
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشریۀ ادبیّات تطبیقی

 دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگِِِّّّاه شهید باهنِِّّر کرمِِِِّّّّان

 1394پاییز و زمستان ، 13، شمارۀ 7ساَ 

 نامهودمنه و مرزبانهردوت با دو داستان از کلیله مقایسۀ دو واقعه از تاریخ
 1هوشنگ محمدی افشار

 چکیده
دو واقعۀ تاریخی متعّلق به روزگار فرمانروایی داریوش اّوَ هخامنشِِِّّّی، در تاریخ هردوت          

نامه دارد؛ یکی ماجرای  و مرزبانودمنه است که شباهت بسیاری با دو داستان در کلیله     بیان شده 
تسخیر بایل توسل داریوش که با حیله و تدبیر زوپیر، یکی از مشاوران برجستۀ وی، به پیروزی      

سِِّّت امّا   اتاریخ شِِّّبیه این واقعه تکرار شِِّّده   ایرانیان و فتا بابل منجرشِِّّد که  ندین ماجرا در 
   .ودمنه استدر کلیله« ن و زاغانبوما»ها به واقعۀ مزبور، داستان نمادین ترین داستانشبیه

یه              که عل فت نفری  یاران داریوش و یکی از ه تافرن، از  عدام این جازات و ا عۀ م دیگر واق
ته مغ)بردیای دروغین(، شِِِّّّورش     باعر روی     گئوما یان و         کردند و  کارآمدن مجدّد هخامنشِِِّّّ

با تغییرات جزئی در زمان،          مکان، قهرمانان و     فرمانروایی داریوش گردیدند. این داسِِِّّّتان هم 
ستان با عنوان      شخصیت    صل دا صورت کلّی و با حفظ ا ضحاک   »ها، به  ستان هنبوی و  ر  ، د«دا

ه  دو تحلیل و با یکدیگر مقایسِِّّها دوبهاسِِّّت. در گفتار حاضِِّّر، داسِِّّتان نامه تکرار شِِّّدهمرزبان
وجوه  ها، جداگانه بررسِِّّی و به ها و شِِّّخصِِّّیتها و گفتمانها و درونمایهاسِِّّت و صِِّّحنهشِِّّده

وۀ توصیف   ها به شی ها و کیفیت تأثیر و تأثر اشاره گردیده و بنیاد اصلی داستان   شباهت و تفاوت 
 است.ای بررسی شدهو تحلیل محتوا و سندکاوی و به روش کتابخانه

های تاریخی و نمادین، تحلیل نامه، داسِِّّتانودمنه، مرزبانهردوت، کلیله: تاریخهای کلیدیواژه
  .و مقایسه
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 مقدمه  -1

دربارۀمحّل سکونت اوّلیه، زمان و علل مهاجرت اقوام هندو اروپایی و کیفیت جدایی   

سیم    شان از یکدیگر  و تق شعبه   ای صلی و فرعی بر مبنای تحقیقات علمی،   شدن آنها به  های ا

رسِِّّد که هند و اروپاییان، زادگاه خود را که به اغلب  به نظر میاسِِّّت.ابراز شِِّّدهعقیدۀ متفاوتی 

در روسیۀ جنوبی بود، بر اثر فشار اقوام دیگر، ترک    (Eurasique)های اوراسی  احتماَ در دشت 

سیم    سته تق شعبۀ غربی می    :شدند گفتند. در طی مهاجرت، ظاهران به دو د سته که آن را  نامیم، یک د

 دریای سِِِّّّیاه را دور زدند و پس از عبور از بالکان و بسِِِّّّفر، در داخل آسِِِّّّیای صِِِّّّغیر نفوذکردند.

شان به نام هیتیان   شهر را تصرّف   ، تا بابل هم به تاخت(Hittites)گروهی از ای وتاز پرداختند و آن 

معروف اسِِّّت، در سِِّّمت  (Indo-Iraniens)و غارت کردند. شِِّّعبۀ شِِّّرقی که به نام هندوایرانی 

 راند.کرد و یک دسته از قفقاز عبور نمود وتا انحنای عظیم شل فرات پین  مشرق بحر خزر حرکت 

تدریج به سِِّّمت مشِِّّرق رفتند و از دهندۀ شِِّّعبۀ شِِّّرقی هسِِّّتند، به عاقبت، عمدۀ قبایلی که تشِِّّکیل

ماوراِ النهر و جیحون عبورکردند، از معابر هندوکن باالرفتند و جادۀ باستانی مهاجمان را به سوی   

 (70-72: 1384)ن.ک: گیرشمن، کردند.هند تعقیب

و مدنی اقوام مزبور، وجوه مشِِّّترکی در  های مکانی، سِِّّیاسِِّّی، اجتماعیبه رغم تفاوت

شتراک در بنیان    ست؛ از جمله، ا ستان   میان آنها ساطیری و دا شترک که   های زبانی و ا های م

مشِِّّترک، در  عنوان خاطرۀ حتی پس از گَشِِّّت هزاران سِِّّاَ از جدایی آنها از یکدیگر، به

یی که از روزگار  هااسِِّّت و نمونۀ آن را در آثار و کتابکردهفرهنگ ایشِِّّان رسِِّّوببسِِّّتر 

های  هایی عینان هم در کتابکرد. گاه داسِِّّتان توان مشِِّّاهدهاسِِّّت، میماندهباسِِّّتان برجای

ست که نمی شده یونانی، هم ایرانی، هم هندی نقل سانه ا ها و روایات را از مقولۀ  توان این اف

و  ماجراها، حفظویژه آنجا که بنیاد عمومی و سِِّّاختار اصِِّّلی تصِِّّادف یا توارد برشِِّّمرد، به

صیت     صورت مکرّر روایت به شخ صحنه شده و تنها در جزئیاتی مانند زمان، مکان،  ا  هها و 

ستان    تغییراتی ایجاد گردیده ستان   ها، ریش است و بیانگر این نکته است که همۀ این دا ه در دا

سِِّّتی  یتری دارند که متعلّق به روزگاری اسِِّّت که اقوام نامبرده، به موجب همزیا واقعۀ کهن
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ندگی می          با هم ز عه،  جام یک فرهنگ و آیین و  عۀ      در بسِِِّّّتر  نه، دو واق ند؛ برای نمو کرد

و دیگری   «تسخیر بابل »تاریخی روزگار فرمانروایی داریوش اوَ هخامنشی، یکی مربوط به  

اسِِّّت، با دو افسِِّّانه، یکی ماجرای  شِِّّده هردوت روایتکه درتاریخ « اینتافرن»دربارۀ اعدام 

بوی و هن»ودمنه و دیگری داسِِِّّّتان و کیفیت شِِِّّّکسِِِّّّت بومان در کلیله« غانوزیر پنجم زا»

ای و بر اسِِّّاس  گردد. روش تحقیق به شِِّّیوۀ کتابخانهنامه مقایسِِّّه میدر مرزبان« ضِِّّحّاک

 محتوا و سپس تطبیق و مقایسه است.توصیف و تحلیلفن

 بیان مسئله-1-1

  های ورود در مباحرها، از جمله راهها و افسانه بررسی و مقایسۀ وقایع تاریخی با داستان   

های گوناگون اسِِِّّّت.  ها و تعامل میان فرهنگ   مربوط به شِِِّّّناخت تطور و دگرگونی تمدن    

ا از هگونه تحقیقات، برای شِِّّناخت وجوه اشِِّّتراک و افتراق وکیفیت تاثیرپَیری تمدن این

 یکدیگر و نیز در جهت آگاهی از اصالت و استقالَ فرهنگی دارای اهمیت است. 

