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 چکيده

 . کارلای در نقد ادبی معاصر استرشتهای میانکردهالگویی از جمله روینقد کهن

گاه های متفاوت را در ناخودآهای مشترک فرهنگیونگ میراث ادبی و تجربهگوستاو 

تلف را اشتراک در های فرهنگی میان ملل مخپندارد و دلیل شباهتجمعی می

ایات رو و تحلیل و ارزیابی آثار ادبی ،گونه نقدهدف این د.دانالگوهای مشترک میکهن

ی الگویی است. از جمله اهداف اصلای و کهندر صورت داشتن ظرفیت اسطوره ،کهن

و  ردن را داانسا که قصد بازنمایی حاالت روانی هایی استنمادها و نشانه ئۀارا ،پیکرگردانی

ش قصد پژوهاین  الگوهاست.کهن وسیلۀها بههستی در اسطوره مبهمهای زدر پی بیان را

شاسپ گر در ماجراهای ،پیکرگردانی هیوالهایی را که در اصل اژدها هستند دارد انواع

اوستا  رشاسپ  از میان ضّدقهرمانانی که گ جستاردر این  .ارزیابی قراردهد تحلیل و مورد

ای که به اژدهاگونه هایپتیاره تنها است،کرده ها مبارزهبا آن الگوی قهرمانعنوان کهنبه

شیوۀ  ، بهیونگی از دیدگاه نقد ،اندگین پیکرگردانی شدههمهیوالهای س پری و تأهی

و این نتیجه  اندقرارگرفتهبررسی مورد  وصیفیت -کرد تحلیلی ای و با رویخانهکتاب

صل های ظاهری، در اهرغم تفاوت در پیکرهای اهریمنی بهاست که این بودهآمده دستبه

 .فی قهرمان هستندمای مننیپیکرگردانی اژدهای درون و سایه وآ
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 مقدمه

ترین خصوصیات ترین و اساسینوعی ۀاست که نمایند ایاولیه الگوی ،1الگوکهن

: 1380)کادن، ت گرا و جهانی و محصول ناخودآگاهی جمعی اسو نیاکان هاانسانمشترک 

انواع  ،تصویر مثالی ،ازلی نمونۀ ،اساطیری صور ،نوعی های صوروانعن او از آن ب( 40

شناسی شود و از مفاهیم کلیدی در روانپندارهای آغازین نام برده میو باستانی 

 رود.میرشمابه

 درتجربه  رروانی و انواع مکربقای را صور  الگوکهن( 1961 -1875) 2کارل گوستاو یونگ

داند که در اساطیر و قومی بشر می و 3ریگ ناخودآگاه جمعیزندگی نیاکان اولیه و مرده

های ها سازمانتایپآرکی ،یونگ نظر به .(10: 1377)فرای، یابدیا و آثار ادبی جلوه میؤر

 انددر دریای ازلی ناخودآگاه نهفتهچون نیرویی بالقوّه هم نفسهلی هستند و فیتعقّپیش

این تصاویر و مفاهیم برای بررسی ناخودآگاه روان  ۀالعمط ،در نتیجه .(209: 1380)شایگان، 

امکان جلوه و بروز ها بدان 4الگو حقیقتی پنهان است که نمادهاانسان الزامی است. کهن

از قدرت سازندگی و و یاری ارتباط یافت الگو با هوشکه کهناینبه محض »دهند و می

شود و بد و قابل تظاهرو تجلی مییامی ایمهجسم و جا ،مند گشتبخشی آن بهرهصورت

 .(451: 1366)ستّاری، « کندبه صورت نمادی مناسب ظهور می

بردارد ای از بشریت درسان یا بسیار مشابهی را برای بخش عمدهاین نمادها معانی یک

اند بروز هدیگر بسیار دور بودیک هایی که از نظر مکانی و زمانی ازها در فرهنگرو با

ریب غنان آثیر تاریخی و ارتباط تصادفی در بین أطوری که احتمال هرگونه تبه ؛دنکنمی

 رو دها کندوکاالگوها با اساطیر در ارتباط هستند و برای فهم ماهیت آنکهن نماید.می

 رسد.نظر میشناسی ذهنیت ابتدایی الزم بهروان ۀزمین

د و روح بشر هستنالگوها ناشی از استعدادهای این عقیده است که کهن بر یونگ 

ین های آغازسان است و این صورتاقوام یک ۀها در همزمینه و استعداد ساختن اسطوره

و  رفتاری ،مات بشر است که نقش الگوهای عاطفیترین اشکال تجسّترین و کهناصلی

 .(87: 1385)ر.ک. یونگ،  فکری دارند
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توان یمن این خصوصیات تریاز جمله مهم ؛هایی کلی هستندالگوها دارای ویژگیکهن

ها اشاره نآودن نمادین و قابل تکرار و تقلید ب ،و فرامکانی یفرازمان ،شمول بودنبه جهان

کید أتر تها بیشبودن آن «تکراری» ۀآثار خود روی جنب ۀیونگ تقریباً در هم کرد.

 است.کرده

 جراهایهای پیکرگردانی اژدها را در ماعلل و انگیزه صدد استپژوهش حاضر در

 له را اثبات کندأی یونگ بررسی نماید و این مسیالگومبنای نقد کهنبر ،اوستا گرشاسپ

در حوادثی که  4و پثنه 3پری خناثئیتی ،2گندرو :دیگر از جمله 1قهرمان سه ضدّ  که

 هماندر حقیقت تکرار  ،شودالگوی قهرمان با آنان مواجه میبه عنوان کهن پگرشاس

 های متفاوت هستند.گردانیاژدهای نخست با  پیکر

کتاب  ،پیکرگردانی در زبان فارسیۀ از جمله نخستین آثار مستقل در زمین

نواع و ارستگار فسایی است که نویسنده منصور  نوشتۀ (،1383) پيکرگرداني در اساطير

رده کیین های ملل جهان تبها و اهداف و مبانی نظری پیکرگردانی را در اسطورهانگیزه

 است.

تکیه  با« امهشاهنسرشت اساطیری افراسیاب در »با عنوان  ای، در مقاله(1382)لو آیدن

های مختلف احتمال های اژدهاکشی ملّتو دیگر متون حماسی و نیز اسطوره شاهنامهبر 

ب اژدهایی مهی -تواند دیوانگیز(، او میاست، با توجّه به معنی نام افراسیاب )= هراسداده

ادو به اژدها در جپیکرگردانی دختر »، در (1399)بابا شد. کریمی قرهسالی باو نماد خشک

ر است که در داستان مذکور مشخصات سه ژانبه این نتیجه رسیده« اسکندرنامۀ نظامی

استانی، ددیدگاه اساطیری و  شود و ازای مالحظه میوار و اسطورهعامیانه، پری

رۀ ا اسطوری از نسل سام( را مرتبط ب)قهرمان داستان و دخت« آذرهمایون»پیکرگردانی 

گری با محوریت گیری جنبش ضدّاشغالآب و آتش، و ازدیدگاه تاریخی، روایتی از شکل

 است.گاه به فرماندهی زنی شجاع دانستهآتش

اژدها در اساطير است؛ ازجمله: کتاب دربارۀ اژدها آثار متنوّعی به رشتۀ تحریر درآمده

ار فسایی که نویسنده باورهای اساطیری واعتقادات و ، نوشتۀ رستگ(1379) ایران
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است. بیننده و طور کامل بیان کردههای ملل گوناگون را دربارۀ این موجود، بهاندیشه

