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 چكیده

 کردهیم یکیدر ارتباط بوده و با آن احساس قرابت و نزد عتیبا طب نش،یبدو آفراز  ،ییانسان ابتداهدف: 

 یافتهیپنداشت و خود را وابسته و پرورش یشعور و اراده و روح م را واجد یعیطب یهادهیپد یاست.او همه

و  یرگیبرای چ بشر بدوی،دانست. یم لیو دخ میسه شیو سرنوشت خو اتیو آن را در ح دیدیم عتیطب

 اورد؛یخود در ب ریرا به تسخ عتیتا طب دیکوشیاز وحشت و هراس، م ییو رها رامونشیپ طیغلبه بر مح

 نیا یشدند. بازتاب عمل توتمو  ی اسطوره، جادوشهیر ،آورد که خود یی رویهانییبه مناسک وآ ن،یبنابرا

 یپرستن به عنوان توتمکه امروزه از آی منجر شد آداب و رسوم نِیو تکو یریباورها، به شکل گ

(Totemismنام م )برند. ی 

برای جمع  آوری   یلیتحل-یفیتوصای و از نوع ی کتابخانهاز شیوهپژوهش در این  روش شناسی پژوهش :

 ها استفاده شده است.اطالعات و داده
رند که در آویبه شمار م یفرهنگ بشر نیاز مراحل آغاز یکیرا  سمیتوتم ،یشناسجامعه یعلمایافته ها: 

-یم دهید ایو به ندرت اش اهانیو گ واناتیاز ح یو احترام به بعض مانیبه صورت ا ،ییاز جوام  ابتدا یاریبس

های پرستی در حماسههدف پژوهش حاضر نیز، بررسی و تحلیل این باور و اعتقاد کهن، یعنی توتمشود. 

هایی از قداست ماسه های مزبور، نشانهپرستی در حنامه است. با بررسی عقاید توتمگیلگمش و بهمن

تباری و اعتقاد به خاصیت جادویی و ی گیاههایی از افسانهجانورانی مانند گاو، شیر و عقاب و نیز نمونه

شود دارویی بعضی گیاهان و درختان و همچنین، تقدس عناصر طبیعت مانند ماه و خورشید دیده می

ها است. عالوه بر آن، از دیگر مظاهر توتمیستی، در این حماسه پرستیی وجود آثار توتمکهنشان دهنده

 های مورد بررسی، مشهود است.موضوع جانوران ترکیبی، پیکرگردانی و آیین قربانی است که در حماسه

روند؛ به شمار می یپرستتوتم یاساسی هاانیبنپرستی، اعتقاد به مانا و تابو نیز که از نیاکاننتیجه گیری: 

-ی ایزدی، بروننامه قابل مشاهده است که به صورت احترام به اموات، فرّههای گیلگمش و بهمناسهدر حم

 اند.پوشانی نمود پیدا کردههمسری و نام

 نامه، حماسه، اسطوره، ادیان ابتدایی، انسان ابتدایی.پرستی، گیلگمش، بهمنتوتم :هاواژه کلید
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 لهمقدمه و بیان مسئ-1-1

نگعاه  ا و جانورانی که در اطرافم بودند هها و آسمانرودخانههنگامی که ده ساله بودم به زمین، »

اسعت.  وجعود آورده  تر بعه ها را کدام نیروی بزرگتوانستم بفهمم که این پدیدهنمی؛ امّا کردممی

ها سؤال خاطر عدم درک این موضوع چنان نگران بودم که در این مورد از درختان و بوته من به

چه کسعی شعما   »: واست از آنان بپرسمخ. دلم میخیره شده بودندها به من پرسیدم.گویا گلمی

عضی از آنان بعه  کردم، بخزه بر تن داشتند نگاه میایی که لباسی از ه؟ به سنگ«را آفریده است

سیدند؛ امّا اینان از جواب دادن به من عاجز و ناتوان بودند. تا اینکه پس رمیشکل انسان به نظر 

تانکعا  آفریدگار همه چیز واکعان »: های کوچک به خوابم آمد و گفتگاز مدّتی یکی از همین سن

پعس   سزاوار کمعک از بعاه هسعتی   ای که ای نشان دادهکه کردهوجویی تو به سبب جستاست. 

ی نیروهای طبیعت کمعک و اسعتعانت   و همه باید از واکان ،ستی بیماری را شفا بدهیهرگاه خوا

 (.50: 1.ج1382)لوکاس،  «بجویی
از  دهعد، معی  محیط و موجودات پیرامونش را نشانمتن مذکور که نجوای یک انسان نخستین با 

آدمی از بدو آفرینش، با طبیعت در ارتبعاط بعوده و   تعمّق است؛ اول اینکه  و لدو جهت قابل تأمّ

است و دوم اینکه، در طول تعاریخ زنعدگانی بشعر، هعی      کرده با آن احساس قرابت و نزدیکی می

 توان یافت که در آن به نوعی اعتقاد یا باور دینعی وجعود نداشعته باشعد.    نمی قبیله یا جوامعی را

 نیتعر یو عمعوم  نیتعر از کهعن  یکع یرا دیعن   ،ونگی ه است که کارللئمس نیبه خاطر هم دیشا

و مبنعای پعژوهش    پرستی نیعز کعه اسعاس   توتم .(1: 1390 یونگ،) داندیروح انسان م تظاهرات

های ابتدایی و کهن انسان نخسعتین اسعت   یکی از همان باورها و اندیشه گیرد،حاضر را در بر می

دین از جمله مبعاحیی هسعت کعه بعه     . ی دین و مذهب نیستقولهارتباط با مکه بدون شک، بی

زیاد ادیان در جوامع  مختلعف    بسیار. شاید علّت این امر، تنوع سختی قابل تعریف و تبیین است

ه سعی و تالش محققین و علمای ادیان بر این بوده اسعت کعه هاقعل یعک یعا      چبشری باشد. اگر

 انعد و علیعرغم اینکعه   بعه جعایی نبعرده   امعا ره   کننعد؛ را در تعریف ادیان پیدا  رکچند وجه مشت
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-نان جعام  و معان  بعه نظعر نمعی     اند، ولی هی  کدام از آشماری را از دین ارائه دادهتعریفات بی

 .(13: 1385توفیقی، )رسند

دیم و ی ادیانِ حقّ و باطل، ابتدایی و ق(، به همهReligion) ی دیندر اصطالح علم ادیان، کلمه

اما متکلمین و علمای اسالمی جملگی بر این موضوع اتفاق نظر  ود؛شه اطالق مییافتتکامل

شناخته شوند. در نظر آنان دین،  عنوان دین حقّ توانند بههای باطل هرگز نمیدارند که دین

ها شناخته نسانپیامبران، برای ااز طریق  هایی است که اصل و منشأ الهی دارند وهمان شریعت

ای ، دین در نظر اندیشمندان اسالمی، برنامهواق در .(142: 2536)فضایی،  اندو تشری  شده

ای از قوانین و دستورات عملی و اخالقی است که مجموعهم ، مدوّن و کامل، و همچنین جا

اند؛ تا انسان بدان پیامبران آن را از جانب خداوند برای هدایت و راهنمایی بشر به ارمغان آورده

ستگاری دنیوی ا از مسیر ضاللت و شقاوت و گمراهی نجات دهد و به سعادت و روسیله، خود ر

 و اخروی نائل شود.

