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Abstract
The idea of death and life is one of the most important principles of human beliefs. Man, after
the creation and observing of death, has always been looking for immortality and undying
dreams from the past. In the eyes of the early humans and in most religions, death is not the end
of life and absolute destruction, but it can be a factor for a better life. In the mythology and
ancient traditions of early humans, the animal (cow), the plant, and death and life have been of
utmost importance, causing the connection between these three elements of creation. The
present study aims to investigate the relationship between the three main elements of creation,
humans, animals (cow), and plant in the mythology of Iran, as well as the relationship between
death and re-life of these three elements of creation to answer the question that how is the
representation of the elements of creation (man, animal (cow), and plant) in Iran's mythology
and what is the relationship between the death and life of these three elements? The present
study, by examining the mythology of death and life of the early humans in Iran with a
symbolic approach and a descriptive-analytical method, has concluded that in the mythology of
the creation of Iranian myths, different people possess the first place. In the Zoroastrian myths
"Kiomars", among Iranian and Indian myths "Jamshid", and in the Mithraism "Mehr, Mitra" had
this title. The connection between death and life of humans, the animals (cow), and the plants is
also direct, in such a way that one's death causes the other's life which ultimately leads to the
completion of creation and its elements.
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بررسی و تحلیل مرگ و زندگی انسان نخستین ،حیوان (گاو) و گیاه
در اساطیر ایران از منظر نمادگرایی با تکیه بر شاهنامة فردوسی


سعید بزرگ بیگدلی -زهرا فتحی
چکیده

اندیشۀ مرگ و زندگی یکی از مهمترین اصول عقاید و باورهای آدمیان است .انسان از گذشتههاای دور تااکنون ،بعاد از
آفرینش و مشاهدۀ مرگ ،همواره در پی جاودانگی و در آرزوی بیمرگی بوده است .در بااور ماردگ گذشاته و در بیشاتر
آیینها ،مرگ پایان زندگی و نابودی مطلق نیست؛ بلکه میتواند عاملی برای زندگی بهتار و واتتار باشاد .در اساطوره و
روایتهای کهن مرتبط با انسان نخس تین ،حیاوان گگااوو و گیااه ،مارگ و زنادگی از اهمیات راصای برراوردار باوده
بهگونهای که این سه عنصر آفرینش را به یکدیگر پیوند زده است.
هدف این پژوهش بازشناسی شاک ارتباام میاان ساه عنصار اصالی آفارینش گانساان ،حیاوان یاا گااو و گیااهو در
اسطورههای ایران است؛ افزونبر آن دریافت رابطۀ میان مرگ و زندگی دوبارۀ این سه عنصر از اهداف دیگر این جساتار
است .بنابراین این مقاله بر آن است تا به این سؤاتت پاسخ دهد که این سه عنصار اصالی آفارینش نگوناه در اسااییر
ایران نمود یافتهاند و نه ارتبایی میان مرگ و زندگی آنها وجود دارد؟
این پژوهش با بررسی اسطورۀ مرگ و زندگی انسان نخستین در ایران ،با رویکرد نمادگرایانه و باه شایوۀ توصایـی ا
تحلیلی انجاگ شد .در این جستار میتوان دریافت افراد مختلـی در اساطورههاای آفارینش ایرانای ،در جایگااه نخساتین
انسان قرار دارند؛ کیومرث در اسطورههای زردشتی ،جمشید در اساییر ایران و هند و مهر یا میترا در آیین میتراییسام ،در
جایگاه نخستین انسان معرفی شدهاند .ارتبام میان مرگ و زندگی انساان ،گااو و گیااه نیاز باهصاورت مساتقیم اسات؛
بهیوریکه مرگ یکی به زندگی دیگری می انجامد و رشد و حیات دیگری مرگ یکای دیگار از عناصار آفارینش را باه
همراه رواهد داشت؛ البته سرانجاگ ،این عم به تکمی آفرینش و عناصر آن میانجامد.
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1ـ مقدمه
انسان از همان آغاز آفرینش با مرگ روبرو شده است و به همین سبب از راههای گوناگون به جاودانگی و دستیابی باه
زندگی دوباره می اندیشاید .آدمیاان باا ناکاامی در رسایدن باه آرزوی بایمرگای ،رواساتههاای راود را باا اساتـاده از
ریالپردازی ،در قالب داستان بیان میکنند و این موضوع به آفرینش اسطورهها در یول سالیان انجامیاده اسات .بناابراین
میتوان گـت «اسطوره جزء تخیالت نیست ،بلکه در زمرۀ واقعیات و بخشی از واقعیت است بهگوناهایکاه آدگ ابتادایی
آن را زیسته و به آزمایش وجدان دریافته است» گباستید33 :9432 ،و .اسطوره از آغاز آفارینش زنادگی انساان و عناصار
دیگر سخن می گوید و مرگ و زندگی آنها را تبیین میکند« .اسطورۀ کیهانزایی یا آفرینش گیتی حقیقی و راسات اسات
نون این جهان وجود دارد تا درستی آن را اثبات کند؛ اسطورۀ منشأ پیدایش مرگ نیز به همان انادازه حقیقای و راسات
است نون میرندهبودن انسانها آن را اثبات میکند» گالیاده95 :9459 ،و .بنابراین اسطوره هماواره متمامن روایات یا
رلقت است؛ یعنی میگوید نگونه نیزی پدید آمده ،موجود شده و هستی رود را آغاز کارده اسات .اساطوره فقاط از
نیزی سخن میگوید که واقعاً روی داده و بهیور کام پدیدار گشته است گهمان93 :9460 ،ا95و .اسطورههاا ،حقاایقی
از اندیشهها و افکار مردگ نخستین است که با داستانهای مختلف درآمیخته و بهصورت نمادین و رمازگوناه بیاان شاده
است .به همین سبب با زدودن تیههای پنهانی آن به اصول و حقایقی میتوان دست یافت .اسطورۀ آفرینش از مهمتارین
مسائ اسطورهای در میان همۀ ملتهاست و هرکداگ از این ملتها به گمان رود داساتانهاایی درباارۀ آفارینش انساان
نخستین دارند .درحقیقت اسطورۀ رلقت ،از اسطورههایی است که باا هماۀ تیاههاای پنهاان و رمزگوناهاش ،سارانجاگ
رواننده را از وجود ی

اص و حقیقت مهم آگاه میکند.

1ـ 1پیشینة پژوهش
دربارۀ اسطوره های پیدایش انسان ،مرگ و زندگی و ارتبام آن با انسان ،پژوهشهای بسیاری به ثمر رسیده اسات .در
این باره به کتاب و مقالههای متعددی میتوان اشاره کرد.

