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چکیده
با کاوش در کهن الگوی شخصیت های اسطوره ای درمی ایابیک کیم سهاسیم هگوییم ااین شخصییتهیای ری ا اینیای را بیا
خواشکاریهای مشت ک در روااات بم تصوا م کشد ،بم طوری کم در اان پژوهش با بیان کهن الگیوی اسیاطی ی ای اک و
مطالعم مقاانم ای خواشکاری او در شاهنامم و گ شاسی یامیم سیع شیده اسیت بیم روش تطییقی  -توصییی و بیا هید
بکارگی ی میای یظ ی خواشکاریها و شکل ساختاری داستان از ط اق الگوهای معتی و ایارتن اصیوف ر اگیی در یظیا هیای
معنادار بم وظییم واژه ا اک کم س ک دة داوان است و ساختار بدی و یهاد اه اهن و می ا م باشد و با م گ او آری انش بیم
پاک و پی استگ یخنتین خود باز م گ دد ،در ههار بخش بپ دازد« :مقدمم ،درآمدها :درآمدی ب یظ ام ساختاری ،درآمدی ب
شاهنامم ر دوس و گ شاس یامم ،ب ث و ب رس  :در کهن الگوی ا اک و خواشکاری او در شیاهنامم و گ شاسی یامیم و
یتیجم گی ی» .الز است بداییک کم در ه دو رواات به ه گی ی از یظ ام ساختاری یشان از خواشکاری خاص ا اک بم عنوان
اک اد قه مان دارد کم شخصیت اسطوره ای او را بم تصوا م کشد و اان ام ب ای رهیک بهتی اسیاطی و کیارب د دقییق تی
صنااع ادب ب گ رتم از اساطی در متون و رنون ادب و سهاس بنیار موث م باشد.
.
واژگان کلیدی :اساطی  ،خواشکاری ،ا اک ،شاهنامم،گ شاس

