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Abstract  

Understanding "myth" is very important in understanding society, 
people's behaviors, and beliefs. We know that myth usually changes 
throughout history, but it disappears gradually. "The Story of 
Fereydoun" is considered as one of the most important stories of 
Iranian myths and researchers have traced its mythological roots to the 
Avestan period, Vedic texts, and the myths of birth and battle of the 
demon of land. The god of rain is mentioned in this story as well. On 
the other hand, there are myths and stories among people that contain 
mythical themes, symbols and signs in various forms, and the study 
and analysis of these myths in tracing the origins of the mythical 
elements of society plays an important role. One of these popular 
stories is "The Story of Shahzid", one of the Imamzadehs of Amol city 
of Mazandaran, which has many similarities with the story of 
Fereydoun in its narrative structure, semiotic elements, and mythical 
symbols. In this article, these two stories are examined and analyzed 
together, and their mythological elements are identified. It was 
concluded that the two stories, there are some similarities in some 
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events and symbols of the myths such as: cow, tree, forest, snake, 
healing drink, witchcraft and geographical location. Both stories 
originate from a source which is the "myth of birth" and the war 
between the god of rain and the demon of land. 

 Keywords: Myth; Fereydoun; metamorphosis; Shahzid's folk tale; 
semiotics. 

Introduction 
Some studies have been done on the mythical story of Fereydoun and 
its comparison with mythology, but they are not comparative with 
regards to a story from the post-Islamic period and Islamic myths. 

The main question of the research is whether a connection can be 
found between the story of the myth of Fereydoun and the story of 
Imamzadeh Shahzid. Could this connection be based on a myth? 

In addition to Shahnameh's narration of Fereydoun's story, the 
summary narration of the people of Mazandaran is that: Fereydoun's 
mother hides him in the forest in a crack of an old tree when he is 
born. Every day, the cow goes near the tree and Fereydoun, the child, 
drinks milk from the cow. The owner of the cow notices and takes the 
child with him. "The cow loved Fereydoun and allowed Fereydoun to 
ride him." 

Zayd ibn Musa ibn Ja'far is one of the Imamzadehs of Amol. 
Imamzadeh, fleeing from the enemies to the south of Amol, takes 
refuge in an old tree in a mountainous and forested area. The cow is 
commanded by God to go to the tree every day so that the gentleman 
can milk it. Galesh notices and strikes him with an ax and runs away. 
The prince curses Galesh and the ranch is stoned with all the cows. 
The Galesh family is also displaced. According to the story, the prince 
was a four-year-old child. 

It is said that the servant of Astana Shahzid seeks water on the way 
during prayers to perform ablutions. At the same time, a pitcher and 
rosary descends on him from the sky. Saif performs ablution from the 
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water of the pitcher and prays next to the rosary. The pitcher 
disappears, but the rosary is removed safely, and whenever the disease 
comes, the rosary is put in some water and the rosary water is drunk 
by the patient. According to the villagers, there are two green snakes 
with a cockatiel on the guard of Shahzid threshold, its spring, 
atmosphere, and water reservoir. 

Mythical elements 
Cow: Cow has been one of the ritual animals in ancient Iran. In the 
story of Fereydoun and Shahid, the main point is milking a cow, 
which goes back to the "mother goddess" of cows and raising humans. 
Since the prince emerges from the crack of the tree, it can be a symbol 
of the womb that is associated with the tree as the mother goddess. 
Cow is also closely related to rain and water in mythology. The myth 
of the god of clouds and rain can be deduced from it according to the 
myth of Indra and Trita Aptie. 

In Dinkard, Fereydoun turns the Mazandaranis into stones. At the 
command of Ormazd, he firmly binds Zahak like a stone in a cave and 
achieves happiness and kingship, and the Imamzadeh of Shahzid 
stones the cattle ranch and cows. 

The village of Shahzid is located on the border between the forest 
and the mountains without trees. In other words, the rainy clouds of 
the north remain behind the Alborz mountains in this region and 
collide with each other. 

Forest and tree: "In mythology, the forest is a psychological realm 
having a feminine origin, the place of examination and knowing the 
unknown dangers and darkness, and the entry to the dark or symbolic 
haunted area" (Cooper, 2013, p. 110). The relation of forest with 
fertility, rain, and water could be another confirmation of the main 
roots of the myths in these two stories. 

Snake: "Snakes guard the thresholds and temples, and all the gods 
depend on them. The two snakes represent the contradictions in the 
duality that eventually lead to unity" (ibid., p. 349). In the story of 
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Fereydoun, a snake has grown on Zahak and makes him a demonic 
creature. "According to a version, Fereydoun was a three-headed 
snake that overcame another three-headed snake, namely Zahak" 
(Shamisa, 2015, p. 261). 

Some scholars consider the word Fereydoun to mean having three 
spiritual, physical, and medical powers. These three attributes can be 
found to some extent in Imamzadeh Shahzid: having the spirit of a 
fighter and purity, being a master and fighting enemies, the symbolic 
tool of iron with changes in the Galesh's ax, the rosary's medical 
potentiality and the healing power of the water, and the magical ability 
in stoning cattle. 

The title of Shah, which is used in the Iranian culture for Imams, 
their sons, and the Sufi followers is remarkable so far as the 
mythological semiotics is concerned, and it can be analyzed with 
regards to the story of Fereydoun. 
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 ۀشاهزید برپایعامۀ ای فریدون در داستان دگردیسی داستان اسطوره

 ایشناسی نمادهای اسطورهنشانه
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 (10/00/0399پذیرش:  00/10/0399)دریافت: 

 چکیده
دانیم که می دارد. اهمیترفتارها و باورهای مردم بسیار  ،در شناخت جامعه «اسطوره»شناخت  

داستان » .رودتر از بین میاما کم ،شودهایی میدچار دگرگونی اسطوره در طول تاریخ معموالً
 پژوهشگران آید که شمار میای ایران بههای مهم اسطورهیکی از داستان منزلۀبه «فریدون

ای های اسطورهمایهو بن پی گرفتهای آن را تا دوران اوستا و متون ودایی های اسطورهریشه
در میان مردم  ،اند. از سوی دیگرهکردزایش و نبرد دیو خشکی و خدای باران را در آن گزارش 

های به شکل را ایهاسطور های، نمادها و نشانههامایههایی وجود دارد که بنها و داستانافسانه
یابی ها در ردیابی و ریشهاست و بررسی و تحلیل این افسانه جای داده خودگوناگون خود در 

 .ای جامعه نقشی مهم داردعناصر اسطوره
از امامزادگان شهرستان آمل مازندران است  «داستان شاهزید»های عامه این داستان ۀاز جمل

های بسیاری با ای مشابهتاسطورهنمادهای  شناختی ونهنشا که در ساختار داستانی و عناصر
و عناصر  شدنددر این مقاله این دو داستان با هم بررسی و تحلیل  .داستان فریدون دارد

عالوه بر شباهت در برخی  ،که دو داستان دست آمدبهای آن مشخص شد و این نتیجه اسطوره
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گاو، درخت، جنگل، مار، نوشیدنی شفابخش،  ای مانند:اسطوره و نمادهای در عناصر ،رخدادها
 ةدهندعناصر شکل ،جادوگری و موقعیت جغرافیایی با هم سنجیدنی هستند و به احتمال بسیار

و جنگ بین خدای باران با دیو خشکی « اسطورة زایش»أ که همان هر دو داستان از یک منش
 .است سرچشمه گرفته است،

 شناسی.شاهزید، نشانهداستان عامه دگردیسی، اسطوره، فریدون،  های کلیدی:واژه

 مقدمه .1
به معنی روایت و خبری که اصل و اساسی  سطر ۀریش ازاست  یای تازواژه «اسطوره»

در » .است به معنی سخن و خبر  «historia» از یونانی دارد ۀریش آن صلا .باشد نداشته
به معنی  ،یونانی «muthos» خوانند که ازمی «myth» های اروپایی اسطوره رازبان

