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  شاهنامه در قهرمان هاي يسيدگرد

  

1اشكي بمصي  

  و مدرس دانشگاه پيام نورفارسي ادبيات و زبان ارشد كارشناسيي  دانش آموخته

  
  7/10/91  :رشيخ پذيتار  21/4/91  :افتيخ دريتار

  

  چكيده

 به عنوان يكي از اجزاء اساطير كهن نقش بسزايي در اسطوره قهرمان

در شاهنامه نيز كه مبناي . استاني اين اساطير داشته استگيري سير د شكل

هاي آن از اساطير وام گرفته شده است، قهرمانان نقش  بسياري از داستان

در اين مقاله تالش شده است بر اساس مدل جوزف . كنند اي ايفا مي عمده

هاي قهرمانان در شاهنامه مورد بررسي قرار گيرد از نظر  كمبل سير دگرديسي

نخستين بشر و قهرمان، : شود ل سير دگرديسي قهرمان شامل اين موارد ميكمب

كودكي قهرمان، قهرمان جنگجو، قهرمان عاشق، امپراطور مستبد، قهرمان ناجي 

دهد كه سير دگرديسي قهرمانان در شاهنامه با  نتيجه نشان مي. و عزيمت قهرمان

                                                 
1. Email: r.bupnu@yahoo.com 
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ا اين تطابق را مدلي كه كمبل ارائه كرده است تاحدودي تطابق دارد، ام

هاي  ي زندگي همه قهرمانان از ابتدا تا انتها دانست، بلكه بخش توان درباره نمي

  .توان با مدل كمبل تطبيق داد از زندگي اين قهرمانان را مي

  .شاهنامه قهرمان، اسطوره قهرمان، ،كمبل  جوزف:ها كليد واژه

  

  مقدمه

شـناختي از دسـت خـدايان خـارج         ها هنگامي كه چرخـه كيهـان         در روند تحول اسطوره   
هاي انساني دارند و اين قهرمانان كم        افتد كه ويژگي   شود اين چرخه به دست قهرماناني مي       مي

  .شوند كم در تاريخ اساطيري ثبت مي
هرچند زندگي اين قهرمانان در ظاهر خويش تفاوت هايي با همديگر دارد اما در سـاختار                

جزه آسا رشد سريع، نيروي مافوق بشري، مبـارزه پيـروز           تولّد مع . بسيار به يكديگر شبيه است    
  .....مندانه عليه نيروهاي اهريمني و رويين تني و

هـاي   هاي قهرمانان و نحـوه دگرديـسي قهرمـان الگـو           بندي داستان  درباره چگونگي طبقه  
يونـگ  ( »اسـطوره گـان كرنـي     «تـوان بـه الگـوي      متفاتي ارائه شـده اسـت كـه از جملـه مـي            

ــي، ــا )4:1940وكرن ــه باگوهــا « و ي ــاني وين ــل رادن»دوره هــاي قهرم ــگ و همكــارا( پ ن، يون
  .اشاره كرد )1388كمبل ( جوزف كمبل » قهرماندگرديسي«و همچنين) 165:1377

هاي مختلفي كـه درقالـب يـك كهـن الگـو آمـده اسـت                 بندي داستان  كرني براي طبقه  «
گـان    كرنـي اسـطوره  در نظـر . را به كـار بـرده اسـت   » گان اسطوره«mythologem اصطالح 

 »كننـد  اي از اساطيرند كه يك قالب معين را در سـير داسـتان و نتيجـه آن دنبـال مـي                     دسته
  .)1381اميني،(

  :تر مي تواند شامل موارد زير باشد اسطوره قهرمان در يك بررسي دقيق
كنـد كـه طـي آن بايـد          قهرمان منجي و فدايي سفري طوالني را آ غاز مـي           :كاوش-الف«

يني همچون جنگ با غوالن،حل معماهاي بي پاسخ يك شاهزاده و مانند آن را به               وظايف سنگ 
  .انجام رساند

فكـري  براي رسيدن به بلوغ      بري و خامي و   خ قهرمان براي گذر از مرحله بي      :نوآوري -ب
و اجتماعي بايد سلسه وظايف و مقدمات شكنجه آميزي را از سر بگذراند اين مرحلـه خـود از                   

  .شود دگرگوني و رجعت تشكيل مي سه بخش رهسپاري،
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يا مملكت است بايد جان خود را بدهد        قهرمان كه نماينده رفاه قبيله      : و ايثار  فداكاري   -ج
» و به كفاره گناهان مردم تا دم مرگ رنج بكشد تا مملكت را بـه بـاروري و زاينـدگي برسـاند                     

  .)179:1370گورين و همكاران، (
 اسـت و معتقـد      هرمان بر اساس نظريات روان شناسي     ديدگاه ديگر در باره تقسيم بندي ق      

شـود و انـسان را بـه ادامـه      است عملكرد قهرمان موجب شناخت نقاط ضعف و قوت فـرد مـي      
  .كند زندگي دلگرم مي

پـل رادن چهـار دوره تحـول را در اسـطوره            «.تقسيم بندي پل رادن بر اين اسـاس اسـت         
ز،  حيله گري، دوره سگ تازي، دوره شاخ قرمـ         قهرمان از يكديگر متمايز مي كند وآنها را دوره        

  .)165:1377يونگ و همكاران، ( »و دوره دوقلو ها ناميده است
شود كه با سير مراحل تكميـل و تكامـل           اين سير تحول قهرمان به گونه اي توصيف مي        «

  .)27:1386يونگ و هندرسن،( »كند شخصيت آدمي مطابقت مي
ر قهرمانان د « كار پرداخته است و معتقد است كه         جوزف كمبل نيز از نگاهي ديگر به اين       

كمبـل،  ( »شوند متفاوت بشري به شكلي نو در صحنه ظاهر مي        طول تاريخ با توجه به نيازهاي       
47:1388(.  

وي در تقسيم بندي خود سير دگرديـسي شخـصيت قهرمـان را شـامل نخـستين بـشرو                   
ر و مـستبد، قهرمـان نـاجي و،    قهرمان، كودكي قهرمان، قهرمان جنگ، قهرمان عاشق، امپراطو  

  .داند عزيمت قهرمان مي
هاي شخصي اش فايق آيـد       قهرمان كسي است كه قادر باشد بر محدوديت       «از نظر كمبل    

قهرمـان بـه عنـوان انـساني كـامال          . و از آنها عبور كند و به اشكال مفيد و عموماً انساني برسد            
-1388:30كمبـل، ( »شود ره زنده مي مدرن مي ميرد و چون انساني متعلق به تمام جهان دوبا          

31.(  
چيـزي وراي تجربيـات يـا       «گويد قهرمان كسي است كه     او در تعريفي ديگر از قهرمان مي      

قهرمان كسي است كه زندگي خود را نثـار چيـزي    .دستاورد ها و تجارب معمول را يافته باشد      
  .)188:1380كمبل،( »بيش از خود كرده است

. انـد   اند، و همواره يكـسان بـوده        ها يكسان    اصلي اسطوره  ي هماي  بن«كمبل معتقد است كه     
اي است كه بـا آن   شناسي خاص خود را پيدا كنيد، كليد راهنما، جامعه   خواهيد اسطوره   اگر مي 

اي بـسته رشـد كـرده     ن و در محـدوده   اي معي   شناختي در جامعه    هر نظام اسطوره  . پيوند داريد 
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هاي جهان در اصل، داسـتان     عبارتي، تمام اسطوره    به «). 48: 1389بهمن نامور مطلق    ( »است
. هـاي گونـاگون از داسـتان هـستند         ت ويـرايش  علّ   د داستانها به  كنند و تعد    واحدي را بيان مي   

دانـد و     هـاي ملتهـا و فرهنگهـا را بـسيار كـم مـي               كمبل وجه تمايزات و تفاوتها ميان اسطوره      
ين نظر، يك داستان بزرگ و يـك قهرمـان          بنا بر ا  . بيند  ها مي   هماهنگي شديدي ميان اسطوره   

اصلي و يك ضدقهرمان و عناصر مرتبط ديگر اين داستان در تمام تاريخ بشري در حال تكـرار                  
اي با توجه به امكانات و شـرايط دسـتخوش تغييراتـي سـطحي        داستان تنها در هر دوره    . است
ريهـاي شخـصيتهاي    انگا هماننـد . كنـد   هاي خود را عوض مـي      گردد و بازيگران و شخصيت      مي

تـر گفتـه شـده         داسـتانها پـيش    ي ههم. يادشده نيز براساس همين نگرش صورت گرفته است       
 اينهـا   ي هاز همـ  . انـد   هم و داراي كنشهاي مـشابه       است و شخصيتهاي برجسته بسيار شبيه به        

ز ، حتي فرايند روايي داستانها نيـ  تر، هدف و مضمون روايتهاي آنها يكي است؛ عالوه بر آن     مهم
  .)25:1388كنگراني ،( »هستندداراي شباهتهاي زيادي با يكديگر 

زندگي قهرمان چيزي نيست جز تـاريخ افـسانه اي نـوع بـشر كـه روايـت             كمبل  در مدل   
 ».شـود  قهرمان با توجه به نياز هاي بـشري در هـر زمـاني بـه شـكلي ظـاهر مـي                    « شود و  مي

  .)34:1388كمبل(
كند و گاه در نقـش   ان انسان و خدايان را برقرار ميقهرمان گاه در نقش شاه كه ارتباط مي  

گـاهي نقـش عاشـقي      . شـود  سازد، ظاهر مـي    جنگجو و كسي كه جامعه خويش را متحول مي        
رادارد كه حاضر است براي رسيدن به معشوق كه در حقيقت نيمه ديگر اوست؛ هر خطـري را                

دارد، خطري اسـت   ر راه بر ميبه جان بخرد و معموالً اين خطرها كه قهرمان عاشق آن را از س        
  .كند  تهديد ميراكه جامعه او 

شود كه جامعه خود را از دسـت مـستبد ظـالم رهـايي             گاهي نيز در نقش ناجي ظاهر مي      
آخرين مرحله از زندگي قهرمان نيز مرگ اوست كـه سرنوشـت محتـوم هـر بـشري              .بخشد مي

مبل بـه توضـيح هـر يـك از ايـن      با اين توضيح كوتاه درباره دگرديسي قهرمان از نظر ك . است
  .شود ها پرداخته مي تقسيم بندي

  

  شرنخستين قهرمان و ب

گذارد كه ديگر اين خدايان نيـستند كـه          ها مي  نخستين بشر هنگامي پا به عرصه اسطوره      
انـسان،    مخلـوق آنـان،    بلكه اين وظيفه بـه     به شكل مستقيم در اداره امور گيتي دخالت دارند        
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بنابراين چرخـه كيهـان     . الطبيعه نيست اءي كه ديگر قادر به ديدن ماور      انسان. ل شده است  محو
  .گردد مور به انجام فرمان خدايان ميأم و او افتد شناسي به دست انسان و قهرمان انساني مي

ن بشر را   هاي فرهنگ و تمد     اولين نشانه  ،اين قهرمانان كه حمايت خدايان را با خود دارند        
  .كنند گذاري مي پايه

  

  ي قهرمانكودك

كه به اشكال گونـاگون ظهـور و بـروز          . بيشتر قهرمانان دوران كودكي معجزه آسايي دارند      
قهرمان مجبـور بـه      -اين كودك  .مايه و اساس آنها يكي است      ولي در حقيقت بن    كند پيدا مي 

 درايـن دوره    .كنـد  و به شكل ناشناس زندگي مي      شود ترك اجباري خانه و خانواده خويش مي      
 قهرمان در نزد آنان رشـد و        ،رسانند و به او ياري مي     دهند را پرورش مي    جانوراني او  ها و  انسان

او پـس از آگـاهي از    .شناسـد  استعداد و توانايي و گوهر وجود خويش را مـي      و  يابد   پرورش مي 
م بـا سـاختار شـكني در        أولي ايـن بازگـشت ممكـن اسـت تـو          ،  گردد نژاد خود به خانه باز مي     

  .د و موجب بحران شودهاي جامعه باش تسنّ
 كنـد   ارزش وجودي خويش را آشكار مي     ،قهرمان كه از توانايي هاي فراوان برخوردار است       

