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Abstract
In Shahnameh, there are superheroes who are separated from the human
context of the narratives and are placed on higher levels, but their common
features and selfishness connect them to each other and to the body of the
narrative. In this research, the structures of Gilbert Doran's imagination
system have been used to identify Shahnameh superheroes. The structure of
the imagination of the age is the "fundamental" binaries, opposite poles, and
"contradictory semantic" pairs, and meaning arises from the reciprocal
relationship of these pairs. Distinctions create semantic meanings, and poles
are defined by their opposites. In Shahnameh, understanding the concept of
"self" and "other" causes a struggle to take possession of the "object of
value" in which the concept of enemy and superhero is formed. According to
this system, Divan in one body, Dahhak, and Afrasiab (who represented the
Turan army against Iran from being a crown prince in the time of Nozer until
he was killed) are considered enemies of Iranians and in this framework,
Fereydon, Rostam, and Key Khosrow, who have the main role and duty in
confronting and defeating the opposite pole and Ahura's victory over
Ahriman, are considered superheroes. All of Iran's enemies, by virtue of
their characteristics, are essentially symbolic of drought and barrenness, and
superheroes are solar figures who must bring rain and fertility back to Iran
after victory.
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مقاله پژوهشی

 --متنپژوهي ادبي---------

واکاوی ابرپهلوانان در شاهنامه (بر اساس متضادهای معنایي
در ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران)
دانشجوی دکتری ادبیات حماسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

الهام سعادت

چکیده
در شاهنامه ابرپهلواناني وجود دارند که از بافت انساني روایتها جدا ميشوند و در مرتبهاي فراتر قرار
ميگيرند اما ویژگي و خویشکاريهاي مشترکي آنها را به یکدیگر و به بدنه روایت پيوند ميدهد .در این
اساس ِساختارِ تخيلِ دوران ،دوتایيهاي بنيادین ،قطبهاي مخالف و جفتهاي متضاد معنایي است و معنا
از رابطه تقابلي این جفتها بهوجود ميآید .تمایزها ،داللتهاي معنایي را به وجود ميآورد و قطبها
بهوسيله مخالف خود تعریف ميشود .در شاهنامه نيز درک مفهوم «خود» و «دیگري» سبب کشاکشي براي
تصاحب «شئ ارزشي» ميشود که مفهوم دشمن و ابرپهلوان در بستر آن شکل ميگيرد .با توجه به این نظام،
دیوان در یک پيکره ،ضحاک و افراسياب (که از وليعهدي در زمان نوذر تا کشتهشدن ،نمایندگي سپاه
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توران در مقابل ایران را بر عهده دارد) دشمنان ایرانيان محسوب ميشوند و در این چارچوب ،فریدون،
اهریمن را برعهده دارند ،ابرپهلوان به شمار ميآیند .همه دشمنان ایران با توجه به ویژگيهایشان ،در اصل،
صورت نمادین خشکسالي و بيباري و ابرپهلوانان شخصيتهایي خورشيدي هستند که باید با پيروز شدن،
باران و باروري را به ایران بازگردانند.
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مقدمه
آرتورکریستين سن ،کيومرث را نخستين پيش نمونه انسان و شاه ميداند .هرچند در
شاهنامه ،از زمان او صحبت از سپاه به ميان ميآید اما جامعه هنوز به آن مرحله از مدنيت
نرسيده است که تشکيالت نظامي داشته باشد .در زمان جمشيد طبقات اجتماعي شکل
ميگيرد .یکي از این طبقات -نيساریان -طبقه جنگيان است اما هنوز اختالط نقش پهلواني
با دیگر نقشها وجود دارد و پهلواني همچون موبدي ،یکي از خویشکاريهاي شاه
بهحساب ميآید .از زمان منوچهر در کنار شاه به نقشِ دستور ،گنجور و پهلوانِ جنگاور
اشاره ميشود و شخصيتها با خویشکاري تعریف ميشوند .پهلواني یکي از این
نقشهاست و باید از ویژگيهاي مادي و معنوي خاص براي کسب پيروزي برخوردار
باشد« .ویژگيهایي مانند پيشگویي قبل از تولد ،آميزشي خارج از رسوم ،سختزایي ،طرد،
پرورش غيرعادي در طبيعت یا با کمک حيوانات ،داشتن نيروي فرا انساني ،پشتيباني
نيروهاي ماورایي و ...تم زندگي پهلوان است که او را از بقيه متمایز ميکند و زمينه پيروزي
او را در نبرد فراهم ميکند» (حسيني)63 :6868 ،؛ اما هميشه این سؤال مطرح است که چرا
از ميان پهلوانان ،کساني بهعنوان ابرپهلوان شهره ميشوند؟
در سالهاي اخير ،دانشهاي ميانرشتهاي ،راه و ابزارهاي مناسبي ارائه ميکنند که به
کمک آنها ميتوان به تعاریف و تقسيمبنديهاي دقيقتري براي درک بهتر از متون دست
یافت .نظریه ساختارهاي نظام تخيل ژیلبر دوران یکي از آنها است؛ روشي نوین که ریشه
در انسانشناسي ساختگرا دارد و با ارائه الگوهاي یکسان و قابل تطبيق در همه روایتها،
معيار مناسبي براي تشخيص عناصر ،کشف روابط و تحليل آنها فراهم ميکند .اساس در
این نظام ،دوتایيهاي بنيادین ،قطبهاي مخالف و جفتهاي متضاد معنایي است که از
تقابل زندگي و مرگ آغاز ميشود و به سایر پدیدهها تسري ميیابد که البته دشمن در
برابر خودي از مهمترین آنهاست .در این نظام ،تخيل در گزارهها و در ساختمانهاي از
پيش تعيينشده ظاهر ميشود و جهاني دوقطبي را ميسازد؛ «تصاویر نمادین دوبهدو مقابل
هم قرار ميگيرد و رابطه تقابلي را به وجود ميآورد که نحو متون را تشکيل ميدهد»
(عباسي ) 658 :6868 ،و ژیلبر دوران این ساختارها را بر اساس مناسبات متفاوت بينشان نظام
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روزانه و شبانه تخيل ناميده است .این نظام ابزار مناسبي را براي رسيدن به نتایجِ قابلاتکا
ارائه کرده است که با کمک آن ميتوان در این پيکره مطالعاتي بر اساس بسامد جنگها
(تعداد ،موضوع و شدت) دشمنان را شناسایي و سپس قطبهاي متضاد یعني ابر پهلوانان را
شناسایي کرد.
در انتها ،ذکر این نکته ضروري است که استفاده از «پهلوان» بهجاي «قهرمان» به دليل
بار معنایي واژه پهلوان است« .قهرمان (کُهرُمان) واژهاي فارسي ،به معناي کاراندیش است
که در عربي در معناي وکيل و امينِ دخلوخرج و محافظ و نگهبان به کار ميرود و هر جا
قهرمان ،بهمعني پهلوان (بطل) بوده؛ به شکل «قهرمانالحرب» استفاده ميشده است؛ اما
بهمرورزمان ،قهرمان در برابر پهلوان قرار ميگيرد» (ر.ک .ابن الرسول .)82 :6868،در
سالهاي اخير این واژه ،گاه بهجاي «پهلوان» به کار ميرود و دليل آن ترجمه ()Antihero
به ضدقهرمان است ،اما واژه پهلوان در فرهنگ ما از عمق بيشتري برخوردار است و قهرمان
به چند دليل تمام معني نهفته در آن را پوشش نميدهد .نخست اینکه پهلوان به نژاد خاص
و اصيل ایراني اشاره دارد؛ دیگر رابطه پهلوان با نظام حکومتي زمان خویش است و
کوششي که در تثبيتِ نظامِ موجود و حفظ برتري قومي دارد (ر.ک.بهار .)77 :6871 ،در
حماسهِ کهنِ ایراني ،پهلوان نماد قدرت پاک است تا جایي که گاهي این گروه رویاروي
سياستهاي ناعادالنه پادشاهان قرار ميگيرند درحاليکه قهرمان خالي از این مفاهيم است.