شناسی از این اصطالح در اسطوره (.0، ص. 0391 ی،)کزاز «است حکایت و قصه آمده
های مختلف پیچیدگی و گستردگی تمدن ها ودر فرهنگ و شده تعاریف گوناگونی

 ه است.شد تعریفی واحد ۀهای متفاوت مانع از ارائدیدگاههمین  یافته و بسیار
  یف:از جملۀ این تعار

ها و سازد یافتهآنچه اسطوره را می .بینی باستانی استای جهاناسطوره گونه
ای در شناخت های انسان آغازین و اسطورهتالش .دستاوردهای انسان دیرینه است

دبستان  ،وی در گزارش جهان و انسان ةآلودهای گرم و تبوششکخود و جهان و 
 ، ص.0391 ،خوانیم )کزازیرا اسطوره میاست که آن  شناختی را پدید آوردهجهان

۶).  
معنایی  ،داستانی است که در اعصار قدیم برای بشر باستانی( myth)اسطوره 

ولی امروزه در معنای لفظی و اولیه خود حقیقت محسوب  ،است حقیقی داشته
 «history» به عبارت دیگر اسطوره زمانی ؛شود و بشر امروزی به آن باور نداردنمی

یعنی  «story» صورتولی امروزه به ،تاریخ مقدس معموالً ،است ی تاریخ بودهیعن
  (.۶ ، ص.0390 ،شود )شمیساداستان فهمیده می

رفتارها و  تشناخ باکه شناخت اسطوره  گفتتوان می ،با توجه به این تعاریف
 م است کهاقوادرونی فرهنگ  ۀالی واسطوره روح  .است جوامع مرتبطباورهای مردم 

با  الگوهاکهن با حفظ عناصر اصلیِ اساطیر . چونرودمینازبین  کنلی ،یابددگردیسی می
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کنند و در لباس روایتی ریخت عوض می ، فرهنگی و دینی جامعهدگرگونی اجتماعی
 کرد و بدین جهت  یاد« دگردیسی اساطیر»عنوان ها بهتوان از آنمی ،نمایندچهره می ،نو
 ،)صفوی« نندتها میپایان ندارند و در تاروپود فرهنگ ۀنقط ایهای اسطورهروایت»

کند با روالن بارت ثابت کرد که اسطوره در طول زمان تغییر می .(00۲ ، ص.0393
 .(00)همان، ص. یابد تجلی می ،های تازههمان موضوع اولش در شکل

های ر الیهای دعناصر و نمادهای اسطوره  شویمتر میهرچه به زمان مدرن نزدیک  
هرچه آدمی از روزگار » و شوندپنهان می ،جمعی جامعه درونی و پنهانی ناخودآگاهِ

تر و نهانی ،هااین بازتاب ،است اسطوره بیشتر گسسته و به روزگار دانش بیشتر پیوسته
، 0391، کزازی) «اندجسته هبیشتر به ناخودآگاهی را ،اند و از خودآگاهیتر شدهدرونی

  (.۲ ص.
های هایی سمبولیک و نمادین هستند و پیامای روایتهای اسطورهروایت ،مچنینه

ها و تحوالت توجه به دگردیسیبا هااین پیام .رمزی و پنهان عمیقی در خود نهفته دارند
زبان اسطوره زبان » .شوندتر میتر و عمیقدر طول زمان رمزآمیزتر، پیچیده ،گوناگون

  ،جویدمی هبه نهفتگی اسطوره را ،تاریخ از آشکارگیِ ای کههر پدیده .ستنمادها
 ،کزازی) «باید به نماد دیگرگون شودمی ،برای آنکه بازگردد و نمود بیاید ،ناچاربه

 ( و خود را بنمایاند.07 ، ص.0391
 ۀنمونه را در مقدم .اندو به آن اشاره کرده این نکته را قدمای ما نیز دریافته   
 خوانیم می ریابومنصو ۀشاهنام

چون این مغز  .و چیزها اندرین نامه بیابند که سهمگین نماید و این نیکو است
همان سنگ کجا آفریدون به پای  ،بدانی و تو را درست گردد و دلپذیر آید

بازداشت و چون ماران که از دوش ضحاک برآمدند این همه درست آید به نزدیک 
 ۀشاهنام)دانش بود این را زشت گرداند  دانایان و بخردان به معنی و آنکه دشمن

 (.0۶۶ ، ص.0390 ،شمیسابه نقل از  ابومنصوری

بر این باورند که  یا، حماسه، اسطورهؤرلف کتاب ؤم مانند شماری از پژوهشگران
 هاگر یکسر . (0۶، ص. 0391کزازی، ) «است حقیقت حوادث تاریخی بودهاسطوره در»

حوادثی که  ،به عبارت دیگر ند.اهبرآمد از تاریخ ساطیراز ا شیبخ، این دیدگاه را نپذیریم
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توانند به اسطوره می ،سازندسرنوشت ،ارچوبی تکرارپذیر دارند و به نحویطرح و چ
احتماالً برای تأکید  هاو افزایش هاها و کاهشاما در گذر زمان با دگردیسی ،تبدیل شوند

و به مرور شکل تاریخی  شدهمراه العاده هنمایی، با تحوالت و حوادث خارقو بزرگ
  ند.ادست دادهازخود را 
و با دگردیسی به پادشاهان و  هایی که از رخدادهای طبیعی برآمدهبسیار اسطورهچه

هایی که پادشاهان و بسیار رخدادها و جنگچه ،آن ۀاند و وارونشده پهلوانان نسبت داده
و به  خدایی شدهنیمه ،العادهای خارقبه شیوه ،و باز با دگردیسی پهلوانان و... انجام داده

 های روشن آن را در نمونه .نداهخدایانی تبدیل شد یاهای بزرگ طبیعی قدرت
 نتوامی «سیاوش»و داستان  «ضحاک و فریدون»، «شتر و آپوشتی»هایی چون اسطوره

 .دید
داستانی  نظر داشت آن است که اسطورهاسطوره در ةدیگری که باید دربار ۀنکت

  .شودبلکه واقعیتی است که زیست می ،نیست که صرفاً بازگو شود
عقیده بر این است که در روزگاران  بلکه ،تخیلی نیست ۀاسطوره از نوع قص

 .دهدگذشته اتفاق افتاده و همچنان به نفوذ خود بر جهان و سرنوشت بشر ادامه می
 أمنش ،مالینوفسکی اسطوره از دیدگاه .نقش محوری دارد ،اسطوره در هر فرهنگی

بینی مردم است ت اجتماعی و عنصر مهمی در جهاناآیین رفتار اخالقی مناسب
  .(37ص.  ،03۲9 ، مخبر،0990 ،)بیرلین

همچنانکه اساطیر بر فرهنگ و  .ای متقابل استرابطه ،میان اسطوره و جامعه ۀرابط
 اثر در بنابراین در گذر زمان و .دشونمی ثرأمت هانیز از آن ،گذارندثیر میأباور مردم ت

گاه نیز با  ،ندشونمایان می و هایی نهانطورهاس ،اجتماعی و دینی، تحوالت فرهنگی
از لوازم  ،قوم هرشناخت اساطیر  ،بنابراین دهند.دگردیسی به حیات خود ادامه می

با و  قوم است آنناپذیر برای شناخت فرهنگ، باورها، اعتقادات و روحیات اجتناب
از سوی دیگر  .توان زوایای پنهان تاریخ اقوام را بررسیدشناسی اساطیر میتحلیل نشانه

توان ها میاندیشه و باور هر قوم است و با بررسی آن ،فرهنگ ۀهای عامه نشانقصه
 .فرهنگ عمومی را بهتر شناخت
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 در فولکلور دانست که  ةترین گونه از انواع خانوادرفژ توانها را میقصه   
به نحوی که در  ،اندعجین شده ماند و با اساطیر قونای تاریخ بشر ریشه دوانیدهتاریک
 .توان یافتردپای اساطیر قوم را می ،های عامهها و داستانقصه بیشتر

به معنای دانش،  (lore) لوربه معنای مردم و   (folk)فولک ةاز واژ «فولکلور»اصطالح 
 ،عامه هایقصه .است ترجمه شده «فرهنگ عامه»فارسی به  است که در زبان شده ساخته
، ص. 039۶ ،های فرهنگی است )حیدریهنجارهای اجتماعی و گرایش ةدهندنشان
000.) 

