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 چکیده

 ه که بهليراندخواهيِ جویِي اهریمنانه و کيندر این مقاله با توجه به زیرساختِ کينه

ا بوندی که رود داستان فریدون در پيشمار ميای بهای اسطورهعنوان قطعيت و انگاره

چه سبب تحوّل یابد، مورد تحليل قرار گرفته است. آناک ميداستان جمشيد و ضح

ان داست شود اگرچه در ظاهرداستان به سوی فاجعة مرگ نخستين قهرمان ملي، ایرج مي

جویي ينهکه ک های شخصيتيِ آن دو برادرآزمندیِ سلم و تور است، امّا با توجه به ویژگي

نه به جویي آن دوگاسرانجامِ کينهخورد و ساخت داستان رقم مياهریمني است، ژرف

اوت ر متفانجامد؛ دليری مهربان که از هر جهت با آن دو بسيامرگ برادری خردمند مي

ستان، این دا ویژهبه شاهنامههای های داستاناست. از این رو باید گفت یکي از زیرساخت

ة دارد. نکتهرمانان کشي است که ریشه در باورها و وجه شخصيتي قجویي و کينهکينه

است  یمنيمهم در این تحليل، تضاد دیرینه و هميشگي اسطورة خوبي اهورایي و بدی اهر

دل لي بمکه سرانجام در نبرد فریدون با توران و روم به تضادی سرزميني و سياسي و 

 یابد.ادامه مي گردد و پس از آن نيز این وجهمي
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 مقدمه 

شکل  هاها بر بنياد آنهایي حضور دارد که کردارهای شخصيتدر هر متني قطعيت

متن  اختسها، ژرفبخشد. از این رو پرداختن به این قطعيتگيرد و روایت را تداوم ميمي

نقد  ردی کهککند؛ رویها را برای مخاطب باز ميخواني آنرا آشکار کرده و راه دوباره

ن گونه آنقد این نيست که بگویيم امور »که گفته شده است: کند. چنانمتون را ميسّر مي

دام ایة ککه این است که ببينيم کردارهای مورد قبول بر پکه هستند خوب نيستند، بل

ر ، استوااندیشه های مسّلم و بدیهي انگاشته شدةهای آشنا، شيوهها، انگارهنوع از قطعيت

 .(45: 1395)مشایخي، « تاس

دها و داشود، چيزی است که به آن رویچه در این پژوهش از روایت خواسته ميآن

ا روی آن شود. به سخن دیگر در داستاني که راها و مفاهيم تکرارشونده گفته ميکنش

 منطقي شود که سبب تداومکند، هميشه مفهوم یا رفتار یا کنشي تکرار ميروایت مي

 ن دانستة داستابرندای از عامل پيشتوان جلوهشود، این امر تکرارشونده را مييداستان م

ر ژنت ژرا که در بحث پيکرگرداني به آن پرداخته شده است. در واقع همان بحثي است که

ز گاه حائه دیدسبر اساس آرای او، مسالة زمان در روایت از »از زمان در روایت کرده است. 

ت ول مدطدادها که همان نظم و ترتيب بيان روایت است، اني رخاهميت است: توالي زم

های دادروایت که ممکن است با مدت زمان داستان یکي نباشد و باالخره بيان روی

 (.105: 1388نياز، )بي« تکرارشونده

ی پس هایتفردوسي، تأثيرگذارترین روایت بر روا شاهنامةروایت پادشاهي فریدون در 

دهد. ار مير هم قربراب ها، تورانيان و ایرانيان، را درتي که دو قوم از آریاناز خود است. روای

رقي کاهای شسن از گاه جغرافيایي و تباری آنان باید گفت که تورانيادربارة تورانيان و جای

 یي است.و اروپا های هندبندی زبانهای ایراني در دستهشان از گروه زباناند و زبانبوده

 (.14 -19، 156 -160: 1388، )پيرنيااند کایي در آسيای ميانه صحراگرد بودههای سآریان

کاری بخش کردن جهان به فرمان این مقاله در پي تحليل چرایي تأثيرگذاری خویش

چنين پيوند این داستان با داستان فریدون، بر روند روایت تا پایان داستان است. هم

نحوی ستيز ميان ها بهاین داستان زیرارد. گيجمشيد و ضحاک مورد واکاوی قرار مي

شود و گام به گام کنند، ستيزی که از داستان گيومرت آغاز مينيکان و بدان را روایت مي

رسد. اما این ستيز و نبرد بنيادین آید تا به فریدون ميبا ظهور بزرگان و پهلوانان پيش مي

 شاهنامههای مهم و پرآوازة ز داستانشود. داستان فریدون ادر این داستان دچار تحول مي



  15 فردوسی شاهنامةبرندة روایت در داستان فریدونِ تحلیل عامل پیش
 

 

ه در ـهایي به نگارش درآمده است کرو دربارة داستان فریدون مقاله بوده است، از این

هایي شود که گاهي با مقالة حاضر در نکته یا نکتهها اشاره ميجا به برخي از این مقالهاین

 ست.سان است، اما از نظر شيوه و ایده و نظر اصلي متفاوت اهم

 اختاریشناختي به داستان ضحاک و فریدون بر مبنای تحليل سنگاه اسطوره»مقالة 

طيری یابي اسارضا نيکویي و اختيار بخشي، به ریشهنوشتة علي تسليمي و علي« آن

ین ست. از اهای تاریخي پرداخته اها با شخصيتهای آنها و گاه مطابقت شخصيتداستان

ین است و برندة روایتِ داستان فریدون اکه عوامل پيش رو گفتني است با مقالة حاضر

 تحليل ویابي ویژه دو داستان جمشيد و ضحاک ریشههای دیگر بهعوامل را در داستان

 کند، متفاوت است.مي

 نوشتة «تحليل ساختارگرایي داستان فریدون و پسرانش»با عنواِن  ای دیگرمقاله

خته پردا دیدچون پيرنگ و زاویهر داستاني همشيرزاد طایفي و الناز خجسته، به عناص

روني ند بيچنين پيوهای خود داستان فریدون و هماست. این مقاله به رابطة دروني بخش

ت. چرا ده اسهای دیگر که در مقالة حاضر مورد تحليل واقع شده، توجه نکرآن با داستان

 واملعة کنش و واکنش که در مقالة حاضر، نظر بر این است که داستان فریدون نتيج

 داستان جمشيد و ضحاک است.

که  نوشتة حميد جمالي کوشش شده است« داستان فریدون در گذر زمان»در مقالة 

رد وز مودر نسبت این دو با دو جشن بزرگ مهرگان و نور پيوند ميان فریدون و جمشيد

ا توجه بيد جمش واکاوی قرار گيرد. گفتني است که در مقالة حاضر، پيوند ميان فریدون و

يل شده ه تحلهای دیگری افزون بر دیدگاه نویسندة محترم مقالبه نظری متفاوت، از جنبه

ا راني بکه در متن مقالة حاضر گفته شده است اساطير ایتر چناناست. به سخن روشن

 ار است،خوردتوجه به قدمت فرهنگي قوم ایراني نسبت به اساطير دیگر اقوام از اصالت بر

 ها انکار ناکردني است.مشابهت اگرچه

 ری، برنوشتة اسماعيل نرماشي« تحليل داستان فریدون بر پایة دو انگاری»مقالة 

را با  هایيهای نيک اهورایي و شر اهریمنِي شخصيت فریدون انگشت گذاشته و نمونهجنبه

ری در توان در این مورد افزود که مسالة دو انگاآورده است. مي شاهنامهتوجه به متن 

ون هم واکاویدني است و این مسأله خاص فرید شاهنامههای دیگر برخي از شخصيت

ل ایشان گاه تحليکه داستان فرعيِ مورد تأکيد نویسنده محترم که تکيهویژه آننيست. به

به  ریدونفهای الحاقي داستان فریدون است؛ بخشي که پيکرگردانيِ قرار گرفته از بخش

 ست.شکل و شمایل اژدها ا
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 بحث و بررسی

