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چکیده
شير از جمله حيواناتي است که در ادبيات ملل مختلف در حوزه هاي گوناگون حضور دارد .در ادبيات
تمثيلي ،تعليمي و عرفاني زبان فارسي ،نقشهاي متعددي از آن ديده ميشود .آنچه در خور توجه است
اينکه در تمام گونههاي ادبي ،شير نشانه عظمت و قدرتمندي و دليري است و از اين جهت با قدرت شاهي
ارتباط دارد .همين امر موجب شده در داستانهاي متعدد درباره قدرت با کنشهايي مختلفي از اين حيوان
و حضور آن مواجه باشيم.يکي از اين داستان ها داستان بهرام و برداشتن تاج شاهي از ميان شيران است.
اين داستان به گونهاي در ادبيات شرق تأثير گذارده و به نظر ميرسد داستان رقص شير در چين که
ديرينه ترين اسناد راجع به آن مربوط به قرن پنجم ميالدي است نيز گونهاي تغييريافته از آن باشد .بر
اين اساس در اين مقاله در پي نشان دادن کيفيت تحول اين داستان و وجوه تشابه آن با رقص شير در
چين هستيم.
واژگان کلیدی :شير ،ادبيات فارسي ،داستان بهرام ،رقص شير در چين ،مقايسه
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مقدمه
مي توان گفت شير از جمله حيواناتي است که در گستره ادبيات جهاني نقش گستردهاي دارد؛ شايد
در ميان ملل مختلف کمتر حيواني بتوان يافت که تا بدين حد در انواع مختلف ادبي حضور داشته باشد.
نقطه مشترک همه اين آثار توجه به قدرتمندي اين حيوان است.در ادبيات فارسي ،بخصوص ،شير
نقش هاي متعددي دارد .در آثار تعليمي فارسي ،شير عالوه بر جنبه شجاعت ،تدبير و زمامداري به عنوان
پادشاه قدرتمند سرزمين ،مورد توجه بوده است؛ عالوه بر آن در ادبيات عرفاني فارسي ،مثالً در آثار
مولوي ،شير به عنوان مظهر و نماد خداوند به کار رفته است .شايد بتوان گفت کاربرد شير به عنوان نماد
قدرت و سياست ،بيش از ديگر کارکردهاي تمثيلي و نمادين آن به کار رفته است .به دليل همين کارکرد
پادشاهي و سياسي ،از قد يم تا کنون تصاوير شيران هميشه در ساختمان و اسباب شاهنشاهي و حتي
مدتي در پرچم کشور ايران هم ديده ميشد .عالوه بر اين ،شير اصليترين مشبهبه قدرت و شجاعت در
بالغت فارسي است؛ از اين رو قهرمانان و جنگاوران ،در متون فارسي همانند شير هستند؛ اين موضوع
حتي به شخيصت هاي مذهبي هم سرايت کرده و هنگامي که ميخواهند از شجاعت امامان شيعه نيز
سخن بگويند ،آنان را به شير مانند ميکنند ،چنانکه مولوي درباره شجاعت حضرت علي ميگويد:
زين همرهان سست عناصر دلم گرفت  /شير خدا و رستم دستانم آرزوست
هم از اين رو است که شير در داستان پهلوانان بسيار حضور دارد .يکي از اين داستانها ،داستان بهرام و
برداشتن تاج شاهي از ميان دو شير است .به نظر مي رسد اين داستان به ادبيات عامه چين رسيده و
داستان رقص شير ،صورت دگرگون شده داستان بهرام است .آنچه اين فرض را قوت ميبخشد همانندي -
هاي فراوان ميا ن اين دو است .از اين رو در اين پژوهش ،ضمن بيان داستان بهرام و حضور پررنگ شير
در آن ،به مقايسه اين روايت با مراسم رقص شير در ادبيات عاميانه چين ميپردازيم و مشابهتهاي آنها
را مورد بررسي و تحليل قرار ميدهيم.
پیشینه پژوهش
درباره موضوع حاضر هنوز پژوهشي در قالب کتاب يا در شکل مقاله انجام نشده است؛ از اين رو اين مقاله
ميتواند پايه پژوهشهاي ديگر در اين زمينه محسوب شود.
