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 مقدمه

فردوسي از متون فرهنگي، گسترده و گشوده است که قابليت تأویل و تفسير از  شاهنامة

یگری در بخش شود تقابل و تعامل خود و دمنظرهای گوناگون را داراست. در این مقاله سعي مي

اساطيری  )از گيومرت تا فریدون( مورد تحليل قرار گيرد. چند مقاله در پيوند با این موضوع، 

از این تأليف و تدوین شده است، اما از نظر ساختار و روش و اهداف با چارچوب این مقاله پيش

، ژاله «بتدا دیو نبودنددیوها از ا»اند: گيری مقالة حاضر مؤثر بودهاند. با این همه در شکلمتفاوت

. در این مقاله از منظر 1921، شهریورماه 93هنری کلک، شماره  -نامه فرهنگي فصل آموزگار،

تاریخي و اساطيری به بحث پيرامون دیوها پرداخته شده است و به مفهوم تعامل و تقابل و 

ش و هدف با پردازد و در روشناسي فرهنگي نميبر مبنای نشانه« دیگری» و « خود»مبحث 

 راد و عيسا، کاظم دزفوليان«هایندیگری و نقش آن در داستا»جستار حاضر تفاوت دارد؛ 

. 1922، تابستان 19شمارة  ،«پژوهش زبان و ادبيات فارسي»پژوهشي نامه علميفصل، خانيامن

های رستم و سهراب و در این مقاله تأکيد بر غياب و حذف دیگری است و به تحليل داستان

تقابل خود و »پردازد و از نظر روش و موضوع با مقالة حاضر متفاوت است؛ ستم و اسفندیار مير

نامة کيميای هنر، سال سوم، فصل فر،، از آذین حقایق و مهناز شایسته«دیگری در دو نگاره

. در این مقاله موضوع تقابل خود و دیگری با تکيه بر دو نگاره به بحث 1989، پایيز 18شمارة 

شناسي فرهنگي که در جستار حاضر تکيه بر متن  از منظر نشانهاشته شده است و حال آنگذ

 است.

در اگزیستانسياليسم،  9شناسي، ژان پل سارتردر روان 8، ژاک الکانشناسيمعرفتدر  1هگل     

 در مطالعات 2در مطالعات مربوط به زنان و ادوارد سعيد 2در واسازی، سيمون دوبوار 4ژاک دریدا

 اند.پرداخته« دیگری»پسااستعماری، از جمله اندیشمنداني هستند که به بحث پيرامون مفهوم 

گوید: کند، او ميریزی فرهنگي مفاهيم تعریف ميای طرحرا گونه« دیگری»ادوارد سعيد       

« خود»در مقابل « دیگری»ها را در مقام ها، آنشناسي در بيان دانش خود از شرقيشرق

های به ظاهر شرقي )غيرِ منطقي، نامعقول، نامتمدن، یي( ساخته و در توصيف ویژگي)اروپا

که در چارچوب به دست نداده، بل« شرقي»افتاده و غيره( تعریفي از هویت واقعي عقب

هایي که به این تفسير ساخت داده است، هویت اروپایي خود را تعریف کرده است، یعني تقابل

 
lHege -1 

2-Jacques Lacan 

Paul Sartre-Jean-3 

Jacques Derrida-4 
 Simone De Beauvoir -5 

Edward Said-6 



 
 

  822 شناسي فرهنگيتقابل و تعامل با دیگری در  فردوسي از منظر نشانه
 

 

رو به نمایش )دیگری(، منطقي، معقول، متمدن و پيش« شرقي»مقابل  )اروپایي( را در« خود»

 .(198: 1922)ادگار و پيترسج ویک، گذاشته است 

کند که مرد سوژه است (، این عقيده را مطرح مي1848) جنس دومسيمون دوبوار در کتاب      

بة زن ای محوری و مطلق است، تجرکه تجربة مرد تجربهاست. درحالي« دیگری»و زن 

غيرضروری، بيگانه و منفي است. به این ترتيب، در جامعة مردساالر خودیِت کامِل زن انکار 

ای بنيادی مقوله« دیگری»شود ... دوبوار معتقد است که شود و او با سوژگي خود بيگانه ميمي

وار ای دروني دارد. نگرش دوبهای دیگر کينهدر اندیشة آدمي است. ذهن آدمي نسبت به آگاهي

 ( هگل، الهام گرفته است.1232) پدیدارشناسي روحتاحدودی از کتاب 

داند که سان نباشد، چيزی غيرضرور ميکه خود، هرچيزی را که با آن هم ]هگل[نویسد او مي

 (.119-118: 1922)مکاریک، های سلبي دارد مشخصه

 شدهشده یا پذیرفتههدیگری[ که او را به حاشية دنيای شناخت[تلقي سنتي از بيگانه »     

دهد. کلود لوی ای است: گروه حاکم خود را در مرکز جهان قرار ميراند، متضمن نتيجهمي

نشان داده است که قوم مداری خصوصيتي جهاني و به عبارتي ابتدایي جوامع بشری  1استروس

ها در قدیم نانيگيرند کامالً مشترکند: یوهایي که از آن منشأ ميبوده است. در نتيجه اسطوره

های مهمي را دانستند و مردم اندونزی در بالي. اگر بخواهيم تمام مکانناف دنيا را در ِدلف مي

 (.122:  1929)استنو، « پنداشتند نام ببریم فهرست درازی خواهد شدکه مرکز دنيا مي

و مسائل مربوط به های جغرافيایي تفاوت« انگاریبيگانه»یا « پنداریدیگری»یکي از دالیل       

ها و ها، دریاها و بيابانبوم و مکان و محل زندگي است، از دیرباز ساکنان آن سوی کوهزیست

که در ذهنيت شهری و روستایي، اند، کمااینشدهفضاهای ناشناخته، دیگری و بيگانه شمرده مي

بوده است؛ شهری  جانشين، غارنشين و غير آن همواره تقابل خود و دیگری نمایانرو و یککوچ

نظمي و گاه نظم و فرهنگ و روستایي را در حاشيه و باعث آشوب و بيخود را در مرکز و جای

رو را فاقد نظم و فرهنگ و خود را جا نشينِ کشاورز، کوچکرده است؛ یکنافرهنگ قلمداد مي

 شمرده است.دارای آن مي

های های قومي و نژادی است. یونانيفاوتت« انگاریبيگانه»و « پنداریدیگری»دليلي دیگر      

های انگاشتند؛ آریایيو نامتمدن و نافرهنگ مي« بربر»باستان، اقوام و مردمان غيرِ خودی را 

ناميدند و پس از اسکان در فالت ایران، مهاجمان مهاجر به فالت ایران، ساکنان بومي را دیو مي

ناميدند و نژاد غالب « عجم»اسالم، ایرانيان را خواندند؛ اعراب پس از انيراني را اهریمني مي
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نظم و تباهي آفرین پوست را نمادهای نافرهنگ، شيطاني، بيسفيدپوست همواره نژادهای رنگين

ای مفاهيم که به گونه« انگاریبيگانه»و « پنداریدیگری»ترین دليل اند. اما مهمپنداشتهمي

« دیگرفرهنگ»گيرد، مفهوم را هم در برمي« ميدیگرنژادی/ قو»و « دیگرمکاني»پيشين یعني 

 بوم و تبار و نژادهای بشری نيست. جدا از زیست« فرهنگ دیگری»و « دیگرفرهنگ»است. 

های فرهنگي که منجر به تفاوت شده است شامل: خوراک و نوشاک، ترین ویژگياساسي     

زناشویي و منابع فرهنگي پوشاک )پوشيدگي/ برهنگي(، زبان، مذهب، سبک زندگي و مناسبات 

 ها( بوده است.)معماری، هنرها و دانش

به دليل نوع خوراک و نوشاک تحقير « دیگری فرهنگي»گاه های گوناگون، گهدر فرهنگ     

شده است و خوردن و نوشيدن چيزهایي که در فرهنگ تفسيرگر )غالب( برای طرف مقابل در مي

گری و نزدیک بودن با حيوانيت و طبيعت در ن و وحشيشده، نشانة نامتمدن بودنظر گرفته مي

 شده است.مقابل تمدن و فرهنگ قلمداد مي

نما شدن و درنتيجه غيرِ انساني همواره باعث انگشت« دیگری غالب»نامفهوم بودن زبان برای     

گرفته است. زبان یکي از قلمداد شدن و همانندی با حيوانات، مورد سوءِ برداشت قرار مي

در طول تاریخ بوده « ستيزیبيگانه»و« انگاریبيگانه»و « دیگری پنداری»رکاربردترین ابزارهای پ

 است.

