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178:اد صفحهتعد            10/12/1387: تاریخ فارغ التحصیلی     علوم پایه                  : دانشکده

. بن مایه هاي اساطیري، گرشاسب نامه، بهمن نامه و اسطوره :کلید واژه

  :   چکیده

 شامل؛ مقدمه، تعریف مسـئله، هـدف و  فصل اول، . پژوهش حاضر در چهار فصل تهیه و تنظیم گردیده است   

هـاي اسـاطیري ارائـه      در این فصل تعاریف جامع و مبسوطی از اسطوره و بـن مایـه  . ضرورت تحقیق می باشد

  .شده است

در این گفتار نمونه هـایی از آثـاري کـه در زمینـه      . فصل دوم، شامل پیشینه تحقیق و روش تحقیق می باشد    

  .اسطوره و ایران مورد بحث قرار گرفته ارائه و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است

ر ایـن فصـل بـن مایـه هـاي اسـاطیري مـورد بحـث و         فصل سوم، وسیع ترین بخش این تحقیق می باشد؛ د   

بدین صورت که در ابتدا بن مایه آفرینش بصـورت کلـی و سـپس آفـرینش کیهـان و      . بررسی قرار گرفته است

انسان مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه بنیادیترین بن مایه هـاي اسـاطیري گرشاسـب نامـه و بهمـن نامـه،       

گرشاسب، نریمان، سـام،  : جمشید، ضحاك، فریدون، بهمن، هماي و قهرمانان: نیعنی  چهره هاي  نمادین؛ شاها

از دیگر سو به تجزیه و تحلیل  بـن مایـه ي   . پشوتن، فرامرز، آذربرزین و بانوگشسب، نقد و بررسی  شده است

و بـن مایـه ي گیـاه    (بـن مایـه ي طبیعـت    ) دیوان، پریان و جانوران(موجودات اساطیري؛ موجودات فراطبیعی 

فـرّ، جشـن   : و بن مایه ي ابزارهاي اسـاطیري و بـن مایـه ي باورهـا و آیینهـا از قبیـل      ) رستنی ها، بن مایه آتش

  .مهرگان، سوگند، خوابگزاري و پیشگویی نیز پرداخته شده است

فصل چهارم، نتیجه گیري از کل مباحث پایان نامه می باشد که به صـورت مـوجز و مختصـر ارائـه گردیـده         

  .است



  مقدمه -1-

این دانش حاوي یکی از مطـرح تـرین و گیراتـرین    .قلمرو دانش اسطوره شناسی بسیار گسترده است   

کنجکـاوان از   ي ، قاطبـه در حقیقـت . ته معاصر مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـ    مباحثی است که در دور

دیگر اندیشمندان پهنه علـوم انسـانی و حتـی بـه      گرفته تا جامعه شناس و روان شناس       و  فیلسوف

، هـر گـامی کـه در راه آن برداشـته شـود بـه هسـتی        لذا. م عادي بدان عالقه نشان داده اندگونه اي مرد

  . درارآمیز نوع انسان کمک خواهد کرشناسی و گذشته اس

ی ینیست و راه به جـا فرار کردن از آن نه تنها درست . دوران اسطوره اي انسان، دوران کودکی اوست   

چه خوب اسـت کـه در دوران انفجـار دانـش،     . زندگی کنونی ما می کاهدییندارد، بلکه از لطف و زیبا

هـاي لطیـف و سرشـاري    احساسدوران سلطه انسان بر طبیعت، دوران حاکمیت ماشین، دوران کمبود 

راهنمـاي ماسـت و   خـرد   در ایـن برگشـت   خشونت، به صفاي گذشته ها برگردیم، با ایـن تفـاوت کـه   

اگر چنین بیندیشیم، دیگـر اسـطوره هـاي گذشـته معنـی پیـدا       .ما و در درون ماسر بااليخداوند توانا 

  .خواهند کرد

آنچـه را در پیرامـون   . انسان آغازین جهان را می شناخت، عناصر و اجزاي آن را نام گذاري می کـرد «   

داد و در قالـب گفتارهـا و    پیونـدي رمزآلـود مـی    نمی دیـد او بود و می دید با آنچه درك می کرد ولی

ماحصل این برخـورد بـا گیتـی و فـرا گیتـی، جهـان درون و جهـان        ، ، این پیوند را باز می یافتروایات

در دوره هـاي بعـدي، عنصـر    . اسـاطیري بـود  زمان، زمـان بیـنش  . می ساختبیرون، جهان بینی وي را

. ون، کمتر رخنه داشت؛ قالب شناخت خرد انسـان بـود  تخیل، در شناخت او از جهان بیرون و جهان در

  )3:1381واحددوست،(.»که کم کم به جاي تخیل نشست

آن دوران، . یـرد هاي اساطیري در دوران باستان از نبود شناخت حقیقی سرچشمه مـی گ ترین نمادبیش  

بـه گفتـه  . سـت زبـان، زبـان نمادها  . سرشار از زندگی عاطفی و آکنده از کودکی هاسـت با صفا و پاکی 

زبان نمادین زبانی است که تجربیات درونی و احساسات و افکار را به شکل پدیـده هـاي   «فرومک اری

. مـا فـرق دارد   ي مـره آن بـا منطـق معمـول و روز   قعی در دنیاي خارج بیان می کند و منطق احسی و و

 ي املی چون درجـه منطقی که از مقوله هاي زمان و مکان تبعیت نمی کند و، به عکس، تحت تسلط عو



دستور و نحو این زبان اختصاصی اسـت و  «،وي ي به گفتهباز .»تداعی معانی استشدت احساسات و

  .»براي درك و فهم رویاها، اساطیر و قصه ها، فرا گرفتن آن الزم است

با در آمدن انسان از دوران اساطیري به دوران شناخت و منطق، گاه بـن مایـه هـاي اسـاطیري، چـون         

          بـراي نمونـه در فرهنـگ    . را در خود جاي دهنـد ) عرفانی(کالبد و ظرفی شده اند تا مفاهیم دوران بلوغ 

کـه در   -...اسالمی، اسـطوره گرشاسـب، ضـحاك، فریـدون، رسـتم، سـیاوش، زال، سـیمرغ و       –ایرانی

ظلم ها، مظلومیـت هـا و   ی آشنا و نمودار رخدادهاي باستانی و مظهر پهلوانی ها، یحماسه ملی ما نام ها

در نوشته هاي اندیشمندان و شاعران ما، چون شیخ شهاب الـدین سـهروردي،   –خود کامگی ها هستند

  .بار عرفانی به خود گرفته و تاویل پذیر گشته اندی و مولوي، از نو رنگ نمادي یافته ویسنا

