فصلنامه ادبیات عــرفانـی و اسطـورهشنـاختی
س  11ـ ش  00ـ پاییز ( 20از صفحه  53تا )55

دگرگونيهای اجتماعي و جغرافیایي

اسطورههای ایراني؛ برآیند

دکتر حمیدرضا اردستانی رستمی
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفول

چکیده
از جمله دیدگاههای مهم درباره اسطوره دیـدگاهِ امیل دورکیم ،جامعهشناس فرانسوی ،است.
دورکیم معتقد است که اسطورهها ازلی نیستند ،بلکه تاب عوامل تاریخی و به تب س آن ،عوامل
اجتماعی و جغرافیایی هستند .این دیدگاه درباره اسطورههای ایرانی نیز درست به نظر میرسد؛
از این رو ،در این جستار اسطورههای ایرانی از این منظر بررسی شدهاند .بر این اساس ،باور به
نخست از خا ،بودن وجود انسان و آسمان در اسطورههای ایرانی ممکن است روایتی بازمانده
از عصر حجر ،از فلز بودن آن دو ،اسطورهای بهجامانده از دوره آهن ،و باور به روییدن دو
شاخه ریواس از نطفه گیومرت ،اسطورهای باقیمانده از زندگی کشاورزی اقوام هندواروپایی
باشد .نظام مردساالرانه نیز اسطورههای خود را ساخته است؛ به این معنی که ایزد نرینهای
چون زروان ،زاینده اورمزد و اهریمن است و این خویشکاری زنان را از آنان گرفته است؛
همچنین از آنجا که سرمای شدیدی بر سرزمین نخست آریاییان حاکم بوده است ،به باور
ایرانیان ،برخالف اورمزد که آتشینمزا و مقدّس است ،اهریمن برخاسته از آنجا و خود از
جنس سرما است .کوچ آریاییها و گریز آنان از سرما در وندیداد در داستان جمشید تجلّی
یافته است .اسطوره تیشتر و ستیز او با دیو اپوش ،دیو زندانیکننده آبها ،برآیندِ خشكسالی
در ایران است .وضعیت ایزدان نیز ناشی از اوضا سیاسی بوده است؛ چنانکه اورمزد در هنگام
تمرکز قدرت سیاسی در دوره ساسانی ،تبدیل به خدای برتر مطلق میشود ،درحالیکه در
حکومت ملو،الطّوایفی پارتی که پادشاه قدرت مطلق نیست ،اورمزد چنین جایگاهی ندارد.
کلیدواژهها :امیل دورکیم ،دیدگاه اجتماعی ،عوامل جغرافیایی ،دگرگونی اسطورهای،
اسطورههای ایرانی.
تاریخ دریافت مقاله1520/05/16 :
تاریخ پذیرش مقاله1520/06/90 :
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مقدمه
معموالً اسطورهپژوهان نخست جملهای که پیش از تعریف اسطوره بر زبان
میرانند ،این است که اسطوره تعریفپذیر نیست و ممکن نیست در توصیف آن،
سخنی جام و مان

بیان کرد( .آموزگار 5 :1515؛ سرکاراتی 13 :1551؛ اسماعیلپور

 )15 :1515ایـن سخن از آنجا برخاسته است که همه کسانی کـه بـه مطالعه و
پـژوهش در اسطـورهها میپردازند ،نگاه همسانی به آنها ندارند .رویکردهای
متفاوت به اسطوره سبب به وجود آمدن مکتبهای متعدّد شده است که به
اختصار ،بدانها اشاره میشود:
 -1مکتب ماکس فریدریش مولر 1،مستشرق و اسطورهشناس آلمانی در قرن
نوزدهم ،که معتقد بود ایزدان باستانی برآیندِ ستایش پدیدههای طبیعت ،مانند
آسمان ،خورشید ،ماه ،و زمین هستند .او اسطوره را زبان تصویری بدوی
پدیدههای طبیعی ،نیروهای آسمانی و جوّی و نیز جلوهای از نیروهای زمینی در
مناب هندواروپایی میانگاشت( .اسماعیلپور 06 :1515؛ بهار  )535-530 :1512ماکس
اسطوره را «فرآورده یك کوتاهی بنیادین و ضعف ذاتی زبان» میدید و داللتهای
زبانی را الزاماً ایهامانگیز میپنداشت و در این ایهامها ،مبد و سرچشمه همه
اسطورهها را مینگریست( .کاسیرر )00:1515

 -9یکی از فیلسوفان قرن بیستم آلمان ارنست کاسیرر 9بود که به اندیشههای
ماکس مولر با تردید مینگریست .کاسیرر معتقد بود به جای سنجیدن معنا و
حقیقتِ صورتهای عقلی با یك چیز خارجی ،باید درخور صورتها ،معنای آنها
را بیابیم؛ به جای آنکه صورتها را تصویری از نسخه اصیل بدانیم ،باید در هر
صورت ،قانون پیدایش خودانگیخته آنها را بجوییم.
2. Ernst Cassirer

1. Max Friedrich Muller
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«اسطوره ،هنر ،زبان ،و علم همگی به گونه نماد نمایان میشوند؛ نماد نه به معنای
صورت محضی که به کمك اشارت و ترجمان تمثیلی بر واقعیّتِ محقّقی داللت
میکند؛ بلکه به مفهوم نیروهایی که هریك از آنها جهانی از آن خویش را میسازد
و مینهد؛ ...پس صورتهای خاصّ نمادین ،نه تقلیدهای واقعیّت ،بلکه اندامهای
واقعیّتند؛ زیرا تنها به وساطت آنها است که هر چیز واقعی به یك موضو دریافت
عقلی تبدیل میگردد و بدینسان به فهم ما در میآید( ».کاسیرر )03-00 :1515

 -5مکتب «هماگ بابلی» 1که از پیشگامان آن ،هوگو وینکلر 9،باستانشناس و
تاریخدان آلمانی در قرن نوزدهم ،بوده است .در مکتب بابلشناسی ،اسطوره
«تصویر نمادین تحقیقات نظری نجومیس» شرق نزدیك در اعصار باستانی شمرده
میشود .گفتنی است شاگرد وینکلر ،اشتوکن 5،تا بدانجا پیش رفت که
اسطورههای نجومی بابلی را بنیاد اسطورههای جهان انگاشت( .بهار 535 :1512؛
اسماعیلپور )33:1515

 -0دیدگاه روانکاوی زیگموند فروید 0که در نیمه دوم قرن نوزدهم و نیمه
نخست قرن بیستم زیست و دانش روانکاوی را بنیاد نهاد .به عقیده فروید،
اسطوره همانند رؤیای افراد ،از ناخودآگاه شخصی آنها برخاسته است .وی معتقد
بود آنگاه که تمایالتِ انسانی ارضا نگردد ،دائماً پسزده میشود و در ناخودآگاه
انباشته میگردد« .وازدگی کامها انر ی هنگفتی را در ناخودآگاهی متراکم و
محبوس میکند و نظم و آرامش روانی را بر هم میزند»؛ (شاریه 06 :1550؛ آریانپور

 )155 :1535بنابر این سخنان ،اسطوره همچون رؤیا «کلیدی گشاینده برای شناخت
محتوای هر واخوردگی و تمایالت غریزی در اشخاص» است؛ (باستید )55 :1550

2. Hugo Winckler
4. Sigmund Freud

1. Pan Babylonian School
3. Stucken
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امّا کارل گوستاو یوني 1،شاگرد فروید ،با مطالعه در اسطورههای ملل گوناگون،
به این نتیجه رسید که این اسطورهها ،با همه گونهگونی ،گویا ریشههای مشتر،
دارند .او این بنیاد همانند و مشتر ،را «کهننمونه» 9نام نهاد و ناخودآگاه جمعی
را که در میان همه مردمان مشتر ،است و «در درازنای زمان ،بر تبار انسانی
گذشته ...و پدران و مادران هر فرد یکی پس از دیگری ،در زندگانی آزمودهاند و
در رفاهای تاریك نهاد وی ...بر هم توده شده است و به یادگار مانده است»،
(کزّازی  )50:1513دربردارنده این کهننمونهها انگاشت که از گذشتگان کهن ،برای
آیندگان به ارث رسیده است .اسطوره و افسانه برآیندِ همین کهننمونهها (یوني
13 :1561؛ اسماعیلپور  )31:1515و بیان نمادین برخی نیازهای روانی است( .بهار

)561 :1512
 -3دیدگاه انسانشناسی ساختاری یا اصالت ساختاری 5که پایهگذار آن کلود لوی
استروس 0،است .او اسطورهها را با زبان سنجیده و معتقد است:
«اسطوره شکلی از زبان است و زبان ما را آماده میسازد تا بکوشیم خودمان و
دنیایی را که در ذات خود یکپارچه است ،با تحمیل سدیالکتیكها و شاخگیها 3یا
ساختارهای دوگانه بر روی دادهها بشناسیم .در پشت زبان ،ماهیّت دوتایی 6مغز
قرار دارد :راست/چپ ،خوب/بد ،زندگی/مرگ .اینها دو شاخگیهای
اجتنابناپذیریاند که مغز تولید میکند و دارای دو بخش هستند که دو چشم و دو
دست را کنترل میکنند .ما در ذات خود ،موجودات دونیمهای هستیم که دادهها را
همچون کامپیوتر تنظیم میکنیم( ».لوی استروس 15 :1513؛ )902 :1516

2. Archetype
4. Clude Levi-Strauss
6. Binary

1. Karl Gustav Jung
3. Structuralism
5. Dichotany
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از دید او ،خویشکاری اسطوره آن است که نمونهای منطقی فراهم کند تا به مدد
آن ،ذهن آدمی از تناق

هایی دوری گزیند که در او تشتّت به وجود میآورد؛ به

سخنی دیگر ،خویشکاری اسطوره آن است که تضادهای درون انسان را آشتی
دهد؛ به این معنی که مثالً با هراس از مرگ ،انسان را به لذّت بردن از زندگی
فرامیخواند( .اسماعیلپور 30 :1515؛ بهار )565-566 :1512

