
 

در واقع روایتی است از موجودات عجیب و   ؛شاهنامه سرشار از تقابل اسطوره و افسانه با انسان است

ساحت زیست    ۀدهندهمه نشان  های قدرتمند و پهلوان، حیوانات و گیاهان خاص کهغریب، انسان

کند بازشناسی فرم و شمایل هنری و  ای که این پژوهش دنبال میمسئلهاساطیری انسانی است.  

خاطرات مردمی است   آیینۀشاهنامه  ت.  ای در شاهنامه فردوسی اسنمادین انسان و موجوات افسانه

هر بیت از شاهنامه ما  است.    انداز جغرافیایی وسیع و آداب و رسوم و پهلوانان سترگ گذشتهبا چشم

ها، تدابیر جنگی، رویکردها  ای، پهلوانان، جوامع، سالحها و موجودات اساطیری و افسانهرا با شخصیت

گر صرف اساطیر ایرانی نیست، بلکه او  ند. فردوسی روایتک های خاصی آشنا میها و زندگیو اندیشه

ای تاریخ ایران را بیان کند.  کند روایتی هنری از عناصر اسطورهبا تلفیق اسطوره و تاریخ، تالش می

در پژوهش حاضر، تالش شده است تا براساس مکتب پدیدارشناختی میرچا الیاده، فرم و شمایل  

رسد، فردوسی در  نظر میغریب مورد بررسی قرار گیرند. به  هنری موجودات اساطیری و عجیب و 

بهره با  زیباییشاهنامه،  و  هنری  تمهیدات  از  یک گیری  از  خصیصهشناسانه  بیان  نیز  و  های  سو، 

ای، حماسی  های اسطورهکارکردی موجودات و عناصر اساطیری از سوی دیگر، توانسته است ساحت

 های روایی و هنری هر دوره، به تصویر بکشد.  و تاریخی شاهنامه را براساس ویژگی
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 مقدمه 

  )آیین و مراسم(،   نمادین که از اعمال  طوریبه  ؛در مذهب داللت دارد  نمادین اصطالحی است که به روایتی    1اسطوره

اسطوره تاریخ نخستین و معنوی یک جامعه    . در حقیقت،ها( قابل تمیز است)معبدها و تندیسنمادین    امورها و  مکان

زبان و اسطوره که هر دو کارکردی مشترك دارند و در انحصار  »است و از این نظر، با زبان آن جامعه قابل مقایسه است.  

اسطوره  (. بنابراین  186:  1391« )آموزگار،  کنندهای دور را برای ما بازگو میاند، حقایق مربوط به گذشتهمتون ادبی

واقعاًتن که  را  نشان  دادهرخ  ها آن بخش  به کمال  را  نقشیان میب  داده است،و خود  اسطوره موجودات  کند.  آفرینان 

اند، شناخته  های ماورای ادراك و بر راز »آغاز« انجام دادهچه که در زماننخست با آن  ها در وهلهآن»  طبیعی هستند.فرا

شناس شهیر معاصر،  شناس و مردمبا استناد به گفته میرجا الیاده اسطورهتوان  (. در نهایت می187« )همان:  شوندمی

( این  2  دهد؛( اسطوره تاریخ کارهای موجودات فوق طبیعی را تشکیل می1بندی کرد:  گونه جمعساختار اسطوره را این

درست و راست و قدسی است؛ به آفرینش و تکوینی مرب3  تاریخ و سرگذشت مطلقاً  شود،  وط می( اسطوره همیشه 

( شناخت اسطوره به معنی شناخت اصل اشیاء و دانستن  4  است؛وجود رسیده  ۀ کند که چگونه چیزی به عرصحکایت می

هاست؛ معرفتی بیرونی و انتزاعی نیست، بلکه معرفتی است که به طریقی آیینی همیشه زنده است  چگونگی پیدایش آن

آدمی است    دارهای معنیها و فعالیتآیین  ۀوار همهای نمونهسرمشق  ۀآشکارکنند  اساطیر،  ( 5؛  کنندو با آن زندگی می

    (.15- 27: 1362)الیاده،   «کنندکارها راهنمایی می  ۀکه او را در هم

برای   .است  به معنی »جستجو، آگاهی و داستان« گرفته شده  2« هیستوریا »یونانی    ۀاسطوره کلمه معرب است که از واژ

زبان اسطوره در  بازماندبیان مفهوم  از  اروپایی  استفاده    3« میتوس»یونانی    ۀ واژ  ۀهای  قصه«  و  به معنی »شرح، خبر 

صورت  ارسی نیز این  ف اسطوره است. در زبان    ۀاساطیر جمع مکسر واژ  در زبان عربی،(  3:  1381)آموزگار،    استشده

.  شودمی  برداشت  اعتقادی  زمینه و ساحت اغلب معنای مجموعه دستاورد یک قوم در  ،  اما از آن  ؛استرفتهکار  هجمع ب

بلکه    پراکنده نیست،  ۀکه مقصود از آن تنها کنار هم چیدن تعدادی اسطوراساطیر یونانی و جز آن  مانند اساطیر ایرانی،

ارسی عمومیت  ف اساطیر در زبان    ۀگونه معنا و مفهوم واژنظر است. اما اینمداساطیر یک قوم به صورت یک مجموعه  

  ۀدهد و فقط همان جمع مکسر واژی نمییها معنااسطوره  ۀ ندارد و گاه اصطالح اساطیر جز در کنار هم قرارداشتن ساد

 .اسطوره است

: 1381  آموزگار،)  سروش  ایزد  و(  226:  1384بهار،)  مهر  ایزد  به  توانمی  شاهنامه  در  انسانی  ایزدی  موجودات  جمله  از

: 1381آموزگار،)  ضحاك  و(.   «جمشید »  ذیل:  1342  قاطع،  برهان  ؛1/311:  1388  فسایی،  رستگار)  جمشید  یا  و(.  30

  به  منحصر  ایشناسانهزیبایی  شمایل  هم  و  باشندمی  گوناگون  کارکردهای  دارای  هم  که  کرد؛  اشاره  شاهنامه  در(.  30

  دیوان   روی   بر  حاضر   تحقیق  تمرکز  الخلقهعجیب  اساطیری  موجودات  درخصوص .  دارند  شان ذاتی  های خصیصه  و  وظایف

  که  باورها   همان  به  ایرانی  جهان   شناسیهستی  حقیقت، در . باشدمی  شاهنامه   در...    و  اژدها  و   سیمرغ  چون   موجوداتی  و

  ما  ناخودآگاه  و  فطرت  در  دارد   چندهزارساله  اسطورهای  ریشۀ   ها این  داریم  را   باورها  این  ما ..  دارد  وجود  ما  تخیالت  در

  دارد   ارتباط  ما  شناسیهستی  ناخودآگاه  با  و  ما  هایاسطوره  با  و  ما  ذات  با  چون  شاهنامه  دلیل  همین  به.  است  نهفته

 .بردمی سر به ژررفا  در  آن از  بخشی یک  و است جذاب و زنده  ما برای همچنان 
 

1 . Myth 
2 - historia 
3 - mytos 
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: 1381 آموزگار، ) سروش  ایزد  و( 226: 1384بهار،) مهر  ایزد  به توانمی شاهنامه در انسانی ایزدی موجودات  جمله از

: 1381آموزگار،) ضحاك و(.  «جمشید » ذیل: 1342 قاطع، برهان ؛1/311: 1388 فسایی،  رستگار)  جمشید یا و(. 30

  به منحصر ایشناسانهزیبایی شمایل  هم و  باشندمی گوناگون  کارکردهای   دارای  هم که  کرد؛  اشاره  شاهنامه  در(. 30

  روی بر حاضر  تحقیق تمرکز الخلقهعجیب اساطیری موجودات درخصوص. دارند شان ذاتی  هایخصیصه و وظایف

  همان  به ایرانی جهان شناسیهستی حقیقت، در . باشدمی شاهنامه در ...  و اژدها  و سیمرغ  چون موجوداتی و دیوان

  و فطرت   در دارد چندهزارساله اسطورهای  ریشۀ  هااین داریم   را باورها  این ما .. دارد  وجود ما  تخیالت  در  که  باورها

  ما  شناسی هستی ناخودآگاه با و  ما هایاسطوره با  و ما  ذات  با چون شاهنامه  دلیل همین به. است نهفته  ما  ناخودآگاه

.بردمی سر به ژررفا در آن از  بخشی یک  و  است جذاب و زنده  ما برای همچنان  دارد  ارتباط   

. های ایرانیمنابع دست اول برای شناسایی اسطوره :  1جدول    

 وداها، ریگ ودا، مهابهارتا، پورانا، یاجورودا، سامه ودا، اثروه ودا، اوپانیشادها. منابع هندی

 کتاب اوستا: یسنها، ویسپرد، یشتها، وندیداد.  اوستایی منابع 

 های مانی و پیروان او. نوشته منابع مانوی 

 منابع پهلوی 
گزیده خرد،  بندهشن،  مینوی  دادستان  پهلوی،  روایات  زادسپرم،  های 

های ایران،  زندوهومن یسن، دادستان دینیگ، یادگار جاماسبی، شهرستان

 اردشیر بابکان و ترجمه و تفسیرهای اوستا به زبان پهلوی،.. ۀ کارنام

 منابع عربی و فارسی 
مروج بلعمی،  تاریخ  طبری،  و  تاریخ  ملوکاالرض  سنی  مسعودی،  الذهب 

ملوك غرراالخبار  و  یعقوبی  تاریخ  اصفهانی،  حمزه  اثر  و  االنبیاء  الفرس 

 سیرهم یا شاهنامه کهن اثر ثعالبی و .... 

 هانگاره 

ها  های بازمانده از دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی بر روی دیوارهنگاره

سکه روی  ظرفو  و  مهرها  قهرمانان  ها،  و  خدایان  از  تصویرهایی  که  ها 

 گذشته را انعکاس داده است. 

