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پژو هش حاضر بر آن است تا از دو دید تاریخگرایی نوین و تحليل گفتمان ،كه با مقولههاي
قدرت و ایدئولوژي پيوندي ژرف دارند ،به بازخوانی این داستان بپردازد و وجوه مغفول و
نکاویدة آن را بازنمایاند .در مجموع ،تنش ميان عناصر ساسانی و اشکانی ،تقابل قدرت مشروع
و نامشروع و هژمونی نظام طبقاتی و مالی و نيز تقابل دو آیين زردشتی و مهرپرستی ،بنمایة
داستان هفتواد در هریك از این خوانشها است .همچنين بررسی عناصر و نشانههاي روایت
شاهنامه و دیگر منابع داستان هفتواد ،نشان میدهد كه منابع قدرت سياسی و ایدئولوژیك در
صورتبندي وقایع در منبع اصلیِ روایت شاهنامه (كارنامة اردشير بابکان) و در پی آن در خودِ
شاهنامه نقش مهمی ایفا كرده است.
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 .1مقدّمه
شاهنامة فردوسی به عنوان بزرگترین اثر حماسی ایران ،متنی گسترده ،پيچيده و سرشار
از عناصر و نشانههایی است كه به عوالم مختلف راه میبرد؛ از این رو شاهنامه همانند
دیگر شاهکارهاي ادبی ،اثري چندالیه با داللتهایی چندوجهی است و داستانهاي آن ،كه
در بستري از واقعيّات تاریخی ،سياسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اعتقادي ایران باستان و بر
پایة روابط پيچيدة این مقوالت با یکدیگر شکل گرفته است ،قابليّت مطالعه و بررسی از
دیدهاي گوناگون را دارد.
داستان هفتواد یکی از مهمترین این داستانهاست كه مرز اسطوره و تاریخ را در
شاهنامه درهم میشکند و گفتمان مرزبندي شاهنامه به سه بخش اساطيري ،حماسی و
تاریخی را متزلزل می كند .بررسی آراي پژوهشگران ،حاكی از ظرفيّت این داستان براي
خوانشهاي متفاوت است .مطالعة پيشينة پژوهش نشان میدهد نظر این پژوهشگران را
میتوان عمدتاً در مقولههاي آیينی ،قدرت ،كهنالگوي اژدهاكشی و اسطورهشناسی
تطبيقی ،دستهبندي كرد.
مزداپور با توجّه به برخی نشانهها به ردّپاهاي آیين مهري در داستان هفتواد اشاره
میكند؛ امّا از این اشاره ،نتيجة روشنی به دست نمیدهد كه حاكی از تقابل دو آیين
مهري و زردشتی در این داستان باشد .همچنين از نظر او در این داستان با رگههاي
اصلی از فرهنگ و آداب بوميان ایران و احياناً اژدهاپرستانی سروكار داریم كه شاید
هرگز زردشتی نبوده ،و یا هميشه به صورت پيروان كيشی دیگر و مردمی كشاورز و
كهتر در روستاها یا در ميان اصناف و بازار زندگی میكردهاند (مزداپور.)228-236 :1383 ،
از نظر زریاب خویی قضية كرم یا اژدها در داستان هفتواد ،حکایت از آیينی است كه
مبناي آن بر پرستش مار یا اژدها بودهاست (زریابخویی .)34 :1385 ،ویدنگرن با اشاره
به تمركز جشن سال نو (مهرگان) بر نبرد آیينی با اژدها و ارتباط آن با ميترا در ایران،
داستان نبرد اردشير با كرم هفتواد را داراي همين پسزمينة دینی میداند (ویدنگرن:1377 :
 74و .)429

از نظر ماسه با توجّه به فتح كرمان به دست اردشير ،ریشة عاميانة كلمة كرمان یعنی
كرمها در استناد این افسانة باستانی به اردشير نقش داشته است (ماسه 211 :1350 ،و.)210
سرّامی نيز بر آن است كه كلّ داستان كرم هفتواد در توجيه علت نامگذاري شهر كرمان

خوانش داستان هفتواد از دید تاریخگرایي نوین و تحليل گفتمان
است .او همچنين به پيوند داستان با مقولة قدرت اشاره میكند (سرّامی 70 :1378 ،و 732
و.)731
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بهار با اشاره به كهنالگوي اژدهاكشی قهرمانان ،كشتهشدن كرم هفتواد به دست
اردشير را در همين الگو قرار میدهد (بهار .)38 :1376 ،از نظر زرّینكوب نيز تدوین
كنندگان حماسه ها با وارد كردنِ عناصري اساطيري چون ماجراي كرم هفتواد به داستان
اردشير ،كوشيدهاند از او یك پهلوان بزرگ اژدهاكش و یك بازماندة دنياي باستانی كيان
بسازند (زرّینكوب.)413 :1380 ،
به نظر نولدكه ،داستان هفتواد گونهاي از اسطورة كهن آپولو و هيدرا یا وریتره است.
مُل نيز این داستان را دگردیسهاي از همان اسطوره به شمار میآورد و در این نظر،
یوستی نيز با آنان همرأي است .لیبرشت ،داستان هفتواد را با افسانة اسکاندیناویاییِ
راگنار و ثوره میسنجد (ر.ك .كویاجی .)59 :1388 ،كریستنسن هم كشتهشدن اژدها/كرم
به دست اردشير را مقتبس از اسطورة بابلی نبرد مردوك با تيامت میداند (كریستنسن،
 .)147 :1368كویاجی نيز به همانندیهاي افسانة كرم هفتواد با افسانة چينیِ «كرمِ زرّینِ
درخت» ،بازتاب این اسطورة چينی در جنوبیترین بخشهاي ایران و سپس راه یافتن آن
به كارنامة اردشير بابکان اشاره میكند (كویاجی.)56-61 :1388 ،
اميدساالر معتقد است كه به احتمال زیاد ،گزارش جنگ اردشير با یکی از حکمرانان
محلّی ایران با داستان اژدهاكشی پهلوانان قدیم درآميخته و از این امتزاج ،داستان هفتواد
پدید آمدهاست (اميدساالر .)768 :1390 ،از نظر كزّازي خاستگاه این داستان میتواند تاختن
اردشير به كرمان و درشکستنِ سپاه بالش ،پادشاه كرمان ،باشد (كزّازي .)555/7 :1388 ،در
مقابل ،باستانی پاریزي بر آن است كه اردشير دو بار در كرمان مجبور به اعمال نيرو شده
است؛ در مرحلة اوّل با بالش و در مرحلة دوم نيز به هنگام برگشت از هند در بم با
هفتواد برخورد كرده است (باستانی پاریزي.)264/1 :1364 ،
با وجود ظرفيّت داستان هفتواد براي بررسی از دیدهاي گوناگون ،تاكنون مقاالت
پژوهشی بسيار اندكی دربارة آن منتشر شده است .علّت این امر ،بیتوجّهی محقّقان به
دورة موسوم به تاریخی شاهنامه است .از جملة این مقاالت میتوان به مقالة «تحليل
روانشناختی نمادها و كهنالگوها در داستان كرم هفتواد شاهنامة فردوسی» (طغيانی و
همکاران )87-111 :1390 ،اشاره كرد.

هدف این مقاله آن است كه داستان هفتواد را با رویکردي چنددیدگاهی و با استفاده
از دو رهيافت انتقاديِ تاریخگرایی نوین و تحليل گفتمان بررسی كند؛ روابط و
مناسبات پيچيدة قدرت و ایدئولوژي را در شبکة متن توضيح دهد و شيوههاي دیگرِ
نگاه به این داستان را طرح نماید .بدین منظور عالوه بر روایت شاهنامه ،نشانههاي
موجود در روایت كارنامة اردشير بابکان و دیگر منابع تاریخی نيز مورد توجّه قرار
گرفتهاست.
 .2مباحث نظري پژوهش
 2-1تاریخگرایي نوین
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از نظر بيشتر مورّخان سنّتی ،تاریخ رشتهاي از رویدادهاست كه رابطهاي خطّی و علّی
دارد و ما كامالً میتو انيم از طریق تحليل عينی ،واقعيتهاي مربوط به رویدادهاي تاریخی
را كشف كنيم؛ امّا از نظر تاریخگرایی نوین ما جز پایهايترین واقعيتهاي تاریخی به چيز
دیگري دسترسیِ شفّاف نداریم و درك ما از معناي چنين واقعيتهایی ،از چگونگی
تطبيق آنها با شبکة پيچيدة ایدئولوژیهاي رقيب و انگيزههاي اجتماعی و سياسی و
فرهنگیِ درگير با یکدیگر در زمان و مکانِ وقوع این واقعيتها ،صرفاً به تفسير مربوط
میشود نه واقعيت .تاریخگرایی نوین با برجسته ساختنِ روایتهاي تاریخیِ سركوبشدة
گروههاي درحاشيهمانده ،روایت تاریخیِ غالب را واسازي میكند تا متنی را كه زیر متن
اصلی پنهان مانده است ،آشکار سازد (تایسن 468 :1387 ،و  467و  477و .)476
دغدغة تاریخگرایی نوین ،رویدادهاي تاریخی بهعنوان رویداد نيست ،بلکه راههااي
تفسير این رویدادها ،گفتمانهاي تاریخی ،راههاي نگرش به جهان و وجوه معنای اسات.
به نظر تاریخنگاران نوین ،رویدادهاي تاریخی واقعيتهایی براي ثبتشادن نيسات ،بلکاه
«متونی» براي «قرائت» شدن است (همان .)491 ،شالودة موضوعات اصالی و مجموعاهاي
منسجم از مفروضات تاریخگرایی نوین را تأليفات ميشل فوكو شاکل مایدهاد .از نظار
فوكو ،تاریخ ،روابط متقابل پيچيده ميان گفتمانهااي گونااگون اسات .تااریخپاژوه بایاد
گفتمانهاي گوناگون و روابط متقابل ميان آنهاا و نياز رواباط متقابال آنهاا را باا اعماال
غيرگفتمانی (هرگونه نماد فرهنگی از جمله شکلی از حکومت) كنار یکدیگر بگذارد تاا
به شناختمان مورد پاژوهش دسات یاباد .از ایان دیاد تااریخ شاکلی از قادرت اسات
).(Bressler, 2007: 249
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پيروان تاریخگرایی نوین به تأثيرات اجتماعی و ایدئولوژیكِ معنا و چگونگی
شکل گيريِ آن توجّه دارند و خوانشهایی از متونِ عمدتاً ادبی به دست میدهند كه
برخالف رویکرد غيرتاریخی و متنبنيادِ نقد سنّتی ،میكوشد به كمك روششناسیِ
تاریخی ،متون را در بستر فرهنگی شکلگيريِ آنها تفسير كند (ادگار و سجویك:1387 ،
 .)91تاریخگرایی نوین هم به حاشيه رانده شدنِ ادبيّات با تاریخگرایی سنّتی و هم
محفوظ داشتنِ متن ادبی در بُعدي بیزمان وراي تاریخ به دست نقد نو را طرد میكند.
بر این اساس ،متون ادبی اشياي هنريِ خودبسندهاي نيست كه از زمان و مکان نگارش
خود فراتر میرود ،بلکه فراوردههایی فرهنگی است كه گفتمانهاي در حال گردش در
زمان نوشته شدنِ خود را به نمایش میگذارد و خود یکی از این گفتمانها است (تایسن،
 485 :1387و  484و .)491

