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  چكيده

تر به يك صورت  هيچ قهرماني در حركت خود از جامعة بدوي به سمت جامعة متمدن
بيني جامعة جديدتر ها و باورهاي ديني و اجتماعي و جهانماند، بلكه مطابق انديشهنمي

شود، به دليل گير قهرمانان مي ه اين نكته، گناهي كه دامنبا نظر ب. شوددچار تغييراتي مي
ها  به دنياي حماسي به تكوين و تحولي است كه در حركت آنان از سمت و سوي اسطوره

با تطبيق زندگي قهرمانان حماسه در كلّ جهان در گذر از دنياي . اندآن مبتال شده
هاي اصلي  مايه ايراني، يكي از بناي به دنياي حماسي؛ به خصوص قهرمانان حماسة اسطوره

 با نگاه كّلي به چند ،در اين پژوهش. زندگي آنان، گناه است كه در اكثرشان وجود دارد
هاي مختلف، نشان خواهيم داد كه دليل گناه آنان تكوين و تحول فكري  قهرمان از فرهنگ

         ه، بيانروش تطبيق در اين مقال. هاي سازندة اسطوره و حماسه بوده است انسان
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تلف است و تشابهات داستان هاي حماسي كه ناشي از ماهيت يكسان موضوع نزد ملل مخ
در داستان هاي مزبور، حوزه ديگري در اين ) موتيف ( غالب و ماية) تم(بررسي مضمون 
 .پژوهش است

  .قهرمانان، تكوين، تحول، حماسه، اسطوره ، گناه: واژه هاي كليدي
  مقدمه -1

   وين و تحول در اسطوره و حماسه تك-1-1
ها بعد از پديدآمدن و گذشتن از هزارتوي پيچ در  تكوين و تحول، اسطورهمطابق نظرية

تر، مسيرهايي را پيموده كه در طي پيچ ذهن انسان بدوي، تا رسيدن به ذهن انسان متمدن
اتي كه در محيط با گذر زمان و تغيير«.اندهايي را پذيرفتهاين مسيرها، تغيير و تبديل

ها هرگز به طور هاي فكري و فرهنگي انسان پديد آمده است، اسطورهاجتماعي و نگرش
هاي ديگري ها به صورتاند، بلكه ماندگاري و بازتاب آنكامل نمرده و فراموش نشده

 زيست گاه از بين نرفته، بلكه براي ادامةها هيچ اسطوره،پس).2: 1385آيدنلو،(»بوده است 
اصل هر اسطوره، داستاني است كه مبناي پيش . اندرده به شكل جديدتر جلوه كخود،
الگو و . نيافتني استقهرماني است كه فراتر از جهان انساني، مقدس و دستاش، پيشبرنده

ها در قالب است كه بعدها اين داستانهايي نهفتهقهرمانان، در پشت داستانسرمشق پيش
در طي . چهرة قهرمانان به صورت مشّخصي برما عرضه كردندجديدتر، اين الگو را در 

 الزم به يادآوري. شودها و قهرمانانش ايجاد ميتبديل اسطوره به حماسه، تغييري در داستان
 در باورهاي آريايي ،يابند؛ به عنوان نمونه تغييري نمياياست كه كليت باورهاي اسطوره

كي بر بدي و حاكم شدن راستي درآيين مزديسنا ايراني، نبرد بين خير و شر، پيروزي ني
با تمام شدن . ندفته اااي نمود يالي حماسه به گونه  باورهاي كلّي در البهشود و اينديده مي

شود، ولي اين حماسة ملّي با حماسة تاريخي پيوند  داستان كيخسرو، حماسة ملّي تمام مي
 از حماسة ملّي وام گرفته و حماسه هاي زيستنش راخورد، خودِ حماسة تاريخي سرمشقمي

ها روايتي از زندگي اسطوره «،به طور كلّي. ها پديدار گشته استملّي نيز از دل اسطوره
مانند و به صورت شوند، از زندگي بعدي خدايان به دور مي خدايانند و وقتي بازسرايي مي

 رويدادهاي زندگي سرايي و ذهن خّلاق آدميان،دوباره. آيندهاي مستقل در ميسروده
پسندند، كم به صفاتي كه آدميان ميآميزد و آنان كمزادگان ميخدايان را به زندگي آدمي

. شوندهاي اساطيري، قهرمان و قهرمانان، افرادي خداگونه مي شخصيت. گردندنزديك مي
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وم و ن قها، مرز ميان خدايادر اين داستان. اندهاي اساطيري چنيننخستين قهرمانان داستان
اي هاي اسطورهداستان). 1369:57عباديان،(» آميزند به هم ميهاي برجستة آن تبار شخصيت

شوند، براي تبديل شدن به داستان منسجم، ناچارند استقالل ظاهري كه در حماسه وارد مي
در .  به وجود آورندداستان يكتايي راخود را به حماسه واگذارند و با كنار هم قرار گرفتن، 

سرا، در گردد كه با نبوغ حماسه اين داستان، شكل و مضمون به صورت واحدي ارائه مي
اي در هاي اسطورهالزم به ذكر است كه همة داستان. گرددقالب مشخّصي عرضه مي

هايي در اسطوره گردند؛ بلكه آن داستانشوند و به حماسه تبديل نميحماسه وارد نمي
  . باشندجديدتر، همخواني داشتهاشند با ذهن انسان كنند كه توانسته بورود مي

  ينة پژوهش پيش -1-2

هايي از طرف پژوهشگران ايراني و خارجي در مورد تبديل اسطوره به حماسه نظريه
    ويكاندر و دومزيل از مشهورترين پژوهشگران خارجي در اين مورد . ارائه شده است

اسي تطبيقي خود گام بلندي در اين راه نهاده شنخصوص دومزيل كه با اسطورهباشند؛ بهمي
 با ترجمة مهدي باقي و شيرين مختاريان كه در "سرنوشت شهريار"كتاب او با نام . است
از پژوهشگران . 1 در ايران به چاپ رسيده است، گام مهمي در اين زمينه است1383سال 

ي در ورود اسطوره به حماسه ايراني مهرداد بهار در كتاب اساطير ايران به چند تغيير داستان
هاي سايه"هاي خود كه در كتاب بعد از بهار، بهمن سركاراتي در مقاله. كنداشاره مي
در يادنامة . كند  جمع گرديده است، به صورت پراكنده به اين امر اشاره مي"شكار شده

 در "ماسهگذار از اسطوره تا ح"پور هم نوشته اي با عنوان سركاراتي، ابوالقاسم اسماعيل
، انتشارات قطره، 1378نامة بهمن سركاراتي در سال  جشن: اى كتاب آفتابى در ميان سايه
سجاد آيدنلو به صورت مفصل، طي مقاله اي كه در نشرية . مباحثي را بيان نموده است

 چاپ كرده است، اين " ارتباط اسطوره و حماسه" با عنوان، شمارة دهم،مطالعات ايراني
يري كرده است كه بعدها با چند مقالة ديگر در كتابي با عنوان از اسطوره تا نظريه را پيگ

 با بررسي تحول نگارندگان.  استانتشارات سخن،  بازبيني و چاپ شده) 1388(حماسه
شان هاي  اصلي زندگي را كه يكي از بن مايه، دليل اصلي گناهكار شدن آن هاقهرمانان

داند و با تطبيق قهرمانان حماسه، اين امر را  حماسه مياست، در تحول آنان از اسطوره به
  .بازنموده است
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  گيري باور قهرماني  شكل -2

در . س انسان به خداوند و طبيعت استهاي ساخته شده، حاوي نگرش مقداسطوره
براي اين كه انسان بتواند . استباورهاي ابتدايي، گاهي طبيعت خود حالت خدايان را  داشته

اي از آن خدايي متصور بوده و اي غير قابل كنترل طبيعت دست يابد، براي هر جنبهبه نيروه
هاي ها در قالبكم اين پديدهكم. توانسته است راه حلّي براي رضايت خاطر خدايان بيابد

انساني نگريسته شدند و بنا به نياز زماني انسان، شكل آرماني را ديگر نه در شكل طبيعت، 
سرمشق ماورايي كه در انسان وجود داشته، باعث . گيري كردند ان، پيبلكه در شكل انس
اي از فكر برسند كه خود را برتر بدانند و بتوانند الگوهاي ها به درجهشده بعضي انسان