یامم

 .1مقدمه
م داییک کم به ه گی ی از یظ ام های ادب غی بوم در خوایش و درک آثار ر هنگ بوم بم عنوان راهکار جداید و
یوآورایم و ههچنین ااجاد تعامل بین ر هنگ و در یتیجم درک متقابل در پژوهشهای ادبی می باشید .مییان ادبییات
تطییق و یظ ام و یقدهای ادب هم ساختاری هم رواات شناس رابطم تنگاتنگ وجود دارد .بناب اان ادبییات تطییقی
کم الیتم اان پژوهش ییز ب پاام آن استوار شده است یاگزاز از تعامل با یظ ام و یقد ادبی اسیت .بیا وجیود ااین ،در
ادبیات تطییق یوع یگ ای بم کاربنت یظ امها و رواک دهای غی بوم در خوایش آثار ادبی ر هنیگهیای بیوم
وجود دارد ،ه هند اان یگ ای موجم بم یظ م رسد ول ییااد بم م و ک دن ادبیات تطییقی از تعامیل سیازیده و
آگاهایم بین ر هنگ با یظ ام ادب بیایجامد.
بناب اان ب ای بیان خواشکاری ا اک در دو رواات هم شاهنامم ر دوس و هم گ شاس یامم ییاز است با یظی بیم
ساختاری پ اپ کم ب ای روااتهای اساطی ی ییز قابل کارب د م باشد با رواک د ت لییل قصیمهیا بیم دو بنی بیودن
اساطی اا ای اشاره یهود و اانکم ههان طور کم اایزدان و قه ماییان دارای خواشیکاری و وظیییم اایزدی می باشیند
اه اهن و اد قه مایان ییز در روااات سهاس وظییم و خواشکاری واژه ای ب ای یابود یهودن مخلوقات اهوراا و
قه مایان دارید کم ا اک یهویم اک از اان اد قه مایان م باشد.
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آرااایان از زمان های قداک مظه و یشایة امور ییک ،روشناا  ،باران و ب کت را اهورا و ههین طور ر میای وای تهیا
خوب ها م داینتند و امور زشت و پلید را بم اه اهن ینیت م دادید .اک از مههتی ان یی وهیای اه اهنی «اهی
 »Ahiاست کم در رارس مار اا اژدها یا دارد و در کوه زیدگ م کند و یی وهای زا دسیت اهی اهن يداوهیاا را
بم ااری خود م طلید کم یهاد آن در اوستا بم صورت منازعة ر ادون ي ث هاتم اویم Traetaonaا با میار سیم سی
ي Ajidahadaا آمده است .ر دوس ییز اان یا را با عنوان ا اک و اژدها کم دو مار ي بم جای میار سیم سی ا بی
کتیش روایده بود و ر ادون با او جنگید و وی را مغلوب ک ده ،مع ر یهوده است .يع ب گلپااگای  3 - 8 :6731 ،ا
بیان منألم و پیشینم
با یگاه اجهال بم مواوع اان پژوهش با عنوان تجلّ خواشکاری 6ا اک در شاهنامم ر دوس و گ شاسی یامیم،
اان سواف ها مط ح است کم مدف ساختاری اان پژوهش تطییق ب اساس کدا یظ ام بنا شیده اسیتک کهین الگیو ی
ا اک درآثار پهلوی و اسالم هینتک خواشکاری ا اک در منظوممهای مذکور کدا استک با روش تطییقی -
توصیی و با هد بمکارگی ی مدفهای پیشنهادی ساختارگ ااان ب رواات ا اک در منظوممهای سهاس مورد یظ
و با مطالعم و ب رس در متون کهن و پهلوی و داگ آثار تاراخ سع شده است بم ژررای اسطورههیا یقیی زده تیا
شااد با ب رس ساختاری و راشمای اساطی بتوان ،یم تنها با کهن الگوی شخصیتهای اسیاطی ی آشینا شید بلکیم بیا
مقاانم خواشکاری شخصیتها در اان منظوممها ،رسالت خطی آیان ییز در روااتهای داستای آشکار گ دد ،و ااین
کم ادبیات هگویم با آراامهای ادب ياسطوره ،تلهیح ،رمز ،سهیل،آرک تااپ ،تشییم و استعاره و...ا تواینیتم اسیت در
طوف زمان ،تاراخ کهن رواا را ثیت یهوده و با بخشیدن ریگ تقدس و اا اه اهن بم خواشیکاری آییان ،خلقیت و
آر انش اساطی ی را بم شکل جذاب و مایدی و جادوا تا ام وز سیظ یهااد کم اان منظوممهیا شیاهکاری در ااین
ع صم م باشند و پژوهشهای ژر و ساختهند در آن م تواید منیع مطالعم ب ای پژوهشگ ان در رشتمهیای م بیو
بم آن باشد.
ب ای آگاه و اساطم بیشت بم پیشینة پژوهش ،عالوه ب کتابهیای بنییار و پاایان یامیمهیای دایشیجوا بیا
م ورات خواشکاری شخصیتهای اسطوره ای و پهلوای  ،مقالمهاا ییز مورد مطالعم ق ار گ رتم اسیت ،کیم شیامل:
مقالم ای با عنوان «هه ه و شخصیت زیان جنگاور در سهاسم های اا ای » از شهین س اج کم بم جااگاه و یقش زییان
جنگاور ،بم واژه بایوگشن در سهاسم هیای مل اشاره م کند [ .س اج6783 ،صص156ی .] 776سعید سنا پیور
و عظیک جیاره یاص و ییز ،در مقالم ای با یا «بایوگشنی در سهاسیم هیای ملی » ،شخصییت و خواشیکاری هیای
بایوگشن را در رواات هیای سهاس ب رس ک ده اید [سنا پور و عظییک جییاره یاصی و،6781 ،صیص57یی]37
جالف الدان هاپات گ گیج در مقالم «ت لیل شخصیت کندرو ،پیشکار ای اک ،بی مینیای شیاهنامم ر دوسی » بییان
م یهااد کم ر دوس تنها کن است کم در متون اا ای واژگ های کهن هندواا ای کندرو را در هییأت اینیای او
مط ح ک ده است[ ،هاپات گ گیج ،6711 ،صص  ]667- 607و مقاالت بنیاری کیم ککی آیهیا موجی اطالیم کیال
م گ دد.
با ب رس آثار مذکور درم اابیک کم اکث پژوهشهای مطالعم شده در اان زمینم بم صورت مجیزا ،خواشیکاری
قه مایان اک شاهنامم اا منظومم را ب رس یهوده و اا بم طور جداگایم اک قه مان اا رقط اید قه ماییان آن را میورد
پژوهش ق ار داده است و با یگاه م دود بم اک قو و اا سهاسم آن را بم پااان رسایده اسیت ،در صیورت کیم در
اان پژوهش ارزون ب بیان کهن الگوی اک شخصیت اسطوره ای يا اکا یگاه ههزمان و تطییق بین خواشیکاری
اه اهن در دو منظوةه شاهنامم ر دوس و گ شاس یامم ،پ داختم است کم با مجهوعم ای از اطالعیات سیاختهند و
 - 1این واژه معادل  functionوضع شده است ،در فرهنگ آکسفورد به معنی :ایفای کار کردن،طرزکار،کارایى
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اینجا اارتم و مدف های ساختارگ ااایم در خصوص اان شخصیت سهاس بم توصیف قوایین کل ساکک ب روااتها
رسیده است کم الیتم با مطالعات ایجا شده هنین پژوهش تاکنون صورت یگ رتم است.
درآمد
 -6-1درآمدی ب کهن الگو و یظ ام ساختاری
کهن الگو ،اک از میاسث عهده در یقد ادب است کیم توسیط کیارف گوسیتاو اویگ مط ح شده است« .اویگ ،اایده
س یهون را از «قداس آگوستن» وا گ رتیم اسیت ،آیجا کم از ایداشم های اصل سخن م گواد؛ ایدایشم هیاا کیم
بیم خیودی خیود پداید ییامده ،بلکم در رهک االه منتت است .اان ایداشمهای اصل را م تیوان بیم زبییان سییاده
«آرک تااپ» یامید» .يموریو3: 6731 ،ا «آرک تااپ ،یهویة یخنت اا الگیوا اسیت کیم از روی آن رویوانی می
شود؛ اادههای مجی ّد اسیت کیم یهاانیدة ییوع تی ان و اساسی تی ان خصوصیات مشت ک داسیتانهیا و اسیاطی و
رهیارتهای هن ی است .کهن الگوی ییاکان گی ا و جهییای  ،م ییصوف یاخودآگییاه جهعیی و میییی ا ییاکیییان
ماسییت ».يکییادن71: 6781 ،ااوییییگ معتقییید اسیییت« :کهییین الگوهیییا ،میییاهیت جهیییان شیییهوف دارد و
موجوداتیشان از شکل گی ی مغز و کهن اینان در طوف تاراخ یاش شیده اسیت» .يبیلینک 10: 6788 ،ا
کهن الگو ،صور یوع  ،یهویم ازل و تصوا مثال  ،ت جهمهای مختلف از واژه «آرک تااپ»يArchetypeا است کم
از میاهیک کلیدی در روان شناس اویگ بم شهار م آاد.يستاری611 :6717،ا
جوز کهیل اسطوره شناس ام اکاا  ،معتقد است :کم توال اعهاف قه مای از الگوی معین تیعیت م کند کیم می -
توان آن را از داستانهای س اس جهان و دوره های گویاگون تاراخ استخ اج کی د .ستی شیااد بتیوان گییت ایک
قه مان اسطوره ای کهن الگوا دارد کم زیدگ او در س زمین های گویاگون ،توسیط گی وه کثیی ی از می د ینیخم
ب داری شده است .يکهیل 105 - 101 :6733 ،ا
در بیان خواشکاری ییز الز بم کک است کم والداهی ااکف لواچ پ اپ یخنتین کتاب خود را با یا راخت شناسی
قصمهای عامیایم بم هاپ رسایید و بعدها اادآور شد کم یا اان کتاب راخت شناس قصمهیای پ ایان بیوده اسیت.ي
پ اپ10-16 :6711 ،ا
ایداشم اساس در کتاب راخت شناس قصمهای عامیایم آن است کم کث ت بیش از ایدازه جزئیات قصیمهیای پ ایان
روس قابل تقلیل بم اک ط ح واسد است و عناص اان ط ح تعدادشان س و اک کارک د م باشید و ههیشیم اکی
هنتند و با اک یظک خاص از پ اکداگ م آاند و تنها هیت شخصییت مختلیف در ااین قصیمهیا ظهیور و بی وز
دارید.ي ههان15 :ا بناب اان با ت لیل قصمهای اساطی ی سهاسمهای اا ای م تیوان درااریت کیم عوامیل بنییاری در
تغیی و جابجاا توال و یوع عهلک د خواشکاریهای روااتهای داستای موث است کم مهکن اسیت رقیط خیاص
اان اساطی بوده و قابل تطییق با الکوهای ساختاری داگ اقوا ییاشد.
الیتم خود پ اپ ییز در سافهای بعد اعت ا م یهااد کم «دراارتک کم کتاب ،راقد مههت ان عنصی اعنی می د اسیت،
بل منئلم توده ها و منلک و م ا آیها و میارزاتشان هنایکم باانتم است در کتاب مط ح یشده است» .يپ اپ:6711 ،
11ا
بهار ییز در اان زمینم معتقد است :اساطی دارای خواشیکاری ری دی و اجتهیاع هنیتند و ااین خواشیکاری دارای
کنش های متعدد و متیاوت مادی و معنوی است کم معهوال -6 :وجود جهان و اینان را توجیم م کند ،در واقیع بععید
رلنی بم هنت شناس ابتداا م بخشد؛ -1سازمانها و سکومتهیای اجتهیاع را توجییم و تثیییت می کنید؛ -7
آاینها را کم اگایگ ر د را با اجتهاع و ر د و اجتهاع را با طییعت را بیان م کند توجیم م یهااید؛  -7آداب و ررتیار
اجتهاع و درون طیقم ای را تییین و توجیم م کند؛  -5آثار متعدد روای و روان درمای دارد .يبهار731 :6783،ا
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ر مالینت روس ،والداهی پ اپ کلیم قصمهای قوم را بم «هیت سوزه عهل» و «س و اک جزء» ایا کیارک د ثابیت
تقنیک ک ده است .بم اان ت تی خواشکاریهای شخصیتهای قصم ،سازههای بنیادی قصم هنتند و ما بااید قییل از
ه هیز ههة آیها را جدا سازی کنیک و ب ای اان کار یخنت بااد آیها را تع اف کنیک .تع ایف بااید از دو یقطیم یظی
ایجا گی د ،یخنت آ یکم ،تع اف در هیچ موردی ییااد متک بیم شخصییت باشید کیم آن خواشیکاری را بیم ایجیا
م رساید .تع اف اک خواشکاری بیشت اوقات بم صورت اسه اسیت کیم عهلی را بییان می کنید ي ماینید :یهی ،
پ سش ،مقابلم و غی ها .دو اک عهل را جدا از مکان آن در سی داستان یه توان تع ایف یهیود .معنیاا را کیم هی
خواشکاری در سی عهلیات داستان دارد بااد مورد یظ داشت.ي پ اپ86-81 :6711 ،ا
-1-1درآمدی ب منظوممهای شاهنامم و گ شاس یامم
استاد ابوالقاسک منصور بن سنن بن ش رشاه مشهور بم ر دوس  ،شاع بزرگ ق ن ههار و پنجک هج ی م باشد کیم
سدود ساف  711در ق ام باژ از ق اء طاب ان طوس میان خایواده ای از دهقایان متولید شید در دورة جیوای ر دوسی ،
دقیق  ،شاع شاهنامة ابومنصوری کشتم م شود و بعد از س ااش هزار بیت کار بیزرگ ولی ییا تهیا او را ر دوسی
دییاف م یهااد و در مدت سدود س و اک اا سی و دو سیاف ي  701-706ا آن را بیم یظیک کشییده اسیت .يصییا،
 636 :6787ا
داستان مل اا ان تهثیل بزرگ م باشد کم از اهی یاخودآگاه جهع اا اییان کم در هزارهها و سدهها آر ایده شیده
است و پاسخگوی ي آماف و آال ا اهی آگاه و یاآگاه ر دی و جهع بوده و ر دوس منادی عزت و اصیل و ینی
ملت اا ان است .يم تضوی 17 :6785،ا
ر دوس تاراخ اساطی ی اا ان را ب اساس داستانهای رااج کم در اختیار داشتم بم رشتة یظک کشیده است و عالوه بی
تاراخ و داستانهای مل  ،ب اساس سلنلمها و هه ههاا است کم یهااندة ادوار و اعصیار اسیاطی ی و تیاراخ ایید.
بخصوص بخش اساطی ی و پهلوای آن کم الیتم ب اساس اعتقادات باستای ط اس شده و آمیختگ مییان اسیاطی و
سهاسم ااجاد یهوده است .ک انتن سن تاراخ سهاس اا ان را بم دو بخش تقنیک م کند :یخنیت ،دورة پیشیداداان
است کم اساطی شکل تاراخ بم خود گ رتم اید و بخش دو  ،داستان کیاییان م باشد کم شی ح تیاراخ اای ان شی ق
است کم با تصوا ی ارنایم ای پ داختم شده است .يس کارات  35 :6785،ا
عناص و شخصیتهای شاهنامم را ییز م توان بم سم دستم تقنیک یهود کم م تواید در ب رسی شیاهنامم می ث واقیع
گ دد :اا ای  ،ایی ای  ،ییهم اا ای و ایی ای  .خود شاهنامم ییز بم طیور کلی بیم ههیار قنیهت :اسیاطی ی ،اسیاطی ی
سهاس  ،پهلوای و قنهت تاراخ تقنیک م شود .يم تضوی 53 - 86 :6785 ،ا
