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چکیده
فراوانی  مفاهیم کهن  الگویی  برگیرنده ی  در  فارسی  زبان  اثر حماسی  بزرگترین  فردوسی،  شاهنامه 
است که یکی از آن ها کهن  الگوی قهرمان است. بنا به سرشت حماسه و بن مایه ی اصلی آن )نبرد میان 
نیروهای نیک و بد( قهرمان، یکی از پرتکرارترین موتیف های آن است. قهرمان حماسه که معموالً دارای 
نیروهای فوق انسانی است، در میان خانواده ای بلندمرتبه متولد می شود، اما بنا به دالیلی از خانواده 
دور شده و نزد افرادی فرودست یا حیوانات پرورش می یابد. او پس از آشتی با پدر سفر قهرمانی خود را 
آغاز می کند و در این راه است که از آب می گذرد و به سوی نبرد با اژدها می رود ؛ در این راه از کمک 
یاریگرانی بهره می گیرد و به اژدها می رسد. برای مبارزه با اژدها نیاز به سالحی ویژه و اژدهاکش دارد 
که در شاهنامه، عموماً این سالح گرز )آن هم گرز گاوسر( است. با سالح مخصوص خود اژدها را نابود 
می کند و خدابانوی در بند را رها می سازد و با او ازدواج می کند. پس از طی مراحل این سفر است که 
قهرمان به مقامی خدایگون می رسد و ارباب دو جهان می شود و برکت و فضل را به یاران خود عطا می کند 

و سرسبزی را به زمین باز می گرداند.
بنابر آن چه گفته شد، موضوعی که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته ، کهن  الگوی سفر قهرمان در 
داستان گشتاسپ است که این کهن الگو براساس نظریه های مختلف اسطوره پژوهان، مورد بررسی قرار 

گرفته و در نهایت ساختار ویژه ی این سفر کهن الگویی در این داستان، ارائه شده است.
واژه  های کلیدی:فردوسی، شاهنامه، کهن الگو، قهرمان، سفر قهرمان، گشتاسپ.
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1- مقدمه
کهن  الگوها»ArcheTypes« اشکال و تصاویری برخواسته از ذات جمعی هستند که عمال در 
تمام جهان، اجزای تشکیل دهنده ی اسطوره  ها را می سازند و در عین حال نتایج فردی و طبیعی 
برخواسته از ناخودآگاهند.)کمپبل،1385: 28( واژه کهن الگو را، یونگ برای توضیح یافته  های خود 
درباره ی روان جمعی وضع کرده است، »کهن الگو در روانشناسی آن قسمت از محتویات موروثی 
ناخودآگاه جمعی collective unconscious(( است که در همیشه و در همه جا به شکل ثابتی 
بروز میکند و نشانگر آرمان و اندیشه  ی بخصوصی است«)شمیسا،1372: 225(. کهن  الگوها  در 
روان آدمی پنهان اند و آدمی را بر آن دستی نیست، اما گاه از ناخودآگاهی به گونه ای نمادین سر 
برمی آورند و به شکل های گوناگون خود را نشان می دهند. کهن الگوها انگیزه های نمودهایی را که اگر 
چه در جزئیات کامال متفاوت هستند، اما شکل اصلی خود را از دست نمی دهند به ما می نمایانند 
)یونگ،1386 :96(. بنابراین کهن الگوها سرمشق های دائمی و جاودانی فهم و ادراک آدمی اند. این 

سرمشق ها خود نمود ظاهری ندارند، اما در قالب »تصاویر کهن الگویی« برما آشکار می شوند. 

2- تعریف مساله و پیشینه ی پژوهش
اسطوره از اعمال موجودات فرابشری نظیر خدایان،نیمه خدایان، قهرمانان، ارواح یا اشباح، سخن 
می گوید؛ فراتر از زمان تاریخی است و در زمان ازلی یا ابدی )یعنی اخروی، نهایی( یا در جهان 
نهادهای اسطوره  وقتی می پرورد و می گسترد،  از  :6( یکی  فراطبیعی روی می دهد. )کوپ،1384 
آنچنان فزونی و فراخی می یابد که زمینه و بستری برای آفرینش فرهنگی تازه ای می شود که آن 
و  پهلوانان  و  قهرمانان  سرگذشت  شامل  حماسه   )153:  1369، )ذوالفقاری  مینامیم.  حماسه  را 
ماجراهای مختلفی است که برای آن ها اتفاق میافتد. یکی از این اتفاقات، ماجرای سفری است که 
برای قهرمان پیش می آید. در روایات حماسي سرزمینهاي مختلف در سرگذشت قهرمانان، طرح 
داستاني مکرري دیده میشود که قهرمان در طي آن مراحلي دشوار و خطر خیز را طي میکند. این 
اسطوره یکی از رایج ترین و شناخته  شده ترین اسطوره هاست و ما آن را در اساطیر قدیم یونان و 
روم، در قرون وسطا، در خاور دور، در میان قبایل بدوی کنونی می یابیم، ودر خواب های ما هم پدیدار 
اما هر چه بیشتر موشکافی کنیم بیشتر متوجه  می شود، هر چند در جزئیات بسیار متفاوت اند 
می شویم که ساختارشان بسیار شبیه یکدیگر است. و گرچه توسط گروه ها یا افرادی که هیچ گونه 
رابطه ی مستقیم فرهنگی با یکدیگر نداشته اند، آفریده شده اند اما همگی الگویی جهانی و مشابه 
دارند« )یونگ،1386 :162(. توالی اعمال قهرمان از الگوی معینی تبعیت می کند که می توان آن 
را از داستان هایی که راوی این اعمال هستند، استخراج کرد. حتی شاید بتوان گفت یک قهرمان 
اسطوره ای کهن الگویی وجود دارد که زندگی او در سرزمین  های گوناگون، توسط گروه های کثیری 
از مردم نسخه برداری شده است؛ » ماجراجویی معمول قهرمان با شخصی آغاز می شود که چیزی 
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از او گرفته شده، یا حس می کند در تجارب معمول موجود یا مجاز برای اعضای جامعه  اش چیزی 
کم است. این شخص به یک سلسله ماجراجویی  های خارق  العاده دست می زند، تا آنچه را که از 
دست داده است بازگرداند یا نوعی اکسیر حیات را کشف کند. ماجرا غالبا در یک دور، شامل یک 
رفت و برگشت، اتفاق می افتد.« )همان :190( این سفرها دارای ساختار و مراحلی است که در 
هر مرحله از آن ماجرایی برای قهرمان اتفاق می افتد. در حماسه ملی ایران می  توان پهلوانان و 
شاه-پهلوانانی را نشان داد که در داستان زندگی شان سفر یا سفرهایی دیده میشود که می تواند از 
این دیدگاه مورد توجه قرار گیرد. گشتاسپ یکی از این قهرمانان است که شرح دالوری  هایش در 

