :اَم نجعل المتقین کالفُجّار :يا
پرهیزگاران چون بدکاران کنیم؟!» (همان .)332/8 :همچنین اين واژه در متون فارسی
معنی «روسپی» هم داشته است؛ مثالً در کلیله و دمنه« :زاهد شبانگاه به شهر رسید
جايی جُست که پایافزار بگشايد ،حالی خانۀ زن بدکاری مهیا شد( ».نصراهلل منشی،
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)1370:75؛ البتّه گواه متقنی در دست نیست که ايـن واژه در زمان فردوسی هم به
همیـن معانی بوده باشد ،امّا حتّی اگر اين واژه را تنها گناهکار يا ستمکار معنی کنیم،
باز در کنار تعبیر «حبس النساء» که طبری بهکاربرده است ،درخور درنگ مینمايد.
دربارۀ نام زندان اسفنديار نیز چند نکته شايان ذکر است؛ اين زندان در تجارباالمم ابن
مسکويه نیز حبس النساء نامیده شده ،امّا ثعالبی از آن به نام «کمیذان» ياد کرده که
گويا تصحیفی است از واژۀ کمنذان (در ترجمۀ فارسی کمنذان؛ ثعالبی.)182 :1386 ،
اشتاکلبرگ گنبدانِ شاهنامه را تصحیف کَنبَدان و اين واژه را نیز بازماندۀ *کنیبندان
میشمرد؛ بدينترتیب که جزء اول آن را بازماندۀ واژۀ اوستايی ( kainī-کنیز ،زن) و جزء
دوم آن را نیز «بند» به معنی بست و زندان میداند .مارکوارت نیز اين رأی اشتاکلبرگ
را پذيرفته است .جالب است که بنداری هم در ترجمۀ عربی خود زندان اسفنديار را
«شبدِز» نامیده است (تفضلی348 :1995 ،؛ بنداری 335 :1939 ،و مسکويۀ رازی)88/1 :1379 ،؛
نامی که شايد بتوان آن را به شبستان/حرمسرا تعبیر کرد .آيا میتوان چنین پنداشت که
در روايت اصلی و کهنتر ،گشتاسب محض خواری فرزند بیگناه ،فرمان داده او را در
جايی ناروا چون شبستان زنان يا حتّی زندان روسپیان در بند کنند؟ نمیتوانیم از چنین
فرضی مطمئن باشیم ،امّا ظاهراً نبايد در ارتباط زندان اين يل رويینتن با عنصر زنانه
ترديد کرد.
شواهد ديگر متون نیز دال بر اين است که زندان اسفنديار زندانی عادی نبوده است.
در غررالسیر ثعالبی آمده است که وقتی گشتاسب به سعايت گرزم (در متن ثعالبی :کُردَم)
بر اسفنديار خشم گرفت ،او را احضار کرد و به وی گفت« :با تو کاری میکنم که همۀ
فرزندان پند گیرند که با پدران خود بدانديش نباشند[ ...سپس] آهنگران را به پیش
خواند و دستور داد تا بند گران بر او بنهند و با غُلها و زنجیرها آن را سخت کنند و
دستور داد که او را بر پشت پیل بگذارند و به دژ کمندان برند  ...اسفنديار با حالی
هراسناک و ترحمآور به زندان افتاد» (ثعالبی .)182 :1368 ،مدّتی بعد که جاماسب برای
رهايی اسفنديار از راه میرسد« :چون چشمش به اسفنديار افتاد ،از آن حال سخت
بهراسید ...و در حضورش به گريه درآمد» (همان .)186 :گويا اوصاف «حال هراسناک»
اسفنـديار به چیزی بیش از غل و زنجیر راه میبرد؛ هرچند حدس محکمی در اين باب
نمیتوان زد.
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در تاريخ بلعمینیز نکتۀ ظريفی هست که در روايات ديگر نیامده و آن نامبردن
اسفنديار از خويش است .به روايت بلعمی ،جاماسب به فرمان گشتاسب اسفنديار را از
زندان میرهاند و او را نزد پدر میآورد .پس از آشتی و دلجويی گشتاسب ،اسفنديار سپاه
را سامان میدهد و به جنگ ارجاسب میآيد .ارجاسب «کُهرَم را بیرون فرستاد .اسفنديار
به يک حمله او را بکشت و سپاه را هزيمت کرد و با نیزۀ تنها سر اندر نهاد و ترکان را
همی بکشت و نعره همی زد که منم اسفنديار تهمتن( »...بلعمی .)665 :1341 ،اين
مضمون به نامبردن آخیلس و اَرجونه از خود در پايان دورۀ گوشهنشینی و مضمون معرّفی
پهلوان شباهتی ندارد و به رجزخوانی در میدان کارزار نیز بیشباهت نیست ،امّا چون
پس از پايان دورۀ گوشهنشینی اسفنديار آمده ،مضمونی درخور درنگ مینمايد؛ گويی
پهلوان میخواهد با ذکر نام خويش بر بازگشت خود به کارکرد راستینش تأکید کند.