 -6دیدگاه میرچا الیاده 1دیگر دیدگاهی است که در اسطورهشناسی پیروانی دارد.
الیاده اسطوره را پدیدهای دینی میانگارد و «اسطوره و خویشکاری اسطوره را از
چشمانداز مقاصد دینی آن ،یا از نقطهنظر انسان متدیّن ،تعبیر میکند و به عامل
پیدایش آن توجّه ندارد( ».لوني  )101-105 :6 ،1515او بنابر دیدگاه خود ،اسطوره
را چنین تعریف میکند:
«اسطوره یك نو تاریخ مقدّس را حکایت میکند و واقعهای را بازگو میکند که
در زمان ازلی یا همان زمان اساطیریس آغازها رخ داده بود؛ به عبارت دیگر ،اسطوره
توضیو میدهد که چگونه به واسطه اعمال موجودات فوق طبیعی ،واقعیّتی به
وجود آمد ،چه کُلّ واقعیّت یا همان جهان هستی و کائنات باشد و چه فقط بخشی
از واقعیّت ،مثالً یك جزیره ،گونهای از گیاهان ،نوعی خاص از رفتار انسانی ،رسم،
یا آیینی رایج؛ پس اسطوره همیشه روایتی از یك آفرینش است و روایت میکند که
چگونه چیزی ایجاد شد و به وجود آمد .اسطوره فقط چیزی را تعریف میکند که
واقعاً رخ داده و خود را کامالً آشکار ساخته است( ».الیاده 11 :1521؛ ر .،.همو
10 :1516؛ همو )93-90 :1519

 -5مکتب اسطوره و آیین که با پژوهشهای ساموئل هو 9،در قرن بیستم آغاز
شد ،بر آن است که پیوند نزدیکی میان اسطوره و آیین وجود دارد .بنابر این
دیدگاه ،اسطوره کوششی است برای فهمپذیر کردن جریان پیچیده و بغرنج
آیینها( .بهار 569 :1512؛ اسماعیلپور )35-36 :1515
2. Samuel Hook

1. Mircea Eliade
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 -1ر دومزیل 1،اسطورهشناس فرانسوی ،با مطالعه و پژوهش در جوام
هندواروپایی و اسطورههای مرتبط با آنها ،سه طبقه ایزدان و بر پایه آن ،جامعه
سهبخشی شامل بخشهای شهریاری دو بُعدی ،رزمجوی و کشاورز را مطرح
کرد .سه طبقه ایزدان هریك کُنشی دارد؛ شهریار کنشی جادوگرانه و در عینحال،
قانونمند ،صلوجو و سازماندهنده را دارا است (بُعد جادویی و بُعد قضایی)؛
رزمآوران دارنده نیروی جسمانی هستند و کُنشی قدرتمحور دارند؛ کنش طبقه
سوم اقتصادی است و چیزی که در آن منظور است ،کاشتن و خوردن و
همینطور دربرگیرنده بارآوری حیوانات است و به تولید اقتصادی اهمیّت
میدهد( .دومزیل 12-11 :0 ،1513؛ دوبوئیسون )55-50 :1513

حال پس از معرفی اجمالی مکاتب مهمّ در عرصه اسطورهشناسی ،به دیدگاه
اجتماعی 9میپردازیم که با وونت 5و باخوفن 0آغاز شد و به وسیله امیل
دورکیم» ،3جامعهشناس فرانسوی ،به نقطه او خود رسید و اسطورههای ایرانی
را با توجّه به این مکتب تحلیل و بررسی میکنیم؛ چراکه به نظر میرسد این
دیدگاه در توضیو و توجیه اسطورههای ایرانی بسیار کارآمد است.

دیدگاه اجتماعی
امیل دورکیم باورها ،دین و به تب س آن ،اسطوره را مقولهای برساخته و برخاسته از
جامعه میداند .او دین و اسطوره را در حدّی واال ،اجتماعی تصوّر میکند (دورکیم

 )15 :1515و معتقد است که «مقوالت نه تنها از جامعه برمیخیزند ،بلکه خودِ
چیزهایی که مقوالت بیانگرشان هستند ،اجتماعیاند .نه فقط جامعه است که
2. Social Perspective
4. Bachofen

1 . George Dumiezil
3. Wundt
5. Emile Durkheim
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مقوالت را نهادینه کرده است ،بلکه محتوای مقوالت ،جنبههای متفاوتی از وجود
اجتماعیاند»؛ (دورکیم  )610 :1515از این روی ،در دیدگاهِ دورکیم ،هرچه در
جامعه حضور دارد ،در دین ،دیدنی است و دین و اسطوره در واق ،
انعکاسدهنده همه ابعاد جامعهاند« ،حتّی پیش پا افتادهترین و دلآزارترین آنها».
(همان )315 :دورکیم باورهای دینی و اساطیری و دگرگونیهایس آن را امری ازلی
نمیشمارد و بر آن است که این مقوالت تا حدّ زیادی« ،تاب عوامل تاریخی و
درنتیجه ،تاب عوامل اجتماعی بوده است( ».همان)15 :

البتّه به این نکته باید توجّه داشت که بیشتر اسطورهپژوهان و مردمشناسان عصر
ما که خود معتقد به تحلیلهای اجتماعی در اسطورهشناسیاند ،این نگاه افراطی
را که «تجارب دینی و اسطورهای ،تنها و تنها معرّف نمادین تجارب اجتماعی
است و اسطوره باید از متفرّعات تجارب اجتماعی به شمار آید»( ،بهار )532 :1512

سادهانگاری میدانند و نمیپذیرند؛ چنانکه ر دومزیل ،دورکیم را بسیار
جزماندیش میپندارد و میگوید« :وی در سراسر آثارش ،واقعیّات و امور را برای
اثبات آنچه به نظرش از پیش قطعی مینمود ،به هم چسبانده است»؛ (دومزیل

 )10 :1513امّا آنگونه که بهار بیان میدارد ،نمیتوان انکار کرد که این مکتب در
زمینه روششناسی اسطورهشناسی نقش مهمّی داشته و همچنان دیدگاهی
پراهمیّت در امر شناختن اسطورهها است؛ ( )560 :1512به همین دلیل ،در موارد
بسیاری ،به این نکته اشاره کرده است که اسطوره در توجیه سازمانها و
ساختهای اجتماعی و توجیه رفتارها و اوضا اجتماعی و تحوّالت جامعه و
فرهني نقش پررنگی دارد52 :1513( .؛ همو  )032 :1510الکساندر کراپ نیز گویا
بنابر همین باور ،معتقد است که باید پیش از داوری درباره دین و اسطوره هر
قوم ،آگاهیهایی درباره حیات و معیشتِ مادّی و جغرافیایس اساطیر داشت( .کراپ

 )5 :1516برونیسالو مالینوفسکی نیز هدف از اسطوره را «جانبداری از خواستها
و مطالبات اجتماعی و حتّی کمك به تحقّق واجبات و ضروریّات عملی در
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زندگی» میانگارد؛ (مالینوفسکی  )135 :1513همچنین ،شارل کرنیی بر آن است که
اسطوره میتواند متأثّر از جامعه و زمانهاش باشد( .کرنیی )3 :1510

از میان اسطورهشناسان ایرانی ،گذشته از بهار که به سخن او پیشتر اشاره شد،
اسماعیلپور نیز به کارکردهای اجتماعی اسطوره اشاره کرده است .او مینویسد:
«با بهرهگیری از اساطیر میتوان رفتارهای فرهنگی ،اجتماعی و روانی اقوام
گوناگون را تحلیل کرد ...انسان نخستین به طور طبیعی ،نیازهای معنوی داشته که
خود نتیجه هراس او از مجهوالت بوده است .انسان نیاز داشت که طبیعت را
بشناسد ...او به یاری اسطورهها ،معمّاهای رازنا ،جهان و طبیعت را برای خود به
گونهای نمادین و تمثیلی توجیه میکرده است .این بیان تمثیلی و نمادین ،ساختار
اجتماعی قوم را آشکار میسازد)12-11 :1515( ».

بهمن سرکاراتی نیز به این نکته پرداخته است که «اساطیر و نیز همه باورهای
دینی و بنیادهای آیینی هر جامعه ،بر مبنای نهادها و تشکیالت اجتماعیس آن جامعه
استوار شده ،درواق  ،نمودها و مظاهر کلّی واقعیّتهای اجتماعی و فرهنگی
محسوب میشوند( ».سرکاراتی 16 :1513؛ نیز ر .،.همو )595 :1520

اگرچه اسطورهشناسان ایرانی ،آنگونه که پیش از این آمد ،اسطوره را بازتاب یا
برآیند رخدادهای تمدّنی اجتما و تحـوّالت فرهنگـی ،تـاریخی ،و جغرافیـایی
میپندارند ،تا آنجا که نگارنده جستوجو کرده است ،هیچکدام به طور مستقلّ و
جام  ،به تحلیل و بررسی اسطورههای ایرانـی بـا پـیشس روی قـرار دادنس دیـدگاه
پیشگفته نپرداختهاند؛ از همینروی ،نگارنده در جستار حاضر ،با در نظر داشـتن
این فرضیّه که اسطورهها برآمده از دگرگونیهای تاریخی ،اجتماعی ،و جغرافیایی
هستند ،به بررسی و سنجش اسطورههای ایرانی میپردازد و نشـان مـیدهـد کـه
چگونه ـ به عنوان نمونه ـ با دگرگونی عصر سني به آهن ،جنس انسان یا آسمان
که در عصر سني از خا ،یا سني پنداشته میشد ،در دوره آهن ،فلـزّ انگاشـته
میشود؛ یا چگونه سرمای بسیار سرزمینس نخستینس ایرانیها پیش از مهـاجرت بـه
فالت ایران ،سبب شده است تا اهریمن از جـنس سـرما پنداشـته شـود و آتـش
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تقدّس یابد و یا چگونه خشكسالی در ایران ،سبب پدیـداری اسـطورههـایی در
پیوند با خود شده است .گفتنی اسـت در ایـن بررسـی ،از منـاب باسـتانی کهـن
همچون اوستا و کتیبههای هخامنشی ،مناب پهلوی و شاهنامه فردوسی توسی بهره
گرفته شده است که همگی منابعی ارزشمند برای شـناخت اسـطورههـای ایرانـی
هستند.

