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  چكيده
ق آميـز و اسـتحاله شـده از وقـايع تـاريخي      هايي روايي اغرا اسطوره را نبايد صرفا افسانه
ها در جنب پر كردن خالء علمي و تاريخي بشر، پاسخ دهنـدة   دانست؛ چرا كه اين روايت

انـد.   بسياري از نيازهاي از روحي و رواني جوامع انساني از عصر باستان بدين سو نيز بوده
)، بـه پشـتوانة   اسطوره (سـفرقهرمان  با چنين رويكردي، جوزف كمبل، صاحب نظرية تك

هاي گوناگون، قائل به چهار كاركرد  ها مطالعه و تحقيق در باب اساطير مختلف تمدن سال
شناختي،  اصلي براي اسطوره است. اين كاركردها عبارتند از: كاركرد ماورائي، كاركرد كيهان

 شـمول  شناختي و كاركرد تعليم و تربيتي. به باور وي اين كاركردهـا جهـان   كاركرد جامعه
ي فردوسـي،   جا كه شاهنامه اي جهان، قابليت تطبيق دارد. از آن  بوده و بر تمام آثار اسطوره

ي ظهور و بروز اساطير بزرگ ايراني را فراهم آورده است؛ مصاديق اين كاركردهاي  عرصه
هاي مختلـف آن مشـاهده وتبيـين كـرد. در ايـن پـژوهش        توان در داستان چهارگانه را مي
عظمت و در برابر و بهت احترام از هراس و ختهيآمئي اسطوره كه حالتي كاركردهاي ماورا

ـ  يعاطف تيكنندة امن نيتضمآورد و  در ذهن آدمي پديد مي يعالم هستمجهوالت   يو روان
هاي  ؛ در بخش اساطيري شاهنامه مورد بررسي و كنكاش قرار گرفته و جلوهها است انسان

  شود. مختلف آن به تصويركشيده مي
  هاي اسطوره، شاهنامه. اسطوره ، جوزف كمبل، كاركرد ها: ژهكليدوا
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  مقدمه .1
جوزف كمبل، اسطوره شناس معاصر نيز در آراء خود براي اسطوره قائل به چهـار كـاركرد   

تـوان مصـاديق ايـن     متمايز و برجسته است و اعتقاد دارد كه در اساطير مختلف جهان، مـي 
در پـژوهش  ها ارائـه نمـود.    ه و تحليل بهتري از آنكاركردهاي چهارگانه را پيدا كرد وتجزي

مختلـف   يها بخش اساطيري شاهنامه، جلوه يو واكاو يحاضر، هدف آن است كه با بررس
مشابه  يها شود و با نمونه نييتب يحماسة مل نياديبخش بن نيكاركرد ماورائي اسطوره، در ا

نظـور در ابتـدا، طرحـي از    بـدين م . رديـ قـرار گ  سـه يمهم جهان مـورد مقا  رياساط گريدر د
شناسي كمبل ارائه خواهد شد و در ادامه، بـا شـرح نظريـة كاركردهـاي چهارگانـة       اسطوره

تـرين ايـن    بـه نظـر مـا مهـم    اسطوره از ديدگاه كمبـل، مصـاديق كـاركرد مـاورائي را كـه      
  ، به بحث خواهيم نشست.فردوسي ةشاهناماست، در بخش اساطيري   كاركردها

  
  پيشينة پژوهش .2

الگوي سفر قهرمـان كمبـل در تحقيقـات فارسـي، بـا توجـه بـه         و كهن  نظرية تك اسطوره
هاي او مانند قهرمان هزار چهره، انجام شده اسـت،   هايي كه در دو دهة اخير از كتاب ترجمه

كمابيش مورد توجه محققان قرار گرفته و موضوع مقاالت چنـدي را بـه خـود اختصـاص     
نظريــة كاركردهــاي چهارگانــة او در تحقيقــات فارســي،  اســت؛ امــا تبيــين و تحليــل  داده

 كاركردهاي اسطوره اي با عنوان: هاي التين با اين مضمون، رساله ندارد. در پژوهش  اي سابقه

تاريخي و غير تاريخي   هاي مدرن و دوگانگي نويسي علمي: اسطوره جوزف كمبل در داستان
ارائه و  در دانشگاه دولتي ويرجينيا 2013مشاهده شد  كه در سال  اثر لورل آن اسميتزمان 

 در چكيده و مقدمة آن خاطر نشان كـرده اسـت كـه     پذيرفته شده است. نويسندة اين رساله
 بـا  يشناسـ  اسـطوره دانش  وي معاصر ليتخ يعلمنويسي  داستان ميان رابطة هدف او يافتن

بـات ايـن  فرضـيه    است و استدالالت او  در جهت  اث گنوي و كمبل يها هينظر از استفاده
 اسـطوره  عملكـرد  همانند ،مدرن يايدن درتخيلي  –نويسي علمي  عملكرد داستان كهاست  

 در را ايـن عملكـرد   از ييهـا  نمونـه  . وي براي اثبات اين مـدعا  است تهيشامدرنيپ عصردر 
سـرزمين   درانگيـز   شگفت و  ها ندندا و ها دست جنگل: با عناوين رمان دو ليتحل و هيتجز

 در زمـان  از استفادهها  داده و در پايان نتيجه گرفته است كه در اين رمان ارائه  انگيزشگفت 
همـين   و اسـت  اي اي براي تبيين عملكـرد اسـطوره   وسيله ي،خيتارتاريخي و غير حالتدو 

 .(Smith,2018:1&56 )هاي مدرن است سازي نكتة كليدي فهم اسطوره مهم، 
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  لشناسي جوزف كمب نگاهي به اسطوره. 3
اسـت كـه    يقـ يتطب يشناسـ  در حوزة اسطوره ستميجوزف كمبل، از پژوهشگران بنام قرن ب

مردمـان قـرار    يوزنـدگ  شهيدر اند اسطوره ريخود را به شرح كاركرد و تاث بخش عمدة آثار
هـا و   زبان ليسال را به تحص نيداده است. كمبل مطالعات خود را از اروپا آغاز كرد و چند

آلمـان   خيفرانسـه و دانشـگاه مـون    سيماننـد دانشـگاه پـار    يراكز علمـ در م يياروپا رياساط
كهـن اروپـا بـه دقـت نظـر درآثـار        ريمدت بجز مطالعه در اسـاط  نياختصاص داد. او در ا

 سينـو  رمان  سيجو مزيو ج يآلمان سندةيمانند توماس مان  نو ياريبس يبزرگ سندگانينو
 يشرق ريند و ژاپن به سر برد و با اساطرا در ه يديمشغول بود. سپس مدت مد زين يرلنديا
 يهـا  اسـطوره  يخود را وقف مطالعه و بررسـ  ي، او كه زندگترتيب ني. بدافتي ييآشنا زين

 يريانكارناپـذ  يها كه شباهت افتينقاط جهان كرده بود؛ در يمختلف در اقص يها فرهنگ
 يكايپوستان آمر سرخ و ونانيتا  انهيمختلف جهان از خاور دور و هند و خاورم رياساط انيم

و  ايــبشــر، فــارغ از جغراف نيآفــر اســطوره تيــدهنــدة ذهن وجــود دارد كــه نشــان يشــمال
در  ونـگ ي يهـا  بـر  آمـوزه   يبود كه مبتن جا نيو از ا كند يم ستياست كه در آن ز  يخيتار

 ةيـ ، نظربا هزارچهره يقهرماندر كتاب  1949الگوها، در سال  و كهن يمورد ناخودآگاه جمع
 (Campbell, 2003: 20-32). را مطـرح كـرد   ( Monomyth) اسـطوره  ود بـه نـام تـك   خاص خ

  .رود يبه شمار م يشناس دستاورد كمبل در عرصة اسطوره نيتر كه مهم اي نظريه
ها، نشات  آن شيدايپ يايفارغ از جغراف ،جهان رياساط همة ،اسطوره اساس نظرية تك بر

ه در هـر زمـان و مكـان در قـالبي ويـژه نمـود       مشترك نوع بشرند ك يالگوها گرفته از كهن
بـر   يمبتنـ  يواحـد  يكنندة طرح اصـل  انيها، ب اسطوره يتمام گر،ياند. به عبارت د كرده  دايپ

 يها تياز روا يناش ،يا اسطوره يها و تعدد داستان باشند يم ها انسانمشترك  يالگوها كهن
هـاي   ها ميان اسطوره ت و تفاوتاست. به اعتقاد كمبل، تمايزا يگوناگون از همان طرح اصل

هـا  مربـوط    آن ياندك است كه تنها به پوستة ظاهر يمختلف، موارد يها ها و فرهنگ ملت
بـزرگ، يـك داسـتان و يـك قهرمـان اصـلي و يـك         يها اسطوره ياما هستة اصل شود؛ يم

