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 چکیده
 و اتمام کمال، یعنی خود نینماد مفهوم با ملل ریاساط و هافرهنگ مراهب، اغلب در سه عدد    
 قیمصاد از یکی هاگانهسه وجود. است کاررفتهبه یبد ای و یکین تینها دادن نشان یبرا و یاریبس
 شمار به آن یهانمونه نیبهتر از یکی ضحّاک اسطورة و است شاهنامه در عدد نیا رکردکا
 نینماد یهاگانهسه یبررس هدف با و یاکتابخانه وةیش به که مقاله نیا از حاصل جینتا. رودیم

 ةندینما هاگانهسه داستان، نیا در که دهدیم نشان ،استشدهنوشته هاآن تقابل و ضحّاک داستان
 ضحّاک بر منیاهر بارةسه ظهور. دهندیم نشان را شر و ریخ تقابل و بوده سه عدد یریاساط مفهوم
 ضحاک توسّح دیجمش گانةسه یختگیگس هم از نیهمچن. رساندیم یستمگر و ظلم اوج به را او
 با تقابل در یگاه هاگانهسه که دهدیم نشان دونیفر توسح ضحّاک گانةسه رفتن نیب از سپس و
 مغلوب و غالب امّا ندارند یقطع زوال هاگانهسه اگرچه تقابل نیا در و رندیگیم قرار گریکدی
 یپ در ییاهورا نشان و ریخ کمال نماد عنوان به دونیفر اسطوره، نیا در کهچنان بهستند گریکدی

 خواهران و خود برادران کنار در گرفتن قرار با و است( یبد تینها) ضحّاک گانةسه یبرانداز
، شودیم مغلوب ضحّاک اگرچه تیدرنها و پردازدیم( ضحّاک) یمنیاهر گانةسه تقابل به دیجمش
 .رودینم نیب از کامل طوربه امّا
. 

 .گانهسه تقابل نماد، شاهنامه، ضحّاک، اسطوره،ها  کلید : واژه
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 مم مقدّ .9 
نمادین، عدد سه بوده است که  ترین اعدادتاکنون، یکی از پرکاربرد گرشته از          

شود. عدد سه شواهد کارکرد آن در اساطیر، فرهنگ و دین مردم جوامع گوناگون دیده می
 شود، نماد کمال، اتمام و بسیاری است. این عدد، یادگاربه آن اطال  می «همه»که کلمة 

 و نبودند دو و یک از غیر اعدادی شمردن به قادر که است اوّلیه هایانسان شمار  نوع
 معنای به زمان همان از سه، عدد و گفتندمی «سه»بسیار، مفهوم به را نهایتبی تا آن از بیش

 اگرچه استبیافته نمادین نقش انسانی جوامع و هافرهنگ بین در کمال و بسیاری نهایت،
 عدد امّا ،اندبوده فراوانی و تتمامیّ مظهر هاآن گاهی و شدهکشف دیگری اعداد بعدازآن،

 تاریخ رویدادهای از انسان گرر با و هاقرن پس از را، خود ویژگی این استتوانسته سه
 و دین فرهنگ، تاریخ، اسطوره، در و کند طی را مختلف ادوار انسان، پایپابه و بگرراند
 نام با خود کتاب در ،مسیحی متکلّم ،«فیلیپ ولفگانگ». خود را نشان دهد علم حتّی
 . گویدمی سخن آدمی درون در نهفته تمایلی از «است ما وجود تثلیث،»
 در را خود که استشدهتشکیل قطبیسه احساساتی از وجود سراسر فیلیپ، ولفگانگ نظربه     

 هستیم، قطبیسه وجودی نظر از ما چون که دارد اعتقاد او. دهدمی نشان تراکم و پرتوافکنی موج،
 و متوسّح فعّال، اصول بینیممی کههنگامی و کنیمیم راحتی احساس مربوط هایگانهسه در

  .(71: 1588شیمل،ر. ک: . )داریم خوبی حال شوند،می تهیید و برآورده هاآن در منفعلمان
گانة طبقات اجتماعی هند باستان توسّح ژرژ دومزیل نمونة دیگری از همچنین تقسیم سه

کند طبقه، خدایی کنشی را معرّفی می دهد. او برای هرکارکرد نمادین عدد سه را نشان می
گانة ملل گوناگون با این سه کنش پردازد. دومزیل با تطبیق اساطیر سهو به تحلیل آن می

که ریشة هند و اروپایی دارند، عمومیّت و اهمیّت ساختار سه کنش شهریاری مقدّس، 
 هاافسانه در تایی،هس نمادهای از استفاده دهد.قدرت جنگاوری و نیروی باروری را نشان می

 ملل بیشتر در است، آن دنبال به خود حقیقی زندگی در انسان آنچه بیان برای هااسطوره و
های آن است که در این شود. اسطورة ضحّاک در فرهنگ ایرانی یکی از نمونهمیدیده

 گیرد.پژوهش موردبررسی قرار می
  بیان مسئلمشرح و  .9-9
 گاه هاگانهسه. کنندمی حرکت جهت دو در هاگانهسه و سه عدد ها،اسطوره در   
 و دهندمی نشان را ایزدی تثلیثی، بوده خود نهایت و کمال حد در نیکی و خیر کنندةبیان
 تثلیثی ایزدی، تثلیث با مقابله در یا و باشندمی خود اوج در بدی و شر بیان پی در گاهی