  .بخشد و نظمي دوباره به دنياي اطراف مي
.  ....پيش گويي و   يا بيني، ؤمثل ر  هايي دارد  اين مشكالت توانايي   قهرمان براي رويارويي با   

  .آيد كمك او ميامدادهاي غيبي نيز در برخي مواقع به 
  

  قهرمان جنگجو

رسد كه قهرمان براي تغيير وضع موجود جامعه مجبـور بـه تـرك سـرزمين           زماني فرا مي  
كشور و قبيله اوست و در       از بين بردن دشمنان انسان،     هدف قهرمان از اين سفر    . شود خود مي 

ره انـسان روبـرو     هيوالها واژدها و مـستبداني از تيـ        جادوگران، اين راه ممكن است با جانوران،     
شـود اشـتباهي     آنچه كه موجب سفر قهرمـان مـي       . هاي فراواني را به جان بخرد      و سختي  شود

  .گيرد است كه از طرف او يا اطرافيانش صورت مي
  

  قهرمان عاشق

آزادي كه از بدخواهان و غبار هيوالهـا         ،تداري كه از دست دشمن به در آمده       قدرت و اق  «
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 »شود همه در نماد يك زن متجلي مي       ،هام هاي محتكر رها شد    رها شده انرژي زندگي كه از د      
ها و مشكالت فراواني را بـه   براي به دست آوردن اين زن قهرمان سختي     . )344:1388 كمبل،(

 در اين را ه كساني به او      . آيد هاي سخت و دشواري سر بلند بيرون مي        و از آزمون   خرد جان مي 
 تـا قهرمـان     شـود  كند و خود معشوق نيز با او يار مي         يرا مدد م   و معجزاتي او   رسانند ياري مي 

  .سرنوشت خويش را پيدا كند

  

  قهرمان در نقش امپراطور مستبد

 و به لطف او همه چيز تحت سيطره و قـدرتش در              بوده همراه او دي  ييد ايز أ ت اين قهرمان 
 .)384:1388، همـان ( »آيـد  كالمش قانون است و از حضورش بركت حاصل مـي         «آمده است   

و دوران عصر طاليي تبديل به دوران حكومت ديـو           لي ممكن است قهرمان دچار لغزش شود      و
  .مستبد شود

  

  قهرمان در نقش ناجي

امپراطور و مستبدي كه به تخت تكيه زده است و به هيچ طريقي حاضر به از دست دادن                  
يـر  يغمـستبد كـه حاضـر بـه ت         .جايگاه خود نيست بايد به وسيله قهرمان به زير كشيده شـود           

امـا  ،  كند بين بردن قهرمان استفاده مي     راهي برا ي ماندن در جايگاه خويش و از          از هر  ،نيست
د را از تخت بـه   معجزات و ياري ديگران سرانجام مستب      ها، ييااين قهرمان است كه به مدد توان      

  .كشد زير مي

  

  عزيمت قهرمان

زندگيش در او خالصـه     كه معني تمام     «آخرين مرحله از زندگي يك قهرمان مرگ اوست       
، كنـد  همواره از آن استقبال مي     و هراسد نمي قهرمان هيچ گاه از مرگ     .)357،همان(» شود مي

  .خير اندازدأتواند تا مدتي معين آن را به ت اما اگر قهرماني مشتاق زندگي باشد مي
كنيم  رويم و سعي مي    بعد از اين توضيحات در خصوص مدل كمبل ،به سراغ شاهنامه مي           

 .هرمانان شاهنامه را با مدل كمبل بررسي كنيمق
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  ه قهرمان در شاهنام هايدگرديسي

  نخستين قهرمان و بشر در شاهنامه

شـايد يكـي از داليـل ايـن امـر بـه ديـدگاه               . نخستين قهرمانان شاهنامه، شاهان هستند    
 بـر اسـاس نظريـه هـستي شناسـانه ايرانيـان باسـتان       . ايرانيان در خصوص آفرينش باز گـردد    
. شـود  ي سه هزار ساله تقسيم مي      پذيرد و به چهار دوره     آفرينش در دوازده هزار سال انجام مي      

برد و قلمرو روشـني اورمـزد        در سه هزار سال اول، آفرينش اورمزد در حالت مينوي به سر مي            
در پايان سه هزار ساله اول اهريمن از وجود اورمزد بـا خبـر      . از قلمرو تاريكي اهريمن جداست    

رود و در ايـن دوران اورمـزد بـه           شود ولي با دعاي اورمزد به بيهوشـي سـه هزارسـاله مـي              مي
كيومرث پـيش نمونـه انـسان در پايـان ايـن دوره             . پردازد ها مي  آفرينش صورت دنيوي آفريده   

بـه آفـرينش اورمـزد       خيـزد،   بر مي  ن در پايان سه هزاره دوم از خواب       اما اهريم .خلق مي شود  
سه هزاره سوم دوره جنـگ اهـرمن و اورمـزد و            . شود  و بدي آميخته مي    كند و نيكي   حمله مي 

در سه هزاره چهارم است كه سر انجام اورمزد بـه پيـروزي نهـايي           . آميختن نيكي و بدي است    
  .رسد مي

هاي كيهاني شركت نكنند بقاي حيات       آدميان معتقد بودند كه تا در رويداد      «براين اساس   
 ميان انسان و خدايان نياز بود و اعتقاد داشـتند كـه شـخص     اي به واسطه . تضمين نخواهد شد  

  .)151:1382هينلز،( »شاه چنين نقشي را برعهده دارد
دانستند كه تحـت حمايـت او وظـايفش را           نماينده خاص خدا مي   «ايرانيان باستان شاه را     

از آنان  توان هركدام    اي كه مي   درشاهنامه به چند پادشاه اسطوره     .)157همان،( »دهد انجام مي 
  .اولين آنها كيومرث است .كرد اشاره ناميد اورمزدرا جانشين مستقيم 

 نخـست  ديـ گو چـه  دهقـان  يگـو  سخن

 كــاله و تخــت نييكــا گفــت نيچنــ

  

 جــست كـه  يتــيگ بـه  يبزرگــ نـام  كـه   

ــك ــود او و آورد ومرثيـــ ــاه بـــ  شـــ
  

  )28،ص1شاهنامه،ج(

 گويـا در اصـل   .بعد از كيومرث نيز به هوشنگ، طهمـورث و جمـشيد اشـاره شـده اسـت       
نخستين بشر و شاه ايراني جمشيد بوده اسـت، زيـرا در اوسـتا فرمـانروايي جـم بـه تنهـايي                   «

گيرد و بعد از او هـزار سـال ضـحاك و هـزار سـال فريـدون تـا                     نخستين هزاره سوم را فرا مي     
  .)151:1382كريستين سن، (» انجامد زردشت به طول مي

 عني هوشنگ و تهمورث از      "نخستين شهريار "و"نخستين انسان "بعد ها دو نمونه ديگر     «
اي  شـوند و در فهرسـت قهرمانـان افـسانه          اي مي  هاي محلي ايران وارد تاريخ افسانه      ديگر سنت 
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 بـشر   بودهجام كيومرث كه در اصل غول نخستين     سران و. اند دوران اوليه تاريخ بشر جاي گرفته     
اند و هزاره خـاص جـم        رفتهسه شخصيت پيش از جمشيد قرار گ       محسوب شده است آنگاه هر    
  ).همان ،چهارده( ».ميان آنان تقسيم شده است

ــوالً ــده    اص ــشان دهن ــصر ن ــن ع ــاهان در اي ــور پادش ــاي    دورهي  ظه ــد در دني اي جدي
  .شود اي كه انسان قهرمان عرصه كيهان شناسي مي  دوره؛هاست اسطوره

كيـومرث بـه    هنگـامي كـه     : در شاهنامه به طور تلويحي به ايـن امـر اشـاره شـده اسـت               
  :نشيند شاهنشهي مي
ــو ــد چـ ــه آمـ ــرج بـ ــل بـ ــاب حمـ  آفتـ

 بــــره بــــرج ز ســــان زان ديــــبتاب

  

 وآب نيــيآ و فــر بــا گــشت جهــان  

ــه ــيگ ك ــوان يت ــشت ج ــسرهي زو گ  ك
  

   )28،ص1شاهنامه،ج(

 و ايـن    اسـت دانيم كه برج حمل يا بره نخستين ماه سال           ايراني مي  شماري با توجه به گاه   
  .ر چرخه كيهان استامر نشان دهنده آغازي نو د

هـا   تـا نـسل    شود ها اعطا مي   ت بشر به انسان   أدر هي ] پادشاهي[در اين عصر، امپراطوري     «
 بـر   رحقيقت شاه جانشين خدا يا خدايان     د) 1388:320كمبل ، ( »الگوي شاه براي انسان باشد    

 دررد؛  توان به دو مورد زيـر اشـاره كـ          هاي اين امر در شاهنامه مي       از نشانه  .شود روي زمين مي  
 كـه ايـن نـشان دهنـده          هم به كيومرث داده شده و هم به خدا         »كيهان خديو «شاهنامه لقب   

  .رمزد است عظمت كيومرث به عنوان جانشين او
  : لقب كيومرث است»كيهان خديو«در جنگ كيومرث با ديوان 

ــو   ــگ ديــ ــدگان چنــ ــراي درنــ  زهــ

  

ــديو     ــان خ ــرس كيه ــست از ت ــده س  ش
  

  )32،ص1شاهنامه،ج(

  :ن ضحاك لقب خداوندداستا در و
ــو   ــردان ديـ ــاي مـ ــاي پـ ــيد كـ  خروشـ

  

ــديو    ــان خـ ــرس كيهـ ــده دل از تـ  بريـ
  

  )67،ص1شاهنامه،ج(

يا نمـود زمينـي    تواند همان ايزد مهر      توان گفت كه جمشيد مي     در مورد جمشيد نيز مي    «
 بركت بخشي برعهـده دارد بلكـه   ي آيد كه ايزد مهر نه تنها وظيفه آن باشد از مهر يشت بر مي   

و در شـاهنامه نيـز    )227،1379نقـوي ( »مـان بـر عهـده دارد   أد جنگـاوري و موبـدي را تو       ايز
  :جمشيد آمده است ي درباره

ــنم ــت مــ ــا گفــ ــرّه بــ ــا فــ  يموبـــد همـــم ياريشـــهر همـــم   يزديــ
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ــدان ــد را بـ ــت زبـ ــه دسـ ــنم كوتـ  كـ

  

ــو را روان ــن يســ ــنم ره يروشــ  كــ
  

  )39،ص1شاهنامه،ج(

زدارنده او و همچنين مقام ارشاد و رهبـري         تواند اشاره به قدرت نظامي با      كه بيت دوم مي   
  .ديني وي باشد

نـي  عدر سانسكريت ويونسونت است كه م      و ازآنجا كه پدر جم نيز در اوستا ويونگهانت و         «
 بيـشتر دانـشمندان بـر       "آنكه مايه درخشش را در خـويش دارد       "تواند باشد  اين نام چنين مي   

  .)225،1379قوين( » را بايد خداي خورشيد ناميدوينسونتاينند كه 
اين شاهان چون جانشين خدايان بر روي زمين هستند و مامور انجام وظايف ايشان، بايد               

 طهمـورث،  ، هوشـنگ  ،كيـومرث .  الهـي هـستند    مورد تاييد آنان قرار بگيرند بنابراين داراي فرّ       
  :هستندي فر الهي ادار جمشيد،

  :كيومرث

  شاهنــــشهيهمــــي تافــــت زو فــــرّ

  

  ســـهيســـرو هفتـــه ز مـــاه دو چـــو  
  

  )29،ص1شاهنامه،ج(

  :هوشنگ

ــروز  ــزدان پيــ ــان يــ ــه فرمــ ــر بــ  گــ

  

ــه داد   ــر    ب ــستم كم ــگ ب ــش تن  و ده
  

  )31،ص1شاهنامه،ج(

  :طهمورث

 چنـــان شـــاه پـــالوده گـــشت از بـــدي

  

ــه   ــشهي  كــ ــر شاهنــ ــد زو فــ  تابيــ
  

  )37،ص1شاهنامه،ج(

  :جمشيد

  شاهنـــشهيكمـــر بـــست بـــا فـــرّ   

  

ــر او     ــرتا س ــشت س ــان گ ــي جه  را ره
  

   )39،ص1شاهنامه،ج(

در اين ميان جمشيد مورد توجه بيشتر اورمزد قرار گرفته است، زيرا انگشتري و عصا نيـز           
تواننـد   هايي هستند كه اورمزد براي گسترش دين بهـي بـه جمـشيد داده اسـت ومـي                  از ابزار 

