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 چکیده
هدای گونداگون . این تغییر، در میدان اقوام و ملدتکرده اسدددت  رییتغاسدددطوره از بددو پددیدد آمددنش، همواره  

توصددیفی مبتنی بر تحلیل   -ایشددود. این پژوهش به روش مقایسددهایران و هند، همواره تکرار میویژه به
های اساطیر ایران و هند، وجوه تمایز گوناگونی نیز وجود دهد؛ در عین مشابهتمی گرایانه نشانساخت

ا مقام الوهیت هتوان به شدکسدتن به آب، آتش، نابودگر و قهرمان اشداره کرد. برخی اسدطوره دارد که می
شدود. خدا نیسدتند؛ نیز دیده می  -هایی که اسدطوره شدکنند؛ این امر، در اسدطوره می حالنیدرع دارند و  

  حالنیدرع اما   ،های ایرانی در حقیقت، تکرار شددکسددتگی اسدداطیر هند اسددتشددکسددتگی در اسددطوره 
  ای هنددی تغییراسدددطوره   کدهیهنگدامشدددود.  هدای هنددی و ایرانی از یکددیگر میموجدب دوری اسدددطوره 

شدود. این نوع تغییر های ایرانی نیز دیده میایسدتد. این عدم ایسدتایی در شدکسدتگی اسدطوره یابد؛ نمیمی
نقش متضداد باشدند و این   ۀهای مذکور، ایفاکنندکه برخی از اسدطوره  شدده اسدتدر اسداطیر هند موجب 

 شود.نمی شده دیدههای ایرانی شکستهامر در اسطوره 

 : شکستگی، اسطوره، ایران، هند.هاکلیدواژه
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 مقدمه  - 1

است.  داشته   پی   آن را در  از  گاه فرار   مرگ و  گوناگون، رویارویی موجودات با   ادوار  مرگ در   تقابل با  دوام و   جاودانگی و 
  بدو پدیداری در   از  که انسان نیز   جا   آن   تا   ؛ اند بوده   آن   پی   که موجودات در ؛  است   شکار، متغیر تکرار حیاتی  گرسنگی و 

  که طی   ؛ است   تالشی   یموجود، امحا   های این از دغدغه   یکی ت. اس   اندیشیده خود می   یهستی همواره به بقا  ةعرص 
  دگرگونی واداشته  را به تأمل و   نقصان، او   خشکسالی و ،  ویرانی، قحطی  تخریب و   است. واهمه از  داشته   سالیان دیریاز 

این نقصان را   تا ؛ دنبال کرد  قدرتی را  ، شد ضعف خود مواجه  ناتوانی و  حوادث روزگار با  که انسان در  است. هنگامی 
  حرکت انسان شد؛ حرکتی  منشأ  این متابعت،  و  کرد  این قدرت فراهم  را از  کند. ضعف انسان مقدمات متابعت او  پر 

حیوان، رویاروی نزاع او برای    گرفتن او از   جوید. مدد   حیوان مدد   که انسان گاهی از ؛  شد می   بود و موجب   که گوناگون 
اش که مقدمات پیروزی نهایی   جا   آن   تا   ؛ داد می   را به تکوین رهایی سوق   او   ، حیوان بود. این نزاع  ارتزاق از   و   ی خویش بقا 

حیوان    نسان وتغییر واداشت. مشابهت ا و    انسان را به دگرگونی   ، های زمان کرد. شکست، حرمان و دشواری می   را فراهم 
این تکرار، سرگذشت انسان را  ت.  اس   شده   گوناگون تکرار   ادوار  که در ؛  است   ای مقوله   ی خویش تکاپو برای بقا   در 

  دل تکرار به حقیقت، اسطوره از  کند. درمی  اسطوره را خلق   و  شود می  متکی که به حوادث دهر  جا  آن  تا  ؛آفریند می 
  ۀ از حادثه و اتفاقی که در کراسطوره، تکرار پیکری درونی است کند. می  انسان را بازگو و تکامل  تغییر  آید و می  وجود 

می  ظهور  واگویه  زمین  به  و  واگویهپردازد.  می کند  منتهی   ، این  انسان  شناخت  به می   به  و   اساطیر  خلیدگی   شود 
 یابد.می   که به اشکال گوناگونی نمود   جا   آن   تا  ؛ انجامد می 

ای دارد و در جریان زمان و در مرزهای متفاوت  مان شکل و نقش و کاربرد ویژه»اسطوره در هر ز
ای های تازه شود و نقشهایی دگرگونیاست دستخوش جغرافیایی و در میان مردمان گوناگون ممکن 

بنیادی و عمدی گونه از روی یک دگرگونی  یا  گاه،  تدریجی ناآ تغییر  و در جریان یک  های  بپذیرد 
ای مانند افسانه، داستان حماسی، تمثیل یا نقل عامیانه درآید.  های تازه شکلجدیدی پیدا کند و به 

جایی اسطوره نامید.«    توان جا بههای متفاوت را می پذیریگونه تکوین و تغییرات و شکل   مجموع این
 ( 213: 1385)سرکاراتی، 

و ا  فحوای اسطوره در  انسان است  پایداری  به موانعی است حقیقت،  پایداری، بسته   راه او قرار  سر   که در   ؛ ین 
 سبیل که جامعه بر ؛  است   ای انسانی است، یعنی اسطوره همچون آینه   ۀ بازتاب جامع   دنیای اساطیر جلوه و »   گیرند. می 

  ر کوشش خود را د  و  کار   ۀ آن، دالیل پایندگی، استدامت، استبقای حیات، نحو   ۀ بازگشت ضرب حادثه، به انگیزند
های ادراکی است، منتهی تصویرات صورت   تصویرات و   از   ای بنابراین، اساطیر مجموعه بیند.  می   آن منعکس   ۀ صفح 
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طبیعت باشد،  الکن از   بدوی و  که تفسیر آن   بیش از  است و  سویی خاص متمایل  ها به هایی که جهت آن صورت  و 
 ساختار و اعمال و تجارب آن جامعه به جهان اساطیر محسوب حکم انتقال   جامعه و در  مرام و مسلکی جوشیده از 

  ( 31و    30:  1370)باستید،  «  شود. می 
نوعی   ، حقیقت  در این نوع شکستن  دارد.    شکستگی   نقاط گوناگون جهان، قرابت عمیقی با   حرکت اسطوره در 

 اساطیر  در   این نوع تغییر شود.  می   دیده   اسطوره نیز   هاست و این امر در واقعیت و تغییر  زدایی  متعارف ،  زدایی آشنایی 
 شود.می شکستگی    و   اسطوره  شدن پیوند   است و این ویژگی موجب ژرف   لغزان   گوناگون 

بماند. منظور هایی از آن برای بشر نهفته باقی  اسطوره تا زمانی اسطوره است؛ که رازناک باشد و بخش   کلی به طور  
ما از شکستگی اسطوره در این پژوهش، در واقع شکستگی فیزیکی نیست؛ منظور آن است، هنگامی که اسطوره  

ند؛ که پایدار باشد؛ اما این پایداری باقی  ک می یابد؛ در حقیقت شخصیتی را معرفی  کند و تغییر می حرکتش را آغاز می 
شود. متغیر بودن شخصیت اسطوره با شکستگی مواجه  می ماند و پس از مدت کوتاهی به شخصیتی دیگر تبدیل  نمی 

شود. این تغییر در  می اش شکسته  است. به عبارت دیگر، پیش از تغییر یافتن شخصیت اسطوره، شخصیت کنونی 
شود. آن چیرگی، در برخی مواقع موجب تغییر می   ها نیز چیره ست و گاهی بر دیگر اسطوره شخصیت اسطوره پیاپی ا 

دهد و در  می های اسطوره به اشکال گوناگون روی ها در میان ملل است. این تغییر و تبدیل در شخصیت نام اسطوره 
 شود.عین حال موجب نزدیکی اساطیر هم می 

 بیان مسأله   - 1-1

 پردازد عبارتند از:می ش بدان  مسائلی که این پژوه
 هایی با یکدیگر دارند؟اساطیر ایران و هند چه خویشاوندی   - 
 یابد؟های ایرانی و هندی نمود می آیا شکستگی در اسطوره   - 
 تمایز شکستگی اساطیر ایران و هند چیست؟وجوه    - 

که به مسائل یاد شده بپردازد. ضمن است؛  آن  بر توصیف و مقایسه، در پی  این تحقیق با روش ساختارگرایانه مبتنی  
ایرانی و   ۀرسد؛ به همین دلیل بر چند اسطور این که چون پژوهش در تمام اساطیر ایران و هند غیرممکن به نظر می 

