
  26/8/1388:       تاريخ پذيرش30/10/1387: تاريخ دريافت

   فردوسية در شاهنام»سركشي و تباهي« داستانيِة ماي بنبررسي 
  

  1دكتر اسداهللا جعفري

  چكيده

دهـد    را تشكيل ميطرحي داستاني سركشي و تباهي يِا يهام  بن واحد،  شده  انجام هاي در بررسي 
 فردوسـي را بـه خـود        ةهاي شـاهنام    از داستان % 18/3، ميزان    شاهنامه  يازده داستان  پوشش بر كه با   

ايـن سـاخت   . آيد رفت بزرگ شاهنامه به شمار مي     پي دهميناختصاص داده است و از اين جهت،        
مـضمون  .  و آرامش پاياني اسـت      به زوال افتادن او    ، شامل آرامش آغازين، سركشي پادشاه       داستاني
ن  گناه آغازين داشته، نوعي آيـي      ة ريشه در اسطور   ،اي بسيار كهن    با پيشينه  سركشي و تباهي     داستانيِ

  تـاريخي ايـن نـوع      ةآشـكارترين جلـو   . گـذارد    را نيز به نمايش مـي      شاهنامهپادشاهي مقتدرانه در    
از ايـن سـاخت در      ر  هاي متأّث   ز فراواني حضور داستان   شود كه ا    مي  ساساني ديده  ةپادشاهي، در دور  

 كهنگـي و گـستردگي مـضمون        ،به هـر تقـدير     .گردد  ميعصر ساساني شاهنامه، به خوبي دريافت       
هاي فراوانـي      كهن الگويي ساخته كه داستان     ، گناه آغازين  ة، از اسطور  ساخت داستاني طيري اين   اسا

ات ملل جهان تحت تأثير خود قرار داده استرا در ادبي.  
  . سركشي و تباهيةماي  بنرفت، اسطوره، پادشاهي، شاهنامه، ساختارگرايي، پي: ها كليد واژه
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مهمقد  

هاي فراواني را در خـود جـاي داده اسـت             ها و داستان    هقص،  ت تودرتو  فردوسي به جهت ساخ    ةشاهنام
 ديرينـه   1هـايي   مايـه   ها از سـاختار و بـن        ه اين قص  ةهاي حماسي و اساطيري، تقريباً هم       كه به دليل ريشه   

ـ  پردازد كه در شاهنامه با ساختي يكسان از بـن      هايي مي   هپژوهش حاضر به بررسي قص    . برخوردارند  ةماي
اي يافـت    پيـشينه ،براي اين نوع پژوهش با ايـن شـكل       . اند  سرچشمه گرفته » ركشي و تباهي  س«مشترك  
ـيح   كنده در آثار بزرگـاني چـون مهرداد        گرچه به طور پرا    ،نگرديد شـم رضـي بـه      اهللا صـفا و ها      بهـار، ذب
 سخن را با مختصري در روش تحليل ساختاري آغاز كـرده و پـس از                ،درادامه .خوريم  هايي برمي   اشاره
 از اين سـاخت در شـاهنامه،        كننده   پيروي هاي  هو برشمردن قص  » سركشي و تباهي   «داستانير ساخت   ذك

مايه، ميـزان كـاربرد       هدف دستيابي به الگوي ساختاري اين بن      . به بررسي و تحليل آن خواهيم پرداخت      
      . استداستانيهاي تأثيرگذار بر اين ساخت  ها و آيين آن در شاهنامه و بررسي ريشه

   در اين پژوهش تحليل ساختاري روشـ1

، لـوي    2بزرگاني چـون پـراپ     ةتحليل ساختاري در بررسي داستان و روايت، از شيو         ،يدر يك نگاه كّل   
 كـساني چـون     ةگيرد كه در اين ميـان شـيو         بهره مي ... ، بارتو   6وروفدتو،  5گرماس،  4، برمون 3استراوس

ـ از اهمهـاي حماسـي و اسـاطيري     ري داستانپراپ، لوي استراوس و روالن بارت در تحليل ساختا      ت ي
 7 ناظر بر تمايزي است كـه سوسـور   ،روش ايشان  .)110-102 :1379اسكولز،   (اي برخوردار است    ويژه

  . ل شده است قاي9زماني  و هم8در زبانشناسي ميان ديدگاه در زماني

                                                
1. Motifs 

2.Vladimir Propp 

3. Claud . L. Straus 

4. H. Bremond 

5. A.J.Greimas 

6. T.Todorov 

7. Ferdinand de Saussure  
8. Diachronique 

9. Synchronique 
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هـاي    واحـد "شـوند و      سي مـي  در ارتباط با يكديگر برر     داستاني   هاي   عناصر و كنش   زماني   از ديدگاه هم  
گيـري، تـأثيرات تـاريخي و آيينـي           هـاي شـكل      پيشينه ،زماني ا در بررسي در    ام ،سازند    را مي  "اي  مايه  بن

ـ   بـن در پس   . گردد اي تحليل مي    مايه  هاي بن   واحد ي يـا تـاريخي بايـد در جـستجوي          هـاي درزمـان    هماي
اطيري برخـوردار باشـند آن را    هـاي اسـ    مايه  هاي همنشيني از بن    اگر اين واحد  . هاي هم زماني بود    واحد
ـ     مايه   هر واحد بن   زماني از نظر هم  ).54-53 :1387روتون،(گويند   اي نيز مي   هاي اسطوره  واحد ه اي با توج
ورت طرحـي   صـ   كـه شـايد بتوانـد بـه        دهـد    تشكيل مي   را ]1 [1 رفت  گرفتن چند كنش، يك پي    به دربر 

   هكنشگر، ساخت داستاني قص   تـرين وجـه اشـتراك روش تحليـل           مهـم  . پوشـش دهـد    دي را هاي متعد
ه را بـه چنـدين كـنش       يك قص  كوشند   و بارت در اين است كه اينان مي        استراوس  لوي ساختاري پراپ، 

ـنش نيـستند وتنهـا يـك وضـعي              تقسيم نمايند گرچه برخي از اين كنش      ] 2 [2يا كاركرد  ت ها در واقع ك
-60: 1368پـراپ، (شـمارد  مـي  يك خويـشكاري بـر   و ي س، پريانةصد قص پراپ براي يك  . يستا هستند ا

و ) 54 :1387روتـون، (اي اسـت  هـاي اسـطوره    به دنبـال واحـد    زماني    استراوس در تحليل هم     لوي). 135
كنـد و آن را سـاختار         ه مـي  ـخالصـ ) كـاركرد (  ويـژه   در چند نقش    را 3هاي راسين   بارت تمام نمايشنامه  

پيش از بارت، برمون و گرماس نيـز ايـن          ). 248 ،1384حمدي،ا( ]3[  خواند  ها مي   مايشنامهن مشترك اين 
  ).144-145 ،1384سلدن و ويدوسون،(و )139-144 ،1379اسكولز،(اند شيوه را به شكلي ديگر آزموده

رفي و ـصـــ( تـش الزم اســــج كنــــ پنـــ]اـدو تـــ[ت ـرفـــ ل يـــك پـــيـكيــراي تـــشـ      بـــ
هـاي    هپويايي باشد و بتواند سـاختار قـص        ساخت داراي   رفت،   آن پي  كه اگر ) 51 : 1388،سروري  حسيني
ايِ  مايـه   واحد بن يك    به شكل  ،ددربرگيردي را   متعد  ال از ارزش سـاختاري برخـوردار خواهـدبود        سـي .