و شاهنامه های اژدها در نمایی در داستانراست»، در (1398)تجلّی اردکانی 

های ایی از کوه، تمامی اژدهایان متون اساطیری و حماسی را نماده«نامهگرشاسب

ت و شکل ظاهری اند تنها اسدی توسی در توصیف هیأفشانی تعبیر، و بیان کردهآتش

اژدها بیشتر از فردوسی و دیگران، اصرار بر تجسّم بخشیدن به این موجود خیالی و 

زاده بدیعزاده و شاهنما در ذهن مخاطب ایجاد کند. اشرفترکیبی دارد تا تصوّری حقیقت

اند به این سؤال کوشیده« متون حماسیو  اوستااسطورۀ اژدهاکشی در »مقالۀ  ، در(1395)

پاسخ دهند که آیا روایت رویارویی گرشاسپ با اژدها، سرچشمۀ داستان اژدهاکشی در 

باشد یا خیر؟ و باتوجّه به اوستا و روایات پهلوی و دیگر های ایران میها و حماسهاسطوره

اند که های تاریخی، به این نتیجه رسیدهماسی و برخی کتابمتون متأخّر و نیز روایات ح

های مشابهی برای سایر پهلوانان و شاهان این افسانه الگویی است که از روی آن افسانه

 .اندایران ساخته

است؛ داری انجام گرفتهمند و دامنههای ارجدربارۀ شخصیّت گرشاسپ هم پژوهش

، (1385)« های حماسی ایرانگرشاسپ در منظومهبازشناسی بقایای افسانۀ : »ازجمله

ایای ری بقاست که راز ماندگانویسنده به این نتیجه دست یافته. نوشتۀ بهمن سرکاراتی

و غیره،  نامهسام، نامهگرشاسب، شاهنامه، متون پهلویسام در  /افسانۀ گرشاسپ

 ر سال نشانهزادوام و پایندگی یک سنّت حماسی کهن را در طول مدّتی بیش از سه

هم  زایا  جا شود، دگرگونی پذیرددهد که ممکن است با گذشت زمان تغییر یابد، جابهمی

پهلوان »و « مگرز نیای رست»در مقاالت  ،(1385) او هم. شودفروپاشد، اّما هرگز نابود نمی

 های گرشاسپ به عنوان سرمشقکاریدربارۀ خویش« اژدرکش در اساطیر و حماسۀ ایران

 .استهلوانان  اژدراوژن تحقیق مفصّلی انجام دادهدیگر پ

است که از این میان هایی انجام گرفتهاسدی توسی هم پژوهش نامةگرشاسبدربارۀ 

الگویي نقد کهن نخست،: شوددو پژوهش نزدیک به موضوع مورد نظر معرفی می

که نویسنده،  نامه کارشناسی ارشد ساناز رجبیان استعنوان پایان ،(1392) نامهگرشاسب

های ها و موقعیّتای شخصیّتاین تحقیق را در سه فصل تنظیم کرده و در فصل سوم پاره

اسدی توسی تطبیق  نامۀگرشاسبهای ها و موقعیّتالگویی را معرّفی و بر شخصیّتکهن

 اینقد اسطوره»ای با عنوان ، نیز در مقاله(1398)کاران است؛ دیگر، رقیّه مقدّم و همداده

الگوی گرشاسپ براساس اند، کهننشان داده« براساس دیدگاه پی رسون نامهگرشاسب
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اند، است و اثبات کردهدر طول سفرهایش شکل گرفته« منجی -قهرمان»اسطورۀ 

 . الگوی جنگ و پیروزی و نماد مردانگی ایرانیان استگرشاسب  اسدی توسی کهن

 در نبه عنوان ضدّقهرما ی اژدهااما تاکنون پژوهشی مستقل درباره پیکرگردان 

 انجام نگرفته است. ییالگوبر مبنای نقد کهن «ااوست گرشاسپ » ماجراهای

کند ی با ادبیات و روایات داستانی زمانی معنی و ضرورت پیدا مییالگونقد کهن ۀرابط

 گرشاسپت جا که شخصیّای باشند. از آناسطورهتفسیر که آثار ادبی دارای ظرفیت 

اساطیر و  دروی  دارد و روایات مربوط به رستاخیزی جنبۀکه  دراوژنژان پهلوان اعنوبه

خسرو ذکر کیو  ، رستمسام ،نی چون فریدونناپهلوا 1ۀنمونعنوان پیشملی به ۀحماس

را تکرار  پتوان بسیاری از اعمال گرشاسدارای اهمیت است و در نتیجه می ،شده است

 ۀاعمال دیگر پهلوانان را تقلیدی از این نمونو  عبیر کرداست ت «اژدهاکشی»ل که اوّ ۀنمون

مبنای مدل  الگوی قهرمان را برعنوان کهنچنین مبارزۀ گرشاسپ بهت. هملیه دانساوّ

 یونگ، مبارزۀ من  قهرمان، خود یا جان  آگاه با سایه و طرد آن و آنیمای منفی تلّقی کرد.

 :هددپاسخ ذیل پرسش دو  پژوهش حاضر در صدد است به :های پژوهشپرسش
ت ماهیّ هرکدام ،آمیزدا مییکند قهرمانانی که گرشاسپ با آنان نبرد میآیا ضدّ( 1

های ا پیکرگردانیبها تکرار همان اژدهای نخست یا یک گروه از آن ،ای دارندجداگانه

 ؟متفاوت هستند

رسی و ونگی قابل برالگوی قهرمان با این اژدهایان بر مبنای نقد ی( آیا نبرد کهن2    

 تحلیل است؟ 

و  سندکاوی ای وخانهمطالعات کتاب ۀپژوهش در این مقاله بر پای ۀشیو شیوۀ پژوهش:

 تحلیل و توصیف محتوای متنی است. مبنای فنّ بر

کاوی از تحلیل آثار یونگ در مکتب روان کرد از نقد ادبی،روی این 2یي:الگوکهن نقد

 برخاسته است. ،گذار آن استی بنیانکه و 3لیشناسی تحلیو روان
های تکرار شونده در زندگی انسان به جا که این مکتب انتقادی غالبًا بر انگارهآن از

کید فراوان دارد و اساطیر جزئی از آن را فرا أت ،گرددی میای که در ادبیات متجلّگونه

 هدف .(31 :1370 ،ردنوگکی) مندنای مییالگوادبی را نقد کهن اندازاین چشم ،گیردمی

 
1 . proto type               
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محصول  ،ایت اسطورهصورت داشتن ظرفیّ در را ادبی آثاراصلی این نوع نقد آن است که 

