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پیشگفتار

 حاصل تأّمالت من 
ً
که عمدتا کتاب در اساس مجموعۀ یادداشت هایی است مختصر  این 

لذا  )و  به آن هاست  نزدیک  زمینه های  و  یا شبه اســاطیر  و اساطیرواره ها  اســاطیر  از  برخی  در 
ترتیب همۀ مطالب اساطیری  تأّمالتی در اساطیر و اساطیرواره است(. بدین  کامل آن  اســم 
یس  کنو یا نزدیــک اســت. در پا بــوط  امــا به نحــوی به دنیای اســرارآمیز اســاطیر مر نیســت 
اما ممکن اســت  آوردم  کنار هــم  قرار می گرفــت  کــه تحــت یک موضــوع  را  یادداشــت هایی 
 مسائل 

ً
یا محّرک نوشــتن این یادداشــت ها )نه مقاالت( غالبا انگیزه  نباشــد.  ادامۀ یکدیگر 

با این و آن، خواندن جمله یی و مطلبی در متون قدیم  گفت وگو  روزمــّره، حوادث، فیلم ها، 
این  که در  گونی  گونا که در مورد مطالب  از این قبیل بوده اســت. بدیهی اســت  و  و جدید 
با  لذا  کرد و  یات متفاوتی مطرح  یا نظر کتاب آمده اســت می توان صفحات بیشتری نوشت 
برخی از توجیهات من موافق نبود. در مورد درست یا نادرست بودن مطالب به این سخن 
یل و توجیه شبیه به نسبت مشّبه  تأو که بین متن )موضوع( و  هرمونتیک ها اشــاره می کنم 

دارند. بیشتر(  گاهی  )و  ارتباط  و  یعنی حداقل یک وجه شبه  برقرار است،  به  و مشّبٌه 
کتب  ایــن موضوعات  از  بســیاری  نداشــتم. در مورد  تألیفــی مفّصل و جامع  مــن قصد 
یا  بود  تــازه  یا  بود  برایم جالــب  که  را  فقــط مطالبــی  اما من  و مقاالتی نوشــته شــده اســت. 
و  بــر نگفته ها  تکیه  بیشــتر  باری  کردم.  بود مطــرح  ایران  فرهنــگ  و  یخ  تار بــه  بیشــتر مربوط 
و  ین  با عناو ین مطرح شده  گاهی عناو گفته ها و شنیده ها بسیار است.  وگرنه  بود  نشنیده ها 
گرفته اســت  قرار  مطالب دیگر همپوشــانی دارند یعنی مطلبی تحت چند عنوان مورد بحث 
یا بحث همسر اول  گرته برداری اســاطیری در دین و اســطوره هم آمده اســت.  مثاًل مطالب 
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یا بحث آمدن  آمده اســت.  زنان  )لیلیــت( هم در فصــل خدایان و هم در فصل  آدم 
در فصول دیگری هم مطرح شده است. اول  بر فصل  یاییان عالوه  آر

که اساطیر  به میان می آید مردم می پندارند  ایرانی  اســاطیر  از  معمواًل وقتی ســخن 
کتبی چون اوستا و بندهشن  ینش، جمشید، ضّحاک و امثال این ها از  مربوط به آفر
یربنا در فرهنگ و ادبیات  گردآوری شــده اســت. حال آن که این اساطیر به صورت ز

بوده است. آن ها  به  توّجهم  بیشتر  و من  کنده شده است  پرا فارسی 
ف و 

ّ
از منابع ســفرها و دیده ها و تجربیات مؤل از این دســت یکی  کتاب هایی  در 

رادیو و  که در  گاهی فیلم های مستند و مصاحبه هایی است  مردم اســت. من منابعم 
گوشۀ  قبیله یی بدوی در  به  فیلم بردار  و  گروهی محّقق  اســت.  یون پخش شده  یز تلو
آنجا می رفتم  به  گر من خود  ا که  کرده اند  تهیه  گزارشــی  و  رفته اند  از جهان  دوردســتی 

کسب منی کردم. آن همه اطالعات 
بــرای خود  آینده هم  مــن در   

ً
پایانــی ندارد. مســلما گاه  ایــن نوع هیــچ  از  کتابــی 

باشــد. برخی  کتاب  این  که می تواند جلد بعدی  آورد  یادداشــت هایی فراهم خواهــم 
که امیدوارم  بیــاورم  کتاب  نتوانســتم در این  از یادداشــت های خــود را هم به دالیلی 

آید. فراهم  برای من  امکان  این  روزی 
موضوع آخر این که هر مطلبی )text( در بافت )context( خود معنی دارد. عمدۀ 
یخــی و حّتی  تار ادبــی، مذهبی،  کتاب به مطالــب متون  ایــن  اشــارات و ارجاعــات 
با فضای اساطیری مطرح  ارتباط  از منظر اسطوره شناسی یعنی در  یشه شناسی فقط  ر

نشوند. باعث سوءتفاهم  تا  لحاظ شوند  بافت  این  از  در خارج  نباید  و  شده اند 
وس شمیسا سیر

یور 1397 شهر
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فصل یکم

دربارۀاسطوره

لغت اسطوره
گولیوس1 )1596-1667 میالدی( شرق شناس هلندی اسطوره  بار جیکوب  نخستین 
کهن عربی و  story( دانســت اما در ادبیــات  تبــع آن  بــه  history )و البــد  را معــّرب 
اســت.  نرفته  کار  به  آن  مفــرد  و  آمده  اســاطیر  یعنی  به صورت جمع  اســطوره  فارســی 
اما در  ابابیــل.  بــدون مفــرد مثــل  گفته اســت اســاطیر جمعی اســت  اخفــش نحــوی 
که اساطیر جمع اسطورة و أسطارة است به معنی یاوه ها. به  لسان العرب آمده اســت 
به دو  باید  history. شاید  به  و اسطورة  نزدیک تر است   historia به  نظر من أسطارة 

باشمی. قائل  و التین  یونانی  منشأ 
مثــل، معنی و  راز، قّصه،  رمــز،  افســانه،  لغاتی چــون  از  اســطوره  به جــای  قدمــا 

استفاده می کردند: این ها  امثال 
ــــدان م فـــســـانـــه  و  دروغ  را  ــن  ــ ایـ ــو  ــ مــــدان2ت زمـــانـــه  َروشـــــــِن  یــکــســان  بـــه 

خــرد ــا  بـ خـــــورد  انـــــدر  ــه  چـ ــر  هـ او  بــــرداز  مــــعــــین  و  رمــــــــز  ره  بــــــر  دگــــــــر 

کتاب، ب 126 آغاز   ،1 شاهنامه، ج 

کــلــیــد را  مـــثـــل هـــا  و  ــز  ــ رمـ هـــمـــه  ــن  ــ اســـتایـ ــر  ــیــغــمــب پ انــــــدر خـــانـــۀ  جــمــلــه 

ناصرخسرو، قصیده 26 دیوان 

1. Jacobus Glius
بهانه مدان و  به رنگ فسون  متن:  در   .2
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راز را  ــه  ــانـ ــسـ افـ آن  ــو  ــ ت ــر  ــ ب ســازنـــپـــوشـــد  جــــادوی  شــد  ــی  زنـ ــی  ــ راه در  کــه 

و شیرین، 76 خسرو 

قــصــه یی هــــر  انـــــــدر صـــــــورت  ــد  ــاشــ ــ حـــّصـــه ییب ــی  ــن ــع م ز  را  ــان  ــنـ ــیـ ــرده بـ خـ

اورنگ )سالمان(، ص 362 هفت 

یف اسطوره تعر
آینده اشاره خواهد  برخی در صفحات  )به  اســت  از اسطوره شــده  بســیاری  یف  تعار
اعتباری  بــه  یعنــی فقط  از آن هــا درســت می نمایــد،  کــه معمــواًل فقط بخشــی  شــد( 
که همۀ  نظر نمی رسد  به  ایزدان است1،  یخ  تار که اسطوره  گفته اند  مثاًل  درست است 
گاهی  یا  پهلوانان اســت،  و  اقــوام  یخ  تار گاهی  اســطوره  یرا  ز را شــامل شــود،  اســاطیر 

پدیده هاست. بدوی  یا  باستانی  توجیه 
کرده اســت یا امروزه توّســع یافته  عالوه بر این، معنی اســطوره در اعصاری تغییر 
 fact مقابــل  در  افســانه  و  توّهــم  معنــی  بــه  امــروز  انگلیســی  در   myth مثــاًل  اســت، 

کار می رود. به  )واقعیت( 

انسان اسطوره اندیش
واتیکان  در  نیز  و  اورشــلیم2  در  مقبرۀ مســیح  کلیســای  در  پاک  مراســم عید  تماشــای 
شست وشــوی  آیین هــای  و  حــج  مراســم  یــادآوری  و  عظیــم  جمعیــت  آن  حضــور  و 
که به  بر آن داشــت  یارت معبد داالیی الما در تّبت و غیره مرا  گنــگ و ز هندوهــا در 
قرن  در  یا اسطوره باور.  اســطوره اندیش،  بیندیشم: حیوان  انســان  از  یف جدیدی  تعر

دارد؟ توجهیی  اساطیری چه  به مسائل  اشتیاق  و  باور  این همه  یکم  بیست و
مغازه هــا  و  از خانه هــا  بســیاری  کــه جلــوی  دیــدم  پاتایــا(  و  )بانکــوک  تایلنــد  در 
و  او شــربت و آب  بــرای  و  قــرار داده انــد  کوچــک  را در معبدماننــدی  بــودا  مجســمۀ 
یی  گو را ســتایش می کنند  و مجســمه  افرادی می آیند  و بی گاه  گاه  نهاده اند.  غذا هم 
از آن  بــه اصل دین و مذهب ندارد، قدیمی تر  او نماز می خوانند. این ها ربطی  بــرای 

آینی، ص 93. و  اسطوره   .1
یون های غریب یز تلو از  یکی  در   .2
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اســت )البته اســطوره به قولی خود مذهب پیش از عصر مذاهب اســت(. این مردم 
این ها  این همــه مؤمن اند؟  و می خوانند چطور  نمی کنند، می زننــد  مراعات  را  چیــزی 
را  که وسعت حیات  باستانی  نیروی مرموز  نیاز مربوط بودن به یک  اســطوره اســت. 

