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  معني بر ره رمز
 )آفرينش و تاريخ  و رويكرد مطهر بن  طاهر مقدسي به اساطير ايراني در كتابهاتأويل و تفسير اسطوره(

1آبادي  محمود حسندكتر   

 چكيده

به تاريخ تأويل و تفسير     مختصر   بخش نخست نگاهي     :ار حاضر در دو بخش تنظيم شده است       جست
 اثر مطهر آفرينش و تاريخل و تفسير اساطير ايراني در كتاب و بخش دوم، به مسألة تأوياست اساطير 

با پيدايش علوم و ظهور اديان تك خـدايي، اسـاطير رو بـه              . بن طاهر مقدسي اختصاص يافته است     
ها به اسـاطير  نخستين هجوم. ورزان كفر و شرك   را دروغ ناميدند و دين     ها  آندانشمندان  . زوال رفتند 

تأويل اساطير هم از سوي مخالفان اساطير به عنـوان نخـستين            . گرفت صورت   ها  آندر قالب تأويل    
 با باورهاي ها آنها براي تطبيق دادن  و هم از سوي باورمندان به اسطورهها آنمرحله براي نابود كردن 

 بـه تأويـل،     ، ايـن جـستار    در بخش نخـست   . هاي عقيدتي جديد صورت گرفته است     علمي و نظام  
احيـاي  بـا هـدف     نهضت فرهنگي شعوبيه،    . ب كلّي آن پرداخته شده است     ها و اسبا  تاريخچه، شيوه 

هاي شـعوبي گـردآوري و تنظـيم         از جمله فعاليت   .فرهنگ ايراني در قرن چهارم به اوج خود رسيد        
اي از شـعوبيه  تاريخ ملّي ايران بود كه بعضاً شامل اساطير، موجودات و كردارهاي شگفت بود؛ عـده           

 از سوي معاندان به تأويـل و تفـسير اسـاطير و خـوارق عـادات                ها  آننكار  براي جلوگيري از رد و ا     
 نخستين كسي است كـه بـا هـدف   ) البدأ و التاريخ( آفرينش و تاريخ  مؤلّف كتاب    مقدسي   .پرداختند

 در بخـش دوم    .اي خاص دست به تأويل اساطير برده است        به شيوه  حفظ و گسترش فرهنگ ايراني    
 هاي فرهنگي و اجتماعي مساعد براي تأويـل در قـرن چهـارم، بـه              ينهاين جستار، ضمن اشاره به زم     

  .پرداخته شده استمقدسي از اساطير ايراني هاي گريبررسي نوع و شيوة تأويل
ـار نشيآفر، مقدسي تأويل، تفسير، اسطوره، اساطير ايراني، مطهر بن طاهر: هاكليدواژه ـاهنامه ، خي و ت ، ش

  .شاهنامة ابومنصوري

                                                 
 mahmoud.hassanabadi@yahoo.com  سيستان و بلوچستان  دانشگاه استاديار زبان و ادبيات فارسي -1
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  ره و تأويل اسطورهاسطو: مقدمه

يافتن تعريفي از اسـطوره كـه مـورد پـذيرش همـة متخصـصان و متناسـب بـا فهـم و دريافـت               
با اين حال، تعريفي كه از بقيه نقصي كمتر دارد و شمولي بيـشتر،              . غيرمتخصصان باشد، مشكل است   

زمـان  اي اسـت كـه در   وي است؛ راوي واقعه   وره نقل كنندة سرگذشتي قدسي و مين      اسط: چنين است 
كند كه چگونه بـه بركـت كارهـاي         اولين، زمان شگرف بدايت همه چيز، رخ داده است؛ حكايت مي          

چه كلّ واقعيت يعني كيهان و چه فقـط جزئـي           (نمايان و برجستة موجودات مافوق طبيعي، واقعيتي        
صـة وجـود    پا بـه عر   ...) اي، نوع نباتي خاصي، سلوكي و كرداري انساني، نهادي و           از آن مثالً جزيره   

 به عبارت ديگر، سخن از ايـن اسـت كـه چگونـه هـر چيـزي پديـد          .)14: 1362الياده،  (نهاده است   
هاي اسطوره را موجـودات مـافوق طبيعـي تـشكيل           شخصيت. دهدآيد و به هستي خود ادامه مي       مي
 و 4: 1383آموزگـار،  (هاي مثبت آن را فرا گرفتـه اسـت   اي از تقدس، قهرماندهند و همواره هاله   مي

3 .(  
 اسـت   مهـم آن  بخشي از اسطوره ريشه در واقعيت دارد و بخشي را تخيل پديد آورده است امـا                  

 تـا  .)4: همـان (گـردد   آن، حوادثي واقعي تلقي مـي  به خصوص براي معتقدان   ه حوادث اسطوره، ب   كه
، اسـاطير  پيش از ظهور انبيا و گسترش و نضج اديان يكتاپرست توحيدي و نيز پيدايش و رشد علـوم     

 هـا   آنهاي اساطيري همچون آيين و دين مورد پذيرش، باور و اعتقاد مردم باستاني بـود و بـا                   و نظام 
 كـه   بـود ابـزاري   اسطوره   در واقع    .نمودندكردند كه بعدها با اديان توحيدي مي      اي را مي  همان معامله 

بنابراين از آنجـا كـه   . )10: 1379ضيمران، (داد ميليه را پاسخ  مردم جوامع او   ةنيازهاي ديني و روزمر   
د، داراي نـ كنهاي انسان باستاني را نسبت به خود و جهان و آفريدگار جهـان بيـان مـي    اساطير ديدگاه 

  . هستنداهميت 
 شاخة زرينانگارة سه قسمتي فريـزر در  . داننداساساً اسطوره را مربوط به دوران كودكي بشر مي         

ـ           از دورة ديـن  ،گـردد ا عـصر جـادو و اسـطوره آغـاز مـي       عبارت است از يك زنجيرة تكاملي كـه ب
بـه ديـن و   ] و اسطوره[او معتقد است كه آدمي از جادو         «.رسدگذرد و سرانجام به دوران علم مي       مي

فرويد هم سـه دوره بـراي زنـدگي انـسان در نظـر            ). 25: 1384كوپ،  (» از دين به علم رسيده است     
بينـي  جهـان (طفوليـت  : دانـد  مخـصوص آن دوره مـي     بينـي خاصـي را    گيرد و در هر دوره جهان     مي
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 ).72 -73: 1378روتـون،   : رك) (بينـي علمـي   جهـان (و بلـوغ    ) بيني ديني جهان(، كودكي   )اساطيري
اي از فرهنگ عامه، پيش از ظهـور قـشر روحانيـان پديـد آمـده اسـت                 به عنوان گونه  واقع   هباسطوره  

هـاي اسـاطيري يـك دوسـت و دو     سـاطير و نظـام  از قضا به همين ترتيب ا ). 27: الف1377كراپ،  (
خصوص شعرا كه اگر خود پديدآورندة اساطير نباشـند          هدوست اساطير، ادبيات است ب    : دشمن دارند 

نه اساطير محصول ذهن مخيل و خلّاق شاعران در مفهـوم عـام اسـت                شاعر در مفهوم خاص و گر     (
اطير و گـسترش آن نقـشي فعـال و          ، در حفـظ و حراسـت از اسـ         )يعني آن كه تخيل سرشاري دارد     

 فرهنگـي، جزئـي مهـم از        اي يعني حجـم اسـاطير مـوروثي هـر         نظام اسطوره «در واقع   . جدي دارند 
  ). 4: 1384كوپ، (» بخشدها را تداوم مي و ادبيات خود ابزاري است كه اسطورهادبيات است

ـ  گرچه اسطوره چون علم مي    . دو دشمن اساطير علم و دين هستند       ت چيزهـا را بدانـد      كوشد عّل
 دانشمندان در ضديت بـا      .لوم مختلف، اساطير خوارمايه شدند     اما با پيدايش ع    ،)51: ج1377كراپ،  (

در يونان باستان مخالفـت     . پردازي را معادل ديوانگي پنداشتند     را دروغ ناميدند و اسطوره     ها  آناساطير  
ض در عـصر جديـد، بـه محـ       . ستفالسفة خردورزي همچون سقراط و افالطون با اساطير مشهور ا         

تـامس  . ماندة اساطير ارج خود را از دست دادنـد         اعتبار يافت، باقي   اين كه علوم طبيعي در سدة هفده      
هـا و اديـان     خوش طبعي افسانه  : نوشت) 1667 (تاريخ انجمن سلطنتي  اسپرت در اين سده در كتاب       

بـه انـدازة كـافي بـه شـاعران خـدمت       اند، تاكنون اسـاطير    جهان باستان تقريباً به تمامي مصرف شده      
خـوار و خفيـف   ). 65: 1378روتـون،  (اند، اكنون زمان آن فرا رسيده كه اساطير را كنار بگذاريم  كرده

 زيرا ذهن خردگرا، بلـوغ را بـه كارهـاي خـود            ؛كردن اسطوره، گرايش فكري عصر روشنگري است      
ن باور دارد كـه اسـطوره چنـدان مفيـد      چنيبيند ودهد و عادات ذهني ديگران را ناپخته مي نسبت مي 