رفـت تـشكيل      توانـد از يـك تـا چنـد پـي            گويـد يـك داسـتان مـي         كه برمـون مـي      بدين ترتيب چنان  
در تحليـل   بـارت   . ند تحليلـي جداگانـه يابـد      توا   كه هر يك مي    )166 و   139-141 :1379اسكولز،(شود

رفـت و      كـه همـان تـشكيل پـي        4ـ رمزگان كنـشي   1:  به بررسي پنج رمزگان است     ساختار داستان قايل  
     ل ـامـ ـتر شـــ كـه بيـش   5ــ رمزگـان هرمنوتيـك     2 چنـد كـاركرد اسـت،        تقليل هر واحد روايي در حد

                                                
1. Sequence 

2. Function 

3. Racine 

4. Prairetic Code  
5. Hermenutic Code 
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 كـه نـاظر بـر تحليـل         1رمزگـان فرهنگـي   ــ   3. تـان اس ـتـــن داس ـاديـمـزي و ن  ــاي رم ـــه  وهـلـج
 نـاظر بـر   2ــ رمزگـان القـايي   4. فرهنگي، علمـي، اجتمـاعي، فولكلـور، اسـاطيري و آيينـي اثـر اسـت          

پـردازد     اصـلي داسـتان مـي        كـه بـه تبيـين درونمايـه        3ـ رمزگان نمادين  5هاي فرعي داستان و       درونمايه
  ).220-217 :1379اسكولز، (

رفـت يـا سـاخت داسـتاني      ، پـي   داسـتان بلنـد شـاهنامه      ةدهنـد   وان تشكيل هاي فرا   رفت       در ميان پي  
اي در شـاهنامه بـه    مايـه  هـاي بـن   ترين واحد  ه يكي از مهم   گرفتن چندين قصّ     با دربر  »سركشي و تباهي  «

مايـه پرداختـه، بـسامد        زماني و درزمـاني ايـن بـن         در اين نوشته سعي داريم به تحليل هم       . آيد  شمار مي 
  .در اين اثر سترگ بررسي نماييمحضور آن را 

  »سركشي و تباهي «ساخت داستانيـ 2

 ةواقعـ  در ميان سيـصد و چهـل و پـنج داسـتان يـا                رفت با پوشش بر يازده داستان شاهنامه          اين پي     
حضور را بـه خـود اختـصاص داده اسـت كـه             % 18/3، ميزان   گ تشخيص داده در اين اثر ستر      4ضمني

جـاي دارد و بـه      دهـم    ة در رد  ،هاي شـاهنامه    رفت   در شاهنامه، در ميان پي     ازنظر ميزان حضور و كاربرد    
رفـت، بعـد     از سوي ديگر، اين پـي ].4[آيد   بزرگ در شاهنامه به شمار مي    رفت  مين پي دهعبارتي ديگر   

ـين                    رفت  از پي  هاي جدال علمي خير و شر، خونخواهي، سوء اسـتفاده از نابـساماني و اژدركـشي، پنجم
  .گردد   شاهنامه محسوب مية تقابل نيك و بد است كه درونمايةاظر بر انگاررفت بزرگ ن پي

رفت از ديدگاه رمزگان كنشي، از چهار كاركرد به ترتيب و توالي زيـر تـشكيل شـده اسـت كـه                     اين پي 
  : دارد شاخه خود دو ،كاركرد آخر

  .گردد  ايزدي از او دور ميـ پادشاه دچار غرور، سركشي و ستمگري شده و فر1ّ
  .كنند  داخلي يا زيردستان پادشاه، عليه او قيام مية فزونخواه يا فرماندةـ بيگان2
  ).به دست عوامل داخلي يا به دست قيامگر خارجي(شود  مي] و كشته[ مغلوب ،ـ پادشاه سركش3

                                                
1.Cultural Code  
2. Connotative Code 

3. Symbolic Code 

4. Episode 
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فرزندشـاه  (قيـامگر، ديگـري   ) رسد يـا  ب       ايزدي منتقل شده، قيامگر خود به پادشاهي مي        ةفرّ)ـ الف   4
  ).به ميل و رغبت يا به اكراه و اجبار(نشاند  را بر تخت مي) ق يا شخص ثالثساب
واحـد  ر از هـاي متـأّث    دانست كه در ميان برخي داستان    1اي ضمني   واقعهرفت را بايد در واقع        اين پي      
 آميختگي و اختالط نيروهـاي نيـك و   ةشود و از اين جهت در دور        جدال خير و شر ديده مي      ايِ  مايه  بن

گونـه كـه    دوم عمر جهان ـ آن ة اختالطي كه در دور) 116-113: 1357سركاراتي، (بد واقع شده است 
بـدين ترتيـب    .  عامل شرارت و هجـوم همـراه اسـت         ةليبا پيروزي او  -آيد  رفت حاضر برمي    از پايان پي  

ة  فاجعـ  آيد كه حماسـه را در رسـيدن بـه           به شمار مي  ]5[ 2اي واگشتي   مايه  رفت سركشي و تباهي بن      پي
هـاي واگـشتي، وقـايعي معترضـه هـستند كـه        روايات يا قصه. افكند نهايي يا پايان داستاني به تأخير مي  

برخي اين مـضمون     ).88 :1379مختاري،  (شوند    طول و وسعت داستان يا روايت حماسي را باعث مي         
ماني بر نيروي نيـك      بدين معني كه تباهي قدرت ز      ،اند  خوانده» فزوني طلبي و تباهي قدرت    «داستاني را   
 حال آن كه برخي نيروهـاي نيـك بـا تـدبير و              ؛گردد كه او با فزونخواهي به زوال نزديك شود          وارد مي 
. كننـد    چنين مي  لهراسپزنند چنان كه كيخسرو يا        دست مي » تباهي زدايي « قدرت خود در واقع به       مهار
  ).107 -106: 1379مختاري، (

   سركشي و تباهي در شاهنامهانيداست ة ماي بنهاي ذيل   داستان-2-1

 از ايـن سـاخت      كننـده  يازده داستان پيروي   ،است   نمايش داده شده   1گونه كه در جدول شماره     همان     
اي  اك؛ در اين داستان، قيـامگر بيگانـه  ـ داستان جمشيد و ضح    1: به ترتيب روايت در شاهنامه عبارتند از      

 :1،1374 جفردوسـي، ( سـركش و جانـشين اوسـت     پادشـاه ة كشند،او خود . است) اكضح(فزونخواه  
50-39(. 2  ـتان پادشـاه؛ يعنـي كـاو         ـ داستان ضح پادشـاه  .  آهنگـر اسـت  ةاك و كاوه؛ قيـامگر از زيردس

جانـشين، شـخص سـوم؛ يعنـي        . شـود   شود كه به شكلي نمادين به بند كـشيده مـي            سركش كشته نمي  
ـتان د    3 .)78-1/51 :1374 فردوسـي، ( است   خفريدون فرّ  ـ   اسـكندر؛ در ايـن قـص       ارا و ــ داس  ةه، بيگان

در . سيار وماهيـار هـستند   پادشاه، دو وزير داخلي جانو     ةندا كش ونخواه، اسكندر رومي، قيامگر است ام     فز

                                                
1. Episode  
2. Retrogressive Motife 
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ــ داسـتان اردوان و      4 .)381-403 ،6،1374 ج فردوسـي، (پادشاه شخص قيـامگر اسـت       پايان جانشين   
تان ملك؛ يعني اردشير بابكان است ولـي قاتـل يكـي از          در اين داستان، قيامگر، از زيردس      ؛اردشير بابكان 
ــ مـاجراي    5 .)136-7/120: همـان (باشد و جانشين، شخص قيـامگر اسـت           مي) خراد(عوامل داخلي   
كند و پادشاه بر اثر خشم يك اسـب           ه، قيامگر در قالب عامل طبيعي جلوه مي        در اين قص   ؛گر  يزدگرد بزه 

اكثريـت  جانشين او فرزندش بهرام گور است كه به رأي          . سپارد  ي جان م  ،به عنوان نيروي پنهان خداوند    
ـ  6 .)285-7/264: همان(شود  انتخاب مي   فزونخـواه، فرزنـد   ةـ داستان پيروز و خوشنواز؛ قيـامگر، بيگان
بـرخالف  ) بـالش (در پايان فرزند پادشـاه  . كشد است و هم او پيروز را فرو مي  ) خوشنواز(خاقان چين   

ـ      7 )28-8/11: همان(رسد    هي مي ميل قيامگر به پادشا     ةـ داسـتان هرمـز و خاقـان تـرك؛ قيـامگر، بيگان
است و قاتـل پادشـاه عوامـل داخلـي كـشور هـستند كـه در پايـان بـا جانـشيني                  ) شاه  ساوه(فزونخواه  

ـ داستان هرمـز    8 .)430-8/316: همان(يابد    فرزندشاه، يعني خسروپرويز، برخالف ميل قيامگر ختم مي       
 اما قاتل پادشـاه دو      ؛ در اين داستان، قيامگر از زيردستان پادشاه، يعني بهرام چوبين است           ؛و بهرام چوبين  

