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 چکیده
اقااا  هنااوارویایی ی ای ا      هاای متات    نهای اجتماعی و بنیاا ژرژ دومزیل با تحقیق در ساخت

شناسانی است که تاانست م تبی ناین در این ع صه بنیان نهاا  او باا حا      تأثی گذارت ین اسطاره
-گانه در اساحی  این اقاا  به نظامی اجتماعی یی ب د که حبق آن ساه ایازد میتا ا   ایزدان سه هنظ ی

شان، یعنی ح م انی روحاانی، جنا    اساسی ها )ناساتیاها( با نظ  به سه کنشوارونا، اینارا و اشاین
عنااان  ، باه ویا  و راماین   هامار مادی و معنای م د  را با  عهااه داشاتنا  منظاما     هو تالیا، ادار

است و همچاان   بان فارسی، ییانا خاد را با اساحی  حفظ ک ده هجاماناغنایی به هت ین منظامکهن
-زیل را دارد  در ایان مقالاه، باه روو تاصایفی    دوم هروایات حماسی قابلیت ب رسی ب  مبنای نظ ی

مابا، رامین و وی ، ا  این منظ  ب رسی شاه این منظامه، یعنی شاه هتحلیلی سه شخصیت ب جست
هایتان با سه ایزد ها و کنشبه ویژگی تاجهاست که این سه شخصیت با و این نتیجه به دست آماه

 هجاشاا های جابهنمانه ،ب با مضمان روایتی عاشقانهکهن اقاا  هناوارویایی مطابقت دارنا و متناس
  شاناآنها محساب می

 

 وی  و رامینغنایی،  هگانه، منظامایزدان سه هاسطاره، ژرژ دومزیل، نظ ی واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

شاانا و یاساخگای نیا هاای    اساحی  همااره ب ای جاامع کهن ام ی  نااه و حقیقای تلقای مای    

ای داشاتنا   ای متعاد و گست دههای گاناگان بادنا و کارک دهمختلف انسان گذشته در ماقعیت

یاذی ی آن اسات  درواقاع ا آنجاکاه     شاد، تطبیاق آنچه سبب بقا و دوا  اساحی  در حال  مان می

خااا، حبیعات و    در ماارد هاا و تف ا ات انساان گذشاته     ف هنا ، گا ایش   هدهنااساحی  با تاب

ن دلیال باا گذشات    گی د  به همیب می های مختلفی ا   ناگی بت ی را درخایتتن اوست، جنبه

ای و و متناساب باا شا ایک ف ا ی و اجتمااعی ها  دوره       اناا  مان اهمیت خاد را ا  دست نااده

 نا ایابنا، در حال ت  ارشانا و روایاتی که رواج میهماهن  با باورهایی که غالب می

 ب رسای کا د    1جاایی تاان با تاجه به اصطال  جابهیذی ی اساحی  را میاین ویژگی تطبیق

بار ف ویا در تحلیل ناخادآگاه بیماران روانی ا  این اصطال  استفاده ک د؛ اما در میاان   نخستین

ای گ ا نارت وپ ف ای اولین کسی باد که ا  این واژه در ب رسی متاان اساطاره  منتقاان اسطاره

اهاای  های اساحی ی در ف   ادبی است و این فقاک الگ به ه ب د  به نظ  او ادبیات همان داستان

آورنا؛ اما این تبایل الگاهای اساحی ی به آثاار ادبای ا    وجاد می انا که اث  ادبی را بهاساحی ی

کا دن  تااان گفات هماهنا    مای  ( 252: الاف 1311 )شمیساا، یذی  اسات  جایی ام انح یق جابه

ای و تاجیه آنهاا ا  روی منطاق و انطباان آنهاا ا  روی تج بیاات ملماا        رویاادهای اسطاره

 ( 215: 1331 )س کاراتی،شاد علمی می هجایی اساحی  در  مینسانی و دنیای عینی سبب جابهان

مناسابی را با ای    هجاایی اسااحی   مینا    دگی ماضاا  و جاباه  کارک دهای متعاد، گست

هاا بر دا ناا    است تا ا  منظ های گاناگانی باه ب رسای اساطاره   شناسان ف اهم ک دهاسطاره

هاای  گاناه افاق  ایازدان ساه   هسان ژرژ دومزیل است که با ح   نظ یا شنای ی ا  این اسطاره

انگیز اساحی  گتاد  دومزیل باا کتاف ایااوالاژی    ای را به روی دنیای ییچیاه و شگفتتا ه

حاکم ب  تما  ابعاد  ناگی اقاا  هناوارویایی، که ب  مبنای آن جامعه به ساه گا وه کاهناان،    

شاد، تاانست ثابت کنا کاه تنهاا هنااوارویاییان باه     جنگجایان و تالیاکنناگان تقسیم می

انا و ا  دینی خاد یی ب ده هض ورت چنین ایاوالاژی در تما  ابعاد  ناگی اجتماعی و انایت

  (21: 1331 ،دومزیل) اناآن استفاده ک ده

ویژه هناوای انی یافات کاه در   منتأ اساحی  ای انی را نیز بایا در اساحی  هناوارویایی و به

هاای  های نخست ق ن نا دهم مایالدی در یای ورود اساتعمارگ ان غ بای باه سا  مین      ههد

                                                           
1. Displacement 
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هاای  شناسان قا ار گ فات و  میناه را با ای ب رسای     ای چان هنا مارد تاجه اسطارهش قی

 تطبیقی اساحی  ف اهم ک د 

ای ا  هنااوارویاییان باه ناا  هنااوای انیان، در     شناسای، شااخه  با نظ  به مارا  باساتان 

ورساا  و سانن   نتینانی بادنا که ب ای مااتی حااینی آداب  های آسیایی روسیه کاچاستپ

متت کی داشتنا و ا  نظ   بانی به ی ایگ  ییاسته بادنا؛ اما س انجا  به دییلی ا  هام جااا   

دو  یایش ا  مایالد گا وه ای انای ا  راه      ههزار هشانا و به سای جناب کاچ ک دنا  در میان

هاای م تفاع ایا ان وارد شاانا و اقااا       ش قی دریای خزر به سا  مین هماار جناب  همنطق

جااایی ایان دو قاا  ا  ی اایگ       ( 1: 1332 )کا تی ، هنا مهاج ت ک دنا  هقارهنای به شبه

ودا و اوساتا  شاان نتاا و در متاانی چاان ریا      رفتن باورها و روایات اسااحی ی سبب ا بین

 انا باد که ا  اصلی واحا س چتمه گ فته های اساحی یتاان شاها داستانهمچنان می

یایش   1211تاا   1511ای بین ت ین اث  م تاب هناوارویایی است و به دورهودا کهنری 

اساحی  کهن هناوای انی است  ایان کتااب،    هو بهت ین منبع ب ای مطالع گ ددا  میالد با می

ک دن امش ا  ح یق حفظکه بیتت  ا  ه  متن کهن دیگ ی به دلیل تأکیا حافظان آن ب  دو

تااان سا ودها و   سر دن، ا  تغیی  در امان ماناه، شامل ده کتاب است که در آن می یاد و به

های م باط به قه مانان الهی، روابطتان با ی ایگ ، نب دشاان  روایات دینی را در کنار داستان

  (561: 1333 )بهار، با یافتغی ه  با نی وهای ش ، ساختار جهان ایزدان و

هاای کهان   عناان کتاب مقا   رتتاتیان بسایاری ا  باورهاا و داساتان    در ای ان نیز اوستا به

شااد کاه   است  اوستا ام و  به ینج نسک )باب، کتااب( تقسایم مای   اساحی ی را در خاد گنجاناه

ین تا  ویسر د  مهم -5 و اوستاخ ده -2 ،هایتت -3 ،یسناها -2 ،ونایاا )ویایااد( -1انا ا : عبارت

هاست کاه اصال   قسمت ا  این میان، ا  لحاظ تاوین و حفظ روایات ملی و اساحی  مذهبی، یتت

 ( 33-31: 1332 )صفا،شاد بسیاری ا  روایات ملی و حماسی ما در آن دیاه می

 

 ژرژ دومزیل هگانایزدان سه هنظری -1-1

 ایان  ف هنگای  متات    هاای بنیان و اجتماعی هایساخت ه مین در تحقیق با دومزیل، ژرژ

 نتاایج  و ی داختاه  هنااوارویایی  اسااحی   باه  که است هاییشخصیت ت ینمهم ا  ی ی اقاا ،

 محققاان  ا  ب خی که حاری به است؛گ فته ق ار شناساناسطاره دیگ  تاجه مارد تحقیقاتش
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 ع صاه  ایان  در ناین م تبی گذاربنیان را وی ب خی و تطبیقی شناسیاسطاره اصالحگ  را او

  (125: 1332 نامارمطلق،) داننامی

هاای اقااا    حاار واضاد در اسااحی  و آیاین     ت ین ساختاری که باه به باور دومزیل، مهم

