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 چکیده:
: این مقاله به شیییرح و بررسیییی چند بنمایج همانند و همخاسیییتگاه از میان                زمینه و هدف  

سطوره  ساطیر ایران     ا ست و تطابق آنها با ا صری و چینی پرداخته ا سج  های م كهن را كه در حما

ایران به كتاب بندهش ملی ما، شاهنامج فردوسی، بازتاب یافته مدنظر داشته است. از میان متون 

و اوسییتا و برخی كتب پهلوی اشییاره شییده اسییت؛ اما منبع مسییتقیم برای اسییتخراج شییواهد و   

 مستندات علمی، اشعار حماسی شاهنامه بوده است.

صیفی  روش مطالعه شیوۀ كار، كتابخانه      -: روش پژوهش، تو سیر( و  شرح و تف ای بر  تحلیلی )

سطوره   سج متون ا شهایی كه در آنها داده  ای پایج تطبیق و مقای ست. در این مقاله از فی ها و  بوده ا

 برداری شد. نتایج مطالعات و بررسیها نگاشته شده است، بهره

دلیل همانندیها و قرابتهای بسیییار نزدیک در اصییول محوری باورهای اسییاطیری سییه    ها:یافته

دیک بشییر؛ و دیگر كشییور در دو نکته دیده شیید. نخسییت بنیاد فطری و ذاتی تعقل و ذهنیت نز

پیوندهای جغرافیایی از آفریقا و آسیا و وجود جادۀ بازردانی ابریشم كه شاهراه ارتباطی فرهنگها    

سلط نظامی   سیاسی ایران در عصر هخامنشی بر مصر. از سوی دیگر عامل          -بود. عالوه بر آن ت

سطوره جوّی و باران و رودخانه ستند كه در ه   های عظیم عوامل ا سرزمین     ساز طبیعی ه سه  ر 

 باستانی مصر و چین و ایران با رشد كشاورزی سبب تقویت باورهای همانند شده است.

در این مقاله چند بنمایج كلیدی نظیر عصر زرین، فرمانرانی بر ابر و باد، مسخ و  گیری:نتیجه

 پیکردردانی، ازدواج خویشاوندی و آیینهای دفع نحوست بررسی شده است.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  This article describes and examines some 
similar and common themes from Egyptian and Chinese myths and considers 
their compatibility with ancient Iranian mythology reflected in our national 
epic, Ferdowsi's Shahnameh. Among the Iranian texts, Bandesh and Avesta 
books and some Pahlavi books have been mentioned; But the direct source for 
extracting evidence and scientific documents has been the epic poems of the 
Shahnameh. 

METHODOLOGY: The research method is descriptive-analytical (explanation 
and interpretation) and the working method is a library based on the 
comparison and comparison of mythological texts. In this article, the slips in 
which the data and results of studies and reviews are written were used. 

FINDINGS: The reason for the very close similarities and kinships in the central 
principles of the mythological beliefs of the three countries was seen in two 
points. First, the natural and inherent foundation of human reasoning and 
mentality; And other geographical links from Africa and Asia and the existence 
of the silk trade road, which was the communication highway of cultures. In 
addition, Iran's military-political domination over Egypt in the Achaemenid era. 
On the other hand, atmospheric factors, rain, and huge rivers are natural myth-
making factors that have strengthened similar beliefs in all three ancient lands 
of Egypt, China, and Iran with the growth of agriculture. 

CONCLUSION:  In this article, several key themes such as the Golden Age, ruling 
over the clouds and wind, transfiguration, kinship marriage, and rites of 
elimination have been examined. 
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 مقدمه
و چین  های كهن ایران، مصرپایج تطبیق و تفسیر میان اسطورهتوصیفی و بر  -در مقالج حاضر، كه به روش تحلیلی 

صورت میگیرد، هدف اصلی برآورد میزان هرفای قرابتها و ناهمسانیها میان باورهای این ملل باستانی است تا از این 

لج این مقا .رهگذر خواننددان بدانند جایگاه فرهنگی و اعتبار ملی سرزمین ما در برابر ملل كهن چگونه است

تطبیقی فقط به بیان مطالب و استخراج مستندات و شواهد همسانی در چند بنمایج محدود میپردازد تا سخن به 

هایی كلیدی و اساسی صورت درفته است كه برآمده ایجاز برده باشد و هدف را تبیین كرده باشد. پژوهش در بنمایه

هایی چون عصر زرین، مسخ و پیکردردانی، نیاپرستی، از تشابهات جغرافیای سه سرزمین است و قاعدتاً از بنمایه

فرمانرانی بر طبیعت و ابر و باد و باران، و ازدواج خویشاوندی سخن خواهد رفت تا اعماق فرهنگی مشترک و 

ی های ایران نظیر برخی كتب پهلوهای زیست بشر كهن را بازنماید. این اشتراكات و همسانیها از اسطورهشگفتینه

 در حماسج ملی ایران، شاهنامه فردوسی، استخراج میشود.و اوستا و 

 

 سابقۀ پژوهش
( به ترجمج جلیل دوستخواه یکی از بهترین 4399، اثر كویاجی )بنیادهای اسطوره و حماسج ایرانكتاب ارزشمند 

ست. ته او علمیترین منابعی است كه در حوزۀ پژوهشهای اساطیری چین و ایران مورد استفادۀ این مقاله قرار درف

( 4346نامج دانشجویی نوشتج فرشته جعفری )در این مقاله نکاتی افزون بر آنها نیز به نگارش درآمده است. از پایان

در این پژوهش استفاده شده و صرفاً جهت مطالعه و « ای ایران و اسکاندیناویهمانندیهای اسطوره»با عنوان 

های مرتبط با اساطیر ایران و شاهنامه با كار حاضر ا برخی دادهراهنمایی در دستور منابع قرار درفت. البته تنه

مقایسج تطبیقی اساطیر ملل مختلف )ایران، چین، هاپن، »( با عنوان 4397سنخیت یافت. مقالج مریم رضابیگی )

( 4391مقالج یاسمن رمضان ماهی ) .در برخی نکات راهگشای كار حاضر بوده است« النهرین(یونان، روم، هند و بین

بخش ایران و چین را در كار پژوهشی حاضر از « های مشترک ایران و چینبررسی اساطیر و افسانه»با عنوان 

النهرین بر تأثیر اساطیر بین»( با عنوان 4394ای تکمیل و تقویت كرده است. مقالج م. طهوری )دیدداه اسطوره

زمانی از منظر تأثیردذاری یک پدیده در طول تاریخ در پی آن است با شیوۀ در« نمایش در ایران از منظر درزمانی

-بین بپردازد. فرضیج مقاله بر این استوار است كه اساطیر ایران در نمایش و النهرینبین هایاسطوره به خط پیوند

-مقالج دهقان .اندداشته ایران ی سنتی درنمایش هایاز منظر درزمانی، تأثیر قابل توجهی بر مهمترین دونه النهرین

میکوشد فلسفج تضاد « النهرینسیمای دودانج خدای انکی )اآ( در اساطیر بین»( با عنوان 4341زاده و فکری )

