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  مقدمه

ورزند كه كسي  سنتي ژرف و پايدار هست كه هنگام بال و سختي و درد و ستم، مردم اميد مي
اسب رستم از  اين انديشه در سراسر شاهنامة فردوسي حضور دارد؛ .بيايد و آنان را رهايي ببخشد

 رستم بايد ببالد، گرز و شمشير بردارد بر آن اسب بنشيند و بر و بوم .پيش معلوم و معين است
پهلوانان و بزرگاني چون گيو و سياوش و كيخسرو و بهرام چوبين  ١.ايران را راست و استوار سازد

كه حافظ   چنان،سته اهاي بعد نيز اين انديشه تداوم يافت  در دوره.اند بخشان دورة خويش نجات
» آيد كه ز انفاس خوشش بوي كسي مي/ آيد مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي«در غزلي با مطلع 

كه مثل  كسي« در دورة معاصر فروغ فرخزاد شعر ٢.است  به تمامي همين انديشه را بيان كرده
گاهي  اين انديشه در دورة ما با علم و آ٣.است  را با همين مضمون سروده» هيچكس نيست

كنيم  است، فقط يك دو نمونه ذكر مي  تاريخي و گاه با بياني سمبليك به حيات خويش ادامه داده
 : است   مرحوم مزارعي چنين سروده.نهيم و باقي را به فرصتي ديگر وامي

  
تـوانند   كه حـافـظانه به تن خلعت خلود كنند  به هـر هــزاره دو تـن از هــزار ـب
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ــة تاريخ طـ   وزآن به عـالم افـسانه ها ورود كننــد  ـرفـه در گـذرنــدز آسـتاـن
  ود كنندـمسيح وار، به عرش برين صع  فشان به زير آيند چو از صليب زمان خون

  ود كنندــكه جاودانه، به ارواح تشنه ج  وز آن مدار به دوران كشند مشرب فيض
  ٤الوجود كنندكه آنچه را كه كند واجب   ود نيندــمرا گمان كه كم از واجب الوج

  : گويد شفيعي كدكني مي
  در آرامش سبز اين شهر، در كنه شادي 

  ! شگفتا شگفتا
  ! زند دِل من به ياد قفس مي

  در آنجا كه نبض جهان در تب روحِي خود 
  ٥ ....زند   فريادرس ميميدبه ا

 پيوند آن با  بررسي و، با توجه به اسطورة آفرينش، سرچشمه و بنياد قهرمان آرماني،در اين مقاله
  .شود ميپيش نمونة نخستين انسان روشن 

  

  آفرينش انسان

است كه انسان و ساير موجودات چگونه  يكي از نخستين پرسشها دربارة خلقت، همواره اين بوده
مزدا، ا است كه اهور در فرهنگ كهن ايراني اعتقاد بر اين بوده. اند و اصل آنها چيست وجود آمده هب

 خلق كرده) حيوانات سودمند پيش نمونة(و يك گاو ) ش نمونة انسانهاپي(نخست يك انسان 
نخستين انسان  نامهاي پيش نمونة. اند وجود آمده هگاه باقي موجودات از تجزية آنها ب آن، ٦است

اي از تاريخ ايران يا ناحيه و مكاني  مختلف است و هريك از عنوانها ممكن است متعلق به دوره
اي كه  گونه بسيار زيباست به:  ويژگيهاي اين پيش نمونه عمدتاً چنين است اما٧.خاص از آن باشد
 ثعالبي دربارة .سپارند كنند و دل به مهرش مي ورزند و نسبت به او تعظيم مي همه به او مهر مي

وي به صورت، نكوروي و در آفرينش به اندام و به نيرو از مهر نيرومندتر «: نويسد كيومرث مي
نبال او بود و از جن و انس كس او را نديد كه شيفتة او نگشت و سجده به او  چشمها به د.بود
همين . است  تكرار كرده ١١و فريدون، ١٠سياوش، ٩ همين اعتقاد را ثعالبي دربارة منوچهر٨.»نبرد
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سودابه  .گونه است است از اين  آنچه دربارة سياوش آمده است،  مفاهيم در شاهنامه نيز تكرار شده
  : گويد  ميبه سياوش

   چهر پريستفركه بر چهر تو     نگويي مـرا تـا نژاد تو چيســت
  ١٢رگزيند تراــهش و ب ود بيــش    د تراــهر آن كس كه از دور بين