کنتی است که در قالبی متااول چارچاب نظا  ف  ی شاد، نظامی سههناوارویایی دیاه می

 -1ا   ناا هاا عبارت شاد  ایان کانش  شامل می س ایناگان س ودهای ستایتی در ه  مقاله را

عمل  د نی وی جسمانی و اساساا  قاارت    -2درعین حال اس ارآمیز جهان؛ و منا قاعاه هادار

باروری با عااقب و تأثی ات گانااگان مانناا خ مای، آباادانی،      -3که منحص ا  ر می نیست و 

البته بایاا گفات کاه باه بااور       ( 3-2: 1331 ،دومزیل)تنارستی، حال عم ، کام انی و جمعیت 

 ت دیاا جاز    چهارمی نیز وجاد دارد که بای  هکامال  آریایی حبق هب این سه حبقعالوه دومزیل

انا و خاارج ا   تطهی  نج  قابل ای غی گانه رونا و ذاتا  بهشمار می ها بهمغلابین فتد آیایی

 ( 33: 1352)دومزیل،  ساخت بنیادین جامعه ق ار دارنا

ب رسی سه دسته ا  خاایان در وداها، کاه   خاد نخست به هوی حبق روو کارک دشناسان

شاد که این خاایان در ها   های بیتت  متاجه میانا، ی داخت و با ب رسیبا سه کنش هم اه

ای دیگا  ا  ایان فه سات    گی ناا  نماناه  صارت یک جفت خاا قا ار مای   عماتا  به سه گ وه

تنهاایی، ولای   ونا بهوار -1بختی، که ه  بخش شامل یک جفت خااست، عبارت است ا : سه

غالبا  میت ا و وارونا با هم گاه هم اه سامین آدیتیا به نا  آریامان و نارتا  باا چهاارمین آدیتیاا    

کناا و  تنهایی یا با وایا یا با آگنی و با هم اه دیگ ی کاه تغییا  مای   اینارا به -2به نا  بهاگا؛ 

  (1-2 :1331دومزیل، )ت ت شان ناساتیاسهای کهندو اشاین که نا  -3ثابت نیست و 

 

 و ارتباط آن با اساطیر ویس و رامین -2 -1

را باین   ویا  و راماین   هس ای بزرگ ق ن ینجم ه ن منظامفخ الاین اسعا گ گانی داستان

بیات، باا    3315ه ن در بح  هزج مسا  محذوف یا مقصار در حااود   226و  232های سال

ژرف و الفاظ  یباا و تتابیهات باایع، در هنگاا       بانی ساده و خالی ا  ت لف هم اه با معانی 

اقامتش در اصفهان به درخااست اباالفتد مظف  باه نظام درآورد  ایان اثا  ا  لحااظ قاامت       

های رو گار در امان عاشقانه است که ا  گزنا فتنه هسامین مثنای ماجاد و نخستین منظام

 ( 326-322: 1332)ذوالفقاری،  استماناه و به تمامی به دست ما رسیاه
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خاد فخ الااین   ههای کهن فارسی است که به گفتعاشقانه ا  جمله داستان هاین منظام

است آن  بان را به نی ی بخااناا یاا آن   تاانستهبه  بان یهلای ماجاد باده، اما ه  کسی نمی

آن را باه عهاا شاایار،     التااریخ و القصا  مجملمنتأ این داستان، صاحب  هرا بفهما  دربار

 هاردشی  باب ان، منساب داشته، اما با تاجه به ق اون بسیار، این داستان متعلاق باه دور  یس  

 ( 222-221: 1333 ،گ گانی)اش انی است 

در را هاای ما د  ایا ان    وضا  با تابی ا  آداب و سنتتاان بهاین، در این اث  می ب  عالوه

درآمان وی  به عقا با ادرو   های ییش ا  اسال  شاها باد؛ همچان ا دواج با محار  وق ن

خاارد  وجااد   چتام مای   وی و  اث  دین  رتتت و دستارهای آن نیز در س اس  منظاماه باه  

همین مضامین کهن و همچنین ق ابت  مانی این داستان باا دوران رواج روایاات اسااحی ی    

این اه  ویاژه  باه   اسات های اساحی ی در آن ف اهم کا ده مایهیقین  مینه را ب ای حضار بنبه

 هیاافتن ماذاهب گانااگان و اجاا      آنچه در دوران اش انیان مسلم است، تساهل آنها در رواج

به بسایاری ا  ماذاهب و باورهاای آیینای و اسااحی ی در قلم وشاان اسات         دادن ش افایی 

های کاچک ییااشاه در مغ ب ای ان، که با سبک یانانی و ش قی سااخته  بسیاری ا  مجسمه

شاانا  بنااب این، باورهاای آیینای و     انا که در آن  مان ی ستش مای خاایانیانا، نمادار شاه

، )دیااکاناف یافتناا  راحتای رواج مای  اساحی ی متعاد در فضای با  دینی دوران اشا انیان باه  

سا ایی  حماساه  هاین باورها اساحی ی، که هماهن  با افق انتظار جامعاه در دور  ( 122: 1325

های بعاا  انا، در دورهها حضار یافتهدادن هایت در حماسه تدس ب ای ی ک دن خأل ناشی ا 

نیز به منظار ب ق اری ارتباحی نزدیک باا ادبیاات عامیاناه و تج بیاات ملماا  انساانی باه        

انا  درواقع در ای ان ی  ا  یک دوره رکادی کاه تاا اوایال    های عاشقانه منتقل شاهمنظامه

هاای رواباک  نااگی    آیا، ویژگیوجاد میی بههای غنایس ایش منظامه هق ن شتم در  مین

های مختلف در کنار دگ گاانی یسانا ما د  و ا     اجتماعی، تحایت سیاسی و تأثی  ف هن 

هاای  مایاه جاایی بان  جاباه  هساا ی در نحاا  گ فتن ا  دوران اوج اساطاره  ت  فاصلهمهم همه

های ب ای ب و  آنها به گانهگذارد و  مینه را های غنایی تأثی ی ژرف میاساحی ی در منظامه

جاایی  جاباه  هکنا  هاف اصلی این یژوهش ب رسی نحاا ها ف اهم میمتفاوت در این منظامه

های عاشقانه است که ا  لحااظ محتااا   دومزیل در منظامه هاشخاص با تاجه به نظ ی همایبن

 به ژان  غنایی تعلق دارنا 
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 پژوهش هپیشین -2

ف هنا  و اسااحی     هژرژ دومزیل باه مطالعا   هگانایزدان سه همحققان بسیاری ب  مبنای نظ ی

 هدرباار »آن، مقایتی چاان   ب  عالوه  (1311)نک  اوالا و دیگ ان،  انااقاا  هناوارویایی ی داخته

ا  « ژرژ دومزیال در بااب کاارک د جنگااوری(     گیساری و س کتی یهلااناان )ذیلای با  آرا     

« ب  وناماه  هآریاایی در حماسا   هگانا جاال خاایان ساه نماد »و ( 1333) یارعلی ضا اسماعیل

اناا کاه در آن   دیگ  مقایتی ها  جمل (1332) جبار نصی ی و محمادرضا نص  اصفهانی هناشت

 بهمان ناامارمطلق  اناا   تح یا  درآورده  هنایسناگان ای انی با نظ  به الگای دومزیل به رشات 

ویا  و   هماارد منظاما   در اسات  داختهنیز به تطبیق این الگا ب  داستان سیاوو ی  (1332)
تاان ا  مقایت بسیاری یاد ک د که ه  یک ا  منظا ی خااص باه ایان روایات      نیز می رامین

ای با  ادبیاات یاارتی و    )مقاماه  ویا  و راماین  بیژن و منیاژه و  »انا  ا جمله کهن ی داخته

 و راماین  ویا  ب رسی جایگااه  ن و عتاق در   »و ( 1363) جالل خالقی مطلقا  « ساسانی(

  (1331) اسماعیل حاکمی و راضیه  واریانا  « فخ الاین اسعا گ گانی

کناان   یذی ی آن باا انااا  روایاات، تاا    با وجاد گست دگی ح   دومزیل و قابلیت تطبیق

فخ الاین اسعا گ گانی ب  مبناای ایان حا       وی  و رامینتحقیقی یی امان تحلیل روایت 

تحلیلی ا  منظ  ایان نظ یاه   -است تا به روو تاصیفیشاهانجا  نتاه و در این مقاله تالو 

چنین تطبیقای صاارت گیا د تاا تاااو  ایااوالاژی حااکم با  باورهاا و روایاات ای انای در            

 های عاشقانه نیز به اثبات ب سا  منظامه

 

 ژرژ دومزیل هگانایزدان سه هبر مبنای نظری ویس و رامینغنایی  هتحلیل منظوم -3

یا دا ی،  شخصایت  ههای عاشقانه گااه ا  نبااو و خالقیات خااد در نحاا     مهی دا ان منظاقصه

اناا؛ اماا ویژگای    ها بها ه با ده  بنای این منظامههای بایع و یایانگنجانان تصاوی  و درونمایه