پادشاهان . اندخدايان را تقليد نمايند؛ در عوض بعضي خود را تجسم خدا در زمين پنداشته
 اين بود كه ايشان ،نگرشي كه مردم داشتند. را هم داشتنداوليه خود شكل كاهن يا موبدي 

هاي طبيعي و غير بايست مسئوليت خيلي از ناامنياين پادشاه مي. اندتجسم يكي از خدايان
هايي بيماريهاي شايع مثل سيل،توفان، قحطي،خشكسالي،خيلي از حادثهطبيعي را بپذيرد و 
شد و گاهي چنان بود كه اين پادشاه براي رفع م ميهمه به پادشاه خت... مثل وبا، طاعون و 
بعدها عامل قرباني براي رفع باليا و تغيير سرنوشت  . 2بايست قرباني شودهمة اين باليا مي

باور واضح بالگرداني را با كشتن انسان و . ها كشيده شدهايي غير از شاه و حيوانبه انسان
شماران، ويراني سلطنت وقتي ستاره. اييمتوانيم مشاهده نمحيوان، در قصة ضحاك مي

بيني نمودند، او خون مرد و زن و حيوان ها را در حوضي ضحاك را با دستان فريدون پيش
گاه تجّلي . ريخت تا سر و تن خود را با آن بشويد و فال اخترشناسان را نگون نمايدمي

پنداشت؛ د را خدا نميانسان به شكل خدا، اثبات اهليت جانشيني بود و گاهي پادشاه خو
هرين، شاه را الّندر بين. پذيرفت بلكه رابطة خدا و انسان بيشتر به شكل واسطة موبد انجام مي

اين بدان معناست كه هر چند سلطنت امري آسماني بود، اما «. گزيدندخدايان بر مي
. ديدنديشاهان خود را در مقامي ميان مردم و خدايان م. شخصيت آسماني و ايزدي نداشت

هاي خدايان در ميان مردم شمرده شاه، نمايندة مردم در نزد خدايان و ابزار اجراي خواسته
دادند كه اين هاله از آن اي درخشان در اطراف سرش نشان ميتقدس شاه را با هاله. شدمي

حافظ شاه . شد را از دست مي داد، هاله از او گريزان ميي ايزداگر شاه پشتيبان. خدايان بود
وظيفة ديگرش، نظام وسيع و متمركز آبياري بود كه بركت زمين . بود) معبد(مسكن خدا 

  ).437: 1362بهار، (» متّكي به او بود
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هاي باور خدايي داشتن خاندان سلطنتي، به خاطر تجسم ايزدي شايد يكي از عّلت
 با آنان ، سپسند؛اة اعمال خدايان بر زمين بودهدر آغاز شاهان تكراركنند. پادشاه باشد

نظر . اند خود تجسم خدايان بر زمين شده،در مرحلة بعد. اندشخصيتي مشترك پيدا كرده
اند و شاهان مؤّثر در سلسلة خود، پس از مرگ به مقام خدايي رسيده«ديگر اين است كه 

ها در فرهنگ مصري خيلي از فرعون). 227:همان(» انداسالفشان خود را از نسل خدا دانسته
 و فراهم آوردن 3سازيشهريار در نقش باران. اندبعد از مرگ به مقام خدايي رسيده

خصوص سرور شكارچيان و جنگجويان ها، شالودة هر چيز  بهحاصلخيزي و تداوم فصل
از «. پردازدمردم بر اين باور بودند كه شهريار پس از مرگ نيز به صيد و خوردن مي. بود

 فرعون ،بنابراين). 183: 1379ايونس، (» ون را پسر خدا ناميدنددورة شهرياري پنجم، فرع
در . كنندة رويدادهاي طبيعي بود با قدرتي كه شاه داشت، كنترل. تجّلي خدايان بر زمين بود

خواهي هاي بعد واسط انسان و خدايان قرار گرفت كه اميد تأمين امنيت و جلب نيكدوره
ه به ها در نگرش به شاهرينيالّنها وبينين مصريب. شان بودخدايان طبيعت و سودمندي

هاي باستان، شهريار از براي مصري. است ي وجود داشتههاي جزيعنوان خداوند، تفاوت
در «. آمد و خاستگاه تداوم و امنيت به شمار مي4"رع"پسر . ويژگي خدايي برخوردار بود

 اين جا شهريار، فرزند تني خدايان  شهرياري رايج بود، ولي در-هرين هم باور خدا الّن بين
نشست، او را فرزند خدا مي ناميدند و پس از آن از روزي كه برسرير شهرياري مي. نبود

: 1383هنيلز، (»نقش خدا را بر زمين به عهده داشت و نمايندة مردم خودش نزد خدايان بود 
. ندن رعايايش بودماها براي زندهيكي از نخستين وظايف شاه، تأمين توالي فصل). 289

چنين كاري با انجام مراسم آييني و ساالنة جشن سال نو كه در آن شاه نقش خدا را بر 
آمد و طي آن  نبرد آغازين به نمايش درمي،در اين مراسم. شدميعهده مي گرفت، فراهم

 در«. شدگرديد و در جهان نظم ايجاد ميمي نيروهاي آشفتگي كه به هيئت غولي بود، نابود
 – Naran سوئن –هرين نخستين پادشاهي كه تبديل به يك خداي زنده گشت، نرام الّنبين

suenاين رسم با پادشاهي اكد، اور .  بودurپادشاهاني كه به .  و پادشاهان بابل ادامه يافت
: 1383گرين، (» اندكردند پسر يا برادر خدايان اصلي بودهشدند، ادعا ميخدايي شناخته مي

در ژاپن ميناموتو، از . اندرخي پادشاهان هم بعد از مردن به مقام خدايي رسيدهب). 108
در آخر عمر عزلت گزيد . آمد ترين رؤساي دودمان ژاپن، خداي جنگ به شمار ميقديمي

يكي ديگر از افرادي كه به « . شدن به خداي جنگ تبديل شد بعد از كاهن. و كاهن شد
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اي بود كه بر اثر چند او فرهيخته.  نام داشتIen jen ين جن ،يافتمقام خدايي دست
پس از مرگ به مقام خداي خوشنويسي . اشتباه كوچك، زندگي خود را در تبعيد گذراند

در چين هم فرمانراويان بعد از مرگ  به ). 90: 1384پيگوت، (»و حامي گياهان رسيد
تي ايزدگونه يافتند و در شانگ فرمانروايان مرده موقعي. يافتندموقعيت خدايي دست مي

خواه و مراقب سعادت منطقه اينان در باور مردم، نيك. رابط زندگان و جهان ارواح شدند
 او قدرت و شوكت داشتكردند، فرمانرواي زنده حمايت ميتا زماني كه از.بودند

هاي   در چين شكلاند،براي اين شهرياران كه حالت خدايي  يافته). 34: 1384كريستي، (
 نوگوا، بغ بانويي .نخستين شهريار چين، برادر نوگوا بوده است. اندل بودهاي هم قايورهاسط

، نوگوا و فوكوسي تني مانند انسان و "هان"در دورة امپراتوريِ . است كه انسان را آفريد
آور ها ياداين اسطوره). 130:همان(انددمي مانند اژدها دارند و از ناحية شكم به هم چسبيده

رة مشي و مشيانة ايراني است كه در هستي گياهي، باعث به وجود آمدن نخستين اسطو
اي در دوره. پادشاهي بوده است–دريونان دو گونة نگرش نسبت به خدا . نمونة انسان شدند

تانتال از شهرياراني است كه بر « .ها استاز افكار يونانيان، شهريار رابط خدايان و انسان
ها، قسمتي از طعام خدايان را ا فاش كردن سخن خدايان نزد انسانب. نشستسفرة زئوس مي

اين جريان فكري با اين شكل، ). 189: 1380سنت، (» دهدها ميمي دزدد و به انسان
از . كندشهرياران را خداتبار و جانشين خدا بر زمين معرفي ميهاي آييني است كه افزوده

هراكلس پسر مشترك «. اند انسان بوده و بعضي حاكمان زادة مشترك خدايان،طرف ديگر
خواست فرزندش جاودانه باشد، ولي زنش او مي. اش بودزادهزئوس و يكي از زنان آدمي

