
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

   نامه كاوشپژوهشي  فصلنامة علمي
   22شماره ، )1390( همازددوسال 

  

  
   *اي بيني اسطوره جادو، زيرساختي بنيادين در جهان

 

  بهروز اَتوني  
  قمواحد دانشگاه آزاد اسالمي  مربي

   
   چكيده
تـوان در كنـار    روندي نيرومند و ديرپاي در انديشة آدمي، مي همچوناي را،  بيني اسطوره جهان

  . بيني فلسفي بيني علمي و جهان جهان: بيني ديگر نهاد و جهاند
پردازد كه نامگذاري ايـن دو   به بيان دو مكتب نقد اسطوره شناختي ميدر اين جستار، نگارنده 

نقـد   مكتبشناختي ژرفا؛ دو ديگر،  نقد اسطوره مكتبيكي : مكتب را نيز خود بر عهده داشته است
اي سامان  بيني اسطوره جهانرواني شناختي بروننقد اسطوره مكتبدر  .شناختي برون رواني اسطوره

جـادو، تـابو، آيـين، تـوتم، نيگـوييم، ازدواج مقـدس،       : همچونها و عناصر بنياديني  يافته از مايه
زيرسـاختي  بـه عنـوان   جـادو   به بررسـي ؛ و گردد ميبررسي  پادشاه قرباني كردنو جاندارانگاري

، و كاركرد آن را در اسطوره و حماسه و آيين پردازيم مي انندي و پيوندي آنهاي م بنيادين در گونه
ازدواج : اي بينـي اسـطوره   جهـان   دو مايـة  پردازيم كه به تبيين اين نكته مي دهيم؛ همچنين نشان مي
، در راستاي باروري و بالش و فزايش طبيعـت بـر بنيـاد جـادوي     پادشاهانكردنِ  قربانيو  مقدس
  . است شده استوار يمانند

  
  .، اسطورهجادو، جادوي مانندي، جادوي پيوندي: ها كليدواژه
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مهمقد  
اي يكسره، رواني و درونـي   ، اسطوره، پديده1شناختي ژرفا نقد اسطوره مكتباگر در 

، اسـطوره،  »بـرون روانـي  «شـناختيِ   نقـد اسـطوره   مكتـب آيـد، در   انگاشته و گزارده مي
شناسـي و   مـردم  ،شناسي جامعه  :ز ديدگاه علومي چون اي يكسره بيروني است و ا پديده

  .شود تاريخ، بررسي مي
شناختي ژرفـا، برخاسـته از ژرفاهـاي وجـود اسـت،       نقد اسطوره  مكتباسطوره، در 

ــم روان   ــه عل ــود؛ جــايي ك ــاك و رمزآل ــيجــايي رازن ــد  شناســي آن را م ــاود و منتق ك
چـون يـك روانكـاو،    همت بايسـ  ژرفايي مـي  مكتب، يعني مكتبشناس در اين  اسطوره

 مكتـب اسـطوره در   ليـك،  . باز نمايد و گزارش كندرؤياهاي همگاني يك قوم و تبار را 
كنندة زنـدگي اجتمـاعي، اعتقـادي، طبقـاتي،      منعكس«شناختي برون رواني،  نقد اسطوره

واحـد دوسـت   ( ».شغلي و توليدي است كه در قالب مثل و سـمبول بيـان شـده اسـت    
  )191، ص1383

گيـرد و   دسـته جمعـي را در برمـي    بساتي است كه تجارروايت شفاهي مقد«  :و يا
  )جاهمان( ».كند آگاهي دسته جمعي را معرّفي مي

ــده ــي  نگارن ــام، يعن ــن ن ــي «، اي ــرون روان ــن  » ب ــر اي ــبرا از آن روي ب ــد  مكت نق
 مكتـب ي ويژه، ليك گسترده و فراگير باشد در برابر مكتب، تا ه استشناختي نهاد اسطوره

كاود، منتقد  فايي، به ديگر سخن آنكه، اگر منتقد ژرفايي، در پهنة روان، اسطوره را ميژر
  .نمايد جويد و باز مي شناسي، آن را مي برون رواني از ديدگاه مردم

هـاي بكـر و دسـت     شناختي برون رواني، به باورها و آيـين  نقد اسطوره مكتبمنتقد 
نمايد،  شناس مي در اينجا يك مردم وي. دازدرپ اي مي نخوردة انسانهاي آغازين و اسطوره

كه طبق عـادت، روايـت اسـاطيرِ مربـوط بـه قبايـل را از سـالمندترين آگاهـان قبيلـه          «
  )193ص ،همان( ».پرسد مي

شناختي برون رواني، با رويكرد  نقد اسطوره  مكتب، يك منتقد گفته شدبر پايه آنچه 
ي يشناسي و تـاريخ، بايـد ديـدگاهها    استانشناسي، ب شناسي، مردم جامعه: به علومي چون

  .شناسيِ مردمانِ كهن و آغازين را بكاود شناسي، افسانه باورشناسي، آيين: چونان
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اي  تـرين معنـاي آن، گونـه    در گسـترده   اسـطوره، «بر پاية تعريف كزّازي از اسطوره، 
دينِ يـك  بيني، وظيفـة بنيـا   سويه و همه آن جهان ؛ شناخت همه»بيني باستاني است جهان

آيـد كـه باورهـاي     زمـان فرادسـت مـي    ست؛ و اين شناخت كامل آن منتقد برون رواني
هاي فردي و گروهي آن، به روشني و رسايي، شناخته و گـزارده   جادوي و ديني و آيين

  . آيد
شناختي، در دو سطح بررسي  بايست از ديدگاه نقد اسطوره را مي ه، اسطورهپاياين بر 

رواني پديدة اسطوره جنبة دهندة  روساخت؛ كه ژرف ساخت، نشان ساخت و ژرف: ردك
  .برون رواني آنجنبة است؛ و روساخت، نشانگر 

اي هستند كـه بـه يـاري     اساطير، وسيله«شناختيِ برون رواني،  نقد اسطوره مكتبدر 
هـاي   تري به دست آورد؛ چون اساطير، تنش آگاهي عميق ،توان از احوال جوامع آنها، مي

هـا را كـه تنهـا از     هاي افراد يا دسـته  اعي، مسائل و مشكالت سازماني و همبستگياجتم
 ».انـدازد  كه ممكن است در سايه بمانند، بر آفتاب مي ،هاي اجتماعي طريقِ مشاهدة نظام

  )104، ص1370 ،باستيد(
نمايـد،   شناختيِ بـرون روانـي، بنيـادين مـي     نقد اسطوره مكتببه هر روي، آنچه در 

ست كه به ما نيز، رسيده است؛ البتـه   اي روزگاران اسطوره» اي اي كهن و اسطورهه آيين«
  .اي آن روزگاران بدون داشتنِ سازمان و سامانِ انديشه

هـاي   كه بنِ هر چيزي از دو نيروي نرينه و مادينه و يا بر بنيـاد اسـطوره   بپذيريماگر 
 بـه ) 82، ص1373 ،كريسـتي (ين هاي يانگ ويـ  از دو نيروي نرينه و مادينه با نام ،چيني

