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  فردوسي و اساطير ايران شاهنامةتحليل اسطورة كيومرث در 
  بر مبناي رويكرد نقد اسطوره شناختي

1دكتر فرزاد قائمي   

  چكيده

هاي بنيادين در تاريخ اساطيري ايران است كه اگر چه در گاهان زرتشت و  كيومرث، يكي از شخصيت
عنوان نخستين انسان اهميت ريگ وداي هندي نمود ندارد، در فرهنگ زرتشتي عصر ساساني به 

و متون تاريخي عصر اسالمي به نخستين پادشاه تبديل  شاهنامهها،  خداي نامهدر  و بسياري پيدا كرده
تطبيق ساختاري و  الگويي، ضمن تحليل اي نقد اسطورهرويكرد در اين جستار، با . شده است
و  اند او را تشكيل داده هاي اساطيري شخصيت كيومرث در متوني كه روايت اسطورة خويشكاري
تبيين ژرف ساخت كهن الگويي به هاي مختلف،  اسطوره با روايات هم ارز آن در فرهنگمقايسة اين 

هاي اساطيري شخصيت كيومرث در سه عنوان  بر همين مبنا، خويشكاري. ايم پرداختهاسطورة كيومرث 
طبقه بندي شده و از تحليل  كهن الگوي انسان نخستين، زوج آغازين و قهرمان فرهنگي بررسي و

زرواني آن اين نتيجه هاي پيش تاريخي و فلسفي روايت او در ارتباط با پيش نمونة  الگويي خاستگاه
هايي چون زروانيه و كيومرثيه كه  زرتشتي دورة ساساني و فرقه - نحلة زروانيحاصل شده است كه در 

روايت كيومرث تكراري از الگوي كهن در جبرگرايي و اختربيني آن عصر تأثير بسزايي داشتند، 
دربردارندة الگويي را  اوست؛ شخصيتي كه مي توان ل خداي نخستين در فرهنگ زرواني افروپاشي غو

 ) زروان( "كبير  عالم"اين جهان بيني قلمداد كرد كه از تسلسل و تكرار پيش نمونة در  "صغير  عالم"از
  .حاصل شده است

  .فردوسي، اساطير ايران، كهن الگو، انسان نخستينشاهنامة  كيومرث، زروان،: هاكليدواژه
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  درآمد

ـاي علـوم   كه  تلفيقي از يافتـه است يكي از رويكردهاي اصلي نقد ادبي معاصر  - 1"اينقد اسطوره" ه
اين نقد در بررسـي  . دهدشناسي، تحليل اديان و تاريخ تمدن را درخدمت خوانش متون ادبي قرار ميروان

ـتن را    در حين مطابقت كيفي متن با نمونهكوشد، متون مي هاي همگن جهاني، رمزهاي آشـكار و پنهـان م
ـا    هاي اساطيري و جستجوي خاستگاه بررسي كرده، به تبيين ساختار الگويي كيفيت ـاريخي آنه هاي پيش ت

هـا،   نـگ گيري آنهـا در فره هاي تاريخ تمدني شكلشناسانة نمادها و پيگيري زمينهبپردازد و با تحليل روان
الگويي متن را در ارتباط اين معـاني  ساخت كهنها و ژرفمايهبن هاي مختلف، نهايتاً اديان و خرده فرهنگ

  .)1(ضمني با الگوهاي ازلي موجود در روان جمعي بشر و در نسبت با بسترهاي فرهنگي آن تأويل كند 
بر پايـة متـون   (و اساطير ايران  مهشاهناكيومرث در  اسطورةدر اين جستار، با همين رويكرد، به تحليل 

ـاطيري   ها و پيشينة تحقيقاتي انجام شده دربارة اين  تحليل. ايم پرداخته) پهلوي اسطورة بنيادين در تـاريخ اس
هاي اين  شناختي و معطوف به جستجوي خاستگاه، بيشتر متن)كه در بدنة جستار از آنها استفاده شده(ايران 

كامل ترين تحليـل  . و متون متأخر تاريخي بوده استشاهنامه آنها با روايت روايت در متون كهن و مقايسة 
 نخسـت  تعلق دارد كه بخشي از جلـد  كريستن سندربارة ايفاي نقش نخستين انسان در مورد كيومرث به 

ـتر    . به اين موضوع اختصـاص داده بـود   كتاب نخستين انسان و نخستين شهريار را روش ايـن كتـاب بيش
ه پرداختـه  اسـطور ايـن   ةپهلوي و يوناني دربـار  عربي و به بررسي متون كهن فارسي و است و "اسنادي"

ياد كـرد كـه    "و موضوع نخستين انسان شاهنامه "همچنين بايد از مقالة كوتاه خالقي مطلق با عنوان . است
در  كه به سنت زرتشتي محدود مي داند و تصريح مي كند كيومرثهاي انسان نخستين را در داستان  نشانه

: 1372خـالقي مطلـق،   (است اين نقش به نخستين شاه و آغاز زندگي او به آغاز جامعه تغيير يافته شاهنامه 
ـان توسـط    ). 101- 99 ـتين انس دو پرسش بنيادين اين پژوهش، يكي علت كسب متأخر خويشكاري نخس

ي چگـونگي كيفيـت   و ديگر) پرسش متني(و ايراني  كيومرث در اساطير ايران، نسبت به اساطير كهن هند
اين دو پرسش، دو فرض كليدي فراروي . است) پرسش تحليلي(الگويي اين اسطوره در بستر فرهنگي آن 

زرتشتي در دين سياسي عصر ساساني و پيـدايش شـعبي چـون     - رشد شاخة زرواني - 1: قرار دادتحقيق 
                                                 

١. Mythological criticism 
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در ادبيات پهلـوي صـاحب    ي،عالم صغير فلسفة زروانزروانيه و كيومرثيه باعث شد كه كيومرث، به عنوان 
مايـة فروپاشـي   و خداي زروان در تحليل الگويي بن ارتباط ميان اين شخصيت - 2 .اين نقش بنيادين شود

- زوج آغازين و قهرمان فرهنگي روشن مـي انسان و هاي الگويخداي نخستين و تحليل كيفي كهن- غول

  .شود
 1تطبيق ساختاريشده است، با  سعيين بار هاي پيشين، براي نخست در اين جستار، ضمن مرور تحليل 

و مقايسـة  اند هاي اساطيري شخصيت كيومرث در متوني كه روايت اسطورة او را تشكيل داده خويشكاري
و تبيين  2به تحليل الگوييهاي دور و نزديك،  ارز آن در فرهنگاسطوره با روايات همهاي متني اين  ساخت
 اقدام و ارتباط اين اسطوره با بستر فرهنگـي زروانـي و شـعب    الگويي اسطورة كيومرثساخت كهنژرف

هاي اساطيري شخصيت كيومرث، ذيـل   بر همين مبنا، خويشكاري. )2( زروانيه و كيومرثيه توضيح داده شود
شود، تحليلي تالش مي رهنگي طبقه بندي شده وسه كهن الگوي انسان نخستين، زوج آغازين و قهرمان ف

. زرواني آن ارائـه شـود  اي پيش تاريخي و فلسفي روايت او، در ارتباط با پيش نمونة ه الگويي از خاستگاه
خواهـد   4ها، اسطوره شناسي تحليلـي  رويكرد نظري غالب بر تحليلو  3روش تحقيق در اين جستار كيفي

بـه ويـژه    - هاي انسان شناختي و روان شناسي هاي اساطيري، از گزاره بود؛ رويكردي كه در تحليل كيفيت
  . اي استنقد اسطورههاي اصلي روش  سود مي برد و در شمار زمينه - روان شناسي جمعي

 كيومرث و كهن الگوي انسان نخستين - 1

تفضلي، (است  پازنددر زبان پهلوي و در  Gayōmard"5"و  "Gayōmart"كيومرث فارسي، معادل 
، ...و6بويس(نيز آمده  "Gēhmurd"و  "Gyhmward"كه در متون فارسي ميانه به صورت ) 128: 1348
). 4- 503ستون : 1961، 7بارتولومه( بوده است "Gayō-marətan"، در زبان اوستايي به شكل )43: 1977

                                                 
١. Structural Matching 
٢. Pattern analysis 
٣. Qualitative Research Method 
٤. Analytic Mythological  
٥. Gayōmard 
٦. Boyce 
٧. Bartholome 
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نيبـرگ،  : رك(اسـت   "مرده و بـي جـان  "و بهرة دوم آن، به معني "زندگي و جان "بهرة اول آن، به معني 
ـاني   ز"به همين علت، اين واژه را به صورت ). II/ 82ج  :1974 معنـا   "ندة ميرا، زندگي ميرنده يـا زنـدة ف
كتـاب  (اين نام را با صفات زنده، گويا و ميرا توصيف كرده اسـت   دينكرد). 299: 1390آموزگار،(اند  كرده

 ".معني كيومرث، زندة گوياي ميرا بود": بلعمي نيز اين واژه را چنين معنا مي كند). 3- 1، بند80سوم، فصل 
   )12: 1337بلعمي، (

گاو يكتـا  "يا  1"اوگ دات"، پنجمين آفريدة اورمزد كه چون ماه سپيد و روشن بود، بندهشروايت  به
اورمزد گاو را در كرانة راست و كيـومرث  . كه روشن چون خورشيد بود است و ششمين كيومرث "آفريد

بنا بـر  ). 40: 1369 دادگي،(نيك، در ايرانويچ، در ميانة جهان، آفريد  "دائيتي"را در كرانة چپ از رود سپند 
باورهاي كهن، كيومرث در سه هزار سال دوم از آفرينش جهان و پس از نخستين تازش اهريمن به جهـان  

، 80، فصـل  دينكـرد كتاب سوم (كيومرث در اين نبرد براي ياري آفريدگار خلق شد . اورمزدي آفريده شد
ـاي    ). 1بند  ـتين را از پ در مـي آورد؛ روان گـاو يكتـا آفريـد     تازش اهريمن به جهان اورمزدي، گـاو نخس

)ئوشاش در ماه پالوده شده، نسـل  پذيرد كه نطفهپايه فرا رفته، از اورمزد ميپايه و خورشيد، به ماه)روان2گ
ـاو  ": شود، از ماه چنين ياد ميونديداددر . ها و چهارپايان از او پديد آيد دام  "...اي ماه در بردارندة تخمـة گ

