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چکیده
هنــری  و  ادبــی  ثــار  آ تولیــد  در  بینامتنــی  نظامــی  به عنــوان  اســطوره ها  مســئله:  بیــان 
نقــش بزرگــی ایفــا می کننــد. در مقالــه حاضــر ســازه ها و عناصــر ســاختاری داســتان در 
اثــر غم نومــه فریــدون بــا تاکیــد بــر قرابت هــای معنایــی بــا برخــی اســاطیر ایرانــی نظیــر 
فریــدون و ضحــاک، ســیاوش و نیــز اســطوره -خدایاِن بــاروری و قهرمــان در کنــار رونــِد 
ــر اســاِس مفاهیــِم اســطوره و موســیقی مــورد  ــر ب ملودی پــردازی و تنظیــِم موســیقایی اث

تحلیــل و بررســی قــرار گرفته انــد.  
هــدف تحقیــق: هــدف از انجــام ایــن تحقیــق کشــف چگونگــی نمــود عناصــر اســطوره ای در 

اثــر غم نومــه فریــدون بــود.
ــی- ــر روای ــک اث ــوان ی ــدون به عن ــه فری ــر غم نوم ــطوره  ای در اث ــر اس ــق: عناص ــؤال تحقی س
موســیقایی چگونــه نمــود پیــدا کرده  انــد و ایــن اثــر چــه قرابت هایــی بــا اســاطیر ایرانــی 

دارد؟ 
روش تحقیــق: از منظــر هــدف؛ کاربــردی و از منظــر روش انجــام؛ به صــورت توصیفــی-

تحلیلــی بــوده و مطالــب نیــز به شــیوۀ گــردآورِی کتابخانــه ای بــه دســت آمده انــد. 
پیــدا  نمــود  ح شــده  مطر اســطوره ای  عناصــر  فریــدون  غم نومــه  اثــر  در  نتیجه گیــری: 
کرده انــد و موســیقی نیــز باتکیه بــر مفاهیــم ایــن عناصــر بــه درک هرچــه بهتــر فضــای اثــر 
ــا روزگار معاصــر پدیدآورندگانــش  ــد. غم نومــه فریــدون به نوعــی ب کمــک شــایانی می نمای
همســو بــوده و در ایــن روایــت، فریــدون به عنــوان قهرمــان در ایــن اثــر معرفــی شــده کــه 
در جهــت اعتــراض بــه نابســامانی های موجــود بــه اســتقبال مــرگ مــی رود تــا نمونــه ای 
گاهــِی اجتماعــی را بــه  از قهرمــاِن بــاروری باشــد کــه بــا مرگــش امیــد، کنش گــری و خودآ

ارمغــان آورده اســت.
واژگان کلیــدی: اسطوره شناســی، روایــت اســطوره ای، غم نومــۀ فریــدون، پیمــان قدیمــی، 

حســین علیــزاده.
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Abstract
In the culture of nations and peoples, there are countless myths and legends, the basic 
similarities of which can be found in some works of art.Myth should be considered as a 
Minoan story, the origin of which is usually unknown, and the description of an action, 
belief, institution or phenomenon is beyond that at least part of it is taken from traditions 
and narrations and linked to religious rituals and beliefs. It is inseparable. In myth, 
events are narrated from the earliest times, in other words, how everything comes into 
being and continues to exist. The characters of the myth are supernatural beings and have 
always been possessed by an aura of holiness, its positive heroes. Myth sometimes seems 
to narrate historical events, but what is important in these narratives is not its historical 
accuracy, but the concept that the description of these stories contains for their believers, 
and also because it expresses man’s views about himself, the world and the Creator. It does 
matter. Some theorists of myth in their definitions have referred to the narration of myths 
that many contemporary narratives and stories can be analyzed in order to obtain the 
mysteries in the text of the work based on myth. What has been studied in this research 
is somehow based on two dimensions of music and narration. Fereydoun’s sad audio play, 
directed by Peyman Ghadimi and composed by Hossein Alizadeh, is a work that tells an 
almost contemporary storyline in a province in which “laughter” is the main theme in 
society, in which “Fereydoun” as the protagonist in It stands against oppression. At the 
beginning of the encounter with this work, a myth in ancient Iran called “Fereydoun and 
Zahak” is engraved in the mind of the audience, as if it has intertextual references to this 
myth. In that story, too, “Fereydoun” is the hero and they protest against the oppression 
of “Zahak”. In Fereydoun, however, the subject is pursued in a different way and we 
see many metamorphoses related to Iranian myths and theories related to mythical 
narrations in this work. So that the victory in this work, unlike the story of Shahnameh 
about “Fereydoun”, occurs with the death of the hero as a myth of fertility and is somehow 
related to the myth of “Siavash”. The music in this work also helps to better understand 
the narrative-musical process of the story by using Iranian instruments and musical 
atmospheres with Western instruments, as well as relying on the Iranian instrumental 
line. Myths play an important role in the production of literary and artistic works as 
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an intertextual system. In the present article, the 
structures and structural elements of the story 
by  A Requiem for Fereydoun with emphasis on 
semantic similarities with some Iranian myths 
such as Fereydoun and Zahak, Siavash and also 
the myth-gods of fertility and hero along with 
the process of melody-composition and musical 
arrangement of the work They have been analyzed 
based on the concepts of myth and music. Perhaps 
A Requiem for Fereydoun can also be considered as 
one of the narrations in which the author presents 
the events side by side and presents them in a way 
that engages the audience in belief and thought. 
The arrangement of the pieces of the narrative is 
such that the result of the work depicts a socio-
political as well as a national description of the 
society and the days of the author and similar 
times.The purpose of this study was to answer the 
fundamental and important question of how the 
mythical elements in A Requiem for Fereydoun 
were presented as a narrative-musical work and 
what is the relationship between this work and 
Iranian mythology. Method of conducting research 
from the perspective of purpose; Practical and 
from the point of view of method; It is descriptive-
analytical and the materials are obtained by 
collecting libraries. In the end, we came to the 
conclusion that in the work of A Requiem for 
Fereydoun, In any case, without considering music 
as a dynamic element of individual, social and 
cultural life, self-awareness and understanding 
of society’s identity becomes impossible. As we 
have seen, in the parts where there is a need to 
convey a sad and mournful atmosphere, the role 
of the states of instruments or songs such as 
Shoor, Dashti and Homayoun has been used, and 
in expressing advice and invitation to hope and 
Activism in society has used fourfold, threefold 
and new. Melodic repetitions and rhythmic 
periods are also noteworthy in order to convey the 
meaning of the myth and accompany it. Victory in 
this work, unlike the story of Shahnameh about 
“Fereydoun”, occurs with the death of the hero as 
a myth of fertility and is somehow related to the 
myth of “Siavash”. This is where the protagonist 
lives in the contemporary time, and the audience 
of the work also leaves the calendar time and 
the narrative-musical myth of the story finds its 
existence in the present
Keywords: Keywords: Mythology, Mythical Narrative,A 

Requiem for Fereydoun, Peyman Ghadimi, 
Hossein Alizadeh.
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مقدمه و بیان مسئله
در فرهنــگ اقــوام و ملــل، اســطوره ها و افســانه های بی شــماری 
می تــوان  را  آن هــا  اساســی  شــباهت های  کــه  دارنــد  وجــود 
نظریه پــردازاِن  از  برخــی  کــرد.  جســتجو  هنــری  آثــار  از  برخــی  در 
اشــاره  اســطوره ای  روایــت  بــه  تعاریف شــان  در  اســطوره، 
داســتان های  و  روایــات  از  بســیاری  می تــوان  کــه  نموده انــد 
بــر  اثــر  متــن  در  موجــود  رمــوز  اخــذ  جهــت  در  هــم  را  معاصــر 
ایــن  در  کــه  آنچــه  نمــود.  بررســی  و  تحلیــل  اســطوره  اســاس 
تحقیــق موردمطالعــه قــرار گرفتــه به نوعــی بــر دو ُبعــد موســیقی 
بــه  اثــر شــنیداری غم نومــۀ فریــدون  و روایــت اســتوار اســت. 
کارگردانــی پیمــان قدیمــی و موســیقی حســین علیــزاده، اثــری 
را در یــک والیــت   معاصــری 

ً
کــه ســیر داســتانِی تقریبــا اســت 

روایــت می کنــد کــه »خنــده« در جامعــه موضــوع اصلــی آن اســت 
ــم و  ــر ظل ــتان در براب ــان داس ــوان قهرم ــدون« به عن و در آن »فری
، اســطوره ای  ســتم می ایســتد. در ابتــدای مواجهــه بــا ایــن اثــر
ذهــن  در  ضحــاک«  و  »فریــدون  نــام  بــه  باســتان  ایــران  در 
ــن  ــه ای ــی ب ــاِت بینامتن ــی ارجاع ــدد و گوی ــش می بن ــب نق مخاط
اســطوره دارد. در آن داســتان هــم »فریــدون« قهرمــان اســت 
و در برابــر ظلــم و ســتِم »ضحــاک« بــه اعتــراض دســت می زنــد. 
در غم نومــه فریــدون امــا، موضــوع بــه شــکل دیگــری دنبــال 
گشــته و دگردیســی های فراوانــی را در ارتبــاط بــا اســطوره های 
اثــر  ایــن  در  اســطوره ای  روایــات  بــا  مرتبــط  نظریــات  و  ایرانــی 
برخــالف   ، اثــر ایــن  در  پیــروزی  کــه  به طــوری  هســتیم.  شــاهد 
قهرمــان  مــرِگ  بــا  »فریــدون«،  بــاب  در  شــاهنامه  داســتاِن 
به عنــوان اســطورۀ بــاروری رخ می دهــد و به نوعــی بــه اســطورۀ 
»ســیاوش« ارتبــاط پیــدا می کنــد. موســیقی در ایــن اثــر نیــز بــا 
بــا  ایرانــی و فضاســازی های موســیقایی  از ســاز های  اســتفاده 
ســازهای غربــی، همچنیــن باتکیه بــر ردیــف دســتگاهی ایــران 

بــه درک بهتــر رونــِد روایی-موســیقایی داســتان کمــِک شــایانی 
. یــد می نما

اشــاره  از  پــس  کــه  هســتیم  آن  درصــدد  تحقیــق،  ایــن  در 
نظریــات  بــه  نگاهــی  و  ایــران  اســاطیر  و  اســطوره  معانــی  بــه 
ــر  ــی عناص ــن برخ ــه تبیی ــث، ب ــن مبح ــکا در ای ــف و قابل ات مختل
مهــم اســطوره ای در راســتای تحلیــل و تطبیق شــان بــا عناصــرِ 
اســطوره ای و روایــِی غم نومــۀ فریــدون بپردازیــم. هــدف از انجــام 
ایــن تحقیــق پاســخ بــه ایــن پرســش اساســی و مهــم بــود کــه 
عناصــر اســطوره  ای در اثــر شــنیداری-روایِی غم نومــه فریــدون 
بــا  قرابت هایــی  چــه  اثــر  ایــن  و  کرده  انــد  پیــدا  نمــود  چگونــه 

دارد؟ ایــران  اســاطیر  شــخصیت های 

روش تحقیق
ــام؛  ــیوۀ انج ــر ش ــادی و از منظ ــدف؛ بنی ــر ه ــق، از منظ ــن تحقی ای
وجــود  باتوجه بــه  تحقیــق  ایــن  در  اســت.  توصیفی-تحلیلــی 
اصــل بینامتنیــت در روایــات اســطوره ای و نیــز نقــش موســیقی 
شــنیداری-روایی،  آثــار  در  داســتان  درونــِی  پیــام  انتقــال  در 
ایرانــی  اســاطیر  بــر  تاکیــد  بــا  اســطوره ای  عناصــر  تحلیــل  بــه 
اسطوره شناســانی  نقطه نظــرات  از  اســتفاده  بــا  و  پرداختــه 
، مخبــر و بهــار بــه صورت بنــدی  چــون اســتروس، بــارت، آمــوزگار
عناصــرِ اخــذ شــده در اثــر غم نومــۀ فریــدون بــا رویکــردی تحلیلــی 
و تطبیقــی پرداختیــم. روش گــردآوری اطالعــات در ایــن تحقیــق 

، به صــورت کتابخانــه ای بــوده اســت. نیــز

پیشینه تحقیق
ــنیده  ــل ش ــور کام ــدون به ط ــۀ فری ــر غم نوم ــز اث ــر چی ــش از ه پی
قــرار  موردمطالعــه  اثــر  ایــن  بــا  مرتبــط  نظــرات  و  نقدهــا  و  شــد 
گرفتنــد. در حــوزۀ اسطوره شناســی در ابتــدا بــه بررســی و مطالعــۀ 
خارجــی  و  ایرانــی  نظریه پــردازان  مکتــوب  منابــع  و  کتاب هــا 
ــه  ــون ژال ــی از نویســندگانی چ ــه کتب ــه ب ــا مراجع ــوده و ب ــدام نم اق
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اســتروس،  لــوی  نیــز  و  مخبــر  عبــاس   ، بهــار مهــرداد   ، آمــوزگار
مفاهیــم  اخــذ  بــه  فریــزر  جــورج  و  الیــاده  میرچــا  بــارت،  روالن 
و  تحلیــل  روش هــای  اســطوره،  شــناخت  راســتای  در  مهمــی 
ارتبــاط  البتــه  و  ایرانــی  اســطوره های  در  مهــم  مفاهیــم  تبییــن 
پرداختیــم.  روایــت  و  اســطوره  بــا  موســیقی-   