و در هـر   شـود  يضدقهرمان و عناصر مرتبط ديگر است كه در سراسر تاريخ بشر تكـرار مـ  
خـود را عـوض    يتنها پوستة ظاهر ،يمختصر راتييتغ زمان و مكان، با ياي به اقتضا هدور
  .(Grant,2005:43-45)كند يم
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   اسطوره يكاركردها. 4
آن  يبـرا  يفوائد و كاركردهـا  توان يم م؛ياسطوره داشته باش يكه برا يفيهر تعر يبه اقتضا

مثـال؛   يانـد. بـرا   ها سخن گفتهكاركرد نينظران صراحتا از ا صاحبي در نظر گرفت و برخ
و ي رفتـار  يالگوها نييكاركرد اسطوره، تب نيتر يو اساس نينخستكه معتقد بود  ادهيال رچايم

 ,Eliade). هـا اسـت   انسـان  يبرا يو شهود عرفان  ينيتجربة د كي جاديكاربرد آن  ا نيدوم

و  يفرهنگـ  نظران معاصـر در حـوزة مطالعـات    از صاحب يكي ، هونكو الروي (1963:1-20
بر  يتفوق ذهن نيتلق يبرا ريالعادة اساط و فوق قيعم يرگذارياعتقاد به تاث زين يقيتطب يمذهب

را  رياسـاط  ن،ياز جوامـع نخسـت   ياريداشت. به گفتة او در بس يعواق يعجز انسان در زندگ
سـتان  دا ؛مثـال  يمجددا در عالم واقع تكرار شوند؛ برا ها داديتا همان رو كردند يم ييبازنما

 ،يتـا فـرد مجروحـ    شـد  يم ييرب النوع كه در ساحت ازل رخ داده، بازنما كي يشفابخش
  . (Dundes,1984:41-47)ابديشفا  يخاص يماريب ايكند  دايپ اميجراحتش الت

اساس،  نيشناسان بوده است. بر ا اسطوره تياسطوره هم همواره مورد عنا يميتعل جنبة
ــالت  ــطوره رس ــاع ياس ــذهب ياجتم ــودا يو م ــار يرد و الگ ــ ،يرفت ــاع ياخالق  يو اجتم

انـد و   بحـث تمركـز نكـرده    نيشناسان چندان بر ا اغلب اسطوره ،حال نيبا ا ت.اس  ها انسان
بوده و مبحث كاركرد آن  رياساط يمورد رياسطوره و تفس تيحول ماه شتريعمدة مباحث ب
كـرده و دركتـاب    مساله نيبر ا يشترياما جوزف كمبل تمركز ب ؛رفته است هياغلب به حاش

ها ابزاري  ها و آيين اسطوره«نكتة مهم كه  نيبر ا ديتاك با  قدرت اسطوره معروف خود به نام 
» انـد  براي همنوا كردن ذهن با جسم و همنوا كـردن شـيوة زنـدگي بـا الـزام طبيعـت بـوده       

نها كه در ادامه به معرفي آ اسطوره قائل شده است يبه چهاركاركرد برا )،114:1381(كمبل،
  مي پردازيم.

  
  (Metaphysical Function)  ماورائيكاركرد  1.4

و  يعـاطف  تيـ كننـدة امن  نيو تضم اسطورههاي  كاركرد نيتر يعاطفترين و  مهمكاركرد  نيا
شـگفت و   يهـا  دهيـ پد نيـي كه  بشر عـاجز از درك و تب  اعصاريدر . ها است انسان يروان
 يو آسـمان  يبـا قدسـ   بوده، نهايو مانند ا همچون آتشفشان و صاعقه عت،يطب ريناپذ حيتوض

 ديپد يبا احترام در برابر عالم هست ختهيآم يترس الطبيعه، دانستن و ارتباط دادن آنها با ماوراء
  ايجاد كرده است. يذهن تيامن ميحر يخود نوع يبراآورده و 



 145   كاركرد ماورائي اسطوره در بخش اساطيري شاهنامه

  (Cosmological Function)  تيشناخ هانيكاركرد ك 2.4
است. ها  وظيفة هميشگي اسطورهها  انسان يبرا يتيو ساختار گ منشاء حيتشرو  تبيين جهان

ها از  و چگونگي آفرينش گيتي همواره سؤال بزرگ انسان يجهان هست تيماهتوضيح آنكه 
توانسته است از  يتا حدي چند بشر به مدد علوم تجرب  هرو  است آغاز پيدايش تا كنون بوده 

بشـر   يخـأل ذهنـ   نيـ كردن ا در پر يقبل از علم سع ها اما اسطوره ردارد؛اسرار جهان پرده ب
 ييهـا  علـم، پاسـخ   ابيدر غ لهيوس نيو بد كردند يم هيجهان را توجاساطير اند.  داشته هياول

هايي جذاب و شنيدني  و با به وجود آوردن داستان ساختند يجهان فراهم م نييتب يآماده برا
  .دادند تا حدودي پاسخ آن سؤاالت مبهم را مي

  
   (Sociological Function ) يشناخت كاركرد جامعه 3.4

به آن  دادنها و البته اعتبار  حكومت يطبقات يها نظام نيكنندة  نحوة تدو هيتوجاين كاركرد، 
المثل در ضمن داستان جمشيد در شاهنامه، راجع به چگـونگي   است. نظير آنچه كه فيبوده 

  مردم آمده است. ةشكل گرفتن طبقات چهارگان
  

  (Pedagogical Function ) يتيكاركرد ترب 4.4
. اسـت  مختلـف  طيتحـت شـرا  اخالق به جوانـان    يآداب زندگ ميتعلنتيجة اين كاركرد،  

قهرمـان و   ايـ و شـر و   ريـ و به صورت نبـرد خ  تيها در اغلب موارد در قالب روا اسطوره
 يهـا  و كنندة ارزشكهن، بازگ يها تيجا كه اغلب روا از آنو  كنند يم دايقهرمان نمود پ ضد
 يميبرخوردار باشند. نقش تعل يرنگ پر يتيربها از نقش ت است كه اسطوره يعي، طباند ياخالق

. شـود  يمـ  گـر  جلـوه هـا   كرد قهرمـان و ضـدقهرمان   عمل تياغلب در نحوة روا ر،يدر اساط
 اريهسـتند و نقـش بسـ    تيـ روا يمحـور  تياغلب سـوژه و شخصـ   ،ريها در اساط قهرمان
 يخـواه  از آرمان يخاص نوع، شانيها متناسب با هدف و و درام دارند تير رواد يقدرتمند

  ).62- 63(همان:كشند يبشر را به دوش منسل  يشگيهم
  
  هاي ظهور كاركرد ماورائي اسطوره . زمينه5

بحث كاركرد ماورائي اسطوره اسـت. در   تيمحور ،يآسمان يروهايو تقدس ن ريتاث، وجود
جهان مـاده و   نيا يباور وجود داشته است كه  ورا نيا خ،يتار يها در درازنا انسان تيذهن
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برتـر و   ييروهـا ين شـوند،  يمربوط به آن كه به طور دائم تكـرار مـ   يها و كنش روهايتمام ن
آن را  فيو كم و ك  رگذارنديها تاث و اعمال انسان يعيطب يها دهيوجود دارد كه بر پد يمتعال
رد ماورائي اسطوره محصول  عجز بشر در فهم و توجيه به عبارت ديگر، كارك. زنند يرقم م

البتـه  هاي طبيعي مانند طلوع و غروب خورشيد و زلزله و رعد و برق بـوده و  عقالني پديده
و مـوكالن او(فرشـتگان)    يهمان ذات مقدس حق تعال ،قدرت فائقه نيا ،يديتوح انيدر اد

 دايـ پ يتجلـ  نينمـاد  يهـا  نو در قالـب داسـتا   افتـه يشـكل   رييـ هـا تغ  است كه در اسطوره
اسطوره، جهان را در مقابـل بعـد   «كه  دارد يم انيب گونه نيكاركرد را ا نياست. كمبل ا  كرده

راز در خـالل همـة   ايـن  ... اگر ديگشا يهاست م همة صورت يربنايكه ز يراز و درك راز
 ).61:1381كمبـل، ( »شود يم ليمقدس تبد ريتصو كيبه  هانيكند، ك يخود را متجل زهايچ

شته اسـت و بـراي   دا يو عاطف يروان يت همواره تاثيربشر يبراچنانكه گفتيم؛ اين كاركرد 
هـاي ظـاهري و جسـمي خـود در مقابـل قـواي طبيعـت         انساني كه به اقتضاي محدوديت

قــرار داشــته اســت؛ امنيــت ذهنــي  هــاو كمبود هــا يهمــواره در معــرض نــاتواناليتنــاهي 
از ايـن جهـت بشـر پيشـرفتة امـروز در مواجهـه بـا         كند. جالب اينجا اسـت كـه   مي  فراهم