  :پاسخ سياوش نيز به سودابه بر همين بنياد است
بيامـيـخت جان تو با مـهر من     ديگر كه پرسيدي از چهر منو  

  ١٣ خويـشپربپرورد و بنشاند در     ويـش خـفــرمرا آفـرينـنده از 
  : است بيانگر همين نكته است  آنچه هم در داستان طهمورث آمده

  ن اوستـنماز شب و روزه آيي    چنان بر دل هركسي بود دوست
  ١٤ة ايــزديفــركـه تابـيـد از او     چنان شاه پالوده گـشـت از بدي

 آمده، نتيجة خلطي ، نامش شهرسپ است كه،البته آنچه دربارة دستور و پيشكار طهمورث  
است كه در داستان طهمورث واقع شده و باعث كمرنگ شدن اسطورة پيش نمونگي طهمورث 

كه هنوز تمدن كمال   آنچه دربارة وزير و وزارت در داستان طهمورث آمده، زماني.است  گشته
 كه تا پايان كار ،نامهاي شاه  ما در دورة اسطوره.تواند درست باشد  نمي،است  مشخصي نيافته

دانيم  مي) بوزرجمهر(كه مثالً در مورد بزرگمهر   وزير به آن صورتي،گيرد كيخسرو را دربرمي
احياناً شهرسپ همچون شهرت و لقبي است براي طهمورث، خصوصاً گفته شده كه . نيست

اند كه وزير و  هاند، تالش كرد ، برخي ناسخان بعدها آن را درنيافته»خنيده به هر جاي شهرسپ نام«
دستوري براي طهمورث قرار دهند و ابيات را داخل متن كنند و حتي نماز شب و روزه و آيين را 

كه چنين مواردي را در فرهنگ كهن ايراني فقط به شاه منسوب   درحالي،به او منسوب بدارند
 طهمورث است  يك بيِت شاهنامه دليل متقني است كه اين اعمال مربوط به.كرده اند نه وزير مي

  :نه كسي ديگر
  ١٥هم از راه و آيين طهمورثي    ثيمرچه پيچي ز دين كيو

  

 چگونگي و علت تغيير و تحول پيش نمونة نخستين انسان به نخستين شاه
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صل اساطيري انسان نخستين در فرهنگ ايراني، داللت بر اين دارد كه وي سبب و واسطة ا
 رويش و سبزي و .يابند  او، انسانها از نيستي رهايي ميبا مرگ. وجود آمدن انسانهاي ديگر است هب

 يعني در دورة خردگرايي و ،هاي بعد  در دوره.يابد آيد و گسترش مي وجود مي هآبادي در جهان ب
 حتي در ؛دهند هاي نخستين انسان به نخستين پادشاه تغيير شكل مي رواج منطق عقالني، نمونه

  شوند كه سبب رواج جهي نمونة نخستين انسان محسوب ميتصور ديني ايراني، امشاسپندان به و
گاه اين جنبة تكثيرسازي آنها به نجات بخشي نيز تأويل شده يا   آن.شوند يافتن آفريدگان ديگر مي

پس از آفرينش واي درنگ خداي، از امشاسپندان نخست بهمن را فراز «. است  تغيير شكل داده
او نخست بهمن را از روِش نيك و روشني مادي . زد از او بودآفريد، كه رواج يافتِن آفريدگان هرم

) در معناي شهرياري دلخواه يا آرماني( همچنين يكي از امشاسپندان شهريور است ١٦.»فراز آفريد
 مزدا و در جهان استومند نگاهبان فلزها و ا و فرمانروايي اهور فردر جهان مينوي نماد شهرياري و«

اران دادگر و ياور بينوايان و دستگير مستمندان است و او را مينوي  و پيروزي شهريفرپاسدار 
 ويژگيهاي ،اند بعدها كه آفريدگان بسيار گشته و رواج يافته ١٧.»اند مهرباني و جوانمردي خوانده

روي،   اين  از، مادي شهريور نيز شاه است تجسم.است  امشاسپند بهمن به شهريور تعلق يافته
هاي نخستين انسان، كيومرث   يكي از پيش نمونه.است   يافتهتجسمرماني ويژگي بهمن در شاه آ

است، سي سال    غير از سه هزار سالي كه در سكون بوده، مدت زندگي و سلطة كيومرث.است
است و چنان مقدر شده كه پس از سي سال بر اثر حملة اهريمن كشته شود تا از اندامهاي او 