و هعر کعدام    انعد ت گونعاگونی را از دیعن ارائعه داده   دان غیر اسالمی نیز تعاریف و نظریااندیشمن 

ادی و اعتقع  یبر جنبعه  فیلسوف آمریکایی، ویلیام جیمز، اند.داشته دیکأاز آن ت یخاصّ یبرجنبه

 انیع در م ینظعام نعامرئ  کید دارد و معتقد است دین، عبعارت اسعت از اینکعه یعک     نظری دین تأ

 ،نظعم  نیع است که خود را بعا ا  نیا های انسانکار برا نیو بهتروجود دارد جهان  نیاهای پدیده

ا نیعز دیعن ر   شناس بریتانیایی، انسان. ادوارد تایلور(31: 1343جیمز،) و سازگار سازند هماهنگ

(. شعالیر  383: 1389)ویل دورانت، داندجودات روحانی و غیرمادّی میتنها ایمان و اعتقاد به مو

گیرد و آن را نوعی احساس تعلّعق و  جنبه ی احساسی و عاطفی دین را در نظر می ،آلمانی ماخر

ا و آن ر دهعد یارائعه مع   نیع از دای شناسعانه روانپندارد. رایناخ نیعز تعریعف   وابستگی مطلق می

قعوا و اسعتعدادها در    یکه مان  عملکرد آزادانعه  داندمی( یاوامر و نواه) هااز وسوسه یامجموعه

 .(382همان،) شودیفرد م

 نیع د»گویعد:  ی اخالقعی دیعن معی   کید بر جنبعه امانوئل کانت، فیلسوف سرشناس آلمانی، با تأ 

: 1369 وم،ی)ه «یت الهبه عنوان دستورا یآدم فیو وظا فیتکال یهمه صیعبارت است از تشخ

نگعرد و اعتقعاد   ی منفعت شخصی بعه دیعن معی   از زاویه خان ادیان،یکی از مورّ رویه آلبرت. (22

کعه   یسرنوشت خودش و عوامل مؤثر مخعالف  نیهماهنگ ب بیترک کیبه  نکهیا یبرادارد، بشر 

 )همان(.   دارد ازین نیببرد؛ به د یپ رو است،بهدر جهان با آن رو
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رفتن کعارکرد  کهیم، یکی از بنیانگعذاران اصعلی جامععه شناسعی دیعن، بعا در نظعر گع        امیل دور 

 س و ممنوععه س و غیرمقدّاز باورها و اعمال مربوط به امور مقدّ ایمجموعهاجتماعی دین، آن را 

 (.61، 1382)دور کهیم،  سازدای را متحد میاخالقی جامعهکه از لحاظ  داندمی

 اند؛ به طوری که فروید دین را توهّمی بیشبه تعریف دین پرداخته ای نیز با نگرش الحادیعده 

هعم   انگلیسی پندارد؛ ریچارد داوکینزداند و کارل مارکس نیز آن را افیون مردم و جامعه مینمی

 (.Crawford، 2002 :2) دانددین را به عنوان یک ویروس می

چعه   نیع انسعان بعه د   شیو گرا لیم که علل دیایب شیسؤال پ نیا دیشای این تفاصیل، با همه 

   چگونه به وجود آمده است؟ نید اصالً ایبوده است؟ و 

 و ابععاد  جوانعب  یتوان همه یله، نمئمس نیا یدگیچیاذعان داشت که به خاطر وسعت و پ دیبا 

 نیع داد. چعرا کعه پاسعخ بعه ا     قرار یمورد مطالعه و بررس یخاصّ قیپژوهش و تحق کیآن را در 

و در  دیع آیمع  شعمار کالم جدید بعه   دین و یدرفلسفه یز موضوعات مهم و اساسا یکیسؤاهت، 

هعای مختلعف علمعی را از    از متفکران و اندیشمندان رشته یاریبس یشهیذهن و اند خ،یطول تار

ناسی و تاریخ ادیان به خود مشغول ساخته است. آنعان  شمشناسی، مردروانشناسی،قبیل جامعه

 یو علمع  یفکعر  یانعد و بعه تأمعل و تکعاپو    هعا کعرده  منشأ دین، بحث در این رابطه تحت عنوان

را ارائعه   یمختلف و متفاوت یهاهیپرسش، اظهار نظرها کرده و نظر نیا هاند و در پاسخ بپرداخته

 اند.داده

 یهعا شعه یو خرافعات و اند  دیع عقا یمجموعه دیو شناخت آن، لزوماً با نید شیدایدر بحث از پ 

 انیع اد ایع بشعر   یمذهب عمعوم  نیمدّ نظر قرار داد که از آن تحت عنوان نخست را ییانسان ابتدا

 .(3: 1تا. ج یب ،یرضبرند )ینام م ییابتدا

انسعان   ییِو ابتدا های کهنو اندیشه باورهاهمان  ازی کی(، Totemاعتقاد به توتم )در این میان،  

کعه   منجعر شعد   یو رسوم آداب نِیو تکو یریباورها، به شکل گ نیا یاست که بازتاب عمل هیاول

 . برندی( نام مTotemism)یپرستامروزه از آن به عنوان توتم

گرفته شده است که در زبان  یشمال یکایوست آمرپسرخ لیقبا انیتوتم در اصل از م یهواژ 

 به ،آنان

اع به انو» ،ی(؛ اما به صورت کل22: 1377، مشکور) رودیم س و محترم به کارمقدّ زیچ یمعنا

 ای واناتیح

دنز، ی)گ «هستند یعیفوق طب یهاقدرت یرود دارایشود که گمان میبه کار برده م یاهانیگ

است ترسناک و  یجانور ایآزار و یو ب یاست خوردن یوانیتوتم در واق  ح(.498: 1381
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 اهیدارد. توتم به ندرت به عنوان گ یمخصوص یو رابطه وندیگروه، پ افراد یخطرناک که با تمام

و در  له،یقب ایاول جدّ گروه  ی. توتم در مرتبهردیگیقرار م )باران، آب( عتیطب یروهایاز ن ای

 یفرستد و در حالیم یبیغ یهاغامیکه به آنان پ است یکوکاریروح نگهبان ن کیدوم،  یمرتبه

. کندیمشناسد و از آن ها محافظت یمخطرناک است، اما فرزندان خود را باز گرانید یکه برا

 یسمقدّ فینوع تکال کیاز  دیدارند با یکه توتم مشترک یکسان

 دیبا نیها همچنآن خواهند شد؛ فریخود مستحق ک یبه خود رت،صو نیا ریکنند در غ یرویپ

 از کشتن،

 (.7: 1351د،یفرو)داشته باشند  زیپره نیز شیزدن و خوردن گوشت توتم خو صدمه

 واناتیح یو احترام خاص به بعض مانیعبارت است از ا یرستپتوتم» ،یشناسدر اصطالح جامعه 

 «هسعتند  وانیع کننعد کعه از نسعل آن ح   یغالباً گمعان مع   لهیکه مردم آن قب یو نباتات، به طور

   (.23)مشکور: 

ای در . چنعین اندیشعه  ر حدود چهل هزار سال پیش شکل گرفته اسعت اعتقاد و باور به توتم، د 

 همانند یمادّ هایدهیآغاز شد و هزاران سال با نمود پد -غذا ریشکار و گردآودوران -عصر حجر

-دور (.59: 1381)حعاج نصعرا ،    داد خود را نشعان  اهانیجانوران و گآتش،  آسمان، د،یخورش