هاي نخستين ندارد. براي مثـال، ذهـن    هاي مدرن، هيچ تفاوتي با انسان ها وشگفتي ناشناخته
سالي را بـه اژدهايـان    هاي دور، پديدة ناشناخته  و مهلك خشك ساز بشر در گذشته اسطوره

خشك، اميد به زايا شدن آن داشت داد و با  اجراي آيين قرباني در بستر رودهاي  نسبت مي
كرد تا با كشتن  و يا درضمن يك داستان حماسي، جهان پهلواني شكست ناپذير را روانه مي

اژدها،  اميد و اعتماد به نفس از ميان رفتة قومي را بازيابد؛ اما در دنياي مـدرن معاصـر كـه     
به رو است؛ با  خلـق   هاي فضا و خطرات آن رو بشر با مجهوالت نويني از جمله ناشناخته

ـ  هايي همچون بشقاب پرنده اسطوره فضـايي در قالـب فـيلم و رمـان      ةها و موجودات بيگان
شـود.  يونـگ كـه كمبـل در      تخيلي، براي مجهوالت خود هويت وشخصيتي برتر قائل مي

هاي پرندة فضـايي كتـابي    نظرياتش از وي بسيار تاثير پذيرفته است؛ دربارة اسطورة بشقاب
 تيـ عدم امن و به واسطةبشر ذهن از ناخودآگاه  وشته و اعتقاد دارد كه اين اسطورهمستقل ن

بشـقاب پرنـده    يوجـود واقعـ   به باور وي نشات گرفته است. ن،يدر زمهميشگي او  يروان
 روحـي و  ةنكتـ اگر بشقاب پرنده وجود هم داشته باشد؛ باز هـم   يحتچندان مهم نيست و

 (Rothgeb, 1994:67) هميت دارد.است؛ ا دياحساس تهدكه  آن  يروان

 يارزش ينظام اي زندهيبرانگ يتجسم قدرت كاركرد ماورائي اسطوره موجببه نظر كمبل، 
. اين كـاركرد، علـي رغـم    )49:1395كمبل،كند( را تدبير ميبشر و كائنات  ياست كه  زندگ
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اسـت و گـاه     هايي كه با نهاد دين و باورهاي الهي دارد، البته داراي تفاوتي مـاهوي  شباهت
مانند اساطير يوناني كه مبتني بر تعدد خدايان و ايزدان اسـت، حتـي در تقابـل بـا آن قـرار      

  . دگير مي
اي را از دايـرة يـك    اهميت كاركرد ماورائي اسطوره در آنجا است كه  باورهاي اسطوره

تصور و يا عقيدة شخصي و يا جمعي صرف خـارج نمـوده و دقيقـا چـارچوب و نظـامي      
اند.  كند كه همة آحاد جامعه، مجبور به قبول و اطاعت اين نظامات بوده را ايجاد مي اخالقي

اي داشته اسـت و مصـاديق آن    به عبارت ديگر، كاركرد ماورائي پيامدهاي اجتماعي گسترده
و  انبـوه خـدايان  هاي جهان به ويژه اساطير يوناني ومصري و   به فراواني در تمامي اسطوره

  ها اعتقاد داشتند؛ به صورت نمايان و بارزي قابل مشاهده است.  ايشان بدان نيمه خداياني كه
كـه موضـوع خـاص     شاهنامة فردوسيدر مورد خاص اساطير كهن ايراني و به تبع آن 

هاي بسياري از اين كاركرد به ويژه در بخش اسـاطيري آن   پژوهش حاضر است نيز   نمونه
هاي حماسـة   ماية اكثر داستان است؛ چرا كه درونشود كه قابل بررسي و تحليل  مي مشاهده 

ملي ايران مبتني بر نبرد هميشگي ميان دو قطب متضاد خير و شر است و حكيم طـوس در  
جويي در جهـان از ايـن    هاي شاهنامه براي توجيه راز ناگشودة دوام ستيزه بسياري از داستان

در متـون زرتشـتي، بـه شـكلي     كاركرد بهره جسته است. اين ستيز  دائمي پيش از شاهنامه 
نمادين در قالب پيكار اهورا مزدا ( نماد خير و خوبي) و انگره مينو يا اهريمن( نمـاد شـر و   

اهورا مزدا  ي،زردشت . بر پاية مستندات)523:1383،يفي(عفبدي) به تصوير كشيده شده است
 يهـان ياز مبـارزة ك  يبازتاب ،جهان نيدر ا يو زندگ اند هم در جنگ از ازل تا ابد با منيو اهر

و او را  شود يم روزيپ منياهورامزدا است كه بر اهر نيا ي جهان،انيپا نبرددو است. در  نيا
مانـدگار   يتـ يدر گ يو نـور و تندرسـت   يكـ يو پـس از آن تنهـا ن   برد يم نياز ب شهيهم يبرا

اد شـر،  ). طبيعي است كه ايمان به غلبة نهايي نماد خير بر نمـ 204:1383(هينلز، شد  خواهد
موجبات آرامش روحي و امنيت معنوي باورمندان و تحقق كاركرد اصـلي ايـن اسـطوره را    

  كند. فراهم مي
 

  . كاركرد ماورائي اسطوره در بخش اساطيري شاهنامه 6
 يو حماسـ  ييدر نوع غنا ژهيبه و اتيادب يها اسطوره به طورگسترده در تمام گونههر چند 

 نيشـتر يب ن،ي. بنابراشود يدر حماسه حفظ ميي روا وةيبا ش شتريب آن  تياما هو؛ وجود دارد
اثـر   كيـ و اسطوره بـه عنـوان     رديگ يدر حماسه صورت م ات،ياسطوره و ادب يمحل تالق
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در شاهنامة فردوسـي، بيشـتر    .شود يم ينيو بازآفر داريپد اين نوع ادبي است كهدر  ،ييروا
هـاي خلقـت    ش و ظهور نخسـتين پديـده  ها و به ويژه مواردي كه مستقيما به آفرين اسطوره

اختصاص دارد، در آغاز جلد نخست و در قسمتي كه به بخش اساطيري شهرت دارد، ديده 
قائل به سه بخش نسبتا مجزاي اسـاطيري و   شاهنامهشود. ظاهرا نخستين كسي كه براي  مي

ــاهنامه   ــحح و شـ ــرتلس، مصـ ــوگني بـ ــده، يـ ــاريخي شـ ــواني و تـ ــناس روس  پهلـ شـ
 شاهنامه). بر اساس تقسيم بندي برتلس، بخش اساطيري از ابتداي 157:1322است(برتلس،

البته بايد دانست كه اين تقسيم بندي مطلق نيست  شود. تا پايان داستان ضحاك را شامل مي
  قابل مشاهده است. شاهنامه و مواد اساطيري كم وبيش در سرتاسر

هـاي جهـان    ي توجيـه شـگفتي  ها براساس نياز انسان برا چنانكه قبال تاكيد شد اسطوره
اسطوره جهان را در مقابل بعـد راز و  ): «61:1395اند و به تعبير كمبل(  پيرامون شكل گرفته

مهمتـرين روش تفكـر   «، در ايـن »گشـايد  ها اسـت مـي   درك رازي كه زيربناي همة صورت
آيد  و كيهان صورت يـك   )، همه چيز به صورت رمز و راز در مي23:1382(الياده،» جمعي 

  گيرد: دس و شگفت انگيز به خود ميتصوير مق
ــ نــــــدارد   يبنگـر  چـون  جهان پر شـگفت اسـت    يآلــــــت داور يكســــ

ــدازه با نخســت   كه جانت شگفت است و تن هم شگفت ــاز خــود ان ــت دي  گرف
  )288- 3/289: 1386(فردوسي،

ز اسرار راز آلود و ماورايي جهان هستي در بخش اساطيري شاهنامه، در چهار گونة متماي
  متجلي شده است كه عبارتند از:

  راز سرنوشت - 1
  راز مرگ - 2
  اسطوره فر - 3
  اسطوره سروش. - 4

  كنيم: در ادامه مصاديق هر يك از اين نمودها را بررسي مي
  
  راز سرنوشت 1.6

در نگاه نخست، رابطة اسطوره با مفهوم سرنوشت، چندان واضح وآشكار نيست ولـي اگـر   
نوشت، داللت بر امري دارد كه گويي از قبـل تعيـين شـده وبـه     اين تعبير را بپذيريم كه سر
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اي از حوادث به نحوي به وقوع پيوسته كه تدبير انسـان در كـم وكيـف آن     صورت زنجيره
ها را بهترين بستر براي تبيين و روايت اين مساله فلسفي  هيچ دخالتي نداشته است، اسطوره

هاي بارز و بعضا غير قابـل   تفاوت ،كردكار نيا ). بر اساس2:1380خواهيم يافت(مجتهدي،
توضيح داستان زندگي آحاد بشر كه يكي برخـوردار از صـد نـاز و نعمـت و ديگـري نـان        

