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  دكتر معصومه باقري حسن كياده

ات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان استاديار گروه زبان و ادبي  

  اس آذراندازعبدكتر 

س دانشگاه شهيد باهنركرمانمدر 

 چكيده

هاي مهم اساطير ايران است كه اسطورة زندگي وي كيومرث از شخصيت
. هاي بسياري را پشت سر گذاشته استدر طول تاريخ، تحول و دگرگوني

ن انسان و نخستين شاه معرّفي در منابع پيش و پس از اسالم به عنوان نخستي
دهد كه او تنها اولين انسان و شاه نيست، شده است، اما شواهد نشان مي

ترين  گردد،گرچه در كهن تري باز ميهاي بسيار كهنبلكه پيشينة او به دوره
كيومرث . توان يافتمتن ايراني، گاهان، نامي از او نيست؛ اما نشان او را مي

تري است كه در آن آفرينش از پيكر غول  ديشة كهندرواقع، بازماندة ان
اين باور در بين . گردد خداي اوليه شكل مي گيرد و زندگي با آن آغاز مي

ها وجود دارد، ولي در ايران به دليل اسطوره زدايي زرتشت و اغلب مّلت
عالقة وي به مفاهيم انتزاعي، انديشة آغازگر اولية هستي تقريبا از بين رفته و 

 خود را به اهورا مزدا به عنوان خالق همة آنچه هست و خواهد بود، جاي
از نظرية ماكس در اين پژوهش تالش شده است تا با استفاده . داده است

، به ويژه اساطير هند، چهرة بندهشي اسطورة خانواده مولر وتطبيق اساطير هم
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 ،كمك نظرية ژرژ دو مزيلاز ياد رفتة كيومرث بازسازي شود؛ سپس، با
» آغازگر آفرينش ايراني«ساختار سه كنشي اسطورة كيومرث به عنوان 

 .مشخّص گردد
 اسطورة ايراني، اسطورة هندي، آغازگر هستي، غول خدا، نخستين :واژه هاي كليدي

  .انسان، كيومرث
  مقدمه -1

يسن (آنگاه چون دو مينو گردآمدند، نخست رقم زدند زندگي و نازندگي را 
30/4.( 

 سرود گاهاني به برخورد دو مينو در آغاز آفرينش اشاره دارد؟ يا       آيا اين
اگر گويندة اين . رسندمنظور انسان است كه اين دو مينو در وجود او به هم مي

سرود با تكيه بر قابليت حمل تعابير دوگانه و ايهام در زبان، هردو جهان 
ت، با توجه را مد نظر داشته اس) انسان(و جهان كوچك ) جهان هستي(بزرگ

به جايگاه بلند انسان در انديشة زرتشت و سبك شاعرانة گاهان، امري دور از 
كند به تضادي كه هستي از آن شكل گرفته است  سرود اشاره مي. انتظار نيست

و در عين حال، به اراده و آزادي انسان در گزينش نيك وبد و اين هر دو با 
نة مرگ خود، زندگي را به ارمغان چهرة بندهشي كيومرث كه با انتخاب آگاها

» زندة ميرا«تناقض معنادار در نام كيومرث . آورده، هماهنگ و سازگار است
زندگي و «كند بر اين كه زرتشت در اين سرود با اجتماع نقيضين داللت مي

 .     انديشيده است، براي زايش هستي به كيومرث مي»نازندگي

هاي ودايي اي انتزاعي است، در روايت، واژه)فانيهستي (   ازآنجاكه كيومرث با مفهوم
هاي اساطيري ايران و هم چنين، در آثار توان نشاني از او يافت، ولي در روايتقطعاً نمي

بنا بر سّنت ايراني، تاريخ بشر با كيومرث . دورة اسالمي از او بسيار سخن گفته شده است
پيش «ي يابد و به تدريج از صورت داستان كيومرث در طي قرون تحول م. شودآغاز مي

در . آيددر مي» نخستين شاه«و سپس، » نخستين انسان«و » انسان واقعي«به صورت » نمونه
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ي منداييان در فصلي كه مربوط به تاريخ دوران اولية ايران است و در آن »سدرا رابا«كتاب 

اهلو «ي از كه صورت(» اردوان گايمورت«خواند، آمده است كه كيومرث را شاه مي
دهد كه تحول اسطورة اين موضوع نشان مي.  سال پادشاهي مي كند900، )است» كيومرث

كيومرث از نخستين انسان به نخستين شاه، پيش از دورة اسالمي و در عصر ساساني اتفاق 
هاي دورة اسالمي نيز بيش از هر چيز در روايت). 42: 1377سن،كريستن(افتاده است 

گذار تمدن در ميان آدميان به شمار مي رود، ولي ندة نهاد شاهي و بنيانكيومرث ايجادكن
از ” نخستين انسان“با وجود اين، يك بار در شاهنامه در بخش داستان خسرو پرويز به عنوان 

  :او ياد مي شود
  )89: 8شاهنامه، (چو از خاك تا جانور بنده كرد                نخستين گيومرت را زنده كرد

گفته دهد كه نقش كيومرث در تاريخ اساطيري ايران به موارد پيششواهد نشان مي     
شود، بلكه در ادوار بسيار كهن، آفرينش جهان از طريق كيومرث صورت محدود نمي
-ها ديده ميخدا در ميان بسياري مّلت/انديشة تكوين جهان به وسيلة يك غول. گرفته است

 كيومرث ايراني نيز وجود دارد؛ ء نخستين در اسطوره غولءاثراتي از اين انديشه. شود
داند كه در جهان سن كيومرث را صورت زرتشتي شدة فكر غول خداي اوليه ميكريستن

-هاي غول اوليه به وجود آمده باستان رواج داشته و بر طبق آن، جهان و موجودات از اندام

 با ظهور زرتشت و همراه با در واقع، غول نخستين قديمي). 47:1377سن، كريستن(اند
گيه –زندگي ميرا «ها و عالقة او به مفاهيم انتزاعي، جاي خود را به نام انتزاعي نوآوري

دهد و در همان زمان نيز تغييري اساسي در مي» )كيومرث((Gaya maretan)مرتن
، با نوآوري زرتشت. شود تا آن را براي نظام ديني جديد پذيرفتني كنداسطوره داده مي

رود، ولي از آنجا كه اين باور را در ميان ملل  انديشة غول اوليه تقريباً از بين مي
اسكانديناوي و هندي نيزكه با اساطير ايراني از يك خانوادة مشترك هند و اروپايي نشأت 

توان ديد، پس با توجه به ديدگاه ماكس مولر و قابليت تطبيقي اساطير گيرند، ميمي
ماكس مولر با تلفيق نظرية . توان اسطورة از ياد رفتة ايراني را بازسازي نمودخانواده، مي هم
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هاي طبيعت، با نظرية وحدت آغازين و تفرّق پسين اقوام و  ارتباط خدايان اساطيري با پديده
وي معتقد بود كه . ها، مطالعات تطبيقي اساطير هند و اروپايي را گسترشي عظيم بخشيدزبان

ها، آدمي را قادر به شناخت اساطير اولية آن خانواده با آن ها و اساطير هم بانمطالعة توامان ز
گويد و  اي سخن مي در عين حال، مولر از يك هسته يا مركز اسطوره. سازداقوام اصلي مي

كه اين  اي با يكديگر ارتباط دارند، چنانها در يك رابطة شبكه بر اين باور است كه اسطوره
مولر و پيروانش در اين مورد به نظام خورشيد . اي دارد مركز و هستهاي  شبكة اسطوره