 از است برداشتی شر، آن مقابل در و خیر سوی به دوگانگی و تضاد این. سازندمی اهریمنی
 با دیرباز از انسان. »است کرده درک خود، اطراف جهان و طبیعت با مواجهه در انسان آنچه

 و تاریکی روز، و شب رابطة مثل است،بوده آشنا حواس طریق از( ثنویت) دوگانگی
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 و گرما تهثیر مثل یکدیگر، بر هاآن تهثیرات و طبیعت متضاد هایپدیده همچنین و روشنایی
 «استبوده انسان توجّه مورد همیشه هاپدیده این که( یکدیگر بر) وآتشآب یا سرما
 یکدیگر، برابر در اهورا و اهریمن تقابل یعنی متضاد، دو این وجود .(68: 1586 عبّاسیان،)

 بین انسان و استشده( اساطیر مبنای بر) باستان دوران هایپیشرفت باعث که بوده محرّکی
 بیان جهت در اعداد هایویژگی از و کرده ایجاد تناسبی اعداد، و متقابل گرایش دو این

 یکی و استبرده سود دیگری بر هاآن از یکی برتری بیان و تضادها به نسبت خود احساس
پژوهش . کرد جستجو ضحّاک پادشاهی اسطورة در توانمی را آن هاینمونه بهترین از

بررسی قرار  در داستان ضحّاک مورد را دنبال این است که کارکرد عدد سهپیش رو به 
ها را بیان کند. در این اسطوره، های نمادین و تقابل آنگانهسه وجود دهد و چگونگی

های گانهای اهریمنی و نماد نهایت شرّ و ظلم است که در رویارویی با سهگانهضحّاک سه
را که نمادی از نزاع خیر و شرّ است، نشان  هاگانهسهتقابل  ،اسطورة جمشید و فریدون

 دهد.می

 . پیشینم پژوهش9-0
لرا  ،باشد، یافت نشدپرداخته موردمطالعهدر محدودة مطالعات نویسنده، اثری که به بحث    

مقالة  -1از:  اندعبارتقرابت موضوعی را با پژوهش موردنظر دارندب  نیترشیبآثاری که 
بهار  محمودی، راهللیخنوشتة « های باستانی ایرانیاندر فرهنگ و آیینجایگاه عدد سه »

، صد 11 یاپیپ، 1  ، 11، مجلّة علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دورة 1581
راجع به کارکرد صوری عدد سه در شاهنامه سخن  اختصاربه(. در این مقاله 161 تا119)

حسن سهراب نژاد و نوشتة علی« اقانی شروانینظم اعداد در شعر خ»مقالة  -1رفته است.
صد  ،16  ، 9سال نامه، پژوهشی کاو  -، فصلنامة علمی1587،بخت کوینناصر 

، 1591نوشتة حیدر امیدی،« اعداد مقدّس در شعر سعدی و عراقی»نامة پایان -5 (61تا11)
 کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.

 . ضرورت و اهمیّت پژوهش9-3
اند، ها همواره در زندگی بشر نقش داشتهها و نقش نمادین آنگانهعدد سه، سه ازآنجاکه   

کردن کارکرد این عدد و معانی نمادین هدف از انجام دادن این پژوهش از طرفی نمایان
هایی از هشای ایرانی است و از طرفی انجام پژوآن در داستان ضحّاک به عنوان اسطوره
 دهد.های شاهنامه را نشان میاین دست، کارکردهای آیینی داستان
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 . بيث0
 ضيّاک .0-9  
 جمشید زندگی به آن، منابع و شاهنامه روایت طبق که است ایاسطوره پادشاهی ضحّاک، 

 چه که پادشاهی بزندمی تکیه او قدرت اریکة بر و دهدمی پایان پیشدادی پادشاه چهارمین
 و ستمگر شاهی نماد و دارد منفور شخصیتی و چهره شاهنامه، در چه و اوستایی متون رد

 در جمشید گوییکفر و ناسپاسی» شاهنامه در او پیدایی علّت و آیدمی شمار به اهریمنی
 .(313: 1585عفیفی،.«)است ذکرشده او خدایی دعوی و هستی خالق برابر
 بازماندة ضحّاک داستان: است نگاشته چنین او داستان اصل و ضحّاک باب در دارمستتر جیمز     

 روزگار گرشت با ولی بوده، طبیعی حوادث و طبیعت از آن اصل که است کهن اساطیر از یکی
 النّوع رب ودا در که است طوفان اژدهای همان پوزه، سه اژدهای. است یافتهراه آن در تغییراتی

 آذر جنگ آن و مانده محفو  نیز اوستا در داستان این بقایای و است جدال و ستیز در او با مهر
به ) .است جاری نور النّوعرب « اِیندِرا» و «اَهِیَ» میان ودا در جنگ این عین و دهاکاژی با است
 (138: 1569صفا،نقل از 

 و قحطی موجب و دهدمی خاتمه وی طالیی دوران به جمشید بر غلبه از پس او» 
 طبایع هاینمونه ترینبرجسته از یکی و بیگانه پادشاهی اهنامهش در و شودمی سالیخشک
 اهریمن از پیروی و خدانشناسی نتیجة او کارهای تمامی که است اهریمنی و بدکار
 .(99: 1591بهمنی، و پرنیان.«)است
( چشم شش پوزة سه کلّة سه اژدهای)«دَهاکَاَژی » صورت به اوستا در او نام     
 مخلوقی دهاک از مراد و مار معنی به اوستا زبان در نام این اوّل جزء نییع اژی. »استآمده