و  ییگراکند و معتقد است که مذاهب جانیم ادی نید ترینبه عنوان کهن یپرستاز توتم ،میکه

 (118: 1382، می)دور که است افتهیقاق اشت یسماز توتم ،یپرستعتیطب

و  امعا مطالععات   سعت؛ ا یشعمال  یکایپوست آمرسرخ انیرفته شده از بومگتوتم بر یواژهاگرچه  

 ایع  لعه یمقوله نعه تنهعا بعه قب   که این  آن استحاکی از شناسان مردمو  شناسانتحقیقات جامعه

و  دیآیبه شمار م یفرهنگ بشر نیزاز مراحل آغا یکی سمیتعلّق ندارد بلکه، توتم یجوام  خاص

توانند یهم نم نیالنهرنیو ب رانیا یاقوام باستان ،نیشود؛ بنابرایم دهید زیاز جوام  ن یاریدر بس

باعث آن شده است کعه   النهرین،شوند. مجاورت تمدن ایرانی با تمدن بین ستینیقاعده م نیاز ا

 در فرهنگ دو این در تاریخ،هایی در زمان حتی؛ فراوانی از یکدیگر بپذیرند تأثیرات تمدن دو این

توان در می را زیادی مشترک فرهنگی عناصر ،دلیل همین اند؛بهنبوده جدا هم از و شده ادغام هم

 یافت.   میان آنان

 یدر بعاره  ی از دوران گذشعته، تحقیعق و پعژوهش   های شعناخت و آگعاه  رین روشتیکی از مهم

-. در این میان، اساطیر، حماسه و افسانهتواند باشدمی و اجدادمان مانده از نیاکانمیراث بر جای

ها از آن دسته آثار ارزشمندی هسعتند کعه سعهم عمعده و شعایانی را در شناسعایی بسعیاری از        

هایی ها از پدیدهمسائل گوناگون ادوار گذشته و کهن بر عهده دارند. شناخت قهرمانان یا اسطوره
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 ت و قعومی نهایعت ضعررورت را دارد   ملّع یین، دین و معذهب هعر   است که برای شناخت شیوه، آ

س هعای معذهبی و مقعدّ   (؛ از سویی دیگر، برای اینکعه درک صعحیحی از پدیعده   38 :1: ج)رضی

دازه مهم و پراهمیعت جلعوه   ها، خدایان و خرافات نیز به یک انداشته باشیم، نقش اساطیر، آیین

وجود رابطعه میعان آیعین و اسعطوره قطععی      »د: کال می گوی(. مک 42: 1372)الیاده،  کنندمی

(. پعس  49: 1375مک کال، ) «کندمیفسیر میزان نزدیکی این رابطه فرق های تاست، اما روش

اساطیر وجود دارد، تحقیعق و   با در نظر گرفتن چنین ارتباط تنگاتنگی که مابین ادیان ابتدایی و

یعرین  هت برجای مانده از اعصعار کهعن و د  تواند روشنگر بسیاری از مجهوتدقیق در این باره می

 تگعر یروا کعه  نامعه و بهمعن  لگمشیگع پرسعتی میعان   ی تعوتم با بررسی و مقایسهرو، از این باشد.

تعا  تعوان  معی هسعتند،   نیالنهعر نیو بع اقوام کهن ایرانی  عتقاداتو ا ها، باورهااز فرهنگ یاریبس

، پعژوهش حاضعر در   برکشید. با این تفاصیلمیز آسرارهای مجهول و اتهحدودی پرده از این ناگف

 ی زیر خواهد بود:پی اهداف مشروحه

هعای  پرسعتی در حماسعه  از آیعین تعوتم  هعایی  نشانه لیو تحل نیاستخراج، تدو ،یبررس -1

  نامه.گیلگمش و بهمن

  های مذکور.های آنان در حماسهو بیان تفاوتمشترک  یهاتوتم افتنی -2

3-  
 

 ی پژوهشپیشینه -1-2

تحقیقعاتی،  در مراکز دانشگاهی و  ی انجام گرفتههاب  و تعمق در پژوهشک با اندکی تتبدون ش

با مطالعاتی مواجه خواهیم شد کعه بعا موضعوع پعژوهش حاضعر، ارتبعاط معنعایی، مفهمعومی و         

 :شودمحتوایی خواهند داشت که به عنوان نمونه به برخی از آنان اشاره می

 ی محمد علی خنجی، تهران: طهوری، دوم(.ترجمه، 1351فروید،زیگمود، )توتم و تابو  .1

 یعقعده پرسعتی و تعابو را   تعوتم منشعأ   ،انشناسمردمفروید در این کتاب با در نظر گرفتن آرای 

 ن،یع خاسعتگاه د ی و همچنعین  اخعتالهت روانع   یو اسعاس تمعام   هیکه پا یا؛ عقدهداندمی پیداُ

 رود.به شمار میجامعه و هنر  ات،یاخالق

  ی مسعود راد، تهران: توس(.، ترجمه1361استروس، لوی،) توتمیسم .2

ی نعادر سعاهر زاده امیعری،    ، ترجمه1382هیم، امیل،کدور) صور ابتدایی حیات مذهبی .3
دیعن را   ،ی کعارکرد اجتمعاعی  کهیم در این کتاب از جنبعه دور تهران: دانشگاه عالمه طباطبایی(
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پرستی(، از توتمیسعم  )آنیمیسم، طبیعت بتداییو ضمن نقد برخی از عناصر ادیان اکند تعریفمی

 داند.پرستی میی ادیان را نوعی توتمی همهو ریشه بردترین دین یاد میبه عنوان کهن

 ی، ترجمعه 1383ت، گئعورگ،  رکهار)بو یرشب یهاسمح نیرتنه:کشمگلیگ یهانساف  .4
 یحماسعه  ،یخع یخط م یاساس الواح دوازدگانه کتاب بر نیا تهران: اختران(. ،زاده یداوود منش

 ل،یسع  ا،یکوه، دشت، وحوش، در ت،یآن شامل عشق، ترب نیکند کهمضامیم تیرا روا لگمشیگ

 تولد و مرگ و مانند آن است.  ازطوفان، ر

عبعاس مخبعر، تهعران:     ی، ترجمعه 1375 تا،یمک کال، هنر) ینیالنهر نیب یهااسطوره .5
خعط   یگلع  یهعا لوحه یابیکشف و رمز یماجرا یدرباره یپس از فصلکتاب،  نیدر ا نشر مرکز(.

از  یکع یکعه   میشعو یکهن آشنا م نیسرزم نیا یهاها و اسطورهدر قرن نوزدهم، با افسانه یخیم

 .است لگمشیگ یآنان حماسه

 (.ریرکبی، تهران: ام1356حسن،  ،یصفو)گمشلیگی نامهپهلوان .6
، تهعران:   1380جعالل،   ،ی)ستاراسکندر یهگمش و افسان لیگ یدر اسطوره یپژوهش .7

سعفر   یهعا یکتاب آن اسعت کعه ضعمن نشعان دادن هماننعد      نیقابل توجه ا ینکته نشرمرکز(.

نافرجعام و   ،دیجاو یو زندگان اتیآب ح افتنی یتالش و کوشش آنان را برا لگمش،یاسکندر و گ

 دهد.یجلوه م هودهیب

نعور   امیع ، دانشعگاه پ 1396زهرا،  ،یدری)ح لگمشیگ یساختار حماس لیو تحل یبررس .8
و  یبعه بررسع   ،یمتععدد  یالگوهعا نامه، نگارنده با نشعان دادن کهعن  انیپا نیدر ا مرکز اردکان(.