کتابهای بندهش گ9433و ،پژوهشی در اساییر ایران گ9435و ،گ رنجهای کهن گ9430و ،نمونههای نخساتین انساان
و نخستین شهریار در تاریخ افساانهای ایاران گ9433و؛ و مقااتتی ملا «شااهنامه و موضاوع نخساتین انساان» گ9430و،
«آفرینش نخستین مرد و زن» گ9439و« ،اساییر پیدایش انسان» گ9434و« ،انوشگی در ایران باستان» گ9434و« ،جمشاید در
منشور اساییر» گ9433و« ،آیین میترا» گ9430و ،با معرفی نخستین انسان در اسطورههای ایرانی به ارتباام او باا گیاهاان و
آفرینش و مرگ او اشاره کردهاند.
در این جستار مرگ و زندگی نخستین انسان گکیومرث ،جمشید ،میتراو در اسطوره های ایران و رابطۀ آن با گاو و گیاه
بهیور نمادین بیان میشود که در این زمینه تاکنون پژوهش مستقلی انجاگ نشده است.
2ـ نماد و نمادگرایی
مکتب نمادگرایی در پایان قرن نوزدهم ایجاد شد و شارل بودلر از پیشاگامان آن اسات .نماادگرایی پایش از آنکاه یا
مکتب باشد ،ی

مـهوگ یا فلسـه است .انسان از ابتدای زندگی و آغاز شاعری به بیان حرفهای راود در قالاب نمااد و

نشانه متمای بوده است .نماد با فتح نون و سکون دال ،از نَمود باه معنای نشااندادن اسات کاه مـااهیم متعاددی از آن
برمی ریزد .اگر ریشۀ نماد را از نُمو و نُمودن ،به ضمّ نون ،بدانیم ،معنای آن ظاهرشدن و نمایانگردیادن اسات گپادشااه،

بررسی و تحلی

مرگ و زندگی انسان نخستین ،حیوان گگاوو و گیاه 45 /

 :9464ذی واژه نمادو .نمادها مانند سرفص های کوتاه و درهمتنیده ،مـاهیم و مدلولهای فشرده و ماوجزی را باا راود
حم میکنند .سمبولیسم یا نم ادگرایی هنر بیان افکار و عوایف از راه شرح غیرمستقیم و اشاره به نگونگی آنهاست که
با استـاده از نمادهای بیتوضیح ،عوایف و افکاری را در ذهن رواننده ایجاد میکند .بنابراین سمبولیسم کوششای بارای
ررنه در فراسوی جهان تصورات است؛ رواه تصورات و عوایف درون شاعر و رواه تصورات به مـهوگ ایدۀ افالیاون؛
یعنی جهان فرایبیعی کاملی که انسان رسیدن باه آن را آرزومناد اسات گنادوی 93-99 :9435 ،و .نمادهاا «از قابلیات
معنا پذیری باتیی برروردارند و انعطاف تزگ را برای پذیرش مـاهیم و تـاسایر متناوع دارناد» گراادمی کاوتیی:9436 ،
003و .شاید به سبب همین توانایی تـسیرپذیری بسیار ،در اسطورهها باه راوبی جاای گرفتاهاناد و اسااییر از آن بارای
بیانشدن استـاده میکنند.
2ـ 1نماد و اسطوره
اسطوره از نظر مـهوگ ،پیاگ ،سارتار و قالب ،بیشترین پیوند را با نماد دارد .اسطورهها رود از ی

حالت رمزگونگی و

نمادین برروردارند و زبان آنها نمادین است« .نمادها بیان رازآلود و پرابهاگ تجربههای روحی و جمعی ملتها به شامار
می روند ،به همین سبب همانند اسطورهها هستند» گقبادی49 :9436 ،و .اسطوره از قلمرو نماد است و به زباانی پیییاده،
نندسویه و رمزآلود ،زبان نماد ،با ما سخن میگوید .نمادهای اسطورهای از نارودآگاهی تباری و جمعی برمیآید .بارای
گزارش اسطوره باید با زبان نمادین آشنا بود و پیااگ نهـتاۀ آن را دریافات و باازنماود گکازازی960 :9430 ،و .نمادهاای
برراسته از نارودآگاه جمعی و تباری ،میتواند با کهنالگوها و نمونههای ازلی ارتبام یابد.
2ـ1ـ 1کهنالگو (آرکیتایپ)
آرکیتایپ گArchetypeو برگرفته از واژه یونانی آرکهتیپوس گArchetyposو است .این واژه در زباان یوناانی باه
معنی مدل یا الگویی است که نیزی از روی آن سارته میشود گانوشه :9436 ،ذی واژه سرنمونو .باتوجهبه نظریاههاای
مختلف ،منشأ و ریشۀ آرکیتایپها یا همان نمونههای ازلی را در دو نقطه میتوان جستوجو کرد .جیمز جورج فریزر،
نمایندۀ مکتب مردگشناسی در کتاب رود ،شارۀ زرین ،ریشههای نخستین مناس  ،آیاینهاای ماذهبی ،اساطوره و ...را
بررسی کرده است .منشأ دیگر آرکیتایپ تئوریهای روانشناسی یونگ گJUNGو است که البته شاهرت ایان اصاطالح
نیز بیشتر به همین حوزه مرباوم اسات .گشمیساا 54 :9439 ،و 095و .کاارل گوساتاو یوناگ ،روانشاناس و فیلساوف
سوئیسی گ 9335 -9569گو ،پس از جدایی از استاد رود ،زیگموند فروید و متمرکزکردن مطالعاتش بر نارودآگاه ذهان،
آن را به دو نوع فردی و جمعی تقسیم کرد« .ضمیر نارودآگاه جمعی ،میراث نیاکان ما دربارۀ شیوههای باالقوۀ بازنماایی
پدیدههای جهان هستی است و جنبۀ فردی ندارد ،بلکه در نزد همۀ ابناء بشر ا شاید بتوان گـت همۀ جانداران ا مشترک
است» گبیلسکر63 :9433 ،و .در این باره از نارودآگاه جمعی به کهنالگوها میتوان دست یافت .تصاویر همگاانی نهـتاه
در نارودآگاه جمعی بهصورت اسطوره تجلی مییابد و با زبان رمز و نماد در آثار هنری آشکار میشود که این را هماان
کهنالگو مینامند .از این رو اسطورهها با کهنالگوهاای نارودآگااه جمعای حیاات ماییاباد گحار،ی95 :9433 ،اا 96و.
اسطوره ،نماد و کهنالگو هر سه از جنبۀ نارودآگاهی انسان سرنشمه میگیرد.
اسطوره یکی از حوزههایی است که کهنالگوها در آن بهیور مشخص شک گرفته اسات .آفارینش ،مارگ و زنادگی
دوباره از باورهای اسطورهای اسات کاه در میاان ملاتهاای مختلاف جریاان دارد؛ «موتیاف مارگ و ناوزایی یکای از
متداولترین کهنالگوهای موقعیت است که نتیجۀ تشبیه و انطباق نررش یبیعت با گردش حیات اسات» گکایگاوردن،
42 :9432و .مردگ گذشته بن مایۀ مرگ و زندگی دوباره را با مشااهدۀ صابح ،فصا بهاار ،جاوانی و ناوزایی ،غاروب و
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زمستان و نشانۀ پیری و مرگ تبیین میکردند.
راستگاه اسطوره ،آفرینشهای قومی و تباری است و از نمادهایی سرنشمه میگیرد که در نارودآگاه جمعای ریشاه
دارد .این اسطورهها از یریق نمادها در آثار ادبی آشکار میشود.
یکی دیگر از این کهن الگوها ،وجود انسان نخستین یا نمونۀ ازلی و اولیۀ انسان است که در اساطورههاای بسایاری از
ملتها نمود یافته است.
3ـ نخستین انسان
آفرینش انسان یکی از مهم ترین اصول و اهداف آفرینش است که در میان اسطورهها و گذشتۀ هار ملات و سارزمینی از
جایگاه ویژهای برروردار است؛ حتی می توان گـت عناصر دیگار آفارینش ،بارای انساان و رفاز نیازهاای او باه وجاود
آمدهاند .این موضوع در میان روایتهای اسطورهای ایران نیز مشاهده میشود؛ بهیوریکه آفرینش گیاه و حیوان گگاوو و
به نوعی مرگ این عناصر در زندگی و جااودانگی انساان بسایار ماؤثر و درراور توجاه اسات .انساان از ابتادا در پای
جاودانگی و بیمرگی بوده است .او این آرزوی دیرینۀ رود را میتواند در وجود گیاهاان و توجاه باه مارگ و زنادگی
دوبارۀ آنان به دست آورد .همینین «باور به همسانی انسان با نبات در اسااییر ملا دیگار نیاز حااکی از هامساویی و
هماندیشی فرهنگی دیرسال انسانها و کارکرد مشترک و مشابه ذهن اسطورهپرداز آدمیان در اقصای نقاام جهاان اسات»
گرادمی کوتیی 93 :9436 ،و .به همین سبب گاهی گیاه نزد انسان از جایگاه راص و ارزشمندی برراوردار مایشاود و
حتی در نمونههای بسیاری پرستش میشود.
عالوهبر گیاه ،نزدیکی میان انسان و حیوان اولیهگگاوو نیز بسیار دررور توجه است .گاو از عناصر آفارینش و همتاای
انسان است که مرگ آن به جاودانگی و زندگی بهتر انسانها میانجامد .همسانی میاان انساان نخساتین ،گااو و گیاهاان
اولیه ،بیانگر ابتدایی بودن هر سه این عنصر آفرینش است که سرانجاگ همه بارای زنادگی بهتار و واتتار انساان اساتـاده
می شود .در میان این عناصر ،وجود انسان از همه مهمتر است .شاهنامۀ فردوسی از متون مهم ایرانی و سرشار از اسطوره
است که در آن به این موضوع نیز اشاره شده است گر.ک :قائمی0 :9450 ،و.
تــــو را از دو گیتـــــــــــی بــــرآوردهانــــد