 دپیوند فریدون و جمشی -1

د و گرد در آغاز بحث، موضوعي را باید توضيح داد تا پيوند جمشيد و فریدون روشن

جه به دهاک در این ميانه چه نقشي دارد. این موضوع را با توکه ضحاک یا آژینيز این

دشاهي یي پاآید به دوران طالمي اوستاکنيم. در متني که از تحليل مي اوستامتن 

تر مهم کند وچنين به پيوند این پادشاه بزرگ و فریدون اشاره ميپردازد و همجمشيد مي

او،  ه شهریاریب»کند. دهاک را با جمشيد و فریدون آشکار ميجویانة آژیکينه که ستيزآن

ن آگسست؛ رّ بفنه سرما بود، نه گرما، نه پيری، نه مرگ و رشک دیوآفریده... نخستين بار 

ز جم ن فرّ ا. ایفرّ جمشيد، فرّ جم پسر ویوَنگهان، به کالبد مرغِ وارِغنَ به برون شتافت

سر ، فرّ پمشيدجگسسته را مهرِ فراخ چراگاه.... برگرفت... دومين بار فرّ بگسست، آن فرّ 

 دون پسرِ فری ویوَنگهان به پيکر مرغ وارِغَن به بيرون شتافت. این فّر از جم گسسته را

: 1379 ،هاتاوستا، یش)« ن آبتين برگرفت که به جز زرتشت، پيروزترینِ مردمان بودخاندا

 هـدون بـریـرد فـو نيم کدهاکي که جمشيد را به ارّه دا آژدیـاک یـضح (.491 -490

و هم  شودگونه هم پيوند فریدون و جمشيد روشن ميکوبد و بدینخواهي فرو ميکين

رّ فرگرفتن که در پي ب اوستادهاک؛ در بند دیگری از ژیگر آجویانه و ویراننقش کينه

اکِ دهت؛ آژیدهاک را فرو کوفکه آژی آن»آید دربارة فریدون این گونه نوشته است: مي

رمنِد ر زوسه پوزة سه کلة شش چشم را، آن دارندة هزار گونه چاالکي را، آن دیو بسيا

ه رای تبایمن بورمندترین دُروجي که اهررساِن جهان را، آن زدروج را، آن دُروَنِد آسيب

 .(491)همان: « کردنِ جهان اَشَه، به پتيارگي در جهان اَستومَند بيافرید

ستان از دارسد. در آغتبار فریدون و جمشيد به تهمورت دیوبند مي شاهنامهبر بنياد 

 خوانيم که:جمشيد مي
ـــد ـــو بن ـــر آن دی ـــرآمد ب ـــي س ـــو گيت  چ

ـــــران ـــــد اویگ ـــــيد فرزن ـــــه جمش  مای

 برآمـــــد بـــــر آن تخـــــت فـــــرّخ پـــــدر

 

 جهـــــان را همـــــه پنـــــد او ســـــودمند  

ـــک   ـــت ی ـــر بس ـــر از پنـــد اویکم  دل پ

ـــاج زر   ـــرش ت ـــر س ـــان ب ـــم کي ـــه رس  ب
 (41 /1: 1389 فردوسي،)                        

 خوانيم:دهاک، چنين ميدر زادن فریدون و آغاز روزگار سخت آژی
ــــــــاری دراز ــــــــرین روزگ ــــــــد ب  برآم

 ز مـــــادر بـــــزادخجســـــته فریـــــدون 
 

ــــراز  ــــي ف ــــه تنگ ــــافش ب  کشــــيد اَژده

ــــاد   ــــد نه ــــر آم ــــي دیگ ــــان را یک  جه
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ــــان ــــيدجه ــــرِّ جمش ــــا ف ــــود جوی ب   ب
 

ــــود ــــيد ب ــــده خورش ــــردار تابن ــــه ک  ب
 (1/62: انهم)                                        

 پدرش پرسد کهرسد از فرانک، مادرش، ميفریدون هنگامي که به شانزده سالگي مي

 گوید:این گونه مي يست و فرانک دربارة آبتين، پدر فریدون،ک
 زمــــين        تــــو بشــــناس کــــز مــــرز ایــــران

 ز طهمــــــور  گُــــــرد بــــــودش نــــــژاد           

ـــت ـــادو پرس ـــحاک ج ـــه ض ـــد ک ـــان بُ  چن

ــــران ــــدرت آن گ ــــوان         پ ــــرد ج ــــه م  مای

 

ـــــد نـــــام او آبتـــــين    یکـــــي مـــــرد بُ

ـــاد   ـــر همـــي داشـــت ی ـــدر ب ـــر پ ـــدر ب  پ

ـــران    ـــتز ای ـــد دس ـــو یازی ـــان ت ـــه ج  ب

ــــن   ــــو روش ــــيش ت ــــرد پ ــــدا ک  روانف
 (1/65: نهما)                                       

از این روست که پادشاهي فریدون یک پيوند نهاني با پادشاهي جمشيد نيز دارد و از 

تواند دهندة چند چيز ميميان رفتن ضحاک و بازگشت پادشاهي به تبار جمشيد، نشان

هاست از درک نخست پشيماني مردم از رفتن به سوی ضحاک، و دوم، اشتباه آن باشد.

درست پادشاهي جمشيد. زیرا دوران جمشيد عصر طالیي زندگي بوده است و گویي مردم 

راستي دانستند که آن دوران بهورزیدند یا نميو موبدان، یا نسبت به جمشيد رشک مي

دیده  شاهنامههای دیگر خواهيکه در کينحاصل کوشش جمشيد بوده است. سوم، چنان

خواهي از خسرو به کينخيزد و کيخواهي خون سيامک برميشود، هوشنگ به کينمي

کاری فرزند یا یکي از خواهي وظيفه یا خویشکشد، کينخون سياوش به توران لشکر مي

ن جمشيد خواهي کشته شدفرزندان تباری مقتول است، از این روست که فریدون به کين

برخاسته است. از سوی دیگر مهر نيز پيونددهندة جمشيد و فریدون است. زیرا نوروز که 

گردد با خورشيد نسبت دارد و مهرگان هم که روز پيروزی بنيادش به جمشيد باز مي

فریدون بر ضحاک است باز به خورشيد وابسته است، با این تفاوت که جشن نوروز در آغاز 

رفته شمار ميست و جشن مهرگان به نوعي آغاز فصل سرما و خزان بهفصل گرما و بهار ا

مهرگان... شانزدهم روز است از مهر ماه و نامش مهر و اندرین روز افریدون ظفر »است. 

یافت بر بيوراسب جادو آن که معروف است به ضحاک... و روزها  که سپس مهرگان است 

« د و ششم آن مهرگان بزرگ بوداند بر کردار آن چ از پسِ نوروز بوهمه جشن

بينيم مهرگان و روزهای پس از آن تا شش روز )رام که ميچنان (.255-254: 1367)بيروني،

شود، مانند نوروز هست که روز/ مهرگان بزرگ( که برگزاری جشن مهرگان پي گرفته مي

سب و گيرند و این تناتا روز ششم )خرداد روز/ نوروز بزرگ( مردم و بزرگان جشن مي
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تطابق شمار روزها و نوروز بزرگ و مهرگان بزرگ دليل نسبتي است که هر دو جشن با 

  (. 255 -253)همان: خورشيد دارند 

ونة که مهر سوارِ بر گرددهندة پيوند مهر و خورشيد است، ایننکتة دیگر که نشان

کند؛ مهری که ميانجي جهان روشني و تاریکي است خورشيد به آسمان صعود مي

 خورد و نقشر آیين مهری، مهر، با اهورامزدا نيز پيوند مي. د(129-128: 1387)وِرمازِرن، 