پیشینه و طرح مسئله
شاهنامه پژوهان ،بر اساس الگوهاي وجودي یا کنشي ،پهلوانان شاهنامه را موردبررسي قرار
دادهاند .آشکارترین تقسيمبندي ،دستهبندي پهلوانان به خوب و بد و پرداختن به صفات و
ویژگيها و آیينهاي مرسوم ميان آنها است .زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه از
اسالمي ندوشن ،پهلواني و جوانمردي در شاهنامه از کزازي ،پهلوان جهان از یاحقي ،نام و
ننگ در شاهنامه از بشيري و ...از این معيار پيروي ميکنند .شيوه دیگر ،تقسيمبندي تاریخي
است .دکتر ذبيحاهلل صفا ،نخست شاهان و پهلوانان را در دو طبقه جاي ميدهد .سپس آنها
را بر اساس نظر مورخان به پادشاهان پيشدادي ،کياني و اشکاني تقسيم ميکند .پهلوانان،
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بنابراین که عضو خانداني مشهور یا پهلواني منفرد (بدون خاندان یا قبيله خاص) باشند،
تفکيک مي شوند و با همين معيار از پهلوانان سيستان ،کاوه و پسرانش ،پهلوانان اشکاني،
نوذریان و پهلوانان کياني نام ميبرد .سرامي ،در شکلشناسي شاهنامه کيخسرو و افراسياب
را شاهپهلوان و رستم ،سام ،زال ،سهراب ،گودرز ،بيژن ،بهرام و اسفندیار را به خاطر کنش
یا صفتي خاص پهلوان شمرده است .نویسنده توضيح ميدهد که «ما با جنگاوراني روبهرو
هستيم که همه به هم ميمانند و هيچیک شخصيتي برتر از دیگري ندارند حتي با اینکه همه
آنها بر حریفان توراني خود پيروز ميآیند ،این پيروزيها امتيازي خاص به شخصيت آنان
نميدهد» (سرامي .)329 :6838 ،شاهان ،شاهزادگان ،دستوران و سپهساالران هرکدام در
طبقهاي جدا ،جا مي گيرند و نبرد ،کنشي مشترک ميان همه آنها است .هرکدام از این
تقسيمبنديها زاویهاي درست اما قابلتأمل دارد؛ بهعنوانمثال اگر عنصر تاریخ در شاهنامه
را کنار بگذاریم ،چه معيار دیگري براي انتخاب پهلوان وجود دارد؟ و یا اینکه منظور از
کنش چيست؟ وقتي نبرد ،کنشي معمول براي همه شخصيتها بهحساب ميآید ،پهلوان
باید برآیند چه نوع کنشي باشد؟

شیوه پژوهش
پژوهش حاضر روشي توصيفي تحليلي دارد که با رویکرد انسانشناسانه ساختارهاي نظام
تخيل ژیلبر دوران ،سعي در شناختن ابرپهلوانان و پاسخ به چرایي برجستهشدن آنها بر
اساس قطب مخالفشان یعني دشمن دارد براي دستیابي به این هدف:
 .6مؤلفههاي (قدرت و دیگري) که در این ساختار ،سبب توليد معناست ،تعریف
ميگردد( .از آنجا که تعریف و تبيين این مؤلفهها به یکدیگر وابسته است ،ترتيب ارائه
آنها بر اساس تأثيري که در درک مفاهيم یکدیگر داشتهاند ،آمده است .تعریف «قدرت»
به جهت رسيدن به معناي «شيء ارزشي» و «دیگري» براي چرایي و چگونگي به وجود
آمدن قطبهاي متضاد معنایي در این نظام است).
 .2نظریه دوران به جهت دستيابي به مفهوم دقيق نظام روزانه تخيالت (نظام حاکم بر
متنهاي حماسي) توضيح داده ميشود.
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 .8پيکره مطالعاتي با الگوي نظام روزانه تخيالت تطبيق داده ميشود؛ سپس براي
دستیابي به نتيجه ،تشریح و تحليل ميگردد.

 .2تعاریف
 .2-2قدرت
در متن هاي حماسي که تابع نظام روزانه تخيل ژیلبر دوران است ،حفظ مرزهاي بين دو
قطب ارزشگذاري مثبت و منفي و به پيروزي رساندن قطب ارزشگذاري مثبت و نابودي
کامل قطب منفي ضمانتي براي بقا گروهي است که ویژگيهاي بایسته براي قطب مثبت
بودن را دارند .درواقع توجيهي که بقاي «ارزشي» را به بقاي گروهي وابسته ميسازد .به
همين دليل همواره موضوعي ارزشي وجود دارد که براي تصاحب آن نياز به قدرت است و
ایده بنيادي بقا در پس این «شئ ارزشي» پنهان ميماند .مفهوم «قدرت» و ارتباط آن با «شئ
ارزشي» مسئلهاي است که براي روشن شدن زوایاي مختلف این ساختار ضروري است.
قدیميترین تعریف قدرت از افالطون است .افالطون در رساله گرگياس ،قدرت را
مترادف قهر و خشونت ميداند و در کتاب جمهور ،بر این اعتقاد است که اساس مدینه
فاضله بر قدرت استوار است (ر.ک؛ حسنيفر .)19 :6831 ،درواقع افالطون بر این عقيده
است که قدرت ،نيروي قهریهاي است که باعث غلبه و سلطه بر دیگران ميشود .در متون
حماسي ،قدرت امري کامالً قدسي است که هرکس نميتواند از آن برخوردار باشد و براي
دستیافتن به آن الزم است شرایط خاصي فراهم شود« .انسانِ ابتدایي بر این باور است که
سلطه قدرتِ قدسي نه تنها بر رعایا سایه انداخته است بلکه طبيعت را نيز مقهور خود
ميکند؛ به همين دليل طوفان ،سيل ،خشکسالي و قحط را به بداقبالي یا غفلت یا
گناهکاري فرمانرواي خود نسبت ميدادند» (فریزر.)269 :6865 ،
علوم سياسي ،جامعهشناسي ،روانشناسي و علوم دیگر ،بر اساس جانمایه خویش،
برداشت و تعریفي از قدرت دارند اما نکته مشترک همه آنها ،جبر و تحميل و الزام اطاعتِ
تنيده شده د ر مفهوم قدرت است و هميشه این سلطه و فرماندهي ،با توجيهي مطابق با
ساختارهاي جامعه مشروعيت ميیابد .انسانشناسان بر این باورند که مشروعيت اجازه اخذ
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تصميم و حکم کردن را با خود دارد و تشکيل و توسعه نهادهاي نظامي را به همراه
ميآورد .با شکلگيري نهاد نظامي ،تشکيالتي به وجود ميآید و اجتماع از یک قبيله که
واحدي فرهنگي است به سازماني سياسي استحاله ميیابد و تبدیل به دولت ميشود.
هانا آرنت ،براین عقيده است که« :بنيان قدرت بر پيوند انسانهایي است که در
مراودهاي آزاد از جبر و اضطرار قرار ميگيرند و ضمن شور و مباحثه درباره امور مطلوب
خویش بهمنظور رفع نيازهاي مشترک متحد ميشوند و در جهت نيل به مضمون پيمان
خود ،به اقدامي همبسته دست ميزنند» (آرنت« .)93 :6896 ،بنيان قدرت بر همه هدفها
مقدم است و پس از آنها نيز برجاي ميماند» (همان .)73 :نيچه اما «درونمایه اصلي هر
تکاپو و جنبش در موجودات عالم را برتريجویي و قدرتطلبي ميداند» (ناصريصدر،
 .)618 :6861نظریه نيچه ،مبتني بر اراده معطوف به قدرت است .نظریهاي که هدف از تمام
تالشهاي طاقتفرساي بشر و کشاکشش با هر چيزي در دنياي پيرامون را معطوف به
کسب قدرت ميداند که نخست بقایش را تضمين ميکند و بعد از پيروزي در کشاکش،
ضمانتي براي ماندگاري و زایش فرهنگ وي است .نيچه این نکته را یادآور ميشود که
اراده بهتنهایي وجود ندارد؛ اراده هميشه معطوف به چيز دیگراست .اراده معطوف به
قدرت ،تمایل انسان به هستشدن ،بودن و ماندن است .تمایلي که سبب ميشود انسان از
تمام ظرفيتهاي جسمي و رواني بالقوهاش استفاده کند تا هر نيروي مقابل این خواست را
از ميان بردارد .به این دليل ،هم يشه در حال جنگ است و غایت و آرمانش نفس پيروزي
است .با توجه به این گزارهها قدرتي که منجر به پيروزي ميشود تقدس را با خود دارد و
معموالً با شئ ارزشي ،همارز یا خود آن است.

