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 فردوسي  شاهنامةبيني هندواروپايي در جهان   بازتابةمقايس
   ماناس قرقيزي  و حماسة

  

  4محمد دانشگر، 3زاده غالمحسين غالمحسين، 2، آيدا قالديرعليوا*1ناصر نيكوبخت

  

 دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران                  . 1

                ي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران    زبان و ادبيات فارسدكتري دانشجوي . 2

                   دانشيار زبان و ادبيان فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهران، ايران         . 3

                                  ، تهران، ايران    )ع(استاديار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه امام حسين . 4
  

  28/4/91 : پذيرش                                                7/12/90: افتدري
  

  چكيده 
و ادبي آن از ديرباز، بازتاب چشمگيري در  داليل غناي محتواييبه  »بيني هندواروپاييجهان«

ر داده تأثير قرا  هاي مختلف تحتگيري متون نظم و نثر فارسي داشته و آثار بسياري را از جنبه شكل
الگوهاي  از كهنماناس فردوسي و حماسة قرقيزي شاهنامةاي چون  كه آثار برجستهايگونهاست؛ به

 از اين ماناسو شاهنامه پذيري دو متن حماسي  هدف اصلي اين مقاله، بررسي تأثير. اندآن بهره برده
فتار قهرمانان هر دو اثر، ر»  كنشِ ژرژ دومزيلسه«نظرية اين منظور، براساس  بيني است؛ به جهان

دهد سه كنشي كه در اين نظريه مورد تأكيد پژوهش حاضر نشان مي. بررسي و توصيف شده است
، بر »كنشسه «نظرية  كار رفته است؛ بنيادبه  هاي اين دو حماسهداستانتمام سطوح در گيرد، قرار مي

نيز  ماناس و شاهنامه پاية اصلي تفكر  كه گونه نهاده شده، همان تقابل و هماهنگي نيروهاي دوگانه
در (رستم / چون سياوشدر قهرماناني هاي آن را براساس مبارزة خير و شر قرار گرفته است كه جلوه

ي از خرد، ا  قهرمان اول، نمونه.ديدتوان خوبي ميهب) ماناس در (باكايي /ناسام و) شاهنامه
صورت پيري فرزانه در هنگام ناتواني ش است كه بهروشنفكري، رستگاري، حمايت، اراده، كمك و آرام

خشونت، سختگيري،  نيز نماد قهرمان دوم. شود تا او را از مخمصه برهاندقهرمان دوم ظاهر مي
كند و با نيروي جسماني و خونگرمي و جنگجويي است كه در عين حال نظام عناصر اربعه را تنظيم مي

  .بخشدميزندگي مردم صلح و سامان رواني خود به
  

  . فردوسي، ماناس قرقيزي، ادبيات تطبيقيشاهنامة سه كنش دومزيل، بيني هندواروپايي، نظريةجهان: واژگان كليدي
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 مقدمه. 1

دادند و  اي واحد از شجرة كهن هندواروپايي را تشكيل ميايران و هند در آغاز، شاخه
  فرهنگ ايراني گنجينةين ارمغانتر هنر ادبي و ارزندهعنوان نمونة  فردوسي نيز بهشاهنامة

ها، تأثير ، كتاب مقدس آريايياوستاكه از  شامل فرهنگ و انديشة ايرانيان باستان است
اي فرسا و فرهنگ ويژة قرقيزها كه آميزهپذيرفته است؛ در عين حال سرگذشت سخت و طاقت

وجود آمدن ث بههاي آسياي مركزي، ميانه و سيبري جنوبي است، باعاز دستاوردهاي تمدن
دليل وجود  بهماناس حماسة. شده استماناس اثري ادبي و حماسي و با اهميت جهاني مانند 

قبل از  آن به  كه پيشينة-و قرقيزها در طول تاريخ ايرانيان  ميان روابط فرهنگي گستردة
  از عناصر فرهنگ هندواروپايي و از جمله مضامين و روايات-گرددظهور اسالم برمي

  . است فردوسي بهره فراوان بردهشاهنامة
علل اين . توان يافتالگوهاي مشترك بسياري ميبا تأمل در ادب اقوام و ملل جهان، كهن

 آن ملل جستجو كرد 2 يا ضمير ناخودآگاه1الگوهاها، كهنمشتركات را بايد در اسطوره
تنها از مرزهاي ادبيات ملي  ادبي نه هاي در مطالعة پديدهادبيات تطبيقي«). 22: 1389انوشيرواني، (

). 14: همان(» 3پردازدهاي فكري و هنري نيز ميارتباط آن با ساير حوزهرود، بلكه به فراتر مي
كه اساس »  كنش دومزيلسه«بنابراين، در اين مقاله كوشش براين است كه با استفادة از نظرية 

ماسة مذكور بررسي تطبيقي شوند و پرسش دهد، دو حبيني هندواروپايي را تشكيل ميجهان
  . » چگونه بوده است؟ماناسو شاهنامه بيني، در بازتاب اين جهان«اصلي مقاله اين است كه 

رويكردهاي جديدي در ادبيات دست يابيم دهد تا به ما امكان مي به بررسي اين دو حماسه
  .بيمياها را در اين مشتركات در  آنوجوه ناديدة ميانو 

اي نسل اهميت ويژهبه صورت نسلاي ملت قرقيز، انتقال ميراث تاريخي و فرهنگي بهبر
بارة حوادث  تنها قلة ميراث انديشه و افكار اجداد قرقيز در   نهماناسملي حماسة . دارد

 از لحاظ. دآيمي شمارقهرماني در تاريخ آن ملت است، بلكه گوهر فرهنگ حماسي جهان نيز به
، يف و ديگرانعلي(هاي قهرماني نسبت داد حماسه  را بايد بهماناسدبي، صوصيات نوع اخ

فرد  به   منحصراز جهت پوشش خبري وقايع و حجم كمي داستان نيز اين حماسه،). 19: 1995
 .4آن در جهان وجود ندارد  كه كتابي شبيه بهايگونه و فراتر از مرزهاي سبك سنتي است؛ به

 حوادث از ابتداي عهد اساطيري تا زمان ورود اسالم كه دربردارندة امه شاهناين اثر، مانند
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هاي هاي معمول در مورد دالوريتر از داستانتر و عميقاز نظر محتوا، بسيار گستردهاست، 
. گيردميهاي فرهنگ، زندگي و آداب و رسوم قرقيزها را در برقهرمانان ملي است و شاخصه

بخش . خود اختصاص داده استهم عظيمي از اين حماسه را بههاي درگيري نظامي، سصحنه
منظور تربيت  ديگري از آن نيز شامل سنت فرهنگي، اعتقادات و آداب و رسوم ملت قرقيز، به

  . نسلي پيشرفته و متمدن است
وجود  بهطبايع الحيوانمروزي در » الزمان طاهرشرف«در اوايل قرن دوازده ميالدي، 

در ميان قرقيزها ). 35: 1995مولدوبايف، (كند ا در ميان قرقيزها اشاره ميسرشاعران بديهه
 نقل داستان. شوند ناميده ميماناسچيپردازند،  ميماناس  خواندن و سرودن كساني كه به

 ها داراي هوش و حافظةماناسچي. ، خود داراي هنري ويژه استشاهنامه، مانند نقالي ماناس
 نام. ها را بخوانندها، از حفظ، اين داستانتوانند ساعتطوري كه ميبه اي هستند؛ العادهفوق

اند و سهم عظيمي در توسعه و پيشرفت  را ساختهماناسهاي ها كه بهترين روايتماناسچي
هاي  است؛ مثالً مردم قرقيز، ماناسچي مردم ماندگار شدهاند، براي هميشه در حافظة آن داشته