داستان بهرام
از نظر يک فارسيدان چيني جالبترين داستان شير در ادبيات فارسي ،داستاني است که در آن بهرام
گور براي رسيدن به قدرت ،آزمون سختي را پيش رو دارد و بايد از ميان دو شير ژيان تاج شاهي را
برگيرد .اين داستان در متون ادبي و تاريخي فارسي آمده است .يکي از منابع بسيار کهن فارسي که به
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اين موضوع پرداخته تاريخ طبري است که گويا فردوسي نيز بدان نظر داشته است ،در تاريخ طبري آمده:
«بهرام به گفتهي آنها رضا داد و موبدان موبد که تاج بر سر شاه مينهاد تاج و زيور شاهي بياورد و در
محلي نهاد و بسطام اسپهبد ،دو شير درندهي گرسنه بياورد و يکي را به يک سوي محل تاج و ديگري را
در سوي ديگر برداشت و بند رها کرد .آنگاه بهرام به خسرو گفت" :تاج و زيور بر گير" خسرو گفت" :
آغاز کردن و تاج و زيور گرفتن حق تو است که پادشاهي را به ارث ميجويي و من بر آن تسلط يافتهام.
" بهرام گفتار او ناخوش نداشت که از دليري و قوت خويش اطمينان داشت و گرزي برگرفت و سوي تاج
و زيور شد و موبدان موبد گفت ":جانبازي تو در اين کار که سوي آن ميروي به دلخواه تو است و به رأي
هيچکس از پارسيان نيست و ما نزد خدا از تو که خويشتن را تلف ميکني ،بري هستيم".بهرام گفت":شما
از اين بري هستيد و گناهي بر شما نيست".آن گاه سوي دوشيرشتافت و چون موبدان موبد اصرار وي
بديد گفت":گناهان خويش را فاش کن و از آن توبه کن ،آنگاه اگر رفتني باشي ،برو".و بهرام همه گناهان
خويش را فاش کرد و سوي دوشير رفت ويکي از شيران سوي وي آمد و چون نزديک شده بهرام برجست
و بر پشت شير نشست و دو پهلوي آن را با زانوان خويش چنان بفشرد که سستي گرفت و باگرزي که
همراه داشت به سر آن کوفتن آغاز ک رد .آنگاه شير ديگر بدو حمله برد که دو گوش آنرا بگرفت و با هر
دو دست بکشيد و سر آن را به سر شير ديگر که بر آن نشسته بود کوفت تا آن مخ شيران را فرو ريخت
و سر هر دو را با گرزي که همراه داشت {بکوفت} تا بکشت و خسرو و ديگر حاضران ناظر کار وي بودند»
(طبري.)326-329:0336 ،
اين داستان را فردوسي ،که به روزگار طبري نزديک بوده ،در " شاهنامه" بدين گونه به نظم درآورده
است:
به موبد سپردند پس تاج و تخت  /به هامون شد از شهر ،بيدار بخت
دو شيرژيان داشت گستهم گرد  /به زنجير بسته به موبد سپرد
ببردند شيران جنگي کشان  /کشنده شد از بيم چون بيهشان
ببستند برپايهي تخت عاج  /نهادند برگوشهي عاج ،تاج
جهاني نظاره برآن تاج و تخت  /که تا چون بود کار پيروزبخت
چوبهرام وخسرو به هامون شدند  /بر شير با دل پر از خون شدند
چو خسرو بديد آن دو شير ژيان  /نهاده يکي افسر اندر ميان
بدان موبدان گفت تاج از نخست  /سزاوار آن شد که شاهي بجست
و ديگر که من پيرم و او جوان  /به چنگال شير ژيان ناتوان
بدين کار او پيشدستي کند  /ز برنايي وتندرستي کند
بدو گفت بهرام کاري رواست  /نهاني نداريم گفتار راست
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يکي گرزهي گاوسر برگرفت  /جهاني بدو مانده اندر شگفت
بدو گفت موبد که اي پادشا  /خردمند و با دانش و پارسا
همي جنگ شيران که فرمايدت  /بجز پادشاهي چه افزايدت
تو جان از پي پادشاهي مده  /تنت را به خيره تباهي مده
همه بيگناهيم واين کار تست  /جهان را همه دل به بازار تست
بدوگفت بهرام اي دين پژوه  /تو زين بيگناهي و ديگرگروه
هماورد اين نره شيران منم  /خريدار جنگ دليران منم
بدو گفت موبد به يزدان پناه  /چو رفتي دلت را بشوي از گناه
چنان کرد کو گفت بهرام شاه  /دلش پاک شد ،توبه کرد از گناه
همي رفت با گرزهي گاوروي  /چوديدند شيران پرخاشجوي
يکي زود زنجير بگسست و بند  /بيامد بر شهريار بلند
بزد بر سرش گرز بهرام گرد  /زچشمش همه روشنايي ببرد
برديگر آمد بزد برسرش  /فروريخت از ديده خون بر برش
جهاندار بنشست بر تخت عاج  /به سر بر نهاد آن دلافروز ،تاج (فردوسي)900-919:0313 ،
کنشهاي اصلي دو روايت ،يعني گفتگوي بهرام با خسرو ،موبد و چگونگي برداشتن تاج و کشتن دو
شير بسيار همانند هم است ،هرچند موضوع تاج برداشتن بهرام گور از ميان شير در "تاريخ طبري" تا
حدي مفصل تر است .در هر حال هر دو نويسنده بر شجاعت بهرام تأکيد کرده و تالش کردهاند آن را به
خوانندگان منتقل نمايند .آنچه کانون اين ماجرا را تشکيل ميدهد وجود شير از يک طرف ،و پيوند آن
با نهاد قدرت از سوي ديگر است.در اين ماجرا انجام کار بهرام به شيران سپرده شد و اگر او بر آنان پيروز
نميگشت ،نهاد قدرت سياسي را از دست مي داد .ميتوان گفت شيران در اين داستان ،نمادي از قدرت
حاکم محسوب مي شوند؛ در واقع بهرام با مغلوب کردن شيران ،قدرت موجود را شکست ميدهد و خود
به پادشاهي مي رسد .ماجرا زماني بيشتر شايان توجه است که آن را در کنار رقص شير در چين قرار
دهيم.
