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چکیده
»تئوری توطئه« با سه رکن اساسی توطئه گر، توطئه باور و اصول و مفروضات توطئه از مسائلی 
قرار گرفته است.  این حوزه  اندیشمندان  است که در جامعه شناسی و علوم سیاسی مورد توجه 
می توان ریشه های این مسائل را در ادبیات حماسی و سیاسی کالسیک جهان و ایران هم مورد 
بررسی و تحلیل قرار داد. بررسی نقش زنان و بازتاب سیمای آنها در آثار کهن یکی از مباحثی است 
که همیشه مورد توجه و بحث صاحب نظران بوده است.  یکی از آثار حماسی که به نوعی انتحالی 
دانسته اند،  رازی  ناکوک  بن  عطاء  عمید  به خواجه  منسوب  را  آن  و  است  فردوسی  از شاهنامه 
منظومۀ »بیژن نامه« است که به داستان بیژن و منیژه که به نوعی داستانی حماسی- عشقی است، 
پرداخته است.  در این پژوهش تحلیلی- توصیفی سعی بر این است که سیمای »منیژه« به عنوان 
یکی از زنان که در شکل گیری ستیزی دیگر میان ایران و توران اثرگذار بوده و وقایع مهمی را 
در طی داستان رقم زده است، پرداخته شود. نقش منیژه در جنگ آفرینی و توطئه گری کنش و 
واکنش هایی را در طی داستان رقم زده که از ابعاد گوناگون قابل بررسی و تحلیل است. به نظر 
می رسد منیژه به عنوان بانویی حادثه ساز در این داستان دست به کودتایی علیه خانواده سلطنتی 
به عنوان  برون قبیله ای  ازدواج  تاثیر داشته است.  افراسیاب  زوال حکومت  و در  افراسیابی می زند 
کنش فعاالنه در این ستیز نقش بارزی دارد. نتایج پژوهش حاکی از این است که منیژه در دو 
توطئه از سه توطئه شکل گرفته در این منظومه نقش کلیدی داشته و بیشترین وقایع حاضر در 

این منظومه به سبب حضور منیژه شکل گرفته است.
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1- مقدمه
جنگ و جنگ آفرینی در همه ادوار تاریخی در سرزمین ایران مشاهده شده  است. این 
ستیزه ها، چه در بخش اساطیری تاریخ ایران و چه در ادوار پهلوانی، تاریخ را رقم زده است. 
نه تنها مردان به عنوان جنگاورانی به میدان ستیز و جدل وارد شدند، زن ها هم، چه درباری و 
چه غیردرباری، در این جنگ ها نقش آفرین بودند. در شاهنامه فردوسی این مساله به وضوح 
مشهود است. گردآفرید بانویی جنگاور است که خود به کارزار وارد می شود و منیژه بانویی 
دیگر که بر سر عشق به دالور ایرانی با پدر در می افتد و با کودتایی به برافتادن سلسله 

افراسیابی پدر یاری می رساند و با ایرانیان همراه می شود.
»توطئه« به عنوان یکی از مباحث اصلی در ستیزها و جنگ ها می تواند نقش کارسازی 
داشته باشد. مبحث »تئوری توطئه« نیز یکی از مسائلی است که در دنیای امروزی مابین 
قدرت های جهانی یکی از مباحث اصلی تلقی می شود که دارای مولفه ها و مفروضاتی است 
که در علوم اجتماعی و سیاسی مورد توجه است. این مساله به عنوان چهارچوب مفهومی 
اندیشه و نظریاتی را به خود اختصاص داده و از ابتدای خلقت بشر تاکنون در اشکال و ابعاد 
متنوع و گوناگون به عنوان ابزاری مخصوصا در حوزه سیاست مورد استفاده قرار گرفته است. 
در مساله توطئه گری، توطئه باوری و توطئه پذیری زنان و مردان نقش اصلی و گه گاه مکمل 
داشته اند. در جامعه داستانی نیز این نقش با زوایا و ابعاد مختلف شکل پذیرفته است. در 
ژانرهای حماسی، سیاسی و داستانی می توان شواهد و مصادیقی برای این مساله یافت. یکی 
از این انواع ادبیات حماسی است. در بخش های اسطوره ای، حماسی و تاریخی این نوع ادبی 
و در شکل گیری جنگ ها و جنگ آفرینی های داخلی و خارجی این مساله مشهود است.    

نقش زنان تورانی در حماسه های ایرانی و تورانی نکته ای گریزناپذیر است. در شاهنامه 
فردوسی هم از زنانی غیرایرانی سخن گفته می شود که در روابط میان ایران و توران، به ویژه 
در جنگ آفرینی تاثیر بسیار داشته اند. گاهی این بانوان به همراه پهلوانان تورانی به ستیز 
پرداخته اند و گاه نیز همچون منیژه در داستان حماسی عاشقانه »بیژن و منیژه« به سود 
ایرانیان ایستادگی کرده اند. منیژه، دخت افراسیاب و خواهر فرنگیس، مادر پادشاه ایرانی 
است که به عشق بیژن، فرزند گیو، یکی از پهلوانان ایرانی که مطابق با شواهدی نوه دختری 
رستم است، در برابر پدر می ایستد و به سود ایرانیان ستیزی را رقم می زند که عشق در آن 

جانمایه اصلی قلمداد می شود. 
در این پژوهش سعی بر این است به این پرسش ها پاسخ داده شود که منیژه به عنوان 
یک زن چگونه تاثیری در جنگ آفرینی داشته و ستیز میان ایران و توران تحت تاثیر نقش 
منیژه چگونه پیامدهایی داشته است؟ پرسش اصلی این است که با توجه به بحث »توطئه« 
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به صورت  پژوهش  روش  توطئه چیست؟  قدرت  هرم  در  منیژه  نقش  »توطئه آفرینی«  و 
تحلیلی- توصیفی صورت پذیرفته و گردآوری اطالعات براساس شیوه کتابخانه ای است. 
نمونه ها و مصادیق برای تحلیل از منظومه »بیژن نامه« است که در کتاب »هفت منظومه 
حماسی: بیژن نامه، کک کوه زادنامه، ببر بیان، پتیاره، تهمینه نامه کوتاه، تهمینه نامه بلند، 
رزم نامه شکاوند کوه« مندرج است که در سال 1394 به سعی و تالش رضا غفوری به چاپ 

رسیده است.   
پیشینه پژوهش

در تبیین پیشینه این پژوهش گفتنی است که منابع و مقاالتی به داستان بیژن و منیژه و 
تحلیل آن پرداخته اند که برخی از آنها به عنوان منبعی برای این مقاله تحلیلی و توصیفی قرار 
گرفته اند. از جمله مقاالتی که به این داستان از زوایا و ابعاد گونه گون پرداخته اند، می توان به 
مقاله »نشانه شناسی تقابل های ساختاری داستان بیژن و منیژه« )1396( و »منظورشناسی 
و تحلیل کارگفتار در گفتگوهای داستان بیژن و منیژه« )1397( به قلم صدیقه علی پور 
اشاره کرد. در این مقاالت علی پور به تقابل های ساختاری داستان بیژن و منیژه در شاهنامه 
پرداخته و مطابق با نظریه نشانه شناسی آن را مورد واکاوی قرار داده است و در مقاله بعد به 
دیالوگ ها و گفتگوها پرداخته و منظورشناسی را مطابق با الگو مورد بررسی قرار داده است. 
در مقاله »بررسی ریخت شناسانه داستان »بیژن و منیژه« شاهنامه فردوسی بر اساس نظریه 
والدیمیر پراپ«)1388( نوشته مسعود روحانی و عنایتی قادیکالیی، پژوهشگران مطابق با 
الگوی سی و دو شخصیتی والدیمیر پراپ، الگوی ریخت شناسی را بر روی داستان بیژن و 
منیژه اعمال کرده اند. در مقاله »بازشناسی کهن الگوها و عناصر نمادین در داستان بیژن 
و منیژه« )1392( پژوهش جعفری و چوقادی، به کهن الگوها و سمبل های کهن الگویی در 
داستان بیژن و منیژه پرداخته شده است و به فردیت رسیدن قهرمانی بیژن اشاره شده که 
داوطلبانه پای در مسیر فردیت و رشد روانی می گذارد. مالمیر و حسین پناهی در مقاله 
»بررسی ساختاری داستان بیژن و منیژه« )1391( به این مساله پرداخته اند که بررسی 
باروری  آیین های  تاثیر  تحت  داستان  این  نشان می دهد که ساختار  داستان  ژرف ساخت 
شکل گرفته و اشکال متنوع آن در دیگر داستان ها نیز وجود دارد. غفوری در مقاله »بیژن در 
روایت های حماسی ایران و نکته هایی درباره بیژن نامه« )1393( به معرفی منظومه انتحالی 
»بیژن نامه« پرداخته و عمده ترین پهلوانی های بیژن در روایت های حماسی ایران را بیان 
می کند و بخش های برافزوده منظومه بیژن نامه را بازگو می کند و درباره گوینده بیژن نامه 

