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Abstract
The myth of Keyumarth is one of the most important myths of Iranian culture enjoying
a high research capacity in various aspects and qualities. Therefore, it requires
systematic and consistent theory-based research and literal criticism. In the present
research, an attempt has been made to analyze Keyumarth myth based on the theory of
structuralist mythology from Levi Strauss. Since enough and even more traditional
literary criticism-related studies have been conducted on books such as Shahmnameh,
and systematic and modern critiques have not received enough attention, a theory-based
research considering literary criticisms approaches richly needs to be carried out in this
area. The present study followed a qualitative design making use of a plenty of literary
and documentary studies; i.e., first, the narratives related to Keyumarth myth were
extracted from various books and then they were classified. Then, mythological units
were extracted from among the narratives, arranged in a dichotomous manner and
finally analyzed. The results of the present study revealed that the structure of
Keyumarth myth is based on three dichotomies: holy/ unholy dichotomy, power/ power
decline dichotomy, and nature/ culture dichotomy.
Keywords: Shahnameh, Keyumarth Myth, Strauss, Mythology Structuralism, Holiness,
Power, Culture
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چکیده
اسطورۀ کیومرث یکی از اسطوره های مهم فرهنگ ایرانی است .این اسطوره ازنظر پژوهشی ظرفیت بسیاری دارد و آن را
از جنبههای مختلف میتوان بررسی کرد؛ ازاینرو به پژوهش های روش مند و منسجم بر مبنای نظریه و نقد ادبی نیازمندد
است .در این پژوهش کوشش میشود تا اسطورۀ کیدومرث در شداهنامه برپاید نظرید سداتتارررایی اسداییری از لدوی
استروس تحلیل شود .بر متونی مانند شاهنامه ،نقدهای روشمند و امروزی کمتر و نقدهای سنتی و ذوقدی ،بسدیار انجدا
شده است؛ به همین سبب شایسته است در این زمینه پژوهشی بر مبنای نظریه و باتوجهبه رویکردهای نقدد ادبدی انجدا
شود .روش تحقیق در این مقاله تحلیل کیفی و باتکیهبر مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است .ابتدا روایت های مربوط بده
اسطورۀ کیومرث از متون مختلف استخراج و رده بندی تواهد شد .سپس یکانها یا واحددهای اسدطورهای از میدان آنهدا
استخراج و به صورت تقابلهای دورانه در برابر هم چیده و تحلیل میشود .برپای نتیج این بررسدی مدیتدوان دریافدت
ساتتار اسطورۀ کیومرث مبتنیبر سه تقابل است :تقابل مقدس و نامقدس ،قدرت و افول قدرت ،یبیعت و فرهنگ.
واژههای کلیدی
شاهنامه ،اسطورۀ کیومرث ،استروس ،ساتتارررایی اساییری ،قداست ،قدرت ،فرهنگ
مقدمه
مسئل اساسی در این پژوهش آن است که باتوجهبه دیدراه لوی استروس ساتتار بنیادین و ثابدت اسدطورۀ کیدومرث
چیست؟ آیا اصالً این اسطوره ساتتارمند است؟ ساتتارررایی اساییری لوی استروس ،روشی اسدت کده او بدا الهدا از
زبان شناسی فردینان دو سوسور و اجرای آن بر روی اسطوره ها به آن دست یافت .او می کوشد با این شدیوه ،راه تدازه ای
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برای بررسی اسطوره باشاید .استروس با کاربرد این روش بر روی بسیاری از اسطوره های آمریکای جنوبی ،کدارکرد آن
را نشان داده است؛ اما پرسش اساسی این است که آیا این روش را بر اسطوره های ایرانی نیز میتوان اجدرا کدرد و از آن
نتیج مطلوب ررفت؟
مبانی نظری
از دیدراه لوی استروس «اسطوره نولی پیا است به صورت رمز از کل یک فرهنگ به تک تک الضای آن» (اسکولز،
 101 :1383و رشودن این رمز و درک این پیا به تنظیم درست واحدهای اسطورهای وابسته است.
روش استروس در توانش اسطوره این است که ابتدا کوچک ترین لناصر اسطوره «یعنی واحدهای اسطوره ای را پیدا
میکند که رویدادها یا وضعیتها یا المالی در روایت داستان اسطوره هستند .سپس [آنها را] [ ]...چنان میچیند کده هدم
می توان به صورت افقی و هم به صورت لمودی ،هم به صورت درزمانی و هم بده صدورت هدم زمدانی مطالعده کدرد و
«پیرنگ» و «مضمون» آنها را یافت» (کلیاز 67 :1388 ،؛ البته واحد اسطوره ای ،اندکی به توضیح نیاز دارد .به رفتد لدیس
تایسن ،واحدهای اسطوره ای «دسته هایی از روابط هستند .چون هر [واحد اسطوره ای] تمامی شکل های مختلف تدود را
در بر دارد .برای مثال [واحد اسطوره ای] «قهرمان هیوالیی را می کشد» انواع رونارونی از قهرمان هایی را در بر مدی ریدرد
(ثروتمند ،فقیر ،یتیم ،اصل و نسب دار که انواع متفداوتی از هیوالهدا را (مدذکر ،ملند ،،نیمده انسدان ،مسدتقر در مکدانی
مشخص ،فاقد مکانی ثابت ،ساکن در تشکی ،دریایی ،سخناو ،ناتوان از سخن رفتن بده دالیلدی متفداوت (بده دسدت
آوردن همسر ،نجات یک جامعه ،اثبات تواناییهای تود میکشند» (تایسن. 347 :1394 ،
باید یادآور شد که در توانش لوی استروس از اسطوره« ،چیزی به لنوان روایت توب ،اصیل یا اولیه وجود نددارد.
هم روایتها را باید جدی ررفت» (استروس 96 :1381 ،؛ به بیان دیار اسطوره لبارت است از مجموع روایتهای آن.
پرسشهای پژوهش
در این پژوهش تالش میشود تا پاسخهای درتوری برای این پرسشها بیان شود:
الف آیا ساتتارررایی اساییری که لوی استروس بدر اسدطورههدای آمریکدای جندوبی المدال کدرد و کدارکرد آن را
بهتوبی نشان داد ،بر اسطورههای ایرانی نیز اجراشدنی است؟ و در این صورت آیا نتیج مطلوبی تواهد داشت؟
ب .آیا در اسطورۀ کیومرث ،ساتتار ثابتی وجود دارد؟
ج .در صورت وجود ساتتاری ثابت در اسطورۀ کیومرث ،آیا آن را میتوان کشف کرد؟
فرضیههای پژوهش
همان یور که اشاره شد ،فرضی ناارندران این است که روش ساتتارررایی لوی استروس را بر اسطورههدای ایراندی
نیز میتوان اجرا کرد .به همین سبب اسطورۀ کیومرث برای اجرای این شیوه انتخاب شد؛ زیرا ناارنددران ایدن پدژوهش
باور دارند ساتتار پنهان و ثابتی در این اسطوره نهفته است که می تواند مصداقی برای هم سخن هدای اسدتروس باشدد.
این ساتتار را با مطالع دقیق و یبقهبندی روایتهای متفاوت از اسطورۀ کیومرث میتوان کشف کرد.
پیشینۀ پژوهش
در جستوجو برای پیشین مطالعاتی دربارۀ اسطورۀ کیومرث ،پژوهشهای زیر درتور ذکر است:
درآمدی بر ساتتار اسطورهای شاهنامه ( 1397از بهدار مختاریدان؛ نویسدنده در ایدن کتداب برتدی از اسدطورههدای
شاهنامه را برپای نظریه های لوی استروس بررسی می کند؛ اما به اسطورۀ کیدومرث نمدی پدردازد .همچندین نتیجده ای کده
نویسنده به آن رسیده ،با دستاوردهای این پژوهش بسیار متفاوت است.
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مقال «تحلیل روابط تویشاوندی در حماسه های ملی ایدران از دیددراه انسدان شناسدی سداتتارررا» ( 1391از رضدا
ستاری و مرضیه حقیقی و شهرا احمدی که در مجلد زن در فرهندگ و هندر (دورۀ دو  ،شدمارۀ  3بده چدار رسدید.
نویسندران در شاهنامه و حماسه های ملی متأثر از آن ،تقابل های بسیاری را تشخیص دادند که از آن جمله است :ایران و
انیران ،برونهمسری و درونهمسری ،پدرساالری و مادرساالری ،پدرمکانی و مادرمکانی و. ...
مقال «ساتتار اسطوره و زبان ،ساتتار تویشاوندی و زبان در مرد شناسی ساتتاری کلود لوی استروس» ( 1391از
محمدحسین جواری و مهناز رضایی که در مجل جستارهای زبانی (دورۀ هفتم ،شدمارۀ  ،1پیداپی  33بده چدار رسدید.
نویسندران در این مقاله تنها اندیشه های لوی استروس دربارۀ ساتتارررایی ،اسطوره ،روابدط تویشداوندی و ...را شدر
دادهاند.
مقال «نااهی به لناصر اسطورۀ جمشید براساس منطق مکالم اساییر» ( 1390نوشدت محمدد بهندا فدر و للدیاکبدر
رضادوست که در مجل نثرپژوهی ادب فارسی (شمارۀ  ،30پیاپی  77به چار رسید .نویسندران در این مقالده ،اسدطورۀ
جمشید را برپای منطق مکالم باتتین و منطق مکالم اساییر لوی استروس بررسی کرده و نتیجه ررفتده اندد کده لناصدر
اسطورۀ جمشید با متون ایرانی و سامی پیش و پس از تود ارتباط دوسویه داشتهاند.
مقال «رزارش باستان شناتتی اسطورۀ کیومرث به روایت شداهنامه» ( 1394نوشدت حسدن شداهی پدور و لبددال واثدق
لباسی و محمود حسنآبادی که در مجل پژوهش زبان و ادب فارسی (شمارۀ  36به چدار رسدیده اسدت .نویسدندران در
این مقاله نتیجه ررفتهاند دورۀ کیومرث مربوط به لصر پارینهسنای میانی و انسان کیومرثی با انسان نئاندرتال مطابق است.
مقال «تحلیل ساتتاری یر داستان کیومرث براساس الاوهای تودوروف ،برمون و رریماس» ( 1391نوشت پرسدتو
کریمی و امیر فتحی که در مجل مطالعات داستانی (دورۀ یک ،شمارۀ یک بده چدار رسدید .در ایدن مقالده نویسدندران
کوشیده اند یر داستان کیومرث را برپای الاوهای این ساتتارررایان تحلیل کنند و سرانجا چنین نتیجه مدیریرندد کده
این الاوها با نظریههای ساتتارررایان منظور تطبیقپذیر است.
مقال «بررسی داستان کیومرث در شاهنامه و تواریخ لربی متأثر از سیرالملوکها براساس فزونمتنیدت ژندت» (1391