 .7-2دیگری 
دیگري ،اساسيترین مسئله انسان در تمامِ تاریخِ دستیابي به هویت و چيستي خود بوده
است .این چيستي ،زیستِ انساني و جنبههاي فرهنگي زندگي را در برميگيرد .جهان و
دیگري ،پدیدههایي است که دليل زایش هویت یا «من» ميشود .من و دیگري در رابطهاي
متقابل باهم قرار دارد و تنها اینگونه است که جریان و جنبش ایجاد ميشود .فالسفهاي
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چون کانت ،هگل ،هایدگر و سارتر به این مقوالت پرداختهاند که البته مسبوق به سابقه
است .هایدگر به (بودن  -با  -جهان) و (بودن – در -جهان) و سارتر به سه مقوله (من -او-
جهان) پرداختهاند .من ،در مقایسه با دیگري شکل ميگيرد .من شبکهاي از داللتها،
مفاهيم ،نمادها و روندها را در بر ميگيرد که توسط خود سوژه (من) رمزگذاري ،بازنمایي
و ادراک ميشود .بنياديترین عنصر این بازنمایي مفهوم «خودانگاره»ست« .خودانگاره،
تصویر ذهني من در ذهن من است» (وکيلي )689 :6839 ،که بدون دیگري شکل
نميگيرد .داوري در همين نظام به وجود ميآید و ارزشگذاري ،زاده این نظام است.
تفکيکي که انسان از ابتدایيترین اشکال حيات خود ميان دو عنصر یا وجود «قدسي» و
«ناقدسي» قائل ميشود« ،دو جهان تفکيکشده را در ذهن او به وجود ميآورد که باید
موجودیت خود را در رابطه با این دو جهان تعيين کند .خود ،به جهان قدسي تعلق دارد و
دیگري به جهان ناقدسي تعلق ميگيرد» (فکوهي .)22 :6836،انسان در گسترش این دو
جهان آنقدر پيش ميرود که گاه در تصور او دیگران به موجوداتي غيرانساني و هولناک
و سرزمينهایشان ،به سرزمينهایي تاریک و طلسمشده تبدیل ميشود .این تفکيک به
حوزههایي چون جنسيت ،نژاد ،قوم ،مليت و حتي زبان هم کشيده ميشود.
دریدا ،بر این نکته تأکيد دارد که هر نظامي (چه زباني ،چه هویتفردي به نام من و
غيره) بدون قراردادنِ دیگري در برابر خود بيمعني است« .هميشه دیگري درون خود
وجود دارد و فردیت بدون جاگذاري دیگري ،مفهومي انتزاعي و ناممکن است» (نجوميان،
 .) 6 :6839باید به این نکته توجه داشت که هرجا هویت فرد یا ملتي به خطر ميافتد،
دیگري مفهوم نجاتدهنده است که بازیابي هویت ازدسترفته را ميسر ميکند« .تالش
براي حذف دیگري و زبان یکسویه ،موضوعي است که در هر اثر حماسي مشاهده
ميشود» (ر.ک .دزفوليانراد.)9 :6833 ،

 .3-2ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران
در انسانشناسي ،عقيده بر این است که بقا ،اساسيترین نياز بشر است و همه کنشهاي بشر
در کشاکش با طبيعت براي پاسخ گفتن به این نياز شکل ميگيرد .این جدال در جهانِ متن،
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به تأسي از جهان واقعي وجود دارد؛ زیرا «شناخت شاعرانه جهان مقدم بر شناخت عقالني
جهان است» (باشالر .)28 :6815 ،6شناختي تخيلي که مبنایي براي کنشهاي انسان قرار
ميگيرد .براي معرفي این شيوه نخست به مراحل ظاهرشدن تصاویر تخيلي خواهيم
پرداخت؛ مسير رفتوبرگشت دائمي و تبادلي روان انسان و جهان که دوران آن را مسير
انسانشناسي مينامد و براي تبيين آن از اصطالح بازتاب ،محرکه ،کهنالگو ،نماد و
اسطوره استفاده ميکند که مراحل و مؤلفههاي شکلگيري تخيل هستند .بر اساس اینکه
منشأ کنشها بازتابهاي موقعيتي یا تغذیهاي و جنسي است ،ساختارهاي نظام روزانه و
شبانه تخيل شکل ميگيرد؛ ساختارهایي که با تکيه بر آنها ميتوان جهانبيني و درپي آن
کنشهاي انسان را توصيف کرد .در ادامه براي یافتن این ساختار در شاهنامه نخست به
توضيح آنها خواهيم پرداخت.

 .2-3-2بازتاب7
نيازهاي حياتي و جسماني موجب بازتابهایي در ذهن ميشود؛ در حقيقت «این بازتابها،
پاسخهاي زیستي به محيط و نيازها ،براي بقا است» (نامور مطلق .)29 :6862 ،بازتابها در
روانشناسي ،پاسخهاي اميال «ليبيدویي» است که با مرگ ميجنگد تا انسان را در هر
زمينهاي به پيروزي برساند .این بازتابها در سه گروه موقعيتي ،تغذیهاي و جنسي قرار
ميگيرد.

 .2-2-3-2بازتاب موقعیتي
عکسالعملهاي ناخودآگاه به خطراتي چون ضربه و پرتشدن یا حمله موجودات وحشي،
کنش در برابر بازتاب موقعيتي است .انسان ،تحت تأثير محرکههاي جداکننده و فرارونده،
مي کوشد ميان خود و خطر فاصله بيندازد .در یک فرآیند ذهني ،مرزي که انسان بين خود
و خطر ميکشد ،از یک امر طبيعي به مرزهاي قراردادي و ذهني تبدیل ميگردد.
«حرکتها و عکسالعملها»« ،محيط ادراکي و در پيِ آن گروههاي نمادین» خلق ميکند؛
1. Gaston Bachlard
2. Reflexe
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«نمادهاي صعودي -سقوطي» مرز را مشخص ميکند و «نمادهاي حيوان ریخت و تاریکي-
روشنایي»؛ سعي بر توصيف ماهيت دو سوي مرز دارد که همواره با ارزشگذاري همراه
است و باید به پيروزي قطب مثبت بينجامد .گروههاي نمادیني که در پي بازتابهاي
موقعيتي توليد ميشود ،نوعي ساختار در متن به وجود ميآورد که ژیلبر دوران ،آن را
رژیم روزانه تخيل مينامد .ساختار رژیم روزانه تخيل ،ساختاري «قهرمانانه یا ریختپریش»
است .ایدهآلسازي ،جداسازي ،هندسه اغراقشده و تضاد از ویژگيهاي این ساختار است.

 .7-2-3-2بازتاب تغذیهای
بازتاب تغذیهاي ،نياز ساده انسان به غذاست .جویدن ،بلعيدن و دریدن مربوط به این بازتاب
است و هرکدام محتواي متفاوت ،نوع و زمان خاصي از زندگي بشر را به نمایش ميگذارد.
« درواقع ،کارکرد منسجم تمام فرایندهایي که فرماندهي فرهنگي یک اجتماع را تشکيل
ميدهد ،چيزي بهجز ارضاي نياز اوليه و زیستيِ تغذیه نيست» (مالينوسکي .)3 :6838 ،این
بازتاب ،به محرکه ادغام کردن مربوط است.