 پوزه سه دارای که خطرناکی اهریمنی حیوان صورت به جاهمه دهاکاژی. است اهریمنی
 شدهخوانده فساد و فتنه آسیب، مایة و یافته تجسّم باشد، چشم شش و سر سه و

 ببلعد و بدرّد را بدن یک از بیشتر تا باشد شتهدا دهان سه باید او» .(133: 1569صفا،.«)است
 تا باشد داشته چشم شش و بپرورد حیله سر، یک محصول از بیش تا باشد داشته سر سه و

 .(319: 1586 یاحقّی،.«)نماند پنهان چشمش از اسارت رموز از چیزی و ببیند را جهتشش
 .دارد گانهسه شخصیتی ضحّاک این بر عالوه
بارة اهریمن بر او است. ابلیس در سه گانه در ارتباط با داستان ضحّاک، ظهور سهاوّلین سه      

گیرد. در آغاز به شکل مردی مرحله و هر بار با ظاهری متفاوت و موجّه بر سر راه ضحّاک قرار می
 .کندو نشستن بر جایگاه قدرت او ترغیب می -مرداس -او را به کشتن پدر ، آمدهدرو نیک

 ؟جز ترررو کسررری کدخدای            چرررره باید همررری با ترررو انررردر سرای :بررردو گفت
 یکری پنررردت از من ببررایرررد شنرررررود            ؟ش پسر چررون تو بودچرره باید پردر ک

 روردتررو انرررررردر نررررر ،زمانرررره برین خرررررواجررررة سالخررورد             همررری دیر ماند
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 ور گررراه اوی           ترررو را زیبد انرررردر جهرررررران جراه اویبگیرررررر این سرررر مایررره
 جرای           جهران را تو باشرری یکررری کدخررررردایه گرررررین گفتررررة من ترررو آری ب

 (16: 1589، 1)فردوسی/                                                                                          
که با  او نیرنگ ابلیس را اجابت کرد و با قتل پدر، بر تخت شاهی او نشست. ضحّاک،      

زده است، موافق طبع خود حکومت  هیبر تخت سلطنت تک نکیو مرداس، ا دیکشتن جمش
هنر  یجا یو جادوگرفرزانگان  یجا وانگانیبر جامعه حاکم شده و د ی. ظلم و بدکندیم

 .ردیگیرا م
و به ضحّاک گوشت  درآوردهجوانی زیبا  به صورتبار دوم، ابلیس خود را      
ی با خوارگوشتارتباط » خوردن گوشت حیوانات رواج ندارد. کهیدرحال، خوراندیم

بدخویی یکی از نکات قابل توجّه داستان است. در اینجا خوردن گوشت، آموزشی شیطانی 
اسالمی ندوشن، )«است.ت آن تحرید خوی حیوانی دانسته شدهار رفته و خاصیّبه شم
1511 :11). 
زند و از اثر این های ضحّاک میپس ابلیس در شمایل مردی خوالیگر، بوسه بر شانه      
کتف سان، به نشانة تثلیثی اهریمنی بر رحیواناتی موذی و آسیب به عنوانها، مارها بوسه

های ابلیس بر بنابراین بوسهب کتف، جایگاه نیروی جسمانی انسان است». رویندضحّاک می
 ب(36: 1591محمودی،«)های ضحّاک، به مفهوم گرفتن نیرو، توان و اراده از او استشانه

بر اساس اعتقاد زرتشتیان و ایرانیان باستان بیشتر حشرات و خزندگان خواه برای »همچنین 
حیوان ر )تخرفسشوند و سازگار، جزء دیوان محسوب میو خواه کمی نا باشندانسان مضر 

طی  هر سالکه تا اواخر قرن نوزدهم زرتشتیان کرمان، یا حشرة موذی( نام دارندب چنان
شتافتند و به کشتن حشرات و خزندگان، از مار زهرآگین گرفته تا مراسمی به صحرا می

 .(171: 1586بار و بویس،«).پرداختندآزار میسوسمار بی
تن آراست و به دل و پاکگوی، بینابرای دومین بار، ابلیس خود را به شکل جوانی سخن

عنوان آشپزی ماهر به سوی ضحّاک رفت. ضحّاک با شنیدن سخنان آشپز، او را مورد 
 :تحسین قرارداد و
 رمانررررواخانرررة پرررادشررررررررررا               بررررردو داد دسترررررور فرررررکلیرررررد خرور 

 ها خررور فرررررراوان نبررررررود آن زمررررران پرررور              کره کمترر بُرد از کُشتنری
 یک بجایز هرررر گروشت از مررررغ و از چرررررارپای            خرررورشگررر بیرراورد یک

 پرررادشرررررررا را دلیرررسرررررران شیر           برررردان تا کنرررد بررره خررررونش بپرررورد بر
 سَخُررررن هررررر چه گرروید  فرمان کند           برررره فرمرررران او دل گرررروگرران کنررد