  »:كند فردوسي از انگشتري جم اينگونه ياد مي.هاي ديگري از فر باشند نمود
ــشتري   ــر و انگـ ــا فـ ــشيد بـ ــه جمـ  كـ

 زمازنــــدران يــــاد هرگــــز نكــــرد   

  

ــري    ــو پـ ــرغ و ديـ ــان او مـ ــه فرمـ  بـ

 نجـــست از دليـــران ديـــوان نبـــرد   
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  )78ص2شاهنامه، ج (    

زماني همراه شاه است كه وي بنا به دستور خدايان به انجـام وظيفـه بپـردازد و                 تا اين فرّ 
  .خود را نماينده او بداند

  بشري هستندن تمد هاي اين شاهان پيشدادي پايه گذار بسياري از جلوه
  :آموزند مردم آيين را از كيومرث مي

ــيش   ــديش پـ ــاز آمدنـ ــم نمـ ــه رسـ  بـ

  

ــويش    ــين خـــ ــد آيـــ  وزو برگرفتنـــ
  

  )29،ص1شاهنامه،ج(

  :نهاي تمد همچنين برخي از جلوه
ــي پــــرورش    ــدر آمــــد همــ  ازو انــ

  

ــورش      ــو خ ــدو ن ــو ب ــيدني ن ــه پوش  ك
  

  )29،ص1شاهنامه،ج(

تأثير به سزايي در زندگي بشر آن روزگـار         د  هوشنگ و جمشيد نيز به سهم خو       طهمورث،
  .اند داشته

هـاي   سازد يا كسي كه خانه     كسي است كه خانه هاي خوب فراهم مي       «هوشنگ به معني    
 بوده است به معنـي كـسي كـه بـراي حكومـت              "پرذاته"بخشد و لقب وي در اوستا        خوب مي 

ـ              كـسي كـه    (ه معنـي    تعيين شده است كه در پهلوي فارسي به صورت پيشداد درآمده است ب
  ).51:1384ژاله آموزگار،( »آغاز سلسله پيشداديان از اينجاست )آموزد نخستين قانون را مي

كند در مازندران ديـوان و    او فرمانرواي هفت اقليم است و بر مردمان و ديوان حكومت مي           
در . جادوگران بسياري اقامت داشتند كه دو سوم آنان به دست هوشنگ كشته و اسـير شـدند                

  .)59:1382هينلز ،( گيرد شاهنامه نيز هوشنگ انتقام سيامك را از ديوان مي
 چنــگ شــير چــون هوشــنگ بيازيــد

ــشيدش ــراپا كـــ ــسر ســـ  دوال يكـــ

  

ــان   ــرد جه ــر ك ــو ب ــستوه دي ــگ ن  تن

 همـــال بـــي ســـر آن بريـــد ســـپبهد
  

  )32 ،ص1 ج شاهنامه(

 ،ين آيين پرستش را مي نهـد و آهنگـر  وي همچني. كار بزرگ هوشنگ كشف آتش است    
تربيـت حيوانـات     ،پشم رشـتن  نيز  طهمورث  . آموزد كشاورزي و پرورش حيوانات را به بشر مي       

 اما جمـشيد در ايـران بـه      .آموزد را بنا مي نهد و از ديوان نوشتن مي         شكاري و پرورش ماكيان   
ويژگـي ايـن فرمـانروايي      . سبب فرمانروايي هزار ساله اش در زمين بسيار مورد احتـرام اسـت            

بيماري  گرسنگي و  ناراستي، –ور نعمت بوده و در طي آن ديوان و اعمال زشتشان          آرامش و وف  
  . هيچ نفوذي نداشتند-و مرگ
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جهان در زمان فرمانروايي او چنان برخوردار از سعادت بود كه ناگزير زمين در سه نوبـت                 
نمونـه  جم پيش «بدين گونه . برابر شد به طوري كه در پايان فرمانروايي او دو     . گسترده تر شد  

جـان  ( »برنـد  اي است كه همه فرمانروايـان بـدو رشـك مـي            آرماني همه شاهان است و نمونه     
  .)56:1382هينلز،

 و كـشف جـواهرات،     سـاخت ديـوار    لبـاس ابريـشمي،    ،سـاختن زره  جمشيد  در شاهنامه   
 ي  پايه گذار جامعـه     او دهد و همچنين   پزشكي و ساخت كشتي را آموزش مي       هاي خوش،  بوي

  .استار طبقه ايراني به چه
  

  كودكي قهرمان

از سـطح    آنـان را  ،  باشـند  افسانه پردازان كه شكل دهنده و راوي زنـدگي قهرمانـان مـي            «
، كه در رحم مـادر هـستند      اي   د و يا حتي از لحظه      تولّ ي لحظه و از  برند زندگي عادي باالتر مي   

يش بـا شـكوه از      و كل زندگي قهرمان به صورت نما       كنند نيروي شگفت انگيز به آنان اعطا مي      
ـ    «. )324:1388كمبل  ( »معجزات تصور مي شود    گاه هماهنـگ  داين گونه توصيفات با ايـن دي

 »و قهرمـاني چيـزي نيـست كـه اكتـسابي باشـد       شـود  پـيش تعيـين مـي    است كه قهرمان از   
  ).324،1388همان،(

 بـاز   ،را برگزيـده اسـت     در شاهنامه بارها به سرنوشت محتـوم قهرمـان و اينكـه زمانـه او              
اينكـه    ولي بعد از،تدا با ازدواج زال و رودابه مخالف استبدر داستان منوچهر، شاه ا  .خوريم يم

  :دهد منوچهر به اين امر رضايت مي ،كنند ستاره شناسان آينده زال را پيش بيني مي
ــتاره ــان سـ ــم شناسـ ــدر هـ ــان انـ  زمـ

ــا بگفتنـــــد ــاه بـــ ــيد شـــ  دار ميهـــ

 نامـــــدار بـــــود يپهلـــــوان او كـــــه

  

 نـــــشان دايــــ پ گرفتنــــد  زاختــــر   

 روزگــار بــود تــا يبــز شــادان كــه

 ســـوار و گـــرد و اريهوشـــ و ســـرافراز
  

  )150،ص1شاهنامه،ج(

  :گويد سام نيز به هنگام ترك سيستان به زال مي و
 يگـــرا اختـــر مـــرد شـــمر ســـتاره

ــه ــا كــ ــرا دريــ ــد تــ ــاه باشــ  آرامگــ

ــذر ــن گ ــر ستي ــم ب ــردان حك ــپهر گ  س

  

 يرا كيـــن زاختـــر تـــرا زد نيچنـــ  

ــم ــا ه ــپاه دري ــم و س ــا ه ــاله ردي  ك

ــم ــا هـ ــسترد دريـ ــبا بگـ ــر دتيـ  مهـ
  

  )153،ص1شاهنامه،ج(

  :كند سياوش نيز تولد كيخسرو را براي فرنگيس پيش بيني مي
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 يزآبـــــستن ماهـــــست پـــــنج تـــــرا

 ببـــاردآورود  نـــر  گـــر تـــو  درخـــت

ــرافراز ــسروشيك ســ ــام خــ ــن نــ  كــ

  

ــاز   ــدار نيــ ــود ار نامــ ــن بــ  يروشــ

ــي ــامور يكــــ ــهر نــــ  آورد اريشــــ

ــه ــم بـ ــوردن غـ ــن آرام دل او خـ  كـ
  

  )141،ص3هنامه،جشا(

  :گويد در گوش شبرنگ مي و
ــتن   ــين خواس ــه ك ــد ب ــسرو آي ــو كيخ  چ

  

 عنـــــانش تـــــرا بايـــــد آراســـــتن  
  

  )143،ص3شاهنامه،ج(

 خـصوص پادشـاهي كيخـسرو هنگـام فـرار او از         را در  گذشتگانبيني   افراسياب نيز پيش  
  :كند وري ميآتوران ياد

 راســــتان گفتــــه از آمــــد نــــشان

ــه ــه از كــ ــور تخمــ ــاديك وز تــ  قبــ

 خارســتان كنــد را نيزمــ تــوران كــه

  

ــه   ــا كـ ــت دانـ ــه از بگفـ ــتان گـ  باسـ

ــي ــاه يكـ ــخ شـ ــردو زديـ ــژاد زهـ  نـ

ــد ــر نمان ــا ب ــوم ني ــر و ب ــتان ب  شارس
  

  )226،ص3شاهنامه،ج(

ـ          در داستان اردشير بابكان نيز پيش گويان پـيش بينـي مـي             يش كننـد كـه بـرده اي از پ
ر از درگاه اردوان موجـب جنـگ بـين       فرار اردشي  سرانجام نيز . شود گريزد و شاه مي    اربابش مي 

  .رسد اردوان شكست مي خورد و اردشير به شاهي مي شود و آنان مي
او بايـد دوره اي طـوالني را   «.شـود   روبـرو مـي  يها و مشكالت   د با سختي  قهرمان از بدو تولّ   

ايـن امـر در     . )330:1388،كمبـل ( ».پشت سر بگذارد كه درآن مهجور و ناشناس باقي بمانـد          
و در دل طبيعـت و   شـود  مادر جـدا مـي   كه از وعي پاگشايي غير ارادي قهرمان است  ن حقيقت

  .گيرد عناصر وابسته به آن قرار مي
 ،يعنـي بـراي      و خامي به بلوغ اجتماعي و معنـوي        در پا گشايي قهرمان در گذر از جهل       «

ار نيل به پختگي، و تبديل شدن به عضو تمام عياري از گروه اجتماعي اش آزمـون هـاي بـسي                   
در حقيقـت ايـن امـر       «). 166:1380ويلفريد گرين و همكاران   ( ».دشواري را از سر مي گذراند     

سبب كشتن من كودكانه و ارمغان آوردن بلوغ است؛ پسر نخست بايـد خـود را از مـادر جـدا                     
  .)208:1380كمبل،( »كند

محافظت تا ازو    فرستد را به البرز كوه نزد مردي ديني مي        مادر فريدون از ترس ضحاك او     
شـودكه   ظاهر غير معمول زال سـبب مـي    . كند و نمو مي   و فريدون با شير گاو برمايه رشد       كند

را بـه البـرز كـوه         بـه همـين خـاطر او       ؛باشـد  و از وجودش شرمگين    را اهريمني بداند   سام او 
  .دهد كند و پرورش مي ازو مراقبت مي، يابد سيمرغ اورا مي .فرستد مي
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از يك افسانه كه در نسخه      «ولي كي كيقباد سخني نرفته است    چند در شاهنامه از كود     هر
كه در قنداقي پيچيده شده بـود       را  آيد كه كيقباد     چنين بر مي    ذكر شده است   بندهشنايراني  

ــد و  در ــشدادي او » اوزو«آب انداختن ــاه پي ــرين ش ــ آخ ــتهرا از آب گرفت ــستين  (» اس كري
  .)1387:106،سن

ولي پيـران ويـسه      در كيخسرو، زن سياوش ،را دارد     افراسياب نيز قصد نابودي فرنگيس ما     
هنگـام  همچنـين  . دهد نجات مي -كه كيخسرو را در رحم دارد - راو فرنگيس    شود مانع او مي  

بنـابراين  . بلكـه بـه نـزد شـبانان بفرسـتد         ،  را نكشد  كه او  فريبد د كيخسرو افراسياب را مي    تولّ
 به جاي بهمن بر تخـت        هماي كه  ، ديگر در داستان  شود شبانان بزرگ مي  د  كيخسرو نيز در نز   

او داراب را در    . كند تا همچنان شاه بماند     را پنهان مي   ب فرزند خود  ا دار ،سلطنت نشسته است  
داراب نـزد   .افتـد  و صندوق به دست گازري مي اندازد و به آب مي نهد د در صندوقي ميبدو تولّ 

 .ري و فنـون رزم دليـر مـي شـود           بر سـوا   يابد و بر خالف نظر و خواست گازر        گازر پرورش مي  
و وليعهـد روم     آيـد  اسكندر نيز به نوعي دور از خاندان پـدري در نـزد فيلقـوس بـه دنيـا مـي                   