نوشت حامد صافی ،فرزاد قا می ،سمیرا بامشکی ،مهدتت پورتالقی چتدرودی کده در مجلد مدتنشناسدی ادب فارسدی
(دورۀ  ،8شمارۀ  1به چار رسید .نویسندران نتیجه ررفتهاند که رشتارهای انبساط و برش و ارزشردذاری ،مهدمتدرین
لوامل درررونی داستان کیومرث در روایت فردوسی است .همچنین دریافتند این رشتارها برای نمایشدیکدردن داسدتان،
اسطوره زدایی ،باورپذیرکردن داستان ،استحکا روابط یولی آن بدا داسدتان هدای بعددی و همداهنای رویددادها بدا نظدا
التقادی مخایب صورت ررفته است.
روش پژوهش

ابتدا بیشتر روایت های مربوط به اسطورۀ کیومرث از منابع پدیش و پدس از اسدال ردردآوری و بدا روایدت شداهنامه
مقایسه شد؛ با این مقایسه ،نکتههای تدازهای در روایدت شداهنامه ،همچندین اتدتالفهدا و شدباهت هدای آن نسدبتبده
روایت های دیار به دست آمد .سپس از میان هم این روایت ها ،یک روایت کامل تر انتخاب شد .ناارنددران در مرحلد
بعد ،واحدهای اسطورهای را از میان این روایت بیرون آوردند و آنها را در تقابل با یکدیار قرار دادند؛ سپس با ارا این
واحدهای اسطورهای در جدول ،در بخش اصلی کار ،تحلیل آنها بیان شد .رفتنی اسدت همد بخدشهدای ایدن پدژوهش
باتکیهبر مطالعات کتابخانهای و اسنادی بوده است.
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بحث و تحلیل

کیومرث در شاهنامه
کیومرث نخستین پادشاه بود .در فصل بهار و در التدال بهاری بر جهان کدتدا شد .جایااه او در کدوه بدود .تدورش و
پرورش را کیومرث برای مردمان آورد .سی سال پادشاهی کرد .فرا شاهنشدهی داشدت .دد و دا و جدانور بده نزدیدک او
می آرمیدند .آیین و کیش را از جایااه کیومرث برررفتند .کیومرث ،پسر تدوب رویدی بده ندا سدیامک داشدت .اهدریمن
نقشه های پلیدی دربارۀ کیومرث در سر داشت .پسر اهریمن با سپاهی بزرگ برای ررفتن تخت و دیهیم کیدومرث پدیش
تاتت .سروش ،کیومرث را از حمل پسر اهریمن آراه کرد .سیامک به مقابل او رفت .پسدر اهدریمن ،پسدر کیدومرث را
کشت .پس از یک سال ،سروش برای کیومرث پیغا می آورد که انتقا تون سیامک را بایدرد .هوشدنگ ،پسدر سدیامک،
انتقا تون پدر را ررفت (کزازی ،1393 ،ج. 37-79 :1

کیومرث در اوستا
در یشت ها ،کیومرث «نخسدتین کسدی [اسدت] کده بده رفتدار و آمدوزش اهدورامزدا ردوش فدراداد و از او تدانوادۀ
سرزمینهای ایرانی و نژاد ایرانیان پدید آمد» (دوستخواه. 473 :1394 ،
کیومرث در متون پهلوی

دینکرد
اورمزد به زردشت می روید[« :توابی] که دیوان آفریده بودند ،بر ریومرثِ مدن بدرای آزردن او ،آمدد؛ بده مددتی کده
تواندن «یثنا َاهُو وَیَریو» برای انسان الز است» (همان . 17 :همچنین در این کتاب بر آفرینش کیومرث اشداره مدیشدود
که نتیج پیوند اهورامزدا و دتترش ،سپندارمَذ(زمین است.

