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  بررسي برخي عناصر داستاني در داستان ضحاك
  )پردازي  صحنه و صحنه،پردازي، زاوية ديد رنگ، شخصيت و شخصيتپي(

  ∗فرزانه معيني
  كيده چ

 ارزشمندترين اثر حماسي در شاهنامه و ،سراي ايران ترين حماسهفردوسي، بزرگ
توان  اندازهاي گوناگون مي اين كاخ بلند نظم فارسي را از چشم. ادب فارسي است

  .نگريست
ف ـاي مختلـه ده دارد و از زاويهـ، نقشي مهم و سازنشاهنامهدر » هاداستان«

ريستن به آثار ادبي گذشته، از زاوية موضوعات، نگ.  استقابل تحليل و بررسي
كردن فاصله با چنين آثاري كه  ادبي معاصر، راهي است براي كم ها و نقد نظريه

پيش آشكار از تا ارزش و راز ماندگاري آنها بيشستاشايد رو به فراموشي گذاشته
عناصر «مبحث . و گامي براي برقراري پيوند ادبيات معاصر و سنتي برداشته شود

  . يكي از اين موضوعات است» داستان
 ديد و ة، شخصيت، زاوي)رنگپي(در اين مقاله، ضمن تعريف داستان، طرح 

  .شدبررسي خواهد» داستان ضحاك«صحنه، هريك از اين مفاهيم در 

  .، داستان ضحاكشاهنامهعناصر داستان، : هاكليدواژه
  
  
  
  

                                                 
 ارشد زبان و ادبيات فارسي  كارشناس ∗
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 مقدمه

 پسر ،ضحاك. است »داستان ضحاك«، نامهشاههاي اساطيري يكي از اولين داستان
 به وسوسه و همراهي ابليس، پدر را كشته و بر تخت شاهي ،ناپاك شاه عربستان

شود و   ضحاك ميةخانابليس به هيئت جواني آراسته، خواليگر خورش. نشيند مي
 كه تنها با مغز سر آدميان، تغذيه ،رويد  او دو مار سياه بر كتف ضحاك ميةدراثر بوس

اند، به  ستوه آمدهزمان، ايرانيان كه از كژي و نابخردي جمشيد بههميندر. شوند مي
  .گريزانند ضحاك روي آورده و جمشيد را از ايران مي

ار ضحاك ـال از روزگـچهل س. شود  پادشاهي ضحاك آغاز مية هزار سالةدور
اك، خبر ر خواب ضحـوبدان در تعبيـم. واب وحشتناكي ديدـه خـبود كدهـباقي مان
خاك هـحاك را بـت ضـر و بخـدنيا آمدن كسي به نام فريدون دادند كه ساز به

فريدون . شدن پدرش به دست ضحاك استكشته  او در اين كار،ةبهان. آوردخواهد
فريدون با . شود ميبه دست ضحاك كشته) آبتين(آيد و مدتي بعد پدرش دنيا ميبه

. ابدـشتاك ميـا ضحـبه نبرد ب»  خون بدنداز درد ضحاك پر«همراهي مردمي كه 
كردن فال اخترشناسان كه نابودي او را به دست زمان، ضحاك براي خنثيايندر

. نشيندفريدون بر تخت او مي. استاند، به هندوستان رفته كردهبيني  فريدون پيش
ضحاك نتيجة نبرد سنگيني كه بين . كند ضحاك را از حضور فريدون باخبر مي» كندرو«

  .گيرد، پيروزي فريدون و آغاز دورة پادشاهي اوست ميو فريدون در
هاي مختلف بررسي و هاي گوناگون از زاويهتاكنون در نوشته »داستان ضحاك«

تري ي اين داستان، سهم بيششناختهاي اسطورهميان، تحليلدراين. استواكاوي شده
 در يبراي نمونه، دكتر علي تسليم. استتر توجه شدهكمدارد و به ابعاد داستاني آن 

اي اين هاي اسطوره به بررسي جنبه،»شناسي به داستان ضحاكنگاهي اسطوره «ةمقال
 ةتحليل اسطور«عنوان  با،اياست و دكتر محمدرضا اميني در مقالهداستان پرداخته
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است تا اين  كوشيده،» يونگةقهرمان در داستان ضحاك و فريدون براساس نظري
بر عقايد  اي مبتنيهاي نقد اسطورهه و قهرمانان آن را برحسب چهارچوباسطور

   1.دكنيونگ و پيروانش تحليل 
 ةـ نوشتشاهنامههاي ي داستانـشناسشكل از رنگ گل تا رنج خار ـتاب ـدر ك

پردازي هاي داستاناز ويژگي براي پرداختن به بعضي،قدمعلي سرامي نيز به اين داستان
رو پرداختن اين از2.استهاي اساطيري آن توجه شدهمايهستناد گرديده و به بن ا،شاهنامه

  . است ضروري و سودمند شاهنامهبه ابعاد و عناصر داستاني در اين داستان 
  داستان چيست؟ 

ليف جوزف شيپلي، داستان چنين تعريف أ ت،اصطالحات ادبي جهاندر فرهنگ 
  :استشده

در ادبيات . راي روايت يا شرح و روايت حوادثداستان، اصطالح عامي است ب
 نمايش تالش و كشمكش است ميان دو نيروي ةداستاني عموماً داستان، دربرگيرند

  . متضاد و يك هدف
رهبر (باشد، در داستان قهرمان اگر اين دو نيرو در شخصي واحد تجسم نيافته

دث ان توالي حواداست.  داريم)رهبر نيروي شيطاني(و شخصيت شرير ) نيروي خوبي
  3.واقعي، تاريخي يا ساختگي است

براساس اين تعريف، داستان ضحاك شرح و روايت زندگي ضحاك است از 
شود  راضي مي) شاه عربستان(هنگامي كه به تحريك و وسوسه شيطان به كشتن پدر 

