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 چکیده:
های مبتنی بر باورهای دوبنی، كه آفرینش بر پایج دو دوهر همزاد و در اسطوره زمینه و هدف:

متضاد شکل میگیرد، خرد نیز كه سرچشمج زایای تفکر و تعقل است به دو پارۀ خرد نیکیار 

اهورایی و خرد اهریمنی منقسم میگردد. دهخردی، درایش به خرد اهریمنی به مقصود انجام امور 

ت. همچنین دزینش برترین نوع اندیشه و تدبر برای مقاصد شوم و نادرست، غیرالهی و مذموم اس

خردی نامیده میشود. هدف از پژوهش حاضر كشف نقاط تشابه و تقابل در سه حماسج دوش

 باشکوه جهانی یعنی شاهنامج فردوسی و ایلیاد و اودیسج هومر بوده است.

-ای و روش تحقیق تحلیلیابخانهاین پژوهش به شیوۀ دردآوری اطالعات كتروش مطالعه: 

توصیفی بر پایج مقایسج مفهوم و مصادیق دهخردی در ایلیاد و اودیسه و شاهنامج فردوسی نگاشته 

های مشابه یا متفاوت دهخردی در سه متن شده است و كوشیده است با به دست دادن نمونه

 یمنی را نشان دهد.های این خرد مذموم و اهرحماسی ایلیاد و اودیسه و شاهنامه، دونه

در شاهنامج فردوسی، كه بر محوریت خرد شکل درفته است، دهخردیهای پهلوانان و ها: یافته

دونج خرد دمراه بررسی شده است و در ایلیاد و اودیسه، دهخردی شاهان و نتایج درایش آنان بدین 

 بررسی شده است.از جانب خدایان المپ كه قاعدتاً باید بر مبنای خرد باشند نیز یافته و 

در باور و معتقدات ایران باستان، كه در شاهنامج فردوسی در خالل داستانها بروز  گیری:نتیجه

دونج ناپسند از خرد منفی و آزاررسان به نیکیها را تنها از جانب دیوان و اهریمنان  است، اینیافته

و آدمیان بداندیش و دهمنش مییابیم، درحالیکه اتخاذ چنین خردورزیهای مذموم در ایلیاد و 

 ها و دیوان آسمانی و خدایان نیز دیده میشود.یسه از جانب یالن و پهلوانان، آدمیان عادی، الههاود
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  In myths based on Douboni's beliefs that 
creation is formed on the basis of two identical and opposite gems; Wisdom, 
which is the source of thinking and reasoning, is divided into two parts: Ahura's 
benevolent wisdom and Ahriman's wisdom. Deceit is a tendency towards 
demonic wisdom in order to do ungodly and reprehensible things. Also, 
choosing the best type of thought and deliberation for sinister and wrong 
purposes is called wisdom. The purpose of the present research; The discovery 
of similarities and contrasts in these three magnificent epics has been universal. 

METHODOLOGY: This research was written in a library method and analytical-
descriptive way based on the comparison of the concept and examples of 
dezhkheradi in Ferdowsi's Iliad and Odyssey and Shahnameh. and has tried to 
show the types of this reprehensible and demonic wisdom by giving similar or 
different examples of wisdom in three epic texts, Iliad, Odyssey, and 
Shahnameh. 
FINDINGS: In Ferdowsi's Shahnameh, which is based on the centrality of 
wisdom, the wisdom of the heroes and kings and the results of their tendency 
to misguided wisdom have been examined, and in the Iliad and the Odyssey, 
the wisdom of the gods of Olympus, which should be the basis of wisdom, has 
also been found and examined. Is. 
CONCLUSION: In the beliefs and beliefs of ancient Iran that appeared in 
Ferdowsi's Shahnameh during the stories; We find this kind of negative wisdom 
that is harmful to good people only on the part of Divan and demons and evil-
minded people, while the adoption of such reprehensible wisdom in the Iliad 
and Odyssey both on the part of snakes and warriors, on the part of ordinary 
people, and on the part of goddesses and Divan. Heaven and gods are seen. 
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 مقدمه
 بکاردیری هایی چند ازپیش رو، به بررسی و پژوهش در مبحث دوش/ده خردی میپردازد و با یادكرد نمونهمقالج 

دونج خرد را در باور ایران باستان این خرد مذموم در شاهنامه، و ایلیاد و اودیسه، دالیل كراهت و ناپسندی این 

آداه است و اهورمزدا خود چیزی جز خرد همه نشان میدهد. خرد از محوریترین بنیادهای آفرینش انسان و جهان

ای از خرد كه تنها مقاصد شوم و ناپسند را دنبال میکند و در پی مبارزه و برانداختن و كامل نیست. نوع و دونه

 «ده»دهخردی موسوم است.  نیکیها و زیباییهاست و هدفش دسترش تباهی و یاریرسانی به اهریمن است به

زشت و منفی به كلمات پس از خود تزریق میکند. دهخردی یعنی خردی كه زشت است  پیشوندی است كه مفهوم

دونه خرد منفی  ها و نمودهای چندینی از كاربرد اینو اهداف و اغراض نانیکو را دنبال میکند. در این مقاله نمونه

ایم. اد و اودیسه، مقاله را به نگارش آوردههایی از ایلیناسازدار را از شاهنامه استخراج كرده و با برابرسازی آنها با نمونه

-ابزار پژوهش، استفاده از فیشهایی است كه نتیجج مطالعات را در آنها ثبت میکنیم و روش پژوهش، توصیفی

اجراست. این مقاله میکوشد به نقطج تمایز برجستج دهخردی در شاهنامه ای قابل تحلیلی است كه به شیوۀ كتابخانه

یاد و اودیسه دست یابد. بنابراین سؤال اصلی پژوهش این است كه: دوش / دهخردی در متون و دهخردی در ایل

حماسی شاهنامج فردوسی و ایلیاد و اودیسه چه ماهیتی و منشأهایی دارد و تمایزات سه اثر در مورد دهخردی در 

 كدام نقاط است؟

 

 سابقۀ پژوهش

 نمود:در بحث پیشینج پژوهش به این موارد میتوان اشاره  

« خردی از نظر فردوسی بر اساس شخصیت كیکاووسهای كممؤلفه»( با عنوان4347مقالج كرد نوقابی و كرمی )

خردی را برشمارد و با شخصیت كیکاووس تطبیق دهد. مقالج محمدی كه نویسنده كوشیده است ویژدیهای كم

های ایلیاد یونان باستان با تأكید بر حماسههای ادبی شکلگیری پاپدیا در بررسی تطبیقی زمینه»( با عنوان 4347)

 كه در این مقاله خردورزی همراهی با عدالت و تعادل و مدارا معرفی شده است.« و اودیسه و شاهنامه

كه زال و كیومرث شاهنامه و « الگوی پیر خرد در شاهنامهبررسی كهن»عنوان ( با 4346مقالج نوریان و خسروی )

مفهوم خرد و خاستگاههای آن در شاهنامه »عنوان ( با 4393اندازه درفته است. مقالج صرفی )رستم را در آن قالب 

( 4154كه مؤلف به بررسی مفاهیم متنوع خرد از نظر فردوسی در شاهنامه پرداخته است. مقالج كزازی )« فردوسی

وت خرد فرادیر و خرد فرودرفته كه نویسنده خرد را در دو دونج متفا« خرد و بخشبندی آن در شاهنامه»عنوان با 

 بخش بسته است.

