
 

 
 

 داستان ضحاك ماردوش و فريدون ، با نگاه قدرت و حضور زن در آيين گذار بازخواني

 *فاطمه خانجاني

 **احمد كريمي

 چكيده 

اساطير و مردم شناسي ، نشاني هاي روزگاران بسيار دوري را آشكار مي كنند ، كه جهان پر بود از چكامه      

ا مي آفريدند و گيتي ، مردم ، آب را نگهبان بودند. آنها عشق هايي در ستايش ، ايزد بانوان و پرياني كه هستي ر

و زندگي و تازگي و آمد و شد فصل ها و نو شدن سال ها را در رگ گيتي مي پاييدند.پرياني كه سخت ستوده 

ايشان.در روزگار تازه تر ، روزگار مردساالري   مي شدند و جهان پر بود از آيين ها و اسطوره و كام جستن هاي

ايزدان نريمان ، پريان را از ايزدستان خدايي بيرون مي رانند و آيين ها و چكامه هايشان را بَد و پليد مي ، 

شمارند ، اما مردم كماكان در هجوم سنگين ، چكامه هايي كه در ستايش ايزدان نريمان و نكوهش پريان سروده 

اما در  به ناخودآگاه همگاني مردم رانده شدند. مي شد ، نتوانستند آن پريان باستاني را از ياد ببرند و پريان

ادبيات ، هنرها و آنچه كه از نا خود آگاهي بيرون مي تراود و خودآگاه ، كنترل چنداني بر آنان ندارد ، آن پريان 

باستاني بازگشت مي كنند ، تا جواني و تازگي و شادابي را ، به مردم و گيتي بخشند و گذار از روزگار ستروني 

اين نگاه ؛ بازگشت پريان در ادبيات ، را در شاهنامه در سيماي  ه روزگار سرشاري و فراواني شدني سازند.را ب

زنان باشكوهي مي بينيم ، كه گذار از پادشاهي بد ، به پادشاهي خوب را ، به انجام مي رسانند و قهرمان نخست 

 آيند و نريمان را به جلو مي رانند. داستان به شمار مي

ن ضحاك و فريدون را به گونه اي نگريستيم كه سه زن ، رويداد و نريمان را به جلو مي رانند ، ضحاك را داستا

آشوب ناك مي كنند ، قهرمان آينده را مي زايند ، مي پايند ، در دل او كين مي سپارند و آرمان دگرگوني جهان 

 را در نگاه او مي نشانند...

  ازدواج مقدس شهرناز ،گذار قدرت ، رنواز ،ا فرانك ، پيري ، كليدی : ه هایواژ
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 مقدمه

 ، و به بلوغ رساندن. كشيد؛ زادن، پروردن زن از آغاز پيدايش، بار مسئوليتي ويژه را بر دوش مي

كااويم، نقاش زن در قالاي نياروي زايناده و       اي زن را ماي  گاه كه واقعيت وجود و ميراث تااريخي، اساطوره   آن

شود. اگرچه روايت از اين نقش، در قرون  هاي دور دارد، كه تا امروز كشيده مي كننده، ريشه در دل هزاره حمايت

رده است اما زدودن آن از ذهن مردماان، نااممكن اسات. باراي درك     هاي گوناگون متفاوت نمود پيدا ك و انديشه

ساپريم، باه    هاا راه ماي   ي آغازين. وقتي از اماروز باه ساوي گذشاته     بهتر موضوع سفري بايد كرد تا ازل، و نقطه

ي پهناور جهان براي پائيدن مرزهاي زندگي باه   خوريم، كه زن در عرصه اي از ابتكار انديشه و عمل برمي گنجينه

و تاريخ، از قالاي    ار گرفته است. و انجام اين مهم را تا آنجا پيش برده است كه، هرگاه نياز باشد، ميان اسطورهك

ايزدبانويي ناميرا و جاويدان به شهربانويي ميرا اما همچنان تأثيرگذار و با اقتدار و قادرت انتخااب، تيييار چهاره     

 دهد.   مي

توشه و  در اساطير را آفريد. رد پاي انسان بي« وجه تقدس زن»د، كه در زن، نمود عيني قدرت زنانه بو« زايش»

رسيم، از روزگاران  اي مي هاي زنانه گيريم به پيكره ها كه پي مي ها و زمان تاريخ را تا دورترين و ديرترين مكان

نواني كه هر كدام كنند. ايزدبا و بانوخدايان را بر ما آشكار مي« الهه ا مادر»هاي قدمت پرستش  كهني، كه نشانه

 بودند.« زندگي»نمادي از بركت و نعمت، آرامش و عشق و در يك كالم 

 پيشينة تحقيق :

اسطوره  "جستاري به نام  "نشريه ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز "در  6531دكتر بهمن سركاراتي سال 

زن در ادبيات فارسي و انديشه ايراني جايگاه  "را به چاپ رساند كه اين جستار ، مسير پژوهش درباره   "پري

دكتر جالل  "به سردبيري  "مجله ايران شناسي "را دگرگون نمود. سپس تر بر پايه نگاه دكتر سركارتي ، در   "

يكي داستان است پر  "در پژوهشي به نام  "دكتر جالل خالقي مطلق"كه در آمريكا به چاپ مي رسد ،  "متيني

 كندو كار كردند. "رستم و سهراب "ا در داستان ر "تهمينه "جايگاه "آب چشم



 

 
 

اسطوره و آيين ازدواج مقدس در اساطير ميان "بر پايه همان نگاه سركاراتي و "خانم دكتر كتايون مزداپوز 

 به نگارش درآوردند. "هبوط الهه بركت  "و ... چند جستار به نام  53،در مجله زنان شماره "دوران 

 ( پرداختند.651-656( باز هم به اسطوره پري )صص 2ه زبان و ادب فارسي )جلد دكتر سركاراتي در دانشنام

باز هم با وام گيري از نگاه دكتر سركاراتي همراه با نگاهي مردم  "نو به نو"در كتاب  "دكتر مهران افشار "

 شناسانه ، اسطوره پري را به كندوكاو گذاردند.