مـی  . اسـت معاصـر  ن در دوران یاد کرد روزگاران پیشین کم ترین کاربرد اسطوره هاي گذشـته ایـرا  «   

. توان گفت که ذهنیات انسان ها در همه جا یکسان بوده و تنها نمود آنها با یکدیگر تفاوت داشته اسـت 

ذهنیات انسان هاي نخستین محورهاي گوناگون داشت، ماننـد تصـویري کـه از هسـتی و آفـرینش و از      

پدیده هاي طبیعی چون رعـد  ین خدایان و بیشتر اکه به طور عموم خدا شمرده می شدند (منابع قدرت 

فزونی می یافـت،  در دوره هاي پسین، هر چه شناخت انسان نسبت به هستی. داشتند) بودند... و برق و

دو قـدرت خیـر و شـرّ    ،می شد تا به مرحله اي رسید که، در ایران باستانتر کاستهبیش ،از شمار خدایان

  . منحصر شدپیامبر به اهورا مزدا، خداي یگانه، شت تبنیاد آفرینش قرار گرفت و با ظهور زر

      راه تخیـل انسـان را  .اعتقاد به سیالن هستی از منشاء واحد، اوج دریافت ذهنی انسـان از جهـان بـود      

حتـی در دوره  . در هر دوره اي، تخیل انسان ها، با انگیزه هاي گوناگون، شکل می گیرد. نمی توان بست

فناوري، آنجا که دانش در بیان اسرار کیهـان فـرو مـی مانـد، خیـال      دانش و ییمعاصر، در عصر شکوفا

 می یابد و در آثار نمایشی و داستان هاي تخیلی سفر موجودات کرات دیگـر بـه  پردازي فرصت جوالن

  ) 5-1: 1381واحددوست، (.»زمین، سیر سفینه ها در فضاهاي خیالی کیهانی جلوه گر می شود کره ي

واژه اسطوره را در چهار چوبی قرار داد و با کمـک انـدك   ي یانوس بی انتهاي درون واژهنمی توان اق  

و ییایـن اقیـانوس در ضـمن پیـدا    . ی که گویاي دیدگاههاي گوناگون هستند، آن را کرانمنـد نمـود  یها

صورت گرفتـه اسـت،    ی کهیبیشتر تعریف ها و آشکار سازي ها . آشکاري، رازناك و رمزآلود می نماید



دوراندیشـی  آمده از ریشه و بن این واژه است که با دیدگاه هاي امروزین درآمیخته است و به دور ازبر

طـور غیـر   ه ی که تنفس می کنیم، تنها بـ یاسطوره همانند پرتو خورشید یا هوا«.و ژرف نگري ها نیست

د اندیشـه خـویش   را بـر بنیـا  می نمایاند، و هر کس باید تالش کند تـا حضـور آن         مستقیم خود را 

حقیقتـی  .ما را نیز دربر می گیرد و حقیقـت ماسـت  اسطوره نه تنها خودآگاه بلکه ناخودآگاه. کشف کند

می تواند سرنوشت ساز باشد و این براي هر بعدي از زندگی خصوصـی انسـان مصـداق دارد    کهاست 

کـه  انتخـاب قهرمانـانی   میسر نیست بویژه در لحظات سرنوشت ساز ی از اساطیر به هیچ وجهیزیرا رها

در جـوانی همـواره در   از دیدگاهی، انسـان . انسان می ستاید، خود به خود اسطوره اي را به دنبال دارند

.»صدد پذیرش اسطوره هاست و گاهی در هنگام پختگی، شهامت مـی یابـد کـه از آنهـا دسـت بـردارد      

  ) 19: 1373گریمال، (

ن درآمیخته اند، چه آنها را بپذیریم و چه نپـذیریم، بـا آنهـا    در واقع اسطوره ها با گوشت و خون انسا   

  .زندگی می کنیم در ژرفاي وجود هر انسانی نشانه هاي آن را می توان یافت

دنیاي عینی که اسطوره می آفریند، در واقع جهان نیرو ها و قواي اهریمنـی و  «ارنست کاسیررنظر  به   

ت مرکب از موجودات زنده، عامل و فاعـل، بـه قسـمی کـه در     به بیان دیگر ایزدستانی اس. یزدانی است

که اسـطوره   -بدوي  -ي هرگز به ماده اي ناب و پالوده بر نمی خوریم، زیرا اندیشه،این جهان اساطیر

و  گیري ادراك ذهـن بـه نحـوي خـاص اسـت و ایـن جهـت یـابی        ثمره آن است متضمن نوعی جهت

.»ی، عملی دینی به شمار آیـد یموجب می شود تا کاري جادو فی المثلرهیافته درونی یا ذهنی است که

    )1372:60ستاري،(

یگانـه سـاختن آنـان بـه برکـت نـوعی      ین ها با ایجـاد وحـدت میـان انسـان و جهـان و     یاساطیر و آ«   

آدمـی را بـا آن عـوالم غریـب     –و نه زبان به معناي ساختار شـناختی واژه  یعنی کالم و گفتار1سلوگو

یش با معانی زبان متـداول تفـاوت دارد   ناز زبان معمول قوم، و معاند و این کالمی است غیرپیوند می ز

همـان  (.»محسوسـات و معقـوالت اسـت   و بنابراین، متضمن تجربه و ادراکی جز تجربه و ادراك عـالم  

:57(    

                                                  
1. Logos   



تنهـا   نـه ،بـه بیـان دیگـر   . همـه چیـز اسـت    ي شناختن اساطیر، همان پی بردن به راز اصل و ریشـه «   

چگونگی به وجود آمدن اشیاء دانسته می شود، بلکه معلـوم مـی گـردد آنهـا را در کجـا بایـد یافـت و       

  ) 22: 1386الیاده، (.»چگونه زمانی که ناپدید شده اند، می توان دوباره پدیدار کرد

لیـه خـود   ی عمیق ترین غرایز بشر در باب آگـاهی او یاز دیدگاهی، اسطوره تجلی دراماتیک و زیر بنا«   

نسبت به جهان پیرامون است که می تواند حاالتی مختلف به خـود بگیـرد، حـاالتی کـه تمـام عقایـد و       

آنهـا یـک   . و مشـترك هسـتند  اساطیر به گونه اي سرشتین، جمعـی  ... رفتارهاي ویژه بدانها وابسته است

  ) 172: 1370ویلفرد،(.»زنندقوم یا یک ملت را به رفتارهاي درونی و معنوي خود پیوند می

مدینـه   نامدار فرانسوي، مفهوم اسطوره را نزدیـک بـه معنـاي    ي ، فیلسوف و نویسندهرژان پل سارت   

فاضـله در  ي فاوت اسطوره با مدینـه  ـت«: می داند و تفاوت آن دو را این گونه یادآور می شود   فاضله