ً
-خصوصــا هنــر 

 ، مخبــر عبــاس  نوشــته  اسطوره شناســی  مبانــی  چــون  کتبــی 
تــا  اســطوره  از   ، آمــوزگار ژالــه  قلــم  بــه  ایــران  اســاطیری  تاریــخ 
و  بهــار  مهــرداد  قلــم  بــه  ایــران  اســاطیر  بــر  پژوهشــی  و  تاریــخ 
فارســی  ادبیــات  در  داســتانی  انتشــارات  و  اســاطیر  فرهنــگ 
ــه  ــه ب ــد ک ــرار گرفتن ــه ق ــی موردمطالع ــر یاحق ــته محمدجعف نوش
ایــن  از  کلــی  نیــز تبییــن مفاهیــم  نظریــات اسطوره شناســی و 
ــم در کتــاب درآمــدی بــر  ــم، شــاهرخ مســکوب ه منابــع پرداختی
ــوی  ــه پهل ــو« ب ــی، »َوی ــوام ایران ــزدان اق ــان ای ــران در می ــاطیر ای اس
»وای« را تنهــا ایــزدی می دانــد کــه »دوُبنــی« در او وجــود دارد و در 
ــب دارد؛  ــر دو َنَس ــدی ه ــی و ب ــت و از نیک ــه اس ــود دوگان ذات خ
»واِی وه« )وای خــوب( و »واِی وت« )وای بــد(. در بــاب اســطوره و 
موســیقی نیــز مقاالتــی در کتــاب حکمــت، هنــر و زیبایــی نوشــته 
ســایر  گرفــت.  قــرار  کلــی  موردمطالعــه  ُبلخاری قهــی  حســن 
ــورد  ــل م ــرح ذی ــه ش ــق ب ــوع تحقی ــا موض ــط ب ــای مرتب پژوهش ه

بررســی قــرار گرفتنــد:
ــطورۀ  ــل اس ــوان »تحلی ــا عن ــه ای ب ــی در مقال ــا امین محمدرض
نظریــه  اســاس  بــر  فریــدون  و  ضحــاک  داســتان  در  قهرمــان 
انســانی  و  اجتماعــی  علــوم  مجلــه  در   1۳۸1 ســال  در  یونــگ« 
ارتبــاط  بــه بررســی  ، شــماره دوم )پیاپــی ۳4(  دانشــگاه شــیراز
اســاس  بــر  ضحــاک  و  فریــدون  روایــت  در  قهرمــان  اســطوره 
گاهــی یونــگ پرداختــه و بــه ایــن نتیجــه رســیده  نظریــات ناخودآ
یــک  مختلــف  تجلی هــای  به عنــوان  فریــدون  و  ضحــاک  کــه 
روان واحــد و مراحــل رشــد آن بــه ســمت فرآینــد فردیت یابــی 
گاهــی رســیده اند و بــا اســتفاده از ایــن شــیوه می تــوان  و خودآ

آورد. به دســت  ایــران  اســطوره های  از  بهتــری  درک 
در  بخشــی  اختیــار  و  نیکویــی  علیرضــا  تســلیمی،  علــی 
و  ضحــاک  داســتان  بــر  »نگاهــی  عنــوان  تحــت  مقالــه ای 
در  کــه  آن«  ســاختاری  عناصــر  تحلیــل  مبنــای  بــر  فریــدون 
فصلنامــه دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی مشــهد، شــماره 
1۵۰ در پاییــز ســال 1۳۸4 بــه چــاپ رســیده، بــه بررســی عناصــر 
اسطوره شــناختی در داســتان فریــدون و ضحــاک پرداخته انــد و 
ــر  ــر ب ــی عناص ــی تطبیق ــه بررس ــد ک ــت یافته ان ــج دس ــن نتای ــه ای ب

ــای  ــی از دیدگاه ه ــگاه چندوجه ــط و ن ــف و مرتب ــای مختل الگوه
کــردن  روشــن  در  می توانــد  چگونــه  هــم  مکّمــل  و  مختلــف 

کنــد. کمــک  اســطوره  تاریــک  جنبه هــای 
حســن بلخاری قهــی در مقالــه ای تحــت عنــوان »نســبت 
میــان اســطوره، فلســفه و موســیقی« در کتــاب حکمــت هنــر 
 1۳۸۹ ســال  در  هنــر  فرهنگســتان  نشــر  توســط  کــه  زیبایــی  و 
ــطوره  ــان موســیقی و اس ــاط می ــی ارتب ــه بررس ــاپ رســیده، ب ــه چ ب
ــن در  ــا و آپول ــون موز ه ــی چ ــطوره های یونان ــش اس ــه نق پرداخت
نظریــات فالســفه ای چــون فیثاغــورث و افالطــون، در تبییــن 

آرای فلسفی شــان را مهــم تلقــی نمــوده اســت.
آرش کامــور در پایان نامــۀ کارشناســی ارشــد خــود بــا عنــوان 
دســتگاهی  موســیقی  در  اســطوره  اهمیــت  و  نقــش  »بررســی 
موســیقی  دانشــکدۀ  در  بالنــده  محمــود  نظــر  زیــر  کــه  ایــران« 
بــه  رســیده  انجــام  بــه   1۳۹1 ســال  در  تهــران  هنــر  دانشــگاه 
بررســی تعاریــف مختلفــی از اســطوره و ارتبــاط آن بــا موســیقی 
ایرانــی پرداختــه و بــه دو روش میدانــی )مصاحبــه( و کتابخانــه ای 
توانســته بــه نتایجــی دســت یابــد از جملــه کــه بســیاری از اســامی 
گوشــه ها در موســیقی ایرانــی برگرفتــه از اســطوره ها و آیین هــای 
و  موســیقی دانان  ایــن،  بــر  عــالوه  اســت  ایــران  باســتانی 
آهنگ ســازان در بســیاری از آثــار خــود از افســانه ها و اســطوره ها 

گرفته انــد. الهــام 

اسطوره
در تعریــف واژه اســطوره، بــا آنکــه بســیار گفته انــد و نوشــته اند 
امــا تعریــف دقیــق، واضــح و روشــنی وجــود نــدارد. برخــی ایــن 
بــه  گرفته انــد، یعنــی  کاذب  تاریــخ  بــه معنــای افســانه و  را  واژه 
را  آن  مــا  کــه  گذشــته  در  رویــدادی  دربــاره  داســتانی  معنــای 
اســاطیری  واقعــه،  فــالن  می گوییــم  وقتــی  بدانیــم.  نادرســت 
اســت معنــی اش ایــن اســت کــه آن واقعــه هرگــز روی نــداده 
دارد  دیگــر  معنائــی  الهــی  حکمــت  در  اســطوره  ولــی  اســت. 
دادن  نشــان  و  دینــی  رمــوز  ضبــط  وســیله  از  اســت  عبــارت  و 
را  بــه شــکل چیزهــای دیدنــی. واژه اســطوره  حقایــق نادیدنــی 
برداشــتی از لغــت یونانــی )Myth( می داننــد کــه در آثــار هومــر 
، نطــق، کالم آمــده اســت کــه به مــرور بــه معنــای  بــه معنــای گفتــار
 .)1 )کــزازی، 1372:  قصــه حیوانــات )Fable( به کاررفتــه اســت 
)بــه    historical واژه  بــا  لغــت  در  را  اســطوره  واژه  دیگــر  برخــی 
ــم ریشــه دانســته اند )کــراپ، 1377:  معنــای روایــت و تاریــخ( ه

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
Ferdows-honor-Journa l of A r t s
Ferdows Institute of higher Education 

89

شماره چهارم
بـــهـــــــــــــــار  1400



1(. در یونانــی )Mythos( بــه معنــی شــرح، خبــر و قصــه آمــده کــه 
ــت از  ــان و روای ــان، بی ــای ده ــه معن ــی )Mouth( ب ــا واژه انگلیس ب
یــک ریشــه اســت و در مقابــل )Logos(  بــه معنــی کالم جــدی 
و مســتدل قــرار می گیــرد و در کاربردهــای متــداول، بــه معنــی 
بــه کار  بی ماننــد  قهرمــاِن  و  شــایع  دروغ  خیالــی،  ایدئولــوژی 

.)26  :1398 )مخبــر،  می شــود  گرفتــه 
فرهنگ هــا،  برخــی  در  و  عامــه  فرهنــگ  در  آمــوزگار  ژالــه 
اســطوره را آنچــه خیالــی و غیرواقعــی اســت و جنبــه افســانه ای 
و  داســتانی  بایــد  را  اســطوره  امــا  می کنــد.  معنــی  دارد،  محــض 
معلــوم  آن  اصــل  معمــواًل  کــه  دانســت  مینــوی  سرگذشــتی 
نیســت و شــرح عمــل، عقیــده، نهــاد یــا پدیــده ای طبیعــی اســت 
بــه صــورت فراســویی کــه دســت کم بخشــی از آن از ســنت ها 
و روایت هــا گرفتــه شــده و بــا آیین هــا و عقایــد دینــی پیونــدی 
نقــل  اولیــه  دوران  از  وقایــع  اســطوره،  در  دارد.  ناگسســتنی 
چگونــه  کــه  اســت  ایــن  از  ســخن  به عبارت دیگــر  می شــود 
می دهــد.  ادامــه  خــود  هســتی  بــه  و  می آیــد  پدیــد  چیــزی  هــر 
شــخصیت های اســطوره را موجوداتــی مافــوق طبیعــی تشــکیل 
از تقــدس، قهرمان هــای مثبــت  می دهنــد و همــواره هالــه ای 
تاریخــی  حــوادث  به ظاهــر  گاهــی  اســطوره  اســت.  گرفتــه  را  آن 
اســت  مهــم  روایت هــا  ایــن  در  آنچــه  امــا  می کنــد  روایــت  را 
شــرح  کــه  اســت  مفهومــی  بلکــه  نیســت  آن  تاریخــی  صحــت 
همچنیــن  و  بــردارد  در  آنهــا  معتقــدان  بــرای  داســتان ها  ایــن 
ازاین جهــت کــه دیدگاه هــای آدمــی را نســبت بــه خویشــتن و 
جهــان و آفریــدگار بیــان می کنــد دارای اهمیــت اســت. »اســطوره 
و  ناتوانی هــا  بــا  مقابلــه  در  اســت  انســان  ناتوانــی  از  واکنشــی 
ــه«  ــوادث غیرمترقب ــرس او از ح ــا و ت ــرآوردن آرزوه ــف او در ب ضع

3 و 4(. )آمــوزگار، 1399: 
افســانه های  از  دســته  آن  را  اســطوره  نیــز  مخبــر  عبــاس 
جهــان  آفرینــش  و  دارنــد  دینــی  بنیــان  کــه  می دانــد  ســنتی 
قصه هــا  ایــن  مضمــون  می دهنــد.  توضیــح  را  آن  ســاکنان  و 
آفرینــش جهــان و چگونگــی بــه ســامان درآمــدن آن اســت و 
هــم راوی و هــم مخاطــب، ایــن قبیــل قصه هــا را واقعــی تلقــی 
ــان،  ــواًل خدای ــطوره ها معم ــی اس ــخصیت های اصل ــد. ش می کنن
الهه هــا یــا قهرمانــان ماوراءالطبیعی انــد. ایــن شــخصیت ها در 
یــک سلســله ماجراجویــی و جــدال بــا نیروهــای شــر می جنگنــد 
 ، و خورشــید، مــاه، آب وآتــش و انســان ها را آزاد می کننــد )مخبــر

 .)22  :1398

اسطوره، روایت، موسیقی
اســطوره و هنــر را دو روی یــک ســکه دانســته اند و در خاســتگاه 
و هــدف مشــترک ذکــر کرده انــد و تفــاوت و جدایــی ایــن دو را 
ــی  ــدان جمع ــت وج ــطوره، خالقی ــد؛ »اس ــان می دانن ــوه بی در نح
ــه  ــردی، حال آنک ــش ف ــری، آفرین ــر هن ــی اث ــل پیدای ــت و عام اس
ــد«  ــق دارن ــگ تعل ــه و فرهن ــه جامع ــر دو، ب ــدف، ه ــت و ه در غای
گونه هــای  همچــون  اســطوره ای  بیــان   .)5  :1375 )یاحقــی، 
کهــن می توانــد متافیزیکــی و ســمبلیک و واقعیــت گریــز باشــد. 
»قرابــت اســطوره و هنــر بیــش از آن اســت کــه در وهلــۀ اول بــه 
نظــر می رســد. هــر دوی ایــن عرصه هــا نظام هایــی نمادین انــد 
کــه از زبــان به عنــوان تنهــا مصالــح کار خــود بهــره می گیرنــد. هــر 
دو فاقــد مرجــع مشــخصی در واقعیــت و بــر بــال تخیــل ســوارند 
ــان  گاه انس ــودآ ــمۀ ناخ ــق از سرچش ــه تفاری ــر دو ب ــت ه و درنهای

ســیراب می شــوند« )مخبــر، 1398: 178(.
حضــور اســطوره در موســیقی، حضــوری بــه قدمــت تاریــخ 
اســت؛ زیــرا دســت کم در لفــظ و واژه، موســیقی بــا اســطوره آغــاز 
بــه  هــم  آن،  لفظــی  تبارشناســی  دلیــل  همیــن  بــه  و  می شــود 
ــن  ــم در ای ــاند و ه ــک می رس ــیقی کم ــت موس ــایی ماهی رمزگش
نزدیــک  اســطوره هایی  شــناخت  بــه  را  مــا  اســطوره گرا  جهــان 
می کنــد کــه بــه یــک عبــارت بنیــان جهــان و جهان نگــری انســان 
کــه  همچنــان   .)118  :1389 )بلخاری قهــی،  شــرقی اند  و  غربــی 
ــود  ــه خ ــت ک ــّرب واژه )Music(  اس ــیقی مع ــظ موس ــم لف می دانی
مأخــوذ از  )Muses( یــا ۹ الهــۀ شــعر و رقــص و آواز و موســیقی 
جایــگاه  کشــف  بــه  ناگزیــر  کــه  واژه  ایــن  بــر  تأمــل  یونانی انــد. 
میوزهــا در اســطوره های یونانــی و تأثیــر آن بــر فرهنــگ غربــی 
کمــک خواهــد  را در شــناخت بهتــر موســیقی  می انجامــد، مــا 
رســاند. موزهــا فرزنــدان زئــوس و منه موزیــن بودنــد. منه موزیــن 
اســطوره ای  بینــش  در  و  بــود  اورانــوس  و  گایــا  فرزنــد  خــود 