 ،داردبشر فرهنگی  ۀای با گذشتجا که ادبیات پیوند ریشهاز آن بداند.ناخودآگاه جمعی 

اعتقادات و اعمالی که  ۀیها و کلّ و اسطورهعادات  ،تشریفات مذهبی ،تمدن درنتیجه

: 1387)اسنودن،ست ادهد مورد توجه این منتقدان رفتارهای فرهنگی انسان را تشکیل می

کردهای نقد ادبی و منشعب یا عنوان یکی از رویهب توانمی را الگوییکهن دنق .(154

 الگوها این گردد.مطرح می آن در نمادها مفاهیم که شمارآورد به ایاسطوره نقدزیرگروه 

 فلکی، مختلف نمادهای جامۀ در اندشده فطری و ذاتی انسان میرض در که هاصورت و

ای از تصویرهایی توانند مجموعهمی و (192 :1385 )امامی، شوند می ظاهر نباتی یا و حیوانی

 ای است.آورند که همان روایات اسطوره وجودرا به

 ،انهها و باورهای عامیآیین ،در اساطیر شایع مضامینجمله  از 1ي:پيکرگردان

ت معنای آن تغییر شکل ظاهری و ساختمان و اساس هستی و هویّ .استپیکرگردانی 

زمانی هرطبیعی است که در ءالص یا چیزی با استفاده از نیروی ماورامشخّ مندقانون

نوابغ و افراد  حّتاها و رسد و فراتر از حوزه و توان معمولی انسانغیرعادی به نظر می

 (.43 :1383 ،رستگار فسایی)د آیشمار میاستثنایی به
 ،هاسانه انبپیکرگردانی ایزدان و دیوان  :ازجمله ؛پیکرگردانی انواع گوناگونی دارد

 ووان چنین پیکرگردانی انسان به حیهم .گیاهان و جمادات ،عناصر طبیعت ،حیوانات

می ینو  نیمی انسان ؛عناصر طبیعت و پیکرگردانی به صورت هیوالها و موجودات ترکیبی

 بر هم و انشجه و انسان هستی هایتناقضبر هم  ،اساطیری ۀاین پدید .آن حیوان و غیر

ت هن و شخصیّذقدرت و کمال  رب که حال همان در و گذاردمی دست آفرینش هایضعف

د و ود دارخپیامی خاص به و هر پیکرگردانی کالبدی تازه  ،ورزدکید میأق انسانی تخالّ

های از جمله علل و انگیزه (.45: 1383)همان،  کندرح مینوعی نقص یا کمال را مط

ه اه اشارودآگی و تحقق آرزوهای ناخخواهی و تجلّتوان به آرمانپیکرگردانی در اساطیر می

 .نانپهلوا ۀالعادتنی و نیروی خارقرویین ،رستم ،زال ،مانند عمر دراز گرشاسپ ؛کرد

در  ای از این قرار است:ای و افسانههای مهم پیکرگردانی در روایات اسطورهویژگی

از شود. چون موجودات زنده برخورد میدادهای طبیعی همگونه روایات با نیروها و رویاین

 
1 . Metamorphosis 
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و به جانوران و اشیا و گیاهان خصوصیات  استفاده 2بخشیو شخصیت 1دارپنداریجان

قعیت در هم تنیده خیال و وا ،ییهای رئالیسم جادوداستان مانندشود و انسانی داده می

به  د،شود که اگر تجزیه گردنگردد و به همین سبب گاهی موجودات ترکیبی دیده میمی

دژهای  ،گودرختان سخن ،دارشاخ مار :مانند ؛کدام از اجزای خود شباهت ندارندهیچ

چون سیمرغ و همانگیز گوش و وجود حیوانات شگفتسار و پیلمردمان سگ ،ییجادو

طبیعی را بر هم  ۀموازن ،هنگام تغییر شکل ظاهری یا تغییر درونیوجودات این ماژدها. 

انگیزی در نفی گاه شگفت .دهندالعاده انجام میزنند و کارهای شگفت و خارقمی

هایی است که نمادها و نشانه ۀجاری و ظاهری است و هدف اصلی آن ارائ هایواقعیت

را دارند و شاید بدین شیوه  (ا قهرمان ماجرای)قصد بازنمایی حاالت روانی و مبهم انسان 

 کنند. الگوها بیانکهن ۀخواهند رازهای مبهم هستی را به وسیلمی

طور او بهنماد وحدت نیروهای آسمانی و زمینی است.  3قهرمان: الگوی قهرمانکهن

نصیب از قدرتی فوق بشری  تا زمان مرگ اامّ طبیعی از جاودانگی الهی برخوردار نیست،

های ازلی یکی از نمونه ۀدر میان هم ،الگوی قهرمانکهن(. 1547:1399، انگربرشوالیه و )ارد د

 ،نمای خردمندهپیر و راچون الگوهای شخصیتی دیگر کهنو هاست ترین آناصلی

قهرمان  ۀاسطوریونگ به باور  .دنکن... درارتباط با آن نمود پیدا می سایه و ،قهرمانضدّ

بسیار نیرومند  ییخداجهانی به نیمه ۀاین اسطور .هاستترین اسطورهتهو شناخترین رایج

خود را از تباهی  امشود و مدابلیس پیروز می و دیو ،اژدها قالب در ییهاکه بر بدی

 (.112: 1383)یونگ،  داردرهاند اشاره می
 تاس مو یافتهناست که در آن رشد و  ایجامعه هایدر حقیقت محافظ آرمانقهرمان 

بخش اتکند و همواره در نقش فدایی و نجمی خودو زندگی خود را نثار چیزی بیش از 

 عهدۀبرکه ظایف خطیری را واین سفر  طیّ کند تا بتواندآغاز میطوالنی را  یو سفر ظهور

دآگاه همان بخش خو (قهرمان)الگو این کهن (.1394:18)کمپبل،  دوست به انجام برسانا

 یعنی دارد؛ ترنیاز به تقویت بیش تنخویش کند که من وز میروان است و زمانی بر

)ر.ک. کند یدا میدهد، به ناخودآگاه نیاز پ انجام دتوانتنهایی کاری نمیبههنگامی که خود 

 .(181: 1383یونگ، 

 
1 . Animism 
2 . Personification 
3 .Hero   
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 ۀنمونهای مربوط به خویش و پیشالگوی قهرمانی داستانکهنترین اصلی گرشاسپ،

کاری ویشخو بر اساس است ...  خسرو وکیسام، رستم،  ،فریدون اوژنی چوناژدر انپهلوان

گذارد تا پشت سر میرا ها و مراحل گوناگون آزمون سخت خان ،دوحماسی خ -اساطیری 

 به کمال برسد.

