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  20/12/1390: تاريخ پذيرش      20/10/1390: تاريخ دريافت

 هاي ترميمي در سنت اساطيري ايران زايش اسطوره

             1 عليرضا مظفري دكتر

  چكيده

اين . توان به يك عده اساطير پايه باورمند بود مي در بررسي اساطير اقوام و ملل مختلف
معموالً خود اسـاطيرِ پايـه يـا بخشـي از     . نمونه و منشاء پيدايش اساطير متأخرترند، اساطير

امـا ايـن    ؛گيرنـد  ي مختلف در معرض فراموشي قـرار مـي  ها ندة آن بنا به انگيزهعناصر ساز
بلكه در طول تاريخ و در فراينـد غبـار   ، گردند طور كامل محو و نابود نميه اساطير هرگز ب

هاي ديگرِ اساطيري مـورد بـازآفريني و    زدايي از حافظة ناخودآگاه جمعي در ضمن روايت
با بررسي اسـاطير متـأخر   . در اسطورة كيخسرو» جام جم «احياي مانند  ؛گيرند احيا قرار مي

كنار هـم چيـد و بـه     ي پراكندهها اساطير پايه را مانند تكه ةهاي فراموش شد توان بخش مي
در اين مقالـه روايـت اسـاطيري جمشـيد بـه عنـوان       . چنـد و چون آن اساطير دست يافت

 . د مطالعه قرار گرفته استي ترميمي مورها اي پايه براي زايش اسطوره اسطوره

                     ، كيخســـرو، فريـــدون، جمشـــيد، اســـاطير ايـــران، اســـاطير ترميمـــي :هـــاكليـــدواژه
  . اسفنديار

  مقدمه

يي از هـا  تـوان نشـانه   مي در بررسي اساطير ايران و يونان ـ و اي بسا در اساطير ديگر ملل ـ  
، ي پايـه هـا  اسـطوره . خـواهيم ناميـد   »ي پايهها ورهاسط«جا  كه آنها را در اين اساطير اوليه يافت

كيـومرث و  ، ؛ مانند روايت اسـاطيري گرشاسـب  ي متأخرترندها منشاء زايش و پيدايش اسطوره
ي ديگر ها و شخصيت ها كه منشاء پيدايش روايت، ي اساطيري ما ايرانيانها در روايت)1(ضحاك

ي سينه به سينه دچار تحليل و حذف ها يتي پايه معموالً در اثر رواها اسطوره. اساطيري هستند

                                                 
   alirezamzffr@yahoo. com. دانشيار گروه آموزشي زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه -1
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فراموش نكنيم كه دگرگوني جوامع بشري نيز متناسب بـا   ؛گردد برخي از عناصر اصلي خود مي
طلبد؛ از اين رو از يك سو تحليل عناصرِ درونيِ  مي ي خاص خود راها اسطوره، مقتضيات خود

اسـاطير را در چرخـه اي از   ، وامعاساطيرِ پايه و از سوي ديگر دگرگوني الزامات ومقتضيات ج
ققنـوس وار از خاكسـتر   ، توان گفت كـه اسـاطير نـوين    مي. دهد مي ي مستمر قرارها دگرديسي

، ميرنـد  هرگز نمـي  ها اين بدان معني است كه اسطوره. دنگذار مي اساطير پايه پا به عرصة جهان
اين . شوند مي دگرديسي ي ديرين براي ارضاي انتظارات نوين جامعة خود دچارها بلكه اسطوره

  . دگرديسي قوانين خاص خود را دارد
و  هـا  داشـته ، هـا  توانـايي ، ي پايهها قهرمان يا عناصر اساطيري اسطوره، در دگرديسي اساطير

چنـين  ، در ايـن گفتـار  . گذارنـد  مي حتي سرنوشت خود را براي قهرمان يا قهرمانان متأخر باقي
آيد و در ژرف ساخت خود وفادار به نسخة اصلي و  مي داساطيري را كه از دل اساطير پايه پدي

» ترميمـي «بـه ايـن لحـاظ     ها اين اسطوره. خواهيم خواند» اساطير ترميمي«، است يشازلي خو
ي اساطيريِ پايه ـ بنا به مقتضاي شرايط زمان پيدايش آن  ها د كه ترميم شخصيتنشو مي خوانده

م هر چند نمي توان از اين حقيقت نيز چش. ودر مي شماره اساطير ـ غايت مطلوب آن اساطير ب 
كه از طريـق روايـات   ، ي شكستها خواه در فرونشاندن عقدهپوشيد كه چنين اساطيري خواه نا

 كـاركرد ترميمـي نيـز پيـدا     ،گرفته بودرا  ها اساطيرِ پايه دامن احساسات پردازندگان آن اسطوره
بـه بررسـي چگـونگي پيـدايش چنـد      ، در اين مقام براي تبيين و ايضاح ايـن موضـوع  . كند مي

  . اسطورة ترميمي از بطن اسطورة جمشيد خواهيم پرداخت
بايد پذيرفت كـه روايـت اسـاطيري جمشـيد بـراي      ، هاي اسطوره شناسي بر اساس پژوهش

اقوام هندوايراني همواره به عنوان يك اسطورة پايه تلقي شده است و در ادوار بعد به مقتضـاي  
اگـر سـخن   . ها اسطورة ترميمي از دل آن اسطوره پديد آمده اسـت  وام دهشرايط اجتماعي آن اق

خـواهيم  ، كريستن سن را در مورد جمشيد و نخستين انسان و نخستين شهريار بودن او بپذيريم
اسـاطير ديگـري   ، در ادوار الحـق ، يي كه در آن اسطوره نهاده شده استها ديد كه بنا به كاستي

  . م كليت آن روايت پديد آمده استبراي ترميم شخصيت او يا ترمي
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  بحث

جا آغاز شد كه اهورا مزدا پيامبري را به جمشيد پيشنهاد كـرد و جـم شـاهي را     ماجرا از آن
آمـاده بـاش اي    :گفـتم ) جم(من كه اهورامزدا هستم به او ، اي زردشت، آن گاه. . . « :پذيرا شد
اي زردشـت بـه   ، آن گاه جم زيبـا . نبراي ياد گرفتن و مراقبت دين م، پسر ويونگهان، جم زيبا

اي ، آن گـاه . ام براي ياد گرفتن و مراقبت ديـن  ام و آموخته نشده من آفريده نشده :من پاسخ داد
اگر آماده نيستي براي يـادگرفتن و مراقبـت ديـن     :من كه اهوره مزدا هستم به او گفتم، زردشت

پاسـدار و نگاهبـان جهـان مـن      ،پس حامي ؛پس جهان مرا بباالن، پس جهان مرا فراخ كن، من
اين انتخاب عمالً جمشيد و اسطورة او را از بعد ديني . )2/302: 1364، كريستن سن(» . ...باش