رب ا لنــوع حافظــه و ذکــر محســوب می شــد.
و  اشــیاء  همــه  جوهــر  قدیمــی  و  اولیــه  فرهنگ هــای  در 
 ، اســاطیر در  اســت.  بــوده  صوتــی  جوهــری  اصــل  در  طبیعــت 
صــدای ســاحر خواننــده انعکاســی اســت از آســمان و او قــادر 
بــوده بــا ایــن صــدا بــا خدایــان و طبیعــت ارتبــاط برقــرار کنــد. 
در ایــن فرهنگ هــا خلقــت همــواره بــا عنصــری صوتــی همــراه 
اســت. بــا پیشــرفت تمــدن، موســیقی جوهــر نظــام کیهانــی و 
گردیــد و نقــش عنصــر متعادل کننــده بیــن زمیــن و  خلقــت 
آســمان را پیــدا کــرد )اســماعیل پور مطلــق، 1379: 7(. از دیــد 
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درحالی کــه  کــرد  عطــا  حافظــه  انســان  بــه  منه موزیــن  هزیــود1، 
)همــان(.  دخترانــش بــه انســان فراموشــی و رنــج بخشــیدند 
موزهــا بــرادری بــه نــام آپولــون )کــه مــادرش منه موزیــن نیســت 
در  کــه  داشــتند  اســت(  لتــو  به نــام  زئــوس  دیگــر  همســر  و 
اســاطیر یونانــی متــرادف چنــگ یــا موســیقی اســت کــه لقــب 
را  ۹گانــه«  موزهــای  رهبــر  »آپولــون،  یعنــی  مــوزاژت«2  »آپولــون 
مظهــر  و  ســمبل  و  هنرهــا  تمــام  حامــی  را  او  و  نمــود  دریافــت 
روایت هــای  داد.  قــرار  تمدن بخــش  روشــنایی  و  خورشــید 
حکمــا  دســت  بــه  یونانــی  حکمــت  و  فلســفه  در  اســطوره ای 
و فالســفۀ بــزرگ بازتولیــد گشــتند. هنگامــی کــه بــا نــام بزرگــی 
را  او  زندگــی  و  می شــویم  مواجــه  ق.م(   ۵6۹( فیثاغــورث  چــون 
در هالــه ای از حضــور ایــن اســطوره ها و تأثیــر مســتقیم آن هــا بــر 
ــی در  ــم اسطوره شناس ــم، ناگزیری ــیقایی او می بینی ــش موس دان
بــاب موســیقی را رکنــی از ارکان فلســفۀ موســیقی نیــز بشــماریم. 
پــای  روی  بــر  ســاموس  جزیــرۀ  نــام آور  فیلســوف  فیثاغــورث، 
خــود عالمتــی طالیــی داشــت کــه از دیــدگاه مریدانــش پیونــد او 
بــا آپولــون را اثبــات و او را تــا حــد مقــام فرزنــدی آپولــون ارتقــا داد 

119و120(.  :1389 )بلخاری قهــی، 
ــۀ موســیقی  ــرِم قطع ــا ف ــطوره ای ب ــات اس ــاط روای ــاب ارتب در ب
می تــوان اشــاره نمــود کــه بــه عقیــدۀ لــوی اســتروس »خوانــش 
درک  و  نوشــتاری  متــن  یــک  قالــب  در  آن  درک  و  اســطوره 
اســطوره ماننــد یــک رشــتۀ پیوســته ناممکــن اســت. به همیــن 
دلیــل اگــر اســطوره را ماننــد رمــان یــا یــک مقالــۀ روزنامــه خــط بــه 
خــط بخوانیــم، چیــزی دســتگیرمان نخواهــد شــد، چــون بایــد 
آن را به عنــوان یــک کل درک و کشــف کنیــم. معنــای پایــه ای 
اســطوره بــا توالــی رویدادهــا منتقــل نمی شــود، بلکــه بــا بســته ای 
در  رویدادهــا  ایــن  اگــر  حتــی  می شــود،  منتقــل  رویدادهــا  از 
لحظــات و روایت هــای مختلــف داســتان ظاهــر شــوند؛ بنابرایــن 
بایــد اســطوره را همان طــور بخوانیــم کــه یــک نــت موســیقی را 
کــه  به صورتــی  بلکــه  خــط،  بــه  خــط  به صــورت  نــه  می خوانیــم، 
کل صفحــه را بفهمیــم و بدانیــم کــه خــط اولــی کــه بــاالی صفحــه 
نوشــته شــده فقــط در صورتــی معنــا خواهــد داشــت کــه آن را 
ــره نوشــته  ــوم و غی ــوط دوم، س ــه در خط ــی از آنچ ــوان بخش به عن
ــم... فقــط بــا قرائــت اســطوره به عنــوان یــک  شــده اســت بخوانی
قطعــۀ موســیقی کــه روی خط هــای حامــل یکــی پــس از دیگــری 

1- Hesiod
2- Apollon Musagete
3- Roland Barthes (1915 – 1980)

نوشــته شــده می توانیــم آن را به عنــوان یــک کلّیــت دریابیــم و 
معنــا را از دل آن بیــرون بکشــیم« )نقــل از مخبــر، 1398: 51(.

و  اســطوره  کــه  دارد  تاکیــد  نکتــه  ایــن  بــر  »اســتروس 
موســیقی، هــر دو از یــک سرچشــمۀ واحــد یعنــی زبــان ریشــه 
ــم موســیقی یابی  گرفته انــد. شــناخت ســاختار موســیقی بــه فه
تحلیــل  سرچشــمۀ  واگنــر  اپراهــای  او،  نظــر  از  اســت.  نزدیــک 
ــه  ــد ک ــان می دهن ــر نش ــار واگن ــت... آث ــطوره اس ــاختارگرا از اس س
او از راه ســاختار موســیقی بــه شــناخت ســاختار اســاطیر دســت 
و  اســطوره  »تشــابه   .)131  :1390 )ایرانی صفــت،  بــود«  یافتــه 
ــطوره  ــیقی و اس ــت. موس ــه اس ــه نهفت ــن نکت ــیقی در همی موس
هرکــدام فاقــد یکــی از عناصــر زبــان هســتند. آن هــا از زبــان جــدا 
شــده و هریــک بــه راهــی متفــاوت رفته انــد. موســیقی، ســویۀ 
داده انــد«  ادامــه  را  آن  معنایــی  ســویۀ  اســطوره،  و  زبــان  آوایــی 
ــه  ــردن ب ــاه ب ــت پن ــز در جه ــر نی ــار واگن ــه در آث ــه ک ــان(. آنچ )هم
موســیقایی اش  آثــار  ســاخت  در  اســطوره ای  و  کهــن  ادبیــات 
 :1397 اســماعیلی،  و  نورانــی  )نــک  اســت  دریافــت  قابــل 
یادبــوِد  تنهــا  اســت،  موردنظــر  »آنچــه  حــوزه  ایــن  در   )30-28
ــت.  ــاره آن اس ــام دوب ــه انج ــت، بلک ــطوره ای نیس ــای اس رخداده
قهرمــان اســطوره هســتی پیــدا می کنــد. درواقــع فــرد بــا آن هــا 
هــم دوره می شــود؛ گویــی فــرد دیگــر در زمــان تقویمــی زندگــی 
نمی کنــد. بلکــه در زمــان آغازیــن، زمانــی کــه حادثــه نخســتین بار 

.)63  :1389 )واحددوســت،  می زیــد«  اســت،  داده  رخ 
ــارت۳،  ــد روالن ب ، مانن ــز ــان نی ــی از روایت شناس ــد بعض از دی
»روایــت در تمــام جلوه هــای فرهنگـــی بشــری اعــم از داســتان 
یــک  در  و  می شــود  دیــده  و...  تاریــخ  و  اســطوره  و  نمایــش  و 
ــکال  ــه اش ، ب ــر ــن ژان ــدارد. ای ــود ن ــت وج ــدون روای ــه ب کالم جامعـ
گوناگونــی بیــان می شــود و مـی توانـــد طبیعتـــی ایســتا یــا پویــا 
، مختصــر  داشــته باشــد« )اخــوت، 1371: 10(. مایــکل تــوالن نیــز
و مفیــد روایــت ]اســطوره ای[ را این طــور تعریف مـی کنـــد: »تـــوالی 
ــم  ــار ه ــی در کن ــورت غیرتصادف ــه ص ــه ب ــوادث ک ــی از ح ملموسـ
دیگــر  و  شبه انســان  انـــسان،  وجــود  مســتلزم   

ً
نوعــا و  آمــده 

اســت  تجربه گــر  شــخصیت  به عنــوان  ذی شــعور  موجــودات 
کــه مــا از تجربـــه آنهـــا درس می گیریــم« )تــوالن، 1386 :19(. بــه 
ــناخت  ــرای ش ــر ب ــه بش ــای اولی ــت از راهکاره ، »روای ــر ــان دیگ بی
زمــان، فراینــد و تغییــر اســت؛ راهــکاری کــه در تقابــل بــا تشــریح 
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علمــی قوانیــن عـــام قـــرار دارد و نــه در جایگاهــی پایین تــر از آن« 
)هرمــن، 1393: 24(.

در  نیــز  را  فریــدون  غم نومــۀ  بتــوان  شــاید   ، تفاســیر ایــن  بــا 
ــم  ــار ه ــا کن ــه در آن نویســنده ب ــمار آورد ک ــی به ش ــرة روایت های زم
چیــدن حــوادث، آن هــا را به گونــه ای ارائــه می دهــد کــه مخاطـــب را 
در عقیـــده و اندیشــه بــا خود همــراه کند. چینش قطعــات روایت 
، شــرحی اجتماعی-سیاســی و  اثــر کــه برآمــد  به گونــه ای اســـت 
ــا آن  ــابه ب ــاران مش ــنده و روزگـ ــار نویس ــه و روزگـ ــی از جامع ــز مل نی
داده هـــا  و  نشــانه ها  »زبــان،   ، به عبارت دیگــر می کنــد.  ترســیم  را 
و  درمــی آورد  نمایــش  بــه  پی درپــی  خطــوط  شــکل  بـــه  را  مـــتن 
نه تنهــا فقــط حــروف، کلمــات، جمله هــا و ســایر مــوارد متــن را 
بــه صــورت زنجیرهــای متصــل کنــار هــم می چینــد، بلکــه ادراک 
ــی  ــد، حت ــده می ده ــورد خوانن ــه خ ــز ذره ذره ب ــتن را نی ــات مـ اطالع
وقتـــی اطالعـــات بـــه صـــورت هم زمــان ارائـــه می شــوند« )پــری، 

.)129 از داودی مقــدم، 1394:  نقــل   1979
بــا  فقــط  موســیقی،  و  اســطوره  زبــان،  میــان  رابطــه  فهــم 
اصــل و مبــدأ قــرار دادن زبــان میّســر اســت. در ایــن صــورت 
ــی  ــرد ول ــمه می گی ــان سرچش ــطوره از زب ــه اس ــود ک ــوم می ش معل
صــوت  موســیقی،  می یابــد.  توســعه  مختلــف  مســیرهای  در 
قبــاًل  صــوت،  و  می بخشــد  گســترش  موضــوع1،  به عنــوان  را 
نیــز  آن  کــه  می گســتراند  را  معنــا  اســطوره،  و  هســت  زبــان  در 
پیش تــر در زبــان وجــود دارد. فردینــان دوسوســور نیــز ثابــت 
و  صــوت  تفکیک ناپذیــرِ  ســاحت  دو  دارای  زبــان  کــه  کــرده 
معناســت؛ از ســویی صــوت اســت کــه معنایــی دارد و از ســوی 
، هیــچ معنایــی بــدون صوتــی کــه بیان گــرِ آن اســت یافــت  دیگــر
نمی شــود. در موســیقی صــوت غلبــه دارد و در اســطوره، معنــی 
)اســتروس و ســتاری، 1386: 11(. بنابرایــن شــاید بتــوان بــه 
ــطوره در  ــۀ اس ــر پای ــت موســیقایی ب ــه از یــک روای ــۀ قابل توج بدن
ــرِی آن  ــی و هن ــِد روای ــه رون ــت یافت ک ــر دس ــرِ موردنظ ــی اث بررس
ــذا  ــد و ل ــل باش ــز قابل تحلی ــد نی ــر ش ــه ذک ــی ک ــاس تعاریف ــر اس ب
، تفکیــک چنــد عنصــر مهــِم موجــود در  در حیــن تحلیــل ایــن اثــر
ــیقایِی  ــِت موس ــن روای ــبات ای ــدون و تناس ــۀ فری ــت غم نوم روای

ایرانــی بــا اســاطیر ایــران نیــز دارای اهمیــت می نمایــد.