و گاه  مکانی ساخته ةهای عامه که مردم درباربه داستان ،هازمینهاگر با این پیش
ای جامعه را که در دی اسطورهبسیاری از مفاهیم کلی ،بنگریم ،اندمقدسش نیز خوانده

دیگر آنکه برای  ۀخواهیم یافت. نکتدر ،نقش دارند و تباری باورها و ناخودآگاه جمعی
با ردیابی  .شودهایی ویژه در طول سال برپا میهایش آیینبرخی از این مناطق و افسانه

ها ینیآنمایی آن در این گونه های کهن و رخها متوجه دگردیسی اسطورهآنلیل و تح
 اساطیرهای تاریخی، دینی، اجتماعی و سیاسی گویی مردم با دگرگونی .خواهیم شد

 .اندحفظ کرده ،آن های بیرونی و ظاهریِکهن خود را هرچند با تغییراتی در الیه
ایران و از آن جمله های مردم ها و اسطورهشاید بتوان سه دوره تغییر را در افسانه

ها و اساطیر پیش از زرتشت یا شاید پیش از نخست افسانه مشاهده کرد: «مازندران»
و دگرگونی  ؛دگرگونی آن پس از گسترش آیین زرتشت ،دیگر دو ؛هامهاجرت آریایی

 .اعراب مسلمان و شیعه شدن مردم مازندران ۀپس از حمل ،سوم
ر د ،هایعنی مفاهیم کلیدی در اسطوره ؛ها هستندها و افسانهقصه ،هااسطورهبستر  

ویژه به ،مردم اساطیر و باورهای کهن خود را در قالب قصه .نمایدها رخ میبستر قصه
های عامه را ها و قصهتواند اهمیت افسانهمی ،تنها ۀریزند و همین نکتمی ،های عامهقصه

 ةگاه فرهنگ هر ملت است و از آرزوها و تخیالت تودهای عامه جلوهقصه»نشان دهد. 
 انسان ،های آغازینباورها و آیین ،هااین قصه ۀسرچشم ،واقعدر .دگیرمردم شکل می

 .آیندشمار میجزئی از فرهنگ هر ملت به ،ها نیزبا توجه به اینکه اسطوره .است
، ص. 0390، )مظفریان «ها هستندها اسطورهاین قصه ةیکی از عناصر سازند ،بنابراین

019.) 
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زیرا مطابق  ،دروغین ایگونه :اندگونه ا دوهها و قصهافسانه ،اما از نگاه مردم
ندارند و گروه  اعتقاددیگر به آن  ،های اعتقادیدگرگونی سببان نیستند یا بهشباورهای

زیرا هنوز به آن باور دارند و جزو  اند،هایی که از نظر آنان واقعیها و قصهافسانه ،دیگر
  .آیدشمار میاعتقاداتشان به

ها از بستر در هنگام تغییر باورها یا دین اساطیریمفاهیم از  ، بسیاریبا این حال
خود را  ود نشوو باور جدید منتقل می یهای دینها و داستانبه قصه ،های پیشینقصه

ها از دیدگاه ها و قصهیابی افسانهبسیار مهم در شناخت و ریشه ۀاین نکت .دنکنحفظ می
بر این  .شود خوانده اینوعی دگردیسی اسطورهتوان به ای است و به اصطالح میاسطوره

های مایهیا حتی در متون ادبی یافت که بن ،های بسیاری در فرهنگ عوامتوان داستانمی ،پایه
ای اسطوره هایاین داستان ۀاز جمل .است در مراحلی دچار دگردیسی شده ،ای آناسطوره

 .است «داستان فریدون»
ای داستان فریدون را با داستان یکی از های اسطورهمایهبندر این نوشتار برآنیم تا  

 .کنیمو مقایسه امامزادگان شهرستان آمل به نام شاهزید بررسی 

 پژوهش ۀپیشین .2
 هایآن با اساطیر اوستایی و همچنین اسطوره ۀای فریدون و مقایسداستان اسطوره ةدربار 

اما اینکه  ،است یی به عمل آمدههاو مقایسه هندی و ودایی کارهایی صورت گرفته
هایی که بیشتر رنگ اسالمی بعد از اسالم و افسانه ةفریدون با داستانی از دور ةاسطور

ای نتوانستیم نوشتهحداقل  ،ها در مناطق مختلف ایران باشدامامزاده ةدارند و دربار
شناختی اسطورههای سوی پژوهشی نو بهاتواند دریچهاین پژوهش می ،بنابراینبیابیم. 

 .ایرانی بگشاید
فریدون و داستان  ةپرسش اصلی پژوهش آن است آیا ارتباطی بین داستان اسطور

و  ؟باشد داشتهتواند میای اسطوره ۀمای؟ آیا این ارتباط بنتوان یافتمی امامزاده شاهزید
میان  توانداگر چنین است چه ارتباط کلیدی می حاصل دگردیسی اساطیر ایرانی باشد؟

 این دو باشد؟
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و  ،گو با آگاهان محلیوگفت ،روش تحقیق در این مقاله ترکیبی از تحقیق میدانی
 از دوباره بازدیدو پس از انتخاب موضوع  .است ای بودههمچنین آبشخورهای کتابخانه

درباره داستان شاهزید و همچنین داستان  با چند تن از آگاهان محلی ،امامزاده روستا و
 ةاسطور ةزمان مطالعه دربارهم. یمگو کردوگفت در روایت مردمی مازندران فریدون

ای و مقاالت دنبال و نمادهای و دیگر آبشخورهای کتابخانه شاهنامهفریدون را در 
ای شد که پیش حاصل آن مقاله ،ای دو داستان را تک به تک بررسی کردیماسطوره
 .روست

 بحث و بررسی. 3
ثریته به  ةاست و در اوستایی ثَرَئِتَئونه که از واژ (fritun) ریتونفریدون در پهلوی ف» 

است که او را  شده این نام شاید از آن روی بر فریدون نهاده .است معنی سومین برآمده
 (.090 / ص.0.، ج0379، )کزازی «است و وی سومین آن دو برادر بوده

 است و درهن ایرانی ای در فرهنگ کاسطوره ۀبرجست هایفریدون از شخصیت
آغازگر برخی  منزلۀفردوسی جایگاهی ویژه دارد و به ۀشاهنامو در  بندهش ،اوستا
دومین کسی است که از گیاه  ،آتبین ،پدرش اوستادر  .است مشهورها و کارها دانش

 . شد هوم شراب آیینی هوم برگرفت و به پاداش این کار نیک فریدون به او بخشیده
 این و استبرگرفته  نوشابه من از آتبین استومند جهان مردمان میان در بار دومین
 از فریدون، شدزاده  پسری را او که رسید بدو روزی به این و شد داده بدو پاداش

 آن را، چشمشش کلۀ سه پوزةسه آن فروکوفت، را دهاکاژی آنکه توانا، خاندانی
 /0.، ج03۲0 ،اوستا) ند دروج راآن دیو بسیار زورم ،گونه چاالکی را هزار دارندة

  (.037 ص.