ستان تمثیلی از کلیله    سۀ دو روایت و واقعۀ تاریخی از کتاب هرودوت با دو دا دمنه  ومقای

بان  کان را فراهم می    و مرز مه، این ام ها، آیین        نا باور یاری از  بارۀ بسِِِّّّ تا در ها، حتی   آورد 

ای  هتر به مطالعه و پژوهن بپردازیم و با سِِّّر شِِّّمههای ملی اقوام آریایی، آگاهانهحماسِِّّه

 نگ و تمدن هندواروپایی آشناترشویم.مشترک فره

 پیشینۀ تحقیق-1-2

وجو کرده اسِِّّت، تاکنون پژوهن مسِِّّتقلّی دربارۀ موضِِّّوع  تا آنجا که نگارنده جسِِّّت

( و 1374عربی )زبانادبیاتاسِِّّت امّا حنّاالفاخوری، در کتاب تاریخمورد بحر انجام نگرفته

ی،  نامۀ زریاب خویادبیات فارسِِّّی )جشِِّّن های هندی در مجتبایی، در مقالۀ داسِِّّتانفتا اهلل

( و شِِِّّّادروان محمدجعفرمحجوب در  1370یکی قطره باران، به کوشِِِّّّن احمد تفضِِِّّّلی()

وگریخته،  ( به صورت جسته  1378( و خاکسترهستی )  1349ودمنه )های، دربارۀ کلیلهکتاب
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ی ایران های یونانی  و حماسِِّّۀ ملّ دمنه با داسِِّّتان وهای کلیلهدربارۀ وجوه شِِّّباهت داسِِّّتان  

 اند.هایی کردهاشاره

 

 ضرورت واهمیت تحقیق-1-3

ها و مضِِّّامین و مشِِّّابه و مطالعه و مقایسِِّّۀ درونمایه تاریخی و داسِِّّتانیپژوهن در روایات

ها و خویشکاری قهرمانان، از   ها و گفتمانموضوعات مشترک و بررسی همانندی شخصیت      

 های باستانی است . های شناخت پیشینۀتمدنترین راهمهم

ن و نویسی باستا  های حاکم بر تاریخای از گراینموضوع مورد پژوهن، به عنوان نمونه 

ست     ستانی، در حوزۀ ادبیات تطبیقی دارای اهمیت ا ونه گزیرا در پرتو ایننقل روایت های دا

ی ااختالفات زبانی و پاره    رغمهای کهنسِِِّّّاَ، به   روابل تاریخی و فرهنگی ملّت  تحقیقات،   

 شود.های ملی، بهتر نمایانده میتفاوت

 پرسش های تحقیق-1-4

 های زیر پاسخ دهد:گفتار حاضر سعی می کند در حدّ توان و موضوع مقاله به پرسن

 ند انامه در دو داستان مزبور، از تاریخ هردوت تاثیر پَیرفتهودمنه و مرزبانآیا کلیله -1

ها ریشِِّّه در  ها، از مقولۀ توارد و تصِِّّادف اسِِّّت یا احتماالن داسِِّّتان داسِِّّتانآیا شِِّّباهت  -2

ستان کهن  ستان دا و  (Archetype)های مورد بحر، از یک کهن الگو تری دارند و همۀ دا

 تری پیروی می کنند قدیم (prototype)پین نمونۀ

 بحث  -2

توان ها، می یونانیان، ایرانیان و هندی    های آریایی، از جمله    با توجّه به پیوندهای قومی گروه     

خن  بهای الهامتواند یکی از سِِّّر شِِّّمهکرد: اگر  ه تاریخ هرودوت میگونه اسِِّّتنباطاین

امه نودمنه و مرزبانهای مزبور باشد، دور از ذهن نیست که اساس هر دو داستان کلیله    داستان 

  خسِِّّت، به معرفی و نقد آثاروجو کنیم. برای ورود به بحر نتر جسِِّّترا در داسِِّّتانی کهن

 پردازیم.مورد نظر می
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 تاریخ هردوت   -2-1
زبان اسِِّّت. ق.م(، نخسِِّّتین تاریخ نگار رسِِّّمی یونانی 484-425) (Herdotus)هردوتس

نشِِّّین ، یکی از شِِّّهرهای اسِِّّتان کاریه، منطقۀ یونانی(Halicarnas)وی از مردم هالیکارناس 

شِِّّهر از جمله مناطق تابعۀ کشِِّّور شِِّّاهنشِِّّاهی    آسِِّّیای صِِّّغیر بود و  ون در آن هنگام، این  

اند. گر ه سِِِّّّیسِِِّّّرون    رفت، مورخ مَکور را تبعۀ ایران ذکر کرده   شِِِّّّمار می  هخامنشِِِّّّی به  

(sicero) ( نده     43-107، خطیب رومی خان خوا پدر مورّ بل از او   ق.م( و دیگران او را  ند، ق ا

اند که به دسِِِّّّت ما     ، مطالبی نوشِِِّّّته  (hekateos)دانشِِِّّّمندان دیگر یونانی، مانند هکاتئوس       

ها بدون ذکر نام رود هردوت و دیگر مورخان بعدی، از این نوشِِّّتهمیاسِِّّت و احتماَنرسِِّّیده

 (176: 1391اند. )ابوت،کردهمولّف استفاده

های هردوت، عالقۀ بسِِِّّّیار وی به جمع و نقل اخبار و آداب اقوام بیگانه  ازجمله ویژگی

م.(، او را به   120-50) (Plotark)اسِِّّت و همین عالقه سِِّّبب شِِّّد که بعدها پلوتارک  بوده

  (philobarbaros)کلّی برخالف آنصه حقیقت تاریخ او گواه آن اسِِِّّّت، بیگانه دوسِِِّّّت   

ند.)همان:    دشِِِّّّمنی  های تاریخی یونان، حسّ بیگانه      ( در حالی که در دیگر کتاب   78بخوا

