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  هاي پهلواني ايران ضد قهرمان در شاهنامه و منظومه
  

  ∗∗ دكتر محمود مدبري-∗هادي يوسفي
  ∗∗∗∗ دكتر يحيي طالبيان-∗∗∗دكتر محمدرضا صرفي

  
  چکيده
اي   کتابخانهشيوةهاي ملّي ايران، به   ضد قهرمانان در حماسهچهرة حاضر به منظور بررسي مقالة

  .اند ش به شکل توصيفي و تحليلي ارائه شدههاي پژوه  و يافته استنوشته شده
 .اسـت  ّراوان است، جدال دو نيروي خيـر و شـ         ز اهمّيت فر  يهاي ايراني حا   آنچه در حماسه  

گـاه صـفات و       صفات و خصايل پسنديده هستند و ضد قهرمانـان جلـوه           همة يگاهتجلّقهرمانان  
فساني، و گاه به منظـور کاسـتن       اي اهريمني؛ از اين رو ضد قهرمانان گاه با انگيزه هاي ن           يهويژگ

  .شوند قدرت، توانايي و شايستگي قهرمانان، با آنها درگير مي
» نوع«اين گفتار به بررسي ضد قهرمانان درحماسه هاي ملّي ايرانيان اختصاص يافته، از نظر               

                                                 
   دانشگاه شهيد باهنر آرمانرسيا زبان و ادبيات ف رشتهدانشجوي دآتري  -∗

   دانشگاه شهيد باهنر آرمان گروه زبان و ادبيات فارسي دانشيار- ∗∗

   دانشگاه شهيد باهنر آرمان گروه زبان و ادبيات فارسيشيار دان- ∗∗∗

   دانشگاه شهيد باهنر آرمان گروه زبان و ادبيات فارسي استاد-∗∗∗∗
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  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۴۰

 

انسـاني، حيـواني، طبيعـي و مـاوراء طبيعـي جـاي داده و از نظـر                : آنها را در چهار دسته اصلي     
 مشـاور، سـپهدار،     ،اصـلي : دسـتة  در يـازده     ، و نقشي که در متن وقايع به عهـده دارنـد           »کنش«

سـپس  . بندي نموده است   د، راهنما، صوري، عاشق و ابزاري طبقه      گر، اغواگر، ياريگر، متّح   جدال
  .اي آن ارائه شده استقهها و تعاريف هر دسته با مصدا ا، زير مجموعهيهويژگ
  
  هاي کليدي واژه

  ت، ضد قهرمان، قهرمانحماسه، شخصّي
  

  مقدمه
هاي خـود بسـياري    هايي است که با نقش آفريني  تزاحم، تقابل و توافق شخصّيت   عرصةداستان  

شخصّيت محـوري    «: توان گفت   مي ،بنابراين. بخشند ها، افکار و عواطف را عينّيت مي       از انديشه 
 مـا از    ، و بـه همـين دليـل       )۲۴۲: ۱۳۶۲،  براهني( » چرخد است که تمامّيت قصّه بر مدار آن مي       

نشـينيم    پر از دغدغـه را بـه تماشـا مـي      يهاي پنهان زندگي در اجتماع     طريق شخصّيت گاه اليه   
ه نكچنا). حماسه( يابيم   ها و تفکّرات گذشتگان را از بن جان در مي          ، و گاه بنيان انديشه    )رمان(

 دو  «؛ اسـت  ّرناصر خير و ش   ع جدال ديرپاي    كنندة ملّي ايران با تمامي داستانهايش تبيين        ةحماس
 زندگي آدمي عرصه ايـن نبـرد و         زمينةبن که همواره در حال ستيز و کارزارند و پهناي گيتي و             

ايي چون نيکي و بدي،     شه داستانهايي که در آنها ارز     )۹۶: ۱۳۷۸،  سرکاراتي( » ميدان اين کارزار  
و کـين، دليـري و جبـوني، هـر        مهر   : چون ،نام و ننگ و داد و بيداد و يا بنيادهاي خاصّ رواني           

   ).۷۹:همان( کند اي از آنها در نهايت به صورت يل و پهلواني تجّسم پيدا مي کدام يا مجموعه
 حماسـه، عنـوان شخصـّيت       عرصـة شايان ذکر است که اگرچه قهرمانـان و ضـد قهرمانـان             

 آن مطرح اسـت،     هاي  شخصّيت دربارة بين آنها با آنچه که در رمان و           اما داستاني را دارا هستند،   
 نگـرش حماسـه و رمـان بـه جهـان      شـيوة اين تفاوتها خود حاصل . تفاوتي اساسي وجود دارد  

ي و نگرشي کلّي است که در آن، امور خرد و جز          ،است؛ به اين معنا که نگرش حماسه به جهان        
شخصـّيت هـاي مطـرح در داسـتانهاي حماسـي،            «جايي ندارند و با توّجه بـه ايـن خصيصـه،            

 کلّي از سرگذشت و مظاهر کلّي هستند که با داشتن خصايل نيک و بد انسـاني، بـه                   هايي نمونه
ا و پليـديها    يه رذالتهـا و پسـت     همـة  خصايل پسنديده و گروه اهريمني با        همةدو گروه خدايي با     

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۴۱/    هاي پهلواني ايران ه و منظومهرمان در شاهنام  ضد قه                                                   
  

هـاي حماسـي و افسـانه        شوند و درگيري اين دو گروه باعث پديد آمدن ماجراهاي قصّه           تقسيم مي 
 عالوه براين، تضاد خود به خود بين ايـن دو نيـرو، نيـروي خيـر                 .)۳۸۹: ۱۳۶۶،  ميرصادقي(» است

 پيچيـدگيها و    همـة  شـّر در     مشـاهدة نظيـر جهـت      ، فرصتي بي  ]ضد قهرمان [ّرو نيروي ش  ] قهرمان  [
؛ در حالي که نگرش رمان به جهان )۴۳: ۱۳۷۸، پرين( چندگانگي آن براي خواننده فراهم مي آورد  

بينـي قهرمـاني، و وارد       نگري حاصل جدا شدن جهان بيني انسان از جهان         جزيي است و اين جزيي    
ا براي اّولين بـار و در اواخـر قـرن هفـده در              لهشدن خصوصيات عاطفي و دروني و تجزيه و تحلي        

تـوان در نظـام ارزشـي         ايـن تغييـر نگـرش را مـي         ريشة .)۳۸۹: ۱۳۶۶،  مير صادقي ( ادبّيات است   
   ).۴۵ -۴۲: ۱۳۸۲، محموديان( تانتيسم به طور خاصّ جستجو کرد مسيحّيت به طور کلّ، و پروتس

کنند،  گري مي  جلوه ها در بادي امر به صورتي کلّي       شايان ذکر است که اگرچه اين شخصّيت      
هاي مختلف و دقّت در آنها اين حقيقت را آشکار مي سازد کـه آنهـا                 بررسي و شکافتن اليه   اما  

اين تنّوع تا بدانجاست که مي توان آنها را از زوايـاي    . رنددر عين کلّي بودن تنّوعي چشمگير دا      
ضـد  [  براين اساس و با توّجه بـه اهمّيـت عناصـر اهريمنـي            . بندي و تعريف کرد    مختلف طبقه 

 آنهـا در پيـدايش ايـن    عمـدة هم از نظر ميزان حضور در داستانهاي حماسي و سـهم   ] قهرمانان
 بزرگتـر  ياي از پژوهشـ  نها، در اين مقاله که خالصـه     داستانها، و هم از نظر تنّوع وچند گانگي آ        

 از دو ديدگاه کلّي و جزيي براساس دو         وهاي ملّي ايران بررسي      است، ضد قهرمانان در حماسه    
ايي فههاي مشخّص و مجزّا تعري     اند، و براي دسته    بندي شده  تقسيم و طبقه  » کنش «و  »  نوع «معيار  

بندي ضد قهرمانـان براسـاس کـنش، ممکـن           در تقسيم شايان ذکر است که     . ارائه گرديده است  
ايي در نقـش ضـد قهرمانـان صـورت          يهـ جايه  ب هاي مختلف داستاني جا    است به دليل موقعّيت   

 در جايي ديگر جـدالگر،      ،گيرد؛ مثالً شخصّيتي که در آغاز ضد قهرمان اصلي و يا سپهدار است            
  .باشد و يا برعکس.. .ياريگر و

که ضد قهرمان هـم جزيـي از آن         ) Character(عريف شخصّيت   در آغاز بحث ناگزير از ت     
  :شود، هستيم محسوب مي

  )Character(  شخصّيت يا کاراکتر -۱
يوناني کهن به معني حکاکي کردن و عميقـاً خـراش           » Kharassein «ريشة کاراکتر از    واژة