ن از میا .تانسانی اسفوق نیروهای دارای حماسه قهرمان عنوان به ، ویدر این ماجراها

سفر  ،و رضایت پدر نظر پس از جلبشود و فر میس هی، رامند برخاستهای ارجخانواده

برد با نبه های جهان کند و مانند دیگر قهرمانان اساطیر و حماسهمیآغاز قهرمانی خود را 

 و جانوران دمندنمای دانا و خرایزدی، راهنیروهای چون گرانی و از یاریرود میاژدها 

 با ییرویارو خستینن در رمانقه .شودمییّا مهو برای نبرد با اژدها  گیردبهره میاهورایی 

د را نابو اژدها مخصوص استفاده و با سالح ،گرز است عموماً که اژدرکش سالح از اژدها

« یابدبه نخستین پیروزی که در حقیقت پیروزی بر خودش است، دست می»و  کندمی

ا دیوان راحل دیگر بدهد و در مسفر خود ادامه میبه سپس  (؛1399:1550)شوالیه و گربران، 

ت فردیّ فرایندشود و ها پیروز میو بر آنپردازد به نبرد میزنان و موجودات اهریمنی هو را

 .ست نایل شودترین مقام انسانی اعالیکه شخصیت خود  کدرکند تا به طی میرا 

الغر و در پهلوی دارندۀ اسبان معنی به 1«ک ر ساسپه» در اوستا: گرشاسپ

گویند  ،5«کرساسوَ»و در سانسکریت  4«گرشاسپ»، و 3«کَرشاسپ» ،2«ک ر ساشپ»

و « نریمان»معنی ، به7«نئیرمَنه»و در اوستا لقبش  6«ثریته»وی پسر (. 195: 1377)پورداود،

و نام خانوادگی این صفت (. 199)همان: است  8«سامه»نیرومند و دلیر و نسَب خانوادگی او 

و در روایات  ستا تجزیه شدهسه شخص جداگانه  ه بهقهرمان درگذار از اسطوره به حماس

جداگانه میان  زهایش نیویژگی «.گرشاسپ»فرزند  «نریمان»فرزند  «سام»: گویند متأخّر

 ،هندوایرانی هایاز جمله شخصیت. کرساسپه و منتقل گردیده است سه نام تقسیم

ترین و قوی . اواست مهشاهنارستم در  ۀو به منزل اوستایل ترین نیرومندترین و پرآوازه

 
1. Kerəsaspa  
2. KeresáŠp 
3.  KarŠásp 
4  .GarŠásp 
5 .  Krasásva 
6 . Ɵrita 
7 . Naire-mana 
8 .  Sáma 
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وی از صفات  .را از پای درآورد سناندیویو دیوان  ،اژدهایان ،هیوالها ترینسهمناک

 .است صورت گرفته ش با گرزفتوحاتاغلب ویژه که به ،گرز است ۀیا دارند «رَوَذَگَ»

گرشاسپ نخستین و آخرین )در رستاخیز( پهلوان اژدرکش اساطیر ایران است و در 

تا متون متأخّر پهلوی همه بدین کار  اوستادهاکشی وی همین نکته بس که از اهمیّت اژ

 سترگ او اشاره و اقرار دارند.

هفتم،  کرددین) آوردچنگ بهگریخته از جمشید را  کیانی  سوم از فرّبهرۀ که پس از آن

ی را از پا 1داراژدهای شاخ چونانگیزی شگفت یتوانست هیوال : بهرۀ ارتشتاری(،32بند

)زامیاد یشت،  دست را کشتسنگ 2دیوسناویزکو  پاشنهزره روَگند آن پس از  ؛ددرآورَ

 (.44-39بند

و هم در  آمده اوستا ۀهم در نام ش،کردارهای ۀدربار پراکندهاخبار  ترینقدیم

م ک پردازش دست   ۀاین بدین معنی است که پیشین .های حماسی هند باستانمنظومه

 هم با ندوانه و ایرانیان مشترک نیاکان که رسدمی دورانی بهپ بخشی از اسطوره گرشاس

 یکی که است اربرخورد اهمّیتی چنان از شخصیت این (. 251: 1385)سرکاراتی، زیستند می

 متن در از آن ایبرگزیده و موجود نیست امروزه )سوتکرنسک( که اوستاهای نسک از

یکی از  را گرشاسپدیسنا مز آیین در .است بدو منسوب باقی مانده است، دینکرتپهلوی 

با ز ستاخیرنمودن جهان و آراستن  نو د که درندانها و یاران موعود زرتشتی میجاویدان

 نایبو دگرباره زنجیر گسسته  «ضحاک»که راهی خواهدکرد و در زمانیهم «سوشیانس»

کند می ودبنا را ضحاک و خیزدمیبر )بوشاسب(از خواب غیرطبیعی  ،گذاردمی ویرانی

 .(61یشت، فقره )ر.ک. فروردین

از  توسی است که شاعر به تبعیّت اسدی نامهگرشاسبمان اصلی کتاب قهر گرشاسپ،

نده و ز، ستفردوسی خواسته است داستانی را که حکیم فردوسی از آن یاد نیاورده ا ۀشیو

بر را  وی یضرعهم به ت ،و با این کار هم داستان گرشاسپ را جاودانه ساخته کند شکوفا

 نامهبگرشاسحوادثی که در . (45-44: 1386)ر.ک. اسدی توسی،  .است رستم برتری داده

در لخی بابوالمؤید همان ماجراهای  اسدی،گر این نکته است که روایت بیان، است آمده

فزوده ادان از خود یا دیگر آثار ب ،ها و حواشیوبرگاست که شاعر با شاخ بزرگ ۀشاهنام

 .(6-2: 1389 تاریخ سیستان، .ک. )راست 

 
1 . Aži-sruvara 
2 . Snávēzak 
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این  ۀهلوی دربارپت اوستایی و روایا و اخبار با چندانی شباهت نامهگرشاسبماجراهای 

دی و ز مرا. گرشاسب اسدی فاصلۀ زیادی با یل اوستایی دارد که تجّسمی پهلوان ندارند

ع از و دفا قالل( مبارزه برای کسب استنامهگرشاسبمردانگی است. هدف نبردهای او )در 

)محمدی و مانه است زبری مطلق از پادشاه اش فرمانانگیزه ترینسرزمین نیست. مهم

 .شد ه بررسی خواهندی با هم دارند کها شباهت کلّای از آنا پارهامّ (.303: 1396دشتی، 

 پترین ماجراهای زندگی گرشاسمهم :1قهرمانبا ضدّماجراها و مبارزات گرشاسپ 

نبرد با اژدهای  :از عبارتند ،است ها تصریح شدهوایات پهلوی به آنوستا و راکه در 

 ۀکه به گفت 2نبرد و غلبه بر ایزد بادخناثئیتی، آمیختن با پری  ،پاشنهرّینز گندرو دار،شاخ

پسر  ،و اهانت به آتش زو زدن گر ،اهریمن و دیوان به زورمندی خود فریفته شده بود

 .اندکی درنگ کرده بود خورش او در پختنکه  ،اهورامزدا

شده ذکراز این قرار  پدیگر فتوحات گرشاس ،(41فقره )یشت و آبانزامیادیشت در 

پسران خانواده  ،4«نیویکه»ۀ و زادگان خانواد 3«پثنیه»خاندان ه پسر از نُ کشتن   :است

 «هسناویذک»، 7«پیتئونه»، «دانو»از خاندان  6«وَر شوَ»، «تاجهیتاسب زرین»و  ،5نیاداشتی

