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  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة

  91تابستان  ـ 27  ـ ش8س 

  
  

  
  يمهابهاراتاي هندو ي نقد تطبيقي اسطوره آفرينش در شاهنامه فردوس

  

  

رو فاطمه پاك
1

  

  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات تهران ـ ايران
  

  چكيده
شـود،   هاي فراواني كه در باورهاي باستاني ديني و حماسي ايران و هند يافـت مـي                شباهت

ـ م را شـباهت  نيشتريب. است يهند وي  رانيا تمدن و فرهنگ بودن شهير هم نشانگر ـ ا اني  و راني
ـ . افـت ي ي فردوسـ  شـاهنامه  و مهابهاراتـا  حماسـه  در تـوان  يم هند ـ ن زردشـت  نيـي آ دري  حت  زي

 بـه  همه ها كردن يقربان و هوم اهيگ خوردن. خورد يم چشم به هندو نييآ با فراوانيي  ها شباهت
. گرندييكد به هيشب ها تيخصش ازي  اريبس ،يهند وي  رانيا حماسه دو در. دارد شباهت گرييكد
 شاهنامه در نشيآفر لهئمس پژوهش نيا در. داردي  كمي  ها تفاوت تيسنسكر با زين انيرانيا زبان

 كـه  وانسان، موجودات ن،يزم جهان، نشيآفر. است قرارگرفته قيتطب وي  بررس مورد مهابهاراتا و
  .دهد يم نشاني خوب به ار فرهنگ دو بودن شهير هم و ها شباهت است، پژوهش نياي اصل محور
 با زين جهان انيپا و شود يم آغازي بد وي كين تقابل با جهان نش،يآفري ها اسطوره در

  .است شده ريتصوي خوب به امهابهارات و شاهنامه در تقابل نيا .بود خواهد همراهي كيني روزيپ
  

  .بيني اساطيري، شاهنامه، مهابهاراتا اسطوره، آفرينش، جهان :ها كليدواژه

  

  4/7/90: تاريخ دريافت مقاله
  22/5/91: تاريخ پذيرش مقاله

Email: Fatemehpakrow@gmail.com 
: استاد مشاور/ دكتر محسن ابوالقاسمي : استاد راهنما. نامه دكتري نويسنده است اين مقاله برگرفته از پايان. 1

  .دكتر عبدالحسين فرزاد
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  مقدمه

 نيتـر  مـسلط  قطـع  طور به اما ،نباشد ييوار ةگون و ژانر نيتر يميقد ديشا حماسه
 رمـان  چنانكـه  اسـت؛  بـوده  انـه يمي  هـا  سـده  و باسـتان ي  هـا  دوره تمـام  در ژانر

 كتابـت  و كتـاب  از شيپـ  حماسه ژانر. استي  صنعت دوراني  ادب ةگون نيتر مسلط
 چـه  ها، رفرهنگيز و ها فرهنگ تمام در را حماسه آن بر افزون. است گرفته شكل

ـ ا. افتي توان يم ،ينوشتار صورت به چه و يشفاه صورت به ـ  از گونـه،  ني  كي
 هيتغذ ها اسطوره از ها حماسه. رمان به گريدي  سو از و زند يم پهلو اسطوره به سو

 انـا يراما و مهابهاراتـا  ،نمونهي  برا. هستند آنها ةادام ها فرهنگي  بعض در و كنند يم
  .اند هندوان مقدسي ها اسطورهي بازنما هنوز
 انيخدا كهي  نقش بر عالوه«. دارد وجودي  كينزد ارتباط حماسه و طورهاس انيم

 صـورت  بـه  كهـن  اقـوام  انيخـدا  ازي  اريبـس  دارند، عهده به ها حماسه اغلب در
 پهلوانـان  و شـاهان  ازي  اريبـس  و شـوند  يمـ  ظاهر ها حماسه در پهلوانان و شاهان
ـ پد انيخـدا  صورت به قوم آن رياساط در قوم كي بزرگ  بهـار ( ».ردنـد گ يمـ  داري
1362 :374(  

ي بـرا  نيشيـ پي  هـا  انـسان  كـه  استي  اتيروا و ها داستان قتيدرحق ها اسطوره
  .اند ساخته خود رامونيپ عتيطب عناصر شيدايپ يا شيزا

 سنتي و مقدس كامالً روايات رشته آن ها، اسطوره«: گفت توان مي كلي طور به
 هـر  اسـاطير . پردازنـد  مـي  زليا حقيقي امور شرح به ابتدايي، جوامع در كه هستند

 هـستي  سـرانجام  و ايـشان  خويشكاري و انسان خدايان، هستي، خلق ةدربار قوم
 و رفتـاري  الگوهاي و ها آيين اجتماعي، ساختارهاي ةكنند توجيه و گويد مي سخن

  )76 ،75: 1376 بهار(» .است ابتدايي ةجامع هر اخالقي
 بـه  نيـازي  وضـعيت،  آن در و پنداشـته  مـي  يكي كيهان با را خود بدوي انسان
 كـه  شـوند  مي پديدار زماني ها اسطوره«: است معتقد ريكور. است نداشته اسطوره
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 تـا  كوشـند  مـي  هـا  اسطوره بنابراين و باشد رفته ميان از شناختي كيهان تماميت آن
به  جهانبگلو(» .دهند توضيح آن به را انسان نياز و كنند توصيف را آغازين وضعيت

  )44: 1382د نقل از ارشا
 بوده آن به دادن معنا و جهان به بخشيدن نظم براي تالشي اسطوره حقيقت در
 امـور  از گريـز  بـا  انـسان  زيـرا . است فلسفه آغاز ةنقط اسطوره نظر، اين از. است

 اسـت  داشـته  بيروني و دروني از اعم ها، ناشناخته بخشيدن نظم در سعي ناشناخته
  .كند تحمل را آن بتواند تا

 زيـرا  دارد تقـدم  علمـي  و فلـسفي  بيني جهان بر اي اسطوره بيني جهان اين بنابر
 در شود، مي مربوط انسان ةانديش بلوغ و رشد دوران به فلسفي و علمي بيني جهان

 دوران آدمـي،  ةانديـش  كه است زماني به مربوط اي اسطوره بيني جهان كه صورتي
  .كند مي سپري را خود كودكي

 آنچـه  .اسـت  باسـتاني  بيني جهان اي گونه آن، معناي نتري گسترده در اسطوره«
 هاي تالش. است ديرينه انسان دستاوردهاي و ها يافته سازد، مي اسطوره را اسطوره

 در وي هـاي  كوشـش  و جهـان  و خـود  شـناخت  در اي اسـطوره  و آغازين انسان
 اسـطوره  را آن و است آورده پديد را شناختي جهان دبستان وانسان، جهان گزارش

