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 گفتار پیش
که در زنجیرة تکامل زیستی در کرة زمین، آخرین حلقه به شمار  استای متمایز در میان جانوران زمینی  انسان گونه

: الف( توانایی ای داشته است، مانند متمایزکنندههای  روی بوده که ویژگی رود. تغییر مسیر تکاملی انسان از جانوران بدان می
زنی، پ( توانایی واالیش  گویی، ب( توانایی پروراندن خرد جمعی از راه رای سخن یابنده از راه سازماندهی ارتباط تکامل

ها از طریق پدید آوردن  ها و اندریافت ها، دریافت ، آزموده ها پندار و اندیشه از راه خردورزی، ت( توانایی انتقال آموخته
 قابل خواندن و درک برای دیگران. 1متن

ها در این  اند. دیدگاه ها گفته پردازان دربارة چگونگی تمایز انسان از جانوران سخن سخندر درازنای تاریخ، اندیشمندان و 
انسان را از آغاز پیدایش، متمایز با  یک( دیدگاهی که باورمندان به آن توان به دو دستة کلی تقسیم کرد: زمینه را می

ای  ه( دیدگاهی دگرسان که بر اساس آن، انسان گوناند؛ دو ای ویژه معرفی کرده جانوران دانسته و آفرینش او را به گونه
 قرار دارد. در زمین مرحلة تکامل زیستی جانور است که در واپسین

های برآمده  های کهن و حماسه ها، افسانه یافته در اسطوره شاید به نظر کسانی که با فرهنگ و باورهای باستانی بازتاب
 هان مدرندانیم: در ج می دوم، دیدگاهی امروزی ـ علمی است، چراکه که دیدگاه از آنها آشنایی ندارند، این تصور پیش بیاید

 ل زیستی در زمین، به نوشتة فروغیو مطرح شدن نظریة تکام های علمی دانشمندانی مانند داروین پژوهشبا انتشار نتیجة 
اش سخن گفت و  انگیز اینکه، آنچه داروین درباره نکتة شگفت درگرفت که هنوز فروکش نکرده است: هایی جنجالی بحث

مطرح شده  شاهنامهتر، در سخنان سرایندة پرآوازة ایران، فردوسی، در  ها پیش های جنجالی پدید آورد، سده سخنانش واکنش
 .2است

یان باستان دربارة چگونگی آورده، بازتابی از باورها و دانش ایرانشاهنامه داستان آفرینشی که فردوسی در سرآغاز 
(، دگرگونی 0آفرینش گیتی )آفرینش چیز از ناچیز(، پیدایش گوهرهای گیتایی )پدیداری چهار گوهر آتش، باد، آب، خاک

های زمین  ها )هفت کدخدای(، دگرگونی ها )ده و دو برج( و سیاره ( ستاره4گوهرهای گیتایی، پدیداری آسمان )گنبد تیزرو
ها(،  در دریا، دشت، کوه، راغ، بالیدن کوه و بردمیدن آب(، پدیداری جانداران آغازیانی )سر به باال کشیدن رستنی 5)چو

های  ای و پیامدهای آن )گشتن آفتاب به گرد زمین، بر شدن ابر و فرود آمدن آب از آن(، دگرگونی پدیداری پدیدة گلخانه
ین از ابر )پیدایش گیاهان، سپس جانوران و مردم در واپسین حلقة زنجیرة ناشی از گرم و روشن شدن زمین و بارش آب شیر

ای  کاملی تازهای متمایز از دیگر جانوران بود، روند ت زیستی زمین(. با پدیداری مردم )پذیرندة هوش و رای و خرد( که گونه
  (.1-1) 6داشت نندگی گام برمیای که سرش چون سرو راست شده بود، در مسیر آفری آفریده در زمین پدیدار شد، زیرا

                                                           

متن ترکیبی )ترکیبی از دو یا چند گونه متن(. پدید آوردن  ای، ت( متن نوشتاری، ث( ای، پ( متن سازه ای، ب( متن نگاره ـ متن دارای چند گونه است: الف( متن نشانه1
های باستانی یافت.  ها و تمدن توان در آثار به جای مانده از فرهنگ های متنی برشمرده شده را می هایی از همة گونه ای دیرینه دارد و نمونه های مختلف متن پیشینه گونه

های فرهنگی مردمان نخستین و باستانی سایه  مایه ها و حتی نوشتارهای کهن، بر چیستی و چرایی پدیدار شدن بُن نگاره ها، فراموش شدن مفهوم و کارکرد بسیاری از نشانه
پیچیده شده های فرهنگی کهن، بسیار دشوار و  مایه درپی بُن های پی های برآمده از بازنویسی ها و حماسه ها، افسانه روی، درک چیستی و کارکرد آغازین اسطوره انداخته؛ بدین

 است.

 .20-9، صص 9، سال هشتم، شمارة تعلیم و تربیت، «شناسی چیست؟ مردم»، 1017فروغی، محمدعلی، ـ 2
 معنی و خرافه به نظر خواهد رسید. های باستانی بی ای، جنبة فراگیتایی چهار گوهر یادشده در نظر گرفته نشود، برخی از متن های اسطوره ـ اگر در بررسی متن0
. شوندگی آن( به شمار آورد کشان )چرخش و بزرگهای آگاهی مردمان باستان از ساختار که یکی از نشانه توان ( را میپدید آمد این گنبد تیزرو) شاهنامهـ این مصرع از 4

پدیدارشناسی »انگیزی، در فصل  ای شگفته به چنین آگاهی نداشتن ابزارهای سنجش علمی مدرن(با وجود دست یافتن نخبگان روزگاران کهن )دربارة فرضیة چگونگی 
 سخن خواهم گفت.« فریدون»گفتار ، «اسطورة ضحاک

 توان دید. می« chao»و انگلیسی « چوگان»های ایرانی  عنوان نمونه در واژه را به« چو»بازماندة این مفهوم کهن واژة  است. برهمی به معنی دارای آشوب و درهم« چو»ـ 5
 .65-04، بب 7تا  5صص ، المعارف بزرگ اسالمی ة، تصحیح جالل خالقی مطلق، تهران: مرکز دایر1، ج شاهنامه ،1086فردوسی، ابوالقاسم،  ـ6
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ها،  ورزی فردوسی داستان تکاپوها، اندیشه نمود، چراکه بود ناقص می هرگونة دیگر میبه  شاهنامهگمان اگر سرآغاز  بی
به آفرینندة فرهنگ و تمدن را ای جانورسان  های مردمی را بازگو کرده که روند دگرگونی از آفریده دستاوردها و کوشش

توان  ای داشته است. می شد که خود این آفریدة متمایز چه پیشینه باید روشن می پیوسته و آهسته پیموده، بنابراینگام،  به گام
آغاز « پذیرندة هوش و رای و خرد» گفت که در دیدگاه ایرانی، داستان سرگذشت مردمان زمینی از زمان پیدایش مردمِ

های  ها؛ در پردة سوم هم داستان اند و پردة دیگرش را افسانه ت کردهها روای شود، داستانی که پردة آغازش را اسطوره می
 اند. حماسی از در هم آمیختن اسطوره، افسانه و تاریخ پدید آمده

 پژوهشگران که بسیاری از اند آنچنان به هم آمیخته شاهنامهگردآوری شده در  های ایرانی و حماسه ها افسانه ها، اسطوره
نیازهای دریافتن چیستی و کارکرد  یکی از پیش .گیرند می نادیده یا بینند نمی را مرزهای آنها دةهای آشکارکنن نشانه نیز

 تعریفی بخواهیم اگر های روایتگر سرآغاز تاریخ انسان خردمند زمینی، بازشناسی این سه مفهوم کلیدی است. آغازین داستان
 :گونة زیر بازتعریف کردتوان آنها را به  می دهیم، ارائه مفهوم سه این از ساده

( آفرید چیز ناچیز ز: فردوسی تعبیر به) گوید می سخن ناچیز از چیزها یا چیز آفرینش از که است داستانی اسطوره( الف
 در. کند می یاد( پادشاهی گذاری بنیان جانوران، کردن رام ایزدان، ستایش آغاز مانند) انسانی نهادی و روش منش، پیدایی از یا

 منش، گذار بنیان تواند می کسی همچنین،. است فراگیتایی ایزدی آفریند، می ناچیز از چیزی که کس آن ای اسطوره داستان
 واسطه بی پیوند در ایزدان و نژاد از مردمی یا بوده باشد مردمان میان در آسمان از فرودآمده ایزدی یا که بشود نهادی و روش

 سلطة زیر کس همه و چیز همه ای، اسطوره داستان در(. جمشید مانند) ودش می میرا گناه به آلودن با گاه که نامیرا و ایشان با
 و کنند می اداره خواهند می که گونه بدان را جهان آنان هستند.( ها2ئوَدَ و ها1اَثورا) مینو جهان باشندگان چون و چرای بی

 باشندگان دیگر و مردمان میان، این در. است ایشان میان های کشمکش و ها کوشش با همسو و هماهنگ گیتی، رویدادهای
اسطوره بازتاب دانش، پندارها و  توان گفت: می ،به سخن دیگر .ندارند رویدادها فرجام و روند آغاز، در نقشی گیتی

  های گیتی و مینو است. های مردمان نخستین دربارة آفرینش پدیده اندیشه

 در( درگذشتگان روان مردمان، جانوران، گیاهان، جان، بی طبیعت) گیتی باشندگان آن در که است داستانی افسانه( ب
 در. گیتی و مینو جهان میان شوند می ای واسطه و گیرند می عهده به نقشی کوچک یا بزرگ رویدادها فرجام و روند آغاز،
 ،(زبانی ـ بینشی ـ دانشی) فرهنگی های ویژگی با را خود دگرگونی، پذیرش با ای اسطوره های مایه بُن ای، های افسانه داستان

 فرایند این در. کنند می سازگار جانوری ـ زیستی زندگی از شده دورتر مردمانِ ارتباطی و اقتصادی سیاسی، اجتماعی،
 گیاه، یا( سنگ مانند) جان بی شیء یک بلکه شود، نمی داده نسبت هاوَئدَ و اَثوراها به چیز همه پیدایش دیگر سازگاری،

 یا دهند نشان ای سازه یا ابزار ساختن در نوآوری شوند، آگاه دانشی از مردمان تا شود می واسطه ای درگذشته روان یا جانور
 که اند رسیده ای مرحله به مردمان ای، افسانه داستان فضای در بنابراین،. کنند گذاری بنیان اقتصادی و اجتماعی فرهنگی، نهادی
 به با روی، ازاین کنند. درک را( مردگان جهان) دوم گیتی و( زندگان جهان) گیتی معلولی و علت های ونقان برخی توانند می

 بر فرمانروا های قانون با آشنایی و فراگیتایی های پدیده یا 0دوگیتی های پدیده با کردن برقرار ارتباط توانایی آوردن دست
 در نوآوری و سازندگی روزگار دوره، این. هستند 4آفرینشی شبه کارهایی انجام برای توانایی دارای که یابند درمی جهان،

                                                           
1. aθurā/ aθura 

2. daeva 
 «:گفتار اندر آفرینش مردم»بارها از دوگیتی سخن گفته شده است، نخستین بار در  شاهنامهـ در 0

 اند تُرا از دوگیتی برآورده
 

 اند میانجی بپروردهبه چندین  
 

 (65، ب 7ص  ،1 ، ج1086 ،فردوسی)
های فرهنگی )علمی، هنری، ادبی و...( یا تمدنی  گویند، به تعبیر فردوسی از ناچیز چیز ساختن است، اما در کارهایی مانند آفرینش ها از آن سخن می آفرینش که اسطوره -4

 شوند، این پدیده با آفرینش متفاوت، اما شبیه به آن است. هایی به چیزی تازه دگرگون می به کار گرفتن نوآوریها، نهادها و...( چیزهای موجود با  )ابزارها، سازه
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 زیستی زندگی از پیش از بیش گوناگون، نهادهای و ها سازه ابزارها، ساختن با مردمان آن در که است گوناگون های عرصه
حل  مردمان نخستین برای یافتن راههای  اندیشی : افسانه داستان چارهتوان گفت می ،به سخن دیگر .شوند می دورتر جانورگون

ها( یا روان  ها )خدایان(، جانوران و گیاهان )توتموَئهای گوناگون زندگی روزمره به یاری اَثوراها )ایزدان(، دَ برای دشواری
  ای جادویی دارند. درگذشتگان است که در آن، رویدادها جنبه

 پی در مردمان، از گروهی آن در که است روزگاری در ها افسانه ها و اسطوره از شده بازسازی روایتی حماسه،( پ
( نهادها کشتزارها، ها، گاه نشیمن) غیرمنقول و( کاچال پوشاک، ابزار،) منقول های دارایی از هایشان نوآوری و سازندگی
 بهره بی مردمان جانوران، تازش با گستری تمدن و پرور فرهنگ مردمان چنین که هنگامی روزگار، این در. اند شده برخوردار

 آنچه از و نشوند کار به دست خود تا که یابند درمی شوند، می مواجه آزاررسان گیتاییفرو دیوهای همچنین و تمدن از
 روی، ازاین گذاشت. نخواهد پیش پا ایشان از پشتیبانی برای فراگیتایی نیروی هیچ نکنند، پاسداری اند کرده فراهم و ساخته
 دو ترتیب بدین و گذارند می میدان به پا اند داشته را گیتاییفرا و گیتایی نبردهای در زورآزمایی توانایی که مردمان از کسانی
 دور برای که جادوگرانی( دو پردازند؛ می نبرد به گیتایی تازندگان با که پهلوانانی( یک: شوند می پدیدار جنگاور گروه
 جای جادوگر ـ پهلوان گاه و جادوگر و پهلوان روزگار، این در. کنند می اندیشی چاره گیتاییفرو تازندگان آسیب کردن
به  .گیرد ها قرار می گرفته و در کانون داستان را ای اسطوره عصر هایوَئدَ ـ اَثوراها همچنین و ای افسانه عصر های واسطه

در آن روزگاران، مردمان برای : حماسه داستان روزگارانی از زندگی مردمان نخستین است که توان گفت می ،سخن دیگر
 اند. پرداخته هایشان، پهلوانی پیش گرفته و با دشمنان به نبرد می ها، نهادها و سرزمین پاسداری از دستاوردها، دارایی

 :کلیدی مرتبط با اسطورة ضحاک نیز نیازمند بازتعریف است مفهومدیگر  سطوره، حماسه و افسانه،در ادامة بازتعریف ا
 یا« دیوپرستی»کننده از  ، دوری«دگیبن»آزاده یعنی آزاد از  به معنی آزاده است.« ایر»مع واژة یران گونة جایران: ات( 
 روی، ایران در معنی اسم مکان یعنی سرزمین آزادگان. بدین .«خرد»کننده از  پیروی

های دانش  ها و نظریه یافتهای ـ حماسی با  ای ـ افسانه های اسطوره از چندی پیش، با آشکار شدن همسانی برخی داده
تنها  نه تاکنون این وجودبا  ی نمایان شده،شناخت ی اسطورهها و دگرگونی رویکردها مدرن، ضرورت تغییر نگرش به اسطوره

های تاریخی هم جایگاهی درخور به  عنوان یک رشتة علمی مستقل به رسمیت شناخته نشده، در پژوهش شناسی به اسطوره
رخور توجه در غرب را نادیده های د پردازی مند و فرضیه ـ نظریه های روش توان پژوهش لبته نمیدست نیاورده است. ا

مند برای گشودن رازهای نهفته در  ها و پژوهش روش کم در ایران، به نوشتة مختاریان، پرداختن به اسطوره دست گرفت، اما
 .1شود پژوهی خوانده می چه اسطورههای تاریخی سراغ گرفت و نه در آن توان در بررسی آنها را نه می

ها در گذر روزگاران  اسطوره های تاریخی است، چراکه ترین پژوهش یچیدهشناسی از دشوارترین و پ گمان، اسطوره بی
توان برآمده از سه عامل به شمار آورد: الف( کاستن برخی عناصر  ها را می اند. این دگرگونی های بسیار یافته دگرگونی

اند؛ ب( افزودن برخی عناصر  پنداشته معنی می هایشان، آنها را نادرست و بی اسطوره که باورمندان به آن با دگرگونی دیدگاه
متناسب با نیازهای متنوع  دن یا بازسازی کردن عناصر اسطورهتر کردن مفهوم آن؛ پ( تغییر دا ه اسطوره برای روشنتازه ب

ای بوده که در روند پُرفراز و  زمانی ـ مکانی باورمندان به اسطوره. هر سه کار برای سازگار کردن اسطوره با شرایط تازه
انسان خردمند در مواجهه با شرایط جدید، برای  چراکه آمده است، د میبرای انسان پدینشیب تکامل فرهنگی ـ تمدنی 

  های هویتی خویش را با شرایط جدید سازگار کند. کرده که بنیان تالش می داری از هویت فرهنگی ـ تمدنی خودپاس

                                                           

 .21، تهران: آگه، چاپ دوم، ص ای شاهنامه درآمدی بر ساختار اسطوره ،«شناسی ایران شناسی و نقدی بر اسطوره تاریخچة اسطوره» ،1092ـ مختاریان، بهار، 1
 



 

01 

 

خوش  ی آنان را دستهای فرهنگ اند، بنیان راه پُرفراز و فرودی که ساکنان فالت ایران در طول چندین هزار سال پیموده
های فرهنگ ایرانی بسیار  مایه دریافتن چیستی آغازین بُن ای که امروزه گونه ان و آشکاری کرده است، بههای پنه دگرگونی
ای چند هزار  شینههایی که امروز در دسترس پژوهشگر تاریخ ایران باستان قرار دارند، از گذرگاه پی نماید. اسطوره دشوار می

اند تا خود را به امروز برسانند و  های گوناگون جان به در برده و با شرایط گوناگون سازگار شده از تازش د،ان ساله گذشته
  عنوان بخشی از هویت قومی ـ ملی ـ تاریخی مردمان این سرزمین خودنمایی کنند. همچنان به

باوری یا تحت  برآمده از اسطوره ازآنجاکه هنوز بخشی از هویت و به تبع آن بخشی از ذهنیت، منش و روش زندگی ما
های ایرانی در  کند. بازشناسی اسطوره های ایرانی اهمیت پیدا می ای کهن است، بازشناسی اسطوره تأثیر باورهای اسطوره

ای ماهیتی  های اسطوره های تاریخی نیازمند توجه درخور به این نکتة مهم است که رویدادها و روایت چارچوب پژوهش
های تاریخی در  های نظری ـ روشی پژوهش چارچوب روی های تاریخی دارند. ازاین یدادها و روایتمتفاوت از رو

ای نیازمند است. نبود چنین  شناسی به چارچوب نظری ـ روشی ویژه شناسی کارآمد نیستند. به سخن دیگر، اسطوره اسطوره
ها برای بازشناسی  تالش روی کند. بدین نها محدود میا به بازخوانی آها ر ها در زمینة اسطوره چارچوبی، بسیاری از پژوهش

 رسد. ای درخور می ها، کمتر به نتیجه چیستی آغازین اسطوره
ای گاه باستانی نیز یافت.  توان برایش پیشینه های نو می رود که همانند دیگر دانش شناسی دانشی نو به شمار می اسطوره

های افالطون و  ورزی توان در اندیشه ها را می تی اسطوره و تفسیر اسطورهشدة تالش برای شناخت چیس دورترین پیشینة ثبت
ها هم از روزگاران باستان تا امروز مطرح  سوفسطاییان پیدا کرد. دوگانگی پدیدآمده دربارة حقیقت یا واقعیت بودن اسطوره

حقایق طبیعی و اخالقی، اما افالطون منتقد اند برای آشکار کردن  هایی بوده ها تمثیل بوده است. به باور سوفسطاییان، اسطوره
ای پوشانندة  های اسطوره ها بوده است. از سوی دیگر، به گمان اپیکوریان، داستان گرایانة تفسیر اسطوره این شیوة تمثیل

اپیکوری اند. نگرش  مردان و شهریاران ساخته شده بوده اند که برای پشتیبانی از قدرت دین رویدادهای تاریخی و طبیعی بوده
 .1ها هنگامی تقویت شد که فیلسوفان با پدیدة خداانگاری فرمانروایانی چون اسکندر مقدونی مواجه شدند به اسطوره

ها را بیان تمثیلی  ها، از روزگاران باستان تا امروز دوام آورده و همچنان برخی اسطوره نگرش دوگانة مذکور به اسطوره
با  های خرافی قدرتمندان را برساخته آورند و برخی دیگر آنها هن به شمار میحقایق از سوی اندیشمندان روزگاران ک

دانند.  کشی از تودة ناآگاه و نادان مردم می های تاریخی، برای فراهم کردن زمینة بهره الگوگیری از رویدادها و شخصیت
های انجام شده در  گاه نتیجة پژوهشهایی از اسطوره بوده است که  ها، ارائة تعریف پیامد این نگرش دوگانه به اسطوره

توان باور کرد  می شوند که به سختی ای چنان با هم ناسازگار می ها، دربارة روایتی یا داستانی اسطوره چارچوب این تعریف
مده از نگرش دوگانه به های برآ اند. همین تعریف روایت یا داستان یکسانی را مورد بررسی قرار داده که دو پژوهشگر

کنند: برخی آن را رؤیاهایی جمعی و برخی دیگر آن  های متضادی تفسیر می ها را به شیوه باعث شده که اسطوره ها هاسطور
ای را  های اسطوره انگارند. همچنین، شخصیت را حاصل نوعی نمایش زیباشناختی و گروهی دیگر آن را بنیاد مناسک می

 .2کنند کرده تصور می بغانه یا ایزدانی هبوط یافته، قهرمانانی با سیمایی موجودهای انتزاعی تشخص
دهد که  ها برآمده از چارچوب تعریف اسطوره است که به مسیر هر تفسیر، زاویة دیدی می ناهمسانی در تفسیر اسطوره

ناپذیری پدید  اجتنابدر آغاز با زاویة دید دیگر تفسیرها اندکی تفاوت دارد، اما همین تفاوت اندک در زاویة دید، واگرایی 
رسد که دانش  به نظر می روی شوند. بدین تر بروند از هم دورتر می گان با زاویة دید ناهمسان پیشآورد که هرچه پژوهند می
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آورد که در آنها  روندی واگرایانه دارد. این واگرایی فضاهایی به وجود می ها شناسی برخالف دیگر دانش اسطوره
گرایش  ماهی مورد نظر خود را بگیرند. چنین وضعیتی آلود کرده کنند تا آب را گل یی پیدا میغیرمتخصصان فرصت خودنما

زده برای  شناسی عوام گونه که بارها از تاریخ همان آورد. بدین ترتیب زدگی را به دنبال می ه عوامشناسی ب اسطوره
شود. برای ناکار کردن این  تار چنین فریبکارانی میشناسی نیز گرف های سیاسی ـ اجتماعی سوءاستفاده شده، اسطوره فریبکاری

های  در چارچوب پژوهی آالید، اسطوره ی گوناگون میها ورزی های فرهنگ انسانی را به غرض مایه آفت ویرانگر که بُن
ت (؛ ارنسم1909-1856) 1شناسان نامداری چون زیگموند فروید علمی )روشی ـ نظری( کاری بایسته است. راهی که اسطوره

 5(؛ ژرژ دومزیلم1942-1884) 4( برانیسالو مالینوفسکیم1961-1875) 0(؛ کارل گوستاو یونگم1945-1874) 2کاسیرر
( م2312-1913) 8گیمن (؛ ژاک دوشنم2339-1938) 7(؛ کلود لوی استروسم1986-1937) 6(؛ میرچا الیادهم1898-1986)

 آشکار کنند. را ها در اسطوره دیدگاهی، رازهای نهفتهاند تا آهسته و پیوسته، هر یک از  و... پیش گرفته
دیگر روش روی که روش پژوهشی او اندکی با  ، شاید بدانی رسیدهدر این میان، میرچا الیاده به موفقیت چشمگیر

ندة کن به نقش تعیین اوبا دیگران، توجه جدی  مایز کار ویترین وجه ت مهم توان گفت: ژوهشگران متفاوت بوده است. میپ
ها و  دهندة اسطوره های خود در کنار توجه به عناصر تشکیل وی در پژوهش روی ساختار اسطوره در درک آن است. بدین

 ای هم توجه کافی نشان داده رهها و کوشش برای درک ساختارهای اسطو آنها، به ساختار اسطوره 9تالش برای پدیدارشناسی
های ایرانی به  در بازشناسی اسطوره های کهن را در بررسی اسطوره ا الیاده. اگر روش پدیدارشناسی ساختارگرای میرچاست

 گمان به آشکار شدن چیستی و کارکرد آغازین آنها کمک خواهد کرد. کار بگیریم و آن را گسترش بدهیم، بی
مطالعه و پژوهشی شناسی  شناسی متفاوت است. پدیده نکتة مهمی که باید بدان توجه داشت اینکه: پدیدارشناسی با پدیده

ای که  های هر پدیده گیرد تا ویژگی تجربی ـ میدانی است که در حوزة علوم تجربی ـ فنی ـ اجتماعی ـ اقتصادی انجام می
ها  اش از دیگر پدیده ها و همچنین تأثیرپذیری های گوناگون، تأثیرگذاری آن بر دیگر پدیده از جنبه پدیدار شده و هست،

چیستی و کارکرد  شناسی، ذات پدیدارها، رشناسی مطالعه و پژوهشی نظری ـ فلسفی است که با هستیپدیدا شناخته شود، اما
  کار دارد، نه خودشان.آغازین آنها سرو

دهندة  شناسی دارای اهمیت ویژه است. ساختار به مجموعة عناصر تشکیل از سوی دیگر، ساختارشناسی نیز در اسطوره
دهندة پدیدار ـ هویت پدیدار  دهد که اگر به هر شکل تغییر کند ـ با وجود حفظ همة عناصر تشکیل یک پدیدار هویتی می
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عنوان  به مکتبی فلسفی در نیمة نخست قرن بیستم میالدی تبدیل کند، اندیشمندان به آن به پدیدارشناسی را م(Edmund Husser( )1859-1908هوسرل ) پیش از اینکهـ 9
Paul -Jean) سارتر م؛1889-1976( Martin Heidegger) هایدگر ازجملهچارچوبی فلسفی توجه داشتند. پس از بنیانگذاری این مکتب فلسفی، برخی فیلسوفان نامدار 

Charles Aymard Sartre )1935-3198و مرلوپونتی م (Ponty-Maurice Merleau )1938-1961هایی داشت که آن را  به توسعة آن پرداختند. پدیدارشناسی ویژگی م
عنوان  های گوناگون آن را به کار گرفتند، چراکه پدیدارشناسی به به سرعت از انحصار فلسفه بیرون آورد و تبدیل به روش پژوهشی فراگیری کرد که پژوهشگران دانش

امروزه این مکتب ـ روشِ مدرن، پذیری قابل توجهی دارد.  های گوناگون، کارآمدی و انعطاف روشی پژوهشی، برای بازشناسی چیستی و کارکردهای درزمانی ـ آغازین پدیده
های گوناگون فرهنگی  مند، چیستی آغازین پدیده ای روش کنند تا به گونه های مختلف علمی با به کار گرفتن آن، تالش می گران شاخه توسعة زیادی پیدا کرده و پژوهش

اند؛ به کارگیری پدیدارشناسی در این حوزه، به گشوده شدن برخی رازهای  شناسان نیز به این مکتب ـ روش توجه کرده کنند. اسطوره آشکار را )زبانی، دینی، اجتماعی، علمی(
ها را تغییر داده است؛ به  شناسانی مانند الیاده، باورها و نگرش بیشتر پژوهشگران امروزی به اسطوره اسطوره های پدیدارشناسانة های کهن انجامیده؛ درنتیجه، پژوهش اسطوره
ته ای دانس آیند، بلکه آنها گنجینه های غیرمنطقی مردمان بدوی به شمار نمی ها و خیال ای، برآمده از ناآگاهی، نادانی، آرزوها، ترس های اسطوره ای که دیگر داستان گونه
 بها و کمیاب، دربارة پدیداری، دگرگونی و ماندگاری عناصر بنیادین سازندة فرهنگ بشری. هایی گران شوند، سرشار از داده می
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هویت، کارکرد و پایداری  تن عناصر و نوع رابطة آنها با همار گرفمحل قر تغییر ن تغییر خواهد کرد، چراکهو کارکرد آ
به خاطر تفاوت  دهندة یکسان دارند، ولی ه عناصر تشکیلتوان پدیدارهایی را یافت ک بسا، می کند. چه پدیدار را دگرگون می

 ند.آی اند و در حقیقت دو پدیدار مستقل به شمار می هایی متفاوت پیدا کرده در ساختار، ویژگی
آغاز شد. « اسطورة ضحاک چه رازهای کهنی را در خود پنهان کرده است؟»برای یافتن پاسخ به پرسشِ  1این پژوهش

ها،  ای که امروزه در دسترس ما است، حاصل آمیزش بازشناسی اسطورة ضحاک کاری دشوار و پیچیده است، زیرا اسطوره
معنی که  به این آید. و اقوام گوناگون به شمار می ها ها، مکان زمانهایی از  های داستان ها و دگرگونی ها، آرایش پیرایش

های  های مختلف و نزد اقوام گوناگون با داستان های این اسطورة کهن در درازنای زمان در جا ها یا روایت داستان گمان بی
هایی از داستان  وده شده یا بخشهمسان یا ناهمسان آمیخته شده، چیزهایی از اصل داستان کاسته شده یا چیزهایی بدان افز

 خوش دگرگونی شده است. دست
ها و  های گوناگون شده، نیازمند روش ای که در روندی پیچیده و هزاران ساله دچار پیچیدگی برای گشودن راز اسطوره

بازشناسی هر  تر بشکنیم و برای های ساده های علمی دقیق هستیم تا به یاری آنها این ساختار پیچیده را به بخش چارچوب
( چیستی 1ای مهندسی معکوس انجام دهیم تا بتوانیم در پژوهشی پدیدارشناسانه چند نکته را روشن کنیم:  بخش، گونه

( چرایی 0های اسطوره )زمانی، مکانی، قومی(؛  ( چیستی و چگونگی دگرگونی2های اسطوره و کارکرد احتمالی آنها؛  مایه بُن
ها وجود دارد. از سوی  ت که در این پژوهش تنها امکان پرداختن به بخشی از این نکتههای اسطوره. بدیهی اس دگرگونی

ها، برای  دهندة اسطوره، چیستی، چگونگی دگرگونی آنها و چرایی دگرگونی ها و عناصر تشکیل مایه دیگر، بازشناسی بُن
اش دارد که هویت و  دهنده ی تشکیلبازشناسی اسطوره کافی نیست، چراکه کل اسطوره ساختاری فراتر از مجموعة اجزا

 سازد، بنابراین برای بازشناسی اسطورة ضحاک نیازمند نگرشی ساختارگرا نیز هستیم. کارکرد ویژة آن را می
کند تا سرآغاز  پدیدارشناسی چارچوبی است که در آن پدیدارشناس ماهیت یک پدیده را در شکل آغازینش جستجو می

 یی شده تا کارکرد خود را حفظ کند.ها خوش دگرگونی ل آن پدیدة مورد نظر دستروندی را آشکار کند که در طو
ای دست یافت که سازندة بخشی از هویت وجودی پدیده است و بقای  مایه توان به بُن بنابراین، با پدیدارشناسی یک پدیده می

بندی  علمی، نیازمند چارچوبی صورتوجودی پدیده به پایداری آن وابسته است. پدیدارشناسی همانند هر روش و رویکرد 
ها  های علمی، توجه به این نکته است که پدیده شده است تا به کار بردنش به هرج و مرج نینجامد. نکتة مهم در پژوهش

بخشد، گاه در  مستقل از یکدیگر نیستند و عالوه بر اینکه خود دارای ساختاری هستند که به آنها هویت متمایزکننده می
یز از دیگر ساختارهای پیچیده سازند که دارای هویتی متما ای می مبتنی بر پیوستگی یا وابستگی، ساختار پیچیدهای  رابطه

  واهد رسید.ای درخور نخ به نتیجه ای بدون توجه به ساختار آن روی پدیدارشناسی هر پدیده است. بدین
انجامیده است. آنچه در این  2چارچوب نظری ساختارگراییها، به بنیان گذاشتن  نیاز به تالش برای ساختارشناسی پدیده

های ساختارشناسانه  ای بسیار مهم تأکید شده که در بررسی میان اهمیت ویژه دارد آنکه: در ساختارگرایی گشتالتی به نکته

                                                           

مذکور در نامة  انجام گرفته است. پایان« بازشناسی اسطورة ضحاک در چارچوب پدیدارشناسی ساختارگرا»نامة کارشناسی ارشد با عنوان  ـ این پژوهش در قالب پایان1
کوب )استاد راهنما( و دکتر آرزو رسولی )استاد مشاور( انجام گرفت، در یازدهم اسفند  دانشگاه تهران، دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، گروه تاریخ، زیر نظر دکتر روزبه زرین

 از آن دفاع کردم و با درجة عالی پذیرفته شد. 1099ماه سال 
شناسی پدید آورد. در این  ویژه زبان ت که در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدی دگرگونی قابل توجهی در علوم انسانی، بهساختارگرایی نظریه ـ مکتبی اسـ 2

تارگرایی نیز شناسی دگرگونی قابل توجهی به وجود آورد. ساخ م. توانست با به کار گرفتن آن در زبان1857-1910( Ferdinand de Saussureدوره، فردینان دوسوسور )
شناسی فراتر  روی، ساختارگرایی از زبان های گوناگون قرار داد. بدین هایی برخوردار بود که آن را به سرعت مورد توجه پژوهشگران رشته همانند پدیدارشناسی از ویژگی
( Foucault Paul Michelم؛ فوکو )1915-1983( Barthes Rolandهای علمی مختلف توسعه یافت و اندیشمندانی چون استروس؛ بارت ) رفت و توسط اندیشمندان حوزه

  Jeanم و پیاژه )1931-1981( Jacques Lacanم؛ الکان )1918-1993( Louis Pierre Althusserم؛ آلتوسر )1903-2318( Gérard Genetteم، ژنت )1926-1984
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فراتر از شاخصی بسیار مهم است و آن اینکه: در ساختارشناسی باید به این نکته توجه داشت که هر ساختاری، چیزی 
آورد  ای است که ساختار برای پدیده به وجود می دهندة ساختار یا پدیده دارد و آن هویت متمایزکننده مجموع اجزاء تشکیل

توان گفت که شناختِ چیستی آغازین یک پدیده و شناسایی کارکردِ  کند. درمجموع، می و کارکرد آن را مشخص می
پذیر است. این چارچوب  تنها در چارچوب پدیدارشناسی ساختارگرا امکان نشن و چگونگی و چرایی ماندگار شدنخستین آ

دهندة پدیدة  کند تا عالوه بر شناسایی همة عناصر تشکیل گر فراهم می نظری ـ روشی میدانی فراخ برای تکاپوی پژوهش
 مورد پژوهش، هویت، کارکرد و راز ماندگاریش را هم بشناسد.

بازشناسی اسطورة ضحاک در چارچوب پدیدارشناسی ساختارگرا نخستین پژوهش برای زم به یادآوری است که تالش ال
ها و  هایی در تحلیل داده گمان نارسایی شناختی موردی، به فارسی، در این چارچوب روشی ـ نظری است و بی اسطوره
های مرتبط با اسطورة ضحاک  پردازی دارد. برای سامان دادن کار، در راستای رویکرد پژوهشی برگزیده شده، نوشته فرضیه
ها و...( خوانده شد تا هیچ  ها، گفتارهای ژورنالیستی، یادداشت نامه ها، نمایش نامه های علمی ـ پژوهشی، پایان ها و کتاب )مقاله

 های دیگران یا دیدگاهی نادیده گرفته نشود. در میان آنچه دربارة اسطورة ضحاک نوشته و منتشر شده، برخی بازگویی گفته
از گفتارهای علمی ـ پژوهشی  که قابل استناد در پژوهش نبودند. های موجود در آنها است بازخوانی منابع و گردآوری داده

  اند. ای را مطرح کرده ام که سخن و دیدگاه تازه های پژوهشگرانی استناد کرده نیز تنها به نوشته
 دانم: ا هم الزم میر رنکتة دیگ یادآوری سه

های غیرفارسی، تنها دو گفتار مرتبط با اسطورة  هایی دربارة اسطورة ضحاک به زبان در جستجو برای یافتن پژوهش الف(
 ه عبارتند از:ضحاک یافت شد ک

- Tafażżolī. Ahmad. 1111, “Ferēdūn”, Published in EncyclopÆdia Iranica, Vol. IX, pp. 531-
533. 
- Russell. J.R. 1181, “Aždahā”, Published in EncyclopÆdia Iranica, Vol. III, pp. 111-205. 

کدام تحلیل و تفسیری از اسطوره ارائه نشده و گفتار  در هیچ ام، چراکه به این گفتارها استناد نکرده در متن پژوهش
 در منابع آمده محدود مانده است. ننویسندگان به بازخوانی و معرفی آنچه دربارة اسطورة ضحاک و عناصر آ

دهندة اسطورة ضحاک و ارائة تفسیری نو از آنها و همچنین اسطورة  ر تشکیلصبرای بازشناسی پدیدارشناسانة عناب( 
های مبهم  ای فراهم آمده از ترکیب داده ای نبود بجز پردازش فرضیه عنوان یک ساختار دارای هویتی ویژه، چاره ضحاک به

با  نخست فصلدر  2. به یاری این فرضیة پیشنهادی1های عرفانی کهن ـ مدرن های علمی مدرن و فرضیه فرضیهای،  اسطوره
ام تا نشان دهم که برای این عناصر در چارچوب  رویکردی پدیدارشناسانه برخی عناصر اسطورة ضحاک را واکاوی کرده

 ن مفهوم و کارکردی نو معرفی کرد.اتو فرضی تازه، می

                                                                                                                                                                                     
 Piaget )1896-1983شناسی هم مورد توجه  اند. نکتة در خور توجه اینکه ساختارگرایی در اسطوره همی داشتهسزایی گذاشتند نقش م م در توسعة ساختارگرایی تأثیر به

ویژه، الیاده با ترکیب پدیدارشناسی و ساختارگرایی،  اند. به ای توجه کرده شناسان به ساختار اسطوره شناسی، استروس و الیاده بیش از دیگر اسطوره قرار گرفته است. در اسطوره
 ایی رازگشا را، به فرجامی قابل توجه برساند.ه توانسته پژوهش

های عرفانی کهن و نو )حتی اگر در کتاب، مقاله و یادداشتی ثبت شده باشند( در  های فراهم شده از راه کشف و شهودهای اشراقی بیان شده در مکتب ـ ازآنجاکه آگاهی1
های خود وام  به فرضیهها برای سامان دادن  از این مکتب را آیند، منابع آنچه رهای علمی به شمار میها و ابزا نشده با روش هایی آزموده نگرش و چارچوب علمی تنها فرضیه

اند تأثیری در معتبرتر به شمار آوردن آنها ندارد و تا وقتی که  ها یا ادعاها را مطرح کرده چون، در پژوهشی علمی، نام و نشان کسانی که این فرضیه ام؛ ام، معرفی نکرده گرفته
شده به فراهم شدن زمینة درک بهتر و ارائة آزمایی ن های راستی ازآنجاکه همین آگاهی نیستند، اماها فراهم نشده، آنها فرضیه یا ادعایی بیش  امکان آزمودن علمی این آگاهی

 پردازی در این عرصه نادیده گرفت. شناختی و فرضیه های اسطوره توان آنها را در بررسی کنند، نمی های کهن کمک می های نو از اسطوره تفسیر
درآمدی باشد برای ورود به موضوع و سپس ارائة شواهد موجود  پیش های مختلف این فرضیة فراگیر، به تناسب موضوع مورد بررسی گاه در آغاز گفتارها آمده تا ـ بخش2

ها از آن یاری گرفته شود و گاه در پایان گفتارها آمده تا نشان داده شود که در این چارچوب فرضی،  در منابع برای توجیه آن، گاه در میانة گفتارها آمده تا برای تحلیل داده
 ای ارائه کرد. سیر تازهتوان تف ای، می های اسطوره برای داده
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ام تا اسطورة ضحاک را در  عنوان چارچوب کار بهره برده سازماندهی پژوهش، از پدیدارشناسی ساختارگرا بهپ( برای 
خارج نشدن از چارچوب ی، برای ور ازاین ختارگرایانه مورد بررسی قرار دهم.دو سطح رویکردی پدیدارشناسانه و سا

ام که با  های پژوهشگرانی استناد کرده ها و دیدگاه تنها به پژوهش های خود بررسی اسطوره، در بررسیشده برای  تعیین
بازشناسی طور عام و  شناسی به در حوزة اسطوره اختارگرایانه یا ترکیبی از هر دواستفاده از رویکردهای پدیدارشناسانه یا س

 اند. داده هایی انجام پژوهش طور خاص اسطورة ضحاک به
یا عناصر سازندة آن با به کار گرفتن پدیدارشناسی، ساختارگرایی یا  ورة ضحاکپیش از این، برای بازشناسی اسط

اند که به  تالش کرده های مختلف گران از دیدگاه هایی انجام گرفته است و پژوهش پژوهش پدیدارشناسی ساختارگرا
های آن پاسخ  و دگرگونی دهندة اسطوره، چیستی، چگونگی و چرایی پدید آمدن، کارکرد هایی دربارة عناصر تشکیل پرسش

 ها عبارتند از: بدهند. برخی از این پژوهش
 ها: کتاب

 ، تهران: بهمن برنا.گذاری در ایران رصد و تاریخ، 1084ـ اخوان زنجانی، جلیل، 
هایی را مورد بررسی قرار داده که   کتاب خود، نکته« ضحاک»و « النهار پارسیان ویج، نصف ایران»زنجانی در گفتارهای 

های آغازین عصر  های موجود در منابع سده تواند به درک اسطورة ضحاک یاری برساند. توجه وی به داده جه به آنها میتو
گون فرهنگی ـ تمدنی در فالت ایران هستند، از این جهت در  دهندة تداوم و پیوستگی زنجیره اسالمی ایران که نشان

ها به وجود  ای در نگرش به اسطوره بینانه تن به این نکته، دیدگاه واقعشناختی اهمیت دارد که توجه داش های اسطوره پژوهش
شده،  طراحی ای پیچیده، پیوسته، ازپیش کند تا بتوانیم اساطیر ایرانی را همانند سازه آورد؛ چنین دیدگاهی کمک می می

پرور و  ندیشمند، فرهنگپذیر ببینیم که در یک روند طوالنی، توسط مردمانی خردمند، ا مند، پویا و سازگاری هدف
اند؛ مردمانی برخوردار از دانشی پویا و بینشی ژرف که آن سازة رازمند را متناسب با شرایط زمانی،  ساز پدید آمده تمدن

های فرهنگ و تمدن ایرانی را ماندگار سازند. گذشته از  اند تا به یاری آنها بنیان های کارآمد بازآفرینی کرده بارها در قالب
رساند؛ تالش وی برای روشن کردن  های ایرانی یاری می ژگی پژوهشگرانة نویسنده که به درک ساختار اسطورهاین وی
های ظریف مرتبط با اسطورة ضحاک،  ویج، کوه دما، نیمروز و...؛ همچنین توجه به نکته ای مانند: ایران های اسطوره جایگاه

های پدیدارشناسانة عناصر این اسطوره به نتیجة  واهد کرد که بررسیهایی در بر دارد که توجه به آنها، کمک خ گشایی گره
 مفیدتری برسند.

 ، تهران: نگاه معاصر.ضحاک شاهنامه، 1097دستانی رستمی، حمیدرضا، ـ ار
در این کتاب، نویسنده در هفت جستار مرتبط با اسطورة ضحاک، به واکاوی پدیدارشناسانة برخی عناصر اسطوره 

ای  های اسطوره های داستان ها و وابستگی توجه به ساختار داستان هم غافل نبوده است. توجه کردن به پیوستگیپرداخته و از 
ها  تر اسطوره ها، به درک عمیق های آن از دیگر اسطوره ها و تأثیرپذیری های همسان دیگر؛ همچنین، تأثیرگذاری با داستان
 اه ویژه دارد.کند که در نگرش نویسنده به موضوع، جایگ کمک می

 ، تهران: مرکز.ضحاک، تاریخ از دل اسطوره، 1098ـ گازرانی، ساقی، 
های تاریخی توجه کرده است. توجه به این  ای ـ حماسی با داستان های اسطوره نویسندة این گفتار، به آمیختگی داستان

ه دارد، چراکه در بازآفرینی اسطوره در ها، در بازشناسی چیستی و کارکرد آغازین آنها اهمیت ویژ نکته در بررسی اسطوره
ای  های کوتاه و رازآمیز اسطوره های تاریخی برای پردازش داستان و شاخ و برگ دادن به داستان قالب حماسه، از روایت

های تاریخی  های حماسی، گاه شخصیت ای به داستان های اسطوره روی، در روند دگرگونی داستان بهره گرفته شده است. بدین
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ای  های اسطوره ای تمثیلی با شخصیت های تاریخی به گونه اند یا شخصیت همان پنداشته شده ای این های اسطوره شخصیت با
 نمایی شده است. همسان

 ها: مقاله
 .009-029، صص 6، شمارة نامه ایران، «ضحاک پسر مرداس یا ضحاک آدمخوار؟»، 1062ـ امیدساالر، محمود، 

های کهن، نشان داده است که به کار گرفتن  ها و واژه شناختی نام شناسی زبان دادن به ریشهنویسندة مقاله با اهمیت 
های موجود دربارة چیستی و کارکرد  ای روشنگر بگشاید و بر ابهام تواند دریچه عنوان ابزاری پژوهشی، می شناسی به زبان

 ای پرتو روشنایی بیفکند. های اسطوره آغازین شخصیت
 ، تهران: افکار.های دیرینه سخن، «مرداس و ضحاک»، 1081جالل، خالقی مطلق، ـ 

خالقی مطلق در این گفتار به همسانی سرنوشت مرداس و ضحاک )در چاه افکندن مرداس از سوی اهریمن و به بند 
ز دهد که مرداس نی کشیدن ضحاک در ژرفای غار از سوی فریدون( توجه کرده است. به باور وی، این همسانی نشان می

سازان کهن، خاستگاه  روی باید به زیر زمین )جهان دیوها( که در باور اسطوره همانند ضحاک دیوسان بوده است، ازاین
 شد.  آمده، بازگرانده می دیوها به شمار می

 ، تهران: قطره.های شکارشده سایه، «پری»، الف، 1078ـ سرکاراتی، بهمن، 
های باستانی، به بررسی جایگاه و کارکرد این  معنی و ریشة واژة پری در زباندر این مقاله، سرکاراتی عالوه بر توجه به 

های کهن و نو پرداخته است. اهمیت نگرش و بررسی وی در این نکته است که در  ای در باورها و داستان موجود افسانه
ی و چه از لحاظ مفهومی( توجه شناختی )چه از نظر ریخت های واژه تنها باید به دگرگونی شناختی، نه های اسطوره پژوهش

 ای را در طول تاریخ نادیده بگیریم. های اسطوره داشته باشیم، بلکه نباید کارکرد مفهومی پدیده
 ، تهران: قطره.های شکارشده سایه« پهلوان اژدهاکش در اساطیر و حماسة ایران»، ب، 1078ـ سرکاراتی، بهمن، 

های گوناگون، جزییات با اهمیتی  ای در روایت های اسطوره ستان شخصیتنویسنده در این مقاله نشان داده است که دا
گشا باشد، بلکه به درک  تواند در بررسی چیستی و کارکرد خود آن شخصیت گره تنها می دارد که توجه به هر کدام، نه

ام مختلف، همچنین ایجاد ای در طول زمان و نزد اقو های عناصر اسطوره جایی ها، جابه ها و روند دگرگونی کلی از اسطوره
 کند. کارکردهای تازه برای آنها نیز کمک می

 ، تهران: قطره.های شکارشده سایه، «شاهنامهجایی اساطیر در  جابه»، پ، 1078ـ سرکاراتی، بهمن، 
ای از  اسطورهها توجه کرده است که بر اثر آن، گاه  در این گفتار، نویسنده به یکی از مهمترین عوامل دگرگونی اسطوره

دهد. گاه نیز  هایی در روایت، مفهوم و کارکرد آن رخ می جایی دگرگونی شود و در این جابه قومی به قوم دیگر منتقل می
شناختی،  های اسطوره روی، توجه به این نکته در بررسی شود. ازاین ای دیگر منتقل می عناصری از یک اسطوره به اسطوره

 های تطبیقی کمک کند. ها از راه پژوهش رهتواند به رفع ابهام اسطو می
های مبتنی بر سنت کهن قربانی برای  تحلیل تطبیقی اسطورة ضحاک ماردوش )بر اساس رهیافت»، 1094ـ قائمی، فرزاد، 

 .66-27، صص 19، شمارة پژوهشنامة ادب حماسی، «خدایان ماردوش جهان زیرین(
تطبیقی، نشان داده است که برای درک چیستی و کارکرد کهن  در این مقاله، نویسنده با به کار گرفتن مطالعة

های غیرایرانی همسان )همزمان ـ درزمان( غافل  ها، باورها و آیین توان از بررسی و شناخت داستان های ایرانی، نمی اسطوره
 بود.
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، استاد اسماعیل سعادتنامة  جشن، «های دینی و حماسی ایران راز بندی شدن ضحاک در سنت»، 1087ـ موالیی، چنگیز، 
 .485-472زیر نظر حسن حبیبی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص 

ها، نیازمند توجه به همسانی و  در این مقاله، پژوهنده نشان داده است که برای درک چیستی و کارکرد عناصر اسطوره
 اند. ای، دینی و حماسی بیان شده های اسطوره های گوناگون باستانی هستیم که در قالب ریشگی داستان هم

)نامگانة دکتر  خرد بر سر جان، «بازشناسی یکی از القاب کهن ضحاک در نام ارنواز»، 1091، ـ موالیی، چنگیز
 .167-159احمدعلی رجایی بخارایی(، به کوشش محمدجعفر یاحقی و دیگران، تهران: سخن، صص 

های کهن و تبدیل هر تکه به شخصیت و داستانی تازه، نشان داده  طورهنویسندة این گفتار، با توجه به پدیدة شکستگی اس
ای سروکار  ای یکپارچه های ایرانی، باید به این نکته توجه داشته باشیم که با ساختار اسطوره است که در بررسی اسطوره

های  ای از داستان ند و مجموعها ها با هم مرتبط داریم که با هدفی روشن ـ کاربردی تدوین شده است که در آن، همة داستان
 ربط به هم نیستند. جدا از هم و بی

 .174-161، صص 14، شمارة مطالعات ایرانی، «شاهنامهکُرد در »، 1087ـ مالمیر، تیمور، 
ای نشان  های حماسی ـ اسطوره شناختی را در روشن شدن رازهای داستان های قوم نویسنده در این گفتار، کارآیی بررسی

 .داده است
 اند: در این پژوهش، سه منبع به کار گرفته شده

 های ایرانی. ترین منبع اسطوره عنوان کهن ، بهاوستاالف( 
توان از  شناختی، می های اسطوره اند، در پژوهش را به کهن و متأخر تقسیم کرده اوستاهای  هرچند که پژوهشگران، متن

هایی یافت که  توان داده های ایرانی، می ترین منبع اسطوره های کهن های آن بهره برد. با وجود این، در برخی بخش همة متن
هایی دربارة دو گوهر نخستین به  ان )گاثاها(، سرودآیند. در گاه ای ایرانیان باستان به شمار می های اسطوره ترین روایت اصیل

دانة باروری  توان آن را کهن ای است از باور کهن به بنیاد استوار بر دوبنی جهان هستی؛ باوری که می یادگار مانده، که نشانه
تی تناور، پربار و های ایرانی جوانه زده، بالیده و در گذر روزگاران، درخ به شمار آورد که در روزگار پیدایش اسطوره

ها و  ای ایران )جمشید( یاد شده، از پری ترین شخصیت اسطوره تنها از پرآوازه جاودانه پدید آورده است. در یسنا هم، نه
توان آنان را مردمانی پیوسته به  ، از جادوگران که میاوستاتوان در این بخش  اند، همچنین می دیوها نیز سخن به میان آورده

هایی ارزشمند یافت. دیگر نکتة مهمی که بدان در یسنا اشاره شده و در  بسته به دیوها به شمار آورد نیز دادهها یا وا پری
توان گفت که در  شناختی اهمیت دارد، سخن گفته شدن از پنج بخش مردمان است که با تفسیر آن می های اسطوره بررسی

های فراگیتایی ـ فروگیتایی راه یابند و گاه ماهیتی  ه جهان پدیدهاند ب توانسته باور مردمان باستان، چگونه جادوگران می
ایزدگون ـ خداگون پیدا کنند. در وندیداد هم داستانی قابل توجه دربارة جمشید، جایگاه و برخی کارهای او به جای مانده 

ت، مهریشت، یش یشت، گوش ها )آبان ای است. در برخی سرودهای یشت های رازمند اسطوره که سرشار از داده
ای ازجمله: جمشید،  های اسطوره بها دربارة شخصیت هایی گران یشت، زامیادیشت( نیز داده یشت، ارت یشت، رام فروردین

 شود. ضحاک و فریدون یافت می
 های ایرانی. ترین مآخذ اسطوره عنوان قدیم های فارسی میانة زردشتی )پهلوی(، به ب( متن

کیشان در  توان آنچه را از منش و روش زندگی پوریوت های فارسی میانة زردشتی، می های موجود در متن در میان داده
تر به شمار  شناختی با اهمیت های اسطوره به جای مانده است، در بررسی دینکرد ششمکیشان و  متن چیدة اندرز پوریوت
به روزگاران پیدایی، دگرگونی، انحطاط و های مربوط  هایی از روایت ها، بازمانده رسد که این متن آورد، چراکه به نظر می
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های  نمایانند که در آنها، تخم اسطوره اندازی از روزگارانی کهن را می هایی که چشم ترین کیش ایرانی باشند؛ متن نابودی کهن
 هایی هست که به بازسازی چیستی و کارکرد نیز داده مینوی خردو  بندهشایرانی آغاز به جوانه زدن کرده است. در 

 رساند. شان یاری می های ایرانی و ساختار کهن آغازین اسطوره
های ایرانی در قالب حماسه، با استفاده از منابع و مآخذ مکتوب  عنوان بازآفرینی اسطوره ، سرودة فردوسی، بهشاهنامهپ( 

های زبان فارسی دری و  دیهای شفاهی رایج در عصر فردوسی، با به کار گرفتن توانمن به جای مانده از عصر باستان و روایت
 های کهن. های اندیشمندانة فردوسی به اسطوره نگری ژرف

ای ایرانیان را از خطر دگرگونی، فراموشی  های کهن ساخته، بسیاری از رازهای اسطوره کاخ بلندی که فردوسی از داستان
شده  ای بازآفرینی های اسطوره ازگویی داستانهای غیرایرانی )تازی و ترکی( پاس داشته است. ب و آمیختگی با باورها و داستان

ای فراهم کرده که در آن  در قالب حماسه، از سوی خداوندگار سخن فارسی، در روزگاری ناسازگار با هویت ایرانی، گنجینه
رازهایی  اند و هریک مانندی به هم پیوسته مانند و کم های داستانی بی شده در روزگاران باستان، در سازه گوهرهای ناب سفته

های بازگوشده در قالب  توان آنها را گشود و در بازشناسی اسطوره مند می های روش در خود پنهان کرده که با پژوهش
های  ها اگر بتوانیم چگونگی دگرگونی داستان ، در بررسی اسطورهشاهنامهحماسه به کار گرفت. گذشته از این اهمیت 

های تاریخی  های حماسی، با یاری گرفتن از روایت یم و به روش پروراندن داستانهای حماسی را دریاب ای به داستان اسطوره
هایی بلند  های کهن، گام های داستانی ـ تاریخی، در راه بازشناسی اسطوره پی ببریم، خواهیم توانست، با جدا کردن آرایه

های باستانی به جای مانده بپردازیم، بلکه  نهایش در مت هایی که نشانه تنها به بررسی پدیدارشناسانة اسطوره برداریم و نه
های  اند، اما در داستان اند و به دست ما نرسیده های نابود شدة باستانی بوده هایی که در متن توانیم برای بازسازی اسطوره می

 اند هم تالش کنیم. بازگو شده شاهنامه
 هم اشاره کنم: چند نکتة دیگرالزم است به  در پایان،
روش تحلیلی  ها و برای تحلیل داده  ای استفاده شده ها از شیوة کتابخانه این پژوهش، برای گردآوری دادهدر الف( 

 )تحلیل متن( را به کار برده شده است.« هرمنوتیک روشی»
با بررسی و تحلیل اسطورة ضحاک در چارچوب پدیدارشناسی ساختارگرا، چیستی و کارکرد نخستین  ام تالش کرده ب(
 ام: شکار کنم. برای این کار، پژوهش خود را در چهار فصل سازماندهی کردهآن را آ

 اک را پدیدارشناسی کنم.دهندة اسطورة ضح ام عناصر تشکیل تالش کرده اسطورة ضحاک. در این فصل پدیدارشناسی ـ1
 ضحاک انجام گرفته است. فصل بررسی ساختاری اسطورة این درـ ساختارشناسی اسطورة ضحاک. 2
شناسی و  شناسی، نشانه شناسی، زبان های باستان نقش دانش در این فصل .برای بازشناسی اسطورة ضحاک ابزارهای بایستهـ 0

 قرار گرفته است. شناختی مورد توجه های اسطوره شناسی در پیش بردن پژوهش تاریخ
ن مطرح شده، به بازشناسی اسطورة گانة پیشی های سه با توجه به آنچه در فصل . در این فصلبازشناسی اسطورة ضحاک ـ4

 ام تا چیستی و کارکرد آغازین اسطوره آشکار شود. ضحاک پرداخته
 ام. بهره برده دانشنامة ایرانیکاهای غیرفارسی در حد امکان از شیوة آوانویسی  ( برای یکدست شدن آوانویسی واژهپ
نشدة  شده یا ترجمه های ترجمه شده، از شناسنامة کتابی که در متن به آنان اشاره ( برای نگارش التین نام دانشمندانت

 ام. آنان استفاده کرده
 ام. آورده 1فردوسی را که در پژوهش به آنها استناد شده، در پیوست شمارة  شاهنامةهایی از  ( بخشث
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رچوب فرضیة دهندة اسطوره با چا ( الزم بود، گفتارهای برگرفته از مآخذ مورد استفاده برای تحلیل عناصر تشکیلج
، مگر در ها غیرمستقیم هستند نقل قول روی با بازنویسی نگارشی آنها، همة اهنگ شود. بدینائه شده در این پژوهش همار

 .شمار موارد انگشت
برای آوانویسی و ترجمه  ام، اما ، استفاده کرده1های اوستا فرهنگ واژهدبیره از  های اوستایی به دین ( برای نگارش واژهچ
 ام. بهره برده 0و رایشلت 2های بارتولومه نامه از واژه
در  را بدان استناد شده شده به کار رفته، متن کامل آنچه ها از منابع به گونة خالصه ( ازآنجاکه در متن، نقل قولح

 ام. آورده 2پیوست شمارة 
ام و برای مشخص کردن استناد مورد نظر در هر پیوست  ها را به صورت شمارة درون )( نشان داده ( ارجاع به پیوستخ

)شمارة  1( در پیوست شمارة سمت راست)شمارة  2( یعنی مورد شمارة 1-2عنوان نمونه شمارة ) ام، به از ـ استفاده کرده
 (.سمت چپ

تنها  ام، گفته در این پژوهش، در چارچوب فرضی ـ پیشنهادی مطرح شدهترین نکته اینکه: هرآنچه  آخرین و مهم
آزمایی شوند. گاه به تناسب نگارش متن، برای پرهیز از  های علمی راستی فرضیه و احتمال است که باید با آزمایش

هم بخشی از  (با ساختار خبری)هایی  ها ساختار شرطی ندارند، چنین جمله کاربرد زیاد قیدهای شرطی، برخی جمله
، مگر ای وجود ندارد شده ة قطعی و اثباتسخن دیگر، در این پژوهش هیچ گزین های فرضی ـ پیشنهادی هستند. به داده

 .ام قول کرده های دانشمندانی که از آنان نقل نتیجة یافته
******* 

 واند را با نویسنده در میان بگذارید.ها، پیشنهادها و انتقادهایتان دربارة متنی که خواهید خ خوانندگانِ گرامی، برداشت
 روزگار باشید. شاد و به
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 اسطورة ضحاک پدیدارشناسی
چرایی و چگونگی  ورزی در چند و چون، اندیشهسته و های خودخواسته یا ناخوا آمده از آزمونپدید توانایی انتقال دانش

به  نیز در درازنای تاریخ دانش رود. انتقال هدفمند انسان از جانوران به شمار می های متمایزکنندة ها، از ویژگی ودهآزم
 ندهرسا میبه پرورش فرهنگ و گسترش تمدن یاری  انجامیده، افزایش دانش هم می های گوناگون در زمینه انباشت دانش

 است.
 ها، ها و اندریافت ها، دریافت در گذر روزگاران، در نتیجة آزموده ایی دانست کهه آگاهی توان دانش را، مجموعة می
های آن  آگاهی از ویژگی آوریم: الف( . دانش را از دو راه به دست میفراهم آمده است ای پدیده های ویژگیچیستی و دربارة 

م به بررسی، اقدا از راه کنیم؛ ب( اند، دریافت می دیگرانی که پیش از ما با آن آشنا شدهاز مستقیم یا غیرمستقیم پدیده را 
 یا دانش پیشینیان ترتیب دش وجود نداشته باشد. بدینهای پدیده، هنگامی که دانشی در مور آزمایش و پژوهش دربارة ویژگی

گاه پس از یافتن پاسخ  افزاییم، اما می و معاصر پیشین های کنیم یا خود دانشی بر دانسته را کسب می روزگاران دانشمند و هم
آیا پدیدة  هایی مانند: آید، پرسش ای پیش می های تازه پرسش های پدیده، ویژگیچیستی و ها دربارة  برای پرسش یا پرسش

اگر  ه؟هایش دگرگون شد یا در طول زمان ویژگی ها را داشته است؟ دایش همان ویژگیهمیشه و از آغاز پی مورد نظر
تالش برای یافتن پاسخ به چنین  پی برد؟ توان به چیستی، چرایی و چگونگی دگرگونی آیا میدگرگونی پیش آمده، 

 شناسی و آغاز پدیدارشناسی خواهد بود. ی، فراتر رفتن از پدیدههای پرسش
که دارای  (های فرهنگی پدیدهازجمله ) هایی د و پدیدارشناسی آنها دشوار نیست، اما پدیدهها ساده هستن برخی پدیده

رسند. یافتن سرنخ چنین  ای دارند و چون کالفی سردرگم به نظر می کننده های گیج ساله هستند، پیچیدگی پیشینة گاه هزاران
ا، نیازمند داشتن ه پدیدهگونه ن یا پدیدار شدنچرایی و چگونگی چیستی، کالفی و همچنین تالش برای گشودن رازهای 

 های مرتبط با آن پدیده ـ پدیدار است. پژوهشی و نیز برخورداری از دانش کافی در زمینهروش ـ چارچوب 
 آن را توان می های پیچیدة به جای مانده از روزگاران باستان است که یکی از پدیده پدیدة فرهنگی اسطورة ضحاک

پدیدارشناسی  دشواری خواهد بود.پدیدارشناسی آن کار  روی بدین ای ایران باستان به شمار آورد؛ هترین داستان اسطور پیچیده
؛ ب( پدیدارشناسی دهندة داستان : الف( پدیدارشناسی عناصر تشکیلسازماندهی کرد در دو بخش توان اسطورة ضحاک را می
انگیز داستان  شگفتکدام از آنها داستانی مستقل هستند و در پیوندی کلی داستان که هر دهندة ساختار ریزساختارهای تشکیل

گفتارهای ذیل  شامل دهندة داستان خواهم پرداخت که به پدیدارشناسی عناصر تشکیل در این فصل اند. ضحاک را ساخته
 روند رویدادهای داستان. (4ای داستان؛  های اسطوره مایه نبُ (0های داستان؛  نسرزمی (2های داستان؛  ( شخصیت1بود: خواهد 

 دهندة اسطورة ضحاک تشکیلعناصر پدیدارشناسی 
توان این فرض  می ،شاهنامه و فارسی میانة زردشتیهای  متن ،اوستا های به یادگار مانده در داده ی ارائة تفسیری تازه ازارب

، سه کیش، به لهراسپ ـ گشتاسپای  اسطورهپیش از پیدایش و رواج بهدینی )دین زرتشتی( در روزگار  را مطرح کرد که
اند. با بررسی  کیشی، کیش مهر و کیش مزدیسنا، در سرزمین آزادگان بنیان گذاشته شده و رواج یافته بوده پوریوتترتیب: 
توان دریافت که با  (، میفارسی میانة زردشتی های و متن اوستاکیش مزدیسنا و بهدینی )در  آمیختة های درهم نة دادهکاوا ژرف

. شگفتا که با وجود این 1هایی بسیار ناسازگار با هم دارند داریم که گاه آموزهدو گونه ساختار بینشی ـ باوری سر و کار 

                                                           

پهلوی دربارة جایگاه زن بیان شده، با های  ی کهن و متناوستاهای متناقضی را که در  توان دیدگاه ها نیازمند پژوهشی مستقل است. برای نمونه می پرداختن به این ناسازگاریـ 1
 هم مقایسه کرد.
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اند. شاید نزدیکی زمانی پیدایش آن کیش و این  های آشکار، از دیریاز، کیش مزدیسنا و بهدینی را یکی انگاشته ناسازگاری
های پراکندة به یادگار مانده از  گردآوری متنهای مربوط به آنها شده باشد، یا به هنگام  ، باعث آمیختگی روایت1دین

یا  های گردآوری شده به زبانی ناشناخته روی که بسیاری از متن ساسانی(، بدان اشکانی ـ روزگاران پیشین )در روزگاران
ین تصور اند و این آمیختگی در روزگاران پسین ا های کهن با هم درآمیخته ، روایت2برای مردمان آن روزگاران بوده رازآلود

ای،  های اسطوره ای کیش مزدیسنا و بهدینی یکی هستند. اگر در بررسی روایت های اسطوره مایه را پیش آورده که بُن
نادیده گرفته شود، « دین»ها و ساختار بینشی ـ باوری  مایه با بُن« کیش»ها و ساختار بینشی ـ باوری  مایه ناهمسانی بُن

 های پسازرتشتی را به درستی درک نخواهیم کرد. اسطوره ازرتشتی و شبههای ایرانی پیش های اسطوره تفاوت
ای است که  گانة ایرانی، نیازمند چارچوب بینشی دگرگونه های سه های روزگاران پیدایش و رواج کیش بررسی اسطوره

چراکه بنیان کیش بر دانش، بینش،  آید، ، پدید میتنها با رهایی از چارچوب بینشی رایج و برآمده از باورهای بهدینی
آزمایش، پژوهش و در یک کالم پیروی از خرد )خردگرایی، خردورزی، خردپروری، خردستایی( بوده است و پیروان کیش 

افکندن نهادهای فرهنگی و  ه رازهای جهان، پیبجز خرد خویش و خرد جمعی مردمان، دستاویزی برای دست یافتن ب
داران  بوده و دیناستوار  وستگی با خدایان یا خدای یگانهبنیان دین بر پی ،که درحالی .ندا شناخته تمدنی خویش نمی های سازه

ها،  اندیشه، پندارها همةست. در چنین چارچوبی، اند که جهان هستی زیر فرمان و ارادة خدایان یا خدای یگانه ا باور داشته
این دو چارچوب متناقض،  ؛آمد خدایان یا خدای یگانه به شمار می ت و ارادةبرآمده از خواس ،کردارهای مردمانو  گفتارها

، گرایی هم روری، کار، کوشش، آزمایش، پژوهش،مردمان را به خردپ ،ند. کیشا دهآور دو گونه منش و روش زندگی پدید می
زنی از خرد  رورانند، با رایرا بپ آگاهی خویش بیفزایند، دانایی خودخواند تا بر  های گوناگون فرامی در زمینه دوستی و آشتی

کار  ند تا کارهایی که نیازمندیاری را پدید آور ینة همکاری و همبا مهرورزی نسبت به هم زم، و دانش یکدیگر بهره ببرند
 ،گونه بدین جویی را فراهم کنند. زمینة اعتماد به یکدیگر و آشتی ،و با پیش گرفتن دوستی پیش برده شود گروهی بوده

 کرده است. های فرهنگی ـ تمدنی هموار می راه را برای پیشرفت ،یش با پدید آوردن پیوند دوستی میان مردمانهای ک آموزه
ی و با دستاویزهای ه استخواند چون و چرا از خدایان یا خدای یگانه فرامی پذیری بی مردمان را به فرمان ،دین ،که درحالی
 اجتماعی و قدرت پادافره )زمانی که دین برای دست یافتن به پاداش و تهدید به مواجه شدن با مندی0برانگیختن آز چون:

 های خدایان یا خدای یگانه )زمانی که دین دارای قدرت بر اساس قوانین برآمده از فرمان زور ( و اعمالاست سیاسی نداشته
جو،  پرور، ستیزه که خودآزار، دیگرآزار، کین هدکر ی میهای دار به پیروی از فرمان( مردمان را وااجتماعی ـ سیاسی بوده

 اند. با خرد ناسازگار بوده و  افروز بوده رور و جنگپ دشمن
این دو ساختار منشی ـ روشی، برآمده از باور به بنیان یافتن جهان هستی بر دو بُن یا دو گوهر آغازین بوده است که یکی 

دوبُنی جهان، منش و روش زندگی خود  . باورمندان به بنیادِ(2-1) 4رود ن به شمار میهای کهن فرهنگ ایران باستا مایه از بُن
اند که  داده رانده و گسترش میپدید آورده، پرو )روشنایی و تاریکی( را بر اساس پذیرش برتری یا بهتری یکی از این دو بُن

و  جهان را در پی داشته پیشرفت و آبادانی روزافزونانجامیده که  گرایی، همکاری، دوستی و آشتی می ی به مهرورزی، همیک
  آورده است. زده که پسرفت، ویرانی و کشتار به بار می جویی، دشمنی و جنگ دامن می ی به واگرایی، ستیزهدیگر

اند، در  که پیامد پیروی از کیش یا باورمندی به دین بوده ه از دو گونه منش و روش زندگیبازتاب دوگانگی برآمد
گران فرهنگ و تاریخ ایران باستان  های ایرانی آشکار است. با وجود اینکه پژوهش ها و حماسه ها، افسانه ها، اسطوره زبان

                                                           
 اند. اند به کار برده را هم برای معرفی دیگر ساختارهای باوری که پس از بهدینی پدیدآمده« کیش»؛ واژة «بهدینی»معادل است با « دین»های فارسی میانة زردشتی،  در متن -1
های ناشناختگی یا  های زند با الفبای اوستایی(، از نشانه به زبان فارسی میانة زردشتی( و سپس پازند )آوانویسی متن اوستاـ اقدام موبدان به نوشتن زند )ترجمه و تفسیر 2

 در زمان ساسانیان است. اوستا های رازآلود بودن زبان و مفهوم
« آز»ای  ، تالش کرده تا نگرشی تازه به مفهوم کهن ـ اسطوره«شاهنامهآز در تحلیلی پیرامون معانی »با اژی یا ضحاک مرتبط است؛ مختاریان در « آز»ای  مفهوم اسطوره -0

 (. 18-9، صص 08، شماره کلک، «شاهنامهتحلیلی پیرامون معانی آز در »، 1072ارائه دهد )مختاریان، بهار، 
 .153و  83، ترجمة ابراهیم پورداود، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، صص 1054، گاثاهاـ 4
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هایی دربارة چرایی و  انگاری موجود در نگرش و گفتار ایرانیان باستان را مورد توجه قرار داده و تحلیل همواره دوگانه
شناختی و چه از نظر  ، چه از نظر ساختار واژهرا اند، هرگز تناقض میان کیش و دین چگونگی پدیدار شدن آن ارائه داده

 .اند وجه قرار ندادهمورد ت ،اند آورده منش و روشی که پدید می
ان ش بینی فرجام و پیش گونگی آفرینش، چرایی و چجهان هستیاندیشمندان روزگاران باستان که برای گشودن رازهای 

اند  توانسته ند که نمیهایی دوگانه وجود دار پدیده ،اند که در جهان شناسی، دریافته تین گام جهاناند، در نخس کرده تالش می
برانگیخته که  را هایی باور به بنیاد دوبُنی جهان پدیدار شده و پرسش ،روی آنها را برآمده از گوهری یگانه بدانند؛ ازاین

ت. در کرده اس ها، منش و روش زندگی مردمان را دچار دوگانگی می ها و چیستی پاسخ چگونگی پاسخ دادن به آن پرسش
هایی به یادگار مانده که نویسندگان متن آنها را بازمانده از روزگار پیدایی و  ، پرسشهای فارسی میانة زردشتی یکی از متن

 :1اند کیشی( دانسته )پوریوت توار بر باور به دوبُنیاس رواج نخستین کیش ایرانی
ام؟ و مرا چه خویشکاری گیتی  ام؟ و باز به کجا شوم؟ و از کدام پیوند و تخمه کیستم؟ و که را خویشم؟ و از کجا آمده»

دیو؟ راه چند )و( مرا )خویش(؟ مردمم یا  ام؟ هرمزدخویشم یا اهریمن ام یا به گیتی بوده و چه مزد مینو است؟ و از مینو آمده
دین کدام؟ مرا چه سود؟ و مرا چه زیان؟ مرا که دوست؛ مرا که دشمن؟ بُن یکی )است( یا دو؟ و از که نیکی و از که بدی و 
از که روشنی و از که تاریکی و از که خوشبویی و از که گندگی و از که داد و از که بیداد و از که بخشایش و از که 

 2«نیامرزش؟
کردند تا چراغی باشد  هایی فراهم می متناسب با دانش و بینش خود پاسخ ،ها دان روزگاران کهن به این پرسشاندیشمن

های دانش  های خود در عرصه ها و پژوهش ها، بررسی برای روشن شدن راه پیش روی مردمان. آنان با استفاده از آزمایش
های  اند به این پرسش توانسته ( میـ فروگیتی فراگیتیهای  پدیده دوجو آگاهی ازگیتی( و بینش )های  آگاهی از چیستی پدیده)

هایی داده  روی، پاسخی که به چنین پرسش ؛ ازاینپذیرش بوده شان قابل روزگاران هایی فراهم کنند که برای هم بنیادین پاسخ
به  شده است تا ها به کار گرفته می هریزی اسطور آورده که در پی هایی پدید می مایه شد، زیربنای فرهنگ قرار گرفته و بُن می

 دستاوردهای دانشی و بینشی فراموش نشوند. ها، یاری آن داستان
، به تناسب شرایط مکانی ـ زمانی، برای روزگاران کهن ش و بینشِدهندة دان بازتاب های در گذر روزگاران، اسطوره

ها، اسطوره به  اند. در این روند دگرگونی پذیرفته میهایی  سازگار شدن با نیازهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی، دگرگونی
کنندة  در زنجیرة تباه ه؛دش تبدیل می 4بیات غنایی به خُرافهاد ،، حماسه به ادبیات غنایی و سرانجام0افسانه، افسانه به حماسه

ها،  بخشی از اسطوره های های کهن، خوشبختانه، روند دگرگونی نخستین داستان و کارکرد دهندة چیستی های بازتاب ویژگی
ها،  امروزه اسطوره ،روی بدین شی پادشاهی ساسانی متوقف شده است.های پس از فروپا در سده ،های ایرانی ها و حماسه افسانه
های علمی، برای گشودن راز  ها و چارچوب تن روشتوان با به کار گرف ار داریم که میهای اصیلی در اختی ها و حماسه افسانه

  عناصر و ساختارهای نمادین آنها تالش کرد.نهفته در 
توان چنین  میهای نخستین فرهنگ بوده است،  مایه بُن کهنی که بستری برای پدیدار شدن بینی برای بازسازی جهان

، اند هگوهر آغازین، که با هم ناسازگار و در ستیز بود یا بُن جهان بر دو یافتن بنیاد باور به مایة نبر پایة بُانگاشت که 

                                                           
ترجمة سعید عریان، ، 1071، متون پهلوی« )اند که... ها در پیدایی از دین )هستند(، بگفته کیشان که دارای نخستین دانش پوریوت»آغاز بند نخست متن چنین آمده است:  ـ در1

 .(86تهران: کتابخانة ملی ایران، ص 
 .86: 1071کیشان،  ، چیدة اندرز پوریوتمتون پهلویـ 2
 ام. نامه، تعریف مورد نظرم از سه مفهوم اسطوره، افسانه و حماسه را ارائه کرده پایانـ در مقدمة 0
گیرد و... یکی  شود به زندگی دیو در ته چاه که جلوی آب را می ای در مورد اینکه زیر زمین جایگاه دیوها است، در ادبیات غنایی تبدیل می عنوان نمونه، باور اسطوره به -4

های  پژوهی داستان روایت، 1094نسب، مریم،  است که انجوی شیرازی در کتاب خود بازگو کرده است )شریف« کچلک»هایی، داستان عامیانة  داستان های چنین از نمونه
 (.54-46، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص عامیانه ایرانی
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جهان الف( است:  که بر اساس آن جهان دوگانه دانسته شده شناسی انسان خردمند پدید آمده نخستین دوگانه در جهان
ساختة که  )شب( جهان تاریکی ؛ ب(و نمادش خورشید بوده است اند نامیده می امزد هروهاَاش را  که سازنده )روز( روشنایی

 .2اند برگزیده بودهنمادش عنوان  ماه را بهو شده  ته میپنداش 1هریمناَ
های دیگری را  ایشان، دوگانگی 0پرورش یافتن دانایی مندان کهن و ـ بینش مندان دانش دانش و ژرفا یافتن بینشافزایش 

 یایگیتهای فرا با پدیده گروهی از مردمانآشنایی گمان،  بی .اند بوده ـ فروگیتایی برخی فراگیتایی کهکرده  برایشان آشکار می
ای وارد فرهنگ و زبان  های تازه ها و واژه مفهوم ،در بیداری )خلسه( های خاص حالت در خواب، چه در چه یا فروگیتایی

هایی استفاده  چراکه از آنها برای سخن گفتن از پدیده ،هها و واژهایی که برای دیگران قابل درک نبود ، مفهوماستکرده  می
در ادامة  پدید آمده و مینو دوگانة تازة گیتی ـ ،گونه بدین اند. دیدن و درک کردن بوده شد که برای دیگران غیرقابل می

جهان زندگان و گیتی دوگانه: چون ای  های تازه بینش، دوگانهبه ی جویندگان دانش و ژرفابخشندگان ها و کنکاش ها کاوش
، سرشار از هیاهوی برآمده از جنبش و )جهان روشنایی، تابندگی، گرما سپنتامینو: مینوی دوگانه ؛جهان مردگان

جنبشی، کاهندگی، خشم،  )جهان تاریکی، سرما، خاموشی، افسردگی، بی نغرمینوو اَ یابندگی، پرورانندة زندگی و...( گسترش
اند که برای سخن گفتن از چیزهایی که  ( ناچار بودهسازان اسطورهرازآشنایان کهن )اند.  پدیدار شده( آفرینی و... مرگ

های گیتایی  به پدیده ـ فروگیتایی ی فراگیتاییها دست به دامان تمثیل شوند و با تشبیه آن پدیده ،اند همانندی در گیتی نداشته
ای نخستین  های اسطوره داستان ،گونه بدین آشنا کنند. پنهان جهان قابل درک برای مردمان عادی، آنان را هم با رازهای

 .د سخن گفته شودگنج گفتار نمی آنچه در تا به یاری آنها از هدپدیدار ش
مزدا و اهریمن( و  جز سازندگان جهان دوگانه )اهورهانسان خردمند دریافت که ب در روزگارانی که از سوی دیگر،
گیری و روند رویدادها  خود مردمان هم در شکل گیتایی، ازجمله عناصرجنبة مینوی ثوراها و دیوها(، )اَ زیردستان ایشان

 برای سازگار شدن با دانش و بینش تازه، به ی نخستینها اسطوره پدیدار شده و )کیش مهر( بُنی تأثیرگذار هستند، باور به سه
 مردمان، وها؛ثوراها و دی، اَمزدا، اهریمن اهوره عالوه بر نادیده نگرفتن جایگاه اند که در آنها ها دگرگون شده افسانه
آفرینی  نیز در پیدایش، روند و فرجام رویدادها نقش )آب، باد، آتش، خاک( جان گیتی بی های پدیده و ، گیاهانانرجانو
ای از اسطوره و  آید که آمیخته ها برای انتقال دستاوردهای دانشی ـ بینشی پدید می ای از داستان قالب تازه ،بنابراین .کنند می

فراگیتایی، به آفرینش  های عناصر ویژه مردمان خاص، در ادامة آفرینش افسانه بوده است که در آنها، عناصر گیتایی، به
 لشکری و ها، نهادها ها، پوشاک، آرایه گاه تمدنی )ابزارها، پناه های ازه( و سآیینفرهنگی )زبان، کیش، جشن، دین،  نهادهای
  یازند. ( دست میکشوری

های  ها و آفرینش اندیشی پی چاره که در هدهنگامی برداشته ش ،ای نخستین ورههای اسط گام سوم دگرگونی در داستان
 و...( غله کشتزار، انبارخانه،  دام، هایی )ابزار، پوشاک، دارایی های مختلف، همردمان در زمینگروهی از تمدنی  فرهنگی و
هنگامی که  روی، دارندگان دارایی، بدین .دیگر مردمان و جانوران بوده است چپاول در معرض تازش ود که شو فراهم می

برای  یافتند که میماند، در پاسخ می بیهای گیتی(  شان از اَثوراها، دیوها و ایزدان )جنبة مینوی پدیدههای دیدند، درخواست می
با تازندگانی که  ای ندارند بجز آنکه خود دست به کار شوند و چاره ،اند پاسداری از آنچه برای خود فراهم کرده بوده

                                                           

 (.122، ترجمة مهرداد بهار، تهران: توس، ص 1093، بندهش« )یک و گَنده، در برابر )جهان( باال پیدا استگوهر اهریمن سرد و خشک، جای تار»چنین آمده:  بندهشـ در 1
 های گیتی ساخته های ذهنی و پدیده مزدا، اَهریمن، گیتی، مینو، خورشید، ماه و... )در شکل کهن خود( که برای پدیده هایی چون اَهوره ها و واژه مفهوم دانیم ـ به درستی نمی2

ها به کار  های دیگری را برای سخن گفتن دربارة این مفهوم گذاران زبان و فرهنگ، واژه اند متعلق به چه زمانی هستند؛ شاید نخستین بنیان ماندگار شدهاوستا شده و در 
 اند. برده می
 های گوناگون. ها و درک کردن قوانین و پیوند میان پدیده توانایی پردازش آگاهیـ دانایی: 0
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وده شد و بُن پیشین افز ای به سه تازه بُن یا گوهر ،گونه بدین .رویارویی کنند ،ندبه تاراج ببر های آنها را دارایی خواستند می
ریزی  بر چهاربُنی )کیش مزدیسنا( را پی های دیگر دید تا باور به بنیان یافتن جهان هستی تراز بُن انسان خردمند خود را هم

 کند.
با شرایط تازه و برآورده کردن نیازهای  مردمان برای سازگار شدن ،اننخبگبا پدیداری دگرگونی در دانش و بینش، 

های فرهنگ و تمدن ایشان بود تا به آنها پویایی و  مایه اند که پاسدار بُن پرداخته هایی می تازه، به بازآفرینی داستان
حماسه تازة  ای در قالب ای ـ افسانه های اسطوره داستان ،روی بدهند. بدین نیازهای تازهانگیزانندگی متناسب با شرایط و 

 های خاص )پهلوانان و انسان ،ـ فروگیتایی فراگیتایی یهای پدیده آفرینی شده است که در آنها به جای نقشبازآفرینی 
تر  های کهن های داستان توان نشانه بنابراین، در حماسه می جادوگران( در آغاز، روند و فرجام رویدادها نقش اصلی را دارند.