محور باور داشتند كه با عنصر آب، عناصر اصلي سازنده را در اساطير هند و اروپايي 
خانوادة خورشيد محور، فرايند سه  بنابر نظرية ماكس مولر، در اساطير هم. اندساخته مي

تواند الگويي براي همة قهرمانان  ، مي)وبطلوع، اوج، غر(اي زندگي خورشيد مرحله
از طرفي، ژرژ دو مزيل كه از ). 138- 98 :1392نامور مطلق، (اساطيري مانند كيومرث باشد

گزارش تمثيلي ايدئولوژي و «پيروان ماكس مولر بود، اعتقاد داشت اساطير هند و اروپايي 
بر اساس سه ركن اجتماع، بيني بيني كلّي مردمان هند و اروپايي است و اين جهانجهان

يعني اقتدار ديني، نيروي نظامي و قدرت توليد اقتصادي پرداخته شده و در نهايت، صورت 
دومزيل بر آن است كه ويژگي بارز «. يك نظام ايدئولوژيك سه بعدي به خود گرفته است

ان بوده جامعة ابتدايي هند و اروپايي، تقسيم آن به سه طبقة موبدان و ارتشتاران و كشاورز
است كه هر كدام از اين سه دسته، به ترتيب نقش و خويشكاري مربوط به اقتدار ديني و 

بيني اين جنگي و اقتصادي جامعه را به عهده داشتند و مذاهب هند و اروپاييان و كّلاً جهان
). 86: 1385سركاراتي، (» بندي سه جانبة اجتماعي بنا شده استمردمان بر اساس اين تقسيم

دو مزيل . ية كاركرد سه گانة دومزيل در اساطير جهان ايراني متفاوت به نظر مي رسدنظر
دانيم كه اين  هم چنين، ما مي“نويسد  داند و مي هاي پسين مي اين تفاوت را مربوط به دوره

شان تداوم  ها درچهارچوب مذهبي هند و ايراني تا پيش از جدايي نظام دقيقا و با همين نام
 همين روي، دومزيل بر اين باور است كه اين ايدئولوژي سه بخشي به طور به“. يابد مي

رود و ساختار سه كنشي را گرچه با تغييرات،  كامل، پس از نوآوري زرتشت از بين نمي
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- 159: 1392نامورمطلق ،(توان در انديشه، زندگي و حتي تخيل ايرانيان مشاهده نمود  مي

185 .(  
  بيان مسأله -1-1

رويند، موهايي را كه بر تن آدمي روييده است،  بشر اوليه، گياهان كه از زمين مي    در نظر
آورند، و گنبد آسمان كه بر باالي جهان مريي است، يادآور كاسة سر است كه بر به ياد مي

باالي تن انسان همچون گنبدي قرار دارد، پس گياهان موهاي غول اوليه است و گنبد 
بعدتر تعمق پيشوايان ديني به قياس بيشتر منتهي . تواند باشد ميآسمان همان كاسة سر او

ها و ابرها، مغز غول هستند، و به همين قياس ديگر چيزها، و ها، استخوانشده است؛ كوه
جهان (اي كه هر قسمت از جهان اكبر توانستند براي هر چيز معادلي بيابند، به گونهچون نمي

-بقت كند، فكر غول تجزيه شده كه جهان از او شكل ميمطا) انسان(با جهان اصغر) هستي

  ).52 :1377كريستن سن،(يابد، براي آنان پيدا شد 

ترين و شايد بتوان گفت كه در مقايسه با  اساطيرايراني، اساطير اسكانديناوي قديمي     
اين روايت كه در كتاب . كندترين شكل اسطوره را حفظ كرده و روايت مي دست نخورده

ثبت گرديده است، حكايت مي كند كه در آغاز چيزي وجود ) Elder-Eda( الدراداشعر
واقع بود كه دو ) Jinnunggagap( نداشت، تنها در ميانة اثير وادي جين نونگ گا گاپ
سرانجام، در زمان بي زماني دو منطقه . منطقة شمالي بسيار سرد و جنوبي بسيار گرم داشت

از تكه يخي عظيم، غولي درشت پيكر زاده شد و .  شددر هم نفوذ كردند و جنبش آغاز
نام گرفت، اما چيزي نبود كه به وسيلة آن، غول خود را از گرسنگي رهايي  )Ymir( يمير

) (Audumlaبخشد، در اين هنگام از تكه يخي كه آب مي شد، گاو مادة عظيمي به نام 
و گاو تكه يخي را مي ليسيد، تا كرد يمير از چهار رودخانة شير اين گاو تغذيه مي. زاده شد

از يخ پيدا شد، از بوري دختر و پسري زاده شدند و از (Buri)موجود انساني به نام بوري
به وجود )We(و وه )Wili(، ويليOdin)(هاي اودين آن جفت، سه خداي خير به نام

د، در يمير نيز به هنگام خواب عرق كرد و از زير بغل او مردي و زني بيرون آمدن. آمدند
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هاي پاي او به همراه ساق پاي ديگر پسري را زاييد، و به اين شكل  كه يكي از ساق حالي
از سوي ديگر، تبار خدايان نيز فزوني يافت و سرانجام، ميان غوالن . نسل غوالن پديدار شد

. و يمير از سويي و اودين و يارانش از جانبي ديگر، پيكار درگرفت، و يمير كشته شد
ها؛ از موهاي  هاي او، سنگگوشت يمير، زمين؛ از خون او، درياها؛ از استخوانخدايان از 
هاي يمير نيز   سر او، آسمان و از مغز او، ابرها را ساختند؛ از مژهءها؛ از كاسهاو، جنگل
  ). 1809:1381رضي،(هاتهيه شد براي محافظت از زمين در برابرغول)midgard(حصاري 

داند يراني را نيز صورت زرتشتي شدة فكر غول خداي اوليه ميسن كيومرث ا     كريستن
هاي غول اوليه به كه در جهان باستان رواج داشته و بر طبق آن، جهان و موجودات از اندام

هاي بيرون آمدن هفت يا هشت نوع كاني از اندام). 47:1377سن، كريستن(آمدند وجود مي
پدر و مادر همة (يدار شدن مشي و مشيانه كيومرث و روييدن گياه ريواس و سپس، پد

در واقع، غول نخستين قديمي با . تواند باشدبازتابي از انديشة غول خداي اوليه مي) ها انسان
ها و عالقة او به مفاهيم انتزاعي، جاي خود را به نام ظهور زرتشت و همراه با نوآوري

هد و در همان زمان نيز تغييري د مي» ) Gayamaretan(گيه مرتن –زندگي ميرا «انتزاعي 
با نوآوري . شود تا آن را براي نظام ديني جديد پذيرفتني كنداساسي در اسطوره داده مي

رود، ولي از آنجا كه اين باور را در ميان ملل  زرتشت، انديشة غول اوليه تقريباً از بين مي
ك هند و اروپايي نشأت اسكانديناوي و هندي نيزكه با اساطير ايراني از يك خانوادة مشتر

توان اسطورة توان ديد، پس با توجه به قابليت تطبيقي اساطير هم خانواده، ميگيرند، ميمي
 .از ياد رفتة ايراني را بازسازي نمود

   ضرورت و اهميت تحقيق -1-2
         تاكنون در هيچ يك از كارهاي انجام شده، چهرة اولية اسطورة كيومرث با توجه به 

خانوادة هندواروپايي، بازسازي نشده است تا شكل اصلي و اولية اسطوره اساطير هم
هاي پيشين، براي نخستين بار تالش در اين جستار ضمن توجه به تحليل. مشخص گردد