طوره، غریـزه  ـحال آن که اس فکر است وـسم ذهنی و انتزاعی مردم روشنـفاضله تجاین است که مدینه

پیش از آن کـه   امعه را نمودار می سازد و نیز در این است که اسطوره راجتـمیق طبقات فرودسـي ع

اجـراي  یعنی در آن می زیند و آن را از طریق قصه ها و افسـانه هـا و بـا   می بندند،  مدرن شود، به کار

  ) 237: تا، بی سارتر(»آداب و مراسم و مناسک زنده می دارند

ي هـا باردر گستره زمـان جـاري اسـت، از رود   جهان و ي آلود اساطیر که در پهنه دریاي توفنده و راز   

؛اسـت قوم ها و ملت ها آکنده است که هر یک از این رود بارها را نـاگزیر، خاسـتگاه و سرچشـمه اي   

گونـه  وره ها را بـه اسط،ور و پژوهش گريهر دیده.سرچشمه اي که خود شگفت و رازناك می نماید

اسطوره شناس، دیـن شـناس و   :خود دارند ي اي بازگو کرده است که هر کدام فریبندگی و زبانی ویژه

هر کدام از دید خود کوشش کرده اند آنها را باز نماینـد و خاسـتگاه و بنیـاد آنهـا را        ... روان شناس و

    )47: 1381احددوست، و(          . بررسند

اریخ و حتـی در دوران کهـن   ی پیش تر از تیمی دانیم در عهد باستان، در فرهنگ هاي ابتدا تا آنجا که   

، اسطوره وجود داشته است و چه بسیار خدایان اقـوام کهـن مـی تـوان یافـت کـه در اصـل،        سنگی هم

  ) 199: 1373بهار، (. ... ی رسیده اندیشاهان و پهلوانان بزرگ بوده اند و سپس به مقام خدا



شناسی بیش از دیگر دیدگاه ها، کرانه هاي اسـطوره را از هـر سـوي پیمـوده اسـت و در روان       روان   

برخـی از برداشـت هـاي آنهـا از     . شناسان بیشتر از پژوهندگان دیگر، به ویژگی هـاي  آن پرداختـه انـد   

  . انگاره اي بیش نمی دانندرا شده است و پاره اي دیگر    اسطوره، پذیرفته

ي، بـر اسـاس انعکـاس سـاختهاي اجتمـاعی، پدیـده هـاي        که شکل گیري اسـاطیر  اه بودالبته باید آگ   

  ) 49: 1381واحددوست، . (طبیعت و عکس العمل هاي روانی انسان بوده است

درست است که پاره اي از اسطوره هاي ایران باستان، هند و حتی یونـان و روم خاسـتگاه جداگانـه اي    

مه انسانها ي نخستین و در سرزمین هاي گوناگون، اگر یکسان هـم  دارند ولی روند اسطوره سازي در ه

  . نیستجدا از هم نیز،نباشد

 یـان نشان داده است که گونه هاي اندیشه اساطیري نخسـتین بـار در میـان روم    دومزیلپژوهش هاي    

ایـت هـاي   ي ژرمنی، در حک) ساگاها(پیدا گشت و نیز در حماسه هاي هندوایرانیان و در پهلون نامه ها 

نادیـده  تنهـا اسـاطیر یونـانی   . ی پدیدار شدیهند و اروپا ي بر روي هم، در سراسر جهان گسترده ؛سلتی

شاید همه این رهیافت ها اشاره بـر وام  . انگاشته شد و نتایج چندان درخشانی در این زمینه بدست نیامد

هـم حاصـل    ته باشـد و شـاید  نـژادان داشـ  سرزمین هاي سامی و ماقبل سامی گیري از خاور زمین یا از

  ) 24: 1373گریمال، (.آمیزش پیچیده تري باشد

مـی  تـی آنهـا را  هسـتند و وق انسـان هـاي نخسـتین     ي درست است که اسطوره ها ساخته و پرداخته   

بـر و  ساختند در اندیشه کارکرد آنها نبودند و شاید خیال پردازیی بیش نبوده کـه واقعیـت هـاي دور و   

ه آنهـا در عـین نمونـه و الگـو بـودن، بـار       ، ولی باید پذیرفت کدر آنها شفافیت داده اندخود را  پیرامون

کردهاي مینـوي  ، که کاري انسان نیازمند و جوانمی کشند که می تواند برامینوي و معنویتی را به دوش

  ) 57: 1381واحددوست، (.بازتابی گسترده داشته باشد نیاز سرشتینی اوست، کارساز بوده،

نخست کارکرد آن در میان پردازندگان اسطوره ها که : ره را می توان از دو جنبه بررسیدکارکرد اسطو   

، جـدا از نسـل   کردي که اسطوره در دوره هاي پسـین دوم کار. آنها بودبا آنها می زیستند و باور راستین

         وي دربـر ،پیرامـون شـت انسـان را دربـاره جهـان     اسطوره در عصر خود نه تنها بردا:اساطیري پیدا کرد

مثـل دانشـی   بعضی معتقدند که اسطوره،. روانی او را هم پاسخ می دادادي و، بلکه نیازهاي ممی گرفت

اسـطوره عـالوه بـر    . ی از جهان بودی، توجیه انسان ابتدارودا براي توجیه جهان به کار میکه در عصر م



که محصـول بـیم و هـراس او     –هاي معنوي را یازنقش انسان در جهان هم بود و ن، توجیه توجیه جهان

بـر طـرف   –ناشناخته ها و نیاز وي به پیدا کردن پناه و نگهبان و ایجاد ارتباط با جهان پیرامون بود    از 

  .می کرد

هـم در   –، آب و جـز آن  ماننـد غـذا   –اسطوره می توانست در برطرف کردن نیازهاي مـادي انسـان      

وي یاري رساند و نیز باید دانست که انسان بـه طـور طبیعـی نیـاز داشـت کـه       ارتباط جهان پیرامون به 

وره دراسـط . ربرد اسطوره از این فراتر مـی رفـت  اما کا –این در طبیعت انسان است–جهان را بشناسد 

طوره عالوه بـر  اس. که مبتنی بر استدالل تمثیلی بود ی فلسفییمنتها بیان ابتداواقع نوعی بیان فلسفی بود،

آن مـی  ر اجتمـاعی را کـه صـاحبان اسـطوره د     ، سـاختار ایدئولوژیک همظ از لحا،ین برداشت فلسفیا

ید ایـدئولوژیک نظـام حـاکم زمـان     ی، تاهر مجموعه اساطیري حاکمی، در اصل. ی کردزیستند، توجیه م

  ) 195: 1373، بهار. (بوده استخود

چـه در دوره هـاي   . الگـو بـودن آنهاسـت   ، نمونـه و د اسطوره هارشفاف ترین و درخشان ترین کارب   