پيش  اری ازکای که بدون حضور مهر، اهورامزدا در ستيز با شّر بدیلي دارد به گونهبي

ورامزدا، ـاه»ر هستند. ـو نيروی اصلي در کشمکش مستمبرد. در آیين مهری دنمي

نجي فت مياروشنایي و اهریمن حاکم بر جهان ظلمات... پلوتارک صروای خطة برین فرمان

ي و ا نيکیدهد و روی همين اصل او ميانجي دو جهان روشنایي و تاریکي و به ميترا مي

وهای ر نيرکند و او را در پيروز شدن ببدی است... ميترا دوشادوش لشکر خير حرکت مي

ردونة ن گونه است که جمشيد گویي بر گو ای (130: 1387)وِرمازِرن،« دهدشر یاری مي

 گر سرزمين روشنایي است:خورشيد نشسته و از آسمان نظاره
 چــــو خورشــــيد تابــــان ميــــان هــــوا

 

 روانشســـــته بـــــر او شـــــاه فرمـــــان  
 (44 /1 :1389 فردوسي،)                            

  ظام در ندهد که این پادشاه آیينِ کيانيِ بر تخت نشستن فریدون نيز نشان مي

 گردد:روایي و آیيني به نظام جمشيدی باز ميفرمان
ـــي ـــت مه ـــاه و تخ ـــان گ ـــم کي ـــه رس  ب

 بــــه روز خجســــته ســـــرِ مهــــر مـــــاه

ــــدی ــــت از ب ــــدوه گش ــــي ان ــــه ب  زمان

ـــــــــــددل از داوری ـــــــــــا بپرداختن  ه

 نشســــــــتند فرزانگــــــــان شــــــــادکام

ـــــو ـــــرة شـــــاه ن ـــــي روشـــــن و چه  م

ــــــد ــــــش افروختن ــــــا آت ــــــود ت  بفرم

ـــــت ـــــن اوس ـــــان دی ـــــتيدن مهرگ  پرس

ــــدورا  ــــن  ص ــــاليان پ ــــان س ــــد جه  بُ

 

ــــــا تــــــاج شاهنشــــــهي   بياراســــــت ب

 بـــه ســـر بـــر نهـــاد آن کيـــاني کـــاله 

 گرفتنـــــد هـــــر کـــــس ره بخـــــردی 

ـــاختند   ـــو س ـــن ن ـــي جش ـــين یک ـــه آی  ب

ــــام  ــــاقوت ج ــــک ز ی ــــر ی ــــد ه  گرفتن

 جهــــان نــــو ز داد و ســــرِ مــــاه نـــــو  

ـــــوختند  ـــــران س ـــــر و زعف ـــــه عنب  هم

 آســــاني و خــــوردن آیــــين اوســــتتــــن 

ــــــا  ــــــک روز بني ــــــد ی ــــــدنيفکن  د ب
 (90 /1 ان:)هم                                        

های نوروز و مهر را در نسبتي ، هم جمشيد و هم فریدون جشنشاهنامهبر بنياد روایت 

کنند. به سخن دیگر این دو ریزی ميکه این دو با خورشيد و پيروزی بر تاریکي دارند پي

کند؛ یکي در آغاز بهار )اعتدال بهاری( و يجشن بزرگ در راستای یک آیين نمود پيدا م
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شمار هـو بابليان بـو که جشن سال نـجشن اکتي»دیگری در مهرماه )اعتدال پایيزی(. 

شده است. ... به نظر آمده، از نظر زماني در دو موقع اعتدال بهاری و پایيزی برگزار ميمي

های جمشيد و فت، داستانتوان گرسد این دو جشن در پيوند با هم باشد و نيز ميمي

. (1: 1389)جمالي، « فریدون نيز حاصل برداشتي دوگانه از یک شخصيت ایزدانه است

 توان این شخصيت ایزدانه را مهر یا خورشيد گرفت.مي
 

 فهوم و چرایی نبرد روشنی و تاریکی م -2

د، کنر ميکاری خود را آشکانظم و خویش شاهنامهروایت اساطير ایراني که در کالن

ني بر بيهانشالودة این ج»یابند. در راستای روشنایي و دوستي و آبادی جهان تداوم مي

در  همواره ر کهشدو اصل استوار است: اول اعتقاد به دو بُن آغازین و قدیم و متضاد خير و 

 کارزار يدانمحال ستيز و کارزارند و پهنای گيتي و زمينة زندگي آدمي عرصة این نبرد و 

 هان...جاومندی عمر  وم اعتقاد به محدودیت زماني این ستيز کيهاني و کراناست، د

يان مشاهنامه های گوناگون . این ستيز هميشگي در روایت(96: 1393)سرکاراتي، « است

ن ستيز زمان ای مندینماید و آغاز و ميانه و پایان هر روایتي، نشان از کرانهپهلوانان رخ مي

 مادی ازنج را تور را نمادی از اهریمن و دیو در نظر بگيریم و ایراست. باری اگر سلم و 

که  ی استاهـن مسألـردار متضاد هستند و ایـها در رفتار و گفتار و کسپندمينو، آن

د از آن یا گرایيای که به نام  دو بنشود، مسألهخواهي ميجویي و کينساز کينهسبب

ید، آبرمي هاگاتچنان که از آن»نماید. ير ميشود و به نوعي تضاد در جهان را تفسمي

خن به سمئينو مئينو، و انگرَزاد، سپنتَزردشت نَخُست ایراني است که از دو مينوی هَم

 وـوگتـگر گفـدیآورد که در اندیشه، گفتار و کردار در تقابل با همند و با یکميان مي

 .(5: 1394، رستمي )اردستاني« داردها قرار کنند؛ در حالي که اهورامزدا در رأس آنمي

ه هریمن کامّا ادر هنگام آفرینش جهان، اهورامزدا جهان را از دانایي و زیبایي آفرید، 

یده را های مزداآفرآید که جهان و هستيهيچ یک از آن دو ویژگي را ندارد در صدد برمي

از آن  بود سپس،اه نـدانشي از هستي هرمزد آگاهریمن به سبب پس»نابود کند. زیرا 

بب به س پایه برخاست به مرز دیدار روشنان آمد چون آن روشني ناگرفتني را دیدژرف

ن گاه آرید: فراز تاخت؛ برای ميراندن تاخت آورد... بس دیو آف گوهریزدارکامگي و رشک

 (.32: 1376)بهار، « آور برای نبرد با )هرمزد( راآفریدگان مرگ

 شاهنامهدهاک که از آغاز دهي اهورامزدا با اهریمن و آژیستيز جهان روشني به فرمان

یابد، اگرچه فریدون به فرمان سروش شود در سراسر این متن حماسي تداوم ميروایت مي
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کند. زیرا ضحاک باید در زماني از کشد و در دماوند بندش مياز کشتن ضحاک دست مي

ها ایمن اند و جهانِ آباد، از خطر آنميان برداشته شود که دیوان و اهریمنان ناتوان شده

فریدون خواست ضحاک را بکشد اما اهورامزدا به او گفت تو نباید او را »گشته است. 

اکنون بکشي. زیرا زمين را پر از مخلوقات موذی و مضر خواهد کرد. در سنّت است که در 

واهد گسست هزارة هوشيدرماه، دومين موعود مزدیسنا، ضحاک، از کوه دماوند زنجير خ

یک ثلث از مردمان و ستوران و گوسفندان و سایر مخلوقات ایزدی را نابود خواهد کرد آن 

« گاه اهورامزدا گرشاسب را از دشت زابلستان برانگيخته آن نابکار را نابود خواهد ساخت

 .(103: 1378)اوشيدری، 

ای هوایتراز  شود تا روشن گردد کهجا، توضيحي دربارة پيکرگرداني داده ميدر این

و رروبه رگردانيبا نوعي از پيک شاهنامههای حماسي ای اوستایي تا داستانآیيني و اسطوره

ک به ضحا وغازد آهایي که از اهریمن و دیوان و اهورامزدا و ایزدان ميهستيم. پيکرگرداني

ای ياری بری  بسها و نتارسد. پيکرگرداني فایدهو سلم و تو و فریدون و ایرج و منوچهر مي

 هایاسخپرهيز از پگرداني، برای چهره»اند: که دربارة پيکرگرداني نوشتهزندگي دارد؛ چنان