؛ بهار، 264: 1385؛ سرکاراتی، 202: 1377، پورداوود) .8«کمک»پیکر مرغ غولو  دستسنگ

پریان و  تأهیبه که اژدهاگونه  یو پتیارگان. از این میان تنها اژدها (238- 234: 1376

مدل یونگ  ۀبر پای یالگویاز دیدگاه نقد کهن ،اندپیکرگردانی شده ی سهمناکهیوالهای

تفاوت در  غمرهای اهریمنی بهگردد این بوده صشوند تا مشخّمی بررسی و تحلیل

 .اصل اژدها هستند در ،پیکرهای ظاهری

در پاسخ زرتشت که هوم  ،(11-9، هات یسنا) اوستابه گزارش دار: اژدهای شاخ

؟ گرفترنوشابه بو تاز بار در میان مردمان استومند کدامین کس سومین :پرسدمی

و  ؛ اورخشیهرا دو پسر زاده شدند اترین مرد خاندان سام که اوتوان : اثرتگویدمی

 
1 .  Antagonist 
2 . Váyo 

3 . Paθanaya 

4 . Nivīka 

5 . DáŠtayány 

6 . VarəŠva 
7 . Piθona 
8 .  Kamag 



 
 

  269 رهوشنگ محمدی افشا |...   ی گرشاسپ براساسهاتحليل پيکرگرداني اژدها در ماجرا
 

 

دار را که اسب بردار که اژدهای شاخزگرو  وَردومین جوانی زبردست و گیسو پ.گرشاس

  (.491 یشت:زامیاد ،41فصل  ؛138 :11 ،یسنا ،1370 ،وستاا)و مردم اوبار بود بکشت  بارندهاو
و های اژدها ویژگی ،(201 :1377ورداوود پ)ر.ک.  بندهش در  صددر باب بیستم از 

 نامۀگرشاسب ناژدهایا با تقریبا که است آمده هیوال این گرشاسپ با نبرد ازای خالصه

 )ر.ک. آیدمی شماربه منظومه این غیرمستقیم منابع از یکی احتماالً و دارد اسدی مطابقت

 .(162، 75، 72 :1386 اسدی توسی،

های شیطانی است و در واقع ژدها نماد شّر و گرایشااژدها:  الگویتحليل کهن

باید بر او پیروز شد ها مییافتن به گنجآید. برای دستشمار میهای پنهان بهنگهبان گنج

(. بسیاری از اقوام اژدها را مظهر خدای توفان، هوای بد، سیل و 86: 1399)شوالیه و گربران، 

 تحلیلی شناسیروان در. (Smith, 2003: 103)دانستند زلزله و دیگر بالیای آسمانی می

یات به شکل نبرد میان قهرمان و اژدها ادب حوزۀ در 2«سایه» و 1«من» میان نبرد یونگ،

صورت گاهی به اسایه معمواًل برآیند ناخودآگاه جمعی است که عالوه بر اژده .کندیم جلوه

 به (.83-81: 1388)فوردهام،  کندو چیزی مانند آن تظاهر می حریا سا رامکّ  ۀشیطان یا چهر

ما به دنبال یافتن قهرمانی در درون خود هستیم تا به جنگ اژدهای درونمان  یونگ باور

صورت به ،گاهیآدویافتن به خمکش انسان برای دستاین نبرد در کش .برویم ( سایه)

دیگر  اژدها و تأهیهای شرور آسمانی که به با قدرت یالگوینبرد میان قهرمان کهن

دهد که  قهرمان هنگام ستیزه باید تشخیص .است کنند بیان شدهاهریمنان نمود پیدا می

 سازش درآید او برای غلبه بر اژدها باید با قوای مخرب درون خود از در   .دارد سایه وجود
  (.180 :1395 ،داریلک و تمیم)

 در هم ،وستاا نامۀ در هم نبردکرده است، هاآن با گرشاسپ که اژدهایانی تهیأ شکل و

انگیز است تا وحشتو پیکری  طوسی به گونهاسدی  نامۀگرشاسب در هم و پهلوی روایات

در  .هندبتوانند ژرفای پلیدی و ناهنجاری را منعکس سازند و وحشت انسان را نشان د

  .است «دارخشا» ،اژدهای مورد نظر ،روایات یادشدههمۀ 
 خاویش گیساوان گارد  زو کشاانیکی 

 

 سااته چااون گاااومیشبااه ساار باار ساارو رُ 
 (165: 1386)اسدی توسی،                 

 
1 . Ego 
2  .Shadow 
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را  هاگنجکند و نگهبانی زندگی می کوهیو نزدیک  غاری یا قلعه در اژدها این موالًمع

یز گاه و نخودآت و تسخیرناپذیری ناگر امنیّار بیانی، غالگویدر نگاه کهن .بر عهده دارد

 وشوالیه )است  ناخودآگاه سرکوب شده قخستین است که در عمدرونی و ن نماد کشف من 

بلعیده  پهلوان با رفتن درون غار، به تعبیر یونگ در شکم نهنگ (.1439: 1399گربران، 

آید و به یمشود و با پیروز شدن بر اژدهای نفس از غار یا شکم نهنگ سرافرازانه بیرون می

 یابد.تولّدی تازه دست می

شت یدر آبان ست.هایشتدر مرداوبار اهریمنی  پتیارۀن حضور این نخستی :گندِروَ

 ۀدر کنار دریاچ (دلیر)گرشاسپ نریمان  :آمده است (41و  40؛ زامیادیشت، بند 38و  37 ۀفقر)

کرد و از او خواست که وی را به شکست دادن  دسور آناهیاردوی فدیه نیازه گهپیشین

 یا فراخکرتدر ساحل دریای  ،را نابودکند  اشهپاشنه که بر آن بود جهان ینگندرو زرّ

که وارد آن پیش ازاین دیو  .(478: 1393؛ خطیبی، 200: 1377 )پورداود،موفق سازد  1کشوور

است که در متون  یکی از خدایان کهن آریایی بوده ،ی ایران شودملّ ۀاساطیر و حماس

باقی جودی مقدّس و مینوی و موگاه خود با عنوان خدای خورشید درجای )و داها( هندی

دگرگون شده  دیوی پتیارها در متون ایرانی همانند دیگر خدایان هندی به امّ ؛مانده است

 و (701: 32) دینکرت جمله از متأخّر هایکتاب در دروگن .(68 :1389 ،اکبری مفاخر)است 

 آب با و ستا دیوی دریایی (8، بند 18: بحش 1369) روایت پهلویو  (46: 1379) خرد مینوی

به آن  شاهنامههایی را داراست که در ان ویژگیهم تقریباً  اوستااین دیو در  دارد. مناسبت

 .تصریح شده و رستم کشته شدنش را به سام نسبت داده است
 میاانش بُادیکه دریاای چاین تاا 

 