ي خاصّـي   ا کـه در الگـو     مههاي مختلف آد   اي منثور از تيپ   حهدادن، گرفته شده است، و به طر      
خـود  ] اي منثـور  حهطر[ اين نوع نوشته    . گرديد گنجانده شده و گرد هم آمده بودند، اطالق مي        
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  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۴۲

 

فيلسوف يوناني و شـاگرد ارسـطو       ) م.  ق ۲۸۷ تا   ۳۷۲( تئوفراستوس  » کاراکترهاي« برگرفته از   
  ).۲۴۹: ۱۳۶۲، براهني( بود 

شخصـّيت   «: نويسـد   ، مـي  ارسطو نخستين تعريف را که متناسب با تراژدي است ارائه کـرده           
ارســطو ) ۲۴۸ :همــان( » کنــد ماهّيــت و طبيعــت شــرکت کننــده در تــراژدي را تعريــف مــي 

داند و به همين خاطر آنها را به          واقعي مي  نهاي نمايش را مقلّد اعمال و رفتار قهرمانا        شخصّيت
ي بـرهمين   بندي نمايش او نيز از يـک ديـدگاه مبتنـ           تقسيم.  کند  خوب و بد تقسيم مي     دستةدو  

 زنـدگي   دربـارة داند که    ايي مي شهبندي است؛ به اين معنا که او تراژدي و حماسه را نماي            تقسيم
مردمان برتر از مردمان واقعي است، و آثار کمدي از نظر او آنهـايي هسـتند کـه زنـدگي افـراد                      

  ).۵۴: ۱۳۸۱، عبدالهيان( گذارند  تر را به نمايش مي پست
  :شود عريف شده است که به برخي از آنها اشاره ميدر کتب مختلف نيز شخصّيت ت

شخصّيت شبه شخصي است تقليد شده از اجتماع که بينش جهاني نويسنده بدان فردّيـت     « 
  ).۲۴۹: ۱۳۶۲، براهني( » و تشخص بخشيده است

شخصـّيت چيسـت جـز تجلّـي رويـداد؟ و           « : نويسد  مي »هنر داستان « مقالةهنري جيمز در    
  ).۸۴: ۱۳۸۲، مارتين( » سيم شخصّيترويداد چيست جز تر

شخصـّيت   «: انـد   روايت دانسته، تلويحاً گفتـه     پيوستةتوماشفسکي و بارت شخصّيت را جزء       
که بـا نـامي     ) ها و احساسات   ها، جمله  ظاهر جسماني، انديشه   (هاي لفظي    چيزي نيست جز پاره   

  ).۸۶: همان( اند  خاصّ به هم پيوندي سست يافته
ايي يهـ  حقيقـي از ويژگ    اي اسـت کـه ماننـد اشـخاص         ت فرد ساخته شده   شخصّيت در ادبّيا  

  ).۱۷۷: ۱۳۷۱، داد( شود  ا در داستان و نمايش ظاهر مييهبرخوردار است و با اين ويژگ
شخصـّيت از   « :  آورده اسـت   شناسي نقد ادبّيـات کودکـان      روشهادي محمدي در کتاب     

  ....کند حضور شخصّيت مفهوم پيدا نمي     عناصر کليدي داستاني است؛ ادبّيات داستاني بي      جملة  
کند و موارد داستاني     در هر داستان اين شخصّيت است که حالت پايدار نخستين را دگرگون مي            

  ).۱۷۳: ۱۳۷۸، محمدي( آورد  را به وجود مي
فهـاي ارائـه شـده بـراي        شـود کـه تعري     با نگاهي به تعاريف مذکور، اين نکتـه دريافتـه مـي           

 همچنان کـه در  -به شخصّيت در رمان نظر دارند، در حالي که  _ طوجز تعريف ارس  _ شخصّيت
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بينـي ايـن دو پديـده         بين شخصّيت رمان و حماسه به خـاطر تفـاوت جهـان            -مقّدمه اشاره شد  
  .  داستاني، فرق اساسي وجود دارد

حال به طور مختصر به تعريف قهرمان و شخصّيت مقابل او؛ يعنـي ضـد قهرمـان، کـه زيـر        
  :پردازيم مي  هستند، شخصّيتمجموعة

  (Hero- Heroine): قهرمان. ۱-۱
اند، در اثر ادبي بـه فـردي گفتـه     نيز گفته» protagonist« قهرمان که آن را شخصّيت اصلي يا   

 قهرمانان بـا صـفات   .)Abrams, 1971:128( » گيرد شود، که در کانون توّجه ما قرار مي مي
شــوند   برانگيــز جســمي مشــخّص مــيبرجســته و واالي اخالقــي و بــا خصوصــّيات تحســين

  ).۲۱۷: ۱۳۷۷، صادقي مير (
  ).۲۴۰: ۱۳۷۱، داد. ( »در تراژدي در مجموع قهرمان، انساني بهتر و برتر از انسان عادي است «
قهرمان در ادبّيات کالسيک به صورت فردي تعريـف         « : ادن در تعريف قهرمان گفته است     ك

، ادنك(»  قهرمانان صّجويانه و مخت  نجام اعمال ماجرا  پروا، شجاع و قادر به ا      قوي، بي : شده است 
۱۳۸۰ :۴۶.(   

 داستان کـه بـا      »شخصّيت محوري «به  «:  نيز آمده است   تأملّي ديگر درباب داستان   در کتاب   
» گـوييم   مـي  »شخصّيت اصـلي  «  - چه محبوب و چه منفور     - ديگر نيروهاي داستان درگير است    

  ).۲۹: ۱۳۶۹، سليماني (
  )anti hero- anti heroine : (ضد قهرمان. ۱-۲

تعاريفي که در منابع ادبّيات داستاني براي ضد قهرمان بيان شده است، حول دو محـور اساسـي                  
در محور اّول ضد قهرمـان کاريکـاتور قهرمـان اسـت، و در محـور دّوم مخـالف و                    : چرخد مي

رائه شده اسـت،    در ذيل به تعاريفي که در اين زمينه و براساس اين دو محور ا             . معارض قهرمان 
  :پردازيم مي

، ضد قهرمان فردي پنداشته شده است که فاقد خصوصيتهاي  نويسي هنر داستان  نامةدر واژه   
هـا غالبـاً     ايـن شخصـّيت   .  ..قراردادي و محاسن و فضايلي است کـه قهرمـان داراي آن اسـت             

 و اغلب اند  عاديآور، دست و پا چلفتي، رقّت انگيز، افسرده، نااميد، مطرود، منزوي و غير             خنده
کننـد و نبايـد آنهـا را بـا شخصـّيت مخـالف و                 مـي  دردي خواننده را نسبت به خود جلـب       هم

  ).۱۹۷ -۱۹۶: ۱۳۷۷، مير صادقي( شخصّيت شّرير اشتباه گرفت 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۴۴

 

اند، شخصّيت شـّريري      نيز ناميده  (antagonist)ضد قهرمان که آن را شخصّيت مخالف يا         
  در کتـاب   ).۱۸۱: ۱۳۷۱،  داد(  اسـت    ]قهرمـان [ لياست که مخالف و معارض شخصـّيت اصـ        

 تمام نيروهاي درگير با شخصّيت اصلي اعّم از افراد واشياء، رسوم            تاملّي ديگر در باب داستان    
، سليماني  (اند  ناميده شده » نيروهاي ناسازگار  «و قراردادهاي اجتماعي و خصلتهاي خود شخص        

۱۳۶۹ :۲۹.(  
، 128:1971(»  .گيرد، همان ضد قهرمان اسـت      ان قرار مي  رقيب مهّمي که در تضاد با قهرم      «

Abrams(    ضـد قهرمـان آنتـي تـز و متضـاد قهرمـان در               ادنكفرهنگ اصطالحات    در کتاب 
 نيـز  نويسي  نمايشنامهّنف در کتـاب   ).۴۶: ۱۳۸۰،  ادنك( اي کالسيک خوانده شده است      نهداستا

رمـان نمـايش مخالفـت ورزد،       هر کس که بـا قه     : ضد قهرمان به اين صورت تعريف شده است       
گيـرد و     قهرمان نمايش را مي    مستبدانةاو کسي است که جلو اقدامات       . شخص مخالف نام دارد   

 خود را بر ضـد او بـه کـار           فعالةقهرمان نمايش تمام قدرت، فکر، نيرنگ و خالصه تمام قواي           
ت لـزوم بـه      در هر نمايشنامه شخص مخالف هم مثل قهرمان بايد قـوي و در صـور               .... برد مي

رحم باشد، و قهرمان و شخص مخالف بايـد دشـمن سرسـخت يکـديگر           باک و بي    او بي  اندازة
  ).۱۹۲ -۱۹۱: ۱۳۸۳، اگري( باشند 