را  »7ييماماجوسوپ «و » 6ساياقباي قراال اوولو«، »5 اوروزبك اوولوساقينباي«بزرگي چون 
  .برند از ياد نمياند،ترين ابيات را سرودهكه قوي

الدين  سيفالتواريخمجمع و اولين اطالعات در بارة قهرمان آن، در ماناسداستان حماسي 
بعدها در قرن .  است، منعكس شده)اوايل قرن شانزده ميالدي(و پسر وي، نورمحمد  اخسيكتي

 9»واسيلي رادلوف«و سپس آكادميسين » 8چوخان وليخانوف«نوزده ميالدي اين داستان را ابتدا 
 ماناس 10گانة سهرادلوف در دنيا نخستين كسي بود كه متن حماسة. آوردند  تحرير دررشتةبه 

اي مختصر منتشر كرد صورت رساله هاي قرقيزي و آلماني به زبان ميالدي به 1885را در سال 
هاي خطي دستنويس فرهنگستان علوم قرقيزستان، بيش  در حال حاضر در نسخه). 17-8: همان(

، يف و ديگرانعلي( است  ذخيره شدهماناساز هفتاد روايت و نوشتة كامل و ناقص از حماسة 
   .چاپ رسيد  بهيزبان قرقيز  بهنيز اين اثر م 1995 در سال؛ )55: 1995

 از نظر ساختار و محتوا، بر ماناس،و  فردوسيشاهنامة تطبيقي دو اثر حماسي بررسي 
طور دقيق در حوزة بيني هندواروپايي است، تاكنون به اساس نظرية سه كنش كه بنياد جهان

. تحقيقات ادبي فارسي و قرقيزي صورت نگرفته است؛ بنابراين، چنين تحقيقي كامالً جديد است
مسير جديدي براي شناخت بهتر ادبيات حماسي ايران و قرقيزستان پژوهش در اين زمينه، 
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  .اندازهايي را در حوزة تعامل فرهنگي ميان دو ملت روشن خواهد كردخواهد گشود و چشم
  

  هندواروپاييبيني جهان. 2
 نظرية سه كنش  . 1-2

ايراني در  هندوقاتطب«ة هاي كهن در مقال براساس متون افسانهم1930در سال  11ژرژ دومزيل
طبقات بهتقسيم جامعه  در سرآغاز تاريخ، يك شيوة مشترك ثابت كرد كه »پيش از تاريخ ةدور

او  .داراندام .3نظاميان  .2كاهنان . 1 :ها، ايرانيان و هندوان وجود داشته استميان آستين ،اجتماعي
كه دست آورد عاتي بهاطال، كردميمطالعه را كه يكي از متون باستاني رومي  زمانيم 1938در سال 

از اهميت بيشتري برخوردار بودند » هافالمين«ميان كاهنان كه گروه مهتر بودند، ، در روم باستان
، خداي آسمان كه پشتيبان و راهنماي حكومت و 12كاهن ژوپيتر. 1: شدند كه خود شامل سه تن مي

 خداي نيروي ،13هن مارسكا. 2؛ )29: 1386دومزيل و ديگران، (ضامن عظمت و سالمت شهر بود 
ها كه  انسان، خداي همة14كاهن كيرينوس. 3 ؛)30-29: همان(جسماني كه در جنگ كاربرد داشت 

گانه را كه ويژگي ساختار اين نظام سه.  زمين، كشاورزي و صلح داشتدلبستگي و پايبندي به
-به كه ناميد  سه كنشيةنظر، دومزيل، )8: 1388، دومزيل و ديگران(بيني هندواروپايي است جهان
نيز از آن ياد شده  » بخشساختار سه«، »عمل سه كنش«، » كنشنظام سه « چونيديگرهاي نام

  :ازاند  بدين ترتيب اين سه كنش عبارت. است
  مند و در عين حال اسرارآميز جهان؛ قاعده اداره كردن.1
 ت؛ عملكرد نيروي جسماني و اساساً قدرمند كه منحصراً رزمي نيس.2

 باروري با نتايج و عواقب و تأثيرات گوناگون؛ از قبيل خرمي و آباداني، تندرستي و .3
  ).  4-3: 1386دومزيل و ديگران، (طول عمر، آرامش و كامراني و جمعيت 

  : شودتنظيم و هماهنگ مي) سه كنش ( عنصر قهار طبيعت با سهجهان، براساس اين نظريه
  . نيروي حياتبخش. 3ده؛ نيروي شكنن. 2دهنده؛   نيروي نظم.1

  :اندترتيب، معاني ديگري پيدا كردهدر تكامل زمان، اين عناصر به
قدرت، مهتري، اقتدار، قانون، آداب و رسوم، رعايت نظم، ديانت، : دهنده  نيروي نظم-

داري، اطاعت بيش از حد، نظري، برده هوش، دانش و مفاهيم متضادي چون حماقت، كوتاه
   مابعدالطبيعي، جادو و افسونگري؛  هايهمچنين ويژگي
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   زورگويي، قتل، جنگ، در مقابلِ نظام، سپاه، دالوري؛ : نيروي شكننده-
 حاصلخيزي، توليد، تربيت، عشق، خانواده، زيبايي، در مقابلِ خساست، :نيروي حياتبخش -

  ).28 :2004يف،  شيمشا(آز، هواي نفس 
اساطير مردم هندواروپايي در گذشته و مطالعات، دريافت كه اغلب اين دومزيل پس از 

در پژوهش، تابع روش خاصي نيست؛ بلكه تابع اخالقياتي  وي. حال، ساختار سه كنش دارند
يكديگر متصل هاي تطبيقي و قياسي خود، بهها و اساطير را در پژوهشوي افسانه. خاص است

اين شباهت در ). 7: 1388دومزيل و ديگران، (كند و مناسبات و پيوندهايشان را مشخص مي
الگوها و گذشتة بررسي ارتباط انسان با كهن، كه به»نظرية يونگ«توان در روش تحقيق را مي

كند، الگوها مربوط مياساطير و كهنها و حوادث داستاني را بهپردازد و شخصيتبشري مي
ايماژ و حتي كلمه ، )الگوكهن(سمبل هر واحد ساختاري ادبي است؛ يعني 15در انديشة فراي. ديد

شوند و مثل نوع يا كه در ادبيات تكرار مي) 229: 1383شميسا، (و عبارت هم سمبل هستند 
). 167: 1385گِرين و ديگران، (هاي ادبي با مراحل اصلي چرخة فصول مطابق هستند گونه

ي يونگ، سمبل اصطالح. گذردباروري مي/  نظر او از مراحل رشد يا سقوط و مرگقهرمان به
جاي را به » فرد اعرف و اجلي باستاني«/ يا نمونة ازلي» 16پروتوتايپ«برد و بحث كار ميرا به 
  ). 241-240: 1383شميسا، (كند الگو مطرح مي  يا كهن17تايپ آركي
   

  ) دوگانگي كنش اول(خدايان و شهرياران سه كنش و بنياد نظرية سه كنش . 2-2 
  : خدايان هندواروپايي شامل سه مقام هستندم مجموعةطبق نظرية سه كنش، هم جامعه و ه

  كه خدايان فرمانروا يا شهريار هستند؛» آديتياها«. 1
  كه خدايان جنگ و ستيز هستند؛» ايندرا«يا » هاماروت«و » رودارها«. 2
  ).4: 1386دومزيل و ديگران، (كه بخشندگان دولت و ثروت و سالمت هستند » واسوها«. 3