آغازها می رساند. به عصر  متمادی  در نسل های 
بــه آغازهــا به صدر  را  امــور و وقایع  از  برخــی  بــاز  باشــد  گــر متأّخــر هم  ا اســطوره 
القا  اولیــاءاهّلل چنین  از اســاطیر مربوط به قدیســان و  ینــش مربوط می کند. برخی  آفر
گرفته و مشخص بود. از روز ازل شکل  گذشت  که بر آن ها  که امور و وقایعی  می کند 

وزی و اساطیر امر انسان 
را نشان  گذشت زمان  که در دل خاک اســت الیه های مختلف  انســان مثل فســیلی 
یداست. درون انسان،  کاماًل هو آثار و بقایای عصر اساطیر در او هنوز  می دهد، مثاًل 
خواب هــای او، نقاشــی هایش و امثــال این هــا نشــان دهندۀ فضاهای ترســناک عصر 
این ها  امثال  و  تنهایی و زمستان و رعد و برق  و  یکی  تار از  اساطیر است. آدمی هنوز 
یر دوش آب،  ز ترســان عصر اساطیر می شــود. در  انســان غارنشین  می ترســد و همان 
توّهم می شود. در ضعف  این دســت دچار  از  و موقعیت هایی  یا  کردن در در در شــنا 
پناه می برد و به ســحر و جادو و افســون  یکی  بیمــاری به عوامل متافیز گرفتــاری و  و 
از قوانین عصر نخستینه ها عمل می کند. گاِه ما هنوز با بسیاری  دل می بندد. ناخودآ
توّســع و مســامحه اعتقــادات و واکنش های مردم  با  اینجا  از اســطوره در  مراد ما 
ابتدایی، دین  یــخ اســت، یعنی عصــر دانش هــای  تار از دورۀ دانــش و خــط و  قبــل 
بارۀ  بــا پیرزنی در ید و  گــر به روســتایی برو ا کنون  بــدوی و توجیهــات خیالــی. همین ا
و  متوّهــم  و  اســاطیری  ذهنــی  بــا  ییــد  گو ســخن  طبیعــت  پدیده هــای  و  جهــان  امــور 
بیــرون رفتن  ید. هنوز جن و پری اســت، هنوز در شــب  یااندیــش روبــه رو می شــو رؤ
کم خونی  که  آقادختر هشتاد ساله  باعث »بی وقتی« می شود، هنوز جغد شوم است. 
را  او  اجّنــه  کــه  می گفــت  آن  توجیــه  در  می شــد،  کبــود  بدنــش  از  نقاطــی  و  داشــت 

بود. نگفته  در حیاط بسم اهّلل  داغ  یختن آب  ر در  یرا دخترش  ز گرفته اند،  نیشگون 
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بــه  امــا همیــن  یــب باورنکردنــی اســت،  امــروزه قصه هــای عجیــب و غر اســطوره 
کهن در توجیه مسائلی  اصطالح حکایات غیرمنطقی دور از واقع حاوی حکمت بشر 
تابیدن خورشید و آمدن  از  برای مردم باستان مهم و ناشناخته بوده است،  که  است 
اســاطیر  و آخرت و چه و چه. مجموعۀ  ینش  آفر تا قصۀ  بگیر  زمین لرزه  و وقوع  باران 
گزارش می کند. مردم  کهن به اسلوب خود  اقوام مختلف  از دید  را  فی الواقع چرایی ها 
اما در  یم  ندار اعتقاد  آن ها  به  به ظاهر  امروزه هر چند  یســتند.  با اساطیر می ز باســتان 
یکی باشند  گر مبهم و متافیز ا  

ً
از این مطالب مخصوصا اعماق روح و ذهن خود هنوز 

بــا آن عجین اند. در  اســتفاده می کنیــم. مذاهب از بطن همین اســاطیر زاده شــدند و 
که  آثار اصیــل هنری  یــم. در  کار دار یاهــای خــود هنــوز با منطق اســاطیری ســر و  رؤ
گاه ســیطره می یابد، ناظر همین نظام های اساطیری هستیم. نباید  گاه بر خودآ ناخودآ
ید  فرو به قول  امروزی است،  و رسوم  قانون  و  امروزی فقط عقل  انسان  که  پنداشت 

افسانه ها هم هست.1 و  اساطیر  و  بر خرافات  انسان طبیعی مشتمل 

خیی اسطوره، خاطره یی تار
که یک  یخی اســت مثل اسطورۀ ضّحاک  تار بقایای خاطره های دور  گاهی  اســطوره 
بــود. ضحاک  بابلــی نقش دو مار  کرســی شــاهان  بابلی )تازی( بود. دو ســوی  شــاه 
یاییان مهاجم پیروز شد.  آر بر شــاه  آنان  شــاه مورد قبول مردمان بومی بود و به یاری 
یدون( مغلوب شــد. اسطوره شاخ و  یایی دیگر )فر آر از مدتی به دســت یک  اما بعد 
ُرسته  مار  بر شــانه های ضحاک دو    

ً
باشــد، مثال نقل  قابل  تا  بال های داســتانی دارد 

که همــان مادها  کردها  بــود )در داســتان  ایرانی  کشــان مغز ســر جوانــان  که خورا بــود 
یــخ تعبیر و تفســیر ندارد و حــوادث آن منطقی و علت و معلولی اســت،  تار باشــند(. 
اما اســطوره هم قابل تعبیر و تفســیر اســت و هم منطقی نیست. زمان و مکان در آن 
 
ً
یب دارد. و اساسا رازهای عجیب و غر و  رمز  کم رنگ اســت،  یا مغشــوش و  نیســت 

را منتقل  پیامــی  امــا در مجموع  یشــه اســت.2  بــا میتوس یونانی همر  )mystery( راز

.140 فرویدیسم، ص   .1
اسطوره، ص 76. تاریخ مختصر   .2
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کی باشــد و  فرایــاد می آورد. مثــاًل در همۀ زمان هــا می تواند ضحا را  یــا اصلی  می کنــد 
هر چند عجیب  کند. باری همۀ اســاطیر -  قیــام  او  کــه در مقابل ظلم  کاوۀ آهنگــری 
گزارش اعمالی  یــخ فقط  تار کنشــی دارند، حال آن که  یــب و غیرمنطقی- پیام و  و غر
بالذات مشتمل  و   

ً
اما اساسا گرفت  از آن ها درس و عبرت  که هر چند می توان  است 

یخ را هم  که تار بر پیام مهم یا خاصی نباشند. لطف و عظمت شاهنامه در آن است 
یخ ساســانیان( به صورت داســتان های اســاطیری یا با مایه هایی از اساطیر  )مثاًل تار

برده است. پیش 
و ضبــط،  ثبــت  فقــدان  و  مــردم  و  ایــاالت  کندگــی  پرا ســبب  بــه  باســتان  ایــام  در 
به صــورت داســتان در  و  افســانه می شــد  به  تبدیل  بــه ســرعت  یخــی  تار اطالعــات 
امــروزه عوامل متعــّددی مانع این  حافظه هــا می ماند و ســینه به ســینه نقل می شــد. 
کهن  امثــال هیتلر در اعصار  گر  ا  

ً
کند می کنند: مثال را  یا حداقل ســیر آن  روند هســتند 

بــه صورت افســانه به  امثــال این ها(  آنــان )جنگ هــا، یهودی کشــی و  یــخ  تار بودنــد 
ما می رسید.

و افسانه اسطوره 
کهن اساطیری  از شکل  گاهی  افسانه ها هستند.  از  کهن منشــأ بسیاری  اسطوره های 
ید  خبری نیست و فقط صورت افسانه یی آن به جا مانده است. میرچیا الیاده می گو
کنش آن از  تنّزل یافته به صورت افســانه و حماســه درمی آید اما ساختار و  اســطوره 
بنا  اســطوره  نظر من  به  را حفــظ می کند.1  قیت نخســتینۀ خود 

ّ
دســت نمی رود و خال

یب  پیــام اصلی آن تضعیف و تخر بــه دوره و موقعیت به صورت افســانه درمی آید و 
کهن اســاطیری  بــا توجه به شــکل  را  کســی معنای اصلــی آن  می شــود، مگــر این کــه 
که امروزه فقط برای ســرگرمی اســت  یم  برای مردم توضیح دهد. لذا افســانه هایی دار
با توجــه به دورۀ خود منتقــل می کردند، مثاًل  را  پیام های مهمی  کهــن  امــا در اعصار 
که،  یم  افســانه های هفت خــوان چنیــن اســت. در هفت خــوان رســتم متوجه می شــو

ادیان، صص 403-402. تاریخ  در  رساله   .1
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اســطوره قصه یی  که  گفت  کلی می توان  به طــور  زور، خرد هم مهم اســت.  بر  عــالوه 
نقل شود. بودن  لحاظ قصه  به  فقط  منظوری  و  که بی هدف  نیست 

باورمندی مردم قدمی
گرایش بســیار برای قبول و باور افســانه و اســاطیر   مــردم قدیــم آمادگی و 

ً
اساســا

قلیلی  نبودنــد )جز  تردید  و  روزگار جدیــد چندان اهل شــک  ماننــد مردمان  داشــتند. 
باور  اســطوره  به  که  کســانی  ید  که مالینوفســکی می گو بیرونی(، چنان  یحان  ابور  

ً
مثال

نیستند. وقتی دکارت  یل هم  تأو به  قائل   
ً
و اساسا را عین حقیقت می دانند  آن  دارند 

را  یبی  کرد، ســخن بســیار غر باید در همه چیز شــک  گفت  قــرن هفدهم میالدی  در 
تنها  کــرد؟ نه  کلیســایی تردید  کــرده بود. چگونــه مثــاًل می تــوان در آموزه های  مطــرح 
یخــی و حتی علمی  کتب تار یــا مذهبی، بلکــه  یــا عرفانی  کتــب عجایب المخلوقاتــی 
که   باور نمی کنند. خواجــه نظام الملک 

ً
امــروز نوعا که مردم  از افســانه هایی اســت  پر 

امپراتوری پهناور دورۀ سلجوقیان را اداره می کرد افسانه هایی را در سیاست نامه آورده 
تنها اشاره  نه  و  کاماًل دروغین می آورد  که عقل سلیم نمی پذیرد. داســتان های  اســت 
که می توان  او به نحوی اســت  بلکه عبــارات  باشــد  که ممکن اســت دروغ  نمی کنــد 
در  آن دوره هم می پذیرفتند.  مردم  و البد  اســت  داشــته  باور  آن ها  به  که  داد  احتمال 
ید خدا برای  یخی است می گو که از رجال تار یز )خلیفۀ بغداد(  مورد عمر بن عبدالعز

فرستاد!: و  نوشت  امان نامه  وی 
یز رحمة اهّلل علیه قحط افتاد و  بــن عبدالعز که در روزگار عمر  یند  گو چنیــن 

بر ایشــان بســوخت و آب  یز را دل  مردم در رنج افتادند... عمر بن عبدالعز

کار ایشان بساختند... پس اعرابیان روی  به چشــم اندر آورد... بفرمود تا 

یز  بــن عبدالعز که با عمر  گفتنــد یا رب به عــّزت تو  کردند و  ســوی آســمان 

بارانی ســخت  و  برآمد  ابری  کرد... هم در وقت  تو  بندگان  با  او  که  کنی  آن 

و  نیم شد  به دو  و  آمد  بر خشت پختۀ سرای  ژاله یکی  آن  از  و  گرفت  اندر 

ئٌة 
َ
َبرا َهَذا  بود:  نوشــته  بر وی  کردند،  آمد. نگاه  بیرون  کاغذی  میــان وی  از 
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این  که  بود  پارسیش چنین  ار.  الّنَ ِمَن  یز  َعبِدالعز ُعَمر بن  ی 
َ
ِال یِز  الَعز اهّلِل  ِمَن 

آتش دوزخ.1 از  را  یز  بن عبدالعز مر عمر  تعالی  از خدای  امانی است 

تردید  و  بودند و حس شک  زودباور  و  مردم قدیم ساده لوح  که  گفت  آیا می توان 
اســت  اســت، هر لحظه ممکن  یک  متافیز نبود؟ همه جــا در تصّرف  فّعــال  آن هــا  در 
یی  اتفاقــات جادو و  تأثیر حــوادث  زندگــی مردم ســخت تحــت  معجزه یــی رخ دهــد. 

