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  مقدمه. 1
اي   اسـطوره بـه گونـه      .هـاي نهفتـه اسـت       ي رازها واشاره    اسطوره و خاصيت آن هميشه دربردارنده     

كنـد و از همـين        شود و اين دگرگوني به صورتي عادي جلـوه گـري مـي              مي شگرف و گسترده دگرگون   
در اسـطوره خـدايان آفريـده    . شـود  هاي رواني و ذهني انسان به شناخت و آگاهي برآورده مي    نياز مسير،

آنچه . گيرد هايي صورت مي گاهي جا به جايي شود و كاركردشان مشخص مي شوند، حوزه اختيارات و مي
ي تخيل انسان است كه خود تحت تأثير شناخت           نمايد، قوه    تبديل وتحوالت چهره مي    ها و   در اين كنش  

قدرت تخيل نهايت فعاليت خود را در اين زمينه         «. هاي آفرينش است    و بينش او نسبت به گستره پديده      
پهلوانـان زمينـي مبـدل       سـپس بـه شـهر يـاران و         شوند و   خدايان به اين ترتيب خلق مي     .دهد  انجام مي 

گيرد؛  شكل مياي  ند وگاهي به عكس از شخصيتي تاريخي يا قهرماني معمولي، موجودي اسطوره  گرد  مي
دهند وبـه تـدريج بـا ايـن           هاي يك موجود خارق العاده را به او نسبت مي           به اين صورت كه همه ويژگي     

  ). 1384: 4آموزگار، (» .شود قهرمان از صورت موجود بشري عادي خارج مي ها، ويژگي
اصطالح پيكـر   .  وتحوالت گاهي صوري و ظاهري و زماني به صورت باطني ونهفته است            اين تبديل 

مـراد از پيكرگردانـي   « .گرداني كه براي اين مقوله به كار رفته، داراي تعريفي همه سـويه وجـامع اسـت    
شود ومعنـاي آن   خوانده مي Trans formation و Metamorphosesهمان است كه در ادبيات فرنگ 

هويت قانونمند شخص يا چيزي با استفاده از نيـروي           اساس هستي و   ساختمان و   ظاهري و  تغيير شكل 
فراتر ازحـوزه وتـوان      رسد و    به نظر مي   "غيرعادي" ماوراء الطبيعي است كه اين امر در هر دوره و زماني          

. )1383 :43رسـتگار فـسايي،   . (»آيـد  افـراد اسـتثنايي بـه شـمار مـي          ها وحتـي نوابـغ و       معمولي انسان 
هاي بزرگ جهان و بزرگترين حماسـه ايـران، جايگـاه ايـن           ي فردوسي به عنوان يكي از حماسه        شاهنامه

و باطني  هاي صوري شود، از ويژگي هايي كه در شاهنامه ديده مي   پيكر گردان . فرايند ذهني انساني است   

                                                           
  بخش زبان و ادبيات فارسيارياستاد ∗
 دانشجوي كارشناسي ارشد ∗∗
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انـساني نيـك از       به صـورت   "ابليس" وچهره نمايي    " سيامك " به   "سياماكا"دگرگوني كوه   . برخوردارند
  :اند اين نوع

 چنـــان بـــد كـــه ابلـــيس روزي پگـــاه    
  

 بيامــــد بــــه ســــان يكــــي نيكخــــواه  
  

  )88، ب 1،ج1379 :44فردوسي، (   
  :گري او به صورت يك جوان آگاه وسخنور و جلوه

 جـــــواني بـــــر آراســـــت از خويـــــشتن
  

ــادل وراي زن    ــوي وبينـــ ــخن گـــ  ســـ
  

  )125ب : 46همان، ( 
  :يدآ و سپس به صورت يك پزشك مي

ــت   ــس ابليس،تفـ ــكي پـ ــان پزشـ ــه سـ  بـ
  

 بـــه فرزانگـــي نـــزد ضـــحاك رفـــت      
  

  )159ب : 48همان، ( 
الزم به ذكر است كـه در ايـن جـا ابلـيس ماهيـت وجـودي و                  . هاي اين پيكرگرداني است     از نمونه 

در مورد . كند، شكل ظاهري و كالبد بيروني اوست        كند وآنچه تغيير مي     باطني خود را همچنان حفظ مي     
در اسـاطير معمـوال ً خـدايان        «با اذعان به اين كه       .و ابليس اين نكته داراي وجه مشتركي است       خدايان  

 و اند سهمي بر عهده داشته موجوداتي هستند كه در آفرينش و زايش جهان و شكل دهي به كل هستي،   
و در واقع هر نيستند  كنيم، كه ما در اسالم تصور مي    اي    معموالً به هيچ وجه معادل خداوند واحد و يگانه        

ي بخشي از مفاهيم كلي و عميقي هستند كه درك يا توضيح آن بـراي انـسان كهـن                     يك انتقال دهنده  
 تـا آن مفـاهيم را در تغييـرات مـادي و ظـاهري               اند  اسطوره پردازان سعي كرده   . امكان پذير نبوده است   
   ).1383 :148 رستگار فسايي،(» .ها به نمايش گذارند خدايان يا مخلوقات آن

تواند با حفـظ بـاطن    نمايد زيرا او مي در مورد ابليس و در تقابل او با آدمي نيز اين نكته درست مي  
ابليس برفت و به زمين فرو شد و مانند ماري از زير محراب ايوب برآمد و                «: خويش، به هر شكلي در آيد     

ي آتـش هـم انـدر     انـه همچـون زب  ايوب در سجده بود و ابليس به يكي دميدن كه اندر بيني وي بدميد،           
» . ... هـا برآمـد   ي موي او فـرو ريخـت و از تـن آبلـه          ساعت همه تن ايوب چنان شد، چو بر آتش و همه          

  ). 1349: 22 ،2 جتفسير كمبريج، (
شـغل  . است كه پيكرگرداني او از ژرف ساختي عميق تر برخوردار است          اي    ي آهنگر چهره     اما كاوه 

 گيـرد و دقـت در پيـشينه    قـرار مـي  ) اهتو خشي(زو پيشه وران آهنگري كه در تقسيم بندي جمشيد ج  
شود؛ اين كه سواد      با سركشي وارد كاخ ضحاك مي       بزرگ كرداري و هيبت و شكوه او كه        ؛آناي    اسطوره

 شجاعانه  اند،  خواندن دارد و محضري را كه بزرگان در تأييد و ستايش ضحاك تنظيم كرده و امضا نموده                
درايـن مقالـه   . نمايـد  ي واقعي او باز مـي  براي شناخت چهرهاي   اين دست، روزنهكند ومسائلي از   پاره مي 