ازتـرس بـه هندوسـتان       ساسـان فرزنـد دارا     همچنين هنگام حمله اسكندر به ايـران      . شود مي
آيد و او بـه    ميتا اينكه از نسل چهارم او ساسان به دنيا   كند   زندگي مي در گمنامي    و گريزد مي

  .شود داماد بابك مي رود و سرانجام نزد بابك ميشباني 
 .كنـد  خواند و به نوعي از خاندان دور مـي         اردوان نيز اردشير را در كودكي به نزد خود مي         

دختـر   زيـرا موبـد زن اردشـير،   ، كنـد  آيد و رشد مي شاپور فرزند اردشير نيز پنهاني به دنيا مي  
 كنـد  براي به دنيا آوردن فرزندش در خانه پنهان مـي   حكوم شده است  را كه به مرگ م     اردوان،

ش يـافتن   عالوه بر اينها سياوش نيز دراوايل زندگي براي پـرور         . آيد و شاپور پنهاني به دنيا مي     
اسـفنديار نيـز در دم مـرگ بهمـن را بـراي پـرورش بـه رسـتم                   . شـود  نزد رستم فرستاده مي   

  .بالد كند و مي  ميسپارد و بهرام گور نزد نعمان رشد مي
انتهاي چرخه كودكي بازگشت و شناخته شدن قهرمان است هنگامي كه پس از به سـر                «

  .)333:1388، كمبل( »بردن دوران طوالني به صورت ناشناس به سر برده است
  .گيرد هاي گوناگوني صورت مي در شاهنامه اين شناسايي به شيوه

  

  يي ويژگي اخالقي و رفتار شناسايي به واسطه

اودر هفت سـالگي بـه نخجيـر    . كند كيخسرو در ميان شبانان به شكل ناشناس زندگي مي 
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شباني كـه پـرورش او را بـر عهـده داشـته      . جنگد پردازد و با شير و پلنگ و گراز مي  كردن مي 
  .فرستد شود و او را به نزد پيران مي است از نژاد او آگاه مي

ش يافته است در كـودكي بـه تيـر انـدازي و           داراب نيز كه در نزد زن و مرد گازري پرور         «
سواري مي پردازد و از مرد گازر مي خواهد تـا اورا بـه فرهنگيـان بـسپارد و ايـن امـر كمـك                         

  ).942 : 1373سرامي،( »كند كه گازر و زنش به شناسايي كودك نزديك شوند مي
د زنـدگي   خاطر خشم اردشير بر مادرش پنهاني در خانه موب        ه  شاپور پسر اردشير نيز كه ب     

اردشير از موبـد     شود و  كند سرانجام چون اردشير جانشيني ندارد راز زنده بودنش فاش مي           مي
. خواهد كه بازي چوگاني تشكيل دهد تا اردشير بتواند شاپور را دربين همساالنش بشناسد               مي

شناخته شدن به خاطر دليري و شجاعت دربازي چوگان در مورد اورمزد پسر شاپور نيز تكـرار          
بـرد   زال نيز كه در البرز كوه به سر مـي     . شناسد شود و شاپور به اين ترتيب پسر خود را مي          يم

  .شود رسد، نشانش در جهان پراكنده مي هنگامي كه به روزگار پرمايگي مي
  

  شناخته شدن به وسيله نشان

گذارنـد، شـناخته     گاهي قهرمان به وسيله نشاني كه خاندان او هنگـام جـدايي بـا او مـي                
گـذارد و بـه آب       داراب را در صندوقچه مـي      ،استان هما و داراب هنگامي كه هما      در د . شود مي
بندد و سرانجام به وسيله همين مهره فرزند خـويش           اي گرانبها به بازوي او مي      اندازد، مهره  مي

اي كه بـر بـازوي       رستم نيز سهراب را بعد از اين كه زخمي شده به وسيله مهره            . را مي شناسد  
  .شناسد د، ميخود دار
  

  شناسايي به واسطه غريزه

گذرد، هما   ي سپاهيان هماي در مقابل او مي       در داستان داراب هنگامي كه داراب در زمره       
اگرچـه همـا در نمـي يابـد كـه داراب            « شـود  با ديدن داراب شير از پستان هايش سرازير مي        

 »پاهي پيوندي در كار است    فرزند اوست، از ارتباط اين رويداد مي فهمد كه ميان او و جوان س             
  .)973:1380همان، (

داند كه رستم، پدرش، در مقابلش قـرار         سهراب نيز هنگام مواجه شدن با رستم گويي مي        
  .كند كند رستم هويتش را فاش نمي گرفته است، ولي هر چند اصرار مي
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  شناسايي به واسطه ندايي غيبي

 در زير طاقي خوابيده اسـت؛ صـدايي       در داستان داراب هنگامي كه داراب در روزي باراني        
دهد كه فرود نيايد، زيرا داراب زير آن خوابيده است و فرمانـده سـپاه                غيبي به طاق فرمان مي    

  .برد اي بوده است پس از پرس و جو به نژاد داراب پي مي كه ناظر چنين حادثه
  

  شناسايي به واسطه خواب

شود كه فرزند او زنـده اسـت و          داده مي بيند به او هشدار      سام به واسطه دو خوابي كه مي      
بـه  شد و در نـزد بابـك بـه شـكل ناشـناس      با ساسان نيز از اعقاب دارا مي. بايد او را باز گرداند   

بـه او  و همـه  بيند كه ساسـان بـر پيلـي سـوار اسـت           بابك در خواب مي   . شباني مشغول است  
و او را    بـرد  مـي  اسـان پـي    وقتي از تعبير خواب خود آگاه مي شود به نـژاد س            .كنند تعظيم مي 

  .كند خود ميداماد 

  

  شناسايي به واسطه پرسيدن از مادر

فريدون . پرسد كند، مي  قهرمان نشان و پدر خويش را از مادر يا كسي كه از او مراقبت مي              
پرسد و آنگـاه كـه از نـژاد خـويش آگـاه           بازگشت از البرز كوه نام و نشان پدر را از مادر مي            در

آنگـاه  . پرسـد  داراب نيز نشان خود را از زن گازر مي     . بندد انتقام از ضحاك مي   شود، كمر به     مي
سـهراب نيـز وقتـي      . آيـد  آورد و در جرگه سپاهيان هماي در مـي         اسب و شمشيري فراهم مي    

بيند كه با تمام كودكان هم سالش تفاوت دارد و در كـودكي پهلـواني نـام آور شـده اسـت           مي
شـود و پـس از آگـاهي از نـژاد خـويش قـصد برانـدازي                  ا مي نشان پدر خويش را از مادر جوي      

  .سلطنت كاوس و افراسياب را دارد
اين تصور وجـود دارد كـه   .يافتن پدر در واقع پيدا كردن منش و سرنوشت خويش است       «

اين منش شخص است كـه در رمـز و راز           . رسد منش از پدر و جسم و ذهن از مادر به ارث مي           
لـذا آنچـه در جـستجو نمـادين         . زند ع سرنوشت شخص را رقم مي     پيچيده شده است و در واق     

  ).253:1380كمبل،( »شود در واقع كشف سرنوشت خويش است مي
ها قهرمـان داسـتان را بـه سـوي كاميـابي و پختگـي سـوق                  جستن سرنوشت در افسانه   «

اي سـترگ كـشته    شنود بـابش از سـوي پتيـاره        قهرماني چون فريدون كه از مادر مي      . دهد مي
ليك قهرماني  . شود ه است با بندي كردن كشنده پدر به بلوغ رواني و اجتماعي كامياب مي             شد
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توانـد بـود از      شـود نمـادي مـي      چون سهراب كه از پي آويزش با پدر به دسـت او كـشته مـي               
  ).91:1390آتوني،( »نرسيدن به بلوغ رواني و اجتماعي

ن ساختار شكني موجـب     د و اي  بازگشت قهرمان موجب شكستن الگو هاي گذشته مي شو        
  :مي شودبحران 

فريدون و تصميم او براي مبارزه با ضحاك شبي بـرادرانش قـصد جـان او              ازگشت   ب  از بعد
اي از اخـتالف و      اين امر شايد نشانه    .بين ببرند  را از  خواهند با انداختن سنگ او     كنند و مي   مي

 زيـرا فريـدون از سـاير    ،اسـت بين بزرگان ايران بر سر فرماندهي در گرفته  آشوبي باشد كه در 
 دسـت بـه     ش آزاد و بي پرواي بياباني خويش      زال نيز به اقتضاي پرور    «. برادران كوچكتر است  

  .زند ساختار شكني مي
  ايزدي شاه ،يعني شكستن فرمان منوچهر مبني بر عدم تمايل او           ي هساخت شكني فرّ   -1

و فرمـانش الزم     رود  شمار مي  در ازدواج زال و رودابه، شاه محض خوبي و خوبي محض شاه به            
  .االجرا و عدول از فرمانش مستوجب مرگ است

شكستن ساختار سنتي شده و تابو شده باور درباريان و فرزانگان مبني بـر ممنوعيـت                 -2
  .)21,1385رحمدل،( ازدواج نسل اهورا مزدا و اهريمن

جانـشيني  بعد از بازگشت كيخسرو به ايران نيز ميـان خانـدان گـودرز و طـوس بـر سـر                     
گودرزيان كيخسرو را جانـشين      .و نزديك است كار به جنگ بكشد       كيكاووس اختالف مي افتد   

سرانجام كيكاوس بـراي فـرو نـشاندن        .  را اليق مي داند     طوس فريبرز  لي و ،دانند كيكاووس مي 
فرسـتد و كيخـسرو موفـق بـه گـشودن دژ و              كيخسرو و فريبرز را به فتح دژبهمن مي       ،اختالف

دليل اختالف شايد اين باشد كه كيخسرو نوه افراسياب و از يـك   .شود كياني ميتكيه بر تخت    
تا بـه    آنجا پرورش يافته است و     از سوي ديگر در توران به دنيا آمده و در          سو اهريمني است و   

  .حال چنين پادشاهي به تخت ايران تكيه نزده است
زش هاي خويش را آشـكار      پس از گذر از لحظه بي نظمي و آشوب قهرمان توانايي ها و ار             

  .گيرد و جهان رونق و شكوهي ديگر مي كند مي
  : از نظر تقويمي با شروع دوره اي جديد برابر استآغاز پادشاهي فريدون

ــاه   ــرمهر مــ ــسته ســ ــه روز خجــ  بــ

  

ــاله    ــاني كـ ــاد آن كيـ ــر برنهـ ــه سـ  بـ
  

  )78،ص1شاهنامه،ج(

 را همچـون بهـار      كند و گيتـي    پس از تكيه به تخت شاهي شروع به گردش در جهان مي           
  :رايدآ مي
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ــشت  ــسان بهــ ــي بــ ــت گيتــ  بياراســ

  

ــشت       ــبن بك ــرو گل ــا س ــاي گي ــه ج  ب
  

  )81،ص1شاهنامه،ج(

  .كند طبقات اجتماعي گذشته را احيا مي سپس رسم ها و
ــشه ور     ــا پيـ ــه بـ ــد كـ ــپاهي نبايـ  سـ

  

 بـــه يـــك روي جوينـــد هـــردو هنـــر  
  

  )76،ص1شاهنامه،ج(

  :شمرد چنين بر ميو فريدون به طور اختصاصي كارهاي فريدون را 
 فريـــدون زكـــاري كـــه كـــرد ايـــزدي 

ــود    ــحاك بـ ــد ضـ ــشتر بنـ ــي بيـ  يكـ

 دو ديگــــر كــــه گيتــــي زنــــابخردان

ــت   ــدر بازخواس ــين پ ــه ك ــر ك ــه ديگ  س

  

ــدي      ــست از ب ــان را بش ــستين جه  نخ

 كـــه بيـــداد گـــر بـــودو ناپـــاك بـــود

ــدان   ــت بـ ــسته زدسـ ــت و بـ  بپرداخـ

 جهان ويـژه بـر خويـشتن كـرد راسـت          
  

   )252،ص1شاهنامه،ملحقات ج(

بعـد از   . خـود دارد  زال نيز به عنوان جهان پهلوان نقش به سزايي در رويداد هاي روزگـار               
، دهـد  گيرد و به فرزندان او اجازه تاج گذاري نمي كشته شدن نوذر شاهي را از خاندان نوذر مي   