هاي اهورايي را جز كيـومرث   اهريمن در دومين تازش، با خود انديشيد كه همة مينوي .)9بند / 21فرگرد (
ـتاد، امـا       ) ديو مرگ( "استويداد"پس . ناتوان كرده است را با هـزاران درد و بيمـاري بـراي نـابودي او فرس

ـاب      "تقدير" ـاورد   خدايي بر اين بود كه او اين تاختن را تا سي زمستان پـس از انـدر آمـدن اهـريمن ت بي
  ). 7: 1366زادسپرم، (

الگوي انسان نخستين در اساطير، تقابل اين نمونة آغازين جدا شده از جهان خدايان هاي كهن از ويژگي
هايي چون فتنه و دامي كه از جانب خدايان در برابر انسـان قـرار مـي     با مظاهر ازلي شر است كه در جلوه

اي كه انسان در آن آرام گرفته بـود،   جهان برين و بهشت الهي گيرد يا كينه و تهاجم شيطان يا خداي شر به
كيومرث، . هاي اين الگوي ازلي است در مورد كيومرث، حملة اهريمن به او يكي از ويژگي. متبلور مي شود

ـان را    پس از بيدار شدن از خوابي كه اورمزد در برابر تازش انگره مينو بر او فراز كرده بود، چون همـة جه
                                                 

١. Evagdāt 
٢. Geusha 
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ـاني  تاريك و  انباشته از جانوران آزاردهنده ديد، مرگ را پذيرفته، انديشيد كه از جهاني پر از درد، راهي جه
] ثواب[بي هيچ دشواري خواهد شد و با خود گفت كه مردم از تخمة من خواهند بود و چه بهتر كه كرفه 

نيـز از بـن مايـة     هنامهشـا در ). 69: 1909، ...د در نثـر س ؛7- 36 1366، زادسپرم ؛53: 1369دادگي، (كنند 
   :دشمني اهريمن با كيومرث ياد شده است

ودش كسي دشمنا                  م ه گيتي نـب ـاـــگر در نهــــب   ان ريمن آهرمن
  )1/22/19: 1386فردوسي، (  

ـتان آدم و   حتي بن ماية فريفتن انسان آغازين توسط جوهر مادينه كه مشهورترين نمونه اش را در داس
ـادل   - 1)يا جهيكا( "جهي"، اوستادر . ينيم، نمودهاي مشابهي در اسطورة كيومرث داردحوا مي ب  "جِـه "مع

نمونة نخستين زن شرير اسـت كـه بـه اردوي     - در زبان پهلوي) به معني زن روسپي و فاحشه( 2)يا جِيه(
ـپن  كه زن پ 3)يا نايريكا( "نايري"اهريمن تعلق داشته، در مقابل  سـت، قـرار   د مينواك و درستكار و پيـرو س

، ناپارسا و ستمگر شده كه همـة  )سزاوار مرگ( "مرگ ارزان"اين زن تبديل به ماده ديوي  ونديداددر . دارد
به شمار ) گاو يكتا آفريد(خيزد و از كشندگان گاو پاك  هاي مختلف از وي بر مي ها و مرگ و بيماري تباهي

ـال از شكسـت   بندهش، در )1بند/ 21و فرگرد  5- 61بندهاي / 18فرگرد (رفته است  ، پس از سه هزار س
و آفريـدگان نيـك    - كيـومرث  - اميدواري مي دهد كه مرد پرهيزگار) اهريمن(اهريمن، جهي به پدر خود 

  ). 2- 51: 1369دادگي، (اورمزد را بيااليد 
، "پـري "و واسطة اهورامزدا، در هيأت يك شاهنامه سروش، مهم ترين منبع الهام ايزدي براي قهرمانان 

ـانش بـراي نـابودي او      "سيامك"كيومرث و تنها پسر او،  را از نقشة شومي كه اهريمن و فرزند گـرگ س
سيامك به خشم آمده، براي نبرد با اهريمن انجمن مي آرايد، اما در ). 7- 1/23/26(كشيده اند، آگاه مي كند 

و كين خـواهي او  ) 35- 1/23/28(كشته مي شود ) "خزوران"( "ديو بچه"تازش زادة اهرمن به دست اين 
توسط هوشنگ و شكست ديوان، آغاز مسير طوالني نبرد خير و شر اسـت كـه روح حماسـي حـاكم بـر      

  . را تشكيل مي دهدشاهنامه داستانهاي 

                                                 
١. Jahi / Jahika 
٢. Jeh / Jeih 
٣. Nairi / Nairik 
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ـتين كسـي     از ديگر ويژگي هاي كهن الگوي انسان اوليه در اساطير، اين است كه نخستين انسـان، نخس
ها، تبديل به شاه سرزمين مردگان يا راهنماي ارواح در  ر برخي فرهنگاست كه مي ميرد و به همين دليل، د
ـين نقشـي دارد   . گذشتگان به جهان ديگر مي شود ـاد  :رك(در اساطير هندي، يم چن ). 668: 1368، اوپانيش

، چـون  بنـدهش به روايت . كيومرث نيز اولين ميرنده است كه مرگش، حيات را براي ديگران آغاز مي كند
مرث از پاي درآمد، تخمة او بر خاك فروريخت؛ آن تخمه ها به روشني خورشيد پالوده شدند سرانجام كيو

اين تخمه چهل سال در زمين بود و پـس  . و دو بهر آن را ايزد نريوسنگ و بهري را سپندار مذ نگاه داشت
از ] ي و مشيانهمش[ "مهليانه"و  "مهلي"از آن، ريباسي يك ستون و پانزده برگ و دو شاخه از آن برآمد كه 

نيز، تخمة كيومرث كه از گل سرشته شده است، در  روايت پهلويدر ). 81: 1369دادگي، (آن پديد آمدند 
ـته، سـه هـزار سـال، ماننـد ديگـر        - كه نگهبان زمين و باروري و سرسبزي است - نزد سپندارمذ قرار داش

ـتين بن). 27: 1367(آفريدگان، بي جنبش و ساكن بر زمين باقي بوده است  كـه   - ابراين، اگر نطفة گاو نخس
ـيد بـر عهـده      - پيش نمونة انواع جانوران است در ماه پالوده مي شود، باروري تخمة نوع انسـان را، خورش

ـان اسـت و از اوسـت كـه       بندهش. دارد تصريح مي كند كه خورشيد روشن، داراي چشم و گـوش و زب
نيز خلق نخستين انسان، و آغـاز پادشـاهي    امهشاهندر ). 19: 1369دادگي، (آفرينش آدمي نشأت مي گيرد 

او، مرتبط با برآمدن خورشيد است و نشستن كيومرث بر تخت، با ورود خورشيد به برج بره و فرا رسيدن 
  : شده است مقارن بهار طبيعت

رّ ـا ـف ـان گشت ب رج حمل آفتاب               جه د به ـب   و آيين و آب چـو آـم
ر د از آن سان ز ـب ـابـي ره                كه گيتي جـوان گشت از او يكسرهبت   ج ـب

  ) ابيات پاورقي /1/21: 1386فردوسي، (
  :، به خورشيد تشبيه مي كند)40: 1369دادگي، (و فردوسي او را در روشني، چنان متون پهلوي 

  به گيتي بر او سال سي شاه بود                     به خوبي چو خورشيد بر گاه بود
  )1/22/9: همان( 

هاي ديني و  و يكي از مهم ترين شناسه هاي كهن الگوي انسان نخستين، در فرهنگ ها از ديگر ويژگي
مينوي و اين حقيقت است كـه او از اصـلي خـدايي     - آسمانه يا گيتيانه - اساطيري، خاستگاه دوگانة زميني

تعريف ناشدني انسان و خـدايان  به دليل همين خداگونگيِ نمونة مثالي انسان، بر شباهت . منتج شده است
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ـين النّهـرين، مـردوك پيكـر انسـان      . هاي مختلف تأكيدهاي بسياري يافت مي شود در فرهنگ در اساطير ب
در روايـت آكـدي   ). 63: 1375، ...ژيران و(نخستين را با بهره گيري از خون خداي كينگو سرشته مي كند 

ـيلگمش افسـانة  (سـت  و خداانسـان و دو سـوم ا   آمده كه يـك سـوم او   گيلگمشحماسة  ). 22: 1383،گ
هومر، فرزند ايـزد   ايلياد، قهرمان يوناني 2، پهلوان رومي نيز فرزند خداي خدايان، زئوس و آشيل1هراكلس

هـاي دينـي مـي تـوان      متعالي ترين شكل اين بن مايـه را در فرهنـگ  ). 42: 1384برن، (بود  3بانوي تتيس
مـي دهـد كـه يهـوه در بينـي بهتـرين        "دم خـدايي "ا به جاي خود ر "خون خدايي"تورات، در . جست
نيـز   توراتدر . )3(). 7، آية 2، باب سفر پيدايش(اش روح حيات مي دمد و آدم نفس زنده مي شود  آفريده

، 1، بابسفر پيدايش( "...به صورت خدا آفريد"در چند جا به صراحت بيان مي شود كه خداوند انسان را 
   )4()26، آية1و باب1، آية 5؛ باب27آية

هاي زميني و آسماني را در سرشت انسان نخستين بـه بهتـرين وجـه     در اساطير ايراني، تلفيق خاستگاه
ـنس     . توان مشاهده كرد در روايات اساطيري مختلف ايراني، انسان گاه از جنس زمينـي اسـت و گـاه از ج

ـاك   روايت پهلويكتاب . آسماني و زادن نطفـة وي را از   )بخـش زمينـي  (سرشته شدن گل انسان را از خ
: اند كه كيومرث را از آن ساخت مردم از آن گل": روايت مي كند) از امشاسپندان، بخش آسماني(سپندارمذ 

در ايـن كتـاب،   ) 55: 1367( ".به شكل نطفه در سپندارمذ قرار داد و كيومرث را از سپندارمذ بيافريد و زاد
خلق تن انسان ازلي از آتش اوليـه و جـان او از انديشـة    مضمون حلول روح الهي در كالبد انسان به شكل 