 

 بحث و بررسی

 هاخرد در اسطوره

های باستان ایران، این نکته را باید فرا یاد داشت كه صفت و نام اهورمزدا، در اسطوره« خرد»در اهمیت و ارزش 

مزدا جهان مادی را اهورابا همین خرد است كه »در معنی و مفهوم ایزد دانایی و سَرور خردمند معرفی شده است. 

این سرور دانایی چون میخواهد  …آوردها را برای مقابله با شرّ ناشی از اهریمن به وجود مینمونهآفریند، پیشمی

بر نخستین جفت بشر جان بخشد، از روان خود كه همه آداه است، در آنان میدمد و به آنان القا میکند كه آنان را 

: 4394)آموزدار، « است و آنان را بیش از همه به پیروی از خرد و راستی فرمان میدهد از خرد سلیم خویش آفریده
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663.) 

، اهورمزدا خود را با ویژدی سرچشمج دانایی و خرد از دیگران متمایز میکند و اذعان میکند كه رهبری داهاندر 

ن سفارش میکند آموزش خرد به آداه )هرویسپ آداه( تمشیت میکند و به همج مردمادیتی را با نیروی خرد همه

منم خردمند و منم دانایی و  …بخش نام من استمقدسترین خرد چاره …»دیگران را در اولویت قرار دهند. 

هایی از خردورزی به تعریف آراسته شده است كه دونه« مینوی خرد»(. در كتاب 55و  51ها: )یشت« …دانا

تان را ارائه میکند. خرد در ذات و صفات اهورمزدا نهفته است و اطالعات كافی در باب ارزش خرد در ایران باس

ای از آن خرد را به آدمی هدیه كرده است. خرد راهبر و چراغ راه آدمی در زنددانی هنگام آفرینش روان آدمی بهره

پاسخ  ردمینوی خ»مندی بیشتر آدمی از خرد، متضمن دستیابی بیشتر و سهم بیشتر او از بهشت است. است و بهره

سبب نیرو و روان پارسایان به …داد كه از نفست، من كه خرد غریزی هستم از مینوها و دیتیها با اورمزد بودم

آیند و مردمان در دیتی بیشتر به رهایی از دوزخ میرسند و به بهشت و درزمان )عرش اعلی( می نگاهبانی خرد

هر انسانی كه از خرد بیشتر  …خرد میتوانند خواست زنددی خوب و شادی و نیکنامی و همج نیکیها را به نیروی

 (.45و  41)مینوی خرد: صص « اش از بهشت بیشتر استوری دارد، بهرهبهره

معنای خرد و دانش است و در اوستا از دو خرد سخن به میان آمده خرتو به »در تعریف واهۀ خرد چنین میخوانیم: 

نامهای آستوخرتو و یگری خرد اكتسابی یا دوشی، كه به است. یکی خرد ذاتی و مادرزادی ]غریزی[ و د

 (.653: 4394)اوشیدری، « دوشوسرودخرتو یاد شده است

مرد پاک را میستاییم، »آداه است: ای از خرد هست كه ویژۀ اهورمزداست و آن خرد هرویسپ آداه یا همهدونه

 (.45: )ویسپرد« اندیشی پاک را میستاییم، آرمیتی پاک را میستاییمپیش

ه به تعریف نوعی خرد اشار مینوی خردنگر است. در بین و زیرک و آیندهاندیشی به تعبیر امروز، خرد پیشپیش

سید دانا پر»میشود كه اكتسابی است و از راه آموزش و تجربه كسب میگردد و برای تحصیل آن باید رنج برداشت. 

هیان هر یک از آنان به دانش خویش سزاوارانه صاحب از مینوی خرد كه چرا داوان و دوسفندان و مرغان و ما

آداهیند ولی مردمان تا بر آنان آموزش نبرند و بسیار رنج و هزینه صرف نکنند، نمیتوانند دانش مردمی را بیابند و 

 (.31)مینوی خرد: « بدانند؟

وی دست مییابند؛ اما با آداه، آداهی به همه علوم است و آدمیان در بهشت بدان خرد مینخرد مینوی یا هرویسپ

خردی نام دارد. صفت ده به معنی اهریمنی ای از خرد معرفی میشود كه دهخردی یا دوشهمج این تعاریف، دونه

در مقابل خرد مینوی و دانش مردمی، نوع دیگری از خرد نیز وجود دارد كه »و ناپسند و بیراهه آمده است. 

دیری از نیروی خرد در جهت منفی و برای رسیدن به ز بهرهخردی یا بدخردی است و آن عبارت است ادوش

« خردی برای مقابله با نیروهای اهورایی استفاده میکندخردی دارد و از دوشمقاصد اهریمنی. اهریمن دوش

ای كه از خرد دوش یا (. از این تعاریف میتوان دریافت آدمیان، ایزدان، پهلوانان و هر باشنده665: 4394)آموزدار، 

صفت است. آنگونه كه از متن وری نماید و با هدف ضد اهورایی مقاصدی را دنبال كند، دهخرد و اهریمنده بهره

خردی دونج خای خرد نیست، بلکه استفاده از خرد در جهات منفی و ضداهورایی است. هرداه در آید دوشبرمی

و محرک آنان در فرمانروایی ناشایست و ظالمانه خردی سائق اعمال پهلوانان و راهبران ملتها نیز بررسی شود، دوش

خردی، خردی است دوش»های دین نیز مشمول همین مراتب است. تعبیر میشود. تحریف دین و بدعت در آموزه

آداهی است، بیشتر مردم از دوش دانایی كه نامش از دوش …كه از نیکی عاری است و با بیخردی تفاوت دارد

؛ بین استبین و پیشای از خرد كه منتسب به هرمزد است و خرد آیندههمانجا(. دونه« )دناهکار باشند و دوزخی
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دانشی یعنی كندذهنی و ناتوانی از درک و آید. پسنامیده میشود می« دانشیپس»ای كه در مقابل خرد اهریمنانه

 دانشی صفت ویژۀ اهریمن خوانده شده است.نوع پسفهم آینده و عاقبت امور. این 

سبب اهریمن به …آداه[ دانست كه اهریمنِ هست، برتازد و جهان را فرودیردآداهی ]خرد هرویسپهمه مزد بههر»

اندیش، سالح مؤمنان است در مقابله با (. خرد پیش31)بندهش: « …دانشی، از هستی هرمزد آداه نبودپس

(. همین خرد 453)آذربادمهراسپندان: « مردمان را خواسته، خرد بهتر است نگهبان خیم و انبار كرفه»اهریمن. 

