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اساطیر در کاخ اژدها 

اعظم نیک خواه فاردقی 
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد

مقدمه
حماسه ها و اسطوره ها، به سبب ظرفیتی که دارند، زمینه  ای مناسب برای توجه 
به دغدغه های جهان معاصرند. شاهنامه فردوسی گنجینه ای سرشار از حماسه ها 
و اسطوره هاست. تأویل پذیری و تفسیرپذیری این منبع ارزشمند توجه شاعران و 
نویسندگان معاصر را نیز جلب کرده است، به گونه ای که در حال حاضر پشتوانه و 
بن مایۀ اصلی برخی داستان های معاصر را این مضامین تشکیل می دهند. در این 
نوع رمان ها نام ها یا کنش های شخصیت ها یادآور کنش های شخصیت های حماسی/ 
اسطوره ای است. پارسیان و من اثری سه گانه نوشتۀ آرمان آرین است که سه داستان 
کاخ اژدها، راز کوه پرنده و رستاخیز فرامی رسد را شامل می شود.1 این اثر تاکنون 

1آرمان آرین، پارسیان و من )چاپ 5؛ تهران: نشر موج، 13۸5(. 

Azam Nikkhah-Fardaqi, “Dragon Palace Myths,” Iran Namag, Volume 4, Number 2 
(Summer 2019), 33-43.

دانشجوی   Azam Nikkhah-Fardaqi <azam_nikkhah@yahoo.com< فاردقی نیک خواه  اعظم 
دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد، مدرس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه 
فردوسی، مدرس از راه دور دانشگاه استراسبورگ، مدرس مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان 
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جوایز فراوانی را در ایران به خود اختصاص داده است که از جمله می توان به جایزۀ 
کتاب سال 13۸4 و مهرگان ادب 13۸5 اشاره کرد. در پژوهش حاضر به بررسی 

شخصیت پردازی در نخستین رمان این مجموعه، کاخ اژدها، می پردازیم.

خالصۀ داستان
اردشیر نوجوانی است که از جهان معاصر در زمان سفر می کند و به روزگار ضحاک 
ماردوش )آژی دهاک( قدم می گذارد. او در کنار شخصیت های حماسی/ اسطوره ای 
چون کاوه، فریدون، اسفندیار، ایرج و . . . در برابر ظلم )ضحاک( می جنگد تا با کمک 
این شخصیت ها نیروهای اهریمنی را نابود کند. همچنین او و پدرش مهرداد در این 
داستان تالش می کنند تا سرنوشت برخی از شخصیت های اسطوره ای را دگرگون 

کنند و مانع وقوع برخی رخدادها ازجمله مرگ ایرج شوند.

شخصیت پردازی در رمان کاخ اژدها
اردشیر

اردشیر یکی از شخصیت های اصلی این داستان و در واقع راوی داستان است که 
شخصیت ها را از نگاه او می بینیم. به رغم اینکه راوی داستان نامی شاهنامه ای و 
اسطوره ای دارد، شخصیتی کاماًل متفاوت با اردشیر شاهنامه است. او پسری نوجوان 
است که پدر و مادرش را در دنیای معاصر از دست می دهد و وارد جهان حماسه ها 
و اسطوره ها می  شود و شخصیت های حماسی/ اسطوره ای را در نبرد علیه اهریمن 

همراهی می کند.

کاوه
یکی دیگر از شخصیت های این داستان کاوه است که او را در نبردها همراه فریدون 
و راوی می بینیم. نکته ای که دربارۀ کاوه قابل ذکر است اینکه کاوه در این داستان 
تا پایان حضور دارد و نکتۀ دیگر حذف کنش اصلی کاوه است. فردوسی در شاهنامه 
شخصیت کاوه را به زیبایی پرداخته است. کنش اصلی کاوه و سبب پُررنگ  شدن 
این شخصیت در شاهنامه این است که او به حالت اعتراض وارد قصر ضحاک 
می شود و از او می خواهد پسرش را آزاد کند. ضحاک دستور می دهد پسر او را 
آزاد کنند، اما در مقابل از او می خواهد که استشهادنامه ای را امضا کند و با امضای 