اند،  ای فربه شده اند که با پوششی افسانه ها بوده اسطوره ،ها بندی حماسه چراکه استخوان بازیافت،ای را  ای و افسانه سطورها
 ترو زیبا تر نقش و نگار بوده است تا این پیکرة نیرومند و رازمند را باشکوهنیز پوست و پوشاکی رنگارنگ و پُر حماسه

ای  های گوناگون، بنیان اسطوره وة بیان و افزوده شدن آرایهنکتة درخور توجه اینکه، با وجود دگرگونی در شی جلوه دهد.
شده است. به گفتة مختاری، بر اساس الگوسازی از کردارها و  ای و حماسی حفظ می های افسانه ها در روایت داستان

ی به ساخت و شده که ضمن وفادار ای پرداخته می های تازه داستان نخستین آنها؛ رویدادهای آغازین؛ همچنین، جان و ساخت
 .1اند تر برخوردار بوده تر و تاریخی های زمینی جان کهن، از ویژگی

های  یابیم که در روایت ، درمیفارسی میانة زردشتیهای  و متن اوستاتر گفته شد، هنگام بازخوانی  گونه که پیش همان
و  2کیشی، کیش مهر از سه کیش: پوریوتهای باستانی  کنندگان این متن تدوین، پیدایی بهدینی مربوط به روزگاران پیش از

که این دو  دین مترادف انگاشته شده و این پندار پدید آمده های کیش و . دیرزمانی است که واژهاند مزدیسنا سخن گفته کیش
 های کهن بر جای اند. در متن شده و به کار برده هایی همسان یا یکسان ساخته مفهوم ها و پدیده واژه برای سخن گفتن از

شا، خرد، آتش، خورشید، شادی، ثوراها، اَای مرتبط با اَ هپدید را که کیش هایی یافت توان نشانه می ،از روزگاران باستان مانده
 از نظر ریشه، ریخت و مفهوم با دیو توان آن را می که)  دین یا دَئنا ،که درحالی .دهند نشان میهای گوناگون  زندگی و نیکی

  آمده است. اگون مرتبط به شمار میهای گون جویی، تاریکی، ترس، مرگ و بدی با ستیزه نست(اددر پیوند  یا دَئوَ
 آمده است و به شمار می مینو دارای دوگانگی جهان ،ی سخن گفتم که بر اساس آنهاکهن از باورهای ،تر پیش

ای و از عصر  ای به عصر افسانه اند. در روند گذر مردمان خردمند از عصر اسطوره سازندگانشان در ستیز با یکدیگر بوده
هایی  و آنان از پدیده تر شده مزدا و اهریمن پررنگ رهای به عصر حماسی، نقش مردمان در رویارویی میان اهو افسانه
مزدا بر اهریمن وابسته به  اند که پیروزی نهایی اهوره یل شدهبه بازیگرانی تبد ،ایزدانثوراها، دیوها و گون در دست اَ بازیچه
، قوانین علت برآمده از شناخت روزافزون نخبگان کهن از جهان ،انگیزی چنین دگرگونی شگفت آنان دانسته شده. عملکرد

باستان به این باور  مندان روزگاران شناخت، بینشاین  مردم بوده است. بر اساسهای  توانمندیو  ها و معلولی حاکم بر پدیده
: (2-2) 0اند پنج بخش یا نیرو برشمرده فراتر از پیکر گیتایی، کالبدی ناپیدا دارند که برای آن ،مردمان اند که رسیده بوده

                                                           

 .133، تهران: توس، چاپ دوم، ص حماسه در رمز و راز ملی، 1079ـ مختاری، محمد، 1
های باستان را با رویارویی  های پهلوی باقی نماده است اما در عصر اسالمی بازآفریده شده است، شاید بتوان حذف این عبارت از متن و متن اوستادر « کیش مهر»ـ ترکیب 2
 گری( و کشته شدن او به دست رستم مرتبط دانست. نماد بهدینی )زردشتی« اسفندیار»نماد مهرپرستی با « رستم»
 .228هیم پورداود، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، ص ، ترجمة ابرا1، ج 1056، یسناـ 0
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 5فرَوَشی و «روان»به معنی  4اوروَن، یا توانایی درک کردن «بوی»به معنی  0ئوذَ، بَ«دین»به معنی  2ئنا، دَ«جان»به معنی  1اَهو
هنگامی که مردمان زنده توان گفت:  می برای تفسیر این باور کهن،. ، بخش ناشناخته، نامیرا و ازلی ـ ابدی انسانفروهریا 

هستند، پیکرشان با برخورداری از نیروی جان )نیروی پیونددهندة پیکر و روان( جاندار و زنده است و هرگاه جان از تن 
شوند. روان نیز از دو نیروی دَئنا و بَئوذَ  می 6بد روانی گسیخته شود( دچار مرگ گیتایی)پیوند پیکر گیتایی و کال بیرون برود

و امکان راه یافتن به جهان کند  راری پیوند با دَئوَها یا دیوها میبرق توانا به را مانیروی نخست )دئنا(  برخوردار است،
کند و به  را فراهم میآورد؛ نیروی دیگر )بئوذ( نیز برای ما توانایی برقراری پیوند با اَثوراها  تاریکی )فروگیتایی( را پدید می

 .7مردم است. فروهر نیز بخش ناشناختة کنیم ه پیدا به جهان روشنایی )فراگیتایی( را توانیم یاری آن می
به  داران نیز دین آورده؛ با دیو( را به وجود میمردم میان ناپیدای  دین )پیوند پدیدة ،ا دیوها به یاری دئناپیوند یافتن ب

خوانده  8آیینگرفتند که  گفتار و کرداری را پیش می شان با دیوها،ی آشکار کردن پیوستگیبرافرمان دیوها یا خودخواسته 
های  مردمان و همة آفریدههریمن در پی نابودی و ا بر اساس باورهای کهن، دیو اهریمنی است کهازآنجا شده است. می

 ،های دینی باستانی آیینانگیز نیست که  شگفت ،پس ـ و... ، تباهیدنشان به پلیدی، درد، اندوهآلوده کر ،و اگر نشد سپنتایی ـ
داران را به انزواطلبی،  اند و دین ستایی و... داشته ندوهستیزی، ا دیگرآزاری، زندگی ،خودآزاریچون ی مشترک های ویژگی
کیش که از جهان تاریکی و باشندگانش )دیوها( دوری  انیروپ از سوی دیگر، اند. داده افروزی سوق می جویی و جنگ ستیزه
ای از گفتارها و  )مجموعه 9ای جشن اند و به هر بهانه کرده جویی و اندوه دوری می ، از انزوا، آزارگری، ستیزه اند جسته می

 های آفریده ها و از خوبی را سپاسگزاری و ستایش )یزش( خود تا داشتند پرور( برپا می برانگیز و زندگی کردارهای شادی
 .آشکار کنند 13جهانیان آفریدگار جهان و پروردگار نیک

توان  ای قرار دهیم، می ـ اسطوره  ای زارههای ه بندی با توجه به آنچه یادآوری شد، اگر تقابل کیش و دین را اساس تقسیم
، جمشید( ان کیومرث تاکیشی )روزگار هزارة پیدایش و رواج پوریوت (1دوره تقسیم کرد:  پنجتاریخ اساطیری ایران را به 

هزارة پیدایش و رواج کیش مهر )روزگاران  (0(، پرستی )روزگار ضحاک استوار بر اهریمن هزارة نهادینه شدن دین (2
نهادینه هزارة  (5، مدت کیخسرو( کیش مزدیسنا )روزگار کوتاه دگرگونی کیش مهر و پیدایش (4 فریدون تا کیخسرو(،

 ـ زردشت(.گشتاسپ لهراسب ـ  پیدایش بهدینی )روزگار های مزدیسنایی با باورهای دینی و آموزهشدن آمیختگی 
را ها و رویدادها(  شخصیتها ) ها و حماسه ها، افسانه کدام از عناصر بنیادین اسطوره ها درست باشد، هیچ فرضاگر این 

ها را با معیارهای تاریخی ـ ادبی ارزیابی و بررسی کرد؛ بلکه، باید  این داستان هایی گیتایی به شمار آورد و توان پدیده نمی
ـ اجتماعی پیدا کرد که در چارچوب تقابل پیروان کیش و باورمندان به دین تک آنها کارکرد و مفهوم فرهنگی  برای تک

  دار باشد. آورده، معنی ستیز پدید می گرا و زندگی که دو گونه رویکرد زندگی
                                                           
1. ahu 
2. daenā 
3. baoδa 
4. urvan 
5. fravaši 

 سخن خواهم گفت.« فریدون»گفتار فصل یکم، ـ دربارة دوگانگی مرگ در 6
 شود. های باستانی یافت نمی ـ دربارة چیستی و خاستگاه فروهر هیچ دادة درخور توجهی در متن7
 هر دو به یک معنی هستند: ابزاری برای نمایان کردن آنچه ناپیدا است. ان آنها را یک واژه به شمار آورد، چراکهتو ریشه هستند و می ه همآیینو  آیینـ 8
ه. دومین جشن روزگار از آن یاد شده، جشن سده است که در روزگار هوشنگ برای پاسداری و بزرگداشت آتش بنیان گذاشته شده بود شاهنامه ترین جشنی که در ـ کهن9

اند. سومین جشن بزرگ ایرانی نیز پس از شکست ضحاک و هنگام پادشاهی فریدون  کیشی، جشن نوروز بوده که در روزگار جمشید برپایی آن را رایج کرده بوده پوریوت
 اند. بنیان یافت که مهرگانش نامیده بوده

اند، اما  های خدای یگانه معرفی کرده پرستی، پروردگار بودن را صفتی از صفت د، در ساختارهای استوار بر یگانهبا هم تفاوت دارن« پروردگار»و « آفریدگار»دو مفهوم  -13
و پروردگار صفت « مزدا»آمده، آفریدگار صفت  های خدایان پیشین به شمار می گمان، در روزگاران پیش از پیدایش باور به وجود خدایی یگانه که دارندة همة صفت بی
 )یکی از امشاسپندان( بوده است.« رمذسپندا»
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نیادین و در عناصر ب توان می میان، اسطورة ضحاک داستانی کامل است که آغاز، روند و انجامی روشن دارد و دراین
و به فرمانروایی جمشید ـ ضحاک تقابل داستان  های مطرح شده را پیدا کرد و هایی از درستی فرض نشانه ،آنریزساختارهای 

مزدا ـ اهریمن و به فرمانروایی رسیدن اهریمن )محدود از نظر زمانی( مطابقت داد  ضحاک را با اسطورة تقابل اهوره رسیدن
، نخست باید همانی پنهان در اسطورة ضحاک برای آشکار شدن این به شمار آورد. تر و آن را روایت حماسی آن اسطورة کهن

ب نظری ـ روشی علمی و آزموده شدة پدیدارشناسی ساختارگرا، نگرشی دگرگونه، دیدگاهی تازه و به کار گرفتن چارچو با
دهند،  رویدادها در آنجا رخ میهایی که  آفرین در اسطوره، جانوران نام برده شده در داستان، سرزمین های نقش شخصیت

ای و... به کار رفته در اسطوره را بازشناسی کنیم. در گام دیگر، باید ریزساختارهای  های اسطوره مایه رویددادها، بُن
ای فرهنگی ـ اجتماعی  عنوان پدیده شود تا بتوان اسطورة ضحاک را به دهندة ساختار کلی اسطوره نیز پدیدارشناسی تشکیل

 بازشناسی کرد. باستان ایران ران کهندر روزگا

 های داستان شخصیت (0
نمادهایی به شمار  اسطورة ضحاک را ها، رویدادها و دیگر عناصر شخصیت توان میهایی که مطرح شد،  با توجه به فرض

بخشی از تاریخ مردمان این  داستان گمان که بی اند هایی فرهنگی ـ اجتماعی ساخته شده آورد که برای سخن گفتن از پدیده
 .حفظ شده است با زبانی نمادین و روایتی ویژه در آنها، سرزمین

 ـ جمشید

ن را درنوردیده. نام اش مرزهای زمان و مکا است که آوازه رجاذبهپُ ای هندوایرانی های اسطوره جمشید یکی از شخصیت
های  ، متنهای فارسی میانة زردشتی ، متناوستاهای ودایی هند،  را در اسطوره مانندش های ویژة پادشاهی باشکوه و بی و نشانه

ادبیات سانسکریت و  رهای جمشید د ویژگی برخی .توان یافت می ...و فارسی ادبیات های نخست عصر اسالمی، تاریخی سده
شناسان  اسطوره ،ها هندی و ایرانی در روایت هایی قابل توجه با وجود ناهمسانی روی، ند؛ بدینهمسان و گاه یکسان هست اوستا

 اند. سخن شده و شخصیت هندی و ایرانی همدر یکی بودن این د
یَمَ و فرزندان او )دارای جایگاهی خداگونه بوده است؛  : جمشید(شاهنامه؛ در 0: یَیمَاوستا)در  2پدر یَمَ 1ودا ریگدر 

مَ با اینکه در شمار همچنین، یَ .اند مردمان دیگر از آنان پدید آمدهند که ا معرفی شده انسان نخستین جفت (4خواهرش یَمی
د و به مردمان زندگی دراز کر در روشنی مطلق آسمانی زندگی میهمانند خدایان  بوده است. انجاویدانخدایان نبوده، از 

دیگر ند. در کرد غن هدیه میر از روند و برایش شیر چرب و پُداشت ، بزرگ مید و آنها نیز وی را همانند خدایانیبخش می
که  هداز سویی گفته شدارد، بر اساس این متن،  اوستامَ یَمَ شباهت بیشتری به یَی ،5مهابهارتمنظومة حماسی متن سانسکریت، 

یَمَ برای میراندن مردمان دو  همچنین، ه است؛دخوانده ش« راه یَمَ»، مرگ از سوی دیگر او مرگ وجود نداشته، در روزگار
 .6کند عامل در اختیار دارد و به وسیلة مرگ آنان را به مسکن اجدادشان راهنمایی می

؛ 5و  4 ،0، بندهای (یشت هوم) 9 ، هایسنا؛  87، بند 02 ، هاتیسنا :(2-0) یاد شده استیمَ یَ نیز از اوستا چندین بند  در
کردة  ،یشت رام ؛103بند  ،29کردة  ،یشت ؛ فروردین11-7 هایبند ،2کردة  یشت، گوش؛ 27-24، بندهای 7یشت، کردة  آبان

                                                           
1. Rig Veda 
2. Yama 
3. Yima 
4. Yami 
5. Mahabharata 

 .426و  425، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم، صص سرایی در ایران حماسه، 1052اهلل،  صفا، ذبیحـ 6
 ـ یَیمَ در این بند از گناهکاران معرفی شده است.7
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وندیداد، فرگرد  ؛08-03، بندهای 6کردة  ،زامیادیشت؛ 01-27بندهای  ،4کردة  ،یشت یشت یا اشی ارت؛ 17-14، بندهای 4
 دینکرد آنها در هایی از تنها قسمت ه کهچندین بار آمده بود یمَنام یَ اوستاهای گمشدة  . همچنین در بخش40-1بندهای ، 21

 .2ترجمه شده است به فارسی میانة زردشتی های هشتم و نهم( )کتاب
ور »، شهریاری ورجاوندش در رخشندگی و خورشیددیداری مانند ،های فارسی میانة زردشتی متندر های جمشید  ویژگی
ش ا ن دریای فراخکرت و رفتناش با پری در بُ مرگی بخشیدنش به مردمان، همسری انوشکی و بیتا روز رستاخیز، « جمکرد

شید مانند همتای جمدر ایران نیز ، دین زردشتی پیدایشپیش از  دهند که وزخ برای آگاهی از راز دیوان و... همه نشان میبه د
آمده  به شمار میدر روی زمین  یایزد تجسم گیتایی« ن انساننخستی»نوان ع زیاد به داشته و به احتمال سرشتی ایزدی اش ودایی
 .0است

سازد؛ به مردمان رشتن،  افزار، خود و زره می موبد ـ شهریاری است که با نرم کردن آهن، جنگ جمشید، شاهنامهدر 
زده، گرمابه،  کند؛ با سنگ، گچ و خشت قالب آموزاند؛ مردمان را به چهار گروه تقسیم می تافتن، بافتن، دوختن و شستن می

آورد؛ رازهای پزشکی و  زر را از سنگ خارا بیرون می سازد؛ گوهرهایی چون یاقوت، بیجاده، سیم و کاخ بلند و ایوان می
افرازند؛ بر  سازد که دیوها آن را از هامون به گردون برمی کند؛ تختی می رانی و مواد خوشبو را آشکار می درمانگری، کشتی

شود و کار  وگوی می جهان پر از گفت او گسیخته،بینی، فرّ یزدان از  کند، اما با گرفتاری به خودبزرگ جهان فرمانروایی می
انجامد. در فرجام داستان نیز، جمشید پس از صد سال زندگی پنهانی، به دست ضحاک  به چیرگی ضحاک بر پادشاهی او می

 .4شود افتاده و با ارّه به دو نیم می
ها، گناهان و  ردها، نیکیپروران، در بررسی اسطورة جمشید، همواره به نام، تبار، جایگاه، دستاو پژوهشگران و سخن

ای، دُرّی بیرون  از این دریای ژرف اسطوره ،اش یک به فراخور دانش، بینش و گرایشو هرکرده ه جمشید توج سرنوشت
ستان اسطورة جمشید و دا های و همسانی میان، تاکنون کسی به پیوند دراین اند. فته به دیگران نمایاندهفته یا ناسُکشیده، سُ
مشید و تطبیق آنها اسطورة ج های مربوط به داده با نگرش از دیدگاهی تازه بهشگفت اینکه،  پرداخته است.کیشان ن پوریوت
هایی را  ای از این اسطوره، فرض یافت و برای ارائة تفسیر تازه یهای یهمسان توان می کیشان، های مرتبط با پوریوت با داده

 :هایی مانند ؛ فرضمطرح کرد
)آفرینش  را های پیشین های پیش از خود بوده است و در آن عناصری از اسطوره اسطورة جمشید تلفیقی از اسطوره (1
به سخن  توان دید؛ ساز( می تمدن زوج انسانی و نخستین انسان های گیتایی، نخستین انسان، نخستین های مینوی پدیده نمونه پیش

 های هزارة کیومرث تا جمشید دانست.  زآفرینی شاخ و برگ یافتة اسطورهتوان اسطورة جمشید را ترکیب و با دیگر، می
های عصر اسالمی که آن را با  و متن شاهنامهبا توجه به شواهد آشکارکنندة زمان پیدایش و رواج کیش مهر در  (2

 .کند پوشانی پیدا می همکیشی، با هزارة جمشید  وریوت، زمان پیدایش و رواج پنمایانند پوشان می فریدون هم روزگار
های پیشین و  های شاخص اسطوره هایی از تلفیق ویژگی توان نشانه آنها را می جا مانده که های باستانی به در متن یهای داده

 را های پیشاجمشیدی های اسطورة جمشید با اسطوره دهندة همسانی ی نشانها دانست. این داده برآمدن اسطورة جمشید
  کرد: خالصهذیل  توان به گونة می

                                                           
های آن(  او از در پیش بودن زمستان بزرگ، ساختن ور و ویژگی مزدا، آگاه شدن سخنی جمشید با اهوره ن جمشید )همبخشی از داستا به طور کامل بهوندیداد ـ فرگرد دوم 1

 اختصاص دارد.
 .406-427: 1052ـ صفا، 2
 .61-1، صص 125، شمارة تبریزنشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ، «بنیان اساطیری حماسة ملی ایران»، 1057سرکاراتی، بهمن، ـ 0
 .186، ب 52ص ،1 ج :1086، ـ فردوسی4
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های  نمونه ، نخست پیشهای گیتایی پدیده ای ایرانی، پیش از آفرینش بر اساس الگوی آفرینش در باورهای اسطوره (1
او نخست  ،جمشید نیز نمونة مینوی انسان بوده، در روایت ودایی اسطورة اند؛ کیومرث در آغاز پیش ی آنها آفریده شدهمینو

را  های نسبت داده شده به جمشید ویژگی نتوان ای که می ه است،بودو در روشنایی آسمان همانند ایزدان نامیرا آفریده شده 
ی( و انتقال او از مینو ایران کیومرثمنوی هندی/ مینوی انسان ) نمونة نخستین پیش ای بازمانده از اسطورة آفرینش نشانه

 به شمار آورد. میرندگی( )جهان)جهان نامیرایی( به گیتی 
جمشید پیش از پدیداری زمستان بزرگ  ی( نیز هست. پادشاهیگیتای ن خردمند )کیومرثنخستین انساجمشید نماد  (2

شود و تا چندی پس از پایان زمستان بزرگ ادامه  کشد )عصر یخبندان( آغاز می روزش یک سال طول می که هر شبانه
که  شود فرهنگ و تمدن دیده می گذار های بنیان های خردگرایانة نخستین انسان از تالش هایی در این اسطوره نشانه .1یابد می

پذیرش و ابالغ مزدا دربارة  اهوره پیشنهاد کردن رد: وندیداد فرگرد دوم دربا فراگیتی ) یافتن پیوستگیتالش برای به جای 
 داده  ابزارهای اهورهگام به یاری خرد خود، گیتی را با استفاده از   به  تا گام (، خردگرایی پیش گرفتنداز سوی جمشید یند

های خردگرایانه، برای رهایی از  جویی کردند که به یاری چاره ، آبادان کنند. در این دوره، مردمان تالش میو اشترا( 2)سوورا
گویا این آرزوی دیرینه، در اسطورة جمشید به  ند.ی کنندیشا ، تشنگی، سرما، گرما و... چارهاموری چون مرگ، گرسنگی

 ؛افزار و... بازتاب یافته است ، خانه، جنگپوشاک ها از گیتی به یاری ساختن گونة موفقیت او در دور راندن آن آفت
 اند؛ به سخن دیگر، برخی دستاوردهای شاخص دستاوردهایی که برخی از آنها به پادشاهان پیشاجمشیدی نیز نسبت داده شده

 .اند ای تازه به جمشید نسبت داده شده پیشین )از کیومرث تا طهمورث( در آفرینش اسطوره
را هم نخستین انسانی ، جمشید 0مزدا گوش فراداده اهوره که به گفتار و آموزش بودهکیومرث نخستین انسانی  (0

بوده آزما و...  ؛ کیومرث نخستین آموزاننده، آتربان، کشاورز، ستورپرور، رزم4سخن شده هممزدا  که با اهوره اند خوانده
، همچنین 7ها گفته شده است . از زیبایی کیومرث سخن6اند همسان برشمرده های ویژگیبرخی برای جمشید نیز  ،5است

که مرگ را تجربه کرده  اند هستنادانسانی  نمونة پیش نخستینرا . کیومرث 13همورثو ط 9، هوشنگ8دربارة زیبایی جمشید
  .مردگان رفته است که به جهان (، جمشید نیز نخستین انسانی به شمار آمدههدکشته شبیمار و سپس )به دست اهریمن 

. این بخش 11اند ( را توأمان و همزاد ترجمه کردهمَ/ سانسکریت: یَیمَ)فارسی: جم/ اوستایی: یَ نام جمشید بخش نخست (4
در اسپانیایی، جُمُلی در گویش بردسیری، جمَل در گویش راوری و gemelo  در فرانسوی، jumeau»های  با واژه نام وی

                                                           
کشد، او سیصد سال هم در ور جمکرد روزگار  بخش نخست فرمانروایی جمشید )پیش از فرارسیدن زمستان بزرگ( هزار سال طول می وندیدادـ بر اساس روایت 1
فراموش ساله ) 1033همین روایت به ظاهر  اش به دست ضحاک روایتی نداریم، ولی دنگذراند؛ دربارة مدت زمان فرمانروایی جمشید پس از پایان زمستان بزرگ تا ارّه ش می

 133سال فرمانروایی و  913های ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه که از مدت  نشود که هر روز در این روزگار سیصد ساله با یک سال مقایسه شده(، همراه با یکی از روایت
ای ایران  ال( بوده است و هزاره در نمادسازی اسطورهدهند که زمان روزگار جمشیدی بیش از یک هزاره )هزار س سال( نشان می 1313سال پنهانی جمشید )در مجموع 

های مرکب هزارپا و  ای است، مانند مفهوم هزار در واژه کنندة باور عامیانة هزار سال پنداشتن هزارة اسطوره دهندة عدد هزار نیست. شواهد دیگری هم هست که نفی نشان
 هزاردستان.

مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی ، «سوورای جمشید و سوورای ضحاک»، 1054تفضلی، احمد، ، ت داده شده است )داشتن سوورا عالوه بر جمشید به ضحاک هم نسب -2
 (.53تا  48، صص 4، شمارة 22، سال دانشگاه تهران

 .87ترجمة ابراهیم پورداود، تهران: دانشگاه تهران، ص  ،2 ج، 1056ها،  یشتـ 0
 .666جلیل دوستخواه، تهران: مروارید، چاپ دهم، ص  ، به روایت2ج ، 1085، اوستاـ 4
 .79و  78 صص ،2 ج :1056ها،  یشتـ 5
 .93-87، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 1 جفرهنگ اساطیری ـ حماسی ایران، ، 1075دخت،  صدیقیان، مهینـ 6
 .5و  4، صص ـ همو7
 .78، ص ـ همو8
 .09، ص ـ همو9
 .59، ص ـ همو13
 .181ترجمة ابراهیم پورداود، تهران: دانشگاه تهران، ص  ،1 ج، 1056ها،  یشتـ 11
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جمشید )همزادی با خواهرش( را  از نام ین بخشمعنی داد دوقلو .1است جَمَلی در گویش فردوس، به معنی دوقلو، قابل مقایسه
یانه( به شمار آورد. این برداشت را روایت ودایی که یَمَ و یَمی را توان برگرفته از اسطورة زوج نخستین )مشی و مش می

 .2کند تقویت می ،نخستین زوج انسانی معرفی کرده
دارای فرّ، دادگری، شاه ـ پیامبری )موبد ـ شهریاری( و فرمانروا بر  همورثکیومرث، هوشنگ و ط جمشید همانند (5

 اند. افزارها، شهرها و...، دانسته هفت کشور است، همچنین او را نیز سازندة ابزارها و جنگ
ویژگی نسبت داده شده به هوشنگ ترین  به جمشید ساخت خانه، کاخ، گرمابه و... نسبت داده شده که شبیه به مهم (6
 .0های خوب است عنوان سازندة خانه به

همورث بر دیوان پیروز شده و اهریمن را به بند کشیده و ؛ ط4همورث بر دیوان فرمانروا شده استط جمشید همانند (7
کنند؛  شود، جمشید نیز فرمانروا بر دیو و پری است و تختی دارد که دیوها آن را فراز برده و حمل می بر او سوار می
 .7نخستین کسی بود که نوشتن را از دیوها فرا گرفت 6همورثگونه که ط ، همان5تین نویسنده استهمچنین او نخس

 جا مانده به 8«کیشان چیدة اندرز پوریوت» ، ازجملهپهلوی های کیشی در متن از هزارة پوریوت یهای سوی دیگر، نشانهاز 
کیشی  هزارة جمشید با هزارة پوریوت توان گفت که میهای مرتبط با اسطورة جمشید،  ق آنها با دادهبا تطبیاست که 

 کرد: توان خالصه ذیل میترتیب به را  کیشان های روزگار پوریوت های مربوط به ویژگی پوشانی دارد. داده هم
 آموزانده شدن پیشنهاد کیشان نخستین آموزگاران کیش و نخستین دارندگان دانش دربارة دین هستند )مشابه پوریوت (1
 بار(.  به جمشید برای نخستیندین 
ها  اندیشی و چاره امور، گروش )باورمندی( کیشی، هنگام خردگرایی است که در آن معیار سنجش روزگار پوریوت (2

 افتد(. رود که در دام خودخداانگاری می ای پیش می خرد بوده است )جمشید نیز نماد خردگرایی است و در این راه به اندازه
روی، بر  بدین اند. ود و زیان به یاری خرد بودهدر پی تشخیص س گرا؛ گرا هستند، نه آخرت زندگیکیشان  پوریوت (0

ند )همسان عدم ا هکرد کید میتأ و خردجویی پروری دام کشاورزی ـ پرداختن به ضرورت اهمیت دادن به پیوند خانوادگی،
 ش برای آبادانی جهان(.پذیرش ابالغ دین از سوی جمشید و پذیرش خویشکاری تال

اندوزی  روز را به دانش سوم شبانه روزی برای رفع نیازهای زیستی رها شده و یک از رنج تکاپوی شبانهکیشان  پوریوت (4
ند و به مسئولیت ا هداد از طریق رفتن به خانة آتشان و انجمن بهان و پرسش دربارة خرد از خردمندان )اهلوان( اختصاص می

های  ررنگ آموزانندگی جمشید در زمینهند )یادآور ویژگی پُا هکرد کید میکودکان تأ زمینة آموزش پدر و مادر در
  گوناگون(.

هایی  اند )یکی آفریننده و دیگری ویرانگر( که همین باور بنیادین، برانگیزانندة پرسش به دوبُنی باور داشته (5
 ،چیزها و امور داشت تا بیندیشند که در آفرینش و پیدایش هایی که مردمان را به تکاپو وامی خردگرایانه بوده است، پرسش

                                                           

ادبیات عرفانی و ، «شناسی تحلیلی فردوسی بر مبنای اسطوره شاهنامةالگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی  بررسی کهن»، 1092ـ قائمی، فرزاد، 1
 .126-131، صص 01، شماره شناختی اسطوره

 .181: 1056، 1، ج ها یشتـ 2
  .179، ـ همو0
 .6، ب 41ص ،1 ج: 1086 فردوسی،ـ 4
 .84: 1075صدیقیان، ـ 5
 .(9: 1075)نک: صدیقیان،  ، کیومرث نخستین کسی معرفی شده که خط نوشته و آن را به مردمان آموخته استالبدء و التاریخـ در 6
 .44-43، بب 07ص  ،1 ج: 1086، فردوسیـ 7
 .90-86: 1071عریان، ـ 8
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خورشید برترین در جهان،  ،کیشان میان، در باور پوریوت هریک کدام است؟ دراین چیزهایی نقش دارند؟ و جایگاه چه
هایی مرتبط با  داده است )برای جمشید ویژگی گفته و به ایشان فرمان می جایگاه را داشته، آمرزنده بوده، با مردم سخن می
چون خورشید تابان در آسمان به  و ه خورشیدگون داشتن؛ نشسته بر تختخورشید برشمرده شده است: درخشان بودن؛ نگا

  مرگ از مردمان و جانوران و خشکی از گیاهان(. بخشی، دورکنندة جا شدن؛ زندگی وسیلة دیوها جابه
اهریمن و دیوان آشکار  ، دین بدتری و بیدادی رواج یافته و کردارهدآشفتگی پدیدار ش کیشان پوریوتدر پایان هزارة  (6
 کند(. نمایاند و زمینه را برای فرمانروایی ضحاک فراهم می جمشید نیز آشوب و جنگ رخ مید )در پایان پادشاهی شو می

 .1کیشان همسان ده اندرز نسبت داده شده به جمشید است های پوریوت برخی سفارش (7
ده و گذاری ش که کیش مهر در این روزگار بنیان توان گفت میهای مربوط به روزگار فریدون،  همچنین با بررسی داده

های  کیشی خواهد بود. داده . اگر این فرض پذیرفته شود، روزگار جمشید، روزگار پیدایی و رواج پوریوت2رواج یافته است
 شاهنامهکه در نی نو در روزگار فریدون )پس از شکست ضحاک و در بند شدن او( پدیداری کیش و جش مرتبط با موضوع

 کرد: خالصهتوان  ذیل می به گونة راآمده 
ها  را از شبستان بیرون آورده و روانشان را از تیرگی شهرناز و ارنوازپس از تصرف کاخ ضحاک از سوی فریدون، او  (1
 (.1-2نمایاند ) اه ایزدی را به ایشان میشوید و ر می

ناخوب ضحاک سخن  آیینپس از چیرگی فریدون بر ضحاک و به بند کشیدن او به فرمان سروش، از برافکندن  (2
فریدون به بر هم خوردن سازمان تقسیم اجتماعی مردمان به چهار گروه )از دستاوردهای  همچنین، (.1-0شود ) گفته می

و سازمان ای از پیدایش کیش  توان آن را هم نشانه گوید که می روزگار جمشید( اشاره کرده و از بایستگی تغییر آن سخن می
 آورد.تازه به شمار اجتماعی 

. در این یابیم ترین شاهد پیدایش کیش مهر در روزگار فریدون را هم در بخش آغازین داستان پادشاهی فریدون می مهم (0
 اند؛ اش خوانده مهرگان شود که اجگذاری فریدون سر ماه مهر است؛ در آن روز، جشنی نو بنیان گذاشته میروایت، روز ت

  (.1-4شده است ) دین فریدون نیز پرستیدن مهرگان معرفی
های پیشاجمشیدی و همچنین شواهد  های اسطورة جمشید با اسطوره از مجموع آنچه یادآوری شد، با توجه به همسانی

بوده  توان نتیجه گرفت که جمشید نمادی پادشاهی ضحاک، میدُژکیشی، پیش از آغاز  دهندة پیدایی و رواج پوریوت نشان
بزرگان و نخبگانش به  که با گرفتاری کیشی( )پوریوت ایرانی کیش ها و فرجام نخستین از پیدایش، روند دگرگونی است

 گو شدن جهان و رگفتبه انحطاط گراییده و زمینه برای پُ فروگیتی لودنشان به پیوند برقرار کردن بابینی و آ خودبزرگ

                                                           

ده اندرز جم دارای رمة خوب به مردم که برآمده از خرد غریزی، سودمند برای آفریدگان، پسند دین به )= دین زرتشتی(، : »12تا  2، بندهای 287سوم، فصل  دینکردـ 1
یکی اینکه دیوان را برای )به دست آوردن(  (2( یکی اینکه آفریدگار جهان را تباه نکنندة جهان به شمار آوردن، گفتن و بدان پا بر جا ایستادن. )1خواست آفریدگار است: )

« تفریط»و « افراط»را اجرا کردن و « اعتدال»( یکی اینکه در هر چیزی 4( یکی اینکه قانون را ]میان مردمان[ بزرگ گردانیدن و پا بر جا داشتن. )0هیچ نعمتی نپرستیدن. )
گونه که پدر آرزوی فرزندان  ( یکی اینکه )جم( آموخت که پدروار آرزو را بیشتر برآورند، همان6ن. )( یکی اینکه برادروار خوردن همچون برادرا5را از آن دور کردن. )

( 8شود. ) گونه که کسی از بخشیدن چیزی به خویشان سیر نمی وار( ببخشند، همان ( یکی اینکه )جم( اندرز داد که به شایستگان همچون خویشان )تحت اللفظی: خویش7را. )
( یکی اینکه اندرز داد که گاو و بز و میش را برای اینکه به آنان دشواری 9ی ذخیرة زمستان، در تابستان انبار آذوقه برای گوسفندان و مردمان آماده ساختن. )یکی اینکه برا

چنانکه میش و بز در چهار سالگی به مرحلة گیری نکشند،  ( یکی اینکه گوسفند را پیش از رسیدن به حدّ جفت13نرسد و )همچنین( برای سود بیشتر مردمان اخته کنند. )
رسد، و چهار سال در  گیری این است: افزایش تن گوسفند و میش و بز تا چهار سال و در مدت چهار سال افزایش طبیعی به اوج خود می رسند. وضع جفت گیری می جفت

،  1090سن،  آرتور کریستن :223، ص 64از پاورقی شماره موزگار و احمد تفضلی، به نقل )ترجمة ژاله آ« رود. ماند. و از آن پس رو به کاهش می گیری باقی می مرحلة جفت
 .(مد تفضلی، تهران: چشمه، چاپ پنجم، ترجمة ژاله آموزگار و احنخستین انسان و نخستین شهریار

  با شکست ضحاک از فریدون اشاره شده است.آمده، در آثار تاریخی عصر اسالمی هم بارها به ارتباط جشن مهرگان  شاهنامهـ عالوه بر آنچه در 2
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، سر برآوردن  گ و جوش در ایرانپدیداری جنبه  هم این رویداد ،(1-5شود ) گریختن فرّه ایزدی از جمشید فراهم می
ایران جوی  شاهاز سوی سُواران شدن ضحاک  زمین خوانده ایران 1و سرانجام شاه جای کشور خسروان نامجوی در جای

 .(1-6) دانجام می

 ـ ضحاک

، درست پنداشته شود ای ای ـ اسطوره هزارهنة گا های پنج دورهپیشنهادی برای تقسیم تاریخ اساطیری ایران به اگر فرضیة 
سیم، پرستی، آنمی های ابتدایی )نیاکان روند تکاملی دین ،ای دانست که در آن توان ضحاک را نامی نمادین برای دوره می

خالف بر ،. این دینشده فراهم شده بود دینی فراگیر و نهادینه پیدایش که زمینه برای ای رسیده و توتمیسم( به مرحلهفتیشیسم 
 شود. در آغاز داستان، می واسطه با اهریمن پدیدار بیخودخواسته، آگاهانه و  پیوستگی و وابستگی های ابتدایی، در پی دین

چهره با اهریمن، با وجود  به ، ابتدا برای کشتن پدرش، در ارتباطی چهرهتازیگذار دین  بنیانان مرد دین عنوان نماد ضحاک به
 اما پس از نشستن بر تخت (،1-7) کند گوش به فرمان اهریمن است و با او همراهی می ادرستی کارش،نآگاهی از 
و درمانگری  های خوالیگری ناآگاهانه از اهریمن پنهان شده در پوشش شود و اش با اهریمن غیرمستقیم می ی، رابطهفرمانروای
 .2پذیرد فرمان می
شناختی  شناختی ـ زبان های باستان بررسی با اند. ای داشته ای، قومی و منطقه خانوادگی، قبیلهفردی،  ماهیتی های ابتدایی دین
شناختی و  مردم های با پژوهشهمچنین به جای مانده؛  0های باستانی اقوام کهن در متن های آیینباورها ـ  از ی کهشواهد

های  ی دینها ها و ناهمسانی همسانیهای کهن هستند،  آیینباورها ـ  با یهمساندارای  ه کههای بدوی زند آیین تعمیم باورها ـ
ی ها همسانی برخورداری از با وجود ،کهنهای  که آن دین گران توافق دارند ه و پژوهشدروزگاران باستان آشکار ش ابتدایی

اند؛  داشته یهای قابل توجه ناهمسانی های فردی ـ گروهی، انی و گرایشک، به تناسب شرایط زمانی ـ میآیینباوری ـ 
، دین پدیدار شده در روزگار ضحاک، دینی اند از روزگاران باستان به یادگار مانده که ای که، بنا بر شواهد اسطوره درحالی

با  آیینسازی دین ـ  منظم و فراگیر پدید آمده و سنت تالش برای یکسان ـ جهانی یآیینکه بر اساس آن نهادهای دینی ـ  بوده
سایة زیر تا  4بنیان یافته است های فرهنگی های اجتماعی و مشوق ، بازدارندهشمشیر خونریز به توسل سیاسی،پشتیبانی قدرت 

                                                           

پادشاه های شاه و  شناختی، واژه های زبان که، با توجه به ویژگی درحالی اند. همسان یا یکسان پنداشته شده شاه/ شاه شاهان( های شاه، پادشاه و شاهنشاه )شاهان ـ از دیریاز واژه1
 پادشاه های شاه و باستان، عالوه بر واژهمتضاد یا متناقض با واژة شاه است. گویا در روزگاران « پاد»داشتن پیشوند  واژة پادشاه به خاطر متناقض یا متضاد هم هستند، چراکه

خاصی  دشاههای باستانی برای نشان دادن تفاوت یا برتری شاه یا پا های دیگری هم در زبان اند ـ واژه رسانده های خاص خود را می برای توصیف فرمانروایان ـ که هریک مفهوم
های  رفته است؛ مانند کوی کواتَ )عنوان نخستین پادشاه کیانی(؛ اریلی اریالاو )عنوان به کار رفته در کتیبه نسبت به شاهان، پادشاهان و فرمانروایان دیگر به کار می

 های اکدی(؛ خشیثیَ خشیثیانام )عنوانی برای پادشاهان هخامنشی که در یبهاورارتویی برای نخستین فرمانروای اورارتو(؛ شَرّو شَرّانی )عنوانی برای فرمانروایان بابلی در کت
های  های فارسی میانة اشکانی ـ ساسانی و همچنین متن های فارسی باستان به کار رفته(؛ واژة هزوارشی ملکان ملکا )عنوانی برای پادشاهان اشکانی ـ ساسانی که در کتیبه کتیبه

دهندة تفاوت یا  هایی ساخته شده که برای بیان این مفهوم نشان عنوان جایگزین برای واژه رسد که در فارسی نو واژة شاهنشاه به ته(؛ به نظر میفارسی میانة زرتشتی به کار رف
های گوناگون  ده از فرهنگکه برآمبا مفهوم و کارکرد مشابه را  ،ها توان همة این عنوان گمان نمی رفته است. بی برتری فروانروایی نسبت به فرمانروایان دیگر به کار می

ها، از روزگاران باستان تا امروز،  های ظریف مفهومی ـ زبانی در بررسی و بازشناسی اسطوره دارای مفهوم و معنی یکسان در نظر گرفت. توجه نکردن به چنین تفاوت هستند
های  برداری نشود، چیستی و کارکرد آغازین داستان های کهن افزوده که تا از این پوشش دیرینه الیه سهها و حما ها، افسانه کنندة فراوانی بر اسطوره آفرین و پنهان های ابهام الیه

 کهن آشکار نخواهد شد.
روندی قابل های تاریخ ادیان،  گیری دین به عنوان نهادی فرهنگی )پیش از رسیدن به قدرت سیاسی ـ اجتماعی و پس از آن( در چارچوب بررسی ای شکل روند دومرحلهـ 2

 توجیه است که خود بحثی مستقل است و نیازمند پژوهشی دیگر.
 ام. های باستانی پنجگانه سخن گفته ، از متن1ـ در صفحة نخست مقدمه، پاورقی 0
ل شده است؛ سنتی که در طول تاریخ از سوی های گوناگون تبدی های ساختاری دین ها تا امروز دوام آورده و به یکی از بنیان سنت دیرینه از روزگاران پیدایش اسطورهـ این 4

ورزی و  های گوناگون دنبال شده و دستاویزی نیرومند بوده، برای برانگیختن کینه های توجیهی رنگارنگ و روش های یک دین، با پوشش های مختلف و حتی فرقه پیروان دین
 های کوچک و بزرگ. ها و جنگ برافروختن آتش درگیری
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 شوند و زیر تبدیل به گوسفندانی سربه خوی دینی یکسان با خدایانی همسان )و بعدها خدایی یگانه( مردمان آزادهسنگین 
 .که خواستة اهریمن است رانده شوند یمردان به سوی دینوار، با چوپانی  گله

ر گرفته شده برای نهادینه سه رکن به کاتوان  های ضحاک گفته شده، می دربارة نوآوری شاهنامهبر اساس آنچه در 
 :تفسیر کردبازسازی و مردمان زمین را به گونة ذیل  ـ همگانی تاریخ ن دین فراگیرساختن نخستی

 (1-8) پنهان شده در پوشش درمانگر اهریمن روزانه دو جوان به سفارش کشتن الف( قربانی انسان. در اسطورة ضحاک
ظاهر خیرخواهانه و درمانگرانة اهریمن به  و فرمان به قربانی انسانی بر اساس باورهای دینی آیین گذاری بنیان توان می را

غیرمستقیم دیوها )از زبان  فرمان یا سفارش پیروی از ، باورمندان به دین، بارا درست بپنداریم شمار آورد. اگر این فرض
ها و  بیماری های روانی، ترس رهایی از درد و رنج ناشی از برایخود را  نوعان خونین قربانی هم آیین (،جادوگر ـ درمانگر

 .اند هدکر برگزار می شانوشنودییا به دست آوردن خ ها یا کاهش آنها، پیشگیری از خشم دیوها دیدگی آسیب
ولی توضیحی  یاد شده، های ضحاک عنوان یکی از نوآوری ه دین. در اسطورة ضحاک از دار بهزدن ناباوران ب داربه ب( 

 که از پذیرش دین دانست کشتن قانونی کسانینمادی از را « دار»توان  می .1آن داده نشده است دربارة چگونگی و کارکرد
در روزگاری اند.  آزادی و آزادگی خویش پافشاری داشته بر پاسداشت ند وا دهز سر باز می فراگیر ـ همگانی و بندگی دیوها

برای گسترش ـ تثبیت دین و  ،یفرمانروای تخت مردان نشسته بر دین شده بود،برخوردار  اجتماعی از قدرت سیاسی ـ که دین
، خودساخته آن قوانین بر اساس اند و کرده گذاری می ( قانونهای دیوان )دین فرمان ها و خواسته پیروپاسداری از آن؛ 

در هزارة پیش از هزارة ای که  وظیفه) اند گرفته میپاسداری از دین و گستراندن آن در زمین را به عهده  خویشکاری
  خودداری کرده بود(.جمشید از پذیرش آن ، ضحاک
مادی از به کار گرفته شدن را ن توان تازیانه باوران با به کار بستن تازیانه. می سر به فرمان نگهداشتن دین( پ

. به یاری چنان آزار زبانی، شکنجة جسمی، زندانی کردن، مصادرة دارایی و... به شمار آورد های اجتماعی، مانند بازدارنده

                                                           

گزار که گرد هم آمده بودند تا خواب ضحاک را تعبیر کنند، ولی از ترس یارای سخن گفتن نداشتند، ضحاک را برآشفته  ی که خاموشی موبدان خواب، زمانشاهنامهـ در 1
 کند: کند، او آنها را چنین تهدید می می

 به روز چهارم برآشفت شاه
 

 راه بران موبدان نُماینده 
 

 تان دار باید بسود که گر زنده
 

 ها بباید نُمود بودنیوُگر  
 

 (82و  81، بب 63ص  ،1 : ج1086 ،)فردوسی
، مردم را برهنه ی باستانی آشوری نگاشته شدهها توان دار و دار زدن را دردآورترین گونة مرگ در روزگاران باستان به شمار آورد؛ به این معنی که همسان آنچه در نگاره می

؛ (1)نک: تصویر شمارة  آرام در تن کسی که به دار زده شده بود، فرو برود اند تا دار آرام نشانده در زمین کاشته شده بوده، میتیز که  کرده و بر روی چوبی بلند و نوک
 ا بکشد.ه درازگونه، مرگ به دار زده شده، مرگی پُردرد، تدریجی و برآمده از زخمی فزاینده، عفونت زخم، گرسنگی و تشنگی بود که ممکن بود چندین روز ب این به

 
 است.زدن  1دهندة چگونگی مجازات کشتن از طریق به دار ای که نشان نگاره: 1تصویر شمارة 

 (154، دفتر اول از جلد دوم، ص تاریخ ایران کمبریج، 1093: دیاکونوف، مأخذ)
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در  یا اند زده مرد( سر باز می اه ـ دینهای دین )ش چون و چرا از فرمان پذیری کامل و بی دارانی که از فرمان دین ای، تازیانه
 .اند شده اند، به راه راست بازگردانده می آوره ها را درست به جای نمی آییناند یا  داده های دینی سستی نشان می آیینبرگزاری 
و  پدیدارشناسانه هایی پژوهش به سامان یافتن شناسی مدرن،  گران ایرانی با اسطوره آشنایی پژوهش ی پیش،داز چن
نیز که از دیریاز تا اکنون مورد توجه اسطورة ضحاک دربارة  .ه استهای ایرانی انجامید اسطوره سیبرای بازشنا ارزشمند

ای آغازین برخی عناصر  راز چیستی اسطوره انجام شده کههایی  عوام و خواص جامعة ایرانی بوده و هست، پژوهش
با  اند، همسان یا یکسان ،های دیگر ملل طورهبا اس دیگری از آن هم که عناصر مفهوم ؛است دهندة آن را آشکار کرده شکیلت

های انجام  با مرور نتیجة پژوهش روی، بدین .شود میها، روشن  های انجام شده دربارة آن اسطوره تعمیم دادن نتیجة پژوهش
را  باالة مطرح شده در ای یافت که درستی اجزایی از فرضی ییدکنندههای تأ توان نشانه سطورة ضحاک، میشدة مرتبط با ا

 .ها آشکار خواهند شد که در ادامه، با بازخوانی آنها آن نشانه دهند نشان می
پا فراتر  2دارمستتربه نوشتة او  است. بودهجهانی اهریمن  مظهر این 1ضحاک یا اژدهاککه  سرکاراتی تردید نداشت

هر آن تظا زردشتی، ینو اهریمن د تر بوده نهاده حتی بر آن شده که اسطورة اژدهاک ـ که پیشینة هندوایرانی دارد ـ باستانی
آمده و در آن اژدهاک پیک  51-45 شت، بندهایدر زامیادیجنگ آذر و اژدها که  مچنین او با اشاره بهه بوده است.

 پسر که برای دست یافتن به فرّ روی داده، هماورد اژدهاک آذر بوده، و آذر جنگریمن نامیده شده، چون در آن اه
ژدهاک نیز پسر اهریمن تر، ا در اساطیر باستانی شاید که ستارا مطرح کرده ل احتماین ا، (2-4) شدهمعرفی  مزدا اهوره

 و اژدهاک با وجود پذیرش دگرگونی بسیار اسطوره به گونة حماسه، بازآفرینی هنگام ،در دیدگاه وی است.شده  دانسته می
را تا اندازة زیادی حفظ کرده است؛ به این دیرین خود  اهریمنی های سرشت و ویژگیزادی بدکاره، نة آدمیبه گو درآمدن

به  پدرش )زروان( چنانکه در افسانة زروانی نیز اهریمن با دریدن شکم شود، پدرش شاه می پس از کشتن حاکضمعنی که: 
مارپیکری و اژدهافشی اهریمنانة اژدهاک نیز از یاد نرفته و به صورت دو مار درآمده  شود؛ شاه گیتی میآید و  جهان می

وی همسانی کشته شدن جمشید  .اند در اثر بوسة اهریمن بر سُفت ضحاک پدیدار شده بوده شاهنامه است که بنا به روایت
هریمن؛ همچنین کشته شدن گاو یکتاآفریده به هنگام تازش اهریمن به به دست ضحاک و مرگ کیومرث در پی تازش ا

 دهندة دگرگونی اهریمن داند که نشان می دیگری های نشانه را جهان سپنتایی و دست یازیدن ضحاک به کشتن گاو برمایه
 از سوی اژدهاکدربارة آفریده شدن  اوستا روایتاو  از دیدگاه نهمچنی به ضحاک در حماسة ملی ایران هستند. ای اسطوره

 شاهنامه به دست او، با هدف بیان شده برای کشتارهای ضحاک در مردم اهریمن با هدف تهی کردن هفت کشور از
 .0تر دو روایت است مایة مشترک و کهن ای دیگر از بُن نشانهمفهومی یکسان دارند که 

شکل کهن واژة ضحاک به کار رفته در حماسة ملی ایران است  ،اوستادهاکَ در  ای اَژی و اَژی های کهن و اسطوره واژه
ای به  اند. پیشینة چنین ترجمه های جادویی( معنی شده ، با ویژگیمار )جانور خزنده( و اژدها )ماری خیالی، بسیار بزرگکه 

همسانی اندکی با در آن ی قرار گرفته که انگیز شگفت حماسی در کانون داستان نما یتاز این نام گردد. باستان بازمی روزگار
گمان پدید  بی .شود ای ـ نوشتاری دیده می های اسطوره به جای مانده در متن (2-6) 4ودایی ( و2-5) اوستایی های اسطوره

                                                           

 .(dahāg[i]Azازیدَهاگ ): ازدَهاگ یا (؛ در فارسی میانة زردشتیAẑi Dahâkaدهاکَ ) ( یا اَژیAẑi: اَژی )اوستاـ در 1
2. James Darmesteter 

 .1057سرکاراتی، ـ 0
ها بسیار  مسانیاند، این ه های اسطورة ضحاک سخن گفته با شخصیت« ویشوروپه»و « داس»، «وله»، «اَهی»ای  های اسطوره هایی میان شخصیت ـ برخی پژوهشگران از همسانی4

اند که به سختی  ای دگرگون شده های هندی و ایرانی به گونه اند، در اسطوره ها ریشة مشترک داشته باید توجه داشت که اگر هم این شخصیت روی دور و ضعیف هستند، ازاین
 های درخور توجهی یافت.  توان در آنها همسانی می
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ها در روزگاران باستان  ها، باورها و داستان آفرینی برای انتقال آگاهی واپسین و کارآمدترین شیوة متن ،آوردن متن نوشتاری
ها فراموش نشده و حتی امروز  سازی را از رونق انداخته است؛ هرچند آن روش های متن دیگر روش ،اندک بوده که اندک

با کاربردهای و ترکیبی  ای سازه ای، ای، نگاره های نشانه متن ،جای جهان نیز کارکردهای خاص خود را دارند و هنوز در جای
 شوند. ساخته میگوناگون 

اند که  گونه متن مورد اشاره از زیر خاک بیرون آمده هایی از پنج های اخیر، نمونه شناسی علمی در سده با آغاز باستان
اند. با مطرح شدن  هایی ارائه داده تحلیلشان مفهوم دربارةهای مختلف بررسی کرده و  آنها را از جنبه برخی از گران پژوهش
های سنگی، خشتی، سفالی و  های باستانی بر جای مانده روی سازه ها و نگاره هایی دربارة احتمال نمادین بودن نشانه فرضیه

ی غیرنوشتاری بس هنهای ک متن تالش برای رمزگشاییها و...(  ها، لوح افزارها، زیورها، پیکره ها، ابزارها، جنگ فلزی )ظرف
 های نمادسازیبا  ها رخی از اسطورهبارتباط . با نمایان شدن های نوشتاری آغاز شد ها برای رمزگشایی متن دیرتر از کوشش
های  که بر اساس آنها، پیش از پدیداری نگارش نوشتاری، مردمان از متن هایی پدید آمد فرضیه ،ای توصیفی ـ نگاره
 هایی، اند. با مطرح شدن چنین فرضیه برده بهره می یا هرهای اسطو داستانبرای روایت و حفظ  ،تر غیرنوشتاری کهن

 مورد توجه قرار دادنبا که  کردند، کوشیدند کاوش و مطالعة می های باستانی ها و تمدن فرهنگ انی که دربارةرگ پژوهش
های باستانی  نگارهبرخی  توان کنند که آیا می پاسخی به این پرسش پیدا ،ها اسطوره باستانی با های برخی نگارههای  همسانی

 1ها به شمار آورد؟ را روایتی کهن از اسطوره
های ایران باستان  های مُهری یافت شده از شوش بسیار مورد توجه پژوهشگران تاریخ و اسطوره از چندی پیش، نگاره

 .(2تصویر شمارة نک: ) شود دیده می همسان با اسطورة ضحاک آشکارا هایی نشانه هادر آن ه است کهقرار گرفت

 
 شود. هایی همسان با عناصر اسطورة ضحاک دیده می ای یافت شده در شوش، متعلق به مجموعة محسن فروغی که در آن آشکارا نشانه : مُهر استوانه2تصویر شمارة 

 (07، ص هنر ایران باستان، 1091)مأخذ: پرادا، 

 (4تصویر شمارة نک: ) های خشتی و لوح (0تصویر شمارة نک: ) ای استوانه هرهایمُ هم که بر روی دیگریهای  نگاره
  .هر دارندعناصری مشابه این مُ ،شود دیده می رودان شناختی میان های باستان در کاوش شده یافت

 
 : مُهر بابلی با نگارة مرد ماردوش.0تصویر شمارة 

  (228، ص گذاری در ایران رصد و تاریخ، 1084)مأخذ: اخوان زنجانی،  

                                                           
هایی برای تحلیل  جام زرین یافت شده در آنجا را معرفی کرد، تالششناس کاوشگر تپة حسنلو،  باستان (Robert H. Dysonعنوان نمونه پس از آنکه دایسون ) ـ به1

)به عنوان  ای درخور نرسیدند های باستانی انجام گرفت که چون چارچوب روشی ـ نظری روشنی نداشتند، به نتیجه هایش با اسطوره های این جام از طریق یافتن همسانی نگاره
 .(202 -187، صص 78، شمارة های تاریخی بررسی، ترجمة انوشیروان وکیلی، «جام زرین حسنلو»، 1057نمونه نک: دیبا، پوران، 
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اما  ،هستنددیرینگی اسطورة ضحاک  دهندة ننشا ،اند که چند هزار سال پیش ساخته شده یهای ین نگارهچنگمان،  بی
 ةهای نمادپردازن گرا و نادیده گرفتن گرایش از دیدگاه طبیعت ها آنچه سردرگمی پدید آورده، تالش برای تفسیر این نگاره

هایی توجه  که به جنبة نمادین چنین نگاره پژوهندگان است. از سوی دیگر، تالش برخیدر آفرینش آنها مردمان باستانی 
، اهمیت داشتن تحلیل و تفسیر هنگام ها آشنایی دقیق ندارند و گاه با اسطوره چراکه گاه ،رسد دارند نیز به نتیجة درخور نمی

 گیرند. چارچوب نظری ـ روشی علمی و متناسب را نادیده می
هایی همانند آنچه روی مُهر یافت شده از شوش  نگاره

های نقالی  توان با پرده شود را می دیده می( 2)تصویر شمارة 
، را تصویرهای گوناگون مقایسه کرد که در آنها شاهنامه
اگر  اند؛ دهکر مینقاشی  ظاهری کنار همگی پیوست بدون
برخی روی مانند نام پهلوانان و... را که  ،های کوتاه نوشته
 ،ای آنها ساختار نگاره نادیده بگیریم،  ،نوشتند ها می پرده

اگر کسی که با  نظر است. همسان نگارة باستانی مورد
آشنا نیست در برابر پردة نقالی قرار  شاهنامههای  داستان

تک آنها  هایی زیبا خواهد دید که تک بگیرد، تنها نگاره
ارتباط  ولی در مجموع بی ،ار به نظر برسندد توانند معنی می

 ،ها با هم به نظر خواهند رسید و بینندة ناآشنا با داستان
ای  تواند تفسیر درستی از پردة نقالی ارائه دهد. بیننده نمی

هایی ممکن  ها آشنا باشد، از روی نشانه هم که با داستان
ها همسان  است برخی عناصر را بشناسد و دریابد که نگاره

نظمی ظاهری  اما بی ،ها هستند انعناصر کدام داست
که  سردرگم خواهد کرد؛ درحالیهم های پرده او را  نگاره

 ها و آگاه از رازها و با داستان دیده، آشنا اگر نقالی آموزش
تواند با گفتاری برانگیزنده، با استناد به  ای در مقابل پرده قرار بگیرد، می های مفهومی ـ نگاره های نمادپردازی روش
 با تمام جزئیات بازگو و تفسیر کند. ،ای را از آغاز تا پایان نگاره نهفته در آن متن داستان ،های نمایان روی پرده هنگار

های ساختاری آنها هم نیاز  به شناخت ویژگی ،هایی، عالوه بر پدیده ـ پدیدارشناسی برای تحلیل و تفسیر چنین متن ،بنابراین
 نظمی ظاهری را آشکار کنیم. داریم تا بتوانیم نظم پنهان در پس بی

های رُسته بر دوش یک های مشابه، وجود مار یکی از عناصر کلیدی مشترک در اسطورة ضحاک، این نگاره و نگاره
ه را با بررسی چیستی، کارکرد و مفهوم نمادین مار در توان پدیدارشناسی این بخش از اسطور می ،بنابراین .است مرد

 اوستااَژی در واژة بررسی  ،های هندوایرانی مار در اسطورهبرای روشن شدن مفهوم و کارکرد نخستین ها آغاز کرد.  اسطوره
 اهمیت ویژه دارد. (که مار یا اژدها معنی شده)

( برابر ایل anguila( در التین و از آنجا آنگوئیال )anguisآنگوئیس )ریشه بودن این واژة اوستایی با  حصوری به هم
(eelدر ) اَ به گونة اژهآلمانی توجه کرده و یادآوری کرده که این و( زaz) و اَ ارسی میانة ساسانیدر ف( ژaz ) در فارسی میانة

همچنین او واژة کار رفته است. به « اژدهای شاخدار» معنی به( az e srubarزی سروبر )اَ های مرکبی مانند پارتی در واژه

 
 نیتوی شهر الرسای بابل باستان.ای خشتی، یافت شده در معبد  نگاره: 4تصویر شمارة  

 (225، ص گذاری در ایران رصد و تاریخ، 1084: اخوان زنجانی، )مأخذ
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 های شمال ایران )مازندرانی، گیلکی و تالشی( در گویش( به معنی کرم ajikاَجیک )و  های یدغا و منجی گویش درY (izیژ )
 ریشه با اَژی دانسته هم ی راآذربایجان زبان در( به معنی کرم معده xordoz( به معنی کرم و خردژ )oz/ojاژ یا اج )نیز  و

 .1در بررسی خود بدان اشاره کردهوی که هم نکتة دیگری است مرگ و مردن  های مار، ریشگی واژه هم است؛
است.  با اهریمن مرگهمچنین ارتباط ، ارتباط مار با اهریمن و باید بدان توجه درخور نشان داده شود که ینکتة مهم

ناپذیرترین  چارهکند و مرگی که  مزدا تازش آغاز می های سپنتایی اهوره آفریده ود کردنتوان برای ناب اهریمنی که با همة
عالوه بر آشکار کردن مفهومی تازه برای واژة  تواند می وجه به این نکته. تاست آفت زندگی و برترین برآورندة کام اهریمن

ین اسطورة ضحاک کمک آغاز و کارکرد چیستی بخشی از به روشن شدن ردارد وب کهن یپرده از راز اَژی )مار/ اژدها(،
ویژه در  های جهان، به هررگ، ابتدا باید دید که مار در اسطوبرای روشن شدن رابطة اهریمن با مار و مار با م د.کن

 کارکردی داشته است. چه مفهوم، جایگاه و های ایرانی هراسطو
. وی در جای دیگر، با اشاره به 2های پنهان زیرزمینی و پدیدههای  یهسا ی است برای نشان دادنمار نماد ،الیاده به نوشتة

تقاد به خدایی آسمانی نیز های اع گرایی و نشانه جان کند که کید میبر زندگی مذهبی در مالنزی، تأ 0اناحاکمیت اعتقاد به م
در به گونة پنهانی  است و با اینکه مار بزرگی ،خورد و این خدای آسمانی مالنزی به چشم می مذهبی مردم در باورهای

الیاده به ارتباط میان  .4رساند یم و بدکار را به سزای کارش است جهانچیز دانای  به همه آفریدگارِ کند، زندگی میغاری 
که  ة این نکته هستندکنندشناختی تأیید قوم بسیاری از اسناد به نظر او ؛هم توجه کرده ها هراسطومار و جادوگری در 

 ،عنوان نمونه شده است. به به جادوگر داده می( که از جانب ماه )مستقیم یا به وساطت مارهابوده جادوگری، مقام و منصبی 
های  واژهکند که  همچنین یادآوری می است؛ بودهگونه قدرت جادویی ها، مار منبع هر ر چینیدر نظ کند که وی یادآوری می

های  . به باور وی، در فرهنگندستریشه ه یی به معنی مار همها واژه های عبری و عربی با جادو در زبان سحر و کنندة بیان
درپی(؛ ب(  )جاودانگی و داشتن مرگ ـ نوزایی پی بودن قمری به دو علت دانای همة رازها است: الف( به علت مار ،کهن

آموز  پیشگو و غیب منبع حکمت، ،های کهن فرهنگ روی، مار در بودن. بدین مردگان هر روانو مظ زمین زیرزندگی در 
و  تاریکی شب، ، آن را بابا مردگان و ارتباط مار زمین زندگی کردن زیر قمری بودن، ،نکتة مهم آنکه .5استشده  دانسته می

  اند. و دینی پیوستگی داشتههای رازآموزانه، جادوگرانه  آیینکند که هر سه با اهریمن و برگزاری  مرگ مرتبط می
هایش به  بررسی در های گوناگون گردآوری کرده و و اژدها را از فرهنگ های نمادین مرتبط با مار دادهنیز  6کوپر

 شوند، مار و اژدها جانشین هم می های کهن، عالوه بر اینکه در داستان ،گیری درخور توجهی رسیده است. به نوشتة او نتیجه
؛ به باور او، کُشندگی مار، آن را مظهر مرگ و ویرانی کرده. ماهیتی چندگانه دارند: نرینه، مادینه، خودزانمادهای مار 

مفهوم زندگی و  برای بیانعنوان نمادی  بهظاهر نوزایی( آن را شایستة برگزیده شدن  )به اندازی پوست همچنین، داشتن ویژگی
ة قوة نرین برای نشان دادن بوده ای، مار سمبلی تة کوپر، در باورهای اسطورهبه گفاست. از سوی دیگر، کرده رستاخیز 

در ، شود میو غیب  ناگهان ظاهر مار چون ،به نظر او ،همچنین نیز خوانده شده؛« زنان شوهر»مار  ،روی ازاین بارورکننده.
بیانگر جهان زیرین،  مارِ کند که کوپر یادآوری می .ده استبوبینی  غیرقابل پیش های پدیده مظهرهای نمادپرور،  فرهنگ

دشمن خورشید و همة نیروهای سپنتایی به  ،ه و چون با جهان زیرین پیوند داشتهدزیرین و تاریکی بو جهان نیروهای ویرانگر

                                                           
 .21و  23، تهران: چشمه، صص سرنوشت یک شمن، از ضحاک به اودن، 1088حصوری، علی، ـ 1
 .01و  03ترجمة مانی صالحی عالمه، تهران: نیلوفر، صص ، نمادپردازی، امر قدسی و هنرها، 1090الیاده، میرچا، ـ 2

3. mānā 

 .68و  67، ترجمة جالل ستاری، تهران: سروش، چاپ پنجم، صص رساله در تاریخ ادیان، 1094الیاده، میرچا، ـ 4
 .172، ص ـ همو5

6. J. C. Cooper 
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 ستیز گاه نیز است. رفته میان دادن نیروهای تیرة مردمان نیز به کار نشعنوان نمادی برای  به آمده؛ عالوه بر اینها، شمار می
مار  های کهن، به نوشتة کوپر، در فرهنگ .اند داده مینشان مثبت ـ منفی یا روشنایی ـ تاریکی را به شکل ستیز شاهین و مار 

و روح نیروبخش  ، انرژی بالقوهنشدة نیروی زندگی بدون کنترل و تفکیک ناگهانی، مظهر طبیعت غریزی آغازین، جوشش
فساد و  ،گری، تاریکی، شرّ و، تلبیس، زیرکی، حیلهنیر دهندة معرفت، نشان مردمان کهن این جانور را نظر اوبوده است. در 
کوپر  است.را هم داشته ناشناختنی  ای سرنوشت و سزادهنده کنندة اند. در باور آن مردمان، مار نقش تعیین دانسته اغواگری می

 است؛بوده ای، مار، اقیانوس آغازین  به گفتة او، در باورهای اسطوره کرده؛هم توجه  شناسی از لحاظ کیهانجایگاه مار به 
مارها یا  ،گردد. همچنین به نوشتة او چیز از آن بیرون آمده و دوباره به آن بازمی نشدة آغازین که همه آشفتگی تجزیه

د، نکن پا یا بال حرکت میکه بدون  هستند و ازآنجایی های رازآلود ها و دانش ها، گنج گاه ، پرستشها نهنگهبانان آستا ،اژدهایان
همچون  بوده و بار زیان مار تجسم نیروهای ،رو ازاین کنند.چیز نفوذ ند در هرستتوان میکه  اند بوده نماد روان مردگانی

 .1است آدمی بوده شرّ و جنبة بدکار طبیعت گویان، مظهر غیبجادوگران و 
اند. به  های گوناگون نگریسته در فرهنگ مرتبط با مار های اساطیری به دادهمتفاوت  ای گونهبه نیز  0گربرانو  2شوالیه

جانوران زمینی در  مار و مردم مانند هم هستند، البته در جهت عکس؛ به این معنی که اگر مردم در زنجیرة تکامل آناننظر 
در آغاز زنجیرة تکاملی  گمان است، بی خونسرد، بدون دست و پا، بدون پشم و پر حلقه قرار دارد، مار که جانوری باالترین

گر را به این نتیجة جالب رسانده که مار و  این دو پژوهش ،ای میان مار و مردم چنین مقایسه .جانوران جای خواهد گرفت
ماری  مردم دروندر  ،آنان به باور ند.رو نیز به شمار می، مکمل و رقیب یکدیگر هم هستند متضاد مردم عالوه بر اینکه

: اند استناد کردهیونگ  ای از برای توجیه این نظر هم به گفته را دارد. مترین نیرواو ک ای که خرد ویژه در بخش وجود دارد:
ت: توان گف که در توصیفش می ت، تجسد روانی تاریک و ظلمانی...تر اس دارانی است که تجسد روان پست مار یکی از مهره»

 .4«نادر، ناشناخته و مرموز
آفریننده در شکل آغازین خود  های باستانی و بدوی معاصر، بسیاری از خدایانِ به نوشتة شوالیه و گربران، در فرهنگ

ای پیچیده از  ی ازلی نیست، بلکه نمادی از مجموعهالگوی تنها مار ،شوند. به گفتة آنان کیهانی ظاهر می یمار همیشه به گونة
عنوان تجسم  زمینی هم تنها به مارشود.  زج و زیرزمینی آغازین وابسته دانسته میسرد، ل که به شبِ الگوهای ازلی است

شود و به طور موقت دارای نیروی زندگی و همة نیروهای طبیعت است. در چنین  مدت آن مار کیهانی پدیدار می کوتاه
انی دید؛ هرچند بعدها، از ش کیههای آفرین همة داستان در آغاز توان آن را می است که ی قدیم و آغازینخدای دیدگاهی، مار

 .5شود های روزگاران تاریخی طرد می دین سوی
درپی در  های پی عنوان نماد زندگی هب ،به کار رفتن مفهوم ماراند،  نکتة دیگری که شوالیه و گربران بدان توجه کرده

ای از باور کهن همسانی یا یکسانی مار با مرگ به شمار  توان آن را نشانه است که می یونانی ـ رومی های باستانی فرهنگ
نمادی کند؛ او  ها عقیده داشتند که مار مقدس اکروپولیس از شهر آتن دفاع می این باور، آتنی بر اساس ،به گفتة آنان آورد.

یدون اغلب با پوس که دهش از شاهان باستانی آتن شناخته میوان یکی عن که به انسان ـ مار روح اراختئوسبوده از 
این  ند.شو مار می ،، پس از مرگبانوان شهر شاهتبس عقیده داشتند که شاهان و  شده است. همچنین مردمان پنداری می ذات هم

                                                           

 .003و  029نو، چاپ دوم، صص ، تهران: فرهنگ نشر فرهنگ مصور نمادهای سنتی، 1086ـ کوپر، جی. سی، 1
2. Jean Chevalier 
3. Alain Gheerbrant 

 .58، تهران: جیحون، ص 5ج  ،فرهنگ نمادها، 1087ـ شوالیه، ژان و آلن گربران، 4
 .61و  63، صص ـ همو5
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ند تا روح ا هپاشید یی شیر بر گورها ما کاسه ها، رسم بوده که در آیین در سراسر یونان کنند که دو نمادشناس تأکید می
 .1ندمردگان به قالب مار درآی

ویژه اساطیر هندوایرانی، توجه کرده است. وی به  ها، به هم به جایگاه و کارکرد نمادین مار و اژدها در اسطوره زاده قلی
میراننده و »به معنی  māraنسکریت اس و فارسی نو با واژة ـ مفهومی واژة مار در فارسی میانة زردشتیهمسانی ریختی 

مرتبط دانسته  «کننده کار، زیانکار و تباهفریبکار، م»به معنی  mairyaاوستایی  مفهوم آنها را با واژة و اشاره کرده «شندهکُ
 نیز، در فارسی میانة زردشتیده که معرفی کرده و یادآور ش« مردن»معنی و فارسی باستان به  اوستادر  mar و ریشة آن را

 .2است دانسته ن ریشههم از هما را به کار رفته که این واژه «نابکار»به معنی  marواژة 
 یموجود تنهادهاک  اژیبجز اهریمن،  ،که در اساطیر ایرانین است ای ،کید کردهزاده بر آن تأ دیگری که قلیمهم نکتة 

اگر کسی در  ،(06نامه )فصل  طبق ارداویراف کند که وی یادآوری می ،همچنین .تواند خرفستر پدید آورد که می معرفی شده
رای توصیف ترین شکل جانوری ب ودایی نیز شایعدر اساطیر به نوشتة او  .آید گیتی اشموغی کند، در دوزخ به شکل مار درمی

 .0بوده است )اَهی( بار، پیکر مار های زیان پدیده
مزدا به مار  های اهوره آغاز تازش به آفریده عالوه بر اینکه خود اهریمن، هنگام اوستانکتة درخور توجه اینکه در 

از های فارسی میانة زردشتی هم  متن در .4اند تشبیه شده، از چند گونه مار هم یاد شده که آفریدة اهریمن معرفی شده
های  های گوناگون به آفریده که به شکل 5اند شده اهریمن خوانده آفریدگان که همه های مختلف مار سخن گفته شده گونه

و  اوستااست که با دیگر مارهای یاد شده در  بندهش پردار یکی از مارهای نام برده شده در رسانند. مارِ سپنتایی آسیب می
 : الف( پردار بودن؛ ب( بدترین بودن میان خرفستران پردار. متنفارسی میانة زردشتی، از دو جنبه تفاوت داردهای  متن

 دربارة این مار ویژه چنین است: بندهش
مار پردار اگر سایه بر کسی )از( مردم افگند، میرَد. دادار باز سپید را برای از میان بردن آن مار آفریده است که »... 

مار رود چون آن مار پردار شود و به زیر پرتو خورشید رَوَد تا سایه بر مردم جاندار افتد، تا میرند، باز سپید به کارزار آن 
 .6...«و بدو )آن مار( کشته شود

های  در فرهنگدر این زمینه نیز  ، ارتباط مار با باروری زنان است.های مرتبط با مار در اسطوره دیگرقابل تأمل نکتة 
که داند  الیاده ارتباط مار با باروری زنان را بخشی از کلیتی درهم شکسته می یافت. ای هایی اسطوره توان داده مختلف می

کلیت یا  شناس، های نادرست به وجود آورد. به نوشتة این اسطوره کهن ممکن است برداشتنادیده گرفتن آن کلیت دینی 
ها؛ گاه به  شده در اسطوره ادواری مشاهده زن ـ مار ـ مرگ ـ تجدید زندگی مجموعة به هم پیوستة ماه ـ باران ـ باروری ـ

 ،به عقیدة او .زن ـ مار ـ جادو و... دیده شده استاروری، یا های جزئی مار ـ زن ـ باروری یا مار ـ باران ـ ب مجموعه شکل
آدم ناآگاه پنهان  از دید آورد و مجموعة اصلی را ثانوی پدید می« مراکز»جزئی از اساطیر،  ایه چنین مجموعهپدید آمدن 

 .7کند می
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 هایشان پیدا کرد. های مختلف مار و ویژگی توان فهرستی از گونه می بندهشـ در 5
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اند برای نشان دادن ماهیت و کارکردهای نمادین  های باستانی، برخی جانوران رمزی بوده باور دارد که در فرهنگ الیاده
شکل  هاللیـ افزایندگی تا ماه پر ـ کاهندگی تا  شکل یماه به خاطر داشتن چرخة پدیداری به گونة هالل ،عنوان نمونه . بهماه

نشان دادن چرخة زایش ـ زندگی ـ مرگ ـ زایش دوباره.  دوباره، نمادی بوده است برایشدن دوباره ـ ناپیدایی ـ پدیداری 
هایش با شمار  حلقه درپی، یکسانی شمار های پی ید شدنهای همسان با ماه )پیدا و ناپد مار هم به خاطر داشتن ویژگی

سازان کهن، یکی از  نه پیدا کرده و اسطورهگو اندازی یا زایش دوباره( کارکردهایی ماه شود، پوست هایی که ماه دیده می شب
به عقیدة  اند. ( را به مار نسبت دادهساز باروری است که زمینه دشتانی زنانهادواری کارکردهای ماه )نقش داشتن در پیدایش 

اما همة رمزهای  پریشان کند، را گر پژوهش ذهن تواند دارد، می های گوناگونی مزپردازی مار، گرایشر که ازآنجا ،الیاده
مرگی  های کهن، ماه را نماد بی گونه که در فرهنگ همان مرگی مار دارند؛ به نشان دادن بیگرایش  ،مربوط به مار

 .1اند دانسته می
مندان باستانی که با رازهای جهان  مندان ـ بینش ای برآمده از دانش ـ بینش دانش های باورهای اسطوره در روند دگرگونی

های کهن به پیدایش باورهای خرافی انجامیده؛ باور به آمیزش جنسی مارها با زنان یکی  ند، بسیاری از نمادپردازیا آشنا بوده
 انگیزی، . در چنین دگرگونی شگفتای است های اسطوره های پدید آمده از فراموش شدن جنبة نمادین داستان از این خرافه

به مرز آمادگی برای زنان  نیاز رسیدن زنانه که پیش و نظم دشتان یشماه در پیدا آفرینی کهن به نقش باوردر آغاز دگرگونی، 
از  این کارکرد با انتقال شود و سپس ، به آمیزش جنسی ماه با همة زنان دگرگون میبارور شدن )بارگیری ـ بارداری( است

نخستین شوهر زنان  ری مردانه با زنان،ماه به مار، باورهایی چون سرور زنان دانسته شدن مار، آمیزش جنسی مار با ظاه
. 2را به وجود آورده استآمیزش جنسی زنان با مار )چه در دوران بلوغ و چه به هنگام دشتانی(  تجربة نخستین مار و بودن
ند ای و حتی تاریخی مان های اسطوره ی ساخته شده که بر اساس آنها، بارداری مادر برخی شخصیتهای روایت روی، بدین

 .0با مارها بوده است نااسکندر نتیجة آمیزش جنسی آن
رسد.  نیازی بایسته به نظر می ،کارکرد ماه در اساطیر با توجه به آنچه دربارة ارتباط مار با ماه یادآوری شد، بررسی

ویژگی جاودانگی است و  های ابتدایی، ماه دارای ندر بیشتر دیاند که  ها نشان داده نکتة درخور تأمل اینکه، بررسی
یخ در تار . نباید فراموش کرد که به گفتة الیاده،4گیرند جادوگران برای دست یافتن به نیروهای جادویی از آن کمک می

 چیزهر ه باشد؛دقدسی به شمار آمده و پرستیده ش ،ی یا زمینی، به خاطر خود آن چیزی کیهانادیان هرگز دیده نشده که چیز
 برترین واقعیت یا نماد نشانگرآن را که  شده رو قدسی دانسته می با هر ذات و جوهر، ازاین شکل وه هرقدسی، ب

در جایی ویژه یا تماس  ، نوع نمایانی، بودنشکل آسمان، خورشید، ماه، زمین و... به خاطرمند از آن.  یا بهره اند پنداشته می
اند. بنابراین، تقدس ماه و راه یافتن آن به  نگاشته شدهای از امری قدسی ا مقدس یا جلوه ،داشتن با چیز یا کسی خاص

که ماه چه از جنبة نمود ، ازآنجا؛ بلکه5استنیز تنها به خاطر خودش نبوده  کهن هایی دینی آیینساختارهای باوری و 
فرسایش ـ مرگ ـ زایش دوباره است و چه از نظر  رسش ـ چرخة زایش ـ بالش ـ کنندة اش در آسمان که تداعی هریظا

هایی مناسب برای  ویژگی ایزمین ـ ماه ـ خورشید، دار :های آسمانی جرم گانة جایگاه میانی در سه برخوردار بودن از
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های کهن، جایگاهی درخور در پردازش  در دین ؛بودهفراگیتایی  هایی ذهنی ـ نمادپردازی با هدف سخن گفتن از مفهوم
  کرده است.ها پیدا  آییندهندة باورها و  های بازتاب داستان

و بیگانی بیشتر آنان با  مردمان از دانش همگانی برخورداریاندک بودن  کهن، نباید فراموش کرد که در روزگاران
آنچه با  دیدنها در گیتی و اندریافته به روش  ها و آزمون های دریافته از راه پژوهش تفسیر، تبیین و بازگویی آگاهی ؛بینش

؛ هدکر پیچیدگی و ابهام میدچار  را ساز مندان اسطوره ـ بینش مند دانشهای آفریده شده از سوی  چشم سر نتوان دید، متن
گاه جنبة  است وبوده  شان مورد نظر نبة دانشی ـ گیتایینة نمادها که گاه جپیچیدگی و ابهامی برآمده از کارکرد دوگا

آنها  و بازگویی اندریافت یافت،در در درستیو نا ها در آموزش نارساییزمینة پدید آمدن  ،رو بینشی ـ فراگیتایی آنها. ازاین
مردمان  ،به گفتة الیاده ه،یافتآمدی بیشتری مردان کار گویی دین در چنین شرایطی، فریبکاری و دروغ ه است.دش فراهم می

 به تضمین تأمین نیازان )( و به اقتضای کار و تالشش)افسون، طلسم، جادو و... خو آسیب نیروهای دشمناز برای مصون ماندن 
ای  گونهاندک به  اند و اندک یافته ها(، بیش از پیش به دین کشش و گرایش می وی باروری گیاهان و دامخوراک از راه جاد
نیروهای  توانست آسیب باوران می چیزی که به پندار دینهر ،گونه بدین اند. شده هایش وابسته می آیینروزافزون به دین و 

گرفت.  ی قرار میآیینـ و تأمین خوراک مردمان را تضمین کند، در کانون ستایش و نیایش دینی  هدخو را دور کر دشمن
ان تمدن، الهگان بزرگ، نیروهای جادویی ـ دینی گذار ساز و بنیان نیاکان، قهرمانان فرهنگهای ابتدایی،  در دین ،رو ازاین

 .1اند گرفته ها و...( در جایگاه پرستش قرار می ی )ماه، آبکیهان های کنندهبارور )مانا و...(،
های ماه، این پدیدة آسمان شب را برخوردار از جایگاهی درخور در سازماندهی  تر اشاره شد، ویژگی گونه که پیش همان
ه است مرگی( از آن نمادی ساخته بود اش )میانین بودن ـ باززایی و بی های دینی کرده بوده و کارکرد دوگانه آیینباورها و 

سخن گفتن از چرخة زندگی  ،همچنین جایگاه گیتی دوم )جهان مردگان( وهستی،  جهان ساختاربخشی از برای توصیف 
مند و  دانش رازآشنایان آشنایی گیتایی )بازگشت مردمان درگذشته از جهان مردگان به جهان زندگان(. به این معنی که

رخة زندگی و چگونگی چسو و آگاهی ایشان از چیستی  ساختار پیدا و پنهان جهان هستی از یکبا  ساز اسطوره پرورِ بینش
اند. در  شده ای نخستین می های اسطوره گیری داستان آورده که هستة شکل هایی نمادین پدید می مایه نگیتایی از سوی دیگر، بُ

برای سخن گفتن از  ،دهندة دانش ـ بینش کهن، از جایگاه میانین ماه دستاویزی ساخته شده بوده این آفرینش فرهنگی بازتاب
خورشید بوده( قرار دارد. آسمان ـ که در میانة گیتی )که نمادش زمین ـ خاک بوده( و مینو )که نمادش  2نجهان مردگا

زایش در گیتی ـ تن از چرخة زندگی گیتایی مردمان: کرده تا نمادی باشد برای سخن گف اش می ویژگی دیگر ماه نیز شایسته
دهندة چرخة زندگی  این ویژگی ماه تنها بازتاب رسش )جوانی( ـ فرسایش )پیری( ـ مرگ ـ زایش دوباره. ـ )کودکی( بالش
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ای بسیاری، ماه، سرزمین مردگان دانسته شده و گاه آرمیدن پس از مرگ در ماه، امتیازی برای پیشوایان سیاسی یا مذهبی به شمار  در باورهای اسطورهـ به نوشتة الیاده، 2
قی مانده؛ اما، ارزش نوینی پیدا کرده های پیشرفتة هند، ایران و یونان نیز با های باور کهن رفتن مردمان به ماه )پس از مرگ( در فرهنگ آمده است. به گفتة او، نشانه می

راه »اند تا دوباره به زندگی گیتایی بازگردند؛ اما، راه خورشید  آرمیده های مردمان مرده بوده است، آنها در ماه می یا روان« هاMâneراه »ها، سفر به ماه،  است. برای هندی
اند. در فرهنگ ایرانی نیز، روان مردگان پس از گذشتن از پل چینوات، ابتدا به  پیموده اآگاهی و نادانی میشده است که رازآموختگان، یعنی رهیدگان از ن دانسته می« خدایان
دا مز کران اهوره به روشنایی و فروغ بیشان در گروتمان یافتند و پرهیزکارترین یه راه میپا پایه و سپس به خورشید رفتند و اگر پرهیزکار بودند، نخست به ماه پایه می ستاره
( ترکیب یافته، دو مرگ nous( و عقل )psychè(، روان یا روح )sômaپیوستند. در فرهنگ یونانی نیز، به گفتة پلوتارک، باور بر این بوده که انسان از سه جزء: پیکر ) می

از  psychè( وقتی Pérséphonéوم در ماه، نزد پرسفون )شود؛ د ( جدا میnous-psychè( وقتی پیکر از گروه روان ـ عقل )Déméterدارد: نخست مرگ بر زمین، نزد دمتر )
nous اما«خشکند می»دارد. نیکان به سرعت  های زندگانی سپری شده را نگاه می ماند و مدتی رویاها و خاطره شود. روان در ماه می گسلد و خود جذب ذات ماه می می ، 
برد. خورشید که ذاتش با خرد مطابقت  کنند و جذب شدنشان بیشتر زمان می پیوسته به سوی زمین میل می اند، طلبان و مردم خودرأی و کسانی که به پیکرشان دلبسته جاه

را از خورشید  nousشود. در باور بازگو شده از سوی پلوتارک، فرایند زایش دوباره معکوس است، به این معنی که ماه،  کشد و پذیرایش می را به خود می nousدارد، 
 (.176-174: 1094بخشد )الیاده،  ( نوینی زاده شده، زمین نیز به آن پیکر میpsychèگیرد و روان ) در ماه بار می nousستاند،  می
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گرفته و به نوشتة الیاده، باروری جانوران و  گیتایی مردمان نبوده، بلکه زیست همة جانداران زمینی را در بر می
خیزی  هایی مانند زمین ـ مادر، خدایان مرتبط با حاصل مپدیداری مفهو ،آمده خیزی گیاهان نیز تابع ماه به شمار می حاصل

 .1است زمین و... را در پی داشته
را در باورهای کهن مردمان « تجلیات قدسی ماه» ای ماه یا به گفتة خودش جایگاه و کارکردهای اسطورهالیاده، 
 :ه استچهار دسته تقسیم کرد به گوناگون،

 اساطیری(؛« نیاکانِ»ها، زن؛  الف( باروری )آب، رستنی»
ای که بر اثر طغیان آب  ، بازماندة فاجعه«انسان نو»ب( تجدید حیات ادواری )رمزپردازی مار و همة جانوران قمری؛ 

 ی(؛آیین روی داده و ماه آن را برانگیخته؛ مرگ و رستاخیر
ز کیهان و واقعیات نامتجانش را به ، وجوه متمای«بافد می»ها را  ، سرنوشت«گیرد اندازه می»)ماه « تقدیر»و « زمان( »پ
 پیوندد(؛ هم می
( ، خیر و شر«خو دشمن برادران»؛ «عالم تحتانی»و « عالم فوقانی»تغییر که تضاد روشنایی ـ تاریکی )ماه تمام ـ ماه نو؛  ت(

تاریکی، مرگ، تخم و یا حاالت اختفا: شب تار، « های کمون دوره»یا دو قطب هستی ـ نیستی، بالقوه ـ بالفعل )رمزپردازی 
 2«شود. بذر و کرم در پیله(، نمایان می

در همة به نوشتة صمدی، دهندة کارکرد دوگانة ماه هستند.  توان یافت که نشان هایی می های ایرانی هم نشانه در اسطوره
های فارسی  در متنبر اساس آنچه  ؛4خوانده شده، یعنی حامل تخمة چارپایان «0گئوچیثر»، ماه نهابجز گا اوستاهای  بخش

نطفة این گاو، پس از کشته شدن به دست  ه؛سان ماه بود به درخشان و یدسپ ،آفریدهیکتا گاو آمده، هم میانة زردشتی
 .5ه استدآمگیاه و جانور پدید چندین گونه  و سپس از آن هدش اهریمن، برای نگهداری و پاالیش به ماه برده

که یکی از  اند گانه معرفی کرده یا هفت را شش آسمان های فارسی میانة زردشتی، متن درنباید فراموش کرد که همچنین، 
 سپهر اختران (2( ابرپایه؛ 1اند از:  بوده ، عبارت7، بند 0بزرگ، فصل  بندهشهای یاد شده در  پایه بوده است. آسمان آنها ماه

نکتة جالب  .6جایگاه هرمزد (7شاسپندان؛ ام ( جایگاه6( خورشیدپایه؛ 5پایه؛  ماه (4نیامیزنده؛  سپهر اختران (0آمیزنده، 
 ها جایی ندارد. اینکه آسمان گیتایی در میان این آسمان

نویسد  الیاده می ای که در بررسی جایگاه مار در اساطیر، باید مورد توجه قرار گیرد، رابطة مار و آب است. دیگر نکته
در آبگیرها به سر  اند یا کرده گویند که ابرها را زندانی می می ی سخناز ماران و اژدهایان یشمار اساطیر بیها و  افسانهکه 
ها و  مار، سرچشمه پیوند میانبه گفتة وی، باور کهن به . اند کرده و دسترسی به آب را محدود و مشروط می اند دهبر می
 نگاری همچنین، او یادآوری کرده که در شمایل .شود دیده می در باورهای عامیانة اروپاییان هنوز ،های جاری آب

خدای باران  از ،هم عنوان نمونه به ر ـ آب بسیار فراوان است؛پیوستة ما های ، نشانهپوستان آمریکای شمالی های سرخ فرهنگ
 .7به هم پیچیده است دو مار کند که یاد می مکزیکیان

                                                           
 .168: 1094ـ الیاده، 1
 .180، ـ همو2

3. Gao-čiθra 

 .56: 1080ـ صمدی، 4
 .66: 1093، بندهشـ 5
 .87: 1080ـ صمدی، 6
 .170: 1094ـ الیاده، 7
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دارد؛  ودا ریگهایی با اَهی  همسانی اوستااَژی نکتة دیگری که دربارة ارتباط مار با آب درخور یادآوری است اینکه، 
ها ارتباط  است که با آب vṛtraاصطالحی عمومی برای دیو  زاده نسکریت هم مار ترجمه شده و به نوشتة قلیااین واژة س

مانع و سد راه  آرمیده؛ همچنین میها  در اعماق آب یا هدکر ها را زندانی می آب ahi-vṛtra نزدیک دارد؛ به این معنی که
ه و دتندر او را کشته، لگدمال کر با گرزِ تاخته و ایندرا بر او برد که می ها به سر نخستین در کوهستان این مارِ بوده؛ ها آب

گون  جاری شده، هفت رود سیالب اند زندانی شده بودهیی که ها آب ahi-vṛtraپیروزی ایندرا بر مار در پی . ه استسوزاند
 .1ندا به سوی دریا جاری شده
ارکرد آب در اساطیر هم جایگاه و ککه  وند میان مار و آب شد، الزم استپی هایی که دربارة با توجه به یادآوری

های جالبی رسیده است. او  نتیجهها به  های خود دربارة جایگاه و کارکرد آب در اسطوره الیاده در بررسی بررسی شود.
 (،fonsسرچشمه ) او آب را ،به سخن دیگر ست که بالقوه وجود دارند؛نادچیزهایی  همة رمز توان آب را گوید که می می

آمده  کند که در آن چنین هندی یاد می ای کند و از نوشته معرفی می هستی ( و زهدان همة چیزهای بالقوةorigoمنشأ )
نامتمایز و بالقوه و بنیان  چیزمبدأ هر به گفتة الیاده، آب عالوه بر آنکه «.چیز و تمامی وجودی!سرچشمة هر آب، تو»است: 

چیز از آن زاده  نیز بوده و همه رمز جوهر آغازیندر باورهای کهن، ، رود شمار می پیدایش جهان و هرچه در آن هست به
و در پایان هر دورة تاریخی یا کیهانی نیز  به این معنی که در آغاز بوده گردند. بازمی چیز بدان ه و در فرجام کار هم همهدش

کند که در  کید میجه کرده و تأ( هم تو2الیاده به مفهوم وارد شدن و بیرون آمدن از آب )گذشتن از آب .آید بازمی
و بیرون آمدن از آن،  تو زایشی نو اس پذیری ش از شکلبه حالت پی های کهن، غوطه زدن در آب، رمز بازگشت نمادسازی

 بخش جادویی، درمان های آیینآب به یاری  همچنین او دریافته که در باورهای کهن، در آفرینش کیهان. تکرار پیدایش
. آورده است را پدید می رستاخیز پس از مرگ های مربوط به مردگان، آیینو به خاطر مرتبط بودن با  شده دانسته می

 .0شده است آب ـ ماه ـ زن، مدار انسانی ـ کیهانی باروری، در نظر گرفته می تاریخ، کلیتسبب، از دوران پیش از  بدین
های  مار و ارتباط آن با پدیده های مربوط به داده مرور ی مناسب برایپایان ای بسیار مهم، شاید یادآوری دوبارة نکته

 هوشی و بی از سه هزارة دوم، اهریمن در پایان، هنگامی که ایرانی آفرینش بر اساس روایتی از داستانِ ،کهباشد و آن این دیگر
های سپنتایی را  یدهتازش به آفر هی،جه یا ج ویژه د و پس از برانگیخته شدن از سوی دیوها، بهآی می از جهان بیرونخبری  بی

اما پس از  د،جه زمین می و بر هدیپربیرون  مین قرار داشته،ز از بخشی از آسمان که در زیر ،به شکل ماری کند، آغاز می
همراه با  یابد که مینوی آسمان، میدر خواهد به جهان تاریکی بازگردد، آورد، هنگامی که می هایی که به بار می آسیب

 .4شود ، اهریمن در زمین زندانی میگونه بدین اند؛ ان راه را بر او بستهفروهرهای مردم
ها را با  اسطوره یاد شده در توان مار، ماه و آب روشن است که نمی آمده،های یادآوری شده  دادهبا توجه به آنچه در 

ای،  ی اسطورهها داده باید از در هم آمیختن رو، ازاین شناسیم یکسان به شمار آورد. ا میه های گیتایی که با این نام پدیده
را سامان داد که بتواند از چیستی  ای فرضیه، های عرفانی کهن و نو های دانش مدرن و باورهای بینشی مکتب ها و فرضیه یافته

                                                           
 .268: 1092زاده،  قلیـ 1
ز و ارنواز گزار، آب ریختن بر سر شهرنا ـ در اسطورة ضحاک، نمادهای کهن مربوط به آب نمایان است، ازجمله از آب گذشتن فریدون برای رفتن به دشت سُواران نیزه2

پسر آب و »نوشتة صفا معادل ودایی آپتیَّ است، به معنی اَثویَّ است که به  اوستاشان و ارتباط نام پدر فریدون با آب، به این معنی که نام پدر او در های برای شستن آلودگی
 (.464: 1052)صفا، « برآرندة روشنی از ابر

 .193و  189: 1094ـ الیاده، 0
 .54-51، تهران: سمت، چاپ هجدهم، صص تاریخ اساطیری ایران، 1097آموزگار، ژاله، ـ 4
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های به جای مانده در اساطیر، برای  گشا پدید آورد تا بتوان از داده گره تصوری ها، این مفهوم ای آغازین اسطوره و کارکرد
  کمک گرفت.بر آن نهاده شده ضحاک ای که نام  پدیدهو آب با  ماه، مار روشن کردن ارتباط
چارچوب ذهنی سازندگان و به گونة فرضی ـ پیشنهادی، توان شاید ب ،در دسترس داریمکه ی های با توجه به داده
ریزی باور به  مردمان خردمند، پس از پیرسد که در آن چارچوب ذهنی،  ها را بازسازی کرد. به نظر می پرورندگان اسطوره

دیوان است( و  دو قطب سیاه )جهان تاریکی که خاستگاهاند که در میانة این  شناختند، دریافته دوبُنی فراگیر در جهانی که می
ست. در این ساختار میرا ثوراها(، بخشی خاکستری هم وجود دارد که جهان آفریدگاناَ ید )جهان روشنایی و خاستگاهسپ
ن د. در آش میانین دانسته می جهان ،جهان تاریکی، جهان زیرین؛ جهان روشنایی، جهان زبرین و جهان میرندگان ،ای الیه سه

 بینانه ای هست که باید بدان توجه باریک تهنک ،گرفت میرا در میانه قرار می باور کهن که بر اساس آن جهان آفریدگان
که حتی تا « ماه»، یعنی واژة انی ساخته و به کار رفتههای باست ای است که برای مفهوم میانین در زبان شود و آن واژه

عنوان  اربرد بهشده است. واژة ماه عالوه بر ک نین بهره گرفته میای نشان دادن مفهوم میاهای نخستین اسالمی از آن بر سده
معنی که نیز به کار رفته است، به این  پردازان اسطوره های در نمادسازینامی برای چشمگیرترین پدیدة آسمان شب، 

اند تا  تالش کردهزمین ـ ماه ـ خورشید )زیر ـ میانه ـ زبر(  قابل مشاهدة وضعیت طبیعی سازان با الگو قرار دادن اسطوره
، زمین جهان ای سازی شده ین ساختار شبیهسازی کرده و توضیح بدهند. در چن را شبیه هستی جهان پیدا و پنهان ساختار

شده و به جهان چه کسانی وارسته  ،به جاودانگی رسیده. اما زندگان است، ماه جهان مردگان و خورشید جهان وارستگانِ
 یابند سرنوشتشان چه خواهد بود؟ یابند؟ و دیگرانی که به این جهان راه نمی مینوی خورشیدگون راه می

گیاهان و جانوران برآمده از تخمة گاو یکتاآفریده( پس آغازیان، ) میرندة فرومردمی پروران، جانداران در باور اسطوره
مة ولی مردمان )برآمدگان از تخ گردند، ندگی دوباره به گیتی بازمیپس از پاالیش، برای ز روند و پایه می از مرگ به ماه

از  شیدپایه رفته وسپس به خور مانند تا پالوده شوند، در ماه میمدتی  در گیتی، شانکیومرث( به تناسب نیکی یا بدی زندگی
توان خورشید، ماه و زمین را نمادهایی دانست که برای  می این فرضیه، اساس گردند. بر میباز آنجا برای زندگی تازه به گیتی

به کار  دربارة ساختار جهان و چگونگی چرخة زندگی گیتایی بینش مردمان کهن باورهای برآمده از دانش ـ بازتاب دادن
آفرینش، آغاز،  گانه، نمادهای دیگری چون مار و آب نیز برای تکمیل داستانِ اختار کلی جهان سه. در این ساند رفته

دی شده برای سخن گفتن از هایی که دارد، نما به کار گرفته شده است. مار، به خاطر ویژگی آن و فرجام چگونگی
 ؛های سپنتایی کننده و میرانندة آفریده هکاهنده، تبا روشنایی است و تاریکی که ضد جهان های برآمده از جهان پدیده
 به که مانند دیوهاپیوسته به اهریمن  یهای ن از انسانهای باستانی برای سخن گفت ای و نگاره های اسطوره در داستان ،روی بدین

یا نمایش دادن  دان گشوده تبهکاری، کشتار و ویرانگری بر روی زمین دست می
بهره  ماردوش یا مردِ (5)نک: تصویر شمارة  مارمرد ای چنان کسانی، از نماد نگاره
های دارد که آن را تبدیل به نمادی کرده تا  آب نیز ویژگی .اند گرفته می

هایی که در  دهندة تالش جهان روشنایی برای بازگرداندن مردگان )آفریده بازتاب
  پی ماجراجویی یا در اند مرده ـ بیماری، پیری و... ـ هایش اهریمن و آفریده پی تازش

 تا از بین نرود. شود دیگر ریخته می یآبی که از ظرفی به ظرف ( به زندگی است، هماننداند کشته شده وار دیوانه یجوی ستیزهیا 
اند که از دوش  هایی هم به تصویر کشیده شده های ماردوش، انسان انسان وجود عالوه بر ،های باستانی در نگاره ،روی بدین

 که هر دو نمادهایی هستند برای نشان دادن (7)نک: تصویر شمارة  یا گیاه روییده (6)نک: تصویر شمارة  آنها آب فواره زده
 پایان زندگی و جاودانگی آن. چرخة بی

 
 : نگارة ایالمی مارمرد5تصویر شمارة 

 (02، ص دنیای گمشدة عیالم، 1088)مأخذ: هینتس، 
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 اش چیزهایی همسان گرز گیاه کوکنار بیرون زده دار که از دوش فواره زده و زنی بال: نگارة مردی که از دوشش آب 6تصویر شمارة 

 (265، ص النهرین باستان بهشت و دوزخ در بین ،1089)منبع: ساندرز، 

 
 
 
 
 
 

 شان گیاه روییده. نگارة زن و مردی که از دوش: الف )راست(7تصویر شمارة 
 )مأخذ: اینترنت(                                    
 اش چیزهایی همسان گرز گیاه کوکنار بیرون زده ب )چپ(. زنی که از دوش

 (06، ص هنر ایران باستان، 1091)منبع: پرادا،                 

سازان از  در اساطیر کهن، ردی هم از باورهای اسطوره
شود که همانا باور به  میچگونگی آغازین جهان هستی دیده 

 پیدایش یا بودش دو بُن یا گوهر آغازین است. آن باور بنیادین
های  توان یافت. نشانه های گوناگون بازآفرینی شده که بارزترین آن را در داستان تقابل جمشید و ضحاک می کهن، به شکل

ی، باور بر این بوده که در سرآغاز هستی، ابتدا جهان دهند که در آن باور کهن آغازین در مورد دوبُن به جای مانده، نشان می
زدة اهریمن و سپس  توان در اسطورة زروان، پدیداری و زایش شتاب . نشانة این باور را می1تاریکی بوده یا پدیدار شده است

ت. از سوی دیگر، همین باور بازتاب یافته اس ،مزدا دید؛ در اسطورة مشی و مشیانه هم در توصیف نخستین گناه آنان اهوره
های گیتایی آفریده شده، به این ترتیب:  های مینوی آفریده نمونه های مینوی، پیش در روند آفرینش، پس از آفرینش پدیده

ی قابل ایگیتچهار عنصر های فراگیتایی(، آب = ماه )جهان میان فراگیتی و گیتی(، زمین، گیاه، جانور و انسان ) آسمان )جهان
های گیتایی، اهریمن )به گونة مار(  ها(. در ادامة داستان، پس از پدیداری پدیده ساخته شدن اسطورهشناخت در روزگار 

خواهد به جایگاه خود بازگردد، با راه بسته مواجه شده و در زمین زندانی  تازش آغاز کرده و در نهایت، هنگامی که می
که بتوان به یاری  ای ساختاری فرضی ـ پیشنهادی طراحی کرد رههای اسطو توان از این داده شود. حال باید دید که آیا می می
 د؟فسیری نو از اسطورة ضحاک ارائه دات آن

آغاز پیدایش هستی، ی دربارة سرآغاز جهان هستی، چگونگی ـ بینش دانش کهن از سازان اسطوره توان فرض کرد که می
اند و  بوده در زمین برخوردار گی میرادزن پدیداری ،های گیتایی و سرانجام پدیده پیدایش ،های آغازین مایه نروند دگرگونی بُ

های افسانه و حماسه بازآفرینی شده است. با تفسیر  اند که سپس در قالب بیان کرده اسطوره را در قالب ـ بینش دانش آن

                                                           

، ترجمة محمدرضا 1072، ودا گزیدة سرودهای ریگ« )جا آب بود... در آغاز تاریکی در تاریکی نهفته بود. هیچ عالمت مشخصی نبود، همه»چنین آمده است:  ودا ریگدر ـ 1
 (.0، بند 129، مانداالی دهم، سرود 4ی، تهران: نقره، چاپ سوم، ص ایینجاللی ن
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ها و  ها، افسانه هایش را در اسطوره بازسازی کرد و نشانه ـ بینش کهن را توان آن دانش می ،ای دگرگونة نمادهای اسطوره
 :. به گونة ذیلها بازیافت حماسه
هنجار  هزایش نابدر اساطیر: شود ) زروان( جهان تاریکی پدیدار میدر اساطیر: ) سانبرای ان آغاز زمان قابل تصوردر 
کشمکشی  ،به خاطر ناسازگاری ذاتی آن دو (.سپنتامینو/ مزدا اهورهدر اساطیر: و سپس جهان روشنایی )(، / اَنغرمینواهریمن
های جهان  در زمین به آفریدهچراکه اهریمن  ست،بوده و هزمین  هم کشمکش کانون ود که تا امروز ادامه یافته،ش آغاز می

توان  می ،روی است. ازاین در زمین زندانی شده، اش بسته شدن راه بازگشت هم به علتتازش  پایان پس ازروشنایی تاخته، 
 گرا در زمین رخ خواهد داد. نیکی به یاری مردمان میان دو گوهر آغازین، نبرد نهایی ،تاریخ اساطیری در فرجامپنداشت که 

یا  دو بُنوجود که باور مردمان کهن به  کوانتوم، آشکار شده شناسی و فیزیک امروزه بر پایة دانش برآمده از کیهان
های علمی مدرن، در جهانی که  ها و نظریه اساس نبوده است. بر اساس یافته بی ی، پندارهایانهایش ویژگی آغازین و گوهر
هایی چون تابندگی  ها که دارای ویژگی جهانی انباشته از کهکشانشناسیم، دو حوزة ناهمسان وجود دارد: الف(  می

 نمابیشتر مردآور در دو حوزة ذرات بنیادی و اجرام کیهانی، که درکشان برای  های سرسام )روشنایی(، جنبش )دارای شتاب
پنهانی هم دارد، روی  کرانه که روی جهانی بی ؛یابندگی و گسترش ست(، گرما و آوای برآمده از جنبشبسیاربسیار دشوار ا

؛ ب( جهانی به ظاهر تهی، تاریک، ساخته شده است« جهان هولوگرافیک»اش اصطالح  پنهانی که برای سخن گفتن درباره
های علمی، برخی  اند. بر پایة نظریه شونده( که بر آن نام سیاهچاله نهاده سیاه، کشنده، سرد، خاموش، فروریزنده )کوچک

، ذرات بنیادی )الکترون، پروتون و...( به جای ذرات بنیادی مادی جادانند که در آن ای می حوزهرا  سیاهچاله منداندانش
اتم هم معکوس است، به این ات بنیادی در ساختار اتم و ضد)ضدالکترون، ضدپروتون و...( وجود دارد؛ جایگاه ذر ضدمادی

ضدپروتون چرخش  در هسته ثابت است و ضدالکتروناتم، چرخد ولی در ضد گرد پروتون می الکترون به ،معنی که در اتم
گونه که در  : همانساده این است های پیشرفته به اثبات رسیده، به زبان این فرضیة علمی که در آزمایشگاه معنی مداری دارد.

