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 چکيده 

داستان که  است  کیانی  نامدار  پادشاه  پنجمین  بخش فریدون،  او،  به  مربوط  های 

، شمار  شاهنامهفردوسی را به خود اختصاص داده است. در    یشاهنامهتوجهی از  قابل

ها پرداخته شده باشد، بسیار اندک است. یکی های زندگی آنی دورهکسانی که به همه

ی مردم نیز  ها فریدون است. ماجراهای مربوط به فریدون در میان عامهاز این شخصیت

روایت یکی از نقاالن روستای  ها،است. یکی از این گونه روایتای یافته  نفوذ گسترده

نام »خاور قشنگ« است.    -کیلومتری جنوب غرب شیراز  40روستایی در  - ماصرم به 

ی میدانی، این روایت را ثبت کرده، سپس به بررسی تطبیقی نگارنده، نخست به شیوه

دهد راویان  وهش نشان میهای پژفردوسی پرداخته است. یافته  یشاهنامهآن با روایت  

سازی  اند برای پذیرش این داستان در میان مردم منطقه، دست به بومیو نقّاالن کوشیده 

دیگرسخن، این روایت جز در برخی خطوط داستان، کمتر شباهتی به روایت  بزنند. به

دهد که نقاالن  دارد و یکسره متفاوت شده است. بررسی این روایت نشان می  شاهنامه

های مذهبی و نیز ، به عناصر بومی و باورهای عامیانه، روایتشاهنامهن بر روایت  افزو

های دو روایت در سه  گفت تفاوت توانطورکلی میاند. بههای کهن توجه داشتهاسطوره
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 گاو.  ضحاک، فریدون،  سروش غیبی، ،نقّالیخاور قشنگ، روایت  كليدی:  هایواژه

 

 . مقدمه 1

مختلف    هایناست که کارهای زیادی در مت  شاهنامهپادشاهان  دارترین  نامفریدون یکی از  

چگونگی  ی  دربارهو متون پهلوی آمده است)  اوستابه او نسبت داده شده است. نام او در  

در  تلفظ   او  متن  اوستانام  رک.و  پهلوی،  رستگار453:  1374، صفاهای  ؛  2- 1  :1354،؛ 

او فرهمند است؛ زیرا هنگامی که برای دومین بار،   اوستادر  (.  153- 152:  1388موالیی،  

می جمشید  از  وارغن  مرغ  به شکل  میفره  فریدون  به  : 1375، اوستاک.پیوندد)رگریزد، 

: همانند )کقربانی می هزار گوسفند  (؛ برای ایزد آناهیتا صد اسب نر، هزار گاو و ده489

در  203 کسانی    شاهنامه (.  معدود  بهدر شمار  او  زندگی  ماجرای  که  دوران  است  ویژه 

های  به شخصیت  شاهنامهاش به تفصیل آمده است. داستان فریدون در  کودکی و جوانی

آهنگر است. جذابیت و گیرایی    یها ضحاک و کاوهترین آنخورد که مهممهمی گره می

ی مردم  سبب شده است که از دیرباز تاکنون در میان عامه ،های مربوط به فریدونداستان

باشد.   داشته  رواج  انجوی نیز  این،  از  گرانسنگ خود  پیش  اثر  در    نامه فردوسیشیرازی 

ستان  های شفاهی داروایت شفاهی داستان فریدون را نقل کرده است. وجه مشترک روایت

ها و برخی خطوط داستان است. بررسی  فریدون، تغییر و تحریف در حوادث، شخصیت

دهد که این دو روایت  نشان می  نامه فردوسیتطبیقی روایت نقّالی و روایت موجود در  

کامال با یکدیگر متفاوت هستند و جز در برخی جزییات هیچ شباهتی به یکدیگر ندارند.  

روایتبه دو  این  با    دیگرسخن،  او  نبرد  فریدون،  کودکی  دوران  روایت  چگونگی  در 

فریدون، شخصیت رفتار  و  اعمال  گاو،  با  فریدون  ارتباط  با  ضحاک،  و...  داستانی  های 

هستند.   متفاوت  کامال  نمی هریکدیگر  دربارهچند  ناآگاهانهتوان  یا  آگاهانه  این  ی  بودن 

راند،دگرگونی یقین حکم  به  و    ها  عناصر  این  وجود  در  مذهبی  گاه  و  بومی  باورهای 

قابلروایت سادگی  به  بهها  است.  دلرسنظرمیتشخیص  از  یکی  این    هاییلد  در  مؤثر 

غییر  برای ت   ی مناسبها بوده باشد که به مرور زمان بسترنبودن روایتها، مکتوبدگرگونی
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بتوان مانند گذر زفراهم کرده است. شاید  به همراه عواملی  این عامل  انتقال  گفت  مان، 

ها در این  روایت  کردنویان و نقاالن برای بومیها و تالش رااین روایتی  سینه سینه به  

های  ها، وجود روایتهای اساسی این تفاوتاز دیگر علت  تاثیر نبوده است.ها بیدگرگونی

های  ها، روایتمانند بسیاری دیگر از داستان  ،فریدون همداستان  مکتوب متفاوت است.  

دهد که روایت نقّالی موجود  های نگارنده نشان میمکتوب متفاوت دارد؛ هرچند بررسی

 های مکتوب ندارد.  یک از روایتشباهت چندانی به هیچ

شده است، روایتی  که متاسفانه تاکنون در هیچ سند مکتوبی ثبت نروایت نقّالی موجود  

حال متفاوت از داستان فریدون است که بازآفرینی بسیار متفاوتی  ب و درعینبسیار جذا 

روایت   نقّالی کهناست.    شاهنامهاز  را  روایت  اهالی  این  از  »خاور قشنگ«  نام  به  سال 

های  ی راوی و نقّال آن، از زمانروایت بنا به گفته   کند. اینروایت می   1روستای ماصَرم

شده است.  ها روایت می برای تقویت شجاعت و جسارت آنبسیار دور برای کودکان و  

از دیرباز در این منطقه    ،رسد این روایتر مینظ سال، به  115با توجه به سن باالی راوی،  

ها در چند خوش دگرگونی شده است. این دگرگونیرواج داشته و به مرور زمان دست

 کان. م  ها؛ ب. حوادث داستان؛ ج.شخصیت دهد: الف.بخش رخ می

منطقه  مردم  بیشتر  یادمتاسفانه  بردهی  یاد  از  را  روایت  این  بدشده  با  اند.  شک  ون 

مانند  ازدست کسانی  روایترفتن  این  قشنگ،  خواهدخاور  میان  از  نیز  خاور    رفت.ها 

درباره میقشنگ  روایت  این  »قدیمی  در شبگوید:  مخصوصاً  قصهها  زمستان  ی  های 

صه بودند. البته این قصه هم  ها عاشق ق کردم. آن موقع بچهنقل میها  فریدون را برای بچه

ها عاشق ماجراهای فریدون و کاوه بودند. ما هم قرب  ها فرق داشت. بچهی قصهبا بقیه

ممکن   شدند....«.کرد... دلیر میها اثر می ی فریدون در بچهو منزلتی داشتیم... البته قصه

ها برای کودکان  اهمیت نقل این افسانه درگیر کند:مخاطب را    ها، ذهناست این پرسش 

هایی را برای کودکان بازگو کنیم؟ محمدجعفر محجوب  چیست؟ چرا باید چنین روایت 

گفتند و اتفاقاً  های معمّر خانواده قصه مینویسد: »در دوران ما زنی این موضوع میدرباره

دانگ متعلق به  دربست و شش  ،هستندی آن زنان  های عوام که گویندهآن بخش از داستان
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های  ها خوب است یا بد؟ این قصهشود که آیا اینهاست. اما این اواخر دائماً سؤال می بچه

کنند یا نه؟ برایشان  ها وحشت می کشیدن و... را بگوییم یا نگوییم؟ بچهدیو و غول و تنوره

ی برونو  استناد به گفته  . سپس ایشان با(181:  1393بدآموزی دارد یا ندارد؟« )محجوب،

می پاسخ  چنین  بودهبتلهایم،  آن  در  روزگاری  اینکه  با  را  کودک  دنیای  »ما  ایم،  دهند: 

کرده نمیفراموش  اصالً  و  بچهایم  کنیم.  درک  را  آن  نگرانیتوانیم  ترسها،  و ها،  ها 

یا  لمس نیست، وقتی که بچه گریه  های خاص خود دارند؛ ولی چون برای ما قابلبدبختی

خرم! اما بچه اصالً  بازی میگوییم: بابا جان برایت اسبابکند، نهایتاً به او می ناراحتی می 

اما داروی این  گری دارد که بر ما پوشیده است...  های دیدنبال این چیزها نیست. نگرانی 

قصه توی  میدردها  خانواده  معمّر  زنان  که  است  )همان:هایی  به  با(.  182گویند«  توجه 

روایت   اهمیت مطالعاتاین  در  مردم  ادبیات  ها  شناسی،  انسان  شناسی،کودکان، 

  شاهنامه پژوهی، نگارنده به ثبت و بررسی تطبیقی آن با روایت  شناسی و شاهنامه اسطوره

 پرداخته است.