 نی.هرودوت، گزنفون، کتزیاس، پلوتارك و همچنین منابع ارمنی و سریا های مورخان غیر ایرانینوشته 

 4تفاوت اسطوره با خیال .1

عبارت است از:    5»اسطورهاما    آید.  که در ذهن به وجود می  است  عربی به معنی وهم، گمان و پندار  ۀخیال با ریش

هایی هستند که از اتّفاقات و حوادث واقعی  ها و اتفاقات و حوادثی که پایه و اساس تاریخی ندارند و حاوی افسانهداستان

هایی که هیچ واقعیتی  ها، قیافه ظاهرشان عوض شده، یا داستاندادن آنمنظور مذهبی جلوهسرچشمه گرفته، ولی به

اسطوره به معنای آنچه خیالی    ، که گفته شدطورهمان  (.43:  1385ستند« )اردالن جوان،  ندارند و زاییده خیال محض ه

ها را به اثبات نرسانده، اما دروغ بودن و  کس تا به امروز صحت آنشود. هرچند که هیچو غیر واقعی است پنداشته می

ین تفاسیر آنچه اهمیت دارد، صحت تاریخی  اند به اثبات برسانند. گذشته از تمام اها را نیز نتوانستهخیالی بودن آن

 
4 .Imagination 
5 Mythology 
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ها به کمک اسطوره هستی و وجود خویش  انسان د.ها دربر دارها نیست، بلکه مفهومی است که برای معتقدان آنداستان

ها تفکرات انسان را  عبارتی اسطورهند. بهکنشناسند و تفسیر میطور خود طبیعت را بهتر میرا در طبیعت و همین

  ؛ دادن راهکارهایی برای زندگی استتواند انجام دهد، نشانترین کاری که اسطوره میمهم.  دهندمیدرباره زندگی شکل

ساس ساختاری سه الیه آفریده است. گروهی روحانی،  اها و جامعه را برکه براساس مدعای اساطیر، خدایان، انسانچه آن

ها و نحوه  شد، اساطیر در زندگی انسانتر هم گفتهطورکه پیشانهم   .ای هم کشاورز هستند ای جنگجو و عدهدسته

های اخالقی مسیر زندگی  سری دستورات، پندها و ارزشتوانند از طریق ارائه یک ثیری شگرف دارند و میأها تزیستن آن

هایی مانند:  مضمونتوان گفت اسطوره منبع تاریخی نامشخصی دارد که اغلب دارای  بنابراین می .ها را جهت دهندانسان

آفرینش جهان، انسان، جهان،.. و جنگ بین قهرمانان، خدایان و موجودات اهریمنی.  با گذشت زمان وهمی و خیالی  

کردن و فرونشاندنش  شناختی عمیقی است سرکوبنیاز روان  ۀ بنابراین از آنجا که »اسطوره ارضاکنندرسند.  به نظر می

 شک خالی از ضرر و زیان نیست.  برابر است با سرکوفتن یک کارکرد حیاتی بشری که بی

که مردم درباره اساطیر چه بیاندیشند اساطیر  اسطوره دارای نقش و کارکردی بنیادین در وجود آدمی است و جز این

توانیم آن را بدجور بفهمیم. خطر واقعی که  ، تنها میتوانیم بر اسطوره غلبه کنیمهمچنان آفریده خواهند شد. ما نمی

زند که نه تنها به سوء  کند نه از ناحیه نیاکانمان، بلکه از گروه متجددین روشنگر ما سر میروح آدمی را تهدید می

می اسطوره  از  کردهاستفاده  علم کسب  از  که  موهومی  تورم  با  که  نادپردازند  یکسره  را  اسطوره  حقیقت  نیز  یده  اند 

آن    ۀآمده در ذهن آدمی که سرچشموجودکه وهم یا خیال فهم و درك بهدرحالی  (.209:  1376گیرند« )مورنو،  می

 که نامعلوم و نامشخص نباشند. نه این ،واقعی نیست

های باستانی را به خود سرگرم داشته بود و از آنجا که شناخت علمی نسبت  آفرینش کیهان و پیدایش عالم، ذهن انسان

انگیز  رو، یاری از نیروی خیالجستند. از اینمیبه جهان وجود نداشت، از تخیل خود برای شناخت آفرینش جهان یاری

ای بیانگر واقعیت آفرینش جهان بود و واقعیت  ها باورهای اسطورههای آفرینش شد و تا مدتپیدایی بسیاری از اسطوره

هر داستان و طرح اساطیری که از اصل    ، رفتند و باور داشتند. درواقعپذیهمان چیزی بود که در دنیای خیال آن را می

دهد« )حمیدیان،  کند، تکوین کائنات را از پیش تصورکرده و همان فرض با تصور قبلی را ادامه میچیزی حکایت می

یز بر آن نهاده  بینی هر مذهبی نمایه هستند و بنیاد و اصل جهانهمین بن  ۀها دربردارند(. بیشتر اسطوره35:  1387

بدویان    ۀپردازانهای خیالها، افسانهرو، »سنن دینی، سرشار از اسطوره و آکنده از نماد است... اسطورهشده است. از این

های  ورزیهای آفرینش همانا عقلعنوان توضیح و تبیین سرآغازها فرا بافته شده است. بدین ترتیب، اسطورهاست که به

توانند دریابند. در هر چیز این نقش  های ماقبل علمی، به طریق دیگر نمیگذشتگان در باب چیزی است که فرهنگ 

ست، ولی نقش اساسی آن متعلق به منشأ نمادین آن است )رضایی،  نفسه مهم بوده اتوضیحی و تبیینی اسطوره فی

1384 :29 .) 

 مکتب پدیدارشناختی .2

ای دینی  است. از نظر الیاده، اسطوره پدیده  6شناس بزرگ معاصر، میرچا الیاده این دیدگاه مبتنی بر نظریات اسطوره

ای که در زمان آغازین همه چیز  راوی واقعه  داند، وکننده سرگذشتی قدسی و مینوی میالیاده اسطوره را نقل.  است

کند چگونه چیزی  میشمرد. خلقتی که بیانداده است. وی اسطوره را متضمن روایت یک خلقت برمی)زمان اولین( رخ
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اند و به  داند که واقعاً روی دادهپدید آمده، موجود شده و هستی خود را آغاز کرده است. الیاده اسطوره را چیزهایی می

پدیدار گشتهتم )الیاده،  امی  اساطیر می14:  1362اند  را  دین  تجربه (. وی جوهر  از  برآمده  و  دینی  داند،  اصیل  های 

و آنمی داستانانگاشت  از  را  واقعیتها  و  ها میهای مینوی و حدیث  و جانوران  پیدایش جهان  و  اصیل  دانست که 

های گوناگونی  گفت: دنیای باستان دارای شکلکنند. او میمیانگیاهان و انسان و همه »وقایع اولین و اصلی« جهان را بی

خدایی و چندخدایی، به هر دو  از دین و باورهای دینی بودند که همزمان و همراه هم وجود داشتند، مانند انواع تک 

کردی  گر، پرستش طبیعت و پرستش نیاکان، تجربه دینی مقدس به اساطیر ساخت و کار صورت نرینه و مادینه چیره

 داد.  سودمند می

ها، مرگ و بهشت  ها، آیینهای متعدد تجربه دینی، مانند طبیعت خدایان، اساطیر آفرینش، قربانیدر بررسی زمینه

 ادغام   دهد،می  شکل  تغییر  شود،نمی  نابود  هرگز  »اسطوره  گردد.ها آشکار میهای زیادی میان فرهنگ ها و ارتباطشباهت

 ظرفیت   همین  و  رسدمی  پایایی  و  دوام  به  و  گیردمی   سر از  تازه  حیاتی  تازه،  مضامین  و  مسائل  با  خود  انطباق  با  و  شود،می

 (. 25  :1383  )رستگارفسایی،    آید«می  شمار  به  هااسطوره  دوام  اصلی  عامل  که   است  تغییرپذیری   و  انطباق

»شناختن اساطیر، همانا پی بردن    نویسد:اسطوره میو مکتب پدیدارشناختی  الیاده در جایی در اهمیت شناخت  میرچا  

شود، بلکه معلوم  همه چیز است. به بیانی دیگر، نه تنها چگونگی به وجود آمدن اشیاء دانسته می  ۀبه راز اصل و ریش

(.  22:  1362)الیاده،   توان دوباره پدیدار کرد«اند، میکه ناپدید شده  مانی ها را در کجا باید یافت و چگونه زگردد آنمی

توان گفت که این مکتب بهترین رویکرد برای فهم وجوه به دلیل تأکید الیاده بر وجه مینوی و قدسی بیان اسطوره، می

ها  اتی که در شاهنامه به آنتردید اغلب موجودنمادین انسانی و اساطیری موجودات آمده در شاهنامه فردوسی است. بی

 اشاره شده است، ماهیتی قدسی و مینوی دارند و بیانگر درك انسان ایرانی نسبت به جهان واال است. 

 فرم هنری موجودات اساطیری در شاهنامه .3

شود.  کردار یا خصوصیات نیک نیست. در شاهنامه، دانش نوعی هنر محسوب مییک  فرم هنری در شاهنامه حتماً  

 دهد: چنین پاسخ میال انوشیروان مبتنی بر این که »بهترین هنر چیست؟« اینؤکه بزرگمهر به سچنان

 چنین داد پاسخ که دانش به است                        خردمند خود بر جهان بر مه است         

 (198/2489/ 8: 1384)فردوسی، 

پردازان هم به لحاظ تاریخی  های هنری شاعران و داستانبیاندر پذیرش این گزاره تردیدی نیست که میان اسطوره و 

گیری از  ای گاه پرناشدنی وجود دارد. در این میان، شاهنامه فردوسی را از جهت بهرهو هم به لحاظ مضمونی فاصله

ری، حماسی  گانه شاهنامه )اساطیسه  ای دانست. ساحتها شامل چنین گزارهعناصر اساطیری و نحوه بازنمایی هنری آن

شناسانه. فردوسی  گیری فردوسی از عناصر اساطیری به مثابه ابزار هنری و زیباییو تاریخی(، خود گواهی است بر بهره 

ویژگی براساس  تا  است  کرده  تالش  ساحت،  سه  هر  خصیصهدر  و  و  ها  اساطیری  موجودات  و  پهلوانان  ذاتی  های 

رواقع در ساحت اساطیری و حماسی که به نظر فاصله میان شکل  کند. دها را منعکسالخلقه، شمایل هنری آنعجیب

بایستی با ساحت تاریخی که اشکال اساطیری تحت سیادت خرد و قوای  ناب اساطیر با ابزارهای هنری زیاد است، می

ارهای  های رمزی پدیدکرده است تا روایتی متناسب با خصیصهگیرند، متفاوت باشد. اما فردوسی، تالشعقالنی قرار می

ترین موجودات اساطیری  توان گفت که مهمشناسانه ارائه دهد. در نتیجه میاساطیری، آن هم در قالب و فرمی زیبایی
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ها در روایت فردوسی موجود است، موجوداتی است که هم دارای خصلت ناب اساطیری  که امکان بیان فرم هنری آن

 یی قدسی و ازلی از دست نداده باشند.ت نیروئخود باشند و هم عنصر پدیداری خود را در هی

کارکردگرایی و    هایتوان فرم هنری موجودات اساطیری شاهنامه را بر پایه مؤلفهبراساس چنین رویکردی است که می

های بیرونی  شناسی مورد ارزیابی قرار داد. فردوسی در شاهنامه از هر دو مؤلفه بهره برده است. در بیان خصلتزیبایی

شوند، مؤلفه کارکردگرایی مشهود است و در  جا که در روایت الیاده، نیروهای طبیعی نامیده میویژه آنه موجودات ب

شوند، مؤلفه  های رمزی و درونی موجودات به ویژه آنجا که در روایت الیاده، نیروهای قدسی نامیده میبیان خصلت

از رویدادها و حوادث تاریخی دوره فردوسی مورد تحلیل  توان بر بستری  شناسی مشهود است. این دو مؤلفه را میزیبایی

واسطه  ها هستیم بهنوعی شاهد دور شدن فضای اساطیری و شکل و شمایل کهن آنقرار داد. مؤلفه کارکردگرایی که به

آن پیرایش  و  اساطیر  نقل  در  تعقل  عنصر  »دخالت  درواقع  است.  عقلی  علوم  و  خردگرایی  روزگار  وفق  تسلط  بر  ها 

شناسانه موجود در شاهنامه  (. مؤلفه زیبایی12:  1371رسد« )حمیدیان،  نظر میناپذیر بهرهای عقالنی امری اجتنابمعیا

های ایرانی بوده  با توجه به مقتضیات عصر فردوسی بوده است که دوره احیای مواریث کهن از جمله اساطیر و حماسه

 است.

