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   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   19شماره ، )1388 (همدسال 

  

  شناسي تاريخي در كشف معاني رمزي  زباننقش 
   *و تحليل محتوايي اسطوره

  

  فرزاد قائمي
 دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه فردوسي مشهد

  دكتر مهدخت پورخالقي چترودي
  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد

   چكيده
ايـن  . در زبان، ديدي تاريخي نسبت به تغييرات آن در طول زمـان دارد            ) در زماني ( تاريخي   هاي  سيبرر

تغييرات معموال نمودارهاي مناسبي از پديدة انتقال فرهنگي جوامع در طول تاريخ است و نتايج بررسي ايـن                  
.  داشته است- شناسي  به ويژه اسطوره شناسي و مردم      -تغييرات، نقش مهمي در پيشرفت دانش انسان شناسي       

نتايج مطالعات زبان شناختي، مي تواند اطالعات ارزنده اي را در اختيار اسطوره شناس قرار دهد تـا بـراي                    
  .ي خود، ابزارهاي الزم را به دست آوردها  و اثبات فرضيهها تفسير و كشف معاني رمزي اسطوره

در فرهنگهاي بشري و ذكـر آراي برخـي         در اين جستار، ضمن پرداختن به ارتباط ميان زبان و اسطوره            
از ، ي اسـاطيري شـاهنامه    هـا   نظريه پردازان و اسطوره شناسان نامي غرب در اين باره، چند نمونه از بن مايه              

 را به عنوان الگوي انسان و زوج نخستين، اسطورة جام جهان نما و ارتباط آن بـا                  ،كيومرث و جمشيد  جمله  
انتخـاب كـرده،    -) و كيانيان(ال فرهنگي را در تغييرات معاني واژة كوي      واژة فروردين و رديابي پديدة انتق     

در جهت تلفيق زبان شناسي و نشانه شناسي اساطيري و برقراري ارتباط منطقي ميان بافت زباني و ويژگيهاي 
قش  زبان شناختي تاريخي ن    هاي  بررسيي  ها  ايم كه يافته   اسطوره شناختي مورد بررسي قرار داده و نشان داده        

  . داردها اي در كشف معاني و تحليل محتوايي اين اسطوره عمده
  

، اسطوره، تحليل محتوايي، جمشيد، كيـومرث، فـروردين،         )در زماني (زبان شناسي تاريخي    : ها  واژهكليد
  ).كيانيان(كوي 

                                                           
  . اين مقاله در قطب علمي فردوسي شناسي و ادبيات خراسان انجام شده است

  30/6/88 :تاريخ پذيرش نهايي      3/3/87 : تاريخ دريافت مقاله*
  Farzadghaemi@yahoo.com:نشاني پست الكترونيكي نويسنده
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  درآمد
ي علـوم   هـا   هـاي حـوزه    اي در پـژوهش    اي، نقش عمـده    امروزه مطالعات ميان رشته   

دهد، تا  هاي مختلف را در كنار هم قرار مي  ي دانش ها  ين مطالعات يافته  گوناگون دارند؛ ا  
ي هـا   در اين ميـان، يافتـه     . به سطح باالتري از نتيجه گيري مستدل علمي دست پيدا كند          

مطالعات زبان شناسي در حوزة علـوم مختلـف انـساني، بـه طـور اعـم و در مطالعـات                     
هدايت پژوهشگران به سـوي نتـايج       اسطوره شناسي، به طور اخص، كاربرد بسياري در         

هاي زباني در اسـطوره شناسـي، دو رويكـرد اصـلي را              استفاده از بررسي  . تر دارد  روشن
هـاي   گـاه باتحليـل در بافـت جامعـة زبـان زنـدة امـروز، برخـي ويژگـي               : كند دنبال مي 

دهـد و گـاه بـا بررسـي          يناخودآگاهانة روان جمعي جامعة زباني را مورد كاوش قرار م         
ي كهن زباني و حتي زبانهاي مرده، اطالعات با ارزشي را از محتواي فرهنگي              ها  نهدرگو

  .سازد ياساطير و باورهاي جوامع ابتدايي برمال م
 را مـورد توجـه قـرار داده، بـه بررسـي             ها  در اين جستار، بخش دوم از اين رويكرد       

پرداختـه،    - در بعد نظـري    -نسبت ميان مطالعات زبان شناسي و دانش اسطوره شناسي        
ي زبان شناختي تاريخي را در تحليل چند نمونـه          ها  يي از كاربرد اين يافته    ها  سپس نمونه 

در رمـز گـشايي   . ايـم  ي اسـاطيري ايـران باسـتان مـورد بررسـي قـرار داده       ها  از بن مايه  
ي زبـاني، كليـدهاي اصـلي كـشف سـطوح پنهـاني معـاني               هـا   ي مزبور، يافته  ها  اسطوره

  .دآين اساطيري به شمار مي
  

  زبان نموداري از تغييرات فرهنگي و خزانة محتويات اساطيري
ي زبـان، در    ها  يي كه در حوزة گوناگوني    ها  بندي زبان شناختي، بررسي    در يك تقسيم  

 ويژگيهاي زبان را به صورت      -1: شوند، از دو صورت خارج نيستند      يك زبان، انجام مي   
مـورد تحقيـق قـرار    )historical study( "تـاريخي "يا )diachronic study( "در زماني"

 بررسي ما   -2.  داريم "ديدي تاريخي نسبت به تغييرات آن درطول زمان       "دهيم؛ يعني  مي
يعني بررسي تفاوتهايي كه    "است؛  )synchronic study( "همزماني"در زبان به صورت     
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  11 ...   اسي تاريخي در كشف معاني رمزي وزبان شننقش

در يك زبان، در مكانهاي مختلف و در ميان گروههاي متفاوت، به طور همزمان وجـود                
اين بررسيها گاه بر محور جانشيني واژگـان در سـاختار           ). 260 ، ص 1374يول،   (".دارد

بخـش  . هاي دستوري زبان متمركز است و گاه بـر نظـام واژگـاني زبـان             جمله و ويژگي  
هاي تاريخي يا در زماني بر دگرگونيهايي متمركز است كه در طول تـاريخ               عمدة بررسي 

 sound (ها گاه در حوزة تغييـرات آوايـي   گونيدهد؛ اين دگر ي زباني رخ ميها در گونه

changes(    گـاه تغييـرات نحـوي ،)syntactic changes (    وگـاه نيـز تغييـرات واژگــاني
)lexical changes (در حوزة تغييرات واژگـاني نيـز، برخـي    . گيرد مورد بررسي قرار مي

، تغييـرات  )Campbell  (به گفتة كمپبل. ها آوايي و برخي ديگر معنايي هستند دگرگوني
رسد معناي آنها در يك واژه تغيير پيدا         معنايي با تغييراتي در ارتباط هستند كه به نظر مي         

  ). 254 ، ص2004كمپبل،(كرده و تغييري در آواي آن واژه ايجاد نشده است 
 متـأثر از تـأثيرات متفـاوتي هـستند كـه            - بخصوص در حوزة معنايي    -اين تغييرات 

خ خود پذيرا شده است و بيش از هـر چيـز، نماينـدة فراينـد                جامعة زباني در طول تاري    
 است كه بـا بررسـي تغييـرات    )the cultural transfer appearance  ("انتقال فرهنگي"

 كه برخي از تغييرات زبـاني را        با وجود اين  ": توان زوايايي ازآن را ترسيم كرد      زباني مي 
 تهاجمات و تحوالت ديگـر مـرتبط        توان با تغييرات عمدة اجتماعي ناشي از جنگها،        مي

كرد، ظاهرا فراگيرنده ترين منبع تغيير در زبان، فرايند هميـشگي انتقـال فرهنگـي بـوده                 
با مسلم دانستن فرايند ظريف انتقال، بايد اين انتظـار را داشـته باشـيم كـه زبانهـا       . است

) 260 ، ص 1374يول،   (".ثابت نمانند، بلكه تغيير و دگرگوني در آنها امري بديهي باشد          
 زمـاني رخ  ، تغييـرات زبـاني  ، جامعه شناس زبـان ،)J. Coates  (طبق نظر جنيفر كوتس

دهد كه شكل زباني جديدي در بين افراد مختلف گروههاي اجتماعي جامعـة زبـاني                مي
ها به تدريج وارد جامعه شده و به مـرور، بـه عنـوان هنجـار و           استفاده شود و اين شكل    

). 169 ، ص 1992كـوتس، (اي در گفتار عادي به كار رونـد           شده قاعدة فرهنگي پذيرفته  
 كه با بررسي هر يـك، مـي تـوان بـه             اند  بنابراين زبان و فرهنگ، دو حوزة كامالَ وابسته       

ي پـر  هـا   همـين واقعيـت مبنـاي اسـتفاده       . تكميل اطالعات پيرامون ديگري دست يافت     
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، تا تـصوير همـه   اند ختي كرده اي شده است كه انسان شناسان از مطالعات زبان شنا          دامنه
اين ديدگاه، از بسياري جهات،     . جانبه تري را از نقشة فرهنگي جوامع زباني ترسيم كنند         

، زبان را به عنوان عنصري       مند هستند    انسان شناساني قرار دارد كه عالقه      تحت تأثير كار  
ه بـه طـور   دانشي ك" به عنوان -، در حيطة تعريف فرهنگ)باورها(در ميان عناصر ديگر    

  .  به شمار آورند-"اجتماعي كسب مي شود
با مفروض دانستن فرايند انتقال فرهنگي كه در فراگيري زبانها دخيل اسـت، مفهـوم               

 زيادي بـه وجـود فرهنگهـاي        ي زباني تا حد   ها  اين نكته روشن مي شود كه وجود گونه       
يل مختلـف،   هاي جهان روشن شده است كه قبا       در مطالعة فرهنگ  . مختلف بستگي دارد  

نه تنها زبانهاي مختلفي دارند، بلكه داراي ديدگاههاي گوناگوني نسبت به جهان هـستند     
 كننـدة   بررسـي زبـان بـه مفهـومي كـه مـنعكس           . كه در زبانهاي آنها منعكس شده است      