ميان از وقايع ديگري هم ايندر. شود مي بند كشيدهدست فريدون به  تا هنگامي كه به
  . است هم پيوسته است كه زنجيروار بهميان آمدهسخن به

دهد كه ترتيب و توالي منطقي  شده در اين داستان نشان مينگاهي به وقايع مطرح
تنها در اين داستان كه در طور كلي، نهبه. استخوبي رعايت شدهحوادث به
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ة شويم كه زمين يرو مهباي رو  نيز كمتر با عمل يا حادثهشاهنامههاي ديگر  داستان
هاي قديم به  كه در داستان درحالي. باشدخوبي پرورش نيافتههاي آن به علّي و انگيزه

 ن بهخوريم كه حادثه يا تحوالت ناگهاني شخصيتي بدون پرداختموارد فراواني برمي
براي نمونه اگر فردوسي . افتد ها و عواملي كه بروز آن را توجيه كند، اتفاق مي زمينه
ان اينكه ايرانيان دل از مهر جمشيد پرداخته و به ضحاك روي آورده بودند تنها در بي

شيد ـه جمـدليل است كه قبالً از رفتار و منشي كاين، بهبه چند بيت بسنده كرده
گير جمشيد  بود، سخن گفته و خواننده را از خودبيني و غروري كه دامنپيش گرفته

تازي ة ضحاك ـجمشيد در نيمة دوم پادشاهي، حملبيدادگري . استشده بود، آگاه كرده
شود تا پي دارد، يا مثالً داليل سفر ضحاك از زبان ارنواز و شهرناز بيان ميرا در

 شاهنامههاي تانـ داسةدـديگر، خواننعبارتبه. نبودن ضحاك در كاخ توجيه شود
؛ حتي گاه با شودرو مي دليل و سبب بنمايد روبهندرت با وقايع و حوادثي كه بيبه
ها، طور مختصر و در قالب مقدمات داستان داستان رخ دهد بهةادامچه بنا است درآن

  .شود ها و تعبيرشان آشنا مي بيني موبدان و منجمان يا خواب پيش
.  استزيبايي  وزشتي ، ستم وداستان ضحاك، داستان نبرد نيكي و بدي، عدالت

رسد و  شاهي ميياري و همراهي ابليس بهبهعنوان مظهر شرارت و ناپاكي ضحاك به
 ابليس و كشتن پدر آغاز شود، جز برطريق ةاي كه با وسوس بديهي است پادشاهي

ساز حضور  وجود چنين شخصيتي در داستان، زمينه. ستم و خودكامگي نخواهد بود
ا ها قيام كند تا عدل و راستي ر ها و زشتي شود كه درمقابل بدي مبارز و قهرماني مي

. خيزد خواهي پدر و نابودي ضحاك برمي رو فريدون به خونازهمين. دكنحاكم 
) رهبر نيروي خوبي(آغاز آورديم فريدون، قهرمان بنابراين طبق تعريف داستان كه در

  . است) رهبر نيروي شيطاني(و ضحاك، شخصيت شرير 
  



 
 

  
29 

 بررسي برخي عناصر داستان ضحاك

ة  اما هم؛بوي ديگري داردومعاصر، رنگداستان و ادبيات داستاني در دوران 
اي دارد كه معموالً  اي كه خلق شود، عناصر سازنده ها در هر روزگار و جامعه داستان
هايشان در  پردازش اين عناصر و ويژگيةهايي در شيو اگرچه تفاوت است؛مشترك
  .يابيم هاي معاصر و سنتي مي داستان

، )رنگپي( توان به طرح استاني مي يك اثر دةترين عناصر سازند از برجسته
  . ديد و صحنه اشاره كردةشخصيت، زاوي
ضعيف است و رابطة علّي و معلولي ) رنگپي(هاي قديم، طرح  در داستان«

ها كامالً مثبت يا كامالً منفي، اهورايي  شخصيت. بين اجزا و حوادث، وجود ندارد
  4».نواخت استاند و زاوية ديد يك تمام يا اهريمني تمام

ريف كوتاه هريك از اين عناصر، به بررسي هركدام در ـاز تعسـه، پـدرادام
 ةشده دربار هاي گفته داد كه برخي ويژگيپرداخته و نشان خواهيم» داستان ضحاك«

  .    ، متفاوت استشاهنامههاي قديم در اين داستان  داستان

  ) رنگپي(طرح 
طور ي موجود ميان حوادث را بهوابستگ) الگوي حوادث داستان(رنگ طرح يا پي

يافتة  مجموعة سازمانبلكهرو فقط ترتيب و توالي نيست اين از؛كند عقالني تنظيم مي
اي مرتب هم پيوند خورده و با الگو و نقشهمعلولي بهووقايع است كه با رابطة علت

نظر، ينآورند و ازا مي وجودها بهوادث را شخصيتـة حـر، رشتـدر هر اث. است شده
  5.گذارد  و يكي بر ديگري تأثير ميهم آميختگي و نزديكي دارندرنگ و شخصيت باپي

دادهايي است كه از پدركشي و طوركه ديديم داستان ضحاك شرح روي همان
ميان اينيابد و در پادشاهي ضحاك آغاز شده و با چيرگي فريدون بر او پايان مي

  . دهد ديگر پيوند ميين ابتدا و انتها را به يكهاي زنجير، ا وقايع ديگر مانند حلقه
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.  بعدي استةاي است كه هريك سبب و علت واقع هـگونايع بهـب اين وقـترتي
 خواننده، علت هر واقعه ـشاهنامههاي ديگر  مانند داستان ـطوريكه در اين داستان به

به بيان ديگر . دشو از وقوع آن دريافته و كمتر به سردرگمي و حيرت دچار ميرا قبل
ساز و موجب   پيشين است خود، زمينهة واقعةبر آنكه نتيجهر حادثه و اتفاق، عالوه

  :دادي ديگر استروي
رو وقتي در پذيرفتن  است كه مطيع ابليس باشد، ازهمينضحاك سوگند خورده