اي، از  بيني كهـن و اسـطوره   پذيري و آفرينشِ جهان سامان توضيحدر  .وجود آمده است
اي چونان مـام و   ترس و نادانيِ انسانهاي كهن و اسطوره: ميجوي اي سود مي چنين انگاره

  . آيد در وجود مي» جادو« نام بهفرزندي آميزند و  بابي با هم در مي
و » تـرس «را  اي جهان بيني سه گانة علمي، فلسـفي و اسـطوره  اية بنيادينِ ، منگارنده

عنصـر و مايـة   هر كدام را بـه تنهـايي   توان  روي كه نمي ؛ و از آناست  انگاشته» ناداني«
كـه   دسان نشان دهـ داده؛ تا بدين قرار دايره اي، آن را دراز اينرونخستين جادو دانست، 

انـد و سـرِ    ، كه به نرمي در هم آميخته اين دايره استمة ، چونان دوني»ناداني«و » ترس«
ـ   ،ست و برعكسا دم ديگري  يكي در كنارِ اي كـه   انـد؛ بـه گونـه    هـم پيوسـته   هسـخت ب www.SID.ir
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ايـن تـرس    يا ،به سخني ديگر. جادو، از ترس برآمده است، يا از ناداني: توان گفت نمي
شان، چنين گرايشي را بـه   ادانيانسانهاي كهن بوده كه آنها را به سوي جادو كشانده، يا ن

  .جادوپرستي در آنها، برانگيزانده است
دو را توأمـان، مايـة بنيـادين    ، هـر  هدر دايـر » ناداني«و » ترس«، با قرار دادنِ نگارنده

سـت كـه   ا از آميزشِ هر دوان، يعني ترس و نـاداني كه  استوبر اين باور ، دانستهجادو
در  خـود  اي براي غلبه بـر تـرس   انسانِ اسطورهآيد؛ چرا كه  جادو و جادوگري پديد مي

برابر نيروهاي طبيعت، و همچنين بر اثر نـاداني خـويش، بـه دنبـالِ نيـرو يـا نيروهـايي        
گشته تا وي را در برابر نيروهـاي سـهمگين و هراسـناك طبيعـت، يـاري رسـاند؛ و        مي
ناك و طبيعـت بـوده اسـت كـه وي را چنـين هراسـ       ناكي، اين ناداني وي از رازراستيب

سـان  ، مهـرداد بهـار، جـادو را بـدين    رانده است كاراي جادوي ميترسان، به نيروهاي نا
  : شناساند مي

آوردنِ  خـدايان و بـه دسـت    با خدايان يـا ضـد  جادو، عبارت است از ايجاد رابطه «
  )577، ص1386 ،بهار( ».لطف آنها براي خود؛ و قهر براي شخص متخاصم

خواهد به نهان و نهاد  جادوگر، كسي است كه مي«: تاگرچه براي تكميل آن بايد گف
 ».چيزها راه جويد؛ و نيروهاي نهفته در آنها را به سود خويش آزاد گرداند و كارا سـازد 

  )49، ص1385 ،كزازي(
و اَثـوي از بزرگـان    )453:  1374صـفا  ( .است؛ پورِ اَثوي رَاتَئونَث فريدون، در اوستا

به عنوان دومـين فشـارندة هـومِ سـپند، در جهـانِ گيتيـگ        دينِ مزديسناست؛ هم او كه
از  8تـا   6شود؛ و در فقرات  آيد؛ و فريدون چونان پاداشي به او پيشكش مي شناخته مي

  : خوانيم  ، مي9يسناي 
را در جهان مادي بيفشرد كيست و چه و دومين كسي كه ت: ، از هوم پرسيد زرتشت«

دومين كسـي كـه مـرا در ايـن جهـانِ      : اسخ گفت پاداشي به او بخشيده شد؟ هوم، در پ
از خاندانِ نجيب و توانـا بـه او     پسري مثل فريدون، ،در پاداش استمادي بيفشرد آثويه 

دهاك سه پوژه و سه كلّه وشش چشم و هزار چسـتي و چـاالكي    داده شد كسي كه اژي www.SID.ir
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ي تبـاه نمـودنِ   آن دروغِ قوي ديوپرست را كه اهريمن ناپاك بـرا ؛ دارنده را شكست داد
  )191، ص1384 ،پورداود( ».ضد جهانِ مادي بيافريده راستي ب

او فشارندة هومِ سـپند اسـت و    پدرِدر بشكوهي و ارجمندي فريدون همين بس كه 
   :نيز، آيين مهر به او بازخوانده شده است 
 پرســتيدنِ مهرگــان، ديــنِ اوســت
ــر،   ــاه مه ــار اســت از او م ــر يادگ  اگ

  

 .آيـين اوسـت   تن آسـاني و خـوردن   
 !بكوش و به رنـج ايـچ منمـاي چهـر    

  ج

  )21:  1374فردوسي (
جـادوگري وي در شـاهنامه آنگـاه    . در پيوند است نيز با جادو و جادوگري فريدون
خويش، خود را در پيكرة اَژدهـايي دمـاهنج و    پسرانِآيد، كه وي براي آزمودن  ديده مي
ن افراسياب، آنگاه كه با كيخسرو سخن و همچنين از زبا) 24، صهمان(نمايد؛  دمان مي

  :آيد سان شناخته ميراند، فريدون بدين مي
ــ  ــر ت ــن گ ــادرمومك ــدر م ــن پ  را م

  

ــونگرم    ــدونِ افســ ــم فريــ  .ز تخــ
  

  )361، صهمان(
  : خوانيم ، يكي از كردارهاي جاودانة آن را، اينچنين مي61و نيز، در آبان يشت، فقرة 

ستايش نمود وقتي كه يل پيروزمنـد فريـدون، وي را    رانِ ماهر، پا اُورو،او را كشتي«
  )259، ص1377 ،پورداود( ».در هوا به صورت يك كركس به پرواز نمودن واداشت

شناختي برون رواني، جادو، تابو، آيين، توتم، نيگوييم، ازدواج  نقد اسطوره مكتبدر 
هـا و   ز مايـه ا …كردن فرمـانرواي آسـماني و مينـوي و    قربانيمقدس، جاندار انگاري، 

بايسـت در   سـت و يـك منتقـد بـرون روانـي مـي      ا اي بيني اسطوره عناصرِ بنيادين جهان
   .داشته باشد پيش روستين، آنها را اي را و حماسه ،اي گزارش و رمزگشايي اثري اسطوره

  
  : درآمد

هيچ چون و چند، آن  هيچ گزافه و گمان، و بي رمزگشايي آيين، اسطوره و حماسه بي
رستي، همه سويه و همه رويه، گزارده خواهد آمـد، كـه بتـوان بـه بايسـتگي و      زمان بد