کاخ اژدها
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آن نیکوکاری و نکوکرداری ضحاک را تأیید کند. او نه تنها با شجاعت تمام آن 
استشهادنامه را پاره و پایمال می کند، بلکه

از آن چرم کآهنگران پشت پای
بپوشند هنگام زخم درای

همان کاوه آن بر سر نیزه کرد
همان گه ز بازار برخاست گرد

خروشان همی رفت نیزه به دست
که ای نامداران یزدان پرست
کسی کو هوای فریدون کند

سر از بند ضحاک بیرون کند
بپویید کین مهتر آهرمن است

جهان آفرین را به دل دشمن است۲

متأسفانه آرین این کنش های زیبا و قهرمانانۀ کاوه را از داستانش حذف کرده است. 
البته او کاوۀ آهنگر را به گونه  ای دیگر آورده است. در این داستان، همانند شاهنامه، 
پسر کاوه که پسر آخر او نیز هست، به دست سربازان ضحاک اسیر می شود تا مغز سر 
او نصیب ماران شانه های ضحاک شود. کاوه برای نجات فرزندش ــ که در این داستان 
اسفندیار نام داردــ  می شتابد و سربازان ضحاک او را دستگیر کرده و نزد رئیسشان 
آپساخوموگ می  برند که حاکم دشت پارسه و سرباز ضحاک است. در این قسمت 
داستان، کاوه در مقابل ضحاک به اعتراض برنمی  خیزد، بلکه به آپساخوموگ سرباز 

ضحاک اعتراض می کند:

کاوه زمزمه کرد: “پسرم اسفندیار را امروز وقتی که گوسفندان را می چرانده 
دزدیده اند.  ده  پشت  بیشۀ  از  من  امسال  مالیات  جای  به  تو  سربازان 
گوسفندان را به جای نیمی از مالیات و اسفندیار را به جای نیمی دیگر 
برداشته اند. آیا در سرزمین تو بهای آدمی به اندازۀ چند گوسفند است؟”3 

آپساخوموگ آزادی اسفندیار را مشروط به جنگیدن کاوه و پیروزی او بر گرگ های 
خشمگین می کند: “تو و پسرت سالم از این دژ بیرون خواهید رفت به دو شرط! یکی 

۲ابوالقاسم فردوسی، شاهنامه )تهران: سخن، 1394(، جلد 1، 3۸.
3آرین، پارسیان و من، ۸۶.
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از شما باید نبری کوتاه بکند با چند تن از دوستان من.  ”4 آرین یکی از کنش های 
قهرمانانه و حماسی و در عین حال متفاوت کاوۀ این داستان با شاهنامه را در این 

قسمت آورده است:

کاوه کف گودال ایستاده بود و پنج گرگ خاکستری با دندان های تیز و 
پنجۀ بُّران به سویش پیش می رفتند. اسفندیار فریاد زد: “پشتت را به دیوار 
بده . . . از پشت حمله می کنند.” . . . کاوه شمشیر را در مشتش فشرد. 
گرگ ها قدم به قدم جلو می رفتند. یکی از گرگ ها از کنار به سوی او حمله 
کرد. کاوه بازوان پرتوان پوالدی اش را باال برد و با یک ضربه گرگ را به 
دو نیم کرد. گرگی از پشت سر به او هجوم آورد و بازوی کاوه را به دندان 
کشید. کاوه به حرکتی سریع بازویش را از دهان گرگ بیرون آورد و با 
قبضۀ شمشیر به سرش کوبید. گرگ زوزه ای کشید و به دیوارۀ سنگی 
گودال چسبید. ناگهان سه گرگ با هم حمله ور شدند. کاوه سپرش را باال 
گرفت و صدای گوش خراش برخورد پنجه ها با سپر شنیده شد. کاوه بر 
زمین افتاد . . . کاوه با حرکتی گرگ ها را به چند سو پرت کرد و به سرعت 
از دیوار صخره ای ناصاف گودال باال پرید. تمام بدنش غرق در خون خود و 
تف گرگ ها بود. گرگ ها با جست وخیز بر پاهای کاوه پنجه می کشیدند تا 