چنانکه پیشتر آمد ،هم آخیلس و هم اَرجونه تبـاری دو رگه (ايزدی-انسانی) دارند.
تبار اسفنديار نیز از اين نظر اهمیّت میيابد .مادر اسفنديار در اوستا (راميشت)35 :
هوتَوسا ( )Hutaosā-نام دارد؛ زنی از خاندان نوذر (بارتولومه )1822 :1961 ،که نام وی در
زند و در متن پهلوی يادگار زريران بهصورت هوتُوس ( )hutōsآمده و در تاريخ طبری
خطوس و در تاريخ بلعمی حوطس ضبط شده است .مادر اسفنديار در شاهنامه (به روايت
دقیقی) ناهید نام دارد و دختر قیصر روم است ،امّا گشتاسب خود او را کتايون نام مینهد
(فردوسی .)78/5 :1389 ،در باقی شاهنامه (به روايت فردوسی) و نیز در غررالسیر ثعالبی ،تنها
به نام کتايون از او ياد میشود .نولدکه حدس میزند که نام کتايون صورتی ايرانی از
کُومِتُو ( )kōmetōيا کومِئتُو ( )kōmētōاست ،نام خواهر تئودورا ( ،)Theodoraهمسر
يوستینیانوس ( ،)Justinianusامپراتور روم در عصر انوشیروان (يارشاطر.)586 :1998 ،
گشتاسب ،پدر اسفنديار نیز در اوستا (آبانيشت ،بند  )98از خاندان نوذر دانسته شده است
(شاپورشهبازی .)172 :2003 ،بااينهمه ،از اين تنوع اسامی چنین برمیآيد که پردازندگان
روايات حماسی کهن ايرانی ،اسفنديار را دارای تباری دوگانه میدانستند؛ چه از پدر و
مادری نوذرنژاد (در روايت حماسی ،پدر از دودمان کیانی و مادر از دودمان پیشدادی) و چه از
پدری ايرانی و مادری رومی (کتايون قیصرنژاد).
چنانکه آمد ،يکی از فرضیّات در تحلیل جامۀ زنانۀ آخیلس ،ارتباط اين مضمون با
آيینهای تشرّف نوجوانان (پهلوانزادگان) به کسوت بزرگسالی (پهلوانی) است؛ آخیلس
همچون کودکی ستیزهجو به اسکوروس میرود و در کسوت جنگاوری نامجوی ،از آن
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جزيره بیرون میآيد و راهی تروا میشود .گفتیم که اين پیوند چندان استوار نمینمايد،
امّا روايت ايرانی از اين منظر نیز درخور درنگ است؛ اسفنديار پیش از حبس در زندان
گشتاسب ،تنها در يک نبرد شرکت جسته که آن هم بیشتر بر دالوریهای زرير ،کشته
شدن او و خونخواهی پسرش بستور متمرکز است تا هنرنمايی اسفنديار ،حالآنکه
پهلوانیهای برجستۀ اين پهلوان رويینتن (نبرد با تورانیان ،انتقام نیا و برادران خود ،رفتن به
هفتخان ،خونخواهی از ارجاسب و رهاکردن خواهران) پس از رهايی وی از بند روی میدهد.
بندیشدن اسفنديار با شبستاننشینی آخیلس و ارجونه تفاوتهای مهمّی هم دارد.
بهرغم تعبیر معنادار طبری و ديگر نکاتی که شرحشان رفت ،روايت ايرانی دربارۀ
مضمون بندیشدن در زندان شکل گرفته است ،نه پنهانشدن در شبستان .نیز در هر
دو روايتِ آخیلس و ارجونه ،عنصر زنانه نقش برجستهای ايفا میکند ،امّا در داستان
اسفنديار ،به زندان افتادن پهلوان صرفاً نتیجۀ سعايت گرزم و ستمکاری گشتاسب است.