  : ترين ديانت هندي، ودا، حاكم است؛ عبارت است ازبقات هندي و نيز بركهنسه كنش كه برط
كه كنش ) 3: همان(مند و در عين حال اسرارآميز جهان  قاعده و ادارة كنش شهرياري.1

اين ). 8: همان(نمايندگان نخستين مرتبه، غالباً دو خدا هستند . متفكران و فالسفه، كاهنان است
ميترا و . پذيردصورت مي)  تاريكي-روشنايي(» وارونا/ ميترا «وداني كنش با زوج خدايي و جا

 .وارونا، گرچه دو شهريارند كه با هم در تقابل هستند؛ اما اين تضاد و تقابل مكمل هم است



 ... بيني هندواروپايي  جهان  بازتابةسمقاي                                                 انو همكار ناصر نيكوبخت 
 

 134

، استاروپايي  و هاي هنداساس ساختار اسطورهكنش سه  نظريةكه هرچند شايان ذكر است (
 هايحماسه  وهااسطورهكه در  يديگرعامل مشترك  .)فرد نيست به منحصر هم هنوز
حاكم  است؛ يعني دو قسمت به اولتقسيم كنش ، وجود دارد ساختار دومزيلاروپايي  و هند

در اساطير، نظام جهان بربنياد دوگانگي و تضاد . كنش اولدر » نه يا دو بنيدوگانظام «بودن 
بودن يكي بدون ... . شر و / و خير آتش/ بادشب، / روزدو قطبي ساخته شده است؛ مثل نظام 

در اساطير و ادبيات دو نيروي مخالف و متضاد يا  .ريزدديگري، هماهنگي جهان را درهم مي
فراي معتقد است كه بشر بدوي، خداياني . گيرندقهرمان و ضد قهرمان در مقابل هم قرار مي

: 1384فر،  شايگان(ان داشتند ساخت كه از نظر منش، انساني بودند و رابطة خاص با جه مي
در اينجا ايزد .  متجلي شداستعارهصورت اين افكار و عقايد بشر بدوي در ادبيات، به). 146

تر است؛ او آرام، متفكر، صبور، هوشيار، ديندار، اهل قانون و قضاوت،  نخست، هميشه روشن
در نظرية . ي واال است و نماد عقل، دانش و بصيرت معقول ومتيناي  دهندهصلحجو، سازمان

). 402: 1388مكاريك، (نام دارد » پير فرزانه«الگوي كهنيونگ، اين چهره، » نمادهاي جهاني«
انگيز،  ظالم، پرخاشگر و جنگجو، جادوگر، تشويشاست؛ او تر خشنتر و ايزد دوم تاريك

ريك وجود انسان الگو، جنبة منفي و تا نظر يونگ اين كهن  به . ولي خالق استقابل كنترل غير
  زئوس و باگو/ ژوپيتر، هرا/ چون يانوس ايزداني را دربندي چنين تقسيم؛ )402: همان(است 
 .توان ديد خوبي مي بهنيز  آسا/ مانا

ايندرا، . گيرد صورت مي» خداي جنگ«يا » ايندرا« كه با آوريكنش رزمجويي و جنگ. 2 
است » صد نيرو«تعبيري صاحب بهنمودار اعمال جسماني، تحركات و ضروريات قدرت؛ 

  ؛)84-83: 1387پور، اسماعيل(
هاي  كه نام گيرد، قرار مي»18آشوين« در قلمرو الهگان باروري دو كنش مادي و اقتصادي. 3

باروري و تأثيرات گوناگون از قبيل خرمي؛ آباداني؛ تندرستي؛ . است» 19ناساتيا«ترشان، كهن
اين سه . نمودار اين كنش است) 4-3: 1386ل و ديگران، دومزي(طول عمر؛ آسايش و كامراني 

كنش دايم با يكديگر در ارتباط هستند؛ اما كنش نخست كه در مركز توجه قرار دارد، بيشتر از 
- عالم عيني بر ميدر كنش سوم به . پردازدآزادي انديشه و ارزش تعقل ميدو كنش ديگر به 

 طبعاً اين مشكالت اقتصادي بر كنش دوم تأثير .خوريمگرديم و با مشكالت اقتصادي بر مي
  .آوردگذارد و مسائل جنگ و رزم را پيش ميمي
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 سه طبقةدرآمد  سه گروه انسان اشاراتي شده است كه پيش فقط يكبار به 20ودا ريگدر
رود؛ در هند، سه طبقة شمار مياجتماعي تام و تمام كاهنان، جنگجويان و طايفة شبانان به

  : اعي وجود دارداجتم
دومزيل و ديگران، ) (تودة برزگران(وايشيا . 3؛ )جنگاوران(ساتريان . 2؛ )كاهنان(ها برهمن. 1
1388 :71.(  

  

  جهان ايراني. 3-2
-  كتاب مقدس ديانت كهن ايران، بهاوستا آريايي دارند و از آنجا كه هندوان و ايرانيان ريشة

اساطير ايراني نيز است،  نوشته شده وداها،ند، ترين متون ه كهنزباني بسيار نزديك به
سه در اين اساطير، جهان به. كنند  سه بخشي هندواروپايي را منعكس ميساخت خويشكارانة

جهان برين يا روشنايي؛ جهان زيرين يا تاريكي و فضاي تهي ميان اين : شودبخش، تقسيم مي
  . دو جهان

  :ه است كه عبارت است ازها سه طبقه وجود داشت در اجتماع آريايي
اسيران جنگي، بردگان و كلية مغلوبين جنگ . 3عامة مردم؛ . 2اشراف و فرمانروايان؛ . 1 

شود و در ديده نمي اين انعكاس تنها در تركيب امشاسپندان؛ همچنين )112: 1384رضي، (
 با كارد؛ درمان: ند ازا بخش ونديداد نيز سه درمان اثربخش ذكر شده است كه عبارتاوستا، 
  ). 93-92: 1388دومزيل و ديگران، (و با ورد و افسون يا كالم مقدس ) شربت، مرهم(با گياه 

بقاياي توان اشاراتي به در گوشه و كنار آثار ديگر مكتوب بازمانده از ايران قديم نيز مي
ويژه در به كه دربارة زردشت آمده است؛ هاييجمله در افسانه از. اي يافت اسطورهاين زمينة

 پيش پاي گلةهنگام كودكي، به افسانة افكندن زردشت، به بهزاداسپرمهاي  و در گزيدهدينكرد
سوزان و از ميان نرفتن وي اشاراتي است كه   اسبان و قرار دادن او بر آتش سرخگاوان، گلة

وحانيان و ر) سواران(، ارتشداران )گاوداران(كنندگان   اصلي توليدمعرف حمايت سه طبقة
  ).489: 1378، بهار(از زردشت است ) نگهبانان آتش(

همراه متن اشاره   با اين حال بهگيرد؛قرار مي خدايان ةباالتر از هماهورامزدااوستا، در  
  :برخوردار استاز نظم سه كنش خدايان  به

  )اهورامزدا(خداي مهتر  .1
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 : اند از كه خود عبارت) نيكوكاران جاويدان(خدايان طبقة دوم، امِشه سپِنته،  .2

، 23مرتبه كه تجسم عقل، قدرت، شوكت، دانايي و نظم هستند؛ كچـاترا           خدايان بلند  22 و مانا آسا   21باگو
، خـداي  25، خدايي كه زمين ايرانيان را آفريد؛ خاورواتات24آرمايتي خدايي كه تجسم قدرت و نيرو است؛

  ).255-254: 1387وارنر،  ( استفنا ناپذيري كه خداي جاودانگي و 26سخاوت و آمراتات
هـا     كـاركرد آن    و روايات ديني بـا حـوزة اقتـدار اجتمـاعي و            اوستاخويشكاري ايزدان در    

