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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. 

Keywords: Epic, Shahnameh, Pahlavan (hero), Anti-hero, Gilbert 

Durand. 
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 یيمعنا یابرپهلوانان در شاهنامه )بر اساس متضادها یواکاو

 دوران( لبریژ لینظام تخ یدر ساختارها

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یحماس اتیادب یدکتر یدانشجو  الهام سعادت 

  

 رانیدانشگاه اصفهان، اصفهان، ا ،یفارس اتیاستاد، گروه زبان و ادب   یانیاسحاق طغ

 چکیده 
فراتر قرار اي    شوند و در مرتبه ها جدا مي انساني روایت  در شاهنامه ابرپهلواناني وجود دارند که از بافت

دهد. در این  روایت پيوند مي ها را به یکدیگر و به بدنه  هاي مشترکي آن گيرند اما ویژگي و خویشکاري مي

شده است.   پژوهش، از ساختارهايِ نظامِ تخيلِ ژیلبر دوران، براي تشخيص ابرپهلوانان شاهنامه استفاده

و معنا  است  معنایي  متضاد هاي  و جفت هاي مخالف  بنيادین، قطب هاي  اساس ِساختارِ تخيلِ دوران، دوتایي

ها  آورد و قطب هاي معنایي را به وجود مي ، داللت تمایزها آید. وجود مي ها به از رابطه تقابلي این جفت

سبب کشاکشي براي « دیگري»و « خود»شود. در شاهنامه نيز درک مفهوم  مخالف خود تعریف مي  لهيوس به

نظام،  گيرد. با توجه به این  شود که مفهوم دشمن و ابرپهلوان در بستر آن شکل مي مي« شئ ارزشي»تصاحب 

مایندگي سپاه شدن، ن تا کشته )که از وليعهدي در زمان نوذر دیوان در یک پيکره، ضحاک و افراسياب

شوند و در این چارچوب، فریدون،  ایرانيان محسوب مي توران در مقابل ایران را بر عهده دارد( دشمنان 

رستم و کيخسرو که نقش و وظيفه اصلي در رویارویي و شکست دادن قطب مخالف و پيروزي اهورا بر 

هایشان، در اصل،  یران با توجه به ویژگيآیند. همه دشمنان ا اهریمن را برعهده دارند، ابرپهلوان به شمار مي

هایي خورشيدي هستند که باید با پيروز شدن،  و ابرپهلوانان شخصيت يبار يسالي و ب صورت نمادین خشک

 باران و باروري را به ایران بازگردانند.

دوران.لبریحماسه،شاهنامه،پهلوان)قهرمان(،ضدقهرمان،ژها: کلیدواژه
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 مقدمه

داند. هرچند در  آرتورکریستين سن، کيومرث را نخستين پيش نمونه انسان و شاه مي

  آید اما جامعه هنوز به آن مرحله از مدنيت شاهنامه، از زمان او صحبت از سپاه به ميان مي

  اجتماعي شکل  باشد. در زمان جمشيد طبقات داشته  تشکيالت نظامي  که  نرسيده است 

پهلواني   جنگيان است اما هنوز اختالط نقش  طبقه -نيساریان -طبقات گيرد. یکي از این مي

هاي شاه  یکي از خویشکاري ها وجود دارد و پهلواني همچون موبدي،  با دیگر نقش

نقشِ دستور، گنجور و پهلوانِ جنگاور  آید. از زمان منوچهر در کنار شاه به  حساب مي به

شوند. پهلواني یکي از این  عریف ميها با خویشکاري ت شود و شخصيت اشاره مي

هاي مادي و معنوي خاص براي کسب پيروزي برخوردار  هاست و باید از ویژگي نقش

زایي، طرد،  هایي مانند پيشگویي قبل از تولد، آميزشي خارج از رسوم، سخت ویژگي»باشد. 

باني انساني، پشتي  پرورش غيرعادي در طبيعت یا با کمک حيوانات، داشتن نيروي فرا

کند و زمينه پيروزي  نيروهاي ماورایي و... تم زندگي پهلوان است که او را از بقيه متمایز مي

(؛ اما هميشه این سؤال مطرح است که چرا 63: 6868)حسيني، « کند او را در نبرد فراهم مي

 شوند؟ عنوان ابرپهلوان شهره مي از ميان پهلوانان، کساني به

کنند که به  اي، راه و ابزارهاي مناسبي ارائه مي رشته ميان هاي اخير، دانش يها در سال

  تري براي درک بهتر از متون دست هاي دقيق بندي توان به تعاریف و تقسيم ها مي آن  کمک

که ریشه   ها است؛ روشي نوین نظام تخيل ژیلبر دوران یکي از آن یافت. نظریه ساختارهاي 

ها،  ائه الگوهاي یکسان و قابل تطبيق در همه روایتشناسي ساختگرا دارد و با ار در انسان

در   کند. اساس ها فراهم مي عناصر، کشف روابط و تحليل آن  معيار مناسبي براي تشخيص

معنایي است که از   هاي متضاد مخالف و جفت يها هاي بنيادین، قطب این نظام، دوتایي

البته دشمن در  یابد که ري ميها تس شود و به سایر پدیده تقابل زندگي و مرگ آغاز مي

هاي از  ها و در ساختمان هاست. در این نظام، تخيل در گزاره آن نیتر برابر خودي از مهم

دو مقابل  تصاویر نمادین دوبه»سازد؛  را مي يشود و جهاني دوقطب ظاهر مي  شده پيش تعيين

« دهد ا تشکيل ميآورد که نحو متون ر گيرد و رابطه تقابلي را به وجود مي هم قرار مي

( و ژیلبر دوران این ساختارها را بر اساس مناسبات متفاوت بينشان نظام 658: 6868)عباسي، 
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اتکا  است. این نظام ابزار مناسبي را براي رسيدن به نتایجِ قابل دهيروزانه و شبانه تخيل نام

ها  امد جنگتوان در این پيکره مطالعاتي بر اساس بس ارائه کرده است که با کمک آن مي

هاي متضاد یعني ابر پهلوانان را  )تعداد، موضوع و شدت( دشمنان را شناسایي و سپس قطب

 شناسایي کرد.

به دليل « قهرمان» يجا به« پهلوان»در انتها، ذکر این نکته ضروري است که استفاده از 

کاراندیش است اي فارسي، به معناي  قهرمان )کُهرُمان( واژه»واژه پهلوان است.  بار معنایي 

رود و هر جا  وخرج و محافظ و نگهبان به کار مي که در عربي در معناي وکيل و امينِ دخل

است؛ اما  شده ياستفاده م« الحرب قهرمان»معني پهلوان )بطل( بوده؛ به شکل  قهرمان، به

 (. در82: 6868)ر.ک. ابن الرسول،« گيرد مي  مرورزمان، قهرمان در برابر پهلوان قرار به

( Antiheroرود و دليل آن ترجمه ) به کار مي« پهلوان» يجا گاه به  هاي اخير این واژه، سال

به ضدقهرمان است، اما واژه پهلوان در فرهنگ ما از عمق بيشتري برخوردار است و قهرمان 

که پهلوان به نژاد خاص  دهد. نخست این به چند دليل تمام معني نهفته در آن را پوشش نمي

ایراني اشاره دارد؛ دیگر رابطه پهلوان با نظام حکومتي زمان خویش است و و اصيل 

(. در 77: 6871کوششي که در تثبيتِ نظامِ موجود و حفظ برتري قومي دارد )ر.ک.بهار، 

حماسهِ کهنِ ایراني، پهلوان نماد قدرت پاک است تا جایي که گاهي این گروه رویاروي 

 قهرمان خالي از این مفاهيم است. که يگيرند درحال ر ميهاي ناعادالنه پادشاهان قرا سياست

 پیشینه و طرح مسئله

قرار  يپژوهان، بر اساس الگوهاي وجودي یا کنشي، پهلوانان شاهنامه را موردبررس شاهنامه

بندي پهلوانان به خوب و بد و پرداختن به صفات و  ، دسته بندي اند. آشکارترین تقسيم داده

از  زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامهها است.  هاي مرسوم ميان آن ها و آیين ویژگي

از یاحقي، نام و  پهلوان جهاناز کزازي،  در شاهنامه و جوانمردي  پهلواني ندوشن،  ياسالم

تاریخي  بندي  کنند. شيوه دیگر، تقسيم و... از این معيار پيروي مي از بشيري  در شاهنامه ننگ 

ها  دهد. سپس آن طبقه جاي مي صفا، نخست شاهان و پهلوانان را در دو  اهلل حياست. دکتر ذب 

کند. پهلوانان،  را بر اساس نظر مورخان به پادشاهان پيشدادي، کياني و اشکاني تقسيم مي
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که عضو خانداني مشهور یا پهلواني منفرد )بدون خاندان یا قبيله خاص( باشند،  نیابنابر

شوند و با همين معيار از پهلوانان سيستان، کاوه و پسرانش، پهلوانان اشکاني،  تفکيک مي

کيخسرو و افراسياب  شناسي شاهنامه شکلبرد. سرامي، در  نوذریان و پهلوانان کياني نام مي

رستم، سام، زال، سهراب، گودرز، بيژن، بهرام و اسفندیار را به خاطر کنش  پهلوان و را شاه

رو  به ما با جنگاوراني رو»دهد که  یا صفتي خاص پهلوان شمرده است. نویسنده توضيح مي

برتر از دیگري ندارند حتي با اینکه همه  شخصيتي  کی چيمانند و ه هستيم که همه به هم مي

خاص به شخصيت آنان   ها امتيازي آیند، این پيروزي ود پيروز ميها بر حریفان توراني خ آن

(. شاهان، شاهزادگان، دستوران و سپهساالران هرکدام در 329: 6838)سرامي، « دهد نمي

ها است. هرکدام از این  آن گيرند و نبرد، کنشي مشترک ميان همه  اي جدا، جا مي طبقه

مثال اگر عنصر تاریخ در شاهنامه  عنوان ل دارد؛ بهتأم اي درست اما قابل ها زاویه بندي تقسيم

که منظور از  معيار دیگري براي انتخاب پهلوان وجود دارد؟ و یا این  را کنار بگذاریم، چه