هاي اساطيري، شخصيت كيومرث  با اساطير شده است تا با تطبيق ساختاري خويشكاري
الگوي كيومرث ساخت كهن، ژرف)هند و اروپايي(دي  و هن ارز آن در فرهنگ ژرمنيهم
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هايي از او كه نمودار بازسازي، و جنبه» پيش نمونة آغازگر هستي و زندگي ساز«به عنوان 

  .   ساختار كهن جامعة هند و اروپايي بر اساس نظرية ژرژ دو مزيل است، آشكار گردد
   پيشينة پژوهش -1-3  

دربارة اسطورة كيومرث صورت گرفته، عمدتاً برپاية شواهد  كه تاكنون  هايي        پژوهش
هاي نخستيني او روشن متني آثار دورة ميانه و اسالمي بوده است، از اين رو، بيشتر به جنبه

ترين نمونة اين نوع  ، و مقالة ژاله آموزگار جامع1در هيئت انسان و شاه پرداخته شده است
، البته اين سخن بدين معني )307- 299: 1390آموزگار، (بررسي دربارة كيومرث است

-هاي تكويني و غولتر اسطورة كيومرث توجه نشده است؛ نشانههاي كهننيست كه به اليه

الي متون پهلوي يافت و آن را با نمونة  سن در البهخدايي كيومرث را نخست، كريستين
هوفمان نيز ). 55-43: 1383سن، كريسنين(مشابه در ميان ملل اسكانديناوي مطابقت داد 

، (Hoffmann, 1957: 118-55)كيومرث را با مارتانداي هندي مقايسه كرده است
  فاطمه مدرسي نيز كيومرث را، به عنوان گل شاه و نخستين انسان مورد بررسي قرار داده

هاي انجام شده، به كيومرث به  ؛ در هيچ يك از پژوهش)164- 152: 1384مدرسي، (است 
  . كنشي اين اسطوره، توجه نشده است ي آغازگر هستي، و نيز به ساختار سهخدا عنوان غول

  بحث  -2

   آغازگر دراساطير هندي-2-1
هاي متفاوتي از آغاز آفرينش وجود دارد كه هر يك به دورة      در اساطير هندي روايت
        هاي متفاوت به خود      گرچه آغازگر در اين روايات نام.زماني خاصي تعّلق دارد

) brahmā(،گاهي برهما )puruša(است، گاه پوروشه)parjāpati(پرجاپتيگاه:گيردمي
) višnu(يا ويشنو) manu(گاه هم با نام منوو گه) nārāyāna(شود، گاه ناراياناناميده مي
گذارند ها يك كنش را به نمايش ميشود، ولي با وجود تفاوت در نام، همگي آنظاهر مي

  .است» ازگري و آفرينندگيآغ«و آن كنش 
   پرجاپتي-2-1-1
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 - )تخم زرين) (HirnayaGarbha(      اين همه عالم در اصل نبود، زيرا هيرنيه گربهه 
پرجاپتي . كه همان پرجاپتي، خداي آفرينش، است، همه را در خود محو ساخته بود

: 1372گزيده سرودهاي ريگ ودا، (Manusavyambhuva)( خورشيدي  قائم بالذّات
جنبد و او همة جهان را با دستانش  و تخمة هستي كائنات بود و خداي همة آنچه مي) 29

او شروع به پرستش خود كرد و چون براي پرستش آب ضروري است، آب . گيرد دربرمي
پرجاپتي انديشيد و از اقيانوس آغازين برخاست و به پيرامون خود نگريست و . پيدا شد
ن او فرو افتاد، هوا و از سرشكي كه در اقيانوس افتاد، از سرشكي كه از چشما. گريست

 و 41: همان(زمين هستي يافت، و از سرشكي كه رو به باال جست، آسمان شكل گرفت
پس از مشّقت مانده شد، پس حرارت كه الزمة مشّقت است، بر او ). 51: 1381ايونس، 

جاپتي از خستگي از هم هايش پنج اسوره به دنيا آمدند و پر مستولي گرديد و از رياضت
، و به اين ترتيب، )161:1376بهار،(هاي او را به يكديگر پيوستند  دريد، و فرزندانش اندام

 ). 8: 1372گزيده سرودهاي ريگ ودا، (او به همة موجودات وجود داد 

  پوروشه-2-1-2
ال تخم زرين جهان هزار س:      روايت ديگر خلقت در اساطير هندي، داستان پوروشه است

ها شناور بود، پس منفجر شد و سرور جهان از آن پديدار شد و چون گناهان را با  بر آب
پوروشه درون تخم كيهان تنها بود و با خود سخن . آتش نابود كرد، پوروشه نام گرفت

او كه غولي با . گفت و چون از تخم برآمد و نگريست، احساس تنهايي كرد و ترسيدمي
زار پا بود، با اين انديشه كه تنها موجود جهان است، خود را تسّلي هزار سر و هزار چشم و ه

پوروشه شادمان نبود، پس آرزو كرد كه جز او ديگري نيز . داد و ترس از ميان برخاست
پوشاند و تمام جهان مريي بود، آنچه بود باشد، پوروشه كه تمام زمين را از همة جوانب مي

يا (viraj)اي  ماده با نام ويراجاي نر ونيمهم كرد، نيمهو آنچه خواهد بود، خود را به دو ني
سه چهارم پوروشه به باال صعود كرد و يك ). 43: 1381ايونس، ((Amvika)ويكا آم

جان  چهارم ديگر كه در اين جهان ماند، گسترش يافت و به تمام آفرينش جاندار و بي
ش، خود را براي ظهور و تكوين بنابه نظر هندوان، پوروشه به ميل و ارادة خوي. منتهي شد
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ترين قرباني بود، خدايان همه حضور داشتند، عالم هستي قرباني كرد و قرباني پوروشه مهم

پرستيدند، از قطعات پوروشه را بسته روي علفزار مقدس ذبح كردند، در حالي كه او را مي
از سر : گرفتبدن قرباني، مخلوط دوغ و كره به دست آمد و از آن، كلِّ آفرينش شكل 

پوروشه، آسمان پديد آمد؛ از نافش، هوا؛ از پاهايش، زمين؛ از مغزش، ماه؛ از چشمش، 
هايش، چهار ركن؛ از دهانش، ايندرا و آگني؛ از نفسش، وايو؛ از  خورشيد؛ از گوش

هايش، طبقة ويشيه و از پاهايش،  دهانش، طبقة برهمن؛ از دستانش، طبقة كشتريه؛ از ران
).   181: 1372 و گزيده سرودهاي ريگ ودا، 46:1381ايونس،(فريده شد طبقة سودره آ

  ).161: 1376بهار، (در سته پته براهمنه، پوروشه و پرجاپتي يكي مي شوند 
  برهما-2-1-3 

هاي بعدي هند جانشين پوروشه      برهما كه مفهومي انتزاعي و فلسفي است، در روايت
سرور جهان هزار سال بر تخمي كيهاني بر : يابدشود، و آفرينش با برهما پيوند ميمي

اقيانوس آغازين خفته بود، از ناف سرور جهان نيلوفري رخشان و بسان هزار خورشيد سر 
- برهما از درون اين نيلوفر خودآفريده و متأّثر از قدرت. برزد و همة جهان را دربرگرفت

كه داناي كامل نبود، چند هاي سرور جهان پديدار شد و آفرينش راآغاز كرد، از آنجا 
خطا از او سر زد، برهما نخست ناداني را آفريد و با عبث يافتن آن به دورش افكند، و 

برهما كه . ناداني كه به هيئت زني بود، زنده ماند و از او موجودات شب پديدار شدند
ما را براي نتوانسته بود چيز ديگري بيافريند، در برابر اين موجودات قرار گرفت، و آنان بره