 غم و شادی دو جهان است. است كه به تعبیر حکیم فردوسی، سرچشمج

 خرد رهنمای و خرد دلگشای

 خرد بهتر از هر چه اییزد بداد

 

 خرد دست دیرد به هر دو سرای 

 ستایییش خییرد را به از راه داد

 (43، ی 4)شاهنامه، ج                                

 انگیختهرفتار خشم
غت ائیشمه در ل»در اساطیر ایران باستان خشم دیوی است از كاردزاران اهریمن كه با صفت درفش معرفی میشود. 

همان خشم است با همان معنا و مفهومی كه از آن دریافت میکنیم؛ اما نام دیوی بسیار بدكار و شریر نیز میباشد 

كسانی كه راه شر را پیش میگیرند و از نیکی و خیر میبرند چون دیوانی دیگر كه رقیب سراشه یا ایزدسروش است. 

 (.434: 4394)رضی، « به زیر درفش دیو خشم پناه میبرد و از زمرۀ یارانش میشوند

خردی یا دهخردی بدینگونه تفسیر میشود كه دیو خشم سبب پوشاندن چشم خرد آدینی با دوشارتباط خشم

یدن عواقب كنشها و واكنشهایش كور میکند. درنتیجه دست به رفتارهایی میزند كه با آدمی شده و او را از د

رفتاری در تضاد است. آن كه اعمالش به كنترل خرد درنیاید به سود اهریمن و به نیکی و نیکسفارش هرمزد به 

به رهنمود اهریمن، انگیختگان همین معنا و مفهوم است كه خشمزیان جبهج نیکی دام برمیدارد. دهخردی به 

كار میگیرند تا به اهداف اهریمنی برسند و از خرد ذاتی و هوش اكتسابی خود نیروهای مادی و مینوی خرد را به 

های هرمزد بهره بردارند. غالباً چنین رفتارهایی، پشیمانی بسیار در پی دارد و مفاسد در جهت عکس خواسته

 آورد.اجتماعی فراوانی نیز به بار می

دست های فراوانی از این داستانهای حماسی و اساطیری ایران، یونان و فرانسه )سرود روالن( میتوان نمونه در

انگیخته تحت عنوان دهخردی به دست داد. در ایلیاد خشمهای مفرط اهریمنی چه از رفتارها و كنشهای خشم

ر انگیخته، حاصل تأثیینکه كنشهای خشمجانب پهلوانان و چه از جانب ایزدان المپ نظایر بسیار دارد. شگفت ا

های ایرانی چنین تأثیراتی بر اهورمزدا وارد نمیشود. خشم در خدایان ایرانی دیوان و اهریمنان است و در اسطوره

تنها در محل اجرای عدالت و برای دفاع از میهن در برابر متجاوزان كاربرد مییابد؛ درحالیکه خشم خدایان المپ به 

اغراض كودكانه صورت میگیرد. در واقع خدایان المپ اعمالی از خود صادر میکنند كه همتای آن را تنها  ها وانگیزه

آلود خدایان المپ سبب شد كه جنگ تروا در كنشهای اهریمنان ایرانی میتوان یافت. بسیاری از كنشهای خشم

سپاهیان بیگناه چه میزان بیعدالتی و  بدون دلیل ده سال به درازا بینجامد و در نتیجج آن خشمهای اهریمنی، بر

هم انداخت؟ آپولون پسر لتو و زئوس. وی كه بر آداممنون  كدامین خدا ایشان را در این ستیزه به»ظلم وارد شود. 

خشم درفته بود، دردی جانکاه در میان لشکریان بپراكند و مردان لشکر از هر سوی رو به مرگ آوردند. این بدان 

 (.35و  34)ایلیاد: صص « منون فرزند آتره كریزیس كاهن معبد آپولون را خوار شمرده بودسبب بود كه آدام

كشتن لشکریان به دلیل لجبازی با آداممنون، كاری است كه ایزد المپ انجام میدهد. سوزاندن بیگناهان با لجبازی 

ش تیرها بر دو»میشود.  ت دیدهخدایان المپ، رفتاری دهخردانه است كه از ایزد سر میزند و چنین كنشهایی بکرا
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خدای خشمگین بانگ میکردند. وی ]آپولون[ میلرزید و مانند شب میگذشت. آپولون آمد و در كنار كشتیها جا 

نخست استران و سگان تیزتک را نشانه كرد. سپس تیر دلشکاف خود را بر  …درفت. سپس تیرش را رها كرد

میرفت همواره زبانه میکشید. )همان، كه برای سوختن مرددان به كار  های هیزمپس توده مردان رها ساخت و از آن

 (.37ی 

ده خردی، به كار بستن خرد و اندیشه در اعمال نادرست است. آنگونه كه ادر لشکریان نتوانند قربانیهای هزارسره 

آمیز به شکل تعامل مسالمتبرای خدایان المپ بپردازند، خدایان نگاهی به نیات آنان ندارند و تنها با قربانی آنان 

 برخورد میکنند. در این موارد است كه آماج تیر خشم خدایان المپ میشوند و تر و خشک لشکر میسوزند.

نمودی دیگر از دهخردی خدایان المپ را هنگامی بوضوح مییابیم كه در برابر دریافت پیشکشها، باجها و نذورات 

رر كسی عوض میکنند. هر كدام بیشتر باج بپردازند از یاریگری خدایان قربانی؛ براحتی داوری خود را به نفع یا ض

مردم آخایی[ این دیوار را كه ساخته بودند صد قربانی پربها برای خداوندان نکرده بودند »]بهرۀ بیشتر خواهد برد. 

رده بودند. ناچار دستوری خدایان ك كار را بی تا كشتیهای خود و تاراجیهای درانبهای خود را پناه بدهند. این

، ی )همان« میبایست تا اندک زمانی پایدار بماند. پوزوئیدون و فوبوس همدست شدند تا این بارو را ویران كنند

677.) 