بحث و بررسی
 -1اسطورههای برآمده از عصر سنگ و آهن
آنگونه که باستانشناسان و پژوهندگان تاریخ تمدّن بشری گفتهاند ،بشر با دو
عصر باستانی روبهرو بوده است :یکی دوره سنگی که خود به دو دوره

پارینهسنگی 1و نوسنگی29تقسیم میشود و دیگری عصر فلزّ .انسان در دوره
سنگی توانست از عنصر سني بهمثابه ابزاری برای مصارف روزانه ،شکارکردن،
خُرد نمودن گیاهان و مسکنسازی استفاده کند (نلسون  )306 :1219و در عهد فلز ـ
فاصله زمانی قرن  13تا  1پیش از میالد ـ با کشف روش گداختن آهن ،تحوّالت
اقتصادی فراوانی در زندگی پدید آورد( .طالیی  )9-1 :1550اکنون اسطورههایی در
پی میآیند که دستاورد این دو عصر هستند:

 -1-1گیومرتِ تن فلزّین یا خاکی
بنابر روایتهای ایرانی ،ششمین آفریده اهورامزدا گیومرت است که پس از
آسمان ،آب ،زمین ،گیاه ،و گاو ،در مقام نخستین انسان ،پای در گیتی نهاد.
2. Neolithic

1. Paleolithic
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(بندهش ایرانی  )90 :1251این نخست انسان ایرانی در کنار گاو ،در جایی از متن
بندهش ،آفریدهشده از زمین (مجازاً خا )،خوانده شده است:
(همانuš Gayōmart abāg gāw az zamīg brēhēnīd. )91 :

(او [اورمزد] گیومرت با گاو را از زمین بیافرید).
در موض دیگر ،وجود گیومرت متشکّل از فلزّ است و پس از مرگ ،به هفت
گونه فلزّ تجزیه میشود:

az ān čiyōn tan ī Gayōmart az ayōxšust kard estēd az madan ī andar
(همانGayōmart haft ēwēnag ayōxšust ō paydāg mad.)50-62 :

(از آن چون تنس گیومرت از فلزّ کرده است ،از آمدنس [اهریمن و مرگ] اندر
گیومرت ،هفت شکل فلزّ به پیدایی آمد).
بر پایه این سخنان ،دو گونه سخن درباره جنس تن گیومرت گفته شده است :تنی
فلزّین و کالبدی خاکی .این تفاوت دیدگاه در متنی واحد ،زمانی توجیهپذیر است
که بپذیریم هریك از این دو اسطوره ،برآمده از دو دوره متفاوت در باستانشناسی
است؛ نظری که تنس گیومرت را برآمده از خا ،میپندارد ،برساخته دوره نوسنگی
و کشف کوزهگری و سفالسازی است .در این عصر ،چون کوزه از خا ،ساخته
میشود ،گویا بر بنیاد این تحوّل تمدّنی ،این انگاره پدیدار میشود که انسان از
خا ،آفریده شده است و «در چندین اسطوره ،ایزد-آفریننده به گونه کوزهگری
ایزدی پنداشته شده است که انسان از گِل رُس بساخت( ».وارنر  )12 :1512عهد
حجر در اندیشههای دینی ـ اسطورهای چنان تأثیرگذار بوده است که بنا بر گفته
رومن گیرشمن ،احتماالً سنّت یهودی و مسیحی درباره بیرون کردن بشر از
بهشت ،تصویری نمادین از پایان یافتن آن عهد و رسیدن به دوران فلز است؛
(گیرشمن  )01 :1516امّا دیدگاهی که گیومرت را آفریده فلزّ میداند ،ظاهراً برآمده
از عصر آهن است؛ بنابراین ،همانگونه که ویژگیهای عصر حجر باعث میشود
تا مردمان ایزدان را کوزهگر بینگارند و انسان را زاده خا ،،ویژگیهای دوره آهن،
آنها را بر این میدارد که ایزدان را ساخته از فلزّ بدانند .افزودنی است که این
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نظرگاههای گونهگون صرفاً درباره بنیاد ساخت انسان پدیدار نشده است ،بلکه
«آسمان» نیز که با گیومرت پیوند و شباهتی بسیار دارد ،در متنهای پهلوی ،گاه از
سني و گاه آهن پنداشته شده است.

 -2-1آسمانِ فلزین یا سنگی
با مراجعه به وزیدگیهای زادسپرم 1این نکته درباره ساختار وجود مردمان آشکار
میشود که آنها نیز مانند آسمان هستند:

kūš homānāgīh ōwōn mardīhā asmānīg spihr ī gardišnīg ī ast.

(زادسپرم )102 :1260

(که همانندی مردمان چنان سپهر آسمانی گردان است).
بهار نیز میان گیومرت که بنا بر بندهش ،درازا و پهنایی برابر دارد (بندهش ایرانی
 )91 :1251و آسمان که آن هم دارای این دو ویژگی است( ،روایت پهلوی :1520

 )500نوعی پیوند و ارتباط میبیند (بهار  )02 :1512که شاید یکی از این پیوندها،
همین اظهار نظر متفاوت درباره جنس آسمان باشد؛ آسمان گاه از آهن و گاه از
سني گفته شده است .در مینوی خرد 9میخوانیم:
ud asmān az gōhr ī xwēn-āhan kard estēd čiyōn almās)t(-iz
(xwānēnd. )01 :1232

(و آسمان از گوهر خماهن کرده شده است که الماس نیز خوانند).
احمد تفضّلی و دیوید نیل مکنزی xwēn-āhan ،5را «آهن /فلزّ درخشنده» معنی
کردهاند (مینوی خرد 59:1552؛ مکنزی  )26 :1251و بهار آن را «فلزّ گداخته» معنی
کرده است( .بهار )01 :1512؛ از خود وا ه آسمان ،وجود «سني» آشکار میشود.
2. Dānāk-u mainyō-ī

1. Zātsparam
3. Mackenzie

 / 06فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــــــ حمیدرضا اردستانی رستمی

آسمان در اوستایی ،به شکل

asmana-/asan-

و در فارسی باستان ،به شکل

 asman-آمده است که با وا ه  aθagina-به معنای سني ،پیوند دارد؛ (کنت :1235

 )155-166پس میتوان دریافت که دو اسطوره ،در دو مقط زمانی ،درباره
جنسیّتِ آسمان که یکی متعلّق به عصر حجر و دیگری متعلّق به دوره آهن است،
وجود داشته است و سنگی بودن آسمان را در خود وا ه آسمان و فلزین بودن آن
را در مینوی خرد و بندهش میتوان دید .گفتنی است که فردوسی نیز در دیباچه
شاهنامه به سرشتِ سنگی آسمان اشاره کرده و آن را «یاقوت سرخ» خوانده
است:
ز یاقوت سرخ است چرخ کبود

نه از آب و باد و نه از گرد و دود
(فردوسی )1 :1 ،1516

 -3-1عصر پارینهسنگی و روییدن دو شاخه ریواس از نطفه گیومرت
بنابر متن بندهش ،آنگاه که اهریمن بر گیومرت میتازد و او را از پای در
میآورد ،از او دو شاخه گیاه میروید:

ka Gayōmart andar widerišnīh tōm be dād ān tōm pad rōšnīh ī
xwaršēd be pālūd hēnd uš dō bahr Nēryōsang nigāh dāšt ud bahr
ēw Spandarmad padīrift. čehel sāl andar zamīg būd. pad
bowandagīh čehel sāl rēbās kird ī ēk tan pānzdah warg Mahlē ud
(بندهش ایرانی Mahlyānē zamīg rust hēnd. )101-100 :1251

(چون گیومرت اندر مُردن تخمه بداد ،آن تخمه به روشنیس خورشید پالوده شد و
دو بهرش را نریوسني نگاه داشت و یك بهر را سپندارمذ پذیرفت .چهل سال
اندر زمین بود .با کامل شدن چهل سال ،ریواسپیکری یكتن ،پانزده برگ ،مشی
و مشیانه[ ،از] زمین رستند).
بنابر این سخن ،پدر و مادر نخستین بشر ایرانی از ساقه گیاهی برآمدهاند .این
اسطوره میتواند از میان جامعه و فرهنگی ،چون فرهني هندواروپایی که متّکی

س  11ـ ش  00ـ پاییز  20ـــــ اسطورههای ایرانی؛ برآیند دگرگونیهای اجتماعی و جغرافیایی 05 /

بر زندگی کشاورزی بوده است( ،بهار  )565 :1512برآمده باشد .در همینباره ،بهار
مختاریان با اشاره به اسطوره مشی و مشیانه مینویسد« :این روایت با مقایسه و
مشابهت آدم و گیاه ،از سویی ،به اولویّت گیاه (کشاورزی) در چنین فرهنگی
اشاره میکند و از سویی دیگر ،پاسخی برای آفرینش انسان یافته است( ».مختاریان

 )119 :1512پیش از او نیز بهار اشاره کرده است که اسطوره به عهدی پیش از
دوره نوسنگی بازمیگردد )30 :1512( .افزودنی است که دوره پیش از عصر
نوسنگی ،همان عصری است که در آن «نخستین مساعی ...در باب کشاورزی در
زمینهای رسوبی انجام گرفت» (گیرشمن  )55-56 :1516و هنوز ابزارهای پیشرفت
چون سني و یا آهن ،برای کشاورزی پدیدار نشده بود .بر اساس آنچه بیان شد،
آشکار است که کیفیّت اوضا اجتماعی و ویژگیهای تمدّنی بر اسطورهها
تأثیرگذار است و هر عصر میتواند اسطورههای در پیوند با خود بسازد.
اگر بر آن باشیم که بازتاب اسطوره زاده شدن مشی و مشیانه از نطفه گیومرت
را در شاهنامه بیابیم ،چنین انعکاسی از اسطوره در این متن اسطورهای ـ حماسی
دیده نمیشود ،اما سجّاد آیدنلو معتقد است که روییدن گیاه از اشك چشم
فریدون و خون سیاوش بازتاب همان اسطوره روییدن ریواس از منی گیومرت
است؛ (آیدنلو  )105 :1516فردوسی پس از آنکه سلم و تور ،ایر