شاهنامه آمده است. 
پیش ازاین در کتاب ها و مقاالت مختلفی، درباره ی شخصیت حماسی و اسطوره ای گشتاسپ 
بحث شده است، اما آنچه این پژوهش ـ کهن  الگوی سفر قهرمان در داستان گشتاسپ ـ درصدد 
پرداختن به آن است، در هیچ اثری مورد بررسی قرار نگرفته است و نوع نگاه آثاری که به لحاظ 
موضوع و مبانی نظری اشتراکاتی با این پژوهش دارند، با نگاه حاکم در این پژوهش تفاوت دارد. از 

جمله ی این پژوهش ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 ـ رضا ستاری، مرضیه حقیقی و زهرا مقدسی در پژوهشی با عنوان » گشتاسپ، هوتوس/ 
کتایون از اوستا تا شاهنامه«، ضمن معرفی شخصیت گشتاسپ و همسرش به بررسی دوگانگی های 

میان متون مختلف از اوستا تا شاهنامه پرداخته اند. )ستاری و دیگران،1388: 127-146((
از مهین مسرت در  ایران«  با عنوان »سیمای گشتاسپ در روایات دینی و ملی   ـ مقاله ای 
نشریه ی دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز به چاپ رسیده است که نویسنده در آن به 
بررسی تطبیقی داستان گشتاسپ از دوران کهن تا زمان فردوسی پرداخته و سعی داشته تا حدود 
تأثیر و تأثر متقابل روایات در متون دینی و ملی را تا حد امکان مشخص کند. )مسرت، 1384: 

)181-153
   اما موضوع پژوهش حاضر، بررسی زندگی قهرمانانه ی  گشتاسپ در شاهنامه ی فردوسی به 
عنوان یک شخصیت کهن  الگویی و بررسی سیر زندگی او و سفری که درطی زندگی خود داشته، 
است و درصدد است تا با استناد به شاهنامه، شاخصه  های اسطوره ای سفر قهرمان را در مورد او 
بررسی کند و در پایان نشان دهد که داستان زندگی وی تا چه اندازه با ساختار داستان های مربوط 

به قهرمانان مطابقت دارد. 

۳-  کهن  الگوی قهرمان
»اسطوره قهرماني متداول ترین و شناخته  ترین اسطوره در سراسر جهان است. در میان اساطیر 
کالسیک یونان و رم در سده هاي میانه، در خاور دور و در میان قبائل ابتدایي کنوني اسطوره  هاي 

کهن الگوی سفر قهرمان در داستان گشتاسپ
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قهرماني فراوان دیده میشود«)هندرسن،1386: 25(. این اسطوره  ها هر چند در جزئیات بسیار 
متفاوت به نظر می رسد اما موشکافی آن ها نشان می دهد که ساختارشان بسیار شبیه یکدیگر است، و 
همگی از الگویی جهانی و مشابه برخوردارند )یونگ، 1386 :162(. این اسطوره که در واقع تجسم 
آرزوها و آرمان  های بشری است » همواره به مردي بسیار نیرومند و یا نیمچه خدایي اشاره دارد که 
بر بدی هایي در قالب اژدها، مار، دیو و ابلیس پیروز میشود و مردم خود را از تباهي و مرگ میرهاند« 

)یونگ، 1386: 112(. 

4- سفر قهرمان
یکی از کارهایی که قهرمانان برای معرفی و تثبیت خود به عنوان قهرمان باید انجام دهند، سفر 

است. سفرهای کهن الگویی قهرمانان عموماً دارای مراحل زیر است: 
- جستجو: قهرمان )منجی،رهایی بخش( سفری طوالنی در پیش می گیرد که در آن باید به 
کارهای ناممکن دست بزند، با هیوال بجنگد، معماهای بی پاسخ را حل کند و برموانعی غلبه ناپذیر 

غلبه کند تا مملکت را نجات دهد و احتماالً با شاهزاده خانم ازدواج کند.
-پاگشایی: قهرمان در گذار از جهل و خامی به بلوغ اجتماعی و معنوی، یعنی برای نیل به 
پختگی و تبدیل شدن به عضو تمام عیاری از گروه اجتماعیاش، آزمونهای بسیار دشواری را از 
سر می گذراند. پاگشایی در اغلب موارد شامل سه مرحله ی مجزاست. )1(جدایی، )2(تغییر، )3(

بازگشت، پاگشایی مانند جستجو گونه ای است از کهن الگوی مرگ و تولد دوباره.
-بالگردان: قهرمان که سعادت قبیله یا ملت به او وابسته است، باید بمیرد تا کفاره ی گناهان 
مردم را بدهد و حاصلخیزی را به زمین بازگرداند )گرین و دیگران، 1385 :166(. کمبل نیز در 
کتاب قهرمان هزار چهره به بررسی ساختار داستانی قهرمانان در فرهنگهای مختلف پرداخته است 

و نتیجه ی مطالعات خود را به این صورت ارائه داده  است:
مرحله  ی جدایی و یا عزیمت )حرکت،رحلت(: این بخش شامل پنج زیرمجموعه است:

)1(»دعوت به آغاز سفر« یا آشکارشدن نشانه  های دعوت الهی برای انجام وظیفه ای خاص؛ 
)2( »رد دعوت«، یا فرار حماقت بار از دست خدایان )3( »امدادهای غیبی«، یعنی یاری و امدادی 
که از غیب به کمک آن کس می آید که قدم در راه تعیین شده گذاشته است؛ )4(»عبور از نخستین 

آستان«؛ و )5(»شکم نهنگ«، یا عبور از قلمرو شب.
مرحله ی »عبور از آزمون  های تشّرف یافتگی وحصول پیروزی«، نیز به شش بخش تقسیم 
می شود: )1(»جاده ی آزمونها«، یاصورت خطرناک خدایان؛ )2(»مالقات با خدابانو« )مادر زمین(، یا 
پس گرفتن نشاط کودکی؛ )3(»زن به عنوان وسوسه گر«، یعنی درک و تجربه ی عذاب ادیپ، )4( 

»آشتی با پدر«؛ )5(»خدایگون شدن« و )6(»برکت نهایی«.
مرحله ی آخر بازگشت و پذیرفته شدن در جامعه است که دارای زیرمجموعه و ویژگی  های 
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خاص خود است؛ این ویژگی ها بدین شرح است:
)1(»امتناع از بازگشت« و یا انکار جهان؛ )2(»فرار جادویی« یا فرار پرومته؛ )3(»رسیدن کمک 
از آستان بازگشت« و یا بازگشت به دنیای عادی؛ )5(»ارباب دو جهان«؛  از خارج«؛ )4( »عبور 

)6(»دستیابی به آزادی در زندگی«، یا ماهیت و عملکرد برکت نهایی)کمپبل،1385 :45-46(.
در این راه اگر چه کارکرد اصلی پهلوانان یگانه و بی دگرگونی یا خدشه  ناپذیر می ماند اما کاراکتر 
وکنش و روابط شخصیتی آنها متفاوت می شود، تنوع می  پذیرد و گسترش می یابد)مختاری،1379الف 

.)123:

5- اسطوره  ی سفر قهرمان در شاهنامه 
در  که   آمده ا ست  پهلوانان  و  قهرمانان  درباره ی سفر  داستان  هایی  نیز  ایران  ملی  در حماسه 
چارچوب و ساختار شباهت هایی نیز با این مراحل دارند. به طور کلی از میان داستان های شاهنامه 
می توان به داستان فریدون، زال، هفت خان رستم و اسفندیار، گشتاسپ و داراب اشاره کرد که 

مطابقت هایی با مراحل یاد شده دارند، در ادامه به بررسی داستان گشتاسپ می پردازیم؛

6-  گشتاسپ
   گشتاسپ در پارسي باستان، وشتاسپه Vistaspa بوده است. پارهي دومین نام همان است که 
در پارسي »اسب« شده است و در بسیاري از نام  هاي کهن ایراني، دیده میشود. پارهي نخستین 
آن را در معني از کار افتاده و محجوب دانسته اند)اوشیدری، 1371: 408(. این نام در پهلوي به 
صورت Vistap آمده است که به معناي »دارندهي اسب آماده« است )بهار، 1386: 196(. پورداود 
نیز آن را به »دارنده ی اسب چموش و رمو« معنا کرده است)پورداود، 1347: 269(. در کهن  ترین 
بخش اوستا که به »گاهان« موسوم است اشارات فراواني راجع به گشتاسپ به چشم میخورد )بدین 
منظور نگاه کنید به گاتها، یسنا،هات 28: بند 7؛ یسنا، هات 46: بندهاي 14-13 ؛ یسنا، هات 
51، بند 16، ویسنا، هات 53، بند 2-1 (. نژاد او بنابر آبان یشت )فقرهي 98( از نوذریان است. 
گشتاسپ، در فرهنگ زرتشتي، پادشاهي است سپند و آیني و »در کهن ترین متن دیني ایران، 
وجهه اي مثبت و مذهبي دارد؛ از عنایات خاص اهورامزدا و ایزدان برخوردار است؛ نزدیک ترین رابطه 
را با پیغمبر دین دارد و در پرتو همین توفیقات، پادشاهي قدرتمند و کام روا گشته است« )مسرت، 
1384: 157(. »در سی امین سال از فرمانروایي وي، زرتشت سر برآورد و دین بهي را فرا پیِش او 
داشت. گشتاسپ بدین دین گروید و در راه روایي و گسترش آن، کوشید... وی از دید ارج و پایگاه، 
در آیین زرتشت، به سلیمان میماند در آیین یهود و به کانیشکا در آیین بودایي و به کنستانتین 
در آیین ترسایي«)کزازي، 1388: 4-283(. و به دلیل همین پشتیباني از آیین زردشت، بازو و پناه 
دین خوانده شده است )زامیادیشت، بند 84-86(. او بنابر روایت بندهشن، آتشکدههاي بسیاري 
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را پي افکند )دادگي، 1380: 91(. در متون تاریخي نیز اشارهاي به داستان زندگي او شده و به 
اما کریستنسن  استناد روایت اصفهانی صد و بیست سال پادشاهي کرد. )اصفهاني 1346: 10( 
شمار سالهاي پادشاهي گشتاسپ را مدت یکصد و پنجاه سال نوشته است )کریستنسن،1368: 