زندگی می کنند. زمینه  و  در همین فضا  کامل  اعتقاد  با  مردم هم  و  است 
را در مقابل خرد )لوگوس( یا  که امروزه اسطوره )میتوس(  گفت  کلی می توان  به طور 
نیفتاده  اتفاق   

ً
که واقعا یند اسطوره روایتی است  یا( قرار می دهند و می گو یخ )هیســتور تار

یخی و  کهن چنین نبود و آن را روایتی تار و وجود خارجی نداشــته اســت، اما در اعصار 
واقعی منطبق با خرد می دانستند. به قول فردوسی )در مورد داستان های شاهنامه(:

خــرد ــا  بـ خـــــورد  انـــــدر  ــه  چـ ــر  هـ او  بــــرداز  مــــعــــین  و  رمــــــــز  ره  بــــــر  دگــــــــر 

کتاب، ب 125 آغاز   ،1 شاهنامه، ج 

البته  یل شــود.  تأو باید  که  را رمزی می دانســت  اســطوره  بان  ز هــم  الیاده  میرچیــا 
بــرای باورمندانش  را  که اســطوره  الیاده و مالینوفســکی  می تــوان بین این نظر میرچیا 
افسانه  )انسان بدوی(  کودک  به یک حاصل جمع رسید:  واقعیت می دانســت  عین 
یل می کند. تأو را  آن  متمّدن(  )انسان  بزرگسال  اما  واقعیت می شمارد  و  باور می کند  را 
اندازۀ  که به  که اســطوره برای خود منطقی دارد  کرده است  لوی اســتروس اشاره 
کــه در قدیم تحت ســیطرۀ  کلــی جهان  امــا به طور  منطــق علــوم جدید مهم اســت، 

گرفته است. قرار  لوگوس  امروزه تحت سیطرۀ  بود  میتوس 

اساطیر منی میرند
اســاطیر نمی میرند و به صورت سّنت باقی می مانند و تغییر شکل می دهند. در مورد 
ایــن مصراع ســپهری در شــعر »بی روزها عروســک« جالب اســت:  بی مرگــی اســطوره 
آن وجه شبه جاودانگی و سکون و سکوت است.  که در  اســطوره می خفت«  »مثل 

سیرالملوک )سیاست نامه(، صص 82 و 83.  .1
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کاًل  بــود.  بــه خانه هــای خود  کان  نیــا ارواح  بازگشــت  و  فروهرهــا  فروردیــگان1 جشــن 
که  بعدها چنین شــد  اســت.  با درگذشــتگان  ارتباط  نوروز در  به عید  مربوط  مراســم 
از آن برخوردار  ارواح  تا  ببرند  بروند و حلوا  قبر مردگان  مردم پنجشنبۀ آخر سال به سر 
یوســونت، پدر  کهن آن، آن را بخورند( تقّدس هومه یا ســومه )و شــوند )و در شــکل 
تبدیــل به تقدس  آیین ســومه بودند(  بــدان  از مو یــدون،  فر پــدر  آبتیــن،  جمشــید، و 
برای خدایان  مراســم عزاداری  یت آن در شعر فارسی شد.  و معنو و ســتایش  شــراب 
در  آن هــا  امثــال  و  اشــک  خدایــان  شهیدشــونده(،  )ایــزد  میرنــده  خدایــان  بــاروری، 
مراســم عزاداری ساالر شهیدان  ماند.  باقی  )مثاًل شــیعه(  ادیان  مراســم عزاداری های 
بارآوری و  بــرای خدایان  آیین های عزاداری  بــه نوعی تکرار همــان  پروتوتایــپ دارد و 
و  مراســمی می گرفتند  برای سیاوش هم  باســتان  ایران  در  اســت.  ایزدان شهیدشــونده 
یســتن و شیون مغان در این مورد معروف است. گر یا دســته هم راه می انداختند.  گو

 )ritual( از مطالعات اســاطیری مطالعه در مراســم و مناســک یــک بخش مهــم 
تــداوم و تشــدید حــِس قومیت و  ایــن مراســم ایجاد حــّسِ وحدت و  کنــش  اســت. 

بودن می دادند. یکی  پیام  یکدیگر  به  نشانه شناسی  دید  از  بود.  ملّیت 
از  ایران )مثاًل ص 424( در بحث  یــم پژوهشی در اساطیر  پارۀ دو مهــرداد بهار در 

را می آورد: بیت سعدی  این  تموز  و  ایشتر  )ازدواج مقدس(  آیینی  ازدواج های 
هبــار ــو ن ــر  هـ دوســـــت  ای  ــن  کـ ــو  نـ کـــارزن  ــه  ــ ب ــایـــد  ــیـ نـ ــن  ــ ی ــار ــ پ یـــم  ــقـــو تـ ــه  ــ ک

کلیات سعدی، ص 356

اســت.  مهــم  اســطوره  ایــن  در  یــم  تقو و  بهــار  لغــات  بجاســت،  او  توجــه  ایــن  و 
در  شــاه  یــن،  بین النهر در  بودنــد.  برکت بخشــی  ســمبل  آیینــی  ازدواج هــای  آن 
همیشــه  اســطوره  می شــد.  همبســتر  ایشــتر(  )نماینــدۀ  معبــد  در  زنــی  بــا  تمــوز  نقــش 
فکــر  و  اندیشــه  یــک  بیــان  گاهــی  نمی شــود،  عرضــه  حکایــت  و  قصــه  صــورت  بــه 
ایــن وجه هم  یابــد. به هــر حــال، در  بازنمــود  البتــه می توانــد در قصه هــا  کــه   اســت 

 )frawardigān( فروردیگان او در طول زندگی است.  و فرشــتۀ نگهبان  نامیرای بشــر  frawahr روح   .1
فروردین  امــا  برگزار می شــد،  اســپندارمذ  ماه  آخــر  روز  پنج  کــه در  بود  فروهرهــا(  فروردهــا )=  جشــن 

گرفته شده است. اسم همین جشن  از   
ً
که ظاهرا ماه سال است  اولین  نام   )farwardin(
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کامــاًل محو و نابود نمی شــود. مثاًل ایرانیان از قدیم معتقد به شــاه - موبد  گاه  هیــچ 
و عقیده در حکایــات عامیانه  اندیشــه  این  بودنــد.  یزماتیک  کار یــا  فّره مند  کــم  و حا
از  او  و  می نشســت  کســی  ســر  بــر  ســعادت  همــای   

ً
مثــال اســت،  یافتــه  بازتــاب  هــم 

ایــزدی دارند. فّرۀ  که شــاهان  لذا می گفتند  بــه اوج رفعت می رســید.  ت 
ّ
حضیــض ذل

او  یزماتیک است و مشروعیت  کار کبر  ا یا فقیه  کبر  ا در عرفان و مذهب هم شــیخ 
اســت  زمینی  او  که مشــروعیت  بودند  کمی  به حا اعراب معتقد  اما  باالســت.  از عالم 
را  ابوبکر  با مشــورت،  پیامبــر)ص(،  از  بعد  بنابراین  با اجماع محقــق می شــود.   

ً
مثــال و 

پیامبر)ص(  آنان اهل بیت  از نظر  یــرا  ز بود،  کمی عجیب  ایرانیان  برای  این  و  یدنــد  برگز
ید: بود می گو زردشتی  یا  گو که  دقیقی  بودند.  فّره  وارث 

را ممــلــکــت  ــر  ــ م گـــیـــرنـــد  چـــیـــز  دو  ــه  ــ زعـــــفـــــراین1ب ــی  ــکــ ــ ی ــی  ــ ــان ــ ــی ــ ــرن ــ پ ــی  ــکــ ــ ی

ــبــشــتــه ن بـــــر  ــــک  ــل ــ م نـــــــام  زّر  ــکــــی  ــ میــــــاینی آب دادۀ  آهــــــــــــن  دگــــــــــــر 

گنج سخن، ج 1، ص33

گرفــت مانند یعقوب  کــه زور و زر باشــد فقط می تــوان مملکت را  بــا این دو  امــا 
که شاه شوی باید ملحوظ نظر و صاحب  گر قرار باشد  لیث صفاری یا ابومسلم، اما ا

بایش: فّره 
خـــیـــزد ــک  ــ ــل ــ ُم ــت  ــ ــلـ ــ ُوصـ ــۀ  ــ ی ــو ــ ب آمســـــاینکــــــرا  بـــــایـــــدش  ــبـــشـــی  ــنـ جـ ــی  ــکــ ــ ی

همان، ج 1، ص33

ایرانی هم لحاظ شــده است. در شیعه  این تفکر باســتانی و اســاطیری در ادیان 
نوعی  بــه  و قطــب همــه  یــا در عرفــان شــیخ  رابــع  رکــن  امامــت، در شــیخیه  مســئلۀ 

یدۀ حّق اند. برگز
اژدهایی است  ورتره  را می کشند.  ورتره  که  کسانی است  لقب  ورتره غنه  اوستا  در 
 لقب ایندره، خدای 

ً
یایی هاست: مثال ین دشمن آر که ابر را محبوس می کند و بزرگ تر

کشــتن اســت )اوکندن،  یــا ژن به معنــی زدن و  کن  یــا  رعــد، ورتــره غن اســت. غن 
بهرام شده است. فارسی  در  و   )wahrām( وهرام  پهلوی  در  لقب  این  اوژندن(. 