را به قتل

میرسانند و سر بریده او را برای فریدون میفرستند ،میگوید که از گریستن وی
گیاه میروید:
به این گونه بگریست چندان بهزار

همی

تا

گیا

رستش

اندر

کنار

(فردوسی )190 :1 ،1516

همچنین با کشته شدن سیاوش به دستور افراسیاب و ریختن خون او بر زمین،
گیاهی به نام «خون سیاووشان» از زمین میروید:
بهساعت گیاهی از آن خون برست

جز ایزد که داند که آن چون برست

نشان

اسیاوشان

گیا

را

دهم

من

کنونت

که

خوانی

همی

خون

(همان)531 :9 ،
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بهار ،سیاوش را خدای شهیدشونده نباتی میپندارد که پس از شهید شدن ،از
خون او گیاه میروید .او هر سال به هنگام نوروز از جهانس مردگان بازمیگردد و
درواق  ،کیخسرو نیز نمادی از بازگشت سیاوش به جهان است؛ از همین روی ،او
نتیجه میگیرد که نوروز و مهرگان از اعیاد بومی جوام کشاورز و دامپرور است.
( )910،966 :1513مریم نعمتطاووسی نیز به تأسّی از بهار ،ایزدان نباتی را
برساخته جوام کشاورزی میپندارد و درباره عبور سیاوش از آتش مینویسد:
«عبور از دل آتش را در این داستان میتوان تمثیلی انگاشت .در گرمای تابستان،
کشتزارهای گندم از سبزی به زردی میزند .کشاورزان پارهای آیینهای عامیانه دارند
که در آنها وجوه مشترکی بین این رویداد با عبور سیاوش از آتش دیده میشود».
(نعمتطاووسی 35 :1529؛ نیز ر .،.همان)35 :

علی حصوری در رمزگشایی عبور سیاوش از آتش ـ که آن را برگرفته از معیشت
جوام کشاورزی و دامداری میپندارد ـ بیان داشته که آتش نمادی از پاییز است
و زنده بیرون آمدنس سیاوش از آتش ،نماد گذر کردن از پاییز و رویش دوباره در
بهار است( .حصوری  )30 :1515او همچنین اسطوره سیاوش را حاصل تحوّل از
کوچنشینی به کشاورزی میانگارد و معتقد است یافتن مادر سیاوش در کنار بیشه
(فردوسی  )900-905 :9 ،1516درواق « ،برخورد با رویش و در ،رویشس تخم
(مادر) برای نو بشر» است .وی سختیهای زندگی سیاوش را مصائب زندگی
یكجانشینس کشاورزان میداند که برخالف کوچندگان که مجبور نیستند
دشواریهای طبیعی را بپذیرند ،تن به جبر زمانه و مشکالت طبیعت میدهند.

گرایش به جبر در داستان سیاوشس شاهنامه

برخاسته از همین امر است( .حصوری

 )32-31 :1515کتایون مزداپور نیز داستان کاووس و پرواز او به آسمان (فردوسی

 )22-23 :9 ،1516را که رفتاری به دور از تعقّل و سبكسرانه پنداشته شده است،
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با داستان اِتَنَه( 1برشونده به آسمان) ،شبانشاه سومری ،میسنجد که برای
دستیابی به گیاهِ زایش و «گیاهِ زادن» به وسیله عقابی ،راهی آسمان میشود.
(ارفعی  )126-121 :1562وی ،داستان رفتن کاووس به آسمان را نه تنها با اسطوره
اتنه ،بلکه با متون پهلوی (دینکرد پهلوی  )115 :9 ،1211که نجاتِ کاووس را به
واسطه به وجود آمدنس سیاوش میداند ،تطبیقپذیر مییابد( .مزداپور  )50 :1562بر
بنیاد این سخنان ،میتوان بر آن بود سخن حصوری درست به نظر میرسد که
داستان سیاوش را گذار از زندگی کوچنشینی به کشاورزی میپندارد؛ چراکه پیش
از سیاوش ،کاووس ،پدرس او نیز ـ اگر او را دقیقاً همان اتنه بپنداریم ـ برای یافتن
گیاه راهی آسمان میشود و در پی کشف کشاورزی است که گویا با سقوط او،
کوشیدنش به شکست میرسد و سپستر ،آنگونه که حصوری میگوید ،با یافت
شدنس تخم (مادر سیاوش) و سپرده شدن به کاووس ،درواق  ،کشاورزی کشف
میشود؛ بدینترتیب ،میبینیم که دگرگونیهای اجتماعی و تمدّنی در تغییر
اسطورهها نقشی فعّال دارند و دستکم میتوان بخشی از اسطورهها را برآیندِ
تحوّالت جامعه و وارد شدن از دورهای به دوره دیگر دانست.

 -4-1اسطوره زروان؛ برآیند عصر آهن و نظام مردساالرانه
در بخش پیشین ،درباره کشف تخم و ابدا کشاورزی سخن گفتیم .گویا شغل
کشاورزی بیپیوند با زنان نبوده است .پس از عصر پارینهسنگی ،دوره نوسنگی
آغاز میشود که ظاهراً این دوره ،دوره سروری زنان بر مردان بوده است؛ چنانکه
بنابر نظر ارنست هرتسفلد ،مستندات باستانشناسی بهدستآمده از حوالی

1. Etana
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تختجمشید در عصر حجر ،این ادّعا را اثبات میکند( .هرتسفلد  )115 :1511در
این عصر ،بنابر نظر مورّخان ،شغل زن کشاورزی بوده است.
«شناسایی گیاهان و فصل روییدن آنها و دانههایی که میآوردند ،مولود مشاهدات
طوالنی و مداوم بود و او (زن) را به آزمایش کشتوورز هدایت میکرد .نخستین
مساعی وی در باب کشاورزی در زمینهای رسوبی انجام گرفت ...شاید همین امر
اساس بعضی جوام اوّلیّه که زن در آنها بر مردم تفوّق یافته ،بوده است( ».گیرشمن
55-56 :1516؛ نیز ر .،.فرهوشی )91 :1515

بر این اساس ،شاید بتوان ایزدبانوانی چون اردویسورااناهیتا 1،اشی 9،دئنا،

5

ارشتات 0،و پارند 3را متعلق به همین دوره پنداشت؛ دورهای که زنان نقش
عمدهای در امور اقتصادی و احتماالً سیاسی داشتهاند؛ امّا این نظام مطلوب زنان
دیری نمیپاید و دوران جدیدی حاکم میشود که از آن ،با عنوان عصر آهن
یادمیکنند.
دگرگونیهای اقتصادی ،موجب تغییر و تحوّل اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی نیز
شد که یکی از این دگرگونیها ،کمرنيشدن نقش زنان بود؛ چراکه با کشف
آهن ،سالحهای برتر آهنین و مهارتهای جنگی تازه به دست مردان افتاد و آنها
کسب سود آنی با شمشیر را بر زندگی آرام گلهداری و کشاورزی که بیشتر به
وسیله زنان اداره میشد ،ترجیو میدادند؛ بنابراین« ،از میانه هزاره دوّم [قبل از
میالد] به نظر میرسد که تشکیالت اجتماعی ،اقتصادی بهگونهای تلفیقی میان
مادرساالری و پدرساالری» درآمد( ،اسماعیلپور  )953 :1520امّا آرامآرام ،با آغاز
شکلگیری حکومتهای بزرگ در ایران ،همانند هخامنشیان ،نیاز به لشکری
2. Ašay
4. Arštāt

1. Arədvī-surā-anāhītā
3. Daenā
5. Pārand
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بزرگ احساس میشد که این کار صرفاً از مردان برمیآمد .از سوی دیگر ،با
کشورگشاییهای تازه ،اسیران و بردگان بسیاری به دست آمد؛ بنابراین« ،با
گسترش بردهداری در دوره هخامنشی و ساسانی و بر اثر بهرهبرداری از نیروی
بردگان در فعالیّتهای گوناگون ،کشاورزی ،صنعت و امور خانوادگی ،زنان
طبقات مرفّه از کارهای تولیدی بر کنار ماندند و اند،اند ،منزلتشان تا حدّ
کاالیی مصرفی تنزّل یافت»؛ (ستّاری  )90 :1516بدینترتیب ،حکومت بالمناز
مردان در ایران شکل گرفت که از آن با نام نظام پدرساالری یاد میکنند.
بر بنیاد آنچه پیشتر بدان پرداخته شد ،فرهني مردساالری نیز باید اسطورهها و
باورهای خود را پدیدار کند .شاید آنچه درباره ایزد زروان در اسطورههای ایرانی
موجود است ،دستاورد همین نظام مردساالرانهای باشد که در ایران چیرگی یافته
بوده است .زروان (در اوستا Zrvan- :و در پهلوی )Zurwān :ایزد زمان است؛ ایزدی
کهن که اهورامزدا و اهریمن را هستی بخشید .در زمان بیزمان ،تنها او هستی
داشت .او هزار سال ،درحالیکه شاخه بَرسُم 1به دست داشت ،به قربانی کردن
مشغول بود تا از قِبَل آن ،فرزندی بیابد که میلس وی به آفرینش را برآورده کند.
زروان در پذیرش قربانیهایش دچار تردید شد .از دو دلی او اهریمن پدیدار
گشت و از قربانیها اورمزد .او دریافت که از او ،دو کود ،زاده خواهد شد؛ پس
با خویشتنس خویش پیمان بست که سلطنت بر جهان را به کودکی بسپارد که
نخست از رحمش خار شود .اهریمن نخست برونشونده از زروان بود و بنا
بر پیمان پیشین ،اگرچه با اکراه ،فرمانروایی بر گیتی بدو سپرده شد( .شهرستانی
960 :1 ،9005؛ یعقوبی 915 :1 ،1515؛ نیبرگ 005 :1515؛ زنر )530-502 :1515