اجرای اعمال و مناسک مذهبي پيروان مذاهب مختلف نيز در نظر پيروان سایر مذاهب، عامل      

آور ا شرمهای غالب این اعمال ربوده است، تاجایي که فرهنگ« انگاریبيگانه»و « دیگر پنداری»

 اند.کردهو مسخره تلقي مي

وامل ـگر عـاگون از دیـهای گونز در فرهنگـاشویي نيـدگي و مناسبات زنـسبک زن     

است، ازدواج با بيگانگان یا محارم، تعدد زوجات یا تک « بيگانه انگاری»و « پنداریدیگری»

ها اشاره توان به آندی است که ميقبيله و ... از دیگر موارسری، ازدواج اجباری با افراد همهم

 [. 1کرد ]

گردد. در غالباً به علت ناشناختگي است که منجر به هراس و وحشت مي« دیگری»تقابل با      

کوشد، دیگری را بيرون از فرهنگ، نامتمدن و ... بشمارد و به طرد، انکار، مي« خودی»این حالت 

ي از سازوکارهای طرد و نفي و انکار، طبيعت جلوه نفي و در صورت امکان حذف او اقدام کند. یک

به « خودی»دادن دیگری و طبيعت تلقي کردن و نادیدن فرهنگ دیگری است. گاهي نيز فرد 

ای مفروض و باورها، آداب، رسوم و شده و سپهر نشانهدليل عدول و فراروی از فرهنگ تثبيت

 گردد.مي های پذیرفته در آن سپهر فرهنگي، طرد، نفي و حذفکنش
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نيز حاصل شناخت و یا احساس نياز به دیگری است، گاهي براثر غلبه « دیگری»تعامل با      

شود، در تبدیل مي« مطلوبدیگری»، دیگریِ مطرود و یا منفي به «خودی»بر « دیگری»یافتن 

از بيرون فرهنگ و طبيعت/ حاشيه به درون فرهنگ و تمدن/ مرکز « مطلوبدیگری»این صورت 

گردد. گاه نيز براثر شود و پس از فرایند جذب، دیگر نه بيگانه که خودی تلقي ميورده ميآ

« خودی»یا براثر غلبة گفتماني و یا هژموني، « فرهنگ دیگری»و « فرهنگ خودی»ناآگاهي از 

یابي خود را در گرو تقليد گردد و هویتمي« دیگری»دچار از خودبيگانگي و استحالة فرهنگي در 

 داند.مي« دیگری»های فرهنگي گ یازیدن به ارزشو چن

های ای پویا از روابط متقابل بين نظامشناسي، فرهنگ عبارت است از شبکهاز دیدگاه نشانه»     

ها که از طریق تاریخي شدن و متني شدن تجربة زیستة ما در جهان شکل ای و رمزگاننشانه

گيرد. فضاهایي که و زیر سپهرهای متعددی را در بر مياند. ... فرهنگ به این معنا سپهرها گرفته

های توان به رمزگانکنند. برای نمونه، ميهای متفاوت در آن عمل ميها و زیررمزگانرمزگان

ها اشاره کرد. اما این مجتمع های آنزبان، آیين، آداب، پوشاک، ژست، مکان و زیررمزگان

و تاریخي آن قائم به ذات خود نيست؛ فرهنگ در حکم های اجتماعي ای با جنبهبافتة نشانههم

کند. به عبارت دیگر، فرهنگ وابسته ای در برابر نافرهنگ است که معني پيدا ميیک نظام نشانه

است که نافرهنگ، بدوی، طبيعي و یا به هر طریق دیگر بيگانه و غریب « دیگری»به وجود یک 

نگي نتيجة این فرایندهای تمایزی است که در حکم یک فراوردة فره« خود»شود. تلقي مي

دهد، به طریقي که خود و همة متعلقاتش در نيز شکل مي« دیگری»که به بل« خود»تنها به نه

  (.23: 1983)سجودی، « یابدتقابل و البته تعامل با دیگری معنا مي

ها در آن شناورند ای است که همة زبانای، کليت فضایي نشانهاز نظر لوتمان سپهر نشانه»     

هایي که ای است(. زبانها دستور زبان و یا به تعبيری هنجارهای متفاوت نشانه)منظور از زبان

توان قائل شد، مگر در تعامل و ارتباط با این فضا که دارای ها نميهستي مستقلي برای آن

 (.128: 1983)معين « هاستهستي ماقبل هستِي هریک از این زبان

های شرق و ت جغرافيایي ایران که از دیرباز آن را در مرکز و کانون ارتباطي تمدنموقعي     

های غرب قرار داده، باعث شده است که فرهنگ ایراني مدام در معرض تقابل و تعامل با فرهنگ

بر ظرفيت « هاِی فرهنگي نامتجانسدیگری»دیگر واقع شود. تجربة درازآهنگ رویارویي با 

که از مطالعة متون تاریخي کيب در فرهنگ ایراني افزوده است و چنانپذیرش و جذب و تر

های دیگر بيشتر رابطة تعاملي داشته و درصورت آید، این فرهنگ در گذر زمان با فرهنگبرمي

تقابل نيز، این توان را داشته است که پس از غلبه یا شکست و مغلوب شدن، عناصر مطلوب 

نگ خودی را با فرهنگ دیگری ترکيب و ادغام کند، فرهنگ دیگری را جذب و اغلب فره
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های دورتر و تمدن یونان و تمدن النهرین در گذشتههای بارز آن، رویارویي با تمدن بيننمونه

تر موارد، نکات اسالمي و پس از آن رویارویي با اقوام مهاجم و حملة مغول است، که در بيش

های دیگر فرافکنده هنگ خودی را بر فرهنگمطلوب فرهنگ دیگری را جذب و نکات مطلوب فر

 [. 8است ]

های خوانش متن شناسي از طریق روششناسي فرهنگ عبارت است از رویارویي نشانهنشانه     

شناسي فرهنگي در تالقي با شود، اما نشانهبا فرهنگ، که به توصيف و تحليل متن منجر مي

های خوانش با هر متني به عنوان ها و راهها، ابزارمطالعات فرهنگي، ضمن بازخواني روش

آورد که باید در بستر شود و هر موضوع مورد مطالعه را متني به شمار ميفرهنگ، رویارو مي

اوضاع اجتماعي و فرهنگي نگریسته و تحليل شود. در این چشم انداز هر متن دارای ساختاری 

ای پویا مدام در حال بازتوليد و گونه شود و بهباز، چند الیه ، گفتماني و متکثر انگاشته مي

 (.13-2: 1983)نجوميان، بازتعریف خود است 

 بحث و بررسي

قباد است. در این دربردارندة روایت دوران پادشاهي گيومرت تا کي شاهنامهجلد نخست 

شوند، مواجهيم؛ یکي بخش با دو الگوی ساختاری بنيادین که تقریباً تا پایان متن  تکرار مي

نظم و آشوب و دیگری تداوم نهاد قدرت و پادشاهي در نژاد و تبار شاهان ایراني و  چرخة

شدة آن که سودای قدرت در سر هرکسي خارج از این نژاد و ضوابط سنت« دیگری پنداری»

شود و مي« سازیخودی»چه به ناچار چنين شخصي به قدرت برسد در فرایندی بپروراند و چنان

شود و از حاشيه به مرکز فرهنگ و تمدن و تبدیل مي« خودی/ خویش»ه ب« بيگانه/ دیگری»از 

 شود.مي« زدایيغيریت»ارزش منتقل و از او 

ای دیگر که در پيوند با تداوم موروثي پادشاهي باید در نظر داشت پيوستگي آن با نکته     

اند ای ماوراءالطبيعي[ که نمایندة نيروه9« ]سروش»مفهوم فرّة ایزدی است؛ ارتباط پادشاهان با 