 

 ی پژوهش . پيشينه2

ی از  ار زیادی نوشته شده است که به بعضی فریدون و ماجراهای مربوط به او آثدرباره

می آن اشاره  متینی)  شود:ها  مقاله1364جالل  در  درباره(  مختلف  »روایات  دوران  ی  ی 

ی  مختلف درباره  هایتهایی مانند رواینوجوانی فریدون« به بررسی موضوع  کودکی و

ی  کودکی و نوجوانی فریدون، نقش گاو در زندگی فریدون و خاندانش و نیز بحث درباره

ی فریدون، نمادها،  ( »اسطوره1395هفشجانی)پورپرداخته است. شهناز ولیی برمایه  واژه

ی  ( در مقاله 1394ها و تحوالت آن« را بررسی کرده است. اسماعیل نرماشیری)مایهبن

فریدون   شخصیت  دو بعد اهورایی و اهریمنی  «ی دو انگاریپایه»تحلیل داستان فریدون بر  

تحلیل کرده است. ی »گرز  ( در مقاله1392احمد)قی و مجید پوردهمحمود جعفری  را 

ران اسالمی به بررسی  تا دو  اوستاگاوسر فریدون و منشأ آن« با مراجعه به متون مختلف از  

گاوسر پرداخته چرایی  ضحاک  گرز  اردستانیبودن  حمیدرضا  در  1394رستمی)اند.   )

حصوری و شاملو  ی »فریدون دهقان، کاوه آهنگر و ضحاک دیو« پس از طرح دیدگاه  مقاله
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ها  دیدگاه آنآوردن اسناد و دالیلی کوشیده است،  با    ،کاوه و ضحاک  ریدون وی فدرباره

رستگار)  منصور  کند.  رد  مقاله1354را  در  در  (  »فریدون  موضوعشاهنامهی  به    های « 

 پرداخته است.  شاهنامهفریدون در   گوناگون مانند نام، نسب، خاندان و ماجراهای

 

 شفاهی  نقّالیروایت  . 3

 ساله از روستای ماصرم  115سواد،  راوی: خاور قشنگ، بی

یکی بود، یکی نبود. در یکی از روزهای سرد زمستان پسری به دنیا آمد که او را فریدون 

کردند؛ مردم صاف و صادق بودند؛  با مردم زندگی می   2هاک نام نهادند. در آن روزها اونالَ 

نبود که   بهکنها هم از مردم این روزگار فرار میک اونالَمثل امروز  دنیاآمدن ند. پیش از 

به تا    جنِی تولد او،  ویژه لحظهفریدون و  بود  به مادرش حمله کرده  بارها و بارها  آل 

آید که باعث  میدنیا، پسری بهگویی کرده بودندفریدون را از میان بردارد. پیشگویان، پیش

جا را فراگرفته  باران شود. آن روزها خشکسالی همه  یا نورشود دنیا گلستان شود؛ دنمی

ی وحشی خشکیده بود. درختان بلوط و بادام کوهی و پسته  3آغاجی قرهبود. رودخانه

جا را فراگرفته بود. پیشگوی بزرگ گفته بود:  ک شده بودند. ناامیدی و وحشت همهخش

زاد سرچشمه  پسری  به  را  آب  که  شد  خواهد  ده  بازخواهدگرداند.  ه  به  دوباره  برکت 

 برخواهد گشت.  

غیبی مُکوّسروشی  گلزاده  )موکّل(4ل ،  به  پادشاه  خبر    گلزاده،  فرزندش  که  بود  داده 

از حمله  گلزاده شد.  زمین خواهد ایران اونالککه  دعای  ی  برای پسرش  بود،  بیمناک  ها 

اونالک  5سنگین بود.  بههگرفته  و  با  آل،  میان  ویژه  از  را  کودک  بودند  کرده  تالش  ارها 

راهی    ،، ناگزیر و برای حفظ جان کودکگلزادهبردارند؛ اما به برکت دعا نتوانسته بودند.  

کوه شده بود. در مدت بارداری همواره سروشی غیبی برای او و فرزندش غذاهای آسمانی  

ی وجود گلزاده نورانی شده ند، همهبه برکت وجود فریدون و به حکم خداو  آورد.می

بارد؛  شب باران میروز و هفتی کوه را نور فراگرفته بود. با تولد فریدون هفتبود و همه

شود و  زیاد می  6ابوالخیرافتد. آب شاهآغاج دوباره به راه میی قرهای که رودخانهگونهبه
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از زمین میچشمه تولد  جوشندها دوباره  از  غیبی  . پس  امر سروشی  به  کودک، گلزاده 

قدر باال آمده است که گذر از آن امکان ندارد. آن  شود؛ اما آب رودخانهرهسپار ده می

گوید: قدم در آب  گشاید و خطاب به مادر میفریدون در آغوش مادر لب به سخن می

د فریدون ها به برکت وجوآن بگذار و بیم به دل راه نده. خداوند نگهبان و حافظ ماست.  

کودک   گلزادهرسند. ابوالخیر میکنند. پس از مدتی به آب شاهاز آب به سالمت عبور می

شود. ابوالخیر راهی ده میپس از زیارت شاهدهد و وشو میی آب شسترا در سرچشمه

می ماه  مانند  مادر  آغوش  در  میفریدون  لبخند  همواره  و  مادردرخشید  دانست  می  زد. 

 ست.  ا کرده کودکش نظر

کرد که نامش ضحاک بود. مردم بر این باور  در آن روزها حاکمی ستمگر پادشاهی می

ها  شود و شبسر است که روزها به شکل انسان نمایان میبودند که ضحاک اژدهایی هفت 

شیطان بر دوش او بوسه زده بود و باعث شده بود دو کند.  اش جلوه می به شکل واقعی

کشید.  از آن روز به بعد، ضحاک همواره درد می  های او ایجاد شود.شانهمار سیاه زشت بر  

دو جوان سالم  خواهی زنده بمانی، باید هر روز اگر می ،طبیب دربار به ضحاک گفته بود

خالصه، نگهبانان دربار هر روز دو به مارها بخورانی.    او را  عیب را بکشی و مغزو بی

می  جوان جلّادخانه  به  تا را  سال   هاآن  بردند  و  روزها  کنند.  قربانی  برای ضحاک  ها  را 

ای ترتیب داد. پیرمردی پرهیزگار  گذشت تا اینکه ضحاک برای انتخاب آشپز دربار مسابقه 

کاوه که سال  نام  پختن  به  با  و  آن مسابقه شرکت کرد  در  بود،  منتظر چنین فرصتی  ها 

به تشویق و تحریک ابلیس هر    دانست که ضحاکی آن مسابقه شد. کاوه میبرنده  7رمهوُقُ

مسابقه وارد دربار شد تا بتواند  با  بنابراین  کشد؛  ماندن خود میدو جوان را برای زنده روز  

تصمیم   اودانست.  مانع ضحاک و خونریزی او شود. کاوه افزون بر آشپزی، پزشکی هم می

مارها بریزد. از آن روز به بعد، هر روز    گرفت به جای مغز جوانان، مغز گوسفند در غذای

  ، ها، ضحاک در خوابکرد. خالصه، شبی از شبجوانی از چنگال مرگ نجات پیدا می

برد و او را از تخت  بیند که با دو شاهین بر دوش به تخت او یورش میجوانی را می

  ،دهد پیشگوی دربارخیزد و دستور میراسیمه از خواب برمیکشد. ضحاک س میزیربه
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گوید: این  خواب او را تعبیر کند. پیشگو با دیدن رمل و اسطرالب خطاب به ضحاک می

  یان رسیده است، دانست که پادشاهی ضحاک به پاخواب پریشان است. البته پیشگو می

بیند.  همان خواب را می  شب بعد، ضحاک دوبارهچندت گفتن حقیقت را نداشت.  اما جرئ

بیند و دستور  نگرد و فریدون و مادرش را در گوی میبار ضحاک در گوی خود میاین

 دهد مادر و کودک را به دربار بیاورند. می

کند. گلزاده ناگزیر  از سوی دیگر، سروشی غیبی، گلزاده را از تصمیم ضحاک باخبر می

شیرش خشکیده است، کودک را به زن چوپانی    ،گردد و چون از شدت ترسبه کوه بازمی

و همواره شیر داشت.    زن چوپان گاوی داشت که از پریان بودسپارد تا به او شیر بدهد.  می

  گیرد ی عادی نیست؛ بنابراین تصمیم میخوبی دریافته بود که فریدون انسانزن چوپان به

توانستد کودک را پیدا کنند؛  از شیر گاو به او بنوشاند. از سوی دیگر سپاهیان ضحاک هم ن

 بنابراین دست خالی نزد ضحاک برگشتند.  