را بر اين پايه  "داستان فريدون و ضحاك و جشن مهرگان"ها  امّا نگارنده با وام گيري از همه اين پژوهش

كاويد، كه با دست دادن نشانه ها و نمادهايي از خودِ داستان ها خوانشي را پيشنهاد كند ، كه در ايران تازه و نو 

مي باشد و آن اينكه در گذار قدرت از پادشاهي ضحاك به فريدون ، دختران جم و فرانك مادر فريدون دستي 

باالتر از نريمانان داستان چون فريدون و كاوه دارند. اين زنان هستند كه گذار قدرت و پادشاهي را شدني مي 

 سازند.

وجه تمايز كارنگارنده با پژوهش هاي پيشين در همين است و نگارنده همين نگاه را در داستان زال و رودابه در 

 سيماي سپندخت نيز پيشنهاد نموده است.

( هم از 6536كار ازرنده بانو خجسته كيا )نشر فاخته تهران   "ار زنان در شاهنامة پهلوانيسخنان سزارو"

 كارهاي با ارزش در همين زمينه مي باشد.

 بازخواني داستان ضحاك ماردوش با نگاه ، قدرت و حضور زن در آيين گذار

 كنند. و جمشيد، شهرياري مي هاي؛ كيومرث، هوشنگ، طهمورث ي يك شاهنامه، چهار پادشاه به نام در هزاره

شاود و از راه خاردورزي و آفارينش     ماي « غاول »شويم، كه انساان چگوناه    ي يك شاهنامه، ما آگاه مي در هزاره

رساد، كاه روزگاار     فرهنگ، از روزگار غارنشيني و جانورسرشتي )روزگار كيومرث(، باه روزگاار جمشايد ماي    

 باشد. ردم ميمرگي، جاودانگي و به آسمان رفتن و خدا شدن م بي

 كاويم؛ ي نخست شاهنامه را مي به كوتاهي هزاره



 

 
 

ها و غارهاا زنادگي    ي روزگاري است، كه مردمان درشكاف كوه كيومرث نخستين پادشاه شاهنامه است، نماينده

 كنند، فرهنگ و آيين پوشش و جامه ندارند و خوي وخيم و سرشت جانوري دارند. مي

     چنين گفت كايين تخت و كاله

 يومرث آورد و او بود شاهگ

     سر تخت و بختش برآمد ز كوه

 پلنگيته پوشيد، خود با گروه

كنناد و   ها به دشت آمده، آتش را كشف مي دو ديگر پادشاه شاهنامه، هوشنگ است. در اين روزگار، مردم از كوه

ياه )نيروها و نهاد ناآرام گيتاي(  سان بر زمين، آب، جانور، گ سازند و اين رسند، با آهن ابزار مي با آتش به آهن مي

آورناد و   هااي آب را پدياد ماي    كنند، كانال شوند به سخت ديگر، مردم با ابزارسازي، زمين را كشت مي چيره مي

 در پادشاهي هوشنگ، نماد پيروزي فرهنگ است بر نهاد ناآرام گيتي .....« جشن سده»كنند.  جانوران را رام مي

ي يكم، طهمورث است، كه در ايان روزگاار، ماردم نوشاتن، خاي وربياره را        هزارهسه ديگر پادشاه شاهنامه در 

 دارند. ي فرهنگ، گاهي تابناك بر مي يازند، و كماكان در پهنه دست مي

باشد، كه در روزگار او، فرهناگ و خاردورزي باه اوج خاود      ي يكم شاهنامه مي جمشيد، چهارمين پادشاه هزاره

 رسد. مي

هااي بلناد و    شناساد، كاا    زني و مهندسي را مي آورد، خشت بقات چهارگانه را پديد ميجمشيد، تقسيم كار و ط

ياباد و در   ياباد، پزشاكي و درماان دردهاا را ماي      هاي قيمتي و بوهااي خاوش را در ماي    سازد، سنگ گرمابه مي

 تندرستي و راه گزند را بر مردم آشكار مي كند ....

سازد و از هامون به  و به نگاه مهربان آسمان و خداوند، او يكي تخت ميي اين كردنيها، به فرّ كياني  به پاس همه

رود. آسمان، كه جايگااه خادايام، ياا خاداي بازرگ       فرازد. و از جايگاه مِهي و پادشاهي به آسمان مي گردون مي

 است.



 

 
 

وناد و  ر ورزي و خرداندوزي به آسامان ماي   به سخن ديگر، در روزگار جمشيد، مردم با كار و كوشش و فرهنگ

 يازند. شوند؛ يعني مردم با خرد و فرهنگ به جايگاه خدا يا خدايان دست مي آسماني مي

    همه كردنيها چو آمد به جاي

 ز جاي مهي، برتر آورد پاي

 باشد. در شاهنامه جشن نوروز، گوياي پيروزي فرهنگ بر بدويت و گوياي جاودانگي و بي مرگي مردم مي

 چنين سال سيصد همي رفت كار

 نديدند، مرگ اندر ان روزگار

 ز رنج و ز بد شان نبود اگهي

 ميان بسته ديوان به سان رهي

 به فرمان مردم نهاده دو گوش

 ز رامش جهان پر ز آواي نوش

شويم، كه مردم با فرهنگ ورزيدن و خرداندوزي سيصد سال چون خدايان  با اندكي درنگ در اين ابيات آگاه مي

از رنج و بدآگاهي ندارند و نوروز در شااهنامه گويااي باي مرگاي و جااودانگي       مرگ و جاودان مي شوند و بي

 مردم مي باشد، كه در پي خردورزي و افرينش فرهنگي به ان دست مي يابند.