  فرهنگ باشد، اهماي دارد و اين نكته نبايد در هنگام مطالعة زبانهاي مختلف يا             ت ويژه ي
اي كامال نافذ در مورد ارتباط بين زبـان و          ي نظريه  ناديده گرفته شود؛ حتّ    ي زباني ها  گونه

 linguistic("جزميـت زبـاني  "ديدگاه انسان نسبت بـه جهـان وجـود دارد كـه نظريـة      

determinism( كند و شـكل     شود و رابطة جزمي بين فرهنگ و زبان را بيان مي           ناميده مي
بر اساس وجود   ). 288 ، ص 1374يول،(داند   ي م "زبان را تعيين كنندة تفكر    "افراطي آن،   

 زبـان شـناختي يكـي از مبـاني مطالعـات            هـاي   بررسيهمين رابطة بين زبان و فرهنگ،       
ي تشكيل دهنـدة    ها  يكي از ابتدايي ترين زمينه    . آيند فرهنگي و مردم شناسي به شمار مي      

مينـة  فرهنگ يك قوم، اساطير آن است و تحليل صـورتها و مفـاهيم اسـاطيري، پـيش ز                 
بـه عقيـدة مـردم شـناس بـزرگ          . بسياري از مطالعات فرهنگي و انسان شـناختي اسـت         

 در عميـق تـرين   هـا  ، اسـطوره )Bronislaw Malinowski (معاصر، برونيالو مالينوسكي
 و آن، ايـن كـه       انـد   ي فرهنگي جوامع ابتدايي، واجد نقـشي مهـم و حيـاتي بـوده             ها  اليه

و همچنين دستاوردهاي اخالقـي جامعـه را در         اعتقادات اساسي و باورهاي كهن قومي       
 در اين جوامع نقشي عملـي در        ها  كند كه اسطوره   او تصريح مي  . اند  كرده خود متجلي مي  

.  و بايد آن را جزئي جدايي ناپذير از تمدن بشري دانـست            اند  شيوة زيست آدميان داشته   
يـد نيرويـي مـؤثر در    يي واهي و بـي ثمـر، بلكـه با       ها   را نه افسانه   ها  به نظر وي، اسطوره   
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 و حتي راهكاري عملي براي تبلـور ايمـان      -پيشبرد اهداف و آرزوها و آرمانهاي جمعي      
ــاو ــهلي ــي جامع ــه شــمار آورد -ه و خــرد اخالق ــا ). 151 ، ص1954مالينوســكي،( ب ام

توان   را در ارتباط با زبان چگونه مي       - اين عناصر كليدي فرهنگهاي نخستين     -ها  اسطوره
. انـد  وره شناسان از ديربـاز آراء متفـاوتي را در ايـن زمينـه ابـراز كـرده          تفسير كرد؟ اسط  

 كه ،.)م1744-1688(فيلسوف شهير ايتاليايي )G. Battista Vico( ژيوواني باتيستا ويكو
 ، ص كاسيرر، بي تـا   (توان او را كاشف حقيقي اسطوره به شمار آورد           به گفتة كاسيرر مي   

داراي ماهيتي مشترك مي دانست، معتقـد       ] ية آن درشكل اول [و اسطوره و شعر را      ) 111
بود ماهيت اسطوره و صور خيال شاعرانه حتي مقدم بر شكل گيـري زبـان بـوده اسـت            

سدة نوزدهم در آلماني دانشمند ) Max Muller(ماكس مولر ). 48 ، ص1913كروچه، (
ـ                 ان ايـن   تحقيق پيرامون اساطير هند و اروپايي، به اين فرضيه رسيده بود كـه ويژگـي زب

اقوام، پيش از مهاجرت، بيش از هرچيز مبتني بر استعارات و مجازات غير مرسل بـود و           
ــات  ــق مترادف ــاري از طري ــشابهات )polyonymy (داد و ســتد گفت ) homonymy( و م

ي اين اقوام، پس از مهـاجرت، در فـضايي   ها به نظر او طلوع اسطوره . گرفت صورت مي 
اني خود را حفظ كرده بودند، اما معاني اصـلي آن را     ي زب ها  شكل گرفت كه آنها استعاره    

، اما اغلب اسطوره شناسان پس      )47 ، ص 1949چيس،  (به دست فراموشي سپرده بودند      
 رد -دانـست   كه اسطوره را ناشي از نوعي تحول درون زباني مـي -از او، اين نظر وي را    

كردند   عقيده را دنبال مي    ، به تبع ويكو، اين    ...كساني چون تايلور، النگ، فريزر و     . كردند
يي از تجربيات ماقبل زباني انـسان را در مواجهـه بـا طبيعـت در                ها  ، نشانه ها  كه اسطوره 

در ... يي چون جاندار انگاري، سحر، جادو، توتم، تابو و        ها  خود دارند و به بررسي پديده     
ه ويژه يي كه بها ؛ نظريه)6-5: 1379ضميران، : رك( مي پرداختند ها  شكل گيري اسطوره  

 نيـز  ،)Ernest Cassirer()1874-1945(ارنست كاسـيرر  . توسط كاسيرر به تكامل رسيد
 از ساختار زبان در كاوش اسطوره استفاده كرده، اما برخالف مولر كه مفاهيم             ،چون مولر 

 در اثـر ارزشـمند      -كرد، اسطوره را   اساطيري را در سطح برخوردهاي زباني جستجو مي       
 چكيده اي از تجربيات آغازين بـشر در  -)Language and Myth (خود زبان و اسطوره

دانست كه ساختهاي زباني را تبديل به محملي        سطوح ناخودآگاهانة ذهن نمادساز او مي     
تمثيلي براي تداعي پيوستة صورتهاي نوعي اساطيري كرده، حيات اسـطوره را در حـين      
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بر اساس اين   .  كرده است  تكامل فرهنگ و عقالنيت بشري، در زواياي مبهم زباني ميسر         
نظريه، زبان اگر چه عامل پديدآورندة مفاهيم اساطيري نيست، محملـي اسـت كـه ايـن                 

 كـه بـه تكامـل       -به باور كاسيرر  .  كرده است  انتجربيات دروني و نمادين را در خود نه       
 در مرحلـة اسـاطيري، ذهـن        -قابليت زبان در انتقال معاني، در گذر زمان اعتقاد داشـت          

بخـشيد و در مرحلـة تفكـر نظـري،           ربيات را متمركز كرده، ماهيتي تمثيلي مي      انسان تج 
او معتقد بود كه انديشه و زبـان تـأثيري          . تجربه را عموميت بخشيده، بر مفهوم آن افزود       

دائم و متقابل بر يكديگر دارند؛ چنان كه دگرگوني در يك عرصـه، تغييـر را در عرصـة                   
رگوني زبان، نموداري از سير انديـشة آدمـي را، از           در واقع دگ  . ديگر ناگزير خواهد كرد   
ي پسين، در خود نمادينه كرده است؛ به باور وي، اسـتعارات            ها  مراحل نخستين به دوره   

يي لفظي به شمار آورد، بلكـه آنهـا را بايـد            ها  و مجازات داخل در اسطوره را نبايد آرايه       
طوره را مولود آشفتگي    كاسيرر، برخالف مولر كه اس    . شرط ضروري تحقق زبان دانست    

و سوء تفاهمات زباني مي دانست، به نوعي منطق زباني معتقد بود كـه در گـذر تـاريخ                   
تكامل يافته، انديشة اساطيري نمادينه در آن نيز به موازات رشـد منطـق زبـان، مـاهيتي                  

هـاي اسـاطيري و هنـري و         ، بدين ترتيب كلية افق    اند  هنري و زيبايي شناختي پيدا كرده     
اي از سير تمـدن و تكامـل آگـاهي           لمي متجلي در نظام واژگاني، مي تواند نمايه       حتي ع 

اسطوره، هنر، زبان و علم جملگي متضمن نمادهـايي         ": از ديدگاه وي  . بشر به شمار آيد   
از اين رو، صورتهاي خـاص      ...آفرينند هستند كه هر يك جهان مخصوص به خود را مي         

اطت ؛ زيرا به وسـ اند كه اندامهاي واقعيت] الطونبه تعبير اف[نمادين نه محاكات واقعيت  
شود و از ايـن رهگـذر بـه          اي به موضوع دريافت عقلي تبديل مي       آنهاست كه هر پديده   

چنـين بـستري از سـير مفـاهيم انـساني در      ). 49 ، ص1366كاسيرر، (".آيد فهم ما درمي 
ياري زبان شناسي، گشايد كه به    ميهايي    پژوهشروند دگرگونيهاي زباني، زمينه را براي       

     كلود لـوي اسـتروس  . انجامد  ميها ي مردم شناسي و تحليل اسطوره     ها  به گسترش حوزه  
) Claude Levi- Strauss()  انديشمند ساختارگراي فرانسوي، در تحليـل  )1908متولد ،

ساختاري اسطوره، آن را با موسيقي مقايسه كرده و مـدعي شـده اسـت كـه اسـطوره و                    
 و هر اسطوره، چونان گفتاري    اند   برخاسته - يعني زبان    -ز يك خاستگاه  موسيقي، هردو ا  

گيرد؛ بديهي است كه در شـناخت اسـطوره، هـم      شكل مي ) زبان(در درون نظام نمادين     
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  15 ...   اسي تاريخي در كشف معاني رمزي وزبان شننقش

 - بـه بـاور وي     -بـه همـين جهـت     .  را هـا   بايد ساختار را معلوم داشت و هم نظام نشانه        
شـود   سي خواهد بود؛ او يـادآور مـي  اسطوره شناسي تركيبي از زبان شناسي و نشانه شنا  

 بايد سـاختارهاي نهـاني و       - است " زبان ناخودآگاه  " كه -ها  كه براي فهم معاني اسطوره    
در اين ديدگاه، زبـان در راه  ). 14-13 ، صص1379ضميران،(عميق آنها را معلوم داشت  

مبناي بر  . كشف ارتباط اين دال و مدلولهاي اساطيري، عاملي مهم و راهگشا خواهد بود            
 در كشف و    - به خصوص مطالعات تاريخي    - زبان شناختي  هاي  بررسياي،   چنين پيشينه 

 و تغييرات فكري و فرهنگي توأم بـا تحـول آنهـا، نقـش               ها  تحليل معاني رمزي اسطوره   
 در اساطير   -در تحليل مفاهيم اساطيري   . مهمي در حوزة اسطوره شناسي ايفا كرده است       

