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 چکيده
اری و ـاجب عبارت است از عزلت های کارکرد جنگاوری،، يکی از ويژگی«نشینی جنگجوگوشه»مضمون 

)که  رويدادهايی معیّنبا بروز دهد و ن میـجنگجو با اکراه به آن تو در شرائطی خاص که ـجنگج موقّت

. در شودد آن رها میـاز بن شده در اين مقاله آغاز يا تدارک يک جنگ بزرگ است(سیهای برردر نمونه

، که ايلیاديابیم: آخیلِس، قهرمان کم دو نمونه از اين مضمون را میروايات حماسی يونانی و هندی، دست

زيند و گدخترانه در شبستانی عزلت می مبدّل ۀبیر مادرش تتیس به ناگزير با جامدر نوجوانی به تد

دگی، به ناچار نفرين يکی از پريان و نیز اجبار دوران تبعید خانوا ۀواسط، که بهمهابهارتهاَرجونه، قهرمان 

دو مضمون  هر اين پیداست کهچنان کند.می اقامت سرايیحرم در سال يک و آيددرمی خواجگان کسوت به

در  نیـنشیگوشه». ظاهراً مضمون گجوـجن موقّتکاری ـو هم با نوعی بی پیوند دارند با شبستان زنانهم 

شدن اسفنديار به زندانی ای ندارد، اما با بررسی روايات مختلفِهای ايرانی نمونهدر حماسه« شبستان

دو روايت يونانی و هندی  جزئیّاتخوريم که با اسب، به مضامین درخور درنگی برمیـفرمان پدرش گشت

ت ـبا محوري دواروپايی استـت اصلی هنـمضمون دارای يک رواي نـرسد ايمینظرهايی دارند. بهشباهت

های يونانی که صورت ايزدوار آن در حماسه دورگه )ايزدی/انسانی(و  تنناپذير/رويینشکست يک پهلوان

ايرانی به جا مانده است. بررسی تطبیقی اين سه داستان به  ۀتر آن در حماسو هندی و صورت زمینی

جنگجو و نیازمندی جهان(  ۀای احتمالی آن )وقفو خاستگاه اسطوره «نشینیشهگو»زشناسی مفهوم با

 برد.راه می
 

 .تنی، کارکرد جنگاوریپوشی، پهلوان دورگه، رويینلمبدّ، ناگزيری، نشینیگوشه :های کليدیواژه
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 مقدّمه .1

م يابیم که هگانه میدر اغلب روايات اساطیری و حماسی اقوام هندواروپايی، نظمی سه

ايزدان و  ۀجامع ،اساساينبر ؛هم بر جهان آدمیان حاکم است بر ملکوت ايزدان و

(، کارکرد شهرياری) مرددين-شاه شود:می تقسیم طبقه سه به آنان خويشکاری بر بنا انـآدمی

کارکرد جنگاوری  صاحبان .(18 :1383 )دومزيل، باروری( )کارکرد مولّد و جنگاوری( )کارکرد جنگجو

 ایبرجسته و در اساطیر نیز نقش روندشمارمیبهرکن اصلی روايات حماسی نان يا پهلوا

ی دارند که های خاصّخود ويژگی روايی سیر در هم و وخوخُلق در هم جنگجويان اين دارند.

که کمتر  هاکند. در اين مقاله يکی از اين ويژگیل و سوم متمايز میاوّ ۀآنها را از طبق

 نشینیگوشه» به نامآن  از مضمونی که يعنی شود؛می ررسیببدان توجه شده است، 

 .کنیمياد می «جنگجو

وبیش نادر. بنا بر جنگجو مضمونی است کم نشینیگوشههای ملل، در حماسه

 از آن ارائه داد: هیتوان تعريف کوتامی که از اين مضمون در دست است،ی چند شواهد

     شکاری خود دستـاز خوي موقّتطور به اال()معموالً فرمانی از عالم بجنگجو به علتی 

واقع  شود. درزوی میـای منو در گوشه هدـنمی یافزار را کنار، جنگ و جنگدـکشمی

     ز سر ناگزيری و با اکراه بدان تنگزيند، بلکه انشینی را به اختیار برنمیاو اين گوشه

ن شبستان زنا درجو جنگ آيد،برمی که از روايات اصلی اين مضمونچنان دهد. نیزمی

ظاهر هـبرويیم که روبه با مضمونی پیچیده ،ترتیب. بدينشود()يا نهان میگزيند عزلت می

در  را اصلی ايـن مضمـون ۀدو نـمـونـ ،در اينجا ابتـدا. ای نداردنمونه روايات ايرانی در

ن را کوشیم وضعیت آیـم و سپـس میکنروايـات حماسی يونـانی و هنـدی بـررسی می

 در منابع ايرانی بررسی کنیم. 
 

 در یونانجنگجو نشيني شبستان .2

، از پدری میرا و مادری نامیرا زاده ايلیاد، قهرمان نامدار (Achilles) آخیلِسدانیم که می

 را به زناشويی با پِلِئوس ، پری دريايی(Thetis) تِتیس بنا به مالحظاتی شد. خدايان

(Peleus) تسالیاقلیم ه در ک هیپادشا ؛واداشتند (Thessaly) بر شهر فتیا (Phthia) 

خوريم که از پیوند پدری کرد. در اساطیر يونان به پهلوانان بسیاری برمیحکومت می

ا پیوند امّ ،مفتخرند ايزدی خودبه تبار سخت و اغلب اند ايزدی و مادری میرا زاده شده

خدايان اين پیوند را خوش »ه ويژه کبه ؛زنی ايزدی با مردی میرا چندان رايج نیست

 آدمی به ناچار دلیلی خاص دارد... تتیس داشتند و گمان بر اين بود که اين بختیاریِنمی
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گويد که می [ايلیاددر ]، شوهرش را رها کرد و به دريا بازگشت. او آخیلِسپس از زادن 

شود... زگو نمیداستان با جزئیّاتا برخالف میل خود با آدمیِ میرايی زناشويی کرده، امّ

می آخیلِسنزد  راستی تنهاست و تتیس آنگاه که بهبینیم که پلئوس بهحال میدرعین

در  .(37-36 :1387 )گريفین،« که از ژرفای دريا برآمده استپلئوس نیامده، بل ۀآيد از خان

وچهارم حماسه، آخیلِس خود دو بار از وضع ناگوار پدرش به سرود نوزدهم و بیست

: 1971)هومر،  استخورد که او را تنها در فتیا رها کرده کنـد و افسوس مید میتلخی يا

140 ،176). 