دوباره به چنگش بیاورند.5 

ایرج
ایرج پسر فریدون و یکی از شخصیت های قربانی و در عین  حال پُررنگ شاهنامه 
است که در همان ابتدای داستان قربانی ظلم و ستم برادران خود شده، به دست آنها 
کشته می شود. اما در این داستان شاهد گشتارهایی در شخصیت پردازی ایرج هستیم 
و در واقع با ایرجی متفاوت روبه رو می شویم. ایرج داستان کاخ اژدها پسری نوجوان 
است که از پدر و برادرانش جدا و نزد کاوه زندگی می کند. راوی او را به این صورت 
توصیف می کند: “پسری هم سن و سال من با موهای مشکی به طرف ما دوید، لباسی 

روستایی به تن داشت.  ”۶ 

4آرین، پارسیان و من، ۸۸.

5آرین، پارسیان و من، 9۰.

۶آرین، پارسیان و من، ۲5.
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ایرج در این داستان به صورت ناشناس نزد کاوه زندگی می کند. فریدون برای حفظ 
جانش او را به کاوه سپرده است. ایرج هم سن راوی است که همراه با راوی دست 
به ماجراجویی هایی می زند و پیروزی هایی نیز به دست می آورد. دو برادر ایرج، سلم 
و تور که در شاهنامه دشمنان ایرج هستند و ایرج را می کشند، در این داستان در 
قلعه ای به دست ضحاک اسیرند. ایرج و پدرش فریدون می  کوشند آنها را نجات دهند. 
در این داستان چندان به تقابل بین برادران پرداخته نشده است. فقط در بخش هایی 

از داستان از زبان راوی و به نقل از ایرج خالصۀ این تقابل را می شنویم:

و به  طور مفصل برای چندمین بار دربارۀ دو برادر ناتنی اش سلم و تورج 
توضیح داد که آنها در قلعۀ ایشتاتو کنار رود بالیخ زندانی آژی دهاک هستند 
و البته خیلی هم چشم دیدن ایرج را ندارند، چرا که پدرشان، آفریدون، در 

میان سه پسرش او را از همه بیشتر دوست دارد.۷ 

در بخشی دیگر از داستان نیز مهرداد، پدر راوی، به سرنوشت ایرج و کشته  شدن او به 
دست برادرانش اشاره می کند و می گوید این اتفاق در آینده رخ خواهد دارد، اما قصد 
دارد مانع آن شود. گویی آرین زمان داستان را به عقب برده است: زمانی که ایرج هنوز 

نوجوان است و مرگ او به دست برادرانش هنوز اتفاق نیفتاده است.

اسفندیار
در کاخ اژدها، اسفندیار پسر هجدهم کاوه است که در کنار پدر و دیگر مبارزان علیه 
ظلم می جنگد، اما نسبت به اسفندیار شاهنامه شخصیتی کم رنگ دارد، هرچند در 
طول داستان کنش هایی قابل توجه از او می بینیم. برای نمونه در بخشی از داستان که 
کاوه با پنج گرگ می جنگد و مجروح می شود، اسفندیار به  سرعت بندهای خود را باز 
کرده، به چند سرباز حمله می کند و آنها را می کشد و پس از آن، شمشیر را بر گلوی 
آپساخوموگ می فشارد و سربازان او را تهدید می کند که پدرش را از صحنۀ نبرد با 
گرگ ها بیرون بکشند و نزد او بیاورند، در غیر این صورت رئیسشان را خواهد کشت. 
کنش این شخصیت کامالً با اسفندیار رویین تن شاهنامه متفاوت است. همچنان 
که پدرانشان نیز یکی نیست. گویا آرین در شخصیت پردازی برخی شخصیت های 
داستانش فقط به ذکر نام آنها اکتفا کرده و کنش آنها را تغییر داده است و در برخی 

دیگر به کنش شخصیت های حماسی/ اسطوره ای هم توجه داشته است.