های اساحی ی متناسب باا مضامان و   مایهاست تا بنیذی ی اساحی  سبب شاهیایایی و انعطاف

ها نیاز  خاص در این منظامه هو هماهن  با ش ایک اجتماعی ه  دورروایات غنایی  هساختار ویژ

 هتاانناا باا نظا  باه ییتاین     مای  ویا  و راماین   همنظاما  هحضار یابنا  سه شخصیت ب جست

فا د ژانا  غناایی    های منحصا به شان ب رسی شانا  گ چه بایا گفت به دلیل ویژگیایاسطاره

شاان بااد کاه گایاای     های اسااحی ی و نمانهها هایی میان این شخصیتتاان شاها تفاوتمی

شقانه است  در یژوهش حاض  ب ای انطبان این الگا با ساه شخصایت   اانطبان آنها با مضامین ع
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ودا، که بختای ا   ف د سه ایزد آریایی ب  مبنای ری این منظامه، نخست خصاصیات منحص به

های ها و کنشآن ویژگیگ دد و ی  ا  شاد، متخ  میت ین منبع دومزیل محساب میمهم

شان و درنتیجاه انطباقتاان باا الگاای     ایمابا، رامین و وی  در مقایسه با س شت اسطارهشاه

شاد  در این راستا، ب ای اجتناب ا  تطایل مطلب و ذک  شاااها بسایار، در   میدومزیل ب رسی 

 ه  مارد به یک نمانه اکتفا خااها شا 

 
 وداای ایزد کنش اول ب  مبنای ری ههای و ویژگیخایت اری (1) لجاو

 ودامثال از ریگ خویشکاری/ویژگی

 خ دمنای و دانایی -1

 

گزیاه س ودهای « )دانستیم آماختی  ای خ دمنا داناتا به ما آنچه نمی»

  (132: 1321 ودا،ری 

 ف مان وایی ب  جهان -2

 

بایت ین خاایان ا  وارونا ف مان وایی و یی وی خااهنا ک د  من یادشاه »

  (326 )همان:« یاشش م دمم  منم یادشاه وارونا

 هکننامجا ات -3

گی ناه گناه اران و ختم

 ب  آنها یا بختایتگ  آنها

سختی یذی ان گناه ار بهدارد  م گ گناهگاران چناین کمنا هبنانهنا»

  (231 )همان:« تااننا ا  آنها ب هنامی

دست آوریم  میت ا، باشا که ما ا  شما )این لطف را( بهای وارونا و ای » هم اهی با میت ا -2

  (جا)همان« که ه  جا آسمان و  مین و رو  است، ما را ب کت دهیا

مانا و ماه با ش اه خاد ا  قاانین مقا  وارونا به قات خایش باقی می» دارای قاانین جاودانی -5

  (261 )همان:« میان شب در ح کت است

 
 وداهای ایزد کنش دو  ب  مبنای ری ها و ویژگییخایت ار (2)جاول 

 ودامثال از ریگ خویشکاری/ ویژگی

 قارتمنا و نی ومنا -1

 

گ دد و ه گز را  و ک  ب  من چی ه نمینایذی    هیچمن ش ست»

  (135 )همان:« شا تسلیم نمی

دشمنان  یاد  هکننابشاد، انارا را که س کاهنگامی که نذر ریخته می» ث وت و ب کت هبختنا -2

  (11 )همان:« و خااونا ب کت و ف اوانی است، م  ر ستایش نماییا

ف مان وایی ب   -3

آف ینناگان و س وری ب  

 خاایان

« )جهان( ف مان واست هشاخها و نژاد ینجانارا، آن ه ب  م د  و ب  ث وت»

  (31 )همان:

آور )آن( تا نتاط ه، بناو، بناو سامه را  باشا که شی انارای قه مان»سامه و  هناشنا -2
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  (61 )همان:« را لذت بختا منا به آنعالقه

دشمنان و  هکتنا-5

 هاه یمنان و آ ادکننا

 ها )یا گاوها(:آب

ها را وی ان اناا د، وریت ا را کتت، قلعهچان تی ی که درخت را می» 

آهنین ها را کنا )تغیی  داد(  او ماننا عصای ساخت و بست  رودخانه

ها را بت افت  انارا با هم اهان خایش گاوان ماده را سا ی کاهتا ه

  (22 )همان:« بیاورد

مسلد به سال  رعا و  -6

 صاعقه

باشا و صاعقه را در آشا متهار است، سال  او رعا میآن ه به سامه»

  (212 )همان:« دست دارد، ای م د ، او اناراست

ی انارا و ای وایا، به م اسم این ق بانی بیاییا؛ چان باین ح یق م د  ا» هم اهی وایا )باد( با او -3

  (231 )همان:« س عت به کمال این م اسم خااهنا رسیابه

دارد، بلنای که باران را اعال  می ههای تیزروی تا ای انارا، شیهاسب» دارای اسبان ویژه -1

  (61 )همان:« اناب آورده

 
 وداهای ایزدان کنش سا  ب  مبنای ری ویژگیها و خایت اری (3)جاول 

 ودامثال از ریگ خویشکاری/ ویژگی

های خااد  بختیا  شما دادههای ث وت میچان شماییا که ما را گنج» بخشب کت -1

  (313 )همان:« کنیارا باون ف یبِ سخاوتمناان حفظ می

اد بیاییاا و سا ود   هاای نجیاب خا   های درختان! با اساب ای اشاین» درختان و  یبا -2

ناذور،   هباشا که روحانیان به وسیل [   ] خامتگزاران خایش را برذی یا

آن ااه نااذرها را بااه شااما تقااایم    [   ]ای  یبارویااان! شااما را بیاورنااا

  (11-13 )همان:« است، شما او را جمال ابای بختیایانماده

 

 ایزد کنش اول هموبد نمایندشاه -1 -3

متضااد، اماا م مال     ههناایان کهان شاه یاری و ف ماان وایی دو نیما     به باور دومزیال نازد   

)یعنای   mayaب انگیز و صاحب قاارت یاا   ی ایگ نا؛  ی ا ا  دیا انسان وارونا ایزدی تتایش

انا؛ اما میت ا، کاه ناامش نیاز باه     هایش گ ه )بنا( و دا آف ین( است که سال جادوی صارت

بخاش، نی خاااه و یتاتیبان اعماال و     ، آرا اسات، با ع   واروناا    یمعنی  ییمان و دوسات 

 ( 3: 1331 ،دومزیل) منا و مخالف ختانت استمناسبات ش افتمناانه و قانانی و قاعاه

احتمال  یاد در ف هن  هناوای انی رابطی میان خااایان و انساان    ودا و بهمیت ا در ری 

آورد، را گا د هام مای    است؛  ی ا بناا با  وداهاا، وی باا با آوردن آوا  خاایش م دماان       باده
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م دمان ف مانب دار اوینا  نقش مه   هیایا و ینج قبیلکتت اران را با چتمانی ب  هم نهاده می

  (263: 1331 )بهار، در اساحی  ای انی نیز مؤیا همین ارتباط میان مه  و انسان است

ا هاای اسااحی ی آیینای ای انای، اهاارامزدا ر     دومزیل در ب رسی خاد یی امان شخصایت 

 ( 11: 1331 ،دومزیال )داناا  ت  ا  او مای غایت غنیت ین آدیتیا، اما بهراه وارونا، مهم هدهناادامه

دیگا   عباارت هایی ا  این شه یاران روحانی یا باه تاان نمانهدر روایات حماسی ای انی نیز می

دادن جاا  ی یستاران را یافت که با ییانا ب ق ارکا دن باا جهاان دیگا  ان    -ماباان یا شاه-شاه

ای ا  کیانیاان  کارهای دینی را نیز ب عهاه دارنا؛ ب ای مثال، بیتت  شاهان ییتااادی و عااه  

  ( 236: 1331 )کایاجی،انا ماباان-شاه هدر  م 

هاای کانش اول را در شخصایت    تاان ویژگای وضا  مینیز به وی  و رامین هدر منظام

ماباا( هایااسات  او   -ش در لقاب او )شااه  ت ین ویژگی این کنشخصیتی که مهممابا یافت؛ شاه

دار اج ای م اسم دینای نیاز   ب  ف مان وایی س  مینی وسیع، عهاهشه یاری روحانی است که عالوه

 است: به این ق ارهای ایزد کنش اول، های این شخصیت، مطابق با ویژگیگیهست  ویژ

هاای  ه با  سا  مین  مابا یادشاهی اسات کا  یادشاهی قارتمنا با قلم ویی وسیع: شاه -1

هاای حب ساتان، گ گاان،    او سا  مین کنا  قلما و تحات ف ماان وایی   وسیعی ح م انی می

را در ب دارد و ا  لحاظ سیاسای ایان قلما و تاا اران و ارمنساتان و       غی ه دهستان، خاار   و

هایی دانست تاان ا  یاری شه یاران س  میناست  این را میحتی دریای رو  بسک داده شاه

 ناک  ) بتاانا در جن  باا ویا و ییا و  شااد    کننا تا لت  هایی انباه ب ای مابا گسیل میکه 