 در ادبيـات فارسـي و تمـدن ايرانـي نيـز،             هـا    بن مايـه    و بررسي سير تحول اين     -ايراني
 زبان شناختي بايد اين نقش عمده را برعهده بگيـرد و از ايـن مطالعـات، در          هاي  بررسي

اي اسـتفادة    هـاي اسـطوره شـناختي و نقـدهاي اسـطوره           ژرفا بخشيدن به نتايج رهيافت    
  . تري شود شايان

 در تلفيق زبـان شناسـي و        - رويكرد در اين جستار، براي نشان دادن نتايج عملي اين        
يي از مفـاهيم اسـاطيري در فرهنـگ ايـران باسـتان و              هـا    نمونه -نشانه شناسي اساطيري  
اي بـه    عـد تـازه   شود كه با نتايج مطالعات زبان شناسي تـاريخي ب          ادبيات فارسي ذكر مي   

  .  اند خود گرفته

  
   اسطورهي زبانشناختي تاريخي در تحليل محتوايي چندها كاربرد يافته

  جمشيد، كيومرث، مشي و مشيانگ، و الگوي انسان و زوج نخستين: نمونة اول
ــرين    جمــشيد را مــي ــشدادي و يكــي از اصــلي ت ــرين پادشــاه دورة پي ــوان مهمت ت

او در اوستا، تنها كسي اسـت، بـه جـز زرتـشت، كـه        . ي هند و ايراني دانست    ها  اسطوره
هزارة جمـشيد در اوسـتا   ) 1،بند2فرگرد: ونديداد(روياروي با اهورامزدا سخن مي گويد  

 در برابر هـزارة اهريمنـي سـيطرة         – كه در شاهنامه به هفتصد سال تقليل يافته است           –
نـام  . اژي دهاك كه پس از آن فرا مي رسد، هزارة خير و نيكي و هزارة اهـورايي اسـت                  

 در اوسـتايي    -"شـيد "پـارة دوم آن     . شيد سـاخته شـده اسـت      + جمشيد از دو پارة جم    
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رود و بـه معنـي        همان است كـه در خورشـيد نيـز بـه كـار مـي               -)Xshaeta( "خشئته"
و در ) Yam( "يـم " در پهلـوي  - )Jam  ("جـم "درخشان اسـت و پـارة نخـستين آن    

 در بنيـاد بـه      -)Yama( "يمه") زبان وداها (و در سانسكريت     )Yima( "ييمه"اوستايي  
 در اسـپانيايي    gemeloنـسوي و      در فرا   jumeau اسـت كـه بـا        "دو قلو "معني توأمان و  

 باقي مانده است؛ از      خود هاي بومي در معناي آغازين     سنجيدني است و هنوز در گويش     
و در   Jemal ، در گـويش راوري       Jomoli جمله در گويش مردم بردسير كرمان دوقلو را       

اين نام از آن روي بر اين پادشاه نمادين نهاده شـده            . گويند   مي  Jamaliفردوس   گويش
و در سانـسكريت  )Yamag( "يمـگ " در پهلـوي  -"جمـك "ت كه وي با خواهرش     اس
يمـه و  ). 262 ، ص1، ج 1379كزازي،: رك (اند  توأمان و همزاد بوده-)Yami  ("يمي"

يمي، در ادبيات مذهبي هند، نخستين جفت بشر و پدر و مـادر همـة آدميـان بـه شـمار        
زاده شده اسـت و اگـر چـه از خـدايان      ناميرا "يم"در ريگ وداهاي هندي،    . اند  آمده مي

ــشته اســت  ــشان گ ــسان اي ــست، هم ــك  ؛ني ــدني، در دوران او، ي ــاريخ تم  از لحــاظ ت
در جريان بود؛ عصري كه با آغاز عصر آهـن، تكامـل در   ) golden age( "عصرطاليي"

ي تهية خوراك، رام كردن اسب و دامـداري، خانـه سـازي، اسـتخراج               ها  پوشش و شيوه  
اني، به طلوع دورة جديدي از تمدن انجاميده بود؛ در اساطير هندي     جواهرات و كشتي ر   

نخـستين انـسان    . و روايات متأخر، يم همچنان نقش نخستين انسان را حفظ كرده است           
در اساطير، نخستين انساني است كه مي ميرد و به همين دليل، در برخي فرهنگهـا، شـاه           

در اسـاطير هنـدوان نيـز       . شود يگر مي سرزمين مردگان يا راهنماي ارواح آنها به جهان د        
گزيند تـا بـا گـشايش راه مـرگ، نجـات              داوطلبانه راه مرگ را مي     "يم"آمده است، كه    

ميـرد و نخـستين    او نخستين انساني است كه مي . بخش جوهر زندگي از فروپاشي گردد     
رود و پس از آن، با اينكه حاضر بـه زناشـويي بـا               كسي است پس از مرگ به آسمان مي       

شود كه خدايان، براي از يـادبردن   ي نشده است، يمي از مرگ برادر چنان سوگوار مي      يم
گفتگـوي عاشـقانة يـم و       ). 667 ، ص 1368اوپانيـشاد،   (آورنـد    غم او، شب را پديد مي     

يمـي  . دهد ي غنايي ريگ ودا را تشكيل مي      ها  خواهرش يمي، بخشي از زيباترين سروده     
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  17 ...   اسي تاريخي در كشف معاني رمزي وزبان شننقش

كند كه از  دارد و آرزو مي پروا به برادرش اظهار مي لحني بي   تمايالت عاشقانة خود را با      
و برادر،  ) 11 و   3،  1، بندهاي   10، سرود 10ريگ ودا، مانداالي  (او صاحب فرزندي شود     

مهربان و خردمندانه، بـا لحـن شـاعرانه اي آميختـه از اخـالق و تغـزل، وي را از ايـن                       
سـن، بـر اسـاس      كريـستن   ). 12 و   10همـان، بنـدهاي   (خواست نامشروع باز مـي دارد       

دانـد   ي ريگ ودا، يمه و يمي را نخستين جفت بشر و والدين همة آدميـان مـي    ها  سروده
 ايـن دگرگـوني را بايـد پيامـد     ،بر همين اسـاس   ). 17-15 ، صص 1368كريستين سن،   (

ياراني دانست كه حرمت زناشويي با محارم را در اصل اسطوره            اصالحات اخالقي دين  
و متون پهلوي نيز اين جنبه از اسـطورة جمـشيد، احتمـاال بـا               در اوستا   . اند  دخالت داده 

 كه به معني توأمان،     "جم"هرچند واژة   . همين ديدگاه اخالقي، ناديده انگاشته شده است      
جفت و زوج است، همراه بودن او را با همزادش، الاقل در بعد زباني خود حفظ كـرده                  

 معناي فراموش شده را از نو احيـا         توان اين  است و با تحليل زبان شناختي اين واژه، مي        
يي از اين زناشويي در برخي متون پهلوي باقي مانده اسـت؛ از جملـه               ها  البته نشانه . كرد

كند كه خواهر خود را به زنـي بـه           بندهش كه از جنون جمشيد در اواخر عمرش ياد مي         
نـي،  ديوي داد و خود نيز ماده ديوي را به همسري گرفـت و از ايـن ازدواجهـاي اهريم                  

/ 23بنـدهش، فـصل     (ي دمـدار پيـدد آمدنـد        ها  اي چون بوزينه   موجودات ناقص الخلقه  
ي ايراني، مشابه همين جفت نخستين را دربارة زاده شـدن مـشي و              ها  در اسطوره ). 1بند

. بينـيم  مشيانه از كيومرث، كه نقش نخستين انسان را در اوستا عهده دار شده است، مـي               
ي اقوام و ملل مختلف     ها  ترين الية اسطوره   رين و بدوي  ت اين زوجهاي نخستين، در كهن    

 در كتـاب  ،)P. Radin ( پـل رادن . انـد  هاي مشترك و قريب به هم تكرار شده با ويژگي
 از تحول اسـطورة قهرمـان در بوميـان قبيلـة        را ي قهرماني وينه باگوها، نموداري    ها  دوره

 در   را لـة كـامال مـشخص     وينه باگوي امريكاي شمالي ترسيم كرده است كه چهـار مرح          
ناميده است كه   ) twin("دوقلوها" را   ها  او يكي از اين دوره    . دهد تكامل قهرمان نشان مي   

 خدا در اين مرحله تبديل به قهرماني داراي چهرة انساني مي شود و به صورت      -قهرمان
 بـوده اسـت،     "خـداي خورشـيد   "جفتي توأمان از پدر خود كه منشأ خـدايي داشـته  و              
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ــي  ــگ،(شــود حاصــل م ــت  ). 168 ، ص1383يون ــز در اوســتا ويونگهان ــدر جــم ني پ
)Vivahghant ( و در سانــسكريت ويوســونت)Vivasvant (در ادبيــات متــأخر . اســت

 به شمار آمده است و حتي نـام او،          "خداي خورشيد "مذهبي هندوان، ويوسونت ودايي     
 ، ص 1995لـد،   مـك دونا  (نامي عمومي بوده كه معناي خورشيد را افاده مي كرده است            

 – احتماال خداي خورشيد   –سنت جدا شدن دوقلوهاي نخستين از اصل درخشان         ). 43
 عـالوه بـر جـدا       –بن ماية جفتهاي توأمان را      . در اسطورة جمشيد غير قابل انكار است      

 در اسطورة زروان و زايش اهريمن و اهـورمزدا          –شدن مشي و مشيانه از نطفة كيومرث      
ي جـدا شـدن     هـا   تـرين شـيوه     دوقلوهـاي همـزاد، از اصـلي       تولـد . كنيم نيز مشاهده مي  

 "پادشاه الهي" در تبيين موقعيت -يونگ . شخصيتهاي اساطيري از منشأ خدايي آنهاست 
) Divine King( -زوج " و تصاوير كيمياگران قرن هفـدهم، كهـن الگـوي    ها  در نوشته

ر شـده، بررسـي    نمـودا "دو جنسيتي تاجدار"را كه به صورت ) Divine Couple("الهي
دهد كـه عنـصر      اين كهن الگو شخصيت دوگانه اي را از شاه الهي نشان مي           . كرده است 