 شود.می هندی تکیه  

 تحقیق  ۀ پیشین   - 2- 1

اما  دارد؛  صعودی وندی  های اساطیری، در میان تحقیقات ادبی ر مایه ها و درون تحقیق در باب اسطوره، شخصیت 
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  اساطیر ایران ویژه  بررسی شکستگی و تغییر اساطیر به  ها به  از این پژوهش یک  که در هیچ  است؛  حائز اهمیت آن    ۀنکت 
النهرین« فیروزی و حقیقت، فقط به  های آفرینش انسان در مصر و بین »اسطوره  ۀ در مقال  است. نشده و هند پرداخته 

  شاهنامه  کوه در  ی ری اساط  یکارکردها  و  هانقش »  ۀ مقال است. شده النهرین پرداخته اطیر مصر و بین اشتراک اس وجه 
پرداخته  فردوس  قداست و کارکردهای اسطوری کوه  به  نیز    ی باورها  بازتاب »   ۀ است. در مقال ی« مدبری و جعفری 
 شود.می ها دیده  ی« موسوی و مددی نیز مباحثی چون تقدس و ستایش رستنی فردوس  ه شاهنام  ها در ی رستن   ی ری اساط 
نبرد او    به قهرمان پرداخته و نخستین   پرست و دیگران، نبرد قهرمان هندوایرانی« حق ای نخستین  »ساختار اسطوره   ۀ مقال 

شود. در بین پذیر می بررسی امکان   نو و بکر، تنها با مطالعه و است. البته یافتن موضوعات  قرار داده  را مورد مطالعه  
النهرین بر نمایش در ایران از منظر در زمانی« طاووسی و ثمینی نیز به  »تاثیر اساطیر بین ای چون  ها، مقاله پژوهش 

 است.  النهرین بر نمایش پرداخته های بین خورد. این مقاله، یکی از مقاالت تطبیقی است؛ که به تاثیر اسطوره می چشم  
آثار   افسانه در  بازتاب اسطوره و ای چون » نامه است؛ پایان شده هایی هم در این باب نوشته نامه نماند که پایان  ناگفته
قرار  (، به آثار داستانی عباس معروفی پرداخته و اسطوره را در این آثار مورد مطالعه 1389ی« ) عباس معروف  ی داستان 

  انهی عام   ی ها قصه   کهن وابسته به آن در  ی درخت و باورها   ی ا اسطوره   ی نمودها   ی ل ی تحل   ی بررس »   ۀ نام است. در پایان   داده 
  یی رمزگشا»   ۀ نام شود. پایان می کهن دیده    (، مباحثی چون نمودهای اساطیری درخت و باورهای 1391« ) هرمزگان 

 لیتحل هایی چون »نامه است. پایان کرده  ( نیز اساطیر این اثر حماسی را رمزگشایی 1395« ) نامه گرشاسب   ی ها اسطوره 
  ی شناختاسطوره  ی بررس ( و » 1396یی« )الگو  اساس نقد کهن   بر  ی ران یا  انه ی عام  ی ها در قصه  ی اه ی گ  زد یا   ی ها ه ی ما بن 

قرار داده  های عامیانه و آیین باروری را مورد مطالعه  «، مباحثی چون قصه ( ی )خراسان جنوب   ان یمزار پر   ی بارور   ن یی آ 
 ی باب اثر  ن یا   و در   هند نپرداخته   و   ران ی ااساطیر    در   شکست   ی ساختار   ی ون به بررس ا کنت   ی پژوهش   چ ی اما ه است؛  
 است.  نشده   نگاشته 

 بحث و بررسی  - 2

پردازیم؛ در ضمن، عالوه بر بازنگری سیر تکاملی، های ایران و هند می در اسطوره   بررسی شکستگی در این بخش، به  
 شود.های آن در اساطیر تشریح می های شکستگی در اساطیر ایرانی و هندی و همچنین چرایی ویژگی 

ایران و هند   - 1- 2  اساطیر 

ها منوط به یکدیگرند و برخی نیز های هندی وجوه تمایز گوناگونی با دیگر اساطیر دارند. برخی از این اسطوره اسطوره 
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شکنند و این تعاقب، در روند تکاملشان نیز در تقابل هم قرار دارند. این اساطیر در عین تضاد، یکی پس از دیگری می 
ها به ویژه ها در عین اختالف با دیگر اسطوره هندی مختلف است؛ اما آن  شود. این تغییر و تبدیل در اساطیر می دیده  

اسطوره  دارند.  نسبی  ایرانی سازگاری  می اساطیر  هندی  اساطیر  همچون  نیز  ایرانی  در سیر های  امر  این  و  شکنند 
نیز همچنان که در   های ایرانی در تضاد با اساطیر هندی قرار دارند و برخی شود. برخی از اسطوره می  تکاملشان دیده 

 شکنند.های هندی می شود؛ همسو با اسطوره بحث بدان اشاره می   ۀ ادام 

گنی   - 1- 1- 2  زال، گرشاسب و آ
؛  بیندهمه چیز را می است؛ که  خدایی خاکی    ، النوعکنند. این رب می   آگنی مقام الوهیت دارد که مردم برای او قربانی 

که برخی    ؛های گوناگونی است نقش   ۀرود. آگنی ایفاکنندمی   شمار  به  و بخشایشگری از صفاتش  پیماید هستی را می 
  های جلوه این اسطوره به    د. شکستگی گفت که متضادن   توان عبارت دیگر می   دارند یا به   ها در مقابل هم قرار از آن 

کی است و پیمایش گفت این اسطوره تناقض رنگین دارد. او با آن که خدایی خا   توان ؛ تا آن جا که می است   رنگارنگی 
گیرد. خدای خاکی به  یابد و این تغییر او، رنگی دیگر به خود می کند؛ اما ناگهان تغییر می هستی را در فعلش تکرار می 

دهد. تغییر رنگین او همگام با شکست است؛  شود و رنگ خویش را از خاک به آتش تغییر می باره خدای آتش می یک 
های بسیار متضادی ایفا  گیرد. »اگنی از جمله خدایانی است که نقش می   أت شکستی که از حرکت این اسطوره نش 

این   ۀ پیماید. آئین نیایش و قربانی متوج مراتب هستی را می  ۀ الوصف کلی کند. او با آن که خدای خاکی است؛ مع می 
بوده   قربانی  می خدای  آتش  مقدس  محراب  را  اگنی  دهان  و  و  است  آن هدایا  در  که  فرو  دانستند  قربانی  نذرهای 

 (68:  1، ج 1389اند.«)شایگان،  ریخته می 
او رهبری و راهبری مردمان است   ۀوظیف د.  گیر می   عهده  پیامبر خدایان است و رسالت را بر  دیگر، آگنی   در جایی 

گری در رساندن پیام خدایان به مردم و بالعکس از وظایف شوند. میانجی می   مندق از برکت وجودش بهره ی و خال 
 یابدمی   شکلی دیگر نمود  ه ب که    ؛ است  دگرگونی همگام با   درخشش، درخشد. این  آگنی در ظهوری دیگر می ت.  وسا 

  جا  گیرد؛ تا آن می   بر  ، طیف فراوانی از موجودات را در یدن درخش   رسد. آن می اوج  به  با درخشش در فروغ خورشید  و  
بهره  ایشوندمی   مندکه گیاهان و دیگر کاینات خاکی از آن  اسطوره درمی .  این  با ذات  فراگیری  اما دیری ن  آمیزد؛ 

های آتش در آسمان  در میان پاره   آگنی افکند.  ق می ی رعب را در دل خال   تغییر، این  یابد. انجامد؛ که باز او تغییر می نمی 
 .شودمی   ظاهر و ظهور او بار دیگر تکرار 
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پیامبر خدایان   « چونگنیگذارند. »ا  ای نامگونهشد؛ که او را سه  هستی موجب    ۀمرتب»ظهور او در سه  
در زمین  است   این رو  او در خاناز  و آسمان متجلی است.  میانه  صورت ه  ی، بئهر آریا  ۀو فضای 

ویشوانارا »ا همه»ایعنی    «گنی  بین  است  «گنی  کهموجود  اوست  خورشید   .  فروغ  در  آسمان  در 
ه ی که آتش بگاهزمین و آسمان در همان جایبین در فضای میانه د و باز همان اوست، که درخشمی

و برق ابرهای رنگارنگ جرقه  شکل رعد  فروزان می از  در سان  و بدین  شود  می  افشاند، ظاهرهای 
 ( 68.«)همان، استمراتب هستی، در آن واحد موجود و متجلی ۀکلی

شود و این دگرگونگی او رنگین است. منشأ می  شد؛ آگنی خدایی خاکی است؛ که دگرگونه گونه که گفته همان 
است و آن چنان تداوم می  ندارد. این حرکت مداوم  ایستایی در آن وجود  اما  یابد؛ که  این وضع، حرکت اوست؛ 

