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ات فارسي دانشگاه تهراندكتراي زبان و ادبي  

  چكيده
هاي گوناگون، در آثار ديني و ادبي اين مرز و بوم بازتاب يافته اسطورة خشكسالي به شكل

هاي داستاني و شفاهي كردي است  ها يا منظومه»بيت«يكي از » رش مند و شيخ شيخ«. است
ه نظر نگارندگان اين بيت ب. كشد كه نبردي نمادين بين دو جناح خير و شرّ را به تصوير مي

بر همين . اي دارد و بازتابي از اسطورة خشكسالي است  مضموني آييني و اسطورهاين مقاله،
اي بودن و ارتباط اجزاي آن با  اسطوره، داليل مند شيخمبنا، پس از ترجمة فارسي بيت 

در مرحلة بعد، جهت تبيين بيشتر وجه . اسطورة خشكسالي، توضيح داده شده است
هاي اسطورة  گاه يكي از مهمترين جلوهآن با هاي  ، عناصر و شخصيتمذكوريت اساطيري ب

و بيش از سنجيده و تطبيق داده شده » تيريشت«منظومة اوستايي خشكسالي در ايران، يعني 
اين پژوهش . بيست مورد شباهت محتوايي و صوري هر دو منظومه، آشكار گشته است

  .در سرودن اين منظومة كردي مؤّثر بوده استدهد كه الگوهاي كهن اساطيري  نشان مي
رش، تيريشت، تيشتر و   مند و شيخ   اسطورة خشكسالي، بيت شيخ:هاي كليدي واژه
  . اپوش
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   مقدمه-1
اند و به سهم خود،  النّهرين زيسته كردها از ديرباز در غرب فالت ايران و شمال بين

ها  رهنگ اين مرز و بوم را در آيين و رازآلود ف نخورده بخش مهمي از ميراث معنوي دست
ادبيات كردي به دليل اتكا به . اند داشته و  آداب و رسوم متعدد و ديرين كردستان زنده نگه

تواند نقش  سّنت شفاهي، به صورت سينه به سينه به روزگار ما رسيده و بازخواني آن مي
  .هاي ايرانشناسي ايفا نمايد مهمي در پژوهش

هاي شفاهي و  ها يا همان منظومه»بيت«يات فولكلوريك كردي را بخش مهمي از ادب
اي، ديني، حماسي و  ها داراي مضامين اسطوره بيت. دهد تشكيل مي) داستاني(روايي 

هايي نيز   اند و در عين شباهت با آثاري از اين دست در ميان ادبيات ديگر ملل، تفاوت غنايي
» تحفة مظّفريه« با گردآوري تعدادي بيت در كتاب  آلمانياُسكار مان. با آثار مشابه دارند

هاي كردي مورد   تاكنون بيشتر، ضبط و چاپ متن بيت. نخستين محّقق اين عرصه است
امروزه تنها حدود پنجاه بيت كردي . ها عنايت بوده است تا تحليل و بررسي محتوايي آن

است كه » رش مند و شيخ شيخ«هاي ارزندة كردي بيت   يكي از اين بيت1.باقي مانده است
  . اي بررسي شده است در اين مقاله از ديدگاه اسطوره

   بيان مسأله-1-1
رش و  مند و شيخ اي منظومة كردي شيخ ماية اسطوره مسألة اصلي اين نوشتار بررسي بن

اين بررسي در پرتو مقايسة صوري و محتوايي منظومة . يافتن آبشخور اساطيري آن است
در واقع، در اين بيت كردي بر اساس . يابد اوستا وضوح بيشتري ميكردي با تيريشت 

توان اسطورة خشكسالي را  ها و نيز طرح روايي كهن، مي هاي شخصيت ها و كنش ويژگي
  . زمين دارد، بازشناخت كه ريشه در باورهاي كهن و اساطيري مردمان ايران

   پيشينة پژوهش-1-2
ست و نشان از اهميت معرّفي   ي، هرچند ماية دلگرميشناخت  تعدد و تنوع تأليفات اسطوره

هاي ايراني دارد، اما در همان حال، نمايانگر خألهاي فراوان و   و شناخت نظام اسطوره
هاي تطبيقي متون  متأسفانه تاكنون در خصوص پژوهش. هاي كارنشدة بسيار است  زمينه

آثار . ني صورت نگرفته استهاي ايراني كار چندا اساطيري فارسي با متون ديگر زبان
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اند،  شماري هم كه به مقايسة آثار كهن ايراني و به ويژه فارسي و كردي پرداخته انگشت
شاهنامه و ادبيات عاميانة «براي نمونه كتاب . اند بيشتر سعي در معرفي اينگونه آثار داشته

تالش كرده از در اثر مذكور نويسنده . نوشتة دكتر سجاد آيدنلو از اين دست است» كردي
هاي حماسي، تأثيرپذيري شاهنامة فردوسي از  مايه ها و بن طريق بررسي كنش شخصيت

ادبيات عاميانه و شفاهي و برعكس تأثيرگذاري آن در گذر زمان بر برخي روايات و 
هاي شفاهي حماسي و غنايي را در ادبيات فولكلوريك كردي نشان دهد و  منظومه

هاي  بنابراين نوشته. نشان سازد  و محتوايي اين متون را دستهاي صوري اشتراكات و تفاوت
اين نكته . شناختي در اين عرصه به شدت كمياب است پژوهشي تطبيقي با رويكرد اسطوره

شايد بيانگر تازگي اين مقاله باشد، اما فراتر از آن، نياز مبرم پژوهش در حوزة 
  .نمايد شناسي ايراني را گوشزد مي اسطوره
  يت و ضرورت تحقيق اهم-1-3

تري نسبت به اساطير ايراني داشته باشيم و   شكي نيست اگر بخواهيم ديد جامع
گرفته از همسايگان و   داده و وام  شده، وام  هاي ايراني گمشده، ناقص، بازسازي  اسطوره

مواردي از اين دست را بشناسيم، ناگزير از مطالعة متون غيرفارسي مرتبط هم هستيم؛ اما 
اي  مندان اساطير ايراني را از گنجينه  شناسان، خوانندگان و عالقه  توجهي اسطوره  نون بيتاك

اين نوشته بر اساس اين نياز شكل گرفته و به بررسي . سرشار و بكر، محروم كرده است
  . هاي روايي غيرفارسي در ايران پرداخته است  تطبيقي اساطير ايراني با منظومه

، كه به »رش مند و شيخ بيت شيخ«هاي كهن كردي، موسوم به  ز بيتدر اين مقاله، يكي ا
ه گاه اسطورة خشكسالي است، ب اي خود، تجلّي نظر نگارندگان، با مضمون آييني و اسطوره

  :بررسي شده استشيوة زير 
رش آمده است؛ در بخش بعدي با عنوان   مند و شيخ  شيخ ابتدا ترجمة فارسي متن بيت 

اي بودن اين بيت ذكر شده و  ، داليل اسطوره»رش مند و شيخ اي بيت شيخ خوانش اسطوره«
 اثبات اين ادعا كه بيت جهت تبيين و» اسطورة خشكسالي«پس از توضيحي در خصوص 
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 آن را با منظومة اوستايي اجزايدهندة اسطورة خشكسالي است،  كردي مذكور بازتاب
مند و    شيخ  بررسي و مقايسة بيت«تحت عنوان كلّي ايم و بحث را   سنجيده2»تيريشت«

چگونگي «، »نيروهاي بدي«، »نيروهاي نيكي«و عناوين فرعي » رش با تيريشت اوستا  شيخ
نقش آدميان در كمك به نيروهاي نيكي «، »رويارويي نمايندگان نيكي و بدي و فرجامِ كار

  . ايم  نمودهادامه داده و در پايان، نتيجة بحث را ارائه» براي غلبه بر نيروي بدي
   بحث-2

  رش  مند و شيخ   ترجمة فارسي متن بيت شيخ-2-1
يكي متني : متأسفانه از اين بيت ارزشمند و ناشناخته، تنها دو روايت در دست است

