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26/8/1388: تاریخ پذیرش30/10/1387: تاریخ دریافت

فردوسیۀدر شاهنام»سرکشی و تباهی«داستانیِۀ مایبنبررسی 

1دکتر اسداهللا جعفري

چکیده

دهـد  را تشکیل میطرحی داستانیسرکشی و تباهی يِایهامبنواحد، شدهانجامهايدر بررسی
فردوسـی را بـه خـود    ۀهاي شـاهنام از داستان% 18/3، میزان شاهنامهیازده داستانپوشش برکه با 

ایـن سـاخت   . آیدرفت بزرگ شاهنامه به شمار میپیدهمیناختصاص داده است و از این جهت، 
مضـمون  . و آرامش پایانی اسـت به زوال افتادن او،شامل آرامش آغازین، سرکشی پادشاه داستانی
ن گناه آغازین داشته، نوعی آیـی ةریشه در اسطور،اي بسیار کهنبا پیشینهسرکشی و تباهی داستانیِ

تـاریخی ایـن نـوع   ةآشـکارترین جلـو  . گـذارد را نیز به نمایش مـی شاهنامهپادشاهی مقتدرانه در 
از ایـن سـاخت در   ر هاي متأثّز فراوانی حضور داستانشود که امیساسانی دیدهةپادشاهی، در دور

کهنگـی و گسـتردگی مضـمون    ،به هـر تقـدیر  .گرددمیعصر ساسانی شاهنامه، به خوبی دریافت 
هاي فراوانـی  کهن الگویی ساخته که داستان،گناه آغازینة، از اسطورساخت داستانیطیري این اسا

ات ملل جهان تحت تأثیر خود قرار داده استرا در ادبی.
.سرکشی و تباهیۀمایبنرفت، اسطوره، پادشاهی،شاهنامه، ساختارگرایی، پی: هاکلید واژه

as_jafari@pnu.ac.irفارسگروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نوراستادیار-1
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چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی106

مهمقد

هاي فراوانی را در خـود جـاي داده اسـت    ها و داستانهقص، ت تودرتوفردوسی به جهت ساخۀشاهنام
دیرینـه  1هـایی مایـه ها از سـاختار و بـن  هاین قصۀهاي حماسی و اساطیري، تقریباً همکه به دلیل ریشه

ـ پردازد که در شاهنامه با ساختی یکسان از بـن هایی میهپژوهش حاضر به بررسی قص. برخوردارند ۀمای
اي یافـت  پیشـینه ،براي این نوع پژوهش با ایـن شـکل  . اندسرچشمه گرفته» رکشی و تباهیس«مشترك 
شـم رضـی بـه    اهللا صـفا و ها بهـار، ذبـیح  کنده در آثار بزرگـانی چـون مهرداد  گرچه به طور پرا،نگردید

سخن را با مختصري در روش تحلیل ساختاري آغاز کـرده و پـس از   ،درادامه.خوریمهایی برمیاشاره
از این سـاخت در شـاهنامه،   کنندهپیرويهايهو برشمردن قص» سرکشی و تباهی«داستانیر ساخت ذک

مایه، میـزان کـاربرد   هدف دستیابی به الگوي ساختاري این بن. به بررسی و تحلیل آن خواهیم پرداخت
.استداستانیهاي تأثیرگذار بر این ساخت ها و آیینآن در شاهنامه و بررسی ریشه

در این پژوهشتحلیل ساختاريروشـ1

، لـوي  2بزرگانی چـون پـراپ  ةتحلیل ساختاري در بررسی داستان و روایت، از شیو،یدر یک نگاه کلّ
کسـانی چـون   ةگیرد که در این میـان شـیو  بهره می... ، بارتو 6وروفدتو، 5گرماس، 4، برمون3استراوس

ـ از اهمهـاي حماسـی و اسـاطیري    ري داستانپراپ، لوي استراوس و روالن بارت در تحلیل ساختا ت ی
7ناظر بر تمایزي است کـه سوسـور  ،روش ایشان.)110- 1379:102اسکولز، (اي برخوردار استویژه

. ل شده استقای9زمانیو هم8در زبانشناسی میان دیدگاه در زمانی

1. Motifs
2.Vladimir Propp
3. Claud . L. Straus
4. H. Bremond
5. A.J.Greimas
6. T.Todorov
7. Ferdinand de Saussure
8. Diachronique
9. Synchronique
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107در شاهنامۀ فردوسی» سرکشی و تباهی«ۀ داستانیِ مایبررسی بنچهل و دومسال 

هـاي  واحـد "شـوند و  سی مـی در ارتباط با یکدیگر بررداستانی هايعناصر و کنشزمانیاز دیدگاه هم
گیـري، تـأثیرات تـاریخی و آیینـی     هـاي شـکل  پیشینه،زمانیا در بررسی درام،سازندرا می"ايمایهبن

ـ بـن در پس . گردداي تحلیل میمایههاي بنواحد ی یـا تـاریخی بایـد در جسـتجوي     هـاي درزمـان  همای
اطیري برخـوردار باشـند آن را   هـاي اسـ  مایههاي همنشینی از بناگر این واحد. هاي هم زمانی بودواحد
ـ مایههر واحد بنزمانیاز نظر هم).54- 1387:53روتون،(گویند اي نیز میهاي اسطورهواحد ه اي با توج

ورت طرحـی  صـ کـه شـاید بتوانـد بـه    دهـد تشکیل میرا]1[1رفتگرفتن چند کنش، یک پیبه دربر
هکنشگر، ساخت داستانی قصتـرین وجـه اشـتراك روش تحلیـل     مهـم .پوشـش دهـد  دي راهاي متعد

ه را بـه چنـدین کـنش    یک قصکوشندو بارت در این است که اینان میاستراوسلويساختاري پراپ،
ت ها در واقع کـنش نیسـتند وتنهـا یـک وضـعی     تقسیم نمایند گرچه برخی از این کنش] 2[2یا کارکرد

- 60: 1368پـراپ، (شـمارد مـی یک خویشـکاري بـر  ویس،پریانۀصد قصپراپ براي یک. یستا هستندا
و ) 1387:54روتـون، (اي اسـت هـاي اسـطوره  به دنبـال واحـد  زمانی استراوس در تحلیل هملوي). 135

کنـد و آن را سـاختار   ه مـی ـخالصـ ) کـارکرد (ویـژه در چند نقشرا3هاي راسینبارت تمام نمایشنامه
پیش از بارت، برمون و گرماس نیـز ایـن   ). 1384،248حمدي،ا(]3[خواندها میمایشنامهنمشترك این

).144- 1384،145سلدن و ویدوسون،(و )139- 1379،144اسکولز،(اندشیوه را به شکلی دیگر آزموده
رفی و ـصـــ(تـش الزم اســــج کنــــپنـــ]اـدو تـــ[ت ـرفـــل یـــک پـــیـکیـــــراي تشـبـــ
ـ  ساختداراي رفت،آن پیکه اگر) 1388:51،سروريحسینی هـاي  هپویایی باشد و بتواند سـاختار قص

ايِمایـه واحد بنیک به شکل،ددربرگیردي را متعد ال از ارزش سـاختاري برخـوردار خواهـدبود   سـی .
رفـت تشـکیل   توانـد از یـک تـا چنـد پـی     گویـد یـک داسـتان مـی    که برمـون مـی  بدین ترتیب چنان

در تحلیـل  بـارت  . ند تحلیلـی جداگانـه یابـد   تواکه هر یک می)166و 139- 1379:141اسکولز،(شود
رفـت و  کـه همـان تشـکیل پـی    4ـ رمزگان کنشـی 1: به بررسی پنج رمزگان استساختار داستان قایل

ل ـامـ ـتر شــــ کـه بیش 5ــ رمزگـان هرمنوتیـک   2چنـد کـارکرد اسـت،    تقلیل هر واحد روایی در حد

