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Abstract
Archetypes are the same and common forms in the minds and subconscious of human beings that
show themselves in each era in the form of common beliefs of that period, and recognizing their
changes and transformations can give us an understanding of deep currents. Increase cultural, moral
and religious in historical periods. In this research, the archetype of a seductive woman in literature
has been analyzed and compared with Iraj Mirza's Masnavi "Zohreh and Manouchehr". The great
poets have referred to the archetype of the seductive woman in their poetry. Iraj Mirza, in his Masnavi
"Zohreh and Manouchehr", has used this archetype as the basis of his story and has called Zohreh the
goddess of love and has given it a special character. In this research, in a descriptive-analytical way,
an attempt has been made to study the archetypal manifestations of the seductive woman in the
Masnavi of Zohreh and Manouchehr Iraj Mirza with accurate and comprehensive definitions of the
archetype and forms of archetype. The results of the research indicate that Iraj Mirza called the
goddess of love Venus in his story and is present in the literature named Venus and Anahita. Venus
in this system, on the one hand, is the god of music, love, water, rain, fertility and the manifestation
of purity and purity, and on the other hand, it represents a woman who ascends to heaven and to the
star as a result of wrongful deception and deception of Harut and Marut. O becomes. Venus is also a
character whose description and illustration are reminiscent of dance and merriment, and this is
equivalent to its mythical aspect and its archetype in literature, where it is also a manifestation of
dance, cheerfulness and love.
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مقاله پژوهشي
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چکیده
کهنالگوها صورتهايی يکسان و مشترک در ذهن و ضمير ناخودآگاه افراد بشرند که در هر عصری به شکل باورهای رايج آن دوره
خود را نشان میدهند و بازشناسی تحوالت و دگرگونیهای آنها میتواند شناخت ما را در مورد جريانهای عميق فرهنگی ،اخالقی و
مذهبی در دورههای تاريخی افزايش دهد .در اين تحقيق کهنالگوی زن اغواگر در ادبيات با مثنوی «زهره و منوچهر» ايرجميرزا ،تحليل
و مقايسه شده است .شاعران بزرگ به کهنالگويی زن اغواگر در شعر خويش اشاره کردهاند .ايرجميرزا ،در مثنوی «زهره و منوچهر»،
اين کهن الگو را دستماية داستان خود قرار داده ،زهره را الهة عشق ناميده و شخصيتی ويژه به آن بخشيده است .در اين پژوهش به شيوۀ
توصيفی -تحليلی تالش شده است تا با تعاريفی دقيق و جامع از کهنالگو و صور کهنالگويی ،نمودهای کهنالگويی زهره در مثنوی
زهره و منوچهر ايرج ميرزا بررسی گردد .نتايج پژوهش نشان میدهد که اين روايت ايرج ميرزا سرگذشتی شبيه به روايتهای شفاهی
عاميانه داشته است؛ عناصر گوناگون از اسطورههای مستقل ديگر در روايتی جديد گرد هم میآيند و قصهای نو میآفرينند که گاه ممکن
است بنياد وجودی آن با اساس کهن الگويی پيشين در تعارض باشد .زهره در اين سروده دارای وجوهی متناقض و دوگانه است؛ اين
امر از آنجا سرچشمه میگيرد که آناهيتا ايزدبانوی عشق ،آب ،پاکی و بیآاليشی ،قداست و عصمت است و نقطة مقابل عشق پاک و
الهی ،عشق ناپاک و شهوانی است که در روايتهای سامی و يونانی به زهره ،ايشتر و افروديت نسبت داده شده است ،حال اين دو
ويژگی متناقض به خاطر ماهيت داستانی ايرج ميرزا در يک شخصيت جمع شدهاند تا روايت او را جلوهای ديگر ببخشند.
کلیدواژهها :زهره ،الهة عشق ،کهنالگو ،زن اغواگر ،ايرجميرزا ،منظومة زهره و منوچهر.
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 .1مقدمه
منظومة زهره و منوچهر مقارن با سال های انقالب مشروطه در ايران پديد آمد و با آنکه داستانی نيمهتاريخی است که به
اقتباس از «ونوس و آدونيس» ( )Venus- Adonisويليام شکسپير ( ،)William Shakespeareشاعر انگليسیزبان صورت گرفته
است ،اما به رعايت سليقه و مذاق خوانندگان اير انی از حيث ترکيب کالم و طرز بيان ،اندک تغييری دارد و با همة «تطابق و
تشابه دو متن ،زهره و منوچهر يک اثر کامالً مستقل و يک ترانة عاشقانة زنده و زيباست» (آرين پور.)405 :1375،
« زهره ،ناهيد ،بيدخت ،اسامی مختلف اين اسطوره است .زهره نام يک ستاره است و در بررسی اساطير ملل مختلف
معادلهايی دارد .ستارۀ زهره را سعد اصغر میشمارند که نمايندۀ زيبايی ،شادی ،طرب و خوشی است و ستارۀ مخصوص زنان
و زيبارويان است .اين اسطوره تحت تأثير روايات اسالمی و پس از آن قرار گرفته ،تغييراتی در آن ايجاد شده است .زهره يا
ناهيد را ايزد موسيقی و خدای رامشگران میشمارند .البته ناهيد با آناهيتا يا ايزدبانوی آب همراهی میکند و نقش ايزدی را به
او میبخشد .به نظر میرسد سپيدی ،زيبايی ،رويش و زايش از صفات اصلیای است که زهره و ناهيد را يکی دانسته است و
سبب پرستش اين الهه را فراهم آورده است .طبق روا يات مذهبی ،ستارۀ زهره در حقيقت زنی بوده است که دو فرشتة الهی؛
يعنی هاروت و ماروت را شيفتة زيبايی خود می کند و تحت تأثير وی آن دو فرشته خمر خورده و در حالت بیخودی اسم
اعظم پروردگار را به وی می آموزند و او از همين طريق به آسمان راه میيابد .هاروت و ماروت نيز قرنهاست در چاهی در
بابل سرنگون هستند.
زهره با ايشتار در اساطير بينالنهرين نيز همانندی دارد .ايشتار را ملکة آسمان میشمارند و پرستش وی از زمان حضرت
سليمان (ع) شروع شده است .زهره الهة زيبايی در ايران است ،همانگونه «آفروديت» در اساطير يونان و «ونوس» در اساطير
رم ،الهة زيبايی به شمار میروند» (ياحقی .)432 :1386 ،در اين مقال ،به صورتهای بازنمايیشدۀ مختلف زهره در منظومة
ايرج ميرزا پرداختهايم.
اين پژوهش بر آن است تا کهن الگوی زن اغواگر را بررسی و با شناخت چگونگی بروز و ظهور اين انگاره از طريق
اسطورهها و نمادها ،درک بهتری از شعر اين شاعر داشته باشد .همچنين نويسندگان در اين پژوهش ،درصدد هستند تا به اين
پرسشها پاسخ دهند :کهنالگوی زن اغواگر ،در مثنوی «زهره و منوچهر» ايرجميرزا چگونه رمزگشايی میشود؟ ديدگاه يونگ
در خصوص کهنالگوی زن اغواگر در منظومة «زهره و منوچهر» چگونه قابل انطباق است؟ به اين منظور ،ضمن مروری بر
منظومة «زهره و منوچهر» ،کهنالگوی مورد نظر و برخی کهنالگوهای مشابه را به فراخور موضوع بررسی میکنيم.
 .1-1پیشینۀ تحقیق