 پادشـاهي    بـه  در نهايت فرزند پادشاه برخالف ميل قيامگر به جانشيني پدر         . تن از عوامل داخلي هستند    
خ، ن، زاد فـرّ   خ؛ در اين داستان، قيـامگرا     ـ داستان خسروپرويز و زاد فرّ     9 .)430-8/316: همان(رسد    مي

و جانـشين   مزدوري از عوامـل داخلـي   ،قاتل. يكي از زيردستان پادشاه و نيز شيروي پسر پادشاه هستند       
 ؛ــ داسـتان شـيروي وگـراز    10.)253-9/238: همـان (يعنـي شـيروي اسـت     ) قيامگر(پادشاه، فرزند او    

و ) فيـروز خـسرو   ( عامـل داخلـي      ،قاتـل . قيامگران، دو زيردست پادشاه، گراز و فيروز خسرو هـستند         
ي از  كـ  گـراز وهرمـزد؛ قيـامگر ي       ةـ قـص  11و  ) 298-9/293: همان(جانشين پادشاه گراز قيامگر است      

 ،جانـشين پادشـاه   . شـود   زيردستان، هرمزد شهران گراز است كه خود قاتل پادشـاه نيـز محـسوب مـي               
: همـان (رسـد     شخص سومي است به نام پوراندخت كه به ميـل و رغبـت قيـامگر، بـه پادشـاهي مـي                    

9/299-304.(  
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سـاخت  در  . رفت را بايد همان جدال خير و شـر دانـست             اصلي اين پي   ة نمادين، درونماي  ةدر عرص     
 نيـروي اهريمنـي در قالـب غـرور،          ةا حمل  ام ،كند  ، نخست پادشاه در آرامش حكومت مي      ها  اين داستان 
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اين موضوع موجبات شكـست و كـشته   . كشاند اخواسته به ميدان جدال مي سركشي و ستمگري، او را ن     
 ايراني اسـت كـه      ،در بسياري مواضع از شاهنامه، پادشاه سركش      . سازد  شدن پادشاه سركش را فراهم مي     

پادشاه، پيـروزي   ] يا كشته شدن  [در اين حالت شكست     . شود  هاي اهريمني واقع مي     مورد هجوم انديشه  
اوشود كه بعدتر با جانشيني فرزند پادشاه يـا انتقـال پادشـاهي بـه عامـل             محسوب مي   عامل شرارت  ةلي

در مواردي كه پادشاه انيراني اسـت، شكـست خـوردن و            . خورد   عامل خير رقم مي    خير، پيروزي نهاييِ  
 جدال خيـر و     اي  مايه  واحد بن كشته شدن او در پايان داستان درواقع معادل پيروزي نهايي عامل خير در              

بـه همـين دليـل اسـت كـه          . بينيم   آهنگر مي  ةاك و كاو  حين شكل اخير را تنها در داستان ض       ا. استشر  
  .رفت جدال خيرو شر خوانديم ضمن پي واگشتي در اي مايه بنرفت سركشي و تباهي را  پي

از نظر رمزگـان القـايي، موضـوعاتي چـون غـرور، سركـشي، ظلـم، قيـام، عـدالتخواهي، انتقـام، قتـل،                
هاي فرعي داستان هـاي       ترين درونمايه   مهم ،)همسرربايي(، تسخير، تصرف و تاراج ناموس       فرونخواهي

رفـت، بـه      تحليل اساطيري مطرح در رمزگـان فرهنگـي ايـن پـي           . آيند  رفت به شمار مي     ر از اين پي   متأّث
ـ  نيـز رفـت را  نوتيك ايـن پـي  ها، رمزگان هرم اين داستانهاي نمادين    جهت پيوند خوردن با جلوه      ني تبي

ها كه گـاه بـه صـورت           ساخت اساطيري آن    ها را با ژرف     همانا ارتباط نمادين اين داستان    و  خواهد كرد   
  . سازد  مكشوف مي،شوند هاي نازك و پنهاني نمايان مي اليه

   سركشي و تباهيداستانيِة ماي در بن تحليل رمزگان فرهنگي 3-1

را بـه سـبب    ] و شـاهنامه  [ هـومر    ة همچـون حماسـ    ،تيي و سـّن   هاي كهن، مّل    بارت، حماسه     
و ازايـن جهـت     ) 19 :1384بارت،  (دهد    هاي رهايي بخش قرار مي      خردگرايي در شمار اسطوره   

هــاي تــاريخي، اســاطيري،  در تحليــل رمزگــان فرهنگــي آثــار حماســي، بــراي بررســي ريــشه
ه دو از ايـن ديـدگا  . ت فـراوان قايـل اسـت   يها اهم هاي مردشناختي در آن فولكلوريك و كاوش 

نخست تحليلي حماسي ـ تاريخي و ديگر تحليلـي   . رفت به دست داد توان بر اين پي تحليل مي
بخـش  ت پادشـاهي در  رفت ناظر است بر سـّن   اين پيتاريخي  ـ حماسيتحليل . اساطيري و نمادين

تـوان  ت، ميل به قـدرت و ميـزان         ترين عنصر تأثيرگذار بر اين سّن       يقيناً مهم . حماسي و تاريخي شاهنامه   
  . پادشاهان در مهار آن بوده است
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ـ  برخالف تـصو  » زاده شدن فساد و عصيانگري از قدرت       «ةانديش اي يونـاني   ان كـه آن را انديـشه  ر غربي
 ؛گويـد    منتقـد فرانـسوي مـي      1 چه چنان كه برتران دو ژوونـل        بشري است؛  ةت كهن دانند، يك واقعي    مي

 :1369رحيمـي،   (كنند    ز روي عادت از آن پيروي مي      ها ا    كه انسان  غريزيپايدار و    نيرويي است    ،قدرت
ي بشري همواره او را به تباهي و زوال كشانده است چنـان               لكن سركشي ناشي از اين غريزه     ) 35 و   11
ـ   ( در قرآن كريم نيز دليل زوال آدم، ميل او به قدرت و عصيانگري او ذكر شده است      كه  ةقـرآن، طـه، آي
117-121.(  

، هـاي هنـدوايراني     ر از اسـطوره   هاي اساطيري و حماسي متـأّث       مايه   بن نباشته از داستان بلند شاهنامه ا   
ت گونـه سـّن    بـا دو     ،شـاهنامه در طول تاريخ اساطيري و حماسي       .  يوناني است  ندرته  بهريني و   الّن  بين

. مـواجهيم اسـت  هرينـي  الّن ي بـين  نهايراني و پادشاهي مقتدرا  آميزشي از آيين پادشاهي هندو     پادشاهي كه 
 دو ةمـورد اشـار  (هاي فرهنگ هند واروپايي در الـواح ميتـاني    ات ودايي و بازمانده   اهد مستند در ادبي   شو
 در فرهنـگ كهـن هنـد و     ) نه مطلقاً از نوع قدرت و فساد  (شورايي  حكايت از نوعي پادشاهي     ) 2مزيل

 ايرانـي،  ة اهـوره ميتـر  تركيب سلطنتي ميتره ـ ورونه در اساطير هند و ايراني و بعدتر تركيب . ايراني دارد
طبـق ايـن آيـين، پادشـاه بيـشتر        . نمادي از همين پادشاهي اشتراكي در ميان اقوام هندوايراني بوده است          

 :1381بهـار،  ( محـور قـدرت در دسـت كـارگزاران او بـوده اسـت       وآمده    مقامي تشريفاتي به شمار مي    
 ،يم كـه در رأس خـدايان قـرار دارد         ايراني، با يك خداي خدايان رو به رو هست        طبق اساطير هندو  . )500
را در دست دارند؛ در اسـاطير ايرانـي، اهـورامزدا            اجراي امور  بلكه كارگزاران او     ، نيست حاكم مطلق ا  ام 

در .  و شيوا به طور مشترك خـداي خداياننـد         ويشنودر هند، ورونه،    . در رأس و امشاسپندان كارگزارنند    
 انكـي  ، در روم ژوپيتر و در اساطير بـابلي ؛ زئوسير يونانيدر اساط. اساطير مانوي؛ زروان در رأس است    

ـ   آن). 67 :1377اسماعيل پـور،     (خداياننددر رأس قرار گرفته و خداي       ) مردوخ(و مردوك    ه كـه از    گون
پيـشنهاد  ) فرگـرد دوم  (ونديـداد    در. مزدا نيز همين آيين را داشته اسـت         اهورهآيد،    ادبيات زردشتي برمي  