ترتیب گذشت. فریدون به گاو وابسته و دلبسته شده بود. این گاو، ها به همینسال 

نشان  او ی واقعی خود را که پری زیبایی بود، به شد، چهرههنگامی که با فریدون تنها می

گمی این  بر  سوار  روز  هر  فریدون  میداد.  صحرا  به  شب او  و  خانه  رفت  به  هنگام 

به همینگشت. سال برمی اینکه  ها  تا  آرامش گذشت  در  در  شبیگونه  دوباره  ، ضحاک 

دهد به هر شکل  بیند. این بار ضحاک دستور میبردوش را میخواب، همان جوان شاهین

روند؛  فریدون میممکن، کودک را بیابند و به دربار بیاورند. نگهبانان دربار به محل اختفای  

ی  اما پیش از رسیدن ماموران، سروشی غیبی به فریدون خبر داده و فریدون نیز راهی بیشه 

می کوه  به  وقتی  ضحاک  ماموران  بود.  شده  خانوادهمرزنگون  و  چوپان  را  رسند،  اش 

 برند.  کشند و گاو را نیز از میان میمی

هفت فریدون  بیشهخالصه،  در  مرزنگون  سال  او ی  از  سیمرغ  مدت  این  در  ماند. 

داد که  آمد و به او بشارت میگاهی نزد فریدون میکرد. سروشی غیبی نیز گاهمواظبت می 

ها باخبر شدند که آشپز جدید  شد. از سوی دیگر اونالکزمین خواهدبه زودی پادشاه ایران

ضحاک با  کند.  یاز مغز گوسفند استفاده م  ،هاکند و به جای مغز آنجوانان را آزاد می
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پسر آشپز را قربانی کنند. سروشی    ،شدت خشمگین شد و دستور دادشنیدن این خبر به

غیبی آشپز را از تصمیم ضحاک با خبر کرد و گفت: ترس به دلت راه نده. نزد ضحاک  

کس  ربار بیرون برو! نگران نباش! هیچ برو و به ظلم و ستم او اعتراض کن. فریاد بزن و از د

بسته به  رفت. مأموران ضحاک، پسرش را دست  شد. آشپز نزد ضحاکنخواهد   مزاحم تو

خون کاوه با  باالی سر او ایستاده بود.    ،دربار آورده بودند. جالد با شمشیری در دست

ی  به جوش آمد. فریاد زد: ای پادشاه ستمگر! امروز روز مرگ تو و همه   دیدن پسرش، 

ی موجودات روی زمین است. با مرگ  همه  دوستداران توست. امروز روز آزادی مردم و

ز سبزه و طراوت  داد؛ صحرا پر ا، دوباره این ده آباد خواهدشد؛ درختان میوه خواهندتو

بار آماده کن.  داشت. خودت را برای مرگی سخت و خفتها شیر خواهند شد و دام خواهد 

ضحاک خاموش و متحیر تنها شنونده بود و بس! کاوه دست پسرش را گرفت و از دربار  

 بیرون رفت بدون اینکه کسی مزاحمش شود. 

فرمان   به  آشپز  بود.  گذشته  کار  از  کار  اما  آمد؛  خودش  به  ساعتی  از  پس  ضحاک 

با فریدون بیعت   ی مرزنگون شد تابند آشپزی راهی بیشهسروشی غیبی و با همان پیش

کند و او را برای پادشاهی ایران به دربار بیاورد. خداوند مقدر کرده بود که فریدون بر 

بیشه به  به پایان برسد. کاوه  بزند و حکومت ضحاک  ی مرزنگون تخت پادشاهی تکیه 

با فریدون راهی ده شد. کاوه در ده فریاد می قیام  رفت و همراه  برای  زد و همگان را 

دای کاوه در پی  ی مردم، زن و مرد و کودک و پیر و جوان با شنیدن صواند. همه خفرامی

به شدند.  راهی  فریدون  او  شد.  فراهم  انبوه  لشکری  خدایی  چهاردهتدریج  فرّ  که  ساله 

بر گاو به فرمان فریدون وارد قصر  پیشاپیش سپاه حرکت می  ،داشت، سوار  کرد. مردم 

   تسلیم شد. نتش فرارسیده است، ایستادگی نکرد و  دانست پایان سلطشدند. ضحاک که می

همه و  زد  تکیه  پادشاهی  تخت  بر  بزرگان  فریدون  فریدون  ده  ی  کردند.  بیعت  او  با 

اش و نیز گاو محافظش از میان  چوپان و خانوادهواست ضحاک را به دلیل کشتن  خمی

خاطر پدرم نکش... گفت: مرا به    گریه و زاری افتاد و خطاب به فریدونبردارد، ضحاک به  

مانع او شد و   8اما فریدون گرز خود را باال برد که بر فرق سرش بکوبد؛ سروشی غیبی
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گفت: زمان مرگ او هنوز فرانرسیده است. چنین مقدر شده که ضحاک در کوه به بند  

به دلیل نحسی بدنش،    ،کشیده شود تا زمان مرگش فرا برسد. اگر تو اکنون او را بکشی

می همه عقرب  و  کژدم  و  مار  از  پر  عالم  مری  پهلوان  شود.  گرشاسب  دست  به  او  گ 

خالصه،    ی غاری به بند کشید.بود. فریدون، ضحاک را به کوه برد و او را در دهانه خواهد

ها به عدل و شدن ضحاک، جهان پر از عدل و داد و خوبی شد و فریدون نیز سال با اسیر 

 شاهی کرد.داد پاد

 

 بحث و بررسی . 4

شده  باشد، روایتی است کامال بومی  شاهنامهداستان فریدون بیش از آنکه بازآفرینی روایت  

؛  شودروایت می کامالً متفاوت  ها  در بسیاری از بخش  نقّالیشده. روایت  و گاه از نو ساخته

های  ندارد. برای درک بهتر این موضوع بخش  شاهنامه ای که هیچ شباهتی به داستان  گونهبه

 بررسی شده است.   شاهنامهای تطبیقی با روایت  به گونه نقّالی مختلف روایت  

 . تولد فریدون 1.4

ی مهم اشاره شده  ، در ابیات آغازین بخش زادن فریدون، به سه نکتهشاهنامهدر روایت  

 است:  

 ی ــرو سهــــ ان ســ ر ســــد بـــببالی

 ود ــــد بــ رّ جمشیــا فــوی بــجهانج

 گیــه بایستــــاران بــو بــجهان را چ

 

ی ــرّ شاهنشهــــت زو فــافــت   یــهم   

ود ــــد بــ خورشی  دهــــ ردار تابنــــبک  

را چ دانــروان  بــ و  شایستگی ــــش  ه   

( 33: 1394،)فردوسی  

بودن  فرهمندقّالی نیز آمده است: ها به سه نکته اشاره شده که در روایت ندر این بیت

بودن برای جهانیان. اما چند تفاوت بنیادی  ی برکتداشتن و مایهی تابناکفریدون، چهره

 بخش از داستان وجود دارد:  در این

آل از دیرباز نقشی    شدت زیر تأثیر باورهای مردم منطقه است. جنِآغاز داستان به  الف.

  اند که جنِ بنیادی در زندگی مردم این دیار داشته است. بومیان این منطقه بر این باور بوده
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گزند آل در    روی ازکند. کودک تازه متولدشده نیز به هیچآل از جگر زن زائو تغذیه می

ن در بهترین راه گذاشتن مقداری باروت و آه  ،کردن آل از کودکامان نیست. برای دور

گرفتن از اسم  (. از دیگرسو، کمک35-25:  1368،بیگیبهمنی کودک است )رک.گهواره

داستان و  اساطیر  در  ریشهاعظم خداوند  دارد.های حماسی  این نکته  9ای کهن  دیگر  ی 

داشتن کودک از گزند دیوان و اجنه، از باورهای  که استفاده از دعا برای محفوظ نگهاست  

 ی مردم این منطقه است. عامیانه 

  ای کهن مایهشده بنها)اجنه، دیوان( برای نابودکردن کودک تازه متولدتالش اونالک  ب.

که روایت   است  از  بسیاری  میدر  دیده  اساطیری  و  تاریخی  و های  داستان  آغاز  شود. 

فریدون تولد  شبیه  چگونگی  بسیاری جهات  است:  تولد    از  زرتشت،  1زرتشت  مادر   .

رود. این موضوع میفروی خاندان زرتشت در نور  دهکدهرانی است و از نور او  نو  دوغدو،

در روایت  سبب می برخیزند.  با خاندان دوغدو  به دشمنی  ده  اهل  مادر    نیز  نقّالیشود 

مانند تولد    . تولد فریدون2  شود؛ی کوه روشن می فریدون نورانی است و از نور او همه

پیش استزرتشت  شده  لحظهبر.  3  ؛ بینی  در  زرتشتی،  متون  زرتشتاساس  تولد   ،ی 

زرتشت می آهنگ کشتن  و  دارد  ده حضور  بزرگ  نمیجادوگر  موفق  که  در کند  شود. 