تاکنون در زمينة احوال ،افکار و آثار ايرج ميرزا آثار ارزشمندی نوشته شده است که جامعترين آنها اثر محمدجعفر
محجوب ( )1342است که به ابعاد گسترده تر از زندگی شاعر پرداخته و اشعار او را نيز آورده است .ابوالفتح حکيميان ()1355
در مقالة «تحقيق پيرامون افسانة زهره و منوچهر» تحقيقی عالمانه دربارۀ اين منظومه و ريشة آن دارد .حسن ذوالفقاری ()1377
در کتاب «منظومههای عاشقانة فارسی» و «يکصد منظومة عاشقانه فارسی» ( ،)1392علیاصغر باباصفری (« )1392فرهنگ
داستانهای عاشقانه در ادب فارسی» و يحيی آرينپور ( )1375در کتاب «از صبا تا نيما» به اين داستان اشارهای داشتهاند.
همچنين مظفری ( )1390در مقالهای با عنوان «الهة ايشتر يا زهره :نگاهی به مثنوی زهره و منوچهر» نظری اجمالی به
پايههای کهنالگويی زهره دارد .امينی الری ( )1389مقالهای با عنوان «ناهيد مظهر قدس است يا هوس؟» نگاشته و به ويژگی
متضاد اين الهه پرداخته است .نويسندگان پژوهش حاضر درصدد آن هستند تا ضمن بررسی و تحليل کهنالگوی زن اغواگر،
به بازتاب آن در منظومة «زهره و منوچهر» بپردازد .آنچه موجب تمايز تحقيق حاضر با پژوهشهای ياد شده میشود ،اين
است که تاکنون هيچ پژوهشی به کهنالگوی زن اغواگر از ديد يونگ نپرداخته است.
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 .2بحث
 .1-2کهن الگو
بحث کهنالگوها در ادبيات ،رويکرد تازهای است و نقد کهنالگويی نيز از فرايندهای مدرن نقد ادبی به شمار میرود.
يونگ ( )Jungروان را به دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه تقسيم میکند و محتويات ناخودآگاه جمعی را «کهنالگو» مینامد.
هرچند اين کهنالگوها در ناخودآگاه جمعی ،ساختار متفاوتی دارند ،در همهجا يکساناند و هم برای فرد و هم برای نژاد بشر
سودمند هستند .کهنالگوها مفاهيم کهن و ديرينهاند که همواره بر ذهن بشر تأثيرگذار بودهاند و جلوههای آنها در ادبيات ملل
گوناگون نيز ديده میشود.
يونگ از کهنالگوهای متعددی نام میبرد و آنها را در شمار پرمعناترين تجليات روان جمعی ذکر میکند .از مهمترين آن
ها میتوان به کهنالگوهای مادر مثالی ،آنيما ،آنيموس )Anima and Animus(،خويشتن ،سايه ،نقاب ،رستاخيز ،تولد دوباره،
پير مکار ،مدينة فاضله ،آرمانشهر ،کيميا ،قهرمان ،پير خرد و غيره اشاره کرد (ر.ک .ارشاد.)371 :1382 ،
در نظر يونگ ،نمادها در حقيقت ،مبيّن چيزهايی هسـتند کـه مـا نمیشناسيم .حضور کهنالگوها در نظرية يونگ ،ما را به
دنيای روان و ناخودآگـاه جمعـی پيونـد میدهد .اين کهنالگوها در انسانها از بدو تولد موجودند و در سطوح عميق
ناخودآگاه دارند « .واقعيت چيزی جز نمايی ظاهری نيست که در پسش يا جهان تصورات و عواطف درونی شاعر يا جهانی
آرمانی ،پنهان است که شاعر آرزويش را دارد» (چدويک .)17 :1375 ،کهنالگوها در ادبيات و همچنين در حيطة روانشناسی
مورد توجه هستند و کهنالگوی زن اغ واگر با توجه به قدمت آن در ادبيات جهان ،بسيار مورد توجه قرار گرفته و دستماية
بسياری از داستانها گرديده است.
کهنالگو ،نماد و ميراث ناخودآگاه جمعی است که يونگ در تعريف آن میگويد« :تصويرِ صورتِ مثالی ناشی از مشاهدۀ
مکرر مـثالً اساطير و قـصههای پريان در ادبيات جهان است که دارای نقـشهای معـين هـستند و در همـهجـا ظـاهر میشوند.
ما اين نقشها را در خيالپردازیها ،رؤياها ،هذيانها و اوهام افرادی میبينيم که امروز زندگی میکنند .اين تصاوير و تداعی
معنیهای کالسيک همان چيزی است که من آن را «تـصورات مثالی» میخوانم  . ...اين تصورات ما را تحت تأثير قرار
میدهند ،بر ما نفوذ میکنند و مفتونمان میسازند» (يونگ .)405 :1371 ،در واقع ،بخش زيادی از تصورات مثالی زندگی ما
را تحت تسلط خود درآوردهاند و ما را به دنيای قصهها و اسطورهها گره میزنند.
رؤياها ،اساطير و هنر ،نمادهايی هستند که کهنالگوها از طريق آنها به حيطة خودآگـاهی وارد میشوند .در واقع ،مفهوم
«صورت نوعی يا کهنالگو» از مالحظة مکرر اين امر پديد آمد کـه اساطير و قصهها ،مضامين مشترکی دارند که هميشه و
همهجا تکرار میشوند .همچنين بـه زعم يونگ« ،هنرمند بزرگ کسی است که بينش ازلی دارد؛ يعنی نسبت به نمادهای صور
مثالی که برای بيان تصاوير ازلی درونی خود برگزيده است ،حساسيتی خاص دارد» (حری .)17 :1388 ،به همين سبب است
که رديابی کهنالگوها در نويسندگان بزرگ میتواند سرنخی از ذهنيات و حساسيتهای آنها بر ما آشکار کند.
 .1-1-2کهنالگوی زن اغواگر
زهره در اساطير يونان ،موسوم به آفروديت يا آفروديته ،نزد روميان «ونوس» ،در ميان هر دو ملت ربّالنّوع عشق و زيبايی
است .ويل دورانت در کتاب «لذات فلسفه» در مورد آفروديت و ونوس چنين آورده است« :آفروديت ربّالنّوع عشق بوده و
عدهای او را دختر «زئوس» و (ديونه) و برخی وی را دختر اورانوس (آسمان) میدانند .افالطون به وجود آفروديت اشاره
میکند .يکی از آن ها از اورانوس متولد شده و خدای عشق پاک بوده و ديگری آفروديت عوام بوده که دختر ديونه و ربّالنّوع
عشق عاميانه بوده است» (دورانت.)131 :1383 ،
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ونوس ربّالنّوع باستانی التنهاست که ظاهراً و در اصل ،حمايت باغهای سبزی را به عهده داشت« .ونوس» در شمار
خدايان بزرگ روم نبود و از دو قرن پيش از ميالد ،وی با «آفروديت» يونانی يکسان شناخته شد و شخصيت و داستانهای
«آفروديت» را به وی نسبت دادند .پيش از يونانيان و روميان ،اين الهه را به نام های مختلف در فنيقيه ،کرت ،ليدی ،آسيای
صغير و جاهای ديگر پرستش میکردند و همهجا او را به شاعرانهترين صورت در جمع خدايان تجسم میکردند (ر.ک .همان،
.)132
در کتاب «افسانة خدايان» ،آمده است[« :ونوس] گل سرسبد خدايان و جذابترين و شاعرانهترين آنهاست .اين الهه را
بايد چاشنی غذای خدايان و شمع محفل آن ها و گل عطرافشان گلزار المپ دانست؛ زيرا از روز اول همة هنرمندان و ارباب
ذوق يونان و غرب ،همة جمالپرستان ،همة عاشقپيشگان ،همة شعرا و نويسندگان و نقاشان و مجسمهسازان ،اين خدابانو را
يک طرف گذاشتهاند و تمام خدايان ديگر به اضافة خدای خدايان را طرف ديگر .از قديمترين آثار ادبيات و هنر يونان تا به
امروز ،همواره زهره بزرگ ترين منبع الهام نويسندگان و شعرا و هنرمندان بوده است و هيچ قهرمانی نقشی بزرگتر از نقش
اين الهه بازی نکرده و هيچ شخ صيت آسمانی يا زمينی به اندازۀ او موضوع شعر و نثر و تئاتر و نقاشی و حجاری و ترانههای
عاميانه قرار نگرفته است .عالیترين مجسمههای دوران کهن و عالیترين اشعار قديم يونان و رُم برای اين الهه ساخته شده و
به وصف اين ربّالنّوع پرداخته است .زيباترين معابد و زيباترين کاهنهای قديم مال زهره بودهاند» (شفا .)15 :1383 ،پس
بی جا نيست که اين ايزدبانو در آثار هنرمندان تجسمی و نيز نويسندگان تجلی بارزی يافته است.
 .2-1-2معرفي منظومه زهره و منوچهر