 برانگيز است. نيز تأمل

شود، و در های این بخش به شکل آشکاری تکرار ميچرخة نظم و آشوب در تمام داستان     

خویش/ »است، در مواردی هم « دیگری/ بيگانه»تمام موارد، عامل اصلي تبدیل نظم به آشوب 

« بيگانه/ دیگری»ة فرهنگ غالب به شدهای نهادینهبراثر عدول و فراروی از چارچوب« خودی

 گردد. )جمشيد(تبدیل و طرد و نفي و حذف مي

فراخوانده و از حاشيه به مرکز آورده « بيگانه/ دیگری»گاهي نيز برای خروج از آشوب،      

گيرد، اما پس از مدتي باز به دليل خروج صورت مي« زدایيغيریت»شود و در مورد او فرایند مي
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و عامل « بيگانه/ اهریمن/ دیگری»شدة فرهنگي ن و ضوابط معهود و پذیرفتهو عدول از سن

 شود )ضحاک(.شود و به نفي و طرد او پرداخته ميآشوب قلمداد مي

« بيگانه/ دیگری»شده از ستاني منسوب خوني پادشاه تباهالگوی ساختاری دیگر، کين     

ستاند و بدین ا نوه، کين پدر یا نيا را ميآفرین است. در این صورت فرزند یساز و آشوبتباهي

کند و هم نظم و آرامش را سازی ميطریق هم برای به قدرت رسيدن خویش مشروعيت

گرداند. در این فرایند همواره یک فاصلة بين نسلي مشهود است فاصلة ميان نيا تا نوه در بازمي

و منوچهر دراین بخش از  و  شود. )هوشنگ، فریدونقدرت و پادشاهي که دورة آشوب تلقي مي

 های دیگر(. تکرار این الگو در بخش

شناسي فرهنگي و یکي ها در نشانهترین دوگانکنندهمفاهيم متقابل آشوب و نظم، از تعيين»     

های تحقق دوگان طبيعت و فرهنگ در تحليل لوتماني است. فارغ از نظریات خاص، از ساخت

های تواند در مطالعة گونهکنش آشوب و نظم ميي براساس برهمنماید که توسعة الگویچنين مي

تواند هاست که ميبندی بين مؤلفهمختلف متون استفاده شود. نظم ناظر به نوعي از ترکيب

براساس الگویي دروني مربوط به فضای متن، یا براساس الگویي بيروني مربوط به بافت فرهنگي 

 ن یافتگي.ساماني؛ نظم: وضعيت تمایز + سامايختگي + بيپدید آمده باشد ... آشوب: وضعيت آم

 کند.ها از معيار تمایز و سامان پيروی نميراهي آنای از اجزا که همآشوب: وضعيت مجموعه

کند. ... بر ها از معيار تمایز و سامان پيروی ميراهي آنای از اجزا که همنظم: وضعيت مجموعه

تواند بسته به درون و آشوب/ بيرون فرض شده است مي چه نظم/پایة الگوی فرهنگي، آن

جا شود؛ به عبارت دیگر، بسته به ناظر و بسته به معيارهای آشنا محوریت فرهنگ دیگر جابه

مند بودن ها از نظمکنيم، دریافتبرای ناظر که در یک نگاه کلي از آن به فرهنگ ناظر تعبير مي

قطعه شدن فرش بهارستان تواند متفاوت باشد. قطعهمي ناک بودن ناحية دیگریک ناحيه و آشوب

شد، از دید ق اگر از دید ایرانيان انتقالي از نظم به آشوب تلقي مي 12به دست اعراب در سال 

کرد و اعراب انتقال از آشوب به نظم بود. زیرا فرشي با آن ابعاد از دید آنان غيرقابل استفاده مي

ي نداشت. ... رابطة تقابلي ميان نظم و آشوب را به یک لحاظ با طبيعت استخراج نشده تفاوت

مقایسه کرد. خود و دیگر اگر به حيث تعيني نگریسته « خود»و « دیگر»توان با رابطة تقابلي مي

  (.82-22: 1983)پاکتچي، « جا شودتواند جابهشود، بسته به تعلقات فرهنگي ناظر مي

 دورة گيومرت -1

ها( در کوه در  سي سال است. در آغاز گيومرت با گروه )خودیدورة پادشاهي گيومرت 

پوش آنان پوست حيوانات است. همو نخستين کسي است که آیين تخت و کاله ساکن است و تن

نهد؛ دد و دام و جانوران و همة موجودات در فرمان اوست و او را تعظيم )پادشاهي( را بنياد مي
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و پرورشي نو است، جهان رام اوست و تمایز چنداني  کنند، او پدیدآورندة خورش، پوششمي

 فرماست:وجود ندارد و سامان و نظم حکم
ـــاله ـــت و ک ـــایين تخ ـــت ک ـــين گف  چن

 که خود چـون شـد او بـر جهـان کدخـدای

ـــوه ـــد ز ک ـــتش برآم ـــت و بخ ـــر تخ  س

ـــــرورش ـــــد همـــــي پ ـــــدر آم  از او ان

 

 گيومرت آورد و او بود شاه  

 نخستين به کوه اندرون ساخت جای

 نه پوشيد خود با گروهپلنگي

 که پوشيدني نو ُبد و نوخورش
 (88-81/  1: 1922) فردوسي،           

که چرا گيومرت با گروه آید، نخست آندر ابيات پيشين، چند پرسش بنيادین پيش مي     

که ها چنانگيرد و مثاًل نه در دشت یا جلگه و یا کرانة رودخانهراهش در کوه جای ميهم

که چرا پرورش )فرهنگ( اند؟ و دیگر اینی نخستينه غالباً در جوار آب، آبادی پدید آوردههاتمدن

و پوشيدني و خورش گيومرت و گروهش نو است در قياس و تمایز با کدام کهنه یا سنت 

گونه که در ادامة بحث خواهد آمد، این تمایز در تقابل با ساکنان بومي فالت فرهنگي؟ شاید آن

 (.233-213: 1929)صفا، شوند، قابليت تعبير و تفسير بيابد قلمداد مي« دیو»و «یگرید»ایران که 

زنندة آرامش، اهریمن و فرزند او پاید، و نخستين برهمآرامش پدیدارشده دیری نمي     

ت آورند، سروش در هيأيومرت هجوم ميبينند و به پادشاهي گسپاهي تدارک مي« دیوسياه»

رساند. سيامک فرزند های دشمن را به سيامک ميبر تهاجم و برنامهپوشي خپری پلنگينه

پردازد و به دست دیو سياه وارونه کردار )دیگری( گيومرت با تدارک سپاه به مقابله با دشمن مي

کنند، روند و یک سال سوگواری ميکنان به سوی کوه ميشود. گيومرت با گروه ویلهکشته مي

جای آرامش « دیگری/ دیو»آمده از جانب اني و آشوب پيشسامنظمي، بيبدین سان بي

گيرد، را از منظر راویان و ساختار متن مي« خودی/ گيومرت»گرفته و در حال گسترش شکل

اند، از ساکنان رو خود از کوه به دیگر جاها بودهگویي گيومرت و گروهش که در حال توسعة قلم

 اند.بازگردانده شده« خود»وه و محدودة شکست خورده و دوباره به ک« دیگرجاها»آن 

آورد که به سوگواری پایان دهند و به فرمان خداوند بر سروش از جانب پروردگار پيغام مي     

دیو بدکنش که روی زمين را در اختيار گرفته است بتازند و زمين را از وجود او پاک گردانند، 

شتابد ستاني سيامک ميکند و به کينکند و بر دیو نفرین ميگيومرت سر سوی آسمان مي
  (.84-88/ 1: 1922)فردوسي، 