ادریفونت »در داستان اودیسه نیز خشم است كه مهار خدایان را در دست دارد و آنان را به هر سوی میکشاند. 

میگویی اكنون او ]اولیس[ را روانه كن و از خشم زئوس بپرهیز. مبادا او را پیامبر به او ]كالیپسو[ دفت چنانکه 

 (.77)اودیسه: « خشمگین كنی كه در آینده دشمن تو باشد

كار حتی ادر خدا باشد، ترازمندی نمیکند و تعادل میان كیفر و بزه را دهخردی زئوس این است كه در مجازات بزه

او را در دست دارد. آپولون بر اوریتوس خشم آورد چون در برابر خدایان مراعات نمیکند؛ چون خشم مفرط مهار 

 ترانجهمین دناه در خانج خودش پیر نشد و آپولون او را كشت. چنین دهخردیها در  كمانکشی آغازیده بود و به
 نیز سابقه دارد. رالن

اهد آمیز خوست به اقدامی جنوناست، د دلیل خشمی كه سراسر وجودش را فرادرفته دنلن اعتراف میکند كه به

از آنکه خشم شدید خود را فروكش نمایم یقیناً پس من نیز بسوی مارسیل در سارادسا خواهم رفت؛ اما پیش »زد. 

 (.55)ترانج رالن: ی « آمیز خواهم زددست به كاری جنون

ایزد ا و مهرایزد، سروش و بهرامدر ایران باستان چنین خشمهایی كه افساردسیخته و دهآیین باشند در نزد اهورمزد

تنها در هنگام دفاع از كیان سرزمین آریایی و مجازات انیران و دشمنان سرزمین اعمال میشود و هردز بیعدالتی و 

ستمکاری در چنین خشمهایی از سوی ایزدان دیده نمیشود. انگیزۀ خشم خدایان، شهوت، قدرت، رشک و حسد و 

مهر فراخ چراداه ادر خشمگین و »نقطج تمایز ایزدان ایرانی و خدایان المپ است:  سایر ذمائم اخالقی نیست و این

هم درافکند همراه ایزدان نگهبان آنان را از هر سو به  آزرده باشد آنان را از پیش به هراس افکند. سروش پارسا به

ری و سرشار از خشم با دلی كه در تاخت بر دشمن پیشی دیرد …های جنگاوران را به پرتگاه نیستی كشاندو رده

 (.375)اوستا: ی « مردانه دشمن را در جنگ به خاک افکند و هنوز باور ندارد كه او را كشته باشد

ای و پهلوانان در شاهنامج فردوسی نیز مواردی از دهخردی را در متن داستانهای حماسی از سوی یالن اسطوره

ترین دهخردیهای شاهانه مربوط به شاه كیکاووس و ضحاک و حماسی یا شاهان میتوان سراغ درفت. یکی از واضح

خردی را میتوان در آموزداران بدی دید كه با آموزش نادرست خود سخن ایزد را دوش»جمشید پیشدادی است. 

 (.665: 4394)آموزدار، « برمیگردانند و آن را در فرمانروایان بد نیز میتوان دید كه با آن بر سرزمینها حکم میرانند
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ترین شده بود و شاهی مشهور به سبکسری و كمخردی در شاهنامه است. پرآوازهدهخردی در نهاد كیکاووس تثبیت 

هاماوران میپزد و در پایان با بال عقابان به حریم  دهخردی او، دست زدن به فتح مازندران است. پس از آن سودای

های ایرانی بزه آشکار و تابوهای ل كه در باور اسطورهپیمایی میکند. این اعماممنوعج افالک میرود و هوس كیهان

كاووس به تحریک دیو خنیادر به »مستحکمی بودند همگی به فتوای خرد دهوارۀ اهریمنی به انجام میرسیدند. 

ای كه عقابان درسنه آن را به هوا میبردند به آسمان میرود، اما سرانجام عقابان از پرواز میمانند و مدد دردونه

 (.549: 4346)سرامی، « نه در بیشج آمل سقوط میکنددردو

 چنان بد كه ابلیس روزی پگییاه

 به دیوان چنین دفت كامروز كار

 یکی دیو باید كنون نغیز دسییت

 شود جان كاووس بییره كنیییید

 بگرداندش سر ز یزدان پییییاک

 

 یکیییی انجمن كیرد پنهان ز شاه 

 به رنج و به سختی است با شهریار

 داند ز هییر دونه رای و نشستكه 

 به دیوان بر اییین رنج كوتییه كند

 نشاند بر آن فر یزدانیییش خیاک

 (614، ی 6)شاهنامه، ج                            

آیین شده است و رفتارهایش در جهت خواست اهریمن نفوذ آنگاه كه شاه خرد خود را به دیو بفروشد، دهخرد و ده

 مییابد.

 س عقییاب دالور چهاروزان پ 

 چو شد درسنه تیز پران عقاب

 ز روی زمین تخت برداشتنیید

 چو با مرغ پرّنده نییرو نمانیید

 نگونسار دشتند از ابیر سییاه

 سوی بیشج شیر چیین آمدنید

 

 بیاورد بییر تخت بسییت استییوار 

 سوی دوشت كردند هر یک شتاب

 ز هامون به ابیییر انیییدر افراشتند

 خوی درنشاند ت و پرها بهغمی دش

 كشان از هوا نیییییییزه و تخت شاه

 به آمیییل به روی زمییییین آمدند

 (655)همان، ی                                       

شاه را در داستان سهراب میتوان یافت. آنجا كه از شدت خشم، خردش تباه میشود دهخردی خشم انگیختج كاووس 

پهلوان را از فرماندهی سپاه ایران منصرف آغازد. در نتیجج این كنش دهخردانه است كه جهانمیو به رستم تندی 

میکند و هرآینه بیمِ شکست، ایران را تهدید میکند. دویا دیو پیشتر اخطار كرده بود كه كاووس دهخرد و سبکسر 

 است:

 روز چهارم بیرآراست دیو به

 كه كاووس تندست و هشیار نیست

 

 فت با دردساالر نیییوچنین د 

 دلش خوار نیست هم این داستان بر

 (671)همان، ی                                       

 برآشفت با دیییو و با پیلتن

 بفرمود پس توس را شهریار

 كیخود از جای برخاست كاووس 

 

 وز او مانده خیره همه انجمن 

 كه رو هر دو را زنده بركن به دار

 برسان آتش ز نیبرافروخت 

 (675)همان، ی                                        

بر دار كردن و سوختن درودانهای تورانی است انگیخته و دهخردانج كاووس، فرمانِ دیگر نمونه از كنشهای خشم

 كه رستم و سیاووش به همان دلیل از درِ مخالفت درآمدند و جنگ را رها كردند.
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 فرستیییم كنون به نزد سیییاووش

 بفرمایمییش كآتشی كن بلنییییید

 بر آتش بنه خواستیه هرچه هست

 پس آن بستگان را سوی من فرست

 

 یکی مرد با دانیییش و پرفسییون 

 پای تركییان ببنیییید به بند دران

 نگر تا نیازی به یک چییز دسیییت

 كه من سر بخواهم ز تنشان دسست

 (315، ی 3)همان، ج                              

 

 

 

 دژخردی در گرایش به فنون جادو

در كلمج شهادت هر نودینی مؤكداً »جادودری و كاربرد فنون جادویی در منابع دینی مزدیسنان بشدت منفور است. 