برهما از آنان خواست كه پدر خويش را نخورند، پس . رفع گرسنگي از هم دريدند
كه نافرمان بودند و دشمن انسان، ) rakšas(هاراكشس: موجودات شب دو دسته شدند

برهما بعد از اين ماجرا و تجربه . اند و گاه ياور او كه گاه دشمن انسان)yakšas(هايكشه
را از مفصل ران خويش آفريد و در اين ماجرا، زمين از پاهايش و ديگر ها اندوزي، اسوره 

  ).46: 1381ايونس، (هاي ديگر تن او هستي يافتند موجودات از بخش
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در اين روايت . پردازداي ديگر به آفرينش جهان مي     در روايتي ديگر برهما به گونه
آفريند و آفرينش جهان را يها را مبرهما ملول از خطاي خويش، چهار عارف يا موني

پردازند، برهما ها به جاي پرداختن به آفرينش به نيايش كريشنا ميگذارد، مونيبدانان وا مي
يابد و هستي مي) rudra(گردد و از خشم او رودرهپيشگي آنان خشمگين مي از رياضت

  ). 50: 1381ايونس، (دهد برهما را در آفرينش ياري مي
ري خاستگاه و آفرينندة همة موجودات، نارايانا نام دارد كه به روايتي      در روايت ديگ

نارايانا دير زماني بر اقيانوس آغازين شناور . ويشنو و به روايت ديگري، همان برهما است
آب (از دهانش كالم زاده شد، امريت : بود، جهان به خواست او آفريده شد و شكل گرفت

ها ش، آسمان و خورشيد از مردمك چشمانش، زيارتگاهااز زبانش و فلك از بيني) حيات
ها از هايش، ابر و باران از مويش، رخشندگي آذرخش از ريشش، صخرهاز گوش

  ).43: 1381ايونس، (هايش پديد آمدند  ها از استخوانهايش و كوه ناخن
  آغازگر در اساطير ايراني-2-2

هردادنسك، بغان نسك، هوسپارم      به موجب دينكرد در اوستاي زمان ساسانيان در چ
. نسك و ورشت مانسر نسك، شرحي از داستان كيومرث و مشي و مشيانه آمده بوده است

و در متون پهلوي ) 503: 2004بارتلمه،  (gayomaretanنام كيومرث در اوستا 
gayomart در متون تورفاني ،gehmurd)  ،و در پازند ) 43: 1386بويسgayomard 

هاي گيومرث، و در متون فارسي و عربي دورة اسالمي به شكل) 82: 2.ج، 2003نيبرگ، (
گيومرت، كيومرث، كيومرد، كهومرث، جيومرث، جيومرت و شيومرث ضبط شده است 

  ).1: 1.،ج1386صديقيان،(
آغاز «شود و به عنوان  اغلب در كنار هم ستوده مي) كيومرث(     در اوستا فروهر گاو و گيه

» پايان دهندة«گيرد، زماني كه سوشيانت پيروزگر به عنوان  رار ميمورد خطاب ق» كننده
گيه با صفت ).10، بند26 و يسن 145، بند 13يشت (يابد  جهان دركنارشان حضور مي

» هستي و زندگي«گاهي هم تنها  ). 7، بند13يسن(شود  بخش ناميده ميمقدس و افزوني
 و يسن 2، بند21ويسپرد (شود  ناميده مي» هگي«است و اثري از ميرايي به همراه ندارد و فقط 
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و نژاد ) 2، بند67يسن (نخستين آموزگار دين است ). 5 و خورشيد نيايش، بند22، بند68

     ).87، بند13يشت (شود  آريايي از او آفريده مي
توان ديد؛ روايت را  خداي آغازگر را، در چهرة كيومرث  مي هاي پنهان اسطورة غول اليه

آفريند كه اورمزد از روشني بيكران شكل موبدي را مي: كنديك چنين نقل ميدادستان دين
شود، در ناميده مي) گيومرت(فروغش فروغ آتش است، وي جهان مادي را كه انسان 

پس تن بيكران آتشين كه ). 3، بند 64دادستان دينيك، فصل(آفريند هيئت اين موبد مي
همة جهان مادي را در خود دارد كه همان نخستين ساختة اهوراست و موبد پيكر است، 

كيومرث است، كه هرمزد از آن خودي خويش، تن آفريدگان خويش را فراز آفريد، به 
وآفريدگان را همه در اين تن ) 11،بند1بندهش،بخش(سپيدگرد از دورپيدا آتش روشن تن

دگان هرمزد را در آفرينش، مادري و پدري آفري). 11،بند1بندهش،بخش(بيكران آفريد 
ششم گيومرت را آفريد در هفتاد روز روشن چون خورشيد ). 12،بند1بندهش،بخش(است 

انجامد،  از دي ماه تا پيش از نوروز آفرينش كيومرث به طول مي) 21،بند2بندهش،بخش(
). 45: 1384جاللي ناييني، (ولي طبري گويد كه ايزد تعالي نخست مردي و گاوي آفريد

. باشد ست كه همان تن بيكران آتشين گرد موبد شكل ميپس كيومرث نخستين آفريده ا
). 10، بند2هاي زادسپرم، فصلوزيدگي(پيش از آمدن اهريمن،كيومرث چون خورشيد بود 

، )21، بند2بندهش،بخش(او را به اندازة چهار ناي باال بود و پهناش چون باالش راست 
كريستن سن، (ديدي، بترسيدي بلعمي گويد كه چنان باهيبت و باال بود كه هر كه او را ب

بر كنار رود داييتي كه در ميان جهان است، ايستاد،گيومرت بر سوي چپ و ). 88: 1377
گاو بر سوي راست، دوري ايشان يكي از ديگري و نيز دوري از آب داييتي به اندازة باالي 
خود ايشان بود،گيومرت داراي چشم و گوش بود و مردم از تخمة او زايند 

ثعالبي گويد كه خدا كيومرث را آفريد و او را نهاد و ريشة ). 21،بند2بخشبندهش،(
بنابه روايت منابع اسالمي، اصل  نژاد و ). 40:1384جاللي ناييني، (آفرينش خود قرار داد 

” پدر نخستين“، بيروني او را )1:6.، ج1386صديقيان، (سرچشمة مخلوق از كيومرث بود 
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انديشندة مقدس است و براي اهورامزدا ) 53، بند 19د يسن زن(او مرد اهلو است . مي نامد
، در منابع اسالمي )3، بند 80دينكرد سوم، فصل (آفريده شده است، زنده،گويا و ميرا است 

نيرويي  اهريمن چون بي). 8: 1.،ج1386صديقيان، (هم حي ناطقِ ميت ناميده مي شود 
ماند، پيش از آمدن اهريمن بر كيومرث، خويش را از مرد اهلو ديد، سه هزار سال مبهوت 

اورمزد خواب را بر كيومرث ايجاد كرد، چون كيومرث از خواب برخاست، جهان را چون 
اهريمن، . شب تاريك ديد و زمين پر از خرفستر و صداي فريادهاي ديوان مزني بود

ن مقدر آفرين، بر تن گاو و كيومرث رها كرد، اما زما استوويذاتو را با هزار ديو مرگ
چون گاو ). 26- 1، بند 3خش بندهش، ب(مرگ كيومرث نرسيده بود، او سي سال زيست 

يكتا آفريده درگذشت، بر دست راست افتاد، پنجاه و پنج نوع غلّه و دوازده نوع گياه 
به ). 68،بند8بندهش،بخش(دارويي و دويست و هشتاد و دو گونه حيوان از او پديد آمد