یتی نیز از ذرات ضدگاند، در  در نهایت ساختارهای گیتایی )از ستارگان تا پیکر جانداران( را ساخته مادی گیتی، ذرات بنیادی
یرة س زنجضدمادی نیز ضدجاندارانی در رأ بنابراین، در جهان ند.ا اما وارونه ساخته شده ،بنیادی ضدمادی ساختارهایی مشابه

ان از دیگر ضدجاندار خرد زمینی، وپذیرندة هوش و رای  مردمِ ای همسانِ آیند که برترین آنها نیز به گونه تکاملی پدید می
 روند. خرد که الزمة پیشرفت و تکامل در آن جهان است به شمار میو پرورندة ضد اند متمایز شده

یافتن به  ،شود، آیا این فرض ( را همان چیزی به شمار آوریم که امروزه سیاهچاله خوانده میاگر اَنغرمینو )اهریمن
ای را ضدجاندارانی با خاستگاه  توان دیوهای اسطوره آیا می ای کمک خواهد کرد؟ باورهای اسطورهاز  ی قابل درکتفسیر

ای به شمار آورد؟ آیا داستانی که از آمدن اهریمن چون ماری که آسمان را از زیر زمین سوراخ کرده و به روی آن  سیاهچاله
دهد؟ اگر دو  ای در زمین را توضیح می گوید، بودن دیوهایی از جهانی سیاهچاله آمده و سپس در آن زندانی شده، سخن می

چرا  انجامد، هرگونه برخورد میان ذرات و عناصر آنها به نابودی کامل می هم هستند و ضدکلی  بهه گفتة دانشمندان جهان ب
 اند؟ ای زندانی شده در زمین نابود نشده دیوهای سیاهچاله

وجود ها(  باختران )سیارهو اَ ها( انگیز دربارة ماهیت اَختران )ستاره باوری شگفت ،ایرانیان ای ی اسطورههاباور میان در
ها ماهیتی سپنتایی  ، ستارهمینوی خردو  بندهشیافته در  دارد که درخور توجه ویژه است. بر پایة این باور باستانی بازتاب

های  ن جهت اهمیت دارد که در روایت. این موضوع از آ(2-7) است اهریمنی ها سیارهماهیت دارند و وارونة آنها 
توان  می ه، زیر زمین جایگاه دیوها معرفی شده است؛ ضحاک هم کهدندانی شزمین ز بر اینکه اهریمن در، عالوه ای اسطوره
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ه و تا روز نبرد در غاری زیرزمینی به بند کشیده شفریدون د آن را تجسم گیتایی اهریمن و دیوها به شمار آورد، به دست
به جهان  زیر زمین سازان کهن، اسطوره باور در که نتیجه گرفت توان ها می زنده خواهد ماند. از این روایت در آنجا پایانی

 .جایگاه مناسبی برای دیوها است تاریکی راهی مسدود شده دارد و
دهندة آنها آگاه  ها و اجرام تشکیل کهکشان ها، باید از چگونگی پیدایش برای درک چیستی مفهوم آغازین این روایت

پردازی را  کنیم. اگر فرضیه ـ پیشنهادی طراحی فرضی یانداز چشم ای، های اسطوره دادههای علمی و  شویم و با ترکیب فرضیه
  کرد: توان چنین ترسیم می انداز را به کهکشان خودمان محدود کنیم، آن چشم

)در اساطیر: مار یا مارگون بودن  ای در اوج فشردگی، کوچکی و ناپیدایی سیاهچاله ، پیش از پیدایش کهکشان،در آغاز
انگیز و  آمده است، در یک دگرگونی شگفت که اوج تکاملی آن به شمار می اقیانوس آغازین که منشأ همه چیز بوده است(

 1در این دگرگونی، در گام نخست، جهان اتری بنگ(. شناسی مدرن: بیگ )در کیهان کند ماهیتی وارونه پیدا می ،رازآلود
به جهان اثیری )سپید، تابنده، روشن، گرم و جای خود را ه، تاریک، سرد، خاموش، رو به فشردگی و کوچکی(، )سیاه، کشند

؛ در گام دوم، مزدا پس از زایش اهریمن( اهوره شدن اساطیر: پدیدار)در  دهد ز جنبش، رو به گسترش و بزرگی( میآوامند ا
)ذرات مادون  در جهانی کوانتومی به ذرات بنیادی مادی پدید آمده از تغییر ماهیت ذرات بنیادی اتری، ذرات بنیادین اثیری

)گیتی مادی پیدا و گیتی اثیری ناپیدا(.  شود گیتی دوگانه پدیدار می ،شوند و به این ترتیب دگرگون می الکترون، الکترون و...(
به  هنگام دگرگونی جهان اتری ای به اوج تکامل رسیده و ین سیاهچالهکه در جهان پیش در این گیتی دوگانه، فروهرهایی

ای از روند تکاملی در  برای آغاز مرحلة تازه، تغییر یافته بودهیی مینوسپنتا ان به ماهیتانغرمینویی آن ماهیت جهان اثیری،
کنند که در جهان  اند. این زمینه را دیگر فروهرهایی فراهم می ای نیاز داشته دگرگونه به فراهم شدن زمینةجهان تازه، 

ایی  با همان ماهیت انغره رو ایناز تازة سپنتایی دگرگون شوند؛ اند که بتوانند به ماهیت ای تکامل نیافته بوده پیشین به اندازه
روی، آن  ینگر بود. بدیافت که برای آنان نابود هایی می گونیشتابان دگر ،دم به اند که دم پرتاب شده بوده تازه به جهان

ای که در آن با شتابی  در جهان تازه تا کنند میآغاز ای دگرگونه( تالش  فروهرهای دارندة هوش و اندیشه )از گونه
به یاری گردآوری و این پناهگاه شد پناهگاهی برای خود فراهم کنند.  آور، اتر به اثیر و ضدماده به ماده تبدیل می سرسام
های  شود؛ به سخن دیگر، در این مرحله از دگرگونی فراهم می مانده از جهان پیشین جای ه( به)جاذب نیروی کششی تمرکز

ا آغازین کهکشان، فروهرهای انغرمینویی پرتاب شده به جهان سپنتایی نوپدید، ذرات بنیادی اتری ـ ضدمادی کششمند ر
های  ها و مولکول )مرحلة پدیداری اتم گیرند به کار می مادیاثیری ـ ذرات بنیادی  گی میانبرای گردآوری و ایجاد پیوست

پیچیده و سپس عناصر گوناگون ساخته های  مولکول شود تا ها آغاز می ها و مولکول ساده(، سپس ترکیب و دگرگونی اتم
ایی پناه  پیرامون فروهرهای انغرهگردآمده شود. در نهایت هم با ترکیب، فشردگی و دگرگونی حجم عظیمی از عناصر 

                                                           

های عرفانی که  کهکشانی از مادة تاریک یا انرژی تاریک پر شده است، در حالی که بر اساس باورها و تجربه ای ـ میان ارهست ظاهر تهی میان ـ به باور دانشمندان، فضای به1
ر مناسب برای کنند، آنچه این فضا را انباشته، نه ماده است، نه انرژی، تاریک هم نیست و هنوز ناشناخته مانده، چون هنوز ابزا های علمی نیز آنها را تأیید می برخی فرضیه

اش عکس بگیرند  اند از این حوزة ناشناختة گیتی در حالت بسیار فشرده هایی آزمایش شده که به وسیلة آنها توانسته هرچند روش شاهده و بررسی آن ساخته نشده است،م
سخن گفته شده « اتر»(. در فرهنگ یونانی نیز از Kirlian: رلیانی)عکس گرفتن از هالة جانداران و روح در حال خروج از پیکر جانداران به هنگام مرگ با روش عکاسی ک
گمان معادلی  ده شد که بیبرگزی« اثیر»های یونانی به عربی معادل  که به باور یونانیان باستان، فضای باالی جو زمین را پر کرده است. برای این واژه، به هنگام ترجمة نوشته

های باستانی ایران دیده نشده است. اگر الگوی  های باقی مانده به زبان اند، هرچند که واژة اثیر در متن بوده که مترجمان با آن آشنا بوده باستانی برای این واژة یونانی ایرانی و
، کیومرث ـ کیومرت، طهمورث ـ واژهایی چون آثور ـ آتور، میثرَ ـ میترَ توان آنها را با جفت های کهن را برای بررسی این دو واژه به کار ببریم، می متضادسازی در زبان

شود که از  هایی دیده می کند، اولی در واژه های کهن، تفاوت مفهومی مهمی ایجاد می چراکه تفاوت دو واژ ث و ت در واژه ت و... همسان اما نه یکسان دانست،طهمور
 های اهریمنی هستند. پدیدهکنندة  هایی به کار رفته که توصیف گویند و دومی در واژه های اَثورایی سخن می پدیده
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. از 1شوند ها در کهکشان تشکیل می سیارک ها و سیاره هایی از اتر به جای مانده از جهان پیشین نابود شده، گرفته در تکه
در حوزة مینویی(  هایی از اهریمن )فروهرهای انغر جویی پاره آمده در اثر پناهگاهآن اَپاختران پدید قرار گرفتن برخی از

برخی  ای، های ستاره اند. در این منظومه خورشیدی ما پدیدار شدهمنظومة  هایی مانند های سپنتایی، منظومه نیروی ستاره
فروهرهای نوسپنتایی  کردند و داده پیدا می تغییر ماهیتسپنتایی فروهرهای  برای آغاز روند تکامل یشرایط مناسب ها سیاره

کردند با ایجاد  ها را پیدا کرده و تالش می این سیاره ،اند هم که نیازمند جایگاهی برای آغاز مرحلة سپنتایی تکامل خود بوده
 آنها را فراهم کنند.روی ی گیتایی در های مختلف، زمینة مناسب برای آغاز چرخة زندگ دگرگونی

از اتر، دارای پیکری مادی )در اساطیر: زامیاد( و  2ای سیاه با هسته پدید آمده زمینهای کیهانی،  در ادامة این دگرگونی
گشاید. با  ش میشده آغو پذیرش فروهرهای سپنتایی برایچون مادری مهربان )در اساطیر: سپندارمذ(  کالبدی از اثیر فشرده
زندگی  چرخة شود تا برای آغاز هایی می دگرگونیخوش  دستفروهرهای سپنتایی به زمین، این سیاره  پیوستن گروهی از

ورند و...(. آ ها سر برمی گیرند و کوه ها شکل می آماده شود )در اساطیر: آشوب نخستین زمین که در آن اقیانوسگیتایی 
یی در این ل سپنتاروند تکامگونه با فراهم شدن زمینة مناسب برای پیدایش زندگی میرا )در اساطیر: کیومرث( در زمین،  بدین

 افزایش آگاهی، پرورش دانایی،و فروهرهای سپنتایی با  دمرحله پیش برو به مرحله تا دشو بخش از کهکشان هم آغاز می
  به پایة آفرینندگی برسند. از پایة آفریدگی گستراندن دوستی، گروش به خرد، ژرفا بخشیدن به مهروزی و

سپس  ها(، شوند )در اساطیر: رُستنی مینخست آغازیان پدیدار با به چرخش درآمدن چرخة زندگی گیتایی در زمین، 
پذیرندة هوش و » انسان خردمند )در اساطیر: کیومرث یا مردمِ سرانجام ( و0گاو یکتاآفریده در اساطیر:گیاهان و جانوران )

نها ت ،چراکه انسان شود، پدیدار می در روند تکامل سپنتایی فروهرهای زمینیی تحول ،با پیدایش انسان خردمند «(.رای و خرد
متفاوت ساختار روانی و  برآمده از ویژگیتوانایی این  .4دای( را دار نیروی منفی )انغره جانداری است که توانایی ساختن

ی خود، کارهایی دگرگونه طبیع یها گرایش برخالف دهد، گاه است که به او اجازه می مردم گری گزینش داشتن توانایی
 با کمی تفاوت)که  طبیعیترس، درد، رنج و...  .آورد میترس، درد، رنج و... روانی پدید  برخی از آنها برایش که انجام دهد

 بر روان رسان است، های آزار ـ آسیب به پدیدههای سیستم عصبی ـ مغزی پیکر  واکنش نتیجة (شود دیده میهم جانوران  در
نیروی ، کاهش های گوناگون و آسیب هاناشی از آزار های عصبی ـ مغزی واکنش واکنش روانی به گذارد. می منفی تأثیر

                                                           

اند،  ای ـ سیارکی بهره برده های سیاره پناهگاهـ اتر برخوردار از نیروی کششی نیرومند است و فروهرهای اَنغرمینویی پرتاب شده به جهان سپنتایی از آن برای ساختن 1
مده که مرز جداکنندة کارآمدی برای جلوگیری از تماس و آمیختگی بخشی از انغرمینوی ها پدید آ پیرامون این تودة اتری فشرده، حبابی الکترومغناطیسی در زیر پوستة سیاره

رود که در جهانی نابودگر، جای امنی برای فروهرهای انغرمینویی یا دیوهای نابود نشده در فرایند دگرگونی سیاهچاله به  ها با جهان سپنتایی به شمار می زندانی شده در سیاره
(، cernاند در آزمایشگاه سرن ) مندان توانسته ای پیشرفت کرده که دانش دانش و تکنولوژی مردمان زمینی به اندازه ست. نکتة درخور توجه اینکه،کهکشان پدید آورده ا

 .ن ضدماده بسازندهای الکترومغناطیسی برای پایدار نگه داشت حباب
 ست:به این دانش کهن ایرانیان باستان اشاره کرده ا شاهنامهـ بیتی در 2

 زمین را بلندی نبُد جایگاه
 

 یکی مرکزی تیره بود و سیاه 
 

 (49، ب 6،ص 1 : ج1086 ،فردوسی)
توان نماد جایگزینی تولید مثل آمیزشی )دوجنسی( به  می« گاو»های کهن واژة  ـ گاو یکتاآفریده را عالوه بر نماد پیدایش زندگی گیاهی ـ جانوری، با توجه به یکی از معنی0

 سخن خواهم گفت.« گاو»های کهن واژة  دربارة معنی« گاو برمایه»گفتار ل تقسیمی هم به شمار آورد. در مث جای تولید
ارند، های فروانسانی به دلیل نبود ویژگی گزینش میان خوب و بد، آغازیان، گیاهان و جانوران در مسیری که توان تغییر دادن آن را ند در چرخة زندگی گیتایی، در الیهـ 4

خود  ریزی برای تغییر کنند، توانایی برنامه کند. گیاهان و جانوران با وجود تغییرهایی که برای سازگاری با شرایط محیطی پیدا می شان تغییر نمیروند و ماهیت زندگی میپیش 
های کمابیش همسان از نظر کمی، کیفی و زمانی،  از دوره بندی شده دارند و همه پس های فروانسانی پیشرفتی خطی ـ زمان روی، فروهرها در زندگی و محیط را ندارند. بدین

های خودآگاه ـ ناخودآگاه است. یکی  در الیة انسانی روند تکامل سپنتایی وابسته به گزینش وری فراآمده به الیة مردمی برسند، اماهای رُستنی، گیاهی و جان توانند از الیه می
 های نادرست، در راهی یک روزه، صدها سال دور خود بچرخد. شبه بپیماید، دیگری ممکن است با گزینش کهای درست راه صد ساله را ی تواند با گزینش می
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اگر ترس، درد، رنج  انجامد. فرسودگی پیکری ـ روانی می پرور هم به آورد، کاهش نیروی زندگی پرور را در پی می زندگی
 به مراتب بیشتر ناشی از آنها آزار، آسیب و فرسودگی پیکری ـ روانی است( که ویژة انسان) و... جنبة روانی داشته باشند

تر  شود. برای روشن ستیز )منفی( دگرگون می پرور )مثبت( به نیروی زندگی نیروی روانی زندگی ی،فرایندچنین در  .دشو می
 های اساطیری توجه کنیم. شدن موضوع باید به ساختار وجودی انسان در دیدگاه

ای اشاره کردم که بر اساس آن، مردم، فراتر از پیکر گیتایی پیدا، از پنج نیروی  تر به یکی از باورهای اسطوره پیش
گفته  های عرفانی کهن و نو . بر اساس آنچه در مکتباند را روان نامیده برخوردار است که یکی از آنهاهم فراگیتایی ناپیدا 
آشکار شده  ـ رلیانیعکاسی ک برداری ویژه ـ ازجمله های عکس به کار گرفتن شیوه ویژه های علمی مدرن، به شده و پژوهش

شونده وجود دارد که برای چشم سر  های گوناگون و دگرگون ای درخشان با رنگ است که پیرامون پیکر جانداران، هاله
 اند. نادیدنی است. این هاله بخشی از کالبدی است که برخی آن را پیکر اختری نامیده

و  ی ویژهها برداری عکس براساس است، انمادی آن اندکی بزرگتر از پیکر جانداران، اثیری یکر اختری یا کالبدپ
گون دارد. تخم مرغ درخشانی که بخش  مرغ ، روشن شده که کالبد اثیری مردم شکلی تخمبینان کهن و نو های روشن گفته
 (.8)نک: تصویر شمارة  شود میهای مختلف دیده  تر آن باال قرار دارد و به رنگ فربه

  
 

 های عرفانی مطرح شده : هالة درخشان مردم و جایگاه چاکراهای کالبد اثیری بر اساس آنچه در مکتب8تصویر شمارة 
 )مأخذ: اینترنت(

 ینیروبسیار بزرگ هفت کانون  شمار زیادی کانون چرخنده وجود دارد که در میان آنها ،یبر روی این کالبد اثیر
چاکرا )در زبان سانسکریت به معنی چرخنده یا  های چرخان شود. در فرهنگ هندی این کانون اثیری چرخان دیده می

پرور  زمین است، نیرویی زندگی پیرامون کالبدتر از اثیر  بسیار فشردهاین کالبد اثیری که بسیار اند. درون چرخ( نامیده شده
)ناشی از  یکریپیکر گیتایی(. در پی پدیدار شدن ترس، درد، رنج و... پون در خ )جریانی همسان جریان جریان دارد

جلوگیری  شوند تا نخست از افزایش آسیب های پیکری ـ روانی فعال می ( توانمدیهای پیکری ها و بیماری ها، اختالل آسیب
ای  انجامد که اندازه درونی می پرور ها به مصرف نیروی زندگی دیده را ترمیم کنند، این فعالیت های آسیب بخش کنند و سپس
مصرف بیشتر نیروی درونی، فرسودگی پیکری  بیشتر باشد، به خاطر های پیکری دیدگی هرچه آسیب ،بنابراین محدود دارد.

انجامد. اگر  شود که در نهایت به مرگ )گسیختن پیوند پیکر گیتایی و کالبد اثیری( می پدید آمده، فرایند پیری آغاز می
و ترمیم  آورند که جلوگیری از افزایششان ید میهای پنهانی پد رنج و... جنبة روانی داشته باشند، آسیبترس، درد، 
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های پیکری برآمده از  های ناشی از آنها به مصرف نیروی درونی بیشتری نیازمند است. عالوه بر آسیب دیدگی آسیب
. با فعال شدن 1به فعال شدن چاکراهای فرومردمی بینجامدهای روانی ممکن است  های روانی، این واکنش ها و بیماری اختالل

ای ضد  نیروی انغره کهازآنجا شود. ای آغاز می آن چاکراها، فرایند دگرگونی نیروی درونی مثبت سپنتایی به نیروی منفی انغره
ه اندازة کافی قوی ، به گردش درآمدن آن در کالبد روانی ویرانگر خواهد بود. اگر از نظر روانی بنیروی سپنتایی است

اش، آن را از کالبد  ناچار برای جلوگیری از ویرانگری نباشیم، توان نابود کردن این نیروی منفی را نخواهیم داشت، پس به
همجنس خود، یعنی نیروی به سوی کانون  ،بیرون رانده شده از کالبد اثیرینیروی منفی این رانیم.  اثیری خود به بیرون می

شده از سوی  نیروهای منفی ساختهنیروی منفی کششی پنهان در زیر زمین در اثر جذب  تقویت شود. کشیده میجاذبة زمین 
سازان کهن برای سخن گفتن  هرشاید اسطوآورد که  فرایندی به وجود می ،و... روانی ها ، رنجها، دردها گرفتار به ترس مردمانِ

انجامد و  های سپنتایی می دنی که به آغاز تازش به آفریدهبه هوش آم اند، اهریمن را ساخته به هوش آمدن اناز آن، داست
 همان هدف با اما یابد، های گوناگون ادامه می جلوه ستیزانة او با که اهریمن در زمین زندانی شده، تازش زندگیازآنجا

  .یعنی تهی ساختن جهان از مردم نخستین:
( را نتیجة ناگزیر افزایش پیوند )دین نهادینه شده توان پدیداری پدیدة ضحاک ها را درست بینگاریم، می اگر این فرض

های تازش اهریمن برای تهی کردن  در اسطوره بیان شده، یکی از جلوه که بر اساس آنچه مردمان با دیوها به شمار آورد
گرفته در زیر  شده یا پناه شدن فروهرهای اَنغرمینویی زندانی با فعال ،. در ادامة چنین فرایندیرود میجهان از مردم به شمار 

کنند تا با برانگیختن  شبانه با آنان ارتباط برقرار می خواب ، دربیشتر نیروی منفی واداشتن مردمان به ساختنبرای زمین، آنها 
 های پیکری ـ روانی ایش اختاللنتیجة پید پیکرشان را دچار اختالل کنند.ش ترس روانی در دلشان، آرامش روان و آسای

. است دهآور های روانی پدید می بیماری ،در خواب 2برانگیز دیدن دیوهای ترس رنج و... بوده که با ادامةپدیداری درد و 

                                                           
 

)نک: تصویر  های عرفانی کهن و نو مطرح شده، کالبد اثیری مردم چهارده چاکرا دارد ـ بر اساس آنچه در مکتب1
رای آنها روی پیکر مشخص هایی هم ب معادل، دربارة هفت چاکرای باالیی بسیار سخن گفته شده و (9شمارة 
دربارة هفت چاکرای پایینی که معادلی روی پیکر ندارند و در بخش پایینی کالبد اثیری )معادل میان دو  اند، اما کرده

اند، این چاکراها با از  بینان گفته گونه که برخی روشن پا در پیکر( قرار دارند به ندرت سخن گفته شده است. بدان
های روانی کنترل و درمان  ها و بیماری شوند و اگر اختالل های روانی فعال می ها و بیماری ل خارج شدن اختاللکنتر

آید. جادوگران با  تر چاکراهای فروانسانی نسبت به فعالیت چاکراهای باالیی( پدید می نشوند، دیوانگی )فعالیت بیش
کنند تا از  سانی، خود را گرفتار دیوانگی خودساخته میها و کارکردهای این چاکراهای فروان آگاهی از ویژگی

توانند  ا( میهای روانی خود )در اساطیر: دئن نیروهای جادویی برخوردار شوند. بدین معنی که آنها از راه این توانمندی
های  ن کنشند. چنیبا آنها آمیزش جنسی را تجربه کنقرار کنند، به جهان آنها راه یابند و حتی با دیوها ارتباط بر

کند،  روان( دگرگون می اتری )تیره روان( جادوگران را به نیروی شبه جادویی رازمندی، نیروی اثیری درونی )روشن
شود )در اساطیر: دیو سپید(. ازآنجاکه این دیوهای نوپدید دارای کالبدی  ای دیو تبدیل می گونه، جادوگر به گونه بدین

ای دیو، به لحاظ رنگ  شان و تبدیل به گونهپس از دگرگونی نیروی درونیاند،  سپنتایی )سپید ـ درخشان( بوده
رود. چنان  شان به طور کامل از بین نمیاز دیوهای اَنغرمینویی متمایزند، چراکه سپیدی کالبد سپنتایی کالبدشان

کدر  روند و با کالبدی بدون درخشش، به رنگ سپید جادوگرانی از چرخة سپنتایی زندگی گیتایی بیرون می
باید پنتایی فروهرهای زمینی هستند. برند. آنان جاماندگان از کاروان تکامل س نما( در جهان مردگان به سر می )تیره

های عرفانی را  ای پیشرفت نکرده که بتوان این اندریافت توجه داشت که تاکنون دانش و تکنولوژی به اندازه
کنم که چنین  ام، تکرار می کید کردهرقی آخرین صفحة مقدمه تأکه در پاوگونه  همان ی کرد، بنابراینآزمای راستی
 ش و تکنولوژی درستیشان به اثباتهایی به شمار آورد که شاید روزی با پیشرفت دان توان فرضیه هایی را تنها می داده

        شناسی ضروری است. ا در اسطورههای کهن به دست آورد، توجه به آنه توان درک بهتری از برخی اسطوره چون به یاری آنها می برسد، اما
ای از دیوهای اَنغرمینویی دانست که  توان مواجهة مردم با گونه ـ تجربة همگانی ـ جهانی افتادن بَختک به روی خُفتگان یا دیدن خُفتک )کابوس( به هنگام خواب را می2

توانند  ترند و تنها می ها ضعیف شوند که گویا از دیگر گونه دیوهای سیاه ـ خاکستری نامیده میهای عرفانی،  بندی دیوها از سوی مکتب برانگیزندة ترس هستند و در دسته
 تر هستند. مردمانی را وادار به ساختن نیروی منفی کنند که از نظر روانی )دانشی ـ بینشی( ضعیف

 
گانه : چاکراهای چهارده9تصویر شمارة   

 )مأخذ: اینترنت(
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ل یا درمان آن، میان برخی یافتن آن و نبود روشی برای کنتر ناشناختگی چرایی پدیداری بیماری روانی، چگونگی شدت
توانست به  می هنجاری که پیوستگی یا وابستگی نابه ؛1است دهآور می دوجو با دیوها پیوستگی یا وابستگی به روانی انبیمار

 .شدن او( ه سیامک و کشتهب دیوبچة اهریمن)در اساطیر: تازش  یا مرگ بینجامد پیکری بیماری
های آغازین  گیری تمدن بود که بر چگونگی شکل دگرگونی مهمی ،دین در ساختار فرهنگی مردمان زمینی ار شدنپدید

اند  ای داشته های مهمی با دین نهاینه شده های ابتدایی تفاوت تر یادآوری شد، دین گونه که پیش کننده گذاشت. همان تأثیر تعیین
ای سیستماتیک و همیشگی مردمان را در معرض گرفتاری  به گونه تازیانه(گانه )قربانی انسانی، دار،  های سه که با نوآوری

ی شدن داشت، اهریمن آن دین که گرایش به فراگیر ـ همگانگونه با پدیداری  داد. بدین به ترس، درد، رنج و... قرار می
ها، دردها،  ود به ترسکردن خ خودساخته، با گرفتار های زیر سلطة سازمان مردمان ها( توانستند شرایطی پدیدآورند تا)دیو
از  د آورند.فرایند دائمی و روزافزون ساختن نیروی منفی را پدی ،های خودآزار ـ دیگرآزار آیینروانی و برگزاری های  رنج

های قربانی دادن به پیشگاه دیوها، به دار زدن سرکشان  به بهانه ،با نهادینه شدن کشتار مردم به دست مردم ،سوی دیگر
 د.ش آماده میبرای تهی شدن جهان از مردم به دست مردم  دینان، زمینه باور و جنگ با بینا دین

 های آیینبه دین و  ،ستیزانة اهریمن نهادینه شده )در اساطیر: ضحاک( کارکرد آزاردهنده ـ زندگی دین پس از پیدایش
های دینی، جایگزین دیوهای اهریمنی  آیینعنوان کارگزاران دین و برگزارکنندگان  هم به مردان یابد؛ دین دینی انتقال می

مردان برای خرسند کردن روان نیاکان، پیشگیری از خشم دیوها،  های ابتدایی، دین اگر در دین روی، ازاینشوند.  می
د که داشتن باور را وامی دین مردمان سازی و...( فروخواباندن خشم آنها، دست یافتن به نیروهای جادویی )درمانگری، باران

ند و به سخن دیگر نابود کنند به دیوها پیشکش ده ها را ها و دشواری سختیآزمودن با  های به دست آمده بخشی از خوراکی
ش روی مزار، گورها یا رها کردن ونبر خاک یا سنگ، گذاشتن خوراک در یا شراب روغن غالت، ریختن شیر، )سوزاندن
نوعان خود وادار  های قربانی خونین هم آیینداران به برگزاری  دین ،وزگار پیدایش و رواج دینی فراگیر و نهادینهو...(، در ر

 کشاند؛ را به باالی دار می مردان، آزادگان شاه ـ دین شده از سوی تدوین کشتار بر اساس قانون ، رواجد. از سوی دیگرشدن می
 داشت. باوران را از پرسشگری و دادخواهی بازمی تازیانه هم دین

خونریز و  ن دیوپرستانِبا گسترش دیوپرستی و فرمانروا شد ،گونه بود که در روزگار فرمانروایی ضحاک بدین
و  ن گشتو جادوگری ارجمند؛ راستی نها دام دیوانگان پراکنده؛ هنر خوار گردید و ککردار فرزانگان نهان ش ،گر شکنجه

 (.1-9) شد سخن گفته نمیجز به راز د و از نیکی دیوان برای بدی کردن دراز بو گزند آشکار؛ دست

 و پری ـ دیو

خویی ضحاک مرتبط دانسته شده، این رویداد با باور به امکان آمیزش  ، پدید آمدن نژاد زنگی با وارونهبندهش در
چنین « دربارة چگونگی زنان»، زیر عنوان بندهشجنسی برخی مردمان با دیو و پری ارتباط مستقیم دارد. در بخش نهم 

مردی جوان را بر پری هشت و ایشان زیر نگاه و دیدار او ضحاک در پادشاهی )خود( بر زنی جوان دیو برهشت و »... آمده: 
  .2«زنگی پدید آمد... آیینجماع کردند. از این کنش نو

ا دیو و پری سخن گفته ب به آمیزش جنسی سابقه( مرد و زنی )بی آیینبا توجه به این گفتار که در آن از واداشته شدن نو
گو با آنها وجود دارد، بلکه و تنها امکان گفت گونه هستند که نه جاندارانی انسانآید که دیو و پری  ، این تصور پیش میشده

                                                           

 اند. دهش های باستانی دیوانه )پیوسته یا وابسته به دیو( نامیده می چنین کسانی در فرهنگـ 1
 .84: 1093، بندهشـ 2
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ای و حماسی از جنگ پهلوانان با دیو و پری یا  ای، افسانه های اسطوره در داستانپذیر است.  هم امکان جسمی با آنهاارتباط 
های  زاد در زبان پری و 1دیوزاد هایی مانند توجود عبار ،همچنین .ها گفته شده است آمیزش جنسی پهلوان با پری هم سخن

تواند به زدودن  می هاآورد که پاسخ به آن ی پیش میهای پرسش یی از این دست،ها روایت .کند ین تصور را تقویت میا ایرانی
اند؟  گونه و دارای پیکر گیتایی بوده آیا دیو و پری جاندارانی انسان های موجود در اسطورة ضحاک کمک کند: ابهام برخی

اند چه  ان را داشتهجنسی با ایش و حتی آمیزش دیو و پری و فرمان راندن بر آنهاکسانی که توانایی برقراری ارتباط با 
بوده و پیکر  )پری( یا فروگیتایی )دیو( تاییاند؟ اگر آنها فراگی فراگیتایی بودهفروگیتایی ـ آیا دیو و پری اند؟  هایی داشته ویژگی

با دیو و  مردم ه شدن فرزندانی در پی آمیزش جنسیزاد گرفته است؟ آمیزش جنسی با آنها چگونه انجام می اند، گیتایی نداشته
 یافتن پاسخ به برای پردازی فرضیهپیش از اند؟  زادها چه تفاوتی با دیگر مردمان داشته دیوزادها و پریچه مفهومی دارد؟  پری

 ها بررسی شود. ، باید جایگاه دیو و پری در اسطورهها این پرسش
خدایان دوران ودایی هند به سه به نوشتة آموزگار،  توان در وداهای هندی یافت. ها دربارة دیوها را می ترین داده کهن

که در جایگاه  اند ثورا خوانده شدهاَثورَ یا اَ هستند که یی مینویفرمانروادارای  خدایان ،نخستوند: گروه ش گروه تقسیم می
روند که جایگاهی همسان  به شمار می جنگاور یخدایاناند،  نامیده شده که دَئوَ ؛ گروه دوماند نیکی و برتری قرار داشته

ی هستند که خدایان اند؛ گروه سوم، شده شان نیک پنداشته نمیدها و عملکر اما به خاطر ویژگی ،اند جایگاه اَثورَها داشته
 به گفتة آموزگار، .اند ند و جایگاهی بینابین )گاه نیک ـ گاه بد( داشتها هشد های طبیعت نمود گیتایی آنها دانسته می پدیده
برای اند؛ نکتة درخور توجه آنکه  کرده گانه را ستایش و نیایش می ی سهها خدایان این گروههمة دوران ودایی،  وانهند

در آغاز، این دو  که عنیبه این مد. ان شده ای یکسان ستایش و نیایش می به گونه ثورَها و دَئوَها،اَا، ه شدن درخواستبرآورده 
، همچنان در هائوَدَ های متأخرتر هندی، در متن .گیرند فته در برابر هم قرار میر اما رفته ند،ا همزیستی داشته خدایان گروه

 .2اند ولی اَثورَها در جایگاه ضدخدایی قرار گرفته و نابکار نمایانده شده ،جایگاه خدایی هستند
اند؛ ستایش و نیایش آنها هم نکوهش شده  شدهاهریمنی معرفی هایی  ها پدیدهوَئدَ اوستامتأخر، در  ادبیات ودایی برخالف
برای برخورداری از  دیگر خدایان، شایستهه که بیش از تبدیل به پاژنام برترین خدایانی شد ابل، اَثورا/ اهورااست. در مق

های ودایی و  دَئوَها که در فرهنگبوده است.  5و میثره 4نپات پام، ا0َاند؛ پاژنامی که ویژة مزدا ستایش و نیایش معرفی شده
آمده و ماهیتی  گیتایی بودن باالانگیز از جایگاه خدایانی فرو گفتاند، در روندی ش گیتایی بودههایی فرو اوستایی، پدیده
  اند. اما در جایگاه مردمی نیز ناشایست و نکوهیده باقی مانده اند، مردمی یافته

 آفرینش دیوهای اهریمنی به اندازة توصیف چگونگیهای فارسی میانة زردشتی،  و متن اوستادر به نوشتة آموزگار، 
این نام دیوهای بسیاری در با وجود اینکه  ،به گفتة اوهای بیشتری دارد.  های سپنتایی روشن نیست و ابهام پدیدهآفرینش 

اما با بررسی  .6ردبه دست آو شانیت، خاستگاه و چگونگی آفریده شدنماهآگاهی چندانی از توان  نمیولی  ،ها آمده متن

                                                           

زادگی دارد، به هر کار و کردار به دیو  دیو آن باشد که بجز این که نام مردمی و مردم نیم»هم سخن به میان آمده است: « دیو نیم»( از 12، بند 41)فصل  مینوی خرددر ـ 1
 (.56، تهران: توس، ص ، ترجمة احمد تفضلی، به کوشش ژاله آموزگار1097، مینوی خرد« )دوپا شبیه است.

 .14-11: 1097آموزگار، ـ 2

3. Mazda                                                                                       (.49: 1056، 1ج ، ها یشتمعرفی شده است )« خرد آفرینندة جهان مادی»، مزدا 1در هرمزدیشت، بند  

4. Apam Napāt 

، ترجمة ابراهیم پورداود، تهران: دانشگاه تهران، چاپ 1056، 2، ج ها یشت) نپات ایزد آب و همچنین آفرینندة مردم معرفی شده است ، اَپام52، بند 7کردة  در زامیادیشت،

 (.043سوم، ص

5. Miθra                                               (.420: 1056، 1، ج ها یشتکار رفته و ایزد پشتیبان پیمان معرفی شده است ) به« پیمان»، مهر به معنی 2، بند 1در مهریشت، کردة  

 .41: 1097آموزگار، ـ 6
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گیتایی به فروهایی  پدیدهدیوها  ایرانی، توان دریافت که در باورهای کهن می ،مبهماندک و  های همین توصیف موشکافانة
در سه هزار سال نخستین که تنها دو بخش مینوی بنا بر گاهشمار اساطیری ایرانیان،  اند که به نوشتة آموزگار آمده شمار می

کید کرده و باید بدان توجه ویژه شود بر آن تأی که آموزگار اند. نکتة مهم پدیدار شده )سپنتامینو و انغرمینو( وجود داشته
ترین  کهن ر گاهان ـدکند که  کید میوی تأ .1، اهریمن آفریدة مادی نداردکهن ایرانی اینکه، به گفتة ایشان، در باورهای

 هایی از یسنا هم مانند آنچه در در بخش اند. ران بدکارة اهریمن معرفی شدهکارگزا هستند و مینوی دیوها ـ اوستابخش 
 .0شوند ها قرار داده می ها و پری2یاتو زنند و در کنار هزارهزار دست به یورش می آمده، دیوها ها یشت

ها، سرآغازی بوده برای دادن  در یشت ها در کنار یاتوها )جادوگران( رسد، قرار گرفتن دیوها و پری به نظر می
در  ها، چرایی و چگونگی پدیداری این دگرگونی ماهیتی دیوها و پری انسانی یا انسانی به آنها. آشکار شدن های شبه ویژگی

اهریمن برای  آفریدة ترین دیوِ سهمناک ضحاک به نوشتة سرکاراتی، کهچرا سطورة ضحاک اهمیت ویژه دارد،بازشناسی ا
توانست سپاهی از دیوها  از پشتیبانی جادوگران دیگر که برای رویارویی با دشمن، می بود؛ جادوگری برخوردارنابودی جهان 

اشاره کرده که  6در سوتگرنسک ،دیو عنوان ماده به 5به یاد شدن از مادر ضحاک همچنین، صفا .4ها فراهم کند و پری
هم اشاره کرده  فارسی میانة زردشتیهای  در متنبه روایتی  ، او 7دیوزادی ضحاک در باورهای کهنباور به ای است از  نشانه

جمشید در هنگام پنهانی ـ آوارگی  اند، چون یزش جنسی با دیوها را داشتهتوانایی آم که بر اساس آن جمشید و خواهرش،
 .8از دیوها زن گرفتداد و خود را به دیوی  زمین، خواهرش پس از چیرگی ضحاک بر ایران

گیتایی بودن آنها آسیب ة فروای مردم نشان دادن دیوها، به جنب گونه و سپس گونه های متأخر ایرانی به مردم گرایش متن
از آدمیان بودن  دربارة اشاره کرده که بر اساس آن، ویشتاسپ نامک جاماسپ ی ازبه روایتاست. صفا در گزارش خود، زده 

 روایت مشابهی در کند، همچنین وی از دمیان معرفی میآ پرسد و جاماسپ در پاسخ به پرسش او، دیوها را از دیوها می
 .9کید شده استدیوها تأ آدمی بودن رنیز ب یاد کرده که در آن (19، بند یکم، فصل یکم)کتاب  دینکرد

گشتاسپ  یومرث تاک های ملی و حماسی ایران از کید کرده، در داستانتأنه که صفا گو ، همانیادآوری است الزم به
 خستین کسی که در اثرن شاهنامهدر  .13اند به شمار آمده ترین دشمن ایرانیان قدیمیآنها  و شدهفته گسخن از دیوها همواره 

 جنگیپس از این رویداد، . (1-13) 11، فرزند کیومرث و پدر هوشنگ استسیامکشده،  کشته )بچة اهریمن( تازش دیو
دد و دام »، کیومرث لشکری از گی دگرگونه که در آنجن گیرد؛ دیوها درمی و نخستین )کیومرث و هوشنگ( میان مردمان

در داستان  (.1-11) 12سپارد تا به جنگ سپاه دیوها برود فراهم کرده و ساالری آن را به هوشنگ می« و مرغ و پری

                                                           

 .53 ص ،ـ همو1
2. Yatō 

 .24-16، صص 03، شمارة کلک، «نبودند« دیو»دیوها در آغاز »، 1071آموزگار، ـ 0
 .240، تهران: قطره، ص های شکار شده سایه، «پهلوان اژدهاکش در اساطیر و حماسة ایران»ب، ، 1078سرکاراتی، بهمن، ـ 4
مادر او را دختر وینکهان خوانده؛ در  االخبار زیننوشته شده که دختر ویونگهان )پدر جمشید( معرفی شده؛ گردیزی نیز در « ودک» تاریخ طبریـ نام مادر ضحاک در 5

، ندهشبُرسد ) می، نسب ضحام از سوی مادر به اهریمن ندهشبُ؛ بنا بر (148: 1075عنوان خواهر جمشید یاد شده است )صدیقیان،  ضحاک، به، مادر «ورک»هم از  فارسنامه
1093 :149). 

 ای از آن در دینکرد بازگو شده است. که خالصه اوستاهای گمشدة  نسکـ یکی از 6
 .454: 1052صفا، ـ 7
 .406، ص ـ همو8
 .639ص ـ همو، 9
 .633ص  ،ـ همو13
 .05-02، بب 20ص  ،1 : ج1086 ،فردوسیـ 11
 .59-54، بب 24، ص ـ همو12
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ای توصیف  آنها )بجز دیو سپید( به گونه .نیز دیوها حضوری چشمگیر در جنگ دارند کاوس به مازندران لشکرکشی کی
هایی را از ماهیت  شانهتوان ن در توصیف دیو سپید و سپس اکوان دیو می انگار مردمانی شهرنشین هستند، ولیشوند که  می

 گیتایی دیوها یافت.کهن و فرو
 هادهد که تا روزگار او هنوز دیو نشان می (XPh) تخت جمشید یارشا درخش قابل توجه اینکه، کتیبة مشهور نکتة

مانند، پادشاه  نوشتة بی شده است. در این سنگ پرستشگاه برپا می شانشند و برای ستایا و خداگونگی داشتهماهیت مینوی 
کردند؛ آنگاه، به  ستایش می... و در میان این مردمان، یکی از آنها بود؛ که پیش از این دیوان را »هخامنشی چنین گفته است: 

مزدا؛ دیوکده را خراب کردم و ممنوع کردم؛ که دیوان ستایش نشوند؛ در آنجا پیش از این، دیوان ستایش  خواست اهوره
 .1«شدند... می

 بر ،چراکه جمشید عالوه بر فرمانروایی بر دیوها ،عالوه بر دیو، در اسطورة ضحاک، پری هم نقش درخور توجهی دارد
هرچند در روایتی که  ها رابطه ندارد. وها دارد، با پریاما ضحاک، با اینکه روابط نزدیکی با دی ها هم فرمانروا است. پری
 ها میان ضحاک با پری نسبت داده نشدن رابطة .کند تر یادآوری شد، او مرد جوانی را وادار به آمیزش با پری می پیش

و بر اساس آنها  ها است پری دهندة ماهیت و کارکرد کهن که نشان ی وجود داردهای نشانه چراکه ،است ویژه درخور توجه
اند که در ستیز اهریمن و دیوها با مردمان،  دهآم به شمار می ـ فراگیتایی سپنتایی هایی ها در آغاز، پدیده توان گفت که پری می

 .اند کرده از مردمان پشتیبانی می
که  از پری یاد شده، در داستان نخستین جنگ یاد شده در تاریخ اساطیری ایران است. هنگامی شاهنامهکه در  بار نخستین

کند تا با تاختن غافلگیرانه بر او، تخت و  شدة اهریمن برای جنگ با کیومرث لشکر فراهم می دیوبچه خوانده فرزندِ
 .0کند رود و او را از قصد دشمن آگاه می نزد سیامک می 2پوشی پلنگینه سان پری ست آورد، سروش بهاش را به د دیهیم
، دچار نوسان شده است. میان نیک بودن و بد بودنپری  و کارکرد جایگاه، کهن فرهنگ ایرانیهای  دگرگونی روند در

غییر ماهیت پری از توان ت می ،ای تاریخی نشانهبه گونی مشخص کرد، با استناد توان زمانی برای آغاز این دگر با اینکه نمی
رویکردهای فرهنگی ـ سیاسی پادشاهان در  را با دگرگونی ها جهی و هاجادوگردیوها، تا قرار گرفتن در کنار  سپنتایی بودن
گرای  جایگزین تقویم طبیعتویم بهدینی تق ،ای که در آن شدن خشیارشا مرتبط دانست. دوره پس از کشته ،هخامنشی

قرار  مزدا جایی نداشتند، در کنار اَهوره نشیهای هخام خدایان دیگری که پیش از آن در کتیبه و شود می هخامنشیان نخستین
 .4گیرند می

ها در فرهنگ ایرانی توجه نشان داده، با وجود  های خود به ماهیت، جایگاه و کارکرد پری سرکاراتی که در پژوهش
تر  های برجای مانده از باورهای کهن شود، نشانه یادآوری این نکته که در ادبیات زردشتی همیشه از پری به زشتی یاد می

تر هستند. به  نگرشی مثبت به آنها در روزگارانی کهندهندة وجود  که نشانایی ه گیرد؛ نشانه نادیده نمیها را هم  دربارة پری
چنین  ،های عامیانه ها و داستان افسانه های دیگر فارسی، ، کتابشاهنامههای مربوط به پری در  از مجموعة اشاره گفتة وی،

زشت و ناخجسته نیست، بلکه به گونة  تند ـبهدینی باور داش آید که در ایران دورة اسالمی، پری ـ آنچنان که پیروان برمی

                                                           

 .013تهران: فرزان روز، ص  زیر نظر ژاله آموزگار، ، ترجمة نازیال خلخالی،های هخامنشی کتیبه، 1089یر،  ـ لوکوک، پی1
 (.7، ب 21ص  ،1ج  :1086، فردوسیپوشیده است ) نیز پلنگینه می کیومرث های سپنتایی بوده، چراکه یژه برای پدیدهـ گویا پلنگینه پوششی و2
 .27و  26، بب 20ص  ،1 : ج1086، فردوسیـ 0
های فراوانی در این مورد وجود  هایی انجام شده، هنوز ابهام پژوهش ،ـ با اینکه دربارة مزدیسنایی یا زردشتی بودن پادشاهان نخستین هخامنشی از کورش بزرگ تا خشیارشا4

 دارد.
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 فرّ برخوردار بوده؛ تجسمی از زیبارویی، چهری و حتی شده که از نیکویی و خوب نگاری فریبا و بسیار زیبا توصیف
 .1گیرد می ها قراردیو اش به مردمان، در مقابل زیبایی و سودرسانی فریبندگی است و گاه به سبب بهی، اندامی و به

های  در بررسی 2بارتولومه کند که به طور قطعی معلوم نیست. او یادآوری می واژة پریبه نوشتة سرکاراتی ریشة 
به معنی  -parakīyaبا واژة هندی باستان  را آن به شمار آورد، -paraka*مونث  را -pairikāنخست شناختی خود،  واژه
 وی به دیدگاه .معنی کرد« زن بیگانه»توان واژة پری را  میکه ه رسید مقایسه کرد و به این نتیج« وابسته به دیگران، دشمن»

 -kāو ریشة  -pairiترکیبی از حرف اضافة  این واژه هم اشاره کرده که به نظر او 0گیمن دوشن ازجملهگران دیگر،  پژوهش
گیمن یادآوری کرده  دیدگاه دوشن. سرکاراتی در نقد «رامون او را فراگرفتهپی کسی که روشنی» است، به معنی «درخشیدن؟»

سپس دیدگاه خود را مطرح کرده و گفته  های هندوایرانی به کار نرفته است؛ ندر زبا «درخشیدن»به معنی  -kāریشة  که
بوده است. او در توجیه دیدگاه « به وجود آوردن، زاییدن»به معنی  -per*از ریشة هندواروپایی  pairikā که به گمان وی،

های اوستایی و هندی باستان برای  )که در زبان ī-با افزودن پسوند  گوید که کند و می شناختی را مطرح می بحثی زبان ،خود
بدان  kā-و سپس پسوند  ساخته شده parī*، نخست -per*رفته( به ریشة  های مونث به کار می ها و صفت ساختن اسم

 (به معنی دختر جوان) -kainikā )به معنی زن بدکاره و روسپی(، jahīkā هایی چون واژه ؛ پسوندی که درافزوده شده است
 گیرد که معنی واژة پری ها نتیجه می سرکاراتی از این داده )به معنی زن نیک و کدبانو( هم به کار رفته است. nairikāو 
 .4باشد« زاینده و بارور»تواند  می

است. در  پری بدان توجه کرد، اغواگری ها در اسطوره پری کهن در ارتباط با چیستی و کارکردباید نکتة دیگری که 
مایة  . بنآغوش شوند با آنان هم منش لوانان بزرگ و نیکاغوای په کنند با ها تالش می ای، پری ای ـ افسانه اسطورههای  داستان

 و تهمینة هرکول یونانی، رستمهای  آغوشی، در داستان هم پهلوان از سوی پری و پس داده شدن آن به شرط 5ربوده شدن اسبِ
ترین نمونة عالقة پری به  تکرار شده است. شاید بتوان گفت، کهن« سیمرغ یا داستان راستین رستم»ایرانی و داستان ماندایی 

به نوشتة سرکاراتی به طور غیرمستقیم در وندیداد به رابطة  گرشاسپ یافت. در داستان توان ی نامدار را میآمیزش با پهلوان
های فارسی  و در متن 7است 6سامَ اوستاگرشاسپ و پری اشاره شده است. او با توجه به اینکه از سویی لقب گرشاسب در 

کرمانی از ازدواج منسوب به خواجوی « نامه سام»در از سوی دیگر،  و 8میانة زردشتی از گرشاسب با نام یا لقب سام یاد شده
که این  دپندار دخت( و نیز از فریفتگی پری دیگری به سام سخن گفته شده است، می سام با دختر خاقان چین )پری

قرینة دیگری که از هایی بازمانده از داستانی کهن دربارة درآمیختن گرشاسب )سام( با پری هستند. وی به  ها، نشانه روایت
که  یکی از دشمنان گرشاسب -pitaona 9اوستابه نوشتة او در  ،کند نیز اشاره می کند میرابطة پری با گرشاسب حکایت 

کسی که با پریان زیاد سر و کار »یا « دارندة پریان بسیار» به معنی -aš. Pairikā دارای لقب شود، او کشته می به دست
)کندرو/ گندرو در  -Gandarəwa لقبدر اصل  aš. Pairikāبعید نیست که  ،بوده است. به گمان سرکاراتی «دارد

                                                           

 .1، تهران: قطره، ص های شکار شده سایه، «پری» الف، ،1078سرکاراتی، بهمن، ـ 1
2. Christian Bartholomae 
3. Jacques Duchesne-Guillemin 

 .5-2 ، الف، صص1078 سرکاراتی،ـ 4
 سخن خواهم گفت.« مرداس»گفتار ای اسب در  ورهاسطـ دربارة چیستی و کارکرد 5

6. Sāma- 

 .106و  16یشت، بندهای  فروردینـ 7
 .74-65)ویراستة دابار(، صص  روایات پهلوی، )خالصة سودگرنسک(؛ 14، کتاب نهم، فرگرد دینکرد؛ 29-27، بندهای 27، کردة مینوی خردـ 8
 .41یشت، بند  فروردینـ 9
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 ها ابطة بسیار نزدیک با پریر -Gandarəwaنیز  ودا ریگزیرا در  ،باشد یکی دیگر از دشمنان گرشاسب بوده( شاهنامه
 .1نداو دار خوابگان همسران و همجایگاهی همانند  دارای دارد و آنان

، برای بازشناسی اسطورة داستان گرشاسبجا مانده در  های به دادهتر به  نکتة الزم به یادآوری آنکه، توجه موشکافانه
گران، نقش اساطیری گرشاسب با کارکردهای فریدون  از دو جهت دارای اهمیت است: الف( به باور برخی پژوهش ضحاک
اس آنها هایی از ارتباط گرشاسپ و خاندانش با ضحاک وجود دارد که بر اس های درخور توجه دارد؛ ب( نشانه همسانی

 ضحاک پادشاهی نیک بوده است، نه شاهی دیوخو.
ای پدید آمده که پس از رسیدن به اوج تکامل  ای سخن گفتم که بر اساس آن کهکشان ما از سیاهچاله تر از فرضیه پیش

عنوان  ار فرضی ـ پیشنهادی از دیوها بهدر آن ساخت ،همچنین انگیزی تغییر ماهیت داده است. فتخود، در دگرگونی شگ
ای، پیش از رسیدن زمان دگرگونی سیاهچاله به کهکشان، به  فروهرهایی اَنغزمینویی یاد کردم که در روند تکامل انغره

 نآن فرضیه را درست بینگاریم، در چنااگر  اند که به فروهرهای سپنتامینویی دگرگون شوند. ای تکامل نیافته بوده اندازه
 توان تبیین و تفسیر کرد؟ ها را چگونه می و کارکرد پریچیستی، خاستگاه، جایگاه  ساختاری،

مردم دارای  ،که در باورهای کهن ایرانی توان گفت ، میاوستادر  مداز پنج نیروی ناپیدای مربا توجه به سخن گفته شدن 
شود که فروهر  میهای متأخرتر آمده، روشن  شده است: پیکر، روان و فروهر. بر اساس آنچه در متن سه بخش پنداشته می
ابزارهای  عنوان اما پیکر و روان فناپذیر هستند و به ودانگی ازلی ـ ابدی برخوردار است،آمده که از جا بخشی به شمار می

شوند و هرگاه کارایی خود را از دست بدهند، فروهر آنها را رها  در چرخة تکامل سپنتایی به کار گرفته می مورد نیاز
 آید. پدید می مرد آغوشی با همباروری زن در پی که از پیوندد  میای  تازهکرده، به پیکر ـ روان 

ایی، گرخردپروری،  افزایی، دانایی در راه آگاهی کند، برداری از شرایطی که چرخة زندگی گیتایی فراهم می فروهر با بهره
شایستگی بایسته برای رفتن به مراحل بر درخشش سپنتایی خود بیفزاید و به تا کند  تالش می گستری مهرورزی و دوستی

ها )اَباختران( و پیوستن  که دربارة چگونگی پیدایش سیاره را واالتر تکامل در جهان سپنتایی، دست پیدا کند. اگر فرضی
درست  بیان شد چرخة زندگی گیتاییهای قرار گرفته در شرایط مناسب برای آغاز  شده به سیاره فروهرهای سپنتایی

اند و در آنها زندگی گیتایی پدیدار شده  شرایطی مانند زمین پیدا کرده ،های بسیاری در کهکشان گمان سیاره یبپنداریم، ب
های همسان زمین، زندگی پیش از خاستگاه ما آغاز  توان فرض کرد که در برخی از سیاره است. اگر چنین بوده باشد، می
توان پنداشت که  جای کهکشان همسان بوده باشد، می در همهط و روند تکامل سپنتایی شده باشد. در صورتی که شرای

هایی که پیش از مردمان زمین روند افزایش آگاهی، پرورش دانایی، گروش به خرد، مهرورزی و گستراندن  مردمان سیاره
  شده باشند. یمردمان زمینتر از  اند، بسی پیشرفته دوستی را آغاز کرده

تر از ما هستند. آیا  هایی هست که مردمانشان بسیار پیشرفته سیاره ما شوند، در کهکشانها درست انگاشته  اگر این فرض
است،  ناآزموده و ناشناخته مردمان زمینهرهایی با خاستگاه فرازمینی به شمار آورد؟ آیا آنچه برای وها را فر توان پری می

آگاهی  پیشاز رویدادها ها  پری ،که بر اساس آنها ها سطورهدر ا به جای مانده های کهنِ اند؟ آیا نشانه آنها شناخته و آزموده
ها  دهندة همین پیشرفتگی دانشی ـ بینشی آنها است؟ پری اند، نشان کرده آنچه پیش رو بوده آگاه میاز  داشته و مردمان را

 رسانند؟ اند؟ چرا به مردمان زمین یاری می چگونه به زمین آمده
های  هایی در نظر گرفت. در متن ها یا پایه توان برای این تکامل مرحله تکامل سپنتایی، میبا درست پنداشتن وجود روند 

 ان کهنساز دهندة وجود دیدگاهی مشابه دربارة روند تکامل در میان اسطوره توان یافت که نشان هایی می نشانه ،باستانی
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اند. پیش  کرده معرفی می 1راگیتایی )آسمان( هفت پایهی کهن، برای جهان فآییناست. به این معنی که در ساختارهای باوری ـ 
های  آسمان ای مربوط به های اسطوره ها، مرور داده های مطرح شده دربارة پری پردازی برای یافتن پاسخ به پرسش از فرضیه

 کمک کند. تواند به روشن شدن چیستی آنها می گانه هفت
که در « درخت کیهانی» نماد ،ها سخن گفته است. به گفتة او در اسطورهاز نمادپردازی مرکز  تصاویر و نمادهادر  الیاده
بسیار رایج، با  ای، نمادی ، در نمادپردازی اسطورهجهان را بر روی یک محور نگه داشته سه بخش جهان قرار دارد و مرکز

توان  می ،ژرمنی و همچنین در ادیان ابتدایی اساطیر باستان، ودایی، چینِ هندِ در ،کاربردی گسترده است. به گفتة وی
هایش به آسمان  و شاخه اند هایش به ژرفای دوزخ رفته ریشهکه  ؛ درختیدکیهانی پیدا کر مختلفی از این درخت های تروای
کند  د میکییا نُه طبقة آسمان است. الیاده تأآن، نماد هفت  هفت یا نُه شاخة ،و شمالی آسیای مرکزی ند. در اساطیرا هرسید

، یعنی درخت کیهانی الگو هایی از این کهن از آنها یاد شده، تنها بدلدر تاریخ ادیان  های مقدس و آیینی که که بیشتر درخت
عالم در مرکز  اند که آنها پنداشته ه و میدهای بدل نیز مقدس تصور ش های گوناگون، این درخت در فرهنگ رو، هستند. ازاین

به  شوند، های دینی تقدیس می آیینکه قبل یا در طی  هم ی آیینیها یا تیرک ها گر، درخت این پژوهشقرار دارند. به نظر 
برای سخن گفتن از روند تکامل فروهرها نیز  ،انگیز . در این نمادپردازی شگفت2اند جهانمرکز  جادویی نمایانگر لحاظ

تاریکی )ژرفای  این معنی که روند تکامل از جهانن دید، به توا های ایرانی را می یافته در اسطوره همان الگوی کهن بازتاب
از  دانست برای سخن گفتن توان نمادی یابد. بنابراین، هفت آسمان را می دوزخ( آغاز شده و در هفت پایة سپنتایی ادامه می

 .4در جهان روشنایی 0ای پایه تکامل هفت
الگوی  آفرینش جانداران در زمین را با توجه به کهناگر بخواهیم فرضیة مطرح شده در مورد پیدایش کهکشان و 

های یکم و  ای میان آسمان توان گفت که فروهرها در آغاز روند تکامل سپنتایی، در چرخه درخت کیهانی گسترش دهیم، می
خود  است که گیتی دوگانه )جهان پیدای زندگان و جهان ناپیدای مردگان(در رفت و آمد هستند. آسمان یکم همان  دوم

در آغاز هر زندگی، فروهر از آسمان دوم  ،درپی فروهر در چرخة زندگی گیتایی در روند آمدوشدهای پی .دارد الیهچندین 
آغوشی مادر و پدر برگزیدة  پیوندد؛ پیکر ـ کالبدی برآمده از هم پیکر ـ کالبد برگزیدة خود می به آید و به آسمان یکم می

  فروهر بازگشته به گیتی.
ترین نیروهای گیتایی، زندگی در این بخش  که بخش جهان زندگان گیتی از ماده ساخته شده و ماده از فشردهآنجااز

روی، فروهر در این بخش از  کند. بدین ها در زمانی کوتاه فراهم می ها و واکنش شرایط مناسبی را برای داشتن بیشترین کنش
بیشترین نیروی گیتایی را به نیروی مینوی تبدیل کند و در  ،کالبدی خودهای پیکری ـ  تواند به یاری توانمندی گیتی می

سوم  های دوم و ای فراتر که میان آسمان به چرخهترین زمان، برای بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی و وارد شدن  کوتاه
رازهای  از کامل آگاهی فتن بهاین آمادگی و شایستگی با دست یا الزم را به دست آورد. و شایستگی برقرار است، آمادگی

 های انجام و چرایی آن( و جهان )پدیده دیگران )مردمان، جانوران، گیاهان، آغازیان(، زندگی )آغاز، روند، هستی خود و

                                                           

 ـ گاه از نُه پایه سخن گفته شده است.1
 .47، ترجمة محمدکاظم مهاجری، تهران: کتاب پارسه، ص تصاویر و نمادها، 1091الیاده، میرچا، ـ 2
باور  توان بازگویی این کهن تاریخ را میگانه در طول  های هفت های عرفانی و دیگر نمادسازی های مختلف در سیروسلوک گانه خان رستم، هفت ـ هفت پایة کیش مهر، هفت0

 های گوناگون به شمار آورد. به شکل
های  د پُر از دشواریرس نیز به موضوع درخت کیهانی پرداخته و یادآوری کرده که بنا بر باورهای کهن، راهی که به این درخت می رساله در تاریخ ادیانـ الیاده در 4

: 1094الیاده، بخش است، کار هرکسی نیست ) رو، رسیدن به درخت و دست یافتن به میوة آن که جاودانگی ازاین کنند. پاسداری مینانی هم از درخت نگهبا گوناگون است.
 (.056و  055
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درک  ،ی گردآوری شدهها )توانایی پردازش آگاهی داناییپرورش ؛ (و فروگیتایی های فراگیتایی ت و پدیدهجان طبیع بی
داشت پاداش یا ترس  مهرورزی )توجه به دیگری بدون چشمژرفا بخشیدن به  آنها(؛ میان و یافتن پیوندهای ها چیستی پدیده
و رسیدن به پایة آفرینندگی )نوآوری در  یاری در راه افزایش آبادانی زمین( )همراهی و هم دوستی ؛ گسترشاز پادافره(

 شود. فراهم می ..(های گوناگون دانش، بینش، ادبیات، هنر، تکنولوژی و. عرصه
ای واالتر به روند تکامل  هرگاه فروهر آمادگی و شایستگی بیرون رفتن از چرخة زندگی گیتایی را پیدا کرد، در پایه

های ششم و هفتم برقرار است برسد و در آن چرخه نیز به  خود ادامه خواهد داد تا به واالترین چرخه که میان آسمان
ای دگرگونه شود و  تواند وارد چرخه فروهر می ،دست پیدا کند. در آن هنگام از آن چرخه شایستگی بیرون رفتنآمادگی و 

د برود یا برای مسان زمین که پیشرفتگی کمتری دارای ه به سیاره ،رک کرده و برای یاری رساندنبه گونة پری زمین را ت
تر از زمین است. اگر چنین ساختاری را درست  ای برود که بسی پیشرفته به سیاره ،های واالتر تکامل سپنتایی آزمودن پایه
فروهرهای بسیار پیشرفتة فرازمینی هستند که برای یاری ما به  ها های یاد شده در اسطوره پری توان گفت که بپنداریم، می
 عنوان را به «فرشته»و  «ازمابهتران» ونهایی چ در فرهنگ ایرانی، اصطالح ،اند، شاید آگاهی از چنین دانشی زمین آمده

 پدید آورده باشد. معادلی برای پری

 ـ فریدون

ندی پیشنهادی، برای سومین ب از امکان تقسیم تاریخ اساطیری ایران به پنج دوره سخن گفتم. در آن تقسیم فصلدر آغاز این 
توان  ام. بر این اساس، آیا می هزارة پیدایش و رواج کیش مهر )روزگاران فریدون تا کیخسرو( را به کار برده دوره، عنوان

در میان ایرانیان  که به پیدایش کیشی تازه دانستی فرهنگی ـ اجتماعی نمادین برای سخن گفتن از رویدادفریدون را نامی 
 مکش میان مهرپرستان و دیوپرستان وایی از پیدایش کیش مهر، بروز کشه نشانه ،توان در داستان فریدون ؟ آیا میانجامید

آیا لشکرکشی فریدون برای جنگ با ضحاک و درگرفتن جنگ تالش دیوپرستان برای نابود کردن مهرپرستی پیدا کرد؟ 
 ماعی به شمار آورد؟ها در میدانی فرهنگی ـ اجت میان آنان، جنگی واقعی بوده؟ یا باید آن را نبردی نمادین و جنگ اندیشه

آن در نامش نهفته است.  راز چیستی آغازین از ای هندوایرانی بوده که بخشی اسطوره های فریدون یکی از شخصیت
 که Āθβiiaاست و پاژنامش  θraētaona اوستا د یادآوری کرده که نام فریدون درسرکاراتی در پژوهش خو

ای است از  بخش نخست این نام نشانه .اند کرده ثبت Trita Āptya راردازان هندی در سرودهای ودایی نام او پ اسطوره
ای است  ایزدگونه Tritaهند باستان  فرهنگ در گونه که سرکاراتی یادآوری کرده، همان فراگیتایی دارندة نام، زیرامفهوم 
 سرود سبت داده شده، درن Tritaبه  Vṛtraکشتن  ودا ریگ هایسرود نزدیک دارد و حتی در یکی از رابطة Indraکه با 
( معرفی Dâsa /Viṣvarupa) چشم سر و شش شندة اژدهایی سهکُ که یکسان دانسته شده Indraبا  Tritaدیگری  ودایی

 گونی فریدون با ایزد بهرام در باورهای کهن هستند دهندة هم اشاره کرده که نشانهم  اوستای در یها به نشانه وی شده است.
« پیروزگرترین»به معنی  vərəθraĵastəmaو « پیروزگر»به معنی  vərəθraγnaهای  پاژنامبرخورداری از مانند ؛ (13-2)

چشم را  پوزه و شش سر، سه نیز فریدون اژدهای سه اوستانامیده شده است. در  vārəθraγnaو همچنین داشتن زرهی که 
 .1کُشد می

هنوز  کهاند  ردگرایان، خردورزان و خردستایان روزگاران کهن بودهدانش و بینش خ دهندة ها بازتاب گمان، اسطوره بی
ها و  ها، زبان آیینهایی را شناسایی کرد که بنیان باورها،  مایه های اندک و دگرگون شدة آنها، بُن توان در بازمانده می

                                                           

 .220و  222، تهران: قطره، صص های شکار شده سایه، «شاهنامهجایی اساطیر در  جابه» پ، ،1078سرکاراتی، بهمن، ـ 1
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 ،ترین ویژگی آن کیش ته شد، مهمکیشی گف های پوریوت اند. با توجه به آنچه دربارة ویژگی های گوناگون فرهنگی بوده پدیده
یافتن جهان هستی بر دوبُنی آغازین بوده است. این باور بنیادین در نام نمادین برگزیده شده برای سخن گفتن از باور به بنیان 

و گذاری شده از سوی ایرانیان به کار رفته است  بنیان  های روزگاران پیدایی و رواج آن نخستین کیش ها و دگرگونی ویژگی
هایی به معنای دوقولو  گونه که در بررسی نام جمشید یادآوری شد، همسانی ریختی و مفهومی واژة کهن یَمَ/ یَیمَ با واژه همان
گذاری روزگاران پیدایی و رواج دومین کیش  همین الگو را در نام مایة باور به دوبُنی در این نام است. دهندة بازتاب بُن نشان

بُنی فرمانروا بر جهان  توان بازتابی از باور به سه اند، به این معنی که در نام فریدون، می ه کار بردهایرانی )کیش مهر( هم ب
 هستی را دید.

داری سه  آفرینی سه زن )فرانک، شهرناز، ارنواز(؛ میدان نمودی چشمگیر دارند: نقش ،ها گانگی سه ،در داستان فریدون 
دهاک؛  سر بودن اژی ، برمایه، فریدون(؛ سه1روند )کتایون مرد )ضحاک، کاوه، فریدون(؛ سه برادر که به جنگ اژدها می

دن ضحاک )پدرکشی، گوشتخواری، فرمان آور ای بودن کنش اهریمن در به زیر مرحله ؛ سه2بخشی گرز گاوسار ساختار سه
بار ظاهر شدن  ؛ سهای بودن گسیختن فرّه از جمشید )پیوستن فرّه به ایزد مهر، فریدون و گرشاسب( مرحله ؛ سهخواری( مردم

بار زخم زدن با شمشیر از سوی  بار ضربه زدن با گرز و سه سه ؛سروش بر فریدون به هنگام رفتن وی به جنگ ضحاک
  .زاده شدن سه فرزند از درآمیختن فریدون با شهرناز و ارنواز )سلم، تور، ایرج( ؛0به ضحاک فریدون
کیش مهر به شمار آورد. پیدایش اندیشة  مایة بنیادین را بازتابی از بُن های نمایان در داستان فریدون گانه توان سه می

از  ،توان آن را نتیجة ناگزیر به جان آمدن خردورزان بینی مردمان کهن بوده که می بُنی، دگرگونی بزرگی در جهان سه
به  باور مایة کهنِ گمان، دوگانگی باوری برآمده از بُن بیچراکه  از باور به دوبُنی به شمار آورد. های برآمده گسترش تباهی

که  گروهی ،کیشان انجامیده بود که بر اساس آن به دوگانگی فرهنگی در هزارة پوریوت ،بنیاد دوگوهری جهان هستی
نخستین کیش ایرانی را بنیان گذاشته بودند و گروهی دیگر که تاریکی را برتر به شمار  اند، دانسته روشنایی را برتر می

)خورشید و  کیش به ستایش نمادهای روشناییریزی کرده بودند. از سویی پیروان  اند، ساختارهای دینی ابتدایی را پی آورده می
 (؛های سده و نوروز گذاری جشن ند )بنیانا هداشت رپا میجشن ب خود ستایی اند و برای نشان دادن روشنایی کرده کید میآتش( تأ

برای نمایان کردن  های شبانه آیین برگزاری )شب، ماه، مردگان( را بنیادِ دهای تاریکی، نموگروندگان به دین از سوی دیگر،
آن دوگانگی فرهنگی کهن، بستری مناسب فراهم   .ی مرداس(آیین)منش و روش  اند قرار داده بوده دین خود )پیوند با دیوها(

های روزگار  ا و شکنجهها، کشتاره بدکارگی شدن )ضحاک(. کرد، برای پدیدار شدن دینی نهادیه و فراگیر با گرایش جهانی
مایة کهن را به پرسش بگیرند.  نیز، انگیزشی میان خردورزان پدید آورد تا درستی آن بُن )ضحاک( تازی چیرگی دین

توان پنداشت که نتیجة  انجامیده است. می ژوهش میپ آغاز پرسشگری به ،در آن روزگار همتوان تردید داشت که  نمی
در  یآفرینی عامل سوم نقش ، به آشکار شدنهای دانش و بینش در عرصه روزگار چیرگی دین تازی خردورزان های پژوهش

، بوده است های گیتایی انجامیده باشد. آن عامل سوم، کارکرد پدیده ها یی و چگونگی پیدایش، دگرگونی و فرجام پدیدهچرا
بُنی بنیان گذاشته  کیش مهر بر پایة باور به سهگونه،  بدین واالترین پدیدة گیتی. ین ـعنوان برتر خود انسان بهنقش ویژه  به

                                                           

 ثبت شده است.« کیانوش»این نام  شاهنامههای  نویس ق در تصحیح خود آورده، در یکی از دستـ بنا بر آنچه خالقی مطل1
افزاری مناسب برای  توان تفسیر کرد: الف( همسانی شکلی گرز با سر گاو که از سری بزرگ و دو شاخ ساخته شده و جنگ را به دو گونه می بخشی بودن گرز گاوسار ـ سه2

در  ( بوده است؛ ب( سه بخشی بودن گرز از لحاظ سه عنصر به کار رفتهسرهای کوچک مارهای رُسته بر دوش اوکوبیدن همزمان سه سر ضحاک )سر بزرگ خودش و 
د از دو گونه فلز ساخته شده که اگر فلز به کار رفته در سر آن را مفرغ بدانیم که خو ساخته شدنش، به این معنی که گرز از دو بخش فلزی )سر( و چوبی )دسته( تشکیل می

 سخن خواهم گفت. «گاو برمایه»گفتار ال مفرغی بودن گرز فریدون، در جنسی بوده است. دربارة احتم گرز سه شده بوده، بنابراین

 (.21-10، س 811)به نقل از دینکرد مدن، ص  253و  249، ترجمه کتایون مزداپور، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، صص 1069، شایست ناشایست -0
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گیتی تأثیرگذار های  ی و فرجام پدیدهبر پیدایش، دگرگون ـ فروگیتایی های فراگیتایی از پدیده شود که در آن سه گروه می
 (؛در جایگاه جنگاوری رسان مینوی آسیبها )وَدَئب( (؛ 1در جایگاه پادشاهیرسان  مینوی یاریها )اَثورَالف( ند: ا هشددانسته 

 های گیتایی(. ایزدان )جنبة مینوی پدیده پ(
یی ـ اهریمنی را درست  های اهوره توالی هزاره بندی تاریخ اساطیری ایران بر اساس اگر فرض مطرح شده دربارة تقسیم

بپنداریم و فریدون را نمادی از هزارة پیدایش و رواج کیش مهر در نظر بگیریم که تا روزگار کیخسرو )زمان پیدایش کیش 
داستان تا آغاز فریدون داستان  آغاز ، ازشاهنامهبازگو شده در های کهن  داستان توان در می مزدیسنا( به درازا کشیده،

جه به آنچه در اما برای بیرون نرفتن از چارچوب بحث پژوهشی خود، تنها با تو یافت. های کیش مهر را ویژگی کیخسرو،
های بنیادین کیش  کنم ویژگی در سخن فردوسی آمده، تالش می پادشاهی او تا آغاز داستان فریدون از پرسش دربارة تبارش

 :های کیش مهر را به گونة ذیل برشمرد توان آموزه ، میشاهنامهش از . با تحلیل این بخمهر را بازسازی کنم
 ای که پرسشگر شوند )در اسطوره: سپردن فریدون به مرد دینی ساکن البرزکوه(. ( پرورش کودکان به گونه1
 .فریدون(های  پاسخ دادن فرانک به پرسشز پیشینه و تبار خود )فرزندان برای آگاهی آنان اآموزش تاریخ به ( 2
ها برای نشان دادن کنش و واکنش متناسب با آنها )در اسطوره: بازداشتن فریدون از  ها و آمادگی ( شناخت توانمندی0
 .زده به جنگ ضحاک از سوی فرانک( شتابرفتن 
 خروش دادخواهانة کاوه در برابر ضحاک(.خیزش و ستمگر ) دادخواهی در برابر( 4
 شاهِ سرزنش پیران درگاهِداری از همراهی با فریبکاری ستمگر )دخوردگان و خو فریب( روشنگری برای آگاه کردن 5
 (. تأیید محضر ضحاکاز  او خودداریاز سوی کاوه و  تازیان
کوی  اندیدگان )خروش دادخواهانه ـ فریادخواهانة کاوه برای برانگیختن مردم درآویختن با ستمگر و برانگیختن ستم( 6

 و بازار برای پیوستن به فریدون(.
 اختصاص پادشاهی به دارندگان فرّه )خودداری کاوه از تالش برای رسیدن به پادشاهی و پیوستن او به فریدون(.( 7
 های اهریمنی )گذشتن فریدون از آب(. ( پاک و وارسته شدن، پیش از درافتادن با پدیده8
 ها(. دن روان ایشان از تیرگیشبرای پاک  شهرناز و ارنواز )شستن سرشدگان به بدکارگی  ( پاک کردن آلوده9
 (. ، پس از شکست ضحاکن نظم اجتماعی از سوی فریدونه شدسازماندهی اجتماعی با مرزهای روشن )بازگرداند( 13
ضحاک و  اری فریدون از کُشتند( پرهیز از ریختن خون بدکارگان و گرفتن قدرت اجتماعی ـ سیاسی از ایشان )خود11

 به بند کشیدن او(.
 )شستن جهان از بدی از سوی فریدون(. تالش برای از میان بردن کردارهای دیگرآزار( 12
 فریدون(. آیینِعنوان  آسانی و خوردن به های خودآزار )معرفی شدن تن آیینپرهیز از برگزاری ( 10

پرور.  ای آزاد، پویا، شاد و آزاده برای سازماندهی جامعه پیمان یا قراردادی اجتماعی دانست، توان مفاد ها را می این آموزه
و « پیمان» معنی واژة کهن میثرَ زیرا ،داری بوده بر ارزش پیمان و پیمان کنندة تأکید نام کیش و ایزد بزرگ آن نیز تداعی

  .است بوده شکنان ها و برخورد با پیمان پاسداری از پیمان ،ها کارکرد بارز ایزد مهر در اسطوره
ی ا های یاد شده از نیاکان او باید نشانه گمان در نام نامی نمادین برای پیدایش و رواج کیش مهر بوده باشد، بی یدوناگر فر

های  صفا با بررسی داده. اند درخور توجه فریدونهای پدر و کسان خاندان  نامرو،  ازاین تر ایرانی دیده شود. از کیش کهن

                                                           

 سخن خواهم گفت.« شناسی زبان»گفتار ه در فصل سوم، ی بوده است. در این بارتر از کارکرد آن در ساختار کشوردار تر و ژرف ای پادشاهی بسی گسترده ـ مفهوم اسطوره1
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ستایش و پاداش  بهها، پدر فریدون از کسانی معرفی شده که  ، یادآوری کرده که در این متناوستا  وودا  ریگ جا مانده در به
 انگیز شگفت یکارهای انی کهپسر ،1اند ی خداگونه برخوردار شدهها با ویژگیپسرانی  سوم/ هوم، از امتیاز داشتن فشردن

عنوان نام  به و...( زامیادیشت یشت، رتیشت، اَ رام) اوستا های  او همچنین اشاره کرده که اَثویَّ در برخی یشت .2اند انجام داده
به کار « تُرا»که در نام بیشتر آنان پسوند  4نیز از نیاکان فریدون نام برده شده بندهش در .0ستخاندان فریدون به کار رفته ا

زوارش به کار رفته گونة هُ به بندهشدر  واژة آرامیاین  بنا بر نوشتة صفا، ،است« گاو»رفته که به عقیدة دارمستتر به معنی 
 اما اگر ندارد،جود اطمینانی و« تُرا»معنی داشتن واژة « گاو»در درستی  .5«گاو»است به معنی « ثور»و معادل عربی آن واژة 

بودن و  هایی مانند دوگانگی، دورگه نظر دارمستتر و صفا را درست بدانیم، با توجه به کاربرد واژة گاو برای بیان مفهوم
توان این پسوند را نشانة وفاداری خاندان فریدون به  ای ـ حماسی ایرانی، می های اسطوره ها و متن در زبان 6بودن دوجنسی

 کیشی )استوار بر دوبُنی( به شمار آورد که تا روزگار گاو برمایه )دایة فریدون( تداوم داشته است. باورهای روزگار پوریوت
میان  ازای پیدا کرد.  اسطوره چیستی و کارکرد کهن این شخصیت از هایی توان نشانه نیز می های فریدون ویژگی در
از  فرّه ای مرحله سه پس از گسیختن . بنا بر آنچه در زامیادیشت آمده،7توجه ویژه کنیم اش مندی د به فرّهبای های او ویژگی

 ایرانی باستان از جایگاه واال و با اینکه فرّه در فرهنگ .(2-8گریخته از او را گرفته است ) جمشید، فریدون دومین فرّه
نقش  های مختلف از اما به گونه .اند درخور توجهی برخوردار بوده است، در هیچ متنی دربارة چیستی آن توضیح نداده

و « تابنده»اند.  برانگیز و برترساز در کسان برخوردار شده از آن سخن گفته های ستایش شایستگی اش در پدید آمدن بایسته
 پردازی دربارة چیستی ند که شاید سرنخی باشند برای فرضیهستبرشمرده شده برای این واژة کهن ه های از معنی «درخشان»

اثیر حالتی لطیف از  پنداریم؛درست ب ،های گیتی اثیری گفته شد دربارة ویژگی تر پیشرا که  آنچهای آن. اگر  اسطوره مفهوم
اثیری  که کالبد ها(. ازآنجا یی )ستارههای گیتا ترین پدیده درخشاندرخشش  با درخششی بسیاربسیار بیشتر از ،ماده است

که  هدخوردار شآورد، مردم از کالبد اثیری درخشانی بر ویژه مردم، شرایط مناسبی برای فشردگی اثیر پدید می جانداران، به
 شود؛ تر می بینش سپنتایی تابنده ژرفا یافتن . این درخشانی و تابندگی با افزایش دانش وتر از هر روشنایی گیتایی است تابنده

به آفرینندگی( برسد، درخشش و تابندگی ویژة  )دگرگونی از آفریدگی اگر کسی در روند تکامل سپنتایی به پایة پیری
  کند. اش، او را شایستة بر عهده گرفتن خویشکاری دشوار پادشاهی می اش یا فرّه روان روشن
ای برخوردار شده که از پایة آفریده بودن به پایة آفریننده  اندازه به ،مند که از دانش ـ بینش سپنتایی فرّه گمان، پادشاه بی

افسونگری او دیده  ـ جادوگری هایی از داستان فریدون، نشانه روی در بدین های جادویی خواهد داشت. توانمندی بودن رسیده،
 ناژدها به سه پسرش برای آزمودن آنگونة ا و نشان دادن خود به (2-9) 8«پااُوروَ» رفتار فریدون با کسی به نام صفا شود. می

                                                           

(؛ در اوستا هم این کسان عبارتند از: ویوَنگهَنت Trita Aptya( پدر تریتَ آپتیَّ )Aptya(؛ آپتیَّ )Yama( پدر یَمَ )Vivasvatعبارتند از: ویوَسوَت ) ودا ریگاین کسان در ـ 1

(Vivanghant( َّپدر یَیمَ یا جمشید؛ اَثوی )Āθβiia( َپدر ثرئتونَ یا فریدون؛ ثریت )Thrita( َپدر کرساسپ )Keresāspaیا گرشاسب ) ( ،04: 1052صفا.) 

 .04: 1052صفا، ـ 2
 .465ص ـ همو، 0
 (.464: 1052تُرا پسر گَفرَتُرا پسر رماتُرا پسر وَنفَرغشن پسر جم )صفا،  تُرا پسر سپت فریتون اَثفیان پسر پوُرتُرا پسر سیکـ 4
 .465: 1052صفا، ـ 5
 سخن خواهم گفت.« گاو برمایه»گفتار ای واژة گاو در  های اسطوره ومـ دربارة مفه6
 ایزد آذر او را از دسترسی به آن بازداشته است. رای دست یافتن به فرّه تالش کرده، ولیتر هم به آن اشاره شد، ضحاک نیز ب های ایرانی آمده و پیش ـ بنا بر آنچه در اسطوره7
ا به فریادش فریدون پااَوروَ را که از یاری کردن او خودداری کرده بود، به شکل کرکس در آسمان به پرواز درآورد و او تا زمانی که اردویسور اناهیتـ بر اساس این داستان، 8

 (.467و  466: 1052برسد، در آسمان سرگردان بود )صفا، 
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او  با فریدون 2(θrita) ثریتَبا یکی انگاشتن هم  . دومزیل1های جادوگر ـ افسونگر بودن او به شمار آورده است را از نشانه
 .4کند معرفی می 0را برخوردار از توانایی درمانگری

توان این داستان را رویدادنگاری  ، میجا مانده فریدون به اما مهمی که در داستان ،های اندک دادهبا نگرش دگرگونه به 
. این اند هه بودبه چالش کشید را چون و چرای دین تازی نمادین رویدادهایی فرهنگی ـ اجتماعی به شمار آورد که چیرگی بی

 :توان چنین برشمرد رویدادها را می
 شد خوالیگران ضحاک برای نجات روزانة یکی از جوانانی که باید مغزشان خوراک مارها میاندیشی  چارهالف( 

  ؛های دین تازی( )جایگزینی قربانی جانوری به جای قربانی انسانی از سوی برخی فرقه
ر ن از سوی مادران برای دواپروری کودک گیری جنبش پنهان )شکل تکاپوی فرانک برای پاسداری از جان فریدونب( 

 ؛های دینی تازیان( آیینداشتن آنان از قربانی شدن در نگه 
ی های ن)ایجاد انجم کرده پذیرش دایگی فریدون توسط گاو برمایه از سوی نگهبان مرغزاری که گاو در آن زندگی میپ( 

 ؛(ندا هشد کهن پرورده میهای کیش  کیشی که در آنها نسلی تازه با آموزه پوریوت به وفادار شناسان و موبدانِ بخردان، ستاره از
های  کیشی و دانش های پوریوت )آمیخته شدن آموزه ساکن البرزکوهمرد دینی  پذیرش نگهبانی از فریدون از سویت( 

 ؛ای نو( مرتبط با دین برای پروردن اندیشه
)تالش نواندیشان برای آگاهی از پیشینه و تبار خود که  رسیدن فریدون به پرسشگری دربارة پیشینه و تبارشث( 

 زمین به شمار آورد(؛ توان آن را آغاز پژوهش در تاریخ برای آگاهی از چرایی و چگونگی چیرگی دین تازی بر ایران می
 ؛(دانش تاریخی از نسل پیشین به نسل نو )انتقال های فریدون پاسخ دادن فرانک به پرسشج( 
گرفتن ار )در موضع ضعف قر رای فریبکاری از راه نوشتن محضر برای دادگر نشان دادن خویشضحاک بتالش ح( 

 ؛برای پیشگیری از خیزش اجتماعی ـ سیاسی ستمدیدگان( ی واقعیتنمای حکومت دینی و وارونه
 )آغاز خیزش اجتماعی در برابر حکومت دینی(؛ جویی کاوه دادخواهی، روشنگری، فریادخواهی و پادشاهخ( 
  .5سرکوبگر ضحاک( )آماده شدن برای رویارویی با قدرتِ ساختن گرز گاوسار برای کوبیدن سر اژدهاچ( 

خواب  )از طریقمردان دین تازی( از پیدایش کیشی که به نابودی او خواهد انجامید  ضحاک )شاه ـ دین در آگاه شدن
و رویکرد دوگانة او برای پیشگیری از فروپاشی حکومت دینی )تالش برای یافتن و کشتن فریدون و تهیة محضر برای  (دیدن

تر دربارة فرضیة  با توجه به آنچه پیش توان یافت. ای را می های کهن اسطوره مایه دادگرنمایی خویش( نیز بخشی دیگر از بُن
فرض کرد که هر فروهری، هربار که فرصت زندگی در گیتی را به دست  توان وجود چرخة زندگی گیتایی مطرح شد، می

این  به های دوگانه، مرگ برد. آزمودن ای می ش ـ بینش بهرههای خود، از دان آورد، از راه آموختن از دیگران یا آزمون می
فروهر در  ها و... ها، آزموده آموختهها، ها، آرزو همة پندارها، اندیشهزند، به این معنی که  آسیبی نمیاندوختة فروهر 

در  و بازگشت به پایة دوم جهان مینو، یدوم در گیتی اثیربه گیتی تا لحظة مرگ  سپری شده، از لحظة آمدن زندگی گیتایی
ر شود. د فروهر افزوده می ای به این بایگانی پنهان ی، الیهایگیت شود. پس از آزمودن هر زندگی درونی وی ذخیره میبایگانی 

                                                           

 .467: 1052صفا، ـ 1
 اند. گران نظر دومزیل دربارة یکی بودن ثریت و فریدون را تأیید نکرده و او را شخصیتی مستقل معرفی کرده شده است. دیگر پژوهشاز ثریتَ در وندیداد یاد ـ 2
های جادوگر  ز نشانهتوان آن را هم ا های جادوگران بوده، اگر این دیدگاه دومزیل را درست بدانیم، می ـ با توجه به اینکه در روزگاران کهن، درمانگری بخشی از توانمندی0

 بودن فریدون به شمار آوریم.
 .47، ترجمة مهدی باقی و شیرین مختاریان، تهران: قصه، ص سرنوشت جنگجو، 1080دومزیل، ژرژ، ـ 4
 سخن خواهم گفت.گفتارهای آینده یر دگرگونة دیگر موردها هم در ام، دربارة امکان تفس تر اشاره کرده ـ به امکان تفسیر دگرگونة موردهای ث و ج پیش5
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آزموده، پنداشته، اندیشیده،  دیده، شنیده، ناهشیاری، در خواب یا بیداری، هشیاری یا هرآنچه فروهر ،الیه این بایگانی الیه
ناخودآگاه  یها شود، به این معنی که اگر فروهر بتواند به یکی از این الیه طور کامل ذخیره می و... به دریافته، اندریافته

 همانند را، آن زندگی پیشین خویش تواند اشد، میزمان سفر کرده و به آن روزگار بازگشته بوارد شود، انگار در  خویش
بر اساس کنیم.  ب تجربه میبیند را مرور کند، همانند رویداد مشابهی که در خوا بعدی میای که فیلمی مستند و چند بیننده

اش از ردة آغازینی تا  پیشینهای  زندگی های دارد که در آن همة اندوخته رازمندی بایگانی درونی این فرض، هر فروهر
این  نامید. 1های موازی شخصی توان آن بایگانی درونی را جهان ندگی در ردة انسانی ذخیره شده است که میواپسین ز

نامیده شده است که  )خرد غیراکتسابی( «2خرد آثن» خردمندی پنهان فروهر همان چیزی است که در فرهنگ ایران باستان
زاده شدن، نیازی به یادگیری برخی  ما و آنها پس ازرو،  ازاین ر جانداران نیز از آن برخوردارند.تنها مردمان، بلکه دیگ نه

 .0کارها نداریم
های  تنها داده که در بایگانی فروهر، نه توان گفت یم، مینتر برا پردازی کمی پیش اگر اسب خود را در میدان فرضیه

ی یوستن فروهرهاهای پیش از پ هایی از زمان ذخیره شده، داده در زمین مربوط به پیشینة وی از آغاز روند تکامل سپنتایی
فروهر ه از زمانی ک ،فرای زمان و مکان هایی از روزگارانی وجود دارد. داده انگیز شگفتآن بایگانی  به زمین نیز در سپنتایی

 شگرف دگرگونی سیاهچاله به کهکشان از بزنگاهی که رویداد کرده، یی را سپری میروند تکاملی اَنغرَ ،در جهان تاریکی
را در بر  بنگ تا پیدایش زیست گیتایی در زمین های کهکشان از لحظة بیگ روند دگرگونی از روزگارانی که و آغاز شده

دوگانه آن سخن گفته باشند. اگر  هستی و بُنِ نگی پیدایش جهاناز چگو ازانس ، اسطورهپس عجیب نیست که .گیرند می
با دسترسی به  اند و بوده رازآشنا سازان کهن گمان، اسطوره توان گفت که بی های مطرح شده را درست بینگاریم، می فرض
اند از دانش مربوط به آفرینش و مراحل آن آگاه شوند و آن دانش  توانسته خردمندی پنهان فروهرشان، می های مختلفِ الیه

 ای بیان کنند. های اسطوره را در قالب داستان
و قابل  پنهان از وجود این بایگانی آگاهیتوان پنداشت که  می ،داریم در دسترس که های اساطیری با توجه به داده

 ای نو که گیری اندیشه )شکل روزگار فریدون سرآغاز زمین یا بر ایران چیرگی دین تازی )ضحاک( ر دورةد ،دسترس بودنش
با دست یافتن به داد زمین )فریدون(  به گفتة فردوسی، فرهیختگان ایران ده است.به دست آم (انجامیده به پیدایش کیش مهر

  :ندبدان پایگاه دست یافته بود های فرهنگی ـ تمدنی( در عرصه)آگاهی از قوانین جهان( و دَهش )آفرینندگی یا نوآوری 
ــود   ــته نبـ ــرّخ فرشـ ــدون فـ  فریـ

 

 ز مُشک و ز عنبـر سرشـته نبـود    
 

 به داد و دهش یافـت آن نیکـویی  
 

 4تو داد و دهش کن فریدون تـویی  
 

توان تصور کرد  ، میگیتی ها بهفروهر چرخة زندگی گیتایی و آگاهانه ـ هدفمند بودن بازگشتبر اساس ساختار فرضی 
ریزی کرده  برنامه ،گردد ازمیبرای دست یافتن به هدفی که برای آن به گیتی ب پیش از بازگشت به گیتی، ،که هر فروهر

                                                           
 رسیتوانایی دستتواند  فروهر خود را دارد، می توان گفت که هرکس عالوه بر اینکه توانایی بالقوه برای دسترسی پیدا کردن به بایگانی ـ اگر این فرض را درست بدانیم، می1
های درونی فروهرهای  دهندة یک کل به شمار آوریم، مجموع بایگانی هم به دست آورد. از سوی دیگر، اگر فروهرهای زمینی را تشکیل افتن به بایگانی پنهان دیگران رای

ه شد. بنابراین شود هم آگا توان از چیزهایی که در بایگانی خود یا دیگر مردمان یافت نمی آورد که با دسترسی به آن می تری )خرد جمعی( پدید می زمینی، بایگانی بزرگ
های مردمی، جانوری، گیاهی، آغازیانی،  های موازی سخن گفت: بایگانی شخصی، بایگانی دیگران، بایگانی سپندارمذ )شامل بایگانی توان از سه گونه بایگانی یا جهان می

 پریانی(.
2. āsn xratīh 

یا دانش مربوط به فرهنگ، تمدن و تاریخ است که دیگران از  gōŝānsrū xrat اکتسابی()خرد « سرودخرد گوشان»ـ دیگر خردی که در فرهنگ ایرانی از آن یادشده، 0
روزگاران کارآزموده، توانایی پژوهش و آزمایش را پیدا  سُرایند تا با برخورداری از دانش پرورده شده توسط پیشینیان و هم طریق گفتار )شفاهی یا مکتوب( به گوش ما می

 گنجینه بیفزاییم. گری رسیده وگوهری به این کنیم تا به مرحلة آفرینش
 .493و  489، بب 85، ص 1ج  :1086، فردوسیـ 4
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 های ریز و درشت ، گزینش ویژگیای ریزی کرده باشند. الزمة چنین برنامه ش برنامهتر برایَ یا فروهرهای پیشرفته باشد
اجتماعی ـ فرهنگی زمان و مکان زایش،  های های پیکری ـ روانی، ویژگی ویژگی اعضای خانواده، ،پدرر، رو )ماد زندگی پیش

دست پیدا کند. اگر چنین باشد،  به آن هدف برگزیده شدهاست تا فروهر در روندی قرار گیرد که بتواند  بالش و رسش(
با  رد که در آن روزگاررا نماد فروهرهایی به شمار آو جنبة نمادین دیگری هم در نظر گرفت و آن فریدونبرای توان  می

مردمان گرفتار شده در  یان گذاشتن کیشی تازه، برایند تا با بنا گشته ، برای ناکار کردن ضحاک به گیتی بازمیهدفی همسان
 ، راه گریزی بگشایند.بست ضحاکی بن

توان گفت که اهریمن و  شده است، پس می می نکتة قابل توجه اینکه، چون زمین میدان رویارویی دو گوهر دانسته
، اگر 1بکُشند هنگامآن یا  گردد را پیش از زایش اند تا هر فروهری که به گیتی بازمی دیوهایش همیشه گوش به زنگ بوده

اش  دیوانه ،پیش از بالش یا رسش هم نتوانستند او را به دام اندازند،، اگر 2زایش در دام خود گرفتار کنند پس ازنشد او را 
توان چنین  در اسطورة فریدون نیز می ند.اش پایان ده به زندگییا او را به آوردگاهی بکشانند و به دست دیوپرستان  سازند

شود که او را بیابد و بکُشد تا  شود و بر آن می واکنشی را از سوی ضحاک دید. او در خواب از زایش فریدون آگاه می
 اش نابود نشود. ژپادشاهیدُ

ان بخشی از رویارویی ضحاک و فریدون را جنگی فرهنگی ـ اجتماعی به شمار آورد و وت می تة پایانی هم اینکه،نک
انجامد و با فروپاشی  شکست دین تازی در برابر کیش نو می بهکه در نهایت  باوران با نواندیشان بخشی دیگر را درگیری دین
مردان و بزرگان  دین ،تاریخی هم دوام آورده بود روزگاران تا کهنی که بر اساس سنت سیاسی ،حکومت دینی، پیروزمندان
تا پیوندشان با پیروان دین گسسته  کشند و در جایی دور به بند می کنند دین دور می از خاستگاه بازماندة آن ساختار دینی را

 .بشورانند نوبنیاد داران را بر پادشاهی شود و نتوانند دین

 ـ فرانک و کاوه
اسطورة ی انگیز که در روایت حماس گفتش ة این مادرِرشود. دربا به ما رسیده، دیده نمی اوستادر آنچه از  0فرانکنام 
پژوهش درخور توجهی انجام نشده  ،کردهمادر فریدون و همسر آبتین معرفی  او را فردوسی و داردنقشی بسیار مهم ضحاک 

 .باشد روزگارش انِاو از دیگر مادر دهندة متفاوت بودن شود تا نشان میای خاص روایت  به گونهاست. مادری که کردارش 
به گفتة  به این معنی که(. 1-12) هدبینی آینده را دا قدرت پیش یوبه ای ایزدی برخوردار است که  از اندیشه شاهنامهاو در 

 اری پنهان از چشم ضحاکمرغز برمایه در از وجود گاو ین،تبآ آگاهی، پس از کشته شدن پیش داری ازبا برخور متینی، او
 گاو کند تا برای پذیرش دایگی فرزندش از سوی برد و از نگبهان آنجا خواهش می فریدون را بدانجا می رو ینبد آگاه است،

آگاه شده و  مرغزار یابد که ضحاک در آیندة نزدیک از وجود یدرم آگاهی فرانک با پیشد. دیگربار هم برمایه پروانه بده
به  ود را از آنجارود و کودک خ را نابود سازد، پس سراسیمه به مرغزار می برمایه تا فریدون و گاو بدانجا خواهد تاخت

  (.1-10) 4آگاه است هم وی در همان هنگام از آینده و خویشکاری فرزندش رد.اسپ برد و به مردی دینی می البرزکوه می
سیار ای این شخصیت ب پردازی دربارة چیستی مفهوم اسطوره یادی نشده، فرضیه های اوستایی که از فرانک در متنازآنجا

تنها یک گزارش دربارة فرانک هست که چندان کمکی به آشکار شدن  هم های فارسی میانة زردشتی دشوار است. در متن

                                                           

هایی از  ها هم بازتاب تازش دیوها به زن باردار برای سقط کردن جنین او و همچنین ربوده شدن یا کشته شدن نوزاد توسط دیوها یا آلای ـ عامیانه،  ـ در باورهای اسطوره1
 آیند. این باور کهن به شمار می

نستیزند: بهمن و اکومن،  <با هم>هیچ مردمی نیست که از مادر زاده شود و این شش مینو بر سر او »... آمده:  ششم دینکردکیشان در  ـ بنا بر آنچه از باورهای پوریوت2
 (.77، بند 166و مطالعات فرهنگی، چاپ سوم، ص  ، ترجمة مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی1094، ششم دینکرد« )سروش و خشم، سپندارمد و دیو ترومد.