1. Sequence
2. Function
3. Racine
4. Prairetic Code
5. Hermenutic Code

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی108

کـه نـاظر بـر تحلیـل     1رمزگـان فرهنگـی  ــ  3. تـان اسـتـــن داسـادیـمـزي و نــاي رمـــهوهـلـج
نـاظر بـر   2ــ رمزگـان القـایی   4. فرهنگی، علمـی، اجتمـاعی، فولکلـور، اسـاطیري و آیینـی اثـر اسـت       

پـردازد  اصـلی داسـتان مـی   کـه بـه تبیـین درونمایـه    3ـ رمزگان نمادین5هاي فرعی داستان و درونمایه
).220- 1379:217اسکولز، (

رفـت یـا سـاخت داسـتانی     ، پـی داسـتان بلنـد شـاهنامه   ةدهنـد وان تشکیلهاي فرارفتدر میان پی
اي در شـاهنامه بـه   مایـه هـاي بـن  ترین واحده یکی از مهمگرفتن چندین قصّبا دربر»سرکشی و تباهی«

مایـه پرداختـه، بسـامد    زمانی و درزمـانی ایـن بـن   در این نوشته سعی داریم به تحلیل هم. آیدشمار می
.در این اثر سترگ بررسی نماییمحضور آن را 

»سرکشی و تباهی«ساخت داستانیـ 2

ۀواقعـ در میان سیصـد و چهـل و پـنج داسـتان یـا      رفت با پوشش بر یازده داستان شاهنامه این پی
حضور را بـه خـود اختصـاص داده اسـت کـه      % 18/3، میزان گتشخیص داده در این اثر ستر4ضمنی

جـاي دارد و بـه   دهـم  ةدر رد،هاي شـاهنامه رفتدر شاهنامه، در میان پیازنظر میزان حضور و کاربرد
رفـت، بعـد   از سوي دیگر، این پـی ].4[آید بزرگ در شاهنامه به شمار میرفتمین پیدهعبارتی دیگر 

هاي جدال علمی خیر و شر، خونخواهی، سوء اسـتفاده از نابسـامانی و اژدرکشـی، پنجمـین     رفتاز پی
.گرددشاهنامه محسوب میۀتقابل نیک و بد است که درونمایةاظر بر انگاررفت بزرگ نپی

رفت از دیدگاه رمزگان کنشی، از چهار کارکرد به ترتیب و توالی زیـر تشـکیل شـده اسـت کـه      این پی
:دارد شاخهخود دو ،کارکرد آخر

.گرددایزدي از او دور میـ پادشاه دچار غرور، سرکشی و ستمگري شده و فر1ّ
.کنندداخلی یا زیردستان پادشاه، علیه او قیام میۀ فزونخواه یا فرماندةـ بیگان2
).به دست عوامل داخلی یا به دست قیامگر خارجی(شود می] و کشته[مغلوب ،ـ پادشاه سرکش3

1.Cultural Code
2. Connotative Code
3. Symbolic Code
4. Episode
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109در شاهنامۀ فردوسی» سرکشی و تباهی«ۀ داستانیِ مایبررسی بنچهل و دومسال 

فرزندشـاه  (قیـامگر، دیگـري   ) رسد یـا  ب ایزدي منتقل شده، قیامگر خود به پادشاهی میةفرّ)ـ الف 4
).به میل و رغبت یا به اکراه و اجبار(نشاند را بر تخت می) ق یا شخص ثالثساب

واحـد  ر از هـاي متـأثّ  دانست که در میان برخی داستان1اي ضمنیواقعهرفت را باید در واقع این پی
آمیختگی و اختالط نیروهـاي نیـک و   ةشود و از این جهت در دورجدال خیر و شر دیده میايِمایهبن

گونـه کـه   دوم عمر جهان ـ آن ة اختالطی که در دور) 116- 113: 1357سرکاراتی، (بد واقع شده است 
بـدین ترتیـب   . عامل شرارت و هجـوم همـراه اسـت   ۀلیبا پیروزي او- آیدرفت حاضر برمیاز پایان پی

ۀ فاجعـ آید که حماسـه را در رسـیدن بـه   به شمار می]5[2اي واگشتیمایهرفت سرکشی و تباهی بنپی
هـاي واگشـتی، وقـایعی معترضـه هسـتند کـه       روایات یا قصه. افکندنهایی یا پایان داستانی به تأخیر می

برخی این مضـمون  ).1379:88مختاري، (شوند طول و وسعت داستان یا روایت حماسی را باعث می
مانی بر نیروي نیـک  بدین معنی که تباهی قدرت ز،اندخوانده» فزونی طلبی و تباهی قدرت«داستانی را 

حال آن که برخی نیروهـاي نیـک بـا تـدبیر و     ؛گردد که او با فزونخواهی به زوال نزدیک شودوارد می
. کننـد چنین میلهراسپزنند چنان که کیخسرو یا دست می» تباهی زدایی«قدرت خود در واقع به مهار

).107- 106: 1379مختاري، (

سرکشی و تباهی در شاهنامهانیداستۀ مایبنهاي ذیل داستان-1- 2

از ایـن سـاخت   کننـده یازده داستان پیروي،استنمایش داده شده1گونه که در جدول شمارههمان
اي اك؛ در این داستان، قیـامگر بیگانـه  ـ داستان جمشید و ضح1: به ترتیب روایت در شاهنامه عبارتند از

:1،1374جفردوسـی، (سـرکش و جانشـین اوسـت    پادشـاه ةکشند،او خود. است) اكضح(فزونخواه 
50 -39(.2پادشـاه  . آهنگـر اسـت  ةاك و کاوه؛ قیـامگر از زیردسـتان پادشـاه؛ یعنـی کـاو     ـ داستان ضح

جانشـین، شـخص سـوم؛ یعنـی     . شـود شود که به شکلی نمادین به بند کشـیده مـی  سرکش کشته نمی
ـ   ارا وــ داسـتان د  3.)78- 1374:1/51فردوسـی، (است خفریدون فرّ ـ اسـکندر؛ در ایـن قص ۀه، بیگان

در . سیار وماهیـار هسـتند  پادشاه، دو وزیر داخلی جانوةندا کشونخواه، اسکندر رومی، قیامگر است امفز

1. Episode
2. Retrogressive Motife
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چهارمشمارة )ات و علوم انسانی سابقادبی(جستارهاي ادبی110

ــ داسـتان اردوان و   4.)381- 6،1374،403جفردوسـی، (پادشاه شخص قیـامگر اسـت   پایان جانشین 
تان ملک؛ یعنی اردشیر بابکان است ولـی قاتـل یکـی از    در این داستان، قیامگر، از زیردس؛اردشیر بابکان
ــ مـاجراي   5.)136- 7/120: همـان (باشد و جانشین، شخص قیـامگر اسـت   می) خراد(عوامل داخلی 

کند و پادشاه بر اثر خشم یک اسـب  ه، قیامگر در قالب عامل طبیعی جلوه میدر این قص؛گریزدگرد بزه
اکثریـت  جانشین او فرزندش بهرام گور است که به رأي . سپاردیجان م،به عنوان نیروي پنهان خداوند

ـ  6.)285- 7/264: همان(شود انتخاب می فزونخـواه، فرزنـد   ۀـ داستان پیروز و خوشنواز؛ قیـامگر، بیگان
بـرخالف  ) بـالش (در پایان فرزند پادشـاه  . کشداست و هم او پیروز را فرو می) خوشنواز(خاقان چین 

ـ      7)28- 8/11: همان(رسد هی میمیل قیامگر به پادشا ۀـ داسـتان هرمـز و خاقـان تـرك؛ قیـامگر، بیگان
است و قاتـل پادشـاه عوامـل داخلـی کشـور هسـتند کـه در پایـان بـا جانشـینی           ) شاهساوه(فزونخواه 

