
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :milad138720@gmail.com Email  :ول مقالهئ مسةنويسند∗  

   خوانش و دريافت ةاساطير ايران در آيين

  المصري مجيبحسين 
  

  5م استاجيهي ابرا،4 عباس محمديان،3مقدم ار علويهي م،2 عبدالكريم شجاعي،*1ميالد جعفرپور

 
 ، ايرانيزد يزد، گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه دكتريدانشجوي   .1

   خراسان رضوي، ايران،ريكارشناس ارشد مترجمي زبان عربي، دانشگاه حكيم سبزوا  .2

   خراسان رضوي، ايران،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه حكيم سبزواري  .3

   خراسان رضوي، ايران،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه حكيم سبزواري  .4

   خراسان رضوي، ايران ،استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه حكيم سبزواري  .5
  

 20/2/91:                                                 پذيرش1/12/90: ريافتد

  

  چكيده
دوم قرن نوزدهم، ة هاي پژوهشي نسبتاً جديدي است كه از نيمشناسي تطبيقي، از زمينهاسطوره

ز سوي ات تطبيقي و اادبية سو در زمين ارتباط اين رويكرد، از يك. كاربرد يافته استطور گسترده  به

ساطير ملل و با اينكه ضرورت شناخت ا. يابداي پيوستگي و انسجام مينقد اسطورهة ديگر، در حوز

-  گسترده و تطبيقي، نخست از سوي پژوهندگان اروپايي احساس شد و پژوهشصورتاقوام جهان، به

ة  اما گستربود،) يونان و روم(اروپايي وام  محدود به اساطير اقبيشتر كه انجام دادنداي هاي گسترده

ي يا موردي برخي مضامين ئهاي جزكاربرد اين رويكرد، در شناختگي اساطير ملل اسالمي، از كاوش

با تحقيقي با شناخت اين فقر پژوهشي،  2000، در سال المصري مجيبحسين . اي، فراتر نرفتاسطوره


 	����� �����«با نام ���� در تطبيق  نخستين گام را،»ي بين األدب العربي و الفارسي و الترك�

اي نيز هاي ايراني، عربي و تركي برداشت و شگفتا كه هنوز پس از گذشت يك دهه، حتي اشارهاسطوره

از اساطير ايراني، عربي و تركي را  هريك در اين پژوهش تطبيقي،المصري   مجيب.ها نشده استبدان

اي ن اثر، هماهنگ با رويكرد نقد اسطورههرچند اي. دهددر سه بخش جداگانه مورد بررسي قرار مي

ة هاي ايراني، دستاوردهاي نويني را در عرصنقد و سنجش اسطورهقرن بيستم نيست، اما در 

-اي از اساطير عربي و تركي را، با نمونههاي ناشناخته اسطورهكند و ميه ئشناسي تطبيقي، ارااسطوره

در اين . اند هچ پژوهشي، مورد بررسي قرار نگرفتهي در تاكنون دهد كه هاي مشابه ايراني تطبيق مي
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 يقي را نمايان و سپسات تطبشناسي در ادبيه و كاركرد اسطوره ارتباط اسطوركوشيم مي همقال
 نقد آراي حسيناي محدودتر، به در حوزهمعرفي كنيم و  راالمصري دستاوردهاي حسين مجيب

 و در پايان، وجوه بپردازيم ايران داشته است، در خوانش و دريافتي كه از اساطيرالمصري  مجيب
هاي ديني و هاي تطبيقي عربي و تركي را، در دو بخش اسطورهاشتراك اساطير فارسي با اسطوره

 تأكيد بر ،اساطير ملل اسالمية هاي بالقو تواناييپژوهش نشان دادنهدف از اين . نشان دهيمتاريخي 
شناسان ايراني و اسطورهة سوي ير توجه يك تغيت ضرورناسي تطبيقي وشپژوهش در بستر اسطوره

  .استايراني  غير
  

  .، اساطير ايرانالمصري مجيبشناسي تطبيقي، حسين  اسطوره، ادبيات تطبيقي، اسطوره: واژگان كليدي
  

  مقدمه.1
 اسطوره. 1-1

ه روايت اموري ك (2ها، از آن به دو شكل تاريخزبانة اي است كه در هم همان واژه1اسطوره
تبع   به.شود تعبير مي) اند  رخ داده،روايت اموري كه فرض شده (3و قصه) اندفاق افتادهات

- سو، آن را افسانه، دروغ و خرافي مي از يك؛آيدچنين دريافتي، دو نوع تلقي نيز پيش مي

 اسطوره دريافت و بياني است كه  بنابراين. دانند پندارند و از سوي ديگر، حقيقت و تاريخ مي
 آن افسانه، غيرواقعي و دروغ 5ت و تاريخ است و روساخت آن حقيقت، واقعي4ساخت فژر
بيان ديگر اسطوره  ، به)86: 1387؛ شميسا،42، 25: 1367كاسيرر، ؛ 5-4: 1377، زلاسكو(

ساختي و   دو محور كه از حقيقتي ژرف6اي است، حاصل ساختار و سير گشتاري پديده
) محور دوم(حقيقي و امروزين  روساختي غير   و بهدشو ميآغاز ) محور اول(ديروزين 

  .7انجامد مي
  نقد ادبي با آن ة شناس، در حوزنخستين پرسشي كه محققان و پژوهندگان اسطوره

 است كه در يك سير گشتاري و تاريخي، كدام عوامل سبب پيدايي و ايناند، رو بودهروبه
 دين و مذهب و ادبيت زبان، سه پاسخ  عامل،8الگوكهنة اند؟ سازگيري اسطوره شدهشكل

  . اند هشناسان قرار گرفت  اسطورهبيشتر كه مورد قبول هستندبنيادين و كارايي 
الگو، صور كهن. ست االگوها اسطوره به يك اعتبار همان كهن:الگو سازة كهن

 
1

 Myth  
2 History  
3 Story  
4 Deep structure  
5 Surface structure 
6 Transformational process  

7
.-7)105-97: 1370 باستيد،. ك.ر بارهاين در (   

8 Archetype  
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، براي )م1961-1874( 9كارل گوستاو يونگمثالي، اصطالحي است كه از سوي /اساطيري
رفتارها  مراد از آن افكار غريزي و مادرزادي و تمايل به.  مطرح شد10ات ناخوآگاه جمعيمحتوي

صورت فطري و ذاتي در نوع انسان صي، بهست كه طبق الگوهاي از پيش مشخو پندارهايي ا
ها و تمام ادوار آورند كه ملت هايي را پديد ميها، اديان و فلسفه اسطوره الگوها،كهن. وجود دارد

 را نيز متمايز يكآورند، هر ضامين مشتركي را پديد ميماينكه  بر  عالوهگذارند و  خ تأثير ميتاري
الگوها كه اساساً ها، كهنمدد آنعبارت ديگر، اساطير ابزاري هستند كه به به؛كنند مي

شوند و راهنما و  شيار ما آشكار و مفهوم ميو هستند، بر ضمير هشياروه نا هايي صورت
 ي براي فهم صورت نخستين رويدادهاي ناشناخته و طفوليت افعال بشرند، اين نظريهادرسنامه

همين رويكرد ة بر پاي) نامه كتاب. ك.ر(بهرام مقدادي . بر ظهور مضامين مشترك تأكيد دارد
 را در ادبيات مطرح كند و از اين طريق نقش »بيني انسانيوجوه مشترك جهان«ة توانست، نظري
  .كنديقي را آشكار مهم ادبيات تطب

خويش نيز ة آفريند و در آفريد آن حقيقت مطلقي كه جهان را مي :عامل دين و مذهب
شور و شوق وجود انسان است، آيا جز خداست؟ پس نخستين ة  همةنمودار است و برانگيزند

او و سرانجام نخستين اسطوره و ة انسان، نخستين مفهوم جهان او، نخستين واژة شناخت
شود  سخن ديگر، شناسايي حقيقت آغاز مي بعد، كار آفريدن و يا به   از اينجا به.خداي اوست

از اين رهگذر . شود هاي ديگر نيز تكرار ميو همان شناسايي نخستين، در شناخت پديده
هاي اسطوره. شوند هاي شناخت، نخستين واژگان و نخستين خدايان آفريده مينخستين هسته

جزيي از هستي ة بيانگر و آفرينند هريك  و خدايان گوناگونگوناگون، واژگان گوناگون
 اِرنستشناساني همچون در نظر اسطوره. شوند درپي در زندگي وي نمايان مي انسان، پي
ترين گيري و شناسايي خدايان در ذهن بشر نخستين، كهن، شكل)م1945-1874 (11كاسيرر

  :پيمايد  را مي زيراساسية رحلعلل پيدايي و آفرينش اسطوره است و در اين سير دو م
مهمي در زندگي، تحت ة  هنگامي كه ذهن در برخورد با هر پديد تا:اي خدايان لحظه.الف 

تواند همان پديده را شناسايي كند و در تسلط كامل همان  گيرد، تنها مي تصرف آن قرار مي
وپا و نوآموز انسان  ذهن ن.هاي ديگر بپردازدپديده پديده است و آن آزادي را ندارد كه به

هاي جداگانه حوزه مانندها را جدا از يكديگر و  از پديده هريك ابتدايي نيز در اين زمان
ها و يك از مقوله مندي پيدا نكرده است و هر شناختي او انسجام نظام حيات. كند شناسايي مي

 
9 Carl G. Jung 
10 Collective unconscious 
11 Ernest Cassirer 
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ن توصيفي، زنده و واژگان گفتاري او در اين زما. آيند م شناخت او، جداي از هم پديد ميهيمفا
ة هرچه هست، اسم خاص است و تنها همان پديد. مجسم هستند و خصلتي كلي و عام ندارند

هاي ذهن بشر در اين كاسيرر، فرآورده» ايِخدايان لحظه«گيرد  بر مي  خويش را درة ويژ
شده است و   واقعيت تلقي مي،اين احساس ديني ابتدايي، براي بشر نخستين. مرحله هستند

 هر فكر يا هر ،ها همين سرزندگي و حساسيت ديني آنبه دليلانگيخته و  كنش او را برميوا
پايگاه خدايي فراكشيده تواند به خود جلب كند، ميها را بهآنة چيزي كه در يك لحظه عالق

اي آسماني براي وي و هر چيزي كه همانند پديده  خرد، فهم، ثروت، بخت، اوج، شراب؛شود
گيري  شكلموجبدنبال خود  ديني بههياين آگا. كندو را شاد و غمگين و رنجور فرود آيد و ا
   شداسطوره 

ة همان نسبت رابطتحول فرهنگي و عقلي ما پيشرفت كند، بهة  هرچه داير: خدايان ويژه.ب
. آيد يك برخورد كنشگر در مي به شكلپذير، ما با جهان بيروني از صورت يك طرز تلقي كنش

اش را  باشد، بلكه ارادهبيرونيپذيرد كه چونان بيد، دستخوش عوامل و علل  نميانسان ديگر 
در اين مرحله، . كندكند تا مسير رويدادها را بر وفق نيازها و آرزوهايش تعيين  اعمال مي

هاي هاي خودانگيخته، بلكه از فعاليتيابيم كه نه از احساس جديدي از خدايان را مية رشت
اش را  در اين مرحله خويشتن بشري فعاليت كنوني. خيزند مر بشر برمييافته و مستسامان

جهان بروني و تجسم عيني آن، تحقق پذيري پيشين خود، تنها از راه فرافكندن به همچون كنش
آن فعاليت است،  يانندةاي را كه بازنماپس هر بخش از فعاليت بشر، خداي ويژه. بخشد مي

شود، كه هنوز  مي» خدايان ويژه«نام هايي بهپيدايش اسطورهاين تحول موجب . كند ميپديدار 
پوشانند، بلكه  ها سراسر ژرفا و پهناي وجود را نمياند، آنكاركرد و اعتباري عام پيدا نكرده
اي براي  در ذهن بشر اوليه هرگاه كه خداي ويژه.گيرند تنها بخشي از آن را در بر مي

شود كه از فعاليت خاصي   ويژه نيز نامگذاري ميطور هبتصور درآمده باشد، بار به نخستين
بدين ترتيب، ). 71-61: 1367كاسيرر، (گيرد   است، سرچشمه ميكردهكه آن خدا را پديدار 

  .شمار آوردگيري اساطير بهديني و مذهبي بشر را نيز، يكي از علل شكلة توان انديش مي
 علت پيدايش براي يافتنشناسان هاي اسطورهيكي از واپسين پاسخ : ادبيت زبان.ج 

هاي  در شاخهبه اين صورت كه شد؛حاصل  شناسيعرصة زبانبا روي آوردن بهاسطوره 
گيرد و  كند، فقط ادبيات است كه در قالب زباني شكل مي هنري مختلفي كه اسطوره ظهور مي



  1392 بهار و تابستان، )1پياپي  (1 ة، شمار1 ةدور   بيات تطبيقيهاي اد پژوهش

 

 7

ي خويش را در هاي هنر زبان، زيباييوسيلة  بهاسطوره نيز . كند  خود را آشكار مي،در زبان
ايجاد (زبان يك نقش اصلي « بر اين باور است كه ابوالحسن نجفي .آورد ادبيات پديد مي

» . نداردتربيش) گاه انديشه، حديث نفس و ايجاد زيبايي هنريتكيه( نقش فرعي و سه) ارتباط
ا خود كند ت هاي زبان استفاده مينقشة  اسطوره از همطور كه گفتيم همان، )35: 1384نجفي، (

زبان آورده نشود، يعني فرم زباني پيدا نكند،  اسطوره تا وقتي كه به.را در زبان اظهار كند
  .كند آشكار ات درآميزد و ادبيت زباني خود راتواند با ادبي نمي

 دارد و در تمام ادوار كاملاسطوره از آن نظر كه به انسان و عالم انساني وابستگي 
هاي فرهنگي، هنري و معرفتي او نيز  وده است، در تمام عرصهتاريخ، حتي تا امروز با او ب

 از اساطير گرفته هاي خود را ترين مايهويژه هنر كه بيشنفوذ خود را آشكار كرده است؛ به
هنرها از جمله ة  بلكه استفاده از اسطوره، هم؛ منظور از هنر، يك هنر خاص نيست؛است

در اين بستر پهناور، ادبيات چنان . شود  شامل ميرا... ادبيات، نقاشي، موسيقي، رقص، فيلم و
لحاظ از هاي هنر، هم پيوند استواري با اساطير برقرار كرده است كه از ميان ديگر شاخه

 ؛ استشدهاي شاخص قلمرو و حوزهآن، بهة  سابقه و پيشينلحاظگستردگي كاربرد و هم از 
امري در  همثاباساطير را به« نيز 12)م1936 (نولز روتوكنت ناي كه پژوهشگري چون گونهبه

روتون، (» دليل پيوندهايي كه با ادبيات دارد، مهم استگيرد كه پيش از هر چيز، به نظر مي
 زيرا هرچه انسان در ايم؛خطا نرفتهاگر اسطوره را بنياد و اساس ادبيات بدانيم، به). 6: 1387

 و منطقي تحليل كند، با تخيل و  از لحاظ علميتوانست شناخت و نمي نمي و ديد آغاز مي
 در اين جريان، يك عالم خيالي .افزود  و چيزي به آن ميداد ابتدايي خود پرورش مية انديش
وجود مندي ادبيات را داشت؛ چون واقعيتي كه بهآمد، كه در نهاد خود قانون وجود مي به
ود، كه اصالت واقعي تخيل و حالتي بة آورد و حتي به آن اعتقاد و ايمان داشت، پرورد مي

 ، البته در حالت اساطيري اوليه.پنداشت  شكل گرفته بود كه آن را واقعيت ميچناننداشت، اما 
طور خودآگاه و  اما بعدها در اعصار تاريخي و خردورزي، بهاه بود؛اين روند ناخودآگ

گوييم،  ميوقتي از ادبيات سخن ). 143: 1389هاناوي، (دانسته در ادبيات و هنر تجلي يافت 
صورت  نظر است، چه در  هاي آن مورداشكال، انواع و قالبة طور مطلق و با هم ادبيات به

اين  حال .عاميانه يا  و روايي رسميهيرسمي و چه در حالت شفا غير يا مكتوب رسمي
 اساطير پيدايش، بستري مناسب براي   كدام شكل، نوع و قالب ادبيشود كه مي مطرح پرسش

 
12 Kenneth Knowles Ruthven  
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 داشته هيكنون از اسطوره شده است، نگا هايي كه تا ابتداي تعريف ما تنها به؟ اگرشود مي
اسطوره « براي مثال ؛م شدهيجواب رهنمون خوا  به،مهيها را كنار يكديگر قرار دباشيم و آن

 در... . و» داستاني است از«، يا »اي است ازقصه«، يا »روايتي است از«، يا »حكايتي است از
شود كه   ميديده... ، واژگان و اصطالحاتي چون داستان، قصه، روايت و خيالهااين نمونه

) قصه، داستان و حكايت(ها  جداي از آن، اين نوع روايت.13ادبيات كاربرد دارندة همه در حوز
 كهشوند  آغاز مي... و» اند كهچنين حكايت كرده«، »اند كهآورده«هاي خاصي، نظير با عبارت

 د و اين خاصيت تجلي اسطوره در ادبيات است كه در آن بهن داللت دارزمانيبر نوعي بي
 زماني است در گذشته كه  بلكه؛شود، ولي اين زمان تقويمي نيست زمان گذشته اشاره مي

 اسطوره، تجلي بنابراين. زماني خود ادامه داردهمين حالت است و در بي تا ابد در گويي
شيار و قومي آدمي در گذشته است كه ووجدان ناه ةخودجوش و در عين حال ناخودآگاهان

شرح   و بهدهد نشان ميتي ادبي ئهي، خود را در شكل و واره اي روايي و داستانبا زمينه
 در گذشته اسطوره تنها .پردازد انگيز دوران طفوليت بشر ميالعاده و شگفتحوادث خارق

زير اسخ به سه پرسش  و هدفش پتگر بشر امروز و فردا نيز هسكند، بلكه تداعيسير نمي
  :است
  افتد چيست؟  اموري كه اتفاق مية وجود آمده است و فلسف چرا جهان به.1
  ها، رسوم و عادات اجتماعي چيست؟  منطق، فلسفه و توجيه آيين.2
 اين  وست ارو هايي روبهها و ضعف انسان در زندگي واقعي خود با چه كمبودها، نقص.3
   14؟اند نشان دادهكلي و در چه بستري خود را، ها به چه شكاستي
  