تاق نقل از بيروني، خداوند عواقب گيتي و قيامت را به كيومرث نشان داد و او به مرگ مش
ولي در مينوي خرد آمده كه ). 141: 1377بيروني، (شد و خدا كيومرث را بكشت 

خواهي تن خويش به  كيومرث از روي مصلحت و به سبب روح بزرگش براي عدالت
كشد نه خداوند، در   و اهريمن كيومرث را مي) 15، بند27مينوي خرد، فصل(اهريمن داد 

گر، زندگي كيومرث را تباه  شكن ستيزه شود و پيماندادستان دينيك نيز اين مسأله تأييد مي 
با تمام اين تفاصيل، سرانجام، اين خود كيومرث ). 5، بند64دادستان دينيك، فصل(كند  مي

انديشدكه از جهان پردرد به جهان  كه مي است كه مرگ را پذيرا خواهد شد؛ در حالي
د گفت اكنون كه اهريمن آمده، او با خو). 69: 1909دابار، (دشواري رهسپار خواهد شد  بي

چون درگذشت، بر دست چپ ). 26، بند4بندهش، بخش(مردم از تخمة من خواهند بود 
، به سوي خورشيد و نخست نيز آن پاي چپ را بر هم زد، )69،بند8بندهش،بخش(افتاد 

هرمزد تن اورا برگرفت و به خورشيد سپرد كه اين روشني خورشيد است كه بر جهان تابد، 
دادستان (اي كه گوهر زندگي بود  نگام درگذشت نطفة خود را رها كرد، نطفهدر ه

كه به وسيلة حركت خورشيد پالوده شد، دو سوم را نريوسنگ ) 6، بند64دينيك، فصل 
نگاه داشت و يك سوم را سپندارمد پذيرفت كه پس از چهل سال مشي و مشيانه به شكل 
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به ). 70،بند8بندهش،بخش( آنان به وجود آيند گياه ريواس از زمين روييدند كه مردمان از

- كريستن(ها گندم روييد موجب چهرداد نسك، چون مشي و مشيانه درگذشتند، از تن آن

از آنجا كه تن كيومرث از فلز بود، هفت گونه فلز از او به پيدايي آمد ). 57: 1377سن، 
ذاب تبديل شد و از اش به برنج م به موجب مينوي خرد، الشه). 1، بند15بندهش، بخش(

). 18، بند27مينوي خرد، فصل(آن فلزات گوناگون پيدا شدند كه در زمين پخش گرديد 
، 3هاي زادسپرم، فصل وزيدگي(شود  هاي زادسپرم از هشت نوع فلز گفتگو مي در گزيده

در ديباچة كتاب هفتم دينكرد آمده كه از سرش سرب، از خونش ارزيز، از مغزش ). 69بند
پايش آهن، از استخوانش روي و از پي او آبگينه، از بازويش پوالد و از جانش زر سيم، از 
، ديگر 2در واقع، از كيومرث اين سودها بود، نخست كشتن ارزور). 7، 1دينكرد (پيدا شد 

كه مردمان از تن او آفريده شدند و نيز همة فروهرهايي كه پيشرفت را به وجود  اين
مينوي خرد، فصل (كه فلزات از تن او آفريده شدند  وم اين، و س)سوشيانت ها(آورند  مي
  ).18- 14، بند27

اي  داند و به گونه مطلق كيومرث را قرباني اهريمن و مرگ او را آفرينش زندگي مي خالقي
ترتيب، با مرگ  بدين). 100:1372خالقي مطلق، (كند ديگر او را هستة زندگي فرض مي

آيد، كه نوروز را دليل، پيدايش  ز به پيدايي ميگردد و نورو كيومرث زندگي آغاز مي
  ).352: 1377بيروني، (آفرينش جهان است 

اي بسيار پرمعني نهفته است دربارة تن پسين و آخر زمان كه روان  در روايت پهلوي اشاره
چنانكه از گاو اوليه پديد آمده بودند، بدو بازگشته و يگانه  همة چهارپايان، ديگربار هم

 مادگان باز به يك ماده و نران باز به يك نر آميخته شوند، تا باز به گاو اوليه شوند و مي
؛ اين بازگشت همة حيوانات به پيكر )103،بند48روايت پهلوي،فصل(بپيوندند و بازآميزند 

پيكري شدن انسان  گاو نخستين در پايان جهان به شكل بس مبهمي درمتون، درمورد تك
ها از مينوي زمين، خون از آب، موها از گياهان،  اخيز استخواندر روز رست: نيز آمده است

بندهش، (ها سپرده شده بود گونه كه در آغاز بدان جان از آتش باز خواسته شود، همان
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و اهورامزدا گويد زمين را برخوانم و از او استخوان و گوشت و پي ) 6، بند31بخش
مرده را برسان، گياه را برخوانم و كيومرث را خواهم، آب ارنگ را برخوانم كه خون آن 

ها را برساند و پيشتر و نخست استخوان كيومرث را موي تن را خواهم، فرشته ايرمن آن
و اهورامزدا يكي را به ) 19-7،بند34هاي زادسپرم، فصلوزيدگي(دوباره به هم سازم 

و نيمي ) 55،بند48روايت پهلوي،فصل(ديگري آميزد و شكلي را كه خود دارد، به آن دهد 
و ) 6، بند32بندهش، بخش(از نوري كه همراه خورشيد است، از آن كيومرث خواهد بود 

بدين ترتيب زمين، دريا، گياه و آتش كه به ترتيب از استخوان، خون، موي و جان 
كيومرث ساخته شده بودند، در پايان جهان صورت نخستين خود را بازيافته و كيومرث 

در . مزدا خواهد يافت و با او يكي خواهد شد كلي چون اهورايابد و ش ديگربار هستي مي
ها در پايان به آغاز  هاي زادسپرم آمده كه به سبب استواري بازآفريني همة چهرهگزيده

همانند باشند، چنانكه مردم كه هستي آنان از تخم است، كمال پاياني با همان تخم باشد 
، تخمي شكل و »كيومرث«، انسان اوليه بنابراين).29،بند34هاي زادسپرم،فصلوزيدگي(

كروي بوده است و در پايان جهان نيز، مردمان همگي در پيكر كيومرث گرد خواهند آمد، 
كروي بودن پيكر كيومرث در اساطير هندي . به شكل يك پيكر كروي متجلّي خواهند شد

هشتمين پسر ايزد » تخمة ميرا«به معني ) martānda(»مارتاندا«در اساطير هند: همانند دارد
چون گلوله يا تكه گردي كه ميان و باالي  بانو آديتي است كه به شكل جنين متوّلد شد، هم

، اين اسطوره كامال قابل )85- 103: 1957هوفمان، (او مساوي بود و نسل انسان از اوست 
با طول و عرض و ارتفاع يكسان » هستي ميرا«مقايسه است با كيومرث به معني 

و ) 100،بند9بندهش،بخش(گرد و روشن و سپيد و از دور پيدا ) 21،بند2بندهش،بخش(
، كه حتما چون گلولة آتشيني در فضا بايد معّلق باشد، چون كه agriftārناگرفتني 

اش از سمت چپ رود دايتي به اندازة فاصلة گاو از سمت راست رود دايتي است و  فاصله
اي است كه هر دو از رود دايتي  ه اندازة فاصلهفاصلة گاو و كيومرث نيز از يكديگر دقيقاً ب

ها  ها در فضا معّلق و ناگرفتني نباشند، امكان ندارد كه اين فاصلهدارند،  اگر كه هردوي آن
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را بتوان يكي در نظر گرفت، درواقع، كيومرث بايد شكل يك نطفة انساني، بزرگ و معّلق 

