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  چكيده
شده از وقايع تاريخي نبايد دانست،  آميز و استحاله ي اغراقهاي رواي اسطوره را فقط افسانه

دهنـدة بسـياري از    ها، در كنار پركردن خأل علمي و تـاريخي بشـر، پاسـخ    زيرا اين روايت
انـد. بـا چنـين     نيازهاي روحي و رواني جوامع انساني از عصـر باسـتان بـدين سـو بـوده     

هـا   هرمان)، بـه پشـتوانة سـال   اسطوره (سفر ق رويكردي، جوزف كمبل، صاحب نظرية تك
هاي گوناگون، چهار كاركرد اصلي براي اسطوره قائل  مطالعه و تحقيق درباب اساطير تمدن

شـناختي، كـاركرد    انـد از: كـاركرد مـاورايي، كـاركرد كيهـان      است. اين كاركردها عبـارت 
است و بـر  شمول  باور وي، اين كاركردها جهان تربيتي. به و شناختي، و كاركرد تعليم جامعه

فردوسي عرصة ظهـور و   ةشاهنامكه  جا آن اي جهان قابليت تطبيق دارد. از  تمام آثار اسطوره
بروز اساطير بزرگ ايراني را فراهم آورده است، مصـاديق ايـن كاركردهـاي چهارگانـه را     

هاي گوناگون آن مشاهده و تبيين كـرد. در ايـن پـژوهش، كاركردهـاي      توان در داستان مي
و بهــت دربرابــر عظمــت و احتــرام از هــراس و  ختــهيآمســطوره، كــه حــالتي مــاورايي ا
و  يعـاطف  تيـ كننـدة امن  نيتضـم آورد و  در ذهن آدمي پديد مي يعالم هستهاي  ناشناخته

هـاي   بررسي و تحليل خواهد شد و جلوه شاهنامه ، در بخش اساطيريهاست انسان يروان
  شود. تصوير كشيده مي گوناگون آن به
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  . مقدمه1
شناس معاصـر، در آراي خـود بـراي اسـطوره چهـار       )، اسطورهJ. Campbellجوزف كمبل (

تـوان   كاركرد متمايز و برجسته قائل است و بر اين نظر اسـت كـه در اسـاطير جهـان، مـي     
در پژوهش ها را ارائه كرد.  تري از آنمصاديق اين كاركردهاي چهارگانه را يافت و تحليل به

مختلـف   يها ، جلوهشاهنامهبخش اساطيري  يو واكاو يحاضر، هدف آن است كه با بررس
مشـابه   يها شود و با نمونه نييتب يحماسة مل نياديبخش بن نيكاركرد ماورايي اسطوره در ا

شناسي كمبل  اسطورهمنظور درابتدا، طرحي از  بدين. شود سهيمهم جهان مقا رياساط گريدر د
ارائه خواهد شد و در ادامه، با شرح نظرية كاركردهاي چهارگانة اسطوره از ديـدگاه كمبـل،   

رسـد، در بخـش اسـاطيري     نظر مـي  ترينِ اين كاركردها به مصاديق كاركرد ماورايي، كه مهم
  تحليل خواهد شد. فردوسي ةشاهنام

  
  . پيشينة پژوهش2

بـه   توجـه  سـفر قهرمـانِ كمبـل در تحقيقـات فارسـي، بـا      الگـوي   و كهن  اسطوره نظرية تك
، انجام شده اسـت،  قهرمان هزارچهرههاي او، مانند  هايي كه در دو دهة اخير از كتاب ترجمه

روي، موضوع چندين مقاله را به خـود   همين گران را برانگيخته و، به وبيش توجه پژوهش كم
دهاي چهارگانة او در تحقيقات فارسي اختصاص داده است، اما تبيين و تحليل نظرية كاركر

ة كاركردهاي اسطور اي با عنوان هاي التينِ با اين مضمون، رساله ندارد. در پژوهش اي سابقه
تاريخي و غيرتاريخي   هاي مدرن و دوگانگي نويسي علمي: اسطوره جوزف كمبل در داستان

در دانشـگاه   2013ال دست آمـد كـه در سـ    به )،L. A. Smithتأليف لورل آن اسميت ( ،زمان
در چكيـده و مقدمـة آن     ارائه و پذيرفته شـده اسـت. نويسـندة ايـن رسـاله      دولتي ويرجينيا

دانـش   وي معاصـر  ليتخ ـ يعلمنويسي  داستان ميان رابطة هدف او يافتن يادآوري كرده كه
او  هـاي  است و استدالل )C. G. Jung( گنوي و كمبل يها هينظر از استفاده با يشناس اسطوره

 مـدرن  يايـ دن درـ تخيلي  نويسي علمي عملكرد داستان كهدرجهت اثبات اين فرضيه است 
اين  از ييها نمونه. براي اثبات اين مدعا، است تهيشامدرنيپ عصردر  اسطوره عملكرد همانند
 درانگيـز   شـگفت  و هـا  ندنـدا  و هـا  دسـت  جنگل با عناوين رمان دو ليتحل در را عملكرد

 از اسـتفاده هـا،   داده و درپايان نتيجه گرفته است كه در اين رمان ارائه زانگي سرزمين شگفت
 و اسـت  اي اي براي تبيين عملكرد اسـطوره  وسيله يخيتارتاريخي و غير حالتدو  در زمان

 ).Smith 2018: 1, 56هاي مدرن است ( سازي نكتة فهم اسطوره همين مهم
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  شناسي جوزف كمبل نگاهي به اسطوره. 3
اسـت كـه    يقيتطب يشناس اسطورهدر حوزة  ستميقرن ب دار نامگران  از پژوهشجوزف كمبل 

 يزنـدگ  و شـه يدر اند اسـطوره كـاركرد و تـأثير    در تحليل و شـرح خود را  آثار بسياري از
 ليسال را به تحصـ  ني. كمبل مطالعات خود را از اروپا آغاز كرد و چندنوشته استمردمان 

 خيفرانسـه و دانشـگاه مـون    سيمانند دانشگاه پـار  ي،ز علمدر مراك يياروپا ريها و اساط زبان
آثـار   نظر در دقت  به ،كهن اروپا رياساط بارةجز مطالعه در هب ،مدت ني. در اسپري كرد ،آلمان

 سينـو  رمـان  ،سيجـو  مـز يو ج ي،آلمان سندةينو ،مانند توماس مان نام، صاحب سندگانينو
 يشرق ريسر برد و با اساط در هند و ژاپن بهرا  يديمدت مد ،مشغول بود. سپس زين ي،رلنديا

 يها فرهنگ يها اسطوره يخود را وقف مطالعه و بررس ي، او كه زندگترتيب ني. بدشد آشنا
 و ونانيتا  انهيجهان از خاور دور و هند و خاورم ريكه اساط افتيجهان كرده بود در سراسر
 بشـر  نيآفر اسطوره تيكه ذهن دي دارنريانكارناپذ يها شباهت يشمال يكايمراپوستان  سرخ

 ،ونـگ ي يهـا  بـر آمـوزه   بود كه مبتني پس  نيا  و از دهد نشان مي خيو تار ايفارغ از جغرافرا 
خاص  ةي، نظرقهرمان هزارچهرهدر  1949الگوها، در سال  و كهن يدرمورد ناخودآگاه جمع

كـه   اي )؛ نظريـه Campbell 203: 20-23( را مطرح كرد) monomyth( اسطوره نام تك  خود به
  .رود يشمار م به يشناس عرصة اسطوره دستاورد كمبل در نيتر مهم

هـا،   آن شيدايـ پ يايـ فـارغ از جغراف  ،جهـان  رياسـاط  همـة  ،اسطوره اساس نظرية تكبر
مشترك نوع بشرند كه در هر زمان و مكان در قالبي ويژه نمود  يالگوها گرفته از كهن تئنش
 يالگوهـا  بـر كهـن   مبتني يواحد يها، طرح اصل اسطوره يتمام ،گريد عبارت اند. به كرده دايپ