و زمان سرایش این منظومه نیز نکاتی بازگو می کند. 
و  بیژن  منظومه  در  پیرنگ،  یا  عنصر طرح  »مقایسه  مقاله  به  می توان  منابع  دیگر  از 
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منیژه فردوسی و خسرو و شیرین نظامی« )1385( به قلم نیکوبخت و نوروزی، »دو بانوی 
عشق مقایسه تحلیلی-انتقادی شخصیت و جایگاه »هلن« و »منیژه« در دو حماسه ایلیاد 
و شاهنامه« )1388( نصر اصفهانی و میرمجربیان، سه روایت عاشقانه از دو سرزمین زال و 
رودابه، بیژن و منیژه، رومئو و ژولیت بررسی روایت شناختی و تحلیل گفتمان)1393( به 
قلم محمدی و بهرامی پور، مقاله »تحلیل سیر شخصیت قهرمان در یک داستان عاشقانه-

منیژه(«  و  بیژن  داستان  موردی:  مطالعۀ  مبنای  روان شناختی)بر  نقد  منظر  از  قهرمانی 
)1398( پژوهشی از صادقی و مقاله »مقایسه عاشقانه های حماسی و غنایی )با تکیه بر 
»زال و رودابه«، »رستم و تهمینه« و »بیژن و منیژه« شاهنامه فردوسی و »خسرو شیرین« 
و »لیلی و مجنون« نظامی(« )1399( پژوهشی از علی اکبرزاده زهتاب اشاره کرد. در مبحث 
تئوری توطئه و توطئه نیز کتاب ها و مقاالتی نوشته شده که مقاله »تئوری توطئه؛ پدیده ای 
فراگیر و جهانی« )1380( به قلم زاهد غفاری هشچین یکی از این نوشته هاست؛ اما مطابق 
با پژوهش های پژوهشگران در مورد توطئه و تئوری توطئه در منظومه حماسی- عاشقانه 
»بیژن نامه« و نقش منیژه به عنوان زنی جنگ آفرین با تکیه بر این اثر تاکنون مقاله یا کتابی 

مدون مشاهده نگردید. 
چهارچوب مفهومی 

توطئه و شکل گیری آن 
معنای لغوی توطئه آماده کردن، با هم ساختن، زمینه سازی و مقدمه چیدن برای وصول 
به امری است )لغت نامه دهخدا( معادل التین آن conspiracy است. توطئه عبارت است 
از برنامه ریزی پنهانی و اقداماتی که با اتکاء به روش های غیرقانونی، غیر اخالقی و معموال 
غیرمسالمت آمیز صورت می گیرد و هدف از آن، پیشبرد اهداف و مقاصد فردی یا گروهی 
یا ملی به قیمت لطمه زدن به منافع و حقوق دیگران در یک کشور و یا در سطح بین المللی 
است )pipes,1998: 9 ( »توطئه به این معنا)به شکل عینی و واقعی( از ابتدای خلقت بشر 
تاکنون در اشکال و ابعاد متنوع وجود داشته و به عنوان ابزاری مخصوصا در حوزه سیاست 
مورد استفاده قرار گرفته است.« )غفاری هشچین، 1380: 131( توطئه در اصل یک واژه 
حقوقی در سنت آمریکایی- انگلیسی است )دائره المعارف بریتانیکا( که داللت بر توافق 
میان دو یا چند فرد جهت انجام عملی غیرقانونی یا وصل به یک هدف قانونی با تمسک 
به ابزارهای غیرقانونی دارد. واژه نامه حقوقی )Blacks Law Dictionary( »نیز به هم 
پیوستن دو یا چند فرد برای انجام تالش هایی مشترک به هدف اقدامات محرمانه را توطئه 

می خواند.« )کاشی، 1376: 14( 
چندان  باز  آید،  نظر  به  بی معنی  هرقدر  عاقالنه،  هذیانی  مثابه  به  توطئه«  »نظریه 
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غیرعاقالنه نیست و اگر بهتر بگوییم به این دلیل که عاقالنه بودن خود را به مثابه قرائتی 
شدیدا انتقادی تحمیل می کند. همه چیز در آن نشانه است و هر نشانه هم بنا بر این اصل 
که »هرچه پس از چیزی پیش آید، لزوما معلول همان چیز است« و یا اگر ساده تر بگوییم 
هر چه رخ می دهد، معلول کار کسانی است که از آن سود می برند. )ویتکین، 1384: 27( 
معموال در یک توطئه با هرم قدرت مواجهیم. این هرم قدرت در شکل گیری توطئه در هر 
فرامتنی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ... تاثیر مستقیم دارد. برای دریافت توطئه در یک 
رویداد باید شخصیت ها و فرامتن ها را در نظر گرفت تا پیش زمینه و خاستگاه آن را دریافت. 
تئوری توطئه عمدتاٌ متشکل از سه رکن اصلی توطئه گران، توطئه باوران و مبانی تحلیل و 

مفروضات است.
»توطئه گران« به قدرت ها، کشورها، افراد، گروه ها و کانون های نهان و آشکاری   .1
عهده دار  توطئه  تئوری های  در  را  توطئه گری  و  توطئه-چینی  نقش  که  می شود  اطالق 
هستند. در خصوص اینکه مصادیق و شواهد عینی توطئه-گران کدام است، بسته به جوامع 
و کشورهای مختلف پاسخ ها و مصادیق متفاوتی را می توان بیان کرد؛ به عنوان مثال)نمونه ای 
از جهان امروزی( به نظر ریچاردز هافستادر، نیروهای دست راستی آمریکا در طی تاریخ 
)غفاری  می شود.  رانده  بین المللی  توطئه  یک  کام  به  آمریکا  کشور  که  اند  کرده  گمان 

هشچین، 1380 به نقل از زونیس و ژوزف، 1994: 444-445(
رکن دوم تئوری توطئه را »توطئه باوران« تشکیل می دهند. توطئه باوران به برخی   .2
افراد، اقوام، گروه ها و کانون هایی گفته می شود که در تحلیل ها و تبیین هایی که از خود 
درباره حوادث و وقایع پیرامون خود ارائه می دهند و در تفسیر و توضیح پدیده ها و اتفاقات بر 
یک عامل)توطئه( تاکید دارند و حوادث را ناشی از توطئه چینی و توطئه-پردازی توطئه گران 

می پندارند.)همان: 132 به نقل از پیپز، 1998: 251-257( 
رکن سوم تئوری توطئه به »مبانی تحلیل و مفروضات توطئه« اختصاص دارد.   .3
در استنتاجات و تبیین های تئوری توطئه شرایط و مراحل متداول در روش شناسی و روش 
شناخت علمی رعایت نمی شود)غفاری هشچین، 1380: 132( و اساسا شیوه استدالل فرد 
دچار توهم و توطئه باور با سبک استدالل فردی که عاقالنه و عادالنه به تبیین و توضیح 
وقایع می پردازد، متفاوت است؛ برای مثال توطئه باوران در تجزیه و تحلیل های مبتنی بر 
توطئه باوری تبیین های خود را بر مبنای مفروضات خاصی ارائه می دهند؛ از جمله اینکه: 
1( توطئه عامل محرکه تاریخ است؛ 2( هدف کسب قدرت است؛ 3( سود بردن نشانه دست 
داشتن است؛ 4( هیچ چیزی تصادفی اتفاق نمی افتد؛ 5( ظاهر امور فریبنده است.)همان: 