جمشـيد بـا ايـن    . خالي كرد و به يقين فرجام تلخ او نيز بي ارتباط بـا همـين گـزينش او نبـود    
شي هسـتند بـراي تـرميم    ي سپسين تالها اسطوره. انتخاب مانند جامي شد نيمه پر و نيمه خالي

كيخسرو و تا حدي اسـفنديار نيمـة دينـي آن    ، اسطورة فريدون. ي پر و خاليها يكي از آن نيمه
اي گشتاسب نيمة شـاهي او را   اي چون كيكاووس و تا اندازه اما اسطوره، كنند مي اسطوره را پر

روند و اسفنديار قداست  مي اين است كه فريدون و كيخسرو تا مقام پيامبري باال. كنند مي مترمي
امـا كيكـاووس از حـد و    ، دهـد  مي مذهبي در ميان باورمندان مزديسني را براي خود اختصاص

  . رود هاي او فراتر نمي ي اغراق شدة شاهيِ جمشيد و خيره سريها اندازه
او از سويي بـا بـه بنـد     :كرد ترميمي براي اسطورة جمشيد يافته استاسطورة فريدون از دو جهت كار

عقدة شكست ناشي از كشته شدن جمشيد را و از سوي ديگر با دست يافتن به ، كشيدن ضحاك اژدهافش
جاسـت كـه فريـدون ميـراث دار      از ايـن . كنـد  مي ظرفيت خالي ماندة ديني او را ترميم، مقامات بلند ديني
ت و شوكت شاهي ن او و قدرخواهرا، )2(جام او، او فرّ :ي اساطيري جمشيد شده استها بسياري از داشته

بنا به شهادت متـون ادب  ، سخن به ميان نيامده است )3(چه در اساطير ايراني آشكارا از جام فريدوناگر. او
  :اين انتساب امري محتوم و مفروض بوده است، فارسي

  به ياد جام فريدون گرفته رطل گران        به خيل خود گشاده حصار بيت المال
  )154 :1370، دبير سياقي( 
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  يا ساقي آن جام زرين بيـــــار          كه ماند از فريدون و جم يادگارب
  )341: 1316، نظامي(                                                            

. . . )4(فرّ مدت زماني از آنِ جمشيد بود«:چنين آمده است يشت زامياداز  38تا  31در فقرات
ـ    ،يي آغاز نمود و خيال خود را به دروغ مشغول سـاخت غگووتا به وقتي كه او در ه آنگـاه فـر از او ب

بار سوم فر از او  .رسيد فريدونبار دوم فر از او جدا گشته به  .صورت مرغي جدا گشته به مهر رسيد
ي ديرين نيز فريدون ها روايت، بنا براين) 1/186 :1377، پور داوود(». ... جدا گشته به گرشاسب رسيد

   .ايستگان ايفاي نقش جمشيد و استمرار پادشاهي جمشيد دانسته استرا از ش
توانـد   مـي  احتمـاالً ، كنـد  مـي  كه فريدون ملك خود را ميان سه تن از فرزندانش تقسـيم  اين

علـي رغـم ثبـت فردوسـي كـه      . روايت ثانوي از تفكيك طبقات اجتماعي توسط جمشيد باشد
روايات ديني كهن بيش از سه طبقه يـاد نشـده    در«ت را چهار معرفي كرده استتعداد اين طبقا

 :سـه طبقـة اجتمـاعي عبارتنـد از     گاثاهـا در . . . ندهسـت كه با منابع ودايـي نيـز قابـل مقايسـه     
يـا  )  Airyāman(ائيريـامن ، يـا برزگـران   )Varezena(ورزنـه  ، يـا پيكاريـان   )Xvaetu(خوئتو

كه هركدام از فرزنـدان سـه گانـة    توان چنين پنداشت  مي. )5/2608 :1381. رضي( ». روحانيان
سـلم نماينـدة   ، تور نماينـدة پيكاريـان   :گانه بوده است فريدون نمودگار يكي از اين طبقات سه

تـوانيم در وجـود آن    مي خلق و خوي اين طبقات را آشكارا. برزگران و ايرج نمايندة روحانيان
از راه آزمون  كندي انتخاب خواست براي فرزندانش نام مي آن گاه كه فريدون ؛سه پسر دريابيم
 سـلم ، پسر مهتر را چون راه سالمت گزيد و فرار كرد«  .ها نمود ت اژدهايي بدانأخود را به هي

امـا  ، نـام كـرد   تورپسر ميانين را چون دليري كرد و از همان آغاز به پرخاش پرداخت . نام نهاد
  :كهترين پسر در آزمايش موافق با طبع فريدون بود

ــر آن ــر كهت ــگدگ ــگ و جن ــا هن ــرد ب  م
ــ  ـه گزيــــدز خــــاك و ز آتــــش ميانــ

 ـوان و هشـــيوار بــــــود دليـــر و جـــ 
ـــ ــرجون كنــ ــام    اي ـــورِ ن ــدر خ  اويان

 

 كه هـم بـا شـتاب اسـت و هـم بـا درنـگ        
ــياران سزيــ ـــدچنانــــك از ره هوشــ  ـــ

ــتود   ــد س ـــز اورا نباي ــي جـــــــ ــه گيت  ب
 ». . . ـــــرجام اويهمــه مهتــري بــاد فــــ

) 1/172: 1381رضي، (                          www.SID.ir
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از همين خلق و خوي ، شايد پيكار و كشمكش مداومي كه ميان ايران و تورانيان برقرار بوده
) روحانيـانِ ميانـه رو  (خلق و خـوي ايرانيـان  . گرفته است مي حاكم بر رفتار آن دو ملك نشأت

  . )روميان(رانِ مسالمت جوي كند تا با برزگ مي )تورانيان(بيشتر اقتضاي نبرد با گروه پيكاريان
ايـن خـواهران را كـه    . خواهران جمشيد در روايت اساطيري فريـدون نقـش مهمـي دارنـد    

هاي ديگـر   به نام جاي ديگر در داستان اسفنديار نيز ،زني خود در آورده بوده ب و ضحاك گرفته
بـه صـورت    نامهشـاه است كه در » اَرِنَوك«و » سنگهوك« نام خواهران جم. شوند ه ميداد نشان

كه اين اند  دانشمند محترم جناب آقاي دكتر سركاراتي نوشته. در آمده است» ارنواز«و » شهرناز«
، به احتمال زياد در اساطير حماسي تجسـم مردمانـة دو امشاسـپند خـرداد و مـرداد     «دو خواهر 

؛ )104 :1385، سركاراتي( »شوند مي يعني مظهر بي مرگي و كمال و نيز آبها و گياهان محسوب
. شـوند  مي وسيلة تريته آزاده ب وداداند كه در  مي و جناب هاشم رضي آنها را ابرهاي باران زايي