گوناگون  يها تياز روا يناش يا اسطوره يها و تعدد داستان كنند را بيان مي ها انسانمشترك 
هـا و   هـاي ملـت   ها ميان اسـطوره  و تفاوت ها كمبل، تمايز نظر است. به ياز همان طرح اصل

اما  ،شود يها مربوط م آن يبه پوستة ظاهر فقط اندك است كه يموارد گوناگون يها فرهنگ
يك داستان و يك قهرمان اصلي و يك ضدقهرمان و عناصر  بزرگ يها اسطوره يهستة اصل

زمان و مكان،  ياقتضا به ،اي و در هر دوره شود يمرتبط ديگر است كه در تاريخ بشر تكرار م
  ).Grant 2005: 43-45( كند يخود را عوض م يپوستة ظاهر ي،مختصر راتييتغ با

  
  اسطوره يكاركردها. 4
آن  يبرا ييد و كاركردهايفوا توان يم باشد، ارائه شده اسطوره يكه برا يفيهر تعر ياقتضا به

 يانـد. بـرا   كاركردها سخن گفته نيصراحت از ا بهنظران  صاحباي از  عدهدرنظر گرفت و 



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة ادب پارسي كهن   4

ـ  يو اساسـ  نينخسـت كـه   بر اين نظر است ادهيال رچايم ،مثال  نيـي كـاركرد اسـطوره تب   نيرت
 هاسـت  انسان يبرا يو شهود عرفان ينيتجربة د ايجاد كاربرد آن نيو دومي رفتار يالگوها

)Eliade 1963: 1-21( هونكو ). الرويLauri Honko،(  حـوزة   نظـران معاصـر در   از صـاحب
وق تفـ  نيتلق يبرا رياساط اساسيو  قيعم يگذاراثربه  ي،قيتطب يو مذهب يمطالعات فرهنگ

 ن،ياز جوامع نخست ياريدر بس ،گفتة او داشت. به ي باورعواق يبر عجز انسان در زندگ يذهن
 ،مثال يبرا .در عالم واقع تكرار شوند دوباره ها داديتا همان رو كردند يم ييرا بازنما رياساط

تـا مجـروح    شـد  يمـ  ييكـه در سـاحت ازل رخ داده، بازنمـا    ايـزد  كي يداستان شفابخش
  ).Dundes 1984: 41-47( ابديشفا  ريمايب ايكند  دايپ اميجراحتش الت
اسـاس،   ني. بـرا كردنـد  هـم توجـه مـي    اسطوره يميتعل جنبة به شناسان اسطوره، همواره

ــالت ــطوره رس ــاع ياس ــذهب ياجتم ــو يو م ــار يدارد و الگ ــ ي ورفت ــاع ياخالق  يو اجتم
 اغلـب  اند و تمركز نكرده بحث نيشناسان چندان بر ا اغلب اسطوره ،حال نيا بات. هاس انسان

 هيآن بـه حاشـ   بوده و مبحث كاركرد رياساط يمورد رياسطوره و تفس تيمباحث حول ماه
 شـهورش، كتـاب م  كـرده و در  موضوع نيبر ا يتر شيب دقتاما جوزف كمبل  ،رفته است

ن كـرد  نـوا  ها ابزاري براي هم ها و آيين اسطوره«نكتة مهم كه  نيتأكيد بر ا با ،قدرت اسطوره
 چهار )،114: 1381 (كمبل» اند كردن شيوة زندگي با الزام طبيعت بوده نوا ذهن با جسم و هم

  كه تعريف و تحليل خواهند شد. اسطوره قائل شده است يبرا را كاركرد
  

  )metaphysical functionماورايي (كاركرد  1.4
و  يعـاطف  تيـ ة امنكننـد  نياسطوره و تضمهاي  كاركرد نيتر يعاطفترين و  مهمكاركرد  نيا

شـگفت و   يهـا  دهيـ پد نيـي كـه بشـر عـاجز از درك و تب    اعصاريدر . هاست انسان يروان
دانسـتن و   يو آسـمان  يبـا قدسـ   چون آتشفشان و صـاعقه بـوده،   هم عتيطب ريناپذ حيتوض

آورده و  ديـ پد يبا احترام دربرابر عالم هسـت  ختهيآم يترس الطبيعه، ها با ماوراء دادن آن ارتباط
  فراهم كرده است. يذهن تيامن ميحر ينوع بهخود  يبرا
  

  )cosmological functionتي (شناخ هانيكاركرد ك 2.4
سـت.  ها وظيفة هميشگي اسـطوره ها  انسان يبرا يتيو ساختار گ أمنش حيتشرو  تبيين جهان
ها از آغـاز   بزرگ انسان پرسشو چگونگي آفرينش گيتي  يجهان هست كه ماهيت توضيح آن
توانسته است از اسـرار جهـان    يتاحدي مدد علوم تجرب بشر بهو  است اكنون بوده پيدايش ت
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 انـد.  نخستين كوشيده بشرِ يخأل ذهن نيكردن ا رپ دراز علم  پيشها  اما اسطوره ،رداردپرده ب
جهـان   نييتب يبرا ييها علم، پاسخ ابيدر غ ،لهيوس نيو بد كردند يم هيجهان را توجاساطير 
آن سـؤاالت مـبهم   بـه  هايي جذاب و شنيدني تاحدودي  داستان خلقو با  دساختن يفراهم م

  .دادند پاسخ مي
  

  )sociological functionي (شناخت كاركرد جامعه 3.4
ها را مشخص  به آن دادنها و البته اعتبار حكومت يطبقات يها نظام نينحوة تدو اين كاركرد

دربارة  شاهنامهدر » داستان جمشيد«ضمنِ چه در دهد. نظير آن كند و دربارة آن توضيح مي مي
  مردم آمده است. ةگرفتن طبقات چهارگان چگونگي شكل

  
  )pedagogical functionي (تيكاركرد ترب 4.4

. در اسـت  مختلـف  طيتحت شراو اخالق به جوانان  يآداب زندگ مِيتعلنتيجة اين كاركرد 
قهرمان  قهرمان و ضد ايوشر و ريصورت نبرد خ و به تيها در قالب روا اسطوره، اغلب موارد

،  كننـد  ي را بازگو مياخالق يها كهن ارزش يها تياغلب رواجاكه  و ازآن كنند يم داينمود پ
 ر،يدر اساط يميبرخوردار باشند. نقش تعل يرنگ رپ يتيربها از نقش ت است كه اسطوره بديهي

 ،ريدر اسـاط  .شـود  يمـ  گـر  جلـوه هـا   عملكرد قهرمان و ضـدقهرمان  تينحوة روا اغلب در
و درام  تيدر روا يمند ند و نقش قدرتا تيروا يمحور تيها اغلب سوژه و شخص قهرمان
بشـر را  نسـل   يشگيهم يخواه از آرمان يخاص نوع شانيها متناسب با هدف كنند و ايفا مي

  .)63 - 62: 1381 (كمبل كشند يدوش م به
  
  هاي ظهور كاركرد ماورايي اسطوره . زمينه5

 تيـ محور بحث كـاركرد مـاورايي اسـطوره اسـت. در ذهن     يآسمان يروهايتقدس نو تأثير 
و  روهـا يجهان مـاده و تمـام ن   نيا ياست كه ورا بودهباور  نيا خ،يتار يها در درازنا انسان
د كه بـر  نوجود دار يبرتر و متعال ييروهاين شوند، يكه دائم تكرار م ،مربوط به آن يها كنش
ديگر،  عبارت به. زنند يآن را رقم م فيك و و كم گذارنداثرها  انسانو اعمال  يعيطب يها دهيپد

هـاي طبيعـي،    كاركرد ماورايي اسطوره محصول عجز بشر در فهم و توجيه عقالنـي پديـده  
 نيـ ا ،يديـ توح انيـ البته در ادمانند طلوع و غروب خورشيد و زلزله و رعد و برق، بوده و 