)132

شکل گیری توطئه  با تکیه بر نقش »منیژه« در »بیژن نامه«



فصل نامه ی علمی زبان و ادبیات فارسی40/

تئوری توطئه
پارانویدی،  »تئوری توطئه« معادل اصطالح conspiracy theory است که سبک 
توطئه اندیشی، توطئه باوری و ذهنیت دست پنهان را برای آن معادل دانسته اند. تعاریف 
گوناگونی برای این تئوری بیان کرده اند؛ اما تعریفی که غفاری هشجین برای آن آورده است: 
»چارچوب و پارادایمی از تجزیه و تحلیل وقایع، حوادث و پدیده های حیات بشری است که 
طبق آن تنها عامل موثر و رقم زننده سرنوشت این گونه وقایع و حوادث در عرصه های مختلف 
سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، دست های پنهان، اقدامات و نقشه های پلید 
و غالبا مخفیانه توطئه گران- اعم از قدرت ها و کشورهای بزرگ و برخی افراد و گروه ها و 
انجمن های پنهانی و کانون های توطئه گر- است که برای رسیدن به اهداف خود در تالش و 
تکاپو هستند.« )هشجین، 1380: 132( تئوری توطئه در جوامع مختلف ممکن است ناشی 
از علل و عوامل مختلف تاریخی، فرهنگی، روان شناختی، سیاسی و جامعه شناختی باشد؛ 
ولی از جمله این گونه عوامل می توان به نارضایتی های سیاسی و بدبینی های فرهنگی ناشی 
از سیاست های حاکم، ترس و تنفر از قدرت کانون ها و گروه های توانمند و متنفذ جهانی 
و توطئه های واقعی متنوع در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ابعاد 
داخلی و بین المللی اشاره کرد. این-گونه عوامل و زمینه های مشابه در کشورهای مختلف 
به تدریج سبب پیدایش ذهنیت توطئه باور در برخی گروه ها و افراد گردیده و به نوبه خود 
موجب پیدایش تئوری های توطئه بی شماری مخصوصا در دوران بروز بحران ها، مشکالت و 

نابه سامانی ها در جوامع شده است. )همان: 133(
معرفی و فشرده »بیژن نامه«  

»بیژن نامه« منظومه ای حماسی درباره بیژن، دالور ایرانی است که در آن کین و دوستی، 
نیکی و بدی، دادگستری و بیداد، کژی و راستی، مردی و نامردی و خوشی و غم به تصویر 
کشیده شده است. بیژن یکی از شخصیت های برجسته شاهنامه فردوسی است که برخی 
ایرانی را تا دوران اشکانیان و »جوانی چاالک و جنگاور از  ردپای تاریخی این شخصیت 
خاندان ارتشتار و نظامی گودرزیان« دانسته اند. )سرامی و منصوری، 1390: 65( کویاجی 
بر این باور است: »دست کم برای بخشی از رمانس بیژن و پیمان شکنی گرگین با حذف 
قسمت مربوط به افراسیاب و رستم- بنیادی تاریخی وجود دارد. از لحاظ تاریخی پیوندی 
از  دختری  که  است  طبیعی  و  داشته  وجود  »مونز«  و  پارتی»مهران«  دودمان های  میان 
جریان  در  که  می برد  نام  مهرداد  از  پلوتارک  باشد.  شده  خوانده  »منیژه«  مونز،  خاندان 
عقب نشینی مارک آنتونی از پارت اطالعی به وی داد که موجب نجات سپاه روم گردید. 
مهرداد و عموزاده وی مونز که هر دو نزد آنتونی رفته بودند، بایست از سوی پارتیان خائن 
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بنا بر نوشته پلوتارک این هر دو به  تلقی گردیده و منفور واقع شده باشند. در حقیقت 
پیوند میان دو خاندان میالد)مهرداد(  این  البته  یاری رمی ها کار می کردند؛  و  همدستی 
و مونز تنها گواه بر وجود زمینه ای تاریخی برای داستان بیژن و منیژه نیست؛ هر دو نام 
گرگین)ورکین( و مهرداد در روزگار پارتیان در پارت و پس از آن در ارمنستان و گرجستان 
نام »بزن  به  غاری  از  از  زمانی  دیر  ارمنستان  در  پایتاکاران  ناحیه  در  بود.  متداول  بسیار 
هنکنی« یا »زندان بیژن« سخن در میان بود.« )کویاجی، 1371: 131( از دیدگاه اساطیری 
داستان بیژن را یکی از آثار بازمانده از اساطیر دوران عتیق دانسته اند که نماینده جامعه 
زن ساالری روزگار پیش از مهاجرت اجداد آریایی مردساالر به سرزمین ایران است. بنابراین 
رویکرد »این داستان، شکل دگرگون شده اسطوره ای است که اصال کردار کیهانی الهه و بغ 
بانویی را باز می گوید که پهلوانان بزرگ خود را می برد و در چاه زندانی می کرد... اندک اندک 
این بن مایه بنا بر تاثیر روایات تاریخی به پهلوانان ایران و توران انتساب یافته، اسطوره ای 
که اصال کردار کیهانی و ایزدینه زنی اساطیری بوده به افسانه »منیژه« دختر افراسیاب بدل 
شده است که بیژن دالور و نوجوان را می دزدد.« )جعفری و چوقادی، 1392: 157 به نقل 
از واحددوست، 1379: 267( برخی بیژن را همان بهرام می دانند که ورتره دیو خشکی را 
می زد؛ به هرحال بیژن هم مربوط به اساطیر باروری است و عاشق شدن منیژه بر او)چون 
زلیخا و تیشتر و سودابه( قرینه ای است که پروتایپ او یکی از ایزدان است. بیژن در کنار 
چشمه ای به دیدار منیژه رفت و در آنجا عشق آنان شکل گرفت.)شمیسا، 1397: 851( 
یوستی می نویسد که منیژه صورت مادینه نام پارتی مانک)Manec( است و تاسیت خاطر 
نشان می سازد که مردی به نام مانک از سوی پادشاه پارت بر ارمنستان فرمانروایی می کرد... 
بنابراین می توان گفت که رویدادهای تاریخی در داستان بیژن و منیژه جنبه شاعرانه به 
خود گرفته است. حضور یکی از اشراف پارت در ارمنستان و وجود جنگ های متمادی میان 
خاندان بالش و گودرز مستلزم پیش آمدن حوادثی بود که گونه هایی از آن را در داستان 

شاهنامه می بینیم. )کویاجی، 1379: 153( 
مجموع ابیات منظومه »بیژن نامه« را از 1400 تا 1900]دانسته اند[ و اصل داستان و 
قسمت عظیمی از آن ملتقط است از داستان رزم بیژن و گرازان در شاهنامه، اما بعضی 
و  )غفوری، 1394: 29( سازنده  دارد.  اختالفات کلی  با متن شاهنامه  آن  از قسمت های 
رازی  ناکوک  بن  برزونامه، خواجه عمید عطا  را صاحب  داستان  این  و مکمل  گردآورنده 
دانسته اند که به جز برزونامه، داستان یا داستان های دیگری را نیز از حماسه های ملی ایران 