 .3-2-3-2بازتاب جنسي
برقراري رابطه ،ادامه نسل را تضمين ميکند و با «محرکههاي وصلکننده» در ارتباط است.
انسان ،زماني به این درک ميرسد که چرخهاي بر طبيعت و زندگياش حاکم است.
«محرکههاي آهنگين» با کنشهاي جنسي در ارتباطاند« .بازتابهاي تغذیهاي و جنسي»
ساختاري را به وجود ميآورد که ژیلبر دوران ،آن را «رژیم شبانه تخيل» مينامد.
خصوصيت ساختار این رژیم ،تعدیل کردن ارزشگذاريهاي رژیم روزانه است .نمادها
تعدیل و تلطيف ميشود و بهجاي جدایي و مرز ،رابطهاي پيوندي ميان آنها برقرار است.

 .7-3-2محرکه

2

محرکه ،بهمنزله فعل در جمله است و «فعل آن چيزي است که کنش را توصيف ميکند»
( .)Durand. 1992: 254محرکه ،واسطه ميانِ بازتابها و واکنشهاي ناخودآگاه است اما
1. Scheme
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رابطه بين آنها رابطه علّي و معلولي نيست .ژانبورگوس 6بر این اعتقاد است که «با
گونهشناسي محرکهها ،توان شناساندن معناي دادهشده به تصاویر ادبي در یک متن وجود
دارد .نيروهایي که هم در ظاهر شدن و هم در سازمان یافتنِ تصاویر نقش دارد» (عباسي،
« .)58 :6838قوهها ،سرمایه ارجاعيِ تمام حرکات ممکن نوع انسان «ساپين» است» (نامور
مطلق )27 :6862 ،و به برخوردهاي فرد به محيط پيرامونش منجر ميشود .ژیلبر دوران،
محرکهها را زیرمجموعه بازتاب موردنظر ميآورد تا سيري که منجر به کنش ميشود بهتر
درک گردد:
 .6محرکههاي تقسيمکننده و محرکههاي فرارونده که ذیل بازتاب موقعيتي قرار
ميگيرد.
 .2محرکههاي پایينرو و درونرو که ذیل بازتاب تغذیهاي ،تعریف ميشود.
 .8محرکههاي آهنگدار (آهنگين) که ذیل بازتاب جنسي تعریف ميشود.

 .3-3-2کهن الگو7
این اصطالح از واژههاي یوناني ( )Archeبه معناي ابتدایي و ( )Typosبه معناي شکل،
ترکيب یافته است .این اصطالح را یونگ به کار گرفته است و حافظه نژادي را به ذهن القا
ميکند (ر.ک .رضایي .)26 :6832 ،کهن الگوها ظرفهایي هستند که مفاهيم پایهاي
انساني در آنها جاي ميگيرند .ژیلبر دوران و باشالر هر دو تحت تأثير روانشناسي یونگ
هستند که معتقد است ،هنر و ادبيات تجلي ناخودآگاه جمعي و مشترک ميان همه اقوام
است و از تصاویري تشکيل ميگردد که کهنالگو نام دارد .کهنالگوها حاصل تجربيات
رواني هزاران ساله بشر در رویارویيِ مداوم با طبيعت است .مجموعهاي که واجد نظام و
همپيوندي دروني است و تصویري منسجم از باورها و ادراکهاي آن ملت را ارائه ميکند.
(ر.ک .پاینده.)75 :6835 ،

1. Jean Burgos
2. Archetype
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 .0-3-2نماد
کهنالگوهاي فرهنگي شده ،نماد نام دارد .مهمترین ویژگي نمادها ،صورتدار بودن آنها
است؛ اما در مکانها و زمانهاي متفاوت مصداقهاي متفاوتي ميیابد مثالً دماوند ،سرو،
سدر ،سيمرغ و المپ هرکدام متعلق به مکان و زمان خاصي است .نمادها یا صورتهاي
نمادین برخالف تصویرهاي مادي معمول و بهرغم صورتمنديِ محسوس ،دیده نميشوند
بلکه فهميده ميشوند ( .)Barasch, 1990: 234معاني معقول در صورتهاي محسوس
متجلي ميشود و ميان دال و مدلول رابطه ارگانيک روحاني برقراراست که در ذات خود با
روح ما و در سطحي برتر با روح مطلق ،همسنخ ،یا به بيان فلسفي کلمه همبود است« .پس
روح ما به دليل این همسنخي -همبودي ،نماد را به وساطت حس باصره مشاهده نميکند؛
بلکه بيواسطه و مبتني بر بصيرت شهود ميکند» (.)Creuzer, 1841: Voll, 66-68
کارکرد نمادها متناهيکردنِ نامتناهي و کران بخشيدن به ناکرانمند است .نکته قابلتوجه
این است که نزد دوران ،تصویر بهمثابه نماد است و پشت آن یک معناي اصلي وجود دارد
که با مفهوم کهنالگو در ارتباط است و به کمک یک انگيزه شکلگرفته است و برخالف
نشانه ،قراردادي نيست بلکه در امتداد معناي اوليهاش قرار دارد .هنگاميکه نمادها
روایتدار ميشود ،به اسطوره تبدیل ميشود.

 .9-3-2نظام روزانه تخیالت
همانطورکه پيشازاین گفته شد ،بازتاب موقعيتي تحتتأثير محرکههاي جداکننده ،نظام
تخيل روزانه را به وجود ميآورند که دوران آن را «ساختار ریختپریش یا قهرمانانه»
ميخواند .ژیلبر دوران مينویسد «بدون تاریکي و ظلمات ،نور وجود ندارد؛ درحاليکه
عکس آن درست نيست» ( .)Durand, 1992: 449این یک قانون نمادشناسي است و با
توجه به همين یک جمله اصلي مي توان به این نتيجه رسيد که در هر متني ،ابتدا الزم است
قطبهاي معنایي منفي شناسایي شوند ،با شناسایي این قطبها ،معناي جفتهاي متضاد،
قابلتشخيص و جاگذاري است .دو گروه متفاوت و متناقض که ارزشگذاري شده و در
مقابل هم قرار مي گيرد و ارتباط این دو متضاد معنایي جز با نابودي یکي پایان نميپذیرد.
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نمادها با ارزشگذاريمنفي به سهگروه تقسيم ميشود:
اول :نمادهاي ریختتاریکي
دوم :نمادهاي ریختحيواني
سوم :نمادهاي ریختسقوطي
نماد ریختتاریکي با واژههایي مثل شب ،ماه ،زن ،کوري و ناپاکي به کار ميروند و
نمادهاي حيوان ریخت با تصاویر حيوانات درنده و وحشي مشاهده ميشود .گاهي نشانهاي
از حيوان نيست اما اعمالحيواني و جملههایي با فعلهاي مربوط به حيوانات استفاده ميشود
(به عنوان مثال به صورت تشبيه مضمر) .الزم به ذکر است که در متنهاي حماسي نيز براي
نشان دادن شجاعت و دالوري از تصاویر حيواني استفاده ميشود اما منظور درنده خویي
نيست ،بلکه نيرویي براي جداکردن و جدا نگهداشتن قطب مثبت از قطب منفي است.
نمادهاي سقوطي (سقوط ،سرگيجه یا لهشدگي) مقابل نمادهايعروجي قرار ميگيرد.
نمادها با ارزشگذاري مثبت ،به سهگروه تقسيم ميشود:
اول :نمادهاي عروجي
دوم :نمادهاي روشنایي
سوم :نمادهاي جداکننده
نمادهاي عروجي (نمادهایيکه همه به آسمان مربوطاند) در تقابل با نمادهاي سقوطي
قطب ارزشگذاري منفي قرار ميگيرد .نمادهاي روشنایي ،نور و آنچه را به نور مربوط
ميشود ،دربر ميگيرد و نمادهاي جداکننده (مهمترین قسمت) ،پاکي و ناپاکي ،زمين و
آسمان ،نور و تاریکي و ...را از هم جدا ميکند.