  )6: 1388 كزازي(» .خوانيم مي
 امـا  ،اسـت  نيافتـه  دسـت  رويـدادها  علل به هنوز بشر اساطيري، بيني جهان در
 بـه  خـود  رو ايـن  از. باشد مؤثر آنها پيدايش در علتي بايد كه داند مي اندازه همين
 نگـرش،  اين در. كند توجيه را رويدادها روند تا يازد مي دست موهوم علل كشف
 توجيـه  تـابع  پيونـد،  ايـن  اما ،يكديگرند با هميشگي پيوند در نآي  ماورا و جهان
 در كـه  اينجاسـت  از«. ندارنـد  نقـشي  پيونـد  اين در مكانو   زمان و نيست علمي

 دسـت  از را خـود  عينيت واقع زمان آميزد، مي هم به ذهني و عيني دنياي اسطوره،
 انـسان  و آيـد  يم در انسان صورت به الهه. شود مي تبديل ذهني زمان به و دهد مي
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 خـود  از دارد، مـي  منـسوب  مينوي حوادث به اسطوره كه را عيني غير هاي قدرت
» .كنـد  مـي  اشغال را عيني زمان ةعرص و تاريخ عالم مينوي، ارواح و دهد مي نشان

  )405: 1357 كوب زرين(
 هـاي  نگرش بشر، ةانديش پيشرفت با كه گفت بايد اي اسطوره بيني جهان بارةدر

 خرافـي،  باورهـاي  و گرفتنـد  را اسـاطيري  نگـرش  جـاي  كم كم ميعل و فلسفي
 حقيقـت  از نيـز  آنها زبان و شدند بدل اسطوره به و دادند دست از را خود ارزش

 و نگـرش  نـوعي  اسـطوره  كـه  هنگـامي  «حقيقـت  در. يافت تغيير نماد، و رمز به
 بـاور  هكـ  زمـاني  از ولي بود حقيقي زبان آن، زبان بود، هستي به نسبت بيني جهان
 عنـوان  به باورها آن درستي در انديشمندان و يافت كاهش اساطير به نسبت ديني
 نـضج  اسـاطير  از تمثيلـي  و رمـزي  تفـسير  كردنـد،  شـك  درست، و حقيقي باور

  )44: 1363 پورنامداريان(» .گرفت
 را آن مـردم  جمعـي  وجدان كه هستند نامنظمي و پراكنده هاي داستان اساطير،

 صورت به كه وقتي بنيادين هاي افسانه اين. ندارند خاصي يدگارآفر و است آفريده
 فــراهم را اســطوره پيــدايش ةزمينــ درآينــد، يافتــه ســازمان و مرتــب اي مجموعــه

 در ردپـايي  كه هستند نشاني و نام بي هاي انسان نيز ها داستان اين راويان. آورند مي
  .ندارند تاريخ
 تحـول  و تغييـر  معرض در ملل، و قواما فرهنگ و اعتقادات ها، انديشه اينكه با
 كرده عمر سال هزاران و ها قرن ملل، ةعاميان هاي افسانه و اساطير است، بوده دايم

  .است مانده زنده مردم ميان در و
 و فكـري  شـرايط  بـا  آنهاسـت  تطبيـق  قـدرت  مـا،  زمـان  تا اساطير بقاي راز«

 احتمـال  به برخيزد، ميان از تطبيق اين امكان آينده در اگر و تازه به تازه اجتماعي
 بهـار  (».مانـد  نخواهـد  باز ها كتاب در مگر اساطير، و ها افسانه از نشاني ديگر قوي
1376 :40(  
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 تبديل با اما ؛دارند مشترك ةريش با اساطيري دارند، واحدي أمنش كه هايي ملت
 امـا . آيـد  مـي  وجـود  به آنها ةماي درون در هايي تفاوت مختلف، اقوام و ها گروه به

  .هويداست مشتركشان قهرمانان و ها مايه درون از كامالً اساطير، بودن أمنش هم
 در ايرانيـان  پـاي  رد از ها نشانه ترين كهن «آيد، مي بر ايران اساطير از كه آنچنان

 شـده  خوانـده  ايرانـويچ  يـا  وئجـه  آيرانه كه جايي. است بوده ايران فالت اطراف
 ودا، عهـد  هـاي  هنـدي  بـا  ايرانويچ عصر هاي يايران كه دهد مي نشان قراين. است
 سنـسكريت  با نيز آنها زبان «و )18: 1364 كوب زرين(» .اند زيسته جا يك در ها مدت

 خويـشاوندي  هـم  بـا  نـسبت  همان به آنها دين و دارد كمي بسيار تفاوت ودايي،
  )39: 1372 موله(» .دارد

 ماننـد  نيز اوستا اجزاي ترين كهن در كه مشترك، رسوم و آداب بين در جمله از

 كـردن  قربـاني  و آتـش  نيـايش  هوم، ةعصار نوشيدن دارد، انعكاس هندوان وداهاي

 باقي آن از هايي نشانه قوم دو هر نزد كه نيز بنيادي عقايد از اي پاره ميان در« .است

 اخالقـي،  مظهر عنوان به ارته يا رته. كرد ذكر توان مي را 2اَشه يا 1رته يا اَرته است،

 يافـت  نيز) يياروپا و هند اقوام از (ميتانيان ميان در بلكه قوم دو اين نزد در تنها هن

 اسـاطير  ميـان  در .)19: 1376 بهـار (» كنـد  مـي  اثبات را آن قدمت خود اين و شود مي

 خـور  در دارد، طـوالني  ةسابق قوم دو هر نزد كه) جمشيد (جم و يمه نام مشترك،

 در بعـدها  و اند كرده ياد انسان نخستين عنوان به او از ودا ريگ در« .است يادآوري

 او از همـواره  ايراني، اساطير در اما. است شده مردگان دنياي پادشاه هندي، اساطير

  )19 : 1364 كوب زرين(» .رود مي سخن مرگ بي دنياي يك پادشاه عنوان به

 هـر  دنـز  در تـدريج  به نيز اساطير و عقايد قوم، دو جدايي دنبال به كه پيداست
 ايـن  الـزام  در اخـتالف  اين آغاز خود يا و كرده طي اي جداگانه مسير آنها از يك

  .است داشته نقش جدايي،
_____________________________________________________________  

1. rta     2. asa 
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  آفرينش هاي اسطوره

 جهـان  آغاز ةدربار كه دارد وجود مردم ميان در و فرهنگ يك در نمادين رواياتي
 قـل ن دهـان  به دهان كه ها اسطوره اين. گويد مي سخن انسان پيدايش چگونگي و

 و هـستند  بـشري  مختلف هاي فرهنگ ميان در اسطوره شكل ترين شايع ند،شو مي
 هاي اسطوره ميان در ها ويژگي برخي. خورند مي چشم به مذاهب تمامي در تقريباً