: ك.ر(مادينة وجود وي، به عنوان نيمـه اي همـراه و همـزاد بـا او ترسـيم شـده اسـت                       
اين مفهوم اساطيري فراموش شدة دوقلوهاي نخـستين        ). 300-315 ، صص 1383يونگ،

: رك(كنـيم     پيـدا مـي    "جـم " تحليل زبـان شـناختي واژة        ، تنها با  "جمشيد"را در مورد    
 "كيـومرث "مشابه اين كـاركرد را در مـورد واژة    ). 303-273 ، صص 1386،  ...ياحقي و 

ت ايراني، به جاي جمشيد در مقـام نخـستين انـسان قـرار گرفتـه                بينيم كه در سنّ    نيز مي 
اسـطوره شـناختي،    هـاي    توان بين بافت زباني و ويژگـي       در مورد كيومرث نيز مي    . است

در فرهنگهاي اساطيري مختلف، اسطورة آفـرينش بـا پيـدايش    . ارتباطي منطقي پيدا كرد   
اين زوج اوليـه گـاه اولـين سـطح حيـات            . كند  است كه مفهوم پيدا مي     "زوج نخستين "

و گاه از انسان منفردي جدا      ) مثل جم و جمك يا آدم و حوا       (دهند   انساني را تشكيل مي   
مثـل  (رود   تي نـدارد و اولـين نمونـة حيـات بـشري بـه شـمار مـي                 شود كه هيچ جف    مي

ـ ي اين انسان غـول آسـاي او       ها  البته نمونه ). كيومرث ه يـا غـول خـداي نخـستين، در          لي
  .فرهنگهاي مختلف بسيار است
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شود و   اي كه مستقيم يا باواسطه از منشاء ازلي حيات جدا مي           به هر حال جفت اوليه    
     ناخودآگاه بشر اسـت، از منظـر روان شناسـي تحليلـي           نمادي از كشف تضاد جنسي در       

) Psychology Analytic(1به كهن الگوي ، )Archetype(2 " و همـزادش قابـل   "نفـس 
 هـم    انسان داراي اصلي دو جنسي است؛ هر آدمي ذاتـاً          :يونگ معتقد است  . تأويل است 

 لگوي موسوم به آنيما   وي اين دوجنبه را به دو كهن ا       . جنبة زنانه دارد و هم جنبة مردانه      
)anima(  وآنيموس  )animus (      و جنبـة  " آنيمـا "نسبت داده است؛ جنبـة زنانـة مـرد را 

به نظر يونگ نفس هر     . 3)80 ، ص 1367سياسي،  (خوانده است   "آنيموس"مردانة زن را    
كند كه بـا همـزادش توأمـان سرشـته شـده         انسان در ضمير ناخودآگاه خود احساس مي      

انـسان  "و همزاد آن، در شخصيت انساني واحد، بـه نمـاد جهـاني    از تلفيق نفس  . است
هـوم مجهـول و غـايي هـستي انـسان           رسيم كه نشان دهندة راز ناشناختة مف        مي "بزرگ
، انسان غول آسـاي در بـر گيرنـدة جهـان تنهـا              ها  بر مبناي بسياري از اسطوره    ...": است

 ، ص 1383يونـگ، ( ".سرآغاز زندگي نيست، بل غايت و دليل وجودي آفـرينش اسـت           
اين دوگانگي دروني روان انسان كه همواره توأم بـا ميـل بـه وحـدت اسـت، در             ). 303

) ي ايرانـي  ها  مثل كيومرث در اسطوره   ( غالبا به صورت شخصيتي دو جنسيتي        ها  اسطوره
 غـول  "فـرا انـسان  " يـا  "انـسان "اين . نمادين شده است) جم و جمك  (و يا زوج الهي     

ــا  ــستين در فرهنگه ــاي نخ ــادي دارد آس ــاي زي ــف نموده ــداي  : ي مختل ــه خ از جمل
از اجزاي پيكر   ) Marduk("مردوك"ي بين النهرين كه     ها  در اسطوره ) Tiāmat("تيامت"
در اسـاطير   ). 80-72 ، صـص  1373مـك كـال،     : رك(كنـد    جان او جهان را خلق مي      بي

ــز    ــتان ني ــان باس ــوس"يون ــابودي   )Zeus( "زئ ــست و ن ــس از شك ــوس"، پ  "كرون
)Cronos()1366گـرين،   : رك(زنـد    است كه به انتظام آفرينش دست مي      ) داي زمان خ ،

 Nu( "گوازن"اي به نام  ي آفرينش چيني نيز الههها ترين اسطوره در كهن). 5-33 صص

Gua(اي ديگر، غول باستاني مارپيچي  و در اسطوره)Coiled  Antiquity (  پـان  "به نـام
بـرن  (آيـد   ر هر خدا جهان به وجود مي وجود دارد كه از دگرديسي پيك)Pan Gu( "گو

 "پوروشه"( غول نخستين    -در اساطير نيز زمين از پاي انسان      ). 9-235: 1385وديگران،  
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)Purusha(   پره چاپتي " يا" )Prajapati( (  پوروشه، بنا بر وداها، خود     . ساخته شده است
، سـرود  10داالي ريگ ودا، مان(را قرباني كرد تا جهان از اعضاي پيكر او به وجود بيايد       

 "ماتادانـا "ي هنـدي    ها  عالوه بر اين در افسانه    ). 247 ، ص 1356 و اوپانيشاد،  121 و   90
)matadana (   نيز شخصيتي است كه چون كيومرث، پس از مرگش از اندامهايش حيـات

اين انسان ازلي يا غـول خـداي بـي همتـاي            ). Datta(  ،3150 (داتا: رك(گيرد   شكل مي 
اوجنـسيت،  : سي است، نه زن است، نه مرد؛ يا بهتر است گفته شـود            ه موجودي دوجن  لي

    ت وي است؛ همچون اناش    مفهوم متأخري نسبت به ماهي") enosh(    نخستين انسان در ،
 در آئـين    "زروان"اسطورهاي سومري كه فاقد جفت يا جنـسيتي اسـت، غـول خـداي               

ي ايرانـي،  ها ر اسطورهشوند، و كيومرث د زرواني كه اهورامزدا و اهريمن از او متولد مي    
در واژة كيومرث اين معنا به روشني قابل مـشاهده          . آورد كه مشي و مشيانك را پديد مي      

-gaýehé در زبـان اوسـتايي       - در پهلـوي   gayumarth معـادل    -كيومرث فارسـي  : است

marathno       زنـدگي و جـان     "بهرة اول آن، به معني      :  است كه از دو قسمت تشكيل شده
ـ     " واژگـان اوسـتايي كلينـز      : رك( اسـت    "مـرده و بـي جـان      "ه معنـي    و بهرة دوم آن، ب
)Kellens(    و فرهنگ كوچك پهلوي مكنزي) Mackenzie( .(    جانداري و زندگي، صفتي

 و خـدايان   هـا   است كه در بسياري از باورهاي اساطيري كهـن از خويـشكاري بـغ بـانو               
ـ       ها  از جمله الهه  : رفته است  ميمؤنث به شمار      "ين النهـرين يـا      ي بـاروري در اسـاطير ب

، "زن"ي  ها  اين پيوستگي اساطيري در پيوند معنايي بين واژه       . ، الهة آبها در ايران    "آناهيتا
يي از تداوم زنـدگي هـستند، بـاقي مانـده اسـت؛             ها   كه همه جلوه   "زايايي" و   "زاييدن"

در عبري به معني     ) در التين  Eve در عبري و عربي و       Hawwah( "حوا"همان گونه كه    
= گئيه(اين نيمة زايا و زنانة وجود دوجنسي كيومرث در پارة اول نام او              .  است "حيات"

اي  نيـز صـفتي مفعـولي از ريـشه        ) مرثنـو (بخش دوم اين نام     . مستتر شده است  ) زندگي
 نيز از همـين ريـشه اسـت و          "مرد" تبديل شده است و      "مردن"است كه در فارسي به      

. كنـد  زن، در اين كهن الگوي اساطيري معين ميميرايي مرد را در برابر باروري و زايايي  
 نيز تكرار همان    -آيند  نخستين زوجي كه از مرگ كيومرث به وجود مي         -مشي و مشيانه  
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 را كه در ساختار دو بخشي       "زن زاياي متعلق به او    " و   "مردِ ميرا "الگوي معنايي دوگانة    
برخـي  . انـد    كـرده  شود، در بافـت واژگـاني خـود نمادينـه          واژة كيومرث نيز مشاهده مي    

 -كــه شــكل مؤنــث آن) mashyag( "مــشيگ"اوستاشناســان، در مــورد واژة اوســتايي 
، و در متــون مختلــف پهلــوي و انــد  را از روي آن ســاخته-)mashyanag ("مــشيانگ"

، متريه  )دادستان دينيگ (از جمله مهريه و مهريانه      [فارسي و عربي به صورتهاي متفاوتي       
، مـاري و    )بيرونـي (، مهلي ومهليانـه و ميـشي و ميـشيانه           )رتشتپندنامك ز (و متريانيه   

شَه و ماشـان         )مسعودي(، مهال و مهلينه     )طبري و ابن اثير   (ماريانه   شَي يا مـطبـري (، م( ،
، بر اين باورنـد     اند  نقل شده ...] و) شهرستاني(، ميشي و ميشانه     )ابن اثير (ميشي و ميشان    

ي اصل كلمه اسـت؛ و آنچـه در متـون اوسـتايي             كه اين ضبط، نتيجة قرائت غلط اوستاي      
، و )murtyagمشتق [uhr و در گويش اشكاني آن      urt خوانده شده است، در اصل       "ش"

 " مرد "، از همان ستاكي بوده است كه در         )muhryak( "موهريك"در تلفظ اشكاني آن،     
سـن،  كريـستن   (نيز به كار رفته اسـت       ] "مرثنو"[فارسي و در بخش دوم واژة كيومرث        

 باز خوانده است،    "ملهيانه" و   "ملهي"بيروني نيز كه اين دو اسم را به         ). 12 ، ص 1368
كند  ياد مي ] منسوب به مرد   [" و مردانه  "مرد"از گويش خوارزمي اين دو واژة با عنوان           