ـ داستان هرمـز  8.)430- 8/316: همان(یابد فرزندشاه، یعنی خسروپرویز، برخالف میل قیامگر ختم می
اما قاتل پادشـاه دو  ؛در این داستان، قیامگر از زیردستان پادشاه، یعنی بهرام چوبین است؛و بهرام چوبین

پادشـاهی  بـه در نهایت فرزند پادشاه برخالف میل قیامگر به جانشینی پدر. تن از عوامل داخلی هستند
خ، ن، زاد فـرّ خ؛ در این داستان، قیـامگرا ـ داستان خسروپرویز و زاد فر9ّ.)430- 8/316: همان(رسد می

و جانشـین  مزدوري از عوامـل داخلـی   ،قاتل. یکی از زیردستان پادشاه و نیز شیروي پسر پادشاه هستند
؛ــ داسـتان شـیروي وگـراز    10.)253- 9/238: همـان (یعنـی شـیروي اسـت    ) قیامگر(پادشاه، فرزند او 

و ) فیـروز خسـرو  (عامـل داخلـی   ،قاتـل . قیامگران، دو زیردست پادشاه، گراز و فیروز خسرو هسـتند 
ـ 11و ) 298- 9/293: همان(جانشین پادشاه گراز قیامگر است  ی از کـ گـراز وهرمـزد؛ قیـامگر ی   ۀـ قص

،جانشـین پادشـاه  . شـود زیردستان، هرمزد شهران گراز است که خود قاتل پادشـاه نیـز محسـوب مـی    
: همـان (رسـد  شخص سومی است به نام پوراندخت که به میـل و رغبـت قیـامگر، بـه پادشـاهی مـی      

9/299 -304.(

سرکشی و تباهیايمایهواحد بنـ تحلیل 3

سـاخت  در . رفت را باید همان جدال خیر و شـر دانسـت  اصلی این پیۀنمادین، درونمایۀدر عرص
نیـروي اهریمنـی در قالـب غـرور،     ۀا حملام،کند، نخست پادشاه در آرامش حکومت میهااین داستان
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این موضوع موجبات شکسـت و کشـته   . کشانداخواسته به میدان جدال میسرکشی و ستمگري، او را ن
ایرانی اسـت کـه   ،در بسیاري مواضع از شاهنامه، پادشاه سرکش. سازدشدن پادشاه سرکش را فراهم می

پادشاه، پیـروزي  ] یا کشته شدن[در این حالت شکست . شودهاي اهریمنی واقع میمورد هجوم اندیشه
اوشود که بعدتر با جانشینی فرزند پادشاه یـا انتقـال پادشـاهی بـه عامـل      محسوب میعامل شرارتۀلی

در مواردي که پادشاه انیرانی اسـت، شکسـت خـوردن و    . خوردعامل خیر رقم میخیر، پیروزي نهاییِ
جدال خیـر و  ايمایهواحد بنکشته شدن او در پایان داستان درواقع معادل پیروزي نهایی عامل خیر در 

بـه همـین دلیـل اسـت کـه      . بینیمآهنگر میةاك و کاوحین شکل اخیر را تنها در داستان ضا. استشر 
.رفت جدال خیرو شر خواندیمضمن پیواگشتی در ايمایهبنرفت سرکشی و تباهی را پی

از نظر رمزگـان القـایی، موضـوعاتی چـون غـرور، سرکشـی، ظلـم، قیـام، عـدالتخواهی، انتقـام، قتـل،            
هاي فرعی داستان هـاي  ترین درونمایهمهم،)همسرربایی(، تسخیر، تصرف و تاراج ناموس فرونخواهی

رفـت، بـه   تحلیل اساطیري مطرح در رمزگـان فرهنگـی ایـن پـی    . آیندرفت به شمار میر از این پیمتأثّ
ـ نیـز رفـت را نوتیک ایـن پـی  ها، رمزگان هرماین داستانهاي نمادین جهت پیوند خوردن با جلوه نیتبی

ها که گـاه بـه صـورت    ساخت اساطیري آنها را با ژرفهمانا ارتباط نمادین این داستانو خواهد کرد 
. سازدمکشوف می،شوندهاي نازك و پنهانی نمایان میالیه

سرکشی و تباهیداستانیِۀ مایدر بنتحلیل رمزگان فرهنگی 1- 3

را بـه سـبب   ] و شـاهنامه [هـومر  ۀهمچـون حماسـ  ،تیی و سـنّ هاي کهن، ملّبارت، حماسه
و ازایـن جهـت   ) 1384:19بارت، (دهد هاي رهایی بخش قرار میخردگرایی در شمار اسطوره

هــاي تــاریخی، اســاطیري، در تحلیــل رمزگــان فرهنگــی آثــار حماســی، بــراي بررســی ریشــه
ه دو از ایـن دیـدگا  . ت فـراوان قایـل اسـت   یها اهمهاي مردشناختی در آنفولکلوریک و کاوش

نخست تحلیلی حماسی ـ تاریخی و دیگر تحلیلـی   . رفت به دست دادتوان بر این پیتحلیل می
بخـش  ت پادشـاهی در  رفت ناظر است بر سـنّ این پیتاریخیـحماسیتحلیل . اساطیري و نمادین

تـوان  ت، میل به قـدرت و میـزان   ترین عنصر تأثیرگذار بر این سنّیقیناً مهم. حماسی و تاریخی شاهنامه
. پادشاهان در مهار آن بوده است
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اي یونـانی  ان کـه آن را اندیشـه  ر غربیـ برخالف تصـو » زاده شدن فساد و عصیانگري از قدرت«ۀاندیش
؛گویـد منتقـد فرانسـوي مـی   1چه چنان که برتران دو ژوونـل بشري است؛ۀت کهندانند، یک واقعیمی

:1369رحیمـی،  (کنند ز روي عادت از آن پیروي میها اکه انسانغریزيپایدار و نیرویی است ،قدرت
ي بشري همواره او را به تباهی و زوال کشانده است چنـان  لکن سرکشی ناشی از این غریزه) 35و 11
ـ   (در قرآن کریم نیز دلیل زوال آدم، میل او به قدرت و عصیانگري او ذکر شده است که ۀقـرآن، طـه، آی

117 -121.(
، هـاي هنـدوایرانی  ر از اسـطوره هاي اساطیري و حماسی متـأثّ مایهبننباشته ازداستان بلند شاهنامه ا

ت گونـه سـنّ  بـا دو  ،شـاهنامه در طول تاریخ اساطیري و حماسی . یونانی استندرته بهرینی و النّبین
. مـواجهیم اسـت  هرینـی  النّي بـین نهایرانی و پادشاهی مقتدراآمیزشی از آیین پادشاهی هندوپادشاهی که

دو ةمـورد اشـار  (هاي فرهنگ هند واروپایی در الـواح میتـانی   ات ودایی و بازماندهاهد مستند در ادبیشو
در فرهنـگ کهـن هنـد و    )نه مطلقاً از نوع قدرت و فساد(شورایی حکایت از نوعی پادشاهی ) 2مزیل

ایرانـی،  ةاهـوره میتـر  ترکیب سلطنتی میتره ـ ورونه در اساطیر هند و ایرانی و بعدتر ترکیب . ایرانی دارد
طبـق ایـن آیـین، پادشـاه بیشـتر      . نمادي از همین پادشاهی اشتراکی در میان اقوام هندوایرانی بوده است

:1381بهـار،  (محـور قـدرت در دسـت کـارگزاران او بـوده اسـت      وآمده مقامی تشریفاتی به شمار می
،یم کـه در رأس خـدایان قـرار دارد   ایرانی، با یک خداي خدایان رو به رو هستطبق اساطیر هندو. )500

را در دست دارند؛ در اسـاطیر ایرانـی، اهـورامزدا    اجراي اموربلکه کارگزاران او ،نیستحاکم مطلقا ام
در . و شیوا به طور مشترك خـداي خدایاننـد  ویشنودر هند، ورونه، . در رأس و امشاسپندان کارگزارنند