  شناسي ادبيات تطبيقي و اسطوره. 2-1
 .ست اهاها و ملت، بررسي روابط تاريخي ادبيات ملي با ادبيات ديگر زبان15ادبيات تطبيقي

يابد و بر يكديگر تأثير ها پيوستگي ميچگونه ادبيات يك كشور با ادبيات ديگر سرزميناينكه 
- پرسش ،دهدعاريت مي  ادبيات مزبور چه دريافت كرده و چه چيزهايي بهگذارند و ميمتقابل 

رو، ادبيات تطبيقي، بيانگر انتقال  از اين. دهد ها پاسخ ميهايي هستند كه ادبيات تطبيقي بدان
 در هيجايي و انتقال، گاها است، اين جابههاي ادبي از يك ملت به ادبيات ديگر ملتپديده

 
13

27: 1369 مختاري،. ك.ر بارهاين در نيز  13 

1. 14
ود و نقص  باژگونه ميتخيل آدمي در پي جبران ضعف، كمب لت. كند هاي زندگي خويش، گاه واقعيت تلخ را در اساطير  ري از فضي انان منسوب ميهايي كه به بسيا ن )35: 1369مختاري، (رو است ها روبهي با فقدان آنهايي هستند كه انسان در زندگي واقعشود، همان هايي كه از اسطوره طلب ميشود، يا ارزش خدايان و قهرم ن 32-7: 1389؛ باباخاني، 259-257: 1387؛ ايبرمز، 44-15: 1369مختاري، . ك.باره رنيز در اي   .15)32-7: 1389؛ باباخاني، 259-257: 1387؛ ايبرمز، 44-15: 1369مختاري، . ك.باره رنيز در اي

15 Comparative literature  
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پذيرد  هاي مختلف بياني صورت ميها و موضوعات و زماني در تصاوير و قالبهواژة حوز
 اصطالح ادبيات تطبيقي را در اروپا، نخستين بار). 42-41: 1376 انوشه، ؛26-25: 1383ندا، (

و سپس  16كار بردبه. م1828-27فرانسوي در سال ) م1870-1790 (ويلمن فرانسوا ابل
 ديگر منتقد مشهور فرانسه، آن را رواج داد ،)م1869-1804 (17سنت بووچارلز آگوستين 

اين علم در ابتداي پيدايش، شيوه ). 2-1: 1373حديدي، ؛ 91: 1999الخطيب، ؛ 16: 1995هالل، (
هاي علمي در آن راه پيدا كرد تدريج، اصول و روش اما به،و روش مشخصي نداشت

گيري سه مكتب شكلة ماير اصلي و بنكنون محو ادبيات تطبيقي تا). 1/125: 1378كوب، زرين(
ترين مكتبي كه در آن، اصطالح ادبيات تطبيقي رواج پيدا كرد، نخستين و قديمي. بوده است

بررسي روابط ميان ادبيات ملل مختلف براساس اصل  ل بهئمكتب فرانسه است كه قا
هايي شد دگرگونيهاي اخير دچار تأثيرگذاري و تأثيرپذيري است، كه البته اين مكتب در سال

پرداز ادبيات   دومين انجمن نظريه،مكتب آمريكايي). 55: 1987علوش، ؛ 15: 1995هالل، (
- به وجود گذاشت و با كمي تفاوت نسبتة عرصتطبيقي است كه پس از جنگ جهاني دوم پا به

هاي تطبيقي ندانست مكتب فرانسه، اصل تأثيرگذاري و تأثيرپذيري را شرط واجب در پژوهش
 بعدها همين .كرد ادبيات ملل مختلف براساس اصل تشابه، تأكيد مية و بر محور مقايس
در اين مكتب . ادبيات با ديگر هنرها و حتي علوم تجربي شدة  رابطگسترشرويكرد موجب 

؛ 117 :2001 ،عبود و سايرين(د، پيوند محكمي برقرار كرد ادبيات تطبيقي با نقد ادبي جدي
سومين مكتبي كه در ). 65-55: 1389نيز پرويني، ؛ 93: 1987لوش، ع؛ 46: 1999الخطيب، 

نام داشت ) انجمن كشورهاي اروپاي شرقي(ادبيات تطبيقي مطرح شد، مكتب اسالوي ة حوز
  معتقدفرهنگ، هنر و ادبياتة هاي اقتصادي و اجتماعي بر عرص به تأثيرگذاري زيرساختكه

 18رنه ولك). 58: 1389پرويني، ؛ 127: 1987علوش، ؛ 108: 2001 ، و سايرينعبود(بود 
معنايي نيز از ادبيات تطبيقي سه برداشت ) م1986-1899 (19آوستن وارنو ) م1903-1995(

ادبيات ة معني مطالعنخست به؛ گيرددر برميرا دارند كه پيرو آن، اين اصطالح سه حوزه 
به ، دوم )41: 1382، رن و واولك(هاي عاميانه و كوچ است هاي قصهخصوص مايه، بههيشفا

 يكي دانستن  و سوم به معني)42: همان (استهاي ادبي دو يا چند قوم ارتباطة مطالعمعني 
 البته ادبيات .ادبيات پنج قاره استة  مفهوم آن مطالعكه است 20ادبيات تطبيقي با ادبيات جهاني

 

2. 16
 Abel-François Vil lemain :  ات فرانسه، ايتاليا و انگليس سخن مي در كالس) م1328-27(فرانسوا ويلمن در سال دبي ات خود از تأثير متقابل ا دبي تاريخ ا چهارم مجموعه سخنراني1838گفت و در سال  هاي   ).2-1: 1373يدي،حد(كار برد  را به«Littérature camparée»بار اصطالح هاي خود، براي نخستين م در جلد 

17
 Charles Augus tin Sainte-Beuve 

18
 René Wellek  

19 Austin Warren 
20 Weltliterature  
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ار نويسندگان كهن آثة گنجين كار گرفته شده است و آن بهدر مفهوم ديگري نيز به 21جهاني
ها در سراسر  كه شهرت آنشود  اطالق ميمانند هومر، دانته، سروانتس، شكسپير و گوته

  ). 44: همان( است پايدار ماندهجهان پيچيده و 
ها در بين ملل وجود رخدادها و حقايق واحد مشهور در تاريخ باستاني بشر و گردش آن

كنند ق، رنگي بومي و نژادي براي هر قوم پيدا مختلف، باعث شده است كه آن اتفاقات و حقاي
گونه نيز تلقي كرد   البته شايد بتوان اينشوند؛جزو اساطير، تاريخ و باورهاي ملي آن اقوام و 

كه تكرار تاريخ در ادوار زيستي بلندمدت بشر موجب پديد آمدن حوادث، اعمال و رفتار 
اي از اگر ادبيات تطبيقي را شاخهحال . شده استمشابه در بين مردم نقاط مختلف جهان 

عبارتي شناسي و به ، پرداختن به اسطوره)22در مفهوم مكتب فرانسوي (بدانيمتاريخ ادبيات 
؟ ارتباط و شود مي با اين شاخه از تاريخ ادبيات، همسو و همگام زماناي چه نقد اسطوره

بر آن باشيم كه نقد  نخست، اگر ؛اي دو وجه داردهمسويي ادبيات تطبيقي با نقد اسطوره
اي تحقيقات به  اساطير است، در پارهابي و شناختي هاي، نوعي كاوش در جهت ريشاسطوره

رسد زيرا، ممكن است،  بست مي بنم يافت كه گاه اين كاوش بههياين نتيجه نيز دست خوا
مربوط به آن برجاي ة ت اسطورهيسندي از يك قوم يا ملت براي بازشناسي چيستي و ما

تطبيقي ة مطالعشگرف اسطوره، پژوهنده را بهة  در اين زمان است كه غنا و گستر؛اندنم
، زيرا هرچند اسطوره كند راهنمايي مياساطير ديگر ملل و متون مختلف موجود در آن مورد، 

هاي آن در سير مايهها و بنت خود، پديده و حقيقتي واحد دارد، اما مضمونهيدر ذات و ما
عبارت ديگر، چون اسطوره با تكرار اوير متعددي بر جاي گذاشته است، بهتاريخي ملل، تص

گيرند؛ تنها  ها از يك اسطوره وام ميشماري در طول حيات ملتهاي بي همراه است و داستان
شمار، هاي بياز اين تصاوير و داستان هريك و رويكردي تطبيقي بهيابانه  ريشهي امطالعه

شناخت نتيجه  ها و دراز آن هريك س بتواند به آبشخور واحدشناكافي است تا اسطوره
اي نقد اسطورهة اباني هيقيني بودن نتايج تحليلي و ريش. 23نظر خود دست يابد موردة اسطور

  يك اسطوره، واقعي هستند، زيراات مربوط بهرواية در ادبيات تطبيقي از آنجاست كه هم
 در متون متفاوت از اين اسطوره، خالصه هشد هئم اراهيمفهوم يك اسطوره در كل مفا

ت حقيقي اسطوره هستند هياي از ماادبي، چكيده  چه اين متون ادبي باشند و چه غير.شود مي
 

3. 21
ن)م1832-1749(نخستين بار يوهان ولفگانگ گوته   همي رد و به  ات جهان را مطرح ك ات تطبيقي شناخته شده است ، مفهوم ادبي يانگذار ادبي  ).44: 1382وارن، ؛ ولك و 132: 1381مقدادي، ( دليل ، بن

22
)224: 1389نظري منظم، . ك.باره ر در اين  23 

4. 23
ن  تعدد مضامين و ب هبراي موضوع وحدت ذات و ماهيت اسطوره و  ي: نامهكتاب. ك.هاي آن، رماي  .پورخاوري و ژاله كهنموي
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  ).49: 1389 ،خاوري(
اي و ادبيات تطبيقي سبب فراهم آمدن شناخت و تصويري جامع  دوم، ارتباط نقد اسطوره

 تا او گذارد اي را در اختيار وي ميارت ويژهشود و توانايي و مه شناس ميبراي اسطوره
بيگانه و غير ملي بازشناسد و يا اي اصيل و بومي است از نوع بتواند هر چه را كه اسطوره

 و گذشته از حفظ اصالت اساطير نشان دهدحتي تأثير و بازتاب اساطير ملتي را در ملل ديگر 
هاي ميهني تفاهم و هاي ملي و رنج آرمانهاي انديشه،ها، شيوه از راه آشنايي با آيين،ملي

  ).39-32: 1383ندا، (دهد  نزديكي ميان ملل را افزايش 
گيري اين دوم قرن نوزدهم، همزمان با اوجة شناسي تطبيقي، از نيمدر بستر اسطوره

هايي پيرامون شناخت اساطير فارسي، تركي، ، پژوهش)م1920 تا 1850( ادبي در اروپا رويكرد
سويه كه اغلب از جانب  فزوني شمار اين رويكردهاي تطبيقي و گاه يك.شد اردو انجام عربي و 

در . 24باشد آشكار بر اين مدعا هي گواتواند ميشد،  محققان عرب روي اساطير ديگر ملل انجام مي

 	����� ����� و كتابالمصري   مجيبتوان حسين ها، ميجريان اين پژوهش���� بين األدب �

  . شمار آوردعطفي بهة  نقطرا) م2000 (و الفارسي و التركيالعربي 
  

  المصري حسين مجيب. 3-1
 به فراوانية او از سيزده سالگي عالق. جهان گشوددر مصر ديده به) م2004-1916(حسين مجيب 

هاي ناياب شاعران ادب طوري كه بسياري از ديوان به،ادب عربي و شعر قديم و جديد آن داشت
  پس از آشنايي با زبان فرانسهيالديم1932حسين مجيب در سال .  منزل داشتعربي را در

، از طريق مطبوعات توانست با زبان فارسي نيز، 1938توانست به اين زبان شعر بگويد و در سال 
هاي ملل زبان« بخش وي پس از تأسيس مركز مطالعات شرقي در دانشگاه قاهره، به. آشنا شود
پرداخت،  ادبيات فارسي، تركي و اردو مية تحقيق دربارن مركز كه بهوابسته به اي» اسالمي

اين اديب مصري پس .  ارشد، دريافت كند معادل كارشناسية پيوست و توانست از اين مركز، درج
شاعر ( 25فضولي بغداديدكتري خود، با عنوان ة دفاع از رسالها مطالعه، سرانجام بهاز مدت
  .شددكتري ة كسب درج موفق بهپرداخت و) م16زبان قرن ترك

 

5. 24
 :توان به پيشينة زير اشاره كرداز اين شمار فراوان مي 


(» الم قبل اإلس�������األساطير «) الف�����   اثر محمد عبدالمعيد خان؛) 1937: �
امه«) ب ������(» الدراسات في الشاهن   ؛1999از طه ندا، متوفاي » الحكم التركي في ايران« و ) 1945: ���
  اثر موسي سليمان؛) 1956: بيروت(» األدب القصصي عند العرب«) ج
����النماذج «) د ������ في الدراسات ���� � «)
الل؛) 1957: ������ غنيمي ه   اثر محمد 
ألدب و األساطير«) ه ري؛) 1959: ������
(» البطل في ا   اثر محمد عياد شك
؛) 1963: ������
(»  في األدب الفارسي�����«) و وي   اثر أمين عبدالمجيد بد
���األساطير « ) ز ����� ���� �� «)
�����  .رجم صادق نشأتاثر احسان يارشاطر، ترجمه از فارسي به عربي، مت) 1965: �

6. 25
اب. ك.ر(مريم مشرف   ه)نامهكت دي نيز انجام داد بغدا حقيقي در زمينة فضولي  ابع كار او، رسالة مجيب، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي كه ت  .المصري بوده است  است و يكي از من
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الشمس برگشت و دانشگاه عين تركيه و اقامت در آنجا، به  پس از عزيمت بهالمصري مجيب
بر زبان  مصري عالوهة اين اديب برجست. اندازي كردبخش زبان تركي را، در اين دانشگاه، راه

، انگليسي، آلماني، فارسي، تركي، اردو، فرانسه(هشت زبان شرقي و اروپايي  مادري خود، به
ادبيات ملل ة المصري در زمين تخصص حسين مجيب. تسلط داشته است) ايتاليايي و روسي
ست و از رهرو پژوهش و تحقيق در همين حوزه، تأليفاتي بالغ بر هفتاد اثر  اهااسالمي و تطبيق آن

هاي آن در  و شاخهوي با آثار خود، جهان عرب را با ادبيات ملل اسالمي. از او برجاي مانده است
 نزديك برايابزاري  عنوانزبان آشنا كرد و از ادبيات تطبيقي، به زبان و ترك هاي فارسيسرزمين

زباني است كه در ادبيات تركي،  پژوه عرباو نخستين ادب. كديگر بهره برده يكردن ملل مسلمان ب
زبان عربي  ، كتابي به)م1951(دكتري گرفته است و همچنين در مورد تاريخ ادبيات تركي ة درج

زباني است كه ديوان  وي نخستين مدرس ادبيات تطبيقي اسالمي و اولين عرب. نوشته است
 اي، او را به چنين سابقه؛عربي ترجمه كرده است زبان تركي دارد و اشعار تركي را به شعري، به

 زيرهاي نمونه توان به ق، مياز ميان آثار اين محق. ، نامور كرده است»ادبيات تطبيقي اسالمي پدر«
  :اشاره كرد

رمضان في الشعر العربي و الفارسي و ؛ 27مثنوي صبح 26)م1948 (فارسيات و تركيات -1
القدس بين شعراء الشعوب ، ������� و �������� و �������المسجد بين شعراء  ؛)م1964 (التركي
الصحابي   ؛) م1973 (رس و التركالصحابي الجليل سلمان الفارسي عند العرب و الف ؛������28	

غزوات الرسول بين شعراء  ؛) م1974 (الجليل أبو أيوب األنصاري عند العرب و الفرس و الترك

اثر الفرس في  ؛)م1971(صالت بين العرب و الفرس و الترك  ؛������	الشعوب ���� 

ر العربي و الفارسي و  في الشع����
 ؛)م1980(في األدب الشعبي اإلسالمي المقارن  ؛اإلسالم
الفالح في الشعر العربي و الفارسي و  ؛)م1989 ( في األدب اإلسالمي المقارن�����التركي 
األندلس بين ؛ ) م1967 (فضولي البغدادي أمير الشعر التركي القديم؛ في األدب اإلسالمي ؛التركي

ن ادب الفرس و الترك م ؛ايران و مصر عبر التاريخ ؛اقبال و العالم العربي ؛شوقي و اقبال

 	����� ����� ؛بين األدب العربي و الفارسي و التركي ؛)م1950(���� بين األدب العربي و �

 بين الوالد و ولده في الشعر  العربي و الفارسي و التركي و األُردو ؛)م2000 (الفارسي و التركي
   .29)م2003(
 

26
،-24)هاي محلي فارسي و تركياي از سرودهمجموعه(   

27 هاي در بيش از منظومه(-25 ب وي در شهر الهور در سال زبان فارسي و بهدويست كه  شده است، اين مثن اصر و از سرگيري روابط در زمان انور سادات، سروده  ة روابط ايران و مصر در زمان جمال عبدالن رگي ده سال م، چاپ شده است1977مناسبت تي  
28 26- ،) نوشته شده است2000جزو آخرين آثار او است كه در سال (   
29

.-27)534-529: 1408الشامان، . ك.باره ر در ايننيز   
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�����	 ����� 
����پژوهشي در بستر ادبيات  ، و التركيبين األدب العربي و الفارسي �
شناسي است كه در آن نويسنده با اشرافي كه بر سه زبان فارسي، تطبيقي، با رويكرد اسطوره

پردازد و در اين   به ارزيابي و شناخت اساطير پارسيان، اعراب و تركان مي،عربي و تركي دارد
هاي ه بازشناسي اسطورهاي را ب صفحه335ستار ، نخستين بخش اين جسير، حسين مجيبم

انگيز، اسطوره در شعر و نثر ادبي و موجودات شگفتة ديني، اسطورة عربي، در سه بخش اسطور
هاي ايراني  سپس اسطوره و)137-6 :2000، المصري مجيب(دهد قهرماني اختصاص مية اسطور