 .7دشمن (ضدقهرمان )1
در حماسه ،گروهها و شخصيتها با ویژگيهایي از هم تفکيک ميشوند« .تقابل ،در
حماسه نهتنها در شخصيتها و اقوام بلکه در ابزار و وسایل جنگي ،مرکبها ،آرایش سپاه
و ...مشهود است» (یوسفي )7 :6831 ،و جنگهاي بيشمارِ حماسه ،بهمنظور حفظ همين
1. Antihero
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خطوط است به همين دليل ح تماً باید پيروزي بينجامد .از به دنيا آمدن تا مرگ رستم
(پيکرهء مطالعاتي این پژوهش) صدوبيست جنگ اتفاق افتاده است .پربسامدترین جنگها،
جنگ ایران و توران 6است که از پادشاهي فریدون شروع ميشود و رستم تا آخر عمر با
آن درگير است .جنگ فریدون با ضحاک 2و جنگ با دیوان 8در مرتبههاي بعدي قرار
ميگيرد .جنگ هاي دیگري مانند جنگ با هاماوران ،بربرستان ،مکران و خاقان نيز در این
قسمت اتفاق ميافتد که ازلحاظ تعداد و دليل جنگها اهميت سهگروه نخست را ندارد.
دیگر اینکه معموالً جنگ با این اقوام ،در قالب یک داستان( 5بهمعني یکروایت کامل)
نيست .دگردیسي ،در آنها رخ نميدهد و نام و کرداري از قهرمانان جلوه نميکند و در
خاطر مخاطب نميماند .با این اوصاف ،دشمنان اصلي به سهگروه دیوان ،ضحاک و
تورانيان تقسيم ميشوند .براي استفاده از روش دوران ،جایگذاري ومقایسهء شخصيتها در
این ساختار ،عالوه بر شاهنامه از پيشمتنها نيز استفاده شده است.

 .2-7دیوان
معناي «دیو» درگذر زمان تحول بسيار پيدا کرده است« .دیو در زبان هند و اروپایي به معني
خدا و در هندي و سنسکریت به معناي روشنایي است» (عفيفي .)922 :6875 ،بنا بر یک
عقيده «هر داستان ،حاصل به همریختن یک تعادل است» (عباسي .)288 :6869 ،در شاهنامه
نيز ظهور دیوان 9با پادشاهي کيومرث آغاز ميشود .در این داستان ،حمله دیو به سبب
ایجاد آشوب (کائوس) و حرکت نخستين ،صورت ميگيرد .دیوانِ شاهنامه در عين انتساب
به خدایانِ شر ،گاه چون اشخاص حقيقي ،نماینده پيروان کيشهاي دیوان هستند( .ر.ک.
قائمي .)693 :6868 ،شاهنامهپژوهان این جنگها را به جنگِ آریایيها با ساکنان اوليه
 35 .6جنگ
 .2اگرجنگ با ضحاک در گروه جنگ با تازیان قرار بگيرد  68جنگ
 68 .8جنگ
 .5معموالً به شکل یک اپيزود هستند.
 .9در جمع ،بين ایرانيان و دیوان ده جنگ رخ ميدهد .جنگ کيومرث وطهمورث با دیو جنگ سام با دیوان مازندران
وجنگ رستم با دیوان مازندران.
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فالت ایران نيز نسبت مي دهند اما نکته موردنظر این پژوهش بر اساس روش دوران ،آغاز
دوبنيشدن جهان و خلق کيهانِ روایت است که تصاویرِ نمادین با ارزشگذاري مثبت و
منفي ،زیرمجموعه هرکدام از اینها قرار ميگيرد .تسلط یکسان اهریمن و اهرمزد،
خویشکاري پهلوانان در این زمانه؛ شکست اهریمن در نبردي فرشگردي است .دیوان بهجز
رنگ سياه ،کردار ناپاک و جادویي؛ نماینده دروغ ( )Drujهستند و در برابر قهرمانان پاکي
و نور و ارته یا اشه ( )Ashaقرار ميگيرند.
جنگ کاووس با دیوهاي مازني که هفتخان رستم را به دنبال دارد ،نمونه دیگر از
جنگ با دیوان است .جنگ رستم با ارژنگدیو و دیو سپيد دو بخش اصلي داستان است.
مهرداد بهار ،بر این عقيده است که «نبرد ایندره و وَرتره در داستان نبرد رستم و دیو سپيد،
در هفتخان منعکس شده است» (بهار .)532 :6879 ،گروه دیگر ،بر این عقيدهاند که این
داستان در شاهنامه با الگوبرداري از دینکرت سروده شده است .آنجا که دیوِ خشم ،از
دوزخ؛ نزد کاووس ميآید تا وي را گمراه سازد .از طرف دیگر «دیو سپيد در هيئت
نماینده الگوي کرداري و پيکر اهریمني در اندیشههاي زردشتي ،زرواني و مانوي آشکار
ميگردد» (اکبري مفاخر .)56 :6866 ،ازنظر تاریخي ،شاهنامهپژوهان بر این عقيدهاند که
«دیوهاي مازن ،بوميان غولپيکر با تمدني پيشرفته در فالت ایران بودهاند که خدایان قدیم
آریایي را ميپرستيدند و به اصالحات زرتشت تن نداده بودند .اوستا از آنان با نامهاي منفي
یاد ميکند که «نماد آفات طبيعي مثل سيل ،زلزله ،توفان و خشکسالي ،یا نماد صفات
مذموم مانند خشم ،حسد ،رشک و...هستند» (زمردي.)72 :6868 ،
نتيجه بررسي جنگ دیوان با ایرانيان این است که در جنگ نخست خزوراندیو
کيومرث را شکست ميدهد .سپس هوشنگ بر او غلبه ميیابد .بهطورکلي خویشکاري
هوشنگ شکست دادن دیوهاست؛ در متون اوستایي هوشنگ دو سوم دیوان را به تنهایي
ميکشد .در سودگرنسک پادشاه دیگر طهمورث است که با دیوان ميجنگد و آنان را
شکست ميدهد .در قسمت پهلواني شاهنامه رستم پهلواني است که با ارژنگدیو ،دیو سپيد
مبارزه ميکند .جنگي که بسياري از ایرانيان و پادشاه اسير و با جادوي دیو کور شدهاند.
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 .7-7ضحاک
ضحاک ،اژدر مردمخوار؛ 6نمادِ مرگ ،اهریمني و بدشگوني است که در زمان سلطنت او
تاریکي و بيباري زمين را فرا ميگيرد .او ،دیوي داراي ده صفتِ زشتِ خشم ،شهوت،
فقر ،خشکسالي ،رنج ،مستي و ناداري است« .این صفتها با کماله دیوان زرتشتي یکي
است که هفت موجود زیانکار و هماوردانِ امشاسپندان و هورمزد محسوب ميشوند»
(وکيلي .)882 :6836 ،مطابق اوستا« ،او سهمناکترین دیوي است که قصد نابودي جهان را
دارد .ضحاک پدر خود ،جمشيد ،پدر فریدون ،گاو برمایه و تعداد بيشماري از ایرانيان را
مي کشد .هنگِ او ،گنگ دژ هوخت است .ضحاک ،در شاهنامه پادشاهي تازي است و
سابقه این نسبت؛ به تاریخ طبري برميگردد .در این کتاب ،او را پادشاهي همزمان با نوح
معرفي ميکنند» (دینوري .)51 :6876 ،دیگر اینکه برخي ،اسطوره ضحاک را یادماني از
«پيکارهاي مهاجمان با تيرههاي سامي نژاد ،چون آشوريها ،سومريها و بابليها دانستهاند»
(قائمي .)27 :6865 ،نتيجه تحقيقات گسترده نشان ميدهد «ضحاک اسطورهاي است که از
فرهنگ بومي فالت ایران به اساطير مهاجمان نفوذ کرده است و اسطوره اژدهاي فلکي هند
و اروپایي که سارق باروري ابرها و عامل خشم طبيعت بود با اسطوره قرباني کردن براي
اژدر (خداي زیرزمين ،ضامن حفظ برکت بخشيِ طبيعت) درهمآميخته است« .در
اینصورت ،روایتِ مارِ دو سرِ مقدسِ بوميان؛ در آیينه باورهاي مهاجمان تکرار ميشود»
(قائمي .)12 :6865 ،کنش ضحاک ،اسيرکردن گاوها و زنان زیبا و سترون کردن هستي
است؛ او دشمن باروري و یادآور و یشوَروپَه در وداها است که گاوهاي شيرده را اسير
ميکرد.