كند كه اگر از  شود، ابليس به او يادآوري ميد ميپيشنهاد او براي كشتن پدرش مرد
  :وگند و پيمان من سر بتابيس

د پدرت ارجمند   ـانـوار و مـوي خـش    دـنـد و بـنـوگـت سـردنـه گـد بـمانـب
)45/ 101(6  

 اما ضحاك رسد،نظر ميبهراحتي به كشتن پدر راضي شود، عجيب اگر فرزندي به
ت است كه هرچه ابليس گويد بشنود، ناگزير اسچون سوگند ياد كرده و پيمان بسته

برداري و موافقت ضحاك را با  ابليس هم كه فرمان. به عهد و پيمانش وفادار باشد
از » زنگوي و بينادل و راي جواني سخن« بيند، بار دوم به هيئتخويش استوار مي

  :  سپس، پادشاه باشدةخان خواهد كه خواليگر خورشضحاك مي

  پـادشـا را دلــيــرـدان تـا كـنـد ـب     شيـرونـش بـپـرورد بـرسـانِـبـه خ
  ـروگـان كـنـدـه فـرمـان او دل گـبـ    سخـن هـرچه گويدش فـرمان كنـد

    )47 /3- 132(  

  :بيند هاي او را مي خدمتي ضحاك نيز كه خوش
خوي   چـه خواهي بگو با من اي نيك    بـدو گـفت بـنـگــر كــه از آرزوي

    )47 /145(  
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  : حاجت ابليس نيز اين است

  شم و رويـم چـرنهـم بدو بـوســبـب    ف اويــر كـتـا ســرمان دهـد تكـه فـ
    )48/ 149(  

نتيجة اين بوسه، روييدن دو مار سياه بر كتف ضحاك است كه پزشكان فرزانه 
عنوان پزشك نزد ضحاك آمده و بار ابليس بهاين. اي براي آن بيابند توانند چارهنمي

. ها خورش ندهدـجز مغز مردم به آن بگذارد و بهخواهد كه مارها را باقياز او مي
  :شود ادامه، راز اين درد و مداوا نيز بيان ميدر

  وجوي چه كرد و چه خواست اندرين جست    ويـوگ تـن گفـنگر تا كه ابليس از اي
  انــهـردم جــردد ز مــه گـردختـه پـك    انـهـازد نــاره سـي چـا يكـر تـگـم
    )48/4- 163(  

آبتين . دـزن شي ميـك ت به آدمـر روز دسـا، هـي مارهاذـ غة براي تهيضحاك
 قيام فريدون عليه ةرو انگيز ازهمين،نيز از قربانيان ضحاك است) پدر فريدون(

  .شود ضحاك مشخص مي
دادها در هر داستان، تا آنجا است كه هرگونه  معلولي روي-اهميت پيوستگي علّي

ها  اي از حوادث و دگرگونياستان را به مجموعهتواند دضعف و نقصي در آن مي
اي از   يعني مجموعه7؛ كه در هر جا و هر حالي ممكن است رخ دهد،تبديل كند

-د كه بهباش طرح يك داستان ةتواند سازنددادها و حوادث تنها هنگامي ميروي

اه ديگر وابسته و پيوسته شود و اين اهميت، هرگز از نگ معلول به يكو علتةوسيل
توان گفت يكي از  ت ميئجركه بهجا آنتا .استبين فردوسي پنهان نمانده باريك
هاي قديم در اين است كه   با ديگر داستانشاهنامههاي  ي مهم داستانها تفاوت

هنگام، خوبي و بههاي تغيير و تحوالت را به هاي علّي و انگيزهفردوسي زمينه
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 و خواننده در مسير نباشدسبب و انگيزه   بيداد و تحولياست تا هيچ رويپرداخته
  . متوقف نشود و برخورد نكرده»چرا؟«داستان با مانع 

كه در تعريف طور همان.  را نيز نبايد ناديده گرفت»شخصيت«ميان نقش نـدراي
نظر اينآورند و از وجود ميها به  حوادث را شخصيتةرنگ آمد، در هر اثر، رشتپي
ثير أ آميختگي و نزديكي دارند و يكي بر ديگري ترنگ و شخصيت باهمپي
پردازي، به معرفي  از تعريف شخصيت و شخصيتادامه، پسرو درهميناز. گذارد مي

  . پردازيم ها در داستان ضحاك مي و بررسي تعدادي از شخصيت

  پردازي شخصيت و شخصيت
ظاهر . ..ه و نام را كه در داستان و نمايش) مخلوقي(اي  شده اشخاص ساخته

شخصيت فردي است كه كيفيت اخالقي و رواني او، . نامند  ميشخصيتشوند،  مي
هايي  خلق چنين شخصيت. باشدكند، وجود داشته گويد و مي در عمل او و آنچه مي

كنند،  مي  داستان تقريباً مثل افراد واقعي جلوهةرا كه براي خواننده در حوز
ان، كامالً خيالي و وهمي باشد، نويسنده اگر جهان داست. گويند  ميپردازي شخصيت

ها   داستان، وقايع و شخصيتةرا تصوير كند كه خوانندگان، در حوز  بايد طوري آن
هاي داستان بايد در دنياي بنابراين شخصيت. را باوركردني ببينند و آنها را بپذيرند
  .توجه قرارگيرند نه بيرون از آنمخلوق داستان و در متن حوادث مورد

در روش اول، . گيرد مستقيم و غيرمستقيم صورت ميةپردازي به دو شيو خصيتش
گرفتن از شرح و توضيح مستقيم  ها با ياري  صريح شخصيتةنويسنده به ارائ

ها،  يتـديگر، نويسنده با شرح و تحليل اعمال و افكار شخصعبارتبه. پردازد مي
 ديد فردي در داستان، ةاز زاويكند، يا  هاي داستانش را به خواننده معرفي ميآدم