3. farānak 

 .102تا  87، صص 10، شمارة نامه ایران، «فریدون نوجوانی و کودکی دوران دربارة مختلف روایات»، 1064ـ متینی، جالل، 4

 



60 *  بازشناسی اسطورة ضحاک   

 

 
 

بُن  به نی هنگامی که فرّه در دریای فراخکرد ،بندهش این گزارش دربه نوشتة بهار، کند.  ای این شخصیت نمی ماهیت اسطوره
، به گاو جا نی درو کردهآندر سال  و خود به مدت یک کند میآنجا رها در گاوی  «رگاودَ» جادوگری به نام ،ه بودنشست
جای  ه بهفرّ د و به سه پسر خود خوراند امادوشی شیر گاو را پس از انتقال فرّه به گاو، د.وشمنتقل گاو  هد تا فرّه بده می

 شد که او برای رهایی خود از تیغ پدر ازکُبفرانک را خواست  از خشم میدرگا و .پیوستن به پسرهای او به فرانک پیوست
 .1و اوشبام او را از مرگ رهانیدیاری خواست  اوشبام
فرانک جایگاه و کارکری مهم دارد، با وجود اهمیت نقش این مادر فرهیخته در داستان فریدون،  شاهنامهدر 
توان  ای، نمی های اسطوره های انجام گرفته دربارة شخصیت اند و در میان پژوهش گران چندان به او توجه نکرده پژوهش

ده، بانوی ایرانی بازگو کر اش از آن بزرگ فردوسی در سروده آنچهبا توجه به پژوهش مستقلی در مورد فرانک یافت. 
توان فرانک را نماد  گونه که: می بازسازی کرد. بدین آن مادر فرزانه را در تاریخ اساطیری ایران توان تا حدودی جایگاه می

نمونة  .در نظر گرفت کیشی )جمشیدی( برخوردار از فرهنگ و دانش بازمانده از روزگاران پوریوت زنان فرهیختة ایرانی
آزادی و  ش و زبان؛ پرورانندگان خرد؛ جویندگاندان در درازنای تاریخ این سرزمین، پاسداران فرهنگ،مادرانی که کهن 

اند تا فرزندان خویش را  اندیشی بوده جویی و چاره روز سرگرم چاره . مهربانوانی مهرورز که شبانهاند ستایندگان آزادگی بوده
 شاندانبرای فرزن ،هنگهبانی مادراناز  های پیوستگان به اهریمن دور کنند. آن مادران فرزانه، فراتر گیگزند دیواناز 

ان از آموزش دانش به ایش ،انرو در کنار پاسداری از جانش ایناز برخوردار از دانش و بینش سپنتایی. اند ی بودهانآموزگار
 اند. کرده نمی( نیز دریغ 1-15ان )( و پرورش دانایی آن14-1)

جا  های به . شگفتا که از او هم در بخشای است که نقش فرانک بر روی آن نمایانده شده است کاوه روی دیگر سکه
نقشی موازی با نقش  ای اسطوره شخصیت ، اینشاهنامهدر  فریدونبازگو شدة در داستان  .2نام و یادی نیست اوستا ماندة

کند و کاوه بستر اجتماعی سر برآوردن  اش آماده می فریدون را برای انجام خویشکاریبه این معنی که فرانک  فرانک دارد.
 های داستان شخصیت دیگرکه او را از  مهم دارد ویژگیچند کاوه د. در داستانی که فردوسی بازگفته، ساز او را فراهم می

  .جو بودن فریادخواه بودن؛ ث( پادشاهکند: الف( آهنگر بودن؛ ب( دادخواه بودن؛ پ( روشنگر بودن؛ ت(  متمایز می
ند. ستکاوه هخاستگاه هندوایرانی  دهندة اشاره کرده که به نظر او نشان شواهدیهای خود به  دریایی در یکی از نوشته
یکی از نقاالن  اند. وی از به ما رسیده شاهنامهاز طریق نقاالن  است که های شفاهی اسطورة کاوه اشارة او به برخی روایت

سخن  وی های نقالی ای منتشر نشده از متن . در اصفهان( یاد کرده و از نسخهش 1287متولد ) به نام عباس زریری مشهور،
دیگری  کرده و بسازد. شاهدفریدون را طراحی  گاوسار رزگُدهد که  به کاوه دستور می ایزد هوم ،گفته که در بر اساس آن

افزاری  است که به گفتة او گرز گاوسار جنگ« مردی مالیری»استان شفاهی نقل شده توسط که وی بدان اشاره کرده، د
های کاوه در  ویژگی ،دو سال وقت صرف کرده است. به باور دریایی« امیر کاوة کاویانی»بوده که برای طراحی و ساختن آن 

با  را . وی نام این ایزد وداییدارد 0توشتر ودایی ور گر یا پیشه ایزد صنعت های های بسیار با ویژگی همسانی ،ها این داستان
θwōrə štar- واژة  معرفی کرده و نوشته که ریشه هم ییاوستاTvaṣṭṛ  از فعلtvakṣ  گرفته شده « ساختن، بریدن»به معنی

ساختن  ،او ترین کار مهم اند و نسبت داده ... راتبر کردنتیز ی مانندکارهای به توشتر یسرودهای ودایر د به گفتة او است.

                                                           
 .151: 1093بهار، ـ 1

همة  کاوه را در عهد ساسانی انکار کرد، زیراتوان وجود داستان  شود، نمی های فارسی میانة زردشتی هم نام و یادی از کاوه دیده نمی در متن ـ به نوشتة صفا با اینکه2

 ،توان گفت که داستان کاوه اند، می کرده ها اخذ می های ایران باستان را از سیرالملوک اند و ازآنجاکه آنان داستان اش یاد کرده نگاران عصر اسالمی از داستان او و درفش تاریخ
 (.571و  573: 1052آمده بوده است )صفا،  خداینامهبازگو شده، در  شاهنامهگونه که در  به همان

3. Tvaṣṭṛ 
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ن دو ای میا رابطه ،هندواروپایی های توان به کمک واژه نویسد که می یندرا بوده است. دریایی میا ایزد برای رزگُیعنی  1وَجرَه
 در زبان «آهنگر»با واژة برابر . به باور او ممکن است حدس زد« آهنگری»و « کاری چکش» واژة سانسکریت با

به معنی   kovatiاسالوی کهن  ایه او همچنین به واژه باشد؛بوده « چکش زدن»یا « کوبیدن»به معنی  kāu*هندواروپایی 
kovatروسی  kautiو  kōviau، لیتوانیایی «آهنگری»

اشاره کرده و یادآوری  kovatiچکی  kávotiصرب و کرواتی  ʹ
ها به این نتیجه رسیده که ممکن  دریایی از مجموع این داده های اسالوی دیده شده است. این ریشه فقط در زبانکرده که 

 .2کاری و آهنگری مرتبط باشد به چکشهای هندواروپایی مربوط  با واژه káveشناختی، واژة ایرانی  به لحاظ ریشهاست 
ازآنجاکه در ای ویژه دارد.  چه کاوه شخصیتی هندوایرانی باشد چه ایرانی، آهنگر خوانده شدن او اهمیت اسطوره

جایگاه  شود، باید به های درخوری یافت نمی اش در روزگاران باستان، داده های ایرانی دربارة جایگاه آهنگر و پیشه متن
. الیاده در این زمینه در توجه کرد رواج داشته 0که در میانشان شمنیسم یاقوام مختلف هنگر و پیشة آهنگری در اساطیرآ

ها، عقاب با آهنگرها پیوند دارد. به گمان او آهنگرها نیز  4 ان یاکوتدر می نویسد که می ،شمنیسم )فنون کهن خلسه(
ها و دیگر مردم سیبری هم اشاره  7ها، اروکون6 سی، تلئوت ی ینی5ها اوستیاک او به باور ند.ا داشتهها  شمن خاستگاهی همسان

را از عقاب  هایش آموزش ،نخستین شمن کم یا دستشود  دانسته میزادة عقاب « 8نخستین شمن» کرده که بر اساس آن
مراتب اجتماعی در جایگاهی پس از شمن  او را از نظر سلسلهن دادن اهمیت پیشة آهنگر که . الیاده برای نشا9یردگ میفرا

همسر » و« اند هها از یک آشیان آهنگرها و شمن» ها اشاره کرده، ازجمله: های رایج میان یاکوتی المثل به ضرب ،دهد قرار می
به گفتة او در باور مردمان جوامعی که در آنها شمنیسم رواج «. شمن قابل احترام است، همسر آهنگر قابل تقدیس است

کند که بر اساس آن  اشاره می ها13 به گفتة دولگان و شوند گری و پیشگویی پنداشته میدارای توانایی درمان آهنگرهادارد، 
آنها باور  دیگر، از سوی دارند. خود را در آتش نگه می حزیرا آهنگرها رو ،«فروبلعند»رها را گح آهنتوانند رو ها نمی شمن

ا همواره از آهنگره به گفتة الیاده، در باور چنین مردمانی، بسوزاند. تواند روح شمن را بگیرد و در آتش یآهنگر م دارند که
ایجاد سر و صدای ادامه  به مجبورند پیوسته کار کنند، آتش در دست بگیرند و ،رو ازاین شوند. های پلید تهدید می حسوی رو

از سوی دیگر، الیاده در میان اساطیر یاکوتی با این باور برخورد کرده که آهنگر  دور کنند.از خود را  های پلید حدهند تا رو
ای  به باورهای اسطوره. او آموخته است« نآهنگر بزرگ جهان زیری» یا« خدای شر»به معنی  11اش را از کدای ماکسین پیشه

 ،تا به مردان اند به زمین پایین آمده« آسمانی آهنگر» یعنی 12نُه پسر بوشینتوی کند که بر اساس آنها، ها هم اشاره می بوریات
 پسران بوشینتوی با ،ای دیگر د. بر طبق افسانهنا هبود هم نیاکان آهنگران دهند؛ نخستین شاگردان آنها فلزشناسی آموزش

تواند آهنگر شود مگر آنکه از نسل  کس نمی روی، هیچ بدین فرزندان آنها هستند. آهنگرها دختران زمینی ازدواج کردند و
 .10ها باشد ن خانوادهآ

                                                           
1. vájra 

 .84تا  74، صص 58، شمارة معارف، «هندوایرانی؟ صنعتگری آهنگر: کاوة»، 1082دریایی، تورج، ـ 2
3. Shamanism 

4. Yakut 
5. Ostyak 

6. Teleut 

7. Orochon 

8. Shaman 

 .106و  105، ترجمة محمدکاظم مهاجری، تهران: ادیان، چاپ دوم صص شمنیسم )فنون کهن خلسه(، 1088الیاده، میرچا، ـ 9
10. Dolgan 

11. K’daai Maqsin 
12. Boshintoi 

 .685-680صص  :1088الیاده، ـ 10
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 آنها همزمان هم تحقیرالیاده به دوگانگی جایگاه آهنگرها در میان جوامع بدوی هم توجه کرده است. به گفتة او 
آید  رانده شده به حساب می شود، می های آفریقایی، آهنگر طرد هیلشماری از قب در میان ،شوند و هم تقدیس. به نوشتة وی می

ساحر مورد احترام است و حتی رهبر  حکیم های دیگر، او همانند هیلبرعکس، در قب هیچ خطری کشته شود.تواند بدون  و می
از آنچه اند.  ها به تازگی با فلز آشنا شده برخی از این قبیله ،به آن اشاره کرده اینکه نکتة جالبی که الیاده شود. سیاسی می
 خودشان ف ویژةهای تشرّ هایی سرّی را با آیین منآفریقا نیز گاهی آهنگرها انج در ،میت ویژه دارد این است کههنظر او ا

عالوه بر آفریقا، به گفتة الیاده،  .تی دیده شده استهمزیس ساحران ها یا حکیم و شمن دهند؛ گاه هم میان آنان تشکیل می
ها و  ف رایج میان ژرمنتشرّ های آیین در انجمن را حضور آهنگرها اسناد مربوط به ،های خود گران در بررسی پژوهش
در سنت  فرمانرواییی ها گذاران سلسله بنیان ان فلزشناسی و جادوگری بایپیوندهایی را م همچنین اند. یافتههای باستان  ژاپنی

 .1اند های بومی هند تشخیص داده های قبیله هرهای همسانی در اسطو اند و ارتباط چین شناسایی کردهای  اسطوره
آید  با توجه به آنچه الیاده دربارة رابطة آهنگر و پیشة آهنگری با شمنیسم و جادوگری گردآورده، این پرسش پیش می

 ران نیز کاوة آهنگر با جادو و جادوگری ارتباط داشته است؟های اساطیری ای که آیا در داستان
دانستن، دانائی، هشیاری، »به معنی  kaviو کَوی  2«جادوگری»به معنی  -kavayهای اوستایی کَوَ  با واژه اگر نام کاوه را

کاوه را نامی نمادین برای جادوگرانی به شمار آورد که برخالف جادوگری برآمده  توان ، می4مرتبط بدانیم 0«آگاهی، خرد
پیوند با  با ایجاد خرد( و )آثن به بایگانی پنهان فروهر خود از پیوستگی و وابستگی به دیوها )جادوی سیاه(، با راه یافتن

به این معنی  را داشته است. کردن جادوی سیاه ضحاکیی ناکار اند که توانا گذاشته و پرورده ید را بنیان، جادوی سفها پری
 درسوا کنرا از روی ترس یا بدکارگی به ضحاک پیوسته گان دانشی ـ بینشی، بزر توانسته با روشنگری ید میکه جادوی سف

رود و بانگ  می و بازار کوی از درگاه به ،دریدن محضر اوو  درگاه ضحاک سرزنش درباریانپس از  (. کاوه16-1)
گونه، دادخواهی کاوة  بدین .(1-18) کند میرا از اهریمن بودن ضحاک آگاه ( و مردمان 1-17) آورد فریادخواهی برمی

مردمان را به شورش  ،ه، سپس کاوة فریادخواانجامد آهنگر به روشنگری در درگاه ضحاک و دریده شدن محضر او می
یدون با پیوستن به فربرای  مردمان را  جویی پیش گرفته و پادشاه ،ن رهبری شورشاما به جای بر عهده گرفت خواند؛ فرامی

به این معنی  .برخوردار از فرّه بوده و شایسته برای پذیرش خویشکاری پادشاهی چراکه فریدون (.1-19کند ) خود همراه می
باید تبدیل به ساختاری فرهنگی ـ اجتماعی ید، ایی فراهم آمده از راه جادوی سفکه اندیشة برآمده از دانش ـ بینش سپنت

  ی دین تازی )ضحاک( پایان دهد.تا بتواند به فرمانروای شد )کیش( می

 رنوازـ شهرناز و اَ

ای خود به ه ها و پژوهش در بررسیپژوهندگان،  شهرناز و ارنواز جایگاهی بنیادین دارند. دریغا که ،اسطورة ضحاک در
آمده، در بازماندة  شاهنامهخالف آنچه در . براند ی نکردهتوجه درخور ای های اسطوره شخصیتنقش و چیستی آغازین این 

ربودن این دو  ،با او و شتافتن به جنگ با ضحاکدرافتادن  برانگیزندة فریدون برای ، آرماناوستاة کهن فریدون در راسطو

                                                           

 .687و  686، صص ـ همو1
های  یسی واژهکنندة این فرهنگ، وی برای آوانویسی از فرهنگ کانگا استفاده کرده که با روش علمی پذیرفته شده برای آوانو . به نوشتة فراهم067: 1069، 1ـ بهرامی، ج 2

در پرسش از استادان  ه گرفته است.داود و دیگران هم بهرهای دارمستتر، نولدکه، پور از فرهنگ ،ها عالوه بر نظر شخصی همچنین، در ترجمة واژه اوستایی یکسان نیست.
تولومه و های بار نامه های اوستایی از واژه روی، در آوانویسی و ترجمة واژه بدین را قابل اعتماد به شمار نیاوردند.های این فرهنگ  ها و ترجمه های باستانی، آنها آوانویسی زبان

 های اوستایی مفید باشد. تواند در تفسیر برخی واژه ـ مفهوم متفاوت این فرهنگ می های به نظرم توجه به برخی ترجمه ام، اما رایشلت استفاده کرده
 .069ص  :1069 ،ـ بهرامی0
 معنی شده است.« دشمنان مزدیسنایی، جنگاوران ضد زردشت»( تنها به معنی 225نامة رایشلت )ص  ـ این دو واژه در واژه4
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یشت یا  و درواسپ یشت آباندر صفا به این نکته توجه کرده و از آنچه  اند. را داشته ترین اندام برای باروریکه به زن بوده
 اردویسوراَناهیتا را ،یگانه که در دو یشت تکرار شده، فریدون ، یاد کرده است. در این روایتِ(2-11) یشت آمده گوش
دَهاک و ربودن  اش )چیرگی بر اَژی ایزدبانو برای رسیدن به آرمان آن ه تا در عوض از یاریها داد قربانیکرده و به او  ستایش

 .1مند شود رنواز( بهرهشهرناز و اَ
 ند.ا شدهمعرفی  رندة بهترین اندام برای باروریرنواز دادر این روایت نکتة درخور توجه آن است که شهرناز و اَ

آب ـ زن از  مایة دربند شدن توان تکرار بُن اند. این نکته را می آنان در زندگی هزارساله با ضحاک فرزندی نزاده ،که درحالی
آزاد  ها ـ زن ها آب ،مند به دست پهلوان فره و بروز خشکسالی ـ ناباروری به شمار آورد که با کشته شدن اژدها سوی اژدها

شوند  فرزندانی زاده می ،پهلوان اژدهاکش با زنان آزادشده سد و در پی زناشوییر ـ ناباروری به پایان می شده و خشکسالی
 ز(.رنوااَو زایش ایرج از  شهرناز)در اساطیر ایران: زایش سلم و تور از 

در روند دگرگونی اسطوره به افسانه، سپس افسانه به حماسه، همچنین حماسه به ادبیات غنایی و سرانجام داستان غنایی 
ای تالش بازدارندة اهریمن )اژدها( برای ایجاد اختالل در روند زیستی  مایة اسطوره بُن رسد که از به نظر می خرافه،به 

رنواز در چنگ از و اَدر بند شدن شهرن های سپنتایی )اختالل در باروری( و فراهم کردن زمینة نابودی آنها، داستانِ آفریده
بر اساس  که درحالی زایند. نمیفرزندی  و باروری، ن بهترین اندام برای زناشوییکه با وجود داشت ه باشددضحاک پدید آم

 است ، یاد شده«کاکوی»و در داستان منوچهر از نبیرة او،  نبوده یناباروردچار ضحاک  آنچه در حماسة ملی ایران آمده،
کاولی سخن به میان آمده که  از مهرابزال و رودابه،  چنین در داستانآید. هم هر و قارن )پسر کاوه( میکه به جنگ منوچ

 از نسل ضحاک بوده است.
این احتمال را مطرح کرده که ممکن  ،سرکاراتی در پژوهش خود، در تالش برای بازسازی هویت این دو زن اساطیری

 رنواز هماناَ ،رستمی. از سوی دیگر، به نظر اردستانی 2است آنها تجسم مردمانة دو امشاسپند خرداد و اَمرداد بوده باشند
استناد کرده که بر اساس عقیدة  4اُولّا رمّربه باور  ،ی برای توجیه این دیدگاهو .بوده است، 0دم ودایی، اوشس ایزدبانوی سپیده

 های ودایی ا واژهب ساخته شده، -vak و -Arənuیا  -Arənaکه از دو پارة  اوستایی -Arənauuācīواژة  او
mṛdhravẳc-  و « دهنده دشنام»به معنیdrogha.vac- به گمان رمّر ریشه است هم« آمیز سخنان فریب گویندة»ی به معن .

Arənauuācī-  با پسوندī  گونة مونث ازArənauuāc-  است که با پسوندāc-  مشتقی ازArənaṷa-  خواهد بود که
یا همان  6همان اژدهای کیهانی که ایندرا است، 5ورتره لقبکه  ،«دارندة توفان»به معنی  -Arṇavá ادر وداه معادل آن

 که در آنها های ودایی متن رسد که همانند کشد؛ رمّر از این مقایسه به این نتیجه می آن را می معادل ایرانی فریدون آپتیَ تریتَ
Arṇavá-  ایرانی هم  های متندر  بوده است،لقب ورترهarnaṷāĉ- احتمال معادل  ،اساس بر این دهاکَ بوده و اَژی لقب

-Dahāka Arnaṷāĉ بودن
 .7طرح کرده استم -Vṛtra Arṇavá را با *

                                                           
 .450و  452: 1052صفا،ـ 1
 .1057سرکاراتی،  ـ2

3. Uṣas 
4. Ulla Remmer 
5. Vṛtra 

6. Indra 

چنگیز موالیی نیز، در مقالة  .53تا  25، صص 41، شمارة نثرپژوهی ادب فارسی، «توان مادینه پنداشت؟ را می شاهنامهآیا ضحاک »، 1096اردستانی رستمی، حمیدرضا، ـ 7
خرد بر سر ، «بازشناسی یکی از القاب کهن ضحاک در نام ارنواز»، 1091موالیی، چنگیز، است )به این موضوع پرداخته « بازشناسی یکی از القاب کهن ضحاک در نام ارنواز»

 (..167-159)نامگانة دکتر احمدعلی رجایی بخارایی(، به کوشش محمدجعفر یاحقی و دیگران، تهران: سخن، صص  جان
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 فرضی در چارچوبتوان  ام به این بخش از داستان هم بنگریم، می مطرح کرده فصلمتفاوتی که از آغاز  با نگرش اگر
زندگی ایجاد چرخة توان ) جانداران زمینی ای توان باروری رنواز را نمادهای اسطورهشهرناز و اَ ،فروهرها تکامل سپنتایی

این توانایی سپنتایی را از  اش بوده است. اگر ی که اهریمن در پی نابود کردن یا از کار انداختتوانگیتایی( به شمار آوریم، 
باروری  بپنداریم کهبارور  اگر زن را نمادی از سرزمینِبه سخن دیگر،  یریم،گبزن( باالتر در نظر باروری سطح مردمی )

رنواز شهرناز و اَ هزارسالة کند، داستان ناباروری ها، گیاهان، جانوران و مردمان نمایان می ستنیرُ خود را در چرخة زندگی
های  پادشاهی به این معنی که پس از کشته شدن جمشید )از هم پاشیدن ای پیدا خواهد کرد؛ اک مفهوم تازهدر بند ضح
های  ی از سرزمیناستوار بر دین تازی( بر نیم متمرکزِ واییضحاک )فرمانر یافتن ی( و چیرگیکیش استوار بر پوریوت نامتمرکزِ

شده، در  خوانده می 1زمین که ایران های جمشیدی سرزمین دوگانة این بخشجمشیدی )در اساطیر: اره شدن جمشید(، باروری 
دچار ناباروری )اختالل در کشاورزی، دامپروری، کاهش  ضحاکی ستیز زندگی های آیینو  ها ها، واکنش کنش رواج پی

 .شود ( مییتمدن دمان و درنتیجه پسرفتجمعیت مر

 یلـ ارماییل و گرمای

های فارسی میانة زردشتی نام و یادی پیدا کرد. به نوشتة خالقی  و متن اوستاتوان در  ای هم نمی از این دو شخصیت اسطوره
عنوان  از این دو به (؛ثعالبی) اخبار ملوک الفرس و سیرهم ررغُ و )نویسنده ناشناس( التواریخ مجملدر  ،شاهنامه مطلق، بجز

 تنها از هم االخبار زین در گردیزی و اخبارالطوال دینوری در؛ التفهیمو  آثارالباقیه آشپز ضحاک یاد شده است. بیرونی در
 التفهیمهای  در یکی از دستنویس) دینوری او را أرمیاییل، بیرونی ازماییل اند؛ ضحاک خوانده وزیر یل یاد کرده و او راارمای

 شاهنامة ابومنصوریدر  ها ها نتیجه گرفته که این نام وی از این روایتاند.  ارمائیل( و گردیزی ارماییل یا ازماییل نامیده
 تغییر داده،ارمایل و گرمایل  ا به گونةآنها ر ارماییل و گرماییل بوده و فردوسی به ضرورت وزن همانند گزارش ثعالبی

 2ارمانک و گرمانک ها، خالقی مطلق گونة با توجه به این نکته ؛پیروی کرده فردوسی هم از التواریخ مجمل نویسندة ناشناس
است  ها از آن جهت مهم ریخت این نام .0است پایه به شمار آورده بی مده،آ شاهنامههای  در یکی از نسخه کهها را  این نام

 کمک کند. ها ای این نام به گشودن راز چیستی اسطورهتواند  که می جا مانده ای کهن به که در شکل اصلی آنها نشانه
دیگر  ا به نامتر ارماییل بپنداریم و آن ر را ریخت کهن التفهیمهای  شکل ارمائیل ثبت شده در یکی از دستنویس اگر

عنوان  خواهد بود که در زبان عبری به« ئیل»کهن  ها آشکارکنندة واژة ائیل این نامرمائیل و گرماَ های تعمیم بدهیم، ریخت
  رفته است. ، به کار می«ال» اسرائیلی: النهرینی ـ بنی هن بیننام خدایان ک

طور کلی مردان را نمادهایی برای سخن گفتن از  ای، پادشاهان، پهلوانان و به ورههای اسط اگر برای تفسیر داستان
 ی از رویدادهای فرهنگی ـ اجتماعی؛های آنان را نماد واکنش ها ـ ها در نظر بگیریم و کنش ملت ها و ها، قبیله ها، قوم خاندان

رمائیل و توان ا میای پیشنهاد کرد. به این معنی که  مفهوم تازه ،توان بر این اساس، برای ماهیت و کنش اَرماییل و گرماییل می
که  به شمار آورداز پیروان دین تازی  گزار فرقة بدعتین برای سخن گفتن دربارة هویت دو مادنهایی  گرمائیل را نام

ا جایگزین گوسفند رقربانی،  توان در برگزاری آیین اند که می را بنیان گذاشته و باور داشته متفاوتیپنهان و ی آیینرویکرد 
برای نیز همسان فرانک،  4پرست های ال باشد، پیروان این فرقه( کرد. اگر این فرض درست ویژه فرزندان خودشان انسان )به

                                                           

 ها سخن خواهم گفت. دربارة کجا بودن این سرزمین« زمین ایران»گفتار ـ در 1
 اند. ارهایل و کرهایل )کرحایل( هم نوشته شدهها به گونة  این نام شاهنامههای  ـ خالقی مطلق یادآوری کرده که در برخی نسخه2
 .71، ص المعارف بزرگ اسالمی ةتهران: مرکز دایر، بخش یکم(، 1)قسمتهای شاهنامه  یادداشت، 1089، خالقی مطلق، جاللـ 0

 اند. ، دارای تنوع قومی ـ نژادی بودهدیگریها هم مانند پیروان هر فرقه دینی  گمان پیروان این فرقه ـ بی4

 



68 *  بازشناسی اسطورة ضحاک   

 

 
 

قربانی  آیینروزبانان ضحاک )کارگزاران فراهم کردن قربانی برای  از دسترس انآن دور کردنپاسداری از فرزندان خویش و 
رها نکرده و همواره فرانک فرزندش را الف( : اما با چند تفاوت مهم، که عبارتند از اند. کرده تالش می و برگزاری آن(

دربردگان  به که ارمائیل و گرمائیل تنها چند بُز و میش به جان ، درحالیگ بوده تا دست ضحاک به او نرسدزن به گوش
فریدون از سوی  ؛ ب(اند کرده به حال خود رهایشان می ،ها دوری کنند از آبادیالزم است که  سفارش با این و ندا هداد می

توانست امکان  می)نگهبان گاوی استثنایی و مردی دینی(، یکی  اند مردمانی متفاوت بودهکه  شد می هسپردفرانک به کسانی 
 که درحالی داده است؛ پرورش نوزاد را فراهم کند و دیگری در جایگاهی بوده که به او شایستگی آموزش کودک را می

ها و واداشتن  از آبادی آناناند و با دور کردن  بودهارمائیل و گرمائیل تنها به فکر زنده ماندن جوانان رها شده از مرگ 
اند؛ پ(  برده های دانشی و بینشی را از میان می شان از آموزش)کوچگری( احتمال برخوردار شدنشان به زندگی شبانی ای

ارمائیل و برد، اما  و سپس کوهی که سکونتگاه مرد دینی است می 1فرانک نوزاد را به مرغزار دارای نگهبان )دشت(
  .اند کرده می صحرا راهی برای شبانی است،« آباد شهر»شان کوه و دشت دور از را با این هشدار که جایگاه جوانانگرمائیل 

ادی های قومی ـ نژ برانگیخته شدن بحثای در سخن سراینده هست که به  در داستانی که فردوسی بازگو کرده، نکته
یابد، از تخمة جوانانی هستند که از  شان راه نمیآمده، کُردها که یاد آبادی در دل شاهنامهدامن زده است. بر اساس آنچه در 

رد در دو داستان به واژة کُ شاهنامهدر  ،به نوشتة مالمیراند.  هشدسوی اَرمائیل و گرمائیل از قربانگاه گریزانده و راهی بیابان 
امروزی و  انگر پژوهش ،به گفتة او .بابکان اردشیر نخست در داستان ضحاک و دیگربار در داستان کار رفته است:

های  ناین واژه در متبا تأمل در کاربرد  ،اما به باور او اند. پنداشته« قوم و زبان»معنی  را در واژة کُرد ،نگاران قدیم تاریخ
کوه و چراگاه مرتبط بوده؛  ای که با کوچ، خیمه، پیشه ،به کار رفته« پیشه»در معنی  شود که واژة کُرد روشن می ،قدیمی

و جای خاصی به نام  اند ایران توصیف کرده در سراسرپراکنده هرجا از کُردها یاد شده، آنان را همچنین، به نوشتة او، 
شهرهای مختلف  دربارة مشاغل (تاریخ بیهق )نویسندة  زید بیهقی گفتار علی بن شهرت نداشته است. مالمیر در هاسرزمین کرد

هنگام سخن گفتن از  ،بیهقی در این گفتار .دهد واژة کُرد را نشان می« داشتن پیشة چوپانی»ه که مفهوم یافت دیگر را یشاهد
در فهرست صاحبان مشاغل گوناگون، مانند زرگران شهر حران، جوالهگان یمن، « اکراد فارس»مشاغل غیربومیان فارس، از 

. بر اساس استای واژة کُرد  دهندة مفهوم پیشه دبیران سواد بغداد، کاغذیان سمرقند و... یاد کرده که به گفتة مالمیر نشان
کند که حتی امروزه  اند، او یادآوری می برده به کار میی چوپان های صوفیانه هم واژة کُرد را به معن تپژوهش وی، در روای

 ،های قدیمی شود. از سوی دیگر وی به این نکته هم توجه کرده که در متن کُرد نامیده می ،چوپان ،هم در فرهنگ سنگسری
ها  به کار رفته، او این مفهوم« قادر به فهم و درک نیست»یا  «شخصی که فهم و دریافت او اندک است»در معنی  واژة کُرد
بهره  بی همواره از آموزش ،گوید که چون صحراگردان دامپرور داند و می می یبرآمده از زندگی صحراگرد یهای را ویژگی

وی برای توجیه کنندة نابرخورداری از آموزش هم شده است،  تداعی« چوپان و صحراگرد»رد به معنی واژة کُ اند، بوده
« کُرد»بابکان را  اردشیر ،، آخرین پادشاه اشکانیکند که بر اساس آن، اردوان اشاره می تاریخ طبری دیدگاه خود به روایتی از

 رو اند، ازاین شهرت نداشته منفی های ویژگیخواند؛ به باور مالمیر، قوم کُرد به داشتن  می« خیمة کُردان»ه در یافت و پرورش
کرده  بهره از آموزش می ایشان را بی وع زندگی کُردها باشد که فرزندانتواند به معنی اشارة او به ن سخن اردوان تنها می

دهندة پیشینة کهن پیدایش پیشة چوپانی است، نه  نتیجه گرفته که واژة کُرد نشان ،هایی که گرد آورده مالمیر از داده است.
 .2نگروه خاصی از دامداران و چوپانا

                                                           

اند که  ها دارای مفهوم ویژه بوده ای، دشت دارای نگهبان، دشت بدون نگهبان )بیابان یا صحرا( کوه دارای سکونتگاه و کوه دور از آبادی گمان در نمادپردازی اسطوره ـ بی1
 امروزه رازشان برای ما سر به مُهر مانده است.

 .174تا  161، صص 14، شمارة مطالعات ایرانی، «شاهنامهکُرد در »، 1087مالمیر، تیمور، ـ 2
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اشارة  از به شمار آوریم، صحراگردان دامپروردرست بپنداریم و واژة کُرد را نماد پیدایش  گیری مالمیر را اگر نتیجه
 گشایی کرد. از رازی باستانی گره توان می، رمائیل و گرمائیلاَ تخمة کُردها به جوانان رها شده از سوی فردوسی به رسیدن

 بر اساس .ی سخن گفته شدهباستانی بسیار سندهایاست که از آنها در  کوچگری گردان بیابان خاستگاه و ماهیت راز، آن
شناختی  های باستان کاوشدر  های یافت شده هحها و لو در کتیبه، از آنان های چادرنشین دربارة این گروه پژوهش آشتیانی

 ها این گروه در سندهای مصری ،همسان یاد شده است. به نوشتة او یهای با اصطالح النهرین تا مصر از بین ای پهناور، منطقه
ها بسیار سخن  های االمارنه از این گروه است. در نامه تغییر یافته« ابیرو»به در زبان عبری  اند، این واژه نامیده شده« آپیرو»

اند  های زیر سلطة مصر بوده سرزمین فرمانروایان فلسطین و دیگر اند که در خدمت معرفی شده سربازان اجیری نارفته و آن
ها به اپیروهایی اشاره  این نامه. در اند عنوان کارگران اجیر نیز نام برده اند. همچنین از آنان به کرده ها شرکت می و در جنگ

ه تصرف شوریده و شهرها را ب چراکه گاه اند، دردسرساز بودهها  دولتـ  شهر اند و برای زیسته پیرامون شهرها می که شده
 .1اند آورده میدر

اند که در  آنان کسانی معرفی شده ،آنها نیز در هم از اپیروها نام برده شده است. های ماری نبه گفتة آشتیانی، در مت
 هم نوذی ها در سندهای اند. او به یاد شدن از این گروه وق شهروندی برخوردار نبودهو از حق کرده زندگی میشهرها  پیرامون

هایی همسان سندهای مصر و ماری. همچنین، وی  با ویژگی ،است ثبت شده« خبیرو» که در آنها نام آنان به گونة اشاره کرده
کند که در  اوگاریت، کاپادوکیه و بغازکوی یاد می های هحها، لو و آسوری ها هیتی های به جا مانده در سندهای از گزارش

 .2اند سخن گفته« خاپیر»و « بیروخا»هایی چون  ها با اصطالح همة آنها از این گروه
های مختلف، در میان  های بیابانگرد با خاستگاه دربارة این گروه ها کند که همسانی گزارش کید میآشتیانی تأ

دیگری که وی بر آن  مانند است. نکتة جالب بی ،های دارای هویت خاص ها و گروه شده دربارة قوم های باستانی یافت گزارش
اند،  خاصی نبوده طبقة ، نژاد یاقبیله قوم،« ابیروها»آید که  برمی های موجود در سندها ها و اشاره اینکه، از نشانهکید کرده تأ

گونة  و به اند شهروندی برخوردار نبوده از حقوق ی همسان کهنام های اجتماعی و اند با ویژگی بلکه آنها کسانی بوده
گران  پژوهش ،اند. به نوشتة او کرده زندگی میمصر  النهرین تا ی پهناور از بینا منطقه شهرهای های پراکنده، پیرامون دسته

 است که در قراردادهای نکتة مهم ایناند. در این میان،  روها بودههمین ابی اسرائیل بنیعبریان یا توافق دارند که نیاکان کهن 
یا خدایان عبری « هیبرو الوهیم»چندین بار به  هماند. در تورات  سوگند خورده« خدایان اپیرو»ها به  و آسوری ها هتیتی

به  اند هم در آنها پراکنده بودهکوچگر و چادرنشین  یابیروها هایی که اشاره شده، در قراردادهای فرمانروایان محلی سرزمین
 .0اند ابیرو سوگند خورده خدایان

 باستانی، های ندر متخوانده شده « ابیرو، اپیرو، خبیرو، خپیرو، ایبری»های  گروه ین فرض را درست بینگاریم کهاگر ا
« ئیل» را پیدا کرد، یعنیارمائیل و گرمائیل  های مفهوم بخش دوم نام ،توان در فرهنگ یهودی اند، می سرائیل بودها نیاکان بنی

 .4که پیش از سکونت عبریان در مصر، نام خدای آنان بوده است« ال»یا 
اند،  قوم خود را نفرین کرده و به آنان وعدة عذاب الهی داده اسرائیل بارها های بنی نبینکتة درخور توجه اینکه، 

بازگشته و کودکان خود را در پیشگاه او قربانی  خدای کهنبه پرستش  انده،روی گرد «یهوه»روی که از پرستش  بدان

                                                           

 .133و  99، تهران: نگارش، چاپ دوم، صص تحقیقی در دین یهود، 1068الدین،  آشتیانی، جاللـ 1
 .133، ص ـ همو2
 . 131، ص ـ همو0
رو، نام آنان از  ازاین اند. افزوده« ال»یا « ئیل»پرستش ها قرار گرفته و پرستش خدایان مصری را به  تحت تأثیر باورهای دینی مصری ،رسد که عبریان در مصر میـ به نظر 4

 به شمار آورد.« ئیل»نام خدای عبری  با«  رع»و « ایزیس»های دو خدای مصری  توان این واژه را ساخته شده از ترکیب نام عبری به اسرائیل تغییر یافته که می
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های  النهرین، سرزمین در بین قربانی انسان شناختی فراوانی از رواج سنت استانب نباید فراموش کرد که سندهای اند. کرده می
شهر گورستان سلطنتی در  شناختی های باستان تنها کاوش نه قائمی،  باور به اند. آفریقا و... به دست آمده، شمال هشرق مدیتران
مصری،  0و هوروس 2خدایانی چون ایزیس ه،را آشکار کرد در میان سومریان قربانی انسان سنت رواج گستردة 1سومری اور

های  یدر میان کنعانهمچنین،  اند. نت در پیوند بودهبا این س هم رومی 7رودان و دیونیسوس در میان 6و ایشتار 5، مردوخ4تموز
، کودکان و جوانان برای آنهانی قربا شده که می و... پرستش 13، حداد9، بعل/ بعل ـ بریت8های مولوخ نام خدایانی با باستان،
شده، با  نمادپردازی می دار که به شکل گاوی بال «بعل»ی خدابه گفتة قائمی،  ول در این منطقة بزرگ بوده است.معمسنتی 
عهد عتیق و  توان در . او تأکید کرده که میاستبوده مرتبط  ،شده یاد می گاوی آسمانی عنوان آن نیز به از که« ال»خدای 
در  ناپیکر آن اسرائیل و قربانی کردن فرزندانشان و سوزاندن بنی بعل از سوی به پرستشهای فراوان  اشاره )انجیل( جدیدعهد 

 .11دوم پادشاهان و انجیل کتاب الویان؛ کتاب هوشع نبی؛ کتاب داوران؛ سفرپیدا کرد، ازجمله در  آتش بعل
حصوری به متنی از  ،عنوان نمونه اسرائیل یافت، به حاک با قوم بنیهایی از ارتباط ض توان نشانه های ایرانی نیز می در متن

از گردآوری کرده و  های دُشدینی را قانون معرفی شده که دشمن مزدیسنی اشاره کرده که بر اساس آن، ضحاک سوم دینکرد
 .12یهودیان رسیده است او به ابراهیم، پیشوای

 ـ گاو برمایه

زندگی مردمان، نقش مهمی در تأمین خوراک داشته است، چه از لحاظ تأمین گاو جانوری است که از دیریاز، در 
های باستانی  در نمادپردازی های کشاورزی و ترابری. ، چه از جنبة ورزایی در بخشهای لبنی گوشت، شیر و فراورده

هایی دربارة  هایی با گرایش نمادشناختی، پرسش . با آغاز پژوهشای دارد جایگاه ویژه ای( گاو ای، سازه ای، نگاره )اسطوره
که هنوز پاسخ درخوری به آنها  های گوناگون مطرح شده دپردازیعنوان عنصری کلیدی در نما چرایی برگزیده شدن گاو به

ی ذهنی ـ فراگیتایی ها عنوان نماد برخی مفهوم گاو به های باستانی، چرا در نمادپردازی هایی مانند: پرسش .است داده نشده
های  آیا نماد گاو در فرهنگ های ذهنی بوده؟ برای مفهوم ی نمادینشده؟ آیا نام و نگارة گاو همواره جایگزینبرگزیده 

 مختلف مفهوم و کارکردی یکسان داشته است؟
ای  دیگر ساختارهای اسطورهی با ی ایرانها هرواسط متمایز شدن که در آفرین هستند چند گاو نقش های ایرانی در داستان

اه گاو برمایه در اسطورة ضحاک، برای درک چیستی و جایگیکی از این گاوها، گاو برمایه است.  ند.ا شتهمهمی دا نقش
هندواروپایی  اسطورة ،به گفتة سرکاراتی گاو در اساطیر کهن را مورد بررسی قرار دهیم. و کارکرد ست باید جایگاهنخ

های  های تن او بخش آن را قربانی کرده و از پاره ایزد یا ایزدان ،در آغاز زمان گوید که سخن می ی از موجودیبسیار کهن
شده  نمادپردازی« گاو»این موجود شگرف، گاه به گونة  اند. ن، آب، گیاه و مردم را ساختهگوناگون جهان، مانند آسمان، زمی

 دوگانة های مذهبی ـ فلسفی، های فکری، برداشت یانمدن جرپدید آ مایة ، بُنکهن این افسانة به نظر سرکاراتی، است.

                                                           
1. Ur 
2. Isis 
3. Horus 
4. Tammuz 
5. Marduk 
6. Ishtar 
7. Dionysus 
8. Moloch 
1. Baal/ Baal-Barith 
10. Hadad 

پژوهشنامة ادب ، «های مبتنی بر سنت کهن قربانی برای خدایان ماردوش جهان زیرین( تحلیل تطبیقی اسطورة ضحاک ماردوش )بر اساس رهیافت»، 1094ـ قائمی، فرزاد، 11
 .66تا  27، صص 19، شمارة حماسی

 .00: 1088حصوری، ـ 12
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 که Auθumlaگاوی به نام  ژرمنی به گونة در اساطیراو به نمادپردازی موجود آغازین  شده است. جهان و... جهان ـ که مه
ها سر درآورده و به دست  که در آغاز جهان از درون یخ تصور شده هم اشاره کرده Ymirگاه به صورت غولی به نام 

Odin 1سرکاراتی گاو یکتاآفریدة جهان آفریده شده است.های مختلف  بخش ،او تن دیگر کشته شده و از و دو ایزد 
ایزد به دست در آغاز جهان،  ی کهن،روایت که بر اساسآورد  های ایرانی را همان موجود آغازین کهن به شمار می اسطوره

های  کند که چنین روایتی در متن های گیتی انجام گیرد. وی یادآوری می پدیده شود تا آفرینش مهر یا ایزد دیگری قربانی می
، بر آن ز انوشگی و جاودانگیایزدان برای برخورداری ا اما در سرودهای ودایی آمده که شود، جا مانده دیده نمی به ایرانی

ها وَئدَ ولی با پافشاری ه،داستان نبود قربانی کنند. نخست مهر با آنان هم ادپردازی شده،ة گاو نمگون را که به 2سومَ شدند که
 ای به افسانه ،ای ایران های اسطوره او برای تأکید بر وجود افسانة یاد شده در میان داستان .هها بدین کار واداشته شدثورَو اَ

مهر گاو ایزد  ،در روز تن پسین یا رستاخیز ،یرانی بازگو شده و بر اساس آنهای ا چندین بار در متنکه  کند اشاره می ایرانی
 .0مرگی بخشد مزدا بی کند تا خونش با هوم سفید درآمیزد و بر آفرینش را قربانی می

در ، در سرودهای ودایی، عالوه بر اینکه مفهوم گاو در نمادپردازی موجود آغازین به کار رفته، به گفتة مختاریان
گاو پرتو بامدادی  چشمگیر است. در این سرودهای کهن،ساخته شده، « گاو»فراوانی تعبیرهای مجازی که با واژة ودا  ریگ

شوند که خورشید از آنها عصارة  ماده نشان داده می نر و گاو و ابر بارانی است؛ آسمان و زمین نیز گاهی به شکل گاو
 .4دوشد درخشان می
ه پیش از آفریدهای فارسی میانة زردشتی آمده،  صفا در پژوهش خود یادآوری کرده که بر اساس آنچه در متنهمچنین، 

ی چون ماه سپید و گاو ه بود.آفریده شد ویج ایران در یکتاآفریده گاودر گاه پنجم، ، آفرینش مشش در گاه کیومرث نشد
 .5گون داشتخورشید خشندگیرکه کیومرث د حالیدر درخشنده،
گاو یکتاآفریده نمادی بوده باشد برای سخن گفتن از پیدایش  ام که ممکن است اشاره کرده تر به این احتمال پیش

. همچنین از («هوش و رای و خرد»بهره از  بی 6ها، گیاهان، جانوران و مردمان جانورخوی رُستنی)جانداران میرا در زمین 
های فارسی میانة زردشتی در توصیف  ام. در متن باورهای کهن دربارة برخورداری مردمان از پنج نیروی ناپیدا سخن گفته

 ، بند0)فصل  بندهش بزرگ به نوشتة صمدی، بر اساسهای گاو یکتاآفریده هم به ساختاری همسان اشاره شده است.  ویژگی
، 9فصل ) های زاتسپرم گزیده ساخته شده بود: تن، جان، روان، تخمه و مینو. همچنین بنا بر ، گاو یکتاآفریده از پنج بخش(14
در  ،بنابراین .7آمیزند روان با رام، تخمه با ماه، و مینو با وهومن می (، به هنگام مرگ گاو، تن با خاک، جان با روان،7بند 

« پذیرندة هوش و رای و خرد»ولی مردم  ،باورهای کهن ایرانی، گاو یکتاآفریده و کیومرث از جنبة میرایی همسان هستند
سازان کهن  سطورهرسد که ا از دیگر جانداران متمایز شده است، تمایزی که جنبة روانی داشته، نه پیکری. به نظر می و بوده

به پیدایش فرهنگ و تمدن از سوی مردم انجامیده، با یاری گرفتن از متفاوت نشان دادن  این تمایز روانی که برای نشان دادن
  . اند درخشش گاو و کیومرث سخن گفته

                                                           
1. aēvō-dāta 
2. Soma 

 .218و  217 ، پ، صص1078 سرکاراتی،ـ 0
 .105-125، صص 08، پیاپی 2، سال دهم، شمارة نامة فرهنگستان، «پیشانی گاو برمایه، گرز گاوسر و ماه»، 1087مختاریان، بهار، ـ 4
 .430: 1052صفا، ـ 5
 اند. نما معرفی شده یا مردمان میمون« مردمان کپیک»های باستانی ایران آنها  در متنـ 6
 .92: 1080ـ صمدی، 7
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توان گفت که به گفتة  تر کنیم، می کامل ة کالبد اثیری جانداران گفته شددربارتر  پیش را که اگر بخواهیم آنچه
ای  هسالگی( درخششی نقر نین نوزادن و کودکان )پیش از رسیدن به هفتبینان، کالبد اثیری جانداران و همچ روشن
گون ـ زردفام(  سالگی به زرّینی )آفتاب که، درخشش کالبد اثیری مردمان پس از هفت درحالی گون ـ سپیدفام( دارد. )مهتاب

برانگیزندة  1وارة چاکرای رنگدرخشش کالبد اثیری با های ویژة روانی،  های پدیدار شدن حالت در زمان تنها گراید و می
 های عادی روانی، نتیجة شود. زرّین بودن همگانی درخشش کالبد اثیری مردمان در حالت حالت روانی ویژه همسان می

وارة زرّین( برانگیختن مهرورزی نسبت  کارکرد چاکرای سوم )با رنگ ی ـ تمدنی ذاتی آنان است، چراکهفرهنگهای  گرایش
ای که زمینة  رفتارهای اجتماعی متمایزکننده آید؛ یاری به شمار می گرایی و هم نیاز پدیدار شدن هم یشبه دیگران است که پ

 کنند. پیدایش و تکامل فرهنگ و تمدن را فراهم می
ای یافت که در داستان ضحاک بیانگر  ن ـ اسطورهنمادی برای گاو برمایه مفهومی توان با توجه به آنچه گفته شد، آیا می

 فرهنگی ـ اجتماعی باشد؟ مفهومی

های کهن را مورد بررسی  واژة گاو و مفهوم آن در متن این پرسش، نخست باید ـ پیشنهادی برای برای یافتن پاسخی فرضی

، در به کار رفته و همچنان کاربرد دارددار  برای جانوری شاخ عنوان نام گاو که از دیریاز به موشکافانه قرار دهیم. واژة

عنوان  هرجا این واژه به اوستاه است. مترجمان و مفسران به کار رفت 2«گاو»( به معنی gao) به گونة گَئو  اوستا

های دیگری که در  اند. واژه دار( ترجمه و تفسیر کرده ای مرکب آمده، آن واژه را نیز مرتبط با گاو )جانور شاخ پیشوند واژه

گاو، »( به معنی gaoma) ( گَئومَ 1اند، عبارتند از:  دار( معنی شده اند و آنها هم گاو )جانور شاخ آمده اوستا

، واژ ها در این واژه ؛هم آمده 5«یک سرزمیننام »به معنی این واژه  ،4«گاو نر»( به معنی gav)  ( گَو2؛ 0«گوساله

  واژ ( نیز مشترک است. ترکیبa) آوای  «گ» واژ عالوه بر یکسانی 2و  1 های ( مشترک است؛ در واژهg)  «گ»

 عنوان مثال: به .شود هم دیده می های اوستایی از واژه دیگر در آغاز برخی ی + آوا

 ؛6«رفتن»( به معنی gaiti) ( گَئیتی 1

 ؛7«گند»( به معنی gainti) ( گَئینتی 2

 ؛8«زدن» ( به معنیgan) ( گَن0

 ؛9«کوه رشته»( به معنی gairi) ( گَئیری 4

 ؛13«تی، مزرعه، خانهگیوجود، »( به معنی gaeθā) ( گَئیثا 5

                                                           
ی؛ وارة چاکراها به ترتیب چنین هستند: چاکرای یکم: قرمز؛ چاکرای دوم: نارنجی؛ چاکرای سوم: زریّن؛ چاکرای چهارم: سبز؛ چاکرای پنجم: آب ن، رنگبینا ـ به گفتة روشن1

 چاکرای ششم: نیلی؛ چاکرای هفتم: بنفش.
2. Reichelt, Hans,1111, Avesta Reader, Strassburg, p 227. 
)https://www.amazon.com/Avesta-Reader-Texts-Notes-Glossary/dp/B000NBCBEO   )دانلود شده از: 

 .هموـ 0
 .ـ همو4
 .ـ همو5
 .227، ص همو ـ6

7. Bartholomae, Christian, 1104, Altiranisches Wörterbuch, Strassburg, p 413. 
)http://parsianjoman.org :دانلود شده از( 

 .227: 1911رایشلت،  ـ8
 .همو ـ9
 .226، ص همو ـ13
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 ؛1«گیسو»( به معنی gaēθu) –( گَئیثو 6

 ؛2«جسمانی»( به معنی gaēθya) گَئیثیَ ( 7

 ؛0«جان»( به معنی gaēθā) گَئثا  (8

 ؛4«الجثه هیوال، ]جانور[ عظیم»( به معنی gandarēwa) گَندَروَ ( 9

 ؛5«اسلحه»( به معنی gaδa) گَذَ ( 13

 ؛6«آمدن، رفتن»( به معنی gam) گَم ( 11

 ؛7«زندگی، زیستن»( به معنی gaya) گَیَ ( 12

 ؛8«زهر»( به معنی gara) گَرَ ( 10

 .9«پردیس، بهشت»( به معنی garōnmāna) گَرُونمانَ ( 14

دید.  توان میهای زندگی و جنبندگی را  در همة آنها مفهوم و ویژگی ،ها با دقت در معنی ارائه شده برای این واژه
سخن  پس از مرگ انپیکر جاندار دوم از گندیدگی کند؛ واژة ران را بیان میهای یکم و یازدهم ویژگی جنبشی جانو واژه
باور به زنده  واژة پنجم ؛13کوه حکایت داردم از رشد آرام چهارواژة  د؛کن کنشی جانوری را بیان می واژة سوم گوید؛ می
های  رساند؛ واژه جان بودن را می واژة هفتم بی ؛رشد در گیسو پنهان است وممفه ؛ در واژة ششمدده دن گیتی را بازتاب میبو

واژة  است؛ انمفهوم کشتن و نابود کردن جاندارکنندة  تداعیدهم  کنند؛ واژة را بیان می زندگیمفهوم  و دوازدهم نهم هشتم،

                                                           

 .هموـ 1
 .ـ همو2
 .ـ همو0
 .227، ص ـ همو4
 .هموـ 5
 .هموـ 6
 .هموـ 7
 .هموـ 8
 .هموـ 9
میلیون سال پیش در  423شناسان،  زمینبه باور  تر شدن هستند. مدام در حال مرتفعاند و  تکة زمین های پوستة تکه جایی صفحه ها نتیجة جابه کوه دانیم که رشته امروزه میـ 13

اند )نک: تصویر شمارة  )گوندوانا( پدید آمده تکه شدن قارة یکپارچة نخستین از تکه ی امروزی،ها قاره های پوستة زمین(، جایی صفحه )جابه ای تکنونیک صفحه اثر پدیدة
13). 

  
 آورد ای را پدید می زای تکنونیک صفحه زا ـ قاره پدیدة کوهجایی آنها،  های پوستة زمین که جابه : صفحه13تصویر شمارة 

 )مأخذ: اینترنت(
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ید که جایگاه زندگی آرمانی معرفی شده وگ نیز از جایی سخن میواژة چهاردهم ؛ را در خود دارد دگیگشنسیزدهم مفهوم 
 .است

 نشینی نی، واژها و آواها و چگونگی همتوان فرض کرد که در زبان کهن ایرا می ،مفهومی های همسانیبا توجه به این  

برای  () «گ»توان فرض کرد که در زبان کهن آغازین، واژ  می عنوان نمونه ی مفهوم و معنی خاص بوده است. بهآنها دارا

« گَ» این دو نشینی از هم ،پس وده است.بدارندگی صفت دهندة  نشان( ) «اَ»و آوای  رفته به کار میمفهوم رشدکنندگی بیان 

مفهوم « ی»در آن زبان کهن واژ  که اگر فرض کنیم همچنین، ا رشدکننده.شود، به معنی دارندة رشد ی ساخته می( )

را به « یَ»اگر  آید؛ حال دة شایستگی ستایش به دست میمفهوم دارن ،بدان« اَ»شایستة ستایش داشته است، با افزودن آوای 

به معنی رشدکنندة شایستة ستایش )زندگی و جانداری( در برابر رشدکنندة بدون  ،شود ساخته می« گَیَ»بیفزاییم واژة « گَ»

 «ئو» فرضی را گسترش دهیم و واژ پردازی دربارة زبان کهن جان و زندگی، همانند رشد گیسو یا رشد کوه. اگر این فرضیه

شود  ساخته می« گَئو»واژة « ئو»با « گَ»از ترکیب  از پایین به باال در نظر بگیریم،ویژگی فراروندگی ( را به معنی داشتن )

به معنی دارندة رشدی « گاو»یا « گئو» معنی کرد. بنابراین، واژة «االدارندة رشد فرارونده از پایین به ب»توان آن را  که می

ها به شمار  ریخت جانداران از آغازیان تا مردم روند تکامل سپنتایی کنندة بیانتوان نمادی  را میفرارونده از پایین به باال 

 آورد.
توان این فرض را  هست که بر اساس آنها می فارسی نوو  فارسی میانة زردشتیزبان های  ی در واژههای از سوی دیگر، نشانه

، از دوگانگی، آمیختگی، دورگه بودن هایی چون دار، مفهوم جانور شاخ عالوه بر نام« گاو»در گذشته، واژة مطرح کرد که 
 عبارتند از: ها هستند، دهندة این مفهوم چند نمونه که نشان کرده است. و دوجنسی بودن را هم بیان می جنس فلز بودن

 تورانی)ایرانی ـ  دوررگه بودن به که گویا طعنه زدن ،خطاب به سهراب ،گردآفریداز سوی  زبانزدی به کار بردن( 1
 (.1-23) شود خوانده می« گاو نادان»او  ،رو ازاین .سهراب است (بودن
گاو »، با تعبیر در آن بر دوگانگی منش افراسیاب که ،ه سیاوشخطاب ب ،رسیوز( به کار بردن زبانزدی از سوی ک2
 (.1-21شود ) اشاره می 1«پیسه
که است شده  رسد که از این زبانزد هنگامی استفاده می به نظر می در جای دیگر هم بهره برده، ( فردوسی از این زبانزد0
 ،گوید که دوست ندارد با ادامة جنگ ای دوگانگی را بیان کنند. آن هنگام که رستم به پهلوانان می اند گونه خواسته می

در واکنش به گفتار  ،گودرز تورانیان را بپذیرد. خواهی بر آن است که آشتی ،روی این از او کشته شود. پیران ویسه به دست
 (.1-22دوگانة جنگ و آشتی را بیان کند ) کند تا نامعلوم بودن سرانجام از این زبانزد استفاده می رستم،
« رنج»کیخسرو به ایرانیان نیز از این زبانزد برای نشان دادن دوگانگی و نامشخص بودن نتیجة  در گفتار پند دادن( 4
 (.1-20شده است ) داش یا پادافره( استفاده)پا

آذر و مهرنوش )دو پسر اسفندیار( در نبرد با زواره )برادر رستم( و فرامرز  ( در حاشیة جنگ اسفندیار با رستم، نوش5
انجامد، پیکرهای آن دو را نزد  شوند، اسفندیار روز پیش از نبرد نهایی با رستم که به کشته شدنش می )پسر رستم( کشته می

های زرین، پیامی هم برای پدرش؛ در آن پیام نیز از این زبانزد استفاده شده که باز به  و همراه آن تابوت فرستد گشتاسب می
  (.1-24نگ با رستم اشاره دارد )دوگانگی و نامشخص بودن گاو )سرنوشت: شکست یا پیروزی( اسفندیار در ج

                                                           

خالقی مطلق، «...« )نامعلوم بودن سرانجام کار»،... گاو به چرم بودن کنایه است از «سیاه و سفید»پیسه یعنی »ـ خالقی مطلق در یادداشتی دربارة این بیت چنین نوشته است: 1
 (.675ص  ،المعارف بزرگ اسالمی ةتهران: مرکز دایر، بخش یکم(، 2)قسمتهای شاهنامه  یادداشت، 1089، جالل
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به هنگام جنگ ایرانیان با هامون( دشت/میدان نبرد )کوه هماوَن ـ دوگانگی ( به کار بردن واژة گاو برای توصیف 6
 (.1-25کاموس )

با توجه به  نجه دادن کرسیوز به فرمان کیخسرو.در توصیف شک «خام»عنوان صفت واژة  ه( به کار رفتن واژة گاو ب7
منظور از  ،، شاید در این بیتاست مانند برای نوشتن( های گفته شده برای خام، خامه یا قلم )ابزاری سیخ اینکه یکی از معنی

 (.1-26اند ) کرده با آن کتف را سوراخ می گونه و فلزی بوده باشد که ای سیخ ابزار شکنجه« خام گاو»
گرزة گاوسر...، گاورنگ، گاوروی، گاوپیکر، گاوچهر نیز گرزة گاوسار یعنی »نام و توصیف گُرز فریدون که ( 8

ها( گرزی به شکل  نگاره ها، سفال نگاره هرها، سنگدر هیچ نگارة باستانی )مُ با توجه به اینکه تاکنون .1«نامیده شده است...
شناختی یا غیرمجاز، گرزی  های باستان کاوشگرزهای باستانی یافت شده در در میان  ،همچنین گاو دیده نشده؛ سر یا پیکر

شود که واژة گاو در نام و توصیف گُرز فریدون، به معنی  به شکل سر گاو یا پیکر گاو یافت نشده، این گمان تقویت می
 مفرغی هایی از گرزهای نمونهبا توجه به یافت شدن بودن این گرز بوده است.  )مفرغ( فلزی بودن یا از جنس فلزی دوگانه

را دارای نمای فلزی؛ « گاوروی»را دورنگ؛ « گاورنگ» را دارای سر فلزی؛« گاوسر» توان می (11)نک: تصویر  لرستان در
را هم به معنی دارای دو رگه یا دارندة دو « گاوچهر»)مفرغی(؛ را دارای پیکر فلزی یا دارای پیکر دوجنسی « گاوپیکر»

 جنس مختلف به شمار آورد.

   
 شناختی های باستان هایی از گرزهای مفرغی لرستان، یافت شده در کاوش : نمونه11 تصویر شمارة

 (موزة تبریز)مأخذ: اینترنت؛ راست: موزة تبریز؛ میانه: موزة مقدم؛ چپ: 

 ساخته شده که به معنی gušnīhواژة  īh-از این واژه با پسوند ، 2«رنَ [جانور]گشن، »به معنی  (gušn) واژة گُشن( 9
که مفهوم آمیختگی دو  یا بارورشدن یعنی جفت شدن ،0یا بارور شدن نخل ماده به وسیلة نخل نَر نر جانور خواهی جفت
 .کند را بیان مییا دو گیاه جانور 
  .که بیانگر دودل بودن یا درگیر دو پندار مختلف بودن است 4«گمان، شک»به معنی  (gumānگومان ) ( واژة13
.5«آمیختن، مخلوط کردن » ( به معنی -gumēz( واژة گومیز )11

                                                           

 .70: 1083، خالقی مطلقـ 1
 .82، ترجمة مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ص فرهنگ کوچک زبان پهلوی، 1094مکنزی، د. ن، ـ 2
 .https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa: 1077، دهخداـ 0
 .81: 1094ـ مکنزی، 4
 .ـ همو5
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 .1«آمیزه، آمیختگی»( به معنی gumēzag) گگومیزَ ( واژة12
 .2«آمیختگی جهان مادی»( به معنی gumēzagīhگیه )( واژة گومیز10َ
 .0«آمیزه»( به معنی gumēg) گومیگ ( واژة14
 .4«آمیختن، مخلوط کردن»معنی  ( بهgumēxtanن )ختَیگوم ( واژة15
نای رویین که بر صورت دم گاوی است و در وقت جنگ زنند و بنفیر مشهور »( نام ساز جنگی گاودُم: به معنی 16
  ده است.کر را بیان می چیزی «از جنس فلز بودن»مفهوم  دهد که واژة گاو ان می، این نام نش5«است

 .6«گرز آهنین»افزار گوپال: به معنی  ( نام جنگ17
دهد واژة گاو مفهوم فلزی بودن چیزی  ، که نشان می7«صندوق بزرگ آهنی»گاوصندوق: به معنی ( اصطالح عامیانة 18
 رسانده و این مفهوم کهن در زبان ایرانیان تا روزگار معاصر دوام آورده است. را می

رای جنس دا»های  درست باشد که واژة گاو مفهوم فرضاین بیان شد، اگر « گاو»بنا بر آنچه دربارة مفهوم اساطیری 
توان ساخته شدن گرز گاوسر فریدون را نمادی از  را در خود پنهان دارد، می« بودن جنس فلز دوگانه )مفرغ( از»یا « فلزی

 .گسترش استفاده از آن به شمار آورد یا آغاز عصر مفرغ
در اساطیر در دست داریم، این « گاو»به پرسش چیستی مفهوم آغازین و نمادین  ـ پیشنهادی اکنون که پاسخی فرضی

پیش از پاسخ دادن به این پرسش، الزم  آید که مفهوم آغازین گاو برمایه در اسطورة ضحاک چه بوده است؟ پرسش پیش می
های  متن واوستا رمایه در ز گاو با ه،گونه که صفا یادآوری کرد برمایه را مرور کنیم. همان های موجود دربارة گاو است داده

پرمایون به  گاه به شکل نو فارسی که در شاهنامهگاو برمایة به باور وی، سخنی به میان نیامده است.  فارسی میانة زردشتی
هایی  توصیف به نظر او، ،موالیی از دیدگاه دیگری به موضوع نگریسته .9ارتباطی نزدیک دارد 8فریدون پدر با نام ،هکار رفت
گران  هایی که پژوهش معنیبه او،  .13است ای بودن آن دهندة اسطوره (، نشان1-27ارائه شده ) دربارة این گاو شاهنامهکه در 

گاوی »یا « گاوی که حامل بار است»؛ دارمستتر: «آن که در اوج جوانی است»: 11اند )گلدنر ارائه کرده« برمایه»برای واژة 
اشاره کرده و «( گیری در راه جفت»یا « گیری مشتاق یا متمایل به جفت»گیمن:  ؛ دوشن«است که به زیر بار در حرکت

یشت که این واژه در آن به کار رفته، سازگار ندانسته و بدون هیچ توضیحی،  اَرت 55ا با مضمون و محتوای بند کدام ر هیچ
 .12را پیشنهاد کرده است« کند آن که از )فرد( نابالغ مراقبت می»معنی 

مبهم خواهد ماند؛  چنانروشن نشود، ماهیت و کارکرد کهن گاو برمایه هم« برمایه»ای واژة  تا زمانی که مفهوم اسطوره
برای گاو برمایه برشمرده  شاهنامههایی که در  ویژگی ،همچنین ای گاو گفته شد؛ اسطوره اما با توجه به آنچه دربارة مفهوم

                                                           

 .هموـ 1
 .ـ همو2
 .هموـ 0
 .هموـ 4
 .https://dehkhoda.ut.ac.ir/fa: 1077، دهخداـ 5
 .188: 1083خالقی مطلق، ـ 6
 .1211، تهران: نیلوفر، چاپ دوم، ص فرهنگ فارسی عامیانه، 1087نجفی، ابوالحسن، ـ 7
 دارند.« گاو»به معنی « تُرا»نام نیاکان فریدون آمده که بیشتر آنها پسوند  ندهشبُتر اشاره شد که در  ـ پیش8
 .465: 1052صفا، ـ 9
 .128تا  137، صص 40، شمارة نامة فرهنگستان، «های ایرانی بررسی روایات مربوط به ضحاک و گاو برمایه در متن»، 1089موالیی، چنگیز، ـ 13

11. Karl Friedrich Geldner 
 .1089ـ موالیی، 12
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)در اسطوره: رنگارنگ چون  گوناگون های اجتماعی سخن گفتن از پدیدار شدن انجمن توان آن را نمادی برای شده، می
اند و در آنها بخردان،  پدیدار شده زمین زمین، در ایران بر ایران طاوس نر( به شمار آورد که در زمان چیرگی ضحاک

و نه در گذشته  اند ار مانندی داشتهآن روزگ در اند که نه گرد هم آمده کیشی وفادار به پوریوت شناسان و موبدان ستاره
های تازه  نسل مندان ناسازگار با دین تازی، دایگی مندان و بینش دانشفرهیختگان، هایی از  ن انجمنپدیدار شدن چنابا  همتایی.

دین  تا با شیر برآمده از باور به بنیاد استوار بر دوبُنی جهان پرورده شوند و خاستگاه، ماهیت و هدف هدبه آنان سپرده ش
 تازی را بشناسند.

 ندروـ کَ

این  شاهنامهاو درخور توجه است. در  ای و کمرنگ دارد، اما نقش حاشیهدر داستان ضحاک حضوری  هرچند کندرو
نگهبانی « گنج و سرای تخت و»، او از ههرگاه ضحاک در کشور نبود که شدهمعرفی ضحاک  ای، جانشین شخصیت اسطوره

گو شده از سوی این تفسیر عامیانة باز ،گمان بی شده؛ داشته، کُندرو خوانده می گام برمی« بیداد»و چون با کُندی پیش  کرده می
و در سرودهای  -Gandaraəwaگونة به  اوستاهای علمی نشان داده که این نام در  چراکه پژوهش فردوسی نادرست است،

 ،سرکاراتی . به نوشتةبنابراین گونة فارسی آن نیز کَندرو خواهد بود، نه کُندرو .آمده است -Gandharvaودایی به گونة 
که در وداها به گونة جمع به کار رفته و به گروهی از  ای به کار رفته، درحالی این نام برای موجودی افسانه اوستادر 

های  کند که با مردمان و خدایان سروکار دارند. وی عالوه بر شناسایی و یادآوری ریخت ای اشاره می موجودهای افسانه
در ندرو فارسی باستان )با تحریر ایالمی( و سُریانی، به دو صفت کَهای سُغدی، پامیری شغنی،  گوناگون این نام در زبان

و  41، بند زامیادیشتو  08، بند یشت آباندر ذکر شده  -zairi-oāšna« زرّین پاشنه: »اشاره کرده است هم اوستاهای  یشت
رستم و اسفندیار  در داستانندرو را سرکاراتی نام دگرگون شدة کَ ،همچنین .28، بند یشت رامدر ذکر شده  -upāpa« آبزی»

بالد و کارهای شایان  و نژاد خود می در پاسخ سخنان اسفندیار، به تخمههنگامی که رستم  ،به گفتة او تشخیص داده؛
، اژدهایی که به دست گرشاسب رداشم بازمی جو برای شاهزادة جاههای سام نریمان )گرشاسب( را  ، ازجمله پهلوانیاش ننیاکا

 .1است شاهنامهندرو بازگو شده در و کَ اوستاذکر شده در  -Gandaraəwaشود که همان  معرفی می «ندرواَ» کشته شده،
 ییندرو یادآوری شد، تردیدی نیست که جانشین ضحاک هم مانند خودش اژدهاای کَ با توجه به آنچه از پیشینة اسطوره

برانگیز است:  پرسش شاهنامهاما چگونگی بازگو شدن داستان او در  ،نابود شدهبوده است که به دست پهلوانی اژدهاکُش 
کند؟ چرا سرنوشت این اژدها در سخن فردوسی نامعلوم است؟ تالش  ندرو نمیچرا فریدون توجهی به جایگاه و ماهیت کَ

 چه مفهومی دارد؟ ،اش روی داده کَندرو برای آگاه کردن ضحاک از آنچه در تختگاه
 دیو اژدهافش ژدها یاا ،یلی نریمان یا ایزدی ورجاوند ،که بر اساس آنکهن است ای  مایه بُن اژدهاکُشی سرکاراتی،به باور 

 ها، هرهای گوناگون در اسطو شمار و گزارش های بی از دیریاز تا امروز به گونه ای را مایة اسطوره ، این بندکُش را می
)ایرانی(، ایندرا و ورترا )هندی(،  فریدون و ضحاک های داستان اند. عامیانة سرتاسر جهان بازگو کرده های و قصه ها حماسه
های  داستان از هایی نمونه (اسکاندیناوی) 7و گرندل 6و بیوولف (ژرمنی) 5و فافنر 4زیگفرید )یونانی(، 0و هیدرا 2هرکول

                                                           

 .274-271، تهران: قطره، صص های شکار شده سایه، «پهلوان اژدرکش در اساطیر و حماسة ایران» ، ب،1078سرکاراتی، بهمن، ـ 1
2. Hercules 
3. Hydra 
4. Siegfried 
5. Fáfnir 
6. Beowulf 

7. Grendel 



78 *  بازشناسی اسطورة ضحاک   

 

 
 

 .1تر هستندمشهورهای چینی، بابلی، آفریقایی، برزیلی و...  مایة کهن هستند که از نمونه ساخته شده برای بازگویی آن بُن
تن جهان از مردم هدف تهی ساخدهاکَ را تجسم گیتایی اهریمن به شمار آورد که  توان اژدها یا اَژی که می تر اشاره شد پیش

همچنین، از جادوگرانی سخن به میان آمد که با پیوستن به دیوهای اهریمنی و آلوده شدن به جادوی سیاه،  کند. را دنبال می
شوند که این دگرگونی آنان را از  ای دیو دگرگون می دهند و به گونه درخشندگی و تابندگی کالبد اثیری خود را از دست می

چنین مردمانی که تجسم اهریمن و دیوها در گیتی هستند، پیش از راند.  چرخة زندگی گیتایی و تکامل سپنتایی بیرون می
اما پس از مرگ و جدایی روان از پیکرشان، توانایی  روند، گستر و بیدادگر به شمار می جادوگرانی تباهی ،مرگ

، در جهان مردگان اند ، ازآنجاکه ماهیت اَنغریی پیدا کردهولی دهند. های گیتی را از دست می واسطه بر پدیده تأثیرگذاری بی
 : کُند گام زدن پیش بیداد(شاهنامه)در همراه شوند  زنده با جادوگران بیدادگرِ کنند ی دیوگون دارند و تالش مینیز کارکرد

های برآمده از پیکر گیتایی رها  محدودیت از . ازآنجاکه این دیوهای سفیدهمچنان هدف اهریمنی خود را دنبال کنند تا
آنچه دور از چشم آنان و از بسیاری رویدادهای پنهان از چشم زندگان آگاه شوند، جادوگران زنده را از توانند  هستند و می
: تالش کَندرو برای آگاه کردن ضحاک از چیرگی فریدون بر شاهنامهسازند )در  آگاه می ،دهد شان روی میروزبانان ای

ای سخن گفتن از توان کَندرو را نمادی بر ها، می این نکته. با توجه به اش با شهرناز و اَرنواز( تختگاه او و درآمیختن
که با ترساندن  اند که هرگاه جادوگران زنده حضور نداشته به شمار آورد 2جادوگران مردة دربند شده در جهان مردگان
جهانی از سوی  آن ان برای رسیدن به پاداشانه از سویی و برانگیختن آزمندی آنمردمان از خشم خدایان یا به کار گرفتن تازی

با برانگیختن ترس و آز در  )دیوهای سفید( آنها ها نگهدارند؛ آیینبند به برگزاری  ان را وفادار به دین تازی و پاییگر، ایشد
مهرپرستان  ،روی بدین اند. کرده مردان نگهبانی می ـ دینویژه در خواب، از فرمانروایی بیدادگرانة شاه  داران، به دل و ذهن دین

و نابود کردنشان را  یدتوانایی درافتادن با آن دیوهای سفاند،  دهفراگیتایی بو های راه شناخت پدیده )فریدون( که در آغازِ
 اند. نداشته

 ـ مرداس

زبانزدگونه، پندار  تعبیری کار بردنبا به هم  فردوسی دیو خوانده شده و ها ماده برخی متنبرخالف مادر ضحاک که در 
 با خوانده شده و او مرداس شاهنامهدر  .4اند ضحاک به نیکی یاد کرده ، از پدر0پروراند در ذهن خواننده میرا  ناپاکی او

شیروَر؛  یها بُزها، میش ؛ دارای داد و دهش؛ دارندة گاوهای دوشا، اسبان تازی،ترسان از جهاندار مرد؛ شاه؛ نیک های صفت
آزادمرد، توصیف  و پرست دل؛ یزدان نیک جوی؛ مهتر نام ، سر تازیان،دین؛ کدخدای؛ بخشنده؛ خواجة سالخورد، پادشا پاک

  شده است.
نام پدر ضحاک  ،5ه به زبان لری که به همت انجوی به چاپ رسیدهیک دارجنگساالر با اشاره به این نکته که در امید
های کهنی  ، این نام را همسان نامبرابر دانستهمرداس  با آن را ماهیار نوابی کهاین یادآوری و دهذکر ش (Mardāsb)مرداسب 

، 05، فصل بندهش ( ذکر شده درKhrūtāsp) به شمار آورده است. وی خروتاسب ...و گشتاسب گرشاسب، لهراسب، چون

                                                           

 .207 ، ب، ص1078سرکاراتی، ـ 1
 ها آب را گیتی اثیری یا جهان مردگان به شمار آورد. توان در اسطوره ام که می تر گفته خوانده شده، پیش« آبزی»زامیادیشت در ـ کَندرو 2
 ـ پس از کشته شدن مرداس، در پایان نکوهش ضحاک، چنین آمده است:0

 شیر که فرزند بَد گر شود نرّه
 

 به خون پدر هم نباشد دلیر 
 

 دیگرستمگر در نهانش سَخُن 
 

 پژوهنده را راز با مادرست 
 

 (118و  117، بب 48ص  ،1 : ج1086فردوسی، )
 (.149: 1093، ندهشبُرسد ) ، نسب ضحاک از طرف پدر به سیامک، پسر کیومرث میندهشبُبنا بر  -4

 .025، تهران: علمی، چاپ سوم، ص نامه )مردم و فردوسی( فردوسی، 1069ـ انجوی، ابوالقاسم، 5
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نامی کهن هایی دیگر از  ریختهم ن نام پدر ضحاک را عنوا به دینیگ دادستانیدر ( آمده aūravaδaspاُروداسب )و  7بند 
 ارونداسف؛ های ارونداسپ و به گونه سنی ملوک االرض و االنبیاء تاریخ های دیگری از آن در معرفی کرده؛ نامی که ریخت

 و القصص التواریخ مجمل به گونة ارونداسب؛ در طبری تاریخسف؛ در اندرما به گونة اخبار ملوک الفرس و سیرهم ررغُ در
و...  ارونداسب، ارونداسپ، ارونداسف، اندرماسفبه باور امیدساالر،  به گونة ]ارو[نَدَاسب یا ارونداسف ثبت شده است.