بدين ترتيب، اين زوج نخـستين نيـز، شـامل اولـين انـسان              ). 141 ، ص 1363بيروني،  (
آفريده شـده  ) متعلق به مرد= مردانه( كه براي او استجفت مؤنثي و  ) مرد(ميراي مذكر   

  . شود است؛ همان گونه كه در الگوي عبري، حوا از دندة آدم و براي او آفريده مي
ت اسـاطيري بـا     ت دوگانة جنـسي   هاي زباني به مطابقت اين ماهي      بينيم كه رهيافت   مي

شي و مشيانگ، و جـم و جمـگ        برنام دو بخشي نخستين انسان، در اسطورة كيومرث، م        
  .دهد انجامد و نهفته شدن معناي اساطيري را در بافت زباني اين واژگان نشان مي مي

  
  واژة فروردين؛ كليد تفسير اسطورة جام جهان نما: نمونة دوم

 اسـت   اي ايران باستان   ، يكي از شگفت انگيزترين ابزارهاي اسطوره      "جام جهان نما  "
خصوص در نظرگاه عارفان، نقش نمادين خـود را حفـظ           كه در فرهنگ پس از اسالم، ب      
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اين جام كه نامش در فرهنگ ايرانـي بـا جمـشيد عجـين شـده اسـت و در                    . كرده است 
شاهنامه به كيخسرو و در برخي متون اسالمي بـه سـليمان نـسبت داده شـده اسـت، در         

.  شده است  "تأييد، سعادت و علم الهي    " فرهنگهاي مختلف، معنايي خاص يافته و نماد      
 ،معـين . كنـيم  در آثار پيش از اسالم هيچ ارتباطي بين جمشيد و جام جهان نما پيدا نمـي     

علت انتساب اين جام را به جم در شهرت بيشتر او نسبت به كيخسرو و يكـي دانـستن                   
 جم با سليمان در بـاور مـسلمانان و همچنـين نـسبت دادن پيـدايش شـراب در برخـي                    

داند و معتقد است اين انتساب ظاهرا در قرن ششم هجري پديـد آمـده    روايات به او مي  
گويـا اسـاس ايـن اسـتدالل تـاريخي معـين، توصـيف              ). 302 ، ص 1328معين،  (است  

 از اين جام است كه آن را بـه كيخـسرو نـسبت داده           "لغت موران "سهروردي در رسالة    
رو از جام جم نيز ياد كرده است و اين          است؛ البته سهروردي خود در تحليل جام كيخس       

، 1348سـهروردي،   : رك.(تر از قرن ششم بوده اسـت       دهد كه اين انتساب قديم     نشان مي 
ي "سـوورا "البته يكي از پژوهشگران معاصـر كوشـيده اسـت دربـارة واژة              . 4)298 ص

 يكي از دو از ابزار مقدسي كه اهورامزدا براي گسترش قلمروي مردمانش بـه               -اوستايي
) خـاتم (ي چون صور، خيش، تير و مهر        ا جمشيد بخشيد و اوستاشناسان براي آن معاني      

 ، اما اين    5 با ذكر شواهد فراواني آن را با جام و اسطرالب تطبيق دهد            -اند  تشخيص داده 
ترين معنـاي ايـن واژه، همـان         فرض مورد قبول اوستاشناسان قرار نگرفته، پذيرفته شده       

اي جهاني است كه مشابه آن       اسطورة جام جهان نما، بن مايه      .6صور، كرنا يا گاودم است    
دارنـدة ايـن   ) ع(بينيم؛ از جمله در ادبيات تلمودي يوسـف     را در فرهنگهاي مختلف مي    

  از بـسياري ).  بـر پايـة تلمـود      3 تكوين، تفـسير بـر آيـة       42تكوين ربا، باب    (جام است   
، بنيـاد افـسانه     ))Wesselofsky (و وسلفسكي )Gaster(چون گاستر   (پژوهشگران غربي   

، اثـر   )Saint-Gral (" سـنت گـرال بـزرگ      "را در داستان    ) Saint-Gral ("جام مقدس "
نيـز داراي خاسـتگاهي   )  مـيالدي 12در قـرن  ) (Chretien de Troyes(كـرتين دوتـروا   

ه را از نمادهـاي     كوياجي نيز اين اسـطور    ). 190 ، ص 1385نقوي،  : رك(دانند   شرقي مي 
ت اين جام سحرآميز در اين      خاصي). 83-84 ، صص 1371كوياجي،(اند  د آيين مهري مي  
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است، كه آن چه را كه هنوز به وقوع نرسيده است، باز مي نمايد؛ دانشي خـدايي اسـت                   
واسـطه بـودن جـام، بـين علـم انـسان و         ]. علم لـدني  [دهد    خبر مي  ها  كه از وقوع نيافته   

دبيـات عارفانـة پـس از اسـالم، بـه           خداوند، يكي از مهمترين داليلي بوده است كه در ا         
 كه پس از اسالم به جمشيد       –در نگاه عارفانه، اين جام    . برجسته شدن آن انجاميده است    

 حقيقتي دروني است كه نمـودي بيرونـي پيـدا كـرده اسـت؛ آن        -نسبت داده شده است   
  :كند گونه كه حافظ در يكي از غزلياتش بيان مي

 كـرد  سالها دل طلب جـام جـم از مـا مـي           
  

  
 كـرد  وانچه خود داشت ز بيگانه تمنـا مـي        

  

  )272، ص1372حافظ                                (
آيـد كـه جـام، در فرهنـگ ايـران باسـتان، خويـشكاري         حال اين پرسش پـيش مـي     

رهيافتهاي زبـان   . كرده است  اساطيري خود را از طريق كدام باورهاي آييني كهن ايفا مي          
در شاهنامة حكيم توس، اين     . تفسير اين معما راهگشا باشد    تواند، در حل و      شناختي مي 

در داستان بيژن ومنيژه، پس از بـي خبـر مانـدن ايرانيـان از               . جام به كيخسرو تعلق دارد    
 كه در چاه گرفتار شده است، كيخسرو چارة كشف سرنوشـت مـبهم او               ،سرنوشت بيژن 

    خاصـيت   "فـروردين "مـاه   داند؛ جامي كه فقط در       ر در جام مي   را در دانش خدايي مقد 
  :دهد جادويي خود را بروز مي

ــرودين   ــه فــ ــد مــ ــا بيايــ ــان تــ  بمــ
  

  
ــن     ــور دي ــان ه ــدر جه ــد ان ــه بفزاي  ...ك

  

 بخـــواهم مـــن آن جـــام گيتـــي نمـــاي 
  

  
 شـــوم پـــيش يـــزدان بباشـــم بـــه پـــاي

  

كجــــا هفــــت كــــشور بــــدو انــــدرا 
  

  
 ببيــــنم، بــــر و بــــوم  هــــر كــــشورا

  

ــويش    ــان خـ ــر نياكـ ــرين بـ ــنم آفـ  :كـ
  

  
ــده جهانـــ  ــويش گزيـ ــان خـ  دار و پاكـ
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ــويم تــ  ــت   و بگ ــژن اس ــا بي ــر كج  را ه
  

  
 بـه جـام انــدرون ايـن مــرا روشـن اســت    

  

  )     7-580  و 2/573-55/41: 1385فردوسي،                                       (
استفاده از اين جام، بايد با نيايش بر نياكان و در ماه فروردين انجام شود، اما چرا ماه           

 "فـرورد "بوده اسـت و جمـع       ) Frawartin ("فرورتين"روردين، در پهلوي    فروردين؟ ف 
)Fraward(   فروشي"يا همان" )Fravashi (          فـرورت "اوستايي است كـه در پهلـوي بـه"        
) Frawart( فرور" و" )Fravar ( فروهر"و سرانجام" )Fravahar (  دگرگون شده؛ فروهـر

ين زرتشتي است   ي و عالي ترين آنها در آ      يكي از پنج نيروي نهادي و گوهر دروني آدمي        
اين . دربارة ريشة اين واژه اختالف نظرهايي وجود دارد       . كه معناي نزديكي با روان دارد     

 اسـت، برخـي چـون دارمـستتر       ) Var("ور"و ريشة   ) Fra( "فرا"واژه مركب از پيشوند     
)Darmesteter( آن را از ريــشة پــروردن، اشــپيگل )Spiegel ( ،و يوســتياز نمــو كــردن 
)Justi(را بــه معنــي »ور«برخــي از دانــشمندان . دنــدان  از گرويــدن و ايمــان آوردن مــي 

  و بيلـي   انـد   اي نيز به معني پوشـانيدن و پـشتيباني كـردن فـرض كـرده               برگزيدن و عده  
)Bailey(           گرد"، دانشمند معاصر انگليسي، نيز آن را هم ريشه با" )gord (    به معني دلير و

و معتقد است كه اين موجودات، به خـاطر وظيفـة دليـري و پهلـواني           جنگاور مي داند،    
). 5-6 ، صـص  1355 فره وشي،  (اند  وجنگاوري كه برعهده دارند، به اين نام ناميده شده        

با توجه به وظايف متعددي كه در زمينة دفاعي، بركت بخشيدن و همكاري با هرمزد در                
اي بـسيار    پـذيرفت كـه در مرحلـه   توان ست، مي ها  امر نگاهداري جهان بر عهدة فروشي     

 و بعدها روان و فروهر      اند  نگريسته كهن، اقوام ايراني به فروشي به عنوان روان نياكان مي         
سيزدهمين يـشت از    ). 44 ، ص 1362بهار،(از يكديگر جداگشته، دو چيز مستقل شدند        

 نـام دارد، بـه سـتايش و         "فـروردين يـشت   "ي بيست و يـك گانـة اوسـتا كـه            ها  يشت
فروردين در حقيقت هنگامة بزرگداشـت فروهـر        .  اختصاص دارد  ها  داشت فروشي بزرگ

بـه دنيـاي خـاكي      ) بيست و شش اسفند مـاه     ( نياكان است كه از پنجمين روز آخر سال       
شوند، به همين خاطر، مردمـان       كنند و در شادماني خويشان خويش شريك مي        نزول مي 
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كنند تا پـذيراي ايـن مهمـان         و به تن مي   روبند، همه جا را پاك داشته، جامة ن        خانه را مي  
كنند كه ايشان را به خرسندي پذيره        آسماني شوند و به روايت فروردين يشت، آرزو مي        