 .3-7تورانیان (افراسیاب)
کشتهشدن ایرج بهدست تور ،باعث افروختهشدن آتش جنگي شد که توران را به
اصليترین دشمن ایران؛ تبدیل کرد؛ دشمني که از لحاظ تعدادِ جنگها ،دليل درگيري و
 .6اميدساالر باتوجه به نام پدر ضحاک که مرداس بوده و معني آدم خوار ميدهد و آن را لقب خود او نه پدرش
ميداند (اميدساالر)286 :6812 ،
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تعداد کشتهشدگان ،با دیگر اقوام قابلمقایسه نيست .در زمان وليعهدي افراسياب ،جنگي
بين ایران و توران رخ داد که به اسارت و گردنزدنِ نوذر پادشاه ایران انجاميد و تا
پادشاهي زوطهماسب ادامه یافت .این دوره از جنگهاي ایران و توران به خاطر
خشکسالي ،پس از هشت ماه بينتيجه پایان یافت .براي بار دوم ،خشکسالي هفتساله
دیگري در جریان خونخواهي سياوش ،باعثِ ناتمام ماندن و بيسرانجامي جنگ بين ایران
و توران شد .افراسياب ،در زمان نوذر ،وليعهد پشنگ و جهانپهلوانِ تورانيان است .از
نخستين جنگ افراسياب در زمان کيقباد که مقابل رستمِ نوجوان قرار ميگيرد تا آخرین
سالهايِ پادشاهي کيخسرو ،زماني حدود سيصد سال است .تاریخ بخارا «عمر افراسياب را
دو هزار سال ذکر ميکند» (نرشخي )28 :6896 ،سالهاي زندگي او تنها با رستم (حدود
ششصدسال) قابل مقایسه است و با توجه به زمان و شدت مبارزه افراسياب در برابر ایرانيان،
ميتوان ادعا کرد ،افراسياب؛ نماینده توران در جنگ با ایران است .نخستينبار ،در جنگ
هفتگردان و آخرینبار در جنگهاي خونخواهي سياوش ،افراسياب و رستم مقابل
یکدیگر قرار مي گيرند ،اما فرجامِ افراسياب ،در جنگ با کيخسرو رقم ميخورد.
اصليترین جنگهاي تنبهتن ،جنگِ افراسياب با رستم و کيخسروست.
پورداوود ،به نقل از فردیناند یوستي ریشه افراسياب را برگرفته از واژه
(( ،)Franrasyanفرنگرسين) در اوستا به معني «کسي که بسيار به هراس اندازد» ذکر کرده
است« .افراسياب در متون مختلف  -از بخشهاي حماسيِ مندرج در اوستا و سپس ،متون
فارسي ميانه گرفته تا آثار مورخان و نویسندگان دوره اسالمي -به گونههاي متنوع چون
فراسياب ،فراسياو ،پورسراسياک ،فراسيات و غيره ذکر شده است» (بازرگان.)83 :6833 ،
افراسياب از اسپندارمذ (الههزمين) درخواست ازدواج ميکند و همه عمر ،براي به دست
آوردن «فر» در تالش است و حتي صد اسب ،هزار گاو ،ده هزار گوسفند قرباني ميکند 6و
سه بار خود را به دریاي فراخکرت ميافکند 2.در زندگي افراسياب چند موضوع اساسي
وجود دارد .افراسياب پيرو دین دئویسنا و مدعي پس گرفتن ميراث نياي خویش است .بعد
 .6نک :یسناي  66فقره  7ص 638؛ نيزنک فقرات  56-58آبان یشت.
 .2زامياد یشت فقرات .91-15-32
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از هر بار حمله افراسياب ،ایران دچار خشکسالي ميشود ،در ماجراي محاصره ایران و
مصالحه افراسياب با منوچهر ،پرتاب تير آرش سرنوشت ایران را مشخص ميکند ،سياوش،
شاهزاده ایراني به دستور او کشته ميشود و سرانجام کيخسرو طومار زندگي پرماجرایش را
در هم ميپيچد و ایرانيان بدون حضور رستم ،هيچ برگ برندهاي در مقابل افراسياب در
دست ندارند .جنگ با نوذر ،جنگ هاماوران ،جنگ افراسياب و کيخسرو بدون حضور
رستم ،همه منجر به شکست شده است .افراسياب نيز پرواي جنگجویي جز رستم را ندارد.
«بنونيست 6افراسياب را با اپه ئوشا« 2تالياوپوري» یکي دانسته است» (کریستينسن:6899 ،
 .) 36در تيریشت ،اپه ئوشا ،دیوي که اسبي سياه و خوفناک است در نبردي سه روزه تيشتر

8

ستاره بارانزا را که بهصورت اسبي سفيد از سوي روشنایي ميخرامد ،شکست ميدهد.
اپهئوشا ،دیو خشکسالي است که از باال رفتن بخار و بارش باران جلوگيري ميکند:
« آنگاه اي سپنتمان زرتشت تشتر رایوهند فرهمند به پيکر اسب سفيد زیبایي با
گوشهاي زرین و لکام زرنشان به دریاي فراخکرت فرود آید ،بر ضد او دیو اپوش به پيکر
اسب سياهي به درآید ،یک (اسب) کل با گوشهاي کل  /یک (اسب) کل با گردن کل /
یک (اسب) کل با دم کل  /یک (اسب) گر مُهيب» (فقرات.)27-21 :898 ،
اپوش همانطورکه قبالً بيان شد ،به هيبت اسبي سياه ظاهر ميشود؛ پوشش و عالئم
همراه افراسياب هم؛ همه سياه است:
درفشـــش ســـياه اســـت و خفتـــان ســـياه

زِ آهـــــنش ســـــاعد زِ آهـــــن کـــــاله

همـــــه روي آهـــــن گرفتـــــه بـــــه زر

نشــــان ســــيه بســــته بــــر خــــود بــــر
(فردوسي)15 ،

کنشِ دیگر اپوش احتباس باران است« .این احتباس آب در کردار افراسياب نيز وجود
دارد .وي در هنگ زیرزميني یا دژ مخفي و عظيمي که براي خود ساخته است ،سه چشمه

1. Benevenist
2. Apavrta = Apaosa
3. Tistra
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را نگهداري ميکند؛ چشمه مي ،بوي و شير ،نماد نوشيدنيها»( 6بازرگان.)53 :6833 ،
خشکساليهایي که گریبانگير سرزمين ایران ميشود نيز ،حاصل حمله افراسياب است
که حتي تا هفت سال به طول ميانجامد.
کشتهشدن سياوش که ایزدي گياهي است ،به دستور افراسياب؛ به همين خصوصيت
برميگردد .ماجراي تعيين مرزي که با پرتاب تير آرش مشخص ميشود نيز در زمان
پادشاهي افراسياب اتفاق ميافتد .2در این دوران نيز ایران دچار خشکسالي شده است.
اسپندارمذ پيشنهاد پرتاب تير به دست آرش را به منوچهر ميدهد .با توجه به همه روایات،
افراسياب؛ مطابق با اَپوش دیو خشکسالي است؛ خداي ميرندهاي که هميشه مقابل حيات
است؛ دیگر نماینده قوايِ دوزخي روي زمين در برابر کيخسرو ،مظهر نيروهاي اهورایي که
در جنگي رستاخيزي شکست ميخورد .با توجه به این تفاسير ،کيخسرو پهلوان
نجاتبخش اسطورهاي در پایان جهان است که به بازسازي جهان ميپردازد.

 .2-3-7نمادها با ارزشگذاری منفي برای ضدقهرمانان
در این قسمت با بررسي پيکره مطالعاتي شواهدي که در آن نمادها با ارزشگذاري منفي
آمده است ذکر و سپس تحليل خواهد شد .شواهد هر گروه یعني دیوان ،ضحاک و
افراسياب با هم آمده تا امکان مقایسه بهتري بين آنها وجود داشته باشد.