هـا   (فرشتگان) است كـه در اسـطوره   وكالن اوو م يتعال فائق همان ذات مقدس حق قدرت
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 كـاركرد  دربارة است. كمبل كرده دايپ يتجل نينماد يها و در قالب داستان افتهيشكل  رييتغ
همـة   يربنـا يكـه ز  يعـد راز و درك راز ب اسـطوره جهـان را درمقابـلِ   « نويسد: مي ماورايي
بـه   هـان يكند، ك يرا متجلخود  زهايراز درخالل همة چاين ... اگر  ديگشا يهاست م صورت

 يبـرا كه گفته شد، اين كاركرد  چنان ).61: 1381كمبل ( »شود يم ليمقدس تبد ريتصو كي
اقتضـاي   شـته اسـت و بـراي انسـاني كـه بـه      دا راه هـم  ي بهو عاطف يروانهمواره تأثير  بشر

همـواره درمعـرض   هاي ظاهري و جسمي خود درمقابل قواي طبيعت اليتنـاهي   محدوديت
كه از اين جهت  كند. گفتني اين مي قرار داشته است امنيت ذهني فراهم هاو كمبود ها يناتوان

هـاي   هاي مدرن هيچ تفاوتي با انسان ها و شگفتي بشر پيشرفتة امروز در مواجهه با ناشناخته
هـاي دور پديـدة ناشـناخته و     ساز بشـر در گذشـته   نخستين ندارد. براي مثال، ذهن اسطوره

داد و با اجراي آيين قربـاني در بسـتر رودهـاي     ا به اژدهايان نسبت ميسالي ر مهلك خشك
پهلـواني   خشك، اميد به زاياشـدن آن داشـت يـا، درضـمن يـك داسـتان حماسـي، جهـان        

رفتـة قـومي را    ميـان  نفس از به كرد تا با كشتن اژدها، اميد و اعتماد ناپذير را روانه مي شكست
هـاي فضـا و    ه بشر با مجهوالت نوين ازجمله ناشناختهبازيابد. اما در دنياي مدرن معاصر، ك

ـ  پرنده چون بشقاب هايي هم روست، با خلق اسطوره به خطرهاي آن رو  ةها و موجودات بيگان
هاي خود هويت و شخصيتي برتر قائل  فضايي، در قالب فيلم و رمان تخيلي، براي ناشناخته

ير پذيرفتـه اسـت، دربـارة اسـطورة     شود. يونگ، كه كمبل در نظرياتش از وي بسيار تـأث  مي
از  هاي فضايي كتابي مستقل نوشـته و بـر ايـن نظـر اسـت كـه ايـن اسـطوره         پرنده   بشقاب

بـاور   بـه  نشئت گرفتـه اسـت.   نيدر زمهميشگي او  يِروان و از ناامنيبشر ذهن ناخودآگاه 
 پرنـده وجـود هـم    اگـر بشـقاب   يحتچندان مهم نيست و پرنده  بشقاب يوجود واقع وي،

ـ  روحـي و  ةنكتهم  باز ،داشته باشد اسـت، اهميـت دارد    ديـ احسـاس تهد كـه   ،آن يروان
)Rothgeb 1994: 67.( 

 يارزشـ  ينظـام  اي زندهيبرانگ يتجسم قدرت كاركرد ماورايي اسطوره موجبنظر كمبل،  به
رغـم   . ايـن كـاركرد، بـه   )49 :1395 كمبـل كنـد (  را تدبير ميبشر و كائنات  ياست كه زندگ

يي كه با نهاد دين و باورهاي الهي دارد، البته داراي تفاوتي ماهوي است و گاه مانند ها شباهت
  .دگير بر تعدد خدايان و ايزدان است، حتي در تقابل با آن قرار مي اساطير يوناني كه مبتني

اي را از دايـرة يـك    اهميت كاركرد ماورايي اسطوره در اين است كه باورهاي اسـطوره 
كند و چهارچوب و نظامي اخالقـي   شخصي و يا جمعيِ صرف خارج ميتصور و يا عقيدة 

ديگر، كاركرد مـاورايي   عبارت كند كه همة جامعه به قبول و اطاعت آن مجبورند. به تبيين مي
هـاي   اي داشته است و مصاديقِ فراوانِ آن در تمـامي اسـطوره   آمدهاي اجتماعي گسترده پي
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هـا   خـداياني كـه ايشـان بـدان     و نيمه انبوه خدايانو  ويژه اساطير يوناني و مصري، جهان، به
  شود. صورت نمايان و بارزي مشاهده مي اعتقاد داشتند، به

كـه موضـوع خـاص     فردوسـي،  ةشاهنامتبع آن  درمورد خاص اساطير كهن ايراني و به
، شاهنامهويژه در بخش اساطيري  هاي بسياري از اين كاركرد، به پژوهش حاضر است، نمونه

هـاي ملـي    ماية اغلب حماسه شود كه درخور بررسي و تحليل است، زيرا درون مي ه مشاهد
بر نبرد هميشگي ميان دو قطب متضاد خير و شر است و فردوسي، حكيم طوس،  ايران مبتني

جـويي در جهـان از    براي توجيه راز ناگشودة دوام ستيزه شاهنامه هاي در بسياري از داستان
شـكلي   اين ستيز دائمي در متون زردشتي بـه  ،شاهنامه. پيش از اين كاركرد بهره جسته است

مينو يا اهريمن، نماد شر و بدي،  نمادين در قالب پيكار اهورامزدا، نماد خير و نيكي، و اَنگره
اهـورامزدا و   ي،زردشـت  اعتبـار منـابع   . بـه )523: 1383ي فـ ي(عفتصوير كشيده شده است  به
دو  نيا يهانياز مبارزة ك يجهان بازتاب نيدر ا يو زندگ ردندنَب هم در از ازل تا ابد با منياهر

 برد يم نيب و او را از شود يم روزيپ منياهورامزداست كه بر اهر يِ جهان،انيپا نبرداست. در 
). 204: 1383(هينلز  شد ماندگار خواهد يتيدر گ يدرست و نور و تن يكيو پس از آن تنها ن

يي نماد خير بر نماد شر آرامش روحـي و امنيـت معنـوي    بديهي است كه ايمان به غلبة نها
  شود. كند و كاركرد اصلي اين اسطوره نيز محقق مي باورمندان اين اسطوره را فراهم مي

 

  شاهنامه . كاركرد ماورايي اسطوره در بخش اساطيري6
 حضـور  ي،و حماسـ  ييدر نوع غنا ژهيو به ،اتيادب حوزة گسترده در طور اسطوره بههرچند 

ـ  ن،ي. بنابراشود يدر حماسه حفظ ميي روا وةيتر با ش بيشآن  تيهو، رددا محـل   نيتـر  شيب
اين نـوع ادبـي   در  يي،روا ياثر مثابة ، بهو اسطوره استدر حماسه  اتياسطوره و ادب يتالق

ويـژه   هـا، بـه   تـر اسـطوره   فردوسي، بـيش  ةشاهنامدر  .شود يم ينيو بازآفر داريپد است كه
پردازند، در آغاز جلد  هاي خلقت مي ه آفرينش و ظهور نخستين پديدهمواردي كه مستقيم ب

شوند. نخستين كسي كه  نخست و در قسمتي كه به بخش اساطيري معروف است، ديده مي
سه بخش تاحدي مجزا، يعني اساطيري و پهلواني و تـاريخي، را قائـل شـده،     شاهنامه براي

). براسـاس  157: 1322(بـرتلس  شـناس روسـي، اسـت     يوگني برتلس، مصحح و شـاهنامه 
را دربـر  » داسـتان ضـحاك  «تا پايـان   شاهنامه بندي برتلس، بخش اساطيري از ابتداي تقسيم