(xenophobia)  شتر به د  ها و بویژه برخورو یونانیان همواره برخورد تمدن خوردمی شم بی

مّدن تلّقی                  یان توحّن و ت تان را جنگ م باسِِِّّّ گار  مّدن ایرانی در روز لل شِِِّّّرق و ت با م

 اند.کردهمی

شِِّّود و به دشِِّّمنان احترام   رو اسِِّّت که منصِِّّفانه با وقایع روبه کردههردوت گاه سِِّّعی 

ند زیرا کهای انسانی معرّفیو آداب و آیینبگَارد و ایشان را نیز نیرومند و صاحب فرهنگ  

هوشمندانه معتقد است که دشمن هر ه بزرگتر و نیرومندتر باشد، برخورد با وی ارزشمندتر  

به   خانی  ون پلوتارک و کتزیاس      اسِِِّّّت و  ، از روش وی در  (Katezias)رغم آنکه مورّ

ویسی   نشاهکار وی را ساده  اند، ارسطو شیوۀ او را پسندیده و    نویسی انتقاد شدید کرده  تاریخ

سته     و مخاطب سی دان سیدید    شنا ست. و تو شهور، دربارۀ هردوت   (Tosididus)ا ، مورّخ م

ست که به حقیقت     گفته سی ا ست که وی نثرنوی سی عالقه ا ست و رو مند بودهنوی رفته  همی ا
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اسِِِّّّت،  کردن حقیقت بوده محققان او را مورّخی صِِِّّّمیمی که هدفن نوشِِِّّّتن و روشِِِّّّن     

 (27: 1383اند. )ن.ک:بیات، کردهتوصیف

 ودمنهکلیله -2-2

های خزانگی هند باسِِّّتان اسِِّّت که در روزگار پادشِِّّاهی خسِِّّروانوشِِّّیروان     از کتاب 

شد. ظاهران منبع اصلی این کتاب را دو اثر مهم  ساسانی، توسل برزویه پزشک به ایران آورده    

سته      سکریت دان سن صل   (Panchatantra)تنتره اند : در درجۀ نخست، پنصه به زبان  یا پنج ا

 (145: 1367. )ن.ک:یوسفی، (Mahabharata)دانایی و دیگر، مهابهاراتا 

ردد، گهای دورتر برمیودمنه به زمانآید، منشِِّّأ اصِِّّلی کلیله که از قراین برمیامّا  نان 

بودند و در   حتّی روزگارانی که هنوز اقوام هند و اروپایی، مهاجرت بزرگ را آغاز نکرده       

ها در دیگر آثار آریایی و غیر آریایی سِِّّاکن   کردند زیرا نمونۀ داسِِّّتانمیوار هم زندگیج

شده    شکاَ گوناگون روایت  ست.  هند و ایران، به ا سرودهای   »ا  ون آغاز ادبیات هندی، با 

«  هارا نیز باید در کتاب وداها جسِِِّّّتجوکرد.اسِِِّّّت، منشِِِّّّأ اغلب این داسِِِّّّتان (Veda)ودا 

 (1: 1385)شیکهر،

 ترین منبع کتاب، همانرۀ سِِّّر شِِّّمۀ کتاب هم نظر محققان بر این اسِِّّت که اصِِّّلیدربا

، برهمن دانشمند، پنج   (Vishnu Sharma)پنصاتنترا است که بر طبق روایات، ویشنوشارما    

-Amara)حکایت معروف خود را برای تربیت شِِِّّّاهزادگان، یعنی سِِِّّّه پسِِِّّّر امرشِِِّّّکتی 

shakti)  پادشِِّّاه مهیالروپیا،(Mahila-ropya)   پرداخته اسِِّّت. این تعلیمات دربارۀ شِِّّیوۀ

ستان  -31است. )همان: شده  تصریا بیان ها مندرج است و هم به فرمانروایی، هم در خالَ دا

29) 

ها   ابجایی ب  ودمنه، با همۀ اختالفاتی که در کمیّت و جابه         های گوناگون کلیله   ترجمه 

ها، باب  ها و روایتاک دارند. در همۀ ترجمهدارند، در اصِِّّالت و ذکر پنج باب با هم اشِِّّتر

طور مسِِِّّّتقیم از  های اصِِِّّّلی اسِِِّّّت که به    )باب البوم والغربان(، یکی از باب   « بوف و زات»
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 ها، با اختالف بسِِّّیار زیاد از کتاب بزرگپنصاتنترا نقل شِِّّده اسِِّّت امّا بعضِِّّی دیگر از باب

.  اسِِّّتگردیدهن، اخَ و روایتمهابهاراتا که حماسِِّّۀ ملّی هند اسِِّّت و دیگر آثار هند باسِِّّتا

 ( 341: 1374نیز ن.ک:الفاخوری، 14-17، مقدمه: 1369)البخاری، 

 نامهمرزبان -2-3
  است شده اصل کتاب در اواخر قرن  هاردهم، به لهجۀ قدیم طبری در مازندران تألیف   

سپهبد مرزبان بن رستم بن شهریاربن شروین پریم، از ملوک           و وضع آن، منسوب است به ا

 ، مقدمۀ مصحّا: ج( 1367طبرستان از آَ باوند. ) مرزبان بن رستم، 

اسِّت و  دهشِّ نویسِّی ایران و هند، به زبان تمثیلی نوشِّته  کتاب به پیروی از شِّیوۀ داسِّتان  

ها، حیوانات و گاه دیوان و پریان هسِِّّتند؛ از همین  های داسِِّّتاناغلب قهرمانان و شِِّّخصِِّّیت

شم       ش سدۀ  ساَ    روی، هنگامی که در اواخر  سل محمد غازی ملطیوی )در  ه.ق( با  598تو

َ »عنوان   608و در اوایل سدۀ هفتم به وسیلۀ سعد الدین وراوینی )بین سالهای     « روضه العقو

سی ز    ، به نثر فارسی برگردانده «نامهمرزبان»( با همان عنوان 622تا  شیوۀ نثرنوی یر شد، از نظر 

یقِِّّۀ         ل یر ذوق و وسِِِّّّ ث کلیلِِّّه    تِِّّا ل    ادبی  بوا منِِّّۀ ا قرارگرفِِّّت.)ن.ک:        ود لی نصِِِّّّراهلل  معِِّّا

 (16:3،ج25353بهار،

صلی فراموش می  شکلی     دراین کتاب، احتماالن قهرمانان ا شدند و زمان و مکان ماجرا به 

شِِّّد. داسِِّّتان مورد نظر ما هم با همین  که مورد نظر و هدف نویسِِّّنده بود، نقل و روایت می