پیش از این اشاره شد که هزاره نخست پیش از میالد مسیو را که مطابق با
عصر آهن نیز هست ،هنگامه شکلگیری اجتما مردساالرانه در ایران و آسیای
1. barsom

 / 39فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــــــ حمیدرضا اردستانی رستمی

غربی دانستهاند .این دوره ،عهد رونق پرستش ایزد زروان نیز بوده است .سابقه
تاریخی آیین زروانی به سده چهارم پیش از میالد میرسد «و بدینترتیب ،با
اندکی احتیاط ،تاریخ نشأت مذهب زروانی را میتوان به دوران هخامنشی
رسانید» (بنونیست 31 :1516؛ بویس )503 :9 ،1553که خود ،حکومت مطلق مردان
بر زنان را در انتهای عصر چیرگی آهن ،چنانکه پیشتر بیان شد ،رقم زده بود؛ امّا
این پرسش در ذهن تداعی خواهد شد که چه پیوندی میان پرستش زروان و
عصر مردساالرانه است در پاسخ باید گفت که با پدیداری نظام مردساالرانه،
ناگاه با ایزدی روبهرو میشویم که اگرچه نرینه است و «پدر اهرمزد و اهریمن»،
(زنر  )22 :1510همچون مادگان میزاید .محتمالً ،نسبت دادنس آوردن فرزند به
موجودی مذکّر ،از آنجا ناشی شده است تا کار زادن زن را بیاهمیّت جلوه دهند
و او را موجودی کامالً ناکارآمد معرّفی کنند و حتّی کارکردهای زنان را از آنان
بستانند و به مردان بسپارند .مزداپور بهدرستی بیان میکند که انقیاد زن با دو
وسیله اصلی و قاط در اجتماعات انسانی صورت گرفته است :نخست آنکه ،هنر
زایندگی زن را بیمقدار جلوه دهند و دوّم آنکه تا حدّی که ممکن است ،زن را از
فعالیّتهای اقتصادی دور سازند)13 :1516( .

 -2اسطورههای برآمده از ایرانویچ
ایرانویچ،

1

ریخـت پهلوی وا ه اوستایی( ،airyana.Vaējah-نیولی )61 :1515

خاستگاهِ نخستین ایرانیها است که پیش از مهاجرت به ایران در آن میزیستند و
اصالً نام ایران نیز از آنجا گرفته شده است .مطابق با اسناد باستانشناسی ،این
سرزمین ،بخشهایی از شمال رود ینیسئی 9در سیبری بوده که تا کرانههای شمال
2. Yenisei

1. Ērānwēz
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غربس دریای سیاه گسترش یافته است( .بهار  )10 :1513در توصیف این سرزمین،
در وندیداد میخوانیم:

Paoriīm asaηhąmča šōiθranąmča vahištəm frāθwərəsəm azəm yō
Ahurō.mazdā airyanəm.vaējō vaηhuyā. dāityayā. āaţ ahe paityārəm
frākərəntaţ aηrō.mainyuš pouru. mahrkō ažimča yim raoiδitəm
zyąmča daēvō.dātəm. dasa avaθra māηhō zayana dva hąmina taēča
hənti sarəta āpō.sarəta zəmō.sarəta urvarayā aδa zimahe maiδim
aδa zimahe zarəδaēm aδa zyāsčiţ pairi.pataiti aδa fraēštəm
(گلدنر vōiγnanąm. )5 :1116

(نخستجای و بهترین آشیانه که من ،اهورامزدا ،بیافریدم ،ایرانویچ بود ،کنار [رود]
ونگهودائیتی .آنگاه انگرمینوی بسیار ویرانکننده برای آسیبزنندگی ،ا ی را در آن
رود بیافرید و زمستان دیوآفریده را .آنجا ده ماه زمستان است ،دو [ماه] تابستان و
آن دو ماه نیز برای آبها سرد ،برای زمین سرد ،برای گیاهان سرد است؛ بدینسان،
چون سرمای زمستان بیفتد ،در آنجا زیانرسانندهترین پریشانی و رنج فرومیآید).

بر اساس آنچه گذشت ،ویژگی بارز نخست سرزمین اورمزد ،سرمای ممتدّ
است که قطعاً زندگی را برای همه جانداران ،بهویژه مردمان دشوار میساخته و
همین سختی سرما و محیط جغرافیایی ،سبب آفریده شدن اسطورههای در پیوند
با خود شده است.

 -1-2سرما ،اهریمن و ایرانویچ
اگر به سخنان بیانشده در وندیداد نظری دوباره اندازیم ،به این نکته دست
مییابیم که اگرچه ایرانویچ را اورمزد آفریده است ،زمستان و سرمای آن آفریده
اهریمن ویرانگر است؛ بنابراین ،بهآشکارگی میتوان به اهریمنی بودن سرما و
زمستان پیبرد که اسطورههای برخاسته از طبیعت ایرانویچ است .اهریمنی بودن
سرما ،نه تنها در اوستا ،که در دیگر متون ایرانی نیز بازتاب یافته است؛ چنانکه
در بندهش ،بدیهای اهریمن به زمستان مانند شده است:
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pad dēn gōwēd kū anāgīh ī Ga(n)āg-mēnōg ō dahišn ī Ohrmazd kirrēnīd
(همانestēd pad ēw zamestān be šāyēd guftan. )111 :

(به دین گوید که بدی که مینوی پلید به آفرینش اورمزد کرده است ،به یك
زمستان بشاید گفتن).
در جای دیگر از همین متن ،جایگاه زمستان ،اباختر و تابستان ،نیمروز دانسته
شده است (همان )132 :که بنا بر هادختنسك ،نیمه شمالی متعلّق به دیوان است
و بادی گنده از این جایگاه ،روانس مردگانس ناپرهیزگار را در شب سوم پس از
مرگ میآزارد و نیمه جنوبی مقرِّ ایزدان است و باد خوشبویی که از این سوی
وزیده میشود ،باعث آرامش روان پرهیزگاران است )153 -159 :1516( .نیمه
شمالی همان ایرانویچ است که پیوسته در زمستان دیوآفریده به سر میبرده و
جنوب (نیمروز) ،سرزمینهایی است گرمتر که آریاییها از سرما بدانجا مهاجرت
کردند و نمودی از آن را میتوان در داستان جمشید و رفتن او به سمت روشنی و
نیمروز در وندیداد دید( .رایشلت  )00:1211در شاهنامه نیز آنگونه که مختاریان
گفته است ،اکواندیو بهسان باد شمالی تجلی مییابد که اهریمنی است (مختاریان

 )09-01 :1515و از مقابل رستم میگذرد:
چهارم بدیدش گرازان به دشت

چو

باد

شمالی

برو

برگذشت

(فردوسی )921 :5 ،1516

در رساله علمای اسالم نیز که متنی است با گرایشهای زروانی ،به آفریدهشدن
اورمزد از آتش و اهریمن از آب اشاره شده است( .زنر  )565 :1515بر پایه گفتار
هیپولیتوس ،دانشمند ضدّ عرفان صدر مسیحیّت ،آتش عنصری گرم و مرطوب
است ،اما آب که اورمزد و اهریمن از آنها پدیدار شدند ،سرد است( .همان)560 :

در شاهنامه نیز که دربردارنده مفاهیم اسطورهای ایرانی است ،میبینیم که اهریمن
در قالب زمهریر ظاهر میشود؛ آنگاه که «بازور» ،جادوگر تورانی ،برف ،سرما ،و
باد بر ایرانیان میگستراند و موجبات کشتار بسیاری از ایرانیان را فراهم میکند،
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ایرانیان روی به سوی «داور داوران» میکنند که گویا ایزد زروان ،پدر اورمزد و
اهریمن ،است و او را برتر از آتش (اورمزد) و زمهریر (اهریمن) میخوانند:
از افسون و از جادوی برتری
تو

باشی

به

بیچارگی

دستگیر

جهاندار
تواناتر

و
از

بر
آتش

داوران
و

داوری
زمهریر

(فردوسی )191 :5 ،1516

 -1-1-2اهمیّت آتش
مطابق باورهای زردشتیان ،دوزخ ماهیّتی سرد دارد.
«در دوزخ زردشتی ،از شعلههای آتش فروزان خبری نیست؛ زیرا چنانکه میدانیم،
آتش مقدّس است و هرگز نباید به لوث وجود گناهکاران آلوده گردد .آنچه دوزخیان
را شکنجه و عذاب میدهد ،نبودن آتش و وجود سرمای سخت و ظلمات مح
است( ».مشکور 511 :1551؛ ر .،.دریایی)19 :1515

به راستی چرا باید دوزخ ایرانیس کهن سرد باشد ! این اسطوره میتواند بیانگر و
برآیند خاطره تلخس آریاییها از ایرانویچ باشد که به خاطر وجود سرما،
دشواریهای بسیاری را در آنجا از سر گذرانده بودند و گویا عقوبتی بدتر از
سردی را برای خویش نمیتوانستند تصوّر کنند .خالف سامیان که چون در
سرزمینهای گرم و سوزان میزیستند ،دوزخ در باور آنان ،جایی جز جای گرم و
سوزنده نمیتوانست باشد .افزودنی است اینکه آتش در زندگی آریاییان و بهویژه
ایرانیان ،مرکزیّت یافته و از پنجگونه آتش مینوی (abzōnīg, buland-sūd, wāzišt,
)urwāzišt, weh-franaftār