اش موافق در صورتي با جاودانگي: هرا، از فرزندان ديگر زنانش بيزاري جست و گفت
ر او گماشت، ولي در كودكي هرا دو مار ب. است كه ده كار دشوار را با موفقيت انجام دهد

از فرمانبرداري . اي ازدواج كرد و صاحب سه فرزند شدبا شاهزاده. شان كردخفه
او درعالم ديوانگي سه . پادشاه زمان خود سرباز زد و هرا او را ديوانه كرد» هريستيوس«

چون به دنياي عاقالن بازگشت، براي جبران گناه خود به معبد دلفي . فرزند خود را كشت
بردار باشد و كارهاي دشوار را انجام دهد، روش غيبي گفت كه خدايان ر ا فرمانس. رفت

بسياري از دودمان شهرياري يونان، تبار خود ). 77: 1374رزنبرگ، (» تا به جاودانگي رسد
يابند؛ هاي خود به آسمان راه ميچون نيمه خدايان با قهرماني. دانستندرا از  قهرمانان مي

  .كلس جاودانه شدگونه كه هراهمان
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شوند، ولي گاهي قهرمانان اي قهرمانان ديده ميبا اين كه در آفرينش خدايان، در دوره
ن با     ولي عّلت اين كه رفتار آناسند كه از خود خدايان مقتدرترند؛راي ميبه مرتبه
 در برخي قهرمانان كه جنبة. اين است كه تبار خدايي دارندهاي شاهي همراه بوده،گرايش
اين . گمش، دو سوم وجودش ايزدي و يك سوم او انساني بودتر دارند، مثل گيلقديمي

الشأني كه نخستين انسان را از گل بنن نو، الهة مادر عظيم«. فرد ايزدگونه، فرة ايزدي داشت
ايزد خورشيد به او زيبايي و ايزد توفان به او . گمش را آفريدرس رقم زده بود، گيل

اين شهريار جوان به مانند ورزاي .  خرد به او ظرفيت خردمندي بخشيدايزد. شهامت داد
در حماسة ملّي ايران بسياري از خدايان و يا قهرمانان ). 78: 1382رزنبرگ، (»خو بودوحشي

اي جلوه داده  گونهبه شوند و اساطيري در هيئت شهرياران و قهرمانان تاريخي پديدار مي
شكّي در اين نيست كه . هاي حماسي است همين داستانشوند كه گويا تاريخ واقعي،مي

     هاي خاص به شاه، به عنوان نمايندة خدا در زمين نگريستهاگر در تاريخ واقعي با نگاه
       ها به حماسه كشيده شده و به تاريخ واقعي راه  از اسطوره كهشود، رسمي بودهمي
 چون كيومرث، هوشنگ، تهمورث، هاي شاخص حماسة مّليخيلي از چهره. استيافته

اند، با برگردان به سوي جمشيد، فريدون و كيخسرو كه به عنوان پادشاه مطرح شده
 مي توان ،هاي نخستين انسان يا نخستين شهريار و يا حّتي با كمي مسامحهها، چهرهاسطوره

بر باالي سر ه وجود فرّ. انداند كه به اين شكل رقم خوردهادعا كرد ايزدان آسيايي بوده
اين پديده چه در مصر ديده . هاي طبيعي پديدة خورشيد درآسمان استشهرياران از جنبه

هرين تا ايران، همه ياد آور توجه بشر به اين پديده، به عنوان ايزد شود و چه دربين الّن
ر توانيم به جمشيد اشاره كنيم كه هم دها ميترين اين شخصيتاز پيچيده. باشدآسماني مي

 –چهرة ايزدي، هم موبدي، هم پادشاهي و هم نخستين انسان مي تواند يادآور باور خدا 
 خود تبار ،اند و قهرمانانشهرياري باشد كه خدايان در تكوين خود به قهرمانان تبديل شده

 - قهرماناني كه حماسة ملّي با آنان شروع مي شود، خود موبد. اندشهرياري را ايجاد كرده
  .شان پي ببريمگمش بر وجود ايزدي داستانيهمين كافي است تا به سان گيل. دپادشاه هستن

   قهرمان در حماسه  -3

قهرمان، پسر و ثمر وصلت يك خدا يا خدابانو با يك انسان و نماد وحدت نيروهاي 
هرچند اين قهرمان به طور طبيعي جاودانگي الهي را ندارد، ولي .باشدآسماني و زميني مي

او صاحب قدرت يك خداي نازل يا . بردگ از قدرت مافوق طبيعي نصيب ميتا زمان مر
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). 486: 1385شواليه، (تواند به جاودانگي دست يابد يك انسان الهي است، با وجود اين مي
گونه كه ذكر كرديم، قبل از اين كه قهرمانان بازيگر داستان هاي حماسي باشند، همان

اهميت و عدم اهميت خداي . اني را به عهده داشتندخدايان موجود در اسطوره، نقش قهرم
در فرهنگ آريايي خدايان از ارواح . باشد مي خاص، محصول زندگي و شرايط آن

هاي توانند در بسياري از حوزه آنان مي. متمايزند و  به حوزة معيني از طبيعت محدود نيستند
در اواخر دورة ودايي، بعضي . دديگر طبيعت و زندگي در راه خير يا شر  اعمال قدرت كنن

در اين . از خدايان كه تا حدودي نماد جلوه هاي طبيعت بودند، به هيئت انسان درآمدند
شان را  طلبي انسان، قلمرو فرمانرواييها بر ديگران پيشي گرفتند و قدرتتصور بعضي
 خود نزول در اين دوره با گذشت زمان و آميختگي باورها، خدايان از مرتبة. مخدوش كرد

 در ،هاي جديد يا تغيير نام عاع خدايان ديگر قرار گرفتند و با كسب نقشكردند يا تحت الّش
هاي باروري و مادرساالري به باور آريايي و  با ورود آيين. هيئت جديدي ظاهر شدند

هاي هندي و ايراني، دوگروه از خدايان به نام اسوراها و دئوه ها هر كدام  تقسيم آريايي
اسوراها كه در ايران مورد پذيرش بودند، با ورود .  يكي از دو مّلت اهميت پيدا كردندبراي

سازمان جامعة خدايان از روي الگوي خانوادگي آدميان . زردشت به مرتبة ايزدي رسيدند
چون در خانواده پدر اهميت به سزايي داشت، خدايان هم بر طبق همين الگو . طراحي شد

خصوصيات . دشاهي از مرتبة پدري در خانواده الگوبرداري شدپا- طراحي و باور خدا
.  خداي جديد منتقل شد-كم به اين شاهخداياني كه در طبيعت ايفاي نقش مي كردند، كم

بود، انتزاعي بودند و برخي كامالً با  برخي از نمودهاي رفتاري كه از خدايان گرفته شده
ي، مفاهيم انتزاعي و شخصيت آييني به نمودهاي كيهان. ويژگي انساني مطابقت داشتند

خدا كه نمايانگر شهريارهاي اوليه و  انسان و نيمه فرد جديدي با خصوصيت نيمه وجود
كم  پادشاه هستند و بعد كم-ها در ابتدا خدا قهرمان. ها بود، منتقل شدقهرمان زندگي انسان

ني مثل كيومرث، هوشنگ،  پادشاها-  در حماسه خدا. گيرندچهرة پهلواني به خود مي
يكي در شكل پادشاهاني مثل سياوش و : يابندجمشيد و فريدون در دو شكل نمود مي

نخوردگي را با خود دارند و ديگر در  كيخسرو كه دقيقاً همان خصوصيت ابتدايي و دست
اگر الگوهاي رفتاري هر كدام از اين انسان ها .  خداياني مثل رستم و زال-چهرة پهلوان

بينيم كه از معيارهاي مينوي به  فته شود، آنان را ايزدان باورهاي اولية بشري ميشكا
دوگانگي . انداند و جايگاه آسماني خود را به زمين آوردهمعيارهاي زميني تبديل شده
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گرايش فكري انسان در مورد خير و شر و نگاه به ايزدان با همين ديدگاه، جامعه را هم با 
ستيز حماسه هم ستيز نيروهاي نيك و اهورايي با نيروهاي بد . است ردهاين ديدگاه تفسير ك