می فرم  بنابراین  مؤلفه،  دو  این  پایه  بر  دوره  توان  نمونه،  برای  کرد.  منعکس  را  شاهنامه  اساطیری  موجودات  هنری 

می را  پیشدادی  پیشینپادشاهان  و  اصیل  شمایل  و  نقش  پایه  بر  اساطیری  عناصر  که  دانست  دورانی  کهن    ۀ توان 

هد  ویژه کیمرث و تهمورث و جمشید ما کمتر شاشوند. در تصویر کردن پادشاهان این دوره بهشان تصویر میاساطیری

های پادشاهان  باشیم. اغلب طرحآور و روایت هنرمندانه رویدادها و حوادث میتمهیدات هنرمندانه و یا عناصر هیجان

ها نماینده  زیرا آن  ؛گیرندجهت مضمونی مورد تأکید قرار میاند. اکثر پادشاهان پیشدادی، بهپیرایهپیشدادی، ساده و بی

های  گردد و هر یک از پادشاهان به فراخور ویژگیبینی ثنوی ایرانی پدیدار میجهانهستند که در آن خیر و شر و    دورانی

گرایانه دوران فردوسی از سوی دیگر، نماینده بخشی از پیکار ازلی  اش از یک سو و وارد کردن عناصر عقلیاساطیر

شناسانه است. اما  هنری و زیباییابدی اهریمن و اهورامزدا هستند. سیمای پادشاهان پیشدادی اغلب عاری از امکانات  

جهان یک  تصویرگر  و  نماینده  چون  که  داریم  را  ایزدی  موجودات  دیگر،  سوی  میدر  دوبینی  بهبینی  لحاظ  باشند، 

باشند. اگرچه موجودات ایزدی مانند پادشاهان پیشدادی مدام در تقابل با  شناختی دارای تمهیدات هنری میاسطوره

تری برخوردارند. شاید  های کیفی متفاوتگیرند، اما برخالف پیشدادیان، از صورتای اهریمنی قرار میاسطورهعناصر  

دوم )عصر تسلط نماد    ۀهای هنری تنها در پایان هزارترین و ارزشمندترین داستان از لحاظ ویژگیمهم  :بتوان گفت

در حقیقت پیشوای پهلوانان بعدی و سلسله جنبان    گیرد، یعنی در داستان کاوه. کاوهبدی یعنی ضحاك( شکل می

و انتظار و هیجان    7بار درضمن همین داستان است که حالت تعلیقهای جذاب عصر پهلوانی است. نخستینداستان

آن   (.13:  1371کند« )حمیدیان،  خود را پیدا می  ۀآید و »عمل« داستانی نقش برجستداستانی در خواننده پدید می

بینیم  مدرن و هنر پسامدرن مین با یک برهم ریختگی فرهنگی مواجه شده اما باز هم تجلی و اشکال پستباورها اال

های عجیب و غریب مثل همان گیاهان و درختان یا دیوهایی که در شاهنامه وجود دارند درحقیقت،  که از همان فانتزی

کند. گاهی باید فکر کرد  یت شاهنامه کمک میموجودات عجیب و غریب که در فانتزی شاهنامه هستد به خوانش جذاب

شد و آن تاریخی  ها را از شاهنامه برداریم شاهنامه بسیار خشک و بیروح و یا به یک اثر تاریخی تبدیل میاگر این ویژگی

 
7 . suspense 



 1401شهریور ، 46، شماره 19دوره  307 
301 - 326 

پاسخ    که به زبان شعر است. طبعاً شاهنامه به این دلیل غنی است که به باورهای پنهان و به خیاالت و به الهامات ما هم 

 . دهدمی

یک نزدیکی و    موارد   بنابراین این اثر بر جامعیتش از آن جهت است که هم اسطوره دارد و هم حماسه و هم تاریخ. این

لحاظ سبک و سیاق. برای  لحاظ ژانر و هم بهوابستگی همیشگی با هم دارند و الزم و ملزوم یکدیگر هستند. هم به

  ؛ های هنری و موجودات عجیب و غریب نقش تأثیرگذاری دارند طور فرمهمینهمین باید گفت این وجود جذاب و  

 نزدیک است.  اسطوره به ویژه ژانر اساسی شاهنامه که حماسی است چون انسان همواره در آثار حماسی و به

کرده باشد افسانه  . اگر یک اسطوره را یک دانشمند طراحی است انگیزی و دروغ به مراتب بیشترافسانه یک ژانر خیال 

را یک انسان عامی و به عبارت تمثیلی اگر یک اسطوره یک کشور باشد افسانه یک شهر یا یک روستاست. در تعریفی  

بنابراین حماسه ناگزیر از اغراق است. اغراق    ؛ست«های بشریکه از حماسه داریم: »حماسه تجلی اغراق آمیز آرمان

طبیعت خارج شدن از فرم و استاندارد خارج شدن. بنابراین طبیعی است که  یعنی غلو کردن. غلو کردن مستلزم از  

هایی است که  ها یکی از ویژگیاین  ؛شاهنامه به فانتزی روی بیاورد و ما با هنجارهای ناپسند و متفاوت مواجه بشویم

دیگر    ۀعناصر سازنداحتماالً به سبب تشخص یا اهمیت بیشتر این عامل نسبت به   حماسه به فردوسی یاد داده است.

اسطوره و زاییده از    ۀ طور کلی حماسه را صورت تغییریافتمانند: افسانه، فولکور، تاریخ و.... است که بعضی از محققان به

چه پذیرفتنی است، حماسه پیشینه باستانی دارد و از درون اسطوره  (. آن 18 :1377پور،)اسماعیل « اندبطن آن دانسته

سزایی  هباند. حماسه در گستره سرنوشت یک ملت، کارایی  ها نمادین شده، رویدادها و سرزمینیهابرآمده است، در آن

-267  :1381دوست،  واحد)  است  به فضای اسطوره پیوسته  که  حماسه اسطورهای زمانمند شده و تاریخی است  .دارد

شود یا به بیانی دیگر، حماسه از درون اسطوره  می  این نظر که اسطوره به حماسه تبدیل  ۀ»دربار  در حقیقت(.  268

های اساطیری  مهم هم حتماً باید توجه داشت که این یک حکم کلی است و بعضی از مصداق  ۀآید، به این نکتبیرون می

آن را. از    ۀ سازد و نه همهرا میگیرد، زیرا اسطوره فقط بخشی از ساخت اصلی روایت حماسی  می  و حماسی را در بر

ای و منش  بنابراین ذات اسطوره  (.87  :1385،  شود« )سرکاراتیاسطوره همواره و حتماً به حماسه بدل نمی  ،سوی دیگر

ها و عناصر داستانی و  های پردازشی و ویژگیای و حتی حماسی وامدار اسطوره است. فردوسی از این خصلتاسطوره

فض بودن  و غریب  آدمعجیب  و  هوا  و  و حال  اسبا  و سخنگو حتی  موجودات عجیب  و  دیوها  ها  و  و  و حیوانات  ها 

توان به دو دسته  شناسی میشان و ریختگیرد. موجودات اساطیری موجود در شاهنامه را از جهت فرم هنریمیبهره 

 د: کربندی تقسیم

 ؛ موجودات ایزدی/انسانی -1

 . الخلقهموجودات اساطیری/ عجیب -2

 موجودات ایزدی و انسانی .4

دارند پررنگ  ایران حضوری  اساطیری  ایزد  دو  اسطورهدر شاهنامه  این  از:.  ایزد مهر.    ها عبارتند  و  ایزد  ایزد سروش 

یاری قهرمانان    ۀطور قطع، پیک ویژای توانمند است. بهدهنده»سروش« در اوستا نامی آشنا و در شاهنامه، پیک و یاری

ترین لحظات درگیری میان حق و باطل،  ه، سروش ایزد است. این ایزد زرتشتی که دائم در بحرانیو پهلوانان در شاهنام

پسندید یاوری دل  ۀ قهرمانان  بدکاران،  و  برابر دیوان  در  را  قدرتمند است، پیک مخصوص  شاهنامه  پشتیبانی  و  آگاه 
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پهلوی زبان  در  که  سْراشه   8اهورامزداست  اوستا،  زبان  در  می  9و  کلمشخوانده  سراس  ۀود.  یا  معنی    10سْراشه  به 

حال، خود فرماندهی مقتدری است که  فرمانبرداری و اطاعت است. سروش ایزد فرمانبردار مطلق اهوراست و درعین

های الهی را  ها و پیامرساند و کالموظایف محوله از جانب اهورامزدا را با نهایت هوشیاری، خلوص و قدرت به انجام می

سروش که نامی ایران باستانی از    دانند.کند. ... برخی او را جبرییل میغ میوکاست به قهرمانان شاهنامه ابالبدون کم

طور آشکار بر پادشاهان وارد شده و ایشان را هدایت  هایی از شاهنامه بهفرشته وحی یا حضرت جبرئیل بوده، در داستان

شمار آورد. زیرا این ایزد  ران بهکند. به لحاظ کارکردی، ایزد سروش را بایستی یکی از ایزدهای مهم در اساطیر ایمی

زیرا در   ؛ تر دانستها نزدیک توان او را به انسانها است، بنابراین به جهت شمایل، میدهنده انسانکه یاریواسطه آنبه

دهد. حتی در موردی خاص وارد میدان جنگ شده و یکی از  ها را یاری میتمام نبردها و پیکارها ایزد سروش انسان

شناسی، ایزد سروش، به خاطر  لحاظ زیباییدهد. از سوی دیگر، بهایران را از مهلکه نبرد با دشمنان نجات میپادشاهان  

اش در نبرد با اهریمن، از تمهیدات رمزی بیشتری نسبت به دیگر ایزدان برخوردار است. برای نمونه  کنندهنقش هدایت

ر، ایزد سروش، ایزدی با کارکردهای چندگانه و در نتیجه با  عبارت دیگاو هم پیک وحی و هم فرشته روز جزا است. به

 باشد.های متفاوت میشمایل

نویسد: »در ادبیات متأخر زرتشتی سروش از فرشتگانی است که در روز رستاخیز به کار  ین زمینه میاعالمه دهخدا در  

اعمال روز جزا دخالت دارد. در کتب  آید که این فرشته در  ها نیز برمیشد و از گات  حساب و میزان گماشته خواهد

های فارسی او را  رو در کتابشده، از اینهای فارسی سروش پیک ایزدی و حامل وحی خواندهمتأخر زرتشی و فرهنگ 

ترین ایزدان آیین زرتشت  بنابراین ایزد سروش یکی از کهن  (.13634:  1377اند« )دهخدا،  با جبرائیل سامی یکی دانسته

تر، در اوستا مشخص گردیده است. وی  « به معنی بزرگMaziastدر گاثاها نیز آمده است و با صفت »است که نام او 

به و پیک خدایی  بوده  ایزدان مزدیسنان  از  ایزد تجسم  56  /2:  1372رود )رضی،  شمار مییکی  (. در اوستا، سروش 

با    درستی و راستی و کوشایی و نبرد علیه دیوان است که یگانه حافظ اهورایی از چنگ بدکنشان و اهریمنان است. 