.)142-143
اگرچه در اوستا پادشاهي پارساتر از گشتاسپ نیست، اما چهري متفاوتي از او در شاهنامه)1( 
ارائه میشود؛)2(»در یک دوره از تاریخ، بهترین پادشاه مذهب به صورت بدترین شخصیت حماسه 
ملي پیروان همان مذهب در میآید. گشتاسپ رسمي چیزي بود و گشتاسپي که مردم ساخته بودند 
چیز دیگر«)مسکوب: 1384: 22-25(. پژوهشگران راجع به این دوگانگي در شخصیت گشتاسپ در 
متنهاي دیني و حماسهي ملي، دیدگاه هاي گوناگوني را ارائه داده اند. مهرداد بهار، این دوگانگي را 
نشأت یافته از دو سنت داستاني دربارهي گشتاسپ میداند: »یکي سنتی است که موبدان زرتشتي، 
حافظ و ناقل آن بوده اند. بنابر آن، او شاهي نیرومند و دادگستر بوده است. روایت دوم به ظاهر 
این  است«)بهار، 1386: 196(. در حقیقت  است که در شاهنامه منعکس  بوده  به مردم  متعلق 
دوگانگي برآمده از دوره ساساني است که در آن دین و دولت به هم آمیزش یافته و از دروغزنی هاي 
با دگرگون  را  بیاعتقادي  این  اعتقادي به عقاید خود ندارند و  موبدان در راه قدرت، مردم دیگر 
کردن اسطوره هایي که دولت ساساني بر پایهي آن ایجاد شده، آشکار میسازند. اینک از نگاه این 
مردمان، این دولت مشروعیت پیشین را ندارند و بدین سبب است که شخصیت گشتاسپ و به تبع 
آن اسفندیار و جاماسپ نماد روحانیون زرتشتي، دگرگونه میشود و روزگار »بهدینِي« گشتاسپ، 
ثمري جزخود مطلق بین شدن وي ندارد)عمویی و شاهسوند، 1388: 37(. یارشاطر، چهرهي ارائه 
شده در شاهنامه را ساختهي خداینامک میداند)حمیدیان، 1372: 322(. اما حمیدیان این دیدگاه 
را رد نموده و بیان میدارد که ارائهي چهرهي منفي از گشتاسپ پرداخته سده هاي اولیه اسالمي و 
حتي فردوسي است و به طور کلي غیر زرتشتیان، همچنین خود فردوسي هم در تشدید کیفیت 
منفي چهرهي او بي تأثیر نبودهاند)همانجا(. گشتاسپ در شاهنامه، پادشاهي دهن بین، دلبسته به 
تاج و تخت و ترسو و بزدل است. اما تفاوت دیگري در داستان زندگي گشتاسپ در متون اوستایي 
و شاهنامه وجود دارد، وی بنا به روایت شاهنامه به روم سفر می کند و با دختر قیصر روم ازدواج 
میکند )3( اما در متون زرتشتي هیچ گونه اشاره اي به این داستان وجود ندارد. در اوستا نام همسر 
گشتاسپ »هوتوسا« است که مانند خود او منسوب به خاندان نوذریان است. »هوتوس یا هوتوسا« 
در اوستا به شرافت و نیکي ستوده شده و گرایش او به آیین مزدیسنا اهمیتي خاص داشته است)ر. 
ک: گوش یشت، بند 25-26 و رامیشت، بند 35-37( در یادگار زریران نیز نام او هوتوس آمده 
است)یادگار زریران، 1374: 63(. صفا معتقد است که روایت رفتن گشتاسپ به روم متعلق به اواخر 
دوره ساساني و بعد از دوره ی خسرو پرویز است که نخستین وصلت میان خاندان سلطنتي ایران و 
بیزانس صورت گرفت. به همین سبب در نسخه خداینامه پهلوي که متعلق به عهد یزدگرد آخرین 
پادشاه ساساني بوده روایت مذکور در داستان گشتاسپ راه یافته است )صفا، 1379: 534(. کزازي 
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نیز داستان رفتن گشتاسپ به روم و به زني ستاندن کتایون را داستاني نوآیین و برساخته میداند 
که در روزگاران سپسین بر داستان کهن گشتاسپ افزوده شده است)کزازي، 1388: 522(. راشد 
محصل این سفر را نشانه اي از جفت جویي و ازدواج برون قبیله اي می داند و حوادث داستان را نیز 
الزمهي رسیدن به مقام قهرماني و اثبات شایستگي گشتاسپ میداند)راشد محصل، 1357: 859(. 

بنابراین گشتاسپ نمونه اي نیک از بالش قهرمان در سفر است.

6-1-  رانده شدن از نزد پدر و ترک سرزمین مادری
 در داستان های قهرمانی می بینیم که معموالً پیش از زاده شدن قهرمان، خطر زاده شدنش گوشزد 
می شود، به همین دلیل اغلب به محیطی دور از خانواده برده میشود. رها شدن قهرمان در کودکي، 
مضموني مشترک است که در اکثر اسطوره ها، افسانه ها و قصه هاي ملل جهان قابل ردیابی است، 
»قهرمانان و قدیسان از میان کسانی برمی  خیزند که در کودکی رها شده بودند. مام زمین بخاطر 
آن که پشتیبانشان بوده و از مرگ مصونشان داشته است، سرنوشتی شکوهمند و استثنایی که از آن 
عامه ی مردم نیست، برایشان رقم زده است«)الیاده،1385: 245(. اما رانده و رها شدن گشتاسپ به 
گونه ای دیگر رغم می خورد او که فرزند کي لهراسپ است، در جوانی به دلیل توجه بیش از حد پدر 
به نوادگان کیکاوس، از او ناراضي شد و به همراه سیصد سوار رهسپار هند شد. وقتي لهراسپ از 
این کار گشتاسپ آگاه شد، زریر فرزند دیگرش را به دنبال او فرستاد و زریر او را به ایران بازگرداند، 
اما بار دیگر چون توجه و میل پدر به کاوسیان را دید از او خواهان تاج و تخت شد و به این دلیل 
که با ممانعت گشتاسپ روبه رو شد ایران را به قصد روم ترک کرد. در روم، ابتدا براي دبیري نزد 
اسقف رفت.  سپس براي کار نزد آهنگري رفت اما با یک ضربه ی پتک، سندان را شکست و آهنگر 
از پذیرفتن او خودداري کرد.)4( پس از آن با دهقاني آشنا شد و در کنار او به فعالیت پرداخت. در 
آن روزگار، رسم چنان بود که چون دختران قیصر به سن ازدواج میرسیدند مراسمي برگزار میشد 
و کساني که شایستگي ازدواج با او را داشتند، فراخوانده میشدند تا دختر قیصر از میانشان یکي را 
براي همسري برگزیند. گشتاسپ نیز به دعوت دهقان براي تماشاي مراسم به قصر می رود. کتایون 
در میان جمعیت چشمش به گشتاسپ می افتد و به پدر میگوید که او را انتخاب کرده، چون در 
خواب او را دیده است. قیصر، علي رغم مخالفت، به دلیل سخنان اسقف و نیز آزادي دختران در 
انتخاب همسردر آن روزگار به ناچار با این پیوند موافقت می کند، اما او را به همراه گشتاسپ از قصر 