دومین اث سهاس يبعد از شاهنامما"ک شاس یامم" اسدی طوس  ،شاع بزرگ اا ان در قی ن پینجک هجی ی اسیت.
"ک شاس یامم" کتاب منظوم است کم اسدی آن را در ساف 751س وده است .هنایکم از ییامش پیداسیت راجیع بیم
پهلوان بزرگ سینتان ،گ شاسپ ،جد اعل رستک است .اسدی ب ای ش ح داستان گ شاسپ از ش ح سلنلم ینی او
و از ر ار جهشید پس آشیتن ساف وی بم سینتان و پناه ب دن بم خایم کوریگ شاه و عشق با دختی او و تیزواج وی
آغاز ک ده بم زادن تور از پشت جهشید رسیده و از آن پس اخال تور اعن شیدسپ شاه و طورگ و شک و اث را
یا ب ده است کم ههم شاهان زابلنتان بوده اید .از اث پن ی آمد بیم ییا گ شاسیپ و از اانجیا داسیتان گ شاسیپ
پهلوان آغاز شده و س گذشت او بم تیصیل آمده و سی های وی بم توران و ار اقیم و هند و جنیگهیا و هنی یهیاا
هااش در آن یواس و میاواات گ شاسپ با ب ههن و خوارق عادات کم در جزاا اقییایوس هنید دایده و کارهیای
بزرگ و دور از عادات کم ب دست او گذشتم ،وصف شده است .ظاه ا مأخیذ گ شاسیپ یامیم بیم اقی ار اسیدی از
"ک شاسپ یامم منثور ابوالهواد بلخ " بوده است .يصیا 187-185 :6787 ،ا و در اان داستانها ا اک یییز وظیییم
واژه خود را اایا م یهااد.
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ب ث و ب رس
-6-7کهن الگوی ا اک در اساطی
الف -در روااات مزداا و اوستاا :
مار در اوستا«اژی» آورده شده ،اعن روی شکک رویده ،تندرو و هنت و هابک .اژی در اوسیتا هنیدان بیار بیا واژة
«هاک» آمده است کم ،در رارس «اژدها» گوایک و یا ستهکاری است يا اکا .واژه مار بم معن می اینیده و کشینده
است .اان جایور جزو خ رنت ان بوده و کشتن آن واج بوده است .يدادور88 :6785 ،ا
در اوستا آزی دهاگ و در پهلوی ازدهاگ و در رارس اژدها و ا اک آمده است و ا اک تازی شدة ههان دهیاگ
 dahagدر پارس و پهلوی است .اان موجود اژدهاا است سم کلم و سم پوزه و شش هشک کم م خواهد جهان را
از م دمان ته کند و ایگْ َمَینیو ياه اهنا بم پتیارگ خود ،او را بدان خواشکاری اه اهن و داوآسیا آر ایده اسیت.
اازد آکر دشهن و هَهِنتار اوست و ب س دست اارتن بم ر ّ اازدی با او م ستیزد و اپا یپات ياازد آبا بی او هیی ه
م شود و س ایجا ر ادون بم یی دی با اژدهاک ب م خیزد و او را ر و م کوبد و بیم بنید می کشید ... « .ر ایدون از
خایدان توایا  ...آن کم «اژی دهاک» را ر و کورت ،آژی دهاک سم پوزة سم کلة شش هشک را آن دارییدة هیزار گوییم
هاالک را  » ....ي اننم ،هات  ،1بند  3و 8ا
در اوستای کنوی هیچ گویم سخن از اان اژدهاک کم آر ادة اینای و شیاه باشید ،در مییان یینیت ،اگی هیم او یییز
ههایند شاهان و پهلوایان پیشکش یزد اازدان م ب د و از ااشان خواستار پی وزی م شود « .اژی دهاک سم پیوزه  ...از
وی خواستار شد :ای ایدر وای زب دست ! م ا اان کامیاب ارزای دار کم ههة هیت کشور را از م دمیان تهی کینک» .
ياشت  ،65بند 10ا
در زامیاد اشت ي بند  71ا ییز اژدهاک ص استاً پیک اه اهن یامیده شده است « :سپند مینو و ایگی ه مینیو ،بیم هنیگ
آوردن اان ر ّ یاگ رتن را کوشیدید و ه اک از آن دو هاالکت ان پیکهای خواش را در پ آن ر سیتاد .سیپندمینو،
پیک های خواش بههن و اردایهشت و آکر مزدا اَهوره را گنیل داشت و ایگ مینو پیکهای خود «اَکَ مَین» و خشیک
خویین دررش و اژی دهاک و «سْپیتْیوَر» را ،آن کم تن جک را بم ارّه دو ییک ک د ،روایم داشت » .در اوسیتا آمیده کیم« :
گیتن دادار ه مز بم ر ادون :کم او را مَشکا کم ا اک است ،زا ا اگ وی را بشکار  ،ا اک اان زمین را پ کند
از مور گزیده و کژد و هلپاسم و کشف و وزغ » .يدوستخواه6783 ،ج161 :1ا
ب -در روااات پهلوی:
در کتاب شاانت و یاشاانت آمده است« :درباره یگوینار ک دن ر ادون ا اک را ،يوا ب ای می ایدنيویا گی ز بی
پهلو و دف يوا ییز جهجهم ياوا زدن ،اما یه د ،ا اک از آن ا بت سپس با شهشی ياوراا زدن ،در یخنتین يوا دو
داگ يوا سداگ ا بت از تن ا اک بنیار گویم خ رنت بارادن ،گیتن دادار ه مزد بیم ر ایدون کیم مییادا بیدری
يتنا او را کم ا اک ياستا .هم اگ يتنا او را بدری ،ا اک پ يآکندها اان م ز را کنید از میار و سیهور آبی و
کژد و سوسهار و کشف ي= الکپشتا و وزغ ،يپس درست و ا بم آاین بنتن ياوا بم بنید شیگیت ،اییدر گ ایتی ان
پادار اه بم يکوها دمندان يباادا ».و ییز « هنگام کم رهیا شیود ،سیا خییزد ،او را گی ز زیید ،و اوژیید ».يشاانیت و
یاشاانت150 :6711 ،ا
ج -در روااات اسالم و م ققین غی اسالم :
در تاراخ بلعه آمده است « :و اان ا اک را اژدها ب ای آن گیتندی کم ب کتف او دو پاره گوشت بیود بیزرگ بی
رستم دراز ،و س آن بک دار ماری بود و آن را بزا جامم ایدر داشت و ه گاه آن جامم را از کتف ب داشت خلق را بم
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جادوا هنان یهودی کم اان دو اژدهاست و از اان قیل م دمان ازو بت سیدیدی و عی ب او را ای اک گیتنیدی و
مغان گواند کم بیوراس بود » .يبلعه 13-18 :6711 ،ا
اژی دهاک پلید و داوزاد ،در دامان مادانم داو پ ورده شده بود ،او دستور داده بود از استخوان پای گ گ ها ،ی هیاا
بنازید کم هون ب آیها م دمیدید آواا بس ه اسناک ب م خاست و از داوان داو ییز آوازی آموختم بیود کیم هیون
خوایده م شد دف م د از ت س ر و م راخت .اه من بد یهاد کم با گ از از دست تههور داو بند دراارتم بیود کیم
راه هی گ ب م دمان ت س است ،اانک کم اژی دهاک را بم ر مان در آورده بود ،ب ای گنت ش ه هم بیشیت تی س
در دف م د از هزاران راه وارد م شد .يوسیدی117 - 111 :6780 ،ا
ثعالی م غن ییز بم یقل از طی ی م یواند :ا اک بم سخن از آد دست اارتم بود و با آن جادو م ک د و هی هیم
را از کنار و گوشم کشور م خواست و اا از زن اا یوجوان اا م کی خوشش م آمد در ی زرّان م دمید و با ههیان
دمیدن ه هم آرزو داشت آماده م شد ،یقل است :دمیدن ییی را اهوداان از اانجا آموختنید .يثعیالی م غنی :6731 ،
56ا
در کتاب تاراخ ابن خلدون ،هشا بن م هد م گواد« :کم ا اک ههان یه ود اب اهیک خلیل است کم بعد از جهشید
بم پادشاه یشنت و بعض گواند ا اک در زمان یوح بود و یوح ب او میعو شده بود از اان رو ر ایدون ههیان
یوح است » .يابن خلدون630 - 636 :6787 ،ا
در ودا ییز یشایمهاا از ک دارهای زشت آژی دهاک بم هشک م خورد در واقیع ییا آژی دهیاک از دو جیزء آژی و
دهاک ت کی شده است « ،آژی» بم معن مار و اژدها ،و «دهاک» بم معن آر ادة اه اهن و زاان رسان م باشد و در
ادبیات دان و اساطی ی از ت کی اان دو واژه موجودی بنیار قوی پنجم و مهی پداد آمده است .يرایاا :6737 ،
11ا
بم اعتقاد ب خ اژی دهاک در اسطورههای اا ای با «داوکس» یخنتین پادشاه ماد سینجیدی اسیت ،زای ا اا ایییان از
داوکس کم یخنتین پادشاه ماد و بنیایگذار پادشاه ماد است ،یی ت داشتند .يستاری 38 :6785 ،ا
بناب اان بنیاری از اجزاء و عناص داستان ا اک یشان دهنده آن است کم داستان ا اک با وجیود آیکیم اسیاطی ی
م باشد ،ول اان بععد آن ت لیل ررتم و بم تاراخ یزداک شده است ،ول بن ماامهای اساطی ی ههچنان در آن وجیود
دارد ،مایند :پدرکش آن هک با اغوای شیطان و مار ب دوش بودن او و سی ی ماران از مغیز اینیان و غنیل در آبیزن
خون و عه طوالی ا اک .ست عناص م تیط با او ییز دارای پیشینم اساطی ی هنتند کم دگ گون گ دادهاید.
 -1-7خواشکاری
 -6-1-7خواشکاری ا اک در شاهنامم
داستان :پادشاه اد قه مان
ياه اهن بم شکل جوای آراستم وارد ااوان ا اک شده و خود را آشپزی میاه مع ری کی د کیم می توایید بی ااش
غذاهای خوشهزه درست کند .شی کم غذای خوشهزه ای ب ااش درست م کند ،ا اک م پ سد هم آرزوای داری
و جواب م شنود کم بوسمهای ب دوش های تو ،بعد از اان بوسم و یاپداد شدن اه اهن ،دو مارسییاه بی دوشهیای
ا اک م رواند .ساف ها گذشت و ا اک در عذاب بم دییاف هاره بود کم اه اهن بعنوان پزشک ظاه شد و دوای
معالجم را دادن مغز س م دان بم مارها تجواز ک د.ا:
از آن سو دو م د پارسا بم یا های ارماال و گ ماال خود را در آشپزخایم ا اک وارد ک ده و ه ش مغز گوسیندی
را بم جای مغز اک از دو ق بای ب ای ا اک درست ک ده و جیوان داگی را بیم کوهنیتان می ر سیتادید و دای ی
یگذشت کم لشک ی از اان جوان ها درست شد .ههل ساف از روزگار ا اک بیاق ماییده بیود کیم در خیواب داید
جوای با گ زی گاوس ب س ش کوبیده و جوان داگ او را با ه بنتم بم سوی کوه دماوید کشان کشان م بی د .از
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میان تعداد زاادی موبد ،باالخ ه موبدی بم یا زا ک خواب او را هنین تعیی ک د " :کن بنا ر ایدون کیم هنیوز از
مادر زاده یشده ،تخت و تاج ت ا زا ورو خواهد ک د ،هون تو داام او را کم گاوی مه بان اسیت خیواه کشیت و او
گ ز خود را بشکل س گاو درست خواهد ک د ".از آن روز ا اک یشان ر ادون را بم ههم جیا ر سیتاد .روزگیاری
گذشت و ر ادون از مادر زاده شد. .پدر ر ادون آبتیین و میادرش ر اییک ییا داشیت .ر اییک از تی س جاسوسیان
ا اک ،ر ادون را در م غزاری پنهان ک د و سم ساف تها گاوی پی شیی و مه بیان بنیا پ ماایم در آن م غیزار بیم
ر ادون شی م داد کم جاسوسان م ل ر ادون را پیدا ک دید .ر ادون بم کوه ر ار ک د و ا اک مزرعم را سیوزاید و
پ ماام را کشت .ر ادون شایزده ساف در کوه الی ز بود و باالخ ه از کوه بم زا آمد و از ر ایک در مورد پدرش سیواف
ک د .ر ایک بم او گیت پدرت آبتین از یژاد طههور و جوان بود کم درگذشت .هون ا اک داینت کم ر ادون بیم
سن رشد رسیده بم رک هاره ارتاد .او درباراان را جهع ک د و ق ار شد گواه یامم ای بنوانند و ههیم امضیا کننید کیم
ا اک تازی در اا ایشه و داگ س زمینها جز تخک ییک یکاشتم و آن را بم اژدها بنیپارید تیا بیم گهیان خیودش
دلیل ب ک دار ییک خود داشتم باشد .در اجتهاع در دربار ا اک ،شخص بم یا کاوه آهنگ خطیة طوالی از ظلک
و ستک ا اک اا اد ک ده و از او خواست کم آخ ان ر زیدش را بیخشد .کاوه گواه یامة را امضا یک د و بیا ر زییدش
از کاخ خارج شده و م د کم از اان مواوع مطلع شدید بم دییاف کاوه بم س کت در آمدید .کاوه بم سوی دکیم خیود
ررت و آن ه آهنگ ی را کم هنکا کار ب که م آواخت ب س ییزه ک د و در پ او تها بازار دگ گون شده و بم
راه ارتادید .او ییزه بم دست پیش م ررت و م دمان بم دییاف او در پ ر ادون بودید .آیقدر گشتند تا از شه بم دشت
و کوه رسیدید و باالخ ه ر ادون را اارتند .از آن روز بم بعد ه گ وه از م د هییزی بی آن هی پیاره ارزودیید ،از
دایای رو تا زر و گوه و بعدها ب س دررش یشایم ماه را یص ک دید .پس از آن ه کیم صیاس درریش کاوایان
شد ب آن ه ِ ب بها ،گوه ی آواخت و آن شد کم اخت کاواان یا گ رت ر ادون بم دادار میادرش رریت و بیم او
گیت بم جنگ ا اک م رود .بعداً ر ادون از آهنگ ان خواست ب ااش گ زی درست کنند سنگین ،با س ی بمشیکل
گاومیش بم ااد آن گاو کم سم ساف او را دااگ ک ده و پ ورده بود ،بم ااد پ ماام کم ا اک او را کشت .سپاه ر ادون
بم سپهناالری کاوه آهنگ  ،در زا دررش کاواان از اروید رود گذشتم و از آیجا روایم بغداد ام وزی شدید و ر ایدون
ب تخت او یشنت.
خواشکاری:
واعیت آغازان ،مهنوعیت ،شناساا  ،سیلم گی ی ،بیم خیواب دایدن وقیااع ،وسیاطت ،ت وایل ،عزاهیت ،غیییت،
شناساا  ،ت وال ،سیلم گ ی ،وساطت ،ادعای ب اساس ،تکلیف دشوار ،راه سل ،مجازات ،پی وزی.
واعیت آغازان :ص نم آغازان توصیی از جزئیات ع ام م دارد .سکومت ا اک هزار ساف طوف م کشد.
برو سالیان انجمن شد هزار
چو ضحاک بر تخت شد شهریار
ب آمد ب ان روزگار دراز
سراسر زمانه بدو گشت باز
ير دوس  6781 ،ج55 :6ا
مهنوعیت :شکل وارویم ای از یه بم صورت ام اا پیشنهاد اب از م گ دد .ک دار ر زایگان پنهان م شود و جادوگ ی
و بدی آشکار م گ دد.
پراگنده شد کام دیوانگان
نهان گشت کردار فرزانگان
یهان راستى آشکارا گزید
هنر خوار شد جادوئى ارجمند
شده بر بدى دست دیوان دراز