تحلیل شباهت داستان فارسی و رقص شیر در چین
توجه به داست ان تاج برداشتن بهرام گور از ميان شيران ،يادآور ربودن گوي ابريشمي از ميان شير ان
در نوعي رقص شير در سنت چيني است که بسيار به داستان بهرام شبيه است.در کشور چين در روزهاي
جشن ،بخصوص عيد بهار ،معموالً نمايش رقص شير اجرا ميشود .نمايش به اين صورت است که دو
بازيگر نوعي لباس بلند مي پوشند که شبيه شير است و از حرکات شير تقليد ميکنند .موضوع اين رقص،
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ربودن گوي ابريشمي از بين شيران است .بازيگري که پسر شير ناميده ميشود ،با يک گوي ابريشمي که
حلقه فلزي رويش قرار دارد ،شيران را به دنبال خود ميکشد ،شيران دنبال گوي ميروند و آن را گاز
ميزنند .اين از نمايشهاي سنتي چين است .به نظر مي رسد در اين داستان چند تغيير صورت گرفته
است ،به ديگر سخن ،داستان ايراني با سه تغيير عمده بدين شکل درآمده است :با کنار هم قرار دادن
اين دو روايت ،ميتوان گفت :الف) شاهزاده (بهرام) روايت ايراني ،به پسر شيرباز در روايت چيني بدل
شده ،ب) تاج پادشاهي در روايت ايراني به گوي ابريشمين در نمايش چيني تبديل گشته است؛ ج)
سومين دگرگوني عمده در موضوع دو روايت است؛ برداشتن تاج در روايت ايراني ،اساسا نبردي قهرمانانه
براي تسلط بر رقيب و به دست آوردن پادش اهي است ،امّا اين روايت ديگرگشتي در فرهنگ چيني دارد
و به جشني عمومي بدل شده است .و يک داستان قهرماني به يک بازي جشن عمومي تبديل ميشود.
اما به هرحال عناصر هر دو يکسان است.
پرسش اصلي اين است که داستان شير و رقص شير چه ارتباطي با يکديگر دارند؟ ميتوان پيوند اين
ماجرا را در سير تاريخي و در رفت و آمد ميان چين و ايران و انتقال فرهنگ شير از ايران به چين پيدا
کرد .اگر به برخي از مؤلفههاي اين داستان نگاهي بيفکنيم در مييابيم :شير حيوان بومي چين نيست.
قديمترين تاريخ ثبت شده درباره شير در چين در "حو خان شو -سي يو جوان" (تاريخ سلسله خان
شرقي -نامه منطقه غربي) است" :در دوره اشکانيان روابط رسمي چين و ايران برقرار شد و شير به عنوان
هديه شاه ايران به امپراطور چين از آن به بعد پيوسته به چين فرستاده ميشد :سال دوم جان هه (11
ميالدي) سفير اشکانيان شير و فوبا(نوعي آهو) را به عنوان هديه پادشاه اشکاني به دربار پادشاه چين
آورد" و اين روابط تا سلسله منگ ( آخر دوره شاهرخ) ادامه داشت؛ به هر حال،هميشه شير نشانه قدرت
شاهنشاه بود.