بـافي در كـالم      كـه اسـطوره    آن بود  آلن، فيلسوف فرانسوي، بر   . هاي معيوب نيست مگر براي انديشه   
گـويي و   بـافي، پريـشان   از ديـدگاه خردمنـدان دكـارتي، اسـطوره        . سرچشمة هر گونه ديوانگي است    

 از  –هرگز ترديد نداشت كـه اسـاطير         اسپينوزا   ).136: 1384ستاري،  (سرايي بوده است و بس      هذيان
هايي آفريده شده كه عقلشان قادر به درك آشكار و مـشخص امـور              توده« براي   -جمله اساطير عبري  

  ). 72: 1378روتون، (» نيست
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ورزان نه تنها بر خالف شعرا خالق و حـافظ اسـاطير    دين.ديگر دشمن جدي اسطوره، دين است  
: الـف 1377كـراپ،   (دهنـد   كنند و كـاهش مـي      را محدود مي   ها  آند،  ان  بلكه با اساطير مخالف    ،نيستند

مخالفت روحانيـان بـا اسـاطير بـه         . ؛ چنان كه روحانيان زرتشتي حتّي از اساطير زرتشتي كاستند         )23
 -2؛ )اي رقيـب روحانيـان  به عنوان طبقـه ( براي جلوگيري از جادوي جادوگران      -1: چند دليل است  

توان دريافت كـه  مي بنابراين. اطير آشكارا خالف عرف و ادب و اخالقند و اسگرايروحانيان اخالق
 -3اساطير پيش از استقرار نهاد روحانيت پديد آمده و در محافل غيرروحاني گـسترش يافتـه اسـت؛       

؛ )26: الـف 1377كـراپ،   (اند اما مردان دين، در دين با جزميات سر و كار دارند              اساطير فاقد جزميت  
شدت با چندخـدايي     هاند اما اديان توحيدي ب     كه در اساطير همواره خدايان متعدد دخيل      تر آن    مهم -4

؛ چنـان كـه   كننـد  قلمـداد مـي  برابر بـا شـرك و كفـر      را   و اعتقاد به چندخدايي اساطير       دارندضديت  
داري اساطير و اقتـدار خـدايان اسـاطيري، كمـر بـه        زرتشت، پيامبر توحيدگراي ايران، با وجود ريشه      

خـدايي    آن نظام اساطيري را به نظامي تك       و نابودي يا ايجاد تغيير و تحول در اساطير بست و          حذف  
  .كردبدل 
ويژه با ظهور و گسترش علوم، اندك اندك بـاور و           از اين رو، پس از پيدايش اديان توحيدي و به          

ي و شـنيدني  هـاي خوانـدن   تنها بـه چـشم داسـتان    ها  آنها كاهش يافت و به      اعتقاد نسبت به اسطوره   
سـو و اسـاطير از ديگـر سـو، تـضادي         البته گرچه ميان علوم و اديان توحيدي از يـك         . شدنگريسته  

 اما اگر در جامعه كساني باشند كه بـه آن اسـاطير اعتقـاد داشـته باشـند، رد كلـي                      ،شديد حاكم است  
هـاي  اطيرشان مقاومت به همين دليل بعضاً تودة مردم در دفاع از اس         . اساطير پذيرفتني و ممكن نيست    

 حتّي گاه در اديان توحيـدي تغييـرات و تحريفـاتي بـه نفـع اسـاطير                   و دادندشديد از خود نشان مي    
   )1(.نمودنداعمال مي

شود كه آدمـي ديگـر بـه آن اعتقـاد نداشـته             بررسي حقيقتاً علمي اسطوره فقط وقتي آغاز مي       «  
هاي كهـن، تنهـا در عـصر خـردورزان          اسطورهبه اين جهت در يونان باستان، بررسي و تفسير          . باشد

  ).32: ب1377كراپ، (ويژه سقراط و شاگردش افالطون آغاز شد بزرگ به
عـصر خردگرايـاني همچـون سـقراط، افالطـون و      (البته در زمان اوج فلسفه در يونان باسـتان           
السـفه و ديگـر   يك سو ف: چون هنوز مردم به اساطير اعتقاد داشتند، نزاعي سه سويه برپا شد   ) ارسطو
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 كامل اساطير كه سـقراط آزمـوده و بـه همـين دليـل      از اين رو، فالسفه به جاي رد. سو شعرا و مردم  
مخالفاني بسيار براي خود دست و پا نموده بود، بـه تعبيـر، تفـسير و تأويـل اسـاطير پرداختنـد كـه                        

  : كرد داشتندآنان در اين راه دو روي.  نخستين مرحله در رد كامل اساطير است،واقع هب
را با عناصر طبيعي مثـل هـوا و         ) خدايان و موجودات اساطيري   ( رويكرد تمثيلي كه اساطير      – 1 

گـرا آن  اين روش كه فالسـفة طبيعـت  . دانستندذات، يكسان و يكي مي هم... آب و طلوع و غروب و   
 . ان زيادي داشترا پايه نهاده بودند، گرچه امروزه چندان رواج ندارد اما تا قرن نوزده طرفدار

به باور پيـروان ايـن روش، بعـضي از خـدايان يـا اربـاب انـواع،                  : )2( رويكرد اوهمريستي  – 2
قهرمانـان و پهلوانـان يونـان       . انـد هاي ميرايي بودند كه پس از مرگشان خـدا پنداشـته شـده             انسان
كل و دليـل  خدمت به وطن و شهرشان شهرت يافتند و يا بـه شـ   اي بودند كه در هاي ميرنده  انسان

بعضي خدايان بدويان امـروزي نيـز، در حـدود          . ديگري، يادشان در حافظة معاصرانشان باقي ماند      
آميـز ايـن   صـورت مبالغـه  . انـد اند كه در ميان قـوم خـود زيـسته         يك قرن پيش، رئيسان قبيله بوده     

يـست كـه    شـكي ن  «: ، يك تن از اوهمريستان جديد چنين بيان داشته كه         1رويكرد را سر والتر ليف    
 »هـاي ميراسـت  بشر خدايان را به انسان تبديل نكرده، بلكـه همـواره سـرگرم خـدا كـردن انـسان              

  ). 35: ب1377كراپ، (
 واعظـان مـسيحي   . برداني سود شاتيحي مسة از ظهور و غلبسميمكتب اوهمردر قرون وسطا،     
را دانـستند كـه بـه خـاطر         هايي بد و مي   همريستي، ديوها و اهريمنان را انسان     وگيري از روش ا   با بهره 

 البته روش تمثيلـي نيـز كمـابيش در سراسـر قـرون              )3(.انداعمال بدشان تبديل به ديو و اهريمن شده       
در تمام اين دوران عالوه بر اسـاطير يونـان و روم،            . رفت ويرژيل به كار مي    انه ايد وسطي در تفسير    
  . سنجيدند را با هم ميها آن بود و هاي سامي و عبري نيز مورد توجه دانشمندانروايات و داستان

هـاي بـزرگ اعتقـادي در آمريكـاي جنـوبي و             به دنبال آشنايي اروپاييان با مذاهب اقوام و نظـام           
هاي متعددي براي بررسي و تحليـل اسـاطير پديـد آمـد؛ از جملـه روش      مشرق زمين، مكاتب و روش    

 ؛ )4(...شناسـي و سـرانجام روش گـروپ    سانتاريخي، تطبيقي، زبانشناختي و نظرية آريايي آن، مكتب ان   

                                                 
1- Sir Walter leaf 
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 پيـدا شـدند و مطالعـة    3 و جيمـز فريـزر  2ديتـريش . ، آ1اوزنـر . اي همچون هـ و نيز دانشمندان برجسته   
 رويكرد بـه اسـاطير   ،هاي مختلف از جمله هرمنوتيك امروزه با گسترش مكتب   . اساطير را به پيش بردند    

  . مدون علمي درآمده و گسترش بسيار يافته است به صورت دانشي خاص با اصولها آنو تأويل 

    هاي تأويل اساطير در قرن چهارمزمينه

كه هم علّت اين شـور و    نيز  دوستي بود و حكومت سامانيان      قرن چهارم قرن شور و هيجان ايران      
 گري كـه هاي شعوبيافزود؛ شعوبيه و فعاليتآمد، بر آن ميها بود و هم معلول آن به شمار مي        هيجان

هـر دسـته از ايرانيـان در        . بناي آن نگهداري و گسترش فرهنگ ديرپاي ايران بـود، اوج گرفتـه بـود              
اي بـه   عـده كردنـد، سازي مـي اي واژهانديشة خدمت به فرهنگ و تمدن ايراني، در كاري بودند؛ عده         

فكـر و   برد و ترّقـي سـطح        در فكر پيش  نيز  اي   عده پرداختند و ترجمة كتب معتبر به فارسي دري مي      
انديشة ايران بودند؛ شعرا در پي تقويت زبان نوپاي فارسي دري، و مورخـان و جغرافيادانـان در كـار      