وبـيش در   بندي مطلق نيسـت و مـوارد اسـاطيري كـم     دارد. البته، بايد دانست كه اين تقسيم
  شود. مشاهده مي شاهنامه سراسر
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هـاي جهـانِ    ياز انسان براي توجيه شـگفتي ها براساس ن كه قبالً تأكيد شد، اسطوره چنان
اسطوره جهان را درمقابل بعد راز و درك رازي كه زيربناي همـة  «اند و  پيرامون شكل گرفته

» تـرين روش تفكـر جمعـي    مهـم «). در ايـن  61: 1395(كمبـل  » گشـايد  هاست مي صورت
ك تصـوير  آيـد و كيهـان صـورت يـ     وراز درمـي  صورت رمز چيز به )، همه23: 1382  (الياده

  گيرد: انگيز به خود مي مقدس و شگفت
يآلــــــت داور يكســــــ نـــــدارد    يبنگــر چــون رشــگفت اســتجهــان پ 

ــدازه با نخســت   كه جانت شگفت است و تن هم شگفت ــاز خــود ان  گرفــت دي
  )14 - 13 بيت، 288، 3: ج 1386(فردوسي 

گونة متمـايز   در چهار شاهنامهاسرار رازآلود و ماورايي جهان هستي در بخش اساطيري 
  متجلي شده، كه بدين قرار است:

  . راز سرنوشت؛1
  . راز مرگ؛2
  . اسطورة فر؛3
  . اسطورة سروش.4

  شود. در ادامه، مصاديق هريك از اين نمودها بررسي مي
  
  راز سرنوشت 1.6

در نگاه نخست، رابطة اسطوره با مفهوم سرنوشت چندان واضح و آشكار نيسـت، ولـي   
ذيريم كه سرنوشت داللت بر امري دارد كه گويي از قبل تعيين شـده  اگر اين تعبير را بپ

وكيـف   وقوع پيوسته كه تدبير انسان در كـم  نحوي به اي از حوادث به صورت زنجيره و به
ها را بهترين بستر براي تبيين و روايت اين مسـئلة   آن هيچ دخالتي نداشته است، اسطوره

هاي بـارز و در   تفاوت ،كاركرد نيااساس ). بر2: 1380فلسفي خواهيم يافت (مجتهدي 
ناپذيرِ داستان زندگي بشر، كه يكي برخوردار از صد ناز و نعمت و  برخي موارد توضيح

ترتيب، انسـانِ باورمنـد بـه     شود. بدين ديگري نانِ جوي آغشته در خون دارد، توجيه مي
ر چگـونگي  شود، زيرا نـه د  اسطوره با آرامش روحي كاذب سرنوشت خود را پذيرا مي

پـاي   و يابـد و نـه بـراي خالصـي از آن دسـت      كـار مـي   خوردن آن خويشتن را گناه رقم
  زند. مي بيهوده
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گونـه   از اين لحاظ، اسطوره قبول آن جنبه از سرنوشت است كـه در چهـارچوب هـيچ   
كـه صـالبت و قـدرت     حـال   عين دليل، در همين گنجد و، به استدالل و برهان عقلي نمي

سـازد، وسـيلة تصـعيد و تعـديل آن را نيـز آمـاده        وشت را نمايان مـي انكارناپذير سرن
  ).3آورد (همان:  نمايد. اسطوره امكان تحمل سرنوشت را فراهم مي مي

حاصل و  اعتبار برخي منابع،  اين تفكر در ايران باستان ريشه در آيين زرواني دارد كه، به
 نيـي آرسـد   نظر مي  بوده است. بهشت دزر نييدر آ ليو مذاهب باب ديو نفوذ عقاتأثير  جةينت

 شاهنشـاهي  فرمـان  به سرزمين تحتاست كه بابل   آمده ديپد انيرانيا نيب در يزروان از وقت
از آن  برآمـده  يِجبـر  يهـا  شيگرا اين باور آمد پي نيرتريناگز .است  شده ي افزودههخامنش
 سرنوشـت و حـاكم بـر    افالك و اجرام تر حركبزمان، مظهر و مد ايزد ،زروان، زيرا است
 تنها زروان نهردد. گ يبر مدار خواست و ارادة او م يآدم يزندگ و استكس  و همه زيچ همه
ي و روشن يكيتار يخدا، و نظم و قرار يداور، خدا يدامرگ، خ يزمان، بلكه خدا يخدا

كـس   و همـه  زيـ چ او بر همـه  رفت. شمار مي به نيزسرنوشت  ايبخت  يو البته خدا هم بود
باورمنـدان بـه زروان را    ينگرشـ  نيآشكار است كه چن .)388: 1383داشت (نيبرگ  طتسل
  .ساخت يجبرگرا م اريبس

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        نامگ تدوين خداي

 شـاهنامه و  »زروان« يرياسـاط  تيروا ةسيمقا). 113: 1394انيان درآميخته بود (مسكوب اير
بنابراين، بديهي  .تأثير آن بوده است اسطوره آشنا و تحت نيبا ا يكه فردوس گر آن است بيان
 انهيرگرايتفكر تقدداشته باشد.  اي بازتاب گسترده شاهنامه در نمايد كه جبرگرايي زرواني مي
همـة   شـاهنامه كه در  باورند نيپژوهان بر ا شاهنامه از ياست كه برخ يا گونه به مهشاهنا در
 تقريباً در سراسر ).429: 1374 ندوشن ي(اسالم شود يم مودهيسرنوشت پ يينما ها به راه راه

هـايي كـه اتفـاق     ميان آمده است و از بـودني  از تقدير و سرنوشت محتوم سخن به شاهنامه
ويژه سرنوشت تلـخ و   شود فراوان نام برده شده است؛ به ر تغيير هم نميخواهد افتاد و دچا
  گونه توجيه شده است: هايي چون سهراب و سياوش اين ناعادالنة شخصيت

 سري زير تاج و سري زير تَرگ   سر همه پيشِ مرگ شكاريم يك
  )924بيت  ،191 ،2: ج 1386(فردوسي 

» داسـتان جمشـيد  «تـوان در پايـان    را مـي  بار بازي تقـدير   در بخش اساطيري، نخستين
دست ضحاك تـازيِ    ها حكومت پرشكوه، به ترين شاه پيشدادي، پس از سال خواند. بزرگ
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روي  ناك پـيش   شود. تنها راهي كه براي توجيه اين عاقبت هول ماردوش اسير و كشته مي
مهر تقـدير   به را راز سرپايان شوم   تواند اين است كه مي  زده وجود دارد اسطوره انسانِ بهت

نمـا، كـارگردان بـازي سرنوشـت      و سرنوشت بداند و گيتي را، در قامت دشـمني دوسـت  
  قلمداد كند:

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

  )195 –190، بيت 52، 1(همان: ج 

رود، با اين تفاوت كه او در عالم رؤيا سرنوشت  البته، همين ماجرا برسر ضحاك نيز مي
آيد و رئيس موبدان  زني موبدان درصدد تغيير آن برمي بيند و با راي ش ميشوم خود را از پي

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

  )90 بيت ،61(همان: 

كه  فل از اينآيد كه مانع زادن فريدون شود، غا توصية نزديكانش درصدد برمي ضحاك به
توصـية موبـدان بـراي     همين امر نيز بخشي از بازي تقدير است و اقداماتي كه ضـحاك بـه  

رمايـه ازاتفـاق   فايده است و كشتن پدر فريدون و گاوِ ب دهد بي نشدن فريدون انجام مي زاده
كند. سرنوشت ضحاك چنان محتـوم اسـت     اش دوچندان مي انگيزة فريدون را براي نابودي

همسرش، ارنواز، با ديدن فريدون اطمينان دارد كه او كسي است كـه بايـد طومـار    كه حتي 
  زندگي ضحاك را درهم پيچد:
ـ كه و   ؟ييتــو دونيــبــدو گفــت شــاه آفر  ؟ييتنبـل و جـادو   يكنـ  راني
 جهان را كمربست توسـت  شيگشا   دست توست بر كجا هوش ضحاك

 )349 - 348 بيت، 77(همان: 