گزیدههای زاد اسپرم
در این کتاب ،اهورامزدا تواب را بر کیومرث چیره می کند« :پیش از رسیدن [تباهیرسدان اهدرمن] بده ریدومرث کده
قامتش تقریباً یک سو قامت زردشت بود و چون تورشید روشن بود ،اورمزد «تواب» را به صدورت مدرد پدانزده سدال
درتشان بلندی آفرید» (همان. 30 :

بندهش
در بندهش ،آفریدههای ریتی با اهریمن نبرد میکنند؛ اما اهریمن یکیک آنها را بدهجدز کیدومرث شکسدت مدیدهدد
(دادری . 13 :1390 ،کیومرث ششمین نبرد با اهریمن را بر لهده دارد .اهریمن «اَستویهاد را با یک هزار دیو مرگ کدردار،
بر کیومرث فراز هشت» (همان ؛ اما موفق به نابودی او نشد؛ زیرا «به آغاز آفرینش ،هناامی که اهریمن به پتیدارری آمدد،
زمان زندری و تدایاانی کیومرث ،به سی سال بریده شد .چنانکه پس از آمدن پتیاره ،سی سال زیست» (همان .
کیومرث هناا مرگ« ،بر دست چپ افتاد [ ]...از آنجا که تن کیومرث از فلز ساتته شده بود ،از تدن کیدومرث هفدت
رونه فلز به پیدایی آمد» (همان . 66 :از تخم او نیز یک جفت ریواس به وجود آمد که از ریاه بده انسدان تغییدر یافتندد:
«چون کیومرث به هناا دررذشت تخمه بداد ،آن تخمه ها به روشنی تورشید پالوده شدد و دو بهدره از آن را نریوسدنگ
نااه داشت و بهری را سپندارمَذ پذیرفت .چهل سال (آن تخمه در زمین بود .با به سر رسیدن چهل سدال ،ریبداس تندی
یک ستون ،پانزده برگ[ ،به نا ] مهلی و مهلیانه (از زمین رستند ]...[ .با به سر رسدیدن پنجداه سدال ،بده فرزندد تدواهی
فرازاندیشیدند ]...[ .پس ایشان به هم کامه بردند ]...[ .از ایشان به نه ماه ،جفتی زن و مرد زاد .از شیرینی فرزند ،یکدی را
مادر جوید ،یکی را پدر» (همان 81 :و . 87
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مینوی خرد
«از ریومرث این سودها بود :نخست کشتن ارزور و سپردن تن تویش به اهرمن از روی مصلحت؛ و سدود دو ایدن
بود که مرد و هم فرَوَهر فرشارد کنندران ،نران و مادران ،از تن او آفریده شدند؛ و سو اینکه فلز نیز از تن او آفریدده
و تلق شد» (تفضلی 44 :1391 ،و . 41
درمجموع «کیومرث در باورشناسی ایرانی ،نخستین مرد (= انسان است .او هم دوش با نخستین دا  ،اِوَک دات« ،راو
یکتاآفرید» ،آفریده شد :کیومرث در کران چپ از رود سپند و نیکوی «دا یتی» ،در ایرانویچ ،آفریده شد و راو یکتاآفریدد
در کران راست .راو پنجمین آفریدۀ اورمزد بود و کیومرث ششمین» (کزازی ،1393 ،تعلیقات ،ج . 778 :1نیز «مدی تدوان
بر آن بود که در کیومرث که معنی نا آن زندۀ میراست ،روهر و بنیاد آدمی نهادینه شده است و در مشی و مشیانه [که از
تخم وی اند] ،این روهر به نمود و به کردار آمده است و دورانای نهفته در کیومرث آشکار رردیده اسدت .کیدومرث را
بر این پایه ،از چهرهها و نمادهایی میتوان دانست که در اسطورهشناسی ،نرماده ( =ANDROGYNEتوانده میشدوند»
(همان. 100 :1384 ،
کیومرث در متون اسالمی

تاریخ طبری
«ریومرث همان آد است»« .او پدر ایرانیان است» که «بر کوه دماوند از کوه های یبرستان در سرزمین مشدر مسدتقر
بود» و «در پایان لمر جبّار شد و تود را آد نامید و رفت که «هرکه مرا جز آد بنامد ،رردن می زنم»» (کریسدتین سدن،
. 87 :1393

تاریخ بلعمی
در این کتاب افزون بر آنچه در تاریخ یبری آمده ،به این نکته نیز اشاره شده است که کیومرث جهدان را آبدادان کدرد
(همان. 88 :

مروج الذهب
«پس [مرد ] به نزد ریومرث ،پسر الود ،رفتند و او را از نیاز تویش به داشتن شاه و سرپرستی که بتواندد لددالت را
در میان آنان برقرار کند آراه ساتتند و رفتند [ ]...[ ]:کار ما را به دست ریر و سرور ما باش و ما از تو فرمان می بدریم و
از تو ایالت میکنیم و دستورهای تو را رردن مینهیم» (همان. 90 :