در هنگامي كـه افراسـياب بـه         داند  شاهي و سزاي تخت كياني نمي       داراي فرّ  ازيرا هيچ كدام ر   
كنـد كـه در     رستم را براي آوردن كيقباد بـه البـرز كـوه گـسيل مـي               ، هجوم آورده است   ايران

نيـز  ،  نامههجهـان پهلـوان شـا      ،رسـتم  حقيقت تداوم بخش و پشتيبان حقيقي پادشاهي است       
. اسـت زال همچون راهنمـا و نـاجي او هميـشه در كنـارش               و حاصل ازدواج زال ورودابه است    

 يابنـد و  ي زمان او ايرانيان سرانجام بـر تورانيـان غلبـه مـ            كيخسرو نيز پادشاهي عادل است در     
قهرمان براي روبـرو شـدن بـا         .شود افراسياب دشمن اصلي ايرانيان به دست كيخسرو نابود مي        

  .ها بايد توان و قابليتي فوق العاده داشته باشد اين واقعيت
دو صـورت جلـوه    در شاهنامه فـرّ بـه       «يكي از اين قابليت ها در شاهنامه داشتن فر است           

 ديـر  ، خـود را بـه توفيـق       باطني و قدرت بخش كـه صـاحب        نخست به صورت نيروي   . كند مي
رساند و نشان از لطف ايـزدي اسـت و صـورت مـادي نـدارد و در دومـين                    زيستي و شادي مي   

 بيـشتر شـاهان   .)108:1381رسـتگار فـسايي،   ( »صورت و بروز مادي دارد و قابل رؤيت اسـت         
مند هستند و از نمونه دوم آن مي تـوان بـه غرمـي اشـاره           نخست فرّ بهره   ايران زمين از نمونه   

كرد كه هنگام فرار اردشير از نزد اردوان همراه او ديده شده است و يا غرمي كه رستم را براي                    
  .دهد يافتن آب در هفت خوان ياري مي

 هاي عيني فـر     از ديگر قابليت هاي قهرمانان مي توان به موارد زير اشاره كرد كه از نمونه              
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  :هستند
رسـتم و سـياوش نيـز داراي    .اسفنديار رويين تن است و هيچ سالحي به او كارگر نيـست           

  :اي هستند و سالح بر آن كارگر نمي افتد زره
 نگـــردد در چنـــين آهـــن از آب تـــر   

ــغ   ــه تي ــدي ن ــشير هن ــه شم ــزه ن ــه ني  ن

  

ــارگر     ــود كـ ــر بـ ــرو بـ ــش بـ ــه آتـ  نـ

 چنـــين بـــاژخواهي بـــر ايـــن آبگيـــر 
  

  )3462- 33461 شاهنامه ج(

و براي يـافتن بيـژن در چـاه          كيخسرو جامي دارد كه مي تواند تمام جهان را در او ببيند           
  .كند توران از آن استفاده مي

كيكـاوس نيـز نوشـدارويي دارد    . شود ها مي اي دارد كه سبب بهبود زخم  همچنين مهره  او
  .كه عالج هر زخمي است

. كند ت كه در گشودن بهمن دژ از آن استفاده مي         اي اس  عالوه بر اين كيخسرو داراي نيز ه      
دهد كه نيزه را بر باروي قلعه بزند وبه ايـن ترتيـب سـبب                در هنگام جنگ به گيو دستو ر مي       

  .گشودن آن را فراهم آورد
انـدازد و    اسفنديار همچنين زنجيري دارد كه در هفت خوان آن را به گردن زن جادو مـي               

  .كند سحر اورا باطل مي
امه به قهرماناني بر ميخوريم كه داراي نيرو و هوش فـوق العـاده هـستند و ايـن                   در شاهن 

  .نشان از همان قابليت فوق العاده دارد
  :فريدون فر شاهي را از جمشيد به ارث برده است

ــود    ــشيد بـ ــر جمـ ــا فـ ــانجوي بـ  جهـ

  

ــود     ــيد بـ ــده خورشـ ــردار تابنـ ــه كـ  بـ
  

  )57،ص1شاهنامه،ج(

  : دانش و آگاه استفريدون به اعتراف ضحاك پهلواني با
 مـــرا در نهـــاني يكـــي دشـــمن اســـت

 به سال اندكي و بـه دانـش بـزرگ         

  

 كه بر بخردان اين سخن روشـن اسـت           

 گـــوي بـــد نـــژاد و دليـــري ســـترگ
  

  )81،ص1شاهنامه،ج(

داراي قدرت جادوگري نيز هست هنگامي كه فرزندانش از خواستگاري دختران پادشاه             او
  .شود سازد و در برابر آنها ظاهر مي دها ميگردند خودرا به شكل اژ يمن باز مي

  .بيند كيقباد قدرت رويابيني داردو برگزيده شدن به پادشاهي را درخواب مي
بينـد   كيخسرو در سومين بار پرده نشيني خود و نيايش با خداوند سروش را در خواب مي       
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  .دهد و مژده بازگشت به بهشت را به او مي
در اواخـر   دليـل بارنـدادن كيخـسرو   او مي داند كـه    است،از امور آگاهزال نيز بر بسياري     

هاي او آگـاه     كه ايرانيان از دليل رفتار     اش سير شدن او از تخت شاهي است در حالي          پادشاهي
  .نيستند

از انديـشه گيـو آگـاه اسـت آنگـاه كـه              .دارد  ديگـران را   ءكيخسرو قدرت دانستن انديشه   
كند كه    گيو فكر مي   ،شود شود و ازديدار او محو مي      كيخسرو سوار بر شبرنگ بهزاد از اودور مي       

  .اهريمن قصد نابودي كيخسرو را دارد
گويـد   منوچهر در دم مرگ به نوذر مي .قهرمان از غيب آگاه است و از آينده خبر مي دهد         

داند كه كشته خواهد شد و ماجراي پـس          سياوش مي  كه افراسياب به ايران حمله خواهد كرد،      
دهـد   به شاپور خبـر مـي   نگام مرگ،اردشير نيز به ه .كند فرنگيس تعريف مي  از قتلش را براي     

  . پادشاهي آنان پانصد سال ادامه خواهد داشتكه
همچنين ممكن است قهرمان فوق طبيعي بودنش را در بـدو تولـد يـا در زمـان كـودكي                    

 .دهنـد  يآيـد و در نـوزادي ده دايـه بـه او شـير مـ                رستم از راه سزارين به دنيا مي       .نشان دهد 
  .شود سهراب نيز به مانند رستم در كودكي پهلواني نام آور مي

يـا در    دارد و  را از خطرات دور نگـه مـي        امداد هاي غيبي همواره همراه قهرمان است و او        
  :آيد دشواريها به ياري او مي

و وي را    كننـد  قدرت هاي پشتيبان يا نگهبان ناتواني اوليه قهرمان را جبران مـي           "در واقع 
به سـر انجـام   تواند انجام دهد  تن از آنها نمي سازند عمليات خود را كه بدون ياري گرف        در مي قا

  .)164،1377يونگ،("برساند
كنـد شخـصي نيـك خـواه بـه فريـدون         حركت مـي ريدون به سوي ضحاكهنگامي كه ف  

آموزد و هنگامي كه دو برادر فريدون در فكر تباه كردن او هستند بـه خواسـت           گري مي  افسون
  .شود يزدان از خطر آگاه مي

  :برد را به النه مي  هنگامي كه سيمرغ اوعنايت خداوندي همراه زال هست
 ســــوي بچگــــان گفــــت تابــــشكرند

ــش  ــي دهــ ــزدان نيكــ ــشود يــ  ببخــ

ــگفتي بـــرو بـــر فكندنـــد مهـــر      شـ

  

ــد     ــه زار او ننگرنــــ ــدان نالــــ  بــــ

ــوش  ــدر بـ ــت انـ ــودني داشـ ــا بـ  كجـ

ــر   ــاه چهـ ــدان مـ ــره بـ ــد خيـ  بماندنـ
  

  )141-140،ص1شاهنامه،ج(

 را بخواند  خواهد كه در مواقع خطر و ناچاري او        دهد و از او مي     سيمرغ پرخودرا به زال مي    
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 بـراي   رستم راهنماي   همچنين سيمرغ  .خواهد ايي مي مغ راهن رزال براي زادن رستم از سيم      و
  .زند اي نمي قواي طبيعت نيز به قهرمان صدمه. استنجات از دست اسفنديار 

را غـرق   گـذرد و آب او    توران به راحتي از رودخانـه خروشـان مـي          كيخسرو هنگام فرار از   
  :و گيو نيز بر اين نكته تاكيد دارد كند نمي

 بـــد وگفـــت گيـــو ار تـــو كيخـــسروي

  

 نبينـــي از ايـــن آب جـــز نيكـــويي     
  

  )227،ص3شاهنامه،(

  .كند و اسفنديار بر بازوي خود زنجيري دارد كه اورا از بالي زمانه حفظ مي
در .وش نقش ويـژه اي در يـاري قهرمـان و آگـاه كـردن او از غيـب دارد                   در اين ميان سر   

مينـوي  ("سروش از ايزدان بزرگ زردشـتي اسـت       "خصوص سروش اين نكته گفتني است كه        
او روزي در شـبانه روز جهـان را   . معني نام او اطاعت ،فرمانداري و انضباط است ".)96،64خرد،

و در پاداش   .بهترين حامي در ماندگان است     .نددرسه نوبت مي نوردد تا از آفريدگان حمايت ك        
سـيامك را از قـصد       او. )30،1384آموزگـار ("دادن به بندگان با ايزد بـانو اشـي همـراه اسـت            

كيومرث را به انتقام از خـون سـيامك بـر            كند، اهريمن و يارانش به جنگ با كيومرث آگاه مي        
اي معجـره   پناه برده است بـه گونـه  خسرو پرويز كه از دست بهرام چوبينه به غاري          انگيزد، مي

و جهـان پـر   داند با كشتن ا   دارد زيرا مي   فريدون را از كشتن ضحاك باز مي       دهد، آسا نجات مي  
  .دهد  بهشت را به كيخسرو ميمژده و از آشوب خواهد شد

هنگـامي   .نمايد دهد و فاجعه رخ مي     گاهي قهرمان به ندا و امداد غيبي توجهي نشان نمي         
قصد رفتن به سيستان و بند نهادن بر رستم را دارد شتر پيـشاهنگ در راه زابـل                  كه اسفنديار   

كنـد و    به اين امر تـوجهي نمـي      شود اما اسفنديار     ن اسفنديار مي  خوابد و مانع حركت كاروا     مي
  .دهد شتر را بكشند دستور مي

شـود رخـش از خطـر آگـاه      همچنين هنگامي كه رستم به ميدان پر از چاه شغاد وارد مي      
در  رانـد و   را با تازيانه به پيش مي      كند و او   كند اما رستم توجهي نمي     است واز رفتن امتناع مي    

  .شود چاه سرنگون مي
  

 قهرمان جنگجو
شود تا بتواند وضع موجود      رسد كه قهرمان مجبور به ترك سرزمين خود مي         زماني فرا مي  

  .را تغيير دهد
تابـد و بـا      د آزمون هـاي دشـوار را مـي        براي نشان دادن شايستگي خو    "دراين راه قهرمان  
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  .))28،1388آيدنلو(("كند گشاده رويي به پيشواز اين خطرها مي رودو سفر هايي را آغاز مي
چند خوان است كه طـي آن پهلـوان نوبـالغ بـا              -هفت"وي داستاني رايج دراين مورد      الگ

ويش را نـشان    تحمل آزمون هاي سخت و پيروزي در برابر خطرهاي هولناك بلوغ پهلواني خـ             
يك اشتباه لپي كه ظاهرا از سـر        ")89همان("رسد مي در واقع به مقام پهلواني كامل      دهد و  مي

اين اشتباه قهرمان را    . )60،1388،كمبل("كند جهاني ناشناخته را آشكار مي     دهد اتفاق رخ مي  
  .كند مجبور به گزينش سفري دشوار و پرخطر اما ضروري مي

را به سـفر وامـي دارد نـه          ]دوقهرمان جنگجو [م و اسفنديار    اشتباهي كه در شاهنامه رست    
دو مقدمه سفري دشوار     پيوند ازجانب خود ايشان بلكه از سوي پادشاهي خودكامه به وقوع مي          