شاود، او در   رسد، فره از جمشايد گسساته ماي    گويد، به پايان مي ي يكم شاهنامه، با دروغي كه جمشيد مي هزاره

 شود. كشد و خود پادشاه جهان مي يابد و مي شود، ضحاك او را مي رگردان ميسو و آن سوي جهان س اين

كند، او روزگاري دهشتناك، پر از سركوب، بگير و ببند و  در شاهنامه، ضحاك هزار سال بر جهان فرمانروايي مي

 آورد. زندان را، به وجود مي



 

 
 

و هنر و فرزانگي و هنرمندان سركوب و پنهاان  هنران، جهان را در اختيار دارند  روزگاري، كه جادو و تمبل و بي

 دهد:  شوند. شاهنامه در اين ابيات جاوانه، روزگار ضحاكي را به ما نشان مي مي

 چو ضحاك بر تخت شد شهريار

 بر او ساليان انجمن شد هزار

 نهان گشت كردار فرزانگان

 پراكنده شد كام ديوانگان

 هنر خوار شد جادويي ارجمند

 ارا گزندنهان راستي، اشك

 شده بر بدي دست ديوان دراز

 به نيگي نبودي سخن جز به راز

 ندانست خود جر بد اموختن

 جز از كشتن و غارت و سوختن

در « آژي داهااك »يك نگاه باور بر اين دارد، كه اين روزگار دهشتناك در شاهنامه، بازتااب زميناي خويشاكاري    

 باشد. اوستا مي

شوند، در اوستا نيز با  آيند و بر جهان فرمانروا مي ادشاهي، كه از پس هم ميداهاك و فريدون، سه پ جمشيد، آژي

شامار   هااي باي   شوند. اين هر سه مرد براي ايزدبانوي بزرگ ايرانيان، آناهيتا، قرباني همين آرايش وارد داستان مي

 خواهند. كنند و از اين ايزدبانو، پادشاهي و كاميابي مي مي

گاذارد.   داهاك را ناكام مي بخشد و آژي وه فرهنگ ايران، جمشيد و فريدون را كاميابي ميآناهيتا، ايزدبانوي با شك

 گونه آمده است؛ اين 61، 9، 1ي  اين داستان، در آبان يَشت، كرده



 

 
 

تارين شاهريار جهاان ساازد،      شاود، كاه او را بازرگ    كند و از آناهيتا، خواستار مي جمشيد براي آناهيتا قرباني مي

 بخشد ... ني، آناهيتا، اين كاميابي را به جمشيد ميايزدبانوي ايرا

جهاان را از ماردم تهاي    »كند، تا اين كاميابي را ايزدبانو بر او برساند، كاه   داهاك  براي ايزدبانو قرباني مي ... آژي

كاري اول، گسترش زندگي و باال بردن نيروي زاياش، در ماردم، جاانور و گيااه      كه خويش -و اين ايزدبانو« كند.

 بخشد ... پذيرد و به او كاميابي نمي آفرين را نمي داهاك مرگ ي آژي خواسته -است

داهااك،   شود؛ كه او را اين كاميابي ارزاني دارد، تاا بار آژي   ... فريدون، براي آناهيتا قرباني مي كند و خواستار مي

مسار او را بار باياد، زنااني كاه      و دو ه -ي راستي و نيكويي، پيروز گرداند رسان جهان و آن تباه كننده آن آسيي

داهااك، پياروز    دهاد و او را بار آژي   ي زايش و افزايش دود مانند. و آناهيتا اين كاميابي را به فريدون مي شايسته

 گرداند .... مي

ي اين باور كهن برپا شده كه در روزگاران گذشاته ايان ايزدباانوان بودناد، كاه باه پادشااهان و         اين نگاه، بر پايه

 سپردند. ن، پادشاهي و قدرت ميپهلوانا

بخشاد،   پايند، كاميابي مي در اينجا ايزدبانو آناهيتا، جمشيد و فريدون را، كه پادشاهي نيك هستند و زندگي را مي

خواهد؛ مرگ، خونريزي، نيستي و جنگ را بگساتراند و   بخشد، چرا كه او مي ولي به ضحاك اين كاميابي را نمي

 كرد ايزدبانو هستند.اين واژگان در تضاد با كار

داهاك و هم فريدون، براي گذار قدرت و رسيدن باه پادشااهي    بينيم كه هم جمشيد و هم آژي آري! بر اوستا مي

 كنند. گويي بدونه پذيرش آناهيتا، گذار و پادشاهي شدني نيست ..... دست نياز به سوي ايزدبانو آناهيتا دراز مي

ي دو( ماا باا نخساتين زناان      ي يك به هازاره  مشيد به ضحاك، )از هزارهدر شاهنامه به هنگام، گذار قدرت از ج

شاهنامه، شهرناز پوشيده روي وارنواز پاكدامن، كه لرزان چوبيد و بيمناك از اين گذار و شاهريار ناوين هساتند،    

ر شاوند. و د  شوند و به ايوان ضحاك اژدهافش ساپرده ماي   كنيم كه شبستان جمشيد بيرون آورده مي برخورد مي

 مانند. طي هزار سال دژ پادشاهي ضحاك، به آيين جادو در بند مي

 دو پاكيزه از خانه ي جمشيد



 