رضا تج علینوش« النهرینضحاک و بین»النهرین تبیین كند. مقالج رفتاری و سیمای دودانج انکی را در اساطیر بین

را بیرون از الگوی هند و اروپایی، در  ضحاک اسطورۀ ( بنیاد4341اصغر زارعی )مظفری و علی

آغاز شده و در دذر زمان  النهرینبین ، ازاسطوره جستجو میکند و نشان میدهد این النهرینبین سرزمین

تحلیل »مقالج  .های هند و ایرانی آمیخته و هالج هولناكی از رمز و رازها و شگفتیها آن را در بر درفته استاسطوره با

ن اردوش جهاتطبیقی اسطورۀ ضحاک ماردوش )بر اساس رهیافتهای مبتنی بر سنت كهن قربانی برای خدایان م

میتواند با اسطورۀ  ضحاک ( ضمن نقد تفسیرهای دیگر، نشان داده اسطورۀ4341نوشتج فرزاد قائمی )« زیرین

و سرزمینهای مجاور مربوط باشد. مطابق این اسطوره،  فالت ایران دوش زیر زمین در فرهنگهای بومیمار خدای

كشی، نه یادمانی از یک نبرد تاریخی، اهدها خدای مالک دوزخ )قعر زمین( میشدند و اسطورۀ قربانی بهترین جوانان

 پایان این سنت خونین پیشاتاریخی بوده است.كه نمادی برای 
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 بحث و بررسی
ها ها نماد زیست فرهنگی بشر و عهد كهن و آیینج دانایی و حکمت نیاكان هر ملت است. بحث از اسطورهاسطوره 

ای ملل هشاید به دلیل كهنگی و عدم دسترسی به جزئیات دانش و بینش اقوام دذشته میسر نباشد؛ اما حماسه

بازتاب اصیل اساطیر هستند زبان دویای هر ملتند. شاهنامج درانقدر فردوسی در متن و بطن داستانهای كهن كه 

ایران باستان میپردازد. این مقاله بر آن است به تطبیقی دویا  های كهن و جهان اسطورۀمرورِ شگفتینهحماسی، به 

ونج كوتاه در حد حصر مقاله از خالل متون از همانندیهای اسطوره در مصر و ایران و چین بپردازد و چند نم

 ای و حماسج ملی استخراج نماید.اسطوره

 

 حاكم دینی -شاه پریستار 

د های الیزال وجود داراهمیتی كه در شرق آسیا در ارتباط با اتصال معنوی و مینوی نظام حکومتی بر مردم با نیرو

پیوند خود با منشأ آسمانی قدرت برآیند. نخستین  هایای درصدد یافتن حلقههسبب شده است حاكمان اسطور

انی آسم -های ارتباط زمینی های كهن خود، ریشههای بنیانگذار چینی و مصری و ایرانی در هرفای اسطورهسلسله

روحانی سلسلج شانگ بود. ... شاه به  -هستج اصلی هویت و كاركرد دولت، مفهوم شاه »حاكمان را نهفته دارند. 

از خدای بزرگ دی حکومت میکرد. ... هوها خدای بزرگ شانگ، یعنی دی، را كنار دذاشتند و درعوض به نیابت 

« پرستش تیان، خدای آسمان، روی آوردند. درحالیکه شاه هو نیز فرزند خدای آسمان )تیان تزه( نامیده میشد

 (.635و  669: 4391)بیرل، 

به شکل مستحکمتری خودنمایی میکند. مصریان فراعنه را فرزند  ای شرق، در مصر باستان نیزهاین بنمایج اسطور

فرعون »خدا میدانند و مردمان را رعیت فرزندخدایی میدانند كه بر جان و مال و امور زیستی آنان حاكم است. 

فرمانروای دزیدۀ خدا و واسطج بین انسانها و خدایان و سرشت او سرشتی خدایی است. در این كیش شهریاران، 

یانی بودند كه بر زمین فرمان میراندند و آنجا كه مردم خدایان را چون شهریاران میدیدند، فراعنه را نیز در خدا

 (.45: 4395)ورونیکا، « شمار خدایان میدانستند

درآمیختگی دیانت و سیاست؛ اسطوره و آیین؛ فلسفه و ... در اعصار كهن حاكی از عجز و سردردانی بشر اولیه در 

بخش به نیرویی مافوق بشری ایجاب میکرد كه های حیات و ممات او بود. نیاز به اتکای اطمیناندغهپاسخ به دغ

ای میان خود و نیروی قاهر جستجو كند. این رابط كه داه سایج خدا یا فرزند خدا یا فرستادۀ خدا هرابط و نمایند

د. در اساطیر ایران چهرۀ جمشید پیشدادی را پریستار چهره مینمو -موبد یا شاه  -بر زمین بود، در شمایل شاه 

موبد مییابیم كه با اتصال به زرتشت و اهورمزدا، جامعج آریایی را راهبری میکرد. در  -در شکل و شمایل شاه 

آشکار نخستین انسان، نخستین شهریار را حقیقت در حلقج نخستین شاهان پیشدادی، همواره چهرۀ پنهان و نیمه

صال با اهورمزدا یافت. كیومرث كه در اوستای متأخر چندین بار نام برده شده است، پدیدآورندۀ میتوان در پرتو ات

از كیومرث بعنوان نخستین شاه نام برده شده است. این شاه بطور  تخمج نخستین زوج بشری است؛ اما در شاهنامه

 .نبرد با دیوان شتافته است هرمزد به -مستقیم با منبع وحی اهورمزدا مرتبط بوده است و با فرمان خدا 

 چنین دفییت كآیین تخییت و كیاله

 كیومییرث شید بر جیهان كدخییدای

 به دیتی درون سییال سیی شیاه بود

 درود آوریدش خیجیسییته سییروش

 كیییومیییرث آورد و او بییود شییاه 

 نخستین به كوه اندرون ساخت جای

 ییوبی چو خورشییید بر داه بودبه خ

 كزین بیش مخییروش و باز آر هوش



 45/ یمل جدر حماس رانیو مصر و ا نیچ ۀهمانند در اسطور یجچند بنما یبررس

 

 بیر آن بییرترییین نام یییزدانییش را

 

 بخییواند و بپییالییود مییژدانییش را

 (34، 4)شاهنامج فردوسی، ج                        

               

 مشروعیت بخشیدن به جنگی كه میان كیومرث و رقیبانش رخ میدهد، نیازمند به مستندی یزدانی بود كه شاه را

به نیابت یزدان متصل كند. همین وضعیت اتصال به ماورا و مینو را برای فریدون و جمشید پیشدادی نیز در 

 .شاهنامه میبینیم

 كه یزدان پیاک از میییییان دییروه

 بییدان تا جییهیییان از بید اهدهیییا

 

 برانگیییخییت مییا را از البییرزكییوه 

 به فییرمییان دیییرز میین آیید رهیا

 (74)همان،                                            

 .موبدی و حاكمیت دین و سیاست در كنار یکدیگر را مییابیم -در داستان جمشید پیشدادی بطور واضح شاه 

 میینییم دییفییت با فییییره اییزدی

 

 همییم شهییریاری همییم موبییدی 

 (34)همان،                                           

پریستاری كه كارش در پایان به معراج و اتحاد با پرورددار میکشد. این شاه یزدانشناس  -و سرانجام كیخسرو، شاه 

 تارک دنیا شد و در حال و هوای عرفانی، تخت و تاج را وادذاشت و به دیدار یزدان شتافت.