تبیین مفاهیم اسطوره ای
در اینجــا الزم اســت بــه شــرح و معرفــی برخــی از شــخصیت های 

1- Object

2-دیواِن بزرگ

الزم  عناصــر  برخــی  صورت بنــدی  و  ایرانــی  اســاطیر  در  مهــم 
بپردازیــم. گرچــه اشــاره بــه همــه ایــن اســاطیر و خاســتگاه ها و 
ــن  ــه در ای ــت ک ــد نیس ــد، ب ــال نمی گنج ــن مج ــان در ای تعاریفش
ــه  ــران ک ــطوره های ای ــخصیت در اس ــد ش ــی چن ــه معرف ــش ب بخ
ــا  ــه آن ه ــدون ب ــۀ فری ــر غم نوم ــتقیم در اث ــا مس ــی ی ــور ضمن به ط
اثــر  ایــن  هرچه بهتــر  تحلیــِل  جهــت  در  اســت،  شــده  اشــاره 

بپردازیــم. 
آن  ثنویــت  را  ایــران  اســاطیر  مهــم  ویژگــی  آمــوزگار  ژالــه 
می دانــد )آمــوزگار، 1399: 6( و ضمــن بیــان منابــع مهــم جهــت 
ــتایی،  ــدی، اوس ــع هن ــد مناب ــی؛ مانن ــاطیر ایران ــه اس ــی ب دسترس
مانــوی، پهلــوی بــه منابــع فارســی و عربــی چــون خدای نامه هــا و 
نیــز شــاهنامۀ فردوســی اشــاره می نمایــد )نــک. همــان: 6-10(.
فریــدون  غم نومــۀ  اثــر  بــا  مواجهــه  در  کــه  نامــی  اولیــن 
در  قهرمــان  شــخصیت  »فریــدون«،  می کنیــم  برخــورد  آن  بــا 
و  داشــته  نیمه خدایــی  شــخصیت  نوعــی  کــه  ایرانــی  اســاطیر 
کــه  اســت  کســی  فریــدون  داده انــد.  او  بــه  را  اژدهاُکــش  لقــب 
بــر »ضحــاک« غالــب می شــود ولــی او را نمی کشــد و دربنــدش 
می کنــد. در متن هــای پهلــوی، فریــدون بــا دیــوان مازنــدر2 پیــکار 
 ، کــرده و آنــان را بــه شــکل ســنگ در مــی آورد. در شــاهنامه نیــز
فریــدون از نــژاد جمشــید اســت پــدرش نیــز از قربانیــان ضحــاک. 
او بــه کمــک مــادرش فرانــک دور از چشــم ضحــاک در بیشــه ای 
رشــد می کنــد تــا زمانــی کــه »کاوه« بــا مردمــان بــه ســوی فریــدون 
می رونــد و او را بــه نبــرد بــا ضحــاک می کشــانند. او چرم پــارۀ کاوه 
را بــا پرنیــان و زر و گوهــر می آرایــد و آن را »درفــش کاویانــی« نــام 
می نهــد و بــه کین خواهــی برمی خیــزد. وی ســرانجام بــه دســتورِ 
اورمــزد ضحــاک را نمی کشــد و بــا بنــدی از چــرِم شــیر او را در غــاری 
در دماونــد زندانــی می کنــد. فریــدون نمــاِد شــجاعت و دادخواهــی 

و بــه روزی در اســاطیر ایرانــی اســت )همــان: 63-65(.
در اینجــا الزم اســت بــه شــرحی از »ضحاک« در اســاطیر ایرانی 
بــا رجــوع بــه شــاهنامه فردوســی بپردازیــم. ضحــاک یــا اژی دهــاک 
آن »اژی« بــه معنــی اژدهــا یــا مــار بــزرگ و »دهــاک« نــام  کــه در 
او  اوســتا  در  درمی آیــد.  ضحــاک  به صــورت  کــه  اســت  خــاص 
و  می خــورد  شکســت  فریــدون  از  کــه  دارد  دیــوی  شــخصیت 
کســی اســت کــه در صــدد خامــوش کــردن شــعلۀ آتــش اســت. 
در ادبیــات پهلــوی نیــز او نمونــۀ کامــل یــک ســتمگر اســت کــه 
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بــه ایــران می تــازد و برجــای جمشــید می نشــیند، ولــی در نهایــت 
ضحــاک،  نیــز  شــاهنامه  در  می خــورد.  شکســت  فریــدون  از 
ــان  ــوده از می ــی ب ــم عادل ــه حاک ــود را ک ــدر خ ــن پ ــه کمــک اهریم ب
اهریمــن  می دهــد.  پایــان  جمشــید  حکومــت  بــه  و  برمــی دارد 
بــرای پــاداش از او می خواهــد تــا بــر دوش اش بوســه بزنــد کــه 
براثــر ایــن بوســه دو مــار بــر دوش ضحــاک می رویــد و غــذای ایــن 
مارهــا نیــز مغــز جوانــاِن مملکــت اســت. ضحــاک در اســاطیر 
ایرانــی نمــاد ســتمگری و ظلــم و اســتبداد اســت )همــان: 62 
نیــز  اجتماعــی  لحــاظ  از  فریــدون،  و  ضحــاک  داســتان   .)63 و 

اهمیــت فراوانــی دارد.
از عنــواِن »غم نومــه« در اثــرِ قابل بحــث نیــز به نظــر می رســد 
مواجــه  »ســوگ نامه «  یــا  غمنــاک  روایــِت  یــک  بــا  به نوعــی  کــه 
هســتیم. گویــی کــه در برخــی از روایــاِت اســاطیری قهرمــان و 
کشــته  اســت  عشــق  و  آزادی  و  شــادی  نمــاد  کــه  شــخصیتی 
دارد.  به همــراه  عظیمــی  اجتماعــی  ســوگ  او  مــرگ  و  می شــود 
یکــی از عناصــر مــورد طــرِح اســاطیر ایرانــی دراین رابطــه، مــرگ 
»ســیاوش« اســت کــه بنابــر روایــت شــاهنامه، ســیاوش کــه 
توســط رســتم پــرورش یافتــه و بــه دربــار کیــکاووس آورده شــده، 
ــد  ــت می کن ــکاووس، مخالف ــر کی ــودابه، همس ــا دلبســتگی س ب
ــیاوش  ــه س ــه ب ــد. در ادام ــام از وی باش ــر انتق ــه فک ــودابه ب ــا س ت
ــن  ــی ت ــات بی گناه ــرای اثب ــیاوش ب ــد و س ــی می زنن ــت ناپاک تهم
آتــش می دهــد و از آن پیروزمنــد خــارج می شــود. او  بــه جنــگ 
ــیاب، ازدواج  ــر افراس ــس، دخت ــا فرنگی ــیاب ب ــار افراس ــه در درب ک
کــرده بــود بــه طــرز ناجوانمردانــه ای توســط افراســیاب ســربریده 
می شــود و در محلــی کــه خــون ســیاوش ریختــه گیاهــی به نــام 
پــرِ سیاوشــان می رویــد. ســیاوش نمــاد  یــا  خــوِن سیاوشــان 
اســت  ایــران  اســاطیر  در  ناجوانمردانــه  مــرِگ  و  پاکــی  عشــق، 
پســر  ســیاوش   ، بهــار مهــرداد  اعتقــاد  بــه  )همــان: 77-79(. 
کیــکاووس در حماســة ملــی ایــران نیــز قهرمــان- خــدای نباتــی 
یــک  درواقــع  »ســیاوش  اســت:  کننـــده  بـــارور  ایــزد  نوعــی  و 
ایــزد نباتــی اســت کـــه وقتـــی کشـــته مـی شـــود، از خـــونش بـــرگ 

.)264  :1381 ، )بهــار می شــود«  ســبز  سیاوشــان 
در اســاطیر ایــران، همــواره بــدی در برابــر نیکــی قــرار داشــته 
اهریمن انــد،  نمــاد  کــه  را  غــم  و  ظلــم  بــدی،  عناصــر  اســت. 
می تــوان در اســاطیر ایرانــی مثــل ســاوول )َســرَوه( کــه شــهریاری 
در  نیــز  و   )42 )آمــوزگار، 1399:  می کنــد  مجســم  را  ظلــم  و  بــد 

1- James George Frazer (1854-1941)

و  آشــتی ناپذیری  و  بداندیشــی  نمــاد  کــه  )اکه َمَنــه(  اکومــن 
پیــام آور اهریمــن اســت )همــان: 41( جســتجو کــرد. اســطورۀ 
ــت  ــن اس ــام آور اهریم ــه پی ــت ک ــوی اس ــم دی ــَمه( ه ــم )اِئش خش
و نمــاد خشــم و ناامیــدی و غــم اســت )همــان: 44(. در بــاب 
و  می شــوند،  شــناخته  اهورامــزدا  نمــاد  کــه  شــادی  و  خنــده 
ــده و  ــز خن ــدون نی ــۀ فری ــتان غم نوم ــِی داس ــوع اصل  موض

ً
ــرا ظاه

شــادی نیــز هســت، ایــزد َبــغ را به عنــوان نمــاد شــادی و خوشــی 
می  تــوان نــام بــرد )همــان: 39( و البتــه در ارتبــاط بــا موضــوِع 
و  زیبایــی  نیرومنــدی،  صفــت  نیــز  )آناهیــد(  ناهیــد  عشــق؛ 
ــم  خردمنــدی را دارد و الهــۀ عشــق و بــاروری در اســاطیر ایــران ه

 .)26 )همــان:  می شــود  شــناخته 
نظــر  بــه  ضــروری  آن  بــه  اشــاره  کــه  دیگــری  مبحــث 
ــاخة  ــزر1 در ش ــرج فریـ ــز جـ ــت. جیمـ ــاروری اس ــطوره  ب ــد؛ اس می رس
اســـطوره ای  نظام هــای  همــة  کلیــد  را  بــاروری  اســطورة  زریــن، 
)نـــک کــوپ، 1384: 51(. رویــش و سرســبزی  دانسـته اســـت 
، پژمردگــی و مــرگ در پایــان تابســتان  گیاهــان در فصــل بهــار
و رویــش مجــدد آنهــا در آغــاز ســال، بــرای انســان اســطوره ای 
نظــر  از  نیــز  انســان  مــرگ  و  زنـــدگی  تولـــد،  بـــود.  الهـــام  منبـــع 
دگرگونــی  چرخــة  ایــن  بــه  بی شــباهت  اســطوره ای  انســان 
ــود؛ همــان رونــدی کــه گیــاه ســبز را بــه ســوی مــرگ  طبیعــت نبـ
و پژمردگــی می رانـــد و دوبـــاره در فصـــل بهـــار زنــده می گردانــد، 
بنـــابراین  باشـــد.  صــادق  نیــز  انســان  مــورد  در  می توانســت 
انســـان اســـطوره ای »مراســمی ســاخت و جادویــی بــه کار بــرد 
کننــد و  زاد و ولـــد  ببــارد، خورشــید بتابــد، حیوانـــات  بــاران  تــا 
ــرای  ــا اجـ ــه بـ ــد ک ــر می کردن ــان ها... فک ــد. انس ــار آین ــه ب ــا ب میوه ه
منشــأ  کــه  را  خدایــی  می تواننــد  خاصــی  جـــادویی  آیـین هـــای 
زندگــی بوده اســت، در مبـــارزه بـــا نیـــروی مخـــالف کـــه منشــأ 
ــد  ــه می توانن ــد ک ــور می کردن ــد. تص ــاری دهن ــت، ی ــرگ بوده اس م
نیروهــای ازدست رفتـــه اش را دوبــاره بازگرداننــد و حتــی از مــرگ 
در  قهرمـــان   .)358:  1386 )فریــزر،  بازآورنــد«  زندگــی اش  بــه 
آییــن اســطورة بــاروری درواقــع خدایــی بــود کــه چــون گیــاه در 
فصــل بهــار می روییــد و در فصـــل ســوزان تابســتان می مــرد و 
نمــاد چرخــة زایــش و بــاروری و مـــرگ و تولـــد دوبـــاره در تقـــویم و 
فرهنــگ و آییــن کشــاورزی به شــمار می آمــد. در ایــن داســتان ها 
مــرگ، شــهادت، بــه آتــش فرورفتــن و بــه جایــی تبعیدشـــدن یـــا 
بـــه زنـــدان تاریـــک افتــادن، همــه جانشــین و نمــاد پنهــان  شــدن 
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و از هســتی رهیــدن دانه گشت هاســت و بازگشـــت از جهـــان 
مــردگان، از آتــش برون آمــدن، از تبعیــد یــا زنــدان رهاشــدن و 
ــدن و  ــین بازرویی ــز جانش ــیدن نیـ ــدرت رسـ ــانروایی و قـ ــه فرمـ بـ
)بهــار، 1387 :428(. بــه اعتقــاد  بــاروری مجــدد گردیده اســت 
، اســطورۀ ســیاوش نیــز قهرمــان- خــدای نباتــی  مهــرداد بهــار
ــده اســت: »ســیاوش درواقــع یــک ایــزد نباتــی  ــارور کننـ و ایــزد بـ
اســت کـــه وقتـــی کشـــته مـی شـــود، از خـــونش بـــرگ سیاوشــان 

 .)264:  1381 ، )بهــار میشــود«  ســبز 
آنچــه کــه در ایــن بخــش شــایاِن اهمیــت اســت، مبحــِث 
تکــرار و نمایــان شــدِن اصــل »بینامتنیــت« اســت. »هــر متنــی 
را مجموعــه ای از نقــل قول هــا تشــکیل می دهــد کــه از جــذب 
کــردن متنــی دیگــر و تغییــر شــکل دادن آن به وجــود می آیــد« 
)کریســتو، 1969: 45 بــه نقــل از شــاهین، 1382: 139(. ایــن 
نمایــان  اســاطیری  داســتان های  در  کــه  متــن،  بازنویســی  نــوع 
اســت، به عنــوان اســاس هرگونــه نوشــتار تلقــی می گــردد و آن 
»الگــوی  دانســت؛  ادبــی  آفرینــش  هرگونــه  آغازگــر  می تــوان  را 
ادبیــات، ادبیــات اســت« )دوروی، 2001: 54 بــه نقــل از همــان(. 
در موســیقی نیــز شــاهد تکــرارِ نغمــات و الفــاِظ شــعری هســتیم 
»تکــرار  می گــردد؛  متــن  در  کالم  آهنــِگ  پیدایــش  موجــب  کــه 
ابــزار  تنهــا  و  می بخشــد  انســجام  متــن  بــه  گریزناپذیــری  به طــرز 
مناســبی اســت کــه در توصیــف و تحلیــل متــن بــه کار می آیــد« 
)ســوهامی، 1995: 50 بــه نقــل از همــان(. بنابرایــن، هنــر و 
، خاطــرۀ  ادبیــات، بازنویســی را می طلبنــد و اقتبــاس از یــک گفتــار
ادبیــات قدیــم را بــرای خواننــدگان ادبیــات جدیــد زنــده می کننــد. 
و  تــازه  نظریــات  ارائــۀ  به همــراه  آن هــا  بازنویســی  بــا  نویســنده 
ــرده و  ــکار ک ــدۀ گذشــتگان را آش ــم و پیچی ــای مبه ــع، جلوه ه بدی
ــی در  ــود، تغییرات ــۀ خ ــی زمان ــی و اجتماع ــاع سیاس ــور اوض ــه فراخ ب
آن هــا ِاعمــال می کنــد )شــاهین، 1382: 140( و اســطوره ها باعــث 
 .)139 )همــان:  شــده اند  نویســنده  خیال پــردازی  شــکوفایِی 

حــال باتکیه بــر مطالــب گفتــه شــده، بــه تحلیــل اثــر غم نومــۀ 
فریــدون می پردازیــم.