 .2-2-3-7نمادهای ریخت تاریکي
الف) دیوان
بــــزد چنــــگ وارونــــه دیــــو ســــياه

دوتــــــا انــــــدر آورد بــــــاالي شــــــاه
(فردوسي)88 ،

دمنــــــــــده ســــــــــيه پــــــــــيش رو

همــــــي بآســــــمان برکشــــــيدند غــــــو
(همان)87 :

 .6بندهش 61
 .2بندهش 266
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یکـــي خيمـــه زد بـــر ســـر از دود و قيـــر

ســيه شــد جهــان چشــمهــا خيــره خيــر
(همان)31 :

یکـــي غـــار پـــيش آیـــدت هولنـــاک

چنـــانچون شـــنيدم پـــر از بـــيم و بـــاک

ســـپه را ز غـــم چشـــمهـــا تيـــره شـــد

مــــرا چشــــم در تيرگــــي خيــــره شــــد
(همان)689 :

بــــه کــــردار دوزخ یکــــي غــــار دیــــد

تـــــن دیـــــو از تيرگـــــي نـــــا پدیـــــد

بــه رنــگ شــبه روي و چــون شــير مــوي

جهـــــان پـــــر ز پهنـــــا و بـــــاالي اوي
(همان)687 :

ب) ضحاک
نهـــــان گشـــــت کـــــردار فرزانگـــــان

پراکنده شد کام دیوانگـان کـام دیوانگـان

هنـــر خـــوار شـــد جـــادویي ارجمنــــد

نهــــــان راســــــتي آشــــــکارا گزنــــــد
(همان)96 :

بپروردشـــــــــــان از ره جـــــــــــادویي

بياموختشــــــان کـــــــژي و بـــــــدخویي

ندانســـــت جـــــز کـــــژي آمـــــوختن

جــــز از کشــــتن و غــــارت و ســــوختن
(همان 66 :و )68

بپروردشـــــــــــان از ره جـــــــــــادویي

بياموختشــــــان کـــــــژي و بـــــــدخویي

ندانســـــت جـــــز کـــــژي آمـــــوختن

جــــز از کشــــتن و غــــارت و ســــوختن
(همان 66 :و )68
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بباریـــــد چـــــون ژالـــــه زابـــــر ســـــياه

پئـــــي را نبـــــد بـــــر زمـــــين جایگـــــاه
(همان)75 :

ج) افراسیاب
ز مـــن چـــون خبـــر یافـــت افراســـياب

ســـيه شـــد بـــه چشـــم انـــدرش آفتـــاب

بدانســـت کـــش کـــار دشـــوار گشـــت

جهــان تيــره شــد بخــت او خــوار گشــت
(همان)18 :

بر اساس الگوي ژیلبر دوران ،ساختار شاهنامه ساختار نظام روزانه تخيل (در قسمت 1-6-6
این اصطالح توضيح داده شده است) است .در این پيکره ،اهورا و اهریمن قطبهاي متضاد
معنایي را ميسازند و بقيه عناصر روایت ،زیرمجموعه آنها قرار ميگيرد بنمایه جنگهاي
شاهنامه ،بازآفریني نبرد اهورا و اهریمن است .الگویيساختاري که اقتضاي زمان و شرایط
اجتماعي سبب تکرار و تداوم آن ميشود .در شاهنامه اهریمن با چهرههاي مختلفي ظاهر
ميشود اما در همه صورتهاي با تاریکي در ارتباط است .دیوان و ضحاک همهجا با
نمادهاي تاریکي ميآیند و به بياني صحيحتر چه در پيش متنها و چه در شاهنامه ،تاریکي
با ظاهر و درون شخصيتشان عجين است «در متون پارتي ،اهریمن را شاهزاده تاریکي
ميخواندند» (اسماعيلپور )628 :6836 ،و دیو سپيد پارادوکسي است که در هيبتي کامالً
تاریک توصيف مي شود .از سوي دیگر هم ضحاک و هم افراسياب ،هرچند در شاهنامه
انسانریخت تصویر شدهاند اما درپيش متنها دیو هستند و در شاهنامه نيز خصوصيت و
کنش دیوان را دارند.
همانطورکه در ابيات شاهنامه مشخص است ،نمادهاي تاریکي چون سياهي ،دود ،قير،
کوري ،غار ،دوزخ ،شبه و ...در مورد دیوان و افراسياب وجود دارد که عالوه بر توصيف
آنها سبب ایجاد ترس در فضاي کائوتيک روایت ميشود .بهعالوه در بخش ضحاک،
نمادهاي تاریکي بهصورت نمادهايِ انتزاعيِتاریکي (جادو ،طلسم ،کژي ،بدخویي،
دیوانگي) ميآید .هرچند جادوکنش اصليدیوان و پریان است و یکي از کنشهاي
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افراسياب به خاطر نسبتش با اپوش جادویي است 6،اما بسامد این نمادها در مورد ضحاک
بيشتراست.

 .7-2-3-7نمادهای ریخت حیواني
الف) دیوان
یکــي بچــه بــودش چــو گــرگ ســترگ

دالور شــــــده بــــــا ســــــپاه بــــــزرگ
(فردوسي)26 ،

فکنــــد آن تــــن شــــاهزاده بــــه خــــاک

بــه چنگــال کــردش کمــر گــاه چــاک
(همان)88 :

ز هـــــراي درنـــــدگان چنـــــگ دیـــــو

شـــده سســـت از خشـــم کيهـــان خـــدیو
(همان)82 :

دمنـــــده ســـــيه دیوشـــــان پـــــيش رو

همـــــي بآســــــمان برکشــــــيدند غــــــو
(همان)87 :

در ابيات ذکرشده ،نعره زد ،غو کشيدن ،هراي درندگان و کمرگاه به چنگال چاک کردن
فعل حيواني است و در بيت آخر ،شير؛ حيواني است که بهوضوح از آن یاد شده است.

ب) ضحاک
بـــــه ایـــــوان ضـــــحاک بردندشـــــان

بـــــــر آن اژدهـــــــافش سپردندشـــــــان

 .6در جایي ،قارن افراسياب را به جادو کردن هنگام جنگ متهم ميکند:
یکــــي جــــادوي ســــاخت بــــا مــــن بــــه جنــــگ

کــــه بــــا چشــــم روشــــن نمانــــد آب و رنــــگ
()66 :268
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(همان)96 :
همـــي جفتمـــان خوانـــد او ،جفـــت مـــار

چگونـــــه تـــــوان بـــــودن اي شـــــهریار
(همان)78 :

بـــر آشـــفت ضـــحاک برســـان کـــرگ

شـــنيد آن ســـخن کـــارزو کـــرد مـــرگ
(همان)78 :

نخـــــواهيم بـــــر تخـــــت ضـــــحاک را

مـــــــر آن اژدهـــــــا دوش ناپـــــــاک را
(همان)79 :

بـــه تنـــدي ببســـتش دو دســـت و ميـــان

کــــه نگشــــاید آن بنــــد پيــــل ژیــــان
(همان)71 :

پيل ،اژدها ،گرگ ،مار و شير حيواناتي هستند که به وضوح از آنها نام بردهاند.