به نظم درآورده است. )ر.ک: همان: 30(
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فشرده منظومه »بیژن نامه«
روزی در بارگاه کی خسرو گروهی از ارمانیان به دادخواهی می آیند و از گرازهایی که 
به کشتزاران آنان حمله ور شده اند، شکایت می کنند. از میان پهلوانان ایران، بیژن با وجود 
مخالفت های پدر داوطلب می شود تا به جنگ گرازان برود. کی خسرو با شنیدن این سخن 
گرگین را مامور می سازد تا بیژن را در این سفر همراهی کند. در رویارویی با گرازها، گرگین 
از یاری رسانی به بیژن سر باز می زند و بیژن به ناچار خود به تنهایی به نبرد با گرازان 
می پردازد و آنان را از بین می برد. گرگین که از پیروزی بیژن رشک برده است، از او می پرسد 
که چرا دندان های گرازان را کنده است؟ بیژن پاسخ می دهد: »می خواهم آن ها را به طال 
اندوده کنم و به گردن اسب خویش آویزم تا نزد شاه ایران، منزلت بیشتری به دست آورم.« 
گرگین با شنیدن این سخنان بر رشک و حسدش افزوده می شود و دسیسه ای می چیند تا 
بیژن را از بین ببرد. بنابراین بیژن را به رفتن به سوی بزم گاه منیژه، دختر افراسیاب ترغیب 
کند. بیژن بنا بر خوی جوانی خویش، فریب گرگین را می خورد و به بزم گاه منیژه می رود. 
دلباخته شده است،  بیژن  دیدن  از  که  نیز  منیژه  و  آشنا می شود  منیژه  با  بیژن  سرانجام 
داروی هوش بر در جام بیژن می ریزد و بدین ترتیب او را بی هوش می سازد و مخفیانه به 
کاخ خود می برد. هنگامی که بیژن چشم باز می-کند، خویشتن را در کاخ منیژه می بیند و 
چون چاره ای ندارد به ناچار دست به عشرت می زند. پس از چندی نگهبان کاخ منیژه از 
حضور بیژن آگاه می شود و افراسیاب را از این موضوع باخبر می سازد. افراسیاب گرسیوز را 
مامور دستگیری بیژن می کند. بیژن نخست به دفاع از خود می پردازد؛ اما در برابر وعده های 
گرسیوز تسلیم می شود و دست به بند می دهد. افراسیاب با دیدن بیژن خشمگینانه دستور 
کشتن او را می دهد؛ ولی پیران از راه می رسد و مانع کشتن بیژن می شود. سرانجام شاه 
توران تصمیم می گیرد بیژن را در چاه ارژنگ زندانی کند؛ سپس فرمان می دهد سنگ گرانی 
را که اکوان دیو از دریا بدان بیشه انداخته بود، بر سر آن چاه گذارند. هم چنین افراسیاب 
و  می آورد  روی  دریوزه گری  به  به-ناچار  منیژه  و  می کند  بیرون  کاخ  از  را  دختر خویش 
می گردد.  باز  ایران  به  بیژن  اسب  با  گرگین  سو  آن  از  می پردازد.  بیژن  از  تیمارداری  به 
هنگامی که گیو جویای فرزند خود می شود، از گرگین سخنانی یاوه می شنود؛ بنابراین از 
گرگین نزد کی خسرو شکایت می کند. کی خسرو گرگین را در بند می اندازد و سوارانی را 
به جست وجوی بیژن می فرستد؛ اما کار جست وجو بی فایده است و کسی از بیژن اطالعی 
به دست نمی آورد. با فرارسیدن نوروز، کی خسرو در جام گیتی نما بیژن را می نگرد که در 
چاهی گرفتار شده است و پرستاری به تیمارداری از او می پردازد. کی خسرو به ناچار نامه ای 
به رستم می نویسد و از او درخواست می کند که به یاری بیژن بیاید. رستم با شنیدن خبر 



43 /

گرفتاری بیژن متاسف می شود و به بارگاه می آید و عازم رفتن به توران می شود. گرگین 
نیز با خواهشگری رستم از بند کی خسرو رها می شود. سرانجام رستم با همراهی شماری 
از پهلوانان در جامه بازرگانان روانه توران می شود. در سرزمین توران رستم اعتماد پیران را 
به دست می آورد و به داد و ستد می پردازد. منیژه نیز که از آمدن بازرگانان ایرانی به توران 
آگاه شده است، به سوی آنان می رود. نخست رستم با منیژه بدرفتاری می-کند؛ اما سرانجام 
به دل جویی از او می پردازد و مرغ بریانی را بدو می دهد؛ در حالی که انگشتری خویش را در 
شکم آن مرغ پنهان ساخته است. بیژن به آمدن رستم پی می برد و منیژه را به سوی کاروان 
ایرانیان روانه می سازد. رستم به منیژه سفارش می کند که شب هنگام بر سر چاه بیژن آتشی 
برپا کند. شبانگاه پهلوانان با دیدن آتش به سوی آن چاه می روند. در این هنگام برخیاس 
فرزند اکوان دیو که در آن نواحی به سر می برد، با سپاه خویش از راه می رسد. در جنگی 
که میان ایرانیان و دیوان روی می دهد، برخیاس و یارانش کشته می شوند. در ادامه رستم 
از بیژن می خواهد از گناه گرگین درگذرد. نخست بیژن سخن رستم را نمی پذیرد؛ اما در 
نهایت تسلیم خواست او می شود. رستم نیز بیژن را از چاه درمی آورد. سپس پهلوانان ایران 
به افراسیاب شبیخون می زنند و در جنگی که میان دو سپاه روی می دهد، ایرانیان پیروز 
می شوند و پس از آن، همگی به سوی ایران بازمی گردند. رستم پس از دریافت هدایایی از 
کی خسرو راهی زابلستان می شود. فرنگیس، مادر کی خسرو به محض آگاه شدن از آمدن 
خواهرش به ایران، به درگاه فرزند خود می آید و هدایایی به بیژن، گودرز و گیو می-دهد. 
]فرنگیس[ از بیژن درخواست می کند از منیژه که به خاطر او رنج های بسیاری را متحمل 
دیدن  با  خواهر  دو  و  می خواند  فرا  را  منیژه  کند. سپس  نگهداری  خوبی  به  است،  شده 
یک دیگر اشک می ریزند. ]فرنگیس[ به منیژه نیز زر و سیم بسیاری عطا می کند. کی خسرو 
نیز پس از خلعت دادن به بیژن و گیو، از آن دو می خواهد حرمت منیژه را حفظ کنند و با 

مهربانی با او رفتار کنند.)غفوری، 1394: 27-29( 

2- بحث و بررسی
در  دارد.  را  نقش آفرینی خود  داستان های حماسی هر چند کم رنگ،  در  زنان  حضور 
داستان های حماسی، چه در ادبیات جهان و چه در ادبیات ایران، شاهد حضور زنان هرچند 
خارج از ستیز و درگیری که گاه به دلیل حضور آنان رقم خورده، هستیم. نقش هلن در 
جنگ تروی یکی از این شواهد است که در کتاب های بسیاری به این مساله اشاره شده 
است. »منالس گفت: پاریس تروایی هلن زیبا را ربوده است. زمان آن است که همه شاهان 
و شاهزادگان یونان بنا بر سوگندی که به هنگام خواستگاری در اسپارت خورده اند، گرد هم 
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آیند و برای گرفتن انتقام از رباینده هلن با کشتی های بی شمار به تروا لشکر کشند.« )گرین، 
1368: 46( سه حماسه بزرگ باختر زمین، یعنی ایلیاد، اودیسه و انه اید به گونه ای هستند 
که در آنها »زنان نقش بنیادین دارند. در پس هر رویداد بزرگ حماسی زنی را می توان نهفته 
دانست«)کزازی، 1370: 88( با نگاهی کلی به این نمونه های حماسی می توان دریافت که 
ستیز قهرمانان یونانی بر سر زن بروز می کند و نمونه بارز آن ایلیاد است؛ اما در شاهنامه 
فردوسی و کتاب های حماسی دیگر ادبیات پارسی درمی یابیم که بانوی ایرانی و تورانی)به 
جز سودابه( زنی است جسور و عاشق که در ابراز عشق هم پیشگام است و در عین نجابت 
اشتیاق خود را بروز می دهد و برای این عشق حاضر به جان فشانی است. منیژه از این گونه 
بانوان دربار است که هرچند که در سرزمین توران است؛ اما با شخصیتی عاشق برای بیژن 
حاضر به سرفشانی است. منیژه از جمله زنانی است که »بر هنجارهای سنتی اجتماع خود 
قبیل مخالفت  از  بازدارنده  عوامل   به مقصود  راه وصول  در  قادرند که  و  چیره می شوند 
پدر و گاهی نیز مادر، اختالفات قومی، دینی، محیطی و غیره را از پیش بردارند و به یک 
هنجارشکنی غریبانه ای در جوامع خویش از برای مطالبه حقوق طبیعی خود اقدام ورزند.« 
)کزازی و دیگران، 1391: 11(  هر چند که می توان نوزیکائا در اودیسه هومر را تا حدی با 
شخصیت منیژه در ابتدای داستان تطبیق داد؛ اما از خودگذشتگی و عاشق پیشگی منیژه از 