در بررسي تعاريف مطرح شده در مورد ضد قهرمان، گرد آمدن آنها حـول دو محـور ارائـه                   
ر چه الجـوس اگـري      از اين رو مي توان گفت اگ      . گردد خوبي آشکار مي  بشده در آغاز مبحث،     

 ايـن   گسـترة هيچ يک از اين تعاريف نتواسته است         اما   معيارهايي به تعريف خود افزوده است،     
 كوشيده نگارنده   ،براين اساس . گيرد؛ و به عبارت ديگر جامع و مانع باشد          معنايي را در بر    حوزة

ـ  كنداست تعريفي ارائه   ضـد   «: ف کـه  که باعث حصول و تحقّق اين مهّم گردد، و آن ايـن تعري
قهرمان فرد، عنصر يا موجودي است که از نظر انديشه، صفات، اعمال و رفتار در قطب منفي و                  

  .» مقابل قهرمان قرار دارد، و با او در تقابل و تضاد استنقطة
 هر دو دسـته     برگيرندةتواند در    در پاسخ به اين سؤال مقّدر که تعريف ارائه شده چگونه مي           

 سطور قبل؛ يعني شخصّيت مخالف و شخصّيت کاريکاتور قهرمان باشد،  درياد شدهاز تعاريف   
تواند به دو صورت عيني، ذهنـي و يـا    توان گفت که تقابل و تضاد ضد قهرمان با قهرمان مي      مي

هر دو باشد؛ که در نوع اّول؛ يعني وقتي که ضد قهرمان همان شخصّيت مخالف يا شّرير است،                  
 انديشه، صفات و اعمال است،      حوزةه عيني و ذهني و در سه        تقابل و تضاد براساس هر دو وج      

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۴۵/    هاي پهلواني ايران ه و منظومهرمان در شاهنام  ضد قه                                                   
  

و در نوع دّوم؛ يعني زماني که ضد قهرمان فردي مضحک و به دور از صفات قهرمـاني اسـت،                    
 صفات و ذهني است، و عمالً تقـابلي کـرداري يـا جـدال و                عرصةاين تضاد و تقابل بيشتر در       

  .درگيري بين قهرمان وضد قهرمان وجود ندارد
ها و بالطّبع ضـد قهرمانـان، در حماسـه و رمـان از نظـر صـفات، خصوصـيات و                      ّيتشخص

تفاوت ميان  «ثير نگرش حاکم بر حماسه و رمان هستند، وأعملکرد با هم متفاوتند، چون تحت ت   
 – هـاي تـاريخي   نـه از تمـايالت درونـي نويسـندگان آنهـا؛ بلکـه از واقعيـت            ... حماسه و رمان  

حماسـه،    نگرشي کـه در ؛)۴۶: ۱۳۸۱، لوکاچ( » ه با آن مواجه هستندگيرد ک اي ريشه مي   فلسفي
اي  کلّي گرايانه و آرماني است و از فرديت در آن خبري نيست، و هر کس در هر گروه و دسته                   

ـ  تمامي خصايل و صفات آن را تمام و کمال دارد، و امکان جـا      جـايي و تغييـر و تحـّول در    ه ب
 همه چيز در آن در      ،به عبارت ديگر  . ناح مخالف وجود ندارد   موقعّيت افراد و پيوستن آنها به ج      

اوج کمال و يا در حضيض پستي است و از حّد وسط خبري نيست؛ در حالي که رمان نگرشي                   
شـود، و بيشـتر       ظاهر مي  - خوب يا بد   –اي خود يهجزيي دارد، و شخصّيت در آن با تمام ويژگ        

. جـاري هسـتند     تقريباً در حّد وسط سـاري و       در حالتي تعادلي و   .. .افراد، ماجراها و حوادث و    
تـوان   ر است و مينتها در حماسه داراي خطوطي روش      بندي شخصّيت   تقسيم و طبقه   ،براين مبنا 

 داسـتان حماسـي     برنـدة آنها را به دو گروه مجزّا تقسيم کرد، که در تقابل بـا يکـديگر و پـيش                   
 شـيوة ابزار و وسايل جنگـي، مرکبهـا،   ها؛ بلکه در  تقابل در حماسه نه تنها در شخصّيت     . هستند

زيرا همه چيـز در حماسـه زنـدگي          «چينش و آرايش سپاه و بسياري موارد ديگر مشهود است،           
   ). ۵۹ :همان (» .آورد کند و کمالش را از معناي دروني خويش پديد مي خود را زيست مي

  : طبقه بندي ضد قهرمانان-۲
ـ    . اي مختلف قابل طبقه بندي هستند     يران از ديدگاهه  ّرضد قهرمانان يا جناح ش     ه در ايـن مقال

  .بندي آنها پرداخته شده است  به دسته»کنش« و» نوع«براساس دو معيار 
  :دسته هاي ضد قهرمان براساس نوع. ۲-۱

شوند، که هر يـک از آنهـا نيـز          اساسي تقسيم مي   دستةبه چهار   » نوع«ضد قهرمانان از لحاظ     
  : هستند، اين چهار دسته عبارتند ازهاي خاصّ خود داراي زير مجموعه

  ؛ضد قهرمانان انساني. ۲-۱-۱
  ؛ضد قهرمانان حيواني. ۲-۱-۲
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  ؛ضد قهرمان طبيعي. ۲-۱-۳
  .ضد قهرمانان ماوراء طبيعي.۲-۱-۴

  
  :ضد قهرمانان انساني. ۲-۱-۱

هـاي   همچنان که از عنوان اين مجموعه بر مـي آيـد، ضـد قهرمانـان ايـن دسـته شخصـّيت                    
... طلبـي و   جويي، قـدرت   هاي مختلف؛ اّعم از زياده خواهي، انتقام       ستند که با انگيزه   اي ه  انساني

 ،البته. شوند  موارد شکست خورده، فراري يا کشته مي       بيشترپردازند، ودر    به مبارزه با قهرمان مي    
گاه پيروزيهايي هم توسط آنها کسب شود که مقطعي و گذراست، و سـرانجام               ممکن است گاه  

  .  آن هستندگانآن جناح خير و نيکي خواهد بود، که ايران و قهرمانان ايراني نمايندپيروزي از 
ـ    مجموعـة  ضد قهرمانان انساني ما بـا دو زيـر           مجموعةدر زير    ضـد  : رو هسـتيم  ه   مّهـم روب

  .قهرمانان ايراني و ضد قهرمانان انيراني
  )airya(ضد قهرمانان ايراني . ۲-۱-۱-۱

 هستند که اگرچه در ظاهر به جناح خيـر؛ يعنـي ايـران تعلّـق                منظور از اين دسته آن افرادي     
خواهي، اغواگري ضد قهرمانان انيراني      جويي، زياده  دارند، باطن آنها براثر هواهاي نفساني انتقام      

ه ديـو   نكاند؛ چنا  به سوي اهريمن و اهريمنان گرايش پيدا کرده، به مقابله با قهرمان پرداخته            .. .و
جويي بهمن، او را به جنگ خاندان         قهرمان، بيژن، واداشت، و حّس انتقام      آز گرگين را به اغواي    

  شـاهنامه  اغواگري افراسياب به ترتيب در    .  حماسه، خاندان رستم، کشاند    عرصةهميشه سربلند   
ــهدر  ســهراب، و ــرار داد] رســتم[ ، جهــانگير را در مقابــل پدرشــان جهانگيرنام ــين . ق همچن

اي کـه   او به پادشاهي، فرزندش اسفنديار را بـه  مبـارزه  خواهي گشتاسب و حرص وطمع      زياده
اّما نکته جالب اين اسـت کـه        . هاي متعّدد ديگر   کشاند و نمونه   سرانجام آن مرگ و نابودي بود،     

 ايـن   ،سرنوشت اين ضد قهرمانان با سرنوشت ضد قهرمانان انيراني تفـاوتي اساسـي دارد و آن               
 همـديگر   برابـر وارد ياد شده، قهرمان و ضد قهرمـان در          ها نيز بر اثر م     که، اگرچه در اين ماجرا    

 مـوارد   ة يعني رستم واسفنديار و رسـتم و سـهراب، در بقيـ            ؛گيرند؛ اّما جز در دو مورد      قرار مي 
تقابل ضد قهرمان و قهرمان، در اثر بازشناختن همديگر و يا پشيماني ضد قهرمان از کار خـود،                  

 نقـش   جهانگيرنامه، که در قسمت نخست کتاب       -گيره جهان نكچنا. کند سرانجامي نيک پيدا مي   
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، هـم پشـت و متّحـد عليـه ضـد قهرمـان اصـلي                ]زال[  با شناختن قهرمـان      -ضد قهرمان دارد  
بـراي  ] رسـتم [گرگين نيز پس از پشـيماني همـراه قهرمـان           . خيزند به مبارزه بر مي   ] افراسياب [

