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 چکیده

زا و اجررررو   ،نرررردهمیعنصررررر یررررا عناصررررری کرررره برررره داسررررتان شررررک  وا رررر  

ایرررن عنصرررر یرررا  .دشرررومیخوانررر ه  مایرررهبن ، نرررپیون میعناصرررر رن را بررره هررر  

ی وایررررهررررای رو در موقعیت  نررررکنمیعناصررررر سرررراختار داسررررتان را مسررررتحک  

ای برررره رن برجسررررتگی و معنررررای ویرررر ه ،تکرارشررررون  یبرررره سررررب  خررررا  و 

 در  رکررررت داسررررتان ،نماییها عرررربوه بررررر برجسررررتهمایررررهایررررن بن . نبخشررررمی

مایرررره، هررررای فارسرررری، بنری از  کایتدر بسرررریا . نشرررروثر واقرررر  میؤمرررر نیررررز

برررر  یتمامبرررهدهررر . بررر ین معنرررا کررره  کایرررت سررراختار داسرررتان را شرررک  می

ریرررر ، زنرررر  و  رررروادثی کرررره در داسررررتان پ یرررر  میمایرررره دور می رررررد رن بن

هایی کرررره در رثررررار مایررررهترررررین بنمه  . یررررردمایرررره شررررک  می ررررول همرررران بن

 ،نررررر  از قهرمررررراناعبارتبرنررررر ه دارنررررر  پیش و ماسررررری کرررررارکردی فعرررررال 

 شررررودن  ،جنرررر  ،پیشررررگویی ،کتمرررران نررررا  ،یرررراؤخررررواب و ر قهرمرررران، سررررفر

 ... .ابزارهررررای جنگرررری و ،جررررادو و جررررادو ران ،اژدهررررا و اژدهاکشرررری ،قلعرررره

در پررررررروردن داسررررررتان و ، نامررررررهخاورانخوسررررررفی، سررررررراین ه   سررررررا ابن

 و ای بهرررره جسرررتهها بررره نحرررو شایسرررتهمایرررهبناز ایرررن  ،خرررویش مضرررمون اثرررر

داسررررتان شرررر ه گی بخشرررری رن و نیررررز برجسررررتتأثیرسررررب  ارتهررررای هنررررری و 

 .پردازی ها میمایهما در این نوشته به بررسی این بن .است
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 م دمه
مایرررره و کارکردهررررای رن یکرررری از مبا رررر  مهرررر  در بن ،هررررای ادبرررریامررررروزه در پ وهش

های صرررا بان اثرررر در  رررذاریتأثیرها و بررسررری و تحلیررر  رثرررار ادبررری و سررریر اثرپرررذیری

شرررود. در هرررر اثرررر ادبررری عنصرررر یرررا عناصرررری های ادبررری محسررروب میبرابرررر دیگرررر رفریررر ه

هسرررتن  کررره بررره رن شرررک  وا ررر  بخشررری ه و اجرررزا و عناصرررر رن را بررره نحررروی بررره هررر  

ماننرررر  اشررررخا ،  ررررواد ،  ؛مایرررره  وینرررر پیون نرررر . ایررررن عنصررررر یررررا عناصررررر را بنمی

ها و... برررا ایرررن شررررث کررره برررر اثرررر تکررررار و کرررارکرد مفررراهی ، مضرررامین، اشررریا، نشرررانه

مررر او ، سررراختار داسرررتان یرررا قصررره را مسرررتحک  کررررده و بررره رن برجسرررتگی داده باشرررن . 

برجسرررتگی  کرارشرررون  یتها در موقعیرررت روایررری خرررا  و ابلررر  بررره سرررب  مایرررهبن»

یابنررر  و  ضورشررران در قصررره موجررر  بسررری  جمررری رن، زیبرررایی ای میو معنرررای ویررر ه

: 1388 پارسانسرررر ،  «.شررررودقصرررره می مایررررهدرونروایررررت و تهویررررت جاسبرررره داسررررتانی و 

مایرررره، تصررررویر خیررررال، ان یشرررره، عمرررر ، مو ررررو ، درون»مایرررره را میرصررررادقی، بن (.22

یرررا کلمررره و عبرررارتی کررره در اثرررر ادبررری وا ررر   و رررعیت و موقعیرررت، صرررحنه، فضرررا، رنررر 

برررا  (.مایررره: سیررر  بن1377میرصرررادقی،   «دانررر .یرررا رثرررار ادبررری مختلررر  تکررررار شرررود، می

توجررره بررره ایرررن تعریررر ، همررره عناصرررر عرررا  و خرررا  موجرررود در مترررون ادبررری  روایررری و 

 شون . مایه تلهی میبیر روایی، بن

لگررروی معینررری اسرررت کررره بررره صرررور ، شخصررریت یرررا امایرررهدرونمایررره، بن»بررره ن رررر  داد 

برررره  و (.مایرررره: سیرررر  بن1375  داد،« شررررود. ونررررا ون در ادبیررررات و هنررررر تکرررررار می

مایررره یرررا مایگررران در داسرررتان کوتررراه بررره هرررر عنصرررر و ررر ت دهنررر ه بن»عهیررر ا پاینررر ه 

دهررر  و شرررود کررره اجرررزا یرررا عناصرررر داسرررتان را بررره نحررروی بررره هررر  پیونررر  میابررربی می

 (.165: 1389 پاین ه، « کن .ویت میداستان را ته مایهدرون

فکرررر، مو رررو  یرررا » ونررره تعریررر  کررررده اسرررت: مایررره را اینفرهنررر  سرررخن، بن 

یرررا  تبیررریناثرررر تأکیررر  خاصررری برررر  امحتررروای یرررا اثرررر ادبررری یرررا هنرررری کررره پ ی رورنررر 

مایررره عبرررارت بن» و بررره ن رررر مهررر ادی:( مایرررهسیررر  بن فرهنررر  سرررخن،  «الهرررای رن دارد.

الگرررو کررره در داسرررتان اسرررت از یرررا مفهرررو ، یرررا تصرررویر، یرررا رویررر اد یرررا یرررا کهن

: 1378مهرررر ادی،   «افزایرررر .اثررررر می شررررناختیزیباییشررررود و برررره بنررررای تکرررررار می مرتبرررراً
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مایررره، عنصرررر یرررا عناصرررری اسرررت کررره از بریرررب برررا توجررره بررره تعررراری  فررروی، بن (.281

بخشرررر  و  یری رن ترررر او  میان و شرررک تکررررار در زیرسرررراخت مررررتن، بررره رونرررر  داسررررت

مایرررره در داسررررتان نهررررش شررررود. بنواقرررر  می مررررؤثرو نیررررز بنررررای رن  شررررناختیزیباییدر 

بنرررابراین  ؛کنررر ای دارد و بررره اسرررتواری پیونررر  درونررری عناصرررر داسرررتان کمرررا میپایررره

ترررروان شررررالوده اصررررلی داسررررتان نیررررز می اسرررراز و پ ی رورنرررر ها عنصررررر داستانمایررررهاز بن

مایرررره، سرررراختار داسررررتان را شررررک  هررررای فارسرررری، بندر بسرررریاری از  کایت»د. یرررراد کررررر

زنررر  و  ررروادثی مایررره دور میبرررر  ررررد رن بن تمامررراًدهررر . بررر ین معنرررا کررره  کایرررت می

 ونرررره  یرررررد. در اینمایرررره شررررک  میریرررر ،  ررررول همرررران بنکرررره در داسررررتان پ یرررر  می

 (.31: 1388پارسانس ،   «مایه مو و   کایت نیز هست.بن ، کایت

ای زمررران یرررا در  ونرررهها در یرررا یرررا چنررر  قصررره ه مایرررهممکرررن اسرررت ایرررن بن 

های یرررا قرررو  یرررا ها یرررا در رثرررار داسرررتانی یرررا دوره و در داسرررتانخرررا  از داسرررتان

و  تکرارشررررون  یها عرررربوه بررررر صررررفت مایررررهایررررن بن»اقرررروا   ضررررور داشررررته باشررررن . 

در  رکترررری داسررررتانی  ک دسررررترفریننرررر  و یررررا داسررررتانی می ینمایی  رکترررربرجسررررته

های مایررررهها ممکررررن اسررررت بنمایررررهدر درون یررررا کنررررار ایررررن بن (.26همرررران:   «.مؤثرنرررر 

دیگرررری نیرررز  ضرررور داشرررته باشرررن  و رونررر  داسرررتان را در جهرررت نیررر  بررره ایرررن عنصرررر 

مایررره قلمررر اد کررررد، بن عنوانبرررهتررروان نمی سررراز تررر او  بخشرررن . هرررر عنصرررر راداستان

 رررذار در داسرررتان داشرررته باشررر  و یرررا سرررب   رکرررت تأثیرال و کررره  ضررروری فعرررمگرررر این

بنرررر ی و توانرررر  مررررا را در ببههها میمایررررهداسررررتان شررررود. بررسرررری و م العرررره ایررررن بن

در ردیررر   شرررانیهاهیمابنشناسررری داسرررتان یررراری داده و رن را برررا توجررره بررره نرررو   ونه

 انگیز، عاشهانه، کرامت و  ماسی جای ده .های شگفتداستان

 تح یق، پیشینه و روش ضرورت

انررر . مرررمبً ببمحسرررین تهها در رثرررار دیگرررر پرداخمایرررهابلررر  نویسرررن  ان بررره بررسررری بن 

سرررررراختار »و مررررریبد جعفررررررری « نامرررررره مزههای مایرررررهسرررررراختار بن»زاده ببمحسرررررین

های مایرررررهنهرررررش و کرررررارکرد بن»و زهررررررا دری « امیرارسررررربنهای داسرررررتانی مایرررررهبن

در مرررررورد  انرررر .قرررررار داده مرررروردپ وهشرا « رامررررین ویرررر  وتوصرررریفی در من ومرررره 

 مررررمبً ؛اسررررت  رفترررره قرررررار موردبررسرررریهررررا و تصرررراویر رن بیشررررتر، نگاره نامررررهخاوران
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، محمرررر  مجرررروزی «نامررررهخاورانهررررای در شرررریوه و مکترررر  نگاره»زاده ر رررریه ر رررری

 «خوسرررفی بیرجنررر ی برررا تکیررره برررر ن ریررره پررررا   سرررا ابن نامرررهخاورانشناسررری ریخت»

 نامرررررهخاورانسررررربکی  یهرررررای  یوجنبررررره  ماسررررری و » ررررران اصررررر ری برقررررری و م 

 سرررا  ابن نامرررهخاوراننهررر  زبررران  ماسررری در »و اصررر ر شرررهبازی «  سرررا  خوسرررفیابن

های  ماسررررری در مایرررررهانررررر . ولررررری کرررررارکرد بنقررررررار داده موردتوجرررررهرا « خوسرررررفی

هایی کررره مایرررهبنبنرررابراین مرررا برررر رن شررر ی  از  ؛م فرررول واقررر  شررر ه اسرررت نامرررهخاوران

قرررررار  موردبررسرررریهای اساسرررری و بنیررررادین را مایررررهانرررر ، بنرفته در ایررررن اثررررر برررره کررررار

 دهی .