 نکرده است.  یااشاره یپرستپرداخته؛ اما به موضوع توتم لگمشیدر گ یساختار حماس لیتحل

 گمععش،لیعع)گ یروحععان یپععنس سععفرنامه یهععایژگععیاهععداف و و لیععو تحل یبررسعع .9
 گعران، یو د یعل ،یدریدانته( )ح یاله یکمد ،ییسنا رالعبادیافالطون، س یافسانه نامه،رافیارداو
 یقیتطبو  یاسهیپژوهش مقا کیمقاله اگرچه  نیا (.33-60: 76، 22 ،یادب ی، متن پژوه1397

 .ها استتیها و اشتراکات اسفار شخصبر شباهت شتریآن ب دیکأت اام د،یآیبه حساب م

، 1392کرمعی، فاطمعه،  خعدا ) ی گیلگمش ازمنظریونگهای حماسهبررسی آرکی تایپ .10
-68، 16ی علمی پژوهشی زبان و اب فارسی،دانشعگاه آزاد واحعد سنندج،سعال پعنجم،     فصلنامه

پردازد وسپس می ی گیلگمشبررسی فرآیند مرگ در حماسهنگارنده در این مقاله ابتدا به  (.45

 دهد.  ا از منظر روانشناسی یونگ مورد تحقیق و تحلیل قرار میصور اساطیری این اثر ر

 یتهعران: علمع   ،یفع یعف میرحع  حی، بعه تصعح  1370 ر،یع الخ یبن اب رانشاهی)ا نامهبهمن .11
 .(یفرهنگ
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ی زبعان و ادب،  ، فصلنامه1386،الدین کزازی، میر جاللهای شاهنامه)توتم در داستان .12
پرسعتی در شعاهنامه اکتفعا    به بررسی و تحلیل تعوتم  در این مقاله، تنها (85-113، 34، 11دوره

 شده است.

نامعه،  گرشاسعب  یهعا بر منظومه هیپس از شاهنامه با تک یحماس یهادر منظومهتوتم  .13
سال نهم،  ،یادب فارس یشناس، متن1396 گران،یرضا و د ،ی)ستار نامه، برزونامهنامه، کوشسام
دارد،  یتگعاتنگ  یو مفهوم عنوانیش حاضر ارتباط مقاله با موضوع پژوه نیاگرچه ا (.91-71، 4

 .نکرده است یاگونه اشاره  ینامه هدر بهمن یپرستموضوع توتمبه اما نگارنده 

-یشکاریآن با خوی هسینامه و مقابهمن در بهمن یضد حماس یهایشکاریخو لیتحل .14
، 2سعال چهعارم،    ،یادب پارس ینامه، کهن1392معصومه، ،یطالب) حماسه ییپهلوانان الگو یها

 .داندیم یضد حماس ینامه را اثربهمن ،یلیمقاله نگارنده با ذکر ده نیدرا (.130-109

 منظعوم پعس از شعاهنامه    یهعا در حماسعه  یااسعطوره  یهعا هیماو بن نیمضام یبررس  .15
و  نیمضعام  یرساله، به طور مفصعل بعه بررسع    نیا ، دانشگاه مازندران(.1395 ،سوگل،ی)خسرو

نامعه،  نامعه، سعام  پس از شاهنامه مانند:گرشاسب یحماس یهادر منظومه یااسطوره یهاهیمابن

تنها به  ،یپرستنامه پرداخته است؛ اما در مبحث توتمنامه، برزونامه، فرامرزنامه، بانوگشسببهمن

 شده است. نامه اشارهدر بهمن یهمسرموضوع برون

 یبر شاهنامه فردوسع  هیبا تک رانیا یمل یحماس یهادر منظومه یاهفت جانور اسطوره .16
 یجعانوران بر ابیعات شعاهنامه،    با تأکیدپژوهش  نیا .(رجندی، دانشگاه ب1389م،یاول، مریی )رضا

 یهعا و منظومعه  یفردوسع  یکعرگ، گعراز و گعرگ در شعاهنامه     ر،یمانند: اسب، ببر، پلنعگ، شع  

دهعد و در  معی  قعرار  لیو تحل یبررسو... مورد  رنامهینامه، جهانگنامه، برزونامه، بهمنبانوگشسب

-یعبهمن مبحث توتم نیز، شواهدی را از تصویر ببر، پلنگ، شیر، گرگ در بیرق پهلوانان حماسعه 

 پرستی در این حماسه است. دهد که نشانگر بازتاب توتمنامه ارائه می

 ،1387 ال،یلع  پعور کلخعوران،   ی)مم نامهنامه و بهمندر گرشاسب یریاساط یهاهیمابن .17
استخراج،  ،یبه بررس تفصیالً نگارنده نکهیا رغمیعل نیز نامهانیپا نیدر ا (.یلیشگاه محقق اردباند

بحعث  ؛ امعا در  استنامه پرداخته نامه و بهمندر گرشاسب یریاساط یهاهیمابن لیو تحل نیتدو

 کند.کتفا میا ،یهمسر، تنها به موضوع برونسمیتوتم از

، 1395افسعانه،  ،یجام ینامه )مهردر بهمن یااسطوره یرو جانو یاهیعناصر گ یبررس .18
و  یعناصعر جعانور   یبه استخراج و بررسمنحصراً  ،نامهانیپا نی(. امانینور، مرکز فر امیدانشگاه پ

 .اختصاص دارد ،نامهاشاره شده در بهمن یاهیگ
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معه،  نامعه، فرامرزنا نامه،گرشاسعب )درگشتاسعب  یمل ریدر اساط سمیترائیم ریثأت یبررس .19
امعه  نانیع پا نیع ا (.یلع ی، دانشعگاه محقعق اردب  1396ده،یارده، سع ینامه(. )خادمبرزونامه و بهمن

-و سالح یادهد و از جانوران اسطورهیمذکور نشان م یهارا در حماسه یمهرپرست نییبازتاب آ

تعمعق  داند که یم یاز مهرپرست یآنان را نمود یبرد و همهیس نام ممقدّ اهانیگو  یجنگ یها

 رسد.یمورد، هزم به نظر م نیو تأمل در ا

ها، می توان اذعان داشت که تاکنون تحقیعق و  با در نظر گرفتن مطالعات مذکور و دیگر پژوهش

نامعه  ی گعیلگمش و بهمعن  پرستی در حماسعه توتم یپژوهشی به صورت جام  و مستقل در باره

 انجام نگرفته است.