پسر خود  باراندوه سرنوشت از پیشاپیش تتیس که است آمده چنین يونانی روايات در

به  يا مرد خواهد سالخوردگی در هیشکو هیچ بی يا آخیلِس که داندمی او ؛دارد خبر

ا غرق در افتخار طی آن نبرد، در جوانی امّوا خواهد پیوست و لشکرکشی علیه شهر تر

، شهريار (Lycomedes) سدِاو را به دربار لوکومِ د کهوشمیپس بر آن  ؛جان خواهد سپرد

 تتیس د تا از گزند ماجراجويی و مرگ در امان بماند.رستفب (Scyros) اسکوروس ۀجزير

د و سپس ناممی (Pyrrha) ورهاـد، او را پپـوشانـجـوان می آخیلِس ای بهلباس دخترانه

که  روستکاری ازآننهانپهمه  د. اينکنپنهان می کاخ لوکومدس سرایحرموی را در 

يونانیان دانسته  سپاه با آخیلِس هیهمرا را تروا فتح اصلی شرط پیشگو (Calchas) کالخاسِ

س را غنیمت کومدلو با دختران همجواری آخیلِس، نشینیگوشهطی اين دوران . است

 صاحب آخیلِساين دختر از  ؛فريبدرا می ، دختر پادشاه(Deidamia) شمرد و دئیدامیامی

. از گیردمی نام (Pyrrhus) يا پورهوس (Neoptolemus) نئوپتولِموس که دوشمی دیـفرزن

دو پهلوان  ،ندنیاز دار آخیلِسی پیروزی در کارزار به حضور سوی ديگر، يونانیان که برا

ند تا فرستاسکوروس می ۀرا به جزير (Diomedes) سدِو ديومِ اُدوسئوس يعنی ،نامی

 را رویوشیدهپ آخیلِس هويّتترفندی زيرکانه به ل د. اودوسئوس با توسّرا بیابن آخیلِس

افزارهايی را و جنگ آوردمی هدايايی لوکومدس دختران برای که ترتیببدين ؛کندمی آشکار

دخترانه به  ۀوقتی دختران لوکومدس همراه با آخیلِس در جام. کندنهان میپ میانشان

ه ـخست آخیلِسِ د.کنمی جنگ اعالن دروغ به یشیپور آوای ،آيندمی هاپیـشکـش ديدن

 ؛دآيمی بیرون تانسـبرد و از شبمیافزارها گـدرنگ دست به جنز بیـکاری نیاز نهان

رغم شرمساری از مادر، همراه با به و دوشمی آشکار شـنـراستی هويّت ،بـترتینـبدي

 .(42-41: 1390، هیزلو  گرانت) گیردمیپیشيونانیان راه تروا را در
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بار به  تنها يک ايلیاددر  اند.نکرده یاز اين ماجرا ياد ايلیادسراينده يا سرايندگان 

وپتولموس تربیت نئ به بار يک نیز و (669-666 :)سرود نهم اسکوروس در آخیلس «فتوحات»

گويا . (140 و 63: 1971)هومر، اشاره شده است ( 327-326 :)سرود نوزدهمدر آن جزيره 

ای حماسه ؛آمده است (Achilleid) آخیلیددر  نشینی آخیلِسشبستان روايت ترينکهن

برای ) ل میالدیاوّ ۀسدرومی ، شاعر (Statius) زندگی آخیلِس اثر استاتیوس بارۀتمام درنا

بنا بر  .(205-202: 2005هزلن، : کن.مضمون، اصالت اسکوروسی آن و آراء مختلف در اين باب، قدمت اين 

ا پس از ديدن د، امّکنمادرش مقاومت می ۀنقشآخیلس ابتدا در برابر  اين حماسه،

که به کسوت زنان درآيد.  دهدا رضايت میآنهن لوکومدس و به شوق همنشینی با دخترا

ومدس از ـدي پیش از رسیدن به مقصد، انی به اسکوروس ودو پهلوان يون حین سفرِ

پاسخ  اُدوسئوس آخیلس را از شبستان بیرون کشید؟ پرسد که چگونه بايدمی اُدوسئوس

را در میان هدايای دختران  ایدار و زرنشان و نیزهدهد که بايد سپری نقشمی

با خود  تی پنهانیّشده به نبا شیپوری پنهاند و شیپورزنی ماهر را هنـنبلوکومدس 

های خود را به تی بعد، آن دو پیشکشمدّ .(563 و 533: 1928استاتیوس، )د نرـببـهمراه 

به زيورهای  دختران کنند.می تقديم است، شانمیان در هم یلِسآخ که لوکومدس دختران

خود از خود بی، س به محض ديدنِ سپر و نیزها آخیلِشوند، امّگوهرنشان مشغول می

گويد که پهلوانان کند و میرود، اظهار آشنايی میس میاُدوسئوس به نزد آخیلِ .شودمی

هستند. در همین لحظه شیپورنواز به  به سپاه يونان يونانی همه در انتظار پیوستن او

های ظريـف دختـرانه را بر تن آخیـلِس جامهدمد و اُدوسئوس در شیپور خود می ۀاشار

نهادن با پیش و کندمی آشکار همه بر را حقیقت ،خويش نام ندنرا زبان بر با سپس درد.می

اندکی  خواهد که او را به دامادی بپذيرد.فرزند نوزاد خود و دئیدامیا، از لوکومدس می

شوند و همسر بار از هم جدا میپس از پیوند رسمی، آخیلِس و دئیدامیا در وداعی اشک

 کندنی میـبیروا پیشـوارهای تـدي پایدر را  شوهرش حاً مرگـآخیلس تلوي جوان

 .(579-575 و 573 :انهم)

 ؛درگرفتن جنگ است ،کشدآنچه جنگجوی يونانی را از شبستان بیرون می بنابراين

آرايی يونانیان به عزم حمله به تروا ا صفشود، امّشیپور جنگ به دروغ نواخته میه البتّ

آخیلِس دو عامل نقش  هويّتارشدن در آشک پیش از آن آغاز شده است. افزون بر اين،

بردن از خويش فی و ناماز شناسايی پهلوان و معرّافزار پیش رؤيت جنگاساسی دارند: 

به قصد معاشرت با که گرچه پهلوان نوجوان ديگر اين ۀشدن راز. نکتپس از آشکار
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)هرچند به د، در واقع ـدهت میـرضاي زنانه ۀپوشیدن جامحرم لوکومدس به  دخترانِ

آخیلِس،  هیخوازن گذشته از شوق ،بنابراين؛ شودتسلیم خواست مادر خود می اکراه(

نهايت به تعبیر کرد. اختفای آخیلِس در عمل او را بايد به فرمانبرداری از مادر نگران

مقدر ساخته بودند تا رو اينصرفاً ازکاری را گويی خدايان اين نهان ؛انجامدازدواج او می

 شدن نئوپتولِموس و بیوگی زودهنگام دئیدامیا.ی زادهمحملی باشد برا

نشینی آخیلس بازتابی است و شبستان تبديل جامهبرخی بر اين باورند که مضمون 

پیش از تاريخ در يونان رواج  ۀنوجوانان به عهد بزرگسالی که در دور تشرّف هایاز آيین

: 2005هزلن، ) اندهوام گرفتاز فرهنگ ديگری به  يونانیان آن را کميا دست است داشته

آخیلس نیز ظاهراً از  پوشیمبدل ۀاستاتیوس از دور یآيینی/دينتوصیف  .(205-207

رقصیدن آخیلس  ۀجمله در صحناز ؛در زمان او اثر پذيرفته است های رازآمیز رومیآيین

ی اهآيـیـن گونهبا دئیدامیا که شاعر ضمن شـرح آن، از برخی از اين زنانه( ۀ)در جام

های نشینی آخیلس با آيینگويا پیوند داستان شبستان ،همهبرد. باايننام می دوران خود

دانیم اغلب که میزيرا چنان ؛استاتیوس يا منابع وی است خود ۀيکسره برساخت تشرّف

ای را همواره در پیوند با اند روايات اسطورهاز ديرباز مايل بوده ،پژوهندگان روزگار نخست