ای و تحلیلرررری مرررروردی در جهررررت نشرررران دادن ایررررن پرررر وهش برررره روش کتابخانرررره 

 .ش ه است سا  خوسفی نوشته ابن نامهخاورانهای خا  ها و وی  یارزش

 بحث و بررسی

ها را برررره دو  ررررروه ایسررررتا و پویررررا تهسرررری  کرررررده و مایررررهبرررروری  توماشفسررررکی بن 

های پویررررا مایررررهشررررون ، بنهایی کرررره موجرررر  ت ییررررر موقعیررررت میمایررررهبن» ویرررر : می

های مایرررهشرررون ، بنهایی کررره باعررر  ت ییرررر موقعیرررت نمیمایرررهشرررون  و بنمحسررروب می

رینررر . توصررریفات مربررروث بررره ببیعرررت، رنررر  اقلیمررری، اسرررباب و ایسرررتا بررره شرررمار می

 عمومرررراً ،دسررررتنیازاها و مررررواردی هررررای سرررراکن شخصرررریتاثاثیرررره منررررزل و وی  ی

های مایررررههررررا و رفتارهررررای شخصرررریت بندهنرررر . کنشهای ایسررررتا را شررررک  میمایررررهبن

 «شرررون .پویرررا هسرررتن  کررره بررررای داسرررتان اهمیتررری اساسررری دارنررر  و باعررر   رکرررت رن می

مایرررره خررررواهی  داشررررت. بنررررابراین در هررررر داسررررتانی دو نررررو  بن (.147: 1378امررررامی،  

هایی کررره مایرررهادها زمانمنررر  هسرررتن  و بنهرررا و رخررر هایی کررره مررررتبی برررا کنشمایرررهبن

باشررررن  کرررره هررررا و اشرررریا میها، مکانهررررای یرررراهری افررررراد، شخصرررریتدر مررررورد وی  ی

هایی مایررره . مرررا در ایرررن نوشرررته بررره بررسررری و تحلیررر  بننشررروابلررر  ایسرررتا محسررروب می

هایی مایرررهانررر . بنخرررواهی  پرداخرررت کررره سررراختار اصرررلی ایرررن من ومررره را پ یررر  رورده

های  ماسررری کرررارکردی فعرررال داشرررته و سرررب  ارتهرررای هنرررری و یشرررتر من ومرررهکررره در ب

: جنررر  و سرررتیز، شررربیخون، ازجملرررهان . ادبررری برررا تکیررره برررر من ومررره فکرررری داسرررتان شررر ه

ها، ، شرررررگفتیژ، پیشرررررگویی،  شرررررودن دپوشرررررینا ا  و ، کتمررررران نرررررایررررررؤخرررررواب و 
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بزارهرررای کرررردن، جرررادو و جرررادوان، ررایرررش جنگررری، اسرررتفاده از سرررب  و ا هررروشیب

 یری و ها در شرررک مایرررهرزمررری، پهلوانررران جنگررری، سرررفر و... کررره هرررر یرررا از ایرررن بن

 صررررورتبهیهررررور رثررررار  ماسرررری نهشرررری فعررررال و پویررررا داشررررته، داسررررتان و روایررررت را 

های مایررررهدر ادامرررره برررره تو رررری  و تحلیرررر  بن برنرررر .جررررذاب و خوشرررراین  پرررریش می

  .پردازی می نامهخاورانموجود در 

 قهرماننبرد و دالوری 
الگوهرررررایی اسرررررت کررررره همرررررواره از مبا ررررر  اصرررررلی ترین کهنقهرمررررران از قررررر یمی»

، سرررایه و... دهنررر هیاری، دانرررا ریرررپ ازجملرررهالگوهرررا الگرررو بررروده اسرررت. سرررایر کهنکهن

در زبررران یونرررانی بررره معنرررای  (iroas  قهرمررران ایابنررر . واژدر ارتبررراث برررا قهرمررران معنرررا می

محاف رررت کرررردن و خررر مت کرررردن اسرررت. قهرمررران یعنررری کسررری کررره رمررراده اسرررت 

بنرررابراین مفهرررو  قهرمررران مررررتبی برررا مفهرررو  ایمرررار  ؛نیازهرررای خرررود را فررر ای دیگرررران کنررر 

الگوهرررای شخصررریتی یونررر  نیرررز اسرررت. قهرمررران در نهرررش رمررران یکررری از کهنقه .اسرررت

کنررر  کررره سرررفری بررروانی را ربررراز می مرررواًمعشرررود و یرررا منجررری و فررر ایی یررراهر می

در  (.171: 1395لرررررا،   «بررررری رن بایررررر  ویرررررای  سرررررنگینی را بررررره انجرررررا  برسررررران .

شررررون  بلکرررره از قهرمانرررران از میرررران مردمرررران عررررادی انتخرررراب نمی ،ادبیررررات  ماسرررری

شرررون  کررره یرررا در قررر رت و زورمنررر ی و یرررا در دیرررن و اخررربی و مردمرررانی انتخررراب می

تن . تولررر ، مررررد و زنررر  ی قهرمررران برررا افرررراد عرررادی جامعررره اعتهررراد سرررررم  همررره هسررر

العرررراده قهرمرررران، وی را از دیگررررران تفرررراوت بسرررریار دارد و عرررربوه بررررر رن اعمررررال خاری

ا رررر اعمرررال یرررا شخصررریت  هیهررری تررراریخی از او یرررا قهرمررران » کنررر .متمرررایز می

  برررا پرورنررر  کررره متناسررربررررای او سررریر و سرررلوکی در اعمرررای می پردازانافسرررانهبسرررازد، 

انگیز بررره های اعجرررابسرررفر بررره سررررزمین صرررورتبهاعمرررالش باشررر . ایرررن سررریر و سرررلو  

قهرمانرررران داسررررتان،  نامررررهخاوراندر  (.326: 1392کمپرررر ،   «شررررود.تصررررویر کشرررری ه می

ان  کررره شرررریران و کرررافران در قهرمانررران دینررری هسرررتن  کررره قررر   در سررررزمینی  ذاشرررته

مالرررا اشرررتر و  ن، سرررع  وقرررا ،انررر .  ضررررت علررری، ابررروالمحجرنجرررا مسرررکن  زی ه

قهرمانرررران ایررررن اثررررر  ماسرررری هسررررتن  کرررره هررررر یررررا در مصررررا  بررررا دشررررمن  ،قنبررررر

هرررررایی از خرررررود نشررررران داده و سرررررپاه دشرررررمن را ترررررار و مرررررار ها و داوریشرررررجاعت
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ی کررره ریشررره در دینرررپهلررروان  عنوانبرررهکننررر . البتررره در ایرررن میررران نهرررش  ضررررت علررری می

زمررررانی هایی از اسررررابیر و بیر رررره جهتبرررر ین سررررا  داشررررته و ابن مررررذهبیاعتهررررادات 

 سرررا  در ایرررن اثرررر،  ضررررت ه اسرررت، نبایررر  نادیررر ه انگاشرررت. ابنرا بررره رن  رررره زد

از خیررررر و نیکرررری در برابررررر دشررررمنان و دیرررروان و اژدهایرررران  تجسررررمی عنوانبررررهعلرررری را 

هرررای  ضررررت ها و داوریدهررر . رشرررادتنمرررادی از شرررر و تررراریکی قررررار می عنوانبررره

زبرررانزد اسرررت  یبرنررر  اه برررا برنررر  ی سوالفهرررار کررره رن نیرررز در اسرررتحکا  و علررری همرررر

انگیز اسرررت و جرررز  ضررررت علررری بررره ا ررر ی اجرررازه در کنرررار دلررر ل کررره اسررربی شرررگفت

هررررای اسررررابیری رن نهررررش  یری ایررررن داسررررتان و بنیاندهرررر  در شررررک برنشسررررتن نمی

 بسزایی دارن .

ر از واقعیررررت ترررراریخی دو یکلبررررههای رن در ایررررن اثررررر  ماسرررری برخرررری از داسررررتان 

ای محرررس هسرررتن . مررررد  برررا توجررره بررره عشرررب و عبقررره شررر ی ی کررره بررره بررروده و افسرررانه

ان  کررررره برررررا های زیرررررادی برسررررراختهان ، افسرررررانهمهرررررا  واای  ضررررررت علررررری داشرررررته

 هرررای تررراریخی همخررروانی نررر ارد، ولررری نشررران از رو  جمعررری یرررا ملرررت اسرررتواقعیت

اسرررت کررره در ایرررن اثرررر  ماسررری نیرررز  ضررررت  ایرررن دلیررر بررره  (.25: 1383 محمررر ی، 

و مرررافوی  العرررادهخاریهمرررراه برررا اعمرررال  ،های دیگرررر دینررریعلررری و برخررری شخصررریت

ان  و وجرررود دیرررو و اژدهرررا نیرررز جنبررره ای نمایررران شررر هببیعررری در قالررر  پهلررروانی اسررر وره

بخشرررری ه مکررررانی بررررودن رن را تهویررررت زمررررانی و بیای و مسرررربله بیاسرررر وره و افسررررانه

 .است

 سفر
رفرررتن قهرمررران داسرررتان بررره کشررروری دوردسرررت و پنهررران کرررردن نرررا  و نسررر  اصررر  »

انگیز بررررای نشررران دادن  ررروهر ساتررری خرررود خرررویش و دسرررت زدن بررره کارهرررای شرررگفت

]داسررررتان  های عامیانرررره اسررررت. ایررررن عنصررررر را دراز عناصررررر مهرررر  و رایرررر  در داسررررتان

و  شررر هرررزار و یرررا ، فیرررروز شررراه، قصررره ما عیرررارسررر [شررراهنامهرسرررت  و سرررهراب 

ترین کترررابی کررره در رن بررررای نخسرررتین برررار بررره ایرررن بینی . قررر یمینیرررز مررری امیرارسررربن

« فردوسررررری اسرررررت. شررررراهنامهسررررررایی  ماسررررری اشررررراره شررررر ه، عنصرررررر مهررررر  داستان

شرررود اسرررت کررره ادعرررا می سرررفر قهرمررران یرررا الگررروی کهرررن (.1013: 1383محجررروب،  
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الگرررو نخسرررتین برررار  ان . ایرررنریرررزی شررر ههای جهررران برررر اسرررا  رن پیبیشرررتر اسررر وره

کمبرررر ،   معرفرررری شرررر  1949 ،چهرررررهقهرمرررران هزارتوسرررری جرررروز  کمبرررر  در کترررراب 

بررررین ربرررراز سررررفر و  ررررواد  قبرررر  از رن ارتبرررراث تنگرررراتنگی وجررررود  معمررررواً .(1385

دشررررمن، مشررررکبت کشررررور،  رفترررراری افررررراد، رمرررر ن  ۀدارد و دایلرررری چررررون  ملرررر

سررررفر هسررررتن . در اژدهررررا یررررا موجررررودات دیگررررر و... هررررر یررررا دلیلرررری برررررای ربرررراز 

شررررود. ای از وقررررای  در پرررری یکرررر یگر عر رررره می، روایررررت و بیرررران زنجیرررررهنامررررهخاوران

بررره ترتیررر  در سررررزمین  ،کررره سرررپاه اسرررب  از م ینررره راهررری م ررررب شررر ه صرررورتنیب 

را برررره اسررررب   هررررارنان ازنرررر  و خرررراوران، قهرمرررران، سررررا   و قررررا ، کررررافران را برمی

کننررر . ربررراز ایرررن سرررفر نیرررز برررر اسرررا  یرررا نرررزا  برترررری  مجادلررره برررر سرررر دعررروت می

در ربررراز  (.17خوسرررفی،   ریررر پ یررر  می تعررر ادی از صرررحابۀ پیرررامبر  (تفررروی( برررین 

کننررر  کررره از میررران صرررحابه ، یررراران  ضررررت پیرررامبر در  ضرررور او بحررر  مینامرررهخاوران

هررای حرر  و نررزا ، دو تررن از صررحابه برره نا تر اسررتب برره دنبررال ایررن بچرره کسرری پهلرروان

در  هرررارنکننررر . را بررره قصررر  خررراورزمین ترررر  می  ینرررهابررروالمحجن و سرررع  وقرررا  م

شررررود. جنگنرررر  و سررررع  وقررررا  اسرررریر میراه بررررا نوادرشرررراه، فرمررررانروای راهزنرررران می

سرررازد. سرررفر ایرررن دو صرررحابه کشررر  و سرررع  وقرررا  را رهرررا مینررروادر را می ،ابررروالمحجن

شرررود شخصررریت و قهرمررران اصرررلی ایرررن اثرررر  ماسررری می ،ر  ضررررت علررریسررراز سرررفزمینه

کررره بررره دسرررتور  ضررررت پیرررامبر بررررای جسرررتجوی ابررروالمحجن و سرررع  وقرررا  راهررری 

کنررر . شرررود. مررررد  خررراورزمین قنبرررر را اسررریر کررررده و علررری او را  ررر  میمی خررراورزمین

 جنگررر  و اویابررر ، برررا ق رررار میکررره علررری ابررروالمحجن و سرررع  وقرررا  را میپررر  از رن

شرررکر ل بعررر ازرنشرررود. پرررذیرد، کشرررته مییکنررر . چرررون ق رررار نمرا بررره اسرررب  دعررروت می

سرررازن . در ایرررن میررران مالرررا یابنررر  و او را رهرررا میقنبرررر را می ،اسرررب  بررره رهبرررری علررری

ریرر . سررپاه اسررب  برره رهبررری علرری چنرر ین بررار بررا سررپاه اشررتر نیررز برره جسررتجوی علرری می

شررررود. او جنگرررر . در بخشرررری از داسررررتان عمروامیرررره نیررررز برررره داسررررتان وارد میخرررراور می

 ریررر .هرمانررران میپیررا تنررر رو اسرررب  اسرررت. در چنررر ین مرررورد بررره یررراری علررری و دیگرررر ق

الگررروی یونررر ، قهرمررران سرررفر خرررود را از بنرررا بررره  فتررره کمپررر  در تبیرررین ن ریررره کهن»

رسرر . او بایرر  پررا کرره نرر ایی برره  رروش میکنرر  تررا اینمحرریی روزمررره و عررادی ربرراز می
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بگرررذارد. قهرمررران دعررروت  بیرعرررادیبررره جهرررانی مرمررروز و سرشرررار از نیروهرررا و وقرررای  

شررررود و در رنجررررا بررررا هررررا میرزمون اداارد در جررررکنرررر . وهررررات  بیبرررری را اجابررررت می

و یررررا همررررراه  ییتنهابررررهشررررود. او بایرررر  یررررا مخررررابرات و  رررروادثی بریرررر  مواجرررره می

[ و از هررررا ]شرررررکت جویرررر ایررررن رزمون، در جویرررر شخصرررری کرررره از یرررراری او بهررررره می

سررررربلن  خررررارر شررررود. در دشرررروارترین رزمررررون، قهرمرررران بایرررر  در نبررررردی  هررررارن

تررررین دشرررمنان دررویرررزد و پیرررروز شرررود. ا رررر قهرمررران توفیرررب یابررر  منانگیز برررا اهریهرررول

بررت موعررود دسررت پیرر ا کنرر ، بایرر  تصررمی  بگیرررد کرره در سرررزمین مفتررو  وهکرره برره م

نیررررز  نامررررهخاوراندر  (.176: 1392برررراهری،   «بمانررر  یررررا برررره مرررروبن خرررویش برررراز ردد.