  سرب،  آهن، روي، قلع،  زر، سيم،:  بيرون بيايند،لز هستند كه داراي طبيعت ف،هشت نوع كاني
. يومرث در هنگام مرگ به زمين ريخت و با روشني خورشيد پاك شدكنطفة «؛ آبگينه و الماس

(= آور ايزدان، به نگهباني دو سوم آن پرداخت و سپندارمذ، ايزد بانو يا مينوي  ايزد نريوسنگ، پيام
  ١٨.»وجود آيد هيك سوم آن را پذيرفت تا بشر از آن بمادينة زمين، نگهداري ) روح

است كه به عوض سي سال زندگي، سي    كيومرث نخستين شاه خوانده شده،در شاهنامه  
  :كه همچنان ويژگيهاي انسان نخستين را داراست حالي  در،است  سال پادشاهي كرده

  خوبي چو خورشيد بر گاه بوده ب    گيتي درون سال سي شــاه بوده ب
  )چـــو ماه دو هفته ز سرو سهي     شاهنشهيرـــفهمـي تـافت زو ( 
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  نـزديك او آرميــده ز گيـتـي ب    دد و دام و هر جانور كش بديد
ـر شـده      تـخت او بِردو تــا مي شدندي   ١٩ه و بخت اوفراز آن ـب

 جم و جميگ .هاي مشهور نخستين انسان است از نمونه) توأمان(همچنين يم يا جم   
 كه خود جمشيد دارد، هميتي در شاهنامه نيز عالوه بر ا.اند خستين زوج بشر محسوب شدهن

 چون ضحاك بعد از حاكميت بر حوزة پادشاهي .قابل توجه هستنيز حضور ارنواز و شهرناز 
 ،از هزار سال وقتي فريدون بر ضحاك پيروز شد جمشيد، آن دو زن را از آن خود كرد و بعد

از آِن او شدند و سه فرزند برايش آوردند كه هريك حاكم بخشي از جهان » مج«دختران جهاندار 
وجودآورندة مردم يا سازمان حكومتي بخشهايي از جهان شدند، شاه شدن  هشدند و درحقيقت ب

فرزنداِن فريدون، بازتابي ديگر از آن است كه نخستين انسان به نخستين شاه مبدل گشته و تغيير 
اساطير جميگ، خواهر جم تصوير شده و در شاهنامه ارنواز و شهرناز در . است  صورت داده

اند كه  وجود آمده ه در نظر انسان اوليه نخستين نر و ماده از يك اصل ب.دختران جمشيد هستند
است كه   چه در بندهشن هندي آمده  چنان.سازد خواهر و برادر بودن جم و جميگ را توجيه مي

 كه بر زمين ريخت با نگهداري ايزد بانوي مادينة زمين بوجود ،يومرثكبشر از يك سوم نطفة 
اند كه آن پدر و منشأ را نمونة  البته براي جم و جميگ، پدر يا منشأ ديگري نيز ذكر كرده ٢٠.آمد

  ٢١.اند نخستين انسان محسوب كرده
  

  كاركرد اصلي پيش نمونة نخستين انسان

است اما همچنان اين اسطوره به حيات خود ادامه   نخستين انسان تغيير يافته صورت و نام نمونة
اي قادر است، و هم به دوام   پديدهةهم به خلق و ارائ«اسطوره كه اند  است، از آنكه گفته  داده

اند اما كاركرد اصلي خود را حفظ  ها تغيير نام داده روي نمونه  اين  از٢٢.»بخشيدن به آن تواناست
نخستين انسان  بخشي است كه در اين كاركرد، نمونة  نجاتةلئ مس يكي از اين كاركردها،.اند كرده

 ،است كه گاه، هم قهرمان آرماني است هم شاه آرماني  صورت قهرمان آرماني جلوه كرده به
توان به پيروي از دكتر سركاراتي  اين تغيير و تحولها را مي. كه كيخسرو چنين حالتي دارد چنان

در بخشي از اساطير ايراني در طول چند هزار سال، تحت « :كردجايي اساطير قلمداد  هنوعي جاب
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آوريهاي تازه و نوآيينيها و  شمار، همراه رويدادهاي تاريخي و اجتماعي و دين هاي بي تأثير انگيزه
در اثر برخورد فرهنگها و زبانها در ضمن تحول و دگرگوني تدريجي ميراث ديني و فرهنگي ما، 