يل قرار  تاريخي و اسطوره در شعر فارسي معاصر، مورد بررسي و تحل،را در سه بخش ديني
هاي تركان در اسطوره شناسايي  آخرين بخش اين پژوهش تطبيقي، به؛)268-138: همان(دهد مي
  ). 321-269: همان( قهرماني و اسطوره در شعر تركي معاصر اختصاص دارد ،بخش ديني سه

  
  هاي پژوهش هاي تحقيق و پرسشضرورت. 4-1

  :ند ازا ، عبارتكنند ضروري مي ارالمصري   مجيبعرفي نظريات حسينداليلي كه نقد و م
ة شناسي در حوزطور مستقل با رويكرد اسطوره اين اثر، نخستين پژوهشي است كه به.الف

بررسي و تطبيق اساطير ايراني، عربي و  ادبيات تطبيقي انجام شده است و تنها تأليفي است كه به
هاي اين  لمي، به ارزشيابي اسطورهي ع اعنوان يك منتقد، از دريچهپردازد و نويسنده به تركي مي

ي و ريزبين است، زيرا در بررسي خود ئ جز،نگاه تطبيقي حسين مجيب. پردازد سه بستر زباني مي
د و ثانياً موارد نبر مي كند كه اوالً مخاطب را در ژرفا و كنه اساطير فرو از مواردي صحبت مي
سوي  د و او را هرچه بيشتر بهنشايگ اي جديد را پيش چشم مخاطب ميتطبيق داده شده، دريچه

  .كنند مياشتراكات تاريخي ملل اسالمي و نزديكي اساطير آنان متمايل 
 سال از 56 جامعيت و علمي بودن اين اثر با نگاه محققي كه به هشت زبان اشراف دارد و .ب

  .شود ميسر آورده، دوچندان حيات علمي و پژوهشي خود را در ادبيات تطبيقي به
هاي مختلف انجام داده وجود تحقيقات تطبيقي گوناگوني كه حسين مجيب پيرامون زبان با .ج

توان   اساطيري را نمي- ادب حماسيويژه بهزبان و ادبيات فارسي،  او بهة است، گرايش و عالق
 است، اما مؤلف شدهبخش جداگانه انجام   و در سهاست تطبيقي ،هرچند اين پژوهش. ناديده گرفت
هايي از اساطير هاي عربي و تركي را با نمونه است، اسطورهكردهان علمي وي ياري هرجا كه تو

دستاوردهاي نو و مهمي را عرضه رفته، خطا نيز  گاه به،ايران تطبيق داده و در اين راه هرچند
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گرايش حسين مجيب به اساطير ايران تا حدي است كه، در بخش واكاوي و . كرده است
وي، سرشار از اساطير ايراني ة گفت  خود كه به مثنوي صبحازفارسي، هاي بازشناخت اسطوره

نقد آراي نابجاي  و حتي به) 258 -244: 2000، المصري مجيب(كند  شاهد و مثال نقل مي،است
  ).183-182 :145 :همان(كند  رد مي راهاآنپردازد و ديگر محققان در مورد اساطير ايران مي

  هماهنگ با رويكرد روشمند المصري   مجيبحسينشناسي  هرچند اسطوره.د
نقد اساطير  شود كه بهشناسان قرن بيستم نيست، اما اهميت گفتار وي زماني آشكار مياسطوره

 هايي اشاره دارد كهنكات، رويدادها و شخصيت سير بهمپردازد و در اين ها ميايراني و تطبيق آن
 ؛اند سي و عربي، مورد توجه قرار نگرفته از فار اعم،هاي ديگرچ يك از پژوهشهيدر تاكنون 
  در واكاوي نظريات حسين.دنكن هايي كه ارتباطي نزديك با اساطير ايران برقرار ميويژگي
، اوستا و شاهنامهويژه بازشناسي آنان در آثاري مانند   به،در مورد اساطير ايرانالمصري  مجيب

 كه ممكن است برخاسته از تعصب عربي يماي شدجانبه هاي يكتناقضات و داوريمتوجه برخي 
يا نبود شناخت صحيح و جامع باشد كه به هر روي ضرورت معرفي و نقد نظريات وي در مورد 

  .كند اساطير ايران را دوچندان مي
  :گونه استشناسان در مورد اساطير عرب اين ديدگاه اسطوره. ه

بدبختانه تا آنجا كه اسناد و مدارك ادبي ... ندك است،اي عرب بسيار ا ما از جهان اسطورههيقطعاً آگا
كنيم كه روايات  دهند، مشاهده مي  تاريخ عربستان را ميترين قديميوجو در به ما امكان جست

 العرب، تقريباً وجود ندارد ةتاريخ كهن جزير طور كلي در آن اسناد و مدارك مربوط بهاي بهاسطوره
  )35 و 26: 1384ستاري، (
كند، فقدان اسطوره و  گردي كه فقر ديني بدويان را دو چندان ميي از نتايج و اثرات بيابانيك «

� 30آيين در فولكلور���
المصري،  ترين بعد پژوهش حسين مجيبمهم). 60: همان(» . است����! 
صورتي گسترده و روشمند است و در اين راه، نويسنده هاي عربي، بهاسطورهة پرداختن به پيشين

ها بسنده نكرده، بلكه قدم هاي ايراني و تركي آنها با نمونهتوصيف و تطبيق اين اسطوره  تنها بهنه
شده، سبب مجموع داليل مطرح . ها روي آورده استفراتر نهاده و به ارزشيابي، سنجش و نقد آن

شناسي، نسبت به ساير در بستر اسطورهالمصري   مجيب است پژوهش تطبيقي حسينشده
  .نشان دهندتر  تارهاي پراكنده و موجز، خود را بسيار برجسته، جامع و مدونگف

  :هاي زير پاسخ دهيم  پرسشايم به در اين پژوهش، كوشيده
 

30
 Folklore        
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 اساطير ملل اسالمي مورد توجه بوده شدن هشناسي تطبيقي در شناختآيا رويكرد اسطوره .1
  است؟ 
  طير فارسي، عربي و تركي را دارد؟ اين رويكرد تا چه ميزان توانايي تطبيق و نمايش اسا .2
مورد المصري   مجيبكاربرد اين رويكرد، چه بسترهايي را در پژوهش حسينة گستر .3

  بررسي قرار داده است؟
 توانسته است در اين قلمرو موفق عمل كند؟ المصري   مجيبآيا .4

  
  پيشينه و روش تحقيق. 5-1

 در هستند،ن شناخت اسطوره مورد بحث هاي تطبيقي پيرامو اين مقاله، پژوهشدراز آنجا كه 
ارها، اشارات و شماري اندك از گفتشناسي تطبيقي جز اثر مورد بحث، تنها بهاسطورهة پيشين

ادبيات تطبيقي نگاشته شده بودند، ة هايي كه در زمينالي كتاب كه يا در البهمقاالت دست يافتيم
 ،گونهصورت موردي و مصداق بلكه به،ليشكل جامع و تحلي يا پژوهندگاني، نه بهندوجود داشت

اسطوره را در يك يا حداقل دو زبان مورد تطبيق و توصيف قرار داده بودند، البته در اين ميان 
توصيف و شناخت نقش اسطوره در ادبيات تطبيقي  صورت جامع و فراگير بهاي نيز بهعده

  : اشاره كردزير وان به موارد ت  از اين شمار مي. كه در جاي خود اهميت دارداندپرداخته
) در نه وجه( بررسي و بازنمايي وجوه تشابه  در تحقيقي تطبيقي، به) ش1390(پور محمد مهدي

مهوش . پردازدقوب و فريدون و فرزندان آنان ميعداستان حضرت ي) در شش وجه(و تمايز 
اند و در شكلي داشتههاي آفرينش  اسطورهنگرشي تطبيقي به) 1389(واحددوست و فهري سليمان 

آفرينشي كه در باور مصريان، عبريان، هنديان و چينيان ة معرفي يازده اسطورمختصر و كوتاه، به
ها و ايرانيان باستان ژرمن باستان، يونانيان، روميان، اساطير آفريقايي، آمريكايي و استراليايي،

 اياشاره هيچ تركانآفرينش ة  اسطور البته گفتني است كه اين مقاله به.پردازندوجود داشته، مي
سيد حسين سيدي و . خواهد گرفتموضوعي كه در اين مقاله، مورد بررسي قرار ؛ نداشته است
اي ايران و هاي اسطورهدر يك بررسي، داستان آفرينش انسان در روايت) 1389(پور اسماعيل علي

هاي ها و ريشهه اين موضوع زمينه كرسيدنداند و به اين نتيجه عرب را مورد تطبيق قرار داده
اند كوشيده) 1389(پور سيد خسرو خاوري و ژاله كهنمويي. مشتركي در اساطير ايران و عرب دارد

-پرسش در طي پژوهشي، عالوه بر معرفي و شناساندن جايگاه نقد اسطوره در ادبيات تطبيقي به
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ه زماني يك اسطوره در متن ادبي شود؟ چ تاريخي به اسطوره بدل مية هايي نظير چگونه يك چهر
. همزماني؟ پاسخ دهندة اي روش درزماني راهگشا است يا شيوشود؟ آيا در نقد اسطوره ظاهر مي

كه (ادبيات تطبيقي اسالمي ة طرح مجدد نظري اي مروري، بهدر مقاله) 1389(همچنين، خليل پرويني 
هاي تطبيقي ميان آثار ادبي ملل جام پژوهشبا ان) م1999متوفاي(و طه ندا المصري   مجيبقبالً حسين

اين نظريه ة پردازد و در آن، زواياي گفته و ناگفته و نوشته و نانوشتمي) اسالمي، مطرح كرده بودند
بررسي   اي به، در مقاله)1389(پور  سيد حسين سيدي و اسماعيل علي. شناساندمخاطبان مي را به

نتيجه   ايناند و بهاي ايران و عرب پرداختههاي اسطورهتطبيقي داستان آفرينش انسان در روايت
 كه داردهاي مشتركي ها و ريشه ها زمينهاي در نزد ايرانيان و عرب كه اين داستان اسطورهاند رسيده

-ين مييخلقت انسان در سلسله مراتب آفرينش تبة انديشي اين اقوام را دربار پيوند فكري يا يكسان

نثر ادب  و واكاوي اساطير موجود در متون نظم در پژوهشي، به) 1386 (محمدجعفر ياحقي. كند
هاي تطبيقي موجود در برخي نمونه ها، گاه بهاز آن هريك فارسي پرداخته است و در توصيف

صفحات من نيز در اثري با عنوان ) 2007 (������زينب . اي داشته استاساطير ملل ديگر نيز اشاره
ة  با عنوان اسطور،)فصل ششم(تطبيقي   نه،، تنها در گفتاري كوتاهو المعاصراألدب التركي الحديث 

 كه اين اسطوره، تصويري كند مينشيني و شهرنشيني، بيان بيابانة هزارگاو، جدال بين دو گستر
ها و اختالفات دو محيط بدوي و شرح كشمكش به و آميخته از آداب و رسوم و رمز و نماد است

اي كه در آن قهرمانان شاخص روستاهاي جللي و شهرنشينان جوقورفا سطوره ا؛پردازدشهري مي
 -اياثري ترجمه نيز )1384(جالل ستاري ). 109: 2007، ������(آورند جدال با يكديگر روي مي به

، گردآوري كرده است و شناسي و اسطوره در جهان عرب و اسالمجهان اسطورهتأليفي با عنوان 
 ساختارهاي ؛ اساطير در ادبيات كهن شرقةنوشته شده در زمينة اي از چهار مقالدر آن ابتدا ترجمه

دهد و در پايان  ميارائه تعبير خواب در اسالم،  و فقدان اسطوره و آيين؛اي اعراباسطورهة انديش
  :كند ميبيان چنين  »المثالاسطوره و قصه از منظر عالم «ستاري با عنوان جدر كتاب، 

چند قلمرو ) اسطوره(اي كه در آن ها و تفسير تصاوير خياليجو در اين حوزهوجستبه اعتقاد من 
آلود اعراب براي شركة عالم المثال، شايد از كندوكاو در گذشتة رسند، از ديدگاه نظريظهور مي به

ها در صدر اسالم و هاي بازمانده از اساطير كهن و پيگيري نفوذ احتمالي آنرصد كردن نشانه
   .)35، 26: 1387ستاري،  (تر باشدع نوپاي اسالمي، ثمربخشجوام

شناسايي اثرپذيري و  به زبان و ادب فارسي در قلمرو عثماني در پژوهشي تطبيقي با عنوان
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وجود  صورتي پراكنده، بهپردازد و بهاثرگذاري ادبيات تركي و ادبيات فارسي بر يكديگر مي
  . كنددبيات تركي اشاره مي تاريخي موجود در ا-هاي حماسياسطوره
-صورت تطبيقي در مورد اسطورهچ پژوهش و تحقيقي بههي تاكنون  شد،بيانطور كه همان

، پيشتاز و زمينهدر اين المصري   مجيبهاي فارسي، عربي و تركي انجام نشده است و اثر حسين
اي تطبيقي حسين ها و دستاوردهسو نوآوري  از يكايم در اين مقاله كوشيده. شايان توجه است

سويه و  ، به ارزيابي و نقد آراي يك ديگر و از سويكنيممجيب در مورد اساطير ايران را معرفي 
در اين . بپردازيمهاي عربي و تركي  در مورد تطبيق اساطير ايران با اسطورهنظريات نويسنده

ل پيدايش آن ذكر ، تعريفي از اسطوره و علل و عوامكرديماي سعي ستار، ابتدا در طي مقدمهج
- تا حدودي جامع تعريف و تحليلاي كهگونهبه(بپردازيم اسطوره و ادبيات ة تبيين رابط  و بهكنيم

اي پيدايش ادبيات تطبيقي و ارتباط رويكرد اسطورهة ، سپس با سيري در سابق)هاي پيشين باشد
 معرفي حسينو اهميت شناخت جايگاه اين رويكرد در مطالعات تطبيقي، بستري را براي 

 تا مخاطب، آمادگي ورود كنيمشناسي تطبيقي، فراهم اسطورهة و اثر وي در زمينالمصري  مجيب
-نگاه حسين مجيب را در مورد تطبيق اساطير فارسي، عربي و تركي كسب كند و بهة دريچ به

ن اي كه بستر اين مقاله برتابد، با جوانب و ابعاد گوناگوگونهصورتي محدود و منحصر، به
 و فقر عدم پيشينه گمان اين مقاله، با توجه به بي. شودنظريات وي در مورد اساطير ايران آشنا 

ة ادبيات تطبيقي و گسترة اي نوين را در زمينپژوهشي كه در اين زمينه موجود است، دريچه
  .گشايدروي محققان ميشناسي بهاسطوره
  

 المصري مجيب ايران در خوانش حسين اساطير .2

  دينية سطورا. 1-2
پيدايش اسطوره، بر اين باور است كه ة حسين مجيب، همگام با آراي ارنست كاسيرر در زمين

شك دين، پردازد بيها ميبتة بيان اعتقادات و باورهاي ديني مردم دربار به عامل دين در اساطير،
ت، زيرا پرستي باشد و خواه هر دين ديگري، عامل اساسي پيدايش اسطوره بوده اسخواه بت

باور و اعتقاد ديني گرايش دارد و بيان اين ميل  انسان در هر عصر و مكان، بنا بر سرشت خود، به
انسان ). 58: 2000، المصري مجيب( نهاده شده است هوديع و گرايش ذاتي در نهاد انساني به

و در اين رود خويش، براي درك واقعيت در عالم خيال فرو مية ناپختة نخستين با همان انديش
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حسين مجيب در بررسي اساطير ايراني، عربي و تركي، اثر خود . آيدديني پديد مية سير اسطور
. پردازدهاي ديني ميبررسي اسطوره  به،كند و در آغاز هر بخشسه بخش اصلي تقسيم مي را به
- ايراني بهگيرند و با اساطيرمي هاي ديني مورد بررسي قرار موضوعاتي كه در اسطورهترين مهم

  :ند ازا كنند، عبارتصورت تطبيقي ارتباط برقرار مي
  
  آفرينشة اسطور. 1-1-2

 پيوندي محكم بايد كه رسد ميذهن  جهان، بالفاصله اين نكته به 31موضوع آفرينشدر پرداختن به
 يقيناً آفريدگاري دارد و اين ش برقرار باشد، زيرا آفرينش جهاندين و آفرينة اسطورميان 
وجود خدا معتقد است، حال هر  يدگار نيز ناگزير بايد، خدايي باشد و تنها فرد ديندار است كه بهآفر

هايي هستند كه از پيدايش كيهان، آسمان و زمين، هاي آفرينش، اسطورهاسطوره. ديني كه باشد
فرينش از آة مبدأ و سرچشم. كنندها، در ميان اقوام و ملل كهن جهان بحث ميانسان و ديگر آفريده

خلق  خود مشغول داشته و منجر به مواردي بوده است كه هميشه ذهن انسان باستان را به
، اما اين است اين امر، اهميت چنين باوري دليل .شماري در اين زمينه شده است هاي بياسطوره

م و خصوص در مورد پيدايش نوع بشر، بسيار نزديك به ه به،اسطوره در ميان ايرانيان و اعراب
ة انديشي اين اقوام را دربار يكديگر هستند و اين عامل، پيوند فكري يا يكسانشبيهدر مواردي 

جالب ة نكت. 32كندپيوند ديگر تبيين ميمراتب آفرينش و موارد هم خلقت انسان و جهان در سلسله
ست هاي عربي اموضوع آفرينش در اسطوره توجه در بررسي تطبيقي حسين مجيب، نپرداختن به

آفرينش ايرانيان و ة بر نگارندگان پوشيده است، اما وي در توصيف و تطبيق اسطوركه علت آن 
 و سرانجام پرداخته استها نيز نقد و ارزيابي آن  تركان بسيار كوشيده و حتي در اين حوزه به

چيده ايرانيان را مبهم و پية  و اسطوردادهآفرينش تركان ة منطقي و معقول بودن اسطور رأي به
 كه شود مي آشكار يتطبيق و توصيف اين دو اسطوره نكاتبا ،  گذشته از اين؛كرده استمعرفي 
  : پردازيم نقل گفتار حسين مجيب مي ابتدا به. تأمل و درنگ استة شايست