ها و رویدادهایی  لحاظ هنری ایزدی کامالً در پیوند با موقعیتتوان بهچنین وظایف مختلفی است که ایزد سروش را می

نق بازی میدانست که در آن  اولینش  برای  اتفاق  کند. حضور سروش،  بار در شاهنامه در داستان حکومت کیومرث 

افتد. در این داستان، سروش با حضور در بارگاه کیومرث، او و فرزندش سیامک را از وجود اهریمنان و دیوان آگاه  می

کند. حضور دیگر  میت مبارزه با دیو نیز آگاهها را از خطراکند. با فراخوانی سیامک به میدان نبرد با دیوان، او آنمی

شده و حاال سروش دوباره بر  گردد که سیامک توسط دیوان کشتهسروش در این بخش از شاهنامه نیز به زمانی بازمی

در این  کرده و دوباره به میدان جنگ با اهریمن پای بگذارد.  خواهد تا سپاهی جدید آمادهکیومرث واردشده و از او می

گونه سروش  دارد. اینکند و تنها به خواسته ایزد سروش است که دست از زاری برمیکیومرث یک سال زاری می  ،امهنگ

»در نتیجه پس از کیومرث، پسر سیامک )هوشنگ(    کند تا به به خونخواهی پسرش برخیزد.او را آماده نبرد و انتقام می

حضور سروش در بارگاه کیومرث، برای فراخواندن او   (.42: 1397گردد« )فخراسالم و لسانی، وارث تاج و تخت نیا می

ها در تقابل با اهریمنان  درواقع نقش او، بیشتر پیش بردن و راهنمایی انسان  سمت نبرد با دیوان و اهریمنان است. به
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»خجسته« و »فرخ« برای سروش آمده است. نخست در داستان کیومرث که در آن،   ۀاست. در شاهنامه دو صفت عمد

 آگاهاند: اند، میاش برای نابودی ]او[ کشیدهای که اهریمن و بچهسروش، کیومرث را از نقشه

 کیومرث رین خود کی آگاه بود                             که تخت مهی را جز او شاه بود     

 یکایک بیامد »خجسته سروش«                           بسان پری پلنگینه پوش      

 بگفتش ورا زین سخن در به در                           که دشمن چه سازد همی با پدر       

 (27-1/29/29: 1384)فردوسی، 

دارد. بار دیگر در داستان کیخسرو  دومین بار سروش از جانب اهورامزدا بر فریدون ظاهر شده و او را از قتل ضحاك بازمی

گوید که در آن، سروش  شاه، با فرزندش گیو، از خواب خود سخن میو پادشاهی او، گودرز، پهلوان دلیر دربار کاووس

 فتن کیخسرو و به تخت نشاندن او کرده است:        گیو را مأمور یا 

 به فرمان یزدان خجسته سروش                            مرا روی بنمود در خواب دوش     

 نشسته بر ابری پر از باد و نم                               بشستی جهان را سراسر غم      

 ( 3040-3/199/41)همان: 

رهاند. در  آسا از مهلکه میای معجزهگونهبرده است، بهروپرویز را که از چنگ بهرام به غاری پناهدر نهایت سروش، خس

کند و هم نقش همراه  کرده است تا هم نقش هشداردهنده ایزد سروش را برجستهها، فردوسی تالشتمامی این روایت

شاهنامه عمدتاً ازنظر داستانی، در جایگاهی قرار دارد  ها در نبرد با اهریمنان. در نتیجه ایزد سروش در  گر انسانو یاری

حماسی یعنی ظهور قهرمانان و    ۀ که انسان در محور و مرکز همه امور است. در شاهنامه این وضعیت بیشتر در دور

های شاهنامه متجلی  های گوناگون بر شخصیتگردد. از سوی دیگر، در شاهنامه، سروش در شکلپهلوانان پدیدار می

این داستانگمی به سروش  ها ویژگیردد. در  ایشان  از جمله زیبایی، خردمندی و شکوه  قهرمانان  های خاص برخی 

است. از سوی دیگر، »ایزد مهر«، ایزد مشترك بین آیین زرتشت و آیین باستان است. در اوستا، یشت خاصی  تشبیه شده

بینیم  هایی از نیایش و باور به مهر ایزد )خورشید( را در شاهنامه مینشانهنام مهریشت به آن اختصاص یافته است.  به

نمایانند بنیادین شاهنامه است که    ۀکه  پهلوان  باور رستم،  نمود آن در شاهنامه، در  بیشترین  است.  باستانی  باوری 

توان آن را  شاهنامه نیز میاست. گذشته از آن، درجاهای دیگر  خورشیدپرست بوده و بارها در شاهنامه بدان اشاره شده

 کند:دید. برای نمونه، در خوان نخست اسفندیار، اسفندیار پس از کشتن دو گرگ، روی به سوی خورشید می

 پر آزنگ رخ سوی خورشید کرد                                 دلی پر ز درد و سری پر ز گرد       

 تو دادی مرا هوش و زور و هنر                      همی گفت کای داور دادگر                       

 تو کردی تن گرگ را خاك جای                                تو باشی به هر نیک و بد رهنمای     

   فریدون به خورشید بر برد سر                              کمر تنگ بستش به کین پدر    

 ( 1/66/269: 1384)فردوسی، 

های باورمندی به  ای غیرمستقیم به دیگر ایزدان آیین مزدیسنان یا به نشانهگونه در شاهنامه به  ایزدان  ،بر این  عالوه

توان به ایزد خرداد و ایزد آرد و ایزد آتش نیز اشاره کرد. تمامی این ایزدان در  ها اشاره شده است. برای نمونه میآن

های  ای خود دور شده و به لحاظ فرم و کارکرد دچار دگرگونیطورههای اولیه اسساحت حماسی شاهنامه، از صورت

ها و رویدادهای حماسی،  توان گفت که نقش تخیل و بیان خالقانه و هنری موقعیتای که میگونه شوند. بهعمیقی می
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در شاهنامه  این قدرت را به فردوسی داده است تا تصویری دیگرگون از ایزدان اساطیری در شاهنامه بازنمایی کند.  

ای در روایت و فرم هنری داستان  ، هر کدام نقش و کارکرد ویژهبینی ثنویایزدانی داریم که براساس وظایف و جهان

بود  دارند. برای نمونه ایزد خرداد را داریم که »خرداد« به معنی رسایی است و آن نام ایزدی از ایزدان مزدیسنان می

روز ماه با اوست و نمودار رسایی اهورامزدا در این جهان و در جهان مینوی، و   که نگهبانی سومین ماه سال و ششمین 

 خوانیم: بخشایش نیکوکاران نیز با وی است. در شاهنامه می

 فریدون به خورشید بر برد سر                              کمر تنگ بستش به کین پدر       

 به نیک اختر و فال گیتی فروز                         برون رفت خرم به خرداد روز     

 ( 264-1/66/270)همان: 

هاست. در اساطیر ایران،  ها و اشکال هنری، وجود یک بحران در اسطورهها برای خلق طرحاما یکی از بهترین موقعیت

مهم از  ضحاك،  برآمدن  و  جمشید  از  کیانی  فر  موقعیتجداشدن  بحرانترین  ساحت  های  یک  تمهید  برای  زا 

گونه  بندند و اینی کردن، فر کیانی از او رخت برمیواسطه اعالم خدایجمشید پادشاهی است که بهشناسانه است.  زیبایی

مثابه یک پادشاه،  به  جمشیدشود.  سال گرفتار پادشاهی ضحاك ماردوش می  است که ایرانشهر برای نزدیک به هزار

در    اشجامعه  مردم  گریبانگیر» بلکه    گردد،اش نه تنها دامنگیر خودش میشهریار خداناترسی است که خود خداپنداری

مردم سرزمینش را به سوی اهریمن    اهریمن،   شود و فریفتگی شهریار بهنیز می  »ضحّاك«  شان بهزدهرویکرد شتاب

در چگونگی راهبرد    شهریار  کارکردهای  گویای آن واقعیت است که  این مطلب،   .شوددهد و راهنمون میگردش می

و رهیافتشان در ساختن جامعه در همین زمینه    ؛(70:  1383ست« )فخراسالم،  نی  تأثیربی  مردم در سرنوشت خود 

 فردوسی در شاهنامه آورده است:

 منی چون بپیوست با کردگار                                    شکست اندر آورد و برگشت کار      

 گوی با فر و هوش                           چو خسرو شدی بندگی را بکوشچه گفت آن سخن    

   به جمشید بر تیره گون گشت روز                               همی کاست آن فر گیتی فروز    

 ( 34، 1: ج1384)فردوسی، 

اش در قبال اهورامزدا  شود و از وظیفهاش میدیدرواقع جمشید نمونه پادشاه پیشدادی است که غرق در تمایالت فر

کند،  طلب و دوستدار قدرت معرفی میلحاظ کارکردی، جمشید را شخصیتی جاهد. چنین غفلتی، نه تنها بهشوغافل می

  ؛ کندشناسانه این سرنوشت تراژیک جمشید است که تصویری ناسازگار با اساطیر ایرانی معرفی میبلکه به لحاظ زیبایی

پادشاهی  زی تراژیک جمشید،  سرنوشت  دل  از  برد.  بین  از  درنتیجه  و  گرفتار  را  او  که  بود  غرور جمشید  این  این  را 

لحاظ هنری خود نماد یک پدیدار ضداهورایی و اهریمنی است. برآمدن ضحاك، چون تمامی عناصر  خیزد که بهبرمی

ایرانی را دچار دگرگونی می ب  ؛ کندجامعه  بههبنابراین موقعیتی هم  برای  لحاظ زیباییلحاظ کارکردی و هم  شناسانه 

دست دهد. شکل و شمایل او در  صفتان بهکند تا تصویری از یک ایران گرفتار در چنگال اهریمنفردوسی مهیا می

های ایرانی، تجسّم نیروی شر  ضحّاك در روایتهای نخستین، ظاهراً بر پایه خصلت اهریمنی او تعین شده است.  نوشته

. این  انددادهبه او نسبت  را  آز، پلیدی، سحر و جادو، دروغ و الابالیگری    :است و در منابع پهلوی پنج عیبو پلیدی  

تجسّم تباهی باید سه دهان داشته باشد که بیشتر از یک بدن بدرد و ببلعد و سه کله داشته باشد که بیش از محصول  

  جهت را ببیند و چیزی از رموز اسارت از چشمش پنهان نماندیک سر، حیله بپرورد و شش چشم داشته باشد تا شش  

 . (291: 1375)یاحقی، 
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به شکل  فردوس   ی اسطوره ضحاك  فرارائه  یکه در شاهنامه  ندارد.  نمود  اوستا  در  م   دونی شده  اوستا موفق    شود یدر 

دهاك  یبرهاند. اژ  ی خشکسال   ی چنگ اژدهااز    زا هستند را باران  یببرد و شهرناز و ارنواز که نماد ابرها  ن یدهاك را از بیاژ

ضحاك با دو مار رسته    ؛ ابدییضحاك در شاهنامه ظهور م   أتیدر ه  یتالتحو  یچشم اوستا ط پوزه و ششسر و سهسه

در نهایت فریدون    اوستا همانند است.  تیروابه  شاهنامه    تیروا  باًیاست. تقر  یی دهاك اوستایبر دوشش، درواقع همان اژ

کند، باز هم این ایزد  که فریدون قصد جان ضحاك را میزمانیاندازد.  سال پادشاهی ضحاك را برمی  هزارقیام کرده و  

دارد؛ زیرا هنوز زمان مرگ ضحاك فرانرسیده بود. »چون پیک ایزدی او را از  سروش است که او را ازین کار باز می

بندد و او را در غاری در  کند، دست و پای ضحاك را میمیدارد، با بندی که از چرم شیر فراهم  کشتن ضحاك باز می

دهد که اگر ضحاك را بکشد، زمین پر از مار و کژدم، وزق و مور  کند؛ اورمزد به فریدون هشدار میکوه البرز زندانی می

  (.56: 1381خواهد شد« )آموزگار، 

 دیوان در شاهنامه .5

  است.   العاده تجلی پیدا کردههارنشدنی که در یک شخصیت خارقدیوان نیروهای متراکم و حجم طبیعت م  ،به هر حال

جنگد و همواره این قهرمان در  و در برابر قهرمان حماسی که با طبیعت و دنیای پیرامون خود و نیز با عوامل دیگر می

امه است و ما  های شاهن ها جزو جذابیتها در دیوها در شاهنامه بسیار زیاد است و ایناین تمثیل؛  معرض مبارزه است