دانشكدة   مجلة 71 و 70 در دو شمارة 1343 در سال قادر فتاحي قاضياست كه به وسيلة 
- 316صفحات (مة فارسي به چاپ رسيده است ادبيات و علوم انساني تبريز همراه با ترج

نام از ساكنان روستاي » محمد«گردآورنده، اين بيت را از شخصي ). 407- 401 و 320
شده از   هم رونويسي متن دوم . قزلجة عليا از توابع شهرستان مهاباد شنيده و ضبط كرده است

 در شمارة سوم 1364ييز باشد كه در پا مي» محمد بيتان«خوان مشهور، مرحوم   صداي بيت
هاي چندي ميان اين  تفاوت. به زبان كردي چاپ شده است» سروه«نشرية ادبي ـ فرهنگي 
هايي  ، تعداد اسب)جعفر(خورد؛ از جمله اسامي سه مهمان شيخ جافر  دو روايت به چشم مي

اين روايت دوم از . برد، اسامي مشايخ انتقامجو و چند مورد ديگر كه شيخ مند به چرا مي
تر از روايت  كه از لحاظ زبان و شيوة روايت، كهن) شده از محمد بيتان شنيده و ضبط(بيت 

شناختي مطرح در اين نوشتار هم تناسب دارد؛ لذا در  نخست است، بيشتر با رويكرد اسطوره
  :شود  ارائه ميمحمد بيتاناين بخش، ترجمة فارسي منثور و مختصري از روايت 

هاي ديم و پناه مستمندان است؛ روزي سه مهمان نزد او   يار و ميراب زمينآب... »جعفر  شيخ«
خواهد مهمانان را به او   ساله اما درشناسِ خود مي  ، پسر پانزده»مند  شيخ«جعفر، از   شيخ. آيند  مي

ر از جعف  كند؛ سپس، شيخ  معرفي مي» الياس«و » خضر«، »خالند«هاي   مند، مهمانان را با نام. بشناساند
شدن هستند، به چرا   خواهد تا صد اسب زبان بسته را كه همگي از گرسنگي رو به تلف  پسرش مي

ها چهار گوشة عالم   دارد و همراه اسب  زند؛ داس و طناب برمي  مند، از دستور پدر سر باز نمي. ببرد
ه ذكر و ستايشِ خداوند بيند كه تمام گياهانِ بهاري ب  كند؛ اما مي  را براي يافتن چراگاه جستجو مي
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. كند  گرداند و ماجرا را براي پدر بازگو مي  ها را گرسنه برمي  مشغولند؛ بنابراين ناچار اسب
ها را   مند، بار ديگر به همين منوال اسب. ها را به چرا ببرد  خواهد اسب  جعفر بار ديگر از وي مي  شيخ

  .گرداند  گرسنه بازمي
تو اينجا بمان و من : گويد  به مند مي] توجه كرامت فرزندش گشتهكه اكنون ديگر م[جعفر   شيخ

شود،   جدا مي) پدرش( خود به جويبار كه از چشمه  پذيرد و با تشبيه  خواهم رفت؛ اما مند نمي
كند   پدر استدالل مي. دهد  گويد كه اين اوست كه بايد برود؛ زيرا چشمه، مكانش را تغيير نمي  مي

گلة انبوه بره يا دو شيخ قدرتمند در جاي مشتركي با هم به سر برند؛ بنابراين، كه هرگز نديده دو 
كند و  باألخره مند با استداللي مشابه، پدر را ترك مي. است و بايد خود برود) مند(اينجا جاي او

خواهد بر اسبي سوار   شود و از مادر مند مي  جعفر از آزردن فرزند پشيمان مي  شيخ. شود  راهي مي
رسد   مادر به مند مي. كند  ده و نزد پسرش ـ كه اينك در راه است ـ برود و وي را از رفتن منصرفش

دهد كه بگذارد برود وگرنه راز مادر را   مند او را سوگند مي. كند بازگردد  و از او خواهش مي
كار كني، الهي اگر رازم را آش: گويد  آزرده، با تهديد به پسرش مي  مادرِ دل. نمود  آشكار خواهد 

در آن ! مادر: گويد  مند مي! بالي جانت شوند و به خونت تشنه گردند» هادي  شيخ«و » رش  شيخ«
هنگام كه تو و پدرم عاشق هم بوديد و كنار چشمة آبادي، سيب سرخ را به نشانة دلدادگي با هم 

! فرزندم: درش گفتما. گر شما بودم  كرديد، من هفت سال بود با روح خود نظّاره  رد و بدل مي
هادي بالي جانت شوند و به خونت تشنه   رش و شيخ  اكنون كه اين راز را فاش كردي، الهي شيخ

كند و عصا و كشكول به دست، راه دشت در پيش   مند، مادرش و آبادي را ترك مي! گردند
  .رود  گيرد و به سوي شهر مي  مي

هاي هرز را با نيروي   رش، علف  شيخ. دند مزرعة پنبه بو هادي سرگرم وجين  رش و شيخ  شيخ
نگاه كن؛ اين ! [برادر: كرد و گفت  رش اشاره  هادي به شيخ  شيخ. كرد  چشمان خود خشك مي

اگر به شهر برسد، در آنجا او را به مقامِ . رود  مند، پسرعمويمان است كه به شهر مي] رهگذر
گاه نمازش قضا   او شيخي نمازخوان است و هيچ. شمارند  رسانند و ما را زيردستِ او مي  سروري مي

سنگي كه اكنون   به زير تخته. ور لب سفيد ـ بدل گردان شود؛ پس تو خود را به ماري سياه ـ با د  نمي
  .خواهد بر آن نماز بگزارد بخز و كفِ پايش را چنان نيش بزن كه موهاي سرش بر باد رود مي
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. خزد  سنگِ نماز مي  شود و به زيرِ تخته   ـ بدل ميرش به ماري سياه ـ با دور لب سفيد  شيخ
! سنگ  اي تخته: گويد  مي. شود  رود و متوجه وجودِ ماري سياه مي  سنگ مي  مند بر روي تخته  شيخ

ور لبش سفيد   ترسي؟ چرا اين مارِ سياه را ـ كه د  آيا از روزِ قيامت كه تو را در آتش بسوزانند، نمي
سنگ مار را به هم فشرد و شيخ رش از زيرِ آن، بيرون جهيد و اين   اي؟ تخته  هاست ـ در ميان گرفت

آمد و در مقابل، مند نيز به قوچي     رنگ با پيشاني سپيد در  بار به هيئت قوچي قدرتمند و خاكستري
يك بر   آن دو، تا غروب آفتاب با هم درآويختند؛ اما هيچ. قوي و زردرنگ با پيشاني سپيد بدل شد

با روحِ خود به بهشت برو و برايم ! مند  اي شيخ: رش گفت  وقتِ غروب، شيخ. يگري چيره نشدد
مند با روحِ خود به . خورم كه خيانت نكنم و به كالبدت آسيبي نرسانم  قنديلي بياور؛ سوگند مي

ه مند دردمندان  شيخ. رشِ مكّار، با خنجرش سه ضربه بر پيكرش فرود آورد  بهشت رفت؛ اما شيخ
ها اي را به پدر و مادرش رسانده و آن  خواهد نامه  زند و با فراخواندن باد جنوب، از او مي  فرياد مي

كند و مند اين مأموريت را به بادِ   بادِ جنوبي، پيري را بهانه مي. پسرشان آگاه كند] زارِ[را از حالِ 
  .سپارد  شمال مي

كردن فرزند پشيمان   مادرِ مند، از نفرين. رساند باد شمال، پيغامِ مند را به پدر و مادرش مي
خواهيِ مند، به   براي كين. طلبد  شود و با ناله و زاري، مشايخ و خويشان را به ياري مي  مي

، پسرعمويش، و همچنين، به مزارِ پيران » حمزه  شيخ«، و »شمسِ تبريزي«اش، و   ، دايي»ابراهيم  شيخ«
دايي مند . خيزد  خواهي از هر سو برمي  شود و فرياد كين  ي داير ميمجلس. شود  و مشايخ، متوسل مي