 نقـش    شـاهي هـستند، شـهريور، نماينـدة        - نقش موبـد   انطباق دارد؛ ارديبهشت و بهمن، نمايندة     
  و بركت كـشاورزي     نقش باروري  خرداد و مرداد همراه با اسفندارمذ، نمايندة      . ارتشداري است 

  ). 113: 1379مختاري، (است 
ها   آنرنگ جامة اين طبقات سه بخشي نيز با يكديگر متفاوت و معرف شخصيت گروهي

 هرمزد است، گروه دوم پوشند كه همان جامةاست؛ گروه نخست يا روحانيون، جامة سفيد مي
  نيليو گروه سوم جامةجامة رنگارنگ دارند كه سرخ و ارغواني در آن سهم بيشتري دارد 

  ).114: همان(پوشند رنگ مي
توان در ساختار پذيري برخوردار است و آن را مياز ويژگي انعطاف»  سه كنشنظرية«

اشيا، مردم، خدايان، (اجسام عنوان  اين اساس هم به بر. هر اسطوره يا حماسه مشاهده كرد
 قابل انطباق )... ونتخاب، خطا، سقوط، خوابا(عمل  مربوط بههم اجزايو ) ... وحيوانات، قبايل

او  كه به  »هرا«ميان سه ايزدبانو يعني بايد ، قهرمان تراوا، »پاريس« ، هومرايلياددر مثالً  است؛
 ة كه وعد»آفروديت« و دهدرا مي پيروزي در ميدان نبرد ة وعدكه» آتنا« ،دهدمي قدرت ةوعد
همچنين . )566: 1387وارنر، ( بزند انتخاب  دست بهدهد،او مي را بهترين زن جهان زيبا

در دوران پادشاهي «:  را بر اساس سه كنش چنين تفسير كرده است سكاييافسانةدومزيل، 
يوغ، يك تبر و يك / سه شاه كه پسران نخستين سكايي بودند، چندين ابزار طاليي؛ يك خيش 

ها را تصاحب كرد و  ين پسر، آنترجام از آسمان بر سرزمين سكاها فرو افتاد و جوان
هاي سه كنش شد؛ چون خيش و يوغ، نمودار كشاورزي و دامداري، تبر چنين، مالك نشانه اين

»  خاص حاكم و فرمانروا استلحاظ نظري، نشانةنشانگر جنگ و جام نمودار دين است كه از 
  ).93-92: 1388دومزيل و ديگران، (

  :سالم نيز عبارت بود از سه طبقةطبقات سنتي جامعة ايراني پيش از ا
 ؛)قدرت ديني (27 روحانيون يا آسرونان.1
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  ؛)قدرت نظامي( جنگاوران يا ارتشتاران .2
 ). 537-536: 1385زمردي، ) (اهالي توليد (28 دهقانان يا واستريوشان.3

                                                                                   . اقتدار ديني، نيروي نظامي و قدرت توليد اقتصادي، سه ركن اساسي اين نظام است
طوري كه وي در آن از  هاي داريوش هخامنشي نيز منعكس است، به سه كنش، در كتيبه

در امان دارد » گزند دشمنان، خشكسالي و دروغ«خواهد سرزمينش را از اهورامزدا مي
 است نيز داراي سه مقام ها نوشته شدهان در اين كتيبهخداياني كه نامش). 96: 1389باراني، (

  ).187: 1384رضي، (اهورمزدا، اَناهيتا و ميترا : هستند
  

   سه كنش و نظرية شاهنامه.4-2
اساطير ايران باستان در اين دنياي پررمز و راز جايي واال دارد و شناخت آن رهنمون ما در «

 شاهنامهرو پيوند  از اين). 9: 1387هينلز، (» ستشناخت فرهنگ غني و پرارزش اين سرزمين ا
توان در آميختگي و نبرد خير و شر در پادشاهي طوالني كه بر را با اساطير ايران باستان مي

هاي جمشيد، ضحاك، فريدون و  ريزي شده است و افسانهبندي سه كنشي پايه اساس طبقه
كه تاريخ  طوري ا هم درآميختند، به اسطوره، حماسه و تاريخ بشاهنامه،در . افراسياب ديد

 گردش آسمان وابسته است اجتماع انساني از كار كيهان جدا نيست و سرگذشت زمين به
  ): 123: 1387مسكوب، (

كيومرث،  (شاهنامهي اشامل سرگذشت پادشاهان اسطوره) پنج دوره( دوران اساطيري .1
ين انسان و پادشاه جهان گيري نخست، شكل)هوشنگ، تهمورث، جمشيد، ضحاك و فريدون

ها تا از ، پيدايش تمدن؛ پوشاك؛ مسكن؛ خط؛ كشف آتش؛ آموختن زراعت و پيشه)كيومرث(
گيري نهادهاي قدرت ابتدايي و طبقات جامعه است ميان رفتن ضحاك و ظهور فريدون و شكل

 ؛)154-149: 1381رزمجو، (

 عليه ضحاك تا مرگ رستم؛ كه  آهنگرشامل ده دوره است از قيام كاوه( دوران پهلواني .2
در اين دوره پادشاهاني چون . آيدشمار مي بهشاهنامههاي ترين قسمتترين و با شكوهمهم

فريدون، فرخ، منوچهر، نوذر، زو، تهماسب، گرشاسب، كيقباد، كيكاووس، كيخسرو، لهراسب و 
 ؛ )211-208: 1384صفا، (كنند گشتاسب حكمراني مي

. شـود كه با سرگذشت آشفتة اسكندر آغاز مـي   )  سي و پنج دوره    حاوي( دوران تاريخي   .3
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اردشـير ماننـد جمـشيد و فريـدون، پادشـاهي         . انقراض عهد ساساني نيـز در ايـن دوره اسـت          
  ).188: 1387مسكوب، (دهد اي نو رواج مياي در زمانهبنيانگذار است كه آيين تازه

صورت ، ساخت اجتماعي نيز بهويژه در دورة ساسانياندر سنن و آيين كشورداري، به
. شداي داشت و از وجود و ثبات اين طبقات بسته، شديداً حمايت ميرسمي شكل سه طبقه

آمدند، دبيران و ارتشيان در طبقات شمار ميترين طبقات بهكشاورزان پست و ورانپيشه
 .ات بودند برترين طبق،خاندان ساساني و  روحانيون زرتشتيةو طبقگرفتند قرار ميبعدي 

زادگان  تعليم و تربيت تنها در انحصار اعيان . محال بود تقريباً،طبقات باالتراي بهعبور از طبقه
هايي از اين  نمونه حماسة شاهنامه نيز آكنده از اساطير كهن است؛چنانكه؛ زادگان بود و موبد

 ديد وشيروانكفشدوز و انتوان در داستان معروف شاخص سنتي در محدودة طبقاتي را مي
بندي سه كنشي رعايت   در پادشاهي جمشيد، اين طبقهشاهنامه،در آغاز ). 490: 1378بهار، (