 2-2تحليل گفتمان

.)25 :1392

از نظر فوكو هيچ متنی عاري از القائات ارزشی ،روابط قدرت و عوامل فرهنگی
نيست و به هنگام تفسير هر متن ،باید درصدد یافتن این الیههاي معنایی نيز بود .آراي
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گفتمان كه امروزه به اصطالحی رایج در بسياري از رشتهها تبدیل شاده اسات ،باهطاور
گسترده در تحليل متون ادبی و غيرادبی با معانی متفاوت ولای نزدیاك باه هام باهكاار
میرود .در بسياري از موارد ،مقصاود از گفتماان ایان اسات كاه «زباان در چاارچوب
قالبهایی ساختاربندي شده و مردم به هنگاام مشااركت در حاوزههااي مختلاف حياات
اجتماعی در گفتار خود از این قالبها پيروي میكنند ...تحليال گفتماان هام تحليال ایان
قالبهاست» (یورگنسن و فيلياپس .)17 :1392 ،رویکردهاي گوناگون تحليل گفتماان را در دو
نگرش متفاوت نسبت به زبان و گفتمان میتوان جُست؛ نگرش اوّل ،كه به ایدئولوژي و
قدرت كامالً بیتوجّه است در زبانشناسی ساختگرا و نقشگرا ریشه دارد و براسااس آن،
گفتمان بهمثابه زبان باالتر از جمله یا زبان به هنگام كاربرد است؛ امّا نگرش دوم ،كاه در
آثار ميشل فوكو به اوج خود رسيد بر دیادگاه پساسااختگرایانه باه زباان مبتنای اسات؛
دیدگاهی كه بر پایة آن ،معانی محصول اوضاع فرهنگی و اجتماعی است و در زباان باه
واقعيّت میپيوندد .بر این پایه ،گفتمانها نظامهایی خودبنياد است كاه باراي دساتيابی باه
قدرت ،زبان و همة پدیدههاي اجتماعی دیگر را در سيطرة خاویش مایگيارد (سالطانی،
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فوكو در تکوین تحليل گفتمان و پيدایش رویکردهاي گوناگونی چون تحليل گفتمان
انتقادي و نظریّة گفتمان الكلو و موف نقش اساسی داشته است.
فکر كلّی نظریّة گفتمان الكلو و موف این است كه پدیدههاي اجتماعی هيچگاه تام
و تمام نيست؛ معانی هرگز نمیتواند براي هميشه تثبيت شود و این امر راه را براي
كشمکشهاي دایمی اجتماعی بر سر تعاریف جامعه و هویّت آن باز میگذارد كه خود
تأثيرات اجتماعی در پی دارد .بر این اساس ،وظيفة تحليلگر این است كه جریان این
كشمکش ها را بر سر تثبيت معنا در همة سطوح امر اجتماعی نشان دهد (یورگنسن و
فيليپس 53 :1392 ،و  .)54تحليل گفتمان انتقادي فركالف نيز ،كه یکی از رویکردهاي
عمدة تحليل گفتمان انتقادي است ،متشکّل از تحليلی سه سطحی یعنی توصيف ،تفسير
و تبيين است .تحليل گفتمان در سطح تفسير و تبيين با بررسی متن در ارتباط با قدرت،
ایدئولوژي و نهادهاي اجتماعی و دانش پسزمينه در پی شناسایی این مسأله است كه
متن مورد نظر در راستاي تحکيم و بقاي قدرت و گفتمان حاكم توليد شده یا در جهت
تغيير و اصالح اجتماعی .در این سطح از تحليل گفتمان ،تحليلگر درصدد كشف معانی
پنهان و ایدئولوژیك متن با راهبرد طبيعیزدایی از باورهاي متعارف جامعه است تا
واقعيتها را براي مردم آشکار كند (آقاگلزاده 57 :1392 ،و .)58
در مجموع ،برخی از مهمترین اهداف تحليل گفتمان عبارت است از :روشن كردن
ساختار عميق و پيچيدة توليد متن ،نمایاندن تأثير بافت متن و بافت موقعيّتی (عوامل
اجتماعی ،فرهنگی ،سياسی ،تاریخی و شناختی) بر گفتمان ،نشاندادن موقعيّت و شرایط
خاصّ توليدكنندة گفتمان و آشکار ساختن رابطة ميان متن و ایدئولوژي (بهرامپور:1379 ،
.)52

 .3داستان هفتواد به روایت شاهنامه
در شهر كجاران در كنار دریاي پارس ،مردمی میزیستند كه با تالش خویش روزگار
می گذراندند .در نزدیك شهر ،كوهی بود كه دختران شهر هر روز در آنجا به ریسندگی
میپرداختند .در آن شهر مردي به نام هفتواد میزیست كه هفت پسر داشت و به همين
سبب او را هفتواد می خواندند .هفتواد دختري نيز داشت كه با دیگر دختران شهر براي
ریسندگی به كوه می رفت .روزي این دختر سيبی را در راه یافت و در ميان آن ،كرمی
دید .دختر كرم را در دوكدان گذاشت و به یمن آن ،توليد روزانهاش در ریسيدن نخ ،هر
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روز بيشتر میشد .هفتواد با آگاهی از این ماجرا ،آن كرم را به فال نيك گرفت و همگی
كرم را گرامی میداشتند.
كرم بتدریج بزرگ شد و از این رو آن را در صندوقی نهادند .هفتواد و پسرانش نيز
به یمن كرم ،توانگر و معتبر شدند .در همين زمان ،امير شهر در پی باج ستاندن از
هفتواد بود امّا او به این خواسته تن در نداد و جنبشی بهراه انداخت .تودة مردم و
نامداران شمشيرزن نيز بر او گرد آمدند .هفتواد شهر را در دست گرفت و با كشتن امير
بر گنجينه هایش دست یافت؛ سپس بر فراز كوه ،دژي استوار بنا كرد .به سبب رشد
خارقالعادة كرم ،حوضی در كوه و در داخل دژ ساختند و كرم را در آن قرار دادند .پس
از پنج سال ،كرم به اندازة پيلی شد و هفتواد نيز بهواسطة آوازة آن كرم ،آنجا را كرمان
نام نهاد .دختر و پدر در خدمت كرم بودند و هفتواد به یُمن كرم ،قدرت
شکستناپذیري به هم زد؛ بهگونهاي كه از دریاي چين تا كرمان تحت سيطرة او قرار
گرفت.
اردشير پس از آگاهی از كار هفتواد ،سپاهی به نبرد او فرستاد .امّا هفتواد و
لشکریانش آنها را شکست دادند .از این رو اردشير خود به نبرد با هفتواد شتافت.
هفتواد نيز با یاري پسر خود ،شاهوي عيّار ،اردشير و سپاهش را در كنار آبگيري
محاصره كرد .در همين هنگام فردي به نام مهرك نوشزاد با آگاهی از وضعيّت اردشير
از جهرم به ایوان اردشير تاخت و گنجينههاي او را غارت كرد .اردشير پُراندیشه از این
واقعه بر خوان نشسته بود كه ناگاه تيري از بام دژ هفتواد رها شد و در برّة بریانی كه بر
خوان نهاده بودند ،فرونشست .بر آن تير نوشته شده بود كه آرام دژ از بخت كرم است
و اگر میخواستيم ،میتوانستيم اردشير را هدف تير قرار دهيم.
اردشير سپاه را از لب آبگير برگرفت؛ امّا سپاهيان هفتواد بسياري از لشکریان او را
كشتند .اردشير خود گریخت و در شارستانی به دو جوان برخورد .آنها به اردشير گفتند
ك ه براي غلبه بر كرم و هفتواد باید غير از جنگ ،تدبير دیگري در پيش گيرد .اردشير به
همراه آن دو جوان به خرّه اردشير رفت و بر مهرك نوشزاد چيره شد .سپس با دوازده
هزار سپاهی به نبرد كرم شتافت .او سپاه را در نزدیك دژ در ميان دو كوه جاي داد و از
سردار خود ،شهرگير  ،خواست تا با مشاهدة دود یا آتش از فراز دژ ،كه نشانة نابودي
كرم است ،سپاه را به سوي دژ حركت دهد.