  .كند را فراهم مي
رستم و اسفنديار قبل از رفتن به هفت خوان اعمال قهرمانه ديگري نيز انجام داه و خـود                   

  .اند في كردهمعررا به عنوان يك جنگجو 
در حقيقـت اولـين    و آورد زال بعد ازاين كه رستم پيل سپيد را با ضربه اي از پاي در مـي              

ملحقات داسـتان   (فرستد را به انتقام خون نريمان مي      او كند نشانه پهلواني خويش را آشكار مي     
  .شود مي قلعه كوه سپند  موفق به تسخيرو رستم )منوچهر ج يك شاهنامه
كنـد زمـاني كـه افراسـياب بـه           م را مامور آوردن كيقباد از البز كوه مي        همچنين زال رست  

  .ايران تاخته است و ايرانيان بدون شاه هستند
امـا   را از اسـب رباييـده اسـت        رستم در كودكي به جنگ افراسياب نيـز رفتـه و حتـي او             

  .زيرا قهرمان ناجي كس ديگري است را تمام كند تواند كار او نمي
و انتقـام خـون پهلوانـان ايـران          كنـد   جنگ ارجاسب با ايران دالوريها مي      اسفنديار نيز در  
ار ديگـر قبـل از ورود       و ب  كند و ارجاسب را مجبور به عقب نشيني مي        گيرد زمين را از آنان مي    

  .دهد  دوباره با ارجاسب و سپاهيانش مي جنگد و آنان را فراري ميبه هفت خوان
ـ           ايرانيـان بـه واسـطه زيـاده        . ن دو جنگجوسـت   اما هفت خـوان نقطـه اوج دالوريهـاي اي

و زال كـه جهـان    ر شـده انـد  يهاي كاووس در دست پادشاه مازندران و ديو سـپيد اسـ       خواهي
  .فرستد اورا به مازندران مي پهلواني را به رستم داده است

ــن     ــش زي ــورا رخ ــد ت ــرد باي ــون ك  كن

ــار    ــن روزگ ــر اي ــه از به ــا ك  همان

  

 به خواهي به تيـغ جهـان بخـش كـين            

 را پرورانيـــــــد پروردگـــــــارتـــــــ
  

   )89،ص2شاهنامه،ج(

  زال خود راهنماي رستم است و اورا از راه هفت خوان به مازندران مي فرستد
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بـا نگـاهي بـه      . ي بيـداري و آگـاهي قهرمـان نيـز هـست           اين هفت خوان بـه نـوعي بـرا        
تا خوان پـنجم اسـير خـورو خـواب و خـشم و               بينيم كه  رستم را مي  "هاي هفت خوان   داستان

 تازه ازخـون شـشم اسـت كـه          .دهد شودو غريزه هاي سركش جسماني امانش نمي       هوت مي ش
  .)35،1370شاهرخ مسكوب،("شود بيدار مي

دوم مقاومت،  ضعف هايي كه رستم دارد با اين حال مي بينيم كه در خوان              عليرغم تمام   "
در  كي و در خـوان پـنجم تـدبير و چـاال          در خان جهارم تاييد الهـي،      ،در خان سوم زور مندي    

محمـد علـي    ("گردانـد  خوان ششم و هفتم زور بازو و جسارت او بكار مي افتد و اورا پيروز مي               
  .)319،76اسالمي ندوشن،

 بـا    و هفت خوان اسفنديار نيز اسفنديار به سبب اسارت خواهرانش در دست ارجاسـب             در
  .شود راهي هفت خوان و نجات خواهران خويش ميوعده تكيه بر تخت پادشاهي 

شـمرد و    گسار كه اسير اسفنديار اسـت سـه راه را بـراي رسـيدن بـه رويـين دژبرمـي                   گر
اسفنديار راه سوم كه يك هفته به طول مي انجامد ولي پر از خطر است را انتخاب مـي كنـدو                     

ـ . شـود  روبـرو مـي  و دريـا   برف و سـرما  ،سيمرغ زن جادو، اژدها، دوگرگ، در اين را با شير،      هب
  .كشد دهد و ارجاسب را مي و خواهران خويش را نجات مي شود  ميگري وارد رويين دژ چاره

كه در آن رستم و اسفنديار با موجودات اهريمني مبـارزه           هدف نهايي اين دو هفت خوان       
  .در حقيقت تغيير وضع موجود است نندك مي

آيـين جديـد   ج كه پاسدار دين قبلـي اسـت و مـانع تـروي          راارجاسب   اسفنديار مي خواهد  
  .و در حقيقت با تحول و رشد مخالف است را نابود كند شود زردشتي مي

را كه تمـام نيروهـاي اهريمنـي در تحـت سـيطره او هـستند نـابود                   رستم نيز ديو سپيد   
 در آنجـا او و سـپاهيانش توسـط    .كند كاووس كه به فريب ديوي راهي مازندران شده است   مي

كاوس و ايرانيان را فريفتـه و آنـان را           درحقيقت ديو سپيد با اين نقشه     . دان ديو سپيد كور شده   
و بـا   ايـن نمـاد جهـل و نـاداني را ازبـين ببـرد           ت كه   سگمراه ساخته است وظيفه رستم اين ا      

  .و بيدار و هوشيار سازد چكاندن خون جگرش در چشم ايرانيان آنان را بينا
ي اسـفنديار مـستبد   ،ان در صدد تغيير وضع موجود هستند      اين دو داستان هردو قهرم     در

كند كـه بازمانـده      بردكه دشمن رشد و پيشرفت است و رستم هيواليي را نابود مي            را ازبين مي  
  .اهريمن است و با خود خواهي و عناد در صدد نابودي ايرانيان است

هـايي كـه بازمانـده      ادر شاهنامه شاهد قهرمانان ديگري نيز هستيم كه با هيوالهـا و اژده            
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بـين   كننـد و آنـان را از       شري هجوم مي آورنـد مبـارزه مـي        و به اجتماعات ب    اند اعصار پيشين 
  .برند مي

ل هفت  هفت خواني كه نشانه هايي از مراح      .ها را مي توان هفت خواني ها ناميد       اين كردار 
 شـير كـشي بهـرام گـور،        َ ،ن ميان مي توان به اژدها كشي سام       ازآ "خوان را در درون خود دار     

كشتن كرم هفتـواد بـه دسـت اردشـير يـاد         ،م پيل كشي و نهنگ كشي رست      ،گراز كشي بيژن  
  .)1039,73سرامي ("كرد

كـشتن كرگـدن و    و اژدهاي كـوه سقيالتوتوسـط گـشتاسب،     كشتن گرگ بيشه قاستون،   
ماجراهايي كه بـراي     اژدها توسط بهرام و كشتن مقاتوره و شير كپي به وسيله بهرام چوبينه و             

  .هاست اسكندر در سفرش رخ مي دهد از جمله ابن هفت خواني
  

  قهرمان عاشق

متعهـد  ..... به چيزي برتر از خود اوست )مرد(ازدواج گردن نهادن    "عتقد است كه    كمبل م 
ما و آن   طرف شما به واقع نيمه ديگرتان اسـت و شـ          . شدن به چيزي است كه شما آن هستيد       

ن دوجنبه از يك هـستي ،ازدواج بيـا  .  بازشناسي نمادين هويت ماست    ازدواج. ديگري يگانه ايد  
-295-1380كمبـل ("مجدد و نمادين يگانگي و وحدتي است كه در آنها وجود داشـته اسـت              

294(.  
  .ايراني ديداين وحدت و يگانگي را مي توان در اسطوره مشي و مشيانه 

اگـر   زن نيمه ديگر قهرمان است اگر مقام و مرتبت مرد در حد دنيا باشـد،زن دنياسـت،                "
  .)344،1389بل كم("مرد يك جنگاور باشد زن شهرت است

رهـايي   ،ود را كه او محاصره كرده است  زن تصوير سرنوشت مرد است كه بايد وضع موج        "
بيـژن و   بهرام گور و سپينود، ،رودابه زال و  و شهرنواز و ارنواز،    در ماجراهايي مثل فريدون    .يابد

ضـع  منيژه شاپور و كنيزك ايراني قيصرهركدام به نوعي نشان دهنـده گرفتـاري قهرمـان در و           
  .موجود هستند و زن راهنماي آنان براي نجات از اين وضع مي باشد

 عشق و ازدواج قهرمان نيز مانند ساير امور زندگي او غير معمول است و همراه با آزمون و                 
در اين داستان ها همواره موانع بسياري در راه وصال قهرمان و معشوق است و               . دشواري است 

  . سالمت بكذردقهرمان بايد از تمامي اينها به
  :در شاهنامه با چند گونه آزمون ازدواج مواجهيم
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 پرسش و پاسخ

، شاه يمن كه نمي خواهـد بـه راحتـي دختـرانش را بـه عقـد پـسران         در داستان فريدون  
خواهد كه تشخيص دهنـد كـدام    از خواستگاران مي آزموني ترتيب مي دهد و    فريدون در آورد  

  .يانه استكدام كوچكتر و كدام م دختر بزرگتر،
در داستان زال و رودابه نيز، زال براي راضي كردن منوچهر به ازدواج او با رودابه به دربـار           

زال به   پرسند و  رود و در آنجا موبدان سواالت متعددي كه رمز گونه است از او مي              منوچهر مي 
  .دهد همه آنها جواب مي

  

  جادوگري

د از اينكـه مـي بينـد خواسـتگاران        در داستان خواستگاري پسران فريدون، شاه يمـن بعـ         
ا پاسخ داده اند، هنگامي كه آنان در خواب هستند با جادوگري برف وسـرما را                 ر هاي او  پرسش

  .كند بر آنان مسلط مي
  

 محبوش شدن قهرمان

شـود بيـژن را در       رابطـه آن دو آگـاه مـي        افراسياب پس از اينكه از عشق بيژن و منيژه و         
  .كند چاهي تاريك زنداني مي

كيكاوس كه به قصد وصلت با دختر شاه هاماوران بدان سرزمين رفته است با خدعه شـاه                 
  .شود شود و محبوس مي هاماوران مواجه مي

د شو  هنگامي كه به طور ناشناس به در بار قيصر رفته است شناسايي مي             شاپور ذواالكتاف 
سـت كـه بـا كمـك او از     زندان بان شاپور كنيزي ايرانـي ا  . دوزد را در پوست خر مي     قيصر او  و

  .گريزد زندان مي
  

  آزمون جنگاوري

 .شود براي رسيدن به معشوق با موجودات اهريمني مبارزه كنـد           گاهي قهرمان مجبور مي   
 اسـفنديار پـس از كـشتن        قت خطـري بـراي جامعـه قهرمـان هـستند          اين موجودات در حقي   

ژه آشـنا شـود بـا گلـه     بيـژن قبـل از اينكـه بـا منيـ       .كند بيدرفش با خواهر خويش ازدواج مي     
 به شكل ناشـناس     بهرام گور  كند، بارزه مي دهند م  ها كه مردم سرزمين ارمن را آزار مي        كرگدن

شاه هند كه مي بيند بهرام پهلواني نام آوراست براي نابودي بهرام             .برد در دربار هند به سر مي     
بودي آنهـا بـا دختـر       فرستد بهرام پس از نا      مي -گرگ و اژدها   -را به جنگ دو حيوان بزرگ      او
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  .كند شاه هند ازدواج مي
شود  با همديگراين آزمون ديده مي    .در ماجراي كتايون و گشتاسب نيز پس از ازدواج آنان           

بـرد بـا     گشتاسب كه به طور ناشناس در روم به سر مي          .و ظاهرا هدف آزمون گشتاسب نيست     
قـصر   قيـصر آن دو را از      ،كند ولي به دليل گمنـامي گـشتاسب        يكتايون دختر قيصر ازدواج م    

رونـد قيـصر شـرط       هنگامي كه دو فرمانده قيصر به خواستگاري دو دختر ديگر او مي            .راند مي
حيوانـات را  آن دو فرمانده به كمـك گـشتاسب    د ودان ازدواج آن دو را كشتن دو دد بزرگ مي      

جـشني بـه   تـا اينكـه در روزي كـه     . آورند كنند ولي سخني از گشتاسب به ميان نمي        نابود مي 
و به اين ترتيـب      داند وكشتن گرگ و اژدها را كار خود مي        كند پاست گشتاسب هنر نمايي مي    