-مي های پویا صورترس واقعي و رسيدن به فرمآسان و رسيدن به الگوهای در دست

رینش توان گفت پيکرگرداني به آفچنين ميهم (.Olejnic zak Lobsien ،2010 :211)« گيرد

به  ز دارد،ازه نياچنان که زندگي به مفاهيم ترساند. زیرا همخالقانه نيز یاری مي هایمتن

 اوستاون چي همتوان به پيکرگرداني متونهای زیبا نيز وابسته است. در این زمينه ميفرم

تي ای هسپيکرگرداني در راست»به شکل و شمایل یک متن حماسي اشاره کرد. از این رو 

م صورت در پيکرگرداني ه(. 217)همان:« داردي خالقانه گام برميبخشيدن به زیباشناس

نيادین بساخت انگارة های رفتاری. اگرچه در ژرفشود و هم شيوهدچار دیگرگوني مي

و ازه و نگردد و پيکری تصورتي به صورت دیگر مي»شود. در مسير پيکرگرداني حفظ مي

ي هایدرتیا ق غييراتي بنيادی شود، قدرتیابد که ممکن است... در نهاد و نهان دچار تمي

و باطن ا وورت صتازه به دست آورد... در نتيجه اگرچه اصواًل همان است که قبالً بود، در 

يدا پهایي خاص و متفاوت تحول و تغييری تازه ایجاد شده است که شکلي نو و کنش

ه و يکر گياه پبن اشيا کرده است. مانند پيکرگرداني خدایان به انسان، حيوان، گياه یا گشت

 .(44: 1383)رستگار فسایي، « حيوان و انسان

هاک اوستایي و فریدون باید پيکرگرداني اسطوره در حماسه برای درک اسطورة اژدی

تر گاه یک اسطوره در حماسه به گونة یک پهلوان چهره را در نظر داشت؛ به سخن روشن
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گرداني هميشه با تبدیل اشت که در این چهرهگرداند، اما باید به این مسأله هم توجه دمي

های حماسي )پيشاتاریخي( نيز که شخصيتکامل اسطوره به حماسه مواجه نيستيم، بل

شود یک اسطوره به یک شوند. در حقيقت هنگامي که گفته ميدر اسطوره جذب مي

شخصيت حماسي تبدیل شده است، دربردارندة این مفهوم نيز است که یک شخصيت 

اتاریخي و گاه تاریخي به اسطوره تغيير چهره داده است. در واقع این پيکرگرداني پيش

نشانة رابطة دو سویه و دایمي ميان آسمان )جنبة مينوی( و زمين )جنبة گيتانه( هستي 

شده است. های تاریخي نيز رعایت مينگارهگونه که این رابطة آیيني در سنگاست؛ همان

همان گونه که اهورامزدا »دشير یکم ساساني دیده شده است که نگارة ارکه در سنگچنان

 (.213: 1388)بروسيوس، « بر شر چيره آمده، اردشير هم بر دشمن خود پيروز گشته است

خوش ای بسيار کهن دارند و ممکن است دستای پيشينههای اسطورهشخصيت»

ي است ایران های هند ورهترین چههایي نيز بشوند. از جمله، جمشيد یکي از کهندگرگوني

، یعني اندکه در اساطير ودایي هند، ایزد جهان مردگان بوده که به سعادت ابدی رسيده

ما انيست  ، او هر چند در شمار خدایاناوستاروایي بهشت برین؛ در حالي که در فرمان

ه گاپای ، جمشيد ازشاهنامهموجودی آسماني است و با خورشيد مربوط است، از سویي در 

کشندة  ئتونه()ثر اوستامند است. فریدون نيز در کند و تنها شهریار توانایزدی نزول مي

ست ری ا، شهریاشاهنامهاژدهای سه سر و فشرنده گياه مقدس هوم است؛ در حالي که در 

 .(17: 1393پور، )اسماعيل« گرددکه بر ضحاک پيروز مي

ای های اسطورهآن که شخصيتدر تفاوت اسطوره و حماسه باید گفت که افزون بر 

که اند، چنشون، قهرمانان قومي اما در زمان نيز متفاوت ميایزدان هستند و در حماسه

مان زد، اما ها از جهت بازگویي حقایق گذشته با اسطوره شباهت دارنحماسه»اند؛ نوشته

د و این گرديمها به اعصار گذشتة دور در زندگي یک قوم باز رخ دادن وقایع مندرج در آن

 (.373: 1376)بهار، « امر با زمان ازلي روایات اساطيری گذشتة دور متفاوت است

 بُرد روایت در بخش کردن جهان و چرایی آنعامل پیش -3

ی ز سواتحليل این نکته بسيار اهميت دارد که چرا و چگونه روایت مرزبندی جهان 

  اخت و مفهوم،سدهد و از جهت مي را شکلشاهنامه های ای دیگر روایتفریدون به گونه

 :کندخش ميبخشد. فریدون جهان را بر پسران خود سلم و تور و ایرج بنظم و انسجام مي
ــــان ــــرون کشــــيد از نه ــــه چــــو بي  نهفت

ـــين ـــرک و چ ـــر ت ـــاور دگ ـــي روم و خ  یک

 نخســــتين بــــه ســــلم انــــدرون بنگریــــد

ـــه ســـه  ـــان ب ـــدون جه  بخـــش کـــرد آفری

 زمــــينســــيم دشــــت گــــردان و ایــــران 

 همـــــي روم و خـــــاور مـــــرو را ســـــزید 
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 دگــــــر تــــــور را داد تــــــوران زمــــــين

ــــيد ــــرج رس ــــه ای ــــت ب ــــن دو نياب  ازی

 

ـــــين  ـــــان و چ ـــــاالر ترک ـــــرد س  ورا ک

ــــد  ــــران گزی ــــهر ای ــــدر ش ــــر او را پ  م
 (107 /1: 1389)فردوسي،                          

 

 های داستان فریدونبخش -1-3

ن و ؛ دوم به پادشاهي رسيدداستان فریدون سه بخش دارد: نخستْ نبرد با ضحاک

توان گفت: در نبرد با خواهي از خون ایرج. بر این بنياد ميکردن جهان. سوم کين بخش

 هي بهکاری شاشود و با مرزبندی جهان، خویشضحاک چهرة پهلواني فریدون آشکار مي

 ستاند.ن ميهای اهریمني کيآید و سرانجام از چهرهنمایش درمي

یبای باد و زآخواهد جهان داند؛ اهریمني که ميا آفریدة اهریمن ميدهاک رآژی اوستا 

در  دانست. هریمناجهانيِ توان ضحاک را نمود ایناهورا آفریده را نابود کند. از این رو مي

ن ه هماکاری ویژه کگانة فریدون سه مرحله از یک خویشهمين راستا کارهای بزرگ سه

 خورد: در روزگار فریدون شکستي دیگر ميستيز با اهریمن است، اهریمني که 

ــــزدی ــــرد ای ــــه ک ــــاری ک ــــدون ز ک  فری

ـــيش یکیییی ـــودپ ـــحاک ب ـــد ض ـــر بن  ت

 کــــه گيتـــــي ز نـــــابخردان و دیگیییییر

ــت  سییه دیگییر ــاز خواس ــدر ب ــين پ ــه ک  ک
 

ــــدی  ــــان را بشســــت از ب  نخســــتين جه

 کــــه بيــــدارگر بــــود و ناپــــاک بــــود 

 بپرداخــــت و بســــتد ز دســــت بــــدان 

 ســـتجهــان ویـــژه بــر خویشـــتن کــرد را 
 (85 /1 همان:)                                  

داوم تهای گوناگون لـه شکـهای دیگر به در پادشاهيـادشاهي فریدون کـنتيجة پ

ن در ميا های دیگر نام ایرجخواهي از خون ایرج است. گرچه در داستانیابد، کينمي

ي ي و ميهنهد و مفهومي ملدانسجام مي شاهنامههای چه به داستاننيست، اما گویي آن

گار . در روزساخت آن یعني ستيزِ با بدی استخواهي و ژرفبخشد مسألة کينها ميبه آن

ران و ز تواکند و پادشاهي فریدون است که سرزمين ایران به نام ایرج استقالل پيدا مي

 يِ يهني و مـوم ملـالل مفهـن استقـشود. در ایدا ميـطور کامل جهــچين و روم ب

ملي  بخشد و هستة مرکزی حقيقت حماسةهویتي مي شاهنامهشناسانة ایران به هستي

 گيرد.شکل مي

 داد و دهش -2-3

که گفته شد مهر در داستان جمشيد و فریدون بازتاب یافته است و نسبت این چنان

دو پادشاه به جشن نوروز و مهرگان، گویای رواج این آیين بوده است. بخشندگي و بستنِ 
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ای که خود واژة مهر دارد؛ به گونه گاهي ویژهبندی به آن در آیين مهر جایپيمان و پای