که تمام هستی را شامل اورمزد ،مردمان و جانوران،

گیاهان ،ابرها ،و کانون خانوادهها فراگرفته است ،و سه آتشکده (Ādur īgušnasp,

 Ādur ī farrōbayو )Ādur ī burzēn-mihrدر خوارزم ،آذربایجان ،و ریوند که به
موبدان و ارتشتاران و کشاورزان متعـلّق است( ،زادسپرم 09:1260؛ دوشنگیمن :1513

 )152-159سخن به میان آمده و در تقویم هخامنشیان ،نهمین ماه ،ماهِ ستایشس

 / 36فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــــــ حمیدرضا اردستانی رستمی

آتش 1نام گرفته است( ،کنت  )116 :1235همگی برخاسته از اهمیّت آتش در
زندگی آریایی بوده است( .تاراپور 100 :1510؛ هینلز  )05 :1516در برخی نسخههای
شاهنامه نیز میبینیم که پس از کشف آتش به وسیله هوشني ،آن را قبله مینهند:
جهانآفرین

نیایش

همیکرد

جهاندار

که او را فروغی چنین هدیه داد

همین

آتش

بگفتا

پیشس
فروغیست

این

ایزدی

پرستید

و

خواند

آفرین

قبله

نهاد

آنگاه

باید

اگر

بخردی

(فردوسی )50 :1 ،1516

اهمیّت گرما برای یك ایرانی که در ناخودآگاه ذهنس خود ،سرمای سیبری را
حفظ کرده است ،او را وامیدارد که سردی را نشان اهریمن و پتیارگیس او بپندارد.
پیش از تازش اهریمن به آفرینش اورمزد ،پیوسته جهان در زمانس نیمروز بوده
است؛ (بندهش ایرانی  )51 :1251چراکه نیمروز از ساعات گرم روز است؛ امّا
سرانجام آریاییها تصمیم گرفتند که سرزمین سرد خویش را رها کنند و روی به
سوی بومی نهند که از گرما بهرهمند باشد که این مهاجرت نیز اسطورههای
خاصِّ خویش را پدید آورده است.

 -3اسطورههای برآمده از کوچ آریاییها
ایرانیان ،هندوان و اروپاییان امروزی که از آنان با وا ه آریاییها یاد میشود ،تا
اواخر هزاره سوم پیش از میالد مسیو ،در ایرانویچ در سازمانی قبیلهای و
عشایری با فرهني ،اسطوره ،زبان و آداب همانند میزیستند .چنانکه پیشتر نیز
اشاره شد ،این اقوام ،به دلیل سردی آب و هوای ایرانویچ در رنج فراوان بودند و
بدینسبب ،در هزاره دوم ،نخست جنبوجوش برای کوچیدن در میان گروهی از
آنان آغاز شد .پس از این ،دستههای متعدّد جنگجو با اسب و عرّابههای جنگی
1. Āçiyādiya
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روی به جنوب نهادند .بخش بزرگی به جنوب شرقی متمایل شدند و از کوههای
هندوکش به رود سند و از آنجا به پنجاب رسیدند و به خاطر آب و هوای خوب،
در آنجا اقامت گزیدند .این گروه را به دلیل وجود رود سند ،هندی نامیدند.
گروهی دیگر از آریاییها ،روی به ایران آوردند و در آنجا ساکن شدند( .بهار

 )51-50 :1512این بخش از قوم آریایی ،سرزمین خویش را بر بنیاد جایگاه
نخستین خود ایران 1نامیدند .باید یادآور شد که وا ه آریا از ریشه  ar-به معنی
«حرکت کردن» است (بارتلمه  )115 :1261و در خود وا ه نیز نشان کوچندگی این
قوم دیده میشود .این گروه کوچنده به ایران ،به اقوام کوچكتری تقسیم شدند و
هریك بخشی را به تصرّف خود درآوردند؛ پارتیان شمال خراسان ،مادها شمال
غربی ،غرب و مرکز ،و پارسیان ،جنوب فالت ایران را برگزیدند( .بهار )512 :1512

دیگر گروه کوچنده آریایی راهی سرزمینهایی شدند که کشورهای اروپایی امروز
را شکل داده است( .چایلد  )65 :1515بهار معتقد است که مهاجرت اقوام آریایی از

ایرانویچ ،در داستان جمشید ،در فرگرد دوم وندیداد
 )512در این بخش از اوستای متأخّر ،زردشت از اهورامزدا میپرسد که پیش از
بازتاب یافته است:1512( .

من ،دین را به چه کسی عرضه داشتهای و او در پاسخ ،به نام جمشید اشاره
میکند و این واقعه که جمشید ،دین را از اورمزد نپذیرفته و در عوض ،اورمزد از
او خواسته است که جهان را بگستراند .در زمان شهریاری جم ،زمین بر رمهها،
ستوران ،مردمان ،سگان ،و پرندگان ،به دلیل بیمرگی تني شد؛ بنابراین،
(گلدنر ،وندیداد āaţ Yimō frašūsaţ raočā ā upa rapiθwąm hū paiti aδwanəm.

)1 :1116

(آن هنگام جمشید فرا روشنی ،به سوی نیمروز /جنوب ،به راه شیری رفت).
به سوی روشنی و جنوب رفتن جمشید در این سخن ،میتواند انعکاسی از
حرکت آریاییها به سوی نیمروز و مناطق گرم جنوبی باشد .در ادامه سخنس
1. Ērān
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پیشگفته از وندیداد ،به اینکه جمشید موجبس افزودن و گسترش جهان شده،
اشاره شده است که گزارش کوتاه آن را از مقدّمه کتاب سوم دینکرد میخوانیم:

uš pad ham xwarrah frāxēnīd zamīg se srišwadag az ān meh čiyōn
(دینکرد پهلوی pēš azān būd. )323 :9 ،1211

(و او بهواسطه همان فرّه ،گسترانید زمین را سه سوم از آن بزرگتر ،از آنچه پیش
از آن بود).
شاید بتوان سه بار افزایش جهان را بازتاب اسطورهای مهاجرت سه گروه آریایی
دانست.

 -4باورهای زردشتی برآمده از تحوّالت اجتماعی در ایران
پیشتر دیدیم که تیرهای از آریاییها به ایران آمدند و در این فالت ساکن شدند.
این قوم پس از ورود به ایران (اگرچه اسطورههای در پیوند با سرزمینس نخستین
خود دارد و بازتاب آن را در متون پیش از این دیدیم) ناگزیر باید اسطورههایی
در پیوند با مرز و بومس نوین خود میساخت؛ چراکه تحوّالتِ اجتماعی،
اسطورههای تازه میسازد .شاید ظهور زردشت و باورهای موجود در دین او را
بتوان نخستین نشانههای تغییر و دگرگونیهای عصر او انگاشت.

 -1-4اهریمن؛ نمادی از بدویان مهاجم در دین زردشتی
ظاهراً زردشت در سالهای میان  1900تا  1000پیش از میالد ،در ایرانویچ زاده
شده است که برخی آن را آذربایجان و برخی خوارزمس بزرگ میدانند( .ر.،.
آموزگارو تفضلی 95-13 :1516؛ مزداپور15-13 :1520؛ نیولی 15 :1520؛ بویس -12 :1511

 )109یکی از پیامها و اندیشههای موجود در دین زردشتی ،ثنویّتی است که در
تمام مراتب هستی پدیدار است( .شاکد 91 :1511؛ بهار  )00 :1510آنگونه که از
گاهان برمیآید ،زردشت نخست ایرانیای است که از دو مینوی همزاد ،سپندمینو
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و مینوی پلید ،یاد کرده است که در اندیشه و گفتار و کردار در تقابل با هم
هستند و با یکدیگر سخن میگویند و اهورامزدا بر فراز آنان قرار گرفته است:

aţ tā mainyū pouruyē yā yəmā xvafənā asrvātəm manahičā vačahičā
šyaoθanōi škyaoθanōi hī vahyō akəmčā āsčā hudāηhō ərəš vīšyātā
(گلدنر ،یسنا nōiţ duždāηhō. )106 :1116

(در آغاز ،آن دو گوهر همزاد در پندار و گفتار و کردار ،بهتر و بتّر ،در اندیشه
هویدا شدند .در میان این دو ،نیكاندیشان درست برگزیدند ،نه بداندیشان).
این سخن زردشت که مبتنی است بر تضادّ دو بُن خیر و شر ،با اندکی تغییر ،در
اوستای متأخّر و همینطور متنهای پهلوی (به این معنی که اهورامزدا به جای
سپندمینو مینشیند و در تقابل با اهریمن قرار میگیرد (شکند گمانیك وزار

 ))65-30:1115میتواند از احوال شرق ایران ،در زمان زیستن زردشت برخاسته
باشد .گیرشمن در اینباره مینویسد« :تصوّر میکنند مقتضیّات و شرایطی که قوم
خانهنشین ایران شرقی در آن زندگی میکرد و دائماً در معرض حمله بدویان
مهاجم و مخرّب بود ،در زردشت این اندیشه را ایجاد کرده است که جهان را دو
اصل اداره میکند :نیك و بد )110 :1516( ».بر این پایه ،روشن است که مختصّات
هر مکان جغرافیایی و شرایط اجتماعی ،از قابلیّت شکلدهی به باورها و

اسطورههای هر قوم و ملّت بهرهمند است .این تقابل خیر و شرّ ،در شاهنامه
بهگونهای در نبرد ایرانیان با اقوام دیگر ،مانند ستیز فریدون با ضحّا ،و یا
کیخسرو با افراسیاب نمود یافته است .ضحّا ،،تجسّم زمینی اهریمن است و
ویژگیهای اهریمن ،در شخصیّت افراسیاب شاهنامه نیز گرد آمده است؛
همانگونه که اهریمن کالبدی سیاه در متون دینی دارد( ،بندهش ایرانی )11:1251
افراسیاب نیز درفش و خفتانش سیاه است( .فردوسی )505 :1 ،1516

