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مقدمه
یکی از ضعفهای محسوس مطالعات ایرانی در خصوص ادب حماسی ،توجه
صرف به شاهنامه و غفلت از منظومههای پهلوانی و طومارهای نقالی است ،در
حالیکه این آثار بخشی جداییناپذیر از حماسة ملی ایران هستند که در برخی از
موارد میتوان بر مبنای آنها ،بسیاری از ابهامات و تکههای گمشده یا کمرنگ

حماسة ملی را بازسازی کرد و پرده از برخی از فروبستگیها و ابهامات شاهنامه
و اساطیر پیش از اسالم را گشود؛ امری مهم که در این جستار نیز به یکی از
وجوه آن پرداخته خواهد شد.
جمشید از شخصیتهای برجستة اسطورهای است که در متون کهن ویژگیها و
خویشکاریهای متعددی به او نسبت داده شده است ،اما روایتی با محوریت
طلسم ،طلسمی که جمشید آن را بنیان مینهد و دیوها و مخلوقات اهریمنی بر آن
احاطه مییابند و یکی از پهلوانان سیستان آن را میگشاید ،در روایتهای
اسطورهای پیرامون این شخصیت نمودی ندارد و بیسابقه به نظر میرسد .تکرار

این بنمایه در چندین منظومة حماسی نظیر سامنامه ،جهانگیرنامه ،فرامرزنامه،
شهریارنامه و گرشاسبنامه و همچنین چندین طومار نقالی قابل تأمل است و
نشان میدهد این مضمون میبایست خاستگاهی کهن و اسطورهای داشته باشد که
در گذر زمان ،با دگرگونیها و جایگشتهایی از گسترة اساطیر به منظومههای
پهلوانی و طومارهای نقالی راه یافته است .این پژوهش با واکاوی بیست روایت
پیرامون طلسمگشایی در منظومههای حماسی و طومارهای نقالی به بررسی
ساختار مشابه و عناصر تکرار شونده این روایات و نیز تحلیل جایگشتها و
منطق حاکم بر وجوه اختالف این روایات میپردازد و ارتباط این روایات با
بنمایة اسطورهای حاکم بر آنها یعنی انتقال فرّ جمشید به گرشاسب را آشکار
میسازد.

س  35ـ ش  75ـ بهار  38ـــــــــــ طلسم جمشید «نقد و بررسی بنمایهای اسطورهای55 /...

پرسش پژوهش
از جمله پرسشهای پژوهش در این جستار میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 زیر ساخت اسطورهای حاکم بر روایتهای دربردارندة بنمایة طلسم جمشیدچیست؟
 خویشکاریهای پهلوانان سیستانی در گشایش طلسم جمشید چه ارتباطی بابنمایة انتقال فرّ جمشید به گرشاسب دارد؟
 چه عناصری از روایتهای دربردارندة بنمایة طلسم جمشید با روایتاسطورهای انتقال فرّ از جمشید به گرشاسب در ارتباط است؟
 ناهماهنگیهای برخی از روایات یاد شده با زیرساخت اسطورهای انتقال فرّجمشید به گرشاسب چگونه قابل توجیه است؟

ضرورت و اهمیت پژوهش
با توجه به اختصاص بیست روایت با بنمایة طلسم جمشید در پنج منظومة
حماسی و شش طومار نقالی و نیز آنکه تاکنون در هیچ پژوهشی این روایات به
شکل منسجم مورد بررسی قرار نگرفتهاند ،نگارش این پژوهش از نظر معرفی،
تحلیل و بررسی این روایات و نیز بازنمود زیرساخت اسطورهای حاکم بر آنها
ضروری مینماید؛ همچنین دریافت زیرساخت اسطورهای حاکم بر این روایات،
امتداد روایت اسطورهای دگردیسییافتة انتقال فرّ جمشید را در بستر منظومههای
حماسی و طومارهای نقالی نشان میدهد.

روش پژوهش
در این جستار از روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و کتابخانهای استفاده شده
است؛ به این ترتیب که ابتدا روایتهای دربردارندة بنمایة طلسم جمشید از
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منظومههای پهلوانی و طومارهای نقالی استخراج شد ،سپس این روایات از منظر
عناصر مشترک و همچنین منطق حاکم بر جایگشتها و عناصر متفاوتشان مورد
تحلیل و طبقهبندی قرار گرفت و سرانجام با تکیه بر این مقدمات ارتباط این
روایات با زیرساخت اسطورهای آنها ،یعنی روایت اسطورهای انتقال فرّ جمشید
به گرشاسب تبیین گردید.

پیشینة پژوهش
دربارة سامنامه تاکنون آثاری ارزشمند منتشر شده است :واردی و نظری در مقالة
«بررسی ساختار اسطورهای در روایت سامنامه» برخی از الگوهای اسطورهای
سامنامه را بازنمودهاند )55 -302 :3183( .حیدری و زندمقدم در مقالة «گرود نماد
انتقال و تبدیل اساطیر هند» ،به بررسی و تحلیل دو روایت از سامنامه که دارای
ژرفساختی متأثر از اسطورههای هندی هستند ،پرداختهاند)81-32 :3133( .

بشیری و محمدی در مقالة «ریشهیابی نبرد سام با عوجبن عنق بر اساس دیدگاه
انطباق در حماسهها» احتمال میدهند که نبرد سام با عوج در سامنامه نمودی از
روایت اسطورهای مبارزة سام با گندرو است )317-375 :3131( .مصطفی ندیم در
مقالة «سام در سامنامه خواجو و پیشینة اساطیری آن» ،به گردآوری

خویشکاریهای گرشاسب و سام در اوستا ،متون پهلوی ،شاهنامه و سامنامه
پرداخته است )302-323 :3157( .کورش منوچهری و علیاصغر باباصفری در مقالة
«بررسی موضوعات غنایی در منظومة حماسی ـ عاشقانه سامنامه » ،به بررسی
درونمایهای غنایی این منظومه پرداختهاند )3-51 :3131( .و وحید رویانی در
مقالة «بررسی تأثیر شاهنامه بر سامنامه » ،تأثیر شاهنامه را بر سامنامه برکاویده
است )315-365 :3130( .مریم نعمت طاووسی نیز در مقالة «در جستوجوی
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پارههای از یاد رفته گرشاسب» با مورد توجه قرار دادن روایتهایی پیرامون سام
در سامنامه و طومارهای نقالی و مقایسة آن با روایاتی پیرامون گرشاسب به
تحلیل وجوه مختلف ارتباط گرشاسب با پری میپردازد)253-235 :3135( .

نقد و بررسی
چنانکه اشاره شد این پژوهش با واکاوی بیست روایت پیرامون طلسمگشایی در
منظومههای حماسی و طومارهای نقالی به بررسی ساختار مشابه و عناصر تکرار
شونده این روایات و نیز تحلیل جایگشتها و منطق حاکم بر وجوه اختالف این
روایات میپردازد و ارتباط این روایات با بنمایة اسطورهای حاکم بر آنها؛ یعنی
انتقال فرّ جمشید به گرشاسب را آشکار میسازد .با توجه به تعدد روایات مورد
بحث در این زمینه و عدم امکان بازگویی تمام این موارد در این جستار ،دو
روایت از منظومة سامنامه که نسبت به دیگر روایات مورد بحث ،روایتی کاملتر
و جامعتر در ارتباط با بنمایة اسطورهای حاکم بر آن دارد ،مورد شرح و تحلیل
قرار میگیرد .سپس بر مبنای آن به بررسی دیگر روایتها پرداخته خواهد شد.

روایت نخست سامنامه
سام در پیمودن راه چین در جستوجوی پریدخت با دژی روبهرو میشود که
طلسم جمشید است و ژندجادو در آن سکونت یافته است .سام ژندجادو را از
بین میبرد و سپس روی ،سوی دژ مینهد .در ورود به دژ با شیری روبهرو
میشود و او را فرومیکوبد .سپس به دژ وارد میشود؛ در آنجا پرینوش،
دخترعموی پریدخت ،را دیدار میکند که پیش از این در دژ به اسارت ژندجادو

 / 80فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــ منوچهر جوکارـ محمود رضایی دشت ارژنه...