تااناا  کا دن ا  او مای  ش ستن قیص  با مابا و ناف ماانی همچنین ییمان  (156 :1333گ گاانی،  

هاای  چناین تسالطی با  سا  مین    ای دیگ  ا  قلم و وسیع ف مان وایی مابا باشا  ایان نتانه

 تاانا خاد نمادی ا  سلطنت ب  جهان باشا   گار میآن رو هشاشناخته

مابا هم با تاجه به نامش و هام باا نظا  باه تأکیاای کاه با         شه یاری روحانی: شاه -2

ک دن گناه اران ب  مبنای قاانین الهای  آن حق مجا ات هاو وجاد دارد و درنتیجدادخااهی

واروناا قا ار دارد   -ای روحانی میت اهاست، کامال  در تناسب با جنبهب ایش مسلم دانسته شاه

تااناا  او، مای عناان شاه یاری عاادل، باا تاجاه باه قااانین جاوداناه        که حبق آن وارونا به

  (22همان: ) گناه اران را مجا ات کنا

مابا آنها: این ویژگی شاه هکنناگی ناه ب  گناه اران و مجا اتعادل و دادخااه، ختم -3

تهایاک دن وی ، مجا ات وی  در دژ اشگفت، مجاا ات دایاه   هنگا  ییمان ش ستن شه و، 
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 دن گاساان  به دلیل رفتن وی  به باو، مجا ات وی  در باو و مجا ات رامین یا  ا  مثال  

  (221)همان:  دهاخابی خاد را نتان میرامتگ  به

  با  مابا به ییمان با شاه و عاالوه  قاانین الهی )جاودانی(: متعهابادن شاه هاج اکننا -2

تمایل بسیار او به وصلت با  یبارویی جاان است، گایای تأکیا او ب  اج ای  هدهنااین ه نتان

در اوستا ارتا، ش یعتی که جهاان باه   که ب ای وارونا با عناان ریتا ) قاانین الهی است؛ قاانینی

گ دد و ا  ح یق آن اعماال آف یننااگان ماارد قضااوت     شاد( مط   میماجب آن یایاار می

ب ای آ مادن وی  نیز ماقعیات دیگا ی اسات کاه ایان       ،«روَ» گی د  اج ای م اسمِر میق ا

افا و د و باه   کنا  او در این آ مان، خاد آتتی عظیم ب میمابا را نمایان میخایت اری شاه

  (126)همان:  گی ددها و اج ای م اسم را ب  عهاه میمی« چیزی بی  ان»آتتگاه 

مابا یادآور هم اهی میت ا با واروناسات   ی همیتگی  رد با شاههم اهی با  رد: هم اه -5

هاای  ویژگی هدهناکنا که نتانشخصیت  رد به ن ات قابل تاجهی اشاره می هگ گانی دربار

نمایاا ) یا ا   گ گانی به آن بسیار عجیب می هآنچه اشار اساحی ی او و شباهتش با میت است 

رساا( و  نظا  نمای  وجاه ضا وری باه    ایت به هیچهای شخصیتی  رد در رونا روبیان ویژگی

دست دها، این ن ته است کاه  رد  ای او بهتاانا خاد س نخی ب ای یافتن س شت اسطارهمی

  است؛ مادر او  نی هنای استهمچان رامین ب ادر مابا است، اما ا  مادری دیگ   اده شاه
 

 کجااا رامااین و شااه هاا  دو باا ادر    

 و یتاااان  رد را ماااادر دگااا  بااااد 

 

 بااه هاام بادنااا ا  ایاان یاااکیزه مااادر  

 شنیاسااتم کااه او هناااوگاه  باااد   

(152 : همان)  
 

ای  رد در قالب میت ا دانسات؛  اسطاره هییتین هدهناکاتاه را نتان هایا بتاان این اشارش

گا دد و تأکیاای   بادن اقاا  هنای و ای انی با می هم کنار به  مان در او، ایزدی که ی ستش

بهت  او  عبارت ین شخصیت   رد ف  نا یاری ای انی و مادری هنای است  بهاست ب  قامت ا

های کهن در میان هنا و ای انیان به صاارت ایازد محبااب    حاصل تف  ی است که در دوران

اسات   در روایات عاشقانه نیز حفظ کا ده ها حضار خاد را حتی این اقاا  وجاد داشته و ق ن

هم اهی همیتاگی   هشا جاجابه هتاانا نمانمابا میکنار شاهحال حضار مؤث   رد در  ه  به

 میت ا با وارونا باشا 

تباع  دیگ  در راستای تطبیق شخصیت  رد با میت ا ارتباط بیتت  میت ا با م د  و به هنتان

ناژاد باه او   است تماا  ما د  آریاایی   ودا سبب شاهآن محبابیت بیتت  اوست که حبق ری 
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گا ی او با ای   صارت میاانجی  اری بطلبنا  این ویژگی در مارد  رد بهتاسل جاینا و ا  او ی

دهاا  بناا با     دادن او به رامین خاد را نتان میرهایی وی  ا  مجا ات مابا و همچنین یناه

کنش اول دانسات کاه تاا یایاان روایات       همابا را در کنار  رد نمایناتاان شاهاین شااها می

که در اساحی  م بااط  قالب این کنش دارنا  اما همچنان ک دن جایگاه خاد درسعی در حفظ

سرارنا  ویژگای ایان   شاد، س انجا  جای خاد را به کنش دو  میگانه دیاه میبه ایزدان سه

با تاجه به خصاصیات ژان  غناایی، کاه در آن    وی  و رامین هشخصیت تأثی گذار در منظام

ای خااد  اسطاره ههایی با ییتینیافت، تفاوتای را تاان ض وریات یک متن اسطارهنمیالزاما  

غنایی صاارت   هم د  است  این ویژگی در منظام هدارد  وارونا ف مان وای جهان و یادشاه هم

هاای گانااگان نمایاان    یابا که ا  ح یق اشاره به ناا  سا  مین  ت  و باوریذی ت ی میملما 

حااوم    تخ  جایگزین قلم و بیهای متعاد با م  های مدیگ  س  مین عبارت شاد  بهمی

 ت  باشا  عاالوه شاد تا با ذهن خاانناه و انتظار او ا  یک روایت واقعی هماهن کنش اول می

 آنجاا  آن است  اما ا  هاین، کنش اول هم واضع قاانین و ناظ  ب  رعایت آن و هم اج اکننا ب 

هاا،  یاه نخساتین یایااه   ای ض ورتی با ای تاج غنایی ب خالف روایت اسطاره هکه در منظام

آن  همابا فقک ناظ  ب  قاانین و اج اکنناا رویاادها و اعمال ایزدی و انسانی وجاد ناارد، شاه

 است، نه واضع آن دانسته شاه

 

 ایزد کنش دوم هرامین نمایند -3-2

کار افتا، ماجب یی و ی و کسب  گی ی ا  قارت و ختانتی که اگ  در جن  بهاینارا با به ه

خاار با سال  آذرخاش خااد   مسلم این کنش است  این قه مان خان هشاد، نماینامی غناوم

دادن ایان کارهاای نمایاان    آورد و با ای انجاا   ب ای نجات جهان اه یمنان را ا  یاای درمای  

اها یمن   1تا ین دشامن ایناارا، وریتا ه    ناشا تاا مسات شااد  بزرگ   ر ساما مییهلاانی، آنقا

وریت ه  هدهناباران و ش ست هجنگاوران بارنا هین خاای حبقکه ا آنجا خت سالی است و ا 

  (3: 1331 ،دومزیل) است، نزد دهقانان هنا مقامی وای دارد

تا ین خااسات، در ایا ان باه ماجاادی اه یمنای       هناوای انی، که در هنا بزرگ اینارای

 اگ چاه ؛ تاسا  / اژدهاکششکٌوریت ه به معنی 2هنوریت ه صفت بار  ایناره،شاد  تبایل می

                                                           
1. varitra 
2. vratrahan 
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آیاا و در  صارت ماجاادی منفای درمای    این ایزد اژدهاکش در گذار خاد ا  هنا به ای ان به

با تلفاظ ورث غناه،    کش اووریت هصفت  در ای ان، اما گی دامتاسرنا ق ار میمقابل اردیبهتت

: ب1311 )شمیساا، اسات  شاد، تبایل به ایزدی بزرگ شااه صارت به ا  تلفظ میکه ام و ه به

31)  
تاصیف و ساتایش ایان ایازد، بها ا  در ده ت کیاب مختلاف جلااه        اوستا و در  یتتدر به ا 

نا ا : باد تنا، ور ا یا گاو ن   ردگااو  نمایانا  این ده ت کیب عبارتمیکنا و خاد را به  رتتت می

 شاخ، اسب سفیای با سا وب گ  رین، شت  بارکش تیزدناان، گ ا  تیزدناانی کاه باه یاک   و  رین

ساله، م و ش اری وارغن )شاهین(، میش ن  دشتی، باز نا  دشاتی و    کتا، جاانی یانزدهحمله می