است؛ ولی  شده و از خاک به آتش، رنگی دیگر یافته   شود. آگنی با این که شکسته شکستگی این اسطوره مشهود می 
این امر،   ۀ دهد و سالل می شکند و با خلق شکستی رنگین، از آتش به آب تغییر جهت  ار دیگر می درنگ ندارد. او ب 

 شود.خدای رویاننده می 
 ۀکند. هنگامی که پا به عرص می   شکند و دمادم آن را تکرار که از بدو پدید آمدن در هستی می   ؛ ای است اسطوره   ، زال 

در عین ناباوری توتمی    ، این اسطوره .  زند می   باز  که حتی پدر از پذیرفتن او سر   ؛ نهد؛ موجودی سفیدموست وجود می 
شود. سیمرغ، توتمی است می   یابد؛ شکنندگی تکرار . هنگامی که سیمرغ زال را می استدگرگونگی یافته  که    ؛ شود می 
ِنشی که   شدبخشد و گاهی می گاهی می   ؛ انسانی دارد   م  کار    ۀلوح   ی را سرز ور ه ورزد و گاهی کین گاهی مهر می   ، ک 

یافتن چنین کنشی، شکستن است. در حقیقت این اسطوره، پس از پرورش زال تغییر   ۀ مقدم دهد.  می   خویش قرار 
او را برای  شود؛ می شود. هنگامی که سیمرغ با زال مواجه  یابد و تکرار می تغییر در همراهی زال تداوم می این  کند؛  می 

شود. ای است؛ که در چنگال توتم اسیر می زال پیش از پذیرفته شدن، طعمه شوند.    سیر تا ببلعند و   ؛ برد فرزندانش می 
ین شکند و ا پذیرفته شدن و شکستن اوست. به عبارت دیگر پیش از شکستن سیمرغ، خود را می   ۀاین اسارت، مقدم 

است و این دگرگونگی در    بازگشت، سیمرغ را دگرگونه کرده شود. هنگام  می   نزد پدر تکرار تش  بار دیگر با بازگش  امر 
خورد؛ زال ناتوانی خویش را در مقابل می یابد. هنگامی که فرزندش، رستم از اسفندیار شکست می مبارزاتش ادامه 

د؛  شتاب بیند. این ناتوانی، تکرار شکستگی سیمرغ است. هنگامی که این اسطوره به کمک زال می قدرت اسفندیار می 
 یابد.کند و آن چرخه همچنان ادامه می در حقیقت، تغییر زال را تکرار می 

 »بدددو گفددت: سدددیمرغ شدداها چدده بدددود
نددین گفددت کددین بددد بدده دشددمن رسدداد  چ 

 زت بددده دود؟کددده آمدددد ازینسدددان نیدددا 
 کددده بدددر مدددن رسدددید از بدددِد بدددددنژاد
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 تددددِن رسددددتِم شددددیردل خسددددته شددددد
 سدددت و بدددسکدددزان خسدددتگی بدددیم جان
 سدتجدان شدههمان رخش گدویی کده بی

 بدددددو گفددددت سددددیمرغ کددددای پهلددددوان
 

 ِز تیمدددداِر او جدددداِن مددددن بسددددته شددددد
 سدددت کدددسگونددده خسدددته ندیدهبدددر آن

 سدددتز پیکدددان تدددنش زار و پیچدددان شده
 روان«مبدددداش اندددددرین کددددار خسددددته

 (399و  398: 5د ، 1375)فردوسی،  
 یاساطیر هندبرخی  همانند که   ؛ ای است اسطوره  ، گرشاسبهای ایرانی گرشاسب است. یکی دیگر از اسطوره 

طلبند. هنگامی  می   کنند و از او استمداد که زردشتیان برای او قربانی می   ؛ جاست   شکستگی این اسطوره تا آن .  شکند می 
شتابد. به عبارت شود و برای نجات می آن، جنگاوری ناجی می   ۀ شود؛ گرشاسب با مشاهدمی   که مرگ بر انسان چیره 

 ، شکستگی است. این اسطوره در چین ۀ خود اسطور   ، گیرد. اژدهامی   که در مقابل اژدها قرار   ؛ شود ای می دیگر اسطوره 
 بلعد.مفید و در مقابل گرشاسب، مرگی است که می 

رکِب جاودانگان است و آنبیند: اژدهای پرنده  می   اژدهای چینی جاودانگی تدارک» ها را به سوی  م 
استفاده هوآنگ  .برد می  آسمان باال اژدهایی  از  شود، بر   های زشت غالبتا بر گرایش   د،کر  دی که 

دی خود یک اژدها بود، همان فوهسی، شاه کرد. در واقع هوآنگ  پشت یک اژدها به آسمان صعود
رد، و یا به برکِت وجود یک اژدها بود که یوی کبیر  ک اولیه، از یک اسب_ اژدها، هو_ دو را دریافت 

آسمان، راه )ج، ی دائو( را به   ۀ اژدها، فرستادد. کن توانست جهان را با ناکش کردِن آب اضافی تنظیم
ور است. جالب تروی او گشود. اژدها، این قدرت آسمانی، خالق و ناظم، به طور طبیعی نماد امپرا 

در متنی عبری   یشده و حت ها دیدهی نه فقط در چین، بلکه میاِن سلتجا است که این نمادگرای این
  126: 1، ج 1384د.« )شوالیه و گربران، گویمی سخن تختش بر شاهی ۀمثاب ی بهاز اژدهای آسمان

 (127و 

کند. می شکند و این امر را مدام تکرار های گوناگون می شکستگی اژدها نیز مکرر است. این اسطوره، در افسانه 
آید و نماد پیروزی در امتحانات ت اژدها درمی أ ی به هی ا ی هوالونگ که در آن قنات ماه و از این شمار است افسانه لی » 

افسانه دیوانی  و  با است؛  بهار  آغاز  در  ماهی  قنات  درآن  که  دیگر  درواز   ای  از  اژدها    ۀ گذشتن  هیأت  به  اژدها 
گیرد؛ او را به تغییر سوق  شکستگی در مقابل اژدها قرار می  ۀسطور ( هنگامی که ا113: 1373د.«)کریستی، آی درمی 

کند. بلعیدگی گندروه، شود؛ خواه ناخواه به شکستگی سوق پیدا می می دهد. زمانی که گرشاسب با بلعیدگی مواجه  می 
یورشی می   کند. این اسطوره گرشاسب را گریزان می  اژدها چی اما دیری نمی   ؛گریزد در  بر  و  می   ره انجامد که  شود 

اژدهاست. این امر در    ۀ گریختن و بازگشتن این اسطوره، در حقیقت، تکرار شکنندگی اسطور برد.  می   بین   ها را ازپلیدی 
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کند و  احترامی می شود، هنگامی که گرشاسب ناجی در عین مقدس بودن، به آتش بی آیین زردشتی بار دیگر تکرار می 
باری سوق  به بی  یا  می بند و  بازمی یابد  با ضحاک  برای مقابله  نمایان می زمانی که  این گردد؛ تکرار  شود. قدرت 

شود. »در پایان  می گیرد و سپس با ضحاک مواجه  شکنندگی تا آن جاست؛ که این اسطوره در همستگان جای می 
الی، زیرا به آتش دهد. وی قهرمانی دلیر بود، اما الاب می جهان بار دیگر گرشاسب مردمان را از دست اژدهایی نجات 

   ( 63و    62:  1368نگزارد و اعتنای کمی به دین داشت.«)هینلز،  که کانون زندگانی دینی است، احترام  
و گرشاسب های ایرانی زال  دارد؛ اما اسطوره الوهیت است که مقام ای هندی  شد؛ آگنی اسطوره گونه که گفته  همان  

بین   ندارند.  اسطور هندی    ۀ اسطور این این مقام را  برای  اشتراک  ایرانی، وجوه    ۀ و دو  با آن که  و افتراق بسیار است. 
شوند می دهد؛ اما هر سه اسطوره شکسته  نمی کنند و این امر برای زال روی  می   های آگنی و گرشاسب قربانی اسطوره 

شود. آگنی در تبدیل به آتش، شکستی  می هاست؛ اما تفاوت نیز در آن دیده  و این، مهمترین عامل اشتراک این اسطوره 
شکست و  ایستایی  و گرشاسب شکسته وجود ندارد. عدم  امر در زال    یابد؛ اما این انگیزمی رنگین دارد و هیأتی دهشت 

  لکند، اما زااسطوره است. آگنی نقشی متضاد را نیز ایفا می اشتراک این سه  از پایان، از دیگر وجوه  آن پس    ۀ آغاز دوبار 
که آگنی چنین نیست و زال و گرشاسب نیز از ایفای  شوند؛ در حالی  می   مبارز و ناجی مبدل یک  و گرشاسب به  

اسطوره نقش  محرومند.  انسان    - متضاد  آگنی  اسطوره خدای  او  می   ای نیست؛  آب  به  که  و  است؛  زال  اما  شکند؛ 
شوند؛ به  و گرشاسب در دگرگونه شدن، قهرمان می اند؛ که این شکست را ندارند. زال  گرشاسب، اساطیری انسانی 

که هر سه اسطوره شکست است؛  حائز اهمیت آن    ۀ شود اما آگنی چنین نیست. نکت می   ای که زال به توتم شکسته گونه 
 رود. شمار می ها به  اسطوره کنند و این از مهمترین عناصر قرابت این  را تکرار می 

 زال، فر و ایندره   - 2-1-2

 با تغییرظهور این اسطوره همچون آگنی  د.  ای چون آگنی دار که شیوه   ؛ یا ایندرا از خدایان اساطیری هندی است  ایندره 
تواند خاص، بودنش نمی   ۀ سبب شیو این نمود یافتن، »به  یابد.  می   نمود   ظهورش در    تغییر به عبارت دیگر    است. 