 ن برآرد درفییشچیو خورشیید تابا

 مییرا روزدییار جییییدایییی بیییود

 

 چییو زرآب دیردد زمییین بنفییش 

 میگییر با سییروش آشیینایی بییود

 (146، 1)همان، ج                                   

را این زی پدر جم، خدای خورشید بوده است... ارتباط میان شاه سرزمین نیکبختان و خورشید كامالً طبیعی است؛»

سرزمین وابسته به خورشید تصور میشده و طبیعی است كه آریاییان نخستین انسان را كه در سرزمین نیکبختان 

 (.67: 4394)كریستین سن، « میزیسته، پسر خورشید به شمار آورده باشند

 

 نیاپرستی
ای از تقدس فرومیبرد، در ادیان هاله های دردذشتگان را درای كه فروهراعتقاد به جاودانگی ارواح و باور به اندیشه

های هرف دارد. در چین باستان نظیر همان باورها را میتوان دید كه در ایران باستان نسبت به ارواح شرقی ریشه

در چین باستان[ یقین دارند كه روان دردذشتگان در میان ایشان حی و حاضر است. »]نیاكان وجود داشته است. 

جداد مردۀ خود را همیشه در میان خود موجود دانسته و معتقدند كه آنها همیشه مراقب اعمال رو نیاكان و اازاین

و خواهان سعادت و آسایش اعقاب و اوالد خود میباشند ... در هر خانه و خاندان رسم است كه ضریحی به یاددار 

گارند و نام دذشتگان را بر آن نیاكان و رفتگان قائم میسازند و بر فراز آن صفایح چوبی با نقش و نگارها مین

 (.361: 4346)ناس، « مینویسند و در پیشگاه آنها اغذیج لذیذ و مشروبات دوارا هدیه میکنند

در مصر باستان نیز كه آیین اوزیریس در آن جاری است و با مرددان و جهان پسین عجین است، میتوان اطمینان 

اری بوده است. طرز برخورد مصریان با اجساد و مومیایی كردن یافت كه پرستش نیاكان به شکلی از انحاء در آن ج

بینی است، جاودانگیها و اهمیت زیاد سفر خورشید به جهان زیرین میتواند آنها، وجود اهرام كه نوعی آینده

 و در این باورها ]اوزیریسی[ روح مرده برای عبور از این قلمرو»هایی از سریان كیش نیاپرستی بوده باشد. نشانه

 (.44: 4395)ورونیکا، « هایی از چنگ اهریمنان به اوراد و ادعیج بسیار نیاز داشتر
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های اجساد اوزیریس، مویه و سفر میکند، بیشک در جایی كه سودواری بر مرده رواج دارد و ایزیس برای یافتن پاره

 ریاری جدید در مصر آغاز شدشکل خاصی از پرستش نیاكان از دورۀ شه»آیینهای پرستش نیاكان نیز جاری است. 

 (.496)همان، « كه شبیه كیش نیایش مرددان و در این عصر ... بود

 هایی از كیشهای كهن نیاپرستیاما در ایران، باستان به دواهی شاهنامه، در خالل داستانهای حماسی میتوان به پاره

 های مردمانا، وجود روح نیک در برآوردن دعادونه كه اعتقاد به جاودانگی ارواح، یاریگری فروشیهدست یافت. همان

های قدیمی میتوان یافت. به یکی از موارد آشکار نیاپرستی در داستان و... را در متن داستانهای كهن و اسطوره

بیژن و منیژه اشاره شده است. كیخسرو برای یافتن بیژن منتظر فصل بهار و زمان فرورددان میماند تا ارواح نیاكان 

ته به زمین نزول كنند. آنگاه كیخسرو با خواندن دعا و نیایش ویژۀ فروشیها، از نیاكان پاک خود درخواست دردذش

 نما به او بنمایانند.یاری كند و بیژن را در جام دیتی

 بمییان تا بییرآید مه فییرودین

 به هییر سو شود پاک فرمییان ما

 نمایبخواهیم من آن جام دیتی

 ان خییویشكنم آفییرین بر نیاك

 بگویم تو را هر كجییا بیژن است

 

 كه بفییروزد اندر جهان هور دین 

 سییتایش كییه فرمییود یزدان ما

 شوم پیش یزدان بباشییم به پای

 دزیده جهییاندار و پاكان خویش

 به جام اندرون این مراروشن است

 (16، 5)شاهنامج فردوسی، ج                        

نیاپرستی در این ابیات شامل پوشیدن رومی قبای و رو به خورشید نشستن و دریه و زاری و خواندن مراسم ویژۀ 

 .نیایشهای ویژۀ فروشیهاست و البته زمان نوروز فرورددان

 چییو نوروز فییرخ فیراز آمییدش

 بیامیید بپوشییید رومیی قبییای

 آفییرینخروشییید پییش جهان

 یکی جییام بر كف نهییاده نبید

 

 بدان جییام روشیین نیاز آمیدش 

 بدان تا بیود پیییش یزدان به پای

 به خورشییید بر چنید برد آفرین

 بدو اندرون هییفت كشییور پدید

 (13)همان،                                            

 عصر زرین یا دوران طالیی
آدمیان اشاره میشود. روزدارانی كه زنددی بهشتی در های ملل شرق، به روزداران همزیستی خدایان و در اسطوره

همسایگی بهشت خدایان جریان داشت و آسمان و زمین از یکدیگر جدا نبودند. این باور شرقی مشترک میان چین 

ایرانیان از چهار دورۀ فلزات آداهی دارند. دورۀ »و ایران و مصر و حتی اروپا، در همج این ملتها همانندی داشت. 

(. دوران طالیی، زمانی است 671: 4394)كریستین سن، « ه در آن اورمزد دین را به زرتشت وحی كرد و...زرین ك

كه ازل و آغاز آفرینش كائنات را منظور میکند و همه چیز قدسی و بهشتی است. غم و درد و بیماری نیست. درما 

مشخصات خای »ملکوت با انسانهاست.  و سرمای آزارنده نیست. اهریمن در آن راه ندارد و همسایگی خدایان و

انسانهای عصر مینوی، عبارت است از فناناپذیری، خودانگیختگی، آزادی، امکان صعود به بهشت، دوستی با جانوران 

 (.54: 4396)الیاده، « و فهمیدن زبان حیوانات

مانشهری و مدینج فاضله زمان با پادشاهی خاقانهای یاتو و شون، سبب رشد تفکر آراین باور در چین باستان هم

ادر شیاطین خبیث و یا آدمیان خطاكار كه همیشه خالف جهت تائو حركت میکنند نبودند، هرآینه عالم »شد. 