ان  ضرررررت علرررری در کنررررار یرررراران خررررویش، بررررا کررررافران و  ترررری دیرررروان و اژدهایرررر

برررراز  دشررررود و در رخررررر برررره سرررررزمین اصررررلی خرررروفررررایب می هررررارنجنگرررر  و بررررر می

  ردن .می

  فردمنحصربهاسب  
 ماسرررری، دارای ارزش خررررا  قهرمررررانی  ازن ررررر یوانرررراتی اسررررت کرررره  ازجملررررهاسرررر  »

های وسررری  و در کنرررار قهرمررران  ماسررره بررروده اسرررت و از ایرررن نگررراه پررررورش صرررحنه

های خرررا  مررر اری  اسررر  در نبردهرررا، امرررور جنگررری و... از جنبرررهلحرررار کرررردن قهرمان

 شرررراهنامهدر » (.3: 1396پیرررررزاد،   «توجرررره برررره کررررارکرد رن در ترررروازن قرررر رت اسررررت.

انسرررران رفتررررار  همچررررون کررررردار، هیسرررروبرخرررروردار اسررررت. از اسرررر  از ارزش بنیررررادین 

فهمرررر . بررررا پهلرررروان ارتبرررراث نزدیکرررری دارد و در کنرررر . زبرررران صررررا   خررررویش را میمی

در رثرررررار  (.200: 1386وا  دوسرررررت،  « کنررررر .را یررررراری می هرررررارنمواقررررر  بحرانررررری 

 زینرررر  کرررره رن نیررررز همچررررون خویشررررتن در  ماسرررری، قهرمرررران داسررررتان اسرررربی را برمی

نمایی و داوری سررررررم  اسررررت. اسرررر  قهرمرررران در تمررررا  مرا رررر  قرررر رتقرررر رت و 

های مختلرررر  نبردهررررا جنبرررره اینفررررا از اقترررر ار و توانمنرررر ی او در صررررحنه یمنشررربزرد

برررروده  موردتوجررررهاسرررر  از روز رررراران باسررررتان در میرررران ایرانیرررران » و ماجراهررررا اسررررت.

ای و  ماسرررری، های اسرررر ورهاسررررت. برررر ون شررررا برررررای مررررردان بررررزرد در داسررررتان

ترین لح ررررات و را در سررررخت هررررارنخرررروب و مناسرررر  کرررره  ، مرکرررر داشررررتن اسرررر 
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شررررریعتی،   «هررررا همراهرررری کنرررر ، بسرررریار  ررررایز اهمیررررت اسررررت.بخصررررو  در جن 

1388 :49.) 

هایی از اسرررر وره اثررررری کرررره ر رررره عنوانبررررهرا  نامررررهخاوران کررررهییازرنجا سررررا  ابن 

هررررای رورد، لررررذا برررررای پیشرررربرد ماجراجوییرا برررره همررررراه دارد، پ یرررر  مرررری یزمررررانیبو 

 ماسررری، عررربوه برررر پهلررروان و قهرمررران داسرررتان از ملزومرررات همرررراه وی نیرررز  ۀقهرمانانررر

ها و لرررواز  جنگررری قهرمررران برترررر از بینی  کررره سرررب سرررازد. بررررای همرررین مررریقهرمررران می

سررررت و اسرررر  او نیررررز صررررا   قرررر رت و درایررررت و  ترررری پنرررر ار و کررررردار دیگررررران ا

انسرررانی اسرررت. در ایرررن اثرررر،  ضررررت علررری سررروار برررر دالررر ال بررره سررررزمین خررراوران پرررای 

برابرررر  شررراهنامهتررروان رن را برررا رخرررش در  ذاشرررته اسرررت. دلررر ل اسررربی اسرررت کررره می

ار دهررر  و همیشررره در کنرررهایی کررره از خرررود نشررران میهرررا و رشرررادتدانسرررت. جنگجویی

دهررر . وقتررری مانررر  و  تررری جرررز او بررره کسررری اجرررازه سرررواری نمیمی خرررویش صرررا  

سرررپارد کررره مراقررر  رن باشرررن ،  ضررررت علررری دلررر ل را بررره سرررربازان شررراه خررراوران می

 کن .پهلوانی از سربازان خاوران شاه قص  سوارش ن بر رن را می

 دهان کرد باز و بمالی   وش       خروش         ه همانبررورد دل ل 

 زبر دست را کرد در زیر پای      سرش را  رفت و بکن ش ز جای   

کرررره جایرررر  سررررر مرررریش بررررره پلنرررر              بجاییرررر  زان سرررران سررررر مرررررد جنرررر     

 (.54  خوسفی:

 رورد.دلرررر ل سرررری نفررررر از جنگجویرررران خرررراوران شرررراه را از پررررای درمرررری ، ونررررهاین

را  رن بینررر ،چرررون شرررجاعت دلررر ل را می شررراه خررراوران «بیفکنررر  سررری ترررن ز رزاد ررران»

کنررر  و دوبررراره برررا سرررربازان شررراه قرررراری میخررررد. دلررر ل در فررررای او بیمی   (از علررری

توانرررر   ریرررر  رن شررررود و رامررررش  ردانرررر . چهرررر  خیررررزد. کسرررری نمیبرررره نررررزا  برمی

 ان ازن .جنگجو کمن  بر  ردن او می

 ررورد زورروران را ز پاید                    اه دل ل بررم  ز جای     همان

از رن چررر  داور یکررری جررران نبررررد                  سرررر و  رررردن و رویشررران کررررد خررررد    

 (55 همان: 
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ای برررره دلرررر ل نیررررز چررررون علرررری   شخصرررریت اسرررر وره کررررهرن ذشررررتگان برررررای 

انرررر : ان  و  فتههررررای بریرررر  برشررررمردهببخشررررن ، خلهررررت رن را شررررگفت و بررررا وی  ی

جبرییرررر  کرررره  بررررال دوسررررری تاجرررر ار و سررررمی هماننرررر  سرررر   رررراومیش داشررررته، بررررا 

 (.28: 1368شهری،   توانست مانن  پرن ه در هوا پرواز کن می

بررررا  و چمرررروش همچررررون دلرررر ل، بی و فردمنحصررررربهاسرررر  ابرررروالمحجن نیررررز 

ز  رررور »و رن را  دانررر ایرررن اسررر  را از رخرررش رسرررت  هررر  برترررر می  سرررا ابناسرررت. 

 خوسررررفی:  کنرررر توصرررری  می« ترررررز رخررررش تهمررررتن همرررری تیز/  ترخیزبیابرررران سرررربا

153.) 

  پوشینامکتمان نام و 
های برجسررررته در ادبیررررات مایررررهیررررا  رررراهی مرررروارد افشررررای نررررا  یکرررری از بن پوشررررینا 

خررروری  کررره بررره مرررواردی برمی ،و ادبیرررات  ماسررری جهررران شررراهنامه ماسررری اسرررت. در 

 ویررر . پهلررروان، نرررا  خرررود را بررره پهلررروان مهابررر  کررره خواهررران دانسرررتن رن اسرررت، نمی

شررران ن نرررا  رسرررت  رسرررت  در مهابررر  سرررهراب و یرررا پو پوشرررینا اولرررین نمونررره ایرررن مرررورد، 

نرررا ، جزیررری از »از جانررر  هجیرررر در برابرررر سرررهراب اسرررت. بررره ن رررر زیگمونررر  فرویررر  

تصرررر   ممابرررهبهد و ر ررراهی یرررافتن دشرررمن برررر نرررا  شرررخ  وشررروجررود فررررد محسررروب می

نررررا  وسرررریله ر رررراهی از ماهیررررت » (.81: 1369فرویرررر ،   «در بخشرررری از وجررررود او بررررود.

، دانسرررتن رن برابرررر تسرررلی و اشررررا  برررر هرررر چیرررز در جهررران اسرررت. در معتهررر  پیشرررینیان

برررررای همرررین اسررررت کرررره در  (.678: 1390و، لریررر ن  «رن چیرررز یررررا کررر  برررروده اسررررت.

کننررر  کررره هرررا، پهلوانررران نرررا  خرررویش را از دشرررمن یرررا  ریررر  پنهررران میبرخررری از جن 

ای دارنررر . ایرررن رفترررار از جایگررراه خ یرررر نرررا  در برررین هرررا زیرسررراختی اسررر ورههمررره این»

خیرررزد و تنهرررا نحررروه نگررراه پیشرررینیان بررره نرررا  باعررر  شررر ه اسرررت کررره در برمیپیشرررینیان 

: 1396 ربادی،ر ررررایی دشررررت  «یرررراهر کنشرررری متنرررراقس از پهلوانرررران شرررراه  باشرررری .

ابررروالمحجن، سرررع ،  پوشرررینا شررراه   نامرررهخاورانبررره همرررین دلیررر  اسرررت کررره در  (.79

شرررراه، نررررا  علرررری و عمروامیرررره هسررررتی . ابرررروالمحجن و سررررع  وقررررا  در دربررررار نرررروادر 

هرررای شررریوان مصرررری و هامررران یونرررانی معرفررری خرررویش را پوشررران ه و خودشررران را بررره نا 

نرررا  خرررویش را بررره بشمشررر   نیرررز در برابرررر عمررربی (  علررری  (.20خوسرررفی:   کننررر می
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 کنررر عمررر  می  ونرررهنیهمو در برابرررر شررراه خررراوران نیرررز  (52همررران:   کنررر معرفررری می

عمروامیرررره نیررررز در برابررررر کرررراوو  اسررررفن یار نررررا  خررررویش را فسررررخان  (.101همرررران:  

 (.158همررران:   کنررر جنگررری و در دربرررار دادار نیرررز خرررود را تمرتررراش هنررر ی معرفررری می

شررررمول اسررررت و تنهررررا مخررررت  ای جهانپ یرررر ه ی ونرررره رفتررررار پهلوانرررران  ماسرررراین

کسررری توامپوهرررای سرررل  معتهررر  بودنررر  کررره ا رررر اسررر  » مرررمبً ؛ادبیرررات  ماسررری نیسرررت

انررر . بومیررران اسرررترالیا معتهررر  بودنررر  ا رررر نرررا  را بنویسرررن ،  رررویی رو رررش را نیرررز  رفته

توانررر  بررره شرررک  سرررحررمیزی رن را بررره زیررران فررراش شرررود دشرررمن می هرررارنکوچرررا 

اهمیرررت نرررا  در قرررررن نیرررز یررراد شررر ه   (.271: 1384فریرررزر،   «نا  بررره کرررار ببررررد.صرررا  

 اونررر  در دومرررین سررروره قرررررن کررره مرررراد از رن  هیهرررت هسرررتی موجرررودات اسرررت. خ

ها  »خوانررر  می وابتررر ا نرررا  را در  ررروش رد  فرررر و علّررر د رد د ااسرررما  کلهرررا ثاررر ّ عر رررد

قرررررن کرررری ، بهرررره:   «علررری المبیکررره فهرررالد ادنببرررونی باسرررما  هررروا  ا ن کنرررت  صرررادقین.