  .شود ميهاي فرد ديگر داستان توضيح داده ها و خصلت خصوصيت
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ها ازطريق عمل آنان با كمي شرح و تفسير يا  در روش غيرمستقيم، شخصيت
شوند  ميها درحين عمل نشان داده در اين روش، شخصيت. شوند ميبدون آن، معـرفي 

 يعني ؛زنيم كه چه نوع آدمي هستند كنند حدس مي گويند و مي و ما از آنچه آنها مي
  8.ها چه خصوصيت و خصلتي دارند خواننده خود بايد نتيجه بگيرد كه شخصيت

  :گيريم اين بخش را با معرفي و بررسي چند شخصيت داستان پي مي

  ضحاك 
سار و ناپاك شاه عربستان است كه به تحريك ابليس بر جاه و گاه پدر  فرزند سبك
  .گذارد  ايران بدعت ميةه و پدركشي را در حماسحريص شد

. استشدهكار گرفتهدو شيوة مستقيم و غيرمستقيم بهدر معرفي شخصيت ضحاك هر
 اندكي هم ندارد و ةكند كه از مهر حتي بهر از همان ابتدا فردوسي او را كسي معرفي مي

به ضحاك با بخش ديگري از شناخت خواننده نسبت. سار و ناپاك است دلير و سبك
  : روزگاري كه در آن؛آيد دست مي ش بهاتوصيف روزگار شهرياري

  انــگـوانــام ديــد كـده شـراكنــپ    انـگــرزانــردار فـت كـشـان گـهـن
  دــزنــكارا گـي آشــتـان راسـهــن    دـنـمـادويي ارجـر خوار شد جــنـه
  تي سخن جز به رازـفرـكي نـه نيــب    وان درازــت ديــدي دسـر بـده بـش
    )51/5- 3(  

در جاي . همين وصف براي اينكه نشان دهد ضحاك چگونه شاهي است، كافي است
ها در بيان حقيقت ناست، وصف ترديد آخواندهديگر كه موبدان را براي تعبير خوابش فرا

  :سري اوست دهندة خودكامگي و خيره نشان) كه نابودي ضحاك است(خواب 

  رــدگ كـا يـار بـتـفـر ز گـان پـزب    ك و رخساره ترـ خشدانــوبـب مـل
  بهاستجانست پيكار و جان بي  هـب    م راستـوييــازگـودني بـر بـه گــك
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  اكنون ز جان دست شستد همـبباي  تـا درسـه يــودنـود بـنـشــر نـوگ
     )6- 55 /7- 75(  

ي از فرمان او را ندارد، ت سرپيچئكس جر رحم كه هيچ همين پادشاه ستمگر بي
موبدان (چنان درمقابل كاوه و شجاعت او، درمانده و منفعل است كه انتقاد حاضران 

  :شود را موجب مي) و مهتران

  رخ رويــد ســاالن كنــان همــبس    ويـگ امــاوة خــو كــش تـيـرا پـچ
  وـــان تـــرمـد ز فـچــيـدرد بپــب    وــان تـمـا و پيــر مــضـحـه مـمـه
    )63 /2- 221(  

كه البته (اش  روايي  شوكت و اقتدار شاهي وفرمان كهدهد و پاسخ ضحاك نشان مي
تواند مانع ايستادگي او  هرگز نمي) معناي بزرگي و وااليي شخصيتش نيستبه

  :درمقابل حق و حقيقت شود

  ودــبايد شنـي بـفتـن شگـه از مــك    خ آورد زودـاسـور پـــامــــي نـــك
  دـيــنـن آواز او را شــوش مــدو گ    دـديـه پـد ز درگـاوه آمـون كـه چـك
  رستـن بـوه آهـي كـتي يكـوگفــت    تــوان درســن و او ز ايــان مــيـم

  ســت كـدانسـري نـهـه راز سپــك    سـپـن سـدن زيـد بـايـه شـندانم چ
    )64 /6- 223(  

پردازي  هاي شخصيت ي اشاره به يكي از ويژگيتوان برا از اين بخش داستان مي
ها  صيتـي، شخـهاي سنت انـكه در بيشتر داست اليـ درح،ردـك ارهـتوسط فردوسي اش

مطلق خوب، : هركدام مظهر مطلق صفتي ويژه است) هاي محوري ويژه شخصيتبه(
هاي  ر ويژگياند آنها كه ازنظ  اندكشاهنامههاي   در داستان؛...مطلق بد، مطلق قدرتمند و 

ترين گاهي  قوي. نفساني، مظهر مطلق و بدون خلل يا استثناي نوع خويش باشند
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هاست كه آنان   و همين،هاي عادي ترين گاهي داراي ضعف ترين است و شجاع ضعيف
   9.سازد را به زندگي و حوزة درك و لمس ما تا حدودي نزديك مي

پاسخ  چاره و بي كاوه، بييي و خودكامگي است، درمقابل أضحاك كه مظهر خودر
دست قهرمان  شخصيت بدكار و ناپاكي نبايد سرانجامي جز نابودي بهچنين. تاس

باشد و خواننده نيز سرانجام ضحاك را چيزي جز داشته) رهبر نيروي خوبي(داستان 
اش   نيز ضحاك دراواخر دوران شاهيكه خوابي. پذيرد كند و نمي اين گمان نمي

  .دهد م خوانندگان را به نابودي حتمي و گريزناپذير او وعده ميبيند، هم او و ه مي

  فريدون
. شود از آنكه خود در داستان حضور يابد، ازطريق تعبير خواب ضحاك معرفي ميقبل

آيد تا سر و بخت ضحاك  كند، در معرفي كسي كه مي موبدي كه آن خواب را تعبير مي
  :گويد آورد، ميخاك اندررا به

  ودــون بــايـر همـهــپـن را سـزمي    ودــدون بـــريـــم او آفاـــا نــجـك
  ارورـــود بــي شــتـان درخـــسـب    رـــنـرهــادر پــد از مــو او زايــچ