كنند خونِ مند را بريزند؟   زنم؛ چطور جرأت مي  ام دنيا را سراسر بر هم مي  با افراشتنِ نيزه: گويد  مي
ام را برافرازم، با نابودي   اگر نيزه: حمزه، پسرعمويش گفت  نعره و فريادي ديگر برخاست و شيخ

  . دشمنان، انتقامِ مند را خواهم گرفتتمام
مند است تا   او به چه چيزي عالقه: مشايخ پرسيدند. رش از ترس، پشتِ خورشيد پنهان شد  شيخ

. رش، عاشقِ ذكر است  شيخ: به وسيلة آن، وي را از نهانگاهش بيرون كشيده و نابود سازيم؟ گفتند
براي ديدنِ مجلسِ ذكر، از پشتِ خورشيد، رش،   شيخ. مشايخ، اين بار، مجلس ذكري برپاكردند

رش با پرتو نگاه مشايخ سوخت و به زمين   شيخ. سرَك كشيد و همة پيران و مشايخ به او نگريستند
  ».كرد و به تيرِ انتقام مند گرفتار شد  سقوط

  رش مند و شيخ اي بيت شيخ  خوانش اسطوره-2-2
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اي عرفاني و آميخته با افسانه به چشم   رش در نگاه نخست، منظومه  مند و شيخ  بيت شيخ
هايي از جمله اسامي اسالمي مشايخ، مجلس ذكر،   ويژه كه در آن با قرائن و نشانه  آيد؛ به  مي

شايد اين امر، در آغاز، خواننده . شويم  گسيخته روبرو مي  شده و تخيلي لگام  هايي مسخ  انسان
اي از اين بيت نباشد،   غيرعرفاني يا غيرافسانهيا شنونده را مجاب كند كه به دنبال خوانشي 

يافته در اين روايت و نيز حركت و عملكرد  اما حقيقت اين است كه بينش بازتاب
اي نشأت   ترِ اسطوره  مايه و تاروپود بس كهن و عميق  هاي اصلي و فرعي آن، از بن  شخصيت

ترين شواهد برجسته. ستگرفته كه به نظر نگارندگان، بازتابي از اسطورة خشكسالي ا
شود آن را نمودي از اسطورة خشكسالي به شمار  برآمده از فحواي اين بيت كه سبب مي

خواهي در مناطق   هاي اين منظومه با آب و باران  ارتباط شخصيت: آوريم، عبارتند از
رش و نيز  مند، شيخ هايي نمادين چون خضر، الياس، شيخ كردنشين؛ حضور شخصيت

ها كه نماد سرسبزي و يا  بز و زرد و سياه مربوط به هر كدام از شخصيتهاي س رنگ
شدن گياهان توسط چهره يا شخصيت منفي روايت،  شوند؛ خشك خشكي قلمداد مي

هاي  ، و باالخره، شباهت3درگيري نمايندگان دو جناح نيك و بد در كشتزار؛ پيكرگرداني
يشت اوستا كه در ادامه بيشتر توضيح داده فراوان اجزا و جزئيات اين بيت با منظومة تير

  .شوند مي
هاي  ها و نشانه  اما در همان حال مرتبط با ديگر سرنخ-دليل ديگري كه به طور خاص 

خواهي ويژه و رسوم مرتبط با اين بيت در   بايد مدنظر قرار گيرد، وجود آيين باران-پيشين 
» لو  ماوه«مروزه هم، سادات روستاي است؛ حتي ا) غربي  جنوب آذربايجان(منطقة موكريان 

شمارند و يا در دو روستاي   مند مي  از توابع شهرستان سردشت، خود را از بازماندگان شيخ
رش نسبت   از توابع شهرستان بوكان، گورهايي را به شيخ» زاواكوه«و » سارده كوهستان«

هايي كه به نوعي با   كاندانند، از م  مند مي  ساداتي كه خود را از اعقاب شيخ. دهند  مي
تواند   رش مي  پرهيزند؛ چرا كه معتقدند هنوز شيخ  رش و بازماندگانش ارتباط دارد، مي  شيخ

، عالوه بر 4ها  خواهي در خشكسالي  مردم محلي براي باران. شان شود  باعث مرگ يا آسيبِ
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رش   ر شيخرسم به آب افكندن سادات، سنگ مقعر سفيدي را كه وارونه بر سنگ مزا
اندازند و آن را دوباره سر جاي اولش   هست، با تشريفات خاصي به داخل آبي روان مي

: بوكه بارانه و هوله باراني«همچنين، در كتاب ). 1391رشيدي، (گردانند   برمي
، ارتباط اسطورة تيشتر و اجراي نوعي نمايش »خواهي در كردستان هاي باران عروسك

را در كردستان » هوله باراني«خواهي  اي كه مراسم باران ساله زدهجويي پسران پان مبارزه
  ). 29- 28: 1385پور،  عظيم(كنند، توضيح داده شده است  برگزار مي

هاي مهم اساطير اين است كه محتوايي تغييرناپذير دارند؛ هرچند كه ظاهر و  يكي از ويژگي
ها دشوار  نخستين در آنشان آنقدر دگرگون گردد كه بازشناسي روايت يا باور صورت

 5.شوند  ها در طول زمان دچار تغييرات گوناگون مي  صورت و ظاهر اسطوره. شود

هاي ايراني در منابع مختلفي همچون اوستا مكتوب شده و از خطر فراموشي   اسطوره
قدمت، اتّكا به سّنت شفاهي و دخالت : اند؛ اما در گذر زمان تحت تأثير عواملي چون  رسته
ها با تكريم و  ها، عوض شدن ارزش گيري خاص حكومت ان و پسند مخاطبان، جهتراوي

هاي  تقبيح برخي باورهاي عرفي و ديني پيشين، پرداخت ادبي و نفوذ تخيل، بده بستان
تغيير ... فرهنگي اقوام، بومي كردن و تطبيق اساطير همسايگان با باورهاي جامعة مقصد و

براي نمونه، جشن تيرگان . دهند ها ادامة حيات مي سم و افسانهها و مرا يافته و به شكل آيين
شود، به نظر برخي محقّقان، يادگاري از همان  كه امروزه نيز توسط زرتشتيان برگزار مي

مند نيز بايد   در مورد منظومة كردي شيخ6.اي تيشتر با ديو خشكسالي است نبرد اسطوره
سيار كهن است كه به صورت شفاهي و سينه به اي ب  گفت كه اين بيت بازتابي از اسطوره

كه تأكيدي است بر غلبه و اهميت سينه تا روزگار ما دوام آورده و اين امر، افزون بر اين
هاي شفاهي در مقابل كتابت ميراث گذشته در ميان كردها، بيانگر اين است كه   سّنت

دهند و آنچنان   مختلف ادامه ميمانند و به حيات خود در اشكال   ها همچنان زنده مي  اسطوره
. ها بركنار نمانده استفراگيرند كه ذهن هيچ انساني ـ حتي انسان امروزي هم ـ از تأثير آن

انسانِ پيش از تاريخ، هنوز «:  را دريابيم كه گفته بودفرويداكنون شايد بهتر از پيش، سخن 
:  اين گفته نيز بيراه نيستعكسِ). 226: 1366دالشو، : به نقل از(» .عصر ماست  تاحدي هم
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ارنست  و لوي برولكه شيوة تفّكر ما در گذر زمان تغيير چنداني نكرده است؛ همچنان
اي، كه كم و بيش تفّكر طبيعي بشر است، شيوة تفكر اسطوره«: اند خاطرنشان كردهكاسيرر

  ). 16: 1390كاسيرر، (» .ها يكي استها و زماندر همة مكان
  سالي اسطورة خشك-2-3

اهميت آب در زندگي نخستين اقوام ايراني، ترس از نباريدن باران، و ياري خواستن 
شد كه  كه همچون ديوي تصور مي(دادن خشكسالي   مردم از نيرويي ماورايي براي شكست

، زمينة )بايد توسط نيرويي آسماني شكست داده شود تا آب و سرسبزي به طبيعت بازگردد
رة خشكسالي را در ايران چون ديگر نقاط خشك و نيمه خشك پيدايش و تكوين اسطو