را كـه، انسـان   شايستگي، باورها و كردارهاي خرافگي پوشيده در آنها را هم، پژوهيد چـ  www.SID.ir
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ها باورمند بوده؛ و چونان سخني بـرين و سـپند و    ، به اين خرافگياي آغازين و اسطوره
هـا در حكـم    كوشيده؛ و بـراي او ايـن خرافگـي    آسماني در پاسداشت و رفتار به آن مي

  .مرگ و زندگي بوده است
  

   هاي زنده  اسطوره
هـا و نگارهـا و    جـانِ كتـاب   كه در كنار دهها آبشخور بـي  نگارنده بر اين باور است

را بـه رمزگشـايي باورهـاي خرافگـي در دل      انسـان هـا، كـه    نوشته نگارها و سنگ سنگ
خوري جانـدار و زنـده هـم، در دسـترس اسـت كـه       سـازد، آبشـ   ها رهنمون مي اسطوره

هـا پـرده بـردارد و     ها در اسـطوره  تواند بسيار روشنتر و رساتر، از پوشيدگي خرافگي مي
نها را باز نماياند؛ و آن آبشخور زنده، همان قبايل بدوي و و حشيِ گسترده در روزگار  آ

و دگرگونيهايي كه بـه مـرور   ، به رغم تغييرات »بدوي«اساطير «زيرا  امروزينِ ما هستند؛
كنند؛ وانگهي  تي اصلي و اولي را منعكس ميزمان در آنها راه يافته، هنوز حالت و موقعي

انـد و    نها هنوز زنـده  ق و مربوط به جوامعي است كه اساطير در آاين اساطير بدوي متعلّ
ا را تبيين شوند و تمام آنه مبناي همة رفتارها و سلوك سراسر فعاليت آدمي محسوب مي

نقش و كاركرد اسـاطير را  ) الاقل تا اين اواخر(اند  شناسان توانسته قوم. كنند و توجيه مي
ايـن امكـان وجـود    . به دقّت و موشكافانه، مورد مالحظه قرار داده، وصف و شرح كنند

هـايي   ين و رسم جوامع كُهن، از بوميان پرسـش يداشته كه دربارة هر اسطوره و نيز هر آ
  .اي كه براي آنها قائلند، به دست آيد و روشن گردد ست كم، قسمتي از معانيبشود و د

  

  جادو 
هاي گيتي را، بيشتر، بـر دو بنيـاد،    انسان ابتدايي، نظام پيچيده و معماگونة ميان پديده

آيـد، تـا    ؛ و همين دو بنياد است كه جادوگران و افسونكاران را به كـار مـي  داده قرار مي
  .ها و آرزوهايشان ياري رسانند در رسيدن به خواسته انسانهاي بدوي را

هـا و   بيني انسان وحشي و بدوي در اين زمينه، يعنـي چگـونگي پيونـد پديـده     جهان
گفتـه  گونه كه پيشـتر  نام نهاد؛ چرا كه همان» جادو«رخدادهاي گيتي با همديگر را بايد 

ند، در اختيار جادوگران است پيوند هاي گيتي با هم در مي اين راز، كه چگونه پديده: شد www.SID.ir
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آشـوب،   آور و شـگرف و خـرد   و ديگر اينكه به ميانجي اين راز، بسي كارهـاي شـگفت  
  .آيد گزارده مي

بـه دو گونـه   » ابتدايي مانده«پس، بر پاية آنچه به كوتاهي نوشته آمد، انسان بدوي و 
جـادوي  «و ديگـر  » جـادوي ماننـدي  «يكـي  : جادو، از بن دندان و جان، باورمند اسـت 

سازد و  هر چيزي در گيتي، همانند خود را مي: ، آن است كه»جادوي مانندي« ،»2پيوندي
انـد؛ پـس از    چيزهايي كه زماني با هم پيوند داشـته : آنكه» جادوي پيوندي«آفريند؛ و  مي

  ) 81، ص1383،فريزر( .توانند بر همديگر اثر بگذارند گُسستن از يكديگر، از دور مي
هايي از هرگونه، آنها را  جادو به كوتاهي گزارده آمد؛ با آوردن نمونهاينك كه اين دو 

سازيم؛ و كـاركرد هـردوان را در آيـين، اسـطوره و      نماييم و روشن مي باز مي به فراخي
  .نماييم حماسه باز مي

  

  جادوي مانندي 
تـوان هـر معلـول     كـه مـي   رسـد  به اين نتيجـه مـي  جادوگر، بر پاية قانون همانندي 

  .را فقط، با همانندسازي آن، ساخت و آفريد دلخواهي
آورد؛   وجـود مـي  ه ، كه هر چيزي همانند خود را ب»جادوي مانندي«آشناترين كاربرد 

هاي بدوي و وحشي، براي نابود كردن دشمن يا آسـيب زدن بـه او، مـورد     در نزد انسان
ن، خود دشمن نيز، انگارند كه با رنج بردن نگارة دشم گيرد؛ چرا كه، مي استفاده قرار مي

  . شود رنج خواهد برد؛ و يا با نابود شدن آن، او نيز نابود مي
د راسـتين  د كودك، تولّبا مانندسازي توّلمثالً است كه » جادوي مانندي«اين  در واقع

  . آيند كودكي را پذيرفتار مي
   .ندا جسته ها مي براي درمان يا پيشگيري بيماري، بهره» جادوي مانندي«همچنين، از 

  

  :آيين چهارشنبه سوري بر بنياد جادوي مانندي
، كه از ژرفـاي روزگـاران   »چهارشنبه سوري«كه آيين  حتي نگارنده براين باور است

، »جـادوي ماننـدي  «اي به ما رسيده است بر پايه و بنياد چنـين جـادويي، يعنـي     اسطوره
www.SID.ir  .استوار آمده است
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 ةهارشنبه سـوري، در شـب چهارشـنب   هاي چ بايد اشاره كرد، كه تمام آداب و سنت«
آتش را در حياط خانه و يا در كوچه و يا يك ميدان باز و بـا  . گردد آخر سال برگزار مي

سازند و به هنگـام جسـتن از روي    و روشن كردن آن، آماده مي) بوته(گذاردن سه كوپه 
  : خوانند آتش مي

  سرخي تو از من    زردي من از تو 
ـ  تيريزيم و سالمتي و تندرس ها را به دور مي و ناخوشيها  به معناي آنكه بيماري و ت

مانـد جمـع    ها، خاكستري را كه از آن مي گيريم، پس از سوخته شدن بوته را در خود مي
ريزند و كسي كه خاكستر را بيرون ريختـه بايـد در بزنـد و از درون     كرده كنار ديوار مي

اي؟ و  از او بپرسند، از كجا آمـده   عد،ب. منم: خانه از او بپرسند كيست؟ و او جواب دهد 
 ».تندرسـتي : اي؟ و او بگويـد   سپس از او بپرسند، چه آورده. او جواب دهد، از عروسي

  )20و19 ، صص1378 ،ميرنيا(
، برپا ساختن آتشي بشكوه، نمـود دادن رنـگ سـرخ تندرسـتي و رامـش      بر اين پايه