ذکر شده در  aurwataspaاوستایی  که خود دگرگون شدة واژة ( هستندaūravaδasp) همه دگرگون شدة اُروداسب
و « ارونداسب» های وی برای نشان دادن یکی بودن واژه همچنین، است.« تیزرو دارندة اسب» معنی به ؛135، بند یشت آبان

را هم با همان دبیره  مرداس و شود نوشته می  دبیره به گونة هامنویسد که ارونداسب به خط  می« مرداس»

 حرف  شوند و با یکدیگر اشتباه می و  ی این خط باستاندر  دهد که نوشت و توضیح می  به گونة توان می
مرداس  واژة تصحیفاز  گیرد که واژة ارونداسب نتیجه می رو، ازاین شود. ها داخل می ای در واژه قاعدهدرپی و بدون هیچ  پی

های قدیمی آمده( را  احتمال ساخته شدن مرداس از تصحیف ارونداسب )که برخالف مرداس در متن او آمده است.به وجود 
 پدر ارونداسب نام در آن و نیامدهضحاک  برای پدرباقی مانده، نامی  اوستا آنچه از در و دلیل رد کرده: نخست اینکهبه د

دوم  یکسان بوده باشد. اوستادر نماید که نام پدر گشتاسب و پدر ضحاک  بسیار بعید می به نظر او است؛ شاه گشتاسب
به کار رفته است و هیچ  های عامیانه و داستان شاهنامهدر  زردشتی نیامده،های فارسی میانة  ناینکه، هرچند مرداس در مت
به کار رفته، از ریخت  تر قدیم ای در متنی واژه بر اساس آن بتوان گفت که تنها به این دلیل که دلیلی در دست نیست که

به معنی « آس»و « مرد»بخش دارد: واژة مرداس دو امیدساالر بر این باور است که  .1ستا تر فولکلوریکش قدیممتأخر و 
بنابراین، معنی  است.دانسته « خوردن»فارسی باستان به معنی  -ās*از ریشة  را هم ؛ واژة آس«ساییدن»یا « خورد کردن»

دگرگونی اسطورة آغازین، تشخص یافته و تبدیل به  آغاز، صفت ضحاک بوده و در روند که در «آدمخوار»شود:  میمرداس 
 .2ستپدر او شده ا

مرداس و  پدر او، پایان کار و تبدیل صفت ضحاک به نام« مرداس»معنی خالقی مطلق ضمن تأیید نظر امیدساالر دربارة 
پذیر نبوده است و فریدون، تنها  شتن او امکانبوده، کُ« تنان در شمار رویین» به گمان وی، ضحاک داند. اک را همسان میضح
آمده است و  های اهریمنی به شمار می آنجا جایگاه پدیده یعنی زیر زمین بازگرداند، چراکهش، ا توانسته او را به خاستگاه می

گونه که مینوی آسمان و  همان نکتة درخور توجه از نظر خالقی مطلق اینکه: شدند. یجا بازگردانده م آنها باید بدان
ده بودند؛ مرداس هم از سوی اهریمن در چاه فروهرهای مردمان راه را بر اهریمن بسته و او را در زیر زمین زندانی کر

 .0شود شود و ضحاک به دست فریدون در بُن غاری تاریک به بند کشیده می افکنده شده و چاه با خاک انباشته می
، «ارونداسب»دربارة نام  شا برای توجیه دیدگاهامیدساالر  برخالف درست به نظر رسیدن دومین دلیل ارائه شده از سوی

و ناپذیرفتنی، به دو دلیل:  اند شناختی ارائه شده بسیار ضعیف هر دو توجیه زبان زیرا آید، نمیدرست به نظر  نخستین دلیل او
باقی مانده، به این معنی نیست که چنین نامی در متن اصلی نبوده  اوستانیامدن نام پدر ضحاک در آنچه از  نخست اینکه

ر این چراکه اگ رسد، هم عامیانه به نظر می ای یک نام برای دو شخصیت اسطورهن به کار رفتن است؛ دیگر آنکه بعید دانست
 نه نام شخص، یکسان بودن نام پدر ضحاک و پدر ،ای )فرهنگی( در نظر بگیریم سطورههای ا نمادی برای مفهوم ها را واژه

                                                           

 .009تا  029، صص 6، شمارة نامه ایران، «ضحاک پسر مرداس یا ضحاک آدمخوار؟»، 1062امیدساالر، محمود، ـ 1
 .ـ همو2
 .252و  251، تهران: افکار، صص های دیرینه سخن ،«مرداس و ضحاک» ،1081ـ خالقی مطلق، جالل، 0
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در « اسب»مفهوم جایگاه و کارکرد  الزم است ،وعداختن به این موض. پیش از پرقابل توجیه خواهد بودبه سادگی  گشتاسب
 .هایی با پسوند اسب روشن شود چرایی ساخته شدن نام را مورد بررسی قرار دهیم تا اساطیر

در « اسب»ن مفهوم که به روشن شدنتواند  میاند،  ی ابتدایی دور نشدهها فرهنگ ی که چندان ازبررسی باورهای جوامع
ی های مهای قو آیینتوجه نشان داده و در باورها و « اسب»هوم های خود به جایگاه و مف کمک کند. الیاده در پژوهش اساطیر

مفهوم و کارکرد نمادین اسب در توان به  آنها می هایی یافته که به یاری ، نشانهشان شمنیسم همچنان رایج استای که در میان
 سفید برای شمنخز  است؛« خز» باید داشته باشدشمن بوریات یکی از چیزهایی که  ،کهن پی برد. به نوشتة او های اسطوره

(؛ بر روی او هستند یگرشریر یار های ح)که رو« سیاه» د(، خز سیاه برای شمنرسانن او را یاری مینیک  های ح)که رو« سفید»
 چوبی یا آهنی« عصای سراسبی» دیگر چیزی که باید شمن داشته باشد شود؛ دوخته می ها، پرندگان و... فلزی اسب ،این خز
 ها از آینه برای دیدن جای ید که شمنگو می وی ی است که باید شمن داشته باشد.دیگر چیز« آینه» به گفتة الیاده، .1است
تاخت و  د کهنبین را می« ها شمن اسب سفید» های مغول در آن کنند، اما برخی شمن استفاده می ها نیازهای انسان یا ها روح

در باورهای شمنی، اسب را نمادی برای توان  بنابراین، می .2«خلسه» یا« پرواز» است برای سنتی یبیرآور آن تع سرسام سرعت
 (فتن به جهان زیرینرفرویا  تن به خلسه )پرواز به جهان زبرینرفوسیلة آن  به شمار آورد که بهجادویی  یابزار نشان دادن

ها  شود، به گفتة الیاده، در میان  یاکوت شمنی هم دیده می ها به طبل چنین مفهومی در نگرش شمن .شده است پذیر می امکان
 ،دزن وقتی که شمن طبل می .کشند می را اسب تصویرهم طبل آلتایی بر روی  شود. خوانده می« شمن اسب»طبل ها،  و بوریات

 ی برایو... نمادهای« سواری اسب»، «پرواز»کند که  الیاده تأکید می رود. به آسمان می اش ست که سوار بر اسبا تصور بر این
 .4شود ستی سراسبی )نوعی اسب چوبی( پدیدار میای که با طبل زدن یا رقصیدن روی چوبد خلسه ؛0نشان دادن خلسه هستند
نمادی بوده برای سخن گفتن  نیز، همانند باورهای شمنی، اسب توان گفت که در باورهای کهن ، میها با توجه به این داده

، بنابراین. اند رفته می یا فروگیتایی فراگیتایی های از ابزاری جادویی که به یاری آن، پژوهندگان رازهای نهفته، به جهان
نمادین با پسوند اسب یشان نامی اند، برا ین توانایی بودهسازان برای سخن گفتن از کسانی که برخوردار از ا اسطوره

 بوده است، ـ فروگیتایی فراگیتایی های برای رفتن به جهان اووانمندی کنندة صفت یا نوع ت د که در اصل بیانان ساخته می
اند، اما نتیجه همیشه  کرده های گوناگون برای رسیدن به خلسه استفاده می چراکه جادوگران از ابزارهای مختلف یا اسب

  یا دیوها. ها مرتبط شدن با پری و گاه ـ فروگیتایی فراگیتایی های جادوگر به جهان راه یافتن ن بوده:یکسا
شده است، پس  میخوانده « دین»در فرهنگ ایرانی، پیوند ناپیدای مردم با دیو ، ام بارها اشاره کردهگونه که پیشتر  همان

و دیر یا زود آن دین و  کرد پیدا میهای دینی گسترش  آیینیافت، رواج  ای افزایش می هرگاه ارتباط با دیوها در جامعه
بینم و هم در اسطورة  ک میشد، رویدادی که آن را هم در اسطورة ضحا هایش تبدیل به نهادی اجتماعی ـ سیاسی می آیین

 های دینی آیینزاری با برگ «ارونداسب» نمادین گار جمشیدی، در میان تازیان، پدری با نامبه این معنی که در روز گشتاسب؛
یا « ونداسبار»یان نیز پدری با نام ایران و در میان 6شود ک )دین تازی( میساز به قدرت رسیدن ضحا زمینه 5شبانه در تاریکی

                                                           
 .246: 1088الیاده، ـ 1
 .252و  251، صص هموـ 2
 .279و  278، صص هموـ 0
 .596، ص هموـ 4
 چنین توصیف شده است:شاهنامه شبانة مرداس در  آیینـ برگزاری 5

 گرانمایه شبگیر برخاستی
 

 ز بهر نیایش برآراستی 
 

 سر و تن بشستی نهفته به باغ
 

 پرستنده با او نبردی چراغ 
 

 (137و  136، بب 47، ص 1 : ج1086فردوسی، )
شود که ارونداسب )پدر ضحاک( عالوه بر برگزاری آیین  ، روشن میمجمل التواریخ و القصصـ در ادامه با اشاره به یکی بودن پدر ضحاک با وزیر طهمورث به روایت 6

 کرده است. را هم برگزار می« داری روزه»روزانة  آیین، «نماز شب»شبانه 



81 *  بازشناسی اسطورة ضحاک   

 

 
 

از زبان ، شاهنامهدر  اینکهجالب  نکتة کند. فراهم می زمینة به قدرت رسیدن گشتاسب )بهدینی( رابا عملکرد خود  لهراسب
 شود: خوانده می« گشتاسبی آیین» نامیده شده، «بهدینی»آنچه بعدها در پاسخ به سخنان اسفندیار،  ،رستم

ــپی؟    ــاج لهراس ــدین ت ــازی ب ــه ن  چ
 

ــازه   ــدین تـ ــپی؟  بـ ــین گشتاسـ  1آیـ
 

نام نمادین برای  این مورد توجه قرار گیرد، به کار رفتن« ارونداسب»ای  بررسی مفهوم اسطوره نکتة دیگری که باید در
با  دهندة ارتباط او دارد که نشان یهای ویژگی طهمورثهرچند ی آمده، وزیر طهمورث است. بر اساس آنچه در اساطیر ایران

اهریمن، دیوها و با  های گوناگون از جنبه عنوان مهمترین نماد بُن روشنایی در گیتی( است، به کیشی )با پرستش آفتاب پوریوت
 .2ضحاک( خوانده شده، ارتباط دارد )خاستگاه« گزار دشت سُواران نیزه» سرزمینی که بعدها

 تمدنی چشمگیری، فرهنگی ـی رویدادها ی اودر دورة پادشاهتوان گفت که  با نگرش دگرگونه به داستان طهمورث، می
بستر  از سوییهمورث، ط ( در روزگارـ فروگیتی )آگاهی از فراگیتی پیشرفت بینش .0اند آورده جهشی دانشی ـ بینشی پدید

که فرّه  انجامیده کیشی پوریوتگذاری  به بنیان؛ از سویی دیگر بود را فراهم کرده 4های ابتدایی برای پدیداری دین یمناسب
همورث با دیوان را در پی جنگ ط واکنشی که است. برانگیختهواکنش دیوها را  ایزدی را در طهمورث تابان کرده و

شان از سوی ند و در عوض پذیرش درخواستجنگی که به شکست دیوها انجامید، آنها زنهارخواهی پیش گرفت ؛آورد می
  (.1-28) ندمورث، هنر نوشتن را به او آموختطه

دانشی را به دنبال  های آینده داشته و شکوفایی و جهش گمان، نوشتن نقش بزرگی در انباشت دانش و انتقال آن به نسل بی
 آورده است. شاهدی که به جهش دانشی در آن زمان اشاره دارد، داستانی است که دربارة کتابخانة ساخته شده به فرمان

ایران برای پاسداری از  پادشاهان به کوشش اختالف الزیجات ، ابومعشر در5ندیم ابن گزارشجای مانده است. به  طهمورث به
بسیار  های دستاوردهای دانشی و نگهبانی از آنها در برابر رویدادهای زمینی و آسمانی اشاره کرده و نوشته است که در زمان

پوست  زمان، یعنیو گذشت  ها دگرگونی در برابر ترین چیز مقاوم و نگهداری دانش خود از کهن، ایرانیان برای نوشتن
 بهفرمان داد که  ،اند. هنگامی که طهمورث از در پیش بودن سیلی بزرگ آگاه شد کرده استفاده میدرخت خدنگ 

« بهترین خاک و کمترین عفونت»که  ها پیدا کنند و جایی را برای انبار کردن نوشته ندها و شهرها بپرداز وجوی زمین جست
برخوردار باشد. جویندگان هم  زمان پایدارترین بناها نسبت به گذشتاز و  اشته باشد، از زلزله و فروریختگی دوررا د

به فرمان طهمورث  ،بنابراین بود.جی  روستای ،ین جابهتر شهر نیز، هایی داشته و در آن گیچنین ویژیافتند که  را اصفهان
شده، پابرجا  دژ که سارویه نامیده می آن کهن ،دژ جی قرار دادند که به نوشتة ابومعشر تا زمان او های کهن را در کهن نوشته

 های کهن نوشته شده به ی از این دژ خراب شد و مردم به نوشتهبخش هنگامی که در زمان او ،ندیم ابنبوده است. به گزارش 
نوشته  در آن چنین ها را خواند که ، بخشی از آن نوشتهرا بلد بود دست یافتند، کسی که زبان پارسی کهن زبان پارسی کهن

آید که  ای آسمانی در مغرب پدید می خبر دادند که حادثه ،به شاه طهمورث که دوستدار علم و علما بوده»شده بود: 
او را از این حادثه بیم دادند، پس طهمورث به مهندسان امر مدت آن بیش از حد معمول است...  های متوالی و طوالنی باران

                                                           

 .753، ب 054، ص 5ج  :1075، فردوسیـ 1
( چیرگی بر اهریمن و 0؛ «دیوبند»( داشتن لقب 2؛ «زیناوند»( داشتن لقب 1ها که در منابع گوناگون دربارة طهمورث گفته شده، اشاره کرد:  توان به این نکته ازجمله میـ 2

 ( زینهار دادن به دیوها و آموختن هنر نوشتن از آنها.7وی او؛ پرستی از س گذاری بت ( بنیان6( ظهور دین صابئی در زمان او؛ 5( رام کردن اسب؛ 4عنوان اسب؛  استفاده از آن به
انسان خردمند از غارنشینی تا شهرنشینی  ،کیشی بوده که در آن کنم که پیشتر این فرضیه مطرح شد که هزارة کیومرث تا جمشید همان هزارة پوریوت ـ یادآوری می0

 جمشیدییخبندان نیز در بخشی از هفت کشور  سازد. پس از پایان عصر کند و برای از سر گذراندن آخرین عصر یخبندان، ور جمشید )شهرهای زیرزمینی( را می پیشرفت می
ند پادشاه پیشدادی نسبت باعث شده که برخی رویدادها به چ ،ای این روزگاران های اسطوره نهای داستا شدگی وپیش ها و پس افتد. آمیختگی طوفان و سیل راه می )طهمورثی(

 کیشی، اسطورة جمشید ساخته شده و به اسطورة هزارة دین تازی )ضحاک( پیوند خورده است. های هزارة پوریوت رسد که با تلفیق اسطوره به نظر می داده شود، چراکه
 اند. نامیده شده« پرستی بت»پرستی، آنیمیسم، فتیشیسم، توتمیسم( در فرهنگ ایرانی یکپارچه شده و  نیاکانابتدایی ) های رسد که دین ـ به نظر می4
 حمزه اصفهانی وجود دارد. تاریخ سنی الملوک و االرضابوریحان بیرونی و  آثارالباقیةندیم، در  هایی همسان گزارش ابن ـ گزارش5
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کرد که بهترین جای مملکت را از لحاظ خاک و آب و هوا پیدا کنند و آنها همین محل ساختمان معروف سارویه را که 
طهمورث  برگزیدند و به امر طهمورث در آن بنایی را ساختند و پس از پایان کار ساخت، ،هنوز هم در شهر جی پابرجاست

ای از این بنا قرار  روی پوست خدنگ نوشتند و آن را در گوشه ،امر کرد تمام علوم مختلفی را که در خزانه وجود دارند
 .1«برای مردم باقی بماند ،عة مغربیدادند تا پس از پایان آن واق

مجمل التوایخ و نویسندة ناشناس ای است که  ، نکته2دهد آنچه داستان طهمورث و وزیرش را با اسطورة ضحاک پیوند می
ثبت « ارونداسف»یا « ارونداسب»وزیر طهمورث معرفی کرده و نام او را را  به آن اشاره کرده، او پدر ضحاکالقصص 

در سرتاسر روز و « داری روزه»هایی چون  آییننام دارد که  وزیر طهمورث شهرسپ شاهنامهدر  .0کرده است
ای که وی از بدی پالوده  ند، به گونهانمای کند و راه نیکی را به طهمورث می را برگزار میبرای نماز شب « داری زنده شب»

اسب به کار  عنوان کند و اهریمن را به توانایی بستن اهریمن با بهره گرفتن از افسون را پیدا می ،تابد شده، فرّه ایزدی از او می
های نمادین برای سخن  را نام« مرداس»و « شهرسب»، «ارونداسب» توان بنابراین، با توجه به آنچه گفته شد، می گیرد. می

ها، داستان پیدایش و  سازان کهن با بهره گرفتن از این نام اسطوره ـ اجتماعی به شمار آورد و گفت: ای فرهنگی گفتن از پدیده
« پرستی ال»یا « دیوپرستی»پیدایش  هایی که به دین اند؛ کرده گزار را بازگو می نیزه های ابتدایی در دشت سُواران رواج دین

« تازی»ا نام نمادین ها متمایز کرد. گروهی که از آنان ب را از دیگر گروه« پرستی ال»انجامید و گروهی از مردمان گرویده به 
 یاد شده است.

 های داستان نـ سرزمی2
 زمین ـ ایران

های  تازش اهریمن به آفریده از آغازِسرزمینی که  ای برخوردار است؛ از جایگاه ویژه ی ایراناساطیرتاریخ  زمین در ایران
« ویج ایران»آمده  4-1های ، بند1چراکه بر اساس آنچه در وندیداد، فرگرد  رویدادهایی مهم در آن رخ داده،سپنتایی، 
اند  روی آفریده شده بخش بدان های آرامش ه و دیگر سرزمینآفریده شد برای مردمان بوده که« بخش آرامش»سرزمین نخستین 

ای که در  گونه آفرید، به« سرمای دیوداده»و « رگمار بز»آن  دراهریمن سرزمینی که . ویج نروند که همة مردمان به ایران
یافت که  هایی توان نشانه می وندیدادمتنی  . با تحلیل درون4وجود داشت دو ماه گرما حاکم بود و تنها آنجا ده ماه سرما

نگارندگان این متن تر اشاره شد،  گونه که پیش همان است؛ )جمشید( کیشان پوریوتروزگار دهندة تعلق این متن به  نشان
اند که بخشی از رویدادهای رخ داده در ایرانویج را  ای از داستان جمشید اختصاص داده آن را به پاره دوم فرگرداوستایی، 
، این بوده و باستان شناختی ایران شناختی ـ تاریخ های اسطوره ای همواره مطرح در پژوهشه یکی از پرسش کند. روایت می

 هست که ایرانویج از نظر جغرافیایی کدام سرزمین بوده است؟
دیدگاه دارمستتر  از، 5هایی که دربارة خاستگاه آنان وجود دارد نظریة مهاجرت آریاییان و فرضیه وشی با اشاره به فره

ایرانویج را سرزمینی در شمال  ،وندیداد یکم همچنین دیدگاه کسانی که با استناد به فرگرد و را ایرانویج دانستهکه آذربایجان 
  است. 6یاد کرده اند، شرقی ایران معرفی کرده

                                                           
 .90تا  86، صص 126، شمارة کتاب ماه علوم و فنون، «ابومعشر بلخی»، 1089روح الهی، حسین، ـ 1
، تهران: نگاه معاصر، صص ضحاک شاهنامه، 1097، به بررسی این موضوع پرداخته است )اردستانی رستمی، حمیدرضا، ضحاک شاهنامهاردستانی رستمی در جستار دوم  -2
51-60 .) 
 .26، تصحیح محمدتقی بهار، تهران: دنیای کتاب، ص 1080، القصصمجمل التواریخ و  -0
 .659 ص ،2ج : 1085، اوستاـ 4
 .1، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، ص ایرانویج ،1073وشی، بهرام،  فرهـ 5
 .20-21صص ، بابل: کتابسرای بابل، اسطورة زندگی زردشت، 1073؛ همچنین نک: آموزگار، ژاله و احمد تفضلی، 8، ص ـ همو6
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از در راه بودن زمستان بزرگ آگاه شده و برای  1آمده، جمشید در ایرانویج وندیدادبا توجه به اینکه بر اساس آنچه در 
ساخته و در ادامة داستان بر اساس منابع دیگر، پس از فروافتادن به « وَر»و مردمان  ، گیاهاننابود نشدن تخمة جانوران مفید

در شده یاد زمین توان گفت که ایران می ،اش به زیر سلطة ضحاک رفته ، سرزمین2بینی و از دست دادن فرّه گناه خودبزرگ
 ای بوده است. ، همان ایرانویج اسطورهاسطورة ضحاک

 ه، این است که درنادیده گرفته شد زمین حماسی ای یا ایران اسطوره ایرانویج جغرافیایی نکتة مهمی که در تعیین جایگاه
اما در روزگار طهمورث از پراکنده شدن  جایی جمعیتی نیست، ث سخنی از جابهاز کیومرث تا طهمور ،اساطیر ایرانی

از  هم وندیداد دوم در فرگرد آید. ای مختلف سخن به میان میهای گوناگون و پدید آمدن نژاده مردمان در سرزمین
مردمان و  به وجود آمدن کمبود جا برایدر نتیجة  فته شده کهسخن گ رو به جنوب ای جایی جمعیتی سه مرحله جابه
 از گسترش سرزمین و ساخته شدن وَر به دست جمشید نکتة قابل روایت وندیداد گیرد. یافتة ایشان انجام میهای افزایش  دام

بار از کمبود جا  وقتی سه . آن نکته اینکه،زمین بهره برد برای شناسایی جایگاه جغرافیایی ایران وان از آنت دارد که می یتوجه
شود، معنی عدم اشاره به کشتزار این است که در آن  زمین برای کشت نمیای به کمبود  آید، هیچ اشاره سخن به میان می

از در راه بودن زمستان  جمشید پس از آگاه شدن اما ،0اند مردمان هنوز به مرحلة آغاز کشاورزی نرسیده بوده ،روزگار
ها و ستوران و مردمان  رمه» پس از داده شدن فرمان برای بردن جالب آنکه و بسازد وَر شود که فرمان داده می بزرگ، به او

جا  نرا هم بدا« ها ترین رستنی تخم بلندترین و خوشبوی»شود که  ، فرمان داده می«و سگان و پرندگان و آتشان سرخ سوزان
ای متمایز نشده بوده، مردمان با آن آشنا  آن هنگام با اینکه کشاوری تبدیل به پیشه در توان گفت که رو، می ازاین .ببرد
، کوچگر پیش از عصر یخبندان ایرانویج سرزمینی بوده است که مردمانش، بنابراین، بر اساس این گزارش اساطیری، اند. بوده

 آغاز نشده بوده است. به معنی روستانشینی یان کشاورزدر میان آنبا وجود آشنایی با کشاورزی، اند و  و دامدار بوده
 های زندگی روستایی نشانه شناختی برای شناسایی آن سرزمین، های باستان در کاوش نباید انتظار داشته باشیم که رو، ازاین

 4بندهشر ذکر شده د ای های اسطوره )ماقبل یازده هزار سال پیش( یافت شود. از سوی دیگر، بر اساس دیگر داده پیشایخبندان
عنوان ایرانویج  پس باید انتظار داشته باشیم که در سرزمینی که به ای زیرزمینی بوده است. ، ور جمکرد سازه5مینوی خردو 

داستان سرگذشت  انسان خردمند در آنجاکه از همچنین، های زیرزمینی یافت شود. شود، سازه ای معرفی می اسطوره
ادامه  زیرزمینی ور جمکرد تا ساختآغاز شده،  از زندگی غارنشینی کیومرث است که های ایرانی، داستانی پیوسته اسطوره

ای یا  یافته و سپس از ساخته شدن شهرها سخن گفته شده، باید انتظار داشته باشیم که در هر سرزمینی که ایرانویج اسطوره
های  های مردمان غارنشین، کوچگران دامدار، سازه ای از فرهنگ های پیوسته شود، نشانه زمین حماسی معرفی می ایران

 د.دایی یافت شوشهر و شهرهای ابت روستاهای ابتدایی، روستاهای شبه و نگهداری دام،زیرزمینی مناسب برای سکونت مردمان 
و  های زیرزمینی سازه از غارنشینی تا ساخت های فرهنگی، این پیوستگی نشانه شناختی، های باستان با بررسی نتیجة کاوش

در  ترکمنستان امروزی( جنوب )شامل خراسان از توان یافت: می ایرانفالت  در شمال را و... سپس آغاز زندگی روستایی
  .و از جنوب تا کاشان امروزی( ترکیة قفقاز و شرقِ )شامل در غرب تا آذربایجان شرق

                                                           

 (.15، بند 61، فصل 69: 1097، مینوی خرد/  25، بخش 114: 1068، هندی ندهشبُاند ) نیز از ساخته شدن وَر در ایرانویج سخن گفتهمینوی خرد و  ندهش هندیبُدر ـ 1
مزدا پس از توبه کردن جمشید، با دادن دو ابزار، او را  شود، اما اهوره درنتیجه میرا می ( جمشید پیش از فرارسیدن زمستان بزرگ گناهکار و6، بند 2)فرگرد  وندیدادـ در 2

 کند. برای آباد کردن جهان یاری کرده و پس از سه بار گسترش سرزمین از سوی جمشید، او را از در پیش بودن زمستان بزرگ آگاه می
 .16و  12، 8، بندهای 668-666، صص 2: ج 1085، اوستاـ 0
 .152 :1093، ندهشبُـ 4
 .15، بند 61، فصل 69: ص 1097، مینوی خردـ 5
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« رکنپُ موزه» داری نبوده است و بیشتر ع و هدفدارای برنامة جام ،شناختی در ایران از آغاز تاکنون های باستان کاوش
روی، بازسازی  . بدیناز گزند ویرانی بیشتر به دست جویندگان گنجهای باستانی  تپه «نجات»هایی برای  شاند یا کوش بوده

 ها با اسطوره یقبتوان با تط می ،حال ه است. بااینهای بزرگ مواج روند پیشرفت فرهنگ و تمدن در فالت ایران با دشواری
 اساطیری ایران ترسیم کرد. شناختی از تاریخ اندازی باستان چشم ،شناختی های باستان بررسی نتیجة

های  بررسی از دیدگاه را بر اساس آن ایران امروزی ، طرحی پیشنهاد داده وایران در پیش از تاریخشهمیرزادی در ملک 
گیری نهایی  نتیجه با توجه به .(12)نک: تصویر شمارة  است بندی کرده بخش گانه نُههای  منطقهی به شناخت باستان

پیش از  های تپه از برخی ی(برای ارزیابی سطح پیشرفتگی زندگی روستایو وضعیت معماری )شاخصی  شماری گاهکاوشگران، 
با توجه به  اندازی مبهم از چگونگی و روند آغاز زندگی روستایی در ایران کهن را دید. توان چشم ها، می تاریخ این منطقه

های فرهنگی، از  ه در بررسی ملک شهمیرزادی، پیوستگی نشانههای یاد شد کاوشگران تپه های ها و نتیجه ها، ارزیابی هدیدگا
همان که  آشکار شده 5، 4، 0، 2های  منطقههای زیرزمینی و سپس آغاز زندگی روستایی و... در  غارنشینی تا ساخت سازه

  ای پیشنهاد داد. عنوان جایگاه جغرافیایی ایرانویج اسطوره توان به ای است که می محدده

 
 شناختی های باستان از دیدگاه بررسیبندی ایران  : منطقه12تصویر شمارة 

 (134، ص ایران در پیش از تاریخ، 1091)مأخذ: ملک شهمیرزادی، 

)سواحل جنوبی دریای خزر از جنوب شرقی استان اردبیل تا غرب دشت گرگان  4به نوشتة ملک شهمیرزادی، در منطقة 
های سنگی و نوسنگی در دو غار کمربند )در روستای تروجن شهرستان بهشهر در استان  دورهدر استان گلستان( آثار 

و هشت دورة فرهنگی را آثار به دست آمده از غار هات که کمربند( یافت شده است صد متری غارهاتو ) مازندران( و غار
ثار آ .1برای این آثار تعیین شده است ق.م 2883تا  ق.م 9913، دیرینگی 14های کربن  د. بر اساس نتیجة آزمایشده نشان می

 غزال؛ سنگی شکارگران میان شکارگران فوک؛ سنگی میان دهندة چهار دورة فرهنگی نشانهم به دست آمده از غار کمربند 
 5003تا  ق.م 9503نگی این آثار را از یهم دیر 14های کربن  است. نتیجة آزمایش نوسنگی با سفال سفال و نوسنگی بدون

 .2تعیین کرده است ق.م

                                                           

 .010ص ، )با همکاری سازمان میراث فرهنگی( ، تهران: سبحان نورایران در پیش از تاریخ، 1091ملک شهمیرزادی، صادق، ـ 1
 .012و  011صص ، ـ همو2
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کیلومتری  5تپه آسیاب )حدود  های های آن( نتیجة بررسی یههای مرکزی زاگرس و کوهپا )کرمانشاه، قسمت 2 در منطقة
. کاوشگران، با توجه به آثار 1آثار به دست آمده است سال پیش 9333تا  11333دهندة دیرینگی از  شرق کرمانشاه( نشان

به مرحلة رام کردن  هدانند، به این معنی ک آورندة خوراک می های گرد ساکن این تپه را از گروه به دست آمده، مردمان
چهارم از  یک ها، در کاوش چراکه کند بوده، نها هم شبیه غارهای دستخانة آ اند. جانوران و آغاز دامداری هم نرسیده بوده

ترین الیة استقراری  دیرینگی آثار قدیمی. 2ه پیدا شده استکه نیمی از آن در زمین حفر شده بود یشکل مسکونی بیضی کلبة
 .0اند تخمین زده ق.م 7533تا  ق.م 8533دره )نزدیک روستای گیسوند در ده کیلومتری شهر هرسین( را هم از  تپه گنج

وجود نداشته  اند و میان آنها فاصله )راهرو، حیاط، محوطة باز( دره را چسبیده به یکدیگر ساخته های مسکونی گنج سازه
اند و به ندرت از سنگ تخت استفاده  های محدب ساخته شکل و خشت های بلند سیگاری است. دیوارها را با خشت

شدة این منطقه، تپه سراب )حدود  دیگر تپة کاوش. 4اند های کوچک گلی یافت شده ها انبارک اند. در داخل بعضی خانه کرده
پیش را برآورد سال  8333تا  9333 به دست آمده از آن، دیرینگی از برای آثار کیلومتری شمال شرق کرمانشاه( است که 7
 .6اند ، شناسایی شدهتپه آسیاب تر از نمونة شکل، ولی کوچک بیضی ای های چاله های کلبه جا مانده . در این تپه هم به5اند دهکر

 آزمایش نهاوند( هم آثاری به دست آمده کههای تپه عبدالحسین )نزدیک روستای گندمدان از توابع شهرستان  در کاوش
ها در این تپه نشان داده که نخستین ساکنان  . بررسی7سال پیش نشان داده است 8133تا  8655 دیرینگی آنها را از 14کربن 

با گل  ها را اتاق کف اند و هساخت با خشت میشکل مستطیل،  به های مسکونی را سازه دیوار اند و ی نداشتهمعماری مشخص آن
 65گوران )حدود  نخستین ساکنان تپه. 8اند زده رنگکف دو اتاق را با رنگ قرمز ، اینکه نکتة قابل توجه .اند هکرد اندود می

یکی از  ق.م 5533ن محل ساکن شده و حدود در ای ق.م 6533حدود  همکیلومتری جنوب کرمانشاه، در درة هولیالن( 
که با  ههایی بود گوران کلبه تپه نخستین ساکنان های . خانه9اند هسیس کردهولیالن تأتاهای دایمی را در درة نخستین روس

 هم ها را کف اطاق ند؛ا هها دارای دو یا سه اتاق کوچک بود شد. این کلبه های نازک درختان، ساخته می چوب، تنه و شاخه
ای مسکونی ه دیوار خانهساختن و  همنسوخ شدهای چوبی  ساخت کلبه در دورة نوسنگی باسفال،ند. ا هکرد با حصیر فرش می

را به  ها اند، فضای داخلی خانه ار نزدیک به یکدیگر ساخته شدهبسی ها در این تپه ه است. خانهشدبا گل )چینه( آغاز 
کف بعضی از  اند. برای نشستن ساخته گلی های کوتاه سکوها و نیمکت دیوارها، در کنار های کوچک تقسیم کرده و اتاق
های گچ  ورقه های باز، ها و محوطه ها، گذرگاه حیاط مانند ،کف فضاهای بازدر  اند. یا قرمز داشته اندودی سفید همها  اطاق
 .13اند هپوشاند ین روش میرا هم با ا داخلی برخی دیوارها اند، سطح چیده کنار هم می مانند موزاییک را طبیعی

های شمال غربی  )آذربایجان و شمال غرب، قسمت 0 منطقةدر  شده پیش از تاریخ شناسایی های کاوش در تپهنتیجة 
فیروز به صورت واحدهای مستقل از یکدیگر بنا شده  حاجی هزارة ششم ق.م های خانه دهد که نشان می هم زاگرس(
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آن  از یک قسمت مساوی تقسیم شده وسمت تقریباً کننده به دو ق ها به وسیلة یک دیوار تقسیم ند. داخل تمام خانها هبود
 شده است. و پخت و پز، استفاده می سازی غذا عنوان اطاق نشیمن و از قسمت دیگر برای انجام امور روزمره، مانند آماده به

 سازان اند. خانه هها قرار داشت و اجاق های ذخیره که در کف جاسازی شده بودند ها و خمره ، انبارکدر این قسمت روی، بدین
اند، آنان در هیچ دیواری از سنگ  هم ساختهقالب  ی خشتی بدوندیوارها گاه ولی ،ندا هساخت با چینه می این تپه دیوارها را

ها هم از این  برای کف اطاق اند، گاه وطی از کاهگل و گچ اندود کردهسطح داخلی دیوارها را با مخل اند. گاه استفاده نکرده
های نشیمن  ی از اطاقبرخ کف رنگ قرمز مشاهده شده، اثر ها روی قسمتی از دیوار یکی از خانه مخلوط استفاده شده است.

ارومیه و  غربی دریاچة دالما )جنوباز تپه  14کربن  آزمایش یک نمونةنتیجة  .1اند خری قرمز کردهرا هم با محلول گل اُ
های دالما با چینه  هانخ دیوار .2نشان داده استرا  ق.م 4215 غرب تپه حسنلو( دیرینگی کیلومتری جنوب 5در حدود 
ی ی دالما به صورت بناهایها خانه. اند کرده میچینی استفاده از مالط بسیار نازک گلی در دیوارگاهی  اند و هشد ساخته می

کیلومتری جنوب غربی تبریز و  02تپه )حدود  دورة نوسنگی یانیک های . خانه0اند یک حیاط ساخته شده مستقل، پیرامون
روی کف یکی  که اند پیرامون یک حیاط مرکزی ساخته شدههایی  اطاق هم به گونةکیلومتری غرب خسروشهر(  5حدود 
 .5است ق.م 6333متعلق به حدود تپه  آثار به دست آمده از یانیکترین  قدیم .4رنگ قرمز مشاهده شده است ها اثر از اطاق
های  از کاوش ؛7ورة پیش از تاریخ شناسایی شدهد آثار 6بیش از سی محل باستانیدر  (فالت مرکزی ایران) 5 منطقة در

 زهرای جنوب در تپه زاغه )در منطقة بلوک های درخور توجهی به دست آمده است. نتیجه ،این منطقهدر  چند تپة باستانی
ل بنایان زاغه گ .اند ساخته شده که در جامعة زاغه بنّا بودهتوسط کسانی  های مسکونی رسد که سازه می به نظرقزوین(  دشت

 برای یک مورد، فقط در اند، آن هم هم به ندرت استفاده کرده سنگ اند؛ از هبرد به صورت چینه و خشت به کار می را
زنی و با دست  تفاده از قالب خشتها را بدون اس خشت آنان .ها ای انباری یکی از خانه ارهای چینهشالوده یکی از دیو ساختن

روی اندود کاهگل اند.  هکرد نازکی از کاهگل اندود می دار را با الیة سقفهای  قسمت سطح دیوارها و کفاند.  هساخت می
و زرد برای تزیین های قرمز، سیاه، سفید  در یک مورد از رنگ اند؛ هکردهای هندسی( تزیین  )نقش دیوارها را با رنگبرخی 

دار از  سقفانبارهای  . برای پوشش کفاند نصب کردهسفال منقوش  های قطعه روی سطح دیوارها هم گاه. استفاده شده
ها  خانه .های شکستة ضخیم استفاده شده است برخی راهروها از سفال خشت و برای پوشش کف خشت و پاره نیمه خشت،

 یک در های مجاور مشترک بوده؛ هر خانه ا خانهی ز آنها با خانهیا بخشی ا دیوارها اند، بلکه مستقل از یکدیگر بنا نشده
را  «روستای زاغه»های  ه است. خانهشد روستا منتهی می شده که به میدان ای باز می کوچه به ورودی اصلی داشته و

دار و بدون  سقف متمایز هر خانه دارای دو قسمت اند؛ شده و منظمی داشته های حساب اند که دیوارچینی شکل ساخته مستطیل
ها بارها  این اطاق اندود کف ده وای از کاهگل اندود ش های نشیمن همیشه و بدون استثنا با الیه کف اتاقه است؛ سقف بود
به « روستای زاغه» های اند. خانه هدکر عنوان حیاط یا انبار استفاده می هم به. از فضاهای روباز و بدون سقف اند شده تکرار می

و رابطة مستقیم داشته باشد. بر اساس این هنگی خانوادة ساکن در آنها هما اقتصاد اند که با هشد ته میای ساخ گونه
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عنوان  توان به منطقه دانست؛ به سخن دیگر، بخش مرکزی فالت ایران را میلند( بودن این  توان نشانة سرزمین میانین )هارت ها را می این شمار زیاد نسبت به دیگر منطقهـ 6

 زمین حماسی معرفی کرد. ای و ایران بخش اصلی خونیرث یا ایرانویج اسطوره
 .017: 1091 ملک شهمیرزادی،ـ 7
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اند؛ در  ه که دامدار بودههایی بود ز یک محوطة روباز متعلق به خانوادههای با بیش ا خانه توان گفت که می بندی، تقسیم
روستای » برخی از ساکنان اند؛ اند که کشاورز بوده هکرد ی زندگی میهای دار، خانواده سقفهای دارای بیش از یک سازة  خانه
آنها برای نگاهداری دام و  ند که فضای مورد نیازا هکرد هایی زندگی می در خانه اند، که دامدار ـ کشاورز بوده« زاغه

 هایی بوده که دههای این روستا هم متعلق به خانوا ه است. چهارمین گونة خانهکشاورزی متناسب بود های محصول
یک انباری کوچک و یک حیاط یک اتاق نشیمن،  این گروه کوچک بوده و تنها شامل های خانه ،اند بوده« نشین خوش»

 .1بوده است
 14آزمایش کربن  .دهد را نشان میی بدون گسست فرهنگ آثار یافت شده در تپه زاغه،به نوشتة ملک شهمیرزادی، 

را نشان داده  ق.م 5525تا  6473 بکر قرار دارد، دیرینگیکه روی خاک  استقراری در این تپهای از نخستین طبقة  نمونه
. 0اند ه شدهتساخکاری از مس طبیعی  اند که با روش چکش های مسی را یافته های سازه ترین نمونه قدیمی ،در این تپه. 2است

ترین  کهن آثار به دست آمده از تپة شمالی سیلک )در سه کیلومتری جنوب غرب کاشان( پیش از کاوش در تپه زاغه،
  .4اند هتخمین زد حدود اواخر هزارة ششم ق.م رادیرینگی آن  شد که سکونتگاه روستایی در فالت مرکزی ایران تصور می

های مسی پیدا  ههم ساز این تپة باستانیهای  هایی از شهری ابتدایی دیده شده است. در کاوش که در آن نشانهی سکونتگاه
 اند. کرده

های شناسایی شدة پیش از تاریخ شمال فالت ایران  های انجام گرفته در سکونتگاه ها و بررسی نتیجة کاوش با تطبیق دادن
ستاوردهای تمدنی د کیشی، های هزارة پوریوت رهتوان گفت که در اسطو جمشید آمده، می با آنچه در اساطیر از کیومرث تا

ای نمادین و پیوسته توصیف شده  و آغاز شهرنشینی به گونه روستانشینی های غارنشینی، کوچگری، انسان خردمند از دوره
اند  تر کیومرث، هوشنگ، طهمورث و جمشید بیان شده های کوچک این هزاره در قالب دوره های داستان ،شاهنامهدر  است.

ر، افزا جنگ عنوان سازندة ی زندگی شهرنشینی آشکار شده و جمشید در پایان پادشاهی خود بهها که در پایان هزاره، نشانه
جامه، خشت قالبی، دیوار هندسی، گرمابه، کاخ بلند و ایوان؛ آغازگر رشتن، تافتن، بافتن، شستن، دوختن و پدیدآورندة تقسیم 

شود برای سخن گفتن از پیدایش  ، نمادی می(1-29) زانور برزگران، دستان، پرستان، جنگاور چهار طبقة آتش کار و ایجاد
های زیرزمینی در این  کند، پیدا شدن سازه نکتة دیگری که این فرض را تقویت می زمین. در ایران و تکامل زندگی شهری

 .5بخش است
شناختی یافت شده در شمال فالت ایران با اسطورة هزارة جمشید را درست بپنداریم،  نتیجة تطبیق آثار باستان اگر
تمایز تقسیم کرد: الف( بخشی که در ایران امروزی است )از خراسان در شرق تا توان به دو بخش م زمین حماسی را می ایران

تر اشاره کردم، برای ارائة  گونه که پیش همان شرق ترکیة امروزی.آذربایجان در شرق و کاشان در جنوب(؛ ب( قفقاز و 
ها،  طور کلی مردان را نمادهایی برای سخن گفتن از خاندان پادشاهان، پهلوانان و به یمتوان ها می تفسیری دگرگونه از اسطوره

ای را هم نمادی از  های اسطوره ن داستانتوان زنا می ،؛ با توسعة این نگرش دگرگونهها در نظر بگیریم ها و ملت ها، قبیله قوم
دو  از توان گفت که ها در نظر گرفت. اگر این فرض درست انگاشته شود، می ها، کشورها، شهرها و همچنین پری سرزمین
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و  بوده نازی که زایندة تور و سلمشهر شهرناز و ارنواز یاد شده است؛ های نمادین در اسطورة ضحاک با نام زمین بخش ایران
 (.1-03است ) بودهرنوازی که زایندة ایرج ا

دو کشور  سه پسر خود تقسیم کند، ، پیش از هنگامی که فریدون جهان را میانآمده شاهنامهدر بر اساس آنچه 
اما زمانی که از  ،مرداس اولی جایگاه جمشید و دومی جایگاه وجود داشته است:« گزار واران نیزهسُ دشت»و « زمین ایران»

دشت »، «زمین ایران»، «زمین توران»، «روم»شود:  آید، از چهار کشور نام برده می تقسیم جهان توسط فریدون سخن به میان می
 بر اساس آنها این فرض را مطرح کرد که ت وی یافهای در سخن فردوسی نشانه توان می (.1-01) «وران دشت نیزه»یا « ردانگُ

 شده است فالت ایران گفته می ی از شمال، تنها به بخش(و جانشینان او بخش اصلی کشور ایرج) زمین ایراندر عصر اساطیری، 
 عبارتند از: ها . این نشانه1گرفته است که از خراسان در شرق تا آذربایجان در غرب و کاشان در جنوب را در بر می

 آید. گرگسار به سوی ایران می، او از خواهد نزدش بشتابد و می فرستد هنگامی که نوذر به سام پیام میـ 1
نی جویندة پادشاه نو، از ایران به زاولستان پس از مرگ نوذر و نشستن افراسیاب بر تخت پادشاهی ایران، پهلوانان ایراـ 2
  روند. می

کمک از ایران به  برای درخواستر زمان پادشاهی زَو طهماسب، باز ایرانیان دهنگام تاختن افراسیاب به ایران ـ 0
 روند. زاولستان می

از ایران به زاولستان  شود و ایرانیان برای یاری خواستن ایران آشفته می ،هنگام گرفتار شدن کیکاوس در هاماورانـ 4
 روند. می

او از گیو دربارة ایران  برد و می در زاولستان ی رستمه ایران، گیو نامة کیکاوس را از ایران براهنگام آمدن سهراب بـ 5
 پرسد. می

از زاولستان راهی ایران  د، او و همراهانشسنوی هنگامی که کیخسرو دربارة گرفتاری بیژن در توران به رستم نامه میـ 6
 شوند. می

 برساند.رود تا به او خبر  کشته شدن لهراسب، زن گشتاسب از ایران به سوی سیستان می از ـ پس7
که به فرمان پادشاه برای بستن دست او از ایران به زاول  گوید می به رستم ،رود می ستانبه زاولـ هنگامی که اسفندیار 8

 رفته است.
 گوید. ن از زاول به ایران سخن میتاو دربارة بازگش ،ـ هنگام سخن گفتن اسفندیار با رستم9
اش دربارة  ، از نگرانیاز سیمرغ کمک درخواست هنگام ،زال شود، ی که رستم در نبرد با اسفندیار زخمی میـ هنگام13

  .(1-02) گوید می ویران شدن سیستان به دست دلیران ایران سخن
ط گویا بر اساس باور به ارتباخوانده شده است.  ایرانویج ،آذربایجان های است که در آنهای نکتة قابل توجه دیگر، روایت

رویدادهایی مرتبط با طهمورث، جمشید، ضحاک، کاوه، فریدون، سلم،  ها، که بنا بر برخی روایت آذربایجان با ایرانویج بوده
است. او در  ها را گرد آورده ، این روایتآذربایجان و شاهنامهآیدنلو در  رخ داده؛ زمین این بخش از ایران در تور و ایرج

 همچنین از روایت .2«ایرانویج به ناحیت آذربایجان است» تأکید شده که بندهش گزارش خود یادآوری کرده که در
هم اشاره  آثار الباقیة. وی به 0معرفی شده استآذربایجان  ت طهمورث،پایتخ ستگاه یانش یاد کرده که در آن التواریخ جامع

                                                           

گفتار بعد در این باره سخن و سیستان خوانده شده است. در  وران( یا هندوستان اساطیری بوده که در حماسة ملی نیمروز، زاول، زاولستان ـ بخش دوم کشور ایرج )دشت نیزه1
 خواهم گفت.

 .177، تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری نشر سخن، ص آذربایجان و شاهنامه، 1099آیدنلو، سجاد، ـ 2
 .178، ص هموـ 0
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آیدنلو . 1کند معرفی میعنوان محل برپایی جشن نوروز در روزگار جمشید  کرده که در آن ابوریحان بیرونی، آذربایجان را به
که ضحاک در آنجا از  اند سخن گفته در آذربایجان« سپیدرود» آن از درهم اشاره کرده که  بندهش به روایت دیگری از

برگرفته « آذربایجان»نام آن،  فقیه هم اشاره کرده که بر اساس ابن البلداندر  وی به روایتی .2اهریمن نیازخواهی کرده است
دیدار کاوه و  حلهم روایتی یافته که در آن م التواریخ جامعدر ؛ 0، دانسته شده«آذرباد» یعنی پسر بیوراسب )ضحاک(، نام از

سلم و تور با  پیمانی هم به روایتی توجه کرده که در آن، پس از هم نامه کوشدر ؛ 4معرفی شدهحدود آذربایجان  فریدون،
؛ در پایان گزارش هم از 5کند بوده تصرف می ـ ایرج بخشی از ایران و قلمرو فریدوندندان؛ سلم، آذربایجان را که  ش پیلکو

 و ندرو ستن علیه ایرج به آذربایجان می، سلم و تور و لشکریانشان برای پیمان بکند که بر اساس آنها یاد می عالبیث گفتارهای
 .6شود ن کشته میاجا ایرج به دست آن هماندر 

زمین حماسی، پیش از تقسیم  ای و ایران توان به این نتیجه رسید که ایرانویج اسطوره شد، میاز مجموع آنچه یادآوری 
زمین( و  های قفقاز )توران خشهای شمالی فالت ایران بوده است که پس از این رویداد، ب جهان از سوی فریدون، سرزمین

 اند. ترکیة امروزی )روم( از آن جدا شده شرق

 و هندوستان رگزا سُواران نیزهـ دشت 

. پس از نشستن ضحاک بر تخت 7است گزار خوانده شده دشت سُواران نیزه ،مرداس در اسطورة ضحاک، خاستگاه
از آن او جهان  بر فرمانروایی شان وفادار،چنان فرمانبردار باشد و به پیماندهد که اگر هم فرمانروایی، اهریمن به او وعده می

را شناسایی کرد  پایتخت ضحاکتوان جایگاه جغرافیایی  تنها یک نشانه هست که بر اساس آن می شاهنامهدر  .8دخواهد بو
اش با اسب از  و گذشتن 9برای رفتن به پایتخت ضحاک است ،و آن، سخن گفتن از روی آوردن فریدون به اروندرود )دجله(

، آنجا بندهشدر  بوده است. بنابراین، پایتخت ضحاک در غرب اروندرود .13از دادن کشتی به او در پی خودداری رودبان ،آن
شود، از سه مانش ساخته شده توسط ضحاک  سخن گفته میای  های اسطوره به دست شخصیتساخته شده  11های که از مانش

چنین بر اساس  گمان بی .10«هندوستان»ی در و سوم «سَمبَران»در  ، دیگری12در بابل« کُربنددوشید» شود، یکی یاد می
اند؛ اما پرسش این است که آیا دشت  عنوان پایتخت ضحاک معرفی کرده گران قدیم و نو، بابل را به همة پژوهش ،هایی نشانه

 گزار هم در غرب اروندرود بوده است؟ سُواران نیزه
یادی از این دشت  ،ضحاکعنوان خاستگاه مرداس، تا پایان داستان  گزار به پس از معرفی شدن دشت سُواران نیزه

 د:آی می دو بار از هندوستان سخن به میان اما شود، نمی
                                                           

 .179، ص هموـ 1
 .ـ همو2
 .197، ص هموـ 0
 .183، ص هموـ 4
 .181، ص هموـ 5
 .182، ص هموـ 6
 .75، ب 45، ص 1 : ج1086، فردوسیـ 7
 .124و  120، بب 48، ص ـ همو8
 .290، ب 70ص  ،هموـ 9
 .030، ب 74ص  ،هموـ 13
 های یاد شده در این متن هستند.  دژ سیاوش و... از دیگر مانش دهندة تفاوت آنها است. ور جمکرد، کَنگ از مانش در کنار شهر و شهرستان یاد شده که نشان ندهشبُـ در 11
 (.108: 1093، ندهشبُخوانده شده است )« کرنگ مانند»بابل ـ خانة ضحاک در 12
 .107: 1093، ندهشبُـ 10
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خواهد تاخت، به سوی  به آن گاوشود که آوازة گاو برمایه در گیتی پیچیده و ضحاک  ـ هنگامی که فرانک آگاه می1
 .(1-00) هندوستان البرزکوهِ اش برای بردن فریدون به گوید و از تصمیم می از بیم خود« مرد زنهاردار»به مرغزار رفته و 

گویند  گیرد، آنان می را می ضحاک شود و از شهرناز و ارنواز سراغ هنگامی که فریدون به پایتخت ضحاک چیره میـ 2
 .(1-04) را به جادوستان تبدیل کند رفته تا آنجا به هندوستان که او

زال به رودابه آگاه  باختگیهنگامی که منوچهر از دلشود.  بار از هندوستان یاد می دابه هم یکدر داستان زال و رو
در این داستان نشانة  .(1-05) بکشد و کاول و کاخ مهراب را بسوزاندلشکر  هندوستان به سام دهد که شود، فرمان می می

هنگام سخن گفتن با  ،سیندخت به شمار آورد.دهندة یکی بودن هندوستان با یمن  نشانتوان آن را  میمهم دیگری هست که 
اقدام فریدون برای به  گوید و آن کار را با با رودابه میپنهان تصمیم زال برای ازدواج  از نگرانی خود دربارة جنبة مهراب،

 (.1-06کند ) همسان معرفی می )سرو( همسری گرفتن دختران شاه یمن
آید که از نظر جغرافیایی، هندوستان کدام سرزمین بوده که ضحاک در  ها، این پرسش پیش می توجه به این نکتهبا 

سرزمینی که پس از شکست و به  کرده که آنجا را به جادوستان تبدیل کند؟ تالش می اش ستانة تاختن فریدون به پایتختآ
  ( بوده است.کاولی او )مهراب بازماندگان بند کشیده شدن ضحاک، همچنان جایگاه زندگی

های شرق  ، سرزمینچهارم قمری )دهم میالدی(تا قرن که بر اساس آنها  هایی هست اسالمی نشانه های عصر در متن
، به نوشته قصة سکندر و دارا ای که بر دمهو همچنین مق تقویم و تاریخبهروز در . اند خوانده میهندوستان  را اروندرود

آدم در  های کلیسایی دربارة سرزمینی که عتیق و سنت در عهدست. به نوشتة او، با آنکه اشاره کرده ا ها نشانهبرخی از این 
در این های اسالمی  خلیج فارس و همچنین سنتمردمان حاشیة های عامیانة  در قصه چیزی گفته نشده، آنجا هبوط کرده

 هند هبوط کرده در« نود»آدم در جزیرة  ها، روایت اساس این برز، گفتة بهروبه  شود. ی دیده میقابل توجه های باره روایت
آدم از هند ها،  چراکه طبق همان روایت ،باشدبوده عمق  نزدیک ساحلی با آب کم است که به نظر او باید در خلیج فارس،

 .1ه استکرد می را برگزار حج آیینو  هرفت به مکه می
ای ـ باستانی با  هند اسطوره ،های جغرافی پدید آمده در گذر روزگاران در نامبه باور بهروز، در نتیجة تغییرهایی که 

با هندوستان کنونی تطبیق نام هند  های باستانی، در برخی متن که، همان انگاشته شده است، درحالی هندوستان امروزی این
نگاران یونان باستان  تاریخی مهم از تاریخچندین روایت همچنین،  تبط به آن؛مر های بادر عهد عتیق و کتازجمله  کند. نمی

در عهد عتیق، کتاب اول مکابیان، فصل هشتم، جملة هشتم، نام  . به نوشتة او،اسکندر تاریخی مربوط به های شبه و روایت
ا ر «هند» این جمله به هنگام ترجمة عهد عتیق، در «لوتر» ؛که با هند کنونی قابل تطبیق نیست هآمد« هدو»به گونة هند 

 در شرح مسافرت مانی از هند به پایتخت شاپور هم،« کفاالیا» در کتاب او با اشاره به اینکه، ترجمه کرده است. 2«ایونی»
به ایران در زمان شاپور دوم و چندین جای دیگر هم نام هند آمده، تأکید  ژولیانوسلشکرکشی در روایت مربوط به و  یکم
 به نظر اشد،وده بهندوستان کنونی ب یاد شده در آنها هند «مقصود از محال است»ها،  کند که با توجه به محتوای این متن می
 .0روزی استام« خوزستان» ها تطبیق داد توان با هند یاد شده در این متن تنها جایی که می او

ولی  ،اند دانسته «کلمات هندی»آنها را  ،قرآن مفسران هم اشاره کرده کهقرآن  های به کار رفته در بهروز به برخی واژه
اند که منظور آن مفسران از هندی،  ادعا کرده پیدا کنند، یهای هند زبان اند ریشة آنها را در انستهشناسان جدید چون نتو زبان

                                                           

 .83و  79، تهران: فروهر، چاپ سوم، صص قصة سکندر و دارا، 1083غفاری، اصالن، ـ 1
 آمده است. نشین مهاجران یونانی به شمار می کلونیشد که  ـ ایونی یا ایونیا در دورة باستان به بخشی از غرب ترکیة امروزی )میان خلیج ازمیر و ماندلیا( گفته می2
 .80و  82: 1083ـ غفاری، 0



91 *  بازشناسی اسطورة ضحاک   

 

 
 

حبشه را  کند که در عصر نوشته شدن تفسیرهای قرآن، مفسران بهروز این ادعا را رد کرده و تأکید می حبشی بوده است.
استفاده کرده باشند، بدون اینکه به یکسانی « حبشی»را به جای « هندی»واژة ان آنممکن نیست  و 1ندا هشناخت خوب می

به  که آنها را شطرنج و... های رایج در طب، ریاضی، نجوم، در مورد برخی اصطالح ،به باور بهروز. حبشه و هند اشاره بکنند
های هندی خوانده شدة قرآن یادآوری کرده وجود  های همسان با آنچه در مورد واژه ابهام دهند هم هند امروزی نسبت می

 بلکه 2«آریاورتا»و نه  «حبشه»نه « اند»یا « هند»به این نتیجه رسیده که  ،یهای دارد. او پس از یادآوری چنین نکته
 .0شود دیده می« اند»یا « هند» انش نامدر جاهایی هست که  جا،امروزی است که امروزه هم در آن« خوزستان»

دهندة یکی بودن  های دیگری اشاره کرده که نشان بهروز را پیگیری کرده و به نشانه آغاز شده توسط بحث غفاری هم
 مروج الذهب( و در 043 و 039ص )ص التنبیه و االشرافبر اساس آنچه مسعودی در   ،هند و خوزستان هستند. به نوشتة او

شده است. او به آنچه  هند نامیده می ( آورده، به هنگام گشوده شدن بصره به دست مسلمانان، این ناحیه676 و 426ص )ص
ه است و آدم قابیل هابیل را در بصره کشت کند که بر اساس آن ( آمده نیز اشاره می443و  409)ص  تفسیر ابوالفتوح رازیدر 

غربی  شمال های سرزمین ،اسالمی های نخستین عصر به گفتة او، در سده .4هند رسید، دید قابیل هابیل را کشته است وقتی به
هم مانند مسعودی  طبری .اند نامیده رودخانة مجاور شهر را رود هند می ،شد و اهالی بصره خوانده میهند علیا  ،خلیج فارس

( از هند خوانده شدن بصره و خوزستان سخن گفته است. غفاری به نام شهرها و روستاهایی در 93، ص 0)ج  تاریخ طبریدر 
هندیجان، اندیمشک، اندوه، هندورابی،  عنوان نمونه از شود هم اشاره کرده و به آنها دیده میدر « اند»و « هند»خوزستان که 

یکی بودن هند یاد شده در هایی یافته که  های یونانی باستان هم نشانه او در متن .5وهنده و... یاد کرده استاندیکان، اندیکا، 
( اشاره کرده که در 038)ص  سیروپدی ن درنمونه به روایتی از کسنف عنوان برد. به امروزی را زیر سوال می آنها با هندوستان

های دیپلماتیک هند برای میانجیگری میان ماد و آشور گزارش داده شده است. بر اساس این متن، پادشاه ماد در  آن از تالش
ور دارد، پادشاه هند را با پادشاهی آش او هایی که کند که حاضر است برای حل اختالف وگو با نمایندة هند اعالم می گفت

های دو کشور حکم عادالنه بدهد. غفاری از تحلیل این گزارش به این نتیجه رسیده  عنوان حَکَم بپذیرد تا دربارة اختالف به
 ،میانجیگری هند میان ماد و آشور را با هندوستان امروزی یکی دانست، چراکهتوان هند یاد شده در این گزارش  که نمی

باید هند کشوری نزدیک به  ،بنابراین ر کشور هند تأثیرگذار بوده باشد.کند که اختالف این دو کشور ب وقتی معنی پیدا می
 .6هر دو کشور بوده باشد

با  ای از یکی نبودن هند ن توجه غفاری را به خود جلب کرده که در آن هم نشانهروایت دیگری هم در کتاب کسنف
دهد که به گفتة او، برخی  گزارش می ها یکی از کلدانین از گفتار کسنف ،به نوشتة او شود. هندوستان امروزی دیده می

 راه اند که از زیرا عادت کرده راضی نخواهند شد، ها با میانجیگری کورش ارامنه و کلدانی ه میانبسته شد عهد ها از کلدانی
آیند  غلطد درمی در طال می ها که گاهی به خدمت پادشاه هندی ،کند که این گروه جنگ و غارت زندگی کنند و تأکید می

جغرافیای با  نکسنف کند: با توجه به اینکه این گزارش، تأکید می غفاری در تحلیلشوند.  آستیاک )شاه ماد( می اجیر و گاه

                                                           

 .80، ص ـ همو1
 ـ نام هندوستان امروزی به زبان سانسکریت.2
 .84و  80: 1083ـ غفاری، 0
 .107، ص ـ همو4
 .108، ص ـ همو5
 .ـ همو6
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جایی  هند دهد که این گزارش او نشان می، بوده دهکر سفر ها این سرزمیناند به  گفتهبوده و النهرین و آسیای صغیر آشنا  ینب
 .1و ماد بوده است کلده نزدیک ارمنستان،

، به ایران است که در آن روم اتور، امپرترایانوس نکتة دیگری که غفاری بدان توجه کرده، روایتی مربوط به لشکرکشی
گون مورخان تاریخ  های افسانه اس روایتکه بر اسچرا ،ثانی پنداشته را اسکندر، خود پس از رسیدن به خلیج فارس وی

نیز با رسیدن به خوزستان )هند( خود را همسان  روی، ترایانوس ؛ بدینتا هند پیش رفته بوده گشایی سردار مقدونی، وی جهان
 .2است اسکندر معرفی کرده

اما دشت  به شمار آورد، ای دو سوی اروندروده اساطیری را سرزمینتوان هندوستان  با توجه به آنچه گفته شد، می
گزار از نظر جغرافیایی کدام سرزمین بوده است؟ با توجه به آنچه در داستان زال و رودابه آمده، هندوستان،  واران نیزهسُ

، سام تنها پهلوانی هنامهشادر  ،اینکه آن بوده است. نکتة درخور توجه که سام پادشاه یکشور بوده در نزدیکی سرزمینی
از سوی  گزار به شمار آورد. ای به پادشاهی او بر دشت سُواران نیزه توان این پاژنام را اشاره ، می0دارد« سُوار»است که لقب 

 ،«ال»را با « یل»اگر  .4است« یل»کند و آن پاژنام  دیگری دارد که باز او را با خوزستان امروزی مرتبط میلقب سام  ،دیگر
 شود. یالم کهن مرتبط مییا اارتباط بدانیم، از این جنبه هم سام با خوزستان  ایرانام خدایان تازی د
شور خود، در نوان نام یا صفت کع ها به که ایالمی را «هَل ـ تَمپت»یا  «هَل ـ تَ ـ اَم ـ تی»مفهوم توان  میبه نظر هینتس 

؛ «سرور« »تَمپت»ترجمه شده و « سرزمین« »هَل»با توجه به اینکه  ،اند میخی به کار برده با خطهای نوشته شده  لوحه
 .5معنی کرد« سرزمین خداوند»یا « سرزمین سرور»

ها، نام  ها در لوحه ایالمیاند،  شناختی یافت شده های باستان هایی که در کاوش بر اساس لوحه ،6کوب زرین به نوشتة
یا  NIM ها را به گونة ها نام سرزمین ایالمی . سومریاند ( نوشتهHatamtiهَتمتی )( یا Haltamtiرا هَلتمتی ) شانسرزمین

NIM.KI نام این سرزمین را به گونة هم ها اکدی ؛اند تهنوش می Elamtu
کند که  کوب تأکید می زرین ند.ا ه بودهبرگرداند 7

در  «علی ـ یعلو»، با elū(m) یعنی معادل اکدی آن، ه کهبود« مرتفع بلند/»زبان سومری در  NIM های نیتنها یکی از مع
در  elamtuدر سومری و  elam(ma) های گران واژه برخی از پژوهش درنتیجه ؛«بلند بودن»معنی  ریشه است، به هم عربی

به  اما ،«مرتفعسرزمین بلند/ »د، به معنی ان نوشته« عیالم»اند و آن را  در اکدی و سامی دانسته elūاز واژة  اکدی را برگرفته
« ع»اکدی نیز بدون در  elūفعل  وجود نداشته و« ع»حرف و تلفظ  ،ومریدر زبان س ،کهنکتة قابل توجه این ،گفتة وی

، باشد )= علی ـ یعلوا( مشتق نشده elūاز فعل  elamtuو  elam(ma) گیرد که وی نتیجه می رو، ازاین نوشته شده است.
 .8ندباش بوده« هَتمتی»یا « هَلتمتی»ایالمی  النهرینی از واژة بین های ها ریخت بلکه این واژه

                                                           

 .109، ص ـ همو1
 .143، ص ـ همو2
؛ ص 948، ب 228؛ ص 861و  855، بب 222؛ ص 830، ب 218؛ ص 613، ب 235؛ ص 538، ب 198؛ ص 166، ب 174 ؛ ص56، ب 165ص ، 1ج  :1086فردوسی، ـ 0

 .068، ب 013؛ ص 238، ب 299؛ ص 48، ب 288؛ ص 04، ب 287؛ ص 9، ب 285؛ ص 1181، ب 245
؛ 1172، ب 244؛ ص 1122، ب 241؛ ص 1198، ب 209؛ ص 833، ب 218؛ ص 101و  103، بب 171؛ ص 52، ب 165؛ ص 53، ب 164؛ ص 792، ب 108ص ، هموـ 4

 .01، ب 287؛ ص 1507، ب 272؛ ص 1504و  1523، بب 271ص 
 .11و  13تهران: علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، صص  کوب، ویرایش روزبه زرین ، ترجمة فیروز فیروزنیا،دنیای گمشدة عیالم، 1088هینتس، والتر، ـ 5
  .دنیای گمشدة عیالمکوب، ویراستار علمی کتاب والتر هینتس:  ـ روزبه زرین6
، ترجمة زهرا باستی، شناسی ایالم باستان، 1091نوشته است )پاتس، دنیل تی،  KUR elammatumشکل اکدی این نام یا صفت را به گونة  Quintanaـ پاتس به نقل از 7

 (.14تهران: سمت، چاپ چهارم، ص 
 دوازده و سیزده )سخن ویراستار علمی(. ، صص1088هینتس، ـ 8
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توان  مرتبط بدانیم، می« ال»تازی، یعنی  را با نام کهن خدایانترجمه شده « سرزمین خدا»اگر نام کهن ایالم را که 
اشاره شد، ازآنجاکه « مرداس»تر در زیرگفتار  گونه که پیش ؛ همانبه شمار آورد« پرستی ال»سرزمین ایالم را خاستگاه 

گزار  به شمار آورد، پس خاستگاه او، یعنی دشت سُواران نیزه« پرستی ال»توان مرداس را نامی نمادین برای پیدایش و رواج  می
 هم سرزمین کهن ایالم خواهد بود.

اند که  انده شدهدیگر در ارتباط با سرزمین سام و خاندان او این است که آنها پادشاهان نیمروز خو نکتة درخور توجه
سرزمین زیر فرمان سام و موقعیت جغرافیایی تر شدن  اند. برای روشن هایی از آن بوده بخش زاول، زاولستان و سیستانگویا 

گران، این نام برگرفته از دانش  اساطیری هم روشن شود. به باور پژوهش مروزجایگاه جغرافیایی نیخاندانش، الزم است 
کرده  های جهان را به دو قسمت مساوی تقسیم می داده که خشکی ستان بوده و خطی فرضی را نشان میشناسی ایرانیان با زمین
های عصر اسالمی  های موجود در متن ، به دادهالنهار( کهن ایرانیانخط نیمروز )نصف زنجانی برای شناسایی اخوان است.

ی دربارة اینکه میانة جهان چراکه و فراموش نشده بود،میانة جهان هنوز در زمان مقدسی  ،توجه کرده است. به نوشتة وی
ة جهان است و در کازرون گنبدی است به طرف گردنه، مجوسان پندارند که میان» :سخن گفته و نوشته که در فارس است

مشخص کنیم، ( 64، ص 1ن گنبد را بنا بر گفتة مقدسی )ج جای ایبخواهیم اگر به باور اخوان زنجانی،  1«جشنی ساالنه دارد.
دانستند، پس از دریز واقع بوده است. دریز را  این گنبد که در طرف گردنه بود و مجوسان آن را میانة جهان می باید گفت:
در زمان  شاید جای این گنبدبه باور وی،  بیشابور است. نویسند که در نزدیکی شهر می« دریس»های امروزی  در نقشه
های شهر النهار با نصفتقریباً و  از گرینویچ واقع شده 51° 26ˊمروزی بوده که تقریباً در آباد ا در نزدیکی فتح ،ساسانیان
  .(10)نک: تصویر شمارة  2اصفهان و بیشابور یکی است تهران،

 
 کنندة نیمروز اساطیری النهار تعیین : نصف10تصویر شمارة       

 (14، ص در ایران گذاری رصد و تاریخ، 1084)مأخذ: اخوان زنجانی،       

                                                           
از کازرون تا دریز چهار فرسنگ و از دریز تا سر عقبه )که همان گردنه است( چهار فرسنگ و از سر گریوه تا تَوّج ـ شهری است ـ »ـ به نوشتة اخوان، اصطخری فاصلة 1

 ثبت کرده است.« چهار فرسنگ
بر روی آن است. اخوان زنجانی کوه دنا )دما( را « دنا»و « دماوند»کند، قرار گرفتن دو قلة پُرآوازة ایران، یعنی  با اسطورة ضحاک مهم میالنهار را در رابطه  ـ آنچه این نصف2

 جایگاه به بند کشیده شدن ضحاک معرفی کرده است.
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معرفی شده؛ « اصفهان موازی وسط کرة خاکی» نیز اشاره کرده که در آن محاسن اصفهانترجمة  اخوان زنجانی به
قبة »به نوشتة  با اشاره وا. 1«اصفهان ناف عراق است» بازگو شده که به گفتة او ابوحاتم سیستانینوشتة  همچنین، در آن

نود درجه از شرق و گوید که  می ،از ابونصر قمی «مشرق و مغرب راست نود درجه بودز زمین آن جایگاه است که طولش ا
 .2النهار تهران اوی است با نصفاز گرینویچ و مس 51° 03ˊنود درجه از غرب به حساب ایرانیان، برابر با 

 جغرافیای بطلمیوس دراست، بوده مقدسی میانة جهان  ن نقطه یا قبّه در فارس که به گفتةایبه نظر اخوان زنجانی، به 
از  93°از شرق و  93°النهار  میانة جهان، یعنی نصف به نوشتة او، بطلمیوس در کتاب خود نوشته که: هم اشاره شده است.

همچنین وی از نقشة گذرد.  در سرزمین فارس و از شرق اکباتان می ،غرب پرسپولیساز کنار کوه دما و از  غرب، از ایران
ة دریای کاسپین کشیده شده است. او نة خلیج فارس تا میامیان از النهار کند که در آن این نصف بطلمیوس یاد مینمای  جهان

 .0است تری داشته نوشته و نقشة بطلمیوس پیشینة بسیار قدیم ،گمان کند که بی تأکید می
 اند که از فارس النهاری بوده نصف های دو سوی اگر دیدگاه اخوان زنجانی را درست بدانیم، نیمروز کهن، شامل سرزمین

و  گزار )ایالم( در غرب خط نیمروز ران نیزههندوستان و دشت سُواکشور سام و خاندان او شامل بنابراین،  گذرد. امروزی می
 .بوده است اش، زاولستان و سیستان در شرق

* 
 شانمفهوم آغازین با آشکار شدن کهای دارد  عناصر پژوهیده نشدهگذشته از عناصری که مطرح شدند، اسطورة ضحاک 

پژوهشی برای  که هنوز این داستان عناصری ازاین اسطوره به دست آورد.  توان درک بهتری از چیستی و کارکرد کهن یم
 عبارتند از: نشده، گشودن راز چیستی آنها انجام

 قربانگاه ضحاک؛« کرند»( مفهوم یا کجا بودن 2 ؛ندکَاو اس بر سر راه مرد برای نابود کردن که اهریمن« چاه»مفهوم ( 1
با که ضحاک « سوورای»مفهوم  (4؛ سترُ بر دوش ضحاک مار  ،با بوسیده شدنش از سوی اهریمن که «سُفت»مفهوم  (0

« خانة بیستون»( مفهوم 6؛ ضحاک «خویی وارونه»مفهوم  (5؛ کشید را به دام خود می های برتر و اسب ها زن ،آن دمیدن در
« راز با مادر بودن» ( مفهوم9ضحاک؛ « بیوراسب بودن»( مفهوم 8ضحاک؛ « دو بهره به روی زین بودن»( مفهوم 7 ضحاک؛

مفهوم  (12؛ ضحاک «تازی بودن»مفهوم  (11 ضحاک؛« تاج پیروزة»و « تخت عاج»( مفهوم 13ضحاک؛  پدرکش بودن
؛ «رزکوهـالب» کجا بودنچیستی یا  (14 فریدون؛« ماه کشیدنر به ـس»( مفهوم 10 ؛«دَهاکَ اَژی»اژة مرکب در و« دَهاکَ»

 ؛«پایین آمدن از کوه به دشت» مفهوم (17؛ «دشت» و «کوه»، «مرغزار»( مفهوم 16ساکن البرزکوه؛  «مرد دینی»کیستی  (15
 ، برمایه؛وش(ـ)کیان ونـرانک، کاوه، آبتین، کتایـهای ف نام مفهوم (19 ریدون؛ـنیایشگاه ف :«وَرنَ»( مفهوم یا کجا بودن 18
 ؛رها شده از کوه، توسط برادران فریدون، برای کُشتن او« سنگ»مفهوم  (21فریدون؛ « دنخورشید برسر به »( مفهوم 23
شده از خون؛ رپُ «ضحاک در آبزن کردن تنی آب»مفهوم  (20؛ و ضحاک میان کاوة دادخواه «تن کوه آهنسرُ»مفهوم ( 22
جایگاه  «:غار»( مفهوم 27ضحاک؛ « به بند کشیده شدن»( مفهوم 26؛ «کوه دماوند» مفهوم (25؛ «جادوستان» ( کجا بودن24

  .به بند کشیده شدن ضحاک

 ای داستان های اسطوره مایه بُن (3
برخی باورها و داستان برخی رویدادها در فرهنگ مردمان روزگاران باستان از آنچنان جایگاه مهمی برخوردار بوده 

فراموش  در گذر زمان های فرهنگی ـ اجتماعی ویرانگر نابود و شگردهای گوناگون از آنها پاسداری شده تا در توفانکه به 

                                                           

 .13و  9، تهران: بهمن برنا، صص گذاری در ایران رصد و تاریخ، 1084ـ اخوان زنجانی، جلیل، 1
 .14و  10، صص ـ همو2
 .12، ص ـ همو0
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اند و پویایی، زایندگی، پایداری و ماندگاری  های گوناگون بوده هایی که بنیان پدیداری فرهنگ نشوند. باورها و داستان
هایی هستند که همانند  مایه هایی، بُن ها بوده است. چنین باورها و داستانفرهنگ و حتی تمدن برآمده از آن وابسته به آن

 هرگاه فرهنگ روند. شمار می به فرهنگ بنیان ،که خود ،اند ها به کار گرفته شده ساختن اسطوره در دیده، ی کورهآجرهای
ز کرد که بتواند تمدنی متمایز بسازد، تمدن ساخته شده به نوبة خود بستر شکوفایی و باروری بیش ا ای پیشرفت می به اندازه

یا فرسودگی ناشی  های درونی ی بیگانگان، شورشدر پی تاخت و تازها ،اما گاه فرهنگ کرده، پیش آن فرهنگ را فراهم می
است. در چنین  شده ناباروری می ویرانی، ایستایی یا دچار ازدارندة نوآوری،های ب و پدیداری سنت انروزگار گذراز 

بازسازی فرهنگ، گاه با ساختار و نمایی نو به کار  برای را ها اسطوره پرور، فرهیختگان و فرزانگان فرهنگ هایی، بزنگاه
 متناسب با نیازها و ای شد تا سازه ته میای در کنار آجرهای کهن به کار گرف آجرهای تازه ،و در این بازسازی اند گرفته می

 نوینِهای  در قالب ها های فرهنگی ـ اجتماعی، اسطوره در روند دگرگونی ،گونه ساخته شود. بدین شرایط زمانی ـ مکانی
اند که  شده های گوناگون پیچیده آنچنان در الیه و بسیاری اند و فولکلوریک بازگو شده ات غنایی، ادبیافسانه، حماسه

 .نماید دشوار و گاه ناممکن می شناسایی هستة نخستین آنها
های  مایه ترکیب بُن ،ای دارد که یکی از آنها های متمایزکننده های ایرانی ویژگی اسطورة ضحاک در میان اسطوره

توان به گونة ذیل  ها را می ایهم نای نو است. این بُ برای ساختن اسطوره هایی تازه، مایه با بُن تر های کهن گوناگون اسطوره
 برشمرد:

گاو یکتاآفریده و های سپنتایی و کشتن  دو گوهر آغازین: بیرون آمدن اهریمن از جهان تاریکی و تازش به آفریده ـ ستیز
 .(زمین و کشتن جمشید و گاو برمایه فراتر رفتن فرمانروایی ضحاک از بابل، تازش او به ایران) کیومرث

شتن کاهریمن برای همدستی ضحاک با ریمن برای رسیدن به جانشینی او )دریده شدن شکم زروان توسط اهـ پدرکُشی: 
 .(نشستن بر تخت فرمانروایی مرداس و

 ـ درآمیختن با دیو و پری: واداشته شدن مردی به آمیزش با پری و زنی به آمیزش با دیو، از سوی ضحاک.
 ادوگر بودن ضحاک.ـ برخورداری اژدها از نیروهای جادویی: ج

 مندی پهلوان اژدهاکُش: پیوستن یکی از سه فرّه جمشید به فریدون. ـ  فرّه
 ـ آگاهی اژدها از زایش پهلوان و تالش برای کُشتن نوزاد: خواب دیدن ضحاک و تالش برای یافتن و کُشتن فریدون.

جامعه برای جنگ با اژدها: سپرده شدن ـ دور شدن پهلوان از جامعه برای بالندگی و رازآموزی؛ سپس بازگشت به 
برای آگاهی از پیشینه ـ تبارش و  ،فریدون به نگهبان مرغزار و مرد دینی ساکن البرزکوه و فرود آمدن او از کوه به دشت

 سپس نبرد با ضحاک.
 ـ گرزدار بودن پهلوان اژدهاکش: فریدون دارندة گرز گاوسار.

  تن فریدون.ـ از آب گذشتن پهلوان: از اروندرود گذش
 .1های تکرارشونده گانه ـ سه

و باروری شهرناز  2ـ به بند کشیده شدن اژدها به دست پهلوان و پدیداری باروری: در بند شدن ضحاک به دست فریدون
 .0و اَرنواز

                                                           

 ام. اشاره کرده« فریدون»گفتار های داستان فریدون در  گانه سهبه  ـ1
های  دهندة کشته شدن ضحاک به دست فریدون است که در متن های کهن، نشان شناختی در متن های زبان بویس، باور دارند که نشانه گران، ازجمله مری ـ برخی پژوهش2

با توجه به اسطورة زندانی شدن اهریمن در زیر زمین توسط مینوی آسمان و فروهرهای مردمان، به نظر  تر شده است. اما و جایگزین داستان کهنداستان دربند شدن امتأخر، 
 تر است. اصیل شاهنامهرسد که روایت  می
عنوان  ، پدیدارشناسی آنها را به«های کهن مایه آمیزش بُن»گفتار فصل دوم، ام؛ در  ها اشاره کرده ا بدانسازند، در اینجا تنه ها ریزساختارهای داستان را می مایه ـ ازآنجاکه این بُن0

 بخشی از ساختار اسطورة ضحاک مورد توجه قرار خواهم داد.
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 روند رویدادهای داستان (0
ترین  ترین و منطقی ترین، منسجم هماهنگتوان آن را  میبدون هیچ تردیدی، اسطورة ضحاک، داستانی زیبا است که 

دارد. با وجود اینکه در این  و پیوستهچراکه آغاز، روند و انجامی روشن  ایران به شمار آورد، ـ حماسی ای داستان اسطوره
ها  پردازی غنایی بهره و فردوسی استادانه از شگردهای داستان ـ افسانه به حماسه به اوج رسیده داستان، دگرگونی اسطوره

ده است. در این داستان را حفظ کر ای اسطوره جنبة های رازگشای بسیاری از نشانه فارسی، برده، توانمندی خداوندگار سخن
ای  جیرهناند که ز رسند، آنچنان به هم پیوسته به نظر می یکامل رویدادها که هر یک داستان کوتاه های مستقلِ حلقه ،داستان

ای که  هدر چارچوب فرضی ها ند. این حلقهستان را به انجام آن پیوند بدهآغاز دا ،روندی منطقی اند تا در استوار پدید آورده
یکی از رویدادهای فرهنگی ـ اجتماعی روزگاران کهن است که به گونة داستانی شیرین  ای اسطوره مطرح شد، بیان نمادین ـ

به  و جداگانه توان به گونة ذیل تیتربندی می ن رویدادها را. ایای، حماسی و ادبی بازگو شده ههای افسان و آراسته با آرایه
 کرد:  بازگو ای دگرگونه گونه

 جمشید ناسپاس شدنـ 
درآمدی است برای آغاز آن. اگر  پیش ،شود، بلکه بخش پایانی داستان جمشید داستان ضحاک به گونة ناگهانی آغاز نمی

کیشی بدانیم، ناسپاس  تر گفته شد، جمشید را نمادی برای سخن گفتن از پیدایش، رواج و انحطاط پوریوت بر اساس آنچه پیش
اند که از پرورش  ای سرگرم توسعة تمدن شده نخستین کیش ایرانی، به اندازهان پیروشدن وی هم به این معنی خواهد بود که 

هایش را  خواند و یکی از خویشکاری جمشید، او که خود را شهریار ـ موبد می اند. با اینکه در آغاز داستان بازمانده رهنگف
در ادامة داستان  کند، اما اعالم می 1پرورش فرهنگ، یعنی کوتاه کردن دست بدان از بدی و راهنمایی روان به سوی روشنی

چند توجه به توسعة هر کند. به این معنی که شود تا جایی که او ناسپاسی آشکار می تنها از توسعة تمدن سخن گفته می
 در بینی و امتیازخواهی ، ایجاد خودبزرگفرهنگپرورش  توجهی به بیآورد، نتیجة  میدرخشان پدید  تمدن، تمدنی

جامعه ، از سوی دیگر مندان موبدان )برخورداران از دانش و بینش( از قدرتال و ترس ، انفعفرمانرویان از سویی و خاموشی
 (.1-5گراید ) وگو کرده و روزگار جمشید به تیرگی می را پُر از گفت

 پیمانی ضحاک با اهریمن برای کشتن پدرش ـ هم
درآمد توصیف منش  هم با پیش پردازی ضحاک عالوه بر پیوستگی آغاز داستان ضحاک با پایان داستان جمشید، شخصیت

شود و با وجود آگاهی از  پیمان می داستان کوتاه مستقلی است. پسری با اهریمن هم ،و روش پدر او آغاز شده است که خود
به این  (.1-7گیرد تا او پدرش را بکُشد ) اهریمن همراهی و همدستی پیش مینادرستی کارش، برای رسیدن به قدرت، با 

مردان تازی  ، اهریمن با دیناند های اهریمن را نداشته کارایی الزم برای تأمین خواسته های نخستین، پرستی معنی که چون ال
پدیدار و جایگزین  )قربانی انسان، دار، تازیانه( گانه سه های نوآوری پرستی، اما با ای بر بنیان ال ن تازهشود تا دی پیمان می هم
  رنگانگ پیشین شود. های پرستی ال

 ـ کشته شدن مرداس
که در فضای فرهنگی ـ اجتماعی  جمشید، با خاستگاه ایالمیهزارة  مردمانی از نماد عنوان به شمار آوردن مرداس بهبا 

را نمادی از مردمانی به شمار آورد که در  این نامتوان  می ،اند زیسته می دوگانة برآمده از باور به بنیاد استوار بر دوبُنی جهان
هایی که در نهایت به پیدایش  دین اند؛ های ابتدایی را پدید آورده نسوی تاریک را برتر به شمار آورده و دی آن روزگاران،

تی نیز پرس های ال آیینگمان  ها خاستگاه و ماهیت همسانی دارند، بی ازآنجاکه ال انجامیده است. های رنگارنگ پرستی ال
                                                           

 .9و  8، بب 41، ص 1ج  :1086، فردوسیـ 1
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پرستی آغازین چه ضعفی  اند. در پاسخ به این پرسش که ال شده ها در تاریکی برگزار می هایی که شب آییناند؛  همسان بوده
ها «ال»ی را برتر از دیگر «ال»، هر شهری های آغازین پرستی توان گفت که در ال داشته که دشمنی اهریمن را برانگیخته؟ می

درپی میان تازیان میانرودان و  های پی روی، جنگ بدین .تپنداش میرا دشمن  پرست ی الهادیگر شهر آورد و به شمار می
چربیده و گرایش به حل و  مدارانه می جویی دین گرایی سومری ـ ایالمی بر ستیزه ، زندگیاین وجود ؛ باگرفت ایالم درمی

گاه هدف  به های گاه های زیاد و تقابل رو، آن تعامل ازاین ؛شده ها از راه دیپلماتیک بر جنگ ترجیح داده می فصل اختالف
مردان تازی  با افزایش پیوندهای دین در پایان روزگار مرداس، .کرده است اهریمن را )تهی ساختن جهان از مردم( تأمین نمی

پیمانی،  در پی این هما کنند. شوند تا به قدرت برتر دست پید پیمان می رسد که آنان با اهریمن هم با اهریمن، کار به جایی می
و  تا دین نهادینه شده 1گرداند به جهان تاریکی بازمی ،از راه فروافکندن در چاهرا  )مرداس( های آغازین پرستی ال ،اهریمن
 (.1-07بر سه رکن قربانی انسانی، دار و تازیانه جایگزین آنها گردد ) استوار

 خوالیگر اهریمن پنهان در پوشش از سوی ـ دگرگونی شخصیت ضحاک
ابزارهای تکاملی فروهر در زندگی  ،کالبد ، پیکر وگانگی وجودی انسان سه باورهای کهن دربارةدرستی  با پذیرش

کند.  می های مردم در گیتی را فراهم ها و واکنش گیتایی خواهند بود که پیوستگی آنها زمینة مناسبی برای تکاپوها، کنش
رفتارهای شخصی و  ،بنابراین گذارد؛ و کارکرد دیگری تأثیر می یک از این دو ابزار، بر ماهیتهای هر ها و حالت ویژگی

خواری  یشی تأکید بر گیاهک های پوریوت سازد. یکی از آموزه مردمان، ساختار و کارکرد روان آنان را دگرگون می اجتماعی
از گوشت  ، سوزاندن پیکر قربانی و خوردنقربانی خونین جانوران ،های آغازین پرستی های ال آیینکه، یکی از  ؛ درحالی2بوده

به نیرومندتر شدن  یآیینخواری  گوشتافزایش  .0رگزارکنندة قربانی بوده استمرد ب در آتش نهاده شدة قربانی، توسط دین
  (.1-08) انجامد خواری می ی انسانی یا آدمد و به قربانکن اهریمنی ضحاک کمک میجادویی ـ  های قدرت

 مارهای اهریمنی ضحاک با دنگرفتار شـ 
پیمان  ها، مرگ است. در اسطورة ضحاک، اهریمن پس از تغییر شخصیت هم های نمادین مار در اسطوره یکی از مفهوم
رساند که تنها چارة تسکین  ای از دیوانگی )پیوستگی به دیوها( می خواری، او را به مرحله اش به گوشت خود از راه واداشتن

پیمان  که هم. به سخن دیگر، جادوگران جادوی سیاه (1-09) ی بوده استقربانی انسان آییناش، برگزاری  دردهای روانی
اند، برای برخورداری از نیروهای جادویی و رهایی از درد و رنج ناشی از نزدیکی با نیروهای ویرانگر دیوها،  شده دیوها می

تری نیازمند  ی خشنها آیینبه برگزاری شده،  شان بیشتر میهای دینی؛ هرچه دیوانگی ای آییناند بجز برگزاری  ای نداشته چاره
مانند، پرسشی  اند. این نمادپردازی بی کرده ی میآیینخواری  ر به آدمااو را واد ی دوش ضحاکمارها روی، بدین اند. شده می

تر دربارة ساختار فرضی کالبد اثیری گفته شد را درست  بینان برایش پاسخ دارند. اگر آنچه پیش انگیزد که تنها روشن برمی
( یا جادوی سیاه، ید )دانش ـ عرفاننی، کسانی که از دو راه جادوی سفهای عرفا بینان برخی مکتب بنا به گفتة روشنبپنداریم، 

توانند  ، می4دریافت دانش ـ سوف برای ترین تواناییرسند، برای برخورداری از بیش به پایة هفتم پیشرفت ـ پسرفت روانی می

                                                           
اهریمن در زمین را از همان سوراخی که اهریمن کنده و از آن به روی زمین آمده بود، به دوزخ آخرین جلوة « دیو بدعت»ـ در پایان تاریخ اساطیری ایران هم، سوشیانس 1

 ، تعلیقات(.83: 1097، مینوی خردگرداند ) بازمی
ما مردمان، تا دیرزی باشید؛ از تن خوار باشید، ش : گیاهپنداشتند که گونه می را نیز این کیشان[ این ایشان ]پوریوت». آن آموزة کهن چنین است: 232: 1094، دینکرد ششم ـ2

 «.گوسپندان بپرهیزید، چه آمار )= حساب و کتاب( بسیار دارد...
 اوستا(؛ بنا بر 101، ب 49، ص 1: ج 1086، زمان ضحاک روزگار افزایش یافتن گوشتخواری معرفی شده که پیش از آن خورش از کُشتنی کم بوده )فردوسی، شاهنامهدر  -0

 شود. ( جمشید به خاطر خوردن گوشت، گناهکار معرفی می8ند ، ب02)یسنا، هات 
توان به  های دانشی را می ترین تفاوت سوف با دانش آن است که داده شود؛ مهم شده و می دانشی است که از سوی خدایان )دیوها( به کسان برگزیده داده می شبه« سوف»ـ 4

چون و چرا  توان به پرسش گرفت و باید بی تی آن را اعالم کرد، اما سوف دریافت شده از طریق الهام و وحی را نمیپرسش گرفت و با گردآوری شواهد و ارائة استدالل نادرس
 شان با دانش و خرد آشکار شده باشد.لف توجیه کرد، حتی اگر ناسازگاریبه درستی آن ایمان آورد و درستی آن را به شگردهای مخت
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چنین کاری، ساختار  کنند.کارکرد چاکراهای پنجم و ششم خود را تغییر دهند تا کارکردی همسان چاکرای هفتم پیدا 
پیشرفت تبدیل چاکراهای پنجم و ششم به  ید بهانی که از راه جادوی سفکند. در کس کالبد روانی آنان را دگرگون می

اما  شود، شان همانند شاهینی با دو بال گشوده دیده میاثیری ای ند، کالبدکن می های هشتم و نهم جادویی دست پیدا دروازه
 گشوده شدن به انآن دگرگونی چاکراهای پنجم و ششم شوند؛ های دینی دچار پسرفت می آیینری جادوگرانی که با برگزا

)میانی بزرگ و دو تای  سر سه گرز همانند ، شکلیشانای روان کالبد تیره انجامد و ی هشتم و نهم جادوی سیاه میها دروازه
ماردوش با  توان گفت که نماد مرد ذیریم، میهای عرفانی را بپ . اگر این ادعاهای مکتب1کند پیدا می دیگر کوچک(
 .ضحاک، ساخته شده است هزارة مردانِ شکل کالبد روانی جادوگر ـ دینالگوگیری از 

 پادشاهی جمشید ـ به سر رسیدن روزگار

کار را کیشان در زمینة توجه به توسعة تمدن و فراموش شدن اهمیت پرورش فرهنگ،  روی پوریوت هنگامی که زیاده
)توسعة تمدن(  طر دستاوردهای کارکردِ شهریاریجایی رساند که موبد ـ شهریاران، موبدی به کنار گذاشته و به خابه 

در هر سویی از  زمین پدیدار شد، چراکه ش و جنگ در ایرانوگو کردند، شور امتیازخواهی پیش گرفتند و جهان را پُرگفت
خواند. چنین خسروانی که هر یک سپاه آراسته و بر طبل  خسرو می کرد و خود را کشور موبد ـ شهریاری امتیازخواهی می

شتافتند تا با  النهرین( به سوی تازیان می مردان بین کوبیدند، برای برخورداری از توان جنگی ضحاک )شاه ـ دین جنگ می
 (.1-6گونة هزارة پادشاهی جمشید به پایان رسید ) پیمان شوند. بدین اژدها هم

 پزشک به سفارش اهریمن پنهان در پوششدو جوان  روزانة ـ کشتار

دین جای دانش  ،اندیشی برای درمان آن است. هنگامی که در یک جامعه شناسایی بیماری و چاره ،خویشکاری پزشک
جادو )پیوستگی با دیوها( برای درمان بیماری  گیرند تا از راه ای پزشکان را میمردان مدعی درمانگری هم ج گیرد، دین را می
)بوسه  اهریمن ترین پیوند ممکن با از برقراری نزدیک ناپذیر برآمده رو، با پدیداری بیماری درمان . ازاینجویی کنند چاره

، اهریمن در روزگار پدیداری دین نو در میان تازیان اش بوده( زدن اهریمن به جایی که تنها جفت مردان مجاز به بوسیدن
توان این درد را  . می(1-8) کند درمان اعالم می درمان آن درد بی راه ی نو را تنهاآیینپزشک، برگزاری  پنهان در پوشش

مردان تازی به آمیزش جنسی با دیوها به شمار آورد که آنان را به دیوهایی ددمنش،  دیوانگی برآمده از آلودگی شاه ـ دین
  کرده است. تبدیل میخوار  ستیز و مردم زندگی

 ضحاک یکی از جوانان از سوی خوالیگران روزانه ـ نجات یافتن

باشد،  ، چنین پیوندی به هر دلیلی که پدید آمدهیرانگر استپیوند با دیوها برای مردمان سپنتایی آزاردهنده و و ازآنجاکه
های ذهنی و فعال شدن چاکرای چهارم )دل( در اثر نزدیک شدن  اما گرفتار شدن در چرخه کس خوشایند نیست، برای هیچ

داران با  دین ،رو آورد. ازاین روانی مردم با دیو( را در پی می تقویت روزافزون دین )پیوند دیوها به مردم یا مردم به دیوها،
شان امید که در پایان شب سیاه زندگی دهند، بدان ادامه می اخوشایند، با خودفریبی به راه خودردگی و داشتن حس نوجود آز

شوند؛ بدین  پیمان می فته و با دیوها همبه سپیدی روزی خوش برسند. برخی نیز که از پیوند خودخواسته یا ناخواسته فراتر ر
از پیمان یا شکستن آن بیرون آمدن  ،چراکه توانند. پایان بدهند، نمی ااگر هم بخواهند به پیوستگی خود با دیوه ترتیب

                                                           

چشم توصیف شده، بهترین انسان اساطیری )سوشیانس( هم دارای  سه و شش گونه که بدترین انسان اساطیری )ضحاک( سه استانی، همانهای ب قابل توجه اینکه در متن ـ نکتة1
 ، تعلیقات(.83: 1097، مینوی خردشش چشم است و درخشان چون خورشید )
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بنابراین، کم پیش  شان را ندارد. کسی توانایی مواجه شدن با آنها و از سر گذراندنمدهای روانی ویرانگری دارد که هرپیا
های آزاردهنده و ویرانگر دین را برگزار نکند یا به  آیینداری بر باورهای دینی بشورد یا بر آن شود که  آید که دین می
اند که دور از چشم  نوآورانی بوده ،اما همواره در جامعة دینی ها کاهش پیدا کند،نن کند که آزاردهندگی آای دگرگو نهگو

شده، از  های دگرگون آیینهایی با باورها و  پیدا و پنهان، با ایجاد فرقه ـ سیاسی دارای قدرت اجتماعی مردانِ شاه ـ دین
اند. در داستان ضحاک، ارمائیل و گرمائیل نمادهایی هستند برای سخن  کاسته میهای دینی  آیینستیزی  گزندگی و زندگی

 ی،انسان قربانی آیین اند که در برگزاری کرده تازی که تالش می هایی از دین فرقه گذار مردان نواندیش و بنیان دین گفتن از
های  نگ روزبانان و تازیانة ضحاک، از آبادیها، برای دور ماندن از چ هایی پدید آورند. گروندگان به این فرقه دگرگونی

 .(1-43) اند گرفته شده و زندگی شبانی پیش می مردان دور می زیر سلطة شاه ـ دین

 ـ دُژپادشاهی ضحاک

های جمشیدی فروافتاده به زیر سلطة تازیان را  آزار، شرایط فرهنگی ـ اجتماعی سرزمین دین استوار بر سه رکن مردم
دیوانگان  ن بودند، کردار فرزانگان نهان شد، چراکهفرزانگان راهنمای مردماتر،  ای که پیش دگرگون کرد. در جامعه

تابیدند. جادوگری برآمده از پذیرش بندگی دیوها هم جای هنر برآمده از پرورش  فرمانروا شده فرزانگی را برنمی
 برآمده از بدکارگی راستی خریداری نداشت و گزند ،ای هکوشی را گرفت. در چنان جامع ها از راه سخت توانمندی

(. به سخن 1-9بدکارگان آشکار بود و مردمان از بیم آزار دیوها )جادوگران( از نیکی جز به راز یارای سخن گفتن نداشتند )
استوار بر دار و  مانرواییهای خودآزار ـ دیگرآزار و فر آییندیگر، پایداری و تداوم دین تازی استوار شده بر برگزاری 

( و ناپیدایی راستی رانندة بدی و پلیدی نیروی پسمردان، تنها با نهادینه شدن بدکارگی، خوار شدن هنر ) شاه ـ دین تازیانة
 پذیر بوده است. امکان

 تعبیر کردن خواب او از سوی موبدانو  ـ خواب دیدن ضحاک

هایی از این  اند. در اسطورة ضحاک، نشانه مزدا معرفی کرده های اهوره آگاهی را از ویژگی پیش های ایرانی، در اسطوره
پرور، برآمده از  جو و بینش آگاهی مردمان دانش این پیششود.  پردازی فرانک ـ کاوه دیده می تر در شخصیت اسطورة کهن

 ت به گیتی، برای زندگی پیش روی خودچراکه هر فروهری پیش از بازگش خردشان است، سترسی ایشان به آثند
گرایی،  هم ،ریخته شده آگاه است؛ از سوی دیگر، چون در جهان سپنتایی ای که برای او کند یا از برنامه یریزی م برنامه

تکامل  روند« هماروان»های  گونة گروه رود، فروهرها به های پیشرفت به شمار می ستهیاکاری از ب یاری و هم راهی، هم هم
های شخصی است و بخش  ویژگی مربوط به ها بنابراین، در بازگشت به گیتی، بخشی از گزینش کنند. را سپری می نتاییسپ

های بازگشته به گیتی با چه  داند که گروه رو، هر فروهری می های خانواده، قوم، ملت، جامعه و... ازاین ویژگی ،دیگر
جادوگران درگذشتة بیرون افتاده از چرخة  ق دارد باید چه کند، اماد بدان تعلاند و گروهی که خو ای بازگشته برنامه

 ، پیشاپیشتوانند از آنچه در حال روی دادن است شان از کار افتاده، نمیهای سپنتایی ای دینزندگی و جادوگران زنده که توانم
چراکه  هم غیرممکن است، . این کارمردمان خاص دسترسی پیدا کنندخرد  آگاه شوند، مگر زمانی که بتوانند به آثن

شان برای دخر کند که آثن هایی می ها یا آموزش های پیش از بازگشت چنین فروهرهایی، آنان را برخوردار از ویژگی گزینش
ازآنجاکه با چند و چون چرخة زندگی گیتایی آشنا هستند و  ،با وجود این، دیوهای سپید شود. نایافتنی می دیوها دست
انغرمینویی و جادوگران زنده برایشان وجود ندارد، زودتر به آنچه در حال روی دادن است پی  های دیوهای محدودیت

بینی کنند و این  روی است را پیشآنچه پیش  های فروهرهای بازگشته به گیتی، گیبا ارزیابی ویژ توانند برند و می می
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مردان هزارة ضحاک نیز در واپسین  شاه ـ دین رویاها به آگاهی جادوگران زنده برسانند. از طریق آگاهی خود را پس
ن پوست جامعة به ظاهر وفادار به دین و فرمانبردار از آنا شوند که زیرِ های فرمانروایی خود، از همین راه آگاه می سال

 .(1-41)حکومت دینی ایشان را براندازد  مکن است خیزش و شورشی برانگیزد وکه هر آن م های پنهانی رخ داده دگرگونی

 ـ زایش فریدون

زمین  فرهیختگان و فرزانگانی که چرایی و چگونگی پیدایش دین تازی و چیرگی آن بر ایران ورزان، خردپروران، اندیشه
سوی  از یافتن جهان بر دوبُنی بوده؛ نتیجة ناگزیر باور به بنیاد ،اند، از سویی دریافتند که این فرمانروایی کرده را بررسی می

رویدادها  سومی هم در چرایی و چگونگی پیدایش، روند و فرجام بر آن دو گوهر، گوهر که عالوهدیگر آگاه شدند 
اندیشة زایش  هایی گیتی دوگانه در آغاز، روند و سرانجام رویدادها، به عامل سوم یا نقش پدیده تأثیرگذار است. کشف

سازان رازآشنا، این رویداد  اش پرورده شد. اسطوره در دامان کیش مهر انجامید که در نهایت، بُنی باور به سهپرورانندة 
؛ فریدونی که برای اند ا نمادپردازی زایش فریدون بیان کردههای ایرانی ب در داستانرا،  ساز فرهنگی ـ اجتماعی دوران

های آزاردهنده،  آیینهای افسرده از  های ضحاک، چونان بارانی بایسته بود و برای روان های نابارور شده از بدکارگی سرزمین
 .(1-42) شان از رازهای آنچه بر سرشان آمده، برای آگاه شدن ایبود دانشی شایسته

 فریدون از سوی ضحاک وجو برای یافتن ـ جست

فرمانروای خودکامة دیگری، هنگامی که از وجود دگراندیشان همانند هر  فرمانروا در هزارة ضحاک، مردان شاه ـ دین
شانی که له، یعنی با یافتن و کُشتن نواندیمسئ شوند تا با پاک کردن صورت میشوند، در نخستین واکنش، دست به کار  آگاه می

 .(1-40) شان پدیدار شده بود، خطر را از خود دور کنندبُنی در میان ای باور به سه

 ضحاک گاو برمایه به دستـ کشته شدن 

از سوی فرمانروایان تازی شد،  کیشان که در آنها دانش و بینش نویی پدیدار شده و پرورده می هایی از پوریوت انجمن
تر گفته شد، گاو برمایه نمادی بوده برای سخن  گونه که پیش شوند. همان شناسایی شده و مورد تازش قرار گرفته و نابود می

 .(1-44)های هزارة ضحاک  در واپسین سال های رازآمیزی چنین انجمنپیدایش  گفتن از

 اش ـ بالندگی فریدون و آگاهی او از پیشینه

زایایی،  به و رساندن اندیشة خود نواندیشان برای تداوم پویایی ،روی بدین آورد. ن پشتوانة اجتماعی دوام نمینواندیشی بدو
سازان کهن، در داستان فریدون، از این  ند بجز پیوند زدن پیشینة دانش و بینش خویش با اندیشة نو. اسطورها ای نداشته چاره

 .(1-45)اند  کار با نمادپردازی پایین آمدن فریدون از کوه به دشت و پرسش از فرانک دربارة پیشینه و تبارش، سخن گفته

 فریدون اندیشی ضحاک برای رهایی از خطر هـ چار

کنند، آن  ریزی کرده و استوار می پی« هتازیان»و « دار»خود را با  اهریمنی های قدرت ی که پایهستیز های مردم حکومت
از  شان را از دست بدهند و ترس فرودستان جامعهسرکوبگر مُشتتوان به کار بردن تیغ خونریزشان کُند شود،  هنگام که

های ایرانی از آن  آورند؛ همان کاری که ضحاک کرد و در داستان می یرو یفریب مردم تازیانه بریزد، برای حفظ قدرت به
 .(1-46) فریبی کهن با نماد محضر نوشتن از سوی ضحاک و واداشته شدن مردمان به تأیید آن، یاد شده است مردم
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 ـ خیزش کاوه

و سیاست است. در چنین دینی( برآمده از دو نهاد درهم آمیختة دین  های ایدئولوژیک )دینی ـ شبه قدرت حکومت
سیاسی چنین  توان گفت کارآمدترین ابزار شود که می برداری می عنوان ابزاری سیاسی بهره ساختارهایی از دین هم به

ند ا توانسته بوده مند قدرت از درهم آمیختن این دو نهاد داستان ضحاک نیز مردانِ دین شاه ـ رود. های به شمار می تحکوم
نیازی دارد که  هایی، پیش پیدا کنند. درافتادن با چنین حکومت چون و چرا چیرگی بی زیردستان خودکه بر هست و نیست 

مردان، آب در هاون کوفتن خواهد بود. آن  اگر بدان توجه نشود، کنش سیاسی برای برانداختن فرمانروایی شاه ـ دین
 نهفته در پس که توان آشکار کردن راز و بینشی؛ دانش ت برای دست یافتن به دانش و بینشنیاز، کنشی فرهنگی اس پیش
کهنی است که  ان را داشته باشد. در اسطورة ضحاک، کاوه نماد چنین کنش فرهنگیمرد های شاه ـ دین فریبی ها و مردم وغدر

یاسی فروپاشی قدرت س درآمدی باشد برای جادوی سیاه ضحاک را ناکار کرد تا پیشید انجامید و به پیدایش جادوی سف
 .(1-47) اَژدهای آدمخوار

 زمین از سلطة ضحاک ایران برآوردن فریدون و رها شدن سرـ 

هم آمده  کیشی گرد بدان وفادار به پوریوتشناسان و مو هایی که در آنها بخردان، ستاره انجمن نواندیشی پدیدار شده در
در جایی امن فرصت بالیدن یافت. مادرانی  ،اندیشی مادران فرهیخته تنها نابود نشد، بلکه با چاره اند، با نابود شدن آنها نه بوده

دانایی ایشان، آنان را از  کردند و هم با پرورش شان آگاه میبرخوردار از دانش و دانایی که هم نواندیشان را از پیشینه و تبار
های فرهنگی به  ا کنشاند که ت دانسته چراکه می داشتند. جنگ اژدها برخاستن بازمیبه آب زدن و بدون آمادگی به  گُدار بی

گون باز با  دیوپای مردانِ ضحاک ناکار نشود و مردمان گرفتار در دام تنیده شده از سوی دین اهجادوی سی نتیجه نرسد،
و آزاد کردن در بند شدگان به نتیجه  مردان تازی اختار سیاسی شاه ـ دینتالش برای برانداختن س خویی آشنا نشوند، آزاده

توانستند  به سادگی با به کارانداختن ثروث و قدرتی که در اختیار داشتند، می مردان شاه ـ دین چراکه نخواهد رسید.
 خیزش کاوه، زمینه برای سرروی، پس از  داران و جنگجویان مزدور را برای سرکوب هر شورشی سازماندهی کنند. بدین دین

زیر سلطة تازیان اَژدهافش بیرون  زمین را از رود و ایران مرحله پیش می به مرحلهشود و او نیز  برآوردن فریدون فراهم می
 .(1-48) آورد می

 بودن ضحاک در هندوستان به هنگام تازش فریدون به پایتخت اوـ 

توان  رساند که او در آنجا نیست، این رویداد را می قدرت ضحاک میبرآورده و خود را به مرکز  فریدون هنگامی سر
روی ضحاک راهی هندوستان  بدین اش رو به زوال بوده است. خاستگاه چنین تفسیر کرد که اعتبار اجتماعی دین تازی، در

وستان را به جادوستان تبدیل تنی در آبزن پُر شده از خون(، هند های خونین افراطی در آنجا )آب آیینشده بوده تا با برگزاری 
 .(1-49)ای پیدا کند  کند تا دین تازی پایگاه تازه

 اش گذشته ندرو از آنچه در پایتختضحاک توسط کَ ـ آگاه شدن

 سان)نمودی دیگر گرشاسب به دستبعدها که  همسان ضحاک بوده تر یادآوری شد، کَندرو اژدهایی گونه که پیش همان
توان این نام را نمادی  می ،در چارچوب فرضی مطرح شده، از احتمالی سخن گفتم که بر اساس آن. شود میکشته  از فریدون(

برای  را بنابراین، اقدام کَندرو چرخة زندگی گیتایی به شمار آورد. برای سخن گفتن از جادوگران درگذشتة بیرون افتاده از
برای برانگیختن  )جادوگران درگذشته( یددیوهای سفتالش توان  می اش، ردن ضحاک از رویدادهای مرکز قدرتآگاه ک

مردان فرمانروا  آنان پیش از شاه ـ دین رفته را به جوی بازگردانند. جادوگران زنده به شمار آورد که شاید بتوانند آب
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سلطة  زیر را از رواج یافته و مردمان آن زمین ایران ، پنهان از چشم روزبانان ضحاک، درنوظهور دریافته بودند که کیشی
پیمانان خویش را از آنچه روی داده آگاه کنند؛ این تالش در  اند هم کرده روی تالش می بدین ؛دین تازی بیرون آورده است

در ادامة داستان از همراهی مردمان پایتخت  ،چراکه اعتبار شده بود. اش بی مرکز قدرت ه دین تازی درد کش زمانی انجام می
 .(1-53) آید سخن به میان می نان با لشکریان ضحاکفریدون و نبرد آضحاک با 

 اش در بند شدنو  او با فریدونجنگ ضحاک از هندوستان،  بازگشتـ 

شود تا یادآور اسطورة کهن  شود، بلکه در بند می چراکه ضحاک کشته نمی اک پایانی شیرین اما ناتمام دارد.داستان ضح
ایش را از ه توانمندی ،ها زمانی رخ خواهد داد که او در گذر هزاره ،دیگری باشد که بر اساس آن شکست نهایی اهریمن

شود تا زمان  ناکار می بودگی ضحاک دروغبودگی، ماربودگی و  گرگ :در سه مرحله ای همسان، گونه به دست داده باشد.
 .(1-51)اش فرابرسد  مرگ
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 اسطورة ضحاک یارشناسساخت
به آن پدیده هویتی متمایز  ،آید که نوع پیوند و جایگاه آنها پدید می ای از اجزاء ه هم پیوستن مجموعهای از ب هر پدیده
به سخن دیگر، اگر شماری  اند. پدید آمده اما با ترکیبی ناهمسان که از همان اجزاء هایی پدیده ؛دهد می ها دهاز دیگر پدی

اما  ،؛ مانند دو جمله با مفهوم و آهنگی متفاوتهای متفاوتی پدید خواهد آمد ، پدیدهه به هم بپیوندیمعنصر را به چند گون
 آورد؛ ساختاری یا نوع ترکیب اجزاء به وجود می ساختار های یکسان. این تفاوت را ساخته شده از شماری مساوی از واژه

توان  میتر شدن نقش ساختار در یک پدیده،  دهد. برای روشن هویت ویژه می ،دهندة پدیده ة عنصرهای تشکیلکه به مجموع
جوانه  ،سبی قرار گرفته باشددر شرایط منا اگر آید که د. درخت از دانة باروری پدید میپدیده را به درخت تشبیه کر

آورد. درخت از اجزایی مانند ریشه، تنه، ای پدید  های بارور تازه دانهبار نشسته و د تا به بال مرحله می به مرحله زند، می
آیند که دارای پیوستگی باشند و  وقتی درخت به شمار می ءاین اجزا ها و... تشکیل شده است، ا، میوهه شاخسار، برگ

وان ت درخت، نمی یختة یکگس اجزای ازهم هرکدام در جایگاه ویژة خود قرار گرفته باشند، وگرنه به مجموعة کامل
درخت چیزی بیشتر از  پس از آن مجموعه گرفته شده است. هچراکه ساختاری که سازندة هویت درخت بود درخت گفت.