شاه خود به همراه هفت تن در لباس بازرگانان با باري كه در ميان آنها دو صندوق
سرب و ارزیز و دیگی رویين نيز تعبيه شدهبود به درون دژ راه یافت .او با حيله از
پرستند گان و نگهبانان كرم خواست پرستاري كرم را سه روز به وي بسپارند.
پرستندگان ،این درخواست را پذیرفتند؛ امّا اردشير پس از مست كردن آنها ،ارزیز
جوشان را در دهان كرم ریخت .در نتيجه ،تراكی از حلقوم كرم برآمد و آن بوم را
لرزاند .اردشير سپس با برانگيختن دود از بام دژ به سردار خود ،شهرگير ،عالمت داد.
شهرگير نيز سپاه را به سوي دژ و به نزدیك اردشير آورد .هفتواد و پسرش شاهوي،
گرفتار و به دار آویخته شدند .در پایان ،همة گنجينههاي دژ غارت شد و اردشير در
سرزمين كجاران آتشکده برپا كرد.
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 .4بررسي و مقایسة منابع روایت داستان
در بارة داستان هفتواد دو منبع اصلی وجود دارد كه یکی كارنامة اردشير بابکان و دیگري
شاهنامة فردوسی است .كارنامة اردشير بابکان ،كه دربارة اردشير و چگونگی رسيدن
وي به پادشاهی ایران است ،ظاهراً در اواخر عهد ساسانی نگاشته شده است (صفا:1383 ،
 .)148كارنامة كنونی ،سيزده بخش دارد كه بخشهاي ششم تا هشتم آن به داستان نبرد
اردشير با هفتواد/كرم اختصاص دارد .روایت این ماجرا در كارنامه با غارت دارایی
اردشير توسّط سپاه هفتواد آغاز میشود و با تصرّف دژ هفتواد و غارت گنجينههاي آن
توسّط اردشير و بنا كردن آتشکده در آنجا پایان مییابد.
دومين منبع عمده دربارة داستان هفتواد ،شاهنامة فردوسی است كه روایت آن به
كارنامة اردشير بابکان برمی گردد .یك تفاوت مهم بين روایت شاهنامه و كارنامه از این
داستان وجود دارد؛ كارنامه بدون هيچ اشارهاي به چگونگی پيدایش كرم به ماجراي نبرد
اردشير با هفتواد می پردازد امّا در شاهنامه ،روایت دختران شهر كجاران و دختر هفتواد،
ماجراي پيدا شدن و رشد شگفتانگيز كرم و توانگر شدن خاندان هفتواد ،باجخواهی
امير شهر از هفتواد و قيام هفتواد عليه او و ساختن دژ بر ستيغ كوه از اضافات این
داستان نسبت به كارنامه است.
نبودن ا ین روایات در كارنامه و مغایرتهاي دیگر شاهنامه با این رساله ،قرینهاي است
بر اینکه گویا كارنامة كنونی از كارنامهاي مفصّلتر ،خالصه و اقتباس شده و مأخذ
شاهنامه نيز كارنامة اصلیتر و مفصّلتر بوده است (همان 152 ،و  .)153احتمال دیگر این
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است كه روایت دختر هفتوا د و پيدایش كرم به دليل شهرت فراوان و نيز به سبب عدم
ارتباط مستقيم این بخش از داستان با اردشير در كارنامه وارد نشده است.
یکی دیگر از منابع مهمِّ داستان هفتواد ،تاریخ طبري است .در این اثر بدون اشاره به
ماجراي كرم هفتواد ،دو روایت تاریخی كوتاه و متفاوت از این داستان ارائه میشود.
طبري پس از شرح كوتاه نبرد اردشير با بالش ،پادشاه كرمان ،و كشته شدن بالش و
تصرّف شهر ،بالفاصله به نبرد اردشير با ابتنبود (هفتواد) میپردازد:
بر كنارة دریاي فارس شاهی بود به نام ابتنبود كه كسان تعظيم و پرستش او میكردند
و اردشير به سا وي او رفات و او را بکشات و باا شمشاير خاویش دو نيماه كارد و
اطرافيان وي را بکشت و از سردابههااي آنجاا گنجهاا باهدسات آورد (طباري:1362 ،
.)582/2

همچنين او در صفحات بعدي به نبرد اردشير با ملکة دهکدة الر اشاره میكند:
به دهکدة الر از روستاهاي كجاران از روستاهاي ساحل اردشيرخرّه ملکهاي باود كاه
تعظيم و پرستش او می كردند و مال و گنجينه و سپاه فراوان داشات و اردشاير شاهر
وي را محاصره كرد و او را بکشت و ماال و گنجيناة بسايار باه دسات آورد (هماان،
.)584/2
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مقایسة این دو روایت با شاهنامه ،احتمال تطابق ملکة دهکدة الر را با دختر هفتواد
بسيار قوّت میبخشد .همچنين با توجّه به شباهت زیاد این دو روایتِ طبري از جهت
درجة خداییِ پادشاه/ملکه ،قرار داشتن قلمرو فرمانروایی آنها در ساحل دریاي فارس و
گنجينه هاي فراوان آنها و تصاحب آن توسّط اردشير ،میتوان احتمال داد كه تلفيقِ این
دو روایت تاریخی و افزودن عناصر اساطيري به آن به پيدایش داستان كرم هفتواد
منجرشده است .البتّه عکس این مسأله نيز محتمل است؛ بدین معنا كه اسطورهزدایی از
داستان كرم هفتواد ،پيدایش دو روایت كامالً تاریخی از این داستان را سبب شده است.
روایت بلعمی نيز همانند روایت طبري است با این تفاوت كه او به صراحت ،قلمرو
فرمانروایی هفتواد را جزء محدودة جغرافيایی كرمان به شمار میآورد (بلعمی:1353 ،
 879/2و  .)880مؤلف در كتاب هفت اقليم نيز كوشيده است تا جنبههاي اساطيري داستان
را حذف كند؛ زیرا در این روایت ،اثري از كرم اسطورهاي شاهنامه و كارنامه نيست و
بختكرم به عنوان شخصيّتی انسانی و سپهساالرِ هفتواد (یفتو) معرّفی شده است (رازي،
بیتا.)264/1 :
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تحتتأثير روایت شاهنامه و كارنامه و منابع تاریخی ،روایت دیگري نيز ساخته شده
است .این روایت در كتاب «تاریخ مفصّل كرمان» ذیل عنوان «پادشاهی پالش اشکانی و
سرانجام او» آمده و در آن ماجراي كرم به بالش منتسب شده است .در این روایت،
درهم آميختگی تاریخ و اسطوره كامالً مشهود است؛ زیرا روایت ابتدا حول محور تاریخ
است امّا بتدریج وارد فضاي اسطورهاي میشود.
بر اساس این روایت ،بالش ،كه از دودمان اشکانی بوده و از طرف شاهان اشکانی
به حکومت كرمان منصوب شده بود در اوایل به سبب شکستهاي ساالنه از یاغيان ،حتّی
قادر به پرداخت ماليات به شاهنشاه نبوده است .از این رو ،نيمهشبی با تضرّع از خداوند
درخواست مال و قدرت كرد و در همان حال به خواب رفت .در خواب چند دختر
فرشتهر و ،كرم عجيبی به او دادند و گفتند كه حفاظت از این كرم ،ضامن فزونی بركت
خانواده و دوام پادشاهی تو خواهد بود .بعد از چند روز ،زربانو دختر بالش از درون
سيبی كرم زیبایی یافت و آن را در دوكدان خود قرار داد .بالش با دیدن این كرم ،آن را
به فال نيك گرفت و جایگاه مخصوصی براي كرم ترتيب داد و نگهداري آن را به
دخترش سپرد .كرم چنان رشد كرد كه مانند اژدهایی بزرگ شد و به بركت آن ،مکنت و
قدرت نصيب بالش گردید .همزمان ،اردشير ،كه عليه اشکانيان برخاسته بود با شنيدن
آوازة كرمان و بالش و كرم به سمت كرمان حركت كرد .او پس از فرستادن جاسوسانی
به كرمان و آگاهی از وضع كرم و قدرتبخشی آن به ساكنان قلعه ،خود در لباس
بازرگانان به سوي دروازة قلعة كرمان رفت و سرانجام به دستور زربانو براي فروش
پارچه هاي خود به درون قلعه و دربار راه یافت .اردشير سپس با فریفتن كنيز زربانو و
آگاهی از پيشبينی منجّمان دربارة پایان كار كرم و قلعه به جایگاه كرم رفت و آن را با
خوراندن پاره گوشتی زهرآلود از بين برد و همراه با كنيز از قلعه خارج شد .از سوي
دیگر ،زربانو از جانب كنيز با پيشنهاد ازدواج با شاپور ،وليعهد اردشير در صورت فراهم
آوردن شرایط تسليم قلعه روبهرو گشت .با آشکار شدن این ماجرا زربانو از ترس پدر،
سمّی براي كشتن خود آماده كرد امّا بالش تصادفاً سم را به جاي دارو نوشيد و
درگذشت .زربانو نيز پس از مرگ بالش ،درهاي قلعه را به روي اردشير و سپاهيانش
گشود (همّت كرمانی.)20-38 :1378 ،
این روایت را میتوان تلفيقی از روایت شاهنامه و كارنامه دربارة اردشير و هفتواد،
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روایت منابع تاریخی دربارة بالش اشکانی و حتّی افسانة فتحالحضر دانست .یافتن كرم
در سيب توسّط دختر ،رشد خارقالعادة كرم ،در نظر گرفتن جایگاهی مخصاوص باراي
آن و قدرتبخشی كرم از وجوه اشتراك این روایت با آغاز روایت شاهنامه است كاه در
كارنامه اثري از آنها نيست .البتّه در روایت شاهنامه ،دختر هفتواد به غير از هویّت شغلی
(ریسندگی) ،هویّت مشخّص دیگري ندارد و از او صرفاً تحت عنوان دختر هفتاواد یااد
می شود؛ امّا در روایت تاریخ مفصّل كرمان ،دختر بالش ،كه زربانو ناام دارد ،فقاط یاك
تيپ نيست بلکه داراي نام اسات .همچناين در روایات شااهنامه نقاش دختار هفتاواد،
حاشيهاي و موقّتی است؛ بهگونهاي كه پس از توانگر شدن هفتواد و به ثمر نشستن قيام،
دیگر نشانی از دختر نيست؛ امّا در روایت تاریخ مفصّل كرماان ،نقاش زرباانو تاا پایاان
داستان برجسته است.
ورود اردشير به دژ و كشتن كرم در هر سه روایتِ تاریخ مفصّال كرماان ،كارناماه و
شاهنامه یکی است و حتّی در یك خوانش تاریخی ،نتيجة آن نيز تقریبااً یکساان اسات؛
یعنی ،تصرّف یکی از پایگاههاي مهمّ اشکانيان و استحکام پایههااي حکوماتِ در حاال
تأسيس ساسانی.