  ... . تأليف و ترجمة كتب تاريخي و جغرافيايي و 
 آزادي انديشه و مجادالت فكري و مذهبي به اوج خـود رسـيد، آن را                ،از آنجا كه در اين عصر       

سـيدي،  (» قـرن طاليـي   «را  ؛ نيـز آن     )50: 1374 شفيعي كـدكني،   ()5(نامندعصر رنسانس در ايران مي    
تــرين دوره در تــاريخ تمــدن ايــران عــصر اســالمي و دورة خردگرايــي و  درخــشان« و )22: 1371

مـداري و اختيـار     گرايـي، انـسان    قـرن خـردورزي و علـم        و )5: 1374شـفيعي كـدكني،     (» اومانيسم
كري ايران باستان سازگاري داشت و هم بـا عقايـد برخـي             ها هم با مباني ف    اين خردورزي . اند دانسته

  .مذاهب و فرق اسالمي
ي و ديگـر ايرانيـان در انديـشة       در همين قـرن مؤلّفـان شـاهنامة ابومنـصوري، فردوسـي، مقدسـ             

 همچون تـاريخ برخـي ديگـر از ملـل     اين تاريخاما . آوري، تأليف و نظم تاريخ ملّي ايران بودند     جمع
توانـست سـخت مهـم و    كه در اين زمان مي     يديگر  ويژگي. ن و افسانه داشت   باستاني صورت داستا  

                                                 
1- H- Usener 

2- A- Dieterich 

3- James Frazer 
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فراوانـي راه يافتـه   ساز باشد، اين بود كه در تاريخ ملّي ايران، اساطير و خوارق عادات بـه             حتّي مشكل 
هايي ماورايي، اعمال شـگفت و غيرمعمـول در كنـار اشـخاص زمينـي و كردارهـاي                  بود؛ شخصيت 
گرايـي و خـردورزي و رواج معتزلـه،    قـرن عقـل   يعنـي   ست كه در قرن چهارم،    پيدا. انساني معمولي 

 توانست در پـي داشـته باشـد،   هايي ميوجود اساطير و خوارق عادات در تاريخ ملّي ايران چه آسيب        
راه :  طبعـاً دو راه پـيش رو بـود   )6(. را مشتي اباطيل بخوانند   ها  آناز جمله گشودن راه براي معاندان تا        

 را بـه داليلـي از     هـا   آنهـا و اسـاطير،      اما، فردوسي و ديگر مؤلّفان حماسه     . ذف اساطير بود  تر ح ساده
 چـه مـتن مكتـوب و چـه روايـت           –تاريخ ايران حذف نكردند؛ از جمله يكي امين بودن بـه اصـل              

يابـد، تـاريخ نيـز      اي تاريخي مـي   درست به همان گونه كه اسطوره گاهي جلوه       «دوم اين كه    . شفاهي
ـ       د به وسيلة كساني كه از موهبت تبديل امر وا         توانمي بـه اسـطوره     دقعي به امـر اسـاطيري برخوردارن

اگر سخن پيتر مونز را بپذيريم، بسط اسطوره به تاريخ به كمك فـشرده شـدن تـاريخ در        . تبديل شود 
ناپـذيريِ رويـدادهاي     اي كه هر دو فرايند سـعي در محـو توصـيف           شود، به گونه  اسطوره تكميل مي  

 دارند؛ زيرا ديدن اين كه دانستن آنچه واقعاً روي داده، تنها از خـالل گـزارشِ آنچـه روي داده     منفك
). 15: 1378روتـون،  (» كنـد سـاز مبـدل مـي   ممكن است، مورخ را خواهي نخواهي به نوعي اسطوره     

شناسي مانند راگالن، اعتقاد دارد كه در پس هـر اسـطوره برخـي وقـايع تـاريخي پنهـان اسـت                       آيين
ايـن كـه بعـد اسـاطيري از         «و سرانجام به دليل پيوند مستحكم ميان اسطوره و ادبيات و            ) 16: همان(

دانـستند  فكـرانش مـي    فردوسي و هم،)4: 1384كوپ،  : رك(»  و ادبي است   ابعاد مهم تجربة فرهنگي   
ن آن ضـم . اي اساطيري به معني حذف بخشي از تاريخ ايران تواند بود         كه حذف هر اسطوره يا واقعه     

هـا، از اسـطوره بـه       كه پيش از فردوسي و قبل از قرن چهارم، از آنجا كه همواره سير انديـشة انـسان                 
عقل و خرد بوده است، فرهنگ اساطيري ايران تغييرات و تحوالتي را پذيرفته بـود تـا بيـشتر مـورد                     

 كيخـسرو بـه     پسند و مقبولِ عقلِ خردگرايانِ قرن چهارم درآيد؛ مثالً افراسـياب پـس از شكـست از                
، در  يبرد؛ يا هوم اسـاطير     به غاري پناه مي    ]كه در فرهنگ اساطيري بوده است     [جاي قصر زيرزميني    

البته ايـن مـوارد تحريـف       ). 99: 1383كارنوي،  (آيد  نام در مي   حماسه به صورت عابد و زاهدي هوم      
ل و خـرد و بـه       ال به عق  ؛ از اشراق و دل و خي      است   نيست بلكه تغيير و تحول از اسطوره به حماسه        

وضـوح مراحـل مختلـف تحـول و سـير            ه اساطير ايراني ب   ،در واقع . پذيري سوي خردپسندي و عقل   
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و اين كار نه به دسـت فردوسـي         ) 113: همان(د  ندههاي تاريخي نشان مي   اساطير را به سوي داستان    
م عـصر خـردورزي را    نيـز لـواز  هـا  آنو در عصر او، بلكه به دست راويان بي شمار پشت سر او كه    

  .دريافته بودند، انجام پذيرفته بود
» فراتـاريخ «دليل ديگر آن كه هر اسطوره در خود چيزي را جاي داده كه مايكـل گرنـت آن را                      

كنـد، بلكـه آنچـه را كـه         ناميده است؛ فراتاريخ آن چيزي را كه اتفاق نيفتاده يا اتفاق افتاده ثبت نمـي              
افزايـد كـه    او مـي  . كنداند كه اتفاق افتاده است، ثبت مي      ا باور داشته  هاي مختلف گفته ي   مردم در زمان  

آن قـوم و آن     [داشته باشيم، هم به تاريخ و هم به فراتاريخ          ] درست[    براي آن كه از يك تمدن دركي      «
  ). 16: 1378روتون، (»  نياز داريم]تمدن

 يكـي وابـسته بـه ديگـري         شتسرانجام اين كه اسطوره پيوندي نزديك با ادبيات دارد و سرنو            
: اشگل نوشـت  . گيردشود، آيندة ادبيات در خطر قرار مي      زدايي مطرح مي   هرگاه افسونِ اسطوره  . است

به همين دليل اسـت كـه الي هانـت    ). 75: همان(اند  نشدني وره و شعر يكي هستند و از هم جدا  اسط
به روز بيشتر شيفتة كاربرد تـازه و        اي را در خور توجه يافت و آن اين بود كه هم نسالن او روز                نكته

بـاز از ايـن رو بـود كـه اروپاييـان خردگـراي              ). 83: همان(شوند  تر اساطير روزگار شرك مي    ابتدايي
مخالف اساطير، به ضرورت وجود اساطير براي يگانگي بخشيدن به ادبيات پي بردند و در پي يـافتن               

بـه ايـن ترتيـب، گرچـه        . دانستندناپذير مي  دايي زيرا ادبيات را از اسطوره ج      ؛هاي نوين شدند  اسطوره
 امـا دوبـاره هـم اسـاطير         ،)5: همـان (خردان اسـت    زماني ولتر بيان داشت كه مطالعة اساطير، كار بي        

 )7(.هاي نو در ادب و فرهنگ مغرب زمين پديـد آمدنـد           كهنسال بقا يافتند و احيا شدند و هم اسطوره        
هـاي انديـشگي شـديد و    وسي و همفكرانش با وجود گرايش    فرد يرسد كه به چنين داليل    به نظر مي  

 اسـاطير ايرانـي را از آثـار خـود حـذف             - كـه از شـاهنامه هويداسـت       –هاي عميق عقالني    استغراق
  . ننمودند

 او از . و از ديگر سو شاعر و اديـب اسـت      فردوسي از يك سو شيفتة فرهنگ و تمدن ايران است          
دانـد كـه تنهـا       عالوه بر اين مي    خوبي مطلع است و   اهان آن به  ن و همر  زادالوازم و اسباب شعر و هم     

كنـد، بلكـه فراتـاريخ نيـز در         تاريخ نيست كه فرهنگ و گذشتة فرهنگي يـك ملـت را روايـت مـي               
 در  .گـاه فراتـاريخ، اسـاطير اسـت       شناساندن اين فرهنگ و تمدن نقشي اساسي دارد و بهترين جلـوه           
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ندگان و مخاطبان او، همه، نـه علـم و درك و دريافـت او را                خوان: آمداينجا مشكلي اساسي پديد مي    
هـاي گـران،    مزدي نيز هستند كه براي گدايي صـله        همداحان قلم ب  . اش را دارند و نه عشق و شيفتگي     