كه با جادو  باید اظهار كند كه از دیوان، پریان، جادودران و پیروان دروغ دوری و بیزاری میجوید. در احکام موبدان

و جادودری بسیار مخالف هستند؛ سزای جادودران مرگ ارزانی و اعدام در این جهان و در جهان پسین مخلد بودن 

(. توسل به نیروهای اهریمنی برای كسب قدرت و توان انجام امور دشوار، 6145: 4394)رضی، « استدر دوزخ بوده 

پرداختن به جادودری نیز از مفاهیم آن است. خردی  با اهداف منفی و ناشایست دهخردی محسوب میشود و

اهریمن را آیین بدتری، و »آید، اما روی در جهات منفی و ضد هرمزدی دارد. توانمند كه از عهدۀ دشواریها برمی

 (.466)بندهش: ی « خیمی استدین جادویی، و سالح دروغ و كنش، نهان

اهریمن »های زیبای هرمزد حمله كند و آنها را از میان بردارد. آفریدهاهریمن سودند یاد كرده است كه به همج 

آید. زمین تاریک میگردد. به آب و دیاه میتازد و مانند ماری آسمان زیر زمین را سوراخ میکند به روی زمین می

: 4394مفاخر، )اكبری« آنها را خشک میکند. سرانجام بر آتش هجوم میبرد و آن را با دود و تیردی آلوده میکند

(. اهریمن با قدرت جادو و افسونگری و به كار بستن خرد و دانش پیشبین خود چنین كاری كرده است. این 49

 دانش و خرد برتر چون در راه كشتن و سوزاندن و از میان بردن كائنات است، به دهخردی تعبیر میگردد.

نون جادوسازی آنچنان معمول و متعارف است كه قبح آوری پهلوانان و خدایان المپ به جادو و فدر ایلیاد، روی

از آنچه نزد پهلوانان سراغ داریم یافت مراتب بیش این رفتار را اندک مینمایاند. حتی دهخردی در خدایان المپ به

ای هههم بنا بر انگیزای درنگ نمیکنند، و آنرساندن به پهلوانان یا همتایان خود لحظهمیشود. خدایان برای آسیب 

بینانه و تمسخرآمیز چون حسادت و رقابت و لجبازی. آفرودیت با انواع جادو توانسته بود برای وصول به بسیار كوته

من نمیتوانم خود را »اهداف خود، هلن زیبا را از راه بدر كند و به دامان پاریس بیندازد. هلن به او چنین میگوید: 

 نشناس! خویشتن راملکج پافوس ]آفرودیت[ پاسخ داد: ای نمک …رسوا كنم و پیمان این زناشویی را تازه كنم

نگاه دار از آنکه خشم مرا برانگیزی. میتوانم به داستانسازی در میان دو دروه دودانگی ایجاد كنم و جنگ برپا كنم 

 (.454)ایلیاد: ی « …و تو نادزیر قربانی آن خواهی شد

ه خدایان المپ بشدت بر آن اصرار میورزند و برای تداوم افروزی و آتش جنگ را برافروختن عملی است كجنگ

جنگ و خونریزی رؤیاهایی بر آداممنون عارض میکنند. این دهخردی از جانب خدای خدایان المپ، زئوس، دیده 

پس این اندیشه به خاطرش رسید كه رؤیای شوم را بر آداممنون فرزند آتره بگمارد. پس روی به رؤیا »میشود. 

را با شتاب تمام چنین فرمان داد: ای رؤیای شوم! رهسپار شو و به كشتیهای ظریف مردم آخایی برو. چون كرد و او 

به سایبان آداممنون رسیدی درست پیغامی را كه به تو میدهم بدو ببر تا او را وادارد كه با همه سپاه یونان دست 

 (.59)همان، ی « به جنگی خونین و هولناک بزنند

های بارز دهخردی كه در كنشهای اهریمنانه در سازی مییابیم. از دونه، خدایان را در كار طلسمدر كتاب اودیسه

كار بهمتن و بطن داستانهای شاهنامه هم نظایر آن را میتوان یافت. زئوس برای نابود كردن اولیس خردمند دست
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ه ابرهای سیاهی آسمان پهناور را فرا اینک همه چیز سرانجام مییابد، زئوس با چ»طوفانی سیاه و جادویی میشود. 

هایی نظیر كالیپسو (. الهه94)اودیسه: ی « است. دریا را زیرورو كرده و طوفانی از هردونه باد بر من میوزددرفته 

ل در بود، این الهه كه دنیز طلسم میسازند. آن هنگام كه اولیس خردمند به امر زئوس ناچار به ترک كالیپسو شده 

آنگاه پوزوییدون او »لیس داشت، برای محافظت او از مخاطرات دریا، مشکهای محافظ به او داده بود. درو عشق او

، )همان« ای طلسمی به او دادرا دید و طوفانی برانگیخت كه چیزی نمانده بود آن پهلوان در دم جان بسپارد. الهه

 (.73ی 

د؛ های فراوان دارها و طوفانهای سیاه برانگیختن جلوهسازیهای شرقی و بویژه در حماسج ملی، این طلسمدر اسطوره

اما هیچگاه از جانب مینویان افالكی دیده نمیشود. چنین كنشهایی زادۀ خواست اهریمنان هستند و تنها به دست 

سازی و طوفانهای مصنوعی جادوساز را در جادوسازان و پریان و دیوان انجام میشوند. در شاهنامه نظایر طلسم

 پادشاهی خسروپرویز مییابیم. داستان

 

 بفییرمییود قیصییر به نیرنگ ساز

 بسازییید جایی شگفتیی طلسییم

 نشستییه زنی خییوب بر تخت ناز

 دفتگیوینشسته بر آن تخت بی 

 زمان تا زمیییییان دست برآختیی

 طلسم بزردیییان چو آمد به جیای

 از آن جادوی در شگفتییی بمانید

 