گاه به او گفتم اي زردشت من كـه اهـورامزدا    آن«: دارد  را مسلم ميامر اين ،جمدا با  ز اهورام ةگون  مشاوره
گاه به مـن      آن  ». دين باش  ةبراي من به يادسپارنده و برند     ! آماده باش اي جم زيبا، پسر ويونگهنه      «: هستم

                                                
1. Bertrand de Jouvenel 

2. G. Dumezil 
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ـ   آن» .ديني  ام، نه آموخته و يادسپارنده و برنده نه آفريده شده«: پاسخ داد جم زيبا، اي زردشت   ه او گـاه ب
 دين من، پس جهـان مـرا   ةاگر نيستي آماده و ياددارنده و برند! اي جم«: گفتم اي زرتشت من اهورا مزدا   

، 1376رضـي،   (» .پس باش جهـان مـرا پرورنـده و نگاهبـان و سـردار             . كنپس جهان مرا فراخ     . بباالن
1/250-249 (  بـا ايـشان مـشورت كـرده و          ،اهـريمن  نبرد مردمـان بـا       ةمزدا دربار  ندهشن اهوره نيز در ب 

« : را به مردمان فراز بـرد و گفـت كـه          آگاه     خرد همه  ،هرمزد«: نهد  گيري را به اختيار ايشان وا مي        تصميم
ـيد و                     كدام شما را سودمند    تر در نظر آيد؟ اگر شما را به صورت مادي بيافرينم و به تـن بـا دروج بكوش

ست وانوشه بازآريم و بـاز شـما را بـه گيتـي آفـرينم، جاودانـه       فرجام دره دروج را نابود كنيد، شما را ب      
ايـشان بـدان   » دشمن باشيد، يا شما را جاودانه پاسـداري از اهـريمن بايـد كـرد؟     پيري و بي  مرگ، بي   بي

 آگاه، آن بدي را كه از اهريمن دروج بر فروهرهاي مردمان در جهان رسـد، ديدنـد و رهـايي                      خرد همه 
ـتن بـه        و به تن پسين جاودانه درست و انوشه باز بـودن را ديدنـد                هپتيارواپسين از دشمني     و بـراي رف

. االطاعه نبـوده اسـت      بنابراين دستور هرمزد فرماني واجب     .)50 :1380دادگي،  (» جهان همداستان شدند  
توانـسته از    پادشاهي صاحب فر بوده لكن در صورت خودرأيي و سركشي، فـر مـي  ةپادشاه در اين شيو   

قـدرت نيـك آن     «. بايست از قدرت نيك برخـوردار باشـد          و از اين جهت پادشاه حتماً مي       او جدا شود  
ـين درسـت را نگـاه دارد و داد                            است كه كسي كشور را آبادان و درويشان را آسـوده از سـتم و داد و آي

ده  برابر ايزدان و امـشاسپندان خوانـده شـ     ، اين گونه حكمران نيك    ...رمايد و آيين نادرست را دور دارد      ف
ـ     ).12-39، بند   14 پرسش   :1380داناي مينوگ خرد،    (» است ـتان، بهتـرين نمون  پادشـاهي  ة در ايران باس

  او در فتوحات و كـشورداري داراي سياسـت خيرخواهانـه    . شود ت كوروش ديده مي   مردمي در شخصي
 رانيـان   اي ةصترين امتياز و مشّخ     جاحظ نيز مهم  ). 142 :1380گيرشمن،  ( بزرگ منشي بوده است    ةو سجي

در كليله و دمنه ـ كـه از اصـلي هنـدوايراني     ). 45-40 :1938جاحظ، (داند  داري مي را در آيين مملكت
ـيو    خوريم كه در آن   هايي برمي    به داستان  ،نيز-برخوردار است   پادشـاهي نمـايش داده شـده    ةهـا، ايـن ش

ن و كالغـان بـا وزراي        پادشـاه جغـدا    ةمشاورشاهد  ) بوم و الغربان  (در داستان جغدان و كالغان      . است
  ).237-191: 1373منشي، ( خود و واگذاري تدبير امور به كارگزاران كاردان هستيم ةچندگان

شـويم كـه ظـاهراً     متفاوت ديگري نيز مواجه مـي      با پادشاهي     در شاهنامه  ،در كنار اين نوع پادشاهي    
ايـن نـوع پادشـاهي، بـا        . )501 :1381،  بهـار (است  هرينالّن   در آسياي غربي و بين     ن پادشاهي ييمتأثر از آ  
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هـاي ايـن نـوع        در شـاهنامه، آغـازين جلـوه      .  است پادشاه و دوري از اختيار زيردستان همراه      خودرأيي  
ـ   ةيافت تكاملا شكل  ام،توان در پادشاهيِ گشتاسب ديد    را مي  پادشاهي ه  آن در بخش تـاريخي شـاهنامه ب

تـاريخي    پادشاهي نيمـه ةتوان دربار چنان نميآيد هم به نظر مي  ه   البّت .شود  ويژه در عصر ساساني ديده مي     
ن اگر ايـن كيانيـان بـا نخـستي    . عي گفت سخني قط ) يعني پادشاهي كيانيان   (قبل از گشتاسب در شاهنامه    

انـد،    داشـته "كـوي "هاي مركزي ايران سكونت گزيـده و عنـوان        پادشاهان قبايل آريايي كه در سرزمين     
از ). 49 :1336، سـن  كريـستن (دشاهي ايشان نيز مذكور افتاده اسـت       در پا  خودكامگييكسان بوده باشند    

 شرقي است كـه     رانيانيخوتاييه در بين ا      خويش ة تجرب لين او ةقت دور در حقي " كيانيان   ة دور سوي ديگر 
 كنـد   كياني توجيه مـي  هكاي فرّ سلطنت خويش را به اّت    ي حقّ ي كيان آن فرمانروا  در طي.")كـوب  يـن زر ،
 ، كيـاني ةآيد، فـرّ   كيانيان بر ميةهاي حماسي دور هگونه كه از شاهنامه و ديگر قص       آن لكن) 1/41 :1373

ـيش               صـرف نظـر از     _بنـابراين   . گيـرد   تنها زماني حامي پادشاه كياني بوده است كه او راستي و حق را پ
ان ـانيـ گونه كـه برخـي يون    كياني آنپادشاهانرسد كه   بعيد به نظر مي_اساطيري بودن اين دوره   احتمال  
ـ  .)1/42 :1373كـوب،   يـن زر(ندـبـر و خـودرأي بـوده باشــ    برانـد  هـگفتـ  نگــاران، از   تـاريخ ة طبـق گفت
ـين  ،)كـاووس  جـز كـي  ( ديگرانلهراسب و ، كي خسرو   كي قباد،   كي  پادشاهان كياني چون   بيشترةپيشين  چن
-106: 1366سـن،     يستنكر( اند  بعضاً در شمار جاودانان بوده     سيرت و   كه ايشان پادشاهاني نيك    ديآ  مي  بر

توان دريافـت كـه نظـام پادشـاهي            مي ،هاي حماسي   هديگر قص هاي شاهنامه و      براين از داستان     بنا .)137
  . است نظامي شورايي بوده  ـيا طورهاسبا نمايي كم  دستـ كياني 
ـ    ، تاريخيِ شـاهنامه   ة دور ة مقتدران ة پادشاهي به شيو   روشا در خصوص تغيير اين      ام و د  گرچـه نباي

در  )گرايـي   واقـع ةدور(تاريخي ـ   حماسيةبه دور) گرايي  آرمانةدور(حماسي ـ   اساطيريةانتقال از دور
 پادشـاهي ايـن     ةدر شـيو  ) ويژه مغان نوزردشتي  ه  ب( شاهنامه را از نظر دور داشت، الزم است تأثير مغان         

    هـرين بـه دسـت هخامنـشيان،        الّن  با رشد دولت ماد و تصرف تمام بين       . ه قرار داد  دوران را نيز مورد توج
هرينـي شـروع بـه گـسترش كـرد و           الّن  هاي بين   ت دولت ماد، سّن   ةليويژه تحت تأثير عملكرد مغان او     ه  ب