 
 

 برون آوريدند لرزان چو بيد

 ز پوشيده رويان يكي شهرناز

 دگر ماهروئي بنام ارنواز

 به ايوان ضحاك بردندشان

 بدان اژدهافش سپردندشان

 بپروردشان از ره بدخوئي

 يبياموختشان تُنبل و جادوئ

ماند، شبي شاه، در ايوان شاهي كنار ارنواز خفتاه اسات،    آنگاه، كه چهل سال از زمان و زندگي شاه اژدهافش مي

تاباد و باه چناگ انادرون      گُردي، كه فرّه شاهنشاهي از او مي»بيند؛  بيند. او مي كه رويايي پريشان و پرآشوب مي

بارد و در ميااكي ژرف،    و دوان، سوي البرز كوه مي ي گاوسر دارد، شاه اژدهاخوي را بسته و خسته، كشان گرزه

 «.شود سپارد و خود شاه گيتي مي واژگونه، به بند گران مي

 در ايوان شاهي شبي ديرياز

 بخواب اندرون بود با ارنواز

 چنان ديد كز شا  شاهنشهان

 سه جنگي پديد آمدي ناگهان

 دو مهتر يكي كهتر اندر ميان

 بباالي سرو و به فر كيان

 بستن و رفتن شاهوار كمر



 

 
 

 بچنگ اندرون گرزه ي گاوسار

 دمان پيش ضحاك رفتي بجنگ

 زدي بر سرش گرزه ي گاورنگ

 يكايك همان گرد كهتر بسال

 ز سر تا بپايش كشيدي دوال

 بدان زه دو دستش ببستي چو سنگ

 نهادي بگردن برش پالهنگ

 همي تاختي تا دماوندكوه

 كشان و دوان از پس اندر گروه

خيزد، در اين هنگام، كه كا  از فرياد ترس او به لرزه درآمده، تنها ارنواز و شاهرناز در   از خواب بر ميسراسيمه 

 شود. كنار اويند و نشاني از بزرگان و مهتران كا  ديده نمي

 يابيم كه؛ خوانيم، در مي هنگامي كه اين ابيات را مي

  شي بود.  -6

 ضحاك در خواب بود.     -2 
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 اين هر سه پديده، مادينه هستند و داراي قدرت و تأثير فراوان.

آورد و  توان گمان برد؛ ارنواز كه در كنار ضحاك خسبيده است، خود اين خواب را پديد ماي  از نگاه اسطوره، مي

خاواب، هاوش و مارگ تاو را      پس از بيداري ضحاك، نخستين تكان را در باورهاي او پديد مي آورد؛ كاه ايان  



 

 
 

گران و اخترشناسان را بخوان، تا پژوهش كنند، كاه   كنند، كه بزرگان و افسون گزارش مي كند و به او پيشنهاد مي

 ي تو را نام چيست؟  هوش ): مرگ( تو، به دست كيست؟ و كشنده

 نگه كن كه هوش تو بر دست كيست

 ز مردم نژاد ار ز ديو و پريست

 از آن زمانچو دانستيش چاره س

 بخيره مترس از بد بدگمان

تار،   هاي پيشاين  نمونه« سنگهَوك: ارنوك»دهد؛ يعني همان ارنواز  دانستيم كه نخستيم آگاهي را زن به ضحاك مي

 ارنوازو شهرناز در اوستا هستند.

ي باانوي هناد و   خادا »آيد و ناام   مي« واك يا واژه»پايان مي يابد، يعني از همان « واز»اي است كه به  ارنواز واژه

هااي بسايار دور،    پردازي، پيوند دارد و در آن زماناه  آوري و افسانه باشد، كه با زبان مي« ايراني بالغت و فصاحت

شادند   پردازي، با ساز و موسيقي، همراه بود، روزگاران بسيار دوري، كه ايزدبانوان پرستيده مي آوري و افسانه زبان

هااي   ي آنان بود و با جشن كردند و نوسازي و سرشاري گيتي، بر عهده باني ميو اين ايزدبانوان فرّ شاهي را نگه

سال و پير و سترون، از كار بر كناار، در بناد و    هايي نمايشي، كه در آن پادشاه كهن سال نو نزديكي داشتند، آيين

 شد.   قرباني مي

 دهد.   گيتي ميگيرد و او پيري و ستروني خود را به  زيرا با پيري، نيروي شاه كاستن مي

پوشااندند و شااه    شد، شاهِ كهن را، جامه و ماسك اژدها مي ها، كه به شكل جشن و كارناوال برپا مي در اين آيين

كردند و در جلوي اژدها باه نماايش و رقاص     نو را به گرز يا شمشيري كه خدا بانو به او سپرده بود، زيناوند مي

نشست و به ديدار ايزدبانو  خورد و شاه نو به تخت مي ژدها شكست ميداشتند، كه در فرجام اين كارناوال، ا وامي

 (6513رفت.)بيضايي  مي



 

 
 

ها كنار رفت و يا كمرنگ شاد   با گذشت روزگاران ديرين و جايگزين شدن خدايان نرينه، اين ايزدبانو، از داستان

اي بسايار   باا آنكاه شااهنامه چهاره    و داستان بيشتر برگرد و پيرامون پادشاه جوان و پيكار او با اژدها فشرده شد 

شود. كه بايد  الي ابيات ديده مي ي ارنواز و شهرناز در البه مردساالرانه دارد، اما نقش آن خدابانوي كهن در چهره

 شاه كهنسال ضحاك را، تاج و تخت بستانند و شاه جوان، فريدون را شاهي سپارند. 