، دینررری اسرررت و از جنبررره دیگرررر نامرررهخاورانیرررا جنبررره از داسرررتان  کرررهییازرنجا (.31

هایی را بررره کرررار مایرررهپذیرفتررره و بن ترررأثیرایرررن اثرررر  ماسررری از باورهرررای اسرررابیری نیرررز 

وقررررای  و همچنررررین زمرررران بررررودن ایررررن مکرررران بررررودن و نیررررز بیبسررررته اسررررت. مررررمبً بی

و فرازمینررری کررره هر رررز چنرررین  ررروادثی بررررای امرررا  و  بیرببیعررریکاربردن عناصرررر بررره

ای  ماسررره نامرررهخاورانخ روی نررر اده اسرررت، بررره همرررین دلیررر  یرررارانش در برررول تررراری

انرررر  و نمررررود یافتهای اسرررر وره یا ونررررهبههای ترررراریخی در رن اسررررت کرررره شخصرررریت

لرررررذا  (.114: 1393ر. .شرررررهبازی،   ان  ای سررررراختهاسررررر وره -تررررراریخی ای ماسررررره

ایرر  امررری ببیعرری اسررت و نب سکرشرر هکتمرران نررا  پهلوانرران در ایررن اثررر برره خررابر مرروارد 

 ها قلم اد کرد.رن را به  ساب کذب و دروغ از جان  این شخصیت

 یاؤخواب و ر
یرررا  اصررر  فاصرررله  ررررفتن رو  از  ررروا  یررراهری بررر ن و میررر  بررره مررراورا اسرررت. ؤر»

شرررود می نایررر انسررران  ررراهی در عرررال  خرررواب بررره در   هرررایب هسرررتی و وقرررای  رینررر ه 

: 1394پررررور، ببمی  «یابرررر .و از ایررررن بریررررب برررره ادرا  و معرفررررت شررررهودی دسررررت می

ترررروان می برررراًیتهرها خررررواب اسررررت. یکرررری از عناصررررر مهرررر  و کلیرررر ی داسررررتان» (.260

 فررررت؛ همیشرررره  ررررواد  اصررررلی  ماسرررره پرررریش از ر  دادن برررره خررررواب قهرمانرررران 
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فردوسرررری،  (.554: 1373سرررررامی،   «برخرررری مرررروارد خررررواب راهگشاسررررت.در ریرررر . می

 دان .ای از پیامبری میخواب را بهره

           واب را بیهرررررر ه نشررررررمری        یکرررررری بهررررررره دانررررررش ز پی مبررررررری      نگررررررر خرررررر 

 (167: 1386، 7، دفتر شاهنامه 

نیررررز هسرررتن . در داسرررتان کیخسرررررو و  نگریرینررر ه، رینرررۀ ایرررررؤاو خرررواب و  ازن رررر

رورد، افراسررررریاب افراسررررریاب، وقتررررری قرررررارن پیرررررا  کیخسررررررو را بررررره افراسررررریاب مررررری

 کررررد پررریش دیررر ه برررود  ولررری از همررره پنهرررانش می هاسرررالرا  ایررررؤ ویررر : ایرررن می

 (.208: 1373، 4 دفترهمان،  

 هیهررری  یاهرررایرؤهرررا و یکررری از مبا ررر  مهررر  و عجیررر  ایرررن اثرررر  ماسررری، خواب

ه تعبیررررر کرررررد. در صررررادق یایرررررؤبرررره  هررررارنترررروان از می داری اسررررت کررررهو معنرررری

پیررررامبر بررررا لبرررری بینرررر  و خررررواب میرا در  (  ، پیررررامبر (  بارهررررا علرررری  نامررررهخاوران

تبسررررر  و دسرررررتی نوازشرررررگر و کبمررررری امیررررر بخش او را از نگرانررررری و تشرررررویش پر

 شرررراین . در جنگرررری کرررره بررررین ابرررروالمحجن و هررررای بسررررته را میو  ره رورنرررر یدرم

شرررون . ق رررار  رفترررار می افرررروزدل یررررد، سرررع  وقرررا  و سرررع  وقرررا  برررا ق رررار درمی

 صرررار برنررر  و بررره رترررش بکشرررن .  یوسررربهرا در ترررابوتی نهررراده و  هرررارندهررر  دسرررتور می

  یرررررد.ای خرررروابش میخبررررر اسررررت. برررررای لح ررررهابرررروالمحجن از ایررررن نهشرررره شررررو  بی

پیرررامبر بررره خرررواب او رمررر ه و  (.33 خوسرررفی:  «کررره بنشسرررت خررروابش ببررررد. جررراهمان»

  وی :سازد و میاو را از این نهشه باخبر می

( همررران  «ه دنبرررال زودترررو را رفتررره بایررر  بررر /کررره سرررع  انررر ر رن تنررر  ترررابوت برررود »

وقررررا  و  برررررد و سررررع  ملرررره می هررررارنابرررروالمحجن از خررررواب بیرررر ار شرررر ه و بررررر 

 ده .را نجات می افروزدل

هررررای عجیرررر  و پرمعنررررا، خبصرررری ابرررروالمحجن از  صررررن یکرررری دیگررررر از خواب

دهررر  کررره بررره فرررواد اسرررت.  ضررررت پیرررامبر بررره خرررواب علررری رمررر ه و بررره او خبرررر می

 (.77 همان:  «بیابی خبر رنجالمحجن ز بوا» صن فواد برو که 
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شررر ه و در  صرررن ربیررر  بررره   هررروشیبهمچنرررین زمرررانی کررره مالرررا توسررری  لچهرررره 

شرررود،  ضررررت پیرررامبر بررره خرررواب ابررروالمحجن رمررر ه و از مالرررا خبرررر بنررر  کشررری ه می

  وی : ده  و میمی

 که مالا به زن ان چه ان ر است            که رسایش ای ر نه ان ر خور است  

ببررررین تررررا کجررررا یررررابی از وی نشرررران              سررررر از خررررواب بررررردار و بررررا سرکشرررران     

 (121  همان:

کررره سرررلیمان بنرررا  را رسررر ، بلسرررمیزمرررانی کررره  ضررررت علررری بررره مررررز خررراورزمین می

بینررر . دیررروی ملعرررون برررر رن جرررای  رفتررره و ای از سرررن  سررراخته برررود، میکررررده و قبررره

ر رن بلبررره کنررر . در ایرررن  رررال و رررو توانررر  برررکوشررر ، نمی ضررررت علررری هرررر چررره می

انّرررا »ای برررا عنررروان رود. پیرررامبر نامررره رررزارد و بررره خرررواب مررری رفتررره و دو رکعرررت نمررراز می

شرررود. پیرررامبر بررره خرررواب علررری رمررر ه نویسررر  و جبرییررر  مرررأمور روردن رن میمی «فدتدحنرررا

یکررری نامررره » علررری از خرررواب بلنررر  شررر ه و رنگررراهکنررر . و مررراجرای نامررره را بیررران می

و برره ایررن بریررب بررا راهکرراری کرره پیررامبر  فترره بررود،  (237 همرران:  «دش انرر ر کنررارافتررا

 (238و  237همان:   شودبلس  شکسته می

شررررود، مجرررررو  می دارشررررا هررررای همچنررررین وقترررری مالررررا در جنرررر  بررررا  رد

 کش .هایش میپیامبر به خواب او رم ه و دست بر زخ 

 همررران: برره هرررر جرررا کرره دسرررت پیمبرررر رسرری           جرا رررت شررر  انرر ر زمررران ناپ یررر       

90) 

در  یاهربرررهدارنررر . پیرررامبر  کننررر هنییتعیرررا نهرررش بسررریار ؤدر ایرررن  ماسررره خرررواب و ر

جنررر  را پررریش و ریررر  م ینررره اسرررت ولررری برخررری مواقررر  بررره خرررواب علررری و یررراران او می

  هیوبررره سرررا  بررراور دارد کررره عرررال  خرررواب، عرررال  رو رررانی اسرررت و اروا  ابن»بررررد. می

کننررر ه دارنررر . ایرررن عرررال  اسرررراررمیز اروا  پرررا  برررا یکررر یگر ارتبرررابی راسرررتین و تعیین

بررررااتر و برتررررر از عررررال  بیرررر اری اسررررت. ایررررن خررررواب کرررره بیرررر اری واقعرررری و شررررر  

مهبررروان  رررب  هوشررریاری اسرررت،  شررراین ه معماهرررا و وسررریله عررررور رو رررانی پاکررران و

 (.97: 1378مشهور،   «شود.می

 پیشگویی
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های مهررر  در رثرررار  ماسررری پیشرررگویی اسرررت کررره هررر  ابرررب  از مایرررهیکررری دیگرررر از بن

باورهرررایی برررود کررره در  ازجملرررهشرررود و هررر   ذشرررته را. ایرررن مهولررره رینررر ه را شرررام  می

 اکمررران  موردتوجرررهمیررران  ذشرررتگان کرررارکرد اجتمررراعی و فرررردی داشرررته و همرررواره 

شررر . پیشرررگویی های دور، علررر  تلهررری میپیشرررگویی در  ذشرررته» رت بررروده اسرررت. قررر

تررروان یکررری از علرررو  بسررریار قررر ی  و اولیررره دانسرررت کررره بشرررر همرررواره خواسرررتار رن را می

بررروده اسرررت ترررا بتوانررر  برررا رن بررره اسررررار زنررر  ی پررری ببررررد و بررره ررزوهرررای خرررود دسرررت 

یرررو  بررره تیرزیرررا  ایرررن قررر رت در اسرررابیر یونررران، ز» (.255: 1394پرررور، بب   «یابررر .

، نامرررررهبهمندر » (.900: 1356یرررررر، پی  «را داده برررررود کررررره رینررررر ه را پیشرررررگویی کنررررر .

 ویرررر . در برررراز می یدرسررررتبهاش را بینرررر ، رینرررر هرزین را میبررررکررررود  چوپررررانی تررررا 

بررره  خوار وشرررت اای سرررخنگوی و دو درخرررت نرررر و مرررادچشرررمه داسرررتان اسرررکن ر هررر 

دانسررررت و  ررررویی میدهنرررر . رای هنرررر  نیررررز پیشاش خبررررر میاو از مرررررد و نررررابودی

در  (.103: 1383رسررررررتگار فسررررررایی،   «را پیشررررررگویی کرررررررد. خسررررررروپرویزسرررررررانجا  

 ذشررررته از ایررررن توانررررایی برررررای اتفاقررررات رینرررر ه همچررررون سرررررانجا   جنرررر ، تولرررر  

هان اسررررتفاده سررررتن پادشررراکودکررران، شرررراهزاد ان و پهلررروان زاد رررران یرررا بررررر تخرررت نش

نیررررز مررررا شرررراه  چنررررین  شرررراهنامهدر  (.158: 1381ر. . میرررررزا نیکنررررا ،   کردنرررر می

نمونرررره  (همرررران  شررررودپیشررررگویی را شررررام  می 41 برررراًیتهرهایی هسررررتی  کرررره پیشررررگویی

برررارز رن پیشرررگویی مررررد اسرررفن یار بررره دسرررت رسرررت  در زابلسرررتان اسرررت کررره توسررری 

 شود.بینی میجاماس  پیش

مایررره بررره کرررار رفتررره اسرررت. وقتررری  ضررررت علررری برررا نرررا  نیرررز ایرررن بن نامرررهخاوراندر 

 ،شررود، بررا نهشرره خررود علرریشمشرر  برره دربررار جمشرری  شرراه رمرر ه و فرمانرر ه سررپاه او میب

شررررراه را هرررررا شررررربیخون زده و بسررررریاری از سرررررربازان خاورانمیرسررررریا ، شررررربانه بررررره رن

تررررا اور  هیررررفروماز خررررا  »کشرررر . فررررردای رن روز جمشی شرررراه منجمرررری دارد کرررره می

خواهرررر  نتیجرررره از او می (105 خوسررررفی:  «مهررررر/ خبررررر بررررودش از راز  ررررردان سررررپهر

 ؛ ویررر : بشمشررر  موجررر  شکسرررت شررراه خواهررر  شررر کنررر . او می بینررریپیشجنررر  را 

نمایررر  نیسرررت و ایرررن سررررزمین از چهرررار جانررر  مرررورد هجرررو   ونررره کررره میزیررررا او رن

خرررت بررره زیرررر کشررری ه خررراور نیرررز بررره دسرررت بشمشررر  از ت شررراه بررررادر تررری  ،واقررر  شررر ه
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نررره نرررامش بشمشررر  نررره از بربرررر »کن  کررره ایرررن شرررخ  شررر ه اسرررت و مرررن  مررران مررری

کنرررر  کرررره نوشرررراد در می بینرررریپیشهمچنررررین همررررین مررررنج   (.109 همرررران:  «.اسررررت

 مررران  کرره نوشررراد روز نبررررد/ برر ین رز  نرررا  انررر ر »جنرر  برررا علرری کشرررته خواهررر  شرر . 