جايي اساطير ايراني در جريان تكوين  هاي از اين دگرگوني و جاب پاره .است  جايي شده هدچار جاب
صورت باز پسين گونة تبلور يافتة خود در  اي از آنها به سنتهاي حماسي ايران انجام پذيرفته و پاره

ترين  ترين و گسترده  يكي از مهم٢٣.»است  حماسة ملي ما ايرانيان يعني شاهنامه منعكس شده
نامه به مناسبتهاي مختلف از  در شاه.اطيري، مربوط به نخستين انسان استيهاي اسيجا هجاب

يافتة نخستين انسان  است كه برخي از آنها شكل دگرگون  بخشهايي سخن به ميان آمده نجات
اي خود، شكل  بخشها در اصل اسطوره  همچنين برخي از نجات. نظير كيومرث و جمشيد؛است

 ايزد بهرام، و زمين را از ستروني رهاندن كه در  وسيلة هغول ب مثل كشتن اژدها يا ؛ايزد دارند
جايي اساطير ايراني كه  هيكي ديگر از موارد جاب« .است  شكل ضحاك و فريدون آمده شاهنامه به

مطابق يك .  دگرگونيهاي مداوم داستان پهلوان اژدركش است،است  در شاهنامه منعكس شده
هاي  اروپايي دارد و به صورتهاي گوناگون در افسانه ند و كه باز سابقة ه،اسطورة بسيار كهن

 از تجسمياثر چيرگي موجودي كه  ها و اساطير هند باستان و يونان و ايران بازمانده است، در هيتي
  ت غول يا هيواليي تصور شدهئصورت مار و اژدر و گاه به هي اهريمن و پليدي است و گاه به

كند  دژياري و قحط و خشكسالي بر جهان غلبه مي. شود  مياست، زمين و هستي سترون و ياوه
 غول يا اژدر را در نبردي تن به ،تا سرانجام ايزدي كه مظهر فيروزگري و توان و مردانگي است

طور رمزي و  هكشد و آنها را ب  مي،گيرد اي يا غاري يا كاخي نهاني صورت مي  كه در حفره،تن
كند و زمين و   آزاد مي،اند  گاوهاي شيرده تصور كردهةصورت بانويي جوان يا گل نمادي و به

كنندة  داستان ضحاك و فريدون نيز به وجهي بيان ٢٤.»بخشد هستي را دوباره باروري و طراوت مي
 در تفكر اساطيري ايراني، وظيفه و .نماياند اي خويشكاري انسان را مي گونه بخشي است و به نجات

عقيدة اساسي «: نويسد  جان هينلز مي.راي نبرد با اهريمن استخويشكاري انسان، ياوري خداوند ب
در اين نبرد انسان فطرتاً ياور . اين است كه تاريخ جهان، تاريخ جدال ميان خير و شر است

 همانند بعضي از سنتهاي هندي، و نه موجودي ،است  وي نه براي بازي آفريده شده. خداست
 اگر ٢٥.»طور كه انسان به خدا ه انسان نياز دارد، همان خدا ب.گاه شكوه خدا باشد است كه تجلي
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 هم ،٢٦وسيله ايزد بهرام بدانيم  ه ضحاك و فريدون را همان كشتن غول و اژدها بةاصل اسطور
 آهنگر ةصورت، كاو هم درآن  آهنگر در داستان فريدون جالب توجه خواهد بود،ةوجود كاو

 همچنين نقش آهن در .شود  فلزات به او مربوط مينمايد كه صفت يا صفاتي از ايزد بهرام را مي
 ضحاك نيز از آهن شكست ٢٧.كه گرز او آهنين بود  چنان،ه استداستان فريدون باز هم تكرار شد

 ماند و خيره و كه وقتي در مقابل دادخواهي كاوه درمي  چنان؛شود پذيرد يا مقهور و منكوب مي مي
 كنند كه چرا خيرگي كاوه را تحمل كرده اي سرزنش مي نهگو  درباريانش او را به،شود پاسخ مي بي
  ٢٨. گويي ميان من و او كوهي از آهن رسته بود:گويد  مي.است 
  

  عامل پيوند قهرمان با نخستين آفريده 

هرمزد از آن «است، آن است كه   بخش با نخستين آفريده  پيوند اساسي قهرمان نجاتةآنچه ماي
ن آفريدگان خويش را فراز آفريد به تن آتش روشن، سپيد، خودي خويش، از روشني مادي، ت