نکته در خور توجه ديگر ،ساختار آوايي واژه شير در هر دو زبان است؛ منشأ کلمه شير در زبان چيني
از زبان ف ارسي ست .برخي عقيده دارند که در هر دو زبان تلفظ اين کلمه يکي ست .اين واژه در زبان
چيني به صورت "  "shīو در زبان فارسي به شکل " " shīrتلفظ ميشود .برخي ديگر معتقدند که کلمه
شير در زبان چيني از واژه  shē/shīايران شرقي گرفته شده است (جيان )99:0999،کلمه "شير" در"شوا
ون جه زي"( فرهنگ کلمات که در زمان خان غربي26-221ميالدي تأليف شده است ) موجود نيست .
گوا پو (در سلسله جن 236-921ميالدي) در کتاب " تفسير فرهنگ رأ يا ( قديمترين فرهنگ کلمات
زبان چيني) معتقد است که سواني ( )suan niهمان شير است .از اين رو در قديم مردم چين شير را
سواني ميناميدند .راهب مشهور سلسله تانگ ( 301-919ميالدي) حوي لين آورده است  " :سواني شير
است و از منطقهء غربي آمده است" (حوي لين" اي چه جنگ ين اي" جلد )90
به نظر مي رسد از زمان سلسله تانگ شير در آثارادبيات زبان چيني وارد شده باشد .نيو شانگ شي از
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شاعران سلسله تانگ ميانه در"سرود شير" چنين گفته:
بسته در زنجير آهن  /محبس او هست فوالد گران
نالد از بخت بد و  /با ياد دارد او وطن ("مجموعه آثار سلسله تانگ" جلد )391
قديم ترين اثري که در آن رقص شير در چين ثبت شده "،تاريخ خان غربي(26م213-ق.م) -نامه
منطقه غربي" است" :شاه هرات آهو ،شير و کرگدن دارد .همه اينها براي زينت است و مصنوعي
هستند و در نمايش و بازي به کار گرفته ميشوند .در زمان سلسله بي وي ( 313-639ميالدي) يان
سيان جي درکتاب" نامه معبدها در لو يان" چنين آورده است " :فيل شش دندان دار بودا را در هوا
بردند ....روزچهارم و ماه چهارم اين فيل به بيرون ميآيد و شيرها در پيش او ميروند"
از اين رو به نظر مي رسد که شير در مراسم ديني نيز حضور پيدا کرد .در "تاريخنامه سون (-999
 921ميالدي) در بخش کارنامه سون چوه" ،آمده است که در سال  996ميالدي ارتش نان نينگ "به
لين يي (در منطقه ويتنام) آمد و سون چوه سردار اين ارتش بود ........فان ماي گوا شاه لينيي مقاومت
کرد .آنها فيلها را با زره پوشاندند و کسي نمي توانست با آن مقابله کند .به سون چوه گفتند که شنيدهايم
شير ،شاه حيوانات است .پس آنها مجسمههايي از شير ساختند و مقابل فيلها گذاشتند .فيلها وحشت
زده فرار کردند و لينيي تصرف شد".پس از اين ماجرا ،رقص شير در اردوگاه نظامي به وجود آمد .رقص
شير در سلسله تانگ کامل شد .طبق آنچه در "تاريخ تانگ کهن ،در بخش موسيقي آمده:
لحن تاي پنگ در امپراطور وو سلسله حو جوي ( 669-610ميالدي) نوشته شده است و آن را رقص
شير پنج طرف ميناميدند .بازيگران مثل شير لباس مويي ميپوشيدند و مثل شير پايين و باال ميرفتند.