آثارالباقیه
«تدا در کار اهرمن دچار تردید [تحیّر] شد و بر پیشانی او لر نشست و آن لر را پاک کرد و به کناری اندداتت
و ریومرث از این لر پیشانی ایجاد شد و تدا او را به سوی اهرمن فرستاد .ریدومرث اهدرمن را مقهدور کدرد و بدر او
سوار شد و به ررد لالم رشت؛ تا آنکه اهرمن از ریومرث پرسید تو چه چیز را بیشتر دشمن می داری و از آن میترسدی.
ریومرث رفت که ارر من به در دوزخ برسم بسیار می ترسم و چون اهرمن با او به آنجا رسید ،چموشی کدرد و حیلده ای
به کار برد تا ریومرث بر زمین افتاد .اهرمن او را بلند کرد و از او پرسید که از کددا سدوی تدو آغداز بده تدوردن کدنم.
ریومرث رفت از پای من شروع کن تا مدتی بتوانم به زیبایی جهان بنار ؛ چه میدانست که اهرمن درست تالف آنچده
او رفته است ،میکند» (همان 91 :و  . 96همچنین بیرونی ،روایت دیاری را از ابوللی بلخدی نقدل مدیکندد« :اهدرمن را
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پسری به نا ارزور بود و این پسر به مقابل ریومرث آمد و ریومرث او را کشت .بعد اهرمن از ریومرث به تدا شدکایت
کرد و تدا برای حفظ پیمانی که میان او و اهرمن بود ،بر آن شد ریومرث را مجازات کند .پس تدا نخست پایان جهدان
و رستاتیز و جز آن را بدو نشان داد ،بهیوریکه مشتا مرگ شد؛ و بعد او را کشت» (همان .
همانرونه که دیده میشود روایتها دربارۀ حوادث زندری کیومرث ،روندارون اسدت؛ بدرای مثدال دربدارۀ آفدرینش
کیومرث ،دو روایت وجود دارد:
 1زادهشدن کیومرث از ازدواج اورمزد و دتترش سپندارمَذ؛
 7زادهشدن کیومرث از لرقی که نتیج سررشتای اورمزد از کار اهریمن است.
مهرداد بهار دربارۀ آفرینش کیومرث معتقد است با توجه به اینکه اورمزد در بندهش ،راو را (نخستین حیوان از دست
راست تود آفرید ،پس شاید کیومرث را از دست چپش آفریده باشد (بهار. 10 :1389 ،
کریستین سن در این زمینه که کیومرث چاونه مخلوقی بود ،چنین می نویسدد« :در متدون بالنسدبه متدأتر ،ریدومرث
لموماً به لنوان نخستین شاه جهان شناتته شده؛ اما متن های قدیم تر ،او را نخستین انسان می دانند و بنابر سنتی بداز هدم
قدیم تر ،ریومرث نمون اولی انسان است که پیش از آفرینش جهان انسانی وجود داشدته اسدت» (کریسدتین سدن:1393 ،
 . 11در یشتها و تاریخ یبری نیز کیومرث بهترتیب ،پدر کشورهای آریایی و پدر ایرانیان معرفی شده است.
در ماجرای جدال کیومرث با اهریمن نیز دو روایت مختلف وجود دارد:
 1اهریمن ،کیومرث را به تواب فرومیبرد (تواب اهریمنی ؛
 7اهورامزدا ،تواب را بر کیومرث چیره میکند (تواب اهورایی .
مرگ کیومرث نیز متفاوت روایت شده است:
 1اهورامزدا کیومرث را میکشد؛
 7اهریمن ،کیومرث را میتورد؛
 3کیومرث با مرگ یبیعی میمیرد.

کاستیهای روایت شاهنامه
باتوجه به روایت های بیانشده ،آشکار می شدود کده روایدت شداهنامه دربدارۀ اسدطورۀ کیدومرث ،کاسدتیهدایی دارد؛
چاونای آفرینش کیومرث ،تواب اهورایی یا اهریمنی که بر کیومرث چیره شد ،مهلی و مهلیانده (مشدی و مشدیانه کده
فرزندان دوقلوی کیومرثاند ،ازجمل این کاستیهاست.
کزازی دربارۀ حذف مهلی و مهلیانه از روایت شاهنامه چنین مدی نویسدد« :سدتردری ایدن بخدش از اسدطورۀ ایراندی
آفرینش در شاهنامه ،می تواند وابسته به رونددی از اسدطوره زدایدی و نمدادرریزی و تردپسدندانه رردانیددن رویددادها و
پدیده های رازوارانه باشد که نمونه هایی از آن را جایجای در این نام نامور میتوانیم دید .چنان مینماید که ایدن روندد
پدیدآوردۀ فردوسی نیست و پیش از وی در آبشخورها و سرچشمههای شاهنامه آغاز ررفته بوده است» (کدزازی،1393 ،
ج . 779 :1این سخن بر بخشهای دیار نیز صد میکند.
همچنین بخش هایی مانند سواری کشیدن کیومرث از اهریمن ،بررزیدن مرد کیومرث را برای شاهی و سدتمارشددن
او ،در روایت شاهنامه نیامدده اسدت؛ امدا حدذف یدا نبدودن اینهدا ،سدبب هدای دیادری مدی تواندد داشدته باشدد؛ مانندد
دسترسینداشتن به منابع و سرچشمههای الز .
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نکتههای تازه در روایت شاهنامه
راهی روایت شاهنامه نکاتی در بر دارد که شاید روایت های دیار از آن بی بهرهاند که از آن جملده اسدت :کیدومرث،
فراه شاهنشهی داشت؛ جانوران و حیوانات در بارراه او حاضر بودند و از او فرمان می بردندد؛ سدروش میدان کیدومرث و
تداوند ،واسطه بود .آیین و کیش با کیومرث آغاز شد؛ کیومرث در التدال بهاری تاج رذاری کرد؛ تورش و پدرورش را
کیومرث آورد.

تفاوتهای روایت شاهنامه
راهی نیز آنچه در روایت شاهنامه آمده است ،با روایتهای دیار تفاوت دارد:
 1کیومرث در روایت شاهنامه نخستین شاه است؛
 7چنانکه کزازی مینویسد« :در شاهنامه سرنوشت کیومرث با فرجا سیامک ،فرزند او ،درآمیخته است و یکی شدده
است :به راستی آنکه به دست اهریمن و نیروهای اهریمنی از پای درمیافتد کیومرث است ،نه سیامک» (همان 796 :؛ امدا
در روایت شاهنامه ،کیومرث به مرگ یبیعی میمیرد.
شباهتهای روایت شاهنامه با روایتهای دیگر
 1در بندهش آمده است :اهریمن «[ ]...پس بر ریاه آمد؛ پس بر راو و کیومرث آمدد؛ پدس بدر آتدش برآمدد .چدون
ماسی بر هم آفرینش بتاتت .جهان را به نیمروز چنان سخت تیره بکرد چونان شب تیره .آسمانِ زیدر و زبدر زمدین را
تاریکی بارفت» (دادری. 17 :1390 ،
این روایت بندهش در شاهنامه ،با توجه به جریان اسطوره زدایی و تردپسندانهکدردن داسدتان ،بده ایدن صدورت بیدان
میشود:
چووو آگووه شوود از موور

فرزنوود شوواه

ز تیموووار گیتو وی بووور او شووود سووویاه
(فردوسی به نقل از کزازی  3131ج)13 :3

همچنین دیوی که بر سیامک و در اصل به کیومرث میتازد و او را میکشد ،دیو سیاه نامیده شده است (همان .