آفرينش جهان در باور تركان، چنين است كه پيش از آفرينش زمين و آسمان، فقط ة اسطورة خالص
خان را شد، تا اينكه خداوند، قره  آشكار ميهيكرد و نه ما خورشيدي طلوع مينه . آب وجود داشت

شايد . دور آب چرخيد خان همچون غازي سياه بهقره. خدايان و نياي بشر بودة او خداي هم. آفريد
نام  وي، فردي به. خان باشد و معناي آن در تركي پادشاه سياه استاين غاز، دليل نام قره سياهي

 
31  Creation 

32
)134-123: 1389پور،  ؛ سيدي و علي56-52: 1386ياحقي، . ك.باره ردر اين(33   
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دور آب نچرخد، خان بهبلنداي آسمان پرواز كند و همانند قره كيشي بر آن شد تا به.  آفريد»كيشي«
 بود، خواست تا او را از خان كه در مقام خداكيشي از قره. اما از پرواز باز ماند و در قعر آب افتاد

.  خوابيدپشت خان نيز پذيرفت و كيشي از ژرفاي آب بيرون آمد و بهقره.  نجات دهدغرق شدن
وضعيت ة خان با مشاهدقره. اي از درون دريا درآورد تا او را از غرق شدن برهاندكيشي ستاره

آنگاه دستور داد تا در دريا . ا سازدهيكيشي تصميم گرفت تا زمين را همچون مكاني براي وي م
 از آن گل را اياما كيشي تكه. فرو رود و از آن گلي را بيرون آورده و بر روي سطح زمين بگذارد

خان از آن گل، دور از چشم قره وي از اين كار، تنها آن بود تا بهة انگيز. در دهان خود پنهان كرد
 پنهاني ،خواست براي ساختن آن سرزمين گاه كه كيشي ميآن. خود بنا كندرزميني مخصوص به س
آن گل را از دهانش خان از وي خواست تا قره. بلنداي آسمان برود، گل از دهانش خارج شد  به

  .داد، زيرا در صورت انجام اين كار، كيشي جان خود را از دست ميبيندازدبيرون 
خان ساخت، سرزميني هموار و فراخ بود؛ اما گلي كه كيشي از دهان خود بيرون دنيايي كه قره

  . ها گشتها و كوه انداخت، در همه جاي زمين پراكنده شد و بدين خاطر زمين پر از باتالق
. نور بيرون راندة  گذاشت و او را از پهن»ارليق«خان از اين كار سخت برآشفت و بر كيشي، نام قره

او درختي كاشت كه . هايي را آفريد و زندگي بر روي زمين را براي آنان ميسر ساخت آنگاه انسان
يز نياكان بشر هاي آن، مردي آفريد و اين مردان ناي از شاخهنه شاخه از آن رست و زير هر شاخه

وي  خان خواست تا آنان را بهآنان شد و از قرهة سيماي اين مردان، شيفتة ارليق با مشاهد. شدند
ارليق، تصميم گرفت تا آنان را . خان از اين كار سرباز زد و آن را ناپسند شمردتحويل دهد، اما قره

حال خود،  ، بر آن شد تا آنان را بهخشم آمده بود خان كه بسيار به قره. فساد و كار بد وادارد به
هفدهم ة جهان تاريكي در زير زمين راند و طبق وي، ارليق را بسيار نفرين كرد و او را به. رها كند

ارليق اين كار وي . ها مشغول شدانسانة آسمان را اقامتگاه خود قرار داد و به اندرز و راهنمايي هم
و گستاخي، وي را بر آن داشت تا آسماني مخصوص كشي  پاسخ نگذاشت و شرارت، گردن را بي
خان گران آمد و اين كار بر قره. خويش را در آن جاي دهدة خود بسازد و شياطين و دار و دست به

سوي او فرستاد تا بر آن آسمان يورش آورد و آن را بر سر  شير را بهنام مانده قهرماني به
سرزمين هموار و مسطح . هاي اين دالور ويران شد آسمان كيشي زير نيزه. ساكنانش خراب كند

هايي هايي بلند و جنگلخان نيز، زير آوار سرزمين ويران ارليق با خاك يكسان گشت و كوهقره
اي خان، ارليق را در گودي ژرف كه نه خورشيد و نه ماه و نه ستارهقره. وجود آمد انبوه در آن به

، المصري مجيب(روزگار در اين مكان بماند ة تا براي هميشدر آن بود، زنداني كرد و دستور داد 
2000 :274-277.(  
ة ي را فروگذارد، اسطورئبار، با دقت بدون آنكه جز تنها يكالمصري   مجيب،گفتيمچنانكه 
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بار  يك(آفرينش ايرانيان را ة  دو بار اما ناقص، اسطور در حالي كه؛كند ميآفرينش تركان را بيان 
ة آفرينش تركان در بخش اسطورة بار در تطبيق با اسطور ديني ايرانيان و يك ةدر بخش اسطور

كاهد، توصيف خود را ياتي را از آغاز و اواسط اين اسطوره ميئ يعني جز؛كندتوصيف مي) ديني
توان اي كه نميگونه، بهكند ميدهد و حتي مطالبي را بدان اضافه  عاميانه جلوه مي،از يك اسطوره

-نقل ناقص خود ميبه انتقاد از  در پايانشده در اوستا دانست و اصيل روايتة طورآن را اس

خواند و در مقابل اعراب را پرور و دروغگو ميپرداز، خيالكنايه ايرانيان را داستان پردازد و به
  :پردازيمآفرينش ايرانيان مية ذكر توصيف ناقص او از اسطور ابتدا به. داندگرا ميحقيقت

از آفرينش جهان، تنها كيومرث و گاوي نر وجود داشتند و اين دو، شش هزار سال با هم در پيش 
كيومرث، فقط سي . صفا و صميميت زندگي كردند، تا اينكه دو نيروي نيكي و بدي سر برآوردند

گاو نر گياهان مختلفي روييدند و از جسد ة از الش. عنوان پادشاه حافظ چرندگان زيستسال به
اما نيروي نيكي و بدي . وجود آمدند  نخستين مرد و زن كه مشي و مشيانه نام داشتند، بهكيومرث،

دروغ گشودند، تا اينكه اختران آسمان براي آن دو، آتش  بر آن دو چيره شد و زبان به
استفاده از آن و ساختن تبر از آهن، براي بناي خانه از آن درختان را به آنان ة فروفرستادند و نحو

جاي گذاشتند كه نيمي از آنان مرد و نيم ديگر،  سپس آن دو چهارده انسان را از خود بر. ختندآمو
جاي زمين پراكنده شدند  از آن پس، نسل آنان در زمين، فزوني گرفت و در جاي. زن بودند

  .33)155: 2000المصري،  مجيب(
  : كند مي در ادامه بيان المصري مجيب

آتش كه اساس ة وسيلالق نداشته و تنها از كمك اختران آسمان بهخ اي بهچ اشارههياين اسطوره 
شود اين ميان آورده است و تنها علتي كه موجب مي زندگي زن و مرد نخستين است، سخن به
توان گفت اساطير مي. خلق استة لئم، ارتباط آن با مسهيداسطوره را در شمار اساطير ديني قرار 

 هاي ناممكنپردازي و خلق پديدهداستانبهايرانيان و گرايش آنان تنها از سرشت ديني ايران نه
قيقت، يا آنچه در پندار مجازآوري براي شرح و توضيح ح بهحكايت دارد، بلكه گوياي شيفتگي آنان 

-150: همان (خوردچشم نمياساطير ديني عرب به چيزي كه در ؛باشد، نيز مي حقيقت استآنان
 از تربهتر و واضحتركي ة  روشن است، اسطورهاي ايراني و تركيهت ميان اسطورتفاو). 151

 پردازد نميبيان علت آفرينش  بهفارسي ة اسطور. پردازدنمايش نيكي و بدي مي فارسي بهة اسطور
 است؛ زيرا نقل ترواقعيت نزديك بهتركي در بيان خود ة اسطور. كند  آن بسنده ميذكر اجمالي و به

اي  ويژهآفريند كه نمادينگيداستاني زيبا ميخان و ارليق از زبان اسطوره، قرهرويدادهاي ميان 
   ).278: همان(دارد 
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.-33)278-277: همان. ك.؛ نيز ر   
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كند، اي بيان مياز اين دو روايت اسطورهالمصري   مجيبهاي مفيدي كه روشنگريبا وجود
 وي از هي، نشان از عدم آگاباال نشان داده شدهاي متأسفانه برخي آراي وي كه در عبارت

تر و تر باشد، واقعيچه اسطوره واضح هركه مجيب بر آن است . ت اسطوره استهييستي و ماچ
 او نمادينگي اسطوره را در زيبايي .پنداردبافي ميپردازي را دروغ و خيالتر است و خيال داستاني
 باور در مقام اصالح. كه در منشور عقلي و ذهني انسان امروز، قابل توجيه باشد انگارد روايت مي

 گنگ و سو بدين سبب است كه در ذات خود دشواري درك اسطوره از يك: مجيب بايد گفت
هايي را تعهد كرده و در خاموش است و مبناها و كاركردهاي گوناگوني دارد، پيوندها و تداعي

اري پيوندها و ي  هآفرينش بة اسطور. برگرفته است كه گاه براي ما معنا و مقصودي در بر ندارد
كند كه كمتر با منطق هاي احساسي و شهودي بشر در طفوليت، صورت گرفته و عمل ميخوانيهم

اصيل آفرينش، در بستر روح ة رو اسطور كند، از اينامروزي ارتباط برقرار مية يافتو عقل انسجام
. ودشتشريح و توضيح منطقي گرايش دارد، جايگير و كارا واقع نمي  اي كه فقط به خردمندانهصرفاً

 باشيم اين اد داشتهي ههاي معين و تجربي بشر اوليه مرتبط بوده است، اما باسطوره با واقعيت
اسطوره روايتي خيالي در قالب زبان و در ارتباط با آيين، . ها نيستبازنمايي واقعيت، تنها ارتباط

جانبه ق و همه دريافت و خوانشي دقيآنتوان از اجتماع و طبيعت بشر بدوي است، بنابراين نمي
 و چگونگي ارتباط وي با طبيعت اءتوان از روند تكاملي ذهن آدمي در تعيين منشداشت و تنها مي

تر باشد، درك چه اصيل و كهناسطوره هر. رسيدمند از آن دركي نظام و آفرينش سخن گفت و به
اسطوره داستان و . فتداوخيز بيشتري ميخم و اُفتو پيچ –انسان امروز از آن به ة و دريافت توجي

روايتي از حقيقت سرگذشت ذهن و روان انسان در جامعه، طبيعت و جهان است كه در قالب 
فعاليت ذهني هر قوم و ملتي در جوامع .  استشده انسان امروزي هايي خيالي، ميراثپيكره

نديشيد، اچه مي  هرشان، بيرون از يك شكل و ساخت كلي ميسر نبوده است و آدمي بهنخستين
ساخت آن بخشيد و چنين تعبير اصيلي كه ژرفظرفيت و كاركردي فوق طبيعي نيز بدان مي

حقيقت و روساختش مجاز است، بيش از آنكه علمي و منطقي باشد، جادويي، تخيلي و ناباورانه 
آفرينش ايرانيان، ة ، خوانش و دريافت حسين مجيب از اسطورچنانكه گفتيم. 34رسد نظر مي به

توان برداشت كرد كه يا مجيب درك و دريافتش  بسيار سطحي و ابتدايي بوده است و ميناقص،
ة كه آگاهانه، چنين توصيف ناقصي را از اسطوروره در چنين سطحي بوده است يا آناز اين اسط

مند  ذكر صورت صحيح و نظام؛ بنابراينآفرينش ايرانيان در مقابل نوع تركي نقل كرده است
 

34
.-31)57-13: 1369مختاري، . ك.نيز ر   
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آفرينش در اوستا و ديگر متون فارسي ة اسطور. يابدايرانيان، ضرورت ميآفرينش ة اسطور
  . گيرد صورت مي آفرينش مادي وآفرينش مينوية باستان، در دو مرحل

چهار  كشد و بهدرازا مي آفرينش، دوازده هزار سال بهة  در باورشناسي باستاني ايران، يك چرخ.1
در :  آفرينش مينوي بالقوه.الف: گيرد ورمزد صورت ميشود و آن توسط ا هزاره بخش ميسهة پار

. گذرد و صورتي بالفعل پيدا نكرده استاورمزد مية اين سه هزار سال نخستين، آفرينش در انديش
رسد؛ نمود مي پذيرد و بهآيد و پيكره ميدوم، آفرينش بالفعل در مية در اين سه هزار:  بندهشن.ب

سوم، آفرينش از صورت مجرد خود ة در اين سه هزار: آميزش)  ج.اما هنوز مجرد و پيراسته است
. آميزدخارج شده و در آن روشنايي با تيرگي، آسمان با زمين، جان با تن و انديشه با ماده در مي

: جدايي) د. پيĤمد اين آاليش مرگ و نابودي است و سرنوشت و فرجام كار هر صورت مركبي است
آفرينش مينوي است، آفرينش آلوده و مركب ة ش فرجامين چرخچهارم كه بخة در اين سه هزار

 گردد و گوهرهاي ناسازي كه در سهمي خود بازة صورت نخستين و مجرد و ناآميختدوباره به
 هزاره يكي از از اين سه هريك در آغاز. گيرندكديگر آميختند، از يكديگر جدايي ميه يسوم بة هزار

ة  هوشيدر در آغاز هزار؛سازدو زمينه را براي جدايي فراهم ميآورد فرزندان زرتشت سر بر مي
آفرينش پاك اورمزد . سومة دوم و سوشيانس در آغاز هزارة نخستين، هوشيدرماه در آغاز هزار

 در روزگار آميزش ميان اين سرزمين .مرز با سرزمين تاريك اهريمنسرزميني است روشن و هم
ميهن، ة خويش، يعني شش فرشتة اران و نيروهاي بايستگيرد و اورمزد ينبرد و ستيز در مي

بهمن، ارديبهشت، شهريور، سپندارمذ، خرداد و : آفريندامشاسپندان، را براي مبارزه با اهريمن مي
اكومن، اندر يا ايندرا، : آورد مرداد و اهريمن نيز در برابر اورمزد شش ديو، كماريكان، را پديد مي

 .يريك ز وث، تيريزهيساوول، نانگ
 پس از آفرينش مينوي، آفرينش مادي و جهاني آغاز گرفت و در اين آفرينش، آب، آسمان، زمين، .2

راست رود ة گاو يكتا، در كران. آفريده شدند) گيومرث(زگار هيو مرد پر) گاو يكتا(گياه، گوسفند 
 گاو يكتاآفريد و اهريمن بر. چپ آنة  نيك كه ميان جهان است، آفريده شد و گيومرث در كران داييتي

ة اورمزد تخم. ميردكه ميگرداند تا آنگيومرث را بيمار ميكشد و تازد؛ گاو را ميگيومرث در مي
گرداند و از آن گرداند و ايرانويچ باز مي پاك مي،برد و آن را با فروغ ماهپايه ميماه گاو را، به

از تن گيومرث، هشت فلز سرب، . آيند يان و مرغان در وجود مهيجانداران گوناگون، چهارپايان، ما
گيومرث در ة پس از چهل سال كه تخم. آورد ارزيز، سيم، آهن، روي، آبگينه، پوالد و زر را پديد مي

نخستين (رويد داراي دو شاخه، يكي مشي يا مهري يا مهال ماند، از آن ريواسي بر مي زمين مي
آيند و در گيتي  مردمان از اين دو برمي.) زننخستين(و ديگري مشيانه، مهرياني و مهليانه ) مرد
كزازي، (تن، جان، روان، آيينه و فروهر : آفريند در پنج بخش مي رااورمزد هستي آدميان. پراكنندمي
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1384 :95-101(35.  
صورتي بس كوتاه، ابتدايي و ناقص ة ئالمصري، ارا برداشت مجيب  علت سوءدانستيم،چنانكه 

مند آفرينش ايرانيان، خيالي، نظامة داوري پرداخت كه آيا اسطور ل بايد به، حاباالبود و با روايت 
  مبهم و گنگ است؟

 :آفرينش، در اساطير فارسي و تركية وجوه اشتراك دو اسطور

 ؛مشخص بودن خالق در روايت دو اسطوره .1
 ؛آب، نخستين خلقت آفرينش مادي .2
 ؛)خانگيومرث و قره(جانشيني خدا در زمين  .3
 ؛)ارليق/كيشي-خانقره؛ اورمزد و اهريمن(كي و بدي، روشنايي و تاريكي جدال ني .4
 ؛)ريواس و درخت( انسان هيآفرينش گيا .5
 ).ارليق/شير و كيشيمانده؛ امشاسپندان و ديوان(پيكار خدايان و رويارويي نيروها  .6

  
  قهرمانان ديني. 2-1-2

، ذكر سرگذشت شود يده ميدديني تركي ة كه در بخش اسطور هتوج خور  از ديگر نكات در
اين . كندپرستي نبرد مي اوغوز، شاهزاده و قهرماني مذهبي است كه در راه گسترش خداةاسطور
اسفنديار قهرماني . حماسي ايران، اسفنديار، داردة ديني شباهت بسياري با اسطورة اسطور

-هلواني نمود ميپة  نخست، در چهر؛دهد دو چهره از خود نشان ميشاهنامهحماسي است كه در 

كند و در اين سير همانند كوشد و با دشمنان نبرد مييابد كه در راه گسترش دين زرتشتي مي
 پهلوان و جنگاوري كه  و دوم، در چهرة)قهرمان ديني(گذراند خاني را از سر ميرستم، هفت

 و روياروي او شود مي، برابر شاهنامهپهلوان گيرد و با رستم، جهان خود مي اي حماسي بهجلوه
ترين نمود جهيم(تن بهاي از پيكارهاي تنانجامد و رشتهنبرد آن دو مي   تقابلي كه به؛گيردقرار مي
گستر است، نخستين اسفنديار كه پهلواني دينة چهر). قهرمان ملي(آورد را پديد مي) حماسي

ماناس نيز در .  اختصاص داردتركان قرقيز   دارد كه به»ماناس«تشابه فراواني با داستان اوغوز و 
-درپي با دشمنان دين مبارزه ميگر و پيهايي ويرانهرماني است كه در جنگاي ديني، قاسطوره