بنیکى ییودى سخن جز ب از
ي ههان55 :ا
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شناساا  :گاه اینان با صورتهای داگ ی از خی گی ی کم بم وسیلم شخصیتهای داگ قصم ایجیا می گیی د بی
م خورد .دو م د پارسا بم یا ارماال و گ ماال ب ای یجات جوایان از کشتم شیدن و خیورده شیدن مغزشیان توسیط
ماران ا اک بم رک هاره ارتادید.
چه کهتر چه از تخمه ی پهلوان
چنان بدکه هرشب دو مرد جوان
ههى ساختى راه درمان اوی
خورشگر ببردى به ایوان اوی
بکشتى و
دو پاکیزه
نام

یکى

م ان اژدها را خورش ساختى

مغزش بپرداختى
از

گوهر پادشا

دو م د

پاکدین

یا

ار مایل

دگ

گ ایهاامی

پارسا

گ ماال پیش بین

چنان بد که بودند روزى بهم

سخن ررت ه گویم از بیش و کک

ز بیدادگر شاه و ز لشکرش

و زان رسههاى بد ایدر خورش

یکى گفت ما را به خوالیگرى

بیااد ب

آورى

و زان پس یکى چاره یی ساختن

ز ه

مگرزین دو تن را که ریزند خون

اکى را

شاه

ررت،

گویم ایداشم ایداختن
توان

آورادن ب ون

ي ههان51 :ا
سیلم گ ی :گاه وساال داگ ی ب ای ر ایتن اا واداشتن ق بای بم کار م رود .هنگام کم دو جوان ب ای پختن مغیز
س شان بم آشپز خایم م آوردید آن دو آشپز پارسا ب ای ر ا ا اک رقط اک از جوایان را کشتم و بمجای داگی ی
مغز گوسیند را آمیختند و جوان دو را رها ک دید.
پراز خون دو دیده پر از کینه سر
پر از درد خوالیگران را جگر
ز ک دار بیداد شاه زمین
همى بنگرید این بدان آن بدین
ییز یشناختند