 هـاي  شخـصيت  و كلـي  طـرح  يـك  هـا،  افسانه اين تمامي در. ندا مشترك آفرينش
 داده روي مـبهم  و مـشخص نا اي گذشـته  در ماجرا تمامي و دارد وجود تأثيرگذار

 كه فلسفي عميق هاي پرسش به تا است آن بر سعي ها داستان اين تمامي در. است
 ديدگاه ،آفرينش هاي اسطوره. شود داده پاسخ است، گريبان به دست آنها با جامعه

 هويـت  چـارچوب  و دهـد  مـي  نـشان  جهـان  بـه  نـسبت  را جامعه افراد نگرش و
  .كند مي معين را جامعه اعضاي فرهنگي
ي هـا  فرهنـگ  كـه  دهــد  يم نشان كهن،ي  هـا حماسه و رياساطي  قيتطب يبررس

  .اند داشته گرييكد با ميقد و قيعمي ارتباط سند، ةدر و رانيا فالتي بوم
  

  فردوسي شاهنامه

 اي گونـه  به را هستي و آفرينش ةدربار باستان ايران بيني جهان ،شاهنامه در فردوسي
  .كند مي بازگو نمادين
 آن از پـس  و بيافريـد  را كرانـه  بي زمان نخست اورمزد، «زردشتي، سنت به بنا
 بـه  تـا  آفريـد  را آفريـدگان  آفـرينش  آغـاز از چـون. آورد پديد را مند كرانه زمان

 منـد  كرانـه  كـه  اسـت  سـال  هزار دوازده ةانداز به بيفتد، كـار از اهريمن كه فرجام
 آن در و اسـت  اصـلي  آفرينش ةردو سال، هزار سه نخستين .)5: 1362 بهار(» است
: 1368 هينلـز (» .بودند ايزدان سپس و امشاسپندان اورمزد، ةآفــريد نخستين «دوره،

89(  
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 از آتـش،  بيكـران  روشـني  از« : پرداخـت  جهـان  آفرينش به اورمزد آن از پس
 او... آفريـد  فـراز  را زمـين  مـادي  وجـود  ةهم و زمين آب از آب، باد از باد، آتش

 چهارم. آفريد را مادي همه زمين... آفريد را آب ديگر، ... آفريد ار آسمان نخست
 بهـار (» .آفريـد  را پرهيزكـار  مـرد  شـشم  و را) حيوان(گوسپند پنجم. آفريد را گياه

1362 :13(  
 اسالم ديدگاه از آفرينش دارد، نظر اساطيري آفرينش اين به فردوسي كه اين با

  .دهد مي قرار يشخو ةحماس آغاز سر دارد، باور بدان كه را
 كـه  دهـد  مـي  نـشان  ايـن  و شـود  مي آغاز ،خرد و جان خداوند نام به شاهنامه

 بـراي  خـرد  و است نگهداشتن زنده براي جان. انديشد مي جهــاني ايران، فرهنگ
  .زندگي راهبرد

 نگـــذرد بـــر انديـــشه برتـــر زينكـــ خــــرد و جــــان خداونــــد نــــام بــــه
  )3 :1ج ،1386فردوسي (

 بـر  آنچـه  «آن در كـه  است نهاده بنا راي  انيبن شاهنامه دري  فردوس قت،يحق در
 وانيـ د كار باشد، خرد از دور آنچه و استي  زديا ،است استواري  خردمند و خرد

. اسـت  خـرد  ،يرفتنيناپـذ  وي  رفتنيپـذ  نادرسـت،  و درست مرز. است وانگانيد و
ي رفتنيپـذ  و درسـت  باشـد  خردمندانه كهي  رفتار باشد، استوار خرد بر كهي  نظام

 و نادرسـت  باشـد،  ناخردمندانـه  كهي  رفتار و بوده عقل خالف كهي  نظام و است
  )65: 1380 ريجوانش(» .استي رفتنيناپذ

  
   در شاهنامهآفريدگار صفات

 اسـت  صـفتي  ترين جامع اين و »است برتر گمان و نشان و نام ز «،شاهنامه يخدا
  :برد كار به پروردگار ةدربار بتوان كه
ــد... ــام خداونــ ــاي خداونــــد و نــ  رهنمـــــــــاي ده روزي خداونـــــــــد جــ

ــد ــوان خداونــ ــردان و كيــ ــپهر گــ  مهـــــر و ناهيــــد  و مــــاه  ةفروزنــــد  ســ
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 اســـت گـــوهر شـــده بـــر ةنگارنـــد اســـت برتـــر گمـــان و نـــشان و نـــام ز
  )3: 1، ج 1386فردوسي (

  .است نامتناهي زيرا ناپيداست، او
ــه ــدگان بـــــ ــده بيننـــــ ــي، را آفريننـــــ ــان نبينــــ ــده دو مرنجــــ  را بيننــــ

  )همان(

 ةانديـش  از حـاكي  كـه  دارنـد،  پروردگار از عقالني تلقي همگي نيز بعد ابيات
  :است هستي عالمة دربار فردوسي ةپخت

ــه ــشه نــ ــد انديــ ــدو يابــ ــز بــ ــه راه نيــ ــر او كــ ــام از برتــ ــاه از و نــ  جايگــ
ــخن ــر س ــه ه ــن چ ــوهران زي ــذرد گ ــد بگ ــدو نيابـــ ــان راه بـــ ــرد و جـــ  خـــ
 همـــي بينـــد كـــه ســـتايد را همـــان همـــي گزينـــد بـــر ســـخن گـــر خـــرد

  )همان(

 خـدا  توصـيف  توان انسان، محدود روان كه كند مي خاطرنشان سپسي  فردوس
  :ندارد را

ــتودن ــد س ــس ندان ــو را او ك ــست چ ــان ه ــدگي ميــ ــدت را بنــ ــست ببايــ  بــ
ــرد ــان و را خـ ــي را جـ ــنجد همـ  او گنجــــد كــــي ســــخته ةانديــــش در او سـ

 تـــــوان كـــــي را آفريننـــــده ســـــتود زبــــان و جــــان و راي آلــــت بــــدين
ــه ــستيش ب ــد ه ــه باي ــستو ك ــوي خ  شـــــوي يكـــــسو بيكـــــار گفتـــــار ز ش

ــتنده ــي پرســـ ــده و باشـــ  نگـــاه كـــردن فرمـــانش بـــه ژرفـــي بـــه راه جوينـــ
  )همان(

  
  هندي مهابهاراتاي درصفات آفريدگار 

 و متعـدد ي  هـا  انيـ جر .)م.پ سـال  200تا 600( هندوستان دريي  ودا عهد از پس
 هيــعل گونــاگون طبقــات انيعــص جملــه، آن از كــه آمــد ديــپد هنــد در بزرگــي
 وجود بهي  اتيادب بعد به شش قرن از آنان. بود برهمناني  فكر جمود وي  ريگ سخت
. داشـتند ي  دست آن نيتدو در خود و بود استفاده قابل طبقات ةهم يبرا كه آوردند