  ).375: 1376بهار، (باشد 
  مرث ،آغازگر هستي كيوء بازسازي چهره-2-3

فرشتة » بهادون«گويد  برد، مي نام مي» بهادونيه«شهرستاني در كتاب ملل ونحل از فرقة 
بزرگ اندامي بود كه به صورت مردي بزرگ اندام به نزد ما آمده بود، دو برادر داشت كه 

ختند ها و از خون او دريا را ساهاي او كوه او را كشتند و از پوست او زمين و از استخوان
رسد كه بتوان چهرة كيومرث  ايراني را در بهادون  به نظر مي). 45: 1377سن، كريستن(

چون فرقة بهادونيه، در شاهنامة فردوسي انوشيروان به فرقة  هم. آفرين ديد عظيم هستي
  :كند كيومرثي اشاره مي

  خروشيد كاي نامور نوشزاد                 سرت را كه پيچيد چونين ز داد
  )  906: 7شاهنامه، (ــتي ز دين گـيومرتي                    هم از راه هوشنگ و تهمورثيبگش

اي كه بر اين باور استوار بود كه اهريمن  اين فرقه در عصر ساساني شكل گرفت، نحله
وجود مستقلي ندارد، بلكه مخلوقي است سراسر شرّ و فتنه و آسيب كه از شك و ترديد 

كيومرثيه معتقد بودند كه اصل اول نور است، او از يك . مده استاهورامزدا به وجود آ
نيروي مخالف به وحشت افتاد و فكر وجود يك رقيب كه با ترس درآميخته بود، سبب به 

: برد شهرستاني نيز از اين فرقه نام مي).57: 1391قائمي، (وجود آمدن تاريكي ازلي شد 
اينان ...  بسا گويند كه زروان كبير استاينان گويند مبدأ اول بشر كيومرث است و«

يزدان : اند و گويند هستند و دو اصل را اثبات كرده» مقدم اول، كيومرث»اصحاب و پيروان 
اند و گويند يزدان ازلي قديم و اهريمن محدث مخلوق است كه از فكر يزدان  و اهريمن

  )..28: 1383ابوالقاسمي، (“... حادث شده است
طير هند و آغازگرهاي نخستين چون پرجاپتي، پوروشه و برهما، چند نكتة با نگاهي به اسا
نخست آنكه تخم زرين : گذاري نمود توان در شخصيت آغازگران نشانه كليدي را مي

جهان شناور بر اقيانوس آغازين بود، تا آغازگر از درون آن برخاست، ديگر اينكه آغازگر 
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رويد، آغازگر   چون هزاران خورشيد ميخود خورشيدي است يا از ناف او نيلوفري
گريد و  نيايشگر و مقدس است، انديشنده و تنهاست، او از تنهاييش شادمان نيست و مي

گيرد، گاه به  شود يا به عبارتي، از تنهاييش، جهان شكل مي جهان از سرشكش پديدار مي
ن خسته و پشيمان از آفريند و در پايا شود و نادان زني را مي دليل تنهاييش مرتكب خطا مي

اين نشانه ها را در اسطورة كيومرث . يابند شود و جهانيان هستي مي درد يا دريده مي هم مي
در آغاز، زماني كه هيچ نبود، چنين گويد به دين كه نخستين : توان بازسازي نمود نيز مي

م ، پس بر روي اقيانوس آغازين، تخ)17،بند2بندهش،بخش(آفريده همه آب سرشكي بود 
 āsrogkirbزرين گرد آتشين شناور بود، كه همان پيكر آتشين است 

به تن گرد روشن چون ) 257: 1377بيروني،(، پس پدر نخستين )17،بند2بندهش،بخش(
، از )21،بند2بندهش،بخش(بزرگ به بزرگي چهار ناي ) 21،بند2بندهش،بخش(خورشيد 

بنا به گفتة سهروردي، حكيم و ) 53، بند 19زند يسن (او اهلو بود . تخم بيرون آمد
و انديشيد كه تخمة ) 3، بند64دادستان دينيك، فصل (و فرزانه و موبد ) 1380شهرزوري، (

او تنها بود، چرا كه او در سويي از ). 26، بند4بندهش، بخش(مردمان از من بايد باشد 
مگين شد و  بود و گاو در سويي ديگر، معّلق و دست نيافتني، غ- دايتي به-اقيانوس آغازين

از (» جنبندة فريبكار«شكل گرفت، كه يعني » ارزور«آرزوي داشتن را داشت، پس ماده ديو 
2ريشة اوستايي

، همين ماده ديو فريبكار )»فريب،ستم «-zurah، و اسم»حركت كردن «-
  :آيد شود  ويا با نام آشناي اهريمن در متون بعدي مي شناخته مي» آز«است كه بعدتر با نام 

  )19: 10شاهنامه، (  مگر در نهان ريمن آهرمنا   ي نبودش كسي دشمنا به گيت
ابوالقاسمي، ( همان اهريمن كه محدث مخلوق است و از فكر يزدان حادث گرديده است

است وآفريدة برهماست، و همچنين، نادان و ” ناداني“همان اهريمني كه ) 28: 1383
لق ارزور نادان، ناراحت شد و كيومرث پس از خ). 3،بند1بندهش،بخش(دانش است  پس

، از عرق )10-9، بند32دينكرد نهم، فصل(شرمگين از انديشة بدي كه كرده بود، عرق كرد 
شرم، ديوان پليد هستي يافتند و به نقل از ورشت مانسر نسك، اين ديوان بر كيومرث درد و 

و سيج و درد و ، بر او ديوان آز و نياز )10-9، بند32دينكردنهم، فصل(رنج ايجاد كردند 
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پس او به جنگ همة ). 6-1، بند3بندهش، بخش (بيماري و هوس و بوشاسپ فراز رفتند 

و ) 140:1377  و بيروني، 5ماه فروردين روز خرداد،بند(آرزويش رفت و ارزور را كشت 
و همة آن موجوداتِ ديو ) 50روايت پهلوي،فصل(از پوستش دوزخ را درست كرد 

-1، بند3بندهش، بخش (ي گرفتن انتقام به وي هجوم بردند سرشت، آفريدة كيومرث برا
مينوي (انديشي  تر از هميشه بود، از روي چاره ، كيومرث كه از تنهاييش غمگين) 6

به جهت سرشت فلزيني كه . تن به مرگ داد، خود را قرباني كرد) 14،بند26خرد،فصل
د آسمان و سيارات را هشت گونه فلز پديدار شد كه گنب/ داشت، از نيمي از بدنش هفت

و ) 18،بند2بندهش،بخش(پديد آورد، كه گوهر آسمان، آبگينة سپيد و الماس نر است 
زهره با قلع، خورشيد با زر، عطارد با آهن، ماه با سيم، زحل : فلزات با هفت سياره مربوطند

 ، پس از موي)245: 1387مركلباخ، (با سرب، مشتري با مس و مريخ با زر و سيم آميخته 
وي كيوان؛ از پوست، اورمزد؛ از رگ، بهرام؛ از پي، مهر؛ و از گوشت، ناهيد و از 

پس از ). 12،بند30هاي زادسپرم،فصلوزيدگي(استخوان، تير؛ از مغز، ماه پديدار گرديد 
نيمة ديگر بدنش گياهان روييدند و از آن گياه ريواس، مشي و مشيانه جان گرفتند، تا 