تحلیل غم نومۀ فریدون
غم نومــۀ فریــدون روایتــی محــاوره و مــوزون بــه ســبک و ســیاق 

1- نویسنده و کارگردان معاصر ایرانی.
2- موسیقی دان معاصر ایرانی.

3- Joseph L. Henderson (1903-2007)
4- Carl Gustav Jung (1875-1961)

خندیــدن  آن  در  کــه  اســت  آبــادی  یــک  از  کوچــه  قصه هــای 
ممنــوع می شــود. در پــی ایــن رویــداد فریــدون جــوان خنــده روی 
خــود  معشــوقۀ  لبخندهــای  بــه  عشــقش  دلیــل  بــه  آبــادی 
»آمیزَقَشم َشــم«،  علیــه  بــر  و  می ایســتد  اعتــراض  بــه  »هیچــا« 
ــی  ــر ترکیب ــن اث ــد. ای ــام می کن ــت، قی ــن روای ــتبد در ای ــم مس حاک
مــوزون از موســیقی و نمایــش اســت کــه در هفــت فصــل بــه 
اجــرا و ضبــط رســیده اســت )نــک. علیــزاده و قدیمــی، 1396(. 
نویســندۀ ایــن اثــر پیمــان قدیمــی1 اســت و آهنگ ســازی 
داشــته  برعهــده   )1۹۵۰ )متولــد  علیــزاده2  حســین  را  اثــر  ایــن 
اســت. در کار آهنگ ســازی و ســاخت اثــر هنــری، نوعــی الهــاِم 
می تــوان  هنــری  اثــر  بیــان  در  کــه  دارد  وجــود  نیــز  اســطوره ای 
)نــک. مخبــر، 1398: 179(. علیــزاده خــود  کــرد  آن اشــاره  بــه 
بــه  امــکان بیــان صریــح در موســیقی نســبت  بــر  به صراحــت 
ســایر هنرهــا باتوجه بــه انتــزاع آن تأکیــد می کنــد و ایــن انتــزاع 
ــه  ــی ب ــر نگاه ــه ه ــد ک ــا می دان ــه هنره ــات هم ــی از خصوصی را یک
، در نهایــت بــه ایــن حالــت انتزاعــی منجــر  زندگــی از دیــد هنــر
می تــوان  به این ترتیــب   .)50  :1384 )شــهرنازدار،  می شــود 
ماهیتــی تصویــری نیــز بــرای آثــار علیــزاده قائــل بــود. یعنــی صــدا، 
ذهنیــت  ایــن  بــا  الاقــل  یــا  کــرده  پیــدا  نیــز  تصویــری  معــادل 
اینکــه  از  قبــل  »همیشــه  می گویــد:  وی  اســت.  شــکل گرفته 
صــدا بشــنوم، تصویــر می بینــم و بعــد آن را بــه صــورت تبدیــل 

.)120 )همــان:  می کنــم« 
از میــان نویســندگانی کــه معتقدنــد در اســطوره های روایــی 
هویــت  نمــود  هــم  و  فــردی  رشــد  هم دوره هــای  قهرمانــی  و 
اجتماعــی را می تــوان دیــد، جــوزف ال هندرســون۳ را می تــوان 
مــن،  نظــر  »بــه  می گویــد:  او  از  نقــل  بــه  یونــگ4  کــه  بــرد  نــام 
کــه می کوشــد شــخصیت  بــرای فــرد  ]اســطورۀ[ قهرمــان هــم 
بــرای  هــم  و  اســت  معنــی  دارای  کنــد  محــرز  و  کشــف  را  خــود 
جامعــه ای کــه بــه همــان انــدازه محتــاج تثبیــت هویــت اجتماعی 
غم نومــه  بنابرایــن،  168(؛   :1359 )یونــگ،  اســت«  خویــش 
ــندۀ  ــی دورۀ نویس ــت اجتماع ــودی از هوی ــد نم ــدون می توان فری
آن و شــاید به زعــم نگارنــده، بیانــی از دوران معاصــر کشــورمان را 

نیــز در برگیــرد )قــک. امینــی، 1381: 57(.
انعطافــی  بــا  بایــد   ، اثــر ایــن  تحلیــل  در  کــه  اســت  بدیهــی 
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مختلــف  فضاهــای  ارتبــاط  جهــت  در  تحلیلگــر  ســوی  از 
اســطوره  کــه  چــرا  باشــد؛  همــراه  اســطوره ای  عناصــر  بــا  اثــر 
مــا  بــا  چندســویه  و  پیچیــده  زبــان  بــه  و  نمادهاســت  قلمــرو 
آشکارســازی  و  کشــف  بــرای  رمززدایــی  بــه  و  می گویــد  ســخن 

.)162  :1372 )کــزازی،  دارد  فــراوان  نیــاز  نهفته هایــش 
 ، فصــل اوِل اثــر بــا مقدمــۀ ســازِ شــورانگیز در دســتگاه شــور
ــد  ــدای راوی می آی ــردد. ص ــاز می گ ــونده آغ ــک دورِ تکرار ش روی ی

و می خوانــد:

ــه ــه از رو غصـــــــ ــه قصـــــــ ــه، ی ــه قصـــــــ ــتل یـــــــ ــل مـــــــ »یتـــــــ
یتــل متـــــــــل فـــــــریـــــــــدون، خونــه ش کجـــــــــا؟ تــو میــدون
قصـــــــــه ما دروغ نیســـــــــت دیس کبـــــــــاب و دوغ نیســت
نـــــــــون و مـــــــاســـــــــته« قصـــــــــۀ مـــــــــا راســــــــــــــــته دورِی 

)غم نومه فریدون، فصل اول(.

در همیــن ابتــدای ایــن اثــر شــباهت فراوانی در راســتی و درســتِی 
داســتان، البتــه بــا بیانــی کوچه بــازاری، بــا آغــاز داســتاِن فریــدون 
گاهــی و  در شــاهنامه وجــود دارد؛ راســتی ای کــه در جهــت خودآ

کســب معرفتــی در داســتان نهــان اســت. در شــاهنامه آمــده:

»تــو ایــــــن را دروغ و فســــــــــــانه مـــــــدان
به یک ســـــــــان روش در زمانه مـــــــــدان«

 )فردوسی، ج1، 1363: 9(.

در ادامــه نیــز بــا همراهــی موســیقی ارکســترال، ایــن شــعر 
کــه: توســط راوی خوانــده می شــود 

تـــــــوک درخــــت نشسته »کــــــالغ پرشــــکســـــــته 
رده ـُ یه مـــــــرد دیـــــــگه مــــ بــــــــــــــازم خـــــــــــبر آورده 
خوشــی رو غم سوزونده چه دلخوشی؟ نمونده 
حـــــــاال ســـــــیاهی مــونده از اون هـــــــمه ســـــــتاره 
ـــــــرده مــون نشسته

ُ
رو گ مه بسته 

َ
زخم هــــــای َدل

یا دیوونه است یا مسته هـــــــرکی بخنده مـی گن 
هـــــــوا تو لک زمـــــین هار ســـــــکوِت سرد کشتار 
بایســـــــت بــــــره تـوک دار هرکـــــــی بخنــــــده انگار 

رو دوش مـــــــادراشــــــون جـــــــنازه هـــــــای مـــردها 
کمون شـــــده قداشون« پیرهـــــــا کمر شکستن 

)غم نومه فریدون،  فصل اول(.

چشــم  بــه  اثــر  در  ســردی  غم انگیــزِ  و  ســوگ آلود  فضــای 
می خــورد کــه مقدمــۀ داســتان را آغــاز می کنــد. در ایــن بخــش 
موســیقِی ارکســتراِل علیــزاده بــه یــک الالیــی غمنــاک تبدیــل 
گشــته و بــه بیــاِن غــِم اجتماعــِی مــردِم ایــن داســتان می پــردازد. 

می آیــد: نیــز  ادامــه  در 

دال پــــــــــــــر از امــــــــــــید بود »یه وقتی بود تو این ده 
تنگ شبهاهم سفید بود پیـــرهـــــــن آســـــــمونش 
یـــــــه رنگـــــــی بود، یه رنگی رسم و مرام مردمـــــــش 
نه رنـــــــگی بود نه زنـــــگی«  هرکی مثل خودش بود 

)همــان(.

و  درد  و  غــم  و  ســردی  و  گذشــته  خــوش  روزهــای  حســرت 
چــون  پلیــدی  دیو هــای  و  اهریمــن  فــروِد  گویــی  کــه  اندوهــی 
ســاوول و اکوَمــن کــه پیش تــر شرحشــان رفــت، دلیــل ایــن 

ماجراســت:
»آوخ از اون بـــــــاغ و بـــــــهـــار و مــــــســـــتی
آوخ از اون شــــــبـــــــای مـــــــــی پرســـــــتـــــــی
ــح ــر صب ــا ســـــــ ــه تـــــــ ــبا ک آوخ از اون شـــــــ
پـــــــــای چــــــــــــــراغ آســــــــــــــمون نشستیم
آوخ از داش هــــــــــــــای مســــــــــــــت میدون
ــریدون ــرۀ آق فــــــــــــــ آوخ از اون نـــــــعــــــــــــــ
آوخ از اون جیک جیک خیس گنجشــک
الی تـــــــــــــــــــــــرانه های صــــــــــــــــبح بـــــــارون
آوخ از اون خنــــــــــــــدۀ خــــــــــــــوب »هیچا«
آوخ از اون پرســۀ کوچه مــردا« )همــان(.

چهــارگاه  در  کمانچــه  تک نــوازی  بــا  بخــش  ایــن  در  موســیقی 
در  را  توأمــان  ناامیــدِی  و  امیــد  به نوعــی  کــه  شــده  همــراه 
و  رثــا  مراســم  در  »چهــارگاه  می کنــد.  بیــان  خــود  ســاختار 
و  کاربــرد  فــراق  شــرِح  در  و  تعزیه هــا  و  مصیبت خوانی هــا 
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مذهبــی  احــزان  و  مصیبت نامه هــا  اثــر  چنان کــه  دارد؛  ظهــور 
می خواننــد«  دســتگاه1  ایــن  در  را  عشــقی  فراق نامه هــای  و 

.)255  ،1393 )خاتمــی، 
 موضــوِع اصلــی 

ً
در انتهــای فصــل اول، شــعر زیــر صراحتــا

داســتان کــه درِد اجتماعــِی مــردِم والیتــی اســت کــه در داســتان 
هســت، را بیــان می کنــد:

والیتــه ایــن  غصــۀ  »قصــۀ 
رعّیتــه ایــن  و  آبــادی  درد 
َشــم

َ
قصــۀ فریــدون و آمیزق

خـــــــــوشی  مـــــــــرگ  قصـــــــــۀ 
غــــــــــــــــم« چنـــــــــگ  تــــــــــــــــو 

)غم نومه فریدون، فصل اول(.

، بــا فضــای موســیقایی در دســتگاه ســه گاه آغــاز  فصــل دوِم اثــر
ــردازد: ــدون« می پ ــخصیت »فری ــی ش ــه معرف ــه ب ــود ک می ش

زیـــــــر این طـــــــاق کبود »یکی بود یکی نبود 
یه مردی بود چه مردی توی آبـــــــادی مــــــــــــــا 

کــه دردی داشـــــــــت تـــــــــو ســـــــــینه اش
می نشســت     تنـــــــــــــــــــــــها  همیشــــــــــــــــه 
وقتـــــــــی کــه بغـــــــضـــــــــش مـــــــــی گرفت

دیـــــــــدی    رو  خـــــــنـــــــــدون   پســــــــــــــــتۀ 
انــــــــــــــــگاری کــــــــــــــــه اون رو دیــــــــــــــــدی«

)غم نومۀ فریدون، فصل دوم(.

در  منجــی  یــک  نمــاد  و  داســتان  قهرمــاِن  فریــدون،  اینجــا  در 
را  ایــن نحــوۀ معرفــی به نوعــی مــا  ایــن قصــه اســت و  جامعــۀ 
ــی و  ــجاعت و تنهای ــه ش ــدازد ک ــاهنامه می ان ــدوِن ش ــاد فری ــه ی ب

بــود: شــاخصش  نشــانه های  از  مردانگــی 

»خجســـــــــته فریـــــــــدون زمــــــــــــــــادر بــزاد
نهــاد یکــــــــــــــــی دیــــــــــــــــگرآمد  را  جهــان 
جهــــــــــــــــان را چو بــــــــــــــــاران به بایستگی
روان را چــو دانــــــــــــــــش بــه شـــــــــایستگی
بســـــــر بر همی گشــــــــــــــت گردان سپهر

.)۸6 :1۳۹7 ،  گوشه گفته می شود )آزاده فر
ً
1- دستگاه یا آواز از مجموعه قطعات موسیقایی کوچکی ساخته شده است که به هر یک از آن ها اصطالحا

شــــــــــــــده رام بــــــــــــــا آفریــــــــــــــدون سپهر
همـــــــــــــــــــــــان گاوُکــش نــام پرمایــه بــود
زگـــــــــــــــــــــــاوان ورا بــــــــــــــــرترین پایــه بــود«

)فردوسی، 1363: 40(.