 دورة هوشنگ -8

رود و کين پدر را هوشنگ نوة گيومرت در پيشاپيش سپاهي انبوه به جنگ دیو سياه مي

گيرد، آرامش جای آشوب را مي« دیگری»ستاني و جنگ و شکست دادن ستاند. پس از کينمي

 نشيند.شنگ به جای او بر تخت پادشاهي ميرود و هوگيومرت از دنيا مي
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گری و کند و پيشة آهندورة هوشنگ دورة آرامش و تکامل تمدن است. او آهن را کشف مي     

و ورز، تهية پوشاک از دهي به کشتها، سامانآورد، مدیریت و هدایت آبابزارسازی را پدید مي

 ان هوشنگ است.مو و پوست حيوانات از دیگر کارکردهای پادشاهي دور

های ویژه کاریفردوسي خویش شاهنامةیکي از الگوهای ساختاری تکرارشونده در متن      

رسند، بر تخت نشستن و ادعای پادشاهاني است که پس از یک دورة آشوب به قدرت مي

پادشاهي بر هفت کشور، کمر بستن به داد و دهش و آباد کردن جهان و دادگستری و پدیدار 

شود. این الگو های آنان محسوب ميکاریداری، از خویشهای ویژه درزمان زمامآوریساختن نو

شود. شيوة توليد های مشابه مدام تکرار ميهای  در موقعيتتقریبًا در تماميت ساختاری داستان

 ای که در این دوره بر آن تأکيد شده است کشاورزی و پرورش دام است. بنيان نهاده

 دورة طهمورث -9

رسد. در دورة طهمورث پس از مرگ هوشنگ، پسرش طهمورث دیوبند به پادشاهي مي  

گاه از نظر منزلت و پایکاری موبدان شوند، خویشحيوانات گوناگون رام و طبقه بندی مي

شود. در این دوره هایي برداشته ميشود و در مسير تکامل فرهنگي گاماجتماعي آشکارتر مي

ز پشم و مو، جامة گستردني )فرش( هم ساخته و از ميان حيوانات اسب بر تهيه پوشاک اعالوه

 (.92 – 92/ 1)همان: شود جای مرکب برگزیده ميبه

کند و شعار مبارزه با دیوان را تکرار چون پدر ادعای پادشاهي بر هفت کشور ميطهمورث هم

 کند:مي
 ز هرجای کوته کنم دست دیو 

 

 خدیوکه  من بود  خواهم جهان را    
 (1/92)همان:                              

 کشد: گردد و اهریمن را به بند ميمند ميشود و فرهنمایي شهرسب، از بدی پالوده ميبه راه      
 برفت اهرمن را به افسون ببست

 

 چو بر تيزرو بارگي برنشست 
 (1/92)همان:                                   

کنند و قصد برهم زدن آرامش و ایجاد آشوب فرزندان اهریمن )دیگری( انجمن مي دیوان/      

دهد. دو بهره از آنان را به دارند، طهمورث با فرّة ایزدی در زماني کوتاه سپاه دیوان را شکست مي

از او زنهار و « ها/ ساکنان بوميدیگری»کشد. دیوان شکست خورده کشد و دیگران را ميبند مي

دهند، )تعامل خود با دیگری( خواهند و در قبال آن به او وعدة آموزش هنری نوین مييامان م

« دیوبند»این هنر نوین آموزش نوشتن سي گونه خط به خسرو/ تمدن اوست. طهمورث لقب 

 رسد.رود و فرزندش جمشيد به جای او به پادشاهي ميگيرد و پس از مدتي از جهان ميمي
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تدریجاً از « دیگریِ مغلوب»چيرگي و اقتدار و آرامش است. گویي عصر طهمورث، عصر      

جهت تعداد و امکانات، قدرت مقابله را از دست داده و ضعيف شده است. از طرفي طهمورث 

های مطلوب فرهنگ خواهد نمودهای فرهنگي و ارزش)تمدن نوپای خودی( پس از غلبه مي

طرف دیگر، دیگریِ مغلوب/ دیوان، ازسر ناچاری دیگری/ مغلوب را جذب و از آنِ خود کند و از 

را در اختيار « مرکز»های فرهنگي خود به دیگریِ غالب که خواهند با به نمایش گذاشتن توانمي

 گرفته است، نزدیک شوند و از حاشيه فاصله بگيرند:
ــت ــون ببس ــه افس ــره ب ــان دو به  از ایش

 ته و بســـته خـــوارکشيدندشـــان خســـ

ــــرو بياموخت ــــه خس ــــتن ب ــــدنبش  ن

ــي ــک س ــه نزدی ــه، چ ــي ن ــته یک  نبش

 

 دگرشان به گرز گران کرد پست 

 به جان خواستند آن زمان زینهار

 دلش را چو خورشيد بفروختند

 چه رومي و چه تازی و پارسي
 (1/92)همان:                                   

 دورة جمشيد -4
تر از ی را که طوالنيرسد. دوران جمشيدپس از طهمورث پسرش جمشيد به پادشاهي مي

توان به دو بخش تقسيم کرد: بخش نخست دورة آرامش و آسایش پادشاهان پيش از اوست، مي

و رفاه و تکامل فرهنگي است. در این دوره، زمانه از داوری )جنگ/ ستيز( برآسوده است و 

و  اند و به ناچار مطيعدیگریِ مغلوب/ دیوها تا حدودی در فرهنگ خودی حل و هضم شده

آوران ساخته های رزمي جنگیابند؛ آالت جنگ و پوششفرمانبردارند و مجال آشوب نمي

شود، طبقات چون کتان و ابریشم و خز استفاده ميشود؛ درتهية پوشاک از امکانات نویني هممي

 گردد:کاری هرکدام معين مياجتماعي از هم تفکيک و خویش
 خویش راکه تا هرکس اندازة     

 

 د و دانند کم بيش راببينن 
 (1/49)همان :                               

از آن، معماری و ساختن بناهای گوناگون و شهرسازی با طراحي و مهندسي دیوناپاک! /  پس     

چنان در مرکز کارکردهای تمدنيِ کوشد او را به حاشيه براند، اما همدیگریِ مغلوب که متن مي

 گيرد:رد، انجام ميخودیِ غالب قرار دا
 بفرمــــود پــــس دیــــو ناپـــــاک را

 هــرآنا از گِـــل آمــد چـــو بشـــناختند

ــرد ــوار ک ــو دی ــا دی ــه گ ــه ســنگ و ب  ب

 

ـــاک را  ـــتن خ ـــدر آميخ ـــه آب ان  ب

 ســـبک خشـــت را کالبـــد ســـاختند

 به خشـت از بـرش هندسـي کـارکرد
 (1/49)همان:                           
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بو و عطریات نيز در این دوره ر قيمتي و گياهان خوشها و جواهمندی از کانيکشف و بهره     

رود. صنعت کند و مرگ و بيماری از ميان ميگيرد. دانش پزشکي پيشرفت ميصورت مي

 نوردد.سان جمشيد مرزها را در ميگيرد و بدینسازی شکل ميکشتي

ان از هامون به خواهد به کمک دیوسازد و هرگاه که مي[ کياني تختي مي4جمشيد به فّر ]     

 رود:گردون برمي
 به فرّ کياني یکي تخت ساخت

 که چون خواستي دیو برداشتي

 چو خورشيد تابان ميان هوا

 

 چه مایه بدو گوهر اندر نشاخت 

 ز هامون به گردون برافراشتي

 روانشسته برو شاه فرمان
 (1/44)همان:                              

شود. نشيند، جشن گرفته و نوروز ناميده ميین تخت شگرف ميروزی که جمشيد بر ا      

بينند و از رنج و بدی خبری نيست و دیوان/ دیگری مغلوب صد سال مردم روی مرگ را نميسي

 گزارند و از آشوب خبری نيست :کمربسته و خدمت
 ز بدشان نبود آگهيز رنج و 

 

 ميان بسته دیوان بسان رهي 
 (1/44)همان:                            

 جمشيد تاحدودی زمين و دریا و آسمان را به تسخير خود درآورده است.      