دو نفر با بند و نوار آنها را دنبال ميکردند و آن پنج شير در جاي خود ميماندند و صد و چهل نفر آواز
ميخواندند" .در "تاريخ تانگ نو -نامه موسيقي مراسم" نيز آمده:
شییيران به پنج دسییته تقسییيم مي شییدند و هر شییير يک جانگ (سییه متر)بلند بود و رنگ متفاوتي
داشیت .به دنبال هر شیير دوازده نفر ديده مي شید که سیرشان را با پارچه قرمز پوشانده بودند و لباس
رنگي بر تن داشیتند و نواري سرخ در دست ميکشيدند ،آنان را پسر شيربازي ميناميدند و با نغمه تاي
پين به رقص مي پرداختند"
باي جو اي شاعر مشهور تانگ در شعر "شن يوه فو -نمايشگر سي ليان" چنين سروده است:
بچه سي ليان  /بچه سي ليان
با نقابي غريب  /با نقاب شيران
با سر چوبياش  /و دم قژاگند
با دو چشم زرين  /و يک دندان سيمين
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با لباسي مويي  /و دو گوش بلند
مي پرد مثل باد  /يا چو توفان شن
ز هزاران فرسنگ
حلقه مهم ديگري که در پيوند رقص شير در چين و فرهنگ ايران ميتوان بدان اشاره کرد ،عامل
جغرافيايي يا همان منطقه غرب چين ،در اين زنجيره است .در هرات ،رقص شير روا ج داشته و از آن جا
به شرق آمده است .آثار تاريخي از وجود رقص شير در سي ليان (استان گاسوي کنوني) حکايت ميکند
که سبک رقص شير چين نيز از آن تقليد کرده است .در سلسله وي شمال امپراتور تاي وو (929-962
ميالدي) به سي ليان حمله کرد و صد هزارنفر را به اسارت درآورد .اسيران با سرچوبي حيوان براي
امپراتور رقصيدند و او خوشحال شد و آن را "شير برکت وي شمال" ناميد (يو .)6:2111 ،بعد از آن رقص
شير در چين به سبک شمال و سبک جنوب ترقي کرد .بازيگران سبک شمال از سر تا پا لباس مودار
ميپوشند و موقع رقصيدن شبيه شير واقعي هستند .اين شيرها معموأل به صورت جفتي در نمايش حاضر
مي شوند  .شيري که گره سرخ در سر دارد شيرنر است و شيري که گره سبز در سر دارد شير ماده است.
پسر شيرباز با گوي ابريشمي در دست با شيران دور ميزند .او با حرکات خود ،قدرتمندي و شجاعت را
نشان ميدهد .شيران نيز روي ميز و گوي بزرگ ميپرند و شجاعت خود را به رخ ميکشند .اين شکل
نمايشي به داستان بهرام و شير بسيار شبيه است.
از زمان جانگ چيان ( ) zhang qianکه اولين سفير چين به منطقه غربي چين است ،روابط شرق و
غرب روز به روز افزايش مييافت  .منطقه غربي که سر راه جاده ابريشم است از طرفين تأثير مي پذيرفت.
در زمان سلسله ووي شمالي ،امپراتور تاي وو،معاصر با بهرام بود؛ به نظر ميرسد داستان بهرام از طريق
راه ابريشم به شرق منتقل شده و به شکل رقص به چين رفته و سر انجام به يکي از آداب و رسوم چين
تبديل شده است.
عالوه بر اين ،چنانکه ميدانيم پس از انقراض سلسله ساسانيان پسر يزدگرد سوم براي کمکخواهي
به چين آمد و در چين اقامت کرد؛ مي توان اين واقعه را نيز عاملي براي انتقال اين داستان و تبديل آن
به رقص شير دانست ،اين عامل مي تواند نشاني از شجاعت شاهنشاه ساسانيان محسوب شود.
پس از انتقال شير به چين ،تصوير شير به عنوان عنصر مهم فرهنگي در عرصههاي مختلف هنري
چين مثأل نقاشي ،گچ بري و مجسمهسازي نفوذ کرد .با کوشش هنرمندان چيني ،شير در دل چينيان به
نماد شجاعت ،حفاظت ،خوشبختي و ضد اهريمن تبديل شد.
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نتیجه
چنان که اشاره شد ،پژوهش در عناصر فرهنگي به ويژه آثار ادبي ،پيوندهاي عميقي را ميان ايران
و چين نشان مي دهد .يکي از مراسم جذاب در فرهنگ چين ،نمايش رقص شير است؛ شواهد متني و
تاريخي گوياي اين است که نمايش مذکور ،شکل دگرگون شده داستان برداشتن تاج از ميان دو شير
توسط بهرام است ،لکن در تطور و دگرگوني ماجرا چند ديگرگشت روي داده است :الف) شاهزاده (بهرام)
روايت ايراني به پسر شيرباز در روايت چيني بدل شده است ،ب) تاج پادشاهي در روايت ايراني به گوي
ابريشمين در نمايش چيني تبديل گشته است .ج) برداشتن تاج در روايت ايراني ،اساسا نبردي قهرمانانه
براي تسلط بر رقيب و به دست آوردن پادشاهي است ،اما اين روايت ،ديگرگشتي در فرهنگ چيني دارد
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و به جشني عمومي بدل شده است ،در نتيجه يک داستان قهرماني به يک بازي جشن عمومي تبديل
شده است .عالوه بر اين شواهد تاريخي ،جغرافيايي و ادبي نيز ،چنانکه آمد بر اين موضوع صحّه ميگذارد.
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