  (532-521 :1332 ،یتتها) تیغه در دست دارددر آخ  م دی دلی  که شمتی ی  رین

های رامین را در ارتباط با ایازد  ها و ویژگیتاان خایت اریب  مبنای آنچه گفته شا، می

 بیان ک د: جنگاور به ش    ی 

قارتمنای و جنگاوری: رامین بارها در این منظامه ا   بان خاد و دیگ ان شخصایتی   -1

  نی ومنا و دلی  مع فی شاه است
 

 بسا لتا   کاه مان ب کناا  ا  جاای     

  مااین باسااا فلااک یاایش عنااانم    

 

 بسا دشمن کاه مان بف ناا  ا  یاای     

 کمااا  بنااااد قضاااا یااایش سااانانم 

(233 :1333 ،گ گانی)  
 

 بختی رامین بیش ا  ه جای دیگا  در یایاان روایات، هنگاا  با      بختی: ب کتب کت -2

شاد؛ مااقعیتی کاه در آن   نتستن او به جای ب ادرو و ب ق اری عال و داد نمایان می تخت

شاان شاه ها و    یافتن نعمت و ف اوانای، آبااد  ا  رضایت م د  تحت ف مانش، به دلیل ج یان

  (336همان: ) تاسهای بسیار، سخن گفته شاهبختش

گذاشاتن   سا  سلطنت ب  م د  و داشتن جایگاهی رفیع: رامین س انجا  ی  ا  یتت -3

راناا و  های بسیاری ف مان مای جای او ب  س  مینشاد و بهمابا میماانع بسیار جانتین شاه

رسانا؛ جایگاهی کاه در حاال روایات نیاز ا  ح یاق      اثبات میاینگانه جایگاه رفیع خاد را به

اسات  هماین   رامین و ی هیز او ا  خااری و ذلات باه آن اشااره شااه     هکیا ب  نسب شاهانتأ

اعتباری سبب شا که او ذلت را ب نتابا و دل به  یباارویی دیگا    بیزاری رامین ا  تحقی  و بی

 ببناد و بار سنگین خیانت را ب  دوو ب تا 
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حتای قابال    ومانناا  وری قهار و بای مسلد: رامین ا  سای شاع  و دیگ ان بارها کمان -2

است؛ جنگجایی که در ای ان و تااران همتاایی نااارد و    تاصیف شاهقیا  با آرو کمانگی  

  آوردهمه را به ف مان خاد درمی
 

 نباااد انااار جهااان چااان او کمااانار  

 خاااان  چهااااری  بااا   ه براسااات 

 

 نااه نیااز ا  جنگیااان چااان او دیور    

 چااا باا ن تیااز بگتااادو ا  او دساات

(112 :مان)ه  
 

هاای بسایار(: در   آوردن گانج دسات دشمن ب ای وصال با معتان )و به هدهناش ست -5

ت ین دشمن اینارا، جای خاد را باه رقیبای   ایی با محاریت عتق، وریت ه، بزرگای غنمنظامه

هاای  یافتن به گانج دها و رهایی معتان ا  دست او و دستس سخت، ی نفاذ و قارتمنا می

گ دد و اینگانه عاشاق لیاقات خااد را با ای     بخش میها و گاوهای ب کتآب بسیار جانتین

ماباا  کنا  بناب این در این روایت شاهوصال با معتان و رسیان به سلطنتی ف اگی  اثبات می

عناان دشامن ایازد کانش    کنا و هم بهآف ینی میایزد کنش اول نقش هعناان نماینا هم به

 یابا دو  حضار می

دانایم  شاد  مای گ ا ی وحتی کتته می هحمل هنتیج مابا نه به دست رامین، بل ه دراما شاه

شاجاعت و نی ومناای او در    هدهنایتت، در قالب ده کالبا، که همگی نتانکه به ا ، حبق به ا 

کنا  گ ا  ینجمین کالبای است کاه بها ا  در قالاب    حمایت ا  خی  و در ب اب  ش  است، جلاه می

شتابا  به ا  بیش ا  ه  ایزد مزدیسنای دیگ  باه ایناارا شاباهت دارد و    هارامزدا میآن به یاری ا

 تاان او را جایگزین اینارا و درواقع ایزد جنگاور در اساحی  ای انی دانست   می

 هکنش دو  و درنتیجاه نمانا   هعناان نماینا تاان گفت در این بخش روایت، رامین بهمی

های متأخ ت  به ا ، در قالب ی ی ا  نمادهای خاد، یعنی گ ا ، رهاینارا و در دو هشا جاجابه

ب  این اه   دارد  این ش ل ا  دگ دیسی عالوهشتابا و او را ا  میان ب میبه جن  دشمنش می

یسانا  همانی رامین با به ا  و ایناراست، در تطابق کامل باا مضامان ما د    این هدهنانتان

کتا؛ اماا در تاجیاه ایان    ن، ییش ا  مابا، ب ادرو  رد را میروایات عاشقانه ق ار دارد  رامی

کننا کاه نخسات  رد   احتمال  یاد گایناگان داستان ییش ا  او اعال  می قتل، گ گانی و به

به رامین حمله ک د و ییتنهاد او را ب ای تسلیم نرذی فت و درنتیجه در ب اب  دفاا  راماین ا    

ن با مابا، که ب خالف  رد ب ادر تنی اوسات، آن هام باا    رامی هخاد کتته شا؛ اما ب ای مقابل

شااد؛ اتفااقی کاه    آن لت   انباه ا  جانب دو ح ف، اتفاقی عجیب جایگزین این مقابلاه مای  
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ای رامین تناسب دارد  مابا نه به دست ب ادر تنی خاد کاه او  کامال  با س شت و نهاد اسطاره

کاه درواقاع    (333)همان:  گ ا ی کتته شا هحملداشت، بل ه تاسک را چان ف  نا دوست می

ای گ ا  با راماین  ت تیب ماقعیت هم گایای ارتباط اسطاره این نمادی دیگ  ا  رامین باد  به

عنااان   گنااه ا  اوسات کاه قا ار اسات در یایاان باه       ای بیدادن چه هو هم در راستای جلاه

ا و در نازد مخاحاب نیاز    بخاش با  ما د  ف ماان ب انا     یادشاهی دادگ  و خی خااه و ب کات 

 یادشاهی و وصال با معتان جلاه کنا  هشخصیتی نیک و شایست

ای سا  آور، کاه   منا به آن: رامین همچان اینارا به ناشیان ناشابهش اب و عالقه هناشنا -6

منا است و بایش ا  ها  کسای تااناایی     کنا، بسیار عالقهدر این منظامه در قالب ش اب جلاه می

 ای دیگ  ا  قارت و ب ت ی او نسبت به دیگ ان باشا:تاانا نتانها دارد و این میناشیان ش اب ر
 

   گاا دان باایش ریاازد خااان گااه ر  
 

   یاااران باایش گیاا د ماای گااه بااز    

(112 )همان:  
 

مقاا ،   هکنا  این ناشابناشا و ا  آن کسب قارت میبسیار می هاینارا، ایزد جنگاور، سام 

ما گ و نیا وبخش    هبخاش، دوردارناا  شاد، دارویی سالمتل میکه در اوستا به هئامه تبای

تاان احتمال داد که اعتقااد  آیا  حتی میدست می است که ا  گیاهی آسمانی بهمع فی شاه

ای س  آور و آسمانی بااوری هنااوارویایی باشاا  در یاناان نیاز در آداب و رساا        به ناشابه

دهاا و شاهای اسات    م گی میاایان است که بیای خرا آمیز آلا ین، آمب و یا غذای افسانه

تاانناا ها  دشامنی را ش سات     شاد که ا  ح یق آن میخاایان المپ دانسته می هکه ناشاب

  (21: 1331 )قاسمیان و بهم دی،دهنا 

به دو ویژگی مهم ها ، یعنی س  آوری و نی وبختی در ب اب  دشامنان، در متاان کهان    

خااانیم:  مای  1، بناا  11است  در یسانای  نیز اشاره شاه مینای خ دیا  اوستاای انی همچان 

های دیگ  را ختم خانین سال  در یی است، اما آن می ها  را رامش راستی می هآری هم»

خاصیت  هنیز دربار مینای خ ددر  (1/151 :1332، یسنا)« هم اه است  مستی ها  سبک سا د

کانم تاا را و   کنم و سا نگان مای  یش نم، ناباد ممی»است: ها  در ش ست اه یمنان آماه

کالبا شما دیاان و دروجان و جادوگ ان و ی یاان را باا هاا  و ب سام و باا دیان راساتی باه         

در اساحی  ای انی بها ا  جاایگزین     (66: 1333)« )بهاین( که آف یاگار اورمزد به من آماخت

 11 هکناا  در کا د  های او را ا  آن خاد مای شاد و بسیاری ا  خایت اریاینارای هنای می

بختی ها  در جن  باا دشامن    یتت، که به ش   صفات به ا  اختصاص دارد، به نی وبه ا 
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گیا    هاا    ستاییم، ها  ا   وال رهانناه را ب مای آف یاه را می به ا  اهارا»است: اشاره شاه