اين . 36در اين اسطوره توصيف ميدان كارزار، با جادو و امور شگفت و خياالت همراه است. كند

 
35

.-32)166-29: 1375بهار، . ك.باره ر؛ نيز در اين   

7. 36
ي  شت ساليان، قوم قرقيز، تعصب اسالمي و شور مل بهگرايي خود را از طريق همين داستان نشان داده و همين امر سران روس را به با گذ لعة اين اسطوره را از سالوحشت انداخت و آنان  نتشار و مطا وع اعالم كردند1954 تا 1951هاي  طور كامل ا سه دربردارندة موضوعاتي تحريكپيش رفت كه كميتهها تا جايي نگراني روس.  ممن دند و اعالم كردند كه اين حما هاي تشكيل دا نان شعل اس، تركان را بهكند و همچنين اشاعهور ميآميز است و تعصب را در وجود مسلما ان ند م هدهندة نظام فئودالي نيز هست و سرگذشت قهرماناني مان ري فراميدنبال  ).180: 2000المصري، مجيب(خواند  روي و الگوگي
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و بسياري از اساطير  هزار بيت سروده شده است 250بلندي، متشكل از ة داستان در منظوم
 اين اسطوره به. آيدشمار مياي شناخته شده در جهان بهباستاني تركان را در بر دارد و اسطوره

هاي خود در چين و پردازد كه از سرزمين نشين و بيابانگردي مياي تركان باديهبيان زندگي قبيله
را در اين منظومه  هي ازبل توجسوز، بخش قاهاي خانمانماجراي جنگ. كردندمغولستان دفاع مي

  :طرح كلي داستان اوغوز چنين است. گيرد برمي
آيد كه در آن اوغوز، قهرماني گمنام و با نيرويي شگرف ميان مي  اين پس سخن از داستاني بهاز

در اين . كنيمبعد ديني داستان محدود مي گفتني است كه ما در اين بخش، توجه خود را به. است
فتاد و از آن نور، گرگي پيش روي او پديدار نوري ا اوغوز، چشمش به... ه است كهاسطوره آمد

آورد و بر جاي مي اوغوز، فرمان وي را به. شد و از وي خواست تا بر دشمن خود يورش آورد
اين نور و آن گرگ، بيانگر نيرويي خدايي و پنهان است كه اين . شود ميدشمن خود پيروز 

روح و در  اين غيب به. داند اوغوز نيز منشاء آن را غيب مي. مكن ساختپيروزي را براي وي م
گويند وي مجلسي با حضور مشاوران خود ترتيب داد و به آنان . خداوند متصل است نتيجه به
گاه خداي آسمان پيش به... اموزگار بسيار چشيدهام و سرد و گرم رديرزماني زيسته: گفت

 پستانش را به: گويدمادر خود مي تهديد بهبا ) در كودكي(است كه وي جالب اينج...  !قرباني كردم
- مادرش بهبه همين دليلدين خدا بگرود،  دهان نخواهد گرفت تا اينكه بميرد، مگر آنكه وي به

-جنگل رفت و چشمش به شكار بهوي روزي براي ... آورد و اسالم ميدهد او تن مية خواست

او شد و وي را به اسالم فراخواند و ة شگفت آمد و دلباختزيبايي وي بهدختر جواني افتاد و از 
 اما از اسالم آوردن ،اوغوز ماجراي خود و آن دختر را با پدرش در ميان گذاشت. او نيز پذيرفت

روزها گذشت، تا اينكه رويگرداني اوغوز، مادر و نامزدش از دين . خود و آن دختر چيزي نگفت
خود را از وي برطرف ة وي نيز تصميم گرفت با كشتن اوغوز، كين.  رسيدگوش پدر نياكان، به

اوغوز نيز جمعي از .  از آن مطلع كرد و اوغوز راشد هپدر اوغوز آگاة دختر جوان از انديش. كند
جنگ ميان مسلمانان و كافران . جنگ پدرش برود ياران خود را گرد آورد و بر آن شد تا به

اوغوز رسيد و   پدرچشم تيري به .كردان را بر كافران، پيروز درگرفت و خداوند مسلمان
چون پدر وي پادشاه بود، اوغوز پس از وي بر مردم سلطه يافت و مردم را . روزگارش سرآمد

  ).281-279: 2000مجيب، (به ايمان فراخواند و پرچم جهاد برافراشت 
گواه روايتي كه از   نيز بههشاهنامترين پهلوان كياني شاه، بزرگاسفنديار، پور گشتاسپ

 وجود دارد، يكي از قهرمانان شاهنامه و همچنين اياتكار زريرانة هاي وي در منظوم بهادري
ة سلسل. جان بزرگ كيش زرتشتي استديني ايران پيش از اسالم و از پاسداران و مروة اسطور
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اشكاني ة  دورهخامنشي و سپسة دور بر تحقيقات مستشرقان به روايي اين اسطوره بنا
-122: 1384صفا، (رسد مي)  نيز مربوط به اين دوره استاياتكار زريرانة نگارش منظوم(

-اي ديني، اينعنوان اسطوره، طرح كلي داستان اسفنديار بهاَياتكار زريران و شاهنامهدر ). 131

  : گونه است
 پادشاه خيونان ارجاسپ.  درآمدندهيدين ب پس از ظهور زرتشت، گشتاسپ و پيروان او به

 يعني بيدرفش ، يافت و سخت برآشفت و دو تن از خاصگيانهياز اين امر آگا) تركان توران(
نزد گشتاسپ فرستاد و از گشتاسپ خواست زرتشت  اي بهخواست را همراه با نامهجادو و نام

ارجاسپ باج  ، ايران تا قبل از ظهور زرتشت بهشاهنامهالبته بنابر روايت . و دينش را رها كند
دارد و  ولي زرتشت پس از گرويدن گشتاسپ، او را از اطاعت و پرداخت باج بازمي،دادمي
ترش، زرير، قرار جنگ با ارجاسپ نهاد و لشگر گرد اسپ با اشارت سپهبد و برادر بزرگگشت

دست بيدرفش هاي بسيار به در اين جنگ زرير پس از مردانگي.جنگ تورانيان رفت آورد و به
به ، پسر زرير، كين پدر را خواست و او را )اياتكار زريراندر (شود، اما بستَور  دو كشته ميجا

  . )124: همان(گيرد دست اسفنديار صورت مي اين انتقام، بهشاهنامه اما در قتل رساند،
و نبردهايي كه وي در راه رهايي ) تنها دشمن گشتاسپ(رويارويي اسفنديار و ارجاسپ 

سوي گذر دهد، او را به دژ انجام ميآفريد، از بند ارجاسپ در رويين، هماي و بهخواهران خود
 .7 گذر از برف و سرما .6 سيمرغ .5 زن جادو .4 اژدها .3 شيران .2 گرگان .1(خوان از هفت

پردازان آيين زرتشتي، بعدها كشاند، البته برخي محققان برآنند كه قصه مي) گذر از آب در شب
پهلوان كم نداشته باشد،  مذهبي آنان، چيزي از رستم جهان- اسفنديار قهرمان مليبراي اينكه

اسفنديار تنها ). 897: 1384صفا، ؛ 885: 1386ياحقي، (اند خاني در نظر گرفتهبراي او نيز هفت
 و 37تن است رويين،چشمة او جز از ناحي: فر برخوردار استة پهلواني است كه از دو مظهر عمد

، جادوي جادوگران )شاهنامهدر (بندد  جيري بهشتي كه زرتشت بر بازوي اسفنديار ميبر اثر زن
). 66: 1388رستگار فسايي، (كند مدد آن در خان چهارم بر زن جادو غلبه مي را باطل و به

  .38كند در جهان ميهيسار، خود را وقف گسترش دين بديار پس از غلبه بر ارجاسپ و گرگاسفن
شخصيتي ) (ص(حسين مجيب، اوغوز را به پيامبر اسالم از اينكه ننده گذر خواين رهدر ا
 آيد  پيش ميو اين پرسش) 281-280: 2000مجيب،  (شود ، متعجب ميكندتشبيه مي)  تاريخي

 ژرفي كه حسين مجيب از اساطير و ادبيات فارسي دارد، اين قهرمان را با كه چرا با شناخت

 
37

ديار، نظرات و آراي فراوان است ردر چگونگي رويين38  )9-4: 1384؛ وجداني، 405-404: 1386ياحقي، . ك.تني اسفن  
38

).849-1، ب289-5/219: همان. ك.؛ نيز ر1537-14، ب218-5/76: 1389فردوسي، . ك.نيز ر(39   



  ...اساطير ايران در آيينة خوانش ر و همكاران                                                               ميالد جعفرپو
 

 26

عبارت ديگر،  سنجد؟ پاسخ و به دهد و نمي طبيق نمياسفنديار، مروج بزرگ كيش زرتشتي ت
 حسين شود؛ مياحتمالي كه وجود دارد، با اندك تورقي براي مخاطب ريزبين حاصل 

صورت  عنوان يك دين و آيين راستين قبول ندارد و بارها به بهتشتي را، كيش زرالمصري مجيب
چنين باوري به اسفنديار  به دليل ارد وانگمستقيم و يا كنايي آن را دروغي، ادعايي و خيالي مي

دنبال وحدت و نزديكي ملل اسالمي است پردازد كه هرچند چنين باوري، از محققي كه بهنيز نمي
هاي وي چنين دريافت هر روي، از نگاشته رسد، ولي به نظر مي، بعيد به)71-70: 1389پرويني، (

دهد و سپس هر سه  در يك رديف قرار ميمجيب، زرتشت پيامبر را با ماني و مزدك . شود مي
كذاب، أسود عنسي، سجاح بن حارث تميمي و حاجي  �#"�	�(را با مدعيان پيامبري عرب و ترك 

-شان از خيالتفاوت آنان با ايرانيان، ناتواني«: گويدسنجد و ميمي، همانند كرده) بدرالدين

- و فرق بين انديشه... ن خياالت بپردازدشرح و تأييد اي گفتاري است كه بهة ئپردازي خالق و ارا

» .روشني مشخص است هاي آنان با كساني چون زرتشت، ماني و مزدك در اين موضوع به
داند كه همانند ديگر ايرانيان  مجيب، زرتشت را شاعري مي.)162-159: 2000، المصري مجيب(

 دين مجوس، ديني :گويداو مي) 151، 145: همان(از خيالي شگرف و خالق برخوردار است 
  ).65، 29: همان(گذاري كرد نام زرتشت آن را پايه است كه فردي به

 :قهرمانان ديني در اساطير ايراني و تركية وجوه اشتراك اسطور

 ؛)ماناس/اوغوز/اسفنديار (شود ميگسترش دين ة قهرمان و جنگاوري، پشتوان  .1
يامبر نور و روشنايي در زرتشت، پ(جدال و رويارويي روشني و تاريكي، خير و شر   .2
 ؛)ديني ماناسة  روشنايي و نيرويي خدايي در اسطور، نور وديني اسفنديارة اسطور
ناپذير عبارتي، آسيبهاي ديني از نيرويي شگرف برخوردارند و بهقهرمانان اسطوره  .3
 ؛هستند
 ؛مرزي قهرمانان در برابر دشمناننبرد و پيكار برون  .4
 . هستندايراني و تركي هر دو شاهزادهديني ة قهرمانان دو اسطور  .5
  
  ستايش درخت. 3-1-2

مورد توجه قرار گرفته است،  ها كمتر هاي اساطيري مهم كه در پژوهش يكي از مضمون
در نظام تصورات انسان از . مضمون ستايش و پاسداشت درخت در ميان اساطير ملل است
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ميان زمين و آسمان و ستون گيتي هستي و ارتباط ة عنوان ركن و پايعالم هستي، درخت به
نمايد؛ فضايي كه در آن درخت حركت، رفتن و شدن را شود و در فضايي سبز روي ميتلقي مي
زايي مانند ماه، كند و هميشه بر بستري از نمادهاي روشن، زاينده، زنده و حركتتداعي مي

ت و شادابي و بالندگي و كند و طراوحركت مي... تا، زن، شير، گاو وهيآتش، خورشيد، آب، آنا
). 11: 1381پورخالقي، (دهد معناي نمادين خود نشان مية سوي نور را در جوهررفتن به
 از نخستين ، ايرانيان نزدخصوصدرخت در طول تاريخ بشر، به نگاه اساطيري بهة گستر
 از تنيده اي درهمگيري شبكهدرخت در باور ايرانيان محوري براي شكل. هاي تمدن استنشانه

 ليل اين نمادها، درخت نشاني از زايش، حيات و زندگي است؛ بية  در بيشين.نمادها و معاني است
كنند و گاه از اين نامه، مشخص مي ها را با درخت يا همان شجرهنيست كه تبار و دودمان انسان

رين منبع در تبرجسته). 352: 1386ياحقي، (كنند عنوان درخت مراد ياد ميطبيعي، بهة پديد
در ميان . توس استة حكيم فرزانة شاهنام درخت در آن نمودي پايدار دارد،  كهادبيات فارسي

 به شاهنامهدر سراسر .  درخت پرشكوه و سرافراز روييده است570ارجمند، ة هاي اين نامبيت
ون جا درخت و انواع گوناگهمه. شود توصيفي مستقل از درخت مشاهده نمي،جز از چند مورد

اي آن در تصويري كوتاه و رمزگونه، همراه با نمادهاي پيوسته به آن، هنجاري پسنديده و جلوه
اي آسماني و شود و جلوه اي پاك و پيراسته انگاشته ميپديدهرو  از اين ،39آفريندپرشكوه را مي

يي از هامعرفي و تطبيق نمونهنخستين پژوهشگري كه در اين بستر به. گيردخود ميمينوي به
 پردازد، حسين مضمون تقدس درخت در ميان اساطير ايرانيان، اعراب و تركان مي

گرايانه و بيشتر  تاريخي و واقعهياست كه البته در اين بخش نيز با نگاالمصري  مجيب
در اين . پردازداي درخت، در باور ايرانيان، اعراب و تركان ميگاه اسطورهنقد جاي ، بهيهسو يك

 نماد، معنا و مفهومي را دارد اساطيري نيز درخت در باور اقوام عرب و ترك، همانهاي نمونه
  .نظر ايرانيان است  موردكه

ايرانيان، درخت ة زرتشت، پيامبر گذشت: گويند. سرو كاشمر دارند ايرانيان نيز درختي موسوم به
درخت ديگري را وي . فال نيك در كاشمر كه روستايي از توابع خراسان بود، كاشت سروي به

شك اين درخت، درختي داليلي چند، بي به. نيز در روستاي فارمد از روستاهاي توس نشاند
از آن جمله، نسبت دادن كاشت اين درخت به زرتشت است كه هزار سال قبل . اي استاسطوره

ور دست.) ق.ه247متوكل عباسي در سال ( عباسي ياين ادعا كه يكي از خلفا. زيست از ميالد مي

 
39 )35: 1381پورخالقي، . ك.باره ر در اين(-34  
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 زيرا بسيار بعيد است كه درختي چنين زمان ،تواند درست باشد كني آن را داده نيز نميريشه
اي ها نيز حكايت از آن دارد كه اين درخت به اندازهمطالب برخي كتاب. 40مديدي باقي بماند

شده كه بر دورترين فواصل سايه  هايي از آن جدا ميباورنشدني تناور بوده است و شاخه
  ). 294-293: 2000مجيب، (شمار در آن آشيانه داشتند  اخت و پرندگاني بياند مي

آن چنين آمده است كه اين ة وجود دارد كه دربار 41األنواطذاتدر باور عرب، درختي موسوم به
رفتند و ساز و  سراغ آن مي درخت، تناور و سرسبز بود كه قريش و ساير مشركان، هر سال به

بريدند و اتراق  آويزان كرده و در پيشگاه آن، حيوان سر ميبرگ جنگي خويش را بدان
از ويژگي درخت دهد كه در باور عرب جاهلي روشني نشان مياين خصوصيات، به... كردند مي

  ).292: همان(خدايي برخوردار بود 
كردند  ، درختي در نزديكي عرفات بود كه در پيشگاهش قرباني مي42 عزي،همچنين در باور عرب

اي  تا عفريتهشدقطع آن، سبب  داشتند، ولي مبادرت خالد بن وليد بهدعا برمي  بهو دست
 بايد گفت عزي به. موي از آن خارج شود و همين امر، مردم را از پرستش عزي بازداشت ژوليده

اي داشته است جاهلي و چه در صدر اسالم، باوري اسطورهة خاطر اين رويداد، چه در دور
  ).160: همان(
چنانچه اين نور بر روي كوه يا . ر اساطير ديني ترك، سخن از نور و سنگي آسماني استد

اين نور، ريشه در . قبايل خواهند شدة آورد كه سركرددنيا مي درختي فرود آيد، كودكاني به
چيزي بتابد، فرزندي را نويد  اين نور نيرويي غيبي است كه اگر به...  باور ديني آنان دارد

در يكي از اساطير، نوري از آسمان بر روي درختي فرود آمد كه بسيار شبيه زني .. .دهد مي
 بيرون تكه شد و پنج كودك از آن سپس تكه. اين نور پيوسته، نه ماه و ده روز تابيد. آبستن بود

 نام  »بوغوخان«كوچكترين آنان، . نيكي آنان را پروردندداري كردند و بهتركان از آنان نگه. آمدند
وي با چينيان مبارزه .  خود پذيرفتندهيپادشا سن جواني رسيد، او را به گاه كه وي بهآن. اشتد

 هيها پايان دهد، دختر پادشاه چين را كه بر كوخواست به اين جنگ پسر بوغوخان كه مي. كرد
ر اين كوه همان بود كه آن درخت ب. زني گرفت نام هولين، قصري براي خود ساخته بود، به به

اين درخت را ة اسطور...  روي آن قرار داشت و آن نور شگفت آسماني، آن را در برگرفته بود
ماجرا از اين قرار است كه سلطان، مهر دختري . توان در خواب سلطان عثمان اول نيز، يافت مي

كند، اما پدر وي خاتون را در دل دارد و او را از پدرش خواستگاري مينام مال جوان به
-كند كه درختي تناور، شاخه رود، در خواب مشاهده مي خواب مي آنگاه كه سلطان به. پذيرد نمي

 