کند؛ که افشاگر هستی و فعالیت ریزی  اسطوره پایه   ۀثاب م تواند خود را به  خصوصی یا شخصی باشد. تنها تا آن جا می 
  ۀدر عرص   ( این اسطوره، 17:  1382کنند.«)الیاده،  گونه رفتار می انسانی باشد که با منشی سرمشق   -موجودات ابر 

موجب نزدیکی او به   ، دهد. ظهور انسانی ایندره می  انسانی رخ  شکلی و این ظهور، در  کند می  خاک و گردون ظهور 
با    ، اما این قهرمانی   است؛ رسان  پندارند؛ که یاری ی می قهرمان برخی او را  که    جا   آن   ؛ تا شود ان اسطوری می قهرمان 

با آهنگری  ، شود و این تکرارمی  بار دیگر تکرارهمچون آگنی   تغییر او . یابد تغییر می صاعقه  النوع رب او به   شکستن 
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 .یابدمی   این اسطوره ادامه 
»ایندرا«   اند.یافته  فضای میانه واقع بین زمین و آسمان قرار در  که استیانی  خدا  آن ردیف  در  »ایندرا 

  او   سرودهای »ودا« نام  از  چهارم یک از  بیش  در  و  ودا« است»ریگ  بسیار محبوب   خدایان  از  یکی
سایر خدایان  شدهذکر   از  او  عالئم  و  صورت  مشخص  است.   صورت   بیشتر  و   است  تر»ودایی« 

وفان و رعد و برق است. سالح  تدارد. او پیش از هر چیز، خدای     (anthropomorphique) انسانی
تعلق(  Vajra»واجرا« )  او را  این سالح مطلقا  بدو  و  از آهن   گرفته  یعنی رعد گویند  است. واجرا 

 ( 64 :1، ج 1389شایگان، ) .«آهنگر خدایان است  (Tvastr) شده و شاهکار تواستری ساخته

که به   هنگامی شود. می آن، در ترسناکی او دیده    ۀهای این اسطوره محسوب و ادام ست، یکی از ویژگی تکرار شک 
به موجود مهیب و دهشت زمین می  به گوشه که حتی خدایان از او می   ؛ شود می   آوری تبدیل آید؛  پناه گریزند و    ای 

ودا شود؛ چنان که در ریگ می یابد و بار دیگر دگرگون  شود؛ لقب پدر می می   مردم ؛ اما در جایی دیگر او ناجی  برند می 
 ستاید:گونه خود را می این  

 ام. گشوده در پی ها را پی  گنج   ۀ »این منم که نخستین خداوند ثروتم، من هم 
 دانند،این منم که آفریدگان مرا پدر خود می 

 ام.منم که در میان پرستندگان خود تخم شادی پراکنده 
 آتشم،من اندرای مدافع و روحانی و نگهبان  

 های اژدها را آفریدم. برای »تریته« یار خود پنجه 
 های گاو »ماتریشون« و »ددهیاچ« را به ایشان بازگردانیدم.این منم که نیروی مردی دیوان را از ایشان ربودم، و گله 

 ( 173و    172:  1372ودا،  آهنین را ساخت.«)ریگ   ۀ به خاطر من است که »توشتر« صاعق 
 که  یابد؛ تغییر می   مبارزی   به   شود؛می تا« مواجه  ن »وری هنگامی که او با اهریم است؛  مداوم    شکست این اسطوره 

شد؛ می   را   او   و   شود تا« پیروز می »وری   که بر   آن   از   پس   برد. می از بین  دهشتناکی را    ۀ خصیص  وجودش تغییرات در  باز    ک 
 شود.تکرار می 

نات برانگیخت که  یانگیزی در کاچنان بیم دهشت  نهاد، آن  هستی  ۀعرصه  ب  ایندرا پا  که  »هنگامی
ترین شاهکارهای  یکی از ارزنده…نهادند گریز به خدایان پا  لرزه درآمدند و جملهه آسمان و زمین ب

 چنان در ذهن شاعران ل پهلوانی آناین عم (Vrta) تانام وری ه شک کشتن اهریمنی است ب او بدون 
ی که این شاهکار در نام او نیز یجا تا آن ؛کنندمی اشاره  بدان پیوسته که است بستهودا« نقش »ریگ
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: 1، ج 1389اند.«)شایگان، نهاده»زننده وریتا« نام  یا  (Vrtahan) ن«وریتاها» کرده و او را  رسوخ 
65 ) 

را در که می   ؛ ای است شکننده   ۀ اسطور فر،   لغزان است و ستیز و مساعدت  اسطوره،   مقابل هم قرار  جهد. این 
گری و قدرت را به  شود و گاهی ستیزه می با پادشاهان و سالطین همراه ،  یابدمی   شکند؛ نمود دهد. گاهی به نور می می 

آورد  می   روی   ناراست  سخن  که جمشید به   دهد. هنگامی می   نیکی رخ   ۀ فر در سای تغییر یافتن کند.  می   قهرمانان هدیه 
با جهیدنش می دهد؛ فر می می   قرار   خویش   حقیقت را روش   و خالف  گر شکستن، یاری   از   شکند. پیش جهد و 

. این جهدمی که فر    شود؛ می زبون  که فر در کنار اوست و زمانی    ؛ مرگیست جمشید است. جمشید هنگامی مروج بی 
 .شود می   پس از جمشید نیز تکرار   جهیدن، 

ازوی یدزدان  فدّر  شدددد  گدفدتده  ایدن  ن   »چد 
 

 بگشددت و جهان شددد پر از گفت و گوی«  
 (45: 1د ، 1366)فردوسی،  

دیوها و مردمان  ه داشت بفر مّدت زمانی از آن جمشید بود کسی که در روی هفت کشور سلطنت»
بود جم از دیوها ثروت و سود بربود فراوانی و گله و  ها مسّلطها و کرپانها و کاویو جادوان و پری 

آشامیدنی   و  وی خوردنی  درمّدت حکومت  دوربداشت  آنان  از  را  و جالل  و جاه  و خوشی  رمه 
رشک آفریده دیو این چنین بود   شد نه سرما و گرما وجودداشت و نه پیری و مرگ و وفاسدنمیپوسیده

  صورتبه گاه فر از او  ساخت آندروغ مشغول ه  تا بوقتی که او دروغگوئی آغازنمود و خیال خود را ب
فریدون رسید بار سوم فر از او جداگشته  ه  مهر رسید بار دوم فر از او جداگشته به  مرغی جداگشته ب

ه  گشت بافسرده و پریشان گرد جهان همیگرشاسب رسید پس از آنکه فر از جمشید دورشد او  ه  ب
 ( 187و  186: 1ج ، 1377ها، .« )یشتدردهدخصومت دشمن تنه ناچار بایستی ب

این اسطوره در گرو   دگرگون شدن های گوناگونی دارد. به عبارت دیگر  جلوه در هنگام خلقت نیز  شکستگی فر  
خدا،   -خداست. این اسطوره   -بدل شدن او به اسطوره بخشی از این تکرار، مشود.  که مدام تکرار می   ؛ است   ی نمودهای 

پیوندد. »فروهر رویاننده که دست >و< پای برویاند و نری و مادگی  ها را به هم می رویاننده و خدایی است که استخوان 
های  .«)گزیده گذر پدید آورد که در و روزن گشایدپیوند دهد و راه  هم  ها را به  پدید آورد و رگ و پی را بسازد و استخوان 

کرد؛ »فروهر مردم، به هنگام خلقت، در  که اهریمن به هرمزد و آفرینش هرمزدی حمله  ( زمانی 29:  1366زاداسپرم،  
  تن با پتیاره بجنگد. او دانسته با این گزینش، با قبول پذیرفت و به اختیار خود به گیتی آمد تا به  سگالش با هرمزد آگاهانه  