 (19: 1589، 1)فردوسی/                                                                                         
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مغز سر آدمیان را برای مارهایی که بر  ،درآمدهپزشکی و برای سومین بار ابلیس به هیئت 
نماید و زمینة رسیدن شخصیت منفی ضحّاک را به کتف ضحّاک روییده بود، تجویز می

 کند.اوج خود، فراهم می
 یز کردنیرررری خرور  ساز و آرامشران ده به خَرورد          نیرررایررررد جرررررز این چاره

 شرران خور          مگرر خررررود بمیرررررند از این پرررررور دم مدهبجرررررز مغررررررز مر
 (31)همان: 

 به عنوانگیرد و گانگی ضحّاک شکل میبارة ابلیس، جلوة سهبا نیرنگ سه بیترتنیابه      
  کند.نمادی اهریمنی در پی براندازی نسل بشر حرکت می

های سیاسی سیاست معابد ماری که با پیشگوییافسانة ضحّاک مار دو  از رو  و  درواقع    
، سخن دارد. باید توجّه دهندمیخود، مدام افکار مردم ناآگاه را به نحوی تحت تهثیر خود قرار 

و از همه  موردیبهای رویه و زورگوییهای بینمادی از جنگ درواقعی خوارخوننمود که 
 (518: 1586عبّاسیان،) ت معبدی بوده است.راه منافع سیاس ها درتر قربانی نمودن انسانمهم
 فریدون گانةسه با درنهایت و برده بین از را جمشید گانةسه که است تیشخصیّ ضحّاک      
 نشان گانگیسه این. »باشد داشته گانهسه شخصیتی باید او بنابراین کندبمی پیدا تقابل
 دیگر، سوی از عدالت و حق و سویک از دنیوی شکوه و عُجب و ظلم بین نبرد که دهدمی

: 1511 ندوشن، اسالمی«)است داشته مشغول خود به را تبشریّ روح عمق دیرباز از چگونه
 .آیدمی شمار به شرّ و خیر نبرد ایاسطوره هاینمونه بهترین از یکی و( 19
 . ضيّاک و  مشید0-0
ادشاهی پیشدادی در ی از سلسلة پااسطورهجمشید، فرزند طهمورث، چهارمین پادشاه      

است. وی پس از پدر، تاج آمده «ونگهامیو»پسر  «یَمه»ایران باستان است که در اوستا به نام 
ترین عوامل شاهی بر سر نهاد و توانست حکومتی مقتدر و نیرومند تشکیل دهد. بزرگ
های سه گانة توفیق جمشید در ساختن چنین حکومتی عالوه بر حمایت مردمی، وجود فرّه

گانه جمشید پادشاهی موفّق موبدی، شهریاری و پهلوانی است و باوجوداین سه -ایزدی
 ها کمال و اوج شاهی را از او خواهد گرفت.است و نبود هر یک از آن

 آمررررد بررران تخت فرررررّخ پررررردر           برره رسرم کیرران برررر سررررر  تاج زررررربر
 سر او را رهرریجهرران گشتررررره سرتا            شرررراهنشهررررری کمرررررر بسترررره با فررررّ

 (11: 1589، 1)فردوسی/                                                                                          

 هررررم موبررردیو  رم شهریررررراریّمرَمنرررررم گفرررت با فرررررررّة ایررررررررررزدی         هَ 
 )همان(                                                                                                                
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مایة آن شکوه و تابندگی ازلی خداوند بود، جمشید پس از رسیدن به حکومتی که دست     
گویی و ناسپاسی از او گانه، با این دروغادّعای خدایی کرد و شکوه سه، دچار غرور شده

 دور شد. جدایی سه فرّه از جمشید، او را از اوج اقتدار به زیر کشید.
 یکرررررایک به تخرررررت مهرری بنگریررد           به گیتری جررررز از خویشتن را نررردیرررد

 سپررررراسپیچرید و شرررررد ناز یرررزدان ب   ز گیتررررری سرررر شرراه یزدان شنرررراس          
 چره مایرره سَخررررن پیررش ایشررران برانرد گرررانمرررایگرران را ز لشکررر بخوانرررد          

 چنین گفت برررررا سالخرررررورده مهرررران           کرره جرز خویشرررتن را نرردانم جهررران
 چرررو من نامرور تخت شراهرررری نردیرد    هنرر در جهرررررران از من آمررررد پردیررد       

 جهرران را به خررررروبرررری من آراسترررم           چنررانست گیتررررری کرررجا خواسترررررم
 سرتهمان پوشش و کررامترران از مررن    خرررررور و خواب و آرامتران از منست          
 که گروید که جز من یکرری پادشاست؟  بزرگرررریّ و دیهیررم و شراهی مراست           

 (11)همان:                                    
ها، دچار اسطوره یگاه است.دهندة شکست اسطوره نشان جدایی این سه فرّه،     

و قهرمانان به چند  هاتیشخص یاسطوره، برخ یبر اثر شکستگ» .شوندیم یشکستگ
 دیاسطوره در مورد جمش یشکستگ». (187: 1585ر،یمالم«)شوندیم لیتبد تیشخص
 .همان(«)که سه بار فرّه از او گسسته است شدهانیب صورتنیبد
 آمده است: نیچن شتیادیدر زام از جمشید گانهسه یهاهفرّ ییداستان جدا   
 رونیب «وارَغَن»به نام  یمرغ کریسخن دروغ گفت، فرّ از او آشکارا به پ دیازآنکه جمشپس      
فرّ  ،مهر زدیپنهان شد. اوّل بار ا نیو به زم گشتیافسرده م سرگشته و دیپس جمشتافتب ازآنش