8. 40
شت  ري را در قرية فريومد كا ديگ يكي را در قرية كشمر و  بيهق به... رسيد اُفتاد، در آن سال نكبت مي خاصيت سرو فريومد آن بود كه هر پادشاه را كه چشم بر آن مي... زرتشت، دو شاخة سرو از بهشت آورد و  ه. شاه بفرمود تا آن را بسوختندوارزمينالتگين خ. ق. ه537سرانجام در سال ) 281: 1317فندق،  ابن(روايت تاريخ  وكل عباسي نيز سخن از سرو كاشمر ب ه.  ميان آمددر مجلس مت ند و ب يفه خواست آن را ببي بفرستد طاهر بن عبداهللا، عامل خويش در خراسان، فرمان داد، آن را قطع كند و بر اشتران به خل ه. پيش او  نمون نكته نيز  سفانه اين  كرياي ديگر از داومتأ بعاد يكسونگرانههاي ي جيب اي است كه سبب ميطرفه و ا ع شود حسين م اق ه) 467: 1386؛ ياحقي، 470: 1376ثعالبي نيشابوري، . ك.ر(گرا با نگاهي تاريخي، اين واقعيت تاريخي را كه بيشتر منابع المصري، پژوهشگري و يد كرد بنامدتأي ند و ادعايي   .اند، رد ك

9. 41
يدند كه اي اهل يمن و اهل يمانه و اي بتذات األنواط، همان د  نه براي مراسم پرستش، دور آن جمع شدند، صداي عظيمي شن شت، چون اهل مدي   ).  132: 1381پورخالقي، . ك.؛ نيز ر81/ إسراء(» جاء الحق و زهقَ الباطِلُ«پرستان رختي است كه چون شش ماه از زمان حمل آمنه گذ

10. 42
خت عزي  يت حسين مجيبدر روايتي ديگر، در ريتة روا نمادين با آناهيتا دارد و عف اطي  يده مي المصري، الهه  ارتب ندة زني شن ونت داشته و از داخل آن، صداي خوش خوان ست  اي است كه در درختي سك  ).64: همان(شده ا
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وقتي خواب ... اش ميان مشرق و مغرب گستران استهايش را از پشت وي درآورده و سايه
- گويد كه وي بعدها بهكند، او در تعبير خواب سلطان مي خويش را براي پدر دختر بازگو مي

  ). 291، 283: همان (43پذيرددامادي خود مي آنگاه وي را به. رسيد خواهد هيپادشا
. پندارند روشن است كه درخت تركان، خيالي بوده، هرچند كه در اساطيرشان، آن را واقعي مي

 حتي ،دانستند و همواره  مقدس مي،پاس بزرگداشت اين درخت مصنوعات چوبي را بهة آنان هم
هن آنان ماند؛ اما درخت عرب، حقيقتي مسلم است و قداست آن پس از اسالم نيز اين درخت در ذ

درخت سرو ايراني گاه در شعر فارسي سخن از . براي عرب پس از اسالم نيز روشن بوده است
اي در دست نيست كه نشان شود، با اين همه نمونه آيد و قامت بلند به آن تشبيه ميميان مي به

دانستند   آن را مقدس مي،پيامبرشان، زرتشت اب اين درخت بهخاطر انتس به،دهد، ايرانيان گذشته
  ). 294-293: 2000المصري،  مجيب(

ة  و شخصي مجيب در مورد حقيقي يا غير حقيقي بودن اسطورنادرستگذشته از آراي 
 از شاهنامهدرخت در باور ايرانيان، اعراب و تركان، حتي از توصيف آشكاري كه دقيقي در 

  :زرتشت آورده است نيز غافل بوده است اب آن بهسرو كاشمر و انتس
ــشـت   ـــود  از به ـــرو آزاده بـ ـــي س   يك

  

ــه ــشــت  ب ـــدر  بك ـــش در آذر  انـ   پيــ
  

  هينبـــشتــش بـــر آن زاد ســـــرو ســـ
  

ـــن ب    ــشتـاسپ ديـ ــذرفت گ ــه پ ــيك   ه
  

  گـــــــوا كـــــــرد ســــــــرو آزاد  را  
  

  چنيــــــن گــــستـرانـد خــــــرد داد را
  

ـــد بري  ــدي برآم ــو چن ـــانچ ـــن سـالي   ـ
  

ـــان  ــشتـش مي ــر آن ســرو اســتبر گ   م
  

  چنــــان گــشــت آزاد، ســــرو بلنــــد   
  

  كــه بـــر گــــرد او برنگــشتــي كمنــــد 
  

ــسيار شــاخ   ــن گــشت و ب ــسيار ب   چــو ب
  

  بكـــرد از بـــر او يكـــي خـــوب كـــــاخ
  

  بــــاال و پهنــــا چهــــل چهــــل رش بــه
  

  ــلـگ  و ـدرو آب ـــد، انــــرد از بنـنك

  )5/82: 1389فردوسي، ( 
 ديگري از سرو در ةگذشته از توصيفي كه حسين مجيب از سرو كاشمر دارد، نمون

 خواب رازناكي  دراين نمونه.  وجود دارد كه با خاصيت زايندگي درخت ارتباط داردشاهنامه
 درخت سرو در آن خواب، نماد انسان و پيدايش فرزندي از تبار ،بيند است كه ضحاك مي

 اين خواب تقريباً مشابه .44نمايد  فريدون در سيماي درخت سرو روي ميزيراان است، ايراني
  .خواب سلطان عثمان اول استة نمون

 
43

ي مجيب  ري كه اين درخت در ميان شاعران ترك داشته است، اشاره م تأثي افته است طورة اين درخت در اشعار يونس أمره، شاعر تركاس«: كندالمصري به اهميت و  ه). 288: 2000المصري،  مجيب. ك.ر(تبار قرن سيزدهم، انعكاس ي خت اسطورهدر داستان دد نيز اشعاري در رابطه با اين در  ).289: همان. ك.ر(» اي سروده شده استقورقود 

 
44

).107-42، ب62-57ص/ 1: 1389فردوسي، . ك.ر(  45 
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 :وجوه اشتراك ستايش درخت در اساطير فارسي، عربي و تركي
 ؛درختوجود باوري نمادين نسبت به .1
 ؛رهباارتباط درخت با زايش و حيات دو .2
 ؛پيوستگي تبار و دودمانة نشان درخت و نمود آن در خواب به .3
اي شود و نمود و جلوهاي فراطبيعي، آسماني و مينوي انگاشته ميعنوان پديدهدرخت به .4

 .گيردخود ميخدايي به
  
  ستايش آب، ماه و گاو. 4-1-2

ديني از وااليي جايگاه آب و ة ، در بخش اسطور اساطير مللالمصري، در بررسي  حسين مجيب
-  او در اين بخش، به.كندا و نمادهاي آن در ميان ايرانيان، اعراب و تركان ياد ميهماه و نشانه

ست كه ارتباط ميان اين عناصر را درك اين اپردازد، اما نكته هايي از اين باور ميتوصيف نمونه
 و تأويل و برداشتي بيند نمي همخواني روشني كند و بين عناصر طبيعي و نمادهاي آننمي

ستايش عناصر   بر اين باور است كه گرايش بهالمصري   مجيب.دهده ميئها ارا از آننادرست، 
 اين امر را در دوران همزيستي دليلطبيعي، باوري مشترك ميان ايرانيان و هندوان است و 

: 2536(جويد و براي ادعاي خود، هنگامي كه با تكيه بر گفتارهاي پورداوود اقوام هندوايراني مي
پردازد،  تقدس آب در نزد ايرانيان ميعلتتوصيف  به) 43-35: 1326(  معينو) 159-161

نظر وي حكايت  كند كه كمتر بدان اشاره شده است و از دقتشاهدي از اساطير هندوان نقل مي
   .45دارد

نداي فطرت تشنه و   عرب جاهلي بهشدآب و علف، موجب زندگي در سرزميني پهناور و بي
وي آسمان، ماه، خورشيد و ستارگان پرنور را در پي يافتن اثري از . دخداجوي خود پاسخ ده

پرستش اين  يافت، به ها نمينشست و چون پيرامون خود قدرتي برتر از آن نظاره مي خداوند، به
ديد و براي ماه پرستش مي عرب، ماه را نيز همانند خورشيد، سزاوار ... شدها مشغول ميپديده

ماه و خورشيد  نگرش عرب نسبت به... وساله با گوهري در دست ساختشكل گنيز، بتي به
... آورد براي وي به ارمغان ميديد كه زيبايي و سرور رازيبا مياي عرب ماه را الهه. متفاوت بود

شايد . خواني ندارند زيرا آن دو با هم، هم، بر ما نيز پوشيده استدليل انتخاب گوساله براي ماه
پنداشت  هالل ماه، آن را همانند شاخ گاو مي عرب با نگريستن به: بتوان گفتاز روي گمان، 

 
45

.-39)143-142: 2000المصري،  مجيب. ك.ر(   
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  ). 64-61: 2000المصري،  مجيب(
دانستند كه جانوران موجودات زنده و موجب رشد گياهان مية حيات همة ب را مايآايرانيان 

ي نيز وجود آوردر برابر اين نيروي سودمند، نيروي زيان... گرفتندغذاي خود را از آن برمي
ايرانيان آب را محترم : گويدهرودت مي... سالي بوداشت، كه در رأس آن، تاريكي و خشكد
... كردند هاي خود در آن خودداري ميشمردند و از آلوده كردن، فرو رفتن و شستن دست مي

تكريم آن  درنگ به دريا، بي سرازير شدن آب از صخره و ريختن آن بهة آنان با مشاهد
 و آب شور موجود در دريا، نزد آنان بوددر باور ايرانيان تنها آب شيرين مقدس ... داختندپر مي

عنوان يكي از عناصر طبيعت، در اساطير ديني دهد كه آب، به ها همه نشان مياين. قداستي نداشت
 اند، تفاوتي ميان از نژاد آريايي بوده،چون ايرانيان گذشته. ايرانيان مورد توجه بوده است

هنديان براي . ميان آورد اساطير ديني ايران و هند وجود ندارد و ناگزير بايد از آنان نيز سخن به
رفتند تا  صيادان براي دعا، نزد وي مي. كردند هاي عبادي برگزار ميها، آيين، خداي آب»فارونا«

خداي آب بر . كند آنان را مورد رحمت خويش قرار دهد و اسباب نعمت و آسايش آنان را فراهم 
 زيرا پايان ،...كردند اي نفوذ داشت و بنابر عادت، افرادي را براي او قرباني ميمناطق گسترده

  ) 143-139: همان (شد ميپذيرفتن آب، نابودي آنان را سبب 
وجود  چنانكه معتقد به... اديان خود دارندة تركان، اساطير ديني متعدد و متفاوتي دربار«

  ).271: همان(»  براي آنان قرباني كنداست و بر فرد ديندار واجب پريان دريايي هستند
  ة منظور پيدايي و شناسايي ارتباطي كه ميان عناصر طبيعي و جايگاه واال و خداگون به
 كه تقريباً مشابه باور اعراب و تركان  در باور ايرانيانخصوص آب، ماه، گاو و درخت ها، بهآن
اي كه در آن، مردمان در  جامعه؛ايراني توجه كردة قاتي جامعساختار طب  بهبايد، نخست است

صورت نمادگونه شكل گرفته است، گيرند، در اين ساختار طبقاتي كه بيشتر بهسه طبقه جاي مي
ارتباطي است كه آنان با طبيعت و محيط ة پاي سوم، بيشتر برة معيار جايگيري مردمان در طبق

  وكندگونگي فضيلت، خاصيت و رنگ آنان را مشخص ميارتباطي كه چ؛ پيرامون خود دارند
كند و  پيش چشمانشان ترسيم ميها راصيات ايزد و حتي دشمنان آنمعياري كه چهره و خصو

اين رابطه و نظام، گذشته از اختالف . كندها مشخص مي خاص را براي ستايش آنهيجايگا
اين طبقه، اگرچه نسبت به مردم . ارد، ريشه در باور آنان دهيطبقاتي موجود و حاكميت پادشا

كه اي گونهها بسيار چشمگير است، بهديگر، مقامي نازلتر دارند، اما ارزش و كارايي آنة دو رد
  .يابدآنان پيوند مية هاي نمادگونآفرينش، زايندگي و حيات گيتي، با مؤلفهة چرخ
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   ساختار طبقاتي جامعه در ايران باستان1 جدول
  

  طبقات
معدل 

ضو ع
  بدن

  هاآتشكده  پتياره  ايزد  رنگ  خاصيت  فضيلت

  سر  پادشاهان
حكمت و 
  خرد

  آذرفرنبغ  دروغ  اورمزد  سفيد  قدرت و تصميم

  سينه  جنگاوران
شجاعت و 
  نبرد

 و نگهباني
  پاسداشت

  ميترا  سرخ
سپاه 
  دشمن

  آذرگُشنسب

  شكم  وران پيشه
عفت و 
  پاكي

باروري، حيات 
  و سالمت

سبز يا 
  آبي

مهر آذربرزين  يخشكسال  تاهيآنا  

  
 را يكسره مادي و در پيوند با عناصر  آنانوران، چيستيپيشهة هاي رد به ويژگيهيبا نگا
بينيم، كارايي آنان در اين جامعه با سازندگي، باروري، حيات و سالمت سنجيده طبيعي مي

 حيات و .د كه در اين كارايي عفت و پاكي پيشه كننشود مي زماني آشكار ها  و فضيلت آنشود مي
   در .شود مي اين پيوستگي با طبيعت سبب .پويايي اين رده، در گرو آب و رويش است

آورد و  آسماني كه ره؛رنگ باشندها نيز سبزپوش و آسمانيشناسي رنگ و سمبوليسم رنگجهان
 و رفاه زندگي و بركت  آسايش،اين رده. عبارتي آب استپيامش، رويش و پويش و زندگي و به

 اين پتياره را هراسند و رويارويي خود باالي ميخواهند و از خشكستا ميهي از آناود رارزق خ
اژدها مصور شده است و ها به شكل  آناين دشمن، براي ة نمود و چهر. دنپندار پايان زندگي مي

 اي اين رده، نمادها وباور اسطوره. دنخواه از ايزد خويش ميگاه، نيستي اين پتياره رادر عبادت
، المصري مجيبشوند، اما در برداشت و خوانش حسين  هايي طبيعي دارد كه ستايش مينشانه

اي، نگارندگان برآنند كه اين باور اسطوره. ها نيستارتباط، انسجام و پيوستگي روشني ميان آن
   ، بلكه اعراب را نيز در ميانشده نميايرانيان منحصر  گير و شايع بوده كه تنها بهباوري همه

هرگونه توصيف و چندوچون بيشتر در مورد پيوستگي و انسجام اين نمادها و . گرفته استمي
  .46مشاهده كرد  زيرتوان در نمودارهاي طبيعي را مينشانه
  
  

 
46

).30-15: 1389؛ محمدي، 25-11: 1381پورخالقي، . ك.نيز ر (   
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 :هاي اساطيري ايرانيان، اعراب و تركان اشتراك جايگاه آب، ماه و گاو در باور47وجوه

 ؛گيري تمدندر پيدايش و شكلاهميت محوري آب  .1
 ؛مرگ و زندگية چرخة ارتباط آب، ماه و گاو با زايش، رشد و پيدايش گياهان و ادام .2
 ؛تقابل آب و روشنايي با خشكسالي و تاريكي .3
رو  شوند، از اين ها انگاشته مي ، خداي آب)فارونا /تاهيآنا(آن ة در باور اساطيري، ماه و اله .4
 ؛ واال دارندهيجايگا
 .جام مراسم قرباني، براي رونق گرفتن زندگي كشاورزان و از بين رفتن خشكساليان .5

 
47

  

 هستي، زايندگي

 روشني
  زندگي و مرگ

47گاو
30  

 ماه

 آب

 درخت

   نمود حيواني ماه

  )هاخداي آب/ ناهيتاآ(
 نمود انساني ماه

 آسمان

 زمين

 ة تخمةكنند پاك /باروري
 گاو گوهر گياهي

 ةپرورند /باروري
  گياهان ةتخم

  اژدها نمود حيواني آن-سالي، اهريمن هستيخشك

 

  اي آب، ماه، گاو و درخت در نظام آفرينشنمودار ترسيم ارتباط اسطوره 1شكل
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  )حماسي(تاريخي ة اسطور. 2-2
 جايي در تاريخ نداشته باشد و در زماني ،آيد كه رويداد آغازينوجود مي اسطوره تنها زماني به

  يادر زماني ازليهايي است كه ها و ريشه اسطوره حكايت خاستگاه. واقع شود48پيش از تاريخ
تدريج اما تاريخ، حكايت وقايع اخير است كه به، انداتفاق افتاده واقعي روزمره ي غير از زمانزمان
اند و اند و در زماني انساني قرار گرفته در برگرفتهاند كه وقايع گذشته را نيزه شدهگستردجايي تا 

تري كه بين اسطوره و تاريخ وجود مهمفصل مشترك و . انددر فرايند تكوين تاريخ، نگاشته شده
 كه در جوامع ابتدايي شود ميها روشن  از طريق بسط مفهوم اسطوره به انواع داستان.،دارد

 . معين استهيها گمنامي و نداشتن خاستگاآنة مشترك هم وفور وجود دارند، وجهمعاصر، به
ها را ودآگاه يا ناخودآگاه آناي خگونهورد سنت هستند و تمامي اعضاي جامعه بهاها دستآن

هاي بعدي نسل كنند و بهها را نقل ميقبول دارند و در عين حال، غير از افرادي كه اين اسطوره
  ). 4-1: 1386ريكور، (ها وجود ندارد دهند، تضمين ديگري براي صحت و وثاقت آن انتقال مي
 از ارزشمندخشي گسترده و اسطوره ب  چرا؟؛ترين نوع داستاني اسطوره، حماسه استشاخص

ادب حماسي با . گيرد هاي ادبي در حماسه جاي ميبنديآورد كه در بخش ادب جهاني را، پديد مي
 مادري است كه حماسه را در دامان خويش ماننداسطوره . اسطوره پيوندي ساختاري دارد

بي است كه در اي، اسطوره است و حماسه، بستري اد خاستگاه هر حماسهرو پرورد، از اين مي
اي است كه در آن حماسه، جايگاه و زمينه. نيستسازه و سرشت خود، از اسطوره جدايي 