درآمده بود .سپس سام گنج جمشید را به همراه لوح نوشتهای از او در دژ میبیند.
سام لوح را که دربردارندة سخنان جمشید خطاب به اوست ،میخواند و سپس
گنج را برمیدارد و به همراه پرینوش راهی چین میشود( .سامنامه )50 -80 :3132

روایت دوم سامنامه
در روایت دوم سام در راه بازستاندن پریدخت از دیوی به نام ابرها که
پریدخت را ربوده است ،ناگزیر به مبارزه با شدادیان میشود .وی در نبرد با
یکی از شدادیان به نام لجالج که سالحهای خاصی داشت ،درمانده میگردد.
رجمان یکی از جنیان حامی سام تنها راه چیرگی سام بر لجالج را بهرهمندی از
شمشیر جمشید که در طلسم جمشید است ،ذکر میکند .رجمان همچنین
دخترش ،شمسه ،را به عنوان راهنما در عزیمت سام به سوی طلسم جمشید با او
همراه میسازد .اولین خویشکاری سام در گشایش طلسم جمشید دو نیم ساختن
پیرمرد جادو در ورودی دژ است که پس از کشته شدن او فضایی از دود و آتش
ایجاد میگردد و از دل آن مرغی سپید پدیدار میشود و به افق میگریزد .پس از
آن سام دژی از آهن در مقابل خود میبیند که خندقی پر از گنداب اطراف آن را
فرا گرفته است .شب فرامیرسد و سام بیرون از حصار به خواب فرومیرود .در
خواب جمشید را میبیند که با او سخن میگوید .صبحهنگام که سام برمیخیزد،
خبری از خندق نیست؛ بنابراین ،سام و شمسه به راحتی به حصار نزدیک
میشوند .سپس سام در بلندای حصار مرغی از زر و سیم بر میلهای میبیند و به
راهنمایی شمسه برای ورد به دژ مرغ را با تیر میافکند .در دژ سام با مار اژدهایی
روبهرو میشود و آن را با تیری که پریای به او میدهد میکشد؛ ناگهان سام در
برابر خود قصری زرّین میبیند که در آن جسد طهمورث به همراه لوحی از او
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قرار دارد .در متن لوح ضمن بیان سخنانی خطاب به سام ،شمشیری به سام تقدیم
شده است .سام شمشیر را برمیدارد ،اما در خروج از قصر در مقابل خود
پیکرهای میبیند که بر کرهنایی میدمد و به صدای نایش باد و طوفانی برپا
میشود .سام به توصیة شمسه پیکره را از زمین بلند میکند ،آنگاه در زیر آن
راهی میبیند که امتداد آن به دفینهای از خمهای پر از زر و گوهر منتهی میشود.
سام از آن گوهرها بر بازوی خود میبندد و از آنجا به سوی شدادیان میشتابد و
پس از چیرگی بر آنان به کمک شمشیر جمشید ،برای نجات پریدخت به سوی
کوه فنا ،جایگاه ابرها ،رهسپار میگردد( .سامنامه )250-773 :3132

نکتة کلیدی در کشف زیرساخت اسطورهای این دو روایت ،توجه به طرح
کلی آنهاست؛ چرا که در هر دو روایت ،طلسم جمشید محوری بنیادین است.
در روایات اسطورهای ،شکلی از ارتباط میان جمشید با پهلوانان سیستان را
میتوان در ماجرای گسستن فرّ از جمشید و تعلق یافتن آن به گرشاسب مشاهده
کرد .در واقع ،گشایش طلسم به وسیلة سام ،انعکاسی دیگرگونه از انتقال فره از
جمشید به گرشاسپ تواند بود؛ فرّی که بنا بر گزارش زامیادیشت در پی ارتکاب
گناهی ،در سه نوبت و هر بار به کالبد مرغی از جمشید دور شد .نخستین بار فرّ
گسسته از جمشید نصیب ایزد مهر گردید؛ دومین بار فریدون از این فره بهرهمند
شد و سومین بار گرشاسب این فره را برگرفت( .اوستا  ،3183ج)530 -533 :3

در توضیح این مطلب که چرا سام و گرشاسب معادل یکدیگر دانسته میشوند
باید گفت که تثلیث حماسی گرشاسب ،نریمان و سام که در شاهنامه و منابع
دورة اسالمی به صورت سه شخصیت مستقل از آنها یاد شده است ،در واقع ،از
اصل اساطیری واحدی نشأت گرفته است؛ بدین معنی که پهلوانی یگانه که در
اوستا نام او گرشاسب  KƏrƏsāspaو لقب دائمیاش  naire-manahبه معنای
نرمنش و دلیر بوده است و نام خاندان او سام  Sāmaذکر شده است ،در جریان
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تکوین و تطور تدریجی سنتهای حماسی ایران ،کسر و پراکندگی هویت یافته و
به صورت سه پهلوان جداگانه و مستقل؛ یعنی گرشاسب ،نریمان و سام پدیدار
گشته است( .صفا 775-778 :3183؛ سرکاراتی  )276-275 :3131در این چرخة تحول،
بیشترین اعمال پهلوانی گرشاسب را به سام نریمان که نبیرة گرشاسب تلقی شده
است ،نسبت دادهاند( .همان )275 :بنابراین ،سام و گرشاسپ در واقع ،یک
شخصیت اسطورهای هستند که در گذر زمان ،هیئتی دوگانه یافتهاند.

طلسم جمشید و پیوند آن با انتقال فره به گرشاسپ
چنانکه اشاره شد بنا بر باور نگارندگان این مقاله ،طلسم جمشید و گشودن آن
به وسیلة سام ،بازنمود دیگرگون انتقال فرّ جمشید به گرشاسپ تواند بود که در
برخی از منظومههای پهلوانی تبلور یافته است و اگرچه در گذر زمان ،این روایت
اسطورهای دستخوش دگردیسیهایی شده ،اما باز در فحوای روایات مورد بحث
در این جستار ،رگههایی از اصل روایت انتقال فره را میتوان نظارهگر بود که در
ذیل فهرستوار به آنها اشاره میشود.

گشایش طلسم جمشید به دست سام
یکی از ویژگیهای این طلسم که آن را به روایت اسطورهای انتقال فره جم پیوند
میدهد ،تأکید روایت سامنامه بر گشایش طلسم جم به دست سام است؛ چنانکه
چندین بار در طول روایت از قول اشخاص مختلف چنین بیان میشود که مقرر
است گشایندة این طلسم سام باشد و جز او کسی دیگر امکان دسترسی به طلسم
را ندارد( .سامنامه  )273 ،133 :3132از سوی دیگر ،لوحهایی که خطاب به سام در
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هریک از دژها قرار دارد ،روشن میکند که از ابتدا جمشید ،گنج و شمشیرش را
برای سام در دژ قرار داده است و از این رو ،گنجینه و شمشیر ،میتواند نمودی
از انتقال فره پهلوانی جمشید به گرشاسپ باشد.
اما در روند روایت دوم طلسم جمشید در سامنامه تداخلی دیده میشود که
نیاز به توضیح دارد .در سراسر دو روایت مورد بحث سامنامه ،بنیان نهادن طلسم
و نهادن گنج در آن ،به جمشید نسبت داده شده است .حتی وقتی سام به دلیل
وجود خندقی که گرداگرد دژ طلسم را فراگرفته است و امکان ورود به دژ را پیدا
نمیکند ،شبهنگام جمشید را در خواب میبیند که با او سخن میگوید،
یادگارهایش را در این جهان برمیشمرد و نیز از شمشیرش سخن میگوید که
نسل به نسل به سام و فرزندانش به میراث خواهد رسید ،اما پس از ورود سام به
دژ ناگهان چرخشی در روند روایت دوم رخ میدهد و پیکره و لوحی که در کنار
آن قرار دارد متعلق به طهمورث است .همچنین نوشتة لوح خطاب طهمورث به
سام است که شمشیرش را برای او به یادگار نهاده است .به نظر میرسد با توجه
به خوابی که سام میبیند و اینکه در تمام این دو روایت سخن از گنج و شمشیر
جمشید است و به شمشیر طهمورث هیچ اشارهای نشده است ،میبایست لوح،
شمشیر و پیکره متعلق به جمشید باشد نه طهمورث ،اما آنچه سبب تداخل این
دو شخصیت در روایت مذکور شده است ،احتماالً ریشه در پیشزمینة اسطورهای
این دو شخصیت دارد .بنا بر روایات اوستایی و پهلوی ،جمشید نه تنها در اصل،
نخستین شاه قوم ایرانی بلکه نخستین بشر هم به شمار میرفته است( .صفا :3183

 )552بعدها دو نمونة دیگر نخستین انسان و نخستین شهریار؛ یعنی هوشنگ و
طهمورث از دیگر سنتهای محلی ایران بر روایتهای حماسی افزوده شده است
و سرانجا م کیومرث که در اصل غول نخستین یا نمونة اولیة انسان بود ،نخستین
بشر محسوب شد و آنگاه این هر سه شخصیت پیش از جمشید قرار گرفتند.
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(کریستینسن  )112 :3183لذا با توجه به مطالب گفته شده ،جانشینی بیمقدمة
طهمورث به جای جمشید در روند روایت دوم طلسم جمشید در سامنامه ،قابل
توجیه است و امر شگرفی نیست.