دهاک یگرفت و او توانست اژ نیپسر آبت دونیدوم بار فرب را گرفت دیجداشده از جمش
دار و گرفت و او توانست اژدر شاخ ری)ضحّاک( را شکست دهد و سوم بار آن فرّ را گرشاسب دل

 ( 556: 1577،ووداپورد).هدرا شکست د ویدرکیپاشنه و سناونیگندرب زرّ
 لیاست و بعدها به دلنوبت بوده کیدر  دیفرّة جمش زیباورند که گر نیبر ا یبرخ»البته 
آمده رصورت د نیبه عدد سه وجود دارد، اسطوره به ا یزرتشت یکه در باورها یلیتما
 .(57: 1571)آموزگار، «است
 رسد:می هریاری از جمشید به فریدوندر شاهنامه، فرّ ش  

 جهررررانجرررروی با فرّ جمشیررررد برررود             بکررررردار تابنررررررده خورشیررررررد بررود
 (61: 1589، 1)فردوسی/                                              

فرّ جمشید، فرّ جم پسر  سومین بار فرّ بگسست. آن» رسد.و فرّة پهلوانی او به گرشاسب می
( برگرفتب شرمنِ)نَ ریدلویونگهان به پیکر مرغ وارَغَن بیرون شتافت. این فرّ را گرشاسب 
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بود، گرشته از  نیزورمندترزیرا که او از پرتو رشادت مردانه در میان مردمانِ زورمند، 
 .(557: 1577)پورداوود،« زرتشت

 پدر کررده برررودیررش گرشرراسپ نررام        کام     پسرررر بررود زو را یکرررری خویش
 بیررررامد نشست از بررر تخررت و گرررراه               برره سرر بر نهرراد آن کیرررانی کرررررراله
 چرررررو بنشست بر تخرت و گراه پررردر              جهرران را همرررری داشت با زیب و فرررّ

 (519: 1589، 1)فردوسی/       
ی اهریمنی جمشید، باعث هاخصلتفرّة جمشید، مثبت و اهورایی بوده و  سه      

گانة دیگر داستان جمشید، وجود دو خواهر شود. سهمی و از بین رفتن آن پراکندگی
 .کنندگانة ایزدی خلق میجمشید، سه وجود باجمشید، ارنواز و شهرناز است که 

 سررر بانرررروان را چررررو افسررر بررُدنرررد            کره جمشید را هرر دو خواهر برُردنررد   
 ز پرررروشیرررردگران یکرری شهرررررنرراز         دگررررر پرراکردامن برررره نررررام ارنررررررواز
 (33)همان: 

ها، به دست ضحّاک که نماد اهریمن، شرّ و نقصان است گانه با از بین رفتن فرّهاین سه     
 شود.می تهخیگسازهم
 زوال معموالی اسطوره در ،اهریمنی و منفی چه و ایزدی و مثبت چه گانهسه نمادهای       
 نابودی یا و عناصر پراکندگی همان حقیقت در هاآن نابودی و کنندنمی پیدا کامل و قطعی
 شکل را دیگری گانةسه و پیوندیافته اجزایی با دیگر روایتی در که است آن از بخشی
باشند. در  داشته متفاوت تیماهیّ جدید روایت در اجزا است ممکن که هرچند دهندبمی

به دست  گانة جمشید و خواهرانشاسطورة جمشید فرّة او به واسطة صفات اهریمنی و سه
 :افتدیمنماد اهریمنی( اتّفا  ضحّاک )

 درنرررررگچررو ضحّراکش آورد ناگه به چنگ              یکرایک نداد  سخرررررن را 
   سررراسررر به دو نیرم کرد             جهررران را ازو پررررراک پرررر بیررررم کردبررره ارّه

 (31)همان:  
رودب بلکه یک از بین نمی "ارنواز جمشید، شهرناز و "گانة با کشته شدن جمشید، سه      

سطورة ضحّاک با و ارنواز( در ا شهرناز) آن گریدو اجزای  نابودشدهجمشید( جزء )
 شود.ای  اهریمنی ایجاد میگانهخورند و سهت وی پیوند میشخصیّ

 رویان یکی شهرررنراز                 دگرررر پاکرردامن بررره نرررام ارنرررررروازز پرررروشیرررررده
 شرررررانبرره ایروان ضحّراک بُردنرردشرررران                   برررردان اژدهررررا فش سپررردند

 بپرروردشررررران از ره جادویرررررری                   بیرررراموختشران کررررژّی و بدخویررررری
 (33)همان:                              
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ای ایزدی قرار گانهگانة ضحّاک در معرض رویارویی با سهت سه، شخصیّنیبعدازا       
 دهد.بیند، رخ میبی که ضحّاک میگیرد. نشانة اوّلین تقابل، با خوامی

 در ایررررروان شرراهی شبی دیربرراز                  برررره خرواب انرردرون برود با ارنررررررواز
 چنران دید کررررز کراخ شاهنشهان                   سررره جنگرری پرردیرررد آمدی ناگهرررران