  .پذيرد را مي قيصر او
 دهـد  رودابه نيز پس از اين اينكـه زال بـه سـواالت موبـدان پاسـخ مـي                  در داستان زال و   

  .آزمايد را در جنگاوري مي منوچهر او
يا معجزاتي بـراي آنـان رخ    كنند و  لوانان كمك مي  در اين داستان ها همواره كساني به په       

  .دهد مي
و راه حـل   خـود فريـدون راهنمـاي آنـان اسـت        در داستان خواستگاري پسران فريـدون،     

  .دهد  يمن را به آنان نشان ميشاههاي  آزمون
 تعريفـي كـه از اطرافيـان       واسـطه رودابه نيز بدون اينكه همديگر ببيندد و تنهـا بـه            وزال  

رودابه عشق خودرا با پرستاران خويش در ميـان      .شوند يگر مي شنوند عاشق مي    خويش از يكد  
همچنين زني واسطه ارتباط زال و رودابه اسـت         . كنند نهد و آنان در اين راه به او كمك مي          مي

  .رساند هاي آنان را به همديگر ميو پيغام 
كه قـصد   -مهراب را  وا. ي در ازدواج زال و رودابه دارد      ز نقش مهم  يسيندخت مادر رودابه ن   

و بـا    .يـد آ مقابل حمله سام به زابل برمي      كند و به چاره جويي در      مي  دارد آرام  -كشتن رودابه   
  .شود سازد و مانع هجوم او مي هديه و نثار فراوان سام را خشنود مي

رستم در مرز تـوران     . شود نيز يك اتفاق سبب آشنايي آنان مي      در ازدواج رستم و تهمينه      
برنـد و     اسب رسـتم را بـه تـوران مـي          يانتوران. سپس به خواب رفته است     رداخته و به شكار پ  

  .شود ته است با تهمينه آشنا ميرفرستم كه به دنبال اسب به سمنگان 
را بـه    چند گرگين از روي حسادت و بـراي نـابودي بيـژن او             هر بيژن و منيژه     داستان در

آنگـاه كـه    و كنـد  را بـه هـم معرفـي مـي        برد و لي ناخواسـته آنـان         سوي خيمه گاه منيژه مي    
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و به نوعي آنـان را يـاري         شود پيران ويسه مانع اين كار مي      افراسياب قصد كشتن بيژن را دارد     
شـوند و بـه       آگاه مي  كيخسرو كمك جام جهان نماي      از محل زندان بيژن به     ايرانيان و كند مي

  .دهند  نجات مي چاهاورا ازكمك رستم 
 كتايون در خواب گشتاسب را مي ببينـد و از آنجـا      ،ون و گشتاسب  ر داستان ازدواج كتاي   د

چند قيـصر روم بـا ازدواج آنـان مخـالف اسـت بـا ايـن حـال بـا                      و هر  دهد دل به عشق او مي    
  .كند گشتاسب ازدواج مي
كند و نقطه ضعف نظام والـد را         از مي رخود دوشيزه نيز دستي به ياري د      "در اين ماجراها    

  .)464،1388كمبل("دهد لو مي
كند و واسطه بين او      همواره از او مراقبت مي    ه   منيژ ،هنگامي كه بيژن در چاه زنداني است      

  .كند تا بيژن را از چاه نجات دهد و به رستم كمك مي شود و رستم مي
نيز بعد از ازدواج با بهرام گور و آگاه شدن از نژاد بهرام با او همراه          ،شاه هند  ،دختر شنگل 

 در روزي كه همگان براي برگزاري جشن به بيرون از شـهر    تا كند هنمايي مي را را  شود و او   مي
  .بگريزد از هند رفته اند

موبـدان  اخته است با كمك او از پيش بيني   كنيز گنجور اردوان دل ب    كه به    اردشير بابكان 
  .گريزد و با همديگر از قصر اردوان مي شود درباره سرانجام اردوان آگاه مي

 محـصور  طاير فرمانده عرب را در دژ مستحكم خويش          ساساني، پادشاه   هنگامي كه شاپور  
شود از بـاالي دژ اردشـير را         دختر طاير كه نوه دختري نرسي شاه ساساني نيز مي          كرده است، 
را  كنـد و سـبب فـتح دژ        را مست مي    سرانجام پدر و سپاهيان او     ،بندد به او دل مي    مي بيند و  
  .سازد فراهم مي

گلنـار بـه     عشق تهمينه بـه رسـتم،      :بعضا زنان آغاز گر روابط عاشقانه اند      در اين داستانها    
مـورد مـردان آغـاز گـر ايـن           وو در د   كنيزك ايراني قيصر به شـاپور،      مالكه به شاپور،   اردشير،

  .زال به رودابه ، بيژن به منيژه:ندا رابطه

  امپراطور و مستبد

ود در آورده اسـت بـه سـبب    خـ  رابه كمك يزدان تحت سيطره       قهرماني كه دنياي اطراف   
  .شود شود و قهرمان تبديل به مستبد مي تاييد ايزدي از او جدا ميخطايي 

 تمـام  سـت و ا  جمـشيد همـراه  فـر الهـي   .بينيم چنين امپراطوري را در زمان جمشيد مي    
 آلت جنـگ،   :كند اري مي او نشانه هاي تمدن فراواني را پايه گذ       . موجودات به فرمان او هستند    
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اسـتخراج   ،خـشت زدن و ديـوار كـردن    ، چنـد گانـه    تقسم جامعـه بـه طبقـات       ،اسجامه و لب  
 .)55،1364مينوي خـرد،  ("او بي مرگ آفريده شده بود     "...درمان بيماريهاو    ،پزشكي جواهرات،

  .آيد ي مرگ به سراغ موجودات ديگر نيز نميحت و
ــي   ــشت اورا ره ــر گ ــه س ــر ب ــان س  جه

  

 نشــــسته جهانــــدار بــــا فرهــــي     
  

  )42،ص1شاهنامه،ج(

بـراي   .شود آيد و وبه عنوان گناهكار از او ياد مي     ولي او سرانجام به دام اهريمن گرفتار مي       
اند از جمله اينكه خوردن گوشت گـاو را بـه مـردم توصـيه      جمشيد گناهان مختلفي ذكر كرده    

ولي در شـاهنامه جمـشيد بـه سـبب غـرور و تكبـر و ادعـاي                   .ويدگ كند يا اينكه دروغ مي     مي
  .شود ر لغزش ميخدايي دچا

ــد  ــي بنگريـ ــت مهـ ــه تخـ ــك بـ  يكايـ

 منـــي كـــرد آن شـــاه يـــزدان شـــناس

  

ــد     ــشتن را ندي ــز خوي ــه ج ــي ب ــه گيت  ب

ــپاس   ــد ناسـ ــد و شـ ــزدان بپيچيـ  زيـ
  

  )42،ص1شاهنامه،ج(

  :كند و ادعاي خدايي مي
ــان   چنـــين گفـــت بـــا ســـالخورده مهـ

ــد   ــد پديـ ــن آمـ ــان ازمـ ــر در جهـ  هنـ

ــتم  ــن آراســ ــوبي مــ ــان را بخــ  جهــ

ــواب و ــانآخوروخـ ــت رامتـ ــن اسـ   ازمـ

ــت  ــاهي مراسـ ــيم و شـ  بزرگـــي و ديهـ

  

 كــه جــز خويــشتن را نــدانم جهــان      

 چو مـن نـامور تخـت شـاهي كـه ديـد            

 چنانـــست گيتـــي كجـــا خواســـتم    

 همان كوشـش و كامتـان از مـن اسـت          

 كه گويد كه جـز مـن كـسي پادشاسـت         
  

  )42-23،ص1شاهنامه،ج(

  به همين دليل

 چو اين گفته شد فـر يـزدان از اوي        

  

  د پر از گفتگويبگشت و جهان ش  
  

  )43،ص1شاهنامه،ج(

شـود و ايرانيـان از وي        بخاطر غرور و ادعاي بي همانندي و خدايي فر از جمشيد جدا مي            
دوران طاليي بشر بـه پايـان   جمشيد  با سقوط     و و به سوي ضحاك ميروند     گردانند روي بر مي  

  .رسد مي
هايش  و مار بر شانه   رستن د  به سبب    ،ر خودرا بخاطر جاه طلبي كشته است      ضحاك كه پد  

 در .در حقيقــت دســت نــشانده اهــريمن اســت  ورســاند   دو جــوان را بــه قتــل مــيهــر روز
  :ضحاكروزگار

ــان  ــردار فرزانگــ ــشت كــ ــان گــ ــان     نهــ ــام ديوانگــ ــد كــ ــده شــ  پراگنــ
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ــد   ــادويي ارجمنـ ــد جـ ــوار شـ ــر خـ  هنـ

ــوان دراز  ــر بـــدي دســـت ديـ  شـــده بـ

  

ــد   ــكارا گزنــ ــتي آشــ ــان راســ  نهــ

ــه راز   ــز ب ــي ســخن ج ــي نرفت ــه نيك  ب
  

  )51،ص1شاهنامه،ج(

دو دلـش بـرده گـنج و دينـار           نـورد  را در مي   نوذر نيز بعد از منوچهر رسم هاي نيكوي او        
تورانيـان از ايـن   . شود و طبقات اجتماعي را بهم مي ريزد و ايران به آشوب كشيده مي     شود مي

ين سـال بـا    چند،كشد  نوذر را مي،اسياب پور پشنگ به ايران مي تازديابند و افر  امر آگاهي مي  
  .آورد ن ميك سالي و قحطي را با خود به ايراجنگد و خش ايرانيان مي

  :نشسته استبعد از دوره طاليي كيقباد به تخت كه كاوس نيز 
ــد   ــده ديـ ــنج آگنـ ــه اي گـ ــر گونـ  زهـ

  

 جهان سر به سر پـيش خـود بنـده ديـد             
  

  )71،ص2شاهنامه،ج(

. سـازد  ان براي ايرانيـان فـراهم مـي   شود و رنج و زحمت فراو اين او نيز دچار غرور مي   بنابر
دابه دل بـه عـشق سـو      . و در دست ديو سـپيد اسـير مـي سـازد            ايشان را به مازندران مي برد     

  .كند  با يمن و كشورهاي ديگر ميايران را وارد جنگ بازد و مي
سـياوش را   . ودكند و نزديك است كشته ش      خواهد به آسمان پرواز كند ولي سقوط مي        مي

 تا اينكه ايرانيان از او به ستوه        .شود و سياوش در توران كشته مي      كند مي يرانمجبور به ترك ا   
  .شود و در حالي كه فر از او گسسته است كيخسرو جانشين او مي آيند مي

در خصوص سقوط قهرمان و به پايان رسيدن دوره طاليي اين نكته قابل ذكـر اسـت كـه                   
براي بشر اوليه معتقد به ايـن   .ره طاليي استتصور هبوط قهرمان از نتيجه اعتقاد به دو  "اصوال

توانسته  پاسخي كه مي   وه چگونه اين دوران سپري شده است        آيد ك  دوران اين سوال پيش مي    
ن مرتكـب گنـاه يـا خطـايي شـده           به اين انديشه خطور كند اين بوده كـه قهرمـان ايـن دورا             

  .)351،1368كريستين سن،("است
بب خطاي مرگ آور و بزرگي از سوي بـشر ،جهـان رو    داستان ها به س   "اما هرچند در اين   

 جايي پاك و پليـد مشخـصه زمـان    به ويراني گذاشته است ولي از ديدگاه كيهان شناسي جابه  
ظهور حـق بـه زوال و   . درست مثل كيهان تاريخ ملت ها نيز مشمول همين چرخه است        . است

ن لق شكل به سـكون سـنگي      تولد به مرگ و نيروي حيات خا       جواني به پيري،   فساد مي گرايد،  
در تپش هر لحظه زندگي عـوض        ، دوران امپراطوري جهان   عصر طاليي .... شود مرگ منجر مي  

  .)351،1388كمبل،( به سرزمين سترون و دوران حكومت مستبد تبديل مي شود مي شود و
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  قهرمان ناجي

نيست مستبدي است كه حاضر به هيچ تغييري        قهرمان در اين مرحله ازبين بردن       وظيفه  
كنـد   ژي هاي حيات را در بند كرده است به هيچ عنوان تخت شاهي را رها نمـي      راو كه تمام ان   