دستیابی سام به گنج و یا سالح جمشید
یکی از دستاوردهای سام در دژهایی که فتح میکند ،به دست آوردن هدیههایی
است که جمشید در هریک از این دژها برای سام قرار داده است و در لوحی
خطاب به او این هدیهها را تقدیم داشته است .هریک از این هدیهها به نوعی با
بنمایة انتقال فره جمشید به سام در ارتباط هستند .در دژ اول هدیة جمشید به
سام گنجی است که در آن دژ قرار گرفته و بر لوحی از زبان جمشید این گنج به
سام تقدیم شده است( .سامنامه )53 :3132

برای روشنتر شدن ارتباط این هدیة جمشید برای سام با موضوع انتقال فره
باید یادآور شد که فره گاه به معنای سعادت ،شکوه و درخشش است .در ادبیات
اوستایی و پهلوی فر با برکت ،اقبال و خواسته در پیوند است و در واقع ،رسیدن
به برکت ،اقبال و خواسته وابسته به داشتن فره است( .بهار  )375 :3183بنابراین،
میتوان چنین استنباط کرد که فره به نوعی مفهوم ثروت را نیز در خود نهفته دارد
و از این رو بهرهمندی سام از میراث گنج و ثروت جمشید را میتوان نمودی از
بهرهمندی گرشاسب از فره جمشید دانست.
اما آنچه جمشید برای سام در دژ دوم قرار داده ،شمشیری است که سام پس
از آنکه در نبرد با شدادیان به تنگنا برمیخورد ،به جستوجوی آن به سوی دژ
میآید؛ چرا که شنیده است تنها راه چیرگی او بر شدادیان استفاده از این سالح
است .در ادامة جنگهای سام نیز این شمشیر نقش بهسزایی دارد و پیروزی سام
در بسیاری از نبردها در گرو بهرهبردن از همین شمشیر است.
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تعلق یافتن شمشیر جمشید به سام نیز با مضمون انتقال فره جمشید به
گرشاسب پیوند معناداری دارد .در تشریح این مطلب باید گفت پادشاهی جمشید
نمونهای از ساختار ابتدایی حکومت در قبایل هندواروپایی است که در آن رئیس
قبیله ،خود پیشوای مذهبی و پهلوان نیز بوده است و در واقع ،پادشاهی او به
معنای ریاست بر حکومت ،دین و پهلوانان است .بنابراین ،سه بار گسستن فرّ از
جمشید که به معنای سه جلوه از فره است ،با سه کارکرد شاه ارتباط مییابد .در
این انتقال فره خدایی موبدی به مهر میرسد ،فره شاهی نصیب فریدون میشود و
فره پهلوانی و جنگاوری به گرشاسب تعلق مییابد( .بهار  )226-225 :3183از این
رو ،در روایت سامنامه شمشیری که جمشید برای سام در دژ قرار داده است و
سام به آن دست مییابد ،میتواند نمادی از فره پهلوانی جمشید باشد که به سام
میرسد؛ چرا که شمشیر را با پهلوانی ،پیوندی ناگسستنی است.

گریختن فره به شکل مرغ
در اوستا فره از جمشید به شکل مرغی از او میگسلد ،3183( .ج )530-533 :3و
جالب است که شکلی از تصویر مرغ به عنوان نماد فره گریخته از جمشید در
روایتهای طلسم سامنامه نیز دیده میشود؛ در روایت دوم تصویر مرغ سترگ
شگفتی که از دود و آتشِ برخاسته از پیکر دو نیم شدة پیرمرد جادو برمیخیزد،
(سامنامه  )530-532 :3132در تأویلی اسطورهای میتواند تداعیکننده فرهی باشد که
به کالبد مرغی از جمشید گسسته شد .بهویژه که این کنش چنانکه بیان شده
است ،یکی از کلیدهای ورود به دژ و گشودن طلسم است .به موازات همین
رویکرد ،در ادامة این روایت ،سام برای ورود به دژ با مرغ شگفت دیگری
روبهرو میشود که کارکرد آن نیز در سایة تعبیر مطرح شده قابل توجیه است .این
مرغ ساخته شده از زر و سیم که بر باالی میلة در ورودی دژ قرار دارد ،با
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چرخش خورشید میگردد و به سام خوشآمد میگوید و چنانکه شمسه سام را
راهنمایی میکند ،به تیرافکندن مرغ ،کلید ورود به دژ است .بنابراین ،سام مرغ را
به تیر میافکند و د ِر دژ گشوده میشود( .سامنامه  )538 :3132این مرغ خوشآمدگو
نیز میتواند نمودی از فره گسسته از جمشید باشد که شکار شدنش به وسیلة سام
در واقع ،به معنای دست یافتن سام به آن است ،بهویژه که پس از شکار مرغ،
دروازة دژِ آکنده از گنج جمشید به روی سام گشوده میشود.
همچنین در خوانشی دیگر از این تصویر میتوان ارتباط این مرغ با خورشید
را مورد توجه قرار داد و تعبیر دیگری در همین راستا ارائه نمود که گفتار مورد
بحث را تکامل میبخشد .یکی از صفات معروف جم در اوستا شید به معنی
روشن و درخشان است( .صفا  )550 :3183همچنین جمشید را دارای نگاهی چون
خورشید دانستهاند( .کریستینسن  )238 :3183بنابراین ،در این تصویر خورشید
میتواند نمادی از جمشید باشد .مرغ نیز چنانکه گفته شد نمادی از فرّ اوست .از
این رو ،چرخش مرغ به سوی خورشید نیز میتواند بازنمودی از پیوند جمشید
با فره باشد که با شکار مرغ به دست سام ،این پیوند ،گسسته میگردد و سام
(گرشاسپ) وامدار فره او میشود .لذا کارکرد این دو مرغ به عنوان کلید گشایش
در دژ به روی سام به خوبی میتواند بازنمودی از گسستن فره از جمشید و
پیوستن آن به گرشاسب در هیئت مرغ باشد.