به  ٢٩.»است، ببرد) مادي و مينوي(ِگرد، از دور پيدا و از آن مينو كه پتياره را كه در هر دو آفرينش 
گاه   آن،اند جايي اساطيري، جاي خود را به نخستين انسان بخشيده هگمانم كه ايزدان در يك جاب

 هاي بعد جاي خود را به شاه و شاهزاده و انسانهاي ديگر سپرده دورهنخستين انسان در  نمونة
 -بخشي  البته بدون اشاره به نجات-بخشي است كه دكتر سركاراتي همين نجات  با توجه به است، 

صورت گرشاسپ و فريدون و رستم  بهرام ايزد اسطورة دگرگوني پذيرفته در حماسه به«نويسد  مي
هاي آن را   نخستين انسان است و نشانهةيافت  سياوش شكل دگرگون،المثل  في٣٠.»است  تجسم يافته

جا  ه و اين نخستين انسان هم خود شكل دگرگوني پذيرفته و جاب٣١.توان در شاهنامه نشان داد مي
  ايزد شهيد،النهرين موزي در نظر مردمان بيندشدة اسطورة دموزي در آسياي غربي است و ايزد 

 مرگ او مرگ جهان گياهي و حيات مجدد او حيات ،گشت مرد و بازمي ه ميشونده بود كه هرسال
يمي كه به زدايي عظ در طي اسطوره...  شخصيت سياوش و روايات مربوط به او«؛ مجدد جهان بود

ها و  است، بسياري از اساطير مقدس كهن به حماسه  پرستي رخ داده هنگام پيوستن به يگانه
است، از جمله، اسطورة آسياي غربي ايزد شهيد شونده    ما وارد شدهتراژديهاي شاهان و پهلوانان

گاه در اساطير  آن ٣٢.»است  آور سياوش و بازگشت كيخسرو تبديل شده در ايران به داستان سوك



 

  

645    انسان نخستينهاي  پيوند قهرمان آرماني با نمونه

  

بخش و   كيخسرو تولد و پرورشي شگرف دارد و داراي خاصيت نجاتةايراني و در شاهنام
بينيم كه  بخشها مي  شباهت و خط تسلسلي ميان نجات،مخوب كه دقت كني. قهرمان آرماني است

 همان ،بخشي در اصل توان چنين نتيجه گرفت كه نجات دهد و نهايتاً مي آنان را به هم پيوند مي
نخستين اين وجه اشتراك را   نحوة پرورش انسانهاي نمونة.نخستين انسان است الگو و نمونة

 كيخسرو و زال و فريدون در . با ديگران فرق داردوجود آمدن آنان هدارند كه روش پرورش و ب
.  كيومرث و طهمورث با دد و دام پيوند دارند.يابند كوه و پيش جانوران يا گوسفندان پرورش مي

است نيز همين مطالب را درباب    آمده،آنچه در يك روايت عاميانه در باب گيو، تولد و پرورش او
 اكنون براي تبيين بيشتر مبحث به ٣٣.دهد ش نشان ميبخ الگوي نخستين انسان و قهرمان نجات

  : زندگي و داستان طهمورث و كيخسرو توجه كنيم
  :دربارة طهمورث گفته شده كه: طهمورث

  چه گونه برون آوريدي هنر    رـجهاندار سي سال ازين بيشت
  ٣٤ه رنج او ماند زو يادگارـهم    ارــبرفت و سر آمد برو روزگ

اين ) استخراج كرد(= طهمورث در طول سي سال، هنرهاي مختلفي از ديوان برون كرد   
كنندة الگوي انسان  له بيانئ اين مس.همان سي سال پادشاهي كيومرث است عمل درحقيقت شبيه به

دست او  كند و پس از سي سال بر اثر دشمني اهريمن و به نخستين است كه سي سال زندگي مي
 در .شوند مند مي زاده و از گيتي بهره پرتو اين كشته شدن، نيروهاي اهورايي از .شود كشته مي
وجود  هاست و به عوض كشته شدن و زادن و ب  نخستين تبديل به شاه شده  انسان نمونة،شاهنامه