 است.شدهحّاک منتقل هایی، از روزگار داریوش به زمان ضهدف و بنا به شباهت

 تسخیر بابل به روایت هردوت-2-4
سِِّّرزمین بابل به عللی، ازجمله موقعیت جغرافیایی و جایگاه ویژۀ سِِّّیاسِِّّی و فرهنگی و  

سرزمین و همصنین   درهای پیاقتصادی، از اهمیت خاصی برخوردار بود. شورش     پی در آن 

دی در زمین را به عنوان تهدیسختگیری نسبت به همسایگان مجاور و اسیران جنگی، این سر

ان  کرد و تسخیر آن برای پادشاه  منطقۀ بین النهرین و تمامی آسیای جنوب غربی قلمداد می 

های آسیا و اروپا بود. این سرزمین، نخستین      آوردن کلید دروازهدست هخامنشی، به منزلۀ به 
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ساَ     سل کورش کبیر در  سخ  538بار با کمترین مقاومت، تو شد. )ن.ک:  قبل از میالد ت یر 

 (87: 1380آزاد، 

شورش          شتند:  شورش بردا سر به  مردم بابل در زمان داریوش اّوَ نیز بنا به قراین، دوبار 

تر از  و شِِِّّّورش دوم که مهم (Nidintu-bel)دینتوبل نخسِِِّّّت، به تحریک مردی به نام نی

 افتاد.قبل از میالد اتفاق  521درساَ  (Arakha)شورش نخست بود، به هدایت آراخا 

شورشی به وقوع پیوست که در طی آن، زوپیر            (Zopyers)در روزگار خشایارشا نیز 

شیان بود، به   ،  (Megabyse)رسید و پسرش، مگابیز   قتلکه حاکم شهر بابل از جانب هخامن

 گردید.کرد و به حیله متوسّلبرای آنکه از مردم شهر انتقام بگیرد، خود را ناقص

دهد، در حقیقت در زمان   میورشِِِّّّی که هردوت شِِِّّّرح  کتزیاس معتقد اسِِِّّّت آن شِِِّّّ   

و ابوت،   237: 3، ج1382اسِِّّت، نه در روزگار داریوش. )هردوت، خشِِّّایارشِِّّا اتفاق افتاده

1391 :212) 

بابل توسِِِّّّل داریوش، این      اسِِِّّّت:  شِِِّّّدهگونه روایت  در تاریخ هردوت، ماجرای فتا 

صار       سپاه خود در برابر ح ساَ و هفت ماه تمام با  سخی داریوش یک  ر  بابل ماند و موفق به ت

جست و از این جهت اندوهگین بود. در ماه  های جنگی توسلشهر نشد. بیهوده به تمام حیله

لطنت   کنندگان، مغ را از سِِِّّّ  بیسِِِّّّتم، زوپیر، فرزند مگابیز، که با شِِِّّّن تن دیگر از توطئه       

قاطرهای حمل آذوقه، کر           برکنارکرده    ایهبود، شِِِّّّاهد اعجازی شِِِّّّگفت شِِِّّّد: یکی از 

سخن آن مرد بابلی را به زاییده صره گفته بود.  ش خاطرآورد که در آغاز محا هر را  بود، وقتی 

تسِِِّّّخیرخواهیدکرد که قاطرها بزایند. به اسِِِّّّتناد این تفأَّ، تصِِِّّّوّرکرد که آن بابلی به الهام  

است و اکنون می توان بابل را تسخیر کرد. زوپیر، پس از مشورت     خدایان  نین سخن گفته 

ش و تفّکر، دانست که تنها راه تسخیر این شهر مستحکم، آن است که خود را ملثله        با داریو

ای تردید را جایز ندانسِّت. پس   برد. وی لحظهکند و به عنوان فراری، به اردوی دشِّمن پناه  

های خود را برید و گرداگرد سر خود را تراشید و بدن خود را به ضرب شلّاق       بینی و گوش
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( با این  237-240: 3، ج 1382حاَ به حضور پادشاه رفت. )هردوت،   آلود کرد و بدینخون

داد. حتّی  ندین مرحله هم با    آورد و خود را خیرخواه و امین ایشِِِّّّان جلوهتدبیر به بابل پناه     

سپاهیان داریوش واردنبردشد و بسیاری از سربازان پادشاه هخامنشی را از دم تیغ گَراند و        

ند.  کرد سِِّّاخت تا اینکه کامالن موفق شِِّّد، اطمینان بابلیان را جلبتلفات زیادی بر ایرانیان وا

گرفت تا در روز موعود، همین که داریوش  همۀ این کارها با صِِّّالحدید داریوش صِِّّورت 

بابل حمله             به جانب حصِِِّّّارهای  برد، زوپیر نیرنگ خود را   طبق قرار قبلی، از همه طرف 

شکار کرد. در همان حاَ که بابلی ها بر باالی   صار حمالت داریوش را دفع می آ د، کردنح

ها را به داخل شِِّّهر  را گشِِّّود وپارس (Bolos)« بلوس»و  (Kissie)« کیسِِّّی»های دروازه

نیز ن.ک: پیرنیا و   244کرد و بدین ترتیب، بابل برای بار دوم تسِِِّّّخیرشِِِّّّد.)همان:        هدایت  

 (107: 1384اقباَ، 

 های مشابه الگوی تسخیر بابلداستان -2-5
دشمن  و از هر حیلتی فروماند، سلسلۀ دوستی     »گوید: باب هشتم گلستان می  سعدی در  

(  174: 1385)سِِِّّّعدی،  « کند که هیچ دشِِِّّّمن نتواند.   بجنباند و آنگه به دوسِِِّّّتی کارهایی       

سیدن  خودرکام شدن به دشمن با حیله و تدبیر و سپس بهنزدیک (Archetype)الگوی کهن

های  هایی دارد که همواره با داستان دبیات جهان نمونهو پیروزی بر دشمن، در آثار برجستۀ ا  

هر تروا ها، ماجرای فتا شنمونهاست. یکی از مشهورترین پین پرماجرا و شورانگیز بیان شده  

ی هاسِِّّت که در بخن های پایانبا هدیۀ اسِِّّب  وبین، به تدبیر ادیسِِّّیوس و توسِِّّل یونانی 

 است.  افتادهحماسۀ ایلیاد هومر اتفاق 

های اسِِّّاطیری و پهلوانی حماسِِّّۀ ملّی ایران،  ندین نمونۀ برجسِِّّته مشِِّّابه این  دربخن

خود،   ، برای گرفتن انتقام نیای«کوه سِِّّپند »اسِِّّت؛ از جمله، رفتن رسِِّّتم به الگو تکرارشِِّّده

نریمان، که با تدبیر و رهنمایی زاَ، در قالب یک هیأت بازرگانی همراه با کاروان حامل بار   

( دوّمین نیرنگ 267-272، ملحقات:  1، ج1375)ن.ک: فردوسِِِّّّی، نمک روانۀ دژ گردید.    