ی چگونگی  ماند)دربارهنتیجه میتالش جن آل برای نابودی فریدون بیروایت شفاهی نیز  

: 1382،رانیان؛ نمی82- 79:  1389، ؛ آموزگار86:  1375،آموزگار و تفضلیتولد زرتشت، رک.

نابودی فریدون به یا اجنه برای  تالش دیوان    سخنی از  شاهنامه در روایت  (.  147-142

صفت را برای نابودی فریدون، معادل  البته شاید بتوان تالش ضحاک دیو  . آیدمیان نمی

  .ها دانستتالش اونالک

داستان در روایت شفاهی  ج. بهی کوهمرهمنطقه   ،محیط  روستای رمقان  ویژه  سرخی و 

آنکه در روایت  شود؛ حال های پرآب شناخته می ابوالخیر و چشمهزاده شاه است که به امام

 شود. ، داستان در ایران و هندوستان روایت میشاهنامه
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ینی کرده است که  بدیدن ضحاک، پیشگوی ده پیشدر روایت شفاهی، قبل از خواب  د.

، موبدان  شاهنامهت خواهد کرد. در روایت  شد که جهان را پر از برکپسری زاده خواهد

 کنند. گویی میدیدن ضحاک تولد فریدون را پیشابپس از خو

  روز و هفت بارندگی هفتزمان با تولد فریدون رخدادهایی مانند هم نقّالی،در روایت  ه.

ها  سخنی زین  شاهنامهدهد که در روایت  افتادن آب رودخانه و... روی میراهشب و به

عنوان نماد ترسالی، زایش و بارندگی معرفی  ، فریدون بهجای روایت نقّالیدر چندنیست.  

خشکشود  می نماد  ضحاک  بهار  و  مهرداد  توسل سالی.  نماد  پناهی  و  را  ضحاک  نیز 

ارنواز و بهار، ( و البته 142:  1391،پناهی؛ توسل 111: 1385، بهارند)رک.دانخشکسالی می

:  1385اند)رک.بهار، داند که در چنگ ضحاک زندانی شدهزایی می شهرناز را ابرهای باران

، نماد خشکسالی دانسته شده است )رک.  های عامیانه نیز ضحاکروایت(. در دیگر111

، متون تاریخی و  شاهنامه، متون پهلوی،  اوستا(. بررسی  318- 317  :1363،شیرازیانجوی

دهد که فریدون پادشاهی است  ی فریدون آشکارا نشان میارههای عامیانه دربحتی روایت

جنگاوری از  پیدا    که  سوق  کشاورزی  سوی  ارتباط  به  و  گاو،  کرده  با  نزدیکی  بسیار 

دهقی و پوراحمد،  ؛ جعفری18- 13:  1394، ک.اردستانیدارد)ر  روری و آبپ کشاورزی، دام 

 .(23-5:  1395پورهفشجانی،؛ ولی47-50:  1392

سخن،  حضور دارد. به دیگر  شاهنامهروایت    سروشی غیبی بیش از  نقّالی،در روایت    و.

از شخصیت داستان در روایت  یکی  اثرگذار  و  که    نقّالی، سروش های مهم  غیبی است 

  توان ای که می گونه کند؛ بهگشایی مییابد و گرههمواره در بزنگاهای داستان حضور می

، نقش سروش در داستان  شاهنامه و روایت    نقّالیایت  های بنیادی روگفت یکی از تفاوت

شود، در نقش مکوّل  ایزد سروش که »سروشی غیبی« نامیده می  نقّالیاست. در روایت  

توانند از آدمیان مراقبت کنند  شود. ساکنان این منطقه بر این باورند که اجنه میظاهر می

آن حافظ  هرو  باشند.  اشارهها  دیوچند  یا  جن  به  نمیبود ای  غیبی  سروشی  اما  ن  شود، 

می بیان  نخستین حضور  آشکارا  دارد.  عهده  بر  را  مکوّل)موکّل(  نقش  شود که سروش 

شدن  گلزاده را از پادشاهپیش از تولد فریدون است که    نقّالی سروشی غیبی در روایت  
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باخبر می روایت  پسرش  در  داستان  از  بخش  این  مدت    شاهنامهکند.  در  ندارد.  وجود 

بخش از داستان  در همینکند؛ همچنین  برای او و فرزندش غذا تأمین می  گلزادهبارداری  

شود که هر دو بخش  پس از تولد فرزندش به راهنمایی سروشی غیبی راهی ده می  گلزاده

مهم   ینقشنیز    شاهنامهسروش در روایت    وجود ندارد.  شاهنامه شده نیز در روایت   یاد

به  شاهنامهدر روایت  کند.  می بازی   دارد. گویا  الهام غیبی  ، فرانک گویی پیوسته گوش 

توجه به حضور آشکار سروش در  بهره نیستند. باکاوه و فریدون نیز از این الهام غیبی بی

 ها از سوی سروش بوده است. ی این الهامگفت همه، شاید بتواننبرد فریدون با ضحاک

سخن  ز. به  است)دربارهگشودن  لب  عیسی)ع(  داستان  به  شبیه  گهواره  در    ی فریدون 

  گلزاده ی آسمانی برای  نیز رسیدن مائده  (.34-29  /مریمگویی مسیح در گهواره رک.  سخن

به مقدس است.  مریم  داستان  راویان کوشیدهمینظر یادآور  و  نقاالن  و رسد  فریدون  اند 

  شاهنامه داستان نیز در روایت    مقدس جلوه دهند. این بخش از هایی  شخصیت   مادرش را 

 نیامده است.  

بن  ح. از  یکی  آب،  از  فریدون  گذر  است.  مایهماجرای  اساطیری  مهم  از  های  »عبور 

کلی انتقال از  طورتولد دوباره، رسیدن به قدرت و بهالگوی مرگ،  آب)دال، نشانه(، کهن

، فریدون  شاهنامهروایت در  (.225: 1374..« )شمیسا،ی دیگر است.یک مرحله به مرحله

، فریدون در کودکی و به همراه نقّالیآنکه در روایت  گذرد؛ حال از اروندرود با اسب می

 . کندآغاج عبور میی قرهمادرش از آب رودخانه 

ی  سخن  شاهنامه شود، اما در  دیده می   نقّالی های اساطیری که در روایت  مایهیکی از بن  ط.

ی آب  واقع غسل او در سرچشمهوشوی فریدون و دراست، شستاز آن به میان نیامده  

ای  اشاره  شاهنامهدر روایت    .(14:  1394،رستمیی این موضوع، رک.اردستانیبارهاست)در

، عوض،  فرانک پس از به پادشاهی رسیدن فریدونکردن فریدون نشده است. دربه غسل

 (.  51: 1394دوسی،رک.فر)وشوی خود است، شستدهدکاری که انجام مینخستین

موجودی  شاهنامهدر    ی. برمایون  گاو  است،  ،  العاده  طاووسخارق  که  همچون    نر 

شناسان و موبدان هم بر این باور هستند که: »کس در جهان گاو  ست و ستارهرنگارنگ ا
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ی این گاو وجود ی متفاوت دربارهنکته نقّالی چند(. در روایت  34  همان:چونان ندید«)

وار خود را به  ی پریگاهی در خلوت، چهرهاین گاو از نژاد پریان است که گاه.  1دارد:  

. 2  ؛بودن این گاو نشده استای به پریاشاره   شاهنامهدهد. در روایت  فریدون نشان می

ن با  زماگاو برمایه هم  شاهنامهی روایت  بر پایه  .3  نقّالی این گاو نامی ندارد؛در روایت  

 . 4زمانی نشده است؛  ای به این هماشاره  نقّالیشود؛ اما در روایت  تولد فریدون زاده می

بر گاو توصیف می  داستان سوار  این  فریدون در دو بخش  نیز  متون  که در دیگر  شود 

  شاهنامه (؛ اما در  57:  1320، ؛ اسفندیار کاتب524:  1363،گردیزیشود)رک.تصویر دیده می

 سخنی از گاوسواری فریدون نیست. 

رود که گاو برمایون در ، فرانک با گریه و زاری به مرغزاری میشاهنامهدر روایت    ك.

خواهد که از فریدون همانند فرزند خودش مراقبت  آنجاست و از نگهبان آن مرغزار می

می نگهبان  بخوراند.  او  به  برمایون  گاو  شیر  از  و  و سهکند  را پذیرد  او  پرورد  می   سال 

کننده را  (. در روایت نّقالی باز هم سروش نقش خبررسان و هدایت 34:  1394)رک.فردوسی، 

شود و فریدون را به هندوستان  ی ضحاک باخبر می ، فرانک از اندیشه شاهنامه بر عهده دارد. در  

البرزکوه می  البته سخنی از سروش به میان نمی و  آید. در روایت نّقالی دلیل سپردن  برد و 

فریدون به گاو برمایه این است که گلزاده از ترس ضحاک شیرش خشکیده است؛ اما در  

 شود.  شدن فریدون به نگهبان مرغزار و گاو برمایه بیان نمی دلیل سپرده   شاهنامه روایت  

یدون را به  فری ضحاک باخبر شد،  ، پس از اینکه فرانک از اندیشهشاهنامهدر روایت   ل.