های دراماتیک  ها را منکر بشویم و یا به باده فراموشی سپرد. درحقیقت، فردوسی از این دیوها خیلی بهرهتوانیم آننمی

های ما  همان دیوهایی که تنها در خواب  ؛ کندگیرد و در پیشبرد جذابیت پویایی و در مبارزه قهرمانان استفاده میمی

عنوان  هایی که بهاین ترس  ؛ریزدای ما را میوجود خارجی ندارد. اما شاهنامه ترس اسطورهبه هر حال دیو    .حضور دارند

شناسی ایرانی نهفته است.  آید و در ناخودآگاه قومی و تبار هستیاوهام و تاریکی و دیوهایی که هر شب به خواب ما می

صورت دیوان و  ای زشت و صفات پلید نیز بههجلوه  ۀکند. بنابراین دیوان، هم شب با کابوس و اوهام تجلی پیدا می

ایزدان شخصیت می  دروجان در  بوده استبرابر  برای ماده دیوان  نامی  شود  ای میسپس کلمه  ؛ یابند. دروج در آغاز 

های باال و پایین قرار  مترادف دیو. دیوها نیز مانند ایزادان سلسله مراتب دارند و ازنظر اهمیت و قدرت عمل در مقام

نسبت دیوان مذکر  ها به اندازهی ایزدان روشن و واضح نیست. تعداد دیوزنان بهگیرند، ولی شخصیت وجودی آنمی

 (.39: 1381تر از ایزدان مشخص است )آموزگار، ت دیوان کممحدود است، ولی در کل، جنسی

 فردوسی: ۀ توان تصور کرد. هرچند فردوسی باور دیگری از دیو دارد. به گفتشاهنامه را بدون دیو نمی

 تو مر دیو را مردم بد شناس                             کسی کو ندارد ز یزدان سپاس      

 دمی                              ز دیوان شمر مشمر از آدمی هرانکو گذشت از ره مر      

 (296)چاپ خالقی، دفتر سوم، همان، 

کند، ظاهر آنهاست. دیوان ازنظر ساختار آفرینشی با آدمیان  ها جدا میاما نخستین جلوه و منظری که دیوان را از انسان

است، عبارتند از: پیکر سیاه، چهره و دو رنگ بودن  شده  های بارزی برای دیوانها که ویژگیمتفاوت هستند. این تفاوت

 پیکر دیوان، پیکر بزرگ و مهیب و کالبدپذیری دیوان.  

اش این هست که دیوها را از بین ببرد البته این  طبیعتاً قهرمان وظیفه  . های ایرانی معموالً دیوها ضد قهرماننددر قصه

کنند و این دیوها خیلی حضور دارند.  ها به نام »دیو نفس« یاد میاین  دیوها تجلیات مختلفی دارند همچنان که عرفا از 

شکل و شمایلی دارند حتی دیوشناسی خودش یک مقوله هست که باید به آن پرداخته    ؛ دیوهای ایرانی خیلی زیادند
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قوی است و خیلی  ندارد  که خرد  است  موجودی  تنها  دیو  فرهن  ؛شود.  در  است که  دلیل جالب  گ  به خاطر همین 

پذیرترین عنصر طبیعت و زود شکننده است.  ای ایران دیوها جانشان در شیشه قلمداد شده است و شیشه آسیبافسانه

 پرسد دیو چیست؟ گیرد. کسری از انوشیروان میای که بین خسرو انوشیروان با بزرگمهر حکیم انجام میدر مناظره

 شمارد.دیوها را برمی  اند. ظاهراً بزرگمهر حکیم در پاسخ ایندیو 10ها این

 بدو گفت کسری که ده دیو چیست                       کزیشان خرد را بیاید گریست       

 چنین داد پاسخ که آز و نیاز                                 دو دیوند با زور و گردن فراز       

 (290290، 7: ج1384)فردوسی، 

کند  بیند و مدام اشاره میو آز را یک دیو میاکند.  است. فردوسی روی آز خیلی تأکید میاولین دیو آز، دومین نیاز  

دار آز بشود و این آز معضلی برای  شود انسان نباید دوستن غالب میآانسان وقتی دچار حرص و طمع شد دیوی بر  

در پایان جهان، اهریمن او    ناپذیری دارد و شود. در حقیقت »آز، دیوی است که صفت سیریزندگی بشر محسوب می

 (.40: 1381بلعد« )آموزگار، را می

 دگر خشم و رشک است و ننگ است و کین                چو نمام و دوروی و ناپاك دین       

 دهم آنک از کس ندارد سپاس                                به نیکی وهم نیست یزدانشناس )همان(       

آوران اهریمن است. دیو شود. وی نیز از پیامخونین ظاهر می  ۀیو خشم، »دیوی است که با نیزهدر اساطیر ایرانی د

برد و به  رسند و سروش، دیو خشم را از میان میخشم و دیو آز دو دیوی هستند که با اهریمن به پایان جهان می

 (.40: 1381، بلعد. دیو خشم رقیب و دشمن سروش است« )آموزگارای، دیو آز او را میگفته

 

 

 

 

 کنیم:ها اشاره میهای آندر ادامه ضمن برشمردن برخی از دیوان در شاهنامه به ویژگی

 

 دیو اپوش و دیو سپید  .5.1

. درحقیقت، دیو اپوش )اپوشه(  باشدنیز سیاه می  است، اهریمن نماد که خزوران همچنین؛  پیکرند سیاه اپوش، و نسو دیو

  آب است.   ۀنام او به معنی بازدارند  ؛کندبا او نبرد می  (24:  1381)آموزگار،  »دیو خشکسالی و خشکی است که تیشتر  

دارد. دیو نسو یا نسوش، دیوی است  ین نبرد روایت شده است. این دیو باران را از باریدن باز میدر تیشتر یشت اوستا ا

گنداند و چون بدن فاسد و گندیده شد، روان  برد و آن را میکه هنوز زنده است، یورش مین، درحالیکه به بدن انسا

شود«  میتواند در آن بماند. در حقیقت، نخستین عامل مرگ این دیو است. اثری از تأنیث در نام این دیو دیدهدیگر نمی

 (.40-39: 1381)آموزگار، 

 برآویخت با دیو آهرمنا                                   سیامک بیامد برهنه تنا           

 بزد چنگ وارونه دیو سیاه                                    دو تا اندر اورد باالی شاه        

 ( 23، 1: ج1384)فردوسی، 

 .(63: 1389دارد )اکبری مفاخری،  سیاه پیکری و تیره تنی نامش، برخالف نیز دیوسپید،
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  فرو برد خنجر دلش بردرید                                    چگرش از تن تیره بیورن کشید       

 سوی رستم آمد چو کوهی سیاه                               از آهنش ساعد، از آهن کاله       

 ( 43 /1: 1384)فردوسی، 

فردوسی، »دیو سپید«،   ۀ آورترین دیوان شاهنام، نامحالبا اینرود؛ در شاهنامه به رنگ سیاه دیوان به دفعات اشاره می

ای است که در  های عامیانهدیوان مازندران است. برای نمونه ماجرای نبرد رستم با اکوان دیو از دیگر داستان  ۀسرکرد

بان او با جامه گورخری  یافته است. این دیو در آخرهای پادشاهی کیخسرو، در میان گله اس پهلوان ملی ایرانیان راه  ۀافسان

 شود: پیدا می

 بدانست رستم که آن نیست گور                              ابا او کنون چاره باید نه زور       

 جز اکوان دیو این نشاید بدن                                   ببایستش از باد تیغی زدن       

 ( 23 /4: 1384)فردوسی، 

ات دیو سپید این بوده که در مقابل نور و گرمای خورشید مقاومت نداشته است. او همیشه بیدار  یکی دیگر از خصوصی

 کند:دیو سپید اطالعت کسب می ۀ برد. رستم از »اوالد« درباربوده و با طلوع خورشید خوابش می

 ندر آید به خواببدو گفت اوالد چون آفتاب                                          شود گرم دیو ا     

 برایشان تو پیروز باشی به جنگ                                    کنون یک زمان کرد باید درنگ     

 ز دیوان نبینی نشسته یکی                                          مگر جادوان پاسبان اندکی       

 .(41/ 2: چ خالقی، 1384)فردوسی، 

 گوید: دیوان مازندران است، می ۀدیو سپید که سرکرد ۀ فردوسی دربار

 بدو گفت رو نزد دیو سپید                                     چنان روز که بر چرخ گردنده شید     

 بگویش که آمد به مازندران                                     به غارت از ایران سپاهی گران      

 .(190-2/85/191)همان، 

 

 

 اکوان دیو .5.2

دیوان است. دیوان در روزگار   نیامده، کالبدپذیری آن از  روشنی تصویر ایرانی متون در که دیوان هایویژگی از یکی

اما با سرودن نیایش اهونور در زیر زمین پنهان    .گشتندروی و در کالبد انسانی بر روی زمین میپیش از زردشت، مردم

 توانندمی راحتیبه مردم دیوها، این انسانی کالبد شدنشکسته از شود. پسمی شکسته هاآن شوند، چون کالبدمی

 دیگر شوند وشده در زیر زمین پنهان مینمایان دیوی هستی  و شدهشکسته انسانی کالبد  با دیوان.  بشناسند را آنها

 در دیو اکوان داستان از بخشی  آیند.فقط در کالبد خر و گاو و ... درمی بلکه شوند، پدیدار انسانی  در کالبد توانندنمی

 است. کالبدپذیری این گویای شاهنامه

 از آگاهی دیو )با  این میان برداشتن از  برای شود. رستممی نمایان  گله چوپانی میان در گور  یک  کالبد  در دیو »اکوان

 واقعی هستی تا کندمی پاره گور( را دیو )پوست اکوان کالبد حیوانی شمشیر با نخست دیوان( کالبدپذیری خصیصه

 به کردار زردشت شکست. درواقع را  هاآن کالبد نخست دیوان با  مبارزه برای زرتشت که گونهشود. همان پدیدار دیو
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 آشکار انسانی کالبد در نتوانسته که دیو اکوان حیوانی کالبد  .استشده دگرگون شمشیر به اهونور نیایش و رستم

 است: گونهاین شود،

 که گوری ندیدم به خوبی چنوی                                  بدان خوب رنگی و آن رنگ و بوی    

 چو شمشیر ببرید بر تنش پوست                                  بر او بر نبخشود دشمن ته دوست    

 (198: 1384)فردوسی،  

اکوان   با رستم آن از گردد. بعدمی آشکار اوست گیتی و  مینو از ترکیبی که دیو واقعی هستی کالبدشکنی، این از پس

 کشد:می را او و کرده مبارزه دارد، دیوی هستی که دیو

 دان زور و آتن نباشد هیون                          همه دشت از او شد چو دریای خون 

 (289: 1384سرش چون بکردم به خنجر جدا                   چو باران از او خون بد اندر هوا )فردوسی، 

 (. 77: 1389رود« )اکبری، می بین از و شده نابود نیز او گیتی و مینو اکوان دیو، هستی مرگ در نهایت با

 دیوان و جادوگران  .5.3

راند و پهلوانان و قهرمانان  جادوگری نوعی هنر است اما هنری ناپسند و زیانکار. در ساحت حماسی، انسان حکم می

نشیند و دیوان و جادوگرانی برای مقابله با آنان  کنند. در این میان، اهریمن نیز بیکار نمیای در ایرانشهر ظهور میتازه

ها  شناسی، یاوران اهریمن و دشمان اهورامزدا و انسانلحاظ مضمونران بهکند. دیوان و جادوگرهسپار ایران زمین می