  .شتابد به توران مي] بيژن [نجات قهرمان در بند 
  »ana airya« ضد قهرمانان انيراني. ۲-۱-۱-۲

 ملّي ايران بـه صـورت تقابـل و تضـاد دو     حماسة دوبن قديم خير و شّر در ستيزةتقابل و  « 
گروه نژادي متخاصم تظاهر پيدا کرده است که از آن دو، در روايات حماسي اوسـتا بـا نامهـاي     

 منظـور از ضـد   ).۹۹: ۱۳۷۸، سرکاراتي( » ياد شده است) anairya / airyaايراني و انيراني  «
 نيسـت؛ بلکـه   -انـد   که دشمن سرسخت و هميشگي ايران بوده   -قهرمانان انيراني صرفاً تورانيان   

اي را که درخارج از مرزهاي ايران مستقيم يا غير مستقيم بـه جـدال و         هر فرد و يا کشور بيگانه     
تاسر شاهنامه داستان رويارويي و     سر «در واقع   . شود مبارزه با ايران و ايرانيان پرداخته، شامل مي       

برخورد ايرانيان و انيرانيان است که مطابق بـا برداشـت ثنـوي، از ايـن دو، يکـي همـه نيـک و              
خجسته و اهوارايي و ديگري نکوهيده و تباه و اهريمني قلمداد شده است، و دشمني و جنـگ                  

سـتيزه و کـارزار     هميشگي بين اين دو گروه متخاصم در شاهنامه انعکاسي اسـت حماسـي، از               
مداوم مظاهر نيکي و بدي در اساطير ديني و همچنان که مطابق برداشت ديني فيـروزي نهـايي                  
در پايان از آن اهورامزداست، در شاهنامه نيز جنگ ايران و توران در نهايت بـه فيـروزي ايـران               

  ).۹۹: همان (مي انجامد 
 ،ورانيـان، چينيـان، کُشـانيان، روميـان       ت: هاي ايران عبارتند از    ضد قهرمانان ايراني در حماسه    

  .... يونانيان و،هندوان، اعراب و در بخش تاريخي شاهنامه
  :تورانيان. ۲-۱-۱-۲-۱

توران و تورانيان به سـرکردگي پشـنگ، افراسـياب و قبـل از آن دو سـلم و تـور و بعـدها                        
ه متخاصمي   حماسه اند و اساساً دو گرو      عرصةارجاسب، يکي از دشمنان سرسخت ايرانيان در        

اند، در شاهنامه بـا عنـاوين ايرانـي و           که در روايات حماسي اوستا ايراني و انيراني خوانده شده         
 اقوام ايراني درون مرزهـاي  همة ملّي ايران همچنان که حماسةدر  . توراني از آنها ياد شده است     

ن نيز به صورت    اند، دشمنان ايرا   ايرانشهر و در چارچوب خوي و منش و نژاد ايراني يگانه شده           
خصومت . اند د آنها هستند، معرفي شده    نام دارند، و ديگر انيرانيان متّح     قومي بيگانه که تورانيان     

 ملّي حماسة زمينة اصلي در واقع ،ديرين و موروثي و ستيزه و دشمنايگي مداوم بين اين دو قوم  

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  پژوهشي گوهر گويا-نشرية علمي  /   ۴۸

 

 نيسـت و    شـاهنامه به  نبرد و تقابل ايران و توران منحصر        . )۹۹: همان( شود   ايران محسوب مي  
 نيـز نمـودي     بانو گشسـب نامـه     و   شهريار نامه  جهانگيرنامه،:  از جمله  ،در ساير آثار حماسي   

 نخسـت مبـارزه بـا       رتبـة از اين لحاظ در ميان ضد قهرمانان ايراني، تورانيان در           . چشمگير دارد 
اند؛ بلکه بـا تطميـع    دهآنها نه تنها خود به جنگهاي ديرياز با ايرانيان دست يازي   . ايران قرار دارند  

  .اند و تهديد افراد و کشورهاي ديگر، آنها را عليه ايران متّحد کرده، به نبردهاي خونين کشانده
  :چينيان. ۲-۱-۱-۲-۲

د تورانيان بوده و در جنگهاي متعّدد عليه ايران شرکت          دسته و گروه ديگري که همواره متّح      
وسايل جنگي و حمايت و پشتيباني از ضـد قهرمـان           آنها چه با سپاه و      . اند، چينيان هستند   کرده

و چه در جنگ تن به تن، در سلسله جنگهاي تورانيان عليه ايرانيان حضوري              ] افراسياب [اصلي  
م و  يبينـ  مـي ] رسـتم [ فغفورچين را در برابر قهرمان جدالگر        شاهنامهدر  . بارز و چشمگير دارند   

 نيز بيان مـاجراي ديگـري از تقابـل          کوش نامه  ،اينعالوه بر   . نشينيم مبارزه آنها را به نظاره مي     
 بـن   هبه سرکردگي کوش است، کـه  ايرانشـا        ] جمشيد [چينيان با بازماندگان قهرمان کشته شده       
ين تاش چينـي بـه مبـارزه بـا           نيز تک  گرشاسب نامه در  . ابي الخير آن را به نظم در آورده است        

  .پردازد  مينريمان
  ]:نکوشانيا[ کشانيان . ۲-۱-۱-۲-۳

د، همچون چينيان به سر   ستند که به عنوان ضد قهرماني متّح       انيرانياني ه  جملةکشانيان نيز از    
داستان نبرد کـاموس    . اند کردگي کاموس کشاني در نبردهاي تورانيان عليه ايرانيان شرکت کرده         

  . استألهو اشکبوس کشاني با رستم در شاهنامه به قلم تواناي فردوسي بيانگر اين مس
  :روميان. ۲-۱-۱-۲-۴

بينيم، و در     قيصر رومي را مي    شاهنامهدر  . اي ديگر از انيرانيان متخاصم، روميان هستند       دسته
  . سقالب روميبهمن نامه

  :هندوان. ۲-۱-۱-۲-۵
 ة نکرده، فقط در هنگـام حملـ       هگاه به ايران حمل    هندوها به عنوان ضد قهرمانان انيراني هيچ      

 به ماجراي نبردهاي    ۱۲۱-۷۱ صفحات   گرشاسب نامه در  .اند تهايرانيان به دفاع از خويش پرداخ     
  . گرشاسب با هندوان اختصاص يافته است
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را ] بهمـن   [کتايون دختر شاه هند، صور،  نيز پس از اين که با نارضـايتي همسـري قهرمـان                   
عليه قهرمـان دسـت بـه يکـي         ] لوء لوء  [ با معشوق اصلي خود      ، به او خيانت ورزيده    ،پذيرد مي
 نمايـد؛ اّمـا تـالش      د، و با اغوا کردن بهمن قصد برکناري از تاج و تخت، و کشتن او مـي                کن مي

 خطرناک  ورطةبهمن پس ازنجات پيدا کردن از اين        . شود  مي پارس پرهيزگار باعث ناکامي آنها    
کند، و   رود و پس از پشت سر نهادن ماجراهاي فراوان با دختر شاه مصر ازدواج مي               به مصر مي  
را از  ] کتايون  [اريکه قدرت بازگشته، ضد قهرمان    شود به    اهيان پدرزن خود موفّق مي    با ياري سپ  
  .ميان بردارد

  :اعراب. ۲-۱-۱-۲-۶
ضحاک ماردوش نخستين آنهاست کـه      . اي ديگر از ضد قهرمانان انيراني اعراب هستند        دسته

 از همان تخت سـلطنت    نهد، و  پس از سپرده شدن قدرت از جانب ايرانيان به او، بناي ظلم و جور مي              
خيـزد و در     مـي   قهرمان؛ يعني جمشيد و آبتين و فريـدون بـر          خانوادةخصوص  ببه مبارزه با ايرانيان و      

همچنـين بخـت     .شـويم   ما با هارون، شاه بغداد، رو به رو مي         بهمن نامه در  . خورد نهايت شکست مي  
  و پردازد  جدال با خاندان رستم مي     ، به ]بهمن[   قهرمان اصلي  -ضد شاه شام، که به عنوان متّحد      النصر،

  .گردد  نيز جزو همين دسته محسوب ميجهانگير نامهعاد ميشينه چشم در 
بانوگشسـب و    شرم زن، [ ضد قهرمانان عرب است که با قهرمانان جدالگر           جملة خالد نيز از  