اين كشاكش در حماسه با پيروزي اهورايي كيخسرو بر افراسياب . باشدو اهريمني مي
كه قهرمانان حماسه، نمودهايي از ايزدان پيشين هستند خالصه اين. پذيرداهريمني پايان مي

  .                                                  باشند ميي و تثبيت اين حالت در كشورها در پي وحدت قومي و مّلو همة آن
  ها ماية گناه قهرمان در اساطير ملّت بن -4

گيري قهرمان اسطوره و حماسه به رغم داشتن شباهت ساخت و معيارهاي شكل
شود و ن ديده ميشاي هم در زندگين و سرگذشت آنان با هم، تفاوت جزيساختاري داستا

درست است كه قهرمانان حماسه تكويني از قهرمانان اسطوره . اين هم نكتة شگفتي نيست
هستند، ولي تعّلق داشتن به دو دنياي متفاوت، ساخت خاصي را براي هر دو گروه رقم زده 

  .است 
وارد به خاطر عاملي در ماجرايي . افتداي از كاشانه يا قصرش به راه ميقهرمان اسطوره

 _در ورود به دنياي ديگر، با قهرمان ديگر كه به خاطر اشتباهي يك كار دائمي. شودمي
اين نيرو، . شود كه به دوش او نهاده شده، روبرو مي_مثل باال نگه داشتن زمين تا آخر عمر

گروهي ديگر طي دلبستگي به . كشانددهد و به قلمرو ديگري ميقهرمان را فريب مي
يابند هايي، به دنياي غريب مثل جهان مردگان راه ميپشت سر نهادن آزمونقهرمان، پس از 

اي براي از دست ندادن قهرمان اصلي، او را به گونهقهرمان اولي . شتابنداش ميو به ياري
اين .  دنياي اصلي خود برگردددهد قهرمان بهكند و اجازه ميبه سرزمين خود وابسته مي
گردد و آميز برمياو از قلمرو هراس. هاي مادر همراه است الههپيروزي با وصال قهرمان و

قهرمان حماسه . گرداندرستاخيزي دارد كه براي مدت كوتاهي جهان را به حالت اول برمي
توّلد دور از عرف و عادت، دوران كودكي استثنايي، برخورداري از . هم ساختاري دارد

اش بر ديوان و غوالن هايي كه به پيروزييك نيروي فوق طبيعي، مراحل گذر از آزمون
بار در داستان او نهفته نظمي و هرج و مرج و از پا در آمدن فاجعهشود، مبارزه با بيختم مي

  . 5تاس
ها خدايان  قهرمانان اسطوره. شوند هر دو گروه قهرمانان در تحول خود دچار گناه مي

باشند كه   پهلوانان مي- انان حماسه، شاهشوند، ولي قهرمتر دچار گناه ميباشند كه كممي
باشند و اين قهرمان متعّلق به فرهنگ خاصي نيست، بلكه از اكثر آنان با گناه همراه مي
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هرين گرفته تا هركول يوناني تا قهرمانان ايراني مثل گرشاسپ ، جمشيد، الّنگمش بينگيل
د به دنياي حماسي از اين هاي تاريخي مثل گشتاسپ، با وروي چهرهرستم، كيخسرو و حّت

 در فرهنگ ،گناهكاري قهرمان كه مربوط به همة آيين ها است.اند مايه بر كنار نماندهبن
ها به خاطر ماية گناه در زندگي قهرماندليل وجود بن. خوردهند و ايراني بيشتر به چشم مي

  :عوامل زير است

  امعة پدرساالرهاي انساني از جامعة مادرساالر به  ج تغيير نگرش-4-1

   خدايان- تولّد مادر-4-1-1

عّلت . آمدساالري خداي مادر تجسمي از خدايان برتر به شمار ميدر دوران زن 
ه عاملي كه باعث توج. گرايش به خداي مادر، باروري و تهية غذا براي ادامة زندگي بود
 زايش و مردنِ زمين ها،به الهة مادر شده بود، بهار و خزان بود كه طي آن دگرگوني فصل

جوامع بشر، خدايان را به . تجسم الهة مادر به صورت ملكه بود. كشيدرا به تصوير مي
 خدايان، تجسم آنان به شكل ملكه - در باور مادر. كردندهاي گوناگون تجسم ميصورت

هرسال ملكه، همسري را به نام . آمدندبود و زنان ديگر، دختران الهة بزرگ به شمار مي
بعدها . تر اين پادشاه برادر يا پسرش بوددر دوران ابتدايي. نمودپادشاه مقدس انتخاب مي

رسيدن به مقام پادشاه مقدس به آساني . نمودند كه نماد پسر ملكه بودفردي را انتخاب مي
كم به آيين ها كم هايي ترتيب داده شود و اين آيينبايست مسابقهمي. آمدبه دست نمي

بايست مراحلي را طي خواست به اين درجه برسد، ميهركس كه مي.  تبديل شدرازآميزي
بايست قرباني شود و ملكه گوشت او را نكتة جالب اين است كه پادشاه مقدس مي. كند

خورد و خون او براي بركت بر روي مزارع و حيوانات اهلي پاشيده براي قدرت باروري مي
كم پادشاه در جشن سازي شروع شد و كماي جانشينه شد؛ به همين جهت بود كه آيينمي

استفاده از اين . بايست قرباني شودگزيد و آن فرد ميساالنه، كسي را به جاي خود بر مي
دليل ديگري كه براي . نمودهاي مادر را محدود ميفكر براي نجات پادشاه، قدرت الهه

 –ح غلّه را به صورت حيوان  اين است كه گاهي رو،توانيم نام ببريمنجات پادشاه مي
ها ها و پرندهحيوان. خوردندكردند و گوشت و خونش را كشاورزان ميخدايان مجسم مي

توانسته براي دهد كه ديگر قرباني انساني نمياند و نشان ميدر اين ماجرا نقش مهمي داشته
دگي در دنيا انتخاب و قرباني نمودن، از الگوي زن. انسان در حال پيشرفت جالب باشد

ها باعث همة اين. ميرندكنند و ميشوند، رشد مي ميها زادهگرفته شده كه جانوران و انسان
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مرگ . مرگ موجودات هم در اين فكر نقش داشته است. شدتوجه به مادرساالري مي
شده، در است؛ زيرا پس از آن، زايش مجدد متجلّي مي شدهباعث چرخش زندگي مي

از نمونة ). 54: 1379رزنبرگ، (كردند  جامعه هم اطمينان حاصل مي از بقاي،نتيجه
اي ايراني مايه گناهكار شناخته شده است، گرشاسپ اسطورهقهرماناني كه در اثر اين بن

است كه در اثر تحول از چهرة ايزدي هند و ايراني، به چهرة انساني ايراني، به دليل نگرش 
ادامة تحول ايندراي وداها است   5گرشاسپ.شودخته ميباورهاي پدرساالرانه گناهكار شنا
  . ها بوده استكه خداي مشترك هند و ايراني

سومين باري كه فرّ از جشميد . ، فروهر وي ستوده شده است136يشت، بنددر فروردين
ين پاشنه و دار، گندروب زراو اژدهاي شاخ. گريخت، گرشاسپ دلير آن را گرفت

شكل ظاهري او جوان، ). 44تا39ها، زامياديشت، بند  يشت( كشت دار راسناويزك شاخ
در مقابل . زبردست، گيسور و گرزدار و در دليري و مردانگي زورمندترين مردان بود

فروهرهاي زيادي از پيكر : يشت آمده كه فروردين61در بند. افرازدراهزنان، پرچمي برمي
ويا گرشاسپ از جملة قهرماناني است كه گ. كنندح به گرز، پاسباني ميگرشاسپ مسّلسام

در . است  اين قهرمان از گناهان جامعة انساني به دور نمانده،با اين حال. زندة ابدي است
ام برده شده كه اين پري، گرشاسپ را فريفته ئيتي ناي به نام خنهونديداد، فصل نهم از پري

دهاك روي به جهان آرد كه وقتي اژي:  آمده62  تا 58، بند3يشت، فصل در بهمن. است
خواهند تا پيكر گرشاسپ را موجودات را از بين برد، آتش، آب و نريوسنگ از اهورا مي