ساارت  کسی که یک ها  با خاد نگاه دارد، در جنا  ا  بناا ا    [   ] گی  یی و منا را درب می

  (533: 1332 ،یتتها) «دشمن ب ها

ای باه  بختی ها  در گاذر  ماان در انتقاال ا  متاان اساطاره     ویژگی س  آوری و نتاط

است که قه مان قارتمناا و تااانگ  روایات ا     روایات حماسی و غنایی به ش ابی تبایل شاه

نیا وی ماافان    خایتی ناشی ا  آن شاد و اینگاناه ناشا، باون آن ه مغلاب بیآن بسیار می

نیز به این تاانایی رامین در کنار  وی  و رامین هرسانا  در منظامبت ی خاد را به اثبات می

 است    او اشاره شاهجنگاوری

تااناا یاادآور   اسات کاه مای   ای یاد شااه گانههم اهی باد با او: در این روایت ا  باد به -3

آف ینی باد در ایان روایات در     نخستین نقشرسانان به او باشاهم اهی وایا با اینارا و یاری

عماری وی   هرفتن ی دمعتان  یبارو ب ای رامین است  و یان باد و کنار هآش ارک دن چه 

)نک   ور ی استنتیب عتق و شان عتق رامین و ح کت در مسی  ی ف ا  آغا گ  ب انگیخته

در دوران کاادکی ی اایگ  را   ت  ییت وی  و رامیندر حالی است که    این(65: 1333 ،یگ گان

تاان گفت حضار باد در اینجا در راستای تطبیاق ه چاه بیتات  روایات باا      دیاه بادنا و می

ییا  راماین باه    هآوری چابک نقش رساننااو است  باد همچنین ماننا ییا ایاسطاره هنمان

امیاوار اسات   رامین هکنا  وی  نیز در آر وی دیاار دوبارهج ان را ایفا میدوری و وی  در

  (133همان: ) رسیان او را ب ایش بیاورد هاف و  ییتاییش رامین مژدکه رو ی باد دل

هاا  دارای اسبی ویژه: به این ویژگی رامین در تطابق با ایزد اینارا کمت  ا  دیگا  ویژگای   -1

 ههاای حماسای چاان جنا  و مباار      فقاان ماقعیت هنتیج تاانا دراست و این میاشاره شاه

 شااد تاا عاالوه   مناسبی ب ای شاع  ف اهم می هینی با دشمن باشا؛  ی ا در هنگا  نب د  مینحا

ف د اسب او نیز برا دا د؛  های قه مان داستان به وصف خصاصیات منحص بهب  تاصیف دیوری

 خاریم؛ همچان بیت  ی :این، گاه به ابیاتی در وصف اسب شگفت رامین ب می وجاد با
 

 حااوو  صاای    گ ا ان رخاش چاان  
 

  بااه ییتااش ب نتسااته نقااش ارتناا 

(136 :1333گ گانی، )  
 

هاایی  تاان شاها تفاوتآنچه گفته شا، با وجاد تطابق شخصیت رامین با اینارا می ب  بنا

غنایی است؛ ا جمله این ه  هاین منظام هنیز میان آنها باد که ناشی ا  ساختار و محتاای ویژ

 هاای غناایی و ا   عاشق، معتان و رقیب در منظاماه  هگانبا نظ  به ض ورت حضار مثلث سه
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دیگ  جایگزینی اینارا به جای وارونا در روایات اساحی ی به دلیل ارتبااط بیتات  او باا     سای

تاانست وی و باشا، در ب اب  ب ادر خااد  نیا  جامعه، رامین به جای تقابل با رقیب خاد، که می

ب  ایازد کانش    مابا عالوهیزد کنش اول است  درواقع شاها هگی د که نماینامابا ق ار میشاه

شاد تا جایگزینی رامین به جاای او ضامن تطاابق    وریت ه نیز ظاه  می هعناان نماینا اول به

ناشای او و  ت ی بیایا  همچنین جنگاوری رامین، شا اب او صارت مقبالایاسطاره هبا نمان

غناایی   هات حماسی و یهلاانی است، در منظاما داشتن اسبی ویژه، که بیتت  متناسب با روای

های حااینی  قانه همچان هج انهای بار  یک روایت عاشیابا تا ویژگیت ی مینماد کم ن 

 ت  جلاه کنا های ی شار ی رن صالو و

 

 ایزد )ان( کنش سوم هویس نمایند -3-3

انا  اما قلما و  باروری تنارستی و جاانی و هها یا ناساتیاها در این کنش بیتت  بختنااشاین

اجتماا  و   هت  است و خارا  و ف اوانی نفا  و نعم، یعنی تادکنش سا  ا  این هم گست ده

ها در صالد و ثباات را نیاز    منای ا  نعمترونق و غنای اقتصادی و دلبستگی به  مین و به ه

ش ساا ، با ای   گی د  به همین دلیل ایزدباناان و الهگانی که متالی جهات دیگ  کنب  می در

ها را انا نیز غالبا  اشاینمثال  ناگی جاناران و ف اخی نعمت و دارناگی و تاانگ ی و بارداری

  (1: 1331 ،دومزیل)کننا شان تقایت و ت میل میدر همان م تبه

دومزیل خاد در تطبیق امتاسرناان ای انی با خاایان هنای، خ داد و ام داد را ب اب های 

ای کاه  هایتان و عناصا  ماادی  ا و معتقا است که آنها با تاجه به معنای نا دانها میاشاین

ایان    (12-13 )هماان:  اناا است، یادآور خاایان کنش ساا  نگاهبانی آنها به ایتان سر ده شاه

تا ی دارد   عمل ا د وسایع   هاو، نسبت به دو کنش دیگ  حا کنش، به دلیل قلم و گست ده

اسات، باه   تت ین انتقادها را به ح   دومزیل ماجاب شااه  عمل، که بی هاین گست دگی حا 

ای تنگاتن  با  مین قال خاد او به دلیل ویژگی ذاتی آن است؛  ی ا امار اقتصادی، که رابطه

های مختلفی باه خااد بگیا د و باه     تاانا با کاچ اقاا  آریایی ش لو تغیی ات جای دارد، می

تااان  ها مای ل نیز او معتقا باد، در کنار اشاینهای مختلفی نمادینه شاد  به همین دلیگانه

انا  در این حارکلی رویش و ف اوانی در ارتباطالهگانی را نیز ق ار داد که با  مین، باروری و به

های ایزدان کنش سا  را دارد، با الهگاانی  ت ین ویژگیب  این ه مهم منظامه نیز، وی  عالوه

کناا؛  ق ب قا ار مای  شاانا، ییانااهای عمیا   ایش مای نیز که رو گاری در س  مین ای ان سات 
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داشتن باا آب و  ماین و گیااه    بختی ا  ح یق ارتباطشان ب کتت ین ویژگیالهگانی که مهم

 شاد کاه با  ایزدباانا   بختی، به ابیاتی نیز اشاره میاست  بناب این در کنار خایت اری ب کت

عنااان یاک    معتاان باه   هیگاه ویاژ بادن معتان در این روایات دیلت دارنا؛ ب ای مثال جا

شاد که این م ان گاه یک گنباا و در بیتات  مااقاع    ایزدبانا در م انی م تفع نتان داده می

دهاا و  نتینا، دل باه راماین مای   با  قص  یا شبستان است که وی  ب  ف ا  آن به تماشا می

 ت اشاره ک د:  تاان به این ابیاگ یزد؛ ب ای مثال میحتی هنگا  ف ار ا  راه با  می
 

 روینخسااتین رو  بنتساات آن یاا ی

 یی ااا میاااان گنباااای سااا  بااا  دو
 

 ی  ا  ناا  و یا  ا  رنا  و یا  ا  باای      

 نگاریااااه باااه  ریااان نقاااش بتگااا  

(113: )همان  
 

در باورهای آیینی و اساحی ی نیز ایزدباناان معابای باشا اه و مازین داشاتنا  در ایا ان     

رفات  معباا   ت ین معابا متب   و مقا  به شامار مای  های آناهیتا ا  مهمتان ی ستتگاهباس

دو  یایش ا  مایالد،    هاین معابا است  یالیبا ، مارخ یانانی سا هجمل آناهیتا در هماان ا 

هایی که در این بنا به کار ب ده شاه ا  سار و س و اسات و  تما  چاب»نایسا: آن می هدربار

هاا و  هاای ساقف و روان  شاانا  تیا    مای ها ب هنه دیااه ن ها و چابجا این ستان در هیچ

خا  به این شه  تماا   هنگا  ورود آنتی [   ] ها با صفحات فلزات قیمتی یاشیاه شاهستان

و در فتد اس نار باه تااراج    [   ] های ی ستتگاه هنا  با صفحات حال یاشیاه شاه بادستان

به صارت کاخی  یبا با صاا  نیز ا  این معبا  اوستادر یتت ینجم   (113:1333 )گای ی،« رفت