پول )طال( و  یعنی شمشیر   .1
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بــاران.  حافظــان  یعنــی  بــود  بهــرام  ایرانــی  بــزرگان  و  شــاهان  از  بســیاری  اســم 
در  کــه  اســت  جالــب  بودنــد.  نعمــت  و  بــارآوری  مظهــر  ایــران  باســتانی  شــاهان 
حــال  کــه  کــردم  مشــاهده  صبــح  روز  یــک  کــه  اســت  آمــده   )6 )ج  علم  خاطرات 
و  سیســتان  در  دیــروز  گفــت  پرســیدم  را  ــت 

ّ
عل چــون  و  اســت  خــوب  بســیار  شــاه 

تبعیــد  از  کــه  پســرش  بــه  رضاشــاه  از  نامه یــی  در  اســت.  یــده  بار بــاران  بلوچســتان 
پــارس( خوانده  یــا  )گو را در ســالنامه یی  آن  نوجوانــی  زمــان  مــن در  و  اســت  نوشــته 
کم آیب اســت. کشــور  یــرا ایران  کــه مــدام مواظب آب باشــد ز بــودم، توصیــه می کنــد 
با  اســاطیر جنگ  باســتانی ســابقه داشــت )در  از عهد  که  ایــران و عرب،  جنــگ 
ینی بود،  اقــوام بین النهر دیــوان( و در زمــان مادها و هخامنشــیان به صورت جنگ با 
ین و چه و چه  بر ســر جزایر ســه گانه و بحر امروز هم  یافت و هم  ادامه  یخ  تار در طی 
را در سفرهایم  ایران و توران  اختالف به قوت خود باقی است. من ادامۀ جنگ های 
که ســمرقند و  کشــورهای آســیای میانه دیــدم. دعــوای تاجیک هــا و اوزبک ها را  بــه 
معنی  دار  هنوز  آنان  برای  کردم، شاهنامه  نزدیک مشــاهده  از  دارند  در تصرف  را  بخارا 
یون  یز تلو ایــران در  فوتبال  تیم  تماشــای مســابقۀ  بود. در رســتورانی در ســمرقند محو 
اســتاد  بودند. یک  درگیر هم شــده  اوزبک ها  با  ایران  تیم  از  یا در حمایت  گو و  بودند 
ایــن و آن  با  ایرانی  از فرهنــگ  کــه یک تنــه در دفــاع  قزاقســتان دیــدم  را در  تاجیــک 
 
ً
مثال که  آمد  نظرم  به  آنجا رسید،  به  برای سخنرانی  ایران  از  و چون هیئتی  می جنگید 
در ســخنرانی خود  ایرانی  اســتاد  اســت. یک  آمده  او  به  کمک  برای  ایران  از  ســپاهی 
گوهر همه« و در  این شــعر موالنا را می خواند و تفســیر می کرد: »منبســط بودیم و یک 
که ما در آغاز یکی بودیم. ایران و قفقاز و آسیای میانه.  مقام تمثیل و تشبیه می گفت 
یدون، ایرج و ســلم و تور، برمی گردد.  که مســئله به اســطورۀ ســه پســر فر به نظرم آمد 

آری »زندگانی قدمیی ست.« کشاند.  کثرت  به  را  که وحدت  بود  با هم  آنان  مرافعۀ 

فارســی  شــعر  معشــوق  در  او  فربهــی  حتــی  آب،  بانــوی  ایــزد  آناهیــد،  صفــات 
گل و آب و مــاه و خورشــید )مهر(  بــاغ و  بــا  باقــی مانــد. معشــوق شــعر فارســی هم 

مربوط است.
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زندگی و عمل خوب  از بهشت  مراد  که   موالنا عقیده داشــتند 
ً

از عرفا مثال برخی 
از احوال قلوب  را  نیز بهشت و دوزخ  از دوزخ زندگی و عمل بد است. غزالی  و مراد 
 )dušox پهلوی  duj-axw )در  بدانیم دوزخ در اصل  که  اســت  می  دانســت. جالب 
 )wahišt پهلوی  )در   wahīst-axw و بهشت  بد  و خانۀ  یستگاه  ز و  زندگی  به معنی 

یستگاه خوب است. ز و  زندگانی  معنی  به 
که به صــورت story )داســتان( عرضه می شــود این  گاهــی علــت بی مرگی اســطوره 
که  یخ اســت  یخــی( اســت و در واقع این تار کــه اصــل آن history )حقیقتی تار اســت 
یــان و امثال آن ها به لحــاظ مختلف از  تکــرار می شــود. مثاًل در میان ساســانیان و صفو
جمله شاه - موبدی، تعصبات مذهبی، توجه به مجد و عظمت ایران از حیث نظامی 

گشتاسب با ارجاسب آمده است: شباهت است. در گشتاسپ  نامۀ دقیقی در جنگ 
شـــاه درگـــــــــاه  بـــــه  بـــیـــامـــد  گــیــاهســـپـــاهـــی  بـــر  ــیـــن  زمـ بـــر  نــبــد  کـــه چـــنـــدان 

شاهنامه، ج 2، ب 296

از  انبــوه مردمــی مرکب  کــه این ســپاه  آمــده اســت  ایــن مــورد در یادگار زریران  در 
یــرا این یک جنــگ مذهبی یعنی  ز پیرمردان هشــتاد ســاله بود.  تا  کــودکان ده ســاله 
این  بودند. شــبیه  کرده  مــردم داوطلبانه در آن شــرکت  لــذا همۀ طبقــات  و  بود  غــزوه 
از مردم  و بســیاری  از دیدگاه حکومت  که  ایران و عراق می بینیم  را در جنگ  قضیــه 

را شهید می نامیدند. آن جنگ  کشتگان  و  بود  یک جنگ مذهبی 
بــه چاه شــد. در  تبدیــل  یاچــه  بعدهــا در یاچــه ظهــور می کنــد.  از در سوشــیانت 
بــا نم و  که  بــود ســرداب می گفتند  کــم  کــه چاه  ســرزمین های خشــک )مثــاًل عــراق( 
ایرانــی اســت. به  بــه معمــاری  بــوط  یــر زمیــن مر ز بــت همــراه اســت. ســرداب و  رطو
تذکرةالشعرا  بود. در  کنار چاه اسب و شمشیر هم  برگ هم می دهند.  و  اسطوره شاخ 
و ســلطان  یند  افراد غیبــی رجال الغیب می گو گونــه  این  به  کــه  یســد  )ص 112( می نو
جالل الدین خوارزمشاه هم چنان بود و ده سال به صورت ناشناس زندگی می کرد و 

بود. درآمده  یشان  درو به حلقۀ 
ید: یه می گو مورد شیرو در  ین  در شاهنامه، شیر
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کـــرد دیـــــــــوار  پـــیـــش  را  مــــــرگ  ــردمـــگـــر  ک ــوار  ــ خـ تـــن  ــه  بـ را  ــدر  ــ پ ــان  جــ ــه  کـ

یه، ب 577 شاهنامه، ج 9، داستان شیرو

زهر می خورد: در دخمۀ خسرو  ین  وقتی شیر
مبـــرد و  نــــهــــاد  ــتـــش  پـــشـ دیـــــــــوار  ــه  ــ بـــبـــردبـ نـــشـــانـــش  ــتـــی  ــیـ گـ ز  و  بــــمــــرد 

همان، ب 592

اتاق های  را تکیه زده به دیوار دخمــه قرار می دادند. می توان  یرا زردشــتیان مرده  ز
را به  گــور  که عکــس متوفی یا سنگ نبشــتۀ  کرد  را همــان دخمه هــا تصــور  قبرســتان 
یعنی پشــت  کنار دیوار ردیف می کنند  را  دیوار آن نصب می کنند. در اعدام هم مردم 

دیوار. به 

 نامربوط - 
ً
چه مربوط و چه ظاهرا گاوُکشــی مهر در طی ادوار -  خاطرۀ اســطورۀ 

یافته است: ادامه  ایرانی  فرهنگ  در 
ید: یدون می گو فر مهر،  به جای  نمی شناخت،  را  مهر  که  عطار   .1

عید قربان  کند  را  گاوان  که  یدونی  فر مییکو  گو کــبــر  ا اهّلل  عــیــدگــه  انـــدر  ــن  م ــا  ت

30 اشعار، مشارۀ  دیوان 

قربانی می کند: را  نفس  گاو  عارف   .2
یــق طــر ــرط  شــ از  هــســت  کــشــتــن  ــاو  ــ ُمفیقگ جـــان  ُدّمــــش  زخـــم  از  شـــود  ــا  ت

بکش زوتـــــر  را  یـــش  ــو خـ نــفــس  هُبــشگــــاو  و  زنـــــده  خــفــی  روح  شــــود  تـــا 

دفتر دوم، ب 1445 مثنوی، 

کن امیری  دیو  بر  ین  بگز ملکی  نهخوی  گردون  بر سر  پا  قربان  تو چو شد  گاو 

یات شمس، ب 24430
ّ
کل

: پیماںݨݐ و   محبت 
ً
مثال فّعال می شود  در شعر  مهر  ایهامی  معانی   .3

مپسند خدایا  ستم  هاست  گــرد  دلــم  ــیــمبر  آی مـــهـــر  آیـــیـــنـــۀ  شـــــود  ــّدر  ــکــ ــ م ــه  ــ ک

دیوان حافظ، تصحیح خانلری، مشارۀ 347

دارد. مهر )محبت(  کیش  و  آیین  که  آیینه دل است 
پنهان می شود: مرکب  لغات  در  لغات  از  به عنوان جزئی  مهر   .4
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مهربان. نام خداوند  به 
که در عصر ساسانیان رواج داشت تا امروز باقی می ماند. 5. مهر به معنی خورشید 
بودن مهر  پیمان  به جنبۀ خدای  یند1(  گو یه  َمهر به عربی  یه )که  ِمهر لغــت  6. در 

بپردازد. را  آن  تاوان  باید  را بشکند  ازدواج  پیمان  کسی  گر  ا اشاره شده است: 

یا یب هوش اسطوره های نیمه مرده 
از این زمان  یا بی هــوش  گاهــی اســطوره ها به صورت خالصــه و فشــرده و نیمه مرده 
یک  که تحر تا وقتــی  بــه آن زمــان منتقل می شــوند. توان آن هــا نهفته و بالقوه اســت 
اســامی  و  لغــات  لغــات و اسم هاســت،  آن  یــن مصــداق  بهتر کشــف شــوند.  بــاز و  و 
لغــت  یــل همــان  گابر اســم منجمــد می شــود.  و  لغــت  قالــب  در  اســطوره  اســاطیری. 
نظر من  به  به معنی مرد خداست.  قاموس کتاب مقدس  اســت. جبرئیل در  جبرئیل 
که عالم  کــه عالم ملکــوت باشــد )در مقابل ناســوت  یــا خدای جبروت اســت  ایــل 
کم  کیل اســت یعنی روزی رسان. دانیال یعنی خدا حا ناس اســت(. میکائیل خدای 
که  یونس است   Jones باشد.  )اســره( خدا  به معنی خانوادۀ  اســرائیل شاید  است.2 
کســی  به معنی خداســت. هوشــنگ  ئیل  رافائل هم  بــود. در  رفتــه  ماهــی  در دهــان 
بهرام دیو  اندیشه های نیک است.  که خانه )شان(های خوب می ساخت. بهمن  بود 
 
ً
که معموال یا اسطوره یی دارند  این اسم ها داستانی  از  کدام  را می کشت. هر  بی بارانی 
ایــن اســطوره های یب هوش  امــا وقتی  از آن بی خبرنــد،   مــردم و حتــی صاحــب اســم 
بروز  را  یی خــود  نیروی جادو اســت دوبــاره  باز می شــوند ممکن  یا  بــه هوش می آیند 

کنند. منتقل  اسم  به صاحب   
ً
مثال و  دهند 

و  فّعال  اســطوره های  یــا بی هوش  رفته  فرو  اغمــا  اســطوره های در  این  مقابــل  در 
با آن ها زندگی می کنیم هر چند به شــکل ســنت  که  یــم یعنی اســطوره هایی  زنــده دار

 در عربی اشتقاق )اسم فاعل، 
ً
ثانیا و  اســت  نیامده  قرآن مجید   در 

ً
اوال باشد  بعید اســت عربی  اما   .1

کابین  کردن، تمهیر:  کابین  ِامهار:  از آن چند واژه ساخته اند:  مفعول و امثال این ها( چندانی ندارد. 
آزاد زن سنگنی کابنی. َمَهیرة:  کردن،  معّین 

کتاب مقدس. قاموس  2. رک: 
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درآمده باشــند، مثل اســطورۀ ســال نو )عید نوروز( و البته در اعصار باستانی حضور 
بود. و قوی تر  گسترده تر  آن ها  و وجود 