افزودنی است در نبرد خیر و شرّ ،سرانجام نیروی نیکی بر بدی چیرگی مییابد
(همان )5 :و درواق  ،ایـن دوگـانگی ظاهری است و باید آیین زردشتی را آیینی
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وحدانی انگاشت( .آسموسن  )113 ،103 :1516شاید از همین روی است که یمه 1و
یمیس 9هندی که برادر و خواهری تو مان پنداشته میشوند( ،آموزگار  )555 :1520در
اوستا ،در قالب یك تن ،یعنی جمشید آشکار میشوند و درواق  ،خدایان زمینی
در هند ،تبدیل به شاهی یگانه میگردد که تکرارکننده عمل خداوند است.
 -2-4اسطوره تیشتر؛ برآیند خشكسالی در ایران
نیاز به توضیو نیست که بسیاری از بخشهای ایران ،بهویژه قسمتهای مـرکـزی
ایـن کشور را بیابانهای خشك و بیآب و علف ،دشت کویر و دشت لوت،
دربرگرفته است .همین پدیده طبیعی سبب شده است تا پیوسته ایران با مسأله
بیآبی و خشكسالی تهدید شود و شاید از همینروی است که داریوش
هخامنشی خشكسالی را همتوان و مترادف دشمن و دروغ میانگارد و از
اهورامزدا میخواهد که ایران را از این سه بپاید:

…utā imām dahyāum Auramazdā pātuv hacā haināyā hacā dušiyāra hacā
(کنت draugā. )153 :1235

( ...و این سرزمین را اهورامزدا بپاید از دشمن ،از خشكسالی ،از دروغ).
بـا توجّـه بـه ایـن دیـدگاه کـه اسـطورههـا برآینـدِ اوضـا اجتمـاعی و
جغرافیــایی هســتند ،بــدیهی مــینمایــد کــه دربــاره خشــكســالی و از
میــان برنــده آن ،یعنــی بــاران نیــز کــه آفریــدهای اســت کــه آفــرینش آن،
دشـــوارترین آفـــرینش بـــرای

اورمـــزد اســـت( ،زادســـپرم )100 :1260

اســطورههــایی وجــود داشــته باشــد .یکــی از برجســتهتــرین اســطورههــا کــه
در آن ســتیز بــاران بــا خشــكســالی ،بــه نمــایش گذاشــته شــده اســت،

2. Yami

1. Yama
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اســطوره ســتیز تیشــتر 1بــا دیــو اپــوش 9،دیــو خشــكســالی ،اســت .ایــن
اســطوره در یشــت هشــتم بنــدهای  15تــا  50جــای دارد( .رایشــلت

 )93-95 :1211گزارش کوتاه آن از این قرار است:
«تیشتر در سه پیکر و سی شب با دیو اپوش مبارزه میکند :او در ده شب نخست،
به پیکر مردی پانزدهساله ،درخشان ،روشنچشم ،بلند ،پرتوان و هنرمند ،در ده شب
دوم ،به پیکر گاوی زرّینشاخ و در سومین ده شب ،به پیکر اسبی سفید ،زیبا،
زرّینگوش و زرّینلگام ،با اپوش ،که به صورت اسبی سیاه و گل (گر) توصیف
شده است ،میستیزد .در پایان روز سیام ،در گاه ریتون (ظهر) ،تیشتر بر دیو
خشكسالی پیروز میشود و او را برای همیشه از دریای فراخکرد دور میکند تا
آبهای روان بیهیچ مانعی به سوی هفت کشور روان شوند( ».تیشتریشت :1512
)2

این نکته نیز شایسته بیان است که در اوستا بسیار به تقدیم و نثار بر آبها که
آن را زئوثره 5میگویند ،اشاره شده است .در تیشتریشت میبینیم که ایزد بارانآور
تیشتر ،با این نثارها ستایش میشود:
(گلدنر ،یشتها yazāi… Tištrīm stārəm zaoθrābyō. )106 :1116

(ستاره تیشتر را با زوهرها خواهم ستود).
میتوان گفت که همه این باورها و اسطورهها ،انعکاسی از گرمای تابستانی و
بیابانهای خشك ایران است و آنگونه که مری بویس نیز اشاره کرده است ،آنان
که عمل عبادی زئوثره را انجام میدادند ،درواق  ،در پی آن بودند تا «نیروی
حیاتی فروکاسته آب را بدان بازگردانند( ».بویس )96-93 :1516

 -5اسطورههای در پیوند با ایزدان
اگر به وضعیّت خدایان در روزگار کهن بنگریم ،بهگونهای آنها را نیز تابعی از
اوضا اجتماعی آن روزگار خواهیم یافت؛ چنانکه خدای مطلق در عهد حکومت
2. Apaoša

1. Tištrīa
3. Zaoθra
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متمرکز در قدرت هخامنشی و ساسانی ،اهورامزد (اورمزد) است که تمام خدایان
دیگر ،زیردست و آفریده او هستند ،ولی اورمزد در آیین مانی که درواق  ،پرورده
فرهني ملو،الطّوایفی 1اشکانی است و در آن مرکزیّت قدرت وجود ندارد،
خدایی همچون دیگر خدایان است و او کسی است که در آغاز آفرینش ،به جني
با اهریمن میرود و در جهان مادّه گرفتار میشود( .زوندرمان  )60-32 :1255مـادرس
اورمزد بغ که «مادر حیات» خوانده میشود ،درواق  ،همسر خدای بزرگ ،زروان،
است ،امّا از آنجا که در آیین مانی ،همسر گزیدن و ازدوا  ،امری ناپسندیده
است( ،ر .،.ثعالبی 951 :1513؛ بیرونی501 :1520؛ لیو 95:1229؛ تردیو  )63 :9001او نیز
همسرس زروان خوانده نشده است.

نتیجه
یکی از مکتبهای اسطورهشناسی که اسطوره را برآیند تحوّالت تمدّنی میداند،
مکتب جامعهشناس فرانسوی ،امیلدورکیم ،است .چنانکه گذشت ،با بررسی
اسطورههای ایرانی درمییابیم که این اسطورهها میتوانند برآمده از دگرگونیهای
تاریخی ،اجتماعی ،و جغرافیایی باشند .در اسطوره آفرینش ،نخست انسان ایرانی
دیده میشود که او را در روایتی ،برساخته از خا ،و در روایتی دیگر ،آفریدهشده
از فلزّ انگاشتهاند؛ همچنین آسمان گاه از جنس سني و گاه از فلزّ دانسته شده
است؛ البته باید دقّت داشت که خاکی و سنگی دانستن گیومرت و آسمان ،روایتی
برآمده از عهد حجر و فلزین بودنس تنس نخست انسان و آسمان برخاسته از دوره
آهن است .آنگاه که نطفه گیومرت پیش از مرگ ،بر زمین ریخته میشود ،از آن
دو شاخه ریواس میروید و پدر و مادر نخستین بشر ایرانی از این گیاه به وجود
1. kadag-xwadāyīh
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میآیند .این اسطوره میتواند از میان جامعه و فرهنگی ،همچون فرهني
هندواروپایی برآمده باشد که متّکی بر زندگی کشاورزی بوده است .اسطوره
زاییدن اورمزد و اهریمن از ایزدی نرینه ،چون زروان نیز ممکن است برآمده از
جامعهای مردساالر باشد و میتوان بر آن بود که دستسکم در اسطوره ،اراده بر آن
بوده است که حتّی خویشکاریس زایندگی زنان و نقش آنان در فرزندآوری نیز
انکار شود.
موقعیّت جغرافیایی نیز در شکلگیری اسطورهها و دگرگونی آنها تأثیرگذار
است؛ چنانکه میبینیم سرمای ممتدّ و شدید ایرانویچ ،خاستگاه آریاییان ،در
پیدایش اسطورههای ایرانی تأثیرگذار بوده است؛ مطابق وندیداد ،سرمای موجود
در ایرانویچ آفریده اهریمنس ویرانگر است و اصال ًطبیعت وجود اهریمن از سرما
دانسته شده است؛ برخالف اورمزد که آتشینمزا است .یادآوری این نکته نیز
ضروری است که تقدّس آتش در اندیشه ایرانیان ،ممکن است برخاسته از طبیعت
سرزمین نخستین آنها باشد که بسیار سرد بوده است .کوچ آریاییها از آن
سرزمین سرد ،در اسطوره جمشید و حرکت او به سوی سرزمینهای گرم جنوبی
در وندیداد بـازتـاب یافته است و سه بار گسترانیدن جهان به دست جم ،برآیند
مهاجرت سه گروه آریایی به ایران ،هند و اروپا است.
پس از سکنی گزیـدن بخشـی از آریـاییهـا در ایـران و ظهـور زردشـت نیـز
همچنان اسـطورههـای در پیونـد بـا آن زمـان پدیـدار شـد؛ چنـانکـه زردشـت
پـس از روبـهرو شـدن بـا بـدویان مهـاجم و مخـرّب در شـرق ایـران ،بـه ایـن
نتیجـه رسـید کـه جـز بـنس خیـر ،شـرّ نیـز در جهـان حضـور دارد و بـر جهـان
تـأثیر مـیگـذارد .اسـطوره تیشـتر و سـتیز او بـا دیـو خشـكسـالیس اپـوش نیـز
ممکــن اســت برآینــد جغرافیــای خشــك و بــیآب ایــران باشــد .ایــن
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خشـكسـالی در حـدّ دیـوی ویرانگـر کـه آبهـا را بـه اسـارت درآورده،
درآمده است.
ایزدان کهن ایرانـی نیـز تـابعی از اوضـا سیاسـی و اجتمـاعی آن روزگارنـد؛
بـه ایـن معنـی کـه چـون حکومـت متمرکـز در قـدرت ساسـانی بنیـان نهـاده
مــیشــود ،خــدای مطلــق نیــز اورمــزد اســت ،ولــی مــانی کــه در دولــت
ملو،الطوایفی پـارتی پـرورده مـیشـود ،اورمـزد را خـدای مطلـق نمـیدانـد و
آن را خدایی در میان دیگر خدایان معرّفی میکند.

