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اسطوره و معنویت

دکتر فریده داودي مقدم، استادیار دانشگاه شاهد

چکیده
هایی که به انسان در تبیین پدیده. هاي پیرامونی با امور فراطبیعی استاسطوره تالشی براي بیان واقعیت

ي توجیه کننده علتشان واقف نبوده به تعبیرات فراطبیعی روي آورده و این زمانی است که هنوز دانش بشر
،با بیان ناخودآگاههاي ذهنی انسان و تفسیر آنها با نمادها در بیانی دیگر اساطیر.حوادث پیرامونی اش نیست

پیوندي تنگاتنگ قرار به ساحتی دیگر از هستی وارد می شود که با ویژگیهاي روحانی و ماورایی انسان در 
یش عمیق به طبیعت که هر کدام از آنها در خصوصیاتی چون خدا جویی،جاودانگی،عشق و گرا.می گیرد

.کندقالب اساطیر مختلف نمود پیدا می
این پژوهش با بیان جلوه هایی از اساطیر سعی در اثبات پیوند میان معناهاي نهفته در بطن اسطوره ها با 

.معنویت دارد

.اسطوره،معنویت،آیین،طبیعت:کلید واژگان
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مقدمه

تعریف اسطوره

ها اشتغال دارند، و شناخت اسطورهواکاويو پژوهشدسته از کسانیکه چه در گذشته و چه امروزه به آن
اند، بلکه هریک به میل و اشتیاق براي اسطوره تعریف مشخص، دقیق و پذیرفتنی براي همگان نیافتهتا کنون 

گهگاه در تعریف متخصصان از اسطوره اشکاالتی . اندهاي اجتماعی خویش آن را تعریف کردهو وابستگی
ي آنان دنبال این اندیشه. شود، علت آن این است که آنها به اسطوره از سر اعتقاد و ایمان مینگرنددیده می
نه تنها به ساختار، بلکه به عمل » وحشی باید با او و مثل او زندگی کرد،يبراي درك اندیشه«که اشتروس

اي ایمان ی قومی و عقیدهکرد جادویی اسطوره درجامعه، و در واقع، به اعجاز آن در ایجاد همبستگ
،میرچا الیاده.تر از نهادهاي کهن استآورند و به همین دلیل براي آنها اسطوره یا نهاد زنده بسیار مهممی

:کنددین شناس رومانیایی اسطوره را چنین تعریف می

ایست که در زمان نخستین، زمان شگرف کننده سرگذشت قدسی و مینوي است، راوي واقعهاسطوره نقل
کند که چگونه به برکت کارهاي نمایان و اسطوره حکایت می: به بیان دیگر. استبدایت همه چیز رخ داده

. است، واقعیتی، چه کل واقعیت، یا تنها جزیی از آن پا به عرصه وجود نهادهفراطبیعیبرجسته موجودات 
و هستی گوید چگونه چیزي پدید آمدهبنابراین، اسطوره همیشه متضمن روایت یک خلقت است، یعنی می

اسطوره فقط از چیزي که براستی روي داده و به تمامی پدیدار گشته، سخن . استخود را آغاز کرده
شخصیتهاي اسطوره موجودات فراطبیعی اند و تنها بدلیل کارهایی که در زمان سرآغاز همه چیز . گویدمی

و قداست یا فراطبیعی بودن اعمالشان نمایاننداساطیر کار خالق آنان را باز می. اند، شهرت دارندانجام داده
.سازندرا عیان می

این گروه اسطوره را یکی از . نگرنددر مقابل هستند عده دیگري که به اسطوره صرفاً از سر انکار می
. استبینند که بیشرفت بشر آن را از رده خارج کردهاي کهنه و از کار افتاده میالگوهاي تاریخی یا سازواره

شناسی دانشی است که از فرافکنی نمادین تجربیات روانی نوع بشر به وجود گ و فروید اسطورهدر نظر یون
.استآمده



3

ایست با خصلتی خاص، یعنی نقل روایتی که در آن خدایان یک یا چند نقش اساسی دارند اسطوره، قصه
ختی بر حسب روش شنابندي و بررسی مواد و مصالح اسطورهشناسی علمی است که کارش طبقهاسطوره.