 ".هرمزد تن مردمان را از تن آتـش و جـان را از فكـر و انديشـة خـويش بيافريـد      ": اورمزد ديده مي شود
جنس فرض كردن  هاي آسماني سرشت انساني كيومرث، در هم در ديگر متون پهلوي نيز مايه .)27: همان(

در سنت ايران باستان، اين اعتقاد از ديرباز وجود داشته كه آسمان از گوهري . او با آسمان متبلور شده است
ـين ديـدگاه، جسـم     ). 24: 1364، مينوي خـرد  ؛ 8:  1366زادسپرم، (فلزي ساخته شده است  در ادامـة هم

و  بنـدهش به روايت . كيومرث نيز سرشته شده از فلز تصور مي شود تا بر تجانس او با كائنات تأكيد شود
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كيومرث مي ميـرد و  ). 8: 1366زادسپرم،  ؛66: 1369دادگي، (دسپرم تن كيومرث از فلز ساخته شده بود زا
- 52مينوي خرد،  ؛42: 1366زادسپرم، (از تنش، انواع فلزات و همة مردم، نران و مادگان، به وجود مي آيد 

 هفت طبقة كيهان از فلزسرشت ). 66: 1369دادگي، (حتي تعداد اين فلزات را هفت مي داند  بندهش، )3
ست و سرشت مردمان از خاكي كه نبات و حيوان را برمي آورد و كيومرث، بالقوه و بالفعل، حامل هر دو ا

گونگي انسان و از منظر ديگر، به  اين ديدگاه به كيهان. است) آسمان و زمين(سوي اين جغرافياي اساطيري 
فصـلي را   بندهش. جوهر وجودي انسان منجر مي شودگونگي كيهان و در اوج خود، به خداگونگي  انسان

داند و نظم امـور را در كالبـد    به همساني انسان و كيهان اختصاص داده، تن وي را همچون امشاسپندان مي
: گويـد  زادسپرم نيز كه مـي ). 6- 123: همان(آورد  وي نموداري از جريان امور در گيتي و مينو به شمار مي

، در تطبيق ميان عالم صغير و كبير، هفت الية جسماني ".چون سپهر گردان است ]مردمان[همانندي مردان "
  ). 44: 1366زادسپرم، (داند  بدن آدمي را مشابهي براي طبقات هفتگانة آسمان مي

اي كه ايـن وجـود دوگانـه را بـه      كيهاني نگيز از وجود ذاتي بشر، آن قداستدر اين مهندسي اعجاب ا
حتي برترين و  - كند، سوية مينوي و روح خدايي است كه ديگر آفريدگان را تبديل مي "اشرف مخلوقات"

 1"خـداگونگي "اين وجه از خلقت انسان كه به . كند به كرنش در برابر وي وادار مي - آسماني ترين آنها را
هاي مختلف، در قالب انسان غول آساي اوليه يا نخستين زوج  شود، در فرهنگ نمونة مثالي انسان منجر مي

انسان "اين انسان نمونه وار نخستين، همان الگوي كهن . انساني كه خاستگاه آسماني دارند، متبلور مي شود
داند كه از طريق فرايند فرافكني روان شناختي، يونگ، اين انسان كامل را نمادي بشري مي. است )5( 2"مثالي

ـاهرات ناخودآگـاه بـه     دحد و يكپارچه مي سازني فرد را با كل خويشتن بشريت متخويشتن درو و در تظ
جلـوه گـر   ) يا نقش نمادين جهان هم نمايندة آن است )6( 3"مانداالكه (صورت انساني جامع و كمال يافته 

  . )11: 1379اوداينيك، (كند  مي

                                                 
١. godlike 
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 كيومرث و كهن الگوي زوج آغازين - 2

جدا شدن او (ايزدي  تطبيقي، دو شاخصة اصلي كهن الگوي انسان نخستين، ابتدا اصل - از نگاه تحليلي
و در نتيجه خداگونگي اوست كه امكان دارد شخصيت اساطيري را در روند تكوين و ) از خاستگاه الهوتي

و پدر نمادين يك قوم، نژاد يا ملت تبديل كند و سپس داشتن  "نياي قومي"اش به  اسطوره زدايي فرهنگي
هـاي   اين انسـان، در فرهنـگ  . ء اين جفت باشدا اين كه خود منشاداشتن جفت اوليه ييعني   ،نمونة همزاد

هـاي خـدايان را    نيمه خدا دارد و در عين انسان بودن، هنوز برخي از ويژگـي  - بدوي تر حالت نيمه انسان
در . دنبال گياه جاودانگي مي رود مثل گيلگمش كه به .، يا به دنبال كسب برخي ديگر از آنهاستحفظ كرد

نيمـة  (از پرومتئوس مي خواهد كه انسان را بـه شـكل جاودانـان     - يانخداي خدا - اساطير يوناني، زئوس
در كيش ماني نيز اولين زوج ). 37: 1366گرين، (خلق كند ) نيمة زميني(، اما با خاصيت فنا پذيري )خدايي

: 1375اسـماعيل پـور،   (پديد مي آيـد   "دوشيزة روشني"و   "نريسه ايزد"انساني، به شكل دو ايزد مانوي، 
او همچنين . بنابراين، انسان نخستين در اساطير آفرينش، انساني نيمه خداست يا نسب خدايي دارد). 8- 22

يا هيچ جفتي ندارد و جفت اوليه از وي منتج مي شود يا معموالً نمونة مذكّري است كـه جفتـي بـراي او    
ـا   هايي را نيز مي توان يافت كه انسان غول آسـ  آفريده مي شود؛ اگر چه به ندرت نمونه ـتين در آنه اي نخس

- 98: 2009، 2ونـدرلي : رك( 1"ايراكـوا "در اساطير سرخ پوستان  "زن آسماني"مثل . جنسيت مادينه دارد
ـال   (اند ] نيمه خدا - نيمه انسان[ "اژدها - انسان"در اساطير چين نيز، زوج نخستين به هيأت ). 115 مـك ك
كه از آنها نسل خدايان و در پي آن، نخستين انسان ، در اساطير ژاپن از دو خواهر و برادر، )131: 1384،...و

هاي  و در اساطير هندي از خواهر و برادر همزادي از نسل ايزدي به نام) 15: 1373پيگوت، (زاده مي شود 
نخستين انسان در انواع اساطير افريقايي نيز نمونه هـاي  ). 52: 1373ايونيس، (ياد شده است  4و يمي 3يمه

نيـز زن خـداي    5"انكي"در اسطورة سومري ). 4- 63و  58، 26: 1374پاريندر، (ود همزاد را شامل مي ش
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، براي نجات او كه به جرم خوردن گياهان ممنوعة باغ خدايان به مرگ نفرين شده بـود،  1"نين هورساگه"
ـين تـي  "خدايي كه براي درمان دندة او آفريده بود، به نـام   - خداي درمانگر آفريد و از زن - هشت زن  2"ن

ـات "به معنـي   "دنده"عالوه بر  3"تي"واژة سومري . ، نخستين زن را براي او آفريد)بانوي دنده( نيـز   "حي
 تـورات در ). 8- 157: هوك، بي تا(نيز باشد  "بانوي حيات"از اين منظر، نين تي مي تواند به معني  .هست

پر كرد و او را زني ساخت هاي آدم را گرفت و گوشت در جايش  نيز خداوند در خوابي گران يكي از دنده
 "حيـات "در ديگر جاي تورات معناي  "حوا"واژة ) 20- 23، آيات 2باب سفر پيدايش،(و به نزد آدم آورد 

  . ؛ همچنان كه واژة سومري تي نيز همين دو معنا را داشت)20، آية 3باب: همان(نيز دارد 
ـيش از ايـن   . حقيق استالگوي نخستين انسان نيز در مورد كيومرث قابل ت اين ويژگي كهن چنان كه پ

. جـان اسـت   گفته شد، دو بهرة نام كيومرث، يكي به معناي زندگي و جان و ديگري به معني مـرده و بـي  
هـا و   صفتي است كه در بسياري از باورهاي اساطيري كهـن از خويشـكاري بـغ بـانو     جانداري و باروري

ـاي  اين پيوستگي اساطير. رفته است خدايان مؤنث به شمار مي و  "زاييـدن "، "زن"ي در پيوند بين واژه ه
كه همه جلوه هاي باروري و تداوم زندگي هستند، باقي مانده است؛ همان گونه كه حوا در عبري  "زايايي"

مستتر ) Gayō(اين نيمة زايندة وجود كيومرث در پارة اول نام او . و نين تي در سومري به معني حيات اند
ردن "نيز صفتي مفعولي از ريشه اي است كه در فارسـي  ) marətan(بخش دوم نام وي . شده است و  "مـ

ـين    "مرد" ـاطيري مع از آن مشتق شده، ميرايي مرد را در برابر باروري و زايايي زن، در اين كهن الگوي اس
 كه جنس زن، رمـزي  نبا توجه به اي(بدين ترتيب، در اين كهن الگو، نيمة زايا و زنانة وجود انسان . مي كند

ـنس مخـالف را بـالقوه در    (، در وجود دوجنسي كيومرث )از حيات و زايايي در اساطير است كه هر دو ج
است و نيمة ميرا و مردانة وجـود  ) صفتي زنانه(، در پارة اول نام او كه به معني زندگي و زايايي )خود دارد

  .او، در بخش دوم نام وي مستتر شده است
مـرد  "تكرار الگوي معنايي دوگانـة   - آيند كيومرث به وجود مي نخستين زوجي كه از - مشي و مشيانه

شـود، در بافـت    را كه در ساختار دو بخشي واژة كيومرث نيز مشاهده مي "زن زاياي متعلق به او"و  "ميرا
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 - كه شكل مؤنـث آن  1"مشيگ"، در مورد واژة اوستايي اوستاشناسانبرخي . اند واژگاني خود نمادينه كرده
هـاي متفـاوتي نقـل     اند، و در متون پهلوي و فارسي و عربي به صورت ا از روي آن ساختهر - 2"مشيانگ"

ـتايي ، بر اين باورند كه اين ضبط، نتيجة قرائت غلط )7(اند  شده اصـل كلمـه اسـت؛ و آنچـه در متـون       اوس
ـي ] rtمشتق از [ uhrو در گويش اشكاني  urtخوانده شده، در اصل  "ش"يي اوستا گ  بوده و مشي يا مش
 "و از همان ستاكي بوده كـه در   5"موهريك"و در تلفظ اشكاني  4"مورتيگ"يا  3"مورتي"، در اصل اوستا
بيرونـي  ). 12: 1363كريستن سن، : رك(فارسي و در بخش دوم واژة كيومرث نيز به كار رفته است  "مرد