جاللالممالک ،ايرج ميرزا ،فرزند غالمحسين ميرزا از شاهزادگان قاجار در رمضان 1290يا  1291در تبريز زاده شد .پس از
تحصيالت ابتدايی و مقدماتی و آموزش زبان فرانسه در شانزدهسالگی ازدواج کرد ،ولی پس از سه سال با مرگ همسر و
پدرش ادارۀ امور خانواده به وی واگذار شد (ر.ک :جديدی .)79 :1389 ،از «نامآورترين مترجمان آثار ادبی عصر معاصر
است» (حائری ) 317 :1364 ،که با پيروی از شاعران سبک خراسانی و عراقی و همچنين تقليد از شعر معاصران خود نظير
ملکالشعرای بهار و قائم مقام فراهانی ،دست به نگارش آثاری زده که در بعضی از آنها توفيـق کامـل يافته است« .منظومة
زهره و منوچهر از معروفترين مثنویهای ايرج ميرزا و مربوط به سالهای پايانی حيات اوست» (ذوالفقاری.)132 :1377 ،
«اين داستان ،ماجرای عشق بازی ونوس ،الهة عشـق و زيبـايی بـا آدونيس ،پسر و نوادۀ پادشاه قبرس است که ريشه در
افسانههای يونان و رم دارد».
آرينپور دربارۀ ترجمة ايرج ميرزا مینويسد« :وی روايتی از افسانة ونوس و آدونيس را که شکسپير مطابق ذوق و سليقه
مردم زمان خود در ادبيات انگليسی زنده کرد ،از شاعر انگليسی گرفته و قسمت اول داستان را به نام زهره و منوچهر به شعر
فارسی درآورده است» (آرينپور .)47 :1375 ،ابوالفتح حکيميان در مقالة «تحقيق پيرامون افسانة زهره و منوچهر» میگويد:
« ايرج نيز به يکی از متون خارجی و ترجيحاً متن فرانسه ونوس و آدونيس دسترسی داشته و پيش از آنکه توسـط مترجمان
ايران ،صورت پارسی پذيرد ،مورد الهام و استفاده قرار داده است» (حکيميان« .)52: 1355 ،در جنگها و تذکرههای معتبری
که پس از پيد ايی زهره و منوچهر در ايران يا خارج از ايران انتشار يافته ،به مأخذ اين داستان اشارتی نرفته است ،اما ريشة
داسـتان زهـره و منـوچهر به طور قطـع و يقـين ،منظومة ونوس و آدونيس ويليام شکسپير است که برای نخستين بـار توسـط
مرحـوم صـورتگر بـه فارسی ،ترجمه و در مجلة سپيدهدم شيراز چاپ گرديد» (همان.)55 :
ايرج ميرزا ،مثنوی زهره و منوچهر را در  527بيت به بحر سريع سرود ،اما موفق به اتمام آن نشـد« .علت ناتمام ماندن اين
مثنوی اين است که مجلهای که لطفعلی صورتگر ،داستان را از متن انگليسی آن ترجمه میکرده ،تعطيل شد .وقتی برای اولين
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بار ايـن منظومـه توسـط پسـر شاعر ،خسـرو ميرزا به چاپ رسيد 356 ،بيت داشت .مصطفی قلی بنیسليمان شـيبانی بـا
افـزودن  76بيـت بـر ايـن منظومه ،آن را به پايان برد ،اما ابيات آن بسيار سست و ضعيف اسـت .ظـاهراً محمـود حسـابی و
اديب پيشاوری (1260- 1349ه.ش) نيز هر يک با سرودن ابياتی ،کار ناتمـام ايـرج ميـرزا را بـه پايـان رساندهاند» (باباصفری،
« .)225 :1392بعـد از قطعـة مـادر ،متينترين و آبرومندترين شعر ايرج ،بیترديد ،مثنوی زهره و منوچهر است» (آرينپور،
)401 :1375؛ که بهسادگی ،روانی و اشتمال بر مفردات و تع بيرات عاميانه مشهور است و ذوق سليم و سـليقة ايرانـی ايـرج
که از مطالعه در ادبيات کهن فارسی به ويژه اشعار سبک خراسانی ،توشـة فـراوان برگرفتـه ،داسـتان را صبغهای ايرانی بخشيده
است.
 .3-1-2زهره در ادبیات ایران
در ميان اسطورهها« ،آناهيتا ،آناهيد يا ناهيد» که در زبان فارسی به معنی «دور از آلودگی و بیعيب» است ،نامی اوستايی
برای ايزدبانوی هندوايرانی آبها ،باران و باروری در مذاهب ايران باستان است .بسياری از ويژگیهای اين ايزدبانو ،به «ايشتار»
نزديک است و به احتمال بسيار همچون «ميترا» بوده که پيش از پيدايش زرتشت در ميان مردم ايران و نواحی اطراف ،وجود
داشته و به نامهای ديگر نيز پرستش میشده است« .آناهيتا ايزدبانوی همة آبهای روی زمين و سرچشمة اقيانوس کيهانی
است .او بر گردونه ای سوار است که چهار اسبِ باد ،باران ،ابر و تگرگ او را میکشد .آبانيشت به او اختصاص داده شد و
نزول او به زمين را چنين توصيف میکند« :ای زرتشت ،ناهيد از آن ستارگان بهسوی زمين آفريدۀ اهورا ،فرود آمد و اينچنين
گفت اردوی سور ناهيد» (بنونيست.)34: 1386 ،
آبانيشت که يکی از يشتهای بلند اوستاست و مربوط به ايزدبانوی ناهيد ،او را بهصورت دوشيزهای بسيار زيبا و بلندباال
و خوشپيکر توصيف کرده که برای ازدواج و عشق پاک بیآاليش که موجب تشکيل خانواده شود ،اهميت فراوانی قائل است.
تن پوشی زرين به تن دارد .در دست و گردن و گوشش ،جواهراتی زيبا دارد .روی سرش نيز تاج هشتگوشه آراسته با صد
ستاره و زيور نمايان است .اين ايزدبانو در دوران ساسانيان به يکی از الهههای بسيار مقدّس برای ايرانيان تبديل شد و به چنان
مقامی در باورهای ايرانيان دست پيدا کرد که نه تنها معابدی بسيار مجلّل برای او ساخته شد ،بلکه تنديسها و نمادهای اين
ايزدبانو را نيز در سراسر اين سرزمين پهناور میيابيم .از جمله معابد همدان و شوش و کنگاور که هنوز ويرانههايی از آن
پابرجاست .معابد ناهيد در ايران و ممالک همجوار ،اغلب در کنار رودهای پرآب بنا شده است .مرغابی و سرو که نماد آزادی
و آزادجويی است ،از نشانههای مخصوص «ناهيد» است .همچنين گل نيلوفر ،گل اساطيری آبزی نيز ،به «آناهيتا» منسوب
است (ياحقی.)231 :1386 ،
در فرهنگ ايران باستان ،روز آدينه که جمعکنندۀ روزهای هفته است ،به ناهيد اختصاص دارد .در اسطورههای ايرانی،
آناهيتا (ناهيد) نه فقط بانوی آبها ،بلکه سرچشمة رودهای جهان است .او به فرمان پروردگار از فراز آسمان ،باران ،برف و
تگرگ را فرومیبارد که به گله و رمه میافزايد و سراسر کشور از او خوشی و نعمت میگيرد .در «يشت پنجم» اوستا ،اين
رود (چشمه) در جايگاه فزايندۀ زندگی و چارپايان و گياهان و چشمهای که به همة کشورها رونق و حرکت میبخشد ،نيايش
میشود .ناهيد نه تنها دشت را حاصلخيز که نطفة مردان و زِهدان زنان را پاک و منزّه میکند .زنها را در وضع حمل ياری
میرساند .شير در پستان آنها جاری میسازد و اينگونه بوده که «زهره» مظهر باروری در نظر گرفته شده است« .از شرحی
که ابوريحان بيرونی در کتاب التّفهيم در باب خواص و مظاهر زهره آورده ،چنين برمی آيد که رابطة زهره با آب و سپيدی و
رويش و زايش و توليد مثل و طرب و زيبايی و عشق و مسائلی از اين دست انکارناپذير است و قراين نشان میدهد ،زهره
همان ناهيد ،ايزدبانوی آب است» (همان.)232 :
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«جايگاه زهره يا ناهيد ،فلک سوم است و خانة او ثور و ميزان و شرف آن در بيستوهفتمين درجة حوت است و بالد
ماوراءالنهر به آن منسوب بوده ،به آن سعد اصغر میگويند» (دهخدا :ذيل زهره) .صاحب برهان قاطع نيز گويد« :زهره به ضم
اول ،ستارهای معروف که آن را ناهيد خوانند» ،آنگاه در برابر واژۀ ناهيد مینويسد« :ستارۀ زهره را گويند و مکان او فلک سوم
است» و ايرجميرزا در منظومة عاشقانة خود بر مبنای همين تعبير است که از زبان زهره میگويد:
من که تو بينی به تو دل باختم