.تحلیل و وارسی دقیقی که در همه دیگر علوم تاریخی معمول است

انسان در تبیین . هاي پیرامونی با امور فراطبیعی استبه عبارت دیگر، اسطوره تالشی براي بیان واقعیت
ز دانش هایی که به علتشان واقف نبوده به تعبیرات فراطبیعی روي اورده و این زمانی است که هنوپدیده

به عبارت دیگر، انسان در تالش ایجاد صلحی روحی میان . بشري توجیه کننده حوادث پیرامونی اش نیست
.استها را خلق کردهطبیعت و خودش اسطوره

تقابل میتوس و لوگوس

جوامع غربی جدید، به . مدرنیته ي غرب، فرزند لوگوس است وبر شالوده ي اقتصادي متفاوتی استوار است
کیه بر مازاد تولیدات کشاورزي، مانند همه ي تمدن هاي پیشامدرن، بر گسترش فناورانه ي منابع و جاي ت

این وضعیت، جامعه ي مدرن را که مبناي کشاورزي آن . سرمایه گذاري مجدد سرمایه پی ریزي شده اند
.متزلزل شده بود از بسیاري قید و بندهاي فرهنگهاي سنتی رهانید

یکبیانه ي استقالل صادر کرد تا علم را از قید زنجیرهاي اسطوره ) 1561-1626(س بیکن در بریتانیا فرانسی
ورود به دورانی تازه و شکوهمند را اعالم ) 1605( او در کتاب پیشرفت یادگیري . شناسی رهایی بخشد

.علم به بدبختی بشر پایان و جهان را نجات می داد. کرد
. صلیبونی از قبیل توماس هـ . میتوس  کامل به نظر می رسیددر پایان قرن نوزدهم، جدایی لوگوس و

مردم باید میان اسطوره شناسی و علم . بر این باور بودند که نبردي در جریان است) 1825-95( هاکسلی 
خرد حامل حقیقت بود و اسطوره هاي دینی . عقالنی یکی را انتخاب کنند، و سازشی در کار نخواهد بود

باشد تقلیل یافته بود » نشان داده شده یا قابل نشان دادن « اما حقیقت به سطح چیزهایی که . عاري از حقیقت
فردریش نیچه 1882در سال . که عالوه بر دین، حقایق بیان شده در هنر یا موسیقی را نیز کنار می گذاشت

ره، کیش ، آیین و بدون اسطو. به تعبیري حرف او درست بود. اعالم کرد خدا مرده است) 1844–1900( 
انسان مدرن با تبدیل خداوند به بک حقیقت مفهومی که فقط با . زندگی اخالقی، حس قدسی می میرد

دیوانه ي تمثیل نیچه در علم شاد، عقیده دارد . ذهن نقاد می شد به آن رسید، او را براي خود کشته بودند
آیا هنوز هم باال یا پایینی وجود « پرسد، او می. که مرگ خدا بشریت را از ریشه هاي خود جدا کرده است
»دارد؟ آیا ما در میان یک نیستس بی پایان سرگردان نیستیم؟
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اندیشه وعمل اسطوره اي به مردم کمک می کرد که با چشم انداز خاموشی و نیستی روبه رو و با مراتبی از 
قرن بیستم شمایل هاي . بودپذیرش در آن این رشته، براي بسیاري از مردم پرهیز از نومیدي دشوار

نیهیلیستی را یکی پس از دیگري به ما عرضه کرد و معلوم شد که بسیاري از امیدهاي باشکوه مدرنیته و 
شکننده بودن فناوري را آشکار ساخت، 1912غرق شدن تایتانیک در سال . روشنگري کذب بوده است

اثراتی مرگبار در خدمت ساخت ادوات جنگی جنگ جهانی اول نشان داد که دوست ما علم را می توان با 
آشوویتس، گوالك و بوسنی، آنچه را که می توانست در فقدان همه ي مفاهیم مقدس اتفاق بیفتد . قرار داد

ما یادگرفتیم که آموزش عقالنی بشر را از یک بربریت نجات نخواهد داد، و اردوگاه . آشکار ساخت
انفجار نخستین بمب هاي اتمی بر هیروشیما و . رگ بر پا شودمرگ می تواند در نزدیکی یک دانشگاه بز

و حمله به مرکز تجارت . ویرانگري نیهیلیستی را در دل فرهنگ مدرن نشان داد-ناگازاکی، میکرب خود
فناوري، سهولت حمل و نقل و ارتباطات -نشان داد که مزیت هاي مدرنیته2001سپتامبر سال 11جهانی در 

)1390،88،92آرمسترآرنگ،.(ه ابزاري در خدمت ترور تبدیل شودمی تواند ب–جهانی 

ییناسطوره وآ

- مردمان کهن هر کاري که می.یر در طول تاریخشان همواره با اجراي آیین ها همراه بوده استاساط