 "مرد"ي اين دو واژة با عنوان  از گويش خوارزم وخوانده  باز "ملهيانه"و  "ملهي"نيز كه اين دو اسم را به 
بدين ترتيب، اين زوج نخستين نيز، شـامل  ). 141: 1363بيروني، (كند  ياد مي] منسوب به مرد[ "مردانه"و 

آفريـده شـده اسـت؛    ) متعلـق بـه مـرد   = مردانه(كه براي او است اولين انسان ميراي مذكر و جفت مؤنثي 
از اين زوج اوليه شايد  شاهنامهدر . شود  براي او آفريده مي همچنان كه در الگوي عبري، حوا از دندة آدم و

  .به دليل جايگزيني آن با اعتقادات ديني جديد، ياد نشده است
مشابه آدم و حوا و مشي و (اگر الگوهاي نخستين انسان را در اساطير ملل به دو نوع انسان اوليه و جفتش 

جنسي تقسيم كنيم، كيومرث، يكي از الگوهاي هنـد و   و انسان اولية بي جنس يا دو) مشيانك و جم و جمك
ـايش مـي گـذارد و مـرگ و        6اروپايي نخستين انسان است كه ماهيتي دوجنسي ـان بـه نم را از خاستگاه انس

وجود جفت و همزاد در بين نخستين . فروپاشي او، تعليلي براي پديد آمدن نخستين جفت بشري شده است
در . روان شناسي تحليلي با كهن الگوهاي انيما و انيموس قابل بررسي است هاي حيات انساني، از لحاظ نمونه

مكتب روان شناسي تحليلي يونگ، انسان داراي خاستگاه رواني دو جنسي است؛ يعني به طور ذاتي، هم جنبة 
 8"نيمـوس آ"و جنبة مردانـة زن را   7"آنيما "را ) زن درون(جنبة زنانة مرد يونگ . زنانه و هم جنبة مردانه دارد

                                                 
١. mashyag 
٢. mashyanag 
٣. murtya 
٤. murtyag 
٥. muhryak 
٦. Hermaphrodite 
٧. anima 
٨. animus 
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يونگ معتقد است، نمونة انسان دو جنسي در ). 439: 1959 و 334: 1958يونگ، . (خوانده است) مرد درون(
اساطير كه تضادهاي دو جنس مؤنث و مذّكر را در همپوشاني خود، به تكميل و وحـدت تبـديل مـي كنـد،     

  ).21- 20: 1991، 1اشنايدر(سمبولي از تكامل الگوي تماميت رواني را به نمايش مي گذارد 

 كيومرث و كهن الگوي قهرمان فرهنگي- 3

جدا شدن او (الگوي انسان نخستين، ابتدا اصل ايزدي  تطبيقي، دو شاخصة اصلي كهن - از نگاه تحليلي
داشتن جفت اوليـه  (و در نتيجه خداگونگي او و سپس داشتن نمونة همزاد در خلقت ) از خاستگاه الهوتي

ويژگـي سـوم ايـن الگـوي آغـازين، نقشـي اسـت كـه در         . اسـت ) ت باشديا اين كه خود منشاء اين جف
گيري پديده هاي  گيري تمدن بشري داشته و روايات اساطيري بسياري وجود دارد كه در تعليل شكل شكل

كه در  - )انسان تمدن ساز(الگوي نياي فرهنگي قوم . مهم، اين رخدادها را به انسان نخستين نسبت مي دهد
تعبير مي شود،  در اين بخش از روايات اساطيري  2"قهرمان فرهنگي"اريخ تمدن از او به انسان شناسي و ت

ـان بـه      ). 298- 213: 2003، 3بودين: رك(گيرد  اساطيري شكل مي ـاور اسـاطيري انس ـيرر، در ب به باور كاس
گرفت، هرگز بدان مانند يك چيز  محض اين كه ابزاري را كه در واقع مصنوع تمدن خود او بود به كار مي

دانسـت و   مـي  "هديـه اي از عـرش  "گريسـت، بلكـه آن را   ن ست ساخته، انديشيده و توليد شـده نمـي  د
داد كه ممكـن بـود خـدا يـا حيـواني       خاستگاهش را نه به خود، بلكه به نوعي قهرمان فرهنگي نسبت مي

ياري از ساز، نياي مقدس قوم است كه مردمان ابتدايي، بس انسان تمدن). 116: 1367كاسيرر، (مقدس باشد 
ـاد   . دادنـد  ديدند، به وجود او نسبت مي هايي كه زندگي خود را بدان وابسته مي ها و دانش توانايي ـا اعتق آنه

ـيله،   داشتند كه او اين ويژگي ها را يا از خدايان و يا مهار نيروهاي طبيعت به دست آورده است و بدين وس
بودند، به علت نداشتن حافظـة تـاريخي، در    هاي تمدني خود را كه در طول ادوار دراز كسب كرده مهارت

  . كردند چهرة يك قهرمان فرهنگي فرافكني مي

                                                 
١. Snider  
٢. cult-hero 
٣. Budin 
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ـيم  - در اساطير بين النّهرين، خويشكاري انسان تمدن ساز را بيشتر در چهرة انسان در . ايزد انكي مي بين
هوك، : رك( .اين اساطير روايات گوناگوني وجود دارند كه از عناصر تمدن و سامان عالم سخن مي گويند

، پس از آفريدن نخستين انسان از خـاك، عناصـر   1انسان پرومتئوس - در اساطير يوناني، ايزد). 5- 33: بي تا
- 45: 1366گـرين،  : رك. (ها را به وي مـي آمـوزد   تمدن را در اختيار او مي گذارد و همة فنون و صناعت

نكي و پرومته، چهرة نيمه انساني به خـود  ايزداني كه به ويژه چون ا(در اساطير مختلف، برخي ايزدان ). 53
) نياي مقدس جامعه كه اگر چه انسان است، نسـب خـدايي دارد  (يا قهرمانان فرهنگي نخستين ) گرفته اند

ـاهنامه در  .اند خويشكاريِ در اختيار قرار دادن تمدن را به انسان بر عهده گرفته ـين    ش ، ايـن خويشـكاري ب
اي از نخستين  كه هر كدام نمونه - رث، هوشنگ، تهمورث و جمشيدكيوم - اي از شاهان پيشدادي مجموعه

شـود كـه    ، بـا كيـومرث آغـاز مـي    شـاهنامه اين الگوي كهن در . انسان به شمار مي آيند، توزيع شده است
در متـون  . تـوان ديـد   ساز يك قهرمان فرهنگي را در مورد او مي  خويشكاري تمدن سازي و هويت جامعه

كه نخستين انسان آفريدة  "كوه شاه"يا  "شاه كوه"، يعني 2"گَر شاه"با عنوان ) مردگيو(پهلوي، از كيومرث 
ـتين كدخـداي    شاهنامه؛ كيومرث )402: 1379صفا، (هرمزد بود، ياد شده است  ، چنان متون پهلـوي، نخس

  :جهان است كه در كوه مسكن گزيده است
ـان كدخداي           نخستين به كو   ه اندرون ساخت جايكه خود چون شـد او بر جه
  )1/21/6: 1386فردوسي، (

اين بن مايه، از لحاظ تطبيق با تاريخ تمدن، حيات انسان غارنشين اوليه را نمادينه كـرده اسـت كـه در    
ـنش را مـي   غارها مسكن گزيده بود، شكار مي . پوشـاند  كرد و به عنوان نخستين جامه با پوست حيوانات ت

ـتين اسـت كـه زنـدگي اجتمـاعي اوليـه        نگينههمين انسان پل شاهنامهكيومرث در  زنـدگي بـا   (پوش نخس
 :شود با او آغاز مي) "گـروه"

ــوه ــد ز ك ــر آم ســر بخــت وتخــتش ب
 از او انــــدر آمــــد همــــي پـــرورش

  

وشيـــد خـــود   ـــا گـــروهپلنگينـــه ـپ  ب
ـيدني نــو بـد و  نـو  خــورش      كـه پوش

  ج)8- 2/7- 1/21: همان(                      
                                                 

١. Chikuhwa 
٢. Gar-shah 
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ساني است كه واجد خودآگاهي شده، از حيوان غريزي پيشين بـه موجـودي متفـاوت و    اين انسان، ان
كه در تاريخ تمدن، لقـب و   - انساني كه در اين دوران مي زيست. صاحب شعور و تعقّل تبديل شده است

با كسب قدرت تخيل و نمـادپردازي و   - را به او داده اند 1"انسان هوشمند هوشمند"يا  "انديشمند"عنوان 
و ) چه براي شكار، چه كوبيدن و نرم كردن گياهان(ست از سنگ به عنوان ابزار مقارن  فرينش ذهني، توانآ

شناسان و  عهدي كه طبيعي. ها را سامان دهد از پوست جانوران براي پوشش استفاده كند و نخستين مسكن
دانسته اند ) عصر حجر(نگي يا پارينه س 2پژوهشگران تاريخ تمدن، اوج گيري آن را اواخر عصر پالئوليتيك

ـاني اسـت     كيومرث، با دارا بودن مشخصه). 174: 1972، 3هوبل: رك( ـتين انس كـه از  هاي اين عهد، نخس
ـانه . گذارد ، پاي به عصر خودآگاهي ميناخودآگاهي و زندگي غريزي هـاي ايـن ناخودآگـاهي     يكي از نش

  :گر مي شد غريزي، در دوستي كيومرث با جانوران جلوه
ـددد و  زديك او آرمـي ه ـن   دام و هر جانور كه ش بديد                 ز گيتي ـب

  )1/22/11: 1386فردوسي، (
ـين   هاي نياي فرهنگي، اين است كه شكل از ديگر ويژگي ـياري از آي هـا و   گيري جوهر دين و آغاز بس

ودي از انسـان  كيومرث در سنت ديني پهلوي، نمـ . هاي فرهنگي و مذهبي به او نسبت داده مي شود سنت
كتـاب سـوم   (يا مرد مقـدس دارد   "اهلَو"كامل است كه براي ياري اهورامزدا آفريده شده، از اين رو لقب 