 خردمند، پزشک نخستین بود ثریته»، وندیداد بند دوم از فرگرد بیستم ۀبر پای
 ،اوستا) «بازگرداند بیماری به را بیماری که پیشداد، تن،رویین مند،فره توانگر، فرخنده،

ر در میان مردمان اب سومین»ده،  بند نه، هات یسنه، در همچنین .(۲70 ص. /0.، ج03۲0
از من )هوم( نوشابه  ،تواناترین مرد خاندان سام ،ت )فریدون(ترَجهان استومند اَ
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 هوم، که آنجا . از(03۲ ص. /0.، ج03۲0 ،اوستا) «دش برگرفت و این پاداش به او داده
 .است بوده نیز دارو نخستین است، شده دانسته تندرستی و زندگی ۀمای

بود. سه ویژگی  ریافت فرّی است که از جمشید گسستهد ،بخت دیگر فریدون
که در جنگ او با ضحاک  ،توان برای فریدون برشمرد شامل قدرتای که میبرجسته

پزشکی  ،دیگر دو .شود و یاورانی چون کاوه و گرز گاوسر همراه اویندمی نشان داده
 آثار از و بود ریدونف ،نهاد طب علم که کسی اولین» آورد.ن میااست که او برای مردم

های دشتی و گیاهان کوهی داروها استخراج کرد که مردم را و اتنب از که است این او
ها و غیره او ها که مردم کنند بر دردها و بیماریکار آید و افسوندیگر حیوانات را به

 ۀتوطئجادوگری است که در داستان  ،دیگرو سه( 3۶، ص. 03۲0بلخی،  ابن)« نهاد
آزمودن پسران خود و همچنین گذشتن از رود ان و رها کردن سنگ به سویش، برادر
مردی  ۀگویی در راه جنگ با ضحاک سروش در جام ،بنددآن را به کار می ،دجله
 .گری )جادوگری( آموختروی نزد او آمد و او را افسونخوب
 ،ن وداییاز خدایا ،و تریته آپتیه ،خدای باروری ،توان فریدون را با ایندرایمی
  .است هندوایرانی است که خدای جنگاوران بوده ۀایندرا یکی از خدایان برجست .سنجید

های اوستایی با لقب خود ورثرغنه در شمار خدایان و با نام خود ایندره در در متن
آب مرتبط  ۀمعنی چک به  (Indu)ایندو نام او احتماالً با .گرددشمار دیوان ظاهر می

 او خدای آذرخش و  ،تر از اساطیر هندیای بسیار کهنهاست. در دوره
ها های زندانی و روشناییبخش آبو رهایی ،دیو خشکی و تاریکی ةدهندشکست

جرین به معنای مسلح به آذرخش لقب او وَو  جرهسالح او آذرخش، وَ .است بوده
م تولد نوشد. هنگاسه دریاچه سومه می ةسومه است و گاه به انداز ۀاست. او شیفت

 .است (vrtra) شهرت ایندره به خاطر نبرد با وِرِتره ،شوداز پهلوی مادر زاده می
یارانش او را  ،زمانوی بر اثر نوشیدن سومه سخت انگیخته شده و در حالی که هم

به معنی سدکننده، دارای  ،ورتره .رودسالی میکنند به نبرد با دیو خشکهمراهی می
با دیوان و  ،جز با ورترههعنای مار یا اژدهاست. ایندره باست که خود به م اهیلقب 

که  (visvarupa) اژدهایانی چون اورنه که دارای نود بازو است و با ویشوه روپه
 (.0۲0ـ0۶7. ص، ص0370 ،کند )بهاردارای سه سر و شش چشم است نبرد می
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بیه ایندره ودایی است که بسیار ش ةبخشندتریتیه آپتیه از خدایان دالور و برکت 
سه سر و ایندره به نبرد با اژدهای ورتره و اژدهای ویشوه روپیه که  همچوناو  .است

های در افسانه .افشردن سومه است یکی از کارهای تریته .پردازدمی ،چشم داردشش 
 افکنند. چاه آب می درکه دو برادر دیگر او را  استتریته برادر سوم  ،هند

آمده که مقام خدایی ندارد و سومین کس است  اوستادر  هتریثصورت نام تریته به
هزار گیاه دارویی  بخشی است که دهاست و نخستین درمان که گیاه هوم را افشرده

دیگر تریته یعنی پهلوانی او در کشتن  ۀاست. جنب از اهورامزدا دریافت داشته
به فریدون ی یآور چون ورتره و ویشوه روپه در اساطیر اوستااژدهایان خشکی

های ایرانی است است که همان نبرد فریدون با ضحاک در حماسه شده نسبت داده
  .(070ص.  ،0370 ،)بهار

آورد با اژدهایی به نام ویشوه روپه تریته آپتیه که نامش فریدون آبتین را به یاد می
های بر سر گاو ،شود و جنگنبرد البته از زمین به آسمان منتقل می ۀصحن .جنگدمی

فریدون با گرز  تریته آپتیه نیز چون .است ابر است که اژدها در غار زندانی کرده
 (. 301ص.  ،0390 ،پور)ولی کشداژدها را می ،آفرین استخود که البته رعد

 شاهنامهداستان فریدون به نقل از  ۀچکید. 1ـ3
بیند و ا میسه جنگجو ر ۀحمل شبی خوابِ .بودشاه ایران ضحاک هزار سال با جادوی  

تخت تو از : گفت خوابگزار یموبد خواهد،میخواب خویش را  خوابگزاران گزارشِ از
 شود که:آن کسی دیگر می

 نـــام او آفریـــدون بـــود ،کجـــا 

 

 زمــین را ســپهر همــایون بــود 

 

ــ    ــادر ن ــپهبد ز م ــوز آن س  ادزهن

 

 ...  نیامد گه پرسش و سـردباد  

 

 ( ۶0/ ص. 0، ج.03۶۶)خالقی مطلق، 

فریدون  ،چندی گذشت .جستای نوزاد و گاو برمایه را میاک به هر گوشهضح 
پدر  د.آمدن موبدان بر این گاو گرد زاده شد و برمایه نیز گاوگاه همان .فرخ از مادر زاد

به مرغزاری  ،فرانک ،فریدون درما شد و اسیر و کشته ضحاک ، به دستآبتین ،فریدون
درخواست که کودک  از نگهبان آن مرغزار .گاو برمایه بود ۀکه کاشان گریخت

پرورد.  شیر برمایهفریدون را سه سال با  . اوو بپرورد ردپذیبشیرخوارش را پدروار 
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 ، او رارا بیابدو فریدون  فرانک بیمناک از آنکه ضحاک گاو .گاو در جهان پیچید ةآواز
 به مردی پارسا سپرد. و برد به هند
 پرسدرا می شاز مادر نژاد ،پسس .بالدمی مرد پارسا نزد سالگیفریدون تا شانزده   

بند چرمی آهنگر پیش ةسوی نیز کاواز آن .گیرد که با ضحاک بجنگدتصمیم می و
 ،فریدون به همراه دو برادر. شوردهای ضحاک میکند و بر ستمگریخویش بر نیزه می

ویژه به نام د تا گرزی یگومیاستاد  رانو به آهنگ جنگدمی با ضحاک ،کیانوش و برمایه
دماوند به  در گشاید و ضحاک رافریدون کاخ ضحاک را می .برایش بسازند «گاوسر»

 .کشدبند می

 مردم مازندران نزد مل از داستان فریدونأدو روایت قابل ت .2ـ3
فرزندی به دنیا خواهد  :به او گفتند .کشتجوانان را می ،پادشاهی به نام ضحاک

مادر  .بکشد تصمیم گرفت نوزادان راپس  ،برد و را ازبین خواهدآمد که پادشاهی ت
سال کهن یآید او را در جنگل در شکاف درختوقتی فرزندش به دنیا می ،فریدون

 رود و فریدونِ کودک، نزدیک درخت می یگاوهر روز  .کندپنهان می
 و د نوشگاو شیر می ۀآید و از سینپا از شکاف درخت بیرون میودستچهار
گیرد گاو را تعقیب تصمیم می شودمتوجه کم شدن شیر می گردد. صاحب گاوبرمی
چهار  و روزانه از بردخود به خانه می با کودک رافهمد چون حقیقت را می ،کند