 های درازاندییشیهكه پیش آرد  

 كه كس بازنشناسد او را ز جسم

 های طیرازپر از شرم با جامیییه

 به دریان زنی ماند آن خوبروی

 سرشکی ز مژدیییان بینداختی

 برِ قیصییر آمد یکی رهنییمای

 خواندفرستاد و دستهم را پیش

 (44، ی 4)شاهنامه، ج                              

 

 

 

 

 

 

ای مواجه هستیم. ساوه شاه به جادودران خود دستور دهخردانه در زمان پادشاهی ساوه شاه نیز، با چنین پدیدۀ

 سازی بر لشکر ایران، باد و ابر مصنوعی برانگیزند.میدهد با طلسم

 چنین دفت پس با سپه ساوه شاه

 بدان تا دل و چشییییم ایرانییییان

 ندهمه جادوان جیییییادوی ساخت

 برآمد یکی بییاد و ابییری سییییاه

 

 كییه از جادویی انییدر آرید راه 

 بپیچد نیاییییید شما را زییییان

 همی در هیییوا آتش انداختنیید

 همی تیر باریید از او بر سپییییاه

 (341، ی 9)همان، ج                              

یاران دیو و عمال اهریمن، جویی از دست شمار میروند نظیر چارهسایر كنشهای جادویی كه از مصادیق دهخردی به 

هرمزدی با كاربرد افسونی دیاهان جهت بازدارنددی یا تحریض مخاطب به امری خای یا عارض كردن حاالت غیر

نیات اهریمنی بر سایرین، در كل متون حماسی و اساطیری ملل شرق دیده میشود. استعالم و استخبار از نیروهای 

های زیانکار به هدف مسلح و مجهز شدن به فنون دهخردی بویژه در مینوی چون اجنه، دیو، غول، پریان و الهه

 های یونانی سابقه دارد.اسطوره

 



 444-493 صص ،99 پیاپی شماره ،44 دوره ،4156  مرداد ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 479

 جویی و كسب دانش از عملۀ دیوان و اهریمنانچاره
و اسرار دیتی آداهند  در معتقدات یونانی و كشورهای اسکاندیناوی، ارواح مرددان در جهان هادس به همج اطالعات

و ادر كسی جویای آن اسرار است و قصد اسراربینی دارد باید به دهانج دوزخ برود و از دوزخیان و مرددان كسب 

 شمارند بیگمان دهخردانه است.اخبار كند. این دانش كه از جانب دوزخیان و ارواح شریر )عملج اهریمن( به

از وقت به دهانج دوزخ برود از تیرزیاس رأی بخواهد و راه آن را كه ش زن جادودر به اولیس خبر داد كه باید پی»

 (.416)اودیسه: « از مرددان یاری بجوید به او نشان داد

پل اوری»آموزی از غیر خدایان در ایلیاد نیز مصداق دارد. آنجا كه علم پزشکی از قنطورسها به آدمیان میرسد. علم

ام ببری این تیر را بیرون كش. زخم مرا با آبی ا رها كن. چون مرا به سراپردهدفت ای پاتروكل، مهر بورز و جان مر

نیمگرم بشوی و افزاری سازدار بر آن بنه. آخیلوس كه شیرون، داددرترین سانتورها، او را آداه كرده است این هنر 

 (.676)ایلیاد: « را به تو خواهد آموخت

ا وجود خرد سرشاری كه در اوست، برای بازدشت به سرزمین اولیس شخصیت خردمند ایلیاد و اودیسه است و ب

ها و اجنه یاری دیرد. خود و نزد همسرش پنلوپه، خرد وی بسنده نیست و ناچار است از دهخردی اهریمنان و الهه

خرد جادوانه و شیطانی سیرسه كه با مهردیاه آدمیان را به شکل خوک مسخ میکرد تنها با راهنمایی هرمس باطل 

ای آماده خواهد كرد، دارویی در جام خواهد همج حیلتهای سیرسه را برای تو میگویم. برای تو نوشابه»د. میشو

ای »(. سیرسه جادوزنی است كه در سرزمین هادس راهنمای اولیس خردمند میشود. 454)اودیسه: « …ریخت

یرند، بار میمداد با آنکه آدمیزاددان همه یک اید و دوباره جان خواهید بختانی كه زنده به جایگاه هادس اندرآمدهتیره

چیز دم بردمد دوباره راه دریا را در پیش خواهید درفت. راه را به شما نشان خواهم داد و از همه همینکه سپیده

 «آداهتان خواهم كرد تا آنکه نه در دریا و نه در خشکی هیچ پیشامد شومی باز رنجهای دیگری برایتان فراهم نکند

 (.479، ی )همان

دیگر از دانشهای برتر اهریمنی و خرد نامطلوب شیطانی، كاربرد دیاهی است كه در سرزمین لوتوفاهها موسوم به 

وفاهها[ ایشان ]لوت»لوتوس است. هركس میوۀ این لوتوس را بخورد، میل به بازدشت را برای همیشه فراموش میکند. 

دن به ایشان دادند. بدینگونه هر كس میوۀ آن را كه به شیرینی هیچ خواستار مردشان نبودند اما لوتوس برای خور

خواران بماند. لوتوس بخورد انگبین است بخورد، دیگر نمیخواهد آداهی بیاورد و بازدردد و همانجا در میان لوتوس

 (.469)اودیسه: « و بازدشت را فراموش كند

هریمنی برای جلب توجه و كسب یاری از آنان است. از دیگر كنشهای دهخردانه، قربانی كردن به درداه نیروهای ا

مردمان برای آنکه بدیها را از خود دور كنند باید روانهای بد و ناهنجار را با ریختن خون قربانیها آرام دردانند. »

 ای میتواند آنها را به خدمت خود دیرد و به ستیز باآنکه باور دارد میداند كه با خواندن واجها و وردهای ویژه

(. در حماسج ایلیاد دختر آداممنون را به 436: 4394)كومن، « دشمنانی كه در اندیشج نابودیشان هستند وادارد

ای درداه الهج خشم و كینتوزی قربانی میکنند تا بخشایش او را به دست آورند. اما در ماجرای اودیسه قربانی ویژه

ا داشته باشد بکن در آنجا نخست شیر آمیخته به انگبین دودالی كه تا آرنج هرف»به درداه مرددان نیاز میشود. 