، دينكردكتاب پنجم (و نخستين كسي است كه دين را به صورت كامل مي پذيرد ) 1، بند 80، فصل دينكرد
و نخستين كسي است كه سخنان )66: 1364، خرد مينوي(او بيشترين بهره را از خرد دارد ). 8، بند 1فصل 

 2، بنـد  143، فصل دينكردكتاب سوم (زند  واال به زبان مي آورد و انديشه، گفتار و كردار نيك از او سر مي
خورد، سخن نمي گفت و با گفتار به دين راستين اقرار  او حتي آن هنگام كه حركت نمي كرد، نمي). به بعد

  ).4، بند 64فصل : 1355، ستان دينيگدات(انديشيد  نمي كرد، بدان مي

                                                 
١. Homosapiens 
٢. Paleolithic Upper 
٣. Hoebel 
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، آيين سوگواري با او آغاز شاهنامهها، در اسطورة كيومرث در  در مورد نقش نياي فرهنگي در آغاز آيين
كه ديگر بار  نشيند؛ تا اين پس از كشته شدن سيامك، كيومرث سالي را بر مرگ فرزند به سوگ مي. مي شود

  :دهد كه دست از اين سوگ باز كشد ن ميسروش، ازجانب اهورامزدا، او را فرما
  ين بيش مخروش و باز آر هوشا كز               آورديش خجسته سروشدرود         
  جمن ـكي  گرد  از  آن   انــسپه ساز و  بركش به  فرمان من               برآور  ي         

  ) 5- 1/24/44: 1386فردوسي، (
ـيامك "از آن شـش،  . جفت نر و ماده پديد آمدنـد ، از مشي و مشيانه، شش بندهشدر  ـتش   "س و جف

دادگـي،  (هاي ديگري جدا شدند كه هريك نياي يكي از نژادهاي بشـري بودنـد    جفت و از آنها "وشاگ"
، نسـل  )هوشنگ و فرزندانش(، سيامك، تنها پسر كيومرث و نسل او شاهنامهبا اين وجود، در ). 83: 1369

اگر الگوهاي نخستين انسان را در اساطير ملل به دو نوع انسان اوليه و جفتش . نوع بشر را تشكيل مي دهند
ـيم،     جنس يـا دو  و انسان اولية بي) مشابه آدم و حوا و مشي و مشيانك و جم و جمك( ـيم كن جنسـي تقس

كيومرث، يكي از الگوهاي هند و اروپايي نخستين انسان است كه ماهيتي دوجنسي را از خاستگاه انسان به 
ـاني و    خداي نامهيي و به تبع آن در متون پهلوي و اوستا يش مي گذارد و در سنتنما ـاي ساس  شـاهنامه ه

  . واجد اين نقش شده، مرگ و فروپاشي او، تعليلي براي پديد آمدن نخستين جفت بشري شده است
خستين يي را ناوستا  3و يمگ 2، يمه و يمي ودايي يا ييمه1ريگ وداهاي سن، بر اساس سرودهكريستن

 اوستاهاي  در يشت). 17- 15: 1368(داند ميدر اساطير كهن هند و ايراني  جفت بشر و والدين همة آدميان
، )13يشت (نيز در همه جا سلسة شاهان و پهلوانان بزرگ با هوشنگ آغاز شده، به جز در فروردين يشت 

: 1375بهـار،  (مي از كيومرث نيست در وداهاي هندي نا. كه نام ييمه در ابتداي نام شاهان ديگر آمده است
را  30سن برخي تعابير در يسن توان جست؛ اگر چه كريستنو در گاهان زرتشت نيز نشاني از او نمي) 49

و ادبيات ديني پهلوي  اوستاهاي متأخر  ها و بخش كيومرث در يشت). 4- 43: همان(داند  اي به او مياشاره
يشـت  (حتي در فروردين يشـت  . ني، اهميت بسياري يافته استو روايات زرتشتي بازمانده از عصر ساسا

                                                 
١. Hymns of the Rig Veda  
٢. Yima  
٣. Yamag 
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ـتين  )29: 1992 بويس،(هاي كهن به شمار آورده اند  كه آن را در شمار يشت) 13 ، كيومرث به عنوان نخس
هـاي   كسي كه به گفتار و آموزش اهورامزدا گوش فراداد، ستايش شده، تصريح شده كه خانوادة سـرزمين 

پس اگر اين فرضيه را بپذيريم كـه در اسـاطير هنـد و    ). 87بند (از او پديد آمده است ايراني و نژاد ايرانيان 
ايراني باستان، جايگاه نخستين انسان به جمشيد اختصاص داشته، در متون كهن ايراني، بـه ويـژه فرهنـگ    

. يافتـه اسـت  انتقال  ،اين جايگاه به كيومرث كه روايتي ديگر از انسان نخستين را در برداشته متأخر زرتشتي
هاي نياي مقدس يك  اين خويشكاري، نشان مي دهد كه كيومرث، نوعي از انسان نخستين است كه شناسه

ديني ايران از  - قوم را كسب كرده است؛ شخصيتي نمادين كه هويت اساطيري يك نژاد، در تاريخ اساطيري
مي بينيم كه همين خويشـكاري را   نمونة اين نقش را در حماسة ايراني در مورد ايرج نيز. او آغاز مي شود

ـتان  . حماسي ايران تكرار كرده اسـت  - در سطحي ديگر، در بافت روايي بخشي از تاريخ اساطيري در داس
در حقيقت نياي سرمت هـا كـه در   (و سلم ) نياي تورانيان(تقسيم جهان بين پسران فريدون، در مقابل تور 

خواهي او، نبردهاي ايـران و تـوران    ي ايرانيان است كه با كينايرج نيا، ))8(به نياي روميان بدل شده شاهنامه
  .شود كه درونماية اصلي نبردهاي حماسة ملي ايران است، آغاز مي

ـتين اسـت كـه       ـان نخس بدين ترتيب، كيومرث از نمودهاي قهرمان فرهنگي و تكراري از الگـوي انس
ـان مقـدس    زندگي اجتماعي و لوازم آن، از جمله دين و آيين، با او آغاز م ي شود و او را بايد يكـي از نياك

گيري هويت قومي و ملي را در زوايـاي   اقوام ايراني محسوب داشت كه نه تنها هويت جمعي، بلكه شكل
 .اسطورة او مي توان بازجست

 عالم صغير فلسفة زرواني : كيومرث - 4

وليه اسـت كـه   خداي شگفت انگيز ا - هاي نخستين، وجود يك غول وجه مشترك بسياري از فرهنگ
خلقت جهان از برخي اعمال به ظاهر پيش پا افتادة او و يا حتي از فروپاشي بدن او آغاز مي شود؛ فرايندي 

ـين   . كه گاه مشابه اسطوره زدايي شدة آن در مورد خلقت نخستين انسان نيز ديـده مـي شـود    در اسـاطير ب
است كه توسط  1وجود مي آيد، خداي تيامتالنهرين، بارزترين خداي اوليه اي كه از فروپاشي او جهان به 

                                                 
١. Tiāmat 
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ـان  هالك  "حماسة آفرينش"در نبردي موسوم به  1مردوك و خلـق انسـان   شده، از جسد او در انتظام جه
ـتان، در مـورد       ). 80- 72: 1373مك كال، : رك(شود  استفاده مي مشابه ايـن فراينـد، در اسـاطير يونـان باس
، در نبردي بزرگ سـرنگون  3آخرين فرزند خود، زئوسديده مي شود كه توسط ) خداي زمان( 2كرونوس

در اساطير ). 5- 33: 1366گرين، : رك(شده، از او و ياورانش در شكل دادن به جهان كمك گرفته مي شود 
بـرن و  . (كيهان و همة موجودات زنده به وجود مي آيند 4چين نيز از هفتاد تغيير شكل بغ بانويي به نام گوا

   ).9- 235: 1385ديگران، 
ـان نقـش بسـزايي دارد، نظـم      با اين چالش عظيم اوليه كه نتايجش در ماهيت شكل گيري جهان و انس

ـان  "نخستين در اساطير ايران باستان، زروان،  خدايبارزترين نمود غول . حياتي آغاز مي شود  "خـداي زم
در اسـاطير  . بـوده اسـت   Zrvān ييو در اوستا Zarvān اي Zurvān ،Zruvānاين واژه در پهلوي . است

پسري كـه آسـمان و    - خداي ازلي كه هزار سال قرباني داد و آرزو كرد تا مگر هرمزد - ايراني، زروان غول
از او متولد شود، پس از هزار سال زروان دچار شك شـد كـه آيـا     - زمين وآنچه در اوست را بايد بيافريند

زد و اهريمن در زهدان وي بار گرفتند؛ هرمزد از كوشش وي بيهوده نبوده است؟ در اين انديشه بود كه هرم
زروان سوگند ياد كرد كه هر فرزندش زودتر به نزد او آمد، پادشاهي جهان را . ايمان و اهريمن از شك وي

اش را به بيرون  اهريمن اين را دريافته، زهدان پدر را دريد و وجود پر از ستيز و گند و تيرگي. به وي بسپرد
را نپسنديد و در همين هنگامه هرمزد روشن و خوشبوي و شكوهمند پديد آمـد، امـا بـه     زروان او. افكند

خاطر سوگند زروان اهريمن شاه جهان شد و هرمزد قرباني داد و پافشاري كرد تـا ايـن كـه سـرانجام بـر      
ده معروف است، توسط اهريمن دريده شـ  "زروان بي كرانه"ازلي و يگانه كه به  ،زروان. اهريمن چيره آمد

آغاز گرديده است كه عصر نبـرد ميـان هرمـزد و     "زروان كرانه مند"بود و پس از آن، دوران نه هزار سالة 
اعتقاد به خداي زروان در آيين زرتشتي عهد ساساني به ناگاه نفوذ كـرد  . اهريمن و دوران عمر جهان است

                                                 
١. Marduk 
٢. Cronos 
٣. Zeus 
٤. Nu-gua 
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رامزدا، خـداي يگانـه در ديـن    و حتي در بسياري متون اهميتي همسان اهورامزدا يافت، تا آن جا كـه اهـو  
  ). 428- 419: 1955، 1و زينر 108- 91: 1384جاللي مقدم، (زرتشت، فرزند او پنداشته شد 