 یدانش بُااایاااز تابیااادن خاااور ز 
 (3/161: 1396)فردوسی،             

و  (دریاپاشنه :پاشنهره)ز «پاشنهینزرّ»ایی است با صفات اژدهاین دیو در حقیقت 

 254 :1386، وسیت اسدی) نامهگرشاسبدیو در این  .را کشته است سپ اوکه گرشا «آبزی»

« اُدیسه»در  2«پولیفیموس»شود و بسیار شبیه ظاهر می «منهراس دیو»با نام  بعد(به 

 ای دارد.کند و سرنوشت دوگانهرفتار می

 
1 . VourūkaŠa        
2 . Polyphèmus 
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اسدی )اندازد او را زنده به کشتی بسته و به دریا می ،پهلواندر مقام جهان پگرشاس

بندد و می دارچهار  که او را زنده در میدان شهر با زنجیر بهیا این (. 258: 1386توسی، 

و اهریمن تا دهاک همچون اژیاژدها -این دیومقدّر است  (.291 :همان)نگرند مردم او را می

ا بار ب یک ،کرمانیمنسوب به خواجوی ۀنامسام دیو در همین .بماند روز رستاخیز زنده

ر در پیکر دیگ و بار (275 : 1385 ی،سرکارات .ک)ر.ل و آترکیبی از نهنگ  ،«النهنگ»عنوان 

 شود.میآشکار  «قبن عنعوج»پیکر با نام انسانی غول

داند می گاه جمعیناخود آ یهاها را تجلی اندیشهیونگ که اسطوره ۀبا توجه به عقید

بنای مترین اعمال قهرمان هم اژدهاکشی است و این عمل بر گربز (،11: 1388)اسنودن، 

 .هیان راهم در میانه و پا ،د صورت پذیردتوانمیقهرمان  هم در آغاز سفر ،مدل یونگ

 ار نآ و شودجه می)سروآور( موادار شاخ اژدرویژه بهانواع اژدهایان  با در آغاز کار گرشاسپ

 روروبه نیاهریم پتیارگان و گینسهم هیوالهای دیگر نیز با میانه در و برَدمی بین از

قهرمان  که است نیاژدهایا از آن یکی نامهگرشاسب منهراس و گندرو طبع به گردد.می

 نبرد و شودمیرو هوطن با آن روببه و اوج آن و هنگام بازگشت  سفر  در اواخرتقریباً

 کند.می

 ازقبیل: است نهاژدهاگو هستند، هاآن واجد گندرو و منهراس که را هایویژگی یتمام

 تن زرد، رخ گراز، های چوندندان پرموی، تن غوالن، چون روی و شیران چون چنگال

 جا یعنی قلمروقهرمان در همان که اری استغژرف شگاههپنا آتشین. و دم تیره

رو هاو روب یر باد دوباره و تسخیرناپذو تولّ سانیدگرناخودآگاهی و دنیای ناشناخته و محل 

 آن گریانب دیو این حیوانی پیکرگردانی . البته(1440 :1399 )ر.ک. شوالیه وگربران،شود می

های مورد و عوامل و کنشنرسیده است  خودآگاهی مرحلۀ به هنوز اساطیر در که است

سانی ان مافوقشیطانی و  حیسطدر  ،بحث در سطحی برای خودآگاهی انسان و در نتیجه

ندرو همین گ (.125: 1390)یونگ،  و از طرفی دیگر در سطح حیوانی مادون انسان هستند

شی و بخ گرددابد و تبدیل به وزیر ضحاک مییبه خودآگاهی انسانی دست می شاهنامهدر 

 (.40: 1392یج و قائمی، )گرگسران جمشید مرتبط است بانی همکاری وی با نگهاز خویش

جا که این از آن :آیددست میاین نتیجه به منهراسو  روگند ۀبندی درباردر یک جمع

مینویی را در ۀ اندیش پروراند،میجهان راستی را در سر ۀ قصد ویرانی هم اهریمنی پتیارۀ

گیتیانه با ی به صورت ملّۀ بخشد و در اساطیر و حماسم میهای سهمگین تجسّ پیکره

های زشت و خطرناک به شکال و پیکرهاَاز دهد و یر چهره میتغی کاری ویژهخویش
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خود را با توجه به  ۀکاری دیوی و اژدهاگونخویش ۀبرد تا زمینترین وجه بهره میکامل

 . موریت خود را به انجام برساندأکند و م شرایط متفاوت فراهم

ی پیکر ملّ  ۀاسکه در دنیای اساطیر و حم اژدهایانی-دیویکی دیگر از : پری خناثئيتي

نریمان درآمیخته  گرشاسپ  که با« خناثئیتی»نام ه یک پری است ب ،پذیردانسانی می

 ،اهورا مزدا ،کشوری که من هفتمین» است آمده (9، فقره 1 فرگرد) وندیداددر  .است

 گرشاسپ به که را پری« ثئیتیخنه» جاآن در بدکنش اهریمن باشد.می 1ا کرتهوَ، فریدمبیا

 .(177: 1385/1وندیداد، ؛ 202: 1377)پورداود،  «بیافرید پیوست،

 گاه که گزیدندمی بر محبوب عنوان به را فراوانی یالن پریان هندواروپایی، اساطیر در

، اراتیسرک) انجامیدمرگ پهلوان می گزند وکرد و به اغواگری و فریبندگی پیدا می جنبۀ

پیکر  ،ندکاراده است هر لحظه  است و قادر جهیکانجادوگر از گروه این پری  .(129 :1386

 از پری   در تاریخ خودهرودوت  .اهورامزدا آسیب برساند به دهشندهد و  خود را تغییر

: همان)است  خوابگی کردههم (یرانیاگرشاسب ) هرقلاست که با ه اژدهاپیکر نام آورد

130.) 
ر و اساطی در فراوانی هاینمونه پریان، توسط یالن ربودن یا زدگیپری گویالکهن

ک اودیسیوس و به شکل خو آن فریب یاران ۀهای برجستاز نمونه .های جهان داردحماسه

 .(177-172: 1386)ر.ک. هومر،  است ادیسهدهم  در سرود 2«سهسیر»ها توسط درآوردن آن

و دیگر آثار حماسی و داستانی برای پهلوانان  شاهنامهدر های مثبت و منفی آن نمونه

راکندگی شخصیت پ به توجّه بااّما  .بیرون است پژوهشاست که از موضوع  فاق افتادهاتّ

 به ایپری ،کرمانی منسوب به خواجوی «نامهسام»در  ،«سام»و تبدیل آن به  پگرشاس

کند و این همان است که در آغاز داستان در شکارگاه به او را دنبال می «افروزعالم»نام 

جا در آن درد و برَاش میو پهلوان را به باغ و کاخ جادویی سته ادر آمد «ریگو»شکل 

 .شوداش نمایان میاصلی تأهی
رینم کااه سااامفربااهماان آن گااور   سااُ

 لشاااکرت م ازکااارد جااادا ز  افساااون

 

 آرم بااه کااامخواساات کااش ساار درهمی 

 باار درت کنااون سااتادم بااه خاادمت 
 (56 :1386 کرمانی، اجویخو)            