محتمالً مغان مـاد از نـژاد       . عاع خود قرار داد   ايراني را تحت الّش   نفوذ آن، رفته رفته پادشاهي هندو     قدرت  
ـين جـواري و تعامـل بـا تمـد       اند كه با توجه به هم       بوميان غرب ايرانويچ بوده    هـرين از مـشتركات   الّن ن ب

اند و عمالً بيشتر بـا بوميـان غـرب ايـران          فكري كمتري نسبت به ديگر قبايل آريايي ماد برخوردار بوده         
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ايـن گونـه اسـت كـه         ) 109-1/108 :1373كـوب ،      يـن زر(ا  هـ   اند تا آرياييان و پارس      هماهنگي داشته 
كردنـد پادشـاهاني خودكامـه         در غرب ايران سـلطنت مـي       ها نيز    آن كه پادشاهان اشكاني   اغلب بينيم  مي
اي  زردشـتي كـه از پيـشينه    با قدرت يافتن موبدان و مغـان نو  ساساني ة در دور  ).80 :1387بهار،  (اند  بوده

   مشترك با مغان اوبودند، ماد برخوردار    ةلي  شورايي به سـلطنت خودسـرانه     ل و تبديل پادشاهي      اين تحو 
 كه گـاه در ايـن دوره ايـران را      تأثير پذيري ساسانيان از تشكيالت ماد به حدي بود        . ود رسيد به كمال خ  

موبــدان زردشــتي در آن زمــان، حــاكم «). 657 :1375ســن،  كريــستن(انــد خوانــده مــي" كــشور مــاد"
قاب مردم شده بودند و به ميل و اراده خود در قوانين فـردي و اجتمـاعي مـردم دخالـت نـاروا          الرّ مالك
يكـي    را  ساسـاني  ة به اين ترتيب اين نوع پادشاهي، شاهان سلـسل         ).158 :1366اصفهاني،  (»....كردند  مي

   ).359 :1375، سن كريستن(پس از ديگري به تباهي كشاند
 پادشـاهي،   زوال كـه پادشـاه از قـدرت مطلـق برخـوردار اسـت، تنهـا عامـل                   پادشاهي نوعدر اين   

 و زوال نارضـايي زيردسـتان  آيد كـه نهايتـاً بـه     سركشي و نافرماني پادشاه از فرمان خداوند به شمار مي 
 ناظر بـر همـين نـوع پادشـاهي و زوال           ،رفت سركشي و تباهي     پي. انجامد   مي خودرأي حكومت پادشاهِ 

 و بخـش  بخـش اسـاطيري  ( بخـش نخـست شـاهنامه      دو بـدين ترتيـب،   . تسـ آن به دست قيامگران ا    
دو داسـتان جمـشيد و      رفت تأثير پذيرفته است و جز          تا پادشاهي دارا كمتر از اين پي       )پهلواني_حماسي

   قرار گرفتـه باشـد،      هاي حماسي بخش سوم     ند تحت تأثير قصه   توا  اك و تباهي او كه مي     زوال او و ضح 
بـه بعـد قـرار      ) جلد ششم  ( ، يعني از زمان دارا    تاريخي در بخش    ،رفت  ر از اين پي   هاي متأّث   باقي داستان 

  .دهد  يك اين موضوع را به روشني نشان ميةنمودار شمار. اند گرفته
 مـذكور ـ داسـتاني مبتنـي     ةجز در دو قص - يعني پاشاهي دارا،شود، تا جلد ششم چنان كه ديده مي

ـ انـد و    زيرا تا اين زمان، پادشـاهان حاكمـاني مردمـي بـوده           ،شود  بر سركشي و تباهي ديده نمي      ي از حّت
ـ   قبـادكي مثـل   (اند    شده  انتخاب مي ) وزيران و پهلوانان  (جانب ديگران    در طـول  و ) خـسرو  ي كـي  و حّت

ـين      ،كـاووس و پادشـاهان ديگـر        قباد، كي   كياند چنان كه       نداشته پادشاهي قدرت مطلق    كمـابيش از چن
شـود و     م نمايان مـي   ك   كم ، از پادشاهي گشتاسپ به بعد     خودسرانهاين قدرت   . اند  قدرتي برخوردار نبوده  

بدين ترتيب در حكومـت دارا و پادشـاهان پـس از او ـ بـه ويـژه       . خورد در دارا به وضوح به چشم مي
ر از درخـصوص دو داسـتان متـأّث   ا و ام ؛شاهان ساساني ـ شاهد بيشترين حجم سركشي و تباهي هستيم 
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 دو داستان از دو منظـر قابـل      شود، بايد دانست كه اين      رفت كه در جلد نخست شاهنامه ديده مي         اين پي 
 از نظر گنـاه سركـشي پادشـاه و بـه         ، و ديگر  رعايا ة از نگاه قيامگري عدالت خواهان     ،اند، نخست   بررسي

ـين عـدالت              . زوال افتادن او   ـ    از نگاه نخست، قـسمتي از ايـن دو داسـتان ريـشه در آي اري خـواهي و عي
، اصل اين آيـين بـه   يقينبراين به احتمال قريب به     پهلوانان عليه پادشاه ناعادل و سركش زمان دارد و بنا         

 لغزشـي حماسـي، سـر از    گردد كه با  اواخر عهد اشكاني باز مي    ةرسوم عياري و پهلواني عدالت خواهان     
 از نظـر تـاريخي نيـز، همگـون          .)163 و   97-96 :1385بهـار،   (شاهنامه درآورده است    بخش اساطيري   
 ياگ پادشاه ماد كه پـدري دادگـر داشـته تـوجيهي مناسـب       اك كه پدري عادل داشته با آست      شمردن ضح

 ؛)106 و   1/103 :1373كـوب ،      ينزر(ي  اك در عصر پيشداد    ضح ةردادن حادث توانسته باشد براي قرا     مي
 يعنـي از نگـاه گنـاه سركـشي و تبـاهي پادشـاه               ،ا بخش ديگر اين دو داستان را بايد از نظرگاه دوم          و ام 

  ةتواند ارتبـاطي نزديـك يابـد بـا اسـطور      از اين ديدگاه، اين قسم دوم مي     . ده قرار دا  عصيانگر مورد توج 
و در برخي منابع نخستين انـسان ـ بـودن جمـشيد،      -ه به نخستين پادشاهگناه نخستين كه گرچه با توج

هـاي پنهـاني       لكن بايد اذعان داشت در اليـه       ،با داستان سركشي و تباهي جمشيد ارتباطي تنگاتنگ دارد        
  .رفت نيز تواند بود هاي متأثر از اين پي ف ساخت ديگر قصهخود، ژر
ـتان     اند  ي بشري ها تجسم مضامين كّل      بر آن است كه اسطوره     1فرويد هـاي امـروزي نيـز         كـه در داس

 رفـت سركـشي و تبـاهي         پي  و نمادينِ  در تحليل اساطيري   ).103-101 :1384،  ...برن و (دنياب  تجلّي مي 

 گناه نخستين كه به سبب كهنگي بسيار و فراگيـري آن            ةاسطور .اسطوره گشت  به دنبال رد پاي      ايدب ،نيز

 ةتوانـد پروراننـد     آيد، نه تنها مـي       اصلي بشري به شمار مي     هاي2والگ  در اساطير ملل جهان، يكي از كهن      

اين پي ساخت با     همهاي    هقص        رفت جـدال خيـر و شـر     هاي پي   هرفت باشد، بلكه ارتباطي نزديك با قص

 ة بشري، انسان نخستين كه گاه در قالب نخستين پادشاه و در انديـش             ةبراساس اين انگار  . كند   مي نيز پيدا 

بـرد كـه بـه     كند، در آرامشي آغازين به سر مـي  هاي روان رنجور امروزي تجلي مي  نوين در قالب انسان   

ايـن  . دهـد   د شـده، آرامـش خـود را از دسـت مـي            القاء نيروهاي اهريمني، دچار غرور، سركشي و تمرّ       

                                                
1  . S.Freud 
2. Archetype 
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سازد كه در نهايت بـا مجـازاتي سـخت             ايزدي خارج مي   ةسركشي او را مطرود ساخته و از حمايت فرّ        

  . عامل شرارت استةليت اوقي جدال خيرو شر، اين موضع، موّفةاز نظرگاه اسطور. همراه خواهد بود

ـ   هاي ديگر ب  گناه آغازين را همچون اسطورهة اسطورةتوان اصل و ريش  در واقع نمي   ه ه طـور قطـع ب