 7در بندهش و چند منبع دیار ،تعداد سال های زندری و پادشاهی کیومرث ،سی سال بیان شده اسدت .در شداهنامه
نیز تعداد سالهای پادشاهی کیومرث ،سی سال است.
 3در بندهش اهریمن ،اَستویهاد را به سوی کیومرث مدی فرسدتد .در شداهنامه نیدز اهدریمن پسدر تدود را بده نبدرد
میفرستد و سیامک نیز به جانبداری از کیومرث با پسر دیو نبرد میکند.
بوووه رشووون انووودر آهووورم بدسوووگا

همووووی رای زد تووووا بیاگنوووود یووووا

سووتر

دالور شووووده بووووا سووووپاهی بووووزر

یکووی بچووه بووودش چووو گوور

(همان)

جمعبندی روایتهای اسطورۀ کیومرث
روایت زیر نتیج جمع هم روایتهاست:
کیومرث ،آفرینش غیریبیعی داشت :الف از پیوند با محار زاده شد؛ ب از لر اهورامزدا زاده شد؛ ر اهدورامزدا
کیومرث را از دست چپ تود آفرید؛ ت کیومرث هم دوش با راو اِوَک دات در کراند چدپ رود دا یتدی آفریدده شدد.
کیومرث همان حضرت آد بود .نخستین کسی بود که از اندیشه ها و دستورهای اهورامزدا پیروی کدرد .فدراه شاهنشدهی
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داشت .مرد  ،او را به پادشاهی بررزیدند .جایااه او در کوه دماوندد بدود .دد و دا و جدانور در پیشدااه تخدت او دوتدا
می شدند .آیین و کیش کیومرثیه را بنیاد نهاد .سروش رابط او با تداوند بود .سی سال پادشاهی کرد .تورش و پدرورش
را کیومرث برای مرد آورد .جهان را آبادان کرد .با اهریمن به نبرد پرداتت .در جریان نبدرد بدا اهدریمن ،تدواب بدر او
چیره شد :الف اهورامزدا او را به تواب فروبرد؛ ب اهریمن او را به تواب فروبرد .پسر اهدریمن را کشدت .در پایدان
لمر ستمار شد .مرگ غیریبیعی داشت :الف اهورامزدا او را کشت؛ ب اهریمن او را تورد.
تحلیل اسطورۀ کیومرث
از دیدراه لوی استروس لملکرد ذهن انسان ابتدایی ،مبتنی بر تقابل های دورانه است« .به باور لوی استروس سداتتار
تفکر بدوی بر تقابل استوار است .نیاکان ما با فراررفتن اشکال اولی زبان رویی یبقه بندی جهانشان را آغاز کرده اند .ایدن
یبقه بندی به شکلی بسیار ابتدایی صورت ررفته و همواره مبتنیبر حضور و غیداب بدوده اسدت [ ]:روشدنایی /تداریکی،
دست ساز /یبیعی ،باال /پایین ،پوشیده /برهنه ،مقددس /نامقددس و از ایدن قبیدل» (بدرتنس . 77 :1391 ،بده بداور لدوی
استروس از میان این تقابل ها ،تقابل «آن چیزی که دست ساتت آدمی است و آن چیزی که یبیعی است (به زبان ساده تدر
[تقابل] بین فرهنگ و یبیعت از همه بنیادیتر است» (همان. 78 :
در ادامه تالش می شود با استفاده از روایت باال ،واحدهای اسطوره ای تنظیم و در تقابل با یکدیار قرار داده شود .بده
جدول زیر توجه کنید:
جدول1
1

7

کیومرث همان حضرت آد بود.

کیومرث ناسپاسی کرد و تود را آد نامید.

کیومرث نخستین کسی بود که از اندیشهها و دستورهای

اهورامزدا کیومرث را کشت.

اهورامزدا پیروی کرد.
کیومرث از پیوند اهورامزدا و سپندارمذ زاده شد.

کیومرث از لرقی آفریده شد که برتاسته از سررشتای
اهورامزدا از کار اهریمن بود.
کیومرث از دست چپ اهورامزدا آفریده شد.
کیومرث در کران چپ رود دا یتی آفریده شد.

کیومرث آیین کیومرثیه را بنیان نهاد.
کیومرث دارای فراه شاهنشهی بود.
جایااه کیومرث در کوه دماوند بود.