به زردشت فر  که    هنگامی (  69:  1391گشت.«)بهار،  او را ضمان  هرمزد و آفرینش  مردن، پیروزی    و و زیستن    زادن رنج  
که سیاحان نیز او    جا   آن   ؛ تا شود می مبدل شدن، در ظاهر هم دیده  و این    شده تبدیل  که به آتش ؛  است   رسد؛ نوری می 
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به   ۀفر از درون مادر زردشت، مقدم   ۀ جلو . شودمی نزدیک بینند. فر پیش از شکستن به آتش، به مادر زردشت را می 
آمد   آغاز فرود فره زردشت به شکل آتش، از روشنی بی شود. » می زردشت    ناتوانی و ضعف   او به آتش و   هیأت درآمدن 

اطراف همه    شب در   زردشت آمیخت و آن فره سه   و به آن آتشی که در پیش او بود آمیخت، فره از آن آتش در مادر 
  که دوغدو پانزده   دیدند. هنگامی بزرگی را می   های بود و رهگذران پیوسته روشنی   صورت آتش پیدا   های خانه به گذرگاه 

 ( 125:  1370  تفضلی،  و   «)آموزگار تابید. رفت، فروغ از او می می   ای که در او بود، چون راه علت آن فره   شد، به   ساله 

گریزد؛ نیکی است. هنگامی که اردشیر از نزد اردوان می  ۀ گری فر، همگام با شکستگی در سای مساعدت و یاری 
گری این اسطوره  شود. یاری نمی   اما موفق  ؛ کند می   زیادی   تالش  اردشیرشود. اردوان برای دستگیری  می او    گرفر یاری 

  یابد. با نمی   را   نگرد؛ او می   که   جا   هر   دنبال اردشیر است؛ به   سپاه به   هزار   شود. اردوان با چهار می   با شکستن تکرار 
شده و به اردشیر  شکسته  ، که فر  ؛ پذیرد را می   مغلوب شدن اوست و زمانی    ب عاقِ یابد که فر م  از مردمان درمی   پرسیدن 

 ت.اس   رسیده 
 سوار چه مردمان پرسید که آن دوجای دیگر آمد از  ه چون ب -12نماند و بشتافت   اردوان هیچ  -11»

 -14رفت    همی  ه همراهشان بر  و  شدندهمی  تندبادی  چون  نیمروز  که  گفتند  ایشان  -13د  گاه برگذشتن
  - 15بودن    تواند  گانه را شناختیم ولی آن بره چه  دو  (ن) سوارا  (که آن)مانده گفت انگار  اردوان شگفت

وی نرسیده بباید که  ه  است که هنوز ب  کیانی  شاهیاو از دستور پرسید و دستور گفت که آن فره پاد
  اردوان با سواران سخت   -16گرفت    وی رسد او را توانیمه  که آن فره ب  ازآن  شاید پیش  (بشتابیم) سواره  

روز و  هفتاد  بشتافت  گروهی  او   -17برفتند    فرسنگ  دیگر  به  را  از   پیش  کاروان  اردوان    آمدند 
ایشان گفتند که میان شما و    -18برخوردند.    (شماه  ب)کدام جای    (در)پرسید که آن دو سوار  ایشان

 و بزرگ   ازاین سواران بره بسیار با یکی  که   شد  نمودار است و ما را چنین  فرسنگ ایشان زمین بیست 
باشد  چه  بود نشان اسب  اردوان از دستور پرسید که آن بره که با او بر - 19بود   اسب نشسته چابک بر

فره   دستور گفت که جاودان  -20 ب  زی  او را به  کیان  و  گرفت پس  چاره نتوانهیچه  اردشیر رسیده 
خواهید    دیگر  در  مکنید چاره اردشیر از  مسازید و تباه   مدارید و اسبان را آزرده  خویشتن و سواران رنجه

ه اردشیر بابکان، د.«گاه خویشتن آمگونه شنید بازگشت و به نشست اردوان چون بدان  -21 )کارنام 
 ( 15و  14: 1329

اند؛ که همچون زال خدایی   -هندی، ایندره و زال و فر وجوددارد، فر و ایندره، دو اسطوره  ۀ هایی بین اسطور تفاوت 
شدن مداوم است. مبدل شدن ایندره به موجودی مهیب، یکی  اشتراک هر سه اسطوره شکسته  نیستند؛ اما وجه    انسان 

شود؛  نمی آتش دیده به  و زال، شکست ایندره  ۀ از دو اسطور یک  و فر است. در هیچ  فتراق این اسطوره با زال ا از وجوه 
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آغاز  از پایان، دوباره  اسطوره وجود ندارد و پس  شکند. ایستایی در تغییر و تبدیل این سه  می   آتش فر به    ۀ اما اسطور 
نقش متضاد است؛ اما زال و فر این نقش را ندارند. مبارز و جنگاور شدن، یکی از تشابهات   ۀ شود. ایندره ایفاکنندمی 

  شود و سپس در هیأت ناجی خدایی است؛ که مبدل به نابودگری می  - اسطوره است. ایندره، اسطوره شکستگی سه 
 شود.نمی ده  شود؛ اما در مورد زال و فر این وضع دی امر، همواره تکرار می یابد؛ این  ظهور می 

 زال، چرم و شیوا   - 3- 1- 2

  رفت که این اساطیر خلق  پیش   جایی   گرفت و تا   وجودش قوام  خدایان، در   به   دینی   باور شد؛  ناتوان  انسان  هنگامی که  
»در باورهای    شدند.  وجودش   حقیقت از   شد و خدایانی چون شیوا بخشی  حقیقت، انسان از اساطیر آغاز   شدند. در 

  گیرد. بهمی   ادیان شکل  ۀ گون   های متأخرتر به زمان   بعدهاست که در   و   گردد می   ها آغاز نخستین از اسطوره   انسان  دینی، 
 این قوانین نمادین دارد و از   و   شهودی  ۀ دانشی که بیشتر جنب   معنوی اوست.  های داشته   عبارتی، اسطوره و دین نخستین 

 (14:  1377  پور، اسماعیل ) .« است  ر دو   بعد به   علمی ادوار 
و تباهی پاسداری    آفرینش، از پیوند و یگانگی  جدیدی    ۀ اید»معرف   که   تثلیثی ت. هندوس  آیین   تثلیث   از  ا ثلثی شیو 

  تثلیثی از   وسیع چنین  معیاری د. در یاب می  معنیر با  دیگر  زایش  و  مرگ  زندگانی،  دوران گردش  مفهوم  آن  با که است 
 (66:  1373ذکرگو،  ) .« است  برخوردار   استعاری  هویتی 

  نامیده  ایشورا   خالقیت   و   ربوبیت   ۀ از جنب  د: »خدا که برخی معتقدن  شد یادآور    باب تثلیث خدایان هند باید   در 
براهمن   دیگر  عبارت   به  است.  جالل  و   جمال   صفات   خداوند است با صفات ثبوتی او. ایشورا مظهر ایشورا .  شود می 

است و ایشورا تعبیر از مقام ربوبیت او است که عالم را    مبرا  نسبتی   گونه   که از هر  حضرت حق است   اطالق   مقام 
  ترتیب ایشورا سه  گانه قدرت رب است و بدین   سه مظاهر   ی افنا   و   ابقا  و   سازد. احیامی   نابود   و  دارد می   آفریند و نگه می 

شیوا   مظهر  و  ویشنو  برهما،  رب دارد:  میت  م  اسم  رمز  شیوا  و  حافظ  اسم  رمز  ویشنو  حیی،  م  اسم  رمز  برهما   .
 (31و    30:  1385  گیتا، ) .« است 

 -و آن ویژگی، ماهیت این اسطوره   وجودی این خداست  ۀکه تناقض، بخشی از جنب   ؛ خدایی متضاد است   ، شیوا
  آن   است؛ زیرا او در   شده   است، توصیف تضاده   از   ای خدایی که مجموعه   عنوان   به   کند. »شیوا می   خدای هندی را بیان 

همسر است، هم یک شوهر. قدرت واحد هم فارغ از قید تعلقات دنیوی است و هم رئیس خانواده، هم یک یوگاگر بی 
عنوان خالق و هم    باشد، و پیروان شیوا با توصیف وی هم به   است هم خالق و هم مخرب  چنین نیرویی ممکن 

 (77:  1388  شاتوک، ) .«  ورزندمی   خدا تأکید قدرت مخوف و دیگربودگی  عنوان مخرب، بر به 
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 برکت  موجودات به   آفریند؛ که می   هنگامی .  شکند می   است و با تخریب و خالقیت مدام متغیر   تناقض، در عین   او 
ند و حتی  دان هندوها رقص را نوعی تنسک و پرستش می   کنند. می  شادی  و پردازند می  پایکوبی  و رقص  به وجودش 

نیز می   ؛ دارند   باور  پایان که شیوا  با شکستن  این خدا  با شکستن آغاز می   رقصد. رقص  که  هنگامی د.  شو می   یابد و 
 قسمت  »در   . یابدمی   شکند و از برکت به عذاب و بالعکس تغییر کند؛ می می   که تخریب رقصد؛ مردم شادند و زمانی می 