مضمون  ،همهبااين .(236 و 232-230 :انهم) آنان بینگارند ۀو اساساً پديدآورندها آيین

نوکیشان در آيین  تشرّفوبیش يادآور بخشی از مراحل کم در لباس زنانه آخیلس ظهور

منان و ؤم ۀبرای ورود به جرگ تشرّفدر اين آيین، داوطلبان  ؛مهرپرستی رومی است

کدام نام و آداب گذراندند که هرج هفت مرحله را میتدريبايد به ،پیشرفت در مراتب آن

کالغ، عروس، سرباز، شیر، پارسی،  اند از:ترتیب عبارتاين هفت مرحله بهداشت؛ ی خاصّ

ارات يا ستارگان ايت يکی از سیّحم يک از اين هفت مرتبه ازو پدر. هرپیک خورشید 

د، مريخ، مشتری، ماه، هی، ناعطارد :ند ازاترتیب عبارتکه به شدمند دانسته میبهره

که عروس نام  تشرّفدوم از اين مراتب  ۀ. مرحل(581: 1993نیولی، )خورشید و کیوان 

نیز حاوی عنصر  (Venus)خود را داشت و جرم فلکی حامی آن  های خاصّدارد، ويژگی

تب که از مرابه اين مرحله  تشرّفکه مراسم  ر کردتوان تصـوّمیاست.  ای مادينهاسطوره

که چنان ؛باشد بوده همراه نمايیزن نوعی با ،رفتمیشماربه هم مهرپرستی آيین فرودست

سنت  دست همراه بوده است.اينب ديگر نیز با برگزاری مراسمی ازبه مرات تشرّفاحتماالً 

کند که والواری ياد میهیاشکال خود علیه اين آيین، از  ۀدر رديّ (Saint Jerome) جروم

 .(758: 1961جونز، به نقل از )رفته است میکاراين آيین رازآمیز به شرّفتدر مراسم 
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زنانه  ۀکه در مقطعی جام توان سراغ کردديگری را نیز می پهلوان ،در اساطیر يونان

 که اندآورده. است رين پهلوان جهان يونانی، نامدارت(Heracles) هراکلساو  پوشد؛می

ای تیراندازی ۀمسابق (ای باستانی در غرب يونان؛ ناحیهOechalia) روزگاری پادشاه اويخالیا

آن مسابقه  ۀرا به ازدواج برند (Iole) برگزار کرد و عهد کرد که دختر زيبای خود، ايوله

ا شاه به سبب رقبا پیروز شد، امّ ۀمسابقه شرکت کرد و بر هماين هراکلس در درآورد. 

فرزندان خود از همسر ل جنون در حاکه بدفرجام هراکلس در زناشويی  ۀپیشین

هراکلس به قهر از از سپردن دختر خود به او سر باز زد.  ،پیشینش را به قتل رسانده بود

 های شاه نیز ناپديد شدند. ايفیتوسبرخی از ماديان ،دربار شاه بیرون رفت و در اين میان

(Iphitos)ا از او ياری خواست، امّها ، برادر ايوله، به نزد هراکلس رفت و برای يافتن ماديان

هراکلس او را از باالی باروی شهر به زير انداخت و در پی اين جنايت، به جنون دچار 

اين جنون را سه سال  ۀدلفی ياری خواست و او چار ۀحال از کاهنشد. پهلوان شوريده

 ۀ، ملک(Omphale) هراکلس برده شد و هرمس او را به اومفاله ،نتیجهدر؛ بردگی اعالم کرد

ريسی لوديا فروخت. اومفاله هراکلس را واداشت که لباس زنانه بر تن کند و به نخ

ام ـراهزنی به ن ؛بنشیند. هراکلس در اين دوران خدمات بسیاری به اومفاله کرد

کرد و آنان را در تاکستان خود به ر میـرا کشت که رهگذران را اسی (Syleus) وسـسولئ

 و نیزی را از پا درآورد که کمر به ويرانی لوديا بسته بود والوارهیگرفت، مار بیگاری می

اومفاله بودند  اندشمن همگی کهچرا ؛به خاک و خون کشید را (Itones) هاشهر ايتونی

 . (467و 328، 163: 1390، هیزلو  )گرانت

ت کم به دو علّا دستنظیری است، امّکم ۀاساطیر يونانی نمون اين مضمون در کلّ

که مضمون اصلی اين روايت خلط کرد: نخست ايننشینی گوشهبا مضمون  نبايد آن را

 بانويی که هایيکی از هوس چیزی نیست جز)که گويا  اشزنانه ۀجامنه  ،بردگی هراکلس است

 ؛ترس هجز مکافات بز ،و بردگی او نیز چیزی نیست (آيد.میشماربهشده ارباب اين پهلوان برده

 ،ترتیببدين ؛است گجو که ژرژ دومزيل به شرح آنها پرداختهجن ۀگانهای سهيکی از بزه

دادن با ازدست ،است شده متوسل گـرنـنی به يا گريخته میدان از ترس سبب به که پهلوان

 ۀبا مقايسردازد. ـپتاوان اين بزه را می )در روايت هراکلس: آزادی فردی(يکی از فضائل خود 

توان هندواروپايی، می اقوام اساطیر در جنگاوری کارکرد صاحبان ديگر و هراکلس ترس بزه

پور، )اسماعیلاست  جنگاوری کارکرد ناگزير هایبزه از بخشی صرفاً او کیفرديدن که دريافت

 ؛در تضاد استنشینی گوشهکه روايت فوق اساساً با مضمون دوم اين؛ (202-204: 1389
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کند و های فراوانی میلوانیـو پهها که آمد، هراکلس در اين دوران هنرنمايیزيرا چنان

ل مقام خواری و تنزّبه  ت خودنیست، بلکه تنها به کیفر جناي« نشینگوشه»روی چهیبه

شدن هراکلس بـه اومفاله در اواخر نیز داستان فروخته .رودمیو به بردگی  شودمیدچار 

های مبتنی بر ستانبا دا ،روهمیندهد و ازاين يـل يـونانی روی میهای دوران پهلـوانی

 .(224: 2005)هزلن،  جوانان تفاوت بنیادين دارد تشرّفهای آيین

 

 نشيني جنگجو در هندشبستان .3

ها و آمده است که تفاوت هینیز داستان مشاب مهابهارته ۀدر دفتر سوم و چهارم حماس

ان پهلو ،(Arjuna) اَرجونه های درخور درنگی با روايت يونانی دارد. در اين داستانشباهت

نشینی شبستان به ناگزيری سر از ،(pāṇḍu) پاندو پسر پنج از برادر سومین و حماسه اصلی

ها دو شاخه از يک دودمان و هوَها و کورُهوَپاندَداستان چنین است:  ۀخالص ؛دهدمی تن

برادر  ترينبزرگ ،ها از سر رشکهوَد. کورُـنـدران خود هستـخت پـوتاجـدار تمیراث

گشان درمیاز چننیز را  ر ديگردااو و هر چهار بر دارايیفريبند و وه را در قمار میپاند

دوازده خود را به تبعیدی ۀباختها پس از تحقیرهای بسیار، پسرعموهای مالآورند. آن

د. بنا بر قوانین شونکوه و دشت می ۀها آوارپاندوه ،ترتیبکنند و بدينساله محکوم می

يک سال ديگر را نیز به ناشناس در میان  ،سالبايد پس از پايان دوازدهها کیفر تبعید، آن

سال ديگر را نیز  ها را شناخت، بايد دوازدهت کسی آنمردم سپری کنند و اگر در اين مدّ

 ويراتهبه نام  هیشاها دربار پاندوهساله، در پايـان تبعـیـد دوازده د.ـدر تبعید بگذرانن