سپس بادۀ شیرین و سومین آب باشد به نام همج مرددان بکن. روی آن آرد سفید جو بریز. درخواست شورانگیزی 

از جانهای بربادرفتج مرددان بکن به ایشان نوید ده كه چون به ایتاک بازرسی در تاالر بزرگ خود یک ماده داو 

زا قربانی كنی كه در دلج تو از همه زیباتر باشد و كانون را پر از نیاز بکنی. بویژه به تیرزیاس نوید ده دوسفند جوان نا

 (.454)اودیسه ی « سراسر سیاهی را قربانی بکنی كه در میان همج دوسفندانت برتری داشته باشد
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 ت؛ بویژه كه قربانی به درداه اهریمنان برایاسدر شاهنامج فردوسی نیز به بقایای قربانیهای خونین اشاراتی رفته 

شده باشد. ضحاک برای آنکه فال شوم اخترشناسان بردردد و دریبان او را نگیرد، دفع بالیای احتمالی آنان انجام 

 دست به قربانی میزند و در خون قربانیها حمام میکند.

 همی خون دام و دد و مرد و زن

 مگر كو سر و تن بشوید به خون

 

 یییزد كنیید در یکییی آبدنبر 

 شود فییال اخترشناسیان نگون

 (75، ی 4)شاهنامه، ج                               

همچنین در داستان اسفندیار و عزیمتش به هیرمند برای بستن دست رستم، شتر پیشرو قافله ناداه بر زمین 

 اعالن و آدهی بر نزول بال تلقی میکند و دستور میدهدمیخوابد و حركت نمیکند. اسفندیار این پیشامد را به نشانج 

خون شتر را بریزند تا بالی اهریمن به همان شتر بردردد. چنین اعمالی كه رسمیت بخشیدن به قدرتمندی اهریمن 

 باشد و به درداه او تقدیم شود، بیگمان دهخردانه خواهد بود.

 همی رفت تا پیشش آمد دو راه

 ش یکیده دنبیییدان بود راهیی

 شتر آنکه در پیش بودش بخفت

 همی چوب زد بر سرش ساروان

 جهانجوی را آن بد آمد به فیال

 بدان تا بییدو بازدییردد بییدی

 

 فرومانید بر جای پییییل و سپیییاه

 ددیییر سوی زاول كشییید اندكییی

 ست جفتتو دفتی كه با خاک دشته

 ز رفتین بمانییید آن زمییان كیاردان

 ییش سر ببرنییید و ییالبفرمود كیی

 نبییییاشد بجیز فیییره ایییییزدی

 (664، ی 4)همان، ج                                    

رسانی به مردمان نیکمنش، از مصادیق دهخردی است. این های جادوسازی به انگیزۀ آسیبتوسل به فنون و شیوه

چشمیهایشان با یکدیگر بوفور المپ بنا به رشک و حسد و هم ها و شگردها در اساطیر ایلیادی در نزد خدایانشیوه

دیده میشود. درحالیکه میبایست خدایان عادل و رحیم باشند و كنشهای خردورزانه پیشه كنند. چنین اعمالی از 

ف قعنوان مثال برانگیختن بادهای مخالف به قصد زیان رساندن به مردمان یا متوعملج اهریمن مورد انتظار است. به 

كردن بادهای موافق برای ایجاد شکست در فعالیت جبهج مخالف خود، از اهم كردارهای دهخردانه به شمار میرود. 

سیاه، ادامج سفر او را با پوزوییدون كه خدای المپ است برای اولیس خردمند مانع میسازد و با انگیختن بادهای

دست درفته بود دریا را زیرورو كرد. همج طوفانها و ی كه به اابرها را درد آورد و با سه شاخه»خطر همراه میسازد. 

انگیخت. زمین و دریا را با هم از ابر تاریک كرد. شب از آسمان فرود آمد. اوروس، نوتوس بادهای دونادون را برمی

د اهم میکنآید و كشاكش دریا را فرآلود دارند و بوره كه در آسمان فروزان پدید میو باد نیمروز كه وزشهای خشم

از همین حادثه، كالیپسو كه یک الهه است بادهای موافق و نیمگرم را به مدد ( اما پیش 94)اودیسه: « انبوه شدند

هایی كه الهگان خود باز شدند، همان دروازههای آسمان به غرش درآمدند و خودبهدروازه»اولیس برانگیخته بود. 

ر این خدا اد …آنهاست كه ابرهای تیره را یا ناپدید كنند یا بازآورندفصلها پاسبان آنند و آسمان بیکران سپردۀ 

كه تندر را از فراز المپ به جهان میفرستد و درفش را روان میکند، درصدد برآید كه همج خدایان را از تخت به زیر 

 (.51)ایلیاد: « كشد، هیچکس نیست كه با او یارای برابری داشته باشد

هایی از تولید ابر و باد تیره و باران و كوالک دیوساز دیده میشود كه به جادو و نمونهدر شاهنامج فردوسی نیز 

ود. كار درفته میش ساختن نیروهای جبهج نیکی بههدف فرسودن و ناتوان دهخردی جادودران برساخته میشود و به 
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ادهای سخت و برف و سرما ایجاد در نبرد توران و ایران، جادودری بود به نام بازور كه به جادوی و اهریمنی، ب

 میکرد.

 ز تركییان یکی بود بازور نییییام

 پژوهچنین دفت پیران به افسون

 یکی برف و سرما و باد دمییییان

 چو بازور در كوه شد در زمیییان

 داران ز كییارهمه دست آن نیزه

 

 كامهر جای دسترده به افسون به  

 كز ایییدر برو تا سیر تیییغ كیوه

 ایشییییان بیاور هم اندر زمانبر 

 برآمیید یکی باد و برف دمییان

 فرومانییید در بییییرف از كارزار

 (439، ی 1)شاهنامه، ج                           

 

 

 

 

 همین منوال در داستان حملج كیکاووس به مازندران، دیو سفید به جادوی و دهخردی توانسته بود چهرۀ خورشیدبه 

و ماه را سیاه نماید و سربازان و یالن ایرانی را نابینا سازد. خرد برتر و دانش شگفت اهریمنی اما در جهت مبارزه با 

 ای از دهخردی مییابیم.های نیک هرمزدی را در این داستان بعنوان نمونهچهره

 شب آمد یکی ابر شد با سپییاه

 چو دریای قارست دفتی جهیان

 از دود و قیرزد بر سر  یکی خیمه

 چو بگذشت شب، روز نزدیک شد

 

 جهان كرد چون روی زنگی سیاه 

 همه روشناییییش دشتیه نهییان

 خیرسیه شد جهان چشمها خیره

 جهانجیییوی را چشم تارییک شد

 (94، ی 6)همان، ج                                 

باستان به شکل دیوی از عملج اهریمن محسوب میشود، تر شاید بتوان آز را كه در باور ایران در مفهومی متفاوت

 آز، كه ورن را هم در بر میگیرد به هر دو جنبج آدمی یعنی طبیعت»روی و عکس آن دانست. معادل با زیاده