کنی ، کرررره مب  رررره مرررریشررررود. چنانمی ونرررره نیررررز و این( 110 همرررران:  «ررد برررره  رررررد.

 رررویی کررره در اکمرررر مایرررۀ پیش سرررا  بررررای  ماسررری نشررران دادن ایرررن اتفاقرررات از بنابن

 رثار  ماسی کارکردی فعال دارد، بهره جسته است.

  اژدهانبرد با 
ای اسرررت کررره در اسرررابیر و ادبیرررات ملررر   ونرررا ون تهریبررراً برررا اژدهرررا جرررانوری افسرررانه»

از اصررر  شرررر،  یم. اژدهرررا تجسرررای مشرررابه وصررر  شررر ه اسرررتهرررا و کارکردهررروی  ی

باصرررر  و محتکررررر رب و  خررررر ای زمررررین، سررررررور دنیررررای زیرررررر زمررررین و نگهبررررران 

ای اسررررت کرررره از  ذشررررته اژدهررررا پ یرررر ه»  (.180: 1357هن رسررررن،   «هاسررررت. نجینه

های عامیانرررره ها و قصررررهترررراکنون سهررررن بسرررریاری از مرررررد  را برررره شررررک  اسررررابیر افسررررانه

اژدهرررا در روز رررار  واقعررراًمشررر ول کررررده اسرررت. برخررری از مررررد  نیرررز برررر ایرررن باورنررر  کررره 

اژدهررررا در تفکررررر مرررررد  ایررررران  (.55: 1386دارا،   «زیسررررته اسررررت.بسرررریار قرررر یمی می

شرررود. ایرررن نیروهرررای اهریمنررری اسرررت کررره مررران  از برکرررت بخشررری و بررراران میبیشرررتر نمررراد 

نیررررو دردسررررها و موانررر  زیرررادی را سرررر راه پهلوانررران  ماسررری ایجررراد کررررده و بسررریاری 

 کشرررران . برررره  فترررره رسررررتگار فسررررایی:از مبررررارزان و جنگجویرررران را برررره کررررا  مرررررد می

جو جرررودی مسرررالمتچرررین کررره رنجرررا مو جزبرررهسراسرررر جهررران  پردازیافسرررانهاژدهرررا در »

اسرررت، نمرررودار نیروهرررای پلیررر  و ناپرررا  اسرررت و بررررای اینکررره جهررران بمانررر  بایررر  اژدهرررا 

ایرررررن نیرررررروی اهریمنررررری در سهرررررن  (.14: 1379رسرررررتگار فسرررررایی،   «نرررررابود شرررررود.

 ماسررری پیوسرررته زشرررت و پتیررراره تصرررور شررر ه اسرررت. بررره همرررین دلیررر   پردازانداسرررتان

خواهنررر  و پررر  از د از ایرررزد یررراری میپهلوانررران همیشررره بررررای پیرررروزی بررره ایرررن موجرررو

  زارنررر رسرررمان بررررده و سرررپا  می شررروین  و دسرررت بررررسرررر و ترررن می ،پیرررروزی برررر رن

از نبررررد چنررر  پهلررروان برررا اژدهرررا سرررخن بررره  شررراهنامهدانی ، در کررره مررریچنان (.12همررران:  

خواهی بررررای بنررر  ان و سرررتیز پهلررروان برررا اژدهرررا بررره دلیررر  نیرررا»میررران رمررر ه اسرررت. 

مررررد  اسرررت کررره هرررر دو از اوصرررا  ایرررزدی اسرررت و بررره همرررین جهرررت اسرررت  دادنیررراری
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کشررر  ترررا کرررا  دوسرررتی را برررررورده سرررازد و اسرررکن ر برررا کررره  شتاسررر  اژدهرررایی را می

سررررتیزد تررررا مرررررد  را رسررررود ی بخشرررر  و بهرررررا   ررررور بررررا اژدهررررا پیکررررار اژدهررررایی می

افکنررر  کنررر  ترررا شرررنگ  هنررر ی را ررا  سرررازد و بهررررا  چررروبین اژدهرررا را بررره خرررا  میمی

بهمررررن سرررررکاراتی، نبرررررد  (.134همرررران:   «تررررا انتهررررا  دختررررر خرررراتون را  رفترررره باشرررر .

رن رزادی  سرررراختژر دانرررر  کرررره الگرررروی اسررررابیری میپهلرررروان بررررا اژدهررررا را کهن

 (.237: 1378سرررررکاراتی،   افررررزون شرررر ن برررراروری و برکررررت اسررررترن  تب بررررههررررا و رب

برررر رن داشرررته ترررا قهرمررران دینررری   ونررره باورهرررا در مرررورد اژدهرررا، مررررد  ایرررران رااین

قررررار داده و ماجراهرررایی  زیرخرررونخرررویش علررری   را نیرررز برابرررر ایرررن موجرررود شررررور و 

روسررررتایی در نزدیکرررری پرررراریز کرررره مرررررد  روسرررتای هنگررررو  زن . چنانرا بررررای رن برسررررا

زیسرررته و بررره کننررر  کررره در ایرررن روسرررتا میی نهررر  مییکرمررران( داسرررتانی کوتررراه از اژدهرررا

بررره ایرررن  (.4: 1353باسرررتانی پررراریزی،   تبررر ی  بررره سرررن  شررر ه اسرررت (  دسرررت علررری 

دهنررر  ترررا ع مرررت داوری او را بررره ر  دلیررر  اژدهرررا کشررری را بررره امرررا  علررری نسررربت می

بررره چشررر   و رررو بهنیرررز  نامرررهخاورانبکشرررن . همرررین تصرررور دربررراره امرررا  علررری در 

 اسرررر وره جهررررانی قهرمرررران، تصررررویری از قرررر رت انسرررران را برررره نمررررایش» خررررورد.می

هرررایی چرررون اژدهرررا، مارهرررای برررزرد، هیواهرررا  رررذارد کررره شرررر و بررر ی را در قال می

و دیوهرررا و هرررر نرررو  دشرررمنی کررره مرررردمش را بررره مررررد یرررا نرررابودی ته یررر  کنررر ، 

بررره پیرررروزی  هیهررری و کمرررال جررروهره  ،دهررر  ترررا  رررین باز شرررت بررره اصررر شکسرررت می

 (.238: 1979یون ،   «وجودی خود دست یاب .

شرررود و رن را می روروبرررهعلررری در چنررر ین جرررا برررا اژدهرررا  ضررررت  نامرررهخاوراندر 

دهرررر . در ایررررن اثررررر  ماسرررری دیررررو و اژدهررررا موجرررروداتی دوزخرررری و شررررر شکسررررت می

انررر . در ایرررن اثرررر، هسرررتن  کررره بررررای نشررران دادن نیرررروی نفررر  و پلیررر ی بررره کرررار رفته

های ایرررزدی اسرررت و نبررررد امرررا  علررری نیرررز برررا رن بررره اژدهرررا مررران  از رسررری ن بررره ان یشررره

 ضرررررت علرررری » زیسررررتن رنرررران اسررررت. خابررسررررودهبنرررر  ان و  خیرخررررواهی  سررررب

هررا بیرررون رمرر ه قهرمررانی کمررال یافترره اسررت کرره در نبرررد بررا اژدهررایی کرره از اعمررای رب

اسرررت، برررا بلبررره برررر رن مررررد  را از شرررر و بررر ی و تررراریکی و  مراهررری و مررررد نجرررات 

در م رررا  بررره سرررر معمرررواً اژدهایررران و دیررروان  (.46: 1393 رررار  سرررینی،   «دهررر .می
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( و برررره همررررین دلیرررر  اژدهررررا بررررا قعررررر دریررررا و دنیررررای 347: 1377پررررورداود، برنرررر   می

 (.219: 1371ر ی،   یاب ا زیرزمینی نیز ارتباث میتاری

وقتررری  ضررررت علررری بررره دنبرررال مالرررا و سرررع  کررره در بررراری برررا  نامرررهخاوراندر 

ز سرررر ترررا » شرررود کرررهپ یررر ار می سررررهفترود؛ اژدهرررایی کردنررر ، مررریدیررروان جنررر  می

و چنرررران ترسررررنا  اسررررت کرررره مالررررا از برابررررر رن  «دمررررش بررررود  ررررز یررررا هررررزار

کنرر  و برراز برررا  ریررزد. علرری بررا خنجررر برره رن  ملرره کرررده و یررا سرررش را ق رر  میمی

ای بلنررررر  اژدهرررررا نعرررررره (.82خوسرررررفی:   سرررررازدای دیگرررررر رن را هرررررب  میه ررررررب

بررره  «ی را سرررر  ررررد و روی پلنررر ...یکررر»رورد، جرررانورانی زشرررت و بررر ترکی  برمررری

رورنررر .  روهررری بررره هرررا را از پرررای درمیشرررون  و امرررا  و مالرررا رنمی ور ملررره هرررارن

  ردن .رب فرو ش ه و  روهی هب  می

را  هرررارندر میررران لشرررکریان شرررهیال جرررادو کررره جمشررری  شررراه بررررای جنررر  برررا علررری 

یرر  و خرررود را برره شرررک  رفراخوانرر ه بررود، جرررادو ر پهلرروانی بررره نررا  رعررر  برره میررر ان می

علررری بررررای مبرررارزه برررا او پررریش  «یکررری اژدهرررا کررررد از خویشرررتن» روردیدرمررراژدهرررا 

  (.201 همان:  کن ری  و او را با یا  ربه دو نی  میمی

 ویررر  کررره در خانررره مرررا چررراهی همچنرررین وقتررری زن جمشررری  شررراه بررره امرررا  علررری می

ت مرررررا برررررد، ی سررررهمنا  پ یرررر  رمرررر  و صررررن وی جررررواهرایاسررررت کرررره از رن اژدهررررا

بینررر . برررا  ضررررت خضرررر پیرررامبر  ضررررت علررری بررره رن چررراه فرورفتررره و جهرررانی فررررا  می

شرررود، دیررروانی کررره در چررراه بودنررر  بررره کررره خضرررر ناپ یررر  میکنررر . بعررر  از ایندیررر ار می

 کنن .علی  مله می

  (225 همان:بررم  یکی اژدها        که ابلی  را زو نبودی رها    رنچهاز 

 (226 همان:پهنای او        ز سیص  فزون بود باای او  کجا ص  ارش بود 

 کن .علی به اژدها نزدیا ش ه با سوالفهار رن را به دو نی  می

دارای مضررررامین  ماسرررری و  شرررراهنامهنبرررررد علرررری بررررا اژدهررررا همچررررو مو رررروعات »

قررررار  ،باشررر اسرررابیری اسرررت.  ضررررت در برابرررر اژدهرررا کررره نمررراد شرررر و اهرررریمن می

ها چرررون رورنررر . در ایرررن داسرررتانشررریر عررر ل خرررود او را از پرررا درمی یرنررر  و برررا شممی

هررر   تحکررری  ایمررران مررررد  و بررررانگیختن  ررر  تحسرررین شررریعیان و دوسرررت اران علررری 
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ز سررررخن ا رنگررراهنبرررود بلکررره در  موردتوجرررهبرررود، همیشررره صرررحت روایرررات تررراریخی 

  (.32: 1393محمودی،   «رود.جن  با اژدها دیو و جن می

 

 

  جادو
هرررررا بررررره جرررررادو و جرررررادو ری هایی از رنهای عامیانررررره صرررررحنهاسرررررتاندر بیشرررررتر د

جررررادو » .امیرارسرررربنو  عیررررار سررررما ،فیررررروز شرررراهقصرررره  ازجملررررهاختصررررا  دارد. 