بينـد كـه از او بـدگويي     حاك شهرناز را در كنار فريـدون مـي  كه ض  چنين هنگامي و هم
  پايان كار رسيده است:   كند، يقين دارد به مي
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 رهــايي نيابــد ز دســت بــدي   بدانست كان كار هست ايزدي
  )435 بيت، 82(همان: 

جهـان  «بار اسطورة گرينغز د ياتيدرقالب اب فردوسي دون،يداستان ضحاك و فر انِيپا در
  :كند يم ين معرف انسا يزندگ شينما گردان يرا باز »وهرهوشمند بدگ

ــا ــدگوهر ،جهان ــدمهر و ب  كه خود پرورانـي و خـود بشـكري      يچــه ب
ــرد   ــدون گ ــا آفري ــن كج ــه ك  كــه از تخــم ضــحاك شــاهي ببــرد   نگ

 آخــر بشــد، مانــد از او جايگــاه  بــه   صـد سـال شـاه    ببد در جهان پـنج 
ــپرد   ــري را س ــان ديگ ــان جه ــدوه چيــزي نبــردجــز د بــه   جه  رد و ان

 تو خواهي شبان باش و خواهي رمه   ســر كــه و مــه همــه چنينــيم يــك
  )499 - 495 بيت، 86 - 85 (همان:

  راز مرگ 2.6
رسـد،   پايان مي مرگ، كه درواقع قطعة آخر پازل زندگي است و با وقوعش چرخة حيات به

ترين و  ترين و صريح بديهي هاي بشر در درازناي تاريخ بوده است. مرگ ترين دغدغه از مهم
و و عجز  رتيبهت و ح تينها ،مرگ دةيپداست. در   حال رمزآلودترين مقولة هستي درعين
 زيـ آور ن پادشـاهان بـزرگ و پهلوانـان نـام     يحتكه همه،  جا آن و از شود يم دهيبشر د ضعف

بشر بشتابند  يراي  است كه به رياساط فةيوظ نيباز ا ،نيبنابرا ،دينگ مرگ را خواهند نوشرَشَ
ه كـ  ييباورهانظر بعضي محققان، در اساطير  به كنند.  برقرار خود آرامش يو با كاركرد معنو

ـ  اند بطتپس از مرگ مر يبا زندگ الًمعمو اند، دهيدوان شهير گرحول م ش دارنـد تـا از   الو ت
طبيعـي  رو،  . ازايـن )60: 1383رضايي بكاهند ( ناشدني انيو ب ناپذير درك دةيپد نيدهشت ا

است كه مرگ و تبعات آن در اساطير جهان جايگاه خاص و برجسته داشته باشد. خـدايان  
كاري مرگ و عوالم پـس از آن را   هاي يونان و مصر و هند خويش گوناگوني كه در اسطوره

مرگ و مردگـان و   ايزد سينوبدهند. در مصر باستان، آ عهده دارند بر اين مدعا گواهي مي به
). در يونان باستان، هادس اين وظيفـه را برعهـده داشـت و    Armour 2002: 140( بود نيتدف

). در Daly and Rengel 2009: 58ي را برعهده داشـت ( نيرزميمردگان و جهان ز ييروا فرمان
. )Monaghan 2010: 17( كرد نام كالي عالم مرگ را تدبير مي هاي هندي، ايزدبانويي به  اسطوره

بخشد  نام بهرام است كه به روان مردگان آرامش مي در متون پهلوي و زردشتي هم ايزدي به 
  ).12: 1354 مينوي خردكند ( راهي مي و آنان را در سفر به جهان ديگر هم
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 ي(سـرام  »مـرگ اسـت   شـاهنامه ابرپنـدار  «قولي  به شاهنامهجاي  رمزوراز مرگ در جاي
  :است  شده اديناك  هول هايريو تعب يجهان با تلخ زيانگ راز شگفت نياز او  )604 :1368

 پتياره نيسـت  ،بدتر از بخت ووز   مرگ كز مرگ خود چاره نيسـت 
  )12 بيت، 4، 3ج  :1386(فردوسي 

ناك مرگ تلطيـف   هرروي، با اميد به جايگاهي بهتر در سراي ديگر واقعيت آتشِ هول به
  شود: و زهر آن گرفته مي

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

ــا و   نـاك  مرگ چون آتش هـول  دم ــدارد ز برن ــاك ن  فرتــوت ب
  )6 –4 بيت، 117، 2 ج (همان:

آن است كه پس از درگذشت شاهان و پهلوانان از ناپايداري  شاهنامه شيوة فردوسي در
وفايي جهان شكوه كند و خواننده را انذار دهـد. در بخـش اسـاطيري، در پايـان كـارِ       يو ب

كه  هريك از شهرياران، چند بيتي بدين مهم اختصاص دارد. در داستان كيومرث، پس از اين
آيد  مي  سر ستاند، عمر كيومرث هم به هوشنگ انتقام خون پدرش، سيامك، را از اهريمن مي

  برد تا رشتة زندگي و داستان را ديگري در دست بگيرد: م خويش فروميو مرگ او را به كا
ــار      چون آمد مر آن كينـه را خواسـتار   ــومرث را روزگ ــد كي ــر آم  س
ــروي    برفت و جهان مردري ماند از اوي ــزد اوي آب ــه را ن ــا ك  نگــر ت

  )70، 67 بيت، 25، 1ج  (همان:

  سرايد:  دربارة مرگ هوشنگ نيز چنين مي
 از او مردري مانـد گـاه مهـي      مدش روزگار بهـي چو پيش آ

  )22 بيت، 31 (همان:

  سرايد: چنين دربارة مرگ طهمورث ديوبند مي و هم
ــار     برفت و سر آمـد بـر او روزگـار    ــد زو يادگ ــج او مان ــه رن  هم
 بدروي، پروريدن چه سود چو مي   جهانا، مپرور چـو خـواهي درود  

  )47 - 46 بيت، 37همان: (
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گفتي و ناباوري دربرابر پايان تلخ جمشيد بيش از هـر شـهريار ديگـري در    تأسف و ش
هاي فردوسي مشهود است. جمشيد، پس از گسستن فر، بـراي فـرار از سرنوشـت،     سروده
  ناك نيست: فرجام او حاصلي جز مرگي هول جاست، اما تالش بي جا و آن ها آوارة اين سال

 كـاه  جـاده يش چـو ب زمانه ربـود    و آن دستگاه يشد آن تخت شاه
 بردن چه آمـدش سـود   بدان رنج   كه بـود  يبر تخت شاه شيازو ب

 و بــد كيــهمــه ن دهيــآور ديــپد   صـد  هفـت  انيگذشته بر او سـال 
ــچــه با ــ دي ــدگان يهم  نخواهـد گشـادنت راز   يتيچو گ   دراز يزن

  )190 - 187، بيت 52(همان: 

كنار كاركرد تعليمـي،   يادشده، در  هاي كاري اسطورة مرگ در داستان كه خويش نتيجه آن
ناك  گر كاركرد ماورايي است. بهتي آميخته با احترام و ترس درمقابل امري رازآلود هول بيان

شناسد و همـه را بـه كـام خـويش      ناپذير كه پير و جوان و پادشاه و درويش نمي و اجتناب
كند تا  مي امر محتوم را توصيهحال براي انسان تسليم درمقابل  عين برد. اين كاركرد در فرومي

نخست در اوج قدرت مرگ را فراموش نكند و دوم دست از تالش مذبوحانه بردارد و بـه  
  واقعيت تن دردهد تا شايد به آرامشي معنوي دست يابد.