ديدن سالح که در دو نمونۀ يونانی و هندی برای پاياندادن به دورۀ گوشهنشینی نقشی
راهگشا بازی میکند ،در روايت ايرانی نیامده است و ازدواج که پايان خوش عهد گوشه
نشینی را در هند و يونان رقم میزند ،در نمونۀ ايرانی نقشی ندارد؛ بدينترتیب ،به
نظرمیرسـد روايت ايـرانی صورت زمیـنیشدۀ مضمونی است که شکل ايزدوارِ آن را در
داستان شبستاننشینی دو پهلوان يونانی و هنـدی میيابـیـم .بهرغم تمام ايـن تفاوتها،
با جمعبنـدی شواهدی که تاکنون نقل شد ،میتوان به ويژگیهای چارچوب مشترک
اين سه روايت پی برد.
 .5روایت اصلي
باتوجّهبه دادههای يادشده ،شايد بتوان مراحل بنیادين روايت اصلی را بدينترتیب
بازسازی کرد :پهلوانی دورگه (در يونان و هند نیمهايزد و نیمهانسان و در ايران نیمهايرانی و نیـمه
رومی يا نیـمهکیانی و نیـمهپیشدادی) که کموبیش نظرکردۀ ايزدان هم بهشمارمیرود (آخیلس
يونانی و اسفنديار ايرانی رويینتنند و اَرجونه از راهنمايی و پشتیبانی ايزدان ،به ويژه کرشنه ()K ṣṇa

برخوردار است) به بهانهای (در يونان تدبیری برای نجات جان ،در هند زندگی پنهانی در سال پايانی
تبعید و در ايران بدگويی يک دشمن خانگی) و بهواسطهگریِ شخصیّتی همخون (در يونان تتیسِ

پری (مادر آخیلس) ،در هنـد اُروَشیِ پری (جدۀ اَرجونه) و در ايران گشتاسب (پدر اسفنديار)) که از
اهالی عالم باال نیز بهشمارمیرود (در يونان و هند جهان خدايان و در ايران دودمان شاهی) با
نوعی ناگزيری روبهرو میشود (در يونان چارهجويی تتیـس ،در هنـد نفريـن اُروَشی و در ايـران
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فرمان شاه) و بـه کنارهجويی موقّت از میدان کارزار تن میدهد؛ چنانکه با سر و ظاهری
متفاوت (در يونان جامۀ زنان ،در هند کسوت خواجگان و در ايران زنجیر زندانیان) در جايگاهی ناروا
که بهنوعی به زنان مربوط است (در يونان و هند حرمسرا و در ايران زندانی مشهور به زندان زنان)
عاطل و بیکار مینشیند .اين دورۀ گوشهنشینی با بروز جنگی بزرگ بهپايانمیرسد (در
يونان تدارک نبرد تروا ،در هند حملۀ کوروهها به ويراته که خود مقدمۀ کارزار کوروکشتره است و در

ايران حملۀ ارجاسب به بلخ که خود مقدمۀ هفتخان اسفنديار است) و پهـلوان با تشريفاتی خاص
از گوشهنشینی خارج میشود؛ ابتدا رزمافزارها را به چشم خود میبیند (در يونان نیزهای در
میان زيورآالت زنانه و در هند مجموعه سالحهای پاندوهها) و بعد نام خود را بر زبان میراند (در
هند ارجونه خود را به اوتّره معرفی میکند ،در يونان آخیلس نام خود را در دربار لوکومدس فرياد میزند
و در ايران ،اگر اين مضمون را رجزی معمول نپنداريم ،اسفنديار با تأخیری چندروزه ،در میدان نبرد نام
خود را اعالن میدارد) .پس از پايان دوران گوشهنشینی ،پهلوان راهی نبرد میشود (در يونان

جنگ تروا ،در هند جنگ با کوروهها در ويراته و در ايران جنگ با ارجاسب) و دورۀ گوشهنشینی با
برگزاری جشن ازدواج پايان میيابد (در يونان ازدواج آخیلس و دئیدامیا و در هند ازدواج اوتَّرا،
دختر شاه ويراته با ابهیمنیو ،پسر ارجونه)؛ بااينهمه ،در آينده آشکار میشود که اين ازدواج
پیوندی نافرجام بوده است (آخیلس در تروا کشته شد و ابهیمنیو در کوروکشتره).