آید، پهلوان  حساب مي ها به کنش چيست؟ وقتي نبرد، کنشي معمول براي همه شخصيت

 باید برآیند چه نوع کنشي باشد؟

 شیوه پژوهش

شناسانه ساختارهاي نظام  روشي توصيفي تحليلي دارد که با رویکرد انسان پژوهش حاضر

ها بر  شدن آن تخيل ژیلبر دوران، سعي در شناختن ابرپهلوانان و پاسخ به چرایي برجسته

 یابي به این هدف: اساس قطب مخالفشان یعني دشمن دارد براي دست

توليد معناست، تعریف که در این ساختار، سبب  و دیگري( )قدرت هاي . مؤلفه6

است، ترتيب ارائه  ها به یکدیگر وابسته  جا که تعریف و تبيين این مؤلفه )از آن گردد. مي

« قدرت»اند، آمده است. تعریف   که در درک مفاهيم یکدیگر داشته ها بر اساس تأثيري  آن

وجود براي چرایي و چگونگي به « دیگري»و « ارزشي شيء »به جهت رسيدن به معناي 

 هاي متضاد معنایي در این نظام است(. آمدن قطب

)نظام حاکم بر  التي. نظریه دوران به جهت دستيابي به مفهوم دقيق نظام روزانه تخ2

 شود. مي هاي حماسي( توضيح داده  متن
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شود؛ سپس براي  مطالعاتي با الگوي نظام روزانه تخيالت تطبيق داده مي  . پيکره8

 گردد. شریح و تحليل ميیابي به نتيجه، ت دست

 . تعاریف2

 . قدرت2-2

هاي حماسي که تابع نظام روزانه تخيل ژیلبر دوران است، حفظ مرزهاي بين دو  در متن

مثبت و نابودي  يگذار مثبت و منفي و به پيروزي رساندن قطب ارزش يگذار قطب ارزش

اي قطب مثبت هاي بایسته بر است که ویژگي يکامل قطب منفي ضمانتي براي بقا گروه

سازد. به  را به بقاي گروهي وابسته مي« ارزشي»بودن را دارند. درواقع توجيهي که بقاي 

همين دليل همواره موضوعي ارزشي وجود دارد که براي تصاحب آن نياز به قدرت است و 

 شئ»و ارتباط آن با « قدرت»ماند. مفهوم  پنهان مي« شئ ارزشي»ایده بنيادي بقا در پس این 

 است که براي روشن شدن زوایاي مختلف این ساختار ضروري است. يا مسئله« زشيار 

قدرت از افالطون است. افالطون در رساله گرگياس، قدرت را   ترین تعریف قدیمي

 نهی، بر این اعتقاد است که اساس مدجمهورداند و در کتاب  مترادف قهر و خشونت مي

 دهي(. درواقع افالطون بر این عق19: 6831، فر فاضله بر قدرت استوار است )ر.ک؛ حسني

شود. در متون  است که باعث غلبه و سلطه بر دیگران مي يا هیاست که قدرت، نيروي قهر

تواند از آن برخوردار باشد و براي  است که هرکس نمي يحماسي، قدرت امري کامالً قدس

ابتدایي بر این باور است که  انسانِ »شود.   خاصي فراهم یافتن به آن الزم است شرایط  دست

تنها بر رعایا سایه انداخته است بلکه طبيعت را نيز مقهور خود  سلطه قدرتِ قدسي نه

قحط را به بداقبالي یا غفلت یا  سالي و کند؛ به همين دليل طوفان، سيل، خشک مي

 (.269: 6865)فریزر، « دادند گناهکاري فرمانرواي خود نسبت مي

خویش،  ي و علوم دیگر، بر اساس جانمایه شناس روانشناسي،  علوم سياسي، جامعه

ها، جبر و تحميل و الزام اطاعتِ  برداشت و تعریفي از قدرت دارند اما نکته مشترک همه آن

ر مفهوم قدرت است و هميشه این سلطه و فرماندهي، با توجيهي مطابق با شده د  تنيده

شناسان بر این باورند که مشروعيت اجازه اخذ  یابد. انسان ساختارهاي جامعه مشروعيت مي
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را به همراه  ينظام يتصميم و حکم کردن را با خود دارد و تشکيل و توسعه نهادها

آید و اجتماع از یک قبيله که  يالتي به وجود ميگيري نهاد نظامي، تشک آورد. با شکل مي

 شود. یابد و تبدیل به دولت مي واحدي فرهنگي است به سازماني سياسي استحاله مي

است که در  یيها بنيان قدرت بر پيوند انسان»است که:  دهيهانا آرنت، براین عق

درباره امور مطلوب گيرند و ضمن شور و مباحثه  اي آزاد از جبر و اضطرار قرار مي مراوده

شوند و در جهت نيل به مضمون پيمان  منظور رفع نيازهاي مشترک متحد مي خویش به

ها  هدف بنيان قدرت بر همه (. »93: 6896 )آرنت،« زنند خود، به اقدامي همبسته دست مي

مایه اصلي هر  درون»(. نيچه اما 73 :)همان« ماند ها نيز برجاي مي مقدم است و پس از آن

صدر،  )ناصري« داند طلبي مي جویي و قدرت پو و جنبش در موجودات عالم را برتريتکا

اي که هدف از تمام  مبتني بر اراده معطوف به قدرت است. نظریه نيچه،   (. نظریه618: 6861

بشر و کشاکشش با هر چيزي در دنياي پيرامون را معطوف به  يفرسا هاي طاقت تالش

کند و بعد از پيروزي در کشاکش،  قایش را تضمين ميداند که نخست ب کسب قدرت مي

شود که  نکته را یادآور مي ضمانتي براي ماندگاري و زایش فرهنگ وي است. نيچه این 

است. اراده معطوف به   وجود ندارد؛ اراده هميشه معطوف به چيز دیگر یيتنها اراده به

شود انسان از  است. تمایلي که سبب مي  شدن، بودن و ماندن قدرت، تمایل انسان به هست

خواست را  اش استفاده کند تا هر نيروي مقابل این  هاي جسمي و رواني بالقوه تمام ظرفيت

يشه در حال جنگ است و غایت و آرمانش نفس پيروزي از ميان بردارد. به این دليل، هم

شود تقدس را با خود دارد و  ها قدرتي که منجر به پيروزي مي است. با توجه به این گزاره 

 ارز یا خود آن است. معموالً با شئ ارزشي، هم

دیگری .2-7

خود بوده یابي به هویت و چيستي  ترین مسئله انسان در تمامِ تاریخِ دست دیگري، اساسي

گيرد. جهان و  هاي فرهنگي زندگي را در برمي است. این چيستي، زیستِ انساني و جنبه

اي  شود. من و دیگري در رابطه مي« من»است که دليل زایش هویت یا  یيها دهیدیگري، پد

اي  شود. فالسفه است که جریان و جنبش ایجاد مي گونه نیدارد و تنها ا متقابل باهم قرار 
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اند که البته مسبوق به سابقه  ، هگل، هایدگر و سارتر به این مقوالت پرداختهچون کانت

 -او -مقوله )من جهان( و سارتر به سه  -در –جهان( و )بودن  -با  -است. هایدگر به )بودن  

ها،  از داللت يا گيرد. من شبکه اند. من، در مقایسه با دیگري شکل مي جهان( پرداخته

که توسط خود سوژه )من( رمزگذاري، بازنمایي  رديگ يدها را در بر ممفاهيم، نمادها و رون

خودانگاره، »ست.  «خودانگاره»ترین عنصر این بازنمایي مفهوم   شود. بنيادي و ادراک مي

( که بدون دیگري شکل 689: 6839)وکيلي، « تصویر ذهني من در ذهن من است

این نظام است.   ، زادهيگذار رزشآید و ا گيرد. داوري در همين نظام به وجود مي نمي

و « قدسي»ترین اشکال حيات خود ميان دو عنصر یا وجود  تفکيکي که انسان از ابتدایي

آورد که باید  شده را در ذهن او به وجود مي دو جهان تفکيک»شود،  قائل مي« ناقدسي»

علق دارد و کند. خود، به جهان قدسي ت موجودیت خود را در رابطه با این دو جهان تعيين 

(. انسان در گسترش این دو 22: 6836)فکوهي،« گيرد دیگري به جهان ناقدسي تعلق مي

و هولناک  يرانسانيرود که گاه در تصور او دیگران به موجوداتي غ قدر پيش مي جهان آن

شود. این تفکيک به  شده تبدیل مي هایي تاریک و طلسم هایشان، به سرزمين و سرزمين

 شود. مي  هایي چون جنسيت، نژاد، قوم، مليت و حتي زبان هم کشيده حوزه

فردي به نام من و  )چه زباني، چه هویت يدریدا، بر این نکته تأکيد دارد که هر نظام

هميشه دیگري درون خود »معني است.  ي در برابر خود بيدادنِ دیگر غيره( بدون قرار

)نجوميان، « وجود دارد و فردیت بدون جاگذاري دیگري، مفهومي انتزاعي و ناممکن است

افتد،  (. باید به این نکته توجه داشت که هرجا هویت فرد یا ملتي به خطر مي6: 6839

تالش »کند.  ته را ميسر ميرف دهنده است که بازیابي هویت ازدست دیگري مفهوم نجات

 است که در هر اثر حماسي مشاهده ي، موضوعهیسو کیبراي حذف دیگري و زبان 

 (.9: 6833راد،  )ر.ک. دزفوليان« شود مي 

 . ساختارهای نظام تخیل ژیلبر دوران2-3

هاي بشر  کنش  نياز بشر است و همه نیتر يشناسي، عقيده بر این است که بقا، اساس در انسان

گيرد. این جدال در جهانِ متن،  کشاکش با طبيعت براي پاسخ گفتن به این نياز شکل ميدر 
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شناخت شاعرانه جهان مقدم بر شناخت عقالني »به تأسي از جهان واقعي وجود دارد؛ زیرا 

 هاي انسان قرار (. شناختي تخيلي که مبنایي براي کنش28: 6815، 6)باشالر «جهان است

این شيوه نخست به مراحل ظاهرشدن تصاویر تخيلي خواهيم گيرد. براي معرفي  مي

آن را مسير  ورانوبرگشت دائمي و تبادلي روان انسان و جهان که د پرداخت؛ مسير رفت

الگو، نماد و  ين آن از اصطالح بازتاب، محرکه، کهنينامد و براي تب شناسي مي انسان

که  ي تخيل هستند. بر اساس اینگير شکل يها کند که مراحل و مؤلفه اسطوره استفاده مي

اي و جنسي است، ساختارهاي نظام روزانه و  هاي موقعيتي یا تغذیه ها بازتاب منشأ کنش

بيني و درپي آن  توان جهان ها مي گيرد؛ ساختارهایي که با تکيه بر آن شبانه تخيل شکل مي