بــــه چنــــدین میانــــــــدی ب ــــروردهانــــد

نخســـــتین فطـــــــــرر پســـــین شـــــمار

تـــویی شویشــــــتن را بـــه بـــازی مـــدار
(فردوسی ،1333 ،ج 161 :1ـ )166

در اسطورههای ایرانی ،افراد متعددی در جایگاه نخستین انسان قرار دارند .در اساییر ایرانی ا زردشاتی ،کیاومرث در
این جایگاه است که ارتبام زندگی و مرگ او با گیاه و گاو دررور توجه است.
3ـ 1کیومرث
کیومرث ،یکی از شخصیته ای بنیادین در تاریخ اساییری ایران است و در آیین زردشتی در جایگاه نخساتین انساان
معرفی شده است .بنا بر سنت ایرانی ،تاریخ بشر با گیومرث آغاز میشود« .تلـظ این کلمه در زباان پهلاوی و در پازناد،
معادل « »Gayomartو « »Gayomardبوده است» گتـملی903 :9433 ،و که بخش اول آن ،به معنی زندگی و جاان و
بخش دوگ آن ،به معنی مرده و بیجان است گنیبرگ ،9533 ،ج 30 :0و .بلعمی نیز کیومرث را ننین معنی میکند« :معنای
کیومرث ،زندۀ گویای میرا بود» گبلعمی90 :9443 ،و .در متون نسبتاً متأرر ،بهیاورکلای گیاومرث نخساتین شااه جهاان
شنارته شده است؛ متنهای قدیمیتر او را نخستین انسان میدانند و بنا بر این آثار گیومرث نمونۀ اولیۀ انساان ،پایش از
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آفرینش جهانِ انسانی است گکریستین سن99 :9433 ،و .در روایتهای اسالمی ،گیومرث نخستین شاه و ایجادکنندۀ نهااد
شاهی است؛ درنتیجه او بنیانگذار نظاگ و تشکیالت در میاان آدمیاان اسات و نخساتین پایاههاای تمادن باه زماان وی
بازمیگردد .شاهنامۀ فردوسی اثری ویژه در زبان فارسی است که در آن گیومرث نخستین شاه معرفی میشود.
چنــــین گآــــت کــــکیین تخـــــت و کــــ ه

کیومـــــــرث آورد و او بـــــود شـــــــــــاه

چـــو آمـــــد بـــه بـــرج حمــــــــل آفتـــا

جهـــان گشـــت بـــا فـــــــر و آیـــین و آ

بتابیــــد از آن ســــــان ز بــــرج بــــــــره

کـــه گیتـــی جـــــــــوان گشـــت یکســـره

کیــــومرث شــــد بــــر جهــــان کدشــــدای

نخســـتین بـــه کـــوه انـــدرون ســـاشت جـــای
(فردوسی ،1333 ،ج  1 :1ـ )8

شاهدی دیگر نیز در شاهنامه وجود دارد که به نخستینبودن کیومرث اشاره کرده است گر.ک :رالقی مطلق003 :9460 ،و:
چـــو از شـــاا مـــر جـــانور بنـــده کـــرد

نخســـــتین گیـــــومرث را زنـــــده کـــــرد
(همان ،ج )1181 :9

باتوجه به اینکه در روایات زردشتی ،کیومرث نخستین انسان است ،ارتبام نزدیکی میان او ،گاو و گیاه وجود دارد.
3ـ1ـ 1ارتباط آفرینش و مرگ کیومرث با حیوان (گاو)
در اسطوره های ایرانی ،آفرینش کیومرث همراه با پیدایش گاو است .انسان و حیاوان در شارایط مشاابه و باهصاورت
کامالً همسان به وجود میآیند؛ هر دو ،جزء مهمترین عناصر آفرینش هستند و به نوعی تکمی آفرینش باا آنهاا صاورت
میگیرد .در بندهشن دربارۀ آفرینش انسان و گاو آمده است« :کیومرث بر سوی ناپ و گااو بار ساوی راسات هرمازد
آفریده شدند .دوری ایشان یکی از دیگری و نیز دوری از آب دائیتی به اندازۀ بااتی راود ایشاان باود .کیاومرث دارای
نشم ،گوش ،زبان و درش