شود. بدين ترتيـب انسـان باورمنـد بـه اسـطوره، بـا        جوي  آغشته در خون دارد، توجيه مي
خوردن شود؛ چرا كه نه در چگونگي رقم  آرامش روحي كاذب، سرنوشت خود را پذيرا مي

از « زنـد.   يابد و نه براي خالصي از آن دست و پاي بيهوده مـي  آن خويشتن را گناهكار مي
اين لحاظ، اسطوره قبول آن جنبه از سرنوشت است كه در چار چوب هيچگونه استدالل و 

گنجد و به همين دليل در عين حال كـه صـالبت و قـدرت انكـار ناپـذير       برهان عقلي نمي
نمايد. اسطوره امكان  سازد؛ وسيلة تصعيد و تعديل آن را نيز آماده مي يسرنوشت را نمايان م

  ). 3همان:»(آورد تحمل سرنوشت را فراهم مي
برخـي    اين تفكر تخدير آميز در ايران باستان، ريشه در آيين زرواني دارد كـه بـه گفتـة   

ه است. ظاهرا بودزرتشت  نييدر آ ليو مذاهب باب ديو نفوذ عقا ريتأث جةيحاصل و نت منابع،
 يهخامنشـ  شاهنشـاهي  مةياست كه بابل ضم  آمده ديپد انيرانيا نيدر ب يزروان از وقت نييآ

 ،زروان؛ چرا كـه  منتج از آن است يجبر يها شي، گرااين باور پيامد نيرتريناگز .است  شده
 و همه زيو حاكم بر مقدرات همه چ  پروردگار زمان، مظهر و مدبر حركات افالك و اجرام 

زمـان،   يخدا تنهازروان نه ردد. گ يبر مدار خواست و ارادة او م يآدم يزندگ و استكس 
و  ي هـم بـود   و روشـن  يكيتار يخداو  نظم و قرار يداور، خدا يدامرگ، خ يبلكه خدا
داشت  تسلطو همه كس  زياو بر همه چ .شد يمحسوب م نيزسرنوشت  ايبخت  يالبته خدا
جبرگـرا   اريباورمندان بـه زروان را بسـ   ،ينگرش نيكه چن آشكار است .)388:1383(نيبرگ،

   .ساخت يم
دهد كه در روزگار ساسانيان يعني دوران تكـوين و    بازماندة ادبيات پهلوي هم نشان مي

ها تا چه اندازه اسـطوره و انديشـة زروانـي بـا آداب و آيـين باورهـاي        تدوين خداي نامگ
زروان و شـاهنامه،   يرياسـاط  تيروا ةسيمقا). 113:1394ايرانيان در آميخته بود (مسكوب، 

لـذا طبيعـي    ؛آن بـوده اسـت   رياسطوره آشنا و تحت تأث نيبا ا يكه فردوس نشانگر آن است
تفكـر  داشـته باشـد.    اي گسـترده بسـيار  بازتـاب  شاهنامه در  نمايد كه جبرگرايي زرواني مي
اند كه در  دهيعق نيپژوهان بر ا از شاهنامه ياست كه برخ يا به گونه شاهنامهدر  انهيرگرايتقد

 ).429: 1374ندوشـن،   ي(اسالم شود يم مودهيسرنوشت پ ييها به راهنما شاهنامه، همة راه
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از تقدير و سرنوشت محتوم سـخن بـه ميـان آمـده اسـت و از        شاهنامه تقريبا در سرتاسر
و به  رده شده است.شود؛ فراوان نام ب هايي كه اتفاق خواهد افتاد و دچار تغيير هم نمي بودني

گونه توجيه شده  هايي چون سهراب و سياوش اين ويژه سرنوشت تلخ و ناعادالنة شخصيت
  است:

 من كشته گردم به دست پدر كه   چنينم نبشته بـد اختـر بـه سـر    
  ) 2/189: 1386( فردوسي،

بينـيم.   در بخش اساطيري، نخستين بار بـازي تقـدير را در پايـان داسـتان جمشـيد مـي      
ها سلطنت پرشكوه، به دست ضحاك تـازي مـاردوش    ترين شاه پيشدادي پس از سالبزرگ

شود. تنها راهي كه براي توجيـه ايـن عاقبـت هولنـاك  پـيش روي انسـان        اسير و كشته مي
پايان شوم را راز سر بـه مهـر تقـدير و      تواند اين است كه مي  زده وجود دارد، اسطوره بهت

نمـا، كـارگردان بـازي سرنوشـت      ت دشـمني دوسـت  سرنوشت بدانـد و گيتـي را در قامـ   
  نمايد: قلمداد

ــه با ــچ ــه دي ــدگان هم  نخواهـد گشـادنت راز  ي تيچو گ   دراز يزن
ـ اين نرمت آواز  جز   شهد و نـوش  پروراندت با يهم  بـه گـوش   دي
 يبــدو ييرا گشــا راز دل همــان   بـدوي ي نـاز  و يشـاد باشـ   بدو
 چهـر  زيـ به بـد ن  نمودننخواهد    كه گسترد مهـر  يتيچو گ كيكاي
ــي ــز يك ــاز نغ ــرون آوردي ب  به دلت اندرون درد و خون آورد   ب

  )190- 1/52/195(همان:

البته همين ماجرا بر سر ضحاك نيز مي رود با اين تفاوت كه او در عالم رويا سر نوشت 
ـ  بيند و با رايزني موبدان درصدد تغييرآن بر مي شوم خود را از پيش مي دان آيد و رئيس موب

  سرنوشت حتمي ضحاك را اين چنين برايش توضيح مي دهد:
ــارة ــر ب ــيآهن اگ ــاي ن ــه پ  يجاه ب ينمان  ديسپهرت بسا   يب

  )90/ 1/61(همان:

غافل  و به هر كه مانع زادن فريدون شود آيد ضحاك به توصية نزديكانش درصدد بر مي
كه ضحاك به توصـيه موبـدان    از اينكه همين امر نيز بخشي از بازي تقدير است و اقداماتي

دهد، بي فايده است و كشتن پدر فريدون و گاو برمايـه   براي متولد نشدن فريدون انجام مي
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نمايد. سرنوشت ضحاك چنان محتوم  اش دو چندان مي اتفاقا انگيزة فريدون را براي نابودي
بايـد  است كه حتي همسرش ارنواز با ديدن فريدون اطمينان دارد كـه او كسـي اسـت كـه     

  ومار زندگي ضحاك را در هم پيچد:ط
ـ كه و   ؟ييتــو دونيــبــدو گفــت شــاه آفر  ؟ييتنبـل و جـادو   يكنـ  راني
 جهان را كمربست توسـت  شيگشا   دست توست بر كجا هوش ضحاك

 )348- 77/349(همان: 

بينـد كـه از او بـدگويي     و همچنين هنگامي كه ضحاك شهرناز را در كنار فريـدون مـي  
  ارد كه به پايان كار رسيده است: كند، يقين د مي

 رهــايي نيابــد ز دســت بــدي   بدانست كان كار هست ايزدي
  )435- 82/438(همان: 

بـار، اسـطورة    گرينغز، د ياتيتوس درقالب اب ميحك دون،يداستان ضحاك و فر انيدر پا
  :كند يم ين معرف انسا يزندگ شينما گردان يرا باز "جهان هوشمند بدگوهر"

ـ   كه خود پروراني و خـود بشـكري     يد مهـر و بـد گـوهر   جهانا چه ب
ــرد   ــدون گ ــا آفري ــن  كج ــه ك  كه از تخم ضـحاك  شـاهي ببـرد      نگ

 به آخـر بشـد، مانـد از او جايگـاه       صـد سـال شـاه    پـنج  ببد در جهان
ــپرد   ــري را س ــان ديگ ــان جه ــرد     جه ــزي نب ــدوه چي ــز درد و ان  بج

 ان باش وخواهي رمهتو خواهي شب   ســر كـه و مــه همــه  چنينـيم  يــك 
  )495- 85/499- 86(همان:

  راز مرگ 2.6
مرگ كه در واقع قطعة آخر پازل زندگي اسـت و بـا  وقـوعش چرخـة حيـات  بـه پايـان        

ترين،  هاي بشر در درازناي تاريخ  بوده است. مرگ، بديهي ترين دغدغه رسد؛ يكي از مهم مي
بهـت و   تيـ نها ،مرگ دةيپد. در است ترين و در عين حال رمزآلودترين مقولة هستي صريح

پادشـاهان بـزرگ و    يحتـ واز آنجـا كـه همـه،     شـود  يم دهيبشر د و ضعفو عجز  رتيح
است كه به  رياساط فةيوظ نيباز ا نيبنابرا د؛يشرنگ مرگ را خواهند نوش زيآور ن پهلوانان نام