 اساطير ايراني مانند اساطير هر قوم و ملّتي، برآمده از شرايط 7.جهان فراهم نموده است
محيطي و شيوة زندگي مردم اولية اين سرزمين بوده است و اسطورة خشكسالي در  زيست

 كشاورزي ساكنان اولية فالت ايران دانستتوان جزو اساطير برآمده از زندگي   ايران را مي
نشيني و شكار را رها كردند و به   تاريخي و محتمالً از هنگامي كه كوچ  هاي پيش  كه از زمان

زيستِ   هاي دايم روي آوردند، با توجه به بوم  كشت و برزيگري و سكونت در اقامتگاه
آب و نزوالت جوي، وابسته خشك فالت ايران، بسيار بيشتر از پيش به   خشك و نيمه

 آب و ترسالي، به شكل نبرد حاميان آب و سرسبزي با عوامل نياز و وابستگي به. شدند
ها، شيوة تفّكر و تخيل    آرزوها و ترسبه عبارت ديگر،. خشكسالي، بازتاب يافته است

بر آن ها را خاص، و احساس ضعف اين مردم اوليه در برابر نيروهاي توانمند طبيعت، آن
ها و رويدادهاي طبيعي، عللي ماورايي بجويند؛ مثالً براي تداوم   داشت كه براي پديده

سرسبزي كشتزارهايشان، خود را نيازمند حمايت نيروهاي فرازميني ديدند و خدايان و 
ها و   ايزدان و نيروهاي ماورايي را به سود خود به ياري طلبيدند و بدين ترتيب، اسطوره

  .فريدندهايي آ  آيين
هاي نقاط مختلف جهان، نطفة آسمان مذّكر دانسته شده كه زمين  باران، در فرهنگ

در سراسر جهان، باران به عنوان نماد «. كند تا حيات تداوم يابد مؤّنث را سيراب و بارور مي
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اين نكته واقعيتي بديهي است كه باران، عامل . شوداثرات آسماني بر روي زمين ملحوظ مي
شمار  شود؛ به همين دليل، بي كه زمين از آن حاصلخيز ميندة زمين است و اينباروركن

در «و ) 18-17: 1379شواليه و گربران، (» .اند تا باران ببارد هاي زراعي شكل گرفته آيين
اين ارزش نمادين در تمام . وصلت ميان آسمان و زمين، باران همان آب باروركننده است

برخي از محقّقان، اسطورة ). 19: همان(» . اختصاص يافته استهاي زراعي به باران تمدن
خصايص اساسي «:  گفته استلوفلر دالشو. كنند  برزيگري را منشأ اساطير ديگر معرفي مي

و پهلوانان، تقريباً هميشه مرهون و مديون ) ارباب انواع(هاي خدايان اساطيري   داستان
» .بزرگترين اسطوره محسوب استاسطورة برزگري و كشاورزي است كه نخستين و 

هاي ايراني   ة بسياري از اسطورهماي محقّقان ديگري هم هستند كه بن). 147: 1366دالشو، (
  ). 226: 1387مدرسي، (دانند   را نبرد آب با خشكسالي مي

زايي   هاي بسياري از پيكار دو نيروي نيكي و بدي راكه منتج به باروري و باران  نمونه
 متون اساطيري ايراني، هندي، بابلي، چيني، يوناني، رومي، ايرلندي، ژرمني، شود، در  مي

نسخة ايراني اسطورة خشكسالي كه از ديرباز  8.توان يافت  اسكانديناوي، آزتكي و غيره مي
هاي  به شكل... در نتيجة عوامل تاريخي و اجتماعي ودر متون مزديسني هم داخل شده، 

تاني مكتوب و شفاهي، ادامة حيات داده و به ما رسيده  روايات ديني و داسمختلف در
   .است

  رش با تيريشت اوستا  مند و شيخ   شيخ   بررسي و مقايسة بيت-2-4
مند و  ماية روايت بيت شيخ در اين بخش، جهت نماياندن وجه اساطيري محتوا و بن

شكسالي، يعني هاي نسخة ايراني اسطورة خ گاه رش، آن را با يكي از مهمترين جلوه شيخ
هاي محتوايي و صوري  ايم تا در پرتو مقايسه و تطبيق، شباهت يشت هشتم اوستا، سنجيده

  .اي سروكار داريم هر دو منظومه، بيش از پيش آشكار شود كه با بيتي اسطوره
 معناي ستايش و نيايش، مختص اهورامزدا و  يشت به. ها، دفتر سوم اوستاست يشت 

يشت .  دارد  يشت اوستا به يكي از اينان اختصاص28ست و هريك از امشاسپندان و ايزدان ا
است كه با ديو ) تيشتر(ايزدِ باران  ستايش مختص 9»تيريشت«يا » تيشتريشت«هشتم، به نام 
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جليل متن اوستاي مورد استناد ما، گزارش و ترجمة . در ستيز است) اپوش(خشكسالي 
  . استدوستخواه

هاي اصلي و فرعي وجود   تايي، دو دسته از شخصيتدر هر دو منظومة كردي و اوس
در جناح خير و نيكي، اهورامزدا و تيشتر قرار . اند  آرايي كرده  دارند كه در دو جناح صف

در . ها هستندمند و والدينش و مشايخ حامي آن  دارند كه معادل آن در منظومة كردي، شيخ
شكسالي قرار دارد كه معادل آن در جبهة مقابل، يعني جناح بدي و شرّ، اپوش، ديو خ

تر، بهتر است اين دو جناح  جهت بررسي دقيق. هادي هستند  رش و شيخ  منظومة كردي، شيخ
  :بندي كنيم دسته) اما در عين حال در تعامل با هم(را در دو بخش مجزّا 

   نيروهاي نيكي-1- 4 -2
ير و نيكي، با هرآنچه در اساطير زرواني و سپس زرتشتي، اهورامزدا به عنوان نماد خ

آب، روشنايي، زايندگي، : شود و ارتباط دارد  براي آدمي و زندگي مفيد است، معرّفي مي
طبعاً هرآنچه آفريدة اهورامزدا باشد، ... . بستن، پيروزي و  سرسبزي و فراواني، شادي، پيمان

  . نيز نيك و پسنديده است
، ايزد ستارة )tištrya: ؛ اوستاييtištar  يا rīt: پهلوي(در تيريشت اوستا، تيشتر 

، »مند  ستارة رايومندِ َفرِّه«درخشان و نمايندة نيكي است و با صفات و القابي مثبت مانند 
بخشِ تيزپروازِ بلندِ از دور   فروغِ سپيدافشانِ درخشانِ درمان«، »ستارة بخشندة آرامگاه«

گسارِ نيرومندِ   اندوه«و » بخش  زيبا و آشتي«، »تواناي بزرگِ نيرومندِ تيزبينِ بلندپايه«، »تابان
، »درشناس«كه در منظومة كردي، مند صفاتي چون شود؛ همچنان  ياد مي» كاردانِ فرمانروا

رسان اويند؛ اگر  دارد؛ صاحب كرامت و رازدان است و بادها نامه» نمازخوان«و » نوراني«
توصيف شده است، شيخ مند نيز و » تيزبين«و » چشم  روشن«و » چشم  درست«تيشتر با صفات 

  .رش، توان ديدن ذكر گياهان بهاري را دارد  كنندة شيخ  در مقابل نگاه خشك
سپارد؛ اما پسر   شيخ جعفر در مقام پدر مند و حامي او، گلة اسبان خود را به پسرش مي

رزند  جداي از اينكه صاحب كرامت شدن ف-اين مسأله . شود  ها نمي موّفق به چراندن اسب
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اين بخش، با . شود  باعث اختالف و باألخره، جدايي مند از پدرش مي-فهماند را به پدر مي
در بخش دوم ونديداد، از جمشيد : هايي از داستان جمشيد در اوستا هم قابل قياس است  پاره

كوشد امر نگهداري دام و رمه را به او واگذارد تا از   به عنوان كسي كه اهورامزدا مي
دار چنين كاري   جمشيد عهده. شود بيني شده در امان بمانند، ياد مي  نابودكنندة پيشسرماي 