تلف متعال و جلوه هاي مخي امر ناشناخته.دادکردند،آیینی دینی بود که آنها را در ارتباط با خدایان قرار می
به همین سبب نمادها در اسطوره شناسی حکایت گر صور .ایشان حضوري چشمگیر داشتآن در حیات

قوم شناسان و انسان شناسان بر این عقیده هستند که آنها بر .مختلفی از اندیشه هاي مردم گذشته است
قدسی یا اي که آن راتجربه. ي خود کامال آگاهی داشتندیک بعد معنوي در زندگی روزمرهحضور 

، براي مردان و زنان ساکن در جوامع شهري و صنعتی، در بهترین حالت، واقعیتی دور از نامیمآسمانی می
.تر از دنیاي مادي استها، نه تنها امري بدیهی، بلکه واقعیدسترس است، اما به عنوان مثال براي استرالیایی

اي است که مردمان بومی عقیده دارند روزگاري واسطه و متقاعد کنندهدنیاي معنوي چنان واقعیت را بال
که شویمشده روبرو میاي از یک بهشت گمدر هر فرهنگی با اسطوه. ها بوده استبیشتر در دسترس انسان

.  زیستنددر آن انسان ها در تماسی نزدیک و روزمره با ملکوت می
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ی که بعدا ایاالت متحد امریکا را پدید آوردند، تقریبا در فرآیندي از در قرن شانزدهم مردم اروپا ومردمان
آزمون و خطا ، شروع به ساختن تمدنی کردند که در تاریخ جهان بی سابقه بود ودر قرن هاي نوزدهم 

مانند . این آخرین انقالب بزرگ در تجریه ي بشري بود. وبیستم به بخش هاي دیگر جهان نیز تسري یافت
زندگی . زي و ابداع شهر، تاثیري عمیق بر جاي گذاشت که تازه شروع به فهم آن کرده ایم کشف کشاور

دیگر هرگز چون گذشته نخواهد بود، و شاید مهم ترین و بالقوه ویرانگرترین نتایج این تجربه ي جدید، 
.مرگ اسطوره شناسی بود

له ي قومی، ملی یا ایدئولوژیک مان ، بلکه به اسطوره هایی نیاز داریم که به ما کمک کنند خود را نه با قبی
به اسطوره هایی نیاز داریم که به ما کمک کنند اهمیت همدردي را . با همه ي همنوعان مان همذات کنیم

به اسطوره هایی . دریابیم؛ عنصري که در دنیاي عقالنی و عمل گراي ما به قدر کافی بارور یا کارآمد نیست
ند نگرشی معنوي بیافرینیم، فراتر از نیاز هاي فوري و فوتی خود را ببینیم، و نیاز داریم که به ما کمک کن

به اسطوره هایی نیاز . بتوانیم ارزشی متعالی را تجربه کنیم که منیت خودخواهانه ي ما را به چالش بکشد
گیري داریم که به ما کمک کنند بار دیگر به زمین همچون موجودیتی مقدس احترام بگذاریم، و از بهره 

نوعی انقالب این موضوع بسیار مهم است، چون اگر دست به. بپرهیزیم» منبع « صرف از آن به عنوان یک 
.معنوي نزنیم که بتواند همپاي نبوغ فناوري ما حرکت کند، سیاره مان را حفظ نخواهیم کرد

رهنگ غرب را به الیوت در شعر معروف سرزمین ویران، از هم پاشیدگی معنوي ف. اس. ، تی1922در سال 
در اسطوره ي جام مقدس، سرزمین ویران مکانی است که در آن مردم زندگی غیر اصیلی . تصویر کشید

دارند، و کورکورانه از هنجارهاي جامعه تبعیت می کنند، بدون اعتقادي که از دل درکی عمیق تر بر می 
مدرنیته کاشت؟»مزبله ي سنگالخی « چگونه امکان داشت ریشه هاي خالق را در . آید

رمان نویسان نیز در بررسی معضل مدرن به اسطوره شناسی روي آورده اند کافی است فقط به امروزه،
یولیسیز جیمز جویس مراجعه کنیم که در همان سال سرزمین ویران انتشار یافت و در آن تجربه ي جویس 

.از شخصیت هاي معاصر بر قطعاتی از ادویسه ي هومر منطبق است
وجه جدي نوشته وخوانده شود، مانند یک اسطوره یا هر اثر هنري بزرك دیگر ، می با  تان چنانچهیک رم