اخراج می کند.
نیایي زمن گنج و تاج و نگین«  بدو گفت : »با او برو هم چنین 
                         )فردوسي، 1374: ج6: 22: 263(

6-2- مبارزه با اژدها
پس از گذشتن از مرحله  ی پیش، نوبت به مبارزه با اژدها میرسد »ستیز پهلوان با اژدها به دلیل 
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نیکخواهي براي بندگان و یاري دادن مردم است که هر دو از اوصاف ایزدي است«)رستگارفسایي،1383: 
303(. »آفرینش نتیجهي مرگ اژدهاست زیرا اژدها، مرگ است و کشتن مرگ یعني آوردن به 
زندگي« )فراي، 1379: 226(. »در اوستا این موجود اهریمني )Azi Dehaka( نامیده شده و 
همین نام است که بعدها تحول یافته و به صورتهاي )Azdahag((اژدهاک( یا )Azdaha( )اژدها( 
در بسیاري از زبان هاي ایراني باقي مانده است. مطابق روایت اوستایي این هیوالي مهیب، اژدهایي 
سه سر و شش چشم و دارندهي هزار مکر تصویر شده و پر گزندترین موجود دیوانهاي است که 
اهریمن وي را براي زیان گیتي آفریده است تا جهان استومند را به هم زند و آفرینش نیک اهورایي 
را نابود کند«)باقري، 1368: 12(. همچنین، وجود او باعث بروز خشکسالی میشود. در این داستان 
می بینیم که کتایون و گشتاسپ مدتي، زندگي فقیرانهاي داشتند و قیصر نیز پس از ازدواج کتایون 
با مردي بیگانه و دون پایه، آن رسم را برانداخت و براي خواستگاران دو خواهر دیگر کتایون شرایط 
سنگیني گذاشت. او اعالم کرد که دختر دوم خود را به ازدواج کسي درمیآورد که گرگ دهشتناک 
بیشه ي فاسقون را بکشد. و براي خواستگار دختر سوم شرط کشتن اژدهاي خوفناک کوه سقیال 
بودند که مردي  از اختر شناسان شنیده  اما  نمیآیند  بر  از عهدهي کار  را میگذارد. خواستگاران 
نامدار از ایران میآید سه کار بزرگ انجام میدهد. ابتدا با دختر قیصر روم ازدواج کرده و بعد آن دو 
حیوان دهشتناک را از بین میبرد بنابراین به گشتاسپ متوسل میشوند. گشتاسپ ابتدا آن گرگ 
دهشتناک را نابود میکند. »در باورشناسي و نماد شناسي ایرانی، گرگان و گرگسانان جانداراني پلید 
و زیانبار و اهریمني اند«)کزازي، 1388: 410(. یکي از نشانه ها و ویژگیهاي سربرآوري اوشیدر، آن 
است که گرگ َسردگان یا گرگسانان همه نابود خواهند شد)دادگی،1380: 142(. اما این گرگ بنا 
بر عقیدهي خالقي مطلق تنها، نام گرگ دارد و اوصاف او همه دال بر این است که گرگ یاد شده 

در واقع یک اژدهاست. )خالقي مطلق، 1372: 335(
تـن اژدهـا دارد و زور پـیـل یـکي گرگ بینـد بـه کردار نیل 
نیارد شـدن پیل پیشش فـراز سـرو دارد و نیشتـر چون گـراز 
تو گرگي مدان از هیوني بزرگ همي اژدها خوانم این را نه گرگ 
                      )فردوسي، 1374: ج6: 6-29:354(

گشتاسپ نیز گرگ بیشهي فاسقون را اژدها میداند نه گرگ؛
فــروزنـدهي گــردش روزگــار همي گفت که :» اي پاک پروردگار! 
بـبخشاي، بـرجان لهراسـپ پیـر تـو باشـي، بر این بد مراد دستگیر 
کـه خواند و را نـاخردمنـد گـرگ اگـر بـر مـن ایـن اژدهاي سترگ 
خروشان شود، باز آن سپس، نغنود شود پـادشاه، چون پـدر بـشنود 
           )فردوسی،1374: ج6: 381-31:378(

با آنان که اژدها و پتیارهي بیشهي فاسقون را گرگ  او نیز ناهمداستاني خویش را  بنابراین 
میدانند و میخوانند، آشکار میدارد و این کسان را ناخردمند میشمارد.
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  گشتاسپ پس از کشتن این گرگ اژدهافش، توسط اهرن، خواستگار دختر سوم قیصر، براي 
کشتن اژدهاي خوفناک کوه سقیال فرا خوانده می شود و این اژدها را نیز نابود میکند.

خالقي مطلق بر این باور است که صورت کهن تر این روایت چنین بوده که پهلواني اژدهایي را 
کشته و سه دختر را که از حبس اژدها نجات داده بود، به زني گرفته بود. ولي سپس در نظر افسانه 
یک پهلوان به سه پهلوان تبدیل شده است که دوتاي آنها عماًل جز نامي بیش نیستند و یک اژدها 
نیز تبدیل به دو اژدها شده است که نام یکي از آنها براي تنوع داستان گرگ شده است )خالقي 
مطلق، 1372: 335-336(. بنابراین دیدگاه، گشتاسپ اژدهایي را که دختران را حبس کرده، رهایي 

بخشیده و به این ترتیب ترسالي و طراوت را دیگر بار به طبیعت بازگردانده است.