گوست و ضحاك به روايتي، همان شاهريار خاونريز    زاد قصهتوان گفت: ارنواز همان شهر از نگاهي ديگر هم مي

 ( 6513هزار و يك شي است و هزار يك شي، روايتي ديگر از همين داستان ضحاك است.)بيضايي 

 گويد،  در ادامه شاهنامه مي

گويد، گزارش ايان   خواند و به اخترشماران مي ضحّاك به سفارش ارنواز و شهرناز، ستاره شُمَرها و مهتران را مي

 خواب چيست؟

نشيند و گاذار قادرت را    ستاند و خود بر تخت مي آيد و كاله و كمرشاهي، از تو مي شنود كه؛ كسي مي پاسخ مي

 هنوز از مادرزاده نشده است.است؛ كه « فريدون»دهد، نام شاهِ تازه  انجام مي

 كسي را بود زين سپس تخت تو

 بخاك اندر آرد سر بخت تو

 كجا نام او آفريدون بود

 زمين را سپهر همايون بود

 هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد

 نيامد گه پرسش و سردباد

 بمردي رسد بركشد سر بماه

 كمر جويد و تاج و تخت و كاله



 

 
 

 و از مَنَش، كين چيست؟كند  پرسد، چرا چنينم مي ضحاك مي

 شنود:  پاسخ مي

 برآيد به دست تو هوش پدرْش

 از آن درد گردد پر از كينه سَرْش

 يكي گاو برمايه خواهد بُدن

 جهانجوي را دايه خواهد بُدن

 تبه گردد آن هم به دست تو بر

دهد كه ما  شان ميگاوسر كمر، تاج، تخت، كاله، همه واژگان قدرت هستند و شاهنامه ن ٔ  بدين كين كشد گرزه 

 رو هستيم.  با گذار قدرت روبه

تار داساتان، ايان ارناواز و شاهرناز       رود، در زندگي پيشاين  آنچه كه نياز به يادآوري دارد، اين است كه گمان مي

افكنند و باز، خودشان، هستند، كاه خاواب را باراي او     هستند، كه خوابي چنين دهشتناك را، بر ضحاك فرو مي

 كنند.  ( ميگزارش ): تعبير

تر اين داستان، در روزگار مردسااالري، بخشاي از ايان خويشاكاري از دختاران جام ساتانده         اما در سيماي تازه

 شود.  شود و به مهمتران و اخترگماران سپرده مي مي

د و روناد و زناي باشاكوه، هنرمنا     اند از داستان كنار مي اكنون ارنواز و شهرناز، كه كارشان را به نيكي انجام داده

زاياد و باه تنهاايي، در برابار جهااني از       بخاش و نااجي آيناده را ماي     شود، كه رهايي خردمند قهرمان داستان مي

 پروراند.   دارد و مي هاي سركوب و گزند ضحاكي، فرزند را پاكيزه نگه مي ي دستگاه روزبانان و همه

در ادبياات   "ايزدباانو چيساتا  "ماان  است و گمان مي رود، كاه سايماي شااهنامه اي ه   « فرزانه»فرانك به معناي 

 اوستايي باشد.



 

 
 

گردد و تخت و كاله و كمار را از   زاده مي« آفريدون»گويد: ضحاك آنگاه كه آگاه شد، نوزادي به نام  مي  شاهنامه

دهد، به ياري روزبانان خود، اين و آن سوي جهاان   ستاند و گذار قدرت از شاه كهن به شاه نو را انجام مي او مي

 گردد، تا آن نوزاد، پدر و مادر او را يافته و به تيغ بسپارد.   را مي

 باشد و دهشتي بزرگ، همه جا را فرا گرفته است.  جهان پر از نام فريدون مي

توان اينگونه خوانش كرد؛ زني به نام فرانك به فرزنادي آبساتن    كنيم، اين بخش را با كمك شاهنامه مي گمان مي

گاذارد. هماان    ماي « فريادون »زايد و ناام او را   پر از نام فريدون است. فرزند را مياست، او آگاه شده، كه جهان 

 كسي كه، بايد بيايد و جهان را از گزند ضحاك پاك كند.

 خجسته فريدون ز مادربزاد

 جهان را يكي ديگر آمد نهاد

 بباليد و برسان سرو سهي

 همي تافت زو فر شاهنشهي

 جهانجوي با فر جمشيدبود

 ده خورشيد بودبكردار تابن

ماند و فرزند. مادري كه شاهنامه از او  كشند، اينك مادر مي يابند و او را مي روزبانان در پي فريدون، پدرش را مي

راناد و ماادر و    كند به سختي ديگر، داستان، پدر را از بستر خاود بيارون ماي    ياد مي« خردمند مام فريدون»با نام 

 كودكش را از گزند و آسيي روزبانان ضحاك بپايد. « مادر»گذارد تا تنها  فرزند را به جا مي

 خردمند مام فريدون چو ديد

 كه بر جفت او بر چنان بد رسيد

 فرانك بدش نام و فرخنده بود



 

 
 

 بمهر فريدون دل آكنده بود

 روان گشت و دل خسته از روزگار

 همي رفت گريان سوي مرغزار

برد كه، گاو بر مايه آنجا بود، شاهنامه سيماي فراناك را   ميفرانك، فرزند را پس از مرگ همسرش، به مرغزاري 

 دهد؛ اينگونه به ما مي

 به پيش نگهبان و آن مرغزار   

 خروشيد و باريد، خون بركنار

خواهد، كه فرزند او را پدروار اندر پذيرد و با شير آن گاو نيز، به نيكي بپرورد، سه  فرانك از نگهبان مرغزار مي 

 بالد.  وزاد خوش سيما، ميگذرد و ن سال مي

 دارد.   شود و روزبانان خود را به آنجا گسي مي ضحاك از مرغزار، گاو برمايه و فريدون آگاه مي

دهد كاه دوان باه آن    فريدون را نشانمان مي« خردمند مام»شاهنامه در اين فراز به كوتاهي، ولي به نيكي، زيركي 

شود، كه جاان   در دل او وزيدن گرفته و آگاه مي« اي از راه خرد انديشه« »اي ايزدي انديشه»آيد زيرا كه  مرغزار مي

 پسر در آسيي است. 