  ويد و تاج و تخت و كالهــر جــكم    بــه مـردي رســد، بـركشد سر به ماه
 رز  ــوالد گـ ز پرآردــردن بــه گــب    رو برزـكي سـون يـود چـه باال شــب

    )56 /94- 90(  

كند  سپس فردوسي نيز او را به فرّ جمشيدي و كرداري به تابندگي خورشيد وصف مي
  .داند و او را براي جهان به بايستگي باران مي

شنود  حال پدر را مي كه شرح  است و هنگامي10شاهنامهدر » پدرپرسي«نخستين نمونة 
  . شود به نابودي ضحاك مصمم مي

قصد گردي را به فريدون نخستين كسي است كه به ديدن سراسر جهان برآمده و جهان
  . استاندوزي آغاز كرده تجربه
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يابد،  مي جا خاتمهبايد يادآوري كرد كه حضور فريدون در داستان ضحاك در همين
 رو در اينجا تنها به معرفيازهمين. شود ميگرفته   با شرح پادشاهي او پيشاهنامهاما 

شخصيت فريدون تا آن هنگام كه با غلبه بر ضحاك توانست شهريار جهان گردد 
  . فريدون در مقام پادشاهي، سزاوار بحثي گسترده استةپردازيم، چراكه سخن دربار مي

است كه عليه ضحاك ) رهبر نيروي خوبي(فريدون در اين داستان، قهرمان 
 قيام او ة اگرچه انگيز؛كند ود ميقيام و او را ناب) شخصيت شرير و رهبر نيروي بدي(

است گويد، گويي آمده كه خود نيز ميگونه  اما همان،خواهي پدر است دراصل خون
رسم دادگري و ودهد و راه  حكومت ضحاك اژدهافش را پايانةتا دوران هزار سال

  . نيكي بياموزد

  كاوه
رد و ضحاك آيد تا فرزندش را بازپس گي مرد آهنگري است كه به كاخ ضحاك مي

كند كه چرا مغز فرزندان من بايد خوراك مارهاي تو شود؟ ورود كاوه  اخذه ميؤرا م
ا را ـاك آنهـه ضحـزمان است با حضور موبدان و مهتراني ك به دربار ضحاك هم

پس ضحاك ناگزير است . كاري او گواهي دهند فراز آورده تا بر دادورزي و درست
خواهد كه  درمقابل از كاوه مي.  داد و راستي باشدفرزند كاوه را رها كند تا مصداق
  او نيز بر آن محضرگواه باشد، اما 

  ران آن كشورشـيـوي پـك سـسب    اوه همه محضرشـد كـوانـرخـو بـچ
  ديوـخ يهانـرس كـده دل از تـريـب    وـــردان ديـم ايـاي پــيد كـروشـخ
  ار اويــتـه گفـ باـهد دلـرديـسپ    د رويــاديــهـوي دوزخ نــه سـهم
  رانديشم از پادشاــز بــرگــه هـن    واـدر گـر انـضـن محـديــم بـاشــنب
  ايــضربپـرد محــسپـد و بـدريـب    ايـت لرزان ز جـرجسـروشيد و بـخ
    )63 /17- 213(  
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پوشند، سپس از درگاه خارج شده و از چرمي كه آهنگران هنگام زخم دراي مي
  :ترتيباين به،خواند مياداران فريدون را فراسازد و هو درفشي مي

د آمد آواي دشمن ز دوست   ـديـپ    تـوســزاوار پــاســا نـبهيـدان بـب
    )64 /234(  

گرفتن فرزندش و نيز  قصد پسباكي كاوه از حضور در دربار به شجاعت و بي
حت صراشود كه به تر مي اخذه و سرزنش ضحاك آشكار است و وقتي پررنگؤم

 تا همگان ،ترسد دهد و از پادشاه نيز نمي نمي كند كه بر آن محضر گواهي اعالم مي
سپرد و  يـ محضر را پاره كرده، به پاي م؛اي ندارد باور كنند كه از اين كار واهمه

اقدام او چنان ناگهاني، شجاعانه و باورنكردني است كه راه هر واكنش و مقاومتي را 
  .بندد بر ضحاك مي

 اما اهميت و ارزش حضورش در داستان، كمتر ،قهرمان اصلي داستان نيستكاوه 
اگر بخواهيم . ثر استؤ اما مفيد و م،حضور او ناگهاني و كوتاه. از قهرمان هم نيست

شك كسي جز  ساز پيروزي فريدون را بيابيم، بي ترين پشتيبان يا حداقل زمينه مهم
پرست را به هواخواهي فريدون  يزدانداران   چه هم اوست كه نام،كاوه نخواهد بود

  سازد كه  خواند و همگان را آگاه مي ميفرا

  ن استـه دل دشمــرين را بـآف انـجه    تـن اســـرمـر آهـتـحاك، مهـض
    )64 /233(  

پردازي غيرمستقيم در داستان ضحاك است؛ يعني ما او  كاوه بارزترين نمونة شخصيت
دهد تنها صفاتي كه فردوسي به او نسبت مي. يمشناس را از آنچه گفته و كرده مي

وگوي او با  به كاوه از گفتاست و شناخت بهتر و بيشتر نسبت» ديده و دادخواه ستم«
زند و  ميپروا از گواهي بر محضر ضحاك سر باز كه بيگاه آيد و آن دست مي ضحاك به
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خوانندگان از اين . شود كند كامل مي به وجود اهريمني او آگاه ميمردمان را نسبت
  .يابند باك مي سوز، دادخواه و البته شجاع و بي اي ستم ديده گذر، كاوه را ستم ره

     مرداس
مرد، سر  مايه، نيك مرداس شاه عربستان و پدر ضحاك است و با صفاتي چون گران

ترسي و  به خداي. شود جوي و شاه آزادمرد به خواننده معرفي مي تازيان، مهتر نام
كه ابليس به وسوسه و تحريك ضحاك براي  هنگامي. استهش نيز ستوده شدهدوداد