چه بـاك از آن كـه كـلّ        .  و چه باك از فدا كردن فرهنگ و تمدن         كنندحاضرند همه چيز خود را فدا       
از . سـازند فرهنگ تكذيب كننـد و در پـايش قربـاني           اي بي  بيگانه مدآ تاريخ قوم خود را براي خوش     

فكرانش مخاطب خود را دعوت به تأمل در ايـن اسـاطير شـگفت، گذشـتن از                اينجاست كه او و هم    
  :سرايد فردوسي مي.دكننپوست و رسيدن به مغز مي

  به يكسان روشنِ زمانه مدان          انه مدانـتو اين را دروغ و فس
  ر بر ره رمز معنــي بردـــدگ         چه اندر خورد با خـردهر او از

  )1/9 :1363 فردوسي،(
اي از  در مقدمة اثر خويش،كه با دستبرد ايام تنهـا مقدمـه      شاهنامة ابومنصوري و پيش از او مؤلّفان      

  :آن بر جاي مانده، همين را گفته بودند كه
و فايـده    ا بزرگ آيـذ و هـر كـسي دارنـد تـا از            ين چيزهاست كه به گفتار مرخواننده را         ا اندر  و

ـ  كه سهمگين نمايذ و اين نيكوست چـون مغـز او بـداني و              ين نامه بيابند   ا چيزها اندر  گيرند و  را و  ت
برد آرش و چون همان سنگ كجا افريذون به پـاي بازداشـت              درست گردذ و دلپذير آيذ چون دست      

ست آيذ به نزديك دانايان و بخرذان به معنـي  و چون ماران كه از دوش ضحاك برآمذند؛ اين همه در       
چنـان چـون    . و آن كه دشمن دانش بوذ، اين را زشت گردانذ و اندر جهـان شـگفتي فـراوان اسـت                   

اسـرائيل گوينـد همـه    حدّثوا عنْ بنَيِ اسرائيلَ و ال حـرَج؛ گفـت هرچـه از بنـي    :  فرموذ)ص(پيغامبر ما 
  ).37 -38: 1332دمة شاهنامة ابومنصوري، قزويني، مق(بشنويذ كه بوده است و دروغ نيست 

انـد   دعوت به تأمل و تأويل نمـوده   شاهنامة ابومنصوري بنابراين هم فردوسي و هم مؤلّفان مقدمة         
استغراق در اين امر و حجـم        شايد از شدت اشتغال در جستن منابع و          )8(انداما خود اين كار را نكرده     

 را جاي مناسـبي   -نه نثر شاهنامة ابومنصوري     و   )9( نه شعر فردوسي   - و يا عرصة شعر و ادب        فراوان
بـرد  مقدسي، اما، در اثر علمي خود دست به تأويل و تفسير اسـاطير ايرانـي مـي   . اندبراي تأويل نيافته  

اي هـم دانـش    بـا آوردن جملـه  شاهنامة ابومنـصوري مؤلّفان . كه جاي آن هم در كتاب او بوده است      
دهنـد؛ آنجـا كـه      كنند و هم تلويحاً راه را به ديگران نشان مـي          به خواننده اثبات مي   خود را در تأويل     
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» اسرائيل گويند، همه بـشنويد كـه بـوده اسـت و دروغ نيـست               هرچه از بني  : پيامبر فرمود «: ويندگمي
 و خـواهيم ديـد كـه يكـي از مـستندات تأويـل و                )37: 1332مة ابومنصوري، قزويني،    مقدمة شاهنا (

هـا راه بـراي كـساني همچـون       گـري با اين گونه تأويل   . اطير نزد مقدسي حديث فوق است     تفسير اس 
 بـا حكمـت يونـان و     هـا   آنمنـد از اسـاطير ايرانـي و تطبيـق           شود تا تأويالتي نظام   سهروردي باز مي  

  ).17 -32: 1383طاهري، : رك(فرهنگ اسالمي انجام دهند 

   مقدسي و تأويل اساطير 

م آنچه مـسّل . بن طاهر مقدسي در كتب رجال، تاريخ و ادب اطالعاتي نيست       دربارة ابونصر مطهر    
 را تـأليف كـرده      آفـرينش و تـاريخ     در نواحي شرقي ايران كتـاب        .ق 355است اين كه وي در سال       

اي هاي عصر خويش احاطـه    شود، وي بر مجموعة دانش    چنان كه از خالل كتاب او دانسته مي       . است
  )10(.ن آشنا بوده استكامل داشته و با چندين زبا

اقـاليم روي    در چند فصل به اديان و مـذاهب، جغرافيـا و             )11(آفرينش و تاريخ  گرچه مقدسي در     
 اما بيشترين حجم كتاب در مجموع به تاريخ اختصاص دارد؛ تـاريخ             ، پرداخته زمين و انساب و قبايل    

  . اريخ اسالم تا روزگار مؤلّفايران باستان، تاريخ پيامبران و شاهان قديم، تاريخ عرب جاهلي و ت
 است كه در دورة اسالمي به صـورت جـدي        )12(بنا به نظر شفيعي كدكني، مقدسي اولين كسي         

 او نيز شيفتة ايران است؛ بعـد از         ).373: 1381بهار،  (و در عمل به تأويل اساطير ايراني پرداخته است          
هاي زمين و ناف و قلب زمـين        بخشمشخص كردن مرزهاي ايران از چهار جهت، ايران را برگزيدة           

افزايد از همين روي به نام ايرانشهر خوانده شده يعني قلب شهرها و ايران به زبان اهـل                  داند و مي  مي
هـاي  ترين و باصـفاترين و بهتـرين بخـش        معتدل.  به معني دل و قلب است      - در عهد باستاني   -بابل  

ايرانشهر سـرزمين   .  پيكر و سالمت خرد دارند     مردم آن اعتدال رنگ و استواري     . زمين ايرانشهر است  
بخـشنده و بخـشاينده و بـاتميز و هوشـمندند و هـر              ) ايرانيـان (فرزانگان و دانشوران است و ايشان       

هر كس به ايرانـشهر بيايـد،       . اند، اينان دارا هستند   خوي نيكي را كه ديگر مردمان جهان از دست داده         
  ).615: 1374مقدسي، (ديگر شوق بازگشتي در دلش نيست 
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ايران برانگيختـه امـا عـصر، عـصر خـرد           ملي  عشق به ايران و روحية شعوبي او را به نقل تاريخ             
 از اين رو، تا حـدي متفـاوت         .رز و اساطير را با خرد كاري نيست       است و او نيز خود حكيمي خردو      

 در عـصر    گيـرد؛ كـساني   ت مـي  انگيـزه نـشئ   كننـدگان، تـأويالت او از چنـد عامـل و            با ديگر تأويل  
ـ  تأويل مـي   عالمانه به اساطير سست شده، اساطير را        شانهاي اعتقاد خردورزي كه پايه   د تـا بلكـه     كنن

 ايران، اساطيري يـا     ضمن نقد و رد اساطير، به حقايقي از خالل اساطير دست يابند، اما براي او تاريخ               
دروغ پنداشتن و باطـل و       رد كردن،    ند هويت اوست و    س  و ، در حكم شناسنامة فرهنگي    ...تاريخي يا 

نظـر او يعنـي باطـل دانـستن هويـت فرهنگـي و مـدني او و                   افسانه دانستن هر جزء اين تـاريخ در       
  : شعوبي اوستهاي ر كتاب آورده، نشان دهندة گرايشاشعاري كه د. مردمش

ل و هم ايشان بودند كه در سـواد، هرقـ         /  بودند كه بر همگان پادشاهي كردند      )ايرانيان (هم ايشان   
هم ايشان بودنـد كـه ايـاد     و/ و هم ايشان بودند كه ابوقابوس را از سرِ خشم كشتند      / را در بند كردند   

  .)515 :همان(را از روي زمين نابود كردند 
هـاي  تو گـويي هرگـز حملـه      : گويممي) خاقان چين (گاه كه سپاهيان او را شكست دادم، بدو          آن

گـري  و سرزميني كـه حمايـت  / مة سرزمين فارس هستمگر هچرا كه من حمايت / ايبهرام را نشنيده  
  ) 516 :همان(اي دارد؟ ندارد، از نيكي چه بهره

  :گويدسال و نيم پادشاهي كرد، مي كه يك) خسروپرويز(در مورد پوراندخت، دختر ابرويز 
ـ   و از هر سوي در ميان انبان      / نهندبانويي از دهگانان كه همة شهرياران بر آستانش سر مي          اژ هـا، ب

  ). 521 :همان(شود و خراج برايش فرستاده مي
، بزرگي شاهان ايران و جنگندگي، سـيادت و         ها  آنهايي فراوان آورده كه مضمون      ضمناً داستان   

 او بـا ايـن كتـاب در پـي نـشان             . ساير فضايل اخالقي ايرانيان است     برتري، بيگناهي و جوانمردي و    
 فرهنـگ بـشري و سـهم آن در پيـشرفت و پيـشبرد               دادن جايگاه فرهنگ و تمدن ايران در مجموعة       

  . فرهنگ و تمدن جهان است
كند كه ممكن است بيگانگـان بـر آن انگـشت        شود و احساس مي   ها مواجه مي  آنجا كه با اسطوره   