هاي يونان، روم، هند وايران وپيونـد اجـزاي اسـطوره اي، نـشان داده                 سعي شده است با تكيه بر اسطوره      
شود، اما دربطن وجودي خود، خدايي از خـدايان         آهنگري فرودست نمايانده مي    شود كه كاوه اگر چه در     

با تكيه برداستان كاوه .  كه از مقام خدايي ذهني انسان به مقام فرودست آهنگري تنزل نموده است          است
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  .شود شواهدي از متون اساطيري به اين مهم پرداخته مي ي فردوسي و درشاهنامه
  

  تاريخ و اسطوره كاوه در شاهنامه،. 2
كـاوه در  . عليـه ضـحاك اسـت     شاهنامه، قيام كـاوه     اي    هاي بخش اسطوره    يكي از زيباترين داستان   

 تـا او را كـشته ومغـزش را بـه            انـد   شاهنامه آهنگري است كه ماموران ضحاك، پسرش را به بند كشيده          
درشرايطي حساس كه ضـحاك مهتـران راگـرد آورده بـود تـا محـضري                .مارهاي دوش ضحاك بخورانند   

اد دادخواهي او ضحاك را بـه   فري. شود  بنويسند و بردادگري او گواهي دهند،كاوه خروشان وارد درگاه مي         
خواهند بـر   دهد فرزندش را به او باز گردانند و در مقابل از وي مي     اندازد و ضحاك دستور مي      وحشت مي 

كنـد،    خواند وشجاعانه وخشمگينانه آن را پـاره مـي          محضر دادگري ضحاك گواهي دهد؛ او محضر را مي        
اش را بر سر نيـزه كـرده ويگانـه           چرم آهنگري . آيد  زند واز درگاه بيرون مي      برمهتران بارگاه نيز نهيب مي    

 مردم را به عدالت طلبـي و . آفريند نمادملي جاويدان نبردهاي ايرانيان در طول تاريخ قبل از اسالم را مي         
فريدون باديدن درفش، فرخندگي آن را درمي        .شود  خواند و به سوي فريدون روانه مي        دادخواهي فرا مي  

  .شود كند وسرانجام ضحاك درالبرزكوه به بند كشيده مي ييابد، مبارزه را آغاز م
داستان كـاوه و درفـش او در   «. شكوه و عظمت كاوه و درفش كاوياني در تاريخ نيز ثبت شده است  

ها اخذ شده،آمده است واز اين        ها راجع به ايران از سيرالملوك       ي تواريخ قديم اسالمي كه مطالب آن        همه
 گفت كه داستان كاوه تقريبا به همان صـورت كـه در شـاهنامه وتـواريخ                 توان به تحقيق چنين     مي روي

ثعالبي نيز در باب درفش كاوياني عين روايت        ... نامه پهلوي آمده بود     كنيم در خداي    اسالمي مالحظه مي  
آثـار   تجـارب االمـم و     ترجمـه بلعمـي و     در ساير تواريخ مانند تـاريخ طبـري و        ... فردوسي را آورده است   

ستان كاوه و درفش او تقريبا به همـين منـوال و بـا بعـضي اختالفـات كوچـك غيـر قابـل                        مسعودي، دا 
  )1363: 571صفا، . (»ذكرآمده است

تيمني كـه    .تبرك و تيمن آن است     برد،  آنچه درفش او را از يك حالت نمادين يا تاريخي فراتر مي           
بيرونـي درآثـار الباقيـه      . برد  ر مي توسط او فرات   آن را از تعلق داشتن به يك آهنگر و كاربرد انحصاري آن           

جستند واين درفش از پوست خـرس         كاوه كسي است كه پادشاهان ايران بدرفش اوتيمن مي        «: گويد  مي
: 571بيروني بـه نقـل ازصـفا،        . (يا شير بود ودرفش كاويان خوانده شد و بعدها آنرا بگوهر وزر بياراستند            

1363(  
ي بيروني داستان     ي آن معموالً به پيكره      اوه وپيشينه درآثار شاهنامه پژوهان،در تحليل شخصيت ك     

ها ديده نمي شود وايـن داسـتان روايتـي            توجه شده وعقيده براين است كه چنين شخصيتي در اسطوره         
سياسـي   در تعيين پايگاه اجتماعي،    همچنين. ي اشكاني وساساني ابداع شده است       اخير بوده كه دردوره   

ي مقدس    دانند كه صالحيت حضور در حوزه       ي مردم مي     ناداشتان وعامه  و اقتصادي، او را از فرودستان و      
از داستان كاوه در اوستا اثري نيـست وحتـي در آثـار    «ها را ندارد و اغلب عقيده بر اين است كه         اسطوره

هـاي    داستان كاوه درآثار كهن به هيچ روي ديده نمي شود واز افسانه           ... پهلوي نيز از او اثري نمي يابيم        
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  ) 1363: 570صفا، . (»ي ساساني واشكاني است ث دورهمحد
هاي مشترك فراوانـي      ها نيز معتقدند كاوه در اساطير هندي كه بن مايه           دربررسي تطبيقي اسطوره  

در اساطير ودايي،كاوه آهنگر نداريم، اين يك روايـت بعـدي عيـاري             «با اساطير ايران دارد، جايي ندارد؛       
هاي سـمك عيـار       از داستان اي    اندازد كه دقيقا گونه     تمگررا ازسلطنت مي  پهلوان بازمي آيد، شاه س    . است
: 132بهـار،   (» ... كـه  انـد   به قـول سـمك عيـار ناداشـتان        ... ي آهنگر نيست    حتي در اوستا هم كاوه    .است

1374(  
ي آثـار ادبيـات مـذهبي         از داستان كاوه در اوستا ياد نـشده ودر همـه           بنابرتحقيق كريستن سن،  «

گاهي به نمادين و سمبليك بودن شخصيت       ) 1371: 28يوسفي،  (» م هم از آن اثري نيست     ايرانيان قدي 
هـاي ملـي و حماسـي پرداختـه شـده و نمادشناسـي                شود امـا در بـازنمود آن بـه جنبـه            كاوه اشاره مي  

» .شـود   كاوه سمبل ملت دادخواه برضحاك بيـدادگر مـي        «. آن همچنان از نظرها پنهان است     اي    اسطوره
هاي شغلي نيـز      گيري شهرها و به تبع آن اصناف و گروه          در سلسله مراحل شكل   ) 1369: 267رحيمي،  (
: 574بهـار،   ... (ي اشكاني وشكل گرفتن بازارهاسـت       اين شخصيت نمودار به وجود آمدن شهرهاي دوره       «