. ازلي است كه حقيقت مكان و گوهر نور و ظلمت از آن پديد آمده اند "زمان"زروان، در واقع، همان 
اورمزد و اهرمن از زمانه ": كار رفته اند ، زروان و زمانه مترادف با هم بهروايات پارسي داراب هرمزدياردر 

نيز از تقدم آفرينش زمان بر همه چيز ياد شده است كـه   بندهشدر ). 438: 1932( ".پيدا شده اند] زروان[
زمان نيرومندتر از هر دو آفرينش است؛ آفرينش هرمزد و  ": كند تقارن زروان و زمان را به ذهن متداعي مي

   )36: 1369دادگي، ( ".نيز آن اهريمن
پاشد تـا جهـان و    از هم مي - است "بي نظمي ازلي"كه نمايندة وحدت آغازين و  - غول خداي زمان

بـه  . شـود  افراشته مـي  - اعالي گوهر مكان  حد - از تن زروان است كه آسمان. آن آغاز شود "نظم حياتي"
ـيش   كار جهان همه به بخ": ، زروان همان بخت و تقدير مقدر استمينوي خرد نقل از ت و تقدير مقـدر پ

سپهر از تن زروانِ  بندهش،و به روايت ) 42: 1364( ".مي رود كه خود زروان فرمانروا و ديرنگ خداست
به وجـود آمـده   ] جوشد كه از زروان مي[و تقدير ايزدي ] زروانِ ديرند خداي يا بي كرانه[ "درنگ خداي"

كه به ) زروان(وجه تسمية نام او ). 36همان، (ست مند نيز آفريدة او و زمان كرانه) 48: 1366دادگي، (است 
در  - زمـان  - او: است، نيز همين خويشكاري را در بافت واژگاني خود نمادينه كـرده اسـت   "زمان"معناي 

را از  ) خيـر و شـر، اهـورا و اهـريمن    (زهدان خود زندگي را بارور كرده است و با زايـش خـود، اضـداد    
مفاهيم و مكان و عناصر را تجسم ببخشد و در گردش افالك و تدبير  آورد تا وحدت جنين ازلي بيرون مي
ها را در زمان كرانه مند  سرنوشت - كه تجسم مادي اين خداي نخستين است - ستارگان، در گردونة آسمان

: 1367(پـذيرد   صورت مي] زروان[كران اوليه  ، آفرينش انسان از سر خداي بيروايت پهلويدر . رقم بزند
53 .(  

 - نيز زمين از پاي انسان) 247: 1356( اوپانيشادو ) 90مانداالي دهم، سرود ( ريگ وداون هندي در مت
ساخته شده است كه پدر خدايان هندي بـوده، مهـم تـرين نسـل     ) 3يا پره چاپتي 2پوروشه(غول نخستين 

                                                 
١. Zaehner 
٢. Purusha 
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پوروشه، بنـا بـر   . اند آمده از او به وجود مي) ديوان(ها "دئوه"و ) اهوراها(ها "اسوره"خدايان هند و ايراني، 
در ). 121مانـداالي دهـم، سـرود   (وداها، خود را قرباني كرد تا جهان از اعضاي پيكـر او بـه وجـود بيايـد     

در آغاز پره چاپتي بود و هيچ چيز ": ها نيز آفرينش معموال اين گونه آغاز مي شود هاي هندي براهمنه افسانه
نقـل  ( ".ه رياضت تن داد و به ياري اين رنج، جهان را آفريداو آرزو كرد كه افزوني يابد، پس ب. جز او نبود

  ) 239: 1975بويس، : از
ـنت    هـاي  كيومرث، يكي از الگوهاي هند و اروپايي نخستين انسان است كه به تدريج در بخشـي از س

گيـري و مـرگ او،    واجد اين نقش شده، شكل شاهنامههاي ساساني و  خداي نامهيي و به تبع آن در اوستا
هاي هند و ايراني، با خداياني  ترين الگوي فروپاشي غول خداي نخستين است كه در سنت اري از قديمتكر

معتقد است، كشته شدن كيومرث به دست اهـريمن،   1دوشن گيمن. چون زروان و پرچاپتي اتفاق مي افتاد
ـيمن،   دو(بيشترين شباهت را به تكه تكه شدن پوروشه دارد كه جهان از اعضايش بـه وجـود آمـد     شـن گ

هست كه چون كيومرث، پـس از   2"ماتادانا"همچنين در افسانه هاي هندي، شخصيتي به نام ). 76: 1958
  ).430: 2006، 3داتا(هايش حيات شكل مي گيرد  مرگش از اندام

بن ماية مهم ديگري كه در اسطورة زايـش اورمـزد از زروان وجـود دارد، حملـة اهـريمن بـه جهـان        
اهريمني كـه درنـدة شـكم    . اي كه قابل مقايسه با تهاجم اهريمن به كيومرث است هاورمزدي است؛ بن ماي

ـياه  (، نه خود او بلكه يكي از اعـوانش  شاهنامهكشندة كيومرث و در  اوستازروان بود، در  ـندة  )ديـو س ، كش
 و در نتيجـه جهـان از  ) خير و شر(در اسطورة زروان، زوج اهورا و اهريمن . فرزند كيومرث، سيامك است

ـين زوج انسـاني و در     مرگ و فروپاشي اين غول خداي آغازين پديد مي آيد و در اسطورة كيـومرث، اول
نكتة محوري در اين مقايسه آن است كـه هـر دو فروپاشـي،    . نتيجه حيات، محصول مرگ كيومرث است

ـات مـي       ماحصل تهاجم اهريمن به جوهر نيكي است و همچنين هر دو، به خلـق يـك زوج و آغـاز حي
ـان "و در نتيجـه شـكل گيـري مفهـوم     ) زروان، كيومرث يا سيامك(اين تهاجم به يك مرگ . جامدان  "زم
مند و زمان تمام شـدني، قابـل مقايسـه بـا      زروان كرانه در اين درونمايه، .مي انجامد) چرخة تولد و مرگ(

                                                 
١. Duchesne Guillemin 
٢. matadana 
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ينش زرتشتي، در در اسطورة آفر. است) سي سال(كيومرث زاياي ميرا و مقدر بودن مفهوم و زمان مرگ او 
پايان سه هزارة دوم و آغاز سومين هزاره و مقارن با دومين تازش اهريمن به جهان اهورايي، اهورا از ايـزد  

ـادي (بـه گيتيانـه   ) مثالي(مي خواهد كه جهان را به جنبش درآورد تا آفريده ها از حالت مينوي  "زمان" ) م
زش اهريمن به جهان اورمزدي، همة آفريده ها جز با اين جنبش و تا). 3- 52: 1369دادگي، (تبديل شوند 

شوند، زيرا بنا بر آنچه در ادبيات ديني پهلوي آمده است، تقدير خدايي بر اين بـوده كـه    كيومرث ناتوان مي
كند كه  بيان مي بندهش). 7: 1366زادسپرم، (كيومرث تا سي زمستان پس از اندر آمدن اهريمن زنده بماند 

ش اهريمن و در لحظة آغاز دشمني او، زمان زندگي و خدايگاني كيومرث، سي سال حتي پيش از آغاز تاز
بدين ترتيب، همراه با آغاز جنبش جهان، مفهـوم  ). 66و  53: 1369دادگي، (بريده شده بود ] "عمر مقدر"[
 است، در جوهر آفرينش نخستين انسان زاياي ميـرا شـكل   "زمان"كه در اين جهان بيني معادل با  "تقدير"

گيرد؛ او از سويي چون زندگي با نطفة وي آغاز مي شود، چنان زروان بي كرانه، زايـا و بـي پايـان و از     مي
  . وان كرانه مند، ميرا و فناپذيرسترديگر سوي، چنان ز

، )9(آيين باستاني زرواني، اگر چه مي تواند ريشه اي بسيار عميق و كهن در هزاره هاي دور داشته باشد 
تا آن جا بوده است كه از تلفيـق   ).م. ق 651- 226(فكراتش در كيش زرتشتي عهد ساساني شيوع و نفوذ ت

 - زروانـي "شـود كـه از آن بـا عنـوان شـعبة       اين تفكرات با آيين زرتشت، نحلة فكري جديدي متولد مي
ابل اي زرواني از دين زرتشت عصر ساساني، در مق ياد كرده، آن را نه مذهبي مستقل، بلكه شاخه 1"زرتشتي
رة ساسـاني، در عصـر اسـالمي،    اند كه بعدها، به ويژه پس از پايان دو ، دانسته2"زرتشتي - مزدايي"مذهب 
البته اين شاخة ). 358: 2008، 4گرير ؛197: 2009، 3، ايير304: 1957بويس، : رك(منقرض شده است  كامالً

ـند مهـم در ايـن بـاره،     . زرواني همچنان در ميان موبدان زرتشتي دورة اسالمي حضور داشته است يك س
، مناظره اي ميـان علمـاي اسـالمي و موبـدان     "علماي اسالم"رساله اي كوچك به زبان فارسي موسوم به 

زرواني از آيين زرتشت ارائـه   است كه قرائتي كامالً "از يزدجرد ]پس[بعد از ششصد "زرتشتي، متعلق به 
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زد هر چه كرد به ياري زمان كرد و هـر نيكـي كـه در    كنند كه اورم در اين رساله موبدان اظهار مي. دهد مي
   ).86- 72/ 2: 1922، 1اون واال: رك(، اورمزد پيدا كرد ]را[اورمزد بايست بداده بود و زمان درنگ خداي 

آيد و از سويي مفهوم چرخش  زروان از سويي معادل با جوهر كلي جهان است كه از او به وجود مي
و هـم بـه   ) زمانه(د به همين دليل، واژة زمان در فارسي هم به معناي روزگارزمان و مرگ را در بردارد؛ شاي

معنا مي يابـد كـه در افـالك و اختـرانش رقـم       "تقدير"پيوند اين دو مفهوم در . است) اجل(معناي مرگ 
خورد؛ افالكي كه از سويي نمايه اي از دهر و روزگارنـد و از ديگـر سـوي، مـرگ و زنـدگي را رقـم        مي
مهم ترين تأثير وجـود ايـن   . گرايي را نيز به دنبال خواهد داشتچنين بينشي، در ذات خود تقدير. دزنن مي