از آن دو یکى را بپرداختند

جزان هاره ا

برون کرد مغز سر گوسفند

بیامیخت با مغز آن ارجهند

یکى را بجان داد زنهار و گفت

یگ تا بدارى س ایدر یهیت

آباد شهر

ت ا از جهان کوه و دشتنت به

بجاى سرش زان سرى بىبها

خورش ساختند از پى اژدها

ازین گونه هر ماهیان سى جوان

از اشان ههى اارتندى روان

چوگردآمدى مردازیشان دویست

ب انسانکمیشناختندىکمکینت

خورشگربدیشان بزىچندو میش

سپ دى و ص ا یهاداش پیش

نگر تا نباشى به

ي ههان51-53 :ا
وساطت :اان خواشکاری اا سادثة را بم عنوان عامل کم سی م شود تا قه میان قصیم خاییم را تی ک کنید تع ایف
ک داک .موبد تعیی خواب ا اک را ب پ ده بیان م کند و راجعم آشکار م شود.
کزان موبدان او زدى پیش گام
خردمند و بیدار و زیرک به نام
گشاده زبان پیش ا اک شد
دلش تنگتر گشت و ناباک شد
کم جز م گ را کس ز مادر یزاد
بدو گفت پردخته کن سر ز باد
جهاندار پیش از تو بسیار بود

کم تخت مهى را سزاوار بود

فراوان غم و شادمانى شمرد

ب رت و جهان داگ ى را سپ د

بپاى

یهایى بجاى

اگر

باره

آهنینى

سپه ت بنااد
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کسى را بود زین سپس تخت تو

بم خاک ایدر آرد س بخت تو

بود

ههااون بود

کجا نام

او

آفریدون

هنوز آن سپهبد ز مادر نزاد
چُنو زاید از

مادر

پر هنر

زمین را سپه
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ییامد گم پ سش و س دباد
بنان

درختى

شود

بارور

ي ههان16 :ا
ت وال :توال خواشکاری ب هک م خورد .اد قه مان اطالعات درباره ق بای کنی می کنید .ای اک اطالعیات
درباره ر ادون کن م کند.
زتخت اندر افتاد و زو رفت هوش
چو بشنید ضحاک بگشاد گوش
گزید
بتابید روى از یهی
گرانمایه از پیش تخت بلند
چو آمد دل نامور باز جاى

بم تخت کیان ایدر آورد پاى

نشان فریدون به گرد جهان

ههى باز جنت آشکار و یهان

...
خجسته فریدون ز مادر بزاد

جهان را اکى داگ آمد یهاد

ي ههان16-11 :ا
عزاهت :اکنون شخصیت جدادی وارد قصم م شود :اان شخصیت را م توان بخشنده اا بم طیور دقییق تی تیدارک
بیننده یامید .مادر ر ادون بم م غزاری م رود تا ر زید را بم یگهیان آن بنپ د و ر زید از شی گاو او تغذام کند.
که بر جفت او بر چنان بد رسید
خردمند مام فریدون چو دید
بم مه ر ادون دف آگنده بود
فرانك بدش نام و فرخنده بود
دوان داغ دل خسته ی روزگار

ههى ررت پواان بدان م غزار

کجا نامور گاو بر مایه بود

کم یاانتم ب تنش پی اام بود

به پیش نگهبان آن مرغزار

خ وشید و باراد خون ب کنار

بدو گفت کین کودک شیر خوار

ز من روزگارى بم زیهار دار

پدروارش از مادر اندر پذیر

و زان گاو یغزش بم پ ور بم شی

ي ههان17 :ا
غییت :شکل های متعار غییت عیارتند از :ررتن ب ای کار ،ررتن بم جنگل ،ررتن پ کن  ،ررتن بم جنگ ،م گ و اا
ربوده شدن م باشد .ا اک گاو ب ماام را کم ر ادون با شی او بالیده بود م اابد و م کشد.
از آن گاو بر مایه و مرغزار
خبر شد به ضحاک بك روزگار
م ان گاو ب ماام را ک د پنت
بیامد ازآن کینه چون پیل مست
جز آن هر چه دید اندرو چارپاى

بییگند و زاشان بپ داخت جاى

سبك سوى خان فریدون شتافت

ر اوان پژوهید و کس را ییارت

به ایوان او آتش اندر فگند

بم پاى ایدر آورد کاخ بلند
ي ههان17 :ا

شناساا  :قه ماي .ر ادونا م کوشد تا اطالعات از مادر بم دست آورد.
ز البرز کوه اندر آمد به دشت
چوبگذشت بر آفریدون دو هشت
کم بگشاى ب من یهان از یهیت
بر مادر آمد پژوهید و گفت
کیک من بم تخک از کدامین گه
بگویی مرا تا که بودم پدر
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دایشى

داستای

بزن

چه گویم کیم بر سر انجمن

اکى

فرانك بدو گفت کاى نامجوى

بگواک ت ا ه هم گیتى بگوى

تو بشناس کز مرز ایران زمین

اکى م د بد یا

او آبتین

ز تخم کیان بود و بیدار بود

خ دمند و گ د و بىآزار بود

ز طهمورث گرد بودش نژاد

پدر ب پدر ب ههى داشت ااد

پدر بد ترا و مرا نیك شوى

یید روز روشن م ا جز بدوى

چنان بد که ضحاک جادو پرست

ز اا ان بم جان تو اازاد دست

از و من نهانت همى داشتم

هم ماام بم بد روز بگذاشتک

پدرت آن گرانمایه مرد جوان

ردا ک د پیش تو روشن روان

ي ههان17-15 :ا
بم صورت مکالهم دو یی در رواات م آاد .ر ادون اطالعات درباره ای اک کنی

ت وال :اان خواشکاری اغل
م کند.
فریدون برآشفت و بگشاد گوش
دلش گشت پردرد وسر پرز کین

ز گفتار مادر بر آمد به جوش
بم اب و ز خشک ایدر آورد هین

چنین داد پاسخ به مادر که شیر

یگ دد مگ

کنون کردنى کرد جادو پرست

م ا ب د بااد بم شهشی دست

بپویم

بفرمان

یزدان

پاک

ب آر

بآزمااش

دلی

ز ااوان ا اک خاک

ي ههان11 :ا
سیلم گ ی :ش ا م کوشد ق بای خود را بی اید تا بتواید ب او اا ب هییزهیاا کیم بیم وی تعلیق دارد دسیت اابید.
ا اک با سیلم گ ی م ض ی را یوشت کم گواه دهد بم م د کم او بم عدف و داد سکومت م کند.
بنام فریدون گشادى دو لب
چنان بدکه ضحاک را روز و شب
....
ز هر کشورى مهتران را بخواست

کم در پادشاهى کند پشت راست

از آن پس چنین گفت با موبدان

کم اى پ هن یامور بخ دان

...
یکى محضر اکنون بباید نبشت

کم جز تخک ییکى سپهید یکشت

نگوید سخن جز همه راستى

یخواهد

کاستى

ز بیم سپهبد همه راستان

بدان کار گشتند ههداستان

بدان

محضر

اژدها

ناگزیر

هایدرون

گواهى ییشتند

ب یا

و پی

ي ههان11-13ا
وساطت :قه مان منتقیها اعزا م شود .اعزا قه مان اا بم صورت ر مان اا از ط ایق درخواسیت و خیواهش اسیت.
ر مان بیشت وقتها با تهداد هه اه است ،ههچنان کم درخواست بیشت با وعید؛ گاه وعید و تهداد بیا هیک ههی اه
است .کاوه دادخواه بم تنگ آمده و م خ وشد و راجعم آشکار م شود.
بر آمد خروشیدن داد خواه
هم آنگه یکایك ز درگاه شاه
بنشایدید
یامدارایش
ب
ستم دیده را پیش او خواندند
بدو گفت مهتر به روى دژم

کم ب گوى تا از کم دادى ستک
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خروشید و زد دست بر سر ز شاه
یکى

مرد

بى زیان

آهنگرم

کم شاها منک کاوه دادخواه
ز شاه آتش آاد ههى ب س

تو شاهى و گر اژدها پیکرى

بیااد

اگر هفت کشور به شاهى تراست

ه ا ریج وسختى ههم به ماست

شماریت با من بباید گرفت

بدان تا جهان ماید ایدر

شگیت

مگر کز شمار تو آید پدید

کم یوبت زگیتى بهن هون رسید

که مارانت را مغز فرزند من

ههى داد بااد ز ه

ایجهن

سپهبد به گفتار او بنگرید

شگیت آمدشکان سخنها شنید

بدو

باز

دادند

فرزند

او
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بخوبى

زدن

داستان،

بجنتند

آورى

پیوید

او

ي ههان13-18 :ا
ادعای ب اساس :قه مان دروغین ادعای ب پاام مط ح م کند .ا اک از کاوه م خواهد بم عیدالت او کیم ادعیاا
پاامای بود،گواه دهد.
که باشد بر ان محضر اندر گوا
بفرمود پس کاوه را پادشا
سیک سوى پی ان آن کشورش
چو بر خواند کاوه همه محضرش
خروشید کاى پاى مردان دیو