بسرعت حركت خود را به سوی مقصد كمال طی میکرد و هرداه تمام موجودات آسمان و زمین و ارواح و اجسام 
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شکل كامل واحدی در كمال تناسب حاصل مینمود و به سوی در هر جا مطابق قانون تائو حركت میکردند، عالم 

سعادت و سالم راه میپیمود. در روزدار این دو خاقان ]یائو و شون[ سراسر فرخنددی و سعادت به بار آورد و زمین، 

 (.369: 4346)ناس، « موطن بشر، صورت بهشت به خود درفت

رند و حاكم حکیم ویژدی ثابت آن روزداران است. در چین اعصار زرین لزوماً نیازمند به مدیریت حاكمی فرزانه دا

ای بزرگ به دست قهرمان دومین آغاز جهان پس از نجات بشر از چنگ فاجعه»باستان نیز چنین باوری بوده است. 

است. در این هنگام عصر زرین پادشاهان خردمند آغاز میشود كه فرمانروایانی آرمانیند و نخستین دولت بشری را 

(. در مصر باستان نیز همین اندیشه در عصر فراعنه سبب اقتدار فراعنه میشد. 631: 4391)بیرل، « ی میکنندپیریز

فرعون واسط منبع الوهیت و مردمان بود و فلسفج وجود او، كوشش برای طرحریزی ایجاد مدینج فاضله و آرمانشهری 

ن آغازین، زمانی بود كه خدایان در زمین برای مصریان، زما»بود كه مردمان را به عصر زرین متصل میکند. 

میزیستند و قلمرو فرمانروایی آنان سرزمین عدالت و عصر آنان عصر طالیی بود. فرعون از این دید، از اعقاب خدایان، 

و هم او بود كه به یاری ماعت میکوشید عدالت را بر زمین جاری كند و عصر خویش را با عصر طالیی پیوند دهد. 

كه نظام معابد خداشناسی را دامن زد تا از این طریق حامی فرعون باشد و مصریان را وادار به ابقای و چنین بود 

(. در ایران باستان نیز 39: 4395)ورونیکا، « قدرت فرعون كند و تالش در پیوند با عصر طالیی را محکم كند

هنامه سرمشق حکومت فرد را بر پایج موبدان پیشدادی در شا -اندیشج عصر زرین به قدرت تمام جاری بود و شاه 

 -آبادانی و آبادسازی و درنتیجه پیریزی تمدن و آرمانشهر بنیاد نهادند. دادورزی و آبادسازی دو اصل مهم سیاسی 

نامیده شده است. این اصول كه الگودرفته « داد و دهش»اجتماعی برای پیشدادیان است كه در شاهنامه به تکرار، 

الهی است، در عصر تمام پیشدادیان سرلوحج عمل است اما برای اختصار مقاله، تنها به یادكرد  از قوانین افالكی و

 .دوران طالیی در عصر جمشید پیشدادی بسنده میشود

اقدامات تمدنسازانج جمشید پیشدادی مقدمج ساختن آرمانشهری است كه مرگ و بیماری و درد و رنج در آن 

ها عیار برای مردمان فراهم باشد؛ در حقیقت انتقال بهشت آرمانی از اندیشهتمامجانبه و آسایش نباشد و رفاه همه

های بهشت جوّی. این اقدامات در نهایت منجر به دستیابی به و از افالک تا دل خاک و به فعلیت رساندن اندیشه

 .آرمانشهر میشود كه مفهوم آن همان عصر زرین یا عصر همزیستی خدایان و مردمان است

 یر سییال نو هیییرمز فرودینسیی

 چنین سال سیصد همی رفت كار

 ز رنج و ز بدشیییان نبییود آدهی

 به فرمیان مردم نهیییاده دو دوش

 چنیییین تا برآمییید برین روزدار

 

 برآسیییوده از رنج روی زمیییین 

 ندییدند مییرگ اندر آن روزدیییار

 میان بسته دییییوان به سیان رهی

 پر ز آوای نیوش ز رامش جهیییان

 ندیدند جز خیییوبی از كرددیییار

 (16، 4)شاهنامج فردوسی، ج                       

 فرمانرانی بر ابر و باد 
های شاهان اساطیری، تسلط بر عناصر طبیعی و دستیابی بر نظم جاری افالک است. اشه یا قانون دیگر از شاخصه

زنددی است و كنترل فصول و بروج را در دست دارد، بنا به شرایط ویژه  طبیعی كه مایج نظم و انتظام و ساماندهی

میتواند به فرمان نمایندۀ پرورددار در زمین درآید و با آن سالح در مسیر پیشبرد اهداف آرمانشهری و ساختن 

صر با م عصر زرین دام بردارد. این خاصیت در نخستین بنیاددذاران حکومت باستانی در كشورهای ایران و چین و

هایی دور از انتظار همانندی بسیار وجود دارد. در حقیقت در عصر چندخدایی كهن، رسوخ و پایداری چنین اندیشه
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 دونه كه در ایرانای است؛ به همانهم نیست. در چین باستان فرمانرانی بر ابر و باد و عوامل جوّی، بنمایج اسطوره

موبد به سالح تائو میتواند فرمانروایی او را بر  -كی( و مسلح شدن شاه و مصر است. اعتقاد به تائو )اشه و نظم افال

مرد حکیمی كه به تعالیم تائو رفتار كند دارای یک نیروی سحری خواهد » .كل عناصر و نظم امور تضمین نماید

شد كه از بركت آن نیرو هیچکس و هیچ چیز بر او فائق نخواهد شد... او همچنین از فیلسوفی نام میبرد كه بر 

 (. 345و  314: 4346)ناس، « بادها سوار میشد و آرام در سوز سرما میخفت و قید زمان و مکان نداشت

ایزدانی نام برده شده كه در آشوبهای عظیم به یاری طبیعت میشتابند.  -های آفرینش چینی از غول در اسطوره

طوفان نوعی مضمون بازدشت به »كنترل بادهای طوفانی در اختیار موجودی به نام رد چنگال خزنده )یو( است. 

زنده تجسم یافته است كه برای بازدرداندن آشوب اولیه است. اسطورۀ قهرمان در زحمات توانفرسای ردّ چنگال خ

نظم مبارزه میکند. مهمترین نقشمایج او آن است كه طوفان سرانجام، نه با مداخلج نیروهای آسمانی بلکه به دست 

موقع آسا شدن باران و به(. كنترل بارانها، جلودیری از سیل644: 4391)بیرل، « قهرمانی اخالقی پایان مییابد

رد چنگال در نقش خدای »عالوه دستور بارش باران در اختیار ردّ چنگال خزنده است. ران، بهمتوقف كردن با

ای تصویر میشود كه خدای تندباد نگهبان را به دلیل تأخیر در ورود به مجمع خدایان، دوشمالی كنندهمجازات

(. یکی از مشهورترین خدایان 677)همان، « میدهد و مأمور میشود كه خدای رودخانج طغیانگر را به انقیاد درآورد

 در حقیقت باد یا هوایی زردرنگ است.« هوانگ دی»فرهنگ و تمدن باستانی چین، خدای زرد یا خدای 

های مصر نیز نقشمایج كنترل باد و ابر و طوفان به شکلی همانند وجود دارد. فرمانرانی بر باد و ابر و باران در اسطوره

 كشور باستانی مشترک است. ای است كه میان این سهبنمایه

آمون، باد هوا و دربردارندۀ نیرویی است كه برانگیزانندۀ آبها از سکون »آمون خدای باد یا هوا و به مفهوم هواست. 