انکـی  ،در روم ژوپیتر و در اساطیر بـابلی ؛زئوسیر یونانیدر اساط. اساطیر مانوي؛ زروان در رأس است
ـ آن). 1377:67اسماعیل پـور،  (خدایاننددر رأس قرار گرفته و خداي ) مردوخ(و مردوك  ه کـه از  گون

پیشـنهاد  ) فرگـرد دوم (وندیـداد  در. مزدا نیز همین آیین را داشته اسـت اهورهآید، ادبیات زردشتی برمی
گاه به او گفتم اي زردشت من کـه اهـورامزدا   آن«: داردرا مسلم میامراین ،جمدا با زاهورامۀگونمشاوره
گاه به مـن  آن».دین باشةبراي من به یادسپارنده و برند! آماده باش اي جم زیبا، پسر ویونگهنه«: هستم

1. Bertrand de Jouvenel
2. G. Dumezil

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


113در شاهنامۀ فردوسی» سرکشی و تباهی«ۀ داستانیِ مایبررسی بنچهل و دومسال 

ـ  آن» .دیني ام، نه آموخته و یادسپارنده و برندهنه آفریده شده«: پاسخ داد جم زیبا، اي زردشت ه او گـاه ب
دین من، پس جهـان مـرا   ةاگر نیستی آماده و یاددارنده و برند! اي جم«: گفتم اي زرتشت من اهورا مزدا

، 1376رضـی،  (» .پس باش جهـان مـرا پرورنـده و نگاهبـان و سـردار     . کنپس جهان مرا فراخ . بباالن
1/250 -249 (بـا ایشـان مشـورت کـرده و     ،اهـریمن نبرد مردمـان بـا   ةمزدا دربارندهشن اهورهنیز در ب

« : را به مردمان فراز بـرد و گفـت کـه   آگاه خرد همه،هرمزد«: نهدگیري را به اختیار ایشان وا میتصمیم
تر در نظر آید؟ اگر شما را به صورت مادي بیافرینم و به تـن بـا دروج بکوشـید و    کدام شما را سودمند

ست وانوشه بازآریم و بـاز شـما را بـه گیتـی آفـرینم، جاودانـه       فرجام دره دروج را نابود کنید، شما را ب
ایشـان بـدان   » دشمن باشید، یا شما را جاودانه پاسـداري از اهـریمن بایـد کـرد؟    پیري و بیمرگ، بیبی

آگاه، آن بدي را که از اهریمن دروج بر فروهرهاي مردمان در جهان رسـد، دیدنـد و رهـایی    خرد همه
و بـراي رفـتن بـه    و به تن پسین جاودانه درست و انوشه باز بـودن را دیدنـد   هپتیارواپسین از دشمنی 

. االطاعه نبـوده اسـت  بنابراین دستور هرمزد فرمانی واجب.)1380:50دادگی، (» جهان همداستان شدند
توانسـته از  پادشاهی صاحب فر بوده لکن در صورت خودرأیی و سرکشی، فـر مـی  ةپادشاه در این شیو

قـدرت نیـک آن   «. بایست از قدرت نیک برخـوردار باشـد  و از این جهت پادشاه حتماً میاو جدا شود
است که کسی کشور را آبادان و درویشان را آسـوده از سـتم و داد و آیـین درسـت را نگـاه دارد و داد      

ده برابر ایزدان و امشاسـپندان خوانـده شـ   ،این گونه حکمران نیک...رماید و آیین نادرست را دور داردف
ـ   ).12- 39، بند 14پرسش :1380داناي مینوگ خرد، (» است پادشـاهی  ۀدر ایران باسـتان، بهتـرین نمون

او در فتوحات و کشـورداري داراي سیاسـت خیرخواهانـه    . شودت کوروش دیده میمردمی در شخصی
رانیـان  ایۀصترین امتیاز و مشخّجاحظ نیز مهم). 1380:142گیرشمن، (بزرگ منشی بوده استۀو سجی

در کلیله و دمنه ـ کـه از اصـلی هنـدوایرانی     ). 45- 1938:40جاحظ، (داند داري میرا در آیین مملکت
پادشـاهی نمـایش داده شـده    ةهـا، ایـن شـیو   خوریم که در آنهایی برمیبه داستان،نیز- برخوردار است

ن و کالغـان بـا وزراي   پادشـاه جغـدا  ةمشاورشاهد ) بوم و الغربان(در داستان جغدان و کالغان . است
).237- 191: 1373منشی، (خود و واگذاري تدبیر امور به کارگزاران کاردان هستیم ۀچندگان

شـویم کـه ظـاهراً    متفاوت دیگري نیز مواجه مـی با پادشاهی در شاهنامه،در کنار این نوع پادشاهی
ایـن نـوع پادشـاهی، بـا     . )1381:501، بهـار (استهرینالنّدر آسیاي غربی و بینن پادشاهیییمتأثر از آ
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هـاي ایـن نـوع    در شـاهنامه، آغـازین جلـوه   . استپادشاه و دوري از اختیار زیردستان همراهخودرأیی 
ـ   ۀیافتتکاملا شکل ام،توان در پادشاهیِ گشتاسب دیدرا میپادشاهی ه آن در بخش تـاریخی شـاهنامه ب

تـاریخی  پادشاهی نیمـه ةتوان دربارچنان نمیآید همبه نظر میه البتّ.شودویژه در عصر ساسانی دیده می
ن اگر ایـن کیانیـان بـا نخسـتی    . عی گفتسخنی قط) یعنی پادشاهی کیانیان(قبل از گشتاسب در شاهنامه

انـد،  داشـته "کـوي "هاي مرکزي ایران سکونت گزیـده و عنـوان   پادشاهان قبایل آریایی که در سرزمین
از ). 1336:49، سـن کریسـتن (دشاهی ایشان نیز مذکور افتاده اسـت در پاخودکامگییکسان بوده باشند 

شرقی است کـه  رانیانیخوتاییه در بین اخویشۀتجربلیناوةقت دوردر حقی"کیانیان ةدورسوي دیگر
کنـد کیانی توجیه مـی هکاي فرّسلطنت خویش را به اتّی حقّي کیانآن فرمانروادر طی.")کـوب یـن زر ،
،کیـانی ةآید، فـرّ کیانیان بر میةهاي حماسی دورهگونه که از شاهنامه و دیگر قصآنلکن) 1373:1/41

صـرف نظـر از   _بنـابراین  . گیـرد تنها زمانی حامی پادشاه کیانی بوده است که او راستی و حق را پـیش 
ان ـانیـ گونه کـه برخـی یون  کیانی آنپادشاهانرسد که بعید به نظر می_اساطیري بودن این دورهاحتمال 

ـ  .)1373:1/42کـوب،  یـن زر(ندـبـر و خـودرأي بـوده باشــ   برانـد هـگفتـ  نگــاران، از تـاریخ ۀطبـق گفت
چنـین  ،)کـاووس جـز کـی  (دیگرانلهراسب و، کیخسروکیقباد،کیپادشاهان کیانی چونبیشترۀپیشین

- 106: 1366سـن،  یستنکر(اندبعضاً در شمار جاودانان بودهسیرت وکه ایشان پادشاهانی نیکدیآمیبر
توان دریافـت کـه نظـام پادشـاهی     می،هاي حماسیهدیگر قصهاي شاهنامه و براین از داستانبنا.)137

. استنظامی شورایی بودهـياطورهاسبا نمایی کم دستـ کیانی 
ـ  ،تاریخیِ شـاهنامه ةدورۀمقتدرانةپادشاهی به شیوروشا در خصوص تغییر این امو د گرچـه نبای

در )گرایـی واقـع ةدور(تاریخیـ حماسیةبه دور) گراییآرمانةدور(حماسیـ اساطیريةانتقال از دور
پادشـاهی ایـن   ةدر شـیو ) ویژه مغان نوزردشتیه ب(شاهنامه را از نظر دور داشت، الزم است تأثیر مغان