ب اده دف از ت س گیهان خداو
دلها

بگیتار

اوى

همه سوى دوزخ نهادید روى

سپ داد

نباشم بدین محضر اندر گوا

یم ه گز ب ایداشک از پادشا

خروشید و برجست لرزان ز جاى

بدرّاد و بنپ د م ض بم پاى

گرانمایه فرزند او پیش اوى

ز ااوان ب ونشدخ وشان بم کوى

ي ههان18 :ا
تکلیف دشوار :اان اک از عناص دلچن و م یوب قصم است .بی ون از روابط کم هک اکنون وصیف کی داک یییز
کار و مأمورات دشوار بم قه مان داده م شود .کاوه با خوایدن گواه ب م آشوبد و از ر مان ا اک سی پیچ می -
کند و ه آهنگ ی خواش را ب م ار ازد و یامداران ازدان پ ست را ر ا م خواید.
برو انجمن گشت بازارگاه
چو کاوه برون شد ز درگاه شاه
جهان را س اس سوى داد خواید
همى بر خروشید و فریاد خواند
از ان چرم کاهنگران پشت پاى

بپوشند هنگا

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد

ههایگم ز بازار ب خاست گ د

خروشان همى رفت نیزه بدست

کم اى یامداران ازدان پ ست

کسى کو هواى فریدون کند

س از بند ا اک بی ون کند

بپویید کین مهتر آهرمنست

جهانآر ان رابم دف دشهن ست

بدان بىبها

ناسزاوار پوست

زخک

دراى

پداد آمد آواى دشهن ز دوست

ي ههان11 :ا
راه سل :الیتم صورتهای سل منئلم و ایجا مأمورات دقیقا با صورتهای منئلم و مأمورات مطابقت م کنید .کیاوه
بم هه اه م د بم سوی ر ادون ررت تا مشکل را بم رهی ی او سل یهااد.
سپاهی برو انجمن شد نه خرد
همى رفت پیش اندرون مرد گرد
س ایدر کشیدوههى ررت راست
بدانست خود کافریدون کجاست
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بیامد به

درگاه

ساالر

نو

بدادیدش از دور و ب خاست غو

ي ههان11 :ا
مجازات :اد قه مان تنها در مواردی تنییم و مجازات م شوید کم خواشکاریهای جنگ و تعقیی در قصیم ییاشید
در غی اان صورت ،در جنگ کشتم م شود و اا هنگا تعقی یابود م گ دد .ر ادون ب ای مجازات دشیهنایش کهی
م بندد.
کمر تنگ بستش به کین پدر
فریدون به خورشید بر برد سر
بم ییک اخت و راف گیتى ر وز
برون رفت شادان به خرداد روز
سپاه انجمن شد بدرگاه اوی

بم اب ایدر آمد س گاه اوی

به پیالن گردون کش و گاومیش

سپم را ههى توشم ب دید پیش

کتایون و بر مایه بر دست شاه

هو کهت ب ادر ورا ییک خواه

همى رفت منزل به منزل چو باد

س ى پ ز کینم دلى پ ز داد

ي ههان36-31 :ا
پی وزی :اد قه مان شکنت م خورد .ر ادون بم دربار ا اک با پی وزی راه م اابد.
کز ان شهر جوینده بهر آمدند
چو از دشت نزدیك شهر آمدند
اکى کاخ داد ایدر آن شه شاه
ز یك میل کرد آفریدون نگاه
...
گران گرز برداشت از پیش زین

تو گیتى ههى ب یوردد زمین

کس از روزبانان بدر بر نماند

ر ادون جهان آر ان را بخواید

باسب اندر آمد بکاخ بزرگ

جهان یاسپ ده

جوان ست گ

طلسمى که ضحاک سازیده بود

س ش باسهان ب ر ازاده بود

ز باال فرود آورید

کم آن جز بم یا جهایدار داد

و زان جادوان کاندر ایوان بدند

ههم یامور ی ّه داوان

بدید

سرانشان بگرز گران کرد پست

یشنت از ب گاه جادو پ ست

نهاد از بر تخت ضحاک پاى

بم پی وزی و رای بگ رت جاى

فریدون

ي ههان37-35 :ا
یامم

 -1-1-7خواشکاری ا اک در گ شاس
داستان :پادشاه اد قه مان
گ شاس  ،شاه سینتان م شود و اان خی بم گوش ا اک م رسد تصهیک م گی د بیم سینیتان بی ود و از یزدایک
اوااع آن را بنگ د .ا اک از دادن ب ز و بازوی گ شاس یگ ان م شود .ا اک باخود م ایداشد کم بهتی اسیت
با سیلمای گ شاس را از اا ان دور کنک تا آسییش بم من ی سد .بناب اان از گ شاس با تهلیق تهجیید یهیوده و او را
راه رز با منه اس م یهااد .اث  ،پدر گ شاس از پذا ش گ شاس ب ای ررتن بم جنگ یگ ان م شود و بم پن
هشدار م دهد ول رااده یدارد و گ شاس بم جنگ منه اس م رود و در اان راه با شیگیت هیای بنییاری روبیمرو
م شود و در پااان منه اس را از پای در م آورد.
خواشکاری:
واعیت آغازان ،شناساا  ،ت وال ،سیلم گ ی ،مشارکت در ج  ،ادعای ب اساس ،شی ارت ،تکلییف دشیوار ،راه
سل ،بازگشت ،تشخیص ،ت وال ،مجازات ،میارزه.
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واعیت آغازان :ص نم آغازان توصیی از جزئیات ع ام م دارد .گ شاس  ،شاه سینتان م گ دد و آن س زمین را
آبادان م یهااد.
بر اوج سپهر مهی گشت ماه
چو برسیستان پهلوان گشت شاه
ب و دست ر مایش گنت ده شد
همه ساز شهرش نکو کرده شد
ياسدی طوس 175 :6717 ،ا
شناساا  :گاه گویمهای داگ ی از خی گی ی کم بم وسیلم شخصیتهای داگ قصم ایجیا می گی ددایده می شیود.
ا اک از اسواف شاه سینتان و آبادای آن با خی م شود.
همی شد خبر نزد ضحاک شاه
زکارش بد و نیك بی گاه و گاه
ولیکن ییارستش آزرد هیچ
بدو تیره شد رایش اندر پسیچ
سوی سیستان رفت تا بنگرد

اک

زنزل و علف آنچه بایست ساز

سپهید ب ون ب د و شد پیشیاز

چوشه را بدید آمد از پیل زیر

گ رتش بم ب شاه و پ سید دا

سپهبد رکابش ببوسید و جست

بم دیدان پیل ایدر آواخت دست

چو چابك سواری به اسپ نبرد

زهامون بم پیل ایدرآمد هو گ د

ت وال :اد قه مان اطالعات دربارة ق بای کن
نگه کرد شاه آن یلی بال و بُرز
به زیر اندرش زنده پیلی چو کوه

پیش آب زره

بگذرد

ي ههان175 :ا
م کند .ا اک با دادن گ شاس اطالعات از او م گی د.
به کف کوه کوب اژدها سارگرز
زبس بار خیتان و ت کش ستوه

ي ههان175 :ا
سیلم گ ی :ش ا م کوشد ق بای خود را بی اید تا بتواید ب او اا هیزهاا کم بم وی تعلق دارد دست اابد .ای اک
م ایداشد کم اگ جهان دشهن من باشد بهت است کم گ شاس با من دشهن شود ،پس با خود م گواد اگ یخواهک
از او گزید بیینک بااد او را از کشور دور کنک.
که این را کند دشمنی ناپدید
به دل چاره ای گفت باید گزید
ازآن بم کم اان دشهن من بود
جهان با من ار پاک دشمن بود
بزد خیمه گرد

لب هیرمند

ب آسود با خ م

روز هند

ي ههان175 :ا
مشارکت در ج  :ق بای ر ا م خورد و یاگهان بم دشهن خود کهک م یهااد .گ شاس بیا ای اک بیم شیکار
م رود و میتون دوست او م شود.
به راه گوزنان کمین ساختی
سپهبد پیاده همی تاختی
گ رت س وشان رکندی ز پای
چوتنگ آمدندی بجستی ز جای
سروی دونا گه گرفت از کمین

هه زد زخشکاانب آن آن ب اان

ز بس کوفتن زور تنشان ببرد

س وگ دن ه دو بشکنت خ د

چنینپیش ضحاکچندی گرفت

ب و آر ان خواید شاه از شگیت

به دل گفت تا زو نبینم گزند

ازان کشورش دور بااد رکند
ي ههان171 :ا
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را بنیار م ستااد و بم تهجید

ادعای ب اساس :قه مان دروغین ،ادعای ب پاام را مط ح م کند .ا اک گ شاس
دست م اازد درسال کم بم او اعتهاد یدارد.
که بود از در شادی و بزم باغ
به باغ آمدند آنگه ازدشت و باغ
...
گه خرّمی شاه با فر و کام