سیاب بود. در این بخن هم به همراه هفت گردان، جامه      رستم، برای نجات بیژن از  اه افرا
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سپهدار توران، نزدیک       سه،  برسان بازرگانان به تن کرد و با بخشیدن زر و گوهر به پیران وی

سوداگری از وی گرفت.    صر پدر رانده    شد و اجازۀ تجارت و  ده ش سپس، با منیژه که از ق

بود، آشِِِّّّنا شِِِّّّد و از جایگاه بیژن باخبر گردید و وی را از  اه نجات داد. پس با سِِِّّّپاهیان  

 ( 59-60: 5افراسیاب به نبرد پرداخت و پیروزمندانه به ایران بازگشت. )همان، ج

ه مانی و رضایت ب دادن میهکاووس، با ترتیبآوردن کیدست تمهید شاه هاماوران در به 

(، داستان شغاد و کیفیت فریب و مرگ   134-139: 2وصلت سودابه با وی )ن.ک: همان، ج  

( 334و192 6هاست.)نیز ن.ک: همان: ج( هم از دیگر نمونه324-334: 6رستم )نیز همان، ج

«  نکپادشاه جهود نصرانی  »های مشهور شبیه به ماجرای تسخیر بابل، داستان      از دیگر نمونه

 (232:1377و هاکس،  23-40: 1371فتر اوَّ مثنوی است.)ن.ک: مولوی، در د

هر  ترین آنها به ماجرای زوپیر در فتا شِِّّهای تاریخی و شِِّّبیهترین داسِِّّتانیکی از برجسِِّّته

سرزمین هیاطله )هپتالیان( اتفاق           سانی، به  سا سر یزدگرد  شی پیروز، پ شکرک فتاد.  ابابل، در ل

 ( 271: 1378ب،و محجو 835-6: 1386)ن.ک: طبری،

 تحلیل داستان بومان و زاغان-2-6

« همنبر»شود. سپس   آغاز می« رای»ودمنه، با یک پرسن اصلی از جانب   های کلیلهباب

سخ             سؤاَ پا ست، به  ستان ا شردۀ دا صورت یک طرح که همان ف  گوید. آنگاه برایمیبه 

ان  تۀکید و تقویت داسِِّّت کند و در ادامه، برایمی تقویت مسِِّّئله، داسِِّّتانی نمادین را مطرح 

کند و از روش داسِِّّتان در داسِِّّتان که از   میتری بیانتر و فرعیهای کوتاهاصِِّّلی، داسِِّّتان 

 (605: 1387کند. ) ن.ک:  شریفی، های کهن شرقی و هندی است، استفاده میشیوه

شدن به دشمن سرسخت و نفوذناپَیر     ،  گونگی نزدیک«وزاتبوم»محور اصلی داستان   

سیلۀ به ستن    با کماَ مالطفت و فرط»حیله و تدبیر  و ضع و آرا ه خالف  ظاهر بمجاملت و توا

ست.  شی،    « باطن ا صراهلل من ضامینی همصون  اره 191: 2536)ن گری و ترجیا تدبیر بر ( و م

نیز البخاری،   222جنگ، لزوم رازداری و جنباندن سِِِّّّلسِِِّّّلۀ دوسِِِّّّتی را دربردارد. )همان:  

1369 :193) 
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ستان،   »  صۀ دا شاه خود می    خال ست که به پاد سخت بیازارد و  ماجرای وزیری ا گوید که او را 

ود رکند و در راه بیندازد. آنگاه وی بدین حالت، نزد شِِّّاه دشِِّّمن میپرهاین را بکند و زخمی

صا او جلوه     شیر و نا صد انتقام دهد و  نین فرامیمیو خود را م مت نعجویی از ولینماید که ق

مای پیشِِِّّّین خو    کارفر به دام هالک رهنمون می      و  فان را  له، حری بدین حی « شِِِّّّود.د دارد و 

 (254: 1378)محجوب، 

 های داستانترین درونمایهبرجسته -2-6-1

  )نصِِّّراهلل« شِِّّدن از حزم دوراسِِّّت. کردن و به شِِّّجاعت خود فریفتهبر قوّت خود تکیه» -

 (192: 2536منشی، 

موجب خوارداشِِّّت نفس و جسِِّّارت     بین از آن»نزدیکی به دشِِّّمن تا زمان رفع نیاز و   -

 (195)همان: « دشمن می گردد.

«  یست. نلکن تحرّز به وجهی که مرگ در مقابلۀ آن غالب باشد، ستوده   » پرهیز از جنگ :  -

 (195)همان:

عاقل دشِِّّمن راضِِّّعیف نشِِّّمرد که در مقام غرور افتد و هرکه  »نشِِّّمردن دشِِّّمن: ضِِّّعیف -

 (196)همان: « مغرورگشت، هالک شد.

شمن و اعتمادنکردن به    نایم - شدن از د شمن ایمن     :» وی ن صاحب حزم در هیچ حاَ از د

یان            ندیشِِِّّّد و  ون مسِِِّّّافت در م تد، از معاودت    نگردد، در هنگام نزدیکی از مفاجا ا اف

 (196)همان: « شود از کمین و اگر تنها ماند از مکر.وگرهزیمت 

صحان و خیرخواهان:     - شاورت با نا شاورت بران »لزوم م ست به     م ست و رای را داختن رایها

 (197)همان:« آید.تکرار نظر و تحصین سرّ، حاصل

 (197ارزیابی توان سیاسی و دفاعی خود و دشمن و سنجیدن آن با خرد. )همان: -

 (198حفظ عزّت و اقتدار و سرافرازی حتی با گَشتن از جان خوین. )همان، _

 (202ی خرد و هوشمندی. )همان: گزینی در فرستادن سفیر و نماینده بر مبنابه -
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همان: )« آورد.جایبهباید در خواتم کارها، تأمل شِِِّّّافی و تدبیر کافی      »اندیشِِِّّّی:  عاقبت   -

 (228و  210

ی  تاریخ -های یادشده در داستان تسخیر بابل هم وجوددارد امّا  ون اثر روایی   درونمایه

 است نه در سخنان وی.کرده ها در کنن قهرمان اصلی جلوهاست، بیشتر این ویژگی

 وزاغان مقایسۀ روایت هردوت با داستان بومان-2-6-2

ای، نمادین و ماجراهای واقعی مشِِّّابه واقعۀ تسِِّّخیر  های اسِِّّطورهدر معرفی داسِِّّتان

ستان بومان  شتراک را با واقعۀ مزبور دارد و این فرضیه      بابل، دا شترین وجوه ا وزاغان، بی

تأثیر و تأثّر در این دو داسِِِّّّتان وجود دارد یا اینکه هر را قوت می دهد که نوعی رابطۀ 

تری در ارتباط هستند. از جمله وجوه شباهت دو داستان، عبارتند     دو، با سر شمۀ کهن  

یاران              از: نزدیک  کارترین  فدا بل، زوپیر، یکی از  با عۀ  پادشِِِّّّاه، در واق به  بودن وزیر 

میان برداشِِّّتند. در داسِِّّتان    داریوش و از جمله هفت نفری اسِِّّت که گئوماته مغ را از

یر های فرمانروایی و تدبوزاغان، وزیر پنجم، خردمندترین ایشِِّّان و یکی از سِِّّتونبومان

پیمان در   مللک اسِِِّّّت. داریوش به جز اینتافرن که اعدام شِِِّّّد، پنج مشِِِّّّاور عالی هم         

 حکومت دارد. پادشاه زاغان هم پنج وزیر خردمند دارد.