 5-1برجستهسازي گفتمان ساساني و طرد گفتمان اشکاني در منابع پهلوي
یکی از اهداف مهمّ تدوین كارنامه ،كه منبع فردوسی در بخش پادشاهی اردشير و داستان

هفتواد بوده ،اثرگذاري روایات آن بر مردم به منظور تثبيت گفتمان حقّانيّت ساسانيان
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 .5داستان هفتواد از دید روابط گفتمانهاي ساساني-اشکاني
داستان هفتواد در شاهنامه در بخش مشهور به تاریخی و مشخّصاً در ذیل پادشاهی
اشکانيان آمده است .این داستان ،كه به اواخر حکومت پارتيان مربوط است در ادامة
سلسله جنگهاي اردشير با اردوان و حاكمان والیات مختلف براي گسترش قلمرو و
تثبيت قدرت خویش قرار گرفته است .در واقع این داستان و داستانهاي قبل از آن ،كه
منشأ آنها به كارنامه و خداینامههاي دورة ساسانی میرسد ،بيش از اینکه در پی بيان
تاریخ اشکانيان باشند به قصد توصيف جانبدارانة اقدامات اردشير براي تصاحب
حکومت ،اسطورهپردازي و مشروعيّتسازي براي او و خاندانش و بیاهمّيّت جلوه
دادن اشکانيان تدوین شده است .بنابراین ضروري است كه ابتدا كوشش منابع وابسته به
گفتمان ساسانی در برجستهسازي این گفتمان و طرد گفتمان اشکانی ،بررسی شود.
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است .بنابراین رسالة یادشده بهگونهاي تدوین شده كه از آغاز در پی تأیيد فرّ آسمانی
ا ردشير و مشروعيّت بخشيدن به حکومت او و دودمانش است .ساختن نسب جعلی
براي ساسانيان با هدف انتساب آنها به هخامنشيان ،خوابهاي پيشگویانة بابك ،پيشگویی
اخترشناسان و پيوستن فر به اردشير ،مهمترین عناصر متن براي تثبيت این مشروعيّت
است كه تحت تأثير كارنامه به شاهنامه نيز راه یافته است .با توجّه به چالشهاي
اجتماعی و سياسی موجود در سدة آخر حکومت ساسانيان بویژه قيام بهرام چوبين ،كه
نسب خود را به اشکانيان می رساند و تصوّر حقّانيت و مشروعيّت اشکانيان را زنده
كرد ،كوشش تدوینكنندگان كارنامه ،خداینامه و دیگر متون پهلوي این عصر براي
حفظ هژمونی گفتمان ساسانی ،مشروعيّتبخشی به آن و بدگویی از اشکانيان ،كامالً
توجيه میشود.
همچنين با توجّه به نقش اردشير در رسمی شدن آیين زردشتی و ایجاد یکپارچگی
سياسی در كشور ،طبيعی است كه در تاریخنگاري عصر ساسانی ،كه حبّ و بغض
موبدان و طبقة اشراف در روایتسازي به نفع یا بر ضدّ پادشاهان مؤثّر بوده است ،از
اردشير چهرهاي موجّه و مقدّس نموده شود بویژه اینکه اردشير ،شاه-موبد (دوشنگيمن،
 )303/3 :1381و نمایندة اتّحاد دین و دولت به شمار میرفته است؛ بدین ترتيب ،متونی
بازتوليد میشود كه كامالً به منابع قدرت سياسی و ایدئولوژیك وابسته است و در آنها
اشکانيان به دالیل دینی و سياسی ،طرد میشوند.
درواقع ،تساهل اشکانيان نسبت به دین زردشتی (زنر )21 :1389 ،و ملوكالطوایفی و
یوناندوستی آنها (زریابخویی 25 :1385 ،و  )26مورد تنفّر مؤلّفان خداینامه ،كارنامه و
ساسانيان بوده است .از این رو گفتمان ساسانی-زردشتی ،سياست تحریف و تخریب و
حذف را در برابر گفتمان اشکانی و عناصر وابسته به آن در پيش گرفت .افزون بر این،
گفتمان ساسانی در آغاز براي تثبيت موقعّيت خود و هویّت یافتن به گفتمان رقيب و
غيریّتسازي نياز داشته است؛ بنابراین به گونهاي عمل میكند كه ذهنيّت سوژه را در
راستاي دو قطب «ما» و «دیگري» سامان دهد .در همين راستا« ،ما» (ساسانيان) برجسته،
و «دیگري» (اشکانيان) به حاشيه رانده میشود.
به روایت «یادگار جاماسپ» ،آفتِ «نياز» چهار بار روي مینمایاند كه دو بار آن به
ترتيب در دوران فرمانروایی افراسياب و اشکانيان است (ر.ك .زند وهومنیسن.)123 :1342 ،
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 5-1تقابل عناصر ساساني و اشکاني در داستان هفتواد

داستان هفتواد را از دید تاریخگرایی نوین و در خوانشی تاریخی میتوان روایت تقابل
اردشير با یکی از ملوكالطوایفها و پایگاههاي مهمّ حکومت اشکانی در نظر گرفت.
پيرنيا هفتواد را از پادشاهان دستنشاندة اشکانی در كرمان میداند كه همچون آذربانان
پارس و پادشاهان یزد و دیگر نواحی به اسم خود سکّه میزدند و مسکوكاتی نيز از آنها
به دست آمده است (پيرنيا2679/3 :1374 ،و .)2680بیتردید ،سکّه زدن هر حاكم نشانة
خودمختاري و قدرت اوست .خالقیمطلق نيز خاندان هفتانباد (=هفتواد) را از
خاندانهاي بزرگ و تيولداران پارتی در نواحی جنوبی ایران و مکران میداند و احتمال
می دهد یك نفر از هفت نفري كه به نوشتة طبري ،گشتاسب به مقامات بزرگ
برگماشت از این خاندان بوده باشد (خالقیمطلق288 :1369 ،و .)289روایت بلعمی (:1353
 )879/2دربارة قدمت ملك هفتواد نيز مؤیّد نظر خالقیمطلق و حاكی از بزرگی و اصالت
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در این روایت ،هدفمندانه حکومت اشکانيان با حکومت افراسياب برابر نهاده میشود.
نامة تنسر نيز ،كه در واقع منشور حکومتی دورة ساسانی به شمار میآید و به گفتمان
ساسانی-زردشتی ت علّق دارد به سبب تقابل شدید سياسی ،اجتماعی و ایدئولوژیك با
گفتمان اشکانی با استفاده از راهبردهاي زبانی به منفیسازي و طردِ حيات سياسی،
اجتماعی و دینی دورة اشکانی میپردازد (ر.ك .ابن اسفندیار 20 :1366 ،و .)25
حتّی با تأمّل در نامة تنسر میتوان بخشی از ماهيّت تاریخیِ داستان هفتواد را روشن
كرد؛ به روایت این نامه از جمله عقوباتی كه اردشير براي «جادو و راهزن و مبتدع» به
كار می بست ،انداختنِ آنها در دیگی از ارزیز جوشان و به دار كشيدن (درخت
چهارميخ) بود (همان .)26 ،در داستان هفتواد از هر دو این عقوبتها یعنی دیگ ارزیز
جوشان براي كرم و به دار كشيدن براي هفتواد استفاده شدهاست؛ بهعالوه ،ردّ بسيار
روشنی از سه برچسبِ راهزنی (عيّاري هفتواد و ساكنان كجاران) ،جادوگري (رازآميزي
كرم) و بدعت (حکومت ملوكالطوایفی اشکانی و مهرپرستیِ نازردشتی) در این داستان
دیده میشود .بر این اساس ،میتوان احتمال داد داستان هفتواد به گونهاي كه در
شاهنامه و كارنامه صورتبندي گردیده براي بازنمایی اسطورهاي-تاریخیِ تقابل اردشير با
سوژه ها و عناصر كانونیِ گفتمان رقيب بازتوليد شده كه از سوي گفتمان حاكم ،جادوان
و راهزنان و بدعتگران خوانده شده است.
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خاندان هفتواد است.
مقاومتهاي سرسختانة هفتواد بهعنوان یکی از حاكمان مقتدر اشکانی در برابر اردشير
و نيز عناد ساسانيان با عناصر اشکانی سبب شده است تا در كارنامه و متون تحت تأثير
آن چون شاهنامه ،چهرهاي اهریمنی از هفتواد نمایانده شود .در كارنامه همة تعبيراتی كه
براي هفتواد/كرم و مردم كجاران بهكار رفته ،تعبيرات ایدئولوژیكِ منفی است؛ تعبيراتی
چون دروغ ،پتياره ،دیو ،اهریمن و بتپرست ضمن اینکه بازتابندة استفادة منابع ساسانی
از ابزار ایدئولوژیك براي تأم ين اغراض سياسی و تخطئة اشکانيان است ،میتواند
بازتابی از اعتقاد این منابع به بددینی اشکانيان باشد.
در شاهنامه عالوه بر تعبيرات ایدئولوژیکی چون دیو ،اهریمن و دشمن جهانآفرین،
تعبيرات منفی دیگري چون بدگوي ،بدساز و بویژه بدنژاد براي هفتواد یا عناصر مرتبط
با او بهكار رفته است .البتّه در آغاز روایت فردوسی از داستان هفتواد ،تعبيراتِ عناصر
مرتبط با هفتواد ،مثبت است؛ امّا پس از تقابل هفتواد با اردشير ،تعبيرات منفی به روایت
شاهنامه راه می یابد .این مسأله عالوه بر اثرگذاري تبليغات منفی گفتمان ساسانی و متن
كارنامه بر شاهنامه ،میتواند نموداري از جانبداري شخصی فردوسی از اردشير به سبب
تالش او براي برچيدن نظام ملوكالطوایفی و استقرار حکومت مركزي نيرومند در ایران
باشد .نبود حکومت متمركز و نيرومند در ایرانِ عصر فردوسی و آرزوي شاعر براي
بازگشت وحدت سياسی و اقتدار سازمانیافتة روزگار ساسانی در جانبداري او از
اردشير در این داستان مؤثّر بوده است.
علیرغم روایت سازیهاي منفی دربارة هفتواد و عناصر مرتبط با او ،برخی نشانههاي
درونمتنی و برونمتنی حاكی از اهمّيّت شهر كجاران بهعنوان یکی از پایگاههاي مهمّ
سياسی-اقتصادي اشکانيان و انگيزههاي سياسی و اقتصادي اردشير براي سلطه بر آن
است .راهيابی عناصر اساطيري به داستان هفتواد و تفصيل این داستان در شاهنامه و
بویژه در كارنامه بيانگر اهمّيّت هفتواد ،مشکالت اردشير براي غلبه بر او و اهمّيّت این
پيروزي در تثبيت قدرت ساسانيان و چيرگی بر اشکانيان است؛ بویژه اینکه در شاهنامه
پس از داستان هفتواد ،اردشير تاج بر سر مینهد و او را شاهنشاه میخوانند و در
كارنامه نيز نبرد با هفتواد ،آخرین نبرد مفصّل اردشير است.
اگر چنانکه از روایت بلعمی (همان )879/2 ،و فردوسی ( )930 :1386برمیآید ،سرزمين
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كجاران را در محدودة جغرافيایی كرمان به شمار آوریم ،اهمّيّت نبرد اردشير با هفتواد و
تصرّف كجاران بيشتر به چشم میآید؛ زیرا كرمان نخستين ایالت خارج از فارس است
كه پس از جنگی شدید به تصرّف اردشير درآمد (ر.ك .زریابخویی .)33 :1385 ،بنابراین،
این فتح سرآغازي براي گسترش قلمرو اردشير به خارج از موطن خود (فارس) و
مقدّمهاي براي نفوذ و پيشروي حکومت ساسانی در دیگر بالد ایران به شمار میآید.
همچنين روایت شاهنامه (فردوسی )930 :1386 ،دربارة نفوذ لشکر هفتواد از دریاي
چين تا كرمان و روایات كارنامه ( )191-193 :1389دربارة آمدن سپاهيانی از سرزمين سند
و كرانه هاي دریا به یاري هفتواد و نيز محدودة نفوذ پسر او در عربستان از قدرت زیاد
هفتواد و گستردگی قلمرو خاندان وي حکایت دارد .بر پایة روایت اخير ،پس از آغاز
نبردِ اردشير با هفتواد ،یکی از پسران هفتواد كه در عربستان حضور داشت با سپاهی از
تازیان و عمانيان به یاري پدر میشتابد .بر این اساس ،تسلّط اردشير بر شهر كجاران در
كنار دریاي پارس و غلبة او بر سپاهيانی از سرزمينهاي عربی حاشية خليج فارس ،كه
تحت فرمان پسر هفتواد بودهاند ،میتواند بازتابی از نخستين گامهاي اردشير براي سلطة
سياسی-اقتصاد ي بر خليج فارس باشد .همين مسأله ،اهمّيّت سرزمين كجاران را براي
اردشير و ساسانيان بيشتر نشان می دهد .بنا بر اسناد تاریخی ،نفوذ سياسی و اقتصادي
ساسانيان در خليج فارس از آغاز معلوم است و اردشير نيز ظاهراً گامهایی براي سلطه
بر تجارت خليج فارس برداشتهبود (ر.ك .دریایی 85 :1382 ،و .)86
نکتة دیگري كه بر اهمّيّت اقتصادي سرزمين كجاران بهعنوان یکی از پایگاههاي مهمّ
اشکانی ،میافزاید و تصرّف آن را در نظر ساسانيان بااهمّيّت جلوه میدهد ،ارتباط این
سرزمين با پرورش كرم ابریشم و توليد ابریشم است .روایت فردوسی دربارة رواج
ریسندگی در شهر كجاران ،پيدایش و پرورش كرم و توانگر شدن و اقتدار یافتن هفتواد
و سرزمين كجاران به بركت وجود كرم ،میتواند معرّف رواج و رونق پرورش كرم
ابریشم و توليد آن در این سرزمين و درآمدهاي هنگفت حاصل از این منبع مهمّ
اقتصادي باشد .قراین مؤیّد این نظر ،ورود كرم ابریشم از چين به ایران در زمان
اشکانيان (گيرشمن ،)341 :1379 ،اهمّيّت فراوان تجارت و ترانزیت ابریشم در دورة
پارتيان (حاجیبابایی ،)249 :1380 ،قرار داشتن كرمان بر سر یکی از شاخههاي جادة
ابریشم و رواج توليد ابریشم در نواحی جنوبی ایران است .بر این اساس ،كوشش مردم