خي محققـان در  به اعتقاد بر كنند. آرامش  جاديا ،خود يبشر بشتابند و با كاركرد معنو ياري
 بودهبط تپس از مرگ مر يبا زندگ المعمو اند، دهيدوان شهير گره حول مك ييباورهااساطير 
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، از ) 60:1383رضايي،بكاهند ( انيقابل درك و ب ريغ دةيپد نيش دارند تا از دهشت االو ت
اين رو طبيعي است كه مرگ و تبعات آن در اساطير جهان جايگاه خاص و برجسته داشـته  

كاري مرگ و عوالم  هاي يونان و مصر و هند، خويش د. خدايان گوناگوني كه در اسطورهباش
 يخـدا  سينـوب پس از آن را به عهده دارند، گواهي بر اين مدعا هستند. در مصـر باسـتان، آ  

 و در يونان باستان، هادس (Armour,2002:140)بود نيمرگ و مردگان و تدف
ايـن وظيفـه را    

 &Daly) ي را بـر عهـده داشـت    نـ يرزميمردگـان و جهـان ز   ييوافرمـانر برعهده داشـت و  

Rengel,2009:58)كرد هاي هندي، بانوخدايي به نام كالي، عالم مرگ را تدبير مي و دراسطوره 

(Monaghan ,2010:17) .  در متون پهلوي و زرتشتي هم ايزدي به نام بهرام است كه بـه روان
كنـد(مينوي   جهـان ديگـر، همراهـي مـي     دهـد و آنـان را در سـفر بـه     مردگان آرامـش مـي  

  ).12:1354خرد،
مـرگ   ،ابر پنـدار شـاهنامه   «رمز و راز مرگ در شاهنامه هم جاي جاي شاهنامه به قولي

 اديـ هولناك  راتيو تعب يبا تلخ ،جهان زيانگ راز شگفت نياز او  )604:1368ي(سرام »است
  :شده است

  ياره نيستپت ،بدتر از بخت ووز    مرگ كز مرگ خود چاره نيست
  )3/4/12(همان:

معهذا  با اميد جايگاهي بهتر در سراي ديگر، واقعيت آتش هولناك مرگ، تلطيف و زهر 
  شود:  آن گرفته مي

 را راه نيستو بدين پرده اندر ت   نيسـت   جان تو آگـاه  راز ازين
 بـه ديگـر سـراي    يابد چو آرام   رفتن مگر بهتر آيدش جـاي ه ب

ــدارد   اكمرگ چـون آتـش هولنـ    دم ــا و ن ــاك ز برن  فرتــوت ب
  )4- 2/117/6(همان:

آن است كه پس از درگذشـت شـاهان و پهلوانـان از     شاهنامهشيوة مالوف فردوسي در 
ي، در پايان ناپايداري و بي وفايي جهان شكوه كند و خواننده را انذار دهد. در بخش اساطير

كار هر يك از شهرياران، چند بيتي بدين مهم اختصاص دارد.  در داستان كيومرث، پـس از  
گيرد،  عمـر كيـومرث هـم بـه      اين كه هوشنگ انتقام خون پدرش سيامك را از اهريمن مي

برد تا رشتة زندگي و داسـتان را ديگـري در    آيد و مرگ، او را به كام خويش فرو مي مي  سر
  :دست بگيرد
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ــار    چون آمد مـرآن كينـه را خواسـتار    ــومرث را روزگـ ــرآمد كيـ  سـ
ــروي    برفت و جهان مردري ماند از اوي ــزد اوي آب ــه را ن ــا ك  نگــر ت

  )67- 1/25/70(همان:

  گويد: دربارة مرگ هوشنگ نيز چنين مي
 از او مردري مانـد گـاه مهـي      چو پيش آمدش روزگار بهـي 

  )1/31/22(همان:
  سرايد: مرگ طهمرث ديوبند چنين مي و همچنين دربارة

ــار     برفــت و ســرآمد بــر او روزگــار ــد زو يادگ ــج او مان ــه رن  هم
 بدروي پروريدن چه سود چو مي   جهانا مپـرور چـو خـواهي درود   

  )47- 1/37/46/ 1389(فردوسي،

تاسف، شگفتي و ناباوري در برابر پايان تلخ جمشيد، بيش از هـر شـهريار ديگـري در    
حكيم توس مشهود است. جمشيد پس از گسستن فر، براي فرار از سرنوشـت،  هاي  سروده
  فرجام او حاصلي جز مرگي هولناك  نيست: ها آواره اينجا و آنجا است، اما تالش بي سال

 كـاه  جـاده يزمانه ربـودش چـو ب     و آن دستگاه يشد آن تخت شاه
 بدان رنج بردن چه آمـدش سـود     كه بـود  يشاه بر تخت شيازو ب

ــر او  ســال  و بــد كيــهمــه ن دهيــآور ديــپد   هفتصــد انيگذشــته ب
ــچــه با ــ دي ــدگان يهم  نخواهـد گشـادنت راز   يتيچو گ   دراز يزن

  )187- 1/52/194(همان:

هاي ياد شده، در جنب كاركرد تعليمي،  كاري اسطورة مرگ در داستان نتيجه آنكه خويش
ترس در مقابل امري رازآلود هولناك و  مبين كاركرد ماورائي است. بهتي آميخته با احترام و

شناسـد و همـه را بـه كـام خـويش       اجتناب ناپذير كه پير وجوان وپادشاه و درويـش نمـي  
بـرد. ايـن كـاركرد در عـين حـال بـراي انسـان تسـليم در مقابـل امـر محتـوم را             مـي   فرو

مذبوحانه كند تا اوال در اوج قدرت، مرگ را فراموش نكند و ثانيا دست از تالش  مي  توصيه
  بردارد و به واقعيت تن دردهد، تا شايد به آرامشي معنوي دست يابد.
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  فر ةاسطور 3.6
اسطورة فر(فره)، يكي از بهترين مظاهركاركرد ماورائي اسطوره است كه براي توجيه معنوي 

تـرين   روايان در اساطير كهن ايراني به كار رفتـه اسـت. يكـي از مهـم     ظهور و سقوط فرمان
گيري اجتماعـات انسـاني، همـواره در اذهـان پرسشـگر       ي ناگشوده كه از بدو شكلمعماها

كرده، اين است كه علت اصلي به قدرت رسيدن و برتخت نشستن يك شخص  خلجان مي
كننـد؟   خاص چيست و ساير رقيبان همطراز او به چه دليل، بازي تخت و تاج را واگذار مي

د كه پادشـاهي بـزرگ همچـون جمشـيد در     شو اهميت اين پرسش زماني بيشتر آشكار مي
هاي ايراني، در اوج سلطنت و شكوه، ناگهان دچار فتور و سستي شده و در سراشيبي  داستان

گيرد. ذهن بشر نخستين كه فاقد دانش الزم بـراي تحليـل و تجزيـة علمـي      سقوط قرار مي
پاسخ اين پرسش اي ندارد جز اينكه  رويدادها است؛ براي توجيه و رسيدن به آرامش، چاره

اي شگفت و قدسي به نام اسطورة فر مربوط كند و آن را عامل اصلي دست بـه   را به پديده
  دست شدن قدرت سياسي قلمداد نمايد.

از طرف اهورا بـه  «در باور ايرانيان باستان، فر كه نيرويي الهي و آفريدة هورمزد است و 
)، چنان توصيفات شگفت و منحصـر  512:1356(پورداود،» شود پيامبر يا شاهي بخشيده مي

كنـد و بـه پايگـاه     بفردي دارد كه صاحب خود را كامال از مقام يك انسان معمولي جدا مـي 
هايي چون هالة نور، توانايي خرق  مفهوم مينوي فر با نشانه«رساند.  خدايان مي خدايان و نيمه

جـانوران و ابزارهـاي    چون اي هاي مادي عادت، تسلط بر طبيعت، ارتباط با بخت و شناسه
 منيارنـدة فـر بـر اهـر    ). د113:1390قائمي،» ( شود مقدس بر شخصيت فرهمند نمايان مي

بـا فـر او    امـور و همـة   رديـ گ يجلو جـادو را مـ   رهاند، يم يجهان را از بد ابد،ي يدست م
 ييروشـنا  يشود و مردم را به سـو  نيد يشوايپ تواند يفرهمند، م اري. شهردپذير مي  سامان
 و كشـور رو  شود ياو گسسته ماز  فرفراموش كند؛ اگر خداوند را و در مقابل،  كند يررهب
 و يخـوردگ  و با سال است پادشاه، ديگر عامل از ميان رفتن فر ي. ستمگررود يم يرانيبه و
جلوة مادي فر به صورت فروغي تابـان از   .شود يمو تباه  رهيتاش   ه پادشاهيفراو نيز  مرگ

به  فر توان گفت شود؛ يعني مي ابد و سبب محبوبيت و مقبوليت ايشان ميت چهرة شاهان مي
  ).132:1369د(مرتضوي،نك مي  اثبات را نوعي تأييد آسماني و نشانة مشروعيت قدرتمندان
هاي اساطير ايراني است ولي در اسـاطير   هر چند فر و مختصات گستردة آن از شاخصه