اي كه در اين ميان، پژوهنده. گيرندخود مياساطيري كه بيشتر ملي و ميهني هستند، نمود ادبي به
 ادب آشناي حماسه باشد وتواند  هرگز نمي،با ساختار، زبان و منطق اسطوره، بيگانه است

اي و ادهاي اسطوره، بررسد و دريابد و ژرفاها را بكاود و بنيكه شايسته است چنان آن حماسي را
ها  كه افسانهتصور كند ،تواند چنين كسي به آساني مي؛ آورددر  بهها از درون آنباورشناختي را

 و باورناپذير كه فتها و رويدادهايي شگ و چهرهباشندتوانند  بنياد نمي جز پندارهايي پريشان و بي
  ). 3: 1388كزازي، (تابند  نمي چ واقعيتي را بازهيخوريم، ها بازميهر دم در جهان، بدان

كاووس، سام نريمان، زال و رستم، همه از تهمورث، جشن سده، فر، ضحاك، گرشاسپ، كي
ار ادبي خود، وامدة موضوعاتي هستند كه آبشخوري جز اوستا ندارند و در انعكاس و گستر

-ها را ذيل عنوان اسطورهالمصري، در بررسي اساطير ايران، آن  هستند، حسين مجيبشاهنامه

الذهب،  نقل منابعي نظير تاريخ طبري، مروجة تر آنكه بر پاي  مهمكرده وهاي تاريخي، بررسي 
 

48  Prehistorically  times  
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 ها راپردازد و آن توصيف اساطير ايران مي، بهسحرالعيون و األخبار زين، الكامل في التاريخ
 نبود درك روشن  كهنخست بايد گفت). 268: 2000المصري،  مجيب(كند خرافه و دروغ معرفي مي

تنها اين دسته از  است، حسين مجيب نهشدهاز تمايزي كه ميان اسطوره و تاريخ وجود دارد سبب 
  ذيل عنوان تاريخي مورد بررسي قرار دهد؛ گوييراها اساطير ايران را حماسي نخواند، بلكه آن

گاه در تناقض آشكار با كند و آن هاي خود بدان استناد نمي وجود ندارد و او براي گفتهشاهنامه
بر اين اساس «: كندگونه بيان  اين،پندارد و بدان باور داردميرا كه هاي پيشين خود، آنچه گفته

-يخ نيز بهفردي مشخص منسوب نبوده و تا حدودي، تار به ههايي قديمي است كاسطوره، داستان

 در نظر ما خرافه و دروغ گفتار افرادي آگاه بوده است، اما گذشته از آنكه خود، .آيد شمار مي
عبارت ديگر پديده، داستان و حكايتي است كه  به وساز است اسطوره، هويتي متن). همان(» است

است كه تاريخ هويت و آرمان ملتي ة پيش از تاريخ است و پشتوان در نوع خود، ازلي و مربوط به
 و درنظر نگرفته استخود را در قالب حماسه متبلور ساخته است و اين اصلي كه حسين مجيب 

هاي حماسي ظاهري و نمادين اسطورهة  از پوست است كه اوشدهن نگرش سطحي، سبب همي
، نكاود و در شاهنامهها را در اي آن اسطوره-ساخت حماسي بنياد و ژرف،ايران فراتر نرود

   آثاري دست  نويسندگانگفتار اي ندارد، بلكه به اشارهشاهنامه تنها به يه پندار نارواي خود نهتوج
ها  تاريخ منشاء و مبنايي است كه پديدهدر نقد نظر او بايد گفت. انديدهيازد، كه همچون او انديشمي

هايش ا و تواناييهپذير هستند، حال آنكه اسطوره بنا بر ويژگيدر آن، مشخص، واقعي و پايان
پردازد كه  هايي ميپديده ةئخلق و ارا بهدارد،گذشته از آنكه پيچش و ابهام  و مقابل آن استة نقط

يابد و خود را همراه با پيوستگي خيال و  رو در تاريخ نيز راه مي همواره پابرجا هستند و از اين
وشن، اما بسي فراتر از واقعيت زبان حماسه اين اساطير را ر. كند مي آشكار ،آرزو، در حماسه

مشتركي كه تاريخ و حماسه در ة نماياند كه داراي پيچيدگي اسطوره نيست، حوز تاريخي مي
هاي حماسي ايران را، تاريخي بپندارد و  است، حسين مجيب، اسطورهشدهواقعيت دارند، سبب 

 و تركي راني، عربي با اين وجود، در تطبيق اساطير اي؛ها صادر كندحكمي مطلق در مورد آن
  :دستاوردي جالب توجه دارد

نام ادوارد   قهرماني، روايت ابوزيد هاللي است كه خاورشناسي به-هاي ملييكي از داستان
 :London( عادات و تقاليد المصريين المحدثيننام  در كتاب خود به 50)م1876-1801 ( 49لين

 
49 Edward William Lane 

50
)انگليسي زبان به شب يك و هزار مترجم*(44   



  ...اساطير ايران در آيينة خوانش ر و همكاران                                                               ميالد جعفرپو
 

 36

كند، بيش از مصر بيان مي پس از مسافرت بهلين، . و بررسي آن پرداخته استة مطالع  به51)1860
   با عنوان ابوزيد هاللي را يك و نيم قرن است كه راوياني با نواختن تار و به آواز بلند، روايتي

اي اين داستان عاميانه را مورد طور ويژهلين به. استهالليه مشهور   خوانند و از اين جهت بهمي
  .توجه قرار داده است
خضراء، دختر حاكم مكه ة گويند مادرش شاهزاد. شود ان بدو تولد، همزاد ابوزيد مياسطوره از هم

رنگ اي سياه روزي در مسير خويش پرندهخضراء.  نام رزق ازدواج كرداي بهبود كه با شاهزاده
وي، بسيار . كندخوبي از خود دفع ميكند و آنان را بهمهاجم ستيز مية اي پرندديد كه با دسته

اي  قوي كه بر دستهةرنگ و همانند اين پرنداين پرنده شد و از خداوند خواست تا نوزادي هم ةشيفت
او را برآورده كرد و ابوزيد را كه پوستي سياه ة خداوند خواست. وي بدهد مهاجم فايق آمد، بهة پرند

 را فرزند  ابوزيد سبب شد پدرش، از وي بيزاري جسته و اوهياما سيا. وي ارزاني كرد داشت، به
جوانان ة  مبدل و سرآمد هم،جواني برومند ابوزيد بعدها به. خويش نداند و همسرش را طالق دهد

هايي ها و دالوريرشادتوي . گيرد مياو و پدرش جنگ ة  تا آنگاه كه ميان قبيلشود ميو دالوران 
ابق اين داستان، مط. كند ميپدرش وارد ة  و شكستي سنگين بر قبيلدهد ميبس شگفت از خود نشان 

ابوزيد پدرش را از خان . ، يكديگر را بشناسنديكچهيآنكه خواند، بيمبارزه فرامي پدرش وي را به
خواهد جانش را بستاند، مادرش خضراء پيش كشد و چون ميي زير كند و بهزين اسب، برمي

اني قابل است و كارهايي انجام ابوزيد در اين داستان، قهرم. داردآيد و او را از كشتن پدر بازمي مي
-شباهتي كه ميان داستان ابوزيد و جنگاوري. آيدانجام آن برنمي ةچ پهلواني از عهدهيدهد كه  مي

عنوان خورد، يگانه انگاشتن هر دو تن، بهچشم مي  به،هاي وي با داستان رستم، قهرمان ايراني
  ).129-128: 2000المصري،  مجيب(هاي اساطيري است شخصيت
ة حسين مجيب، روايت ابوزيد هاللي شباهتي آشكار و پيوندي منسجم با اسطورة برخالف گفت

كودكان  «شناسي تطبيقي، داستان ابوزيد هاللي و زال را با عنواندر اسطوره.  دارد52زال
 كودكاني كه بر اثر عامل و ويژگي خاصي كه عموماً مذموم و منفي ؛شناسند، باز مي»شده رانده
، پيوند  ابوزيد و زال گذشته از سرگذشت تقريباً مشابه..53شوندطرد ميخويش ة ز جامعاست، ا

.  نشده استديدههاي تطبيقي شناخته شده، چ يك از نمونههيدر  تاكنون  دارند كهمهم ديگري نيز
 نهاد شناسان و پيشگوياني ، ستارهدر اساطير ملل، همواره پيش از تولد كودكان رانده شده

 از قدرتي كه اين كودكان در  و آنان راداشتندا حكومت پدري را از وجود آنان برحذر سياسي ي
 كارگزاران نيز مادران اين كودكان را زير نظر دليلهمين  ، بهدادند ميآينده خواهند يافت، بيم 

 
51

 An Account of the Manners and Cus toms of the Modern Egyptians 
 

52
)1608-41، ب282-164ص/ 1: 1389فردوسي، . ك.ر(35   

36. 
53

ه  هبراي مشاهد ون ودكاني در اساطير ملل،  و بازشناسي نم  ).74-70: 1369مختاري،. ك.ر(هاي چنين ك
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از درنگ آنان را  و پس از تولد، بينرودكار از دست ة هنگام زاده شدن كودك، چاراند تا گرفته مي
ي پس از گذشت مدتي، در  ول؛افكندند مياي دور از حيات اجتماعي گوشه  و بهكردند ميجامعه جدا 
نوعي برجسته و چشمگير  خود بازگشته و بهة زادگاه آغازين و ميان جامع رومندي بهبزرگي و ب

 هاللي،  در مورد زال و ابوزيد.)71: 1369مختاري،  (گرفتند    ميدر جريان سرنوشت خويش قرار
 اينان در رانده شدن از جامعه مانند ديگر كودكان هستند، اما ؛دهد اي ديگر روي ميگونهماجرا به

گويي و  آوري از راه پيشمنفي و زيانابوزيد، پيش از تولد و زايش، جنبة نه براي زال و نه براي 
بوزيد پيوندي ديگر نيز ه نشده است، گذشته از اين وجه اشتراك، زال و ائاخترنگري، شناخته و ارا

 ديده ظاهري خاصي است كه در نمود و پيكر بروني آنان  و آن ويژگيداشته باشدتوانند  مي
 رنگ سياه نوازدي كه والدينش سپيد  و موي سپيد سر زال، اهريمني و بديمن است؛شود مي

 رنگ  اهريمني بودنوناپسند نگارندگان، نظر  به. هستند نيز، همان مفهوم و برداشت را در پي دارد
پوش شمال  ها در محيط سرد و برف  ناشي از خاطرات بد زندگي گذشتة آن ايرانياننزدسپيد 

 باوري است كه از زندگي در موقعيت ، بودن رنگ سياه نزد اعرابيفالت ايران است و اهريمن
 شدهسبب نمود اهريمني رنگ سياه براي اعراب، . آب و سوزناك بيابان حاصل شده است گرم، بي

 در چنين نمودي در مورد رنگ سپيدرنگ جلوه كنند و است، ديوان، در نظر آنان موجوداتي سياه
، نبرد با 54خان رستمترين مرحله از هفت سختترين ومهمكه اي گونه به؛نيز وجود دارد شاهنامه

  . ديوي سپيد است
 :زال و ابوزيد هاللية وجوه مشترك اسطور

د نپردازمي بيان سرگذشت كودكاني پهلواني زال و ابوزيد هاللي، به -هاي حماسياسطوره .1
 .كه خلقتي شگفت و ناآشنا و اغلب منفي دارند

گيرد كه پيش از زاده شدن آنان، اي شكل ميگونه زال و ابوزيد هاللي، بهة دو اسطور .2
 .شود ه نميئ اراها آن نگران در مورد خطر و شومي از سوي پيشگويان و اختريروايت
اي اقوام ساكن در شمال تر از آن، ميراث فكري و اسطورههاي جغرافيايي و مهمموقعيت .3
ل و بروني زاة مني، نامباركي و اهريمني انگاشته شدن پيكرت ايران و اعراب مصر، موجبات بديفال

 .اند ه ابوزيد هاللي را فراهم آورد
شوند و   از محيط اجتماعي طرد ميد پس از زاده شدن، توسط پدران خوزال و ابوزيد هر دو.4

 .گردنددرون اجتماع نخستين خويش بازمي رو شدن با همين پدران، بهسرانجام با آشنايي و روبه
 

54
)729-1، ب45-2/4: 1389فردوسي، . ك.ر(55   
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گيري شكل ها شوند كه پيدايش آن  شناخته مي اسطورهدليلزال و ابوزيد، به اين  .5
اتر از ابوزيد است، زيرا در اين ميان اهميت زال بسي فر. رخدادهايي اثرگذار را در پي دارد

 بخش عظيمي از اين حماسه را در بر شملي ايران، زال است و زندگية  در حماسپايدارترين پديده
 . استشاهنامهاي زال، آغاز و انجام دوران پهلواني گرفته است و آغاز و انجام زندگي اسطوره

لوان حماسي ايران، رستم، ترين پهبزرگدي در پيدايش هيآفرينش زال در اسطوره، مقدمه و تم
 در ميان مرزهاي شود، تنها مدت مديدي كه روايت ميبا وجود اما اهميت و تأثير ابوزيد ؛است
 .شود مياي منحصر قبيله
  

  گيري نتيجه .3

هاي تطبيقي در بستر يكي از وجوه مهم پژوهش حاضر، لزوم و ضرورت انجام پژوهش .1
پيوستگي . اه پيوندهاي بسيار نزديكي با يكديگر دارند اساطيري كه گ؛اساطير ملل اسالمي است

شان دروني ة در سرشت و پيكرشود ميها تا حدي است كه سبب بروني آنة اين اساطير در پيكر
 .نيز يگانه انگاشته شوند و شناختگي چنين حالتي نيازمند توجه محققان است

 مجيب در تطبيق اساطير ارزيابي و سنجش پژوهشي كه حسين توان به از دو منظر مي .2
دستاوردهاي نوين ة ئدليل ار  از يك بعد، به؛فارسي، عربي و تركي انجام داده است، نگريست

در اين المصري   مجيبشناسي و همچنين فتح باب جديدي كه حسينتطبيقي در بستر اسطوره
 تأمل قابل و  اذعان داشت كه وي موفق عمل كرده است و پژوهش وي مهمبايدزمينه داشته است، 

است، اما از بعد ديگر، خوانش و دريافتي كه حسين مجيب از اساطير ايران داشته است، سطحي و 
 .تحقيق استة دور از شيو

تي گسترده و روشمند بدان صور يكي از موارد مهمي كه حسين مجيب، در پژوهش خود به .3
گرفته بود و حتي فقر ، اساطير عربي است كه تا پيش از او چنين تحقيقي صورت نپرداخته

حسين .  باور شده بود كه اعراب اسطوره ندارنداينگيري  پژوهشي در اين زمينه، سبب شكل
 اما ؛پردازد بازشناسي اساطير عربي و تطبيق اين اساطير مي مجيب با درك چنين وضعيتي، به

-ي نيز بهطلبد و پيشنهادي پژوهش چگونگي عملكرد وي، خود زمينه و بستر پژوهشي ديگري مي

 .آيد شمار مي
 اين نظر، اصل و ؛»گيري اسطوره استترين عامل شكلدين، باور و اعتقاد بشر، مهم« .4
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 اين فاكتور بهة اي كه حتي بر پايگونهاي است كه حسين مجيب، بسيار بدان اعتقاد دارد، بهمؤلفه
 . پردازد بندي پژوهش خود ميبخش 

موضوع در بررسي اساطير ملل است و حسين ترين  آفرينش، نخستين و مهمة اسطور .5
آفرينش ايرانيان و تركان ة اتصالي در جهت پيوستگي اسطورة عنوان حلقمجيب از اين عامل، به

 در اين ؛ ناقص و كوتاه بود،آفرينش ايرانيانة هرچند كه توصيف وي از اسطور. گيرد بهره مي
 و وجوه اشتراك ارائه دهيمش ايرانيان آفرينة تصويري نسبتاً جامع از اسطوركرديم مقاله سعي 

 .كنيمنمايان را اين دو اسطوره 
 روايتي كه حسين مجيب از آن در ديني است و ايدر باور اساطيري تركان، اوغوز اسطوره .6
 ، داد، شباهت و همساني فراواني ميان اوغوز و اسفنديار، گستراننده و حامي دين زرتشتيارائه

توصيف اين دو   نگارندگان بر آن شدند در شكلي كوتاه به، پيوند اينبه دليل وجود. وجود دارد
ارائه  تاكنون  گزارشي كهنشان دهند؛اسطوره بپردازند و نقاط اشتراك موجود ميان آن دو را 

 .نشده بود
 است، از باقي گذاردهاي كه اين پديده در باور ديني بشر درخت و نمود اسطوره .7

را آن المصري   مجيبند بسيار اندك بدان پرداخته شده است، اماهاي مهمي است كه هرچ مضمون
پرداخته توصيف انواع گوناگوني از درخت در اساطير ايراني، عربي و تركي  نظر داشته و به در
اي كه  اسطوره؛انداي قُدسي و آسماني در باور ديروزين بشر داشته كه نمود و جلوهاست

اي درخت در باور ايرانيان، هاي مشترك نمود اسطورهز زمينه ا، يعني نور و زايش،پيوندهاي آن
 .  اعراب و تركان است

 و ساختار اسطوره نداشت و با تكيه بر اساطير عرب حسين مجيب، تصور جامعي از پيكره .8
او مرز ميان . سنجيدها، اسطوره را بر محك واقعيت و منطقي بودن ميو محور قرار دادن آن
گرفت و تمايز و تفاوتي ميان آن دو همين تصور نادرست، ناديده مية  بر پاياسطوره و تاريخ را

، باشد ترتر و معقول منطق امروزين نزديكبهاي  در ديدگاه وي، هر قدر روايت پديده.ئل نبودقا
چنين باوري، اثر خود را در بخش .  خرافه و دروغ استگرنه  وشود مياسطوره انگاشته 

، شاهنامههاي حماسي مطرح در  بخشي كه شخصيت؛دهد ان نشان ميهاي حماسي ايراسطوره
 را »قورقوددده« و »كوراوغلي«ة شوند و در سوي ديگر، حسين مجيب اسطورتاريخي انگاشته مي

 . كندملي تركان معرفي مية با عنوان حماس

9. ransformational process  



  ...اساطير ايران در آيينة خوانش ر و همكاران                                                               ميالد جعفرپو
 

 40

 هانوشت پي.4

1. myth  
2. history 

3. story 
4. deep structure  
5. surface structure 
6. transformational process  

  .105-97: 1370باستيد، . ك.باره ر در اين .7
8. archetype  
9. Carl G. Jung 
10. collective unconscious 

11. Ernest Cassirer 

12. Kenneth Knowles Ruthven  

 .27: 1369مختاري، . ك.باره رنيز در اين .13
دگي خـويش، گـاه واقعيـت تلـخ را در اسـاطير      هـاي زنـ  تخيل آدمي در پي جبران ضعف، كمبـود و نقـص     . 14

هـايي كـه از     شود، يـا ارزش     خدايان و قهرمانان منسوب مي    هايي كه به    بسياري از فضيلت  . كند  باژگونه مي 
رو اسـت  هـا روبـه  هـايي هـستند كـه انـسان در زنـدگي واقعـي بـا فقـدان آن                شود، همان   اسطوره طلب مي  

؛ باباخـاني،   259-257: 1387؛ ايبرمـز،    44-15: 1369مختـاري،   . ك.بـاره ر  نيز در اين   )35: 1369مختاري،  (
-7: 1389؛ باباخـاني،  259-257: 1387؛ ايبرمـز،  44-15: 1369مختاري، . ك.باره رنيز در اين 7-32: 1389
32(15.  