نامه نخست به هاي انسان را توصيف کرد. در ادامه براي یافتن این ساختار در شاه کنش

 ها خواهيم پرداخت. توضيح آن

 7. بازتاب2-3-2

ها،  این بازتاب»شود؛ در حقيقت  هایي در ذهن مي نيازهاي حياتي و جسماني موجب بازتاب

ها در  (. بازتاب29: 6862)نامور مطلق، « هاي زیستي به محيط و نيازها، براي بقا است پاسخ

جنگد تا انسان را در هر  است که با مرگ مي «ليبيدویي»هاي اميال  ي، پاسخشناس روان

 اي و جنسي قرار ها در سه گروه موقعيتي، تغذیه اي به پيروزي برساند. این بازتاب زمينه

 گيرد. مي

 . بازتاب موقعیتي2-3-2-2

شدن یا حمله موجودات وحشي،  هاي ناخودآگاه به خطراتي چون ضربه و پرت العمل عکس

هاي جداکننده و فرارونده،  است. انسان، تحت تأثير محرکه يتيکنش در برابر بازتاب موقع

کوشد ميان خود و خطر فاصله بيندازد. در یک فرآیند ذهني، مرزي که انسان بين خود  مي

گردد.  کشد، از یک امر طبيعي به مرزهاي قراردادي و ذهني تبدیل مي و خطر مي

کند؛  خلق مي« هاي نمادین گروه محيط ادراکي و در پيِ آن»، «ها العمل ها و عکس حرکت»
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Gaston Bachlard 

2. Reflexe 
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-نمادهاي حيوان ریخت و تاریکي»کند و  مرز را مشخص مي« سقوطي -نمادهاي صعودي»

همراه  يگذار ؛ سعي بر توصيف ماهيت دو سوي مرز دارد که همواره با ارزش«روشنایي

هاي  هاي نمادیني که در پي بازتاب است و باید به پيروزي قطب مثبت بينجامد. گروه

آورد که ژیلبر دوران، آن را  شود، نوعي ساختار در متن به وجود مي قعيتي توليد ميمو

« پریش قهرمانانه یا ریخت»نامد. ساختار رژیم روزانه تخيل، ساختاري  رژیم روزانه تخيل مي

 هاي این ساختار است. شده و تضاد از ویژگي سازي، جداسازي، هندسه اغراق آل است. ایده

 ای تغذیه . بازتاب2-3-2-7

اي، نياز ساده انسان به غذاست. جویدن، بلعيدن و دریدن مربوط به این بازتاب  بازتاب تغذیه

گذارد.  است و هرکدام محتواي متفاوت، نوع و زمان خاصي از زندگي بشر را به نمایش مي

درواقع، کارکرد منسجم تمام فرایندهایي که فرماندهي فرهنگي یک اجتماع را تشکيل »

(. این 3: 6838 )مالينوسکي،« جز ارضاي نياز اوليه و زیستيِ تغذیه نيست ، چيزي بهدهد مي

 محرکه ادغام کردن مربوط است.  بازتاب، به

 . بازتاب جنسي2-3-2-3

در ارتباط است. « کننده هاي وصل محرکه»کند و با  برقراري رابطه، ادامه نسل را تضمين مي

حاکم است.  اش ياي بر طبيعت و زندگ چرخهرسد که  انسان، زماني به این درک مي

« اي و جنسي هاي تغذیه بازتاب»اند.  هاي جنسي در ارتباط با کنش« هاي آهنگين محرکه»

نامد.  مي« رژیم شبانه تخيل»آورد که ژیلبر دوران، آن را  ساختاري را به وجود مي

ست. نمادها رژیم روزانه ا يها يگذار خصوصيت ساختار این رژیم، تعدیل کردن ارزش

 ها برقرار است. اي پيوندي ميان آن جدایي و مرز، رابطه يجا شود و به تعدیل و تلطيف مي

 2. محرکه2-3-7

« کند است که کنش را توصيف مي يزيفعل آن چ»منزله فعل در جمله است و  ، به محرکه

(1992: 254 .Durandمحرکه، واسطه ميانِ بازتاب .) است اما هاي ناخودآگاه  ها و واکنش
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Scheme 
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با »بر این اعتقاد است که  6بورگوس ها رابطه علّي و معلولي نيست. ژان رابطه بين آن

شده به تصاویر ادبي در یک متن وجود  ها، توان شناساندن معناي داده شناسي محرکه گونه

   )عباسي، « دارد. نيروهایي که هم در ظاهر شدن و هم در سازمان یافتنِ تصاویر نقش دارد

)نامور « است« ساپين»ها، سرمایه ارجاعيِ تمام حرکات ممکن نوع انسان  قوه(. »58: 6838

شود. ژیلبر دوران،  ( و به برخوردهاي فرد به محيط پيرامونش منجر مي27: 6862مطلق، 

شود بهتر  آورد تا سيري که منجر به کنش مي بازتاب موردنظر مي رمجموعهیها را ز محرکه

 درک گردد:

فرارونده که ذیل بازتاب موقعيتي قرار  يها کننده و محرکه تقسيمهاي  محرکه. 6

 گيرد. مي

 شود. اي، تعریف مي رو که ذیل بازتاب تغذیه و درون رو نیيهاي پا محرکه .2

 شود. دار )آهنگين( که ذیل بازتاب جنسي تعریف مي هاي آهنگ محرکه .8

 7. کهن الگو2-3-3

( به معناي شکل، Typos( به معناي ابتدایي و )Archeهاي یوناني ) این اصطالح از واژه

کار گرفته است و حافظه نژادي را به ذهن القا  است. این اصطالح را یونگ به افتهیترکيب 

اي  هایي هستند که مفاهيم پایه (. کهن الگوها ظرف26: 6832کند )ر.ک. رضایي،  مي

ي یونگ شناس روانتحت تأثير  گيرند. ژیلبر دوران و باشالر هر دو ها جاي مي انساني در آن

هستند که معتقد است، هنر و ادبيات تجلي ناخودآگاه جمعي و مشترک ميان همه اقوام 

الگوها حاصل تجربيات  الگو نام دارد. کهن گردد که کهن است و از تصاویري تشکيل مي

م و اي که واجد نظا رواني هزاران ساله بشر در رویارویيِ مداوم با طبيعت است. مجموعه

کند.  هاي آن ملت را ارائه مي است و تصویري منسجم از باورها و ادراک يپيوندي درون هم

 (.75: 6835 )ر.ک. پاینده،
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 . نماد2-3-0

ها  دار بودن آن ترین ویژگي نمادها، صورت الگوهاي فرهنگي شده، نماد نام دارد. مهم کهن

یابد مثالً دماوند، سرو،  متفاوتي ميهاي  هاي متفاوت مصداق ها و زمان است؛ اما در مکان

هاي  سدر، سيمرغ و المپ هرکدام متعلق به مکان و زمان خاصي است. نمادها یا صورت

شوند  منديِ محسوس، دیده نمي رغم صورت نمادین برخالف تصویرهاي مادي معمول و به

 هاي محسوس (. معاني معقول در صورت,Barasch 234 :1990) شوند بلکه فهميده مي

است که در ذات خود با  شود و ميان دال و مدلول رابطه ارگانيک روحاني برقرار مي  متجلي

پس »بود است.  سنخ، یا به بيان فلسفي کلمه هم روح ما و در سطحي برتر با روح مطلق، هم

کند؛  بودي، نماد را به وساطت حس باصره مشاهده نمي هم -يسنخ روح ما به دليل این هم

(. Creuzer, 1841: Voll, 66-68« )کند و مبتني بر بصيرت شهود مي واسطه بلکه بي

توجه  قابل مند است. نکته  کردنِ نامتناهي و کران بخشيدن به ناکران کارکرد نمادها متناهي

مثابه نماد است و پشت آن یک معناي اصلي وجود دارد  است که نزد دوران، تصویر به نیا

است و برخالف  گرفته  الگو در ارتباط است و به کمک یک انگيزه شکل که با مفهوم کهن

نمادها  که ياش قرار دارد. هنگام نشانه، قراردادي نيست بلکه در امتداد معناي اوليه

 شود. طوره تبدیل ميشود، به اس دار مي روایت

 . نظام روزانه تخیالت2-3-9

هاي جداکننده، نظام  تأثير محرکه تحت يتيگفته شد، بازتاب موقع نیازا شيهمانطورکه پ

« پریش یا قهرمانانه ساختار ریخت»آورند که دوران آن را  تخيل روزانه را به وجود مي

 که يبدون تاریکي و ظلمات، نور وجود ندارد؛ درحال»نویسد  خواند. ژیلبر دوران مي مي

است و با (. این یک قانون نمادشناسي Durand, 1992: 449« )عکس آن درست نيست

توان به این نتيجه رسيد که در هر متني، ابتدا الزم است  توجه به همين یک جمله اصلي مي

هاي متضاد،  ها، معناي جفت شوند، با شناسایي این قطب هاي معنایي منفي شناسایي  قطب

شده و در  يگذار و جاگذاري است. دو گروه متفاوت و متناقض که ارزش صيتشخ قابل

پذیرد.  گيرد و ارتباط این دو متضاد معنایي جز با نابودي یکي پایان نمي مي مقابل هم قرار
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 شود: مي  گروه تقسيم منفي به سه نمادها با ارزشگذاري

 يکیتار ختیاول: نمادهاي ر

 يوانيح ختیر يدوم: نمادها

 يسقوط ختیر يسوم: نمادها

روند و  ناپاکي به کار ميهایي مثل شب، ماه، زن، کوري و  تاریکي با واژه نماد ریخت

اي  نشانه  شود. گاهي درنده و وحشي مشاهده مي  نمادهاي حيوان ریخت با تصاویر حيوانات

شود  مي  هاي مربوط به حيوانات استفاده هایي با فعل حيواني و جمله از حيوان نيست اما اعمال

ي حماسي نيز براي ها )به عنوان مثال به صورت تشبيه مضمر(. الزم به ذکر است که در متن