آمدستم تا فرزند را از اين مرغزار به هندوستان و به البرزكوه برم و به مارد ديناي كاه در آن كاوه دور از گاروه      »

 كند بسپارم. زندگي مي

 دوان مادر آمد سوي مرغزار

 چنين گفت با مرد زنهاردار

 كه انديشه اي در دلم ايزدي

 فرازآمدت از ره بخردي



 

 
 

 همي كرد بايد كز آن چاره نيست

 كه فرزند و شيرين روانم يكيست

 ببرّم پي از خاك جادوستان

 شوم با پسر سوي هندوستان

 شوم ناپديد از ميان گروه

سپارد و در همان جاا، اراده،   ني ميمر اين را برم تا به البرزكوه فرانك فرزند را از كوه البرز در هند، به آن مرد دي

 كند.   ي خود را براي فرزندش، به مرد ديني بازگو مي آرزو و برنامه

 گويد:   شاهنامه در اين باره مي

 فرانك بدو گفت كاي پاكدين

 منم سوگواري ز ايران زمين

 بدان كاين گرانمايه فرزند من

 همي بود خواهد سر انجمن

 تو را بود بايد نگهبان اوي

 وار لرزنده بر جان اويپدر

 اي دارد.   يابيم كه مادر براي فرزند خود، چه آرزو و برنامه در اينجا درمي

اند و دانستند كه  ي جهان را دريافته گويد: اخترشماران با كنكاش در گردش اختران، آينده گرچه شاهنامه به ما مي

توانيم اراده  كنيم، مي هي كه داستان را خوانش مياي، نگا چون و چرا شاه جهان خواهد شد، اما بر پايه فريدون بي



 

 
 

اختران و چر  بلند را كمرنگ، در برابر، اراده آرزو و برناماه ي ماادري توانمناد را برجساته ساازيم و بگاوييم:       

 فرانك اين مام خردمند، در البرز كوه به مرد ديني گفت: 

  ام، كه فرزندم، سرانجمن و شاه نو، جهان شود. من اراده كرده

كشند اما پيش از آمدن آنها،  كشند و گاو برمايه را مي رسند، آنجا را به آتش مي روزبانان ضحاك به آن مرغزار مي

 شود.   برد و به هندوستان و البرزكوه روانه مي مام خردمند، كودك را از آن مرغزار به در مي

كيستي خود را از فرانك پرسان مي سالگي از البرز كوه در هند به دشت مي آيد و چيستي و  61فريدون در 

 شود

  چو بگذشت بر آفريدون دو هشت 

 زالبرز كوه اندر آمد به دشت

     بر مادر آمد پژوهيد و گفت

 كه بگشاي بر من نهان از نهفت

     بگويي مرا تا كه بودم پدر

 كي ام من زِتخم كدامين گهر

     چه گويم كيم بر سر انجمن

 يكي دانشي داستانم بزن

نك گذشته ي فرزند را براي او داستان مي زند و آگاهش مي كند ، كه چه بر سر پدر آمده و داستان مرگ فرا

 پدر ، گاو بر مايه و آن مرغزار ، البرز كوه و مرد ديني را بازگو مي كند

     تو بشناس كز مرز ايران زمين

 يكي مرد بود نام او آبتين

     زتخم كيان بود و بيدار بود

 گرد و بي آزار بود خردمند و

     پدر بد ترا مَر مرا نيك شوي

 نبد روز روشن مرا جز بدوي



 

 
 

    چنان بد كه ضحاك جادو پرست

 زايران به جان تو يازيد دست

 فرانك پيوسته داستان مي گويد ، )فرانك با داستان گويي فريدون را بر مي انگيزد(

     از او من نهانت همي داشتم

 ذاشتمچه مايه به بد روز بگ

     پدرت آن گرانمايه مرد جوان

 فدا كرده پيش تو روشن روان

     سرانجام رفتم سوي بيشه اي

 كه كس را نه زان بيشه انديشه يي

     يكي باغ ديدم چو باغ بهار 

..... 

     زپستان ان گاو طاوس رنگ

 بر افروختي چون دالور پلنگ

     آن گاو و آن مرغزار سرانجام از

 د بر شهرياريكايك خبر ش

فرانك مانند شهرزاد قصه گو، آن گونه از گذشته و نياكان فرزند داستان مي سرايد كه فرزند ، را بر مي انگيزد و 

به جوش و فيان وا مي دارد. سر فرزند پرزكين مي شود و دلش پر از درد و خشمي سترگ ، چهره و پيكره او 

رزاد قصه گوي اين داستان  فرانك را ، در برانگيختن پسر، را در مي نوردد.گوش كنيد شاهنامه چگونه شكوه شه

 نشان مي دهد، كه در فرجام فرزند به سوي كا  ضحاك رهسپار مي شود

     فريدون چو بشنيد بگشاد گوش

 زگفتار مادر بر آمد به جوش

    دلش گشت پردرد و سر پر زكين

 به ابرو زخشم اندر آورد چين

     چنين داد پاسخ به مادر كه شير



 

 
 