جسمانی و خرد او حمله میبرد. آز اساساً بمنزلج سوءاستفاده از فعالیتهای مشروع و درست است. بنابراین در جنبج 

ی و شهوت و در جنبج مینوی، بکاردیری غلط خرد و اندیشه است. او تجسم بینظمی و آشفتگی است؛ مادی، حر

ه و و تفریط تجزیرا بعنوان افراط آید. زاتسپرم آن شمار میبنابراین دشمن دادستان )عدالت( و نظم كیهانی به 

 (.674: 4391)زنر، « تحلیل میکند

روی و اعتدال بپنداریم، میتوان در امور، و خروج از مدار میانداری و میانهادر دهخردی را محصول افراط و تفریط 

ید كه جمشدناه جمشید و كیکاووس در شاهنامه را نیز به نوع اندیشه و خرد ناهموار آنان مربوط دانست. تا زمانی 

رایی و جاودانگی و همزیستی آورد، جهان در عصر زرین و بهشت بود: عصر نامیبار میروی و آبادانی و رفاه به میانه

اش روی عدول كرد و به افراط در خودبینی رسید، اندیشهخدایان و آدمیان و جانوران. اما وقتی جمشید از میانه

 حالی را از دست داد.معنای میانهاهریمنی و خودش دهدونه شد و بهشت به 

 چنین سال سیصد همی رفت كار

 چنین تا برآمد برین روزدییییییار

 

 ندیدند مرگ اندر آن روزدار 

 ندیدند جز خوبی از كرددیار

 

ریزی این آرمانشهرِ بهشتی است كه بناداه جمشید به افراط میگراید و دچار غرور دیوی و از ایجاد و پایهپس 

 دمراهی و دهخردی میگردد.

 یکایک به تخت مهییی بنگرییید

 شنییاسمنی كرد آن شیاه یزدان

 به دیتی جز از خویشتن را ندید 

  ز یزدان بپیچید و شد ناسپییاس
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 دشت روز دونبه جمشید بر تیره

 

 فروزهمییی كاست آن فییرّ دیتی 

 (16، ی 4)شاهنامه، ج                               

مرز یبای بهرۀ كاووس نیز هست. آنگاه كه قصد تاراج و تصرف مازندران میکند دچار غرور چنین كنشهای دهخردانه

روی سبب انحراف كیکاووس از جادۀ راستی و فرّ یزدانی میشود. دهخردی و مفرط میشود. این افراط و خروج از میانه

 كاووس در اینجا، محصول غرور و افراط در خودبینی است.

 من از جم و ضحاک و از كیقباد

 فزون بایدم زان ایشیییان هنییر

 

 فزونم به بخت و به فرّ و به داد 

 نجیییوی بایید سیییر تاجورجها

 (79، ی 6)همان، ج                                     

 گیرینتیجه
 با توجه به مجموع مطالعات و پژوهشهایی كه در این مقاله دنبال شد میتوان به نتایج ذیل دست یافت:

غیراخالقی و مذموم در ایران كه خردی به مفهوم كاربرد زیركانه و فعال قوای اندیشه، برای مقاصد ده / دوش

اند، تنها در نزد پیروان ناراستی، هیوالها، دیوها، دروغزنان و هایش بر بنیاد خرد هویت یافتهها و حماسهاسطوره

جادودران كاربرد دارد و این نکته تباین و تمایز اساسی آن با مفهوم دهخردی در یونان است. از آنکه در ایلیاد و 

های بسیار در جریان است. ها و شاخههای آسمانی به دونهدر كنشهای عادی خدایان المپ و الهه اودیسه، دهخردی

دهخردی، یاریگیری و استمداد از قوای شرور ماوراءطبیعه یا عملج جبهج ناراستی است به هدف دستیابی به مقاصد 

ار درفتن عقل و خرد و تالش ضدارزش یا هر غرض و هدفی كه راه دستیابی به آن كسب یاری از شریران و ك

فراوان برای رسیدن به سرمنزل مقصود به شیوۀ منفی باشد. در باور و معتقدات ایران باستان كه در شاهنامج 

دونج ناپسند از خرد منفی و آزاررسان به نیکیها را تنها از جانب  است، اینفردوسی در خالل داستانها بروز یافته 

بداندیش و دهمنش مییابیم؛ درحالیکه اتخاذ چنین خردورزیهای مذموم در ایلیاد و  دیوان و اهریمنان و آدمیان

ها و دیوان آسمانی و خدایان اودیسه هم از جانب یالن و پهلوانان، هم از جانب آدمیان عادی و هم از جانب الهه

سته شده و كراهت حماسی دیده میشود. نکتج دیگر اینکه در ایران كاربرد دهخردی حتی از نااهالن هم مکروه دان

است كه در ایلیاد و ای آن مسبب افت عظمت و شکوه پهلوان یا شاه خاطی شده است، و این در حالی و اسطوره

یازی ها و پهلوانان نامی با دستاودیسه قبح این كنشهای دهخردانه چندان مشهود نیست و خدایان المپ، الهه

ر اند. كاووس و جمشید بورد انتظار است افت شخصیت و محبوبیت نیافتهدونه افعال دهخردانه، چندان كه مبدین 

اند؛ به اعتبار همان غرور و دهخردی خویش، درحالیکه شخصیت حماسی پیشانی خود داغ ابدی دهخردی ستانده

 است.از چنین دهخردیهایی یکسان و بدون تغییر مانده آداممنون، زئوس، پوزوییدون و ... پیش و پس 

 

  نویسندگان كتمشار

دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  در مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

 این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی مسعود پاكدلآقای دكتر   است.شده استخراج رامهرمز

 نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان مطوریسركار خانم نازنین اند. بوده مطالعه

ز در نی انبه عنوان مشاور سركار خانم دكتر منصوره تدینی و سركار خانم دكتر سیما منصوریاند. نقش داشته

 حاصل قالهم محتوای تحلیل نهایت اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهتجزیه و تحلیل داده

  است.بوده پژوهشگر چهارهر  مشاركت و تالش
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  قدردانی و تشکر

دانشکده علوم انسانی دانشگاه  پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كه رامهرمزآزاد اسالمی واحد 

  منافع تعارض

سنددان  شریج  هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نوی سیده  چاپ به خارجی و داخلی ن صل  و نر  حا

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است،  نویسنددان  تمامی پژوهشی  فعالیتهای

شده  اخالقی مقررات و قوانین كلیج ست.  نگرفته صورت  تقلبی و تخلف هیچ و اجرا سئولیت  ا  تعارض دزارش م

 را ذكرشده  موارد كلیج مسئولیت  ایشان  و است،  مسئول  نویسنده  عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 میگیرند. عهده بر
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