عبررررارت اسررررت از ت ییررررر یررررا  ردانیرررر ن ماهیررررت و صررررورت واقعرررری اشرررریا برررره امررررری 

یرررا ممبرررت  افسرررون و افسرررونگری( اسرررت کررره  شررراهنامهیرررا خیرررالی. جرررادو در  یهررریر هیب

توانررر  بررره اژدهرررا تبررر ی  رموزانررر  و ایرررزدی اسرررت، مرررمبً فریررر ون میسرررروش رن را می

رموزانررر  و نررراروا اسرررت، ماننررر  افراسررریاب کررره بررره شرررود، یرررا منفررری کررره اهرررریمن رن را می

رسرررتگار   «برررارد.شرررود و بررراران و برررر  برررر لشرررکر ایرررران میجرررادو در سرررن  نهررران می

های خررررود را در قالرررر  های باسررررتان ررزوهررررا و خواسررررتهانسرررران (.277: 1388، فسررررایی

سررررالی بررررا پاشرررری ن رب در کننرررر . مررررمبً در زمرررران خشااعمررررال جررررادویی نمررررودار می

خواهرررر  زمررررین و خرررر ایان را وادار برررره بررررارش کنرررر . زمررررین و جررررادوی تهلیرررر  می

تهررراد داشرررتن . جرررادو اع ازجملرررههای ابتررر ایی بررره وجرررود برخررری نیروهرررای بیبررری انسررران

توجررره انسررران بررره دیگرررر  من وربرررههای بررر وی سرررحر، جرررادو و بلسررر  در میررران انسررران»

در کررررار زاری عررررال  و نیررررز تج یرررر   یررررات  هررررارنموجررررودات هسررررتی و تشررررریا 

برررررای همررررین برخرررری افررررراد  (.106: 1396جهانشرررراهی،   «جهرررران کرررراربرد داشررررته اسررررت.

پرداختنررر . هرررر موقررر  جنگررری بررره امرررر جرررادو ری می هرررارنجرررادو ر در میررران  عنوانبررره

مایررره در بیشرررتر رثرررار بلبیررر . ایرررن بنافرررراد کمرررا می  ونرررهنیازارمررر ، پادشررراه پررریش می

خرررورد. جرررادو و جرررادو ری در اسرررب  نیرررز بررره چشررر  می نامرررهخاوران ازجملررره ماسررری 

کرررار از یررراران او بررره ایرررن  ایرررچیهامرررری ناپسرررن  و مرررذمو  اسرررت و نررره خرررود امرررا  و نررره 

العررراده زنررر . ولررری جمشررری  شررراه و سرررربازان او چرررون برخررری کارهرررای خاریدسرررت نمی

کننرررر  او جررررادو ر اسررررت، برررررای همررررین از شررررهیال جررررادو بیننرررر ، فکررررر میامررررا  را می
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در ایررن اثررر  ماسرری بررا توجرره برره   سررا ابنبلبنرر . چنانچرره قررببً اشرراره شرر  اسررتم اد می

اسرررر وره و  عنوانبررررها  علرررری را امرررر ،اعتهررررادات مررررذهبی و باورهررررای دینرررری خررررویش

هرررای او بررررد. بررررای همرررین سرررعی دارد فعالیتبررره کرررار می نامرررهخاورانقهرمررران دینررری در 

ای واقعررری خلرررب کنررر . لرررذا از را برررا اسررر وره پیونررر  زده و از او یرررا قهرمررران اسررر وره

هرررایی کررره بنرررابراین جن  ؛جویررر سرررود می هایی چرررون اژدهرررا، جرررادو، چررراه و...مایرررهبن

دهررر  از ایرررن مهولررره ی برررا شرررهیال جرررادو و سرررربازان جرررادو ر او انجرررا  می ضررررت علررر

 ها اما  پیروز می ان است.هستن  که در همه این

  دیو و دیوان
دیررو نیررز همچررون اژدهررا، م هررری از نیروهررای شررر اسررت کرره قهرمرران داسررتان برره نبرررد بررا 

های کهرررن و باورهرررای عامررره در  ماسررره» بررررد.را از برررین می هرررارنخیرررزد و برمی هرررارن

رسرررا، ترسرررنا  موجررروداتی بول عنوانبرررهدر ابلررر  مررروارد از دیررروان  نیزمرانیرررامررررد  

رسررری  رسررران ن و  درصررر دکررراری کررره یرررار و یررراور اهرررریمن بررروده و همرررواره و زیان

 (.153: 1386 لررری،   «انررر ، یررراد شررر ه اسرررت.ایجررراد فسررراد و تبررراهی در جهررران اهورایی

در بررراور عامررره در زمرررره واقعیرررات ق عررری و  شرررای اژدهرررا  ن وقررر ی  دیرررواهرررای در زمان

هرررا و جاهرررای تاریرررا  رم نررر . ایرررن موجرررودات همرررواره در م امسرررل  بررره  سررراب می

بررروده اسرررت.  هرررارنمرررردان از کارهرررای اصرررلی  و تبررراهی کردنررر  و رسررری زنررر  ی می

برررا  و بیایرررن باورهرررا سرررب  شررر ه اسرررت ترررا همرررواره قهرمانررران و پهلوانرررانی نیرومنررر  

هرررا را از برررین ببرنررر . در میررران اقررروا  هنررر  و پ یررر  رینررر  ترررا برررا ایرررن دیررروان جنگیررر ه و رن

پایگرررراه ایزدانررره خررررویش را از  رفترررهرفته، دیرررروان جایگررراه ایررررزدی داشرررتن  کرررره یایرانررر

در  (.184-183: 1385کرررررزازی،   انررررر ر شرررررمار اهریمنررررران جرررررای  رفتهدسرررررت داده و د

مترررراد  رمررر ه اسرررت و  ررراهی هررر   و جرررن و اهرررریمندیرررو،  ررراهی برررا ابلررری   شررراهنامه

  بررر  و نرررابخرد بررره کرررار اهرررریمن، نمرررادی بررررای مررررد ادر معنررری رمرررزی بررره معنررری رفریررر 

 (.155: 1386 لی،   رفته است

بری هسررررتن  کرررره نیررررز دیرررروان م هررررری از اهررررریمن و شررررر و برکررررت نامررررهخاوراندر 

کننرررر . ها مضررررایهه میهررررای تاریررررا جررررای  رفترررره و رب را از انسررررانجاهررررا و  در م ا

بینی . سررررپاه ( اسررررت، مرررری اه سررررلیمانرسرررری ن مالررررا در بنرررر ر کرررره در  78در صررررفحه 
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بیننررر  کررره دامنررره تیرررز و تنررر ی  یرنررر  و کررروهی میشررر  را در مکرررانی ررا  می ،امالررر

ریررررزد. یرب بیرررررون م ،بیننرررر  کرررره از دهانرررره رندارد. شرررریری تراشرررری ه از سررررن  می

چرررو شررر  »رونررر  و هنگرررا  شررر  پرررن  نفرررر از یررراران مالرررا بررررای خررروردن رب رنجرررا می

زمرررانی  (.78 خوسرررفی:  «ای نیرررز در برررر نبرررودروز هرررر پرررن  را سرررر نبرررود/ ز خرررون ق رررره

مالرررا  «بریررر ه ز لشرررکر بسررری سرررر ز ترررن»بیننررر  کررره اهرررریمن شرررون  میکررره خبرررردار می

بینررر . وارد برررار ریرررا چرررون قرررار میریررر  و بررراری تادسرررت بررره دامنررره کررروه می ر ررررز بررر

دمررر . بلسرررمی در بنررر د. ریررره سرررر را خوانررر ه و برررر خرررود میشررر ه و اسررر  را رنجرررا می

 رررذر اه برررود کررره نهرررش دیررروی سررروار برررر فیررر  را داشرررت. برررا  رررربه  ررررز رن را نرررابود 

دیگررررر  بلسررررمیشررررود. بینرررر ، دشررررتی فرررررا  مهررررابلش یرررراهر میکنرررر . روشررررنایی میمی

یکررری دیرررو برررر پشرررت پیررر  بلنررر / یکررری مرررار در »نهشرررش رنجرررا برررر  رررذر اه اسرررت کررره 

شرررود، خروشررری وقتررری مالرررا بررره او نزدیرررا می (.79 همررران:  «دسرررت او چرررون کمنررر 

جرررررانوران  ونرررررا ونی شرررررود، . وقتررررری وارد رن میریررررر از رن اهرررررریمن پ یررررر  می

پ یررر ار  ،زنررر همچرررون شررریر، پلنررر ، فیررر  و نهنررر  کررره از دهانشررران رترررش بیررررون می

کشررر  کررره می هرررارنپرررردازد و چنررر ان از نررر  برررا ایرررن دیررروان میشرررون . مالرررا بررره جمی

شرررود جوشررر . سرررع  بررره یررراری مالرررا وارد برررار میرب، خرررون می یجابرررهها از چشرررمه

کنرررر . لشررررکریان چررررون از ریرررر  و سررررع  را اسرررریر میبیرررررون می دریررررا نرررررّه دیررررویو از  

 ردنررر  ترررا از علررری کمرررا بخواهنررر . علررری بررراز می ،بیننررر مالرررا و سرررع  خبرررری نمی

بررررد. دیرررو بینررر . برررا او مبرررارزه کررررده و سررررش را میشرررود و رن دیرررو را میوارد برررار می

ای بررر سررر شررود. علرری  ررربهور میدیگررری کرره مرراری در دسررت  رفترره بررر علرری  ملرره

برررره  شررررماریکشرررر ، از دریررررا دیرررروان بیای میسررررازد. دیررررو نعرررررهاو زده و او را تبرررراه می

برررا دیررروان  سوالفهرررار را برررا دو دسرررت  رفتررره، یعلرررشرررون . ور میسرررمت علررری  ملررره

کشررر  و ترررا شررر  بسررریاری از دیررروان را جنگررر . از سرررمت دیگرررر مالرررا دیررروان را میمی

ریررررر . مالرررررا از رن پ یررررر  می سررررررهفتکننررررر . در رن  رررررال اژدهرررررایی هرررررب  می

برررا شمشررریر رن را  ریررر ، علررریکنررر . چرررون اژدهرررا نزدیرررا علررری میترسررری ه و فررررار می

 ردنررر  وقتررری بررراز می (.82-78همررران:   افکنررر کنررر  و برررر خرررا  مینیرررز هرررب  می

رسرررن . دهنررر  و بررره قلعررره ویرانررری مییابنررر . سررره روز سرررپاه را  رکرررت میسرررع  را نمی
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شرررود. بیننررر . علررری کمنررر ی بررره دسرررت بسرررته و وارد چررراه میچررراه ژر  در رنجرررا می

رسررر . پیرمرررردی چررره شررر ه و بررره سررررایی میشرررود. علررری وارد کوای پ یررر ار میکوچررره

بینررر  کررره مررراری سررریاه در دسرررت دارد. پیرمررررد  ررررز برررر دسرررت  رفتررره و بررره علررری را می

زنررر  کررره رتشررری  سرررترده از رن بیررررون ای برررر  ررررز او میکنررر . علررری  رررربه ملررره می

ریررر . علررری ریررره سرررر را جهررر ، بررروری کررره زبانررره رترررش از دهانررره چررراه بیررررون میمی

شرررون  و دمررر . دیررروان بسررریاری در اثرررر رترررش رنجرررا پ یررر ار مید میخوانررر  و برخرررورمی

مکررران سرررع  و صرررن وقچه  ، ریزنررر . پیرمررررد از ترررر  جرررانبیننررر ؛ میچرررون علررری را می

کوبررر  و شررریر اژدهرررایی دهررر . علررری برررا سوالفهرررار بررره صرررن وقچه میرا بررره علررری نشررران می

 ارد، از دیررر ه جنگررر . شررریر چرررون تررروان مهاومرررت نرررریررر  و برررا علررری میاز رن بیررررون می

 (.85 همررران:  روردشرررود. علررری در راه باز شرررت سرررع  را یافتررره و بیررررون مرررینهررران می

های پیشرررررین در  ماسررررره تب برررررهالگرررررو نیرررررز شرررررود ایرررررن کهنکررررره مب  ررررره میچنان

ای و م هررررر پهلرررروان اسرررر وره عنوانبررررهعلرررری   ( را   سررررا ابنراه یافترررره و  نامررررهخاوران

 .است دادهران، م هر ب ی و تاریکی قرار نیکی و روشنایی، در برابر شری

  چاه
چرررراه در ادب فارسرررری انعکررررا  زیررررادی یافترررره اسررررت. فرهنرررر  نویسرررران، انبرررروهی از 

انررر . ایرررن ترکیبرررات، کنایرررات، ممرررال و تعبیررررات  ونرررا ون را در ایرررن بررراره  ررربی کرده

ها و روایررررات و اتفاقررررات شرررر ه مایرررره نیررررز سررررب  پ یرررر  رمرررر ن بسرررریاری از داسررررتانبن

چررراه بابررر  و زنررر انی شررر ن هررراروت و مررراروت در رن، چررراه بیررر ن در  ازجملرررهاسرررت. 