 :نشده و طبقة چهارمي نيز وجود دارد

  انــيشگروهـــي كــه كاتوزيــان خــو
 ج

  بـــــه رســـــم پـرسـتنـدگـــــان دانــــيش
 

ـــروه  ـــان گـ ــدا كردشـــان از مي   ج
 

  پـرســــتنده را جـايــــگه كــــرد كـــــوه   
 

   بـر ديگـر دســت بنـشانـدند        صفي
  ج

  هـمــــي نــــام نـيـــسـاريـان خــــواندند   
  

  كــــجا شـيرمــــردان جـنگاورنــــد
  

ـــدة    لــــشــكـر و كــــــشورنــدفــروزنــ
  

  بسـودي سه ديگر گـرُه را شــناس       
  جج

  كجــا نيــست بــركس از ايــشان، ســپاس    
  

  بـكارند و ورزند و خـود بـدرونــد       
  

ـــراي خــــورش، سـرزنــــش نــــشنوند    بـ
  

ــد اهتوخوشــيچـــهارم    كـــه خوانن
  

ـــت  ـــمان دسـ ــشي هـ ـــا سـركـ   ورزان ابـ
  

  كجــا كارشــان همگنــان پيــشه بــود
  

ــود   ــشـه بـ ــشه پـرانديـ ــشـان هميــ   روانـ
  

  )40: 1384/1فردوسي،  (  
بندي واقعي جامعه  ژرژ دومزيل، اين ساختار در دوران پيش از تاريخ با تقسيمطبق گفته

دومزيل و ديگران، ( يافته و گاه از بين رفته است مرور تغييرمطابقت داشته است؛ منتهي به
1386 :25.(  

  :  سه كنش است نيز پيرو نظريةشاهنامهرفتار و اعمال پادشاهان و قهرمانان 
ها از پاك زدودن بدي؛ پس از آن به)شهرياري: كنش اول(تخت نشست هوشنگ، نخست به
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ه پوشاك و خوراك جانوران را و باالخر) جنگاوري و ساماندهي: كنش دوم(جهان پرداخت 
  ). اقتصادي و كشاورزي: كنش سوم(فراهم كرد 

داد و دين،  گيتي را بهچون منوچهر برتخت نشست و تاج شاهي برسر گذاشت، همة
  :مردانگي، نيكي، پاكي و فرزانگي مژده داد و چنين گفت

؛ )كنش دوم(غ ندارم  گاه رزم از جان خود دري؛ به)كنش اول(اينك من شاه تمامي گيتي هستم 
؛ )كنش دوم(؛ دست بدان را از بدي كوتاه كنم )كنش سوم(به گاه بزم دستانم چون دريا است 

كنش ( تاج ؛ نمايندة)كنش دوم( گرز ؛ منم گرايندة)كنش سوم( رنگ ديبا كنم زمين را از كينه به
  ).172: 1387مهرآبادي، ( پادشاهي بر تخت پيلسته و فروزندة) اول

 سه فرزندش ون پس از برافكندن حكومت ضحاك، قلمرو فرمانروايي خويش را ميانفريد
بود، ) كنش سوم(كه خواستار مال و طرفدار سالمت و صلحجويي » سلم«به : تقسيم كرد

بود، تركستان را ) كنش دوم(كه طالب دليري و جنگجويي  »تور«سرزمين روم را بخشيد، به 
) كنش نخست(كه دوستدار هشياري، قانون و دين » ايرج«فرزند،  ترين جوانواگذار كرد و به

  :بود، مركز جهان، سرزمين ايران و دشت يمن را بخشيد و او را ايران خدا ناميد
ـــهان   ــشيد از ن ـــرون كـ ــو بي ـــفته چ                   نه

ــه  ــان بـ ــدون، جهـ ــرد آفريـ ــش كـ ــه بخـ     سـ
            يكــي روم و خــاور، دگــر تــرك و چــين

  ـت گـــردان و ايـــران زمـــين  ســـيم، دشـــ 
 

ــه   ــستين ب ـــريد نخـ ــدرون بنگ ـــلم ان        س

ـــد  ــر او را سزيــ ــاور مــ   همـــــه روم و خــ
  

  دگــــر تــــور را داد تـــوران زمـيـــن   
  

ـــين   ـــان و چــ ـــاالر تـركــ ـــرد ســ   ورا كــ
  

             ايــرج رســيداز ايـــشان چــو نوبـــت بــه 

ـــد    ـــران گـزيـ ـــاه ايـ ـــدر، شـ ــر او را پـ   مـ
  

  )91-90: 1384/1فردوسي، (                    
 نيز شاهنامههاي شهرياران و قهرمانان كنش اول در شخصيت» گانگي يا دوبني دو«

 شود؛ قهرمان و ضد قهرمان با هم سازندة عالم هستند؛ براي مثال، سياوشخوبي ديده مي به
كمبود شخص قهرمان اول، با تجلي خود، . و رستم اگر با يكديگر در تقابلند، مكمل نيز هستند

سياوش ). 155-154: 1384فر،  شايگان(دهد كند و او را از مخمصه نجات ميدرمانده را پر مي
 انسان كامل، با استعداد و هوش فراوان است؛ وي عالوه بر پهلواني و رشادت، از رفتار نمونة

اند و گردراستي مي، زبان، به »روانش خرد برفشاند همي«و منش جوانمردي برخوردار است؛ 
شخصيت رستم در مقابل سياوش ). 199-198: 1384اكبري مفاخر، (مهربان و بزرگوار است 
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وي نيروي ماوراي . ، قرار گرفته است»ايندرا«بانوي هندواروپايي  تأثير ايزد شدت تحت به
. رودزمين مي نبرد با دشمنان ايران خورد و به بشري دارد و مانند ايندرا در حد غيرطبيعي مي

  ).2702: 1390/3خليلي جهانتيغ،( جنگجو و حامي قوم ايراني است وي
  

   كنش  سه و نظرية ماناس.5-2
 بزرگ ةيك خانواد متعلق بهناسامحماسي درياچه و داستان  دومزيل، تصوير نظريةبراساس 
  . توان براساس سه كنش تفسير كردبنابراين اساطير قرقيزي را مي است؛  هندواروپاييةاسطور
 ،)نپال(تبت در نزديكي مرز چين  در استان، واقع هيماليابلنداي ر ب»29آروورماناس« ةياچدر

يومكو «ي تبتزبان نام اين درياچه به. از سطح دريا قرار گرفته است ي متر4500در ارتفاع 
كوه  از درياچه،كمي   نسبتاًةدر فاصل .است» 31آنوتاتا«) زبان عامة بوداييان (پاليو به »30ماپام
 كوه و ةكنندخيرهتصوير .  واقع شده است درخشانيمانند بلور)  متر730/6 (32سكايال

 جاينيزم، بزرگ هندوئيسم،دين اعضاي چهار از اماكن زيارتي مهم هزاران سال ، طي درياچه
  مركز جهان كايالس،كه كوهمؤمنان معتقدند . بوده استآسيا در  33ني بو مذهب تبتسم يدبو
- ماناس.  آمدفضا پاييناز مرد نخستين طلوع آفتاب هنگام كه  جايياست؛ دايان  جايگاه خو

قرار دليل    بهاً عنوان ظاهراين.  استناپذير  شكستة درياچ وبيكران، ژرفمعناي  به. رآروو
ة ، درياچگفته مطالب پيشبا توجه .  استدر ارتفاع كوهنيافتني دست در محل ،درياچهگرفتن 

 : يعني مهم جهانةباورهاي كهن، چهار رودخانو به  روي زمين است  برماناس منبع حيات
ها با  آن .گيرنداز آن سرچشمه مي» 37سند«  و»36براخماپوترا «،»35كارگالي«، »34شاتادر«

  پرجمعيتهايدرهبه صورت پراكنده شوند و بهميهاي هيماليا ادغام  هاي ديگر دامنهرودخانه
  براي و انسانيستامكانپذير ن بدون آبزندگي از آنجا كه . وندشاري مياقوام مختلف ج

 ،منطقهاين  مردم ساكن در دارد،مي و فراوان آب ئمنبع دا دامداري نياز به و كشاورزي
در طول هزاران سال در تصور  ).28: 2004يف،  شامشي (اندمنبع زندگي شناخته را درياچه