6-۳- داشتن سالح سحرآمیز
اما قهرمانان برای مبارزه با اژدها یا دیگر نیروهاي اهریمنی نیاز به سالحي ویژه و اژدهاکش دارند. 
همان  به  و  استثنایی  و  یگانه  است  پهلوان شخصیتی  برداشت حماسی، خود  مطابق  همچنانکه 
ترتیب سازوبرگها و متعلقات پهلوان نیز اغلب ویژگیهای خاص و استثنایی وخارق العاده دارند، بویژه 
سالح رزم او دارای عالمتها و مشخصاتی است که آن را از دیگرجنگ افزارها متمایز می کند. بنابراین، 
این سالح ها معموالً دارای نیرویي ویژه و اسرارآمیز هستند که ویژگی های فراطبیعي خاصشان، آن ها 
را از حد یک وسیله و ابزار فراتر برده و تبدیل به نمادهایي از نیروهاي ذاتي ناشناخته اي میکند. 
سالح اغلب قهرمانان اژدهاکش شاهنامه گرز گاوسر است گرچه فردوسي ایجاد و ابداع این رزم افزار 
را به فریدون نسبت داده است، اما گزارشي که در بند 92-93 زامیادیشت آمده است، به خوبي 
نشان میدهد که سالح یاد شده تنها از آن فریدون نبود، بلکه در بین ایزدان و بغان رزمجو، یالن و 
پهلوانان پرخاشگر دست به دست گشته است و هر کدام از آنان با این گرز که مطابق قراین موجود 
پیشینهي هند و ایراني دارد و در اساطیر این قوم افزار ویژهي ایزدان اژدهاکش و نماد آییني تندر 
و آذرخش است)سرکاراتي، 1378: 119( کاري شگفت انجام داده و به مبارزه با نیروهاي اهریمني 
پرداخته اند. اگرچه در این داستان سخنی از گرز به میان نیامده است، اما در اوستا به گرزور بودن 

گشتاسپ اشاره شده است )زامیادیشت، کردهی 15: بندهای90-93(.

6-4- آشتی با پدر
قهرمان که به دالیلی از پدر رانده شده بود نزد او باز می گردد و با او آشتی می  کند. در واقع در این 
مرحله پدر نقش معلم قهرمان را ایفا می  کند و او را برای آزمون ها آماده می کند؛ )کمپبل،1385: 
142( در این داستان نیز می  بینیم که قیصر نیز طي ماجراهایي با خبر میشود که کشنده ی گرگ 
و اژدها در واقع گشتاسپ است، بنابراین از او پوزش میخواهد و از این پس، میان گشتاسپ و قیصر 
محبت و دوستي برقرار میشود و قیصر چون خود را به پشتیباني گشتاسپ نیرومند می بیند، او را 
براي باژخواهي به ایران میفرستد اما لهراسپ زریر را به نزد او میفرستد و تاج و تخت را به او واگذار 

کهن الگوی سفر قهرمان در داستان گشتاسپ
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میکند و اینچنین است که گشتاسپ، شاه ایران میشود.
6-5- عبور از آب

  یکی از آزمون هایی که قهرمان در سفر خود باید از آن بگذرد آزمون یا وِر گذر از آب است که از آن 
به »وَرِ سرد« تعبیر می شود.)5(»گذر از آب نیز یکی دیگر از بن مایه های سمبلیک محسوب می شود 
که در اساطیر به شکلها و با کارکردهای گوناگون ظاهر می شود«)امینی،1381 :62(. گذر از این ور 
نمادی از مرگ و تولد دوباره، رسیدن به قدرت واستحاله و منتقل شدن از یک مرحله به مرحله ای 
دیگر است و به صورت شستشو در چشمه قابل قیاس با اسطوره ی تعمیدـ  و گذر از رودخانه و دریا 
نمود پیدا می کند.در تاریخ ادیان آب، متضمن تجدید حیات است زیرا در پي هر انحالل، والدتي نو 
است و غوطه زدن در آب رمز رجعت به حالت پیش از شکل پذیري و تجدید حیات کامل و زایشي 
نو است. غوطه خوردن در آب، امکانات بالقوه ی زندگی و آفرینش را مایه ور می کند و آن را افزایش 

می دهد)الیاده، 1385: 189(.
   گذشتن از آب در شاهنامه و اساطیر ایرانی اهمیت ویژه ای دارد. اغلب قهرمانان پیش از 
دست یافتن به موفقیتی بزرگ از آب می گذرند. بنابر آنچه گفته شد این شاید در اصل بر این پایه 
استوار باشد که با هر بار گذشتن از آب تولدی تازه وقوع می  یابد و آن چه از آب سر برمی آورد چون 
کودکی بی گناه و بی سرگذشت است که می  تواند گیرنده ی وحی و الهام جدیدی باشد و زندگی 
خاص و نوینی را آغاز کند )قلیزاده،1388: 24(. گشتاسپ نیز در طي سفر از دریا عبور کرد بنا بر 
قول شاهنامه چون به کنار دریا رسید، خود را به هیشوي، باژ دار پیر، دبیري ایراني شناساند، پولي 

به وي داد و با کشتي به آن سوي دریا رفت.

 6-6- حضور نیروهای یاریگر
در طی سفر، گاه قهرمان اسطوره ای در معرض خطر قرار می  گیرد، اینجاست که نیروهای اهورایی به 
پشتیبانی از او برمی خیزند؛ در بسیاري از این گونه اسطوره  ها کمبود و ناتواني قهرمان در رویارویي با 
موقعیت و یا وظیفه اي دشوار و ابرانساني با یاري »حامي« قدرتمندي که بر او ظاهر میشود، جبران 
میگردد و قهرمان بدون مساعدت »حامي« قادر نیست کاري از پیش ببرد)هندرسن،1386:26(. 
در واقع این قدرت هاي پشتیبان یا »نگهبانان« ناتواني اولیهي قهرمان را جبران میکنند و وي را 
به سرانجام  انجام دهد  نمی تواند  آنها  از  یاري گرفتن  بدون  را که  تا عملیات خود  میسازند  قادر 

برساند)یونگ،1386: 164(.
در سفر گشتاسپ کسي که نقش یارگیری او را بر عهده داشت، دهقاني بود که بنا بر گفتهي 

شاهنامه، نژادش به فریدون میرسید .