کتابنامه
آریانپور ،امیرحسین .1535 .فرویدیسم با اشاراتی به ادبیات و عرفان .تهران :شرکت سهامی
کتابهای جیبی.
آموزگار ،اله و احمد تفضّلی .1516 .اسطوره زندگی زردشت .چ .5تهران :چشمه.
آموزگار ،اله .1515 .تاریخ اساطیری ایران .چ .10تهران :سمت.
آیدنلو ،سجّاد .1516 .نارسیده ترنج .اصفهان :نقش مانا.
ارفعی ،مجید« .1562 .اتنه؛ افسانه نخستین پرواز» .فرهني .کتاب هفتم .تهران :موسّسه مطالعات
و تحقیقات فرهنگی.
اسماعیلپور ،ابوالقاسم .1515 .اسطوره؛ بیان نمادین .چ .9تهران :سروش.
ـــــــــــــــــــ.1520 .زیر آسمانههای نور .تهران :قطره.
الیاده .میرچا .1519 .اسطوره ،رؤیا ،راز .ترجمه رؤیا منجّم .چ .5تهران :علم.
ـــــــــ .1521 .اسطوره و واقعیّت .ترجمه مانی صالحی علّامه .تهران :کتاب پارسه.
ــــــــ .1516 .چشماندازهای اسطوره .ترجمه جالل ستّاری .چ .9تهران :توس.
باستید ،رو ه .1550 .دانش اساطیر .ترجمه جالل ستّاری .تهران :توس.
بنونیست ،امیل .1516 .دین ایرانی .ترجمه بهمن سرکاراتی .چ .5تهران :قطره.
بویس ،مری .1511 .آیین زردشت .ترجمه ابوالحسن تهامی .چ .5تهران :نگاه.
ــــــــــ .1553 .تاریخ کیش زردشت .ترجمه همایون صنعتیزاده .چ .9تهران :توس.
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ــــــــــ .1516 .زردشتیان؛ باورها و آداب دینی آنها .ترجمه عسگر بهرامی .چ .2تهران:
ققنوس.
بهار ،مهرداد .1510 .ادیان آسیایی .چ .3تهران :چشمه.
ــــــــــ .1512 .پژوهشی در اساطیر ایران .چ .1تهران :آگه.
ــــــــــ .1513 .جستاری در فرهني ایران .تهران :اسطوره.
بیرونی ،ابوریحان .1520 .آثارالباقیّه .ترجمه اکبر داناسرشت .چ .6تهران :امیرکبیر.
تاراپور« .1510 .، . ،دادرسی با وَر در ایران» .ایرانشناخت .ترجمه جلیل دوستخواه .تهران:
آگه.
تیشتریشت .1512 .ترجمه زهره زرشناس و فرزانه گشتاسب .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.
ثعالبی ،ابومنصور .1513 .شاهنامه ثعالبی .ترجمه محمود هدایت .تهران :اساطیر.
چایلد ،ویر گوردون .1515 .آریاییها .ترجمه محمّدتقی فرامرزی .چ .9تهران :نگاه.
حصوری ،علی .1515 .سیاووشان .چ .5تهران :چشمه.
دریایی ،تور  .1515 .شاهنشاهی ساسانی .ترجمه مرتضی ثاقبفر .چ .0تهران :ققنوس

دوبوئیسون ،دانیل« .1513 .گواهی روشن روش تطبیقی» .اسطوره و حماسه در اندیشه ر
ددومزیل .ترجمه جالل ستّاری .چ .9تهران :مرکز.
دورکیم ،امیل .1515 .صور بنیانی حیات دینی .ترجمه باقر پرهام .چ .9تهران :مرکز.
دوشنگیمن ،ا .1513 .،دین ایران باستان .ترجمه رؤیا منجّم .چ .9تهران :علم.
دومزیل ،ر « .1513 .پیك خدایان» .اسطوره و حماسه در اندیشه ر دومزیل؛ جهان
اسطورهشناسی . Vترجمه جالل ستّاری .چ .9تهران :مرکز.
ـــــــــــ« .1512 .خدایان سه کنش» .جهان اسطورهشناسی . IVترجمه جالل ستّاری .چ.9
تهران :مرکز.
روایت پهلوی .1520 .گزارش مهشید میرفخرایی .تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی.
زنر ،رابرت چارلز .1510 .زروان یا معمّای زردشتیگری .ترجمه تیمور قادری .تهران :امیرکبیر.
ــــــــــــــــ .1515 .طلو و غروب زردشتیگری .ترجمه تیمور قادری .تهران :امیرکبیر.
ستّاری ،جالل .1516 .سیمای زن در فرهني ایران .چ .0تهران :مرکز.
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سرکاراتی ،بهمن« .1551 .اسطورههای عصر ما را آیندگان خواهند خواند» ،نامه فرهني .س.9
ش.5
ـــــــــــ« .1520 .بنیان اساطیری حماسه ملّی ایران» ،کاخ بلند هزارساله .تهران :فرهنگستان
زبان و ادب فارسی.
ـــــــــــــ .1513 .سایههای شکارشده .چ .9تهران :طهوری.
شاریه ،انپل .1550 .فروید ،ناخودآگاه و روانکاوی .ترجمه سیّدعلی محدّث .تهران :نکته.
شاکد ،شائول .1511 .تحوّل ثنویّت .ترجمه سیّداحمدرضا قائممقامی .تهران :نگاه.
شهرستانی ،محمّدبنعبدالکریم .9005 .الملل و النّحل .بیروت :الهالل.
طالیی ،حسن .1550 .باستانشناسی و هنر ایران در هزاره اوّل قبل از میالد .تهران :سمت.
فردوسی ،ابوالقاسم .1516 .شاهنامه .تصحیو جالل خالقی مطلق و همکاران .تهران :مرکز
دايرةالمعارف بزرگ اسالمی.
فرهوشی ،بهرام .1515 .ایرانویچ .چ .5تهران :دانشگاه تهران.
کاسیرر ،ارنست .1515 .زبان و اسطوره .ترجمه محسن ثالثی .تهران :مروارید.
کراپ ،الکساندر« .1516 .درآمدی بر اسطورهشناسی» ،جهان اسطورهشناسی . Iترجمه جالل
ستّاری .چ .5تهران :مرکز.
کرنیی ،شارل« .1510 .ریشه و پایه اسطورهشناسی» ،جهان اسطورهشناسی . IIIترجمه جالل
ستّاری .چ .9تهران :مرکز.
کزّازی ،میرجاللالدّین .1513 .رؤیا ،حماسه ،اسطوره .چ .5تهران :مرکز.
گاتها .1510 .گزارش ابراهیم پورداوود .چ .9تهران :اساطیر.
گیرشمن ،رومن .1516 .ایران از آغاز تا اسالم .ترجمه محمّد معین .چ .9تهران :نگاه.

لوني ،شارل هـ« .1515 .معنای آثار میرچا الیاده برای انسان مدرن» ،اسطوره و رمز در اندیشه
میرچا الیاده .ترجمه جالل ستّاری .6 .چ .5تهران :مرکز.
لویاستروس ،کلود« .1516 .اسطوره و موسیقی» ،جهان اسطورهشناسی . Iترجمه جالل ستّاری.
چ .5تهران :مرکز.
ــــــــــــــــ .1513 .اسطوره و معنا .ترجمه شهرام خسروی .چ .9تهران :مرکز.
مالینوفسکی ،برونیسالو« .1513 .اسطوره در روانشناسی انسان بدوی» ،جهان اسطورهشناسی. I
ترجمه جالل ستّاری .چ .5تهران :مرکز.
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مختاریان ،بهار« .1515 .اکوان دیو :اکومن یا اکوای دیو» ،نامه ایران باستان .س .0ش9
ـــــــــــــ« .1512 .ساختار تغذیّه در اسطوره مشی و مشیانه بر اساس متون زبانهای
باستانی ایران» ،زبانشناخت ،س .1ش.9
مزداپور ،کتایون« .1562 .شالوده اساطیری شاهنامه» ،فرهني .کتاب هفتم .تهران :موسسة
مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
ــــــــــــــ .1516 .داغ گل سرخ .چ .9تهران :اساطیر.
ــــــــــــــ .1520 .زردشتیان .چ .5تهران :دفتر پژوهشهای فرهنگی.
مشکور ،محمدجواد .1551 .نامه باستان .به اهتمام سعید میرمحمّدصادق و نادره جاللی .تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
مینوی خرد .1552 .گزارش احمد تفضّلی .چ .5تهران :توس.
نعمتطاووسی ،مریم« .1529 .سیاوش و ایزد نباتات» ،شاهنامه و پژوهشهای تازه .تهران:
پایان.
نیبرگ ،هنریك ساموئل .1515 .دینهای ایران باستان .ترجمه سیفالدّین نجمآبادی .کرمان:
دانشگاه شهید باهنر.
نیولی ،گراردو .1515 .آرمان ایران .ترجمه سیّدمنصور سیّدسجّادی .تهران :موسّسه فرهنگی و
هنری پیشینپژوه.
ـــــــــــ .1520 .از زردشت تا مانی .ترجمه آرزو رسولی .تهران :ماهی.
وارنر ،رکس .1512 .دانشنامه اساطیر جهان .ترجمه ابوالقاسم اسماعیلپور .چ .0تهران :اسطوره.
هادختنسك .1516 .گزارش مهشید میرفخرایی .چ .9تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و
مطالعات فرهنگی.
هرتسفلد ،ارنست .1511 .ایران در شرق باستان .ترجمه همایون صنعتیزاده .تهران ـ کرمان:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ـ دانشگاه شهید باهنر.
هینلز ،جان .1516 .شناخت اساطیر ایران .ترجمه اله آموزگار و احمد تفضّلی .چ .19تهران:
چشمه.
یعقوبی ،احمدبن یعقوب .1515 .تاریخ یعقوبی .ترجمه محمّدابراهیم آیتی .چ .10تهران :علمی
و فرهنگی.
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