  
  فَر ةاسطور 3.6

اسطورة فَر (فَرّه) از بهترين مظاهر كاركرد ماورايي اسطوره است كـه بـراي توجيـه معنـوي     
تـرين   كـار رفتـه اسـت. يكـي از مهـم      روايان در اساطير كهن ايراني به و سقوط فرمان ظهور

گـر   گيري اجتماعات انساني، همواره در اذهـان پرسـش   معماهاي ناگشوده، كه از بدو شكل
نشستن فـردي خـاص    رسيدن و برتخت قدرت كرده، اين است كه علت اصلي به خلجان مي

كننـد. اهميـت    تاج را واگذار مي و چه علت بازي تخت طراز او به چيست و ساير رقيبان هم
چـون جمشـيد در    شـود كـه پادشـاهي بـزرگ، هـم      تر آشـكار مـي   اين پرسش زماني بيش

شـود و در   هاي ايراني، در اوج سلطنت و شكوه ناگهـان دچـار فتـور و سسـتي مـي      داستان
ل و تجزية علمي گيرد. ذهن بشر نخستين، كه دانش الزم براي تحلي سراشيبي سقوط قرار مي

كه پاسـخ ايـن    اي ندارد جز اين رويدادها را نداشت، براي توجيه و رسيدن به آرامش، چاره
نام اسطورة فر مربوط كنـد و آن را عامـل اصـلي     اي شگفت و قدسي به  پرسش را به پديده

  دست شدن قدرت سياسي قلمداد كند. به دست
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از طرف اهورا بـه  «آفريدة هورمزد است و  در باور ايرانيان باستان، فر كه نيرويي الهي و
)، چنـان توصـيفات شـگفت و    512: 1356(پـورداود  » شـود  پيامبر يا شـاهي بخشـيده مـي   

كنـد و بـه    فردي دارد كه صاحب خود را كامالً از مقام يك انسان معمولي جدا مي به منحصر
ي چون هالة نور، توانايي هاي مفهوم مينوي فر با نشانه«رساند.  خدايان مي پايگاه خدايان و نيمه

چـون جـانوران و    اي هـاي مـادي   خرق عادت، تسلط بر طبيعت، ارتباط با بخت و شناسـه 
ارنـدة فـر بـر    ). د113: 1390(قـائمي  » شود مند نمايان مي ابزارهاي مقدس بر شخصيت فره

 فرِبا  امور ةو هم رديگ يجادو را مي جلوِ رهاند، يم يجهان را از بد ابد،ي يدست م منياهر
 ييروشـنا  يسـو  شود و مردم را به نيد يشوايپ تواند يمند م فره ارِي. شهردپذير مي ساماناو 

 و كشـور رو  شـود  ياو گسسته ماز  فرفراموش كند، اگر خداوند را و، درمقابل،  كند يرهبر
 و يخـوردگ  و بـا سـال   اسـت  رفتن فر پادشاه ديگر عامل ازميان يگر . ستمرود يم يرانيبه و
صورت فروغـي تابـان از    جلوة مادي فر به .شود يمو تباه  رهيتاش  ه پادشاهيفريز او ن مرگ

 فرتوان گفت كه  شود؛ يعني مي تابد و سبب محبوبيت و مقبوليت ايشان مي چهرة شاهان مي
  ).132: 1369كند (مرتضوي  مندان را اثبات مي نوعي تأييد آسماني و نشانة مشروعيت قدرت به

هاي اساطير ايراني است، در اساطير سـاير   گستردة آن از شاخصههرچند فر و مختصات 
گـران در روايـات    وبيش مشابه براي اسطورة فر يافت. پژوهش توان مواردي كم ملل هم مي
انـد كـه    النهرين و اقوام ايالمي و حتي خدايان يونـان باسـتان، مـواردي را يافتـه     باستاني بين

  ).129: 1390نوعي يادآور اين مفهوم است (قائمي  به
ايـن واژه   ،يشناسـ  شـه يلحـاظ ر  هدادني است. ب تطبيق فر در ادبيات غربي معاصر با كاريزما 

ـ   جاذبة يمعنا به يوناني ي»سمايخار«برگرفته از   ،»تـاس يخار« ريشـة كـه خـود از    ي اسـت ذات
مشـتق شـده اسـت. شخصـيت كاريزماتيـك      بركـت، و موهبـت    ت،يمتانـت، جـذاب   يمعنا به
و  يذات لتيفض نياو  اعطا كرده اوبه  انيآسمان و خدا اي عتيكه طب دارد يوزمرم يها يژگيو

  ).Potts 2010: 20( بخشد يمي و بر آنان برتر ندك يم زيمتما گرانياو را از د يموهبت مادرزاد
سـت و از همـان آغـاز كتـاب، در     ااسـاطير  ربسـامدترين  ترين و پ از مهم شاهنامهدر فر 

گـذار سلسـلة پيشـداديان، وجـود فـر از الزامـات        پادشاه و بنيـان پادشاهي كيومرث، اولين 
  رود: شمار مي روايي به فرمان

 چو ماه دو هفتـه ز سـرو سـهي      تافــت زو فــر شاهنشــهي همــي
ــد    ش بديد دد و دام و هر جانور كه ــك او آرمي ــه نزدي ــي ب  ز گيت

 از آن برشده فـرّه و بخـت اوي     شدندي بـر تخـت اوي   دوتا مي
  )12 - 10 بيت، 22، 1: ج 1386 سي(فردو
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شود كه موهبت فر احترام و ستايش شاه را براي عامـة   روشني ديده مي در اين ابيات، به
  كرده است. مردم و حتي جانوران وحشي واجب مي

داري و كشاورزي در اجتماع، كـه خـود باعـث     در داستان هوشنگ، پديدآمدن پيشة دام
  ياني او ممكن شده است:علت فرِ ك تمدن و رونق آن است، به

 ز نخجير و گور و گوزن ژيـان    بدان ايـزدي جـاه و فـرّ كيـان    
 چه بد سودمند به ورز آوريد آن   جدا كرد گاو و خر و گوسفند

  )15 - 14 بيت ،31 (همان:

شدن ديوان توسـط او و نـابودي اهـريمن     بندكشيده در داستان پادشاهي طهمورث نيز به
  بودن اوست؛ فري ايزدي كه از رخسارش هويداست: مند زمانش براثر وجود فره

ــزدي     چنان شاه پالوده گشت از بدي ــرّه اي ــد از او ف ــه تابي  ك
  )26 بيت، 36(همان: 

  آمد تأثير فر ايزدي است: نشستن او پي تخت در داستان جمشيد نيز به
 جهان گشته سرتاسر او را رهي   كمــر بســت بــا فــرّ شاهنشــهي

ــوده ا  ــه برآســ  فرمان او ديو و مـرغ و پـري   به   ز داوريزمانــ
ــروي  ــدو آب ــزوده ب  شده تخت شاهي بدوي  فروزان   جهــان را ف
ــزدي    ــرّه اي ــا ف ــت ب ــنم گف  همم شـهرياري و هـم موبـدي      م

  )8 - 5 بيت، 41 (همان:

  در داستان جمشيد، حتي چيرگي او بر عناصر طبيعت نيز به فر كياني او بازبسته است:
 چو خود و زره كرد و چون جوشنا   كــرد آهنــا بــه فــرّ كئــي نــرم    

  )10 بيت (همان:

  اي از كارايي فر است: چنين، ساختن تخت شاهي و تزيين آن هم باز جلوه هم
 چه مايه بدو گوهر انـدر نشـناخت     به فرِ كياني يكي تخت سـاخت 

 )48، بيت 44(همان: 

شـود و عاقبـت    ه تيـره مـي  كه ديديم، فر موهبتي دائمي نيست و با كژراهي پادشـا  چنان
  شود: گسسته مي
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 گوي و بگشت و جهان شد پر از گفت   چون اين گفته شد فـر يـزدان از اوي  
  )70، بيت 45(همان: 

ــر گيتــي همــي   گون گشـت روز  به جمشيد بر تيره ــروز كاســت آن ف  ف
  )74، بيت 45(همان: 

 به كژي گراييد و نـابخردي    بر او تيره شـد فـره ايـزدي   
  )169، بيت 51ان: (هم

آمدنِ فريدون  دنيا شود كه فرِ جمشيد از همان ابتداي به در داستان فريدون نيز مشاهده مي
  شود: بختي او مي روزي و نيك راه اوست و اين نيروي ايزدي سبب به هم