، فریدون نقّالیاما در روایت  (.35-34سپارد تا از او محافظت کند)همان: مردی دینی می

شود. در سیمرغ محافظ و نگهبان او می   رود وی مرزنگون میبا راهنمایی سروش به بیشه

شدن شخصیت  رسد افزودهمینظر . بههیچ نقشی در داستان ندارد، سیمرغ شاهنامهروایت 

ی  تالش نقّاالن و راویان برای افزودن بر جذابیت و گیرایی  نیز نتیجه سیمرغ به داستان  

 دادن فریدون است.   داستان و نیز ویژه و مقدس نشان

ی چارپایان آنجا و گاو شود و همه، ضحاک از جایگاه آن مرغزار باخبر می شاهنامهدر    م.

یابد،  رود و چون کسی را نمیه سوی ایوان فریدون میدارد. سپس ببرمایون را از میان برمی
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می  آتش  به  را  )همان:ایوان  روایت    (35کشد  و  نقّالیدر  چوپان  ضحاک،  مأموران   ،

 کشند. می  چنین گاو برمایه رااش و همخانواده

نقّالی ضحاک  بیند؛ اما در روایت  بار خواب می، ضحاک تنها یکشاهنامهدر روایت    ن.

بار نخستخوابی مشابه میبار  سه بیم جان  ، بیند.    ی خواب ضحاک را خواب  ،پیشگو از 

و فریدون و مادرش را  نگرد  کند. بار دوم ضحاک خود در گوی میپریشان معرفی می 

دهد فریدون را بیابند  دستور می  ،بیند و بار سوم، ضحاک با دیدن همان خواب تکراریمی

از گوی ضحاک به میان نیامده است. گفتنی است    سخنی  شاهنامهو به دربار بیاورند. در  

نما به میان نیامده  های مربوط به ضحاک سخنی از گوی یا جام جهانیک از روایتدر هیچ

   (. 24-5:  1383، آیدنلونما رک.ی جام جهان)دربارهاست

آید و نام و  شود، به نزد مادرش میساله میهنگامی که شانزده، فریدون  شاهنامهدر    س.

  ی رخدادهای گذشته را برای فریدون باز پرسد. فرانک نیز همهنژاد خود را از مادر می 

دارد  گیرد، اما فرانک او را از این کار بازمیگوید. فریدون تصمیم به انتقام از ضحاک میمی

که    (.35:  1394،فردوسیرک.) هنگامی  نقّالی،  روایت  سالگی  فریدون  در  چهارده  به 

رسد با توجه به قداست این عدد، نقاالن سن  مینظررود. بهنبرد ضحاک میرسد، به  می

 اند. سالگی تغییر دادهچهاردهفریدون را به 

 ، کتایون است. شاهنامه. نام مادر فریدون در روایت نقّالی، گلزاده و در روایت ع

 

 معرفی ضحاك . 2.4

او را به   ،ها خودتازیان که ایرانی، ضحاک پادشاهی است از دیار شاهنامهاساس روایت  بر

برمی اپادشاهی  یا  مار  از  و سخنی  است)همان:گزینند  نیامده  میان  به  او  (  28ژدهابودن 

روایت  حال  در  هفتآنکه  اژدهایی  ضحاک  مینقّالی،  معرفی  شکل  سر  روزها  که  شود 

ر  س که ضحاک در اوستا، ماری است سهگفتنی جالب این است  گیرد.  میخودانسانی به

،  اوستا   ک.ر)شود  چشم که در پایان جهان به دست گرشاسب کشته میی ششپوزه سه
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اسطورهمینظر به(.  138  :1375 داستان، شخصیت  پردازش  در  راویان  و  نقّاالن  ای  رسد 

 اند. ضحاک را نیز مد نظر داشته 

 

 یافتن آشپزها به دربار ضحاك راه. 3.4

های ارمایل  ی آشپزی نیست. دو آشپز به ناممسابقه، سخنی از  شاهنامهدر روایت    الف. 

 ای بیندیشند تا: گیرند چارهروند و تصمیم میو گرمایل برای آشپزی نزد پادشاه می

 ن دو تن را که ریزند خونــر زیــمگ

 

ت ــیک  بــوان آوریــــی را  رونــــدن   

( 30: 1394)فردوسی،  

 کند:  این دو آشپز را این گونه معرفی می  شاهنامه

پاکی از کشــــ دو  پادشــــزه   ا ــور 

نام ارمایــــیکی  پاکــــ ش   دینل 

 

ا ــــــ ی پارسه ــــرد گرانمایــــدو م   

بین لِ پیشــــام گرمایــــ ر، نــــــدگ  

(29)همان:  

دانند و البته یکی ، هر دو پارسا هستند، هر دو آشپزی را خوب میشاهنامهدر روایت 

کنند و به هر روز یکی از جوانان را آزاد می  ،بین هم هست. این دو)گرمایل( پیشهااز آن

ترتیب به کمک این دو اینکنند. بهجای مغز سر آن جوان، از مغز سر گوسفند استفاده می

همین جوانان  ، کردها از نژاد  شاهنامهی  شود که بنا به گفتهآشپز، هر ماه سی جوان آزاد می 

ی آشپزی  (. در روایت نّقالی نام این آشپز کاوه است که در مسابقه 30یافته هستند)همان: نجات 

 وبیش یکسان است.  ی داستان کم تواند به دربار راه پیدا کند. ادامه شود و می برنده می 

در  ، ضحاک هنگامی که در ایوان شاهی با ارنواز خوابیده است،  شاهنامهدر روایت    ب.

تر  ها که خردسال شوند که یکی از آنبیند که سه جنگی در برابر او ظاهر میخواب می

بندد و با خود به کوه دماوند  کوبد، دست و پایش را میاست، با گرز گاوسر بر سر او می

خواهد  ها میخواند و از آنی موبدان را فرامیبرد. ضحاک به راهنمایی ارنواز، همهمی

کند  گویی میر کنند. پس از چهار روز یکی از موبدان به نام زیرک، پیشخوابش را تعبی
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تاجک و  زاده خواهدشد  فریدون  نام  به  فردی  را  وه  کرد. تصاحب خواهدتخت ضحاک 

 آمدن: هوششود و پس از بههوش می بی ، ضحاک با شنیدن تعبیر خوابش

 رد جهان ــ ه گــــدون بــــ ان فریــنش

 خواب و نه خوردودش، نه  ــه آرام بــن

 

بازجســــهم  آشکــــی  نهان ــ ت  و  ار   

ر او الژورد ــــ ن بــــده روز روشــــش  

(33)همان:  

دلیل دشمنی فریدوشاهنامهدر روایت   با ضحاک دو چیز است: کشته،  پدر  ن  شدن 

گونه که پیش از این بیان  در روایت نقّالی همانفریدون و نیز گاو برمایه به دست ضحاک.  

بیند و هربار نیز دستور دستگیری و  بار خواب جوان باز بر دوش را میشد، ضحاک سه

شدن پدر فریدون به دست  ای به کشتهدهد. در روایت نقّالی اشارهکشتن فریدون را می

نمی  کشتهضحاک  ضحاک،  با  فریدون  دشمنی  دلیل  همچنین  برمایون، شود؛  گاو  شدن 

 شود.  یان میاش به دست ضحاک بچوپان و خانواده

 

 داستان كاوه . 4.4

روایت    در  داستان  از  بخش  متفاوت    نقّالیاین  چند   است.کامالَ  بخش  این  تفاوت  در 

 شود:  اساسی دیده می

داند. آهنگر نیست بلکه طبیبی حاذق است که آشپزی نیز می ،کاوه نقّالیدر روایت  الف.

رمه، وُکند و با پختن قُآشپزی شرکت میی  کاوه برای نجات جان جوانان ده در مسابقه

دادن جان جوانان همانند نقش ارمایل و  ی کار او در نجاتشود. شیوهی مسابقه میبرنده

 است.   شاهنامهگرمایل در  

روایت    ب. که  شاهنامهدر  است  کرده  آماده  را  محضری  ضحاک  همه،  بزرگان  از  ی 

ر همین هنگام کاوه آهنگر وارد  خواهد به خوبی و درستکاری او شهادت بدهند. دمی

شود تا از ضحاک داد بخواهد و پسرش را از مرگ نجات دهد. ضحاک پسر کاوه را  می

کند و بزرگان  خواهد محضر را امضا کند؛ اما کاوه محضر را پاره میکند و از او میآزاد می

 (.  38-36)همان:گیرددربار را به باد دشنام می
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ها، کاوه به راهنمایی سروش به  شدن راز کاوه از سوی اونالکنقّالی با فاشدر روایت  

  شاهنامه گیرد. در روایت  کند و او را به باد دشنام میرود، رجزخوانی میدربار ضحاک می

سروش نقشی کلیدی    نقّالیکه در روایت  از سروش به میان نیامده است؛ درحالی  سخنی

هم به نقش هدایتگری خود ادامه    سخن، سروش در این بخش از داستانبه دیگردارد.  