در این جدول تقابل مقدس و نامقدس دیده میشود .ستون اول ،بیانار رزارههایی است که بر مقدسبدودن کیدومرث
داللت دارد .ستون دو نیز نشاندهندۀ رزارههایی است که بر نامقدس بودن او داللت دارد.
در تان اول ،کیومرث با حضرت آد یکی پنداشته شده است؛ اما در تاند مقابدل آن ،کیدومرث ناسپاسدی مدی کندد؛
ستمار میشود و تودش نا آد را برای تود برمیرزیند.
در تان دو  ،کیومرث نخستین کسی است که از اندیشه ها و دستورهای اهورامزدا پیروی می کند؛ پس مقدس اسدت؛
اما در تان روبهرو ،اهورامزدا او را به سبب شکایت اهریمن میکشد.
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در تان سو  ،کیومرث نتیج ازدواج مقدس میان اهدورامزدا و دتتدرش ،سدپندارمذ ،اسدت؛ امدا در تاند برابدر آن،
کیومرث نتیج لرقی است که از سررشتای اهورامزدا از کار اهریمن بر پیشانی او نشسته است .می توان رفدت در ایدن
تانه رفتمان دورۀ زردشتی در برابر رفتمان غیرزردشتی قدرار دارد .در رفتمدان دورۀ زرتشدتی درونهمسدری نکوهیدده
نیست و حتی ثواب نیز دارد؛ اما رفتمان غیرزرتشتی بر رناهبودن اینرونه ازدواج تأکید میکندد .کیدومرث نتیجد لرقدی
است که اهورامزدا در نتیج سررشتای از کار اهریمن ریخته است؛ پس آیا لر را میتوان نطف اهدورامزدا دانسدت کده
در اهریمن ریخته است؟ در این صورت آیا اهورامزدا و اهریمن صورت نمادین دارندد یدا تیدر؟ در باورشناسدی ایدران
باستان ،تقابل مینو و ریتی (آسمان و زمین دیده میشود .هرچه با آسمان و زمین در پیوندد اسدت ،بدهترتیدب مقددس و
نامقدس به شمار می آمده است (کزازی 117 :1391 ،؛ به همین سبب می توان رفت ازدواج مقددس اهدورامزدا بدا زمدین
(سپندارمذ  ،در رفتمان زردشتی ،به رون ازدواج اهورامزدا با اهریمن (زمین در رفتمان ضدزردشتی درآمدده اسدت؛ بده
همین سبب کیومرث ،هم کارهای مقدس و هم نامقدس انجا میدهد؛ حتدی ندا کیدومرث (بده معندای زنددۀ میدرا ،یدا
زندرانی میرا نیز به سبب این ویژری دورانهاش ،آمیزهای از مقدس (زنده و نامقدس (مرگ است.
در تان چهار  ،سوی نخست تقابل ،تالی است؛ اما در سوی دیار آن ،کیومرث از دسدت چدپ اهدورامزدا آفریدده
شده است .پرسشی مطر می شود و آن اینکه چرا کیومرث از دست راست اهورامزدا آفریده نشده اسدت؟ در پاسدخ بده
این پرسش می توان رفت ارر تقابل راست و چپ هم سو و در جهت تقابل مقدس و نامقدس به شمار آید ،چنین نتیجده
ررفته می شود که آفرینش کیومرث از دست چپ اهدورامزدا ،بدر آفدرینش نامقددس او داللدت دارد و ایدن بدا آفدرینش
کیومرث از لر اهورامزدا (لر برتاسته از سررشتای اهورامزدا از کار اهریمن همسوست.
در تان پنجم ،کیومرث در کران چپ رود دا یتدی آفریدده مدیشدود .ایدن واحدد اسدطورهای ،درسدت مانندد واحدد
اسطورهای پیشین ،یعنی آفریدهشدن کیومرث از دست چپ اهورامزداست.
در تان ششم ،اینکه کیومرث آیین کیومرثیه را بنیان مینهد ،بهروشنی بیدانار قداسدت شخصدیت اوسدت؛ امدا تاند
روبهرویش تالی است.
در تان هفتم ،کیومرث فراه شاهنشهی دارد؛ اما تان مقابل آن تالی است .فراه یکی از اساسی ترین اندیشه ها در ایران
باستان است .کزازی در این باره می نویسد« :فرا ،در باورشناسی کهن ایران ،فروغ یا نیرویدی میندوی و ایدزدی اسدت کده
هرکس از آن برتوردار رردد ،به سروری و نیکبختی دست تواهد یافت .به ویدژه ،فرمانروایدان را از فدرا رزیدری نبدوده
است .به باور ایرانیان ،هر شهریار تا زمانی که فراه ایزدی با اوست ،در کامااری و بِشکوهی فرمان می تواند راند .ایرانیدان
در روزرار فرمانروایی چنین فرهمند ،در فراتی و فراوانی ،ارجمندی و سربلندی ،پیروزی و بهروزی بده سدر مدی برندد؛
لیک ارر فراه از شهریاری باسلد ،هم او به ننگ و نفرین ،هم ایرانشهر به آشوب و ویرانی دچار تواهندد آمدد» (همدان،
« . 170 :1388بر بنیاد باورهای کهن ،تنها پارسایان و پاکان میتوانسته اند از فرا برتوردار رردند و به فراتی و فرهمنددی
راه جویند .فرا همواره از ناپاکان و دیوتویان می رریخته است» (همان 177 :و  . 173باتوجه به این سخنان می توان رفدت
اینکه کیومرث فراه شاهنشهی دارد ،نشاندهندۀ قداست اوست.
در تان آتر ،یرف نخست تقابل ،تالی است؛ اما در یرف دیار آن ،جایااه کیومرث ،کوه دماوند بیان شدده اسدت.
در ایران باستان همه چیز در دو سوی اهورایی و اهریمنی قرار میریرد؛ به همین سبب میتوان رفت کوهها نیز چنیناند؛
کوه البرز کوهی مقدس و اهورایی و کوه دماوند ،نامقدس و اهریمنی به شمار می رود؛ به همین سدبب اسدت کده وقتدی
فریدون ،ضحاک اهریمنصفت را به بند میکشد ،او را در کوه دماوند زندانی میکند .یک چرت آفرینش در باورشناسدی
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ایران باستان ،دوازده هزار سال به درازا میکشد و به چهار پارۀ سه هزاره بخش میشود:
 1آفرینش مینوی که در اندیش اورمزد میرذرد و از قوه به فعل در نیامده است.
 7بندهش در این سه هزارۀ آفرینش به فعلیت میرسد؛ اما هنوز پاک و پیراسته است؛
 3آمیزش؛ آفرینش در این دوره با نیروهای اهریمنی درمیآمیزد؛
 4جدایی؛ آفرینش آلوده در این سه هزاره به پاکی و پیراستای پیشین بدازمی ردردد (همدان 91 :1384 ،و  . 96اکندون
می توان رفت در مثال بیانشده در این بخش ،سه دورۀ آتر ،یعنی بندهش و آمیزش و جدایی دیده میشود؛ به این
صورت که پادشداهی جمشدید ،یدادآور بنددهش ،ورود ضدحاک بده ایدران ،بیدانار آمیدزش ،پادشداهی فریددون و
زندانی شدن ضحاک در دماوند ،یادآور دورۀ جدایی است؛ یعنی ضحاک در دورۀ جدایی به مکان اهریمنی تدود در
کوه دماوند فرود میآید.
نامقدس بودن کوه دماوند در فرهنگ ایرانی شواهدی دارد .در فرهنگ ادبیات فارسی ،ذیل مدتل دماوند اشاره شدده
است که این کوه به «محل سحر و جادو» شهرت دارد (شریفی . 646 :1391 ،همچنین لطار نیشابوری در بیتی ،آشدکارا
به ارتباط کوه دماوند با جادو اشاره میکند:
زهوووره دارد کوووه پووویش نووورگ

توووو

دم زنووووود جوووووادوی دماونووووودی؟
(عطار )333 :3131

شالر در این بیت با تشبیه تفضیل ،جادوی چشمان معشو را بر «جادوی دماوندی» برتری داده است.
در پایان این بخش مناسب است به ریشه شناسی واژۀ کیومرث نیز اشاره ای شود .به رفت کزازی ،کیدومرث در اوسدتا
رَیَ مَرِتن بوده است[ .رَیَ] که ستاک زی در زیستن از آن به یادرار مانده است به معنای زندرانی اسدت .سدتاک واژه در
مَرِتن نیز مر یا مار است که در مردن هنوز کاربرد دارد ]...[ .از این روی معنای «رَیَ مَرِتن» «زنددرانی میدرا» تواهدد بدود
(کزازی . 777 :1393 ،اکنون با توجه به این نکته می توان رفت حتی تقابل مقدس و نامقدس به صورت تقابدل زنددری و
مرگ در نا کیومرث جلوه کرده است.
جدول7
7

1
مرد کیومرث را به شاهی بررزیدند.
دد و دا و جانور ،برِ تخت او دوتا میشدند.
کیومرث فرا شاهنشهی داشت.

اهورامزدا کیومرث را به تواب فروبرد.

کیومرث پسر اهریمن را کشت.

اهریمن کیومرث را به تواب فروبرد (کیومرث را کشت .

کیومرث اهریمن را مانند اسبی به سواری ررفت.

اهریمن کیومرث را تورد.