پادشاهي جفاكـار را ازتخـت بـه         او از فرودستاني است كه بادستاني پينه بسته وپشتي خميده،         ). 1384
ي مـردم واز      به اين ترتيب در حماسه مـردم ايـران از ديرزمـان سـيماي يكـي از عامـه                  « دمي كشد و  بن

: 43يوسـفي،   ( .»نمايـان دارد  اي    فرودستان به عنوان مظهـر دادخـواهي وحـق طلبـي وآزادمنـشي،جلوه            
اين تحليل از حوزه تحقيق تاريخي و اسطوره شناسي به حوزه ادبيات هنري به ويـژه شـعر هـم                    ) 1371

  : گويد فرخي يزدي مي. كشانده شده است
 آهنگـري گمنـام وزحمـتكش      زبيداد فـزون،  

  

 گـردد   ي حـداد مـي      علمدار علم چون كاوه     
  

  )1380: 157فرخي يزدي، (                     
هـاي بيرونـي دريافـت        آنچه مالحظه شد تحليل كاوه از ديد كالبد شناسي داستان بود كه از اليـه              

ژرف ساخت عميق و دير ياب آن ندارد امـا در شـناخت شـاهنامه وتحليـل                 شود و ارتباط چنداني با        مي
 كه راز ورمزهـا، باورهـا   -هاي زيرين  كهن، دقت در اليهاي  هاي اسطوره هاي آن به ويژه در بخش   داستان
ي نمادهـا     هـاي ژرفاشناسـي برپايـه       الزم بوده وكـاوش    -هايي ديرياب رادر خود جاي داده است          وانديشه

ي شاهنامه است كه در نگـاه     ي آهنگر ستمديده ترين چهره      كاوه.ضروري است اي    ن و ريشه  وباورهاي كه 
اسـت كـه بـه دنبـال         اي  رسد از عناصـركهن واسـطوره       ها ديده نمي شود ولي به نظر مي         اول در اسطوره  

 آنجـا نيـز   از نـشيند و    ها از مسند خدايي بر اريكه شاهي مي         پيكرگرداني، تغيير شكل ودگرگوني اسطوره    
  .شود برسكوي دكان آهنگري رانده مي

ي دو روند وكارساز فراگيردر پيوند انـسان بـا جهـان              برپايهاي    هاي اسطوره    نمادها، بنيادها وارزش  
به ياري اين دوروند اسـت      . آيند كه يكي مينوي شدن گيتي است و ديگري گيتيانه شدن مينو             پديد مي 

آورد وبـه دادوسـتدي    مـي   را بـا جهـان بـه نمـود         پيونـد درونـي ونهـادين خـويش       اي    كه انسان اسطوره  
كاوه نيـز از ايـن فراينـد        ) 1376: 54كزازي،  :ك. ر( .يازد  زنده،پويا،سازنده وهميشگي با جهان دست مي     
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ي   آنقدر با گيتـي سـازگاري يافتـه كـه پيـشينه            از عالم مينو به گيتي پاي نهاده است و         تاثير پذيرفته و  
  :شود حيا وبازنمود است كه به آن پرداخته ميمينوي او فراموش شده ونيازمند ا

  
  كاوه بر مسند خدايي. 3

عناصـر   هاي ملي نقش موثر ومهمي دارند به طوري كـه يكـي از         ها در شكل گيري حماسه      اسطوره
به عالم انساني آمده و      هاي خدايان است كه بر اثر اسطوره زدايي در جامعه           اسطوره هاي ما   جدي حماسه 

: 44بهـار،   : ك.ر. ( واين آغاز حماسـه سـرايي در ايـران اسـت           اند  ني به خود گرفته   صورت حماسي وپهلوا  
1384(  

هـايي از او در   ها واشـاره  ي آهنگر نيزحماسه سازي است كه از عالم خدايان فرود آمده و نشانه             كاوه
تني را  سپند مينو وانگرمينو به چنگ آوردن اين فرنـاگرف        «: در اوستا آمده  . ي خدايان وجود دارد     اسطوره

هـاي    سـپند مينو،پيـك   .هاي خويش را در پي آن فرستاد        كوشيدند وهر يك از آن دو، چاالك ترين پيك        
 وخشم "اك من" هاي خود  خويش، بهمن و ارديبهشت وآذر مزدا اهوره راگسيل داشت وانگره مينو پيك           

اوسـتا،  ( . داشت  روانه - را آن كه تن جمشيد را به اره دونيم كرد          "سپيتور" خونين درفش واژي دهاك و    
492 :1385(  

آذر اهـوره   "  ارديبهـشت همـستار خـشم خـونين درفـش و           "اك من " در نبرد فوق بهمن همستار    
 آذر. يعني نيرويي كـه در مقابـل اژي دهـاك قرارمـي گيـرد آذر اسـت                . همستار اژي دهاك است    "مزدا

ي او نهاده     مهمي بر عهده  بسيار   ايزدي مقدس است كه در عالم ايزدان جايگاه وااليي دارد و خويشكاري           
  .آذر ايزد نگاهبان آتش است.شده است

. دارد  باشد، زيرا يك آهنگر لزوماً با آتـش پيونـد          "ايزدآتش"تواند پيكر دگرگون شده        مي "آهنگر"
او نيرومنـدي هنرمنـد اسـت كـه     . ي اوست و بدون آن قادر به ايفاي نقش خود نيـست             آتش دست مايه  

سازد  و ابزار زندگي مي شود سازد و قدرتمند مي د؛ سالح و پوشش جنگي ميده آتش را با آهن پيوند مي  
ي او    خويـشكاري گيتيانـه   .پـردازد   گردد ودر نقش كارگزاري مينوي به نبرد با اهريمن مـي            و هنرمند مي  

  .ساخت ابزار و سالح و خويشكاري معنوي او نبرد با اهريمن و نيروهاي اهريمني است
 واز سوي ديگر نبرد او با      ي او با آتش     كند، از يك سو رابطه       منسوب مي  "شايزد آت "آنچه كاوه رابه    
اگر ضحاك  . ي زشت نهاد است كه درشاهنامه به ضحاك ماردوش تبديل شده است             اژي دهاك سه پوزه   