 ی نامرئی که به پدیده،است؛ جزئ اءجزا به مجموعة بخش ی هویتساختار دهندة آن دارد و آن، مجموعة اجزای تشکیل
 دهد. هویت متمایزکننده می

پویایی، باروری و پایندگی  تواند بدان دهد، بلکه می دهندة پدیده هویت می به مجموعة همة اجزاء تشکیلتنها  نه ساختار
، توان گفت که ساختار پنهان درخت از تشبیه درخت بهره ببرم، می هم تر کردن موضوع، باز . اگر برای روشندهدهم ب

مرحله(، باروری  به حلهربدان پویایی )بالندگی و تغییر م ها، ر پدیدههویت متمایزکنندة درخت از دیگپدید آوردن فراتر از 
در  ،هم داده است. بنابراین اش( های پنهان در میوه جوانه زدن دانه دگی )باززایی از راه)به بار نشستن و میوه دادن( و پاین

نه و طی چه ، چگوهغاز چه بودنخست باید با بررسی پدیدارشناسانه روشن کنیم که آن پدیده در آ بررسی یک پدیده،
اش، باید ساختار  دهنده تک اجزاء تشکیل عالوه بر شناسایی تک سپس، بررسی تبدیل شده است. مراحلی به پدیدة مورد

بخشی،  توجه داشته باشیم که آیا ساختار، عالوه بر هویت هم به این نکته را هم بشناسیم و فراتر از آن،بخش آن  هویت
 های دیگری هم برای پدیده به وجود آورده است یا نه؟ ویژگی

 ساختار دو گونة کلی دارد: الف( ساده؛ ب( پیچیده.
( آن اجزاء به سادگی 2اش زیاد نباشد؛  دهنده ( اجزاء تشکیل1است که چند ویژگی داشته باشد:  ساده ساختاریساختار 

شناخت ( 5یگانه داشته باشد؛  ی( هر جزء کارکرد4نباشد؛  پذیرتغییر هر جزء ( جایگاه0د؛ شناسایی و توصیف باش قابل
 آن دچار دگرگونی نشده باشد.( ساختار و اجزاء 6دشوار نباشد؛  چگونگی و چرایی پیوند میان اجزاء

شود، اما نه همیشه؛ به این معنی که  تر می دهندة یک پدیده کمتر باشد، شناخت ساختار آن آسان هرچه اجزاء تشکیل
های ساختار  زیرا، دیگر ویژگی رود. ه به شمار میای که تنها از پیوستگی چند عنصر ساخته شده، ساختاری پیچید گاه پدیده

های برشمرده شده را داشته باشد. با توجه به چنین  بنابراین، ساختار ساده، ساختاری است که همة ویژگی ساده را ندارد.
ای هستند که در طول تاریخ، تحت تأثیر فراز و فرودها،  های فرهنگی ـ اجتماعی ساختارهای پیچیده تعریفی، بیشتر پدیده

 اند. های پیدا و پنهان شده ار پیچیدگیهای گوناگون دچ اُفت و خیزها، آمد و شدها و بده بستان
این گوناگونی نیز  خود های ساختارهای ساده را ندارند، چند گونه هستند که ساختارهای پیچیده عالوه بر اینکه ویژگی

( درهم شکستة پیوسته؛ 0( دگرگون شده؛ 2نخورده؛  ( دست1های ساختار پیچیده عبارتند از:  افزاید. گونه شان میبر پیچیدگی
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( بازسازی شدة کامل )با 6( بازسازی شدة ناقص )با اجزای گُمشده(؛ 5( بازسازی شده؛ 4گسیخته؛  ( درهم شکستة ازهم4
 .( ساخته شده از آمیزش چند گونه8؛ ( نمادین7اجزای افزوده(؛ 

چراکه  رسد. اری که دست نخورده به نظر میکدام از ساختارهای پیچیده آسان نیست، حتی ساخت پدیدارشناسی هیچ
 ،نمایی نماید باشد، بلکه همین اصیل رسد، آنچه می دست نخورده به نظر می توان اطمینان داشت چیزی که گز نمیتنها هر نه

رو، در بررسی  شده برای فریب دادن دیگران به شمار آید. ازاین ریزی خوردگی ماهرانه و برنامه ای از دست تواند نشانه گاه می
ای باشد؛ در این حوزه هر تحلیل و تفسیری،  تواند مدعی شناسایی کامل پدیده کس نمی هیچ ،ماعیهای فرهنگی ـ اجت پدیده

 های دیگر خواهد بود و دیگر هیچ. تنها احتمالی در میان احتمال
تر  گونه که پیش چشمگیر دارد. همان درخششی ،چون گوهری سُفته ،های حماسی ایران، داستان ضحاک در میان داستان

انگیزی دارند و از نمایی  اش پیوستگی شگفت دهنده اجزاء تشکیل آغاز، روند و فرجام روشنی دارد. ام، این داستان اشاره کرده
ترین  با یکی از پیچیده نما یم که در پس این ساختار سادهیاب کاو و کنجکاو باشیم، درمی ساده برخوردار است؛ اما اگر ژرف

 دست به گریبان هستیم.ساختارهای فرهنگی جهان 
و شدة آنها به اجزاء  ریزی ای نیست بجز شکستن برنامه تنها از یک راه ممکن است؛ چاره ،شناخت ساختارهای پیچیده

ایی سپس تحلیل و تفسیر مجموعة اجزاء شناس فراهم شود؛ جزء به پدیدارشناسی جزء تا امکان دهنده ریزساختارهای تشکیل
یستی دهندة این اسطوره، چ اجزاء تشکیل از یکم، تالش کردم با پدیدارشناسی برخی فصله در چارچوب ساختار کلی. در شد

ادامة پدیدارشناسی اسطورة  دردیدگاه فرضی ـ پیشنهادی مطرح شده روشن کنم.  و کارکرد آغازین آنها را در چارچوبِ
گفتارهای ذیل  شامل فصلاین . را مورد بررسی قرار خواهم داد دهندة ساختار کلی داستان ریزساختارهای تشکیل ضحاک،

 ( ریزساختارهای داستان.0رنگ داستان؛  ( پی2های کهن؛  مایه بُن آمیزش (1خواهد بود: 

 اسطورة ضحاک دهندة پدیدارشناسی ریزساختارهای تشکیل
فرهیختگان و فرزانگان  ،تر پیش است کههایی نیازمند  مایه مایه یا بُن ، به بُنتازه داستانی ریزی پردازی، برای پی هر داستان

از سویی،  ای های کهن اسطوره مایه بُن شناسی نوین و شناخته شدن با پدیدار شدن اسطوره اند. پرور آنها را ساخته فرهنگ
به کار  های مایه بُن تطبیقی بررسی از سوی دیگر؛ همچنین، با باستانیهای  ها و حماسه در افسانه بازشناسی بازگو شدن آنها

هستند  های کهن برآمده از اسطوره دیرینه و ،های فرهنگی مایه بُن ، آشکار شده کههای کهن مایه با بُن نو های داستان رفته در
 با بررسی روند تاریخی آفرینش .اند بودههای گوناگون  پردازی اندستمایة داست ،از دیریاز تاکنون ،تاریخ در درازنای که
؛ اند پردازان قرار گرفته افسانه ویزدستا ها، مایه بُن ها، دگرگونی اسطوره در گام نخستِتوان دریافت که  های فرهنگی، می متن

ای  ـ افسانه ای سُفتة اسطوره های فرهنگی ـ اجتماعی، گوهرهای نیم ـ افسانه با دگرگونی  سازگار شدن اسطوره در گام دیگر
، چندان های کهن مایه بُن اند که یافتهده کنن آنچنان خیره ای سُفته شده و درخششی گونهدست به  چیره سرایان هحماس به دست

 آیند. به چشم نمی که باید و شاید
کیفیت بازتاب  . کمیت وهای گوناگون پردازی داستان اند برای بنیادی بوده ،د و از دیریازنشمار های کهن انگشت مایه بُن
دهد که به یاری آن  ها به دست می بندی فرهنگ شاخصی کارآمد برای طبقهفرهنگی، های  در آفرینش متن ها مایه این بُن

ها مقایسه کرد. هرچه  توان پویایی، بالندگی، باروری و پایندگی فرهنگ مورد بررسی را ارزیابی و با دیگر فرهنگ می
تری برای به کار ، توانایی براش یافتگان در دامان باشد، پرورشبیشتری برخوردار ی استوار، گستردگی و دیرینگی ی ازفرهنگ
بازگوکنندة  ساختن داستانی تازه ومایه برای  ین بُندهم آمیختن چنمیان، در های کهن خواهند داشت. دراین مایه نگرفتن ب
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که  را داستان حماسی ضحاک توان می گمان، دارد. بیهای اندکی  انگیز است که نمونه ای شگفت ، پدیدهتر های کهن داستان
مانند  داستانی بی .ای معرفی کرد های پیچیده نمونه از چنین داستان ترین درخشانعنوان  به بازگو کرده، شاهنامهسرایندة توانای 
و  نداننمای می را ارچهای یکپ اند که سازه آنچنان به هم پیوسته ،مانند رنگی کم های کهن به یاری پی مایه که در آن بُن

داد.  صگون را تشخی یزساختارهای مستقل این ساختار الماستوان ر اند که به سختی می گونه با هم چفت و بست شده بدان
ای نیست بجز  ساختار پیچیدة اسطورة ضحاک که در قالب داستانی حماسی بازگو شده، چاره روی، برای شناختن ازاین

 رنگ، ریزساختارها. ها، پی مایه دهندة ساختار آن: بن تشکیلخش اصلی بررسی سه ب

 های کهن مایه بُن آمیزش( 0
گیری اندیشه و خرد در میان  روند شکل های بیانگرِ مایه ریزی شدة بُن پردازان باستان، با آمیزش آگاهانه و برنامه داستان

داده اند که بدان هویتی ازلی ـ ابدی  داستان ضحاک فراهم کرده ای برای مایه مردمان پرورندة فرهنگ و سازندة تمدن، درون
کنندة  تعیین های پیوندد. در بزنگاه زمینی را به فرجام آن میخردمند که آغاز تاریخ انسان  فرامکان ـفرازمان  است؛ داستانی

 ی ـ تمدنی بوده،هنگامی که کشور آبستن رویدادی بزرگ و چرخشی در رویکردهای فرهنگ سرزمین آزادگان، تاریخ
داستان دیرینه، بازتابی از دیروز، امروز و فردای خویش  نگوناگون، در ایهای فرهنگی ـ تمدنی  مردمان روزگارانی با ویژگی

 اند. های تازه از آن الگوبرداری کرده متن و در آفرینشاند  را دیده
هایی  مایه ریزی اندیشمندانة آن بر پایة بُن پی راز پایندگی اسطورة ضحاک در باروری آن نهفته است که خود برآمده از

دانیم  اند. نمی اصیل بوده است که خردمندانه برگزیده شده و هوشمندانه در ساختاری هماهنگ و درهم تنیده به هم پیوسته
یی را پشت ها چه دگرگونی شاهنامههای اوستایی ـ ودایی تا سُرایش  انگیز از روزگار پدید آمدن متن این داستان شگفتکه 

فردوسی از این اش، یادگار رویدادهای کدامین روزگار است.  های ساختار بسیار پیچیده و هرکدام از پیچش سر گذاشته
 .این سرزمین را دید ة مردمانهزاران سال یی از گذشتةها توان در آن نشانه که می ساخته یپردة پُرنگار ،داستان دیرپای

همچنین  را ببینیم. های خودمان و روزگارمان ویژگی توانیم در آن بازتاب می که شمار آیدای به  تواند آینه حال، می درعین
 توان ساخت. ای که می اندازی از آینده برای آنچه باید کرد و چشم است نقشة راهی
از آغاز ها، امیدها و آرزوهای دیرینة مردمانی است که  ها، نگرانی ترس گرفته از ضحاک فراوردة فرایندی شکلداستان 

شان ناپذیر برای اند که کشمکشی پایان شدهو دست به گریبان هایی آشنا  با دوگانگی ورزی و خردپروری، داربافی، اندیشهپن
گوید، هم از روندش و هم  شان سایه انداخته است. داستانی که هم از سرآغاز این فرایند سخن میو بر هستی ای فراهم آورده

آگاهی  انسان خردمند پدیدار شد. های درون و بیرون که با آگاهی از وجود دوگانگی در جهانفرایندی  زیرش.ناگ از فرجام
داد که باید  هایی قرار می درپی او را در برابر دوراهی چراکه پی م را از دیگر جانوران متمایز کرد،ای که مرد دهنده تکان

 داشت. برای خودش و جهان پیرامونِ او گزید؛ گزینشی که پیامدهایی ناگزیر یکی را برمی
آید، باور به دوبُنی فرمانروا بر جهان هستی است  مایة داستان که خشت نخست این سازة باشکوه به شمار می نخستین بُن

کارآمدی  مایه، پیشرانة نیرومند و پردازان کهن، با به کار گرفتن این بُن داستاناند.  که از آغاز با هم ناهمسان و در ستیز بوده
ی پیدا و ها دوگانگیچراکه تا  گنجد، اند که به داستان روندی رو به اوج داده که پایانی برای آن در پندار نمی به کار گرفته

ای  مایه ها. بنانسان زمینی وجود داشته باشد، داستان ضحاک بازتابی خواهد بود از آن پنهان در ساختارهای فرهنگی ـ تمدنی
ر که در زمینی مناسب قرار گرفته، جوانه زده، بالیده، تناور شده، شاخساری با شکوه پیدا کرده، به بار ای بارو همسان دانه

پویایی، ، بدان های گوناگون در قالب با باززایی اسطورة کهن ،هایی بارور پدید آورده که در درازنای تاریخ دانه ونشسته 
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های ادبی ـ هنری  نش متنترین دستمایة آفری ای که همچنان مهم مایه . بناند داده جاودانه و پایندگی یماندگاربالندگی، نوزایی، 
 .نماید ید میبومی همواره سف ،پرداز و هنرورز پدیدآورندگان سخن آزمایی است و برای طبع

های مختلف  مایة آغازین داستان، تقابل دو گوهر آغازین جهان هستی به گونه فراهم شده توسط بُن گون میدان شطرنج رد
 شی.مایة پدرکُ دو گوهر نخستین برآمده است: بُن پنداشته شده برای های مایة داستان از دل ویژگی د. دومین بُنشو نمایان می

روی، نمودهای گیتایی  اند؛ بدین ناپذیر داشته آشتی اند که تضادِ مزدا زادة دو سوی تاریک و روشن زروان بوده اهریمن و اهوره
د. با توجه شو های پس از ایشان منتقل می ناسازگار که به نسل هایی با ویژگی دو شخصیتِ نمادین اند، زگار شدهآنها نیز ناسا
نگاریم، یگیتایی اهریمن ب )دیوپرستی( را نمود آیینیوها( و فرضی ـ پیشنهادی مطرح شده، اگر دین )پیوند با د به چارچوبِ

مزدا  ، اهورههم سوی کند؛ ازآن رداس( نمود گیتایی پیدا میکهن )م های پرستی ال های ابتدایی و دین نخست در قالبِ ،اهریمن
 شود. ( نمایان میکیشی )جمشید ، در کالبد پوریوتاش در نخستین نمود گیتایی

چراکه  شی،ای ندارد بجز پدرکُ اش چاره است که ضحاک برای به دست آوردن تازیان ریگ مرداس فرمانروایی مرده
ن جهان از مردم ـ را دهد که بهتر بتواند کام او ـ تهی ساخت میاهریمن که جانشین زروان شده، فرمانراویی را به کسی 

 تا ندشد می، باید به دوزخ بازگردانده اند هاهریمن را نداشت کامروا کردننخستین که توانایی  های پرستی پس ال برآورده کند.
 به ، ددمنشانهگیرد و برای چیره شدن بر دیگرانجویی پیش  چیرگی پروا شود که بی انشجایگزین نیرومند یجادویدین ـ 

گرایان، پرورانندة دانش  گذاری شده از سوی روشنایی د. در سوی دیگر، نخستین کیش بنیانگشایبدست خونریزی و دژخیمی 
های دو  دد. آن جادو و این فرّه پیامد آمیزش با پدیدهپیون گریزد و به شایستگان می می و بینش )فرّه( است که از ناسپاسان

مایة به کار گرفته شده برای  فراگیتایی که سومین بُن فروگیتایی ـ اند: آمیزش با دیو و پری. آمیزشی جهان ناهمسان بوده
از نیروی اژدها برخوردار  ،که بر اساس آنها پدید آورده را مایة دیگر دو بُن ،بوده که خود ضحاک ریزی ساختار داستان پی

 است.مند  فرّه جادو و پهلوان اژدهااُژَن
مردان برگزیده  آورد: آگاهی دین مایة دیگری پدید می مردان دین تازی( از نیروی جادو، بُن برخورداری اژدها )شاه ـ دین

و بینش که دستاویزی بجز  از آنچه پیش رو است، از طریق دریافت الهام در خواب. از سوی دیگر، برخورداران از دانش
توانند  می ،گون شطرنج یدر نبرد ،خود ستیز زندگی های دشمنِ ها و واکنش ی کنشاند، با ارزیاب اندیشه و خرد نداشته

هم  آنان و روش منشگونه از  بدین ند.ندیشبی ای پیش برای خنثی کردن آن چارهیشاند و پکنبینی  بعدی او را پیش های حرکت
برای بالندگی و رازآموزی، سپس بازگشت  ،مند از جامعة زیر سلطة اژدها : دور شدن پهلوان فرّههدمایة دیگری پدیدار ش بُن

 به جامعه برای جنگ با اژدها.
پهلوان برای پیدا کردن شایستگی هماوردی با اژدها و  روی، نیازهایی دارد؛ بدین پیشی دانیم که برخاستن به هر نبرد می

رد، ب( وارستگی زار مناسب برای نبابفراهم کردن است: الف( بوده آمادگی دوگانه  به دست آوردن نیازمند ،پیروزی بر آن
را هم به رزدار بودن پهلوان و از آب گذشتن او های گُ مایه نبُ ن داستان،پردازان برای پیش برد روی، داستان نازای ها. از آلودگی
 اند. کار برده

زمین( با داستان فریدون )پیدایش و رواج کیش مهر در  تازی و چیرگی آن بر ایران ازآنجاکه داستان ضحاک )پیدایش دین
اندیشة روی،  بدین است. کرده تان نمودی ویژه پیدا میترین ویژگی کیش مهر نیز در داس زمین( درآمیخته است، باید مهم ایران

در اسطورة ضحاک به کار های گوناگون  گانه ، به گونة سهرا جهان هستی بُنی فرمانروا بر مایة سه بُنبنیادین کیش مهر یا 
 .اند گرفته
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گونه که در آغاز  همان تا داستان یادآور اسطورة کهن دیگری باشد. دان مایة دیگری به کار بسته بُن ،نبرد همدر فرجام 
ی مینوی از سو ، هنگام بازگشت به جهان تاریکی،ها ها، کشتارها و ویرانگری تاریخ اساطیری ایران، اهریمن پس از تازش

، ضحاک نیز به دست فریدون در بُن بازگردد اش تا نتواند به خاستگاه در زیر زمین زندانی شد آسمان و فروهرهای مردمان
ماند و  گونه، باز اهریمن ناکام می بدین .اش فرابرسد اش سر آید و روزگار مرگ تا زمان شود کشیده می غاری تاریک به بند

زمینه  ،و با جُستن دانش و پروردن بینش در جهان بپراکنند مردمان افزایش یابند،شود تا  زمین بازگردانده می باروری به ایران
 .را برای فرجام ناگزیر اهریمن ـ ضحاک آماده کنند

انگیز  هایی شگفت اند که الیه ریزی کرده داستانی پی ،گانة یادآوری شده های یازده مایه از آمیزش بُنسازان کهن  اسطوره
 نند؛اش ک نبالگران د د که اگر پژوهشبه دست خواهد دا، سرنخی و کاوش در زیر و زبر آن دارد؛ آشکار شدن هر الیه

چگونگی پیدایش و تکامل فرهنگ و تمدن بشری گشوده خواهد شد. نکتة قابل  شمار داستانِ های بی ای از گره گمان گره بی
هایی  های رمزگونه بوده باشند برای انتقال مفهوم مایه توانند بُن توجه دیگر اینکه، عددهای به کار رفته در این داستان هم می

 عبارتند از: هزار آنها نیازی بایسته است، بررسی پدیدارشناسانة که ی به کار رفته در پردازش این اسطورهای. عددها اسطوره
 ده، شانزخواب( )چهل سال پادشاهی ضحاک پس از دیدنِ چهل ،)صد سال پنهانی جمشید( صد ،)هزار سال پادشاهی ضحاک(

 ،خردادروز، روز ششم ماه: آغاز لشکرکشی فریدون به سوی ضحاک() شش ،)سن فریدون به هنگام پایین آمدن از البرزکوه(
 .مندی فریدون( )جنبش فرانک؛ دادخواهی کاوه؛ فره ، یکها( دوگانه )تقابل ، دوهای داستان( گانه )سه سه

 داستان رنگ پی (2
ء را در ساختاری زند و جایگاه هر جز که اجزای داستان را به هم پیوند می رود نخی نامرئی به شمار می ،رنگ پی

رنگی است که اجزاء  پی خوب و کامل رنگِ کند. پی پیچیده و برآمده از درهم تنیدگی اجزایی ناهمگون، مشخص می
ماهیت و کارکردش را  دهندة آن را کنار گذاشت یا اجزاء تشکیلان جزئی از توداستان را آنچنان به هم بپیوندد که ن

 .اش را تغییر داد جایدستکاری کرد یا 
 پردازی مناسب دانست. ی از داستانهای مختلف در نظر گرفت و هرکدام را برای سبک رنگ هم گونه توان برای پی می

ناپذیر گنجاند؛  هایی انعطاف توان آن را در قالب کند و نمی رنگ ابزاری است که چگونگی روایت داستان را مشخص می پی
 رنگ یا سبک روایتیِ توان پی د. میدهن روایت داستان هم نوآوری نشان میهای  پردازان در سبک ستاندابرخی  گاهرو،  ازاین
روایتی بدون فراز به کار گرفتن پرداز با  داستان به شمار آورد، چراکه پردازی داستان ترین سبک محبوب رین وت ساده را خطی

ای از مخاطبان  گسترده د با طیفتوان ، به سادگی میو داشتن آغاز، روند و فرجامی روشن و فرود؛ به دور از شکست زمانی
شدة خود را دارد، رویدادها  هرچیز ماهیت، کارکرد و جایگاه شناخته ،ییها در چنین داستان .و برعکس ارتباط برقرار کند

مرحله  به دهند تا داستان مرحله ای عادی رخ می به گونه ،کننده ـ یکی پس از دیگری در روندی خطی و یکنواخت ـ نه خسته
 پذیر برسد. بینی پیش برود و به پایانی پیش

، در این داستان هم شاهنامهپردازان  داستان رنگی پیچیده است. مده از داشتن پیبخشی از پیچیدگی داستان ضحاک، برآ
این تکنیک  اند، اما یشین درآمیختهآغاز آن را با پایان داستان پ ،گو شده در تاریخ ملی ایرانهای باز مانند بسیاری از داستان

های دیگر دارد؛ به این معنی که در  های جمشید و ضحاک تفاوت مهمی با نمونه پردازانه در آمیزش داستان داستان
ها برای نشان دادن رویداد جانشینی یک پادشاه یا دوره به جای پادشاه یا دورة پیشین  های دیگر، پیوند خوردن داستان داستان
از همزمانی پادشاهی تازیان )مرداس( با دورة پایانی پادشاهی جمشید سخن به میان  ان جمشیدکه در پایان داست درحالیاست؛ 

پادشاهی  ه گُسستی در زنجیرةنشان داده شود کپیشاپیش شود تا  آمده و موضوع جانشینی ضحاک به جای مرداس مطرح می
از شده از پادشاهی کیومرث، به جای پردازی و روند آغ رو، برخالف روش داستان ازاین پیشدادیان رخ خواهد داد.
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داستان پایان کار مرداس و آغاز جمشید،  پیش از ترسیم پردة آخر داستان ؛سازی برای معرفی پادشاه پیشدادی بعدی زمینه
پردازان کهن در این داستان  ای است که داستان رنگ دگرگونه دهندة پی ین آغاز متفاوت، نشانا شود. میکار ضحاک روایت 

 اند. ر گرفتهبه کا
شود تا  عالوه بر ایجاد فراز و فرود در داستان، از تکنیک شکست زمانی هم بهره گرفته می ،های غیرخطی رنگ در پی

ش رنگی غیرخطی را برای پی پردازی که پی همچنین داستان دادها و رویدادهای آینده جلب شود.توجه خواننده به پیشینة روی
 نباشد. بینی پیش دهد که پایان داستان قابل سامان می ای رویدادها را به گونهروند د، گزین بردن روایت داستان برمی

سازد تا جمشید را بیابند،  لشکری از ایرانیان و تازیان فراهم میزمین و نهادن تاج بر سر،  ضحاک پس از آمدن به ایران
 آغاز ؛اش آغاز شود کند تا فرمانروایی سرانجام او را یافته و با ارّه به دو نیم می ویی که صد سال به درازا انجامید.جو جست
همزمان بود. داستان پس از گرفتار شدن دو زنی که خواهران که با به بند کشیده شدن شهرناز و ارنواز  تیره و تار یروزگار

بیاموزند. « کژّی و بدخویی»یابد تا  ن جادو ادامه میاند، با توصیف پرورده شدن این دو زن با به کار بست جمشید معرفی شده
دو جوان برای شود: آغاز کشتار روزانة  بالفاصله پس از این دگرگونی شهرناز و ارنواز، پردة بعدی داستان نمایانده می

وی، داستان ر باید واکنشی اجتماعی برانگیزد؛ بدین شتاریچنین کُ طور منطقی به مارهای دوش ضحاک. بهخوراندن مغزشان 
 هداندیشی خوالیگران ضحاک بیان ش ادامه یافته است که با نماد چارهواکنش مخالفان چنین ددمنشی ویرانگری  با روایت

خونریزانة  اند. پس از بیان شدن واکنش اجتماعی در برابر منش و روشِ هادد نجات می از مرگ که روزانه یکی از جوانان را
تا توجه خواننده به تداوم  هدش چرخش دچاررنگ داستان  ، با به کار بردن تکنیک شکست زمانی، روند خطی پیتازیان
شگویی آینده از طریق با استفاده از تکنیک پی روی، شیوة فرمانروایی ضحاک جلب شود؛ بدینهای اجتماعی به  واکنش
 شود. رویدادهای آینده ترسیم میاندازی از  ، چشمهای داستان خواب دیدن یکی از شخصیت توصیفِ

روایت خطی رویدادهای داستان، تکنیکی است تا  پرش به آینده و نشان دادن آنچه پیش خواهد آمد و بازگشت به زمانِ
ای در کانون داستان قرار  توجه خوانند به این نکته جلب شود که داستان دربارة رویدادهای عادی جهان نیست، بلکه پدیده

از  تا هداد میتوانایی درنوردیدن زمان را  اساس باورهای کهن، به جادوگرانبر  و است؛ جادویی کهجاد انندةپرور دارد که
ای به  روایتی تاریخی ـ اسطوره کنندة بیان تنها نه ،چنین تکنیکی د.و آنچه از چشم دیگران پنهان بوده آگاه شون گذشته، آینده

باوری کهن را همچنین،  دهد. گزارش می ندر روزگاران که ای به چنین پایه برخی مردم که از رسیدنبل ،آید شمار می
نوشتی  سرنوشتی که در روز ازل، توسط یکی از دو گوهر نوشته شده؛ پیشانی ؛نمایاند: باور به تغییرناپذیر بودن سرنوشت می

 یدوبُن باور به بنیان اندیشة استوار بر برآمده از رواج نمایاند. باوری ید و تغییرناپذیر میکه بخت مردم را سیاه یا سف
 نمود. فرمانروایی ضحاک انجامیده بود و تغییرناپذیر میبه که  هستی جهانفرمانروا بر 

 دن همزمانی آنها استفاده شده است.اشاره کردم که در آغاز داستان، از تکنیک روایت موازی دو رویداد، برای نشان دا
اند. پیامد قابل  این تکنیک را برای بازگویی دو رویداد همزمان زایش فریدون و زاده شدن گاو برمایه نیز به کار گرفته

بوده  ینظام حاکمبسته و راکد، افزایش خشونت ای  همزمان در جامعه پنهان و بینی دو رویداد مهم اجتماعی نوگرایانة پیش
پردازان  داستانکنش و واکنشی که  .آگاه شده بود ،انجامید اش می ی که به فروپاشیهایاز در پیش بودن رویداد ،تر که پیش

اش به دست ضحاک،  کشته شدنو  روزبانان روایت رویداد نمادین دستگیر شدن آبتین از سویگنجانیدن را با باستانی آن 
 اند. کرده بازگو

دوباره از تکنیک که گاو برمایه در آنجا بود، پس از کشته شدن آبتین و سپرده شدن فریدون به نگهبان مرغزاری 
و برآمده از « ای ایزدی اندیشه»شکست زمانی استفاده شده و پیش از تازش ضحاک به مرغزار، فرانک پس از سخن گفتن از 
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دینی از رویدادهای آینده  وگو با مرد برد. آنجا نیز در گفت کند و به البرزکوه می دور می، فرزندش را از مرغزار «بخردی»
 گوید. ها می سخن

کند، کَندرو  او را از مقامی که در دربار داشته برکنار می وخشمگین شده ضحاک از گزارش کَندرو آن هنگام هم که 
 در اوج داستان ،از پیش تعیین شده. سرانجام کند تا تأکیدی دوباره باشد بر تغییرناپذیری سرنوشتِ بینی می فرجام کار را پیش

، در چرخشی شگفت، با از راه رسیدن داستان به پایانی روشن و خوش برسد ،که خواننده انتظار دارد با کشته شدن ضحاک
ناپذیر بوده  بینی پیشبینی موبدان خوابگزار،  و پیش ند روایتی آنسروش، پایانی به داستان داده شده که با توجه به روناگهانی 

 .1است

 ریزساختارهای داستان (3
توان یافت که  تی را نمیقوم و ملقبیله،  هیچتوان گفت که  با اطمینان می .فراگیر و جهانی است ،فرهنگی ای هداستان، پدید

پردازان به شمار  ای برآمده از پنداربافی داستان پردازی نبوده باشد. امروزه داستان را نوشته سنت داستانشان در فرهنگ
و درآمیختن  خویش بافیبه کار انداختن توانمندی پندار الگوگیری از رویدادهای واقعی، معنی که نویسنده با این به .آوریم می

اندازی  را در چشمگی روزمرة کسی یا کسانی سازد تا به یاری آن برشی از زند های گوناگون، روایتی نمادین می اندیشه
ارتباطی، با اینکه رویدادها و  و... به نمایش درآورد. در این سبکِ ناکترس، پرور کننده، آموزنده، خیال انگیز، سرگرم هیجان

وم امروزی مفه در روزگاران باستان، داستان واقعی نیست. اما داستان اند، خود پردازی بوده های واقعی الگوی داستان شخصیت
 نداشته است. را

در فارسی  2«داد، داوری، قانون؛ روند، مورد )قانونی(»به معنی  dādestān« دادیستان»در فارسی نو، همان « داستان»واژة 
. دادستان، رأی، رأی قضایی، قضاوت، 1: »که عبارتند از رای این واژه شش معنی برشمردهوشی ب میانة زردشتی است. فره

 به ریشة این واژه .0«ر(. کار، امر )امو6. داستان، سرگذشت؛ 5. نظم؛ 4. عدالت؛ 0. قانون، تصمیم قانونی؛ 2حکم، داوری؛ 
درست، قانون، آفریدن، نهادن، : »، ازجملهاند چند معنی برشمرده واژة کهن نبرای ای گردد. اوستایی بازمی dāta« داتَ»

 ترین مفهوم این واژه با آفرینش و آفرینندگی مرتبط بوده است که که کهن توان بی هیچ تردیدی گفت می .4«ساختن، بخشش
تنها با آگاهی از  . آشکار است کهتوان دید هم میو...  «دهشن»، «داتار»، «دام»هایی مانند  در واژه نشانة آن مفهوم کهن را

هایی از آفرینش  به روایت یا روایت توان گفت: داستان شود. از این دیدگاه می راهم میرازهای آفرینش، زمینة داوری درست ف
توانند زمینة مناسبی برای داوری  هایی که می روایت یا روایت خوانیم؛ نها را اسطوره میامروزه آکه  شده است گفته می

ند تا او ا کرده دادگاه بیان می یا آگاهان از آن، نزد داورِ رویدادیهایی که شاهدان  روایت درست فراهم کنند؛ درست مانند
  هایت با داوری درست، راستی را از ناراستی جدا کند.های گوناگون بسنجد و در ن از دیدگاه را روی داده، بتواند، آنچه
اند  های مینوی، گیتایی، فرهنگی و تمدنی بوده هایی از باورهای مردمان کهن دربارة آفرینش روایت ،های باستانی داستان

های ایرانی را  های داستان ترین نمونه تغییر کرده است. کهن شانروایت های فرهنگی ـ اجتماعی، سبکِ که در روند دگرگونی
 در آنها با به کار گرفتن های کهن سبکی نیایشی دارند و مانده، پیدا کرد. این داستان به یادگار اوستاتوان در آنچه از  می

                                                           

راز بندی شدن »، 1087موالیی، چنگیز، به بررسی این موضوع پرداخته است ) ،«های دینی و حماسی ایران راز بندی شدن ضحاک در سنت»چنگیز موالیی در مقالة  -1

 (.485-472، زیر نظر حسن حبیبی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص نامة استاد اسماعیل سعادت جشن، «های دینی و حماسی ایران ضحاک در سنت

 .63: 1094ـ مکنزی، 2
 .143، تهران: دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ص ن پهلویفرهنگ زبا، 1086وشی، بهرام،  ـ فره0
 .200: 1911ـ رایشلت، 4
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 برخیشود که در بیشتر آنها نوع بیان همسان و  به روایت، داستانی کوتاه بیان می شاخ و برگ دادن و بدون یی اندکها واژه
کنندة آرزوی ضحاک برای تهی ساختن  های بیان داستانبا سنجش عنوان نمونه،  . بهاست ی به کار رفته یکسانو بندها ها واژه

در . شود ار میکهن آشک پردازی بک داستانس های آن ویژگیبرای شتافتن به جنگ ضحاک،  جهان از مردم و انگیزة فریدون
  چنین آمده:داستان قربانی دادن ضحاک ( 01-28، بندهای 8یشت )کردة  آبان

( از برای او 29( از برای من ای زرتشت اسپیتمان، این اردویسور ناهید را بستای که )28»)
هزار گوسفند قربانی پوزه در مملکت بابل )بوری( صد اسب، هزار گاو و  دهاک )ضحاک( سه اژی

( و از او خواست این کامیابی را به من ده ای نیک، ای تواناترین، ای اردویسور ناهید که 03کرد. )
( او را کامیاب نساخت اردویسور ناهید. برای فروغ و 01. )من هفت کشور را از انسان تهی سازم

 1«ستایم. فرّش من او را با نماز بلند می
 ده:نیز چنین روایت ش، داستان درخواست فریدون از اردویسور آناهیتا 05-02بندهای ، 9همان یشت، کردة در 

( از برای او 00( از برای من ای زرتشت اسپیتمان این اردویسور ناهید را بستای، کسی که )02»)
( صد اسب، هزار گاو، ده هزار 2فریدون، پسر آثویه از خاندان توانا در )مملکت( چهارگوشه )وَرنَه

( و از او خواست این کامیابی را به من ده ای نیک، ای تواناترین، ای 04گوسفند قربانی کرد. )
چشم، هزار چستی و چاالکی  کله، شش پوزه، سه دهاک )ضحاک( سه اردویسور ناهید که من به اژی

ن تری دارنده، ظفر یابم، به این دیو دروغ بسیار قوی که آسیب مردمان است، به این خبیث و قوی
دروغی که اهریمن به ضد جهان مادی بیافرید تا جهان راستی را از آن تباه سازد و که من هر دو 

رنَوَک )اَرنواز( را که از برای توالد و تناسل اش را برُبایم، هر دو را سنگهوک )شهرناز( و اَ زن
او را کامیاب ( 05باشند، هر دو را که از برای خانداری برازنده هستند. ) دارای بهترین بدن می

ه راستین فدیه واستاری را که زَور نثار کند و از رَت اردویسور ناهید، کسی که همیشه خساخ
 0«ستایم. سازد. برای فروغ و فرّش من او را با نماز بلند می آورد، کامروا می

ترین ساختار  کهنتوان  شمار، می انگشت های همسانِ ی کهن و دیگر نمونهاوستاهای به یادگار مانده از  با بررسی این نمونه
های نیایشی،  سازان، درون ساختار سروده زمین را شناسایی کرد. آن اسطوره پردازان کهن ایران ریزی شده به دست داستان پی

ا زیر و ب ها شنوندگان نیایش گویانه، چراکه ای فشرده و چکیده به گونههم  اند؛ آن کرده ای را روایت می های اسطوره داستان
ای را  های اسطوره خردمندان آن روزگاران، داستاناند و تنها اشاره به آنها در سروده کافی بوده است.  ها آشنا بوده بم داستان

های روزانه هم که  ها در نیایش هایی به آن داستان با گنجاندن اشاره اند و کرده ته و پیوسته یادآوری میآموخ به مردمان می
توان پنداشت  بنابراین، می  اند. داشته های دانشی ـ بینشی نگه می بوده، ذهن آنان را همواره درگیر آن آموزه ورد زبان مردمان

ها اشاره شده، با ساختارهای روایتی متفاوتی به گوش مردمان سروده  های نیایشی بدان هایی که در این سروده که داستان
هر روز برای » :که اند هدکر کیشان سفارش می روی، به پوریوت ایناز سرودخرد ایشان پرورش یابد. شده تا گوشان می

 .4«همپرسگی، به انجمن بهان فراز شوید

                                                           

 .247: 1056، 1ها، ج  ـ یشت1
« رنَهوَ»االسالم هم در ترجمة وندیداد،  (؛ داعی5، پاورقی 134، ص 1056، 2، ج ها یشت؛ 1، پاورقی 57، ص 1056، 1ها، ج  معرفی کرده )یشت« گیالن»را « وَرنَه»ـ پورداود 2
 (.18، بند 1، فرگرد 09االسالم، تهران: کتابخانه دانش، ص  ترجمة محمدعلی داعی ،1091، وندیدادا گیالن به شمار آورده است )ر
 .249و  247صص  :1056، 1ها، ج  ـ یشت0
 .44، بند 91: 1071کیشان،  ، چیدة اندرز پوریوتمتون پهلویـ 4
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یادگار »مانند داستان  هم در دست داریم، با ساختارهای غیرنیایشیهایی  نمونهکهن ایرانی،  پردازی امروزه، از داستان
ترین  های نیایشی آمده، کهن توان انگاشت که آنچه در روایت می های مختلف، هایی با سبک با مقایسة چنین داستان .«زریران

با  از این ساختارهای آجرگونه، ساز، پردازان اسطوره های بعد، داستان پردازی ایرانی بوده است. در گام ساختار داستان
انتقال دستاوردهای حفظ و اند برای  اند که ابزارهایی آموزشی بوده هایی بهره برده های گوناگون، برای پردازش داستان پیوند

ای پیوسته را درست  های اسطوره دانشی ـ بینشی به دیگران. اگر پندار وجود این الگوی فرضی، برای پدیدار شدن داستان
های کوتاه نیایشی را که ریزساختارهای  ای بازگو شده در قالب حماسه، داستان های اسطوره انتوان با شکستن داست بدانیم، می
های به  توان با الگو قرار دادن نمونه چنین پنداشتی درست باشد، میاگر بازسازی کرد. ، اند های بعدی شده داستان نساختار که

اند که تنها شماری  لب نیایشی در اوستای کهن وجود داشتهفرض کرد که ریزساختارهای داستان ضحاک در قایادگار مانده، 
 اند. از گزند روزگاران رَسته و تا روزگار ما پاییده یهای باستان اندک از آن داستان
های نیایشی  را با الگو قرار دادن روایت شاهنامهداستان بازگو شدة اسطورة ضحاک در  کهن ـ نیایشی ریزساختارهای

 کرد: ـ پیشنهادی ونة ذیل بازسازی فرضیتوان به گ ، میاوستا
 برای فشردن و نیایش هوم.از  ،ـ ستایش پدر جمشید

 اش. و برآورده شدن خواسته هفت کشور بر ـ یادآوری نیایش و قربانی دادن جمشید برای رسیدن به پادشاهی
 ـ یادآوری فریب داده شدن جمشید از سوی دیوها.

 گناهکار شدن و گریختن فرّه از او. از برای ،ـ نکوهش جمشید
 ـ یادآوری نیایش و قربانی دادن ضحاک برای دست یافتن به توانایی تهی ساختن جهان از مردم و ناکامی او.

 پیمان شدن ضحاک با اهریمن. ـ یادآوری هم
 دست شدن با اهریمن برای کشتن مرداس. هم از برای ،ـ نکوهش ضحاک
 جمشید. کردن ارّه از برایـ نکوهش ضحاک 

 ، دارندگان بهترین اندام برای باروری.شهرناز و ارنواز ـ ستایش
 .و برآورده شدن خواستة او ـ یادآوری نیایش و قربانی دادن فریدون برای ربودن شهرناز و ارنواز از ضحاک

 برای تهی ساختن جهان از مردم. ، ازاز برای دست گشادن به کشتار ،ـ نکوهش ضحاک
 ی.آیینـ ستایش ارمائیل و گرمائیل، از برای نجات دادن مردمان از کشتارهای 

 ـ ستایش آبتین، دارندة پسری شایسته و گیرندة فرّه جمشیدی.
 دهندة آن به فریدون. ـ ستایش فرانک، دارندة فرّه و انتقال

 ـ نکوهش ضحاک، از برای کشتن آبتین.
 ن.گاو برمایه، از برای دایگی فریدو ـ ستایش
 فرانک، از برای فراهم کردن زمینة آموزش دانش به فریدون و پرورش دانایی او. ـ ستایش

 ـ ستایش کاوه، از برای برخاستن به دادخواهی در برابر ضحاک.
 ـ ستایش کاوه، از برای ساختن گرزة گاوسار برای فریدون.

 ـ ستایش فریدون، از برای شتافتن به جنگ با ضحاک.
 از برای گذشتن از اروندرود.ـ ستایش فریدون، 

 ـ نکوهش برادران فریدون، از برای تالش برای کُشتن او.
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 ستایش فریدون، از برای به بند کشیدن ضحاک. ـ
داستانی پیوسته ساخته شده که در درازنای روزگاران، به  ،ای های کوتاه اسطوره از به هم پیوستن این داستانگمان،  بی

پردازی ایرانی که در  هایی از داستان های توصیفی گوناگون آراسته شده است. با توجه به نمونه با آرایه ،پروران دست سخن
توان گفت که پیش از فروپاشی پادشاهی ساسانیان، در میان  های فارسی میانة زردشتی بازگو و بازنویسی شده، می متن

گویان به  سرایی سخن در سخن توصیفی سخن اهمیت داشته است، اماهای  مایه بیشتر از آرایه درونگوی،  سرایان فارسی داستان
هایی دلکش  داستان اند که از آمیزش آنها وش شدهآغ های توصیفی آنچنان هم ها با آرایه مایه ویژه فردوسی، درون فارسی نو، به

 دارد. های کهن بازمی مایه ن درونپردازانة آنها، چشم را از دید های سخن هایی زیبا که توصیف همتا زاده شده، داستان و بی
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 ی اسطورة ضحاکبرای بازشناس بایسته ابزارهای
های  ترین نمونه زمینی ندانیم، آنها از کهن های ادبی انسان خردمند ة آفرینشترین گون ها را کهن گمان اگر اسطوره بی

دهندة دانش و بینش مردمان روزگاران باستان  نمایش های مایه بُنهستند که پیرامون پردازی  آفرینشگری ما در میدان سخن
های رنگارنگ و پُرنگار، رازهای پیدایش، دگرگونی و تکامل فرهنگ و تمدن را  بافت . اساطیر، همانند دستاند ساخته شده

 یهای ایران به هم پیوستة اسطوره اند. ساختار دهندة خود پاس داشته تشکیل پود، بلکه در همة اجزاء و عناصر تنها در تار و نه
اندازی از آینده، چرایی ناگزیر  و فراتر از آن، چشم دپیوند میبه هم فرهنگ ایرانی را آغاز، روند و فرجام  ،چون زنجیری

 د.نمایان اش می اش و چگونگی رقم خوردن بودن
هایش  داستان ها از خواندن رده و نسلرا خیره کها  چشم ،اش درخت حماسی پُرباری که باالی بلندش و شاخسار گسترده

اند تا پاسدار  آنها را ساخته مانپرور نیاکان فرهنگ ،هایی کهن دارد که هزاران سال پیش در اسطورهریشه  اند، کام شده شیرین
سرکاراتی به درستی تأکید کرده که حماسة ملی ایران  های دانش و بینش باشد. شان در میدانای های دستاوردهای کوشش

اند و همة  بینی ایرانی پدید آورده دارای ساختاری ویژه و از پیش پرداخته است که آن را آگاهانه برای بیان اندیشه و جهان
های  ها و اندریافت تباورها، دریاف ای اهی کیخسرو چون زنجیرة پیوستهاجزاء به ظاهر پراکنده و مستقل آن از آغاز تا پادش

 .1ندا بازتاب دادهایرانیان را دربارة مردم و جهان 
درازنای  در استوار شده و خردستایی و خردورزی خردگرایی، از برآمده هایی مایه بُن بر یایران فرهنگ بلند کاخبنیاد 
 پاسداری خانگی درون خردباختگان های آشوب و بیگانگان های تازش برابر در ایرانی هویت از زمین ایران تاریخ سالة هزاران
باور به محدودیت زمانی »و « باور به دوبُنی جهان»مایة  های کهن، دو بُن مایه سرکاراتی با تیزبینی، در میان این بُن .است کرده

 .2ستندها بنیاد حماسة ملی ایران هم ه همانبینی ایرانی معرفی کرده که  شالودة جهان را« ستیزة گیهانی دو گوهر
اند، نیازمند ابزارهای علمی  ریزی و ساختن این کاخ باشکوه به کار بسته برای شناخت رازهایی که رازوران کهن برای پی

ها و کارکردهای عناصر روبنایی، بلکه چیستی زیربنا و ساختار ناپیدای آن را هم آشکار  تنها ویژگی کارآمدی هستیم تا نه
بدون  شناختی گفت که هیچ پژوهش اسطوره توان دانش پیوندی تنگاتنگ دارد؛ با اطمینان میشناسی با چهار  کند. اسطوره

ای که ابزارهای  های چهارگانه ای درخور توجه نخواهد رسید. دانش آنها به نتیجه از ها و یاری گرفتن توجه به این دانش
  شناسی. ( تاریخ4شناسی؛  ( نشانه0شناسی؛  ( زبان2شناسی؛  ( باستان1: شناسی هستند، عبارتند از بایسته در عرصة اسطوره

 شناسی باستان( 0
ریشة کهن این واژه را  ن پیش از اسالم به کار رفته؛پادشاهان ایرا انبه معنی گذشته و روزگار شاهنامهدر  «باستان»واژة 
کوشش برای شناختن ریشة این واژه  توان می اما ،است دانیم معنی و مفهوم نخستین آن چه بوده شناسیم و نمی نمیبه درستی 

 ، تابستانبغستانبوستان، ، هایی مانند داستان در واژه دوم آن ؛ بخش«با + ستان: »کرد. اگر این واژه را به دو بخش تقسیم کنیم
 های زبان در :رفته است عنوان پسوند مکان و زمان به کار می های کهن هم به که در زبان دشو هم دیده می فارسی نو و...

در  بخش اول آن را هم. -stān(a)0 در فارسی میانة زردشتی؛ -sthắna؛ در سانسکریت -stānaاوستایی و فارسی باستان 

                                                           

 های کهن به زبان حماسه است. از آغاز تا بخش نخست داستان دارا، بازگویی اسطوره شاهنامه. برخالف نظر سرکاراتی، بر این باور هستم که 1057سرکاراتی، ـ 1
 .ـ همو2
 .232، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، چاپ سوم، ص 1، ج شناختی زبان فارسی فرهنگ ریشه، 1095دوست، محمد،  ـ حسن0
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را با بخش نخست واژة باستان یکسان بگیریم،  1«درخشیدن» ( به معنیbā) « با»توان یافت. اگر واژة اوستایی  می اوستا
با درخشانی روزگار  از نظر مفهومی این واژه ( آیا1 پرسش را مطرح کرد: دو واژه توان دربارة مفهوم آغازین این می

را روزگار کهن « باستان»و  دانست «بغ»یا « بی»را ریختی فراموش شده از « با»توان  ؟ آیا میدر ارتباط بوده است جمشیدی
در زبان « آرخئولوگیا»با واژة « باستان»واژة  توان میان ها مثبت باشد، می ؟ اگر پاسخ به این پرسشبه شمار آورد« ایزدان»

روایت، حکایت و بیان رویدادهای »را واژه ن ای 2به نوشتة مالصالحی، توسیدید یونانی باستان ارتباط مفهومی برقرار کرد.
به « ها های پریان مادربزرگ و قصه پردازد های دور می دانشی که به گذشته»آن را  0دانسته و افالطون می« گذشته و کهن

های علمی  پس از رنسانس در اروپای غربی، پیدایش رویکردهای دانشی مدرن و پدیدار شدن رشته .4آورده است میشمار 
اما خیلی زود این زیرشاخه به نام دانش مستقل  گرفته شد،رشاخة تازة تاریخ به کارنوین، این واژة باستانی برای نامیدن زی

 راه و روش خود را از تاریخ جدا کرد.« آرکئولوژی»
برگزیده « شناسی باستان»ادل در زبان فارسی برای آن مع) تا روشن شود که آرکئولوژینیست  نیازی به توضیح مفصل

های کهن و پنهان مانده در زیر خاک،  ستگاهمند در زی دانشی است که به یاری آن، انسان مدرن، با کاوش روش شده(
شناسی این امکان را  د. باستانکن ای روزافزون دگرگون می ه گونهتوانسته به آثاری دست پیدا کند که نگرش تاریخی او را ب

 کند که با بررسی و تحلیل آنچه روزگاری در زیر خاک نهاده شده یا به زیر خاک رفته، چگونگی و روند فراهم می
مانده از  جا به های آثار و با بررسی ویژگی های فرهنگی ـ تمدنی روزگاران دیرینه را دریابیم و دگرگونی پدیده ایشپید

ها، چگونگی زیست، چند و چون روابط اجتماعی،  بینی، توانمندی گذار فرهنگ و تمدن، دربارة جهان های بنیان انسان
 های دست اول به دست آوریم. داشتها و بر دادهایشان خوراک، پوشاک، ابزارها و... 

گون  هایی گونه ها متنکهن بر روی آن هایی بوده است که مردمان سازه شناسی، کشف ترین دستاوردهای باستان یکی از مهم
های  ورهاز اسط توان روایتی کهن که در برخی از آنها می های الفبایی هایی با خط ای گرفته تا متن های نشانه از متن اند. نگاشته

های گوناگون، تا به  ، با وجود پذیرش دگرگونیآنها پس از گذشت هزاران سال از پیدایشکه  یایه اسطوره باستانی یافت.
المللی  های ادبی ـ هنری و حتی رویکردهای سیاسی ـ بین امروز دوام آورده، هنوز بر فرهنگ، منش و روش زندگی، آفرینش

 ای ههر استواندر این زمینه، مُ های درخور توجه ویژه د. یکی از نمونهنگذار می ا و پنهانپید برخی از مردمان ـ جوامع تأثیر
  .(2به تصویر شمارة  :نک) اند های آشکاری از اسطورة ضحاک نگاشته یافت شده در شوش است که در آن نشانه

اند. در سوی راست که فضای  از هم جدا شده هایی مارمانند اند که با جداکننده های این مُهر را در دو بخش نگاشته نگاره
م، با حالت خوابیده به تصویر کشیده به بخش دو در پایین و رو آن تنة جلو تری دارد، گاوی به دو نیمه شده که نیم کوچک

پیکرة گاو، میزی با  در میان این دو نیمة اند. بخش نمایش داده ننیمة پشتی گاو را هم به گونة وارونه در باالی ای شده؛
کیشان  پوشانی هزارة پوریوت از هم ،تر پیش شود. گونه دیده می شود که باالی آن سری شبح هایی همسان پای گاو دیده می هپای

برای  در تالش آغازین. کیشی بر باور بنیاد یافتن جهان بر دو بُنِ پوریوت ام؛ همچنین از بنیان یافتن گفته و هزارة جمشید سخن
های باستانی واژة گاو به معنی  شایی واژة گاو هم با ارائة شواهدی، این فرضیه را مطرح کردم که در فرهنگ و زبانمزگر
شده را نمادی  اگر در این نگارة باستانی گاو دونیمه ،رفته است. بنابراین هم به کار می« دوگانه، آمیخته، دوجنسی و...»

کیشی استوار بر دوبُنی( به شمار آوریم، در این بخش سرآغاز بر تخت  پوریوتای از ارّه شدن جمشید )نماد هزارة  نگاره

                                                           

 .240: 1911ـ رایشلت، 1
2. Thucydides 
3. platon 

 .04، تهران: موسسة تحقیقات و توسعة علوم انسانی، ص شناختی شناسی در بوته معرفت باستان، 1087اهلل،  ـ مالصالحی، حکمت4
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وار  تخت گاوپیکر به گونة شبح اده شده است، اهریمنی که بر فرازفرمانروایی نشستن اهریمن پس از این رویداد نمایش د
 نمایانده شده است.

دوش نمایش داده شده که بر روی تختی نشسته است که بر مانند، در پایین، انسانی مار های این مُهر بی در بخش دوم نگاره
ای  توان روایت نگاره مجموع این سه نگاره را می است و زنی در برابرش نشسته است؛گاوی نمایان  سرش سر فراز
شود،  وگوی ضحاک و اَرنواز دربارة خوابی دانست که در آن ضحاک از بیم گرز گاوسری که بر سرش کوفته می گفت

 توان در آنها نیز اصری هستند که مینشیند. در باالی این بخش هم عن پرد و با اَرنواز به گفت و شنود می از خواب میهراسان 
شود که نمادی آشنا و کهن از ستیزة  هایی از اسطورة ضحاک یافت. در باال شاهین یا عقابی در حال ستیز با مار دیده می نشانه

شود که شاید بتوان آن را نمایش  دیده می او باال هم زنی نشسته و ماری در دست ؛ در سوی چپ ـروشنایی و تاریکی است
پرورده شدن شهرناز و اَرنواز با جادو، از سوی ضحاک به شمار آورد که به آنان توانایی تسلط بر نیروهای جادوی سیاه 

 )مار( را داده بوده است.
انسان ماردوش  شود، که عبارتند از: دو پرنده در دو سوی هم دیده میهای دیگری   ها و نشانه های این مُهر نگاره در نگاره

ایش شکل در میان ماردوش و زن نشسته در برابر او، چیزی که پشت پای زن نشسته نم و زن نشسته در برابرش، شیء مثلثی
ای  تر از همه نگاره و جالب ، سر انسانی باالی بال عقابباستانی چنگ در میانة نگاره ای شبیه ساز داده شده؛ نگاره

نگاره از سه مثلث به هم چسبیده تشکیل شده که در ماردوش. این  وی راست، پشت زن نشسته در برابرگونه در س درفش
سه زائدة آن قابل مقایسه  درخور توجه ویژه است که جهت شود، این نگاره از این نند دیده میما پایین آنها سه زائدة منگوله

 است: فش کاویانی از سوی فردوسیدربا بخشی از توصیف 
 فروهشت ازو سرخ و زرد و بـنفش 

 

ــش    ــانی درَف ــدش کاوی ــی خوان  1هم
 

مانند رمزگشایی شود و بتوان با اطمینان گفت  های نگاشته شده بر روی این مُهر باستانی بی ها و نشانه اگر روزی از نگاره
 شناسی ایران رخ خواهد داد، قابل توجهی در اسطوره ای از اسطورة ضحاک ثبت شده، پیشرفت که در آن روایتی نگاره

هایی  دادهنخورده از چند هزار سال پیش در اختیار خواهیم داشت که تطبیق آن با آنچه به ما رسیده،  چراکه روایتی دست
شده در  های نگاشته پردازی دربارة چنین نگاره . تا آن زمان، باید در عرصة فرضیهارزشمند برایمان فراهم خواهد کرد

 بسیار سنجیده سخن گفت و آهسته پیش رفت. یهای باستان سازه
های کهن  برخی اسطوره بهتر شناسان به درک های باستان یافت شده در کاوش یشناخت باستاندانیم که برخی آثار  می

شته شده در آنها نگا «توفان نوح»هایی که روایتی باستانی از توفان مشهور به  نوشته اند، مانند یافت شدن گل کمک کرده
های  تواند به سازماندهی هدفمند کاوش می ای های اسطوره ده که توجه به متنبه آشکار شاست. از سوی دیگر، به تجر

 .2ای درخور توجه در این زمینه است نمونه« تروآ»چگونگی کشف شهر باستانی  .شناختی کمک کند باستان
ای یافت شده در  ای، نوشتاری و سازه ای، نگاره های نشانه و تفسیر متنتحلیل طورکلی، در زمینة بهره گرفتن از  به
 ، باید به چند نکته توجه داشت:شناختی اسطوره های شناختی، در پژوهش باستان های شکاو
 های روزگاران مختلف از مفهوم یکسانی برخوردار نبوده باشد. ممکن است نمادی یکسان یا همسان، در فرهنگ( 1
 در دو مکان، دارای مفهوم ناهمسانی بوده باشد. ،روزگار های هم یک نماد در فرهنگممکن است ( 2
ای، جایگاه، اندازه، عناصر پیرامونی و گاه رنگ هر نماد در نشان دادن نقش و  ای ـ نگاره ( ممکن است در متنی نشانه0

  دار بوده باشد. کارکرد آن معنی

                                                           
 .209، ب 73، ص 1: ج 1086، فردوسیـ 1
 م. با توجه به آنچه در حماسة ایلیاد هومر آمده بود شناسایی، حفاری و از زیر خاک بیرون آورد. 1873شناس آلمانی، در سال  ـ این شهر را هاینریش شلیمان، باستان2
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و همچنین جایگاه یافت  که متن روی آن نگاشته شدهای  و کارکرد سازه ید جنس، گونهدر تحلیل متنی نمادین، با( 4
 مورد توجه قرار گیرد. ،های همراه آن شدن و سازه

 شناسی زبان (2
سخن گفتن را آغاز کرده؟ آیا یک زبان آغازین وجود داشته یا چندین زبان؟ انسان خردمند از چه زمانی چیست؟  «زبان»

واژه یا  ،های آغازین هایی داشت؟ آیا از زبان یا زبان آغازینی که انسان خردمند به کار گرفت چه ویژگی های زبانزبان یا 
به شمار  1واژهواژ و  تکمعنی و تنها قراردادهایی برای ساختن  ها و آواهایی که امروزه بی آیا واژ متنی باقی مانده است؟

شناختی  های اسطوره تواند به پژوهش شناسی می آیا زبان اند؟ بیانگر معنی و مفهوم ویژه بوده ،های کهن آوریم، در زبان می
 کمک کند؟

های آن پدیده را بیان کند و از وارد شدن  ای، تعریفی است که همة ویژگی گمان بهترین تعریف برای هر پدیده بی
باشد. « جامع  و مانع»ه سخن دیگر، به گفتة اهل منطق ب ن به تعریف آن پدیده جلوگیری کند.های همسا های پدیده ویژگی

توان گفت که  کلی می طور اند. به برای آن ارائه کرده هایی هایی برشمرده شده و تعریف ویژگی ،بر اساس این الگو، برای زبان
یوستگی ساختارمند ای؛ ت( پ ای نشانه زبان عبارتند از: الف( نهادینگی؛ ب( ابزار ارتباطی؛ پ( مجموعه کلی های ویژگی

نهادی فرهنگی ـ اجتماعی برای  ،توان چنین تعریفی برای زبان ارائه کرد: زبان ها می . از ترکیب این ویژگی)دستورمندی(
ای نشانه، بر اساس پیروی  که از پیوستگی مجموعه ها رسانی پندارها و اندیشه هم برای به است، ها برقراری ارتباط میان انسان

 از پدید آمده و تکامل یافته است.از دستوری ساختارس
گمان اگر  بی گذاری زبان هم آغاز شده، اما ای بنیانورزی، تالش بر با پیدایش پندارپروری و اندیشهشاید بتوان گفت که 

ان خردمند از دیگر جانوران غیرممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد یافتن زمانی مشخص برای این رویدادهای متمایزکنندة انس
بیهوده به نظر  های آغازین، یا زبان زمان و چگونگی پیدایش زباندهندة  شواهد نشان یافتن برای هرگونه تالشکه  بااین بود.
های  ن مواجه شده و از نظریهاند، با تمسخر منتقدا هایی در این زمینه مطرح کرده شناسان که فرضیه و برخی زبان رسد می

شناختی،  ی زبانها ؛ تالش2است یاد شده« پیف فنظریة پی»، «دنگ نظریة دنگ»، «واق نظریة واق»های چون  آنان با عبارت
زمان و چگونگی چرایی، هایی دربارة  برای یافتن پاسخ به پرسش و کالبدشناختی شناختی عصب ،شناختی نخستی شناختی، روان
هایی به آشکار شدن  هرچند بسیار دور از ذهن است که چنین تالش .0همچنان ادامه دارد گویی انسان خردمند سخنآغاز 

و روند الگوهای  تواند چگونگی گوی بینجامد، می سخن های خردمندِ های جاری شده بر زبان نخستین انسان نخستین واژه
ز روی های بازنویسی شده ا های باستانی، متن باقی مانده در متن های کهن و به شناسایی واژه 4را آشکار سازد ساز واژه ـ متن

  های زنده، کمک کند. های باستانی و زبان متن
یکی از  گمان تر اشاره شد، بی گونه که پیش د. همانتر باشگشا شناسی در این زمینه بتواند راه شاید دانش باستان میان، دراین

های  هایی با خط ها یا اشیایی بوده است که بر پیکر آنها، نوشته شناسی، شناسایی یا کشف سازه دستاوردهای دانش باستان
شناختی، کمک  ویژه زبان های فرهنگی، به های گوناگون به پژوهش های باستانی از جنبه اند. این نوشته باستانی به یادگار مانده

                                                           

واژ ساخته  ها از ترکیب دو یا چند تک بیشتر واژه آید، اما ه به تنهایی واژه به شمار میدار زبان است که گا ترین بخش معنی واژ کوچک تکواژه یکی نیست؛ واژ با  ـ تک1
 .اند شده
 .24، تهران: هرمس، ص شناسی در باب زبان و زبان، 1092ـ ریکرسون، ای. ام و بَری هیلتون، 2
 .25، ص ـ همو0
 .26، ص ـ همو4
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تر از چیستی و چگونگی  های تاریخی ـ زبانی، درک علمی ژرف توان از آنها برای افزایش آگاهی اند و همچنان می کرده
های  کاوش آنچه تاکنون درتوان با توجه به  میهای کهن بهره برد.  های آغازین و شناسایی واژه پیدایش زبان یا زبان

سنجش  به این معنی که با آورد. به دست های نخستین  های زبان یا زبان دربارة ویژگی هایی سرنخ یافته شده، شناختی باستان
های زبانی ـ باستانی بیرون آمده از زیر خاک و نگاشته شده بر  های باستانی در دسترس با نمونه زبان به کار رفته در متن

 های آغازین سامان داد.  هایی دربارة زبان یا زبان های کهن، شاید بتوان فرضیه روی سازه
سخنی  1«یابد شود و خود نیز تولد می از سر نو بازآفرینی می« زبانوَر»زبان با زایش هر گوینده و »را که  اگر این گفته

زبان در گذر زمان را های  های ریختی، آوایی و مفهومی واژه شتابناکی دگرگونیتوان  نمایانه بپنداریم و نپذیریم، نمی بزرگ
های تعاملی ـ تقابلی  گویان به زبان، ناآگاهانه و در جریان فراز و نشیب سخنها از سوی  بسیاری از این دگرگونیانکار کرد. 

چون و پردازان آشنا با چندو سخنگاه  در هر روزگاری، اما نباید فراموش کرد که گیرد. انجام میزندگی روزمره 
با توجه به ساختار و  پردازند، یا ها می هوایی و مفهومی واژسازی ریختی، آ گون زبان، آگاهانه به دگرگون های گونه توانمندی
برند. این  های تازه به کار می ها را با مفهوم واژه یا وام ،سازند ای می های تازه واژه ،توجه بدان یا بی ،های زبان ویژگی

زبان با پذیرش چنین  رسان؛ به این معنی که هم سودمند است و هم زیان ،در زبان هناآگاهانه و آگاهان های سازی دگرگون
 ی اصیلها ای باشد که رشتة تاریخی واژه ها به گونه اما ممکن است دگرگونی ،شود تر و کارآمدتر می روان ،هایی دگرگونی

ای انجام  ها به گونه واژه یا دگرگونی وام ها را بازشناخت گسیخته شود و دیگر نتوان ریشه و مفهوم تاریخی و کهن واژه
های  مایه بُن توان آنها را میهایی که  ورد واژهن گسستی در مناچپدید آمدن  .را تشخیص داد هاگانه بودن آنگیرد که نتوان بی

زبان را با  آن ان بهگوی سخن تاریخی ـ فرهنگی خودآگاهی آورد و به بار مید، زیان آشکارتری زبانی به شمار آور
تواند در فرایند بررسی و درک چیستی، چرایی، چگونگی و  میها هم  واژه نمایی وام اصیل .کند های جدی مواجه می چالش

 .های فرهنگی ـ زبانی اختالل به وجود آورد روند دگرگونی
ترین ابزار ارتباطی انسان، بیش از دیگر ابزارهای ارتباطی، پندارها و  عنوان مهم زبان بهنباید فراموش کرد که، 

پندار و  . بازتاب2ای دانسته شده برای ارزیابی عیب و هنر او سنجه ،کسسخن هرای که  نمایاند؛ به گونه های او را می اندیشه
های  ویژگی اندازی رازگشا از چند و چون چشم در گفتار، های واژی ـ آوایی چگونگی پیوند نشانه، ة سخنآییناندیشه در 

را هم برمال  گذشتة او رازهای بلکه نمایاند؛ میتنها آنچه هست را  کند که نه خودآگاه ـ ناخودآگاه روانی گوینده پدیدار می
بنگریم، با  ـ اجتماعی عنوان نهادی فرهنگی به ،شناختی را به جامعه تعمیم بدهیم و به زبان کند. اگر این الگوی روان می

را  شتة آننگی ـ اجتماعی اکنون و گذتوان وضعیت فره ای، می هر جامعه رایج در گفتار ـ نوشتار یهای زبان ویژگیبررسی 
  بررسی کرد و شناخت.
شناسان  زبان اده از زبان آنها کاری دشوار است، چراکههای باستانی با استف فرهنگی ـ اجتماعی جامعه بازشناسی وضعیت

ندارد یا بسیار وجود  های زنده هایی مواجه هستند که در بررسی زبان های باستانی با دشواری بررسی و شناخت زبان برای
ها و  را از آنها شنید، دربارة مفهوم ها گویندگانی ندارند که بتوان چگونگی واگویة واژه ی باستانیها زبان رنگ است. کم

های ویژة  کاربرد عبارت و چگونگی پدیداری چراییچیستی، وجو کرد یا  از آنان پرس ها کاربردهای چندگانة برخی واژه

                                                           

 .15، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ دوم، ص واژه و معنای آن از فارسی میانه تا فارسی، 1092ـ مزداپور، کتایون، 1
 های گلستان چنین آورده است: ی از حکایتـ سعدی در یک2

 تا مرد سخن نگفته باشد
 

 عیب و هنرش نهفته باشد 
 

 (09، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر، چاپ هفتم، ص کلیات سعدی، 1067 عبداهلل، مصلح بن )سعدی،
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های  تنها دو راه برای بررسی زبان رو، ازاین .ها و... را بررسی و تحلیل کرد ا، تشبیهه زبانی ـ فرهنگی مانند زبانزدها، کنایه
هایی  یا رونویس اند های باستانی به جا مانده ازههایی نگاشته شده به زبانی کهن که یا در س کهن وجود دارد: الف( بررسی متن

واژها و  های پدیدار شده است. ب( یافتن تک شناختی در آنها دگرگونی های باستان های کهن هستند که برخالف نمونه از متن
 روند. های زنده به کار می های کهنی که همچنان در زبان واژه

 ده نیست، چراکهسا های زنده ر زبانهای باستانی، چه د ، چه در متنبندی زمانی آنها های کهن و دسته شناسایی واژه
دستور  ،شان بودن آنها نباشد و با بررسی واژ و واژة کهن را شناسایی کنیم که تردیدی در کهن شماری تک نخست باید

ساس چه الگویی ساخته ها بر ا واژهواژها و  تکشناسایی کنیم تا آشکار شود که در آن زبان،  را کهن ساختارساز زبان
کار به  ها و متن ها جمله ها، ها و ساختن عبارت ستن واژهگویندگان به آن زبان، چه الگویی را برای پیو و اند شده می
دار است، اگر  های معنی هر زبانی نیز وابسته به چگونگی تجزیة زبان به بخش ساز ساز ـ متن ور واژهشناسایی دست اند. برده می

زبان نادیده  ساز ساز یا متن ساز، جمله واژه های دستوری بخشی از ویژگی بندی به درستی انجام نگیرد، ممکن است این بخش
 گرفته شود.
ای معرفی کرده است که بر  های نشانه قابلیت تجزیة دوگانة زبان را ویژگی متمایزکنندة آن از دیگر دستگاه 1مارتینه

این نگرش که از سوی بیشتر ؛ بر اساس 2معنی تجزیه کرد های بی«واژ»دار و  های معنی«واژ تک»توان زبان را به  اساس آن می
اند هم  واژهای نخستین بوده آیا در نگرش مردمانی که سازندگان تک اما معنی هستند، ، واژها بیهشناسان پذیرفته شد زبان

اند؟ آیا  استفاده نکرده« خ»از واژ « ش»به جای واژ « شا»واژ  چرا آنها در ساختن تک ،عنوان نمونه به اند؟ معنی بوده واژها بی
توانسته بخشی از مفهوم  می چون بوده که ؟ یا این واژ دارای مفهومیتنها یک قرارداد زبانی بوده «ش»به کار بردن واژ 

 ؟آن به کار گرفته شده است تن، در ساخرا بیان کند «شاه»یا « شا»تکواژ 
شناختی  که از دیدگاه زبان ؛ درحالی5«پادشاه»خوانده شده است، هم  4«شاه»هم  0تازیان در اسطورة ضحاک، فرمانروای

برای تفسیر این تناقض، نخست باید دید  6تواند هم شاه باشد و هم پادشاه! نمیاین دو واژه متضاد هم هستند و یک شخصیت 
؛ دلیر، 7بهره از مهر : بیعبارتند از شاهنامههای ضحاک در  ؛ ویژگیبرشمرده است ی برای ضحاکهای ویژگی چه فردوسیکه 

؛ 16ژدهافش؛ ا15َخرد کم؛ 14بیدادگر؛ 10؛ فرزند بد12شرم ؛ بدگهر، شوخ، بی11؛ تازی13باک؛ بیوراسب یا بی 9ناپاک ؛8سبکسار

                                                           
1. André Martinet  

 .29، تهران: نیلوفر، چاپ یازدهم، ص آن در زبان فارسیشناسی و کاربرد  مبانی زبان، 1093ـ نجفی، ابوالحسن، 2
 اند. ـ این موضوع منحصر به ضحاک نیست و دیگر فرمانروایان هم گاه شاه یا شه، گاه پادشاه یا پادشه و گاه شهنشاه یا شهنشه خوانده شده0
 231و  198، بب 67؛ ص 69و  59، بب 59؛ ص 54، ب 58؛ ص 19و  18، بب 56؛ ص 175، ب 51؛ ص 153، ب 53؛ ص 142و  128، بب 49ص  ،1: ج 1086، فردوسیـ 4
 .090و  088و  086، بب 79؛ ص 299، ب 74؛ ص 226، ب 69؛ ص 217و  230، بب 68؛ ص 232و 
 .214و  213، بب 68؛ ص 20، ب 56؛ ص 148، ب 53؛ ص 100و  103، بب 49؛ ص 124، ب 48، ص هموـ 5
 نی پسوند متضادساز است به معنی: ضد، مهارکننده، نابودکننده، زننده، کُشنده.های ایرا در زبان« پات»یا « پاد»ـ 6
 .82، ب 46ص  ،1: ج 1086، فردوسیـ 7
 .80، ب ـ همو8
 .492، ب 85، ص ـ همو9
 .84، ب ـ همو13
 .132، ب 47، ص ـ همو11
 .115، ب 48، ص ـ همو12
 .117، ب ـ همو10
 .492، ب 85؛ ص 51، ب 58؛ ص 18، ب 56؛ ص 119، ب ـ همو14
 .142، ب 49، ص ـ همو15
 .054، ب 77؛ ص 9، ب 55؛ ص 176، ب 51، ص ـ همو16
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گمان همة  بی .9ژدهاخیماَ ؛8ژدهاراَنَ ،کیش هرمناَ؛ 7آهرمن؛ 6؛ نامور5جادوپرست؛ 4دین ؛ ناپاک0رمنشبَ؛ 2خوی ؛ وارونه1ژدهااَ
 اند ندههم شاه خوا را اوپردازان ایرانی  داستاناند، پس چرا  های نکوهیده و ناپسند، نمایانندة اهریمنی بودن ضحاک این ویژگی

 ن تناسب دارند یا با پادشاه بودن؟ها با شاه بود و هم پادشاه؟ این ویژگی
واژ یا واژه را دارای معنی قراردادی بدانیم که  برای درک مفهوم واژة شا، شاه یا شَه دو راه پیش رو داریم: الف( این تک

از ترکیب آگاهانة دو یا سه  ساخته شدهای  آن را واژهساخته شده است؛ ب(  13ژاز ترکیب تصادفی یا قراردادی دو یا سه وا
ده است. راهی ناشناخته، ناهموار و ناپیمو ،دومراه  توضیحی روشن و از پیش آماده دارد، اماراه نخست،  دار بدانیم. معنی واژ

الگویی  ممکن است اشناخته و رمزگونه بنگریم،هایی ن عنوان سوژه های کهن به ها و متن را برگزینیم و به واژه اگر راه دوم
هایی  ژوهشای؛ الگو و پ واژه درون های پژوهش برای ای فراهم شود و زمینه به دست آوریم های کهن برای رمزگشایی از واژه
 های کهن را آشکار کرد. رازهای نهفته در واژه که بتوان به یاری آنها

پذیر بودن  نخستین آن، به امکان شناسایی مفهوم و کارکرد برای ،گاوتر در بررسی ریخت ـ آوای واژة کهن  پیش
ویژه  ، بهاوستاتوان گفت که در  م، میفرضیه را بپروراناگر بخواهم آن  ام. اشاره کرده ایرانیپردازی دربارة زبان کهن  فرضیه
با وجود چشمگیر  ناشناخته مانده است.هایی وجود دارد که ریشه و درنتیجه معنی آنها  های بخش کهن آن، واژه در متن

های ارائه شدة کهن و نو از آنها اعتماد  به ترجمه انگارانه ندهای اوستای کهن، سادههای ناشناخته در برخی ب بودن واژه
ری برانگیز و درخور بازنگ ایم که پرسش شناختی قرار داده های اسطوره ای برای پژوهش ها را پایه ایم و گاه آن ترجمه کرده
 است.

باقی مانده و با همان ریخت و آوای  اوستاهای آن در  اگر فرض کنیم که زبان کهنی وجود داشته است که برخی واژه
« شا»که واژة  بپنداریم؛ همچنین، اگر روند فارسی نو به کار میهای  گویشقابل توضیح، هنوز در  کهن یا با اندکی دگرگونیِ

 شناخت؟بازتوان مفهوم و کارکرد کهن آن را  است؛ چگونه می بانآن ز های کهن واژه یکی از« شاه»یا 
های نمایانندة  یاد کردم، اگر فرض کنیم که همة آن ویژگی شاهنامههای برشمرده شده برای ضحاک در  تر از ویژگی پیش
کنندة  آن را بیان نتوا کرده است، آیا می به تنهایی بیان می« شا»سا بودن فرمانروای تازی را در زبان کهن فرضی، واژة  اهریمن
، ؟ اگر چنین فرضی درست باشدو... دانست کُشنده، نابودگرکننده،  پریشانویرانگر، برآشوبنده، هایی چون: تازنده،  مفهوم

ای در  از جایگاه ویژه دانیم که این واژة اوستایی کهن، می خواهد بود.« اَشا»، متضاد آن طبق الگوی دستوری زبان اوستایی
توان گفت  رسانده است. آیا می عنوان شد را می« شا»هایی وارونة آنچه برای  و مفهوم هباستان برخوردار بود فرهنگ ایران

چرایی  توان پاسخی برای پرسش درست باشد، می است؟ اگر این فرض« پادشاه»یا « پادشا»ریخت کهن « اَشا»ژة کهن که وا
هایی  عنوان معادل به« شهنشاه»و « پادشاه»، «شاه»های  ؛ اگر به کار رفتن واژهخوانده شدن ضحاک ارائه داد« پادشا»و « شا»

یا  خداینامهدر زمان تدوین « همانی این»های کهن و پیروی از اصل  برای فرمانروا را برآمده از آمیختگی مفهوم
خوانده « شاه»رو  ضحاک ازآن توان گفت ندانیم، می شاهنامههای برآمده از وزن به کار گرفته شده برای سُرایش  محدودیت

                                                           
 .473، ب 84؛ ص 464، ب 80؛ ص 055و  050، بب 77؛ ص 266، ب 71؛ ص 197، ب 67؛ ص 14، ب 56؛ ص 184، ب 52، ص ـ همو1
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کنندة آرامش مردمان،  یشانزمین بود و ویرانگر تمدن ایرانی، برآشوبندة نظم اجتماعی پیشین، پر شده که تازنده به ایران
خوانده شده که با به کار گرفتن نیروهای « پادشاه»؛ همچنین از آن جهت و... کشندة جوانان برومند، نابودگر راستی

کرده است؛ بنابراین فرمانروایی با ویژگی  سرکوبگر و جادویی، از نظم اجتماعی تازه در برابر تازندگان به آن پاسداری می
اش،  ازآنجاکه مفهوم اَشا یا اَشه و معادل ودایی اما«. پادشاه»بوده، به باور تازیان  «شاه»ه چشم ایرانیان آزاده دوگانه بوده، ب

توان  اند، سخت می آمده به شمار می« مقدس»اصطالح  های به و از دستة واژه اند رآمده از فرهنگ هندوایرانی بودهمفهومی ب
ویژه آنکه برای توصیف فرمانروایی ضحاک از  پذیرفت که از این عنوان یا پاژنام برای ضحاک هم استفاده شده باشد؛ به

 هم استفاده شده تا تمایز منش و روش او با پادشاهی را نشان دهند. « دژپادشاهی»صفت 
کهن به پادشاه و مفهوم  بوده است، تاحدودی نگرش مردمان« پادشاه»ریخت کهن « اَشا»درست باشد که  اگر این فرض

برای خود و جامعه  آمده های پیش مردمان باستان، پادشاه را مسئول همة بدیشود. به این معنی که  پادشاهی روشن می
ها را داشته باشد )همانند جمشید( و اگر این  د توانایی دور راندن همة بدیاند که پادشاه بای باور داشته اند، چراکه دانسته می

قربانی کردن پادشاه و برگزیدن پادشاهی نو، نظم به  آیینآیند و باید با برگزاری  توانایی را از دست داد، خدایان به خشم می
از وجود « کشتن شاه دنیوی»با عنوان  زرینشاخة در جلد سوم  1جهان بازگردانده شود. مختاریان یادآوری کرده که فریزر

 .2هایی را گزارش کرده است نمونه ،قربانی شاه دنیوی در میان اقوام گوناگون آیین
 ای باید بدان توجه داشت عبارتند از: شناسی تاریخی ـ اسطوره های مهمی که در زبان تهنک
های باستانی هندواروپایی ـ که زبان مادر آنها  زبانتر از  شناسان دربارة وجود زبانی کهن باید فرضیة برخی زبان( 1

 برای بازسازی آن انجام گیرد. تر از پیشمند روش هایی تر گرفته شود و پژوهش معرفی شده ـ جدی
به سخن دیگر، ممکن  توان مشخص کرد. ربرد آن در متن میای را تنها با توجه به کا و مفهوم هر واژه ییآواساختار ( 2

آوا و مفهوم متفاوت  ،در هرکجا ،ن یا در چند متن به کار رفتهبا ریخت یکسان در چند جای یک مت که یهای است واژه
تغییر نکرده را  اش ریخت ،ای را که در چند دورة تاریخی یا چند متن اژهمفهوم و توان آوا ـ نمی همیشه رو، ازاین داشته باشد.