دهد. می   هند، رقص یک نوع پرستش مذهبی برای تعظیم و تکریم خدایان، با برکت و وزن، زیبایی را نشان   تاریخ  اعظم 
 (825:  1378  دورانت، ) .« ها صرف نمایش تن نبود در نظر هندو این رقص 

این خدا، در خشم و عصبانیت و مهربانی  بر می   ادامه همواره  اش  شکنندگی  خشم   چیره   او   یابد. هنگامی که 
تازد  حال بر متنسکان و پرستندگانش می   عین  در اما    ؛ شود می   و همچون موجود ناتوانی، مطیع   یابد تغییر می شود؛  می 

شکل یک به  انجامد که باز نمی  اما دیری  ؛ است نابودگری او همگام با  تغییر برد. عجز و و ایشان را به کام مرگ فرومی 
  است؛ درمان   میزان که درد   همان   باشند. به   تا مردمان سالمت   ؛ایستد مقابل خشم خدایان می   کند و در می   ناجی ظهور 

 د.شو نمی   اما ایستایی در شکستن او دیده  ؛ یابد می   ای ادامه است و این تناقض همچون چرخه 
کس حق است؛ اما هیچ  ایستد. با آن که شاه ظالم شکن است و در مقابل شاه می سنت   آهنگر شخصیتی  کاوه  
شکند. کاوه  است؛ که حتی کاوه را می ندارد. چرمی که کاوه با خود به همراه دارد؛ در حقیقت، توتمی شکسته  اعتراض  

شدن  ؛ دگرگونی کاوه نیز موجب ناتوان  کند. تغییر توتم، در واقع تغییر کاوه است می با همین توتم، ضحاک را مغلوب  
شود. هنگامی که ضحاک اعتراض  یابد؛ تا آن جا که فریدون آشکار می می ضحاک است و این زنجیر همچنان تداوم  

گفت؛ کاوه  توان او شود. می   نهد؛ که بهدینی همگام می  بیند؛ توتم، همراه کاوه است. این توتم زمانی گام می کاوه را 
ای  دیگر کاوه پیش از دادخواهی و اعتراض، خود را به گونه عبارت رسد. به که با تظلم به بهدینی می است؛ بهدینی 

آن که این اسطوره از  از شود. پس می  است؛ که بیمی از شاه ندارد و ضحاک نیز در مقابل او دچار ناتوانی تغییر داده 
تن او به مردم، مستلزم همگامی توتم است و همگامی توتم، بسته به  پیوندد. پیوس رود؛ به مردم می کاخ شاه بیرون می 

ن باید داشتن مارغن است. »مارغن چوبی است و چرمی بر سر )آن( آراسته  است. پیدا است که هر ِبهدینی یکی غ 
شد )تا( کرفه  د و ک  ن  ( پس از آن  121و  120: 1380مندتر )شود(.«)فرنبغ دادگی، که خرفستران و گناهکاران را بدان ز 

گفت؛ که چوب این نیزه، همان مارغنی است؛  توان  کند. می پیوندد؛ توتم شکسته را بر سر نیزه می که کاوه به مردم می 
 خواهد کرد.ای دیگر جلوه  است. البته پس از آشکار شدن فریدون، مارغن به گونه که فرنبغ دادگی از آن یاد کرده  

 »بیامددددد بدددده درگدددداه سدددداالر نددددو
 

 بدیدندددددش از دور و برخاسددددت غددددو 
 



   ( 1401 زیی پا)  سوم ه  ، شمارپنجاه و پنجمسال ، جستارهای نوین ادبی 104

 

 چددن آن پوسددت بددر نیددزه بددر دیددد کددی
 بیاراسدددددت آندددددرا بددددده دیبدددددای روم 
 بددزد بددر سددر خددویش چددون گددرد مدداه
 فروهشددددت ازو سددددرخ و زرد و بددددنفش
 از آن پددس هددر آنکددس کدده بگرفددت گدداه

 بهدددددا چدددددرم آهنگدددددرانبدددددران بی
 ز دیبدددددددای پرمایددددددده و پرنیدددددددان

 

 بددده نیکدددی یکدددی اختدددر افگندددد پدددی 
 بدددددرو پیکدددددر و زّر بدددددوم ز گدددددوهر 

 یکدددی فدددال فدددّرخ پدددی افگندددد شددداه
 همددددی خواندددددش کاویددددانی درفددددش
 بددده شددداهی بددده سدددر برنهدددادی کددداله 
 برآویختدددددددی نوبندددددددو گدددددددوهران
 بدددران گونددده گشدددت اختدددر کاویدددان

 (70و  69: 1د ، 1366)فردوسی،  
شدن او به کاخ، دگرگونه  تاختن  ۀ تازد. مقدم نهد؛ به کاخ شاه می پس از آن که فریدون، مارغن و چرم را بر سر می 

شکند. تغییر این اسطوره، در گرو بهدینی اوست و بهدینی  شود؛ که می اوست. فریدون با مارغن و چرم، خود توتمی می 
 دهد.می   شود و تغییر جهت او، در گرو شکستگی اوست. به عبارت دیگر، این تسلسل و زنجیر، مدام تکرار می 

میان اسطور تفاوت  اسطوره هن  ۀ های زیادی  الوهیت شیوا یکی از این دی شیوا و  دارد.  چرم وجود  های زال و 
اسطوره تفاوت  میان  در  دارند.  یکدیگر  با  نیز  اشتراکی  وجوه  اما  می هاست؛  چرم  ایرانی،  شکسته  های  زال  شکند؛ 

شمار  طوره به کند و این حالت، مهمترین وجوه اشتراک سه اس هندی شیوا نیز این امر را تکرار می   ۀ شود؛ اسطور می 
خدایی متضاد است؛ در حالی    - یابد. شیوا، اسطوره می رود. در هر سه اسطوره، شکستگی، آغاز و همچنان ادامه  می 

گر ای تخریب سازد. شیوا اسطوره می  هم که اساطیر زال و چرم این ویژگی را ندارند. مبارز شدن، شیوا و زال را شبیه 
شود؛ این تبدیل، در اساطیر زال و چرم نمود ندارد و یکی از  می دهنده تبدیل  نجات پاید که به  نمی است؛ اما دیری  

 شود.نمی   دیگر از وجوه تمایز، دگرگونی زال به قهرمان و توتم است؛ که در شیوا دیده رود. یکی  شمار می ها به  تفاوت 

 زال و ویشنو   - 4- 1- 2

همگام با شکستن اوست. هنگامی که   ، کند و این سیرمی   طی که جهان را با سه گام    ؛ ویشنو، اسطوره_ خدایی است 
  دگرگونی خدا    - گفت؛ این اسطوره   توان رود که می می   یابد و تا جایی پیش می   ادامه   امر این    ؛ شود می   شکند؛ سفید می 

 امر،  کند و این می نمود پیدا  ای  که سیاه است؛ در قهوه شکند و زمانی شود؛ به سیاه می که سفید می   رنگین دارد. زمانی 
تغییر هیأت که  ؛ است  ای خدای ویشنو، تکرار شکستگی اساطیر هند و اسطوره  یابد. اسطوره_ می  ادامه شدن با قرمز 

گردیده    شده و این صفت موجب   ناپذیر توصیفشکست   حامی   یا   حافظ   . »او کند می   تکرار گوناگون  شکال  را در ا    یافتن 
ویژه رنگ سفید و    ه آید ب های مختلف درمی او به رنگ   دهند.  العاده به او نسبتکه بعدها قدرت حفظ و حمایت فوق 
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 ( 94:  1372  ودا، ریگ ) .« رنگ است   ای ای و قرمز ولی معموال قهوه سیاه و قهوه 

 ۀکه او با اسطور  ؛ است های هندی آمده هندوها عقاید و باورهای گوناگونی در باب ویشنو دارند. در یکی از افسانه 
که ارجن در تبعید است. هنگامی که ارجن عمرش را در    ؛ شود می   جنگد. این مبارزه زمانی آغاز ت، ارجن می مهابهار 

که این   ؛ انجامد نمی   دیری ؛ ولی  پردازد می   مقابله   شود و ارجن با او به می   کند؛ ناگهان ویشنو ظاهر می   تبعید سپری 
ود سفری به  ب   تبعید   ارجن هنگامی که با برادران خود در   ها داستان   »بنا بر   شود. می   به عذرخواهی ارجن ختم   ، ستیز

چون او را شناخت  و  نمود  زورآزمایی  و  مجادله  او  با  و  بدید،  را  ویشنو  سفر  همین   در  و  »اندر« شد،   آسمان کرد و نزد 
مین بازگشت کرد و پس از آن به ز   مخرب دریافت   های سالح  او   از   و   »اندر« رسید   خواست و سپس به حضور   معذرت 