بعد ژرف تری برخوردار است.1  
»در دوران پهلوانی شاهنامه، حضور زن لطف و گرمی و نازکی و رنگارنگی به ماجراها 
می بخشد. این زن ها هستند که به داستان های تراژیک شاهنامه آب و رنگ بخشیده اند.« 
)اسالمی ندوشن، 1370: 19( منیژه یکی از این کاراکترها در شاهنامه و در بیژن نامه است 
که »دختری جسور و عاشق پیشه است؛ ولی این جسارت و عاشقی کار دست او و بیژن 
می دهد. تاثیرگذارترین نقش منیژه در روند داستان، بیهوش کردن و بردن بیژن به کاخ 
افراسیاب است  که نقظه عطف داستان بیژن و منیژه می شود. او یک عاشق کامل است؛ زیرا 
برای اینکه بیژن نزدش بماند، هر کار می کند، حتی اگر آن کار به ضررش باشد. می توان 
برخی اقدامات او را از روی بی فکری و سست رایی بدانیم.« )علی نقی، 1390: 73( اما گاه 
شخصیت منیژه با دید منفی نگاه می شود. سرامی می نویسد: »منیژه هوس باز و نیرنگ باز 
است و برای هرچه کامیاب تر شدن از بیژن داروی بیهوشی در شراب وی می ریزد و به کاخ 

شاه تورانش می برد.« )سرامی، 1388: 697( 
     بفرمود تا راوی هوش بر          پرستنده آمیخت با نوش بر

)فردوسی، 1374: 439(
اما با نگاهی به بعد عاشقانه این منظومه می توان اینگونه برداشت کرد: او در نجات جان 
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معشوقش نیز همه کار می کند: برایش غذا تهیه می کند، به نزد رستم می رود و هر آنچه 
او می گوید، انجام می دهد. نکته دیگر آنکه وقتی بیژن به او بدگمان می شود، از خود دفاع 

می کند و او را شرمنده می سازد تا آنجا که بیژن از او پوزش می خواهد:
کــــــه بر من چه آمد بد روزگار منیژه خــــروشید و نالیـــد زار    
کنون گشت بر من چنین بدگمان بدادم به بیژن تن و خان و مــان  

برهــنه دوان بــر ســر انجمـــن    پدر گشته بیزار و خویشان ز من  
)همان: 461(
»در آخر به کمک او و رستم، بیژن از چاه رهایی می یابد.« )علی نقی، 1390: 73-74( 
دلیل  به  مرزنشین  ارمانیان  دادخواهی  رقم می زند،  بیژن نامه  در  را  داستان  این  آنچه 
حمله گرازان به آنها است، بیژن قدرت و شهامت خود را نشان می دهد و همین سبب کینه 
و عناد گرگین با او می شود و گرگین با نقشه های ناجوانمردانه بیژن را برای عیش ورزی و 
خوشی به توران زمین می کشاند؛ سرزمینی که مردمانش دیرین زمانی است که با ایرانیان 
در ستیزند و هنوز کین ایرج و خون تور و سلم را زنده نگه داشته اند. بیژن به این سرزمین 
می رود و رویدادهایی که بیان شد، واقعه اصلی یعنی به چاه انداختن بیژن رقم می خورد که 
پهلوانان ایرانی را آشفته می سازد. به یاری منیژه، رستم چاه بیژن را می یابد و به سزای به 
چاه افتادن بیژن و آزردگی او و محبوبش، منیژه، رستم به افراسیاب و تورانیان ضرب شستی 
نشان می دهد و سپس بیژن و منیژه را به ایران می رساند و پیروزی و کامروایی دیگری را 

برای ایرانیان رقم می زند. این واقعه با نیک فرجامی ایرانیان به انجام می رسد. 
حضور منیژه، هرچند که حضوری پررنگ در ستیزه و مبارزه نیست؛ اما به گونه ای در 
درون خود ستیزی دارد که سبب جدالی بزرگ تر در رویارویی ایرانیان و تورانیان می شود. 
به دلیل فضای حماسی، پهلوانی و اسطوره ای حاکم بر »بیژن نامه« مجال زیادی برای حضور 
منیژه دیده نمی شود؛ اما به دلیل همراهی کردن با بیژن و رهاسازی او از بند و چاه پدر، 
به نوعی کودتایی در توران رقم می زند و همین کودتا همراه شدن با رستم و ایرانیان است 

برای سرکوبی افراسیاب و افراسیابیان. 
متوجه حضور  بیندازیم،  ایران  ادبیات حماسی  در  زنان  نقش  پیشینه  به  نگاهی  اگر   
مهم و تاثیرگذار برخی از زنان در این داستان ها می شویم. نقش منیژه در روند داستان و 
شکل گیری آن از اواسط داستان دیده می شود، حضوری مهم و اثرگذار. منیژه جزء زنانی 
نیست که نقش کوتاهی را ایفا کند و تنها سایه ای از او در داستان مشاهده شود؛ بلکه حضور 
او با فراز و نشیب هایی نقش اصلی را ایفا می سازد. او به عنوان یک بانوی شاهزاده از سویی 
بانویی عاشق پیشه از سوی دیگر در بیژن نامه شخصیت خود را رقم می زند و  و به عنوان 
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کنش ها و واکنش های او در سیر داستان و توالی رویدادها کلیدی و محوری است. 
شکل گیری توطئه در منظومه »بیژن نامه«

»با نگاهی اجمالی به منظومه بیژن نامه، داستان با چند توطئه شکل پذیرفته است. در 
ساختار اول با وجود اعتماد بیژن به گرگین، گرگین از سر عناد و حسد دست به توطئه 
می زند. در این توطئه تنها خود او به قصد تغییر تاریخ و کسب قدرت در نبود بیژن و سود 
بردن فردی، سعی در کنار زدن بیژن دارد که همین توطئه پیش زمینه توطئه زنانه منیژه در 
قبال بیژن می شود.« )غفوری، 1394: 58-53( »دومین توطئه علیه بیژن صورت می گیرد 
که نقش منیژه به عنوان عاشقی توطئه گر مشهود است.« )همان: 66-64( و توطئه سوم 
داستان هم منشا در کنش منیژه دارد و علیه افراسیاب نقش می-گیرد و سبب سرکوبی 
سلسله افراسیاب و پیروزی دگرباره ایرانیان به رهبری رستم و همراهی بیژن می شود. منیژه 
با اینکه توطئه گر علیه نظام حاکم بر جامعه ای است که افراسیاب به عنوان سرهرم قدرت 
آن را رقم زده، به نوعی به انتقام گیری خون سیاوش و کین خواهی بیژِن درچاه افتاده یاری 
رسانده و سمت ایرانیان را در این ستیز گرفته و به جانبداری جنگاوران و گردان ایرانی 
پرداخته است. حضور منیژه در این ستیز پایانی به خوبی مشهود است. رقم خوردن این ستیز 
هم ریشه در وجود منیژه و کنش ها و واکنش هایی دارد که او رقم زده است: آشنایی با بیژن، 
داروی هوش بر در نوش او ریختن، به محمل نشاندن و به کاخ بردن، با وجود افراسیاب در 
کاخ به نوشانوش و شادی پرداختن با بیژن، رفتن بر سر چاه و تیمارداری کردن از بیژِن در 
چاه افتاده و دیگر انفعاالت که در شکل گیری توطئه همگی نقشی سیستماتیک و نظام یافته 

دارد.  
شگل گیری توطئه های نخست

توطئه ابتدا در این منظومه توسط گرگین رخ می دهد. توطئه ای است که علیه بیژن 
بین بردن گرازان سبب می شود  از  بیژن و پیروزیش و  توانمندی  شکل می پذیرد. دیدن 
گرگین دست به توطئه ای بزند که هرچند از نظر عشقی برای بیژن اتفاق خوشایندی است؛ 
اما وقایعی را رقم می زند که به گونه ای می تواند مرگ او را در پی داشته باشد. در توطئه 
اول تنها دو طرف دیده می شود: گرگین و بیژن. بیژن فریب گرگین می خورد و به دلیل 
اینکه  از  او می افتد. پس  دام  تا حدی هوسباز و جواِن خوشی-جوی خود، در  شخصیت 
گرگین بیژن را از روی عناد و حسدورزی به توصیف منیژه، دخت مه پیکر و آفتاب ندیده 