) سا+گيه(يي است ”گيه سا“بنابراين، گيتي ).70،بند8ندهش،بخشب(آدميان را پديد آورند 
gaēϑā-)  ي مرده، و از اين گيتي كه تن ” گيه“، يعني كه هيچ نيست جز ) كيهان–گيتي

هاي گيه  هاي يمير؛ مژه چون مژه كند، هم هاي خود گيه محافظت مي گية مرده است، مژه
پوشاند تا اهريمن و ديوان باز  را ميهايي در دستان فروهرها دورتادور گيتي  چون نيزه

  ).1،بند3هاي زادسپرم،فصلوزيدگي(نگردند 
روند؛ بلكه چون بر پاية تشكيالت اجتماعيِ يك ها از بين نميدر واقع، اساطير و آيين

. گردندها نيز دستخوش تغيير و تحول ميجامعه استوارند، با توجه به تغييرات اجتماعي، آن
گرچه در اساطير ايران تا حدودي محو ) گيومرث(ول خداي نخستين كه انديشة غچنان

گرديد، ولي به دليل عظمت و قدرتي كه داشت، مي توان گفت كه به كلِّي نابود نشد، 
چنانكه فرقة كيومرثيه در دورة ساساني پا گرفت و با كمي تغيير چهره، در زروانيسم به 
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دري بوده كه اغلب اقوام ابتدايي به چيزي پ-زروان كه در اصل خدا. حيات خود ادامه داد
زنر، (نظير آن اعتقاد دارند، همان كيومرث است، چنانكه شهرستاني هر دو را يكي مي داند 

در واقع، عقيده به زروان در ايران، مراحل مختلف تمدن را از يك جامعة ). 117: 1375
 جامعة پيشرفتة ساساني با اعتقاد ابتدايي با باور به غول گردي به نام گيومرت آغاز نمود و تا

دكتر بهار معتقد است كه زروان و . تر به نام زروان قادر قاهر پيش رفت به خدايي انتزاعي
،  )161: 1376بهار، (پرجاپتي قرض گرفته از فرهنگ مشترك بوميان ايران و هند بوده است

هنگ يك قوم به گويند، واضح است كه فر گونه كه پيروان مكتب اشاعه مي و چون همان
كه هماهنگي بين دو فرهنگ وجود  شود، مگر اين تمامي توسط قوم ديگر پذيرفته نمي

، طبعاً چون چهرة پرجاپتي و زروان به عنوان خالق قرباني شونده، )351همان،(داشته باشد 
گيري  بسيار شبيه به چهرة غول خداي اولية اساطير هند و ايراني بوده، به راحتي اين وام

  .ام گرفته استانج
گونه،  از سويي ديگر، داستان غول خداي اوليه، داستان كيهان است و انسان، انساني كيهان

گونگي  چرا كه سرشت فلزين داشتن كيومرث و جنس فلزي داشتن آسمان، هم به كيهان
گونه تنها در يك صورت  گونگي كيهان اشاره دارد، و اين انسان كيهان انسان و نيز به انسان

 قرار گيرد، كه همانا كشتن خودي خويش - كيهان–اش  يابد تا در جايگاه اوليه كان ميام
از منظر سهروردي، كيومرث روح يا نفس ناطقة انسان است كه از عالم عقول و . است

شود و سرانجام، پس از  كند، چندي به امور دنيوي مشغول مي ارواح به عالم ملك هبوط مي
 استحاله و دگرگوني - نفس يا شهوات و تعلّقات- ارزورورزي و كشتن رياضت و دين

). 161: 1384مدرسي، (يابد تا دوباره به عالم جان برگردد  يابد و آن قدرت معنوي را مي مي
رسد كه ديو ارزور نقطة چرخش داستان كيومرث است،  ارزور مادينه ديوي  به نظر مي

تواند بر خودي  رزور كيومرث مييابد، و با كشتن ا است كه از خواهش كيومرث وجود مي
گردد كه همان آفرينش  خويش فايق شود، و اين همان لحظه است كه زندگي آغاز مي

تشكيل شده، دو نيمة جسم و »مرتن«و » گيه«در واقع، نام كيومرث كه از دو بخش . است
. جسم فاني يا ارزور» مرتن«، روح زنده است و »گيه«.گذارد روح وجود را به نمايش مي
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در عبارت گاهاني باشد » نازندگي«و » زندگي«تواند همان اين جمع نقيضين، به عبارتي مي

كند و از اين هبوط  با آفرينش ارزور، كيومرث هبوط مي. كه در آغاز مقاله به آن اشاره شد
يابد كه بتواند آفرينش خويش را  شرمگين است و تنها زماني از خود و شرمش رهايي مي

پس داستان مرگ . بايد خود را قرباني كند تا از ارزور وجودش رها گرددگيه . نابود كند
كيومرث، داستان پايان نيست كه آغاز است و اين آغاز با ميل و رغبت خود گيه از روي 

را با رضايت ” ميرايي“اند تا  افتد، اهريمن و ديوان وسيله انديشي و مصلحت اتفاق مي چاره
ميرد  شكل بگيرد، و بدين ترتيب، گيه مي” زندگي ميرا“، تا خودِ قرباني براي وي رقم بزنند

  .تا هستي ادامه يابد
اي است كه به هاي گوناگون او به اندازهگستره و دامنة تحول اسطورة كيومرث و نقش

گيرد، ولي با كمي  كنشي جامعة هند و اروپايي دومزيل قرار ميسختي در قالب نظرية  سه
  :ي سه بخشي را در داستان او بازسازي كردتوان ايدئولوژ جستجو مي

با صفات فرزانه، حكيم، اهلو و ) موبد-شاه(در داستان آفرينش، كيومرث در نقش فرمانروا 
گردد و همين  بر مي» اقتدار ديني«) موبد- شاه(شود، كه به خويشكاري نخست موبد ظاهر مي

. سازد ستين شاه را ميهاي بعدي اسطوره، از كيومرث نخ وظيفه است كه بعدتر در اليه
كشد و يا اهريمن را به شكل اسب درآورده و  رود و او را مي آنگاه كه به جنگ ارزور مي

را در » اقتدار ديني«ارتشتاري (، خويشكاري دومين)141: 1377بيروني، (شود  سوارش مي
مين رويد، سو تر، انسان مي توان ديد، و چون به هنگام مرگ از پيكرش گياه  و سپس او مي

در ضمن، حضور سه . رساند را به انجام مي» قدرت توليد«) كشاورزي(خويشكاري خويش
در داستان آفرينش، خود نمايانگر سه كنش » گاو«و » اهريمن/ ارزور«، » گيومرت«موجود 

در عين حال، بعد از مرگ . آوري و كشاورزي در اين اسطوره است فرمانروايي، رزم
آنگاه كه بخشي : ويشكاري را مجدداً در داستان دنبال نمودتوان هر سه خكيومرث نيز مي

كند، در نقش مهر،  اش به خورشيد مي رود و نور و حركت خورشيد را تضمين مي از نطفه
گردند، نماد  آورد، و چون از اجزاي پيكرش فلزات پديدار مي وظيفة نخستين را به جاي مي
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، رويش گياه و انسان از نيمة ديگر گذارد شهريور است و وظيفة دوم را به نمايش مي
در مينوي خرد » دانا«از اين روست كه . كشد اش را به رخ مي اش نيز سومين وظيفه نطفه

كه مردمان از تن  نخست كشتن ارزور، ديگر اين: شمارد دقيقاً سه سود براي كيومرث برمي
  .كه فلزات از تن او آفريده شوند او زايند،  سوم اين

  نتيجه گيري -3

توان  بنابر پژوهش انجام شده در بارة اسطورة كيومرث و تطبيق آن با اساطير هندي، مي    
  :گفت