بـه كاسـتي و نـاتواني      ي يك سـال، تن در درازنا است؛ و از آن روي، كه در پايان سال،
بـه ميـانجي جـادوي      گراييده است؛ و رنگ زرد بيماري به خود گرفتـه اسـت؛ اكنـون،   

دهـيم و همـة    مانندي، رنگ سرخ آتش را به خود، و رنگ زرد خويش را به آتـش مـي  
نهيم؛  اي فرو مي خاكسترِ آتش به گوشه) قالب(= بيماري و كاستي و ناتواني را در پيكر 

اي كه به گـاه پريـدن و جسـتن از     البتّه، آن شعر و ترانه. آييم  ندرست، به خانه در ميو ت
و افسـوني  » وِرد «همـان  ) زردي من از تو، سـرخي تـو از  مـن   (خوانيم،  روي آتش مي

  .دارد ر مياست كه جادو را كارا و مؤثّ
ليك، روانشـاد،  ؛ دگُشاي را اينگونه راز مي» چهارشنبه سوري«، آيين ورجاوند نگارنده

نمايد؛ هر  گزارد و باز مي اي ديگر، اين آيين چهارشنبه سوري را مي مهرداد بهار، به گونه
. چند كه بنياد، همان جـادوي ماننـدي اسـت؛ لـيكن، گـزارش ايشـان ديگرگـون اسـت        

كشـند؛   نوروز و فصل بهار را انتظار مي  شادروان بهار بر اين باورند كه چون كشاورزان،
بندد؛ بنابراين، با پر ساختن آتش، هم گرم شـدن هـوا    ن بهار، سرما رخت بر ميآمد و با 

www.SID.ir  )355، ص1386بهار ( .آمدند و هم آمدنِ خورشيد را را پذيرفتار مي
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باورمنـد   نهـاديم ، شادروان بهار هم، بر جادويي، كه جادوي مانندي نـام  هپاياين بر  
مـردم را در   ةرشنبه سوري، شركت همـ از چها را خود  ، با رمزگشايياما نگارنده؛ بودند

ت خوانـدن آن ترانـه را بـه گـاه برجسـتن از آتـش،       طور علّ اين جشن و آيين و همين
ليكن با رمزگشايي شـادروان بهـار، نـه خوانـدن آن ترانـه، رمزگشـايي         .روشن ساخت

شود و نه شركت همه مردم بجز كشاورزان؛ هر چند كه آمدن گزارش شادروان بهـار   مي
پـس، برپـا    .سـازد  ، رمزگشايي چهارشنبه سوري راكامل مـي نگارندهار رمزگشايي در كن

 :راي مانندسازي دو چيز بوده است، ب»چهارشنبه سوري«هاي جشن و آيين  ساختن آتش
پيكرينه كردن رنگ سرخ، كه از ديد باورشناسي كهن، رنگ تندرستي بـوده اسـت؛ و بـا    

بردار، رنگ سرخ تندرستي و اهورايي آتـش،  جستن از روي آن و خواندنِ آن افسون نام
به شخص جهنده؛ و رنگ زرد بيماري و ناتواني و اهريمني برآمده از يـك سـال كـار و    

يافته اسـت؛ دو ديگـر، سـاختن خورشـيدي برسـاخته       تالشِ شخص، به آتش انتقال مي
فتن و ، كه بر بنياد جادوي مانندي، با گُـر گـر  )آتش(= و ماننده بر روي زمين ) جعلي(=

ور شدن هر چه بيشتر آن، خورشيد آسمان هم نيرومندتر و گرمتر از پـيش، آمـدن    شعله
  .آمده است فصل بهار را، پذيرفتار مي

  
   :آيينِ جشن سده بر بنياد جادوي مانندي

پايه گرفتـه  » جادوي مانندي«در اينجا بهتر آن است كه جشن سده را هم كه بر بنياد 
   .است، رمزگشايي نماييم

، به روزگار و جهانداري هوشنگ باز 3بنياد نهادن جشن سده، در شاهنامة استاد توس
  : گردد؛ و داستان اين كشف، بر بنياد شاهنامه به قرار زير است مي

در راه، چيـزي  . شـد  روزي، هوشنگ با تني چند از بزرگان به سوي كوه گسـيل مـي  
شتنش، پاره سنگي برگرفـت و بـه   به آهنگ كُ. تيره تن، دراز و تيزتاز، بر سر سنگي ديد

فاق را، سنگ بر مـار نخـورد؛ ليـك، از برخـورد دو     اتّ. زور كَياني، آن را بسويش رهانيد
  سنگ به هم، فروغي جست؛

www.SID.ir
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ــيكن زراز، ــته؛ ولـ ــار كُشـ ــد مـ  نشـ
ــرين،   ــان آفـ ــيشِ جهـ ــدار، پـ  جهانـ

ــه  ــه داد؛: ك ــين هدي  او را فروغــي چن
ــا   فروغــي اســت ايــن ايــزدي؛«: بگفت

 كـوه؛ روخت آتـش چـو   شب آمد براف
 رد؛يكي جشن كرد آن شب و باده خو

ــار؛  ــن ســده يادگ ــد اي  ز هوشــنگ مان
  

ــراز   ــد ف ــش آم ــنگ، آت ــع س  از آن طب
ــين؛    ــر زم ــرد، رخ ب ــي ك ــايش هم  ني
ــاد  ــه نهـ ــاه قبلـ ــين آتـــش آنگـ  .همـ
 ».پرســــتيد بايــــد، اگــــر بخــــردي

ــروه   ــا گ ــرد  او، ب ــاه، در گ ــان ش  .هم
 .نــام آن جشــن فرخنــده كــرد» ســده«

ــو   ــاد چ ــي ب ــهريار بس ــر ش  !ن او دگ
  

  )8، ص1374 ،فردوسي(                   
و در . بـه شـب هنگـام    4كردند؛ جشن سده را در دهمين روز از ماه بهمن برگزار مي

ــان(روز  درســت ســد  ايــن وقــت، ــزرگ ) دي و ده روز بهمــن -آذر -آب از زمســتان ب
اي كه از يكمين روز دي ماه، كه اورمـزد   هلّة بزرگ بوده است؛ چگذشته، و پايان چلّ مي

اند كه در اين چهـل روز،   گفته ة بزرگ ميو از آن روي چلّ. شده است نام داشته آغاز مي
سرما در اوج نيرومندي خود بوده است و از فرداي آن شـب، يعنـي يـازدهم بهمـن تـا      

كـم كـم كاسـته    ة كوچك نام داشته؛ از نيرومنـدي و كـارايي سـرما    بيستم اسفند، كه چلّ
  .شده است مي

اينك، برپايي چنين جشني بشكوه و همگاني در دشت و هامون با گـرد آوردن تلـي   
بزرگ از خار و خس و خاشاك و هيـزم و برافـروختن آن بهنگـام فرارسـيدن تـاريكي      

برپا ساختن اين جادو، درست در شبي . بوده است» مانندي جادوي«ب، دست زدن به ش
خود بوده است؛ و مردم با برپـا سـاختن چنـين آتشـي سـترگ و       بوده كه سرما در اوج