در زبان استعاره، اين . س كايالس  قرار گرفته است كوه مقدة ماناس در سايةران، درياچئزا
درياچه   مذهبيد، اين جلوةاحتمال زيا به.  خدايان استةبدان معني است كه اين درياچه آفريد

 ،تنها نام درياچه ماناس، نه .هاي هندواروپايي نسبت داد بزرگ اسطورهةخانواد توان بهرا مي
 كه مردم قرقيزستان آن را است كهن قهرماني نيز ةاس بلكه حم،ها مؤمن آسيامقدس ميليون
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  . اند طي قرون متمادي منتقل كرده،نسل به  سينه، نسل به  حفظ و سينه
. مورد مطالعه قرار گرفتدقت   بهماناس ة حماس،اتحاد جماهير شوروياستقرار  ةدر دور

يزستان، نتايج بسيار طور خاص قرقبه  ودر اين راستا دانشمندان اتحاد جماهير شوروي
طور  ها را به  آنها كه علم مدرن هنوزبا اين حال، همانند اقيانوس. دست آوردند جالبي به

تواند  با داشتن اسرار بيشمار هنوز هم ميماناس ة نكرده است، بررسي حماسواكاويعميق 
  . نمايان كندمحققان براي را منتظره كشفيات غير
مانا برابر با فره است كه عبارت است از نيروي . است» مانا « برگرفته از لغتماناس

 قدرت مادي يا هر نوع قدرت و برتري وسيلةشخصي، مرموز غيبي و مافوق طبيعي كه به غير
براساس نظرية سه كنش دومزيل، ). 338: 1385زمردي، (شود كه انسان دارا است ظاهر مي

نهايت، درياي بي. 2 يهاني و موهبتي ايزدي؛نيروي آسماني، ك. 1: گي داردژسه ويماناس 
  . رودها كه خود خاصيت حياتبخش داردسرچشمة  همة. 3 قابل دسترس؛ ناپذير و غيرشكست

 ويژگي و رفتار قهرمانان نيز بر حسب سه كنش، تقسيم و توزيع ،»ماناس«هاي در داستان
  :شودمي

دهد و ، شورا تشكيل مي)يعقوب (38يپقرقيزها، جاقها به  چينيسبب تشديد خطر حملهبه 
سه مشاور براي . توانند از دشمن رهايي يابندپرسد كه چطور ميبا نگراني از هموطنان مي

  : اند از خيزند كه عبارتپاسخ از جا برمي
- ميورشكسته را  قرقيز ها ملتكند كه چينيميشكايت  در اوج نااميديكه » 39برديكه«. 1
عبارت ديگر،  بهگيرند؛ ميبردگي  را به زنان و كودكانبرند ومياز بين ا چراگاه ر دام و كنند؛
ت مطرح هاي اقتصادي مشكالكه در آن جنبهكند ميرفاه جامعه صحبت   ودر مورد اموالاو 
  ؛ )24: 1995 ،يف و ديگرانموسي) (كنش سوم(شود مي

و بر ايـن تأكيـد       گويدميكه از خشونت و زورگويي استعمارگران سخن        » 40جيگيتباي«. 2
مردم باالخره   د و كشرا مي  زنان و كودكان     كند؛ها را شكنجه مي   شدت قرقيز    به كه دشمن دارد  

  ؛)25: همان) (كنش دوم(دارد مي  برزمينروي از قرقيز را 
گويد راهي براي فرار وجود ندارد و مردم مي كه با متانت» 41قانبر اوولو آيدارخان«. 3

  ). 26-25: همان) (كنش اول(درگاه خداوند پناه ببرند  قرقيز بايد به
  :دهدگانه را انجام مي شود و عمل سهدر اين هنگام ماناس با چهل يار خود وارد شورا مي
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ها و كالماكو تبيين اعالن جنگ به) كنش سوم(نگريستن و حركت كردن بين حضار . 1
 : ها و داليل سودمندي آنچيني

از  ؟بايد دست از عمل برداريمچرا ؛ رويمپدرانمان ميراه م، به عدول كني  از جنگاينكهبدون 
اگر عليه  .داريممي مسير پدران خود قدم بردر آوريم و پهلوانان سپاه، نيرويي قدرتمند گرد مي

  ؛)41-38: همان (؟آسايش مردم را فراهم كنيمچگونه پا نخيزيم،  دشمنان خود به
  ؛)كنش اول(و خرد  سفيدان و كمك گرفتن از عقلمشورت با دانايان و ريش. 2

  ):كنش دوم(نشان دادن قهر و خشونت با كسي كه ضد جنگ باشد  .3     
دير بيايد، سرش را از تن آموزش نظامي م؛ اگر كسي بهكن، قبول ميسپاه بيايندبهكه كساني را 

- بيفتد دو نصف مي عقب كهرا و هر كسي خواهد پذيرفت سپاه او را كه آمد،  ؛ هركنمجدا مي

مبارزه  نباشد بهخواهد پذيرفت و هركس كه حاضر باشد، سپاه اسب هر كه را سوار ، كنم
؟ هم زن و مرد و هم پير و جوان شنيديد شما ةآيا هم !افتد رنج دائم و روز سياه مي به برود،

   .)60-59 :همان(
، )كنش اول(زيرك باهوش و دان وي از مر: استتهديد ماناس نيز شامل سه عملكرد بيان اين 

كند تا تعداد بيشتري از مياعالم   و بسيج عموميدعوت كرده) كنش دوم(و شجاع نيرومند 
   ).59-58: همان ()سوم كنش(مردم را گرد بياورد 

 سه هاي اساطير هندواروپايي، دوگانگي كنش اول است كه اساس نظريةيكي ديگر از ويژگي
اين دو .  و ماناس نشان داد42 در مثال دو قهرمان مهتر؛ يعني باكاييتوان آن راكنش است و مي

، روشنفكري و آرامش )عقل سليم(قهرمان در تقابل با يكديگر هستند؛ باكايي، نماد عقل و خرد 
همان انديشة هدفدار و متمركز قواي روحي و جسمي خود قهرمان «يونگ، باكايي،  نظربه . است

را باخته و مجال تفكر ندارد، ناخودآگاهِ او در فضايي رواني و خارج است كه وقتي قهرمان خود 
كند كه قهرمان در او هميشه زماني ظهور مي). 155: 1384فر، شايگان(» آيداز خودآگاه پديد مي

كه ماناس . كندوضعيتي بحراني قرار گرفته پس با هشياري، قهرمان بازمانده را راهنمايي مي
 است كه با اين نيرو به و جنگجو است، خود حاكم نظم و عناصر اربعه خشن، سختگير، خونگرم

اي بيني اسطورهاين دو قهرمان در جهان. بخشدزندگي مردم قرقيز هماهنگي، صلح و سامان مي
عنوان نيروي به) ماناس(، مانا آسا )باكايي( اوستايي باگو مرتبة قرقيزها، همانند خدايان بلند

  . شونديناپذير تلقي م جدا
 تبهكار و جادوگر اينكه از پس؛دنشومي توصيف كنش سه براساس نيز ماناس دشمنان
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 زيقرقي ضد ائتالف شود،مي خبردار هاكاكالم و هاچيني عليه هاقرقيز جنگ از »43كولتنگ«
 و از رودمي را در خدمت دارد، تعداد زيادي از مردم كه »44خانتِكِس«پيش او  .دهد مي تشكيل

 زياد است كيد برجمعيتأدر اينجا ت( )115-114: 1995بيك، جاقيپ(جويد  ياري و حمايت مياو
 كه سپاه 45وخانغربا اُبايد كولتنگ، تِكِس طرح  طبق ).شود كنش سوم مربوط ميبهكه 