هرگاه و در هر سرزمینی که ایجاب کند این الگوهـا و  ،ه در دوره هاي پسین تا زمان کنوننخستین و چ

کـه در بـین ملتهـا     قهرمـان  ، کهن نمونـه  براي مثال. می نماید و سرنوشت ساز می شوند  نمونه ها رخ

، همواره پیشینه و نمونه به شـمار  طبیعتی داشته باشدپس اسطوره، هر .سرنوشت ساز بوده است همیشه

، بلکـه بـراي موقعیـت خـود اسـطوره نیـز      ، انسان) قدسی با دنیوي(می رود، آن هم نه فقط براي اعمال

ي را کـه  به طـور کلـی مـا بایـد کـار     . براي وجوه واقعیت، سابقه و پیشینه اي است وحتی مهم تر از آن

ایـن گونـه   ... و آدمیان نیـز چنـین کننـد   خدایان چنین کردند... «. کنیم خدایان در روز ازل کردند، تکرار

  ) 390: 1372الیاده، (.»بین سلوك انسان دوران باستان اند، ماحکام

 زیـرا همچـون  . ابتکـار آدمـی اسـت    ي ، فلج کـردن و از کـار انـداختن قـوه    اساطیر به ظاهر تاثیرشان   

م انـدازهاي  انسان را به خالقیت بـر مـی انگیزنـد و چشـ    در واقع . الگوهاي دست نزدنی جلوه می کنند

انسـان در صـدد انجـام دادن     اسطوره تضمین می کند که آنچه. آور او می گشایندجدید در برابر ذهن نو

 دربـاره ی را که ممکن استیاین به او یاري می دهد تا تردید ها، پیشتر انجام یافته است و بنابرآن است

  ) 144: 1386الیاده، . (اه دهد، از خود براندبه خود ر، حاصل اقدامشي



کـارکرد را می توان همانند، کار کرد اسطوره در جامعه و در میان انسان هااز لحاظ وحدت بخشیدن   

    ، از راه گفتارهـاي  نگی و وحدت قومی را پدیـد مـی آورد  یگاعالوه بر اینکه اسطوره .نمایشنامه دانست

  ) 61: 1381حددوست، وا(.و به رشد و نمو فکري دست یابد تیه معنواسطوره اي انسان می تواند ب

از گذر همـین زبـان اسـت     .به گونه اي، زبان نشانه هاست، اسطوره نمادین است و زبان نمادینزبان    

انسـان  چـه  ؛اسطوره با گذشت زمـان رخ داده اسـت  نمادین گشتن . رویه و درونه اي  داردکه اسطوره

فـرا  زمان دور آن را  ي ولی وقتی هاله ،نبوده ،این که پوشیده سخن بگوید ي دیشهنخستین هرگز در ان

هـاي مـردم آغـازین، رازآلـود و رمـز      ، این باور اسطوره ها. ساده اندیشی کودکانه رخ بر بست  گرفت، 

دوره ان در میـ  زي ها، در نتیجه رازآموشدنآنها  ي ، رفته رفته هر کسی محرم شناخت درونهواره گشت

، هر کـدام بـه روش خـود بـه درون     زمانی نیست که دیدگاه هاي مکتبیاي پسین به وجود آمد و دیره

بـه توجیـه و تفسـیر آن     پژوهی آن پرداخته اند و کوشش می کنند که از دیده خود آن را بـاز جوینـد و  

  ) 71:همان (.بپردازند

نبـود واقعیـت    ي لت داشتن همان جنبهبه هر حال اساطیر و داستان هاي مذهبی و افسانه ها به ع... «   

همیشه مورد تفسیر قرار گرفته است و در دوره ما نیز آنها را آثار سـمبولیک   ،در کل یا در بخشی از کل

پـور نامـداریان،   (.»د تجزیه و تحلیل قرار داده انـد ، مذهبی و روانی موریض کرده و از دیدگاه تاریخرف

1364 :150 (  

 ، به توجیـه و تفسـیر اسـطوره هـا    دم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسیمرهر یک از دیدگاه هاي    

     اسـطوره هـا  ي در بازیافت درونـه   لوي استروساز میان انسان شناسان . پرداخته اند آن را باز جسته اند

، اگـر بـه صـورت    آن ي ، واحـد هـاي اصـلی متشـکله    به علت پیچیدگی و دوگانگی اسطوره: می گوید

مـی  آشـکار  وقتی،، بلکه معناي آنها برعکسی ندارندی، معناط منفرد در نظر گرفته شوندات و روابفاضا

ترکیب شده با هم که دو بعدي اند، یعنی زمانگذارند و هـم زمـان،    شود که به صورت بسته هاي روابط

کـه   ، زمانی به چشـم مـی آینـد   دسته ها و بسته ها روابط، این در روش تحقیق. قرار گیرند     مورد نظر

بدین ترتیب به طور افقـی، تـوالی و   . عمودي از باال به پائین بنویسیم روایات مختلف اسطوره را به طور

، روابـط بـه   و در خـط عمـودي  ، ثبت خواهد شـد هتسلسل زمانی حوادث، یعنی مراحل مختلف اسطور



ی از روابـط  ، به قسمی که هر ستون نمودگار بسته و مجموعدی گرد می آینیصورت دسته ها و بسته ها

بعد افقی بـراي قرائـت   . حوادث در چهار چوب هر روایت است می شود که معناي آن مستقل از توالی

  ) 126: 1370باستید،(.»...اسطوره الزم است و بعد عمودي براي فهم آن ضرورت دارد

 یشـترین ، تفسیرهاي روان شناسـان و روانکـاران در دوره کنـونی ب   از این دیدگاه و مکتب که بگذریم   

شـناخت، تفسـیر و   . ي خـرد آشـوب و پـاره اي خـرد پذیرنـد     پرسمان ها را پیش آورده است که پاره ا

سـطوره برخاسـته از  زیـرا ا . اري روانشناسان و روان کاوان است، یکی از زمینه هاي کتوجیه اسطوره ها

افسـانه هـاي   اساطیر،در اندیشه آنان، . آدمی» روان«، محمل ی رازناك و رمزآلودی، جاژرفاي وجود است

  .هستندنه تمام نماي زندگانی روانی ماآئی،قصه هاي پریان     حماسی و 

امروزه نمودهاي اسطوره اي و آیین هاي باستانی را در جشن ها و مراسمی که بر پـا مـی داریـم، بـه         

    پـس  . اسـت  اگر چه دیگر اصل و علت انجام آنها به دست فراموشی سپرده شده ؛می توان دیدروشنی 

می توان گفت که اسطوره در فرهنگ هاي امروز، به طور فراگیر، فراموش نشده است، بلکـه در ژرفـاي   