شود اما منظور درنده خویي  نشان دادن شجاعت و دالوري از تصاویر حيواني استفاده مي

داشتن قطب مثبت از قطب منفي است.  نيست، بلکه نيرویي براي جداکردن و جدا نگه

 گيرد. مي عروجي قرار  شدگي( مقابل نمادهاي سقوطي )سقوط، سرگيجه یا له  نمادهاي

 شود: گروه تقسيم مي مثبت، به سه يگذار زشنمادها با ار

 يعروج ياول: نمادها

 دوم: نمادهاي روشنایي

 سوم: نمادهاي جداکننده

اند( در تقابل با نمادهاي سقوطي  که همه به آسمان مربوط )نمادهایي يعروج ينمادها

 ، نور و آنچه را به نور مربوطیيروشنا يگيرد. نمادها منفي قرار مي يگذار قطب ارزش

قسمت(، پاکي و ناپاکي، زمين و  نیتر گيرد و نمادهاي جداکننده )مهم شود، دربر مي مي

 کند. آسمان، نور و تاریکي و... را از هم جدا مي

(1. دشمن )ضدقهرمان7

تقابل، در »شوند.  هایي از هم تفکيک مي ها با ویژگي ها و شخصيت در حماسه، گروه

ها، آرایش سپاه  ها و اقوام بلکه در ابزار و وسایل جنگي، مرکب تنها در شخصيت حماسه نه

منظور حفظ همين  هاي بيشمارِ حماسه، به ( و جنگ7: 6831)یوسفي، « و... مشهود است

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Antihero 
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تماً باید پيروزي بينجامد. از به دنيا آمدن تا مرگ رستم خطوط است به همين دليل ح

ها،  جنگ نیاست. پربسامدتر جنگ اتفاق افتاده  ستي)پيکرهء مطالعاتي این پژوهش( صدوب

شود و رستم تا آخر عمر با  است که از پادشاهي فریدون شروع مي 6جنگ ایران و توران

هاي بعدي قرار  در مرتبه 8انو جنگ با دیو 2است. جنگ فریدون با ضحاک ريآن درگ

هاي دیگري مانند جنگ با هاماوران، بربرستان، مکران و خاقان نيز در این  گيرد. جنگ مي

گروه نخست را ندارد.  ها اهميت سه افتد که ازلحاظ تعداد و دليل جنگ قسمت اتفاق مي

ایت کامل( رو معني یک )به 5دیگر اینکه معموالً جنگ با این اقوام، در قالب یک داستان

کند و در  دهد و نام و کرداري از قهرمانان جلوه نمي ها رخ نمي نيست. دگردیسي، در آن

گروه دیوان، ضحاک و  ماند. با این اوصاف، دشمنان اصلي به سه خاطر مخاطب نمي

ها در  شوند. براي استفاده از روش دوران، جایگذاري ومقایسهء شخصيت مي  تورانيان تقسيم

 شده است. ها نيز استفاده متن عالوه بر شاهنامه از پيشاین ساختار، 

 . دیوان7-2

دیو در زبان هند و اروپایي به معني »درگذر زمان تحول بسيار پيدا کرده است. « دیو»معناي 

(. بنا بر یک 922: 6875)عفيفي، « است یيخدا و در هندي و سنسکریت به معناي روشنا

(. در شاهنامه 288 :6869)عباسي، « ریختن یک تعادل است هر داستان، حاصل به هم»عقيده 

دیو به سبب  شود. در این داستان، حمله  با پادشاهي کيومرث آغاز مي 9نيز ظهور دیوان

ه در عين انتساب گيرد. دیوانِ شاهنام ایجاد آشوب )کائوس( و حرکت نخستين، صورت مي

هستند. )ر.ک.   هاي دیوان پيروان کيش حقيقي، نماینده   به خدایانِ شر، گاه چون اشخاص

ها با ساکنان اوليه  ها را به جنگِ آریایي پژوهان این جنگ (. شاهنامه693: 6868قائمي، 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 جنگ 35 .6

 جنگ 68اگرجنگ با ضحاک در گروه جنگ با تازیان قرار بگيرد  .2

 جنگ 68. 8

 به شکل یک اپيزود هستند. معموالً. 5

کيومرث وطهمورث با دیو جنگ سام با دیوان مازندران  جنگ .دهد يمدر جمع، بين ایرانيان و دیوان ده جنگ رخ  .9

 وجنگ رستم با دیوان مازندران.
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از دهند اما نکته موردنظر این پژوهش بر اساس روش دوران، آغ فالت ایران نيز نسبت مي 

مثبت و  يگذار شدن جهان و خلق کيهانِ روایت است که تصاویرِ نمادین با ارزش دوبني

. تسلط یکسان اهریمن و اهرمزد،  گيرد ها قرار مي هرکدام از این رمجموعهیمنفي، ز

جز  است. دیوان به زمانه؛ شکست اهریمن در نبردي فرشگردي   خویشکاري پهلوانان در این

( هستند و در برابر قهرمانان پاکي Drujدروغ ) ؛ نماینده  ک و جادویيرنگ سياه، کردار ناپا

 گيرند. ( قرار ميAsha) و نور و ارته یا اشه 

خان رستم را به دنبال دارد، نمونه دیگر از  که هفت يکاووس با دیوهاي مازن  جنگ

دیو و دیو سپيد دو بخش اصلي داستان است.  جنگ با دیوان است. جنگ رستم با ارژنگ

نبرد ایندره و وَرتره در داستان نبرد رستم و دیو سپيد، »عقيده است که  مهرداد بهار، بر این 

  اند که این . گروه دیگر، بر این عقيده(532: 6879)بهار، « شده است  خان منعکس در هفت

که دیوِ خشم، از  داستان در شاهنامه با الگوبرداري از دینکرت سروده شده است. آنجا 

دیو سپيد در هيئت »آید تا وي را گمراه سازد. از طرف دیگر  دوزخ؛ نزد کاووس مي

ني و مانوي آشکار ، زروا زردشتي  يها شهیالگوي کرداري و پيکر اهریمني در اند نماینده 

اند که  پژوهان بر این عقيده (. ازنظر تاریخي، شاهنامه56: 6866)اکبري مفاخر، « گردد مي

اند که خدایان قدیم  با تمدني پيشرفته در فالت ایران بوده کريپ مازن، بوميان غول  دیوهاي»

هاي منفي  با نام پرستيدند و به اصالحات زرتشت تن نداده بودند. اوستا از آنان آریایي را مي

سالي، یا نماد صفات  نماد آفات طبيعي مثل سيل، زلزله، توفان و خشک»کند که  یاد مي

 (.72: 6868)زمردي، « مذموم مانند خشم، حسد، رشک و...هستند

دیو  است که در جنگ نخست خزوران نینتيجه بررسي جنگ دیوان با ایرانيان ا

خویشکاري  يطورکل یابد. به و غلبه ميدهد. سپس هوشنگ بر ا کيومرث را شکست مي

هوشنگ شکست دادن دیوهاست؛ در متون اوستایي هوشنگ دو سوم دیوان را به تنهایي 

جنگد و آنان را  کشد. در سودگرنسک پادشاه دیگر طهمورث است که با دیوان مي مي

 سپيددیو، دیو  دهد. در قسمت پهلواني شاهنامه رستم پهلواني است که با ارژنگ شکست مي

 اند. کند. جنگي که بسياري از ایرانيان و پادشاه اسير و با جادوي دیو کور شده مبارزه مي
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 . ضحاک7-7

است که در زمان سلطنت او  ينمادِ مرگ، اهریمني و بدشگون 6خوار؛ ضحاک، اژدر مردم

گيرد. او، دیوي داراي ده صفتِ زشتِ خشم، شهوت،  باري زمين را فرا مي تاریکي و بي

 يکیها با کماله دیوان زرتشتي  این صفت»سالي، رنج، مستي و ناداري است.  فقر، خشک

« شوند مي است که هفت موجود زیانکار و هماوردانِ امشاسپندان و هورمزد محسوب 

است که قصد نابودي جهان را  يویترین د او سهمناک»(. مطابق اوستا، 882: 6836 لي،)وکي

شماري از ایرانيان را  دارد. ضحاک پدر خود، جمشيد، پدر فریدون، گاو برمایه و تعداد بي

است و  يکشد. هنگِ او، گنگ دژ هوخت است. ضحاک، در شاهنامه پادشاهي تاز مي

زمان با نوح  گردد. در این کتاب، او را پادشاهي هم ري برمياین نسبت؛ به تاریخ طب سابقه 

برخي، اسطوره ضحاک را یادماني از  که نی(. دیگر ا51: 6876)دینوري، « کنند معرفي مي

« اند ها دانسته ها و بابلي ها، سومري هاي سامي نژاد، چون آشوري پيکارهاي مهاجمان با تيره»

اي است که از  ضحاک اسطوره»دهد  سترده نشان مي(. نتيجه تحقيقات گ27: 6865)قائمي، 

اژدهاي فلکي هند  ایران به اساطير مهاجمان نفوذ کرده است و اسطوره  فرهنگ بومي فالت 

و اروپایي که سارق باروري ابرها و عامل خشم طبيعت بود با اسطوره قرباني کردن براي 

در »است.  ختهيآم ، ضامن حفظ برکت بخشيِ طبيعت( درهمنيرزمیاژدر )خداي ز

« شود يباورهاي مهاجمان تکرار م نهیيصورت، روایتِ مارِ دو سرِ مقدسِ بوميان؛ در آ این

 ي(. کنش ضحاک، اسيرکردن گاوها و زنان زیبا و سترون کردن هست12: 6865)قائمي، 

یشوَروپَه در وداها است که گاوهاي شيرده را اسير  و ادآوریاست؛ او دشمن باروري و 

 .کرد مي

 . تورانیان )افراسیاب(7-3

شدن آتش جنگي شد که توران را به  دست تور، باعث افروخته شدن ایرج به کشته

درگيري و   ها، دليل ترین دشمن ایران؛ تبدیل کرد؛ دشمني که از لحاظ تعدادِ جنگ اصلي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

و آن را لقب خود او نه پدرش  دهد يماميدساالر باتوجه به نام پدر ضحاک که مرداس بوده و معني آدم خوار  6.