(Virāṭ a) شرح  ،حماسهاب چهارم ـکت گزينـنـد وخود برمی ۀساليک را برای اختفای

ها به گی پنهانی است. در اين دوران، هريک از آنماجراهای اين پنج برادر در دوران زند

Yudhiṣ) رههیآيد: يوديشتکسوتی درمی ṭ hira) ،ظاهر  در نقش آموزگار قمار، برادر ارشد

ای حماسه سخن از بسیارخواری ج، برادر دوم که در جای(Bhima) مههیشود و بمی

رد ـگیمیعهدهرده را بـای رقصنآيد. ارجونه نقش خواجهآشپز دربار درمی ۀاوست، به جام

، (Saha.deva) دِوهو سَهَه (Nakula) ران شاه رقص و آواز بیاموزد و نَکولهـتا به دخت

 ،(Draupadī) یشوند. دروپَدها و گاوهای شاه میدار شبانی اسبدوقلوهای کهتر، عهده

از ماجراهايی چند و  پس شود.می ويراته شهبانوی آرايشگر نیز هاپاندوه مشترک همسر

ها در ديار شدن پاندوهکه از پنهانها مقارن آخرين روزهای سال سیزدهم تبعید، کوروه

 سپاه همراه به ،ارجونه جزبه ،هاپاندوهند. آورحمله می آن قلمرو به ،ويراته خبر ندارند

، ارشد برادران کوروه، (Duryodhana) میان دوريودهَنَه اين در شوند.می نبرد هیرا ويراته
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های ويراته را به تازد تا رمهدفاع میبا چند تن ديگر از برادران و لشکريانش به شهر بی

دشمن  ۀ، به مقابلاست، پسر نوجوان پادشاه که در شهر مانده (Uttara) تاراج ببرد. اوتَّره

ناچار او را در نبرد ياری ارجونه به ،بنابراين ؛داردـای نهـدر جنگ تجرب شاهزاده رود.می

 ديگر و شودمی آشکار شهويّت ،بـترتینـديـب ؛داردها را به فرار وامیکند و کوروهمی

 مَنیوهیاَب ازدواج با چهارم کتاب گردند.بازمی خود راستین هويّت به نیز برادران

(Abhimanyu)، و اوتَّرا پسر ارجونه (Uttarā)کتاب مهابهارته)د ياب، دختر ويراته پايان می ،

 . (17، 15: 2006چهارم، 

 ؛ای هم داردهان و زندگی او در شبستان زنان پیشینخواجگ ۀاقامت ارجونه در جام

تی را در ، مدّارجونه به قصد آموختن فنون جنگی آمده است که مهابهارتهدر کتاب سوم 

، (Urvaśī) گذراند. در اين زمان اوروَشیمی و توفان گايندره، خدای هندی جنملکوت 

کام او را  ا پهلوان پارساشود، امّمی ارجونه ۀـايندره، شیفت دربار ان آسمانیِـريـيکی از پ

ی اعال ، جدّ(Purūravas) بدين بهانه که اوروشی در روزگار ديرين از پورورَوَس؛ آوردبرنمی

. نهداو را چون مادر خود حرمت می و ارجونهاست  شده یحب فرزندها، صاپاندوه

همچـون تـی را مدّه ـد کـکنن میـاوروشی، خشمگین از ناکامی، ارجونه را نفري

 .(52-51: 1975مانی، ) دـتان زنان بگذرانـسـه خواری در شبـبخـواجگان، 

کُنتی، مادر . روندشمارمیبهارجونه و چهار برادر ديگرش در اصل فرزندان خدايان 

مند بهرهاز خدايان  فرزنديابی موهبت ازکه  مهتر و نامادری دو برادر کهتر ۀسه پاندو

مه را از ايزد وايو و ارجونه را از ايندره به دنیا هیره را از ايزد دهرمه، بهیيوديشت ،است

زد و او از آمو، نیز می(Mādrī) آورد. سپس راه اين فرزنديابی را به هووی خود، مادریمی

 ؛(564 و 48: همان) شوددوه میسهه-برادران دوقلوی نکولههای دوگانه صاحب اشوين

ارجونه نیز مثل آخیلس تباری دورگه دارد، با اين تفاوت که پهلوان يونانی از  ،بنابراين

مادری ايزدی و پدری انسانی زاده شده است و جنگجوی هندی از مادری انسانی و 

زنی از تبار  ؛شدن ارجونه نیز پای زنی در میان است نشینشبستانپدری ايزدی. در 

عامل عزلت  پری نیز مثل تتیسِپری  اوروشیِ ارجونه نسبت خونی دارد.ايزدان که با 

ای چاره چنین آخیلس به مهر سر از تتیس که تفاوت اين با ؛است شبستان در پهلوان

که ديديم، پايان خوش کند. نیز چنانمی و اوروشی از سر قهر ارجونه را نفرين انديشدمی

   ازدواج  آخیلس با دئیدامیا ؛ازدواج همراه است مراسم نشینی هر دو پهلوان باگوشه

 ؛پذيردنمیرا  ويراته دختر ا،اوتّر با ازدواج پیشنهاد زکارانههیپر ایبهانه به ارجونه اامّ ،کندمی
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به اوتّرا  ،هنر رقصای استاد در اجهنشینی، در کسوت خوچراکه در آن يک سال شبستان

نیست خود  روارود و آموزگار و همچون پدر او به شمار می لذاو  است رقصیدن آموخته

 آورددرمی منیوهیرا به ازدواج پسر خود، اباوترا  ،بنابراين ؛با آن دختـر ازدواج کند

يونانی  همتایتر از نیکبختداماد هندی نیز  ،همهينااب .(475: 2006، کتاب چهارم، مهابهارته)

. (1: 1975مانی، ) افتدبه خاک می کوروکشتره منیو نیز در کارزارهیکه ابچرا ؛خود نیست

رود و شرح سوگواری او بر از هوش می ،اوتّرا پس از شنیدن خبر مرگ همسر جوان خود

 ۀیدامیا در لحظا اثرگذار دئامّ ،تواند يادآور پیشگويی کوتاهمی (817: انهم) منیوهیمرگ اب

 وداع با آخیلس باشد.

که همچنان در کسوت ها، ارجونه کوروه ۀپس از حمل ؛راهگشاست نیز روايت جزئیّات

 گیرد و او را با خود به پای درخت شَمیمیدستاوتَّره را به ۀمهار گردون ،خواجگان است

(śamī) اشتند با نام و گاه که پنج برادر پاندوه قصد دبرد. درست يک سال پیش، آنمی

آن  ۀافزارهای شگفت خود را در حفرنشانی ساختگی پای به دربار ويراته بنهند، جنگ

افزارهای گويد که جنگنوجوان ويراته می ۀبه شاهزاد درخت پنهان کرده بودند. ارجونه

ها فرستـد تا آنا به باالی درخت میدر آن درخت پنهان است. سپس او ر برادران پاندوه

های فرازمینی مات و مبهوت ها و تیرها و سالحاوتره با ديدن آن کمانن بیاورد. را بیرو

ها از آن کیست. حین اين آن سالح پرسدمی ()ارجونهدربار پدرش  ۀشود و از خواجمی

ها را که ارجونه تمام سالح. کندتوصیف می جزئیّاتها را با ها، اوتره يکايک سالحپرسش

های آنها و صاحبانشان کند و ويژگیفی میاست معرّ د او و برادرانـش()خوها از آن پـانـدوه

شناساند: را می خود سرانجام ارجونه و ؟کجايند اينک هاپاندوه :پرسدمی اوتره شمرد.برمی را

P) رتهامنم ارجونه، پسر پ» thāهويّتو سپس از  «.(های کُنتی، مادر ارجونه؛ يکی از نام 