روی تو را قبلة خود ساختم

سومم

عاشق و معشوق کن مردمم

حجلهنشين

فلک

(ايرج ميرزا)113 :1353 ،
مسلماً کهن الگوی زن اغواگر (زهره) که در طی اعصار و قرون مورد استفاده قرار گرفته است ،از ناخودآگاه مردم و خرد
جمعی آنها سرچشمه گرفته است و از يک طرف با مسائل علمی و نجوم ارتباط داشته (همچنين ريشه در تخيل و قدرت
خيالپردازی آنها داشته که اين سياره را در آسمان به شکل زنی در حال دف زدن میديدند) و از طرف ديگر چون زن از
قديم االيام مظهر عشق باروری و محبت بوده است و در جوامع اوليه ،بسيار مورد توجه بوده و تمامی امور زندگی به غير از
شکار بهدست او بوده است .در قرون بعد جوامع «مادرشاهی» داشتيم که مادر مظهر مديريت بوده و حتی فرزندان از مادر
ميراث میبردهاند .بنابراين ،اين کهنالگوی زيبا با توجه به اعتقادات مردم در طی سالها پديد آمده است و معموالً مردم جهان
الههها و خدايان خود را به شکل زن میساخته و به ستايش آنها میپرداختند.
«زهره» ،الههای بسيار مورد توجه مردم بوده و آن را مظهر قدس و پاکی میدانستند .البته ،زهره در قصة هاروت و ماروت
که به اقوال مختلف آمده است ،بهصورت زنی مجسم شده است که اين دو فرشته را فريب میدهد ،ليکن در همين افسانهها
نيز او پاکی خود را حفظ کرده و خود را در اختيار اين دو فرشته قرار نمیدهد ،بلکه از آنها اسم اعظم خداوند را میآموزد
و قبل از اين که اين دو فرشتة بدکار به او دست يابند ،با بر زبان راندن اسم خداوند ،به آسمانها میرود و در آنجا بهصورت
سيارهای مسخ میگردد.
در کتاب «گالری کهنالگوها» در خصوص کهنالگوی فرشته آمده است« :فرشتهها به خودی خود يک مقولهاند؛ زيرا آنها
موجودات زندهای از جنس نور محسوب میشوند که پيامآور الوهيّت هستند .تقريباً هر سنت فرهنگی و مذهبی روی زمين،
توصيفی از فرشتگان به دست داده و باوری را مطرح کرده ،از جمله باور به فرشتة نگهبان شخصی در سنن يهودی ،مسيحی
و اسالمی .فرشتگان بهصورت موجودات بالداری ترسيم شدهاند که وقتی انسانها به شدت محتاج کمک هستند به کمکشان
میشتابند يا پيام هدايتی و فرمانی از جانب خدا را میآورد» (ميس .)29 :1398 ،بر اين اساس حضور فرشتهها در ذهن انسانها
سابقهای ديرينه دارد.
در کتاب ترجمة تفسير طبری آمده است که « هاروت و ماروت دو پادشاه بودند از بين مردمان که پادشاهی زمين را بر
عهده داشتند و اين دو تنها فرشتگانی بودند که پس از اينکه خدا بر ابليس لعنت فرستاد ،بر زمين پادشاهی میکردند و اين
هاروت و ماروت هم از فرزندان آدم بودند که خدا آنها را بهوسيلة گناه امتحان کرد (ر.ک :طبری ،1367 ،ج .)98: 1
در قرآن مجيد در اين باب نوشته شده که «اين دو فرشتگانی نازل شده بهسوی مردم بودند که به مردم آموزش سحر
می دادند؛ نه در جهت کارهای خالف ،بلکه در جهت مقابله با سحر شياطين و ساحران .اين دو فرشته بعد که به زمين آمدند،
کارهای خالف کردند و از قدرت خود در جهت کارهای خالف استفاده کردند و خداوند برای مجازات ،آنها را بين انتخاب
کيفر اخروی و دنيوی مخيّر فرمود و آنها مجازات دنيوی را انتخاب کردند و در چاه بابل زندانی شدند» (همان .)96 :در
داستانی که در قرآن آمده است  ،سخنی از زهره به ميان نيامده ،اما در تفاسير و برداشتهای ديگری که در طول تاريخ وجود
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دارد ،در داستان نام زنی به نام زهره آمده که اين دو فرشته بر او شيفته گشتند و بهخاطر او مرتکب گناهانی چون :قتل نفس،
شرب خمر ،سجده بر بت و زنا شدند ،اما زهره به خواست آنها و تمنياتشان پاسخ نداد و با زيرکی اسم اعظم را از آنها
آموخت و به آسمانها رفت و بهصورت ستارۀ زهرۀ فعلی مسخّر گرديد.
در اين اقوال و داستانهايی که روايان و مفسران در مورد زهره گفتهاند ،آمده است که او زنی عادی بود که با شوهرش
اختالف داشت و برای قضاوت نز د هاروت و ماروت آمد و هاروت و ماروت برخالف حکم الهی قضاوت کردند .بدينصورت
که زهره را به سمت خود دعوت کردند .زهره اسم اعظم خدا را از آن ها پرسيد و ايشان به او آموختند و او با گفتن آن به
آسمانها صعود کرد ،ولی خداوند آن اسم را از خاطر زهره برد و او را بهصورت ستارۀ زهره مسخ کرد .راويانی از «ابیالعباس»
چنين نقل میکنند« :زهره زنی بود که در قومش به او «بيدَخت» می گفتند .برای اين زن ،اسامی گوناگونی ذکر شده است.
برخی او را «بيدَخت» معرفی کردهاند که همان «ونوس» است و گاهی نام او را «استهار» آوردهاند .نام اين زن در زبان تازی،
«زهره» و در زبان فارسی «ناهيد» و «بيدخت» است .نام اين زن در داستانهای يهودی« ،نعما» آمده که بهمعنی زن نرمتن
(نرمتن) می باشد .در کتاب قصص قرآن آمده است که اين زن از فرزندان حضرت نوح (ع) بوده است» (عتيق نيشابوری،
 .)16 :1370قدر مسلم اين است که اسطورۀ «زهره» با مبانی دينی درآميخته و ترکيب بسيار جالبی يافته است .البته ،در
اسرائيليات و کتب يهود ،از او اسم برده شده است ،ليکن در قرآن کريم ،تنها از هاروت و ماروت اسم برده شده است و بقية
داستان و ذکر نام زهره در تفاسيری وجود دارد که از قرآن به عمل آمده است.
در «لغتنامة دهخدا» ،ذيل داستان هاروت و ماروت ،آمده است« :روزی هاروت و ماروت با زنی زيبا که نادرۀ دهر بود و
به او زهره میگفتند و داوری به ايشان آورده بود ،روبهرو شدند و فريفتة او گشتند و زهره آنها را فريب داد و به وصل خود
خشنود ساخت و پس از آموختن اسم پروردگار از آنها ،آن اسم را به زبان راند و به آسمان رفت و به ستارۀ زهره ربّالنّوع
عشق و جمال و عيش و عشرت و شادی و طرب مبدّل گشت که شاعران و داستانسرايان ملل در اين باره نغمهها ساخته و
داستانها پرداختهاند .اين مطلب و مطالب گذشته ،همه عصمت زهره را تأييد میکنند» (لغتنامه :ذيل هاروت) و به همين
لحاظ است که در ادبيات بهصورت کهنالگوی مثبت مطرح گشته است .به نظر میرسد ،شادی و نشاط و عيش و طرب او از
استقالل وجودش و اينکه فريب کسی را نخورده و خود را آلودۀ رذايل نکرده ،نشأت میگيرد و صفت عشق او از زنانگی و
نرمی و لطافت وجود زن نشأت گرفته است .در کل ،عشق و شادی از يک مقولهاند؛ بنابراين ،هر دو صفت در اين کهنالگو
جمع گشته است.
به طور کلی ،اين ايزدبانو در ادبيات جهان و مخصوصاً ادب ايران بسيار مورد توجه بوده است و هرچند در بعضی مواقع
الههای عاشق و تا حدودی هوس باز و فريبکار معرفی شده است .ليکن ،در کل و در بيشتر مواقع صورت مثبتی دارد و مظهر
عشق ،پاک و طرب ،شادی ،خالقيت ،زنانگی و باروری است و در منظومهها و اشعار عاشقانه و داستانهای رمانتيک بسياری
در جهان رد پايی از خود باقی گذاشته و مورد توجه همگان واقع شده است.
 .4-1-2ريشة داستان
همانگونه که اشاره شد ،ريشة داستان «زهره و منوچهر» ،بهطور قطع منظومة «ونوس و آدونيس» ،اثر ويليام شکسپير ،است.
البته خود ايرجميرزا هيچکجا و هيچوقت به مأخذ داستان اشارتی نکرده است .با اينهمه ،سررشتة منظومة «ونوس و آدونيس»
را در کتاب افسانههای خدايان میتوان يافت؛ آنجا که مؤلف آن بهصراحت میگويد« :زهره به دام عشق يک جوان زيبای
ديگر از جوانان روی زمين افتاد که «آدونيس» نام داشت و از اين عشق او ،ماجرای شاعرانة «ونوس و آدونيس» بهوجود آمد
که از زيباترين و دلانگيزترين انسانهای گذشته است و هزاران سال است که الهام بخش شعرا و هنرمندان شده است .اين
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همان داستانی است که ايرج به نام «زهره و منوچهر» بهصورت بسيار دلنشينی به شعر فارسی درآورده است» (شفا:1383 ،
 .)18اگر بخواهيم اسطورۀ «ونوس و آدونيس» را منبع داستانپردازی ايرج قرار دهيم ،ناچار بايد بپذيريم که ايرج خود به يکی
از متون خارجی ترجيحاً متن فرانسه ـ «ونوس و آدونيس» ـ دسترسی داشته و پيش از آنکه مترجمان ايران ترجمه کنند ،مورد
الهام و استفاده قرار داده است.
« .5-1-2زهره» در منظومة ايرجميرزا
زهره در داستانی که ايرجميرزا ساخته و پرداخته ،دختر جوان زيبا و دلفريب ،گستاخ ،لوند ،هوسباز و افسونساز است
که موقتاً از کار در آسمان؛ يعنی هدايت دلباختگان ،خسته و درمانده شده ،برای چند لحظه استراحت و گلگشت بهسوی زمين
شتافته است ،اما طبيعی است زندگی الههای که عشقبازیهای مردم جهان به دستانسازی او صورت میگرفت ،هرگز
نمی توانست بدون عشق و دلباختگی ادامه يابد .زيبايی او چنان بود که نه تنها به قلمرو خدايان ،بلکه در روی زمين و دور از
مقرّ خدايیاش نيز کسی از جاذبة وی نمی توانست برکنار بماند .به همين جهت ،اين الهة زيبا و افسونگر ،ماجراهای عاشقانة
بسيار برای خود بهوجود آورد که مفتضحانهترين آن در منظومة «ونوس و آدونيس» نظربازی با مريخ ـ خدای جنگ ـ و
آخرين آن عشقبازی با «آدونيس» و در منظومة ايرج ميرزا با منوچهر است ،همين ماجراست که موضوع منظومة شکسپير و
مأخذ افسانة «زهره و منوچهر» ايرجميرزا قرار گرفته است.
از موارد مشترک داستان ايرجميرزا و داستان انگليسی «ونوس و آدونيس» اين است که زهره يا ونوس برای به دام انداختن
و به زانو درآوردن معشوق خود ،ترفندهای بسيار بهکار می بندد ،اما سرانجام اين دو داستان متفاوت است .در داستان شکسپير،
آدونيس توسط مريخ کشته میشود ،اما در داستان ايرجميرزا ،منوچهر تنها میماند و زهره به آسمانها میرود و او را در غم
عشق و هجران باقی میگذارد .زهره در منظومة ايرجميرزا ،وجودی افسونگر و افسونساز است که باعث تزلزل خاطر منوچهر
و تسليم وی در برابر هوسهای او میشود و منوچ هر را پس از رؤيايی طاليی ،با دنيايی از تخيالت و اوهام غرق و نابود
میکند .همان طور که در متن ونوس و آدونيس گفته شده که پس از مرگ آدونيس ،ونوس بر بال کبوتران سفيد سوار شد و
اين جهان پر از درد و اندوه را به قصد آسمان ترک گفت (و میدانيم که در اساطير يونان« ،کبوتر» نمايانگر ونوس است)،
ايرج ميرزا نيز در اواسط داستان ،از زبان زهره به کبوتر اشاره کرده و با توصيف آن دو کبوتر سفيد که تخت او را در آسمان
حمل میکنند ،درصدد رام کردن منوچهر است:
تخت