) عبادتگاهش(سوي بوستان راه او بهشود، چاه عميقي در كشتن پدر موفق مي
  .ميرد كند و مرداس به چاه فرو افتاده و مي برمي

هيچ كردار و گفتاري از او در داستان . اندازه استهمينحضور او در داستان به
كه با مرگش ضحاك بيدادگر بر  جز آن،اي باشد ثر يا خالق حادثهده كه منشاء انيام

  .نهد سر مينشيند و افسر تازيان به تخت و گاه او مي
پـردازي مستقيـم و غيرمستقيم  دو شيـوة شخصـيتفردوسي در اين داستـان از هر

فردوسي از براي نمونه، مرداس را تنها با توصيف هرچند كوتاه . استبهره گرفته
طريق آنچه گفته و انجام داده ، كاوه را از)مستقيم(شناسيم  خصوصيات او مي

و ضحاك و فريدون را هم از زاوية نگاه و بيان فردوسي و هم با ) غيرمستقيم(
  ).دو شيوهتركيب هر(اند  آگاهي از آنچه گفته يا كرده

دي در داستان پردازي مستقيم آمد كه گاه از زاوية ديد فر در تعريف شخصيت
. شود ميهاي ديگر داستان توضيح داده هاي شخصيت ها و خـصلت خصوصيـت

مادر (از زبان فرانك ) پدر فريدون(مصداق اين قسمت از تعريف را در معرفي آبتين 
  . بينيم مي) فريدون
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   ديد  ةزاوي
ح و اي است كه نويسنده با آن مصال  شيوهةدهند  روايت، نمايشة ديد يا زاويةزاوي

 نويسنده را با داستان ةواقع رابطكند و در مواد داستاني خود را به خواننده ارائه مي
  .دهدنشان مي

 راوي خود اينكه مثالً.  ديد، روش روايت داستان استةتر، زاوي عبارت روشنبه
زاويه ديد (هاي داستان  يا يكي از شخصيت)  ديد بيرونيةزاوي(نويسنده باشد 

   11).دروني
گونه آن را با  نواختي داشتند و خود نويسندگان، نقال  ديد يكةاي كهن، زاويه قصه

  . كردند  سنتي روايت ميةهمان شيو
 ديد ةزاوي «شاهنامهها در   داستانةبخش عمد. دست استهمين نيز ازشاهنامه

در اين . شود روايت مي) سوم شخص(دارند و توسط داناي كل نامحدود » بيروني
 آفريدگار با ة او با جهان داستان، شبيه رابطةد نويسنده است و رابطشيوه، راوي، خو

  . كائنات است
 .)چيزدان استفعال مايشاء و همه (داردشمار  معني كه نويسنده اختيارات بياينبه

ات، افكار و عواطف كس، حتي نيجا و همهاز همه. كشد جا سر مياو آزادانه به همه
كند و به ضرورت، جريان داستان را متوقف ميادهد و حتي بن خبر مياشخاص 

ترين  اين شيوه وسيع. پردازد افراد به تحليل و تفسير مي راجع به حاالت، حوادث و
  .گذارد پردازي را دراختيار نويسنده مي  داستانةعرص

ما را از وقايع و جزئيات آنها ) در مقام راوي(ردوسي ـدر داستان ضحاك نيز ف
دهد و  گذرد شرح مي مي) قهرمان اصلي(را بر فريدون يي آنچه سواز ؛كند آگاه مي
يك  توصيف درمورد هر توضيح و؛گذارد سر ميديگر آنچه را ضحاك پشتازسوي

. رود سراغ ديگري ميهنگام رها كرده، بهكند و به را هرقدر الزم است بيان مي
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دو  ـ ه چيزي موجب رويارويي ضحاك و فريدونـه چـابد كـي خواننده درمي
  .شود ديگر مي مقابل يكنيروي خوبي و بدي ـ در

كس چيز و همه ديد داناي كل، نويسنده از همهة روايت از زاويةكه در شيوجا آناز
ثيرگذارتر و ارتباط أكند تا داستان، ت  خبر دارد، حاالت و افكار را نيز بيان مي

  :ها تقويت شود خوانندگان با شخصيت
 :سازد كه غذاي ماران را مغز مردم تعيين كرده، آگاه مي ابليس ةما را از انگيز •

  وجوي چه كرد و چه خواست اندرين جست    وگوي تـن گفـيس از ايـه ابلـا كـت نگر
  انــهـردم جـردد ز مـه گـرداختــه پــك    انـهــازد نــاره ســي چـا يكـر تـگـم
    )48/4- 163(  

 :شود يبيان م) راوي(خواب ضحاك نيز توسط فردوسي  •

  د آمدي ناگهانــديـگي پـنـه جـس    هانـشـاخ شاهنـز كـد كـان ديـنـچ
  انـيـر كــه فــرو و بــه باالي سـب    انــيـدرمــتر انـي كهـتر يكـهـدو م
  ارـاوسـرزه گــدرون گـنگ انـچه ب    وارــاهـن شـتـن و رفــتـر بســكم
  گـرش پالهنــردن بــه گــنهادي ب    جنگتي بهـحاك رفـيش ضـان پـدم
روه   ـدر گــس انــكشان و دوان ازپ    وهـد كــاونــا دمــي تـاختـي تـهم
    )4- 53/8- 44(  

كند  ترس و ترديد موبدان را در بيان حقيقت و تعبير خواب ضحاك توصيف مي •
 :پيش آشكار شودازسري ضحاك بيش تا استبداد و خيره

  رــدگ كـا يـار بـتـفـر ز گـان پـزب    دان خشك و رخساره ترـوبـب مـل
  بهاستانست پيكار و جان بيـجهـب    يم راستـوئـازگـي بـودنـر بـه گـك

  اكنون ز جان دست شستايد همـبب    تـا درسـهيـودنـود بـنـشــر نـوگ
  رد آشكارـت كـيارسـس نـن كـسخ    د روزگارـار شـن كـدريـه روز انـس
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  ... خون  ديدگان پر ز،پر از هول دل    ونـنگده ـكنـر فـدان سـوبـه مــهم
  )75 -8 و 81 /55 -6 -1(    