۷آرین، پارسیان و من، ۸۰.
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اسفندیار مشتی به صورت سرباز کنارمان کوبید و درحالی که آکیناک 
آب   دیدۀ سرباز توی مشتش می درخشید، با جسارت از روی لبۀ گودال 
جستی زد و بر روی آپساخوموگ پرید. همۀ اینها در آنی اتفاق افتاد . . . 
اسفندیار روی گردن آپساخوموگ پریده بود و آکیناک بّرنده اش را بر گلوی 

چاق او فشار می داد.۸

مرگ اسفندیارِ این داستان نیز زمانی رخ می دهد که به همراه سپاهیان فریدون در 
مقابل ضحاک و سربازانش قرار می گیرد و با آنها مبارزه می کند. او را یکی از روزبانان 
ضحاک می  کشد. مرگ اسفندیار را نویسنده کامالً عادی و کم رنگ تصویر کرده است: 

“اسفندیار کمی آن سوتر بر زمین جان داده بود.  ”9 

ضحاک
ضحاک شخصیت منفی اسطوره ای شاهنامه و دیگر متون است و در این داستان 
دگرگونی هایی در کنش و شخصیت پردازی این شخصیت نسبت به ضحاک اسطوره ای 
می بینیم. ورود ضحاک یا آژی دهاک به داستان تفاوت چندانی با نسخه های اصلی 

داستان ضحاک و از جمله شاهنامه ندارد:

و دوردست  تازی در سرزمین های گرم  اینکه یک شاهزادۀ جادوگر  تا 
جنوبی پدرش مرداس شاه را کشت و خودش به شاهی آن منطقه رسید. 
نام او بیوراسپ بود. او با نیرنگ و رشوه نگهبانان و درباریان کاخ جمشیدشاه 
را با خودش همدست کرد و سرانجام شبی در خواب پادشاه را اسیر نمود و 
کت بسته به البرزکوه فرستاد تا در غاری بر فراز قلۀ دماوند به زنجیر کشیده 
شود. شاهزادۀ جادوگر با طلسم های اهریمنی خود جمشیدشاه را در بند و 

زنجیر زنده نگاه داشت که زجر بکشد و نمیرد.1۰

در شاهنامه نیز در برخی ابیات دربارۀ ضحاک می خوانیم:

یکی مرد بود اندر آن روزگار
ز دشت سواران نیزه گزار

۸آرین، پارسیان و من، 9۰.

9آرین، پارسیان و من، ۲1۶.

1۰آرین، پارسیان و من، 3۸.
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گرانمایه هم شاه و هم نیکمرد
ز ترس جهاندار با باد سرد

که مرداس نام گرانمایه بود
به داد و دهش برترین پایه بود
پسر بُد مر این پاک دین را یکی
که از مهر بهره ش نبود اندکی
جهانجوی را نام ضحاک بود
دلیر و سبکسار و ناپاک بود

کجا بیوراسپش همی خواندند
چنین نام بر پهلوی راندند

چنان بد که ابلیس روزی پگاه
بیامد بسان یکی نیکخواه
دل مهتر از راه نیکی ببرد

جوان گوش گفتار او را سپرد
بدو گفت جز تو کسی کدخدای
چه باید همی با تو اندر سرای؟

چه باید پدر کش پسر چون تو بود؟
یکی پندت از من بباید شنود
چنان بدگهر شوخ فرزند اوی
نجست از ره شرم پیوند اوی

به خون پدر گشت همداستان
ز دانا شنیده ستم این داستان
که فرزند بد گر شود نره شیر

به خون پدر هم نباشد دلیر11

ضحاک در اساطیر و شاهنامه کاماًل منفی و سیاه است، اما در این داستان شخصیتی 
متفاوت دارد. به رغم کنش های منفی فراوانی که راوی از ضحاک بیان می کند، 
ضحاک این داستان خاکستری است، به گونه ای که گاه مخاطب با او در زمینۀ 