 در اين خانه خشنود شوند و ما را پـاداش نيـك و آمـرزش                ها  بشود كه فروشي  ": شوند
بنـد  / تفروردين يـش   ("...بشود كه آنان از اين خانه خشنود باز گردند        . سرشار خواهند 

157(  
ت و از همين روست كه كيخسرو، فقط فروردين هنگامة هبوط فروهرهاي نياكان اس

را با نيايش روان نياكان آغاز نگرد و اين كار   غيب را در آئينة جام مي،امدر اين اي
 ها  در هنگامة نزول خود، به فرمان يزدان، پوشيده- روان پاك نياكان-كند؛ و فروهرها مي

  :كنند  الهام ميرا بردل او 
 نگــه كــرد و پــس جــام بنهــاد پــيش     

  
  

ــيش   ــا ز بــ ــدر او بودنيهــ ــد انــ  بديــ
  

ــد     ــي بنگري ــشور هم ــت ك ــر هف ــه ه  ب
  

  
 ز بيـــژن بـــه جـــايي نـــشاني نديـــد    

  

 ســــوي كــــشور گرگــــساران رســــيد
  

  
ــد   ــر او را  بديـ ــزدان مـ ــان يـ ــه فرمـ  بـ

  

ــران   ــد گـ ــه بنـ ــسته بـ ــاهي ببـ ــه چـ  بـ
  

  
  

ــدرآن   ــست ان ــرگ ج ــي م ــختي هم  ز س
  

 نـــــژاد كيـــــان يكـــــي دختـــــري از
  

  
ــان   ــسته ميــــ ــر زوارش ببــــ     ز بهــــ

)                                                                             5/43/600-4(  
ي فروهرهاست كـه    ها   يكي ديگر از خويشكاري    ،در اين باور باستاني، الهامات غيبي     

ايـن اعتقـادي    . كند ل مي را به حكمت نامتناهي مينوي متص     ) كيخسرو(خرد انسان كامل    
است كه الاقل در بخشي از فرهنگ ايراني موجود بوده، تنها با رهيافتهاي زبان شـناختي                
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 –"جـام جهـان نمـا     " و با فرض نسبت موجود ميـان آن و           –"فروردين"در مورد واژة    
  .7قابل ترسيم و احياي مجدد است

  

ـ       ها  تبديل كوي : نمونة سوم  ال فرهنگـي در نظـام       به كيانيان و رديابي پديدة انتق
  واژگاني
 -در اوستا و ريگ وداهاي هنـدي        ) kavi( "كوي" معادل   – در شاهنامه    "كي"واژة  

 تاريخي حماسة ملي ايران اسـت، امـا ايـن لفـظ در     -اي از شاهان اساطيري   لقب سلسله 
بـار معنـايي    ) قبل از اشتقاق اين دو قوم از يكديگر       (ي كهن فرهنگ هند و ايراني       ها  اليه
 اين معنا و نقـش را       -ت ايراني خود   و فقط در سنّ    -تي داشته است و به مرور زمان      متفاو

 به دست آورده اسـت      - و فرمانروا  "شاه" به عنوان    -از دست داده است و معنايي ثانويه      
اغلب . اند  كه منطبق با نقش جديدي است كه اين گروه در جامعة ايراني به دست آورده              

، انـد  ي اوسـتا تحقيـق كـرده      هـا   ة كيانيان شاهنامه و كوي    پژوهشگراني كه از ديرباز دربار    
 براي زمـان بـه حكومـت        اند  بيشتر همين نقش ثانويه را مورد بررسي قرار داده، كوشيده         

  . رسيدن احتمالي اين طبقه در ايران باستان فرضياتي را ارائه كنند
 اولين پنداري كه در ايـن زمينـه شـكل گرفـت، نظريـة يكـسان شـمري كيانيـان بـا                     

، حدود شانزده قرن پـيش، مـورخي رومـي بـه نـام              ين بار هخامنشيان بود؛ گماني كه اول    
بدان اشاره كرده بود و از سدة نوزدهم ) Ammianus Marcellinus(آميانوس مارسلينوس 

تأكيـد  ي نزديكتر نيز كوشيدند براثبات اين گمان كهـن          ها  نيز برخي از پژوهشگران دوره    
 و لهمـان    )Herzfeld (، هرتسفلد )Hertel(، هرتل )Hüsing (؛ كساني چون هوزينگ   نمايند
 كوشـيدند، از همنـام بـودن گـشتاسپ كيـاني بـا              8 با آرايي متفـاوت    ،)L.Haupt (هوپت

ويشتاسپ، پدر داريوش، براي يكسان فرض كردن پادشاهان هخامنشي و كيـاني يـاري              
؛ پنداري  )74-5 صص  حواشي ،1356 سركاراتي،: براي آگاهي از اين منابع، رك     (بگيرند  

 و )Henning (كه امروز ديگر بطالنش بركسي پوشـيده نيـست و كـساني چـون هنينـگ             
 انـد   كريستن سن، با داليلي روشن مردود بودن اين گمان ديـرين را بـه اثبـات رسـانيده                 

 ، صص1379 به بعد، و صفا 4 ، ص1349 و 109-96 ، صص 1336كريستن سن،   : رك(
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ير تاريخي هويت كيانيان شـكل گرفتـه اسـت، و           نظرية دومي كه براساس تفس    ). 8-484
 كـساني   -رسد، نظر كريـستن سـن و همفكـران او          ل تأمل تر از گمان اول به نظر مي        قاب

كريستن سن، بـا توجـه بـه ايـن كـه نـام هـشت تـن از                   .  است   -چون هنينگ و بويس   
 بـه عنـوان حكمرانـان و رهبـران          -، حامي زرتـشت   "كوي ويشتاسپ "ازجمله  -ها  كوي

ي مربـوط  هـا  زند كه حماسـه  يي از ايران در اوستا آمده است، حدس مي    ها  خشمذهبي ب 
. ي دور باشد  ها  يي از وقايع تاريخي ايران شرقي، در گذشته       ها  به اين سلسله بايد بازمانده    

كويها پس از مهاجرت آرياها قديمترين نظام شـاهي را      ": او بر همين اساس معتقد است     
او بـاور دارد كـه سلـسلة        ) 15 ، ص 1350كريستن سـن،   (".اند  در خاور ايران بنياد نهاده    

گـذارد؛ دورانـي كـه پـس از          كيانيان، طرحي تاريخي از دوراني معين در اختيار مـا مـي           
جايگزيني آرياييهاي مهاجر در مشرق ايران و استقرارشان تحت يك نظام شاهي سـامان              

كريستن سـن،   (ست   آغاز شده و تا زمان دين آوري زرتشت به طول انجاميده ا            ،پذيرفته
 زيـادي در     تا حـد   ها  اين فرضيه اگر چه دربارة كشف نقش ثانوية كوي        ) 49 ، ص 1349

 رسد، داراي اشـكاالتي جـدي اسـت كـه كـساني چـون دومزيـل                خور تأمل به نظر مي    
)Dümézil( ويكندر ،)Wikander (          و سركاراتي، در تحليل ماهيت اساطيري كيانيـان بـدان

مهمترين اشكاالتي كه اين بخش از پژوهشگران در قبول فرضية          از جمله   . اند  اشاره كرده 
 يكـي از    -"كاووس"؛ نظري است كه اول بار دومزيل دربارة         اند  كريستن سن وارد كرده   

 ارائه داده، هند و اروپايي بودن او را به اثبات رسـاند و              -ترين شاهان كياني شاهنامه    مهم
او در تطبيق شاهنامه، اوستا و ريگ . اده كردي تاريخي كيانيان استفها از آن براي رد جنبه

آورد كـه بـا      ودا دريافت كه كاووس كياني را بايد شخصيتي هند و ايراني به شـمار مـي               
تواند شاهي منحصر به  ودايي قابل تطبيق است و نمي   ) Kávya Uŝanas( "كاويه اوشنس "

دكامـة خـداي    ايران شرقي باشد؛ اگر چه شخصيتش از حكيم خردمند وداها، به شاه خو            
اين بخش از پژوهـشگران، اغلـب     ) 88 ، ص 1373بهار،: رك( دگرگون شده باشد     ها  نامه

ي هـا    نه شاهاني تاريخي متعلق به گذشته      - همانند پيشداديان  –شاهان كيانيان شاهنامه را   
يي متأثر از جهـان بينـي اسـاطيري هنـد و ايرانـي              ها  گم شدة ايران شرقي، بلكه اسطوره     

 حال، اگر حتي پس از مهاجرت هند و ايرانيها و جدا شدن آنها از هـم،                در هر . 9دانند مي
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 به حكومت رسيده باشند و سنت پادشاهي آنهـا در           ها  يي، بخشي از اين كوي    ها  در دوره 
 زرتـشت و وداهـاي      10اي از همان دوران باشد، بـا تحقيـق در گاهـان            شاهنامه، بازمانده 

تر طوايف غير شهر نشين هند و ايراني،          در فرهنگ كهن   ها  توان دريافت، كوي   هندي مي 
 كه بعدها در سنت ايراني بـه        اند  از پيش از دورة مهاجرت، نقش و جايگاه ديگري داشته         

در . ت مذهبي هندوان هم چنان حفظ شده اسـت        دست فراموشي سپرده شده، اما در سنّ      
 از   مـردم را   ، كـه بـا آموزشـهاي خـود،        هـا )Karpan ( و كرپن  ها  گاهان زرتشت، از كوي   

كنند، به بدي    دارند و زندگي جهانيان را با گفتار فريبنده پريشان مي          بهترين كردار باز مي   
/ 44هـات (كننـد   آنها جهان و جهانيان را گرفتار خشم و آز مـي         ). 12/32(ياد شده است    

آنها پيـروان دئويـسنا و دشـمنان مزديـسنا          ). 51/12 (اند  "فريفتگان"و پيروانشان   ) 20بند
در يـشتها نيـز     ). 46/12(كنند   دگي مردم را با هدايت به سوي بدي تباه مي         هستند كه زن  