ی که انسان مـی آفرینـد   ینرهادر پوششی از کهن الگوها می زید و در هانسان، در خیال ها و رویاهایش 

مایـه هـاي اسـطوره اي را بـر مـا       بـن ... زتاب می یابد، آن گونه که شعر شاعران، نقاشی ها، رمان ها وبا

گونه اي نمادین و رازآلـود هسـتند کـه گـاه دریافـت آنهـا نیـاز بـه         ار می دارد البته این نمود ها بهآشک

  . شناختی ژرف از اسطوره هاي گذشته یک ملت و جامعه دارد

از . ن آمده انـد یافت که اسطوره ها نمرده اند، بلکه تا حد دنیوي شدن پائیبا ژرف نگري، می توان در    

این رو، رنگ باخته و تقدس و مینوي بودن خود را از دست داده و الگوهاي رفتاري جداگانه اي گشـته  

بـا ایـن همـه، برخـی از درون     . قهرمانان و ایزدان، جاي خود را به الگوهاي تهی از تقدس داده انـد . اند

ـ    مایه هاي اسطوره اي هنوز در جامعه هاي نوین به حیات خـود ادامـ   علـت پشـت   ه ه مـی دهنـد، امـا ب

  )94-93: 1381واحددوست، (.به آسانی شناسایی نمی شوند سرگذاشتن فرایند دیرینگی دنیوي شده و

حماسه نـوعی از اشـعار وصـفی اسـت کـه      .حماسه نیز به گونه اي در پیوند با اسطوره قرار می گیرد   

و بزرگی هـا ي قـومی یـا فـردي باشـد کـه       مبتنی بر توصیف اعمال پهلوانی و مردانگی ها و افتخارات 

موضوع سخن در اینجا کار شگفت و بزرگـی اسـت کـه سراسـر     . شامل پدیده هاي گوناگون آنان گردد



افراد ملتی در دوره هاي مختلف در پدید آمدن آن تاثیر داشته باشـند یـا مشـکلی فلسـفی کـه جهانیـان       

  )3: 1379صفا، (      .همگی آن را ارج و بها می نهند

    روایـت هـاي حماسـی همـان روایـت هـاي      ي اسطوره، تاریخ و حماسه پیوندي استوار دارند و پایه    

مانمنـد زیسـته انـد و    اسطوره اي است که در گذر دیرند و زمان دگردیسی پذیرفتـه انـد و در تـاریخ ز   

ماسـه  حان گفت می تو. شاعري توانمند آن را به گونه شعر در آورده است ، وگسسته اندن سرانجام از آ

ار آمیـز در  پهلوانـان و رویـدادهاي قهرمـانی و افتخـ    کرداررفتار وي یک شعر بلند روایی است درباره 

چشم انداز حماسه وسیع، سبکش عالی و پر آب و تـاب و سـاختش تفسـیر و    .حیات باستانی یک ملت

  ) 23-21: 1368مختاري، (          .تفصیل ماهرانه است

حماسه این است که از لحاظ آفرینش بسی دورتر از زمان و دیرند رخـداد آن اسـت،   ویژگی بنیادین «   

آن  دیسـی سـاختار  شـوند، ایـن بـرانگیختن گـاه بـه دگر     ملتی بنا به انگیزه هاي گوناگون بر انگیخته می 

ی درخشان تر از سـایرین رخ مـی نماینـد    یهاسانی ساختاري، چهرهمی انجامد، در این دگر       جامعه 

و شاعري توانـا بـه روشـنگري    دوره هاي پسین قهرمانان حماسه می شوند کسانی هستند که درینان و ا

و چهره اي سرمدانه و پایا به آنها مـی بخشـد و بـا آفـرینش     می پردازدی هاي آنهایدالوري ها و جنگو

ی یمه جـا یکی از خصایص منظومه هاي حماسی، ه«: می برد، پسومه اي حماسی، آنها را تا به اوجمنظ

  .»از حوادثی که از آنها سخن می گویند پدید می آیندو در هر زمانی آن است، مدت ها پس

گرشاسـب نامـه و سـایر منظومـه هـاي حماسـی       و –تا عهد ساسانی  -شاهنامه دقیقی و فردوسی ...   

انی ممتـد  فارسی نیز جملگی به قرن هاي بسیار کهن که از دوره هاي پیش از اوستا تا اواسط عهد اشـک 

  ) 264: 1381واحددوست،(.می شود     است، مربوط 

مـی  اگر چه منظومه هاي حماسی ملت هاي گوناگون تفاوت هاي کمـی و کیفـی گونـاگون دارنـد،    «   

البته گاهی در بعضی از حماسه ها ، یکـی از  . توان وجوه مشترکی را براي بیشتر حماسه ها در نظر آورد

ایـن  . مـی یابـد  دیگر، وجهی دیگر مرکزیـت در حالی که در حماسه هاي  این وجوه محور اصلی است،

  : وجوه مشترك را می توان چنین خالصه کرد



در هر حماسه یک هیئت مرکزي پهلوانی و به تعبیر حماسه ملی ما یک پهلوان حضور دارد کـه  ) الف   

، رسـتم، آشـیل، اولـیس    شاسـب گر: ماننـد . برآیند نهاد پهلوان است و تا حد یک ابر مرد ارتقاء می یابـد 

  ...گیلگمیش و

ینی و فرا طبیعـی و خـواه اخالقـی و سیاسـی و     یدر هر حماسه، یک عنصر نیرومند ذهنی، خواه آ) ب   

ملـی ایـران بـر     ي چنـان کـه حماسـه   . به آرایش حماسی آن مفهوم ویژه اي می بخشد ،گاه نیز تاریخی

میان هر فرد و اهریمن، نیکی و بدي، ایـران و تـوران   دراز دامن اعتقاد به نبرد اساس عنصر ذهنی خود،

تاریخی قوم ایران پرداختـه  ي قرار داده است و در مجموع نیز به طرح پیشینه را در ساخت اصلی خود

  .است

قهرمـان  ي در هر حماسه سفرهاي مخاطره آمیزي روایت می شود که یا اساس حرکت و مبـارزه  ) پ   

رونی آن یا بخشی از حرکت رویدادها در زندگی قهرمانان یا قهرمـان  است یا سامان بخش رویدادهاي د

مانند هفت خوان رستم و اسفندیار، سـفرهاي گرشاسـب، رفـتن کـاووس بـه       ؛اصلی به آن وابسته است

  ...هاماوران ومازندران و

کـه  اي روي می دهـد  رزمی و عاشقانهي  در هر حماسه رویدادهاي ناگوار و پر خطر و دالورانه) ت   

نمودگاه روحیه و کنش پهلوان است و بیشتر رویدادها نیز حول جنگی بزرگ و واحد روي می دهد که 