تواند، ايزدآذر باشد كـه در اسـطوره         تواند شكل دگرگون شده اژي دهاك اوستا باشدپس كاوه هم مي            مي
زيـادي بـه رويـارويي كـاوه         تقابل ورويارويي ايزد آذرواژي دهاك در اوستا شـباهت        . دگرگون شده است  

پس از آن، اژي دهاك سه پوزه زشت نهاد، ايـن چنـين             «: مثالًدر اوستا آمده  . وضحاك در شاهنامه دارد   
  : شتافت"انديشه كنان"

 از پـس او     "كنـان پرخـاش   "اما آذرمزدا اهوره اين چنـين       . من اين فرّ ناگرفتني را به چنگ آورم       «
 زنـدگي،   "تبـاهي "آنگـاه اژي دهـاك، انديـشناك از بـيم           ... وا پـس رو   ! اژي دهاك سه پوزه   اي    :بشتافت
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  ).1385 :493اوستا، (» .ها را وا پس كشيد، چه آذر سهمگين بود دست
  :پرخاش وخروش كاوه به پرخاش وخروش آذر شباهت دارد

ــضرش   ــه محــ ــاوه همــ ــد كــ  چوبرخوانــ
ــ   ــاي مـ ــه اي پـ ــيد كـ ـــوخروشـ  ردان ديـ

ــاي  ــرزان زجــ ــست لــ ــيد وبرجــ  خروشــ
  

ــشورش     ـــران آن كـ ــوي پيــ ــبك سـ  سـ
 ... بريـــده دل از تـــرس گيهـــان خديـــــو

ــد و ــاي    بدريـ ــه پـ ــضر بـ ــسپرد محـ  بـ
  

  )213-217، 63 ،1 شاهنامه، ( 
همچنان كه انديشناكي ضحاك شبيه به انديشناكي اژي       .سهمگين بودن كاوه چون سهمگيني آذر است      

  :دهاك است
  پاســـــــــــخ آورد زودكـــــي نامـــــــور

ــد   ــه پديـ ــد زدرگـ ــاوه آمـ ــون كـ ــه چـ  كـ
 ميـــان مـــن و او بـــه ايــــوان درســـت    
ــايد بـــدن زيـــن ســـپس  ــه شـ ــدانم چـ  نـ

  

ــنود    ــد شـ ـــي ببايـ ــه از مـــن شگفتــ  كـ
ــنيد  ــن آواي او را شـــ ــوش مـــ  دو گـــ
 تـــو گفتـــي يكـــي كـــوه آهـــن برســـت
ــس   ــست كـ ـــري ندانـ ــه راز سپهــــ  كـ

  

  )223-226 ،64 ،1شاهنامه، ( 
دست پس  .  دست پس كشيد زيرا آذر سهمگين بود       "رـف"ك از به چنگ آوردن       در اوستا اژي دها   

تواند به شكل دست كشيدن ضحاك از كشتن فرزند كاوه و بـازپس دادنـش بـه                   اژي دهاك مي   كشيدن
  :پدر، دگرگون شده باشد

  
ــد فرزنــــــد او    ــاز دادنــــ ــدو بــــ  بــــ

  

 بـــــه خـــــوبي بجـــــستند پيونـــــد او  
  
  

  )211 ،63 ،1شاهنامه، (
ش با ماري سه سر در اساطير هندي نيزكه مشتركات زيادي با اساطير ايـران دارنـد،                 پيكار ايزد آت  

ديو توفان وابرهاي   «: تواند دليلي بر اثبات ادعاي اين هماني كاوه با ايزد آذر باشد             شود و اين مي     ديده مي 
 خـداي  "اينـدره "  نـام دارد، "وريتـره "  يـا "اهي" سياه بي باران در ودا، همچنان ماري است سه سر كه       

 "آتـر "اين افسانه نيز پيكار ايزد آتش     ...، اين پتياره را از پاي درمي آورد       "خداي آذرخش "جنگاور ودايي،   
  )1380: 39كزازي، (» .آورد هاي ايراني فرا ياد مي  در افسانه"اژي دهاك" را با

 رابطـه هـم     رابطه كاوه با ايزد آذر غير قابل انكار اسـت و ايـن             با توجه به شواهد و مستندات فوق،      
  .شود هاي مينوي ديده مي هاي گيتيانه و هم در عالم مينو و خويشكاري درعرصه گيتي و نقش

فلـز در   . خداي فلز نيز باشـد    اي    تواند به گونه     عالوه برارتباطي كه با خداي آتش دارد، مي        "آهنگر"
و اسـطوره روشـن     اهميت فلز وتـاثير آن در تـاريخ         . ايفاي خويشكاري آهنگر نقش اساسي و مهمي دارد       

 به خود اختصاص داده "عصرآهن" از ميان فلزات، آهن آنقدر مهم است كه در تاريخ عصري به نام    . است
 كـه خـود     -ها نيز فلز چنان مقدس و مطلوب است كه از يك سو يكي از امشاسپندان                  در اسطوره  .است
ود موظف به نگهبـاني از آن        با تمام عظمت و قداست خ      -شوند    هايي از ذات اهورامزدا محسوب مي       جلوه
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او .شهريور امشاسپند نگهبان فلزات است    . است و از سوي ديگر فلز نماد مادي يكي از امشاسپندان است           
هاي ذات اهورا مزدا است و نماد فرمانروا و پادشاهي است كه از فلـز سـالح                   يكي از امشاسپندان وازجلوه   

ي پادشاهي وخـود پادشـاهي    م فرمانروايي، بخشنده او مطلوب ترين مفهو   «. جنگد  سازد و با سالح مي      مي
تـوان    سـازد وباسـالح اسـت كـه مـي           ازآنهاست كه سالح مـي    . ي اويند   مينوي است، فلزات نمود گيتيانه    

  ) 1375: 238مسكوب، (» .جنگيد
بخـشيدن پادشـاهي، نگهبـاني از فلـز، سـاختن سـالح و           در اين اسطوره فرمـانروايي و پادشـاهي،       

ها را در وجـود خـود دارد؛ از    كاوه نيز اين ويژگي  . مقدس و مينوي ادغام شده است     جنگيدن در وجودي    
ي پادشـاهي اسـت؛ آهنگـر     رسد از ايـن رو او بخـشنده      جمله اين كه فريدون به ياري او به پادشاهي مي         

  .جنگد سازد و با ضحاك اهريمني مي است و به نوعي نگاهبان فلزبوده و از آن سالح مي
هاي مختلـف و تـأمين نيازهـاي انـساني،      ود مادي و عيني و همچنين شكل پذيري      فلز عالوه بر نم   