بود .هرمزد کیومرث را با گاو از زمین آفرید .او از روشنی و سبزی آسمان نطـۀ مردماان و

گاوان را فراز آفرید» گفرنبغ دادگی 39 :9433 ،و .بنابراین آفرینش انسان و گاو در شرایط همسانی صورت گرفتاه اسات.
این موضوع دربارۀ مرگ این دو نیز مشاهده میشود؛ بهیوریکه مرگ هر دو به ی

صورت و در یا

موقعیات مشاابه

اتـاق میافتد« .پس اهریمن بر گاو آمد ،گاو به سوی نیمروز ،بر دست راست افتاد و هرمزد آن تن و آیینه گشک و گاو را
برگرفت و به ماه سپرد .سپس نون بر کیومرث آمد ،کیومرث به سوی نیمروز بر یرف نپ افتااد ،هرمازد آن تان او را
برگرفت و به رورشید سپرد؛ زیرا گاو ننان بود که ماه و کیومرث ننان بود که رورشید» گهمان65 :ا32و .بعاد از آنکاه
اهریمن گاو و انسان را نابود میکند ،اتـاقی مهم به نزدیکترشدن ارتبام ایان دو مایانجاماد .اهاریمن باا هماۀ تالشاش
نمیتواند انسان و گاو را به نابودی مطلق برساند و زندگی هر کداگ در شکلی دیگر جلاوهگار مایشاود« .بناا بار سانت
زرتشتی ،نخستین انسان و نخستین حیوان ،کام و بیمرگ آفریده شدند و تا وقتی اهریمن به آنها تارت آورد .حملاۀ او
در اورمزد روز اول فروردین هنگاگ نیمروز روی داد .گاو که آسیب پذیرتر بود ،اول مُرد و مَارد سای روز پاس از او .باا
وجود این در عالم معنا ،مرگ آنها بازگشتپذیر ماند تا در زندگی نُوی دوباره آغاز شود .نطـۀ گاو به ماه انتقال یافات و
تطهیر شد .نس های جدید از حیوانات از آن بر روی زمین پدیدار گردید و همیناین از قسامتهاای مختلاف بادن او،
انواع غله و گیاهان دارویی رویید» گکراسنوولسکا920 :9430 ،ا 924و؛ همینین در هنگاگ مرگ کیومرث «از آن تخم کاه
بر زمین رفت ،به نه سال مشی و مشیانه بر رستند که از ایشان رونق جهان و نابودی دیاوان و ازکارافتاادگی اهاریمن
بود» گفرنبغدادگی66 :9433 ،و.
مرگ انسان نخستین و گاو یکتاآفریده به زندگی بهتر و جاودانۀ انسانها میانجامد .آنها باا مارگ راود باه ناوعی در
تکمی آفرینش شرکت میکنند.
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3ـ1ـ 2ارتباط مرگ و زندگی کیومرث با گیاه
بعد از مرگ انسان نخستین ،کیومرث ،گیاهی دو شاره ،ریواس ،به وجود میآید که نس ابتدایی انسانها از این گیااه
است« .وقتی انسان گکیومرثو مُرد تخمهاش در زهدان مادر زمین افتاد که بعد از نه سال بهصورت روییدن یا

گیااه

که دو شارۀ آن یکی بهصورت مرد و دیگری زن سخت درهمپیییده بودند ،نخستین زوج انسان را به وجاود آورد .نااگ
مرد مشیه « »masyaو ناگ زن مشیان

« »masyanakبود» گکراسنوولسکا924 :9430 ،و .از سوی دیگر نااگ ایان انساان

نخستین ،کیومرث ،در اساییر ایرانی به گونهای است که پیوند میان انسان و گیاه را آشکارتر میکند« .گیومرث کاه جازء
اول آن «گیه» میتواند صورت پیشین «گیاه» و «مرث» یا «مرتن» صورتی از مردگ باشد و میتواند صورتی از «گیه مارت»
به معنای مردگگیاه باشد که بهصورت «مهرگیاه» هم آمده است» گموسوی936 :9435 ،و.
در گذشته ،همسانی انسان و گیاه از اعتقادات آدمیان بوده است و این موضوع راص اسطورههای ایرانی نیست؛ بلکاه
در میان اساییر ملتهای دیگر نیز جریان دارد« .در حماسههای هندی ،انسان از شارۀ نی متولد شد و بنا بر بااور قبایا
استرا لیایی ملبورن ،نخستین انسان از دررت ابریشم زاده شد .در ماداگاسکار برآنند که انسان از دررت موز به دنیا آماده
است .در مالزی این تصور را مییابیم که نخستین انسانها از دررتان بامبو [ریزران] بیرون آمادهاناد» گراادمی کاوتیی،
93 :9436ا95و .اعتقاد به همسانی انسان و گیاه در اسااییر ملاتهاای دیگار ،نشاانۀ هامساویی و هاماندیشای دیریناۀ
انسانهاست؛ همینین بیانگر کارکرد مشترک و مشابه ذهن اسطورهپرداز آدمیان در همۀ نقام جهان اسات .ذهان انساان،
مرگ و زندگی رود را با استـاده از عناصر یبیعت توجیه و تبیین میکند .انسان بیمرگی و زنادگی پاس از مارگ را در
گیاهان شاهد بوده و آن را الگوی زندگی پس از مرگ و بهار پس از رزان میدانسته است؛ زیارا او اولاین جریاانهاای
زندگی را از ی

گیاه میبیند.

ارتبام سهگانۀ انسان ،حیوان گگاوو و گیاه در داستان کیومرث ،نخستین انساان اسااییر ایرانای ا زردشاتی ،باهراوبی
نمایان است.
3ـ 2مهر
مهر یا میترا از ایزدان باستانی ایران است و نقش مهمی در اسطورههاای ایرانای دارد .مهارپرساتی یکای از مهامتارین
آیینهای ایران باستان است .در اساییر ایرانی وصف نخستین انساان یاا پایشنموناه ،فقاط بارای کیاومرث نیسات .در
دورههای مختلف ،شخصیتهای دیگری نیز ننین لقبی را داشتهاند .در آیین مهر ،غول نخستین یا همان انساان اولیاه در
شخصیت مهر بهروبی نمایان است گکریستین سن :9433 ،مقدمهو .زمانی که مهر به جهان پا میگذارد ،از همان آغااز باه
تکام آفرینش میپردازد .داستان تولد مهر نیز نشاندهندۀ ارتبام او با گیاه و حیوان ،گگاوو ،است.
3ـ2ـ 1ارتباط آفرینش مهر با گیاه
روایت های متـاوتی دربارۀ تولد مهر وجود دارد .در همۀ این روایات گیاه به گونهای نقش اساسای دارد .گا نیلاوفر،
نماد آیین مهری دانسته شده است که با زندگی و آفرینش مهر در ارتبام است« .گ و گیااه نیلاوفر از نمادهاای مشاهور
مهری است که با آب سروکار دارد و روی سطح آب میروید؛ مادر مهر از تخمهای که در آب است آبساتن مایشاود و
میترا را میزاید» گرضی039 :9439 ،و .این روایت می تواند عام تقدس ایان گیااه در باین پیاروان ایان آیاین باشاد .در
روایات دیگر نیز ایزد مهر هنگاگ تولد ،با گیاه ارتبام مییابد .در آغاز تولد ،گیاه برای تغذیه و تنپوش به ایزد مهر یااری
میرساند؛ حتی میتوان گـت زندگیبخش اوست« .پس از تولد ،ایزد مهر را یوفانی شدید در معرض تهدید قرار داد .به
همین جهت در پناه دررتی ،به احتمال انجیر ،رود را قرار داد .از میوۀ این دررت تغذیه کرد و با بارگهاایی کاه از آن
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نید ،برای رودش تن پوشی فراهم کرد .آنگاه رود را برای پیکاری که ی