تنهایی اش همدردی می کند و نسبت به او حس ترحم دارد:

11فردوسی، شاهنامه، جلد 1، ۲5-۲4.
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آژی  دهاک از زیر نقاب سیاهش زمزمه کرد: “راحت باش و به من بگو آن 
بیرون چه خبر است؟ از آن بیرون، مردم و آنچه دربارۀ من فکر می کنند 
و می گویند  برایم بگو . . . بگو آنها به چه می اندیشند؟” . . . بی پرده زمزمه 
کردم: “همه معتقدند که شما خونخوار و ظالم و خدمتگزار اهریمن هستید 
. . که مغز مردان را بیرون می کشید و زنان و کودکان را به فالکت   .
می کشانید و به همین دلیل سراسر این سرزمین از نفرت شما انباشته 
است!” . . . اما در کمال تعجب آژی دهاک آهی کشید و زمزمه کرد: “سال ها 
بود که هیچ کودکی را ندیده بودم!” خودم را جمع وجور کردم و گفتم: 
“ولی در باغ این قصر کودکان بسیاری از اشراف زادگان هستند که بازی 
می کنند.” پادشاه پاسخ داد: “آنها بچه نیستند! تو نخستین کودکی هستی 
که من پس از سال ها می بینم، چراکه اولین شرط کودکی راستگویی است. 
آنها که در باغ بازی می کنند، فقط سن و قامتشان کوچک است، اما درست 
به اندازۀ پدرانشان نیرنگ باز و دروغگویند. درست مانند من!” . . . لحظه ای 
در سکوت فرورفت و بعد زمزمه کرد: “نمی دانم چرا به تو می گویم، شاید 
احساس می کنم همان طور که حقیقت بیرون را برای من گفتی، حقیقت 
مرا نیز برای آنان که بیرون زندگی می کنند، بازخواهی گفت. حقیقتی را 
که تلخ است و از ابتدا تا به ابد در تاریکی و نابودی، جاودانه خواهد ماند و 

من گرفتار همۀ تیرگی اش شده ام.  ”1۲

جمشید
یکی دیگر از شخصیت های اساطیری و شاهنامه ای داستان آرمان آرین جمشید است. 
پادشاه جمشیدی که راوی این داستان توصیف می کند، همان جمشید اساطیری 
است که مغرور و در نهایت نیز مغلوب ضحاک شده و به دستش کشته می شود. 
تفاوتی که در کنش شخصیت جمشید در این رمان با جمشید اساطیری می بینیم در 
زمان مرگ اوست. در این داستان، سربازان ضحاک جمشید را به میان مردم می آورند 
و جلِو چشم آنها دستانش را به دو تیرک چوبی می بندند و در نهایت او را جلو چشم 

مردم به دو نیم می کنند:

همه چیز خیلی سریع اتفاق می افتاد. دو تیرک چوبی آوردند و دست 

1۲آرین، پارسیان و من، ۲۰3-۲۰1.
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جمشید را گشودند و به  زور به آنها بستند، طوری که صلیب وار رو به مردم 
ایستاد. اگرچه از ضعف بسیار نمی توانست بر پاهای الغر و نحیفش درست 
بایستد . . . دو سرباز آمدند و دو سر اّره را در برابر جمشید گرفتند. لبۀ 
اّره را بر کمر او نهادند و جمشیدشاه نگاه از من برگرفت و چشم فروبست. 
زمانی که جسد تمام انقالبیون و جمشید را که از میان به دو نیم شده بود 
در حوض وسط میدان انداختند، سربازان به دور حوض حلقه زدند تا مبادا 
مردم دوباره شورش کنند و بخواهند جسد عزیزانشان را باز پس بگیرند.13

این در حالی است که مرگ جمشید در شاهنامه به این صورت آمده است:

چو جمشید را بخت شد کندرو
به تنگ اندرآمد سپهدار نو

برفت و بدو داد تخت و کاله
بزرگی و دیهیم و گنج و سپاه

نهان گشت و گیتی بر او شد سیاه
سپردش به ضحاک تخت و کاله

چو صد سالش اندر جهان کس ندید
بر او نام شاهی و او ناپدید

صدم سال روزی به دریای چین
پدید آمد آن شاه ناپاک دین

نهان بود چند از بد اژدها
نیامد به فرجام هم زو رها

چو ضحاکش آورد ناگه به چنگ
یکایک ندادش سخن را درنگ
بداره ش سراسر به دو نیم کرد

جهان را از او پاک پربیم کرد14

فریدون
فریدون یکی از شخصیت های اصلی شاهنامه است که علیه ضحاک قیام می کند. او 

13آرین، پارسیان و من، 1۶1-1۶۰.

14فردوسی، شاهنامه، جلد 1، ۲۸.
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که پدرش یکی از قربانیان ستم ضحاک است، با جمع آوری سپاه به جنگ ضحاک 
می رود و ضحاک را شکست می دهد. پس از آن، حکومتی جدید را ایجاد و سرزمینش 
را بین پسرانش تقسیم می کند که در این میان، پسر کوچکش ایرج مورد حسادت 
دو پسر دیگرش واقع شده، به دست آنها کشته می شود. در شاهنامه، پس از پیروز 
شدن فریدون بر ضحاک سه پسر فریدون و کشته  شدن ایرج را می بینیم. اما در 
داستان آرین، ایرج قبل از جنگ فریدون با ضحاک در داستان حضور دارد و حتی 
او را در صحنۀ تقابل فریدون و ضحاک می بینیم. نکتۀ دیگر اینکه به رغم شخصیت  
اساطیری فریدون و پررنگ بودن شخصیت او در شاهنامه ، نویسندۀ داستان کارخ 
اژدها شخصیت پردازی کامل و موفقی از این شخصیت به دست نداده است. این در 
حالی است که فریدون اساطیری یکی از شخصیت هایی است که امکان مناسبی برای 

شخصیت پردازی های موفق و پررنگ در رمان فراهم می  آورد.  

ارنواز و شهرناز
ازنواز و شهرناز در شاهنامه دختران جمشید و همسران ضحاک  اند. آنان پس از 
مغلوب  شدن پدرشان به  اجبار به همسری ضحاک درمی آیند. نقش این دو در 
شاهنامه نقشی منفعل است و کنش قابل توجهی از این دو نمی بینیم. در  نهایت 
هم فریدون نجاتشان می دهد. در این داستان نیز ارنواز و شهرناز دختران جمشید و 
همسران ضحاک  اند و همچون در شاهنامه کنشی قابل توجه ندارند، هرچند نقش 
و حضور این دو را قبل از تقابل فریدون و ضحاک می بینیم و حتی در جایی راوی 
داستان می گوید که ارنواز شیفته و عاشق فریدون است و منتظر است تا فریدون 
روزی بر ضحاک پیروز شود و او و خواهرش را نجات دهد. حتی در جایی راوی 

داستان اشاره می کند که ارنواز با فریدون مکاتبه دارد.

نتیجه گیری
آرمان آرین از جمله رمان نویسان اسطوره پژوه است که بهره گیری از حماسه ها و 
اسطوره ها بن مایۀ اصلی داستان های او را تشکیل می دهد. آرین گاهی در داستان هایش 
به بازخوانی حماسه ها و اسطوره ها می پردازد و گاهی نیز با خالقیت خود شخصیت های 
حماسی و اسطوره ای را با کنش هایی متفاوت به داستان هایش فرامی خواند. در کاخ 
اژدها، آرین گاه به بازخوانی صرف برخی شخصیت ها ازجمله ارنواز و شهرناز می پردازد 
و گاهی نیز شخصیت های حماسی/ اساطیری را در کنش هایی متفاوت ظاهر می کند، 

کاخ اژدها
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از آن جمله  اند کاوه، ضحاک و ایرج. گاهی نیز شخصیت های داستان او منفعل تر و 
ناموفق تر از شخصیت های حماسه ها و اسطوره هایند، از جمله فریدون و اسفندیار.