که از درون و به این آسایش و آرامش درازمدت، این بار نه از بيرون و از جانب دیگری، بل      

و  علت خودبيني و استبداد رأی و ادعای خدایي کردن، منجر به گسستن فرّة ایزدی از جمشيد

سان گردد و بدینهای آشوب و زوال از درون جامعه و فرهنگ خودی ميپدیدار شدن نشانه

راه با آشوب و آشفتگي است. وی سرانجام پس از دومين دورة حکومت طوالني جمشيد هم

از جمشيد او را از دشت شود و به فرمان ضحاک تازی که ایرانيان پسصدسال آوارگي گرفتار مي

اند، با ارّه به دو نيم کرده و زار به پادشاهي ایران فراخوانده و بر تخت نشاندهگسواران نيزه

 کشند:مي
 از آن پس برآمد ز ایران خروش

 پدید آمد از هر سویي خسروی

 سواران ایران همه شاه جوی

 به شاهي برو آفرین خواندند

 چو جمشيد را بخت شد کندرو

 برفت و بدو داد تخت و کاله

 ي بر او شد سياهنهان گشت و گيت

 چو صدسالش اندر جهان کس ندید

 پدید آمد از هر سویي جنگ و جوش  

 جویي به هر پهلویي یکي نام

 سر به ضحّاک روینهادند یک

 ن زمين خواندندورا شاه ایرا

 دار نوبه تنگ اندر آمد سپه

 بزرگي و دیهيم و گنج و سپاه

 سپردش به ضحّاک تخت و کاله

 برو نام شاهي و او ناپدید



 

 822  1982ستان زم  پایيز و، 82، پياپي دومدهم، شماره پانزپژوهشنامة ادب حماسي، سال 

 
 صدم سال روزی به دریای چين

 ]ضحاک[نهان بود چند از بد اژدها 

 چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ

 ش سراسر به دو نيم کردبه ارّه

 

 ]جمشيد[پدید آمد آن شاه ناپاک دین

 نيامد به فرجام هم زو رها

 یکایک ندادش سخن را درنگ

 جهان را از او پاک پربيم کرد
 (28-1/21)همان:                           

در این داستان جمشيد که خودی و مطلوب است پس از عدول از ساختار فرهنگي       

به بيگانه و دیگری تبدیل و تدریجاً به حاشيه رانده « سازیغيریت»شده، از طریق پذیرفته

گردد؛ ضحاک بيگانه و دیگری گونه از حاشيه به مرکز فراخوانده شود و نفي و حذف ميمي

و شاه « دیگری شده»شود تا به کمک او جمشيد گردد و خودی قلمداد ميشود، جذب ميمي

 ناپاک دین از ميان برداشته شود.

های بسيار دار و دارندة رمهزمان با آغاز آشوب در دورة دوم حکومت جمشيد، مردی دینهم     

ار و ناباک به نام ضحاک سمهر، دلير، سبککند، پسری بيگزار حکومت ميدر دشت سواران نيزه

رسد، ابليس به کشد )دیگرآیين( و به قدرت ميبيوراسب دارد که با فریب ابليس پدر را مي

یابد و به تدریج با تهية راهي در به قدرت رسيدن وی به عنوان خوالگير به دربار راه ميپاداش هم

رحمي خواری و بيخونغذاهای متنوع از گوشت حيوانات، پادشاه جوان را به سمت خشونت و 

های ضحاک بوسه دهد )دیگر فرهنگ/ دیگر خوراک( و به پاداش خدماتش بر شانهسوق مي

شود  مارها ضحاک روید و سپس ناپدید ميها دو مار سياه ميزند )دیگر آیين( و از جای بوسهمي

آید و راه ضحاک ميت پزشکي فرزانه به دربار کنند. از آن پس ابليس در هيأر ميآرام و قرارا بي

بيند که هرروز مغز سر دو جوان را به خورد ماران بدهند تا ضحاک را آرام و چاره را در آن مي

 بگذارند.

فرما شده است، به اند و آشوب و ناآرامي بر کشورشان حکمایرانيان که از جمشيد گسسته     

آید و ن باد به ایران زمين ميخوانند ضحاک چوآورند و در شاهي بر او آفرین ميضحاک روی مي

 نهد.تاج برسر مي

 دورة ضحاک -2

[، در آغاز و تا مدتي دراز زمانه آرام و 2دوران پادشاهي ضحاک به روایت  هزار سال است]

تدریج کردار فرزانگان نهان و کام دیوانگان آشکار و پراکنده رام و بر وفق مراد است اما به

گردد، خواهران جمشيد مند و راستي نهان و گزند پدیدار ميشود، هنر خوار و جادویي ارجمي

شوند )دیگر فرهنگ( و هر روز بر تعداد قربانيان )شهرناز و ارنواز( به ایوان ضحاک برده مي

شود. آیين ضحاک وارونه است، مردان جنگي را به کشتي گرفتن با مارهای ضحاک افزوده مي

 برد:وگو به کنيزی ميگفتبيروی را دارد و دختران خوبدیوان وامي
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 رویکجا نامور دختری خوب

 پرستنده کردیش بر پيش خویش

 

 گفت و گویندَرون پاک بيبه پردَه 

 نه رسم کيي بُد نه آیين کيش
 (1/22)همان:                                    

درت به سمت مرکز گویي در دورة ضحاک دیوان/ ساکنان بومي، فرصتي یافته و از حاشية ق     

 اند :گاهي به دست آوردهتحرک یافته و در امور اجرایي جای
 شده بر بدی دست دیوان دراز

 

 به نيکي نبودی سخن جز براز 
 (1/22) همان:                             

، شودتوان تغييرات دوران ضحاک را که از سوی راویان متن، بد و دیگرگونه تلقي ميآیا نمي     

ناشي از تفاوت فرهنگ و آداب که در حرکتي کند و بطئي « دیگری»و « خود»از منظر مبحث 

 آشکار شده است به شمار آورد؟

مندانه به های ارمایل و گرمایل با تدبيری هوشدو نفر از خاندان شاهان گذشته به نام     

سر گوسفندی را به خورد  یابند تا هربار به جای یکي از قربانيان مغزآشپزخانة ضحاک راه مي

 ماران ضحاک بدهند تا از شمار قربانيان خشونت ضحاک کاسته شود.

بيند که سه مرد جنگي به چهل سال قبل از پایان حکومت، ضحاک، شبي در خواب مي     

کشد و تر از پي و برادر کهتر در پيش ضحاک را به بند ميشوند، دو برادر بزرگکاخش وارد مي

گویان برد. ضحاک آشفته و هراسان ضمن مشورت با ارنواز منجمان و پيشاوند کوه مياو را به دم

گویند در خواند تا خوابش را تعبير کنند، معبران از ترس تا سه روز چيزی نميرا به دربار فرا مي

گوید: کسي به نام فریدون از مادر متولد به ضحاک مي« زیرک»روز چهارم یکي از آنان به نام 

را که « گاو برمایه»آورد، تو پدر او را خواهي کشت و ود و قدرت را از چنگ تو بيرون ميشمي

فریدون از شير آن تغذیه کرده است، تباه خواهي ساخت. فریدون به کين پدر و گاو برمایه با 

 آورد.به تو هجوم مي« گرزة گاوسار»

سازد. فرانک مادر مایه را تباه ميکشد و گاو برضحاک پس از مدتي آبتين پدر فریدون را مي     

برد و به مردی از رسيدن دژخيمان ضحاک وی را به مرز هندوستان در البرزکوه ميفریدون پيش

سپارد تا فریدون را مراقبت و تربيت کند )دیگر مکان و دیگر شخص توجه به دنيا ميدیني و بي

 مطلوب(.