در تيريشت نيز اهورامزدا اين پرسش . گرداند  رو، اهورامزدا از او روي برمي  شود؛ از اين  نمي
اي از اسبان را به چه   اي از گاوان و گله  هاي خود از جمله رمه  كند كه آفريده  را مطرح مي

  ). 19و17تيريشت، كردة ششم، بندهاي (كسي ببخشد؟ 
را دارد؛ تيشتر ) بهشت(ساله است و توانايي رفتن به آسمان   مند در روايت كردي، پانزده

مند، در نخستين ده شب، كالبد اَستومند پذيرد و به پيكر   ِتشَترِ رايومندِ َفرِّه«: نيز چنين است
چشم، برزمند، بسيار نيرومند، توانا و چابك در فروغ   ساله، درخشان، روشن  مردي پانزده

ساله بودن قهرمانان اساطير ايراني به جز   پانزده). 13تيريشت، كردة ششم، بند(» .پرواز كند
سالگي، سنّ بلوغ جسمي و استقالل فكر و عمل    پانزده10.هاي ديگري نيز دارد  اوستا، نمونه

 نيز يادآور شده، در تفّكر هينلزكه و همچنانبستن زرتشتيان نيز هست  سن كستي. است
شناس دانماركي،  ، ايرانسن آرتور كريستين). 37: 1381هينلز، (است » سنّ آرماني«ايراني، 

وجه به اين نكته و قراين ديگر، منشأ اين اسطوره را در بررسي صحنة نبرد تيشتر با اپوش، با ت
: 2535سن،  كريستين(جويد  يا همان آيين تشرّفي مي» پيوستن به حلقة خواص«در مراسم 

اي باالتر در زندگي   به مرحله فرد از مرحلة كودكي  گذار يا تشرّفدر جوامع اوليه،). 22
هاي رازآموزي   مستلزم برگزاري آيينبه بلوغ يا نوبالغي به مردي، همچون از كودكي 

قرارگرفتن بر دود آتش، كشتن جانوري خاص، تحمل ضربات تازيانه، : خاصي مانند
. بوده است... آوردن فالن شيء كمياب و  تراشيدن موي سر، سفر به مكاني ويژه، به دست

ن هم در منظومة كردي و هم در جاي جاي اوستا از جمله در تيريشت، نشاني از اي
به پيكر مردي  «:يابيم  سالگي مي  رازآموزي را در يادكرد چندين و چندبارة سنّ پانزده

به سالِ مردي كه پا به دورانِ مردي . به سالِ مردي كه نيرومند شده باشد[...] ساله   پانزده
  ). 14تيريشت، كردة ششم، بند(» .گذاشته باشد
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مند، پدر و . ر دو منظومه وجود داردكردن و راهي سفرشدنِ نمايندة نيكي، در ه  حركت
رود تا   جايي است كه شيخ مند مي» شهر«كند تا به سوي شهر رود؛   آبادي را را رها مي

ِتشَترِ زيبا و «در تيريشت هم . مردم با به سروري گزيدن وي، شهرشان را آباد كنند
» .د كندمن  ها را از سالي خوش بهرهبخش به سوي كشورها روي آورد تا آن  آشتي

مزدا، به خواستِ   به خواست اَهوره«: و يا در بندي ديگر) 9تيريشت، كردة پنجم، بند (
دم درخشان ـ به راهي دور از باد، به جايي كه بغان فرمان   جا ـ از سپيده  اَمشاسپندان از آن

، تيريشت، كردة هفتم(» .اند، بدان جاي پرآب كه در فرمان آمده است، روان گردد  داده
  ).35بند

افزون بر اين، مند از سوي پدر، مادر، . بايد جاي پدر را بگيرد  مند جانشيني است كه مي
تيشتر نيز، . شود تا بر دشمنش غلبه كند  ها و ديگر مشايخ حمايت مي  عموها، دايي

اي ِسپيتمان «: شأن خود او يافته است  شدة اهورامزداست و قدرت و شكوهي هم  حمايت
 آن ستارة ِتشَتر را در شايستگي ستايش، در برازندگي نيايش، در سزاواري من! زرُتشت

» .مزدايم ـ بيافريدم  بزرگداشت و خشنودكردن و درود و آفرين، برابر با خود ـ كه اهوره
  ).50تيريشت، كردة شانزدهم، بند (

-  اينمند، با: سركردگي و سرور بودنِ نمايندة نيكي، در هر دو منظومه قابل تأمل است

ترسد كه وقتي   رش از اين مي  دارد و شيخ» شيخ«ساله بيش نيست، لقب   كه نوجواني پانزده
سنگي نيز فرمان   تواند حتي به تخته  مي. مند به شهر برسد، او را به سروري همگان برگزينند

يومندِ ِتشَتر، ستارة را«: اين امر در مورد تيشتر نيز صادق است. دهد تا دستورش را اجرا نمايد
مزدا او را به ردي و نگاهباني همة ستارگان برگماشت؛   ستاييم كه اَهوره  مند را مي  َفرِّه

  .)44تيريشت، كردة سيزدهم، بند(» آنچنان كه زرُتشت را به ردي و نگاهباني مردمان
تاكنون آثار فراواني در مورد اهميت نمادين آب و پيوند آن : ارتباط جناح نيكي با آب

 آب از 11.هاي ملل مختلف به نگارش در آمده است  با خدايان و ارباب انواع در اسطوره
بخشي و بركت، اهميت فراواني داشته است   ديرباز در اساطير ايراني هم، به سبب حيات
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جعفر، پدر مند، با لقب آبيار يا ميراب   در منظومة كردي، شيخ). 228-209: 1387مدرسي، (
آيند كه در فرهنگ و ادبيات ما،   مهماناني چون خضر و الياس، نزد او مي. شود  معرّفي مي

نيز در » مند«واژة ). 247و134: 1373شميسا، (است   اسمشان با آب و سرسبزي، گره خورده 
كم دو معنا دارد كه با آب و گياه در پيوند هستند؛ از جمله، صفتي است   زبان كردي دست

افزون بر اين، معني سوم . م است؛ اسم نوعي گياه هم هستبراي آب؛ آبي كه ساكن و آرا
براي تيشتر » رايومند«واژة مند كه همانا متانت و وقار و انديشمندي باشد، نيز يادآور صفت 

  . است
ِتشَتر، ستارة رايومندِ «: در چندين بند از تيريشت، از پيوند تيشتر با آب سخن رفته است

ِتشَتر، ستارة «و ) 4تيريشت، كردة دوم، بند (» . تخمة آب در اوستستاييم كه  مند را مي  َفرِّه
ستاييم كه بر پريان چيره شد و آنان را در هم شكست؛ پرياني كه   مند را مي  رايومندِ َفرِّه

. اهريمن برانگيخت بدان اميد كه همة ستارگانِ دربردارندة تخمة آب را از كار بازدارد
آنگاه ابرها فراز آمدند و . َكرت دور كرد   از درياي َفراخِتشَتر آنان را شكست داد و

هايي كه جوشان   هاي پرشتاب ـ آب  سيالبِ باران. هاي آورندة سال خوش، روان شدند  آب
تيريشت، كردة دهم، (» .و خروشان در هفت كشور پراكنده شوند ـ در اين ابرهاست

هاي ايستاده و روان   ستاييم؛ كه آب  مند را مي  هِتشَتر، ستارة رايومندِ َفرِّ«: و يا) 40و39بندهاي 
تيريشت، كردة (» .و چشمه و جويبار و برف و باران، همه او را آرزومند و چشم به راهند

  ).41دهم، بند
. شود  پيكرگردانيِ و به شكل حيوان درآمدن عنصر اهورايي، در هر دو منظومه ديده مي

يئت قوچي قدرتمند و زردرنگ با پيشاني سپيد بدل در منظومة كردي خوانديم كه مند به ه
اهورامزدا، تيشتر را در سه : در تيريشت نيز همين دگرديسي به شكلي ديگر هست. شد

