نگاهی به کتاب شبرنگ بهزادی نوشته سودابه
فضایلی
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نگاه

ندا عابد

س��ودابه فضايلي ،براي آنان كه اهل مطالعهي
جدي هس��تند ،نامي است آشنا« .فرهنگ غرايب»
و «فرهنگ نمادها» دو كتاب معروف تر او هستند
كه نش��ان از سخت كوش��ي و دانش��ي دارند كه
به يقين متعلق به نس��لي بود كه آس��ان انديشي و
آس��ان يابي را در عرصه تحقيق و نگارش گناهي
نابخشودني ميدانست .به هر حال به علت وجود
همين خصيصه هم ش��ايد هست كه جديدترين
نوش��ته س��ودابه فضايلي كه (البته روند چاپ آن
بيش��تر از دو كتاب اخيرش طول كش��يد و بعد از
آنها منتشر شد) يعني «شبرنگ بهزاد» نيز تحقيقي
است همه جانبه و خواندني در زمينه نقش «اسب»
در ادبيات و اس��اطير ايراني – يوناني و  ....آن چه
کت��اب به عنوان معرفي اولي��ه و بالفاصله پس از
نام بر روی جلد كتاب نوش��ته ش��ده اين اس��ت:
«رمز پردازي اس��ب در روايات پرياني ،اسطورهاي
و حماس��ي نمادهاي جام حس��نلو  /سرسپاري و
رمزهايش» كه در واقع اين عنوان در برگيرندهي سه
بخش تشكيل دهنده كتاب شبرنگ بهزاد است و
طبق معمول فضايلي پيوستها و ارجاعات بسيار
دقيق��ي را در بيش از  20صفحه به خوانندهي اهل
تحقيق ارائه ميكند ،تا كوچكترين شبههاي از نظر
منابعومآخذباقينماند.كتابهمچنينمجموعهاي
از عكسه��اي رنگي و س��ياه و س��فيد مربوط به
تصاوير خسرو پرويز و شبديز – شمايل امام حسين
(ع) سوار بر ذوالجناح – رخش و فردوسي و  ....در
نقاشيهاي ايراني را در خود دارد.
در نخستين صفحه فضايلي چنين ميگويد:
«اگر تمدني فاقد نماد باشد ،مرده است چرا كه از
روح خود خالي ش��ده و بديهي است كه هرگز
مادهاي بدون روح ،هس��ت ،ميماند و جبرا ً عدم
ميشود و »...
و سپس به تعريف «رنه الندي» استناد ميكند
و ميگويد« :نماد عمدت ًا چيزي كمابيش عيني است
كه جايگزين چيزي ديگر شده و به همين جهت بر
معنايي داللت دارد »...
و ادام��ه ميدهد هر جماعت��ي و هر دورهاي
نماده��اي خاص خود را دارد كه قطع ًا با نمادهاي