آموزش می می کاوه  به  و  در  دهد  باشد. همچنین  داشته  رفتاری  با ضحاک چه  که  دهد 

 کردن ضحاک نیست.  نقّالی، سخنی از محضر تهیه روایت 

کنند که  را مواخذه می   ضحاک  کاوه،، بزرگان دربار پس از رفتن  شاهنامهدر روایت  ج.  

 گوید:  محضر نداده است. ضحاک در پاسخ میکردن پارهاسخ گستاخی کاوه را در چرا پ 

 ه پدید  ــ ه چون کاوه آمد ز درگــ...ک

 ت ــوان درســن و او ز ایــان مــمی

 همیدون چُن او زد به سربر دو دست

 س ــه شاید بُدن زین سپ ــم چــندان 

 

گ  مــــدو  شنیدــــوش  را  او  آوای  ن   

مــــ شگفت آمد شکست ــــی  دل  در  را   

ت ــن برســی از آهــــوه گفتــیکی ک  

سپهــک راز  ندانســ ه  کــری  س ــــ ت   

(38)همان:  

 نیامده است. نقّالیاین بخش از داستان در روایت  

 ،رودای آتشین به همراه پسرش از قصر بیرون میدر هر دو داستان، کاوه پس از خطابه  د.

 :شاهنامهدر روایت شود.  کسی مزاحمشانبدون این که 

 اه شاهــد ز درگــــچو کاوه برون ش

 

انجمــــب  او  بازارگاه ــــ ن گشــــر  ت   

(39)همان:  

فرامی علیه ضحاک  قیام  به   را  همه  نیز  نیزه کاوه  بر  را  خود  آهنگری  خواند؛ چرم 

بها را به زیورهای مختلف  گیرد. آن چرم کمفریدون این کار را به فال نیک می  کند.می

میمی نام  کاویان  درفش  را  آن  و  روایت  آراید  در  به چگونگی  اشاره  ،شاهنامهنهد.  ای 

سخن بدون مقدمه این سه بیت از زبان کاوه نقل  شود؛ به دیگرآشنایی کاوه با فریدون نمی

 شود: می
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 ت نیزه به دستــرفان همیــخروش

 دون کندــــوای فریــ و هــی کــکس

 تــنسر آهرمــ ن مهتــــد کیــبپویی

 

ت ــــــپرس داران یزدان ــــ ه ای نامــک   

بنــــس از  کند ــ د ضحــــر  بیرون  اک   

ستن را به دل دشمنــــان آفریــــجه  

(38)همان:  

ی مرزنگون، محل اختفای  اما در روایت نّقالی، کاوه باز هم به فرمان سروش راهی بیشه 

آیند. در روایت  همراه او برای قیام به ده می کند و به  شود، با فریدون بیعت می فریدون، می 

 شدن آن نیست.  شود؛ هرچند سخنی از بر نیزه بند آشپزی جایگزین چرم آهنگری می نّقالی پیش 

 

 نبرد فریدون و ضحاك   .5.4

بیند،  نزد مادرش  فریدون پس از قیام کاوه و هنگامی که افول بخت ضحاک را میالف.  

شود. در ابتدای  راهی نبرد با ضحاک میاز خداحافظی به همراه دو برادرش،    رود و پسمی

غلطانند تا فریدون  کنند و سنگی را از کوه می این بخش، برادران فریدون قصد کشتن او می 

 بکشند، اما فریدون:خوابیده است، را که در دامن کوه 

 بدافســون همان ســنگ بر جای خویش 

 

ــنــگ    سـ آن  نجمبیــد  و  ــت  بیشببســ  

(30)همان:  

قرار    هادون و سپاهیانش کشتی در اختیار آنشوند برای گذر فریرودبانان حاضر نمی  ب.

 شوند.گذرد و سپاهیانش در پی او روانه می دهند. فریدون نیز به ناگزیر با اسب از آب می

بناکرده است ویران می  ج. کند، بر تخت ضحاک جای  فریدون طلسمی را که ضحاک 

 و:  آوردمیگیرد و سپس خواهران جمشید را از حرمسرای ضحاک بیرون می

 تــــــبفرمود شستن سرانشان نخس

 انــــــاک بنمودشــــــــ ره داور پ

 

ها بشست س از تیرگیــــ شان پــــروان   

آلودگ بپالودشـــــی ســــــاز  ان ــــر   

(42)همان:  

نهایت از رفتن ضحاک  نند و درنشیمیگو  ورنواز و شهرناز با فریدون به گفتسپس ا

دارند. در این میان فردی به نام کُندرو که پیشکار ضحاک است  به هندوستان پرده برمی
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آمادهبیآید و چون فریدون را بر تخت میبه دربار می کردن اسباب عیش و ند، پس از 

می هندوستان  به  را  فریدون، خود  برای  آمدن  رسانطرب  و خبر  تصاحب  د  و  فریدون 

می وتاج ضحاک  به  را  نمیتخت  نخست  ضحاک  روزگار دهد.  که  بپذیرد  خواهد 

بلکه پادشاهی است؛  رسیده  پایان  به  و  می  اش  فریدون  که  کند  وانمود  چنین  خواهد 

کارش فرارسیده است.  کند که پایان  سپاهیانش مهمان هستند؛ اما کُندور او را متوجه می

.  فریدون با گرز گاوسر،  شودتختش راهی نبرد با فریدون می وگرفتن تاجضحاک برای پس

 : کوبد؛ اما در این هنگامبر سر او می

ـ بیام ســـ دمانــــــ د  خجسته   روش 

 و سنگ ــــ همیدون شکسته ببندش چ

 ت کنگ اندرون بندِ اویــــبه دژهوخ

 

د زمان ــــو را نیامــت کــ زن گفــــم   

ت ــبب کــ ر  دو  آیــا  تنگ دت  ــ وه  پیش   

ـ نیای بـ اوی ــــ د  پیوند  و  خویش  رش   

(46)همان:  

فریدون هیونی سوار می  ،بنابراین  بر پشت  را  بند  ضحاک  به  دماوند  در کوه  و  کند 

در این بخش  شود. بسیار کوتاه روایت می  نقّالی کشد. این بخش از داستان در روایت  می

دهد. شده روی نمیرخدادهای یاد کدام از در روایت نقّالی هیچ  . 1نکته گفتنی است: چند

حکومتش  پایان    ود؛ ضحاک نیز که دریافته استشوارد قصر می  ،فریدون به همراه مردم

 شود؛فرا رسیده، ناگزیر تسلیم می

شود؛ زیرا  در هر دو روایت، فریدون قصد کشتن ضحاک را دارد، اما سروش مانع می   .2

نشدن ای به چرایی کشتههیچ اشاره  شاهنامه هنوز زمان مرگ او فرانرسیده است. در روایت  

شدن  نشدن ضحاک، پردلیل کشته،  نقّالیشود؛ اما در روایت  ضحاک به دست فریدون نمی

شد ذکر  موذی  حشرات  از  است.  جهان  نمیبره  فریدون  نیز  پهلوی  متون  تواند  اساس 

:  1390،شایست نشایستستران خواهدشد)رک.ضحاک را بکشد چون جهان پر از خرف

 (.  254: 1378،؛ مزداپور248

اشاره   شاهنامهروایت    .3 کهیچ  به  ندارد؛شتهای  گرشاسب  دست  به  ضحاک  به   شدن 

و  درباره  شاهنامهسخن  دیگر ضحاک  زندگی  پایان  کشتهی  دست  چرایی  به  او  نشدن 
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ای بسیار کوتاه تنها به این  گونهنقّالی بهکند. در روایت  ارائه نمیهیچ توضیحی    ،فریدون

اشاره می  به دست گرشاسب کشته  نکته  پایان جهان  در  تقدیر، ضحاک  بر  بنا  که  شود 

پس    آمده است: »فریدون هنگامی که او را بگرفت، بکشتن نتوانست  بندهشن شود. در  می

اساس متون پهلوی، ضحاک در پایان  بر(.  128:  1369،دادگیبه کوه دنباوند ببست«)فرنبغ

گیرد و به دست گرشاسب  های خود را از سر میگریزد، پلیدیجهان دوباره از بند می

 (.  19- 18:  1370،یسنزندبهمن؛ 60: 1367،روایت پهلویشود)رک.کشته می 

؛ اما در برخی منابع دیگر آمده نیامده است  شاهنامهوی ضحاک و فریدون در  وگ. گفت4

 (. 253: 1384،بیرونیابوریحان ؛  19:  1384،؛ ثعالبی153: 1375است)رک.طبری،

بار سروش حضور دارد: نخست سروش به فریدون افسونگری  ، سهشاهنامهدر روایت  .  5

هنگامی که برادران فریدون    دیگر،بار  آموزد تا بتواند جادوی ضحاک را باطل کند؛  می