و ایستایی است... كیهان تخم دربردارندۀ هوا یا باد با خدایان هشتگانه پیوند دارد... مصریان باستان هوای طوفانی 

رع از نقش كیهان آفرینی برخوردار است و بر آسمان و  -پیروزی موقتی و اپیت میدانستند... آمون ای از را جلوه

جهان زیرین زورق میراند و از زورق خورشیدی خود زمان، بادها و ابرها را به فرمان دارد و با صدایی رعدآسا همج 

 .(456و  19و  14: 4395)ورونیکا، « دیاهان و موجودات را هستی میبخشد

در اندیشج باستان مصر، آمون بادی است كه سبب پدید آمدن آفرینش میشود. ایزدی كه بادهای آفریننده در 

آمون نسیمی برانگیزاننده بر مادۀ اولیه بود كه آن را به دردابی تبدیل كرد و پشتج اولیه از میان آن »اختیار دارد. 

 (.346: 4397)هارت، « بیرون آمد

های ایرانی ایزد باد و ابرهای بارانزا و های آفرینش، در اسطورهی ابر و باد و آب در اسطورههادذشته از نقشمایه 

های بسیار در كارنامه دارد. فرمان راندن بر باد، كه در ادب پارسی پیشینج فراوان دارد، آبهای حیاتبخش نقشمایه

شید این نقشمایه به سلیمان نبی منتقل ویژه جمشید دیده میشود. پس از جمهای پیشدادیان بهدر شرح كارمایه

كه بر باد میرفت، شهرت بیشتری یافت. تخت دستساز جمشید كه در روز نوروز به مردمان  شد و قالیچج سلیمان

 در آسمان میچرخید.« ویو»یا « واته»نشان داده شد، بر سر دیوان و به امر ایزد باد 

  به فرّ كیانی یکی تخیییت ساخت 

 ی دیو برداشتیكه چون خواسیت

 چو خورشیییید تابان میییان هوا

 

 چه مایه بدو دوهیر اندر نشاخت 

 ز هامون به دیییردون برافراشتی

 نشسته بر او شیییاه فرمیییانروا

 (14، 4)شاهنامج فردوسی، ج                        
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ر ندران داشتند، با فرمانرانی بر هوا و ابدر عملیات جادویی دیو سفید مازندران بر سپاه ایرانیانی كه رؤیای فتح ماز

 .همین ویژدی را مییابیم

 شب آمد یکییی ابر شیید با سپاه

 یکی خیمه زد بر سر از دود و قیر

 

 جهان كرد چون روی زنگی سیاه 

 سیه شد جهان چشمها خیرخیر

 (94، 6)همان، ج                                     

مری های اساطیری او باد به دلیل اهریمنی بودن بخشی از بادها به نام باد بد، در بنمایه فرمانرانی جادودران بر ابر

پذیر است. اهریمن سُکان باد بد را در دست دارد و با آفریدن طوفان و بوران و دمه و كوالک میتواند آفریددان توجیه

ت و جایگاه دیوان در شمال خوانده شده اس« دیو»هرمزد را تهدید كند. سرمای كُشنده در نظر ایرانیان باستان 

آیند. در نبرد كاموس كشانی، تركی جادودر به نام است. بادهای اهریمنی نیز از زیر زمین میوزند و از شمال می

 .آفریند و سربازان ایران را دچار یخبندان میکندبازور، برف و بوران و كوالک جادویی می

 چییو بازور در كوه شیید در زمان

 داران ز كاردسییت آن نیزههمه 

 

 درآمیید یکییی باد و برف دمییان 

 فییرومانیید از بیرف در كییارزار

 (439، 1)همان، ج                                    

آید كه اسفندیار و سپاهیانش با توسل به نیایش از درداه خان اسفندیار نیز برف و بورانی جادویی پدید میدر هفت

 .ر، آن جادو را باطل میکنند و سرما و ابرهای برفزا را از میان برمیدارندپرورددا

 ببیییارید از ابییر تارییییک بیییرف

 سه روز و سه شب هم بدان سان به دشت

 نییییایش ز انیدازه بگیییذاشیییتند

 همیییانگه بیامییید یکی باد خوش

 

 زمینی پر از بیییرف و بادی شگرف 

 نیییدر دذشیییتدم باد ز انییدازه ا

 همیییه در زمان دسییت برداشتند

 ببیییرد ابر و روی هوا دشیت كش

 (497، 4)همان، ج                                 

كه در تنگنا میفتد، به باد ددردیسی مییابد و آشکارست كه تنها بادی سهمگین میتواند پیکر اكوان دیو هنگامی»

دونه پرسشی دربارۀ كیستی اكوان دیو و پیوند او با دیو باد دریا بیفکند. جای هیچ پهلوان را از زمین بردیرد و به

 ای چینی را حکایت میکند و میگوید:باقی نمیماند. فردوسی بدرستی آداه است كه افسانه

 چنین داد پاسییخ كه دانای چین

 

 یکی داسیتانی زده است اندر این 

 (66، 6همان، ج )                                    

یا همان دیوباد دفته شده است به پیکر دوزن نر و كالبدی همچون « فئی لی ان»های چین دربارۀ چنانچه در افسانه

 (.34و  39: 4399)كویاجی، « آید...جثج یک پلنگ، به دلخواه به باد ددردیسی مییابد و به وزش درمی

 

 شدگی یا پیکرپذیریمسخ
ای مشترک در ایران و چین و مصر، تغییر كالبد از جنسی به جنسی دیگر و از شکلی به اسطورههای از بنمایه

هیأتی دیگر است. این پدیده كه از جهان جادویی مایه میپذیرد، در جماد و نبات و حیوان صورت میپذیرد و 

 در دو جنبج مثبت و منفی های كهن بوده است. در اساطیر ملل شرق، پیکرپذیری و مسخها و قصهدستمایج افسانه

)اهورایی و اهریمنی( صورت میپذیرد. مسخ ایزدان به اشکال دونادون با اهداف مینوی و نیکودرایانه است و مسخ 

 .دیوان و اهریمنان در جهت ایجاد موانع و تولید شرارت است
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یدۀ پیکردردانی و مسخ است؛ ای از اعصار، حاكی از باور عمیق به پدهای چینی، وجود شمنیسم در برههدر اسطوره

چینیها معتقدند ارواح خبیث[ در آب و هوا و در خاک، »]زیرا شمنها عمیقاً به تغییر چهره و هیأت باورمندند. 

آشام و نباتات و ماهیان و اشجار و داهی به لباس مبدل بصورت آیند[ و سباع خونبصورت جانوران درنده ]درمی

(. عالوه بر باورهای شمنیسم كه مؤید اعتقاد 333: 4346)ناس، « ا آزار میرسانندحیوانات رام درآمده، بنی آدم ر

شددی است، در آیینها و كیشهایی كه اعتقادات عمیق نوزایی و باززایی حیات وجود دارد، به پیکردردانی و مسخ

متضمن  نوزایی شددی یا پیکرپذیری نیز از اصول باورهای آن كیش است. ددردیسی وقاطعانه میتوان دفت مسخ

 .عبور از یک چهره یا حالت به چهره یا حالت پسین است و همین امر مفهومی جز كالبدینگی و پیکردردانی ندارد

دوازن، هفتاد تغییر شکل را از سر »در اساطیر آفرینش چین باستان با موارد دونادونی از مسخ مواجه میشویم. 