های ایرانی اغلب دیوان، کارکردی متناسب با یک گناه و  هستند. هر دیو کارکردی منحصر به فرد دارد که در اسطوره

باشند. در نتیجه  اهریمنی نیز می  اند، بلکه نیروییها و تمنیات انسانیخطای انسانی دارند. آز و طمع و ... نه تنها خواسته

در شاهنامه دیو و جادوی پیوندی  اش، تصویرگر یک خواهش نفسانی است.  این، هر دیو بنا به جایگاه و موقعیت اهریمنی

  ۀروند و گاه نیز در زمرکار میجادوان یا جادوگران هستند و درست در یک معنی به  همانن  اتنگاتنگ دارد. گاه دیو

زنند«  اند. در واقع »جادوان در شاهنامه موجودات پلیدی هستند که از راه جادو دست به هر کاری میار آمدهشم دیوان به

می.  (289:  1387)واحددوست،   پیدا  بیشتری  نمود  دیوان  اساطیری  داستان  در  هنری  حضور  فرم  تنها  نه  و  کند 

یابند،  واره میود، حالتی پیش از پیش آدمیشمستمرشان در عصر اساطیری به ظهور متناوب در عصر پهلوانی بدل می

شوند. دیوان از این پس برای خود کشوری ویژه )گرگسار، مازندران( پیدا  برخی از آنان از برخی دیگر برتر شمرده می

  طبیعیءپردازان در استفاده از خوارق عادات و امور ماورارسد که اختیار داستاننظر میپهلوانی، به  ۀ کنند. در دورمی

شود و نقش  هایی میبدین سبب که اساطیر آغازی دستخوش دگرگونی  ؛شودهای داستانی بیشتر میبرای خلق جاذبه

جای شاهنامه با این پیوستگی  (. در جای14:  1371گردد« )حمیدیان،  ها بارزتر میتخیل و خالقهی راویان داستان

 جادوان هستند:همان مورث« دیوان رو هستیم. برای نمونه در داستان »تهدیوان با جادوی روبه

 (1/37/33: 1384همه نرّه دیوان و افسونگران                        برفتند جادو سپاهیگران )فردوسی،       

و یا در داستان »جمشید و ضحاك« دختران جمشید )به روایتی خواهران او( که به دست ضحاك اسیرند، وقتی فریدون  

 گوید: رود، ارنواز دختر جمشید میها میبرای رهایی آن

 (70/330/ 1 بدو گفت شاه آفریدون تویی                        که ویران کنی تنبل و جادویی )همان:     



 1401شهریور ، 46، شماره 19دوره  315 
301 - 326 

گردند، پیران، »بازور« جادو را به آشفته  در داستان »کاموس کشانی« چون تورانیان از انبوهی لشکر ایران بیمناك می

 کند: برف و باران به ستیغ کوه روانه میکردن هوا و باراندن 

 ز ترکان یکی بود با زور نام                                به افسون به هر جای گسترده گام      

 بیاموخته، کژی و جادوی                                  بدانسته چینی و هم پهلوی      

 چنین گفت پیران به افسون پژوه                        کز ایدر برو تا سر تیغ کوه      

 یکی برف و سرما و باد دمان                               برایشان بیاور هم اندر زمان        

 ( 344-4/137/347)همان: 

 

مکتب هرات، مأخذ: کتابخانه ملی ایران ه.ق.    833  : مبارزه رستم با دیو، شاهنامه بایسنقری،  1تصویر  

 در نگاره باال شاهده مبارزه رستم با دیو سفید هستیم که در بررسی دیوها در شاهنامه به آن اشاره شد. 

 شاهنامهالخلقه در موجودات اساطیری و عجیب .6

شوند، مثل  بینیم که مردم و موجودات غریبی بر سر راه او پدیدار میپهلوانی در داستان کیخسرو می  ۀ در پایان دور

موی با  مردمی  شیران،  نیروی  با  یا  گاوانی  تاریخی  دوران  در  نیز  و  گوسپندان،...  مانند  پشم  پر  تن  و  کمندوار  های 

عنوان صرف  ها بهند خلق، خلط یا جعل عناصر خارق عادت و استفاده از آنرسد فراینظر میشاهنامه، به  ۀگونتاریخی

یابد. مشکل بتوان گفت که ظهور پدیدارهایی از قبیل کرم  می  ۀابزارهای هنری در جهت ایجاد هیجان و اعجاب ابعاد تاز

غه و ایجاد کشش و هیجان  ای جز تزیین، مبالهفتواد، شیر کپی و بسیاری از خوارق منسوب به شاهان این عنصر انگیزه 

جا  ها را یک ها داشته است. از همین دست است بسیار خوارق عادت در داستان اسکندر بسی از آنداستانی و امثال این

های عجیب که یکی همچون پستان انسان و دیگری همچون جوشن در بردارد: شهر نرم پایان، شهر زنانی با پستان
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آب حیوان و آنچه به آن مربوط است، مردمی    ۀآید، چشمآتش از دهانشان بیرون میجنگجویان است، شهر سپاهانی که  

اند  (. برخی از موجودات عجیب و غریب که دست به خرق عادت زده14: 1371با تن انسان و سر گراز،.. « )حمیدیان، 

 عبارتند از: 

 سیمرغ .6.1

ر سخن به  اندام و گسترده بال و با قدرت فراوان است؛ اگرچه در اوستا از سیمرغ)سهئهنه( کمتسیمرغ پرندهای درشت

آمده »ویسپوبیش« میان  نام  به  تناور  و  بزرگ  باالی درختی  در  دوازدهم »سیمرغ  به یشت  بنا  اما  را    11است،  )همه 

گیاهان به ودیعه گذاشته شده    ۀدرمانبخش( که میان دریای »فراخکرت« واقع است مأوا دارد و در آن درخت، تخم هم

)رضی،   باال.  (685:  1371است«  بر  سیمرغ  داردبنابراین  خانه  درخت  این  درخت    ؛ ی  نگاهبانی  برای  اینکه  ضمن 

روئیده است که »به موجب روایات پهلوی هر کس از برگ آن بخورد  12هرویسپتخم، درخت دیگری به نام »گئوکرن« 

یابد. بعدها چون درخت گئوکرن در دریا قرار داشت برگ آن درخت مبدل به آب شد و به آب حیات  زندگی جاودان می

آسانی  المخلوقات« آمده است: سیمرغ مرغی قوی هیکل است که نهنگی را به( در »عجایب687گشت« )همان:  مشهور  

 . (514: 1345)طوسی،   تواند به چنگال گیرد و قادر است حیواناتی مانند شیر، اژدها و کرگدن را بخوردمی

 دو با اثر مطالعه این حین در خواننده و است شده گرجلوه گونه متفاوت دو به اسطوره سیمرغ شاهنامه فردوسی، در

پدرش   دستبه   او سپردن از بعد و پرورده را رستم  پدر زال، که است سیمرغی نخست همان  .شودمی مواجه سیمرغ

 از سیمرغ دستان است که  رستم  تولّد در اول، ۀاست. مرحل نموده  یاری سخت تنگناهای در را او مرحله، دو در سام،

 ۀمرحل دهد.می نجات مرگ از را دستان  پور رودابه و جان خود، تدبیر با و آیدمی بیرون کاردان و حاذق طبیبی آستین

اسفندیار نبرد در رستم،  که است هنگامی دوم،  اشیاری به سیمرغ هم باز  شود،می درمانده و عاجز تن،رویین با 

 به را  و نتیجه نبرد آموزدمی او به را  اسفندیار  بر غلبه  راه و بخشیدمی التیام را  رخش و  رستم  هایشتابد و جراحتمی

 ، نمایی از حضور سیمرغ را در شاهنامه  به تصویر کشیده است. 2تصویر شماره  دهد.می تغییر رستم نفع

 
11  .vispo-bish . 
12  .gaokerena . 
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 ن. موزه بریتانیا. ه.ق. انجمن سلطنتی آسیایی لند848. باز آوردن زال توسط سیمرغ به نزد سام. شاهنامه محمد جودکی. 2تصویر

 

 اسفندیار خانهفت از پنجم در خان که است سیمرغی  شود،میدیده حماسی اثر این در  حضورش که دیگری سیمرغ

 موقع پرورنده زال سیمرغ که است سیمرغی همان این و شودمیدژ«، به دست وی کشتهبه »رویین رسیدن راه در

خوانده   دستگاه با مرغ و خود  جفت را وی  اسفندیار، با جنگ از او داشتن برحذر و  با اسفندیار نبرد در  رستم  راهنمایی

 گوید: می و کرده  اشاره اسفندیار مقابل در قدرت، همه آن با شکستش به و

 بپرهیزی از وی نباشد شگفت                             زمان بر تو چون مهربان مادر است        

 که آن جفت من مرغ با دستگاه                           به دستان و شمشیر کردش تباه          

 (. 775 /2: 1384)فردوسی، 

 برابر در از اعتقاد ایران باستان که اهورامزدا و اهریمن  درواقع قرار گرفتن دو سیمرغ خوب و بد در کنار هم ظاهراً

اگرچه در شاهنامه سیمرغ به منزله موجودی مادی    .(151:  1374ن،  است« )اسالمی ندوش گرفته سرچشمه همند،

های شکلی کامالً فراطبیعی دارد و ارتباط او با این جهان تنها از طریق زال است. به  شود، اما صفات و ویژگیتصویر می

ها با جهان مادی  لق آنماند که ارتباط گه گاهشان با این جهان، دلیل تعیکی از امشاسپندان یا ایزدان یا فرشتگان می

ب ولد و زاد است، برخوردار آن از شاهنامه  در سیمرغ که دیگری بارز خصوصیات اما »ازنیست.   است.   دارشدنچهو 



 

 ای در شاهنامه فردوسی ها و موجودات افسانهتوصیف نمادین انسان 

 318 سارا طوسی، محبوبه ضیاء خدادادیان، بتول فخر اسالم، مهدی نوروز 

 فردوسی شود،می شروع البرز کوه در خود به آشیان زال بردن با  که شاهنامه  در سیمرغ اساسی نقش  اولین در کهچنان

 گوید: می و خواندمی اشگرسنه هایبچه کردن شکم سیر کار، این از را انگیزه سیمرغ

 چو سیمرغ را بچه شد گرسنه                              به پرواز بر شد دمان از بنه       

 ببردش دمان تا به البرز کوه                               که بودش بدانجا کنام و گروه      

 (68 /1)همان:   بدان ناله زار او ننگرند                                 سوی بچگان برد تا بشکرند       

 اژدها .6.2

اژدر، اژدها و اژدهاك دارد، اژدهاك جانوری است  های دیگری چون اژی،  واژه اژدها در متون اوستا و فارسی صورت

خواهد مردم و هرچه  اسطورهای. در اوستا اژدها دیوی است زاده اهریمن که سه سر، شش چشم و سه پوزه دارد. او می

  .در روی زمین است، نابود کند. گاهی نیز نماینده نیرومندترین دروغی است که اهریمن برضد جهان مادی آفریده است

(. 51:  1381)آموزگار،    او پر از حیوانات موذی است که اگر بمیرد این حیوانات موذی جهان را فراخواهند گرفت بدن  

این شخصیت اوستایی برابر با ویشوروپه در وادهاست. پدر ویشوروپه ایزد است ولی خود او صورت اژدها دارد. در اوستا  

چشم اوستایی به دنبال تحولی ایرانی در شاهنامه  سر و ششعنوان شاه ذکری نرفته است. اژدهای سهاز اژیدهاك به