افراسیاب، می پردازد، بیژن نادیده دل باخته منیژه می شود:
درخشـــان کند باغ چون آفتاب منیــــــژه کجا دخت افراسیاب  
هـــوا چون بهشت و بخار بخور به بازی و رامش به بزم و به سور             
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چو خـورشید رخشان و ماه بلند نشیند بر افــــــــــراز گاه بلند  
ستاره سپهدار دخت گــــــزین             زنـــد با کنیــــــزان با آفرین

)209-212 /57(                         
پس از این گرگین بیژن را به دشت توران می برد و او را رها می کند و می رود. بیژن 
در زیر درختی به خواب می رود و روند داستان به گونه ای دیگر پیش می رود. منیژه او را 
می بیند و شیفته جنگاور ایرانی می شود. این فرجامی است که با توطئه گرگین علیه بیژن 

شکل می گیرد.
یکـــی مرد را دید بس خوب رو برافـتاد چشـــــم منیژه بــــدو   

منیژه فـــروماند از آن کار سخت یکی اسپ بسته به پیـش درخـت     
چو آن خوب چهره ز خیمه به راه             بدید آن رخ پــهـــلوان ســـپاه
بنفشــه گـرفته دو برگ ســـمن درخشان به ســان سهیل یمـــن  
بــدان سروبن روی بیـــژن بدید منیژه که از خیمه چـون بنگریــد  

بماند از نکو روی بیـژن شگفـــت   دلش مـهر بیژن چنین بــرگرفت
)265-271 /60(                                  

منیژه با فرستادن دایه برای شناختن بیژن، پیام خود را به او می فرستد. دایه به نزد 
بیژن می رود و پاسخ مثبت برای دیدار دریافت می کند. بیژن را به نزد منیژه می آورند. سه 

شبانه روز بیژن در نزد منیژه به سر می برد و 
ز بیگـــــانه خــیمه بپرداختند نشستنگه رود و می ســـــــاختند 
ابا بربط و جنگ و رامــش سرای پرستندگان ایستــاده به پـــــــای 
ز دینار دیبا چو پشت پلنــــگ... به دیبا زمین کرده طاووس رنـــگ 
گرفته بر او خواب و مستی به هم سه روز و سه شب شاد بوده به هـم 

)338-343/63(                           
زمان رفتن که فرا می رسد، دومین توطئه توسط منیژه رقم می خورد و این نخستین 
گام، کار فراتر را که جنگ آفرینی است، رقم می زند. منیژه از روی دل باختگی و ترس از دور 
شدن بیژن، داروی هوش بر به بیژن می خوراند و او را به کاخ افراسیاب می-برد. این نقشه 

زمانی بر مال می شود که بیژن در کاخ به سر می برد و وقتی به هوش می آید:
            به ایوان افراسیاب اندرا     ابا ماه روی به بالیــن سرا

)367/65(
این توطئه و نقشه هرچندکه از روی دل باختگی و شیفتگی منیژه شکل می گیرد؛ اما 
در درون خود ستیزی علیه افراسیاب است که پهلوان ایرانی را به درون کاخ شاه تورانی 
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می آورد و البته در خود سرنوشتی موهوم را برای بیژن رقم می زند. در بی خبری و بی خوابی 
این کار منیژه خود  بدفرجام پیش رو دارد.  و عاقبتی  تورانی می گذارد  به کاخ شاه  قدم 
سبب جنگی درونی و سپس بیرونی برای داستان در پیش دارد؛ هرچندکه »برای منیژه 
زیبایی و دل انگیزی زندگی در ناز و نواز کامروایی و صلح و آرامش است« )نصر اصفهانی و 
میرمجربیان، 1388: 151(؛ اما این اتفاق در درون خود آبستن رویدادهایی بس هولناک 
است که این ناز و نوازش کامرانی و کامروایی را بر هم می زند. منیژه برای اینکه بتواند بیژن 
را نزد خود نگه دارد، با جسارت دست به این کار می زند و تمامی کیان خانوادگی را پشت 
سر می گذارد و او را به حریم خانوادگی وارد می کند؛ حریمی که سالیان سال با جدل هایی 

با سرزمین بیژن روبه رو است.   
برمال شدن توطئه دوم

در توطئه دوم منظومه، با توطئه گری منیژه علیه بیژن از شدت عشق و نگه داشتن او 
در نزد خود می توان مواجه بود؛ اما توطئه سوم داستان به گونه ای دیگر رقم می خورد و 
سعی در برانداختن و از بین بردن کیان خانوادگی و پادشاهی است. در توطئه دوم داستان، 
خواننده با بخشی مواجه می شود که منیژه با آوردن بیژن به دربار بدون دانستن افراسیاب 

سعی در نشان دادن جسارت دختر نسبت به پدر دارد. 
نکته ای که می توان درمورد کیان خانوادگی در توران زمین به آن اشاره کرد، »ازدواج 
برون قبیله ای« است که در »بیژن نامه« نیز رقم می خورد. »نکته جالب مخالفت دختران 
با پدران و به طور کلی استقالل آنان در شوهرگزینی است)رودابه، تهمینه، کتایون( که به 
نحوی داللت بر مادرساالری دارد.« )شمیسا، 1397: 852( این مساله در داستان بیژن و 
منیژه هم مشهود است و شاید توطئه دوم منیژه که علیه پدر انجام می پذیرد، ناشی از این 

مساله باشد.
پس از اینکه مدتی از ماندن بیژن در کاخ می گذرد و منیژه بساط خوشی و خّرمی فراهم 
آورده، دربان کاخ به حضور شخصی به جز درباریان پی می برد و این زنگ خطری است 
برای بیژن. دربان به نزد افراسیاب می رود و به شاه توران خبر می دهد که »دخترت از ایران 
گزیده ست جفت«)388/66( همین مساله سبب می شود افراسیاب از گرسیوز بخواهد که 
بیژن را دستگیر کند. توطئه نخست منیژه فاش می شود و گرسیوز به حرمسرا وارد می شود 
و ساز و رود و عشرت گزینی که منیژه برای بیژن رقم زده، می بیند و بیژن هم از دور حضور 
گرسیوز را می بیند و خنجر می کشد تا با او رودررو شود. بیژن دستگیر و به نزد افراسیاب 
آورده می شود. در گفت وگویی که میان افراسیاب و بیژن صورت می گیرد، بیژن می گوید 
پری او را به این کاخ آورده و او خود به میل خودش پای به کاخ نگذاشته است و گناهی بر 
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منیژه هم نیست.
مـــنیژه بدین کار آلوده نیست گناهی مرا اندر این بــــوده نیست 
که بــر من همی جادوی آزمود پری بی گمان بخت برگـــشته بود 

)463-464/69(
با وجود آنکه منیژه در آوردن بیژن به توران مقصر است؛ اما بیژن راضی نمی شود که 
از خود  توران، داستانی ساختگی  برابر شاه  و در  بدنام کند  افراسیاب  بارگاه  را در  منیژه 
می سازد که چگونه وارد توران شده است)فردوسی، 1386: 326-325( »بیژن می توانست 
بگوید که گناه از منیژه است که در جام او داروی بی هوشی ریخته و او را بی خواست او، 
به کاخ آورده است؛ ولی با این راستگویی داستان به کلی لطف خود را از دست می داد و 
از بیژن یک ناپهلوان می ساخت. در مقابل، دروغ بافی او با آنکه سخنانی پرت و پال است و 
یا درست، به خاطر همین پرت و پال بودن آن، نمکی شیرین به داستان داده است. اینکه 
او ماجراجویی  از  فراموش نمی کند،  را  تنگنای خطر، منیژه  این جا در  بیژن سبک سر در 

دوست داشتنی ساخته است« )خالقی مطلق، 1389: 96(. 
 افراسیاب از این سخنان آشفته تر می شود و به نوعی دچار توهم توطئه می شود. او گمان 
بر این می برد که بیژن به  بارگاه او وارد شده تا تخت پادشاهی را از او بگیرد و به دنبال 