  .خيزد به مبارزه بر مي] رستم تور
  :ديوان مازندران. ۲-۱-۱-۲-۷

ضد قهرمانان انيراني هستند که در شاهنامه کاووس و سپس رستم بـه             اين گروه نيز از جمله      
 از آنها با عنوان سپاهان سـرزمين       کوش نامه در  . کنند شتابند و آنها را سرکوب مي      جنگ آنها مي  

  .شود بّجه ونوبي ياد مي
 حماسه ملّي ظهـور و      عرصةعالوه بر اين ضد قهرمانان، ضد قهرمانان انيراني ديگري نيز در            

، سلمان بربري در    جهانگيرنامهقاهر و گردبربري از بربرستان در       : اند  دارند، که از آن جمله     بروز
  .... وگرشاسب نامه، کوشمار شاه قاقره، شاه قيروان و شاه طنجه در بهمن نامه
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  :ضد قهرمانان حيواني. ۲-۱-۲
مانـان براسـاس    اين ضد قهر  . پردازند آن دسته از حيوانات وحشي که به مبارزه با قهرمان مي          

  :شوند  به سه دسته مجزّا تقسيم مي،کنشي که دارند
 حيواناتي که قهرمان به قصد شکار و يا دفع شّر و ضرر و زيـان آنهـا                   اّول دستة. ۲-۱-۲-۱

شود، و آنان نيز براي بقاي وجـود خـود بـا قهرمـان درگيـر       از سر مردم، به قلمرو آنان وارد مي  
 از اين نوعند، که به دست قهرمان از بين          شاهنامه و گرازها در     جهانگيرنامهشيرها در   . شوند مي
  .روند مي
 مسير رسيدن قهرمـان بـه        ضد قهرمانان حيواني آنهايي هستند، که در        دّوم دستة. ۲-۱-۲-۲

اي   ميزان توانايي و دليري قهرمان، در مرحلـه        آزمايندةاند، و به عنوان      م قرار گرفته  يک هدف مه  
 بـاالتر   مرحلـة قهرمان با پيروزي بر آنها از يک مرحلـه بـه            . شوند  مي رمشخّص با قهرمان درگي   

شير و گـرگ    : هاي اين نوعند   از نمونه . رسد کند، و در نهايت به هدف اصلي خود مي         صعود مي 
  .شاهنامههاي رستم و اسفنديار در  در ماجراي هفتخوان

انهاي جنگ براسـاس     ضد قهرمانان حيواني آنهايي هستند که در ميد         سّوم دستة. ۲-۱-۲-۳
 حفاظـت از سـپاهيان در       برايکارکرد و توانايي اي که دارند، به عنوان يک ضد قهرمان ابزاري             

مقابل تير دشمنان، پيشروي و تارو مار کردن سپاه قهرمان، ويران کردن ديوار و حصار شهرها و                 
 نه تنها در موارد يـاد  آنها. گيرند  فيلها در اين دسته قرار مي .شود برداري مي  از آنها بهره  ... دژها و 

بردنـد؛   کردند؛ بلکه گاه همچون جنگاوري قوي پنجه به قهرمان حمله مي            وظيفه مي  شده انجام 
در . شـود  کند و به دست قهرمـان کشـته مـي           پيل به گرشاسب حمله مي     گرشاسب نامه  درمثالً  

  .شود  مي به دست قهرمان کشته،حمله ور شده] زال [ نيز پيل به قهرمان بهمن نامه
  :ضد قهرمانان طبيعي. ۲-۱-۳

شـود کـه از عناصـر و      به ضد قهرمانـاني اطـالق مـي        ،آيد همچنان که از نام اين دسته بر مي       
 ابـر   ،هايي همچون، سرما، گرما، و عناصري همچون بيابان، کوه          پديده ؛هاي طبيعي هستند   پديده

  : شوند  اين نوع ضد قهرمانان نيز به دو دسته مجزّا تقسيم مي....و
 عناصري که در سر راه قهرمان قرار دارند، و همچون ضـد قهرمانـان                اّول دستة. ۲-۱-۳-۱

اي هستند براي آزمودن قهرمان، و مـانعي در سـر             وسيله - که قبالً درباره آن بحث شد      -حيواني

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  ۵۱/    هاي پهلواني ايران ه و منظومهرمان در شاهنام  ضد قه                                                   
  

: انـد  از اين دسته  . راه رسيدن او به هدف، که رسيدن به هدف اصلي مستلزم گذشتن از آنهاست             
 نيـز  کوش نامـه در  . شاهنامه و گرما در هفتخوان اسفنديار و گرما در هفتخوان رستم، در             سرما

تواند   مي - که مانعي جّدي بر سر راه او هستند        -آبتين پس از پشت سرنهادن درياهاي خطرناک      
  .به ايران باز گردد

يمنان و ضد قهرمانان طبيعي آنهايي هستند که به وسيله جادوان و اهر دّوم   دستة. ۳-۱-۳-۲
ـ  . کنند  مي هرمان و سپاهيان او را دچار مشکل      آيند، و ق   با انجام اعمال جادويي پديد مي       ةاز نمون

 جادوگر توراني، بازور، بر ةوسيله توان به سرمايي اشاره کرد که در جنگ هماون ب          اين مورد مي  
و در مسـير     جهانگيرنامـه در. سپاه قهرمان چيره شده، باعث ناتواني و کشته شدن آنهـا گرديـد            

 جادوگر بر آنها غالب     ةرفتن جهانگير به سوي دژ جادوان نيز چند بار ابر و باد و سرما به وسيل               
  .شود مي
  :ضد قهرمانان ماوراء طبيعي. ۲-۱-۴

العاده دارند، و بـا ايـن        منظور از ضد قهرمانان ماوراء طبيعي آنهايي هستند که توانايي خارق          
ـ   آنها را مي  . ازند که از عهده موجودات انساني خارج است       پرد توانايي به انجام کارهايي مي     وان ت

 گرگ  :ديوان، جادوان، اژدهايان و حيوانات ماوراء طبيعي همانند       :  زير خالصه کرد   ةدرچند دست 
  .... گويا، مارجوشا و

 حماسـه   ة اين دسته از موجودات اهريمني و ضد قهرمان در تمامي عرص           :ديوان. ۲-۱-۴-۱
. نماينـد  ها و اعمال اهريمني خود ايجاد درد سر مـي           با انديشه  پيوستهد، و   حضوري مستمّر دارن  

  .ايي همچون دانستن خط و بنايي و زبانهاي مختلف هستنديهآنها داراي تواناي
 نيـز بخشـي از      - که اکثـر آنهـا نيـز زن هسـتند          – جادوان و جادوگران   :جادوان. ۲-۱-۴-۲

ايي فراواني در زمينـه انجـام   يهشوند، که تواناي   ملّي ايران محسوب مي    ةنيروهاي اهريمني حماس  
هـاي  ي شايد اين دسته را از اين نظر که داراي ماهّيتي انساني با تواناي             ،البته. اعمال جادويي دارند  

  .العاده هستند، بتوان در گروه ضد قهرمانان انساني جاي داد خارق
ي حضـوري چشـمگير      اين دسته با بنيادي اسـاطيري در حماسـه ملّـ           :اژدهايان. ۲-۱-۴-۳

دارند؛ به طوري که يکي از اعمال اصلي و مهـّم پهلـواني قهرمـان، پيـروزي او بـر اژدهاسـت؛                      
  . شود اپيزودي که به شکلهاي مختلف در حماسه تکرار مي
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؛ ا و تواناييهاي موجودات ماوراء طبيعـي يه حيواناتي هستند با ويژگ    چهارم دستة. ۲-۱-۴-۴
 و داسـتان هفتخـوان      شاهنامه سيمرغ در    فرامرزنامه،ار جوشا در     گرگ گويا و م    :اند  جمله از آن 

  .اسفنديار
  :دسته هاي ضد قهرمان براساس کنش و عملکرد. ۲-۲

  :رو هستيم، که عبارتند ازه در اين تقسيم بندي ما با يازده دسته ضد قهرمان روب
  ضد قهرمان جدالگر -۴   ضد قهرمان سپهدار-۳   ضد قهرمان مشاور-۲ ضد قهرمان اصلي    -۱
   ضد قهرمان راهنما-۸   ضد قهرمان متحد-۷   ضد قهرمان ياريگر-۶   ضد قهرمان اغواگر-۵
     ضد قهرمان ابزاري-۱۱   ضد قهرمان عاشق-۱۰   ضد قهرمان صوري-۹

ـ      يكايك به تعريف    ياد شده، حال با توّجه به عناوين         كـدام   مثـال بـراي هـر      ة ضد قهرمانـان و ارائ
  :پردازيم مي

  
  :ضد قهرمان اصلي. ۲-۲-۱

 صفات، اعمال و رفتـار در نقطـه مقابـل و            ،ضد قهرمان اصلي فردي است که از نظر انديشه        
بـه  هـاي مختلـف و     انگيزهااو همواره به خاطر کينه اي پايدار و ب       . قطب منفي قهرمان قرار دارد    