ـ ادب همان ،كرد يم رشدي  برهمن اتيادب نظام كنار در كه اتيادب نيا« ي حماسـ  اتي
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 تـوان  يم را اثر نيا. است منعكس مهابهارات ميعظي  حماس اثر در كالً كه بود هند
  )191: 1382 بهار(» .شمرد عصر آن معتقدات المعارفةريدا

مهابهاراتا
 ،يبـشر  بـزرگ  و قـدر  گـران ي  ها حماسه ازي  يك بزرگ، بهاراتاي يا 1

 ةليوسـ  به كه است لفمختي  ها زمان در ،يهند نشان و نام يب شاعر صدها سروده
ـ پ و ها يپهلوان از حماسه نيا در. است شدهي  آور جمع اسايو  رجـال ي  هـا  يروزي

 . است رفته سخن ارجنَ و شنايكر مانندي مذهب

 و بود روايت ةشيو بهي  مختصر يشعر ميالد، از پيش پنجم قرن در كتاب، نيا
ي جـاي  تـا  شد؛ دهافزو فراواني  ها موعظه و پندها و اشعار آن بر ها قرن گذشت با

ي بـرا  نقّاالن را مهابهاراتا. شد بدل بيت هزار بيست و صد بر بالغ اي منظومه به كه
 تبليغـات  و انـدرزها  و هـا  موعظه ،يدين رهبران و برهمنان و كردند يم ينقّال مردم

ي مـذهب  ارشـاد ي  براي  اثر تنها مهابهاراتا كه دانست بايد. افزودند يم آن بر راي  دين
 هـاي  داسـتان  خـالل  در ملّـي  سـنن  و آداب و قـوانين  بـا  اثر اين در بلكه نيست؛

 .شويم مي رو روبه نيز حماسي،

 حوادث و جنگ اين علل شرح و بزرگ يجنگ داستان ،مهابهاراتا بيشتر قسمت
 در كـه  گفـت  توان يمي  ول نيست، معلوم جنگ اين وقوع تاريخ. است آن نتايج و

 از گـروه  دو ميـان  جنـگ  ايـن . اسـت  داده رخ مـيالد  از پـيش  سـال  هزار حدود
 دسته دو اين. رخ داد  ،بودند شده بزرگ يبهاراتا تخت و تاج وارث كه پادشاهان،

 پانـدوها  پيـروزي  بـا  روزه هجـده  جنگ اين. ناميدند يم »پاندوها« و »كوروها« را
  .يافت پايان

 يهـا  زمـان  در نشان و نام بي شاعر صدها ةسرود ،مهابهاراتا شد، گفته كه چنان
 ايـن  در. نيـست  برخـوردار  منطقي انسجام از آن مطالب اين بنابر است؛گوناگون  

_____________________________________________________________  
1. Mahabharata 
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 كـه  اند، داشته ابراز جهان آفرينش ةدربار را خود نظرات ،بسياري گويندگان كتاب
 بـا  ،مهابهاراتـا  در آفـرينش  بحـث  همـه  اين با. ندارند يكديگر با هماهنگي چندان
  .دارد هايي ننديهما آن با شاهنامه به نسبت آن قدمت وجود
  :شود مي شمرده بر گونه اين ،آفرينش مبدأ صفات ،مهابهاراتا در

 احاطه از و آيد نمي نظر در اصالً و است الغيب غيب كه است حق ذات عالم، آفرينش مبدأ
. است نديده را آن كس اما است، ظهور غايب در آنكه با پاكش ذات هستي و است منزّه
 ذات به پي او صفات از و كنند مي تعقّل را او آن از بعد و شنوند مي را او پاك نام اول بلكه
 ذات است، پوشيده چشم از ظاهرش كه چنان. شناسند مي عقل به گاه آن برند، مي او پاك

 به را چگونگي و چندي و چوني و است مانده پوشيده وهم و عقل از چنان او شريف
  )203: 3ج ،1380 مهابهاراتا(. نيست راه اصالً او حضرت

 فـاني  و پير و ندارد انجام و آغاز او و است شده موجود جهان اين او ذات از«
 ابيكت هندوي زبان به و اند ناميده غايب را او و ناپديداست نظرها از او. شود نمي

)avyakta (دارد نام. «)204 :همان(  
  

  شاهنامه در جهان آفرينش

  چهارگانه عناصر

 عناصـر  از يخاص يتلق مردمانش، تفكر و شتيمع نوع به توجه با ان،ياد از كيهر
 آتـش،  (گـوهران  نيا از قديم، نه داند مي حادث را جهان كه ،يفردوس. دارد اربعه
  :كند يم ادي يهست هيسرما عنوان به) خاك و آب باد،

ــرِ درســـت دانـــي كـــه بايـــد آغـــاز از ــه ســ ــوهران ي مايــ ــست از گــ  نخــ
ــه ــزدان كـ ــاچيز، ز يـ ــز نـ ــد چيـ ــدان آفريـ ــا بــ ــايي تــ ــد توانــ ــد آمــ  پديــ
ــه وزو ــوهر ي مايــ ــد گــ ــار آمــ ــر چهــ ــي آورده بـ ــج بـ ــي و رنـ ــار بـ  روزگـ

ــر آتــــشي يكــــي ــده بــ ــاك شــ ــان تابنــ ــاد ميـ ــر از آب و بـ ــره بـ ــاك تيـ  خـ
 پديـــد آمـــد خـــشكي پـــس زگـــرميش دميـــد جنـــبش ز آتـــش كـــه نخـــستين

ــرد ز نمـــــود ســـــردي آرام از پـــــس وزآن ــاني سـ ــاز همـ ــرّي بـ ــزود تـ  فـ
ــن چــو ــو چــار اي ــ هرگ ــد جــايه ب  آمدنـــــد ســـــراي ســـــپنجي بهـــــر ز آمدن
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ــا ــك گهرهـ ــدر يـ ــر انـ ــاختند دگـ  افراختنــــد بــــر گــــردن دگرگونــــه سـ
  )6و 5 :1ج ،1386فردوسي (

  برج دوازده

 در« .دارد) طبقـه  نـه  ات،يـ رواي  برخ در (طبقه هفت و برج دوازده آسمان گستره
 بـرج  دوازده و نمياهـر  جانب از سپاهبد هفت عنوان به ارهيس هفت خرد،ي  نويم

ـ  .اند شده شناخته اورمزد جانب از سپاهبد دوازده ةمنزل به  و بـرج  دوازده نيهمچن
 نشيآفـر  ةاسـطور  در. هـستند  جهـان  مـدبر  و سرنوشت ةكنند نييتع اره،يس هفت
ي كيتـار  وانيـ د عنـوان  بـه  ارهيسـ  هفت و برج دوازده دنيكش بند به از زيني  مانو