 (286: 6812، دساالري)ام داند يم
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نيست. در زمان وليعهدي افراسياب، جنگي  سهیمقا شدگان، با دیگر اقوام قابل تعداد کشته

زدنِ نوذر پادشاه ایران انجاميد و تا  بين ایران و توران رخ داد که به اسارت و گردن

هاي ایران و توران به خاطر  پادشاهي زوطهماسب ادامه یافت. این دوره از جنگ

ساله  هفت سالي نتيجه پایان یافت. براي بار دوم، خشک سالي، پس از هشت ماه بي خشک

سرانجامي جنگ بين ایران  دیگري در جریان خونخواهي سياوش، باعثِ ناتمام ماندن و بي 

پهلوانِ تورانيان است. از  شد. افراسياب، در زمان نوذر، وليعهد پشنگ و جهان  و توران

گيرد تا آخرین  قرار مي که مقابل رستمِ نوجوان کيقباد  نخستين جنگ افراسياب در زمان 

عمر افراسياب را »، زماني حدود سيصد سال است. تاریخ بخارا خسرويک يايِ پادشاهه سال

او تنها با رستم )حدود  هاي زندگي  ( سال28: 6896)نرشخي، « کند يدو هزار سال ذکر م

است و با توجه به زمان و شدت مبارزه افراسياب در برابر ایرانيان،  سهیششصدسال( قابل مقا

بار، در جنگ  است. نخستين توران در جنگ با ایران  فراسياب؛ نماینده توان ادعا کرد، ا مي

هاي خونخواهي سياوش، افراسياب و رستم مقابل  بار در جنگ و آخرین  گردان هفت

خورد.  گيرند، اما فرجامِ افراسياب، در جنگ با کيخسرو رقم مي یکدیگر قرار مي

 ستم و کيخسروست.تن، جنگِ افراسياب با ر به هاي تن ترین جنگ اصلي

افراسياب را برگرفته از واژه  شهیپورداوود، به نقل از فردیناند یوستي ر

(Franrasyan در اوستا به معني )ذکر کرده « کسي که بسيار به هراس اندازد»(، )فرنگرسين

هاي حماسيِ مندرج در اوستا و سپس، متون  از بخش -افراسياب در متون مختلف »است. 

هاي متنوع چون  به گونه -اسالمي فارسي ميانه گرفته تا آثار مورخان و نویسندگان دوره 

(. 83: 6833)بازرگان، « فراسيات و غيره ذکر شده است فراسياب، فراسياو، پورسراسياک،

کند و همه عمر، براي به دست  زمين( درخواست ازدواج مي افراسياب از اسپندارمذ )الهه

و  6کند صد اسب، هزار گاو، ده هزار گوسفند قرباني مي ياست و حت در تالش « فر»آوردن 

دگي افراسياب چند موضوع اساسي در زن 2افکند. سه بار خود را به دریاي فراخکرت مي

وجود دارد. افراسياب پيرو دین دئویسنا و مدعي پس گرفتن ميراث نياي خویش است. بعد 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 یشت. آبان 56-58؛ نيزنک فقرات 638ص  7 فقره 66: یسناي نک .6

 .91-15-32. زامياد یشت فقرات 2
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ایران و  شود، در ماجراي محاصره  سالي مي افراسياب، ایران دچار خشک  از هر بار حمله

سياوش،  کند، مصالحه افراسياب با منوچهر، پرتاب تير آرش سرنوشت ایران را مشخص مي

را  شیشود و سرانجام کيخسرو طومار زندگي پرماجرا به دستور او کشته مي يرانیشاهزاده ا

اي در مقابل افراسياب در  پيچد و ایرانيان بدون حضور رستم، هيچ برگ برنده در هم مي

دست ندارند. جنگ با نوذر، جنگ هاماوران، جنگ افراسياب و کيخسرو بدون حضور 

شکست شده است. افراسياب نيز پرواي جنگجویي جز رستم را ندارد.  رستم، همه منجر به

: 6899 سن، )کریستين« یکي دانسته است« وري اوپ تالي» 2را با اپه ئوشا ابيافراس 6بنونيست»

 8(. در تيریشت، اپه ئوشا، دیوي که اسبي سياه و خوفناک است در نبردي سه روزه تيشتر36

دهد.  خرامد، شکست مي سبي سفيد از سوي روشنایي ميصورت ا زا را که به ستاره باران

 کند: است که از باال رفتن بخار و بارش باران جلوگيري مي سالي  ئوشا، دیو خشک اپه

آنگاه اي سپنتمان زرتشت تشتر رایوهند فرهمند به پيکر اسب سفيد زیبایي با »

او دیو اپوش به پيکر هاي زرین و لکام زرنشان به دریاي فراخکرت فرود آید، بر ضد  گوش

)اسب( کل با گردن کل /  کیکل /  يها )اسب( کل با گوش کیاسب سياهي به درآید، 

 (.27-21: 898، )فقرات« )اسب( کل با دم کل / یک )اسب( گر مُهيب کی

؛ پوشش و عالئم شود ياپوش همانطورکه قبالً بيان شد، به هيبت اسبي سياه ظاهر م

 سياه است:همراه افراسياب هم؛ همه 

ــياه   ــان سـ ــت و خفتـ ــياه اسـ  درفشـــش سـ

ــه زر    ــه بـــ ــن گرفتـــ ــه روي آهـــ  همـــ

 

 زِ آهـــــنش ســـــاعد زِ آهـــــن کـــــاله    

 نشــــان ســــيه بســــته بــــر خــــود بــــر     
 

 (15)فردوسي، 

این احتباس آب در کردار افراسياب نيز وجود »کنشِ دیگر اپوش احتباس باران است. 

چشمه  خود ساخته است، سه  دارد. وي در هنگ زیرزميني یا دژ مخفي و عظيمي که براي

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Benevenist 

2. Apavrta = Apaosa 

3. Tistra 
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(. 53: 6833 )بازرگان، 6«ها کند؛ چشمه مي، بوي و شير، نماد نوشيدني را نگهداري مي

افراسياب است   شود نيز، حاصل حمله گير سرزمين ایران مي که گریبان یيها يسال خشک

 انجامد. که حتي تا هفت سال به طول مي

خصوصيت  دستور افراسياب؛ به همين است، به  گياهي   شدن سياوش که ایزدي کشته

شود نيز در زمان  تعيين مرزي که با پرتاب تير آرش مشخص مي يگردد. ماجرا برمي

سالي شده است.  . در این دوران نيز ایران دچار خشک2افتد پادشاهي افراسياب اتفاق مي

روایات،   مهدهد. با توجه به ه اسپندارمذ پيشنهاد پرتاب تير به دست آرش را به منوچهر مي

که هميشه مقابل حيات   اي سالي است؛ خداي ميرنده افراسياب؛ مطابق با اَپوش دیو خشک

که  یياست؛ دیگر نماینده قوايِ دوزخي روي زمين در برابر کيخسرو، مظهر نيروهاي اهورا

خورد. با توجه به این تفاسير، کيخسرو پهلوان  در جنگي رستاخيزي شکست مي

 پردازد. به بازسازي جهان مي  ي در پایان جهان است کها بخش اسطوره نجات

 گذاری منفي برای ضدقهرمانان . نمادها با ارزش7-3-2

منفي  يگذار در این قسمت با بررسي پيکره مطالعاتي شواهدي که در آن نمادها با ارزش

آمده است ذکر و سپس تحليل خواهد شد. شواهد هر گروه یعني دیوان، ضحاک و 

 ها وجود داشته باشد. افراسياب با هم آمده تا امکان مقایسه بهتري بين آن

 . نمادهای ریخت تاریکي7-3-2-2

 الف( دیوان

 دیــــو ســــياه  بــــزد چنــــگ وارونــــه   

 

ــاه    ــاالي شــــ ــدر آورد بــــ ــا انــــ  دوتــــ
 

 (88)فردوسي، 

ــده  ــيه دمنــــــــ ــيش رو ســــــــ  پــــــــ

 

 همــــــي بآســــــمان برکشــــــيدند غــــــو 
 

 (87 :)همان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 61 بندهش .6

 266 بندهش .2
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ــر از   دود و قيـــر  یکـــي خيمـــه زد بـــر سـ

 

 هــا خيــره خيــر   ســيه شــد جهــان چشــم    
 

 (31 :)همان

 

 پـــيش آیـــدت هولنـــاک   غـــار یکـــي 

ــپه را ز غـــم   ــا تيـــره  چشـــمسـ  شـــد  هـ

 

ــاک     ــيم و بـ ــر از بـ ــنيدم پـ ــانچون شـ  چنـ

ــم در ــرا چشــ ــي مــ ــد تيرگــ ــره شــ  خيــ
 

 

 (689 :)همان 

 

 دیــــد  غــــاریکــــي  دوزخبــــه کــــردار 

ــگ  ــه رن ــبه رويب ــوي   ش ــير م  و چــون ش

 

ــد     ــا پدیـــ ــي نـــ ــو از تيرگـــ ــن دیـــ  تـــ

ــاالي اوي    ــا و بـــ ــر ز پهنـــ ــان پـــ  جهـــ
 

 (687 :)همان 

 ب( ضحاک

ــان    ــردار فرزانگـــ ــت کـــ ــان گشـــ  نهـــ

 ارجمنــــد جـــادویي   هنـــر خـــوار شـــد   

 

 کـام دیوانگـان    کام دیوانگـان پراکنده شد  

ــد  ــکارا گزنــــ ــتي آشــــ ــان راســــ  نهــــ
 

 (96 :)همان 

 

ــان از  ــادویيبپروردشـــــــــ  ره جـــــــــ

ــت جـــــز   ــژي ندانســـ  آمـــــوختن کـــ

 

 کـــــــژي و بـــــــدخویيبياموختشــــــان   

ــوختن   ــارت و ســ ــتن و غــ ــز از کشــ  جــ
 

 (68و  66 :)همان 

 

ــان از  ــادویيبپروردشـــــــــ  ره جـــــــــ

ــت جـــــز   ــژي ندانســـ  آمـــــوختن کـــ

 

 کـــــــژي و بـــــــدخویيبياموختشــــــان   

ــوختن   ــارت و ســ ــتن و غــ ــز از کشــ  جــ
 

 (68و  66 :)همان 
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 زابـــــر ســـــياهبباریـــــد چـــــون ژالـــــه 

 

ــاه    پئـــــي را نبـــــد بـــــر زمـــــين جایگـــ
 

 (75 :)همان 

 ج( افراسیاب

 ز مـــن چـــون خبـــر یافـــت افراســـياب     

ــت     ــوار گشـ ــار دشـ ــش کـ ــت کـ  بدانسـ

 