در هفتاد جادوگر افسونگر و كه شصت ، »46نخابين ايله«  و)كنش دوم(ناپذير دارد  شكست
خان انتخاب س، كِ تِ و خودكشيهاكاكالم پس از شكست. ، متحد شود)اولكنش (خدمت دارد 

دهد كه اجازه ميك اكالممردم  بهماناس. شود كنش انجام ميبراساس سه ها نيزكاجديد كالم
و  »47ؤكؤت«اني چون ثروتمند نخست پيشنهاد خاني را به خود، خانشان را انتخاب كنند؛

 ين را بهسپس، هم. كنندپيشنهاد ماناس را رد ميها   آن اما؛)لكنش او(كند مي» 48اوئشومباي«
كند؛  نيز قبول نمي او ؛)كنش دوم(كند و پهلوان پرآوازه، پيشنهاد مي، ورزشكار »49دارداك«

نشيند كه بسيار عاقل و دانا بود، برتخت خاني مي ،»51خانتمير« ، فرزند»50تئيش «درنتيجه،
  ). 116 :همان) (كنش اول(

 تا شود؛مي مشاهدهروشني ه ب نيز» اوولو قراال ساياقباي «ماناسچي خواب در كنش سه
 خواني،ماناس هنر توضيح براي ،قرقيزستان هاياسطوره از بسياري نقاالن دانيم،مي كه آنجا
توان  مي اصليكتةسه ن ماناسچي بهدر خواب . اندداده نسبت باكايي و ناسام به را خود

شود  چادر بسيار زيبا و مجلل دعوت مي ول از سايقباي قراال اوولو براي ورود بها اشاره كرد؛
قانون، سنت،  احترام به (كند او تعارف ميبه » 53قيميز«اي اداي احترام كاسهبا » 52كئي خاني«و 

- ميظاهر و باكايي ناس اطور ناگهاني م  به، دوم؛)كنش اول استآداب و رسوم كه مربوط به 
- زنند و او را كه بسيار ترسيده بود، با خشونت مجبور ميمرد جوان فرياد مي ها بر ؛ آنشوند

اي از نيروي نظامي است كه در  و خشونت، نشانه، بدرفتاريبيادبي(كنند تا خاك را ببلعد 
 بهسختي   كه به)54روبلنوزده (ماناسچيِ آينده، پولي را ، ؛ سوم)ارتباط با كنش سوم است

يادآور فاني بودن مال دنيا است كه (ه، بايد براي قرباني دو گوسفند صرف كند آورددست 
  .)103-101: 1995يف؛ كولماتوف، علي ()كنش دوم است مربوط به

  
   گيرينتيجه. 3

گويند، بلكه هاي هندواروپايي سخن ميزبانتنها نزد اقوامي كه به نه هندواروپايي بينيجهان
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 تجزيه وبا . شوداند نيز مشاهده ميو فرهنگ هندواروپايي تأثير پذيرفتهنزد آناني كه از ديانت 
-  دليل مشترك بودن عوامل هندواروپايي، به  بهماناس  وشاهنامههاي داستانتحليل مقدماتي 

توان  هاي تحقيق مي اساس داده سؤال اصلي مقاله، بر يابيم؛ در پاسخ به  مي دستينتايج مثبت
 سه كنش نقش اساسي كه در آن نظرية(بيني هندواروپايي جهانت كه به اين مهم دست ياف

بسياري از در . كار رفته استبه ماناس و شاهنامههاي داستانتمام سطوح در ، )دارد
با تصاوير  توانست ،سطوح مختلفيك تصوير كوچك، در هاي دو حماسه تصوير داستان
انديشة اصلي دو حماسه، .  پديد آوردترواياز  كامل يو درنهايت تصويردرآميزد تر  بزرگ

قرار   دوگانههاي كنش نيز برتقابل و هماهنگي نيروينظرية سه  بنياد. مبارزة خير و شر است
 دوگانگي كنش اول اين . استاروپاييومهم ساختار اساطير هند هاي ديگر ويژگي كه از گرفته
 ناسام/ رستمو  باكايي/ سياوش در قهرماناني چونتجسم اقتدار است، در هر دو حماسه، كه 
، روشنفكري و )عقل سليم(نماد عقل و خرد اول، قهرمان ، طور كلي  به. شود ميترسيمخوبي  به

خشن، سختگير، خونگرم، جنگجو است، خود حاكم نظم و دوم، كه قهرمان و آرامش است 
  . بخشدان ميزندگي مردم خود هماهنگي، صلح و سامعناصر اربعه است كه با اين نيرو به

 

  ها نوشتپي. 4
شامل ) 1961-1875(شناس سويسي  ، فيلسوف و روان»كارل گوستاو يونگ«نظر   الگوها، به كهن . 1

گرفته از  هاي تكراري و شكلها و ديگر پديدهمايهها؛ بنتصاوير؛ موضوعات؛ مضامين؛ درونمايه
ي ماست كه در ضمير ناخودآگاه انسان ها و تأمالت اجداد باستاندنياي بسيار كهن و نيز بينش

 ). 141: 1384فر،  شايگان(ارث رسيده است امروزي به 

هاي نياكان ما حكايت دارد، مغز ما نيز طوركه بدن ما از خصايص و ويژگينظر يونگ، همان   به .2
ر از اجداد باستاني است كه در زي» ناخودآگاه جمعي«نام حاوي عاملي مشترك و موروثي، به 

  ).140: همان(قرار دارد » خودآگاه«سطح 
 .، نمايندة مكتب آمريكايي است»اُوِن آلدريج«نظرية  .3

 چهارصد ميليون و دو بيش ازو جلد اي متشكل از بيش از نيم ميليون بيت شعر در هجده منظومه .4
 استبهاراتا  و بيش از دو برابر مها؛ يعني بيست برابر ايلياد و اديسه، پنج برابر شاهنامههزار واژه

 . )194: 1995يف و ديگران، علي(

5. Sagynbai Orozbak Uulu (1867-1930) : از مكتب ماناسچيخواني  بزرگ هنر ماناسنمايندة -
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 .سرا بودو از شاعران بديهه) يكي از مناطق قرقيزستان(هاي نارين 

6. (1894-1971) Sayakbai Karala Uulu: و نمايندة »هومر قرقيزي« ماناسچي بزرگ ملقب به 
 .بود) اي در شمال قرقيزستانمنطقه( كؤل -ايسيكهاي  مكتب ماناسچي

7. Jusup (Josef) (1918) Mamai كه ماناسچي بزرگ قرقيز در چين بود . 

8.  Ciocan (Shokan) Chingisovich Valikhanov)(1835-1865)  و شناس دانشمند تاريخكه 
  اهل قزاقستان بود محقق  برجستة

9. Vasily Vasilyevich Radloff (1837-1918) كه نام اصلي و واقعي وي Frederick Wilhelm 

Radloffآلماني و يكي از شناس برجستةشناس و باستانمشناس، مردشناس، ترك وي شرق.  بود 
 .هاي تركي بودپيشگامان مطالعة تطبيقي و تاريخي زبان

همين دليل ، است؛ به»تكسِئي«و » ئيتسِمه« سرگذشت يك قهرمان و پس از آن پسران وي ماناس، .10
 .گويند ميگانهآن را داستان حماسي سه

11. Georges Dumezil ،(1898-1986) : شناس اسطورهشناس اديان و شناس، تاريخواژهدانشمند
هاي هندواروپايي و ترين متخصص در اسطوره عنوان نامدارترين و بلندپايهبرجستة فرانسوي كه به