-237: 2006، کتاب چهارم، مهابهارته) داردشترکشان نیز پرده برمیبرادران خود و همسر م

دن ـبا دي فاوت(ـروايی مت ۀـنـر يک زمیهرچندد)ز مثل آخیلس ـارجونه نی ،ترتیببدين .(285

نی ـنشیآورد و به دوران گوشهشده نام خود را بر زبان میپنهان یافزارهاو شرح جنگ

 دهد.خاتمه می
 

 ان در ایراننشيني پهلوشبستان .4

گاوری با پوشش زنانه در ـدر میراث ادبی ايرانی، داستانی را سراغ نداريم که در آن جن

جمله در داستان از ؛را نام برد هايی مشابهتوان نمونهه میالبتّ ؛شبستان نهان شده باشد

فروشد تا حريف را به دام بکشد زنانه عشوه می ۀ، آنجا که سمک خود در جامسمک عیار
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 ۀگاه که فرستاد، آنويس و رامین ۀيا در داستان عاشقان (224-1/222 :1385 ،جانیارّ)

رود تا پیغام دلداده را به آورد و به میهمانی ويس میزنان درمی ۀرامین خود را به جام

   :دلدار برساند
 فرستاده چـو بـاز آمد ز گـرگـان

 

 ز دروازه شد اندر شهر پنهان 
 

 د چادرپس آنگه چون زنان پوشی
 

 بانو شد بر استربه پیش ويس 
 

 (508 :1349 ،گرگانی)         

ر فخری گرگانی ـدی ماهرانه و به تعبیـپوشی همچون ترفندر اين هر دو داستان، زن

نشان که ای جسورانه و از سر اختیار چاره ؛شودتعريف می )همان( «اـبـرنگی زيـنی»

، )يوسفیرود میشماربه ناسب وی بنا بر موقعیتز رفتار مـزبردستی قهرمان داستان و نی

 هـلوانـا پـب يـکسره ،ارعیـّ هرمانِـق کارکـرد و صفـات و شخصیّت ،هیوانگ .(1/223 :1375

 ،همهبااينامد. ـانجمی کنندهگمراه جیـنتاي هـب اغلب ،دو آن اسـقی و است متـفاوت حماسه

نشینی جنگجو شبستان ۀشددگرگون شکل به ايرانی ۀحماس از یـبخش در دـرسمیرـنظهـب

ا در دارد، امّـدی نـانی و هنـهای يونهـمونـظاهر شباهتی با نروايتی که به ؛خوريمبرمی

 .بردکارکرد به همان مقصد راه میساختار و 

ت را پذيرفت و به گسترش آن همّ هیکه گشتاسب دين ب، پس از آنشاهنامه بنا بر

 ۀبرادرزاد) بستور يران حمله آورد. ايرانیان به يمن رشادتگماشت، ارجاسب تورانی به ا

و ارجاسب با تلفات  ، به پیروزی رسیدندشاهتن پسر رويین، اسفنديار و نیز (گشتاسب

اسفنديار فرزند گشتاسب و کتايون، دختر قیـصر . بسیار به درون مرز توران عقب نشست

تی تن هم شده است. مدّرويین ،زردشت ۀپهلوانی جوان و دلیر که با معجز ؛روم است

گُرَزم، يکی از درباريان گشتاسب که در نهان بدخواه اسفنديار است،  پس از اين پیروزی،

و اسفنديار را به خیانت و تالش برای غصب تاج کندمیبدگويی در نزد گشتاسب از او 

ی به ندانز درتن را گشتاسب بر اثر تلقینات گرزم، فرزند رويیند. سازهم میـوتخت مت

رسد و او با استفاده از غیبت اسفنديار ند. خبر به ارجاسب میکمیدر بند  نام دژ گنبدان

در  گیری کرده واز سلطنت کنارهرا که  اسبـراسب، پدر گشتـازد و لهـتبه بلخ می

 کنند،. تورانیان بلخ را غارت میرساندبه قتل می ،آتشکده به عبادت مشغول است

و دو خواهر اسفنديار را به اسارت می سازندها را ويران میآتشکده ،شندکُموبدان را می

تورانیان  ۀشتابان به مقابل ،که خود در زمان حمله در بلخ حضور ندارد . گشتاسبگیرند

گريزد. ارجاسب نیز کوه را در می هیخورد و به باالی کوسختی شکست میا بهآيد، امّمی

فرستد تا دژ میدانه جاماسب، وزير خود را به گنبدانگیرد. گشتاسب نومیمحاصره می
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 ۀهای بسیار، شاهزادالبه پس ازجاماسب اسفنديار را آزاد کند و از او ياری بخواهد. 

س از رهايی از ـار پـديـد. اسفنـکنبه بازگشت راضی میاندوهگین از ستمکاری پدر را 

به نیز  فردای آن روزرساند. پدر میشکند و خود را به تورانیان را می ۀمحاصر ۀبند، حلق

کشته در جنگ، سپاه توران را در  پدربزرگ و برادرانِ خواهیخونه ـرود و بدان میـمی

برد. گشتاسب به گريزد و خواهران اسفنديار را نیز با خود میکوبد. ارجاسب میهم می

وتخت را کشد، تاجو از ارجاسب انتقام  بازگرداندرا  شد که اگر خواهراندهپسر وعده می

دژ که . اسفنديار نیز برای رسیدن به رويین(218-5/118 :1389 ،فردوسی) به او بسپارد

 خود داستان ديگری است. شود که اينان میخهفت اهینهانگاه ارجاسب است، ر

آن هم در )نشینی آخیلس و ارجونه در ظاهر به شبستان شدن اسفنديارروايت زندانی

داستان ما را به نتايج جالبی  جزئیّاتا بررسی شباهتی ندارد، امّ( جگانکسوت زنان يا خوا

جمله در از ؛اسالمی نیز آمده است ۀرساند. اين داستان در برخی منابع ديگر دورمی

حبس »نديار اسف زندانشود که . طبری ضمن نقل اين داستان، يادآور میتاريخ طبری

زندان »فارسی تاريخ طبری به  ۀدر ترجمکه  تعبیری؛ (1/401: 1939) نام داشته« النساء

نیامده و به جای  تاريخ بلعمیاين تعبیر در  .(2/478 :1375)برگردانده شده است « زنان

 شاهنامهدر روايت  .(662 :1341 )بلعمی،ه است رفتکاربه «محکم ۀقلع»عبارت  آن، صرفاً

 ۀن رستم و اسفنديار، شاهزادا در آغاز داستايابیم، امّنیز از اين زندان زنان اثری نمی

 کند:ياد می خود شدنبندی از درنگ درخور تعبیری با ،پدر نکوهش ضمن آزرده
 

 دز فرستاديَمدانـــوی گنبــس
 

 ه بدکارگان داديَمــواری بـــز خ 
 

 ( 5/300: 1389 ،فردوسی)          

ح داده و در ترجی« بدکارگان»را به « بیگانگان»شناسان ضبط برخی از شاهنامه

خونان خاندان اند که منظور از اين تعبیر افرادی غیر از خويشان و همتوجیه آن آورده

تر و در روايت به اينکه پیشهتوجّبا اامّ، (652و  6/149 :1391 )کزازی،است  هیشا

نشده است، اين معینی  ۀاشاربیگانگان سپردن اين شاهزاده به کردن اسفنديار، به دربند

در فارسی  «بدکاره»و  «بدکار» ۀواژدانیم که مینمايد. دان پذيرفتنی نمیتوجیه چن

و العُدوان:  اإلثم علی» :االسرارکشف در جملهاز ؛است رفتهکاربه «گناهکار» معنی به قديم