وظیـاۀ مقادس و حیااتی باود ،آمااده کارد»

گهمان 423 :و .در همۀ این روایات حمور و نمود گیاه در زندگی انسان نخستین مشاهده میشود .مهر نیز ملا همتایاان
دیگر رود ،کیومرث و جمشید ،ارتبام نزدیکی با گیاه دارد و به نوعی زندگی او از ابتدای آفرینش ،همراه با گیاه است.
3ـ2ـ 2ارتباط مهر با حیوان (گاو)
مهرپرستی یا آیین مهر ،آیینی بر پایۀ پرستش میتراست که در فارسی میانه ،مهر نامیده میشود .سابقۀ ایان ماذهب باه
پیش از آیین زردشت بازمیگردد .قربانی کردن یکی از عقاید این آیین بزرگ است .در آیین مهار ،میتارا یاا مهار در پای
قربانیکردن گاوی در عم آفرینش شرکت میجوید و باتوجهبه این روایت ،باور قربانی در مهرپرستی شاک مایگیارد.
«در تندیسهای دین میترایی مشاهده میشود که میترا زانو زده و در عقب ،گاو نری نشان میدهد ،در حالی که رنجاری
را در تهیگاه گاو فرو کرده است .در بعمی از این آثار دُگ گاو نر باه ساه سااقۀ غل،اه راتم مایشاود و در یکای از آنهاا
ساقههای غل،ه به جای رون از جای زرم رنجر بیرون زده است .اینگونه آثار مسلماً حاکی از آناند که گااو نار کاه باه
نظر میرسد ذبح آن یکی از ویژگیهای عمدۀ آیین میترا باشد ،دستکم در یکی از جنبههایش مظهر روح غله محساوب
میشده است» گفریزر 505 :9430 ،ا 506و .ایزد مهر با قربانیکردن گاو ،حیاتی را بر روی زمین مایگساتراند و باا ایان
عم به گیاهان و جانوران زندگی جدیدی میبخشد« .در این آیین ،غلبۀ مهر بر گاو نخستین ،یکی از ضروریات انقالب
زمستانی و یلیز بخش نیرگی نور بر تاریکی و گرما و بهاار بار سارما و زمساتان باوده اسات» گاساتخری35 :9439 ،و.
شباهت این گاو به گاو یکتاآفریده ،نکتۀ دررور توجه این آیین است؛ انواع گیاهان سودمند و دارویی پس از مارگ گااو
یکتاآفریده به وجود میآید؛ در کالبد گاو آیین مهر نیز زندگی و حیات جریان مییابد« .زماانی کاه مهار ،گااو را قرباانی
کرد ،آنگاه معجزهای عجیب اتـاق افتاد؛ از بدن قربانی در حال مرگ همۀ سبزیها و گیاهاان ساودمند باه وجاود آماد و
زمین از سبزه پوشیده شد .از مغز حراگ او گندگ رویید که به مصرف غذا میرسد و از رون او «رَز» رویید کاه نوشایدنی
مقدس از آن به دست میآید» گکریستین سن906 ،9433 ،و.
در بخش ضرورت وجود گاو در آیین میتراییسم نیز به این نکته میتوان دست یافت کاه باا مارگ و قرباانی یکای از
اصول آفرینش ،زندگی و حیات دوباره شک میگیرد .آیین قربانی بهصورت نماادین ،باه گساتردگی و توساعۀ زنادگی
انسان ،همینین رسیدن به آرزوی جاودانگیاش میانجامد« .در واقز قربانیکردن و فدیهدادن وسایلهای بارای دسترسای
داشتن به ماناست تا ارتبام و انس انسان با ارواح برقرار شود .همینین که قربانی موجاب یاول عمار آدمای مایشاود»
گزمردی 403 :9430 ،و .در این روایت نیز همانند داستان آفرینش کیومرث در آیاین زردشاتی ،ارتباام ساهگاناهای میاان
انسان ،گیاه و حیوان گگاوو وجود دارد.
3ـ 3جمشید
جمشید یا جم از دیگر افرادی است که در جایگاه انسان نخستین قرار میگیرد .او یکی از قهرمانان باساتانی مشاترک
ایران و هند است .در هند برجسته ترین نقش وی فرمانروایی جهان مردگان است و در ایران پایش از هار نیاز یکای از
شاهان پرشکوه پیشدادی و نمادی از دوران یالیی جهان به شمار می رود .شخصیت اصالی او باه دوران هناد و ایرانای
بازمیگردد؛ یعنی دورهای که هندیان و ایرانیان با هم میزیستند و فرهنگ مشترکی داشاتند .جام در دورۀ هناد و ایرانای
نخستین انسان معرفی میشود؛ اما بعدها هم در ایران و هم در هند این نقش به شخصیتهای دیگری منتق شده اسات.
«جم همان یِمه  ،yimaپسر ویوَهَونت  ،vivahvantاوستاست که با یَمه  ،yamaپسر ویوسونت  ،vivasvantاسااییر
هندی مطابقت دارد» گکریستن سن ،9433 ،ج  :0مقدمهو .انسان نخساتین در اسااییر آفارینش ،نیماهرداسات یاا نساب
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ردایی دارد .او فرزند ردایان است و یا از راستگاهی فرامادی و ردایی برآمده است؛ همیناین یاا جـتای نادارد و یاا
جـت اولیهای است که نس انسانها را به وجود میآورد گقائمی39 :9450 ،و« .ناگ یَمَه معموتً به معنی «جـت و توأمان»
توجیه میشود .یَمَه و یمی یا یِمَه «جم» و یمگ «جمگ» ی
مشی و مشیانه احتماتً دو شاره از ی