منِ

نامآورند

آن دو کبوتر که به شاخ اندرند

حامل

چون سفر و سير کنم در هوا

تخت مرا حمل دهند آن دو تا

بر شوم از خاک به سوی سپهر

تندتر از تابش انوار مهر

گويمشان آمده ،پَر ،واکنند

بر سر تو سايه مهيا کنند
(ايرج ميرزا)113 : 1353 ،

می بينيم زهره چنان افسونگر است که در ضمن اين سخنان ،هم به خودستايی میپردازد و هم منوچهر را جلب خود میکند.
او خود الهة عشق است و به ديگران عشق می بخشد ،اما خود نيز شيفتة اين جوان سپاهی گرديده ،در دام عشق او گرفتار شده
است ،حال که او تحاشی میکند ،تمام هنر خود را بهکار میگيرد تا او را به ميدان عشق بکشاند و اسيرش سازد.
اين بخش از داستان با کهنالگوی کيمياگر مرتبط است« :کهنالگوی ساحر و جادوگر ،نتايج بيرون از قواعد عادی زندگی
توليد میکنند و باعث میشوند ،دو نفر عاشق هم شوند يا باعث ناپديد شدن اشيا میشوند .ساحر به قدرتهای ماورايی ربط
دارد .وجه ساية اين کهنالگو را در سوءاستفاده از قدرت و دانشی میتوان يافت که از آنها میآيد .از وسوسه و نيرنگی
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برآمده از راه سحر و جادو ،برای تغيير زندگیشان استفاده میکنند» (ميس.)11 :1398 ،
در منظومة شکسپير ،اواخر داستان و پس از مرگ آدونيس ،آنجا که زهره به نفرين عشق میپردازد ،میگويد« :اکنون که
هزار افسوس تو مردهای ،من انديشه می کنم ،عشق همواره با اندوه همراه خواهد بود ،همواره با اشک آميخته خواهد شد،
آغازش شيرين و فرجامش تلخ خواهد بود ،هرگز در حد اعتدال نخواهد ماند ،لذت عشق هرگز به اندوه و محنتش نخواهد
رسيد ،همواره ناپايدار ،دروغين و پرنيرنگ خواهد ماند .عشق تواناترين کسان را ناتوان خواهد ساخت ،بخردان را به خاموشی
و بیخردان را به ياوهسرايی واخواهد داشت .عشق سستی برانگيز و ماية هرزگی و گستاخی خواهد بود .مردم را از خشم،
ديوانه و از نرمخويی ،ابله خواهد ساخت .جوانان را هرزه و پيران را طفلخو خواهد کرد» (ايرج ميرزا.)259 :1353 ،
همچنين ،در منظومة ايرج نيز ،اين نکات را در سخنان زهره میبينيم؛ آنجا که از شيفتگی و شيدايی خود به جان آمد ،بدين
گونه ياد میکند که:
گرچه همه عشق بود دين من

باد بر او لعنت و نفرين من

داد به من چون غم و زحمت زياد

قسمت او جز غم و زحمت مباد

تا بُوَد افسرده و ناکام باد

عشق خوشآغاز و بدانجام باد

باد ،چو اطفال هميشه عجول

بیسببی خوشدل و بیخود ملول

پهن کند بستر خوابش به شام

آشفتهنام

باد

گرفتار

به

ال

و

نعم

خادمهای

بلهوس

خوف و رجا چيره بر او دمبهدم
(همان)114 :

«کهنالگوی عشق نه تنها در کسانی که گرايش رمانتيک دارند ،بلکه در هر کسی که شور و اشتياق عظيم و تعهد فراوان
دارد ،نيز متبلور میشود .با توجه به اين که عشق تا حدی در زندگی هر کسی حضور دارد ،میتواند بهعنوان کهنالگو ،نقش
مهمی در زندگی انسان و عزت نفس او ايفا کند ،زيرا عزت نفس ،قویترين حلقة پيوند اين کهنالگو با روان انسان است؛
زيرا اين کهنالگو با قدرت تمام ،توسط ظاهر فيزيکی شخص متجلی میشود» (ميس .)101 :1398 ،زهره در اين منظومه
مظهر عشق و الهة محبت است و ادعا میکند که چون چاشنیِ خوانِ طبيعت است ،پس از بين خدايان زن انتخاب شده است
و اين در حالی است که بين خدايان يونان زنان ديگر نيز وجود داشتهاند و اين مطلب در کتاب «افسانة خدايان» به تفصيل آمده
است .اين مقايسه معلوم می دارد که در ايران باستان ،خداوند عشق که مظهر خالقيت باروری محبت است نيز زن بوده است.
قصة عشق در منظومة ايرجميرزا ،مربوط به عشقی زمينی و انسانی است و اگرچه زهره از آسمانها آمده ،اما عاشق پسری
زمينی شده است و در طی داستان ،خواننده با عشقی زمينی روبهرو می شود .شخصيت زهره در اين داستان ،جسور است .او
زنی است که برونش را و حسهای نهانش را به صراحت و جسورانه بر زبان میآورد .او که وجودی سراسر لبريز از عشق
به زندگی است ،در مقابل روحية جنگجوی منوچهر قرار میگيرد ،اما بر او غالب میشود .زهره شخصيتی نامتعارف است که
برخالف تصوير رايج از زنِ سربهزير و توسریخور ،زنی شجاع است و در کار رسيدن به يگانگی با معشوقی نه منفعل است
و نه معشوق ،بلکه هم فاعل است و هم عاشق .زبان تصويری و «اروتيک» در عين حال طنز سرشار از ذوق شاعرانه که خاص
ايرجميرزاست ،بدون اينکه در دام سطحگرايی افتد ،با نگاهی نو و کامالً امروزی درآميخته است و توصيفهای زيبايی از اين
شخصيت به دست داده است.
شخصيت زهره در داستان ايرجميرزا ،يادآور شخصيت زنان اسطورهای پرصالبت چون تهمينه است که عشق خود را به
رستم ابراز میدارد و چون منيژه است که به خاطر عشق بر بيژن ،در مقابل پدرش ـ افراسياب ـ قد علم میکند و تمام سختیها،
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آوارگیها و دربهدریها را بهخاطر معشوق به جان میخرد .اين زنان اسطورهای که به نوعی يادآور زهره هستند ،خود راهشان
را انتخاب میکنند و در عشق خود پيشقدم میشوند و به عاشقی خويش افتخار میکنند .اينان فاعلاند نه منفعل؛ عاشقاند نه
معشوق؛ بانوانی جسور و شجاعاند که طبق نظر ويليام شکسپير ،خود انتخاب میکنند و تا آخر در راه عشق پايدار میمانند.
اين زنان شخصيتی تکامليافته دارند و مردانی درخور و شايستة خود را برمیگزينند و اتفاقاً زنانی چون تهمينه و منيژه در نظر
رستم و بيژن بسيار واال جلوه می کنند و قابل احترام و ستايش هستند؛ چون کسانی هستند که برای خود ارزش قائلاند و
حرمت نفس برايشان مقدس است .پس هر مردی را نمیپذيرند و معشوق خود را بهدرستی و در شأن خود انتخاب کرده ،با
جان و دل او را دوست دارند و راه زندگی را تا پايان با او ادامه میدهند .شخصيت چنين زنهايی در شخصيت زهره بهخوبی
ديده میشود و نيز منشأ خلق اين شخصيتهای اسطورهای واال ،الهة عشق يا کهنالگوی زن اغواگر است.
 .1-5-1-2شخصيتشناسی زهره در منظومة ايرجميرزا
در منظومة «زهره و منوچهر» ،با دو شخصيت روبهرو هستيم؛ شخصيتی زمينی که «منوچهر» نام دارد و سپاهیای کمسن و
سال و شريف است و ديگری «زهره»  ،شخصيتی آسمانی است که وجهة زمينی يافته و قهرمان يک داستان عشقی زمينی و
انسانی است .به نظر میآيد همانطور که در کتاب های آسمانی مطرح شده است ،فرشتگان هميشه آرزوی اين را دارند که
زندگی انسانی را تجربه کنند و اختيارات يک انسان را داشته باشند؛ چون ارزش کار انسان ،بسيار باالتر از فرشتگان است؛
چرا که فرشتگان محکوم به نيک بودن هستند ،اما انسان اختيار دارد راه درست يا نادرست را انتخاب کند و اين ارزش
شخصيتی انسان را باال میبرد.
در داستان زهره و منوچهر ،زهره با اينکه الهة عشق است و از آسمان فرود آمده ،عالقهمند است عاشقی را تجربه کند و
با معشوقی زمينی نرد عشق ببازد .ايرج ميرزا تقريباً در تمامی منظومه از زبان زهره بهدنبال جلب نظر منوچهر است و زهره،
قهرمانی است که با زبانآوری و افسونسازی و شيرينزبانی و داليل و استداللهايی که میآورد ،سعی در جلب محبت
منوچهر را دارد .همچنين ،در طول منظومه متوجه میشويم ،حتی الهة عشق که خود عشقبخش است ،بینياز از عشق نيست
و اساساً زندگی بیعشق ،مفهوم و معنايی ندارد .چنانکه حافظ میفرمايد:
هر آن کسی که در اين حلقه نيست زنده به عشق