ن جز با نابودي يکـي      پردازد، و جدال بين او و قهرما       هاي گوناگون به مبارزه با قهرمان مي       شيوه
تواند در نقش ضـد      ضد قهرمان اصلي عالوه بر نقش خود مي       . از آن دو، پايان نخواهد پذيرفت     

افراسـياب در ميـان     .  عليه قهرمان اقدام نمايـد     ،قهرمان سپهدار، اغواگر و جدالگر نيز ظاهر شده       
ش را به عهده دارد، و  اين نقجهانگير نامه و بانوگشسب نامه ،برزونامه،  شاهنامهتورانيان و در  

همچنـين ضـحاک هنگـام      . مانـد  تا زمان کشته شدن او به دست کيخسرو در اين نقش باقي مي            
شـود، و در     به طور مستقيم در نقش ضد قهرمان اصلي ظاهر مـي           ،شاهنامهمبارزه با فريدون در     

کننده نقـش   ، بهمن ايفا    بهمن نامه در  .  اين نقش است   ة غير مستقيم ايفا کنند     به طور  کوش نامه 
  .ضد قهرمان اصلي است

  :ضد قهرمان مشاور. ۲-۲-۲
فرد يا افرادي که در نبردهاي مختلف ضد قهرمان اصلي عليـه قهرمـان، طـرف مشـورت او                   

رسـانند، ضـد     هاي نبرد وساير مـوارد بـه او يـاري مـي             طريق در شيوه   ةگيرند، و با ارائ    قرار مي 
 ة اّول بـه عهـد     ةملّي ايـران ايـن نقـش در وهلـ         در حماسه هاي    . دنشو  مي  ناميده قهرمان مشاور 
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 و  شاهنامهدر  .  بزرگان کشوري و لشکري    ة بعد بر عهد   ةوزيران ضد قهرمانان است، و در مرحل      
وليت را بـه عهـده دارد، و پـس از او کسـاني چـون هومـان و                   ؤدر ميان تورانيان، پيران اين مس     

ايـن وظيفـه را بـه عهـده     ] ِبه مرد [؛   وزير کوش پيل دندان    کوش نامه  در   ....بارمان و گرسيوز و   
 ضـد قهرمـان جـدالگر     در ماجراي نبرد رستم با اسفنديار پشوتن، رايزن و مشـاور            . گرفته است 

 مشاور ممکـن اسـت در       ضد قهرمانان . است و در رستم و سهراب، هومان و بارمان        ] اسفنديار [
  . ضد قهرمان سپهدار و جدالگر نيز ايفاي نقش نمايندنقش و هيأت

  :ضد قهرمان سپهدار. ۲-۲-۳
ضد قهرماني که وظيفه لشکرکشي و هدايت سپاهيان ضد قهرمان اصلي را بر عهـده دارد، و                 
به عنوان سپهساالر لشکر در شيوه صف آرايي لشـکر، شـيوه مبـارزه، تعيـين و فرسـتادن ضـد                     

 نقـش   قهرمان جدالگر به ميدان قهرمان جدالگر و گزارش دادن به ضد قهرمان اصلي بـه ايفـاي                
گـاهي   در ميان دشمنان سرسخت ايرانيان؛ يعني تورانيان در اکثر موارد پيـران و گـاه              . پردازد مي

ايـن  ] افراسـياب  [هومان، بارمان، شيده و گرسيوز، و در برخي موارد خود ضد قهرمـان اصـلي                
اگرچه ضد قهرمان سپهدار بندرت بـه جـدال مسـتقيم بـا قهرمـان               . رساند وظيفه را به انجام مي    

شود، و ممکـن اسـت       پردازد؛ اّما در برخي موارد هم در نقش ضد قهرمان جدالگر ظاهر مي             يم
 بهمندر  . سپهدار سپاه نيز باشد؛ چنان که اسفنديار هم ضد قهرمان جدالگر است و هم سپهدار              

، کوش سپهساالر و ضـد قهرمـان        کوش نامه در  .  پشوتن نقش سپهساالري را بر عهده دارد       نامه
  . اين نقش استة نيز افراسياب ايفا کنندجهانگير نامهخود است، در جدالگر لشکر 

  :ضد قهرمان جدالگر. ۲-۲-۴
ستور ضد قهرمان سپهدار    هاي دروني و فردي، يا به د       فرد، عنصر يا موجودي را که براساس انگيزه       

ن نـوع ضـد     ايـ . پردازد، ضد قهرمان جدالگر گويند      ضد قهرمان اصلي مستقيماً به نبرد با قهرمان مي         يا
قهرمان در حماسه بيشترين تعداد را به خود اختصاص داده است؛ به طـوري کـه بـدون وجـود آنهـا                      

تـوان بـه      مـي  شـاهنامه  ايـن نـوع در       ةاز جملـ  . توان گفت داستاني حماسي وجود نخواهد داشت       مي
 به کـوش،    کوش نامه  به لوء لوء، اردشير، ماهيار؛ در        بهمن نامه ضحاک، ديوان، سهراب، اسفنديار؛ در      

بـه  .  به شهريار و غيره اشاره کرد      شهريار نامه  به تمرتاش و در      بانوگشسب نامه پيل دندان، ِبه مرد؛ در      
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  و توان گفت، که ضد قهرمان جدالگر هر چهار نوع ضد قهرمان انساني، حيواني، طبيعـي                مي طور کلي 
  .با قهرمان تفاوتهايي وجود دارد مبارزه آنها ةشود؛ با اين توضيح که در شيو ماوراء طبيعي را شامل مي

  :ضد قهرمان اغواگر. ۲-۲-۵
ضد قهرمان اغواگر يا فريبنده فردي است که براساس انگيزه ها و خواسـته هـاي درونـي و                   

پردازد، و براساس فردي که توسط او فريفتـه      فردي خويش به فريب قهرمان و يا ياران خود مي         
  : گردد  به دو دسته کلّي تقسيم مي،شود مي
  . ضد قهرمانة ضد قهرمان فريبند-٢    ؛ قهرمانة ضد قهرمان فريبند-١
  : قهرمانةضد قهرمان فريبند. ۲-۲-۵-۱

 ةاين نوع ضد قهرمانان براساس اهدافي که از فريفتن قهرمان در نظـر دارنـد، بـه سـه دسـت                    
دّوم  ؛هدف فرستادن او به جنگ قهرمـان ديگـر      اّول فريفتن قهرمان با   : شوند  مي مشخّص تقسيم 

 سـوم فـريفتن قهرمـان بـا         ؛فريفتن قهرمان با هدف گرفتار کردن او دردام ضد قهرمان جـدالگر           
  .اوهدف اسير کردن 

  : قهرمان نوع اّولةضد قهرمان فريبند. ۲-۲-۵-۱-۱
هدف ضد قهرمان اغواگر در اين نوع فريب قهرمان، و برانگيختن او به جـدال و مبـارزه بـا                    

 سودابه است که با فريب قهرمان و همسر         شاهنامههاي آن در     ونهيکي از نم  . قهرمان ديگر است  
پناه بـردن قهرمـان بـه ضـد         . مي نمايد ] سياوش [خود، کاووس، او را وادار به مبارزه با قهرمان          

  . فريفتگاري اين ضد قهرمان اغواگر استةو کشته شدن او نتيج] افراسياب [قهرمان اصلي 
  :مان نوع دّوم قهرةضد قهرمان فريبند. ۲-۲-۵-۱-۲

هاي درونـي، قهرمـان را فريفتـه، او را در دام ضـد قهرمـان                 ضد قهرماني که به خاطر انگيزه     
 در اين نقش عمل کرده است، او به دليل حسادت بـه توانمنـدي               شاهنامهگرگين در   . اندازد مي

ا ايـن کـار     ، ب هرويان توراني تحريک نمود     به تماشاي زيبا   در کشتن گرازها، او را    ] بيژن  [قهرمان  
سرانجام قهرمـان پـس از تحّمـل        . گرفتار ساخت ] افراسياب [بيژن را در دام ضد قهرمان اصلي        

شـغاد نيـز ضـد      .  رستم رهايي پيـدا کـرد      ةاي فراوان در چاه و زندان افراسياب، به وسيل        تهمرار
اخت، و  اند] شاه کابل  [فريب در دام ضد قهرمان       را با ] رستم [قهرماني فريبنده است که قهرمان      

  .باعث مرگ او شد
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  : قهرمان نوع سّومةضد قهرمان فريبند. ۲-۲-۵-۱-۳
 بدين معنا  ؛دراين نوع، ضد قهرمان عالوه بر اين که فريبنده قهرمان است، جدالگر نيز هست             