می گــردد  معرفــی  »هیچــا«  شــخصیت  بخــش،  ایــن  ادامــۀ  در 
از او  کــه  بــا تعاریفــی  کــه معشــوقۀ فریــدوِن داســتان اســت و 
و  می تــراود  او  از  خنــده  و  عشــق  و  شــادی  و  نشــاط  می شــود، 
اینجــا نیــز شــاهد قرابتــی معنایــی بیــن »هیچــا« ایــزد ناهیــد -ایــزد 
هــم  فصــل  ایــن  پایــاِن  در  هســتیم.  ایرانــی-  بــاروری  و  عشــق 
بــه شــخصیِت ضحاک گونــۀ داســتان به نــام »آمیزَقَشــم« هــم 
ــط  ــیده و توس ــا« نرس ــه »هیچ ــون ب ــه چ ــی رود ک ــاه م ــاره ای کوت اش
ایــن  از  شــده،  دور  او  از  روســتا  اهالــی  خنده هــای  و  فریــدون 
والیــت نفــرت دارد و در صــدد اشــاعۀ غــم و ممنوعیــت خنــده در 
ایــن والیــت برمی آیــد )رک غم نومــۀ فریــدون، فصــل دوم(.

ســرد  صبــح  یــک  در  بــاد  زوزۀ  صــدای  ســوم،  فصــل  در 
آغاز کننــدۀ داســتان اســت. موســیقی در ایــن بخــش بــا متــر 
چهارضربــی و فضایــی مـــه آلود بــا فضاســازی چند الیــۀ تمبــک 
ورود  می شــود.  آغــاز  َبــم  صدایــی  محــدودۀ  در  هم خوانــی  و 
ــب و  ــعر در ُرع ــن ش ــا ای ــوگ، ب ــج و درد و س ــاد رن ــم« نم »آمیزَقَش

می شــود: اعــالم  چهــارگاه  دســتگاه  ملودی هــای  وحشــت 

میون چندتا تبریزی »یه صبح سرد پاییزی 
کشــید زوزه  و  دوییــد  ســگ  مثــل  بــاد 
کشــید زوزه  و  جوییــد  رو  بــاغ  بــرگای 
دورهــــــــــــــــــــا اون  از  ســـــــــــــــــــــــــــــیاه  روز 

شکم پاتیل و سردماغ لچماغ 
ُ

یه مرد چاق و ق
کلله کچل، پاپاخ به سر گردن کلـــفت و بدنگر 
عـــــــــین یه تـــیکه ُدمبه با قـــــــــَب قــــــب قلمبه 
مـــــــــالزم ها دور و برش نشسته بود ترک خرش 

ــار مــی زدن تــــــــــــــــــــو کــــــــــــــــــــوچه ها جـــــــــ
رو در و دیــــــــــــــــــــوار میـــــــــــزدن هوار هوار
آی آدما بیــــــــــــــــــاین بیـــــــــرون از خونه ها

خـــــــــوف جـــــــــــــــهنم اومده آمیزقَشم َشم اومـــــده 
هرچی ایشون می گن شین« یاال پاشین بلند شین 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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)همان، فصل سوم(.

ضحــاِک داســتان در اینجــا، همــان »آمیز قَشم َشــم« اســت کــه 
این گونــه ورودش بــا تــرس و ناامیــدی و وحشــت اعالم می شــود:

آمیزقَشم شم اومد« )همان(. »تاالب تاالب غم اومد 

ــم آمــد، اهریمــن آمــد، خنــده رخــت بربســت و شــادی ممنــوع  غ
ــد:  ــاد می زن ــا فری ــم در اینج ــد: آمیزقش ش

نده
َ
خوشی باید بگ »هیچکی نبایست بخنده 

خدای بنده کشکه خنده و منده کشــــــــــــــکه 
از ایــن بــه بعـــــــــــد حکــم همــه دســت آمیــز قشم شــمه
هرکـــــــــــی کــه ایمــون نیــاره آخرتــش جهنمــه« )همــان(.

ــت  ــاهنامه یاف ــوان در ش  می ت
ً
ــددا ــز مج ــش را نی ــن بخ ــت ای قراب

کــه در شــرحی از ضحــاک آمــده:

شــهریار جهــان  بــر  شــد  ضحــاک  »چــو 
بــــــــــــــــــرو ســــــــــــــــــالیان انجمن شد هزار
سراســــــــــــــــــــر زمانــــــــــــــــــــه بدو گشت باز
برآمـــــــــــــــــــــــــــــد بریــــــــــــــــــــن روزگـــــــــار دراز
نهــــــــــــــــــــان گشــــــــــــــــــــت کردار فرزانگان
پراگنــــــــــــــــــــده شــــــــــــــــــــد کام دیوانــگان
هنــــــــــــــــــــر خـــــــــــوار شد جادویی ارجمند
نهــــــــــــــــــــان راســــــــــــــــــتی آشکـــــــــارا گزند
شــــــــــــــــــده بر بـــــــــــــدی دست دیوان دراز
به نیـــــــــــکی نرفتـــــــــــی ســـــــــــخن جز به راز
دو پاکـــــــــــیزه از خـــــــــانـــــــــــه جـــــــــــمشید
آوریدنـــــــــــد لـــــــــــرزان چـــــــــــو بیــد بــرون 
کــه جمشـــــــــــید را هـــــــــــر دو دختــر بدنــد
ســر بانـــــــــــوان را چـــــــــــو افســـــــــــر بدنــد
ز پوشــیده رویان یـــــــــکـــــــــــی شـــــــــــهرناز
ــواز ــام ارنـــــــــ ــه نـــــــــ ــاکدامن بـــــــــ ــر پـــــــــ دگ
بردندشــان ایـــــــــــوان ضحــاک  بــــــــــــــــــــه 
بــــــــــــــــــــران اژدهافشـــــــــــن سپردندشان

بپـــــــــروردشـــــــــــان از ره جــــــــــــــــــادویـــــــــی
ــان کـــــــــــژی و بدخویــی بیاموختشــــــــــــــــــ
ندانســــــــــــــــــــت جــــــــــــــــــــز کــژی آموختــن
جــز از کشـــــــــــتن و غـــــــــــارت و ســوختن«

)فردوسی، 1363: 35(.
در   ، عصیانگــر قهرمــاِن  همچــون  فریــدون  کــه  اینجاســت  در 
تمســخر  بــه  و  می خنــدد  بلنــد  و  می ایســتد  آمیز قشــم  برابــر 
او می پــردازد. مــردم ترســیده و حتــی کدخــدای والیــت هــم بــه 

می پــردازد:  آمیزقشــم  چاپلوســِی 

اومـــــــــد آمیز قشم شم »هوار و خیـــــــــــــــــرمقدم 
هیچکی خوشی ندیده از اون به بعد تو این ده 
از رو لبـــــــــا پـــــــــریـــــــــده« غ خنده  انگـــــــــاری مـــــــــر

)غم نومه فریدون، فصل سوم(.

موســیقی غمگیــن، بــا ســوز خاصــی در دســتگاه همایــون کــه 
ســاختار ایــن دســتگاه ایرانــی ســوز و ســوگ خاصــی دارد )نــک. 

ــه: ــد ک ــی می کن ــر را همراه ــعر زی ــی، 1390، 209(، ش خالق

»حــــــــــــــــــــاال همــه اســـــــــــیر شــدن
بــا دســـــــــــته بســـــــــــته پیــر شــدن
ــرونه شــــــــــــــــــــده ــادی ویــــــــ آبــــــــــــــــــ
کدخــدا دیوونــه شـــــــــــده« )همــان(.

ــال و  ــی از ح ــرح فردوس ــادآور ش ــی ی ــود، به نوع ــای غم آل ــن فض ای
ــت: ــم هس ــاهنامه ه ــدون در ش روز دوراِن فری

»فـــــــــــراوان نبـــــــــــود آن زمـــــــــــان پرورش
کــه کمتــر بــود از ُکشـــــــــــتنی ها خــورش
چیــز نخوردنــد  ُرســـــــــــتنی ها  از  جــز 
زهرچـــــــــــه از زمیـــــــــــن ســـــــــــربرآورد نیــز
پــس اهـــــــــــرمن بـــــــــدُکنـــــــــــش رای کــرد
بدـــــــــل کشـــــــــتِن جانـــــــــور جـــــــــای کرد«

)فردوسی، 1363: 31(.
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هم نــوازی  وحشــت،  و  تــرس  فضــای  بــادی،  ســازهای  ورود  بــا 
ســازهای کوبه ای و ســنج های جنگی، ورود سیاه پوشــاِن اهریمنِی 
آمیز َقَشــم اعــالم می شــود و از ایــن حرکــت بــا »غم نومه خوانــی« نــام 
بــرده می شــود. عــزا و قتــل و کشــتار رونــق گرفتــه و ســتم بــه اوج 

ــتند: ــم هس ــن ظل ــوگوار ای ــت س ــردم والی ــد و م ــود می رس خ

»تـــــــــــو دالونـــــــــــا پرســـــــــۀ مرگ
تـــــــــــو هـــــــــــر عــزا از آســـــــــــمون
خـــــــــــون می زنــه مثـــــــــــل تگرگ

پروانه هارو سوختن وقتی لبا رو دوختن 
ساز و صدا فروختن« رخـــــــــت عزا خریدن 

)غم نومه فریدون، فصل سوم(.

مردمــی  همراهــی  بــه  دعــوت  به نوعــی  بخــش  ایــن  موســیقی 
آوازی اســتفاده شــده اســت.  اســت و از هم خوانی هــای گــروه 
بیانــی اســت از اینکــه »هیچــا« هــم دیگــر نمی خنــدد و ناامیــد 
شــده و گویــی در اینجــا ایــزد خنــده و شــادی مغلــوب توطئه های 
اهریمنــی گشــته و به ســان جنــگ اهورامــزدا و اهریمــن، ســیاهی 

.)51 :1391 ، ــت )نــک. آمــوزگار ــوده اس ــه نم ــپیدی غلب ــر س ب
در آغــاز فصــل چهــارم، خنــده و شــادی بــرای لحظاتــی هــم 
کــه شــده از طریــق گاریچی هــای خنــده وارد والیــت می شــود. 
»آبــادی آی آزادی« ســر می دهنــد و موســیقی بــا متــر دوضربــی و 

ســرعت بــاال وارد می شــود:

پشـــــــت درها نشسته »آی آدمـــــــــای خســـــــــته 
هم دیگه رو صدا کنین پاشین درها رو وا کنین 
کیـــــف خدادادی کنین برقصین و شادی کنین 
عیـــــــــش برازنده دارن« گاری چی ها خنـــده دارن 

)غم نومه فریدون، فصل چهارم(.

اســت  فریــدون  تنهــا  و  برنمی خیــزد  هیچ کــس  از  پاســخی  امــا 
کــه بــه آن هــا می پیونــدد. اشــارۀ تلویحــی در ایــن قســمت بــه 
»حســین قلی«، همــان مــردی کــه لــب نداشــت در داســتان های 
ایرانــی )رک. شــاملو، 1392(، کــه تنهــا کســی اســت کــه قصــد 
خنــده دارد ولــی لبــی بــرای خندیــدن نــدارد. بــا ورودش در بیــات 

1- Identique
2- Unity

اصفهــان آواز ســر می دهــد:

»گاری چیــا دســـــــــــتم بــه دومـــــــــــن شــما
خـــــــــنـــــــــــده  مــــــــن  کــــــــــــه  والـــــــــلـــــــــــه 
دارم نــــــــــــــــــــگاه بـــــــــــه آینــــــــــــــــــــده دارم
امــا بــرای خنده هــا جــون شــما لــب نــدارم

لــــــــــــــــــــب نــــــــــــــــــــــــــدارین امــــــــــــــــــــونتی 
بهــــــــــــــــــــم بـــــــــــــــــــــــــــدین چند ساعتی؟
باهــــــــــــــــــــاش بـــــــــــــــــــــــــــــرم شــادی کنــم،
کیــف خــــــــــــــــــــدادادی کـــــــــــنم« )همــان(.

فریــدون در پاســخ بــا او همدلــی می کنــد و می گویــد کــه مــا همــه 
ــی  ــود دارای لحن ــه خ ــوا ک ــتگاه ن ــیقی در دس ــم. موس ــم برابری باه
نصیحت آمیــز اســت )نــک. خالقــی، 1390: 149( وارد می شــود، 

ــد: ــدون می خوانن ــان فری ــان از زب هم آوای

»خنــده کــه لــب نمی خــواد، اصــل و نســب نمی خــواد
بایســت ســاده بخنــدی بــار غــم رو ببنــدی« )همــان(.

را  جامعــه  کــه  اندوهــی  و  غــم  برابــر  در  فریــدون  خنده هــای 
فراگرفتــه یــادآور بخــش »اخالقــی« اســطوره های ایرانــی اســت. 
ــد  ــر باش ــود دو گوه ــم وج ــکان و عال ــم ام ــۀ عال ــن و ریش ــی ُب وقت
 یکــی نیــک و یکــی بــد اســت. اگــر هــر دو نیــک یــا هــر دو 

ً
ضرورتــا

بــد باشــند، بــا یکدیگــر این همــان1 هســتند و وحــدت2 دارنــد 
ــض  ــوند. مح ــز می ش ، یــک چی ــور ــود و در ذات و ظه ــود و نم در ب
قبــول "دو ُبــن" قبــول تضــاد و مقابلــه آن هــا بــا یکدیگــر اســت: 
اگــر یکــی نــور باشــد دیگــری تاریکــی اســت و اگــر یکــی نیکــی 
ــی"   "اخالق

ً
ــا ــران ذات ــاطیر ای ــس اس ــت. پ ــدی اس ــری ب ــد دیگ باش

اســت؛ یعنــی شــالوده و ســاخت عالــم امــکان و عالــم وجــود در 
 بــه مفهــوم و دریافتــی 

ً
اســاطیر ایــران بــه نحــوی اســت کــه ضرورتــا

اخالقــی می انجامــد. اخــالق، نتیجــۀ چنــان تصــوری از هســتی 
)مســکوب، 1398: 65(. اســت 

آمیزَقَشــم  اهریمنــِی  پیــام آور  به ماننــِد  کدخــدا  ادامــه،  در 
ســر می رســد و دســتور بازداشــت فریــدون را صــادر می کنــد و 
شــهر  از  را  گاریچی هــا  ســیاه پوش ها  و  می برنــد  زنــدان  بــه  را  او 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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بیــرون می کننــد و ایــن تــالش بــرای رواج خنــده نیــز بــا ســرکوب 
مواجــه می گــردد. خواننــده در فضــای ســرد و غم آلــود دشــتی بــا 
همراهــی ســازهای زهــی )نــک. همــان: 143( آواز ســر می دهــد:

ده در  برخاســت  کومــه ای  از  دود  »نــه 
نـــــــــــه چوپانــی بــه صحــرا دم بــه نــی داد
نـــــــــــه گل رویـــــــــــید نـــــــــــه زنبـــــــــــور پــر زد
غ کدخـــــــــــدا برداشـــــــــــت فریــاد نــه مــر
به هـــــــــــیچ ارابـــــــــــه ای اســـــــــــبی نبستند
ع کســـــــــــی خویشـــــــــــی نبــرد از ده بــه مزر
ســـــــــــگ گلـــــــــــه بــه عـــــــــــوعو در نیومــد«

 )غم نومه فریدون، فصل چهارم(.