بقایای اساطیری در ذهن
ید امروز همه از جزایر بهشــت گونۀ  الیــاده در تصاویر و نمادها )ص 12( می گو میرچیــا 
و مردمان زشــتی دارد.  ناســالم  آرام تمجید می کنند حال آن که آب و هوای  اقیانــوس 
گمشــده  از خاطرۀ بهشــت  تا  بهانه یی اســت  کــه آدمی دنبــال  این اســت  او  مقصــود 
یون در شــرح حال عالمان درگذشــته پخش  یز تلو از  که  برنامه یــی  کند. در  ســتایش 
بروجــردی، قاضی و  می شــد همه: انصــاری همدانی، طباطبایی، شــاه آبادی، عّصار، 
بودند.  کرامــات هم  و  کشــف  که صاحب  امام گونه توصیف می شــدند  یا  پیامبر  غیــره 

اساطیری است. آرزوی رجال  در  هنوز  ما  ذهن 
یگورات چغازنبیل  ز کوه مانندی می ساختند، مثل  بلند  باستان مکان های  ایام  در 
را  البرز  یا  مرو  کوه  از مکان های مقدس محســوب می شــد.  و  که هفت طبقه داشــت 
مقدس می داشتند و فکر می کردند فرا رفتن از آن ها نزدیک شدن به آسمان و خدایان 
امروزه  برج میالد می سازند.  و  ایفل  برج  امروزه  بود.  آلپ جایگاه خدایان  کوه  اســت. 
یند  گران تر می فروشــند و در توجیــه آن می گو بــاال را  آپارتمان هــای طبقــات  در برج هــا 

نزدیک تر است. ملکوت  و  آسمان  به  که  آن است  اساطیری  توجیه  دارد.  یو«  »و

زایی اساطیر باز
شبیه به بحث نامیرایی اساطیر، باززایی اساطیر است. اساطیر مدام بازسازی می شوند. 
امــروزی هــم در  ینــی قصــص هســتند. رمان هــای  بازآفر الگــوی  کهــن در حکــم  اســاطیر 
بازســازی  شکســپیر  که هملت  کهن اند، چنــان  اســاطیر  بازســازی  نهایــی همــان  تحلیــل 
گفته اند.1  را بازسازی داســتان ایشتر  تغییرشــکل یافتۀ اســطورۀ ادیپ است و خود ادیپ 
کیومرث رشک می برد و  یمن بر  که اهر در بندهشن هندی)صص-79-87( آمده است 

ادیب نقد  یکردهای  رو در  مثاًل   .1
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بر آدم رشک می برد. آدم  نابودی او می بندد. در اساطیر اسالمی هم شیطان  کمر به  لذا 
بــه زمین می افتد اما توبه می کنــد. بعدها در قصۀ  یــب حّوا را می خورد و  در بهشــت فر
توبه می کند. اما سرانجام  را می خورد  ترسا  یب دختر  فر که شیخ  شیخ صنعان می بینیم 

شــمنان قبایل باستان در رقص های خود به حالت خلسه فرو می رفتند، روح آنان 
را  بیماری  بتوانند  مثاًل  تا  بیاورند  از عوالم غیبی خبر  بتوانند  تا  به دنیای دیگر می رفت 
شفا دهند. رقص های آیینی مثاًل رقص مجالس سماع صوفیان تکرار همین الگوست.

دگرگونی اسطوره ها
کارکرد جدید، یافتن توجیهات جدید،  یا  کنش  کردن  تبدیل اســاطیر به سّنت و پیدا 
که در مواضع مختلف  امثال این ها مباحثی اســت  پنهان شــدن در البه الی مراســم و 
گذشت - مراسم عید  کتاب به آن ها اشاره خواهد شد. یک نمونه - که ذکر آن  این 
و  ین  نو آغاز زندگی  به مراســم  بود و بعدها  فروهرها  که در اصل جشــن  نوروز اســت 
خالف 

َ
لــذا ا یل شــد. فروهرهــا باید به خانۀخــود بیایند و  برکت بخشــی توجیــه و تأو

تا  تمیــز می کنند  را  ینی و غــذا می گذارنــد و خانــه  نو می پوشــند و شــیر لبــاس  متوّفــی 
برای  بام ها در چهارشنبه سوری  فراز  بر  افروختن  آتش  فروهرها شــادمان شوند. شــاید 
زندگی  تغییــر محل  کــه خانواده  امروزه  بیابنــد.  را  راه خانــۀ خود  فروهرها  کــه  بــود  آن 
را می یابند؟  فروهرهــا چگونه خانۀ خــود  اســترالیا می رود  به  ایران  از   

ً
مثــال و  می دهــد 

از  را  کم کم منطق خود  که اسطوره ها  تغییر مسائل اجتماعی باعث می شود  گونه  این 
یابند. تغییر شکل  یا  بدهند  دست 

 
ً
و ظاهرا به جهت دفع چشــم زخم  پالیز ها  در  گذاشــتن  رســم ســر خر  نمونۀ دیگر 

باســتانی فدیــه دادن و   این رســم در اعصار 
ً
اما احتمــاال رمانــدن طیــور بوده اســت. 

تاریخ  در  رساله  در  الیــاده  میرچیــا  اســت.  بــوده  زمیــن  خــدای  بــرای  کــردن  بانــی  قر
باروری  برای  و ســگ«  گربه  و  بره  و  فنالندیــان »میش  که  یــد  ادیان)ص316( می گو
کردن  بانــی  کهن تــر در قر که رســم  گفته انــد  بانــی می کردنــد. اسطوره شناســان  زمیــن قر

بود. زمنی  برای خدای  انسان  کردن  قربانی  حیوان، 
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شاهنامۀ  اســاطیر  تبدیــل  و  تغییــر  و  اضافــه  و  حــذف  درک  بــرای  ســند  یــن  بهتر
کمانگیر  گرشاسپ، مهر، سروش، آرش   

ً
کهن مثال از اســاطیر  فردوسی اســت. بسیاری 

ایرانیان فراموش  از ذهــن  که اندک اندک  نیاورده اســت به نحــوی  کرده و  را حــذف 
شــده اســت. به قول نولدکه شاهنامه فقط یک سوم از حماســه ها را آورده است. در 
 چندان 

ً
اتفاقــا که  آورده اســت  او  پهلوانــان دورۀ  از رســتم و  اســاطیر جدیدی  عــوض 

بهرام   
ً

مثــال کهن  اســاطیر  از  نیســت. برخی  از اســالم  متــون پیش  آنــان در  از  خبــری 
که می توان  بــه نحوی  آورده اســت  تبدیل  تغییر و  با  را هم  افراســیاب  یا  )ورتــره غنه( 

ندارند. اوستا  به  ربط چندانی  دیگر  گفت 
که  کردند  معاصــران او هــم اســاطیر خانــدان رســتم از دختــر و پســرش را منظــوم 
که  این نشان می دهد  که چندان سابقه ندارد. و  روی هم مجموعۀ اســاطیری است 
پنداشت  نباید  البته  متفاوت است.  از دوره های دیگر  فعال هر دوره  اساطیر  مجموعۀ 
که اســاطیر رســتم و بهرام چوبینه و اردشــیر بابکان را فردوسی از خود ساخته است. 
که در نزد خاندان های فئودال یا مذهبی یافت  کتاب داشتند  این ها به صورت مجزا 
از این  یــا نامۀ خسروان و  یــا دفتر پهلوی  بــه مجموعۀ آن هــا خوتای نامک  می شــد. 

گفته می شد. قبیل 

تغییر شکل اسطوره
که   

ً
تغییــر می کنــد )مخصوصا هــر دوره  بــه مقتضای  اســطوره  گفتیم شــکل  که  چنــان 

اوستا بســنجیم، تغییرات  را با  وداها  گــر  ا در اعصار باســتانی اســاطیر مکتــوب نبود(. 
با شاهنامه می بینیم.  اوستا  مقایسۀ  را در  تغییراتی  به همین نسبت  یادی می بینیم.  ز
زمــان  در  نیســت.  چنیــن  در شاهنامه  امــا  اســت  موّجــه  شــاهی  گشتاســپ  اوستا  در 
و ســنت های  یــق خداینامه ها  از طر یافته یی  تغییر شــکل  اســاطیر  فردوســی مجموعۀ 
که  گوسان نامیده می شدند( به وجود آمده بود  شفاهی نّقاالن )که در زمان اشکانیان 
امثــال آن هــا مالحظه  و  تاریخ طبری و غررالسیر و مجمل التواریخ  تفاوت هایــی در  بــا 
یخت این بود  گر که به ســبب آن فره از او  گناه جمشــید  می شــود. در اوستا )گاثه ها( 
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= بومیان( آموخت، حال آن کــه در شاهنامه و  را به مردم )دیــوان  گوشــت خواری  کــه 
متون دیگر بعد از اسالم او نسبت به خدا ناسپاس و متکبر شد. در وندیداد و برخی 
کاوۀ  یدم. داستان  گفت همه چیز را من خود آفر کرد و  از متون پهلوی دعوی خدایی 
این داستان  اســت.  از داســتان های مهم شاهنامه  آن که  نیســت حال  اوستا  آهنگر در 
روایات  بود )احتمااًل در دورۀ اشــکانیان( و به  در ســنت های شــفاهی ســاخته شــده 
از قیام های مردمی  ایران )روایات شــاهی نه مغانی( افزوده شد و رمزی  حماســۀ ملی 
با  آن قدر  گرشاسپ شاهنامه  و  اوستا  گرشاسب  علیه حکومت های ستم پیشــه است. 
که حماسۀ ملی  یی هیچ ربطی به هم ندارند و این می رساند  گو که  هم تفاوت دارند 
که فقط ربط اندکی  کتبی  ایران در دورۀ فردوســی از مجموع روایات ســنن شفاهی و 
اوستا  با  مقایسۀ شاهنامه  باری  آمده است.  فراهم  اوستا داشت  )به لحاظ منشأ( به 
از  به صورت مستقیم مأخوذ  ایران  که حماسۀ ملی  پهلوی نشان می دهد  و متن های 
یدون  که فر این است  بر  کید  تأ اوستا و شروح پهلوی آن نیست. در شاهنامه  مطالب 
اوستا و متون  ید. این مطلــب در  گاو پرمایه بر ضحاک شــور پــدر و  انتقــام خــون  در 
ناپاک  یمن  اهر از چنگ آن  کردن جهان  آزاد  او،  قیام  اوستا علت  نیســت. در  پهلوی 
ایام شــاهان  یادکرد  یخی و  تار که در شاهنامه مســیر راه جنبــۀ  گفت  اســت. می تــوان 
باستانی  اساطیر خدایان  و  روایت مغانی  بر  تکیه  اوستا  اما در  )روایات شــاهی(  است 
نــدارد. باری در  ارتشــتاران  بارآوری و امثال آن هاســت و توجهی به ســنت شــاهان و 