در معنای خورشيد و عشق و وفاداری به پيمان، گویای این دو ویژگي است؛ هم از این 

روست که هم در روایت جمشيد و هم در روایت فریدون تا هنگامي که پيمان مهری 

که پيمان ميان  ماند و هميندهش و نظم( نيز برقرار مي برقرار است، بخشندگي )داد و

شود، جهان چنين ميان فریدون و سه فرزندش زیر پا گذاشته ميجمشيد و مردم و هم

 گردد.  دچار آشوب مي
ترین شود که جمشيد و فریدون نيز که از کهنکهن بودن آیين مهر، سبب مي

 ست هند ومهر ایزدی ا»أمل خاص گردند. شان درخور تاند، داستانهای آریایياسطوره

 ه معنایبارسي فمعنای پيمان و در  اوستاایراني که نام او در هند معنای دوست دارد و در 

سيار ار بدوستي و خورشيد است. این ایزد به احتمال قوی در نزد هند و ایرانيان اعص

 ورات حدت و مقردیگر و مظهر وکهن، مظهر پيمان و دوستي ميان افراد قبيله با یک

دة بخشن توان باور داشت که او ایزد برکتروابط آیيني در کل قبيله بوده است و مي

 قبيله آمده است. او سپس در نزد هندوان ایزد متحدکنندة پن شمار ميخورشيدی به

 (.337: 1379)بهار در مؤذن جامي، « گذار و مظهر قانون شدمردمان و ایزد قانون

ه ویژبه ی نظمشود. زیرا داد در معناتان در مفهوم عدالت محدود نميداد در ایران باس

 ساني کهکست... ااَشا جلوة داِد اهورایي »کرد. نظم کيهاني است که گاه با اَشا تعبير مي

 .(61: 1375)مهر، « رسندبختي مينيکي را برگزینند به شادی و خوش

 رسستات رتِ وا»ستي و راستين است. باید دانست که آشا، اشي، اردا، ارتا به معنای را

« دانهرا غالب اوستاشناسان به راستي و درستي و عدل و انصاف و مروّت ترجمه کرد

ام نخست خواهد در گاز این روی فریدون به عنوان پادشاهي که مي (.81: 1378)اوشيدری، 

 کردن رفتة روزگار جمشيد را بازگرداند و با مشخصبه جهان، نظم و قانون از دست

به همين  رداند.تر گها را آبادانها، چه از نظر فرهنگي چه جغرافيایي، آنمرزهای سرزمين

 زند.دليل است که دست به بخش کردن جهان مي

گردد. از ميبهای اخالقي و شخصيتي فرزندان او نيز دادگری و قانون فریدون به ویژگي

ش بخشد )کنسرزمين روم مي به سلم که خواستار مال و خواستة بسيار است»زیرا 

ن، جوا اقتصادی( و به تور که طالب دليری است ترکستان )کنش جنگاوری( و به فرزند

یاری شهر ایرج، که خواهان قانون و دین است زمين ایران، مرکز جهان و برترین قلمرو

 (.800: 1396)شميسا، « )کنش پادشاهي مقدس(



 

 24  1399پاییز و  زمستان ، 30، پیاپی شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

خواهي از انون، روایت بر اساس کينظم و قنکه گفته شد در راستای ایجاد چنان

ار ني آشکگونه بنياد هویت ملي و ميههاِی نوعي سلم و تور شکل گرفته و بدینشخصيت

اع که بر اساس دفخواهي نيست، بلجا محض کينشده است. مقصود از هویت ملي در این

 ند وزریگناهان و نبرد با کساني است که نظم کيهاني و خدایي را به هم مياز بي

ای هکه از سخنخواهند سرزمين ایران را زیر سم اسبان خویش لگدکوب کنند. چنانمي

لم و خصيت سای از شآید. روایت به گونهگری ایران بر ميسلم و تور همين مفهوم ویران

از این  اند.دهها دچار بدترین نوع بيماری بشر یعني آز شکند که آنبرداری ميتور پرده

 بينند:فریدون یعني بخش کردن جهان را داد )دادگرانه( نميروست که کار 
ـــــای  ـــــلم را دل ز ج ـــــر س ـــــد م  بجنبي

ــــدرون ــــه آز ان ــــه ب ــــش گشــــت غرق  دل

ــين ــر ز چ ــه رخ پ ــد ب ــين ش ــر ز ک ــه دل پ  ب

ــــت ــــای تخ ــــودیم زیب ــــد ب ــــه فرزن  س

ــــن ــــالن و یم ــــت ی ــــران و دش ــــو ای  چ

ــــين ــــان چ ــــت ترک ــــرا دش ــــپارد ت  س

 

ــــه ــــين و رایدگرگون ــــه آی ــــد ب ــــر ش  ت

ــــه ب ــــر اندیش ــــونپ ــــا رهنم ــــت ب  نشس

ـــــين ـــــاه چ ـــــتاد زی ش ـــــته فرس  فرس

ـــت  ـــه بخ ـــد ب ـــه آم ـــا ب ـــر از م ـــي کهت  یک

ـــاور بـــه مـــن ـــر ایـــرج دهـــد روم و خ  ب

 زمـــــينکـــــه از مـــــا ســـــپهدار ایـــــران
 (108 /1 :1389)فردوسي،                           

 

 جنگ فریدون با لشکر سلم و تور آغاز روایت حماسی از -3-3

استان دگيرد. زیرا ز داستان فریدون جوش و خروش ميپرستي ادوستي و ميهنایران

اما در  فریدون مرز اسطوره و حماسه است. اگرچه این دو هرگز از هم جداشدني نيست،

خش چنان که حماسه در بپيچد آنگاهِ حماسه فرو مياین بخش، اسطوره در نهان

 گاه اسطوره فرو پيچيده بود.پيشافریدون در نهان

 چه از جنگ لشکر منوچهر و سلم و تور خواهيم دید، کالم فردوسيکه در بخش چنان

ر دتيز سنظر زباني چه از نظر موسيقایي و تصویری و آمدن پهلوانان به صحنة جنگ و 

ن ایرانيا خواهترین پادشاه آرماني دلگيرد. از این رو باید گفت که بزرگاین بخش اوج مي

 ا اینبر یک به نوعي خود را ـگر هـن دیفردوسي فریدون است و پادشاها شاهنامةدر 

 اند.دادهالگو مطابقت ميکهن

 ب کینة دیگرانکشته شدن قهرمان حماسه به سب -4-3

وگوی ایرج، نخستين های حماسي داستان فریدون، گفتترین بخشیکي از هيجاني

کنند ها با خشم و خروش رفتار ميقهرمان ملي ایران، با دو برادر خود است. هر چه آن
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دهد. ایرج و اند پاسخ ميایرج با خرد و خردمندی و آرامش به آن دو که گرفتار آز گشته

توان از دو دیدگاه مورد تحليل قرار داد: توانایي و دانایي در برابر احساس تور و سلم را مي

تواند احساسات خویش را به دو دسته تقسيم کند: احساسات هر کس مي»سقوط و زوال. 