فلـز در  ... فلز در اسطوره فقط يك عنصر مـادي نيـست  «. ارتباط مستقيمي با ذهنيت و تفكرانساني دارد     
آيد كه هيچ سـالحي ديگـر بـه           جهان جديدي از قهرمانان به وجود مي      . اسطوره در تفكر تاثيرمي بخشد    

  ). 1384 :588بهار، (» .كنند ايزدان را نيز به اين امر منتسب مي... ر نيستها كارگ آن
امـشاسپند شـهريور    «. ي نيروي مادي و معنوي است       به همين دليل است كه شهريور در بر دارنده        

در جهان مينوي، نمودار قدرت و سلطنت ايزدي و فر وشكوه شهرياري ودر جهان مادي نگهبـان فلـزات                   
  ).1383 :567عفيفي، (» .است

تأثيري كه فلز در اسطوره بر انديشه و تفكّر انساني گذاشت در فرهنگ تداوم يافت و به شكل يـك       
جن و ساير موجودات اهريمنـي از فلـز          بر اساس اين باور، ديو،    . اعتقاد و باور به ظاهر خرافي ادامه يافت       

اين باورها در برخـي از      . همچنين آهن براي دفع چشم زخم مفيد است       . گريزند  هراسان بوده و از آن مي     
  :ي باورها و اعتقادات زمان خود است، آمده  از جمله در شعر خاقاني كه منعكس كنندهاند آثار ادبي آمده

 جنيان ترسند از آهن لكـن از عـشق كفـش          
  

 انــد هــا بــر آهــن تيــغ يمــان افكنــده ديــده  
  

  )1382 : 110خاقاني، ( 
   :رفته، اشاره شده است در جايي ديگر به اين عقيده كه آهن براي دفع چشم زخم به كار مي

 چشم بـد كـز پتـر و آهـن و تعويـذ نگـشت              
  

 بنــد تعويــذ ببرّيــد و پتــر بــاز دهيــد       
  

  )164همان،  (    
 شـعري در توصـيف شكـست سـلطان     "حكيم كوشـككي قـائني  " نام   در تاريخ ادبيات صفا از شاعري به      

  : شود سنجر سلجوقي از غزان ابياتي آمده كه در ميان آن به اين مطلب اشاره مي
ــنودن    ــز شـ ــام غـ ــهري ز نـ ــر شـ ــه هـ  بـ

  

ــان     ــن هراسـ ــو از آهـ ــون ديـ ــده چـ  شـ
  

  )1367: 115صفا، (                  
محـسوب شـده و در ژرفـاي آن معـاني بـسيار      توان گفت آهن و آهنگري در شاهنامه نماد          از اين رو مي   

  . وسيع و ريشه داري نهفته است
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بسيار به جا خواهد بود اگر شواهد و آياتي كه در قرآن كريم آمده و به اين نكته يعني منافع مادي              
 به كار رفته است كـه پـنج         "حديد"در قرآن شش بار كلمه      . ارائه گردد  و معنوي آهن اشاره شده است،     

پنجـاه و   .  صـفتي بـراي نگـاه و بـصر اسـت           "شكافنده" و   "تيز"عني آهن و يك بار به معني        بار آن به م   
ي كاركردهـاي   براي استناد به قرآن يك آيـه كـه در بـر دارنـده    . هفتمين سوره قرآن نيز حديد نام دارد    

يـزان  لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنـا معهـم الكتـاب و الم            «: گردد  مادي و معنوي آهن است، ذكر مي      
ليقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شـديد و منـافع للنـاس و لـيعلم اهللا مـن ينـصره و رسـله           

) عـدل (ها كتاب و ميزان       ما پيامبران خود را به داليل روشن فرستاديم و با آن           :بالغيب ان اهللا قوي عزيز    
و منـافعي  ) كـارزار (ه در آن سختي  را نيز نازل كرديم تا مردم به عدالت عمل كنند؛ و آهن را آفريديم ك              

كه خـدا قـوي و        تا معلوم شود چه كسي ناديده خدا و پيامبرانش را ياري خواهد كرد،             ؛براي مردم است  
شود آهن كه منـافعي       همان گونه كه ديده مي    ). 1384سوره حديد،   : 25قرآن كريم، آيه    (» .مقتدر است 

  . ظلم و ستم و برقراري عدالت نيز هستبراي مردم دارد نيرويي در دست پيامبران براي نفي
توان بر آن بود كه اين عنصر مـادي و معنـوي كـه در اسـاطير                   باتوجه به شواهد و مدارك فوق مي      

شوكت و پيكار با اهريمن است، با آتش مقدس پيوند يافته و در وجود آهنگري بـا                  سلطنت، نماد قدرت، 
ند آهن بوده و وجودش با آن پيوندي نا گسـستني           شكوه نمود يافته كه در ايفاي خويشكاري خود نيازم        

شود و چون كوهي آهنين قدرت خود را به نمـايش             او در شاهنامه با نام بلند كاوه وارد حماسه مي         . دارد
   :گويد گذارد و بي جهت نيست كه ضحاك اهريمني با ديدن او وحشت زده و هراسان مي مي

  
 ميــــان مــــن و او بــــه ايــــوان درســــت

  

 كـــوه آهـــن برســـتتـــو گفتـــي يكـــي   
  

   )225 ،64 ،1شاهنامه، (       
ي ادغام، دگرگوني وپيكرگرداني ايزدان آتش و فلز اسـت كـه در               در نتيجه كاوه در شاهنامه نتيجه     

روند اسطوره زدايي وگيتييانه شدن عوامل مينوي از مقام ايزدي فرود آمده وآهنگر بـودن او بـر اسـاس                    
  .هاي اساطيري كهن است پيشينه

  
   آهنگري در اساطير يونانخداي. 4

هـاي گونـاگون مـشتركاتي وجـود دارد كـه در اسـطوره شناسـي و نقـد                     در اساطير اقـوام و ملـت      
هـا و ژرف      در ايـن ميـان اسـاطير يونـان بـن مايـه            . دهـد   راهگشا بوده و محققان را ياري مي      اي    اسطوره
هـاي   ها و رفع دشواري يچيدگيتوانند در كشف پ     هاي مشترك فراواني با اساطير ايران دارند و مي          ساخت

   .مفيد باشنداي  شناخت اسطوره
از هـم    هـا   ي بيرونـي آن     پوسته فراوان است اگر چه    هاي مشترك اين دو فرهنگ      ها وريشه   بن مايه 