گـرا را پيـرو مـاني    انكار و رد و در نتيجه تحقير نهند، گرچه با تأويل مخالف اسـت و باطنيـة تأويـل    
بـرد؛ امـا اگـر در مطالـب تـاريخي ضـعفي        دست به تأويل و تفسير مي    ،)511 :نهما(داند  زنديق مي 
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پـس از داسـتان   . ببيند، با همان روحيه، سعي در اصالح آن و دفاع از ايرانيـان و شـاهان ايرانـي دارد                 
پـذير اسـت مگـر     آنچه ما در اين داسـتان يـاد كـرديم، امكـان           «: گويدمي) سودابه(سياوش و سعدي    

 ايـن همـه     ).506: همان(آورد  و كمي بعد براي سيمرغ نيز تفسيري مي       ) 506 :همان (»داستان سيمرغ 
  . مشغولي او در مورد اساطير ايراني استنشانگر دغدغه و دل

نمايد؛ آنجا كـه او  يكي ديگر از اين نقاط ضعف، در سلطنت بهرام گور، شاهنشاه ساساني رخ مي        
 روزي در شكار، كنيزكـي را       .شودمين حيره فرستاده مي   پيش از پادشاهي براي تعليم و تربيت به سرز        

كند تا از روي تفنّن و براي نشان دادن مهـارتش در تيرانـدازي، از او درخواسـتي نمايـد و      مجبور مي 
دست و پاي گور را با تير به هم بـدوزد، عـالوه بـر آن آهـوي                  : نمايدكنيزك درخواستي شگفت مي   

كنـد امـا كنيـزك را      بهرام درخواست كنيزك را اجابت مي     ... .  نر و  نري را ماده نمايد و آهويي ماده را       
به جرم آن كه تقاضايي عجيب نموده با اين قصد كه بهرام را تخفيف و تحقير نمايـد، زيـر دسـت و                      

  .كشداندازد و به شكلي فجيع ميپاي اسب يا شترش مي
 از ايـن، بـراي شـاهان از         تـر هيچ و به اشكالي بـسيار فجيـع        كشتن زيردستان و رعايا به خاطر       

 اما مقدسي كه هـيچ نقطـة سـياهي    ،كارهاي معمول بوده و مردم هم با آن اعمال شنيع آشنايي داشتند         
 و البته چـون امـين   كندپسندد، احساس خطر ميپذيرد و نميرا در كارنامة فرهنگ و تمدن ايران نمي   

 ذكـر شـده اسـت پـس     نيـز نابع ديگر  در مداند، ضمن آن كه اين ماجرااست، حذف آن را جايز نمي  
 .اعتبار ساختن كتاب حاصلي در پي نخواهـد داشـت         حذف آن جز مخدوش كردن اصل امانت و بي        

ت مگـر ايـن كـه اتفـاقي         پـذير نيـس   به خدا اين داستان امكان    «: نويسدبنابراين پس از نقل داستان مي     
-68: 2009آبـادي،   حـسن : براي ديدن برخوردهاي مختلف با اين داستان، رك        ()516: همان(» باشد

60(.   
جويان بيگانه و اعالم پاكي ايرانيان و شاهانشان بـوده          تنها انگيزة او بستن دهان معاندان و خرده         

زيسته و اين حكايت هم نه تنها اسطوره نيـست بلكـه كـامالً              است وگرنه بهرام در عصر تاريخي مي      
از بهـرام و سـجاياي او       ) 516: 1374مقدسـي،   ( از اين رو در پـارگراف بعـد          .منطقي است  معقول و 

زده بخـشيد  ها را بر مـردم تنگدسـت و قحطـي   كند از جمله اين كه بهرام ماليات     فراواني تمجيد مي   به
 داند؛ مثالً از بركات سـلطنت   حكومت برخي ديگر از شاهان ساساني را نيز داراي بركاتي مي          ). همان(
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 يعني كالب و فاطمه در زمـان او بـا هـم ازدواج نمودنـد و                )ص(همين بهرام گور اين كه اجداد پيامبر      
 در چهلمين سـال پادشـاهي انوشـيروان         )ص( يا پيامبر  ،)همان(مقدمات ظهور ختم رسوالن فراهم شد       

جيـدهايش  هايي از تم  نمونه.  به پيامبري مبعوث گرديد    )ص(زاده شد و در سلطنت خسروپرويز، پيامبر      
  : از پادشاهان ايراني

  )همان( مردم  تمجيد از صفات بهرام و بخشيدن ماليات بر-
اي كـه  دانـه « ضمناً آية   .)517 :همان(كمك او به مردم در قحط سال         تمجيد از صفات فيروز و       -

 ).همان(داند را به روزگار فيروز منسوب مي» رويد و در هريك صددانه استهفت خوشه از آن مي

-دار و از خون ريختن پرهيـز بـسيار مـي         بن فيروز كه اهل مدارا بود و خويشتن        مجيد از قباد   ت -

 ).518 :همان(نمود 

 ).519 :همان(سيرت و مهربان بود و صاحب اخالق برجسته   تمجيد از انوشيروان كه نيك-

 ).521 :همان(رفتار و دادگر بود  وراندخت، دختر خسرو پرويز كه نيك تمجيد از پ-

نمـود،  خواهي مي افزايد عادت و آيين پادشاهان ايراني آن بود كه هرگاه كسي از ايشان فرياد         يم  
كـه لقـب   ( به عنوان مثال، بهـرام بـن هرمـز       سپردند؛ايستادند و نيز به نصيحت ناصحان گوش مي       مي

دسـت كـشيد    بـدخويي  ازبا نصيحت موبد موبـدان  ) دهدالصلف يعني خودستاي را به او نسبت مي      
يا شاپور ذواالكتاف كه كمر به قتل اعراب بسته بود، با سخن پيرزنـي دادخـواه منقلـب                  ) 512 :مانه(

گويد حملة اعراب مـسلمان بـه ايـران          ضمناً مي  .)514 :همان(شد و دست از كشتن اعراب برداشت        
همـه   .د كه شاپور ذواالكتاف كشتنه براي دين و گسترش آن بلكه به سوداي گرفتن انتقام اعرابي بو        

 و نيز تـاريخ سـاير شـاهان غيـر ايرانـي             ها  آندر حالي است كه هنگام ذكر تاريخ اعراب و پادشاهان           
گريـز خـالي نيـستند    اي و عقـل  نيز از مطالب اسطورهها آنآورد گرچه كه    هيچ تأويل و تفسيري نمي    

  ). 521 :همان(
ما در مـورد رويكـرد و    ا،گرچه در حوزة دين ميان تأويل و تفسير تفاوت آشكاري وجود دارد            

تـوان  با اين همه، به طور كلي مي      . شودنگرش مقدسي به اساطير چنين مرز قاطع و روشني ديده نمي          
كـه  ( تأويل و تفـسير  :ناپذير در سه طبقه جاي داد   برخورد او را با اساطير و مقوالت خردگريز و عقل         

 و مـواردي كـه نـه    ) خردپـذير نمايـد   راهـا   آنزدايي است تا    در اين دو طبقه هدف نهايي او اسطوره       
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خواهد به مؤلف اعتماد داشـته باشـد و اسـاطير    آورد و نه تفسيري بلكه تنها از خواننده مي      تأويلي مي 
  .را بپذيرد

  :كار مقدسي قابل تشخيص است در رويكرد نخست يعني تأويل اساطير سه شيوه در
اسـاطيري ايرانـي بـا پيـامبران و     ترين شيوة او آن است كـه ميـان اسـاطير و اشـخاص           مهم) الف

 شـده و بعـدها از طريـق اسـرائيليات در تفاسـير بـه             هـا   آن كه در قرآن اشاراتي بـه        ها  آنهاي  داستان
 و نمـرود در      مثل شباهت كيكـاووس    ؛كندصورت كامل بيان شده است، ادعاي تشابه و همانندي مي         

و اين سخن ماننـد گفتـار اهـل       «: نويسد مي ؛ يا مثالً دربارة تولّد فريدون     )505 :همان(رفتن به آسمان    
 است تا آنجا كه بعـضي       )ع(كتاب است دربارة يعقوب و عيصو و داستان آن مانند داستان زادن ابراهيم            

گوينـد  «:  يـا  ،)502: همـان (» از مجوس معتقدند كه افريدون همان ابراهيم است و خداي داناتر است           
اني روي داد به مانند داستان يوسـف و زليخـا كـه    و سياوش بن كيكاوس داست ) سودابه(ميان سعدي   

) ضـحاك ( بعد از نقل اساطير مربوط به بيورسب         ، يا )506: همان(» او را به خويشتن خواند به زشتي      
: همـان (» و بدان كه بسياري از اين داستان مانند داستان پيغامبران علـيهم الـسالم اسـت           «: گويدميكه  

هـاي ديگـري دربـارة وي       و وصـف  «:  گويد  نيز )جمشيد ( پس از ذكر برخي اوصاف جمشاذ      ).502
اگر آنچـه درايـن بـاره يـاد         «: نويسد سپس مي  ،»هاي سليمان بن داود پيغمبر    آورند به مانند وصف   مي