با كوفتن گرز . آوردو ميخيزد و به ضحاك ربار چهارم بر مي. بجنبانند تا از خواب برخيزد
هوشي او سخن به ميان آمده و عّلت آن  در روايت پهلوي از بي. كندبه فرقش، هالكش مي

؛ ولي در دادستان )58: 1390روايت پهلوي،(است  تيري است كه از تركي دريافت كرده
اورمزد با حضور زردشت به روان . است دينيك، گناه گرشاسپ كشتن آتش بوده

گرشاسپ هم . نمايدكند و از آن كه آتش را كشته، سرزنشش ميش ميگرشاسپ پرخا
نمايد كه بهشت را به او ارزاني شمارد و از او درخواست ميكارهاي سودمند خود را برمي

 با پايمردي ،سرانجام. شودارديبهشت به خاطر خطايش مانع ورودش به بهشت مي. دارد
در مينوي خرد كشتار ). 85: 1355دينيك،دادستان (شود اش پذيرفته ميزردشت، توبه

  ).45:مينوي خرد(است گرگ كبود و مرغ َكمك هم به او نسبت داده شده
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همة . كنيمدر موارد ذكر شده دو جنبة نيك و بد زندگي گرشاسپ را مشاهده مي
. تري استگناه او بازتاب اسطورة كهن.اندكردهقهرمانان اين دو جنبه را با خود حمل مي

گناه به دوران مادرساالري و پرستش خدابانوي باروري و آيين و مناسك باروري اين 
اي را كشته باشد، تا جانشينش گردد؛ ولي بايست شوهر پريگرشاسپ مي«گردد كه برمي

   pitaonaشودشوهر پري چه كسي بوده است؟ يكي از دشمناني كه به دستش كشته مي
   بعيد نيست كه در. داراي پريان بسيار است به معني  as pairikaاست كه با لقب 

در اسطورة كهن، . پاشنه باشدين لقبي براي گندرو زرpitaona هاي ايراني، اسطوره
است و خود  تي بوده، كشتهين پاشنة قدرتمند را كه شوهر پري خنئيگرشاسپ گندرة زر

گرشاسپ به ). 1384:108باقري،(»كندشود و با اين كار بركت را تضمين ميجايگزين مي
اين خواب او همان خواب ايزدهاي گياهي است . روددليل گناهكار بودن به خوابي فرو مي

 كه از جامعة مادرساالري به ارث برده شده است كه طي آن ايزد به دليل عاشق شدن فردي
. آيد تا او را به زندگي برگرداندشود و فرد عاشق در پي آن ميبر او، به دستش شهيد مي

اين خدا كه شكل . است اين خواب موّقت، همان زمستاني است كه نصيب طبيعت شده
اش را با جاودانه بودن حفظ كرده است، در شكل قهرماني، به جرم گناه، جاودانگي خدايي

شود و در زير  مجروح ميnuhenدهد و به دست جواني به نام نوهينرا از دست مي
 فروهر از او مراقبت 99999رود و تا روز رستاخيزخروارها برف به خوابي ژرف فرو مي

شوند، در ميپي دچار تحولدرها پيچون قهرمان). 128: 1369دادگي،  فرنبغ(كنندمي
هنگامي كه او . است احترامي به آتش عنوان شدههاي بعدتر در اوستا گناهكاري او بيدوره

 آتش برآمد و طعام را پراكند پخت، آن اژدها از زير بر پشت اژدها در ديگي طعام مي
است كه  احترامي او به آتش اين بوده بنا به گفتة پورداوود، بي). ها، زامياديشتيشت(

چون آتش . گرشاسپ پس از فروريختن ديگ، هيزم فراهم آورد تا غذاي خود را بپزد
س فرودآورد حوصله شده، گرز خود را به عنصر مقدور شد،گرشاسپ تنگ ديرتر شعله

  ). 206 :1/هاتيش(

  تغيير باورهاي ديني و نگرش هاي مذهبي يك جامعه -4-2
مهر . بينيمباورهاي حماسي ايران رد پاي  مهر را با بازسازي شخصيتي به نام  جم مي در

شود و در حماسة ايراني در اثر است كه جانشين وارونا مي در باورهاي آريايي، خدايي
جمشيد كه در باورهاي آريايي اوليه . گرددبديل ميتكوين اين خدا، به جمشيد حماسي ت
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رسد، ولي با از فرزندان خورشيد و توفان است، به عنوان نخستين انسان به مرتبة خدايان مي
رنگ شدن خدايان ودايي با ورود آيين مزديسنا و معرفي اهورامزدا به عنوان خداي كم

يران، هم چهرة  خدايي و پاك دارد جم در ا. گيردبرتر، يم هم شخصيت شومي به خود مي
ترديد به باورهاي رنگ شدن شخصيت او به عنوان گناهكار، بيكم. و هم چهرة انساني

ها گردد كه كوشيد خدايان را از مرتبة خدايي به مرتبة فرشتهزردشت و ايزدانش بر مي
شود كه از  منجي ديده مي -محوراين چهره در حماسة ايران هم به صورت عدالت. بكشاند

جم ويونگهان كه براي خشنودي « در اوستا آمده است . باورهاي خدايي او حكايت دارد
بعد ). 8، بند32يسنا، هات (»مردم، خداوند جهان را خوار شمرد، در زمرة گناهكاران است

اي پوشيده بود دريده كه جامه. هرمزد روان جم را به درخواست زردشت خواست«از گناه، 
گويد كه من نخست از هرمزد مي. پرسدزردشت عّلت را مي. وراخ بوداز همه سو س

. جهانيان دين را به جم نمودم، ولي به راه اهريمن ايستاد و گفت آب را من آفريدم
.  ندانست،ماه را آفريدم؛ اما اين را كه جهان چگونه آفريده شده بود. خورشيد را آفريدم

در آيين ). 28 :1376بهار،(»افتاد  او را به تن پشيماني.ة شاهي از او برده شدبه آن دروغ، فرّ
ها به عنوان خداي برتر، جايگاه نيك يمه با شومي گيري دئوههندي هم بعد از قدرت

هاي بعد در افكار با فروكش كردن آيين آريايي و تحولي كه در دوره. شودآميخته مي
وي . گيرد  شومي به خود ميشود، يمه به عنوان خداي مرگ، شخصيتهندوها ايجاد مي
د و آنان را بگيرند و نپردازبفرستد تا به جستجوي آدميان انگيز  خود را ميدو پيك هراس

ايونس، (كنندبه قلمرو شوم مردگان آورند كه دو سگ شوم هوشيار آن را محافظت مي
  آمده كه دو پيك يمه چون12، بند 14وداي دهم، فصل در ريگ). 133 تا 137: 1381

در گفتار باال . كنندهاي زنده، همة مردمان را دنبال ميراسوهاي نيرومند در تعقيب روان
جم از ايزدان . كه آفرينش به جم نسبت داده شده است، به جايگاه خدايي او اشاره دارد

فكري نخست انسان آريايي بوده است كه در طي تكوين و تحول خود به چهرة انساني در 
داستانيِ اين انسان اوليه كه بعدها در حماسة ملي ايران چهارمين در شكل . آمده است

زردشت كه خواسته است . پادشاه پيشدادي است، باورهاي ايزدگونگي را شاهد هستيم
تر از اهورامزدا درآورد، برخي خدايان به خاطر  مرتبه خدايان را در قلمرو ايزداني پايين

        ايزدان پايين مرتبه تر از اهورا مزدا قرارفراگير بودن پرستششان، به راحتي در جمع 
كرد، يكي ديگر از خواري را منع ميچون اصالحات زردشت گوشت. نمي گيرند
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جم ويونگهان كسي كه از براي : خواري به مردم استهاي او، آموختن گوشت اتّهام
سه  ). 44، بند32يسنا، هات (اي گوشت خوردن به آنان آموخت ساختن مردم پارهخشنود

قرباني . قرباني خوني، نثار نوشابة مقدس، نثار آتش: نوع قرباني پيش از زردشت رايج بود
منع قرباني خوني، گذشتة جم را هدف قرار ). 41 : 1381گيمن، (خوني را زردشت منع كرد

ها قرباني خوني است، در حماسه، ادعاي خدايي نمودن  گناه او كه در اسطوره. استداده
  .است

ــا ــي  جه ــشته او را ره ــر گ ــه س ــر ب   ن س
 :رساندو بعد از آن كه جهان را  به آسايش 