هـرین بـه دسـت هخامنشـیان،     النّبا رشد دولت ماد و تصرف تمام بین. ه قرار داددوران را نیز مورد توج
هرینـی شـروع بـه گسـترش کـرد و      النّهاي بینتدولت ماد، سنّۀلیویژه تحت تأثیر عملکرد مغان اوه ب

محتمالً مغان مـاد از نـژاد   . عاع خود قرار دادایرانی را تحت الشّنفوذ آن، رفته رفته پادشاهی هندوقدرت 
هـرین از مشـترکات   النّن بـین جـواري و تعامـل بـا تمـد    اند که با توجه به همبومیان غرب ایرانویچ بوده

اند و عمالً بیشتر بـا بومیـان غـرب ایـران     فکري کمتري نسبت به دیگر قبایل آریایی ماد برخوردار بوده
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ایـن گونـه اسـت کـه     ) 109- 1373:1/108کـوب ،  یـن زر(ا هـ اند تا آریاییان و پارسهماهنگی داشته
کردنـد پادشـاهانی خودکامـه    در غرب ایران سـلطنت مـی  ها نیزآنکهپادشاهان اشکانیاغلببینیممی

اي زردشـتی کـه از پیشـینه   با قدرت یافتن موبدان و مغـان نو ساسانیةدر دور).1387:80بهار، (اندبوده
مشترك با مغان اوبودند،ماد برخوردار ۀلیشورایی به سـلطنت خودسـرانه  ل و تبدیل پادشاهی این تحو

که گـاه در ایـن دوره ایـران را    تأثیر پذیري ساسانیان از تشکیالت ماد به حدي بود. ود رسیدبه کمال خ
موبــدان زردشــتی در آن زمــان، حــاکم «). 1375:657ســن، کریســتن(انــدخوانــدهمــی" کشــور مــاد"

قاب مردم شده بودند و به میل و اراده خود در قوانین فـردي و اجتمـاعی مـردم دخالـت نـاروا      الرّمالک
یکـی  راساسـانی ۀبه این ترتیب این نوع پادشاهی، شاهان سلسـل ).1366:158اصفهانی، (»....کردندمی

).1375:359، سنکریستن(پس از دیگري به تباهی کشاند
پادشـاهی،  زوالکـه پادشـاه از قـدرت مطلـق برخـوردار اسـت، تنهـا عامـل         پادشاهینوعدر این 

و زوال نارضـایی زیردسـتان  آید کـه نهایتـاً بـه    سرکشی و نافرمانی پادشاه از فرمان خداوند به شمار می
ناظر بـر همـین نـوع پادشـاهی و زوال     ،رفت سرکشی و تباهیپی. انجامدمیخودرأيحکومت پادشاه

و بخـش  بخـش اسـاطیري  (بخـش نخسـت شـاهنامه   دوبـدین ترتیـب،  . تسـ آن به دست قیامگران ا
دو داسـتان جمشـید و   رفت تأثیر پذیرفته است و جز تا پادشاهی دارا کمتر از این پی)پهلوانی_حماسی

قرار گرفتـه باشـد،   هاي حماسی بخش سومند تحت تأثیر قصهتوااك و تباهی او که میزوال او و ضح
بـه بعـد قـرار    ) جلد ششم( ، یعنی از زمان داراتاریخیدر بخش ،رفتر از این پیهاي متأثّباقی داستان

.دهدیک این موضوع را به روشنی نشان میةنمودار شمار. اندگرفته
مـذکور ـ داسـتانی مبتنـی     ۀجز در دو قص- یعنی پاشاهی دارا،شود، تا جلد ششمچنان که دیده می

ـ انـد و  زیرا تا این زمان، پادشـاهان حاکمـانی مردمـی بـوده    ،شودبر سرکشی و تباهی دیده نمی ی از حتّ
ـ قبـادکی مثـل  (اند شدهانتخاب می) وزیران و پهلوانان(جانب دیگران  در طـول  و ) خسـرو ی کـی و حتّ

کمـابیش از چنـین   ،کـاووس و پادشـاهان دیگـر   قباد، کیکیاند چنان که نداشتهپادشاهی قدرت مطلق
شـود و  م نمایان مـی ککم،از پادشاهی گشتاسپ به بعدخودسرانهاین قدرت . اندقدرتی برخوردار نبوده

بدین ترتیب در حکومـت دارا و پادشـاهان پـس از او ـ بـه ویـژه       . خورددر دارا به وضوح به چشم می
ر از درخصـوص دو داسـتان متـأثّ   ا و ام؛شاهان ساسانی ـ شاهد بیشترین حجم سرکشی و تباهی هستیم 
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دو داستان از دو منظـر قابـل   شود، باید دانست که اینرفت که در جلد نخست شاهنامه دیده میاین پی
از نظر گنـاه سرکشـی پادشـاه و بـه     ،و دیگررعایاۀاز نگاه قیامگري عدالت خواهان،اند، نخستبررسی

ـ  از نگاه نخست، قسـمتی از ایـن دو داسـتان ریشـه در آیـین عـدالت      . زوال افتادن او اري خـواهی و عی
، اصل این آیـین بـه   یقینبراین به احتمال قریب به پهلوانان علیه پادشاه ناعادل و سرکش زمان دارد و بنا

لغزشـی حماسـی، سـر از    گردد که بااواخر عهد اشکانی باز میۀرسوم عیاري و پهلوانی عدالت خواهان
از نظـر تـاریخی نیـز، همگـون     .)163و 97- 1385:96بهـار،  (شاهنامه درآورده است بخش اساطیري 

یاگ پادشاه ماد که پـدري دادگـر داشـته تـوجیهی مناسـب      اك که پدري عادل داشته با آستشمردن ضح
؛)106و 1373:1/103کـوب ،  ینزر(ي اك در عصر پیشدادضحۀردادن حادثتوانسته باشد براي قرامی
یعنـی از نگـاه گنـاه سرکشـی و تبـاهی پادشـاه       ،ا بخش دیگر این دو داستان را باید از نظرگاه دومو ام

ةتواند ارتبـاطی نزدیـک یابـد بـا اسـطور     از این دیدگاه، این قسم دوم می. ده قرار داعصیانگر مورد توج
و در برخی منابع نخستین انسـان ـ بـودن جمشـید،     - ه به نخستین پادشاهگناه نخستین که گرچه با توج

هـاي پنهـانی   لکن باید اذعان داشت در الیـه ،با داستان سرکشی و تباهی جمشید ارتباطی تنگاتنگ دارد
.رفت نیز تواند بودهاي متأثر از این پیف ساخت دیگر قصهخود، ژر

هـاي امـروزي نیـز    کـه در داسـتان  اندی بشريها تجسم مضامین کلّبر آن است که اسطوره1فروید
رفـت سرکشـی و تبـاهی   پیو نمادینِدر تحلیل اساطیري).103- 1384:101، ...برن و(دنیابتجلّی می

گناه نخستین که به سبب کهنگی بسیار و فراگیـري آن  ةاسطور.اسطوره گشتبه دنبال رد پاي ایدب،نیز
ةتوانـد پروراننـد  آید، نه تنها مـی اصلی بشري به شمار میهاي2والگدر اساطیر ملل جهان، یکی از کهن

این پیساخت با همهاي هقصرفت جـدال خیـر و شـر    هاي پیهرفت باشد، بلکه ارتباطی نزدیک با قص
ۀبشري، انسان نخستین که گاه در قالب نخستین پادشاه و در اندیشـ ةبراساس این انگار. کندمینیز پیدا

بـرد کـه بـه    کند، در آرامشی آغازین به سر مـی هاي روان رنجور امروزي تجلی مینوین در قالب انسان
ایـن  . دهـد د شـده، آرامـش خـود را از دسـت مـی     القاء نیروهاي اهریمنی، دچار غرور، سرکشی و تمرّ