كجاران در نگهبانی از كرم می تواند بازتابی از تالش آنها براي پنهان داشتن راز پرورش
و توليد ابریشم در ایران باشد؛ بویژه اینکه بنا به روایات (ر.ك .واتسن )661 :1383 ،چينيان
نيز به عنوان یکی از نخستين توليدكنندگان ابریشم ،راز فراوردن آن را بدقّت پوشيده
میداشتند.
با پذیرشِ اینهمانیِ كرم هفتواد و كرم ابریشم ،انتساب كرم هفتواد به اهریمن در
روایت كارنامه و شاهنامه نيز توجيهپذیر میشود؛ زیرا در روایات زردشتی ،كرم ابریشم
هدیة اهریمن و بنابراین داراي اصلی اهریمنی است .بر اساس این روایات ،اهریمن
براي غلبه بر تهمورث ،زن او را با كرم ابریشم و دشتان میفریبد (داستان گرشاسب،
تهمورس و جمشيد ،گلشاه و متنهاي دیگر .)183-186 :1378 ،شاید از همين روست كه هنوز
هم خریدوفروش كرم ابریشم را مکروه میدانند (مزداپور .)79 :1378 ،نکتة قابل توجّه این
است كه در این روایت ،كرم ابریشم در ردیف یکی از اهریمنیترین پدیدهها در دین
زردشتی یعنی دشتان قرار گرفته است.
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 .6داستان هفتواد از دید هژموني نظام طبقاتي و مالي
از دید تاریخگرایی نوین میتوان خوانش سياسی-اقتصادي دیگري نيز از داستان هفتواد
مطرح كرد .بر این اساس ،داستان هفتواد ،داستانِ برآمدن قدرتی ناگهانی ،تودهاي و
بدون زمينههاي طبيعی و الزم است كه نهایتاً به شکست میانجامد .در این داستان،
ارتباط اردشير و هفتواد بر اقتدار مبتنی است؛ بر پایة متن كارنامه و شاهنامه ،اقتدار
هفتواد اقتداري نامشروع و وابسته به وجود كرمی حقير است؛ حال اینکه اقتدار اردشير
اقتداري مشروع و الهی است؛ چنانکه به روایت كارنامه ( ،)195 :1389هنگامی كه
سپاهيان هفتواد عرصه را بر اردشير تنگ كردند ،فرّ كيان از او محافظت میكرد .حتّی در
نبرد نهایی اردشير با هفتواد ،برگشتن باد به سوي لشکر هفتواد ،كه نشانهاي از تأیيد و
امداد الهی براي اردشير است ،موجب شکست و گرفتاري هفتواد میشود:
سوي لشکر كرم برگشت باد

گرفتار شد در ميان هفتواد
(فردوسی)936 :1386 ،

اگر صرفاً روایت شاهنامه از داستان هفتواد را مالك قرار دهيم و آن را از دید
طبقاتی قرائت كنيم در این داستان به كوششهایی براي از بين بردنِ هژمونی نظام
طبقاتی برمیخوریم .از این دیدگاه ،زندگی هفتواد در شهر تهيدست كجاران ،ریسيدن و
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همان كرم كز مغز آهرمن است

جهانآفریننده را دشمن است

همی كرم خوانی به چرم اندرون

یکی دیو جنگی است ریزنده خون
(فردوسی)933 :1386 ،

در مجموع در این خوانش ،اساس داستان هفتواد را عالوه بر هژمونی نظام طبقاتی،
می توان هژمونی نظام مالی دانست كه امير شهر نمایندة آن است و اردشير نيز هيچ
عصيانی را در برابر این نظام برنمیتابد .روایت شاهنامه دربارة علّت یورش اردشير به
كجاران تا حدّ زیادي این نظر را قوّت میبخشد؛ زیرا پس از عصيان هفتواد بر امير شهر
و باال گرفتن كار او ،اردشير صرفاً بدین سبب كه «نبود آن سخنها ورا دلپذیر» ،سپاهی
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توليد نخ در این شهر از جمله توسّط دختر هفتواد و نيز وجود نشانههاي عيّاري در این
داستان ،كه در مبحث بعدي بدان خواهيم پرداخت ،حاكی از انتساب هفتواد به
پایينترین طبقة اجتماعی یعنی عامة مردم و پيشهوران است .بنابراین ،عدول هفتواد از
طبقة خود و دستيابی به حکومت ،نقض آشکار شبهكاست اجتماعی دستگاه ساسانی-
زردشتی بهشمار میآمده است؛ از این رو ،اردشير ساسانی كه به عنوان احياكنندة
طبقهبندي اجتماعی ،نظم طبقاتیاي را كه  -بهزعم منابع ساسانی و نامة تنسر -در دورة
اشکانی از هم گسيخته بود ،بازمیگرداند (ر.ك .ابناسفندیار )20 :1366 ،در آغاز كار خود به
تقابل با هفتواد برمیخيزد.
آنچه در این خوانش سياسی-اقتصادي از داستان هفتواد اهمّيّت فراوان دارد،
ماجراي باج ستانی امير شهر از هفتواد ،تمرّد هفتواد از پرداخت باج و قيام او عليه امير
است .در شاهنامه پيش از این باجستانی ،همة صفات منتسب به شهر كجاران ،كرم و
دخترِ هفتواد مثبت است؛ امّا به محض طرح باجستانی امير شهر از هفتواد ،ابتدا صفت
منفیِ بدنژاد براي هفتواد بهكار میرود و سپس با پيروزي قيام و مقتدر شدن هفتواد و
ورود اردشير به داستان بتدریج این تعبيرات منفی غليظتر میشود و در یك شبيهسازيِ
موقعيّتی ،هفتواد با منفورترین دشمنان دورة اساطيري (ضحاك) ،حماسی (افراسياب) و
تاریخیِ ایران باستان (اسکندر) مقایسه میگردد .این شبيهسازي ،سازوكاري براي طرد و
حذف یا بدنام كردنِ «دیگري» است .در ادامه نيز این تعبيرات كامالً رنگ ایدئولوژیك
به خود میگيرد و اصطالحاتی چون مغز اهریمن ،دشمن جهانآفرین و دیو براي كرم
بهكار میرود:

به نبرد با هفتواد روانه میكند (همان )930 ،و پس از غلبه بر هفتواد نيز گنجينههاي دژ را
غارت مینماید (همان936 ،؛ كارنامة اردشير بابکان.)200 :1389 ،
هر یك از این خوانشها ،با یکی از تقابلهاي مهمّ داستان یعنی دینداري-بیدینی نيز
پيوند میخورد و بدین ترتيب ،دین موضعی بااهمّيّت براي قدرت ایدئولوژیك میشود.
در راستاي همين تقابلهاست كه در پایان داستان ،اردشير در كجاران آتشکده برپا
میكند.
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 .7داستان هفتواد از دید آیيني و روابط گفتمانهاي مهري-زردشتي
بررسی داستان هفتواد از دید آیينی و عناصر و عوامل درونمتنی و برونمتنی ،حاكی
است كه بنمایة این داستان را میتوان تقابل دو گفتمان زردشتی و مهرپرستی در نظر
گرفت.
آیين مهرپرستی یکی از گستردهترین آیينها در ایرانِ پيشازردشتی بودهاست .رواج
این آیين پيش از دینآوري زردشت ،موضوعی است كه در روزگار ما نخستين بار
نيبرگ آن را مطرح كرد .تقابل زردشت و دین زردشتیِ متقدّم با ميترا و آیين مهري و
مخالفت با مراسم دینی آن (بویژه قربانيهاي خونين گاو و استعمال هوم) نيز مسألهاي
است كه محقّقانی چون ورمازرن ( ،)18 :1386اومستد ( ،)145 :1380ویدنگرن (،)87 :1377
مولتون ( 61 :1384و )62و دوشنگيمن (241 :1385؛ همو 33 ،29 ،17 :1378 ،و  )46به آن
اشاره كردهاند.
البتّه با وجود مخالفت زردشت با مهر و نيامدن نام او در گاهان ،بسياري از عناصر
مهري در زردشتیگري متأخّر وارد میشود تا بدان جا كه مهریشت بهعنوان یکی از
مهمترین یشتهاي اوستا ،تحت تأثير اهمّيّت روزافزون مهر در تفکّر ایرانی بازتنظيم
میگردد و این امر خود« ،نموداري از كثرت انتشار دین مهري ميان مردمان است»
(ورمازرن .)18 :1386 ،حتّی پس از تثبيت دین زردشتی و جذب و استحالة عناصر مهري
در زردشتی متأخّر ،ميتراباوري سنّتی و نازردشتی همچنان به حيات خود ادامه داد.
بازماندن نشانههایی از مهرپرستی كهن در زمان ساسانيان ،مسألهاي است كه بيوار (ر.ك.
خطيبی 47 :1380 ،و  )51به آن اشاره دارد.
چون دو آیين مهري و زردشتی از بزرگترین ادیان ایران باستان بودهاند ،طبيعی است
كه بسياري از داستانهاي شاهنامه در روساخت یا ژرفساخت خود ،بازتابندة روابط این

خوانش داستان هفتواد از دید تاریخگرایي نوین و تحليل گفتمان

دو گفتمان باشد .تحليل داستان هفتواد از این دیدگاه ،تقابل دو گفتمان مهري (هفتواد)
و زردشتی (اردشير) را بهروشنی مینمایاند بویژه اینکه تقابل دین نو زردشتی ساسانی با
دین مهر و كوشش براي پوشاندن واقعيت این دین و نابود كردن یادگارهاي آن،
موضوعی است كه برخی محقّقان (مقدم 13 :1388 ،و  )14بر آن تأكيد كردهاند.
 7-1نشانههاي پيوند هفتواد با الگوي مهري
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همانگونه كه پيشتر اشاره شد ،داستان هفتواد در شاهنامه در ذیل پادشاهی اشکانيان
قرار گرفته و هفتواد از یك دید ،با خاندان اشکانی در پيوند است .برخی نشانهها نظير
قرار داشتن كلمة مهر/ميترا در بسياري از نامهاي دورة اشکانی (نيبرگ )405 :1359 ،بویژه
نام شاهان این سلسله ،استفاده از واژة مهریان بهعنوان یك اسم عام براي معابد در عصر
پارتها (ویدنگرن )271 :1377 ،و نقش معادي ميترا بهعنوان منجی در این دوره (همان313 ،؛
نيز دوشنگيمن ،)423 :1385 ،حاكی از پيوند عميق دورة اشکانی با ميتراست؛ حتّی به
روایتی در این دوره ،مهر به جاي هرمزد در مركز قدرت قرار گرفت و گسترش جهانی
آیين مهرپرستی نيز در همين دوره روي داد (بهار 172 :1376 ،و .)177
همچنين ،تکرار پارههایی از نقشمایة ميتراییِ جام خفاجه بر اشياي باستانیِ یافت
شده در جيرفت و وجود جانوران نوعاً ميترایی بر اشياي باستانی این منطقه (مزداپور،
 227 :1383و  ، )229-230امکان رواج آیين مهري را در جنوب ایران بویژه كرمان بسيار
قوّت میبخشد.
از دیگر قراین مهمّ مهري بودن هفتواد و خاندانش ،وجود نشانههاي عيّاري در این
داستان و ارتباط عيّاري با آیين مهرپرستی است .بهار ،آیين عيّاري-پهلوانی را از سویی
با آیين جوانمردان دوران اشکانی و از سوي دیگر با آیين مهر در پيوند میداند و قائل
به وجود پيوندي تاریخی و فکري ميان آیين مهر و جوانمردي است (بهار 172 :1376 ،و
 173و  .)180از جمله نشانههاي این پيوند ،شباهت بناهاي زورخانهاي با معابد مهري،
شباهت آداب و رسوم زورخانهها با آداب و رسوم مهري و همانندي شخصيّت پهلوان
با شخصيّت مهر است (همان .)163-168 ،همچنين بسياري دیگر از ابعاد اخالقی و
كرداري و مناسك عيّاران و جوانمردان نظير پایبندي به پيمان ،سوگند خوردن به مهر،
رازداري ،تالش براي ایجاد جامعهاي پر از داد ،اهمّيّت آیينی شراب ،كمر بستن و حتّی
نوع رزمافزارهاي آنها از بازماندههاي سنّت مهرآیينی و حاكی از ارتباط آیين عيّاري با

ميترا و جهانبينی ميترایی است (پورشریعتی97-103 :1393 ،؛ نيز مختاریان.)93-97 :1385 ،
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یکی از شواهد عيّاري در داستان هفتواد ،كه در آغاز روایت كارنامه از این داستان
آمده ،ظاهر شدن سپاه هفتواد در راه سواران اردشير و ربودن اموالی است كه اردشير از
شاه كردان به غنيمت گرفته بود (كارنامة اردشير بابکان .)191 :1389 ،این موضوع ،یادآور
راهزنی عيّاران براي مصادرة اموال اغنيا به سود فقراست بویژه اینکه فردوسی (:1386
 )928در آغاز روایت این داستان به بی چيز و تهيدست بودنِ مردم كجاران اشاره دارد.
پنهان شدن یاران هفتواد در شکافهاي كوه و شبيخون زدن بر سپاه اردشير از دیگر
شيوههاي عيّاري است كه روایت آن در شاهنامه (همان )930 ،و كارنامه ( )192 :1389به
یکدیگر نزدیك است.
تيراندازي شگفت سپاهيان هفتواد به سوي اردشير نيز از جمله روشهاي عيّاري براي
نمایش قدرت است .بر پایة روایت شاهنامه ،هنگامی كه اردشير در فاصلهاي دور از دژِ
هفتواد ،خوان گسترده بود ،تيري از دژ فرود آمد و در برّهاي كه بر خوان نهاده بودند،
نشست .بر این تير نوشته شده بود كه این را از بام دژ انداختهاند تا ثابت كنند كه
میتوانستهاند اردشير را بکشند و نکشتهاند .چنين نمایش قدرتی كه تا روزگار حسن
صبّاح در ایران شهرت داشتهاست ،به عيّاران بازمیگردد (مزداپور 233 :1383 ،و .)234
همچنين بهكار بردن لقبِ «عيّار» براي شاهوي پسر هفتواد در شاهنامه (فردوسی:1386 ،
 ، )936از دیگر قراین آشکار ارتباط این داستان با عيّاران است بویژه اینکه شاهوي از نام
عيّاران است كه در داستان سمك عيّار آمده (مزداپور )234 :1383 ،و اصل این داستان نيز
محتمالً مربوط به دورة اشکانی است (بهار.)172 :1376 ،
قيام هفتواد در پی باج خواهی امير شهر ،همراهی تودة مردم با این قيام ،مبارزة
مسلّحانه و ساختن دژ بر ستيغ كوه و مستقر شدن در آن ،نيز با قيام عيّاران منطبق است؛
چنانکه بهار تصریح می كند این پهلوانان ،كه اعضاي سازمانهاي جوانمردي بودند «به
طبقات ميانهحال و تهيدست شهري :كارگران ،پيشهوران و بازرگانان متّکی بودند و گاه
به صورت نيروي مسلّحی درمیآمدند كه در مسائل اجتماعی دخالت میكردند و منافع
طبقة خود یعنی عامة مردم توليدكنندة شهري را تأمين میكردند» (همان .)180 ،آغاز
روایت شاهنامه از داستان هفتواد مبنی بر تالش اقتصادي مردم تهيدست شهر كجاران و
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رواج ریسندگی و توليد نخ در آنجا نيز حاكی از حضور و نقش اساسی عامة مردم و
طبقة تهيدستِ توليدكننده در این شهر است .اتّفاقاً چنانکه از شاهنامه برمیآید ،قيام
هفتواد در این داستان ،كه سرشار از نشانههاي عيّاري است به تودة مردم و محتمالً در
جهت تأمين منافع آنان متّکی بوده است:
ز هر سو برانگيخت بانگ و نفير

برو انجمن گشت برنا و پير

هر آنجا كه بایست دینار داد

به

داد

یکی لشکري شد بر او انجمن

همه

به نزدیك او مردم انبوه شد

ز شهر كجاران سوي كوه شد

كنداوران

چيز

نامداران

بسيار

شمشيرزن...