يا  کالفُجّار: المتقین نجعل اَم» نیز: و (3/2 :1339 )میبدی، «جويیافزونی و بدکاری بر

ين واژه در متون فارسی همچنین ا .(8/332: )همان« ران کنیم؟!زگاران چون بدکاهیپر

رسید زاهد شبانگاه به شهر » : کلیله و دمنهمثالً در  ؛هم داشته است «روسپی»معنی 

منشی، نصراهلل )« ا شد.هیزن بدکاری م ۀافزار بگشايد، حالی خانی جُست که پایجاي
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 بهن واژه در زمان فردوسی هم ـگواه متقنی در دست نیست که ايه البتّ ؛(1370:75

ی اگر اين واژه را تنها گناهکار يا ستمکار معنی کنیم، حتّ اد، امّنی بوده باشان معـهمی

 نمايد.درخور درنگ می است، بردهکارکه طبری به« النساء حبس»باز در کنار تعبیر 

ابن  االممجاربتاين زندان در  ؛شايان ذکر استنیز چند نکته  زندان اسفنديارنام دربارۀ 

ياد کرده که « کمیذان»ا ثعالبی از آن به نام حبس النساء نامیده شده، امّمسکويه نیز 

. (182 :1386 فارسی کمنذان؛ ثعالبی، ۀ)در ترجمکمنذان  ۀگويا تصحیفی است از واژ

 کنیبندان* ۀتصحیف کَنبَدان و اين واژه را نیز بازماند را شاهنامهگنبدانِ اشتاکلبرگ 

و جزء  )کنیز، زن( -kainīاوستايی  ۀواژ ۀترتیب که جزء اول آن را بازماندبدين رد؛شممی

ی اشتاکلبرگ أداند. مارکوارت نیز اين ربه معنی بست و زندان می« بند»دوم آن را نیز 

عربی خود زندان اسفنديار را  ۀرا پذيرفته است. جالب است که بنداری هم در ترجم

 ؛(1/88 :1379 ،رازی ۀمسکوي و 335 :1939 بنداری، ؛348: 1995ی، تفضل)نامیده است « شبدِز»

که  چنین پنداشتتوان میآيا  سرا تعبیر کرد.نامی که شايد بتوان آن را به شبستان/حرم

را در  اوفرمان داده گناه، فرزند بی تر، گشتاسب محض خواریوايت اصلی و کهندر ر

توانیم از چنین ؟ نمیندکنبند  در ن روسپیانزندا یشبستان زنان يا حتّ جايی ناروا چون

تن با عنصر زنانه ا ظاهراً نبايد در ارتباط زندان اين يل رويینفرضی مطمئن باشیم، امّ

 ترديد کرد.

شواهد ديگر متون نیز دال بر اين است که زندان اسفنديار زندانی عادی نبوده است. 

( در متن ثعالبی: کُردَمسعايت گرزم ) ثعالبی آمده است که وقتی گشتاسب به غررالسیردر 

 ۀکنم که همبا تو کاری می»گفت:  به ویبر اسفنديار خشم گرفت، او را احضار کرد و 

آهنگران را به پیش  [سپس]. ..فرزندان پند گیرند که با پدران خود بدانديش نباشند

را سخت کنند و ها و زنجیرها آن خواند و دستور داد تا بند گران بر او بنهند و با غُل

دستور داد که او را بر پشت پیل بگذارند و به دژ کمندان برند ... اسفنديار با حالی 

تی بعد که جاماسب برای مدّ .(182: 1368)ثعالبی، « آور به زندان افتادهراسناک و ترحم

چون چشمش به اسفنديار افتاد، از آن حال سخت »رسد: رهايی اسفنديار از راه می

« حال هراسناک»گويا اوصاف  .(186: )همان« در حضورش به گريه درآمدو  ...بهراسید

هرچند حدس محکمی در اين باب  ؛بردديار به چیزی بیش از غل و زنجیر راه میـاسفن

 توان زد.نمی
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بردن ظريفی هست که در روايات ديگر نیامده و آن نام ۀنکتنیز بلعمی تاريخدر 

بلعمی، جاماسب به فرمان گشتاسب اسفنديار را از  به روايت .اسفنديار از خويش است

اسفنديار سپاه  گشتاسب، دلجويی و آشتی از پس آورد.می پدر نزد را او و رهاندمی زندان

کُهرَم را بیرون فرستاد. اسفنديار »آيد. ارجاسب دهد و به جنگ ارجاسب میرا سامان می

تنها سر اندر نهاد و ترکان را  ۀنیزبه يک حمله او را بکشت و سپاه را هزيمت کرد و با 

. اين (665: 1341)بلعمی، ..« همی بکشت و نعره همی زد که منم اسفنديار تهمتن.

فی مضمون معرّ و نشینیگوشه ۀدور پايان در خود از اَرجونه و آخیلس بردننام به مضمون

 ا چونامّ شباهت نیست،کارزار نیز بیمیدان شباهتی ندارد و به رجزخوانی در پهلوان 

گويی  ؛نمايدمی درنگ درخور مضمونی آمده، اسفنديار نشینیگوشه ۀدور پايان از پس

 بر بازگشت خود به کارکرد راستینش تأکید کند. با ذکر نام خويش خواهدپهلوان می

دارند. انسانی( -)ايزدیرگه  اری دوـتر آمد، هم آخیلس و هم اَرجونه تبکه پیشچنان

 (35يشت: رام) اوستايابد. مادر اسفنديار در ت میاز اين نظر اهمیّتبار اسفنديار نیز 

در نام وی  که (1822: 1961بارتولومه، زنی از خاندان نوذر ) ؛نام دارد (-Hutaosā) هوتَوسا

 تاريخ طبریدر  آمده و (hutōs) هوتُوس صورتبه يادگار زريرانزند و در متن پهلوی 
به روايت ) شاهنامهمادر اسفنديار در  شده است. ضبطحوطس  تاريخ بلعمیخطوس و در 

 نهدا گشتاسب خود او را کتايون نام میاست، امّنام دارد و دختر قیصر روم  دهی( نادقیقی

ثعالبی، تنها  السیرغرر( و نیز در به روايت فردوسی) شاهنامهدر باقی . (5/78 :1389 ،فردوسی)

 زند که نام کتايون صورتی ايرانی ازدس میشود. نولدکه حبه نام کتايون از او ياد می

، همسر (Theodora) است، نام خواهر تئودورا (kōmētō)کومِئتُو  يا (kōmetō) کُومِتُو

 .(586: 1998يارشاطر، ) ، امپراتور روم در عصر انوشیروان(Justinianus) يوستینیانوس

ندان نوذر دانسته شده است از خا (98يشت، بند )آبان اوستاگشتاسب، پدر اسفنديار نیز در 

آيد که پردازندگان از اين تنوع اسامی چنین برمی ،همهبااين .(172: 2003شاپورشهبازی، )

و  چه از پدر ؛دانستنداسفنديار را دارای تباری دوگانه می ،روايات حماسی کهن ايرانی

و چه از  پیشدادی( )در روايت حماسی، پدر از دودمان کیانی و مادر از دودمانمادری نوذرنژاد 