در نخستين ده شب، كالبد اَستومند پذيرد و به پيكر «: دهد  مرحله و هربار به شكلي تغيير مي
مند پذيرد و به پيكر گاوي در دومين ده شب، كالبد اَستو«؛ »...مردي پانزده ساله

در سومين ده شب، كالبد اَستومند پذيرد و به پيكر اسب سپيد زيبايي با «و » ...شاخ  زرين
نكتة مهم ). 18و16و13تيريشت، كردة ششم، بندهاي (» ...هاي زرين و لگام زرنشان  گوش
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شتر در دو شود و تي  مند، قوچي زردرنگ مي. ديگر، ارتباط رنگ زرد با عنصر نيكي است
در اساطير خشكسالي . زرين است و لگامي زرنشان هم دارد  شاخ و گوش  دگرديسي، زرين

توان هاي متعددي از ارتباط يا اختصاص رنگ زرد به عنصر نيكي مي  ديگر ملل نيز نمونه
  12.يافت
   نيروهاي بدي-2-4-2

 زروان است و نقطة مقابل اهورامزدا، اهريمن است كه در اصل، زادة شك و دودلي
شود و نمودهايي   مطرح مي... بعدها در آيين زرتشتي، به عنوان نيروي بدي و دروغ و

 اهريمن نيز ـ همچون اهورامزدا و در مقابل او ـ قلمرو تاريكي را در اختيار دارد و 13.يابد مي
يكي، سياهي و تار: ها و صفات منفي ربط داده شده است  ها و موجودات و ويژگي  به آفريده

  ... .قحط و خشكسالي، جانوران موذي و
، به معني apaūš:  و به پهلويapaōša: به اوستايي(در تيريشت، اَپوش يا اَپئوش 

از اپوش در مقام نمايندة بدي، با صفات و . ، ديو خشكسالي است و هماورد تيشتر)سوز  آب
كه در منظومة ود؛ همچنانش  ياد مي» سهمناك«و » َگر«، »َكل«، »ديو«القابي منفي مانند 

هاي   در مورد پيكرگرداني. دارد» حسود«و » مّكار«، »بدعهد«رش صفاتي چون   كردي، شيخ
رش، ابتدا به ماري سياه و سپس، به قوچي خاكستري رنگ بدل   عنصر بدي، ديديم كه شيخ

در ). 212: 1382زمردي، (شد و رنگ سياهش، گوياي وجهة اهريمني و زيانكاري اوست 
ديو به پيكرِ اسبِ سياهي بدر آيد؛ اسبي َكل  ، اَپوش)تيشتر(در برابر او «: خوانيم  تيريشت، مي

» .هاي َكل، اسبي َكل با گردنِ َكل، اسبي َكل با دمِ َكل، يك اسبِ َگرِ سهمناك  با گوش
شويم؛ اما اين بار، رنگ   باز هم با رنگي خاص مواجه مي). 21تيريشت، كردة ششم، بند (

» رش«واژة . رش هم، اين معني نهفته است  در تركيب اسم شيخ. سياه: اصِّ عنصر اهريمنيخ
توانست   رش مي  در زبان كردي به معني سياه است و عالوه بر اين، در بيت خوانديم كه شيخ

بنابراين، نمايندگان بدي در هر دو منظومه، . با قدرت نگاه خود گياهان را خشك كند
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كه در آغاز، آويزند و با اين  ياهان هستند و با نمايندة نيكي درميشدن گ  مسبب خشك
  .شوند  شود، اما در نهايت مغلوب و مهزوم مي  پيروزي نصيبشان مي

   چگونگي رويارويي نمايندگان نيكي و بدي و فرجامِ كار-2-4-3
با ) تيشتر و مند(در هر دو منظومه، شاهد دو بار درگيري ميان نمايندگان نيروي نيكي 

روزي تيشتر و اپوش هم   نبرد سه شبانه. ، هستيم)رش  اپوش و شيخ(نمايندگان نيروي بدي 
اين نبرد كه در آن ابتدا نيكي مغلوب و . يادآور سه بار درگيري اهورامزدا و اهريمن است

اي آيين زرواني و سپس، زرتشتي است كه زمان به   شود، يادآور نبرد دوره  سپس، پيروز مي
شود و در هزارة نخست پيروزي با اهريمن است، اما   هاي سه هزارساله تقسيم مي  دوره

  . آخرين هزاره از آنِ اهورامزداست
گفته شد كه در نبرد نخست، پيروزي از آن جناح بدي است و در دومين پيكار، اين 

: ودش  نيروي نيكي، پس از شكست، بسيار دور رانده مي. يابد  نيروي نيكي است كه غلبه مي
َكرت دور   يك هاسر از درياي َفراخ«فرستد و اپوش، تيشتر را   رش، مند را به آسمان مي  شيخ
دهند و   نيروهاي نيكي پس از شكست، شيون سر مي). 23تيريشت، كردة ششم، بند (» .ِبراند

والدينش اي كه به بادِ شمال سپرده،   مند، با نامه: خوانند  نيروي الهي يا پشتيبان خود را فرامي
: آنگاه ِتشَتر شيونِ درد و سوگ برآورد«: خواند و تيشتر، اهورامزدا را  جويي مي  را به چاره

تيريشت، كردة ششم، (» !اي گياهان! ها بدا به روزگار شما اي آب! مزدا  واي بر من اي اهوره
  ). 23بند 

سه مهمان :  است در هر دو منظومه، قابل تأمل14»سه«و » هفت«اي   تكرار اعداد اسطوره
رش، سه ضربه بر كالبد مند فرود   آيند و در جريان مبارزه، شيخ  نزد خانوادة مند مي

اهورامزدا تيشتر را سه . كشد  نخستين نبردِ تيشتر و اپوش، سه شبانروز به درازا مي. آورد  مي
 در هر است كه» هفت«اي ديگر،   عدد اسطوره. آفريند  بار و هر بار به شكلي دگرگونه مي

؛ و در منظومة 40و33و9در بندهاي » هفت كشور«: در تيريشت: دو منظومه آمده است
، هفت سال بود با روح خود ]پيش از تولدم[در آن هنگام «: خوانيم  كردي از زبان مند مي

  ».گر شما بودم  نظاره
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عامل يابد و اين بار نوبت شكست و هزيمت   در فرجام دومين نبرد، نيروي نيكي غلبه مي
مند : شوند  شرّ است؛ زيرا اين بار هر دو نمايندة نيكي، از حمايت نيروي الهي برخوردار مي

: گيرد  يابد و تيشتر، قدرتش را از اهورامزدا مي  به ياري مجلس ذكر مشايخ نيرويش را بازمي
من نيروي ده اسب، . تايمس  مند را در نماز به نام مي  مزدا ـ خود، ِتشَترِ رايومندِ َفرِّه  من ـ اَهوره«

» .نيروي ده اشتر، نيروي ده گاو، نيروي ده كوه و نيروي ده آبِ ناوتاك بدو بخشم
تواند گزندي به نيكي برساند؛    هيچ نيرويي نمي در نهايت،). 25تيريشت، كردة ششم، بند(

آن كه اهريمن و «: زيرا كه اهورامزدا خود ياور نمايندگان خيري همچون تيشتر است
» .ادوان و پريان و مردمانِ جادو و همة ديوان ـ با هم پيوسته ـ آسيبي به وي نتوانند رساندج
  ).44تيريشت، كردة سيزدهم، بند(

شود و ذكر مشايخ   رش از ترس انتقام، پشت خورشيد پنهان مي  در منظومة كردي، شيخ
آيد و به زمين سقوط   يكند تا سرك بكشد، اما به تير نگاه ذاكران گرفتار م  او را وسوسه مي

رش حتي با پنهان شدن پشت خورشيد نيز، توان گريختن از خشم نيروي الهي   كند؛ شيخ  مي
به پيكرِ ] ِتشَتر، پرياني را كه. [... بر پريان چيره شود[...] ِتشَتر «را ندارد؛ همانگونه كه 

تيريشت، كردة (» .دار در ميانِ زمين و آسمان پرت شوند، در هم شكند  ستارگانِ دنباله
  15).8پنجم، بند 