 و سـرانجام اسـتدالل   ،)501: همـان (» اند درست باشد، اين مرد بي هيچ گمان پيغمبر بوده است         كرده
ي هـا   نايـا را بايـد بـي هـيچ چـون و چرايـي پـذيرفت، داسـت                 كند كه همان گونه كه معجزات انب      مي

بدان و آگاه باش كه هركس به معجـزات          «:داشتاساطيري ايرانيان را نيز بايد پذيرفت و به آن ايمان           
 ديگـري    هر كس يكي را بپذيرد،     ).همان(» انبيا ايمان داشته باشد، بايد به چنين چيزهايي ايمان بياورد         

ابداع معجزه امري است بيرون از عقل و هـر كـس بـدين نكتـه                «را معتقد است     زي را نيز بايد بپذيرد؛   
مؤلّف در مورد داستان پيـامبران كـه در         ). 443 :همان(» اقرار كند، الزم است به معجزات اعتراف كند       

كند گرچـه    را تأكيد مي   ها  آن بلكه پذيرش بي چون و چراي        ،قرآن آمده، مطلقاً به تأويل معتقد نيست      
 بـا   ،)413 -498همان، فـصل دهـم؛ صـص        : ركمثالً  (آورد  وال مختلف را در اين موارد مي      بعضاً اق 

مجوسي كه معجزات انبياي قرآنـي را قبـول ندارنـد امـا ايـن گونـه            «: كه اين استدالل وارونة زيركانه   
ظاهر از مجوسـان انتقـاد    به).503: همان(» گويي استپذيرند، نوعي تناقض  هاي شگفت را مي   داستان
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دانـد  كند و از معجزات انبياي قرآني دفاع، حال آن كه هر دو را با هم قابـل دفـاع و پـذيرش مـي                   مي
 .كوشد، در پي اثبات اساطير استهمان گونه كه در اثبات معجزات پيامبران مي). همان(

اسـرائيل نـه ادعـاي تـشابه بلكـه           ميان اشخاص اساطير ايراني با انبياي بنـي        ،در بعضي موارد  ) ب
آغـاز  » گوينـد «همـاني را بـا فعـل         اين يكـساني و ايـن      ،در اين گونه موارد   . كندهماني مي اي اين ادع
بينـد، آن دو را يـك تـن       به دليل شباهتي كه ميان اعمال پادشـاه ايرانـي و پيـامبر قرآنـي مـي                . كند مي
 بـه منزلـة     را همان آدم و هوشنگ را     ) مشي، نخستين انسان در اساطير ايران     (چنان كه ميشي    . داند مي

بـه ايـن ترتيـب پذيرنـدگان يكـي،          ). 499 :همـان (شـمارد   ادريس پيغمبر يا او را خود ادريس برمي       
مثـل  . كند، بايـد بپذيرنـد  شان بيان ميديگري را نيز به علّت شباهتي كه ميان آن دو و حوادث زندگي         

ك را بـا فرعـون برابـر       ضحا ، يا »مجوس افريدون را ابراهيم دانند به علّت شباهت تولّد        «: آن كه گويد  
با خـواب فرعـون يكـي        خواب ضحاك را     و) 502: همان(» منم پروردگار شما  «: گفتكند كه مي  مي
 ). 438 :همان (شماردو يا ضحاك را همان نمرود مي) 501 :همان(داند مي

از خالل كتاب پيداسـت     . ها و اشخاص اساطيري است    راه سوم تأويل علمي و منطقي داستان      ) ج
كننـدگان   بعـضي از تأويـل    «: گويـد قرن چهارم باب تأويل سخت گشوده بوده است؛ مثالً مـي          كه در   

» انـد هاي مضحك و منحول در فـالن بـاب آورده         كنندگان، تأويل  بعضي تأويل « يا   ،»اندچنين پنداشته 
ـ بيند و تأويل كنندگان را باطني مي       اما مقدسي خود را اهل تأويل نمي       .)500 :همان( راين بنـاب . دخوان

گويـد كـه    هاي خود را معموالً از زبان ديگران بيان نموده و گاه به هنگـام تأويـل آنچنـان مـي                   تأويل
: ؛ رك506 :همـان (ي را؛ مـثالً در مـورد سـيمرغ    كند و نه تأويلي عقالنگويي امري بديهي را بيان مي     

 ). ص بعد در همين مقاله

 آن است كه ايـن      مهم: گويدمي)  و فرعون  مثالً در داستان ضحاك   (سرانجام پس از تأويل اساطير      
  . ها شنيدني هستند و پر از عبرتداستان

  :اينك چند نمونه از تأويالت عقلي و خردپسند مقدسي
 براي ايـن داسـتان سـه تأويـل ذكـر            ؛ داستان تير آرش كه از طبرستان تا طخارستان رفت         – 1

خداي تعالي بادي فرستاد كه تيـر را ربـود و           اند كه   و در اين باره اختالف دارند، گمان كرده       «: كند مي
اي را فرسـتاد تـا تيـر را    انـد كـه خـداي تعـالي فرشـته     بعضي چنين پنداشته  . به جايي كه افتاد، افكند    



 دوم      شمارة                               )ادبيات و علوم انساني سابق(       جستارهاي ادبي                                              160 

خداي داناست كه اگر نبوت و پيامبري در ميان نباشـد، معنـي             . برگرفت و در آنجا كه فرود آمد، نهاد       
 تيراندازي پرداختند و برتري براي كسي بود كه بـر طبرسـتان   اين داستان اين خواهد بود كه آن دو به       

  ).504 :همان(» البته در صورتي كه داستان صحت داشته باشد. تا طخارستان چيره شود
اما آن دو ماري كه بـر دوش وي رسـته بـود، دو غـده بودنـد كـه                    « مارهاي دوش ضحاك؛     -2

» كـرده اسـت    ضماد مـي   ها  آنر مردمان را بر     برآمده بودند و ممكن است اثر دو زخم باشد كه مغز س           
  ).502 :همان(

امـا فرمـانروايي وي بـر هفـت         « فرمانروايي ضحاك بر هفت اقليم و افسون وي در آنجـا؛             -3
اقليم و افسون وي در آنجا ممكن است دعوي وي و فريب مردمان باشد كه وي هر چه را بخواهـد                      

دهـد و   كند و ايشان را بيم مي     هفت اقليم روانه مي   خواند و هر چه را بخواهد بر        به سوي خويش مي   
  ).همان(» نمايدفرمان و سلطه و قدرت خويش را بزرگ مي

تـر از آن را  اي هست كه حيواني مانند فيـل يـا بـزرگ   گويند در ناحية جنوب پرنده    « سيمرغ؛ –4
مرغ دختـري را   سـي  )ع(اند كه به روزگار سـليمان     برد و در باب سرنوشت داستاني آورده      با خويش مي  

  ).506 :همان(» با خويش برد و خداي داناتر است
انـد، ذكـر    آورده در اين مورد مقدسي انواع تأويالتي را كه پرسـندگان منكـر مـي               شتر صالح؛  -5

گرچه بر آن است كه معجـزات پيـامبران را تأويـل كـردن، مـذهب مالحـده                  -كند و سپس خود     مي
پـس  «: افزايـد دهـد و در آخـر مـي       تان شتر صالح ارائه مي     تأويلي ديگر براي تمام اجزاي داس      -است

 دروغ شـمردن آن جـايز       ورزي در رد كـردن و     هرگاه جايز باشد همة آنچه ما ياد كرديم، پس شتاب         
  ).437 :همان(» نيست

  :كند عمل ميدر رويكرد دوم يعني تفسير اساطير، مقدسي به دو شيوه 
سـازد و بـا     اي صـرف دور مـي      را از حالت اسطوره    اول اين كه با دادن توضيحاتي، اساطير      ) الف

كند؛ يعني تبديل اسطوره بـه     را به واقعيت نزديك مي     ها  آن،  ها  آندادن جنبة داستاني و گاه تاريخي به        
كنـد يعنـي كـه     مثالً براي ضحاك سلسلة انساب ذكر مي    )13(حماسه يعني به داستان و تاريخ داستاني؛      

ناپذير صرف نظر كرده اسـت مثـل        هاي عقل ضمناً از برخي از داستان    ). 501: همان(واقعاً بوده است    
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هاي فراواني به او منسوب است، شـايد     هاي رستم كه تنها اشارت نموده كه شگفتي       بسياري از داستان  
 .ديده و تأويلش را دشوارترچون باورش را دشوار مي

  اشـاره  هـا   ائيل كه در قرآن بدان    اسرهاي اساطير ايراني با انبياي بني     زمان دانستن شخصيت  هم) ب
ويژه ارتباط زماني ميان آن دو يا رابطـة نـسبي و            شده است؛ يا دست كم برقرار كردن نوعي ارتباط به         

كـه  » در كتب خواندم  « يا   ،»مجوس گويند «: گويد در اينجا هم همواره مي     ).503: همان(خويشاوندي  
 يا اتهام قرمطي بـودن اسـت كـه آن ايـام         ظاهراً هدفش رفع هر گونه تهمت مجوسيت و گبر بودن و          