 . )کتايون قیصرنژاد(پدری ايرانی و مادری رومی 

ارتباط اين مضمون با  ،آخیلس ۀزنان ۀجامات در تحلیل فرضیّکه آمد، يکی از چنان

است؛ آخیلس )پهلوانی( به کسوت بزرگسالی زادگان( )پهلواننوجوانان  تشرّفهای آيین

از آن  ،در کسوت جنگاوری نامجوی رود وجو به اسکوروس میهمچون کودکی ستیزه
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نمايد، شود. گفتیم که اين پیوند چندان استوار نمیتروا می هیآيد و راجزيره بیرون می

اسفنديار پیش از حبس در زندان  ؛ا روايت ايرانی از اين منظر نیز درخور درنگ استامّ

رير، کشتههای زر بر دالوریبیشتک نبرد شرکت جسته که آن هم تنها در ي ،گشتاسب

آنکه پسرش بستور متمرکز است تا هنرنمايی اسفنديار، حال خواهیخونشدن او و 

رفتن به  ،)نبرد با تورانیان، انتقام نیا و برادران خود تناين پهلوان رويین ۀهای برجستپهلوانی

 دهد.پس از رهايی وی از بند روی می (کردن خواهرانو رها از ارجاسب خواهیخون ،خانهفت

ی هم دارد. های مهمّنشینی آخیلس و ارجونه تفاوتشدن اسفنديار با شبستانبندی

 دربارۀنکاتی که شرحشان رفت، روايت ايرانی  رغم تعبیر معنادار طبری و ديگربه

شدن در شبستان. نیز در هر نه پنهان ،در زندان شکل گرفته است شدنبندیمضمون 

ا در داستان کند، امّای ايفا میه نقش برجستهآخیلس و ارجونه، عنصر زنان دو روايتِ

سعايت گرزم و ستمکاری گشتاسب است.  ۀاسفنديار، به زندان افتادن پهلوان صرفاً نتیج

نقشی نشینی گوشه ۀدادن به دوريونانی و هندی برای پايان ۀديدن سالح که در دو نمون

گوشهکه پايان خوش عهد  کند، در روايت ايرانی نیامده است و ازدواجراهگشا بازی می

به ،ترتیببدين؛ ايرانی نقشی ندارد ۀزند، در نمونرا در هند و يونان رقم مینشینی 

 آن را در مضمونی است که شکل ايزدوارِ ۀشدنیـرانی صورت زمیـد روايت ايـرسمینظر

 ها،اوتتف ايـن  تمام رغمبه يابـیـم.می هنـدی و يونانی پهلوان دو نشینیشبستان داستان

های چارچوب مشترک توان به ويژگی، میکنون نقل شدشواهدی که تا دیـبنجمعبا 

 اين سه روايت پی برد. 
 

 روایت اصلي .5

ترتیب روايت اصلی را بدين ی يادشده، شايد بتوان مراحل بنیادينهابه دادههتوجّبا

مهـايرانی و نین و در ايران نیمهانساايزد و نیمه)در يونان و هند نیمهبازسازی کرد: پهلوانی دورگه 

آخیلس )رود میشمارايزدان هم به ۀوبیش نظرکردکه کم (پیشدادیکیانی و نیـمهيا نیـمه رومی

K)تنند و اَرجونه از راهنمايی و پشتیبانی ايزدان، به ويژه کرشنه يونانی و اسفنديار ايرانی رويین ṣṇa )

در سال پايانی  یدبیری برای نجات جان، در هند زندگی پنهان)در يونان تای به بهانه (برخوردار است

در يونان تتیسِ )خون ی همشخصیّت گریِواسطهو به تبعید و در ايران بدگويی يک دشمن خانگی(

که از  ((پدر اسفنديار)و در ايران گشتاسب  (اَرجونه ۀجد)د اُروَشیِ پری ـ، در هن(مادر آخیلس)پری 

با  (هیشا جهان خدايان و در ايران دودمان)در يونان و هند  رودمیشماراهالی عالم باال نیز به

و در ايـران  ن اُروَشیـد نفريـس، در هنـجويی تتی)در يونان چارهشود رو مینوعی ناگزيری روبه
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با سر و ظاهری  کهچنان ؛دهداز میدان کارزار تن می موقّتجويی کناره و بـه فرمان شاه(

ناروا  هیدر جايگا زنان، در هند کسوت خواجگان و در ايران زنجیر زندانیان( ۀجام )در يونان متفاوت

 سرا و در ايران زندانی مشهور به زندان زنان()در يونان و هند حرمنوعی به زنان مربوط است که به

)در رسد میپايانبا بروز جنگی بزرگ بهنشینی گوشه ۀنشیند. اين دورعاطل و بیکار می

کارزار کوروکشتره است و در  ۀها به ويراته که خود مقدمکوروه ۀدارک نبرد تروا، در هند حمليونان ت

تشريفاتی خاص  پهـلوان با و ان اسفنديار است(خهفت ۀکه خود مقدمبه بلخ ارجاسب  ۀايران حمل

در  ای)در يونان نیزهبیند را به چشم خود میافزارها رزم ابتدا؛ شودخارج مینشینی گوشهاز 

)در راند و بعد نام خود را بر زبان می ها(های پاندوهمجموعه سالحمیان زيورآالت زنانه و در هند 

زند کند، در يونان آخیلس نام خود را در دربار لوکومدس فرياد میهند ارجونه خود را به اوتّره معرفی می

تأخیری چندروزه، در میدان نبرد نام  اسفنديار با ،اگر اين مضمون را رجزی معمول نپنداريم، و در ايران

)در يونان شود نبرد می هی، پهلوان رانشینیگوشه . پس از پايان دوراندارد(خود را اعالن می

با نشینی گوشه ۀو دور ها در ويراته و در ايران جنگ با ارجاسب(جنگ تروا، در هند جنگ با کوروه

اوتَّرا، زدواج آخیلس و دئیدامیا و در هند ازدواج )در يونان اد ياببرگزاری جشن ازدواج پايان می

شود که اين ازدواج در آينده آشکار می ،همهبااين ؛منیو، پسر ارجونه(هیدختر شاه ويراته با اب

 . منیو در کوروکشتره(هی)آخیلس در تروا کشته شد و ابپیوندی نافرجام بوده است 

 ۀريشيک از به احتمال بسیار  ،انداختصار در اين مقاله نقل شدهسه روايتی که به

تر از کهن ()و احتماالً روايت ايرانیاند. روايات هندی و يونانی مشترک هندواروپايی برخاسته

براين، قدری افزونگرفته از ديگری دانست. وامها را رسند که بتوان يکی از آننظرمیآن به

اسفنديار نشینی گوشهکه از قیاس چنانر، گرفته از فرهنگی ديگروايتی وام بعید است که

چنین تغییرات بنیادينی را ازسربگذراند و ، آيداش برمیهای يونانی و هندیبا نمونه

شايد بتوان فرض کرد  ،بنابراين ؛تغییر بماندبرخی از مضامین اساسی آن بی ،حالعیندر

 ،همهينباا. است روپايی کارکرد جنگاوریيکی از مضامین هندوا که روايت يادشده

را با برخی از مصاديق بزه ترس جنگجو خلط نشینی گوشهنبايد مضمون  که آمد،چنان

 ؛کارکرد جنگاوری است ۀگانهای سهکرد. بنا بر آراء ژرژ دومزيل، بزه ترس يکی از بزه

زد يا از ترس ـگريد و میـهراسترتیب که جنگجو در نبردی حساس از دشمن میبدين

توان در های هندی اين بزه را مینمونهشود. ب و نیرنگ میوی دست به دامان فري

و نیز روايات پساودايی نبرد ايندره و  (Namuci) روايت ودايی اختالف ايندره و نَموچی

 روايات ۀايرانی آن در حلق ۀيونانی آن در روايات هراکلس و نمون ۀورتره يافت. نمون

ا اين امّ ،(205-200 :1389 پور،اسماعیل) های رستم آمده استگرشاسبی و نیز در داستان
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 ،عنصر محوری بزه ترس ؛ زيراجنگجو متفاوت استنشینی گوشهمضمون يکسره با 

نهد، خود روی به گريز می براين، جنگجو به اختیارافزون«. شدنپنهان»نه  است،« گريز»

« مايشیفر»وبیش حالت پهلوان کمنشینی گوشهبه مباحث يادشده، هتوجّآنکه باحال

گوشه بارۀحین کارزار نیز با آنچه در نگجو پیش از نبرد ياج شدنِمضمون رنجهدارد. 