گيرد؛ مشابه تعبير تيريشت به   مند، به كمك نيرومندترين مشايخ، انتقام خويش را مي
چنان كه گويي هزار مرد از نيرومندترينِ مردمان، «: هنگام به بند كشيدنِ اپوش توسط تيشتر

 پايانِ مبارزة دو نيروي ).55تيريشت، كردة شانزدهم، بند (» .مردي تنها را به بند دركشند
هايي زميني با فرجامِ پيكارِ هدفمندي كه در   مخالف در منظومة كردي، در قالب انسان

هر دوان با يكديگر بجنگند تا هنگام نيمروز «: نمايد  تيريشت، مطرح شده است، متفاوت مي
از آن پس، او را يك . دمند بر اَپوش ديو چيره شود و او را شكست ده  كه ِتشَتر رايومندِ َفرِّه

مند خروشِ شادكامي و رستگاري   ِتشَتر رايومندِ َفرِّه. َكرت دور ِبراَند  هاسر از درياي َفراخ
! اي گياهان! ها  خوشا به روزگار شما اي آب! مزدا  خوشا به روزگار من اي اهوره: برآورد
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از اين پس ـ ! ا اي كشورهاخوشا به روزگار شم! خوشا به روزگار تو اي دينِ مزداپرستي
دانه به سوي كشتزارها و با   هاي شما با بذرهاي درشت  اي ـ آب در جوي  هيچ بازدارنده  بي

تيريشت، (» .ها، به همه سوي جهانِ اَستومند روان گردد  بذرهاي ريزدانه به سوي چراگاه
ها يا سرسبزي  شمهكه در پايان منظومة كردي از جوشيدن چبا اين). 29و28كردة ششم، بند 

آيد، اما با نابودي عنصر بدي كه مسبب خشك شدن گياهان  گياهان سخني به ميان نمي
  . بود، اين روايت نيز فرجامي مشابه تيريشت دارد

   نقش آدميان در كمك به نيروي نيكي براي غلبه بر نيروي بدي-2-4-4
يا برگزاري مناسكي مند و تيريشت، مردم با ذكر و يادكرد  در هر دو منظومة شيخ

خاص، توانِ ياري رساندن و نيروبخشيدن به نمايندة نيكي را جهت غلبه بر منشأ خشكسالي 
در منظومة كردي، تشكيل حلقة ذكر مشايخ با هدف كمك به مند، در نابودي . دارند
 هاي خاص تير است و  ها و ستايش  تيريشت اوستا هم، يكي از ادعيه. افتد  رش، مؤّثر مي  شيخ

اي   هدف از آن در نهايت، توجه دادن مؤمنان زرتشتي به اهداي قرباني و ستايش شايسته
هاي   مردمانِ سرزمين. هاي ايراني بايد او را زور نياز برند  مردمانِ سرزمين«: براي تيشتر است

رنگ   هاي ايراني بايد او را گوسفندي يك  مردمانِ سرزمين. ايراني بايد او را برسم بگسترند
؛ به اين اميد )58تيريشت، كردة شانزدهم، بند (» .ـ سپيد يا سياه يا رنگي ديگر ـ بريان كنند

آنگاه آبِ روانِ ! اي سِپيتمان زرتشت«: ها و درياهايشان پرآب باشد  كه هميشه چشمه
اين آب را ِتشَترِ توانا به . َكرت سرازير شود  بخش از درياي َفراخ  كننده و درمان  پاك

ورهايي بخش كند كه مردمانِ آنها، او را بستايند و گرامي بدارند و خشنود كنند و كش
و اگر نبردي صورت گرفته، با اين ) 47تيريشت، كردة چهاردهم، بند (» .خوشامد گويند

بادِ چاالكِ مزداآفريده، باران و ابر و تگرگ را به «: هدف بوده است كه در نهايت
  ).33تيريشت، كردة ششم، بند (» .كشور برساندهاي هفت   كشتزارها و خانمان

   گيري نتيجه-3
اهميت فراوان عنصر آب در باروري و زايندگي طبيعت و زندگي كشاورزي، موجب 

 در ايران قديم،. آفريدن اساطير مربوط به آب و خشكسالي در ميان اقوام كهن بوده است
 و پيكار دايمي ميان تيشتر و خواهي و ترس از خشكسالي به صورت نمادين در ستيز باران
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. ها و گياهان را بخشكاند، بيان شده است  توانسته آب  و پيروزي بر نيروي شرّي كه مياپوش 
مند و   شيختمثيليبه نوعي ديگر در روايت ) آرزوي فراواني آب(همين باور ديرين 

مند و   شيخاي بيتماية اسطوره ترين بن  به بيان ديگر، برجسته. شود رش تكرار مي شيخ
ايستند و   رش، پيكار دو نيروي خير و شر است كه در قالب دو تن در برابر هم مي شيخ
پيدايش اين روايت شفاهي كردي را كه در اين نوشته، از منظر خوانش . جنگند  مي

اي و از حيث شباهت بينامتني با تيريشت اوستا مقابله و مقايسه شد، در نهايت  اسطوره
  . گوپذيري آن از الگوهاي كالن اساطيري دانستتوان حاصل ال مي

غرض از مقايسة يك منظومة كردي با بخشي از متن اوستا، رسيدن به اين نتيجة 
اي از عقايد زرتشتي در كردستان   گرايانه نيست كه اين منظومة عاميانه را بازمانده  تقليل

كنند و قدمت   منع و دور ميگيري،   امروز بدانيم؛ زيرا شواهد بسياري ما را از اين نتيجه
كامالً  16.كنند  كم در مورد تيشتريشت اوستا گوشزد مي پيشازرتشتي اين منظومه را دست

كه ايرانيان پيش از آيين محتمل است كه اصل و منشأ اسطورة خشكسالي ـ با توجه به اين
يش از پيدايش هاي پيشتر بازگردد؛ يعني پ اندـ به دوره زرتشت نيز با كشاورزي آشنا بوده

از سوي ديگر، با وجود بيش از بيست مورد . شدن آن در متن اوستا  زرتشت و مكتوب
شباهت ساختاري و محتوايي و صوري، حتي اگر اين احتمال مطرح شود كه منظومة كردي 

كم   رش بازمانده و تغييريافتة همان نبرد تيشتر و اپوش اوستايي است، دست  مند و شيخ  شيخ
ها البته طبيعي است؛   اين تفاوت. ها نيز با هم تفاوت دارند  ياد برد كه از برخي جنبهنبايد از 

زيرا اين دو منظومه در وهلة اول مربوط به دو زمان و محيط جغرافيايي، فرهنگي، زباني 
  . خانواده هستند  متفاوت، اما درعين حال، هم

  يادداشت ها
، حسين ميكائيلي، مجموعة مقاالت نخستين » در ادب فولكلور كرديبيت«: به. ك. ر» بيت«براي شناخت بيشتر  - 1

  . 102-83، دانشگاه كردستان، صص 1389 ارديبهشت15و14المللي ادبيات كردي،  همايش بين
ويژه بندهايي از تيريشت كه در توصيف  اي با اوزان مختلف است و به ها منظومه هاي اوستا همچون گات يشت - 2

، ها يشت: به. ك. ها ر ر ترجمة شادروان پورداود سرودي ضربي است؛ براي شناخت اوزان يشتتيشتر و اپوش است، د
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مند و  در منظومة شفاهي شيخ. 8-7اساطير، صص : تفسير و تأليف ابراهيم پور داود، جلد اول، چاپ اول، تهران
 . كند هاي روايت تغيير مي رش نيز لحن و وزن كهن آن به مناسبت بخش شيخ

، دكتر منصور رستگار فسايي، مجلة مطالعات ايراني، مركز »پيكرگرداني در اساطير«: به. ك. آشنايي بيشتر، ربراي  - 3

  .116-95، صص 1381تحقيقات فرهنگ و زبان ايران، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، سال اول، شمارة دوم، پاييز 
: به. ك. ها و باورهاي مربوط به آن در ايران، ر  و ترانهها و مراسم   خواهي  براي آشنايي بيشتر با ديگر انواع باران - 4