ــهي  ــروِ س ــان س ــد برس  يتافت زو فر شاهنشـه  يهم   ببالي
 خورشيد بـود  كردار تابنده به   جوي با فر جمشيد بود جهان

  )109 - 108، بيت 62(همان: 
سـر   هـا را پشـت    مدد نيروي آسماني همين فر تمام سـختي  در ادامة داستان، فريدون به
خواهـد از   كـه فريـدون بـا سـپاهش مـي       ويژه هنگامي كند؛ به گذاشته و بر ضحاك غلبه مي

دهند و فريدون  يجا اجازة گذشتن با كشتي نم اروندرود عبور كند و مأموران ضحاك در آن
  گذرند.  زنند و از رود مي آب مي و يارانش با اسبانِ خود به 

صـراحت بـه    كارايي فر در گذشتن فريدون و سپاهش از اروند در داستان كيخسـرو بـه  
  شود: فر نسبت داده مي ةاسطور

 يـن آب جـز نيكـوى   ا نبينى از   يخسرويك بدو گفت گيو ار تو 
ــتاد   رودفريدون كه بگذاشت ارونـد  ــى را درود  فرس ــت مه  تخ

 ىهـ كه با روشنى بـود و بـا فر     جهانى شد او را سراسـر رهـى  
ــام   يي؟چه انديشى ار شاه ايران تو  ييداران و شــيران تــو ســر ن

 و برزى و زيبـاى گـاه   ركه با ف   ؟آب را كى بود بر تو راه ،به بد
  )398 - 394بيت  ،447، 2ج (همان:

  اسطورة سروش 4.6
 يهـا  يتشخصـ  ريساو گاهي كه قهرمان  شود يمشاهده م يا اسطوره يها داستانتر  بيشدر 

دگرگـون  را ها  آن يروند زندگ اغلب كه شوند يي مرموز، خطاب مينداها والهام با داستان، 
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شـود. تـأثير ايـن     منزلة نقطة عطفي مهم در زندگي اشخاص تلقي مي كند و اين واقعه به يم
اي است كه جوزف كمبل،  اندازه خصيت قهرمانان اساطيري بهگيري ش هاتف غيبي در شكل

اي را، كه به او  ، مرحلة آغازين و سنگ بناي سفر قهرمان اسطورهقهرمان هزارچهرهدر كتاب 
  ).60: 1392كند (كمبل  دهد، ندايي از عالم غيب معرفي مي انگيزة ماجراجويي مي

باره به ذهن  اي است كه يك شناختهكاركرد اين اسطوره توجيه درك و فهم ناخواسته و نا
اي گـاه مثبـت و    دهد يا واقعه رو بيم مي  كند و معموالً او را از خطري پيشِ آدمي خطور مي

اي است كه شخص  كند و گاهي نيز خالق انگيزه گاه منفي را در آيندة نزديك خاطرنشان مي
افـت شـگفت احتمـاالً    دارد. منشـأ ايـن دري   را به آغاز كار براي نيل به هدفي بـزرگ وامـي  

علت جهـل درقبـال    پرداز بشرِ ابتدايي، به گرا و اسطوره ناخودآگاه ذهن است، اما ذهن تخيل
چون سروش سوق داده است.  اي هم سمت تصور پديده سازوكارهاي مغز انسان، خود را به

اي ديگـر   گونـه  بايد دانست كه اين ذهنيت در دوران معاصر هم از ميـان نرفتـه اسـت و بـه    
شـناخته   سـي ادراك فراحكند و با تعابيري چون حس ششم، حس برتـر، يـا    خودنمايي مي

 يكيزيگانة ف از حواس پنج كي چيكه وابسته به ه دريافتيكمك  به ،كه فردمعنا  شود؛ بدين مي
  ).Leeming 1998: 329اي دست يابد ( به نكته دروني قيازطرفقط  ،ستين

شاهان  يينما كاري او راه نام دارد و خويش» سروش« شاهنامه دراي  اسطوره آور اميپ كيپ
شخصيتي متمايز از سروش متون اوستايي  شاهنامه لزوم است. سروشِ هنگام و پهلوانان در

بوده شت دزر نييترين ايزدان در آ (سرئوش) از مهمو پهلوي در ايران باستان دارد. سروش 
امـا ارج و ارزي   سـت، ي) نيشتدبزرگ زر زدي(هفت ا است و هرچند درشـمار امـشاسپندان

نـام    بـه  يي،اوستا متون از يكه بخش مهم چنان .)8: 1382 آنان دارد (راشد محصل سنگ هم
اسـاطير ايرانـي،   اسـت. در   افتـه ياختصاص  شيها يژگياو و و فيتوص  به ،»سنيسروش «

له ازجم .نسبت داده شده است يبه و بسياريهورامزداست و امور ا دةيآفر نينخست سروش
 ييجو چون جنگ و هم كند يمراقبت م ها و از آن ديگو يآمد م روان مردگان را خوش كه نيا

جهان  تا كوشد يويژه هنگام شب م به و سرگرم است وانيبه نبرد با د نشيآفر آغازمسلح، از 
  .)275: 1394ي (قندهار است حفظ كند. او نگهبان آتش وانيدر را از ش

ـ  برطبق پژوهش حيـدري و قاسـم   دربـاب   شـاهنامه  )، اوصـاف 144 - 125: 1393ور (پ
شِ صفات سرو يبرخ. دارد يانـدك ييسـو هم يـيمتـون مزدامندرجات بـا  اسطورة سروش

اسـت و   دهينرسـ  شاهنامه اصـالً بـه نشياز آفـر باني نگهو  اري،ي نيمانند جنگاوري، د زديا
 دادهاييـ رو و خبــر از  هنــد يماننـد خبــر از آ  شاهنامه صفات سروش در يبرخدرمقابل، 

فقـط دو   هـم  پهلـوي  از سـروش متـون .نيامده است اوستا زديسروش ااوصاف در  يپنهان



  1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان  ،نامة ادب پارسي كهن   18

ديـده   شـاهنامه  در پـس از مـرگ   كـاريِ  ازجانب خداوند و خويش آوري اميپ كاريِ خويش
انجام  گريد زدانيا كـار را بـا همكـاري ـنيبرخالف سروش متون پهلوي، كـه ا شود و، مي
   را برعهـده دارد. وظيفه نيا ييتنها به شاهنامه سروش هد،د يم

كـه   را، اتيـ و خالق ساز چنـگ و خطابـه و ادب   يقيموس زديا هرمس ،يوناني ريدر اساط
. او اغلـب  كـرد  سـه يسـروش مقا  زديـ با ا توان مياست،  ،دختر اطلس ا،يفرزند زئوس و ما

ـ  عيآمـد سـر   و قادر به رفتو  كرد يمخاطبان خود جلوه م بر مايس خوش يشكل جوان به  نيب
بـا   يفـان  يهـا  انسـان  انيـ م را  و واسطه رسان اميبود و نقش پ زدانيها و جهان ا جهان انسان

ـ    ييچون سـروش توانـا   كرد و هم يم فايا  المپخدايان   هـا و  جهـان  نيآزادانـه سـفركردن ب
را برعهده داشت. و پنج رودخانه  ينيرزميز يايارواح مردگان به دن يينما راه فةيوظچنين  هم

 شـان يها تيـ در مأمورهـم  را  بود و پهلوانـان  زيكاران ن ورزش ومسافران  يچنين حام او هم
اي بـه نـام    هـم اسـطوره   ،روم باسـتان  ريدر اسـاط ). 42 - 37: 1366(گرين  كرد يم يينما راه

 يهها و كال جوان با كفش يشكل مرد و معموالً او را به دانستند يم انيخدا كيرا پ يمركور
، و بازرگانـان، مسـافران   سـندگان، ياز نو يبـود كـه و   نيـ بر ا باور .كردند يم ميدار ترس بال

  ).102: 1345(حكمت  كند يآوارگان مراقبت م
آفـرين   ها نقش از همان ابتدا در روند داستان شاهنامه آور آسماني در بخش اساطيري پيام

