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اگر اين دوگانگي نبود زندگي تنوع خود را از . اند هم متولد شده از بدو پيدايش جهان خير و شر با

ماند  خبر مي شد، خلقت يقيناً از وجود بدي بي ها خلق مي اساس خوبياگر جهان بر. داد دست مي

 مساوي به زندگي بشر معنا داده و آنان را وادار كرده به شكلوجود هر دوي آنان . و بالعكس

 مخفي خير و شر نقش مهمي را در تعيين مواضع بشر ايفا ةمبارز. است زندگي را درك كنند 

ها،  ها، داستان  خير و شر در اسطورهةااليام اين سوژه يعني مبارز يمطوري كه از قد به.  است نموده

. است هاي فولكلوريك تجسم شده و توجه ما را به خود جلب نموده  ادبيات عاميانه و نمونه

 خير بر شر ةسوي غلب جالب توجه است كه اين سوژه از ادبيات عاميانه تا ادبيات معاصر به

اين وضع را از بدو خلقت . رسد ه با پيروزي خير به پايان ميپيشروي نموده و در آخرين لحظ

بشر پس از . عنوان آرمان زندگي، طرز تفكر و بقاي بشر ارزيابي نمود توان به بشر تا امروز مي

ي از بين بردن شر را ها كرده و راهپيدا تمايل ) خير (خوبي به) شر(آگاهي از نتايج تلخ بدان 

در عمل به آن سعي و ت راه نجات را در پيروزي خير بر شر يافته است و در نهاي  نموده جستجو
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هاي باستاني كه تا زمان ادبيات معاصر راه   خير و شر را در اسطورهةتجسم مبارز. است نموده 

ولي اين سوژه . عنوان نگراني بشر در اين خصوص، ارزيابي نمود توان به اند مي طوالني طي نموده

هاي قديمي كه قدرت  انسان. كند ي بشر در اشكال مختلف تظاهر ميبين خاطر اختالف جهان به

 به ها هاي تلخ و آب ها، بادها، درياچه درك جهان را نداشتند، در مقابل نيروهاي طبيعي مثل زلزله

ي شيرين ها ها و آب درياها و غيره را كارهاي شر و آفتاب، گرما، چمن. افتند وحشت مي

ولي در ادبيات معاصر بشري كه جهان . كند نسته و عليه شر مبارزه ميها را كارهاي خير دا رودخانه

طور عاقالنه  جويد و به كند خير و شر را در وجود خود مي متمدن را درك و در آن زندگي مي

در ادبيات معاصر نيز مشكل قهرمانان مثبت و . براي حل اين مشكل سعي در پيروزي خير دارد

  .نمايد ين عقيده تظاهر ميعنوان نتيجه ا منفي درواقع به

ها  بيني در داستان هاي مختلف جهان ديو، اژدها و مار كه براساس ديدگاه: نيروهاي شر مانند  

تمامي اين قواي شر با . اند و حكايات پس از گذشت زمان با اسامي ابليس و شيطان تظاهر نموده

با . كنند ب آنان خدمت مي از راه هدايت و حقيقت براي راهيابي به قلها هدف انحراف انسان

اراده بذرافشاني  ي ضعيف و بيها آنان فقط در قلب انسان: توان گفت كه استناد به منابع مختلف مي

به همين خاطر آنان با پراكندن صفات خودپسندي، حسد و ديگر صفات غيرانساني ميان . اند نموده

  .اند  نفاق انداختهها انسان

اورال «ي قديمي تركي در داستان ها مانند بسياري از داستان مبارزه ميان خير و شر ةانگيز  

عنوان قواي شر  عنوان قواي خير و جهان زير زمين به در اين مبارزه آسمان به. شود ذكر مي» باتير

كه  طوري به. كند  بارزي تظاهر ميبه شكلاي بشر  در اين تجسم تفكر اسطوره. ه استتجسم شد

اند براساس تفكر انسان مسائل  ماهيت اصلي طبيعت را نداشتهي قديمي كه قدرت درك ها انسان

 ةتوان نتيج  نيروهاي وابسته به خلقت عالم وجود را ميةتصور زند. اند جهان را توضيح داده

خورشيد و ماه چهره نور را در . ديدگاه اعتقاد به عالم روح و تجسم ارواح مردگان ارزيابي نمود

نمايندگان تاريكي و ) مار(كنند و ديو و اژدها  جود نمايان مينيروهاي وابسته به خلقت عالم و

ي سال ها اين تضاد پس از خلقت جهان تجسم شب و روز و فصل. ظلمت در اين داستان هستند

  .اي است صورت اسطوره به
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اي خود دليل اختفاي خورشيد را در فصل پاييز اسير شدن آن   با تفكر اسطورهها انسان  