آن است. یخ  تار و  زردشتی  اوستا دین  اما  بود  ایران  یخ  تار نامک ها مسئله  خوتای 
و شاهنامه  اوستا  در  کــه  اســت  اســاطیری  هــم مطالبــی  اســالم  از  بعــد  کتــب  در 
امــروزه در  که  بــود  کتبــی مذکور  بــود یا شــاید در  امــا البد در ســنن شــفاهی  نیســت، 
الروافض  از قول صاحب بعض فضائح  کتاب نقض )ص 442(  نیســت. در  دســت 

آمده است:  کند  بیان  با دین  گبری  را  که می خواهد شباهت شیعه 
زنده است  و  آســمان شد  به  و  بنمرد  کیخســرو  یند  گو گبرکان  که  و همچنان 

بیاید  اســت  زنده  قائم  ید:  گو رافضی  کند.  تازه  گبرکی  کیش  و  آید  یر  ز به  و 

تا همۀ  با خود دارد  را قّوت دهد و جهان بگیرد و ذوالفقار  و مذهب رفض 
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بدان بکشد. را  ]مقصود سّنیان است[  مسلمانان 

قرار  این که  امــا  اســت  آمده  آســمان رفت در شاهنامه  به  و  نمرد  کیخســرو  این که   
از  از شاهان پیش  کیخسرو   

ً
یرا اساسا ز کند نیست  تازه  را  گبرکی  کیش  بیاید و  اســت 

یاد چنین مطلبی در خوتای نامک ها هم نبوده است. زردشــت است.1 به احتمال ز
و  موتیف منجی  اساطیر قدیم ساخته می شوند.  مبنای  بر  تازه  اساطیر  به هر حال 

دارد. ایرانی سابقه  اساطیر  در  نجات بخش 

و بال دادن به اساطیر شاخ 
که اســاطیر به شــکل روایت و داستان نقل می شــود به آن دیالوگ ها و حتی  آنجا  از 
گاهی  بــال می  دهنــد.  بــه آن شــاخ و  بــه اصطــالح  افــزوده می شــود و  کســیون هایی  آ
و  آدم  و   در ماجرای خــدا 

ً
مثــال بــه آن می افزایند.  گاه  و  کــم می کننــد  را  صحنه هایــی 

کردند جز  کننــد، همه اطاعــت  گفت به آدم ســجده  بــه فرشــتگان  شــیطان، خداونــد 
گنج نامۀ  به  اما در اسطورۀ معروف  که به همین سبب ملعون و مطرود شــد.  شــیطان 
که به عثمان مّکی، استاد حالج، منسوب است چنین افزوده هایی می بینیم:  ابلیس 
که خداوند در  پایین بود متوجه نشدند  گل آدمی سرشان  که در سجده به  فرشتگان 
که سجده نکرده بود و سرش باال بود متوجه شد. خداوند  گل آدم رفت، اما شیطان 
برای  اینجا  از  پــس دیگــر  که نمی بایــد می دیدی دیدی،  را  گفت چیــزی  بــه شــیطان 
کی؟ خداوند  تــا  گفت آخر  گم شــو!( شــیطان  کمبل: برو  بــرو )به قول ژوزف  همیشــه 

فردا سر منی رسد: این  اما  فردا.  تا  گفت 
او از  خــواهــد  همی  مهلت  بی َتِبش  ِبلیس  آن 

می کشد ــردا  ــ ف ــعــد  ُب را  او  کـــه  دادش  مــهــلــتــی 

کلیات شمس، ج 2، مشارۀ 728

آورده است: را  ابلیس  گنج نامۀ  اسطورۀ  منطق الطیر2  در  عطار 

در داستان دژ هبمن.  
ً

مثال رفته است،  آتشکده سخن  با  او  ارتباط  از  در شاهنامه  البته   .1
ین، ص 181. گوهر 2. چاپ 
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خـــاک،گفت چون حق می دمید این جان پاک و  ــود  ــ ب ــــی  آب کـــه  آدم  تـــن  در 

سر بــه  ســر  مــالیــک  خیل  تــا  اثـــرخــواســت  ــه  ــ نـ جــــــان  از  یـــابـــنـــد  خـــبـــر  ــه  ــ نـ

خــاک روی  بـــر  هــمــه  آن  ــد  ــهــادن ن پــاکســـر  ــّر  ســ آن  نــدیــد  تـــن  یـــک  الجــــرم 

نفس ــن  ایـ گــفــت  و  ــد  آمـ ابــلــیــس  کسبـــاز  هــیــچ  نــبــیــنــد  مـــن  از  ــی  ســجــده ی

نیست خــاک  آدم  کــه  دانــم  همی  نیستمــن  ــــاک  ب بــبــیــنــم  ــر  ــ ِس تـــا  ــهــم  ن ســـر 

زمــنی ــر  بـ ــر  سـ را  ــیــس  ــل اب نـــبـــود  ــون  کمنیچــ در  او  ــود  ب آنــکــه  ز  او  بــدیــد  ــر  ِس

راه جــاســوس  ای  گفتش  تعالی  جــایــگــاهحــق  ایـــن  دیـــدنـــی1  در  ِســـر  بـــه  تـــو 

ــهــادم هنــان ــن ب کـــه  دیــــدی  جــهــانگــنــج چـــون  در  ــی  ی ــگــو ن ــر  بـ ــا  تـ ــْکــشــمــت  ب

کم: را فاش  »راز«  این  که من ممکن است  تهدید می کند  را  موالنا خداوند 
شد فــاش  ورین  ســاقــی،  ای  بگیر  مــا  دهــان  یــا 

بود گنجور  گنج ها  چــون  زمین  هفتم  در  آنــچ 

کلیات شمس، ج 2، مشارۀ 731

که در زمین است و همان خداست. در سراج القلوب)ص8(  یا مراد آدمی است  گو
اینجا  در  نمی کنم  گمان  ابلیس علیه  اللعنة است.«  آمده است: »زمین هفتم جایگاه 
بر مبنای اصل اساطیر می توان برای شاخ و بال دادن به اساطیر  مراد شــیطان باشد. 
را می برد ســفر می کرد،  باد آن  که  بر فرشــی   ســلیمان 

ً
انواعی قائل شــد. مثال فروعی و 

گذشت،   اصفهان و الهیجان هم 
ً
که از شهرهای متعددی مثال کرد  لذا می توان تصور 

گفــت:  و در الهیجــان  )ببیــن(  هــان  گفــت: آصــف،  یــرش آصــف  وز بــه  در اصفهــان 
نه و  یا  بودند  این شهرها در زمان سلیمان   

ً
اصال این که  الهیجان )هیجانی ندارد(. در 

کاری ندارد. در اســطوره زمان و مکان   ســلیمان فراز شــهرهای ایران چه می کرد 
ً

اصال
باشد مغشوش است. گر هم  ا و  نیست 

روایات مختلف  وقتی هستۀ داستان اساطیری است، مثاًل قهرمان اسطوره است، 
گیاهی اســت. در شاهنامه   ســیاوش یک ایزد 

ً
بارۀ او هم اســاطیری می شــوند. مثال در

در دیدیت؟ در دیدیی؟   .1
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که سیاوش سودابه را مادر خود می پندارد. مادر او چندان مشخص نیست به نحوی 
مـــهـــتـــری هـــــــم  و  بــــــانــــــوانــــــی  مــــادریســـــــر  تـــو  کـــه  گــمــانــم  ایــــــدون  مـــن 

300 شاهنامه، ج 3، داستان سیاوش، ب 

گرسیوز  را به خاندان  که مادر سیاوش  اما در شاهنامه یک بیت مهم هم هست 
ید: پیدا شده می گو بیشه یی  در  که  ناشناسی  زن  افراسیاب( منسوب می کند.  )برادر 

گـــرســـیـــوزم یـــش  ــو ــــن خـ م گـــفـــت  ــدو  ــ پــــــروزمبـ کـــشـــد  یــــــدون  آفــــــر شــــــاه  ــه  ــ بـ

همان، ب 35

گرسیوز است.1 لذا سیاوش به نزد خاندان مادری خود   خواهر )یا نوه( 
ً

او احتماال
پدربزرگ  یا  و دایی  اســت.  بوده  که در عهد مادرســاالری مرســوم  بازمی گردد  توران  در 
از خاندان  که  کیخسرو،  بعدها  که  را می کشد. جالب است  نوه  یا  سرانجام خواهرزاده 

را می کشد. افراسیاب  پدربزرگ خود  و  دایی خود )شیده(  مادری جدا شده است، 
از مردی بیگانه اســت،  کــه  باســتانی فرزند دختر،  کــه در قبایل  بــه نظر می رســد 

دشمن محسوب می شد.

غلو در اساطیر
و   به آن شــاخ 

ً
که چون اســاطیر در ضمن داســتان نقل می شــود معموال گفتیــم   

ً
قبــال

که اســاطیر در قدیم به صورت شــفاهی و ســینه به ســینه   
ً
بــرگ می دهنــد مخصوصا

نقل می شده است. ایرانیان در شاخ و برگ دادن، آن هم از نوع محاالت و خرافات 
یسد: »واندر  و غلو، مشــهور بودند. صاحب مجمل التواریخ در ذکر ملوک عجم می نو
از حقیقت دور  که  ننوشــتم  را  که آن  روایت دیگر هســت  این جماعت بعضی  نســب 
گردش  اســت و محــال، چنانــک عــادت مغــان اســت یا از نقــل ســهوها بودســت و 
یسد:  کرده و خلل پذیرفته«3 و سپس مواردی را نقل می کند و می نو روزگار درازترش2 

1. در سایه سار مهر )یادمان مهردخت برومند(، صص 135 و 136، یادداشت دکتر محمدجعفر حمجوب.
زد مثاًل:  والظاهــر: درازش. می توان حدس های دیگــری هم  یســد:  بهار می نو متــن: دراز درش.  2. در 

کهنه. و  فرسوده  معنی  به  دارس 
مجمل التواریخ، ص 38.  .3
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کتاب های  آنــک در خرافات و  ایــن همه محاالت عظیم اســت و لیکن به حکم  »و 
یند و آن را حقیقتی نیست.«1 گو که مغان چنین  کردیم، بعدما  دارس دیده بودیم یاد 

کردند.  را حفظ  و برگ دادن  از اسالم هم همین عادت غلو و شاخ  بعد  ایرانیان 
کســی می گفت خداوند برای ساالر شهیدان روضه خواند یا موال  که  در رادیو شــنیدم 
بر ســر منبر می گفت  ی ورامینی 

ّ
کــه یک مال کســی شــنیدم  از  علی)ع( خدایی می کند. 