بود و نقص، شود به تصور نوعي شکست، تسليم، شرمندگي، کممربوط ميمنفي که 

دار شدن غرور و عزت نفس، خواری، سرشکستگي و سرافکندگي، سقوط و زوال. خدشه

شود به افتخارات، تشخيص این دو دسته احساسات مبنای احساسات مثبت که مربوط مي

پيش از آمدن ایرج  (.39 -40: 1386، دالشو -)لوفلر« ها، کارها و تخيالت ماستهمة اندیشه

ای به نزد سلم و تور یعني دو پادشاه سرزمين توران و روم، پدرشان، فریدون فرخ، نامه

 نویسد: مي
 یکــــي نامــــه بنبشــــت شــــاه زمــــين 

ـــــه درد ـــــان دل ب ـــــزو بودت ـــــرادر ک  ب

 بيفکنــــــد شــــــاهي شــــــما را گزیــــــد

 

ـــين   ـــاالر چ ـــه س ـــدای و ب ـــاور خ ـــه خ  ب

ــــاد ســــر  ــــزد ب  دوگــــر چنــــد هرگــــز ن

 داران ســـــزیدچنـــــان کـــــز ره نـــــام 
 (116 /1 :1389)فردوسي،                            

هد دشان خوبي نبر شخصيت دروني سلم و تور و ایرج تمرکز کرده است که به شاهنامه

 بار شود: تواند فاجعهزرگ، چه قدر ميبها حتا پادشاهان که شخصيت باطني انسان
ـــه  ـــي دل ب ـــه یک ـــر ز کين ـــای دو دل پ  ج

ـــک ـــرد ی ـــه ک ـــرج نگ ـــه ای ـــپاهب ـــر س  س

ـــــي ـــــر اویب  آرامشـــــان شـــــد دل از مه

ــــت ــــت جف ــــد جف ــــده ش ــــپاه پراکن  س

ــــــت ســــــزاوار شاهنشــــــهي  کــــــه این

 بـــه لشـــکر نگـــه کـــرد ســـلم از کـــران

 

 ســــرایبرفتنــــد هــــر ســــه بــــه پــــرده 

ــــاله  ــــت و ک ــــزاوار تخ ــــد س ــــه او بُ  ک

ــــر اوی  ــــر از چه ــــده پ ــــر و دی  دل از مه

 همـــه نـــام ایـــرج شـــد انـــدر نهفـــت 

ــــــي جــــــزین  ــــــاله مه ــــــادا ک  را مب

ـــران  ـــار لشـــکر گ  ســـرش گشـــت از آن ک
 (118 /1: همان)                                      

نة وانابخشي مهم از کينة اهریمني سلم و تور، شخصيت خردمند و زیبایي پيکر پهل

 هک زیرا اهریمن اندازد.توزی بر مسائل دیگر سایه ميکه این کينهچنانایرج بوده است، آن

 ست:اایي توان آفریدن زیبایي ندارد، در پي ویراني هر آن چيزی است که زیبا و اهور
ـــت ـــلم گف ـــخن س ـــان س ـــور از مي ـــه ت  ب

 ســــــپاه دو شــــــاه از پــــــذیره شــــــدن

ـــــتند ـــــا راه بگذاش ـــــدان کج ـــــه چن  ک

ــــود ــــره ب ــــي تي ــــا هم ــــران دل م  از ای

ــــاه ــــردم نگ ــــو ک ــــور چ ــــپاه دو کش  س

ــک  ــه ی ــپاه ازک ــک س ــت ی ــتند جف ــه گش  چ

 دگــــر بــــود و دیگــــر بــــه بــــاز آمــــدن 

ـــــرج نبرداشـــــتند   یکـــــي چشـــــم از ای

 بـــــر اندیشـــــه اندیشـــــگان برفـــــزود 

ــــاه  ــــد ش ــــزو را نخوانن ــــس ج ــــن پ  ازی



 

 26  1399پاییز و  زمستان ، 30، پیاپی شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 
 اگــــــر بــــــيخ او نگســــــالني ز جــــــای

 

ــــای  ــــر پ ــــد زی ــــدت کش ــــت بلن  ز تخ
 (119 /1 )همان:                                      

ا تور ر وس و هراس سلم گذارد که رشک و ترچنان صحنه را به نمایش ميآن شاهنامه

 ند. زیرابينرفته مينشان دهد. از این روست که آن دو، پادشاهي توران و روم را از دست

آمده  کوپال تنه، بي لشکر و گرز واند. ایرج که یکلشکریان دل در گرو مهر ایرج بسته

ان و کشد دل همة سرداراست با نيروی معنوی و پهلواني که از ظاهر و باطنش شعله مي

شود. يتمي مکند. از این روی است که بروز فاجعه حسپاه توران و روم را متوجه خود مي

رانند. مي ترین شکل خود، فاجعه را به پيشدر حقيقت تمام نيروهای داستان در تراژیک

ز ور را اتلم و که کمکي به او کنند تا سحتا سپاهيان با عشق خود به ایرج نيز به جای آن

 کنند.منصرف کنند او را به قعر فاجعه پرتاب مي شانتصميم
 

 خرد آخرین حربة قهرمان تراژدی -5-3

 مندیدر روایت خشم و خروش سلم و تور که گویي طوفاني اهریمني است، ایرج خرد

ه بست و کند. زیرا در مرتبة نخست خرد سبب دادگری و نظم و قانون اخود را سپر مي

بيني ي را پيشخواهجویي و کيندة فاجعة کينـینسبب همين ویژگي است که ایرج آ

مي که گيرد؛ مفهوجا سرچشمه ميترین مفهوم روایت حماسي از اینکند و بنيادیمي

 رفتار خواهي دربرندة کينهساخت ستيز نيکي و بدی را در خود دارد. عامل پيشژرف

ا هکُشاهگنيجنِگ با بمعصومانه و پيغمبرگونة ایرج نهفته است که دل هر پهلواني را در 

 کند:به تيغ پوالدین بدل مي
ــــه ره بنگریــــد ــــرج ب ــــن از خيمــــه ای  چُ

 بــــدو گفــــت تــــور ار تــــو از مــــا کهــــي

 

 پـــر از مهـــر دل، پـــيش ایشـــان دویـــد 

ـــــي  ـــــاله مه ـــــادی ک ـــــر نه ـــــرا ب  چ
 (119 /1 :)همان                                      

تر کو کوچو سال است که ایرج از آن د پذیر تور بر بنياد سناستدالل کهنه و خدشه

ود خن که تر جانشين پدر باشد، اما فریدواست. رسمي معمول بوده است که برادر بزرگ

 شکند. آن دويتر بوده این هنجار و رسم و آیين را منيز در ميان برادرانش، برادر کوچک

ریمني ز اهآا ـد، امران پادشاهي را دارـر جهت شایستگي ایـدانند که ایرج از هنيز مي

ن مرکز ایرا داند کهگذارد که به حقيقت اعتراف کنند و از سوی دیگر فریدون نيز مينمي

 جهان حماسي است و ایرج فقط برای پادشاهي ایران شایستگي دارد.
ـــه ـــاج ن ـــي ت ـــانم کي ـــون م ـــه اکن ـــاه ن ـــه  گ ـــام ن ـــي ن ـــه بزرگ ـــران ن ـــه ای ـــاه ن  ش
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ــــن ــــور از چُ ــــنيد ت ــــرج بش ــــخن ای  س

 چــين نــه خــاور نــه نخــواهم ایــران مــن

ــــه فر ــــي ک ــــری اســــتبزرگ  جــــام او بت

ــــــند ــــــرج پس ــــــار ای ــــــدش گفت  نيام

 ز ناگـــــه برآمـــــد ز جـــــای نشســـــت

ـــــاج ـــــرو ت ـــــر خس ـــــر س ـــــزد ب  دارب

 

ــــن افکنــــد پاســــخ تــــرپــــاک یکــــي   بُ

 زمـــين روی گســـترده نـــه شـــاهي نـــه 

ــــت  ــــد گریس ــــر ببای ــــری ب ــــران برت  ب

ــــــزد او ارج  ــــــد راســــــتي ن ــــــدنبُ  من

ـــت  ـــه دس ـــي زر ب ـــران کرس ـــت آن گ  گرف

 ازو خواســـت ایـــرج بــــه جـــان زینهــــار 
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ا دو وگوی ایرج است بهای روایي این بخش، همين گفتترین نمایشیکي از هنری