دهد كه هركجا خواست يا شايسته بود  روايت، به خالق داستان اجازه ميةاين شيو
به اظهار نظرات و عقايد خويش بپردازد يا از آن بخش داستان بهره گيرد و خواننده 

  :اي آگاه ساخته يا اندرز دهد را به نكته
يابد، ترديد در  تنها توجيه و دليلي كه براي گستاخي ضحاك در كشتن پدر مي •

 :گوهر اصالت اوست

  تانـن داسـن ايـنيدم مـقان شـز ده    انـتـداسمـت هـشـون پدر گـ خهـب
  رــيـد دلـاشـم نبـدر هـون پـه خـب    يرـره شـود نـر شـد گـرزند بـه فـك
ت  ـادر اســا مــده را راز بـنـژوهـپ    خن ديگر استـش سـهانـر در نـمگ
    )46/7- 115(  

شدن جمشيد به دست ضحاك، خوانندگان را به از بيان چگونگي كشتهپس •
 :شود اعتباري دنيا، يادآور مي گريزناپذيري مرگ و بي

  شادنت رازـد گـي نخواهـتـو گيـچ    اني درازـدگـه زنـمـد هـايــه بــچ
  وشـه گـد بـايـت نيـز آواز نرمـج     و نوشهدـا شـدت بـرورانـي پـهم
  ... ه بد نيز چهرـمودن بـد نـواهـنخ    ويي كه گسترد مهرـو گـك چـايـيك
  ون آوردـدرون درد و خـت انـبه دل    رون آوردــازي بــزه بـغــي نـكــي

  )187 -9 و 50/191(    

اهد ببيند و بر خو دهد كه هرچه مي زاوية ديد در داستان، به نويسنده اجازه مي
تواند بر جزئيات نويسنده به شيوة ديگري نيز مي. هاي خاصي تأكيد بورزد شخصيت

اين شرح و توصيف يا ازطريق . است» شرح و توصيف«پرمعني تكيه كند كه آن شيوة 
   12.گيردداستان صورت مي» صحنة«خود راوي داستان يا توسط شخصيتي در 
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پردازي در داستان ضحاك  ه صحنه و صحنهرو، درادامه نگاه كوتاهي بازاين
  .افكنيم مي

  پردازي صحنه و صحنه
معناي زمينه و تزئينات آيد، به پردازي وقتي براي نمايش مي  اصطالح صحنه و صحنه

تري هم آمده و آن وقتي است كه  معناي وسيع اما به،است» صحنة نمايش«رؤيت قابل
گر مكان و زمان و محيطي است كه شود و بيانيمكار بردهويژه داستان بهبه» شعر« براي

عنوان توان به بنابراين اصطالح صحنه را مي؛پيونددوقوع ميدر آن به» عمل داستاني«
  13.حساب آورداي از تاريخ كشوري به عصر و دوره

بدون درنظر گرفتن بخش (براساس اين تعريف، صحنه در داستان ضحاك 
جا به اين بد نيست همين.  پادشاهي ضحاك استةال هزار سة، ايران در دور)آغازين

است و نه زمان با زمان كيفي بودهشماري انسان كهن منطبق نكته اشاره شود كه گاه
 ذكر شده شاهنامههايي كه براي زمان در عصر اساطيري   بنابراين نسبت؛كمي

 گفته  مثالً اگر طول سلطنت ضحاك هزار سال؛سروكار با حقايق دارد نه واقعيات
 نخست، رساندن نسبت استقرار بيداد و شر در ظرف ةشده، نقش اين عدد در درج

  14. كيهاني استةسه هزار
 اين داستان، دار در هاي زيبا و جان پردازي هاي خوب و صحنهيكي از توصيف

بيان دقيق و . است»  همراهي مردم با فريدون در نبرد با ضحاكةتوصيف صحن«
خوبي به ضحاك بهين بخش، بيزاري و خشم مردم را نسبت فردوسي در اةهنرمندان
 ةستيزانه و دادخواهان اي است به محبوبيت فريدون و اقدام ظلم دهد و اشاره نشان مي

  :او نزد مردمي كه از درد ضحاك پر خون بدند

  ش ز جنگاوري بهر بودـي كـكس    ودـر بـهـردم شـام و در مـه بـهم
  حاك پر خون بدندـه از درد ضـك    دـندـدون بـريـواي فـه در هـهم
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  به كوي اندرون تيغ و تير خدنگ    ز بام سنگت وـشـا خـوارهـز دي
  ايگاهـن جـيـر زمــد بـي را نبـپئ    ياهـر ســه ز ابـون ژالـد چـاريـبب
  يران كه در جنگ دانا بدندـه پـچ    درون هركه برنا بدندـر انـهـه شـب
  دندـرون شـحاك بيـرنگ ضـز ني    دـدون شدنـريـكر آفـشـوي لـس
  ت اگر شاه باشد ددهـر تخــه بـك    دهـكـشـد ز آتــرآمــروشي بـخ
  ذريمـگـار او نـتـفـك ز گـايـيك    بريمـرمانـاش فـرنـو ب رـه پيـهم
  اك راـاپــدوش ناــرآن اژدهـــم    اك راـحــاه ضـر گـم بـيـواهـنخ
  ه جنگ اندر آمد گروهـر بـراسـس    وهـردار كـكهـري بـاهي و شهـسپ

  ه خورشيد شد الجوردـد كـآمرـب    ي تيره گردـهر روشن يكـاز آن ش
    )5- 74 /19- 409(  

 اندازه و شاهنامهتنها در اين داستان كه در تمام نبايد فراموش كرد كه فردوسي نه
 از هرجا الزم است. استدانسته و رعايت كرده خوبي ميچگونگي توصيف را به