خـداي آهنگـري    . هاي مربوط به آهن و آهنگري است        يكي از اين مشتركات اسطوره    . دور ومتفاوت است  
 در  "آهنگـري "توانـد در شـناخت راز         دارد كه بررسي تطبيقـي آن مـي       ي  ا  در اساطير يونان جايگاه ويژه    
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شود كه درمقام خدايي قـرار دارد،   يونان از پيوندآتش وآهن، آهنگري خلق مي در .شاهنامه راهگشا باشد  
گيـرد وخويـشكاري خـاص خـود را ايفـا             كند، چوبدستي گران دردست مي      دركاخي جاوداني زندگي مي   

  .كند مي
 بـه ايـن دليـل       "هفائيستوس" است   "واحد"ف ايران، خداي آتش وخداي آهنگري        دريونان برخال 

تواند دليلي    اين نكته مي  . اند  كه خداي آتش است، خداي آهنگري هم هست و اين دو در هم ادغام شده              
تواننـد در وجـودي واحـد         ايران نيز خدايان آتش و فلز مـي       اي    هاي اسطوره   باشد بر اين كه در دگرگوني     

بـدين  . خداي آتش وبدين جهت خداي آهنگـران وآهنگـري بـود          : هفائيستوس«.  ادغام شوند  چون كاوه 
ها وي راچون مردي لنـگ،        در مجسمه . جهت هومر ساختن جوشن واسلحه آخيلوس را از اودانسته است         

  ).1372: 764هومر، (» ...اند زشت، بابازوهاي زورمند،گران ستبر، سينه پرموي نشان داده
داندكه سالح و پوشش  گر در وصف هفائيستوس آهنگر او را هنرمندي يزداني مي    هومر در جايي دي   

آن هنرمند يزداني براي آن پهلوان جوشني       «: سازد و كاخي با شكوه، جاوداني و آسماني دارد          جنگي مي 
از نقـشي     آمـد،     كرد، خودي استوار كه گرداگرد پيشانيش راسـت مـي           ساخت كه ازآتش بيشتر خيره مي     

... سته بود وپرچمي زرين در باالي آن بود پاي افزاري زيبا از فلزي تا شدني وسبك سـاخت                   ستودني آرا 
هـاي   پر از اختران، در ميـان كـاخ   كاخي جاوداني، فراهم شده از روي،. تتيس به كاخ هفائيستوس رسيد   

ي درايـن   و. تر، و ساخته شده به دست اين خدايي كه چندگونه رفتار دارد             گروه آسماني از همه فروزنده    
  هـومر، (» ...هـا در جـشن بـود، سـراپاي خـوي كـرده             آن هاي كوره خـويش گرداگـرد      هنگام درميان دم  

 573- 572 :1372.(  
خـداي   :"آرس" آورد عبـارت بودنـد از       فرزنداني كه هرا به دنيـا مـي       «.  است "هرا"مادراين آهنگر   

خـداي  ). 1375: 17سيا برن،   لو(» ...الهه جواني و  : "هبه"خداي سنگ آهنگري،     :"هفائيستوس"جنگ،  
هـاي    خـداي قدرتمنـد اسـطوره     (كه زئـوس      الهه خرد است   "آتنا"آهنگر در اساطير يونان رهايي بخش       

  . او را بلعيده بود همان گونه كه كاوه در شاهنامه رهايي بخش است )يونان
ــايي بخــشي،     ــايي چــون ســالح ســازي، ره ــر، وكرداره ــش، آهنگ ــن، آت ــشترك آه نمادهــاي م

توانـد    مـي ) فرانك مادر فريدون وتتيس مادر آخيلوس     (اي فرعي مشابه مانند فرانك وتتيس       ه  وشخصيت
بيهوده نيـست كـه در درون ايرانـشهر آن    « ها باشد و  بر پيوند اين اساطير و معاني مشترك آناي    قرينه

ين در دو نمـاد بنيـاد  ...  نـام    "كـاوه " بـود    "آهنگـري " شـوريد،    "اژدها"كه به ياري فريدون شتافت وبر       
  )1380: 47كزازي، ). (رسند ومي پيوندند  به هم مي"آهن" و "گاو"داستان فريدون 

ها، نقش وخويشكاري او همانند هفائيـستوس          نام دارد كه ويژگي    "وولكن" خداي آهنگري در روم   
  .يوناني است ونيازي به تكرار آن نيست

  
  كاوه بر تخت شاهي. 5

خـدايان آتـش وآهـن در كنـار اهـورامزدا،           اي    سـطوره  كـه روزگـاري در دنيـاي ا        "ي آهنگـر    كاوه"
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. آيـد   به دنياي پادشاهي فرود مـي     اي    زيست، درفرآيند تحوالت وتبدالت اسطوره      امشاسپندان وايزدان مي  
 با همان خويشكاري مادي ساخت ابزار وسالح و باخويشكاري مينوي فرمانروايي، نبـرد              ،پادشاهي آهنگر 

تـاريخ   .انـد   شوند كه به آهنگري پرداخته       در شاهنامه پادشاهاني ديده مي     ... و   با اهريمن و ستم ناپذيري    
همان گونـه كـه در اسـطوره،        .شود  آغاز مي   آهنگري در شاهنامه با هوشنگ، شهريار پيروز اهريمن ستيز،        

در شاهنامه نيـز در      شهريور امشاسپندي است كه هم نماد و نگاهبان فلزات و هم مظهر شهرياري است،             
  . آهن وآهنگري همراه است شهرياري با ،وجود هوشنگ

 - كه مظهر اهريمن و ازتبـار اژدهـاك اسـت          -اولين پادشاه آهنگر شاهنامه كه همچون كاوه با مار          
كند، پس از آن  او در ماجراي مبارزه با مار اهريمني در كوه، آتش را كشف مي   .  است "هوشنگ"جنگيد،  

ازد ودر انجام خويشكاري خود انتقام پدرش، سـيامك، را          پرد  با استخراج آهن به ساختن ابزار وسالح مي       
نشيند  بندد به جاي نيا بر تخت فرمانروايي مي گيرد وآنگاه كه كيومرث رخت از جهان بر مي         از ديوان مي  

  .راند وچهل سال سلطنت مي
ر اين عناصر د .ها در ظهور پادشاهي آهنگر قابل تأمل است  پيوند مار، آهن و آتش، كوه و نقش آن
  : در شاهنامه آمده. داستان كاوه و هوشنگ مشترك و مشابه است

 نخــستين يكــي گــوهر آمــد بــه چنــگ     
ــرمايه كــــــــردآهن آبگــــــــون  ســــــ