ی اسـت،  یافزون بر این وجوه مشترك که موضـوعی و محتـوا  .وجه مشخصه بسیاري از حماسه هاست

از ایـن  ؛شکلی و ساختی و نوعی حماسه مربوط است ي وجه مشترك هاي دیگر نیز هست که به جنبه

، ال اغـراق آمیـز، گفتارهـاي طـوالنی    بلند روایت یا گفت وگو و صـورخی هاي بسیارونه تکرار بخشگ

  ) 23-21: 1368مختاري، (.»بردرا می توان نام... توصیف هاي مستقیم و

سرزمین هـا  ی که پیشینه باستانی دارند و از درون اسطوره برآمده اند، در آنها، رویدادها ویحماسه ها   

ده اند از این روي، در آن زمان و مکان رنگ باخته، یا به یکبارگی فراموش شـده اسـت، و بـه    نمادین ش

آسانی نمی توان در چنین حماسه اي زمان و جایگاه پدیده هاي اسطوره اي و حماسـی را نشـان داد یـا    

د و آور حماسی را به بنیاد و خاستگاه تـاریخی شـان بـاز پـس بـر     چهره هاي نمادین و پهلوانان شگفت

در چنـین حماسـه اي، همـه چیـز در هالـه اي از افسـانه و مهـی از افسـون         . آنان را در تاریخ باز یافت



ی دارد و بـه یـاري نمـاد   یهمین گونه از حماسه است که نیاز به گزارش و راز گشـا . پوشیده شده است

  .آن را گشودي رازوارانه ه اي می یابد نمادها و نشانه هايشناسی اسطور

سـراینده  . راستین و اسطوره اي، حماسه اي است که تنها سـروده مـی شـود   ي ر سوي، حماسه از دیگ  

مردمـان و تبارهـا   . این حماسه آفریننده آن نیست، زیرا چنین حماسه اي را تنی تنها پدید نیـاورده اسـت  

بنیادهـا و  .اسطوره، در درازناي زندگانی خویش، ناخواسته و ناآگاه پدید آورده انـد  ي آن را چونان زاده

حماسـه در گسـتره   .هی تباري و ناخودآگاهی جمعی پدید آورده استگانمادهاي این حماسه را ناخودآ

حماسه اسطوره اي است زمانمند شده و تاریخی که به فضـاي  . ی داردیسرنوشت یک ملت کارایی بسزا

  ) 191: 1372کزازي،(.اسطوره پیوسته است

نمـی  ارتباط بین حماسه و اسطوره را بـه آسـانی  «: حماسه باید گفتدر پیوند با جداگانگی اسطوره و    

مـی   راما بطور کلی این امر واقعیت دارد که حماسه ها حوادث اسطوره اي را نیز دربـ ،توان توضیح داد

  . گیرند

اگـر  . حماسه سرشت و ساختاري گیتیگ و این جهـانی دارد : از لحاظ ساختار و درون مایه باید گفت   

ر گـوهر و بنیـاد خـویش مینـوي و آن جهـانی اسـت، حماسـه چونـان زاده اي اسـطوره اي،          اسطوره د

از با حماسه کمـابیش ارزش هـا و بنیادهـاي اسـطوره اي دیگربـار     ... بازگشتنی است دیگر باره به گیتی

 روندهاي گیتیگ شـدن بنیادهـا و نمادهـاي   ... و از مینو به گیتی باز می آیند پایگاه خویش فرو می افتند

  .ي حماسی را پدید می آوردو سازهااسطوره اي، کار

ی یپدیده هاي مینوي کـه در سرشـت حماسـی اسـت، انـدك انـدك بـه رویـارو        ی خدایان ویرویارو   

سـپس بـه سـتیز ایـن پهلوانـان بـا        ؛پهلوانان بزرگ و آیینی که گاه نیمه خدایان اند با خدایان می انجامـد 

تبارهـا بـا    ، گیتی دیگرگـون مـی شـود، پـس از آن بـه همـاوردي      نیروهاي بند گسل ویرانگر و زیانکار

ی دو یسـرانجام بـه سـتیز و رویـارو    . آنهـا مـی رسـد   ي باز و خونین در میانه جنگ هاي دیریکدیگر و

به سخنی دیگر، حماسه گرایشی است دیگر باره به خودآگاهی که در دل اسطوره . گرددمیپهلوان بدل 

  .از ژرفا به رویه هاگذاري است وارونه. اخودآگاهی است، پدید می آیداي که به یکباره بر آمده از ن



ی حماسه از اسطوره در سرشت و گوهر آن نیست، تنها در این است که حماسه بیش از دیگر یجدا...  

بنیادها و مایه هاي اسطوره، بخت آن را یافته است که راه به قلمرو جاودانـه هنـر بکشـد و جامـه اي از     

  ) 186-183: 1372کزازي،. (کند و در سایه ادب و افسون هاي آن جاودانه شودبرشعر در

سطوره، معموالً واقعـه اي ازلـی و مقـدس اسـت ولـی      ا«: در جداگانگی اسطوره و حماسه باید گفت   

یک شخصـیت اسـاطیري مـی    .اما ازلی و مقدس نیست ،قدیم استاعصار تعلق بهحماسه ازلی نیست م

مهم ایـن اسـت کـه    . بنابراین مسئله فرموله شده اي نیست... حماسی تبدیل شود تواند به چند شخصیت

یـر مـی آیـد،    یگاه به شکلی ثابت، گاه به شکلی متغ. این اسطوره ها به درون جهان حماسه ها جاري اند

گاه شخصیت، گاهی هم تمام روایت با زواید و حواشی، گاه به هزار حاشـیه جدیـد بـر آن اضـافه مـی      

پس در این مسیر چند هزار ساله اسـطوره بـه حماسـه، همـه     ... می میرند           شخصیت هاگاه . شود

شـاید برخـی   . انواع آن امکانات از زایش و مرگ و تحول اسطوره ها و حماسه هـا را در دسـت داریـم   

: 1373بهـار،  (.حماسه ها ریشه اسطوره اي داشته باشند و ما نشناسیم و مدرك کافی هم نداشـته باشـیم  

127 (  

قهرمان حماسه در طول عمر حماسه، زندگی می یابد و با آن هم عمر اسـت و ایـن خـود بـه نـوعی         

پـس اگـر در اسـاطیر جـاودانگی     .مقابله با مرگ است و تصـویري اسـت از جـاودانگی و دوام پهلـوان    

یر خـدایان  در اسـاط . در حماسه ادامه و دوام یافتن قهرمان، خود همین بقاست ،، زمان و بقاستصورت

یابـد  اما در حماسه، قهرمان اصلی در همین دوره اي که می زید چندان دوام مـی  . جاوید و بی مرگ اند