 تعمیم داد.های دیگر  و متنهای پیشین  به دوره
یابی،  های کلیدی متن شناسایی، ریشه ترین ریخت ـ آوای واژه ای، باید کهن های اسطوره شناختی متن در بررسی واژه( 0

 معنی و تحلیل شود.
 ها توجه کنیم. متنی واژه شناختی متن باید به پیوند درون ( در تحلیل زبان4
 به معنی کهن بودن آن نیست. کهن در چند متن واژهتکرار یک ( 5
 ها اهمیت ویژه دارد. واژه های اصیل از وام جداسازی واژههای باستانی،  در بررسی زبان( 6
های  و معنی هاتفسیر ، باید از ارائةساز زبان کهن فرضی شناسایی نشده ساز ـ متن تا زمانی که الگوی دستوری واژه( 7
 های کهن پرهیز شود. برای واژه نما قطعی

 شناسی نشانه (3
به کار بردن کنند؟  آیا جانوران هم از نشانه برای برقراری ارتباط با یکدیگر استفاده میرد؟ چیست؟ چند گونه دانشانه 

شناسی چه اهمیتی در  نشانه ؟ها چه نقشی در پیدایش، دگرگونی و پیشرفت فرهنگ و تمدن انسان خردمند داشته است نشانه
 شناختی دارد؟ های اسطوره پژوهش

                                                           
1. J. G. Frazer 
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توان برای نشانه ارائه داد این است که: هرچیزی که بر اساس قراردادی فرهنگی ـ اجتماعی،  تعریفی که میترین  ساده
به سخن دیگر، به گفتة نجفی: هرچیز که نمایندة چیز دیگری جز  ی بجز مفهوم خودش باشد نشانه است.کنندة مفهوم بیان

 های مختلف و... از ه به شکلهای گلی فرم داده شد ریزه، تکه گ. به این معنی که اگر سن1شود خودش باشد، نشانه نامیده می
و دیگری بر اساس قراردادی شناخته شده از  ریزه و تکة گل به کار برده شود سوی کسی برای بیان مفهومی بجز سنگ

اش تعریف  برای اش و مخاطب مقصودی که به کار برندة آن آید برای بیان ای به شمار می انه، نشمفهوم مجازی آن آگاه باشد
 .اند کرده

کنندة  های طبیعی آنهایی هستند که در طبیعت تداعی نشانه ها دو گونة کلی دارند: الف( طبیعی؛ ب( قراردادی. نشانه
ای طبیعی هستند، مانند دود که نشانة وجود آتش است )اگر توسط انسان برای منظور دیگری ایجاد نشده باشد(؛ یا رد  پدیده

ای،  حافظه عنوان ابزاری کمک های قراردادی ساختة انسان به دهد. نشانه انسان یا جانوری از جایی را نشان میپا که گذشتن 
 ( ترکیبی.ای؛ چهار( واژی؛ پنج دو( هندسی؛ سه( نگاره شمارشی؛ : یک(اند دارای چند گونه رتباطی یا آموزشی،ا

گران به شماری از این  پژوهش طی در میان جانوران هم وجود دارد.عنوان ابزاری ارتبا های طبیعی به بهره بردن از نشانه
های درختان یا ایجاد خراش  یا شکستن شاخه یدناند؛ مانند استفاده از شاش محور در میان جانوران پی برده های نشانه ارتباط

های  روی تنة درختان برای مشخص کردن قلمرو؛ به کار بردن آواهای ویژه برای هشدار دادن؛ رقص زنبورها برای انتقال داده
 :کهتوجه این نکتة قابل . ها برای یکدیگر و... جنبانی مورچه ها به دیگر زنبورها؛ شاخک مربوط به جایگاه و فاصلة گل

و تغییرناپذیر  ، فراگرفتن آنها نیاز به آموزش نداردای آنها است بخشی از غریزة گونه ،ای در میان جانوران کاربرد زبان نشانه
 .آید به شمار می

های متمایزکنندة انسان  گمان یکی از ویژگی بی
های  ها و انسان ریخت ها، انسان خردمند از نخستی

در ساختن و به کار  نمای نخستین، توانایی او میمون
ای  های قراردادی و تبدیل آنها به سامانه بردن نشانه

ای ـ آموزشی بوده است.  حافظه ارتباطی ـ کمک
های  دریافتن چرایی نگاشته شدن و کارکرد نشانه

ای کهن به یادگار مانده در دیوارة  هندسی ـ نگاره
ها بسیار دشوار  های کوه سنگ غارها و روی تخته

های  ه گفتة فرهادی، وجود نشانهاما ب است،
 چونانگیزی  شگفت های ونده در مجموعهرارشـتک

آنها،  شناسان باشد تا با بررسی شناسان ـ خط تواند فرصتی برای زبان ، می(14)نک: تصویر شمارة  های تیمره نگاره سنگ
 .2چگونگی پیدایش و تکامل خط ارائه کنند هایی دربارة زادگاه و همچنین فرضیه

 رو، ازاین .ها محدود است حفظ نشانهکه توانایی مغز انسان برای  شناختی نشان داده شناختی ـ عصب های روان پژوهش
تر  هایی که پیش ها، برخی نشانه را در حافظة خود نگه دارند و با افزایش نشانه ای زیادی نشانههای  مفهوم توانند ان نمیمردم

محدود به شده در حافظه  های تثبیت روی، همواره شمار نشانه بدین کنند. را فراموش میند ا هبود مفهوم آنها را حفظ کرده
  .های چند صد تایی را حفظ کنند توانند نشانه می ،تر از سطح میانگین دارند ای قوی کسانی که حافظه چند ده تا است و تنها

                                                           

 .14: 1093ـ نجفی، 1
 .62-10، صص 8و  7)دانشگاه عالمه طباطبایی(، شمارة  علوم اجتماعی، «های نویافتة تیمره نگاره هایی در باد: معرفی مجموعة عظیم سنگ موزه»، 1074ـ فرهادی، مرتضی، 2

 
 های تیمره نگاره ای از سنگ : نمونه14تصویر شمارة 
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وقتی به  و نشان داده است که آزمایش شده ودکانبه ک در زمینة آموزش خواندن ای انسان محدود بودن توان حافظة نشانه
ـ مفهوم را حفظ کنند،   اند بیش از چهل یا پنجاه واژه دار یاد داده شده، آنها نتوانسته ای معنی عنوان نشانه هایی به کودکان واژه

توانند هزاران واژه  گیرند، می ساز را فرامی ساز ـ معنی ها و آواها( و دستور واژه اما زمانی که آنها شماری نشانة ویژه )حرف
اما تردیدی  امروزی بوده است، ای مردمان نخستین کمتر یا بیشتر از مردمان ظرفیت حافظة نشانهدانیم که  نمی .1را بخوانند

هجایی،  های نیمه  ای نخستین، تکامل آن و پدیدار شدن سامانه ای ـ نگاره نیست که ساماندهی و تکامل سامانة نگارشی نشانه
مردمان نیز به  افزایش حافظة فراشخصی ی ـ تمدنی انسان خردمند کرده؛هجایی و الفبایی، کمک بسیاری به حافظة فرهنگ

 .انجامیده و به شکوفایی و پیشرفت فرهنگ و تمدن کمک کرده است ها انباشت دانش در طول نسل
اند که با  یابی بوده هایی برای تعیین قلمرو و جهت های انسان خردمند نیز نشانه گذاری شاید بتوان گفت که نخستین نشانه

اند  بعدها الگویی شدهها،  همان روش اند. شده ها و... ساخته می دن سنگاستفاده از نهادن اشیایی در جاهای خاص، یا خراشی
های شمارشی برای مشخص کردن شمار  سنج )فرسنگ( و نشانه های مسافت (، نشانهKudurruهای مرزی ) برای ساختن نشانه

پرور را به ساختن  ای گام دیگری بوده که انسان فرهنگ های هندسی ـ نگاره (. نشانهTokenها، ابزارها و... ) کسان، دام
ها را گرفتند  گر ای جای شمارش های هندسی یا نگاره ای که در آن نشانه تر کرده، سامانه نگارشی فراشمارشی نزدیکسامانة 

پژوهشگران بیش از هزار و  ، تاکنون2به نوشتة ژان پدیدار شدند. ای عددی ـ واژه نگار های اندیشه و از دگرگونی آنها نشانه
هایی از  ژان نمونه .0اند های باستانی شناسایی کرده نوشته نگار را در گل ندیشهپانصد نمونه از این گونه خط تصویری ـ ا

به  های نگار ـ میخی ارائه داده و توضیح داده که در این دگرگونی، خط های اندیشه ای به نشانه های نگاره دگرگونی نشانه
اند و سپس ساده  های میخی داده ود را به نشانهگاو یا زن یا...، نخست جای خ دهندة نگارة نشان کار گرفته شده برای ترسیم

گویی  . شاید گام آخر برای ساختن سامانة سخن(15)نک: تصویر شمارة  اند نگار خط میخی را پدید آورده شده و اندیشه
 بوده باشد. هاواژ هایی ویژه برای ثبت نوشتاری، ساختن نشانه

 هایی که سخن دانیم که نخستین انسان نمی
 یآغاز کردند از چند واژ برای برقرار را گفتن

توان با  اما می اند، کرده با هم استفاده میارتباط 
معنی و ، اطمینان گفت که هر واژی مفهوم

خردمند  . بنابراین، انسانویژه داشته است آوای
 نشین ـ جانشین کردن واژها توانسته برای با هم

با افزودن پیشوند، میانوند، پسوند و ترکیب  د و سپسرا بساز ی نخستینها و واژه واژها تک متنوع، ییهاـ آوا بیان مفهوم
توان گفت که آنها  های کهن را بپذیریم، می روند فرضی پدیداری واژهاگر این  د.ی پدید بیاورتر های پیچیده واژه ها، واژه
نشینی آنها یا جایگزینی یکی به جای دیگری عالوه بر ایجاد تغییر  اند که چگونگی هم ها و آواها بوده از حرف یترکیب

  داده است. آوایی، مفهوم واژه را هم تغییر می
و  های یاد شده برای هرکدام ها و صفت انسانی، سرزمینهای  مانند نام ایزدان، دیوها، شخصیت هایی های کهن، واژه در متن

مفهوم آغازین بسیاری از  ها هستند که اختار اسطورهاز ارکان س ،ای های اسطوره های مرتبط با داستان برخی دیگر از واژه

                                                           

 .01: 1093ـ نجفی، 1
2. Jean George 

 .4، ترجمة اکبر تبریزی، تهران: علمی و فرهنگی، ص تاریخچة مصور الفبا و خط، 1082ژان، ژرژ، ـ 0

 
 : زن(2: گاو؛ شکل1نگار )شکل میخی اندیشه : روند دگرگونی خط تصویری به خط15تصویر شمارة 

 (4، ص تاریخچة مصور الفبا و خط، 1082)منبع: ژرژ ژان، 
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 گاه متضاد هایی های فرهنگی ـ اجتماعی مفهوم دگرگونیدر درازنای مسیر  چراکه است، برایمان ناشناخته ماندهآنها 
 ست.شان آسان نیروی تشخیص مفهوم و چیستی آغازین ؛ بدیندان شان برشمرده ایبر

 ای نگارشی به شمار آوریم که در آغازِ هجایی، هجایی و الفبایی، نشانه های نیمه اگر هر واژ )حرف ـ آوا( را در سامانه
نشینی یا جانشینی  چگونگی هم و اند هرکدام مفهوم و معنی ویژه داشتهو بپذیریم که  ساخته شدهگویی انسان خردمند  سخن

عنوان نمونه اگر باز به بررسی واژة  های کهن پروراند. به ای برای بازخوانی واژه توان فرضیه ساز بوده است، می آنها مفهوم
رسانده  هایی نزدیک به آنها را می ودن، شرارت کردن و مفهوممفهوم شرّ ب« ش»واژ  ،بازگردیم و فرض کنیم که در آن« شا»

کنندة شرّ برتر  نشینی آنها را بیان توان هم بر نیرومندی یا فراوانی این صفت بوده است، می دهندة تأکید نشان« آ»است و آوای 
کنندة شرّ و شرارت  گیتایی را که تداعیفرو گیتایی، انسانی و های عنی که مردمان نخستین پدیدهبودن به شمار آورد. به این م

های مبتنی  البته باید توجه داشت که ممکن بود در فرهنگ«. پادشا»یا « اَشا»اند و دورکنندة آنها را  خوانده می« شا»اند،  بوده
اگر این خدایان و درنتیجه رسیدن به سعادت بوده باشد.  رضایت راهی برای جلب و بر پرستش دیوها، شرّ بودن عین فضیلت

ای  مفهوم تازه« شَرّو شَرّانی»النهرینی به کار رفته برای برخی از فرمانروایان، یعنی  ها را درست بینگاریم، عبارت بین فرض
 کند. پیدا می

گمان در زمان  رسند، بی هایی که امروزه برای ما رازآلود و رمزگونه به نظر می باید به این نکته توجه داشت که: نشانه
های گوناگون فرهنگی و  اما در طول زمان، به دلیل اند. کرده شناخته شده را بیان می هایی ساده و رواج، مفهوم پیدایش و

ونه گ های رنگارنگ پنهان شده یا پنهان نگاه داشته شده است. همان ها و پیچیدگی اجتماعی، مفهوم آغازین آنها در پس آرایه
های کهن، اسطوره به افسانه، افسانه به حماسه و حماسه به  متن دگرگونی تر بارها اشاره شد، در روند تاریخی که پیش

چرایی و چگونگی تبدیل  ،توان با بررسی کارکردهای نشانه در ادبیات غنایی می ،بنابراین است. ادبیات غنایی دگرگون شده
 های کهن به رمزها را بازیابی کرد. مفهوم

که  ذهنی ( فراهم کردن جهانی1برشمرده است: « نماد»یا « عالمت»، «نشانه»، «رمز»پارسانسب کارکردی هفتگانه برای 
ایی ( افزودن بر توان4؛ شناسی ( تقویت حس زیبایی0؛ ( افزایش توانایی درک جهان پیرامون2در واقعیت وجود ندارد؛ 

پنداربافی و هم کردن امکان فرا( 6؛ ی دربارة گذشته و آینده( فراهم کردن امکان پندارباف5؛ جویی ورزی و چاره اندیشه
ها، دیوها، روان  )پری یایگیتغیرفروانسانی گیتی )جانداران و غیرجانداران( و  های به رابطة انسان با پدیده اندیشیدن

 .1درگذشتگان(
 :به چند نکته است که عبارتند از شناختی، نیازمند توجه های اسطوره شناسی در پژوهش یاری گرفتن از نشانه

ای شناسایی  های نگاره نگار جایگزین شده به جای نشانه های اندیشه نشانهمفهوم و چگونگی دگرگونی نخست باید ( 1
 شوند.
وناگون یکسان نبوده است و های گ اند، در فرهنگ ای نگاشته شده های نگاره که با نشانه های کهن گمان آوای واژه ( بی2

  باشد.هم ومی آوایی ممکن است به معنی اختالف مفه اختالف
 های باستانی و بررسی تطبیقی آنها. نما در زبان های کهن از واژه هانآ ( شناسایی واژهای کهن و جدا کردن0
چراکه ممکن است با  )حرف ـ آوا( توجه داشت، های واژی باید به جانشینی ی کهنها ترکیب واژی واژه بررسی ( در4

نگارانه را کنار ا ساده« همانی این»باید اصل  ،روی بدین ای ساخته شده باشد. مفهوم تازه ،جانشینی یک واژ به جای واژی دیگر

  ساز مورد بررسی قرار داد. تغییری آگاهانه و مفهوم عنوان ی را بهگذاشت و هر ناهمسان

                                                           

 .09، تهران: چشمه، ص های تمثیلی ـ رمزی فارسی داستان، 1093ـ پارسانسب، محمد، 1



124 *  بازشناسی اسطورة ضحاک   

 

 
 

رمزگونه و نیازمند های کهن پرهیز کرد و هر واژة کهن را ترکیبی  های متأخر به واژه ها و معنی از تعمیم مفهوم( 5

 رمزگشایی و بازخوانی در نظر گرفت.

 شناسی تاریخ (0
دادها و چرایی پدیداری آنها به شمار ها ـ روی د برای درک چیستی پدیدهتوان تالش ذهنی انسان خردمن اندیشیدن را می

کند. شناخت گذشته نیز  ا جلب میها ـ رویداده خود توجه انسان را به گذشته و پیشینة پدیده آورد. فرایند اندیشیدن، خودبه

پردازی( برای بازسازی چیستی و  از دو راه ممکن است: الف( بررسی آثار به جا مانده از گذشته و تالش پنداربافافه )فرضیه
شود.  های به جا مانده از گذشتگان که تاریخ خوانده می ها در گذشته یا روند رویدادها؛ ب( بررسی گزارش چگونگی پدیده

 شناسی است. بنیاد دانش تاریخ ،دوم شناسی انجامیده و راه نیان یافتن رشتة علمی باستانخست به براه ن

 های نامدار گذشتة جامعة انسانی یا انسان مهم هایی دربارة رویدادهای لتر، تاریخ یا گزارشبه گفتة حضرتی، تا زمان وُ
: وُلتر اعالم کرد .آمد و بخشی از ادبیات به شمار میداشت « قصه و حکایت»جایگاه و کارکردی همانند ، روزگاران گذشته

یا علم « شناسی تاریخ»باید از عنوان  یا علم تاریخ« تاریخ»جای عنوان  به ،به نظر وی ،اما .«تاریخ اشرف علوم است»
و « حوادث مهم گذشتة انسانی»هایی نوشته شده در گذشته، دربارة  وی تاریخ را گزارش ، چراکه1شناسی استفاده شود تاریخ

 .2آورد ها به شمار می به آن گزارش« معرفت»شناسی را  یا تاریخ« علم تاریخ»

مانند  ـ با نادیده نگرفتن استثناءها ـ نگاران آمده است، تاریخ ای از ادبیات به شمار می نگاری گونه در گذشته که تاریخ
های دقیق و جزئی  های تاریخی بیش از گردآوری داده آموزی متن کنندگی و عبرت های ادبی، آموزشی، سرگرم ادیبان، به جنبه
ها را  های تاریخی هم، کسانی که آن گزارش اند. در میان خوانندگان متن ها، رویدادها و... توجه داشته دربارة شخصیت

های  . از ابتدای قرن نوزده میالدی، در ادامة دگرگونیاند شمار بوده انگشتاند،  آورده می به شمار ابزاری برای شناخت گذشته
، در آن 0های بنیادین مواجه شد. به نوشتة ایگرس پدید آمده در پی رنسانس در اروپای غربی، نگرش به تاریخ هم با بازنگری

های  با گرایش نگارشی را از سنتیای در چگونگی پژوهش، نگارش و آموزش تاریخ پدید آمد و آن  زمان، تغییری ریشه
 .4ای دگرگون کرد ای علمی ـ حرفه به رشته ای از دو گرایش، یا آمیخته گرا باستان ادیبانه،

ای،  های گوناگون اسطوره گرا( از داده گاری )ادیبانه ـ باستانن های سنتی تاریخ نگاران، تحت تأثیر ویژگی در گذشته، تاریخ

 اند. گرفته آموزی آن بهره می عبرتکنندگی ـ  ای، حماسی، ادبی و حتی خرافی، برای آراستن متن و افزایش جنبة سرگرم افسانه
 های رویدادنگارانه ای ـ حماسی و روایت ای ـ افسانه های اسطوره های تاریخی پیشامدرن، میان روایت روی، در گزارش بدین

انگاری اسطوره ـ تاریخ،  ها یا به سخن دیگر، یکسان توجهی به تفاوت روایت پیامد این بی شود. تفاوت قابل توجهی دیده نمی
است. این آمیختگی و ابهام در مرز میان تاریخ ده تاریخی بو های شبه ای یا اسطوره اسطوره های تاریخی شبه پدید آمدن روایت

ای تاریخ  گونه ، گروهی، اسطوره راشناختی انجامیده که بر اساس آن از دیریاز به پدیداری دیدگاهی اسطوره و اسطوره،

 .5اند پنداشته میشده و آمیخته با افسانه و حماسه  اغراق

                                                           

 .13وهشکدة تاریخ اسالم، ص ، تهران: پژنگاری شناسی و تاریخ گفتگوهایی در باب تاریخ، 1091ـ حضرتی، حسن و عباس برومند اعلم، 1
 .44، تهران: پژوهشکدة امام خمینی و انقالب اسالمی، ص شناسی روش پژوهش در تاریخ، 1091ـ حضرتی، حسن، 2

3. Georg. G Iggers 

 .01، ترجمة محمدابراهیم باسط، تهران، سمت، ص نگاری در قرن بیستم تاریخ، 1096ـ ایگرس، گئورگ، 4
 ( نخستین کسی است که این برداشت را مطرح کرده.م پیش از میالدسدة چهار)فیلسوف یونانی  Euhemerusاوهمروس  -5
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در روزگار ما، نگرش  اختالل به وجود آورد، این است کهشناختی  های اسطوره تواند در پژوهش که مینکتة دیگری 

پژوهشی ـ آموزشی  نوین ای که به گفتة مالصالحی حتی در رویکردهای گونه یخی بر همة علوم سایه انداخته، بهتار

اند و تالش  هایی برای گردآوری آثار طبیعی بنیاد نهاده های طبیعی هم نگرش تاریخی نمایان است و آنها نیز موزه دانش

یابی  نگاری و ریشه رود، به واکاوی، الیه شناسی به کار می شناسی و تاریخ هایی همسان آنچه در باستان کنند با روش می

دامن بر سر  این سایة فراخ .1ها را بشناسند ازند تا زمینة پیدایش، پیشینه و روند فرایندها و پدیدهپدیدارهای طبیعی بپرد

 کند. شناختی هم سنگینی می های اسطوره پژوهش

ها بخشی از فرهنگ  ها، بدون آشنایی با تاریخ مردمانی که اسطوره اینکه، پژوهش در اسطوره دیگر نکتة درخور توجه
ای هستند که مسیر، روند، چگونگی  ها بنیان فرهنگ هر جامعه رود، آب در هاون کوبیدن است. اسطوره آنان به شمار می

 جای رویدادها و روی، در جای بدین کنند. زمان را تعیین می های گوناگون آن جامعه در طول ها و دگرگونی ها، تقابل تعامل

 ها را شناسایی و مورد بررسی قرار داد. های تأثیرگذاری اسطوره توان نشانه رویکردهای تاریخی می
یا تأکید بر اهمیت رویدادی  شخصیتی تاریخی، آبرودادن به کس دیگر آبرو کردن برای بی های پرکاربرد یکی از شیوه

های  هست. در این میان، اسطورة ضحاک به خاطر ویژگیای بوده و  ها یا رویدادهای اسطوره تاریخی، تشبیه آنها به شخصیت
به باور ها و رویدادها بوده و هست.  نشان دادن شخصیت همان ها و این سازی ی چنین همسانمانندش، همواره الگویی برا کم

آستیاگ  آخرین پادشاه ماد، را باید در داستان (هاکَدَ ژیاَ) نگارانه از اسطورة ضحاک الگوبرداری تاریخنخستین گازرانی، 
)قرن ارمنی  نگار ، تاریخ2جو کرد که موسی خورنیو فارسی باستان( جست *ti-vaigaṚš)ایشتومیگوی بابلی، برگرفته از 

 .0ی به اسم اژدهاک یکی دانسته استرا با اژدهای ( اوپنجم میالدی
 توجه داشت، ازجمله: باید به چند فرض ،شناختی اسطورههای  نگارانه در پژوهش های تاریخ به هنگام یاری گرفتن از متن

 های فرهنگی هستند. ترین متن هایی از کهن ها بازمانده ( اسطوره1
( مردمان ـ فروگیتایی های فراگیتایی های گیتایی( و بینش )آگاهی از پدیده )آگاهی از پدیده  ها از دانش ( اسطوره2

 گویند. روزگاران کهن سخن می
های  نگین نگرشنده از روزگارانی هستند که همة نهادهای فرهنگی ـ اجتماعی زیر سایة سای بازما اسطورههای  ( متن0

 اند. بوده و فروگیتایی )دین( کیش(فراگیتایی )
ها، دانش، بینش، رویکردها، پیدایش  ناشی از گذر زمان و دگرگونی نگرش تاریخیفرهنگی ـ اجتماعی ـ  در روند( 4

، اسطوره به افسانه، افسانه به حماسه، حماسه به ادبیات های فردی ـ اجتماعی انسان خردمند نیازهای تازه و افزایش توانمندی

 شود. غنایی و ادبیات غنایی به خرافه تبدیل می

های  گزارش اند برای نگارش واره الگویی بودهاند، هم آمده های فرهنگ به شمار می مایه بُنها  که اسطوره( ازآنجا5

 ای. های اسطوره های تاریخی با رویدادها و شخصیت رویدادها و شخصیت پنداری همان یا این سازی تاریخی یا همسان

  آیند. اختی به شمار میشن های اسطوره ناپذیر برای پژوهش نیازی اجتناب پیش ،های تاریخی ( بررسی6
 

                                                           

 .11-6، صص 4، سال دوم، شمارة شناسی باستان، «شناسی سرگفتار باستان»، 1085اهلل،  ـ مالصالحی، حکمت1
2. Movses Khorenatsi 

 .15سیما سلطانی، تهران: مرکز، ص ، ترجمة ضحاک، تاریخ از دل اسطوره، 1098ـ گازرانی، ساقی، 0
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 طورة ضحاکاس بازشناسی
ن دادن این تفاوت ای کوچک است که حتی تعیین مقیاس برای نشا زمین در مقایسه با بزرگی جهان هستی به اندازه

 ، انساناینوجودبا د.روآ پدید میایسة انسان با اندازة زمین نیز دشواری مشابهی تر اینکه مق نکتة جالب نماید. دشوار می
ه که او را به جایگاهی رساند تنها او را از جانوران متمایز کرده، بلکه نه است کهبوده های شگفتی  دارای توانمندی خردمند

های آن و تأثیرشان بر زندگی  اش، هرگز او را از چشم دوختن به آسمان و اندیشیدن به چیستی پدیده پای در بند خاک بودن
ست که ، همان ان هستیتصور بر این بود که جها م. 1924تا پیش از  ،1به نوشتة هاوکینگ جانداران زمینی بازنداشته است.

که کهکشان ما تنها کهکشان جهان  آمریکایی، اثبات کرد، اخترشناس 2هابل ، اماشود بخشی از آن دیده می در آسمان شب
دور ما  از کهکشان ،دیگر های کهکشان این بود که یافتة دیگر هابل .0اردشماری در جهان وجود د های بی نیست و کهکشان

های دیگر از کهکشان راه شیری را به اثبات رساند، بلکه ثابت کرد که هرچه  تنها دورشوندگی کهکشان او نه شوند. می
 .4از ما بیشتر است ما دورتر هستند، سرعت دور شدن آنهاها از کهکشان  کهکشان
 .اند هتر از پیش کرد بینی انسان خردمند را بسیار بزرگ جهان ، گسترةهای نوین مدرن و نظریه دانشِهای  یافته
ان ه حتی در پندار پندارپرورترین شاعراز آن است ک تر و پیچیده تر هستی بزرگ که جهان شناسی مدرن آشکار کرده کیهان

تخمین طوری که  است، به های کهکشان ما ها بسی بیشتر از شمار ستاره شمار کهکشان که دانیم امروزه می هم بگنجد.
ها هست که تصور بزرگی جهان  فضاهای تهی بسیار بزرگی میان این کهکشاناز سوی دیگر،  نماید. شمارشان غیرممکن می
 .به محاسبة اندازة آن کند، چه برسد هستی را هم دشوار می

نظریة جهان ، شناختی های عصب فرضیهو  کوانتوم در حوزة فیزیک های مطرح شده ضیهفرگرایی  از هم همچنین،
به سخن  .تنها یکی از بُعدهای جهان هستی است قابل مشاهده، ، جهان فیزیکیآن که بر اساس دههولوگرافیک پدید آم

درخشان را که به نوعی بازگویی باورهای کهن این ایدة ، 5به گفتة تالبوتبازتابی از فراگیتی ناپیدا است.  ،دیگر، گیتی پیدا
تواند بسیاری از  می اند، مطرح کردهشناس آمریکایی(  )عصب 7و پریبرام دان انگلیسی( )فیزیک 6رود را بوهم شمار می به 

هایی  بکند. پدیده بامعنا و فهمیدنی شد، پنداشته می درک ی را که بیرون از قلمرو دانش و دور از دسترس برایهای پدیده
. 8جا کردن اشیاء با نیروی ذهن و جنبش فراروانی یا توانایی جابه انگاری خود با جهان آگاهی، یگانه پاتی، پیش چون: تله

 گویند، اما ها گفته و می های عرفانی و مدعیان این حوزه از آنها سخن های غیرقابل توضیحی که باورمندان به دیدگاه پدیده
 کردند. اساس و خرافه معرفی می آنها را بی ،فیزیکی قوانین جهانبر اساس  مندان تاکنون، دانش

، بر اساس 9کند. به نوشتة گروف ترسیم میانسان  های توانمندی ها و ویژگی از اندازی تازه چشمشناسی مدرن نیز  روان
نامة شخصی و ناخودآگاه  فراتر از زندگیهای یونگ، برای درک ماهیت روان انسان، نیازمند نگرش به جایی بس  دیدگاه

ها دربارة  نامیده و باور داشت که در آن اندوختة بزرگی از داده« ناخودآگاه جمعی»فردی او هستیم، جایی که یونگ آن را 
 .13تاریخ و فرهنگ بشر وجود دارد که در دسترس همة ما است

                                                           
1. Stephen William Hawking 
2. Edwin Powell Hubble 

 .21، ترجمة ابوالفضل حقیری قزوینی، تهران: بصیرت، چاپ دوم، ص چیز نظریة همه، 1089ـ هاوکینگ، استیفن ویلیام، 0
 .25و  24، ص ـ همو4

5. Michael Talbot 
6. David Bohm 
7. Karl Pribram  

 .2، ترجمة داریوش مهرجویی، تهران: هرمس، چاپ هجدهم، ص جهان هولوگرافیک، 1089ـ تالبوت، مایکل، 8
1. Stanislav Grof 

 .18، ترجمة محمد گذرآبادی، تهران: هرمس، چاپ دوم، ص ذهن هولوتراپیک، 1093ـ گروف، استانیسالو، 13
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شناسی  ها پدید آورده، در حوزة اسطوره فرض ها و پیش شتها، بردا هایی که دانش مدرن در دیدگاه با توجه به دگرگونی
هایی دگرگونه سامان داد و از  ها و پژوهش های نوینی هستیم تا بتوان بررسی فرض پیش ها و ها، دیدگاه یز نیازمند فرضیهن

بازشناسی اسطورة برای این پژوهش توجه به چنین نیازی، ای بیرون کشید. پیرو  های تازه داده ،ای های اسطوره داستان
ها و رویدادها،  سامان یافت تا با نگرش و تفسیری دگرگونه از مفهوم های تازه فرض از ای مجموعه ضحاک، بر اساس
( اسطورة 1بیان خواهم کرد که عبارتند از:  گفتار در دوآن دیدگاه را  ارائه شود؛ اسطورة ضحاک دیدگاهی نو دربارة

 ( کارکرد فرازمان اسطورة ضحاک.2فرهنگی ـ اجتماعی ـ تاریخی؛  ای ضحاک، روایتی نمادین از پدیده

 ای فرهنگی ـ اجتماعی ـ تاریخی روایتی نمادین از پدیده ،اسطورة ضحاک( 0
 درستی نسبی خرد )خرد غیراکتسابی ـ غریزه( برخوردار است؛ اگر انسان خردمند همانند جانوران، هنگام زایش از آثن

های  گزینش ویژگی وجود ،در آن چرخه و بپذیریم ام مطرح کرده گیتایی چرخة زندگی تر دربارة که پیش را یهای فرضیه
م ه ی(های موازی شخص پیش از بازگشت به زندگی گیتایی و خردمندی پنهان فروهر )جهان ،زندگی گیتایی از سوی فروهر

خرد انسان و جانوران را متفاوت بدانیم، تفاوتی برآمده  ، به ناچار باید آثنشته شودپندابه همان گونه که فرض شد، درست 
 انسان تنها جاندار ازآنجاکه ند.کن ای که فرهنگ، تمدن و تاریخ فراهم می های ویژه ها و اندریافت ها، دریافت از گرایش

توان  آینده. میاندیشد، هم به  ؛ هم به گذشته مینگارد سازد و تاریخ می پروراند، تمدن می زمینی است که فرهنگ می
وشنود با دیگری هم  گسست که حتی هنگام گفت وگویی بی وگوی درونی انسان با خودش خواند، گفت اندیشیدن را گفت

کنش یا واکنشی، نیازمند هر ما برای سخن گفتن، انجام دادن هر کاری یا تصمیم گرفتن دربارة  شود، چراکه متوقف نمی
روی، در  ی و پیامدهای نیک و بد سخن، کردار و تصمیم خود را ارزیابی کنیم. ازایناندوختة خرد خود هستیم تا خوبی ـ بد

تر  تر و درست ایم، آسان خویش سپرده های دیگران به حافظة ایی از تجربهه هایی که تجربة پیشین داریم یا آگاهی زمینه
، دچار ای در ذهن نداریم که در موردشان دادههای نو  در مواجهه با پدیده ازیم. اماپرد تصمیم گرفته و به کنش و واکنش می

 کند. پریشانمان می نابخردانه، کنش و واکنش نادرست و انجام تصمیم گرفتن شویم و نگرانی از طراب میهراس و اض
خوانند؛ بخش  خرد است که برخی آن را ندای وجدان می وگوی درونی هم دوگانه است. بخشی برآمده از آثن گفت

توان دریافت  به سادگی می ،های کودکان زیر هفت سال ها و واکنش آورد. با بررسی کنش رودخرد پدید میس دیگر را گوشان
در  ها و ناشناخته نهای گوناگو ترها، گیاهان، جانوران، محیط پیرامون و پدیده که نوع برخورد آنان با یکدیگر، بزرگ

گیرتر هستند،  تر و پی تر، پذیرندهپروا گراتر، بی آزموننوجوتر، آنان  متفاوت است.بزرگساالن  منش و روش با مقایسه
آور آرمانی است که پیش از بازگشت خرد است که یاد شان با پیروی از آثنای های ها و واکنش ها، کنش بیشتر تصمیم چراکه

شود؛  ه میسرودخردشان افزود شوند، بر حجم گوشان تر می اند. هرچه کودکان بزرگ برگزیده به گیتی برای زندگی خود
کنند که کودکان را با  تالش می ،زیرا، مادر، پدر و دیگر بزرگساالن، پیرو ساختار فرهنگی ـ اجتماعی ـ تاریخی جامعه

گی آرام و نیازهای جامعه همنوا سازند تا هم برآورده شدن نیازهای جامعه تضمین شود و هم کودکان بتوانند زند هاساختار
که برای  گیرند شود و آنان یاد می های کودکان سرکوب می روی، بسیاری از گرایش نبدی ای داشته باشند. و سازنده

همین  .دهند ترها نشان می ه بزرگگونه ببیننند ک خود، زندگی و جهان را آن ها، ها و پرهیز از تنبیه برخورداری از مشوق
، چون با درونی است کشمکش اش، ایجاد نتیجه که آورد برای آنها منش و روشی را پدید می پذیری نوایی یا جامعه هم
ها و  گیرند که با آن کنار بیایند و کسانی که نتوانند با آن سازگار شوند دچار اختالل یادمی ، اماخردشان ناسازگار است آثن

 .شوند های روانی می بیماری
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بینی، منش و روش  تحمیل جهانبیش از دیگر نهادها در « دین»به گواهی تاریخ، در میان نهادهای فرهنگی ـ اجتماعی، 
گرا،  ، همگرا های زندگی برخالف گرایش تا او ،های درونی انسان بر او نقش داشته است زندگی ناسازگار با گرایش

معرفی « سعادت آخرت»و « خیر دنیا»و راه رسیدن به « راه راست»مردان  به آنچه دین اش، یجو ستا و آشتی پسند، آبادی شادی
افروزی  سازی و جنگ توزی، دشمن پسندی، ویرانگری، کینه ستایی، واگرایی، اندوه راهی که به آخرت ه شود.کنند، کشاند می

و خوشنودی آن خدایان یا خدای یگانه که آفریننده،  دیان یا خدای یگانه فراهم گردرضایت خدازمینة زند تا  دامن می
 .شد، سعادتی ابدی را برای انسان به ارمغان آورد فی میکس معر چیز  و همه کنندة سرنوشت همه کننده و تعیین کنترل

گرای خود همواره از درد، رنج، بیماری، پیری، ناامنی و ناداری گریزان بوده  های زندگی انسان خردمند به خاطر ویژگی
؛ هراسان بوده و در نهایت مرگ، او از پیری و گرفتاری به ناتوانی شتن آسودگی، تندرستی، آرامش، لذت.است و آرزومند دا

آورده است. از سوی دیگر، اندیشیدن به آغاز  ترین بالی زندگی به شمار می را هم بزرگ ناداری همچنین از ناامنی بیمناک؛
آنها پدید آورندة درد و رنج روانی  آورده که نیافتن پاسخ برای پدید میهایی  اش پرسش و انجام و هدف زندگی و جهان برای

مل، یعنی داشتن آرزوی برخورداری از زندگی بدون بیماری، گرسنگی، ناامنی، پیری و مرگ و در پی پاسخ اند. این دو عا بوده
ستیز و  مردان زندگی زندگی؛ انسان خردمند را به سوی دام گسترده شده از سوی دین ها دربارة هدف و فرجام تن به پرسشیاف
 .کشاند ه و میکشاند پیمان شده با اهریمن و دیوها می هم

ن نباشد که ای نیافته است و شاید ممک کننده این پرسش که هدف از زندگی چیست؟ هرگز پاسخ قانعبه گفتة فروید، 
ها به آنها ارائه  انترین پاسخ را برای فریب انس ، زیرا ساده1دین، همواره برای آن پاسخ داشته پاسخی به آن داده شود. اما

 به دست کس چیز و همه نند و سرنوشت همهک ، کنترل میاند که جهان را آفریده خدایان یا خدایی وجود دارد کرده است: می
اند که اگر برآورده و اجرا شوند انسان را به سعادت ابدی، یعنی برخورداری  هایی داده هایی دارند و فرمان ، خواستهآنها است

رُفته و  این پاسخ شُسته ، در طول تاریخ،اما هند رساند.مرز خوا و حد از جوانی، آسایش، آرامش، برخورداری و کامیابی بی
داده که  داشته و اجازه نمی پرسشگری وامی خردمندی انسان او را به زیرا ها پذیرفتنی نبوده است، همة انسانکامل، برای 
 هایی را به چالش نکشد. چنین پاسخ
ای دیرپا مواجه بوده که هنوز نتوانسته از  با دوگانه ،ریزی فرهنگ پیاز همان آغاز « پذیرندة هوش و رای و خرد» مردمِ

رو  روبه گزینشی گوناگونهای  دامن پدید آورده و مردمان را همواره با دوراهی ای که کشمکشی فراخ آن رهایی یابد. دوگانه
 ترویج دی،، تقویت هوشمنستایی گستری، پژوهش گرایی، کاوش گری، آزمایش پرسش د. یکی مردم را به کنجکاوی،ساز می
 گرایی آزمندانه، آخرت ،خردانه بی باورمندی دار را به فرودستان دین انگیزاند و دیگری زنی و خردآزمایی برمی رای

خواند و زمینه را برای خودکامگی، دژخیمی،  پیرومنشی تبهکارانه فرامی و وار گله روی ، دنبالهچرا و  چون بی فرمانی به گوش
 کند. گستر آماده می خواهی فرادستان دین ددمنشی و تمامیت

ها که برآمده از باور کهن به  ن خردمند در زمین، نگرش دوگانه به پدیدهاسگذاری فرهنگ ـ تمدن ان ز بنیاندر سرآغا
ای در میان مردمان پدید آورده و به پیدایش دو  تی بوده است، رویکردهای فرهنگی دوگانهبنیاد استوار بر دوبُنی جهان هس

  نهاد فرهنگی ـ اجتماعی متمایز انجامیده است: الف( کیش؛ ب( دین.
های  هایی در متن دادهتوان  می هایش، دربارة ویژگی است که« زمین ایران»پدیدار شده در  کیشنخستین « کیشی پوریوت»

پوشان  جمشید در حماسة ملی ایرانیان همهای گوناگون  درخشان از پیشرفت با هزارة باستانی ایرانی یافت و هزارة آن را
از آنجا گسترش  نهادینه شده،« گزار واران نیزهدشت سُ»نیز در میان تازیان  فراگیر ـ همگانی باستانی ترین دین . کهندانست

                                                           

 .02و  01مبشری، تهران: ماهی، صص ، ترجمة محمد های آن تمدن و ماللت، 1080ـ فروید، زیگموند، 1
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گستر را پدید  های پلید آزاردهنده، خونریزانه و تباهی آییناز رواج ای تیره و تار  زمین نیز چیره شده و هزاره یافته و بر ایران
 .اند دهیاد کر عنوان هزارة ضحاک ملی ایران از آن بهآورده که در حماسة 

ای او و پایدار شده به ه یمن و پذیرش فرمانپیمانی با اهر ضحاک نماد نهادینه شدن دینی بوده است، استوار شده بر هم
پذیرفتند )به دار  ی مردمان )قربانی انسانی(؛ ب( کشتار مردمانی که دین را نمیآیین: الف( کشتار ستیز یاری سه ابزار زندگی

نجه و ی پیشگیری از سرکشی آنان و آزار، شکداران برا دینترساندن گسترانه(؛ پ(  های دین خوردگان در جنگ زدن شکست
 ،گذاری برای بنیانالگویی کهن که در طول تاریخ، بارها  به راه راست )تازیانه(.شان سرکشان برای بازگرداندن ای سرکوبِ
 گسترش و پایداری نهادهای دینی متأخر به کار گرفته شده است. پابرجایی،

زمین و پیامدهای آن که در روزگاران  ها، چگونگی پیدایش، گسترش و چیرگی یافتن دین تازی بر ایران داستان زمینه
پردازانه  های سخن ها و آرایه شده، در گذر زمان با پذیرش دگرگونی ای نیایشی ـ رمزگونه بیان می سازی به گونه اسطوره

ها و فراز و  اند تا کشمکش های انسانی تجسم یافته ادها در قالب شخصیتتبدیل به داستانی حماسی شده است که در آن نه
های پیروان دو رویکرد فرهنگی ـ باوری، در ساختاری  ها و تقابل های فرهنگی ـ اجتماعی برانگیخته شده از تعامل نشیب

حاک، بخشی از تاریخ گونه، در اسطورة ض بدین. خطر فراموش شدن آنها کاهش یابد تاحماسی قابل بازگو شدن شوند 
ای نمادین بازگو شده است. روایتی که رمزگشایی  زمین، در روایتی حماسی به گونه فرهنگی ـ اجتماعی روزگاران کهن ایران

هایی بنیادین دربارة هویت  تواند به پرسش ها و رویدادهای آن می ها، نام های نهفته در واژه رازهای آن و بازشناسی مفهوم
گشا و  هایی راه پاسخ ،شان به آنچه امروز گریبانشان را گرفتهن و همچنین چرایی و چگونگی رسیدنی ایرانیاتاریخی ـ فرهنگ

 فراهم کند.برانگیزنده 

 اسطورة ضحاک ( کارکرد فرازمان2
 هرچند در رونددارد.  بسامدی درخور توجه ،ها باور کهن به بنیان یافتن جهان هستی بر دو بُن آغازین در اسطوره

بُنی )سه بُن  مهر استوار بر باور به سه گذاشتن کیش از باور به دوبُنی  فراتر رفته و بنیان خردمند ، انسانپیشرفت دانش و بینش
های گیتایی( و کیش مزدیسنای  پدیدهجنبة مینوی ها و رویدادها: آثوراها، دیوها،  تأثیرگذار بر پیدایش، روند و فرجام پدیده

کیش مهر( را در کارنامة فرهنگی خود  بُنِ انسان خردمند بر سه کنندة محوری و تعیین افزوده شدن نقشاستوار بر چهاربُنی )
 نماید. دارد، باور به دوبُنی آنچنان در دل و مغز مردمان جاگیر شده که رهایی از آن ناممکن می

 به شمار آورد که در آن از ـ داستانی ای اسطورهترین روایت  توان کهن روان را از نظر موضوعی )نه زمانی( میاسطورة زُ 
به گفتة تفضلی، . 1یاد شده است یکی از ایزدان عنوان به از او اوستادر  اند. دو گوهر آغازین سخن گفته چگونگی پیدایش
ویژه  اند و نویسندگان غیرایرانی، به های فارسی میانة زردشتی، زُروان را خدای زمان و تقدیر معرفی کرده نگارندگان متن
های فارسی  در متنبه نوشتة او، آمده است.  شمار می من بهیروان پدر اورمزد و اهرروانی، زُزُ آییناند که در  مسیحی نوشته
تر از اورمزد قرار دارد و در آفرینش، همانند ابزاری در خدمت اوست. اورمزد از  ای پایین روان در مرتبهزُ ،میانة زردشتی

را آفریده تا با گذشت آن دوران فرمانروایی « مند کرانه»یا زمان « خدای دیرنگ»روان ازلی ـ ابدی، زُ« کران بی»زمان 
 .2من به پایان برسدیاهر

اش به پایان خواهد رسید؛ الگویی که  است و با سر آمدن زمان« مند کرانه»اهریمن روان، فرمانروایی بر اساس اسطورة زُ
روی، پس از  بدین اند. را در جایگاه اهریمن نشانده ضحاک ،در اسطورة ضحاک هم به کار گرفته شده است. در این اسطوره
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او را در بُن غاری ژرف به بند بکشد،  دهد تا دارد و فرمان می شکست او از فریدون، سروش فریدون را از کشتن او بازمی
اش توسط مینوی آسمان و فروهرهای مردمان بسته شده و در  هایش، راه همانند فرجام اهریمن که پس از پایان ویرانگری

مند اهریمن  بنابراین، اسطورة ضحاک که بازگویی دگرسانی از اسطورة تازش و فرمانروایی کرانه زیر زمین زندانی شده بود.
داشته باشد. همین فرازمان بودن اسطوره، زمینه را  ارکردی فرازمانای ساخته و پرداخته شده که ک رود، به گونه به شمار می

های تکمیلی اسطورة ضحاک، اسطورة سه  سطورههای دیگر آماده کرده است. در میان ا برای ساخته شدن اسطوره
 ای درخور توجه ویژه است. بخش از تخمة زردشت در باورهای بهدینی نمونه رهایی
مردمانی  ،در هر روزگاری اش بوده است، چراکه عوامل پایدار ماندناسطورة ضحاک یکی از  مانفراز گمان، کارکرد بی

خود یا  یاند، برای توجیه پندارها، گفتارها و کردارها بر جهان را حفظ کرده که در ته ذهن خود باور به دوبُنی فرمانروا
 این اند از توانسته می شان،روزگاران باورهای خود یا ایجاد امید برای خود و هم ها و رویدادها با کهن سازی شخصیت همسان
عنوان دستاویزی برای پویایی فرهنگی و  از آن به ،متناسب با شرایط روزگار خود آن، بهره ببرند و با بازگویی اسطوره

توان گفت که اسطورة ضحاک، همواره داستانی امیدبخش  می ،برانگیختگی روانی در شرایط سخت استفاده کنند. بنابراین
ن برای ای بجز چشم به راه بود شان، گزینهانداز پیش روی ای فتار شده و در چشمبرای مردمانی بوده که در بند ستمکاران گر

 اند. ان، نداشتهس سان ـ فریدون فرارسیدن زمان دگرگونی و از راه رسیدن پهلوانانی کاوه
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گفتار پس
روزگارانی توجه ـ اجتماعی ، به بررسی بستر فرهنگی اید رساندهبه پایان در گام نخست پژوهشی که خواندن متن آن را 

که در آن باور به بنیان استوار شده بر دوبُنی جهان هستی و برتر به شمار آوردن یکی از آن دو گوهر، به پیدایش دو  شد
گروهی که جهان تاریکی و برآمدگان از آن را برتر و شایستة پرستش  ـ روشی در میان مردمان انجامیده بود: ساختار منشی

گام به سوی پدید آوردن  به های دینی، گام آییندار شده و با برگزاری  ند، با پیوند یافتن با دیوها، دینپنداشت و فرمانروایی می
اش را برتر و شایستة ستایش،  پیش رفتند و گروهی دیگر که جهان روشنایی و باشندگان« دین»نهاد فرهنگی ـ اجتماعی 

دیوها را برگزیدند و با جُستن دانش، ژرفابخشیدن به بینش، دانستند، منش و روش دوری کردن از  پیمانی می پیروی و هم
را « کیش»های گوناگون، نهاد فرهنگی ـ اجتماعی  پروراندن دانایی، نمایان کردن مهرورزی، گستراندن دوستی و برپایی جشن

 بنیان گذاشتند.
های باورمندان  ها و تقابل ایة تعاملگذاشته شده از سوی انسان خردمند زمینی، از همان آغاز، زیر س فرهنگ و تمدن بنیان

گرا، دچار دوگانگی شد و رویدادهایی پدید آورد که  ستا و پیشرفت گرا و پیروان کیش زندگی ستیز و آخرت به دین زندگی
 تدوین کردند تا دستاوردهای دانش و های روایتی اسطوره، افسانه و حماسه نخبگان روزگاران باستان، داستان آنها را در قالب

 انسان خردمند از گزند فراموشی در امان بماند. بینش
ها از این دیدگاه، اسطورة ضحاک، بازگویی داستان تعامل و تقابل دو گوهر آغازینی است که  با نگریستن به اسطوره

زدا و م شید و ضحاک را بر جای اهورهساز، جم جهان هستی از آنها بنیان یافته است؛ داستانی که در آن، نخبگان اسطوره
تر به مردمان ناآشنا با  های دانشی ـ بینشی را آسان های داستانی، بتوانند آموزه ها و آرایه اند تا به یاری تمثیل اهریمن نشانده
بیاموزانند. دو گروه باورمند به بنیان دوبُنی جهان، دو گونه منش و روش زندگی  ـ فروگیتایی های فراگیتایی چیستی پدیده

افزودند،  گری، بر آگاهی خود می گرایی و پژوهش جویی، آزمایش گری، دانش روهی با گرایش به پرسشریزی کردند، گ پی
ستودند تا فرهنگ بپرورانند و تمدن بسازند، گروهی دیگر باور کرده بود  پروراندند و خردگرایی را می دانایی خود را می

جویی  روی، به جای چاره ازاین آوردند؛ جهان به شمار میخداوندان چیز وابسته به خواست دیوها است که آنها را  که همه
ی دینی بودند تا آنها ها آیین، در پی کسب خوشنودی خدایان از طریق برگزاری «هوش و رای و خرد»اندیشی به یاری  و چاره
 شان را برآورده کنند.های ای خواسته

کیشی )خردگرایی( استوار بر  اند: پوریوت یان گذاشتهباورمندان به برتری جهان روشنایی در ایران باستان سه کیش را بن
باور به دوبُنی )باور به تأثیرگذاری باشندگان دو جهان روشنایی یعنی اَثوراها و جهان تاریکی یعنی دیوها بر پیدایش، روند و 

تأثیرگذار بر پدیداری، بُنی )باور به وجود عنصر سوم  فرجام رویدادهای جهان(؛ کیش مهر )خردورزی( استوار بر باور به سه
های گیتی( و کیش مزدیسنا )خردستایی( استوار بر باور به  های جهان، یعنی جنبة مینوی پدیده روند و سرانجام پدیده

کنندة انسان  تر شناسایی شده بودند، یعنی شناختن جایگاه تعیین بُنی که پیش چهاربُنی )باور به وجود عنصر چهارم در کنار سه
های نخستین کیش ایرانی  ها و تقابل دایش، روند و فرجام رویدادهای جهان(. اسطورة ضحاک داستان تعاملخردمند در پی

کیشی که نمادش جمشید است( با نخستین دین نهادینه شده است که به چیرگی یافتن دین تازی )با نام نمادین  )پوریوت
ستیز، زمینة پدیدار شدن و رواج کیش مهر )فریدون( را  یگستر و زندگ زمین انجامیده و آن چیرگی تباهی ضحاک( بر ایران

 در سرزمین آزادگان فراهم کرده است.
های  ( سرزمین2های داستان؛  ( شخصیت1گفتار: ندة اسطورة ضحاک در چهار نخست با پدیدارشناسی عناصر ساز فصلدر 

ها، برداشت و تفسیر نویی از  ها و استدالل رویدادهای داستان؛ با ارائة داده ( روند4ای داستان؛  های اسطوره همای ( بُن0داستان؛ 
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: الف( هزارة که عبارتند از شد و سه نتیجة کلی به دست آمدها و رویدادهای اسطوره ارائه داده  چیستی و کارکرد شخصیت
روند پیدایش، دگرگونی و تکامل نهادهای داستان جمشید به گونة نمادین،  پوشانی دارد و کیشان هم پوریوت جمشید با هزارة

( ضحاک نماد نهادینه شدن اندیشة دینی و کند؛ ب کیشی روایت می زارة پوریوتفرهنگی ـ تمدنی انسان خردمند را در ه
فریدون نیز نمادی بوده است از پیدایش و گسترش کیش ( ی به قدرت اجتماعی ـ سیاسی است؛ پمردان تاز یافتن دین دست

عالوه بر این، چند نتیجة فرعی هم به دست آمد که برخی از آنها عبارتند از:  زمین و چیرگی آن بر دین تازی. رانمهر در ای
( اند؛ ب ایگزین قربانی انسانی کردهاند که قربانی گوسفند را ج هایی از دین تازی بوده ارمائیل و گرمائیل نماد فرقهالف( 

( فرانک و کاوه اند؛ پ به زیر سلطة دین تازی رفتهاند که  زمین( بوده شهرناز و ارنواز نماد نیمی از قلمرو جمشیدی )ایران
اند فرهنگ، باورها، منش و روش نیاکانی خود را حفظ و  کرده کیشی هستند که تالش می نماد بازماندگان پیروان پوریوت

گاو برمایه ( اند؛ ت ند و جویای کیشی تازه بودها خاسته ستم ضحاک به دادخواهی برمیبه نسل تازه منتقل کنند، در برابر 
 کیشی بوده است. مندان وفادار به پوریوت مندان و بینش های پنهانی از دانش نماد پیدایش انجمن

های  مایه ش بُن( آمیز1گفتار: و در سه  مورد توجه قرار گرفتاسطورة ضحاک را از دیدگاه ساختارگرایی  دوم فصلدر 
که  رسی و تحلیل شد تا نشان داده شودبر استان؛ سه جنبة ساختاری داستان( ریزساختارهای د0رنگ داستان؛  ( پی2کهن؛ 

توان دربارة چیستی و کارکرد  های اسطورة کهن را حفظ کرده است و با توجه به آن می ساختار داستان هم بخشی از مفهوم
 ای مطرح کرد. ازههای ت آغازین اسطوره دیدگاه
تا آشکار شود که  شناختی پرداخته شد های اسطوره سوم نیز به چهار ابزار مورد نیاز در پژوهش در چهار گفتار فصل
یاری گرفتن از  بدون و های آنها شاخهشناسی و زیر تاریخ شناسی، شناسی، نشانه شناسی، زبان های باستان بدون توجه به دانش

 با ارائة ی چهارگانة این فصلگفتارهارسد. در  ی به نتیجة درخور نمیشناس پژوهشی در حوزة اسطورهشان هیچ دستاوردهای
تواند در به نتیجه رسیدن  چگونه می ،ها که نوع نگرش به دستاوردهای هرکدام از این دانش هایی نشان داده شد نمونه

 شناختی تأثیر مثبت یا منفی داشته باشد. های اسطوره پژوهش
 دیدگاهی تازههای پیشین،  ای ارائه شده در فصله ها، شواهد و تحلیل ها، استدالل چهارم نیز با توجه به فرض لفصدر 

که اسطورة ضحاک، روایتی نمادین  ارکرد آغازین اسطورة ضحاک مطرح شده و این نتیجه به دست آمدهدربارة چیستی و ک
ها و فرجام نخستین دین  ها، چگونگی پیدایش، روند دگرگونی زمینهای فرهنگی ـ اجتماعی ـ تاریخی بوده است که  از پدیده

نهادینه شدة تاریخ انسان خردمند زمینی را بیان کرده و به خاطر کارکرد فرازمان آن، در درازنای تاریخ پُرفراز و نشیب 
ها و  سازی شخصیت همچنین، از آن برای همسان زی بوده است برای حفظ امید به آینده.زمین، همواره دستاوی ایران

آبرو کردن آنان یا آبرو دادن به ایشان بهره  برای بی ،ها و رویدادهای این اسطوره رویدادهای تاریخی نیک و بد با شخصیت
 اند. همین کارکرد فرازمان اسطوره، آن را به الگویی پُرکاربرد برای آفرینش آثار ادبی ـ هنری تبدیل کرده است. برده می
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 ها پیوست
 0پیوست

 فردوسی، تصحیح جالل خالقی مطلق که در متن به آنها استناد شده است: شاهنامةهایی از  بیت

 داستان آفرینش: (16-0)
ــد کـــه دانـــی درســـت  ــاز بایـ  از آغـ

 

 ســـر مایـــة گـــوهران از نُخُســـت     
 

 کــه یــزدان ز نــاچیز چیــز آفریــد     
 

 بـــدان تــــا توانــــایی آمــــد پدیــــد  
 

 وُزو مایــــة گــــوهر آمــــد چهــــار
 

ــی  ــرآورده بـ ــی بـ ــج و بـ ــار رنـ  روزگـ
 

ــاک   ــده تابنــ ــش برشــ ــی آتــ  یکــ
 

ــرِ    ــاد و آب از ب ــان ب ــره می ــاک تی  خ
 

ــد    ــبش دمی ــش ز جن ــه آت ــتین ک  نُخُس
 

ــد    ــد پدی ــکی آم ــس خش ــرمیش پ  ز گ
 

ــود  ــردی نُمــ ــس از آرام ســ  وُزان پــ
 

 ز ســـردی همـــان بـــاز تـــرّی فـــزود  
 

ــد   ــن چــار گــوهر بجــای آمدن  چــو ای
 

ــرِ  ــپنجی ز بهــ ــد  ســ ــرای آمدنــ  ســ
 

 گهرهــا یــک انــدر دگــر ســاختند    
 

 دگرگونـــــه گـــــردن برافراختنـــــد 
 

ــد آمـــد ایـــن گنبـــدِ     تیـــزرو پدیـ
 

 شــــگفتی نُماینــــدة نــــو بــــه نــــو  
 

ــد   درو ده ــد پدیـــ ــرج آمـــ  ودو بـــ
 

 ببخشــــید داننــــده چونــــان سَــــزید 
 

ــاَ ــدای  ر دهبَـ ــد کدخـ ــت شـ  ودو هفـ
 

 گرفتنـــد هـــر یـــک سَـــزاوار جـــای 
 

 هــا یــک انــدر دگــر بســته شــد فلــک
 

 کـــار پیوســـته شـــدبجنبیـــد چـــون  
 

 کـوه و راغ  چودریا و چودشت و چـون 
 

 چـــراغ روشـــن زمـــین شـــد بکـــردارِ 
 

ــوه آب  ــد کــ ــد  ببالیــ ــا بردمیــ  هــ
 

ــرِ  ــید  رُ سـ ــاال کشـ ــوی بـ ــتنی سـ  سـ
 

ــاه  ــد جایگــ ــدی نبُــ ــین را بلنــ  زمــ
 

 یکـــی مرکـــزی تیـــره بـــود و ســـیاه 
 

 ســتاره بــه ســر بــر شــگفتی نُمــود     
 

ــزود    ــنایی فُ ــدرون روش ــاک ان ــه خ  ب
 

ــر شــد   ــد آب همــی ب ــرود آم ــر و ف  اب
 

 زمـــین آفتـــاب ردِهمـــی گشـــت گِـــ 
 

ــا رُ ــت  گی ــه درخ ــد گون ــا چن ــت ب  س
 

 بــه زیــر انــدر آمــد سرانشــان ز بخــت 
 

ــی   ــزین نیرویــ ــدارد جــ ــد نــ  ببالــ
 

 نپویـــد چـــو پوینـــدگان هـــر ســـویی 
 

ــد   ــد پدی ــده آم ــو جنبن ــس چ  از آن پ
 

 خــویش آوریــد  همــه رُســتنی زیــرِ   
 

 درخـــت ســـرش زیـــر نامـــد بســـانِ
 

ــرد   ــه ک ــخت نگ ــار، س ــدین ک ــد ب  بای
 

ــی   ــد هم ــواب و آرام جوی ــور و خ  خ
 

ــی    ــد همـ ــام جویـ ــدگی کـ  وُزان زنـ
 

ــرد     ــا خ ــه جوی ــان و ن ــا زب ــه گوی  ن
 

ــاک  ــرورد  ز خاشـ ــتن پـ ــا خویشـ  هـ
 

ــکِ  ــد و نیـ ــد بـ ــار ندانـ ــام کـ  فرجـ
 

 نخواهــــد ازو بنــــدگی کردگـــــار   
 

 چـــو دانـــا توانــــا بُـــد و دادگــــر   
 

ــان هنـــر      ــرد ایـــچ پنهـ ــرا نکـ  ازیـ
 

ــین ــام  چُنـ ــت فرجـ ــانسـ ــار جهـ  کـ
 

ــان   ــکار و نهــ ــی آشــ ــد کســ  ندانــ
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 کـــزین بگـــذری مـــردم آمـــد پدیـــد
 

 شـــد ایـــن بنـــدها را سراســـر کلیـــد 
 

 سرش راسـت بـر شـد چـو سـرو بلنـد      
 

ــوب و خــرد کاربنــد      ــه گفتــار خ  ب
 

ــرد   ــوش و رای و خــ ــدة هــ  پذیرنــ
 

 1مــــرو را دد و دام فرمــــان بــــرد   
 

 آزاد شدن شهرناز و ارنواز به دست فریدون: (2-1) 
 ضـــحاک پـــای تخـــتِ از بـــرِنهـــاد 

 

 بـــه پیـــروزی و رای بگرفـــت جـــای 
 

 اوی بـــــرون آوریـــــد از شبســـــتانِ
 

 مــــوی خورشــــیدروی ســــیه بتــــانِ 
 

ــان نخســـت  ــتن سرانشـ  بفرمـــود شسـ
 

 2هــا بشســت روانشــان پــس از تیرگــی 
 

 پــــــــاک بنمودشــــــــان  داورِ رهِ
 

 از آلــــــودگی ســــــر بپالودشــــــان 
 

 پرســـتان بُدنـــد ی بـــت کـــه پـــرورده
 

ــر    ــیمه ب ــن آس ــانِچُ ــد س  0مســتان بُدن
 

 سخن گفتن فریدون با مردمان آزاد شده از سلطة ضحاک: (0-1) 
ــرِ  ــت از بـ ــتِ نشسـ ــن اوی تخـ  زرّیـ

 

 اوی بیفگنـــــد نـــــاخوب آیـــــینِ   
 

 دربـــر خـــروش بفرمـــود کـــردن بـــه
 

 بســـیار هـــوش  کـــه ای نامـــدارانِ  
 

ــگ     ــاز جن ــا س ــید ب ــه باش ــد ک  نبای
 

 نه زین باره جوینـد کـس نـام و ننـگ     
 

ــپاهی  ــه  سـ ــا پیشـ ــه بـ ــد کـ  ور نبایـ
 

ــر    ــر دو هن ــد ه ــک روی جوین ــه ی  ب
 

ــرزدار    ــی گـ ــارورز و یکـ ــی کـ  یکـ
 

 هــر کــس پدیدســت کــار    ســزاوارِ 
 

 ایــن آن جویــد آن کــارِ چــو ایــن کــارِ
 

ــین    ــردد زمـ ــوب گـ ــر پرآشـ  4سراسـ
 

  آغاز پادشاهی فریدون: (4-1) 
 فریــدون چــو شــد بــر جهــان کامکــار

 

ــهریار    ــتن شـ ــز خویشـ ــت جـ  ندانسـ
 

ــم   ــه رس ــتِ ب ــاه و تخ ــان گ ــی کی  مه
 

ــاجِ   ــا تــ ــت بــ ــهی بیاراســ  شاهنشــ
 

 مهرمــــاه خجســــته ســــرِ بــــه روزِ
 

ــاله   ــانی کـ ــاد آن کیـ ــر برنهـ ــه سـ  بـ
 

 انـــدوه گشـــت از بـــدی زمانـــه بـــی
 

 بخــــردی گرفتنــــد هــــر کــــس رهِ 
 

 هـــــــا بپرداختنـــــــد  دل از داوری
 

ــنِ    ــی جش ــین یک ــه آی ــاختند  ب ــو س  ن
 

ــادکام   ــان شـــ ــتند فرزانگـــ  نشســـ
 

 یــاقوت جــام گرفتنــد هــر یــک ز    
 

ــره  ــن و چهـ ــی روشـ ــو  مـ ــاه نـ  ی شـ
 

ــو    ــاه نـ ــر مـ ــو ز داد و سـ ــان نـ  جهـ
 

                                                           

 .62-04، بب 7تا  5صص  ،1: ج 1086، فردوسیـ 1
، نامه ارداویراف، 1082ژینو، فیلیپ، شوید ) میبینیم. ارداویراف، پیش از رفتن به خلسه، سر و تن  نامه هم می ـ نمونة سر شستن برای پاک شدن از گناه را در ارداویراف2

ویژه زن( ریختن  ای از دیرینگی سنتی امروزی به شمار آورد: آب توبه بر سر فرد گناهکار )به توان نشانه (. همچنین این بیت را می93ترجمة ژاله آموزگار، تهران: معین، ص 
دهد که اگر بر  نیز شاهد دیگری از این سنت هست، آنجا که که فریدون به سازندگان گرز گاوسار وعده میبرای پاک شدن او از گناه. در جای دیگری از داستان فریدون 

 ضحاک پیروز شود سر آنها را از گرد خواهد شست:
 خاک که گر اَژدَها را کنم زیرِ

 

 بشویم شما را سر از گَرد پاک 
 

 (266، ب 71، ص 1 : ج1086 ،فردوسی)
  .001-027، بب 76و  75صص ، 1ج  :1086، فردوسیـ 0
 .455-453، بب 80، ص هموـ 4
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ــد   ــش افروختنــ ــا آتــ ــود تــ  بفرمــ
 

ــوختند    ــران سـ ــر و زعفـ ــه عنبـ  همـ
 

ــتیدنِ ــنِ  پرسـ ــان دیـ ــت مهرگـ  اوسـ
 

ــن  ــت   ت ــین اوس ــوردن آی ــانی و خ  1آس
 

 ( ناسپاس شدن جمشید:5-1) 
ــد    ــی بنگری ــت مه ــه تخ ــک ب  یکای

 

ــتن را     ــز از خویش ــی ج ــه گیت ــدب  ندی
 

ــرِ ــی سـ ــاهِ ز گیتـ ــزدان شـ ــناس یـ  شـ
 

ــپاس    ــد ناسـ ــد و شـ ــزدان بپیچیـ  ز یـ
 

ــد   ــکر بخوانـ ــان را ز لشـ  گرانمایگـ
 

ــد    ــیش ایشــان بران ــخُن پ ــه سَ  چــه مای
 

ــان    ــالخورده مه ــا س ــت ب ــین گف  چُن
 

ــان     ــدانم جه ــتن را ن ــز خویش ــه ج  ک
 

ــد    ــد پدی ــن آم ــان از م ــر در جه  هن
 

ــد    ــاهی ندی ــامور تخــت ش ــن ن ــو م  چ
 

 خــوبی مــن آراســتم  جهــان را بــه  
 

 ســـت گیتـــی کجـــا خواســـتم چُنـــان 
 

 سـت  خور و خواب و آرامتـان از مـن  
 

 همــان پوشــش و کامتــان از مــن اســت 
 

ــت   ــاهی مراس ــیم و ش ــی و دیه  بزرگ
 

 که گوید که جز مـن کسـی پادشاسـت    
 

ــون   ــرفگنده نگـ ــدان سـ ــه موبـ  همـ
 

 چــرا کــس نیارســت گفــتن، نــه چــون 
 

 چون ایـن گفتـه شـد فـرّ یـزدان ازوی     
 

 2وگـوی  بگشت و جهان شد پر از گفت 
 

  به سر رسیدن پادشاهی جمشید:( 6-1) 
ــران خــروش   از آن پــس برآمــد از ای

 

 پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش 
 

 ســیه گشــت رخشــنده روز سَــپید   
 

ــید   ــا جمّشــ ــد بــ ــتند پیونــ  گسســ
 

 بــــرو تیــــره شــــد فــــرّه ایــــزدی
 

 بـــه کـــژّی گراییـــد و نـــابخردی    
 

ــویی   ــر س ــد از ه ــد آم ــرَویپدی  خس
 

ــوی   ــر پهلَـ ــه هـ ــامجویی بـ ــی نـ  یکـ
 

 ســـپه کـــرده و جنـــگ را ســـاخته
 

ــه    ــید پرداختــ ــر جمشــ  دل از مهــ
 

ــپاه   ــران سـ ــد از ایـ ــک بیامـ  یکایـ
 

ــد راه   ــان برگرفتنـــ ــوی تازیـــ  سُـــ
 

ــت  ــی مهترسـ ــا یکـ ــنیدند کانجـ  شـ
 

 پـــر از هـــول شـــاه اَژدَهاپیکرســـت 
 

 جـــوی سُـــواران ایـــران همـــه شـــاه
 

 هادنـــد یکســـر بـــه ضـــحاک روینِ 
 

 شــاهی بــرو آفــرین خواندنــد    بــه
 

ــران   ــاه ایـ ــد  وُرا شـ ــین خواندنـ  زمـ
 

 مــران اَژدَهــافَش بیامــد چــو بــاد     
 

ــران  ــه ای ــر ســر نِ  ب ــاج ب ــین ت ــادزم  0ه
 

  پیمانی ضحاک با اهریمن برای کشتن پدرش: هم (7-1) 
ــیس روزی پگــاه  ــد کــه ابل ــان بُ  چُن

 

 یکـــی نیکخـــواه  بیامـــد بســـانِ  
 

ــرد   دلِ ــی ببــ ــر از راه نیکــ  مهتــ
 

ــپرد    ــار او را س ــوش گفت ــوان گ  ج
 

 بدو گفت پیمانـت خـواهم نُخُسـت   
 

 پس آنگـه سَـخُن برگشـایم درسـت     
 

                                                           

 .9-1، بب 89، ص هموـ 1
 .73-61، بب 45و  44، صص هموـ 2
 .176-167، بب 51، ص هموـ 0
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 دل گشت و فرمانش کرد چوان نیک
 

 چُنان چون بفرمـود سـوگند خَـورد    
 

ــن  ــا کــس نگــویم ز بُ  کــه راز تــو ب
 

ــخُن   ــو بشــنوم هرچــه گــویی سَ  ز ت
 

 بدو گفت جـز تـو کسـی کدخـدای    
 

 انـدر سـرای   چه بایـد همـی بـا تـو     
 

 ش پسر چون تو بود چه باید پدر که
 

ــنُود     ــد شُ ــن ببای ــدت از م ــی پن  یک
 

ــه  ــرین خواج ــه ب ــالخَورد زمان  ی س
 

ــورد    ــدر ن ــو ان ــد، ت ــر مان ــی دی  هم
 

ــرِ  ــن س ــر ای ــه بگی ــاهِ مای  اوی ور گ
 

ــاه اوی    ــان ج ــدر جه ــد ان ــرا زیب  ت
 

ــه ــو آری بجــای گــرین گفت  ی مــن ت
 

 جهان را تـو باشـی یکـی کدخـدای     
 

 چو ضحاک بشـنید و اندیشـه کـرد   
 

 1پـدر شـد دلـش پـر ز درد     ز خـونِ  
 

 رش اهریمن پنهان در پوشش درمانگر:ا( کشتار روزانة دو جوان به سف8-1) 
ــد  ــرد آمدنـ ــه گـ ــکان فرزانـ  بزشـ

 

 هــا زدنــد همــه یــک بیــک داســتان 
 

ــگ  ــه نیرن ــر گون ــاختند ز ه ــا س  ه
 

 مــــران درد را چــــاره نشــــناختند 
 

ــانِ ــت   بس ــیس تف ــس ابل ــکی پ  بزش
 

ــت    ــحاک رف ــزد ض ــی ن ــه فرزانگ  ب
 

ــود  ــودنی کــار ب ــدو گفــت کــین ب  ب
 

ــد درود     ــردد، نبای ــه گ ــا چ ــان ت  بم
 

 ده به خَـورد خورش ساز و آرامشان 
 

ــاره   ــزین چ ــد ج ــرد  نبای ــز ک ــی نی  ی
 

 شـان خـورش   بجز مغـز مـردم مـده   
 

 2مگــر خــود بمیرنــد ازیــن پــرورش 
 

 *  
ــوختن   ــد آم ــز ب ــود ج ــت خ  ندانس

 

ــوختن   ــارت و س ــتن و غ  جــز از کش
 

 چُنان بد که هر شب دو مرد جـوان 
 

ــوان    ــة پَهل ــه از تخم ــر، چ  چــه کهت
 

ــوان اوی    ــه ای ــردی ب ــگر بب  خورش
 

ــان اوی  ــاختی راه درمــ  همــــی ســ
 

ــی  ــزش بپرداختــ ــتی و مغــ  بکُشــ
 

ــاختی    ــورش س ــا را خ ــران اَژدَه  0م
 

 ( دُژپادشاهی ضحاک:9-1) 
 چو ضحاک بر تخـت شـد شـهریار   

 

ــر او   ــزار  بــ ــد هــ ــالیان شــ  ســ
 

ــاز    ــت ب ــدو گش ــه ب ــر زمان  سراس
 

 برآمــــد بــــرین روزگــــاری دراز 
 

 هــان گشـــت کــردار فرزانگـــان  نِ
 

ــان    ــام دیوانگـ ــد کـ ــده شـ  پراگنـ
 

 هنر خـوار شـد، جـادویی ارجمنـد    
 

ــد  نِ  ــکارا گزنـ ــتی، آشـ ــان راسـ  هـ
 

ــوان دراز  ــدی دســت دی ــر ب  شــده ب
 

 4به نیکـی نبـودی سَـخُن جـز بـراز      
 

  کشته شدن سیامک به دست دیو:( چگونگی 13-1) 

                                                           

 .98-88، بب 47و  46، صص هموـ 1
 .164-159، بب 53، ص هموـ 2
 .14-11، بب 56و  55، صص هموـ 0
 .5-1، بب 55، ص هموـ 4
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 ســــیامک بیامــــد بَرَهنــــه تنــــا
 

 اهرمَنــــا برآویخــــت بــــا دیــــوِ 
 

ــوِ    ــه دی ــگ وارون ــزد چن ــیاه ب  س
 

 دو تـــا انـــدرآورد بـــاالی شـــاه    
 

ــنِ ــد آن ت ــه خــاک شــاه فگن  زاده ب
 

 به چنگال کـردش کمرگـاه چـاک    
 

 دیــو خــزروانِ ســیامک بــه دســتِ
 

 1تبه گشت و ماند انجمن بی خـدیو  
 

 گیرد: ( نخستین جنگ یاد شده در تاریخ اساطیری ایران، که میان مردمان و دیوها درمی11-1) 
ــگ را   ــه و جن ــاد دل کین ــو بنه  چ

 

ــنگ را   ــه هوش ــد آن گرانمای  بخوان
 

ــه گفتنــی   هــا بــدو بازگفــت   هم
 

 هفـــتهمـــه رازهـــا برگشـــاد از نِ 
 

 که من لشکری کـرد خـواهم همـی   
 

ــواهم همــی     ــی بــرآورد خ  خروش
 

ــود  ــرا بـ ــرو تُـ ــی پیشـ ــد همـ  بایـ
 

ــی   ــن رفتن ــه م ــاالرِ ک ــو س ــو ام، ت  ن
 

 پری و پلنـگ انجمـن کـرد و شـیر    
 

 لیــردِ ز درّنــدگان گــرگ و ببــرِ   
 

 ســـپاهی دد و دام و مـــرغ و پـــری
 

ــداوری   ــر و کُنـ ــا گیـ ــپهدار بـ  2سـ
 

 :دهد بینی آینده را می ای ایزدی که به او قدرت پیش از اندیشه برخورداری فرانک( 12-1) 
 آمــد سُــوی مرغــزار   دوان مــادر

 

ــردِ    ــا م ــت ب ــین گف ــاردار چُن  زنه
 

ــه  ــه اندیش ــزدی   ک ــم ای ــی در دل  ی
 

ــده   ــراز آم ــت از رهِ ف ــردی س  0بخ
 

 :آگاهی فرانک از آینده و خویشکاری فریدون پیش( 10-1) 
 فرانــک بــدو گفــت کــای پاکــدین

 

 زمـــین مـــنم ســـوگواری از ایـــران 
 

ــدِ  ــه فرزن ــین گرانمای ــدان ک ــن ب  م
 

ــد     ــود خواه ــی ب ــرِهم ــن س  انجم
 

ــحاک را   ــاج ضـ ــر و تـ ــرّد سـ  ببـ
 

ــپارد کمربنـــدِ    4او خـــاک را سـ
 

 :آموزش دانش از سوی فرانک به فریدون( 14-1) 
 چو بگذشت بر آفریـدون دوهشـت  

 

 ز البرزکــوه اندرآمــد بــه دشــت    
 

ــرِ ــت  ب ــد و گف ــد پژوهی ــادر آم  م
 

 که بگشای بـر مـن نهـان از نهفـت     
 

ــدر؟   ــودم پ ــه ب ــا ک ــرا ت ــویی م  بگ
 

 به تخـم از کـدامین گهـر؟    کیم من؟ 
 

 انجمــن؟ چــه گــویم کــیم، بــر ســرِ
 

 یکــــی دانشــــی داســــتانی بــــزن 
 

 فرانک بـدو گفـت کـای نـامجوی    
 

ــرا هرچــه گفتــی بگــوی    5بگــویم تُ
 

  ( پرورش دانایی فریدون از سوی فرانک:15-1) 
 چُنین داد پاسخ بـه مـادر کـه شـیر    

 

ــر    ــایش دلیـ ــر بآزمـ ــردد مگـ  نگـ
 

ــرد   ــی ک ــون کردن ــتکن  جادوپرس
 

ــه شمشــیر دســت   ــد ب ــرد بای  مــرا بُ
 

                                                           

 .05-02، بب 20، ص هموـ 1
 .59-54، بب 24، ص هموـ 2
 .107و  106، بب 60، ص هموـ 0
 .145و  140، بب 64، ص هموـ 4
 .157-150، بب 65و  64، صص هموـ 5
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ــویم بــه فرمــانِ    پــاک یــزدانِ بپ
 

ــوانِ   ــرآرم از ای ــاک  ب ــحاک خ  ض
 

 بدو گفت مادر که ایـن رای نیسـت  
 

 تُـرا بــا جهــان سربسـر پــای نیســت   
 

ــاج و گــاه  ــا ت ــدار ضــحاک ب  جهان
 

ــانِ  ــته فرمـ ــان بسـ ــپاه میـ  او را سـ
 

 هزارواهد، ز هر کشوری صدچو خ
 

 او را کنــــد کــــارزار کمربســــته 
 

ــدِ  ــین و پیون ــت آی ــز اینس ــین ج  ک
 

ــه چشــمِ   ــان را ب ــین جه  جــوانی مب
 

 جــوانی چَشــید کــه هــر کــو نبیــدِ
 

 به گیتـی جـز از خویشـتن را ندیـد     
 

ــاد  ــدر دهــد ســر بب ــدان مســتی ان  ب
 

ــاد   ــاد و خــرّم مب ــرا روز جــز ش  1تُ
 

 :روشنگری کاوه در درگاه ضحاک( 16-1) 
 محضـرش چو برخواند کـاوه همـه   

 

ــورش   ــران آن کش ــوی پی ــبک س  س
 

ــایمردان دیـــو   خروشـــید کـــای پـ
 

ــرسِ   ــده دل از ت ــان بری ــدیو گیه  خ
 

ــوی دوزخ نِ  ــه سـ ــد رویهمـ  هادیـ
 

ــپردید دل  ــارِ  سـ ــه گفتـ ــا بـ  اوی هـ
 

ــوا    ــدر گُ ــر ان ــدین محض ــم ب  نباش
 

ــا    نـــه هرگـــز براندیشـــم از پادشـ
 

 خروشید و برجست لـرزان ز جـای  
 

ــه   ــد و بســپَرد محضــر ب ــایبدرّی  2پ
 

 :فریادخواهی کاوه در کوی و بازار( 17-1) 
 شـاه  چو کاوه بـرون شـد ز درگـاهِ   

 

ــاه    ــت بازارگـ ــن گشـ ــرو انجمـ  بـ
 

ــد  ــاد خوان  همــی برخروشــید و فری
 

 0جهان را سراسـر سُـوی داد خوانـد    
 

 :آگاه کردن مردمان کوی و بازار از اهریمن بودن ضحاک از سوی کاوه( 18-1) 
ــر   ــین مهت ــد، ک ــرمَنبپویی ــت آه  س

 

 4سـت  آفـرین را بـه دل دشـمن    جهان 
 

 ( همراه کردن مردمان با خود برای پیوستن به فریدون از سوی کاوه:19-1) 
 گُـرد  همی رفت پیش انـدرون مـردِ  

 

ــرد   ســپاهی بــرو انجمــن شــد نــه خُ
 

 بدانست خـود کافریـدون کجاسـت   
 

 5سر اندر کشید و همی رفت راست 
 

 :سهرابطعنة گردآفرید به ( 23-1) 
 نباشی بس ایمن بـه بـازوی خـویش   

 

 6نادان ز پهلـوی خـویش   خورد گاوِ 
 

  :دوگانگی منش افراسیاب( 21-1) 
ــپهدارِ ــت  سـ ــوران از آن بتّرسـ  تـ

 

 7پیسه به چـرم اندرسـت   کنون گاوِ 
 

  :خطاب به رستم ،نامعلوم بودن سرانجام دوگانة جنگ و آشتی در سخن گودرز( 22-1) 

                                                           

 .180-175، بب 66، ص هموـ 1
 .215-211، بب 68، ص هموـ 2
 .227-226، بب 69، ص هموـ 0
 .202، ب 69، ص هموـ 4
 .204-200، ب 69، ص هموـ 5
 .248، ب 107ص  ،2: ج 1086، فردوسیـ 6
 .1975، ب 005، ص هموـ 7
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 گمـان بهترسـت   بـی ز جنگ آشـتی  
 

 1کن که گاوت به چرم اندرست نگه 
 

 :خطاب به ایرانیان ،ن کیخسرو)پاداش یا پادافره( در پند داد« رنج»ة نامشخص بودن نتیج( 20-1) 
 رنجت به چرم اندرسـت  کنون گاوِ

 

 2کـه پـاداش و بـادافره از داورسـت     
 

 :پیروزی، پیش از آغاز جنگ با رستمنامشخص بودن سرنوشت: شکست یا اشارة اسفندیار به ( 24-1) 
 اســفندیار بــه چــرم اندرســت گــاوِ

 

ــار     ــدو روزگ ــد ب ــه ران ــدانم چ  0ن
 

 :دوگانگی میدان نبرد )کوه هماوَن ـ دشت/هامون( به هنگام جنگ ایرانیان با کاموساشاره به ( 25-1) 
 کز ایران یکی لشکر آمد بـه دشـت  

 

 4وُزآن روی ســوی همــاوَن گذشــت 
 

 *  
 5گاو خورشید زد پنجه بر پشتِچو 

 

 6چَکــاو ز هــامون برآمــد خــروشِ 
 

 :ابزار شکنجة کرسیوز به فرمان کیخسرو که خام گاو خوانده شده( 26-1) 
 گـاو  او خامِ تفِبر کِ 7همی دوخت

 

 8چُنین تا نماندش بـه تـن هـیچ تـاو     
 

 :شاهنامههای گاو برمایه در  ویژگی( 27-1) 
 بَرمایـه بـود  ش نـام   همان گـاو کـه  

 

 ز گــاوان وُرا برتــرین پایــه بــود     
 

 نـر  ز مادر جـدا شـد چـو طـاووسِ    
 

 رنگــی دگــر بــر تــازه بــه هــر مــوی 
 

ــردان   ــرش بخ ــر س ــن ب ــده انجم  ش
 

ــتاره  ــدان  سـ ــم موبـ ــان و هـ  شناسـ
 

 که کس در جهان گاو چونان ندیـد 
 

 9نـــه از پیرســـر کاردانـــان شَـــنید 
 

  :جنگ طهمورث با دیوها( 28-1) 
ــرو را  ــود  م ــتور ب ــاک دس ــی پ  یک

 

ــش ز کــردارِ  ــود کــه رای ــد دور ب  ب
 

 خَنیده به هر جـای و شهرسـپ نـام   
 

 نزد جز به نیکی به هـر جـای گـام    
 

 همه روز بسـته ز خـوردن دو لـب   
 

ــیشِ  ــه پ ــای شــب  ب ــر پ ــدار ب  جهان
 

                                                           

 .1859، ب 218، ص 0: ج 1086، فردوسیـ 1
 .2794، ب 048، ص 4: ج 1086، هموـ 2
 .1196، ب 090، ص 5: ج 1086، هموـ 0
 .996، ب 167، ص 0: ج 1086، هموـ 4
خورشید: نه شب نه روز )به اصطالح صبح کاذب( هم به شمار آورد. فردوسی تعبیر مشابهی در جای توان اشاره به فضای دوگانة پیش از برآمدن  ـ در این بیت گاو را می5

 به کار رفته است:« برج گاو»دیگر نیز دارد که در آنجا گاو به معنی 
 گاو چو خورشید برزد سر از برجِ

 

 چکاو ز هامون برآمد خروشِ 
 

 (712، ب 216ص  ،4: ج 1086، فردوسی)
 بیت دیگری چنین تکرار شده است: همین مفهوم در

 گاو چو خورشید برزد سر از برجِ
 

 چکاو ز هر سو برآمد خروشِ 
 

 ( 993، ب 168، ص 7، ج 1086، فردوسی) 
 1360، ب 173ص  ،0: ج 1086، فردوسیـ 6
 کرسیوز. تفِشکنجه بر کِ کوفتن ابزارِرسد:  تر به نظر می آمده که با توجه به متن منطقی« کوفت»، «دوخت»ها به جای  بدل ـ در یکی از نسخه7
 2020، ب 023ص  ،4: ج 1086، فردوسی ـ8
 .117-114، بب 62، ص 1: ج 1086، هموـ 9
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 هر کسی بود دوست چو جان بر دلِ
 

ــازِ  ــت   نم ــین اوس ــب و روزه آی  ش
 

ــرِ ــرِ سـ ــود اختـ ــه بـ ــاه را مایـ  شـ
 

ــدخواه را    درِ  ــان بـ ــد جـ ــد بُـ  بنـ
 

ــه راهِ ــاه   هم ــه ش ــودی ب ــی نُم  نیک
 

ــاه   ــتی پایگـ ــتی خواسـ ــه راسـ  همـ
 

 چُن آن شـاه پـالوده گشـت از بـدی    
 

ــرّهِ  ــد ازو فــــ ــزدی بتابیــــ  ایــــ
 

 برفت اَهرمن را بـه افسـون ببسـت   
 

ــارگی برنشســت   ــزرو ب ــر تی  چــو ب
 

ــاختی  ــنش برس ــان زی ــا زم ــان ت  زم
 

ــ   ــی گِـ ــاختی  ردِهمـ ــیش برتـ  گیتـ
 

 اوی چــو دیــوان بدیدنــد کــردارِ   
 

 اوی کَشـــیدند گـــردن ز گفتـــارِ   
 

 شـــدند انجمـــن دیـــو بســـیار مـــر
 

 کــه پردخــت ماننــد ازو تــاج و فــر 
 

 چو طهمورت آگه شـد از کارشـان  
 

 برآشـــفت و بشکســـت بازارشـــان 
 

 جهانــدار بســتش میــان   بــه فــر  
 

ــرزِ    ــرآورد گ ــردن ب ــه گ ــران ب  گ
 

 گـــران افســـون دیـــوانِ همـــه نـــرّه
 

ــران   ــپاهی گــ ــد، جادوســ  برفتنــ
 

 دیوشـــان پیشـــرو  دمنـــده ســـیه 
 

ــو    ــیدند عَـ ــمان برکشـ ــه باسـ  همـ
 

ــورثِ  ــدار طهمــ ــافرین جهانــ  بــ
 

ــته   ــد کمربسـ ــین بیامـ  ی رزم و کـ
 

 یکایک برآراسـت بـا دیـو جنـگ    
 

ــگ    ــراوان درن ــان را ف ــد جنگش  نبُ
 

 ازیشان دو بهـره بـه افسـون ببسـت    
 

 گـران کـرد پسـت    دگرشان به گرزِ 
 

 کَشیدندشـان خسـته و بسـته خــوار   
 

 به جان خواسـتند آن زمـان زینهـار    
 

 کــه مــا را مکــش تــا یکــی نــوهنر
 

 بیاموزَنیمَـــت کـــه آیـــد بـــه بـــر 
 

 نـــامور دادشـــان زینهـــار   کَـــیِ
 

 هـــانی کننـــد آشـــکاربـــدان تـــا نِ 
 

 اوی چـو آزادشــان شـد ســر از بنــدِ  
 

 اوی ســــتند ناچــــار پیونــــدِ  بجُ 
 

ــه  ــتن بـ ــدنبشـ ــرو بیاموختنـ  خسـ
 

 1دلــش را چــو خورشــید بفروختنــد 
 

 :کنندة پیدایش و تکامل زندگی شهری جمشید، نماد توصیف( 29-1) 

 جنگ را دسـت بـرد   نُخُست آلتِ
 

ــپرد  درِ  ــردان س ــه گُ ــتن ب ــام جُس  ن
 

ــا     ــرد آهن ــرم ک ــی ن ــرّ کی ــه ف  ب
 

 چو خود و زره کرد و چون جوشنا 
 

 چو خفتان و چون تیغ و بَرگُستَوان
 

ــه روشــن   ــدا ب  2روان همــه کــرد پی
 

 *  
 ی جامـه کـرد   دگر پنجـه اندیشـه  

 

 کــه پوشــند هنگــام ننــگ و نبــرد 
 

 ز کتّـــان و ابریشـــم و مـــوی قَـــز
 

 رمایـه دیبـا و خـز   قَصب کـرد و پُ  
 

ــود را بــافتن      شــــتن و تــــافتنبیاموختشــــان رِ ــار انــدرون پ ــه ت  ب
                                                           

 .42-23، بب 07و  06، صص هموـ 1
 .12-13، بب 42و  41، صص هموـ 2

 



 
 

140 

 

  

 چــو شــد بافتــه، شســتن و دوخــتن
 

ــر    ــد ازو یکسـ ــوختنگرفتنـ  1آمـ
 

 *  
ـ  انجمن پیشـه  ز هر  2رد کـرد ور گِ

 

 بــدین انــدرون پنجهــی نیــز خَــوَرد 
 

ــوانیش   ــان خ ــه آثورب ــی ک  گروه
 

ــیش   ــتندگان دانـ ــم پرسـ ــه رسـ  بـ
 

 گـــروه جــدا کردشـــان از میــانِ  
 

 پرســتنده را جایگــه کــرد کــوه    
 

ــاندند   ــیدند و بنشـ ــفی برکشـ  صـ
 

 همـــی نـــام نیســـاریان خواندنـــد 
 

 جنگاورنــــد کجـــا شــــیرمردانِ 
 

ــده  ــورند  فروزنـ ــکر و کشـ  ی لشـ
 

 شــاهی بپــای کزیشــان بــود تخــتِ
 

ــای    ــردی بج ــام م ــود ن ــان ب  وُزیش
 

 بسودی سـه دیگـر گُـرُه را شـناس    
 

 کجا نیست از کس بریشـان سـپاس   
 

 بکارند و وَرزنـد و خـود بدرونـد   
 

 خــورش سـرزنش نشــنوند  بـه گـاهِ   
 

 ز فرمان تن آزاده و خـورده نـوش  
 

ــوش از آوای   ــوده گـ ــاره آسـ  پَیغـ
 

ــدوی  ــی بـ ــاد گیتـ ــن آزاد و آبـ  تـ
 

ــت   ــوده از داور و گف ــوی برآس  وگ
 

 چه گفـت آن سَـخنگوی آزادمـرد   
 

 کــه آزاد را کــاهلی بنــده کــرد    
 

ــی   ــد اهتوخش ــه خوانن ــارم ک  چه
 

ــت   ــم از دس ــی  ورزانِ ه ــا سرکش  ب
 

 نـان پیشـه بـود   کجا کارشـان همگِ 
 

ــود   0روانشــان همیشــه پُراندیشــه ب
 

 *  
ــاک را  ــو ناپـ ــس دیـ ــود پـ  بفرمـ

 

ــاک را   ــدرآمیختن خـ ــه آب انـ  بـ
 

 ل آمـد چـو بشـناختند   هرآنچ از گِ
 

ــد ســاختند   ــبُک خشــت را کالب  سَ
 

 به سنگ و به گچ دیو دیـوار کـرد  
 

 به خشت از برش هندسی کار کرد 
 

ــاخ  ــه و ک ــو گرماب ــد  چ ــای بلن  ه
 

 4چو ایوان که باشـد پنـاه از گزنـد    
 

 :و تور؛ ارنواز زایندة ایرج شهرناز زایندة سلم( 03-1) 
 ز سالش چو یک پنجه اندر کشـید 

 

ــد   ــی پدی ــد گرام ــدش آم ــه فرزن  س
 

 بــه بخــت جهانــدار هــر ســه پســر
 

ــرخ   ــه فـ ــژاد از درِ سـ ــاجِ نـ  زر تـ
 

 به باال چو سرو و به رخ چون بهـار 
 

ــده     ــز مانن ــر چی ــه ه ــهریار ب  ی ش
 

ــهرناز   ــاکیزه از ش ــه دو پ ــن س  ازی
 

 5ارنـواز چهـر   یکی کهتـر از خـوب   
 

  :تقسیم جهان از سوی فریدون میان سلم و تور و ایرج( 01-1) 
 هــانهفتــه چــو بیــرون کشــید از نِنِ

 

 به سه بخش کـرد آفریـدون جهـان    
 

                                                           

 .17-14، بب 42ص  ،هموـ 1
 رسد. تر به نظر می های خطی آمده درست آورده، اما آنچه در یکی از نسخه« کرد مردیی انجمن  ز هر پیشه»خالقی مطلق پیرو روش تصحیح خود  ،ـ در متن2
 .01-19، بب 40و  42صص ، 1ج  :1086، فردوسیـ 0
 .08-05، بب 40، ص هموـ 4
 .49-46، بب 92، ص هموـ 5
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 وچین ، دگر ترک1یکی روم و خاور
 

ــران   ــردان و ای  زمــین ســیم دشــت گُ
 

 نُخُســتین بــه ســلم انــدرون بنگریــد
 

ــزید    همــی روم و خــاور مــرو را سَ
 

ــد   ــکری برگزیـ ــا لشـ ــود تـ  بفرمـ
 

ــید    ــاور اندرکش ــوی خ ــرازان س  گُ
 

ــتِ  ــه تخ ــای  ب ــدرآورد پ ــان ان  کی
 

 همـــی خوانــــدیش خاورخــــدای  
 

ــوران  ــور را داد تـ ــر تـ ــین دگـ  زمـ
 

 وُرا کــرد ســاالر ترکــان و چــین    
 

ــاه    ــرد ش ــامزد ک ــکری ن ــی لش  یک
 

ــراه     ــکر ب ــور لش ــی ت ــید آنگه  کش
 

ــتِ  ــه تخ ــد ب ــت بیام ــی برنشس  کی
 

 و بگشـاد دسـت   کمر بر میان بست 
 

 بزرگـــان بـــرو گـــوهر افشـــاندند
 

 شـهش خواندنـد   هان پـاک تـوران  مِ 
 

 به ایـرج رسـید   2ازین دو چو نوبت
 

ــهرِ   ــدر ش ــرو را پ ــد م ــران گزی  0ای
 

 وران نیــزه هــم ایــران و هــم دشــتِ
 

 4ســران همــان تخــت شــاهی و تــاجِ 
 

 :ایرج زمین خوانده شدن بخش شمالی کشور های ایران و ایران نشانه( 02-1) 
 یکی لشکری رانـد از گرگسـار  ( 1)

 

 که دریای سبز انـدرو گشـت خـوار    
 

 چو نزدیـک ایـران کشـید آن سـپاه    
 

ــه راه    ــان ب ــدندش بزرگ ــذیره ش  5پ
 

 *  
ــد مــوی و شــخودند روی( 2)  بکندن

 