ـ ا بـه  هان،يك ساختار فيتوص دري  فردوس .)23: 1388ي  زمرد(» است رفته سخن  ني
 و سـرزدن  حـسب  بـر  و شـود  مـي  تقـسيم  مـاه  گـردش  به زمان،. دارد نظر مقوله
  :شود مي استخراج آن از برج دوازده ماه، شدن پنهان

ــد ــد پديــ ــن آمــ ــد ايــ ــزرو گنبــ ــگفتي تيــ ــد شــ ــو ةنماينــ ــه نــ ــو بــ  نــ
ــشيد پديــــــد آمــــــد بــــــرج دو و ده درو ــده ببخــ ــان داننــ ــزيد چونــ  ســ

 جـــاي ســـزاوار يـــك هـــر گرفتنـــد كدخـــداي شـــد هفـــت دو و ده ابـــر
ــك ــا فل ــك ه ــدر ي ــر ان ــسته دگ ــد ب  شـــد پيوســـته كـــار چـــون بجنبيـــد ش

  )6 :1ج ،1386فردوسي (
  

  كوه

ي رمزهـا  ازي  كـ  ي كـه  كـوه،  چون زمين؛ ةآرايند عناصر سپس آسمان، هفت آنگاه
   سـبزه  و رود و دشـت  و ،دهـد  يمـ  ونـد يپ آسمان به را نيزم و است هانيك محور

  .آورند مي بر سر
 كــــشيد بــــاال ســــوي رســــتني ســــر بردميــــــد آبهــــــا كــــــوه، بباليــــــد
ــي جايگـــــاه نبـــــد بلنـــــدي را زمـــــين ــره مركـــزي يكـ  ســـياه و بـــود تيـ
ــتاره ــه سـ ــر بـ ــر سـ ــگفتي بـ ــود شـ ــه نمـ ــاك بـ ــدرون خـ ــنايي انـ ــزود روشـ  فـ
ــي ــر هم ــد ب ــر ش ــرود و اب ــي آب آمــد ف ــشت همـ ــرد گـ ــين گـ ــاب زمـ  آفتـ

  )همان(

www.SID.ir


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

  رو اكفاطمه پ  شناختي عرفاني و اسطوره ادبيات فصلنامة /    

50

  اهيگ

ـ ما بـن  ازي  كـ  ي و اربعـه  امهـات  ةزاد و گانـه  سـه  ديموال ازي  يك اهيگ  مهـم ي  هـا  هي
ـ آر قوم كهني باورها در شهير كه استي  رياساط  ،رياسـاط  در اهيـ گ يـك «. دارد اي

ـ ن اهيـ گ يك يا درخت يك تنها و هرگز  بـر  داللـت  كـه  دارديي  معنـا  بلكـه  ست،ي
 اتيـ ح ديـ تجد و شيـ رو نمـاد  اهگ...كند يم آن در نهفته مقدس وي  متعالي  تيواقع

 تـازه  و متحـول  عـت يطب آهنـگ  ضـرب  با كه است يدگرگون و تحول نماد. است
  )132: 1390 كوشش( ».گردد يم

  :ديآ يم وجود در اهيگ و درخت ، نيزم و آسمان نشيآفر از پس شاهنامه در
ــه درخـــت گونـــه چنـــد بـــا رســـت گيـــا ــر ب ــدر زي ــد ان ــشان آم  ...بخــت ز سران

  )6 :1ج ،1386فردوسي (

  وانيح

ـ اند نيا. دارد اشاره نبات و جماد از پس وان،يح خلقت به يفردوس  برگرفتـه  شهي
  :است اسالم از پس نشيآفر اتيروا از
 ...آوريـــد خـــويش زيـــر رســـتني همـــه پديـــد آمـــد جنبنـــده چـــو پـــس آن از

ــور ــواب و خـ ــد آرام و خـ ــي جويـ ــدگي وزان همـ ــام زنــ ــد كــ ــي جويــ  همــ
ــه ــا نـ ــان گويـ ــه و زبـ ــاجو نـ ــرد يـ  ...پــــرورد خويــــشتن هــــا خاشــــاك ز خـ

  )7: همان(

  ديخورش

 در. رود يمـ  شـمار  بـه  نشيآفـر ي  ها اسطوره در قداستي  تجل نيتر مهم ديخورش
  : است شده ياد جهانيي فرمانروا دري كيشر عنوان به ديخورش از ها يشت

 دم،يافريب را فراخي ها دشت ةدارند مهر من كهي هنگام: گفت زردشت سپنتمان با اهورامزدا
پورداود (. دميافريب هستم، اهورامزدا كه من خود باي مساو بودن، شيستا ةستيشا در را او

1377: 423(  
 روز گرفتـــــستيي روشـــــنا كـــــزو دلفــــــروز گــــــوهر آن انــــــدر روان
ــر كـــه ــپر نيـــزر چـــوي بامـــداد هـ ــشرق ز سـ ــده بــــرآرد مــ  ســــر فروزنــ

ــود راهنـــــايپ نـــــور از پوشـــــد نيزمـــــ ــت شــ ــيگ رهيــ ــدوي تــ ــنا بــ  روشــ
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ــشرق كـــشد خـــاوري ســـو او شـــرق از چـــو ــب زمـ ــت شـ ــر رهيـ ــشد سـ  بركـ
  )8: 1ج ،1386فردوسي (

  

  مـاه

 در و رود يمــ شــمار بــه زيرســتاخي رمزهــا ازي يكــ اش، يينــوزا بســب بــه مــاه
  :است برخوردار قداست از نش،يآفري ها اسطوره

ــراغ ــت چ ــر اس ــت م ــب رهي ــس را ش  چيمپـــ هرگـــز تـــوي تـــوان تـــا بـــد بـــه جيب
ــ ــ وچــ ــردش روزي ســ ــمايبپ گــ ــب دو و روز دو دايــ ــننماي رو شــــ  دايــــ

ــپد ــآ ديــ ــاه ديــ ــبار آنگــ  خــورد عــشق غــم كــوي كــس پــشت چــو زرد و كيــ
 ديـــناپد شـــود او زمـــان انـــدر هـــم ديــــد دور از دارشيــــد ننــــدهيب چــــو
 شتريـــــب دهـــــديي روشـــــنا را تـــــو شتريـــ ب كنـــد  شينمـــا شـــب  دگـــر