بی مرگی دوره اي بر خوردار است و تا دوره تمام نشـده، در او نشـانه اي   او از نوعی. که دوره سر آید

  .از مرگ نیست

اسب نامه اسدي طوسـی شـاعر بـزرگ ایـران در     دومین اثر بزرگ حماسی ایران بعد از شاهنامه، گرش   

گرشاسب نامه داستان منظومی است که نسخ مختلف آن از هفت تا ده و یـازده  .قرن پنجم هجري است

  . به پایان برد458هزار بیت ببحر متقارب و مثمن مقصور یا محذوف دارد و اسدي آنرا بسال

، پهلـوان بـزرگ سیسـتان    ،ست به داستان گرشاسبه از نام آن بر می آید راجع اکگرشاسب نامه چنان   

نسب او و از فرار جمشید پس  ي اسدي براي شرح داستان گرشاسب از شرح سلسله. جد اعالي رستم



از آشفتن حال وي به سیستان و پناه بردن به خانه کورنگ شاه و عشق بـا دختـر او و تـزویج وي آغـاز     

پس اخالف تور یعنی شیدسپ شاه و طورگ و شـم و   بزادن تور از پشت جمشید رسیده و از آن ،کرده

نـام گرشاسـب و از اینجـا    ه از اثرط پسري آمد ب. ه است که همه شاهان زابلستان بوده انداثرط را نام برد

وي بـه تـوران و هنـد و    داستان گرشاسب پهلوان آغاز شده و سرگذشت او به تفصیل آمده و سـفرهاي  

گرشاسب با برهمن و خوارق عاداتی کـه در جزایـر    گفتگوهايو نماییهایش در آن نواحی جنگها و هنر

  .اقیانوس هند دیده و کارهاي بزرگ و دور از عادتی که بر دست او گذشته، وصف شده است

ی کـه همـراه   یقسمتی از این داستان متعلق است به نریمان برادر زاده گرشاسب و پدر سام و رزم هـا    

  .پدر در توران کرد

ان از عجایب و شگفت هایی سخن رفته است که موید تصورات ایرانیـان قـدیم در بـاب    در این داست   

  ) 283: 1379صفا، (.دست اقیانوس هند و یا ممالک اطراف ایران بودنواحی دور

که جـزء آثـار قـدیم     است نیز یکی دیگر از منظومه هاي مهم حماسی ایرانشاه بن ابی الخیر بهمن نامه   

منظومـه ایسـت ببحـر     بهمـن نامـه  . به اواخر قرن پنجم یا اوایل قرن ششـم اسـت  شعر فارسی و متعلق 

شمار ابیات بهمن نامه به ده هزار مـی رسـد و شـامل چهـار قسـمت      . متقارب مثمن محذوف یا مقصور

  :بدین ترتیب است

بـا دختـر پادشـاه کشـمیر و همـاي       داستان اوبهمن و  مربوط می شود به برتخت نشستنقسمت اول    

در پایان این قسمت قصه مرگ رستم از زبان جاماسب براي بهمن نقـل شـده پـس از    .خدیو مصر دختر

  .مات اجراء این قصد سخن رفته استآن قصد بهمن به کشیدن کین پدر از خاندان سام و مقد

از جنگ بهمن با پهلوانان سیستان سخن می رود و خالصه ایـن قسـمت چنـین اسـت    درقسمت دوم    

مرز و پسرش سام و دو دختر رستم زربانو و بانوگشسب سه بار بهمن را کـه بـه سیسـتان    زال و فرا؛که

و زال اسیر و فرامـرز کشـته شـد و    گشت پیروز تا بلخ راندند اما آخر کار بهمن تاخته بود شکست داده

  .افراد خاندان سام به کشمیر گریختند هبقی

او . آنـان را اسـیر مـی کنـد     ومـی پـردازد   به تعقیب دختران رستم در سیسـتان بهمن قسمت سوم در   

بـراي  به مقبـره خانـدان سـام    ورا نیز اسیر کرده پسر فرامرز و فرهاد و تخواره دو پسر زواره  آذربرزین



در پایان این بخش از پشیمانی بهمـن از اعمـال خـویش و بـا فرسـتادن       .پهلوانان می رود افتن قبورشک

  .ه استبرزین به سیستان یاد شدآذراسیران بجز 

که بهمن به حیلـه و   –را برزینآذر. درقسمت چهارم بیشتر از آذربرزین پسر فرامرز سخن رفته است   

یکی از پهلوانان زمان به نام رسـتم تـورگیلی آزاد کـرد و او پـس از آزادي بـا       –اغفال دستگیر کرده بود

آخـرین  . هلوان بهمن گشـت جهان پآذر بهمن جنگ ها کرد و سرانجام قرار بر صلح نهاده شد و برزین 

  .واقعه منظومه نشستن هماي پس از مرگ بهمن بر تخت سلطنت ایران است

     

  

  

  

  

  

  : مسئلهبیان  -2-1

در » االسـطیره «و» االسـطوره «. از زبـان عربـی   واژه، اسطوره در زبان فارسی وامواژه اي است برگرفته   

این واژه عربی خود وامواژه اي است کـه از  . دزبان عرب به معناي روایت و حدیثی است که اصلی ندار

  ) 1376:343بهار، (.به معناي استفسار، تحقیق، اطالع، شرح و تاریخ1هیستریااصل یونانی 

برابر واژه اسـطوره و حالـت جمـع آنهـا برابـر      نظر محتواي معنایی،از2میتزبان هاي اروپایی واژه در  

، یـا  ن، برابر اساطیر، علم االساطیردر هر سه زبا3میتولوژي حدر زبان فارسی است؛ و اصطالواژه اساطیر

به معناي سخن و افسـانه گرفتـه شـده    4موتسواژه میت از اصل یونانی.اسطوره شناسی در زبان ماست

در زبان فارسی این صورت جمـع نیـز بـه    . در زبان عربی، اساطیر جمع مکسر واژه اسطوره است. است

                                                  
1. Historia              2. Myth
3. Mythology         4. Muthos



مـی شـود،   ک قوم در زمینه اعتقـادي مسـتفاد   ي دستاورد یمعناي مجموعه کار می رود اما از آن اغلب،

آن، که مقصود از آن تنها کنار هم چیدن تعداد اسطوره پراکنـده  مانند اساطیر ایرانی، اساطیر یونانی و جز

  ) 343:همان(.به صورت یک مجموعه در نظر است نیست، بلکه اساطیر یک قوم

کلی است کـه بـانی سـاختاري واقعـی و یـا نـوعی سـاختاري واقعیـت و          گیر یااسطوره پدیده عالم   

.گـوي دسـتوري بـراي سـلوك آدمـی اسـت      روشـنگر وجـود و فعالیـت موجـودات فـوق طبیعـی و ال      