از  امام 32 هــزار  کــه  بود  بلــه همین وقــت  نزدیــک ظهر،  حــاال ســاعت چند اســت؟ 
نفر  را 12 هزار  گفت آخر تعداد اشقیا  او  به  کشــت. مالی دیگری خصوصی  را  اشــقیا 
از  را می زنی، هر چه  این حرف  که  اســت  بعید  تو  از  گفت  ورامینی  نوشــته اند. مالی 

کشته شود هبتر است! بیشتر  این فالن فالن شده ها 
که سرانجام پسر خدا شد  شــاید در غرب هم در مورد مســیح چنین شده باشــد 

زنده. بعد هم خدای  و 

ین داستان فرهاد و شیر
یز در شاهنامه  بر مبنای داســتان پادشــاهی خســرو پرو  

ً
نظامی خسرو و شیرین را عمدتا

از  ینی در جلد ششم  مه قزو
ّ

از فرهاد نیست. عال ســاخته است. اما در شاهنامه ذکری 
که اســم فرهاد را در هیچ یک از منابع پیش از نظامی  یســد  یادداشــت های خود می نو
ایــن  شــاید  لــذا  و  اســت  ندیــده  غیــره  و  مروج الذهب، شاهنامه  تاریخ طبری،  قبیــل  از 
را خود  کــه نظامی این شــخصیت  شــخصیت ســاختۀ نظامی باشــد. به نظر نمی رســد 
ین دیده باشد،  ارمنی داســتان شــیر را در روایات  که آن  باشــد و احتمال دارد  ســاخته 
کردن متن داستانی خسرو و شیرین بود: کاِر من فقط ادبی  که  کرده است  یح  یرا تصر ز

بــتــخــانــه دســم ــــن  ای ــّقـــاش  نـ نــبــســمچـــو شـــد  نـــقـــیش  او  ــر  ــ بـ آرایـــــــــش  ــز  ــ جـ

و شیرین، ص 31 خسرو 

بــردع )از  یرا نســخ آن در  ایــران معروف نیســت ز ین در  یــد داســتان شــیر و می گو

همان.  .1
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گرفم: آنجا  از  و من هم  بود  ارمنستان(  والیات 
اســـت ــد  ــســن ــپ دل داســـتـــانـــی  ــه  ــر چــ ــ گـ اســتا ــد  ــن ب ــر  شــه ــه  ــایـ وقـ در  ــی  ــروسـ عـ

مــعــروف نیست  ــزارش  ــ گ در  مــوقــوفبــیــاضــش  ــود  ــ ب ســـــوادش  بــــردع  در  کـــه 

ــوم ــ ب آن  کـــــهـــــن ســـــاالن  ــخ  ــ ــ ی ــار ــ ــ ت مــعــلــومز  گـــشـــت  گـــنـــج نـــامـــه  ایـــــن  مـــــرا 

هستند کـــه  کـــشـــور  ــن  ــ ای بــســتــنــدکـــهـــن ســـاالن  ــل  ــغـ شـ ایــــــن  ــۀ  ــ ــّق شــ بــــر  مــــــرا 

همان، ص 32

را در شاهنامه می آورد.  از داستان فرهاد خبر نداشت وگرنه آن  بی شــک فردوسی 
را خراب تر نکنند قصۀ فرهاد  ین  پروندۀ شــیر این که  یــا در خوتای نامک به جهت  گو
از  را  ید فردوســی داســتان عشــق و عاشــقی  اشــاره می گو به  بودند. نظامی  نیاورده  را 

کرد: آن حذف 
اســت ــرده  ــ کـ ــرح  شــ ــت  کـــایـــن حــکــای حــکــیــمــی 

اســت کــــرده  طـــرح  ایـــشـــان  از  عــشــق  حــدیــث 

همان، ص 33

و  اســت  بــام  در  کــه  روزی  هــم  شاهنامه  در  بــود.  پارتــی  یعنــی  ارمنــی  ین   شــیر
دارد: بر سر  پارتی  یعنی  پهلوی  تاج  به شکار می رود  پرشکوه  مرکبی  با  یز  پرو خسرو 

ــــوی ــــشــــک ب م ــن  ــ ــ ــراهـ ــ ــ ــیـ ــ ــ زردپـ روییــــکــــی  ــرد  ــ ــ ک گـــلـــنـــارگـــون  و  بـــپـــوشـــیـــد 

روم ســــرخ دیــــبــــای  بــــــرش  از  ــی  ــکـ بـــومیـ زّر  و  گــــوهــــر  پـــیـــکـــرش  هـــمـــه 

ــروی ــســ افــــســــر خــ بــــرنــــهــــاد  ســـــر  ــــویبـــــه  ــل هپــ ــر1  ــ ــکـ ــ ــیـ ــ پـ ــه  ــ ــمـ ــ هـ نـــــــگـــــــارش 

بعد به   3411 یز، ب  پرو پادشاهی خسرو  شاهنامه، ج 9، 

ارمنــی  او  کــه  مــی آورد  ذهــن  بــه  را  مــان 
ُ
گ ایــن  هــم  فرهــاد  نجیــب  شــخصیت 

که  ید اســت  آفر + داد باشــد. داد به معنــی  فــره  لغــت  پارتــی اســت. شــاید اصــل  و 
البتــه می توان  یده.  بــه معنــی مهرآفر بــود مثل مهرداد  پارتی مرســوم  در آخــر اســم های 
اما من  پــارا داد )مثل پیــش داد(  کــرد مثاًل  را هــم مطرح  یشه شناســی های دیگــری  ر
 xwarrah پهلــوی  فره در  فّره خدایــان.  از  یــده  آفر یعنی  ترجیــح می دهم  را  اول  وجــه 

نگار و  1. نقش 
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اســت به معنــی بخت و شــکوه. در شاهنامه اســم خــره داد )خّراد( آمده اســت مثاًل 
یخی  یــن. فرهــاد می تواند همان خــراد باشــد. در اینجا قصد ما تحقیــق تار برز خــّراد 
که در روایت های بعدی  یادآوری این مطلب است  در این مســئله نیســت. قصد ما 
 شاخ و بال هایی بدان افزوده می شود. همین طور ممکن 

ً
یک اسطوره یا افسانه غالبا

آن حذف شود. امثال  و  و رسوم  آداب  و  تغییر مذهب  لحاظ  به  است مطالبی 

از علل تغییر افسانه ها یکی 
از علل رایج  یخی به علل مختلفی تغییر می یابند. یکی  تار روایات افسانه یی و حتی 
رفع تحقیر، شــاه  بیگانگان شکســت می خــورد، جهت  از  ملتــی  وقتــی  که  اســت  این 
کردند و  ایرانــی  را   اســکندر مقدونی 

ً
یــا ســردار فاتح را به خود نســبت می دهــد. مثال

را  کمبوجیه، فاتح مصر،  یان  بوده است. مصر یوش ســوم(  برادر دارا )دار او  که  گفتند 
را نوادۀ یک فرعون مصری  کمبوجیه  یــان  که مصر یســد  کردند. هردوت می نو مصری 

می دانستند.1
جعل نســب مرســوم بود. برای سلســله های ایرانی بعد از اسالم، از سلسله های 
بهرام چوبین  به  را   ســامانیان 

ً
مثال کنند،  تا محکم کاری  نســب می کردند  کهن تر جعل 

مادرش  به نسب  را  بود. محمود غزنوی  کار دشوار  ترکان  مورد  در  منتسب می کردند. 
کــه در مورد  نبود، چنان  راه چــاره  مــواردی هم هیچ  زاولــی می خواندند. در  محمــود 

نتوانستند. مغوالن 

تغییر اسامی و لغات
بعدها  اپوش، دیو خشکسالی، چیره می شود.  بر  باران،  الهۀ  تیشتر،  کهن،  اساطیر  در 
کردند. ابرش در  اپــوش را نمی فهمیدند در بعضی از روایات آن را ابرش  چــون معنی 
یا اسبی است  که موهای سرخ و سیاه و سفید )هفت رنگ( دارد.  لغت اسبی است 
که  اســب خشکسالی تاخت  بر  تیشــتر  این صورت  باری در  که نقطه های خرد دارد. 

ترازو، ص 38 در  تاریخ   .1
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)بهرام  ورتر غنه  که  اژدهایی است  کهن خشکســالی  کمی بی معنی اســت. در اساطیر 
آن چیره می شود. بر  اژدهاکش( 

طرح های اساطیری
آن ها  از  یکی  تکرار می شــوند،  اســاطیری  موتیف های  به صورت  اســاطیری  طرح های 
قهرمان داستان  و عامیانه،  اساطیری  از داستان های  بســیاری  در  جانوردایگی است. 
گاو  با  یدون  پرورده شدن فر از  را جانوری می پرورد. چند نمونۀ معروف آن عبارت اند 

را. زال  کردن سیمرغ  بزرگ  و  پرمایه1 
و دیگران  کمبل  پــروپ، جوزف  یوهان فن هان، والدیمیر  اسطوره شناســانی چون 
که این طرح یعنی طرح پهلوانی )heroic pattern( یکی از مشخصات  کرده اند  اشاره 
یخی هم  پایی اســت.2 این موتیــف را در روایــات تار اقــوام هنــد و ارو کهــن  زندگانــی 

بزرگ شد. ماده سگی  با شیر  کوروش  که  نوشته اند   
ً

مثال می بینیم 

گاوُکشی
را می کشــد، یکی  پهلوانی هیوالیی  یــا  ایزدی  که  این اســت  اســاطیری  از طرح های  دیگر 
که ابر  ِوِرتره را  از مصادیق آن اژدهاکشــی در حماســه ها و اســاطیر اســت. این که ایندره، 
یــا دیــو خشکســالی اســت می کشــد )اوژدن، زدن( در حقیقت همین اســطورۀ  بی بــاران 
اژدهاکشــی اســت. در نتیجه ایندره )پروتوتایپ پهلوانانی چون رستم( ورتره غن یا ورتره 
یــک مســئلۀ عجیب در  یگن می شــود.  بیــژن و و و  بهــرام  و  کــه بعدهــا وهرام  زن اســت 
یمن  گاو اســت. از طرفــی اهر یا  گو که ایــن هیوالی نخســتین  اســاطیر ایرانــی این اســت 
ید  آفر یا یگانــه  ایــوک داد  کشــت.  را  گاو  از طــرف دیگر مهر  کشــت و  را  یــد  آفر  گاو یکتــا 
گاو اولین  یدن. ایــن  یــا ēw بــه معنــی یــک اســت و دادن به معنــی آفر   ،)ēk-dād(

مرد و هم  دولتی هم شیر  بالغ  تو  پرورد  گاو  بود طفلی  یدون  فر  .1
خسرو و شیرین، ص22

گاو و هم مرد!« منتها شــعر خطاب به شــاه   باید چنین می بود: »تو بالغ دولتی هم 
ً
مصراع دوم قاعدتا

گفت! گاو  نمی توان  او  به  و  است 
بهار 1390، ص 182. اول،  دوازدهم، شمارۀ  دورۀ  فرهنگستان،  نامۀ  2. »نامۀ چنگیز موالیی«، 
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گیاهان را در  پایان و بســیاری از  که تخم همــۀ چار گاوی بود  یــده.  بــود، تنها آفر یــده  آفر
گیاهان  یمن یا دیو بدی به او رسید و او بیمار شد و مرد. از اعضای او  خود داشت. اهر
کردند و  یمنی تلقی  گاو را اهر گاو اهورایی است اما در آیین مهر این  یی ُرست. این  دارو
گیاهان رست. به نظر می رسد این قسمت اخیر  کشت و از اعضای او  مهر با دشنه او را 
یاییان  آر یرا  ایرانی شده باشد. ز ین وارد اساطیر  از اساطیر بین النهر وارداتی است و شاید 
نبودند و  ایران چنیــن  بومیــان  اما  گاو مقدس )گوســفند( داشــتند  گاو و  دامــدار بودنــد و 
یه  یاییان مهاجم باشد. از جمله قرائن این نظر گاو شاید پیروزی نمادین آنان بر آر کشتن 
گاو در مراسم مذهبی در گاثه ها منع شده است. و دیگر  کردن  که قربانی  یکی آن اســت 
کشــت و دیگر این که در  یایی - را  یدون آر پرورندۀ فر گاو پرمایه -  آن کــه ضحاک بابلــی 
ینه  ین ســند و قر امــا قدیمی تر گاو مقدس اســت و آن را نمی کشــند.  ســرزمین هنــد هــم 