شود، گردد و از اصل و نژاد خویش خبردار ميفریدون پس از شانزده سالگي نزد مادر بازمي     

پدرش از نژاد طهمورث دیوبند و از نسل شاهان بوده که به دست ضحاک کشته شده است، 

سازد که ضحاک هرگاه گيرد که به جنگ ضحاک برود، اما مادر او را آگاه ميفریدون تصميم مي
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واهد بود و فریدون را با آیين اراده کند از هرکشوری صدهزار مرد جنگي در تحت فرمان وی خ

 سازد.پيوند و کين آشنا مي

گر که هفده پسر از هجده پسرش قرباني ماران ضحاک شده و آخرین پسرش قارن کاوه آهن

نهد و به دادخواهي نيز به دست نيروهای ضحاک گرفتار شده است به ایوان ضحاک رو مي

آید و مردم کوی و ز کاخ ضحاک بيرون ميستاند و با خروش و خشم اپردازد، پسر را بازميمي

کند و گریش را بر سر نيزه ميبند آهنخواند، چرم پارة پيشبازار را به قيام عليه ضحاک فرامي

گيرد و آن را به درفش کياني پاره را به فال نيک مي رود. فریدون چرمگاه فریدون ميبه جای

دهد و به سوی کاخ ضحاک مي« گاوسر گرزة»گران دستور ساختن کند، به آهنتبدیل مي

شدة ضحاک را که کند و کاخ جادویي و طلسمکند، از اروندرود )دیگرمکان( عبور ميحرکت مي

گيرد و کند و به زني ميسازد و دختران جم را آزاد ميکنند ویران ميدیوان از آن محافظت مي

خواهد او را بکشد سروش فرمان که ميدهد و هنگاميتن شکست ميبهضحاک را در نبردی تن

جا به بند رساند که ضحاک نباید کشته شود باید به دماوندکوه برده و در آنکردگار را به او مي

 کشيده شود.

 دورة فریدون -2

رسد نظر ميشود. بهگونه آشوب دوران ضحاک با پيروزی فریدون به آرامش تبدیل ميبدین

های دام بوده است و او با اک مبتني بر، داشتن رمهکه شيوة توليد اقتصادی در فرهنگ ضح

روی، در بندی اجتماعي در تمدن ایران ناآشنا بوده و ازاینفرهنگ کشاورزی و توجه به طبقه

ساختار طبقاتي معهود در این دوره تغييراتي پدید آمده که باعث نارضایتي قشرهای اجتماعي در 

های فرهنگي و تغييراتي که در آداب و رسوم اوتجامعة خودی گردیده است و افزون بر آن تف

و مطرود و منفي قلمداد « دیگر فرهنگ و دیگر آداب»اجتماعي پدید آورده از منظر جامعة ایراني

شده است. بنابراین فریدون به طبقات مختلف اجتماعي وعدة بازآوردن نظم طبقاتي و به طبقات 

 دهد:گاه مياند وعدة قدرت و دستار گرفتهمهری قرباالی جامعه که در عصر ضحاک مورد بي
 نشست از بر تخت زرّین اوی

 بفرمود کردن به در بر خروش

 نباید که باشيد با ساز جنگ

 ورسپاهي نباید که با پيشه

 یکي کارورز و یکي گرزدار

 چو این کار آن جوید آن کار این

 به بند اندرست آنک ناپاک بود

 شما دیرمانيد و خرم بوید

 بيفگند ناخوب آیين اوی 

 داران بسيار هوشکه ای نام

 باره جویند کس نام و ننگنه زین

 به یک روی جویند هردو هنر

 سزاوار هرکس پدیدست کار

 سراسر پرآشوب گردد زمين

 جهان را ز کردار او باک بود

 سوی ورزش خود شویدبه رامش 
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 داران شهرس همه ناموزان پ

 برفتند با رامش و خواسته

 فریدون فرزانه بنواختشان

 
 

 کسي کش بد از نام وز گنج بهر

 همه دل به فرمانش آراسته

 گه ساختشانراه سزا پای
 (1/29)همان :                                     

 

 ورة گيومرتد -1

     آشوبآرامش
 عامل با دیگریتقابل و ت                                               

 فرهنگ نژاد/ قوم مکان

سخن از مرز  -

خاصي در ميان 

 نيست.

گيومرت با گروه  -

در کوه زندگي 

 کند.مي

از قوم و نژاد خاصي سخن به ميان  -

 آید.نمي

اهریمن و فرزند او دیوسياه، آرامش  -

 کنند.را به آشوب تبدیل مي

مذهب در مفهوم کلي نيایش کردن و سرسوی  -

 لي شده است.کردن متج

های آسماني را به گيومرت و سروش پيام -

 رساند.ها( ميسيامک )خودی

خوراک و پوشاک کلي است، از زناشویي و نظام  -

آید. )گروه و زندگي خانواده سخني به ميان نمي

دانيم که سيامک گروهي مطرح است(. فقط مي

 فرزند گيومرت و هوشنگ نوة اوست.

 انات )پلنگينه(. تهيه پوشش از پوست حيو -

 تمایز زباني هم وجود ندارد. -

 از منابع فرهنگي و هنری هم خبری نيست. -

در نتيجه تمایز و سخن از دیگری هم بسيار  -

 کلي است. )اهریمن و بچة او دیو/ دیوان(.
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 دورة هوشنگ -8

 آرامش  آشوب
 تقابل و تعامل با دیگری                                             

 فرهنگ نژاد/ قوم مکان

تحدید مرزها  -

 )هفت کشور(

گاه از زیست -

مشخصي سخن به 

 آید.ميان نمي

دیوها در پایان دورة گيومرت  -

اند و از دیگری سخني شکست خورده

 آید.به ميان نمي

تکامل تمدن، کشف آهن ، ابزارسازی )اره و  -

 تيشه(.

 ایت و مدیریت منابع آب )کشاورزی(.هد -

ها و حيوانات سودمند در کار تفکيک دام -

 کشاورزی.

استفاده از پشم و مو و پوست حيوانات در تهية  -

 پوشاک.

از ازدواج و زندگي زناشویي و زنان سخني  -

 درميان نيست.

 

 دورة طهمورث دیوبند -9

 آرامش    آشوب

 تقابل و تعامل با دیگری                                                  

 فرهنگ نژاد/ قوم مکان

پادشاهي  -

 برجهان

دیوها که در این دوره به بند  -

شوند و از در سازش و کشيده مي

شوند، تا حدودی در تسليم وارد مي

شوند و در فرهنگ خودی جذب مي

 تعاملي فرهنگي هنرها و دانش آنان

به فرهنگ خودی منتقل و جذب 

 شود.مي

از اقوامي که زبان و خط متفاوت  -

آید، رومي، دارند سخن به ميان مي

 تازی، پارسي.

که دیوان/ دیگری منشأ با این -

شوند، اما متن و فرهنگ خدماتي مي

خودی همواره با ترس و هراس 

کوشش در طرد، نفي و به حاشيه 

 راندن آنان دارد.

گيری از حيوانات؛ )تسلط بر و بهره بندیطبقه -

 طبيعت(.

 پدیدار شدن طبقة اجتماعي؛ آثوربانان. -

 یابي به فرة ایزدی.نيایش کردن و دست -

به دست آوردن قدرت افسون کردن اهریمن و  -

 دیو.

 گيری از آن.رام کردن اسب و بهره -

 تکامل صنعت بافندگي. -

بدوی  فاصله گرفتن تدریجي از طبيعت و زندگي -

 و نزدیک شدن به تمدن و فرهنگ.
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 دورة جمشيد -4

 آرامش                      آشوب از درون                                     آرامش      

 تقابل و تعامل با دیگری                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرهنگ نژاد/ قوم مکان

از کشوری به  -

 ن؛کشور دیگر رفت

ساختن کشتي و  -

حرکت در پهنة 

 گيتي.

ساختن تخت و  -

حرکت در آسمان 

با کمک دیوان/ 

 دیگری مغلوب.

دشت سواران  -

 گزار. نيزه

دیوان/ دیگری در فرهنگ خودی  -

حل و هضم شده و منشأ خدمات 

سازی و معماری، گوناگونند: ساختمان

جا کردن تخت جمشيد در جابه

 آسمان.

گزار اران نيزههمسایگان دشت سو -

 اند.های اسب فراوانکه دارای رمه

 

گيری از حيوانات؛ )تسلط بر بندی و بهرهطبقه -

 طبيعت(.

کاری تفکيک طبقات اجتماعي و تعيين خویش -

 هرکدام.