گاه از نتيجة پادشاهي آنها، انسانها   آن،كنند آمدن انسانها، پادشاهان آغازين سي سال پادشاهي مي
مورد طهمورث هم گفته شده كه با سي سال كار  در . شود ريزي مي شوند و تمدن پي  ميمند بهره

 اجباري كه در كار . آنگاه خودش مرد،وجود آورد ه هنرهاي مختلف ب، كه از ديوان كشيد،اجباري
 مزدا اشاره دارد اهاي اهريمن براي كشتن انسان آفريدة اهور ديوان هست نيز به ترفندها و نيرنگ

 آيا .دست اهريمن صورت گيرد  مزدا به علم خويش از آن آگاه است اما بايد اين كار بهاهوركه ا
اي   بدون آنكه به نحوة مرگ او اشاره،قابل تأمل نيست كه پس از اين سي سال طهمورث بميرد

اهريمن غلبه داشته و همچون  اساطير نيز گفته شده كه طهمورث سي سال بر  در٣٥.شده باشد
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گاه اهريمن همسرش را فريب داد و او را بر گذرگاه تنگ البرز   آن.است  شده ن سوار مياسبي بر آ
  در اساطير آمده. اين مرگ طهمورث سبب زايش است.گاه او را بلعيد  آن٣٦.بر زمين زد و كشت

له به وجهي زايش و هستي جمشيد ئ اين مس.است كه جمشيد او را از شكم اهريمن بيرون آورد 
 كه به وجهي قهرمان ،باب نخستين انسان  چون جمشيد پسر طهمورث است در.كند يرا توجيه م

 بايد توجه داشت كه معموالً ضد قهرمان اين قهرمان، ديو يا شيطان يا كساني هستند ،آرماني است
خود قهرمان نيز سرايت    گاهي اين جنبة ضد قهرمان به.نوعي بدشكل و اهريمني هستند  كه به
خورد يا با  كه در آغاز آرماني و مطلوب است اما يا فريب شيطان را مي  صورت  بدين،كند مي

سبب سزاوار نابودي  شود و بدين شود يا آنكه بدفكر و بدكار مي اي ديگر فريفته مي واسطه
(=  معني است كه بدي  بلكه بدين،منزلة بد بودن انسان آرماني و نخستين نيست   اين به.گردد مي

شكند و اين مرگ البته سبب حيات ديگران است  كشد يا مي  او را مي،يابد لبه ميبر او غ) اهريمن
  . مثل جمشيد و مني ورزيدنش،كند و راز هستي را تبيين مي

 ، كه خود نوعي حكايت از الگوي نخستين انسان را دربردارد،غير از سنت فردگرايي: كيخسرو
رو نيز الگويي از نخستين انسان است تواند روشن سازد كه كيخس نحوة پرورش كيخسرو نيز مي

گم شدن او . كند  سرانجام نامشخص او نيز به اين دريافت كمك مي.است  كه به پادشاه تبديل شده
شود كه چند پهلوان نامي   رفتن او سبب مي .و ناپيداشدنش، آغازي است براي تجزيه و پراكندگي

هايي از خود كيخسرو هستند، حتي تعبير  به اينها درحقيقت اوصاف و جن.شاهنامه نيز ناپديد شوند
 به وجهي بيانگر كشته شدن كيخسرو ،هاي اوست  كه از آخرين گفته٣٧»ببارد بسي برف ز ابر سياه«
  .شود دست اهريمن است كه سبب بارش برف و روشني در جهان هستي مي به
  

  ي و تداوم الگوهاي نخستين انسانيجا هعلت جاب

صورت قهرمان  يها و تداوم الگوهاي نخستين انسان بهي اين جابجاپرسش مقدر آن است كه سبب
 الياده دربارة اهداف .باره راهگشاست بخش چيست؟ ديدگاه ميرچا الياده دراين آرماني و نجات
 معتقد است كه در همة اين ،شود آن ايام برگزار مي  جشنها و آيينهايي كه در وآيينهاي نوروز

كنيم كه عبارت است از بازگشت ساالنه به دوران  دي برخورد مينظامات با انديشة اساسي واح
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وجود آمدن و مرگ پيش  هآنچه دربارة سبب ب ٣٨.آشوب نخستين و سپس آغاز آفرينشي نوين
 .است نيز با اين ديدگاه تطابق دارد  نمونة نخستين انسان در فرهنگ ايراني و كاركردهاي آن آمده