ــد   ــيه شـ ــاب سـ ــدرش آفتـ ــم انـ ــه چشـ  بـ

ــد  ــره ش ــان تي  بخــت او خــوار گشــت  جه
 

 (18 :)همان 

 1-6-6)در قسمت  روزانه تخيل نظام بر اساس الگوي ژیلبر دوران، ساختار شاهنامه ساختار 

هاي متضاد  این اصطالح توضيح داده شده است( است. در این پيکره، اهورا و اهریمن قطب

هاي  مایه جنگ گيرد بن ها قرار مي آن رمجموعهیسازند و بقيه عناصر روایت، ز معنایي را مي

ه اقتضاي زمان و شرایط ساختاري ک شاهنامه، بازآفریني نبرد اهورا و اهریمن است. الگویي

 هاي مختلفي ظاهر شود. در شاهنامه اهریمن با چهره اجتماعي سبب تکرار و تداوم آن مي

جا با  هاي با تاریکي در ارتباط است. دیوان و ضحاک همه شود اما در همه صورت مي

کي ها و چه در شاهنامه، تاری تر چه در پيش متن آیند و به بياني صحيح نمادهاي تاریکي مي

تاریکي  در متون پارتي، اهریمن را شاهزاده »با ظاهر و درون شخصيتشان عجين است 

است که در هيبتي کامالً  ي( و دیو سپيد پارادوکس628: 6836پور،  )اسماعيل« خواندند مي

شود. از سوي دیگر هم ضحاک و هم افراسياب، هرچند در شاهنامه  تاریک توصيف مي

ها دیو هستند و در شاهنامه نيز خصوصيت و  اما درپيش متناند  ریخت تصویر شده انسان

 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 

عالوه در بخش ضحاک،  شود. به کائوتيک روایت ميها سبب ایجاد ترس در فضاي  آن

تاریکي )جادو، طلسم، کژي، بدخویي،  انتزاعيِ صورت نمادهايِ  نمادهاي تاریکي به

هاي  دیوان و پریان است و یکي از کنش آید. هرچند جادوکنش اصلي دیوانگي( مي
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ر مورد ضحاک اما بسامد این نمادها د 6افراسياب به خاطر نسبتش با اپوش جادویي است،

 بيشتراست.

 . نمادهای ریخت حیواني7-3-2-7

 الف( دیوان

ــودش چــو    ســترگ گــرگ یکــي بچــه ب

 

ــزرگ     ــپاه بــــ ــا ســــ ــده بــــ  دالور شــــ
 

 (26)فردوسي،  

 

 فکنــــد آن تــــن شــــاهزاده بــــه خــــاک 

 

 بــه چنگــال کــردش کمــر گــاه چــاک      
 

 (88 :)همان 

 

ــدگان  ــراي درنـــ ــو   ز هـــ ــگ دیـــ  چنـــ

 

ــدیو    ــان خـ ــم کيهـ ــت از خشـ ــده سسـ  شـ
 

 (82 :)همان 

 

ــيش رو    ــان پـــ ــيه دیوشـــ ــده ســـ  دمنـــ

 

 برکشــــــيدند غــــــو همـــــي بآســــــمان   
 

 (87 :)همان 

در ابيات ذکرشده، نعره زد، غو کشيدن، هراي درندگان و کمرگاه به چنگال چاک کردن 

 وضوح از آن یاد شده است. فعل حيواني است و در بيت آخر، شير؛ حيواني است که به

 ب( ضحاک

ــان    ــحاک بردندشـــ ــوان ضـــ ــه ایـــ ــر آن   بـــ ــافبـــــ ــاناژدهـــــ  ش سپردندشـــــ
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 کند: جایي، قارن افراسياب را به جادو کردن هنگام جنگ متهم مي در .6

 یکــــي جــــادوي ســــاخت بــــا مــــن بــــه جنــــگ

 

 کــــه بــــا چشــــم روشــــن نمانــــد آب و رنــــگ      
 

(268 :66) 
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 (96 :)همان  

 

 جفـــت مـــار همـــي جفتمـــان خوانـــد او، 

 

 چگونـــــه تـــــوان بـــــودن اي شـــــهریار  
 

 (78 :)همان 

 

ــان   ــحاک برسـ ــفت ضـ ــر آشـ ــرگ بـ  کـ

 

ــرگ   ــرد مـ ــارزو کـ ــنيد آن ســـخن کـ  شـ
 

 

 (78 :)همان 

 

ــحاک را   ــر تخـــــت ضـــ ــواهيم بـــ  نخـــ

 

 دوش ناپـــــــاک رااژدهـــــــا مـــــــر آن  
   

 (79 :)همان 

 

ــان    ــت و ميـ ــتش دو دسـ ــدي ببسـ ــه تنـ  بـ

 

ــد     ــاید آن بنــ ــه نگشــ ــان کــ ــل ژیــ  پيــ
 

 

 (71 :)همان 

 اند. ها نام برده پيل، اژدها، گرگ، مار و شير حيواناتي هستند که به وضوح از آن

 ج( افراسیاب

 پيــــل و هــــم زور شــــير بــــر و بــــازوي 

 

 و زو ســــایه گســــترده بــــر چنــــد ميــــل 
 

 (38 :)همان 

 

 چـــو خـــواهي کـــه یـــابي ز تنگـــي رهـــا  

 

 نـــــر اژدهـــــاوزیـــــن نـــــامور تـــــرک  
 

 (663 :)همان 

 

ــردار   ــه کـــ ــد بـــ ــپيد بيایـــ ــو ســـ  دیـــ

 

ــد   ــا اميــ ــود نــ ــيرین شــ ــان شــ  دل از جــ
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 (286 :)همان 

هاست. حضور خود حيوان مانند: شير،  ریخت جزء جدانشدني از حماسه نمادهاي حيوان

کند چون:  حيواني را توصيف مي کنش  هایي که کرگ، گرگ، پيل، مار، اژدها و یا فعل

  حيوان کاربرد فراواني دارد. نمادهاي بدن   کردن یا اجزاي زدن و چاک کردن، نعره غو

توصيف شده  زيآم العاده متناسب با حماسه، اغراق حيواني، بزرگ، درنده با نيروهاي خارق

شکل  هریختي ب حيوان»کند. گاهي  است و ترس را بر فضاي روایت مستولي مي

در  زيچ ها همه شود، در این صحنه و ریتم تند رخدادها، ظاهر مي« جنب و جوش محرکه»

است که  حيواني  هاي ریخت یکي دیگر از نشانه« سروصدا»وجوش است... .  حال جنب

تاریکي در قطب  (. در مقابل نمادهاي ریخت681: 6868)عباسي، « مشاهده است کامالً قابل

مثبت وجود دارد.  يگذار ارزش  جداکننده براي قطب دهاي منفي، نما يگذار ارزش

کردن  شوند اما نقش آنان نابود پهلوانان قطب مثبت نيز در هيئت حيوانات وارد صحنه مي

است. براي انجام این امر پهلوان  آن پيروزي قطب مثبت و اهورایي  تبع  ضدقهرمان و به

ین، تمام ابزار و آالت جنگي که پهلوان معموالً به سالحي خاص مجهز است حتي فراتر از ا

است و جدایي بين دو قطب با   ها مهارت دارد، نمادهاي جداکننده کار بردن آن در به

کند یا گردن اژدها  گيرد مثالً رستم سر ارژنگ دیو را از تن جدا مي سالحي برنده انجام مي

سالح  ه ارث برده است، گاوسر فریدون و گرزي که رستم از نيایش ب کند. گرز  را قطع مي

 ها براي کشتن دشمن اصلي است. جادویي آن

 . نمادهای ریخت سقوطي7-3-2-3

الف( دیوان

ــن     ــده ز تـ ــو کنـ ــر دیـ ــون سـ ــر از خـ  پـ

 

 بينــــداخت زآنســــو کــــه بــــود انجمــــن  
 

 (685 :)فردوسي 

 

ــير    بــــه گــــردن بــــر آورد و افگنــــد زیــــر   بــــزد دســــت و برداشــــتش نــــره شــ
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ــان    ــل ژیــــ ــان پيــــ ــفت برســــ  برآشــــ

 

ــان   ــر ميــ ــزد بــ ــز تيــــزش بــ ــي تيــ  یکــ
 

 (683 :)همان 

 

ــاالي اوي    ــتم زبـــــ ــروي رســـــ  زنيـــــ

 

ــاي اوي    ــک پـ ــک ران و یـ ــداخت یـ  بينـ
 

 (687 :)همان 

 

ــود     ــته بـ ــر از کشـ ــر پـ ــار یکسـ ــه غـ  همـ

 

ــو    ــان همچ ــون جه ــاي خ ــود  دری ــته ب  گش
 

 (683 :)همان 

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

 ب( ضحاک:

ــرزه گاوســــار      ــر ســــرت گــ ــد بــ  زنــ

ــود    ــازیده بـ ــحاک سـ ــه ضـ ــمي کـ  طلسـ

 

 بگيــــــردت زار و ببنــــــددت خــــــوار   

ــود    ــده بــ ــر فرازیــ ــمان بــ ــرش باســ  ســ
 

 (91 :)همان 

 

 زبــــــاال فــــــرود آوریــــــدفریــــــدون 

 

ــد      ــدار دیـ ــام جهانـ ــه نـ ــز بـ ــه آن جـ  کـ
 

 (13 :)همان 

 

 ســـر از پـــاي یکســـر فـــرو ریختشـــان     

 

ــا    ــز بــ ــه مغــ ــون  همــ ــانخــ  برآميختشــ
 

 (72 :)همان 

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

 ج( افراسیاب:

ــد رأ  ــره شـ ــت چيـ ــر دلـ ــرا بـ ــو  يچـ  دیـ

 

 کيهـــان خـــدیو شـــرم  از رخـــتبـــرد ب 
  

 (697 :)همان 
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ــده  ــا زنـ ــه تـ ــو يا کـ ــر تـ ــرین  بـ ــود نفـ  بـ

 

ــدگي    ــس از زنــ ــينپــ ــود دوزخ آیــ  بــ
 

 (697 :)همان 

 

ــد ــياب  نگــــون شــ ــاج افراســ ــر و تــ  ســ

 