، ضـد قهرمـان اغـواگري     شهريارنامهفرانـگ در    . کند که او پس از فريب قهرمان، او را اسير مي         
 آمـاده ريبد و او را با نيرنگ به قصر خود کشانده، در چاهي که از پيش                ف است که شهريار را مي    

فريب قهرمانان، آنهـا      نيز سوسن رامشگر با    برزونامهدر  . کند اندازد و زنداني مي    کرده است، مي  
زنـان جـادوگر در     . سپارد تا زنداني کند    مي] پيلسم [را مست و بيهوش کرده، به دست يار خود          

  .توان قلمداد کرد  اين دسته ميوديار را نيز جزهفتخوان رستم و اسفن
  : ضد قهرمانةضد قهرمان فريبند. ۲-۲-۵-۲

در اين نوع، ضد قهرمان اغواگر با فريب ضد قهرمانان ديگر و ياران خود، آنها را به جنگ با             
 گرسيوز در داسـتان سـياوش بـا فـريفتن ضـد             ،براي نمونه . کند قهرمان تحريک و تحريض مي    

. نمايـد  ، افراسياب، او را به جنـگ قهرمـان، و در نهايـت کشـتن او تحريـک مـي                   قهرمان اصلي 
هـاي مختلـف،     ا و بـا دادن وعـده      گهـ افراسياب نيز با تطميع و اغواي سپاهيان خود در اکثر جن          

  .انگيزد سپاهيان و ضد قهرمانان جدالگر را به جنگ با قهرمان بر مي
  :ضد قهرمان ياريگر. ۲-۲-۶

دي را که در هنگام به خطر افتادن ضد قهرمان جدالگر در ميدان مبارزه با               فرد، موجود يا افرا   
قهرمان، به ميدان تاخته، بدين وسـيله امکـان فـرار ضـد قهرمـان جـدالگر را از مهلکـه فـراهم                       

پردازنـد، ضـد      ضد قهرمان جدالگر، به مبارزه با قهرمان مي        سازند، و در صورت کشته شدن       مي
 افراسياب پس از مبارزه با رستم و گسسته شدن کمربند           شاهنامهدر  . خوانند قهرمانان ياريگر مي  

 بهمن نامه در  . برد و برزمين افتادن او، به کمک سواران سپاه خود از مهلکه جان سالم به در مي               
پردازد،   مي  اسبش، پياده به پيکار با قهرمان      نيز پشوتن پس از مبارزه با فرامرِز سام و کشته شدن          

همچنـين رّهـام پـس از       . کنـد  ار دشوار، با ياري سپاهيان ايران نجات پيدا مي        و در شرايطي بسي   
رهـايي  ] پشوتن [، توسط ضد قهرمان ياريگر؛ يعني       ]بانوگشسب [زخمي شدن به دست قهرمان      

  .کند پيدا مي
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افتـد، و    پس از کشته شدن اسبش بر زمين مي       ] گرزم [ ضد قهرمان جدالگر     جهانگير نامه در  
سـپاهيان   [کند، توسط ضد قهرمانـان يـاريگر     مي راقصد کشتن او ] بيژن [رمان  در هنگامي که قه   

  .کند نجات پيدا مي] توراني
  :دضد قهرمان متّح. ۲-۲-۷

به فرد يا افرادي که به خاطر تطميع قهرمان، و يا از سرناچاري با ضد قهرمـان اصـلي عليـه                     
 بـراي جـدال بـا       - يا از هر نظر ديگر     قهرمان، متّحد شده، او را با سپاه، ابزار و وسايل جنگي و           

  .شود رسانند، ضد قهرمان متّحد گفته مي  ياري مي-قهرمان و پيروز شدن او
اّول آنهايي   ةگون: اند آيد، ضد قهرمانان متّحد دو گونه      همچنان که از تعريف ارائه شده بر مي       

جـان بـه يـاري او        ضد قهرمان اصلي آنها را به ياري طلبيده، براثـر تطميـع قهرمـان از بـن                   که
اند و در مبارزات او عليه قهرمان حضوري مشخّص دارند؛ آنها حتّي گاه خود مستقيم بـا                  شتافته

 اشکبوس، کاموس کشاني و فغفـور چـين از           شاهنامه در. خيزند قهرمان جدالگر به مقابله بر مي     
  . اين ضد قهرمانانندةجمل

معنا که اتّحاد بين آنها بـا ضـد قهرمـان           ؛ به اين    ضد قهرمانان به ظاهر متّحدند     ديگر،   ة گون
دوام ايـن   . اصلي نه از سر ميل و رغبت؛ بلکه براساس اجبار و از روي ناچاري و تـرس اسـت                  

 ضد قهرمان اصلي اسـت، و در صـورت عـدم حضـور ضـد                پيمان تا زمان قدرتمندي وحضور    
مان، خود يکـي   ضد قهرمان به ظاهر هم پي    گردد، و   قهرمان اصلي و يا ضعف او پيمان نقض مي        

، کـه   کـوش نامـه   از اين نوع است شاه ماچين، بهک، در         . گردد از ياران و پشتيبانان قهرمان مي     
هم پيمـان شـده بـود،    ] طيهور[و حامي او  ] آبتين [گرچه به ظاهر با کوش عليه قهرمان جدالگر         

ن، بـا   در ايـرا  ] ضـحاک  [و رفتن او به نزد ضد قهرمان اصـلي          ] کوش [هنگام غيبت ضد قهرمان     
اي به قهرمان، او را به حمله به سپاهيان ضد قهرمان تحريک کرد، و خود نيز در اين                   نوشتن نامه 

  .کار متّحد و ياريگر او بود، و در نهايت جان خود را در اين راه از دست داد
 هنگامي که بهمن به تعقيب قهرمانان جدالگر، بانوگشسب و زربـانو،            بهمن نامه همچنين در   

 کـه   اد و يکدلي مي بندند، در حالي       قهرمان به ظاهر با او پيمان اتّح        برخي از حاميان   مي پردازد، 
  .د شدن آنها با ضد قهرمان صرفاً از روي ناچاري و ترس استحاز درون ناراضي هستند، و متّ
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  :ضد قهرمان راهنما. ۲-۲-۸
، با تهديـد و     او  و گرفتار شدنش در بند     قهرمانضد قهرمان جدالگري را که پس از مبارزه با          

 ضـد قهرمـان اوالد   .رساند ارعاب، قهرمان را در رسيدن به هدف اصلي و مورد نظر او ياري مي      
در خوان ششم و اسير شـدن او بـه دسـت            ] رستم [ پس از مبارزه با قهرمان جداگر        شاهنامهدر  

ر قهرمان با وعده و وعيد و تهديد و ارعاب، قهرمان را بـه سـوي مکـان ضـد قهرمـان جـدالگ                      
نمونه ديگـر ايـن نـوع       . رسد  مي ، ودر نهايت به حکمراني مازندران     کند راهنمايي مي ] ديوسپيد [

ضد قهرمان، گرگسار است که پيش از رفتن اسفنديار به سوي هفتخوان در جـدال بـا قهرمـان                   
شود، و با پيشگويي هفتخوان و خطرات آن براي قهرمان، و هدايت و راهنمـايي او بـه                   اسير مي 

کند و پس از طّي هفتخوان در اثر         ، قهرمان را ياري مي    ]ارجاسب [ضد قهرمان جدالگر    سوي دژ   
نيز ديـو، قهرمـان     جهانگيرنامه  در  . شود خشم گرفتن قهرمان بر او، به دست اسفنديار کشته مي         

 .شـود  کند، و به دست جهانگير کشته مـي        را در گشودن طلسم جمشيد راهنمايي مي      ] جهانگير [
  .  گيرد اين نقش را برعهده مي» زنگي « نيزدر گرشاسب نامه

  :ضد قهرمان صوري. ۲-۲-۹
 ندارد، بلکه جـدال او بـا قهرمـان ظـاهري و بـا                را فردي که قصد مبارزه خصمانه با قهرمان      

صـورت  ... آزمودن ميزان توانايي قهرمان، اغفال دشمنان و فريب آنهـا و      : اهداف خاصّي از قبيل   
 اّول  ةدسـت : شوند  به دو دسته تقسيم مي     ،راساس هدفي که دارند   ضد قهرمانان صوري ب   . گيرد مي

 بـا   بانوگشسب نامـه  رستم در   .  دارد  را ضد قهرمان صوري اي که قصد آزمودن توانايي قهرمان        
ــايي دو فرزنــد خــود   هــدف گوشــمالي دادن از يــک ســو، و ارزيــابي و ســنجش ميــزان توان

. پـردازد  ري مبّدل به مبارزه با قهرمانان مي      از سوي ديگر، با لباس و ظاه      ] بانوگشسب و فرامرز   [
 دسـت از  ،شود که فرزندان پدر خود را باز شناخته در نهايت پاره شدن زره و خُود او باعث مي         