ــدان درســـت و تمـــام گـــردد هفتـــه دو بـــه ــازگردد بـ ــه بـ ــود كـ ــست از بـ  نخـ
ــود ــر بـ ــب هـ ــاه شـ ــبار آنگـ ــر كيـ  تــــر كيــــنزد تابنــــده ديخورشــــ بــــه تـ
ــد ــان نيبــ ــادش ســ ــد نهــ  نهـــاد يـــك نيبـــر هـــم بـــود بـــا بـــود داد خداونــ

  )9: همان(

  

  مهابهاراتا درآفرينش جهان 

 عنـصر  :يعنـي  .گويند )mahatatva( مهاتت را آن آفريد، خداوند كه چيزي اولين«
 اول عقـل  را آن حكمـا  كـه  است همان مهاتت اين كه است چنان مانگ و. بزرگ
 فلـك  كـه  ،)akasha( آكـاش  آهنكـار،  از و شد حاصل آهنكار مهاتت از و .گويند
 از و آتـش  بـاد،  از و گوينـد ) vayu( بـاي  را آن شدكه پيدا باد آكاش، از و است،
 از و شـد  اپيـد  زمـين  آب از و گوينـد  )nara( نـار  را، آن كه گشت پيدا آب آتش

 سـمير  كـوه  ميـانش،  گـل  زردي و گـشت  پيدا نيلوفر گل مشك زمين از مجموع،
 عالم جهت هشت كه گل آن داشت برگ هشت و است) sumeru parvata( پربت
 را او كـــه  شـد  پيـدا  شخـصي  گل در و. شد حاصل الهي نور پرتو از آن و است
 و. بيدهاسـت  و لـوم ع جميـع  أمنش و چيزها ةهم اصل برهما اين و خوانند برهما
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 ةهم جان و اوست از همه پيدايش يعني گذشت، كه است، آهنكار مثل برهما اين
 و آتـش  آب و فلـك  كه چيز پنج آن و دارد عظيم نوري بسيار او و اوست چيزها

 و گوشـت  نيزمـ  و اوست يها استخوان كوه و ...برهماست اين باشد، زمين و باد
 آتـش  و اوسـت  نفـس  بـاد  و شـكم  انآسم و اوست خون اهايدر و اوستي  چرب

ي هـا  چـشم  مـاه  و آفتـاب .اوستي  ها رگ ميعظي  نهرها و رواني  ها آب و قوت
 جهـت  هـشت  و اوسـت ي  پا دو ن،يزم انيپا و اوست سر آسمان،ي  باال و اوست
  )205  و204: 3ج ،1380 مهابهاراتا(» .اوست دست هشت عالم،
 بـر  نـه  كـه  ميرسـ  يمـ ي  رياسـاط ي  شرح بهيي  ودا گيري  سرودها نيواپس در

 سرود، نيا بنابر .يمادر و پدر روابط بر نه و استي  مبتن هانيك ةاستادان فراساختن
 :انـد  انداختـه  راه بهي  جالبي  قربان او با انيخدا .است شده زادهي  غول تن از هانيك«

 از آمد، بر ماه دهنش از .آمد ديپد نيزم شيپا از و فضا نافش از ،آسمان او سر از
 بهـار ( ».آمدنـد  ديپد او از زين مردم طبقه چهار .باد نفسش از و ..ديخورش چشمش

1382 :150( 

ـ ما بن قتيدرحق كه را كرِت تمدن شهير دورانت ليو  باسـتان  يونـان  تمـدن  ةي
 هنـدو  نشيآفر انيم دريي  ها شباهت .)25: 2ج ،1372 دورانت( داند يم ايآس از است،

  .شود يم دهيدي يونان وي رانيا

ي كيتـار  ،)نينخـست ي  آشـفتگ (كـائوس  تنهـا،  آغـاز  در كه است آورده وديهز«
 را هـا  دل كـه ي  عشق( اروس سرانجام و نهيس ژرف نيزم ا،يگا آنگاه .بود كران يب

 اياشـ  و موجـودات  سـاختار  بـر ي  انيشـا  ريثأت بعدها كه آمديي  دايپ به )كند يم نرم
 بـه  گرييكـد  با ختنيآم در با و شدند زاده نينخستي  آشفتگ از شب و اروس. نهاد
  .آوردند ديپد را) روز (همرا و) رياث( اتر شيخو ةنوب

 و بـود  آسـمان  همـان  كـه  زاد را اورانـوس  نخـست  شيخـو  سهم به زين ايگا
 تـا  كـرد  شيخـو  شـكوه ي  همتا را شكوهش و دنديدرخش يم تاج، چون ستارگان
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 را )سـترون ي  ايـ در( پونتـوس  و بلندي  ها كوه او سپس. بپوشاند را او اًتمام نكهيا
 انـسان  نشيآفـر  نوبـت  و يافـت  شـكل  هانيك. داشتند هماهنگي  امواج كه ديآفر

ـ پد را نژاد نينخست و گشت يگانه اورانوس فرزندش با ايگا .ديفرارس  كـه  آورد دي
   )16  و15: 1375 رانيژ(» .گرفتند نام ها تانيت

 هر در رايز ،دانستي  ك ي را، وناني در عشق و هندو در عقل عنصر بتوان ديشا
 نش،يآفـر  علت زيني  اسالم عرفان در. است بوده نشيآفر علت ت،يمعنو ورت،ص

  .است شده شمرده عشق
  :است آمده چنين آفرينش، و جهان پيدايي بيان در مهابهاراتا ديگر جاي در

 در خود و بيافريند را عالم تا آفريد را هوا و باد و آتش ،آب و زمين اول ، بزرگ آن كه بدان
 ند،يگو) sesanaga( ناگ شيش كهي مار يك خود دل از آن از بعد. تگرف قرار آب ميان

 يك اثنا نيا در. رديگ خود سر بر را آن مذكور مار شود، دهيآفر او از پس چه هر تا كرد دايپ
 لوفر،ين آن از و گشت روشن او از عالم طرف ده كه شد دايپ)visnu( بش ناف از لوفرين گل

 پر و حيقب صورت به نام) madhu( مده يويد يك ساعت همان و آمد وجود به برهما
 به را برهما او كه آن از شيپ و كرد برهما هالك قصد و آمد ظهور به بيغ عالم از غضب

  )هفده و شانزده: همان(. فرستاد فنا ملك به را او بش فرستد، عدم عالم

 ،دارد زيني  بشر تر كهني  ها شهياند در شهير آفتاب، و لوفرين ةانيرمزگرا ارتباط
ـ زا كـه  اسـت  آن ازي  حـاك  مصر رياساط «كه چنان  درون در ديخورشـ  دوبـاره  شي

  )55: 1388ي زمرد(» .رديگ يم انجامي لوفريني ها گلبرگ
  
  شاهنامه در انسان نشيآفر

 كـه ي  موجود ؛نديآفر يم را انسان وان،يح و اهيگ و نيزم نشيآفر از پس پروردگار
 »بلنـد  سرو چو شد بر راست سرش«: است قامت راست ،موجودات ريسا خالفِ