 سومین جایگاه، شود وکنند، به فرمان ایزد، فریدون از خواب بیدار میآهنگ کشتنش می

 داردبرمیشود و طلسم ضحاک را از میان  هنگامی که فریدون به کاخ ضحاک وارد می

 (. 9: 1364؛ متینی،49-40: 1394)رک.فردوسی،

 

 گيری . نتيجه5

 کند: های زیر را روشن مینکته  شاهنامهنقّالی و روایت روایت تطبیقی بررسی  

در  سخن،  شبیه است؛ به دیگر   شاهنامهتنها در کلّیت داستانی به روایت    ،نقّالیروایت    .1

از بخش کامالً متفاوت روبهبسیاری  داستانی  با  بهها  واننده در  ای که خگونهرو هستیم؛ 

ابتدای  هایی از داستان بهبخش بپذ سختی می آن بهویژه در  یرد، قرار است داستان  تواند 

 ا بخواند. ی  ودرا بشن فریدون

اند و با توجه به توجه به ادعای نقّال که این داستان را از کودکی برای او نقل کرده. با2

حدس زد این روایت از دیرباز در میان ساکنان این  توان، میسال   115،  سن باالی ایشان

این میزان دستخوش   تا  این روایت حماسی  اینکه چگونه  منطقه رواج داشته است؛ اما 

 دگرگونی و تغییر شده است، چندان روشن نیست.
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شدن ی بومینتیجه   ،شده در داستانهای ایجادگفت بخش اعظم دگرگونی. شاید بتوان3

باشد که در سه قابلآن  گانی مانند  بررسی است: الف. اصطالحات و واژگان: واژبخش 

ی اصطالحات و واژگان بومی  قُوُرمِه، اونالَک، موکّل و... .)هرچند در این جستار بیان همه 

با توجه به مجال اندک ممکن نبود(؛ ب. باورها و اعتقادات: باور به جن آل، اعتقاد به  

استفاده از دعا و نیز اسم اعظم خداوند برای دورکردن آل از کودک، نقش پررنگ سروشی  

امامزاده شاهغی به  اشاره  داستان،  در  نزدیک بی  مریم  ابوالخیر،  به  فرانک  کردن شخصیت 

مقدس و فریدون به عیسی)ع( و... . ج. تغییر مکان داستان از ایران و هندوستان به روستای  

 رمقان و مناطق اطراف آن.

فریدون ستن  نشتختای کوتاه به چگونگی بهدوران جوانی، اشارهبه تولد،  . روایت نقّالی  4

کاوه قیام  کرده    و  فریدون بسنده  به  مربوط  دیگرماجراهای  روایت    و  در    نقّالی بازتابی 

شدن  بندکشیدهنشستن فریدون و بهروایت نقّالی با برتخت،  به دیگرسخن  نداشته است.

 یابد. ضحاک خاتمه می

ای کامالً متفاوت  گونهترین بخش داستان در روایت نقّالی، قیام کاوه است که بهمتفاوت  .5

 روایت شده است.   شاهنامهبا 

ها مانند  الف. برخی شخصیتداستان سه نکته شایان ذکر است:  های  ی شخصیت . درباره6

اند؛ برخی نیز مانند خواهران جمشید، کُندرو و... از داستان سیمرغ به داستان اضافه شده 

ی متفاوت با همتایان خود در هایهای داستان، نقشاند؛ ب. بیشتر شخصیتحذف شده 

ای مقدس  اند چهرهنقّاالن و راویان کوشیده  ،کنند؛ ج. در روایت نقّالیبازی می  شاهنامه 

 از فریدون و فرانک به نمایش بگذارند. 

ی شجاعت و دالوری در کودکان این داستان را برای تقویت روحیه  ،. نقّاالن و راویان7

 اند.  کردهها روایت می برای آن

 

 ها یادداشت

جبال  سرخی، سلسلهسرخی است. کوهمره ی کوهمره. روستای ماصَرم یکی از روستاهای منطقه1

نواحی حومهصعب  به  از شمال  که  مرتفعی است  نواحی  العبور و  اردکان و  بلوک  ی شیراز و 
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ه کالیی  ای فیروزآباد و از غرب بممسنی، از جنوب به فراشبند و جره، از شرق به بلوک خواجه

ی مطالعات  شود. قدمت این منطقه بر پایهزیاری محدود میی نودان و دشمنو عبدویی، کوهمره

دورهانجام به  میشده  ساسانیان  دربارهی  بیشتر  اطالعات  رک. رسد)برای  منطقه  این  قدمت    ی 

 (.  167: 1364؛ لسترنج،215: 1362؛ مستوفی،153: 1363بلخی،؛ ابن2: 1366 شهبازی،

تنها تفاوت او با انسان در این    و  موجودی است شبیه انسان  اونالک  ،از دیدگاه مردم کوهمره.  2

موجود    اوبر این باورند که    مردم این منطقهمانند چهارپایان سم دارد.    ،است که به جای کف پا

 ،ها دوست است ولی اگر با او یا فرزندانش بدرفتاری شودرئوف و مهربانی است و با انسان

  کند.فی میتال

سرخی قرار دارد و حیات و ممات ایل بدان بستگی داشته ی کوهمرهای که در منطقه. رودخانه3

 و دارد. 

ها  ی انسان.  از دید مردم منطقه، موکل از جنیان است که پیوسته مراقب انسان است. البته همه4

 موکل ندارند. 

ای  ست که دعانویس برای نوشتن آن هزینهاز دید ساکنان این منطقه، دعای سنگین، دعایی ا.  5

این گزاف دریافت می  البته  اثرگذار است و برای مقاصد مهم نوشته  کند و  از دعا، بسیار  گونه 

 شود.  می

های پرآبی قرار دارد. از دیرباز این ای است در روستای رمقان که در کنار آن، چشمه. امامزاده 6

   مکان برای مردم منطقه مقدس بوده است.

دهند، سپس درون  ها تفت می. غذایی محلی: گوشت را در پیاز، روغن، نمک و دیگر ادویه7

 مدت از آن استفاده کنند.ریزند تا در طوالنیپوست بز یا گوسفند می

ی ایزدانی  سروش از ایزدان معدودی است که در گاهان از او یاد شده است. سروش در زمره. 8

پل به همراه دو ایزد مهر و رشن  کنند و داوری اعمال را در چینودتعقیب می است که بدکاران را  

در   دارد.  عهده  ویژگی  اوستابر  و  صفات  پهلوی  متون  دلیر،  و  مقدس،  مانند  زیادی  های 

درهمپاداش است)دربارهکوبندهبخش،  شده  یاد  ایزد  این  برای  و...  دیوان  رک. ی  سروش    ی 

:  1346؛ رضی،59:  1381؛ ویسپرد،75:  1377؛ یسنا،116:  1377ها، ؛ یشت 15:  1382  راشدمحصل،

 (. 52: 1378 ها،؛ گات759

شود. در اساطیر ایرانی از همان آغاز  . قداست کالم، در اساطیر هند و ایرانی به فراوانی دیده می9

شویم. در آغاز آفرینش و در نبرد میان اهورامزدا و اهریمن، رو میآفرینش با قداست کالم روبه
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کند. »پس، هرمزد اهونور هوش میهزار سال بی هورامزدا با خواندن دعای اهونور اهریمن را سها

بیست  اهووئیریوی  یثا  چون  سرود.  و  فراز  خویش  پیروزی  فرجام  بخواند،  را  واژه  ویک 

ی آفرینش را  پتیارگی جا و دانهازکارافتادگی خویش و نابودی  دیوان و رستاخیز و تن پسین بی

ی دیوان را دید، گیج و ن نشان داد. اهریمن، چون ازکارافتادگی خویش و نابودی همهبه اهریم

سوم آن )سرود(  گونه در دین گوید که چون یکحس شد و به)جهان( تاریکی باز افتاد. آنبی

ی آن خوانده شد، اهریمن به زانو  بهرهخوانده شد، اهریمن، از بیم تن درکشید، هنگامی که دو

کردن به آفریدگان هرمزد بازماند و  گامی که به کمال خوانده شد، اهریمن از ناکاریدرافتاد؛ هن

(. در اساطیر هندی نیز قداست کالم 35:  1369دادگی،هزار سال به گیجی فرو افتاد« )فرنبغسه

ودا، کلمه و صوت در ردیف دیگر خدایان  ای است که در ریگگونهشود و این قداست به دیده می

 نائینی،مانند دیگر خدایان ستوده شده است و سرودی ویژه در ستایش او آمده است)جاللیو  

1367 :128-127  .) 