گرايش در عهد ساساني را در تقديرگرايي افراطي مردمان آن دوره و اعتقاد مبرم به تأثير كواكـب و افـالك   
دوشن  .در گاثاها ندارد اند؛ كه هيچ تجانسي با روح اصالح گرايانة آيين زرتشت در سرنوشت آدميان دانسته

گيمن اوج شدت افكار تقديرگرايانه و بدبينانة زرواني را در اواخر دورة ساساني، در ضعف پيكرة اعتقادات 
ـيمن،  (داند  مزديسنا در آن عصر بي تأثير نمي زينـر تـداوم جبرگرايـي را در افكـار     ). 109: 1956دوشن گ

 شـاهنامة گرايـي در   يات فارسي و حتـي نمودهـاي تقـدير   ايرانيان در دورة اسالمي و جلوه هاي آن در ادب
حتـي  . )10() 241: 1955زينـر،  (نـد  بي مي - 2به ويژه تقديرگرايي زرواني - فردوسي را در ادامة افكار زرواني

ميالدي به بعـد دربـارة    9گروهي از محققان بر اين باورند كه نظريات برخي فالسفة دورة اسالمي، از قرن 
كه فالسفة معتقد به قديم بودن دهر با عنوان ( "دهر"جهان و به خصوص اعتقاد به  زمان و حدوث و قدم

  ). 8 - 577: 2002، 3شاكي(تحت تأثير آراي زرواني شكل گرفته است ) تكفير مي شدند "دهري"
بيني فلسفي تقديرگرا، اسطورة كيومرث نيز كه ارتباط مفهومي روشني با الگـوي زروانـي    در اين جهان

ـاخه اى از   ارتباط . اهميت مضاعفي برخوردار شدداشت، از  زروانيان با اسطورة كيومرث تا آنجا بود كـه ش
 "كيومرثيـه " ، و نحل  مللدر   شهرستانييا به تعبير  - "كيومرثيان"زرواني كه با عنوان مذهب  - دين زرتشتي

باور  اي كه بر اين لهاز آن ياد كرده اند، در عصر ساساني شكل گرفت؛ نح - )3- 232.: ق1402، شهرستاني(
از شـك و   مخلوقي است سراسر شر و فتنه و آسيب كـه  استوار بود كه اهريمن وجود مستقلى ندارد، بلكه
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از يك نيروى مخالف نور بود كه قد بودند كه اصل اولي تمع كيومرثيه .آمده است وجوده ترديد اهورامزدا ب
 .سبب وجود آمدن تاريكي ازلـي شـد   ،يخته بودترس در آم يك رقيب كه با وجود تاد و فكرفبه وحشت ا

. كردند ن اولين مخلوق انساني، به موازات روايت زرواني آفرينش تبيين مياونها پيدايش كيومرث را، به عنآ
ـيار بـاب     عقايد كيومرثيان به اين علت كه خاستگاه هستي را نه به اهريمن كه به اهورا نسبت مي دادنـد، بس

: 1368مشكور،  ؛40- 239: 1379نوري، نير : رك كيومرثيان؛ دربارة(تاريخ ايران بود طبع مردمان آن دوره از 
از براي خلقت اهريمن فلسفه و راه "خواستند  اين فرقه از زروانيه مي. )4- 1/183: 1362، اسفنديار، 6- 265

ـالي كـه از   )96: 1387د، وپورداو( "حلي پيدا كنند فلسـفه و   و اهميت يافتن كيومرث در اين عصر، در ح
پژوهان،  ديناز   برخي .تواند با چنين عقايدي در ارتباط بوده باشد تكرار الگويي زرواني شكل گرفته بود، مي

از   كيـومرث   اند كـه  و گفتهاند   دانسته 2"صغير  عالم"را  -  كيومرث - نخستين انسانو  1"كبير  عالم"را   زروان
  . )238: 1961زينر، (  است  وجود آمده  به "كبير  زروان"

  ملـي   و بنابر روايـات   انسان  نخستينبه  زردشتي  ديني  بر روايات بناكه  بدين ترتيب اسطورة كيومرث،
، از ديدگاه تأويلي، قابل مقايسه با عالم صغير در فلسفة زرواني و استتبديل شده   پادشاه  نخستينبه   ايرانيان

                                                                            .ايزدي يا نخستين مخلوق او استاي انساني از اين الگوي  قابل تفسير به نمونه

  گيري نتيجه

اي، در تطبيـق سـاختاري مـتن ايـن      با روش نقـد اسـطوره   اسطورة كيومرثدر تحليل الگويي 
اي از انسان بالقوة  ه در اساطير ملل، كيومرث نمونهاسطوره با نمونه هاي انسان نخستين يا زوج اولي

دوجنسي است كه هر دو سوية مردانه و زنانه را هم در خويشكاري پديـد آوردن زوج   بي جنس يا
هر دو مفهوم زايـايي و   شناسي نام خود كه اش، هم در ريشه نخستين از بوتة ريباس روييده از نطفه

انسـان و   - مفهومي كه خاستگاه دوجنسي ناخودآگـاه انسـان  دارد، نمادينه كرده است؛ مرگ را دربر
از سويي ديگر، سـاخت  . كند روان شناسي تحليلي يونگ نمادينه ميرا در  - )آنيما و آنيموس(همزادش 

                                                 
١. macrocosm 
٢. microcosm 
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آساي است كه از مرگ و فروپاشي آنها، حيات  انسان غولهايي از خدا يا  اين اسطوره قابل تطبيق با نمونه
ها و متون دورة اسالمي، بـا   خداي نامهكه در  - همين خويشكاري زندگي سازبه خاطر . آغاز مي شود

كيومرث  - دارا شدن جايگاه نخستين كدخدا و شاه آغازين، به سوي جامعه سازي دگرگون شده است
تري چون يم و همزادش كـه در  ساز است كه نسبت به نمونه هاي قديميكي از الگوهاي انسان تمدن

نياي نوع بشر بودند، عالوه بـر حفـظ ايـن خويشـكاري،      نگ هند و ايراني صرفاًتر فره كهن هاياليه
بيشتر به نياي مقدس قوم ايراني بدل شده است؛ شايد به اين علت كه در  عصـر جديـدتري تكـوين    

) اهـورا و اهـريمن  (الگوي پديدآمدن جفت آغازين خير و شر . تر بوديافته كه هويت ملي تكامل يافته
توانسـته در ژرف سـاخت   كه در شاخة زرواني ديانت زرتشتي برجستگي يافته بود، مي از ايزد زروان

اساطيري روايت كيومرث تكرار شده باشد؛ شخصيتي كه مي تواند نموداري از تكرار آن الگوي كهـن  
كيومرث چنان ايزد زمان كه هـم تقـدير و مـرگ، و    . يا تبلور روايي عالم صغير در آن جهان بيني باشد

) زمان مقدر زندگي(گي و زايش را دربرداشت، هم اولين انسان ميرنده و داراي نخستين تقدير هم زند
  . است و هم خاستگاه زندگي انواع بشر

ترين الگوهاي بنيادين آفرينش توان تبلور روايي يكي از كهنبدين ترتيب، اسطورة كيومرث را مي
رهنـگ ايرانـي دانسـت كـه از نمودهـاي      اي خاسـتگاهي در ف دربارة خلق جهان و انسـان و اسـطوره  

زمـان  "ماية جهاني تكوين جوهري انسان و دربردارندة تفسيري فلسـفي از مفهـوم ازلـي    كالسيك بن
هـايي   هـا و فرقـه   فرهنگ اساطيري دراز دامن و پر رمز و راز زرواني و شيوع گرايش. است "تسلسلي

توانسته، عـالوه بـر    عامل مهمي بوده كه ميچون كيومرثيه و زروانيه در ميان زرتشتيان عصر ساساني، 
كه (تأثيراتي چون گرايش افراطي به تقدير، جبرگرايي و اهميت دادن به نقش اختران در زندگي انسان 

، در پررنـگ شـدن و تعميـق نقـش     )هاي بسيار يافته اسـت  در روايات و متون حماسي فارسي جلوه
.                                                                                        شده باشد براي كيومرث نيز مؤثر واقع "نياي مقدس"بنيادين 
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  ها يادداشت

  .181- 147: 1992و ديگران،  1گورين: اي، رك نة نقد اسطورهدربارة تاريخچه و آثار مهم در زمي - 1
ـاختارهاي    در ژرفاي كيفيت "الگو"هاي متني، اين نتيجه حاصل مي شود كه يك  در تطبيق ساخت - 2 هـا و  س

در صـورت ارتبـاط ايـن الگـوي     . ي نمادين شده اسـت ها و تصاوير نزديك به هم وجود دارد كه تبديل به ساخت
  .اساطيري كهن، مي توان آن را به صورت يك كهن الگو تشريح كرد - هاي فرهنگي فتتكرارشونده با با

را به نيكويي بياراست و از روح خويش ] نطفة بي جان[پس آن ": كريم نيز وجود دارد قرآناين مضمون در  - 3
بر اين سرشتة اين روح خدايي وجوب ستايش و سجدة ديگر آفريدگان را ) 9آية )/ 32(سورة سجده ( ".در او دميد

پس آن گاه او را به خلقتي كامل آراستم و از روح خويش در او دميدم، همـه بـر او بـه    ": كند پست خاكي نمايان مي
  ). 29)/15(و حجر  14)/ 23(مؤمنون : مجيد، رك قرآن؛ دربارة اين مضمون در 72)/ 38(سورة ص ( ".سجده در آييد

 "الـرّحمن  ةصـور  'علي..."يا  "صورته 'انّ اهللا خَلَق آدم علي " - حديثي كه در متون اسالمي ثبت شده است - 4
  .دارندة همين مضمون خداگونگي الگوي مثالي انسان است نيز در بر - )115 :1347فروزانفر، : رك(

مواجهيم كه به سبب شيفتگي بـه جهـان پسـت    ) انسان(در اساطير گنوسي با هبوط ايزدي به نام آنتروپوس  - 5
ـتن ايـن اسـطوره وام    ). 188: 1377اسماعيل پور، (ط و مجازات مي شود طبيعت، دچار هبو يونگ اين تعبير را از م