رزم و ستیز است. 
همی رزم جستی به نام بلند تو آنی کـــــز ایران به تیغ و کمند 

)469/70(
اندیشه ورزان غربی است که نظریه »توهم توطئه« را  از نخستین  کارل رایموند پوپر 
نظریه، هرچه در جامعه روی می دهد،  این  براساس  است که  باور  این  بر  او  مطرح کرد. 
نتایج مستقیمی از دسیسه هایی است که قدرت های بزرگ آن را طراحی کرده اند. »باور 
اکنون  داشته،  پی  در  را  تروا  جنگ های  آنها  توطئه های  که  هومری  خدایان  به  داشتن 
بزرگان کوه  اکنون  را  اولمپوس هومری  اما جای خدایان ساکن کوه  از میان رفته است؛ 
صهیون یا صاحبان انحصارها و سرمایه داران یا استعمارگران گرفته اند )پوپر، 1363: 425(. 
فرهنگ وبستر پارانویا یا توهم توطئه را در مقام امری بالینی به عنوان روان پریشی مزمنی 
تعریف می کند که مشخصه اش هذیان و توهم آسیب دیدگی از سوی دیگران و نیز خود 
 Webster بزرگ بینی است)رضایی دشت ارژنه و مصطفایی کرملکی، 1395: 54 به نقل از
Dictionary(؛ در حقیقت توهم توطئه نوعی بیماری فردی و اجتماعی است که بیماری 
یا  توطئه باوری  را  جمعی  بیماری  و  پارانویا  را  همه کس  و  چیز  همه  به  سوءظن  فردی 
نظریه توطئه می نامند )اشرف، 1391: 69(. در شاهنامه فردوسی افرادی مانند گشتاسپ و 

شکل گیری توطئه  با تکیه بر نقش »منیژه« در »بیژن نامه«
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افراسیاب را دچار این نوع بیماری می بینیم. به نوعی می توان این را بیان کرد که »ایمان به 
توهم توطئه از نظر پیامدها یا کارکردهای روانی و اجتماعی برای کسانی که به آن اعتقاد 
دارند، آرامش خاطر می آورد و هم چون ساز و کارهای دفاعی روانی این فرصت را به آنان 
می دهد تا از خود رفع مسئولیت کنند و همه تقصیرها را به گردن توطئه بیگانگان بیندازند« 
به  از داستان های مربوط  بسیاری  را در  توطئه  توهم  به  ایمان  این  )اشرف، 1391: 72(. 
به  او عجین شده که  به گونه ای در وجود  توطئه  توهم  افراسیاب می توان مشاهده کرد. 
اطرافیان خود به عنوان توطئه گران می نگرد؛ البته دسیسه ها و مکرورزی های اطرافیان هم 
به این توهم دامن می زند. در کشته شدن سیاوش هم دسیسه های گرسیوز مشهود است 
توهم  بیژن نامه هم می توان  را گرفته است. در  افراسیاب  توطئه ای که دامن  توهم  و هم 
توطئه را با یافتن بیژن در حرمسرا مشاهده کرد. هرچندکه بیژن دلیل آمدنش به حرمسرا 
و بودن در کنار منیژه را مکر و جادوی پریان می داند و فکر می کند با آوردن این دلیل به 
نوعی افراسیاب را از فکر ناشایست به دور می کند؛ اما با گفتن سخنانی پس از آمدن به نزد 

افراسیاب به توهم توطئه افراسیاب دامن می-زند:
سخن بشنو از من یکی گوش دار بدو گفــــت بیـژن که ای شهریار 
تواننـد کــردن به هرجای جنگ گرازان به دندان و شیران به چنگ  
توانند کوشــیـد بــــــا بدگمان یالن هم به شمشـــیر و گرد گران 
یکـی را ز پــــوالد پیـــــراهنا یکی دست بســــته بـرهـــنه تنا 
اگر چنـد بـــاشـد دلش پرستیز چگــونه چخد شیر بی چنــگ تیز 
اگر شــــاه خواهد که بیــند ز من           دلیری نمودن بدیــن انجـــمن
ز توران گزین کن هـزاران سران یکی اسپ فرمای و گـــرزی گـران 
اگر زنده مانم به مــردم مـــدار به آوردگـــه بــر یکی زان هـــزار 

نه من بیـــژنم پــــور گیو سوار گر این گفتــــه ها را نیـارم به کار 
)472-480 /70(                            

همین بدگمانی افراسیاب و جسوری بیژن در پاسخ دادن هم ریشه در حرکت جسورانه 
دلبستگی  این  از  پیش  هم  افراسیاب  و  می آورد  حرمسرا  به  را  بیژن  منیژه  دارد.  منیژه 
فرنگیس، دختر دیگرش، به سیاوش را دیده است و این بدگمانیش نسبت به آنها را بیشتر 
رقم می زند. بدیهی است که شاه توران توهم توطئه را در حضور بیژن در دربار داشته باشد؛ 
به این سبب که پیش از این دست به کشتن سیاوش زده و اکنون منتظر است که ایرانیان 
به خون خواهی سیاوش و کین جویی او بار دیگر و به گونه ای دیگر عمل کنند و به کاخ و 
دربار او وارد شوند. افراسیاب دالیل متعددی دارد که زمینه توطئه را در دربار خود را دور 
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از ذهن نداند. 
افراسیاب به گرسیوز دستور می دهد بیژن را به دار بیاویزد )487/70( و با شفاعت پیران 
ویسه این اتفاق رخ نمی دهد. )568/74-565( تصمیم بر این گرفته می شود بیژن با غل و 
زنجیر و مسمارهای گران در چاه انداخته شود و سنگ اکوان دیو هم بر سر چاه گذاشته 
شود. افراسیاب به دنبال این است که بدکنشی دخترش را هم به نوعی جبران کند و نام 
رسوایی و بدنامی را هم از خود و حرمسرایش دور سازد، پس دخترش را هم از دربار دور 

می سازد. در اینجاست که منیژه تیمارداری بیژن افتاده در چاه را در پیش می گیرد. 
به نظر می رسد نمی توان ورود بیژن به کاخ را توطئه ای علیه افراسیاب قلمداد کرد؛ اما 
ظاهر مساله این چنین است. با توجه به پیشینه جنگ و ستیز میان ایرانیان و تورانیان 
و سپس واقعه کشته شدن سیاوش)هرچندکه در بیژن نامه به صورت گذرا به این مسائل 
بازگو  اتفاق  افراسیاب این  و رویدادها اشاره شده است و در کالم پیران ویسه خطاب به 
می شود(، همین حضور پهلوان ایرانی در بارگاه افراسیاب تورانی به صورت پنهانی، به نوعی 
توطئه محرمانه قلمداد می شود؛ اما توطئه ای که آبستن حوادث بعدی است. افراسیاب با به 
چاه افکندن بیژن و طرد کردن دخترش به نظر خود توطئه ای را از بین برده و آبروی خود 

را حفظ کرده است؛ اما این اتفاق اینجا به پایان نمی رسد.  
شکل گیری توطئه سوم

چاه  سر  بر  شب  هر  و  می پردازد  بیژن  تیمارداری  به  منیژه  بیژن،  افتادن  چاه  به  با 
می نشیند و غذایی که با دریوزگی در روز برای بیژن دریافته، به او می رساند. 