اند؛ تا طبيعت، از فرداي آن شب، رو بـه   كرده بشكوه، گرماي خورشيد را مانندسازي مي
در ايـن  . اي جادوي، نيرو گيرد گرمي گذارد؛ و خورشيد هم از آن گرماي آتش، به گونه

  :گويد ميزمينه، فريزر 
هر اثـر و  ) مانندسازي(= كنند كه با تقليد  فكر مي) بدوي قبايل(= لوح  مردمانِ ساده«
پس بـا پاشـيدن   . توانند واقعاً آن را تحقق دهند خواهند به دست آرند، مي ي كه ميكيفيتّ
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 ،فريـزر ( ».كننـد و از ايـن قبيـل    آفتابي مي با افروختن آتش، هوا را   سازند،  آب، باران مي
  )391، ص1383

؛ و آرمـان و  كرداري جادوي، از گونـة ماننـدي آن  ه، پس، جشن و آيين باشكوه سد
و اگـر در  . آوردن بهـاران بـوده اسـت    آماجش، شتاب بخشيدن به گذر فصل زمستان و 

برخي از بخشهاي ايران مانند اصفهان، همزمان، هزاران پرنده را آغشـته بـه نفـت آتـش     
آن روي بوده است تا گرمـي   از) 391، ص1386 ،آخته( دادند، زدند؛ و در هوا پر مي مي

و ديگر آنكه، با به پـرواز در   سازند؛ آن نزديكتر به براي نيرو دادن به خورشيد، آتش را،
آمدن پرندگان آتشين در آسمان، گرمي هوا را در گسترة آسمان مانندسازي نماينـد و از  

  .اين راه، هوا را به گرم شدن وادارند
  

  جادوي پيوندي 
ي پيوندي آن است كه، دو چيز كه زماني در پيوند با همديگر ، جادوپيشتر گفتيم كه

توانند بر يكديگر اثـر   زمان كه از هم گُسسته آيند، از دور، مي و پيوسته با يكديگرند، آن
انـد همـواره بـا     به بياني ديگر، چيزهايي كه زماني با هم در پيوند و تماس بوده. بگذارند
  .هم دور و جدا افتاده باشند؛ هر چند كه از تماس و پيوندندهم در 

  

  : كاركرد مهرة سهراب بر بنياد جادوي پيوندي 
مانندي را كه در بازو  دانند كه زمانِ جدايي رستم از تهمينه، رستم مهرة بي همگان مي

اين را بدار، اگر از من دختري آوري ايـن مهـره   : داشت برگرفت، به تهمينه داد و گفت 
  :را

 بــدوز،بگيــر و بــه گيســويِ او بــر،
ــر پســر،  ــد از اخت ــه آي ــدون ك  وراي
 بـــه بـــااليِ ســـامِ نريمـــان بـــود؛

  

 به نيك اختـر و فـالِ گيتـي فـروز؛     
 ببنـــدش بـــه بـــازو نشـــانِ پـــدر

ــود  بــه مــردي و خــويِ كريمــان ب. 
  جج

  )112، ص1374 ،فردوسي(            
نقشـي   آيد در روند پردازش داستان، مهره و بازوبندي كه بر بازوي سهراب بسته مي

. كنـد  گشا در پايان داستان دارد و به شناسايي ديرهنگام و اندوهبار سهراب كمك مي گره www.SID.ir
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بـراي  رمـزي  پس، بر پاية آنچه نوشته آمد، همگان مهـرة سـهراب را در رونـد داسـتان     
هـا بـدين آسـاني و     ليك، رمزگشايي حماسـه . دانند شناخته آمدن او در پايان داستان مي

  .د آمدزوديابي فرادست نخواه
اي دلفريـب و   داشت كه، داستانهاي حماسي، پوسـته  توجههميشه بايد به اين نكته  

  . سازد رنگارنگ است كه ما را از مغز اسطوره دور مي
ماند كه حماسه را  پرورنده مي  اسطوره به مامي. است هزادة اسطور ،حماسه«در واقع 

پس،  )183، ص1385 ،كزازي( ».ندباال پرورد و مي زايد؛ و آن را در دامان خويش مي مي
رساند و اسـطوره هـم در    مي  ما را به اسطوره ،اي است كه فروشكافتن آن حماسه پوسته

هاي كهن است كه در گونـة ابتـدايي آن، پايـه و     بيني انسان نگاهي فراخ و فراگير، جهان
يـري از  بنيان يافته است؛ و براي رمزگشايي بخشهايي از داستانهاي حماسي، گريز و گز

هـاي   فروشكافتن اين پوستة دلفريب و رسيدن به اسـطوره و سـپسِ آن، بررسـي هسـته    
  .بنيادين اسطوره، نداريم

مهـرة سـهراب، پـيش از آنكـه نقـش بازشناسـندة او را        نگارنده براين باور است كه
بيابد، يك باور خرافگي را كه بـر بنيـاد جـادوي پيونـدي     » نقشي داستاني«داشته باشد و

ه است، بر شدرستم كه بر بازوي وي بسته  ةشهر ةمهر .دهد آمده است، نشان مي استوار
را در خـود گـرد   ) رستم(= هاي كرداري و پنداري او  بنياد جادوي پيوندي، همة ويژگي

خواهد  آورده است؛ و رستم با دادن آن به تهمينه و بسته شدن آن بر بازوي سهراب، مي
دادن آن مهـره بـه تهمينـه    از سازد؛ و آنجا كه پس  همة نيروي خود را به سهراب منتقل

  : برد كه به باالي سام نريمان شود براي بستن بر بازوي سهراب، آرزو مي
ــر پســر، ــد از اخت ــه آي ــدون ك  وراي

 ســـام نريمـــان بـــود؛  بـــه بـــااليِ
  

ــدر    ــانِ پـ ــازو نشـ ــه بـ ــدش بـ  .ببنـ
  .بــه مــردي و خــويِ كريمــان بــود    

  

  )112، ص1374 ،فردوسي(    
تواند از آن روي باشد كه اين مهره در آغاز، از آنِ سام بوده است و با داشتن  ، ميهم

، به رستم رسيده است؛ و رستم با دادنِ )سام(= هاي كرداري و پنداري وي  همة ويژگي
  .برد كه همتراز و همباالي سام گردد آن به سهراب، آرزو مي
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پـردازي؛ كـه    در رونـد داسـتان    كه چنين بيتي كه گفته آمد، بيتي است گسسته، شايد
  .نماياند  چنيني آن، آن بيت را، بيتي پيوسته در روند داستان مي گزارش اين

سـازي   واژة نشان، همان زمينه» ببندش به بازو نشان پدر«: خوانيم پس، آنجايي كه مي
گشايي واپسين داستان كه همـان شناسـايي سـهراب     آغازين است تا بدين دستاويز، گره

امان و انجام پذيرد؛ و اينهمه، همان پوستة فريبندة حماسـه اسـت كـه مـا را از     است، س
  .دارد شناخت مغز داستان باز مي