مشابه بـراي اسـطورة فـر پيـدا كـرد. محققـان در       توان مواردي كم وبيش  ساير ملل هم مي
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روايات باستاني بين النهرين و اقوام ايالمي و حتي خدايان يونان باستان، مواردي را كـه بـه   
  ).129:1390 اند( قائمي، نوعي يادآور اين مفهوم است، يافته

ين واژه ا ،يشناس شهيه لحاظ رقابل تطبيق است. ب  فر در ادبيات غربي معاصر، با كاريزما
بـه   "تاسيخار"ريشةكه خود از  است  يذات  جاذبة يبه معنا يوناني ي"سمايخار"برگرفته از 

مشتق شده اسـت. شخصـيت كاريزماتيـك داراي    بركت، و موهبت  ت،يمتانت، جذاب يمعنا
 نياو  اعطا كرده اوبه  انيآسمان و خدا اي عتيكه طب است يمشخص اما مرموز يها يژگيو

ــ ــ لتيفض ــادرزاد و مو يذات ــت م ــرانياو را از د يهب ــا گ ــ زيمتم ــدك يم ــان   ن ــر آن و ب
  .(Potts,2010:20)بخشد يم  يبرتر

ست و از همان آغاز كتاب، در ااساطير ترين و پربسامدترين  در شاهنامه، يكي از مهمفر 
گذار سلسلة پيشداديان، وجود آن از الزامات  پادشاهي كيومرث به عنوان اولين پادشاه و بنيان

  رود: ايي به شمار ميفرمانرو
 هفته ز سـرو سـهي   چو  ماه دو   تافــت زو فــر شاهنشــهي همــي

ــك    ش بديد دد و دام و هر جانور كه ــه نزدي ــي ب ــد ز گيت  او آرمي
 ه و بخـت اوي از آن بر شده فـرّ    اوي شدندي بـر تخـت   مي دوتا

  )10- 1/22/12: 1386(فردوسي،

م و ستايش شاه را بـراي  شود  كه موهبت فر، احترا در اين ابيات به روشني مالحظه مي
  كرده است. وحتي جانوران وحشي واجب مي عامة مردم

در داستان هوشنگ، پديد آمدن شغل دامداري و كشاورزي در اجتماع كه خـود باعـث   
  نق گرفتن آن است، به علت فر كياني اوممكن شده است:بوجود آمدن تمدن و رو

 ژيـان  ز نخجير و گور و گوزن   جـاه و فـرّ كيـان    بدان ايـزدي 
 دآوريد آنچه بد سودمن به ورز   گوسفندخر و  جدا كرد  گاو و

  )14- 31/15(همان:

در داستان پادشاهي طهمورث نيز به بند كشيده شدن ديوان توسط او و نابودي اهـريمن  
  زمانش، به جهت وجود فرهمند بودن اوست؛ فري ايزدي كه از رخسارش هويدا است:

ــد از    چنان شاه پالوده گشت از بدي ــه تابي ــزدي  او ك ــرّه اي  ف
  )36/26(همان:
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  بينيم كه به تخت نشستن او پيامد تاثير فر ايزدي  است. درداستان جمشيد نيز مي
 را رهي سرتاسر او جهان گشته   فــرّ شاهنشــهي كمــر بســت بــا

 پـري  به فرمان او ديو و مـرغ و    از داوري آســـوده زمانـــه بـــر
ــدو  جهــان را ــزوده ب ــرويف  فروزان شده تخت شاهي بدوي   آب

ــنم ــت  م ــرّه گف ــا ف ــزدي ب  موبـدي و هـم   همم شـهرياري    اي
  )5- 41/8(همان:

  يز به فر كياني او بازبسته است:داستان جمشيد، حتي چيرگي او بر عناصر طبيعت ن در

 چو خود و زره كرد و چون جوشنا   كــرد آهنــا  نــرم كئــي بــه فــرّ 
  )41/10(همان:

  ست:اي از كارايي فر  ا ، باز جلوه شاهي و تزيين آن هم همچنين ساختن تخت
 چه مايه بدو گوهر اندر نشاخت   سـاخت  يكي تخت به فرّ كياني

 )44/48(همان:

گـردد ودرنهايـت    چنانكه ديديم فر موهبتي دائمي نيست و با كژراهي پادشاه تيـره مـي  
  شود: گسسته مي

 گوي و بگشت و جهان شد پراز گفت   چون اين گفته شد فـرّ يـزدان از اوي  
  )45/70(همان:

 همي كاسـت آن فـرّ گيتـي فـروز       به جمشيد بر تيره گون گشت روز
  )45/74(همان:

 نا بخردي و به كژي گراييد   ايـزدي  فـرّه  شـد  بر او تيره
  )51/169(همان: 

شود كه فر جمشيد از همـان ابتـداي بـه دنيـا آمـدن       در داستان فريدون نيز مشاهده مي
  شود: بختي او مي فريدون همراه او است و اين نيروي ايزدي سبب بهروزي و نيك

 يتافت زو فرّ شاهنشـه  يهم   سـهي  سـان سـرو   بباليد بـر 
 به كردار تابنده خورشيد بـود    بودجوي با فرّ جمشيد  جهان



 157   كاركرد ماورائي اسطوره در بخش اساطيري شاهنامه

  )108- 62/110(همان:

ني همـين فـر تمـام    شود كه فريدون به مـدد نيـروي آسـما    در ادامة داستان مالحظه مي
كند؛ خصوصاً هنگامي كـه فريـدون بـا     ها را پشت سر گذاشته و بر ضحاك غلبه مي سختي

جا اجـازه گذشـتن بـا     خواهد از اروند رود عبور نمايد و مأموران ضحاك در آن سپاهش مي
  كنند.  كشتي نمي دهند و فريدون و يارانش با اسبان خود به آب زده و از رود  عبور مي

فر در گذشتن فريدون و سـپاهش از ارونـد، در داسـتان كيخسـرو صـراحتا بـه       كارايي 
  شود: فر نسبت داده مي ةاسطور

ــن آب جــز نيكــوى    يخسرويك بدو گفت گيو ار تو   نبينــى ازي
ــتاد   رود فريدون كه بگذاشت اروند ــت فرس ــى تخ  درود را مه

 كه با روشنى بـود و بـا فرّهـى      جهانى شد او را سراسـر رهـى  
 ييســر نامــداران و شــيران تــو   ؟ييچه انديشى ار شاه ايران تو

 و زيبـاى گـاه   كه با فرّ و برزى   ؟آب را كى بود بر تو راه ،به بد
  )394- 395☺447☺2(همان:

  اسطورة سروش 4.6
 يها تيشخص ريسا و گاهي نيزكه  قهرمان،  شود يمشاهده م يا اسطوره يها داستاناكثر در 

 را ها  آن يروند زندگ اغلب كه گيرند يي مرموز مورد خطاب قرار مينداها والهام با داستان، 
گـردد.   كند و اين واقعه به منزلة نقطة عطفي مهم در زندگي اشخاص تلقي مـي  ين مدگرگو

اي اسـت كـه    گيري شخصيت قهرمانان اسـاطيري بـه انـدازه    تاثير اين هاتف غيبي در شكل
جوزف كمبل دركتاب قهرمـان هزارچهـره، مرحلـة آغـازين و سـنگ بنـاي سـفر قهرمـان         

آورد، نـدايي از عـالم غيـب معرفـي      پديـد مـي  اي را كه انگيـزة مـاجراجويي او را    اسطوره
  ).60:1392كند(كمبل، مي

اي است كه يكباره به ذهن  كاركرد اين اسطوره، توجيه درك و فهم ناخواسته و ناشناخته
اي گـاه مثبـت    كند ومعموال او را از خطري پيش رو بيم مي دهد و يا واقعه آدمي خطور مي

اي اسـت كـه    كند و گاهي نيـز خـالق انگيـزه    مي وگاه منفي را در آيندة نزديك خاطر نشان
شخص را به آغاز كار براي نيل به هدفي بزرگ، وادار مي نمايد. منشا اين دريافت شـگفت  

پرداز بشر ابتدايي، به علت جهـل   گرا و اسطوره احتماال ناخودآگاه ذهن است، اما ذهن تخيل
اي همچون سروش سوق  دهنسبت به ساز وكارهاي مغز انسان، خود را به سمت تصور پدي
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داده است. بايد دانست كه اين ذهنيت همچون ساير اساطير، در دوران معاصر از ميان نرفته 
كند و با تعابيري چون حس ششم ، حس برتر و يـا    اي ديگر خودنمايي مي است و به گونه

ـ  چيكه وابسته به ه دريافتيكه فرد به كمك  شود؛ بدين معنا شناخته مي سيادراك فرا ح  كي
ــة ف ــيزياز حــواس پنجگان ــياز طرصــرفا و  ســتين يك ــي،ق ــه ي درون ــه نكت اي دســت  ب