طلسم جمشید و هزارة هوشیدران
نکتة دیگر دربارة طلسم جمشید در سامنامه ابیاتی است که در آن ،سخن از
طلسمی مطرح میگردد که مقرر است در آینده و به وسیلة فردی از خاندان سام
گشوده شود:
دو بستم طلسمات در یک زمین

تو بردار بخش خود ایدر همین

دگر

کمر بسته آید بدین بوم و بر

ز

تخمت

بیاید

دلیری
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گشاید

طلسمات

دیگر

به

زور

نتابد به او هیچ ز اندیشه هور
(سامنامه )535 :3132

همچنین در قسمت دیگری از سامنامه سخن از آن است که چارهجویی سام
در گشایش طلسم جمشید در آینده از دست خواهد رفت و نهصد و سی و پنج
سال پس از مرگ سام ،طلسم گشوده شده به دست او در دست مردی گنججوی
خواهد افتاد( .همان)272 :

این دو بخش سامنامه به نوعی مکمل یکدیگرند و با قرار دادن آنها در کنار
یکدیگر میتوان نکات قابل توجهی را در این زمینه دریافت .در هر دو مورد
سخن از طلسمی ناگشوده است؛ در روایت نخست به نقل از جمشید چنین بیان
می شود که پس از طلسم گشایش یافته ،طلسم دیگری خواهد بود و گشایندة آن
فردی از نسل سام است و در روایت دیگر نیز آمده است که طلسم بازپسین پس
از نهصد و سی و پنج سال ،از دست سام خارج شده و به دست فردی جویندة
گنج افتاده است .با توجه به اینکه هر دو بخش این ابیات ،شرح طلسم بازبستهای
مربوط به آینده است و بنا بر دیریازی عمر در متون حماسی ،فردی از نسل سام
به نوعی میتواند با فاصلة زمانی نهصد و سی و پنج سال هماهنگ باشد و نیز
آنکه در هر دو مورد پس از خویشکاری سام در گشودن طلسم ،تنها یک طلسم
فروبسته در آینده وجود دارد ،میتوان نتیجه گرفت طلسم دیگری که جمشید از
آن سخن می گوید ،همان طلسم نخست است که گشایش آن نهصد و سی و پنج
سال پس از مرگ سام از دست میرود و به دست مردی جویندة گنج میافتد.
نکتهای که در شناخت طلسم بازپسین جمشید و گشایندة آن بسیار روشنگر
است ،توجه به فاصلة زمانی نهصد و سی و پنج ساله میان مرگ سام و طلسم
بازپسین است .بنا بر پیشگوییهای زرتشتیان که در نوشتههای پهلوی و متون
دینی آنان ذکر شده است ،پس از پایان هزارة زرتشت یک دورة سه هزار ساله
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خواهد بود که دورة پایانی جهان است و آن را دورة هوشیدران مینامند .در پایان
هر هزاره از این دوره یکی از فرزندان زرتشت ظهور خواهد کرد و به گسترش
دین و نجات جهان از تیرگی و پلیدی خواهد پرداخت( .عفیفی  )36 :3181اگرچه
در روایتهای اسطورهای عموماً ترتیب زمانمندی مشخصی وجود ندارد( ،آیدنلو

 )15 :3188با این حال در صورتی که وجود گرشاسب را در هزارة زرتشت بدانیم،
آنگاه زمان رویارویی با طلسم بازپسین جمشید؛ یعنی نهصد و سی و پنج سال
پس از مرگ سام ،معادل هزارة هوشیدران خواهد بود .هزارة آغازین هوشیدران،
هزارة هوشیدر است که هزار و پانصد سال بعد از مرگ زرتشت و پس از دیدار
هوشیدر با هرمزد اتفاق میافتد .از جمله اتفاقات این هزاره مبارزة مردمان با
گرگی است که خود مجموعهای از تمام گرگهاست .نیز در پایان هزارة هوشیدر
بارش اهریمنی ملکوسان رخ میدهد و به مدت سه سال در زمستان سرد و
تابستان گرم ،باران و برف و تگرگ بیاندازه میبارد؛ چنانکه تمام مردم نابود
میشوند و پس از آن بازسازی مردمان و جانوران از ور جمکرد صورت
میپذیرد( .بندهشن 352 :3130؛ بهار  )258 -253 :3183با پایان یافتن هزارة هوشیدر،
هزارة هوشیدرماه آغاز میشود .از جمله اتفاقات این دوره مواجهه مردمان با
ماری است که از گرد آمدن انواع مارها به وجود آمده است .مردمان به راهنمایی
هوشیدرماه به یزش میایستند و با این کار ،مار در خود میگدازد و از بین
میرود .همچنین در این هزاره اژیدهاک از بند میرهد و با دیوکامگی به تباه
کردن آفریدگان میپردازد( .بهار  )280 :3183هرمزد برای از میان برداشتن ضحاک،
گرشاسب را که در دشت پیشانسه به بوشاسب فرورفته بود ،برمیانگیزد.
گرشاسب نیز با گرز خود اژیدهاک را میکشد و مردمان را رهایی میبخشد.
هزارة سوشیانس که پس از پایان هزارة هوشیدرماه آغاز میشود ،در واقع ،دورة
رستاخیز در باور زرتشتیان است و با پیروزی قطعی خیر بر شر به پایان میرسد.
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(قلیزاده  )253 :3132از رویدادهای این دوره بازآمدن کیخسرو و پادشاهی او در
این هزارة پنجاه و هفت ساله است .همچنین پدیدههایی آخر زمانی نظیر زنده
شدن تمامی مردگان ،برپا شدن داوری در میان مخلوقات و از میان رفتن تمامی
موجودات دروج و پلید در این دوره رخ میدهد( .عفیفی )33 -305 :3181

اما یکی از رویدادهای هزارة هوشیدران که ارتباط قابل توجهی با ماجرای
طلسم بازپسین جمشید دارد ،رهایی اژیدهاک از بند و حضور ویرانگرانة او در
این دوره است .اژیدهاک از جمله شخصیتهایی است که مدعی به دست
آوردن فره است و اگرچه هرگز قادر به دستیابی به این فره نمیشود ،اما از وجه
دیگر ،او کسی است که پادشاهی جمشید را تصاحب میکند؛ جمشیدی که
ارتباط مستقیمی با فره دارد .بنابراین ،اژیدهاک اگرچه از به دست آوردن فره
ناکام میماند ،اما گویا در وجهی دیگر به آن دست مییازد .از این نظر میان
اژیدهاک و مرد جویندة گنج که هر دو در هزارة پایانی حضور دارند ،همسویی
قابل توجهی وجود دارد؛ چرا که مرد جویندة گنج نیز به تصاحب طلسم جمشید
که نمودی از فره جمشید است ،میپردازد .از این روی ،میتوان مرد جویندة گنج
در روایت سامنامه را بازنمودی از اژیدهاک دانست.
نکتة قابل توجه دیگر ،تقابل و مبارزه با اژیدهاک و مرد جویندة گنج است؛
در برابر مرد جویندة گنج ،فردی از خاندان سام به مبارزه برمیخیزد و او را
شکست میدهد؛ چنانکه در تقابل با اژیدهاک نیز گرشاسب به مبارزه برخواهد
خاست و او را از میان خواهد برد .بنابراین ،میتوان چنین استنباط کرد که فردی
از خاندان سام که در گشایش طلسم بازپسین جمشید به خویشکاری میپردازد،
همان گرشاسب است که روانش به بوشاسب فرورفته و برای از میان بردن
اژیدهاک برانگیخته میشود .لذا اگر در روایت دوم اشاره شده که پس از از
نهصد و سی و پنج سال یکی مرد جویندة گنج:
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در آرد طلسم سپهبد به دست

ز

او

چارة

سام

یابد

شکست

(سامنامه )272 :3132

این امر بازنمود گسلیدن بند ضحاک در آخرالزمان خواهد بود که سپستر
چنانکه در روایت نخست تصریح شده ،فردی از تبار سام (گرشاسپ) ،مرد
جویندة گنج (ضحاک) را شکست میدهد.
مطلب دیگری که در ارتباط با تطبیق رویدادهای هزارة موعود و طلسم
بازپسین جمشید وجود دارد ،امتداد خویشکاری ورجمکرد در هزارة هوشیدران
است .چنانکه پیشتر اشاره شد طلسم جمشید از جنبههایی بازتاب ورجمکرد
است و هردو بازنمودی از فره جمشیدند .اگرچه در تطبیق رویدادهای هزارة
پایانی و طلسم بازپسین همسویی آشکاری میان کارکرد طلسم جمشید و
ورجمکرد دیده نمیشود ،اما صرف حضور و نقش داشتن ورجمکرد در زنجیرة
رویدادهای هزارة پایانی با توجه به تناظری که میان وقایع هزارة پایانی و طلسم
بازپسین وجود دارد ،قابل توجه است؛ چنانکه مهرداد بهار نیز به این مهم اشاره
کرده است)258 -253 :3183( .