 بعد از مرگ .اند  ايجاد خلقت و تبيين آغاز خلقت آفريده شدههاي نخستين انسان براي پيش نمونه
 اين ،يابد آيد و بشر از عدم و نيستي نجات مي وجود مي ه انساني بة آنها تخمةآنها و بر اثر تجزي

 ؛است  نمود يافته...  بعدتر مفهوم نجات از دست نيروهاي اهريمني و بدي و ،نجات بشر از نيستي
شي آركي تايپي است كه در غالب فرهنگها هست و آن احياء مجدد بخ به وجهي ديگر نجات

 اولين قهرمان در .اند همين اعتقاد را يونانيان نيز داشته. گيتي و زندگي از راه تكرار آفرينش است
پرومته   .)پرومته(نام پرومتئوس   كه منجي انسان واقع شده، خدايي است به،ديدگاه اساطير يونان
 انسانها را شكل .است تا انسان را برتري ببخشد  را برعهده داشته و تالش كردهكار آفرينش انسان 

 بعد به . آفريده است، عين خدايان،و شمايلي بهتر از جانوران بخشيده و آنان را راست قامت
 است و با آن، آتش را به زمين آورده  سوي خورشيد، در آنجا مشعلي برافروخته آسمان رفته به

 حتي بهتر از خز يا بال يا زور و قدرت ؛است  فظت آدميان كه از هر چيز بهتر بوده براي محا،است 
  :و سرعت

   رغم ضعف و كوتهي عمر، و اكنون، به«
  ور دارد كه از آن انسان آتش شعله

  ٣٩»آموزد هاي بسيار مي پيشه
 ،استقالب تفكر چينيها نيز دربارة نخستين انسان و شاه نخستين همچون قالب تفكر ايراني   

 شاه .گاه توانست به گيتي شكل ببخشد  آن.آنها معتقدند كه آدم نخستين هژده هزار سال رنج كشيد
حال كه   آن در« .اند  راه و رسم زندگي و تمدن را نيز شاهان به مردم آموخته؛گونه است نيز همين
از مويش   ين،كرد از نفسش ابر و باد، از آوازش تندر و از رگهايش رودها، از گوشش زم كار مي
و درخت، از استخوانش فلزات، و از عرقش باران پديد آمد و از حشراتي كه بر بدنش  سبزه 

 جالب است ،بخش است معني نجات  مسيح در اصل لغت به٤٠.»نشسته بودند نوع انسان زاده شد
پيوند  شوند هم  كه نخستين زوج محسوب مي، مشي و مشيانهةكه برخي ريشة آن را با كلم

نخستين، در قالب داستان حيوانات و پرندگان  بخشي پيش نمونة  آركي تايپ نجات٤١.اند ستهدان
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نوعي   است به   آنچه دربارة سيمرغ در فرهنگ ايراني آمده،است  نيز بيان شده و تعميم يافته
 وقتي سام .كند نخستين بودن آن را تأييد مي كه پيش نمونة  همچنان؛بخشي اوست گر نجات جلوه
 از پر . سيمرغ او را به كنام خويش برد و پرورد، را در دشت رها كرد تا خوراك ددان شودزال

ي برايش پيش آمد ا  انسانها برگشت اگر دشواريةكه به جامع خويش به زال بخشيد تا هنگامي
اي   زال دو بار درمانده شد و هيچ چاره.سيمرغ را بخواند تا حاضر شود و دشوار او را آسان سازد

 يكي ؛ كار او كردة سيمرغ حاضر شد و چار.روي بود كه پر سيمرغ را سوخت شت ازاينندا
تن و زخمي گشتن و درمانده   و ديگري هنگام نبرد رستم با اسفنديار روئين ٤٢هنگام تولد رستم

شدن رستم بود كه زال سيمرغ را حاضر كرد و سيمرغ رستم و رخش را تندرست ساخت و راز 
 شكل ديگري ظهور كرده نخستين بودن سيمرغ به البته پيش نمونة ٤٣.يز باز گفتمرگ اسفنديار را ن

 عالوه بر آن ضد .صورت كه بر درختي النه دارد كه تخم تمام گياهان را داراست  بدين؛است 
رويد و چون  خيزد هزار شاخه از آن مي  هروقت سيمرغ از آن درخت برمي،هرگونه گزند است

 مثل مرگ گاو ؛٤٤شود شود و تخمهايش پراكنده مي خه از آن شكسته مينشيند هزار شا بر آن مي
  .يكتا آفريده يا كيومرث كه مرگ آنها نيز برابر با تكثير باقي جانداران است