  .جدال بردارند
 دّوم، ضد قهرمان صوري و قهرمان جدالگر پـس از بازشـناختن همـديگر و رابطـه            ةدر دست 

اي صوري و ظاهري روي      اغفال آنها، به مبارزه   خويشاوندي خود، با هدف دفع ضرر دشمنان و         
ة از آن جملـه اسـت مبـارز       . کند  که در آن هيچ خطري دو طرف مبارزه را تهديد نمي           ،آورند مي

  .بهمن نامه او بانوگشسب در ة آذربرزين و عّمة و مبارزجهانگير نامه جهانگير و زال در
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  :ضد قهرمان عاشق. ۲-۲-۱۰
ين عشق ممکن است پـس  ا. شود رمان شيفته و عاشق او ميضد قهرماني که پس از ديدن قه      

  .ضد قهرمان و قهرمان، و يا در حاالت ديگر پديد آيداز مبارزة 
عاشـق شـدن ضـد      :  عبارتنـد از   ،مواردي که براي اين نوع از ضد قهرمان مي توان ذکر کرد           

دن آشـکار شـ  قهرمان جدالگر، سهراب، بر قهرمان جدالگر، گردآفريد، پـس از مبـارزه آن دو و          
 ديگر شيفتگي ضد قهرمـان سـپهدار، شـيده، بـر قهرمـان،              ة نمون .رخسار قهرمان بر ضد قهرمان    

همچنين در همين منبع و     .  نامه آمده است   بانوگشسب پس از ديدن اوست، که در        بانوگشسب،
 اين ماجرا عاشق شدن و خواستگاري کردن ضد قهرمان جدالگر، تمرتاش، از قهرمـان،               ةدر ادام 
نهايت اين عشق به کشته شدن      . شسب، هنگام رفتن او به جنگ قهرمان از اين نمونه است          بانوگ

  .انجامد مي] بانوگشسب [ضد قهرمان عاشق به دست قهرمان 
  
  :ضد قهرمان ابزاري. ۲-۲-۱۱

گردد که صرفاً به منزله ابزاري در دست ضد قهرمـان اصـلي و سـپهدار                 به افرادي اطالق مي   
ود آنها هيچ گونه اختيـاري از خـ       . شود رزه با قهرمان از آنان استفاده مي      هستند، که در جهت مبا    

 ةناگفته پيداست که اين مبحث هم     .  ضد قهرمانان ابزاري قلمداد کرد     توان  سپاهيان را مي  . ندارند
 از -...و  که مشاوران ضـد قهرماننـد وسـپهدار        -شود، و افسران عالي رتبه     سپاهيان را شامل نمي   

  . هستنداين قاعده مستثنا
اين ضد قهرمانان پس از جدال با سپاه قهرمان و يا قهرمان جدالگر، و کشتن و کشته شـدن،                   

 و درحالـت    ،کنند  فرار مي  ،کنند، يا شکست خورده    شوند و به غنايمي دست پيدا مي       يا پيروز مي  
  .کنند سوم تسليم شده، زنهارخواهي مي

  
  گيري نتيجه

  :گردد نتايجي که از اين پژوهش حاصل مي
بندي  توان آنها را براساس معيارهاي مختلف طبقه       هاي داستانهاي حماسي مي     با دقّت در شخصّيت    -۱
» کـنش «و  » نـوع «براسـاس دو معيـار      ] ضد قهرمانـان   [بندي عناصر اهريمني     در اين تحقيق طبقه   . کرد
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اني، حيواني،  ضد قهرمانان انس  : ضد قهرمانان به چهار دسته کلّي     » نوع«از لحاظ   . صورت پذيرفته است  
يـز  هـاي ديگـري ن     ها داراي زير مجموعه    هر کدام از اين دسته    . شوند طبيعي و ماوراء طبيعي تقسيم مي     

اصلي، مشاور، سپهدار، ياريگر، جدالگر،اغواگر، :  ضد قهرمانان در يازده گروه نيز» کنش«از نظر   . هستند
  .هستندبندي  متّحد، راهنما، صوري، عاشق و ابزاري قابل تعريف و طبقه

بندي   اين پژوهش اگرچه صرفاً به عناصر شّر، ضد قهرمانان، پرداخته است؛ اّما اين دسته              -۲
 ضد قهرمانان طبيعي، در ساير موارد قابلّيت تطبيـق و انطبـاق بـا               ةجز در موارد اندک؛ مثالً دست     

اظ ، و از ايـن لحـ      سـت    دارا -هـاي ملّـي هسـتند       که عناصر خير حماسه    -هاي قهرمانان را   دسته
  .گذارند تواند ياريگر کساني باشد که در اين راه قدم مي مي

  
  منابع
 انتشارات علمـي    : رحيم عفيفي، تهران   ة، ويراست بهمن نامه  .)۱۳۷۰. ( ابن ابي الخير، ايرانشاه    -۱

  . چاپ اّول،و فرهنگي
 انتشارات علمـي    :، به کوشش جالل متيني، تهران     نامه کوش .)۱۳۷۷. ( ____________ -۲

  .نگي، چاپ اّولو فره
، به اهتمام سيد محّمـد دبيـر سـياقي،          برزونامه .)۱۳۸۲). (عطائي رازي (  ابن يعقوب، عطاء     -۳

  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اّول:تهران
 کتابخانـه   :اهتمام حبيـب يغمـايي، تهـران      ه   ب ،نامه گرشاسب .)۱۳۵۴. ( اسدي طوسي، علي   -۴

  . طهوري، چاپ دّوم
  . انتشارات نگاه:، ترجمه مهدي فروغ، تهراننويسي نمايشنامه فن .)۱۳۸۳( . اگري، الجوس-۵
 پژوهشـگاه علـوم انسـاني و        : تصحيح روح انگيز کراچي، تهران     .)۱۳۸۲. (نامه بانوگشسب -۶

  .چاپ اّول. مطالعات فرهنگي
  . نشر نو، چاپ سّوم:، تهراننويسي قصّه .)۱۳۶۲. ( براهني، رضا-۷
 حسن سـليماني و     ة، ترجم صدا و معني   ،ساختار ،داستاني ادبّيات .)۱۳۷۸. ( پرين، لورانس  -۸
  . انتشارات رهنما:ه اسماعيل زاده، تهرانيمفه
  . چاپ اّول، انتشارات مرواريد:، تهرانادبي الحاتاصط فرهنگ .)۱۳۷۱. ( داد، سيما-۹
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  . نشر قطره، چاپ اّول: تهران،شده شکار هاي سايه .)۱۳۷۸. (سرکاراتي، بهمن -۱۰
 :، تهـران  و شخصّيت پردازي در داسـتان معاصـر        شخصّيت .)۱۳۸۱. ( عبداللهيان، حميد  -۱۱

  . »آن« انتشارات 
  . انجمن آثار و مفاخر فرهنگي، چاپ اّول: به اهتمام مجيد سرمدي، تهران.)۱۳۸۲. (فرامرزنامه -۱۲
سـعيد  ، به کوشش    )از روي چاپ مسکو     (فردوسي شاهنامه .)۱۳۸۴. ( ابوالقاسم ، فردوسي -۱۳

  . نشر قطره، چاپ هفتم: تهران،حميديان
  . نشر قصّه:، ترجمه حسن مرتضوي، تهرانرمان نظريه .)۱۳۸۱. ( لوکاچ، جورج-۱۴
 موسسـه  : تهـران ، به کوشش سيد ضياء الدين سـجادي      ،جهانگيرنامه .)۱۳۸۰.( مادح، قاسم  -۱۵

  .مطالعات اسالمي دانشگاه تهران
  . انتشارات هرمس: محّمد شهبا، تهرانة، ترجماي روايتنظريه ه .)۱۳۸۲. (مارتين، واالس -۱۶
  . سروش:، تهرانروش شناسي نقد ادبّيات کودکان .)۱۳۷۸. ( هادي، محّمدي-۱۷
  . نشر فرزان:اي رمان فارسي، تهرانيه، ويژگرمان نظريه .)۱۳۸۲. ( محموديان، محّمد رفيع-۱۸
  . بنگاه ترجمه و نشر کتاب: ين همايي، تهران، به اهتمام جالل الدديوان). ۱۳۴۱. ( مختاري، عثمان-۱۹
  . انتشارات شفا:، تهرانداستاني ادبّيات .)۱۳۶۶. ( مير صادقي، جمال-۲۰
 :، تهـران   هنر داستان نويسي   ةواژه نام  .)۱۳۷۷. ( مير صادقي، جمال و مير صادقي، ميمنت       -۲۱
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