   (232: 1332 ،یتتها)است ت او با هزار یایه یاد شاهدرختان و هزار ستان خاو هینج 

فا دو ا   هاای منحصا به  وی  و ب خی ویژگی هآن، تأکیا ب  نژاد و نسب شاهان ب  عالوه

بختی و ما ب کتعناان یک ایزدبانا باشا  اجایگاه او به هدهناتاانا نتان بان دیگ ان نیز می

های وی  در تطابق با ایزدان کانش ساا    ت ین ویژگیکنناه مهمنایذی  و خی هایی وصف یب

  است

بختی: در این منظامه وی  به گلی دور ا  دست  ، آب  ناگانی، بااغی آبااد،   ب کت -1

 :بختی اوستاه که همگی گایای ب کتس وی بهتتی، بهاری دلنتین و چتمه تتبیه ش
 

 یااااا  آب  نااااااگانی  باااااای و
 

 بخاااارد و ماناااا ناااامش جااااودانی  

(113 :1333گ گانی، )  
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بختی وی  و جایگاه ایازدی اویناا،   تاان گفت ا  میان ابیاتی که بیانگ  ویژگی ب کتمی

انا، به بهتا ین شا ل   دادن او س وده شاهابیاتی که ا   بان شه و )مادر وی ( در غم ا دست

ماباا دختا و را در دژ اشاگفت    کناا شااه  شه و گمان می ب  آنها دیلت دارنا  هنگامی که

کناا کاه   ها، یاد میتاانا رخ داست، چنان ا  وی  و ش ایک ناگااری که در نباد او میکتته

اسات   بختی یا تجسم یک ایزدبانای مقا  را ا  بین با ده ت ین عامل ب کتگایی مابا مهم

 کنا:شه و اظهار می
 

 ای ای مااااا و یی ایاااااه خ اساااااان

 کااااه غاااار گااا  آب تاااا  ایاااا    

 شااااد امساااال خاااانین جایباااارت 

 هااا باا  شاخساااران  فاازون ا  باا گ 

 جهان ب  دسات ماباا گتات ویا ان    

 کناااان یلاااه دماااا ا  کاهسااااران 
 

 ماار این خاان و ایان یتیااره آساان     

 به جاای آب  یان یا  خاان نمایاا     

 باااال رویاااا   کااااه و م غاااازارت   

 سااانان بینااای و تیااان ناماااااران   

   کیهاااننیااا ی دختاا   چااان شااا 

کااه ماناااه نیساات آن ماااه سااااران   

(212و  211 )همان:  
 

دادن ویا  ا  دسات او و ا دواج باا    مابا، نجاتشان شاهب این رامین ی  ا  کتتهعالوه

کنا  چنین یادشااهی،  وی  است که سلطنت هم اه با ب کت و خی  و نعمت خاد را آغا  می

 و در نهایات ا دواجای شا اهمناانه باه     گذاشتن ف ا  و ف ودهای بسایار  س که ی  ا  یتت

اج مقاا   وگ  اساحی  م باط باه ا د شاد، تااعیعناان یاداشی به قه مان داستان ار انی می

هاای متاأخ  باه    خاا و خاابانا یا ا دواج مقا  انسان با ماجادی الهی است کاه در نماناه  

تا ین    ی ای ا  کهان  گیا د بخش ش ل میصارت ا دواج قه مان داستان با  نی  یبا و ب کت

شااد، ا دواج ایناناا،   روایات م باط به ا دواج مقا  در اساحی ، که سبب رویش حبیعت می

ایزدبانای سام ی، با دوما ی، شاه شبان، است که بعاها به صاارت ا دواج تماا  باا ایتات      

 ای به احتماال  یااد یاک سا ود آیینای     دها  این روایت اسطارهبابلی اناکی تغیی  ش ل می

ییانا مقا  میان خاابانا و شاه، ی  ا  آیین تاجگذاری، باا خاانی   هباده که در م اسم ویژ

گی د که بخش با دوما ی در بهار صارت میاست  ا دواج مقا  این ایزدبانای ب کتشاهمی

بااروری   ه مین و اله هت ین ویژگی اینانا و تأثی  آن ب  هستی در قالب الهتاانا بیانگ  مهممی

  (125: 1332)یهیجی و کار،  اباش
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وضا  شاها ا دواج مقا  خاا و خااابانا یاا شااه و    تاان بهدر اساحی  ای انی گ چه نمی

ای را در مااج ای  هاایی ا  ایان روایات اساطاره    تااان نتاانه  رسا مینظ  می خاابانا باد، به

مقا  است کاه  الگای اساحی ی ا دواج اسا ، کیام ث بختی ا  کهنکیام ث یافت  ب این

خااای   هشااد و درواقاع نقاش نطفا    ها ا  دل  ماین مای  سبب رویش گیاهان و  ایش انسان

کنا؛  ی ا در اساحی  ای انی سرناارمذ نماد ایزد  ماین و همچناین دختا  و    آسمان را ایفا می

عناان نخستین خایااود  )ا دواج باا محاار ( تااریخ      همس  اهارامزداست و ا دواج آنها به

کیام ث تح یفای اسات    هتاان گفت باروری سرناارمذ تاسک نطفاست  ی  میاهمع فی ش

همچناین تاجیاه خایااود  صاارت     بختایان باه شخصایت کیاام ث و      که ب ای تجسا

  (113: 1333 )مه کی و غف انی، شاداست که سبب رویش  مین میگ فته

وضاا   کاه باه   نیز قه مان داستان ی  ا  ا دواج باا معتااقی   وی  و رامین هدر منظام

کنا، به سلطنت ای مقا  جلاه میدها و همچان الههبختی را نتان میخایت اری ب کت

شاد که حای جتانی ی شا اه باه     نظی  م د  مااجه میرسا و در خ اسان با استقبال بیمی

 هیابا و م د  ا  ب کت این ا دواج و یادشاهی هم اه با عاال و داد بها   مات سه ماه ادامه می

  ب نامی بسیار
 

   باا  کاااو داد ساایم و  ر ساابیلی  

   باا  کاااو داد  ر و ساایم و گاااه   

 هااا گتاات بیاااادی ف اماااو     دل
 

 نماناااا اناااار جهاااان ناااا  بخیلااای 

 هماااه گتاااتنا درویتاااان تااااانگ  

تااو تاانگ  شا ه  آن کااو بااد بای     

(333- 336 :1333گ گانی،)  
 

است که همتایی نااارد و    یبایی: وی  همچان دیگ  معتاقان ادب فارسی  یبارویی -2

 خاانیم:سرارد  در وصف  یبایی وی  میدل به ه  عاشقی نمی
 بااه مینااا در چنااین حااارا نیااابی    

 

 باااه گیتااای در ا یااان  یباااا نیاااابی 

(213 )همان:  
 

او ایاساطاره  همابا و رامین نسبت باه نمانا  تاان گفت شخصیت وی  بیش ا  شاهمی

اشاقانه و  نخست باه دلیال مضامان روایاات ع     است  این دگ گانیدستخاو دگ گانی شاه

تا ین هااف در ساف  عاشاق اسات و علات دیگا  تأثی یاذی ی         شان معتان به مهمتبایل

شخصیت معتان ا  ایزدباناانی است که در رأ  نی وهای مارد ی ساتش قا ار داشاتنا؛ ناه     

ن در ها که ی  ا  وقا  حاادثی، ب خالف میال دیگا  خااایان، باه گا وه ایازدا      ماننا اشاین
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م اسم ق بانی ییاساتنا و نسابت باه ایازدان کانش اول و دو  در متاان اسااحی ی حضاار         

 انا ت ی یافتهکم ن 

هاایش در  مابا باا تاجاه باه ویژگای    ، شاهوی  و رامین هآنچه گفته شا، در منظام بناب 

تاان باا نظا    شانا و حتی میقالب کنش اول، رامین کنش دو  و وی  کنش سا  ظاه  می

دانا، وی و را نیز که در م بع عتقی وی ، چهارمی که دومزیل آنها را غی آریایی می هبقبه ح

شاد و هیچ تالشی ب ای حفظ جایگاه خاد راحتی کنار گذاشته میمابا و وی و، بهرامین، شاه

در  ویا  و راماین  مابا ا  وصال ویژه این ه وقتی شاهاین حبقه دانست؛ به هکنا، نماینانمی

انای ف  نا شه و ه  یاک  شاد سیکنا و ماعی میشاد، با ختم ناسزاگایی میه میم و آگا

و ا  این میاان فقاک ویا  ناژادی ا      « نزاده است او   یک شاه  دو ف  نا»ا  نژادی است و 

 ای انی است و نه وی و: وی ،دیگ  نژاد  عبارت جمتیا دارد؛ به
 

 ا  ایتااان خاااد تااا ا  جمتاایا  ادی
 

گاااه ت باا  باااد دادی تااا نیااز آن     

(131)همان:   
 