در ایــن بخــش، غــم و ســیاهی بــر جامعــه چیــره شــده و کســی بــه 
فریــاد کســی نمی رســد. مــرغ خنــده جایــش را بــه بــوف کــور داده و 
فریــدون هــم در بنــد آمیزَقَشــم گرفتــار اســت تــا در فصــل پنجــم، 
محاکمــۀ فریــدون را می شــنویم. فریــدون هــم کــه »ســرش بــاال 
خــود  موضــع  از  نیســت  قــرار  کــه  می دهــد  جــواب  خنــدون«  و 
عقب نشــینی کنــد. بــا خنده هــای فــراوان پاســخ می دهــد کــه تــن 
بــه ذلــت نمی دهــد و بــا وجــود آمیزَقَشــم نمی توانــد بــه زندگــی بــی 
شــرافت در آن جامعــه تــن نمی دهــد. موســیقی بــا ســاز قانــون 
و صــدای بــاران همراهــی می کنــد و لحنــی حماســی بــه صــدای 

فریــدون داده اســت )غم نومــۀ فریــدون، فصــل پنجــم(.
برابــر  در  ذلــت  بــه  نــدان  تــن  و  فریــدون  ایســتادگی  ایــن 
جنــگ  و  ایــران  اســاطیر  "حماســی"  بخــش  یــادآور  آمیزَقَشــم، 
ناگزیــر نیکــی و بــدی اســت. اگر هســتی دارای دو ریشــه و شــالودۀ 
ــن و تاریــک" باشــد،  ــی "نیــک و بــد" و "روش ــل یعن ــاد و متقاب متض
جنــگ  از  گریــزی  و  اســت  ناگزیــر  و  مقــدر  دو  آن  میــان  جنــگ 
ــود  ــه خ ــی ب ــا حت ــرد ی ــن را بپذی ــزدا، اهریم ــر اهورام ــرا اگ ــت، زی نیس
" و "خیــر محــض" باشــد و خــود  واگــذارد، دیگــر نمی توانــد "نــور
ــادق  ــن ص ــورد اهریم ــز در م ــس آن نی ــود. عک ــن می ش ــز اهریم نی
اســت. همچنــان کــه از آغــاز بــه اهورامــزدا حملــه می برد و خواســتار 
نابــودی اوســت )مســکوب، 1398: 65(. پــس اســاطیر ایــران 
 "حماســی" نیــز هســت. ایــن تصور از ســاخت عالــم وجود، 

ً
ضرورتــا

به ناچــار بــا پیدایــش و درگیرشــدن جنــگ تــوأم اســت )همــان(.
در ایــن قســمت نوعــی دگردیســِی اســطوره ای رخ می دهــد. 
قهرمــان داســتان ایــن بــار به نوعــی بــه اســطورۀ »سووشــون« 

شــباهت دارد. در آنجــا مقاومــت آشــکار و ایســتادگی بـی باکانـــة 
یوســـف )قهرمان داســتان( در برابر بیگانگان، ســبب می شــود 
انگلیسی هـــا کمـــر بـــه قتـــل او ببندند و سرانجام یوسف در این 
ــان و  ــان نزدیکـ ــف میـ ــان یوس ــا آرم ــود. ام ــته می ش ــه کش منازع
گاه و عزمشــان را بــرای مقاومــِت  مــردم پخــش می شــود و آنهــا را آ

بیشــتر جــزم می کنــد. )رضایتــی و دیگــران، 1393: 19(.
را  فریــدون  اعــدام  دســتور  آمیزقشــم  ششــم،  فصــل  در 
صــادر می کنــد و »میرغضــب« بــرای ایــن اقــدام مأمــور می شــود. 
ــد  ــدون می گوی ــرای فری ــود ب ــای خ ــوابِق اعدام ه ــب از س میرغض
و  عدالت خواهــی  راه  در  کــه  ایرانــی  قهرمانــاِن  تمامــی  از  و 
درســتی جان شــان را فــدا کرده انــد نــام می بــرد؛ اســامی ای چــون 
می شــنویم  میــان  ایــن  در  را  اشــراق  شــیخ  و  حــالج  ســیاوش، 
گاهــِی  آ از  نشــان  و  اســت  ایرانــی  اســطورۀ  عناصــر  یــادآور  کــه 
داســتان های  و  اســطوره ای  شــخصیت های  از  اثــر  نویســندۀ 

)غم نومــۀ فریــدون، فصــل ششــم(. ایرانــی دارد  کهــن 
دار  بــه  را  فریــدون  شــبانه  کــه  اســت  هفتــم  فصــل  در  امــا 
ــم از خنــده دســت نداشــته  می آویزنــد. حتــی در ایــن لحظــات ه
و یــاد عشــقش »هیچــا« بــا وی بــود. نامــۀ فریــدون بــه دســت 

کــه: هیچــا می رســد 
»سالم هیچا

نـــــــــگــــــــــــــــــــاه کـــــــــــن کـــــــــــوه دردم
برنگــردم پیشــت  کــه  دارم  گمــون 
کــه من فــردا خروس خون ســربدارم
مـــــــی رم باال که خورشـید رو بیـــــــــارم«

)همان، فصل هفتم(.

موســیقی در ایــن قســمت بــا فواصــل هارمونیــِک ســازهای زهی 
ــادت  ــن رش ــل ای ــه از دالی ــۀ نام ــود. در ادام ــش داده می ش پوش
گاهــی اجتماعــی صحبــت  قهرمانانــه و نصیحتــی در جهــت خودآ

بــه میــان آمــده:

ــادی بی خنده مــون رو ــگاه آبـــــــــ »نــــــــــــــــــ
رو رد خــون  رو درخت هــا  کـــــــــــن  نــگاه 
اگــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــردهــــای ایــــــــــــــــــــن ده 
دســــــــــــــــــت تو دســــــــــــــــــــت شــــــــــــــــــــن
تمـــــــــــوم مردمونــش دل پرســت شــن
بلنـــــــــــد شــن خنده شــونو پــس بگیــرن

فصلنامــه علمــی مؤسســه آمــوزش عالــی فــردوس 
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همه از بوی شــادی مســت مســت شن
میشــه آبــادی  ویـــــــــــرونه مون  بـــــــــــازم 

کــــــــــــــــــومـه هـــــــــامـــــون  چـــــــــــــــــــــــــــــراغ 
)همــان(. مــــــــــــــــــــیشه«  شــــــــــــــــــــادی 

علیــزاده در ایــن قســمت بــرای موســیقی، فضــای مــارش عــزا 
ــم  ــی تنظی ــه و ن ــنج، کمانچ ــک، ِس ــازهای تمب ــا س ــوگواری را ب و س
کــرده و خواننــده، بــا آوازی در آوازِ دشــتی متــن نامــۀ فریــدون بــه 

هیچــا را می خوانــد:

هیچــا باشــه  دل هراســون  »نبینــم 
هیچــا باشــه  فریــدون  ســیاه پوش 
کلیــد قفــل آبادی رو لب هــای توعه هیچا
سرود صبح آزادی رو لب های توعه هیچا

بـــــــــخــــــــند هــیچا کـــــــــه دنیامون یه جای بهتری باشه
کــه بــا خنــده ات طلســم قصه مــون وا شــه« )همــان(.

 باتوجه بــه 
ً
موســیقی الالیــِی ســوگواری در ایــن قســمت مجــددا

ــا  ــا ام ــود. هیچ ــش می ش ــی پخ ــال معن ــرای انتق « ب ــرار ــدف »تک ه
بنابه درخواســت فریــدون، رخــت عــزا را از ســر برداشــت و ســراغ 
گنجــه رفتــه و پیرهــن گل بنفشــه تــن کــرد و بــا دســتمال و شــال 
آبــی بــه میــان جماعــت رفــت و در آن میــان بلندبلنــد خندیــد 
و بنابــر متــن داســتان کلیــد شــادی را در میــان غصــه چرخانــد 
)همــان(. موســیقی هــم در ایــن بخــش ریتمــی شــاد بــه خــود 
گرفتــه و ســاز تــار علیــزاده بــا ســازهای کوبــه ای، رنــگ و بویــی 

رقص برانگیــز و شــادی بــه فضــای داســتان می دهــد.
اتمــام  بــه   آغازیــن  موســیقِی  تکــرارِ  بــا  اینجــا  در  داســتان 
دگردیســی ای  شــد،  اشــاره  چنانچــه  بخــش،  ایــن  در  می رســد. 
آن  می تــوان  به نوعــی  کــه  می دهــد  رخ  داســتان  قهرمــان  در 
باعــث  مرگــش  بــا  کــه  دانســت  بــاروری  اســطورۀ  قهرمــاِن  را 
گاهــی و کســب هویــت اجتماعــی در آبادی شــان گشــت و  خودآ
ــادی  ــوع ش ــا موض ــان )ب ــته های مهم ش ــتند خواس ــردم توانس م
ــت  ــه در روای ــا اینک ــد. ب ــس گیرن  بازپ

َ
ــددا ــتان( را مج ــن داس در ای

اســطوره ای شــاهنامه، فریــدون بــر ضحــاک پیــروز می گــردد و اورا 
زندانــی می کنــد )ق ک فردوســی، 1363، ضحــاک و فریــدون(، 
در ایــن روایــت امــا؛ فریــدون بــا مرگــش بــه پیــروزی می رســد. 

عصیــان و طغیــان محوری تریــن کنشــی اســت کــه در روایــات 
اســطوره ای ایــران رخ می دهــد و رمــان در دامنــة کنــش عصیــان 
مـــرزی  وضعیت هــای  از  یکــی  عصیــان  می شــود.  گســترده 
ــود.  گاه می ش ــود آ ــل خ ــتی اصی ــان در آن از هس ــه انس ــت ک اسـ
بــه بــاور آلبــر کامــو عصیــان بــا »نــه« آغـــاز می شــود. عصیانگــر 
ایــن  کــه روی برمی گردانــد و  ماننــد فریــدون در  کســی اســت 
 ، روایت»نــه« می گویــد )کامــو، 1387 :24-23(. به عبارت دیگــر
عصیانگــر »در تقابــل بــا نظمــی کــه او را ســرکوب می کنــد، حقــی را 
قرار می دهد که بنـــابر آن، نبایـــد فراتـــر از آنچـــه مـی توانـــد بپذیرد، 
سرکوب شـــود« )همـــان: 24(. از ایـــن رو، عصـــیان مقدمـــه ای بـر 
گاهــی همــراه با عصیــان پدیدار می شـــود«  گـــاهی اســـت؛ »آ خودآ
از  بخشــی  از  ناگهـــان  طغیـــانی  هـــر  در  انســـان   .)25 )همـــان: 
گاه می شــود و آن را درک  حقایــق وجــودی سرکوبشــدة خــود آ
او  در  را  حقیقــت  آن  می خواهــد  متجــاوز  از  و  می کنـــد  تأییــد  و 
ببینــد و حرمــت بگــذارد و بـــه رســـمیت بشناســـد و اگر بنا باشــد 
از حرمــت منحصربه فــرد محــروم شـــود، آخـــرین مرحلـــة زوال، 

ــان: 27(.  ــرد )هم ــرگ را می پذی ــی مـ یعنـ
مــرگ قهرمــان در ایــن روایــات چــون مــرگ قهرمــان اســطورة 
ــون  ــی چ ــدای گیاه ــان خ ــت. قهرم ــاره اسـ ــدی دوبـ ــاروری، تولـ بـ
گیــاه کــه در فصــل پاییــز می پژمــرد و برگ هــا و دانه هـــای آن در 
دشــت و دمــن بــرای زایــش دوبــاره پراکنــده می گــردد، بــار دیگـــر 
بـــه زنـــدگی برمـی گـــردد. »او منبــع حیــات و سرچشــمة زندگــی 
بی مــرگ و منشــأیی اســت کــه انســان بــدان می گرایـــد و روی 
مــی آورد، زیــرا دیدگاهــش، امیــد بــه بی مــرگ بــودن و فناپذیــری را 
بـــر حـــق جلـــوه مـــی دهد« )الیاده، 1385 :270(. مرگ فریدون در 
ــر  ــد به ظاه ــت. او هرچن ــاره اس ــازی دوب ــز آغ ــدون نی ــه فری غم نوم
و  می جوشــد  کــه  اوســت  خــون  از  زندگــی  شــور  امــا  می میــرد، 
مــرگ شــجاعانة آنهـــا در خـــاطرة جامعــه زنــده می مانــد و در پایــان 

منجــر بــه کنش گــری اجتماعــی می گــردد.
بــاروری،  اســطورة  قهرمــان  چــون  روایــت  ایــن  در  قهرمــان 
بـــه  راســـخ  عزمــی  بــا  و  می پذیــرد  را  مــرگ  گاهانـــه  آ و  افتخـــار  بــا 
اســـتقبالش مـــی رود. فریدون در این روایت شــنیداری، ازآنجاکه 
شــرافتش را بــه زندگــی مرجــح می دانــد، گزینــة مــرگ باعــزت را 
هرچنـــد  قهرمــان  گاهانــة  آ و  دیگرخواهانــه  مــرگ  برمی گزینــد. 
فضـــایی تراژیـــک بـــر داســتان حـــاکم می کنــد، همان گونــه کــه 
مــرگ قهرمــان اســطورة بــاوری و نیــز تــراژدی، نابــودی و شکســت 
نیســـت، بلکـــه زمینه هــای تحــول فکــری و روحــی و روانــی، بــه 

ــردوس  ــی ف ــوزش عال ــه آم ــی مؤسس ــه علم فصلنام
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قــول ارســطو کاتارســیس1 را بـــرای تماشـــاگران فراهــم خواهــد 
آورد، مــرگ آن هــا نیــز جامعـــه را متحـــول و بســـترهای همـــاهنگی 
و  سیاســی  اجتماعــی،  جریان هــای  در  را  اتحــاد  و  همـــدلی  و 
ــت و  ــود و شکس ــد نمـ ــم خواه ــه فراه ــای جامع ــات و الیه ه طبق
ــی  ــاور اساس ــود. »ب ــد ب ــروزی خواه ــة پی ــا، طلیع ــری آنه ــرگ ظاه م
ــی،  ــن مرگ ــه چنی ــود ک ــن ب ــتاخیز ای ــرگ و رس ــه م ــس این گون در پ
گشــایش،  ، می توانســت ســبب  هرچنــد اندوه بــار و ســوگ آور
گســتردگی و نیــرو گرفتــن بیش ازپیــش آن امــری در آینــده شــود 
کــه خــدای قهرمــان میرنــده یــا شهیدشــونده، حافــظ و حامــی آن 

بــوده و به ســبب آن جــان باختــه بــود« )بهــار، 1387: 429(. 