ن ـرا ایـزی دارد.ای برای هميشه زنده نگه ميخواهي را در دل هر آزادهبرادر که کينه

رانيان ـوی ایخواهي از سهای بعد از فریدون و کينهنيان در دورهجویي از سوی توراکينه

 یابد.ویژه در داستان سياوش تداوم ميبه

است  شته شدهکگناه که بيآید، گویا تا کينة آنکه از روایت داستان ایرج بر ميچنان

ون ریدکه ف گيرد. به همين دليل استاز کشندة آن گرفته نشود روانش در مينو آرام نمي

داوند خخواه حقيقي خواهد تا از آن دو انتقام بگيرد. در حقيقت کيناز خداوند عمری مي

 دهد کين ایرج را از سلم و تور بازستاند:است که به فریدون فرمان مي
ـــه ـــرا ک ـــر م ـــش م ـــارمک ـــرانجام ک  ت س

 جهـــان خواســــتي یــــافتي خــــون مریــــز

 

ـــــار  ـــــن کردگ ـــــون م ـــــد از خ  بپيچان

ــــان  ــــا جه ــــن ب ــــتمک ــــزدان س  يزدار ی
 (121 /1: )همان                                      

 و حکمي شناسي ایران باستان گره خورده، اخالقيکه با هستي شاهنامهشناسي جهان

ملي شناسي ایران باستان همه چيز را با ميزان حکمت و اخالق عاست. در حقيقت جهان

نوی و غ محک شناخت جهان ميهایي مانند راستي، آز و دروسنجد. از این رو صفتمي

 بستِ  گيتي است. در همين راستا ایرج هنگامي که با برادران غيرمنطقي خود به بن

تور از  کشاند، اما افسوس که سلم وها را به ميدان اخالق انساني ميرسد آنوگو ميگفت

واری خبود و نقص و احساسات منفي کم»اند و آزمندی و رشک حکمت عملي بویي نبرده

 (.39: 1386دالشو،  -)لوفلرها به وجود آورده است را در آن« و محروميت و سقوط و زوال

 داســــــتاني کنــــــيپســــــندی و هــــــم

 کُشـــــانمکـــــن خویشـــــتن را ز مـــــردم

ــــرآب ــــز زه ــــدان تي ــــرشب ــــون خنج  گ

 

ـــان  ـــان داری و ج ـــه ج ـــيک ـــتاني کن  س

 کـــزین پـــس نيـــابي خـــود از مـــن نشـــان  

 همـــي کــــرد چــــاک آن کيــــاني بــــرش 
 (121 /1 :1389)فردوسي،                            



 

 28  1399پاییز و  زمستان ، 30، پیاپی شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

ن وضع تریيعرود و تراژدی به بدترین و فجخواهي، روایت را این گونه به پيش ميکين

 کند:جویي سلم و تور را بر چشمان فریدون و ایرانيان آشکار ميخود، کينه
ـــــه راه ـــــده ب ـــــاده، دو دی ـــــدون نه  فری

ــــرد ــــره گ ــــد از تي ــــرون آم ــــوني ب  هي

ـــــه زار و  ـــــي ب ـــــوگوارخروش ـــــي س  دل

ـــــيد ـــــان برکش ـــــون پرني ـــــابوت چ  ز ت

 

ــــــاه  ــــــد ش ــــــاله آرزومن ــــــپاه و ک  س

ـــــه درد  ـــــوگواری ب ـــــرو س ـــــت ب  نشس

ــــــار  ــــــدر کن ــــــابوتش ان ــــــي زر ت  یک

ـــــد  ـــــده پدی ـــــد بری ـــــرج آم ـــــر ای  س
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ن و قانو ادن دشکني و بيداد سلم و تور، جنگ به عنوان بدترین راه بازگرداندبا قانون

درش پر کنار جا سر ایرج است که بجویي روایت در اینآید. عامل کينهناخواسته پيش مي

وست که ین رجوید. از ااست و پدر که از نيروی معنوی برخوردار است از خداوند یاری مي

 رسند. درمي وگوارجا نيروهای آسماني برای برقراری داد و قانون به یاری ایرانيان سدر این

 است:هگر آندهد که حق با اوست و خداوند یاریواقع با این کار فریدون نشان مي
 همــــــي گفــــــت کــــــای داور دادگــــــر

ــــوز ــــان بس ــــداد از آن س ــــر دو بي  دل ه

ـــــار ـــــن کردگ ـــــواهم از روش ـــــي خ  هم

ـــــامور  کـــــه از تخـــــم ایـــــرج یکـــــي ن

 

 گنــــه کشــــته انــــدر نگــــربــــدین بــــي 

ــــره روز  ــــز تي ــــد ج ــــز نبينن ــــه هرگ  ک

ــــابم ا   ز روزگــــارکــــه چنــــدان زمــــان ی

ــــر  ــــته کم ــــه بس ــــرین کين ــــنم ب  ببي
 (124 /1 )همان:                                    

ت. در دی شایسته اسـخواهي سرانجام فرزنکين برندة روایت در داستانعامل پيش

 خيزد؛ خواهي ایرج برميجا نيز منوچهر به خوناین
ــــرج برُســــت ــــه از کــــين ای ــــي ک  درخت

ـــم ـــه دش ـــي ک ـــون زان درخت ـــدکن  ن بکن

 بيایــــد کنــــون چــــون هزبــــر ژیــــان

 

ــت  ــواهيم شس ــرگش بخ ــار و ب ــون ب ــه خ  ب

ــــــد  ــــــد بلن ــــــاخي برآم ــــــد ش  برومن

 بـــه کــــين پــــدر تنــــگ بســــته ميــــان 
 (132 /1 :)همان                                      

 شاهنامهام و ناموری در ـخورد. نخواهي با نام نيک گره ميجا کين و کيندر این

ميرد و در يم با اندیشة بقای اساطيری دارد. زیرا نام و ناموری هرگز نميای مستقرابطه

فرهنگ سرزمين خود تأثيرش جاودانه است. از این روی است که از نژاد ایرج، پهلوان 

کند. دیرند یا اندیشة بقا در اساطير یکي از مفاهيم ناموری چون منوچهر ظهور مي

گذارد کامالً مشهود ری که از خود بر آیندگان ميبنيادین است که در داستان ایرج و تأثي

النوع و ایزد اساطيری، هایي که در آسمان از تفضيل ربجا سخن از جاندر این»است. 
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مرگان قهرماناني هستند که در روی زمين به که بيشوند نيست، بلمرگ و جاوید ميبي

مانند. از ، زنده و جاوید ميگذارند پس از مرگعلت تأثيری که در حافظة زندگان باقي مي

ها در روی زمين برابر با مجد جاست حکایت دالوراني که بلندنامي و آوازة قهرماني آناین

 (.90: 1386دالشو،  -)لوفلر« هاستو شوکت خدایان اساطير در آسمان
 

 وایتربرندة سرانجامِ عامل پیش -4

( 796: 1396سا، )شمي« عيار آریایينماینده تمام»ای و فریدون پادشاه آرماني و اسطوره

ه ي داشتهایرودان شباهتهای ایراني با اساطير مياناست، هرچند ممکن است  اسطوره

ی یاری اطورههای اسها و روایتتواند به تبادل اندیشهباشد؛ چه همسایگي جغرافيایي مي

 د آن راتوانبادل های ایراني چيزی نيست که این تببرساند، اما به هر روی اصالت اسطوره

ود خند خوني رنگ کند. فریدون در راستای اجرای داد و قانون، به ناچار در برابر دو فرزکم

 ورانيان این نبرد نخستين جنگ ای شاهنامهکند. در آرایي ميبرای نبرد فرجامين صف

 شود:گيرتر ميتورانيان و روميان است و بدین گونه لحن حماسي شاهنامه چشم
ـــران و ـــان دلي ـــير ژی ـــو ش ـــک چ ـــر ی  ه

 زنمنـــــــــوچهر بـــــــــا قـــــــــارن رزم

ــــک داد ــــه گرشاس ــــکرش را ب ــــک لش  چ

 رده برکشـــــــيدند هـــــــر دو ســــــــپاه

ــــا ســــپاهي گــــران  دو خــــوني همــــان ب

 