(فردوسی 929 :1386 ،و)930

در این ابيات ،كنداوران و نامداران شمشيرزنی كه در شهر كوچك كجاران در كنار
تودة مردم (برنا و پير) به حمایت از هفتواد برخاستهاند ،تداعیكنندة پهلوانان و عيّاران
هستند.
 7-2قراین تقابل ایدئولوژیک در داستان نبرد اردشير و هفتواد
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یکی از نشانههاي مهمّ تقابل ایدئولوژیك در داستان هفتواد این است كه اردشير در فتح
دژ هفتواد ،بيش از همة قهرمانان شاهنامه به اسفندیار ،گسترندة دین زردشتی ،هنگام
نبرد با ارجاسب و فتح رویيندژ شباهت دارد .چون این نبرد اسفندیار ،كامالً دینی
است ،می توان با توجّه به شباهتهاي این داستان با ماجراي فتح دژِ هفتواد و نيز
رویکردها و تعصّبات دینی اردشير ،نبرد اردشير با هفتواد را نيز دینی دانست .سروكار
داشتن هر دو قهرمان با دژ ،قرار دادن گروهی از سپاهيانِ آمادة رزم در خارج از قلعه،
ورود به دژ در لباس بازرگانان ،مست كردن دشمنان ،عالمت دادن به سپاهيان بيرون از
قلعه با آتش و دود ،كشتن شاه سرزمين دشمن (ارجاسب و هفتواد/كرم) ،قتلعام
ساكنان دژ و ویران كردن آن و غارت گنجينههاي فراوانش از جمله شباهتهاي اسفندیار
و اردشير است.
همچنين اسفندیار هنگام رجزخوانی در نبرد با رستم ،ساكنان رویيندژ را بتپرست
میخواند و از نابود كردن بتان و برافروختن آتش زردشت در رویيندژ به دست خود،
سخن میگوید (ر.ك .همان)783 ،؛ به همينگونه در روایت كارنامه نيز از كرم به بت و از

73


ساكنان دژ هفتواد به بتپرستان تعبير میشود و در هر دو روایت كارنامه و شاهنامه،
اردشير پس از غلبه بر دژ در آنجا آتشکده برپا میكند .انتساب بتپرستی به ساكنان دژ
هفتواد همانند انتساب آن به ساكنان رویيندژ ،صرفنظر از استفادة گفتمان حاكم از
سازوكارهاي منفیسازي و طرد ،میتواند برایند جنبة مهمّی از آیين مهري یعنی
«تقدیس هياكل سيّارات هفتگانه» (شميسا )60 :1376 ،باشد.
بنابراین ،تدوینكنندگان زردشتی كارنامه ،كه همهگونه كوشش خود را براي انتساب
اردشير به هخامنشيان و كيانيان بهكار بردهاند در داستان هفتواد نيز كوشيدهاند تالشهاي
اردشير را در راه احياي دین زردشتی با مجاهدتهاي اسفندیار در راه ترویج این دین،
برابرسازي كنند؛ بویژه اینکه در شاهنامه از زبان خودِ اردشير به تأسّی او از روش نياي
خویش ،اسفندیار در فتح دژ اشاره میشود:
من اكنون بسازم یکی كيميا

چو

اسفندیار

آنك

بودم

نيا

(فردوسی)934 :1386 ،
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افزون بر این ،آنچه جنبههاي دینی این نبرد را برجستهتر میكند ،شبيهسازي اردشير
با منجيان موعود زردشتی است .از نظر كریستنسن نام دژ هفتواد یعنی گوچهر ،یادآور
مار اهریمنی موسوم به گوچهر در واپسين روز جهان است (كریستنسن 74 :1355 ،و .)89
نکتة مهمّ این است كه همچنانکه كرم هفتواد به دست اردشير با فلز مذاب از بين
می رود ،بنا به روایت بندهش ،مار گوچهر/گوزهر نيز همزمان با فرشگرد آخرین منجی
یعنی سوشيانس در فلزِ گداخته میسوزد (فرنبغدادگی .)148 :1390 ،بنابراین گویا راویان
زردشتیِ داستان هفتواد در پی شبيهسازي كرم هفتواد با مار اهریمنی گوچهر و نيز شبيه-
سازي اردشير با منجيان موعود زردشتی بودهاند؛ بویژه اینکه اردشير به دليل احياي دین
زردشتی در روایتی از تاریخ مفصّل كرمان (همّتكرمانی ،)33 :1378 ،جاي نخستين موعود
زردشتی یعنی اوشيدر را می گيرد و از زبان یك مغ ،منجیِ بزرگِ نخستين هزارة پس از
ظهور زردشت معرّفی میشود كه براي مبارزه با فقر و دروغ ،ترغيب مردم به پرستش
اهورامزدا و سروسامان دادن به زردشتيان ظهور میكند.
همچنين تعداد لشکریان اردشير در نبرد نهایی با كرم و هفتواد ،یعنی دوازدههزار نفر
(فردوسی )934 :1386 ،از عناصر مهمّ زردشتی در این داستان است .اهمّيّت آیينی این عدد
در سنّت زردشتی ،جلوة دینی بيشتري به این نبرد میدهد و حتّی نبرد فرجامين با اهریمن

خوانش داستان هفتواد از دید تاریخگرایي نوین و تحليل گفتمان

و موجودات اهریمنی را در پایان دورة دوازدههزار سالة گيتی ،تداعی میكند.
نشانههاي تقابل دینی اردشير با هفتواد در روایت كارنامه بيشتر از شاهنامه است؛
بهگونهاي كه در آغاز روایت این داستان در كارنامه ،انگيزة نبرد اردشير با هفتواد
صرف نظر از غارت دارایی اردشير توسّط سپاه هفتواد ،صراحتاً رواج بتپرستی در
كجاران عنوان شده است (كارنامة اردشير بابکان)191 :1389 ،؛ امّا یکی از بارزترین
نشانههاي تقابل آیينیِ بت/كرم با زردشتيگري و عناصر اصلی آن (اهورامزدا و
امشاسپندان) در بخش هفتم كارنامه مشهود است .در بند سوم این بخش ،ضمن انتساب
كرم به اهریمن و كافر خواندن یاران او ،آن را مایة گمراهی مردم از دین زردشتی
بهشمار آوردهاند (همان .)195 ،در بند یازدهم از این بخش نيز بُرزك و بُرزآذر ضمن
راهنمایی اردشير براي ورود به دژ و كشتن كرم از او میخواهند تا دو روحانی را نيز با
خود همراه كند (همان . )197 ،بنابراین حضور موبدان در این نبرد ،مؤیّد جنبههاي دینی
آن است .اصطالح دروغ/دروج هم كه در كارنامه ،سه بار براي كرم بهكار رفته (ر.ك.
همان )197 ،داراي مفهومی ایدئولوژیك است .این اصطالح ،كه زردشت نيز آن را براي
طرد مخالفان خود بهكار میبرده در سنّت زردشتی كلمهاي مترادف دیو است (آموزگار،
.)34 :1376

همان كرم كز مغز آهرمن است

جهانآفریننده را دشمن است

همی كرم خوانی به چرم اندرون

یکی دیو جنگی است ریزنده خون
(فردوسی)933 :1386 ،

انتساب كرم به اهریمن در روایت كارنامه و شاهنامه ،یادآور جایگاه اهریمن در آیين
ميترایی است؛ چنانکه اشاراتی مبنی بر وجود كتيبههایی خطاب به اهریمن در آیين
ميترایی (زنر ،)179 :1389 ،برگزاري آیين دینی خاص براي اهریمن در آیين ميترا (ویدن
گرن )317 :1377 ،و تقدیم قربانی به او (همان )305 ،و نيز پيوند گاوكشی اهریمن و ميترا
(دوشنگيمن 325 :1385 ،و  ،)326بيانگر جایگاه مهمّ اهریمن در این آیين است.
كاربرد واژة دیو براي كرم هفتواد نيز داراي مفهومی كامالً ایدئولوژیك است و یادآور
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در شاهنامه نيز در دو بيت ،مهمترین عناصر منفی ایدئولوژیك به كرم نسبت داده
میشود؛ زیرا فردوسی آن را به اهریمن منسوب میكند و دشمن جهانآفرین
(=اهورامزدا) و دیو جنگی خونریز میخواند:
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پيوند دیو و ميتراست .ارتباط دئوه (بهعنوان خدایان پيشازردشتی كه از مقام الوهيّت به
زیر كشيده شدند) و دیوپرستان با ميترا ،یکی از مسائل مورد پذیرش در نظر بسياري از
پژوهشگران چون زنر ( 169 ،142-148 :1389و  170و  ،)176-179دوشنگيمن (،)272 :1385
كریستنسن (56 :1368؛ همو 6 :1355 ،و  )7و مولتون ( )59 :1384است؛ بهعنوان نمونه،
كریستن سن بر آن است كه واژة دیو در آغاز به ایزدانِ فروغ در آیين ميترا اطالق
میشده است و دیوان ،ایزدان جامعة مهرپرستان بودهاند (كریستنسن.)6 :1355 ،
بنا كردن آتشکده در كجاران توسّط اردشير ،كه در پایان روایت كارنامه و شاهنامه از
این داستان آمده از دیگر نشانههاي تنش دینی در داستان و حاكی از چيرگی زردشتيان
بر پيروان آیين بومی این ناحيه است.
 7-3موازيسازي داستان هفتواد و داستان ضحاک
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یکی از نکات مهم در تحليل ایدئولوژیك داستان هفتواد ،شباهتهاي كرم/هفتواد با
ضحاك و پيوند آیينی داستان آنها با یکدیگر است بهگونهاي كه میتوان داستان هفتواد
را شکل تقریباً تاریخیشدة داستان ضحاك یا تکراري از آن دانست .در كارنامه و
شاهنامه نيز هفتواد عالوه بر افراسياب و اسکندر با ضحاك برابر نهاده میشود (ر.ك.
كارنامة اردشير بابکان196 :1389 ،؛ فردوسی .)933 :1386 ،برخی توصيفات فردوسی از كرم
هفتواد حتّی از حيث ساختار بيت و واژگان نيز یادآور توصيفات او از ضحاك است؛
مانند دو بيت زیر ،كه بيت نخست دربارة كرم هفتواد و بيت دوم دربارة ضحاك است:
همان كرم كز مغز آهرمن است

جهانآفریننده را دشمن است
(فردوسی)933 :1386 ،

بپویيد كاین مهتر آهرمن است

جهانآفرین را به دل دشمن است
(همان)25 ،

برخی نشانه هاي مهم چون پایبندي ضحاك به سوگند و پيمان حتّی با ابليس،
انتساب قربانی انسان به ضحاك ،پيوند او با اهریمن و مار ،كشتهشدن/قربانیِ گاو برمایه
به دست وي ،غسل در خون ،ارتباط ضحاك با آیينهاي رموز/جادو و شستشوهاي
آیينی و رازورزانة پدر او مرداس (قاسمی ،)88-92 :1395 ،حاكی از تعلّق ضحاك به الگوي
مهري است .ضحاك به سبب برهم زدن نظام طبقاتی (ر.ك .حصوري 67-69 ،62 :1388 ،و
 )76-80و در نتيجه تضاد با منافع طبقاتی و اقتصادي موبدان و اشراف به عنوان چهرهاي