 عبور از پوشاک اوليه و تهية پوشاک بافتني. -

 های جنگي.تهيه ابزار و پوشش -

 برپایي جشن نوروز. -

ی: ساختن گرمابه، کاخ و ایوان با تکامل معمار -

 کمک دیوان/ دیگری.

 های قيمتي و عطرها: رفاه.استفاده از سنگ -

تکامل دانش پزشکي و از ميان رفتن مرگ و  -

 بيماری.

از روابط زناشویي و نظام خانواده سخني نيست.  -

فقط از فرزندان شاهان و جانشيني پسر به جای 

 آید.پدر سخن به ميان مي
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 دورة ضحاک -2

 آرامش    آشوب  آرامش

 تقابل و تعامل با دیگری                                       

 فرهنگ نژاد/ قوم مکان

سرزمين تازیان  -

)دشت سواران 

 گزار(نيزه

 

 تازیان. -

 

 پروری است.دام نوع معيشت مبتني بر -

 خواری(تمایز در خوراک. )گوشت -

 تمایز در زبان. )اهریمن ابليس( -

 رسم پدرکشي. -

 رسم مجازات )با ارّه از ميان به دو نيم کردن(. -

 برهم خوردن نظام طبقاتي. -

 ربودن دختران و زنان برخالف دین و کيش. -

 سری.رسم چند هم -

عهود و نزدیک دورشدن از تمدن و فرهنگ و نظم م -

 شدن به طبيعت و نافرهنگ و آشوب.

 

 دورة فریدون -2

 آشوب                   آرامش        

 تقابل و تعامل با دیگری

 فرهنگ نژاد/ قوم مکان

بيشه و کوه و  -

 غار

مرز هندوستان    -

 )البرزکوه(.

المقدس بيت -

 دژ هودج(. )گنگ

 

 تازیان. -

 دیوان. -

 

 نماد معيشت مبتي بر کشاورزی(.تقدس گاو. ) -

سری و نظام خانوادگي مبتني بر عشق و تک هم -

 پدرساالر.

 اهميت نژاد و نسب پدری. -

های بازمانده از قدرت پيشين نابودکردن نشانه -

 )آتش زدن و ویران کردن کاخ ضحاک(.

 ستاني(.ستاندن کين پدر )آیين کين -

 زبان پهلوی و زبان تازی. -

 دو، خرافات.طلسم، جا -

 رسم قرباني کردن و خون ریختن.-

 سری.ربودن و بازستاني زنان و رسم چند هم -

 بازگرداندن نظام طبقاتي گذشته. -

 پيوند با سروش و نيروهای ماوراءالطبيعي. -

 بازگشت فرة ایزدی، آیين و آرامش. -
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 گيرینتيجه

ني در یک محدودة مکاني، توان آن را جهاتنوع جغرافيایي ایران به حدی است که مي

های آن در وحدتي تمرکزگرا و تصور کرد، این تنوع باعث شده است که تمام گوناگوني

 نما )پارادوکسيکال( جلوه نماید.ساز و در عين حال متناقضهمگون

های فرهنگي متنوع در سراسر تاریخ و جغرافيای این پوشاک، خوراک، آداب و نشانه     

نتيجة شناخت است، پس « تعامل»که ر این مدعاست. با توجه به اینسرزمين، گواه آشکا

توان نتيجه گرفت، فرهنگ ایراني، فرهنگ درک و دریافت و جذب و شعور است و مي

سازی همواره در فرهنِگ ستيز و چالش نيست؛ فرهنگي است که قابليت جذب و خودی

که در معرض هنگ با آنتر از طرد و نفي و حذف و گریز بوده است. این فرآن بيش

های دیگر، چه ضعيف و چه قوی قرار گرفته است، ميراث خویش را پاس داشته و فرهنگ

مطلوب « سپهر فرهنگي»ها را نيز وارد ها، نکات مطلوب آنبا ترکيب آن با دیگر فرهنگ

 خویش گردانيده است. 

عصب و خودبيني، گر تکامل فرهنگي از مرحلة تبيان« جذب»و « تعامل»این قدرت      

 باشي، مروت و مدارا و حتاح و خوشاست. تساهل، تسام« دیگری»به مرحلة درک حضور 

دهندة تکامل تاریخي این فرهنگ تسليم و پذیرش، در رفتار و کردار و هنر ایراني، نشان

است تا جایي که گفتمان غالب شعر فارسي در تاریخ هزارسالة آن، گفتمان گذشت، 

 مروّت نسبت به دوست و دشمن است. تسليم، مدارا و
 آسایش دو گيتي تفسير این دو حرف است

 

 با دوستان مروت با دشمنان مدارا 
 )حافظ(                                         

های دهد که باید در کنار این نقاط قوت فرهنگي، از نشانهبا این همه نتایج نشان مي     

باره و تمرکزگرایي، استبدادپذیری، تغيير موضع دادن یکچون فرهنگي نامطلوبي هم

وچرا نيز به تلخي و چونگاه انفعال و تسليم بيناگهاني و ضعف حافظة تاریخي و گه

 ناگوارایي یاد کرد.

پذیری و عدم تغيير در گر ثباتچرخة مکرر نظم و آشوب و چرخش مدام آن بيان     

 حوزة فرهنگ بوده است. مقابل پدیدار شدن هرگونه نوآوری در

ها و ذهنيت تقدیرگرایي و جبر مفرط نيز از دیگر مواردی است که در این داستان     

های گوناگون مفهوم گرداني اساطيری انسان ایراني، رسوب کرده و به شکل –تاریخي 

 شده است.
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و اجتماعي گر تمایل به ثبات و تغييرناپذیری در شئون فردی تقدیرگرایي و جبر بيان     

ها اشاره گزاران که در متن بدانگویان و خواباست. در این ميانه نقش موبدان، پيش

سپهر »شود نيز برپای داشتن و تداوم بخشيدن به سنت مطلوب پذیرفته شده در این مي

است و اگر تغيير و تبدیلي نيز پدید آید، باز پس از مدتي کوتاه به وضِع « فرهنگي

 گردد.لِ گذشته بازميشده و مقبوتثبيت

تر با شناسي فرهنگي دورة کيومرث از دوگانة طبيعت و فرهنگ، بيشاز منظر نشانه     

 شوند. بههای فرهنگي هنوز خام و کلي مطرح ميهای طبيعت مواجهيم و نشانهنشانه

ها و گيرد و نشانهعبارت دیگر هنوز تفکيک ميان طبيعت و فرهنگ/ تمدن صورت نمي

تر برآمده از طبيعت است تا فرهنگ. در دورة هوشنگ با تکامل فرهنگ و ها بيشکارکرد

شویم و این روند در های تمدن )مرز مشخص، ابزارسازی، تفکيک و ...( رویارو مينشانه

رسد. در دورة ضحاک با تقابل تر ميدورة طهمورث تداوم و در دورة جمشيد به تعالي بيش

ي و غلبة نمودهای فرهنگي نزدیک به طبيعت و دور از تمدِن های فرهنگو رویارویي نشانه

های فرهنگي پيش از شکل گرفته و مستقر و در دورة فریدون به اقتدار مجدد نشانه

 شویم.ضحاک مواجه مي

 هانوشتپي
 .داوریتصویر دیگری: تفاوت از ارسطو تا پيشتر بنگرید به استنو، کاترینا، . برای آگاهي بيش1

 .جهان ایراني و ایران جهانيتر بنگرید به ثالثي محسن، آگاهي بيش. برای 8

ستاید، برداری و انضباط است. نخستين آفریدة اورمزد است که او را ميبه معنای اطاعت، فرمان . سروش9

چيز طبق قاعده و قانون کار مهر است و مواظب است که همهبر پيمان اورمزد و اهریمن نظارت دارد؛ هم

چون جنگاوری مسلح توصيف شده و بهترین نابودکنندة دروغ است؛ از آغاز آفرینش گيرد؛ همانجام 

کوبد؛ بر فراز سرگرم نبرد با دیوان است؛ بيش از همه مخالف دیو خشم است و با گرز خویش بر سر او مي