به پادشاهی یگانه شده نام ضحاكتبدیل  به  از  ضحاك در نمادشناسی اسطوره  .است  ایرانی نماد مار است. وی  های 

 .(10: 1368)کزازی، هایش رسته است سو نام مار بر خود دارد و از سویی از بوسه اهریمن دو مار بر شانهیک 

پس از هزار سال فرمانروایی    ؛کندتازد بر جشمید غلبه میادبیات پهلوی اژیدهاك، مردی است تازی که به ایران میدر  

که    در شاهنامه نگاره درفش رستم اژدها است.  شودخورد و در کوه دماوند زندانی میبر ایران از فریدون شکست می

شود. قهرمانان و پهلوانان اساطیری شاهنامه هر کدام به نحوی  مثابه یکی از نمادهای مشهور ایرانی شمرده میخود به

سازد.  می رها را جمشید  خواهران و کندمی سر )ضحاك( نبردفریدون با اژدهای سه  برای نمونه  شوند.با اژدها روبرو می

 سیاه شاهنامه  توصیف به بنا که  سپید  با دیو و اژدهایی  با کند. رستممی آزاد را  هاآب و  جنگدمی با اژدها گرشاسب

 و رستم  از افراسیاب  مداوم افراسیاب، شکست و  رستم نبردهای  سازد. تداوممی رها را  کند و کاووسمی نبرد است،

 جنگد،می روم در  اژدهایی است. گشتاسب با  ورتره با ایندره مکرّر نبرد ۀاسطور تکرار نبرد، دقیقا به او هایبازگشتن

 که هفتواد،  با کرم کند. اردشیرمی آزاد  بند آناند را در  که را خواهرانش و جنگدمی ارجاسب و اژدها با اسفندیار

 با قهرمانان اژدها توان اظهار داشت تقابلد. در نتیجه میشومی ایرانشهر شاه پس آن از و جنگدمی است، اژدهایی

 آیدمی سرکش روح سراغ به زمانی  ، همان نفس اماره  ،تعبیر دیگریا به است. اژدهای کژخردی و خرد  تقابل شاهنامه،

 کند: می مطرح اول  در خان رستم پیرامون را مسئله این شیوا بسیار باشد. فردوسی خواب غفلت در آدمی که

 ز دشت اندر آمد یکی اژدها                                 کزو پیل گفتی نیابد رها      

 بیامد جهان جوی را خفته دید                             بر او یکی اسب )روح( آشفته دید      

 شد  تهمتن چون از خواب بیدار شد                             سر پر خرد پر ز پیکار      

 ( 255، 1: ج 1384)فردوسی، 

 اینکه از  بعد بهرام که  اژدهاکشی  یابد مانند ماجرایمی دست  خویش درونی  گنج به اژدها  با  نبرد در میدان پیروز

  یابدمی دست بزرگی گنج به و شودغار می وارد گوری )گورخر( دنبال به سازدمی هالك غار دهانه در را بهرام اژدها

 مبارزه  گشتاسب با اژدها به تصویر کشیده شده است.  3در تصویر  شماره  (.36: 1391کفشچیان مقدم، )براتی و 



 1401شهریور ، 46، شماره 19دوره  319 
301 - 326 

 
 

 . تبریز. مأخذ: موزه متروپولین   -نبرد گشتاسب و اژدها. شاهنامه طهماسبی. مکتب صفویه  .3تصویر

 

پیکر معرفی  اژدها موجودی بزرگ و غول  ،در بسیاری از اشعار شاهنامه که به توصیف اژدها اختصاص داردعالوه بر این،  

سان موجودی تنومند و پیل  ها و حوادث داستانی، شکل و شمایل اژدها را بهاست. فردوسی به تناسب موقعیتشده

توان گفت که تنومندی اژدها برای به تصویر کشیدن قدرت نیروی ماورایی پهلوانانی چون  پیکر تصویر کرده است. می

 وده است: رستم و اسفندیار ب

 

 ز دشت اندر آمد یکی اژدها                       کزو پیل گفتی نباید رها          

 ز سر تا بدمش چو کوه بلند                       کشان موی سر بر زمین چون کمند          

 ( 176 /2: 1384)فردوسی، 

گیری از  شده است، دهشتناکی اژدها است. فردوسی با بهره  های خاص اژدها که در شاهنامه ذکریکی دیگر از ویژگی

کند که از  کند. گاهی او را موجودی معرفی میگوناگونی اژدها را توصیف میهای  ها و تمهیدات هنری به شیوهطرح

ها در امان نیستند و گاه شدت دود زهرش به قدری است که  شدت زهرش در آسمان مرغان و کرکس و در دریا نهنگ 

 رسد: حتی به ماه می

 از رنج زهرش ستوهیکی اژدهای است زان روی کوه                            که مرغ آید      

 (250نیارد گذشتن برو بر سپاه                                    همی دود زهرش برآید بماه )همان،      

افروزی مدام اوست. آتش اژدها بنا  های اوست، آتششناسانه اژدها که مطابق با خصیصههای زیبایییکی دیگر از ویژگی

تر دینی، آتش دو ویژگی دارد: نخست گناهکاران را  کام است. در متون کهنبه توصیف فردوسی، دهشتناك و آتش  

کنند. برای نمونه در داستان سیاوش آتش  های پاك از آن به سالمت گذر میکند و دوم آزمونی است که انساننابود می

ز آن آتش بزرگ  هیچ گزندی اگناهی سیاوش مشخص شود و آخر سر سیاوش بیبزرگ تهیه کردند تا گناهکار یا بی

 اژدها را در ابیات زیر آورده است:  سالم گذر کرد. باری فردوسی نیز این ویژگی



 

 ای در شاهنامه فردوسی ها و موجودات افسانهتوصیف نمادین انسان 

 320 سارا طوسی، محبوبه ضیاء خدادادیان، بتول فخر اسالم، مهدی نوروز 

 بغرید باز اژدهای دژم                                       همی آتش افروخت گفتی بدم       

 زبانش کبود و دو چشمش چو خون                       همی آتش آید ز کامش برون       

 ( 251 /2: 1384)فردوسی، 

 اند.  در این ابیات، دو خصوصیت هنری مانند غرش و آتش کامی برای اژدها تصویر شده

توان گفت اژدها موجودی اهریمنی است؛ برای همین است که پهلوانان و قهرمانان برای نبرد و پیروزی  در مجموع می

 گویند: از پیروزی بر اژدها خداوند را سپاس می طلبند و بعد با این موجود اهریمنی از اهورمزدا یاری می

 
 های اهریمنی اژدها در شاهنامه انواع چهره :  2جدول

 در داستان سام آمده است:  اژدهای کشف رود  1
 چنان اژدها کو ز رود کشف               برون آمد و کرد گیتی چو کف                                                           

آفرین برای رستم  شود و بسیار مشکلاین اژدها در خان سوم بر رستم ظاهر می اژدهای بزرگ 2

 نگنجد بماند به چنگال گرگ بود. که در سینهی اژدهای بزرگ                  

ها در بیشهی فاسقون  قیصر روم با کمک گشتاسپ توانست این اژدها که سال اژدهای به شکل گرگی 3

 کرد شکست دهد: زندگی می

 بر آن سان یکی اژدهای دلیر                 به کشور بمانند تا سال دیر 

کند:  سردار رومی مأموریت کشتنش را محول میاژدهایی که قیصر روم، به اهرن   اژدهای کوه سقیال  4

 به کوه سقیال یکی اژدهاست                  که کشور همه پاك ازو بالست

هفت 5 خان  اژدهای 

 اسفندیار

 اژدهایی که در خان سوم به دست اسفندیار کشته شد:  

 همی گفت کین اژدها را که کشت                مگر آنک بودش جهاندار پشت 

اژدهایی که در چین ظاهر شد و دختر خاقان چین را بلعید. بهرام چوبین آن   اژدهای کوه چین  6

 را کشت:  

 همی چاره جستند زان اژدها                که تا چین کی ز چنگش رها 

این پادشاهی مردی در   اژدهای در ظاهر کرم  7 افتاد. در دوران  اتفاق  اول  اردشیر  پادشاهی  در زمان 

دریای پارس، به نام هفتواد، دارای هفت پسر بود و یک دختر که ریسندگی  

 کند: افتد، کرمی پیدا میکرد. روزی در سیبی که از درخت به کنار او میمی

برآمد بر ین کار بر، پنج سال                    چو پیلی شد آن کرم، بر شاخ و  

 یال 

 ر آواز آن کرم، کرمان نهاد چون یک چند بگذشت بر هفتواد              ب

 نبرد با اژدهای قنوج در زمان بهرام گور اتفاق افتاد:  اژدهای قنوج 8

 یکی اژدها بود بر خشک و آب                  به دریا بدی گاه بر آفتاب 

 ضحاك یا اژدهاك انسان اژدهاگونه است که نامش با اژدها عجین شده است:  ضحاک به شکل اژدها  9

 ایوان ضحاك بردندشان                     بر آن اژدهافش سپردندشان به 

 شود.گذرد با این اژدها روبرو میپایان میاسکندر وقتی از سرزمین نرم پایاناژدهای سرزمین نرم 10
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 پیکر ماهی کوه .6.3

بیند. ماهی  پیکری را در آب شناور میرسد. در آنجا، ماهی کوهاسکندر در سفر دور و دراز خویش به کناره دریایی می

شود که در کشتی  ماند. اسکندر بر آن میشود و چون دو لخت کوه، در آب شناور میپیش چشم او ناگهان دوباره می

دارند. سرانجام پارسیان را به آهنگ پژوهش در کار  یبازم نشسته، از نزدیک آن را ببیند، اما دانایان او را از این کار  

ب به ماهی، جانور دهان  نزدیک   محضبهفرستند، ولی  سراغ جانور میهجانور،  با تمام  بازکردهشدن کشتی  ، کشتی را 

 بلعد: سرنشینان می

 هم آنگاه کوهی برآمد ز آب                         به دو پاره شد زرد چون آفتاب     

 (1135-7/68/36 :)همانبه دیده درست   سکندر یکی تیز کشتی بجست                     که آن را ببیند    

 مرغ سبز  .6.4

تاریکی بیرون می از  آنکه  از  به کوهی میدر داستان »اسکندر«، اسکندر پس  بر فراز آن،  آید، در روشنایی  رسد که 

کوه، در    ۀ . اسکندر، ضمن گذر از کناراندساختهاند و مرغانی سبز رنگ، بر آن عمودها آشیانه  عمودهایی نصب کرده

به رومی سخن میمی نزدیک مییابد که مرغان  آنان  به  از آنگویند. پس  او آغاز  وشنودگفتها  شود و یکی  با  ی را 

 کند:می

 بدو مرغ گفت ای دالرای رنج                             چه جویی همی زین سرای سپنج     

 ( 79-7/81/80)همان: همان باز گردی ازو مستمند          اگر سر بر آری به چرخ بلند                           

 رخش  .6.5

است. این حیوان بنا به اسب در شاهنامه فردوسی یکی از جانوران نمادینی است که از ارزش بنیادینی برخوردار بوده

های مشهور در شاهنامه،  یکی از اسب  .(165:  1387کند« )زرقانی،  روایتی از سوی کردارگاه همچون انسان رفتار می

ای شاهنامه است. رخش در لغت به معنی رنگ سرخ و سفید درهم آمیخته  رخش نام اسب رستم، قهرمان اسطوره

های کوچک بود و از زیر دم تا زیر گردن و چشم  های قرمز و زرد و گلاست. چنانچه مشهور است بدن رخش دارای لکه

ها بوده و نقشی اساسی و مهم را در  ته یکی از جانداران و حیواناتی که یار و همدم انسان»در گذش تا دهان سفید بود.  