 باستاني در ةاين سوژ. اند شان آن را توضيح داده بيني دانسته و براساس جهانتوسط ديو و اژدها 

در اين داستان قواي شر براي اسير نمودن دختران . شود طور بارزي ذكر مي به» اورال باتير«داستان 

به كرات آيخول دختر ماه را اسير نموده و ) اژدها(پادشاه مارها . كنند ماه و خورشيد مبارزه مي

 .دست آورد خواهد اسب آغبوز را به همتاي دختر خورشيد ابتدا مي. دارد زمين نگه ميروي 

از تصاوير . شوند عنوان سمبل ذكر مي به) فرزندان(توان گفت كه دخترها  براساس اين داستان مي

عالوه بر اين . شود كه آيخول با تمامي زيبايي خويش سمبل نور ماه است داستان روشن مي

اسم من آيخول : معني شعري تركي. ساي دليل بر اين تفكر است ا اسب ساريگردش آيخول ب

  .ساي دارم نام ساري است پدرم رئيس قبيله، مادرم ماه آسمان، اسبي به

هاي ماه و همچنين زرد بودن اشعة آن و پخش نورش توسط اين  با درنظر گرفتن ويژگي  

ل سمبل نور ماه بوده و براساس ساي سمبل اشعة ماه و آيخو شود كه ساري اشعه روشن مي

در تصوير هماي نيز با ديدگاه . است وجود آمده  ديدگاه اعتقاد به عالم روح و تجسم ارواح به

  .شويم اعتقاد به عالم روح و تجسم ارواح مواجه مي

. نامم هماي دختر پادشاهي با نام سامرا هستم. نام خورشيد دارم مادري به: معني شعري تركي  

نمايم، شب نورم را به  روز نورافشاني مي. شود  طالييم را باز كنم عالم غرق نور مياگر موهاي

  .سپارم آسمان مي

شود  شود كه وي دختر ماه است و از عالئم هماي مشخص مي از عالئم آيخول روشن مي

  .شود كه وي نيز نور خورشيد است مي

گيرند، نه جلوي خورشيد   مياز آنجا كه تاريكي شب و ابرها، جلوي نور خورشيد و ماه را  

ي ها برخالف داستان» اورال باتير«اي در داستان   اسطورهة حكايت تصويري اين سوژ،و ماه را

طور موقت نشانگر  و حبس انوار آنان به) هماي و آيخول(ديگر اسير شدن فرزندان خورشيد و ماه 

عنوان  ان ديوها و اژدهايان بهدر اين داست. ديگاه اعتقاد به عالم روح و تجسم ارواح در آن است

وجود آمدن سه سيل  اژدهايان نقش مهمي را در به. نمايند رمز مرگ و خشكسالي تظاهر مي

 تفكر باستاني و ديدگاه اعتقاد به عالم روح است كه ةعنوان نتيج  هم به اين. كنند وحشتناك ايفا مي
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در داستان اورال باتير ديو رمز سيل و . است آسا تظاهر نموده  ي سيلها در افكار آنان از بارش باران

  .اژدها رمز مرگ است

. اند عنوان رمز خشكسالي تظاهر نموده هاي فولكلوريك اژدها و ديو به  و نمونهها در داستان  

اژدها كنند،  بينيم كه ديوهايي كه مردم را به تشنه ماندن وادار مي ي مختلف ميها با دقت در داستان

  . دهند  فقط چند قطره آب به مردم ميها آنان با ايستادن در مقابل آب. هستند

معني شعري . گيرد  آب حيات در سرزمين ديوها قرار ميةدر داستان اورال باتير نيز چشم  

اي وجود دارد كه هر كه از آن بنوشد  در سرزمين پادشاه ديوها چشمه: تركي بدين صورت است

  .ماند تا ابد زنده ميميرد و  هرگز نمي

 كه طي ها انسان. خاطر آشاميدني بودن آن است شود كه سراب حيات به بعداً معلوم مي  

خاطر درك نكردن خصوصيات طبيعي آب  آشاميدند به ي شور و تلخ ميها ساليان زياد از آب

ي نجات قهرماناني كه برا. اند اي خود نگاه كرده هاي اسطوره شيرين آن را از چارچوب ديدگاه

يي با تفكر ها اند، انسان ي آب سفر نموده و بر اثر بالهاي طبيعي كشته شدهجستجو و در ها انسان

ي منفي مانند ديو و اژدها در ذهن ها وجود آمدن صورت ابتدايي را به وحشت انداخته و موجب به

هيت حوادث طبيعي خاطر درك نكردن ما يي با تفكر ابتدايي بهها عالوه بر اين انسان. اند آنان شده

  . دادند نسبت مي) ديو، اژدها(ها آنان را به نيروهاي شر  سرما، زمستان، يخبندان و سيل: مانند