توان گفت كه احتمـاالً   مي، ضمن احترام به نظر آن پژوهندگان ارجمند. )2/647 :1381رضي، (
يـد نقشـي   اما خواهر ديگر با، اند نقش يكي از آن دو خواهر چنان باشد كه ايشان تشخيص داده

براي گشودن گره وجه نمادين اين دو خواهر بايد دانست كـه فريـدون    . متفاوت تر داشته باشد
ايـن كاميـابي را بـه مـن ده اي نيـك اي      «  :خواهـد كـه   مـي  با يزشن دربرابر چهار ايزد چنـين 

سه پوزة سه كله شش چشم هزار چستي و چاالكي ) ضحاك(كه من به اژي دهاك . . !تواناترين
) ارنـواز (و اَرِنَـوك را  ) شهرناز(و هر دو زنش را بربايم هر دو را سنگهوك . . . ه ظفر يابمدارند

ايـن  ) 1/249 :1377، پـورداوود (.  ...باشـند  مـي  كه از براي توالد و تناسل داراي بهتـرين بـدن  
گوش يشت و آبان يشت تكرار شـده اسـت كـه    ، ارت يشت، رام يشتستايش در چهار يشت 

فرشـتة نگهبـان چارپايـان    ، ثروت و بركـت ، )باد نيك(ق به ايزدان رام و وايِ وه به ترتيب متعل
ان ايـن دو بـانو و آن  ايـزدان    آيا نسبتي ميـ . و اردويسور اناهيتا زن ايزد آبها) گوش يا درواسپا(

اين بدان معني است كه فريدون براي نجـات آن دو  . ؟ قطعاً بايد چنين ارتباطي باشدوجود دارد
در اين . دانسته است مي چهار ايزدي ياري خواسته است كه آنها را نمودگار آن ايزدانخواهر از 

ي تقريباً نزديك بـه هـم   ها توان آشكارا دريافت كه اين چهار ايزد دو به دو خويشكاري مي ميان
www.SID.irاناهيتا ـ در آبان يشت ـ با رام يا واي وه اشتراك دارد و درواسپ ـ در گوش يشت ـ بـا      . دارند
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. . . اين اردويسور ناهيد. ..« :يكجا به اناهيتا نسبت داده شده است ها تمام اين خويشكاري .ارت
مقدسي كه فزايندة  ؛مقدسي كه جان افزاست ؛سزاوار است كه در عالم مادي وي را نيايش كنند

پـورداوود،  (»مقدسي كه فزايندة ثـروت اسـت   ؛مقدسي كه فزايندة گيتي است ؛گله و رمه است
1377: 1/233        (  

و بـه معنـي    صفتكه  )vanhu(ونگهو . است )Aśi-vanuhī(ارت در اوستا اشي ونگوهي 
ايـن  ) 2/179 :1377پورداوود، (. در فارسي) به(يا ) وه(نيك و خوب است از همين ماده است 

ارت در جايگـاه  . بي ارتبـاط نيسـت  » به آفريد«كلمه يقيناً با نام يكي از دختران گشتاسب يعني 
ـ   ، به معني توانگري اوستامجرد در  اسم ه بخشايش و بركت و نعمت و مزد و پـاداش و بهـره ب

ارت در عين حـال نـام ايـزد خاصـي اسـت كـه نگهبـاني ثـروت و دارايـي از          . كار رفته است
» اشـي «نكته جالـب اينكـه   ) 2/179:همان(. او مؤنث تصور شده است. ي اوستها خويشكاري
اسـت و از صـورت   » روا داشـتن ، اجـازه دادن ، بخشـيدن «به معني  arاز ريشة  )5(همانند ارنواز
 ارتبـاط دارد » راسـتي و درسـتي  «بـه معنـي    taŗباسـتان   فارسـي  بـا  و بـوده  artaiهندو ايراني 

تواند شامل خويشكاري درواسـپا نيـز    مي خويشكاري اين ايزد. )AW ،241: 1961، 1بارتولومه(
تواند جزو ثروت و نعمت تلقـي   مي نيز كه چارپا چرا ؛باشد كه نگاهبان سالمت چارپايان است

نقش يكي از آن خواهران و به احتمال زياد ارنـوك ـ كـه    ، ها با كنار هم چيدن اين آگاهي. شود
او بـه نحـو نمـادين نماينـدة     . شود مي فردوسي آن را به صورت ارنواز ثبت كرده است ـ معلوم 

در روايـت  » بـه آفريـد  «. پادشاهي اسـت مفهوم بركت و ثروت است كه يكي از خواهران تؤام 
 . اسفنديار درست در همين نقش ظاهر شده است

كه بـه احتمـال   ذكر اين نكته بسيار مهم است ، پيش از رسيدن به بررسي نقش خواهر ديگر
بـه  «  :دختر به گشتاسب تعبير دگرگون شـده اي اسـت از ايـن روايـت كـه     فراوان انتساب دو 
، بـراي تـو پادشـاهي دراز   ، همه، پس ما، بپذيريزيرا اگر دين ، ردين بپذي« :گشتاسب گفتند كه

و دوام شـكوه آرزو كنـيم و   ) ثـروت (اشـي   پس براي تو. توانايي و دير زيستيِ جان آرزو كنيم
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 اين جاست كه بايد از فضاي اسـطورة ترميمـي  ) 57 :1367، ييميرفخرا(». . . پسري پشوتن نام
، با احتمالِ مقرون به احتياط. يعني جمشيد مدد گرفت، براي پر كردن فضاي خالي اسطورة پايه

توانست ذهن اسطوره  مي، درج آن دو نعمت ـ ثروت و دوام شكوه ـ پيش از نام پسر گشتاسب  
هويت انساني داد و آنهـا را  ، توان براي اين دو نعمت مي پردازان را به اين مسير هدايت كند كه

 و اي بسا چنين نعمتي پيشتر به جمشيد ؛قلمداد كرد در كنار پسر گشتاسب به عنوان دختران او
بينيم عنـوان   مي داده شده بود و آن گونه كه ،رود مي شماره كه اسطورة پايه براي گشتاسب ب نيز

با يكي ازدختران جمشـيد و گشتاسـب بـه نحـوي كـه      ) اشي(يكي از اين نعمات يعني ثروت 
وك بايد پيوندي با نعمـت ديگـر يعنـي    يعني سنگه، دختر ديگر. يابد مي شرحش گذشت پيوند
پژوهندة ارجمند خانم دكتر ميرفخرايي در توضيح ايـن نعمـت چنـين    . دوام شكوه داشته باشد

بـه  . . . خواند و جـزء اول آن را  مي ras-astiśnihاين تركيب را . . . دابار« كه اند  مرقوم فرموده
» كنـد   مي معني »دوام روشني« و» يرودوام ن«گيرد و تركيب را روي هم  مي معني نيرو و روشني