بم ااد سپهدار ب داشت جا
بنتود

در ایجهن

به نخچیر و بزم و به نیروی تن

ر اوایش

توی گفت از ایزد دلم را امید

هها ز بخت تو ر خ

به تو دارم ایمن دل خویش را

بم گ ز تو ت سان بدایداش را

ز نام توام کام و آرایشست

ز ریج توا یا و آسااشنت

را یواد

داشتم پیش تن

ز بهرم فدا کرده ای خویشتن

بم ه سختی

شکستم به توهر که بدخواه بود

بم جنگ ارکناریگ اگ شاه بود

ي ههان173 :ا
ش ارت :اان خواشکاری اههیت استثناا دارد زا ا ،با آن ت ک واقع در قصم آغاز می گی دد .تیوال خواشیکاری
ب هک م خورد .ا اک ب ای دور ک دن گ شاس از کشور او را بم جنک با منه اس ب م ایگیزد
جز افریقی از بوم خاور زمین
کنون نیست بامن گزارنده کین
بم م دی هومن یامی دار یینت
که گویدزشاهانکسام یار نیست
هو یزداک باشک بود هاپلوس
چو دورم ز گفتن بود پرفسوس
ترا راهزن خواند و مارکش

م ا داد م د خور خی ه هش

کنون باید این رزم را ساختن

توای

همان دیوکش منهراس است نام

مگ کز کهند تو آاد بم دا

گراین کار بدهد گرو گرترا

ز شاه

مگ کین از او آختن
م ا یا و داگ

ت ا

ي ههان173 :ا
مشارکت در ج  :ق بای گاه بم ههم اغواگ یهای ش ا تنلیک م شود .گ شاس ر ا ای اک را می خیورد و
قوف یابود یهودن منه اس را بم او م دهد.
که اندر جهان مر ترا کیست یار
سپهبد چنین گفت با شهریار
ز تاج تو گی د هو مم ز آرتاب
همی آفتاب فلك فروتاب
زمان بنده کردار رنجور تست

زمین گنجوخورشیدگنجور تنت

ز سیصدچو افریقی و منهراس

بم ر ّت ییارد دف من ه اس

هم اکنون چو آهنگ راه آورم

س ه دوشان پیش شاه آور

چو ازمی گران شد سر باده خوار

ستم گشت رامشگ و میگنار

ي ههان173 :ا
تکلیف دشوار :بی ون از روابط و منئولیتهاا کم بدان اشارت شد کار و مأمورات دشوار بم قه میان واگیذار می -
شود .ا اک گ شاس را بم جنگ با منه اس تشواق م یهااد ول پدر او ،اث  ،را از آن منع م کند.
همان با گل و میچمان برچمن
ز بستان پراکنده شد انجمن
بم تدبی ره تا شدن هون توان
نشست از نهان با پدر پهلوان
ز مهرش پدر گشت بادرد جفت

ز شاه اان ییاانت پذررت گیت

تجلّی خویشکارهای ضحاک در شاهنامه و گرشاسب نامه

که هر کار کاو با تو گوید همی

زت س تو م گ تو جواد هه

بخوان بر ز مهمانت نو گر کهن

زسیصد اک راست مشنو سخن

نباید بُد ایمن به نیروی خویش

کم یااد بم هنگا ه کار پیش

گرت زور باشد ز پیالن بسی

بوده بم زور از تو ارزون کن

رهیسخت دشوارششماهه بیش

ههم کوه و درااو بیشنت پیش

سپاهی هزاران فزون از هزار

یامدار

سپم کش هو ار اق

هم اندر کف منهراس اژدها

گ ارتد بم هاره

یکی نرّه دیوست پرخاشجوی

کم ه کش بییندشودهوش ازوی
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یگ دد رها

ي ههان178 :ا
راه سل :الیتم صورتهای سل منئلم و ایجا مأمورات دقیقا با صورتهای منئلم و مأمورات مطابقت م کند .بعض
از کارها پیش از آن کههط ح شوید پااان م اابند ،اا پیش از زمان مق ر بم وسیلة شخص کیم آن کیار و مأمورایت را
معین ساختم است ،ایجا م پذا د .گ شاس پس از اک هیتم لشک را آماد ه یهود و بم جنگ منه اس راه شد.
بسازید و شد پیش ضحاک شاه
بهیك هفتهزآن پس همه کار راه
بیاانتِ او کارها را بناخت
ستودش بسیشاهوچندی نواخت
بدادش هیون دو کوهان هزار

ههم

هزار دگر خیمه گونه گون

بم ب گنتوان پیل سیصد رزون

دو صد تیغ وصدبدره دینار گنج

ز دایا ش اع و س اپ ده پنج

چهل خادم از ریدگان طراز

بارشان

هزار اسپ جنگ

آلت کارزار

بم زرانم ساز

ي ههان171 :ا
بازگشت :بازگشت عهوماً بم ههان صورتهاا ت قق م پذا د کم رسیدن و درآمدن قه مان بم ص نة قصیم .یییز بیم
ههان آاین است .ا اک هنگام کم گ شاس را راه جنگ م کند خود بم بابل باز م گ دد.
ببد پهلوان شاد و برداشت راه
چو پنجه هزار از یالن سپاه
سپم زی بیابان ک مان ب اید
زخویشان یکی رابه جایش نشاند
دگ سو سپهدار شد راه جوی
سوی بابل آورد ضحاک روی
ي ههان171 :ا
تشخیص :م د جزا ه گ شاس را داده و ماج ای منه اس را بیان م کنند.
جزیری پدید آمد از دور باز
گرفتند از آنجای راهِ دراز
خ وشان گلیه رشایان بم دست
یکی مرد پویان ز باال به پست
بم پ سش گ رتندش از ه دری
چو دیدند بُد ز اندلس مهتری
چنین گفت کز بخت روز نژند

م ا باد کشت

ازین کُه دمان نره دیوی شگفت

ب ون آمد و کشت

دوصد مرده بودیم نگذاشت کس

ههم خوردومن مایدها زیده بس

سپهبد مرورا به کشتی نشاست

بمکینجنتنداو،خیتان بخواست

گرفتند لشکر به یك ره خروش

کم او منه اس است ،با او مکوش

...

بااد ر رکند
ما گ رت
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سپهدار گفت از من آغاز کار

خود اان رز ک د آرزو شه اار
ي ههان157-155 :ا

ت وال :در اان مورد ،شناختن ههچون خواشکار ای مطابق با داغ زدن و یشان ک دن عهل م کند .قه مان با بم جیای
آوردن مأمورات مشکلش ییز شناختم م شود يمقد ب اان تق ایا ههیشم ص نة یاشناختم ر ا رسییدن قه میان وجیود
داردا .گ شاس با دادن منه اس اطالعات دربارة او کن م کند.
ورا دید در ژرف غاری به خشم
به ناگه بدان دیوش افتاد چشم
کم ه کش بدادی ب رت ز هوش
یکی جانورکونه پرجنگ و جوش
چوشیرانشچنگالوچونغولروی

بم ک دار میشان ههم تنش موی

دوگوششچون دوپرده پهنودراز

ب ون رستم دیدان هواشک گ از

ستبری دو باز و مه از ران پیل

رخش زردوداگ ههم تن هو ییل

همی ریخت غاز از غرنبیدنش

هه شد یوان کُم ز جنییدیش

ز صدرش فزون ماهی خورده بود

زپیش استخوانهاشگنت ده بود

ي ههان155 :ا
میارزه :در اان ساف ما با واعیت یی د تن بم تن رو بم رو م شواک .گ شاس با منه اس داو بم میارزه ب م خیزد.
به یزدان پناهیدو زو خواست زور
دل شیر جنگی برآورد شور
زدش ب قیا ،ب د بی ون ز هشک
گشاد از خم چرخ تیری به خشم
غریوی برامد از آن نرّه دیو

کم ب زد بم هک غاز وکم زآن غ او
بگ رت گ د

دلی

دمان تاخت کآید به باال ز زیر

دَرِ غاز

به خنجر یکی پنجه بنداختش

در آن غاز ه سو هه

به هر گوشه کز غاز سر بر زدی

اک گ زش او زود ب س زدی

فغانی ز دیو و خروشی از وی

بمخونغ قمداو وبمخوی جنگوی

تاختش

ي ههان155-151 :ا
مجازات :معهوال ش ا «س کت دو » قصم ،و قه مان دروغین مجازات م شیوید ،و سیاف آیکیم ،شی ا ِ«س کیت اوف»
قصم ،تنها در مواردی تنییم و مجازات م شوید کم خواشیکاری هیای جنیگ و تعقیی در قصیم ییاشید در غیی ااین
صورت ،در جنگ کشتم م شوید و اا هنگا تعقی یابود م گ دید .گ شاس منه اس را بم سزای عهلش م رساید.
فرو هشت کافشاندخون از سرش
سرانجان سنگی گران از برش
هوکوه بییتادو ب هوش گشت
تن نیلگونش و شی پوش گشت
سبك پهلوان پیشکآید به هوش