کنررر . چررراه تررروران زمرررین، چررراه دجرررال کررره دجرررال در رخرالزمررران از رنجرررا خررررور می

افتررر . چررراه مهنررر ، چررراه زمرررز  و... رسرررت  کررره بررره مکرررر و فریررر  بررررادرش شررر اد در رن می

هرررا و م اره ،هاسررررداب همچرررونمکرررانی عنصرررری های فارسررری معمرررواً . چررراه در قصررره

 وی هبرررره و زنرررر ان یررررا همچررررون رن بررررودن محصررررور و بسررررته کرررره هاسررررت ررررایر رنن

 مجررر د یهرررور و یرررابی کمرررال انرررزوا،  رررذار مکررران از نمرررادین ینوعبررره رن برررودن تاریرررا

 عامیانررره باورهرررای برررا  ررراه و عامیانررره باورهرررای برررا هاقصررره ایرررن بیشرررتر مضرررمون. اسرررت

یونررر  خرررورده اسرررت. از مضرررمون کهرررن  فروشررر ن  قهرمررران در برررن چررراه و پ مررررد  دینررری

بینی . در ایرررن اثرررر هایی مرررینیرررز نمونررره نامرررهخاورانانت رررار بررررای بررمررر ن دوبررراره او در 
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کررره خرررود نمررراد شرررر و پلیررر ی بودنررر ، و قهرمررران اسرررت  ماسررری چررراه مسرررکن دیررروان 

ا برررره مبررررارزه داسررررتان بارهررررا وارد رن شرررر ه و بررررا دیرررروان و شررررریران و  ترررری اژدهرررر

کنررر ، سرررع  پرررردازد. مرررمبً وقتررری مالرررا اشرررتر وارد چررراه شررر ه و برررا دیررروان مبرررارزه میمی

وارد  هرررارن رررردد. علررری بررررای یرررافتن شرررود و اسررریر مینیرررز پشرررت سرررر او وارد برررار می

 سررررهفتشررر ه و دیررروان و اهریمنررران را م لررروب سررراخته و سررررکرده دیررروان را کررره  چررراه

وقتررری زن جمشررری   (.85-78همررران:   دهررر نجرررات می سرررازد و سرررع  رامیداشرررت، تبررراه 

 ویرررر  کرررره اژدهررررایی از چرررراه خانرررره بیرررررون رمرررر ه و صررررن وقچه شرررراه برررره علرررری می

یابررر . در رن شرررود. چررراهی بسررریار تاریرررا میجرررواهرات مررررا ربرررود. علررری وارد چررراه می

کنررر . دیررروان کررروهی راهنمرررایی می جان برررهشرررود و او را  رررال خضرررر پیرررامبر یررراهر می

. اژدهرررایی پیررر ا روردیدرمررر یهرررا را از پرررارورنررر  و علررری رنبسررریاری بررره علررری  ملررره می

کنررر . پلنگررری می هشرررود. علررری برررا سوالفهرررار اژدهرررا را دو نیمرررور میشررر ه و برررر علررری  ملررره

بینرر ، بررر سررر چرراه بررود کرره دسررت و پررایش را برره زنجیررر بسررته بودنرر ، چررون علرری را می

ر را بررره علررری بررراز زشرررود و صرررن وی کنررر  و در قبرررال رزادی مسرررلمان میسرررب  می برررر او

  (.227-225 همان:   ردان می

 سالح رزم
 فردمنحصرررربهدر رثرررار  ماسررری هرررر یرررا از پهلوانررران سرررب ی مخصرررو  بررره خرررود و 

پیونررر  یافتررره و جزیررری از وجودشررران  هرررارندارنررر . سرررب ی کررره  رررویی برررا رو  و جررران 

 یررررد، ن ابرررزار جنگررری وقتررری در دسرررت قهرمررران داسرررتان قررررار می،  رررویی ایرررشررر ه اسرررت

رز  ابرررزار چنررران برررا »سرررازد. می ناپذیرشکسرررتبررره او نیرررروی مضررراع  بخشررری ه و او را 

داننررر . کیسرررتی جنگررراوران در پیونررر  اسرررت کررره  ررر  کرررردن رن را مایررره ننررر  خرررود می

دهررر . جررران میای کررره در میررر ان نبررررد از دسرررت داده اسرررت، بهررررا  بررررای یرررافتن تازیانررره

هرررا  ررراهی درفشررری کوچرررا نویسرررن ، رننرررا  خرررود را برررر سپرهایشررران می ،جنگررراوران

: 1397بهرررا،   ران «ا کیسرررتی خرررود را بررره  ریررر  بنماینررر .بن نررر  تررربرررر ترررر  خرررود می

الگررررویی های مهرررر  و اساسرررری کرررره کررررارکردی کهنیکرررری از سررررب  نامررررهخاوراندر  (.5

شمشررریر علررری اسرررت. ایرررن شمشررریر را پیرررامبر بررره او بخشررری ه برررود و رن  ،یافتررره، سوالفهرررار

  و مبرررارزاتی کررره برررا دشرررمنان، نرررهرررا رن را بررره همرررراه دار ضررررت نیرررز در همررره جن 
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بالررر   هرررارندهنررر  بررره کمرررا برنررر  ی و تیرررزی سوالفهرررار برررر دیوهرررا، اژدهرررا انجرررا  می

نسرررت.  تررری در تررروان م هرررری از قررر رت و شرررجاعت امرررا  دارینررر . سوالفهرررار را میمی

کننررر  کررره امرررا  علررری را بررره نحررروی تصرررویر می معمرررواًهای مرررذهبی بیشرررتر شرررمای 

هرررررای نیرررررروی علررررروی و سوالفهرررررار م هرررررری از وی  ی»سوالفهرررررار را در دسرررررت دارد. 

شرررکاف  و دیررروان را بررره الگرررویی اسرررت. دل تررراریکی را میق سررری و نررروعی ابرررزار کهن

محمررررودی،   «رود.برررره کررررار مرررریکشرررران  و برررررای نررررابودی یلمررررت وربرررره نررررابودی می

نمادهررررایی از کیفیررررات ق سرررری شخصرررریت علرررری  ممابررررهبهسوالفهررررار و دلرررر ل » (.50: 1393

هرررای نیرررروی علررروی و ق سررری او هسرررتن . ایرررن همررران شمشررریری و م ررراهری از وی  ی

عمرررادزاده،   «اسرررت کررره رد  از بهشرررت رورد و علررری برررا رن برررا شررریابین پیکرررار کررررد.

برررا  ،کنررر ی برررا دیررروان در چررراه بنررر  سرررلیمان ربررراز میدر جنگررری کررره علررر (.364: 1331

 رررذارد. وقترررری دیرررروان از خررررویش بررره نمررررایش می ییهایینماقررر رتکمرررا سوالفهررررار 

خیرررررزد و شرررررون ، رتشررررری از سوالفهرررررار برمیور میبسررررریاری برررررر رن  ضررررررت  ملررررره

 ده .ی را فراری میاع هکن  و بسیاری از دیوان را کباب می

رب          روهرررری برررر ان صرررراعهه شرررر  کبرررراب      ز دیرررروان  روهرررری فرررررو شرررر  برررره

 (82  خوسفی:

 گیریقلعه

هرررا و باروهرررای مسرررتحک  کررره در  ذشرررته در ای بناهرررا، بررقلعررره یرررا دژ شرررام  مجموعررره

شررر  ترررا بررره هنگرررا  جنررر  و ترین نه ررره در ابررررا  شرررهر سررراخته میدورتررررین و مرتفررر 

هجرررو  دشرررمن، مررررد  شرررهر بتواننررر  ترررا پایررران جنررر  درون رن بماننررر . در قررر ی  شرررای  

ها را در منررررابب واً قلعررررهتمررررا  شررررهرها دارای  صررررار و برررررر و بررررارو بودنرررر . معمرررر

 عنوانبرررررههرررررا کردنررررر  کررررره  ررررراهی، از رنو مناسررررر  ا ررررر ا  می یشررررریالجسوی

کردنررر  و  ررراهی نیرررز بررررای پنررراه هرررای ن رررامی، انبرررار اسرررلحه و رسوقررره اسرررتفاده میپاد ان

پررررازوکی،   شرررر ه اسررررتن و کودکرررران اسررررتفاده میدادن افررررراد نرررراتوان و پیررررر و زنررررا

هایی اسرررت کررره قهرمررران داسرررتان مایرررهبن ازجملرررهلعررره نیرررز مایررره تسرررخیر قبن (.28: 1376

 ماسررری بررررای نشررران دادن شرررجاعت و داوری خرررویش بایررر  برررر رن دسرررت یرررازد. امرررا  

های پهلوانرررران اسررررابیری و  ماسرررری را دارا قهرمرررران دینرررری، خویشررررکاری عنوانبررررهعلرررری 
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و  السبسررر  ان اختنررر علررری را بررره فرمررران خررر ا در منجنیرررب نهادنررر  و بررره سات»اسرررت. 

 ،1373 ر. . صرررفا،  «زن در رن برررود، بسرررت .رن قلعررره را کررره پرررن  هرررزار تیررر  ییتنهابررره

علررری در خیبرررر بررره دسرررت برکنررر  کررره بررره صررر  مررررد از جرررای خرررود نجنبیررر ی » (.192: 2ر

: 1381 ر. . رزمجرررو،  «کررررد.داشرررت ترررا لشرررکر رسرررول بررر ان  رررذر میو بررره دسرررت می

و یرررارانش را در چنرررر ین جرررا مهابرررر   ، امرررا  علررررینامررررهخاوراننیرررز در   سرررا ابن (.226

امررا  و یررارانش موفررب برره  شررودن  ،دهرر  کرره در همرره ایررن مررواردقلعرره دشررمنان قرررار می

 عنوانبررررهشررررون . تسررررخیر  صررررن بیررررا  و نشرررران ن سررررفیان را قلعرررره و تسررررخیر رن می

و تسرررخیر  (50 خوسرررفی:  «بررره شررراهی سرررفیان سرررپرد رن  صرررار»جای ق رررار پادشررراه بررره

صررار/ سررپرد برره سررهامه بررن ربیرر  رن  »رن برره سررهامه ابررن ربیرر   صررن  ررمان و سررپردن 

تسرررخیر قلعررره صرررول توسررری میرسررریا  برررا  (.51 همررران:  «و کمرررر بسرررت و بربسرررت کرررار

چرررو ر ررره نبودنررر  کرررار ر هررران/  رفتنررر  رن  صرررن »بان قلعررره اسرررتفاده از بفلرررت دیررر ه

 یررررد و مالرررا را کررره ابررروالمحجن قلعررره  صرررن ربیررر  را می (.102 همررران:  «را نا هررران

ابررروالمحجن و لشرررکر رنجرررا بمانررر / »دهررر  و بعررر ، در چررراه زنررر انی شررر ه برررود نجرررات می

ربرررا توسررری علررری بررره تسرررخیر دژ رهن (.122 همررران:  «جهرررانگیر مالرررا سررروی شرررهر رانررر 

نفررروس امرررا  علررری بررره داخررر   صرررن  (.238همررران:   کمرررا ارشررراد و راهنمرررایی پیرررامبر

برره بهانرره شررکایت برررن  برررای رهررایی سررع  وقررا  از چنرر  تهمررا  بررا لبررا  بازر رران 

 شررراهنامهتوانررر  تهلیررر ی از کررره ایرررن الگرررو می (246: 1382مررررادی،   از زیرررادی خررررار

جرررا کررره رسرررت  بررررای نجرررات نررروه خرررویش، بیررر ن، در هیبرررت بازر ررران قلمررر اد شرررود. رن

او نیررررز اسررررفن یار در شررررک  بعرررر  از  (.368: 3 دفتررررر، شرررراهنامه  رودبرررره ترررروران مرررری

 دفتررررهمررران،   رود ترررا خرررواهران خرررویش را نجرررات بخشررر بازر ررران بررره رویرررین دژ مررری

5 :259.) 