رسد اين تعبير از آن نعمت با تصوري كه از ناهيـد و ايـزد واي كـه بـه      مي به نظر) 161:همان(
اردويسـور ناهيـد   ، در آبان يشـت . نزديك تر باشد، كنند مي ترتيب به روشنايي و توانايي داللت

آن زورمند درخشان . . . ستايم مي بلندبراي فروغ و فرّش من اورا با نماز «:چنين ستوده شده است
واي  چنـين سـتوده   ، و در رام يشـت ) 241ـ1/240: 1377، پور داوود(» . . . بلند باال و خوش اندام را

را  براي فروغ و فرّش مـن او . . . ستها زبردست كه ديدبان ساير آفرينش) ويو(»اندر وايِ« :شده است
ايـن بـدان   . )146ــ  2/145:همان(» . . . واي نيرومند زبردست راآن اندر  ؛ستايم مي با نماز بلند با زور

دختـر   )6(»سـنگهوك يـا شـهرناز   «كه نسخه بـدل  » هماي«يعني ، معني است كه دختر ديگر گشتاسب
به لحاظ معنايي بارتولمه سنگهوك . بايد نمودگار چنين ذهنيتي ـ نيرو و روشني ـ باشد   ،جمشيد است

و  )AW ،1558: 1961بارتولومه، (استدانسته » به همگان رسيده استكه آوازه اش  آن«را به معني 
اردويسور ناهيد را بستاي  اين« :يابد مي آمده وفق اناهيتااردويسوراين معني با وصفي كه در يشتها براي 

 1377پورداوود، (» . . كه در همه جا داراي شهرت است برومندي. . . كسي كه به همه جا گسترده
آن  ،در اساطير ايراني همواره متداعي آن دومفهوم بوده است» آب«از سوي ديگر . )1/35-234:
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» آب«تـوان ايـن دختـر را نمودگـار      مـي  بنا بـراين . چنان كه در باب ناهيد كه زن ايزد آبهاست
    . دانست

ظاهراً خود فردوسي نيز از پيوند يكي از دختران گشتاسب با ايزد باد آگاهي داشته است اما 
او بـه هنگـام وصـف آن دو    . دختر را ـ آن گونه كه پيشتر معلوم شدـ در نيافتـه بـود    هويت آن

  :ثبت كرده است» باد هوا«نام به آفريد را در كنار ، خواهر
  رـگيـــچنين كار دشوار آسان م   ير         ـاس ردندـهمان دختران را بب

  . . . ايخردمند را دل نرفتي ز ج  اگر نيستي جز شكست هماي           
   )7(دـــرا ندي ه آفـــــريد             كه باد هوا هرگز اوـدگر دختر شاه ب

  )6/142: 1374، يــفردوس(
حسب پرده نشيني حتي او نيـز نماينـدة   ، نمودگار ايزد باد بود، كه به آفريد يعني با وجود آن

  . زميني خود را نديده بود
ي هـا  نسـخه در دست ضحاك ـ كه   ه واهر را بتوان اسارت آن دو خ مي، بنا به آنچه گذشت

اصل دختران گشتاسب هستند ـ چنين تعبير كرد كه ضحاك در اسطورة جـم ـ و ارجاسـب در     
ـ  با سلطه بر ايرانشهر بركت و آب و آباداني را از چنگ مـردم ربـوده بـود و     اسطورة گشتاسب 

. ه مـردم ايـران ارزانـي كردنـد    دوباره  بركت و آب را ب، فريدون و اسفنديار با آزاد كردن آن دو
آن گـاه پيونـد آن    ،البته اگر جمشيد  بنا به روابطي كه با خورشيد دارد مورد توجه قـرار گيـرد  

توانند نمايندگان نمادين آن  ايزدان در اسـطورة   مي چهار ايزد و نقش ارنواز و شهرناز با اوـ كه
   . خواهد شد جمشيد باشند ـ  بهتر درك

رسـيم بايـد بـدانيم كـه اسـفنديار و       مـي  ي اسطورة كيخسرو و اسـفنديار آن گاه كه به بررس
كيخسرو نقش ترميمي شخصيت جمشيد را بعد از پااليش آن اسطوره توسط اسطورة فريـدون  

اين بدان معني اسـت كـه كيخسـرو و اسـفنديار بايـد در عـين حـال رفتـار          ؛گيرند مي به عهده
از ايـن رو روايـت اسـاطيري    . ود نمايندگي كنندي خها اساطيري جمشيد و فريدون را در رفتار

  . از سرشت اساطيري روايت جمشيد و فريدون غنا يافته است، آن دو شخصيت
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گفتني است كه هر سه خارج ، يي چون فريدون و كيخسرو و اسفنديارها در مورد شخصيت
ي نقـش  و هرسه بعـد از انجـام خويشـكاري خـود و ايفـا     اند  از حيطة نفوذ پدران پرورده شده

وليت خود را ؤصحنة اسطوره را ترك كرده ادامة مس، ي شكست پيشينها ترميمي در قبال دوره
  . اند به فرزند يا فرزندانشان وانهاده

ايـن اسـت كـه    ، ي پايـه ها ي ترميمي بر اساس اسطورهها نكتة بسيار مهم در تكوين اسطوره
ر اساطير پايه و بنـا بـه قرينـة    ي ترميمي بنا به برجستگي آن بخش دها گاهي بخشي از اسطوره

در چنـين مـواردي قطعـاً    . شـود  ميحذف ، عهد ذهني كه مخاطب از اساطير پايه در خاطر دارد
هاي محذوف اساطير ترميمي بسيار مـؤثر   تواند در سازماندهي بخش مي مراجعه به اسطورة پايه

 شـاهنامه عي چـون  مثالً در اسطورة اسفنديار بخش كودكي و نحـوة پـرورش او در منـاب    ؛باشد
سـازي اسـفنديار براسـاس الگـوي      رسد با عنايت بـه شـبيه   مي به نظر. مسكوت رها شده است

بايستي اسفنديار نيز همانند نمونة اصلي خويش خارج از حيطة نفوذ پدر پرورده شده ، فريدون
د شـاي . در هر حال رابطة سرد گشتاسب با فرزندش اسفنديار قابل كتمان و انكار نيسـت  ؛باشد

نـاگزير از  ، يعني كتايون با آگاهي از بي مهـري همسـرش نسـبت بـه اسـفنديار      ،مادر اسفنديار
تربيـت و پـرورش اسـفنديار را     ،زال» نامه بهمن«گونه كه در  آن ؛سپردن او به ديگران شده باشد

يعنـي بخـش    ؛گـردد  مـي  از سوي ديگر گاهي ايـن اتفـاق وارونـه   . )8(به خود نسبت داده است
مثالً چون انيرانـي بـودن    ؛كردساطير پايه را بايد براساس اساطير ترميمي بازسازي محذوف از ا