اند... داستان والدت فرزند رد چنگال خزنده زنده به وجود آمده دذرانده كه در نتیجج آن كیهان و همج موجودات

نشینان جفت میشود اما یک روز خود را به هیأت آسمانی یک خرس با دختر یکی از كوه "یو"آساست. نیز معجزه

نشان میدهد. همسر باردارش از ترس میگریزد و به سنگ تبدیل میشود. شکاف سنگ باز میشود و یو به نام اوپن 

شددی در اساطیر یونان و روم به همین شکل وجود دارد و در (. سنگ653و  634: 4391)بیرل، « آیدبه دنیا می

 شاهنامه نیز نظایر آن را به نمود جادویی آن مییابیم.

پذیری خدایان مورد باور است، میتوان اطمینان یافت كه همچنین در باور مصریهای باستان، آنجا كه شمایل

نیز از باورهای جاری باشد؛ خدایان جانورشمایلی كه به شکل دربه، مار، روباه، شغال و دراز و... تغییر پیکرپذیری 

نفتیس در دادخواهیهای ایزیس »و تبدل مییابند و در مواقع مقتضی میتوانند آن شمایل را به خود جذب كنند. 

انی را كه از ترس ست از وی دریخته بدو پیوست و ایزیس خواهر خود را مورد حمایت خویش قرار داد و دیگر

بودند، به كمک جادو به شکل حیوانات مختلفی درآورد تا بتوانند از ست پنهان شوند. ایزیس و نفتیس با یافتن تن 

یکا، )ورون« مردۀ اوزیریس، او را حنوط كردند و پس از درآمدن به هیأت پرنددان، بر تابوت او به سودواری پرداختند

4395 :455.) 

ور به مسخ شدن و تغییر چهره در مصر حتی در مرددان هم دیده میشود؛ آنجا كه باور این مسخ در روح باشد. با

الهج »به این صورت كه متوفی میتواند روح خود را به شکلی از جانوران تبدیل كند و با زنددان ارتباط پیدا كند. 

پوشاند )ایزیس میتواند به هیأت زغن درآید( و با ایزیس پیکر اوزیریس را كشف میکند، آن را با بالهای خود می

 (.371: 4397)هارت، « كه اوزیریس زنده میشود و او را آبستن میکندآفریند بطوری بالهای خود دم حیاتبخش می

شددی اشاره شده است. در نبرد رستم با در شاهنامه نیز به مواردی از تبدیل و تبدلها بعنوان كالبدپذیری و مسخ

 شددی را میبینیم.زندران نمونج این سنگشاه ما

 دمانم چنان بد كه او شیید نگون

 برین دونه شد سنگ در پیش من

 برین دییونه خارا یکی كوه دشت

 به لشگردهییییش برد باید كنون

 بدو دفیت ایدون كه پیدا شوی

 ودییرنه به درز و به تیییغ و تبیر

 چو بشنید شد چون یکی پاره ابر

 

 كوهییج زین برونكنون آید از  

 نبود آدیییه از رأی كم بیش من

 اندوه دشتز جنگ و ز مردی بی

 مگییر كاید از سنگ خییارا برون

 بگییردی ازین تنیییبل و جادوی

 ببرُم همیییه سنگ را سر به سر

 به سر برش پوالد و بر تنش دبر

 (466، 6)شاهنامج فردوسی، ج                    
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البد دیوان را درهم میشکند، آنها زیر زمین پنهان میشوند و دیگر نمیتوانند در كالبد انسانی پس از آنکه زرتشت ك»

آیند. اكوان دیو در كالبد یک دور در میان دلج چوپان نمایان پدیدار شوند بلکه در كالبد خر و داو و ... درمی

 (.441: 4394)اكبری مفاخر، « میشود

 اهریمن به جهی دفت تو را چه»مسخ و تغییر كالبد پذیرفت اهریمن بود.  های ایرانی، نخست كسی كهدر اسطوره

ای به جهی نشان سالهآرزو باشد؟ بخواه تا دهم. آنگاه آن تن زشتگونج چون وزغ اهریمن را چون مرد جوان پانزده

سخ و (. این مسخ، اهریمنی و منفی است اما ایزدان مینوی هم از طریق جادوی به م54)بندهشن: ی « داد

ده، بهرام اهوره آفری»رسانی به آفرینش و آدمیان است. پیکردردانی دست مییازند. اهداف آنان نیکوكارانه و یاری

سومین بار به كالبد اسب زیبای زرینگوش و زرین لگامی به سوی او آمد. بر پیشانی او، امج نیک آفریدۀ برزمند 

 (.133)اوستا: ی « هویدا بود

خان رستم به پیکردردانی زن جادو میبینیم. این شددی را در هفتتغییر چهره و كالبد یا مسخای دیگر از نمونه

 .های اهریمنی است كه برای یالن اساطیری دام میگستراندپیکردردانی نیز از پدیده

 به دوش زن جییادو آمد سرود

 بیاراسییت رخ را به سییان بهار

 بر رستم آمید پر از رنگ و بوی

 

 ج رسیتم و زخم رودهمان نال 

 ودر چنیید زیبا نبیییودش نگار

 بپرسیید و بنشست پهلوی اوی

 (49، 6)شاهنامج فردوسی، ج                       

 مراسم آیینی برای رفع نحوست
كننده برای اجرای مراسم ابطال باور به وجود نیروهای شر و جادویی كه حیات آدمی را تهدید میکنند، دلیلی قانع

ی با نوعو جادو و دفع شرارت نیروهای ناشناخته است. این باور بیشتر در فرهنگهایی پدید آمده است كه بهسحر 

كه دو نیروی متضاد اهورمزدا و اهریمن با یکدیگر  باورهای دوآلیسمی و دوبنی مرتبط هستند. مثالً در ایران باستان

توسل به جادو و عزایم، موانع و مشکالتی برای مردمان رقابت میکنند بر سر كنترل آفرینش، نیروهای اهریمنی با 

آورند. آدمی بناچار در پی دفع بالیا متوسل به بردزاری شعایر و آدابی میشود تا آن بال و نحوست را از پدید می

های غرب یا جهان زیرین است و مردم او را چون در اغلب روایات ]مصری[ اپواوت دشایندۀ راه»خود دور كند. 

(. بیگمان این نیایشها 434: 4395)ورونیکا، « های تاریک جهان زیرین نیایش میکردندراهمای مرددان در كورهراهن

دونه كه به درداه رع تضرع میکردند تا نحوست و بال را از آن جهت بود كه بالی آخرت را از خود دفع كنند. همان

با طلسمهایی كه از تحوت درفته بود مردمان را یاری  ایزیس در هنرهای شفابخشی استاد بود و»از آنان بگرداند. 