ــا فرّ  ــدار بــ ــينشــــسته جهانــ   هــ
  )59 /44: 1 /1389فردوسي، (          

    
ــد    ــي بنگري ــت مه ــه تخ ــك ب   يكاي
ــد  ــشكر بخوانـ ــان را ز لـ   گرانمايگـ
ــان   ــالخورده مه ــا س ــت ب ــين گف   چن
ــد    ــد پدي ــن آم ــان از م ــر در جه   هن

ــن آ    ــوبي م ــه خ ــان را ب ــتمجه   راس
  بزرگــي و ديهــيم و شــاهي مراســت

 

  بـــه گيتـــي جـــز از خويـــشتن را نديـــد 
ــشان برانــد     ــيش اي ــخن پ ــه س ــه ماي   چ
ــان    كـــه جـــز خويـــشتن را نـــدانم جهـ
ــاهي نديــد     ــت ش ــامور تخ ــن ن ــو م   چ

ــان ــتم  چنـ ــا خواسـ ــي كجـ ــت گيتـ   سـ
  كه گويد كه جز من كسي پادشاسـت؟       

 

   يـزدان ازوي   چو اين گفتـه شـد فـرّ       
  هنــر چــون بپيوســت بــا كردگــار    

 

  بگشت و جهان شد پر از گفت و گوي         
ــار   ــشت ك ــدر آورد و برگ ــست ان   شك

  )71تا60:همان  (                             

    :در اثري ديگر آمده است
 

  كــه جمــشيد را داد يــزدان جهــان   
  شــد انــدر دل خويــشتن بـــدگمان   
ــد كــار خــداي    چــو از خويــشتن دي
ــد  ــار شـ ــه دســـت شهنـــشه گرفتـ   بـ

 

  بــــر مهــــان روان كــــرد فرمــــان او   
  كـــه مـــن دور كـــردم ز مـــردم غمـــان
  ســـر تخـــت او انـــدر آمـــد ز پـــاي    
  تــــن پــــر گنــــاهش نگونــــسار شــــد

 )1576 تا 1571  /235 :1377:ايرانشاه (
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  رقابت بين قهرمانان و ايزدان در اسطوره يا حماسه -4-3

شودتري مواجه ميسقهرمان با قهرمان مقد .ي س توانسته خود را به الگوهاقهرمان مقد
ارزش هاي اجتماعي و فكري . نگرشي جامعه نزديك كند و در ذهن و زبان ها جاي گيرد

شود كه قهرمان نخست با انجام عملي گناهكار شناخته س در جامعه، باعث ميقهرمان مقد
. است اين جنگ و درگيري از زندگي ايزدان اسطوره اي وارد زندگي قهرمان شده. شود

تر و پر  سجنگند، ايزدي كه در نظر افراد، مقد  طبيعت ميوقتي چند ايزد بر سر تصاحب
شود و به دليل تقدس خود، ايزد رقيب  تر براي مردم بوده است، چشم نوازتر مي منفعت

جايگزين شدن ايندرا به . شودبراي پس ماندن از رقابت خانوادگي، گناهكار شناخته مي
وارونا، آسمان محيط بر . كر شده استجاي اسورا در فرهنگ هند و ايراني از اين نمونة ذ

ها همه چيز، خداي بزرگ هند و پادشاهِ خدايان شناخته شده، خداي محافظ جانوران، آب
او در . ماند اين خداي پر قدرت به يك حال نمي.)164:  1381ايونس،(و قاضي الهي است 

ها از سه به  آديتهشود كهزماني مقام وارونا كمرنگ مي. شودهاي بعد دچار تحول مي دوره
وارونا، ميترا و آريامان جاي خود را به وايو، آگني و . شوندهفت، بعد به دوازده تبديل مي

شود، حاكي از آن است كه تحول بعدي كه در اساطير هند ديده مي. دهندسوريا مي
ه جاي  وارونا، گاه ب- در اين دوران، ميترا. شود شخصيت وارونا به اساطير عرفاني وارد مي

چنان شوقي ميترا . شود دريايي ميurvasi سوريا فريفتة پسري موسوم به اورواسي –ميترا 
 به Agastyaاست كه آگاسيته رسد و از همين نطفه اش به زمين ميگيرد كه نطفهرا مي

شود كه در ترين عارفان و پارساياني ميگاه از بزرگآن. آيدين به وجود ميشكل ماهي زر
او در جمع نيمه خدايان، خدايان اصلي را براي پيروزي بر . رسدياضت به شهود ميزهد و ر

  ). 678: 1381رضي، (دهد اهريمن ياري مي
درجمع قهرمانان، هركول، از قهرمانان يوناني، كسي است كه با زور بازو به كاميابي 

ها سر باز زد، انكه از انجام خرغم اينكه او به جاودانگي رسد، عليبراي اين. دست يافت
گناه هركول كشتن فرزندان خود و سر باز زدن از فرمان . ها بگذردولي پذيرفت كه از آن

  .اوريستئوس است
هايي را ترسيد هركول قدرتش را تهديد كند، به وي فرمان داد خاناوريستئوس كه مي«

د كه هركول سر باز زدن هركول از بندگي و خدمت، هرا، الهة زناشويي، سبب ش. بگذراند
  ).  75 : 1379رزنبرگ،(» عقل خود را از دست دهد و ديوانه شود
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ها منجر به درگيري آنان شده رقابت بين خدايان بر سر تصاحب قدرت در اسطوره
گذارند، رقابت بين خدايان و قهرمانان باعث آن گاه كه قهرمانان پاي به ميدان مي. است
ما در حماسة ملي ايران قرار .  گناه متّهم شودشود قهرمان در پي كسب جاودانگي بهمي

رستم . ماية گناه بدانيم توانيم نمونه اي از اين بنگرفتن رستم و اسفنديار  را در برابر هم مي
شود و به سان هراكلس كه به اتّهام كشتن فرزندان، با با كشتن اسفنديار دچار گناه مي

 با سوختن بر روي آتش از عذاب ،تپوشيدن لباس زهرآگين دچار عذاب شد و در نهاي
 با كشتن اسفنديار اسير چاه ،او سرانجام.  رهايي پيدا كرد؛ بايد تن به جادة مرگ بسپارد

رقابت بين اين دو قهرمان يكي را گناهكار جلوه . نابرادري شد و در چاه دوزخ جان سپرد
يزدي است كه با رستم قهرمان ا. شودبار هر دو منجر ميداده است كه به كشتن فاجعه

  تحول خود درحماسه غير از اين گناه، به سان هراكلس فرزند خود را به چنگال مرگ 
پيرها با قدرت . جنگنداين دو پهلوان پير و جوان در راه جاودانگي با هم مي. سپاردمي

  .  كنندها را اسير ميجادويي خودشان، جوان
   جا به جايي اقليم -4-4

جوامع . سان با نگرش به نوع خداي مورد نياز، تأثير داشته است اقليم در زندگي ان
نمودند، درتفسير خود از طبيعت، با كشاورزي كه زندگي خود را با غلّه وگياهان تنظيم مي

  .اندنمودند، متفاوت بودهدامداراني كه محيط زندگي خود را بر اثر تغيير فصول تنظيم مي
ازماندة بشر به عنوان يك قهرمان در تغيير روال هاي بترين حماسهگمش از قديميگيل

او با ياري انكيدو، . شودجانشيني، گناهكار شناخته مينشيني به يكزندگي انسان از كوچ
. ميردانكيدو در پي توهين به ايشتر مي. كشد بود، ميورزاي آسماني را كه ايشتر فرستاده

تر، ايشتر را وادار به گريه در پيش پدر توجهي به عشق ابراز شدة ايشگمش بعد از بيگيل
اين نرگاو به فتنة ايشتار، الهة عشق و آنا، خداي . فرستدپدر ورزاي آسماني را مي. نمايدمي

كشتن گاو آسماني يعني از دست دادن يگانه يار، يعني انكيدو . آسمان تحريك شده بود
 حيوان – صورت انسان انكيدو خود به. بخشدگمش مينظيري به گيلاست كه قدرت بي