 برره باالی سررررررو و بررررررره فرّ کیررررران         دو مهتررررریکری کهترر اندر میران          
 کمرررر بستن و رفتررررن شراهرروار                    برره چنررررگ انررردرون گرررررزة گاوسار

 زدی بررر سرر  گررررزة گرررراو رنررگ    دمان پیش ضحّاک رفتی به جنگ              
 ز سر ر تا به پررایرررررش کشیررررردی دوال                 کهتر به سال   یکایک همیرن گردِ

 بدان زه دو دستش ببستی چو سنگ               نهررادی برره گرررردن برررر  پالهنررررگ
 همری تاختری تا دمرراونررررد کروه                  کشر ران و دوان از پررررس انرررردر گررروه

 ادگرررررررر              بدرّید  از هرررررول گفتررررری جگرررررررربپیچیررررد ضحّرراک بیرررد
 (38)همان:                              

ها در شاهنامه اهمیّت دارند و مورد توجّه هستند. وجود رمز و نماد یکی از خواب       
 دارد.های معمول خواب در شاهنامه است. در این خواب، عدد سه نقش نمادین ویژگی

یابد و زندگی افتد، انرژی میشود، چیزی اتّفا  میزمانی که در رؤیا، عدد سه ظاهر می»
ددی است فعّال، مقدّس و همچنین خطرناک. به معنای شدن در کند. سه عجهت پیدا می

( و این خواب پیامی برای از بین رفتن و نابودی 178: 1571اپلی، «)جهت خوب یا بد
 ضحّاک است.

ای، برجستگی یکی از عناصر های اسطورهگانهاز دیگر خصوصیات معمول در سه       
ارنواز و شهرناز( جمشید خواهرانش )گانة جمشید و نسبت به دو عنصر دیگر است. در سه

آیدب همچنین ضحّاک در سه گانة ضحّاک و خواهران جمشید و عنصر اصلی به شمار می
های اخیر از سه نفر سخن رفته که و در بیت گانة ضحّاک و مارها عنصر عمده استسه

 آید.گانه به شمار میی دیگر کهتر و عنصر اصلی این سهدوتایکی از 
در ادامة داستان، ضحّاک موبدان و معبّران برجسته را از گوشه و کنار به قصر خود        
زار  دهند. گ وتختشتاجتا خواب او را تعبیر کنند و دربارة سرنوشت او و  خواندیفرام

در بیان تعبیر خواب او،  یکی از موبدان که در هو  و زیرکی بر دیگران برتری داشت
 ضمن خبر دادن از مرگ او، چنین بیان کرد:

 کسی را بررود زیرن سپرس تخت تررو                به خررراک انررررردر آرد سر بخت ترررررو
 زمیررررررن را سپهررررررررر همررررایون بررود         کجرررا نرررررام او آفریرررردون بررررود      

 (61: 1،1589)فردوسی/                         
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که بنا بر خواب ضحّاک و  گیردای در برابر ضحّاک قرار میگانهسه به عنوانفریدون        
 تعبیر موبدان، مرگ ضحّاک به دست او و تخت و تاج، از آن او خواهد بود.

 يّاک و رريدون. ض0-3
داستان »ترین روایات شاهنامه، داستان فریدون و تقابل او با ضحّاک است. یکی از پرمایه    

یی دارد و به هندواروپامایة بسیار کهن اساطیری است که پیشینة فریدون یک موتیف و بن
ایران  ها، اساطیر هند باستان و یونان وهای هیتیصور مختلف و اشکال گوناگون در افسانه

 .(135: 1588موالیی،)«جای مانده است به
 وبندیاز نسل تهمورث د آبتین(پدر او ) است.و فرانک  آثفیان() نیفرزند آبت فریدون،      
پادشاه و پهلوان  نیتربزرگ د،یپس از جمش»او . استو جمشید ( یشدادیپادشاه پ نی)سوم
شخصیت فریدون در اساطیر » (161: 1569صفا، «)ما است. یدر حماسة ملّ رانیا یداستان

ایندره( و نماد ایزد بهرام است که با از ) ییوداایران، برگرفته از شخصیت خدای جنگاور 
: 1591پرنیان و بهمنی،«)شودموجب باران، باروری و روشنایی می ،دهاکمیان بردن اژی

  در فقرات شش تا هشت از یسنای نهم مرکور است: .(99
سید دومین کسی که تو را در جهان مادّی بیفشرد، کیست؟ و چه پاداشی به او زرتشت از هوم پر    

باشد. می « هیآثو»بخشیده شد؟ هوم در پاسخ گفت: دومین کسی که مرا در این جهان مادی بیفشرد 
پوزه و دهاک سهدر پادا  پسری مثل فریدون از خاندان نجیب و توانا به او داده شد. کسی که اژی

را  پرستویدرا شکست داد، آن دروغ قویِ  دارنده یچاالکو هزار چستی و  ش چشمشکلّه و سه
 (191: 1577)پورداوود، که اهریمن ناپاک برای تباه نمودن راستی به ضدّ جهان مادّی بیافرید.