بعيـد  ، ي دوم و سوم فريدون هستند ـ كامالً معلوم است ها مادر كيخسرو و اسفنديارـ كه نسخه
هرچند كه منابع متقدم در مـورد نـژاد او   ، يعني فرانك نيز انيراني باشد ،نيست كه مادر فريدون

  . )9(خاموشند
از جمله موارد مسكوتي كه در روايت اسفنديار است و بايد با مراجعـه بـه نسـخة پايـة آن     

براساس روايات ثبت شـده  . ماجراي ازدواج اسفنديار است شود،يعني فريدون معلوم  ،اسطوره
با توجه  ؛كند مي فريدون بعد از رها ساختن خواهران جمشيد با آنها ازدواج، در متون مزديسني

آيا قابل تصـور نيسـت كـه    ، و منابعي از آن دست در مورد ازدواج اسفنديار شاهنامهت به سكو
www.SID.irاسفنديار نيز بعد از آزادسازي دختران گشتاسب از چنگ ارجاسب توراني دست بـه ازدواج بـا   
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آنها زده باشد؟ در منابع چنين آمده است كه گشتاسب وعده داده بود كـه هركـه دختـران او را    
جاست كه  اما نكتة بغرنج اين ماجرا آن. )10(به عقد ازدواج او در خواهد آورد نجات دهد آنها را

امـا آشـنايي بـا سـنت      ؛يعنـي اسـفنديار هسـتند    ،خـواهران نجـات دهنـدة خـود    ، آن دو دختر
اين بدان معني است كـه  . گشاي اين دشواري باشد تواندگره مي )ازدواج محارم( )11(خويدودس

از يـك سـو    :زير از بازي در دو نقش جمشيد و فريدون استاسفنديار در سرگذشت خود ناگ
آن گونه كه خود جمشـيد بـه تـدبير     ؛بايد سرانجام به دست نوادة ضحاك ـ رستم ـ كشته شود  

بود و از سوي ديگر بايد مانند فريدون خواهران خـود را از دسـت دشـمن     هضحاك كشته شد
تراژدي اسفنديار در فهم اين معني است كه او . نجات دهد و خواه يا نا خواه با آنها ازدواج كند

 امـا او كـــــــه  . شخصيتي نيمه پر و نيمه خالي اسـت  ،يعني جمشيد ،نيز مانند نسخة كبرايش
خـالي مانـده    ،يعني شـاهي  ،نيمة خالي جمشيد ـ يعني بعد ديني اوـ را پركند از نيمة ديگر  بايد
براي بايد  تقالي پر مخاطره اي است كه، تمكشمكش او با پدرش و نهايتاً جنگ او با رس. است

اصـرار سـماجت آميـز او    ، اگر چنين نبود. در پيش بگيرد ،يعني شاهي ،اش پر كردن نيمة خالي
گويا تقدير اين بود كـه  . براي رسيدن به شاهي در زمان حيات پدرش قابل توجيــه نمي نمايد

 :فشـي كشـته شـوند    دسـت اژدهـا  ه ب ،يعني اسفنديار ،اش سرانجام جمشيد و نسخة ترميم شده
حكايت رويـين  . زادة ضحاك، يعني رستمفرزند  به دستدست ضحاك و اسفنديار ه جمشيد ب

اما آن گونه كه جمشيد با  ،پذيري جمشيد است نا  مرگي و فنا تني اسفنديار گزارشي جديد از بي
خـود بـه    خطاي خود سبب فناپذيري خود شد اسفنديار نيز با خطاي خود سبب كشـته شـدن  

 . دست رستم شد

كه نيمة شاهي جمشـيد را   او با وجود اين. ترين نسخة ترميمي جمشيد است كيخسرو نهايي
نيمة ديني جمشيد را نيز كامالً پر كـرد و آن گـاه كـه خويشـكاري خـود را در      ، به كمال رساند

. ي كـرد مورد ترميم بعد ديني جمشيد به اتمام رسـاند ماننـد فريـدون از حكومـت كنـاره گيـر      
و در روز واپسين ظهور كرده سوشـيانت را در  . . . ستها كيخسرو در سنت ايرانيان از جاودان«

 ،او در مزديسـنا مقـام تقـدس و جنبـة روحـاني دارد     . . . نو نمودن جهان ياوري خواهـد كـرد  
www.SID.ir 1377 ،پـورداوود (». انـد  ايرانيـان كيخسـرو را پيغمبـري دانسـته     :كه حمزة اصفهاني نوشته چنان
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بعد از كيخسرو سنت اساطيري ايران بديلي براي جمشيد از اين بعد پديـد نيـاورد و   . )2/261:
كيخسـرو ماننـد   . شايد بتوان گفت كه اين سنت بعد از او راه سستي و انحطاط را پيش گرفـت 

از اين رو او مالـك تمـام    ؛اسفنديار با واسطة فريدون شخصيت ديني جمشيد را به اتمام رساند
او حاصـل جمـع   . داشـتن آنهـا مشـهور بودنـد    ه مثبتي شد كه جمشيد و فريدون بآن چيزهاي 

او پادشـاهي اسـت كـه پـيش از ظهـور زردشـت آيـين و        . هاي فريدون و جمشيد اسـت  نيكي
. او صاحب فر جمشيد و جاودانگي از دست رفتة او بود. داشت را گسترد و پاس ي اوها آموزه

ر ـ افراسياب ـ را بكشد و مانند او پيش از پايانِ نقشِ   اژدهافشي ديگ بايد او براي فريدون شدن
آغاز حيات او نيز چنـدان از تولـد و كـودكي فريـدون     . حكومت را به فرزند خود وانهد، خود

پدر كيخسـرو  ، شود مي اگر پدر فريدون به دست روزبانان ضحاك كشته. غريب و بيگانه نيست
دور از حمايـت مـادر توسـط    ه اگر فريدون ب. شود مي ـ سياوش ـ نيز به دست افراسياب كشته 

 كيخسرو نيـز دور از چشـمان مـادر بـه وسـيلة چوپانـان پـرورده        ،شود مي گاو برمايون پرورده
يـادآور زايـش ميتـرا و حضـور     ، بـه وسـيلة شـبانان   ، پرورده شدن فريدون و كيخسرو. شود مي

ضـمون بعـدها در   كـه ايـن م  ) 91-95و  87-88: 1372،ورمـازرن (چوپانان در پيشگاه اوسـت  
  . نيز جذب شد) ع(روايت ميالد عيسي

اين «:يافت»  گنك دژ«با ماجراي ، نمودگار خود را در روايت اساطيري كيخسرو، ورِجمكرد
دژرا سياوش پدر كيخسـرو بـر فـراز ديـوان بنـا كـرده بـود و كيخسـرو آن را بـرزمين مسـتقر           

  )134 :1368 ،كريستن سن(»ساخت
مادة اصلي اين پادشـاه  « در مورد كيكاووس اذعان داشته است ، همان گونه كه كريستن سن