  عیاری
برررا  تنهانرررهعیررراری کرررردن . عیررراری رفرررتن و عیررراری کرررردن نیرررز در فرهنررر  پهلررروانی اسرررت

فریررر   داشرررت بلکررره برررا سرررروکار ، سرررتاخی و کمنررر  و خنجرررر بررره لررر  و دنررر ان داشرررتن

عیرررراران و  ،یرررراهراً در ربرررراز کررررار» (.20: 1390کررررویر،   دادن دشررررمن نیررررز همررررراه بررررود

رمررر  و پهلوانررران هرررر دو یکررری بودنررر  و همررران سرررردار  دلیرررری کررره روز بررره میررر ان می
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رفتررره اسرررت. رسرررت  می یروشررر پوشررری  و بررره بلبیررر ه، شررر  لبرررا  مبررر ل میمبرررارز می

ناشررررنا  برررره  صررررورتبههراب در داسررررتان سررررهراب برررره همررررین روش برررررای دیرررر ن سرررر

محجررروب،   «کشررر .رسررروا نشرررود، زنررر  رز  را می کرررهرنرود و بررررای او مررری لشرررکر اه

سررراختار عناصرررر زبرررانی و بیرررانی و تصرررویری  ازن ررررفردوسررری هررر   شررراهنامه (.10: 1356

رثرررار موسرررو  بررره  وی هبرررهو هررر  از ن رررر محتررروا و مضرررمون برررر رثرررار بعررر  از خرررود 

را  ترررأثیربنرررابراین، ایرررن  (.85: 1386قبرررادی،    ذاشرررته اسرررت ترررأثیرهای عیررراری انداسرررت

در ایرررن اثرررر  ماسررری قهرمانررران داسرررتان را   سرررا ابننیرررز شررراه  هسرررتی .  نامرررهخاوراندر 

زنرررر . سررررر می هررررارن رررراه برررره شررررک  عیرررراران دررورده و اعمررررال و رفتررررار عیرررراران از 

او شرررراه  بخصررررو  در مررررورد عمروامیرررره کرررره چنررررین کارهررررای عیار ونرررره بسرررریاری از 

و از پیرررران شرررگرد پررررداز سرررپاه رسرررول اکرررر    هیرررکاردعمروامیررره از پهلوانررران »هسرررتی . 

های ن ر یررررر ایررررن ممنرررروی را برررره خررررود اسررررت کرررره بخررررش وسرررریعی از داسررررتان (  

از  ینیالعبرفررررهنما، در اسررررت افسررررونگر و افسررررانه یروشرررر اختصررررا  داده اسررررت. او 

و  ریزپرررا  دسرررتچاباایرررن عیرررار  رررردد. کارهرررای محیرالعهرررول دیررر  ان ناپ یررر  می

عمررررررو در  (.131: 1382مررررررادی،  « .داردیمرررررواهمگررررران را بررررره شرررررگفتی و تحسرررررین 

 کن : ونه معرفی میهمان دی ار نخستین با جمشی  شاه، خود را این

 که از پادشاهان ن ار  هرا        ه شنا             ررو امیرا  عمررا نرم

 ر رمبر را  پیراده پررسترف         چنین دان که من چاکر  ی ر       

 ا  پر ز رشوب و کین زمین کرده        زمین        من رن  که بر شاه ایران 

 روان رره نوشیری ش  تیرنخفت    زاران  وان            رن با هروب مرز رش

  ا  هیببرر که در خواب بسی س               ا  هیدزدبسی تار شاهان که 

 وابرن نبین  به خرالیرب شاه سر       ر  سوی تار تو باش  شتاب          

 (132 خوسفی:کن .   اش میو عیارانه  شاه را ته ی  به دزدی ن تار شاهی

و برررت  روردیدرمررربینی  کررره او خرررود را بررره شرررک  پیرمرررردی در ادامررره داسرررتان مررری

کنررررر . انررررر ازد و خرررررود را فرسرررررتاده رن معرفررررری میبرررررزرد ات را برررررر  رررررردن می

یابررر  و  تررری یرررافتن عمروامیررره را نیرررز بررره او  ونررره بررره پیشرررگاه جمشررری  شررراه راه میاین

بنرررر د و از او قررررول و سررررپارن . او سرررررانجا  جمشرررری  شرررراه را برررره تخررررت زریررررنش میمی
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 (.135-133 همررران:  سرررتان ر می یررررد و بررر ین ترتیررر  بررراقررررار تشرررری  و خلعرررت می

و هر ررراه کررره  یرسرررانبهکررره بتواننررر  عیررراران بررررای رن» فتررره جعفرررر محجررروب  بررره بنرررا

محجرررروب،   «شررررون .یکرررری از پی مبررررران می ن رکررررردهبخواهنرررر  ت ییررررر شررررک  دهنرررر  

عمروامیررررره هنگرررررا  رفرررررتن بررررره سرررررران ی  در مهرررررا   ضررررررت رد ، در » (.296: 1383

هرررررایی بیررررررون  یررررررد کررررره از رن چهرهی میاخرررررواب از  ضررررررت اسرررررماعی  تررررروبره

 360ریررر  و بررره ایرررن تررروبره در قالررر  هررررک  کررره بخواهررر  درمی لهیوسررربهریررر . فررررد می

پوشررر .  ررراه لبرررا  مبررر ل نمینامررره،  مرررزه هیچ ویررر . در قصررره  مزهزبررران سرررخن می

کنررر . عمررررو خرررود را بررره شرررک  درویشررران، فهررری عمررررو امیررره لبرررا  مبررر ل بررره ترررن می

 «رورد.ازیگر، دایرررره، پیرررررری عاقرررر ، م بخیرررران، چاوشرررران درمررررریشرررربان، بهرررررا ، برررر

 ونرررره کارهررررای شررررگفت نیررررز مررررا این نامررررهخاوراندر  (.218: 1389زاده،  ببمحسررررین

، عمررررو برررار دیگرررر سکرشررر هو عیارانررره را از عمروامیررره شررراه  هسرررتی . عررربوه برررر مررروارد 

 رودمررریرورد و بررره لشرررکر اه جمشررری  شررراه خرررود را بررره شرررک  زنگررری سررریاهی درمررری

در لبرررا  سرررربازان جمشررری  شررراه بررره میررر ان نبررررد  عمررررو جرررای دیگرررر،  (.139 خوسرررفی: 

برررازی و خودنمرررایی، شررر اد بررررای مبرررارزه برررا او بررره میررر ان قررر   ریررر  و بعررر  از معلبمی

سرررر ترررر  شررر اد را کررررد » سرررازد.نهررر . عمررررو در ایرررن مبرررارزه شررر اد را سررررنگون میمی

بررررار دیگررررر عیار ونرررره و   (.149همرررران:   «نررررر / فرررررو ریخررررت از م ررررز او خررررون  ررررر 

کنررر  کرره فرررردا صرررب  در رود و برراز او را ته یررر  میباکانرره بررره دربرررار جمشرری  شررراه مررریبی

اعمررررال عیار ونرررره از  (.151 همرررران:  «برررررررد علرررری از سررررپاهت دمررررار»میرررر ان جنرررر  

برررا اسررر  مسرررتعار  یعلررر علررری نیرررز در ایرررن اثرررر شررراه  هسرررتی . چنانچررره قرررببً اشررراره شررر ،

خرررود را بررره شرررک    یررررد. همچنرررینفرمانررر هی سرررپاه خررراوران را بررره عهررر ه می بشمشررر ( 

عررربوه برررر ت ییرررر شرررک  دادن بررره » شرررود.رورد و وارد  صرررن بررررن  میبازر ررران درمررری

فرررراوان و برررا شرررا  و  وترررابربیرررا نکتررره دیگرررر نیرررز از کرررار عیررراران کررره بعررر ها برررا 

فتررره اسرررت و رن ، اشررراره رشررر ه مرررنعک های  ونرررا ون هرررای بسررریار در داسرررتانبرد

سررخن  فررتن برره زبرران لشررکر دشررمن اسررت. نخسررتین بررار در برراب سررخن  فررتن برره زبرران 

اشرراره شررر ه اسررت و بعررر ها ایرررن امررر بررررای عیرراران سرررنت و وییفررره  شررراهنامهابرافیرران در 

 تمررری شررر . مهترررر نسررری  عیرررار و عمروامیررره  رررمری هرررر دو را از ایرررن بابرررت  ضررررت 
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واسرررر ه از خرررر ا را بی هررررای دینرررری، نررررا  چیزهررررارد  ابوالبشررررر کرررره بررررر ببررررب روایت

ا  زبررران یعنررری بررره تمررر هفترررادودوتوانسرررتن  بررره می هرررارنکررررده اسرررت و رموختررره، ن ر

 «نی و الهرررری داشررررت.لرررر هرررا سررررخن بگوینرررر  و علرررر  ایشرررران در ایررررن برررراب جنبرررره زبان

نیرررز  ضررررت علررری و یرررارانش بررره هرررر جرررا  نامرررهخاوراندر  (.1013: 1386 محجررروب، 

 ذارنررر ، خررراور، سررررزمین قهرمررران، سرررا   زمرررین، سررررزمین قرررا  برررا زبررران کررره قررر   می

  و کنن .وها  فتتوانن  با رنها رشنایی کام  دارن  و خیلی را ت میرن

 گیری:نتیجه

برررره داسررررتان در  دهن هشررررک عنصررررر یررررا عناصررررری  عنوانبررررههای  ماسرررری مایررررهبن

ها کرررارکردی فعرررال داشرررته مایرررهبلررر  ایرررن بنانررر . ارفته  سرررا  بررره کرررارابن نامرررهخاوران

قهرمررران، سرررفر،  ی چرررونهایمایرررهبنان . و بررره اثرررر، پویرررایی و تحرررر  خاصررری بخشررری ه

شرررگویی، اژدهرررا و... پوشررری، خرررواب و رؤیرررا، پی، کتمررران نرررا  و نا فردمنحصرررربهاسررر  

های اصررررلی و مایررررهمررررا در ایررررن نوشررررته بن انرررر .خوبی برررره کررررار رفتهدر ایررررن اثررررر برررره

از  اثرررر  سرررا  در خلرررب ایرررنابن قررررار دادیررر  و دریرررافتی  کررره موردبررسررری رررذار را تأثیر

 .شرررودسرررفر قهرمررران شررررو  می بررراها مایرررهایرررن بن .های  ماسررری بهرررره بررررده اسرررتمایرررهبن

هررررای فررررراوان برررره انجررررا  قهرمرررران در ایررررن سررررفر ویررررای  سررررنگینی را بررررا تحمرررر  رن 

ران و موجرررودات اهریمنررری همچرررون دیررروان و ریبررره جنررر  برررا کرررافران و شررر .رسررران می

انگیز قهرمررران اسررر  شرررگفت عنوانبرررهدر ایرررن میررران نهرررش دلررر ل  .پرررردازداژدهایررران می

اسررررت کرررره در تمررررا  مرا رررر   مب  ررررهابررررزار جنگرررری او قاب  نوانعبررررهو سوالفهررررار 

جرررررررز  اینفکررررررری از اقتررررررر ار و توانمنررررررر ی او در  ،منشرررررررینمایی و بزردقررررررر رت

   (سوالفهرررار م هرررری از قررر رت و شرررجاعت امرررا  علررری  .های مختلررر  نبردنرررصرررحنه

ها و تصررراویر در دسرررتان او قررررار اسرررت کررره همیشررره و در هرررر  رررال  تررری در شرررمای 

 .دارد

 ،یررراؤخرررواب و ر ،پوشرررینا  ونرررا  کتمررران  های دیگرررر همچرررونمایررره سرررا  از بنابن

 ،مبرررررارزه برررررا دیررررروان و جرررررادو ران ،اژدهرررررا و اژدهاکشررررری ،دانیپیشرررررگویی و بیررررر 

ر خرررویش ثررر ماسررری ا صرررب ۀای در جهرررت ارتهرررای بررره نحرررو شایسرررته ...مایررره چررراه وبن

هایی از اسررر وره و ن ر رررهاثرررری  ماسررری کررره برررا پیونررر  زد عنوانبرررهبهرررره بررررده و رن را 



31-1ص،98، بهار و تابستان 239ه ، شمار72، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز  28 

 

 

های دینررری دیگرررر دینررری در میررران  ماسررره-اثرررری  ماسررری عنوانبرررهمرررذه  بررره یکررر یگر 
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