منیـــژه ز هر در همی نان چدی چـــو از کوه خورشید سر برزدی  
به ســـــــوراخ چاه آوریدی فراز که نـــان گرد کردی به روز دراز  
به بیــژن ســـپردی و بگریستی             بدین سخــتی اندر جهان زیستی

)666-668 /79(                        
از سوی دیگر گرگین از فریبی که به بیژن داده، پشیمان می شود و به مرغزاری که 
بیژن را در آنجا تنها گذاشت، باز می گردد و لگام گسستگی و نگونساری زین اسب بیژن 
را می بیند و متوجه می شود که بیژن دچار سرنوشتی شوم شده است. گیو از کی خسرو 
می خواهد که سراغ بیژن را از گرگین بگیرد. گرگین به دربار می آید و اعتراف به کاِر کرده 
می کند و کی خسرو دستور به دربند کردن او می دهد. کی خسرو در جام جهان نمای افتادن 
بیژن در چاه را می بیند و تنها راه رهایی بیژن را رفتن رستم به توران می یابد. رستم به شکل 
بازرگانی وارد به توران می شود. در این جاست که منیژه از آمدن بازرگانان ایرانی به توران 
باخبر می شود و اینجاست که باید نقشه رهایی بیژن رقم بخورد. نقش منیژه در اینجا پررنگ 

شکل گیری توطئه  با تکیه بر نقش »منیژه« در »بیژن نامه«
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خود را نشان می دهد. شخصیت منیژه به عنوان زنی که در اینجا دلباختگی خود را فعال و 
پویا نشان می دهد، شکل می پذیرد. هرچند در ابتدا با حیله ای نشات گرفته از دلدادگی بیژن 
را می خواهد نزد خود نگه دارد؛ اما این بار به عنوان شخصی یاریگر می خواهد او را از چاهی 
که خود مسبب اصلی این رویداد بوده، نجات دهد. صفت عالی نیک َروی را در این بخش 
برای منیژه می توان دید. »برخالف مردان، همه زنان بیگانه ای که با ایرانیان پیوند می کنند، 
از صفات عالی انسانی برخوردارند. به غیر از سودابه، اینان چون به ایران می پیوندند، یک باره 
از کشور خود می برند، از دل و جان ایرانی می شوند و جانب نیکی را که جانب ایران است، 

می گیرند.« )اسالمی ندوشن، 1363: 120(  
با رفتن منیژه به نزد رستم و وقایعی که ابتدا بین او و رستم رقم می خورد )ابتدا رستم 
او را طرد می کند و نشان خود و گیو را به او نمی دهد و سپس با دادن مرغی بریان که درون 
آن انگشتری نشان رستم است، بیژن را از وجود خود و دیگر پهلوانان ایرانی باخبر می سازد(، 
راه رهایی بیژن کمی روشن می شود. منیژه در عشق و دلدادگی ثابت مانده و از معشوق 
خود دل نمی کند. همچنان سر هرم قدرت افراسیاب نشسته و باید راهی برای رهایی بیژن 
یافت شود. از بین بردن نقشه نابودی بیژن و دفع حضور همیشگی در چاه تا قالب تهی کند، 
خود به نوعی در مقابله بودن با افراسیاب را رقم می زند. رستم به توران آمده تا به دور از 
جنگ آشکار بیژن را رها سازد و منیژه که خود تمامی این وقایع را رقم زده، به عنوان یاریگر 
در این جنگ حضور می یابد. پیام آوری و پیام بری منیژه برای رستم و بیژن خود نشان از 
حضور پررنگ در شکل گیری یک جنگ  دارد که به-زودی رقم می خورد. گردآوردن هیزم 
و برافروختن آتش بر سر چاه به دستور رستم از دیگر کارهایی است که منیژه باید آن را 
انجام دهد. »رستم آنگاه با منیژه بر آن نهاد تا روز بر باالی چاه بیژن هیزم گرد کند و شب 
هنگام آن را بیفروزد تا رستم جای چاه بیژن را بداند و منیژه چنین کرد.« )رستگار فسایی، 

1379: ذیل نام منیژه(
توطئه سوم هرچند که به دست رستم و بیژن پس از رهایی از چاه رقم می خورد، بار 
دیگر سرمنشا آن را باید در حضور منیژه جست و جو کرد. منیژه با تیمارداری بیژن در چاه 
فتاده و پیک وری میان رستم و بیژن به شکل گیری این مساله یاری می رساند. رستم به کاخ 
افراسیاب وارد می شود و گردان افراسیاب را می کشد. در این داستان هم افراسیاب شکست 
می خورد؛ هرچند که دختر خود او در این جنگ منشا بوده است. در بیژن نامه این مساله از 

زبان افراسیاب بیان می شود:
که این جای جنگ است یا جای آب چنیــــــن گفت با لشکر افراسیاب 
بگــــــویند هر کس از این دخترم از این ننــــــگ تا جاودان بر سرم 
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)1741-1742 /130(                     
جنگ سترگی که دیگر بار میان توران و ایران رقم می خورد، هرچند که در درون خود 
کین خواهی سیاوش را هم دارد، این بار برای انتقام گیری از به چاه افتادن بیژن در چاه رخ 
می دهد. پایان این جنگ، همچون ستیزهای دیگر ایران و توران، رستم و دیگر پهلوانان 
به ایران باز می گردند. منیژه هم که به پای عشق و شیفتگی ایستادگی کرده و عشق را بر 
ماندن در کاخ پدری ترجیح داده، با ایرانیان همراه می شود. این داستان حماسی- عشقی 
به پیروزی عشق ختم می شود. فرنگیس، خواهر منیژه، منیژه را به بیژن می سپارد و این 
پایانی خوش برای این داستان می شود. با نگاهی کلی به این داستان می توان نقش آفرینی 
منیژه در این ستیز را دریافت. در تمامی رویدادها و وقایع منظومه، منیژه نقش کلیدی 
دارد. دختری جسور که برای رسیدن به عشق و محافظت از عشق از کیان خانوادگی دست 
می کشد و سعی می کند به هر گونه ای که شده، به مقصود خود که داشتن بیژن است، 

دست یابد. 
3- نتیجه گیری

سه رکن توطئه گران، توطئه باوران و مبانی و مفروضات تحلیل توطئه در ساختار یک 
توطئه نقش پذیر است. هرچند که این مباحث در دنیای امروزی و با توجه به اقتدارگرایان و 
قدرتمندان و سردمداران جهان سیاست بیش از پیش مورد توجه است، می توان ریشه های 
این مسائل را در ادبیات حماسی و سیاسی جهان و ایران هم مورد بررسی و تحلیل قرار 
داد. یکی از آثار حماسی که به نوعی انتحال از شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی است و 
آن را منسوب به خواجه عمید عطاء بن ناکوک رازی دانسته اند، منظومه »بیژن نامه« است 
که به داستان بیژن و منیژه که به نوعی داستانی حماسی- عشقی است پرداخته است. در 
این مقاله سعی بر این گردید نقش منیژه به عنوان بانویی جنگ آفرین و نقش ساز در توطئه 
مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. با توجه به تحلیل انجام شده توسط پژوهشگران، منیژه به 
عنوان بانویی در نظام زن ساالر تورانی و با توجه به ازدواج های برون قبیله ای در داستان های 
مربوط به توران زمین، در براندازی حکومت افراسیاب با نشان دادن عشق نسبت به بیژن و 
رخدادهای مربوط به این عشق خوش فرجام، هرچند با سختی ها و تنگناهای بسیار، نقش 
محوری داشته است. با توجه به پژوهش صورت گرفته در سه توطئه رخ داده در این داستان، 
سمت و سوی هر سه به سوی منیژه است. هموست که با ریختن داروی هوش بر در نوش 
بیژن، توطئه دوم را رقم می زند و بیژن را وارد به ماجرای رویارویی با افراسیاب می سازد و 
این توطئه با به چاه افتادن بیژن و طرد شدن منیژه به پایان بدفرجام و ناخوشایند خود 
می رسد. توطئه بعد که نقش منیژه را پررنگ تر از پیش نشان می دهد، توطئه ای است که 
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علیه افراسیاب رقم می خورد و رستم به شکل بازرگان به سرزمین او وارد می شود و با نجات 
دادن بیژن و رها ساختن منیژه از دریوزگی به کاخ افراسیاب هجوم می برد. همه وقایع 
حاضر در بیژن نامه حاکی از حضور منیژه به عنوان زنی جنگ آفرین دارد، زنی که تا پایان 

داستان حضور دارد و به نوعی مسبب این وقایع و رویدادها هم قلمداد می شود. 
این پژوهش حاکی از این است که توطئه و تئوری توطئه در داستان های حماسی ایران 
هم نقش دارد و زنان نیز در این مسائل به نوعی نقش آفرینی کرده اند. می توان این منظومه 

حماسی را از ابعاد و زوایای دیگر سیاسی- اجتماعی هم مورد بحث و بررسی قرار داد. 
پی نوشت ها
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