زوج توأمان هستند .درواقز افسانه جم و جماگ و افساانه

اص هستند» گکریستن سن444 :9433 ،و .دوران زندگی این نخساتین انساان یاا

پادشاه ،بر جاودانگی او تأکید میکند « .ویژگی برجستۀ جم در وداها این است که وی نخستین کس از بیمرگان است که
مرگ را برمی گزید .راه مرگ را سپرد تا راه جاودانان را به مردمان نشان دهد .نون او شاه مردگان بود ،مرگ را «راه یمه»
دانستند .جم در ایران به سبب فرمانروایی هزارسالهاش در زمین بسیار احتراگ میشود .ویژگی این فرماانروایی آراماش و
وفور نعمت بوده است و در یی آن دیوان و اعمال زشتشاان ا ناراساتی ،گرسانگی و بیمااری و مارگ ا های نـاوذی
نداشتند» گهینلز 55 :9439 ،ا 56و.
معرفی جمشید در جایگاه نخستین انسان به ارتبام او با حیوان گگاوو و گیاه میانجامد.
3ـ3ـ 1ارتباط زندگی و مرگ جمشید با گیاه
ارتبام جمشید با گیاه ،در ارتبام و نزدیکی پدر او با گیاه جستجو میشود .پدر جمشید قربانیکننده و محاافظ هاوگ،
ایزد گیاهی ،است« .ویوسونت ،از ریشه  vasبه معنای دررشیدن ،پدر اشوینها و پدر یمه گجمو و مناو اسات کاه ایان
واپسین شخص در اساییر ودائی نیای بزرگ و نخستین نژاد مردگ است .رابطۀ راصی میان ساومه و ویوساونت موجاود
است .سومه دوستی صمیمانهای با وی دارد؛ با او زندگی میکناد و نیاایشهاای ویوساونت سابب جااریشادن ساومه
میگردد» گبهار 334 :9435 ،ا 333و .جمشید جاودانه و بیمرگ یکی از مواهبی است که این گیاه به پدر او مایبخشاد؛
اثر این گیاه در جاودانگی جمشید نمودار است .داستان آفرینش جمشید از زبان زردشات بادین گوناه اسات« :اوساتای
متأرر ،یسن  ،5بندهای  4ا  .4 :5آنگاه زردشت گـت« :درود به هوگ! نخستین انسانی که تاو را ،ای هاوگ ،بارای جهاان
مادی فشرد که بود؟ نه بهرهای بدو داده شد؟ نه نیکبختی بدو رسید؟» آنگااه هاوگ مقادس ،دوردارنادۀ مارگ گـات:
« ویونگهان نخستین انسانی بود که مرا برای جهان مادی فشرد .این بهره بدو داده شد ،این نیکبختی بادو رساید کاه او را
پسری زاده شد ،جمشید گیمه دررشانو ،دارندۀ رمه روب ،فر،همندترین در میان مردمانی که به دنیا آمدهاناد کاه نگااهی
نون رورشید دارد ،کسی که در شهریاری رود نارپایان و مردمان را نامیرا ،آب و گیاه را نارشاکیدنی ،راوردنیهاا را
تماگ نشدنی سارت» گکریستن سن053 :9433 ،و .این سخن تأییدکنندۀ ارتبام زندگی انسان نخستین با گیاه است.
دربارۀ مرگ این انسان نخستین نیز روایتی وجود دارد که تبارِ گیاهیِ او را قاوت مایبخشاد و آن ،اشااره باه وجاود
دررتیِ اوست« .جمشید شاه یکی از پادشاهان ایرانی است که مرگ ویژهای دارد .مرگ او باا شخصایتش درهام آمیختاه
است .در مرگ جمشید ،ارّهکردن او به دست ضحاک ،نشانههایی از پیوند پیکرینگای انساان باا دررات اسات .جمشاید
همانند دررتان از سرتاپا ارّه میشود تا دیگر رویشی نداشته باشد .بهراگ پژدو با »بهشاتیشاا » و انوشایروان مرزباان باا
عبارت «دررت شاه جمشید» از او یاد میکنند .متون اوستایی ،پهلوی ،فارسی زردشتی ،فارسی و عربی در گزارش مرگ
جمشید به این نکته ،مرگ دررتی جمشید ،پردارتهاند .در این روایتها تنها در صورت پیوستگی جمشید باا دررات و
ارّهکردن همزمان این دو ،او را میتوان از بین برد» گاکبری مـارر53 ،33 :9450 ،و .در شااهنامه نیاز باه ایان ناوع مارگ
جمشید اشاره شده است.
چــــو شــــحاکش آورد ناگــــه بــــه چنــ ـ

یکایـــــد نـــــدادد زمـــــــانی درنـــــ

بررسی و تحلی
بــــه اررد سراســــر بـــــــه دو نــــی کــــرد

مرگ و زندگی انسان نخستین ،حیوان گگاوو و گیاه 35 /

جهــــان را ازو پــــاا بــــیبــــی کــــرد
(فردوسی ،1333 ،ج 182 :1ـ )183

آنیه بیان شد میتواند بیانگر ارتبام زندگی و مرگ انسان نخستین با گیاه باشد.
3ـ3ـ 2ارتباط زندگی و مرگ جمشید با حیوان (گاو)
نکتۀ دررور توجه ،ارتبام میان انسان نخستین و حیوان یعنی گاو است که در روایات مختلف بیان شاده اسات .ایان
موضوع دربارۀ جمشید نیز صادق است؛ بهیوریکه در روایتهای اسطورهای مربوم به جمشید ،وجاود و حماور یا
گاو آشکار است .این حیوان با زندگی و مرگ جمشید ارتبام نزدیکی دارد« .دانشمندان ایرانی آوردهاند که جم ،کاکی را
بهصورت انسانی دید رنگارنگ با زیباترین نهره که بر گاوی سوار بود و آن گاو از هـت گوهر ترکیاب یافتاه باود :زر،
سیم ،روی ،مس ،آهن ،ارزیر ،سرب ،نیکوترین و زیباترین گاوی که میتوان دید .آن سوار بار درِ او گجامو در سارزمین
باب ایستاده بود ،در دست شارهای سوسن داشت و مردگ را به ناگها و صـاتشان میرواند و از ترکیب گوهرهاای گااو
رویش آنان را بهرهمند میسارت و با این کار گوهرهای گاو رو به کاهش مایگذاشات» گکریساتن سان593 :9433 ،و.
گاو اشاره شده به نوعی مقدس است و جایگاه واتیی دارد .شاید بتوان این حیوان را همان گاو پرمایه یا برمایاه ،همتاای
آبتین ،پدر فریدون و پسر جمشید دانست؛ زیرا ویژگیهای گاوی که جمشید میبیند مشابه همان ویژگیهای گاو برمایاه
در شاهنامه است.
همـــان گـــاو کـــــش نـــاو برمـــــایه بـــود