بر او نمرده به فتوای من نماز کنيد
(حافظ)925 :1367 ،

زهره نيز در سخنان خود به منوچهر می گويد :تمامی هنرها از عشق نشأت گرفته و تمامی هنرمندان و همة انسانها را من
عاشق ساختهام و تمام امور و انگيزههای عالم از عشق برمیخيزد .عمق سخنان زهره اين است که عشق است که عالم را برپا
داشته است و اهداف و انگيزهها و تصميمات و عواطف ما انسانها بر مبنای عشق است .همانطور که حافظ سروده است:
از صدای سخن عشق نديدم خوشتر

يادگاری که در اين گنبد دوّار بماند
(همان)121 :

 .1-1-5-1-2عشق و بيقراری
زهره در اين داستان ،مظهر عشق و بیقراری است .میدانيم که زهره ،اولين چيزی را که به ذهن فرامیخواند ،عشقورزی
و عشقبخشی است .به لحاظ اينکه اين ايزدبانو در بيشتر ممالک جهان خدا و الهة عشق است ،تمرکز ايرجميرزا بر عشقبخشی
زهره در اين داستان شدت میگيرد و حتی نهتنها عشقبخش است که خود عاشق میشود و درصدد است که دل منوچهر را
بهدست آورد .او شيفتة زيبايی منوچهر شده و خود را به آب و آتش میزند تا قلبش را تصاحب کند .در اين داستان ،برخالف
بيشتر داستانهای ايرانی ،زن عاشق است نه معشوق و در عشق فاعل است نه منفعل« .کهنالگوی زن اغواگر معرّف مهارتهای
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بسيار پااليشيافته در سوءاستفاده از مردان ،بدون بهرهگيری از عواطف شخصی است .زن اغواگر يک کهنالگوی جنسی و
مالی است ،يا از پول و قدرت میآيد يا به سوی آن کشيده می شود .اغوای مردان با پول و قدرت و برای کنترل شخصی و
بقا ،بخش کالسيک اين کهنالگوست» (ميس .) 73 :1398 ،در واقع ،در اين داستان خدای عشق و خالق عشق ،خود عاشق
گشته است .در کل داستان ،صحبت از عشق ورزی و عاشقی است و زهره با سخنان خود برای خوانندگان ،اثبات میکند که
زندگی بیعشق معنايی ندارد و تمام هنرها ،انگيزهها و احساسات از عشق برمیخيزد و در طی داستان متوجه میشويم که
حتی منوچهر که نظامیای تابع قانون و قاعده است ،از عشق بینياز نيست .همچنين ،زهره از آسمان به زمين میآيد و عاشق
میشود و عشقی انسانی ـ زمينی بين او و منوچهر پيش میآيد .پس بهنوعی همة ما انسانهای زمينی نيازمند عشق هستيم و
بدون عشق زندگانیمان بیمعنا میشود.
زهره ،عاشق و شيفته و بیقرار است و تمام تالش خود را بهکار میگيرد که معشوق را به ميدان عشق بکشاند و ايرجميرزا
در جایجای داستان از زبان او ،سخنانی عاشقانه و شيرين میسرايد .زهره به منوچهر میگويد:
و

عشقی

شيداييم

من که به اين خوبی و رعناييم

دخترکی

گير تو افتادهام ای تازهکار

بهتر از اين گير نيايد شکار

خوب ببين ،بد به سراپام هست؟

يک سر مو عيب در اعضام هست؟

هيچ خدا نقص به من داده است؟

هيچ کسی مثل من افتاده است؟
(ايرج ميرزا)102 : 1353 ،

او بیقرار منوچهر است و خويش را به آب و آتش میزند تا باالخره به مقصود خود نايل میآيد و منوچهر را متقاعد
میکند که بی عشق نمیتوان در اين جهان به سر برد؛ چنانکه:
طفيل هستی عشقند آدمی و پری

ارادتی بنما تا سعادتی ببری
(حافظ)262 :1367 ،

 .2-1-5-1-2رقص و طرب و شادی
زهره ،از قديمااليام نماد شادی بوده است و ستارهشناسان و منجمان از ديرباز او را به شکل زنی در حال دف زدن میشناسند.
به همين لحاظ ،او را مظهر شادی ،طرب ،شادکامی و عيش و عشرت میدانند .اين بخش از داستان مرتبط با کهنالگوی
لذتجويی است .همانطور که میدان يم نهاد و طبيعت انسان در جستجوی لذت است ،لذت و شادی سبب بهبود عملکرد
بدن و در نتيجة سالمت تن میشود .در اين منظومه ،وجود سراسر شاد زهره را مالحظه میکنيم .او خطاب به منوچهر میگويد:
من سراسر نشاطم و شادیبخش هستم .پس وجود مرا غنيمت بدان:
چو بنهم پای طرب بر بساط

از در و ديوار ببارد نشاط

بر سر اين سبزه برقصم چنان

کز

نشان

زير پی من نشود سبزه لِه

نرم تن من به تن از کُرک به

چون ز طرب بر سر گل پا نهم

پروانهام

در

پام

اثر
سبکی

نماند
تالی

(ايرج ميرزا)102 : 1353 ،
زهره ،او را به شادی دعوت میکند و میگويد ايام بهار است ،بيا همچون دو پروانة سبکبال بهسوی صحرا رويم و در پرتو
باد سحرگاهی به گشتوگذار و عيش و عشرت و خوشی و شادی بپيونديم:
سير نماييم در آفاق نور

از نظر مردم خاکی به دور
(همان)
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او منوچهر را به شادی و خوشی در جوانی دعوت میکند و به او سفارش میکند که کام خود را از زندگی بطلبد:
میشود

شاخ گل خشک حطب میشود

کامطلب

نامطلب

آتش سرخی تو ،خمودت چرا؟

آب روانی تو ،جمودت چرا؟

تازهجوانی تو ،جوانيت کو؟

عيد بُوَد ،خانهتکانيت کو؟
(همان)109 :

ز هره در اين داستان ،مظهر خنده ،شادی ،طرب ،جوانی و شادابی است و منوچهر را به بهره گرفتن از فرصتهای زندگی
و غنيمت شمردن جوانی دعوت میکند و او را سفارش به عاشقی میکند:
حيف نباشد تو بدين خط و خال

بر نخوری ،بر ندهی از جمال

عشق که نبود به تو تنها گلی

عشق که شد هم گل و هم بلبلی
(همان)110 :

زهره ،الزمة شادی را عشق میداند و کسی را زنده و سرزنده و بانشاط میداند که عاشقی ورزد:
زندگی عشق عجب زندگی است

زنده که عاشق نَبُود زنده نيست
(همان)

ايرجميرزا در اين منظومه ،بر روی صفات عاشقی و طراوت و شادابی زهره بسيار تأکيد نموده و صفات اين الهة عشق را
به خوبی در وجود قهرمان داستان پرداخته و حقيقتاً از عهدۀ آن ،نيک برآمده است .او بهروشنی ويژگیهای اين الهة ايران
باستان را در شخصيت انسانی زمينی «زهره» جلوهگر ساخته است.
 .3-1-5-1-2زیرکي و خالقیت
زهره يا ناهيد از ديرترين زمانها ،مظهر خالقيت و نوآوری بوده است و میدانيم که الزمة يک وجود خالق ،زيرکی و
هوشياری است .اين هر دو صفت ،يکجا ،در منظومة ايرج ميرزا در وجود زن قهرمان داستان جمع گشته است .زهره در اين
داستان ،به مثابة يک حيلهگر نمود پيدا کرده و بر سر موضوع هوشياری در برابر منوچهر ادعا میکند:
مينوی عشقم من و عشقم من است