خوانش داستان هفتواد از دید تاریخگرایي نوین و تحليل گفتمان

77

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،14شماره ،56تابستان 1396

اهریمنی در متون زردشتی و غيرزردشتی نمایانده میشود .نشانهشناسی داستان ضحاك،
ردّ روشنی از روایتسازي منفی موبدان و اشراف را عليه او و عناصر مهري نشان
می دهد و همين مسأله ،نقطة اشتراك دو داستان ضحاك و هفتواد است .شباهتهاي
فراوان این دو داستان نيز این نظر را قوّت میبخشد.
در داستان ضحاك با عنصر مار/اژ دها و در داستان هفتواد نيز با عنصر كرم سروكار
داریم .نکتة مهمّ این است كه واژة كرم در ميان بسياري از اقوام هندواروپایی به معناي
مار یا اژدها بهكار میرفته و این كاربرد در زبانهاي ایرانی نيز موجود است (اميدساالر،
 .)768 :1390همچنين این واژه در برخی گویشها هنوز به شکل اَژیك/اَجيك
( ،)ažik/ajikیژ ( )ižو اُژ/اُج (( )ož/ojحصوري21 :1388 ،؛ نيز نصرياشرفی 56/1 :1381 ،و
 )77بهكار میرود كه با «اژي» در كلمة اژيدهاك همریشه است.
تأكيد بر اهریمنی و پليد بودن مار/كرم در داستان ضحاك و هفتواد ،بيانگر تقابل
دیدگاه دو گفتمان زردشتی و مهري دربارة این جانور است؛ زیرا همراهی مار با ميترا و
حضور آن در بسياري از نقوش ميترایی ،حاكی از نقش مطلوب مار در این آیين است
(ر.ك .ورمازرن)84 :1386 ،؛ حال اینکه این جانور در آیين زردشتی جزء خرفستران و
موجودات اهریمنی و زیانکار بهشمار میآید.
حصوري با توجّه به برخی قراین ،مارهاي دوش ضحاك را نشانة فرشتة محافظ
میداند (حصوري .)64 :1388 ،كرم هفتواد را نيز میتوان داراي چنين خویشکارياي
دانست و آن را محافظ سرزمين كجاران بهشمار آورد؛ زیرا تصرّف دژ بدون كشتن آن،
امکانپذیر نيست؛ ضمن اینکه نقش كرم در بركت دادن به زندگی هفتواد و مردمش،
یادآور یکی از خویشکاریهاي عمدة ایزد مهر یعنی بركتبخشندگی است.
همان گونه كه ضحاك و مارهایش شخصيّتی واحد هستند ،تطبيق روایات شاهنامه،
كارنامه و دیگر منابع ،این امکان را به ما میدهد كه در داستان هفتواد نيز قائل به
اینهمانی هفتواد و كرم شویم .صرفنظر از ارتباط تنگاتنگ سرنوشت هفتواد با كرم از
آغاز تا پایان داستان ،مهمترین قرینة اینهمانی هفتواد و كرم این است كه دو ویژگی
مهمّ كرم یعنی پرستش و جنبة خداییاش در كارنامه و دو پاره شدن آن در شاهنامه در
تاریخ طبري به خودِ هفتواد نسبت داده شده است (طبري .)582/2 :1362 ،بلعمی نيز در
روایت خویش به دو پاره شدن هفتواد با ضربة شمشير اردشير اشاره میكند (بلعمی،
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 . )879/2 :1353همچنين برخالف شاهنامه در كارنامه فقط به ذكر سرانجامِ كار كرم و
كشتهشدن آن اكتفا و سرنوشت هفتواد به سکوت گذاشته شده است؛ چنانکه گویی
هفتواد و كرم ،یك تن تصوّر شدهاند.
همانندي غذاي ماران ضحاك و كرم هفتواد نيز شایان توجّه است؛ غذاي روزانة
ماران ضحاك ،مغز جوانان است و همين انتساب قربانیِ انسان به ضحاك ،یکی از
نشانه هاي قرار داشتن او در الگوي مهري است؛ زیرا قربانی انسان یا اداي حركات و
گفتارهاي نمایشی و تظاهر به كشتن (شورتهایم 58 :1387 ،و  ،)171یکی از عناصر آیين
مهري به شمار میآید .غذاي روزانة كرم هفتواد نيز به روایت كارنامه ( )199 :1389خون
گاوان و گوسفندان است كه این امر بيانگر هویّت اژدهاگونة كرم و یادآور قربانيهاي
خونين گاو توسّط مهرپرستان و حتّی قربانی گاو توسّط خودِ ميتراست؛ قربانیاي كه در
ماجراي كشتهشدن گاو برمایه به دست ضحاك نيز ردّي از آن دیده میشود .همچنين
در صورت قرائت داستان هفتواد و ضحاك از دید نظام طبقاتی در هر دو داستان با
نوعی واكنش نسبت به هژمونی نظام طبقاتی روبهرو هستيم.
از دیگر قراین نزدیکی این دو داستان ،شباهت فراوان بنمایههاي زندگی اردشير در
كارنامه و شاهنامه با بنمایههاي زندگی فریدون است .خوابهاي پيشگویانه مبنی بر ظهور
فریدون و اردشير ،ارتباط اجداد فریدون و پدر اردشير با زندگی شبانی و حتّی رسيدن
نسب اردشير به فریدون ،پرورش فریدون با شير گاو برمایه و شير دادن ماده بزي به
اردشير (ر.ك .نولدكه ،)27 :1379 ،تجسّم حيوانی فر به هنگام انتقال به این دو (به شکل
مرغی از جمشيد به فریدون و نيز به شکل غُرم به اردشير) و وجود كهنالگوي عبور
از آب در زند گی این دو پادشاه (فریدون هنگام رفتن به سوي كاخ ضحاك و اردشير
نيز هنگام گریز از اردوان) از جمله شباهتهاي اردشير و فریدون است .همچنين ،فریدون
در ورود به كاخ ضحاك ،طلسم او را با نام یزدان فرود میآورد و بر كاخ وي مسلّط
میشود و اردشير نيز به روایت كارنامه ،كرم هفتواد را كه در واقع طلسم دژ است با
ستایش یزدان نابود میكند و بر دژ دست مییابد.
مجموع شباهتها و قراینی كه برشمردیم ،حاكی از تنش آیينی در هر دو داستان
ضحاك و هفتواد است و همين تنش یکی از مهمترین علل كوشش تدوینكنندگان
زردشتی كارنامه در شبيهسازي اردشير با فریدون و كرم/هفتواد با ضحاك بوده است؛
همانگونه كه این كوشش را براي شبيهسازي اردشير و قهرمان دینیاي چون اسفندیار
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نيز بهكار برده اند .نکتة مهمّ دیگر این است كه پس از غلبة فریدون بر ضحاك و بر
تخت نشستن او ،فردوسی از انتساب جشن مهرگان به فریدون سخن میگوید:
پرستيدن مهرگان دین اوست

تنآسانی و خوردن آیين اوست
(فردوسی)33 :1386 ،

و پس از چيرگی اردشير بر هفتواد نيز از تازه شدن مهرگان و سده توسّط اردشير
سخن میراند:
بکرد اندران كشور آتشکده

بدو تازه شد مهرگان و سده
(همان)936 ،

به نظر می رسد در داستان اخير ،مهرگان كه یکی از بارزترین عناصر مهريِ جذب
شده در گفتمان زردشتی است از الگوي اصلی خود (الگوي مهري) جدا شده و در
الگوي زردشتی به طور كامل مصادره شدهاست.
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 .8نتيجه
رویکرد چنددیدگاهی باه داساتان هفتاواد ،زميناة واكااوي وجاوه متعادّد آن را فاراهم
می آورد .بررسی این داستان از دید تاریخگرایی ناوین ،دو خاوانش سياسای-اقتصاادي
متفاوت را از این داستان به دست میدهد :در خوانش نخسات ،داساتان هفتاواد بياانگر
تنش سياسی ميان دو گفتمان ساسانی و اشکانی و تقابال اردشاير باا یکای از مهمتارین
پایگاههاي سياسی و اقتصادي حکومت اشکانی است .بر این اساس ،حملة اردشاير باه
این تيول مهمّ پارتی مای تواناد بازتاابی از نخساتين گامهااي او باراي سالطة سياسای-
اقتصادي بر خليج فارس و تسلّط بر یکی از مهمتارین مناابع اقتصاادي آن عصار یعنای
ابریشم باشد .در خوانش دوم ،داستان هفتواد ماجراي برآمدن قدرتی ناگهانی و تاودهاي
است كه سرانجام به شکست منجر می شود .بار ایان پایاه ،ایان داساتان تقابال قادرت
مشروع و الهی اردشير با قدرت نامشاروع و حقيراناة هفتاواد اسات .در ایان خاوانش،
داستان با هژمونی نظام طبقاتی و مالی پيوند میخورد؛ زیرا تمرّد هفتواد از پرداخت بااج
و عصيان عليه امير شهر ،موجب تقابل اردشير با او میشود .این دو خاوانش عاالوه بار
ساختار قدرت با ایدئولوژي نيز پيوندي ناگسستنی دارند؛ زیرا با یکی از تقابلهااي مهامّ
داستان یعنی دینداري-بیدینی گره میخورد.
همچنين بررسی داستان هفتواد از دید آیينی و مطالعة نشانههاي درونمتنی و برونمتنی،

بيانگر این است كه بنمایة این داستان را میتوان تقابل دو گفتمان زردشتی و مهرپرستی
بهشمار آورد .این تقابل نهایتاً به برپایی آتشکده میانجامد كه بيانگر تسلّط دین زردشتی
است؛ ضمن اینکه بنا به برخی نشانهها ،داستان هفتواد در این خوانش با داستان ضحاك
و نيز داستان فتح رویيندژ به دست اسفندیار ،پيوند میخورد و بدین ترتيب اردشير در
شبيهسازي موقعيّتی و شخصيّتی با دو تن از قهرمانان محبوبِ موبدان یعنی فریدون و
اسفندیار برابر نهاده میشود .بنابراین موازيسازي داستان هفتواد با اسطورة ضحاك و
روایات حماسیِ مربوط به اسفندیار ،یکی از عوامل اساسیِ اسطورهاي و حماسی شدن
این داستان است.
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