(. مردم مصر معتقد بودند برای رهایی از بیماریها و درفتار شدن به اهدر مارهای كشنده، 99)همان، « میبخشید

مرت سجر[ را شیر قله میدانستند و این باور از »]به رازونیاز بپردازند. « مرت سجر»باید به درداه شیركوه قله یا 

نجا بود كه دناهکاران را دنبال میکرد، آنان را بیمار و سرانجام به كیفر محترم ندانستن او نابود میکرد. با این همه آ

مصریان باستان (. »474: 4395)ورونیکا، « مرت سجر مردم را در برابر خطر اهدرمارهای سهمگین پاسداری میکرد

ایی را كه ممکن بود بر خودشان و بر سرزمینشان نازل شود و وقتی داوی را قربانی میکردند، همج بالیا و شرارته

)فریزر،  «روی آورد، بر كلج آن داو تلقین میکردند و سپس آن را یا به یونانیان میفروختند یا در رودخانه مینداختند

4399 :443.) 

هایی كه احتماالً قهرمانانی را هم پرورش داده است به فراوانی میتوان یافت. قهرمانانی در چین نیز چنین اسطوره

حلی قهرمانانه پیشگویان بمنظور نجات از خشکسالی، راه»كه به جای مجازات مردمان، خود را قربانی میکنند. 
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و را قربانی كند و مجازات خشکسالی را بردارد و میگوید برمیگزینند. شاه خود به جنگل میرود و از خدا میخواهد ا

اند، بگذار تا من به تنهایی سرزنش شوم. شاه خود را مانند یک حیوان قربانی آماده میکند اما ادر مردم دناه كرده

 «ای كه روی هیزم قرار داده میشود و آتش روشن میشود، ردباری تند شروع به باریدن میکنددرست در لحظه

 (.646: 4391رل، )بی

 زن خشکسالی قدرتش -غول »همچنین اشاره به آیینهایی میشود كه مردمان برای دفع نحوست بردزار میکنند. 

كم میشود و نمیتواند به آسمان بردردد. او روی زمین میماند و با خشکاندن نهرها و كانالهای آب باعث ویرانی 

د كه در آن الهج زهرآدین را دور كنند. در این مراسم با صدای میشود و مردم یاد میگیرند كه آیینی بردزار كنن

 هنگامی(. »641)همان، « و این امر باعث میشود الهه به محل خود بازدردد« الهه به شمال برو»بلند دفته میشود 

نتیجج  .كه در قربانیها تیشتر را به یاری بخوانند، خشکسالی مغلوب میشود و باران میتواند به جهان زنددی بخشد

نبرد كیهانی میان نیروهای زنددی و مرگ بستگی به این دارد كه آدمی معتقدانه وظایف خود را برای اجرای 

 (.39: 4394)هیلنز، « مناسک به جای آورد

در باور مردمان ایران باستان، دفع شرور و نحوست اهریمنان، با پرداختن نذور و صدقات و نیازها همراه بود و داه 

قربانیهای خونین و مراسم خاصی بردزار میشد. هرداه شیاطین و دیوها بالیی بر مردمان نازل میکردند همراه با 

در شاهنامه،  .همچون قحط، بیماری، خشکسالی و فالكت، پرداخت قربانی و نذر و نیاز، تنها راه حل مسئله بود

 نش چنان بر خاک میخوابد كه اسفندیاراسفندیار بر سر دوراهی هیرمند میرسد و شتر پیشرو كاروان در پیش چشما

را به فکر فرو میببرد. چنانکه دویی میخواست از خطری ماورایی یا از پیشامد شومی اخطار و هشدار دهد. اسفندیار 

 .این حادثه را شوم پنداشت و برای آنکه آن نحوست احتمالی به خود شتر بردردد، سر شتر را برید

 شتر آنکه در پیش بودش بخفت

 چوب زد بر سیییرش ساروان همی

 جهانجیییوی را آن بد آمیید به فال

 بیییدان تا بیدو بازدیییردد بیییدی

 

 تو دفتی كه با خاک دشته است جفت 

 ز رفتیین بمیاند آن زمییان كاروان

 بفرمیییود كش سییر ببییرند و یال

 نباشیید بجیییز فیییره ایییزدی

 (664، 4ج )شاهنامج فردوسی،                    

در آسیای غربی كه ایران را هم شامل میشود، یک درونمایج اصلی داستانهای خشکسالی وجود دارد و آن این »

آور به جنگ دیو خشکسالی میرود. بار اول شکست میخورد و بار دوم به یاری همج خدایان و است كه خدای باران

 (. 643: 4394)بهار، « آدمها كه به دعا و نیاز و فدیه میپردازند، بر دیو خشکسالی پیروز میشوند

 ای فرار از چنگالضحاک ماردوش نیز برای رهایی از چنگ دو مار كه بر دوشش رسته بودند، نذر و نیاز میکند و بر

سرنوشت آیین شگفتی دارد. بدین شکل كه در حمامی از خون میخوابد و سر و تنش را در خون میشوید تا فالهای 

 بد از او دور شود.

 دلش زان زده فیال پر آتش است

 همی خییون دام و دد و مرد و زن

 مگر كو سیر و تن بشوید به خون

 

 همیه زنددانی بر او ناخوش است 

 زد كیییند در یکیییی آبدنبرییی

 شیود فال اخییترشناسان نگییون

 (75، 4)همان، ج                                      

كیکاووس در چاه دیوان مازندران، با ایزد نذر پذیرفته بود كه در صورت پیروزی بر دیوها و آزادی از چاه آنان، به 

 جام رساند.نیازمندان خواسته ببخشد و همین عمل را به ان
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 به یک هفته بر پییش یزدان پاک

 به هشیییتم در دنیجها كیرد باز

 

 همی با نیییایش بپیییمود خیاک 

 ببخشییید بر هییر كه بودش نیاز

 (463، 6)همان، ج                                     

 خویدک دث یا ازدواج مقدس
صار باستان مرسوم بوده است، قبحی دارد كه دوینددان را سخن دفتن از این رسم دیرین كه در پهنج زمین در اع

نادزیر به سکوت میکند، اما پژوهنددان ملل و نحل نادزیرند به بحث درخصوی آن بپردازند. این رسم نیز همچون 

قربانی انسانی است كه دسترش اساطیری بسیار دارد ولی به دلیل قبح فعلی نهفته در آن، هم از آن روزداران 

به قربانی حیوانی و نباتی شد. ازدواج با محارم نیز در آغاز و در همان زمانهای جریان و سریان فعل، نه تنها تبدیل 

ای متبرک محسوب میشده است و چنان كاربرانی مشمول قبیح و مذموم نبوده كه عملی عبادی و داه فریضه

هن، میتوان به نمودهایی از این آیین رحمت پرورددار خویش میشدند. با مطالعج اساطیر چین باستان و مصر ك

ثر پذیر دانست؛ از آنکه آفرینش آدمی و تکدست یافت و نادزیری پذیرش چنین فعلی را در اساطیر آفرینش توجیه

این داستان نشان میدهد كه چگونه دوازن و برادرش كه از »جمعیت وی جز با این فعل قابل پذیرش نبوده است. 