ر ذهني است از رويـدادي كـه در گيتـي،    اسطوره، بازگويي يك تصو. تي خاص نسبت داد  سرزمين يا مّل  

 افتد و خواهد افتاد و تكـرار ايـن رويـداد هـر بـار بناچـار بـه           فاق مي  در ذهن آدمي همواره اّت     اقلّيا حد

 ،يـك پنـدار اسـاطيري     ون از   هـاي گونـاگ     سـان روايـت     شود و بـدين      و بازگويي آن نيز منجر مي      رتكرا

تـر اسـت اگـر در برخـورد بـا روايـات گونـاگون، دسـت                   بنابراين به احتياط نزديـك    . شود  پرداخته مي 

هايي كه به صورت كهن الگوهـايي فراگيـر در ناخودآگـاه جمعـي بـشر جـاي                    درخصوص اسطوره   كم

ـيل يـا     ةهمتر نگرديم و به عبارت ديگر،      تر و اصلي    اند، به دنبال روايت اصيل      گرفته  ايـن روايـات را اص

زمان هـستند     زمان از وقايعي بي     هايي بي   ي كنيم؛ چه، اين اساطير گزارش     هايي اصيل تلّق    داراي سرچشمه 

  .د يافتنكه در ذهن بشر آغازين شكل گرفته و تا بشر واپسين ادامه خواه

ايراني، هرين، اسـاطير هنـدو    الّن   اساطير بين   اساطيري را در   ةهاي اين انگار    ترين نمونه   كهنتقدير   هر  به

در اسـاطير  . توان ديـد  يهاي مانوي و گنوسي و روايات ديني ايراني م   عهد عتيق، اساطير يوناني، اسطوره    

سـاندرز،  (]6[يابـد   است كه به جهت نافرماني از ايزد آسـمان تبـاهي مـي            ، نخستين انسان    1اپسومري، آد 

1382: 233-236 .("مهلي" دراساطير هندوايراني،    2 "يم"
هـاي     در اسطوره  "جم" در روايات ايراني و      3

و نافرمـاني   آيند كه به گناهاني چـون غـرور، دروغ             هر يك نمودگار نخستين انسان به شمار مي        ،ايراني

"پرومتئوس" دراساطير يوناني    ].7[اند  گرفتار شده 
تـرين    در عهد عتيـق، بـا كهـن       ]. 8[ است م ي ة نظير 4

     وايات سامي گرفته شـده و بـه روايـات مـسيحي و             ره از   وريم كه البّت  خ  ا بر مي  شكل و نام آدم و حو

ذكـر شـده اسـت كـه بـه      ) گنـدم ( ممنوعـه  ةدر روايات، گناه آدم خوردن ميو.  راه يافته است   يهودي

                                                
1. Adapa 

2. Yama  

3. Mahle 

4. Prometheus 
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 در اساطير گنوسي نيـز بـا هبـوط          .) ذيل آدم  :1366شميسا،  (نافرماني از خداوند انجام پذيرفته است       

خوريم كـه بـه سـبب شـيفتگي بـه جهـان پـست         برمي) انسان(» 1تروپوسآن«موجودي ايزدي به نام     

 اساطير ايراني، در شـاهنامه      ةيم) 188 :1377اسماعيل پور،   (شود    طبيعت، دچار هبوط و مجازات مي     

كيـومرث  . كنـد   ي دارد؛ در يك جا به عنوان نخستين انسان در قالب كيومرث جلـوه مـي               چندين تجّل 

 آتـش و رامـشگر   ة يابند،درجايي ديگر در قالب هوشنگ. يهندوايران است نه   يصرفاً شخصيتي ايران  

) نخـستين پادشـاه  ( در شاهنامه همان جم يا جمشيد ة يم لكن آشكارترين جلو،شود  ديده مي  ،مردمان

بنـابراين چنـان    . گـردد   د دانسته شده كه به تباهي و هبوط او منجر مي          است و گناه او سركشي و تمرّ      

د در مقابـل  ترين گناه انسان نخستين در ميان ملل گوناگون، گناه سركشي و تمرّ  مهم ،شود  كه ديده مي  

هـاي   ه ژرف سـاخت قـص  ،هاي پنهاني خود و در اليهانجامد  هبوط و زوال او مي به  خداوند است كه    

  .شود رفت سركشي و تباهي شمرده مي ر از پيمتأّث

  ـ نتيجه4

 زوال پادشـاه و     عـصيان  ةماي   شاهنامه را كه از بن     هاي   قصه  آن دسته از   توان  پايان سخن آن كه مي    

. گنجانـد  »اي سركـشي و تبـاهي       مايـه   واحـد بـن   « يعنـي    ،برخوردارند در يك گروه واحد روايـي      او  

 هـم ريـشه در اسـاطير        ،اي بسيار كهن    با پيشينه  هاي جاي گرفته در اين گروه        اصلي داستان  ةماي درون

ـ  ر از آيين پادشـ    كهن جهان دارد و هم متأّث      ايـن نـوع     در شـاهنامه     .هرينـي اسـت   الّن   بـين  ةاهي مقتدران

و  غالباً به سركشي و عصيان پادشـاه و درنهايـت تبـاهي              ، حاكم بر آن   ة نظام مقتدران  دليلپادشاهي به   

شـود كـه     ساساني ديده مـي   ة در دور  ، تاريخي اين نوع پادشاهي    ةآشكارترين جلو . انجامد  زوال او مي  

تـرين عـصر    برجـسته « ، در عصر ساسـاني    ساخت داستاني ر از اين     متأّث هاي  از فراواني حضور داستان   

رفـت، سرچـشمه در        اسـاطيري ايـن پـي      ةپيشين. به خوبي قابل درك است    » زوال پادشاه در شاهنامه   

طـوري   بـه  گناه آغازين دارد كه قدمتي به ديرينگي عمر بشر داشته و دراسـاطير ملـل جهـان           ة  اسطور

                                                
1. Antropus 
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الگـويي سـاخته كـه        كهنگي و گستردگيِ مضمون، از اين اسطوره، كهن       اين  . گردد  فراگير مشاهده مي  

  .از آبشخور فرهنگي خود سيراب نموده است ،ات ملل جهانهاي فراواني را در ادبي داستان

   در شاهنامه»سركشي و تباهي«  ساخت داستانيِكننده از پيروييازده داستانِ ؛ ماره يكجدول ش

  

ــ  هدوره در شاهنام  نام داستان  رديف   جانشين پادشاه  ــــگرقياـم

  )ضحاك(قيامگر بيگانه  )ضحاك(بيگانه  ياساطير  جمشيد و ضحاك  1

  )فريدون(شخص سوم  )كاوه(زيردست پادشاه  اساطيري  ضحاك و كاوه  2

  قيامگر بيگانه  )اسكندر(بيگانه  تاريخي  دارا و اسكندر  3

  )اردشير بابكان(قيامگر  )ابكاناردشيرب(زيردست پادشاه  تاريخي  اردوان و اردشيربابكان  4

  )بهرام گور(فرزند پادشاه  عامل طبيعي  تاريخي  داستان يزدگرد  5

  )بالش(فرزند پادشاه  )خوشنواز(بيگانه  تاريخي  پيروز و خوشنواز  6

  )خسروپرويز(فرزند پادشاه  )شاه ساوه(بيگانه  تاريخي  هرمز و خاقان ترك  7

  )خسروپرويز(فرزند پادشاه  )بهرام چوبين(شاهزيردست پاد  تاريخي  هرمز و بهرام چوبين  8

  )شيروي(فرزند قيامگر  )زادفرّخ(زيردست پادشاه  تاريخي  خسروپرويز و زادفرّخ  9

  )گراز(قيامگر  )گراز و فيروز(زيردستان پادشاه  تاريخي  شيروي و گراز  10

  )پوراندخت(شخص سوم  )هرمزد(زيردست پادشاه  تاريخي  گراز و هرمزد  11
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   شاهنامهةگان سركشي وتباهي در مجلّدات نهة ماي  بنذيلهاي   يك؛ فراواني داستانةارنمودار شم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بخـش تـاريخي شـاهنامه    بـه   9 و 8، 7، 6هاي   جلدهاي  داستان  بخش اساطيري و   به 1جلدهاي   داستان: توضيح
  .دارند        اختصاص