گذرد و برعكس در مواردي، يك صحنه و حتي يك حركت كوچك  توصيف درمي
  .آورد مل و حرف و پيام را پديد ميأكند كه خود دنيايي از ت را چنان برجسته مي

  گيري نتيجه
از كشتن داستان ضحاك، شرح و روايت زندگي ضحاك است از آن هنگام كه پس

ميان از ايندر. شود ميبند كشيدهريدون بهكه به دست فنشيند تا وقتي تخت ميپدر به
  . استهم پيوستهاست كه زنجيروار بهميان آمدهوقايع ديگري نيز سخن به
دهد كه ترتيب و توالي منطقي  شده در اين داستان نشان مينگاهي به وقايع مطرح

تنها در اين داستان كه در طور كلي نهبه. استخوبي رعايت شدهحوادث به
شويم كه زمينة  رو ميهاي روب  نيز كمتر با عمل يا حادثهشاهنامههاي ديگر  نداستا

هاي قديم به  كه در داستان  درحالي؛باشدخوبي پرورش نيافتههاي آن به علّي و انگيزه
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 نخوريم كه حادثه يا تحوالت ناگهاني شخصيتي بدون پرداخت موارد فراواني برمي
توان گفت  بنابراين مي. افتد توجيه كند، اتفاق ميها و عواملي كه بروز آن را  زمينه

هاي قديم،  مقايسه با ديگر داستان درشاهنامههاي  هاي مهم داستانيكي از تفاوت
هاي  كه يكي از ويژگي چنين، درحاليهم. تر استقوي) رنگپي(داشتن طرح 

 خوب يا بد هستند، در هاي قديم اين است كه مطلقاً ها در داستان شخصيت
هاي انساني، مظهر مطلق نوع  نظر ويژگياند آنها كه از  اندكشاهنامههاي  ستاندا

پردازي ضحاك است كه در اوج خودكامگي،   اين شخصيتةنمون. خويش باشند
  . ضعيف و نااليق است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

  
45 

  هانوشتپي
 مجلة علوم ،»ونگو فريدون براساس نظرية يشناسي به داستان ضحاك نگاهي اسطوره«: ـ تسليم، علي1

  .64ـ 53اجتماعي انساني دانشگاه شيراز، ص
  .75ـ 65 ـ ص  شاهنامههايشناسي داستان ـ شكل خارنجر اتاز رنگ گل : ـ سرامي، قدمعلي2
  .32، صعناصر داستان: ـ ميرصادقي، جمال3
  .22، صادبيات معاصر نثر: ـ روزبه، محمدرضا4
 فورستر،  و345، ص نويسانرمان به روايت رمان: وت، ميريامك  به آل. نيز ر،همان: ـ ميرصادقي، جمال5

  .14  و13ص،هاي داستان كوتاه جنبه: مستور، مصطفي و113، ص هاي رمانجنبه: ادوارد مورگان
  .كوشش دكتر سعيد حميديان است بهشاهنامه از) شمارة بيت/ شمارة صفحه(ـ ابيات و نشاني آنها 6
  .40، صنديشه و هنر فردوسيدرآمدي بر ا: ـ حميديان، سعيد7
:  مستور، مصطفي و34همان، ص: ك به روزبه، محمدرضا. نيز ر،90ـ83همان، ص : ـ ميرصادقي، جمال8

  .33 ص،همان
  .58همان، ص: ـ حميديان، سعيد9

مناسبتي دور از پدر ، پدرپرسي قهرماناني است كه بهشاهنامههاي پرسش و پاسخ در ـ يكي از گونه10
سراغ مادر يا آنكه براي آنها حكم مادر دارد، رفته و نام به. اند نام و نشان پدر را از آنها پنهان كردهاند يا  زيسته

 .اند فريدون و سهراب و داراب از اين گونه. شوند و نشان پدر را جويا مي

  .382 همان، ص:ـ ميرصادقي، جمال11
  .447ـ همان، ص 12
 46همان، ص : ، و مستور، مصطفي36 همان، ص: محمدرضاك به روزبه،. و نيز ر48 و 447ـ همان، ص 13
  .47و 
هاي  هاي داستان هاي ويژگيمصداق (درآمدي بر انديشه و هنر فردوسيبراي آگاهي بيشتر بنگريد به ـ 14
  )30-28، ص شاهنامهطنتي در لس
  
  
  
  
  



 

  
46 

  منابع 
: ران ته،شناسمحمد حق عليةترجم ،نويسانرمان به روايت رمان : آلوت، ميريام-

  .1386، مركز
تحليل اسطورة قهرمان در داستان ضحاك و فريدون براساس « : اميني، محمدرضا-

 -53 ص،)34پياپي (2، شمجلة علوم اجتماعي انساني دانشگاه شيراز ،» يونگةنظري
64 ،1381.  
 ادبيات و ة دانشكدةمجل ،»شناسي به داستان ضحاكنگاهي اسطوره« : تسليم، علي-

  .1384، 176 -157 صص،150، شنشگاه فردوسي مشهدعلوم انساني دا
   .1382، مركز:  تهران،درآمدي بر انديشه و هنر فردوسي: حميديان، سعيد -
  .1381، روزگار:  تهران،معاصر نثر ادبيات :اروزبه، محمدرض -
 ـشاهنامههاي شناسي داستانشكل ـاز رنگ گل تا رنج خار : سرامي، قدمعلي-

  ).؟(، علمي فرهنگي: تهران
  .1382، قطره: كوشش دكتر سعيد حميديان، تهران به،شاهنامه :فردوسي، ابوالقاسم -
شركت :  تهران، ابراهيم يونسية ترجم،هاي رمانجنبه : فورستر، ادوارد مورگان-

  .1353، هاي جيبيانتشارات كتاب
  .1384، مركز: تهران، هاي داستان كوتاهجنبه : مستور، مصطفي-
  .1376، سخن:  تهران،عناصر داستان :جمالميرصادقي،  -
  
  
  
  
  