کاری، ارزیابی توان دفاعی دشمن، لزوم مشورت    عنصرغالب در هر دو داستان، فدا  

سختی و رنج برای رسیدن به پیروزی و نتیجۀ مطلوب اندیشی، تحملو رازداری، عاقبت

اسِِّّت. تفاوت اصِِّّلی دو داسِِّّتان، در جنبۀ تاریخی و روایی کتاب هردوت و نوع ادبی  

ودمنه اسِِّّت. این تفاوت، برخاسِِّّته از دو فرهنگ پس  کتاب کلیله (Allegory)تمثیل 

ستان   از مهاجرت ست، هر  ند نمونه دا شخصیت   های بزرگ ا صلی آن  هایی که  های ا

بل             فا له  یات مغرب زمین هم وجوددارد؛ از جم ند، در ادب باشِِِّّّ نات  های ازوپ   حیوا

(Aisopos)  مد نمونه    یونانی در قرن هفتم پین مّا بسِِِّّّا ندک  ه ازمیالد ا ای غربی آن ا

ودمنه متأثّر از فرهنگ برهمنان هند اسِِِّّّت که مبنای آن زهد و ریاضِِِّّّت  اسِِِّّّت. کلیله

 (63-58: 1363است. )ن.ک: دانا سرشت، 
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ندارانگاری            به جا قاد  نای اعت یاِ و    (Animism)در این فرهنگ، بر مب ، همۀ اشِِِّّّ

رین و تعنوان شریف ها، از شعور و سلسله مراتب طبقاتی برخوردارند و انسان به     آفریده

 (46-50ترین مخلوق، قادر است با تمامی گیتی ارتباط برقرارکند. )همان: عالی

توان به تأثیرپَیری یکی از آن آثار از       ها نمی ها و تفاوت  با وجود همۀ مشِِِّّّابهت    

اریم،  هردوت بینگ ودمنه را متأثّر از تاریخ    دیگری قاطعانه رأی صِِِّّّادر کرد. اگر کلیله     

ست ک  ستان    باید دان سیاری از دا شۀ ب ومی های بهای آن، در آثار غیر آریایی و گروهه ری

تواند متأثر از    سِِِّّّاکن سِِِّّّرزمین هند، پین از ورود آریاییان اسِِِّّّت. هردوت هم نمی     

فرهنگ هندی باشِِِّّّد زیرا هرگز به هند سِِِّّّفر نکرده و کتابی هم دربارۀ این سِِِّّّرزمین  

ست. آنصه وی از آداب و آیین نکردهمطالعه  سیار مختصر و   میهندیان نقلهای ا کند، ب

 (243-248: 1387بر مبنای روایات شفاهی همراه با اغراق است. )ن.ک: هردوت، 

تری  های مشِِّّابه، به یک سِِّّر شِِّّمۀ اصِِّّلی کهندر مجموع، باید دربارۀ اسِِّّاس داسِِّّتان

ن ای مبهم از آهای مسِِِّّّتقل و آغاز تاریخ مکتوب، تنها خاطره       معتقد بودکه با ظهور تمدن    

نمونه  نافتد، زیر تأثیر همان پیاست و اتفاقاتی که پس از این جدایی در تاریخ میقی ماندهبا

 ( 152: 1367الگو است. )ن.ک: یوسفی،و به پیروی از همان کهن

 هنامماجرای اینتافرن در تاریخ هردوت و هنبوی و ضحّاک در مرزبان-2-7

نتافرن نام بودند، ایکردهدروغین( قیامنفری که بر ضِِّّدّ گئوماته مغ )بردیای یکی از هفت

داشِِّّت. روزی او به کاخ شِِّّاهی واردشِِّّد و خواسِِّّت به نزد پادشِِّّاه برود و این اصِِّّل قبالن    

قبلی نزد  توانسِِّّتند بی اطالعبودند، میبود، کسِِّّانی که مغ را ازکاربرکنارکردهشِِّّدهپَیرفته

شد...      شرط  پادشاه بروند، به   شاه در حاَ کارخصوصی نبا ی قصر    دربان  و کشیک آنکه 

شیر خود را کشید و بینی و گوش       شم شدند. او  شد  مانع  های آنها را برید. داریوش بیمناک 

جوی  وباشِِّّد؛ پس، کس به جسِِّّتگرفتهتن دیگر انجامکه مبادا این عمل با رضِِّّایت شِِّّن

این   که کنند  وقتی کامالن اطمینان یافتدیگران فرستادو پرسید که آیا این عمل را تایید می  
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است، امرکرد خود او و فرزندان و تمام خویشان او را جهت محاکمه و عمل،خودسرانه بوده

 .گریسترفت و در آنجا میکاخ میکنند ولی زن اینتافرن پیوسته به قتل زندانی

به آن زن پیغام داد که شِِِّّّاه، اجازه           این زاری به رحم آورد و  های مداوم، داریوش را 

اد:  دنزدیکان زندانی تو، به انتخاب تو، آزاد شِِِّّّود. زن پس از تفکر، پاسِِِّّّخدهد یکی از می

بخشد، من از بین همۀ آنها برادرم را انتخاب   میحاَ که پادشاه فقل حیات یک تن را به من 

جّب می پاسِِِّّّخ     کنم. داریوش تع یاشِِِِّّّّد، زن  نین  لّت را جو پادشِِِِّّّّاه،    کرد و ع داد: ای 

توانم به خواسِِّّت خداوند انم را از دسِِّّت بدهم، مینیسِِّّت که اگر شِِّّوهر و فرزند تردیدی

داشِِّّت، دیگر صِِّّاحب   شِِّّوهر و فرزندانی دیگر داشِِّّته باشِِّّم امّا  ون پدر و مادر نخواهم 

ود،  بآمد و  ون از پاسخ او راضیشد. گفتۀ زن در نظر داریوش بسیار معقوَبرادری نخواهم