   ).(Leeming,1998:329يابد
 ييكـاري او، راهنمـا   نـام دارد و خـويش  » سروش«در شاهنامه  اي  اسطوره آور اميپ كيپ

شـاهنامه، شخصـيتي مشـابه امـا متمـايز بـا        شاهان و پهلوانان در موقع لزوم است. سروش
تـرين   (سرئوش) يكي از مهـم روش متون اوستايي و پهلوي در ايران باستان دارد. سروشس

بـزرگ   زديـ است و هر چنـد در شــمار امــشاسپندان(هفت ا   بوده زرتشت  نييايزدان در آ
) چنانكه بخش 8: 1382اما ارج و ارزي هم سنگ آنان دارد (راشد محصل، ست،ي) نيزرتشت
اختصـاص   شيهـا  يژگـ ياو و و فيبـه توصـ   »سـن يوش سر«به نام  يياوستا متوناز يمهم
بـه   بسـياري هورامزدا است و امـور  ا دةيآفر نينخست، سروشاساطير ايراني، است. در   افتهي
و از آن  ديـ گو يآمـد مـ   روان مردگان را خـوش  كه نياز جمله ا ؛نسبت داده شده است يو

 و سرگرم است وانيبا دبه نبرد  نشيآفر آغازمسلّح، از  ييو همچون جنگجو كند يمراقبت م
هسـت   زيـ حفظ كند. او نگهبان آتـش ن  وانيكوشد جهان را از شرّ د يهنگام شب م ژهيبه و

  .)275: 1394 ،ي(قندهار
در باب اسطورة  شاهنامه ) اوصاف144- 125:  1393طبق پژوهش حيدري و قاسم پور(

 زديـ سـروش ا  صفات يبرخ. دارد يانـدك ييهمسـو يـيمتـون مزدامندرجات بـا  سروش،
اسـت و   دهينرسـ  شـاهنامه  اصــالً بــه   نشياز آفـر يو نگهبـان اري،ي نيمانند جنگاوري، د

 دادهاييـ رو و خبــر از  نــده يصفات سروش در شـاهنامه ماننــد خبــر از آ   يبرخمتقابال 
فقـط دو   هـم  پهلـوي  از سـروش متـون .وجود ندارداوستا  زديسروش ااوصاف در  يپنهان

در شـاهنامه   كـاري پـس از مـرگ    از جانـب خداونـد و خـويش    آوري اميـ كـاري پ  خويش
 زدانيـ ا كـار را بــا همكــاري   ـنيبرخالف سروش متون پهلوي، كـه ا شود و مي  مالحظه

   كار را برعهـده دارد. نيا ييتنها سروش شاهنامه به دهد، يانجام م گريد
كه فرزند   اتيطابه و ادبو خالق ساز چنگ و خ يقيموس زديا، هرمس ،يوناني ريدر اساط
اسـت. او اغلـب بـه     سهيسروش قابل مقا زديبا ا يدختر اطلس است، به نوع ا،يزئوس و ما
ـ  ،عيآمد سـر  و  و  قادر به رفت كرد يبرمخاطبان خود جلوه م مايخوش س يشكل جوان  نيب
بـا   يفـان  يهـا  انسـان  انيـ م را  و واسطه رسان اميبود و نقش پ زدانيها و جهان ا جهان انسان
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ـ    ييتوانا ،كرد و همچون سروش يم فايا  المپخدايان   هـا و  جهـان  نيآزادانه سـفر كـردن ب
و پـنج رودخانـه را بـر عهـده      ينـ يرزميز يايـ ارواح مردگان به دن ييراهنما فةيوظ نيهمچن

ــ ــام نيداشــت. او همچن ــافران يح ــكاران ن و  مس ــورزش ــان زي ــود و پهلوان ــم را  ب در ه
هـم  روم باسـتان   ريدر اسـاط ). 42- 37: 1366(گـرين،   كـرد  يمـ  ييراهنما شانيها تيمأمور

جـوان   يو معموالً او را به شكل مرد دانستند يم انيخدا كيرا پ  يمركور اي به نام  اسطوره
 سـندگان، ياز نو يبـود كـه و   نيـ اعتقـاد بـر ا   .كردنـد  يم ميدار ترس بال يها و كاله با كفش

  ).102:1345(حكمت،دكن يآوارگان مراقبت مو  بازرگانان، مسافران
هـا نقـش    پيام آور آسماني در بخش اساطيري شاهنامه، از همان ابتـدا در رونـد داسـتان   

  برد.  آفرين است و حضور و تاثير او است كه روايت را به پيش مي
آرايد و جهان را از تباهي پر  بچة اهريمني، سپاهي مي در داستان كيومرث هنگامي كه ديو

آورد و او را از كارهـاي ديـو    شـود و پيغـام مـي    يامك ظـاهر مـي  كنـد، سـروش بـر سـ     مي
   سازد: مي  آگاه

ــان   خجسـته سـروش   بيامد يكايك ــي بس ــوش  پري ــه پ  پلنگين
 ا پدركه دشمن چه سازد همي ب   اين سخن دربدربه راز بگفتش 

  )26- 1386/1/23/27(فردوسي،

آورد كـه ديگـر    يك سال پس از كشته شدن سيامك، سروش براي كيومرث پيغـام مـي  
را بـه يـاري يـزدان پـاك     سوگواري بس است، سپاهي آماده كن و به جنگ ديو برو كـه او  

  شكست خواهي داد:
 كزين بيش مخروش و بازآر هوش   درود آوريــدش خجســته ســروش
ــي   سپه ساز و بركش بـه فرمـان مـن    ــرآور يك ــرد ب ــن گ  از آن انجم
ــين  ــو، روي زم ــدكنش دي  بپــرداز و پردختــه كــن دل ز كــين   از آن ب

  )43- 24/46(همان:

كــاري الهــام آســماني، در بخــش اســاطيري، در ضــمن داســتان فريــدون بــه   خــويش
رسد. نخستين بار زماني است كه مادرش او را از بيم گزند ضحاك، به مردي عابـد   مي  اوج

هـاي آن   سپارد و فريدون با شير گاو و مراقبت غزاري كه گاو برمايه در آن جاست ميدر مر
رسـد كـه بايـد فرزنـدش را از آن مكـان       بالد، اما روزي به مادر فريدون الهـام مـي   مرد، مي
هاي غيبـي بـه صـورت نـداي      دهد وگرنه توسط ضحاك كشته خواهد شد. اين پيغام  انتقال
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جا نـامي   شود؛ اما در اين همان حس ششم بر فرانك وارد مي دروني يا به اصطالح امروزي،
  شود: تعبير مي "اي ايزدي انديشه"از سروش در ميان نيست و اين الهام، به 

ــد  دوان ــادر آم ــزار  م ــوي مرغ ــا    س ــت ب ــين گف ــار  چن ــرد زنه  دار م
ــت      در دلـــم ايـــزدي اي هانديشـــ كـــه ــده س ــراز آم ــرديف  از ره بخ

 كه فرزند و شيرين روانم يكي است   همي كرد بايد كـزان چـاره نيسـت   
ــ    از خــاك جادوســـتان پـــي  ببــرم  ــا پســر ســوي هندوس  تانشــوم ب

   )136- 63/140- 64همان:(

دومين بار هم الهام دهندة ايزدي، بدون نام است و با توصيفي كه از زيبـايي و خـرد  او   
شـود، تـداعي كننـدة هـرمس يونـاني اسـت. هنگـامي كـه فريـدون رهسـپار نبـرد بـا              مي

شود و از توطئة  مياست، پيك ايزدي به صورت پري جوان و زيباروي بر او ظاهر   ضحاك
  آموزد: گري مي سازد و براي دفع اين توطئه به او افسون برادرانش او را آگاه مي
 بيامـــد يكـــي نيكخـــواهخرامـــان    تر گشت از آن جايگاه چو شب تيره
ــه     از مشك تا پاي موي فرو فرو هشته ــب ــتيش روي ك ــور بهش  ردار ح

 گــري بيــامختش افســون  نهــاني   پــريبســان آمــد مهتــر ســوي 
  )274- 72/276(همان:

خواهـد بـا    شود و مـي  داستان، هنگامي كه فريدون در نبرد با ضحاك، پيروز مي در ادامة
گرز گاوسر او را به هالكـت برسـاند؛ ايـن بـار، پيـك ايـزد دقيقـا بـا نـام سـروش بـر او            

آورد كــه او را نبايــد كشــت بلكــه بايــد در كــوه بــه زنجيــر  شــود و پيغــام مــي مــي  ظــاهر
  يده است:بست، چون هنوز زمان مرگش فرا نرس  مكافات

 نيامد زمـان  راكو  مزن گفت   خجسته دمـان  بيامد سروش
  )443- 82/227(همان:

جالب اينجا است كه اندكي بعد، فريدون بي اعتنا به پيام سروش، بـاز مصـمم بـه قتـل     
شود  پيغام نخست، بر او ظاهر ميضحاك است؛ و مجددا سروش فرخنده، با تأكيد بر همان 