با نابودي . كشاندگمش مينانه، او را به ياري گيلگرايش به سمت زندگي متمد. بوده است
- گيل.(چيندهاي زندگي دامداري را برمي پايه،ورزاي آسماني، انكيدو در واقع

  .)45 تا 38: 1382گمش،
  



ماية گناه در زندگي قهرمانان اسطوره و حماسه  بررسي تطبيقي بن  

 

69

  تجاوز به حريم فرد مقدس و شكستن تابوها -4-5

 تحول خود و به تكامل رساندن جامعة خود، مجبور است كه پا گاهي قهرمان در طي
 .دهدها او را گناهكار جلوه ميعبور از بعضي حريم. ها گذاردروي بعضي حريم

ترين پهلوان يوناني در ايلياد است كه خشمش بر  مشهور به آشيل، مهمachillesآخيلس
او يگانه پسر پلئوس .  يوناني استآگاممنون و نبرد تن به تنش با هكتور، ماية اصلي حماسة

يونانيان وقتي به تروا رسيدند، ... بود) حوري دريايي و دختر نرئوس(و تتيس ) شاه فتيا(
 ، شاه جزيره را كه از پسران آپلو بود، tenesآخليس هشدار تتيس را ناديده گرفت و تنس

د كه آپلو آن را هدايت ي درآياين گناه او باعث شد بعدها او با تيري از پا. به قتل رساند
 .)582 تا 1370:528هومر،(كرد

كشتن شاه به عنوان جانشين خدايان بر زمين و گاهي شاهي كه به خود خدايان تبديل 
شده بود، در حماسه شگون نداشته است و كساني كه عامل كشتن شاه شده باشند، به 

جمشيد را كشت و در حماسة ملّي ايران ضحاك كه . آيندبدترين وجهي از پاي در مي
  .افراسياب كه سياوش را كشت و رستم كه اسفنديار را نابود كرد، آخر خوشي نداشتند

سيمرغ . خوردناپذير، بعد از كشتن اسفنديار رقم ميفرجام رستم، اين قهرمان خستگي
  .به رستم گفته بود كه هر كس خون اسفنديار را بريزد، شكار روزگار خواهد شد

  ون اســفندياركــه هــر كــس  كــه او خــ 
ــج   ــد ز رنـ ــده باشـ ــا زنـ ــز تـ ــان نيـ   همـ

  بختــــي بــــودبــــدين گيتــــيش شــــور
 

ــار  ــشكرد روزگـــــ ــزد، ورا بـــــ   بريـــــ
  رهـــــايي نيابـــــد، نمانـــــدش گـــــنج   
  وگـــر بگـــذرد، رنـــج و ســـختي بـــود    

 )1290تا1287 /402: 5 /1389فردوسي،( 

  
پايد كه كشندة شاه، رسد و ديري نميگر به پايان ميروزگار اسفنديار با رستم چاره

  .شودسير چاه نابرادري ميا

   بر هم زدن معيارهاي جانشيني -4-6

شد، ولي با ها براي گذر از دورة مادرساالري، ابتدا همسر ملكه قرباني ميدر اسطوره
    قرار دادن فرد ديگر به جاي همسر ملكه، در طي مدت كوتاهي، فرد مزبور را قرباني 

ران قدرت ملكه را محدود كند و خود حكمگذر از اين مرحله باعث شد، شاه . كردندمي
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شود كه براي زمان كوتاهي،  هاي جانشيني آغاز مي از اين جا اسطوره. چون و چرا شودبي
تصوير اين باور . ها به اين فرد بازگردد گزينند تا همة نحوست فردي را به جانشيني شاه برمي

هاي جانشيني آماده  اسطورهاي در زندگي قهرمانان حماسي، آنان را براي انجاماسطوره
رام يكي از «. شدندها، براي انجام اين امور آنان دچار گناه ميكرد و در جريان داستانمي

قهرمانان حماسي هند است كه بعد از آزمودن همسرش سيتا و پي بردن به پاكي او، با سيتا 
ي، رام به سعايت گذاركنند، ولي پس از تاجگردد و با هم زندگي ميبه اجودهيا باز مي

آن جا دو فرزند به ... دهد او را در بيابان رها كنندكند و دستور ميحسودان، سيتا را رها مي
 – از مادر خود زمين ،گناهي خودآيد، براي اثبات بيچون از تبعيد باز مي. آورددنيا مي

از ). 1379ميكي،(»  بازگشت،خدا خواست كه دهان بازكند و از همان جايي كه آمده بود
گناهي كه اين قهرمان دچار . دست دادن همسر وفادار براي رام خيلي ناراحت كننده بود

اين . نمايدپناه در بيابان رها ميكردن به همسر خود است و او را بي شود، شكآن مي
حماسه بازسازي اسطورة جانشيني است كه اين بار همسر ملكه قرباني نشده، بلكه خود 

در حماسة ملي ايران هم يكي از گناهاني كه به دوش .  را پذيرفته استملكه قرباني شدن
. كشتن فرزند به منزلة ادامة زندگي قهرماني خود است. رستم است، كشتن فرزند خود است

سازي پسر براي نبرد ديگر، او ترها بسپارد و با آمادهخواهد ميدان را به جوان پهلوان پير نمي
  .سپاردرا به تيغ خود مي

   گيرينتيجه.  5

هاي كنيم، نوع نگرش هاي شرقي و غربي، مالحظه مي با تطبيق قهرمانان در حماسه
است و اين نگرش باعث شده،  هاي گوناگون به قهرمانان متفاوت بوده انساني در حماسه

ماية گناه در زندگي بن. باشند، گناهكار قلمداد داده شوند قهرمانان كه تحولي از ايزدان مي
اند با گناهكار دانستن ها نتوانسته  انسان،با اين حال. كشاندان، او را به سمت فاجعه ميقهرم

هاي زندگي قهرمانان آنان را از روال داستاني ذهن خود حذف نمايند، بلكه با آميختن نيكي
اي است، چهرة دوگانهسازي نصيبش شدههايي كه در مراحل گذر و آشناييبا بدي قهرمان

داشتني و در روي ديگر داستان، گناهكار   دوست،زند كه در يك چهره  ميبرايش رقم
  . است
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  هاشتياد دا

در اين اثر بر آن است كه خاستگاه مشترك ) 1898 ـ 1986( فرانسوي   ژرژ دومزيل، پژوهندة-1

ان به اين تو مي: گويد وي مي. ها و تاريخ باز شناساند را از ميان روايات اسطوره) ييمه(نخستين شهريار 

ترين  هاي ديگري، در ميان كهن احتمال انديشيد كه ييمه، در نقش خود به عنوان شهريار جهان، شايد با نام

آيد كه آخرين  اين چنين اين تصور پيش مي. ، يك يا چند همتا داشته باشد)Pandavas(ها  نياكان پاندوه

بدين . اند از يك خاستگاه مشترك برآمدهشهرياران جهان در فهرست شهرياران هندي و ايراني، تا حدي 

نويسنده در پايان . اي اين اشخاص اختصاص يافته است سان، تحقيق حاضر به بررسي و روايت اسطوره

بدين . ييمه، همانند هم نام هنديش يمه، شهريار قلمرو نيك و ايزد درگذشتگان است:.... كند خاطرنشان مي

د و ايراني، فرمانرواي جامعة انساني، وراي اين زندگي، از باورهاي توان گفت كه ياد يمة هن  ساده مي،سان

 ، و سرانجام'بهشت' و 'پايان جهان'زردشتي در مورد زندگي پس از مرگ و نيز تصورات مزدايي از 

 فروكاستن مرتبة ييمه جايگزين شدن يكي از پسران زردشت به جاي ييمه به عنوان ناظر حصار زيرزميني و

ييمه در مدتي كه از ... ر و آورندة ساكنان برگزيده به آن، متاثّر شده و مخدوش گشته است وبه سازندة 

ها يادآور  شود كه شماري از آن هايي رو به رو مي  وي مانده، با دشوارييزندگي و شهرياري اين جهان

ند جهت رة هندي و شمار ديگري نيز يادآور يياتي هندي است كه در واقع اين دو از چهوسوا وپري چ

  .همانندند

  .هاي يونان مراجعه گرددهاي جانشيني يا اسطوره براي مطالعة بيشتر به اسطوره-2

چنين كاري با . ماندن رعايايش بودها براي زنده يكي از نخستين وظايف شاه، تأمين توالي  فصل -3