 (18:  1، ج 1358مهابهارت،  ) .« و به برادران پیوست
 ؛کندمی   که اغلب با نیکوکاری جلوه ؛  است   ای ذات و اسطوره   به   بخشنده، مهربان و قائم   ، البته ویشنو در مهابهارت 

 ندارد.  مقام راترین ولی متغیر است و در برخی موارد، این اسطوره عالی 
 های گوناگونی رخ ت أ در هی  تغییر وضعیت این . است خدایی شکننده  - اسطوره  ، شد؛ ویشنو گونه که گفته  همان 

کند؛ ظهور او همگام با  می  شود. هنگامی که ویشنو ظهورخدای ویشنو می  - اسطوره  تغییر دهد و موجب تکرار  می 
، تغییرو این  یابد تغییر می که  ؛ است تی أ که پایانش در هی شود؛ می آغازی و  تغییراتی است؛ که به تغییرات دیگر ختم، 

عین ناباوری    کند و در می   ت یک ماهی کوچک ظهور أشود. هنگامی که او در هی می   های دیگر تکرار در آغازها و پایان 
  شود. این آفرینش، ادامهآفریند که موجب نجات همگان می را می   ای دهنده آگاهی ؛ نقش  یابد می نمود  تی بزرگ  أ در هی 

  پایان   این نوع آفرینش کند.  می   شود و این بار، نقش یک یابنده را ایفا می   کستن، موجودی دیگر خلق یابد و با شمی 
؛ به پیروزی  رود ؛ به نبرد عفریت می آید درمی گراز  شکل  هنگامی که به  شود.  همواره در شکلی دیگر ظاهر می یابد و  نمی 

. زمانی که عفریتی ظالم  اوست آغاز شکنندگی دیگر   ، انسان شود و شیر و ، ناجی آب و زمین می آن با   یابد؛ دست می 
  از بین بردن این اسطوره برای    از بین رفت. خدای ویشنو  یافت و حرمت اسطوره_   شد؛ ستمگری رواج  بر جهان چیره 

  هتک   کشیپو را تکه شد و عفریت ستمگر، هرن   ت انسان و شیر پدیدار أ و این بار در هی  مغلوب عفریت ظالم، بار دیگر 
بار به موجودی   کند و این می  را تکرار آن انجامد که ویشنو نمی  دیری ؛ یابد می  این اسطوره همچنان ادامه  تغییرکرد. 
های  چندر، کرشن، بودا و کلکی از جلوه که اساطیر پرسرام، رام   ؛ . برخی معتقدند شود می تبدیل  قد گوژپشت    کوتاه 

 شود و تا جایی پیشمی   که مدام تکرار  ؛این عقاید، شکستن ویشنو است   ۀیش گفت؛ ر   توان می روند.  می   شمار   ویشنو به 
 رند.پندا می های ویشنو  که مردم، این اساطیر را از جلوه   ؛ رود می 
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 وفان ماهی کوچکی به دست مانو افتاد و او را مواظبت نمود. ماهی به زودی چنان بزرگتپیش از »
اقیانوس را در تمام  این گرفت. آن  بر  شد که  از  او مظهر ویشنو است، و  دانست که  مانو  ب  گاه  ه  رو 

ساخت و به او بفرمود تا خود را برای   وفان آگاهتپرستش آن پرداخت، و بشن، مانو را از نزدیک شدن  
و آماده با آن حاضر  واقعتهنگامی که  د.  ساز  مقابله  و تخم هم  وفان  مانو به کشتی نشست    ۀ شد، 

شد.    صورت ماهی با شاخ بسیاربزرگی ظاهره  و بشن در این موقع بموجودات را با خود برداشت  
 سالمت پیاده ه  ها از کشتی بنشست با ریشی   وفان فروتمانو کشتی خود را به شاخ او بست و چون  

و آن مانده   چه هم با خود همراه برده  شد،  دوم بشن،    بود، همچنان درست و سالمت  بود. تجسم 
صورت گراز بود و تجسم چهارم ه  پشت درآمد. تجسم سوم بشن بسنگ  کورمه اوتار بود که به صورت 

داد،   بود که عفریتی خود را مانند خدا محل پرستش مردم قرار  صورت نرسنگهه اوتار وقتی ه ویشنو ب
که هنگام شکل پکشه به صورت مرد و شیر درآمد تا جهان  ]ر[رو بشن در چهاردهم ماه بها و از این

بود لطف    داشت و توانسته  شیپ( نامکهرن) کشیپو«»هرنیه  تم آن عفریت کهرا از چنگال ظلم و س
بود،   ناپذیرگشتهمقابل خدایان و انسان و حیوان شکست  کند و در نتیجه در  خود جلبه  برهما را ب

 (101_99: 1372  ودا، ریگ).« برهاند

ای افتراق، آن است؛ که زال، اسطوره از وجوه  های بسیاری به یکدیگر دارند. یکی  اساطیر ویشنو و زال شباهت 
اشتراک دو اسطوره   شوند و این، مهمترین وجه می است. هر دو اسطوره شکسته ای ایزدی انسانی و ویشنو، اسطوره 

دگرگونی او رنگین است؛ اما زال چنین نیست. شکستن  یابد و این انگیزی تغییر می است. ویشنو، به صورت دهشت 
شوند؛ که این شود. ویشنو و زال هر دو مبدل به مبارزی می نمی ای در آن دیده است و وقفه در هر دو اسطوره، مداوم 

کند؛  می خورد؛ زال سعی  می امر یکی از وجوه شباهت این دو اسطوره است. هنگامی که رستم از اسفندیار شکست  
کند. در واقع این آید و نقش زال را ایفا می رود. سیمرغ می تواند و به سراغ سیمرغ می دهد؛ اما نمی که رستم را نجات  

یابد؛  شود. پس از آن که رستم نجات می گر می یابد و در این توتم جلوه سیمرغ همان حرکت زال است؛ که تغییر می 
را  تمایزش  شود؛ وجه ویشنو دارد. هنگامی که ویشنو به ناجی تبدیل می   ۀ هایی با اسطور شود؛ اما فرق زال نیز ناجی می 
 رود.شمار می  اشتراک ویشنو و زال درشکستگی به   دیگر از وجوه کند. قهرمان و توتم شدن، یکی  با زال آشکار می 

 گرشاسب و ایندره   - 5- 1- 2

فراوان، قراب رغم وجوه  های ایندره و گرشاسب، علی اسطوره  یکی  تمایز  دارند.  با هم  این   از وجوه ت بسیاری  تمایز 
خدا نیست؛ مردم برای    - خدابودن ایندره است. با آن که گرشاسب، اسطوره   -بودن گرشاسب و اسطوره   اساطیر، انسان 

ره  شود. یکی از نکات بارز آن است؛ که شکستگی در هر دو اسطو نمی کنند؛ ولی این امر برای ایندره انجام  می او قربانی  
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سازد. گرشاسب می  ۀ انگیزی، نابودگری و توتم، این اسطوره را متفاوت از اسطور شود. دهشت وجود دارد و تکرار می 
 ۀخدای ایندره ایفاکنند  -ها ایستا نیست. اسطوره است و پایان و آغاز آن لغزندگی و دگرگونی در هر دو اسطوره، مداوم  

اشتراک این ارد. جنگاوری، قهرمانی و ناجی شدن نیز از دیگر وجوه  نقش متضاد است؛ اما گرشاسب این ویژگی را ند 
 دو اسطوره است.

 گرشاسب، فر و شیوا   - 6- 1- 2

انسانی   ۀ خدایان شیوا و فر وجود دارد. شیوا همچون گرشاسب، اسطور   -های خویشاوندی فراوانی میان اسطوره زمینه 
دادن برای گرشاسب، این اسطوره را از اساطیر شیوا و فر دور    هایی با این اسطوره دارد. قربانی نیست؛ اما شباهت 

پیش اسطوره تکرار می حائز اهمیت آن است؛ که شکستگی در هر سه    ۀ کند. نکت می  رود؛ که  می   شود و تا جایی 
د. دگرگونی فر به آتش، این اسطوره را از اساطیر شیوا و گرشاسب آی وجود می خویشاوندی نزدیکی بین سه اسطوره به  

شود. ای نابودگر تکرار می کند و همین تمایز در ایفاگری نقش متضاد شیوا و تبدیل این اسطوره به اسطوره متمایز می 
شاسب تفاوت شد؛ اساطیر شیوا و گرگونه که گفته  اشتراک سه اسطوره است. همان دیگر از وجوه جنگاوری، یکی 

پیوندد. به هیأت قهرمان درآمدن، یکی از  زیادی با هم دارند؛ اما به صورت ناجی درآمدن، دو اسطوره را به هم می 
 شود.می تمایز گرشاسب با اساطیر فر و شیواست و این تمایز، در دگرگونی فر به توتم نیز نمایان  وجوه  