 نگردد مگر با ازمايش دلير

     كنون كردني كرد جادو پرست

 مرا برد بايد به شمشير دست

 و با دلي پر زدرد دو سري پر زكين ، بانگ پرخشمي بر مي آورد كه با

     بپويم به فرمان يزدان پاك

 برآرم زايوان ضحاك خاك

را مي جويد و آنان را از شبستان بيرون  فريدون از اروندرود مي گذرد و كا  ضحاك را در مي نوردد.زنان

 آورد و گذار قدرت انجام مي پذيرد: مي

     نهاد از بر تخت ضحاك پاي

 كاله كيي جست و بگرفت جاي

     برون آوريد از شبستان اوي

 بتان سيه موي خورشيد روي

همراه داشته باشد ، كه  گويي براي آنكه پادشاهي او پذيرفته شود ، بايد خشنودي و شادي خواهران جم را نيز

اين خودباوري مادر ساالنه است ، كه پيشتر درباره ي آن سخن رانديم .در شاهنامه دختران جم پس از ديدن 

 فريدون سرشك شادي و پيروزي بر رخسارشان روان مي شود و داستان مي سرايند:

     آن دختران جهاندار جم پس 

 به نرگس گل سر  را داده نم

     يدون سخنگشادن بر آفر

 كه نو باش تا هست گيتي كهن

سپس تر هنرو زَهره )=دليري( فريدون را مي ستايند كه گرفتن تخت ضحاك را در انديشه و آرزوي خود 

 پرورده است و از روزگار بد خود مي گويند

 زكردار اين جاودي كم خرد    چه مايه جهان گشت بر ما به بد

    نديديم كس ، كه چنين زهره داشت

 بدين پايه از هنر بهره داشت



 

 
 

     كش انديشه ي گاه او آمدي

 و گرش ارزو جاه او آمدي

اكنون زمان ازدواج مقدس و همسري و عشق بازي با شاه جوان مي باشد، كه سيماي شاهنامه اي آن را در سه 

  فراز نشان مي دهيم، كه فريدون با دختران جمع نرد عشق مي بازد:

 وارد كا  ضحاك مي شود و دختران جم را در آغوش فريدون مي بيند( كندرو پيشكار ضحاك 6

    )فريدون( نشسته به آرام در پيشگاه

 چو سرو بلند از برش گرد ماه

     زيك دست سرو سهي شهرناز

 به دست دگر ماه روي از نواز

ان جم ، باشاه نو ( در نماي ديگر كندرو ، در هندوستان است و آنچه را كه در كا  ، خود از نزديكي دختر2

ديده ، براي ضحاك گزارش مي كند ؛ كه فريدون بر تخت تو نشسته ، نام ضحاك را از تاج و كمربند شاهي 

پاك مي كند و با دختران جم نرد عشق مي بازد : به سخن روشن تر گذار قدرت از شاه جوان همراه با عشق 

 نوازي با ارنواز و شهرناز است. گوش مي كنيم:

     تخت كيي بر نشستبيامد به 

 همه بندو نيرنگ تو كرد پست

     به مردي نشسته به آرام تو

 زتاج و كمر بسترد نام تو

    گرين نامور هست و مهمان تو

 چه كار ستش در شبستان تو

     كه با دختران جهاندار جم

 نشيند زند راي بر پيش و كم

     به يك دست گيرد ز  شهرناز

 رنوازبه ديگر ، عقيقين لي ا

    شي تيره گون خود بتر زين كند



 

 
 

 به زير سر از مشك بالين كند

آنكه   ( در نماي سوم ضحاك را خشم ناك مي بينيم ، كه دشنه اي در دست وارد كا  مي شود او به جاي5

فريدون را بكشد كه بر تخت او نشسته است ، به دختران جم مي تازد ، كه اين گذار را با خشنودي و نرد عشق 

ختن با فريدون گواهي كرده اند. ضحاك وارد كا  خود مي شود نه به تخت خود ، و نه به فريدون مي با

 انديشد ، او تنها به دختران مي انديشد و خواهان مرگ انهاست:

     نه از تخت ياد و نه جان ارجمند

 فرود آمد از بام كا  بلند

    به دست اندرش آبگون دشنه بود

 نه بودبه خون پريچهرگان تش

اينكه چرا ضحاك خواهران جم را به دشنه خود مي سپارد ، نه فريدون را ؟! مي توان اينگونه پاسخ داد ؛ كه 

ضحاك خواهران جم را در گذار قدرت و در پذيرفتن شاه تازه به پادشاهي و ازدواج مقدس گناهكار و كنش 

فريدون نمي بود ، شاه تازه در نزد مردم  مند مي شمارد . و اگر گواهي زنان و خشنودي و هسري شان با شاه

پذيرفته و مشروع بشمار نمي رفت. پس بايد زنان را كشت كه دست باال را در گذار قدرت داشته اند. خواهران 

جم پس از شادباش به فريدون و عشق نوازي با او ، از داستان بيرون مي روند و فرانك وارد داستان مي شود ، 

اي فريدون روانه دارد گمان مي رود اين گنج هاي ابزار پادشاهي جمشيد بود كه پس از تا گنج هاي كهن را بر

مرگ او ، فرانك نگهباني اش مي كرده است. سپردن ابزار شاهي از سوي زن به شاه نو ، يادآور آيين گذار در 

 روزگار مادر ساالر مي باشد. شاهنامه در اين باره مي گويد:

    پس آگاهي آمد زفر  پسر

 به مادر كه فرزند شد تاجور

    گشادن در گنج را گاه ديد

 درم خوار شد چون پسر شاه ديد

    همان جامه و گوهر شاهوار

 همان اسي تازي به زرين عذار

   همان جوشن و خود و ژوبين و تيغ



 

 
 