به هر روي، اگر بازوبند يا مهرة رستم را بر بازوي سهراب، براي شناسايي غمبـار و  
اندوهبار سهراب رمزگشايي نماييم، به هيچ روي با كاركرد بنيـادين و سرشـتين آن، كـه    

  .مان پيوند و انتقال زورمندي رستم به سهراب است، ناسازي نخواهد داشته
  : بينيم اي ديگر از كاركرد جادوي پيوندي را در شاهنامه باز مي نمونه

  :كاركرد مهرة هوشنگ و تهمورث و جمشيد بر بنياد جادوي پيوندي
دو گودرز براي آنكه مبادا پس از خاموشي آتـش جنـگ، لهـاك و فرشـيدورد، ايـن      

فرسـتد و انـدكي بعـد     تعقيبشان ميه برادر، دوباره آتش جنگ را برافروزند، گستهم را ب
رسد كه لهاك  وقتي گستهم به آنان مي. شتابد بيژن به آهنگ ياري گستهم، به دنبال او مي
فرشـيدورد از صـداي شـيهة اسـبِ گسـتهم      . خفته و فرشيدورد، در كار پاسداري است

گسـتهم بـا   . پردازنـد  كند؛ هر دو با وي به نبرد مي را بيدار ميشود و برادر  متوجه او مي
بيـژن در ايـن   . يابـد  دارد به كشتن هر دو پهلوان توراني توفيق مي آنكه زخم بسيار برمي

شـاه  . آورد  رسد و پيكر نيمه جانِ گستهم را با خود به نـزد كيخسـرو مـي    ميان از راه مي
بنـدد تـا    يادگار مانده است، بر بازوي او ميمهرة شفابخشي را كه از روزگار هوشنگ به 

  .درمان پذيرد
مشــيدز هوشــنگ و تهمــورث و ج 

ــاه    ــك ش ــراث نزدي ــه مي ــيده ب  رس
 ر بـــازوي گســـتهم آن ببســـتبـــاَ

  

ــد خســتگ   ــره ب ــدايكــي مه  ن را امي
ــاه  ــازوش برداشــتي ســال و م ــه ب  ب
 بماليـــد بـــر خســـتگيهاش دســـت

  

 )337، صهمان(   
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دوي پيوندي، همان كاركردي را دارد؛ كه مهرة رستم و ، بر بنياد جا مهرة هوشنگ هم
ي را در خود گرد آورده است؛ و باز هم بـر بنيـاد   يفراسو و ، نيروي بدنيدارد آنهانظاير 

ثـر پيونـد يـافتن بـا     تواند بر ا ، ميها گرد آمده در مهرهجادوي پيوندي، اين نيروي بدني 
  .، به آنان انتقال يابدگستهم و سهراب

  

   :سيمرغ بر بنياد جادوي پيوندي رِكاركرد پ
شود؛ و ايـن كـاركرد    جراحت و خستگي مي بهبودپرهاي سيمرغ در دو مورد باعث 

پر زماني در پيوند با سـيمرغ، آن موجـود   . پر، بر بنياد جادوي پيوندي استوار آمده است
؛ و اينك اهورايي و سپند بوده است؛ در نتيجه سپندي و پاكي را از آن وام ستانيده است

تواند داشته باشد كه خود سيمرغ دارد؛ چرا كه بـر بنيـاد جـادوي     همان كاركردي را مي
پيونـد و تمـاس    گونه كه پيشتر نوشته آمد، چيزهايي كه زماني بـا هـم در  پيوندي، همان

  .جدا افتاده باشند و هرچند كه از همديگر،دور ؛تماس و پيوندنداند،همواره با هم در  بوده
را به ) سزارين(= دنيا آمدن رستم پيلتن، شيوه و هنجارِ رستم زادي ه اي بسيمرغ، بر

  : آموزد  زال مي
 كــز ايــن ســرو ســيمين بــرِ مــاهروي،
 نيايـــد بـــه گيتـــي ز راه زِهـــش،   

  

ــامجوي؛   ــو را، ن ــد ت ــير باش ــي ش  يك
 بـــه فرمـــان دادارِ نيكـــي دهـــش   

  
  

براي . را بيرون آوردپزشكي آگاه بخوان تا با خنجر، شكم مادرش را بشكافد و طفل 
اين كه او، درد را احساس نكند بايد وي را چندان شراب دهي كه بيهوش آيـد؛ آنگـاه،   

گويمت با شـير و مشـك بكوبـد؛ در     جايي را كه شكافته است، بدوزد؛ گياهي را كه مي
  سايه، خشك كند و بر جايي كه دوخته است بيندايد؛ آنگاه،

 ن؛بر او مال، از آن پس، يكي پرّ ِ مـ 
  

ــن    ــرّ ِ مـ ــاية فَـ ــود سـ ــته بـ  خجسـ
  )60 ، صهمان(                                   

دومين باري كه پرهاي شفابخش سـيمرغ، البتّـه بـر بنيـاد جـادوي پيونـدي، كـارگر        
رسـتم و  ) نبـرد (= ؛ زمـاني اسـت درگيـرودار    بخشـد  جراحـت را بهبـود مـي   آيد؛ و  مي

كشـد؛ و پـرَش را    ندام رستم، به منقار بيـرون مـي  اسفنديار، كه سيمرغ، هشت پيكان از ا
www.SID.ir  )458 ، صهمان(.سازد سايد؛ و تن وي را نيكو مي بدان زخمها مي
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مـان آكنـده    ات حماسيها و ادبي ها، اسطوره انگاشتي، آيين گويي و ياوه ههيچ بيهود بي
د، سان و پرداخته آيسان كه ما بدان پرداختيم، كه اگر بدين؛ اي اسطورهاست از باورهاي 

سيماي ديگري از آيين و اسـطوره و حماسـه، فرارويمـان نمـود خواهـد يافـت؛ ليـك،        
اي از آن را بر بنياد جادوي ماننـدي و پيونـدي، نشـان داديـم،      شناخت اين، كه ما گوشه

   .شك، به آساني فرادست نخواهد آمد هاي ويژة خود را دارد؛ و بي دشواريها و نازكي
  

  آيين ازدواج مقدس
) ازدواج مقدس(= اي از اين پيوگاني سپند  هاي ايراني، شايد بتوان نمونه سطورهدر ا
آبان يشت، (در اوستا، . ز و ارنواز، جستجو كرد و بازيافتافريدون با شهرن داستانرا در 
: فريدون، در زادبومِ خويش، براي سه بغبانوي اوستايي: خوانيم كه مي) 34، بهرة 9كردة 

خواهد كه آن  رساند و از آنان در مي را به انجام ميقرباني اشي، آيين  ،آناهيتا، درواسپه و
دهـاك پيـروز گـردد و دو دلـدار وي سـنگهوك       تَوان را بدو بدهند كه او بتواند بر اژي