نتیجه گیری
ــکیل  ــران را تش ــن ای ــخ که ــدۀ تاری ــش عم ــران بخ ــطوره در ای اس
داده اســت. بــه شــهادت شــاهنامه حکیــم فردوســی، در بــاور 
اســت  بــوده  برخــوردار  قوامــی  و  اســتحکام  چنــان  از  ایرانیــان 
کــه جــزء الینفــک فرهنــگ ایرانــی اســت، گرچــه امــروز بــه دالیــل 
عدیــده ای ایــن منابــع، کم رنــگ شــده اســت امــا از روزنه هــا و 
رصــد  را  اســطوره  می تــوان  هنــر  و  فرهنــگ  چــون  دریچه هایــی 
کــرد کــه نگارنــده در ایــن مقالــه بــر آن بــوده تــا بــا بهره گیــری از 
 
ً
یــک روایــِت موســیقایی، جایــگاه و اهمیــت اســطوره - خصوصــا

اســاطیر ایرانــی- را موردمطالعــه قــرار دهــد.
پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  تحقیــق  ایــن  انجــام  از  هــدف 
غم نومــه  اثــر  در  اســطوره  ای  عناصــر  کــه  بــود  مهــم  و  اساســی 
فریــدون به عنــوان یــک اثــر روایی-موســیقایی چگونــه نمــود 
ایرانــی  اســاطیر  بــا  قرابت هایــی  چــه  اثــر  ایــن  و  کرده  انــد  پیــدا 
بطــِن  در  مطرح شــده،  اســطوره ای  عناصــر  کــه  دیدیــم  دارد. 
نیــز  موســیقی  و  کرده انــد  پیــدا  نمــود  فریــدون  غم نومــه  اثــر 
فضــای  بهتــر  هرچــه  درک  بــه  عناصــر  ایــن  مفاهیــم  باتکیه بــر 
روزگار  بــا  به نوعــی  اثــر  ایــن  می نمایــد.  شــایانی  کمــک  اثــر 
معاصــر پدیدآورندگانــش نیــز همســو بــوده و در ایــن روایــت، 
در  کــه  شــده  معرفــی  اثــر  ایــن  در  قهرمــان  به عنــوان  فریــدون 
جهــت اعتــراض بــه نابســامانی های موجــود بــه اســتقبال مــرگ 
بــا مرگــش  کــه  بــاروری باشــد  از قهرمــاِن  تــا نمونــه ای  مــی رود 

1- Catharsis.

ــان آورده و  ــه ارمغ ــی را ب ــِی اجتماع گاه ــری و خودآ ــد، کنش گ امی
شــباهِت خاصــی بــا روایــت سووشــون نیــز دارد. موســیقی در 
غم نومــۀ فریــدون بــا بهره گیــری از عناصــر مهــم اســطوره ای در 
تکیــه بــه ردیــف موســیقی دســتگاهی ایــران بــا حــاالت خــاص و 
ــدون  ــر روی ب ــه ه ــت. ب ــده اس ــع ش ــر واق ــردش، مؤث منحصر به ف
حیــات  پویــای  عنصــر  یــک  به عنــوان  موســیقی  درنظرگرفتــن 
هویــت  دریافــت  و  گاهــی  خودآ فرهنگــی،  و  اجتماعــی  فــردی، 
ــم، در  ــه دیدی ــه ک ــردد. چنانچ ــدل می گ ــال ب ــری مح ــه ام ــه ب جامع
ــوگ آلود  ــز و س ــای غم انگی ــال فض ــه انتق ــاز ب ــه نی ــی ک بخش های
ــون  ــی چ ــا آوازهای ــتگاه ها ی ــاالت دس ــِش ح ــته، از نق ــود داش وج
، دشــتی و همایــون اســتفاده شــده، و در بیــاِن نصایــح و  شــور
دعــوت بــه امیــد و ُکنش گــری در جامعــه، از چهــارگاه، ســه گاه 
نــوا اســتفاده شــده اســت. تکرار هــای ملودیــک و دورهــای  و 
ریتمیــک نیــز در جهــت انتقــال معنــِی اســطوره ای و همراهــی بــا 
ــارز  ــت ب ــر دو صف ــور ه ــن حض ــت. همچنی ــه اس ــایاِن توج ــر ش اث
اثــر  ایــن  ایرانــی به وضــوح در  اخالقــی و حماســی اســطوره های 
نمــود پیــدا می کنــد و نشــانه های واضــح مبــارزه نیکــی و بــدی و 

اخالقــی بــودن ایــن مبــارزه بــه مخاطــب منتقــل می گــردد.
، اســطوره ای در ایــران  در همــان ابتــدای مواجهــه بــا ایــن اثــر
ــش  ــب نق ــن مخاط ــاک« در ذه ــدون و ضح ــام »فری ــتان به ن باس
و  اســت  قهرمــان  »فریــدون«  هــم  داســتان  آن  در  می بنــدد. 
در برابــر ظلــم و ســتِم »ضحــاک« بــه اعتــراض دســت می زنــد. 
در غم نومــه فریــدون امــا، موضــوع بــه شــکل دیگــری دنبــال 
گشــته و دگردیســی های فراوانــی را در ارتبــاط بــا اســطوره های 
ایرانــی و نظریــات مرتبــط بــا روایــات اســطوره ای در ایــن اثــر شــاهد 
، برخــالف داســتاِن  هســتیم. به طــوری کــه پیــروزی در ایــن اثــر
به عنــوان  قهرمــان  مــرِگ  بــا  »فریــدون«،  بــاب  در  شــاهنامه 
اســطورۀ بــاروری رخ می دهــد و به نوعــی بــه اســطورۀ »ســیاوش« 
ــر  ــان معاص ــان، در زم ــه قهرم ــت ک ــد. اینجاس ــدا می کن ــاط پی ارتب
و  شــده  خــارج  تقویمــی  زمــان  از  نیــز  اثــر  مخاطــب  و  می زیــد 
ــاِن  ــود را در زم ــتِی خ ــتان، هس ــیقایِی داس ــطورۀ روایی-موس اس

بازمی یابــد. حــال 
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منابع و مآخذ
، محمدرضا، 1۳۹7، اطالعات عمومی موسیقی، چاپ ششم، تهران: نشر نی.  آزاده فر

، ژاله، 1۳۹۹، تاریخ اساطیری ایران، چاپ بیستم، تهران: پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی. آموزگار
اخوت، احمد، 1۳71، دستور زبان داستان، اصفهان: فردا.

، شماره 2۸، ص 1۵-6. ، ادبیات 1۰، مجله هنر شعر بهار اسماعیل پور مطلق، ابوالقاسم، 1۳7۹، اسطوره، هنر
ــماره 41،  ، ش ــر ــهریور و مه ــرداد و ش ــیقایی، دوره م ــام موس ــه مق ــیقی، مجل ــطوره و موس ــالل، 1۳۸6، اس ــتاری، ج ــوی؛ س ــتروس، ل اس

ص11-۸.
الیاده، میرچا، 1۳۸۵، رساله در تاریخ ادیان، ترجمة جالل ستاری، تهران: سروش.

امینــی، محمدرضــا، 1۳۸1، تحلیــل اســطوره قهرمــان در داســتان ضحــاک و فریــدون بــر اســاس نظریــۀ یونــگ، مجلــه علــوم اجتماعــی و 
، دوره 17، ش 2، ص ۵۳-6۵. انســانی دانشــگاه شــیراز

ایرانی صفت، زهرا، 1۳۹۰، نقد هنری، تهران: مهر سبحان.
بلخاری قهی، حسن، 1۳۸۹، حکمت هنر و زیبایی، چاپ سوم، تهران: فرهنگ اسالمی

، مهرداد، 1۳۸1، از اسطوره تا تاریخ، تهران: چشمه. بهار
گه. ، مهرداد، 1۳۸7، پژوهشی بر اساطیر ایران )پارۀ نخست و پارۀ دوّیم(، تهران: آ بهار
. پورداوود، ابراهیم، 1۳۸4، گات ها کهن ترین بخش اوستا، چاپ دوم، تهران: اساطیر

، 1۳۸4، نگاهــی اسطوره شــناختی بــر داســتان ضحــاک و فریــدون بــر مبنــای  تســلیمی، علــی؛ نیکویــی، علیرضــا؛ بخشــی، اختیــار
.1۵7-176 ص  ش1۵۰،  )علمی پژوهشــی(،  مشــهد  علوم انســانی  و  ادبیــات  دانشــکده  مجلــه  آن،  ســاختاری  عناصــر  تحلیــل 

توالن، مایکل، 1۳۸6، درآمدی نقادانه-زبان شناختی بر روایت، ترجمـة ابوالفضـل حـّری، تهـران: بنیاد سینمایی فارابی. 
حسین زاده، حمزه، 1۳۸4، ضحاک از اسطوره تا واقعّیت، تهران: ترفند.

خالقی، روح اهلل، 1۳۹۰، نظری به موسیقی ایرانی، چاپ ششم، تهران: رهروان پویش.
. خاتمی، محمود، 1۳۹۳، پیش درآمد فلسفه ای برای هنر ایرانی، چاپ دوم، تهران: فرهنگستان هنر

، ادب پژوهی، ش۳2، ص127-14۹. داودی مقدم، فریده، 1۳۹4، تحلیل روایت اسطوره ای منظومۀ آرش کمانگیر
، نشــریه  رضایتــی کیشــه خاله، محــرم؛ برکــت، بهــزاد؛ جالله ونــد؛ مجیــد. )1۳۹۳(، اســطورۀ مــرگ و باززایــی در سووشــون و کلیــدر

.4۰-۹ ص  ش27،  ادب پژوهــی، 
شاملو، احمد، 1۳۹2، قصۀ مردی که لب نداشت، چاپ ششم، تهران: خانه ادبیات.

، دوره 46،  ، 1۳۸2، جایــگاه تکــرار و لــزوم بازنویســی، نشــریه دانشــکده ادبیــات و علوم انســانی دانشــگاه تبریــز شــاهین، شــهناز
.146=1۳۳ ص  ش1۸۹، 

، محسن، 1۳۸4، گفت وگو با حسین علیزاده درباره موسیقی ایران، تهران: نشر نی. شهرنازدار
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فردوسی، ابوالقاسم، 1۳6۳، شاهنامه، به تصحیحی ژول مول، چاپ سوم، تهران: کتاب های جیبی.
. ، ترجمه مهستی بحرینی، تهران: نیلوفر ، 1۳۸7، عصیانگر کامو، آلبر

. ، 1۳77، درآمدی بر اسطوره شناسی؛ جهان اسطوره شناسی 1، ترجمه جالل ستاری، تهران: مرکز کراپ، الکساندر
. کزازی، میرجالل الدین، 1۳72، رؤیا - حماسه - اسطوره، تهران: مرکز

کوپ، الرنس، 1۳۸4، اسطوره، ترجمة محمد دهقانی، تهران: علمی و فرهنگی.
، 1۳76، اسطوره های خاورمیانه، ترجمه مجتبی عبداهلل نژاد، مشهد: ترانه. گریمال، پیر

گاه. ، جیمز جرج، 1۳۸6، شاخة زرین )پژوهشی در جـادو و دیـن(، ترجمـة کـاظم فیروزمنـد، تهران: آ فریزر
علیزاده، حسین؛ قدیمی، پیمان، 1۳۹6، غم نومه فریدون، تهران: جوان.

مسکوب، شاهرخ، 1۳۹۸، درآمدی به اساطیر ایران، چاپ سوم، تهران: فرهنگ جاوید.
، نشــریۀ هنرهــای زیبــا -  نورانــی، محســن؛ اســماعیلی، احمدرضــا، 1۳۹7، واکاوی بنیان هــای ادبــی و فلســفی در اپراهــای واگنــر

ص2۵-۳4. ش1،  دوره2۳،  موســیقی،  و  نمایشــی  هنرهــای 
واحددوست، مهوش، 1۳۸۹، رویکردهای علمی به اسطوره شناسی، تهران: سروش.

هرمن، دیوید، 1۳۹۳، عناصر بنیادین در نظریه های روایت، ترجمة حسین صافی پیرلوجه، تهران: گام نو.
، 1۳7۵، فرهنگ اساطیر و انتشارات داستانی در ادبیات فارسی، چاپ دوم، تهران: سروش. یاحقی، محمدجعفر

یونگ، کارل گوستاو، 1۳۵۹، انسان و سمبل هایش، ترجمه ابوطالب صارمی، چاپ دوم، تهران: پایا.
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