 
  االت پژوهشسؤ -1-3

 نیچنع  ایع چه بوده است؟ آ ییدر نزد جوام  ابتدا یستیتوتم یباورها یریگعلل شکلو  أمنش.1

 داشته است؟   یبازتاب نیلنهرانیو ب یرانیاقوام کهن ا انیدر م یباور

 نامه یافت؟های گیلگمش و بهمنتوان در حماسههایی را میچه نوع توتم .2

و  معذکور نمعود داشعته اسعت؟     یهعا اسعه در حم یتیفیچگونه و با چه شکل و کپرستی، توتم .3

 شود؟یها مشاهده محماسه نیدر ا یپرستاز منظر توتم ییهاها و تفاوتچهشباهت

 
 روش تحقیق  -1-4

بعرای جمع  آوری اطالععات و     یلع یتحل-یفیتوصای و از نوع ی کتابخانهاز شیوهپژوهش در این 

 ها استفاده شده است.داده



 و پیشینه تحقیق مباني  -2

 
 مقدمه  -2-1

به  یفرهنگ بشر نیاز مراحل آغاز یکی ،همچنینو  ترین آییناز کهنیکی  پرستیتوتم

شناخت اساطیر و قهرمانان نهایت ضرورت  ،برای درک و شناخت بهتر آنبنابراین،  ؛آیدمی شمار

س و مقدّ یمذهب هایدهیپداز  یحیدرک صح نکهیا یبرا الیاده می گوید:. همچنان که را دارد

جلوه  تیاندازه مهم و پراهم کیبه  زیو خرافات ن انیها، خدانییآ ر،ینقش اساط م،یداشته باش

-که پیش از ورود به مبحث توتمکند رو، ضرورت ایجاب میاز این (.42: 1372، ادهی)ال کنندیم

 حماسه و افسانه بیان شود.  سطوره،ای مفاهیمی چون، ، توضیحات مختصری دربارهپرستی

 
 اسطوره -2-2

روزگارانی بس کهن، انعکاس که تصاویری را از پسِ  هستند هاییبه میابه ی آیینه ساطیرا

-میمانند؛ زبان برمی، درمانده و خاموش شناسیباستاندانش دهند و در آنجا که تواریخ و می

 ندکنحکایت می هایی ناشناخته اما اندیشمند،گشایند و از فرهنگ و افکار و منطق انسان

، اما در اصل مشابه، یگوناگون و متنوع اشکالها به صورت (. بنابراین، اسطوره7: 1368، )هینلز

به صورت شفاهی و نوشتاری، سینه به سینه و از و  اندهبه وجود آمد ی جوام  انسانیدر همه

 نست کهن یکی از نیازهای ذاتی بشر داتوامیاسطوره را  اند.یافته ی به نسلی دیگر، انتقالنسل

در  ای عامپدیده عنوانبهاختصاص ندارند، بلکه ام  خاصّی اند و به جامعه و جوجهان شمول

  (.302: 1: ج1398پاینده، ) آیندمیبه شمار  های بشریفرهنگ یهمه

و آن را  نگریستندمی به اسطوره میزیآتحقیربا نگاه  ،میالدی در قرن هفدهم و هجدهم

که با حقایق علمی و تاریخی مباینت دارد؛ اما امروزه اسطوره را  ستنددانمی ایهمانندافسانه

پندارند که نه تنها هی  گونه مباینتی با تاریخ و نوعی حقیقت یا معادل حقیقت می ،مانند شعره

بشر امروزی را  ،رواز این (.213: 1373رنه ولک، ) ا استهمنضم به آنمی ندارد، بلکه حقایق عل

ها، آرزوها و تمایالت ا، خواستههاساطیر از اندیشه نیاز دانست، زیرااسطوره بی توان ازنیز نمی



 

در  ونه تحقیق و پژوهشگای هرای برسرچشمه گرفته است و منبعی بسیار غنیهای کهن انسان

 ،به طوری که .(39:  1: جرضی) شوندبشر محسوب می ی ادیان و اعتقادات ابتداییزمینه

ی انسانی و جامعه ای فهم درستی از انسان،ها و تفکر اسطورهاسطورهبدون شناخت نظام »

  .(302پاینده: ) «نخواهیم داشتادبیات و هنر 

 
 اسطورهیابي لغوی ریشه -2-2-1

 نویسان ورهنگف به این نکته پی خواهیم برد که اغلب ،عربیهای لغت با مراجعه به فرهنگ 

ندارند؛ و  یکسانی هایدیدگاه ،«اساطیر»ی همعنایی واژ ی ساختار صرفی ودر باره ،شناسانلغت

روشن و قابل  این موضوع خود گواه آن است که احتمالً این کلمه برای خود آنان نیز چندان

بر این موضوع اتفاق نظر  ی آنانهمه این اختالفات، تقریباً تمامیِ با وجود نبوده است. اما فهم

زمخشری، ) است «نوشتن»به معنای « سطر»ی ه از مادهبر گرفته شد «اساطیر» ،دارند که

 (. 454: 1: ج1998
 سخنان دروغ و باطلبه معنای  «اُسطورَة» را جم ِ اساطیربا اندکی تفاوت،  اغلب نحویان 

گونه نظم و ترتیبی وجود داند که در آن هی سخنانی میه را خلیل بن احمد، اسطور اند.دانسته

اسطوره القرآن، صاحب مجاز ،(. ابوعبیده243: 2، ج2003)  «مَ لها بشیءاحادیثُ ه نظا»ندارد. 

فارس نیز آن را به (. ابن189)بی تا:  کندده و باطل و لهوآمیز معنا میرا سخنانی خرافی و بیهو

  (.73: 3: ج1979) ته که از روی باطل نوشته شده استمعنای چیزهایی دانس
 امعا  ؛دانرا مطرح ساختههای متنوع و گوناگونی دیدگاه ،یراساطی ی واژهمفسّرین نیز در باره

هعا، اخبعار و سعخنان    همعان قصّعه   اسعاطیر  نکته اتفعاق نظردارنعد و آن اینکعه،   در یک  آنان نیز

)ابن عطیه، بی تعا:   اما به لحاظ تاریخی حقیقت نداشت ؛شدپیشینیان است که نوشته و نقل می

-همان قصص و اقوال گذشتگان اسعت؛ آن را واژه  اساطیر هپذیرفتن اینکبا ها برخی از آن .(612

 (. 182: 7: ج1984)ابن عاشور،  اندمعرفی کردهی رومی «اُسطوریا»ر عربی و معربای غی

 به معنعای  و «نیاهَوّل ریاَساط» بیصورت ترک همه جا به در و بار، 9در قرآن  ریاساط یاژهو 

برخی از پژوهشگران معاصر ععرب، مععرب و    1رفته است.های پیشینیان به کار ها و نوشتهافسانه

علعی، از مورخعان معاصعر    ی جعواد گفتعه به  اند.این واژه ی قرآنی را محتمل دانستهدخیل بودن 

بعه معنعای   (  Historia« )ایسعتور یه»یا  (Istoriya استوریا )لفظ  ،در یونان باستانجهان عرب، 

آشعنایی  اعراب پیش از اسالم نیعز بعا ایعن واژه     ،کرفته است و بدون شمی تاریخ مکتوب به کار

بردنعد.  معی  به کار ،. آنان این واژه را از زبان یونانی گرفته بودند و در همان شکل و معنااندداشته



  

های یونانی و هتینی در مکّه، چندان هم بعید بعه نظعر   های تاریخی به زبانوجود کتاب ،ینبنابرا

چرا که آنان در میان  ه بوده است؛ه و غیر مکّرومی در مکّ بردگانرسد. علّت این امر، حضور نمی

کعه بعه    هعای دیگعری  و حتی کتاب ستند و از کتب مقدّگفخویش، به زبان خودشان سخن می

امعا کعزازی اعتقعاد     (.318 : 8: ج1993 علعی، ) کردنعد ز، محافظت و نگهداری میبانشان بود نیز

های دیگعر، از  واژهی ندارد و همانند بسیاری از جایگاه دارد که اسطوره در زبان و فرهنگ عربی،