را فــرا چنــگ آرد؛ چــرا كــه آنــان از بــراي زادآوري ) ارنــواز(= و اَرِنَــوك ) شــهرناز(=
  )249، ص1377، دوپورداو( .دداري برازنده هستن خانهو ) توليدمثل(=

نامه فراپيش  هايي از اين جفت گزيني زورآزمايانه را در بهمن نامه و گرشاسب نمونه
  :نهيم مي

پرسـد   هـاي رنگارنـگ آن دشـت مـي     آذر كه از خيمـه  در پاسخِ برزين   بوراسب،. 1
  :گويد سان پاسخ مي بدين

ــي ــي هم ــه بين ــان را ك ــرين سركش  م
ــك    ــه لش ــا را و ن ــند م ــه خويش  رين

 هزارنـــد فرزنـــد شـــاهان چنـــين   
ــ  ــك ب ــه ي ــيِه هم ــك از پ ــام دل  ي  ك

ــر،  ــدين راه گـ ــده بـ ــودكي ديـ  اي كـ
 چنــان دان كــه او مــر مــرا دخترســت
ــين   ــاهانِ روي زمـ ــال، شـ ــرِ سـ  سـ

ــي    ــي همـ ــان برگزينـ ــه دل مهربـ  بـ
 همـــي بـــا دل خـــويش در داوري  
ــين  ــران زمـ ــوران و ايـ  ز روم و ز تـ
ــل    ــده خج ــاز مان ــامِ دل ب ــن ك  و زي
ــي    ــي يكـ ــيرانِ جنگـ ــه ز شـ  گرفتـ
ــت    ــي لشكرس ــه يك ــام كين ــه هنگ  ك
 بياينــــد خواهنــــدگي را چنـــــين  
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 هر آن كس كه خواهـد ز مـن دختـرم
ــيشِ   ــم پ ــان نه ــدرون  دو پيم ــرد ان  م

ــا او نبــــرد آورد   يكــــي آنــــك بــ
 دگـــر آنـــك دارم ســـياهي درشـــت

ــر آر ــارهــر آنكــو ب ــن دو ك ــرا اي  د م
  

ــذرم  ــه از راي  او نگـ ــان دان كـ  چنـ
 كه آن هر دو نزديـك باشـد بـه خـون    

 رد آوردســــرِ خــــود او زيــــرِ گَــــ
ــام پشــت   ــه هنگ ــنش ب ــر زمي ــد ب  نه
 دلـــش شـــادمان گـــردد از روزگـــار

  ج

دخــت نــرمنش بــه ايــن بوراســب، دخــت خــويش را در ازاي شكســت دادن ! آري
خواستگارش خواهد داد؛ ودر فرجام، برزين آذر با شكست دختر بوراسب و غالمِ سـيه  

مياب به بستن پيونـد و پيمـانِ زناشـويي بـا دخـت      چرده كالن پيكر و اَژدهايي دمان كا
  )529و  507، صص1370،ابن ابي الخير ايرانشاه( .آيد بوراسب مي

زنـد دو   كند و به دندان مي گرشاسب در راه سفر به شام، گور و شيري كباب مي -2
گرشاسـب از آنهـا   . شوند ميهم خوان پيك؛ يكي از خاور و ديگر از روم، با گرشاسب 

   :گويد ي ميمپيك رو. هاي ديده درين روزگار را براي او باز گويند هد كه شگفتيخوا مي
 شــــه روم را دختــــري دلبرســــت
ــاه    ــرخ م ــز چ ــره، ك ــاري پريچه  نگ
ــت    ــر اوس ــتة مه ــهي بس ــر ش  دلِ ه

ــ  ــدر رنگــي آميخت  ســت هز بهــرش پ
 نهادست پيمان كه هـر ك ايـن كمـان   
 ز زورآزمايــــــــانِ گردنفــــــــراز

  

ــت    ــت آزرس ــك ب ــه از روي، رش  ك
ــ ــاه  نيـ ــردن نگـ ــز كـ ــدو تيـ  ارد بـ

 بـــر ايوانهـــا پيكـــرِ چهـــر اوســـت
ــ   ــر آويخت ــه ب ــاني ز درگ ــت هكم  س
ــي  ــم ب ــر او را ده ــد، دخت ــان كَش  گم

 .بسا كـس شـد و گشـت نوميـد بـاز     
  

بسـيجد و سـرانجام، در    گرشاسب به آهنگ كشيدن آن كمان، رفـتن بـه روم را مـي   
  پيشگاه پادشاه روم،

 ز بـــاالي ســـر برفراشـــتراانكمـــ
 اد و بــزه بــر كشــيد  زانــو نهــ ه بــ

 چهارم در آهخـت از آنسـان شـگفت   
 كمان كـرد دو نـيم و زه لخـت لخـت    

  

 به انگشت، چون چرخ گردان بگاشت 
 پــس آنگــاه نرمــك ســه ره در كشــيد
 كه هر دو كمان گوشه گوشش گرفت
 .هميــدون بينــداخت در پــيش تخــت

  ج
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  )231و  216 ، صص1354،اسدي(
دسـت  ه ب  خواست پدر،) رغم علي(ركامة سان، گرشاسب، دخت شاه روم را بو بدين

  )جاهمان( .آورد مي
بايـد دالوريهـا بـورزد و      دست آورن دختي،ه چنين داستانهايي را كه قهرمان براي ب

شـناختي ژرفـا، داسـتانهاي مادينـه روانـي       نقـد اسـطوره   مكتبپهلوانيها نشان دهد، در 
ست، كه بـراي رويكـرد و در    گاهيخودآ» منِ«نام نهاديم؛ قهرمان، نمادي از ) آنيمايي(=

بايست با نيروهـاي آهرمنـي درون ناخودآگـاهي     نتيجه شناخت عنصرِ مادينه روانش مي
شـناختي بـرون روانـي، پيونـد و      نقـد اسـطوره   مكتـب ليك، در . بستيزد و نبرد بيازمايد

ي ، براي پذيرفتار آمدن بـاروري و برنـاي  گيردانجام مي) ازدواج مقدس(=  پيوگاني سپند
هـا را   گـري  هـا و سـتيزه   شك، بر بنياد سخن اليـاده، كـه چنـين زورآزمـايي     طبيعت؛ وبي

داند، گزينش جفتي قدرتمنـد خواهـد بـود كـه بـا       برانگيختنِ نيرو و كارماية طبيعت مي
هاي نرينه  بر طبيعت و رستني ،جسماني هستندآميزش آن دو، آن دويي كه در اوج توانِ 

ادوي مانندي بگذارند و نيروها و رستينهاي نرينـه و  جبر پاية و مادينه آن اثري جادوي 
چنين توانمند و پرقدرت با همديگر بياميزند و در نتيجه بروياننـد  مادينة طبيعت نيز، اين

  .و ببااليند
  

   :كردنِ پادشاه) قرباني(= آيين برخي 
ـ   بيني اسطوره در جهان س مانـده  اي، كه امروزه، همچنان در ميانة قبايل بـدوي و واپ