  :گردد يم زيمتما جانوران ريسا از خرد و گفتار به و
ــز ــذر نيكـ ــردمي بگـ ــد مـ ــپد آمـ ــد ديـ ــا شـ ــدها نيـ ــر را بنـ ــكل سراسـ  ديـ

ــر راســت ســرش  بنـــد كـــار خـــرد و خـــوب گفتـــار بـــه بلنــد ســرو چــو شــد ب
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ــديپذ ــوش ةرنـــ ــردي را و هـــ ــرو وخـــ ــان دام و دد را مــــ ــرد فرمــــ  بــــ
ــه يانــــــدكي نگــــــرن خــــــرد راه ز ــ كـ ــردمي معنـ ــه مـ ــد چـ ــ باشـ  ييكـ

ــر ــي مگـ ــره مردمـ ــواني خيـ ــي خـ ــزين همـ ــشاني را جــ ــداني نــ ــي نــ  همــ
ــو ــيگ دو از را تــ ــري تــ ــد آورده بــ ــه انــ ــد بـ ــم نيچنـ ــروردهي انجيـ ــد بپـ  انـ

  )7 :1ج ،1386فردوسي (

 شـمار  به گريد جهان در و كند شهياند جهان نيا در كه است آن بشر تيماه«
 ندوشـن ي  اسـالم  (».شـود  بازخواسته او از نيشيپي  زندگ حسابي  عني شود، گذارده

1381 :41(  
ــست ــرت، نتينخـ ــس فكـ ــمار نتيپـ  مــداري بــاز بــه را شتنيــخو مــر تــو شـ

  )همان(

 در همـواره  كـه  خورد يم رقم عتيطبي  عني گرد زيت گنبد نيا از سرنوشت نيا
  .اوست از ها كم و شيب و است جنبش

ــه ازيــــن دگرگــــون دانــــا ز شــــنيدم ــيم چـــ ــان راز دانـــ ــرين جهـــ  آفـــ
 درد ستيـــزو و ستيـــازو درمـــان كـــه زگــــرديت گنبــــد نيبــــد كــــن نگــــه

  )8 و 7: همان(

  

  مهابهاراتا درآفرينش انسان 

  :برهماست از انسان نشيآفر ،مهابهاراتا در
 را دختران ةفيطا برهما، اول پسر آنگاه و كرد دايپ را پسران جماعت خود، دل از برهما پس

) روحانيون( برهمنان و ديافريب را واناتيح گريد و انيآدم و انيخدا سپس و آورد وجود به
 يا( بيس و بازو از را) سپاهيان كشتريه، يا( انيكهتر و آورد وجود عالم به خود دهن از را

 كه بيافريد را مهاديوا آن از بعد پاي، از را) بردگان( سودر و ران از را) كشاورزان ويشيه،
 تفويض برهما به را پيدايش مهمات و چشم سه خداوند و است شياطين و جن ةسرحلق

  )256: 3ج ،1380 مهابهاراتا(. نمود

  :دهد يم شرح نيچن را آدم نشيآفر گريدي جا در
 عيجم روح و موجودات خالق ،سيجگد و است ختهيآم خمسه حواس با جانداران تمام

  ...است جانداران
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 شدكه دايپي آدم صورت بهي شخصي كيتار آن از ند،يافريب خلق كه خواست باز چون و
 واحد ذات آن و شد) aniruddha( انروده او نام آمدندو وجود به او از قيخال عيجم

 اراده، نيا مجرد به. نديافريب آب در را خلق گونه هر و بكند خواب آب در كه خواست
 وي مني عني) ahamkara (آهنكار او از و. داشديپ اول عقلي عني )mahata( مهاتت

 قيخال دگاريآفر برهما آن و آمد ديپد دهن چهار با برهما ، آهنكار از و شد دايپ تكبر
  )541 ،540: 3، ج 1380مهاباراتا (» .است

  
  تامهابهارا و شاهنامه در نشيآفري ها اسطورهي قيتطبي بررس

ـ اند و يزنـدگ  در آن مـداوم  و آرام انيجر و خيتار با رياساطي  وستگيپ  بـشر،  ةشي
ــر ــذ اســتي ام ــابرا. ريانكارناپ ــي چرا شــناخت ،نيبن ــسي چگــونگ وي  ازي اريب

ـ  فرهنگـ  وي  مـذهب  ،ياسيس ،يخيتاري  ها حركت  شـناخت  گـرو  در ملـت،  كي ي
 از غالبـاً  زيـ ني  قومي  ها يبنديپا و اخالق .است آنان نياديبني  ها شهياند و رياساط

ي نيزمي  زندگ نييتبي  چگونگ نيبنابرا .دارد آبشخور نيآغازي  ها فلسفه ةسرچشم
  .است بسته باز نينخست نشيآفر ةفلسف نييتب به آني ها وهيش و

ـ پا و شـود  يمـ  آغـاز  ،يبد وي  كين تقابل با جهان نش،يآفري  ها اسطوره در  اني
ـ ا .بـود  خواهـد  همـراه ي  كـ يني  روزيپ با اغلب زين جهان  و شـاهنامه  در تقابـل  ني

 نيچنـ  صـاحبان  رسـد  يمـ  ظرن به. است شده دهيكش ريتصو بهي  خوب به مهابهاراتا
 نـور  و آرامـش  در كـه ي  دانـش  يب دشمن و خردمند باشندي  قوم ،يرياساط ةشياند

  .كنند يمي زندگ مطلق
 بـه  آغـاز،  در كـه  نـد ا ليقاي  ا سرچشمه و اديبن جهاني  برا مهابهاراتا و شاهنامه

  .است يافته تكامل ج،يتدر بهاز آن  پسو  شده، دهيآفر افتهين نيتكوي صورت
ـ ا با. دارد يفردوس شاهنامه با اريبسيي  ها شباهت ،مهابهاراتا در نشيآفر بحث  ني

ـ ا .نـدارد ي  منطقـ  انسجام ،شد ذكر كه طور همان امهابهارات مطالب همه،  نقـص  ني
 نشيآفـر  مبدأ شاهنامه مانند زين مهابهاراتا در. است آن ندگانيسرا تعدد از برخاسته
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 احاطـه  از .ديآ ينم نظر در اصالً و تاس بيالغ بيغ كه است دگاريآفر ذات عالم،
 او پاك نام اول بلكه. ستين پاكش ذات هستي دنيد به قادر كس چيه و است منزّه

 و. برنـد  مـي  او ذات بـه  پي او صفات از و كنند مي تعقّل را او پس و شنوند مي را
  .نيست راه او ذات به را چگونگي و چندي و چوني

  .شود نمي فاني و پير و ندارد انجام و ازآغ او و آمده وجود در او از جهان
 شـده  بحـث  هنـدو  متعـدد  خـدايان  از ،مهابهاراتا در كه داشت توجه بايد البته