دوران قبل��ي خود پيوند دارند و از آنها نش��أت
گرفت هاند.
او پس از بحثي مختصر در باب نمادشناسي
و در پيش��گفتار كتاب ،در فصل اول به اس��ب و
نمادهاي كلي اين موجود در اس��اطير قصههاي
پري��ان پرداخته و در مورد اهمي��ت و ضرورت
بررس��ي نمادهاي اسب ميگويد« :علت اهميت
بررس��ي نمادهاي اس��ب ،حضور دايمي آن در
تمامي آيينها و باوره��ا و حضور دايمي آن در
ناخ��ودآگاه آدم��ي ،روياها ،ادبي��ات و هنرهاي
خرافههاست ».و ميگويد:
«اس��ب يك الگوي ازلي است و در تمامي
قصهها و اسطورهها ،گاه مرگ و گاه زندهگي را بر
پشت خود حمل ميكند».
فضايلي س��پس به بررس��ي نقش اسب در
اس��اطير يونان ميپردازد و پس از آن نقش اسب
س��رخ را در قصه اميرالمومنين و حمزه و اسب
سه چشم او كه سرخ رنگ بود ،ميپردازد .بخش
بعدي شرحي درباره سنگ شدهگي و آتش زدن
م��وي يال و دم اس��ت و در پي آن اس��ب آبي و
بادي را بررسي ميكند و در اين قالب قصههاي
حضرت ابراهيم (ع) اس��ب بر باد و ماديان چهل
كره مورد بررسي فضايلي قرار ميگيرد.
اسبهاي س��خنگو و روشن ضمير نيز در
بخش بعدي در قصههاي پريان بررسي ميشوند.
در اين بخش حماسه قرقيزي «ارتوشك قهرمان»
– قص��ه يوناني «پگاس��وس» يا اس��ب بالدار و
قصههاي مربوط به اس��بهاي روشن ضمير در
اروپاي شرقي ،خراس��ان ،افسانههاي شمنهاي
آمريكا و بورياتهاي سيبري بررسي ميشود.
مسخ انسان به صورت اسب ،ذبح اسب ،نذر
و اسب نيز ساير بخشهاي اين قسمت از كتاب
هستند.
فضايلي در قس��مت بعدي ،به س��راغ چند
اسب معروف در عرصه تاريخ – دين و اسطوره
م��يرود ،از جمل��ه :رخ��ش و همذاتهاي��ش
تيشتر (خداي باران زرتش��تيها) – براق (اسب
حضرت رس��ول (ص) در شب معراج) – دلدل

– ذوالجناح و ساير اسبهاي فاجعه كربال ،اسب
سياوش (يا همان شبرنگ بهزاد) – شبديز (اسب
خسروپرويز) و ....
در بخش دوم كتاب يعني «نمادهاي جام از
منظر جهاني» نويس��نده به بررسي نقش جام در
اديان و اساطير مختلف و سپس شكل جامها –
ي آنه��ا در ميان ملل و
نمادشناس��ي و رمزپرداز 
اقوام مختلف ميپردازد .در اين بخش انواع نقوش
روي جامها در اروپاي شمالي – يونان – در بين
زرتشتيان و  ....بررسي ميشود.
و سرانجام در بخش سوم ،يعني «سرسپاري
و رمزهاي��ش» ،نويس��نده به بررس��ي تاريخچه،
چگونهگ��ي و رم��ز و راز آيي��ن سرس��پاري در
مي��ان ملل و نحلههاي مختل��ف فكري و باطني
ميپردازد و به بررسي مراحل مختلف سرسپاري
يعن��ي :تصميمگي��ري – عب��ور از در –مرحله
مرگ – مرحله جنيني – آيين طهارت – مرحله
ن��وزادي – آگاهي پس از تولد دوباره ،نقش بلد
يا راهنما و فرقه و كس��وت در آيينها و در بين
اقوام مختلف ميپردازد .اين كتاب مجموعهاي از
مطالب خواندني و دريچهاي اس��ت كه رمزهاي
بسياري را در زمينه اساطير و نمادها در بين ملل
مختلف بر خواننده ميگشايد.
اقدام نشر جيحون ،در انتشار كتابهايي از
اين گونه ،در شرايط موجود كه برخي از ناشران
تنها به دس��تاويزي براي چ��اپ و كتابهاي كم
ارزش ادبي تبديل شدهاند ،شايسته تقدير و ارج
گذاري اس��ت ،چرا كه يقين�� ًا كتابهايي از اين
گونه ،علي رغم بار تحقيقاتي ارزشمندي كه دارند
متأسفانه هيچ گاه نميتوانند جمله جادويي (كتاب
پرفروش ماه يا سال) را بر پيشاني داشته باشند و
مجاهدت ناشراني كه اين گونه كتابها را چاپ
ي كه تنها انگيزه
ميكنن��د ،جز از عالق��هاي درون 
سخت ميتواند باشد ،بر نميآيد.
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