1. S.Freud

2. Archetype
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سازد که در نهایت بـا مجـازاتی سـخت    ایزدي خارج میةسرکشی او را مطرود ساخته و از حمایت فرّ
.عامل شرارت استۀلیت اوقیجدال خیرو شر، این موضع، موفّةاز نظرگاه اسطور. همراه خواهد بود
ـ   هاي دیگر بگناه آغازین را همچون اسطورهةاسطورۀتوان اصل و ریشدر واقع نمی ه ه طـور قطـع ب

ر ذهنی است از رویـدادي کـه در گیتـی،    اسطوره، بازگویی یک تصو. تی خاص نسبت دادسرزمین یا ملّ
افتد و خواهد افتاد و تکـرار ایـن رویـداد هـر بـار بناچـار بـه        فاق میدر ذهن آدمی همواره اتّاقلّیا حد
،یـک پنـدار اسـاطیري   ون از هـاي گونـاگ  سـان روایـت  شود و بـدین و بازگویی آن نیز منجر میرتکرا

تـر اسـت اگـر در برخـورد بـا روایـات گونـاگون، دسـت         بنابراین به احتیاط نزدیـک . شودپرداخته می
هایی که به صورت کهن الگوهـایی فراگیـر در ناخودآگـاه جمعـی بشـر جـاي       درخصوص اسطورهکم

ایـن روایـات را اصـیل یـا     ۀهمتر نگردیم و به عبارت دیگر، تر و اصلیاند، به دنبال روایت اصیلگرفته
زمان هسـتند  زمان از وقایعی بیهایی بیی کنیم؛ چه، این اساطیر گزارشهایی اصیل تلقّداراي سرچشمه

.د یافتنکه در ذهن بشر آغازین شکل گرفته و تا بشر واپسین ادامه خواه
ایرانی، هرین، اسـاطیر هنـدو  النّاساطیر بیناساطیري را درةهاي این انگارترین نمونهکهنتقدیر هربه

در اسـاطیر  . توان دیـد یهاي مانوي و گنوسی و روایات دینی ایرانی معهد عتیق، اساطیر یونانی، اسطوره
سـاندرز،  (]6[یابـد است که به جهت نافرمانی از ایزد آسـمان تبـاهی مـی   ، نخستین انسان 1اپسومري، آد

1382:233 -236 .("مهلی"دراساطیر هندوایرانی، 2"یهـاي  در اسطوره"جم"در روایات ایرانی و 3"م
و نافرمـانی  آیند که به گناهانی چـون غـرور، دروغ   هر یک نمودگار نخستین انسان به شمار می،ایرانی

تـرین  در عهد عتیـق، بـا کهـن   ]. 8[استمیةنظیر4"پرومتئوس"دراساطیر یونانی ].7[اندگرفتار شده
وایات سامی گرفته شـده و بـه روایـات مسـیحی و     ره از وریم که البتّخا بر میشکل و نام آدم و حو

ذکـر شـده اسـت کـه بـه      ) گنـدم (ممنوعـه  ةدر روایات، گناه آدم خوردن میو. راه یافته استیهودي

1. Adapa
2. Yama
3. Mahle
4. Prometheus
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در اساطیر گنوسی نیـز بـا هبـوط    .)ذیل آدم:1366شمیسا، (نافرمانی از خداوند انجام پذیرفته است 
خوریم کـه بـه سـبب شـیفتگی بـه جهـان پسـت        برمی) انسان(» 1تروپوسآن«موجودي ایزدي به نام 

اساطیر ایرانی، در شـاهنامه  ۀیم) 1377:188اسماعیل پور، (شود طبیعت، دچار هبوط و مجازات می
کیـومرث  . کنـد ی دارد؛ در یک جا به عنوان نخستین انسان در قالب کیومرث جلـوه مـی  چندین تجلّ

آتـش و رامشـگر   ةیابند،درجایی دیگر در قالب هوشنگ. یهندوایراناست نه یصرفاً شخصیتی ایران
) نخسـتین پادشـاه  (در شاهنامه همان جم یا جمشید ة یملکن آشکارترین جلو،شوددیده می،مردمان

بنـابراین چنـان   . گـردد د دانسته شده که به تباهی و هبوط او منجر میاست و گناه او سرکشی و تمرّ
د در مقابـل  ترین گناه انسان نخستین در میان ملل گوناگون، گناه سرکشی و تمرّمهم،شودکه دیده می

ـ  ،هاي پنهانی خودو در الیهانجامد هبوط و زوال او میبه خداوند است که  هـاي  هژرف سـاخت قص
.شودرفت سرکشی و تباهی شمرده میر از پیمتأثّ

ـ نتیجه4

زوالپادشـاه و  عصـیان ۀمایشاهنامه را که از بنهايقصهآن دسته ازتوانپایان سخن آن که می
. گنجانـد »اي سرکشـی و تبـاهی  مایـه واحـد بـن  «یعنـی  ،برخوردارند در یک گروه واحد روایـی او 

هـم ریشـه در اسـاطیر    ،اي بسیار کهنبا پیشینههاي جاي گرفته در این گروهاصلی داستانۀمایدرون
ـ ر از آیین پادشـ کهن جهان دارد و هم متأثّ ایـن نـوع   در شـاهنامه  .هرینـی اسـت  النّبـین ۀاهی مقتدران

و غالباً به سرکشی و عصیان پادشـاه و درنهایـت تبـاهی    ،حاکم بر آنۀنظام مقتدراندلیلپادشاهی به 
شـود کـه   ساسانی دیده مـی ةدر دور،تاریخی این نوع پادشاهیةآشکارترین جلو. انجامدزوال او می

تـرین عصـر   برجسـته «،در عصر ساسـانی ساخت داستانیر از این متأثّهاياز فراوانی حضور داستان
رفـت، سرچشـمه در   اسـاطیري ایـن پـی   ۀپیشین. به خوبی قابل درك است» زوال پادشاه در شاهنامه

طـوري  بـه گناه آغازین دارد که قدمتی به دیرینگی عمر بشر داشته و دراسـاطیر ملـل جهـان   ة اسطور

1. Antropus
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الگـویی سـاخته کـه    کهنگی و گستردگیِ مضمون، از این اسطوره، کهناین . گرددفراگیر مشاهده می
.از آبشخور فرهنگی خود سیراب نموده است،ات ملل جهانهاي فراوانی را در ادبیداستان

در شاهنامه»سرکشی و تباهی«ساخت داستانیِکننده ازپیرويیازده داستانِ ؛ ماره یکجدول ش

ــهدوره در شاهنامنام داستانردیف جانشین پادشاهــــگرقیاـم

)ضحاك(قیامگر بیگانه)ضحاك(بیگانهياساطیرجمشید و ضحاك1

)فریدون(شخص سوم)کاوه(زیردست پادشاهاساطیريضحاك و کاوه2

قیامگر بیگانه)اسکندر(بیگانهتاریخیدارا و اسکندر3

)اردشیر بابکان(قیامگر)ابکاناردشیرب(زیردست پادشاهتاریخیاردوان و اردشیربابکان4

)بهرام گور(فرزند پادشاهعامل طبیعیتاریخیداستان یزدگرد5

)بالش(فرزند پادشاه)خوشنواز(بیگانهتاریخیپیروز و خوشنواز6

)خسروپرویز(فرزند پادشاه)شاهساوه(بیگانهتاریخیهرمز و خاقان ترك7

)خسروپرویز(فرزند پادشاه)بهرام چوبین(شاهزیردست پادتاریخیهرمز و بهرام چوبین8

)شیروي(فرزند قیامگر)زادفرّخ(زیردست پادشاهتاریخیخسروپرویز و زادفرّخ9

)گراز(قیامگر)گراز و فیروز(زیردستان پادشاهتاریخیشیروي و گراز10

)پوراندخت(شخص سوم)هرمزد(زیردست پادشاهتاریخیگراز و هرمزد11
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شاهنامهۀگانسرکشی وتباهی در مجلّدات نهۀ مایبنذیلهاي یک؛ فراوانی داستانةارنمودار شم