جنیان و جمشید
یکی از حامیان جدی سام در سامنامه بهویژه در نبرد با شدادیان ،جنیان هستند که
به شکل گستردهای سام را یاری میدهند .آنچه حمایت جنیان از سام را به
موضوع این مقاله پیوند میدهد ،خاستگاه حمایت آنان از سام است؛ چرا که این
جنیان که پادشاهشان تسلیم شاه است ،در مورد دلیل حمایت خود از سام چنین
ادعا میکنند که سلیم ،پادشاه سابقشان ،تحت فرمان جمشید بوده است و آنان نیز
همچنان به این فرمانبرداری وفادارند .از دیگرسو سام نجاتدهندة رضوان ،دختر
سلیم شاه ،از چنگ ابرهاست؛ (سامنامه  )288 :3132دختری که خود به هواداری از
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سام و در تدارک دیدار او با پریدخت گرفتار چنین اسارتی شده است( .سامنامه
)218 -250 :3132

از آنجا که در خداینامهها و منابع اسالمی به سیطرة جمشید بر دیو و پری و
تحت فرمان بودن آنها اشاره شده( ،کریستینسن  )156 :3183حمایت جنیان از سام
نیز میتواند بازنمود جنبههایی از فره یا نیروی جمشید باشد که در خدمت سام
(گرشاسپ) درآمده است ،بهویژه که در برخی از خویشکاریهای حمایتگرایانة
جنیان از سام ،وجود قرینههایی این مسئله را نمایانتر میسازد.
برای نمونه فرهنگدیو از جنیانی است که خویشکاریهای او در حمایت از
سام بیش از سایرین است و تا پایان سامنامه نیز ادامه پیدا میکند .در این
خویشکاریها بهویژه اقدام حمایتگرایانة فرهنگدیو از سام در مواجهه با رهدار
دیو ،نشانههایی از نمودهای اسطورهای این روایات دیده میشود .هنگامی که سام
در نبرد با رهدار دیو و لشکریانش درمانده میشود و از خداوند یاری میطلبد،
ناگهان در آسمان مرغی پیلپیکر میبیند که دیوهای لشکر رهدار را به آسمان بلند
میکند و سپس بر زمین میزند و به پشتگرمی او سام ،رهدار دیو را میکشد.
سپس مرغ سترگ خطاب به سام که شگفتزده گمان میکند او همان سیمرغ
افسانهای است ،میگوید او سیمرغ نیست ،بلکه فرهنگ جنی است( .سامنامه :3132

 )130تبلور فرهنگدیو در هیئتی مرغگون ،میتواند نمودی از ف ّر پهلوانی جمشید
باشد که به شکل مرغی از جمشید میگریزد و سام (گرشاسب) آن را درمییابد.
عملکرد یاری رسانی فرهنگدیو به سام در انجام خویشکاری نهایی سام در
سامنامه؛ یعنی مبارزه با دیو ابرها نیز ادامه مییابد .در این خویشکاری شکل
آشکارتری از نمود یافتن زیرساخت اسطورهای مورد بحث در سامنامه نشان داده
میشود .ماجرا چنین شکل میگیرد که جنگ میان سام و ابرها در میگیرد .جنگ
ادامه پیدا میکند و هیچ یک از سالحهای سام در ابرها کارگر نیست .پس قرار بر
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این میشود که دو هماورد با هم کشتی بگیرند .پیش از آغاز کشتی فرهنگدیو در
حالیکه تیغ و کمندی به دست دارد ،به سوی سام میآید و به او میگوید کشتن
و یا در بند کردن ابرها با این تیغ و کمند خواهد بود .چون سام و ابرها با هم
کشتی میگیرند ،سام ابرها را بر زمین میزند و در همین زمان فرهنگدیو با
کمندی که از پی شیر و گرگ است ،به سوی آنها میآید و ابرها را میبندد.
(سامنامه  )733-731 :3132این روایت با یک جایگشت ،تکرار همان روایت نبرد
سام با شدادیان و استفاده از شمشیر جمشید است؛ چرا که در هر دو مورد سام با
استفاده از سالحهای خویش در نبرد با حریف ناکام میماند ،با این تفاوت که در
روایت متأخر اگرچه مستقیماً به شمشیر جمشید اشاره نمیشود ،تیغ و کمندی که
فرهنگدیو به سام پیشنهاد میدهد ،جانشین شمشیر جمشید شده است.
از جمله نمونههای دیگر حمایت جنیان از سام ،میتوان به کشتن عاق و
نجات سام و یارانش از جادوی او (همان )283 -333 :همچنین نجات سام از
جادوی شهر نیمتنان( ،همان )125 -121 :آگاه کردن سام از حیله شاه سقالب و
نجات جان او از این طریق( ،همان )236 :آگاهی دادن به سام در مورد سالح
جمشید( ،همان )500 :مبارزه با شدادیان و اسیر شدن در دست آنها به قیمت
حمایت از سام (همان )501 -506 :اشاره کرد.

بازتاب طلسم جمشید در دیگر منظومههای پهلوانی
چنانکه گفته شد نمودی از بنمایة طلسم جمشید و خویشکاری پهلوانان سیستان

در ارتباط با این طلسم در چهار منظومه پهلوانی فرامرزنامه ،جهانگیرنامه،
شهریارنامه و گرشاسبنامه نیز دیده میشود .با این حال ساختار این روایت در
هیچ کدام از منظومههای مورد بحث گستردگی دو روایت سامنامه را ندارد و به
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بیانی دیگر میتوان گفت روایت طلسم جمشید و گشایش آن بر اساس آنچه در
سامنامه مورد بررسی قرار گرفت ،در روایات منظومههای دیگر از جهاتی تقلیل
یافته است و البته به ازای آن ،در برخی از منظومههای مورد بحث از جهاتی دیگر
شاخ و برگ پیدا کرده و گسترش یافته است و به همین دلیل گاه روایت ،سمت
و سوی دیگری یافته است؛ هرچند باز همگونی الگوی این روایتها قابل تأمل
است.
روایتهای مورد بحث منظومههای یاد شده عبارتاند از« :روایت طلسم
فراموش کردش» در جهانگیرنامه؛ (مادح  )221-216 :3180روایت «گرگ گویا» و
نیز «جنگ فرامرز با کناس دیو» در فرامرزنامه؛ (فرامرزنامه  )53-30 :3182روایت
«افتادن شهریار در طلسم عنبر دژ» در شهریارنامه؛ (مختاری  )5 -38 :3155و روایت
«شگفتی جزیره بندآب» در گرشاسبنامه( .اسدی طوسی )356 -353 :3131

محوریترین نکتهای که ساختار تمامی این روایتها پیرامون آن شکل
گرفته اند ،وجود مکانی است طلسم شده که اغلب ظاهری مانند دژ یا قصر دارد.
یکی از ویژگیهای این مکان طلسم شده دسترسی دشوار به آن است .در روایت
گرشاسبنامه طلسمِ سنگ افکن (اسدی طوسی  )356 -358 :3131و در روایت
«کناس دیو» فرامرزنامه شیر و موجودات اهریمنی مانع دستیابی آسان به مکان
طلسم شده هستند( .فرامرزنامه  )52 -57 :3182این دشواریابی در دو روایت
شهریارنامه (مختاری  )8 :3155و جهانگیرنامه (مادح  )221-216 :3180به شکلی دیگر
نمود یافته است؛ به این ترتیب که قهرمان روایت به راحتی وارد دژ میشود ،اما
پس از ورود به دژ راههای خروج از آن مسدود میگردد .در روایت «گرگ
گویا»ی فرامرزنامه نیز این دشواریابی به شکل روبهرو شدن و چیرگی یافتن بر
گرگ گویا نمود یافته است؛ زیرا گرگ گویا تنها کسی است که از قصر و گنبد
طلسم شده خبر دارد .بنابراین ،بیژن که به مبارزه با گرگ گویا برخاسته است در
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گیر و دار نبرد با گرگ گویا بر او سوار میگردد و به دژ راه مییابد( .فرامرزنامه
)80 -85 :3182