 یمنیو صفات اهر یبد تیگانه دارد که نهاسه یتیّضحّاک شخصکه گفته شد  طورهمان
به نبرد  یزدیا یبه عنوان نماد دونیفر ،یمنینماد اهر نیر برابر ااست و دشده داریدر او پد

 شود.میآشکار او  در نامروایت فریدون،  یگانگسه نی. نخستپردازدیم
به در ادبیّات پهلوی »های متعلّق به دورة هند و ایرانی است نام فریدون که از شخصیت      

به آمده و در سرودهای ودایی از او  rae`taonaθگونة در اوستا به  ،Fra`do`n صورت
شناسی این نام ریشه ازنظر»( 131: 1588موالیی،«)است.ادشدهی TritaA`ptya عنوان

 «ییتواناسه قدرت و »مشتق است و دارندة  θrae`taonaاحتماالی از گونة ایرانی باستان 
 threeانگلیسی  ای است که امروزه درجزء اوّل اسم او همان واژه»همان( «)دهد.معنی می

 (1569:65شمیسا،«)شود.)سه( خوانده می
داند شود. فرانک که میپدر فریدون( به دست نگهبانان ضحّاک کشته می) نیآبت       

افتد و ضحّاک برای یافتن فریدون تال  نابودی ضحّاک به دست فرزند  اتّفا  می
ت، برده و از صاحب مرغزار کند، او را به مرغزاری که چراگاه گاو برمایه اسزیادی می

 خواهد تا فریدون را نزد خود نگهداری کند.می
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 فرانررررک برررررردو داد فرررررررزنررد را                بگفترررش برررررردو گفتنرررری پنرررررد را
 رگیررررررری داد هُشیرررررار زنهررررررارسره سالررش پدروار از آن گاو شیررر                  هم

 (65: 1589، 1)فردوسی/                                                                                            
فریدون، سه سال در این مرغزار و از شیر گاو برمایه پرور  یافتب پرور  و تغریة       
های تثلیث ز ویژگیاز گاو برمایه که نماد زندگی و باروری است، یکی دیگر ا سالهسه

 فریدون است.
برد. در همین زمان، می البرز کوهفرانک، برای حفظ جان فرزند خود، او را به سمت      

گاو  ،شود، پس به سمت او حرکت کردهضحّاک از وجود مرغزار و گاو برمایه آگاه می
یای نام و رسد و جورساند. فریدون در البرز کوه به سن جوانی میبرمایه را به قتل می
کند پدر( و گاو برمایه را برای او تعریف می) نیآبتشود. فرانک حکایت خاندان پدر  می

جمعی از مردم، زمینة  وگیرد. قیام کاوة آهنگر و او تصمیم به نابود کردن ضحّاک می
کند. در این بخش از روایت، حرکت فریدون مبارزة فریدون علیه ضحّاک را فراهم می

 پریر نیست.گانگی و تثلیث امکانبدون ویژگی سه ی ضحّاکسوبه
 فریررردون سبرک سرراز رفتن گرفت                سخررن را ز هرررررر کررس نهفتن گرفرت
 برررادر دو بررود  دو فررررّخ همرال               ازو هرررررر دو آزاده مهترررررررر بسرررررررال

 بررررمایررررررررة شرررررادکرررررام ،دگرررر نام               یکرررری بررود ازیشرران کتایونش نام
 (71)همان:                         

 دهند.می گانة دیگری را تشکیلسه ،فریدون به همراه دو برادر خود کتایون و برمایه        
 آوردند گردرا آهنگران  ،فرمان اوبه ها. آنبودند دونیفر تربزرگ برادران ،کتایونو  هیرماب

اهریمنی با  اکبرانداختن ضحّ یبرا خواهکیگاوسر را بسازند. آنگاه دو برادر ن ةتا گرز
 ی ضحّاک رهسپار گشتند.سوبهه و همراه شدفریدون 

 کترررایون و برمایه بررر دسرت شرررراه                  چررررو کهتررررر برررررادر وُرا نیکخررواه
 دلرررررری پُر ز داد ،سررررری پر ز کینررره                 بادمنررزل چو همری رفت منررزل بره 

 (71)همان:                           
گانة فریدون در طول داستان دچار تغییراتی اشاره شد، سه نیازاشیپکه  طورهمان      
دیگر تغییر پیدا ولی دو جزء  ،ماندشود. جزء اصلی این تثلیث فریدون است که ثابت میمی
 کنند.می
فریدون پس از رسیدن به کاخ ضحّاک و نشستن بر تخت پادشاهی، خواهران جمشید را      
است که فریدون از درواسپ یشت آمده 11و  15در فقرات » ی او بیرون آورد.سراحرماز 

را برای ایزد گوشت قربانی نموده، از او خواست که به ضحّاک غلبه کند و دو زنش 
داری نگهوک و ارنوک را( که از برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن و از برای خانهس)
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ارنواز و شهرناز( ) دیجمشدو خواهر  .(195: 1577پورداوود،)«برازنده هستند، از او برباید
با نیرنگ ضحّاک جادو شده و با قرار گرفتن در کنار ضحّاک، تثلیثی  نیازاشیپکه 

های فریدون با شستن سر و از بین رفتن تیرگی فرمان به ،بودندردهاهریمنی را پدید آو
اندیشه، در کنار فریدون تثلیثی اهورایی را تشکیل دادند و این اوّلین پیروزی فریدون در 

 آید.گانة اهریمنی به شمار میمسیر از بین بردن سه
 موی خررورشیرررررد رویسیرررررهبررررررون آوریررررررد از شبسترررررران اوی             بترران 