 گرشاسب، چرم و ویشنو   - 7- 1- 2

دارند.   های فراوانی با هم های زیاد شباهت رغم تفاوت اند؛ که علی ، چرم و گرشاسب اساطیری های ویشنواسطوره 
اسطوره  ویشنو،  همچون  اسطور   -چرم  گرشاسب،  همچون  یا  مدام   ۀخدا  اما  نیست؛  شود. می شکسته    انسانی 

س از پایان بار دیگر آغاز  شکستگی چرم تفاوت زیادی با ویشنو دارد؛ اما ایستایی در آن وجود ندارد و این امر، پ 
ایستایی و مداومت آن امر، با چرم مشترکند. قربانی  حائز اهمیت آن است؛ که ویشنو و گرشاسب در عدم    ۀ شود. نکت می 

وجوه   از  یکی  گرشاسب،  برای  به  دادن  ناپایداری  کیفیت  است.  ویشنو  و  چرم  اساطیر  با  اسطوره  این  تمایز 
کند؛ اما جریان جنگاوری، های گرشاسب و چرم متمایز می ویشنو را از اسطوره  انگیزی، توتم و رنگارنگی، دهشت 

 شود.گری، موجب شباهت این دو اسطوره می قهرمانی و ناجی 

گنی   - 8- 1- 2  فر، چرم و آ

چرم ندارد. آگنی در عین   ۀ تناسبی با اسطور   یکدیگرند و این تشابه، هیچ های فر و آگنی در الوهیت مشابه  اسطوره 
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کنند؛ اما برای  می اشتراک، اختالفاتی هم با فر دارد. یکی از این تمایزات این است؛ که برای آگنی قربانی  وجوه  تن  داش 
شباهت   های آگنی و فر دارد؛ اما شکستگی، موجب شود. با آن که چرم تمایز زیادی با اسطوره نمی فر این کار انجام 

انگیزی آگنی، از دیگر وجوه  کند. دگرگونی و دهشت اسطوره را همانند می شود و آن جریان، این دو  ها می این اسطوره 
کنند؛ اما این امر، در چرم دیده  تمایز این اسطوره با اساطیر فر و چرم است. اساطیر آگنی و فر در آتش ظهور می 

در تغییر شکل یافتن آگنی  کند و این امر،  آگنی می   ۀ شود. مبارز و توتم شدن فر، این اسطوره را متفاوت از اسطور نمی 
 شود.می به آب نیز دیده  

 و ویشنو   فرا   - 9- 1- 2
های زیادی هم با یکدیگر دارند؛ چنان که شکستگی  های بسیار شباهت تفاوت خدایان فر و ویشنو در عین  - اسطوره 

شود؛ اما  می هایش ترسناک  ویشنو در یکی از هیأت   ۀ این دو اسطوره است. اسطور   ۀ یکی از مهمترین عوامل پیونددهند 
تمایز این دواسطوره است؛ که در آن، شکست تکرار    ۀ این امر در فر وجود ندارد. هر بار به رنگی درآمدن ویشنو هم مای

 شود.می ل  آتش هم مبد   به بینیم؛ که فر  هاست؛ اما در جریانی می اشتراک این اسطوره   از وجوه شود و این تکرار، یکی می 

 چرایی شکستگی در اساطیر   - 2-2

توانند از  اندیشیدند چگونه می اند. هر گاه که می های گوناگون زمان با مسائل متفاوتی مواجه شده ها در برهه انسان 
  شدند. در واقع برای انجام دادن کارها و تر می ها نزدیک و نزدیک بیشتر ببرند یا پیشرفت کنند؛ به اسطوره  ۀ زندگی بهر 

شد. هنگامی که در وضعیت ابتدایی  نگریستند و این نیاز همواره تکرار می رفع موانع، به اساطیر همچون یک حامی می 
یازیدند؛ تا نیازهای خویش را برطرف سازند. می بردند و از ابزارهای پیشرفته محروم بودند؛ به اساطیر دست  به سر می 

های گوناگونی  های اساطیر، علت شدند. شکست می دند و مدام شکسته  کر ها همگام با پیشرفت بشر تغییر می اسطوره 
ها برای اقوام بشر بود. در حقیقت با گذر زمان، بینش ها، باورپذیرتر شدن اسطوره داشت؛ یکی از مهمترین این علت 

ها  یدگاه بشر، اسطوره کرد. با تغییر د ها تغییر می شد و نوع نگاه بشر به آن ها نسبت به اساطیر بیشتر می و آگاهی ملت 
اصلی شکستگی اسطوره نیز دچار شکستگی می  یکی از عوامل  به  شدند. در حقیقت، تغییر دیدگاه بشر  شمار  ها 

های  پذیرتر شدن اساطیر برای کشورهای دور و نزدیک نیز از دیگر علل شکستگی اساطیر است. سرزمین رود. درک می 
مشترکات   اساطیر،  شکستگی  در  و هند  در  ایران  شکستگی  دادن  روی  اصلی  علل  از  یکی  دارند.  هم  با  زیادی 

های دو ملت، اثرگذاری و اثرپذیری اساطیر مردمان دو سرزمین است. هنگامی که مردم دو سرزمین در مجاور  اسطوره 
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کنند. ملل ی شوند؛ خواه ناخواه نقشی تاثیرگذار یا تاثیرپذیر را ایفا م های هم مواجه می گیرند یا با فرهنگ هم قرار می 
ها، های آن های شکستگی مشابه در اسطوره ایران و هند تناسبات فرهنگی زیادی با هم دارند و یکی از مهمترین علت 

های آغازین زندگی بشر، تشبیهی و برخی نیز کالبدی آسمانی  ها در دوره وجود خویشاوندی فرهنگی است. اسطوره 
تنزیهی شدن سوق پیدا کردند و باز شکسته شدند. شکستگی اساطیر در  ها به سوی اند؛ اما با تجددگرایی ملت بوده 

ملت  به  وابسته  اسطوره حقیقت،  است.  هیچ ها  نمی ها  می گاه  زنده  حال، هنگامی  عین  در  ولی  که  میرند؛  مانند؛ 
پاسخگوی ذهن بشر باشند. پاسخگوی ذهن بشر بودن، مستلزم شکستگی است و شکستگی موجب بقای اسطوره  

 شود.نیز می 

 گیرینتیجه   - 3

ها با  های آشکاری با یکدیگر دارند. در ایران، اسطوره برآیند پژوهش حاکی از آن است که اساطیر ایران و هند، قرابت 
ناخواه با  شود. اساطیر ایرانی و هندی خواه  می موانعی مواجهند و این امر، در سیر تکاملی اساطیر هندی نیز دیده  

شود. تکرار این امر، اساطیر را به  می  رود که موانع نیز شکننده می پیش شوند و این امر تا جایی می شکنندگی مواجه 
شکال گوناگونی نمود می یکدیگر پیوند می  شکال گوناگون، بن زند و این، به ا  مشترک   ۀمای یابد. نمود یافتن شکستگی به ا 

ها  انی و هندی، ساختار یکسان آن های ایر مشترک اسطوره   ۀمای کند. آشکار شدن بن اساطیر ایرانی و هندی را آشکار می 
  ۀ خدای هندی، آگنی و اسطور  -که برای اسطوره یابد. هنگامی  می   سازد و این تسلسل همچنان ادامه را پدیدار می 

خدایانی چون    -ها و اسطوره شکنند یا اسطوره انجامد که آن اساطیر می نمی کنند و دیری  ایرانی، گرشاسب قربانی می 
شود. این آشکار  شوند؛ پیوند و وابستگی اساطیر به یکدیگر، آشکار می می نو، زال، فر و چرم شکسته  ایندره، شیوا، ویش 

شکال گوناگونی است؛ تا آن شدن شکنند. این تمایز، در اساطیر شکسته دیده  ها با تمایز می جا که برخی اسطوره ، به ا 
شوند؛ اما آن  می   انگیزی شکسته شنو به دهشت خدای آگنی، ایندره و وی   - اسطوره   ، است  شود. چنان که مشهود می 

ت، در شکست رنگین آگنی و ویشنو، شکستگی آگنی  شود. این عبار نمی حالت در دیگر اساطیر ایرانی و هندی دیده  
شود. می به آب، شکستن فر و آگنی به آتش و همچنین شکستن ایندره و شیوا به نیروی مخرب )نابودگر( نیز دیده  

یابد و در شکستن به توتم، ناجی و مبارز  می  شکستگی گرشاسب، زال، ویشنو و ایندره به قهرمان تداوم نابودگری در  
ها وجود ندارد  نقش متضادند؛ ولی در عین حال ایستایی در آن   ۀشود. برخی از اساطیر، ایفاکنند )جنگاور( تکرار می 

 د.ن شو و پس از پایان، بار دیگر آغاز می 
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