دیگر ویژگی مکان طلسم شده در روایات یادشده ،وجود گنجی پنهان در آن
است؛ گنجی که سالح نیز بخشی از آن بوده و قهرمان روایت با دستیازی به
خویشکاریهایی به آن دست مییابد .به عالوه در تمام روایتها چنان مقدر
است که گرشاسب یا پهلوانی از نسل او گشایندة طلسم دژ و بهرهمند از گنج
نهفته در آن باشد .این امر مقدر گاه به صورت پیشگویی در روند روایت بیان
می شود و در اغلب موارد در لوحی که خطاب به پهلوان در کنار گنج تعبیه شده
است ،روشن شده که این گنج برای یکی از افراد خاندان گرشاسپ گذارده شده
است؛ چنانکه سام ،شهریار ،جهانگیر و فرامرز که امکان ورود به دژ و دستیابی
به گنج را پیدا میکنند ،همگی پهلوانانی از نسل گرشاسباند .البته در روایت
«گرگ گویا»ی فرامرزنامه انجام خویشکاری پهلوانی در راهیافتن به دژ و دستیابی
به گنج ،میان دو تن از پهلوانان نسل گرشاسب تکثر یافته است؛ به این ترتیب که
بیژن به مبارزه با گرگ گویا میایستد و با چیرگی بر او به دژ راه پیدا میکند ،اما
پس از یافتن بخشی از گنج به سوی فرامرز میرود و او را از وجود گنج مطلع
میسازد و در نهایت فرامرز از گنج نهان اصلی ،پرده برمیدارد و از آن بهرهمند
میشود( .همان)53 -30 :

الگوی مشترک دیگری که در روایتهای مورد بحث تکرار میشود ،شخصی
است که طلسم ،دژ و گنج نهفته در آن به دست او یا به فرمان او بنیان گذاشته
شده است .در سامنامه  ،جهانگیرنامه و شهریارنامه این شخص جمشید است و
در روایت «گرگ گویا»ی فرامرزنامه ،به موازات جمشید به پسرش نوشزاد نیز
اشاره شده است که میتوان او را امتداد همان الگوی جمشید دانست( .سامنامه

 )85 -83 :3132در گرشاسبنامه برپادارندة دژ ،طلسم و گنج نهفته طهمورث
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است؛ انتقال کارکرد جمشید به طهمورث در این روایت نیز چونان روایت
سامنامه که به چرایی آن اشاره شد ،دیگرباره دیده میشود .در این زمینه تنها
روایت «کناس دیو» فرامرزنامه تا حدی متفاوت به نظر میرسد؛ چرا که در این
روایت برپادارندة دژ ،گنج و طلسم ،ضحاک است( .سامنامه  )55 -58 :3132شاید
بتوان این امر را چنین توجیه کرد که علیرغم تقابلی که در گسترة اساطیر ،میان
جمشید و ضحاک وجود دارد ،اما در هر حال ضحاک ،جانشین و میراثخوار
جمشید و کسی است که حکومت جمشید و خواهران یا به تعبیری همسران او را
از آن خود میکند و بنابراین ،قرار گرفتن ضحاک در الگوی روایتی که عموماً به
جمشید منسوب است ،چندان دور از ذهن نیست؛ بهویژه که در برخی از
منظومههای پهلوانی پس از شاهنامه مانند گرشاسپنامه ،سویههای منفی ضحاک
کمرنگ شده و یلی چون گرشاسپ ،عمالً سپهساالر اوست.
دیگر الگویی که در این روایتها تکرار میشود ،روبهرو شدن قهرمان روایت
با مخلوقات اهریمنی و سازههای جادویی است که در مسیر دستیابی قهرمان به
گنج ،مانع ایجاد میکنند؛ بهویژه که تصویر برخی از این موجودات و سازههای
جادویی در روایتهای مورد بحث گاه عیناً و گاه با تفاوتهایی تکرار میشود.
به عنوان نمونه تصویر پیرمرد جادویی که بیرون دژ به استقبال قهرمان روایت
میآید ،با تفاوتهایی هم در روایت سامنامه (همان )530-532 :و هم در روایت
شهریارنامه (مختاری  )8 :3155پدیدار شده است .به عالوه ماراژدها و شیرهایی که
قهرمان فاتح دژ آنها را میکشد ،در سامنامه (سامنامه  )57،533 :3132و روایت
«کناس دیو» فرامرزنامه (فرامرزنامه  )52 :3182عیناً تکرار شده است .مرغ زرّینی که

برخاک افکندن آن ،کلید گشایش طلسم دژ است ،نیز در دو منظومه سامنامه
(سامنامه  )538 :3132و جهانگیرنامه (مادح  )212 :3180قابل تأمل است .همچنین
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دروازة ناپدید شوندة دژ که خروج از دژ را ناممکن میسازد ،در جهانگیرنامه
(مادح  )228 :3180و شهریارنامه (مختاری  )8 :3188همگون است.
دیگر الگوی تکرار شونده در برخی از روایتهای مورد بحث ،روبهرو شدن
قهرمان روایت با مخلوقات و موجوداتی است که اگرچه در ابتدا خوفناک ،تهدید
آمیز و در تقابل با قهرمان روایت به نظر میرسند ،اما در حقیقت نگهبانان گنج
نهفته هستند و در برخی موارد نیز پس از کشمکشی با قهرمان روایت ،در فرجام
او را به مکان مخفی گنج هدایت و راهنمایی میکنند .این کارکرد در سه روایت
«دژ فراموش کردش» جهانگیرنامه و «گرگ گویا» و «کناس دیو» فرامرزنامه دیده
میشود؛ به این ترتیب که در دو روایت «کناس دیو» و «دژ فراموش کردش»،
راهنمایان ویژة گنج ،آشکارا دیو دانسته شدهاند و گرگ گویا نیز اگرچه مشخصاً
دیو شمرده نشده ،اما کارکرد او دقیقاً شبیه کارکرد دیوهای دو روایت «دژ
فراموش کردش» و «کناس دیو» است .دلیل وجود کارکرد دوگانة این دیوها و
شبه دیوها که از یک سو چهرة شریر و نابودگر دارند و به ستیزه و رویارویی با
قهرمان روایت برمیخیزند ،اما در فرجام راهنمایان گنجند ،ذهنیت دوگانهای
است که ریشه در پیشینه اسطورهای دیوها دارد .چنانکه مشهود است دیوها یا
همان دئوها در اصل گروهی از خدایان هندواروپایی بودهاند که در مقام
ارتشتاری و جنگجویی قرار داشتند .با افتراق دو قوم ایرانی و هندی به تدریج
دیوها نزد هریک جلوه و جایگاهی متفاوت یافت؛ به این ترتیب که در متون
هندی دیوها در مرتبة خدایی باقی ماندند ،اما در ایران با ظهور زرتشت و
آموزههای او دیوها در اذهان تبدیل به موجوداتی شریر و اهریمنی شدند( .آموزگار

 )113 -152 :3186بنابراین ،به نظر میرسد یکی از دالیل وجود کارکرد متناقض و
دوسویة دیوها در روایتهای مورد بحث ،تأثیر همزمان دو ذهنیت موجود دربارة
دیوها باشد .در سامنامه نیز شمسه که یکی از جنیان است ،سام را در گشایش دژ
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طلسم راهنمایی میکند؛ با توجه به اینکه مفهوم سامی ـ عربی جن به دلیل
شباهتهای فراوان با دیو ،پس از ورود اعراب در بسیاری از روایات با دیو
تداخل یافته است؛ (ابراهیمی  )55 -57 :3132بنابراین ،میتوان گفت این کنش مشابه

دیوها در روایت سامنامه نیز به شکلی وجود دارد ،با این تفاوت که در فرامرزنامه
و جهانگیرنامه یک دیو ،همزمان هردو الگوی مثبت و منفی را ایفا میکند ،اما در
سامنامه این الگوهای متناقض میان شخصیتهای متفاوت تکثر مییابد.