باتوجهبه جدول باال تقابل قدرت و کاستن قدرت دیده میشود .ستون نخست قدرت و ستون دو کاسدتن قددرت را
نشان میدهد.
در تانه های اول و دو  ،به ترتیب مرد  ،کیومرث را به شاهی برمی رزینندد و دد و دا و ...تحدت فرمدان او هسدتند.
داللترری این دوتانه بر قدرت ،روشن است؛ اما تان مقابل هر دوی آنها تالی است.
در تان سو  ،فرا شاهنشهی کیومرث ،قدرت او را می رساند؛ اما در تان روبه رو ،اهدورامزدا کیدومرث را بده تدواب
فرومی برد؛ زیرا در ایران باستان ،پادشاه با اهورامزدا در ارتباط است و فراه ،موهبدت و هدیده ای از اهدورامزدا بده پادشداه
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است .این دو تانه را این رونه میتوان تفسیر کرد :از یکسو اهورامزدا قدرت را به کیومرث می دهد و از دیارسو قدرت
را از او میستاند.
در تان چهار  ،کیومرث به سبب قدرتی که دارد ،پسر اهریمن را می کشد؛ حال آنکه در تان روبه رویدش ،اهدریمن
او را به تواب فرو می برد (کاستن قدرت  .به تواب فرورفتن کیومرث بده دسدت اهدریمن ،شدکل نمدادین کشدتهشددن
کیومرث به دست اوست.
در تان پنجم ،از یک سو کیومرث با قدرتی که دارد ،اهریمن را مانند اسبی به سدواری مدی کشدد و از سدوی دیادر،
اهریمن کیومرث را میتورد (کاستن قدرت .
جدول3
7

1
کیومرث و راو اِوَک دات با هم زاده شدند.

تورش و پرورش را کیومرث برای مرد آورد.
جهان را کیومرث آباد کرد.

در این جدول تقابل یبیعت و فرهنگ دیده میشود .ستون اول ،بیدانار یبیعدت و سدتون دو نشداندهنددۀ فرهندگ
است.
در ستون اول ،تان اول ،اینکه کیومرث و راو اِوَک دات با هم و در کران رود دا یتدی آفریدده مدی شدوند ،مدی تواندد
بیانار دورۀ پیشافرهنای انسان باشد؛ زمانی که بشر هنوز به سوی فرهنگ حرکت نکرده بود .در این توانش ،راو نمداد و
نشان یبیعت دانسته شده است .اینکه راو چه پیوندی با یبیعت می تواند داشته باشد ،در اسطورۀ فریدون و شیر تدوردن
او از راو برمایه ،درتور بازتوانی است .در باورهای کهن ،زمین روی شاخ رداو قدرار دارد و ایدن رونده بدا یبیعدت در
ارتباط است .این حیوان منتسب به رو غالت و نماد بهار است .همچنین در اسدطورههدای ایدران ،نمداد ابدر و بداران و
توفان است (جابز. 67 :1391 ،
در ستون دو  ،تانه های سو و چهار  ،آوردن تورش و پرورش برای مرد و آباد کردن جهان بده دسدت کیدومرث،
بیانار رذر از یبیعت به فرهنگ است.
به رفت مری کلیاز «زمانیکه ریزترین واحدهای اسطورهای ،یعنی اجزای شکلدهندۀ داستان را پیدا کردیدد و آنهدا را
در یک نمودار دو بعدی یر انداتتید ،می توانید آنها را تقریباً با بی نهایت شیوۀ مختلف تفسیر کنید .تفسیر شما بده ایدن
بستای دارد که چه چیزهایی را برای واحد اسطوره ای برمیرزینیدد و چاونده آنهدا را مدیچینیدد» (کلیادز. 70 :1388 ،
با توجه به سخن کلیاز ،همین واحدهای اسطوره ای را یور دیاری میتوان چید و بده تقابدل تدازه تدر و درنتیجده تفسدیر
تازهتری دست یافت.
جدول4
1

7

کیومرث از ازدواج اورمزد و دتترش زاده شد.

اورمزد برای حفظ پیمانش با اهریمن ،کیومرث را کشت.

کیومرث با سپندارمذ ازدواج کرد.
مشی و مشیانه با هم ازدواج کردند.

مشی و مشیانه ،نخستین جفت از فرزندانشان را توردند.
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در این جدول نیز یک تقابل اساسی دیده میشود و آن بیش بهادادن به پیوند تویشی (در سدتون اول  ،در برابدر کدم
بهادادن به پیوند تویشی (در ستون دو است.
در تان اول ،از یکسو اهورامزدا به سبب بیش بها دادن به پیوند تویشی ،با دتترش (سپندارمَذ ازدواج می کند؛ امدا
از سوی دیار ،نتیج این ازدواج ،یعنی فرزندش (کیومرث را میکشد.
در تان دو  ،کیومرث با مادرش سپندارمَذ ،پیوند برقرار میکند؛ اما چون دیار زنده نیست (زیرا پس از مدرگ اسدت
که نطفهاش در زمین فرومیرود  ،فرزندانش زنده میمانند.
در تان سو  ،از یکسو مشی و مشیانه (تواهر و برادر با هم ازدواج میکنند؛ اما از سوی دیار ،نخسدتین جفدت از
فرزندانشان را میتورند.
چنانکه مشاهده میشود هم روایت های ساتتهشدده ،از سداتتار یکسدانی برتوردارندد؛ یعندی ازدواج بدا محدار و
نابودکردن فرزندی که نتیج آن است؛ اما پرسش اساسی این است که چرا فرزندان برتاسته از ایدنرونده ازدواجهدا ،بده
دست پدر یا مادرشان کشته میشوند؟ به این پرسش ،دو پاسخ میتوان داد:
 1زنا با محار ناپسند بوده؛ بنابراین فرزند نتیج این ازدواج باید نابود میشده است.
لوی استروس سبب ممنولیت زنا با محار را نداشتن نفع اجتمالی می دانست و باور داشت که زنا بدا محدار  ،برابدر
با یبیعت و منع زنا با محار برابر با فرهنگ است (وایزمن و رراوِز 76 :1397 ،؛ برپای رفت او ،نابود کردن این فرزنددان
را به قانون منع زنا با محار میتوان تعبیر کرد و سبب آن را نداشتن نفع اجتمالی دانست؛ از این روی می توان رفت هم
تقابلهای آمده در جدول ،همسو و در راستای تقابل بزرگ یبیعت و فرهنگ است.
 7پیوند با محار ناپسند نبود و حتی مقدس نیز شمرده میشد (کریستین سدن 68 :1393 ،؛ بندابراین کشدتن فرزندد
برتاسته از این ازدواج مقدس ،شاید رونه ای قربانیکردن بوده است؛ به بیان دیار ،تنها فرزندانی که از پیوندد بدا محدار
زاده می شدند ،شایستای قربانیکردن داشتند؛ بنابراین «در داستان های اسطوره ای ما ،روساتت هایی چون نخستین آفریده
(کیومرث  ]...[ ،متأثر از همین اسطورۀ [قربانیکردن] است( ».جعفری. 177 :1389 ،
بهتر است اندکی بیشتر دربارۀ قربانی سخن رفته شود« .قربانی دراصطال کلی در للم ادیان ،ررفتن زندری موجدود
زنده (الم از انسان ،حیوان یا نبات از راه کشتن یا سوزاندن یا دفن کردن یا توردن ،به منظور تقرب به تدایان و جلدب
نظر آنان» است (مصطفوی . 71 :1369 ،هدف از قربانی این بوده که شخص قربانی کننده« ،از راه قربانی و تقدیس شدیئی
قربانیشده ،از نیروی تدایی بهرهور شود ،انسان در نتیج توردن آن ،این قدرت تدایی را به جسم تود انتقدال دهدد و
این همان است که در زبان های اروپایی آن را «کمونیون»  Communionو نظایر آن می توانند و راه این بوده اسدت کده
ضعف بشری را بریرف سازد و بسیاری از اقوا شیئی را که بدین منظور قربانی می کردند ،دست نمدی زدندد و آن را بده
دور میانداتتند .این دو منظور اصلی ،بعدها به صورتهای شکر ،نذر ،رفع بال ،کفاره ،تقدیس ،توبه و التدراف در آمدده
است» (همان 71 :و  . 77قربانی به دو رون قربانی تونی و غیرتونی تقسیم می شود« .قربانی تونی ،شامل حیواندات از
قبیل بز ،قوچ ،راو ،شتر ،اسب و انواع پرندران می شده است» (همان و «قربانی غیرتونی شدامل بدوده اسدت بدر شدیر،
لسل ،روغن های نباتی و حیوانی ،شراب ،آب و آبجو» (همان  .در فالت ایران ،هدم در میدان آریدایی هدا و هدم در بدین
ساکنان بومی آن ،رسم قربانی (حتی قربانی انسان وجود داشته است که بعدها با ورود آیین مزدیسنا و قیدا زردشدت از
میان می رود« .فیثاغورس که رویا در سدۀ ششم پیش از میالد از ایران دیدن کرده است ،در سیاحت نام تدود ،در سدخن
از تاج رذاری داریوش بزرگ ،از آداب و رسو ایرانیان یاد کرده ،روید« :ایرانیدان در جشدن هدای تدود ،قربدانی معمدول