گاو فریدون را  .نوشدوساله و دوتای دیگر را فریدون میگپستان گاو دوتای آن را 
به داد تا سوارش شود به همین جهت داشت و به فریدون اجازه میدوست می

 (.زادهجمعلی شکراهللگاوسوار هم آوازه یافت )
پستان  با شبانگاه کردند تابامداد در جنگل رها می را هر هاها گاودر قدیم گالش 

های با پستان اشود که یکی از گاوهگالش متوجه می ییگاوسرادر  .شیر برگردندپر
سالی درخت کهنشکاف بیند که گاو به می؛ شودپاپی می .گردددوشیده برمی

آید و از کودکی از میان درخت بیرون می ،زندایستد و فریاد میمی، شودنزدیک می
گاو عالقه خاصی . بردگالش کودک را با خود می .گرددبرمی نوشد وپستان گاو می

ه بین این دو آنقدر گرم و خوب بود که به کودک اجاز ۀبه کودک داشت و رابط
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فریدون »او را  ،که معلوم شد این کودک فریدون است بعداً سوارش شود.داد تا می
 )علی عسگری(. لقب دادند «گاوسوار

 30زادگان روستای شاهزید در بن موسی بن جعفر از امام زید شاهزید: .3ـ3
کاری شد بر سردر کاشی به صورتی که گفته وی ۀکیلومتری جنوب آمل است. نام و کنی

شده های نصبای که بر روی کاشیهمچنین در سروده .است شده زاده نوشتهامام
 :خوانیماست می پیرامون بنا آمده

 بابش بـه کـاظمین و بـرادر بـه ارض طـوس     
 

 خود در لب هراز چو خورشید خاور است 

 

 علم و عمل ز باقر و صـادق بـرد بـه ارث   

 

 بـن جعفـر اسـت    زاده زید زادة موسیشه 

 

 یاران خود برای پیوستن به ایشان ابه خراسان ب )ع(رضا  س از هجرت امامشاهزید پ
شوند و خود می در راه کشته شیارانکنند. در راه، دشمنان تعقیبشان می .کندحرکت می

 یدر شکاف درختو  رسدای کوهستانی و جنگلی میگریزان به جنوب آمل در منطقه
گالشی در آن حوالی اطراق  .ایش دشوار بودپیدا کردن غذا بر. گیردسال پناه میکهن

ها از سوی خداوند گاویکی از  .چرانداطراف می هایکرده بود و گاوهایش را در جنگل
سال برود و آقا از شیر آن بود هر روز پس از چرا به کنار درخت کهن مأمور شده

 .گرددرا برمیدوشیده به گاوس با پستان ،شود که یکی از گاوهاش متوجه میگال .بدوشد
 گاو را تعقیب  ،شاگرد. پیگیری کند سپارد کهمی (Demes pe) پهدمس ،به شاگردش

هنگامی که آقا سرگرم دوشیدن گاو بود به او نزدیک  .شودکند و متوجه ماجرا میمی
په دمس .کندرا برایش تعریف می یآقا ماجرا ؟کنیچه می !های :گویدشود و میمی
آقا  .است یرحمزیرا آدم بی ،فقط کاری کن که گالش متوجه نشود :دگویپذیرد و میمی
 .خواهدو گزارش میاگردد گالش از به گاوسرا برمی پهپذیرد اما وقتی که دمسمی

افتد و شک گالش را می لکنتتواند حقیقت ماجرا را برای او بگوید به که نمی پهدمس
 تعقیبپنهانی گاو را  .اجرا را بفهمدحقیقت مخودش گیرد تصمیم میپس  ،انگیزدبرمی

؛ ماندمنتظر می و رودسال میکهنی گاو پس از چرا به سمت درخت :بیندمی ،کندمی
گالش خشمگین  .دوشدآید و گاو را میپیری سبزپوش از شکاف درخت بیرون می

خون از فرق آقا  ،کوبدمیش بر فرق رساند و با تبرخود را آهسته به پشت سر آقا می
بیند مدتی است که گالش می په. دمسکندترسد و فرار میمیگالش  .زندفواره می
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شاهزید را رسد میوقتی  ؛رودمی آقا پناهگاه سوی به کند ومی شک ،است برنگشته
 ،گیرد تا برای مداوا به آبادی ببردبا دستپاچگی او را بر کول می بیند.غرق در خون می

ید: لطفاً مرا به جایی ببر که زمین تخت و درختان فرماکه هنوز رمقی دارد میاما آقا 
کند؛ . سپس گالش را نفرین میجا دفن کنباشد و پس از مرگ مرا همان بزرگ داشته

ای در منطقههنوز آثار آن . شودگاوها سنگ می ۀهمشود و گاوداری با دعا اجابت می
شوند و دیگر گالش هم آواره می ةخانواد .است باقی Gokkisang))به نام گوکی سنگ 

 .یابدها نمیکسی نشانی از آن
به  پهدمس شود وآقا شهید می ،بردبود می جایی که سفارش کرده بهآقا را  پهدمس 

خودش تا پایان عمر  و سازدای کوچک برایش میآستانه کند وتنهایی او را دفن می
 .زید دفن کنند از مرگش او را در زیر پای شاهکند بعشود و وصیت میخادم او می

 .نعمت احمدی( راویان: حسین یعسوبی و)
 است. ساله بودهچهارشاهزید کودکی الهی در روایتی از خانم سکینه ید 

تسبیح شفابخش است.  ،کنندزاده شاهزید نقل میامام ةهایی که درباراز جمله داستان
سیف داشت که شاهزید خادمی به نام درویش زادهگویند حدود دویست سال پیش امام

و جوی  «آقاچشمه»ای به نام شاهزید چشمه ۀاست که آستان گفتنی .منی بودؤانسان م
یز به نانباری ویژه دارد که خادم سیف مراقبت از آنان را و آب 0«هلِکِدرویش»آبی به نام 

 رسنگکَ ۀدر منطقدر راه  ،رودبه آمل می سیف از روستاعهده داشت. روزی درویش
در همین هنگام از آسمان آفتابه و تسبیحی را  .تا وضو بگیرد جویدمیهنگام نماز آب 

 ،ترسدشود و میسیف نخست نگران می .آیدزنان به سوی او فرود میبیند که چرخمی
 .گزاردگیرد و در کنار تسبیح آسمانی نماز میاما پس از مدتی از آب آفتابه وضو می

در همین هنگام به  .دارداما تسبیح را سیف برمی ،شودسمانی ناگهان غیب میآ ۀآفتاب
بارندگی خراب شده و سبب کله بهدرویش زیرا ،شود که نباید به آمل بروددلش الهام می

آب را بازسازی  گردد و مسیربرمی ،است شده سوی روستا و امامزاده بستهمسیر آب به
ای در های ویژهمقدس و شفابخش است و در شب منطقهبرای اهالی  یاین جو .کندمی

 دقت بسیاری داشتند.ی کردند و در تمیز ماندن آب جوکنار آن شمع روشن می
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ماند و هرگاه بیماری برای شفا گرفتن از شاهزید تسبیح یادشده نزد سیف باقی می
دند. این شاننونهادند و آب تسبیح را به بیمار میآمد تسبیح را در مقداری آب میمی

 .ستا درویش سیف حفظ شد و هنوز هم باقی ةتسبیح نسل به نسل در خانواد
، چشمه، زیدهشا ۀآستان نگهبانکاکلی بر سر  با به اعتقاد مردم روستا دو مار سبز

 و آنان را  کننداما در مقابل زائران با احترام رفتار می انبار آن هستند،جوی و آب
 ترسانند.نمی

توانست طی مراسمی ویژه میکه تانه دو گوی سنگی وجود داشت آس ۀمحوطدر 
 .)راوی: حسین یعسوبی( دزد را پیدا کند

   ای مشترکعناصر اسطوره .8ـ3
توان: گاو، درخت و را میو شاهزید ترین عناصر مشترک در داستان فریدون مهم 