 همــي کنــد مــوي و همــي ریخــت آب     
 

 (636 :)همان 

 

ــده  ــه ز دیــــ ــد خونابــــ ــاه  بباریــــ  شــــ

 

ــپاه   ــا مهتـــــران ســـ  چنـــــين گفـــــت بـــ
 

 (667 :)همان 

 

 خــود و سرکشــان ســوي جيحــون کشــيد   

 

 در خـــون کشـــيد همـــي دامـــن از خشـــم 
 

 (221 :)همان 

سقوطي ریشه در  آیين، نماد است. نمادهاي ریخت نفرین، دوزخبردن،  در ابيات باال شرم

کند، در  ذهن متبادر مي که سقوط را به  یيها هاي موقعيتي دارد و با همه گزاره بازتاب

 زیر  شدن، افتادن، به هایي از سقوط واقعي مانند پرت تواند جلوه ارتباط است. سقوط، مي

بودن، باشد که  آیين بردن، نفرین، دوزخ شرمشدن و... یا سقوط معنوي مانند  کشيده

گذارد. در برابر نمادهاي سقوطي، نمادهاي تماشایي  مي شیابعادوجودي شخصيت را به نما

اسرارآميز یا  یيوجوها ها یا جست دارد. نمادهایي مربوط به تولد، آزمون، جنگ 6وجود

يروزي پهلوان بر دشمن نوعي پ که یيکند. ازآنجا هاي پهلواني را تقویت مي که پایه عرفاني 

شدگي و تبدیل کائوس به کيروس است، ژیلبر دوران آنان را قهرمانان خورشيدي  پاک

رو شدن با  ها با بدي روبه رو شدن آن فتح هستند... . روبه يوجو در جست»نامد زیرا  مي

ها آکنده از  (. در منظومه خورشيدي هرچند صحنه692: 6868)عباسي، « سرنوشت است

بوه سپاهيان، سازوبرگ جنگي و ریتم تند رخدادها است، اما فرجام را نبرد مرد و مرد ان

کند. فریدون، رستم و کيخسرو؛ سه مردي هستند که با دیو، ضحاک و  مشخص مي
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Spectaculaire 
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 شوند. جنگند و پيروز مي افراسياب مي

 گیری نتیجهبحث و 

ساختارهاي نظام » هینظر مرگ رستم( بر اساس بررسي این بخش از شاهنامه )اول شاهنامه تا

شود که رستم، فریدون و کيخسرو  را به این نتيجه رهنمون مي ما« تخيل ژیلبر دوران

هایي کامالً متضاد در برابر ضد قهرمانان قرار  اند زیرا با ویژگي و کنش ابرپهلوانان شاهنامه

ارزشي دهند و سبب پيروزي قطب ارزشي مثبت بر قطب  ها را شکست مي گيرند، آن مي

 شوند. منفي مي

(، دشمنان ابيدر هر سه بخش موردمطالعه )داستان دیوان، پادشاهي ضحاک و افراس

پاي آنان را در تاریخ واقعي پيگيري کرد. دیوان نماینده  رد شود يکساني هستند که م

 ها تیاند، اما در روا نژاد بوده و تورانيان نيز با ایرانيان هم ، ضحاکرانیساکنان اوليه فالت ا

تري بين آنان و ایرانيان باشد و در  تا شکاف عميق شوند يدیوسان و اهریمن ریخت ظاهر م

اند  یک رابطه تقابلي ایرانيان، برحق جلوه نمایند. به همان ميزان که دشمنان، آدميان واقعي

 مقابل، ایرانيان، جنبه اهورایي و فراانساني یابند، در اما در روایت به هيئت دیو تجسد مي

 .ابندی يم

دهد که  سالي، اسيرکردن زنان و گاوها نشان مي ارتباط عميق ضدقهرمانان با خشک

الگوي آب نزد ایرانيان به حدي است  اند. اهميت کهن با احتباس آب مربوط يا گونه همه به

 کنند. سالي ترسيم مي دیوان خشک ئتيه  مختلف، تمام دشمنان خود را به  که در دوران

باري به شکل کامالً منطقي پهلوانان  رز دیوان یعني: سياهي، جادویي، بيهاي با ویژگي

کند. فریدون، رستم و  مند، اهورایي، برکت بخش و مرتبط با خورشيد تصویر مي را فره

ها در فرصتي دیگر  هستند که تبيين شخصيت آن يديکيخسرو هر سه پهلوان خورش

 است. يبررس قابل

 تعارض منافع

 ندارم.تعارض منافع 



 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 17

 
OCRID 
Elham Saadat  http://orcid.org/0000-0003-4510-9520 

Ishagh Toghyani  http://orcid.org/0000-0001-7190-0805 

 

 منابع

 تهران: انتشارات خوارزمي. .اهلل فوالدوند ترجمه عزت .خشونت (.6896) .آرنت، هانا

 تهران: ققنوس. .چاپ اول .ضحاک ماردوش (.6836آقازاده، فرزین. )

 تهران: انتشارات معين. .زبان، فرهنگ، اسطوره (.6831آموزگار، ژاله. )

، (6)2، نقد ادبي پژوهشنامه  .(. از قهرمان تا پهلوان6868حيدري، بتول. ) و محمدرضا الرسول، ابن

9-52. 

 تهران: کارون. .ماني هاي آفرینش در آیين اسطوره (.6836پور، ابوالقاسم. ) اسماعيل

ي شرکت سهامتهران:  .در شاهنامهزندگي و مرگ پهلوانان (. 6866ندوشن، محمدعلي. ) اسالمي

 انتشار.

 .668-65 ،(5)، اسفار .(. اندیشه هوسرل و هایدگر در بوته نقد لویناس6869اصغري، محمد. )

 تهران: خوارزمي. .ترجمه محمدحسن لطفي .دوره آثارافالطون(. 6897افالطون. )

 .(. بنيادهاي اساطيري و حماسي داستان دیوان مازندران در شاهنامه6866آرش. ) اکبري مفاخر،

 .96-27(، 65)3، پژوهشنامه ادبيات حماسي

-826، (2)2، يشناس رانیا .خوار ضحاک پسرمرداس یا ضحاک آدم .(6812اميدساالر، محمود. )

886. 

 تهران: اساطير. .اول لدج .ترجمه باجالن فرخي .اساطير هند (.6878ایونس، ورونيکا. )

 .96-87 (،3)9، پژوهشنامه ادب حماسي .(. آب و افراسياب6833بازرگان، محمدنوید. )

 تهران: توس. .ترجمه جالل ستاري .روانکاوي آتش(. 6815. )گاستو باشالر،

-36(، 16، )ادیان و مذاهبمعرفت،  .(. دکارت و خودبنيادي انسان6832بخشنده، محمد ابراهيم. )

68. 

 .69-77، (2)2، بهار ادب .(. نام و ننگ در شاهنامه6833گيري، طاهره. ) خواجه و بشيري، محمود

 تهران: انتشارات فکر روز. .جستارهایي چند در فرهنگ ایران(. 6871بهار، مهرداد. )

 تهران: اساطير. .ها (. یشت6877)پورداوود، ابراهيم. 

http://orcid.org/0000-0003-4510-9520
http://orcid.org/0000-0001-7190-0805


 11 |   یانیطغو سعادت 

 ،(91)3، و فلسفهکتاب ماه ادبيات  .مطالعات فرهنگيي و شناس اسطوره(. 6835پاینده، حسين. )

72-68. 

 .(. پيوند معرفت و قدرت در فلسفه سياسي افالطون6831کدیور، محسن. ) و فر، عبدالرسول حسني

 .73-99 (،6)8 ،حکمت و فلسفه

 .661-67، (26)، ادب پژوهي .(. اسطوره تولد قهرمان6868شکيبي ممتاز، نسرین. ) و حسيني، مریم

 .886-826، 5، يشناس رانیا .(. مرداس و ضحاک6878مطلق، جالل. ) خالقي

 .شاهنامه  هاي داستان در   آن و نقش  (. دیگري 6833خاني، عيسي. ) امن  و  راد، کاظم دزفوليان

 .25-6، (68)، يفارس اتيادبو   پژوهش زبان 
 نسخه دیجيتالي. .ترجمه صادق نشات .اخبارالطوال(. 6876دینوري، ابوحنيفه احمد بن داود. )

 فرهنگ معاصر. :تهران .فارسي _انگليسي واژگان توصيفي ادبيات:(. 6832رضایي، عربعلي. )

 نامهدو فصلنامه عالمه  .(. رد پاي دیو در ادبيات فارسي6868نظري، زهرا. ) و زمردي، حميرا
 .688-78، (66)66، پژوهشي ادبيات و عرفان

 تهران: علمي فرهنگي. .از رنگ گل تا رنج خار (.6838سرامي، قدمعلي. )

 تهران: فردوس. .سرایي در ایران حماسه(. 6838) .اهلل حيذبصفا، 

 تهران: علمي فرهنگي. .ساختارهاي نظام تخيل از منظر ژیلبر دوران. (6868)عباسي، علي. 

 .هاي تلویزیوني سریال هاي دیني در نامه هاي فيلم (. مؤلفه6869حبيب پور، جواد. )عباسي، علي و 

 .229-288، (81)67، مطالعات فرهنگ و ارتباطات

 تهران: توس. .اساطير و فرهنگ ایران(. 6838عفيفي، رحيم. )

 آرایي ایراني. تهران: کتاب .اسطوره کاوي (.6869عوض پور، بهروز. )

نامه دکتري  پایان .رانیا يا اسطورهبررسي و تحليل هفت شخصيت برجسته (. 6862فاتحي، اقدس. )

 دانشگاه اصفهان، دانشکده ادبيات و علوم انساني.

 تهران: قطره. .تصحيح سعيدحميدیان .شاهنامه(. 6878. )ابوالقاسم فردوسي،

 ترجمه کاظم فيروزمند. تهران: آگاه. .شاخه زرین(. 6865)فریزر، جيمز جرج. 

 تهران: ني. .يشناس انسانتاریخ اندیشه و نظرات (. 6836فکوهي، ناصر. )

، پژوهشنامه ادب حماسي .(. تحليل تطبيقي اسطوره ضحاک ماردوش6865)قائمي، فرزاد. 

66(66) ،657-678. 