به معني »گيه«كيومرث در اساطير اولية ايراني، نخستين و آغازگر هستي است و ابتدا تنها-1
  .شده است ناميده مي»زندگي، هستي«
، در واقع، اسطورة كيومرث جنيني شكل، كروي و آتشين چون خورشيد بوده است-2

  .كيومرث، اسطورة خورشيد محور است
  .كيومرث انديشندة مقدس بوده است و از تنهاييش غمگين و ملول-3
  . يابد گريد و از آرزويش، ارزور، مادينة نادان هستي مي كيومرث آرزومندانه مي-4
ب كند و لق كيومرث از آفريدة خويش شرمگين شده، ارزور و خويش را قرباني مي-5
  .يابد را مي» ميرا، فاني«به معني » مرته«
 پس از پيكر ارزور، دوزخ و موجودات آن، و از پيكر كيومرث؛ گياه، انسان، فلزات، -6

  .گردند آسمان و كائنات پديدار مي
اسطورة كيومرثِ آغازگر مدتي طوالني در فرقة كيومرثيه به حيات خويش ادامه -7

  .دهد مي
 در اسطورة كيومرث قابل بازسازي است، به همين دليل است كنشي وجود ساختار سه-8

  .گردد كه در متن مينوي خرد دقيقا سه وظيفه برايش ذكر مي
  هايادداشت

، ”شاهنامه و موضوع نخستين انسان“از جمله مقالة كوتاه جالل خالقي مطلق با عنوان -1
سطوره كيومرث در تحليل ا“از فاطمه مدرسي، مقالة ” اسطوره كيومرث گل شاه“مقالة 

از فرزاد قائمي، ” شاهنامه فردوسي و اساطير ايران بر مبناي رويكرد نقد اسطوره شناختي
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: براي مشخّصات اين آثار نك. از جليل ضياءپور” كيومرث نخستين بشر آريايي“مقالة 

  . فهرست منابع
كوه و اسم هم اسم مذّكر است وهم اسم موّنث،در معني نام  -arəzuraارزور، اوستايي -2

ارزور در ونديداد نام كوهي است كه محل .(Bartholomae, 2004: 20)كماله ديو
در بندهش و دادستان دينيك دروازة ).19/45 و 3/7ونديداد(گرد هم آيي ديوان است

در روايت پهلوي دوزخ پوست ارزور است و نهايتاً در زمان . دوزخ و جايي در شمال است
در واقع، مي توان ارزور را .را با همه گونه فلز پر خواهد كردرستاخيز، اهورامزدا ارزور 

  .همانند تيامت، ماده ديوي دانست كه كشته  و از پوستش دوزخ شكل داده مي شود
  :فهرست منابع

 برگزيدة مقاالت فردوسي و شاهنامه سرايي، ،»كيومرث«، 1390آموزگار، ژاله،  -1
  .307- 299 انتشارات فرهنگستان زبان و ادب فارسي،: تهران

هاي ايراني در دوران ها و كيشدين، 1383ابوالقاسمي، محسن، -2

  .انتشارات هيرمند: ، تهرانباستان
:  ترجمة باجالن فرخي، تهران،اساطير هند، 1381ايونس، ورونيا،  -3

  .انتشارات اساطير
هاي معتبر دين ايراني بر پاية متن، 1377بنونيست، اميل،  -4

  .نشر قطره:  تهران، ترجمة بهمن سركاراتي،يوناني
  .نشر آگه: ، تهرانپژوهشي در اساطير ايران، 1376بهار، مهرداد،  -5
، گردآوري و ويراستاري از اسطوره تا تاريخ، 1376، ______ -6

 .نشر چشمه: ابوالقاسم اسماعيل پور، تهران
 .نشر چشمه: ، تهراناديان آسيايي، 1380،______ -7
: مة اكبر دانا سرشت، تهران، ترجآثارالباقيه، 1377بيروني، ابوريحان،  -8

  .انتشارات اميركبير
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 گزيدة سرودهاي ريگ ودا،1372جاللي ناييني، محمد رضا،  -9
 .نشر نقره: ، تهرانترين سند زندة مذهب و جامعة هندو قديمي

: ، تهرانثنويان در عهد باستان، 1384، _____________ - 10
 .انتشارات طهوري

  .نشر مركز: ، تهراننهاي كهگل رنج، 1372 خالقي مطلق، جالل، - 11
، به كوشش جالل خالقي مطلق، شاهنامه  ،1386فردوسي، ابوالقاسم،  - 12

 .مركز دائره المعارف بزرگ اسالمي: تهران
انتشارات : ، ترجمة مهرداد بهار، تهرانبندهش، 1378دادگي، فرنبغ،  - 13

 .توس
ها و  درآمدي بر اسطوره، 1385، دادور، ابوالقاسم و منصوري، الهام - 14

انتشارات دانشگاه الزهرا و : ، تهرانايران و هند در عهد باستان نمادهاي
  .كلهر

 .انتشارات سخن: ، تهراندانشنامة ايران باستان ،1381 رضي، هاشم،  - 15
، ترجمة مجتبي هاي خاور دور اسطوره ، 1375 روزنيرگ، دونا،  - 16

 .انتشارات ترانه: عبداهللا نژاد، مشهد
 عبدالحسين شريفيان، ء، ترجمهاساطير جهان ، 1379، ________ - 17

 .انتشارات اساطير: تهران
انتشارات : ، ترجمة تيمور قادري، تهرانزروان  ،1375سي، . زنر، آر - 18

  .فكر روز
 حماسي ايران -فرهنگ اساطيري، 1386صديقيان، مهين دخت،  - 19

انتشارات : ، تهرانروايت منابع بعد از اسالم؛ پيشداديان به
  .هنگيپژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فر

: ، ترجمة باجالن فرخي، تهراناساطير چين  ،1373كريستي، آنتو،  - 20
  .انتشارات اساطير
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پژوهشگاه : ، تهران)ترجمه (روايت پهلوي،1367ميرفخرايي، مهشيد،  - 21
 . علوم انساني و مطالعات فرهنگي

، به كوشش محمدتقي راشدمحصل، هاي زادسپرموزيدگي، 1385زادسپرم،  - 22
 . انساني و مطالعات فرهنگيپژوهشگاه علوم: تهران

هاي  سايه، »بنيان اساطيري حماسة ملي ايران«، 1385سركاراتي، بهمن،  - 23
  .انتشارات طهوري: شكار شده، تهران

هاي نخستين انسان و نخستين  نمونه، 1377سن،آرتور، كريستن - 24

، ترجمة ژاله آموزگار و احمد اي ايرانيان در تاريخ افسانه شهريار
  .ر چشمهنش: تفضلي، تهران

، ترجمة احمد مقاالتي در بارة زردشت و دين زردشتي، 1386   كلنز، ژان، - 25
 .نشر فرزان: قائم مقامي، تهران

، مجلة علوم اجتماعي و »اسطورة كيومرث گل شاه«، 1384   مدرسي، فاطمه، - 26
 .164- 44،152انساني دانشگاه شيراز، دورة بيست و دوم،شمارة 

، ترجمة توفيق گلي ا آيين و تاريخميتر، 1387مركلباخ، راينهولد،  - 27
 .نشر اختران: زاده و مليحه كرباسيان، تهران

بررسي فروردين يشت؛ سرود اوستايي ، 1382مواليي، چنگيز، - 28

  .انتشارات دانشگاه تبريز : ، تهرانستايش فروهرها در
درآمدي بر اسطوره شناسي نظريه ها ، 1392نامور مطلق، بهمن،  - 29
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