اي كـه   ، پايگاهي ورجاوند و مينَوي و آنسري داشته است؛ به گونه»پادشاه«آيد،   ديده مي
آن بـاز بسـته   ) هسـتي (= سالمت مردمان و همچنين آباداني و باروي طبيعت، به بـوِشِ  

(= پس، نگهداري از جان وي و كوشيدن در حفظ سـالمتيش، خويشـكاري   . بوده است
هـا، بنـد و    روي كـه همـة ايـن كوشـش     ليـك، از آن . ان بوده استبنيادين مردم) وظيفة

شـد، پـس، مردمـان     اي براي جلوگيري از پيري و سرانجام، مردنِ پادشاه، نمـي   بازدارنده
جويي برخاستند، تـا بـا مـرگ پادشـاه ، هـم او كـه        اي و كهن و ابتدايي به چاره اسطوره

ر سرشان فـرو نبـارد و طبيعـت و    شالوده و شيرازة گيتي بدو بسته است، باليي سخت ب
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بيني و باورشان  پس، در جهان. ي و حاصلخيزي آن به خشكي و بي بري بدل نيايدربارو
   :ساز باشد و آن، اين بود كه  چاره توانست مييك راه 

، او را بكشـند و  پادشـاه نيـروي    ِ و كاستي گـرفتن  ،هاي ضعف با بروز نخستين نشانه
تخوشِ زوالِ قطعي گردد، به جانشين قـوي و نيرومنـدتري   روحش را پيش از آن كه دس

، بـه جـاي آنكـه بگذارنـد از فـرط پيـري و       پادشـاه   ِ اين گونه كُشتنِ تمزي. انتقال دهند
، به مـرگ طبيعـي ، در   مردن پادشاهبيماري بميرد براي وحشيان به قدر كافي روشن بود

خود، جسم اورا ترك كرده است نظر وحشيان به اين معني است كه يا روح او به اختيار 
تر از آن، روح را شيطان يا جادوگري بيـرون آورده يـا حـداقل     گردد، يا معمول و برنمي

شـود و   ، از دسترس بندگان خارج ميپادشاه  روحِ ،در هر صورت. سرگردان كرده است
. دگيـر  شان در معرض خطر قرار مـي  تابد و زندگي اقبال از مردم روي برمي  به دنبال آن،

توانستند روح خداي ميرنده را هنگام خروج از راه دهان يـا بينـي گرفتـار     حتي، اگر مي
شـد؛ زيـرا، در    سازند و به جانشين او انتقال دهند، باز هم خواسـته شـان بـرآورده نمـي    

مرگ، به سبب بيمـاري، روح لزومـاً بـدن را در آخـرين مرحلـة ضـعف و فتـور تـرك         
ل شـدن بـه جسـم جديـد، بـا سسـتي ووارفتگـي بـه         گويد؛ و بنابراين، پس ازمنتقـ  مي

مطمئن بودند كـه   همردم در اولين وهل در حالي كه با كُشتن او،. دهد ش ادامه ميا زندگي
دهند و در وهلـة دوم،   كنند و به جانشين مناسبي انتقال مي روح را هنگام فرار گرفتار مي

داشـتند كـه بـا زوال يـافتنِ      اش اطمينان با كُشتن او پيش از سستي گرفتن نيروي طبيعي
روح او در   ، و انتقـال دادنِ پادشاهبه اين ترتيب، با كُشتن . يافت جهان زوال نمي پادشاه،

شد و خطرها  ها برآورده مي اش به جانشيني نيرومند، همة خواسته عينِ قدرت و چاالكي
  )296و295، صص1383 ،فريزر( ».رفت از بين مي
رمانروا را به آهنگ جلوگيري از سستي و ناتواني و پيـري  هايي از اين كُشتنِ ف نمونه

  : بينيم  جهان، در ميانة قبايل بدوي باز مي
هاي نيل سفيد، رسم كُشتنِ شـاهان آسـماني، بـا بـه نمـود در آمـدنِ        در بين شيلوك

  )همان( .رسيده است به انجام مي ،هاي سستي يا پيري نخستين نشانه
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هاي سستي يا پيـري، شـاه را    ار شدنِ نخستين نشانهدر جاهايي از جهان، بجاي آشك
دادنـد كـه    اي ثابت قرار مي دوره  كُشتند، به همين سبب، در عين نيرومندي و چاالكي مي

نمونه را، در جنوب . مرد بايست مي توانست پادشاهي كند و مي پس از آن شاه ديگر نمي
  )306و  305، صصهمان( .اين دورة پادشاهي دوازده سال بوده است  هندوستان،

  

  گيري نتيجه
اي اسـت كـه   بيني اسـطوره هيچ شك و گمان، جادو، يكي از عناصر بنيادين جهانبي

هـاي ماننـدي و   براي شناخت راستين و سنجيدة اسطوره، آيين و حماسه، شناخت گونه
 سـوري، هاي كهن چونان چهارشنبهبسياري از آيين. نمايدپيوندي آن ناگزير و بايسته مي

ها نيـز بـر پايـة    اي نهفته در دل و ژرفاهاي حماسهسوار، و باورهاي اسطورهسده، كوسه
  .جادوي مانندي و پيوندي استوار آمده است

كـردن پادشـاه    قربـاني و  ازدواجاي ماننـد  بيني اسطورههمچنين باورهاي ديگر جهان
  .ده آمده استآسماني نيز بر همين بنياد، يعني جادوي مانندي شالوده و شيرازه نها

  

  : پي نوشت
 مكتـب بر پاية روانشناسي تحليلي يونگ پي افكنده شده اسـت و آن را نـام    مكتباين  -1

هـاي   ا در حماسـه ر ودر پژوهشـي دراز آهنـگ كـاركرد آن     شناختي ژرفا نام نهـاده  د اسطورهنق
  .ام كه به زودي به صورت كتاب چاپ خواهد شد اي كاويده اسطوره

ام؛ و گرنـه در  ست كه خـود بـر آنهـا نهـاده     نامي» جادوي پيوندي«و » جادوي مانندي« -2
  .آمده است» جادوي مسري«و » جادوي تقليدي«برگردان كتاب گرانماية شاخه زرين به ترتيب، 

  .پذيرد نه به گستردگي گذشته اين باور همچنان در بروجرد انجام مي -3
و در بــر  ؛نگاشــته آمــده اســتداســتان كشــف آتــش از بخشــهاي برافــزوده شــاهنامه ا -4
  .كهن نيامده است ههاي نژاد نوشته
هجري شمسي معمول شـد؛ روزهـاي اضـافي     1304مطابق تقويم شمسي كه در سال « -5

روزه سده و جشن سـده در چهـارم بهمـن     31سال را بر سر شش ماه تقسيم و نيمي از ماهها، 
زرتشـتيان روز دهـم بهمـن جشـن     واقع شد اما به احترام تاريخ پيدايش جشن، حتي از سـوي  

، نشـر  »جشنها و آيينهاي شـادماني در ايـران  «، )1386(آخته، ابوالقاسم (» .شوداصلي برگزار مي
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