به . شد گرفت، فراهم ميانجام مراسم آييني و ساالنة جشن سال نو كه در آن شاه نقش خدا را بر عهده مي

شود و به جهان مردگان او هر سال با آغاز تابستان كشته مي«. توان از ايزد دموزي نام برد مي،عنوان نمونه 

بعد از مردن، ايزدان دوباره دموزي را از جهان . ميرندرود، همة گياهان ميوقتي به آن جهان مي. رودمي

» شودها مياين امر باعث سرسبزي گياه. كند ازدواج مي،كه اينانا استاو با الهة آب . آرندزيرين به در مي

  ).264: 1376بهار، (

. شددر آغاز با نام اتوم خوانده مي.  رع ، خداي تجسم خورشيد و نامش هم به معني خورشيد است -4

بار، رع خود را جا براي نخستين در اين. بود» هليوپوليس«اش اين فرمانرواي مقتدر آسمان، محراب اصلي

پس از اين به گفتة كاهنان، ايزد خورشيد به نام آتوم در آغوش نون، اقيانوس ازلي، . برشيئي سنگي نشان داد

ها است و هنگام شب درون مادر خود كه اقيانوس است، شست اين خدا نگهبان همة سرزمين. نمودار گشت

  ).456: 1381رضي، (كند و شو مي
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آيد و هنوز كودك است كه پيلي توان رستم را نام بردكه با تنومندي به دنيا مي به عنوان نمونه مي -5

نظمي افراسياب و با بي. گذرداز هفت خان مي. برداز نيروي فكري پدر و سيمرغ بهره مي. كشد را مي

  .شود  مي، اسير چاه نابرادركند؛ در نهايتيارانش مبارزه مي

هاي  در مورد قهرمانان، تغيير و تبديل ايندراي هندي به چهره يكي از آشكارترين تكوين و تحول -6

شكن، در رفتارهاي حماسي گرشاسپ و به هاي اين خداي زورمندِ دشمنمايهبن. باشدحماسي ايراني مي

ها است، با ورود به حوزة فكري هرچند خود ايندرا چون جزء دئوه. شودتبع آن در فريدون زياد ديده مي

   پيوندد، ولي الگوهاي رفتاري اين خداي هندي، به بهرام اوستايي  سلسلة ياران اهريمني ميها، بهايراني

شود، برخي كاركردهاي ايندرا به گرشاسپ منتقل آميختگي خدايان و قهرمانان در اوستا باعث مي. رسدمي

  . ملّي ايران بگيردهايجاي گرشاسپ را در حماسه) تريته(شود و با ظهور قهرمان جديدي به نام فريدون، 

در وداها به صورت شاه آريايي جنگجو، داراي پوستي . ايندرا، خداي توفان و پديد آورندة رعد است

اين تصوير از ). 18: 1381ايونس، (كشند، تصوير شده است اش را دو اسب ميزرين و سواره، كه ارابه

از . نمايانداش را با سوار بر دو اسب مييدهد كه چهرة نظامهاي ارتشتار قرار ميايندرا او را در گروه

ترين رقيبش بزرگ). 1: 1333يارشاطر، (صفات خاصش، آشاميدن هوم است كه عقابي آن را برايش آورد 

     او صداي . جا غلبه داشتهنگام زادنش، خشكسالي بر همه. كه دشمن سرسخت اوست، وريتره است

ها پدرش در بعضي روايت«. مادر او پريتوي بود. كردند، شنيدهاي مردم را كه از خشكسالي شكايت ميناله

باشد، به دست مي» واجر«او سالح پدر خود را كه ). همان(» ها، دياوس استتوشتري و در بعضي روايت

دادن خشكسالي او عمالً به جاي وارونا با شكست. گرفت و به جنگ خشكسالي رفت و آن را شكست داد

او با پدر خود هم مبارزه «. ة وارونا كه مايا بود، در نبرد ايندرا به سومه تبديل شدنيروي عمد. قرار گرفت

ايندره با كشتن دياووس، به جانشيني او و با شكست ). 20: 1381ايونس، (» كرد و قوزك پايش را شكست

اي توانست كار او تنها مبارزه نبود، بلكه در طي مسابقه). همان(وريتره به جانشيني وارونا دست يافت 

ها شده بودند، شكست دهد و عنوان خداي حاصلخيزي را از آن اهريمنان را كه باعث مسموميت مزرعه

از ). 22:همان(ايندرا چون وارونا، خورشيد را به كار گرفت و جهان را به شش بخش تقسيم كرد . خود كند

گونه كه ذكر الح خاص  ايندرا همانس«. ها اشاره نمودياران خاص او مي توان به وايو و گاهي به ماروت

معني آن گرز نيست، بلكه سالح كوتاه و .  اوستايي و گرز فارسي استvazra كه معادل vajar وجر ،شد

اين سالح . در زبان فارسي لفظي كه معرّف آن باشد، نيست. تراشيده اندتيزي است كه از سنگ مينوك

خدايان آن را براي ايندرا ساختند؛ سالحي زرين كه . تسالح خاص ژوپيتر هم همين اس. معرّف برق است

  ).435: 1330يارشاطر، (» ها استصد گوش و هزار سر دارد و جاي آن در اقيانوس ميان آب
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به كوشش ماهيار نوابي، با همكاري محمود طاووسي، انتشارات ) 1355(دادستان دينيك -11

  .شگاه شيرازدان

ترجمه و ويراستاري فريدون فضيلت براساس دين كرد چاپ مدن، انتشارات ) 1381 (دينكرد -12

  .فرهنگ دهخدا

، ترجمة  عبدالحسين شريفيان، انتشارات اساطير، اسطوره هاي جهان ) 1379( رزنبرگ ، دونا -13

  .چ اول

ش  ، ترجمة ابوالقاسم اسماعيل  ، اوزيرس ، گيل گماسطوره ايزيس ) 1382( رزنبرگ ، دونا -14

  .پور   ، نشر اسطوره   ، چ اول

  .، انتشارات بهجت، چ اولآيين مهر ) 1381(رضي، هاشم -15

، انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و برگردان مهشيد ميرفخرايي) 1390(روايت پهلوي-16

  .مطالعات فرهنگي

  . ن فرّخي، اساطير، چاپ اول، ترجمة باجالاساطير يونان) 1380(  سنت، جان پين -17

سودابة فضايلي، انتشارات : ، ترجمه و تحقيقفرهنگ نمادها) 1377(  شواليه، ژان؛ آلن گربران-18

  .جيحون، چ اول
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    ،سراييفردوسي و سنت نوآوري در حماسه ) 1369( عباديان، محمود-19

  .، چ اولگهرعليگودرز انتشارات  

  .، انتشارات توس، چ اول فرهنگ ايراناساطير و ) 1383( عفيفي، رحيم -20

، به كوشش جالل خالقي، نشر مركزدايره المعارف اسالمي، شاهنامه ) 1389( فردوسي، ابوالقاسم -21

   .چ سوم  

  .، ترجمة باجالن فرّخي، انتشارات اساطير، چ دوماساطير چين) 1384(  كريستي، آنتوني-22

  . نشر چشمه، چ اول،برگردان احمد شاملو)  1382(گمش   گيل-23

 .، ترجمة عباس باقري، انتشارات فرزان، چ دوماورمزد و اهريمن ) 1385( گيمن، ژ دوشمن -24

  .ترجمه احمد تفضّلي، انتشارات توس، چ سوم)  1379 (مينوي خرد -25

امر پركاش، انتشارات الست . امر سنكهه و د. ، ترجمة درامايانا) 1379( ميكي، وال؛ داس، تلسي-26

  .رداف  

  .چ اول، ترجمه باجالن فرخي،انتشارات اساطير،شناخت اساطير ايران )1383( هنيلز،جان راسل -27

  .، ترجمة سعيد نفيسي، انتشارات علمي و فرهنگي، چ هشتمايلياد) 1370( هومر-28

   .تأليف وترجمه ابراهيم پورداوود، انتشارات اساطير، چ اول ) 1380 (يسنا-29

  .رجمه و تفسير ابراهيم پورداوود، انتشارات اساطير، چ اول، دو جلدت ) 1377 (هايشت-30