6-7- مالقات با خدابانو
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جهان  ملکه ی  با  پیروز  قهرمانِ  روح  جادویی  ازدواج  اسطوره ای،  سفر  این  در  دیگر  مرحله ی   
است)کمپبل، 1385: 116(. »ازدواج جادویی با خدابانو-ملکه  ی جهان نشان دهندهی تسلط کامل 
قهرمان بر زندگی است؛ چون زن، همان زندگی و قهرمان عارف و ارباب آن است«)همان:128(. 
یونگ معتقد است »بانویي که نجیب زاده به خاطرش دست به کارهاي قهرماني میزند طبیعتاً تجسم 
عنصر مادینهي وي است« )یونگ، 1386: 283(. در واقع »قهرمان« نمادي از »من« خودآگاهي 
ناخودآگاهي  درون  آهرمني  نیروهاي  با  میبایست  روانش  مادینه  عنصر  شناخت  براي  که  است 
بستیزد و نبرد بیازماید )اتوني، 1390: 247(. ازدواج گشتاسپ با کتایون را می توان با این مرحله 
در داستان های قهرمانی تطبیق داد، که او با ازدواج با کتایون )دختر قیصر( از آوارگی نجات می یابد و 
نیرو و قدرتی دوباره می گیرد. همچنین نقش و اهمیت کتایون »هوتوس« در گسترش دین بهی نیز 
می تواند قّوتبخش نقش خدابانویی او باشد )ر. ک: گوش یشت، بند 25-26 و رامیشت، بند 37-35(.

6-7- خدایگون شدن و برکت نهایی
در پایان سفر، قهرمان پس از پشت سر گذاشتن آزمون  هاي مختلف و »پیروز شدن بر همهي 
این هماوردیها، ثابت می کند که از مرحلهي انساني پا فراتر نهاده و از این رو به طبقه اي از باشندگان 
نیمه ایزدي تعلق دارد که بسا برتر از انسان هاي معمولي اند«)وارنر، 1387: 18(. در حقیقت او در 
این هنگام به مقامی خدایگون می رسد و اینجاست که »برکت قهرمان جهان شمول، شامل حال 
تمام جهانیان می شود«)کمپبل، 1385: 46(. کمپبل درباره ی بازگشت قهرمان می  گوید:» پس از 

بازگشت از سفر می تواند جامعه  اش را از نو به صورت یک کل واحد نظم دهد« )همان جا(. 
  گشتاسپ پس از بازگشت به ایران به زرتشت ایمان می  آورد. بنابراین شاید بتوان این ایمان 
آوردن و همچنین کوشش او در گسترش دین بهی را به برکت بخشی تعبیر کرد. زیرا بنابر آنچه 
در توضیحات کمپبل بدان اشاره شد، قهرمان پس از بازگشت از سفر، این قدرت را دارد که بتواند 

جامعه اش را به صورتی نوین ساماندهی کند.

7- نتیجه گیری 
 با تکیه بر روش نقد اسطوره ای ضمن بررسی داستان گشتاسپ در شاهنامه و متون دینی و تاریخی 
پیش و پس از آن، می توان داستان سفر او را نمونه  ای از کهن  الگوی »سفر قهرمان« معرفی کرد 
که پس از رانده شدن از نزد پدر و ترک سرزمین مادری و پرداختن به سفری مهم و پرخطر و گذر 
از آزمون ها، گذر از آب، مالقات و ازدواج با خدای بانو ضمن بهره  گیری از کمک نیروهای یاریگر با در 
اختیار داشتن سالح سحرآمیز به مبارزه با اژدها می پردازد و در نهایت با  آشتی با پدر و بازگشت به 
سرزمین مادری و ایمان آوردن به زرتشت و گسترش دین، برکت را برای ایرانیان به ارمغان می آورد. 
بنابراین می بینیم که بسیاری از شاخصه  های سفر کهن  الگویی قهرمان در این داستان وجود دارد. 

کهن الگوی سفر قهرمان در داستان گشتاسپ
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8- یادداشت ها
1- شایان ذکر است، بخش اعظم داستان زندگي گشتاب در شاهنامه که شامل حدود هزار بیت 
است، سرودهي دقیقي است که بنا به قول فردوسي، به خواب او آمده و از او خواسته تا سروده هاي 

او را در کتاب خود بگنجاند )فردوسی، 1374/ج 6/ 13-1/65(.
2- اگرچه شاهنامه چهرهاي منفي از این شاه ارائه میکند اما در دوران کودکي، او را با صفاتي نیک 

به تصویر میکشد: 
چنو نامور نیز نشنید گوش به باال و دیدار و فرهنگ و هوش 

)فردوسی،1374/ج6/ 16: 132(
او از روزگار کودکي بنا به آیین پرورش شاهزادگان با انواع دانشها و هنرهاي پهلواني آشنا میشود.

ز لشکر به مردي برآورده سر گذشته به هر دانشي از پدر 
 )فردوسی،1374/ج6/ 9 : 25(

3- برخی پژوهشگران معاشقه و پیوند گشتاسپ و کتایون در شاهنامه را نشأت یافته از داستان 
معاشقهي زریادرس با اداتیس میدانند ر.ک: به )صفا، 1379: 123 و 534( و )کزازي،  1388: 

.)309
و  روم  در  آهن  رواج صنعت  از  نشانه ي  را  گشتاسپ  توسط  آهنگري  انتخاب شغل  4-کویاجي 
شکستن آهن و سندان را با ضربه محکم گشتاسپ، نشانه عدم آشنایي ایرانیان آن زمان با آهن و 

آهنگري میداند)کویاجي، 1380: 500(.
5- در ایران باستان دو گونه ور روایی داشته است، »َور گرم« و »َور سرد« که در پهلوی، »برسمگور« 
barsamag-war نیز خوانده شده است. وَرِ گرم با گذر از توده ی آتش، ریختن فلز گداخته بر 