  ها يادداشت

اي از آواز اسـت كـه بـا     در لغت به معنـي تـوالي و در اصـطالح قطعـه            ،Sequence ةادل واژ  مع "رفت  پي" ـ1
رفـت   پي (Under Sequence : 1982 , Guddon).شود اي ديگر واقع مي  بعد از قطعه،رعايت توالي و تركيب

 درونـي و محكـم   گويد، تداوم منطقي كاركردهاي داستان است كه با هم مناسبتي گونه كه بارت مي  ات آن در ادبي 
هـا داسـتان     روايت اسـت كـه بـا تلفيـق آن        ة واحد پاي  ،گويد  و چنان كه برمون مي    ) 232 :1384احمدي،  (دارند  

ـ         هر پي " ).140 :1379،  اسكولز(شود    ساخته مي  ـ  ةرفت از لحاظ ساختاري معادل يك جمل يـك  . ب اسـت   مرّك
 با قبـل بـه      مدن حالت يا وضعيتي متفاوت    شود و با به وجود آ        آغاز مي  با حالت يا وضعيتي    حكايت كوچك كه  

تـرين واحـد روايـي و از لحـاظ            كوچـك  ،گـزاره . پـنج گـزاره اسـت     ] دو تا [رفت شامل     هر پي . رسد  پايان مي 
:  اساس الگوي ساختاري روايـت اسـت  ،ها به شكل زير  ساده است و توالي گزارهة معادل با يك جمل  ،ساختاري

 نيرويي در جهت عكس نيـروي قبلـي   » عدم تعادل «زند   ادل را بر هم مي     نيرويي كه تع   >) تعادل(وضعيت اوليه 
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صـرفي و  ( » رفـت اسـت   تي شامل يك يا چند پـي   هر رواي بر اين اساس    . ليه وضعيت تعادلي شبيه به تعادل او      «
  ).51 :1388سروري،  حسيني

ـتاني را تعريـف    روايت است كه در قالب يك گـزاره، يـك كـنش د   ةترين جزء واحد پاي   كوچك 1كاركرد-2 اس
 كنشي تشكيل شـده اسـت       ةهر كاركرد از يك گزار    . سازد  رفت را مي     تركيب دو يا چند كاركرد، يك پي       .كند  مي

 كنش روايي باشـند؛ يعنـي در پيـشبرد تـوالي     ةكاركرد ها بايد دربرگيرند.كند كه عمل داستاني واحدي را بيان مي   
به همين دليل بـارت     . ن ويژگي را دارند   هاي بارت همي    ويژه هاي پراپ و نقش     خويشكاري.  نقش ايفا كنند   ،قصه

رمزگـان  " يـا    " رمزگـان كنـشي    "هاي داسـتاني باشـد       توالي كنش  ةبه آن بخش از تحليل داستان كه نشان دهند        
هـاي كنـشي را        كـاركرد  3پـرس    و كـويي   2كريـستف بـااليي   ). 240 :1384احمدي،  (گويد   مي "هاي روايي   كنش

 ،پـراپ ). 258-176 :1378پـرس،     بااليي و كـويي   (خوانند   مي "نقش صفر "كنشي را   هاي غير      و كاركرد  "قشن"
 :1379اسـكولز،   (گويـد    مـي  "كنش"و گرماس تلويحاً    ) 53 :1368پراپ،  (گيرد   به كار مي    را "خويشكاري"واژة  
 را بـه كـار      "ويـژه   نقـش "و بارت اصطالح    ) 141-139 :1379اسكولز،  (گويد   مي "كاركرد"برمون  ). 147-150
  ). 231 :1384احمدي، (برد مي
  : به قرار زير است)كاركرد(ويژه  چهار نقش،هاي راسين  بارت در نمايشنامهة تشخيص دادساختارِ-3

  . استفاده از اقتدار و زنان قبيله را دارددر قبيله اي، تنها رئيس قبيله حقّ) الف
  .كنند جوانان قبيله عليه رئيس قبيله شورش مي) ب
  .شود  رئيس قبيله كشته مي پيروز و،جوانان) ج
  ).233-232 :1384احمدي، (بين جوانان در تصاحب قدرت، نزاع دايم برقرار است ) د
گـرفتن چنـد    بـر  است كه هر يك بـا در  اي تشخيص داده   مايه  بن   واحد 60،  هاي شاهنامه    داستان  در كلّ  نگارنده-4

 345شـاهنامه شـامل     هـاي      مجموع داسـتان   هاي انجام شده    سيردر بر . دهند  رفت را تشكيل مي      يك پي  ،كاركرد
. دهـد    مـي  پوشش  ضمني را  ة يك تا چند داستانك يا واقع      ،رفت و ساخت هر پي     ضمني است  ةداستانك يا واقع  

  ضـمني يـا    واقعه11 دربرگرفتن هاي شاهنامه با اي سركشي و تباهي، از نظر ميزان حضور در داستان مايه  بن واحد
 عبارتنـد  ،رفت آغازين به ترتيب بيشترين حـضور  پيه ُن. شود ت محسوب ميرف ن پي ي درصد حضور، دهم   18/3

                                                
1. Function 

2. Christophe Balay 

3. Michel Cuypers 
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ـتفاده از نابـساماني، پنـد و تعيـين جانـشين،              همـسري،     جدال عملي خير و شرّ، خونخواهي، بـرون       : از سـوء اس
  .كشي جهانگردي و جهانگيري، توسل به جادو، دفاع نهايي با مانع و اژدر

1هـاي پيـشرو   بن مايه» راماتيكشعر حماسي و د «ة گوته در مقال-5
هـاي واگـشتي را    مايـه   درام و بـن ةرا ويـژ  

  ).        88 :1379مختاري، (داند  مخصوص حماسه مي
.  خدايان را پهـن يـا جمـع كنـد    ةگرفت و تنها او بود كه اجازه داشت سفر     خدايان ماهي مي   ة آداپا براي سفر   -6

آداپـا  . بادي برخاسـت و زورق او را سـرنگون كـرد   . رفت] نهريالّن بين[روزي براي ماهيگيري به درياي جنوب    
ايـزد آسـمان از   » 2آنـو «. و تا هفت روز نوزيد خشمگين شد و باد را نفرين گفت و باد نيمروزي درهم شكست      

اِئا، آداپارا راهنمايي كرد كه به پـوزش        . بندكشيدن او را داد       ايزد زمين دستورِ به   » 3اِئا«اين خبر خشمگين شد و به       
هايي به او كرد كه وقتي به دروازه آسمان رسيد، انجام دهـد و وقتـي بـه او                  و سوگواري نزد آنو رود و راهنمايي      

بـه  » 5گيزيـدا «و» 4تموز« آسمان رسيد، دو ايزد      ةا وقتي او به درواز     ام ،...نان و آب مرگ تعارف كردند، نخورد و         
شد به او گفت كه اي ابله تو هرگـز زنـدگي جاويـد    آنو خشمگين   . او آب و نان حيات دادند و او ممانعت كرد         

هاي نوع بشر را به       بنابراين گناه او نافرماني ايزد آسمان و نفرين باد بوده است كه در نهايت رنج              . نخواهي داشت 
  ).236-233 :1382ساندرز، (ارمغان آورده است 

 بـر  بنـا . » 6يمـي «همسري دارد به نام     است كه خواهرـ    » يمگ«يا  » يم«در اساطير هندوايراني، نخستين انسان      -7
هاي ايراني بازمانده است، اين برادر و خواهر، نخستين پـدر و    اساطيري كه آثار آن در وداها و اسطوره ةاين انگار 

گيرد اين است كه او به تحريك خواهرش، بـا او             قرار مي » يمه «ةگناهي كه دروداها بر عهد    . مادر جهانيان هستند  
جم در اساطير ودايـي فرمـانرواي بهـشت بـرين اسـت و بـه        . شوند  عالميان از اين دو زاده مي     كند و     ازدواج مي 

از ريباسي يـك    » 7مهليانه«و  » مهلي« در روايات ديني ايراني،      .)483 و   225 :1381بهار،  (جاودانگي رسيده است    
. دهنـد  شيانه تغييرنام مـي بخشد و به مشي و م شوند و هرمزد ايشان را مردم پيكري مي ساق و دو ريشه متولد مي  