شد فرزندان او را نیز بر آن افزود و  بود، به او داد و عالوه بر آن، کردهکس را که ارادهآن ار

 (212-214: 3، ج1383رسانند.) ن.ک: هردوت، سپس، امرکرد که بقیه را به قتل

 مقایسۀ دو داستان -2-7-1

صِِّّورت  هردوت، موضِِّّوع از جمله وقایع تاریخی اسِِّّت و نویسِِّّنده آنصه را بهدر تاریخ

اسِِّّت. در   بررسِِّّی، روایت کردهکرده، بدون نقد و ای مطالعهشِِّّفاهی شِِّّنیده یا از نوشِِّّته  

ضه   مرزبان سپس در رو شی و ب العقوَ، این حکایت برای تأیید و اثبات حق نامه،  رادری خوی

ست:   شیر نتوان    ه گفته»آمده ا شم ست و آنصه از زمانه      اند آنصه به  شی ا برید، عقدۀ خوی

«  م گفت.بوی ناکه آن زن هنیافت، علقۀ برادری است،  نانبدَ آن به هیچ علق نفیس نتوان

 (16-17: 1367)مرزبان بن رستم، 

ستان، زنی به نام  در مرزبان ضحّاک، قرعۀ    « هنبوی»نامه، قهرمان دا ست که در روزگار  ا

ضحّاک              سیرکردن مارهای  سه را جهت  شوهر و برادر وی آمد تا هر  سر و  ضای بد بر پ ق

 بکشند.

اینتافرن و فرم داسِِّّتانی و تفاوت اصِِّّلی دو داسِِّّتان، در فرم روایی و تاریخی ماجرای   

شی حکایت مرزبان  سعد الدین وراوینی که لحن      نمای شاعرانۀ  ست، بویژه در نثر فنّی و  نامه ا
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امه،  ن اسِِِّّّت. دیگر اینکه نویسِِِّّّندۀ مرزبان     غمگنانه و ادبی آن بر جَّابیت حکایت افزوده       

جوه  داند. وحکایت را مربوط به روزگار اسِِّّاطیری سِِّّلطۀ ضِِّّحاک بر سِِّّرزمین ایران می   

دهد که یکی از    میها اسِِِّّّت و این احتماَ را قوت    اشِِِّّّتراک دو داسِِِّّّتان بین از تفاوت   

 هردوت باشد. نامه، تاریخهای اصلی داستان مرزبانسر شمه

 نقد روایت هردوت-2-7-2

ست لیکن به    سبتان مورد اعتماد ا شتن   درغم دسترسی  هردوت در نقل حوادث تاریخی، ن ا

ک: هاسِِّّت. )ن.کارش بیشِِّّتر مبتنی بر روایات شِِّّفاهی و شِِّّنیدهبه اسِِّّناد و مدارک، اسِِّّاس

 (77: 1388نیز زرین کوب،  27: 1383بیات، 

اسِِّّت. به نوشِِّّتۀ مترجم  دربارۀ روایت مجازات اینتافرن هم د ارخطای آشِِّّکاری شِِّّده

( ازفرونشاندن شورش بابل   50این روایت مشکوک است زیرا در کتیبۀ بیستون)بند    »کتاب: 

های اوَّ سلطنت خود و قبل از فرونشاندن شده و داریوش در ساَام بردهتوسل این شخص ن

های معروف، جرئت  نین اقدامی را علیه یکی از هفت تن بانیان سِِِّّّلطنت خود            شِِِّّّورش

ردوت،  )ه«  استاست. شاید شخص مجازات شده، کسی غیر از اینتافرن معروف بودهنداشته

ین، احتماالن یا این اتفاق در روزگار داریوش  (؛ بنابرا212، یادداشِِّّت های مترجم:3، ج1382

است و متعلّق به روزگاران پین از وی است یا شخصی غیر از اینتافرن مشهور که تنها  نیفتاده

 است.در نام با او مشترک بوده، مجازات شده

 تحلیل داستان -2-7-3

سطوره   همان صلت ا ست، تاریخ روزگاران فراموش گونه که خ به شده را که گاه  ها

سینه    شتن درنیامده و تنها در  شاخ و برگ نقل       ها بهنو شفاهی و با  صورت  یادمانده و به 

کنند. )ن .ک: میاسِّت، روایت کردهشِّده یا در خاطرۀ جمعی و مشِّترک اقوام رسِّوب   

یاده،   تاریخی را         79-130: 1386ال ( در نتیجه، می توان از این داسِِِّّّتان، یک نکتۀ مهم 

 کرد:  روشن
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تاب    قاموس ک یا ایشِِِّّّتوویگو       در  نام دیگر ایختوویگو  قدّس،  به تلفظ  (Ištovygo)م  ،

مشهوراست.   « آژیدهاک»است که جد مادری کوروش و به   (Astiages)یونانی، آستیاگس  

ها باشِِِّّّد، لفظ داریوش مادّی بن اخشِِِّّّوویروش که همان اسِِِّّّتیاجس، آخرین پادشِِِّّّاه مادی »

می« گزندهافعی»ست که به معنی  داریوش علم شخصی و استیاجس و اشداهل لقب معروف او     

 (364: 1377)هاکس، « نماید.ها میباشد و این معنی داللت بر شوکت و عظمت مادی

«  اندازنیزه»اسِِّّت که معنی اسِِّّم او  بوده (Hovaxšatra)این آژیدهاک، فرزند هووخشِِّّتر 

، پدر ضِِِّّّحّاک،  «مرداس»(  اتفاقان در شِِِّّّاهنامه هم در توصِِِّّّیف  53: 1387اسِِِّّّت. )لمپ، 

 است:گونه آمدهاین

 یکی مرد بود انِِِِِِِِّّّّّّّّدر آن روزگِِّّار      

 گرانمایه هم شاه بود و هم نیک مرد

 گِِّّزارز دشِِِِِّّّّّت سِِِِِّّّّّواران نِِّّیِِّّزه   

 ز تِِّّرس جِِّّهِِّّانِِّّدار بِِّّا بِِّّاد سِِِِِّّّّّرد  

 (43: 1، ج1375)فردوسی،                    

ه  گون با این تفاوت که پدر ضِِِّّّحّاک در شِِِّّّاهنامه، متعلق به سِِِّّّرزمین تازیان اسِِِّّّت. این             

 رسد.نظرمیای، طبیعی بههای اسطورهدر روایت هاجاییجابه

ام او را است و ن کردهدر نامنامه اعتراف« آستیاژ »بودن یوستی هم به غیر ایرانی و غیر مادی 

پندارد. ) ن:ک: یوسِِِّّّتی،  داند و خودش را غاصِِِّّّب حکومت ماد مییک نام سِِِّّّکایی می

1382 :8) 