بخـش تـاریخی شـاهنامه    بـه  9و 8، 7، 6هاي جلدهايداستانبخش اساطیري وبه1جلدهاي داستان: توضیح
.دارنداختصاص

هایادداشت

اي از آواز اسـت کـه بـا    در لغت به معنـی تـوالی و در اصـطالح قطعـه    ،Sequenceةادل واژمع"رفتپی"ـ1
Under Sequence).شوداي دیگر واقع میبعد از قطعه،رعایت توالی و ترکیب : 1982 , Guddon)رفـت  پی

درونـی و محکـم   گوید، تداوم منطقی کارکردهاي داستان است که با هم مناسبتیگونه که بارت میات آندر ادبی
هـا داسـتان   روایت اسـت کـه بـا تلفیـق آن    ۀواحد پای،گویدو چنان که برمون می) 1384:232احمدي، (دارند 

ـ ۀرفت از لحاظ ساختاري معادل یک جملـ هر پی").1379:140، اسکولز(شود ساخته می یـک  . ب اسـت مرکّ
با قبـل بـه   مدن حالت یا وضعیتی متفاوتشود و با به وجود آآغاز میبا حالت یا وضعیتیحکایت کوچک که

تـرین واحـد روایـی و از لحـاظ     کوچـک ،گـزاره . پـنج گـزاره اسـت   ] دو تا[رفت شامل هر پی. رسدپایان می
: اساس الگوي ساختاري روایـت اسـت  ،ها به شکل زیرساده است و توالی گزارهۀمعادل با یک جمل،ساختاري

نیرویی در جهت عکس نیـروي قبلـی   »عدم تعادل «زند ادل را بر هم مینیرویی که تع>) تعادل(وضعیت اولیه

۱۲۳۴۵۶۷۸۹

گانه
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صـرفی و  ( » رفـت اسـت  تی شامل یک یا چند پـی هر روایبر این اساس . لیهوضعیت تعادلی شبیه به تعادل او«
).1388:51سروري، حسینی

اسـتانی را تعریـف   روایت است که در قالب یک گـزاره، یـک کـنش د   ۀترین جزء واحد پایکوچک1کارکرد- 2
کنشی تشکیل شـده اسـت   ةهر کارکرد از یک گزار. سازدرفت را میترکیب دو یا چند کارکرد، یک پی.کندمی

کنش روایی باشـند؛ یعنـی در پیشـبرد تـوالی     ةکارکرد ها باید دربرگیرند.کندکه عمل داستانی واحدي را بیان می
به همین دلیل بـارت  . ن ویژگی را دارندهاي بارت همیویژههاي پراپ و نقشخویشکاري. نقش ایفا کنند،قصه

رمزگـان  "یـا  "رمزگـان کنشـی  "هاي داسـتانی باشـد  توالی کنشةبه آن بخش از تحلیل داستان که نشان دهند
هـاي کنشـی را   کـارکرد 3پـرس و کـویی 2کریسـتف بـاالیی  ). 1384:240احمدي، (گویدمی"هاي رواییکنش

،پـراپ ). 258- 1378:176پـرس،  باالیی و کـویی (خوانندمی"نقش صفر"کنشی را هاي غیر و کارکرد"قشن"
:1379اسـکولز،  (گویـد مـی "کنش"و گرماس تلویحاً ) 1368:53پراپ، (گیردبه کار میرا"خویشکاري"واژة 
را بـه کـار   "ویـژه نقـش "و بارت اصطالح ) 141- 1379:139اسکولز، (گویدمی"کارکرد"برمون ). 150- 147
). 1384:231احمدي، (بردمی
:به قرار زیر است)کارکرد(ویژهچهار نقش،هاي راسینبارت در نمایشنامهةتشخیص دادساختارِ- 3

.استفاده از اقتدار و زنان قبیله را دارددر قبیله اي، تنها رئیس قبیله حقّ) الف
.کنندجوانان قبیله علیه رئیس قبیله شورش می) ب
.شودرئیس قبیله کشته میپیروز و،جوانان) ج
).233- 1384:232احمدي، (بین جوانان در تصاحب قدرت، نزاع دایم برقرار است ) د
گـرفتن چنـد   بـر است که هر یک بـا در اي تشخیص دادهمایهبنواحد60، هاي شاهنامهداستاندر کلّنگارنده- 4

345شـاهنامه شـامل   هـاي  مجموع داسـتان هاي انجام شدهسیردر بر. دهندرفت را تشکیل مییک پی،کارکرد
. دهـد مـی پوششضمنی راۀیک تا چند داستانک یا واقع،رفتو ساخت هر پیضمنی استۀداستانک یا واقع

ضـمنی یـا  واقعه11دربرگرفتن هاي شاهنامه بااي سرکشی و تباهی، از نظر میزان حضور در داستانمایهبنواحد
عبارتنـد  ،رفت آغازین به ترتیب بیشترین حضـور پیه نُ. شودت محسوب میرفن پییدرصد حضور، دهم18/3

1. Function
2. Christophe Balay
3. Michel Cuypers
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سـوء اسـتفاده از نابسـامانی، پنـد و تعیـین جانشـین،       همسـري،  جدال عملی خیر و شرّ، خونخواهی، بـرون : از
.کشیجهانگردي و جهانگیري، توسل به جادو، دفاع نهایی با مانع و اژدر

هـاي واگشـتی را   مایـه درام و بـن ةرا ویـژ 1هـاي پیشـرو  بن مایه» راماتیکشعر حماسی و د«ۀگوته در مقال- 5
).        1379:88مختاري، (داند مخصوص حماسه می

. خدایان را پهـن یـا جمـع کنـد    ةگرفت و تنها او بود که اجازه داشت سفرخدایان ماهی میةآداپا براي سفر- 6
آداپـا  . بادي برخاسـت و زورق او را سـرنگون کـرد   . رفت] نهریالنّبین[روزي براي ماهیگیري به دریاي جنوب 

ایـزد آسـمان از   » 2آنـو «. و تا هفت روز نوزیدخشمگین شد و باد را نفرین گفت و باد نیمروزي درهم شکست 
ائا، آداپارا راهنمایی کرد که به پـوزش  . بندکشیدن او را دادایزد زمین دستورِ به» 3ائا«این خبر خشمگین شد و به 

هایی به او کرد که وقتی به دروازه آسمان رسید، انجام دهـد و وقتـی بـه او    و سوگواري نزد آنو رود و راهنمایی
بـه  » 5گیزیـدا «و» 4تموز«آسمان رسید، دو ایزد ةا وقتی او به دروازام،...نان و آب مرگ تعارف کردند، نخورد و 

شد به او گفت که اي ابله تو هرگـز زنـدگی جاویـد    آنو خشمگین . او آب و نان حیات دادند و او ممانعت کرد
هاي نوع بشر را به بنابراین گناه او نافرمانی ایزد آسمان و نفرین باد بوده است که در نهایت رنج. نخواهی داشت

).236- 1382:233ساندرز، (ارمغان آورده است 
بـر بنـا . » 6یمـی «همسري دارد به نام است که خواهرـ » یمگ«یا » یم«در اساطیر هندوایرانی، نخستین انسان - 7

هاي ایرانی بازمانده است، این برادر و خواهر، نخستین پـدر و  اساطیري که آثار آن در وداها و اسطورهةاین انگار
گیرد این است که او به تحریک خواهرش، بـا او  قرار می» یمه«ةگناهی که دروداها بر عهد. مادر جهانیان هستند

جم در اساطیر ودایـی فرمـانرواي بهشـت بـرین اسـت و بـه       . شوندعالمیان از این دو زاده میکند و ازدواج می
از ریباسی یـک  » 7مهلیانه«و » مهلی«در روایات دینی ایرانی، .)483و 1381:225بهار، (جاودانگی رسیده است 