یت موقع ،جادوگری، فرار کردن از دست دژخیمان شربت شفابخش، جنگل، مار،
طور خالصه کدام به دانست که به هرو پیکار با ستمکاران  «شاه»برنام ، جغرافیایی

 .خواهیم پرداخت
ویژه آنکه، ه، بای مشترک در دو افسانه استترین عنصر اسطورهمهم گاو: .1ـ8ـ3

گاو یکی از چهارپایان و موجودات مهم و آیینی در  .را دارد «مادرالهه»نقش پرورش و 
  .است ان باستان بودهنزد ایرانی

مردمان و  ۀهای اساطیری ایرانی اهورامزدا از روشنی و سبزی آسمان نطفدر نوشته
در باورشناسی  .سپس گیاهان و جانوران را از پیکر گاوی آفرید .گاو آن را آفرید

نمود  ،گیتی است ۀنشان ،ستاایرانی نماد آفرینش فرودین یا آفرینش آبی و خاکی 
زمین نهاده بر شاخ گاو  ،از آن است که در پندارهای کهن .ن استزمی ۀارانوراز

  .(01ص.  ،0390 ،است )کزازی شدهشمرده می

نخستین جانوری است که اهورامزدا در » بندهش ۀبه نوشت ،آفریدهگاو یگانه
این گاو را اهریمن به یاری  .رود دایتی نیک بیافرید ۀجهان در کران ۀبه میان ،ایرانویج

 ،اوستاستوران و چهارپایان جهان پدید آمدند ) ۀاوست که هم ۀت. و از تخمجهی کش
  (.0101 ص. /0.ج، 03۲0
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روان گاو نخستین است و پرورش مردم جهان  ،در ادبیات پهلوی گوشورون»
گِو، گاوُ، گاوُش و در پهلوی گوش در فارسی گاو  اوستاخویشکاری اوست. گوش در 

چهارپایان و  ۀآفرینش و همچنین نام کلی هم ۀمجموعدر اصل به معنی جهان و گیتی و 
 /0.ج ،همان)« است ستوران اهلی است. گاه این واژه به معنی گوشت و شیر هم آمده

 (.010۲ ص.
فریدون  ۀدر تبارنام .ها در داستان فریدون نقش گاو استترین نقشیکی از اصلی   

ب سابن بلخی ن ۀنامفارسدر  .شودبخشی از القاب نیاکانش تکرار می منزلۀنیز گاو به
گاو بن اثفیان فریدون بن اثفیان پیرگاو بن اثفیان فیل :است فریدون این گونه ذکر شده

در داستان فریدون و  .رسدثورگاو بن اثفیان بورگاو و تا شش نیای دیگر به جمشید می
بودن گاوها و  «مادرالهه»اساسی شیر خوردن از گاو است که در اساطیر به  ۀشاهزید نکت

 ۀها در جنبالهماه ۀمادر و همگاو نماد بزرگماده» .گرددپرورش دادن انسان باز می
هالل ماه و  ۀمنزلها بهشاخ ،مادری ةغریز ،نیروی مولد زمینی .هاستآن ةدهندپرورش

ب آسمانی دارد و به خدایان و اربا ۀگاو جنبها. مادهالههها و هم زمینالهههم مظهر ماه
 .(30۶ص.  ،0390 بهزادی،ترجمۀ ، 097۲ ،)کوپر« جهان فرودین نیز وابسته است

نوشند تا حیات و شیر می ،فریدون و شاهزید هر دو از گاوی که به نحوی ویژه است
ی با گوی ؛د قابل تأمل استزیبه فریدون و شاهمحبت و مهر گاو نسبت .پرورش یابند
 آسمانی ۀتغذی و خدایان برای الهی غذای لههمادرا شیر. »کندپروری میعشق قهرمان

 .(000 همان، ص.) «رودمی کاربه تازه تولدی مفهوم به آیین به ورود مراسم در .است
تواند نمادی آید و شکاف درخت میباتوجه به آنکه شاهزید از شکاف درخت بیرون می

ون فرید ،ایتی محلیمادرالهه ارتباط دارد و در رو منزلۀبهاز زهدان باشد که با درخت 
 .شودتر میاین ارتباط بیشتر و عمیق، آیدهم از شکاف درخت بیرون می

زمانی که  .همچنین گاو در اساطیر نماد زمین و نیروی رطوبت در طبیعت است
خدای  ةتوان اسطورگیرد و با باران و آب ارتباط تنگاتنگی دارد میماه به خود می ۀجنب

 نر گاو ةنعر» .از آن استنباط کردایندرا و تریته آپتیه  ةبه اسطور با توجهابرها و باران را 
 در آن ةبارورکنند نیروی و جهان روان منزلۀبه ،است باروری و باران و تندر ةدهندنشان

  (.300 همان، ص.)« است حاصلخیزی در زاباران ابرهای و ماه با ارتباط
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است سوار  خوردهآن شیر میگاوی که از  در روایت محلی فریدون از کودکی بر
جمله اما در کتب کهن دیگر از ،است نیامده شاهنامهاین نکته هرچند در  .شودمی

  :است ذکر شده آثارالباقیه
بودند و در این روز بود که  در مهر روز از دی ماه بود که فریدون را از شیر گرفته

های او را از ر که شاخدر آسمان گاوی از نو ،بر گاو سوار شد و در شب این روز
 شودکشد ساعتی آشکار میطال و پاهای او از نقره است و چرخ قمر را می

  .(30۶ ، ص.03۲9، )بیرونی

، 097۲ ،تسلط بر نیروی طبیعت حیوانی بشر است )کوپر ۀمنزلسوار شدن بر گاو به
رح شاهزید هرچند سوار شدن بر گاو مط ۀدر افسان .(300ص.  ،0390 بهزادی،ترجمۀ 
ی بر گاو و همچنین تسلط بر طبیعت در سنگ کردن گاوسرا ئاما تسلط ماورا ،نیست

  ت.قابل مالحظه اس
سر و نیز با پسر سه «ورتره»سالی به نام در اساطیر ودایی تریته آپتیه با دیو خشک

در داستان ایندرا نیز او  .سازدها گاوها را رها میجنگد و با کشتن آنمی «توشتر»
 ،0390 ،پور)ولی «سازدسالی رها میابر را از چنگال وریتره اهریمن خشک گاوهای»

فریدون نیز پس از شکست دادن ضحاک گاوهای اثفیان را که ضحاک از  .(7ص. 
 فریدون ضحاک را به »بیرونی  ۀبه نوشت .رها کرد ،بود دسترس وی دور کرده

 .(30۶ ، ص.03۲9 ،)بیرونی« کشدمی ،جدش بود ۀخواهی گاوی که در خانخون
امامزاده پس از آنکه زخم  .در داستان شاهزید نیز ستیز بر سر گاو و شیر آن است

در  .کندگاوهای گالش را سنگ می ،دارد و در حال شهادت است با نفرین خودبر می
 های پیدا و پنهاناما باید دگردیسی ،افتدظاهر گویا عکس داستان فریدون اتفاق می

ها را به در دینکرد فریدون مازندرانی. »باشیم نظر داشتهای را هم درانهای و افساسطوره
شناسی و نمادگرایی نشانهدر  ،همچنین (.07، ص. 0390)مفاخر، « کندسنگ تبدیل می

  ایاسطوره
-یا ممکن است افرادی به سنگ ،است بخشحیاتسنگ دارای قدرت زاینده و 

ورت یکی از مراسم مربوط به ماه که صاین امر را به .های مقدس تبدیل شوند
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شود می زمستانی که بهار از آن زاییده ۀبستوابسته به باروری و سردی یا زمین یخ
  .(000 ، ص.0390 بهزادی،ترجمۀ ، 097۲ ،دانند )کوپرمی

ضحاک را به فرمان اورمزد که از زبان  ،پهلوان ،و دیگر آنکه در داستان فریدون
  :بود سروش به او گفته