 همـــه بســـته بـــر کـــين ایـــرج ميـــان 

ــــــارون  ــــــة ن ــــــد از بيش ــــــرون آم  ب

ــــاد  ــــا قب ــــل ب ــــام ی ــــه س ــــر ميمن  اَبَ

ــــوچهر بــــا ســــرو در قلــــب گــــاه   من

ـــــران  ـــــين س ـــــده از ک ـــــد آکن  برفتن
 (139 /1 :1389)فردوسي،                            

ه دهد کهای گفتاری هم فرصت ميهای عملي به کنشروایت، گاه افزون بر کنش

ر به ين راستاست که توتر جلوه کند و در همتر و منطقيبرنده با نيروی بيشعامل پيش

تری به ا دخرج تنهدهد که تو چگونه فرزند ایرج هستي در حالي که از ایمنوچهر پيام مي

ایي رونجا مانده بود. در این هياهوی جنگ، وجه فرهنگي یعني حضور زن در بطن فرما

بيند ية ضعف م)توران( نشانفرهنگي را تورکه این وجه تر آنشود و جالبایراني آشکار مي

 : کشدمي خ تورجاست که منوچهر افزون بر نژادگي، دليری را به رنه نيکي و هنر.  در این
 گـــه بـــه نزدیـــک شـــاهقبـــاد آمـــد آن

ــــي ــــت آن گه ــــد و گف ــــوچهر خندی  من

ــدر ــگ ان ــه جن ــون ب ــون چ ــر کن ــم س  آری

 بخــــــواهم از او کــــــين فــــــرخ پــــــدر

 

 خـــــواهبگفــــت آنــــچ بشــــنيد از آن رزم

 کـــــه چـــــونين نگویـــــد مگـــــر ابلهـــــي

ـــــــژاد و گهـــــــر  شـــــــود آشـــــــکارا ن

ــــــر ــــــر و زب ــــــاهيش زی ــــــنم پادش  ک
 (139-140 /1 )همان:                                   



 

 30  1399پاییز و  زمستان ، 30، پیاپی شانزدهم، شماره دومپژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 

ک، در ا ضحاتهای گيومرت ای ستيز اهورایي و اهریمنِي داستانمفهوم بنيادیِن اسطوره

سي و ة حماتر چهرخواهي از خونيان توراني و رومي بيشاین جای داستان فریدون با کين

سابقة  وم درشوند. زیرا رکند و به نحوی این دو مفهوم با هم ترکيب ميتاریخي پيدا مي

 تاریخي ایران، یک سرزمين مشخص و تاریخي است:  ذهني و
ــــپاه ــــيش س ــــد ز پ ــــر آم ــــي ب  خروش

ــــرمن اســــت  ــــگ آه ــــين جن ــــد ک  بداني

 ســــره نعــــره برداشــــتندســــپه یــــک

 ســـر چـــو کـــوهبرفتنـــد از آن دشـــت یـــک

ـــای خـــون شـــد درســـت  ـــان چـــو دری  بياب

 همــــه چيرگــــي بــــا منــــوچهر بــــود

 

ـــــام  ـــــه ای ن ـــــاه ک ـــــيران ش  داران و ش

 ن جسـتن اسـت همان درد کين اسـت و خـو 

 هــــا بــــه ابــــر انــــدر افراشــــتندســــنان 

 دهـــــا ده برآمـــــد ز هـــــر دو گـــــروه  

 تـــو گفتـــي کـــه روی زمـــين اللـــه رُســـت  

 کــــزو مغــــز گيتــــي پــــر از مهــــر بــــود 
 (140-141 /1 )همان:                             

 این هکخواهي ایرانيان، متجاوز بودن دشمن است یکي از دالیل مهم در عامل کين

شک رکند که نسبت به نيکي جهان اهریمن را آشکار ميم تجاوز، چهرة نهاني مفهو

خواهي است دشمن هـينکهایي که عامل نبرد، ر در همه جنگبرد. به سخن دیگمي

اه گنا بييان رورز یا به مرزهای ایران و جهان روشني تجاوز کرده و یا یکي از ایرانرشک

 شود:ن در این نبردها پيروز ميکشته است. از این روست که سپاه ایرا
 گـــــاه ســـــر بـــــرآورد شـــــاه از کمـــــين

 عنــــــان  را بپيچيــــــد و برگاشــــــت روی

ــــاه ــــوچهر ش ــــدر من ــــس ان ــــان از پ  دم

ــــت اوی ــــر پش ــــداخت ب ــــزه ان ــــي ني  یک

 کــــردار بــــادز زیــــن برگــــرفتش بــــه

 

ــــــد تــــــور را از دو رویــــــه گــــــذر   نبُ

 برآمـــد ز لشـــکر یکـــي هـــای و هـــوی 

ــــه  ــــامور کين ــــدر آن ن  خــــواه رســــيد ان

ـــون  ـــت اوینگ ـــر از مش ـــد خنج ـــار ش  س

ــــداد  ــــردی ب ــــين دادِ م ــــر زم ــــزد ب  ب
 (143 /1 ن:هما)                                       

 گیرینتیجه

مفهوم النـای است، کفردوسي که یک متن حماسي اصيل و اسطوره شاهنامةدر 

هاست. روایت برندةترین مفاهيم است، عامل پيشخواهي که از بنيادیجویي و کينکينه

به ویژه از داستان فریدون به این سو، مفهوم کشور و سرزمين ایراني با  شاهنامهدر روایت 

خورد. از این روست که این دوگانه مفهوم باورشناختي و آیيني ستيز نيکي و بدی گره مي

برد و هم در بخشد و به پيش ميدادها را نظم ميهای اساطيری، رویهم در داستان

های حماسي، با این تفاوت که در دورة اساطيری سخن از ستيز ميان جهان نداستا
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آید و در دورة حماسي ستيز ميان کشور ایران و دشمنان اهورایي و اهریمني به ميان مي

دهد چرا که ای معنا ميمتجاوز آن است. این مفهوم است که به جهان باستان و اسطوره

مادی و مينوی پهلوانان و بزرگان و مردم کشور  در پرتو چنين مفهومي است که زندگي

خواهي در حماسة کين گردد. در داستان فریدون که داستاني ویژهایران تفسيرپذیر مي

گر روایي ایراني جلوهاست، در کنار مفهوم ستيز اهورایي، مفهوم سياسي کشور و فرمان

پرستي وارد دوستي و ميهنوطن شود و از این به بعد است که پهلوانان ایراني با دیدگاهمي

شوند. بر این بنياد، داستان فریدون اگرچه در روساخت خود داستاني ميدان حماسه مي

های دیگر، این داستان است که مفهوم استقالل فرهنگي و جغرافيایي است مانند داستان

در دهد و به همين دليل است که یکي از شرایط پادشاهي خوبي نشان ميایران را به

های پس از فریدون، افزون بر خردمندی و دادگری، گوهر ایراني است که در نام ایرج دوره

 آشکار شده است. 

ثبت نسبت به جنگ، موضوعي مثبت است، اما این موضع م شاهنامهگر موضع روایت

ند. ککاری دفاعي معرفي ميشرایطي دارد که آن شرایط جنگ را به عنوان یک خویش

شود يمدیده  ایِ اهورایيان با اهریمنانبنيادین هم در ستيزهای اسطوره کاریاین خویش

ان اک آنهای حماسي و تاریخي ایرانيان و دشمناني که به جان و آب و خو هم در جنگ

ان چه در ـرمانهای پهلوانان و قهکاریکه خویشسرانجام آنکنند. درازی ميدست

ي دارد، تر رنگ و روی حماسدیگر که بيش چه در بخش شاهنامهای های اسطورهداستان

فهوم نها از متکه به کار بردن اصطالح سياسي نهتر آنهایي آیيني است و مهمکاریخویش

 کند. که معنای هویتي را با معنای تقدس آیيني ترکيب ميکاهد، بلآیيني آن نمي
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