انسان میزندگی  ایفا  بوده ها  اسب  فردوسی،  نمود،  شاهنامه  جمله  از  و  جهان  گذشته  تاریخ  در  شک  بدون  است. 

توصیفی که فردوسی از رخش  (. و بهترین  233:  1369است« )صفا،  های ایرانیان و تورانیان با اسب بودهلشکرکشی

 کند: رستم از عجایب مخلوقات جهان کرده، در این ابیات نمود پیدا می

 چشم و بور ابرش و گاو دم                            سیه خایه و تند و پوالد سم سیه         

 خ بر زعفران تنش پر نگار از کران تا کران                              چو داغ گل سر         

 چه بر آب بودی چه بر خشک راه                         به روز از خور افزون بد و شب ز ماه         

 شب تیره دیدی دو فرسنگ راه پی مورچه بر پالس سیاه                                                       

 به زهره چو شیر و که بیستون                                به نیروی پیل و به باال هیون                        

 (1/335: 1384)فردوسی، 

شود که رخش رستم درخشنده و فروزان بود و این ویژگی رخش یعنی »رخشان«  از سومین بیت، چنین آشکار می

در این میان، یقیناً یکی از عوامل مهمی که سبب به شهرت رسیدن رستم در شاهنامه  شود.  دوباره در شاهنامه دیده می
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آفریند و  ه پهلوانی رستم و ایرانیان نقش میزیرا رخش است که در حماس  ؛شد، وجود اسب او یعنی رخش استمی

های رستم یار و همدمش نبود، رستم آن رستم جهان  شاید بیجا نباشد بگوییم اگر رخش در طول زندگی و جنگ 

بهای که در ذهنپهلوان شاهنامه نبود.  به یادگار مانده،  را میویژگی  ، طور کلیهای ما  به دو دسته  های رخش  توان 

 تقسیم کرد:

 ؛ ها و خصوصیات انسانی استهایی که شبیه ویژگیویژگی -1

 (.166: 1387های طبیعی یا حیوانی« )زرقانی، ویژگی -2

 
 

 (. 1387ه. مأخذ:)کنبای:  925تبریز،    -: نگاره رستم خفته و نبرد رخش و شیر، اثر سلطان محمد، شاهنامه فردوسی، مکتب صفوی4تصویر

 

بیشتر کارهایش    . رسدنظر میکه رفتار و کردارش فراتر از رفتار و کردار یک اسب بهای است  از سوی دیگر، رخش اعجوبه

توان  کند. در واقع میهاست و حتی در بسیاری از موارد از جهان پهلوانش )رستم(، بهتر عمل میشبیه کارهای انسان

کند. در این میان  ز رستم محافظت میزیرا در مواقع بسیاری ا   ؛ شمار آوردرخش را یکی از قهرمانان حیوانی شاهنامه به

 باشند.های متعددی برای رخش معتقد میشناسان به کاربردها و ویژگیبرخی از محققان و ایران
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برخی معتقدند که رخش را باید در احساس مسئولیت به همراه مهر و محبت به رستم و محافظت از او تعریف نمود.  

داند و محافظ و دوستدار و  ستم، پیوسته خود را در برابر رستم مسئول میرخش از زمان قبول بند اطاعت و بندگی ر

دارد و از او  که در مرغزارها، آزاد و رهاست، از رستم چشم برنمیهای جنگ، زمانیهمراه و یاور اوست. عالوه بر میدان

ای که  گونهو پیکره هستند، بهها یک روح در دنمایاند. گویا، آنشود و پیوسته مهر و محبتش را به رستم میدور نمی

اند و نماینده دو جنبه مکمل یک شخصیت واحد هستند. در مرغزار پادشاه کابل، زمانی که  هر کدام محافظ دیگری

کند تا خود و خداوندگارش را  که توان دارد تالش و کوشش میشود تا آنجاییرخش از نقشه و توطئه دشمن آگاه می

 و محبتش را به رستم بیشتر نمایان کند: از آن هالکت گاه رهایی دهد

 تن خویش را گرد کرده چو گوی                       همی رخش از آن خاك نو یافت بوی    

 همی جست و ترسان شد از بوی خاك                  زمین را به نعلش همی کرد چاك      

 (358: 1384)فردوسی، 

کند و بند تقدیر و زمانه او  کند اما رستم با اصرار، آن را وادار به رفتن میخودداری میها  رخش از رفتن به درون چاه

 برد.سوی مرگ میکشان بهرا کشان

 (358یکی تازیانه برآورد نرم                                  بزد تنگدل رخش را کرد گرم )همان:         

برد« )زرقانی،  از خداوندگارش خود را به درون چاه پر از خطر می  در اینجا رخش به دلیل احساس وظیفه و اطاعت

طورکه چوپان پیر، در آغاز گزینش رخش به  ( اما ویژگی دیگر رخش، وفادار و رستم دوستی اوست. آن167:  1387

از آن پس آن دو پیوسته با هم و یار و    .گوید فقط رخش شایسته رستم و تنها رستم شایسته رخش استرستم می

همدم یکدیگرند. رخش به دلیل وفاداری به رستم حاضر نیست به دیگری غیر از رستم تن دهد، حتی در آغاز داستان  

ای رستم و رخش را به سمنگان بکشاند تنی چند از سواران ترك خواهد به بهانهرستم و سهراب، زمانی که فردوسی می

کند تا او را از رستم  م جدا کند. تالش و کوشش زیادی میخواهد رخش را از رست شده خود میبا نقشه از پیش تعیین

زند و با آنان به مبارزه  دور کرده و به بند خود بکشد، رخش در این کشمکش از گرفتار شدن به بند آنان سرباز می

 برد.کند و از بین میپردازد و به دلیل وفاداری به رستم، حتی چند تن از آنان را زخمی میمی

 ( 38شته شد زان سواران چند                            نیامد سر رخش جنگی به بند )همان: سه تن ک     

که رخش در خان اول شیر را از پای  خصیصه مهم دیگر رخش، حرف شنوی و سخن فهم بودن رخش است. در زمانی

برایش مشکلآورد رستم احساس میدرمی از حد رخش  او  ساز خواکند که جسارت و شجاعت بیش  از  هد شد. لذا 

ها  یابد و به آنکند. رخش هم سخنان او را در میخواهد که دیگر با کسی نستیزد و او را از مبارزه با دیگران منع میمی

 کند: عمل می

 ( 259تهمتن با رخش ستیهنده گفت            که با کس مکوش و مشو نیز جفت )همان: 

(. بنابراین یکی  37:  1374همدست و هم داستان رستم است« )مسکوب،    رخش در همه حال، در بزم و رزم رفیق راه و 

یافت«  گفت و او )رخش( هم سخنان وی را به نیکی در میهای رخش این است که »رستم با او سخن میاز ویژگی

رکه  طوآور در شاهنامه توصیف شده است. آن( عالوه بر این، زیبایی ظاهری رخش نیز بسیار شگفت568: 1369)صفا، 

یند است )رخش،  اطورکه نام و صفاتش زیبا و خوشآید، ظاهری زیبا داشته است، هماناز نام و معنی رخش بر می

 است.رخشان، رخشنده و ...( جسمش هم زیبا، رخشان و تنومند بوده

 (255ن:  تنش پرنگار از کران تا کران                                   چو داغ گل سرخ بر ارغوان )هما    
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 گیری نتیجه 

با شخصیت دارند که  نزدیک  در شاهنامه حیوانات و موجودات عجیب و غریبی وجود  ارتباط  های اساطیری داستان 

الخلقه همچون اژدها و سیمرغ و . . . نقش مهمی را در روند داستان و  درواقع، برخی از این موجودات عجیب  .دارند

توان  ها و حیوانات به قدری پررنگ است که میکنند. نقش برخی از ایزدان و انسانفرهنگ ایرانی در شاهنامه ایفا می

گونه  توان اینها با شخصیت انسانی میو از ارتباط آن  های فردوسی محسوب کرد پردازیها را در شمار شخصیتآن

حاضر تالش  پژوهش  ها است. در  تر از انساننتیجه گرفت که عشق و مهرورزی برخی از این موجودات به مراتب قوی

عجیب موجودات  این  تا  انسانشد  و  اسطورهالخلقه  مکتب  براساس  اساطیری  )مکتب  های  الیاده  میرچا  شناختی 

ای هنرمندانه با اساطیر و قهرمانان  هرکدام از این موجودات به شیوهگیرد. ختی( مورد بررسی و مطالعه قرار پدیدارشنا

دارند.   ایرانیان هماهنگی  تقسیمموجودات مطرحملی  را ذیل سه طبقه  ایزدی شده  انسانی،    -بندی شدند: موجودات 

انسانی   موجودات  بر  توجه  بیشترین  اساطیری.  موجودات  و  مهمدیوان  است.  بوده  اساطیری  ویژگیو  و  ترین  ها 

مثابه جایگاه وجودی هرکدام از  شناسانه موجودات انسانی و اساطیری در شاهنامه بههای کارکردی و زیباییخصیصه

اند. درواقع تمامی موجودات ایزدی و اساطیری  دهنده نیروی خیر و شر در عالم مطرح بوده عنوان بازتابها، عمدتاً بهآن

سوی خیر و یا شر قرار دارند و با چنین ساحت وجودی است که  لحاظ وجودی، در یک یا پادشاهان پیشدادی همه بهو  

تقابلمی تازهتوان  زیباییهای  امر  براساس  را  تقابلای  کرد.  پیدا  شاهنامه  در  رویکرد  شناسانه  براساس  که  هایی 

دهد که  حاضر نشان می  نتیجه پژوهشمیسر خواهد شد.    ها پدیدارشناختی میرچا الیاده به روشنی امکان شناخت آن

های کارکردی  سو، و نیز بیان خصیصهشناسانه از یک گیری از تمهیدات هنری و زیباییفردوسی در شاهنامه، با بهره

ای، حماسی و تاریخی شاهنامه را براساس  های اسطورهموجودات و عناصر اساطیری از سوی دیگر، توانسته است ساحت

 های روایی و هنری هر دوره، به تصویر بکشد.  ژگیوی

شمار  ای از کل اساطیر ایران باستان بهتوان چکیدهتنها میمیهنی، نه-عنوان یک حماسه ملیرو، شاهنامه را بهاز همین

وسی،  ابدی، در خوانش فرد-گاه ازلیگاه مبارزه ابدی خیر و شر دانست. این جلوهآورد، بلکه به لحاظ وجودی، جلوه

باشد. فردوسی  شناختی، روایتی خالقانه میشناختی و آیینی، روایتی پر فراز و نشیب و به لحاظ زیباییلحاظ اسطورهبه

شناختی و آیینی را حفظ و بر آن پافشاری  اش، نه تنها، این ساحت اسطورههای اساطیریبه زیبایی تمام در اکثر داستان

توان  می  ،ای هنری به تصویر کشیده است. به تعبیری دیگرگونهاساطیری را به  هایها و شمایلکرده است، بلکه نقش

بلندی از داستانشاهنامه را جلوه های اساطیری ایرانیان دانست که پر است از موجودات اساطیری و  گاه و منظومه 

غریب و  زیباییآن  ؛عجیب  و  هنری  شمایلی  و  قالب  در  غیراهم  و  انسانی  موجوداتی  فراخور  شناسانه.  به  که  نسانی 

موجودات اساطیری موجود در شاهنامه آنهای حماسی و اساطیری، زنده میداستان فراوانشوند. اساساً  اند که  قدر 

 ها نگاشت.  توان چندین پژوهش در مورد آنمی
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