 مورد لعن ونفرين    ها   و كرپن  ها  با عنايت به همين سابقة موجود در گاثاها، همه جا كوي          
، كيخسرو كـه خـود از كيانيـان اسـت، وقتـي بـراي               "آبان يشت "؛ حتي در  اند  واقع شده 

خواهـد تـا بزرگتـرين شـهريار همـة            كاميابي مـي   كند، از او   اردويسور آناهيتا قرباني مي   
آبـان  ( چيرگـي يابـد   هـا   و كـرپن ها كشورها بشود و بر ديوان و جادوان و پريان و كوي      

ي خـود   ها   بخصوص از گاهان كه سروده     -بنا بر آن چه از  اوستا      ). 5، بند 13يشت، كردة 
ي آريايي  ها  عشيره "رئيس كاهنان " در زمان زرتشت،     ها   برمي آيد، كوي   -زرتشت است 
بـا جـستجوي    . انـد    سياسي قبايل را برعهده داشـته      - كه رهبري مذهبي   اند  و كساني بوده  

  اين ابهام تا حد    ي مشابه آنها در زبان سنسكريت،     ها   در نمونه  ها  اي اين واژه   معناي ريشه 
در ريگ وداهاي هندي كـه شـكل كهـن و بكرتـري از هويـت                . شود زيادي برطرف مي  

 بـود؛    "ي مـذهبي  هـا   شاعر سـروده  "بط كرده است، كوي به معني        را در خود ض    ها  كوي
شده است، همچنين اين لقب، عنـواني بـراي كاهنـان            سرودهايي كه به حافظه سپرده مي     

 ، ص 1384حواشـي دوسـتخواه بـر اوسـتا،       : نك( بوده است    "سومه"سرودگوي خداي   
-Kû(ه و از ريـشة   بود"شاعر" و "فرزانه"، "بصير"اين واژه در ودايي به معني       ). 1036

/Kav (   اشتقاق يافتـه اسـت       "ديدن"به معناي ) ،ايـن ريـشة     )112 ، ص 1352مجتبـايي ،
 مي تواند نمايندة نوعي از بينش اشراقي، كهانت و مرتبط با رازآييني ساحرانه و               "ديدن"
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كـه بـه داشـتن الهامـات        ) در ايران غربي  (واژه اي باشد كه براي روحانيوني چون مغان         
كتـاب اول،  (در ريـگ ودا  . رفته اسـت   به كار مياند  ي شهرت داشته  سرّغيبي و حكمت    

شود و در جايي ديگر، از كالم مقدسي         از آنها دربارة اسرار عالم پرسش مي      ) 164سرود  
را بـه   و، بايد كـه تـ     )Yama (اي يمه ": ياد مي شود كه كويها با آن خدايان را مي خوانند          

در جـايي نيـز از انديـشيدن آنهـا دربـارة            و  ) 14كتـاب دهـم، سـرود       (".اين جا بيـاورد   
 كويها، با انديشه در دل خويش جـستجو كـرده،           ": چگونگي آغاز هستي ياد شده است     

 نيز، ريـشة    ها  در مورد كرپن  ) 129كتاب دهم، سرود     (".پيوند هستي را در نيستي يافتند     
Karb       پهلوي در سنسكريت معادل  Kalpa        و آداب ، به معني اجرا كننده و مراقب شعاير

 -هـا   چنين تصويري از كوي   ). 1031 ، ص 1384،  دوستخواه(و رسوم مذهبي آمده است      
 و هنـد و ايرانـي       -ي اوستاي قـديم كـه غيرقابـل انكـار اسـت           ها  به خصوص در بخش   

طوايـف آريـايي غيـر شـهر        بودنشان، آنها را در شمار كاهنان، رهبران مذهبي و شاعران           
آن هـم در    (، يك نفر به قـدرت و پادشـاهي          ها  ويآورد و اگر درميان اين ك      نشين در مي  

رسـيده باشـد و قبايـل زيـادي را مطيـع خـود كـرده باشـد، كـوي                    ) اندازه اي محـدود   
تشكيل يك حكومت محلي كوچك نيـز تنهـا در ايـن            . ويشتاسپ، حامي زرتشت است   

 در ايران، خواه ناخواه متعلـق       ها  به قدرت رسيدن احتمالي كوي    . دوره امكان پذير است   
تـر   ه دورة تمدن و شهرنشيني است كه تمركـز قـدرت و تـشكيل بنيادهـاي مـستحكم                 ب

، از نفوذ و اعتبار خـود در ميـان          اند   مي توانسته  ها  سياسي را به دنبال داشته است و كوي       
مردم استفاده كرده، به قدرت رسيده باشند، اما در دورة پيش از شـهر نـشيني و زنـدگي                   

 روحـاني و  - ايراني نيز همانند سنت هندي، نوعي شاعر        در فرهنگ  ها  اي، اين كوي   قبيله
كاهنان قبيله و مسؤول انجام برخي آداب و رسوم مذهبي و حتي توانا به رموز رازآييني                

حتـي  . انـد  ي جديدتر كاركرد معنايي سابق خـود را از دسـت داده         ها   كه در دوره   اند  بوده
ايـن واژه  . ا به دست آورده است ر"شاه"  در دوران اسالمي كامال معناي اعم     "كي"واژة  

 به كار رفته اسـت و حتـي در بنـدهش، عنـوان              "شاه"در شاهنامه بسيار به معني مطلق       
، اما از شاهان پيـشدادي و ساسـاني نيـز           "در نژاد و نسب كيانيان    ":  اين است    31فصل  
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 "كـي "رساند و در زبان فارسي نيـز   سخن رفته است كه عموميت معناي اين واژه را مي   
  :  اغلب به معناي مطلق شاه به كار رفته است"كياني"و 

 بگذر ز كبر و ناز كه ديـده اسـت روزگـار    
  

  
ــي   ــاله ك ــرف ك ــصر و ط ــاي قي  چــين قب

  

 )  421 ، ص1372حافظ،  (
 بـه  "كـي " از معناي روحاني و كـاهن و شـاعر قبيلـه، بـه واژة                "كوي" تبديل واژة   

 اسـت كـه   "انتقـال فرهنگـي  "ديـدة  ي پهـا  معناي شاه و پادشاه، يكي از بهتـرين نمونـه       
  .ي اين تغيير را نظاره كنيمها توانيم در بسترهاي زبان شناختي نشانه مي

  
  :گيري نتيجه

ايـن  . ي ايراني و هندي همزاد يكديگرند و ريشه اي كامال مشترك دارنـد            ها  اسطوره
خويشاوندي فرهنگي، در بعد زبـاني، در شـباهت همـه جانبـة زبانهـاي سانـسكريت و             

اي  با چنين سابقه  . ستنيز قابل مشاهده ا   ) زبان ريگ ودا و اوستاي قديم     (ي باستان   فارس
 بر اثر تحوالت تاريخي، اجتمـاعي و  -و با توجه به اين نكته كه فرهنگ اساطيري ايراني 

تـري   تري كه متحمل شده است، نسبت به همزاد خـود تغييـرات گـسترده              مذهبي عميق 
و فراموش شدة فرهنـگ اسـاطيري ايـران باسـتان،     ي كهن  ها  ، در كشف اليه   داشته است 

اگـر چـه فرهنـگ      . رسـد  ه ازاي هندي آنها الزم به نظـر مـي          با ما ب   ها  تطبيق اين بن مايه   
 بسياري از اين محتواهاي كهن را از دست داده است،           - نسبت به فرهنگ هندي    -ايراني

 بررسـي در ايـن   ي مـورد ها  آن گونه كه در نمونه    -ي زبان شناختي تاريخي   ها  اما بررسي 
اي از اين محتويات محو شـده را از نـو احيـا               بخش عمده  -جستار عمال نشان داده شد    

خواهد كرد و دست كم توانايي ما را در تفسير و تأويل نمادهاي وابسته بـه آن افـزايش                   
ي موجـود در شـاهنامه و متـون         هـا   تطبيق بافت محتوايي و زباني اين اسـطوره       . دهد مي

اسـتفاده  . زاي آنها در ريگ وداي هندي، اين نتايج را تكميل خواهد كرد           پهلوي، با مابه ا   
توانـد دامنـة     ي تحليلي و تطبيقي زبان شناسي در دانش اسطوره شناسـي، مـي            ها  از يافته 
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كاربرد عملي اين علم را در تحليل متون اساطيري و آثار ادب فارسي گسترش دهد و از        
  .رسد ير به نظر مياين رو، رويكرد بيشتر بدان اجتناب ناپذ

  

  :يادداشتها
 يونگ اين اصطالح را بـراي متمـايز سـاختن نظريـات و روش درمـان گـري خـود از                      -1

ــد   ــاوي فرويـ ــر  ) psychoanalysis(روانكـ ــردي آدلـ ــي فـ  individual(و روان شناسـ
psychology ( به كار برده است.  