ر شبانه روز سه بار کنند؛ دجا ميالبرز کاخي با هزار ستون دارد؛ گردونة او را چهار اسب سفيد تناور جابه

بان آتش است و به دليل محبوبيت فراوان در ميان باني کند؛ او نگاهنوردد تا آفریدگان را نگاهجهان را درمي

روان آیين ایران باستان در متون پهلوی، گاهي به عنوان آخرین امشاسپند به شمار آمده است پي

 (. 842-842: 1922؛ یاحقي، 82-82:1924)آموزگار، 

فرّ )فرَّه، فرِّه، خورَه( به معني شکوه و جالل و شأن و شوکت و برازندگي و زیبندگي است. در اصطالح  .4

اش قدرت، نبوغ و خرّمي و سعادت به یي حقيقتي الهي و کيفيتي معنوی است که برای دارندهاوستا

و پيوستگي فراوان وجود  ميان فرّه )فرّ( و آذر )آتش( بستگي اوستاهایي از آورد؛ بنابر بخشارمغان مي

ای که ایران زمين را در برابر از فرّ ایراني )قدرت، شکوه و نيروی فوق العاده و مزدا آفریده اوستادارد. در 

یابي سران کند( و فرّ کياني )پادشاهي( که موجب پادشاهي و کامباني ميدشمنان و غير ایرانيان نگاه
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فته است. فرّ کياني ابتدا به هوشنگ تعلق یافت که از پرتو کشور و شوکت و اقتدار آنان است، سخن ر

آن بر هفت کشور فرمان راند و پس از او به طهمورث و سپس به جمشيد رسيد. اما جمشيد به وسوسة 

راه گشت و فرّ در سه مرحله از او جدا شد )در هيأت مرغ وارغن یا شاهين(؛ واپسين دروغ و ناراستي بي

تا شد و همجدا شد به گرشاسپ پيوست و در پرتو آن گرشاسپ پهلواني بي بهرة فرّ که از جمشيد

چون جمشيد فرّ از او نيز جدا شد و چون کس راهي گرشاسپ، همدیویسنان را برانداخت. پس از بي

کرت الیقي نبود، فرّ مدتي سرگردان ماند و در دوران هنگامة اژی دهاک و آذر، فرّ ميان دریای فراخ

جا بيرون جا شتافت. اما بدان دست نيافت. فرّ از آنفراسياب برای به دست آوردن فرّ بدانپنهان شد. ا

قباد نخستين پادشاه سلسلة کيانيان و پس از او به سایر آمد و پس از یک دوره فترت به کالبد کي

هد تافت پادشاهان این سلسله انتقال یافت و تا ظهور سوشيانت و رستاخيز از ایران زمين روی برنخوا

 ( 918-912: 1922)یاحقي، 

هایي متفاوت وجود دارد. علي حصوری در دو . پيرامون ضحاک و دوران هزارسالة حکومت او دیدگاه2

های اجتماعي و طبقاتي پيرامون و سرنوشت یک شمن، به طرح دیدگاه« ضحاک»کتاب با عنوان 

و منابع  شاهنامهای ضحاک را در طبقاتي فردوسي )دهقان نژاد بودن(، سيم ضحاک و نقش پایگاه

فردوسي، سيمایي تحریف شده در تاریخ به شمار آورده است. احمد شاملو ، شاعر معاصر هم در 

پرداخت و در  شاهنامهگاه برکلي با شرح و بسط همين نظریه، به نقد فردوسي و سخنرانيَش در دانش

های خود را در نشریات و نان او، دیدگاهها جنجال برانگيخت و موافقان در تأیيد و انکار سخآن سال

فاوت به مسأله پرداخته ـه در این مقاله از منظری متـا کـجا مطرح کردند. از آنـهمجالت آن سال

های یادشده گوني مطالب، به نقل و نقد دیدگاهشود، برای جلوگيری از اطالة کالم و آشفتگي و ناهممي

سرنوشت چنين ، علي حصوری و همضحاکاین منابع مراجعه کرد: توان به برای تفضيل مي .پردازدنمي
که با تجدید نظر اساسي در کتاب ضحاک و با عنوان جدیدِ یادشده  یک شمن از ضحاک به اودن

ا یکي از ـاک بـن کتاب، ضحـ، در بخش دوم ایضحاکبر مطالب کتاب  منتشر شده است و عالوه

تيجه گرفته شده است که ضحاک هم شمني از آنِ جامعة خدایان اسکاندیناوی مقایسه شده و نشمن

 اند.اند. اما در جامعة ایراني اثر داشتهاشتراکي بوده که فرزندان او بعدها ضعيف شده

های یکم تا سوم )صص از جورج گلن کمرون ترجمة حسن انوشه، بخش ایران در سپيده دم تاریخ -

 (؛2-22

 (133-88کوب )صص از عبدالحسين زرین نامورنامه -

های جمشيد و ایرانویج و ، محمدمهدی مؤذن جامي، ادب عصر اساطيری و پهلواني و بخشادب پهلواني

 (.83-82هزارة ضحاک )صص 
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 فهرست منابع

 ، تهران: سمت.تاریخ اساطيری ایران(. 1924آموزگار، ژاله. ) -

مة ، ترجمفاهيم بنيادی نظریة فرهنگي .(1922) .ادگار، اندرو و پيترسج ویک -

 مهران مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.

، ترجمة تصویر دیگری: تفاوت از ارسطو تا پيش داوری .(1929) .استنو، کاترینا -

کاری مرکز بين المللي های فرهنگي با همگيتي دیهيم، تهران: دفتر پژوهش

 ها.وگوی تمدنگفت

-کرد نشانهیمعناسازی با چينش آشوب در نظم، در رو(. »1983پاکتچي، احمد. ) -

به کوشش اميرعلي  ،شناسي فرهنگيمجموعه مقاالت نشانه، «شناسي فرهنگي

 .22 - 191 نجوميان، تهران: سخن، صص

 ، تهران: نشر مرکز.جهان ایراني و ایران جهاني(. 1922ثالثي، محسن. ) -

 ، تهران: چشمه.ضحاک(. 1922حصوری، علي. ) -

 ، تهران: چشمه.به اودن سرنوشت یک شمن از ضحاک(. 1922حصوری، علي. ) -

، تهران: نامورنامه )دربارة فردوسي و شاهنامه((. 1921زرین کوب، عبدالحسين. ) -

 سخن.

مجموعه مقاالت ، «مکان جنسيت و بازنمایي سينمایي(. »1983سجودی، فرزان. ) -
 .28 – 82، به کوشش فرهاد ساساني، تهران: سخن، صصشناسي مکاننشانه

 ، تهران: اميرکبير. حماسه سرایي در ایران (.1929اهلل. )صفا، ذبيح -

به کوشش   ، تصحيح جالل خالقي مطلق،شاهنامه(. 1922فردوسي، ابوالقاسم. ) -

 .Bibliothecaاحسان یارشاطر، نيویورک: 

، ترجمة حسن انوشه، ایران در سپيده دم تاریخ(. 1922کمرون، جورج گلن. ) -

 تهران: علمي و فرهنگي.

قنادی کاکا در کالردشت شکلگيری فضایي ميانه و (. »1983معين، بابک. ) -

به کوشش فرهاد ساساني، تهران:  ،شناسي مکانمجموعه مقاالت نشانه، «غشایي

 .122 – 834سخن، صص 

، ترجمة مهران های ادبي معاصرنامة نظریهدانش(. 1922مکاریک، ایرناریما. ) -

 مهاجر و محمد نبوی، تهران: آگه.

 ، تهران: قطره.ادب پهلواني(. 1928)مؤذن جامي، محمد مهدی.  -
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مجموعه مقاالت نقدهای ، «شناسي فرهنگينشانه(. »1983نجوميان، اميرعلي. ) -
 . 2 – 13، تهران: سخن، صص هنری -ادبي

 ،و اشارات داستاني در ادبيات فارسي ريفرهنگ اساط(. 1922محمدجعفر. ) ،ياحقی -

 و انتشارات سروش.  يو مطالعات فرهنگ يگاه علوم انسانتهران: پژوهش

 