، توان به آن شکل و شعمایلی عربعی داد. بعه بعاور او    های دیگری گرفته شده است؛ پس نمیزبان

 یعا  و« سخن و خبر راسعت »معنای به برآمده کهیونانی و یا هتینی  یی هیستوریااسطوره از واژه

  (.36-37: 1381)کزازی،  است« جوی راستیوجست»

)تعاریخ(  « History» قصعه( و  « ) Story»به دو شکل ، Myth)) های فرنگی، اسطورهدر زبان

توان دریافت که در مورد اسعطوره دو نعوع تلقّعی وجعود دارد: از     و از اینجا می» شود.مشاهده می

(. در 87: 1394شمیسعا، )  «دانندف دیگر حقیقت و تاریخ میطرفی آن را افسانه و دروغ و از طر

فتند و به راست یعا دروغ بعودن آن   گمی (Mythos)« میتوس»به هر داستانی زبان یونان باستان

کعه در چهعارچوب نظعام    شعود  یبه داسعتانی گفتعه مع   « Myth» اما امروزه»دادند؛ اهمیتی نمی

 )همان(.« قرار داشته باشد(Mythology)سی یا علم اهساطیرشنااسطوره

هعا،  هافسان ها،هودهیب سامان،یو ب شانیسخنان پر» یمعان ی،ثر از عربمتأ زین یدر زبان فارس 

ی لغعت نامعه  ) گفته شده است ریاساط یبرا «بیو اکاذ لیدروغ، اباط یهاهباطل، قصّ یهاافسانه

 .«(اساطیر» دهخدا، 
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ام  و معان  از  یفعی جع  ی تعرشناسعان، ارائعه  ی بسیاری از پژوهشعگران و اسعطوره  به گفتهبنا 

مکن به نظر برسد؛ به طوری کعه در روایعات آمعده    مدشوار و شاید هم غیر اسطوره، امری سخت

 خیلی ساده»است که آگوستین قدّیس در پاسخ به این پرسش که اسطوره چیست؟ گفته است: 

ه ی اسعطور ام در بعاره است، به شرط آن که کسعی از معن آن را نپرسعدو چعون هرگعاه خواسعته      

 (. 13: 1387اسماعیل پور، ) «امتوضیحی بدهم، عاجز مانده

؛ به طوری گوناگونی قابل تعریف و تعبیر است هایبه شیوه های مختلف واسطوره از دیدگاه 

انعد  تبیین و تحلیل آن پرداختعه ی تخصص و عالیق خویش به یک از پژوهشگران، بر پایه که هر

-ادی از آنعان اجمعالً اشعاره معی    اند که در اینجا به تعدداده ارائه اشدر باره مختلفی را اتیونظر

 کنیم.
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است که مبتنعی بعر نظریعات     شناسیناسی، دیدگاه پدیدارشهای اسطورهترین دیدگاهاز مهم

ریف داند و در تعای دینی میشناس بزرگ معاصر، میرچا الیاده است. او اسطوره را پدیدهاسطوره

که کارهعای نمایعان خعدایان و موجعودات      است داستانی قدسی و مینوی»گوید: اسطوره آن می

ان روی داده زمع بعی غعاز، زمعان   آفرین که در ازل، در زمعان بعی  آمافوق طبیعی یا نیاکان فرهنگ

کند، بنابراین، اسطوره روایت پیدایش جهان و جانوران و گیاهان و نعوع بشعر و   میاست، حکایت 

رستگارفسعایی،  )« ا و کالً شعرح آفعرینش کائنعات اسعت    هآن ادها و آداب و رسوم و علل خلقنه

گوید چگونه است، یعنی می «تخلف»یک بنابراین اسطوره همیشه متضمن روایت (. » 1 :1383

هستی خود را آغاز کرده اسعت. اسعطوره فقعط از چیعزی کعه       آمده، موجود شده وچیزی پدیده 

 .(52: 1387ر، اسماعیل پو) «گویده تمامی پدیدار گشته است، سخن میروی داده و ب واقعاً

  
 دیدگاه تمثیلي و نمادین -2-2-2-2

، شناسی است که فردریش کعروزِر های اسطورهدیدگاه تمییلی و نمادین، یکی دیگر از دیدگاه

 علعم  یعک  انعنو به را اسیشناسطوره او آن را بنیان نهاد.در قرن نوزدهم شناس آلمانی، باستان

طوره، مععانی  معادین اسع  ن و ی. تفسیر تمییلتعابیر نمادین کرد اسطوره از و ساخت مطرح مستقل

تواند چندگانه و در سعطوح گونعاگون باشعد.    میکند در حالی که، معنی اسطوره آن را محدودمی

بر اساس ایعن  ران جنگند. مفسّدر ایلیاد هومر آمده است که ایزدان با یکدیگر می عنوان میال،به

 تضادی دهندهنشان نمادین، و یلیتمی ایهگون بهآنان  جنگ اند کهدیدگاه، چنین استنباط کرده

بر  یگرما در برابر سرما و سبک ،در برابر نم یاز جمله خشک»است.  یکیزیعناصر و عوامل ف انیم

 .(45: 1387، )اسماعیل پور «سنگینی ضدّ

کعه آدمعی در بعدو     اعتقعاد دارد  ،بر اسعاس ایعن دیعدگاه    شناسان فرانسوی،، از انسانباستید

کران را داشته؛ اما یافتن واژگان و کلماتی کعه  پایان و بیشایستگی و توانایی احساس بی خلقت،

 ی لهیمضاعف دو وستحت تأثیرات »رایش امکان نداشته است. بنابراین بیانگر احساسش باشد، ب

آن  ونیآمد که بعدها صعنف روحعان   دیپد یاهیجوش اولخود ییگرارمز ،«رزبان و هن» یعنی انیب

مبنعای هعر گونعه دانعش      اسعت کعه   دهیو سنج دهیشیاند ییرمزگرا نیرا از سر گرفت و اکنون ا

 (.10: 1370باستید،)« رودشمار میشناسی به اساطیری و اسطوره
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اسعت کعه از سعوی    « بیمعاری زبعان  »ی نظریه، دیدگاهقابل توجه در این  ینظریهرین تمهم 

گیعری  ، شعکل بر اساس این دیعدگاه  است. مطرح شده ی آلمانیمستشرق بلند پایه ،اکس مولرم

بدین (. 5 :1395ور مطلق و عوض پور، منا) زبانی استو  سوء تفاهم تاریخیحاصل یک  ،اساطیر

ر قالب کلمات مجرد خویش را دمفاهیم ذهنی و توانست نمی، بشر ابتدایی هنگامی که معنی که

اما چون به معرور   ؛ردبُاز مجاز و استعاره بهره می، ضرورتاً ، برای تبادل اندیشهو واژگان بیان کند

ها و صفات اسعتعاری و  ها پدید آمد، معنای آن نامزمان، مفاهیم ذهنی در طی مراحل رشد زبان

بعه  »نوان میعال،  عبه (.356: 1391بهار،) مبدّل شدندبه خدایان و ایزدان مجازی از یادها رفت و 

دم را ورشعید سعپیده   خ»گفتنعد:  ، می«کندخورشید سپیده دم را روشن می» جای آنکه بگویند

 (.47: 1387، )اسماعیل پور «بدین گونه، اسطوره زاده شد. «کشددوست دارد و در آغوش می

جعو کعرد،   وها جسعت کر انسانرا نباید در ذهن و ف اسطوره اصلو  شهیربه باور ماکس مولر،  