گیل گمش  اســت.  از میالد،  اســطورۀ سومری ســه هزار ســال پیش  گیل گمش،  داســتان 
بــه طرح های اســاطیری - به عشــق ایشــتر، الهۀ آشــوری، وقعی نمی نهد. ایشــتر  - بنــا 
به  اوروک  نابودی شهر  گیل گمش و  کشــتن  برای  را  گاو آسمانی  نر  و  خشــمناک می شود 
گاو آسمانی را می کشد و همین  نکیدو 

َ
ا گیل گمش به یاری دوستش  زمین می فرستد. اما 

که فرمان مرگ انکیدو را صادر می کنند. که خدایان را چنان خشمگین می کند  امر است 

کهن اساطیر اشکال 
را نمی شناســیم(،  کهن تر  کهن تری دارنــد )هر چند همۀ اشــکال  همۀ اســاطیر اشــکال 
مثــاًل  اســت.  کهن تــر  اســطورۀ  یــک  از  مقتبــس  آن هــا  از  بخشــی  یــا  آن هــا  کل  یــا 
رفتــن  هــاروت1 و ماروت  یا اســطورۀ  یس می رســد.  اوزر به اســطورۀ  اســطورۀ یوســف 
که بابل  بــود  کهن(  بــاور اســاطیری )مذاهب  بابــل و داســتان زهره اشــاره به این   بــه 
کــه خدایان به  آنجــا بود  یــرا در  ز بــود  Bāb-ilāni دروازۀ خدایــان  ایالنــی  »بــاب - 

 haurvatāt اوســتایی  در  ماه خرداد(  نیز  )و  امشاســیندان  از  یکی  اســم   )xurdād پهلوی  )در  1. خرداد 
 اوت در 

ً
کــه برخی عقیــده دارند همین لغت هاروت اســت. من چنیــن نظری ندارم. ظاهــرا اســت 

باشد. پسوند نسبت  این ها  امثال  و  ناسوت، هاروت  کلماتی چون جبروت،  پایان 
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کردند.«1 داســتان شــیخ صنعان هم در اصل یک داستان اساطیری است  نزول  زمین 
زندگانی  بازگشت به جهان  و  یر زمین )فراموشی(  ز و رفتن به جهان  به لحاظ مرگ  و 

دارد. کهن مشابهایت  اساطیر  با  )یادآوری(  تولد مجدد  یعنی 
از دست  را  بزرگ قرون وســطای هند، حافظۀ خود  از یوگی های  ماتســیندرانات، 
گردیده بود. او در ســفری به ســیالن عاشق ملکه شده بود و  داده و دچار فراموشــی 
که روی  کاخ ملکه ماند. خیال می کرد وقتی  یــاد برده بود و لذا در  از  را  یــت خود  هو
یدانش محافظت می شد، روحش وارد  از مر زمین خوابیده بود و بدنش توسط یکی 

کرده است. زنده  را  لذا شاه  و  بود  مرده  که همان لحظه  جسد شاهی شده است 
یــدش  مر بــه  اســارتش  شــد. خبــر  اســیر  کادالــی  ســرزمین  زنــان  توســط   

ً
نهایتــا او 

یــر زمیــن رفــت و نام  بــه ز بــه قلمــرو یمــه )ایزدمــرگ(  گوراخنــات  گوراخنــات رســید. 
کادالی رفت  نزد ماتسیندرانات در  کرد. سپس  از فهرست مردگان حذف  را  اســتادش 
رّقــاص درآورد و در حین رقص اشــعار مرمــوزی خواند  را به شــکل دختــری  و خــود 
که ورود به  یــاد آورد و فهمید  یــت خود را به  تــا آن که ماتســیندرانات اندک اندک هو
که فراموشی او فراموشی از ذات راستین  یافت  جسد دیگری به مرگ می انجامد و در
نشــانۀ ســراب  کادالی  یبندگی ســرزمین  فر و  یبایی  ز و  اســت  بوده  نامیــرای خودش  و 
را  او  ایزدبانو دورگاه )طبیعت(  کــه  ید  او می گو گوراخنات به  زندگــی و موهومات بود. 

برود.2 از بنی  او  که جاودانگی  بود  نزدیک  و  بود  کرده  فراموشی  دچار 
رفتن قهرمان  اســاس  که در  یادآوری مجّدد مواجهیم  و  فراموشــی  با  اینجا هم  در 
اســاطیر  که در  زندگانی اســت  بــه جهــان  او  بازگشــت مجــّدد  و  یــر زمین  ز بــه جهــان 

بود. مکّرر  بهار( موضوع  و  )زمستان  بارآوری 

به وجود آمدن اساطیر
اســطوره خلق می کرد،  پیرامون خود  اوضــاع  و  توجیه محیط  و  کهن در تحلیــل  بشــر 

یر: ز از طرق  مثاًل 

الیاده، ص44. میرچیا  نمادها،  و  تصاویر   .1
.101 الیاده، ص  میرچیا  واقعیت،  و  افسانه   .2
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بارور شدن زمین  و  آســمانی  بارش  تمثیل و همانندســازی: مثاًل شــباهت بین   .1
توّهمات متعددی شــد: در وندیداد  آمیزش مرد و زن باعث  با روند  بهار  خشــک در 
یی تشــبیه شــده اســت.  رابطۀ زناشــو کردن زمین به  کشــت  کتب مذهبی  از  و برخی 
کهن می دید  زمینی زن هستند. بشر  زمین و خدایان  و  آسمان و خدایان آسمانی مرد 
یم، مــرگ ظاهــری و موقتی  کــه دانــۀ افتــاده در زمین ســبز می شــود، پــس مــرگ ندار
با  امر  اما این  او هم هست.  انســان در زمین، احتمال سبز شدن  کردن  با فرو  اســت. 
که در  انســان  که دانۀ  یافت  گســترش  این تخّیل چنین  لذا  نبود  تجربۀ بشــر ســازگار 

سبز می شود: نامرئی است -  که  در جهان دیگری -  فرومی رود  زمین 
نــرســت؟ کـــه  ــن  ــی زم در  رفـــت  فـــرو  ــه  ــ دان ــدام  ــ ک

باشــد3 گمــان  ایــن  انســانت  دانــۀ  بــه  چــرا 

911 دیوان شمس، غزل شمارٔه 

مهرداد بهار در مورد دانه، اســاطیر ســیاوش و ســودابه و یوســف و زلیخا و مانند 
مثال می زند:  را  این ها 

آتــش فرو رفتــن و به جایــی تبعید  ایــن داســتان ها مــرگ، شــهادت، به  در 

افتــادن، همــه جانشــین و نماد پنهان شــدن و  یک  زنــدان تار یــا به  شــدن 

آتش  از  مردگان،  از جهان  بازگشــت  و  اســت  گشــته  دانه  رهیدن  از هســتی 

بیرون آمدن، از تبعید یا زندان رها شــدن و به فرمانروایی و قدرت رســیدن 
گردیده است.4 باروری مجدد  و  ییدن  رو باز  نیز جانشین 

و  با هم رواج داشــتند، یکی جشــن  آیین همــراه  فــوق دو  بــا موضوع  ارتبــاط  در 
از این دیدگاه  زنان  یۀ  گر برای خدای میرنده.  بارآوری و دیگری عزاداری  برای  ســرور 

رفیت رفیت« نیست چو  آمدنت  »باز  که می گفتند:  کسانی  پاسخ  در   .3
نخواهد بشکفت پژمرده  هر اللۀ  نهفت  راز  این  تو  کس مگو  به  زنهار 

خیام، بهشت سخن، حمیدی، ص 304
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که همان خدایان آب اند.1 یان هستند  گر یادآور خدایان  یرا  ز مهم است 
اساطیر هم مهم است.  اســت در  که در علم مهم  یافتن همان طور  باری شــباهت 
نباتات  و  بین خود و حیوانات  انسان  که  بود  گرو شباهتی  تناسخ در  مفهوم اساطیری 
به  کوه صورت مسخ شــده یی  فراز  بر  پیرامون خود می یافت. تکه ســنگی  و جامــدات 
به آسمان  بود. شــاخه های درختی دســتان  ابری شــبیه به صورتی  گاه  نظر می رســید. 
اســتعداد خاصی  زمینۀ شباهت یابی  به نظر می رســید. شــاعران در  انســانی  برافراشــتۀ 
که شبیه انسان بود شگفت زده  گربه ها  گاهی از رفتارهای  داشتند. من خود در جوانی 
از  را  گربۀ درشــت و قوی هیــکل به جان هــم می افتادند و هر چــه آن ها  می شــدم. دو 
یز می شدند، هر دو به شدت مجروح  گالو هم جدا می کردند فایده یی نداشت، دوباره 
رفته  کشــتن هم پیش  تا حد  بود،  ناموســی  یا  گو آنان  بودند. دعوای  و خســته شــده 
با هزار  به مردان هوسباز  گردی شــبیه  کلۀ  با  ژوان  گربه یی دون  گاهی می دیدم  بودند. 
گربۀ خانگی  با  تا  پارکینگ شــده است  یق موتور ماشــین وارد  از طر کلک مثاًل  دوز و 

بود می انداخت. مرده  که  آشنایانم  از  یکی  یاد  به  مرا  گربه  این  درآمیزد.  دوشیزه یی 
یا، به اشباح و ارواح و  یا: بشــر باســتانی، با مشــاهدۀ خود و دیگران در رؤ 2. رؤ

افسانه می ساخت. زمینه ها  این  در  و  بود  کرده  پیدا  اعتقاد  نامرئی  موجودات 
3. زندگــی قهرمانان: زندگی قهرمانــان همواره مورد توجه بود و در حول و حوش 
زندگــی آنان داســتان ها می ســاختند. در اسطوره ســازی جدید هم مدل عهد باســتان 
کــی )قهرمان  را و  پرمن  مــورد توجه اند، شــخصیت هایی چون ســو قهرمانــان حماســی 
مــورد چهره های معنوی هم اسطوره ســازی  بوکــس فیلم ها( به وجود آمده اســت. در 
مارتین  نلســون ماندال،  باشــند:  یخی داشــته  تار باید وجود  این چهره ها  می شــود ولی 

لوتر کینگ.
یــد  رمز کل )ص 14( می گو فــرای در  نورتــروپ  تلفیــق:  یــا  کــردن  پینــه  4. وصلــه 
دارد  کیفیتــی  اسطوره ســازی  داد.  ادامــه  در جامعــه  را  اسطوره ســازی  ادبیــات ســنت 
پاره هــای  یعنــی »تلفیــق  یــد  )bricolage( می گو یکــوالژ  بر آن  بــه  اســتروس  لــوی  کــه 
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