ة دو به دروغ اهـريمن را آفريننـد      ناپاك و دروغگويي خوانده شده است؛ چه آن        ةدر بندهشن گناه اين دو، انديش     
در برخي متون كهن، گناه جم غـرور و در          ). 83-81 :1380دادگي،  (آب و زمين و گياه و ديگر چيزها خواندند          

                                                
1. Progressive Motifs 

2. Anu 

3. Ea 

4. Dumuz 

5. Gizida 

1.  Yami 

2. Mahliyane 
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 و آموزش آن به مردمان بوده كه سـرزنش زردشـت را برانگيختـه            برخي متون ديني گناه او خوردن گوشت گاو       
 ، جم در اسـاطير يونـاني     ة نظير ،»1پرومتئوس«اين موضوع يادآور آموزشي است كه       ). 44 :1386آموزگار،  (است  

او به مردمان خوردن گوشت قرباني را آموخت و اين كه استخوان و چربـي قربـاني را بـه خـدايان             . به مردم داد  
به هر تقدير، جم در اساطير ايراني همان جمشيد در شاهنامه اسـت كـه بـه                 )! 40 :1383،  ... برن و   (ند  تقديم كن 

سـه  . دهد  اي الهي، شاهي و پهلواني بوده است، از دست مي           ه خود را كه فرّ    ةشود فرّ   سبب گناهي كه مرتكب مي    
 ةفـرّ . رسـد   بـوده بـه مهـر مـي       نوبت نخست كه بخش ايـزدي او      . شود   او در سه نوبت از او جدا مي        ةبخش فرّ 

 در اسـاطير مرمـوز      ،پايان زندگي جم و مـرگ او      . رسد   پهلواني او به گرشاسپ مي     ةپادشاهي او به فريدون و فرّ     
اك نمـودار گرديـده اسـت    قتل او به دست برادرش انجام شده كه در شـاهنامه بـه دسـت ضـح          . آلود است   ومه
  ).55 :1386آموزگار، (
كر و مـذّ » پرومتئـوس «هـا،   در اين اسطوره. خوريم هايي از گناه نخستين بر مي       نمونه ه ب ،يز در اساطير يوناني ن    -8
هـا از     و دزديدن آتش بـراي انـسان      » 3زئوس«د و سركشي در مقابل ايزد       گناه پرومته تمرّ  . ث است مؤّن» 2پاندورا«

ز جاودانـان بـود و نـاميرا شـمرده          ا پرومته ا   ام ؛زئوس در مقابل اين عصيان، او را به زنجير كشيد         . اين ايزد است  
پانـدورا  ). ، ذيل پرومتئوس1384 :گرانت و هيزل  (پسر زئوس آزاد شد     » 4هراكلس«شد و در نهايت به دست         مي

هـا را   هاي ديگر فرستاده بود و به همين ترتيب انسان نخستين زن بود كه زئوس او را براي فريب پرومته و انسان     
  ).، ذيل پاندوراهمان(كرد دچار زحمت، مصيبت و درد زندگي 

  كتابنامه

  قرآن كريم

  .انتشارات سمت، نهم:  تهران.يرانتاريخ اساطيري ا ).1386. (آموزگار، ژاله

  .لنشر مركز، او:  تهران.ساختار تأويل متن ).1384. (احمدي، بابك

  .ل او. انتشارات آگاه :ان تهر. فرزانه طاهرية ترجم.اتدرآمدي بر ساختارگرايي در ادبي ).1379. (اسكولز، رابرت

  .ل او.انتشارات الهام:  اصفهان.هاي ايراني ايران از زردشت تا قيام ).1366. (اصفهاني، رضا

  .ل او.انتشارات سروش: تهران  .، بيان نماديناسطوره ).1377. (پور، ابوالقاسم اسماعيل

                                                
3. Prometheus 

4. Pandora 

5. Zeus 

6. Heracles 
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  .ل او.انتشارات معين: هرانت. وتاه فارسيهاي داستان ك سرچشمه ).1378. (پرس، كريستف و ميشل بااليي و كويي

   . دوم.نشر مركز:  تهران. شيرين دخت دقيقيانة ترجم.اسطوره، امروز ).1384. (بارت، روالن

   .ل او.نشر مركز: تهران.  عباس مخبرةترجم .ها جهان اسطوره ).1384. (...، لوسيال وبرن

  . چهارم.انتشارات آگاه: ان تهر.پژوهشي در اساطير ايران ).1381. (بهار، مهرداد

  .ل او.نشر اسطوره:  تهران.جستاري در فرهنگ ايران ).1385 (. ---------

  . ششم.نشر چشمه: تهران.  گردآوري ابوالقاسم اسماعيل پور.از اسطوره تا تاريخ ).1387. ( ---------

  .ل او.انتشارات توس:  تهران.اي  فريدون بدرهة ترجم.هاي پريان شناسي قصه ريخت ).1368. (پراپ، والديمير

  .ل او.چاپ قاهره:  قاهره.رسائل جاحظ ).1938. (جاحظ بصري، عمروبن بحربن محبوب

  . دوم.انتشارات توس:  تهران. گزارش مهرداد بهار).1380. (بندهشن .دادگي، فرنبغ

  .ل او.انتشارات توس:  تهران.لي احمد تفّضة ترجم.مينوي خرد ).1380. (داناي مينوگ خرد

  .ل او.انتشارات نيلوفر:  تهران.تراژدي قدرت در شاهنامه ).1369. (رحيمي، مصطفي

  .ل او.انتشارات فكرروز: تهران. )1ج (ها نامه، يادداشت ترجمه، واژه .ونديداد). 1376. (رضي، هاشم

  .دوم. نشر مركز:  تهران.پور  ابوالقاسم اسماعيلة ترجم.اسطوره ).1381. (ك.روتون، ك

  . چهارم.انتشارات اميركبير:  تهران.)1ج( تاريخ مردم ايران ).1373. (كوب، عبدالحسين ينرز

نـشر  :  تهـران .پـور   ابوالقاسـم اسـماعيل  ة ترجمـ .هرينالّن بهشت و دوزخ در اساطير بين     ).1382. (ك.ساندرز، ن 

  .ل او.كاروان

نـشر بنيـاد   : تهـران . »ملـي ايـران  ة طيري حماس بنيان اساةمقال«. )1ج (شناسي  شاهنامه ).1357. (سركاراتي، بهمن 

  .لاو.شناسي شاهنامه

نـشر طـرح    :  تهران اس مخبر؛  عب ةترجم.  ادبي معاصر  ةراهنماي نظري  ).1384. (سلدن و ويدوسون، رامان و پيتر     

  . سوم.نو

   .ل او.انتشارات فردوس:  تهران.فرهنگ تلميحات ).1366. (شميسا، سيروس

 ."هاي آغاز و پايان داسـتان در هـزار و يـك شـب        شيوه"). 1388. (رضا و نجمه    دسروري، محم   نيصرفي و حس  

  .31-54صص.)پياپي نهم(ل اوة شمار.)گوهر گويا(ات فارسي زبان و ادبيةپژوهشنام: اصفهان

: تهران .  به كوشش سعيدحميديان.)جلد، براساس چاپ مسكو9 ( فردوسيةشاهنام ).1374. (فردوسي، ابوالقاسم

  . دوم.داددفتر نشر
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:  تهـران .رضـايي   رضـا ة ترجم.)يونان و روم   (فرهنگ اساطير كالسيك   ).1384. (زل، مايكل و جان   يگرانت و ه  

لنشر ماهي، او.  

  .ل او. كتابربنگاه ترجمه و نش:  تهران.اهللا صفا  ذبيحةترجم. كيانيان ).1336. (سن، آرتور كريستن

  . هشتم.نشر دنياي كتاب: تهران.  رشيد ياسمية ترجم.ايران در زمان ساسانيان ).1375. (-----------

ـ  ة ترجم .ايران از آغاز تا اسالم     ).1380. (گيرشمن، رومن  انتـشارات علمـي و فرهنگـي      :  تهـران  .د معـين   محم .

  .سيزدهم

دوم.انتشارات توس:  تهران.يز مّلرا حماسه در رمز و ).1379. (دمختاري، محم .  

انتـشارات  :  تهـران  .تـصحيح و توضـيح مجتبـي مينـوي طهرانـي          . ليله و دمنه   ك ةترجم ).1373. (منشي، نصراهللا 

  . دوازدهم.اميركبير

Guddon.J.A. (1982). Literary Terms  . United States of America : Published by 

Penguin book. 

 