كـاووس خـالف   . )119:  همـان (». اسـت ) جم(مسلماً تقليدي از سرگذشت ييم . . . )كاووس(
اين بدان معني است كه . كند مي كيخسرو و اسفنديار نيمة شاهي جمشيد را پر و ترميم، فريدون

ا در حد اغراق شده اش در خود جمـع كـرده   ي مثبت و منفي جمشيد رها كاووس همة ويژگي
نمونـة بـزرگ شـدة تصـوير     ، از اين رو اسطوره پردازان در تكـوين شخصـيت كـاووس   . است

همانندي جمشـيد و كـاووس   . ي مثبت و منفي اش پيش رو داشتندها جمشيد را با همة ويژگي
آفريـده شـده   مـرگ   جمشيد و كـاووس بـي  ، بنا به روايات پهلوي. مبتني بر باوري ديرين است www.SID.ir
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امـا اگـر خطـاي     ؛بودند اما به موجب گناهي كه از ايشان سر زد تبديل به مردم فنا پذير شـدند 
به انديشة فرمانروايي بر آسمان « او :خطاي كاووس متعدد گزارش شده است، جمشيد يكي بود

جابرانـه و   ي كردارهـاي ها از نمونه. . . و جايگاه امشاسپندان افتاد و با اهورمزدا ستيز آغاز كرد
. . . انجام به فرمـان كـي اوس كشـته شـد    كه سر. . . نابخردانة او داستان اوشنر را ذكر كرده اند

نقـل   در دينكرت و زات سـپرم اوس به تفصيل  عمل ديگري كه نشانه اي از منش تباه شدة كي
بــدين  . اوهرمزد گاوي آفريده بود كه خاصـيتي شـگفت انگيـز داشـت     :شده و آن چنين است

آمد اين گـاو بـا كوبيـدن     مي ي كه هرگاه اختالفي دربارة سرحدات ايرانيان و تورانيان پديدمعن
. . . نام» سريت«اوس به پهلواني  كي. . . برد مي اختالف را از ميان، جا كه مرز بود پاي خود برآن

آنگـاه   . . .اوس خود را براي رفتن به آسـمان آمـاده كـرد    آن گاه كي. . . فرمان داد گاو را بكشد
  )114ـ117:همان(» . . . اورمزد فرّ كياني را از او باز گرفت

ساخت كه تقريبـاً نمونـه اي از بهشـت    ) باغي(مي دانيم كه جمشيد به اشارت ايزدان وري 
و كيكاووس نيز در فراز البرز هفـت كـاخ   . . . است كه در آن نشاني از گزندهاي طبيعي نيست

يافتند و  مي با نزديك شدن بدان دوباره نيرو و نشاط جوانيپديد آورد با اثري شگفت كه پيران 
   . آمدند مي به سيماي جوان پانزده ساله در

ده هزار گوسفند قرباني كرد ، هزار گاو، در باالي هوكريه صد اسب نر«جمشيد براي اناهيتا 
نا كه من بـر  اي اردويسور اناهيتاي بسيار توا، به من اين نيكبختي را بده :و از او درخواست كرد

 هـا  و كرپ ها كوي، فرمانروايان ستمگر، جادوگران و پريان، همة ديوان و مردمان، همة كشورها
و اردوي سور اناهيتا ) 299ـ2/298:  1364،كريستن سن(». . . برترين فرمانروايي را داشته باشم

ه صـد   در بـاالي كـوه ار  « ها كاووس هـم   و بنا به گزارش يشت خواستة اورا برآورده كرد زيفيـ
ده هزار گوسفند قرباني كرد و از او درخواست اين كاميـابي را بـه مـن ده اي    ، هزار گاو، اسب
بـه  ، تـرين شـهريار گـردم    ممالك بزرگ ةاي اردويسور ناهيد كه من بر هم! اي تواناترين! نيك 

را او. ي سـتمكار دسـت يـابم   هـا  و كرپـان  هـا  ها و به كـاوي  به جادوان و پري، ديوها و مردمان
ماجراي گسسـتن فـر از كـاووس بـي     ) 1/253: ها يشت(« . . . كامياب ساخت اردويسور ناهيد
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شايد مـاجراي  . نيست، شباهت به گسستن فر از جمشيد بعد از دروغ گويي و ادعاي خداوندي
  . اساس آسمان نشيني جم ساخته و پرداخته شده باشد نوردي كيكاووس نيز بر آسمان
امـا يكـي از نكـات    . دارد كه كاووس نسخة ديگري از جمشيد استهمه نشان از آن  ها اين

ايـن  . هاماوران ـ سودابه ـ در سرگذشت كاووس اسـت   شاه مهم در اين بازسازي حضور دختر 
يعني جمشيد نيز بايد چنـين ازدواجـي در سرگذشـت خـود      ،رود كه نسخة اولية او مي احتمال

بعد از گسستن فرّ از جمشيد و گـريختن او   در روايات پهلوي چنين آمده است كه. داشته باشد
رفتنـد و ديـو   » زره«ديوي و پريي بنا به راهنمايي اهريمن براي يافتن او به درياچـة  ، از ضحاك

يعنـي   ،حالي كه خـود نيـز خـواهر جـم    ، درجمشيد را فريفت و پري را به همسري او در آورد
ازدواج جم و آن پـري موجـوداتي    از. به زني گرفت ،جمك را كه به اعتباري همسر او نيز بود

اي بسـا كـه سـودابه در روايـت      ؛)5/2562: 1381،رضـي (. دنيا آمده ب. ..مانند خرس و ميمون
جايگزين همان پري در روايت جمشيد شده است و بايد ازدواج آن دوـ مانند ازدواج ، كاووس

وس و خيره وكه كا بينيم مي بدين ترتيب. جمشيد ـ بعد از گسستن فر از كاووس رخ داده باشد 
  . ي او ريشه در رفتارهاي نابخردانه يا نيمة تاريك جمشيد داردها سري

مـاجراي مـبهم مـادر سـياوش     ، ي تأمل برانگيز در روايت اساطيري كـاووس ها از نكته     
دختـري  ، گيو و طوس در جنگلي نزديك به مرز تـوران  چنين آمده است كه شاهنامهدر . است

دختر در پاسخ گفت كـه   ،در آن جنگل جويا شد را وس علت حضور دختروقتي ط. دزيبا يافتن
فـرار كـرده اسـت و نـژادش بـه گرسـيوز و        ،را بكشـد  خواست او مي از دست پدر مستش كه

  :رسد مي فريدون
  اه آفريدون كشد پروزمــبدو گفت من خويش گرسيوزم            به ش

  )3/8: 1374 ،فردوسي(
را بـراي   شـوند و آن گـاه كـه او    مـي  دختر دچار اخـتالف طوس و گيو بر سر تصاحب آن 