ــدکوه  ــا دماون ــته رات ــن بس ــه ای  ک

 

ــی     ــان ب ــین تازن ــر همچن ــروهبب  گ

 

ــد   ــون نون ــحاک را چ ــاورد ض  بی

 

 ...  به کـوه دماونـد کـردش بـه بنـد      

 

ــه    ــه آویخت ــر آن گون ــتش ب  ببس

 

ــه     ــین ریخت ــر زم ــون دل ب   وزو خ

 

 (۲0/ ص. 0، ج.03۶۶مطلق،  )خالقی

نظر توان با درمی .کندیبندد و زندانی ماستوار می ،ضحاک را همچون سنگی در غار
تمام  که گونه نیز یافتای ارتباط را اینای و افسانههای اسطورهگرفتن دگردیسی

 ،سود بودن استاز این دیدگاه سنگ نماد مردگی و بی .شودهای گالش سنگ میدارایی
 .شودهمانگونه که ضحاک به نحوی در دماوند همچون سنگ میخکوب و زندانی می

یابد و امامزاده ز زندانی کردن ضحاک به سعادت و شاهی دست میفریدون پس ا
پس از آن است که خیر و برکاتش مانند فریدون به  .شاهزید به شهادت و رستگاری

 .اما در قالب اعجازهای گوناگون ،رسدمردم می
های هوایی و اگر به نقشه روستای شاهزید مازندران و مکان جغرافیایی ةدربار
های گشن و مرز بین جنگل دقیقاً ،(0)تصویر شاهزید نگاه کنیم  ۀنطقای مماهواره

 وبی آن نخالی از درخت را در قسمت ج خشک و تقریباًنیمهۀ سرسبز شمال و منطق
های کوه زای شمال در پشت سدّتوانیم دید به عبارت دیگر ابرهای بارانروشنی میبه

افتند و رفت؛ ابرها به جان هم می توانندتر نمیسوی ماند و آنالبرز در این منطقه می
 آیا این آورند.ها با رگبارهای باران میدان جنگی سهمناک را پدید میتندرها و آذرخش

 ،میدان جنگ ایندرا و ورترهای، اسطوره ةو جاهایی مانند آن در باور مردمان دور مکان
جنگ منوچهر و  تر میدانضحاک و فریدون، شاهزید با گالش و با انگارهای وسیع

 تواند باشد؟میدیو سپید و... ندیوان مازندران و رستم با  کیکاووس و ،افراسیاب
 
 



  و همکاران علی خالقی بابایی _____________ ...شاهزیدعامة ای فریدون در داستان ردیسی داستان اسطورهدگ

73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موقعیت جغرافیایی شاهزید: 1تصویر 
Figure 1: Geographical location of Shahzid 

جنگل در هر دو داستان فریدون و امامزاده شاهزید بستر جنگل و درخت:  .2ـ8ـ3
)به اعتقاد مردم مازندران آن بیشه شود می ای بردهفریدون نیز به بیشه .فیایی استجغرا

در اساطیر، » .آوردهای آمل پناه میامامزاده نیز به جنگلچالو آمل بود(.  ۀدر منطق
نث، محل امتحان و راز آشنایی خطرات ناشناخته و ؤجنگل قلمرو روان و اصل م

گریبان بهنماد یک آستانه است. دست ةشدافسون تاریکی، ورود به جنگل تاریک یا
رازهای طبیعت یا جهان معنوی که انسان  ،قلمرو مرگ ۀشدن جان با خطرات ناشناخت

ص.  ،0390 ، ترجمۀ بهزادی،097۲ ،)کوپر «اش باید در آن نفوذ کندبرای یافتن معنی
ای فریدون و شاهزید هتوان با دید نمادشناسی در داستانبیشتر این مفاهیم را می .(001

اصلی  ۀییدی دیگر بر ریشأارتباط جنگل با باروری و باران و آب هم ت .مشاهده کرد
است و مردم  درخت نیز همواره مورد توجه انسان بوده .ای دو داستان تواند بوداسطوره



فرهنگ و ادبیات عامه دوماهنامة ___________________ 0011 فروردین و اردیبهشت ،73، شمـارة 9 سال  

78 

 

هنوز در مناطق مختلف ایران بانوان . پرستیدندخدای زایش می منزلۀباستان آن را به
 . بندندباروری به درختان دخیل می برای

 مقابل آن، در پویا حیات آب، و زمین و آسمان ترکیب عین، عالم کل درخت
  حمایت جنبۀ و دادن پناه تغذیه، مادینگی، اصل نماد سنگ، حیات ایستای

ذیر بارورکننده حمایت فناناپ هایآب نیروی و زهدان از و دارد را مادربزرگ
  .(000ص.  همان،کند )می

نیز  هزیدشود و شامی فریدون در روایت مردم مازندران در شکاف درختی پناه داده
پرورش و حمایت در هر دو  ،زایشای اسطوره نماد .گیرددر شکاف درخت پناه می

 شود.می هداستان دید
 .شودجا میهنمادی بسیار پیچیده و جهانی است و با اژدها جاب» :مار .3ـ8ـ3

دانش  ،هاگنج ،معابد ،هانگهبان آستانه ،هاژدهامارها یا ا ؛گانه استچند نمادگرایی مار
ها و به اند. مارها موجب توفان و ناظم نیروهای آبخدایان وابسته به ماه ۀرمزی و هم

سازند. دو مار با هم نشان زنند هم آب را محدود و هم جاری میها حلقه میدور آن
در « .(30۲ همان، ص.) «رسندجام به وحدت میاند که سرانتضادها در دوگانگی

محافظت و نگهبانی آب، هوشیاری، خرد،  ۀجمله در ایران نشانهای بسیاری ازفرهنگ
 ۀدر پای ،های آبروی ظرف(. ۶0 ، ص.03۲۲ ،)حصوری «زندگی و جاودانگی است

 را مار  ،آیین مهر هایتواند بود و در مهرابهخود نماد درخت ها که برخی از ستون
 .بینیممی

 مار بر دوش ضحاک روییده، نقل شده شاهنامهدر داستان فریدون بنابر آنچه در   
 . است و موجودی اهریمنی است

 برخی اساطیر عصر در اما شود،می اطالق اژدها پهلوانان به استعاره مقام در گاهی
رد آن پهلوانان روتر شویم و ف ادبیات عصر از اگر یعنی اند؛بوده اژدها واقعا آنان از

شویم که فریدون و ضحاک با مار را در عصر اساطیر پیگیری کنیم متوجه می
سری بود که بر مار مثالً برمبنای یکی از روایات فریدون مار سه ،اندمربوط بوده

اما  ،است داستان نبرد این دو مار آمده ،در ودا .سر دیگر یعنی ضحاک چیره شدسه
 (.0۶0 ، ص.0390 شمیسا،) سه پسر دارد ،سر ای سهفریدون به ج شاهنامهدر 
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دو مار نقش نگهبان و محافظ را دارند و با توجه به رنگ نمادین ید در داستان شاهز
ارتباط مار با آب نیز  .تنددر ارتباط هس و هم خدای زایش و آب سبز با عالم روحانی
ان فریدون که به تعبیری یابی آن در داستریشه ،همچنین .مل استأدر این داستان قابل ت

 .سالی و سترونی استنبرد خدای باران با دیو خشک
این عدد در داستان فریدون  .ه استسبه معنی  ریففریدون  ةبخش نخست واژ

 ،ستاندشراب می گیاه هومفریدون سومین کسی است که از  .کلیدی و رازآمیز است
در برخی منابع  .پسر داردسه  ،سر استاژدهای سه ، آنبرادر سوم است دشمن ضحاک

 ةبرخی پژوهشگران واژ .بودسر سهگونه که گفته شد فریدون خود نیز ماری همان
روحانی، جسمانی و »شامل نیروی  ؛اندفریدون را به معنی دارای سه نیرو گزارش کرده