  .گرفته است
ـين    "دايره"مانداال، در سانسكريت به معني  - 6 همچنين تكميل، كمال و تماميت است و در مذاهب هنـدو و آي

ـيله   ها بودايي، صفحه اي تمثيلي است كه به عنوان نمادي از كل جهان، در جشن و مراسم مذهبي و نيز به عنوان وس
 ).10: 2001، 2فونتانا(اي براي رسيدن به كشف و شهود به كار مي رفته است 

مهليانـه و ميشـي و    ، مهلي و)پندنامك زرتشت(، متريه و متريانيه )دادستان دينيگ(از جمله مهريه و مهريانه  - 7
، ميشي )طبري(، مشي يا مشه و ماشان )مسعودي(، مهال و مهلينه )طبري و ابن اثير(، ماري و ماريانه )بيروني(ميشيانه 

  ).12/1: 1363كريستن سن، : رك) (شهرستاني(، ميشي و ميشانه )ابن اثير(و ميشان 
بدو رسيد و  ومركه پادشاهي  است فريدوننام يكي از سه فرزند ) sairama اوستاييبرگرفته از واژة (سلم  - 8

ـتپ  سرمت يا سرم. روميان از تخمة او به شمار مي روند شاهنامهدر  ـاي   ها يكي از مجموعه اقوام باستاني ساكن اس ه

                                                 
١. Guerin 
٢. Fontana 
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 سكاهاغربي   كردند و شاخة بودند كه در قرن چهار و پنج پيش از ميالد زندگي مي زبان  قومي ايرانيو  روسيهجنوب 

   ).182: 1996، 1هارمته(آمدند  شمار ميه ب
ـين زروان در  . در مورد پيدايش اين مسلك، چند ديدگاه موجود است - 10 اگر چه حدس زده اند كه پيدايش آي

واكنش در : سه نظر وجود دارد ، براي خاستگاه آن)304: 1957بويس، (دورة دوم عصر هخامنشي اتفاق افتاده است 
يا حتـي  (ديني در اواخر دورة هخامنشي، آشنايي ايرانيان با عقايد بابلي ) 2ليبراليزه كردن(مقابل غلبة فضاي آزادسازي 

ـتالط  [ها در اين عصر  و تلفيق عقايد ديني اين سرزمين) بيزانسي به خصوص پس از فتح بابل توسط كوروش و اخ
ـت  شيپ تيالوه باالخره سومين ديدگاه طرح مي كند كه زروان گرايي حاصل نوعيو ] فرهنگي حاصل از آن  يزرتش

  ).214: 2009ايير، (است  شده دهيزرتشت گنجان ديكه در عقا بوده

  امهنكتاب

  .قرآن مجيد
صـص  . فرهنگستان زبان و ادب فارسـي : تهران. فردوسي و شاهنامه سرايي. "كيومرث"). 1390. (آموزگار، ژاله

299 -307.  
   .   وري طه:  ران ه ت. ج2. ب ذاه م  ان ت س دب ).1362(. ك ل م   ازاده رض  م ي ، رح ري ي م ش ك  ي ان ن ف س ح م، رو س خ ي ك، ار دي ن ف اس
  .ر روز ك ف:  ران ه ت .ي ان در آيين م  رينش طورة آف اس).1375(. م اس ق وال ور، اب پ يل اع م اس

  ورگ ئ گ  ي ان م لآ ه ب  ه م رج ت . ت ي م اسـ   رج ج  ي خ ي م  اي ه ه وح ل  م رج ت م، بشـري  ةاسـ تـرين حم كهن: گيلگمشافسانة 
  .1383 .ران ت اخ:  ران ه ت .زاده ي ش ن داوود م  ي ارس ف جمةر ت . ارت ه ورك ب

  .يعلم:  ران ه ت. به اهتمام تاراچند و جاللي نائيني. ترجمة محمد دارا شكوه).1368( .اوپانيشاد
  .ني:  ران ه ت. ترجمة عليرضا طيب. يونگ و سياست).1379.(اوداينيك، ولوديمير والتر

  .مرواريد:  ران ه ت. چاپ نهم. ج2. جليل دوستخواه: گزارش و پژوهش ).1384(. اوستا
  .اساطير:  ران ه ت .ترجمة باجالن فرّخي. اساطير هند ).1373(. ايونس، ورونيكا

  .مركز:  ران ه ت .رمخبعباس  مةترج. مارنيا وارنر: نويس مقدمه. .ها ن اسطورهجها ).1384( .برن، لوسيال
  .كتابخانة خيام : ران ه ت. با مقدمه و حواشي محمد جواد مشكور. تاريخ بلعمي). 1337.(بلعمي، ابوعلي محمد

                                                 
١. Harmatta 
٢. Religious Liberalization 
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  .فكر روز:  ران ه ت. جستاري چند در فرهنگ ايران). 1373(. بهار، مهرداد
ـ    .آگاه : ران ه ت. پژوهشي در اساطير ايران ).1375( .ـــــــــ

  .اميركبير : ران ه ت. چاپ سوم. ترجمة اكبر دانا سرشت. آثارالباقيه ). 1363. (بيروني، ابوريحان
  .اساطير:  ران ه ت. ترجمة باجالن فرّخي. شناخت اساطير آفريقا ):1374(. پاريندر، جفري

  .اطير اس:  ران ه ت . ي رخ ف  الن اج ة ب م رج ت . ن اطير ژاپ اس  ت اخ ن ش): 1373(.  يت ، ژول وت يگ پ
  .دنياي كتاب:  ران ه ت. )تفسير و تأليف(خرده اوستا؛ نامة مينوي ). 1387. (پورداوود، ابراهيم

  .توس : ران ه ت. مينوي خرد واژه نامة ).1348( .احمد، تفضلي
ـان     يعرفان - سفيمكتب فل: آئين زرواني ).1384(. جاللي مقدم، مسعود ـالت زم ـاي اص : تهـران  .زرتشتي بـر مبن

  .اميركبير
   .مركز: تهران. به كوشش علي دهباشي. )برگزيدة مقاالت(هاي كهن  گل رنج ).1372(. خالقي مطلق، جالل

ـار نـوابى و محمـود طاووسـى      .هيربد تهمورس دينشاجى انكلساريا ).1355( .داتستان دينيك  .به كوشـش ماهي
  . مؤسسه آسيايى دانشگاه شيراز .، چاپ دوم40شماره  .يايران يها و پژوهش يپهلو يها سدست نوي ةگنجين

  .توس : ران ه ت. ترجمة مهرداد بهار. بندهشن ).1369( .دادگي، فرنبغ
  .مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي: تهران. ترجمة مهشيد مير فخرايي). 1367(. روايت پهلوي

ـات و تحقيقـات   : تهران .ترجمة محمد تقي راشد محصل .ادسپرمگزيده هاي ز ).1366(. زادسپرم مؤسسة مطالع
  .فرهنگي

  . فكر روز: تهران. تيمور قادري ترجمة. زروان يا معماي زرتشتي گري ).1375(. زينر، رابرت چارلز
. يل پورابوالقاسم اسماعمة ترج، اساطير آشور و بابل ).1375(. الكوئه، لوئي ژوزف دالپورت. ، گژيران، فليكس

  .فكر روز: تهران
  .دار المعرفه .بيروت .تحقيق محمد سيد گيالني .الملل و النحل )..ق 1402(. شهرستاني، محمد بن عبدالكريم

  .بمبئي. به كوشش دابار.). م 1909( .و صد در بندهش د در نثرس
  .اميركبير: تهران. چاپ ششم. حماسه سرايي در ايران ).1379(. صفا، ذبيح اهللا

ـارف بـزرگ    مركـز دايـرة  : تهـران . ج 8 .خالقي مطلق جالل: مصحح. شاهنامه). 1386(. سي، ابوالقاسمفردو المع
  .اسالمي

  .امير كبير: تهران. چاپ دوم. احاديث مثنوي).  ).1347(الزّمان  فروزانفر، بديع
 .قطره: تهران. ترجمة محسن ثالثي. زبان و اسطوره ).1367( .كاسيرر، ارنست
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  .     ي ت يا وس س  ل ب يب  ورن و ف  ش رت ب : دن ن ل ).1319 /    . م1940( . )ي ارس فترجمة (  ق يت د ع ه ع .مقدس  اب ت ك

: تهران. ترجمة احمد تفضلي و ژاله آموزگار.2ج. نخستين انسان و نخستين شهريار ).1368( .كريستن سن، آرتور
  .نشر نو

. 1ج  .هاي ايرانيان تاريخ افسانه نخستين انسان ونخستين شهريار در هاي نمونه  ).1363( . ـــــــــــــــــــــ
  .نشر نو. ترجمة احمد تفضلي و ژاله آموزگار

ـاس ة ترجم .اساطير يونان از آغاز آفرينش تا عروج هراكلس ).1366(. گرين، راجر لنسلين ـاني،  عب  :تهـران  آقاج
  .سروش
   .   رق ش:  ران ه ت . زرگ ب  ايه ن دي  خ اري در ت  ان ادي  ه الص خ ).1368(. واد د ج م ح ور، م ك ش م

  .مركز :تهران .مخبر عباس ةترجم .النهريني هاي بين اسطوره ).1373(. ال، هنريتاك مك
و   ي ك ، ازت ي ن ي ، چ ي ران ، اي ي ن ري ه ن ال  ن ي ب  اي ه طـوره  اسـ ). 2(ا  ه طـوره  اسـ   ان ه ج). 1384( .و ديگـران  ــــــــــــــ

   .مركز :تهران .اينكا،  ي اي اي م
  .توس: تهران .ترجمة احمد تفضلي ).1364( .مينوي خرد

سهم مادى، دولت، دين، : شامل هشت عنصر تمدن جهان : ان ه ج  دن م در ت  ران اي  م ه س ). 1379(. د ي م ، ح وري رن ي ن
  . ردوس ف:  ران ه ت ،حكمت و فلسفه، علم، هنر، ادبيات، اخالق و آداب

ـاطير خاورميانـه   ).بي تا(. هوك، ساموئل هنري : تهـران . علـي اصـغر بهرامـي و فـرنگيس مزداپـور      ةترجمـ . اس
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