و آن همه شيدايی و شور از من است
(همان)114 :

او حتی وجود سراسر عشق و شيدايی و شور خود را به زيرکی و فن و مهارت خويش نسبت میدهد:
سر به سر عشق نهادن خطاست

آلهة عشق بسی ناقالست

گرچه تو در حُسن امير منی

منی

عاقبهاالمر

اسير

(همان)115 :
«زهره» تمامی هنرهای عالم ،شعر شعرا ،موسيقی نغمهپردازان ،تنديسهای ساختهشده بهدست پيکرگران و نقش نقاشان را
از خالقيت و عشقی که از وجودش به صاحبان آن هنرها بخشيده است ،میداند:
روی زمين هرچه مرا بندهاند

شاعر و نقاش و نويسندهاند

گه رافائل ،گه ميکالنژ آورم

گاه هومر ،گه هرودت پرورم
(همان)

زهره ،زيبايی و خالقيت را از آنِ خود میداند و معتقد است تمام زيبايیها و هنرها را او میبخشد:
من شدهام ماشطة خط و خال

تا تو شدی همچو بديعالجمال
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من به رُخت بردم از آغاز دست

تا شدم امروز به تو پایبست
(همان)

در قسمتهای پايانی داستان ،پس از اينکه منوچهر به سخنان او گوش نمیدهد و تسليم او نمیگردد ،زهره تمام فن و
هنر خود را بهکار می گيرد و او را تحت تأثير قرار داده و از نيروی عشق خود بهوجود آن جوان میتاباند تا بنای دل او را
ويران کند و او را عاشق خود سازد:
ثانيهای چند بر او چشم بست

برقی از اين چشم به آن چشم جَست

يک دو سه نوبت به رُخش دست برد

گرچه نزد بر رُخ او دستبرد

کند بنای دل او را ز بُن

1

کرد به وی عشق خود اَنْژِکْسون
(همان)116 :

و باالخره ،دمدمههايش در او اثر میکند و دل منوچهر را میرُبايد تا اينکه:
عقل و محبت به هم آميختند

خون ز سر و صورت هم ريختند
(همان)117 :

 .4-1-5-1-2زهره مظهر عیش و هوس و افسونگری
در منظومة ايرج ميرزا ،شخصيت زهره همراه با تمام صفاتی که دارد ،مثل عشقورزی ،شادی و طرب ،زيرکی و چاالکی،
مهارت و فن و خالقيت ،ويژگیای ديگر دارد که هوسبازی اوست .البته ،ايرجميرزا اين صفت او را با چاشنی عشقورزی و
شادابی همراه کرده و به نظر نمی آيد که جنبة منفی يافته باشد ،اما در هر حال ،يکی از صفات اين شخصيت ،هوسبازی و
عشرترانی اوست.
اين بخش از داستان با کهنالگوی دونژوان (وسوسهگر ،معتاد به سکس) ،ارتباط دارد« .کهنالگوی دونژوان نيز مانند زن
اغواگر میتواند ما را از افتادن در دام کليشه های نقش جنسی و سوءاستفاده از کشش و طلب عاشقانه باخبر کند .هرچند اين
کهن الگو با جسميت و مهارت مرتبط است ،معرّف مردی است که تنها برای لذت فتح کردن ،دنبال شکار زنان میرود.
کهنالگوی دونژوان ،نگرشی از خود نشان میدهد که میگويد ،بسيار بيشتر از اينکه او به زنها احتياج داشته باشد ،آنها
به او نيازمندند و او در برابر افسونگری آنها آسيبناپذير است .وجه مثبت اين کهنالگو در آسيبپذيری نهفته در آن و قدرت
آن در باز کردن قلبی است که قادر به عشق عميق است» (ميس .)65 :1398 ،در ادب فارسی« ،ناهيد» را ستارۀ شريفان،
توانگران ،زنان ملوک و روسپيان تصور کردهاند و ستارۀ اهل طرب و لهو و لعب ناميدهاند (ر.ک .بيرونی)387 :1318 ،؛ يا به
بيانی ديگر ،اين ستاره را کوکب زنان و امردان و مخنّثان و اهل زينت و تجمّل  ...و سخريه و سوگند دروغ نام نهادهاند (ر.ک.
مصفا .)324 :1381 ،از اين ديدگاه ،ناهيد را میتوان با «ايشتر» يا با «ونوس» و «آفروديت» الهگان ،شادابی و عشق و مظهر
بهار روی زمين که بهصورت زنان هوسباز تصوير میشدهاند ،شبيه دانسته و مقايسه نمود.
ا يرانيان در طول زمان از حدود معتقدات قديم آريايیِ اجدادی خود فراتر رفته و خدايان ساير اقوام و امم را نيز در دايرۀ
عظمت اهورامزدا داخل کردند .بنابراين ،بعضی صفات که در خدايان ايرانی نبود ،بر اثر التقاط با عقايد اقوام ديگر به آنها
نسبت داده شد .به نظر میرسد ،آفروديت و همچنين «ونوس» دارای دو چهره هستند؛ چهرهای پاک و چهرهای هوسناک و
اين دوگانگی آن قدر ملموس است که افالطون به دو آفروديت و دو ونويس اعتقاد داشته است؛ يکی آفروديت معصوم نظير
آناهيتا يا ناهيد (زهره) ايرانی و ديگری آفروديت ناپاک که سنبل بدکاری و زشتخويی است (ر.ک .مصفا.)324 :1381 ،
آناهيتا ،ايزدبانوی آبهای بی آاليش ،همواره دوشيزه بوده است و اغواگری و شهوترانی و هوسبازی در اين الهه ديده
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نمیشود .شايد داستان هاروت و ماروت هم در نسبت دادن هوسبازی به اين الهة ايرانی مؤثر بوده است ،اما همانطور که
میدانيم ،در آن داستان هم زهره هاروت و ماروت را فريب میدهد ،اما خود را در اختيار آنها قرار نمیدهد ،بلکه اسم اعظم
را از آنها آموخته و به آسمانها میرود.
علت اينکه ايرجميرزا در داستان خود ،زهره را تا حدی هوسباز نشان میدهد ،هم بهدليل اقتباسی است که از منظومة
شکسپير کرده و هم بهدليل عقايدی است که در گذر زمان در مورد عشرتخواهی اين الهه و آميختن داستان اين شخصيت با
«ايشتر» و «آفروديت» و «ونوس» صورت پذيرفته است؛ گويی هم شکسپير و هم ايرج ميرزا راويانی از زمرۀ نقاالن کهن
بودهاند که شخصيتها و خصايص آنها را از داستانهای مستقل ديگر گرفته و در اثر خود با هم تلفيق کردهاند.
زهره در منظومة ايرجميرزا سخنانی خطاب به منوچهر میگويد تا آتش عشق را در وجود او شعلهور کند .ريزهکاریهايی
که شاعر در سخنان زهره آورده است ،شورانگيزی و افسونگری او را بهخوبی نشان داده است .زهره برای جلب منوچهر
خطاب به او میگويد:
اين همه محجوب شدن بیخود است

حجب ز اندوه فزونتر بد است

مرد که در کار نباشد جسور

دور بود از همه لذات دور

هر که نهد پای جالدت به پيش

عاقبت از پيش برد کار خويش
(ايرج ميرزا)109 : 1353 ،

مالحظه میشود که اين زن چنان افسونسازی میکند تا منوچهر را به سمت خود بکشاند .حتی به او میگويد :شرم و حيا
را کنار بگذار و بيش از حد ادب به خرج نده؛ زيرا شرم و حيا و ادب باعث فريب خوردن و عقبماندگی است .هدف او از
بيان اين سخنان اين است تا منوچهر را از راه به در برد و با افسون خود بر او اثر کند .به منوچهر میگويد :اگر تو را برای
عشق بازی و هوی و هوس نيافريدند ،پس چرا اين همه حسن و زيبايی به تو عطا شده است:
گر نه پی عشق و هوا دادهاند

اين همه حسن از چه تو را دادهاند؟
(همان)

او معتقد ا ست :حُسن بدون عشق ،صفايی ندارد و هر دو الزم و ملزوم همديگر هستند و توصيه میکند که :ای پسر! قدر
جوانيت را بدان و اگر در پی عشقورزی نباشی ،انسانی بيهوده هستی:
گر تو نداری صفت دلبری

مرد نهای صفحهای از مرمری
(همان)110 :

تمام اين سخنان نرم و درشت برای ترغيب و تشويق معشوق به عشقورزی و عيش و عشرت است .به او میگويد :وصال
تو برای من نوبر است و من در پی آنم .اين صحنهها در منظومة ايرج يادآور داستان حضرت يوسف(ع) و ابراز عشق زليخا به
حضرت يوسف(ع) است که اعالم کرد که من در اختيار تو هستم و به تو عشق میورزم .زهره نيز چنين سخنانی حتی با شدت
و حدت بيشتر خطاب به منوچهر بيان میکند:
وصل تو بر شيفتگان نوبر است

نوبر هر ميوه گرامیتر است

از تو توان لذت بسيار برد

با تو توان تختة زد و باده خورد
(همان)111 :