آوری است که در این اش در رزمنیروی جسمانی .(39 ، ص.03۲۲ ،)حصوری «پزشکی
رسانند. نیروی پزشکی، گاوسر او را یاری می ةهنگر، آهن و گرزآ ةویژگی کاو

گیاهان دارویی  کهاند شد او را نخستین پزشک و طبیب دانسته همانگونه که قبالً گفته
و نیروی سوم نیروی روحانی است که در داشتن  تاس بسیاری را به بشر معرفی کرده

 د: کنمی فر پادشاهی و همچنین دانستن جادوگری نمود پیدا
ایی فرود آمد ج در راه در بتازد، ضحاک بر انبوه لشکری با خواستمی که هنگامی

در  .روی نزد او آمد و او را افسونگری آموختصورت مردی خوبسروش به
گری خود خواهد پسران خود را بیازماید به افسونهنگامی که فریدون می شاهنامه

 (.007، ص. 0370 ،آورد )شمیسارا به هیئت اژدهایی درمی

ویژگی  .توان جستزاده شاهزید میای در اماماین سه ویژگی را به شیوه   
ابزار نمادین  .با سید بودن و نبرد با دشمنان قابل مقایسه است ،جنگجویی و داشتن فرّ

توان رساند میهایی در تبری که گالش با آن شاهزید را به قتل میآهن را با دگرگونی
آقا و توانایی پزشکی نیز در تسبیح شفابخش و نیز آب شفابخش چشمه کرد.ردیابی 
آمل به شفادهی  ۀگفتنی است که امامزاده شاهزید منطق کله سنجیدنی است.درویش

 .بسیار دارد معتقداناست و باورمندان و تر شهرهزادگان دیگر به امامبیماران نسبت
العاده را در نفرین کردن گالش و رقتوانایی جادوگری یا به عبارتی انجام کارهای خا
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 سیف و تسبیح از عالم غیب برای درویش هو نیز فرستادن آفتاب هاسنگ شدن گاو
 .توان دیدمی

که علیه خلفای  ،زیدیه ۀبنیانگذار شیع ،این نکته نیز گفتنی است که زید بن علی
ای گونهبه ،است هویژه آمل پایگاهی بزرگ داشتدر مازندران و به ،بود اموی قیام کرده

اسالمی به نام ناصرالحق از نوادگان امام سجاد در آمل  ۀکه یکی از بزرگان این فرق
زید بن علی نیز همچون  .حکومت داشته و آرامگاه او هنوز زیارتگاه باورمندان است

 بود و با توجه به اینکه از تبار امامان شیعه بود  فریدون علیه حاکم ظالم قیام کرده
زاده زید برای این امام ةآید واژنظر میبه .آوردفریدون را فرایاد می ةای اسطورونهگبه

که در فرهنگ ایرانی هم  «شاه»نام زیدیه در ارتباط باشد و نیز پیش ۀتواند با فرقمی
مانند شاه شهیدان شاه خراسان و... و هم برای  ؛شودمی کار بردهبرای امامان به

نام شاه های صوفیه بزرگان و مرشدان با پیشنیز در فرقه شاهچراغ؛ ومانند  ؛امامزادگان
 شناسی و بنیادهای حداقل از دید نشانه ،اهللمانند شاه نعمت ؛اندشدهمی خوانده
 .مل بوده و با داستان فریدون سنجیدنی استأای قابل تاسطوره

 نتیجه. 8
 رسیم که دو داستان در جه میای و تحلیل آن به این نتیبا بررسی نمادهای اسطوره

 قسمتی  ای مانند گاو، جنگل، درخت، مار، چشمه و آب،اسطوره و نمادهای هامایهبن
 در هامایهبن این دارند. هاییشباهت هم با... و باران و ارتباط با زایندگی رخدادها، از
ا را به م ستاندا ردیابی اند.داشته رمزی نقش شاهزید زادهامام داستان آمدن وجودبه

 ،است سالیای بسیار کهن که همانا جنگ بین خدای باران با دیو خشکسوی اسطوره
 .کندهدایت می

 ۀشاهنامرسد داستان شاهزید مستقیماً از داستان فریدون در نظر میهرچند بعید به
ای ایرانی که در ارچوب و نمادهای اسطورهگمان چاما بی ،باشد فردوسی الگو گرفته

در داستان  ،کنندویژه در شکلی که مردم محلی روایت میهب ،استان فریدون نقش داردد
ناخودآگاه یک توان گفت که هر دو داستان از به تعبیری می .شاهزید نیز وجود دارد

 .اندبرآمده کزازی ناخودآگاه تباری( ۀجمعی )یا به گفتای اسطوره
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ویژه در روستاها و نقاط هاماکن مقدس ب هایی که ازها و روایتامیدواریم که داستان
فراموشی سپرده نشود و این  ۀخرافی بودن و... به بوت ۀاست به بهان دورافتاده باقی مانده

 باشد.   ها گشودهشناختی آنمقاله راهی برای تحلیل و بررسی اسطوره

 نوشت پی
1. Darvishkele 

 الف( منابع مکتوب
 صحیح ر. نیکلسون و لیسترانچ. تهران: اساطیر.   . تنامه(. فارس03۲0ابن بلخی )

 (. بنیادهای اساطیری و حماسی داستان دیوان مازندران در شاهنامه.0390اکبری مفاخر، آ. ) 
 .09ـ07، 00، نامۀ ادب حماسیپژوهش

 (. گزارش ج. دوستخواه. تهران: مروارید.03۲0) اوستا  
 تهران: آگه.  .پژوهشی در اساطیر ایران(. 0370بهار، م. )  
 (. تهران: نشر مرکز. 03۲9. ترجمۀ ع. مخبر )های موازیاسطوره(. 0990بیرلین، ج.ف. )  
 . ترجمۀ ا. داناسرشت. تهران: امیرکبیر.آثارالباقیه(. 03۲9بیرونی، ا. ) 

 . تهران: چشمه.سرنوشت یک شمن از ضحاک به اودن(. 03۲۲حصوری، ع. )  
فنون پیشانی. های اساطیری در ساختار قصۀ ماهمایهتحلیل بن(. تبیین و 039۶حیدری، م. )  

 .0۶1ـ003، 0، ادبی
. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات پیکرگردانی اساطیر(. 03۲۲رستگار فسایی، م. ) 

 فرهنگی.
 . تهران: میترا.بیان(. 0390شمیسا، س. )  

 . تهران: فردوس.فرهنگ تلمیحات(. 0370شمیسا، س. )
 . تهران: علمی.شناسی ادبیاتآشنایی با نشانه(. 0393ی، ک. )صفو

 Bibliotheca. به کوشش ج. خالقی مطلق. نیویورک: شاهنامه(. 03۶۶فردوسی، ا. ) 
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 . تهران: نشر مرکز.مازهای راز(. 0390. )م.جکزازی،  
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 (. تهران: علمی.0390. ترجمۀ ر. بهزادی )فرهنگ نمادهای آیینی(. 097۲کوپر، ج. س. )
، 0۲، شناختیادبی عرفانی و اسطوره فصلنامۀهای عامه. (. اسطوره و قصه0390مظفریان، ف. )

 .00۲ـ019
 فصلنامۀها و تحوالت آن. مایهدها و بن(. اسطورة فریدون، نما0390پور هفشجانی، ش. )ولی

 .303ـ300، 03، شناختیادبی عرفانی و اسطوره
 ب( منابع شفاهی

 آمل. ساله. کشاورز. اسکومحلۀ 010احمدی، ن. 
 بس.ساله. کشاورز. کله 90زاده ج. شکراهلل

 ساله. کشاورز. کالیکال شیرگاه. ۲0عسگری، ع. 
 دار، آمل.ساله، خانه ۲7یدالهی، س. 
 ساله. دبیر ادبیات. آمل. 00یعسوبی، ح. 
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