بازتاب طلسم جمشید در طومارهای نقالی
در طومارهای نقالی نیز سیزده نمونه روایت طلسم ،همگون با روایات مورد بحث
در منظومههای حماسی دیده میشود .از این موارد سه نمونه ،تکرار روایت

سامنامه در طومارهای نقالی است که یک مورد آن در طومار هفتلشکر

(:3155

 ،)65 -65مورد دیگر در «طومار سام سوار و دختر خاقان چین» (انجوی :3161

 )265 -267و مورد سوم در طومار نقالی شاهنامه ( )257 -256 :3133ذکر گردیده
است .همچنین دو روایت به «رفتن برزو در غار فریدون» اختصاص دارد.
(هفتلشکر 153 -158 :3155؛ سعیدی و هاشمی  ،3187ج )303-332 :2موارد دیگر نیز
عبارتاند از« :خون ششم جهانبخش» (هفتلشکر « ،)535-533 :3155خان پنجم
جهانبخش» (طومار نقالی شاهنامه « ،)556 -558 :3133رفتن جهانگیر به طلسم
جمشید» (همان« ،)581 :رفتن جهانگیر به طلسم گلریز سلیمان» (صداقتنژاد :3130

« ،)827-823رفتن رستم به طلسم زنگاله» (همان« ،)217-251 :رفتن رستم به طلسم
هوشنگ» (همان« ،)526-515 :رفتن برزین به طلسم منوچهری» (سعیدی و هاشمی

 ،3187ج )3373-3375 :2و «دیدار زال از دخمه کیامرث».
)321

()3

(زریّنقبانامه -325 :3131
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این سیزده روایت با وجود اختالفهایی در پرداختشان که سبب شده برخی
مفصلتر و برخی کوتاهتر در حد چند سطر باشند ،از نظرخطوط اصلی با
روایتهای مورد بحث در منظومههای پهلوانی همسو هستند .در این سیزده
روایت نیز طلسمی وجود دارد که پادشاهی کهن به نام پهلوانی از خاندان
گرشاسب بنیان نهاده و در آن سالح و یا گنجی برای پهلوان مذکور به ودیعه
گذاشته شده است؛ بنابراین تنها همان پهلوان با انجام خویشکاریهایی قادر به
گشایش طلسم و بهره بردن از هدایای نهاده در آن است.
طلسم در روایتهای مربوط به «طومار نقالی شاهنامه»« ،هفتلشکر»،
«زرّینقبانامه» و طومار سام سوار و دختر خاقان چین سازهای قلعهمانند و دارای

گنبد است ،اما در روایات مربوط به «طومار کهن شاهنامه فردوسی» و «طومار
شاهنامه فردوسی» که نسبت به طومارهای دیگر متأخرترند بنای طلسم در واقع،
کاروانسرایی است که پهلوان پس از انجام خویشکاریهای مختلف ،موفق به
گشایش حجرههای آن میگردد؛ جایگزینی کاروانسرا به جای قصر ،قلعه یا گنبد
را در واقع ،میتوان حاصل تأثیرپذیری هر چه بیشتر این روایات از فضای ادبیات
عامه دانست.
برپاکنندة طلسم در سه روایت ،جمشید (طومار نقالی شاهنامه 581 :3133و -256
( ،)257هفتلشکر  ،)65 -65 :3155در دو روایت فریدون (همان( ،)153 -158 :سعیدی
و هاشمی  ،3187ج )303-332 :2دو روایت طور ابن فریدون (هفتلشکر -533 :3155

( ،)535طومار نقالی شاهنامه  )556 -558 :3133و در هر یک از روایتهای دیگر به
ترتیب کیومرث (زرّینقبانامه  ،)321 -325 :3131طهمورث (انجوی ،)265 -267 :3161
هوشنگ (صداقتنژاد  ،)526-515 :3130سلیمان (همان ،)827-823 :ضحاک (همان:

 )217-251و منوچهر (سعیدی و هاشمی  ،3187ج )3373-3375 :2هستند.
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با تأملی در نام پادشاهان طلسمپرداز روشن میشود که اغلب آنها ،پادشاهانی
هستند که به نوعی قابل تعمیم به جمشیدند .کیومرث ،طهمورث ،هوشنگ و
ضحاک نیز چنانکه پیشتر مطرح شد با جمشید در یک رده قرار میگیرند.
سلیمان نیز در باور ایرانیان پس از آشنایی با اسالم عموماً با جمشید یکی دانسته
شده و بنابراین ،اغلب کارکردهایشان به یکدیگر نسبت داده شده است.
(کرستینسن  )552 :3183دیگر آنکه در همین روایت اگرچه نام طلسم ،طلسم گلریز
سلیمان است ،اما سالحهای موجود در آن که جهانگیر به آن دست مییابد،
سالحهای طهمورثاند که بنا بر آنچه پیشتر اشاره شد وجهی از جمشید است.
همچنین طلسمسازی فریدون در واقع ،انتقال کارکرد جمشید به جانشین اوست،
چنانکه در روایتی دیگر زنجیرة انتقال این کارکرد از فریدون به جانشینش
منوچهر میرسد .در این میان تنها دو مورد که پادشاه برپادارنده طلسم ،طوربن
فریدون دانسته شده( ،طومار نقالی شاهنامه 556 -558 :3133؛ هفتلشکر -533 : 3155

 )535موارد نادری هستند؛ اگرچه در هرحال نسبت دادن طلسمسازی به طور
فرزند فریدون میتواند حاصل انتقال کارکرد فریدون به فرزندش باشد ،تواند بود
که وجود سه روایت از طلسم مذکور در طومار هفتلشکر و سه روایت در
طومار نقالی شاهنامه دلیل این تنوع نادر دانسته شود.
همچنین همانطور که گفته شد یالنی که مقرر است طلسمها را بگشایند و از
گنج و سالح نهفته در آن بهرهمند شوند ،یالنی از خاندان گرشاسباند؛ چنانکه
سام ،رستم ،برزو ،جهانگیر و جهانبخش ،برزین هریک پهلوانانی از خاندان
گرشاسباند که به این امر مبادرت میورزند .در روایت «دیدار زال از دخمه
کیامرث» در منظومة زرّینقبانامه ( )321 -325 :3131برخالف روایات طومارهای
دیگر ،این کارکرد میان چند پهلوان از این خاندان تکثر یافته است؛ چنانکه زال،
بیژن ،جهانبخش و زرّینقبا ،فرزند جهانگیر ،همگی با هم وارد طلسم میشوند؛
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البته فریالس دیو که از دیوهای مطیع یالن سیستانی است ،نیز آنان را در ورود به
طلسم همراهی میکند( .زّرینقبانامه  )321 -325 :3131نکتة دیگر آنکه در هرکدام از
این روایتها به نوعی مقرر بودن گشایش طلسم به دست پهلوان خاندان
گرشاسبی مورد تأکید قرار گرفته است؛ چنانکه در «خون ششمِ جهانبخش»
(هفتلشکر  )533 :3155و روایت سام در طومار هفتلشکر (همان« ،)66 :خان پنجم
جهانبخش» (طومار نقالی شاهنامه  )556 -558 : 3133خطاب مستقیم متن لوحها به
پهلوان طلسمگشا تأکیدی بر این امر است .در روایت «دیدار زال از دخمه
کیامرث» ،اگرچه جمعی از یالن گرشاسبی وارد گنبد طلسم میشوند ،با این همه
در لوح ذکر گردیده که سالحها از آن زرّینقبا ،نوادة رستم است( .زّرینقبانامه

 )321 -325 :3131در روایت «طومار سام سوار و دختر خاقان چین» تسلیم شاه از
طریق دخترش ،رضوانه ،این نوید را به سام میدهد که طهمورث طلسمی به نام
سام بسته که در آن سالح سحرگشاست( .انجوی  )265 :3161در روایت «رفتن
برزو به طلسم فریدون» نیز پیشگوییِ پیرمردی در غار (هفتلشکر  )152 :3155در
روایت «رفتن جهانگیر به طلسم گلریز سلیمان» پیشگویی سیمرغ (صداقتنژاد

 )827 :3130و در روایت «رفتن رستم به طلسم هوشنگ» پیشگویی مسیحای عابد
(همان )526-515 :تأکیدی بر گشایش طلسم به نام پهلوانان مورد نظر است؛
همچنین در روایت «رفتن برزین به طلسم منوچهری» (سعیدی و هاشمی  ،3187ج:2

 )3373خوابی که رستم تور میبیند و روایت «رفتن برزو در غار فریدون »
مضمون خواب سهراب خان که پسرش در غار طلسم اسیر است( ،همان)308 :