 آورد.می فرود مرغزاری به و ربایدمی را سام داستان، از دیگر بخشی در

 
1 . Vae kərəta 

2 . Cīrce 
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 رباااود در ساااام را گاااریز افساااون

 باااااااز باااااار  مرغاااااازاریش آورد

 

 مانناااد دود رفااات هاااوا روی  باااه 

 سااوز و گااداز درآمااد بااه پااس آن از
 (94 :همان)                              

و  ،نامهسام در ون دود و بادافروز به گور و پرواز در آسمان چعالم به لحاظ پیکرگردانی 

ساخته و »معنی به ،«دژککرد وای»در سرزمین  خناثئیتی که پرینیز با توجه به این

 شد، البغ او بر گرشاسپ که «ایزد  وای» پری به این بودن تسَبمن ،«ایزد وای ۀآفرید

 .شودذیرتر میباورپ

در  «دیو اکوان »رستم با نبرد  ،«باد»و  «ورگ» دیگر این نوع نبرد قهرمان با ۀنمون

 ،در اساطیر و آثار داستانی و حماسی. (635-632 /2 :1396 ،فردوسی)نک: است  شاهنامه

چندین مورد را از فسایی  رستگار ؛پیکرگردانی پریان به اژدها و برعکس سابقه دارد

 جااست که در آنکرده لو دیگر آثار نق نظامی حکیم ۀاسکندرنامو  طرسوسی ۀنامداراب

. برعکس آن، (155-150 :1379، رستگار فسایی)ر.ک.  ی شده استیاژدها تبدیل به پری زیبارو

به شکل اژدها پیکرگردانی کرده و « آذرهمایون»نظامی، دختری به نام  اسکندرنامۀدر 

گری و تباهی اژدها بهره گیرد و اژدها، از قدرت ویران تهیأخواسته است تا با درآمدن به 

در داستان  (.228:1399)کریمی قره بابا، در راستای هدف خویش فّعال سازد  نیروهای آن را

گرشاسپ، خناثئیتی برعکس، از نیروهای اغواگری و جاذبۀ جنسی پری بهره گرفت و خود 

با این پری اژدهاپیکر  ،است اوژناژدر کهبا آن پگرشاسرا به پری پیکرگردانی کرد و 

 ،راه با اهانت به آتشدر این مورد هم 1کارییشدرآمیخت و اغوا شد و به سبب عدم خو

ستگان است و بوشاسب بر کار شناخته شد و از نظر مزدیسنان در همَ گناه ،اهورامزدا پسر

موریت خویش در کشتن مأدی دوباره به با تولّ خیزرستاو غالب شده است تا در 

 .عمل کند ،اهریمن است ۀو نمایند پتیارهترین دهاک که بزرگاژی

نیما و آنیموس آ .هرمان تلقی کردق 2آنیمایپری را باید به عنوان  ی،الگویاز نظر کهن

 ،مثبت و منفی است که در بروز مثبت این انرژی ۀالگوها دارای دو سویکهنمانند تمام 

ت قرار گیرد و با جنس در مسیر رشد فردیّصحیح با غیرهمۀ تواند با ایجاد رابطمی دفر

 (.163 :1398، کارانمقدم و هم)گردد رشد شخص متوقف می ،الگون کهنعد منفی ایبروز بُ

 
1  .Function 

2 . Anima 
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منفی و  یآنیما همان که اغواگر با زن ،پس از رسیدن به خدابانوگاه پیش و  قهرمان

 ماند یا سرگردانمیمسیر باز ۀادام بدان سبب از که شودمی مواجه است اژدهای درون

 در آدمیداند که می یه را نمادی از تناقضکمپبل این مرحل رسد.و به هدف نمی شودمی

له ن فاصآهنگام درک خود آگاهی از  وکند سراسر زندگی خود با آن دست و پنجه نرم می

 .(128 :1394)کمپبل، گیرد می

 ادوزن ج با دیسهنیز اُ  رستم و اسفندیار وۀ مواجهبه  توانآن می ۀهای برجستنمونهاز 

الیل و دسان دانستن پری و زن جادو به این برای یکنویسندگان  اشاره کرد. )سیرسه(

های جسمی؛ گاری و خواهشو زن جادو با آب؛ کام اند: ارتباط پریها استناد کردهنشانه

 ره بابا،یمی ق)کرشادخواری و رامش؛ تغییر سیما؛ قدرت پرواز و زندگی در قصرهای جادویی 

 برده است.های نامتمامی ویژگیژدها در قالب پری، دارای ا-این دیو (.231: 1399

توان به این نتیجه رسید که این پری از دید میخناثئیتی پری  بارۀ در در مجموع

ت سرشت به علّ ،آوری زرتشتبه ویژه دین ،های اخالقیل ارزشبر اثر تغییر و تحوّ اوستا

ونی دگرگ واز انجمن ایزدان رانده شده  ،هاجشن -کامشهوانی و وابستگی نزدیک به 

 (ریمندختر اه هی،ج)ای اهریمنی جوهری پیدا کرده و در دین مزدیسنا به صورت بوده

 ینفی تعبیر کرد که بیانم آنیمایتوان آن را به و می (5 :1385 ،سرکاراتی)درآمده است 

کاری پری با توصیفاتی که از خویش .سرکش و اژدهای درون انسان است دیگر از نفس

 کارهم و «منفی آنیمای» پری این ،افروز شدچون عالمبه وی هممشا انو جادوخناثئیتی 

 است. درون اژدهای و «سایه»

 و ضّلیتف ،سنکریستن ،قانی چون مارکوارتاساس نظر محقّ بر اوستایی، «پثنۀ»پثنه: 

 یشتآبان در که است دیویسنی و شودمی متحوّل 1«پشن» صورت به بعدها سرکاراتی،

 شمرده سانیک با آن 2«کبود گرگ» و رودمی شماربه ترکانتوتمی  گروهی از  نیای

 صورت به حماسه دنیای در سپس تعلیقات(، 106: 1379 خرد، مینوی)ر.ک.  شودمی

اژدها بودن -دیو ۀدربار .(478 :1393، خطیبی)است  ل شدهپدر افراسیاب متحوّ 3«گپشن»

 دیو 4«اپوش»که افراسیاب نماد قان بر این باورند گروهی از محقّ  ،فرزند پشنگ ،افراسیاب

 
1 . PaŠan 

2 .  Kookbūri 
3 . PaŠang  
4  .apūŠ 
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 ،خسرودست کیهشدن افراسیاب ب نیز با اشاره به کشته یسالی است و محققانخشک

و روایت  1«ورتره»با اژدهایی به نام  (بهرام) «ایندره» صورت دیگری از نبرد اساطیری ایزد  