 کنا که عاالوه ای تالو میناادن جایگاهش به اناا ه مابا ب ای ا دستدر این میان شاه

بهتا  دشامن اصالی راماین، در      عباارت  عناان رقیب و به ب  ایفای نقش شه یار روحانی، به

ماباا هام شاه یار    شااد  بنااب این در ایان منظاماه، شااه     نقش ایزد جنگاور، نیز ظااه  مای  

سرارد و هام دشامنی اسات    نهایت جایگاه خاد را به ایزد جنگاور می ای است که درروحانی

هاا  تاانا نماد آبکه ایزد جنگاور در مبار ه با او به دنبال تصاحب معتاقی است که خاد می

ان در یا گاوهای در بنا اه یمنانی چان وریت ه باشا  اما ق ارگا فتن راماین در یایاان داسات    

ها نیز تفسی  شاد  حباق  ای این شخصیتاسطاره تاانا با نظ  به س شتمابا میجایگاه شاه

بخاش آریاییاان در حاال جنا      عناان خاای نب د و یاار و نجاات   اساحی  آریایی، اینارا به

شاد و جایگااه واروناا،   م ور به شه یار جهان مادی و سر  س ور جهان خاایان تبایل میبه

کناا  او، کاه حباق    قانان جاودانی و مظه  اخالن را تصاحب می هکننارتمنا و اعمالایزد قا

ب انگیاز خااد، یعنای ش سات     است، با کار تحساین ای کهن ف  نا وارونا دانسته شاهاسطاره

های دربنا این اه یمن و درنتیجه باریان بااران و  وریت ه، اه یمن خت سالی و رهاک دن آب

 )ایاان ،  رساا شاد و به ف مان وایی س اسا  جهاان مای   ین وارونا میخ سنای دهقانان، جانت

 هشان  نهااد روحانیات در جامعا   رفتن یا به حاشیه راناهاین، ا میان ب  عالوه  (21 -21: 1311

م د  جااا   هوضا  شاها باد  ف یاون روحانیان را ا  بقینیز به شاهنامهتاان در آریایی را می
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جا آورناا و  س  بب نا و م اسم مذهبی را بهها بهدها که در کاهت میکنا و به آنها مأماریمی

  (21: 1352 )دومزیل، خااها تا ا  تخت شاهی ح است کننادر عاض ا  جنگاوران می

گیا د  جایگزینی خاای نب د به جای شه یار روحانی چنان مارد حمایت اقاا  آریایی ق ار مای 

های گاناگان گاه در قالاب    خاد، شخصیت اینارا را با جلاهکه در اناا  روایات ب خاسته ا  اساحی

هاای  ای انیان ب ت  ا  دیگ  شخصیت هدهنایی و  ب  راونا و گاه در قالب رستم یهلاان نجات هرامایان

بختانا؛ قه ماانی کاه    قه مانِ همیتاه ییا و  تاااو  مای     هدهنا و به اسطاراساحی ی نتان می

متااهاه کا د    وی  و راماین  ه  در قالب شخصیت رامین در منظامای دیگتاان آن را با جلاهمی

گذارد که در یایاان شایساتگی او را با ای جانتاینی     مابا قا  در راهی میشاه هرغم خااستکه به

ای که در ه  روایت با تاجه باه  مایهدنبال دارد؛ بن هایی وسیع بهآن شاه و ف مان وایی ب  س  مین

یافتاه باه دنباال    گی د  در روایات حماسی، اینارای تغیی شا ل ی میوبای دیگ مضمان آن رن 

هاای بیگاناه دارد و در   ای است که سعی در حاذف قاارت  های جامعهها و ش ستجب ان خااری

بخش به دنبال معتاقی است کاه در کناار   حال ب کت عین روایات عاشقانه، این ایزد جنگاور و در

و م دمان تحت ح امت خااد تحققای عینای بختاا  بنااب این       تاانا به دنیای آرمانی خاداو می

افاال   هجاشاا مابا در آغا  روایت، با تاجه به تصمیمات و اعمال عاشق، درواقع جاباه مخالفت شاه

 یافتن ایناراست   جایگاه وارونا و ب ت ی

 

 گیرینتیجه -4

 هی اساحی  و با ح   نظ یا یذی محققانی است که  با نظ  به یایایی و انعطاف هژرژ دومزیل ا  جمل

شنا  دیگ ی باه ب رسای   های هناوارویایی بیش ا  ه  اسطارهخاد و تأکیا ب  تمان هکنتگ ایان

ایان   هگانا هاای ساه  بنای آنها ی داخت  دومزیل تاجه خااد را باه کانش   ایزدان این اقاا  و حبقه

انای، جنا  و   ایزدان در تمان هنای و رومی معطاف ک د که حبق آن ساه گا وه خااای ح م    

 ویژه کتاور ان، ش ل گ فته است که ه  کاا  کارک دهای خاص خاد را دارنا خاای تاده، به

انا، باا نظا    ای دیگ  با اساحی  حفظ ک دههای غنایی، که ارتباط خاد را به شیاهمنظامه

ب رسی  به ساختار ویژه و تق یبا  ثابتتان قابلیت این را دارنا که ا  منظ  الگای دومزیل مارد

س ایی رواج یافته و ها ا آنجاکه بالفاصله ی  ا  دوران حماسهق ار گی نا  درواقع این منظامه

هاا  انا و همچنین به دلیال این اه همچاان حماساه    ها مارد تاجه شاع ان ق ار گ فتهتا ق ن

ا باا  اناا، ه گاز ییاناا خااد ر    همااره متأث  ا  روایات شفاهی خنیاگ ان، نقاین و راویان باده
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غناایی ماجااد در ادب    هتا ین منظاما  کاه قاایمی   وی  و رامینانا  ها قطع ن  دهاسطاره

دیگ ی ارتبااط   ههای آش ار و ینهان در آن بیش ا  ه  منظامفارسی است، با تاجه به نتانه

 است  خاد را با اساحی  حفظ ک ده

ماباا، راماین و   این منظامه، یعنی شااه  هدر این مقاله تالو شا تا سه شخصیت ب جست

ایزدان آریایی مارد ب رسی ق ار گیا د تاا ام اان     هبنای دومزیل درباروی ، ب  اسا  تقسیم

هاای  ای غنایی نیز به اثبات ب سا  گ چه بایاا گفات ب خای ا  ویژگای    تطبیق آن با منظامه

وی  و ر آنها د هجاشاهای جابهحار کامل با نمانهآریایی به هگانایزدان سه هشاه دربارمط  
غناایی ا  دوران   هگ فتن ایان منظاما  تاانا به دلیل فاصلهیذی  نیست و این میتطبیق رامین

های روایات غنایی و محاریت ماضاا  عتاق در آنهاا و همچناین باه      سا ی، ویژگیاسطاره

دلیل تص فات احتمالی باشا که ا  سای گ گانی در منظامه نسبت به روایت کهن و شافاهی  

حبق الگاای دومزیال    وی  و رامین هتاان در منظاماین می وجاد است  باهآن صارت گ فت

هاا و  ماباا باا تاجاه باه ناامش و همچناین ویژگای       به ایان نتیجاه دسات یافات کاه شااه      

وارونا مطابقت دارد  یادشااهی قارتمناا باا    -هایش با ایزد کنش اول، یعنی میت اخایت اری

گی ناااه باا  گناه اااران و دخااااه، ختاامقلم ویاای وساایع، شااه یاری روحااانی، عااادل و دا 

ویژگای و کاارک د    5قاانین الهی و هم اهی با  رد در تطابق با  هآنها، اج اکننا هکننامجا ات

هایش، یعنی قارتمناای  ست  رامین نیز با خصاصیات و کنشا وداری ایزد کنش اول حبق 

 هدهناا لد، ش سات بختی، سلطنت ب  م د  و داشتن جایگاهی رفیع، مسو جنگاوری، ب کت

گیا ی  ش اب، به ه ههای بسیار(، ناشناآوردن گنج دست دشمن ب ای وصال با معتان )و به

 هایناارا، ایازد جنا  در نظ یا     هشاا  جاجابه هتاانا نمانا  یاری باد و داشتن اسبی ویژه می

بخاش آریاییاان جانتاین واروناا     عنااان نجاات  دومزیل باشا که درنهایت همچان او، که باه 

یژگای  یاباا  و ماباا باه ف ماان وایی با  قلم ویای وسایع دسات مای        شاد، به جاای شااه  یم

هاا )یاا ناسااتیاها(، ایازدان کانش      هاای اشااین  ت ین ویژگای بختی و  یبایی، که مهمب کت

که به بااور دومزیال    آنجا انا  در کنار آن، ا انا، نیز به بهت ین ش ل در وی  نماد یافتهسا 

کانش ساا     هتااننا نمایناالهگان مارد ی ستش اقاا  هناوارویایی نیز میها، ب  اشاینعالوه

باشنا، ق ارگ فتن وی  در جایگاه یک ایزدبانا ا  ح یق تأکیا ب  نساب شااهانه و تأکیاا با      

 ت  کنا تاانا ییانا وی  را با ایزدان کنش سا  مستح مم انی رفیع نیز می
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