اسطوره برمی در  آن  قدرت  و  کالم  قداست  به  نیز  مانوی  آیین  در  آفرینش    خوریم ی 

ها گیری از آن، برای شکستن طلسمرسد قداست کالم و بهره نظرمی(. به92:  1375  پور،)اسماعیل

 ای هندو اروپایی باشد که در این روایت نیز تکرار شده است.  مایهو جادو، بن

 

 منابع 

 ی حسین انصاریان. تهران: آیین دانش. ترجمه .(1393.)قرآن کریم

 تهران: مروارید.  ،1ج .(.گزارش و پژوهش جلیل دوستخواه1375)اوستا.

 تهران: سمت. . تاریخ اساطیری ایران(.1389.)آموزگار، ژاله

 تهران: چشمه و آویشن.  ی زندگی زرتشت.اسطوره(.1375تفضلی، احمد.)  ؛ ژاله  ،آموزگار

، صص 35ی  ، شمارهی پارسینامه  خسرو و جمشید«.»جام کی  (.1383)  آیدنلو، سجاد.

5-24  . 

 تهران: دنیای کتاب.  ،به تصحیح لسترنج و نیکلسون نامه.فارس(.  1363).بلخیابن

بیرونی الخالیه.(.  1384).ابوریحان  قرون  عن  اذکایی  آثارالباقیه  پرویز  تهران:   ،تصحیح 

 میراث مکتوب. 
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حمیدرضااردستانی دیو»(.  1394).رستمی،  ضحاک  و  آهنگر  کاوه  دهقان،  «.  فریدون 
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به تصحیح عباس    ،1ج  تاریخ طبرستان.(.  1320).حسناسفندیار کاتب، بهاءالدین محمدبن 

 تهران: اساطیر.، اقبال 

 تهران: فکر روز.  ی آفرینش در آیین مانی.اسطوره(. 1375).پور، ابوالقاسماسماعیل

سیدنجویا شاهنامه(فردوسی  (.1363.)ابوالقاسمشیرازی،  قهرمانان  و    ،2ج  .نامه)مردم 
 تهران: علمی.   

تهران:   ،پوربه کوشش ابوالقاسم اسماعیل  جستاری در فرهنگ ایران.(.1385.)بهار، مهرداد

 اسطوره. 

 تهران: آگاه.  .بخارای من ایل من (.1368.)بیگی، محمدبهمن

 تهران: ثالث. توتم و تابو در شاهنامه. (.1391.)پناهی، فاطمهتوسل 

ی  ترجمه  غرر اخبار ملوک فرس و سیرهم.(.1384.)عبدالملکثعالبی، ابومنصور محمدبن 

 تهران: اساطیر.    ،محمود هدایت

ادب  (.»گرز گاوسر فریدون و منشأ آن«.  1392دهقی، محمود؛ پوراحمد، مجید.)جعفری
 .56- 39، صص2ی ، شمارهفارسی

 تهران: نقره. .وداریگ(.1367.)نائینی، محمدرضاجاللی

تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات    .یسنسروش(.1382.)تقیراشدمحصل، محمد
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 .132-87، صص13ی مارهش  ،نامهایران

تهران:    ،ذوالفقاری. به کوشش حسن  ی ایرانادبیات عامیانه (.1393.)جعفرمحجوب، محمد

 چشمه.  

 های دیگر.شاه و متنداستان گرشاسب، تهمورس و جمشید، گل(.1378.)کتایونمزداپور،  

 تهران: آگاه. ،آوانویسی و برگردان از متن پهلوی

 تهران: طهوری.   القلوب.نزهه (.1362).مستوفی، حمداهلل

در سنت 1388موالیی، چنگیز.)  او  نیروی  با سه  آن  ارتباط  و  فریدون  نام  های  (.»معنی 
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 دار. سواد، خانهساله از روستای ماصرم، بی  115خاور قشنگ،  مصاحبه با 
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Introduction 

Fereydun is one of the most famous kings in Shahnameh and appears 

in many Persian texts. The attractions of the tales about Fereydun have 

made him a popular figure in folk tales from a long time ago. There is 

a narrative in the form of “naqqali” in the village of Masarm in Fars 

province which has never been written down, but is a very interesting 

though different narrative from then one in Shahnameh. An old 

“naqqal” (a traditional story-teller in Iran) by the name of “Khavar 

Qashang” in Masarm still narrates this version of the story. According 

to the narrator in the interview with the researcher, this tale has been 

told for children from a long time ago to promote their bravery. Khavar 

Qashang is now 115 years old; so, it can be presumed that this tale has 

been popular in the region and has gone through several modifications 

through time. These modifications have happened in different aspects: 

characters, incidents and the setting.  

 

Methodology, Review of Literature and Objectives 

The researcher has first recorded the oral reproduction of the folk tale 

and then has compared the folk tale with the tale in Shahnameh by the 

use of the method of library research and with a comparative approach. 
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There are a lot of scholarly works published about the 

character and adventures of Fereydun. Jalal Matini (1985) in “Various 

narratives about the childhood and adolescence of Fereydun” 

investigates motifs such as the role of the cow in the life of Fereydun 

and his family and also the name Barmayeh. More recently, Shahnaz 

Valipour Hafashjani (2017) has studied “The myth of Fereydun and its 

symbols, motifs and changes”. Ismail Normashiri (2014) has studies 

Fereydun’s divine and devilish aspects in “Analyzing the story of 

Fereydun based on dualism”. Mahmood Jafari Dehaqi and Ahmad 

Majidpour (2011) in “Fereydun’s club with the head of the cow and its 

origin” have referred to various texts, from Avesta to the Islamic period, 

in order to see why there is a head of a cow Fereydun’s club. 

Unfortunately, most of the people in the region have forgotten 

the folk tale. Undoubtedly, with the death of people like Khavar 

Qashang, these folk tales would be lost forever. Due to their 

significance in the studies about children’s literature, anthropology, 

mythology and Shahnameh Studies, the researcher has undertaken the 

task of recording the tale and conducting a comparative study of the 

folk tale with the tale in Shahnameh.  

 

Discussion 

The folk tale of Fereydun is a completely new and localized tale rather 

than a rewriting of the tale in Shahnameh. The Naqqali narrative is, at 

some points, very different from the story in Shahnameh. These are 

some examples:  

At the time of Fereydun’s birth in Shahnameh, three 

significant characteristics are mentioned: his glorious character, his 
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shining face and his promise of grace for the whole world. But in the 

Naqqali version, the beginning of the story is greatly influenced by the 

belief of the local people which results in many differences in the tale; 

for example, while in Shahnameh the setting of the story is in Iran and 

India, in the Naqqali version the story happens in the region of 

Kohmareh-Sorkhi which includes Masarm; also, Fereydun starts to talk 

when he is still in the crib in the folk narrative, and upon his birth, it 

rains for seven days and nights, but there are no such things in 

Shahnameh. 

In Shahnameh, Zahhak is a king in the land of Arabs who is 

selected by Iranians to be their king, too; while in the naqqali narrative, 

Zahhak is in fact a seven-headed dragon which turns into a human shape 

during the day. 

There are also many differences between the story of 

Shahnameh and the naqqali narrative when it comes to the story of 

Kaveh. In the naqqali narrative, Kaveh is not a blacksmith but a skillful 

doctor who also knows how to cook; he does not go to Zahhak’s court 

alone but accompanied by a person named Soroush; and it is by 

Soroush’s command that he goes to Marzangoon, Fereydun’s hide-

away, to pledge allegiance with him. 

The final part of the story, the fight between Fereydun and 

Zahhak, is also told differently in the two versions: in the naqqali 

narrative, Fereydun enters the court accompanied by a throng of people; 

so, Zahhak does not have a choice but to surrender. In both narratives, 

Fereydun intends to kill Zahhak, but is averted by Soroush.  

 

Conclusion 
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The comparative study of the story of Fereydun in Shahnameh and the 

naqqali narrative sheds light on these points: first, the naqqali narrative 

is similar to the Shahnameh story only in its basic plot elements. 

Second, since the 115-year-old narrator claims that she has heard this 

tale in her childhood, one can surmise that the tale has been popular in 

this region from a long time ago; however, it is not clear why it has gone 

through so many changes and modifications. Third, it can be said that 

most of the modifications in the story are direct results of its 

localization, which can be traced in three different aspects: words and 

expressions, beliefs and convictions, and the change in the setting of the 

story. Fourth, the naqqali narrative focuses mostly on Fereydun’s birth 

to adolescence and his sitting on the throne, without mentioning other 

incidents in his life. Fifth, the most important difference between the 

two sources is the Kaveh’s revolution. Sixth, three points can be made 

about the character of the story: About the characters in the story: a few 

characters, like Simorgh, are added to the story, while some characters, 

like Jamshid’s sisters and Kondro, etc. are omitted; most characters play 

different roles from their counterparts in Shahnameh; in Naqqali 

narrative, the narrators have tried to depict Fereydun and Faranak in a 

religious light.  

 

Keywords: Khavar Qashang, Naqqali narrative, Soroush, Zahhak, 

Fereydun, the cow 
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