سه روايتی که بهاختصار در اين مقاله نقل شدهاند ،به احتمال بسیار از يک ريشۀ
مشترک هندواروپايی برخاستهاند .روايات هندی و يونانی (و احتماالً روايت ايرانی) کهنتر از
آن بهنظرمیرسند که بتوان يکی از آنها را وامگرفته از ديگری دانست .افزونبراين ،قدری
بعید است که روايتی وامگرفته از فرهنگی ديگر ،چنانکه از قیاس گوشهنشینی اسفنديار
با نمونههای يونانی و هندیاش برمیآيد ،چنین تغییرات بنیادينی را ازسربگذراند و
درعینحال ،برخی از مضامین اساسی آن بیتغییر بماند؛ بنابراين ،شايد بتوان فرض کرد
که روايت يادشده يکی از مضامین هندواروپايی کارکرد جنگاوری است .بااينهمه،
چنانکه آمد ،نبايد مضمون گوشهنشینی را با برخی از مصاديق بزه ترس جنگجو خلط
کرد .بنا بر آراء ژرژ دومزيل ،بزه ترس يکی از بزههای سهگانۀ کارکرد جنگاوری است؛
بدينترتیب که جنگجو در نبردی حساس از دشمن میهراسـد و میگريـزد يا از ترس
وی دست به دامان فريب و نیرنگ میشود .نمونههای هندی اين بزه را میتوان در
روايت ودايی اختالف ايندره و نَموچی ( )Namuciو نیز روايات پساودايی نبرد ايندره و
ورتره يافت .نمونۀ يونانی آن در روايات هراکلس و نمونۀ ايرانی آن در حلقۀ روايات
گرشاسبی و نیز در داستانهای رستم آمده است (اسماعیلپور ،)205-200 :1389 ،امّا اين
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مضمون يکسره با گوشهنشینی جنگجو متفاوت است؛ زيرا عنصر محوری بزه ترس،
«گريز» است ،نه «پنهانشدن» .افزونبراين ،جنگجو به اختیار خود روی به گريز مینهد،
حالآنکه باتوجّهبه مباحث يادشده ،گوشهنشینی پهلوان کموبیش حالت «فرمايشی»
دارد .مضمون رنجهشدنِ جنگجو پیش از نبرد يا حین کارزار نیز با آنچه دربارۀ گوشه
نشینی گفتیم ،تفاوت دارد .در يکی از نمونههای اين رنجگی ،ايندره پس از کارزاری
جانفرسا با ورتره و پیروزی بر او ،چنان به دام افسردگی و ناتوانی میافتد که سروری بر
جهان خدايان را وامینهد و در جزيرهای دوردست ،در ساقۀ باريک نیلوفری پنهان می-
شود (دومزيل .)174-170 :1383 ،اين روايت و روايات مشابه نیز جز مسئلۀ جبر و اختیار،
اختالفاتی اساسی با مضمون گوشهنشینی دارند؛ ازجمله در سیر روايی و مضمونِ
محوری و پايانبندی متفاوت :ايندره با گوشسپردن به ستايشهای برهسپتی (،)B haspati
دينمرد خدايان ،نیرو و اعتمادبهنفس ازکفرفتهاش را بازمیيابد و به اورنگ سروری خود
بازمیگردد .چنان که آشکار است در اين روايت نه از تغییر کسوت جنگجو خبری هست
و نه از آغاز گرهگشای کارزار.