فصلنامة تحقيقات ، دكتر محمدحسين پاپلي يزدي و عباس جاللي، »ها  خواهي در زمان خشكسالي  هاي باران  آيين«
صص . 1376، پاييز 21، شمارة مجلة شعر، هوشنگ جاويد، »هاي باران  سيري در ترانه«. // 211-186، صص جغرافيايي

انتشارات : پور، تهران ، پوپك عظيمخواهي در كردستان هاي باران عروسك: بوكه بارانه و هوله باراني. // 144-155
اي جالب  رش، نكته خواهي خيساندن سنگي خاص بر مزار شيخ و اما در مورد رسم باران.// 1385نمايش، چاپ اول، 

ها در وقت ضرورت به نوعي جادوگري به نام  مغول «: دكتر ياحقي آمده استفرهنگ اساطير كتاب 26در صفحة 
ها را در آب نهند و بشويند، شدند و آن عبارت بود از چند سنگ كه اعتقاد داشتند چون آن جداميشي متوسل مي

  » .آيد درحال، اگرچه قلب تابستان باشد، سرما و برف و باران و دمه پديد مي
. دكتر سجاد آيدنلو. پژوهي هفت گفتار در شاهنامه: اسطوره تا حماسهاز : هب. ك. در مورد تغيير و تحول اساطير ر - 5

  .1388. انتشارات سخن: تهران. چاپ دوم. ويراست دوم
-136، صص 1382، خرداد و تير كتاب ماه هنر، نسرين مقامي، »تيشتر ايزد باران، پيك خدايان«. // 1351، 4444 - 6

  .  6-5، صص 1386، تير 42، شمارة مجلة حافظ، فرشته عبدالهي، »جشن تيرگان«. // 138
اند، شكل گرفته   زيسته  همچنانكه اساطير خشكسالي مشابهي در اساطير مللي كه در شرايط محيطي همساني مي - 7

 دختر ]زنِ خشكسالي و نيز  نوبا، غول[شود كه چگونه   بيان مي[...] در روايتي «هاي چيني   براي نمونه در اسطوره. است
، آن بيرل، هاي چيني  اسطوره(» . بزرگ زرد، اين قدرت را دارد كه خشكسالي را براي بشر بر زمين نازل كندخداي

  .)44ص
اساطير، : ، دونا روزنبرگ، ترجمة عبدالحسين شريفيان، چاپ اول، تهراناساطير جهان: از جمله در آثاري چون - 8

نگاهي بر پيوند پيكار «. // نشر مركز: جمة جالل ستاري، تهرانتر» شناسي  جهان اسطوره«هاي    كتاب  مجموعه// ؛ 1379
صص . 1388، فروردين و ارديبهشت 59، مجموعة مقاالت، شمارة نشرية حافظ، علي عبدالهي، »و پيدايش در اساطير

42-45.  
، پاييز و 52-51رهنگ، ، زهرا پيرايه مشفق، ف»تأملي بر تير، تيشتر و اپوش«: به. ك.   دربارة يكي بودن تيشتر و تير، ر- 9

  .14-7، صص 1383زمستان 
قبل از اينكه اهريمن به گيومرث بپردازد، هرمزد عرقي در او ايجاد كرد و «: خوانيم  در بندهشن و زادسپرم نيز مي - 10

در روزگار شهرياري «:  هم آمده است5 بند 9در يسنا » .سالة درخشان به وجود آمد از عرق او يك جوان پانزده
ساله   چهرة پانزده/ و نه بيماري پرداختة ديوان/ پيري نبود، مرگ نيز/ نه سرما در ميان بود، نه گرما / نة جمشاهگو
  . »داشتند
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-137، صص هاي پريوار  زبان رمزي قصهها، مطلبي است به قلم لوفلر دالشو در كتاب   يكي از گيراترين اين نوشته - 11

148.  
) بسيارشوخ(هاي آهنين   كنندة سالح  خداي بزرگ زرد با خداي جنگ و ابداع«: نيهاي چي  اسطورهبراي مثال، در  -12

شود كه خداي جنگجوي زرد، توسط   در اين روايت گفته مي. [...] جدال كرد، اما باز هم خداي زرد برتري يافت
 زرد بعداً به خداي خداي... خداي جنگ به مبارزه طلبيده شد و لذا خداي زرد، حقانيت آسماني خود را مطالبه كرد

  ) .54: 1384بيرل، (» .متعال مكتب فلسفي دائوئيسم و معبد دائوئيست تبديل شد
بهار و . مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني تبريز، رشيد عيوضي، »2 و 1مظاهر شر در آيين زرتشتي «: به. ك. ر - 13

  . 171-152 و 17-2، صص 78و 77هاي   شماره. 1345تابستان 
، آنه ماري شيمل، ترجمة »راز اعداد«: اي و مقدس موجود است از جمله  نابع متعددي در مورد اعداد اسطورهم - 14

، آرش نورآقايي، »عدد، نماد، اسطوره«. // 1391انتشارات دانشگاه اديان و مذاهب، : فاطمه توفيقي، چاپ چهارم، قم
. 1361، فروردين چيستااالميني،   ، محمود روح» و اساطيرعدد هفت در اديان«. // 1389نشر افكار، : چاپ دوم، تهران

، دكتر خيراهللا محمودي، »هاي باستاني ايرانيان  جايگاه عدد سه در فرهنگ و آيين«// ؛ 1013-1009، صص 8شمارة 
  .162-149، صص )نامة زبان و ادبيات فارسي  ويژه (1384، بهار 42، شمارة مجلة علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز

در اساطير هندي، افزون بر : نيز مطرح شده است... نبرد آسماني با نيروي شر، در ديگر اساطير هندي، عبري، و - 15

، الهة Tvashtri، پسر توشتري Visha Rupaوشوروپ : انجامد  نبرد آسماني، فرجام نبرد نيز به پيدايش باران مي
اي ديگر نيز   در اينجا مقايسه. شود  گ در آسمان با صاعقه كشته مي، خداي بزرIndraبه وسيلة ايندرا [...] هندي 

، يا ديو خشكسالي كه در Spendjaghraجغره   مناسبت دارد و آن مقايسة اين روايت باستاني هندي است با اسپن
// ؛ )189-188، كتاب اول، صص هاي اوستا  فرهنگ نامهاشم رضي، : به نقل از. (شود  آسمان به وسيلة صاعقه كشته مي

 باب دوازدهم مكاشفات يوحنا در كتاب مقدس هم، تصويرگر نبردي ميان خير و شر در صحنة آسمان 10 تا 7آيات 
 ولي ∗ ميكائيل و فرشتگانش با اژدها جنگ كردند و اژدها و فرشتگانش جنگ كردند ∗و در آسمان جنگ شد : است

 و اژدهاي بزرگ انداخته شد يعني آن مار قديمي كه به ∗د غلبه نيافتند بلكه جاي ايشان ديگر در آسمان يافت نش
  .فريبد  ابليس و شيطان مسمي است كه تمام ربع مسكون را مي

توان دربارة متني ايراني   براي نمونه دربارة رفتن به آسمان و پشت خورشيد پنهان شدن چه بايد گفت؟ آيا نمي - 16

رش پشت خورشيد با   ه آسمان و بهشت و يا پنهان شدن شيخهمچون اين منظومة كردي گفت كه عروج شيخ مند ب
ـ كه به ) خورشيد(تر از باور مسيحي عروج عيسي به آسمان چهارم و يا همان فلك چهارم   عقايد ميترايي قابل توجيه

 63 صفحة باشد؟ فراتر از اين، استاد مهرداد بهار در  گمان محققان متأثر از كيش مهر يا ميترائيسم ايراني است ـ مي
هاي تيشتر در ارتباط با باران، با مصر يا هند   سازند كه اسطوره  اين احتمال را مطرح ميپژوهشي در اساطير ايران، كتاب 

شود و در اين هنگام، تيشتر در   ها از آغاز پاييز شروع مي  ارتباط داشته و به ما رسيده است؛ زيرا در ايران نيز فصل باران
  .تآسمان اوج گرفته اس
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