 ها بشسرتبفررررمررررود شسترن سرانشررران نخست             روانشرران پرررس از تیررررررگی
 ره داور پرررراک بنمررررررررودشررررررران              از آلررودگرررری سرر بپرررررالرررررودشرران

 چُن آسیرررمه بررررر سران مسترررران بُدند           پرسترررران بُرردنرررد     کرره پروردة بُرت
 (76: 1589، 1)فردوسی/                                                                                           

 بیند:تازد و آنچه میی تخت خود میسوبهاست،  سفرکردهضحّاک که به هندوستان 
 رس شهرررنررراز                    پُررر از جرررادویرررری با فریرردون بره رازبردیرد آن سیرره نرگ

 دو رخسراه روز و دو زلفینش شرب                   گُشرراده بررره نفررررررین ضحّراک لررب
 بدانسررت کران کار هسررت ایررزدی                 رهررررایی نیابررررررد ز دسرررت برررررردی

 (81)همان:                                                                                                                 
از بین برندة اهریمنی( به جای ضحّاک )نماد  به این ترتیب فریدون )نماد کمال نیکی و
ظلم و بدی حاکم نشیند و خیر و نیکی به جای نهایت بدی و شر( بر تخت حکومت می

شود.  زمانی که فریدون قصد جان ضحّاک را کرد، ندای غیب رسید که او را نکشب می
 اینک زمان مرگ او نیست، بلکه او را در کوه به بند بکش.

 بیرررامد سررررررو  خجستررررره دمران                 مررررزن گفرررت کو را نیررامد زمررررران
 پیش تنگ آیردت  دو کروه   چو سنگ                 ببررررر تررراستره ببنرد  شکهمیردون 

 نیررایررررد برررر  خویررش و پیرررررروند اوی      به کررروه انردرون بره برود بنررد اوی       
 (81)همان:                                                                                                               

کامل از  طوربهها چه مثبت و چه منفی گانهدهندة این مهم است که سهنشان های باالبیت
 دارند.اندب امّا همواره وجودغالب و مغلوب اگرچهروند و خیر و شر بین نمی

 

 گیر نتیجم.3
رکرد نمادین اغلب موارد، کا دهد که عدد سه در شاهنامه و درپژوهش حاضر نشان می.1  

های نمادین در شاهنامه معموالی مفهوم نهایت، گانهدهد. عدد سه و سهاین عدد را نشان می
 دهند.میاتمام و کمال را نشان
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دربرگیرندة مفهوم نهایت خیر و  هاگانهسه و سه کارکرد نمادین عدد ها،اسطوره در. 1
جدال با یکدیگر، مفهوم نبرد  نیکی یا شرّ و بدی هستند  و اغلب این حرکت دوسویه در

 برداشتی شر، آن مقابل در و خیر سویبه دوگانگی و تضاد این. کنندخیر و شرّ را بیان می
 .استکرده درک خود، اطراف جهان و طبیعت با مواجهه در انسان آنچه از است
 در ابلیس. است او بر اهریمن بارةسه ظهور ضحّاک، داستان با ارتباط در گانهسه اوّلین. 5
گیرد تا او را به اوج میقرار ضحّاک راه سر بر موجّه و متفاوت ظاهری با بار هر و مرحله سه

دوشی و مردم خوارگی  خواری و مارپدرکشی، گوشت ستمگری و ظلم برساند.
 بشر نسل براندازی پی در اهریمنی نمادی به عنوان ابلیس هستند تا او بارةهای سهنیرنگ
 کند. حرکت

 منفی چه و ایزدی و مثبت چه هاگانهسه همواره است، دادهرخ اساطیر در آنچه اساس بر. 1
. زنندمی رقم را اسطوره رویدادهای و شده گسسته هم از تضاد یک با مقابله در اهریمنی و
 به خواهرانش و جمشید گانةسه و او اهریمنی صفات واسطة به او فرّة جمشید اسطورة در

 افتد.می اتّفا ( اهریمنی دنما) ضحّاک دست
 پدیدار او در اهریمنی صفات و بدی نهایت که دارد گانهسه شخصیتی ضحّاک. 3

. پردازدمی نبرد به ایزدی نمادی به عنوان فریدون اهریمنی، نماد این برابر در و استشده
( شر و بدی نهایت نماد) ضحّاک جای به( اهریمنی برندة بین از و نیکی کمال نماد) فریدون

 .شودمی حاکم بدی و ظلم جای به نیکی و خیر و نشیندمی حکومت تخت بر
 هاآن نابودی و کنندنمی پیدا کامل و قطعی زوال معموالی اسطوره در گانهسه نمادهای. 6

 با دیگر روایتی در که است آن از بخشی نابودی یا و عناصر پراکندگی همان درحقیقت
گانة ضحاک و دهندب همانند آنچه در سهمی شکل را دیگری نةگاسه و پیوندیافته اجزایی

 وجود همواره امّا ،اندمغلوب و غالب اگرچه شر و خیر خواهران جمشید بیان شد. همچنین 
 رسید غیب ندای کرد، را ضحّاک جان قصد فریدون که در اسطورة ضحّاک، زمانی. دارند
 .بکش بند به کوه در را وا بلکه نیست، او مرگ زمان اینک نکشب را او که
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