تأکیدی بر گشایش طلسم به دست یالن یاد شده است.
نکتة دیگر آنکه ،بنابر آنچه پیش از این دربارة ارتباط جمشید با دیو ،جن و
پری مطرح شد حمایت جنیان و پریان از پهلوانان گرشاسبی در شکستن طلسم به
نوعی امتداد حضور جمشید و فرّ اوست .این حمایتگری در برخی از روایتهای
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مورد بحث در طومارها نیز دیده میشود .در «دیدار زال از دخمه کیامرث»
رجمان جنی لوح گشایش طلسم را به زال میدهد( .زرّینقبانامه )336 -335 :3131

در «روایت رفتن برزو به طلسم فریدون» کلید طلسم در دست پادشاه جنیان است
که پس از انجام آزمونهایی آن را به برزو میدهد .همچنین دیوی به نام بلیالس
برزو را در پیمودن بخشی از مسیر یاری میدهد( .هفتلشکر  )155 -157 :3155در
«طومار سام سوار و دختر خاقان چین» نیز تسلیم شاه که از پریان است ،در
نامهای که از طریق دخترش رضوانه به سام میرساند ،مکان طلسم و راه گشایش
آن را به سام اطالع میدهد( .انجوی  )265 :3161در سه روایت «رفتن جهانگیر به
طلسم گلریز سلیمان»( ،صداقتنژاد « )827-823 :3130رفتن رستم به طلسم زنگاله»
(همان )217-251 :و «رفتن رستم به طلسم هوشنگ» (همان )526-515 :نیز پس از
انجام خویشکاریهای متعددی توسط هر کدام از یالن مورد بحث در نهایت جن
سرخ مویی کلید گشایش حجره یا صندوقی که گنج و سالح در آن است را به
پهلوان مورد نظر میدهد و در واقع ،دفینه به ودیعه گذاشته شده توسط جنی به
پهلوان اعطا میشود.
نیز در تمام این روایات ،پهلوان در راه گشایش طلسم ،خویشکاریهای
مختلفی انجام میدهد .این خویشکاریها در برخی از روایات طومارها مانند
روایت «رفتن برزو به طلسم فریدون» (هفتلشکر  )153 -158 :3155متعددتر و در
برخی روایتها کمشمارترند .اگرچه تمامی این خویشکاریها الزاماً در ارتباط با
ماجرای انتقال فره قابل تفسیر نیستند ،اما یکی از این خویشکاریها که پیش از
این نیز به ارتباط آن با ماجرای انتقال فره اشاره شد ،کنش افکندن مرغ برای
گشایش طلسم و بهره بردن از گنج و سالح نهفته در طلسم است .این کنش در
روایت «رفتن بروز به طلسم فریدون» (همان )153 -158 :و روایات «طومار سام
سوار و دختر خاقان چین» (انجوی « ،)265 :3161رفتن رستم به طلسم زنگاله»
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(صداقتنژاد  )217-251 :3130و «رفتن رستم به طلسم هوشنگ» (همان)526-515 :

نیز تکرار شده است .بهویژه در روایتهای «طومار سام سوار و دختر خاقان
چین»« ،رفتن رستم به طلسم زنگاله» و «رفتن رستم به طلسم هوشنگ» اشارة
دقیقتری دراین زمینه بیان شده؛ چنانکه به پهلوان مورد نظر گفته میشود راه
گشایش طلسم آن است که با افکندن سه تیر به سوی خالی که بر سینة مرغ
است ،او را بر زمین افکنی و از سه تیری که هر یک از پهلوانان به سوی مرغ
پرتاب میکند ،تنها یک تیر آنها به مرغ اصابت میکند و او را بر زمین میافکند.
در تحلیل بخشهای پیشین ،مرغ نمودی از فرّ گسسته از جمشید دانسته شد که
به تیر افکندن و در واقع ،شکار کردن آن میتواند تعبیری از به دست آوردن فره
باشد .با توجه به این تعبیر اصابت تنها یک تیر از سه تیری که هریک از پهلوانان
در این سه روایت به سوی مرغ پرتاب میکنند ،اشارة ظریفی است به این مطلب
که از سه جلوة مختلف فرّ جمشید تنها یک جلوه؛ یعنی فره پهلوانی نصیب
گرشاسب شد.

نتیجه
با بررسی روایت طلسم جمشید در منظومههای پهلوانی سامنامه ،گرشاسبنامه،
فرامرزنامه ،جهانگیرنامه و شهریارنامه ،همچنین طومارهای هفتلشکر ،طومار
نقالی شاهنامه ،طومار کهن شاهنامه فردوسی ،طومار شاهنامه فردوسی ،طومار سام
سوار و دختر خاقان چین و زرّینقبانامه روشن شد که بازگشودن این طلسم به
وسیلة پهلوانان سیستانی و دستیابیشان به گنج و یا شمشیر تعبیه شده در طلسم،
احتماالً بازنمود نمادین گسستن فره پهلوانی جمشید و پیوستن این فرّ به
گرشاسپ میباشد که در گذر زمان ،طی دگردیسیهایی در این منظومهها و
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طومارها پدیدار گشته است .از جمله قراینی که این فرضیه را قوت میبخشد،
میتوان به موارد زیر اشاره کرد -3 :طلسم در بیشتر منظومههای یاد شده به
وسیلة جمشید بنیان نهاده شده و در روایاتی که طهمورث ،سلیمان یا ضحاک
بدین کار دست یازیدهاند ،از این روست که طهمورث در گسترة اساطیر ،روی
دیگر جمشید است .سلیمان نیز در موارد بسیاری در متون فارسی پس از اسالم با
جمشید یکی دانسته شده است .همچنین ضحاک میراثخوار سلطنت جمشید و
جانشین او بعد از گسستن فره است .نیز در مواردی بنیانگذار طلسم ،فرزند
جمشید ،فریدون یا فرزند فریدون یا نوه او دانسته شده که در واقع ،در این موارد
کارکرد جمشید به جانشینانش انتقال یافته است؛  -2در همة روایات اصلی
مربوط با طلسم ،فقط سام (گرشاسپ) یا یکی از نوادگان او قادر به گشودن
طلسم است؛  -1در بسیاری از موارد در لوحی که در طلسم تعبیه شده ،آشکارا از
زبان جمشید و یا تالی او تصریح شده که گشایش طلسم به دست سام
(گرشاسپ) یا یکی از یالن این تبار خواهد بود؛  -5در برخی از موارد در لوحِ
تعبیه شده در طلسم آشکارا تصریح شده که گنج و یا شمشیر تعبیه شده در
طلسم ،از آن سام (گرشاسپ) یا یکی از تبار او خواهد بود؛  -7همانطور که فرّ
پهلوانی جمشید در هیئت مرغ وارغن از او گسست و به گرشاسپ پیوست ،در
برخی روایات مورد بحث نیز ،مرغ حضوری پررنگ دارد؛  -6در برخی از
روایات ،اشاره شده که پس از نهصد و سی و پنج سال ،فرّ به دست مردی
گنججوی میافتد و سپس یکی از خاندان سام (گرشاسپ) ،فرّ را از او خواهد
گرفت که این امر با هزارة هوشیدران و گسستن زنجیر ضحاک در آخرالزمان و
شکست او به وسیلة گرشاسپ قابل تطبیق است؛  -5در برخی از روایات ،در
گشودن طلسم جمشید و از میان برداشتن موانع پیش رو ،جنیان و دیوها به
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شکلی پررنگ حامی سام (گرشاسپ) هستند که این امر میتواند بازنمود تحت
سیطره بودن دیو و پری در زیر یوغ جمشید باشد.

پینوشت
( )3زرّینقبانامه منظومهای پهلوانی است ،اما با توجه به آنکه طبق بررسیهای انجام شـده ایـن
منظومه از لحاظ ساختار و موضوع ،نقالی و عامیانه است و آن را باید از برساختههای نقـاالن و
راویان عصر صفوی دانست (آیدنلو  ،)76 -75 :3131در بررسی روایتهای طلسم ،در بخـش
طومارها از این منظومه یاد شده است.
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