 هعا، بلکه برای شناخت آن، زبان مردمان را باید مورد بررسی قرار داد. زیعرا، بسعیاری از اسعطوره   

 هعا دهیع پد نیع ا یرو انیخعدا  یهستند و اسام عتیباشکوه طبمعظّم و مناظر ی توصیف شاعرانه

اسطوره یعک وحعدت    طرفداران این مکتب، میان زبان و (.: سه1387فاطمی،)گذاشته شده است

به بعاور آنعان، زبعان خعود نمعاد       (.23: 1379بلوکباشی، ) قائل هستند ی مشترکواقعی و ریشه

هعای زبعانی بهعره جُسعت. در     ها، باید از نمادهعا و نشعانه  است؛ بنابراین برای بیان افکار واندیشه

دین معنا که اسعطوره  آید، بوجود میای بهتنگاتنگ و دوسویهه، بین زبان و اسطوره ارتباط نتیج

 (. 23: 1382)اسماعیل پور،  شودمی تلقی اسطورهبه عنوان نوعی زبان و زبان نیز 
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ها را باید در اعماق روان انسعان  ی اسطوره، سرآغاز و سرچشمهشناسین روابر اساس دیدگاه 

از  ،شناسعی دیعدگاه روان در ف اسعطوره  بعرای تعریع   کعرد. جو وو یا در ضمیر ناخودآگاه او جست

بهعره  « کعارل گوسعتاو یونعگ   »و « زیگموند فروید» ، یعنیمشهورشناس دو روان و آرای نظریات

و  دانعد کعه در فرهنعگ نمایعان    یاهای جمعی معی فروید، اسطوره را ظهور و تجلّی رؤجوییم. می

-آگعاه را متجلّعی معی   ناخود 2نژندنهای روایهمادرون یاهاو رؤ اساطیر» شود؛ بنابراین،می آشکار

ی امیعال و  درمانی تخلیهفروید اعتقاد داشت که چون هدف روان .(17: 1379 ران،یضم) «سازند

توان نتیجعه گرفعت کعه انسعان     آگاه آدمی است، پس میهای سرکوب شده از ضمیر ناخودعقده

کعرد و  یا تفسعیر معی  ؤپرتو راساطیر را در » او )همان(. نیستسالم به هی  وجه نیازمند اسطوره 



 

... ی تخعیالت و امیعال اقعوام ملعل و    افتعه هعای تغییعر شعکل ی   اعتقاد داشت که اساطیر ته مانده

ی فعردی آدمعی اسعت و    یا، اسعطوره اند. به گمان او رؤیاهای متمادی بشریت در دوران جوانیرؤ

یعای قعوم و   وره، رؤتعبیر شود حعال آن کعه اسعط    تواند،شخصی او می 3ی«لیبیدو»در پرتو  تنها

بعر اسعاس   (. 50: 1387اسعماعیل پعور،   ) «ی جمععی روشعنگر آن اسعت   «لیبیدو» تی است وملّ

و بعه صعورت   های فروید، اسطوره به خودی خود ارزش چندانی ندارد؛ اما اگعر بعا دقعت    پژوهش

ای برای شناخت محتوای هعر سعرخوردگی و   تواند کلید گشاینده، میصحیح تعبیر و تفسیر شود

  (.360: 1391بهار،) های قومی باشدی در اشخاص و گروهایالت غریزتم
بعه وجعود   هر دوی آنعان  دهد. یاها قرار میردیف با رؤد فروید، اسطوره را همیونگ نیز همانن

گذاری آن در فرد، اعتقاد دارند؛ اما تفاوت اصلی در این است کعه فرویعد   و تاثیرآگاه خودضمیر نا

دانست، در حالی که یونگ از طریق مطالععه  د را منحصر به همان فرد میضمیر ناخودآگاهِ هر فر

بین  های این ضمیر ناخودآگاهبرخی جنبه»نگی به این نتیجه رسیده بود که و بررسی مناب  فره

ی امیعال  کننعده در نظر فرویعد، اسعاطیر بعازگو   (. 310پاینده: ) «بشر مشترک است ی ابنایهمه

هعا را  ی فردی هستند؛ اما یونگ ریشه و اساس اسطورهسرکوب شده جنسی و یا بازتاب تمایالت

هعا بیعانگر ناخودآگعاه جمععی و کهعن      دانست و اعتقاد داشت اسطورهآگاه آدمی میخودضمیر نا

  الگوها است.

-نیمعه »، «هخودآگعا »فروید اعتقاد داشت که روان یا ذهعن آدمعی متشعکل از سعه بخعش       

دانعد؛ امعا   متشکل از سه هیه می را نیز روان یا ذهن انسانونگ است. ی «ناخودآگاه»و  «خودآگاه

ضعمیر  »، قائل به جزء دیگعری بعه نعام    «اهآگضمیر نیمه» . او ضمن حذفنند فرویدنه دقیقا هما

ناخودآگعاه جمععی میراثعی اسعت از زنعدگانی      » در ساختار ذهن انسان است.« ناخودآگاه جمعی

 «یسعت زتعی از دورانعی کعه بشعر در مراحعل حیعوانی معی       ادوار گذشته، از زندگانی نیاکان و ح

ی ناخودآگعاه  بعه خعاطره   ،آگاه جمععی مایه و محتوای ضمیرناخوددرون (.264: 1388شمیسا، )

ها به نوعی در آن سهیم ی انسانهمه گردد وهای بسیار دور باز میرسد یعنی به زماننژادی می

الگوهعا  به عبارت دیگر، کهعن  ها است؛الگوهنخود مشتمل بر ک ،ضمیر ناخوداگاه جمعی. هستند

-. کهعن همعان( ) «است که منشأش همان ناخودآگاه جمععی اسعت  طرح کلی رفتارهای بشری »

انعد و هعر از   نهفتعه  انسان از آن آگاهی داشته باشد، در روح و روان خود الگوها بدون آنکه آدمی

: 1387، اسعماعیل پعور  ) دشعون یمآگاهش نمایان در ضمیر خودگاهی آن هم به صورت نمادین، 

همگعانی و معوروثی دارنعد و    الگوها سرشعت و معاهیتی فطعری،    کهنیونگ اعتقاد دارد که (. 51

ها در هر جایی از دنیا کعه باشعند و بعه    ی انساندر نظر وی، همه زنند.های ما را رقم میواکنش



  

های ععامِ  وارث ویژگی شانهر زبانی که صحبت کنند و صاحب هر دین و آیینی که باشند، ذهن

-هعا و انگیعزه  نماد ارزش»ها را الگوشان است. یونگ کهندشناختی و روانیِ نیاکان و اجدازیست

(. او در تحقیقعات خعود اهمیعت    315)پاینده،  «داندی اسطوره میبشر و شالوده های بنیانیِ نوع

های پنهعان  یا بیانگر آرزوؤگونه که رهمان» الگوها قائل است و معتقد است کهکهن برای شایانی

 «و یک جامعه باشعد های یک قوم امید ها وترس آرزوها، بیانگرتواند نیز میاسطوره  آدمی است،

 (. 51، 1387اسماعیل پور: )
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ی این دیعدگاه در وهلعه   است.گرایی شناسی، دیدگاه کارکردورههای اسطیکی دیگر از دیدگاه