ز گــــاوان وبرا برتــــــــرین پایــــه بــــود

نـــر

بـــه هـــر مـــوی بـــر تــــــازه رنگـــی دگـــر

ز مـــادر جـــــدا شـــد چـــــو طـــاوو

(فردوسی ،1333 ،ج 112 :1ـ )113

جمشید از اجداد فریدون است و در اسطورهها ،اجداد او این گونه معرفیشدهاند« :فریدون پسر اَسـیانِ پر گااو ،پسار
اسـیان سوگ گاو ،پسر اسـیان بور گاو ،پسر اسـیان سیاه گاو ،پسر اسـیان سپید گاو ،پسر اسـیان دَفر گااو ،پسار اساـیان
رمه گاو ،پسر اسـیان ون فروغ گاو ،پسر اسـیان ،پسر جم ،پسر ویونگهان» گبهار935 :9439 ،و .بااتوجاهباه ایان روایات
میتوان گـت جمشید از نخستین هایی است که ارتبام راندانی و نزدیکای باا گااو دارد .از ساوی دیگار ،گااو ،عاما
پیدایش و آفرینش این راندان است و این موضوع به گلهداری و رمۀ بسیار جمشید نیز ارتبام دارد.
نقش گاو در داستان بعدی شاهنامه ،یعنی داستان فریدون و دایگی گاو برمایه ،به روبی آشکار است؛ حتای مایتاوان
گـت گاو برمایه و آبتین پدر فریدون ،در ی

جایگاه هستند و از ویژگیهای همساانی برروردارناد؛ زیارا آن دو عاما

مهم انتقاگگیری فریدون از ضحاک هستند.
ســـــرانداو رفـــــت ســـــوی بیشـــــــهای

کــــه کــــز را نــــه زان بیشــــه اندیشـــــهای

یکـــی گـــاو دیـــدو چـــو شــــــرو بهـــار

ســــراپای نیرنــــــــــ

و نگــــار

نگهبــــان او پــــای کــــــرده بــــه کــــش

نشســــته بــــه بیشــــــــه درون شــــاهآش

بــــــدو دادمــــــت روزگـــــــــــاری دراز

همـــیپروریــــــــدر بـــه بـــر بـــر بـــه نـــاز

ز پســـــتان آن گـــــاو طـــــاوو رنـــــ

برافراشتـــــی چـــــــــــون د ور پلنـــــ

و رنــ ـ

(فردوسی ،1333 ،ج 163 :1ـ )163

نقش گاو در اسطورۀ جمشید در جایی دیگر نیز نمود دارد و آن زمانی است که این گاو باعث نابودشادن جااودانگی
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جمشید میشود« .از جم همینین به گناهکار یاد می گردد .زردشات او را سارزنش کارده کاه بارای رشانودی مردماان
روردن گوشت گاو را به آنان توصیه کرده است .ماهیت دقیق گناه او را بهیقین نمیدانیم .حدس زدهاند که قربانیکاردن
گاو که گمان میرفته موجب بیمرگی انسان میشود ،با جم ارتبام دارد و بدینسان به جم قدرتی را نسبت دادهاناد کاه
درواقز به عقیدۀ زردشت ،از آنِ ردا بوده است ،یعنی قدرتی که انسان را بیمارگ ساازد» گهینلاز 56 :9439 ،ا 53و .در
این روایت نیز نقش اصلی گاو ،نیروی جاودانگی و راصیت زندگی بعد از مرگ ،مشاهده میگردد .جمشید با ایاالع از
این ویژگی ،این حیوان را برای مردگ رود قربانی میکند تا به بیمرگی و جاودانگی دست یابند .ایان امار یاادآور عما
ایزد مه ر است؛ البته با این تـاوت که این مسئله از نظر آیین زردشتی گناه و عام مرگ قرباانیکنناده اسات؛ اماا هماین
عم در آیین مهری ،بسیار روب و مـید است .در این روایت راصیت دوگانۀ مرگ و زندگی در وجاود گااو مشااهده
میشود؛ مرگ این حیوان به جاودانگی و بیمرگی مردگ میانجامد؛ اما برای قربانیکننادۀ جااودان راود یعنای جمشاید،
مرگ و نابودی به همراه دارد.
سرانجاگ میتوان گـت نقش گاو و گیاه در زندگی و مرگ این انسان نخستین اساییری ایران نیز به روبی نمود یافته است.
4ـ نتیدهگیری
ارتبام انسانهای نخستین با گیاه و حیوانگگاوو میتواند نمایانگر ابتداییبودن هر سه باشد؛ همینین نشاندهنادۀ ارتباام
تنگاتنگ میان عناصر اولیۀ آفرینش است که بهنوعی زندگی اولیه از وجود این سه عنصر سرنشمه میگیرد .مرگ هری
از این عناصر با زندگی جدید و بهتری همراه است .در روایتهای انسان نخستین و شیوۀ زندگی و مارگ او در اسااییر
ایران ،ارتبایی سه گانه میان مرگ و زندگی دوبارۀ انسان ،گیاه و حیوان گگاوو میتاوان دریافات .در اساطورههاای ایاران
کیومرث ،مهر و جمشید در جایگاه نخستین انسان معرفی میشوند که البته ارتبام ساهگاناه میاان آنهاا کاامالً محساوس
است .این ارتبام سهگانه در قالب جدول زیر نشان داده شده است.
زندگی (آفرینش)

مرگ

نخستین انسان

مرگ انسان و حیوان نخستین .زندگی گیااهی
آغاز زندگی و آفرینش با همراهی و همسانی حیاوان گگااو
یکتاآفریدهو.

کیومرث

بعد از مرگ گگیاه دوشاارۀ ریاواس ،مشای و
مشاااایانهو ،گانااااواع گیاهااااان دارویاااای و
جاودانگیبخشو.

انتقال زندگی از گیاه گگ نیلوفرو ،استـاده و تغذیاه از گیااه مهر
از بدو تولد.

انتقال زندگی و جاودانگی از یریق گیااه اسارارآمیاز هاوگ.
نس حیوانی گگاوو و نقش این حیوان در زندگی.

گمیتراو

عام مرگ حیوان نخستین گگاو نر وحشیو و
انتقااال زناادگی و آفاارینش دوباااره از یریااق
گیاهان.
مرگ بهصاورت گیااهی گدرراتو ،ارّهشادن.

جمشید

کشتن و قربانیکردن گاو عاملی برای مارگ و
نابودی جاودانگی.

همانیور که مشاهده می شود ،گیاه در آفرینش ،مرگ و زندگی دوبارۀ انسان و گاو نقش بسیار مهمی دارد؛ باه هماین
سبب انسان در اسطورهها به این عنصر آفرینش بهیور ویژهای نگاه میکناد؛ آن را الگاویی بارای زنادگی بعاد از مارگ
میداند و با این دیدگاه ،ذهن رود را از مرگ و نابودی تسلی میبخشد.