 يگانـه  خداي لفظ خود، اسالمي تفكر مبناي بر مهابهاراتا مسلمان مترجم اما ،است
  .كند مي استفاده را... و آفريدگار و

 اسـت،  نامتناهي و ناپيدا ،»است رترب گمان و نشان و نام ز« ز،ين شاهنامهي  خدا
 محـدود  روان و است »جايگاه از و نام از برتر او كه «رايز ابدي ينم راه بدو شهياند

  .ندارد را او توصيف توان انسان،
 آفـرينش  ةدربار باستان ايران بيني جهان ،شاهنامه در فردوسي گذشت، كه چنان

 ديـدگاه  از آفـرينش  حـال،  نيا با اام ،كند مي بازگو نمادين اي گونه به را هستي و
 عنـصر  شش انسان، نشيآفر از شيپ ،شاهنامه در .دارد ينم دور نظر از زين را اسالم

  .وانيح و اهيگ خاك، و آب ،)هوا( باد آتش، :شود يم دهيآفر
  .باد آب، آتش، ن،يزم آكاش، آهنكار، مهاتت،: است نيچن زين مهابهاراتا در
 و نيزمـ  اسـاس  شـاهنامه  در كـه  اسـت  آن ش،بخ نيا در ريچشمگ تفاوت اما

 تامهابهارا در كه يدرحال دهند، يم ليتشك خاك و آب باد، آتش، را جهان و عتيطب
 نيا از خارج را فلك اصطالح به و شود يم افزوده اربعه عناصر نيا به زين» نيزم«

 هـوا  و باد و آتش و آب سپس و نيزم اول ،)برهما( خدا يعني شناسد، يم عناصر
ي لـوفر ين گـل  درون و آب انيـ م در خود سپس و نديافريب را عالم تا نديآفر يم ار

 پيـدايش  و بيدهاسـت  و علوم جميع أمنش و چيزها ةهم اصل او .گردد يم داريپد
 و گوشـت  ،نيزمـ  و اوسـت ي  ها استخوان كوه و دارد عظيم نوري اوست، از همه
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  .او نفس ،باد و شكم ،آسمان و خون ،اهايدر و اوي چرب
ـ پد را گـوهران  و» آفريد چيز ناچيز، ز« يا واسطه چيه يب زدان،ي ،شاهنامه در  دي
 و اوسـت  از همـه  پيـدايش  و شود يم زاده مهاتت از برهما ،مهابهاراتا در اما ،آورد
  .اوست چيزها ةهم جان

 ؛رسـد  يمـ  انـسان  بـه  نوبت وان،يح و اهيگ و نيزم نشيآفر از پس ،شاهنامه در
 جـانوران  ريسا از خرد و گفتار به كه قامت، راست و زخردور هوشمند،ي  موجود

 گذارده شمار به نيپس جهان در تا كند شهياند جهان نيا در كه ديبا و است ممتاز
 از فـارغ  انـسان،  خلقـت  سـر  بـر  بحـث  ،شـاهنامه  در نكه،يا ملأت قابل ةنكت. شود
 برهمـا  دل از پـسران  ،مهابهاراتـا  در كهي  حال در استي  اجتماع طبقات و تيجنس
 مختلف، طبقات آن از پس و آورند يم وجود در را دختران ةفيطا و شوند يم زاده
. گذارنـد  يمـ  وجود ةعرص به پا مهاديوا، و سودر بيس، ان،يكهتر و برهمنان از اعم
 بـدون  كـه  دانـد  يم يفردوس. است توجه خور در اريبس شاهنامه در انسان گاهيجا

ـ م نبرد در نانسا و ندارديي  معناي  رستگار انسان، ـ باي  بـد  وي  كـ ين اني  جانـب  دي
 شـاهنامه  انـسان  كه روست نيا از .شود روزيپ منياهر وي  بد بر تا رديبگ راي  كين

  .دارد فعالي شركت حماسه، ةعرص در و جنگد يم خردمندانه ،يكيني روزيپ راه در
   برهمنـان  -1 :اسـت ي  اجتمـاع  طبقـات  بـر  نـاظر  انـسان،  خلقـت  مهابهاراتا در

 كـه  روزگاري ؛است وداها عهد ةبازماند تفكر اين. سودر -4 بيس -3 كهتريان -2
 داشتند نفوذي و قدرت مردم، مختلف طبقات نزد و حكومت دستگاه در برهمنان

 ةآورنـد  وجود به و ديگر ةگان سه طبقات سرآمد را خود قدرت، اين حفظ براي و
 تلقـي  اييخـد  امـري  را بنـدي  تقـسيم  ايـن  و دانـستند  مـي  هنـدو  رسوم و ادبيات

  .كردند مي
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  جـهينت

ـ ما بـن  و نمادها ازيي  رازگشا و اسطوره جهان در كاو و كند با ما ي ا اسـطوره ي  هـا  هي

 راي  آدمـ  تيشخـص  پنهان بخش آن ةيپا بر تا ميياز دست خيتاري  كاو روان به ميتوان يم

 با طارتباي برا كهي بخش. ميواكاو جامعه افراد ازي  فرد و ساز فرهنگي  موجود عنوان به

  .است گرفته شكل نشيآفر جهان هيتوج و ها ناشناخته جهان

ـ  آمـد،  حاصل آنچه ،اتامهابهار و شاهنامه در نشيآفر اسطورهي  قيتطبي  بررس از  نيچن

  : است

 ذات عـالم،  نشيآفـر  مبـدأ : دارد شـاهنامه  بـا  اريبسي  ها شباهت امهابهارات در نشيآفر

ـ پ و نـدارد  انجام و آغاز كه است دگاريآفر  وي  چنـد  وي  چـون  و شـود  ينمـ ي  فـان  و ري

 و اهيـ گ خاك، آب، باد، آتش، انسان؛ نشيآفر از شيپ. ستين راه او ذات به را يچگونگ

  . است شده دهيآفر وانيح

  :كرد اشاره ليذ موارد به توان يم ها اسطوره نيا افتراق وجوه از

 شيدايپ ااراتمهابه در اما ،رفتهيپذ صورتي  ا واسطه چيه يب شاهنامه در جهان نشيآفر

  .است شده زاده) اول عقل (مهاتت از خود، برهما و است برهما ازي هست

 پرداختـه  ،ياجتمـاع  طبقـات  و تيجنـس  از فـارغ  انسان، خلقت از بحث به شاهنامه

 وجـود  بـه  را دختران و شوند يم زاده برهما دل از پسران ،امهابهارات در آنكه حال است؛

  .نديآ يم وجود به وا،يمهاد و سودر سيب ان،يكهتر نان،برهم طبقات آن از پس و آورند يم
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