های اين رنجگی، ايندره پس از کارزاری تفاوت دارد. در يکی از نمونه ،گفتیمنشینی 

افتد که سروری بر چنان به دام افسردگی و ناتوانی می ،فرسا با ورتره و پیروزی بر اوجان

-نهان میپباريک نیلوفری  ۀای دوردست، در ساقنهد و در جزيرهن را وامیجهان خدايا

جبر و اختیار،  ۀلئ. اين روايت و روايات مشابه نیز جز مس(174-170 :1383 )دومزيل،شود 

 سیر روايی و مضمونِدر جمله از ؛دارندنشینی گوشهاختالفاتی اساسی با مضمون 

B)برهسپتی  هایستايش به سپردنگوش با ايندره :متفاوت بندیپايان و محوری haspati) ،

ورنگ سروری خود يابد و به امیرا باز اشرفتهنفس ازکفمرد خدايان، نیرو و اعتمادبهدين

که آشکار است در اين روايت نه از تغییر کسوت جنگجو خبری هست گردد. چنانبازمی

 .گشای کارزارو نه از آغاز گره

را  اين مضمونجو را در کجا بايد جست؟ شايد بتوان جنگنشینی گوشه ۀپس ريش

که جنگجو با حريف زيانکار ؛ تدانس «وقفه»ای حماسی مضمون اسطوره بسط ۀنتیج

درنگ به ا بیشود، امّرويارو می ،است (ورتره) آشوبمثالً در روايت ايندره اژدهای جهان

که ر ناز است يا انتظار دارد کارگیری نیروی خود بر سدر به گويا ؛شتابدنبرد با او نمی

که  استآمده وداريگدر  از چنگ دشمن رهايشان سازد. دجهانیان از او درخواست کنن

 و 8: 10)را افزايش داده  سرور خدايان ايزدان نیرویديگر ورتره،  وپیش از کارزار ايندره 

را در ذرخش ايندره( )گرز آو وَجرَه  (20 و 2: 15/6، 80: 1)، دلیری را در او برانگیخته (113

، ايزد باران(29-22)در تیشتريشت  .(60: 1963دانل، مک) (20 و 8: 2)اند دستان وی نهاده

گريزد. او به درگاه خورد و میرود و ابتدا شکست میمینبرد ديو خشکسالی  بهبخش 

      اگردد و ديو ربخشی دادار به میدان کارزار بازمیدهد و با قدرتسر می اورمزد ناله

ربط نیست اين مضمون ظاهراً به هراس جنگجو بی  .(53-48: 1990پاناينو، )تاراند می

جهان به « نیازمندی»نهفته در آن تأکید بر  ترِمهمّ ۀا نکت، امّ(203: 1389، پور)اسماعیل

ها حاکی از آن است که بی پیشگويی ،که ديديمبخش پهلوان است. چناننیروی رهايی

پا به میدان  ،تنها مدافع ويراته، گی بر تروا محال است. اگر ارجونهچیر حضور آخیلس،

کردند و اگر اسفنديار از بند رها ها تمام آن سرزمین را غارت میگذاشت، کوروهنمی
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و نه اساساً سرزمینی به نام ايران.  هیماند، نه دين بمیجاهـشد، نه بلخ و گشتاسبی بنمی

ان اسطوره است و ـيادآوری اين نیازمندی به زبمبیّن  ،رسد مضمون وقفهمینظربه

ت پهلوانان خود اغلب بر اهمیّ. د آن در قالب حماسهان مؤکّـبینشینی گوشهمضمون 

 شاهنامهدر  بار چند اسفنديار کنند.می تأکید بدان جهان نیازمندی و خود کارکرد حیاتی

فردوسی، ) بهمنبه در پاسخ مله ج؛ ازبالدها میکند و به آنهای خود ياد میوریاز دال

( 339 :)همان خواریدر هنگام نوش ،(301-299 :)همان در پیشگاه گشتاسب ،(5/162: 1389

. سیمرغ نیز يک بار بر يگانگی و نیروی (352-351 و 349: )همانوگو با رستم در گفت و

 :(401)همان: دهد می هیتن گوااين يل رويین بخشرهايی
 

 ويی نخاستکه اندر زمانه چن
 

 بدو دارد ايران همی پشت راست 
 

 

 نتيجه .6

و ناگزيری است  موقّت تعزلّ به معنی نشینی جنگجوگوشه بنا بر آنچه تاکنون ذکر شد،

 آمدن رخدادهايی خاصپیشبا دهد و با اکراه به آن تـن می و ويژهطی يدر شرا که وی

يونانی اين مضمون  ۀنمون. ديابمی یياز بنـد آن رها ،(آغاز يا تدارک يک جنگ بزرگ مشخصاً)

 ،مادرش جويیا پیروی از چارهکه بشود يافت می ايلیادآخیلِس، قهرمان در روايات 

عبارت  ،هندی آن ۀنمون شود ونهان میدخترانه در شبستانی  ۀبه ناگزير با جام ،تتیس

 حکمريان و نیز ن يکی از پنفري ر اثرکه ب مهابهارتهاَرجونه، قهرمان نشینی است از گوشه

سرايی اقامت آيد و يک سال در حرمناچار به کسوت خواجگان درمیتبعید خانوادگی، به

 جنـگجو موقّتبیـکاری  و هم با با شبستان زنانهم ، داستانکند. اين هر دو می

ن اسفنديار به فرمان پدرش شدروايات مختلفِ زندانیايرانی،  ۀدر حماس .اندپیوسته

جمله ؛ ازددو روايت يونانی و هندی دار جزئیّاتا درخور درنگی ب هایدیهمانن، گشتاسب

دادن نشینی پهلوان، ناگزيری در تنخون و بلندپايه در گوشهی همشخصیّتگری واسطه

جويی، پیوند زندان/عزلتگاه پهلوان با زنان و بروز جنگ در پايان دوران به اين کناره

که صورت ايزدوار  منتج شدهاصلی هندواروپايی يک روايت  ازاين مضمون  گويا. عزلت

مانده جاايرانی به ۀتر آن در حماسهای يونانی و هندی و صورت زمینیآن در حماسه

اين  که گفت توانمی جنگجو، نشینیگوشه مفهوم احتمالی خاستگاه بررسی با است.

 «جهان جنگجو و نیازمندی ۀوقف»ای ديگری به نام مضمون اسطوره خود از ،مضمون



 ایراني ۀآن در حماس ۀو نمون «نشيني جنگجوگوشه»تأملي در باب ؛ پهلوان در شبستان /198

نتیجه تأکید بر د پهلوان در ورود به کارزار و درن ديرکرکه متضمّ ت گرفته استنشئ
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