 راز تولد ققنوس آن است كه همواره از .تولد و مرگ ققنوس نيز بيانگر همين انديشه است  
بخش   كه خود بيانگر آرزوي ظهور قهرمان نجاتشود خاكستر ققنوس پير، ققنوسي ديگر زاده مي

 عطار در . زيرا مرگ او سبب زايش اوست،بخش است نحوي نجات  خود ققنوس پير نيز به،است
  :گويد الطير مي منطق

  انـــهـنــدوست مـــوضـــع اين مرغ در  تانـه مرغي دلســـهسـت ققـنـس طرف
  وراخ بازـــي در وي بسي سهــــمچو ن  اري عــــجب دارد درازـسـخـت مـنقـ

  ودن كار اوستـــنيسـت جفـتش، طاق ب  قرب صــد سـوراخ در مـنـقـار اوسـت
ـود قـــــ   كارــــد آشـــوقــت مـــرگ خود بدان  زارـــرب هـــسال عمر او ـب

بـرچون    ه بيشــــرمهيـزم آرد گـرد خــود ده خُ  ـشـد وقـت مردن دل ز خويـب
ـــيان هيــزمــدر مـيـ   ود را زار زارــدر دهــد صد نــوحـه خ  ــرارـق  آيــد ـب

  رآرد دردنـــاكـــنــوحـــة ديـــگر بـ  پــس بـدان هـر ثـقـبـة از جــان پــاك
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ـــوعي دگ  گر كـه از هــر ثـقبه همچون نوحه چـون   رـــنـوحة ديــگر كـــنـد ـن
  و بـرگـــبر خود بلرزد همچهـر زمان   دوه مــرگــان نـــوحــه از انــدر مـي

ــــدگپــراز نـفـيـر او هـمــه  ـــدگدروز خــروش او هـــمه   انـــــن   انــــن
  يگد از جــهان يــك بــــارـــنببردل   ســوي او آيــنـــد چــون نظارگــــي

سـيـار مــيـرد جــانپـــيش   گرـاز غــمــش آن روز در خـــون جـ   ورـــاو ـب
ـعضي از بـي  ران شــــونـــدـز زاري او حيمله اـجـ   ان شوندـــج تـي بيقـو ـب
  وز اوـــخــون چكد از نــالة جــان س  ـس عجــب روزي بـــود آن روز اوــب

ـال و پـر بر ه  بـاز چـــون عمــرش رسد با يك نفس   سـم زند از پيش و پـــب
عــد آن آتـ  د از بــال اوـــآتــشــي بــيـرون جـه ــگــردد حـب   ال اوـــش ـب

  پس بسوزد هيزمش خوش خوش همي  ـــيـزود در هيـزم فــتـد آتــــش هم
  دـبعد از اخــگر نـيـــز خاكستر شــون  وندـمـرغ و هـيزم هر دو چون اخگر شـ

  دـقــقــنـسي آيــــــد ز خاكستر پديـ  چـون نــمانـــد ذرة اخــــگر پــديـد
  دـاز مــيــان قــقــنـس بچــه سر بركن  دــر كنــتآتـش آن هـيــزم چو خـاكس

ـ  ادـــهـيـچ كس را در جـهــان اين اوفت   ٤٥زادــكــو پــس از مــردن بزايــد نـاـب
 مظهري از رجوع به اصل ،دي، مرگ ققنس و تولد بچة او از خاكستر ققنس پير رامرخانم ز  

 اما بايد به اصل اسطوره و ،گونه هم باشد  ممكن است همين٤٦.است  و دوباره زادن معرفي كرده
ساز اصلي آن يك الگوي كهن   سبب. كردجستجوآيين مذكور توجه كرد و سبب پيدايش آن را 

اي ازلي است كه به نجات بخشي مربوط است و با ساختار آن   ققنس يك تجلي از اسطوره؛است
 و زندگي سگ در ونديداد دارد كه  اين داستان شباهتي با داستان مرگ.الگوي كهن تطابق تام دارد

رود و در آنجا از هر هزار سگ نرينه و هر هزار سگ مادينه دو سگ  روانش به سرچشمة آبها مي«
  ٤٧.»آيد  پديد مي- يك سگ آبي نرينه و يك سگ آبي مادينه-آبي
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