 (.7 :1382 ،آیدنلو)ند اهکرد کشی را مطرحراژد جهانی 2ۀمایحماسی بن

هستند  وزیستو اژدهایان د نتوان پذیرفت دیواگونه که میهمان ی،الگویکهنظر از ن

اژدها  و وافراسیاب و پدرش را دی توان، پس میکنندیزندگی م غارو  مغاکدر و 

ن و شتن نخستین انساک ،های اژدهایاندر اساطیر هند و ایرانی از ویژگی .رکردتصوّ

گونه نای ۀهای برجستنمونهز هاست که االی و آبسو پیوند ایشان با خشک ونخستین گا

 -واین دی ،های بدیر پایان هزارهد .و افراسیاب است ، ورترهضحاک اژدهایان -دیو

و افراسیاب  دهاکاژیشوند و فرجام گرفتار یا کشته می اژدرکشاژدهایان توسط پهلوان 

 .گونه استاین

 رد.دا رستاخیزی جنبۀ یک دهاست،اژ کشتن و چنین پهلوانی که درصدد گرفتاریهم

 بر «هوم» یاری با خسروکی و کندمی اعالم را ضحاک روزگار پایان فریدون که گونههمان

 اژدراوژن پهلوانان رستاخیزی نمونۀ پیش که هم گرشاسپ پس شود،می فایق افراسیاب

 .شودالب میغ انگیزهراس سیاب افرا نمونۀ پیش و پدر است، بر پشن،

ین اژدهاکشی تعبیری رمزی از جریان بغرنج تکو ۀاسطور ،رداشت یونگیمطابق ب

آگاه در طلب کمال و آزادی و فردیت برای  که ضمن آن جان   است شخصیت آدمی

دی نما رسیدن به غایت شناخت و معرفت خویش ناچار است که با اژدهای نفس به عنوان

، راتیسرکا)د رو شود و بستیزهست روبو اوبارنده ا پرآزاز محتوای روان ناآگاه بازدارنده و 

ر تغیی ۀپدر افراسیاب هم در نتیجپشنگ، صورت به  پثنهپیکرگردانی  .(248 :1385

  .اژدها به صورت نمود انسانی در جهان اسطوره و حماسه است -شخصیت این دیو
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 گيرینتيجه

 که هستند تامئینیوی اوسگوناگونی از اهریمن و انگره هایگرشاسپ جلوه دشمنان

 ختلفی کهها و آرزوهای مه به انگیزهاست و اهریمن با توجّ ومندنی جهان استویرا هدفشان

اد یا ب ،اکنسهمهیوالهای ، چلپاسه ،مار صورت کرد خود را بهداشت هر لحظه که اراده می

 یا زمینزیر درو سپس پرداخت می انآورد و به مقابله با روشندرمی (ری بدکاره)پجهی 

الگوی قهرمان و کهنعنوان به پهلوی روایات و اوستاگرشاسپ  شد.ار پنهان میغ

شد ه ی مواجقهرمانان گوناگونبا ضدّ ،یملّۀ اساطیر و حماس ۀ پهلوانان اژدرکشنمونپیش

در  قهرمان اره با خود ی کرد که هموای منفی تلقّنیمآ و عنوان سایهها را بهتوان آنکه می

 وقعیتو ضرورت و م ه به شرایط خاصو در نبردهای مختلف با توجّ هستندحال مبارزه 

 یروان آرزو و حالت یاآیند و نماد یک نیاز ماجرا درمیۀ های ویژبه پیکره هرصحنه،

 .گردندمی

و ترین جا که زشتیابند که همان اژدها هم از آنچهره می صورت اژدها تغییرگاه به 

خود که  ۀترین چهرمهیبو ترین با زشت ،استبخش ناخودآگاه قهرمان ترین مخوف

ه بکند و گاه جلوه می ،ناک استهای دراز و قامتی ترسو دندان گو دارای چن دارشاخ

ها نآبا  په گرشاسقهرمانانی ک برخی از ضدّ  دهد.شکل میو پیکرهای دیگر تغییر هاشکل

 و« ئیتیپری خناث»، «گندرو»هستند که به صورت  یانیدرحقیقت اژدها ،است مواجه شده

کند یمگونی نبرد این پهلوان رستاخیزی با هیوالهای گونا اند.هپیکرگردانی کرد «پثنه»

اژدها  در حقیقت ی،الگویهیوال بر مبنای نقد کهن چهارایم که در این پژوهش اثبات کرده

: ردندکانی ه به شرایط و موقعیت خاص مبارزه به اشکال دیگر پیکرگردهستند که با توجّ

مهیب  هایدندان و گو چن ندبو دارشاخ آن پیکرگردانی که است دارشاخ نخست، اژدهای

هرمان قترین بخش ناخودآگاه بترین و مهیگر زشتبیان وداشتن است چون شیر و گراز 

 .سایه است یعنی

این  .های شرور است که قصد ویرانی جهان راستی را داشتاز دیگر قدرت روَگند  ،دوم

و  «دیومنهراس »به شکل  پهلوی آن،وسی و منابع تاسدی  نامۀگرشاسبیت در شخص

 کالبد درکه هنوز است  کرده پیکرگردانی «النهنگ»کرمانی به شکل  خواجوی ۀنامدرسام

که  شودمی یاد ضحاک وزیر ،«کندرو» نام به او از فردوسی شاهنامۀ در امّا است، دیوی

 قهرمان به دست اَشکال این همۀ در و رفته استپذی خود به انسانی پیکرۀ کالبد و

آبزی  یاژدهارا دیو  اینکهن بع منا در و شودمی گرفتار (فریدون سام، گرشاسب،)
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دیو این ی هم یالگواز نظر کهن ه است.گرفتارکرد یارا کشته  او سپگرشاند که اهدانست

 .های اژدهاگونه استمی ویژگیتما جدوا

شده  دایپیکر منابع هندواروپایی از او به عنوان پری اژدها که در خناثئیتیپری  ،سوم

 رد جادو زنان از اینمونه پریاین  .وای است د و گندرو و ایز پیتوناست و مرتبط با 

 هرظا او بر قهرمان شخصیت تکوین مراحل از یکی در که است هندواروپایی اساطیر

 کردنگمراه دقص شهوانی، سرشت نساخت آشکار و بریدل گاه و پیکرگردانی با و شوندمی

را  هاآن ژدهاگونۀا نهاد  گاه و شودمی اغوا میانۀ راه در گاه پهلوان دارند. را پهلوان

 .پردازدمبارزه با آن میبه شناسند و می

اب پدر افراسی ،شنگپاست که در دنیای حماسه به صورت  پثنه، دیویسنی ،چهارم

شتن کو فرزندش به دالیل متعدد از جمله  نگپشاژدها بودن -دیو .است ل شدهمتحوّ

ست و ا شده ثابتهای ممتد سالیو پیوند ایشان با خشک گاونخستین انسان و نخستین 

 پگرشاسیجه درنت .ژن استاودراژط پهلوان شدن یا گرفتاری توسّ نیز کشته هاجام آنفر

ردانی ه و پیکرگنمونکه پیش بر پثنه ،گونه پهلوانان استرستاخیزی این ۀنمونهم که پیش

 مخاطب . در فرجام همۀ نبردهاشودپیروز می، است انگیرهراس اژدهای ،افراسیاب شدۀ

دها های مشترک اژدهاگونه، امّا با کالبالگوی قهرمان بر اژدها با ویژگیشاهد پیروزی کهن

 های متفاوت است.و پیکره
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