. دهنـد شیانه تغییرنام مـی بخشد و به مشی و مشوند و هرمزد ایشان را مردم پیکري میساق و دو ریشه متولد می
ة دو به دروغ اهـریمن را آفریننـد  ناپاك و دروغگویی خوانده شده است؛ چه آنۀدر بندهشن گناه این دو، اندیش

در برخی متون کهن، گناه جم غـرور و در  ). 83- 1380:81دادگی، (آب و زمین و گیاه و دیگر چیزها خواندند 

1. Progressive Motifs
2. Anu
3. Ea
4. Dumuz
5. Gizida
1.  Yami
2. Mahliyane
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و آموزش آن به مردمان بوده که سـرزنش زردشـت را برانگیختـه    برخی متون دینی گناه او خوردن گوشت گاو
،جم در اسـاطیر یونـانی  ةنظیر،»1پرومتئوس«این موضوع یادآور آموزشی است که ). 1386:44آموزگار، (است 

او به مردمان خوردن گوشت قربانی را آموخت و این که استخوان و چربـی قربـانی را بـه خـدایان     . به مردم داد
به هر تقدیر، جم در اساطیر ایرانی همان جمشید در شاهنامه اسـت کـه بـه    )! 1383:40، ... برن و (ند تقدیم کن

سـه  . دهداي الهی، شاهی و پهلوانی بوده است، از دست میهخود را که فرّةشود فرّسبب گناهی که مرتکب می
ةفـرّ . رسـد بـوده بـه مهـر مـی    نوبت نخست که بخش ایـزدي او . شوداو در سه نوبت از او جدا میةبخش فرّ

در اسـاطیر مرمـوز   ،پایان زندگی جم و مـرگ او . رسدپهلوانی او به گرشاسپ میةپادشاهی او به فریدون و فرّ
اك نمـودار گردیـده اسـت    قتل او به دست برادرش انجام شده که در شـاهنامه بـه دسـت ضـح    . آلود استومه

).1386:55آموزگار، (
کر و مـذّ » پرومتئـوس «هـا،  در این اسطوره. خوریمهایی از گناه نخستین بر مینمونههب،یزدر اساطیر یونانی ن- 8
هـا از  و دزدیدن آتش بـراي انسـان  » 3زئوس«د و سرکشی در مقابل ایزد گناه پرومته تمرّ. ث استمؤنّ» 2پاندورا«

ز جاودانـان بـود و نـامیرا شـمرده     ا پرومته اام؛زئوس در مقابل این عصیان، او را به زنجیر کشید. این ایزد است
پانـدورا  ). ، ذیل پرومتئوس1384:گرانت و هیزل(پسر زئوس آزاد شد » 4هراکلس«شد و در نهایت به دست می

هاي دیگر فرستاده بـود و بـه همـین ترتیـب     پاندورا نخستین زن بود که زئوس او را براي فریب پرومته و انسان
).، ذیل پاندوراهمان(کرد ها را دچار زحمت، مصیبت و درد زندگی انسان

کتابنامه

قرآن کریم
.انتشارات سمت، نهم: تهران.یرانتاریخ اساطیري ا).1386. (آموزگار، ژاله

.لنشر مرکز، او: تهران.ساختار تأویل متن).1384. (احمدي، بابک
.لاو.انتشارات آگاه:انتهر.فرزانه طاهريۀترجم.اتدرآمدي بر ساختارگرایی در ادبی).1379. (اسکولز، رابرت
.لاو.انتشارات الهام: اصفهان.هاي ایرانیایران از زردشت تا قیام).1366. (اصفهانی، رضا

.لاو.انتشارات سروش: تهران.، بیان نمادیناسطوره).1377. (پور، ابوالقاسماسماعیل

3. Prometheus
4. Pandora
5. Zeus
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.لاو.انتشارات معین: هرانت. وتاه فارسیهاي داستان کسرچشمه).1378. (پرس، کریستف و میشلباالیی و کویی
.دوم.نشر مرکز: تهران.شیرین دخت دقیقیانۀترجم.اسطوره، امروز).1384. (بارت، روالن

.لاو.نشر مرکز: تهران. عباس مخبرۀترجم.هاجهان اسطوره).1384. (...، لوسیال وبرن
.چهارم.انتشارات آگاه: انتهر.پژوهشی در اساطیر ایران).1381. (بهار، مهرداد

.لاو.نشر اسطوره: تهران.جستاري در فرهنگ ایران).1385(.---------
.ششم.نشر چشمه: تهران. گردآوري ابوالقاسم اسماعیل پور.از اسطوره تا تاریخ).1387. (---------

.لاو.انتشارات توس: تهران.ايفریدون بدرهۀترجم.هاي پریانشناسی قصهریخت).1368. (پراپ، والدیمیر
.لاو.چاپ قاهره: قاهره.رسائل جاحظ).1938. (جاحظ بصري، عمروبن بحربن محبوب

.دوم.انتشارات توس: تهران.گزارش مهرداد بهار).1380. (بندهشن.دادگی، فرنبغ
.لاو.انتشارات توس: تهران.لیاحمد تفضّۀترجم.مینوي خرد).1380. (داناي مینوگ خرد
.لاو.انتشارات نیلوفر: تهران.تراژدي قدرت در شاهنامه).1369. (رحیمی، مصطفی

.لاو.انتشارات فکرروز: تهران. )1ج(هانامه، یادداشتترجمه، واژه.وندیداد). 1376. (رضی، هاشم
.دوم. نشر مرکز: تهران.پورابوالقاسم اسماعیلۀترجم.اسطوره).1381. (ك.روتون، ك

.چهارم.انتشارات امیرکبیر: تهران.)1ج(تاریخ مردم ایران).1373. (کوب، عبدالحسینینرز
نشـر  : تهـران .پـور ابوالقاسـم اسـماعیل  ۀترجمـ .هرینالنّبهشت و دوزخ در اساطیر بین).1382. (ك.ساندرز، ن
.لاو.کاروان

نشـر بنیـاد   : تهـران . »ملـی ایـران  ۀ طیري حماسبنیان اساۀمقال«. )1ج(شناسیشاهنامه).1357. (سرکاراتی، بهمن
.لاو.شناسیشاهنامه

نشـر طـرح   : تهراناس مخبر؛عبۀترجم. ادبی معاصرۀراهنماي نظری).1384. (سلدن و ویدوسون، رامان و پیتر
.سوم.نو

.لاو.انتشارات فردوس: تهران.فرهنگ تلمیحات).1366. (شمیسا، سیروس
."هاي آغاز و پایان داسـتان در هـزار و یـک شـب    شیوه"). 1388. (رضا و نجمهدسروري، محمنیصرفی و حس

.31-54صص.)پیاپی نهم(لاوةشمار.)گوهر گویا(ات فارسیزبان و ادبیۀپژوهشنام: اصفهان
: تهران. به کوشش سعیدحمیدیان.)جلد، براساس چاپ مسکو9(فردوسیۀشاهنام).1374. (فردوسی، ابوالقاسم

.دوم.داددفتر نشر
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: تهـران .رضـایی رضـا ۀترجم.)یونان و روم(فرهنگ اساطیر کالسیک).1384. (زل، مایکل و جانیگرانت و ه

لنشر ماهی، او.
.لاو.کتابربنگاه ترجمه و نش: تهران.اهللا صفاذبیحۀترجم. کیانیان).1336. (سن، آرتورکریستن

.هشتم.نشر دنیاي کتاب: تهران. رشید یاسمیۀترجم.ایران در زمان ساسانیان).1375. (-----------
ـ ۀترجم.ایران از آغاز تا اسالم).1380. (گیرشمن، رومن انتشـارات علمـی و فرهنگـی   : تهـران .د معـین محم .
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