  دارد: و او را از قتل ضحاك باز مي
 را نگون همي خواست كردن سرش   انــدرون بــه كــوه همــي رانــد او را
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 به چربي يكي راز گفتش به گـوش    همان گـه بيامـد خجسـته سـروش    
ــر   دماونــد كــوه تــا كــه ايــن بســته را ــروه  بب ــي گ ــان ب ــين تازن  همچن

  )475- 84/478(همان:

  
  گيري نتيجه .7

نـوع بشـر از    يعـ يفراطب ريو تفس نييشناسان اعتقاد دارند كه اسطوره حاصل تب اكثر اسطوره
انسـان در   گـر، يوم بوده است؛ به عبارت دنامعل ياست كه علت وقوع آنها بر و ييها دهيپد

. جوزف كمبل با نديآفر يها را م و خودش اسطوره عتيطب انيم يروح يصلح جاديتالش ا
مطالعة تطبيقي اساطير مختلف جهان ومتاثر از آراء يونگ، قائـل بـه چهـار كـاركرد اصـلي      

بـود. از آنجـا كـه    شناختي و تعليمي براي اسـطوره   شناختي، جامعه ماورائي(عرفاني)، كيهان
نگـاه    جـه يدر برابر جهـان پـر رمـز و راز و نت    يدر واقع منعكس كنندة اعجاب آدم سطورها

را با ماوراء  يذهن آدم ، اين كاركرداست يناشناخته و همة هست عتيجستجوگر انسان به طب
شده، بلكه تحت تسـلط   و به خود رها يصرفا ماد يا دهيرا نه پد يو جهان هست زند يگره م

. موجـودات  كنـد  يو فرشتگان قلمداد م انيپر، انيخدا مهين ،انيمانند خدا يماورائ ييروهاين
و  زديـ را بـه هـم بر   يبشر خـاك  يها برنهاده تواند يها هر لحظه م كه قدرت فائقة آن يبرتر
آلود و مقدس بـودن   ها سخن از راز در همة اسطوره. و سرنوشت او را دگرگون كند يزندگ

كنـد. كـاركردي كـه     وايـن امـر كـاركرد مـاورائي اسـطوره را توجيـه مـي        عالم ماورا است
خويشكاري آن، ابتدا ايجاد بهت و حيرت و سپس اعجاب و القاء حس تسليم در انسـان و  

 نـان ياطم اميد و نيبه بشر ا ها  اسطورهاست؛  يو روان يآرامش روح ينوع جاديا در پي آن
آن  ياهال ياريبه آسمان و   ديچشم ام تواند يم و ستيتنها ن ،يتيگ كه در عرصة دنده يرا م

در شــاهنامه و بــه ويــژه بخــش اســاطيري آن كــه جوالنگــاه اســاطير كهــن  داشــته باشــد.
است، اين كاركردها به صورت بارزي مصداق دارد. در اين پژوهش كاركرد عرفـاني    آريايي

شـخص گرديـد   مورد بررسي و تحليل قرار گرفت و م شاهنامهاسطوره در بخش اساطيري 
يعني سروش، فـر، سرنوشـت و    شاهنامه كه  نظرية كمبل در چهار پديدة رمزآلود شاخص 

  مرگ داراي مصاديق قابل ذكر و مهم است.
  
  



  1397نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  سال،  ادب پارسي نامه كهن   162

  نامه تابك
 ملي. آثارانجمن ، تهران: شاهنامه در و مرگ پهلوانان يزندگ . )1374( يندوشن، محمد عل يسالما

 ، ترجمة رويا منجم، تهران: فكر روز.زاسطوره، رويا، را). 1382الياده، ميرچا  (

هـا و    راني هزارة فردوسي، مجموعة سخن، »منظور اساسي فردوسي). «1322برتلس، يوگني ادورادويچ،(
 ، تهران.مقاالت ايراد شده در كنگرة فردوسي

  ، تهران: اساطير. يسنا). 1356پور داود، ابراهيم  (
 .نشر ابن سينا :، تهرانتاريخ اديان). 1345( اصغر حكمت، علي

بـا   شاهنامهسروش در هاي كاري صفات و خويش ةسيمقا« ).1393حيدري، حسن و قاسم پور،محدثه  (
 .2ش، 5ي، سو مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان ،يادب پارس ةنام كهن، »يسنيمتون مزد

 ،تهران:تسروش يسن، بررسي متن زند واوستايي يسن پنجـاه وهفـ  ). 1382راشد محصل، محمد تقي،(
 ي.و مطالعات فرهنگ يپژوهشگاه علوم انسان

 ير.اساط،تهران: ريو مرگ در اساط نشيآفر ). 1383ي  (مهد ،ييرضا

و  يعلمـ تهـران:    شـاهنامه)  يداستانها يشناس (شكل ز رنگ گل تا رنج خارا. )1368سرامي، قدمعلي (
  .يفرهنگ

  ، تهران: توس.يپهلو يادر نوشته ه يرانيو فرهنگ ا رياساط). 1383عفيفي، رحيم (
ــم  ــي، ابوالقاس ــاهنامه). 1386(   فردوس ــالقي  ش ــالل خ ــحيح ج ــز     ، تص ــر مرك ــران: نش ــق، ته مطل

 بزرگ اسالمي.   المعارف دائره

تحليل انسان شناختي اسطورة فر و كاركردهاي آن در شاهنامه فردوسي و اساطير  ).1390قائمي، فرزاد  (
  .148- 113صص. 3، شماره جستارهاي ادبي ،ايران

، 2، ايـران نامـه، شـماره   وشـاهنامه ي پهلـو  متـون  دراوستا، سروشي ها جلوه ).1394قندهاري، فيروزه (
  .279- 270صص

). اسـاطير ايـران و اداي ديـن، ترجمـة ع.ا. بهرامـي، تهـران: نشـر روشـنگران و         1381كمبل، جوزف  (
 زنان.  مطالعات

  ، ترجمة شادي خسرو پناه، مشهد: گل آفتاب.چهرهقهرمان هزار ). 1392،( جوزف كمبل،
 ، ترجمة عباس مخبر، تهران: نشر مركز. قدرت اسطوره).   1395كمبل، جوزف  (

 عبـاس آقاجـاني،   ة، ترجماساطير يونان از آغاز آفرينش تا عروج هراكلس  ).1366( گرين، راجرلنسلين
 تهران: سروش.

 ،تهران: نشر ني.مورارمغان ). 1394مسكوب، شاهرخ (

  . رانيفرهنگ ا اديبني، احمد تفضل). ترجمة 1354( مينوي خرد
 نـه يدر زم يباسـتان (بحثـ   ونـان ياسـطوره و مفهـوم سرنوشـت در فرهنـگ     ).«1380مجتهدي، كـريم ( 

 . 1ش 1س،،فلسفه، »)خيتار  فلسفه



 163   كاركرد ماورائي اسطوره در بخش اساطيري شاهنامه

 عات و تحقيقات فرهنگي.، تهران: موسسة مطالفردوسي و شاهنامه).  1369مرتضوي، منوچهر (

 :كرمـان  ي،نجـم آبـاد   نيالـد  فيسـ ترجمـة   ،باسـتان  رانيا يها ندي).  1383(  ساموئل كيهنر برگين
 .باهنر ديشه دانشگاه

  انتشارات اساطير. تهران:، ترجمة باجالن فرخي، اساطير ايران).   1383( جان راسل هينلز،
  

Armour, Robert. A. (2002). Gods and myths of ancient Egypt. Cairo: American Univ. in Cairo 
Press. 

Campbell Joseph (2003). The Hero's Journey: Joseph Campbell on His Life and Work, third 
edition, edited by Phil Cousineau. Novato, California: New World Library. 

Daly, K. N., & Rengel, M.  (2009). Greek and Roman mythology, A to Z. New York: Chelsea 
House. 

Dundes, A.  (1984).  Sacred narrative readings in the theory of myth. Berkeley: University of 
California Press. 

Eliade, Mircea  (1963). Myth and Reality. New York: Harper & Row . 

Grant, Ginger (2005). Re-Visioning the Way We Work: a Heroic Journey. IUniverse, Inc.  

Leeming, David Adams (1998). Mythology: the Voyage of the Hero. Oxford Univ. Press. 

Monaghan, Patricia (2011). Goddesses in world culture. Santa Barbara, Calif.: Praeger. 

Potts, John (2010). A history of charisma. Basingstoke: Palgrave Macmillan. 

Rothgeb, Carrie (1994)  Abstracts of the Collected Works of C.G. Jung. London: Karnac Books. 

Smith, Laurel Ann(2018). Joseph Campbell's Functions of Myth in Science Fiction: A Modern 
Mythology and the Historical and Ahistorical Duality of Time,Virginia Tech, 
https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/25350. 