امين، تـصاوير يـا      كهن الگو، پيش نمونه، نمونة برتـر، صـورت مثـالي يـا ازلـي ؛ مـض                  -2
الگوهايي هستند كه مفاهيم يكساني را براي سطح وسيعي از بشريت و فرهنگها و مكانهـا القـا                  

توانند سـاختار تفـسيري جديـدي از نظريـة           و مي ) 172 ، ص 1377گورين و ديگران،  (كنند   مي
  ).Jung, 1959, p 75(افالطون باشند ) ideas("مثل"

مردانه و يـا مطلقـاً زنانـه         انساني داراي روان مطلقاً    در مكتب روان شناسي يونگ، هيچ        -3
هر مردي يك زن بالقوه در خـود دارد و هـر            . يعني فرد انساني هم نر است و هم ماده        ": نيست

زني مردي بالقوه، جنبة زنانة مرد و جنبة مردانة زن به صورتي وازده و بـه طـور ناخودآگـاه در                     
  ).155 ، ص1357ور،آريانپ (".آورد سراسر دورة حيات دوام مي

 در مورد وجوه تشابه، افتراق و ويژگيهاي جامهاي منتسب به جمشيد و كيخسرو، گفتار               -4
هفـت گفتـار در     : از اسطوره تا حماسـه    را از سجاد آيدنلو، در كتاب       "ديخسرو و جمش  يجام ك "

  ).كتاب نامه: رك( ببينيد شاهنامه پژوهي
  ).كتاب نامه: رك(حافظ و جام جم : 1367 برومند سعيد، -5 
ي ايرانـي، مقالـة مرحـوم احمـد         هـا    دربارة معناي سوروا و پيشينة اين صور در اسطوره         -6

را در مجلـة دانـشكدة ادبيـات تهـران ببينيـد           ) "سووراي جمشيد و سووراي ضحاك    "(تفضلي  
  )كتاب نامه: رك(

: ك  دربارة ارتباط ميان جام جهان نمـا و و سـتايش جهـان فروشـي و ارواح نياكـان، ر                     -7
  .124-105 ، صص1387قائمي، 

 هرتل باشد، البته داليل     "هخامنشيان و كيانيان  " شايد در اين ميان، معروفترين اثر، كتاب         -8
او در اين كتاب اغلب با تفسير غير منطقي از واقعيتهاي تاريخي همراه است و به قول كريستن                  
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پذيرد و هـر     ج داشته باشد، مي   ، او روايات ديني ايراني را هر جا  كه احتيا          )97 ، ص 1336(سن  
  .اندازد جا كه مورد نياز او نباشد، به دور مي

، 1368، و مختـاري،     120-95 ، صـص  1356سـركاراتي، :  براي آگاهي از اين منابع، رك      -9
  .22-110 صص

 خود اين واژه نمونة خوبي براي تواناييهاي زبان در حفظ محتويـات فرهنگـي اسـت؛                 -10
 "گاتـا "ي غربي به   ها  به معني شعر و سرود بوده كه در لهجه        ) ان شرقي در لهجة اير  ("گاثا"واژة  

اين معنا اگر چه در معادل فارسـي آن        .  تبديل شده است   "گاهان" و   "گاه"و در زبان فارسي به      
چهارگـاه،  (فراموش شده است، هنوز تركيبهايي از آن در برخي از اصطالحات موسـيقي              ) گاه(

  . قي مانده استبا...) سه گاه، راست پنج گاه و
  

  منابع و مĤخذ
 فرويديسم با اشاراتي به ادبيـات و عرفـان، چـاپ            ،)1357(،  آريانپور، اميرحسين  -1

  .سوم، تهران، شركت سهامي كتابهاي جيبي با همكاري امير كبير
 ،هفت گفتار در شـاهنامه پژوهـي      ،  از اسطوره تا حماسه    ،)1385(،  دنلو، سجاد يآ -2
  .گاهيجهاددانش انتشارات ،مشهد
ترجمة محمد دارا شكوه، به اهتمام تاراچند و جاللي نـائيني،      ،  )1368(  اوپانيشاد، -3

  .علمي انتشاراتتهران، 
جلد، چاپ نهم، تهران،    2 گزارش و پژوهش از جليل دوستخواه،        ،)1384(،   اوستا -4

  .مرواريد انتشارات
، تهــران، )پــارة نخــست(  پژوهــشي در اســاطير ايــران ،)1362(،  بهــار، مهــرداد-5

  .توس انتشارات
 فكـر   انتـشارات  ،  جستاري چند در فرهنگ ايران، تهران       ،)1373(،  --------- -6
  .روز
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،  ي ان ون ي  اي ه طــوره اســ: )1 (ا ه طــوره  اســ ان ه  ج،)1385( ،ران گ يال و د ي وســ ل، رن ب -7
 ،ران ه  ت،ر ب خ  م اس ب ي ع  ه م رج ر؛ ت ا وارن ن يار  م ه دم ق ا م  ب، ي ت  ل  ، س   ري  ص  ، م   اوي  ن  يد  ان  ك  ، اس   ي  روم

  .ز رك ر م ش ن
، )مجموعـة حـافظ شناسـي     ( حـافظ و جـام جـم         ،)1367( برومند سعيد، جواد،     -8

  .پاژنگ انتشاراتتهران، 
 آثارالباقيه، ترجمة اكبـر دانـا سرشـت، چـاپ سـوم،            ،)1363( بيروني، ابوريحان،    -9

  .اميركبير انتشاراتتهران، 
 ديــوان، تــصحيح ســيدعلي ، )1372(، ظ، خواجــه شــمس الــدين محمــد حــاف-10

  .ستارگان انتشارات، تهران، )بر اساس نسخة دكترخانلري(محمدرفيعي 
 .توس انتشارات ،بندهشن، ترجمة مهرداد بهار، تهران، )1369( دادگي، فرنبغ، -11

ن، نـشر  ، تهـرا 1لدج ترجمة جاللي نائيني ،، 1348، )گزيدة سرودها ( ريگ ودا    -12
  .تابان

، شـاهنامه   "بنيـان اسـاطيري حماسـة ملـي ايـران         " ،)1356( سركاراتي، بهمن،    -13
مجموعة گفتارهاي نخستين مجمع علمـي بحـث دربـارة شـاهنامه در اسـتان               (شناسي    
  .، تهران، انتشارات بنياد شاهنامة فردوسي1لد، ج)هرمزگان

ت شـيخ اشـراق، بـه       مجموعه مصنفا ،  )1348(،   سهروردي، شهاب الدين يحيي    -14
تصحيح و تحشيه و مقدمه سيد حـسين نـصر؛ و مقدمـه و تجزيـه و تحليـل فرانـسوي         

 .انتشارات انستيتو ايران و فرانسه  تهران،ن،بهنري كر

ي شخصيت يا مكاتب روان شناسي، چاپ     ها   نظريه ،)1367(،   سياسي، علي اكبر   -15
  .سوم، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

 انتشارات حماسه سرايي در ايران، چاپ ششم، تهران،         ،)1379(،  هللا صفا، ذبيح ا   -16
  .اميركبير
 انتـشارات  گذر از جهان اسطوره به فلـسفه، تهـران،           ،)1379(،   ضيمران، محمد  -17
  .هرمس
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، به كوشش سعيد    )از روي چاپ مسكو   ( شاهنامه   ،)1385(،   فردوسي، ابوالقاسم  -18
  .قطرهنشر  ، چاپ هشتم، تهران،)ج9( مجلد 4حميديان، 

  . جهان فروري، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،)1355( فره وشي، بهرام، -19
، ترجمـة احمـد حمـدي محمـود، قـاهره،           السـطوره االدولة و    ، كاسيرر، ارنست  -20

  .دارالنهضه الهربيه، بي تا
نـشر   محـسن ثالثـي، تهـران،        متـرجم زبان و اسطوره،    ،  )1367(،  --------- -21
  .قطره

  . انجمن پخش كتب مقدسه ،.) م1975(ب مقدس،  كتا-22
جمة احمد   نخستين انسان و نخستين شهريار، تر      ،)1368( كريستن سن، آرتور،     -23

  . تهران، نشر نوتفضلي و ژاله آموزگار،
كارنامة شاهان در روايات ايران باستان، ترجمة باقر امير  ،  )1350(،  --------  -24

  .نتشارات دانشگاه تهرانخاني و بهمن سركاراتي، تهران، ا
 كيانيان، ترجمة ذبيح اهللا صفا، تهران، انتشارات ترجمـه و     ،)1349(،  ------- -25 

  .نشر كتاب
  مزداپرستي در ايران قـديم، ترجمـة ذبـيح اهللا صـفا،              ،)1336(،  ---------  -26

  .تهران، انتشارات دانشگاه تهران
ويـرايش و گـزارش شـاهنامة        ( نامـة باسـتان    ،)1379(،   كزازي، ميرجالل الدين   -27

  . سمت انتشارات، تهران، 1لد، ج)فردوسي
 در شــاهنامه ،گــزارش و هــايي پــژوهش ،)1371(،  كويــاجي، جهــانگيركورجي-28
  .جليل دوستخواه، نشر زنده رود: ويرايش
، اساطير يونان از آغاز آفرينش تا عروج هـراكلس         ،)1366(گرين، راجر لنسلين   -29
  .سروش انتشارات  تهران،آقاجاني، عباس مترجم
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 ،)1377(،  ويلينگهام و لي مورگـان    . ار.ليبر، جان . جي.، ارل . ال.  گورين، ويلفرد  -30
 انتـشارات راهنماي رويكردهاي نقدادبي، ترجمة زهرا ميهن خواه، چاپ سـوم، تهـران،             

  .اطالعات
شــهرزيباي افالطــون و شــاهي آرمــاني در ايــران ، )1352( مجتبـايي، فــتح اهللا،  -31

  .استان، تهران، انتشارات انجمن فرهنگ ايران باستانب
  . اسطورة زال، تهران، نشر آگه،)1369(،  مختاري، محمد-32
 مخبـر،   عبـاس  ةترجمـ  النهرينـي،   هـاي بـين     اسطوره ،)1375(،  ال، هنريتا  ك مك -33
  .مركزنشر  تهران،
وم، ، چاپ سـ )يك بررسي زبان شناختي( نگاهي به زبان ،)1377(،  يول، جورج -34
  .سمت انتشاراتتهران، 
  انسان و سمبولهايش، ترجمة ابوطالب صارمي،        ،)1352(،   يونگ، كارل گوستاو   -35

  .1383تهران، اميركبير ؛ ترجمة محمود سلطانيه، چاپ چهارم، تهران، جامي، 
  

  مقاالت
ســووراي جمــشيد و "،  ) خورشــيدي1355 ( 2535زمــستان( تفــضلي، احمــد، -1

جشن نامة استاد محمد    (انشكدة ادبيات و علوم انساني تهران       ، مجلة د  "سووراي ضحاك 
   .  4، شمارة 23، سال )مقدم
، فـصلنامة پـاژ،     "ارتباط جام جهان نما با فروهرهـا      "،  )1387بهار  ( قائمي، فرزاد،    -2

  .105-124، صص 1شمارة 
  .، سال اول6، مجلة دانش، شمارة "جام جهان بين"، )1328( معين، محمد، -3
 نقـد اسـاطيري شخـصيت    "، )1386بهـار  (، محمد جعفر و فرزاد قائمي،      ياحقي -4

، نشرية دانشكدة ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد         "جمشيد از منظر اوستا و شاهنامه     
  .273-303، صص  )18پياپي  (21باهنر كرمان، دورة جديد، شمارة 
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