در اين سخنان ،افسونسازی ،افسونگری و هوسبازی بهخوبی مشاهده میشود .زهره تا جايی سخنان را پيش میبرد که
معشوق را تحت تأثير قرار میدهد:
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چون سخن زهره به اينجا رسيد

کار منوچهر به سختی کشيد

ديد به گِل رفته فرو پای او

شورشی افتاده به اعضای او
(همان)

زهره بسيار مصمم است و هر بار که منوچهر پرهيز میکند ،دستبردار نيست و به انواع و اقسام حِيَل متوسل میشود تا او
را به راهی که خود خواستار است ،بکشاند .حتی او را پسری سنگدل مینامد و به او میگويد :من بی تو آرام و قرار ندارم و
اگر تو محبت را گناه میپنداری ،برای چه اين همه حُسن و زيبايی را نگاه داشتی و چرا عشق نمیورزی:
سفسطه و عذرتراشی مکن

اين همه از عشق تحاشی مکن

(همان)113 :
به او میگويد که :تو نمیدانی من کيستم و بدان من که به تو دل باختهام و روی تو را قبلة خودم ساختهام ،شخصيتی واال
هستم:
حجلهنشين فلک سومم

و

عاشق

مردمم

معشوقکن

(همان)
زهره در ادامة سخنان خويش میگويد :من خودم شور به ذرات جهان میبخشم و حُسن و زيبايی و عشق به مردم میدهم.
خود را چاشنی خوان طبيعت مینامد و دليل آن را زن بودن و لطيف بودن خود ذکر میکند و به منوچهر توصيه میکند که
اگر عشق او را بپذيرد ،جاويد می شود و زنده و پايدار باقی خواهد ماند .زهره به انحاء مختلف سعی در جلب منوچهر دارد
و پس از اينکه سخنان و افسونش مؤثر واقع نمی شود (هرچند که مقدماتی خوب برای نفوذ نهايی بر منوچهر فراهم کرده
است) ،عزم خود را جزم میکند که او را به سمت خود کشاند و در اين کار مصمم است:
باش که حاال به تو حالی کنم

دقّ دل خود به تو خالی کن
(همان)116 :

با برق نگاهش که به چشمان منوچهر برخورد میکند و با افسونهايی خود ،منوچهر را (حتی با اينکه باز هم عذرتراشی
میکند) متقاعد می کند تا عشق او را بپذيرد .سرانجام عقل و محبت در وجود منوچهر به جنگی شديد برخاستند:
چون که کمی خون ز سر عقل ريخت

جَست و ز ميدان محبت گريخت

گفت برو آن تو و آن يار تو

آن به کف يار تو افسار تو
(همان)117 :

عقل به منوچهر ندا میزند :برو که به راه بدی کشيده شدهای و افسون زهره در تو مؤثر افتاد:
رو که خدا بر تو مددکار باد

حافظت از اين زن بدکار باد
(همان)

مالحظه میشود که صورت هوسبازی و بدکاری زهره در اين بيت منظومة ايرجميرزا بهخوبی به تصوير کشيده است و
اين ريشه در همان درآميختن اعتقادات جهانی دارد که زهره با ونوس و آفروديت درآميخته است .در حالیکه آناهيتا ،الهة
ايرانی ،همواره نماد پاکی ،عشق و شادی و بیآاليشی است .در انتهای داستان ،پس از اينکه زهره ،منوچهر را بهدست میآورد
و خواستة خود را برآورده میسازد ،می گويد :برو که تو را به درد عشق دچار کردم و تو را در راه القيدی انداختم .بهکار بردن
کلمة القيدی ،وجه هوسبازی و افسونگری زهره در جايگاه يک زن اغواگر را بهخوبی به ما نشان میدهد:
گفت برو کار تو را ساختم

در

ره

القيديت

انداختم
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بکش

زحمت هجران نچشيدی ،بچش

بار

محبت

نکشيدی،

چاشنی وصل ز دوری بود

بُوَد

مختصری هجر

ضروری
(همان)118 :

البته ،در اينجا و همچنين در سراسر داستان ،هميشه اين افسونسازی و هوسبازی زهره با چاشنی عشقورزی درآميخته و
وجهة درستی به او بخشيده است.
در مجموع ،زهره در منظومة ايرجميرزا ،مظهر عشق ،طرب و شادی ،زيرکی ،خالقيت و افسونگری و عيش است و ايرجميرزا
به خوبی در منظومة خود ،شخصيت زهره را که برخاسته از کهنالگويی بسيار ديرينه و مقدس نزد ايرانيان و جهانيان است،
ساخته و پرداخته است.
 .3نتیجهگیری
ناهيد ،کهنالگوی سپندی است که از زمانهای ديرين مورد تقديس ايرانيان بوده است .اين کهنالگو با اعتقادات و باورهای
يونانی ،رومی ،سامی و ساير ملل درآميخته و وجوه تشابهی با الهههای ديگر ملتها يافته است .در شعر شاعران و آثار بسياری
از هنرمندان ايرانی وارد و به خوبی و زيبايی پرداخته شده است .منظومة «زهره و منوچهر» ايرجميرزا ،از شاهکارهای شعری
اوست .آگاهى ايرج از اسطورهها ،حکايات و داستان ها و آشنايى وى با ستارگان و سيارگان و طنز ظريفى که در برخى از
ابيات به وضوح ديده مى شود ،گوياى ذوق شاعرانه و طبع شکوفاى اوست .اگرچه او در داستانش الهة عشق را «زهره» خوانده
است ،اين همان کسى است که در ادبيات فارسى با نام ناهيد و آناهيتا حضور دارد .فضاسازى آغازينة داستان و توصيفاتى که
ايرج ميرزا از آغاز روز ارائه داده ،با به کارگيرى تشبيه و استعاره و ديگر صور خيالين و توصيف منوچهر ،بنياد کهنالگويی
داستان را قوتی دوچندان مىبخشد.
در اين منظومه ،زهره از يک سو خدای موسيقی ،عشق ،آب ،باران ،باروری و مظهر طهارت و پاکی است و از سوی ديگر
نمايندۀ زنی است که بر اثر عملی ناروا و فريب دادن هاروت و ماروت به منظور آگاه شدن از اسم اعظم خداوند ،به آسمان
میرود و به ستارهای بدل میشود .به نظر میرسد اين روايت ايرج ميرزا سرگذشتی شبيه به روايتهای شفاهی عاميانه داشته
است؛ عناصر گوناگون از داستانهای مستقل ديگر در روايتی جديد گرد هم میآيند و قصهای نو میآفرينند که گاه ممکن است
بنياد وجودی آن با اساس کهنالگويی پيشين در تعارض باشد .زهره در اين سروده دارای وجوهی متناقض و دوگانه است؛ اين
امر از آنجا نشأت میگيرد که آناهيتا ايزدبانوی عشق ،آب ،پاکی و بیآاليشی ،قداست و عصمت است و نقطة مقابل عشق پاک
و الهی ،عشق ناپاک و شهوانی است که در روايتهای سامی و يونانی به زهره ،ايشتر و افروديت نسبت داده شده است ،حال اين
دو ويژگی متناقض به خاطر ماهيت داستانی ايرج ميرزا در يک شخصيت جمع شدهاند تا روايت او را جلوهای ديگر ببخشند.
فارغ از اين ديدگاه ،میتوان همچون افالطو ن که به دو افروديت اعتقاد داشت ،يکی افروديت پاک و معصوم و ديگری
افروديت هوسباز ،ناپاک و گنهکار که حتی انديشة زئوس ،خدای خدايان را نيز مغشوش کرده ،او را فريفت و به تصاحب
زنان ميرای زمينی واداشت ،ما نيز ناهيد اغواگر و بلهوس را ستارۀ اهل لهو و لعب ،بوده ،حتی فرشتگان را فريب میدهد ،از
آناهيتای پاک ،باکره و معصوم مجزّا بدانيم که تنهای به مدد ذهن آفرينشگر شکسپير و ايرج ميرزا صورتی بديع و دووجهی
يافتهاند و با هم ترکيب شدهاند؛ يعنی همانطور که کهنالگوها در ناخودآگاه جمعی انسانها حضور دارد و در هنگامة خلق
هنری ظهور میيابد ،اين دو کهنالگو در ذهنيت هنری در هم ادغام شده ،هويتی تازه يافتهاند.
زهره در منظومة ايرج ميرزا ،شخصيتی است که توصيف و تصويرسازی او يادآور رقص و سرور و طنّازی و آواز است و
اين با وجه اسطورهای و کهنالگويی وی در ادبيات که در آنجا نيز مظهر رقص و نشاط و عشق است ،معادل است .اين منظومه
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يکى از شاهکارهای بسيار زيبا ،اسطورهاى و مردمى است که عشق در آن با تمام وجود هنرنمايى کرده است .با اينکه زهره
الههاى عاشق و تا حدودى هوسباز معرفى شده ،حضور خود الهة عشق در منظومهاى عاشقانه به قدرت بيان شاعر و قريحة
خالق او کمک کرده و ايرج ميرزا آفرينندۀ اين اثر -هرچند تحت تأثير «ونوس و آدونيس» و ترجمة آن -شاهکارى مانا از
خود به يادگار گذاشته است.
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