  

ــنگ     ـــن جداكردسـ ـــش زآهـ ــه آتـــ  بـ
ــزان ســنگ خــارا كــشيدش بــــرون      ك

  

  )8-7 ،33 ،1شاهنامه، (        
نگ پس از كشف آهـن و جـدا         هوش. به آهنگر بودن اين پادشاه در شاهنامه به صراحت اشاره شده است           

  : سازد كند و اره و تيشه مي كردن آن از سنگ، آهنگري پيشه مي
ــرد   ــشه كـ ــري پيـ ــشناخت آهنگـ ــو بـ  چـ

  

 ازآهنگــــــري اره وتيــــــشه كــــــرد    
  

  )24 ،34 ،1شاهنامه، ( 
ايـن   مهم اين دو داستان اين است كه همان طور كه در نبرد هوشنگ با مـار،                هاي  يكي ديگر از شباهت   

شود، ضحاك نيز در نبرد با كاوه و          هاي كوه پنهان مي     يمني كشته نمي شود و در ميان سنگ       موجود اهر 
  .شود فريدون كشته نمي شود بلكه در البرز كوه به بند كشيده مي

پندارنـد كـه او وبـرادرش         پارسيان چنـين مـي    «پادشاه آهنگر، آنقدر واالست كه       منزلت هوشنگ، 
  ).1363 :417وك االرض به نقل از صفا، سني مل(» .ويكرت هر دو پيامبر بودند

او به ياري فرّكياني و به سبب آراسته بودن         . پس از هوشنگ، جمشيد پادشاه آهنگر شاهنامه است       
  : سازد كند و سالح مي به روشن رواني آهنگري مي

ــرد     ــت بـ ــگ را دسـ ــت جنـ ــست آلـ  نخـ
ــا    ــرم كردآهنــ ـــي نــ ـــر كيــ ــه فـــ  بــ
 چوخفتــــــان وتيــــــغ وچوبرگــــــستوان

  

ــ    ه گـــردان سپـــــرددر نـــام جـــستن بـ
 چـــو خـــود وزره كردوچـــون جوشـــنا   
ـــن روان   ـــدا بروشــ ــرد پيــ ــه كــ  همــ

  

  )8-39،10 ،1شاهنامه، (
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از آن كياني گشت و آن قدر مقدس است كه به فـرّ    از اين روآهنگري ابتدا هنري ايزدي بود وپس  
  .و روشن رواني نيازمند است وهر كسي استحقاق تصدي آن را ندارد كياني

 "كـاوه "فرمـانروايي وپادشـاهي او را نـام او          . اند پادشاهي نيرومند وقوي بوده باشـد      تو  كاوه نيز مي  
كلمه اوستايي كوي در زبان پهلوي وفارسي به كي تبديل شده امـا             «. كند   تأييد مي  "كاوياني"وصفت او   

. ..كه كيسخرو در ادبيات ارمني كـاو خـسرو نـام دارد     مبدل گرديده است چنان "كاو"در زبان ارمني به     
 تبـديل  "كيـان " وكاويان بـه  "كي"شود كه كلمه كوي در زبان پهلوي به   پس نتيجه چنين فهميده مي    

كريستن سن بـه نقـل از صـفا،    (» .يافت ليكن در تركيب درفش كاويان به همان صورت اصلي باقي ماند      
 تعمـيم   "اوهكـ "توان آن را به نام         است اما مي   "كاوياني"گر چه توضيح فوق در مورد واژه        ) 1363: 573

  . به معني شاه است"كي" در زبان ارمني است كه در اصل "كاو" همان "كاوه"داد وبرآن شد كه 
يـا كاويـان   ) شـاه (اسم درفـش كاويـان از كـوي    . نام گذاري درفش اين آهنگر نيز بي دليل نيست       

درفـش  گرفته شده است كه به شكل صفت استعمال شده يعني شاهانه، شاهي، شهنشاهي؛ و مقصود از                 
برخي معتقدند كاوه همان كوي أئي پي وهو پسر كيقباد است وبرخي ديگر             .  است "بيرق شاهي "كاويان  

  ).1363 :570 - 573صفا، : ك.ر. (كنند اين نظر را انكار مي
او چرم آهنگـري خـود را بـر سـر نيـزه كـرد و درفـشي                  . در شاهنامه درفش كاوياني را كاوه آفريد      

تشخيص دوست از دشمن گرديد و پس از آن نيز نماد ملي ايرانيان تا زمان ساخت كه در آن نبرد معيار 
   .شكست ساسانيان شد

ــاي  ــشت پــ ــاهنگران پــ ــرم كــ  از آن چــ
ــرد   ــزه كـ ــر نيـ ــر سـ ــاوه آن بـ ــان كـ  همـ
 بـــدان بـــي بهــــــا ناســـزاوار پوســـت    

  

ـــم دراي     ـــگام زخـــــ ــند هنـــ  بپوشــ
 ....همـــان گـــه ز بـــازار برخاســـت گـــرد

 پديــــد آمــــد آواي دشــــمن زدوســــت
  

  )229-234 ، 64 ،1شاهنامه، (                  
ها پنهان    تواند نهفته باشد كه تا كنون از نظر         در وراي اين روايت ساده و كوتاه نيز رازي پر معنا مي           

 اند  شده متحول ها و رسومي وجود داشت كه در فرايند دگرگوني          هاي ايراني آيين    در اسطوره  .مانده است 
هـر انـسان     ها اين بود كه     يكي از اين آيين   . ها باقي مانده است     گ از آن  هايي هرچند كم رن     و آثار و نشانه   

مارغن چوبي بود كه تكّه چرمي بر سر         .در دست داشت  » "مار غن   "بهديني يك    ديندار و به اصطالح هر    
و ...) وزغ و    مـار،  موجودات اهريمني چـون اژدهـا،     (ي آن اين بود كه خرفستران         آن آراسته بود و فلسفه    

ديوان از اين آيـين بهـدينان ناخـشنود بـوده و     .بردند كشتند و ثواب مي زدند و مي ان را با آن مي  گناهكار
پيدا است كه هـر بهـديني يكـي غـن بايـد داشـتن كـه خرفـستران و                    « .كردند مانع آن شوند     سعي مي 

يي هـا   شـباهت ). 1380: 120-121فرنبغ دادگـي،    (» .گناهكاران را بدان زند و كشد تا كرفه مندتر شود         
تواند نشاني بر اين باشد كه نيزه و چرم كاوه نيـز از          بين درفش كاوه و مارغن بهدينان وجود دارد كه مي         