ــوی   ــی ه ــد یک ــران برآم ــوی از ای  ه
 

 سرکشان گشت پر درد و خاک سرِ
 

 همه دیده خون و همه جامه چـاک  
 

ــد رویسُــــوی  ــتان نهادنــ  زاولســ
 

 6جــوی گــوی و روان شــاه زبــان شــاه 
 

 *  
 یکایک به ایـران رسـید آگهـی   ( 0)

 

 هــی تختــی مِ  کــه آمــد خریــدارِ   
 

ــد روی ــتان نهادنــ  سُــــوی زاولســ
 

 7وگـوی  جهان شد سراسر پر از گفت 
 

 *  
 ســپاه انــدر ایــران پراگنــده شــد( 4)

 

 زن و مرد و کودک همـه بنـده شـد    
 

 ز ایـــران پنـــاه همـــه دز گرفتنـــد
 

ــیاه      ــی س ــت گیت ــان گش ــر ایرانی  ب
 

 دو بهــره سُــوی زاولســتان شــدند   
 

 8دسـتان شـدند   پـورِ  به خواهش بـرِ  
 

 *  

                                                           

 های جغرافیایی تاریخی است. جغرافیایی اساطیری با جهتهای  های متفاوت بودن جهت ـ در اینجا خاور به معنی غرب به کار رفته است که یکی از نشانه1
  رسد.  ها آمده چو نوبت با متن سازگارتر به نظر می بدل آورده، ولی با توجه به آنچه در نسخه« نیابت« »چو نوبت»ـ خالقی مطلق پیرو روش تصحیحی خود در متن به جای 2
عنوان یک قوم که ایرج نیای آنان بوده است هم سخن گفته  زمین سخن به میان آمده بود، اما پس از این از ایرانیان به پیش از این رویداد تنها از سرزمین ایران یا ایرانـ 0
  شود. می
 283-273، بب 137ص  ،1ج : 1086، فردوسیـ 4
 .25و  24، بب 287، ص هموـ 5
 .458-456، بب 017و  016، صص هموـ 6
 .51و  53، بب 001، ص هموـ 7
 .190-191، بب 81ص ، 2ج ، 1086، فردوسیـ 8

 



 
 

145 

 

ــوِ ( 5) ــد گَ ــدار از اســب اندرآم  نام
 

ــهریار   ــید و از شـ ــران بپرسـ  1از ایـ
 

 *  

ــوی شــهر ایــران نهادنــد روی( 6)  سُ
 

ــه راه  ــه  هم ــان و دل کین ــوی پوی  ج
 

 نزدیـک ایـران رسـید   چو رستم بـه  
 

ــرِ  ــد   س ــد پدی ــرو آم ــاخ کیخس  2ک
 

 *  
 زنی بـود گشتاسـپ را هوشـمند   ( 7)

 

ــد   ــه بن ــانش ب ــد زب ــد و از ب  خردمن
 

ــر چمــان ــاره از آخُ ــی برنشســت ب  ی
 

 ترکــان میــان را ببســت   بکــردارِ 
 

ــران رهِ ــت  از ایـ ــتان برگرفـ  سیسـ
 

 0از آن کارهــا مانــده انــدر شــگفت 
 

 *  
 بـدین آمـدم   ( کنون من از ایـران 8)

 

 4نبُـــد شـــاه دســـتور تـــا دم زدم    
 

 *  
 زاول به ایـران شـوم   ( چو از شهر9ِ)

 

ــاهِ   ــک شـ ــوم  بنزدیـ ــران شـ  5دلیـ
 

 *  
 سـت رُدُ نگرددگرایدونک رستم ( 13)

 

 ست؟کجا خواهم اندرجهان جای جُ 
 

ــد   ــران کنن ــاک وی ــتان پ ــه سیس  هم
 

 6ایـــران کننـــد دلیـــرانِ بـــه کـــامِ 
 

 :به هندوستان از سوی فرانکبردن فریدون ( 00-1) 
 جادوســـتان ببـــرّم پـــی از خـــاکِ

 

ــتان     ــوی هندوس ــر س ــا پس ــوم ب  ش
 

ــانِ   ــد از میـ ــوم ناپدیـ ــروه شـ  گـ
 

 7بـــرم خـــوبرخ را بـــه البرزکـــوه 
 

 به جادوستان: آنجا ( رفتن ضحاک به هندوستان برای تبدیل04-1) 
 بــــرو خوبرویــــان گشــــادند راز

 

 مگر کاژدَهـا را سـر آیـد بـه گـاز      
 

ــتان  ــوی هندوسـ ــو سـ ــد کـ  بگفتنـ
 

ــتان     ــد جادوس ــد هن ــا کن ــد ت  8بش
 

 ( فرمان منوچهر به سام برای تاختن به هندوستان:05-1) 
ــا ســام شــاهِ   جهــان  چُنــین گفــت ب

 

ــده مِ    ــا گزی ــرو ب ــدر ب ــز ای ــانک  ه
 

 بــه هندوســتان آتــش انــدرفروز    
 

 9همه کـاخ مهـراب و کـاول بسـوز     
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  پنهان تصمیم زال برای ازدواج با رودابه: نگرانی سیندخت از جنبة ( ابراز06-1) 
 بدو گفت سـیندخت کـای سـرفراز    

 

ــاز   ــادم نیـ ــژّی مبـ ــار کـ ــه گفتـ  بـ
 

ــدِ   ــدا گزن ــو پی ــد ت ــن گزن ــت  م  س
 

 ســـت مـــن تـــو بنـــدِ دردمنـــدِ دلِ 
 

  ست و این نزد من شد درسـت  چُنین
 

ــرا از نُخُســت   ــانی م ــد گم ــین بُ  هم
 

ـ   اگر باشد این نیست   فتگکـاری شِ
 

 کــزان بــر دل اندیشــه بایــد گرفــت 
 

  یمـن گشـت شـاه    فریدون بـه سـروِ  
 

 1جهانجوی دستان همـین جُسـت راه   
 

 ( کشته شدن مرداس:07-1) 
 ســـرای مـــران پادشـــا را در انـــدر

 

ــه جــای   ــد گرانمای ــتان بُ  یکــی بوس
 

ــتی  ــبگیر برخاســ ــه شــ  گرانمایــ
 

ــتی    ــایش برآراســـ ــر نیـــ  ز بهـــ
 

ــن بشســتی نِ ــاغســر و ت ــه ب ــه ب  هفت
 

ــ   ــا او نبُـ ــتنده بـ ــراغپرسـ  ردی چـ
 

ــد    ــیس بنـ ــه ابلـ ــرآورد وارونـ  بـ
 

 یکی ژَرف چاهش بـه ره بـر بکنـد    
 

 نــــامجوی تازیــــان مهتــــرِ ســـرِ 
 

ــاد روی    ــاغ بنه ــوی ب ــد س ــب آم  ش
 

 چــو آمــد بنزدیــک آن ژَرف چــاه
 

 بخـت شـاه   یکایک نگون شـد سـرِ   
 

 به چاه اندرافتاد و بشکسـت پسـت  
 

 پرسـت  یـزدان  دل مـردِ  شد آن نیک 
 

 وارونــه آن ژَرف چــاه پــس ابلــیسِ
 

 2بـه خـاک اندرآگنـد و بسـپَرد راه     
 

  دگرگونی شخصیت ضحاک از سوی اهریمن پنهان در پوشش خوالیگر:( 08-1) 

ــتن  ــت از خویشـ ــوانی برآراسـ  جـ
 

ــخُن  ــاک  سَ ــادل و پ ــوی و بین ــن گ  ت
 

ــاد روی  ــه ضــحاک بنه ــدون ب  همی
 

 وگـوی  نبودش جـز از آفـرین گفـت    
 

ــورم  بــدو گفــت اگــر شــاه را درخَ
 

ــوالیگرم   ــاک خـ ــامور پـ ــی نـ  یکـ
 

 چــو بشــنید ضــحاک بنــواختش   
 

ــاختش    ــه س ــورش جایگ ــر خ  ز به
 

ــورش  ــد خـ ــه کلیـ ــا خانـ  ی پادشـ
 

ــتورِ  ــانروا بـــــدو داد دســـ  فرمـــ
 

ــرورش    ــان پ ــود آن زم ــراوان نب  ف
 

 هـا خـورش   که کمتر بُـد از کُشـتنی   
 

 ز هر گوشت از مرغ و از چارپـای 
 

 بیاورد یـک یـک بجـای   خورشگر  
 

 بــه خــونش بپــرورد بــر ســان شــیر
 

ــا را دلیـــر   ــا کنـــد پادشـ  بـــدان تـ
 

 سَخُن هرچـه گویـدش فرمـان کنـد    
 

 روگــان کنــد او دل گِ بــه فرمــانِ  
 

 ی خایه دادش نُخُسـت  خورش زرده
 

 بدان داشـتش یـک زمـان تندرسـت     
 

 بخورد و بـرو آفـرین کـرد سـخت    
 

 مَژه یافت و خواندش وُرا نیکبخـت  
 

ــیسِ ــین گفــت ابل ــاز نیرنــگ چُن  س
 

 فـراز  که جاویـد زی شـاد و گـردن    
 

 که فردات زان گونه سازم خـورش 
 

ــرورش   ــر پـ ــدت سربسـ ــزو آیـ  کـ
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ـ   گالش گرفـت برفت و همه شب سِ
 

 فتگکه فردا ز خوردن چه سازم شِ 
 

ــدِ   ــون گنبـ ــر روز چـ  الژورد دگـ
 

 زرد بــــرآورد و بنمــــود یــــاقوتِ 
 

 سَـپید  هـای کبـک و تـذروِ    خورش
 

ــد     ــی پرامیـ ــد دلـ ــازید و آمـ  بسـ
 

 شه تازیان چون به خوان دست بـرد 
 

ــرِ  ــم س ــرِ  ک ــرد مه ــپرد خ  او را س
 

ــابِ   ــرغ و کب ــه م ــدیگر ب ــره س  ب
 

 بیاراست خـوان از خـورش یکسـره    
 

 چهــارم چــو بنهــاد خــوان بــه روزِ
 

 1جـوان  گـاوِ  خورش کرد از پشـتِ  
 

 :گرفتار شدن ضحاک به مارهای اهریمنی( 09-1) 
 بــدو گفــت بنگــر کــه تــا آرزوی    

 

 چه خواهی، بخواه از من ای نیکخـوی  
 

ــا   ــای پادش ــت ک ــدو گف ــگر ب  خورش
 

 همیشـــه بـــزی شـــاد و فرمـــانروا    
 

ــت    ــر تُس ــر از مه ــر پ ــرا دل سراس  م
 

ــه  ــه توش ــر تُســت  هم ــانم از چه  ی ج
 

 یکـــی حاجتســـتم بـــه پیـــروز شـــاه
 

ــاه     ــن پایگ ــت ای ــرا نیس ــه م ــر چ  وُگ
 

ــا ســرِ   اوی کتــفِ کــه فرمــان دهــد ت
 

ــالم بـــرو چشـــم و روی    ببوســـم، بمـ
 

ــار اوی  ــنید گفتـ ــحاک بشـ ــو ضـ  چـ
 

 هـــــانی ندانســـــت بـــــازار اوی  نِ 
 

ــو    ــام ت ــن ک ــن ای ــت دادم م ــدو گف  ب
 

 رَد زیــن مگــر نــام تـــو   بلنــدی گِــ   
 

ــت اوی    ــون جف ــو چ ــا دی ــود ت  بفرم
 

 همـــی بوســـه داد از بـــر سُـــفت اوی 
 

ــد   ــین ناپدیـ ــد در زمـ ــید و شـ  ببوسـ
 

 ندیــدکــس انــدر جهــان ایــن شــگفتی  
 

ــیاه از دو کِــ   ــار س ــتدو م  تفش برُس
 

 2گشت و از هرسویی چاره جست غمی 
 

 :نجات یافتن روزانه یکی از جوانان از سوی خوالیگران ضحاک( 43-1) 
ــتن   ــون ریخ ــک خ ــد بنزدی ــو آم  چ

 

 ز شــــــیرین روان انــــــدرآویختن  
 

ــانِ ــردم از آن روزبانــ ــان مــ  کُشــ
 

 جـــوان را کَشـــان گرفتـــه دو مـــردِ 
 

ــیشِ ــان پـ ــد زنـ  خـــوالیگران تاختنـ
 

ــد   ــروی اندرانداختنـــ ــاال بـــ  ز بـــ
 

ــر  ــوالیگران را جگـ ــر از درد خـ  پـ
 

 پر از خون دو دیده، پـر از کینـه سـر    
 

ــدین   ــدان، آن ب ــن ب ــد ای ــی بنگری  هم
 

ــردارِ  ــدادِ ز کــ ــاهِ بیــ ــین شــ  زمــ
 

ــد ــی را بپرداختنــــ  از آن دو یکــــ
 

 یـــی نیـــز نشـــناختند جـــزین چـــاره 
 

 ســـر گوســـفند بـــرون کـــرد مغـــزِ
 

ــد    ــز آن ارجمنـ ــا مغـ ــت بـ  بیامیخـ
 

ــت   ــار و گف ــان داد زنه ــی را بج  یک
 

ــدر نِ     ــر ان ــداری س ــا ب ــر ت ــتنگ  هف
 

 نگـــر تـــا نباشـــی بـــه آبـــاد شـــهر
 

ــ   0را از جهــان کــوه و دشتســت بهــرتُ
 

  :خواب دیدن ضحاک و تعبیر کردن خواب او از سوی موبدان( 41-1) 
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ــاز  ــبی دیریـ ــاهی شـ ــوان شـ  در ایـ
 

 بــا ارنــوازبـه خــواب انــدرون بـود    
 

ــهان   ــاخ شاهنش ــز ک ــد ک ــان دی  چُن
 

ــان   ــدی ناگه ــد آم ــه جنگــی پدی  س
 

ــان   ــدر می ــر ان ــی کهت ــر یک  دو مهت
 

ــان     ــرّ کی ــه ف ــرو و ب ــاالی س ــه ب  ب
 

ــتنِ  ــتن و رفـ ــر بسـ ــاهوار کمـ  شـ
 

 ی گاوسـار  به چنگ اندرون گـرزه  
 

 دمان پیش ضحاک رفتی به جنـگ 
 

 ی گاورنــگ زدی بــر ســرش گــرزه 
 

ــرد کهتــر  بســال یکایــک همــین گُ
 

ــایش کشــیدی دوال   ــه پ ــا ب  ز ســر ت
 

 بدان زه دو دستش ببستی چو سـنگ 
 

ــردن   ــه گ ــادی ب ــگ  نه ــرش پالهن  ب
 

 همــی تــاختی تـــا دماونــد کـــوه   
 

ــدر گــروه   کَشــان و دوان از پــس ان
 

 بیـــــدادگر بپیچیــــد ضــــحاکِ  
 

 بدرّیــدش از هـــول گفتــی جگـــر   
 

 یکی بانگ برزد به خواب انـدرون 
 

 1بیسـتون ی  که لرزان شـد آن خانـه   
 

* 
ــدی     ــد موب ــه بُ ــا ک ــپهبد هرآنج  س

 

ــخُن  ــردی  سَــ ــداردل بخــ  دان و بیــ
 

ــد  ــک خــویش آوری  ز کشــور بنزدی
 

 بگفت آن جگرخسته، خوابی که دید 
 

 هـــانی سَـــخُن کردشـــان خواســـتارنِ
 

ــار     ــردش روزگ ــد و گ ــک و ب  ز نی
 

ــد بســر  ــه کــی آی ــر مــن زمان  کــه ب
 

 کرا باشـد ایـن تـاج و تخـت و کمـر      
 

ــا  ــن راز ب ــر ای ــاد  گ ــد گش ــن ببای  م
 

ــد نِ    ــواری ببای ــه خ ــر ب ــر س ــادوُگ  ه
 

 لب موبـدان خشـک و رخسـاره تـر    
 

ــر     ــا دگ ــک ب ــار ی ــر ز گفت ــان پ  زب
 

ــت   ــازگوییم راس ــودنی ب ــر ب ــه گ  ک
 

 بهاسـت  به جان است پَیگار و جان بی 
 

 هـــا درســـت وُگـــر نشـــنود بـــودنی
 

 بباید همیـدون ز جـان دسـت شسـت     
 

 سه روز انـدر آن کـار شـد روزگـار    
 

ــخُن کــس نیارســت کــرد آشــکار    سَ
 

ــاه  ــفت شـ ــارم برآشـ ــه روز چهـ  بـ
 

ــده راه    ــدان نُماینـــ ــران موبـــ  بـــ
 

ــده ــد بســود  کــه گــر زن ــان دار بای  ت
 

ــودنی   ــر بـ ــود   وُگـ ــد نُمـ ــا ببایـ  هـ
 

ــون    ــده نگ ــر فگن ــدان س ــه موب  هم
 

 پر از هـول دل، دیـدگان پـر ز خـون     
 

ــوش  ــیار هــ ــداران بســ  از آن نامــ
 

ــوش     ــادل و تیزکـ ــود بینـ ــی بـ  یکـ
 

 خردمنــد و بیــدار و زیــرک بــه نــام
 

ــیش گــام     ــدان او زدی پ ــزان موب  ک
 

 تـر گشـت و نابـاک شـد     دلش تنگ
 

ــاده  ــحاک شــد    گش ــیش ض ــان پ  زب
 

 بـدو گفـت پردختــه کـن سـر ز بــاد    
 

 که جز مرگ را کـس ز مـادر نـزاد    
 

ــود    ــیار ب ــو بس ــیش از ت ــدار پ  جهان
 

ــه تخــت مِ   ــی را سَــزاوار بــود  ک  ه
 

ــادمانی   ــم و شـ ــراوان غـ ــمُردفـ  شُـ
 

ــری را سِــ     ــان دیگ ــت و جه  پُردبرف
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ــاره  ــر بــ ــای  اگــ ــی بپــ  ی آهنینــ
 

 نمـــانی بجـــای  ســـپهرت بســـاید  
 

 کســی را بــود زیــن ســپس تخــت تــو
 

ــدرآرد ســرِ  ــه خــاک ان ــو بخــتِ ب  ت
 

ــود  ــدون بــ ــام او آفریــ ــا نــ  کجــ
 

 مـــین را ســـپهر همـــایون بـــود    زِ 
 

ــزاد   ــادر نـ ــپهبد ز مـ ــوز آن سـ  هنـ
 

 نیامـــد گـــه پرســـش و ســـردباد    
 

ــادرِ ــد از مــ ــو زایــ ــر چُنــ  پرهنــ
 

ــارور   ــود بــ ــی شــ ــان درختــ  بســ
 

 به مردی رسـد برکشـد سـر بـه مـاه     
 

 کمر جویـد و تـاج و تخـت و کـاله     
 

 به بـاال شـود چـون یکـی سـرو بُـرز      
 

 بــه گــردن بــرآرد ز پــوالد گــرز     
 

ــرزه   ــرت گ ــر س ــد ب ــاوروی زن  ی گ
 

ــوی   ــه ک ــوان ب ــددت وُ آرد از ای  1ببن
 

 :زایش فریدون( 42-1)
 فریــدون ز مــادر بــزاد  خجســته 

 

ــاد    ــد نه ــر آم ــی دیگ ــان را یک  جه
 

ــانِ  ــر سـ ــد بـ ــروِ ببالیـ ــهی سـ  سـ
 

ــهی    همـــی تافـــت زو فـــرّ شاهنشـ
 

ــود    ــید ب ــرّ جمش ــا ف ــانجوی ب  جه
 

ــردارِ  ــود  بکـ ــید بـ ــده خورشـ  تابنـ
 

 جهــان را چــو بــاران بــه بایســتگی
 

ــتگی   ــه شایس ــش ب ــو دان  روان را چ
 

 به سربر همی گشـت گـردان سـپهر   
 

ــا    ــده رام ب ــر ش ــه مه ــدون ب  2آفری
 

 :فریدون از سوی ضحاک وجو برای یافتن جست( 40-1)
ــانِ ــه گِــ   نش ــدون ب ــان ردِفری  جه

 

ــکار و نِ    ــت آش ــی بازجس ــانهم  ه
 

 نه آرام بودش نه خواب و نه خَورد
 

ــرو الژورد   ــن بـ ــده روز روشـ  0شـ
 

 :کشته شدن گاو برمایه به دست ضحاک( 44-1)
 وجـوی  نشد سیر ضحاک از آن جست

 

 4وگوی گاو، گیتی پر از گفت شد از 
 

* 
 خبر شد به ضحاک یـک روزگـار  

 

 بَرمایـــه و مرغـــزار  از آن گـــاوِ 
 

 مسـت  بیامد از آن کینه چـون پیـلِ  
 

 5بَرمایــه را کــرد پســت مـران گــاوِ  
 

 :اش بالندگی فریدون و آگاهی او از پیشینه( 45-1) 
 چو بگذشت بر آفریـدون دوهشـت  

 

 ز البرزکــوه اندرآمــد بــه دشــت    
 

ــت   ــد و گف ــد پژوهی ــادر آم ــر م  ب
 

 هـان از نهفـت  که بگشای بـر مـن نِ   
 

ــدر؟   ــودم پ ــه ب ــا ک ــرا ت ــویی م  بگ
 

 کیم من؟ به تخـم از کـدامین گهـر؟    
 

 انجمــن؟ چــه گــویم کــیم، بــر ســرِ
 

 یکــــی دانشــــی داســــتانی بــــزن 
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 فرانک بـدو گفـت کـای نـامجوی    
 

ــرا هرچــه گفتــی بگــوی    1بگــویم تُ
 

  :برای رهایی از خطر فریدوناندیشی ضحاک  چاره( 46-1) 
 ز هر کشوری مهتـران را بخواسـت   

 

 که در پادشاهی کنـد پشـت راسـت    
 

 از آن پس چُنـین گفـت بـا موبـدان    
 

 رهنـــر نـــامور بخـــردانکـــه ای پُ 
 

ــرا در نِ ــمن م ــی دش ــانی یک ــت ه  س
 

 سـت  که بر بخردان این سَخُن روشن 
 

ــمنِ  ــی دش ــدارم هم ــوار  ن ــرد خ  خ
 

ــدِ    ــی از بـ ــم همـ ــار بترسـ  روزگـ
 

ــدم لشــکری  ــزون بای ــن ف ــی زی  هم
 

 هــم از مــردم و هــم ز دیــو و پــری 
 

ــتن   ــواهم انگیخ ــکری خ ــی لش  یک
 

ــرآمیختن   ــردم بــ ــو مــ ــا دیــ  ابــ
 

 ببایـــد بـــدین بـــود همداســـتان   
 

ــتان     ــدین داس ــکیبم ب ــن ناش ــه م  ک
 

 یکــی محضــر اکنــون ببایــد نبشــت
 

 شـت که جز تخم نیکـی سـپهبد نکِ   
 

ــتی    ــه راس ــز هم ــخُن ج ــد سَ  نگوی
 

ــتی     ــدرون کاس ــه داد ان ــد ب  نخواه
 

 ز بـــیم ســـپهبد همـــه راســـتان   
 

ــتان   ــتند همداسـ ــار گشـ ــدان کـ  بـ
 

ــرِ  ــدان محضـ ــاگزیر  بـ ــا نـ  اَژدَهـ
 

ــر    ــا و پیـ ــتند برنـ ــواهی نبشـ  2گـ
 

 :خیزش کاوه( 47-1) 
 ز بـــیم ســـپهبد همـــه راســـتان   

 

ــتان   ــتند همداسـ ــار گشـ ــدان کـ  بـ
 

ــرِ  ــدان محضـ ــاگزیر  بـ ــا نـ  اَژدَهـ
 

 گـــواهی نبشـــتند برنـــا و پیـــر    
 

ــاه   ــاه ش ــک ز درگ ــه یکای  همانگ
 

ــیدنِ   ــد خروشــ ــواه برآمــ  دادخــ
 

 او خواندنـــد دیـــده را پـــیشِ ســـتم
 

ــرِ  ــاندند  بـــ ــدارانش بنشـــ  نامـــ
 

 بـــدو گفـــت مهتـــر بـــه روی دژم
 

 کــه برگــوی تــا از کــه دیــدی ســتم 
 

 خروشید و زد دست بر سـر ز شـاه  
 

ــاوه    ــنم ک ــاها م ــه ش ــواه ک  ی دادخ
 

 آهنگـــرم زیـــان مـــردِ یکـــی بـــی
 

ــاه   ــرم ز ش ــر س ــی ب ــد هم ــش آی  آت
 

 تـــو شـــاهی وُگـــر اَژدَهـــاپیکری؟
 

ــتان داوری    ــدین داســ ــد بــ  0ببایــ
 

 اگر هفت کشور به شـاهی تُراسـت  
 

 چرا رنج و سختی همه بهـر ماسـت   
 

ــت    ــد گرف ــن ببای ــا م ــماریت ب  ش
 

ـ        فتگِبدان تـا جهـان مانـد انـدر شِ
 

ــمارِ  ــز ش ــر ک ــد  مگ ــد پدی ــو آی  ت
 

 که نوبت ز گیتی به من چون رَسـید  
 

ــزِ  ــت را مغ ــه ماران ــن ک ــد م  فرزن
 

ــن   ــر انجمـ ــد ز هـ ــی داد بایـ  4همـ
 

* 
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 اوی بـــــدو بازدادنـــــد فرزنـــــدِ
 

 بـــه خـــوبی بجســـتند پیونـــد اوی 
 

ــا   ــاوه را پادشـ ــس کـ ــود پـ  بفرمـ
 

 کــه باشــد بــدان محضــر انــدر گُــوا 
 

 چو برخواند کـاوه همـه محضـرش   
 

ــرانِ   ــوی پی ــبک س ــورش س  آن کش
 

ــایمردانِ  دیـــو خروشـــید کـــای پـ
 

ــرسِ   ــده دل از ت ــان بری ــدیو گیه  خ
 

ــوی دوزخ نِ  ــه سـ ــد رویهمـ  هادیـ
 

ــپردید دل  ــارِ  سـ ــه گفتـ ــا بـ  اوی هـ
 

ــوا    ــدر گُ ــر ان ــدین محض ــم ب  نباش
 

ــانـــه هرگـــز بر   اندیشـــم از پادشـ
 

 خروشید و برجست لـرزان ز جـای  
 

ــای    ــه پ ــر ب ــپَرد محض ــد و بس  بدرّی
 

ــدِ  ــه فرزنـ ــیش اوی گرانمایـ  او پـ
 

 1کویز ایوان برون شد خروشان به  
 

* 
 شـاه  چو کاوه بـرون شـد ز درگـاهِ   

 

ــاه    ــت بازارگـ ــن گشـ ــرو انجمـ  بـ
 

ــد  ــاد خوان  همــی برخروشــید و فری
 

 جهــان را سراســر سُــوی داد خوانــد 
 

 پـای  از آن چرم کـاهنگران پشـتِ  
 

ــامِ   ــند هَنگــ ــمِ بپوشــ  دَرای زخــ
 

 نیـزه کـرد   همان کـاوه آن بـر سـرِ   
 

ــرد    ــت گَ ــازار برخاس ــه ز ب  همانگ
 

 رفـت نیـزه بدسـت   خروشان همـی  
 

 پرســـت یـــزدان کــه ای نامـــدارانِ  
 

ــد    ــدون کن ــوای فری ــو ه ــی ک  کس
 

ــدِ  ــد  ســر از بن ــرون کن  ضــحاک بی
 

ــ ــرمن دبپویی ــر آه ــین مهت ــت ، ک  س
 

 ســت آفــرین را بــه دل دشــمن جهــان 
 

 گُـرد  همی رفت پیش انـدرون مـردِ  
 

ــرد   ســپاهی بــرو انجمــن شــد نــه خُ
 

 بدانست خـود کافریـدون کجاسـت   
 

 2و همی رفت راست سر اندر کشید 
 

 :زمین از سلطة ضحاک رها شدن ایرانبرآوردن فریدون و  سر( 48-1) 
ــرد ســر  ــه خورشــیدبر ب ــدون ب  فری

 

 کمــر تنــگ بســتش بــه کــین پــدر  
 

 برون رفـت شـادان بـه خـردادروز    
 

 فــروز گیتـی  بـه نیـک اختــر و فـالِ    
 

ــاهِ   ــه درگ ــد ب ــن ش ــپاه انجم  اوی س
 

 اوی گــاهِ بــه ابــر اندرآمــد ســرِ    
 

 کـش و گـاومیش   گـردون  پـیالنِ  به
 

ــیش    ــد پ ــه بردن ــی توش ــپه را هم  س
 

ــرِ  ــه ب ــایون و بَرمای ــاه دســتِ کت  ش
 

 چـــو کهتـــر بـــرادر وُرا نیکخـــواه 
 

 همی رفت منزل به منـزل چـو بـاد   
 

 0ســری پــر ز کینــه، دلــی پــر ز داد 
 

* 
ــد بنزدیـــکِ  ــو آمـ ــدرود چـ  ارونـ

 

ــان درود   ــتاد زی رودبانــــ  فرســــ
 

 شـتاب که کشتی و زورق هـم انـدر   
 

ــدین روی آب    ــر بـ ــد یکسـ  گذاریـ
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ــانِ   ــتی نگهبــ ــاورد کشــ  رود نیــ
 

 فریــدون فــرود  نیامــد بــه گفــتِ   
 

ــاهِ   ــه ش ــخ ک ــین داد پاس ــان چُن  جه
 

 هـان جزین گفـت بـا مـن سَـخُن در نِ     
 

 که مگذار یک پشّه را، تـا نُخُسـت  
 

ــت    ــری درس ــه مُه ــابی ب ــوازی نی  ج
 

 فریدون چـو بشـنید شـد خشـمناک    
 

ــاک از آن ژَرف   ــدش بـ ــا نیامـ  دریـ
 

 بـــه تنـــدی میـــان کیـــانی ببســـت
 

ــاره  ــران بـ ــت بـ ــیردل برنشسـ  ی شـ
 

 ســرش تیــز شــد کینــه و جنــگ را
 

 بـــه آب اندرافگنـــد گلرنـــگ را   
 

ــر   ــر کمـ ــارانش یکسـ ــتند یـ  ببسـ
 

 هادنـــد ســـرهمیـــدون بـــه دریـــا نِ 
 

ــاآفرین  ــان بــــ ــران بادپایــــ  بــــ
 

 بــه آب انــدرون غرقــه کردنــد زیــن 
 

 سرکشـان اندرآمـد بـه خـواب     ]سرِ
 

ــیدنِ  ــر آب[  ز تاســ ــان بــ  بادپایــ
 

 جـوی  به خشکی رسیدند سـر کینـه  
 

ــت   ــه بیـ ــدس نِ بـ ــد رویالمقـ  هادنـ
 

 کـــه بـــر پهلـــوانی زبـــان راندنـــد
 

 ش خواندند«ز هوختَکَنگ دِ»همی  
 

 خـوان « ی پاک خانه»به تازی کنون 
 

ــوانِ   ــرآورده ایــ ــحاک دان بــ  ضــ
 

 چو از دشـت نزدیـک شـهر آمدنـد    
 

ــد     ــر آمدن ــده به ــهر جوین ــزان ش  ک
 

ــدون نگــاه   ز یــک میــل کــرد آفری
 

 یکی کـاخ دیـد انـدر آن شـهر، شـاه      
 

ــود   ــوان نُم ــر ز کی ــوانش برت ــه ای  ک
 

ــود     ــد پَس ــتاره بخواه ــی س ــو گفت  ت
 

ــر ســپهر  ــده چــون مشــتری ب  فروزن
 

 همــه جــای شــادی و آرام و مهــر    
 

ــه  ــان خان ــت ک ــت بدانس  ی اَژدَهاس
 

 بهاســتکــه جــای بزرگــی و جــای  
 

 به یارانش گفت آنک بر تیره خاک
 

ــرز جــای از مَغــاک   بــرآرد چُنــین بُ
 

ــان   ــا او جه ــک ب ــی زان ــم هم  بترس
 

ــان   ــر در نهــ ــی راز دارد مگــ  یکــ
 

 همان به که ما را بدین جای جنـگ 
 

 شـــتابیدن آیـــد بجـــای درنـــگ    
 

 گـران دسـت بـرد    بگفت و به گرزِ
 

ــارهعِ  ــان بـ ــپُرد نـ ــگ را سـ  ی تیزتـ
 

ــی   ــی یک ــو گفت ــت ت ــتی درس  آتشس
 

ــت     ــوان برُس ــان ای ــیش نگهب ــه پ  ک
 

 زیــن گـران گــرز برداشـت از پــیشِ  
 

 تــو گفتــی همــی برنــوردد زمــین     
 

ــد  ــر نمان ــه درب ــان ب  کــس از روزبان
 

 آفــرین را بخوانــد  فریــدون جهــان  
 

 به اسـپ اندرآمـد بـه کـاخ بـزرگ     
 

ــ  ــان ناسِـ ــوانِجهـ ــتُرگ پرده جـ  سُـ
 

 طلســمی کــه ضــحاک ســازیده بــود
 

ــمان   ــرش بآسـ ــودسـ ــده بـ  برفرازیـ
 

ــد   ــرود آوریـ ــاال فـ ــدون ز بـ  فریـ
 

 کــه آن جــز بــه نــام جهانــدار دیــد  
 

ــد   ــوان بُدن ــدر ای ــادوان کان  وُزان ج
 

ــد   ــوان بُدنـ ــرّه دیـ ــامور نـ ــه نـ  همـ
 

 سرانشان به گرز گـران کـرد پسـت   
 

 جادوپرســـت گــاهِ  نشســت از بــرِ   
 

ــرِ نِ ــاد از ب ــتِ ه ــای  تخ ــحاک پ  ض
 

ــای    ــت ج ــروزی و رای بگرف ــه پی  ب
 

ــیه   آوریــــد از شبســــتان اویبــــرون  ــان سـ ــویِ بتـ ــیدروی مـ  خورشـ
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ــت   ــان نُخُس ــتن سرانش ــود شس  بفرم
 

 هـا بشســت  روانشـان پـس از تیرگـی    
 

ــان  داورِ رهِ ــاک بنمودشـــــ  پـــــ
 

ــان   ــر بپالودشـــ ــودگی ســـ  از آلـــ
 

ــرورده  ــه پ ــت ک ــد  ی ب ــتان بُدن  پرس
 

 1مســتان بُدنــد چُـن آســیمه بــر سـانِ   
 

 :هنگام تازش فریدون به پایتخت اوبودن ضحاک در هندوستان به ( 49-1)
 بــــرو خوبرویــــان گشــــادند راز

 

 مگر کاژدَهـا را سـر آیـد بـه گـاز      
 

ــتان  ــوی هندوسـ ــو سـ ــد کـ  بگفتنـ
 

 جادوســتان هنــد نــدبشــد تــا کُ  
 

ــرِ ــرّد سـ ــی ببـ ــزار بـ ــان هـ  گناهـ
 

 روزگــار ســت از بــدِ هراســان شــده 
 

 بــین کجــا گفتــه بــودش یکــی پــیش
 

 که پردخته کی گـردد از تـو زمـین    
 

 تـو  تخـتِ  که آیـد کـه گیـرد سـرِ    
 

ــتِ   ــرد بخـ ــه فروپژمـ ــو چگونـ  تـ
 

 ســت  فــال پُــرآتش  دلــش زان زده
 

ــاخَوش   ــرو ن ــدگانی ب  ســت همــه زن
 

ــی خــونِ ــرد و زن هم  دام و دَد و م
 

 زن نــــد در یکــــی آببریــــزد، کُ 
 

 مگر کو سر و تن بشـوید بـه خـون   
 

ــالِ  ــود فـ ــون شـ ــان نگـ  اخترشناسـ
 

 فـت همان نیز زان مارهـا بـر دو کِ  
 

ــجِ  ــه رن ــ ب ــده شِ  فتگِدرازســت مان
 

 از این کشـور آیـد بـه دیگـر شـود     
 

ــجِ  ــارِ ز رنـ ــود  دو مـ ــیه نغنـ  2سـ
 

 اش گذشته: ندرو از آنچه در پایتخت( آگاه شدن ضحاک توسط ک53-1َ)
 چو کشـور ز ضـحاک بـودی تهـی    

 

 ور بُـــد بســـان رهـــی یکـــی مایـــه 
 

 که او داشتی تخت و گـنج و سـرای  
 

ــ  ــه دلگِشِ ــوزگی  فتی ب ــدایس  کدخ
 

ــام  ــدی بنــ ــدرَو خواندنــ  وُرا کُنــ
 

ــیشِ   ــدی زدی پ ــه کُن ــام ب ــداد گ  بی
 

 بــه کــاخ اندرآمــد دوان کُنــدرو   
 

ــو     ــد ن ــاجور دی ــی ت ــوان یک  در ای
 

 نشســـــته بـــــآرام در پیشـــــگاه
 

 رد مــاهبلنــد از بــرش گِــ چــو ســروِ 
 

 ســهی شــهرناز روِز یــک دســت ســ
 

 0بدســـت دگـــر مـــاهروی ارنـــواز 
 

* 
ــد چــو  ــی دوان ش ــام گیت ــدروب  کُن

 

 نــو ســاالرِ بــرون آمــد از پــیشِ   
 

 ی راهجــوی بــاره نشســت از بــرِ 
 

 حاک بنهــاد رویسُــوی شــاه ضــ   
 

ــیشِ   ــو پ ــد چ ــید  بیام ــپهبد رس  س
 

 4سراســر بگفــت آنــچ دیــد و شــنید 
 

  اش: ( بازگشت ضحاک از هندوستان، جنگ او با فریدون و در بند شدن51-1)
 اوی جهاندار ضـحاک از آن گفـتِ  

 

ــه جــوش   ــاد رویب ــد و زود بنه  آم
 

                                                           

 .001-296، بیب 76تا  70، صص هموـ 1
 .064-055، بب 77، ص هموـ 2
 .072-067، بب 78، ص هموـ 0
 .087-085، بب 79، ص هموـ 4
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ــن  ــد زیــ ــا برنهادنــ  بفرمــــود تــ
 

 بــــین بــــران بادپایــــان باریــــک 
 

 بیامــد دمــان بــا ســپاهی گــران    
 

ــرّه   ــه نـ ــوانِ همـ  جنگـــاوران دیـ
 

ــام و در  ــاخ را بـ ــر کـ ــراه مـ  ز بیـ
 

ــدرآورد ســر   ــه کــین ان  گرفــت و ب
 

ــپاهِ ــدند   س ــه ش ــو آگ ــدون چ  فری
 

 بیـــره شـــدند همـــه ســـوی آن راهِ 
 

 جنگــــی فروریختنــــد از اســــپانِ
 

ــد   ــی برآویختنـ ــای تنگـ ــدان جـ  بـ
 

ــردمِ  ــام و در م ــه ب ــود  هم ــهر ب  ش
 

 ش ز جنگـاوری بهـر بـود    کسی که 
 

 همـــه در هـــوای فریـــدون بُدنـــد
 

 ضــحاک پرخــون بُدنــد کــه از دردِ 
 

 ز دیوارهـا خشـت و از بـام سـنگ    
 

 1خـدنگ  به کوی اندرون تیغ و تیرِ 
 

* 
 جوی پس از رشک ضحاک شد چاره

 

 لشــکر سُــوی کــاخ بنهــاد روی   ز  
 

ــن  ــید تــ ــر بپوشــ ــدآهن سراســ  بــ
 

ــن      ــش زانجم ــد کس ــا ندان ــدان ت  ب
 

ــامِ   ــران بـ ــد بـ ــاخِ برآمـ ــد کـ  بلنـ
 

 به چنگ اندرون شست بازی کمنـد  
 

ــیه  ــد آن سـ ــرگسِ بدیـ ــهرناز نـ  شـ
 

ــ   ر از جــادویی بــا فریــدون بــه رازپُ
 

 دو رخساره روز و دو زلفیـنش شـب  
 

ــب     ــحاک ل ــرین ض ــه نف ــاده ب  گش
 

ــزدی   ــت ای ــار هس ــان ک ــت ک  بدانس
 

 بــــدی رهــــایی نیابــــد ز دســــتِ 
 

 رشـک خاسـت   به مغز اندرش آتـشِ 
 

 بــه ایــوان کمنــد اندرافگنــد راســت 
 

 نه از تخت یـاد و نـه جـان ارجمنـد    
 

ــامِ   ــد از بـ ــرود آمـ ــاخِ فـ ــد کـ  بلنـ
 

 به چنگ انـدرش آبگـون دشـنه بـود    
 

ــونِ  ــه خ ــود  ب ــنه ب ــان تش  پریچهرگ
 

ــید از    ــر کش ــز خنج ــان تی ــامهم  نی
 

ــام   ــت ن ــه برگف ــه بگشــاد راز و ن  ن
 

ــاد    ــین برنه ــر زم ــی ب ــو پ ــاال چ  ز ب
 

 بــــاد بیامـــد فریــــدون بکـــردارِ   
 

ــرزه  ــدان گ ــرد  ب ــت ب ــر دس  ی گاوس
 

 بزد بر سرش، ترگ بشکسـت خـرد   
 

ــروشِ  ــد سـ ــان  بیامـ ــته دمـ  خجسـ
 

 مزن ـ گفـت ـ کـو را نیامـد زمـان       
 

 همیدون شکسته ببنـدش چـو سـنگ   
 

 پـیش، تنـگ  ببر تا دو کـوه آیـدت    
 

ــد اوی  ــود بن ــه ب ــدرون ب ــه کــوه ان  ب
 

ــد اوی    ــویش و پیون ــرش خ ــد ب  نیاب
 

 فریــدون چــو بشــنید ناســود دیــر    
 

 شــیر کمنــدی بیاراســت از چــرمِ   
 

 ببســتش بــه بنــدی دو دســت و میــان
 

ــلِ    ــده پی ــاد آن زَن ــه نگش ــان ک  2ژی
 

* 
 ببردنـــد ضـــحاک را بســـته زار  

 

 هیــونی برافگنــده خــوار بــه پشــتِ 
 

 گونـه تـا شـیرخوان    زیـن همی راند 
 

 چُن این بشنوی پیـر خـوان   جهان را 
 

                                                           

 .424-416، بب 81، ص هموـ 1
 .449-400، بب 80و  82، صص هموـ 2
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 بسا روزگارا کـه بـر کـوه و دشـت    
 

 ست و بسیار خواهد گذشـت   گذشته 
 

 بران گونه ضحاک را بسـته سـخت  
 

ــداربخت    ــرد بی ــیرخوان ب ــوی ش  سُ
 

 همــی رانــد او را بــه کــوه انــدرون
 

 همی خواست کردن سرش را نگـون  
 

ــته   ــد خجس ــه بیام ــروشهمانگ  س
 

 به چربی یکی راز گفتش بـه گـوش   
 

 کــه ایــن بســته را تــا دماونــد کــوه
 

ــ   ــین تازی ــر همچُن ــیبب ــروه ان ب  1گ
 

 بیــاورد ضــحاک را چــون نونــد   
 

ــد   ــه بن ــد کــردش ب ــه کــوه دماون  ب
 

ــز  ــزود نیـ ــران بفـ ــدی بـ ــو بنـ  چـ
 

 بخــت ماننــد چیــز   نبــود از بــدِ  
 

 به کوه اندرون جای تـنگش گزیـد  
 

ــاری بُــنش      ــه کــرد غ  ناپدیــدنگ
 

 بیـــــاورد مســـــمارهای گـــــران
 

 به جایی که مغـزش نبـود، انـدر آن    
 

 فـرو بــرد و بسـتش بــدان کـوه بــاز   
 

ــختی دراز    ــد بسـ ــا بمانـ ــدان تـ  بـ
 

ــه   ــه آویختـ ــران گونـ ــتش بـ  ببسـ
 

ــه    ــین ریخت ــر زم ــون دل ب  2وُزو خ
 

 

                                                           

 آمده است.« ببر همچُنین تازنان بی گروه»ـ در متن این مصرع به گونة 1
 .484-472، بب 85و  84، صص 1: ج 1086فردوسی، ـ 2
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 2پیوست 
 هایی از منابع که در متن به آنها استناد شده: نقل قول

 :اوستا در دو گوهر بنیادین( 1-2)
( در آغاز آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار بهتر و بتر، در اندیشه هویدا 0») :6-0، بندهای 03یسنا، هات 
( و آنگاه که این دو گوهر به هم رسیدند، نخست 4اندیشان درست برگزیدند، نه بداندیشان. ) این دو، نیکشدند، در میان 

بدتر زندگی که پیروان دروغ را خواهد بود و پیروان راستی را بهتر جایگاه.  ،هستی و نیستی بنیان نهادند و همچنان در انجام
تر روان، آنکه از آسمان استوارتر جامه در بر  برگزید، راستی )برگزید( پاک( از این دو گوهر، دوستار دروغ بدتر رفتار 5)

( از میان این دو )گوهر( دیوها نیز )بدی از 6شنود کنند. )وکرده و کسانی که شادمانه با کردارهای آشکار، اهورامزدا را خ
ب به آنان فرارسید، آنچنان که بدتر خوبی( درست باز نشناختند، چه هنگامی که آنان با هم در گفت و شنود بودند، فری

 1«منش برگزیدند، آنگاه با هم به سوی خشم شتافتند تا زندگی مردم تباه کنند.
دارم از آن دو گوهر در آغاز زندگی، از آن دو، آن )گوهر( پاک چنین گفت به  ایدون سخن می: »2، بند 45یسنا، هات 

 2«اند. د و نه کیش و نه گفتار و نه کردار، نه دین، نه روان با هم در سازش)گوهر( پلید: از ما دو نه منش، نه آموزش، نه خر
مینو( دروغ  میان زمین و آسمان، در میان دو گوهر )خوبی و بدی = سپنتامینو و انگره: »10، بند 1یشت، کردة  فروردین

مینو )اهریمن( )در صورتی که(  نگرهجای گزیند، میان زمین و آسمان، در میان دو گوهر، دروغ به اقتدار رسد، پس آنگاه ا
 0«مینوی مغلوب شده، قدم واپس نکشد. غالب باشد، از سپنتای

 مردم:نادیدنی ( پنج نیروی 2-2)
ستائیم اکنون جان و وجدان و درّاکه و روان و فروهر نخستین آموزگاران کیش )و( نخستین  ما می: »4، بند 26یسنا، ها 

کنشن را  آن مقدساتی که از برای راستی فتح نمودند، روان گوش نیک ،)تعلیم دینی( راشنوندگان )آموزندگان( آموزش 
 5«4 ستاییم. می

 :اوستا یَیمَ در (0-2)
از این گناهکاران شناخته شده، جم ویونگهان، کسی که از برای خوشنود ساختن مردم ما پارة : »8، بند 02یسنا، هات 

 6«مزدا، پس از این بازشناخته خواهم شد.گوشت خوردن آموخت از آنان، از تو، ای 
بار، ای هوم، در میان مردمان  و گفت زرتشت: نماز )درود( به هوم، که تُرا نخستین( بد0): »5-0، بندهای 9 ها یسنا،

( آنگاه به من پاسخ گفت این هوم 4بختی به او رسید؟ ) خاکی جهان آماده ساخت، کدام پاداش به او داده شد، چه نیک
ساخت؛ این پاداش به او داده شد، این  بار در میان مردمان خاکی جهان آماده پاک، دوردارندة مرگ: ویونگهان، مرا نخستین

بختی به او رسید که او را پسری زائیده شد، آن جمشید دارندة رمة خوب، خرهمندترین در میان مردمان زائیده شده  نیک
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)و( خورشیدسان نگران، کسی که در شهریاری خود جانور و مردم را نمردنی ساخت، آب )و( گیاه را نخشکیدنی، خوردنی 
( در )هنگام( شهریاری جم دلیر نه سرما بود، نه گرما، نه پیری بود، نه مرگ، نه رشک دیوآفریده، 5کاستنی. )را خورش ن

گردیدند، در مدتی که جم دارندة رمة خوب، پسر ویونگهان  پدر و پسر، هریک از آنان، به صورت ظاهر پانزده ساله می
 1«کرد. شهریاری می

از برای من ای زرتشت اسپیتمان، این اردویسور ناهید را بستای، کسی که ( 24): »27-24، بندهای 7یشت، کردة  آبان
( از برای او جمشید، دارندة گله و رمة خوب در باالی کوه هکر صد اسب، هزار گاو، ده هزار گوسفند قربانی کرد. 25)
ترین  هید که من بر همة ممالک بزرگ( و از او خواست این کامیابی را به من ده ای نیک، ای تواناترین، ای اردویسور نا26)

های ستمکار )دست یابم( که من  ها و کرپان ها، به همة کاوی یرشهریار گردم، به همة دیوها و مردم، به همة جادوان و پ
را ( او 27بهره سازم. ) دیوها را از هر دو، از ثروت و سود، از هر دو، از فراوانی و گله، از هر دو، از خوشنودی و افتخار بی

کامیاب ساخت اردویسور ناهید، کسی که همیشه خواستاری را که زَور نثار کند و از ره راستین فدیه آورد کامروا 
 2«ستایم. سازد. برای فروغ و فرّش من او را با نماز بلند می می

ستاییم، کسی که  می( درواسپ توانای مزداآفریدة مقدس را 7: »)11-7، بندهای 2یشت، کردة  یشت یا درواسپ گوش
اسب، هزار گاو، ده هزار گوسفند قربانی  له و رمة خوب در باالی کوه هکر صد( از برای او جمشید دارندة گ8چارپایان... )

( این کامیابی را به من ده ای نیک، ای تواناترین درواسپ که من از برای 9کرد و زَور نیازکنان )چنین درخواست( )
( که من از مخلوقات مزدا گرسنگی و 13ی مهیا سازم که من آفریدگان مزدا را جاودانی سازم. )مخلوقات مزدا گلة پروار

 1333تشنگی را دور نمایم و که من از مخلوقات مزدا ضعف پیری و مرگ را دور سازم و که من در مدت هزار زمستان )
اخت درواسپ توانای مزداآفریدة مقدس ( او را کامیاب س11سال( از مخلوقات مزدا باد گرم و سرد را دور بدارم. )

سازد. برای فروغ و فرّش من او  دهنده، کسی که خواستاری را که زَور نیاز کند و از صفای عقیده فدیه آورد، کامروا می پناه
 0«ستایم. را با نماز بلند می

ستاییم، از  ن ویونگهان را میفروهر پاکدین جم قوی، دارندة گلة فراوان، از خاندا: »103، بند 29یشت، کردة  فروردین
علوفگی که از خشکی است و بر ضد زوال مرشون  برای مقاومت کردن بر ضد فقارتی که از طرف دیوها است و بر ضد بی

 4«)دیو زوال و فراموشی(.
رمة ( او را بستود جمشید دارندة گله و 15ستایم آب را و بغ را... ) ( من می14: »)17-14، بندهای 4یشت، کردة  رام

خوب در باالی هکر بلند سراسر درخشان )و( زرّین، در روی تخت زرّین، در روی بالش زرّین، در روی فرش زرّین، نزد 
این کامیابی را به من ده، تو ای اندروای زبردست که من در میان  ( از او درخواست16سرشار. ) برسم گسترده با کف دست

یان مردمان خورشیدسان باشم که من در سلطنت خود چارپایان و انسان را تولدیافتگان )بشر( فرهمندترین گردم، در م
  5«ناپذیر خورند. ناشدنی سازم )و( اغذیة زیان ها را خشک ها و گیاه فناناپذیر کنم، آب

( او را بستود جمشید دارندة گله 28ستاییم... ) ( ارت نیک را ما می27: »)01-27، بندهای 4کردة یشت،  یشت یا اشی ارت
( و از او درخواست: این کامیابی را به من ده، ای ارت نیک بزرگوار که من از برای 29و رمة خوب در باالی )کوه( هرا. )
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( و که من از 03مرگی )زندگانی جاودانی( آورم. ) زدا بیآفریدگان مزدا گلة پرواری مهیا سازم، که من برای آفریدگان م
آفریدگان مزدا گرسنگی و تشنگی را دور بدارم و که من از آفریدگان مزدا پیری و مرگ را دور بدارم و که من از 

دارندة  ( بشتافت، فرارسید: ارت نیک بزرگوار، جمشید01آفریدگان مزدا در مدت هزار سال باد گرم و سرد را دور بدارم. )
 1.«گله و رمة خوب این توفیق را یافت. برای فروغ و فرّش... 

 .(2-8) نک: 08-03، بندهای 6زامیادیشت، کردة 
مزدا، ای سپندترین مینو، ای دادار جهان  اَهورهای  مزدا پرسید: ز اَهوره شتزرت( 1): »40-1، بندهای 2وندیداد، فرگرد 

یک از مردمان همپرسگی کردی؟ کدامین کس  مزدایی، جز من، که زرتشتم، نخست با کدام اَهورهاَستومند، ای اَشَوَن، تو که 
رمه،  مزدا پاسخ گفت: ای زرتشت اَشَوَن، جم هورچهر خوب اَهوره( 2) بود که تو دین اَهوره و زرتشت را بدو فرازنمودی؟

با او همپرسگی کردم و آنگاه دین اَهوره و زرتشت را مزدا،  نخستین کسی از مردمان بود که پیش از تو، زرتشت، من، اَهوره
آگاه و  تو دینمزدایم، او را گفتم: هان ای جم هورچهر، پسر ویونگهان،  ( ای زرتشت، پس من، که اَهوره0بدو فراز نمودم. )

آگاه و  که دینام  بُردار من ]در جهان[ باش. ای زرتشت، آنگاه جم هورچهر مرا پاسخ گفت: من زاده و آموخته نشده دین
بُرداری  آگاهی و دین مزدایم، او را گفتم: ای جم، اگر دین ( ای زرتشت، آنگاه من، که اَهوره4بُردار تو ]در جهان[ باشم. ) دین

( 5را از من نپذیری، پس جهان مرا فراخی بخش؛ پس جهان مرا بباالن و به نگاهداری ]جهانیان[ ساالر و نگاهبان آن باش. )
گاه جم هورچهر مرا پاسخ گفت: من جهان تُرا فراخی بخشم. من جهان تُرا بباالنم و به نگاهداری ]جهانیان[ ای زرتشت، آن

( پس من، که 6ساالر و نگاهبان آن باشم. به شهریاری من نه باد سرد باشد، نه ]باد[ گرم، نه بیماری و نه مرگ. )
( آنگاه 8ة شهریاری است. )د( ]اینک[ جم، برن7ی زرنشان. )«اَشترا»ی زرّین و «سوورا»مزدایم، او را دو زین بخشیدم:  اَهوره

ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان  به شهریاری جم، سیصد زمستان به سر آمد و این زمین پُر شد از رمه
هورچهر آگاهی دادم: ای جم ( پس من به جم 9ها و ستوران و مردمان، بر این ]زمین[ جای نیافتند. ) سرخ سوزان؛ و رمه

رندگان و آتشان سرخ ها و ستوران و مردمان و سگان و پ هورچهر، پسر ویونگهان، این زمین پُر شد و بر هم آمد از رمه
( آنگاه جم به روشنی، به سوی نیمروز، به راه خورشید 13ها و ستوران و مردمان بر این ]زمین[ جای نیابند. ) مهسوزان. و ر
بشفت و چنین گفت: به مهربانی فراز رو و بیش فراخ شو « اَشترا»ی زرّین برسُفت و به «سوورا»و این زمین را به فراز رفت. ا

تر بود، فراخی بخشید و  سوم بیش از آنچه پیش ( پس جم این زمین را یک11ها و ستوران و مردمان را برتابی. ) که رمه
( آنگاه به 12ه خواست و کام خویش، چونان که کام هرکس بود. )ها و ستوران و مردمان فراز رفتند، ب جا رمه بدان

ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ  شهریاری جم، ششصد زمستان به سر آمد و این زمین پُر شد از رمه
آگاهی دادم: ای جم  ( پس آنگاه من به جم هورچهر10ها و ستوران و مردمان، بر این ]زمین[ جای نیافتند. ) سوزان و رمه

ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ  هورچهر، پسر ویونگهان، این زمین پُر شد و بر هم آمد از رمه
( آنگاه جم به روشنی، به سوی نیمروز، به راه خورشید 14ها و ستوران و مردمان بر این ]زمین[ جای نیابند. ) سوزان و رمه

بشفت و چنین گفت: ای سپندارمذ، به مهربانی فراز رو و « اشترا»ی زرّین برسُفت و به «سوورا»مین را به فراز رفت. او این ز
تر بود فراخی  ( پس جم این زمین را دوسوم بیش از آنچه پیش15ها و ستوران و مردمان را برتابی. ) بیش فراخ شو که رمه

( آنگاه 16، به خواست و کام خویش، چونان که کام هرکس بود. )ها و ستوران و مردمان فراز رفتند جا رمه بخشید و بدان
ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان  زمستان به سر آمد و این زمین پُر شد از رمهبه شهریاری جم، نهصد 
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اهی دادم: ای جم ( پس من به جم هورچهر آگ17ها و ستوران و مردمان بر این ]زمین[ جای نیافتند. ) سرخ سوزان؛ و رمه
ها و ستوران و مردمان و سگان و پرندگان و آتشان سرخ  هورچهر، پسر ویونگهان، این زمین پُر شد و بر هم آمد از رمه

( آنگاه جم به روشنی، به سوی نیمروز، به راه خورشید 18ها و ستوران و مردمان بر این ]زمین[ جای نیابند. ) سوزان و رمه
بشفت و چنین گفت: ای سپندارمذ، به مهربانی فراز رو و « اَشترا»ی زرّین برسُفت و به «سوورا»را به  فراز رفت. او این زمین
تر بود فراخی  سوم بیش از آنچه پیش جم این زمین را سه( پس 19ها و ستوران و مردمان را برتابی. ) بیش فراخ شو که رمه

( ... و 23به خواست و کام خویش، چونان که کام هرکس بود. ) ها و ستوران و مردمان فراز رفتند، جا رمه بخشید و بدان
مزدا  ( دادار اَهوره21ها و ستوران و مردمان فراز رفتند، به خواست و کام خویش، چونان که کام هر کس بود. ) جا رمه بدان

رمه بر کرانة رود دایتیای  ویج نامی با ایزدان مینوی انجمن فراز برد. جمشید خوب بر ]کرانة[ رود دایتیای نیک در ایران
ویج نامی با  مزدا بر ]کرانة[ رود دایتیای نیک در ایران ویج نامی با برترین مردمان انجمن فراز برد. دادار اَهوره نیک در ایران

ویج نامی همگام با مردمان  دایتیای نیک در ایران ]کرانة[ رودرمه بر  ایزدان مینوی بدان انجمن درآمد. جمشید خوب
مزدا به جم گفت: ای جم هورچهر، پسر ویونگهان، بدترین زمستان بر جهان  ( آنگاه اَهوره22مایه بدان انجمن درآمد. )گران

آور است. آن بدترین زمستان بر جهان استومند فرود آید که پُربرف است.  اَستومند فرود آید که آن زمستانی سخت مرگ
]سپند[ان برسند: آنها که در گو ( ای جم، از سه ]جای[ ایدر20ردوی. )ها به بلندای اَ ها بارد بر بلندترین کوه برف
( ای جم، پیش از 24ها. ) مان ، بدان کندههایند و آنها که در ژرفای روستاهایند کوه ترین جاهایند؛ آنها که بر فراز نگی بیم

ها بگدازند،  ستان و[ از آن پس که برفها بارآور گیاهان باشند؛ ]اما در پی زم ]آن[ زمستان، در پی تازش آب، این سرزمین
را بساز، هریک از « وَر»( پس ]تو ای جم[ آن 25ای در جهان اَستومند دیده شود، شگفتی انگیزد. ) اگر ایدرجای پای رمه

جا  سوزان را بدان ن و سگان و پرندگان و آتشان سرخها و ستوران و مردما های رمه چهار برش به درازای اَسپریسی و تخمه
را بساز، هریک از چهار برش به درازای اَسپریسی برای زیستگاه مردمان؛ هریک از چهار « وَر»بر. پس ]تو ای جم[ آن ب

هایی به درازای  راهه ها فراز تازان در آب جا آب ( ... و بدان26برش به درازای اَسپریسی برای استبل گاوان و گوسفندان. )
جا خانه]ها[ بر پای دار؛  همیشه سبز و خرم؛ همیشه خوردنی و نکاستنی... و بدان ها برویان رغجا مَ یک هاسَر... و بدان

های نرینگان و  ترین و برترین و نیکوترین تخمه جا بزرگ ( ... و بدان27خانه]هایی[ فرازاشکوب، فروار و پیرامون فروار. )
های چهارپایان گوناگون روی زمین را  رین تخمهترین و برترین و نیکوت جا بزرگ مادینگان روی زمین را فراز بر... و بدان

جا تخمة  ترینند، فراز بر... و بدان را که بر این زمین، بلندترین و خوشبویهایی  جا تخم همة رُستنی ( ... و بدان28فراز بر. )
شان جفت جفت کن و ترینند، فراز بر... و ]آنها را[ برای ای بوی ترین و خوش هایی را که بر این زمین خوردنی همة خوردنی

پُشت، خُل،  ( مباد که گوژپشت، گوژسینه، بی29اند. )«وَر»از میان نارفتنی؛ برای ایشان که مردمان ماندگار در ]آن[ 
جا ]راه  خوردگان اهریمن، بدان یک از دیگر داغ دندان، پیس جدا کرده تن و هیچ دریوَکَ، دَیوَک، کَسویش، ویزباریش، تباه

فرازترین جای نُه گذرگاه کن؛ بدان میانه شش و بدان فرودین سه. هزار تخمة نرینگان و مادینگان را به بدان ( 03یابند[. )
ی زرّین، بدان «سوورا»های فرازترین جای، ششصد تا را بدان میانه و سیصد تا را بدان فرودین، فراز بر. آنها را به  گذرگاه

( آنگاه جم ]با خود[ اندیشید: چگونه من این وَر را 01درون بنشان. ) دری و روزنی خود روشن از« وَر»بران و بدان « وَر»
مزدا به جم گفت: ای جم هورچهر، پسر ویونگهان، این زمین را به پاشنه بسپَر  مزدا به من گفت؟ پس اَهوره بسازم که اَهوره

مزدا  جم چنان کرد که اَهوره( آنگاه 02کنند. ) گونه که اکنون مردمان خاک شفته را نرم می و به دست بوَرز؛ بدان
( 00کنند. ) گونه که اکنون مردمان خاک شفته را نرم می خواست: این زمین را به پاشنه بسپَرد و به دست بوَرزید؛ بدان

ها و ستوران و مردمان و سگان و  را بساخت، هریک از چهار برش به درازای اَسپریسی و تخمة رمه« وَر»آنگاه جم ]آن[ 
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را بساخت، هریک از چهار برش به درازای اَسپریسی « وَر»ان سرخ سوزان را بدان فراز برد. آنگاه جم ]آن[ پرندگان و آتش
ها  جا آب ( پس بدان04برای زیستگاه مردمان؛ هریک از چهار برش به درازای اَسپریسی برای استبل گاوان و گوسفندان. )

ها برویانید همیشه سبز و خرم؛ همیشه خوردنی و  جا مَرغ بدان هایی به درازای یک هاسَر... و راهه فراز تازاند در آب
جا  بدان ( ... و05روار و پیرامون فروار. )جا خانه]ها[ برپای داشت؛ خانه]هایی[ فرازاَشکوب، ف نکاستنی... و بدان

ترین و برترین و  بزرگ جا .. و بدانهای نرینگان و مادینگان روی زمین را فراز برد. ترین و برترین و نیکوترین تخمه بزرگ
هایی را که بر این زمین،  جا تخم همة رستنی ( ... و بدان06های چهارپایان گوناگون روی زمین را فراز برد. ) نیکوترین تخمه

ترین و  هایی را که بر این زمین، خوردنی جا تخمة همة خوردنی ترینند، فراز برد... و بدان بلندترین و خوشبوی
از برد... و ]آنها را[ برای ایشان جفت جفت کرد و از میان نارفتنی؛ برای ایشان که مردمان ماندگار در ترینند فر بوی خوش
پُشت، خُل، دریوَک، دَیوَک، کَسویش، ویزباریش،  جا ]راه[ نـ]ـیافتند[ گوژپشت، گوژسینه، بی ( ... و بدان07اند. )«وَر«]آن[ 
( بدان فرازترین جای نُه گذرگاه کرد؛ بدان میانه 08خوردگان اهریمن. ) داغ یک از دیگر دندان، پیس جداکرده تن و هیچ تباه

های فرازترین جای، ششصد تا را بدان میانه و سیصد  شش و بدان فرودین سه. هزار تخمة نرینگان و مادینگان را به گذرگاه
دری و روزنی خود روشن از درون « وَر»دان براند و ب« وَر»ی زرّین، بدان «سوورا»تا را بدان فرودین فراز برد. آنها را به 

مزدای اَشَوَن، که  هوره، ای ااند ها از چه ( ]زرتشت پرسید:[ ای دادار جهان اَستومند، ای اَشَوَن، پس آن روشنی09بنشاند. )
آفریده.  ستیهای خودآفریده و ه مزدا گفت: روشنی ( آنگاه اَهوره43افشانند؟ ) جمکرد پرتو می« وَر»های  چنین در آن خانه

( و ایشان روز را چون سالی 41شود. ) بار ]در سال[ دیده می شید[ یکپنهان شدن ستارگان و ماه و خور] جا[ پدیدار و ]بدان
ای زاده شوند، همچنین است از  ای و مادینه جا[ از ]آمیزش[ جفتی مادینه و نرینه به چهل زمستان، نرینه پندارند و ]بدان می

جهان اَستومند،  ( ای دادار42ترین زندگانند. ) ستجمکرد، نیک زی« وَر»های  و این مردمان در آن خانهگون.  ستوران گونه
مزدا گفت: ای سپیتمان  جمکرد برد؟ آنگاه اَهوره» وَر»های  جا، بدان خانه ای اَشَوَن، چه کسی دین مزداپرستی را بدان

مزدا گفت:  کس ایشان را مهتر و رَد است؟ آنگاه اَهوره چهشَوَن، ای دادار جهان اَستومند، ای اَ( 40کرشفت مرغ. )»زرتشت، 
 1«نَرَ و تو که زرتشتی. اوروَتَت»ای زرتشت، 

 رقابت ایزد آذر و ضحاک برای گرفتن فرّه کیانی: (4-2) 
فرّ( بسیار ستودة ستاییم )آن  فرّ نیرومند مزداآفریدة به دست نیامدنی را ما می»: 51-45، بندهای 7زامیادیشت، کردة 

مینو  ( از برای این )فرّ( به دست نیامدنی، سپنت46زبردست، پرهیزگار، کارگر، چست را که برتر از سایر آفریدگان است. )
مینو پیک )خود( وهومن )منش نیک(  ترین پیک از پی فرستاد، سپنت ک)اهریمن( کوشیدند هریک از دو چاال مینو و انگره

سالح و  من )منش زشت( و خشم خونین و اردیبهشت )بهترین راستی( و آذر اهورامزدا را فرستاد، اهریمن پیک )خود( آک
کنان:  این چنین اندیشهمزدااَهورا پیش خرامید و  ( پس آنگاه آذر47جم را فرستاد. )کنندة  اژدهاک )ضحاک( و سپتیور ارّه

( 48چنین ناسزاگویان ) افت، ایننهاد بشت پوزة زشت این فرّ به دست نیامدنی را من خواهم گرفت، اما از پس او اژدهاک سه
رو، این را دانسته باش تو ای آذر مزدااَهورا، اگر تو این )فرّ( به دست نیامدنی را به چنگ آوری، هرآینه من تُرا یکسره  پس

ازم، به طوری که تو نتوانی در روی زمین اهوراآفریده روشنایی دهی، از برای نگهداری کردن جهان راستی، آنگاه نابود س
پوزة  پس از آن اژدهاک سه( 49پس کشید، چه اژدهاک سهمگین بود. )را ها  آذز در اندیشه از خطر زندگی دست

مدنی را من خواهم گرفت، اما از پس او آذر مزدااَهورا برخاست کنان. این فرّ به دست نیا چنین اندیشه نهاد بشتافت، این زشت
پوزه، اگر تو این )فرّ( به دست نیامدنی را به چنگ  ( پس رو، این دانسته باش تو ای اژدهاک سه53به این سخنان گویا )
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روی زمین اهوراآفریده  آوری، هرآینه من تُرا از پی بسوزانم، در روی پوزة تو شعله برانگیزم، به طوری که تو نتوانی در
ها را پس کشید، چه آذر  خروج کنی، از برای تباه کردن جهان راستی، آنگاه اژدهاک در اندیشه از خطر زندگی دست

نپات تیزاسب آرزوی  نَپات تیزاسب فوراً او را دریافت، اپم ( این فرّ به دریای فراخکرت جست، آنگاه اَپم51سهمگین بود. )
 1«فرّ به دست نیامدنی را من خواهم گرفت، از تک دریای ژرف، از تک دریاهای ژرف.داشتن آن نمود، این 

 :اوستادهاک )ضحاک( در  اژی (5-2)
( از 29( از برای من ای زرتشت اسپیتمان، این اردویسور ناهید را بستای که )28»): (01-28، بندهای 8یشت )کردة  آبان

( و از 03بابل )بوری( صد اسب، هزار گاو و هزار گوسفند قربانی کرد. )پوزه در مملکت  دهاک )ضحاک( سه برای او اژی
او خواست این کامیابی را به من ده ای نیک، ای تواناترین، ای اردویسور ناهید که من هفت کشور را از انسان تهی سازم. 

 2«ستایم. ( او را کامیاب نساخت اردویسور ناهید. برای فروغ و فرّش من او را با نماز بلند می01)
پوزه  دهاک )ضحاک( سه ( او را بستود اژی19ستایم آب را و بغ را... ) من می (18: »)21-18، بندهای 5یشت، کردة  رام

راه، در روی تخت زرّین، در روی بالش زرّین، در روی فرش زرّین، نزد برسم گسترده با کف دست سرشار.  در کرند سخت
( نه به 21از آدمی تهی کنم. )( از او خواست، این کامیابی را به من ده، ای اندروای زبردست که همة هفت کشور را 23)

ستاینده، نه به آرزومند، نه به ناجوانمرد زَور نثارکننده این کامیابی را اندروای زبردست ارزانی نبخشید. برای فروغ و 
 0«فرّش... .

 :ودا ریگ در «ویشوروپه»و « داس»، «وله»، «اَهی» (6-2)
با عظمت را که در غاری مخفی شده « اهی»تو با دلیری خویش را، ای قهرمان، دای ان: »5، بند 11مانداالی دوم، سرود 

اش بود، او را پوشیده بودند و در آسمان )فضاء( مانع از ریزش باران  هایی که منزلگاه برد و آب بود و در پنهانی به سر می
 4«بود، از میان بردی.

اند،  ایت تو بر رقیبان خود پیشی گرفته( آن مردانی را که تحت حم19: »)23و  19، بندهای 11مانداالی دوم، سرود 
پسر « ویشوروپ»ای(، تو  ها غلبه کردند، احترام نماییم؛ این را برای ما )تو انجام داده«داسیو»ها بر «آریا»گونه که  همان

تقدیم  را به تو« سوما»تفاخرکننده که « تریته»( تو به تقویت )نذر( 23ای. ) هالک ساخته« تریته»را برای دوستی « توشتر»
ها سالح خویش را مانند خورشید که به دور چرخ خود «انگرس»با کمک « اندرا»ای؛  را معدوم ساخته« اربوده»نمود 
 5«)دیو خشکسالی( را کشته است.« وله»گردد، چرخانید و  می

سالح خویش  که به خطر واقف شوند با آن که بسیاری از گناهکاران را قبل از آن: »13، بند 12مانداالی دوم، سرود 
کشد، ای مردم او  را می« داسیو»بخشد، آن که  نماید هرگز نمی کس را که به جسارت او را متغیر می سازد، و آن هالک می
 6«اندر است.

ها ]ورونا و میترا[ ما را با پاسداران خود محافظت فرمایید و ما را نجات «رودرا»ای : »0، بند 73مانداالی پنجم، سرود 
  7«ها را مطیع سازیم.«دسیو»بخشی ماهرید. باشد که ما خودمان  که در نجات دهید، شما
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را ما با یاری تو ای ]اندرای[ پیروزمند با غلبه و « داسه»و « آریه( ... »1: »)6و  0و  1، بندهای 80ماندالی دهم، سرود 
گونه ثروت و گنج برای ما  و داسیو، همه( ... ای ]اندرای[ کشندة دشمنان و وریترا 0غلبة سریع مغلوب خواهیم ساخت... )

( ... به سوی من آی ای منیو ]اندرا[ ای که رعد را چون سالحی به دست داری، در فکر دوست خود باش و داسیوها 6بیار... )
 1«را هالک ساز.

 ها: ها و سیاره ماهیت ستاره( 7-2) 
بسیاری دیوان همکار )برای( نبرد با اختران به سپهر  هفت اباختر با: »... ، بخش پنجم )تازش اهریمن بر آفرینش(بندهش
 .2«آمیختند...
دیگر جادوان و پریان، با اباختران هرزة »... ، بخش ششم )دشمنی دو مینو، کمالگان دیوان و ایزدان مینوی(: بندهش

بر )ضد( تیشتر، هرمزد آور، )بر ضد( اختران: هفت اباختر سپاهبد )بر ضد( اختران )سپاهبد(، چون تیر )اباختری(  مرگ
ناهید اباختری بر )ضد( سَدویس؛ کیوان، که سپاهبدان سپاهبد نند؛ اَاباختری بر )ضد( هفتورنگ؛ بهرام اباختری بر )ضد( وَ

 .0«دار بر )ضد( خورشید و ماه و ستارگان آمدند... نببری دُ آسمان؛ گُوزَهر و نیز موش اباختران است، بر )ضد( میخ میان
هشتم نبرد را اختران کردند به مقابلة اباختران »... هشتم )نبرد کردن آفریدگان گیتی به مقابلة اهریمن(: ، بخش بندهش

 .4«دروج...
( و آن 19و آن دوازده برج در دین به منزلة دوازده سپاهبَد از جانب اورمزد ): »23-18، بندهای 7، پرسش مینوی خرد

( و همة آفریدگان را آن هفت سیاره شکست 23اند. ) هرمن خوانده شدههفت سیاره به منزلة هفت سپاهبَد از جانب ا
 .5سپارند دهند و به )دست( مرگ و هرگونه آزار می می

اند، برای بر هم  پس اهرمن آن هفت سیّاره را که هفت سپاهبَد اهرمن نامیده: »13-7، بندهای 11، پرسش مینوی خرد
و هر نیکی که آن  (8) برای مخالفت با مهر و ماه و آن دوازده برج آفرید.زدن و ربودن آن نیکی از مخلوقات اورمزد و 

و به  (13) ربایند، آن سیّارات تا آنجا که توانایی بدانان داده شده است، از آنان می (9) بروج به آفریدگان اورمزد بخشند،
 6«دهند. نیروی دیوان و دروجان و بدان می

  ش به ایزد مهر، فریدون و گرشاسب:ا پیوستنگریختن فرّه از جمشید و ( 8-2) 
ستاییم )آن فرّ( بسیار ستودة زبردست،  ( فرّ کیانی نیرومند مزداآفریده را ما می03): »08-03، بندهای 6زامیادیشت، کردة 

گلة خوب بود، ( )فرّی که دیرزمانی از آن جمشید دارندة 01پرهیزگار، کارگر، چست را که برتر از سایر آفریدگان است. )
. (ها )دست یافت های ستمکار و کرپان ها، کاوی که او به هفت کشور پادشاهی کرد، به دیوها، مردمان، جادوان، پری چنان

( کسی که برگرفت از دیوها هر دو را، ثروت و سود را، هر دو را، فراوانی و گله را، هر دو را، خوشنودی و سرفرازی 02)
ها هر  ها و گیاه خوراک و آشام فاسد نشدنی بود، جانوران و مردمان هر دو فناناپذیر بودند، آبرا، در هنگام پادشاهی او 
( در هنگام پادشاهی او نه سرما بود و نه گرما، نه پیری بود و نه مرگ )و( نه رشک آفریدة دیو 00دو خشک نشدنی بود. )

( پس از آنکه او به سخن 04ه سخن نادرست دروغ بپردازد. )گوید، پیش از اینکه او ب )این چنین بود( پیش از اینکه او دروغ
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نادرست دروغ پرداخت، فرّ از او آشکارا به پیکر مرغی بیرون شتافت وقتی که جمشید دارندة گلة خوب دید که فرّ 
آن فرّ بار فرّ بگسست،  ( نخستین05گشت در مقابل دشمنی فرومانده به زمین پنهان شد. ) ه )و( سرگشته همیدبگسست افسر

های فراخ برگرفت، آن  جمشید )و( فرّ جم پسر ویونگهان به پیکر مرغ وارغَن بیرون شتافت، این فرّ را مهر دارندة چراگاه
ستاییم که او را اهورامزدا فرهمندترین ایزدان مینوی  گوش هزار چاالکی دارنده، مهر شهریار همة ممالک را ما میتیز مهر

بگسست، آن فرّ جمشید )و( فرّ جم پسر ویونگهان به پیکر مرغ وارغن بیرون شتافت این فرّ را  بار فرّ ( دومین06بیافرید. )
( 07که او در میان مردمان پیروزمند پیروزمندترین بود ـ گذشته از زرتشت ـ ) پسر خاندان آبتین، فریدون برگرفت، چنان

داد، این دروغ بسیار قوی دیوآسا )و( خبیث  دستان را شکستچشم، هزار کله، شش پوزه، سه ( سهدهاک )ضحاک که اژی
بار   ( سومین08فریفتار جهان، این دروغ بسیار زورمند را که اهریمن بر ضد جهان مادی بیافرید، از برای فنای جهان راستی. )

نش( رمَلیر )نَجمشید )و( فرّ جم، پسر ویونگهان، به پیکر مرغ وارغن بیرون شتافت، این فرّ را گرشاسب د فرّ بگسست، آن فرّ
 1«... .برگرفت

 ( جادو شدن پااُوروَ توسط فریدون:9-2)
از برای من ای زرتشت اسپیتمان این اردویسور ناهید را بستای، کسی که ( 63: »)66-63، بندهای 16یشت، کردة  آبان

به صورت یک کرکس به ران ماهر پااُرروَ ستایش نمود وقتی که یل پیروزمند، فریدون، وی را در هوا  ( او را کشتی61)
توانست که  درپی برای خانة خویش در پرواز بود، نمی ( از این جهت او سه روز )و( سه شب پی62پرواز نمودن واداشت. )

)در آن( فرود آید، در انجام سومین شب او به سپیده دم رسید، در گاه بامداد روشن و توانا به اردویسور ناهید ندا در داد. 
ناهید به یاری من بشتاب مرا اینک پناه ده، اگر من زنده به زمین اهوراآفریده و به خانة خویش رسم،  ( ای اردویسور60)

، آمیخته به هرآینه من از برای تو در کنار آبّ رنگها، هزار زَور از روی دستور تهیه شده و تصفیه گردیده، آمیخته به هوم
اندام، کمربند در میان بستة  صورت دختر زیبایی بسیار برومند خوش آنگاه اردویسور ناهید به( 64شیر نیاز خواهم آورد. )

های درخشان پوشیده، با بندهای زرّین )آنها را( محکم بسته، روان  نژاد و شریف، از قوزک پا به پایین کفش راست باال، آزاده
ند، سالم، بدون ناخوشی و ( او بازوانش را محکم بگرفت، چست و چاالک طولی نکشید که او را در یک تاخت ت65شد. )

( او را کامیاب ساخت اردویسور 66طوری که در پیش بود، به زمین اَهوراآفریده، به خان و مانش رساند. ) بی صدمه همان
برای فروغ و فرّش من او سازد.  ناهید، کسی که همیشه خواستاری را که زَور نثار کند و از راه راستین فدیه آورد، کامروا می

 2«ستایم. ز بلند میرا با نما
 :اوستا فریدون در( 13-2)

بار در میان  ( آنگاه به من پاسخ گفت این هوم پاک دوردارندة مرگ: آبتین مرا دوم7: »)8و  7، بندهای 9یسنا، ها 
بختی به او رسید که او را پسری زاییده شد، فریدون  پاداش به او داده شد، این نیک مردمان خاکی جهان آماده ساخت؛ این

چشم هزار چستی دارنده؛ دیو دروغ بسیار زورمند،  کله، شش پوزه، سه ( کسی که زد )کُشت( اژدهاک سه8از خاندان توانا )
بر ضد خاکی جهان از برای مرگ جهان  آسیب جهان )و( خبیث )دُروند(، آن بسیار زورمندترین دروغی که اهریمن ساخت

0.«راستی
  
  (.2-11: نک )05 -02بندهای  ،9یشت، کردة  آبان
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ستاییم، از برای مقاومت کردن بر ضد  فروهر پاکدین فریدون از خاندان آبتین را می: »101، بند 29یشت، کردة  فروردین
1.«آزار مار... جرب و تب و... و لرزة تب و... از برای مقاومت کردن بر ضد 

  
( او را بستود فریدون، پسر خاندان آبتین، از 20ستایم آب را و بغ را... ) من می (22: »)25-22، بندهای 6یشت، کردة  رام

خاندان توانا، در )مملکت( چهارگوشة وَرنَ در روی تخت زرّین، در روی بالش زرّین، در روی فرش زرّین، نزد برسم 
دهاک  ( از او خواست، این کامیابی را به من ده، ای اندروای زبردست که من به اژ24) گسترده با کف دست سرشار.

چشم، هزار مکر دارنده ظفر یابم، به این دیو دروغ بسیار قوی )و( خبیث، فریفتار جهان، این  کله، شش پوزه، سه )ضحاک( سه
اش را شهرناز و  ی جهان راستی که من هر دو زندروغ بسیار نیرومند که اهریمن بر ضد جهان مادی بیافرید، از برای فنا

( اندروای 25)باشند و که از نیکوترین جهانند.  اَرنواز را بربایم، کسانی که از برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن می
زبردست را ما  ستاییم، اندروای زبردست، این کامیابی را به او داد تا اینکه فریدون کامروا گردید، اندروای پاک را ما می

 2«ستاییم. برای فروغ و فرّش... . ستاییم، آنچه از تو ای اندروای که از خرد مقدس است ما می می
( او را بستود فریدون، پسر 00ستاییم... ) ( ارت نیک را ما می02): »05-02، بندهای 4یشت، کردة  یشت یا اشی ارت

( و از او درخواست: این کامیابی را به من ده، ای ارت 04شة وَرنَ )خاندان آبتین، از خاندان توانا، در )مملکت( چهارگو
چشم، هزار مکر دارنده ظفر یابم، به این دروغ بسیار  کله، شش پوزه، سه دهاک )ضحاک( سه نیک بزرگوار که من به اژی

ید و برای فنای جهان قوی دیوآسا )و( خبیث فریفتار جهان، این دروغ بسیار زورمند که اهریمن بر ضد جهان مادی بیافر
باشند و که  اش را بربایم: شهرناز و اَرنواز را، کسانی که از برای توالد و تناسل دارای بهترین بدن می راستی، که من هر دو زن
( بشتافت، فرارسید: ارت نیک بزرگوار، فریدون، پسر خاندان آبتین، از خاندان توانا این توفیق را 05از نیکوترین جهانند. )

 0«یافت. برای فروغ و فرّش... .
ی چهارگوشه بود «وَرنَ»مزدا ـ آفریدم،  چهاردهمین سرزمین و کشور نیکی که من ـ اَهوره: »18 ، بند1وندیداد، فرگرد 

« دشتان»دهاک ـ در آن زاده شد. پس آنگاه اهریمن همه تن مرگ بیامد و به پتیارگی،  که فریدون ـ فروکوبندة اَژی
 4«و بیدادگری فرمانروایان بیگانه را بیافرید. نابهنجاری زنان

 :آرمان برانگیزندة فریدون برای درافتادن با ضحاک( 11-2)
( از برای من ای زرتشت اسپیتمان این اردویسور ناهید را بستای، کسی که 02») :055 -02بندهای  ،9یشت، کردة  آبان

( از برای او فریدون، پسر آثویه از خاندان توانا در )مملکت( چهارگوشه )وَرنَه( صد اسب، هزار گاو، ده هزار گوسفند 00)
دهاک  ین، ای اردویسور ناهید که من به اژی( و از او خواست این کامیابی را به من ده ای نیک، ای تواناتر04قربانی کرد. )
چشم، هزار چستی و چاالکی دارنده، ظفر یابم، به این دیو دروغ بسیار قوی که آسیب  کله، شش پوزه، سه )ضحاک( سه

ترین دروغی که اهریمن به ضد جهان مادی بیافرید تا جهان راستی را از آن تباه سازد و  مردمان است، به این خبیث و قوی
اش را برُبایم، هر دو را سنگهوک )شهرناز( و اَرنَوَک )اَرنواز( را که از برای توالد و تناسل دارای بهترین  من هر دو زنکه 

( او را کامیاب ساخت اردویسور ناهید، کسی که همیشه 05باشند، هر دو را که از برای خانداری برازنده هستند. ) بدن می
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سازد. برای فروغ و فرّش من او را با نماز بلند  ره راستین فدیه آورد، کامروا می خواستاری را که زَور نثار کند و از
  1«ستایم. می
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 ترجمة اکبر تبریزی، تهران: علمی و فرهنگی.، تاریخچة مصور الفبا و خط، 1082ـ ژرژ، ژان، 
 ترجمة ژاله آموزگار، تهران، نشر معین. ،نامه ارداویراف، 1082ژینو، فیلیپ، ـ 

پور، تهران: قطره، چاپ  ، ترجمة ابوالقاسم اسماعیلالنهرین بهشت و دوزخ در اساطیر بین، 1089ـ ساندرز، ن. ک، 
 چهارم.

، نشریة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، «بنیان اساطیری حماسه ملی ایران»، 1057ـ سرکاراتی، بهمن، 
 .61-1، صص 125شمارة 

 ، تهران: قطره.های شکارشده سایه، «پری» ،الف ،1078ـــــــــــــــــ ، 
 ، تهران: قطره.های شکارشده سایه« پهلوان اژدهاکش در اساطیر و حماسة ایران» ،ب ،1078ـــــــــــــــــ ، 
 ، تهران: قطره.های شکارشده سایه ،«شاهنامهجایی اساطیر در  جابه» ،پ ،1078ـــــــــــــــــ ، 

 هفتم.، به اهتمام محمدعلی فروغی، تهران: امیرکبیر، چاپ کلیات سعدی، 1067عبداهلل،  بن  سعدی، مصلحـ 
 ، ترجمه کتایون مزداپور، تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.1069، شایست ناشایستـ 

، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات های عامیانه ایرانی پژوهی داستان روایت، 1094نسب، مریم،  ـ شریف
 فرهنگی.

 .تهران: جیحون، ()پنج جلدی فرهنگ نمادها، 1087ـ شوالیه، ژان و آلن گربران، 
، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 1ایران، ج فرهنگ اساطیری ـ حماسی ، 1075دخت،  صدیقیان، مهینـ 

 فرهنگی.
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 ، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم.سرایی در ایران حماسه، 1052اهلل،  ـ صفا، ذبیح
 چاپ دوم.، تهران: علمی و فرهنگی، ماه در ایران، 1080صمدی، مهرانگیز، ـ 

 ، تهران: فروهر، چاپ سوم.قصة سکندر و دارا، 1083ـ غفاری، اصالن، 
المعارف بزرگ  ةتهران: مرکز دایر، و دیگران ، تصحیح جالل خالقی مطلقج 8، شاهنامه، 1086، ، ابوالقاسمـ فردوسی

 اسالمی.
 .20-9، صص 9شمارة ، سال هشتم، تعلیم و تربیت، «شناسی چیست؟ مردم»، 1017ـ فروغی، محمدعلی، 
 علوم اجتماعی، «های نویافتة تیمره نگاره هایی در باد: معرفی مجموعة عظیم سنگ موزه»، 1074ـ فرهادی، مرتضی، 

 .62-10، صص 8و  7)دانشگاه عالمه طباطبایی(، شمارة 
 ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم.ایرانویج ،1073وشی، بهرام،  ـ فره

 ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ پنجم.فرهنگ زبان پهلوی، 1086،  ـــــــــ
 ، ترجمة محمد مبشری، تهران: ماهی.های آن تمدن و ماللت، 1080ـ فروید، زیگموند، 

مبنای فردوسی بر  شاهنامهالگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی  بررسی کهن»، 1092قائمی، فرزاد، ـ 
 .126-131، صص 01، شماره شناختی ادبیات عرفانی و اسطوره ،«شناسی تحلیلی اسطوره
های مبتنی بر سنت کهن قربانی برای  تحلیل تطبیقی اسطورة ضحاک ماردوش )بر اساس رهیافت»، 1094،  ـــــــــــــ

 .66-27، صص 19، شمارة امة ادب حماسیپژوهشن، «خدایان ماردوش جهان زیرین(
 .، تهران: کتاب پارسهدانشنامة اساطیری جانوران و اصطالحات وابسته، 1092زاده، خسرو،  ـ قلی
، ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلی، تهران: چشمه، نخستین انسان و نخستین شهریار، 1090سن، آرتور،  کریستنـ 

 چاپ پنجم.
 ، تهران: فرهنگ نشر نو، چاپ دوم.فرهنگ مصور نمادهای سنتی، 1086ـ کوپر، جی. سی، 

 ، ترجمة ابراهیم پورداود، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم.1054، گاثاهاـ 
 .، تهران: مرکزضحاک، تاریخ از دل اسطوره، 1098ـ گازرانی، ساقی، 

 ، ترجمة محمد گذرآبادی، تهران: هرمس، چاپ دوم.ذهن هولوتراپیک، 1093گروف، استانیسالو، ـ 

تهران: فرزان روز، چاپ  زیر نظر ژاله آموزگار، ترجمة نازیال خلخالی،های هخامنشی،  ، کتیبه1089یر،  ـ لوکوک، پی
 سوم.

 .174-161، صص 14، شمارة مطالعات ایرانی، «شاهنامهکُرد در »، 1087ـ مالمیر، تیمور، 
 ، ترجمة سعید عریان، تهران: کتابخانه ملی ایران.1071 متون پهلوی،ـ 

، 10، سال چهارم، شمارة نامه ایران، «فریدون نوجوانی و کودکی دوران درباره مختلف روایات»، 1064ـ متینی، جالل، 
 .102-87صص 
 ، تصحیح محمدتقی بهار، تهران: دنیای کتاب.1080، مجمل التواریخ و القصصـ 
 ، تهران: توس، چاپ دوم.حماسه در رمز و راز ملی، 1079مختاری، محمد، ـ 

 .18-9، صص 08، شماره کلک، «شاهنامهتحلیلی پیرامون معانی آز در »، 1072ـ مختاریان، بهار، 
 .117 -113، صص 1، سال دوازدهم، شمارة شناسی ایران، «میر نوروزی»، 1079ـــــــــــــــ ، 
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، صص 08، پیاپی 2هم، شمارة ، سال دنامة فرهنگستان، «پیشانی گاو برمایه، گرز گاوسر و ماه»، 1087ــــــــــــــــ ، 
125-105. 

ای  درآمدی بر ساختار اسطوره، «شناسی ایران شناسی و نقدی بر اسطوره تاریخچة اسطوره»، 1092، ـــــــــــــــ 
 ، تهران: آگه، چاپ دوم.شاهنامه

انسانی و  ، ترجمة مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علومفرهنگ کوچک زبان پهلوی، 1094ـ مکنزی، د. ن، 
 مطالعات فرهنگی، چاپ ششم.

 .11-6، صص 4، سال دوم، شمارة شناسی باستان، «شناسی سرگفتار باستان»، 1085اهلل،  مالصالحی، حکمتـ 
 ، تهران: سبحان نور )با همکاری سازمان میراث فرهنگی(.ایران در پیش از تاریخ، 1091ـ ملک شهمیرزادی، صادق، 

، نامة استاد اسماعیل سعادت جشن، «های دینی و حماسی ایران از بندی شدن ضحاک در سنتر»، 1087ـ موالیی، چنگیز، 
 .485-472زیر نظر حسن حبیبی، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صص 

، شمارة نامة فرهنگستان، «های ایرانی بررسی روایات مربوط به ضحاک و گاو برمایه در متن»، 1089ــــــــــــــــ ، 
 .128-137صص  ،40

)نامگانة دکتر  خرد بر سر جان، «بازشناسی یکی از القاب کهن ضحاک در نام ارنواز»، 1091ـــــــــــــــ ، 
 .167-159احمدعلی رجایی بخارایی(، به کوشش محمدجعفر یاحقی و دیگران، تهران: سخن، صص 

 تهران: توس، چاپ ششم.، ترجمة احمد تفضلی، به کوشش ژاله آموزگار، 1097، مینوی خردـ 
 ، تهران: نیلوفر، چاپ دوم.فرهنگ فارسی عامیانه، 1087ـ نجفی، ابوالحسن، 

 ، تهران: نیلوفر، چاپ یازدهم.شناسی و کاربرد آن در زبان فارسی مبانی زبان، 1093،  ــــــــــــــــ
 االسالم، تهران: کتابخانه دانش. ترجمة محمدعلی داعی ،1091، وندیدادـ 
 ، ترجمة ابوالفضل حقیری قزوینی، تهران: بصیرت، چاپ دوم.چیز نظریة همه، 1089هاوکینگ، استیفن ویلیام، ـ 

تهران: علمی و فرهنگی،  کوب، ویرایش روزبه زرین ا،، ترجمة فیروز فیروزنیدنیای گمشدة عیالم، 1088ـ هینتس، والتر، 
 .چهارم چاپ
 پورداود، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم.، ترجمة ابراهیم 1056ج،  2، یسناـ 

 ، ترجمة ابراهیم پورداود، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم.1056ج،  2ها،  ـ یشت
 ب ـ فرنگی:

- Reichelt, Hans,1111, Avesta Reader, Strassburg. 

)https://www.amazon.com/Avesta-Reader-Texts-Notes-Glossary/dp/B000NBCBEO   شده از:)دانلود 

- Bartholomae, Christian, 1104, Altiranisches Wörterbuch, Strassburg. 

)http://parsianjoman.org :دانلود شده از( 
  