ي در خـور  ها شكشيبندد و با دادن پ مي كاووس دل به مهر او، برند مي داوري به پيش كاووس
. آيـد  مـي  دنياه آورد و نهايتاً سياوش از او ب مي آن دختر را به همسري خويش، به گيو و طوس

، فردوسي يا منابع مورد اسـتفادة او در ايـن مـورد   رسد كه  مي چنان به نظر. ). 10ـ7/ 3 :همان( www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 سوم شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                    162 

اسـاس روايـت    بر، كريستن سن. داستان زاده شدن كي اپيوه را با ماجراي كاووس در آميخته اند
فرّ فريدون در ريشة نيي پنهان شده . فرانگ نام داشت، مادر كي اپيوه«  :بندهشن چنين آورده است كه

پدر فرانگ به نيرنگ و جـادوي مـاده گـاوي پديـد     » هجرگاو«بود كه در درياچة ووروكش رسته بود 
داد به  مي كشيد و بدين گاو مي آمد مي سه سال آبي را كه از ني بر. آورده بود كه آن را بدين محل آورد

بـر   سه پسر خود داد و با اين حال فر سپس شير گاو را دوشيد و به. وارد جسم گاو شد نحوي كه فر
بلكه بـه جسـم فرانـگ در     ،در پيكر هيچ يك از اين سه فرزند راه نجست انديشيد مي خالف آنچه او

او  لـيكن فرانـگ از   ،چون از اين حال خبر يافت كوشيد تا با دختر خـويش در آميـزد  » وهجرگا«. آمد
را از چنگ پدر رهايي بخشيد  اوشبام او. دهد» اوشبام« گريخت و نذر كرد كه نخستين پسر خود را به

. )109 :1368 ،كريسـتن سـن  (. . . سر و فرزند خود را بدو داد و او كي اپيـوه بـود  و فرانگ نخستين پ
از همـان كتـاب آورده    110كريستن سن ضمن اقرار به ابهام  در جريان اين روايت در پاورقي صفحة

) كيقبـاد (كـواذ   ظاهراً چنين برمي آيد كه فرانگ مادر كي داتستان دينيكاز  33بند 48از فصل «  :است
تبعيت كرد كه از آن چنين برمي آيد  ،شود مي ي را كه در متن منحصري يافتـــــهليكن بايد قرائن ،بود

كوات آمد و در حالي كـه از پـدر    به نزد كي) وهجرگا= يعني از پدر خود ويتي ريسا (كه فرانگ از او 
  .»اپيوه را بزاد او كي كوات پناه برد و از خود گريخته بود به كي

ه در روايات اساطيري كيانيان اين باور بوده است كه يكي از كيانيان از مـادري  ك حاصل سخن آن 
از ايـن   هـا  كه كدام يك از كوي اما در اين. به دنيا آمده است كه آن مادر از دست پدرش گريخته است

مادر زاده شد اختالف نظر هست يكي كيقباد را و ديگري كي اپيوه را فرزند او معرفي كـرده اسـت و   
را بـه همسـري    تر آورده اواين ماجرا را يك نسـل جلـو  ، ين ميان فردوسي يا منبع مورد استناد اودر ا

يعني در يك سلسلة نسل كيانيان . در آورده سياوش را زادة او خوانده است) فرزند كي اپيوه(كاووس 
  . اين زن جايگاه ثابتي نداشته است) سياوش  ←كاووس  ←كي اپيوه  ←كيقباد(

ـ نيـز براسـاس الگـوي رفتـاري       شـاهنامه بته در روايات غير ديني مزديسنا از جمله گشتاسب ـ ال 
. يعني گشتاسب با واسطة كاووس ريشه در نيمة تاريك جمشـيد دارد  ؛كاووس طرح ريزي شده است

كند گشتاسب نيز چـاره اي جـز    مي كاووس با سودابه دختر شاه هاماوران ازدواج، اگر جمشيد با پري
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ـ     مـي  دعايي كه زردشت در حـق او . دختر قيصر روم ندارد ،يونازدواج با كتا  ةكنـد كـه صـاحب خان
  . ياد آور جمشيد و ورجمكرد و كاووس و قصرهاي جاودانگي او در فراز البرز است، جاوداني باشد

روايـات غيـر دينـي    ، كوشند وجهة ديني گشتاسـب را بيشـتر كننـد    مي چند كه منابع مزديسنيهر
او در اين سـاحت  . كشند مي ي كيكاووس به تصويرها سري ت شاهي و با سبكهمچنان او را در كسو

ـ بويژه با مشاجره اي كه بر سر شاهي با فرزندش اسفنديار داشت ـ چهـرة چنـدان موجـه و مقبـولي      
  . ندارد

  گيري نتيجه

ي ترميمـي از دل  هـا  در اساطير ملي ايرانيان ـ مانند ديگر ملل ـ اسطوره  ، بنا به آنچه گذشت
ي ترميمي ضمن وفـاداري  ها اين اسطوره. اطير پايه همواره در حال زايشي مستمر بوده استاس

ي ازلـي خـود و از سـوي ديگـر عقـدة      هـا  ي پاية خود از يك سو كمبودهاي نمونهها به نسخه
بـر پيكـر روحيـه و عواطـف      هـا  ي آن شخصـيت هـا  و ضعف ها كه از طريق نقيصه را شكستي

نسـخة ازلـي بسـياري از پادشـاهان     » جمشيد«. كرد مي بود ترميمصاحبان آن اساطير وارد شده 
ي ها شود كه حسب چهرة ناتمام و نيمه كاملي كه از او در روايت مي اساطيري بعد از او شناخته

پادشاهان سپسين براي ترميم شخصيت و روايت نـاقص و  ، اساطيري هند و ايراني تصوير شده
اسفنديار و كيخسرو ، مانند فريدون ها ي از اين اسطورهگروه. ناكامل او ساخته و پرداخته شدند

را نماينـدگي و   يي چون كاووس و گشتاسب نيمة شـاهي او ها را و اسطوره نيمة ناتمام ديني او
ي محـذوف و فرامـوش شـدة    هـا  توان بخش مي با پذيرش اين واقعيت محتمل. كنند مي تكميل
  . ر تكميل و بازيابي كردي ترميمي و پايه را با مراجعه به يكديگها اسطوره

  ها يادداشت

 . )224ـ213. 286ـ252صص. هاي شكار شده سايه :1385،سركاراتي(: ك. ـ ر1

مـاه  جام جم تعبيري دگرگـون شـده از ايـن بـاور اسـاطيري مضـبوط در رسـالة        ، ـ به گمان نگارنده2
جـم پيمانـه از   )نروز ششـم از مـاه فـروردي   (ماه فروردين روز خـرداد  «: است كه خردادفروردين روز 