بمغاز ایدرونررتهون شی زوش

دودست و دو پایش به خم کمند

ر و بنت و دیدایش از بعن بکند

گزید از سپه مرد بیش از شمار

بم کشتیش ب دید از آن ژر

غار

همی غرقه شد کشتی از بار اوی

سپم خی ه اکن ز دادار اوی

رسنهای کشتی جدا هر کسی

بینتند ب دست و پااش بن

چوهُش یافت هرگاه گشتی دمان

گننت ر اوان رسن ه زمان

زدینعرهای سهمگین کز خروش

شدی کوه جنیان ودراا بم جوش

جهان پهلوان پیبش داد آفرین

ااد آر ان

بن

ک د با مه

تجلّی خویشکارهای ضحاک در شاهنامه و گرشاسب نامه
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ي ههان151 :ا
یتیجم
در اان پژوهش سع شده است با بیان زا ساخت و کهن الگوی اساطی ی ا اک بم ت لیل تجلّی خواشیکاری او
در شاهنامم ر دوس و گ شاس یامم بم روش تطییق و ت لیل – توصیی ب پاام قواعد و سیاختار پی اپ پ داختیم
شود تا با واکاوی شخصیت اسطوره ای ا اک در زمای کم س گذشت های ارنایم ای ،بندهشن و س مدی بوده بیم
خواشکاریها و منئولیت او در ایجا خواشکاری مورد یظ در رواات شاهنامم و گ شاس یامم ب سیک .،الیتیم بی ای
اان مهک م بااد ب ای دست ااب بم خواشکاری اان اد قه مان از اک یظک و هارهوب کل پی وی یهود ،زای ا بی
اساس یظه ساختارگ ااایم م توان بم کشف الامهای زا ان اک رواات رسید .بناب اان از کارک دها ایا خواشیکاری
پ اپ ب ای رسیدن بم خواشکاری ا اک استیاده شده است کم الیتم الز بم کک است ،الزاما تهیام آن سی و ایک
خواشکاری پ اپ در قصم موجود یه باشد و خواشکاریها را بااد جدا از شخصیتهاا کم تصور می شیود عامیل
وکنندة آیها هنتند ،تع اف و توصیف ک د .زا ا عوامل بنیاری در توال آن وجود داریید کیم خواشیکاریهیا را بیم
عهده م گی ید تا بم یتیجم مطلوب کم ههان یشان دادن رخدادهای م بو بم شخصیتهای رواات است ،ب سیک .پس
م بینیک کم اشخاص و وساال کم از ط اق آیها خواشکاریها ایجا م پذا ید ب اکداگ تاثی م گذاریید و خیود را
با خواشکاریهای اکداگ کامل م یهااند و گاه شخصیت موث بم جااگاه داگ ی ب ده م شود و معنیای جدایدی
م اابد .الیتم مواردی هک بم عنوان خواشکاری ااارم شده است کم در اساطی و ر هنگ بوم و اعتقیاد اقیوا اا ایی
کهن معنا م اابد کم در البم الی خواشکاریها گنجایده شده است مایند خواشیکاری ای اک در رواایات شیاهنامم
ر دوس  «:واعیت آغازان ،مهنوعیت ،شناساا  ،سیلم گ ی ،وساطت ،ت وال ،عزاهت ،غیییت ،شناسیاا  ،ت وایل،
سیلم گ ی ،وساطت ،ادعای ب اساس ،تکلیف دشوار ،راه سل ،مجازات ،پیی وزی ».و در رواایت گ شاسی یامیم« :
واعیت آغازان ،شناساا  ،ت وال ،سیلم گ ی ،ش اکت در ج  ،ادعیای بی اسیاس ،شی ارت ،مشیارکت در جی ،
تکلیف دشوار ،راه سل ،بازگشت ،تشخیص ،ت وال ،مجازات ،میارزه» .کم در هییت میورد از خواشیکاریهیا در دو
رواات اشت اک وجود دارد يواعیت آغازان ،سیلم گ ی ،شناساا  ،ت وال ،ادعای بی اسیاس ،تکلییف دشیوار ،راه
سل ،مجازاتا و در اکث موارد ییز خواشکاریها منی و از وظااف اد قه مان م باشید .الز اسیت بیداییک کیم در
ه دو رواات به ه گی ی از یظ اة ساختاری یشان از خواشکاری خاص ا اک بم عنوان ایک اید قه میان دارد کیم
شخصیت اسطوره ای او را بم تصوا م کشد.

منابع و مآخذ
ابن خلدون ،ابو زاد عیدال سهان بن م هد ،تاراخ ابن خلدون ،ت جهم عید اله هد آات  ،هاپ سو  ،ته ان،
پژوهشگاه علو اینای و مطالعات ر هنگ  ،جلد 6787 ،6
بلعه  ،ابو عل م هد ،تاراخ بلعه ي تکهلم و ت جهم تاراخ طی ی ا ،بم تص یح م هد تق بهار و کوشش م هید پی وان
گنابادی ،هاپ اوف ،ته ان :یش زوار6711 ،
بهار ،مه داد ،پژوهش در اساطی اا ان ،وا استار کتااون مزداپور ،هاپ هیتک ،ته ان :یش آگم6783 ،
بیلنک  ،راچارد،ایداشم اویگ ،ت جهم سنین پاانده .هاپ اوف ،ته ان :ایتشارات آشتیان6788 ،
پ اپ ،والدمی  ،راخت شناس قصم های پ اان ،ت جهة ر ایدون بیدره ای ،هاپ ههار  ،،تهی ان :طوس 6711
ثعالی م غن  ،سنین بن م هد ،شاهنامة کهن ،ت جهم سید م هد روسای  ،هیاپ اوف ،مشیهد :ایتشیارات دایشیگاه ر دوسی
مشهد 6731 ،
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دادور ،ابوالقاسک ،الها منصوری ،درآمدی ب اسطوره ها و یهادهای اا ان و هند در عهد باسیتان ،هیاپ اوف ،تهی ان :ایتشیارات
کله يالزه اا6785 ،
دوستخواه ،جلیل،گزارش و پژوهش اوستا ،هاپ سیزدهک ،ته ان :ایتشارات م واراد ،جلد 6783 ،1
رااا  ،عید العظیک ،تاراخ ده هزار سالم اا ان ي از پیدااش آرااها تا ایق اض پارتهاا ،هاپ اوف ،ته ان :ایتشارات اقیاف ،جلد ،6
6737
ستاری ،جالف ،جهان اسطوره شناس ياسطوره ی اا ای ا ،هاپ اوف ،ته ان :یش م کز6785 ،
ستاری ،راا ،م ایم سقیق  ،عنوان مقالم :یقد کهن الگوا راشمهیای دوگاییمایگیاری اسیطورهای در شیاهنامم ر دوسی  ،ییا
مجلم:متن شناس ادب رارس دایشگاه اصیهان دوره  ،1شهاره  ،6بهار ،6717صص 670-666
س کارات  ،بههن ،ساام های شکار شده ي گزاده مقاالت رارس ا ،هاپ دو  ،ته ان :ایتشارات طهوری6785 ،
شاانت و یاشاانت ،ت جهم کتااون مزداپیور ،هیاپ اوف ،تهی ان :موسنیم مطالعیات و ت قیقیات ر هنگی ي هیاپ هاپخاییم
ایتشارات عله ر هنگ ا6711 ،
صیا ،کبیح اهلل ،سهاسم س اا در اا ان ،هاپ هیتک ،ته ان :ایتشارات امی کیی 6787 ،
ع ب گلپااگای  ،عصهت ،اساطی اا ان باستان ي جعنگ از اسطورهها و اعتقادات در اا ان باستانا ،هاپ اوف ،ته ان :ایتشیارات
هی مند6731 ،
ر دوس  ،سکیک ابو القاسک ،شاهنامم ،بم کوشش جالف خالقل مطلق ،هاپ سیو  ،تهی ان :یاشی م کیز دائی ه الهعیار بیزرگ
اسالم  ،جلد 6781 ،6
کادن ،ج ای ،ر هنگ ادبیات و یقد ،ت جهم کاظک ری وزمند ،هاپ اوف ،ته ان :ایتشارات شادگان6781 ،
کهیل ،ژوز  ،قدرت اسطوره ،ت جهم عیاس مخی  ،هاپ اوف ،ته ان :یش م کز6733 ،
م تضوی ،منوهه  ،ر دوس و شاهنامم ،هاپ سو  ،ته ان :ایتشارات توس6785 ،
موریو ،آیتوییو ،اویگ ،خدااان و اینان مدرن ،ت جهم داراوش مه جیوا  ،هاپ اوف ،تهی ان :یش م کز6731 ،
وسیدی ،سنین ،یی د تاراک و روشناا يس آعاز ر هنگ و تهدن در اا ان باستان ،هاپ اوفا ،ته ان :امی کیی 6780 ،