 كاله و كمر كه هم نبودش دريغ

    همه خواسته بر شتر بار كرد

 دل پاك سوي جهاندار كرد

    زديك فرزند چيزفرستاد ن

 زباني پر ازآفرين داشت نيز

 : درست زماني كه اين ابزار شاهي به فريدون مي رسد ، مهتران جهان به فريدون شادباش و جاويد باد مي گويند

    چو آن خواسته ديد شاه زمين

 بپذيرفت و بر مام كردآفرين

    بزرگان لشگر چو بشتافتند

 برشهريار جهان تاختند

    گوهر برآميختندهمه زر و 

 به تاج سپهبد فرو ريختند

    همان مهتران از همه كشورش

 بدان خرمي صف زده و بر درش

    زيزدان همي خواستند آفرين

 بر آن تخت و تاج و كاله و نگين

    همه دست برداشتند بر آسمان

 همه خواندندش به نيكي گمان

    كه جاويد باد اين چنين شهريار

 ن روزگاربرومند بادا چني

با دقت كه نگاه مي كنيم، در مي يابيم، فرانك نشان از همان ايزد بانواني دارد، كه فرّ شاهي را نگهبان بودند، 

باگذشت روزگار و دگرگوني فرهنگ مادر ساالر به پدر ساالر و سركوب آن خداي بانوي روزگار ديرين و 

هرمان، جهان را در دست مي گيرد، ناجي آينده را به جايگزيني خدايي نرينه به جاي او، به سيماي زميني زني ق



 

 
 

دنيا مي آورد، در برابر جهاني از روزبانان اژدهافش مي پابد، چاره مي انديشد ، به شايستگانش مي سپارد، 

 آگاهي مي بخشد، بر مي انگيزد و بر تخت مي نشاند و در پايان به او كاله و كمر و جامه شاهوار مي سپارد.

 

 

 

 

 

 يری  نتيجه گ

از قدرت زايش كاه مقاام خادايي باه زن داد، بگاذريم، حمايات گاري زن، از موجاودي كاه خاود، باه ناوعي             

گردد. بزرگ مادر هستي كه در كائنات زنادگي را باا تماام جاوانبش در      شود پديدار مي اش محسوب مي آفريننده

 اي و آسماني.  هاي اسطوره نكنف مراقبت خود قرار داده است. چه بر روي زمين، چه زير زمين و چه در جها

غير از پيوند اساطيري، با اصل مادينه، ارزش حضور زن را به عنوان كهن الگوي بازرگ ماادر اولياه هساتي، در     

ي  توان ناديده گرفت. عالوه بر آنچه كه تاكنون برشمرديم نقش و تأثير قدرت زنانه را، در صحنه روانشناسي نمي

توان نادياده گرفات. چاه     امعه بشري و دستاوردهايش، از آغاز تاكنون نميگيري ج حيات فعال اجتماعي و شكل

ها و رفتارهاي اجتماعي كه توسي زنان مطرح شد و از طريق مادر به كودك، اعم از دختر يا پسار،   بسيار انديشه

   هاي شگرف و تحوالت بزرگ انساني را در روزگاران آينده به وجود آورد. منتقل گرديد و زمينه پيشرفت

تر ايان   هاي كهن رسد كه در اليه كنيم تا با اين نگاه، روايتي از شرق كهنسال، بررسي شود. به نظر مي كوشش مي

هااي خاا     داستان از قدرت و حضور زن در آيين گذار سخن رفته و بر آن تكيه شده است و شاهنامه با شيوه

 كند.   خويش، يعني نقل ساده و مبهم و كوتاه، از آن ياد مي



 

 
 

ي خويشكاري سه زن، ارنواز، شهرناز، فرانك،  متن روايتي است از گذار قدرت از ضحاك به فريدون بر پايه اين

 دهند.  رانند و گذار را انجام مي كه در اين خوانش قهرمانان داستانند و داستان را به پيش مي

 باشد.   دهنده قدرت اين سه زن مي در شاهنامه نشان« جشن مهرگان»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 منابع

 ، شاهنامه، جلد اول به كوشش جالل خالقي مطلق 6511فردوسي، ابوالقاسم، 

 مركز دايرة المعارف بزرگ اسالمي )مركز پژوهشهاي ايراني اسالمي(

، شناخت هويت زن ايراني در گستره ي پيش تاريخ و تاريخ ،انتشارات 6533الهيجي، شهال، كار، مهرانگيز، 

 روشن گران و مطالعات زنان

 ، گزارش و پژوهش دوست خواه جليل 6533اوستا، 

 تهران: انتشارات مرواريد

 مزداپور، كتايون، زن و مفهوم قدرت در شاهنامه، كتاب زن 

 تهران: انتشارات سازمان ميراث فرهنگي

 هزار و يك شي و ضحاك6513بيضائي ، بهرام، 

 6513، 39-11، هنر، شماره  كتاب ماه

  زه به تازه نو به نو ، انتشارات چشمه، تا6513افشاري ، مهران ، 

 ، اسطوره ي پري ، نشريه ي ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز 6531سركارتي، بهمن ، 

 (621-656) صص  2سركارتي ، بهمن ، اسطوره ي پري ، دانشنامه زبان و ادبيات فارسي جلد 

انشناسي در امريكا به سرپرستي دكتر جالل خالقي مطلق ، جالل ، يكي داستان است پر آب چشم ، مجله ي اير

 متيني

 و ... 53مزداپور ، كتايون ، هبوط اله بركت ، مجله ي زنان شماره 

 ، سخنان سزاوار زنان در شاهنامه پهلواني ، نشر فاخته 6536خجسته ، كيا ، 



 

 
 

   

 