ج) افراسیاب
بــــر و بــــازوي شــــير و هــــم زور پيــــل

و زو ســــایه گســــترده بــــر چنــــد ميــــل
(همان)38 :

چـــو خـــواهي کـــه یـــابي ز تنگـــي رهـــا

وزیـــــن نـــــامور تـــــرک نـــــر اژدهـــــا
(همان)663 :

بيایـــــد بـــــه کـــــردار دیـــــو ســـــپيد

دل از جــــان شــــيرین شــــود نــــا اميــــد
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(همان)286 :
نمادهاي حيوانریخت جزء جدانشدني از حماسههاست .حضور خود حيوان مانند :شير،
کرگ ،گرگ ،پيل ،مار ،اژدها و یا فعلهایي که کنش حيواني را توصيف ميکند چون:
غوکردن ،نعرهزدن و چاککردن یا اجزاي بدن حيوان کاربرد فراواني دارد .نمادهاي
حيواني ،بزرگ ،درنده با نيروهاي خارقالعاده متناسب با حماسه ،اغراقآميز توصيف شده
است و ترس را بر فضاي روایت مستولي ميکند .گاهي «حيوانریختي بهشکل
«محرکهجنب و جوش» و ریتم تند رخدادها ،ظاهر ميشود ،در این صحنهها همهچيز در
حال جنبوجوش است« . ...سروصدا» یکي دیگر از نشانههاي ریختحيواني است که
کامالً قابلمشاهده است» (عباسي .)681 :6868 ،در مقابل نمادهاي ریختتاریکي در قطب
ارزشگذاري منفي ،نمادهاي جداکننده براي قطب ارزشگذاري مثبت وجود دارد.
پهلوانان قطب مثبت نيز در هيئت حيوانات وارد صحنه ميشوند اما نقش آنان نابودکردن
ضدقهرمان و بهتبع آن پيروزي قطب مثبت و اهورایي است .براي انجام این امر پهلوان
معموالً به سالحي خاص مجهز است حتي فراتر از این ،تمام ابزار و آالت جنگي که پهلوان
در بهکار بردن آنها مهارت دارد ،نمادهاي جداکننده است و جدایي بين دو قطب با
سالحي برنده انجام مي گيرد مثالً رستم سر ارژنگ دیو را از تن جدا ميکند یا گردن اژدها
را قطع ميکند .گرز گاوسر فریدون و گرزي که رستم از نيایش به ارث برده است ،سالح
جادویي آنها براي کشتن دشمن اصلي است.

 .3-2-3-7نمادهای ریخت سقوطي
الف) دیوان 
پـــر از خـــون ســـر دیـــو کنـــده ز تـــن

بينــــداخت زآنســــو کــــه بــــود انجمــــن
(فردوسي)685 :

بــــزد دســــت و برداشــــتش نــــره شــــير

بــــه گــــردن بــــر آورد و افگنــــد زیــــر
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برآشــــــفت برســــــان پيــــــل ژیــــــان

یکــــي تيــــز تيــــزش بــــزد بــــر ميــــان
(همان)683 :

زنيـــــــروي رســـــــتم زبـــــــاالي اوي

بينـــداخت یـــک ران و یـــک پـــاي اوي
(همان)687 :

همـــه غـــار یکســـر پـــر از کشـــته بـــود

جهــان همچــو دریــاي خــون گشــته بــود
(همان)683 :

در ابيات باال ،خون ،به دو نيم کردن ،به زیرآوردن؛ نمادهاي ریخت سقوطي است.

ب) ضحاک:
زنــــد بــــر ســــرت گــــرزه گاوســــار

بگيــــــردت زار و ببنــــــددت خــــــوار

طلســـمي کـــه ضـــحاک ســـازیده بـــود

ســــرش باســــمان بــــر فرازیــــده بــــود
(همان)91 :

فریــــــدون زبــــــاال فــــــرود آوریــــــد

کـــه آن جـــز بـــه نـــام جهانـــدار دیـــد
(همان)13 :

ســـر از پـــاي یکســـر فـــرو ریختشـــان

همــــه مغــــز بــــا خــــون برآميختشــــان
(همان)72 :

در ابيات باال ،خون؛ ز باال فرودآورید و گرفتن و افکندن؛ نمادهاي ریختسقوطي است.

ج) افراسیاب:
چـــرا بـــر دلـــت چيـــره شـــد رأي دیـــو

ببـــرد از رخـــت شـــرم کيهـــان خـــدیو
(همان)697 :
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کـــه تـــا زنـــدهاي بـــر تـــو نفـــرین بـــود

پــــس از زنــــدگي دوزخ آیــــين بــــود
(همان)697 :

نگــــون شــــد ســــر و تــــاج افراســــياب

همــي کنــد مــوي و همــي ریخــت آب
(همان)636 :

ز دیــــــده بباریــــــد خونابــــــه شــــــاه

چنـــــين گفـــــت بـــــا مهتـــــران ســـــپاه
(همان)667 :

خــود و سرکشــان ســوي جيحــون کشــيد

همـــي دامـــن از خشـــم در خـــون کشـــيد
(همان)221 :

در ابيات باال شرمبردن ،نفرین ،دوزخآیين ،نماد است .نمادهاي ریختسقوطي ریشه در
بازتابهاي موقعيتي دارد و با همه گزارههایي که سقوط را به ذهن متبادر ميکند ،در
ارتباط است .سقوط ،ميتواند جلوههایي از سقوط واقعي مانند پرتشدن ،افتادن ،به زیر
کشيدهشدن و ...یا سقوط معنوي مانند شرمبردن ،نفرین ،دوزخآیينبودن ،باشد که
ابعادوجودي شخصيت را به نمایش ميگذارد .در برابر نمادهاي سقوطي ،نمادهاي تماشایي
وجود 6دارد .نمادهایي مربوط به تولد ،آزمون ،جنگها یا جستوجوهایي اسرارآميز یا
عرفاني که پایههاي پهلواني را تقویت ميکند .ازآنجایيکه پيروزي پهلوان بر دشمن نوعي
پاک شدگي و تبدیل کائوس به کيروس است ،ژیلبر دوران آنان را قهرمانان خورشيدي
مينامد زیرا «در جستوجوي فتح هستند . ...روبهرو شدن آنها با بدي روبهرو شدن با
سرنوشت است» (عباسي .)692 :6868 ،در منظومه خورشيدي هرچند صحنهها آکنده از
ان بوه سپاهيان ،سازوبرگ جنگي و ریتم تند رخدادها است ،اما فرجام را نبرد مرد و مرد
مشخص مي کند .فریدون ،رستم و کيخسرو؛ سه مردي هستند که با دیو ،ضحاک و
1. Spectaculaire
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افراسياب ميجنگند و پيروز ميشوند.

بحث و نتیجهگیری
بررسي این بخش از شاهنامه (اول شاهنامه تا مرگ رستم) بر اساس نظریه «ساختارهاي نظام
تخيل ژیلبر دوران» ما را به این نتيجه رهنمون ميشود که رستم ،فریدون و کيخسرو
ابرپهلوانان شاهنامهاند زیرا با ویژگي و کنشهایي کامالً متضاد در برابر ضد قهرمانان قرار
ميگيرند ،آنها را شکست مي دهند و سبب پيروزي قطب ارزشي مثبت بر قطب ارزشي
منفي ميشوند.
در هر سه بخش موردمطالعه (داستان دیوان ،پادشاهي ضحاک و افراسياب) ،دشمنان
کساني هستند که ميشود ردپاي آنان را در تاریخ واقعي پيگيري کرد .دیوان نماینده
ساکنان اوليه فالت ایران ،ضحاک و تورانيان نيز با ایرانيان همنژاد بودهاند ،اما در روایتها
دیوسان و اهریمن ریخت ظاهر ميشوند تا شکاف عميقتري بين آنان و ایرانيان باشد و در
یک رابطه تقابلي ایرانيان ،برحق جلوه نمایند .به همان ميزان که دشمنان ،آدميان واقعياند
اما در روایت به هيئت دیو تجسد ميیابند ،درمقابل ،ایرانيان ،جنبه اهورایي و فراانساني
ميیابند.
ارتباط عميق ضدقهرمانان با خشکسالي ،اسيرکردن زنان و گاوها نشان ميدهد که
همه بهگونهاي با احتباس آب مربوطاند .اهميت کهنالگوي آب نزد ایرانيان به حدي است
که در دوران مختلف ،تمام دشمنان خود را به هيئت دیوان خشکسالي ترسيم ميکنند.
ویژگيهاي بارز دیوان یعني :سياهي ،جادویي ،بيباري به شکل کامالً منطقي پهلوانان
را فرهمند ،اهورایي ،برکت بخش و مرتبط با خورشيد تصویر ميکند .فریدون ،رستم و
کيخسرو هر سه پهلوان خورشيدي هستند که تبيين شخصيت آنها در فرصتي دیگر
قابلبررسي است.
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