آیند که  ای درمیصِِّّورت هسِِّّته بههای تاریخی مشِِّّهور، به مرور زمان، بعضِِّّی روایت

آورند. در این میان، برای بیان حقیقت  وجودمیها را پیرامون خود بهطیف وسِِّّیعی از افسِِّّانه

ستگی و نیز    تاریخی، جابه شک جایی در زمان، مکان، قهرمانان، اعماَ و ماجراها و همصنین، 

یگر یتی به شخصیت د  های دیگر و انتساب اعماَ از شخص   ادغام و آمیزش داستان با داستان  

،  شود. )ن.ک: سرکاراتیمی دهد. گاه یک شخصیت به  ندین شخص دیگر تجزیهمیروی

 (281تا  251، 237، 213: 1385
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جایی و اختالط در عناصِِِّّّر داسِِِّّّتانی  داسِِِّّّتان مزبور هم به سِِِّّّبب شِِِّّّهرت، د ار جابه

ستیاگس )آژیدهاک(، به وقو   گردیده ست. احتماالن این ماجرا در روزگار آ سته ک ا ه از  ع پیو

است و قصد کشتن کورش را داشت و فرمان      نظر ایرانیان، پادشاه ستمگر و بدنامی هم بوده  

قبل از میالد، بر او پیروز شد و پادشاهی مادها   550آن را نیز صادر کرد. کورش هم در ساَ 

 (53: 1387و  لمپ،  51: 1380کرد.)آزاد، را منقرض

حّاک، دالیل متعددی دارد؛ از جمله: یکی همان      نامه به ضِِِّّّ    انتسِِِّّّاب داسِِِّّّتان مرزبان   

شود و هم داریوش هخامنشی؛ دیگر،    که هم شامل آستیاگس می  « داریوش»اشتراک در نام  

ستیاگس )آژیدهاک   شکاری و نقن بد آ دهد  نمیضحّاک( که جز زشتکاری انجام    -خوی

در روایات   و در نتیجه، سِِِّّّاحت داریوش حتی اگر عامل قتل اینتافرن مشِِِّّّهور هم باشِِِّّّد،         

است: از آنجا که نویسندۀ مرزبان گونهمردمی از بدی منزّه است؛ دلیل سوم هم احتماالن بدین

مند به مطالعه داسِِّّتان پادشِِّّاهان  نامه )مرزبان بن رسِِّّتم(، از شِِّّاهزادگان نژادۀ ایرانی و عالقه

جه به اینکه  باتواست امّا  های تاریخی هم دسترسی داشته   روزگار باستان است، طبعان به کتاب  

ها و روایات شفاهی و حکایات شگفت انگیز، بویژه با اساطیر و    های تاریخی با افسانه کتاب

  پردازی گَشته است  های داستان آمیخته و متأثر از سنّت های حماسۀ ملّی ایران درهم داستان 

شده    سته  سنده هم به منابع علمی  و از ارزش علمی و تاریخی این آثار کا ست  ترو نوی سی   د ر

امه ننداشِِّّته اسِِّّت؛ در نتیجه، همان روایات را پَیرفته و در تأیید موضِِّّوعات کتاب مرزبان 

 است.آورده

تاریخ      تان، سِِِّّّپس در  ماجرای     جهانگشِِِِّّّّای این داسِِِّّّ کل  به شِِِّّّ تاریخی و  جوینی،  

اسِِِّّّت. عطا ملک جوینی، داسِِِّّّتان را در جلد اوَّ از تاریخ خود، در بخن  شِِِّّّدهبیانواقعی

 (183: 1، ج1370است. )ن. ک: جوینی، آورده« افعاَ اوکتای قاآنذکر صادرات »

رد که  کتوان یک نکتۀ بدیع از آن استنباطبودن داستان، میگَشته از واقعی یا غیر واقعی

جوینی به هر شِِّّکلی، در کتاب خود به بیان حقیقت که رسِِّّالت یک مورخ متعهد اسِِّّت،    
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است  وشتهای نگونهقایع تاریخ آن روزگار را بهاست و بسیار هوشمندانه و زیرکانه، وپرداخته

شد. گاه واقعیت       شود، هم وافی به مقصود با شاهان مغوَ ن ای  هکه هم باعر تکدّر خاطر پاد

 (15: 1، ج1370است. )ن.ک: همان، کردهتلخ را با تصحیف و ایهام و تلمیا و تلویا بیان

 گیری نتیجه -3

 های هردوتشباهت زیادی با روایت  نامه، وجوهمرزبانودمنه و های کلیلهگر ه داستان 

ها   گونه داسِِِّّّتان  هردوت یکی از منابع الهام این  دارند و دور از ذهن هم نیسِِِّّّت که تاریخ     

های  انها و داسِِّّتباشِِّّد، بایداین فرضِِّّیه را نیز پَیرفت که بنیاد هر  هارداسِِّّتان، در روایت 

شِِِّّّباهت، نه از مقولۀ توارد اسِِِّّّت و نه   همهوجوسِِِّّّت و احتماالن اینتری قابل  جسِِِّّّتکهن

 تأثیرپَیری مستقیم.

کدام دارای یک مضِِّّمون و درونمایۀ اصِِّّلی هسِِّّتند که  ندین مضِِّّمون  ها هرداسِِّّتان

بومان و »است. هستۀ مرکزی داستان، تسخیر بابل و     شده  تر، پیرامون این هسته تشکیل  فرعی

است    «با هوشمندی و تدبیر و حیله نفوذ شدن به دشمن سرسخت و غیر قابل    نزدیک»، «زاغان

مشِِِّّّورت، رازداری و دشِِِّّّمن، لزوم دفاعی  توان و عناصِِِّّّر غالب آن، فداکاری، ارزیابی        

 اندیشی است.عاقبت

ویشی  خ اثبات و تأیید حقّ» و ضحّاک،   اینتافرن و هنبویمضمون و محور اصلی داستان زن    

 ست.«و ترجیا پیوند برادری بر دیگر پیوندها

داده ها عالقۀ فراوانی نشِِّّاناز آنجا که هردوت به جمع و نقل اخبار و آداب دیگر ملّت 

ساس کار او را در پاره  سانه  قوَای مواقع، نقلو ا شفاهی، اف صّه ها، روایات  ها، به جای  ها و ق

ها،  انشود که هرکدام از این داست  می گونه استنباط است، این دادهمیحقایق تاریخی، تشکیل 

کند که در آثار برجسِِِّّّتۀ ادبیات جهان، با شِِِّّّدّت و ضِِِّّّعف میتبعیت « کهن الگو»از یک 

  هایی شِِِّّّبیه به ماجراها و روایات مورد بحر سِِِّّّاخته         تکرار شِِِّّّده و پیرامون آن، داسِِِّّّتان  

 است.شده
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