میخواهند با هم عشقبازی كنند اما شرمگینند و لذا تصمیم میگیرند از خداوند كسب او نامی برده نشده است، 

اجازه كنند. خداوند با انجام یک معجزه موافقت خود را اعالم میکند. به این ترتیب نخستین انسانها با هم عشقورزی 

ن دزارش نادر از ازدواج محارم های شرمگین خود را پشت یک بادبزن علفی پنهان میکنند. ایمیکنند. اما آنها چهره

های سیل، قحطی، جنگ یا بیماریهای میتواند حاوی منطقی برای شکستن تابوی ازدواج میان اقوام نزدیک در دوره

 (.614: 4391)بیرل، « وادیر باشد كه دروه كثیری از مردم از بین میروند و بقای بشر تهدید میشود

شو بیمار شد و بینایی خود را از دست داد. »خویشاوندی داستانی آمده است. در اسطورۀ مصری برای شرح ازدواج 

در كاخ او مشکالت بسیار پدید آمد و سرانجام این اختالفات سبب شد شوربختی بر جهان حاكم شود. در همین 

زدشت زمان جب پسر شو، عاشق مادر خود، تفنوت، شد و از شیدایی عشق آواره شد. سرانجام جب به كاخ پدر با

و زمانی كه پدرش به آسمان رفته بود، به مادر خود تجاوز كرد و تاج و تخت پدر را تصاحب كرد. شو نتوانست یا 

 (.47: 4395)ورونیکا، « كه جرئت نکرد به زمین بازدردد و هم در آن زمان بود كه تاریکی و طوفان زمین را پر كرد

هایی از جاری بودن چنین رسومی به شکل مقدس و آیینی نشانهاما در ایران باستان با توجه به متون بازمانده، 

بطور مسلم این رسمی بوده كه مغان و برخی فرق مذهبی میخواستند با فشار به مردم تحمیل »مکتوب است. 

كنند. عنصر غالب در این امر، مغان زروانی و مزدیسنان غرب ایران بودند و چون عنصر غالب دین مانوی، اندیشه 

ات زروانی بود، در اساطیر مانوی نیز وارد است. زرتشت خود با خارج از قبیلج خود ازدواج كرد و پسران و و معتقد

دخترانش هم تا جایی كه مدارک در دست است، همچنین. همج وندیداد و یشتها و همج كتب پهلوی ]كه خویدک 

(. اما در شاهنامه كه بر پایج منابعی 944: 4394)رضی، « دث در آنها مقدس است[ كار مغان زروانی و مادی است...

ها و اوستا و كتب پهلوی منظوم شده است، به جاری بودن ازدواجهای خویشاوندی و محارم اشاره چون خداینامه

نیز كه از متون ساسانی است، به ازدواج مهلی و مهلیانا یا مشی و مشیانا )خواهر و  بندهششده است. در كتاب 

شش جفت نر و ماده از ایشان پدید آمد. برادر خواهر را به زنی همی كرد. »برادر از تخم كیومرث( اشاره رفته است. 

 (.96)ی « همه با مشی و مشیانه، هفت جفت شدند...

 .امه و به نقل از متون پهلوی، دختر خود همای را به زنی پذیرفتبهمن اسفندیار به دواهی شاهن
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 پسر بد نر او را یکی همیچو شیر

 دیگر دختری داشت نامش همای

 همییی خواندندی ورا چهیییرزاد

 پدر در پذیرفیییتنش از نیکییوی

 

 كه ساسان همی خواندی اردشیر 

 هنرمییند و با دانیییش نیک رای

 بود شییادز دیتی به دییییدار او 

 بر آن دین كه خیوانی ورا پهلوی

 (356، 4)شاهنامج فردوسی، ج                   

 گیرینتیجه

 های علمی این مقاله، میتوان به نتایجی از این قرار دست یافت:با بررسی و واكاوی مطالعات پیشین و داده

ه دلیل فطری بودن پاسخهای فلسفی بشر های اساطیری در ملل كهن جهان بنخست آنکه اشتراک و تشابه دیدداه

كننده و پذیرفتنی مینماید و بر پذیر، قانعهای آداه و ناآداه ذهن پرسشگر وی، تا حدودی توجیهاولیه به دغدغه

های ناهمانند نیز پذیرفتنی و قابل دفاع است. كشورهای كهن با تاریخ ای نگارههمان بنیاد است كه وجود پاره

 داهداری هستند كه دهكهنگی و استواری، سازنددان اساطیر هرف و ریشههنگهایی به همان چندهزارساله و فر

نظامی و ارتباطی و بازردانی متنوعی آنها را به یکدیگر پیوند میدهند و دادوستد  -تبادالت فرهنگی، سیاسی 

 .ای و فرهنگی میان آنها جاری میشوداسطوره

ای مشترک فراوانی دارد كه در اسطوره -های فرهنگی ائویی( با ایران دیدداهچین باستان از این نظر )و از منظر ت

ن نظامی میان چین و ایرا -شاهنامه نیز میتوان آنها را پی درفت. وجود جادۀ بازردانی ابریشم و ارتباطات سیاسی 

 های عظیم اساطیر )ایران و چین( به یکدیگر شباهت بسیار یابند.سبب شده است خاستگاه

كه یکی  ای با ایران دارداسطوره -ر باستان با آنکه از كشورهای آفریقایی است، تناسبات بسیار نزدیک فرهنگی مص

از دالیل آن را میتوان حاكمیت نظامی ایران بر مصر در عصر هخامنشی و فراعنه دانست. یقیناً این قرابت فرهنگی 

 .ه مصر نبوده استتأثیر از لشکركشی نظامی عصر هخامنشی بای بیاسطوره -

های همانند این سه كشور نظیر باور های مستند این مقاله به محتواهای اصیل و كلیدی و محوری اسطورهدر داده

به اعصار زرین، فرمانرانی بر ابر و باد، پیکرپذیری و مسخ، آیینهای رفع و دفع بال و نحوست، و ازدواج خویشاوندی 

این باورهای اصیل مؤید قرابت اساطیری فراوان میان این سه كشور كهن اشاره شده است. شباهت مستند میان 

است و در شاهنامه بازتاب باورهای مشابه اساطیری در خالل داستانهای دلکش به صراحت و روشنی دنجانده شده 

 است.

 

  نویسندگان مشاركت

شده استخراج رامهرمزدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد  مصوّب فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ رسالج از مقاله این

آقای اند. بوده مطالعه این اصلی طراح و داشته برعهده را رساله این راهنمایی سركار خانم دكتر سیما منصوری است.

مسعود اند. آقای دكتر نقش داشته نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر بعنوان امیر ساعدی

 اند. درها و راهنماییهای تخصصی این پژوهش نقش داشتهبه عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده پاكدل

  است.بوده هر سه پژوهشگر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت

  قدردانی و تشکر

پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .نمایند اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهرامهرمز 
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  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 طبق تحقیق این دارند. رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 احتمالی تعارض دزارش مسئولیت است. نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و اجراشده اخالقی مقررات و قوانین كلیج

 عهده بر را ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع

 میگیرند.
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