  برد. پيش مي است و حضور و تأثير اوست كه روايت را به
ر    بچة اهريمني سپاهي مي كه ديو در داستان كيومرث هنگامي  آرايد و جهان را از تبـاهي پـ

  سازد: آورد و او را از كارهاي ديو آگاه مي شود و پيغام مي كند، سروش بر سيامك ظاهر مي مي
ــه   يكايك بيامد خجسـته سـروش   ــه  ب ــي پلنگين ــان پري ــوش س  پ
 من چه سازد همي با پدركه دش   در بگفتش به راز اين سخن دربه

  )27 - 26 بيت، 23، 1: ج 1386(فردوسي 
آورد كـه ديگـر    شدن سيامك، سروش براي كيـومرث پيغـام مـي    سال پس از كشته  يك

يـاري يـزدان پـاك     سوگواري بس است و سپاهي آماده كن و به جنگ ديو برو كه او را بـه 
  شكست خواهي داد:

 روش و بازآر هوشكزين بيش مخ   درود آوريــدش خجســته ســروش
ــن    فرمـان مـن   سپه ساز و بـركش بـه   ــرد از آن انجم ــي گ ــرآور يك  ب

ــين  ــو، روي زم ــدكنش دي  بپــرداز و پردختــه كــن دل ز كــين   از آن ب
  )45 - 43، بيت 24(همان: 
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رسد.  كاري الهام آسماني، در بخش اساطيري، درضمن داستان فريدون به اوج مي خويش
رغ  بار زماني است كه  نخستين  زاري كـه   مادرش او را از گزند ضحاك به مردي عابـد در مـ

بالـد، امـا    هاي آن مرد مـي  سپارد و فريدون با شير گاو و مراقبت جاست مي گاو برمايه در آن
رسد كه بايد فرزنـدش را از آن مكـان انتقـال دهـد وگرنـه       روزي به مادر فريدون الهام مي

اصطالح  صورت نداي دروني يا به ي غيبي بهها دست ضحاك كشته خواهد شد. اين پيغام به
جا نامي از سـروش در ميـان    شود، اما در اين امروزي، همان حس ششم، بر فرانك وارد مي

  شود: تعبير مي» اي ايزدي انديشه«نيست و اين الهام به 
ــرغ    ــوي م ــد س ــادر آم ــار      زار دوان م ــرد زنه ــا م ــت ب ــين گف  دار چن

 ســت از ره بخــردي  از آمــدهفــر   اي در دلـــم ايـــزدي كـــه انديشـــه
 سـت  كه فرزند و شيرين روانم يكي   كرد بايـد كـزان چـاره نيسـت     همي

ــتان    ببــرم پـــي از خــاك جادوســـتان   ــا پســر ســوي هندوس  شــوم ب
  )139 - 136، بيت 64 - 63(همان: 

نـام اسـت و بـا توصـيفي كـه از زيبـايي و خـرد او         دهندة ايزدي بي بار هم الهام دومين 
سپار نبرد با ضحاك است،  كه فريدون ره كنندة هرمس يوناني است. هنگامي  عيشود، تدا مي

شود و از توطئة بـرادرانش او را   صورت پري جوان و زيباروي بر او ظاهر مي پيك ايزدي به
  آموزد: گري مي سازد و براي دفع اين توطئه به او افسون آگاه مي

ــد   تر گشت از آن جايگـاه  چو شب تيره ــان بيام ــك خرام ــي ني ــواه يك  خ
ــوي  ــاي م ــا پ ــتيش روي     فروهشــته از مشــك ت ــور بهش ــردار ح ــه ك  ب

ــه   ــد ب ــر آم ــوي مهت ــري  س ــان پ  گــري نهــاني بيــامختش افســون     س
  )276 - 274 بيت، 72 (همان:

خواهـد بـا    شود و مـي  كه فريدون در نبرد با ضحاك پيروز مي در ادامة داستان، هنگامي 
شود  بار، پيك ايزد دقيقاً با نام سروش بر او ظاهر مي ند، اين هالكت برسا گرزِ گاوسر او را به

آورد كه او را نبايد كشت، بلكه بايد در كوه به زنجير مكافات بست، چون هنـوز   و پيغام مي
  زمان مرگش فرانرسيده است:

 مزن گفت كو را نيامد زمـان    دمـان  بيامد سروش خجسته 
  )443، بيت 82(همان: 
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قتـل    اعتنا به پيـام سـروش بـاز مصـمم بـه      اندكي بعد، فريدون بي جاست كه جالب اين
شود و  ضحاك است و دوباره سروشِ فرخنده با تأكيد بر همان پيغام نخست بر او ظاهر مي

  دارد: او را از قتل ضحاك بازمي
ــدرون همــي ــه كــوه ان ــد او را ب  خواست كردن سرش را نگون همي   ران

 چربي يكي راز گفتش به گـوش  به   همان گـه بيامـد خجسـته سـروش    
ــم   كــه ايــن بســته را تــا دماونــد كــوه ــر ه ــي  بب ــان ب ــين تازن ــروه چن  گ

  )476 - 475 بيت، 84 (همان:
  

  گيري . نتيجه7
نـوع بشـر از    يعيفراطب ريو تفس نييكه اسطوره حاصل تب بر اين باورندشناسان  اسطوره غلبا

انسـان در   گـر، يد عبـارت  بـه  .بوده است نامعلوم يها بر و است كه علت وقوع آن ييها دهيپد
. جوزف كمبـل  نديآفر يها را م و خودش اسطوره عتيطب انيم يروح يصلح برقراريتالش 

با مطالعة تطبيقي اسـاطير جهـان و بـا تـأثير از آراي يونـگ چهـار كـاركرد اصـلي مـاورايي          
ـ     شناختي، جامعه (عرفاني)، كيهان جاكـه   ود. ازآنشناختي، و تعليمي را بـراي اسـطوره قائـل ب

نگــاه   ةجــيراز و نت ررمــزودربرابــر جهــان پ ياعجــاب آدمــ دهنــدة بازتــابدرواقــع  ســطورها
را بـا   يذهـن آدمـ   ، اين كاركرداست يناشناخته و همة هست عتيجوگر انسان به طبو جست

شـده، بلكـه    و بـه خـود رهـا    يمـاد  صـرفاً  يا دهيـ را نه پد يو جهان هست زند يماورا گره م
. كنـد  يو فرشتگان قلمداد مـ  ،انيپر، انيخدا مهين ،انيماورايي مانند خدا ييروهايتسلط ن تحت

هـم   را بـه  يبشـر خـاك   يها برنهاده تواند يلحظه م ها هر كه قدرت فائقة آن يموجودات برتر
آلـود و   سـخن از راز  ،هـا  در همـة اسـطوره  . و سرنوشت او را دگرگون كنـد  يو زندگ زديبر

كند. كاركردي كه  اين امر كاركرد ماورايي اسطوره را توجيه مي و بودن عالم ماوراست مقدس
كاري آن درابتدا ايجاد بهت و حيرت و سپس اعجاب و القاي حس تسليم در انسـان   خويش

 نانياطم اميد و نيبه بشر ا ها اسطوره .است يو روان يآرامش روح ينوع برقراري و درپي آن
آن  ياهـال  ياريـ به آسمان و  ديچشم ام تواند يو م ستيتنها ن يتيگ  كه در عرصة دنده يرا م

ويژه بخش اساطيري آن، كه جوالنگاه اساطير كهن آريايي است،  و به شاهنامهدر  داشته باشد.
صورت بارزي مصداق دارد. در اين پـژوهش، كـاركرد عرفـاني اسـطوره در      اين كاركردها به
در چهار پديدة رمزآلود شاخص بررسي و تحليل شد و نظرية كمبل  شاهنامه بخش اساطيري

  ، يعني سروش، فر، سرنوشت، و مرگ، مصاديق درخور ذكر و مهم است.شاهنامه
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