15. comparative literature  

16. Abel-François Villemain : خ ادبيات خود از هاي تاري در كالس) م1328-27(فرانسوا ويلمن در سال
م در جلد چهارم مجموعه 1838گفت و در سال  تأثير متقابل ادبيات فرانسه، ايتاليا و انگليس سخن مي

: 1373حديدي،(كار برد  را به«Littérature camparée» بار اصطالح هاي خود، براي نخستين سخنراني
1-2.( 

17. charles Augustin Sainte-Beuve 

18. René Wellek  
19. Austin Warren 

20. weltliterature  
 دليل ، ، مفهوم ادبيات جهان را مطرح كرد و به همين)م1832-1749(نخستين بار يوهان ولفگانگ گوته  .21

 ).44: 1382؛ ولك و وارن، 132: 1381مقدادي، (بنيانگذار ادبيات تطبيقي شناخته شده است 

 .224: 1389نظري منظم، . ك.باره ر در اين .22
خاوري : نامهكتاب. ك.هاي آن، رمايههيت اسطوره و تعدد مضامين و بنبراي موضوع وحدت ذات و ما .23
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 .پورو ژاله كهنمويي
 :توان به پيشينة زير اشاره كرداز اين شمار فراوان مي .24

  اثر محمد عبدالمعيد خان؛) 1937: ������
(»  قبل اإلسالم�������األساطير «) الف
  ؛1999از طه ندا، متوفاي » الحكم التركي في ايران« و ) 1945: ���������(» الدراسات في الشاهنامه«) ب
  اثر موسي سليمان؛) 1956: بيروت(» األدب القصصي عند العرب«) ج
  اثر محمد غنيمي هالل؛) 1957: ������
(» ������� في الدراسات ��������النماذج «) د
  كري؛اثر محمد عياد ش) 1959: ������
(» البطل في األدب و األساطير«) ه
  اثر أمين عبدالمجيد بدوي؛) 1963: ������
(»  في األدب الفارسي�����«) و
�������األساطير « ) ز� ������ «)
اثر احسان يارشاطر، ترجمه از فارسي به عربي، مترجم ) 1965: ������

 .صادق نشأت
كه تحقيقي در ، عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد بهشتي )1380مشرّف،: نامهكتاب. ك.ر(مريم مشرف  .25

 .المصري بوده است  است و يكي از منابع كار او، رسالة مجيبزمينة فضولي بغدادي نيز انجام داده
  .هاي محلي فارسي و تركي از سرودهايمجموعه .26
مناسبت تيرگي ده سالة روابط ايران و مصر در زبان فارسي و بهاي در بيش از دويست كه بهمنظومه .27

 از سرگيري روابط در زمان انور سادات، سروده شده است، اين مثنوي در زمان جمال عبدالناصر و
  م، چاپ شده است1977شهر الهور در سال 

  . نوشته شده است2000ت كه در سال جزو آخرين آثار او اس .28
  .534-529: 1408الشامان، . ك.اره ربنيز در اين .29

30. folklore        

31. creation 

  .134-123: 1389پور،  ؛ سيدي و علي56-52: 1386ياحقي، . ك.باره ردر اين  .32
  .278-277: همان. ك.؛ نيز ر .33
  .57-13: 1369مختاري، . ك.نيز ر .34
  .166-29: 1375بهار، . ك.باره رين نيز در ا .35
گرايي خود را از طريق همين داستان نشان با گذشت ساليان، قوم قرقيز، تعصب اسالمي و شور ملي .36

طور كامل انتشار و مطالعة اين اسطوره را  انداخت و آنان بهوحشتداده و همين امر سران روس را به 
اي تشكيل ها تا جايي پيش رفت كه كميتهنگراني روس.  ممنوع اعالم كردند1954 تا 1951هاي  از سال

آميز است و تعصب را در وجود دادند و اعالم كردند كه اين حماسه دربردارندة موضوعاتي تحريك
دهندة نظام فئودالي نيز هست و سرگذشت قهرماناني مانند د و همچنين اشاعهكنور ميمسلمانان شعله

 ).180: 2000المصري، مجيب(خواند  روي و الگوگيري فراميدنبالهماناس، تركان را به
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؛ وجداني، 405-404: 1386ياحقي، . ك.تني اسفنديار، نظرات و آراي فراوان است ردر چگونگي رويين .37
1384 :4-9(  

  ).849-1، ب289-5/219: همان. ك.؛ نيز ر1537-14، ب218-5/76: 1389 فردوسي، .ك.نيز ر .38
  )35: 1381پورخالقي، . ك.باره ر در اين .39
... زرتشت، دو شاخة سرو از بهشت آورد و يكي را در قرية كشمر و ديگري را در قرية فريومد كاشت .40

-به... رسيد د، در آن سال نكبت مياُفتا خاصيت سرو فريومد آن بود كه هر پادشاه را كه چشم بر آن مي
شاه بفرمود تا آن ينالتگين خوارزم. ق. ه537سرانجام در سال ) 281: 1317فندق،  ابن(روايت تاريخ بيهق 

خليفه خواست آن را ببيند .  ميان آمددر مجلس متوكل عباسي نيز سخن از سرو كاشمر به. را بسوختند
پيش او راسان، فرمان داد، آن را قطع كند و بر اشتران به  طاهر بن عبداهللا، عامل خويش در خو به

اي است كه سبب طرفه و ابعاد يكسونگرانهك هاياي ديگر از داوريمتأسفانه اين نكته نيز نمونه. بفرستد
گرا با نگاهي تاريخي، اين واقعيت تاريخي را كه بيشتر المصري، پژوهشگري واقع شود حسين مجيب مي

 .اند، رد كند و ادعايي بنامدتأييد كرده) 467: 1386؛ ياحقي، 470: 1376ثعالبي نيشابوري، . ك.ر(منابع 
ذات األنواط، همان درختي است كه چون شش ماه از زمان حمل آمنه گذشت، چون اهل مدينه براي  .41

  مراسم پرستش، دور آن جمع شدند، صداي عظيمي شنيدند كه اي اهل يمن و اهل يمانه و اي 
  ).  132: 1381پورخالقي، . ك.؛ نيز ر81/ إسراء(» جاء الحق و زهقَ الباطِلُ«ان پرستبت
المصري،   در روايتي ديگر، درخت عزي ارتباطي نمادين با آناهيتا دارد و عفريتة روايت حسين مجيب .42

 شده است اي است كه در درختي سكونت داشته و از داخل آن، صداي خوش خوانندة زني شنيده مي الهه
 ).64: همان(

: كندالمصري به اهميت و تأثيري كه اين درخت در ميان شاعران ترك داشته است، اشاره مي مجيب .43
. ك.ر(تبار قرن سيزدهم، انعكاس يافته است اسطورة اين درخت در اشعار يونس أمره، شاعر ترك«

اي ن درخت اسطورهقورقود نيز اشعاري در رابطه با ايدر داستان دده). 288: 2000المصري،  مجيب
 ).289: همان. ك.ر(» سروده شده است

 .107-42، ب62-57ص/ 1: 1389دوسي، فر. ك.ر .44
  .143-142: 2000المصري،  مجيب. ك.ر .45
  .30-15: 1389؛ محمدي، 25-11: 1381پورخالقي، . ك.نيز ر  .46
از آن . گردانديچ باز ميوپااليد و به ايرانبرد و آن را با فروغ ماه ميپايه مي ماهاورمزد تخمة گاو را به .47

 ).99: 1384كزازي، (آيند  گونه پديد مي282مرز تخمه، جانداران گوناگون تا به 

48. prehistorically times  

49. Edward William Lane 

  .زبان انگليسيشب به مترجم هزار و يك  .50
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51. An Account of the Manners and Customs of the Modern Egyptians 

  .1608-41، ب282-164ص/ 1: 1389سي، فردو. ك.ر  .52
 ).74-70: 1369مختاري،. ك.ر(ر ملل، هاي چنين كودكاني در اساطي و بازشناسي نمونهبراي مشاهده .53

  .729-1، ب45-2/4: 1389فردوسي، . ك.ر .54
  

  منابع .5

 .1 %$�� .صفحات من األدب التركي الحديث و المعاصر). 2007(. ، زينب������ •������ :

 .للنشر ����'��& دار
 .مركز:  تهران.فرزانه طاهرية  ترجم.عناصر داستان). 1377. ( رابرت،اسكولز •
  .سازمان چاپ و انتشارات:  تهران.1  چ.ادبي فارسية نامفرهنگ). 1376. ( حسن،انوشه •
ة  ترجم.فرهنگ توصيفي اصطالحات ادبي). 1387. ( مير هاوارد و جفري گالت هرفم،ايبرمز •

 .رهنما:  تهران.)9ويراست  (1  چ.سعيد سبزيان مرادآبادي
نقد ادبي مركز تحقيقات ة مجل .»اسطوره در شناخت ادبيات«). 1389. ( مصطفي،باباخاني •

 .32-7 صص،12-11 ش،3 س.زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
 .توس:  تهران.1 چ .جالل ستارية  ترجم.دانش اساطير). 1370. ( روژه.باستيد •
 .آگه:  تهران.)2ويراست  (1 چ .پژوهشي در اساطير ايران). 1375. ( مهرداد،بهار •
زدايي از گامي مهم در راستاي آسيب: ادبيات تطبيقي اسالمية نظري«). 1389. ( خليل.پرويني •

 .80-55 صص،14 ش،6 س.انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي ةمجل .»ادبيات تطبيقي
هاي فرهنگي و نمادين درخت ارزش( مهدرخت شاهنا). 1381. (دخت مه،پورخالقي چترودي •

 .نشربه:  مشهد.1 چ .)در شاهنامه
 .جابي:  تهران.هايشت). 2536. (مهي ابرا،پورداوود •
رضا ة  ترجم.ثمارالقلوب في المضاف و المنسوب). 1376. (ثعالبي، ابومنصور نيشابوري •

 .دانشگاه فردوسي:  مشهد.نژاد انزابي
:  تهران.)تأثير ادبيات فارسي در ادبيات فرانسه( تا آراگوناز سعدي ). 1373. ( جواد،حديدي •

 .هيمركز نشر دانشگا
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اي و جايگاه آن در ادبيات نقد اسطوره«). 1389. (پور سيد خسرو و ژاله كهنمويي،خاوري •
 .زبان و ادبيات خارجي دانشگاه تهرانة هاي خارجي دانشكدپژوهش زبانة مجل .»تطبيقي
 .53-41 صص،57 ش،9س

 .دار الفكر المعاصر:  دمشق.2 چ .عربياً و عالمياً األدب المقارن آفاق). 1999. ( حسام،يبالخط •
پژوهشگاه علوم انساني :  تهران.1 چ.پيكرگرداني در اساطير). 1388. (رستگار فسايي، منصور •

 .و مطالعات فرهنگي
 .ركزم:  تهران.پور ابوالقاسم اسماعيلة  ترجم.اسطوره). 1387. ( كنت نولز،روتون •
 ،2 س.پژوهشي اطالعات حمكت و معرفتة ماهنام .»اسطوره و تاريخ«). 1386. ( پل،ريكور •

 .4-1 صص،12ش
ها و مباحث نقادي با وجو در اصول روشجست( نقد ادبي). 1378. ( عبدالحسين،كوبزرين •

 . اميركبير:  تهران.6 چ ،2 ج.)بررسي و تاريخ نقد و نقادان

:  تهران.1 چ.اسطوره در اسالم و جهان عرب: شناسين اسطورهجها). 1385. (ستّاري، جالل •
 .مركز

بررسي تطبيقي داستان آفرينش انسان در «). 1389. (پور  سيد حسين و اسماعيل علي،سيدي •
 .قزوين) ره( لسان مبين دانشگاه امام خمينية مجل .»اي ايران و عربهاي اسطورهروايت
 .137-123 صص،2 ش،2س

 ،8 س. عالم الكتابمجلة .»������� ��#)�األدب التركي و ترجماته إلي «). 1408. ( مسعد،الشامان •
 .534-529  صص،32ش

 .ميترا:  تهران.3 چ .ادبيانواع ). 1387( . سيروس،شميسا •
 .اميركبير:  تهران.7 چ .سرايي در ايرانحماسه). 1384. (اهللاذبيح، صفا •
 . اتحاد الكتاب العرب: دمشق.ألدب المقارنا). 2001. ( ماجد حمود و غسان السيد؛ عبده،عبود •
 .المركز الثقافي العربي: بيروت .مدارس األدب المقارن). 1987. ( سعيد،علوش •
مركز :  تهران.3 چ ،5  ج. تصحيح جالل خالقي مطلق.شاهنامه). 1389. ( ابوالقاسم،فردوسي •

 .المعارف بزرگ اسالميةداير
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مركز :  تهران.3 چ ،2 ج .ل خالقي مطلق تصحيح جال.شاهنامه). 1389. (___________ •
����
 . بزرگ اسالمي�����(

مركز :  تهران.3چ ، 1 ج . تصحيح جالل خالقي مطلق.شاهنامه). 1389. (___________ •
����
 . بزرگ اسالمي�����(

 . نقره:  تهران.1 چ .محسن ثالثية  ترجم.زبان و اسطوره). 1367. ( ارنست،كاسيرر •

:  تبريز.1 چ .)جستارهايي در ادب و فرهنگ(آيينه آب و ). 1384. (دينال ميرجالل،كزازي •
 .آيدين

 .مركز:  تهران.3  چ.)جستارهايي در شاهنامه(راز مازهاي ). 1388. (____________ •

 	����� ����� ).2000. (حسين، المصري مجيب •����بين األدب العربي و الفارسي و  �

 . للنشر����'��& �����: ������
 . التركي
كتاب (پرنيان سخن  .»تا از اسطوره تا حماسههيآب و آنا«). 1389. (مهي ابرا،محمدي •

دانشگاه حكيم  .)هاي زبان و ادبيات فارسيالكترونيك مقاالت پنجمين همايش پژوهش
 .30-15صص .2ويرايش  /سبزواري

:  تهران.1 چ .ملية زال تبلور تضاد و وحدت در حماسة اسطور). 1369. ( محمد،مختاري •
 .آگاه

 .روزنه:  تهران.1  چ.زندگي و شعر محمد فضولي). 1380. ( مريم،مشرف •
 .جابي:  تهران.مزديسنا و تأثير آن در ادبيات پارسي). 1326. ( محمد،معين •
پژوهش  ةمجل .»ها ادبيات تطبيقي و نگرش آن در گفتگوي تمدن«). 1381. ( بهرام،مقدادي •

-129 صص،13 ش،1 س.ادبيات خارجي دانشگاه تهرانزبان و ة هاي خارجي دانشكدزبان
149. 

و فريدون و فرزندان ) ع(تحقيق تطبيقي داستان حضرت يعقوب«). 1390. ( محمد،پورمهدي •
انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي ) گوهر گويا(زبان و ادب فارسي ة نامپژوهش .»آنان

 .124-99 صص،)19 پياپي( 3 ش،5 س.دانشگاه اصفهان
 .نيلوفر:  تهران.شناسي و كاربرد آن در زبان فارسيمباني زبان). 1384. (ابوالحسن ،نجفي •
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 .ني:  تهران.1 چ .منظم هادي نظرية  ترجم.ادبيات تطبيقي). 1383. (طه، ندا •
ادبيات ة مجل .»هاي پژوهشتعريف و زمينه: ادبيات تطبيقي«). 1389. (هادي، نظري منظم •

-221 صص،2 ش،1 س.د باهنر كرمانهياني دانشگاه شادبيات علوم انسة تطبيقي دانشكد
237. 

 .»هاي آفرينشنگرشي تطبيقي به اسطوره«). 1389. (مهوش و فهري سليمان، واحددوست •
هاي زبان و ادبيات كتاب الكترونيك مقاالت پنجمين همايش پژوهش(پرنيان سخن 

 .3300-3276صص .2ويرايش  / دانشگاه حكيم سبزواري.)فارسي
رشد و آموزش زبان و  ةمجل .»تني اسفنديارتأملي ديگر در رويين«). 1384. (فريده ،وجداني •

 .9-4 صص،73 ش،18 س.ادب فارسي
 .2 چ .ضياء موحد و پرويز مهاجرة  ترجم.ادبياتة نظري). 1382. ( رنه و آوستن وارن،ولك •

 .علمي و فرهنگي: تهران
هادي ة  ترجم.»صفوية قبل از دورايراني ة هاي عاميان رمانس«). 1389. ( ويليام،هاناوي •

 .163-135، صص34، ش9 س.فرهنگ و مردم ةفصلنام .ياوري
 . مصر للطبع و النشر���+*� دار: ������
 .األدب المقارن). 1995. (هالل، محمد غنيمي •

:  تهران.1 چ .فارسيها در ادبيات وارهاساطير و داستانفرهنگ ). 1386. ( محمدجعفر،ياحقي •
 .رمعاصفرهنگ 
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