سینه و وَرِ سرد با گذشتن از دریا و رودی پر آب انجام می گرفت )کّزازی،1384الف: 275(.
منابع

ادب پژوهی، ش 16،  اسطوره ای«،  قهرمان در حماسه  های  بهروز)1390(، »پاگشایی  -اتونی، 
صص105-81

- الیاده،میرچا)1385(، رساله در تاریخ ادیان، ترجمه ی جالل ستاری، چ سوم، سروش، تهران
- امینی، محمدرضا )1381( »تحلیل اسطوره ی قهرمان در داستان ضحاک و فریدون بر اساس 
ش  هفدهم،  دوره ی  شیراز،  دانشگاه  انسانی  و  اجتماعی  علوم  مجله  ی  یونگ«،  نظریه ی 

دوم،)پیاپی34(، صص64-53
- اوستا)1386(، گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه، چ یازدهم، تهران، مروارید

- اوشیدری،جهانگیر)1371(، دانشنامه  ی مزدیسنا )واژه نامه ی توضیحی آیین زرتشت(، 
تهران،  مرکز

- باقری،مهری )1368(، »اژدهای در بند«، مجله  ی آینده، س پانزدهم، ش 1و2، صص19-12
- بهار،مهرداد )1386(، پژوهشی در اساطیر ایران، )پاره ی نخست و دوم(، چ ششم،آگاه، تهران
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-حمیدیان،سعید)1372(، درآمدی بر اندیشه و هنر فردوسی، تهران، مرکز
- خالقی مطلق، جالل  )1372(،گل رنج های کهن )برگزیده مقاالت دربارهی شاهنامه فردوسی(، 

به کوشش علی دهباشی، تهران، مرکز
- دادگی،فرنبغ)1380(، بندهش، گزارنده:مهرداد بهار، چ دوم، تهران، توس

شاهنامه(،به  پیرامون  مقاله)در  مجموعه  اسفندیار«،  ذوالفقاری،منیره)1369(،»اسطوره   -
کوشش مسعود رضوی، تهران: جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

ـ راشد محصل، محمدرضا )1357(، نگاهی دیگر به گشتاسپ، سخن، ش 26، صص 868-854
و  انسانی  علوم  پژوهشگاه  تهران،  اساطیر،  در  منصور)1383(،پیکرگردانی  فسایی،  رستگار  ـ 

مطالعات فرهنگی
- ستاری، رضا  و  حقیقی، مرضیه  و مقدسی، زهرا )1388( گشتاسپ، هوتوس/ کتایون از اوستا 

تا شاهنامه، فصل نامه ی پژوهش های ادبی، سال ششم، ش 23، بهار 1388، صص 127-146
ـ سرکاراتی، بهمن)1378(.سایه  های شکارشده، تهران، قطره

- شمیسا، سیروس)1372(.بیان، چ سوم، ،فردوسی
- صفا، ذبیح اهلل)1379(،حماسه سرایی در ایران، تهران، امیرکبیر

-عمویی، حامد و شاهسوند، پریچهر)1388(، »اسطوره شناسی سیاسی در ایران باستان، مطالعه 
موردی رستم«.فصلنامه  ی تخصصی علوم سیاسی، سال هشتم، صص 5- 58 

تهران،  ترجمه ی صالح حسینی،  ادبیات،  و  تروپ)1379(. رمز کل:کتاب مقدس  نور  فرای،   -
نیلوفر

- فردوسی، ابوالقاسم)1374(. شاهنامه، به کوشش سعید حمیدیان، چ دوم، تهران، قطره
- قلیزاده،خسرو)1388(،  فرهنگ اساطیر ایرانی بر پایه  ی متون پهلوی، چ دوم، تهران، کتاب 

پارسه
تهران،  پنجم،  چ  اهلل صفا،  ذبیح  ترجمه  ی  کیانیان،   )1368( ایمانوئل  آرتور  کریستین سن،   -

انشارات علمی و فرهنگی 
-  کّزازی، میرجالل الدین )1384الف(، آب و آیینه، تبریز، آیدین.

- ــــــــــــــــــ)1388( نامه  ی باستان، ج ششم، چ سوم. تهران، سمت
- کمپبل،جوزف)1385(، قهرمان هزارچهره، برگردان شادی خسروپناه، مشهد، گل آفتاب 
- کوپ،الرنس)1384(، اسطوره، ترجمه  ی محمد دهقانی، تهران، انتشارات علمی وفرهنگی

- کویاجی، جهانگیر کوروجی )1380(، بنیادهای اسطوره و حماسه  ی ایران، گزارش و ویرایش 
جلیل دوستخواه، تهران، آگاه

- گرین،ویلفرد و لِیِبر، ارل و مورگان، لی و ویلینگهم، جان)1385(، مبانی نقد ادبی، چ چهارم، 
ترجمه ی فرزانه طاهری، تهران، نیلوفر

- مختاری، محمد)1379(، حماسه در رمز و راز ملی، چ دوم، تهران،انتشارات توس
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ی  نشریه   ایران«،  ملی  و  دینی  روایات  در  گشتاسپ  »سیمای   ،)1384( مهین  مسرت،   -
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، سال 48، صص181-153

- مسکوب، شاهرخ )1384(،مقدمه  ای بر رستم و اسفندیار، چ هشتم، تهران، امیرکبیر
اسماعیل ور،چ  ابوالقاسم  ترجمه ی  جهان،  اساطیر  ی  )1387(،دانشنامه   وارنر،رکس   -

دوم،تهران:نشر اسطوره 
چ  طبری،  اکبریان  حسن  ی  ترجمه   هایش،  واسطوره  هندرسن،ژوزف)1386(،انسان   -

دوم،تهران، دایره
- یونگ،کارل گوستاو )1386(، انسان و سمبول هایش، ترجمه ی محمود سلطانیه، چ ششم، 

تهران،جامی