پس ريشۀ گوشهنشینی جنگجو را در کجا بايد جست؟ شايد بتوان اين مضمون را
نتیجۀ بسط حماسی مضمون اسطورهای «وقفه» دانست؛ جنگجو با حريف زيانکار که
مثالً در روايت ايندره اژدهای جهانآشوب (ورتره) است ،رويارو میشود ،امّا بیدرنگ به
نبرد با او نمیشتابد؛ گويا در بهکارگیری نیروی خود بر سر ناز است يا انتظار دارد که
جهانیان از او درخواست کنند از چنگ دشمن رهايشان سازد .در ريگودا آمدهاست که
پیش از کارزار ايندره و ورتره ،ديگر ايزدان نیروی سرور خدايان را افزايش داده ( 8 :10و
 ،)113دلیری را در او برانگیخته ( 2 :6/15 ،80 :1و  )20و وَجرَه (گرز آذرخش ايندره) را در
دستان وی نهادهاند ( 8 :2و ( )20مکدانل .)60 :1963 ،در تیشتريشت ( ،)29-22ايزد باران
بخش به نبرد ديو خشکسالی میرود و ابتدا شکست میخورد و میگريزد .او به درگاه
اورمزد ناله سر میدهد و با قدرتبخشی دادار به میدان کارزار بازمیگردد و ديو را
میتاراند (پاناينو .)53-48 :1990 ،اين مضمون ظاهراً به هراس جنگجو بیربط نیست
(اسماعیلپور ،)203 :1389 ،امّا نکتۀ مهمّترِ نهفته در آن تأکید بر «نیازمندی» جهان به
نیروی رهايیبخش پهلوان است .چنانکه ديديم ،پیشگويیها حاکی از آن است که بی
حضور آخیلس ،چیرگی بر تروا محال است .اگر ارجونه ،تنها مدافع ويراته ،پا به میدان
نمیگذاشت ،کوروهها تمام آن سرزمین را غارت میکردند و اگر اسفنديار از بند رها
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نمیشد ،نه بلخ و گشتاسبی بـهجامیماند ،نه دين بهی و نه اساساً سرزمینی به نام ايران.
بهنظرمیرسد مضمون وقفه ،مبیّن يادآوری اين نیازمندی به زبـان اسطوره است و
مضمون گوشهنشینی بیـان مؤکّد آن در قالب حماسه .پهلوانان خود اغلب بر اهمیّت
حیاتی کارکرد خود و نیازمندی جهان بدان تأکید میکنند .اسفنديار چند بار در شاهنامه
از دالوریهای خود ياد میکند و به آنها میبالد؛ ازجمله در پاسخ به بهمن (فردوسی،
 ،)162/5 :1389در پیشگاه گشتاسب (همان ،)301-299 :در هنگام نوشخواری (همان)339 :
و در گفتوگو با رستم (همان 349 :و  .)352-351سیمرغ نیز يک بار بر يگانگی و نیروی
رهايیبخش اين يل رويینتن گواهی میدهد (همان:)401 :
که اندر زمانه چنويی نخاست

بدو دارد ايران همی پشت راست

 .6نتيجه
بنا بر آنچه تاکنون ذکر شد ،گوشهنشینی جنگجو به معنی عزلّت موقّت و ناگزيری است
که وی در شرايطی ويژه و با اکراه به آن تـن میدهد و با پیشآمدن رخدادهايی خاص
(مشخصاً آغاز يا تدارک يک جنگ بزرگ) ،از بنـد آن رهايی میيابد .نمونۀ يونانی اين مضمون
در روايات آخیلِس ،قهرمان ايلیاد يافت میشود که با پیروی از چارهجويی مادرش،
تتیس ،به ناگزير با جامۀ دخترانه در شبستانی نهان میشود و نمونۀ هندی آن ،عبارت
است از گوشهنشینی اَرجونه ،قهرمان مهابهارته که بر اثر نفرين يکی از پريان و نیز حکم
تبعید خانوادگی ،بهناچار به کسوت خواجگان درمیآيد و يک سال در حرمسرايی اقامت
میکند .اين هر دو داستان ،هم با شبستان زنان و هم با بیـکاری موقّت جنـگجو
پیوستهاند .در حماسۀ ايرانی ،روايات مختلفِ زندانیشدن اسفنديار به فرمان پدرش
گشتاسب ،همانندیهای درخور درنگی با جزئیّات دو روايت يونانی و هندی دارد؛ ازجمله
واسطهگری شخصیّتی همخون و بلندپايه در گوشهنشینی پهلوان ،ناگزيری در تندادن
به اين کناره جويی ،پیوند زندان/عزلتگاه پهلوان با زنان و بروز جنگ در پايان دوران
عزلت .گويا اين مضمون از يک روايت اصلی هندواروپايی منتج شده که صورت ايزدوار
آن در حماسههای يونانی و هندی و صورت زمینیتر آن در حماسۀ ايرانی بهجامانده
است .با بررسی خاستگاه احتمالی مفهوم گوشهنشینی جنگجو ،میتوان گفت که اين
مضمون ،خود از مضمون اسطورهای ديگری به نام «وقفۀ جنگجو و نیازمندی جهان»
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نشئت گرفته است که متضمّن ديرکرد پهلوان در ورود به کارزار و درنتیجه تأکید بر
نقش حیاتی اوست.
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