 . بازاري گرم پيدا كرده بود و بسيار كسان در اين بازار جان نهادند

يعنـي هـر دو شخـصيت وجـود         (كيومرث پيش از آدم بوده اسـت        :  آورده است  499در صفحة   
ان نـوح،   دهد كـه پادشـاه ايرانـشهر در زمـ         تواريخ ايرانيان نشان مي   :  آورده 425 در صفحة    .)اندداشته

بعضي از اخبار نوح بـا او يكـي        جمشاذ برادر طهمورث يا خود طهمورث بوده است به دليل اين كه             
 بـود و    ) ع(روزگـار موسـي   منوچهر بن منشخور، دهمين فرزنـد ايـرج هـم         : گويدجا مي   يك .است

، فريـدون و ابـراهيم را   503يـا در صـفحة    ) 504 :همـان (ر زمان وي بر مصر مبعـوث شـد          موسي د 
عود زماني شاپور اشكاني و ظهور و صـ  نيز از هم.داندزمان ميان و سپس آن دو را دست كم هم        يكس

 بـه    يا فرستادن سيل عرم بر ناحية سبا از جانـب خداونـد            ،)510 :همان(سخن رانده است    ) ع(عيسي
افريدون نهمين فرزند حـام بـن نـوح         :  در جايي نوشته است    .)511 :همان(روزگار شاپور بوده است     

 يـا ايـن كـه بعـضي او را خـود ابـراهيم       ،امين سال شهرياري افريدون زاده شد يا ابراهيم در سي    ،ودب
نيز كارگزار ضـحاك     فرعون   .انداسرائيل در زمان ضحاك بوده    همة پيامبران بني  : سپس گويد . دانند مي

. كار ديگري اسـت   به اين ترتيب تلويحاً بر آن است كه انكار يكي برابر با ان            ). 503: همان(بوده است   
هـا  دهد تا باور داسـتان    هايي مي  گاه نشاني  . بود ) ع(روزگار موسي ايرج، هم : گويد مي 504در صفحة   

 مثالً نام پادشـاه يمـن كـه فريـدون دختـران او را بـراي سـه پـسر خـود                       كند؛تر  تر و منطقي  را ساده 
گويد هوشـنگ    مي 86 صفحة   يا در ) 503 :همان(، فرع بنهب بود از پادشهان عمالقه        كردخواستگاري  

 و يـا سـنان بـن    ، صاروف بن صاروف) ع( يا فرعون مصر در زمان ابراهيم      ،قبل از ادريس بوده است    
پادشـاهان  )  بـه جلـو    522 :همـان  (12 حتّي در فـصل      ).441: همان(علوان برادر ضحاك بوده است      

 اين در روزگار منوچهر بود بـه شمر ذو الجناح و     :  مثالً آورده  ؛كندعرب را با شاهان ايراني معرفي مي      
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هـاي  آورد كه خوانندة مـسلمان و معتقـد بـه داسـتان           اي مي  گاه داستان را به گونه     .)523 :همان(بابل  
 مثل اسكندر و ذوالقـرنين قـرآن و   ؛ها عوض شده است فقط احتمال دهد كه نام وقرآن، آن را بپذيرد   

المقـدس حملـه كـرد و ضـمن       ، او بـه بيـت     گويـد هاي لهراسپ مي  يا مثل آن كه پس از ذكر داستان       
كه تواريخ يهود ايـن حملـه را تأييـد         ) 506 :همان(را آواره نمود    ) يهوديان(نابودي آن شهر، مردمش     

دارد تـا نتيجـه گيـرد كـه حادثـه و       پس خواننـده را وامـي  . منتهي از سوي شاهان بين النهرين      كندمي
رسـد كـه مؤّلـف در تـأويالتش         به نظر مـي   . است تغيير كرده  پادشاه   نام فقط    و داستان درست است  

كـرده  ها و اساطير سامي و ايرانـي داشـته و از آن غفلـت نمـي         توجه فراواني به تطبيق و مقايسة قصه      
  . است

اي يـا شخـصيتي اسـاطيري       طبقة سوم آنجاست كه براي واقعي و درست بودن داستاني اسـطوره           
بـه حـوزة پـسند و پـذيرش         را   اساطير   دارد تا ا قصد   هآورد بلكه به ديگر شيوه    تأويل و تفسيري نمي   

هـد كـه اسـاطير را رد و انكـار           خوامـي ) خواننده يا شنونده  (گاهي از مخاطب    . نزديك كند مخاطبان  
 گاه بر واقعيت و درسـتي داسـتاني سـوگند      .تر و داناتر است    كه خداوند آگاه   ؛ زيرا  تنها بپذيرد  نكند و 

هـا و  ها بيشتر در مورد داستان پردازد؛ البته اين تعليل   ي حوادث مي   و گاهي به تعليل برخ     ،  ...خوردمي
  .. وقايع متأخرتر رخ داده است

كنـد  دهند، تا بتواند سـعي مـي   آنجا كه كاري زشت و عملي ناپسند را به شاهان ايراني نسبت مي 
تار اعـراب ايـادي   براي آن علّت و دليلي را ريشه يابي و يا ذكر نمايد؛ چنان كه داستاني آورده تا كـش     

 در همين مورد، تعليل كـشتار  )ع( و در ادامه نيز شعري از علي     كندبه دست شاپور ذواالكتاف را تعليل       
 آورد كه زماني در جنگ با بهـرام       ميدر اين مورد    يا داستاني   ). 514 :همان(كند  اعراب ايادي، ذكر مي   

 ابرويـز از نعمـان بـن     بـاز مانـد،  از رفتـار پرويز يعني شبديز چوبينه، اسب محبوب و معروف خسرو   
منذر، همراهش، خواست كه اسبش، يحموم، را به او دهد اما نعمان سر باز زد و اين نـوعي تعليـل و     

يـا  ). 519 :همـان  (كنـد تراشي است تا كشتن نعمان به فرمان خسرو پرويز را منطقي و موجه               يا دليل 
؛ )515 :همـان (را بـا لگـدي كـشت        ) بزهگر(ل  آورد كه يزدگرد او   داستان اسب برآمده از دريا را مي      

شايد تا بگويد خداوند حامي و ياور ايرانيان است و آن كسان را كه به ايرانيان ظلم نمايند، حتّي اگـر                     
  .شاهشان باشد، مجازات خواهد كرد
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ـ     ضمناً به جز جنگ ذي      هرگـز از  ،)522 :همـان (ه مـسلمانان و يزدگـرد نداشـت      قار كه ربطـي ب
درست همان گونه كه اصـالً بـه        . گويدهاي ايرانيان سخن نمي   نيان و اعراب و شكست    هاي ايرا  جنگ

آورد تـا خـواري      بلكه نوعي ديگر از داستان اسكندر را مي        ،جنگ دارا و اسكندر اشارتي نكرده است      
بسياري مردم عقيـده دارنـد كـه اسـكندر     : گويدضمن آن كه مي. و خفت شكست از بيگانه را بكاهد    

  ).509 :همان(رنين قرآن است همان ذوالق

  فرجام سخن

هـا    و مردم باسـتان بـه آن       دادميليه را پاسخ     مردم جوامع او   ة و روزمر  اعتقادينيازهاي  ها  اسطوره
بـا پيـدايش اديـان    . ديـن و علـم  : اساطير دو دشمن جدي دارنـد . اعتقاد و باور داشتند همچون اديان 

هـا هـم از سـوي       اين تأويـل  . يل و تفسير قرار گرفتند    ها مورد تأو  يكتاپرست و علوم تجربي، اسطوره    
 و هـم از سـوي باورمنـدان بـه     هـا  آنمخالفان اساطير به عنوان نخستين مرحله بـراي از ميـان بـردن             

ايـن  .  گرفـت  هاي عقيدتي جديد صـورت     با باورهاي علمي و نظام     ها  آنها براي تطبيق دادن     اسطوره
بـا وجـود    . مداران با باورمندان به اساطير منجر شد       ان و دين  دامن ميان دانشمند  همه به مجادالتي دراز   

هاي نو هـم    نه تنها از ميان نرفتند بلكه دوباره احيا شدند و عالوه بر آن، اسطوره             اساطير كهنسال   اين،  
امروزه، پس از آن همه مجادالت، مكاتب متعددي در زمينة تأويل اساطير ظـاهر شـده و                . پديد آمدند 

  . پردازد ميها آننگرد و به تأويل و تفسير  خاص به اساطير ميهر مكتب از منظري
دوستي و نيز قـرن خـردورزي       هاي شعوبي و شور و هيجان ايران       اوج فعاليت  زمانقرن چهارم     

شـاهنامة   مؤلّفـان    ،در ايـن قـرن    . نامنـد به همين دليل آن را رنـسانس ايـران دورة اسـالمي مـي             . بود
آوري، تـأليف و نظـم تـاريخ ايـران            ديگر ايرانيان در كار جمع     ي و دس، فردوسي و نيز مق    ابومنصوري