  )118:1386الیاده،(

وایتـی سـمبلیک در مـذهب داللـت     دیدگاهی دیگر، اسطوره یا میت اصطالحی کلی است که بـر ر از  

ین و مراسم و مکان ها و چیزهاي سمبلیک، معبـدها، تنـدیس   یعمال سمبلیک و آبه طوري که از ا ،دارد

به زبانی دیگر، اسطوره تاریخ مقدسی است که حکایت از راز آفـرینش مـی کنـد و    .ها، قابل تمییز است

که در زمان آغاز اساطیري، یکبار، براي همیشه، به وقوع پیوسته و.منشاء ازلی هر پندار و کرداري است

ینـی و  یآن پس، به صورت نمونه در آمده است، یعنی نمونه اي که خط مشـی انسـان هـا و مراسـم آ    از 

  . عبادي آن ها را، تنظیم می کند و به آن ها، اعتبار می بخشد

مجموعـه  .بـوده اسـت   در واقع، آن چه امروز فرهنگ می نامیم، در جهان باستان برابر اسطوره و آیین   

ابتدائی، عبارت است از فرهنـگ آن جامعـه، چـون هـیچ امـر فکـري و        يه ین در جامعیي اسطوره و آ

جموعه ـدیشه ي انسـان در ایـن مـ   ـمام زندگی و انـتاین مجموعه خارج باشدرفتاري نبود که از درون

  . می گرفتايـآیین جطوره وـاس

یکـدیگر،  اسطوره واقعیت فرهنگی به غایت پیچیده اي است که از دیـدگاه هـاي مختلـف و مکمـل        

تعریف ها مـی یابـد   تعریفی که الیاده به نسبت، فراگیرتر از دیگر . مورد بررسی و تفسیر قرار می گرفت

اسطوره نقل کننده سرگذشتی قدسی و مینوي است، راوي واقعـه اي اسـت کـه در زمـان     «: چنین است

مـی کنـد کـه     بیـانی دیگـر، اسـطوره حکایـت    بـه  . اولین، زمان شگرف بدایت همه چیز، رخ داده است

چـه   -چگونه، از دولت سر و به برکت کارهاي نمایان و برجسته ي موجودات مافوق طبیعـی، واقعیتـی  

پـا بـه    –جزیره اي، نوع نباتی خاص، سلوکی و کرداري انسانی: کیهان؛ یا جزئی از واقعیت: کل واقعیت

  )1386:14الیاده، (   .»عرصه وجود نهاده است



اسطوره روایـت غیرعـادي و فراطبیعـی و مینـوي     : ندي کلی می توان گفتبه هر حال در یک جمع ب   

اسطوره فرهنگ جامعه ي نخسـتین  ./ بیشترین درون مایه ي اسطوره ها، در پیوند به آفرینش است. است

اسطوره باورهاي راستین مردمـان پـیش از   ./ اسطوره، تاریخ مینوي انسان هاي پیشین است/ .بشري است

طبیعـی و مینـوي هسـتند و اگـر     ها چهره هاي نمادین و اشـیاي فرا  مایه ي اسطورهدرون ./ تاریخ است

اسطوره با آیین و مراسـم  ./ طبیعی و مینوي هستندگیتیانه هم باشند، صفت هایی که می گیرند بیشتر فرا

  )36–35: 1381واحددوست، . (، پیوستگی دارد و گونه ي شفاهی آنهاست

:                ها از اسطوره ها می توان آن هـا را بـه پـنج گونـه، بخـش بنـدي کـرد        با پیش رو داشتن این ویژگی   

                    اسـطوره هـاي شخصـیت    -4اسـطوره هـاي کـیش     -3اسطوره هـاي بنیـاد    -2اسطوره هاي آیینی  -1

  . اسطوره هاي جهان پس از مرگ -5

ها دست یافت مگر اینکـه ریشـه ي باورهـاي    هیچ ملتی را نمی توان شناخت و به ژرفاي اندیشه ي آن   

  .نمادهاي اساطیري فراسوي حافظه آن ملت جایگزین شده دریافتدرکه آن را 

. قالـب قصـه   جوش و لذا ناخودآگاهانه وجدان ناهوشیار و قومی آدمی اسـت در اسطوره تجلی خود   

قـرار گیـرد؛ احتمـال آن     گاه هویت یک قوم به خطر افتد یا در معرض سوالاین روست که هر   ازهم

قـوم خـود   برخیزد و دست طلب به سوي خرد بـی زمـان    –چه بسا ناخودآگاهانه –    هست که کسی

اسدي طوسی و ایرانشاه بن ابی الخیر، به کار پـردازش و آرایـش اسـطوره    دراز کند و چون فردوسی و

ت بیداري وجـدان جمعـی   ها، در قالب اثري حماسی و یکدست همت گمارد، تا از این رهگذر، موجبا

بهمن نامه ایرانشـاه بـن ابـی    . قوم خود را فراهم آورد و قوم خود را به مقاومت در برابر خطر برانگیزاند

زمانی کـه تـاریخ سـکوت مـی کنـد و      .هستندالخیر و گرشاسب نامه اسدي طوسی آثاري از این دست 

چـون ایـران را بایـد در اسـطوره هـا      گستره باستان شناسی در می ماند؛ هزاره هاي ناشـناخته ي قـومی   

و اسـطوره   )پـیش از زردشـت  (اسطوره هاي باستان : اگر اسطوره هاي کهن ایران را به دو بخشجست

  .هاي زردشتی تقسیم کنیم، بن مایه هاي زیر، در هر یک از این دو بخش یافت می شوند

  ) شتتپیش از زر(ي اسطوره هاي باستان بن مایه ها: الف

ایرانیان باستان جهان را گرد و مانند بشقابی تصـور مـی کردنـد کـه ماننـد جـوهري       : عالم تصویر -1   

و همه چیز آرام و .خره اي از الماس، در حالت اصلی و دست نخورده خود بودصسخت، همچون 
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research method. In this discouros, the samples of  Iran myth and mythology word has 

been  considered and the history of research studied. The third chapter, which is widest 

part of  it , includes of discussion about mythology Motive, So that, at first, creation 

Motive in general  and then cosmic and human creation has been studied and in following 

the most fundamental mythology Motive. of Garshasb name, Bahman name The Symbolic 

characters, king such as  Jamshid, Zahak, Feridon, Bahman, Homa and heros: Garshasb, 

Nariman, Sam, Pashutan , AzarBarzin, In Other.

  Ide, there is assaying Motive of mythology creations, ultranatural, devils and fairies  

Motive of nature (vegetables Motive And Fire Motive) And Motive Of Mythology tools 

and beliefs and ideas Motive Suchas Dignity, Mehreghan festival, oach, interpreting a 
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thesis that  mentioned briefly .
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