بررسی و تحلی

مرگ و زندگی انسان نخستین ،حیوان گگاوو و گیاه 33 /

منابع
 -9استخری ،پروین گ9439و« .میتراییسم» ،تاریخ گنامه انجمنو ،ش  952 ،3ا .962

 -0اکبری مـارر ،آرش گ9450و« .روایت گورانی مرگ دررت شاه جمشید» ،مجموعه مقاتت هماایش هازاره شااهنامه
 03و  05اردیبهشت  ،9452به کوشش محمدجعـر یاحقی ،تهران :فرهنگستان زبان و ادب فارسی نشر آثار 950 ،ا .962
 -4الیاده ،میرنا گ9459و .اسطوره و واقعیت گmyth and realityو ،ترجمۀ مانی صالحی عالمه ،تهران :بنگاه ترجمه و
نشر کتاب پارسه.
 ------- -3گ9460و .نشماندازهای اسطوره ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران :توس.
 -5انوشه ،حسن گ9436و .دانشنامۀ ادب فارسی ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 -6باستید ،روژ گ9432و .دانش اساییر ،ترجمۀ جالل ستاری ،تهران :توس.
 -3بلعمی ،ابوعلی محمد گ9443و .تاریخ بلعمی ،با مقدمه و حواشی محمدجواد مشکور ،تهران :کتابخانۀ ریاگ.
 -3بهار ،مهرداد گ9435و .پژوهشی در اساییر ایران ،تهران :آگاه.
 -------- -5گ9439و .از اسطوره تا تاریخ ،تهران :نشمه ،ناپ سوگ.
 -92بهار ،مهرداد و اسماعی پور ،ابوالقاسم گ9439و« .آفرینش نخستین مرد و زن» ،زندهرود ،ش  029 ،9ا 023.
 -99بیلسکر ،رییارد گ9433و .یونگ ،ترجمۀ حسین پاینده ،تهران :یرح نو.
 -90پادشاه ،محمد گشادو گ9464و .فرهنگ آنندراج ،زیر نظر محمد دبیرسیاقی ،تهران :ریاگ.
 -94تـملی ،احمد گ9433و .واژهنامۀ مینوی ررد ،تهران :توس.
 -93جنولی ،گراردو و شجاعی ،علیرضا گ9430و« .آیین میترا» ،هـت آسمان ،ش  55 ،95ا 920.
 -95ندوی  ،نارلز گ9435و .سمبولیسم ،ترجمۀ مهدی سحابی ،تهران :نشر مرکز.
 -96حر،ی ،ابوالـم گ9433و« .کارکرد کهن الگوها در شعر کالسی

و معاصار فارسای در پرتاو رویکارد ساارتاری باا

اشعار شاملو» ،ادبیات عرفانی و اسطورهشنارتی ،ش  5 ،95ا .43

 -93رادمی کوتیی ،مهدی گ9436و« .جستاری در باب اسطورهها و نمادهای نباتی» ،پی

ناور ،ساال هـاتم ،ش  4 ،9ا

.09
 -93رالقی مطلق ،جالل گ9460و« .شاهنامه و موضوع نخستین انسان» ،ایران نامه ،ش  004 ،6ا .003
 ----------- -95گ9430و .گ رنجهای کهن گبرگزیده مقاتت درباره شاهنامه فردوسیو ،به کوشش علای دهباشای،
تهران :نشر مرکز.
 -02رسروی ،یداهلل گ9434و« .انوشگی در ایران باستان» ،کتاب ماه هنر ،ش  35و  33 ،36ا .53
 -09رضایی ،مهدی گ9434و« .اساییر پیدایش انسان» ،کتاب ماه هنر ،ش  35و  53 ،36ا 34.

 -00رضی ،هاشم گ9439و .تاریخ آیین رازآمیز میترایی در شرق و غرب پژوهشی در تاریخ آیین میترایی از آغاز تا عصار
حاضر ،تهران :بهجت.
 -04زمردی ،حمیرا گ9430و .نگرش تطبیقی ادیان و اساییر در شاهنامه فردوسی ،رمسه نظاامی و منطاقالطیار ،تهاران:
زوار.
 -03شمیسا ،سیروس گ9439و .انواع ادبی ،تهران :فردوس ،ناپ نهم.

 / 33متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و سوگ ،دورۀ جدید ،سال نهم ،شمارۀ  ،0گپیاپی 43و تابستان 9456

 -05فردوسی ،ابوالقاسم گ9434و .شاهنامه گمتن انتقادی از روی ناپ مسکوو ،به کوشش حمید سعیدیان ،تهران :قطره.
 -06فرنبغ دادگی گ9433و .بندهش ،گزارنده مهرداد بهار ،تهران :توس.
 -03فریزر ،جیمز جورج گ9430و .شارۀ زرین گپژوهشی در جادو و دینو ،ترجمه کاظم فیروزمند ،تهران :آگاه.
 -03قائمی ،فرزاد گ9450و« .بررسی کهنالگوی انسان نخستین و نمودهای آن در بخش پیشدادی شااهنامه فردوسای بار
مبنای اسطورهشناسی تحلیلی» ،ادبیات عرفانی و اسطورهشنارتی ،سال  ،5ش  9 ،49ا .06
 -05قبادی ،حسینعلی گ9436و .آیین آینه :سیر تحول نمادپردازی در فرهنگ ایرانی و ادبیات فارسی ،با همکااری محماد
رسروی شکیب ،تهران :دانشگاه تربیت مدرس مرکز نشر آثار علمی.
 -42کراسنوولسکا ،آنا گ9430و .نند نهرۀ کلیدی در اساییر گاهشماری ایرانی ،ترجمۀ ژاله متحدین ،تهران :ورجاوند.
 -49کریستنسن ،آرتور گ9433و .نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهای ایران ،ترجمه و تحقیق
ژاله آموزگار و احمد تـملی ،تهران :نشمه.
 -40کزازی ،میرجاللالدین گ9430و .رؤیا ،حماسه و اسطوره ،تهران :نشر مرکز.
 -44کیگوردن ،والتر گ9432و« .درآمدی بر نقد کهنالگویی» ،ترجمۀ جالل سخنور؛ ادبستان فرهنگ و هنر ،ش  03 ،96ا .49
 -43لطیفنژاد ،فر گ9433و« ،جمشید در منشور اساییر» ،ادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد ،ش  9 ،03ا 04.

 -45موسوی ،سید کاظم؛ مددی ،غالمحسین گ9435و« :بازتاب باورهای اساییری رستنیها در شاهنامه فردوسی» ،مجلاه
دانشکده ادبیات و علوگ انسانی ،سال  ،93ش  969 ،63ا .950
 -46نیبرگ ،هنری

ساموئ گ9533و .دستورنامۀ پهلوی گA manual of Pahlaviو ،تهران :اساییر با همکااری مرکاز

بینالمللی گـتگوی تمدنها.
 -43هینلز ،جان گ9463و .شنارت اساییر ایران ،ترجمۀ احمد تـملی و ژاله آموزگاار ،تهاران :کتاابسارای بابا نشار
نشمه.