ي اوستا، اثر زرتشتيان نيز ها  خير و شر در داستان اورال باتير در داستانةهاي مبارز هماهنگي  

. دهد ا در خود نشان مي خير و شر رةاي است كه مبارز طور كلي اوستا آينه به. شود ديده مي

 بيشتر در ،نيز رمز شر است و با تصوير اين مبارزه) اهريمن(رمز خير و آنگرامانيو ) هرمز(آهرمزدا 

  .شويم  مواجه ميها گات

ها، ميترا خداي خورشيد، روح و پاكي،   سورا خداي آب-در اوستا خدايان آهر مزدا، اردوي  

آشتي خداي خوشبختي و سرنوشت و غيره كه خداي قدرت، جنگ و صلح، ) بهرام(ورتاگنا 

نمايندگان خير هستند، با آنگرامانيون خداي شر و عوامل وي ديوها، اژدها، مارها و ضحاك سه 

دروغ در اوستا محكوم شده و . داشتند  را از شر آنان دور نگه ميها سر دائم مبارزه نموده و انسان

  .اند هاي شر لعن شدهعنوان حامالن نيرو گويند به كساني كه دروغ مي
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وقتي زرتشت از آهرمزدا . كند آهر مزدا براي پيروز شدن بر دروغ، راستگويي را تبليغ مي  

تواند بر  راستگو مي: گويد تواند بر دروغگو پيروز شود؟ آهرمزدا مي پرسد چه كسي مي مي

  . دروغگو پيروز شود

را ذكر نمايد از ) لم و غيرهعظيم، قادر، عادل، عاقل، عا(آهر مزدا كسي كه بيست نامش   

فرمايد كه هركه مرا ستايش نمايد و بيست نام  آهر مزدا مي. ها و ناماليمات نگه خواهد داشت بدي

  . مرا هر موقع ذكر نمايد، اسامي من وي را از عوامل آنگرامانيون حفظ خواهند نمود

كساني . عهده دارد  بهاه بينيم اين اسامي نوعي نقش اخالقي را براي انسان طور كه مي همان  

عالوه بر اين . وقت از عوامل نيروهاي شر نخواهند بود ي مقدس خدا را حفظ نمايند هيچها كه نام

در كتاب . كند دهد و كشورها را ويران مي  را عذاب ميها سوزي كه انسان هاي خانمان جنگ

خواهد مردم هفت  ضحاك سه سر با قرباني بزرگ از آردوي سورا مي. است اوستا محكوم شده 

  .دهد  سورا اين توفيق را به وي نمي-ولي آردوي. كشور را هالك سازد

ي ها گري سمبل جنگ توان نتيجه گرفت كه ضحاك با خصوصيات وحشي از اينجا مي  

ي كساني با اعمال خود را كه تبديل به ها  سورا عبادت-آردوي. سوزي است خانمان

  . كند كنند، قبول نمي خورشيد عبات ميگزاران ديوها شده و پس از غروب  خدمت

در اوستا . شود جالب توجه است كه امروزه نيز زمان غروب خورشيد اختالف شر ناميده مي  

ديو رمز تاريكي بيشتر خورشيد نيز توجه . ي اورال باتير رمز تاريكي استها نيز ديو مانند داستان

. شود  ارواح شر و ديوها تجسم ميرفتن تاريكي با طلوع خورشيد و محو. كند ما را جلب مي

هنگام طلوع . تجديد حيات در خورشيد در پشت با گرم شدن زمين و طلوع خورشيد ارتباط دارد

  .شوند خورشيد ديوها محو مي

در اين اثر خورشيد رمز . است عنوان سمبل زمستان و سرما نيز ظاهر شده  ديو در اوستا به  

رشيد داللت بر آمدن بهار و محو ديو نيز داللت بر پايان طلوع خو. بهار و ديو رمز زمستان است

كنند در آن  است، افرادي كه به قولشان عمل نمي نامردي در اوستا نيز محكوم شده . سرما است

آهر مزدا مبارزه با چنين كساني را به ميترا . شوند عنوان حامل روح آنگرامانيو قلمداد مي لعن و به

  .رساند  نيز آنان را به سزاي اعمالشان ميميترا. سپارد خداي مقدس مي
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 معاصر ةوجود آمده و تا دور االيام به اي است كه از قديم  خير و شر سوژهةطور كلي مبارز به  

هاي فولكلوريك، ادبيات و آثار باستاني  يي از نمونهها اين مبارزه با طي راه. ه استما نيز ادامه يافت

نظامي گنجوي شاعر معروف با . ن بر اين دوگانگي استتا آثار معاصر ما نشانگر بنيان جها

بيني داستان خير و شر كه با زبان دختر  مراجعه به آثار خود براي حل اين مشكل در سطح جهان

 .كند شود و نشانگر تربيت بشر است را معرفي مي چيني بيان مي
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