كند آن  مي آنچه اين نظر را تأييد) 5/2558: 1381 ،رضي(» ون آورد و در جهان به پيدايي آمددوزخ بير www.SID.ir
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اگـر  . هاي اساطيري در يافتن جوهر زمان اساطيري آن آيين اصلي استوار است است كه در اجراي آيين
رو را براي فراز آمـدن مـاه فـروردين    توانيم علت شكيبايي كيخس از اين تاريخ آگاهي نداشته باشيم نمي

  :نما توجيه كنيم براي نگريستن در جام جهان
ــرودين  ــه فــ ــا بيايــــد مــ  بمــــان تــ
 بدانگــه كــه بــر گــل نشــاندت بــاد     

ــدا    ــبز در پوشــ ــادر ســ ــين چــ زمــ
 بـــه هرســـو شـــود پـــاك فرمـــان مـــا

ــي   ــام گيت ــن ج ــن اي ــواهم م ــا بخ  ينم
  

 نمـــاي كنـــون شـــاه بـــا جـــام گيتـــي 
 چــه مايــه خروشــيد و كــرد آفــرين    

  

 كــه بفــروزد انــدر جهــان هــور ديــن   
 چو بر سـر همـي گـل فشـاندت بـاد     
 هــــوا بــــر گــــالن زار بخروشــــدا
ــا  ــزدان مـ ــود يـ ــه فرمـ  پرســـتش كـ

ــاي   ــم بپ ــزدان بباش ــيش ي ــوم پ . . . ش
 )42ــ 41 /5: 1374 ،ردوسيف(         

ـ       پـاي ه به پـيش جهـان آفـرين شـد ب
 بـــه جشـــن كيـــان هرمـــز فـــرودين

 )  5/48:همان(                             
خواننده را بي ، هاي آن جام ژگي براي آگاهي از نحوة انتساب چنين جامي به جمشيد و وي، با اين وجود

، آيـدنلو (: ك. ر؛نياز از مطالعة پژوهش ارزندة دوست انديشمندم جناب آقاي دكتـر آيـدنلو نمـي بيـنم    
                . )208ـ163: 1388

  ).211 -203: 1378آيدنلو، : (ركـ 3

 .)317ـ316 :1377، پور داوود(: رك، جمشيد ـ در مورد فر4ّ

بـه  . 34بنـد ، نام يكي از خواهران جمشيد در يشـت پـنجم  ، اسم مؤنث arənavākـاوستايي ، ـ ارنواز5
، نبـرد «كـه اسـم مـذكر اسـت بـه معنـي         arənav-مشتق از ، »طلبمبارز، به رقابت فراخواننده«معني 
 )AW ،196: 1961بارتولومه، (» روا داشتن، اجازه دادن، بخشيدن به معني -arاز ريشة » مسابقه

اش بـه همگـان    كـه آوازه  آن«اسم مؤنث نام يكي از خواهران جمشيد به معني  -saŋhavakـ اوستايي 6
به جاي تلفظ اوستايي آن  شاهنامهقرائت شهرناز در . »كالم، گفتن«معني به  sahاز ريشة، »رسيده است
 ).AW ،1558: 1961بارتولومه، ( انتقادي فاقد اعتبار استشناسي  از نظر متن

  :آفريد كرده است ـ فردوسي در جاي ديگر هماي را هم در چنين وصفي همراه به7
  »وا روي ايشان نديدــد                     كه باد هــــهماي خردمند و به آفري«
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  165                      هاي ترميمي در سنت اساطيري ايران زايش اسطوره                  چهل و چهارم  سال 
  : ـ زال خطاب به بهمن گويد8

 ام ـرد فرتـــوت فرســـوده يكـــي مــــ 
ـــدين  ــرو پاكــــــ ــام كيخســ  ز هنگــ
ــاه  ــپ شـ ــيش گشتاسـ ــتنده در پـ  پرسـ
 بـــه زيـــر بغـــل فــــــــرخ اســـفنديار

  

ــوده     ــا بـ ــته تـ ــدگي بسـ ــان بنـ  ام ميـ
ــين    ــران زم ــه اي ــنم ب ــج بي ــي رن  هم
ــده لهراســپ شــاه   همــان پــيش فرخن
 بپــــــرورده و داشــــــته بركنــــــار

  )451 :1370،ايرانشاه بن ابي الخير(   
پـدر  . معرفي شده است» بسيال«دختر طيهور فرمانرواي منطقة » فرارنگ«مادر فريدون ، هنام كوشـ در 9

، يرانشان ابـن ابـي الخيـر   : ك. ر(. را به نكاح خويش درآورد فريدون به هنگام پناه بردن بدان منطقه او
  )371ـ370 :1377

آزادگان كـي اسـت كـه رود و     اما از شما. . . :گشتاسب شاه از سر كوه نگاه كند و گويد كه، پس«ـ 10
كين زرير خواهد تا بدو آن هماي كه مرا دختر است به زني دهم كه اندر همة ايرانشهر زن از او زيباتر 

   .)220 :1362 ،بهار(» . . . نيست
ــفنديار    ــه اسـ ــد بـ ــاهي آمـ ــس آگـ  پـ
 پــــدرت از غــــم او بكاهــــد همــــي
ــين اوي   ــا ك ــد آن كــس كج ــي گوي  هم

ــر او ــاي   مـ ــرم را همـ ــم دختـ  را دهـ
  

ــزار     ــزه گ ــاه ني ــد آن ش ــته ش ــه كش  ك
 كنون كين او خواسـت خواهـد همـي   
ــمنش روي   ــيش دش ــد پ ــد نه  بخواه

 يــن بــر گــوايا كــرد ايــزدش را بــر و
  )2/108: 1374 ،فردوسي(              

رسد پيشنهاد ازدواج با دختر پادشاه براي قهرماني كه انتظار پادشاه را در جنگ برآورده سازد  مي به نظر
بوده است  آن گونه كه ارجاسب نيز در جنگ با گشتاسپ چنين پيشنهادي را مطرح كرده  آييني مستمر

  :است
  سپارم بدو لشكر خويش را         را دهم دختر خويش را      من او

  )1/104:همان( 
: چنين نقل كرده اسـت ، سن در گزارش تاريخ كيانيان بنا بر روايت ملي اين در حالي است كه كريستن 
 .)177 :1368 ،كريسـتن سـن  (» .قول داد كه در برابر اين خـدمت تـاج شـاهي را بـدو بخشـد     پادشاه «

هاي اساطيري ايران در دورة اسالمي بـراي تطبيـق    توان چنين پنداشت كه برخي از بازگويان روايت مي
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ن آن روايـت از سـنت   دراي زدوببا باورهاي ادوار اسالمي صرفاً ، روايت اسفنديار و نجات خواهرانش
  . اند سخن گشتاسب را تحريف كرده، زدواج محارما

 ،آيـدنلو  و مظفـري (به قلم جليل دوستخواه » خويدودس/دهخويد« :رك، ـ براي آشنايي با اين سنت11
 .)177ـ157: 1387
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