 و ديگـر، وجـود اسـاطير،        وار آن نخست صورت داستاني و افسانه    : اين تاريخ دو ويژگي دارد    . بودند
شـاهنامة  از ايـن رو فردوسـي و مؤلّفـان          . هاي ماورايي، اعمال شگفت و غيرمعمول در آن       شخصيت

 و ايـن كـار بـراي نخـستين بـار از سـوي       كردنـد دعوت أمل و تأويل   خوانندگان را به ت    ابومنصوري
او در برخـورد    .  با هدف حفظ فرهنگ و تمدن ايران انجام شد         آفرينش و تاريخ  مقدسي مؤلّف كتاب    
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أويل و تفـسير    با اساطير و مقوالت خردگريز سه رويكرد تأويل، تفسير و درخواست پذيرش بدون ت             
  : او سه گونه استرويكرد تأويلي . را در پيش گرفت

 كه در قـرآن و      ها  آنهاي  ميان اساطير و اشخاص اساطيري ايراني با پيامبران سامي و داستان          ) الف

كند؛ با اين توضيح كه هر كس يكـي را بپـذيرد، ديگـري را            تفاسير آمده، ادعاي تشابه و همانندي مي      

هـاي اسـاطيري   را پـذيرفت، داسـتان  چون و چهمان گونه كه بايد معجزات انبيا را بي     . نيز بايد بپذيرد  

  .ايران را نيز بايد پذيرفت

اسرائيل نه ادعاي تـشابه بلكـه     هاي اساطير ايراني با انبياي بني     در بعضي موارد ميان شخصيت    ) ب

  .كندهماني ميبيند، دعوي اينبه دليل شباهتي كه ميان اعمال پادشاهي ايراني و پيامبري قرآني مي

  .ها و اشخاص و موجودات اساطيريي داستانتأويل علمي و منطق) ج

  :شوددر رويكرد تفسيري، دو شيوه در كار او ديده مي

اي صرف دور ساخته و به داستان و تـاريخ داسـتاني تبـديل              آن اساطير را از حالت اسطوره     ) الف

  .نموده است؛ يعني تبديل اسطوره به حماسه

ه  اشـار  هـا   اسرائيل كه در قرآن بدان    انبياي بني هاي اساطير ايراني با     زمان دانستن شخصيت  هم) ب

  .ها آن يا برقرار كردن نوعي ارتباط زماني يا رابطة نسبي و خويشاوندي ميان شده است،

آورد بلكــه رويكــرد ســوم بــراي اســطوره يــا شخــصيت اســاطيري تأويــل و تفــسيري نمــيدر 

خواهد كـه بپـذيرد كـه خداونـد         داند و از خواننده مي    خردگريزي اسطوره را از قصور دانش بشر مي       

. آورد به تعليل روي مـي     يخورد و گاه   بر درستي داستاني سوگند مي     ي نيز  گاه .تر و داناتر است   آگاه

ها و اسـاطير،  هدف او اين است كه خواننده را وادارد تا بپذيرد كه در پس پشت داستان             در همه حال    

  .واقعيتي نهفته است

شيفتة ايران و فرهنگ و تمدن آن با تأليف ايـن           و  م خردورز   كه اين حكي   آن است    اين همه نشان  

 در پي آن بوده تـا بـه سـهم خـود از              ،)499 -522 :همان(خصوص فصل مربوط به ايران       هبو  كتاب  

هـا و تفـسيرهاي      تحليـل نـوعي و موضـوعي تأويـل         .كنـد فرهنگ و تمدن ايراني و مظاهر آن دفاع         
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ا موارد مشابه همزمان با مقدسي يا بعـد از او كـه در برخـي                 ب ها  آنمقدسي از اساطير ايران و مقايسة       

  .هاي تاريخي آمده، همچنان موضوعي شايستة تحقيق خواهد بودها يا كتابحماسه

 ها ياددشت

خـدايي كـه در رأس آن         زرتشت نظام خدايان متعدد آرياها را بر هـم ريخـت و دينـي توحيـدي و تـك                   -1
) روحانيـان مـوروثي آريـايي     (هـا   ا با مرگ زرتشت و احتماالً توسط مغ       ام. اهورامزدا بود، جانشين آن ساخت    

 دوباره بسياري از همان خدايان كـه زرتـشت تمـام عمـر بـراي                 و تحريفاتي در دين زرتشت صورت گرفت     
ها از همان خـدايان سـخن    يشت. نيز وارد شدند  اوستامحو و نابوديشان تالش كرده بود، بازگشتند و حتّي به           

هاي خدايان نيـز رخ داد   گرچه تغييراتي در سرشت و خويشكاري     .  را رد نموده بود    ها  آنزرتشت  گويد كه   مي
 -28: 1383آبـادي،    حسن  و 33 -53: 1375بهار،  : رك(رفت  اما در عمل تك خدايي آيين زرتشت به كناري          

يزيكي همـراه بـوده   ها و پيكارهاي شديد فكري و فش به يكتاپرستي همواره تدريجي و كند و با نزاع      ايگر). 5
هـاي انـساني    اي كهن به اجبار از عرش به زير آمدنـد و بـه ايفـاي نقـش                خدايان يا موجودات اسطوره   . است

در ميان يهود نيز در بعـضي مـوارد، خـدايي از دوران             . شنود شدند و به تبعيت از خداي يگانه گردن نهادند         خ
هـاي   شخـصيت .گزيدة خداي واحد گشته اسـت برشرك انسان شده و بندة خاصة صادق و وفادار و مطيع و        
 ).120-122: 1377آبراهام، : رك(شيوخ و آباي باستاني حاصل چنين فرايند جابجايي است 

 . فيلسوف يوناني قرن سوم پيش از ميالدEvhemere منسوب به -2
پنداشـت  ت مـي شناس آلماني، كانگيسر، اساطير يونان را تاريخ ايامي بس دوردس    اسطوره 19 حتّي در قرن     -3

 .كه به دست كاهنان تحرير شده است
 .32-42: ب1377كراپ، :  رك براي اطالعات بيشتر-4
 و نيز آثار فراوان علمي، تاريخي، ادبـي و جغرافيـايي قـرن چهـارم، قـرن              ادبا و شعرا    در مورد دانشمندان،   -5

 . به جلو23: 1371سيدي، : طاليي تاريخ ايران پس از اسالم، رك
ايـن اسـاطير را     ... ه برخي از شعراي قرن چهار و پنج از جملـه فرخـي سيـستاني و اميرمعـزي و                    چنان ك  -6

 .اندمشتي دروغ و اباطيل خوانده
 .83-97: 1378روتون، :  ركراي ديدن بحث بيشتر در اين زمينهب -7
 . در متن آن كتاب كه از ميان رفته، باخبر نيستيمشاهنامة ابومنصوري از كار مؤلّفان -8
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توان يافت؛ مانند ايـن ابيـات در داسـتان           مي شاهنامه گرچه به صورت پراكنده اشاراتي از جنس تأويل در           -9
  :اكوان ديو

ــد شــــناس      ــو را مـــــردم ب ــو مــر دي   ت
ـــردمي   ـــت از ره مــ ــو گذشـ ــر آن كـ   هـ

ـــفته    ـــن گـ ـــر بديـ ــرد گ ــرود خ ــا نگ   ه
 

ــسي   ــو ك ــدارد ك ــزدان ز ن ـــپاس ي   س
ــشــمر از آدمـــي    ــوان شــــمر مـ   ز ديـ

ــي  م ـــيش مـ ــك معنـ ــر نيـ ــشــنودگـ   نـ
ــي،           (   )3/143: 1363فردوســـــــ

 

 گذشته از زبان و ادب عربي، با فارسي دري و عبري و سرياني نيز آشنا بوده و در كتابش گاه به تناسـب                        -10
كند و گاه ميان زبـان سـرياني   شعرها و عباراتي فارسي و گاه عباراتي از انجيل و تورات به خط عبري نقل مي           

 -9: 1374مقدسـي،  : براي ديدن اطالعات مفصل در مورد زنـدگي مقدسـي، رك   . كنداي مي عبراني مقايسه و  
38. 

شناسـي،   شناسـي، جهـان    شناسـي تطبيقـي، ديـن      المعارفي است از فلسفه، تاريخ، اسطوره     دايرةاين كتاب    -11

ن و سـه قـرن اول عـصر         در حقيقت تصويري است جامع از تلقّي مردمـان باسـتا          . جغرافيا و رستاخيزشناسي  
 ، مقدسـي )100: 1374مقدسي،  :نك(روزنتال   به گفتةبنا. اسالمي نسبت به جهان، از آغاز آفرينش تا پايان آن         

تاريخ را با ديدي فلسفي نگريسته است و با توجه بسيار به شناخت و خـرد كوشـيده ميـان فلـسفه و تـاريخ                         
 . كندپيوندي استوار برقرار 

ا در مقدمـة   ،)346حدود سال ( پيش از اين كتاب نوشته شده است         ابومنصوريشاهنامة   البته   -12 تنهـا  آن امـ 
  .دعوت به تأويل شده و تأويلي صورت نگرفته است

 . البته امروزه كامالً دانسته نيست كه اين كار به دست شخص او انجام پذيرفته يا به دست سلسلة روايان-13
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