هعا  شود. او مدعی بود که اسعطوره مربوط می برونیسالو مالینوفسکیشناسانی چون اناول به انس

نیسعتند؛ بلکعه    های ابتداییی انسانشناسانههای فلسفی و هستیدر پی توضیح و تفسیر پرسش

. های زندگی اجتماعی هسعتند بخشی، انسجام دهندگی و تضمین مکانیسموحدتکارکرد دارای 

: 1379فکعوهی،  ) جوام  ابتعدایی دانسعت  « منشور عملی»توانرا به نوعی میها بنابراین اسطوره

ای بیهعوده و  یا افسعانه  نقل شدهی تنها یک قصّهاسطوره طرفداران این مکتب معتقدند که (. 66

های آغعازین و  در زمانکه  دهاست زن یقتیو حق افتهیاست تجربه یتیبلکه واقع ؛ستین حاصلبی

 ثیر خعود قعرار داده اسعت   را تحعت تعأ   هعا جهان و سرنوشت انسان آن پس، ابتدایی رخ داده و از

 (.48: 1387اسماعیل پور،)

لوی گذار آن، شناسی است که پایههای اسطورهیکی دیگر از دیدگاه ساختارگرایی،دیدگاه 

ثیر روابط متقابلی که سوسور در نظامِ زبانی شناس فرانسوی، تحت تأاین مردم استروس است.

م در ساختارگرایی ترین مفهورا که اساسی« های دوگانهتقابل»بحث رح ساخته بود، مطخود 

ها و اساطیر ی مناسک، آییناستروس پس از بررسی و تحقیقی که در بارهاست، پیش کشید. 

های تقابل»از طریق  انجام داد به این نتیجه رسید که معنا در ذهن انسان اساساً ملل مختلف

ی قطب متقابل خود معنا پیدا به واسطهیعنی هر چیزی(. 165)پاینده:  یردگشکل می «دوگانه

-این تقابل . ...شرّ، مقدّس در مقابل غیر مقدّس ودر مقابل ظلمت، خیر در مقابل کند؛ نور می

های فرهنگی ما به حساب کنش سازند، اصل و مبدأن فرهنگ را میکه اساس و بنیاهای دوگانه 

(. 77-78: 1384)برتنس،  دارندهای ما نمود ها و رفتارها، تابوها، سنتآیند که در آیینمی

ما از جهان  های دوگانه را عدم درک و شناخت نیاکان اساطیریت خلق تقابلاستروس علّ



 

های دوگانه گوید، همان طوری که زبان بر اساس تقابل)همان( و می پیرامون خود می داند

 (.32: 1384)اسحاقیان،  اندهای دوگانه بنا شدهای تقابلنساخته شده است، اساطیر نیز برمب

ارنست اند که از منظر فلسفی به تأویل و تحلیل اسطوره پرداخته ،برخی از اندیشمندان

تینش، از های نخسبا اسطوره ذهن آدمی فیلسوف آلمانی، ،کاسیرردر نظر اند. جملهکاسیرر از آن

 آرمانی ای تصویری،منطقی بوده است؛ اما منطق و فلسفههای فلسفی و همان ابتدا دارای مقوله

ی زبان ی تاریک و آشفتهسایه هااسطوره وی، (. به اعتقاد54: 1387اسماعیل پور، ) و نمادین

 4(.9ضمیران: ) ابهام و تمییل هستندای از آمیزه ای اولیه و، بلکه تجربهندنیست

 
 اسطوره یکارکردها -2-2-3

 خست، کارکرد آن در میان آفرینندگاندو جهت قابل بررسی است: ن کارکرد اسطوره از

که  شان بود. دوم، کارکردیکردند و جزء ایمان حقیقیها زندگی میکه با آن است هااسطوره

-های اسطوره را میبه طور کلی کارکرد تواند برای انسان عصر امروزی داشته باشد.میاسطوره 

 توان این گونه بیان کرد:

 ،ترین کارکرد اساطیر، توضیح و توجیه حقایق طبیعی و فرهنگی است. در واق ستهبرج-

ی ( و درباره372 :1391 )بهار، بخشدشناسی ابتدایی میی به هستیاسطوره نوعی بُعد فلسف

 گوید.اینکه چیزی چگونه پدید آمده است، سخن می

بعاور  ایعن  کنند. اگر به ن بازگو میای نمادییاها و آرزوهای یک قوم را به شیوهها رؤاسطوره -

و  یاجتمعاع  مسعائل با ،جهعان امعروز  چعه در  کهعن و   یایع دنچعه در   اههداشته باشیم که اسطور

و عنصر جدا نشعدنیِ یعک    دهدیم لیقوم را تشک کی یِمرتبط است و تار و پود فرهنگ یفرهنگ

در ذهعن و   را ایازهی تع چعه یدر دتوانع یمع  ،هعا اسعطوره  قیع عم یمطالعه فرهنگ است؛ بنابراین

و مناسعک و   هعا نیعی آ ،تمعدن  فرهنگ و یدرون یهاهیه در شناختما را و  دیبگشا ی ماشهیاند

 (.63: 1379اسماعیل پور، ) رساند یاریقوم  کی یآداب و رفتار اجتماع

ار ونمونه یهاکردن سرمشق یکشف و آفتاب»رین کارکرد اسطوره را تاده، مهممیرچا الی -

 هنر و تیگرفته تا کار و ترب ییو زناشو هیاز تغذ یآدم داریمعن یهاتیو فعال هانییآ یهمه

(. بنابراین، اسطوره در جوام  بدوی، به عنوان سرمشق و 17: 1362 الیاده:داند )می فرزانگی

 .ها بوده استالگویی برای رفتار و اعماهنسان

ساختارهای اجتماعی را توجیه کند ها و تواند سازماناسطوره نقشی ایدئولوژیک دارد و می -

 (.372: 1391،)بهار
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Research Aim: The primitive man was associated with nature through the creation, It was 

associated with nature and was close to it .And all the natural phenomena thought he was 

qualified.And man saw himself as dependent and nurtured by nature and shared it in his life and 

destiny. The Primitive man, in order to domination and conquest the environment around him 

and get rid of fear, you tried to Conquer nature; Therefore, it went to rituals and rites that were 

based on myth, magic, and totem. Reflections The practice of these beliefs led to the formation 

and development of traditions that today is known as totemism. 

Research method: In this research, the library method and descriptive-analytical type have 

been used to collect information and data. 

Findings: Faculty of Sociology،Totemism is considered one of the early stages of human 

culture, in many of the primitive societies, It is seen as faith and respect for some animals and 

plants and rarely for objects. the purpose of this study is to analyze and investigate this 

credence and ancient belief That is to say, totemism is in the epics of Gilgamesh and 

Bahmannameh. By examining the beliefs of totemism in the mentioned epics, Signs of the 

sanctity of animals such as cows, lions and eagles and examples of the myths of birth and belief 

in their magical and medicinal properties. Some plants and trees, as well as the sanctity of the 

elements of nature, such as the moon and the sun, indicating the existence of totemic effects in 

these epics. In addition, there are other manifestations of totemism, The subject of animals is a 

combination ,configuration and sacrificethat is evident in the epics studied. 

Conclusion: Forebear worship, Belief in mana and taboo, which are the basic foundations of 

totemism; In the epics of Gilgamesh and Bahmannameh, it is observed that were revealed in 

honor of the dead, Farah Izadi, exogamy and not mentioning names. 
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