  .كشد و حتي براي ازبين بردن قهرمان از پيش نقشه مي
  :كند ضحاك سالهاي طوالني بر ايران زمين حكومت مي

ــهريار   ــان ش ــر جه ــد ب ــحاك ش ــو ض  چ

  

 بـــر او ســـاليان انجمـــن شـــد هـــزار   
  

  )51،ص1شاهنامه،ج(

  و در دوران او
ــوختن    ــژي آمــ ــز كــ ــست جــ  ندانــ

  

 جـــز از كـــشتن و غـــارت و ســـوختن  
  

  )81،ص1شاهنامه،ج(

. بينـد  و خواب قيام فريـدون را مـي   دارد كه بر عليه او قيام كند اما او ترس ظهور كسي را 
از چنگال او رهـا       تدبير مادر  فريدون به . بندد زه متولد شده مي   بنابراين كمر به قتل كودكان تا     

  .كشد دهد را مي شود اما ضحاك پدر و گاوي كه به او شير مي مي
  بـر تـا كنـد   خواهد تاج و تختش را از دست بدهد طومـاري را جمـع آوري مـي    او كه نمي 
  :آِيد و سرانجام به كمك فريدون ميرا ازهم مي درد و   طومار اوكاوه دهند اماخوبي او گواهي

  اوي بيفكند ناخوب آيين نشست از بر تخت زرين او
فريدون از جانب خداوند    .هاي حيات بخش است      در حقيقت كار قهرمان آزاد كردن انرژي      

  :برگزيده شده است تا
ــروه   ــان گـ ــاك از ميـ ــزدان پـ ــه يـ  كـ

 بــــدان تــــا جهــــان از بــــد اژدهــــا 

  

ــوه    ــرز كــ ــارا ز البــ ــت مــ  برانگيخــ

ــا   ــد رهـ ــن آيـ ــرز مـ ــان گـ ــه فرمـ  بـ
  

  )76،ص1شاهنامه،ج(

ه و حمـالت او موجـب       كـشت  را نـوذر و سـياوش    . اسـت ها به ايران تاخته     افراسياب نيز بار  
را بارهـا شكـست      چنـد او   اند و هـر     شده است ايرانيان بارها با او جنگيده       خشكسالي قحطي و 

  .ا قهرمان ناجي كيخسرو استربين ببرند زي اند از اند اما نتوانسته داده
.  اسـت بافراسـيا او فرزنـد سـياوش و نـوه    آيـد   ر سرزمين توران بـه دنيـا مـي    كيخسرو د 

را از تخت خـود بـه        كه جواني او    نيز مانند بسياري از مستبدان در خواب ديده است         افراسياب
  .كشد زير مي

 از بـين  - را را بـاردار اسـت     كه كيخسرو  -افراسياب مي خواهد فرنگيس    ،بعد قتل سياوش  
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فراسـياب  پيران بعد از به دنيا آمدن كيخسرو ا. شود گري پيران پشيمان مي  ميانجيلي باببرد و 
 شود و  كيخسرو از نژاد خويش آگاه مي     . فرستد مي د و كيخسرو را به كوه نزد شبانان       فريب را مي 

  .كند و سر انجام افراسياب را نابود مي با كمك گيو به ايران مي گريزد
  

  عزيمت قهرمان

در ايـن   قهرماني كه تمام زندگيش را وقف پيشرفت وتعالي دنياي اطرافش كـرده اسـت و    
هاي فراواني را پشت سر گذاشته است اينـك بـه پايـان راه               ها و دشواري   ها و آزمون   ي سخت هرا

هراسد و مرگ هيچگاه در خانه به سـراغ او           نمي بالطبع قهرمان هيچ گاه از مرگ     . ترسيده اس 
يكـي از   ".بديا تجلي مي كيخسرو   اختياري    در مرگ  در شاهنامه اوج مرگ قهرمان    . نخواهد آمد 

آورد و اگـر    هاي شاهنامه اين است كه قدرت خود فساد و تباهي به بـار مـي  ترين پندار  متعالي
ســرامي ("شــود در نقطــه اي مهــار نــشود بــه بيــداد گــر شــدن صــاحب قــدرت منتهــي مــي

718،1373(.  
بـه اقتـدار عظيمـي دسـت         بعد از كشتن افراسياب و تسلط بر ايران و تـوران             كهكيخسرو

  :سداز گرفتار شدن به غرور مي تريافته است 
 بر ايـن گونـه تـا سـاليان گـشت شـصت           

 پرانديـــشه شـــد مايـــه ور جـــان شـــاه
  

ــر دســت  ج   ــه شــاه را زي  هــان شــد هم

ــار  ــتن كــ ــتگاه از آن رفــ  و آن دســ
  

  :وبا خود مي انديشد
ــي  ــه آرد منـــ ــد كـــ ــم نبايـــ  روانـــ

ــپاس   ــان ناس ــك زم ــوم ي ــزدان ش ــه ي  ب

ــزدي   ــره ايـــ ــسلد فـــ ــن بگـــ  زمـــ

  

 بــــد انديــــشي و كــــيش آهرمنــــي  

ــه ــدر آرم  ب ــن روان ان ــواب روش ــه خ   ب

ــدي    ــژي و راه بـ ــه كـ ــم بـ ــر آيـ  گـ
  

  )379-380،ص5شاهنامه،ج(

مــروز قربــاني   فرداســت مگــر اينكــه خــود را همــين ا    قهرمــان ديــروز مــستبد  "
كـاوس   ، آگاه است و سرنوشت جمشيد و ضحاك       كيخسرو ازاين امر  ). 354،1389كمبل("كند

خواهـد كـه     از خداوند مـي   بنابراين  . خوبي براي اوست تا فريفته نشود     و افراسياب نمونه بسيار     
تـا اينكـه   پردازد  به نيايش مي گزيند و ت مي چندين هفته عزل روانش در مينو به نيكان پيوندد     

  .دهد سروش مژده مينو را به او مي
تواند در مقابل مرگ مقاومت كند و سرنوشـت را           قهرماني كه مشتاق زندگي باشد مي     "اما

  .)361،1389كمبل( براي مدت معيني به تعويق اندازد
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را  امـا او  شـود  مـرگش نزديـك مـي    رستم يكبار به چنگال سهراب گرفتـار شـده اسـت و      
  .يابد زيرا ايران به وجود او محتاج است فريبد و نجات مي مي

يا در مقابله با اسفنديار در حالي كه به شدت مجروح شده و ممكن است كشته شـود بـه                    
كـشد   ي ديگـر مـي    ياررا در روز  و اسفند  دشو آيد و دست به دامان سيمرغ مي       چاره گري بر مي   

  . او نگهبان آزادي استزيرا
 ولي رستم كه هيچگاه از مرگ نهراسيده است هنگامي          ربايد را در مي   اما مرگ سرانجام او   

پـا در    را از  افتد در لحظه پاياني با تيري قاتـل خـود          كه به مكر برادر خود به چنگال مرگ مي        
  .زنده بماند كه بعد از اوبه او اجازه نمي دهد  آورد و مي

دو براي افزون خواهي به      است هر مرگ سهراب و اسفنديار از يك منظر به يكديگر شبيه           
بين ببـرد و خـود و رسـتم بـر تخـت             ه مي افتند سهراب مي خواهد كاوس و افراسياب را از          را

 لـي هـر  و  تاج كياني را صاحب شود)سمبل آزادي(  با به بند كشيدن رستم  بنشيند و اسفنديار  
دو آنهـا    هـر  و مرگ آنان نتيجه افزون خواهي آنان است و         دهند از پي تاج سر را به باد مي       دو  

  .شود در هنگام مرگ چشمشان به روي حقيقت گشوده مي
  

  نتيجه

هايي كه انجام گرفت و شواهدي كه از زندگي قهرمانان شـاهنامه ذكـر               با توجه به بررسي   
سيم بندي مدل كمبل در تطابق با شخصيت قهرمانـان     توان شباهت هاي بسياري از تق      مي شد

  .شاهنامه مشاهده كرد
چند اين تطابق تمام و كمال نيست و گوشه هاي از زنـدگي قهرمانـان بـا هركـدام از                     هر

شـاه نامـه جـستجو كنـيم         اما اگر بخواهيم مدل كمبـل را در        تقسيمات كمبل همخواني دارد   
  :توانيم به نكات زير اشاره كرد مي

شـود و قهرمانـان انـساني يكـي پـس از              به جاي خدايان صحنه گردان هستي مـي        انسان
اين قهرمانان بر اساس نيازهـاي متفـاوت بـشر هريـك بـه               .نهند ميديگري پا به عرصه وجود      

ولـي   دهنـد  هاي مختلفي را از خود بروز مـي دو هرچند اعمال و كاركر     اي ظاهر مي شوند    گونه
  .فراواني به يكديگر دارنددر عمل و در شكل ظاهرشباهت هاي 

 پايـه گـذاران نخـستين فرهنـگ و         ،كنند ين نسل انسانها را رهبري مي     قهرماني كه نخست  
تهمـورث و   هوشـنگ،  كيـومرث، . و همراهي ايـزدان همـراه آنـان اسـت    تاييد  تمدن هستند و 
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  .زمره اين شاهان هستند جمشيد در
خويش هـستند تولـد و كـودكي        كننده نقش هاي بزرگي درجامعه      از آنجا كه قهرمان ايفا    

بـروز   برخـي در رحـم مـادر نـشانه هـاي بزرگـي خـود را               . ايشان نيز متفاوت از ديگران است     
افتند و پس از شناخته شدن و برگـشت سـر            و هنگام تولد از خاندان خويش دور مي        دهند مي

بـا  ها در شـاهنامه      اين ويژگي  تحوالت و دگرگوني هاي بزرگ در جامعه خويش هستند         منشاء
  .قابل تطبيق است... داراب و  كيخسرو، زال، زندگي فريدون،

قهرمان جنگجو براي ايجاد تغيير و تحـول و نـشان دادن اسـتعداد و تواناييهـاي خـويش                 
آيدكه مـي تـوان از    و همواره از آن موفق بيرون مي   گذارد آزمون هاي دشواري را پشت سر مي      

  .ارز آن نام بردهفت خوان رستم و اسفنديار به عنوان نمونه ب
مگر اينكه بـا زنـي ازدواج        شود با اين حال گويي تمام جنبه هاي شخصيت وي كامل نمي          

اين مرحلـه را مـي تـوان در         . كند و در راه رسيدن به معشوق آزمون هايي را پشت سر بگذارد            
 ون، و گشتاسب و كتاي  داستان ازدواج    شق زال به رودابه،    ع داستان ن،هاي پسران فريدو   داستان

  .مشاهده كرد.... ودختر پادشاه هند بهرام گور و
عنـوان نماينـده    بايـد بـه      درآمـده اسـت و مـي       رماني كه همه چيز تحت سيطره او      اما قه 

و اقبال عمـوم جامعـه       دهد دست مي  خدايان در ميان بشر باشد با خطايي اين تاييد الهي را از           
 است كه به دست ضـحاك نـابود         شود جمشيد نمونه بارز چنين شاه قهرماني       از او گسسته مي   

  .گونه است نيست و خود مستبدي ديواما ضحاك قهرمان ناجي . شود مي
هرچند كـه بـا تمـام وجـود بـه      . آيد ست قهرمان ناجي از پاي در ميمستبد سرانجام به د 

كـشد داسـتان ضـحاك و     مسند خويش چسبيده است و براي از بين بردن قهرمان نقـشه مـي     
  .اي هستند كيكاوس وكيخسرو از زمره چنين نمونهفريدون و افراسياب و 

در اين ميان پايان داستان جمشيد و كشته شدن او بـه دسـت ضـحاك بـا مـدل كمبـل                      
همسان نيست زيرا در مدل كمبل قهرمان ناجي از بـين برنـده امپراطـور مـستبد اسـت ولـي                  

  .دراين جا ضحاك خود مستبد ديگري است
ه است از آخرين مرحلـه زنـدگي        ويش سربلند بود  قهرمان كه در تمامي مراحل زندگي خ      

او هيچ گاه از مرگ نهراسيده و همواره بـه اسـتقبال آن       . نيز سربلند خواهد بود    مرگ، ،خويش
نمونـه بـارز   .. كيخـسرو و شـود مـرگ    مان در مرگ او خالصه مي    رفته است و تمام زندگي قهر     
  .باشد مرگ شجاعانه قهرمانان مي
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