  نوع مارغن بوده وفلسفه و معنايي بسيار فراتر از نيزه و چرمي دارد كـه يـك آهنگـر هنگـام زخـم دراي                     
 "مـار "وجود  .  عميق تر دارد   همان طور كه خود آهنگر نيز پيشينه و معنايي وسيع تر و            بندد،   مي بر پاي 
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ايـن كـه    نبـرد كـاوه و ضـحاك،      ي آن، مارهاي رسته بر دوش ضحاك،        در تركيب مارغن در كنار فلسفه     
بيننـد، بـر    شناساند و همين كه مردم آن را در دست ضحاك مـي           درفش ضحاك دوست را از دشمن مي      

ارغن و درفـش كـاوه را نـشان         بـين مـ   اي    وجود رابطه    هايي است كه    همه نشانه  شوند،  گرد آن جمع مي   
  .آرايد داند و آن را مي ديدن آن درفش را فرخنده و مبارك مي دهد به ويژه كه فريدون مي

ــي      ــد ك ــر دي ــزه ب ــر ني ــت ب ــو آن پوس  چ
  

ــي     ــد پـ ــر افكنـ ــي اختـ ــي يكـ ــه نيكـ  بـ
  

  )238 ،64، 1شاهنامه، ( 
  .  ديرينه خواهد بودمقدس و بسيار واي  با توجه به اين نكات، در فش كاوه نيز در فشي اسطوره

البته اگـر   . نيز به آهنگري پادشاهان اشاره شده است       الزم به ذكر است كه درآثار تاريخي متقدمان       
تواند مجازي باشـد ولـي    چه پادشاهان لزوما به طور مستقيم به آهنگري نمي پرداختند و اين نسبت مي             

استخراج فلـز    ها،   ماهرانه و با ارزش آن     اختراعات و ديگر كارهاي    ابداعات، ها،  هنگام برشمردن هنرمندي  
... ايـن پادشـاهان     «: بابل آمده  در مروج الذهب در ذكر ملوك      .و ساختن سالح نيز بر شمرده شده است       

فلزاتي چون آهن و ارزير و مـس و          ها بكاويدند و    زمين... شهرها پديد آوردند و    بودند كه بناها ساختند و    
 ساختند ولوازم جنگ فراهم آوردند وديگر كارهاي ماهرانه كردنـد و   ها استخراج كردند وشمشير ب      جز اين 

آنرا نمونـه اعـضاي پيكـر انـسان          ها مرتب كردند و     سازمان جنگ را بصورت قلب وميمنه وميسره وجناح       
  ).1374: 213مسعودي، (» ...نهادند

كنـد،    يكنـد، محـضر پـاره مـ         شود، پرخاش مي    در شاهنامه، كاوه به راحتي وارد بارگاه ضحاك مي        
آهنگـري فرودسـت    . آيد مگر از فرمانروايي فرا دسـت       نمي واين بر ... كند و   بزرگان و پيران را سرزنش مي     

كـارگري نـادار    . پاسبان داشـته اسـت     تواند وارد بارگاهي شود كه بدون شك صدها نگهبان و          هرگز نمي 
  :هرگز حق ندارد در كنار بزرگان بنشيند در حالي كه در شاهنامه

ــتمديده ر ــدســــ ــيش او خواندنــــ  ا پــــ
  

ــشاندند    ــدارانش بنـــــــــ  برنامـــــــــ
  

  )201 ،62 ،1شاهنامه، ( 
كند؛ بدون شك خواندن ونوشتن وبا        تواند بخواند زيرا محضر ضحاك را برمي خواند وپاره مي           او مي 

  : سواد بودن درآن روزگاران نمي توانسته از حقوق آهنگران، كفشگران، وساير پيشه وران بوده باشد
ــدكاو  ــو برخوانــ ــضرش چــ ــه محــ  ه همــ

  

ــشورش     ــران آن كـ ــوي پيـ ــبك سـ  ...سـ
  

  )213 ،63 ،1شاهنامه، ( 
ي فرمانروايان و پادشاهان ايران باستان  توان از تبار هوشنگ و جمشيد و از سلسله      بنابراين او را مي   

  .ستي يك فرمانرواي خردمند است نيز برخوردار ا دانست كه از هيبت و شكوهي كه الزمه
  

  گيري نتيجه. 6
نمايد، اين است كه عالوه بر سير خطي و روساخت  هاي شاهنامه آن چه مهم مي حليل داستان در ت 
معاني ژرف آن كه خواننـده از ره         بايد به  دهد،  منسجم را تشكيل مي   اي    ها و حوادث كه مجموعه      داستان
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بـان راز آلـود     هاي كهن بـه ز      و انديشه  در شاهنامه بسياري از باورها    .نيز توجه كرد   برد،  رمز به آن پي مي    
 هـا درگـرو ژرفـا شناسـي و بـازنمودن            آن و بي گمان شناخت معناي دروني و نهـاني         بازگو شده  نمادها،

كشف .دارد ريشه در فرهنگ و اساطير كهن  هاست كه خود    هاي نهفته در آن     پيام نمادها ودست يافتن به   
هـاي مـادي و       ه بـه شـباهت    هاي نهفته و رازهاي پيچيده در داستان كاوه كه خود حاصل توجـ              اين پيام 

كندكـه او     ثابت مي  هاي ملي و بررسي تطبيقي آن با اساطير ملل ديگراست،           مينوي كاوه با ساير اسطوره    
ظلم ستيزي و خردمندي است و يـك         ،انديشه هنر، بزرگي، فرمانروايي، بياني نمادين از مفاهيم خدايي،    

چرا كه در اين صـورت برداشـتي سـاده،      . رساندنگرش صرفاً تاريخي نمي تواند ما را به عمق معناي آن ب           
ژرفانگري خـواهيم داشـت كـه هـر چنـد            هاي كهن باورشناسي ونماد شناسي و       بيروني وبه دور از ريشه    

  .ي حقيقت نيست ممكن است، اشتباه نباشد ولي همه
هـاي     شـاهنامه روزگـاري خـدايي مقـدس بـوده كـه در جريـان دگرگـوني                 "بي زيان مردآهنگـر   "
  در و پـردازد   ي آهنگـري مـي      يابـد وپـس ازآن نيـز بـه پيـشه            به مقـام پادشـاهي تنـزل مـي        اي    اسطوره
  . گيرد  قرار مي"اهتوخشي"ي پيشه وران  طبقه
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