 .بيستم شناخته شده استهندوايراني قرن 

12. Jupiter                                                                 
13. Mars                                                       
14. Quirinus                                                             
15. Northrop Frye (1912-1991)                                                           اديب بزرگ كانادايي          
16. Prothotype 
17. Architype 
18. Ashvin 
19. Nasatya 

 . اي از سرودهاي ستايش، نيايش، ادعيه و شرح اعمال و فرايض مذهبي استمجموعه .20

21. Bagu                                                                    
22. Mana Asa                                                          
23. Kchatra                                                             
24. Armaiti                                                             
25. Haurvatat  
26. Ameratat  
27. Asronan  
28. Vastryafsugan 
29. Manasarovar                                                      
30. Mapham Yumco                                               
31. Anotatta 
32. Kailas 



 ... بيني هندواروپايي  جهان  بازتابةسمقاي                                                 انو همكار ناصر نيكوبخت 
 

 146

33. Bon: تر بُِن است؛ ويژگي  تبتي اساساً بودايي است و شامل عناصري از دين بومي و ابتداييدين
گري يا موجودات بزرگ تواند از ايثارگران راه بودايييستواهاست كه مودي  برتر آن اعتقاد به

 ،وارنر(مخلوقات رنجور ياري رسانند در اين جهان هستند تا به » باززايي«باشد كه در شُرف 
1387 :150.( 

34. “Shatadru”:شوداي است كه از دهان فيل روان مي نام رودخانه                                                 .                                                 

35. “Kargali”: شود ميهاي يك گاو نر رواناز آروارهاي كه رودخانه نام.  

36. “Brahmaputra”: شودمياز دهان اسب روان اي كه رودخانه نام.                                                                                           

37. “Send” : شود مي از دهان شير روانكه اي استرودخانه نام.  

38. “Jakyp” :نام پدر ماناس است  .                    

39. Berdike                                                   
40. Baizhigit                                                 
41. Kanbar uulu Aidarkhan                         

42. Bakai” :نام مشاور ماناس است .                  

43. Kultang                                                                                                   
44. Khan Tekes                                            
45. Orgo khan                                              
46. Ilebin khan                                                                                            
47. Tökö  
48. Uyshyumbay  
49. Dardak 
50. Teyish 
51. Temir khan 

52. “Kanykei” :همسر و مشاور ماناس است . 

53. “Kymyz” :شوده مي نوشيدني سنتي قرقيزها كه از شير اسب تهي.  

54. “Rubl”:واحد پول روسيه    . 

  

  ابعنم. 5
  .ترفند: تهران. هاي ايرانيروان انساني در حماسه ).1384(اكبري مفاخر، آرش  •
نامة ادبيات ويژه. »ضرورت ادبيات تطبيقي در ايران«). 1389. (انوشيرواني، عليرضا •

 .38-6صص . 1د . )نامة فرهنگستانويژه(تطبيقي 

: رمزگشايي شاعران پارسي(شناسي نمادهاي باستاني ريشه). 1389(باراني، احمد  •
  .ترفند: تهران...). اخوان ثالث، ابتهاج و 
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 آگاه: تهران. 3چ . پژوهشي در اساطير ايران. )1378(بهار، مهرداد  •

قرقيزستان با همكاري بنياد : بيشكك). نثربه (تنگري ماناس). 1995(بيك، اَشيم جاقيپ •
  انسان–ايمان

مقاالت همايش  مجموعه ( گزندكاخ بي). 1390) (گردآورنده(يلي جهانتيغ، مريم خل •
 ) جلدي4 از دورة 3جلد ( ).المللي حكيم ابولقاسم فردوسي در هزارة دوم شاهنامه بين

قاره و آسياي جنوبي با  دانشگاه سيستان و بلوجستان، مركز مطالعات شبه: زاهدان
 .  2708-2698: همكاري نشر سنبله

، چ 4كتاب .  جالل ستاريترجمة. شناسي جهان اسطوره). 1386(ومزيل، ژرژ و ديگران د •
 .مركز: تهران. 2

، گردآوري و  دومزيل ژرژ اسطوره و حماسه در انديشة). 1388 (------------ •
 مركز : تهران. 3چ . 5ترجمة جالل ستاري، كتاب 

پژوهشگاه علوم انساني : تهران. 2ج . قلمرو ادبيات حماسي ايران). 1381(رزمجو، حسين  •
  .گستر: مشهد. و مطالعات فرهنگي

  . سخن: تهران. 2چ . دين و فرهنگ ايراني پيش از عصر زرتشت). 1384(رضي، هاشم  •
خمسة .  فردوسينگرش تطبيقي اديان و اساطير در شاهنامة). 1385(زمردي، حميرا  •

  . زوار: تهران. 2چ . الطير نظامي و منطق
معرفي مكاتب نقد همراه با نقد و تحليل متوني (نقد ادبي ). 1384(يدرضا فر، حم شايگان •

  . دستان: تهران. 2چ . )از ادب فارسي
حماسة قرقيزي . »اسطورة هندواروپايي و حماسة ماناس«. )2004(، چنگيز يفشياشم •

 :نسخة آنالين. 2004نقل شده در اوت ). 2004). (روي خط انترنت (ماناس

http://www.eposmanas.ru/?page=28        
   . فردوس: تهران. 4چ . نقد ادبي). 1383(شميسا، سيروس  •
ترين عهد تاريخي تا قرن چهاردهم سرايي در ايران از قديمحماسه). 1384(اهللا  صفا، ذبيح •

 .كبير امير: تهران. 7چ . هجري

: شككبي. ها و محققانماناسچي). 1995(بيك و توروسبيك كولماتوف يف، ساتيعلي •
 دستگاه رياست جمهوري قرقيزستان     
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 ).1995) (گردآورندگان(يف بيكوف و قادربيك ماتيبيك؛ رايقول ساريپيف، ساتيعلي •
المعارف �دايرادارة كل: بيشكك). مقاالت  مجموعه(  ماناس حماسةالمعارف�دايرپديدة 

 . ترويجي موراث-طرح علمي. قرقيزستان

 9چاپ مسكو در . (كوشش دكتر سعيد حميديانبه. شاهنامه). 1384(فردوسي، ابوالقاسم  •
  . قطره: ، تهران1ج . 7چ ). مجلد

: تهران. 4چ . ترجمة فرزانة طاهري. مباني نقد ادبي). 1385(گِرين، ويلفرد و ديگران  •
  . نيلوفر

 .توس: تهران. 2چ . حماسه در رمز و راز  ملي. )1379(محمد . مختاري •

 .ني: تهران. 2 چ ).جستاري در شاهنامه(مور  ارمغان .)1387( شاهرخ ،مسكوب •

 آگه: تهران. هاي ادبي معاصردانشنامة نظريه). 1388(مكاريك، ايرنا ريما  •

   .روزگار: تهران. 2، چ 1ج . نثرشاهنامة كامل فردوسي به. )1387( ميترا ،مهرآبادي •
 ساقينباي اوروزبك روايت به  قهرماني قرقيزيحماسة:  ماناس).1995( يف، ثمرموسي •

قرقيزستان با همكاري دانشكدة ادبيات و هنر فرهنگستان علوم : بيشكك. 3 ج .اوولو
   .جمهوري قرقيزستان

 قرقيزستان:  بيشكك.اثر تاريخي و فرهنگي قرقيزها ماناس،). 1995(مولدوبايف، ايمِل  •

چ . احمد تفضليترجمة ژاله آموزگار و . شناخت اساطير ايران).  1387(هينلز، جان راسل  •
 .چشمه: تهران. 13

. 2چ . پورترجمة دكتر ابوالقاسم اسماعيل. دانشنامة اساطير جهان). 1387(ركس  وارنر، •
 . اسطوره: تهران