واکاوی اسطورۀ کیومرث در شاهنامه از دیدراه ساتتارررایی اساییری لوی استروس

83 /

نمیدارند و بهجای قربانی و ریختن تون ،انابین نثار میسازند»» (همان. 78 :
نتیجهگیری
در این پژوهش تالش شد باتوجهبه دیدراه ساتتارررایی اساییری لوی استروس ،توانشی نو از اسطورۀ کیدومرث ارا ده
شود .در این توانش ،باتوجهبه اسطورۀ کیومرث ،واحدهای اسطورهای آن استخراج شد و در تقابل با هدم قدرار ررفدت.
سپس مانند لوی استروس روابط میان این واحدها بررسی شد .ناارنددران افدزون بدر پاسدخ بده پرسدش هدای پدژوهش،
کوشیدند برپای روش ساتتارررایی اساییری لوی استروس ،روایتهای متفاوت اسطورۀ منظدور را ردرد آورندد و همد
تضادهای موجود در آنها را به صورت تقابلهای دورانه دستهبندی کنند .در مسیر پیشرو ،سه دسته از تقابلهدا دریافدت
شد که به صورت تقابل های مقدس و نامقدس ،قدرت و کاستن قدرت ،یبیعت و فرهنگ در جدول ارا ه شدد؛ ازایدنرو
میتوان رفت تضادهای موجود در این اسطوره از جنس این سه تقابلاند.
این پژوهش نشان می دهد اسطورۀ کیومرث ،در پشت ظاهر آشفته و منطق رریزش ،ساتتار و منطق منسجمی دارد که
به رفت استروس نتیج کارکرد منطقی از ذهن بشر بدوی است .این اسطوره ،دغدغ اصلی ذهن انسان ابتددایی را نشدان
می دهد؛ به بیان دیار اندیشه و دغدغ انسان لصر اسطوره ،ررد محدور مقددس و نامقددس ،قددرت و کاسدتن قددرت،
یبیعت و فرهنگ میچرتیده است.
منابع
 -1استروس ،لوی ( . 1381اسطوره و معنا .رفتوروهایی با لوی استروس ،ترجم شهرا تسروی ،تهران :مرکز.
 -7اسکولز ،رابرت ( . 1383درآمدی بر ساتتارررایی در ادبیات ،ترجم فرزانه یاهری ،تهران :آراه.
 -3برتنس ،یوهان ویلم ( . 1391مبانی نظریه ادبی ،ترجم محمدرضا ابوالقاسمی ،تهران :ماهی ،چار سو .
 -4بهار ،مهرداد ( . 1389پژوهشی در اساییر ایران ،تهران :آراه.
 -1تایسن ،لیس ( . 1394نظریه های نقد ادبی معاصر ،ترجم مازیار حسین زاده و فایمه حسینی ،ویراست حسین پایندده،
تهران :نااه امروز.
 -6تفضلی ،احمد ( . 1391مینوی ترد ،به کوشش ژاله آموزرار ،تهران :توس.
 -7جابز ،ررترود ( . 1391فرهنگ سمبلها ،اساییر و فلکلور ،ترجمه و تنظیم محمدرضا بقاپور ،تهران :اتتران.
 -8جعفری ،اسدال ( . 1389نام باستان در بوت داستان ،تهران :للمی و فرهنای.
 -9دادری ،فرنبغ ( . 1390بندهش ،رزارش مهرداد بهار ،تهران :توس.
 -10دوستخواه ،جلیل ( . 1394اوستا ،رزارش و پژوهش جلیل دوستخواه ،تهران :مروارید.
 -11شریفی ،محمد ( . 1391فرهنگ ادبیات فارسی ،تهران :فرهنگ نشر نو و معین.
 -17لطار ،محمد بن ابراهیم ( . 1397دیوان لطار نیشابوری ،به سعی و تصحیح مهدی مداینی و مهران افشاری ،تهدران:
چشمه و چرخ.
 -13کریستین سن ،آرتور امانو ل ( . 1393نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهای ایران ،ترجمد
ژاله آموزرار و احمد تفضلی ،تهران :چشمه.

 / 84متنشناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و چهار  ،دورۀ جدید ،سال دهم ،شماره ( ،4پیاپی  40زمستان 1397

 -14کزازی ،میرجاللالدین ( . 1384آب و آیینه :جستارهایی در ادب و فرهنگ ،تبریز :آیدین.
 . 1388( --------------- -11از رونهای دیار :جستارهایی در ادب و فرهنگ ایران ،تهران :مرکز.
 . 1391( ---------------- -16مازهای راز :جستارهایی در شاهنامه ،تهران :مرکز.

 . 1393( ---------------- -17نام باستان ،جلد اول ،از آغاز تا پادشاهی منوچهر ،ویدرایش و ردزارش شداهنام
فردوسی ،تهران :سمت.
 -18کلیاز ،مری ( . 1388درسنام نظری ادبی ،ترجم جالل سخنور و الهه دهنوی و سعید سبزیان ،تهران :اتتران.
 -19مصطفوی ،للیاصغر ( . 1369اسطورۀ قربانی ،بیجا :بامداد.
 -70وایزمن ،بوریس؛ رراوِز ،جودی ( . 1397لوی استروس ،ترجم نورالدین رحمانیان ،تهران :پردیس دانش.