 و ترجمه ژاله آموزگار .هاي نخستين انسان و نخستين شهریار نمونه(. 6831) سن، آرتور. کریستين



 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 14

 تهران: چشمه. .احمد تفضلي

بنياد علمي و فرهنگي بوعلي ، و جوانمردي در شاهنامهپهلواني (. 6836الدین. ) کزازي، ميرجالل

 .7-5 (،1)9سينا، 

تهران: دفتر  .ترجمه منوچهر فرهود .نظریه علمي فرهنگ(. 6838مالينوسکي، برانيسالو. )

 ها. تمدن  المللي گفتگوي هاي فرهنگي مرکز بين پژوهش

 .639-696، (1)8، يپژوه نید .(. مفهوم قدرت از دیدگاه نيچه6861صدر، ذوالفقار. ) ناصري

  ، چهارمين همایش ادبيات«مفهوم دیگري در اندیشه ژاک دریدا(. »6839نجوميان، اميرعلي. )

 تطبيقي.

 تهران: بنياد فرهنگ ایران. .به اهتمام مدرس رضوي .تاریخ بخارا(. 6896نرشخي، محمدبن جعفر. )

 تهران: نقد افکار. .ي خودانگارهشناس روان (.6836وکيلي، شروین. )

 تهران: کتاب آمه. .ترجمه هوشنگ صادقي .فئوداليسم در ایران باستان (.6868ویدن گرن، گئو. )

 تهران: ققنوس. .ترجمه سياوش جمادي .هستي و زمان (.6831)هایدگر، مارتين. 

 تهران: چشمه. .ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلي .ایران ريشناخت اساط (.6836)هينلز، جان. 

صادقي، یارشاطر، احسان، ایرانيکا،  اشرف يعلبه کوشش  ،نامه ایراني نام(. 6875یوستي، فردیناند. )

 ذیل مقاله افراسياب.

(، 5)6 گویا، گوهر . هاي پهلواني ایران در شاهنامه و منظومه ضدقهرمان(. 6831یوسفي، هادي. )

86-18. 

References 

Abbasi, A. (1390). Structures of the Imagination System from the 

Perspective of Gilbertoran. Tehran: Cultural Science. [In Persian] 

Abbasi, A., Habibpour, J. (1395). Components of Religious Scripts in TV 

Series. Culture and Communication Studies, 17(36), 203-225. [In 

Persian] 

Afifi, R. (1383). Myths and Culture of Iran. Tehran: Toos. [In Persian] 

Aghazadeh, F. (1389). Zahak Mardush. First edition. Tehran: Ghoghnos. [In 

Persian] 

Akbari Mafakher, A. (1391). Mythological and Epic Foundations of the 

story of Mazandaran Divan in Shahnameh. Journal of Epic Literature, 

8(14), 27-59. [In Persian] 

Amozgar, J. (1386). Language, Culture, Myth. Tehran: Moin Publications. 

[In Persian] 



 19 |   یانیطغو سعادت 

Arendt, H. (1359). Violence. Translated by Ezatullah Fooladvand. Tehran: 

Kharazmi Publications. [In Persian] 

Asghari, M. (1395). The Thought of Husserl and Heidegger on the Critique 

of Levinas. Asfar, (4), 94-110. [In Persian] 

Awazpour, B. (1395). Mythanalyse. Tehran:Ketabaraei Irani. [In Persian] 

Bahar, M. (1376). A few Essays on Iranian Culture. Tehran: Fekr Rooz 

Publications. [In Persian] 

Bakhshandeh, M. I. (1382). Descartes and the Self-foundation of man. 

Knowledge. Religions and Sects, (69), 89-93. [In Persian] 

Barasch, M. (1990). Theories of art, from Winkelmann to Baudelaire, 

Routledge, London. [In Persian] 

Bashiri, M., Khajehgiri, T. (1388). Name and shame in Shahnameh. 

Baharadab, 2(2), 77-95. [In Persian] 

Bashlar, G. (1364). Fire Psychoanalysis. Translated by Jalal Sattari. Tehran: 

Toos. [In Persian]  

Bazargan, M. N. (1388). Water and Afrasiab. Journal of Epic Literature, 

5(7), 37-59. [In Persian] 

Christensen, A. (1386). Examples of the first Man and the first Prince. 

Translated by Jaleh Amoozgar, Ahmad Tafazli. Tehran: Cheshmeh. 

[In Persian] 

Creuzer, F. (1841). Religion de l Antiquite, Considerees Principalement dans 

leurs forms Symboliques et Mythologiques voll-2, Paris: Treuttel et 

Wutz. [In Persian] 

Dezfulianrad, K., Amenkhani, I. (1388). The Other and Its Role in the 

Stories of the Shahnameh. Research on Persian Language and 

Literature, (13), 1-24. [In Persian] 

Dinuri, Abu Hanifa Ahmad bin Dawood. (1371). Akhbar al-Tawwal. 

Translated by Sadegh Nashat, digital version. [In Persian] 

Durand, G. (1992). Les Structures Anthropologiques De Limaginaire, 

Introductional a l archetypologie generale, Ed. Dunod, Paris, 

11edition. 

Ebnerasol, M., Heydari, B. (1390). From Hero to Hero. Critical Research 

Journal, 2(1), 5-42. [In Persian] 

Evans, V. (1373). Indian Myths. Translated by Bajlan Farrokhi. Volume I. 

Tehran: Myths. [In Persian] 

Fakuhi, N. (1381). History of Anthropological Thoughts and Opinions. 

Tehran: Ney. [In Persian] 

Fatehi, A. (1392). A Study and Analysis of Seven Prominent Mythological 

Figures of Iran, PhD thesis, University of Isfahan, Faculty of 

Literature and Humanities. [In Persian] 

Ferdowsi, A. (1373). Shahnameh. edited by Saeed Hamidian. Tehran: 

Qatreh. [In Persian] 



 (0417) بهار |  99شماره  | 72سال  | متن پژوهی ادبی  | 11

Frazer, J. G. (1994). The Golden Bough Temple of Earth Publishing. 

Frazer, James George. (1394). Golden Branch. Translated by Kazem 

Firoozmand. Tehran: Aware. [In Persian] 

Hasanifar, A. R., Kadivar, M. (1386). The connection between knowledge 

and power in Plato's political philosophy. Wisdom and Philosophy, 

3(1), 55-78. [In Persian] 

Heidegger, M. (1386). Existence and Time. Translated by Siavash Jamadi. 

Tehran: Phoenix. [In Persian] 

Hinels, J. (1389). Cognition of Iranian Mythology. Translated by Jaleh 

Amoozgar and Ahmad Tafazli. Tehran: Cheshmeh. [In Persian] 

Hosseini, M., Shakibi Mumtaz, N. (1393). The Myth of the Hero's Birth. 

Literary Research, 4, 97-116. [In Persian] 

Islami Nadushan, M. A. (1391). The Life and Death of Heroes in 

Shahnameh. Tehran: Publishing Company. [In Persian] 

Ismailpour, A. (1381). Myths of Creation in Religion. Tehran: Karun. [In 

Persian] 

Justi, F. (1374). Iranian Letter, by Ali Ashraf Sadeghi, Yarshater, Ehsan, 

Iranica, following Afrasiab article. 

Kazazi, Mir. J. (1389). Heroism and Chivalry in Shahnameh. fifth year, 6, 4-

7. [In Persian] 

Khaleghi Motlagh, J. (1373). Mardas and Zahak. Iranology, 4, 329-339. [In 

Persian] 

Malinowski, B. (1383). Scientific Theory of Culture, Translated by 

Manouchehr Farhoud, Tehran: Cultural Research Office of the 

International Center for the Dialogue of Civilizations. [In Persian] 

Narshkhi, M. Ibn. J. (1351). History of Bukhara. by Modarres Razavi, 

Tehran: Iranian Culture Foundation. [In Persian] 

Nasir Sadr, Z. (1396). The Concept of Power from Nietzsche's Perspective. 

Theology, 3(6), 159-185. [In Persian] 

Nojomian, A. A. (1385). Another Concept in Jacques Derrida's Thought. the 

Fourth Conference on Comparative Literature. [In Persian] 

Omidsalar, M. (1362). Zahak son of Mardas or Zahak cannibal. Iranology, 

2(2), 329-339. [In Persian] 

Payende, H. (1384). Mythology and Cultural Studies. Book of the Month of 

Literature and Philosophy, 8(56), 72-90. [In Persian] 

Plato. (1357). The Period of Plato's Works. Translated by Mohammad 

Hassan Lotfi. Tehran: Kharazmi.  

Pourdavood, A. (1377). Yashtha. Tehran: Myths. [In Persian] 

Propp Vladimir. (1946). Theory and History of Folklore. Translated by 

Adrian Y Martin and Richard P. Martin. Published by university of 

Minnesota press. 



 12 |   یانیطغو سعادت 

Qaemi, F. (1394). Comparative Analysis of Zahak Mardush's Myth. Journal 

of Epic Literature, 11(19), 147-170. [In Persian] 

Rezaei, A. A. (1382). Descriptive Vocabulary of Literature: 

English_Persian. Tehran: Contemporary Culture. [In Persian] 

Safa, Z. (1383). Hemaseh Soraei Dar Iran. Tehran: Ferdows. [In Persian] 

 Serami, Gh. (1383). From the Color of Flowers to the Suffering of Thorns. 

Tehran: Cultural Science. [In Persian] 

Vakili, Sh. (1389). Self-portrait Psychology. Tehran: Critique of Thoughts. 

[In Persian] 

Widen Gran, G. (1390). Feudalism in Ancient Iran. Translated by Houshang 

Sadeghi. Tehran: Ameh book. [In Persian] 

 Yousefi, H. (1386). Anti-Hero in Shahnameh and Heroic Poems of Iran. 

Gohargovia, 1(4), 39-60. [In Persian] 
 Zumrodi, H., Nazari, Z. (1390). The Footprints of the Demon in Persian 

Literature. Two Quarterly Journals of the Research Letter of 
Literature and Mysticism, 11(11), 73-100.

 
[In Persian] 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 يابرپهلوانان در شاهنامه )بر اساس متضادها يواکاو (.6582اسحاق. ) ي،انيطغ .،الهام ،سعادت استناد به این مقاله:

 :doi. 17-89(، 69) 27، متن پژوهي ادبي. دوران( لبریژ لينظام تخ يدر ساختارها یيمعنا

10.22054/LTR.2021.50113.2960 

 

 Literary Text Research is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4.0 International License. 

 