تواند به نوعی پاگشایی تبدیل شود و به ما کمک کند که آیین دردناك گذر از یک مرحله ي زندگی به 
ک رمان مانند ی. مرحله اي دیگر، و یا گذر از یک وضعیت ذهنی به وضعیتی دیگر ، را پشت سر بگذاریم

اسطوره به ما می آموزدکه دنیا را متفاوت ببینیم، به ما نشان می دهد که چگونه به دل هاي خود رجوع یک
-میهنرمندان و نویسندگان خالق . کنیم و از چشم اندازي فراتر از منافع شخصی به دنیاي مان نگاه کنیم
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از دست رفته و آسیب دیده ي ما بینش تازه شوند و براي دنیايزندگی بشرتوانند وارد عرصه ي روحانی
)98،104همان،(.اي به ارمغان آورند

ي ایرانیواکاوي یک اسطوره

اسطوره همچون رویا، عقاید و افکار فلسفی و مذهبی و نیز » زبان از یاد رفته«به اعتقاد اریک فروم در کتاب 
اند، با زبانی سمبولیک و مکان اتفاق افتادهتجربیات روانی مهم انسان و همچنین وقایعی را که در زمان 

هایی پیش پا هاي واقعی اساطیر را دریافت کنیم، آنها را تصاویر و داستاناگر نتوانیم پیام. کندبازگو می
هاي زیباي تخیل افتاده و جدا از تاریخ دنیا تلقی خواهیم کرد و یا در بهترین وجه ممکن آنها را فراورده

معنا و مفهوم فلسفی و فرهنگی اساطیر، اهمیتی وافر دارد و داستان ظاهري . خواهیم یافتهاشاعرانۀ انسان
) ١٨۶-1389:181پور نامداریان ،(. دکنگري میآنها صرفاً به عنوان سمبلی از معناي حقیقی آنها جلوه

که بدون ايشناخت واقعی اسطوره مستلزم شناخت نمادها و معانی حقیقی مستتر در آنهاست، به گونه
. درك و دریافت مفاهیم پنهان در آنها، متوجه غناي معنایی و فرهنگی اسطوره نخواهیم شد

پادشاهی جمشید و ضحاك-الف

عصر پادشاهی جمشید، پیش از آنکه فره ایزدي از وي بگسلد، روزگاري بهشت آیین است که در آن 
را در ایران ویچ ساخته، زیباترین زنان و » کرتجمور«او بهشت . مرگ و پیري و رنج و زیان و کینه نیست

این مضمون و پشت سر . افشاندمردان را در آن جاي داده، دانۀ بلندترین و خوشبوترین گیاهان را در آن می
شود که هم امیدبخش است و هم مایه حسرت و هاي کهن یافت مینهادن دورانی طالیی در اغلب تمدن

رسد و عصر سلطنت رنجی در پی لغزش جمشید از راستی به پایان میو بیبه هر حال این آرامش . دلتنگی
در حقیقت . نمایدرسد که ایرانیان را دچار نکبت و رنج و تاریکی میجبارانه و دور و دراز ضحاك می

تواند نمادي از یک زمستان انجامد، میآنچه پس از جمشید روي داده و به چیرگی هزار سالۀ ضحاك می
چیرگی . د که در مقابل تابستان روشن و پرفروغ پادشاهی جمشید بر ایران زمین حاکم شدمعنوي باش

ضحاك، خود دروغ مجسم است که به فناي جهان . ضحاك بر جمشید، چیرگی دروغ بر راستی است
.راستی کمر همت بسته است

ذاب افکند؟ چنانکه در آیا به راستی، فقط همان لغزش جمشید بود که همۀ ایرانیان را در گرداب رنج و ع
و روي آوردن آنان به ضحاك، روي . روندبینیم این ایرانیان هستند که به سراغ ضحاك میشاهنامه می
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اند مگر نه این است که ایرانیان تربیت شدة دورة جمشید، اغلب گمراه شده. آوردن به دروغ و اهریمن است
و گناه تنها در جمشید خالصه نشده است؟

اي که شی جمشید از درگاه یزدان که مایۀ درافتادن نوع بشر از سعادت به ذاللت شد به گونهغرور و سرک
مرگ جایگزین زندگی سرمدي و رنج و بدي جایگزین راحتی و نیکی شد و دوران بهشت آیین و زرین 

عصیان تبدیل به دوران آهنین تباهی و فساد شد، یادآور عصر زرینی است که نوع بشر در بهشت داشت و با
همانگونه . آدم و با شکست عهدي که با پروردگارش بسته بود، در رنج و مصیبت و عقوبت و مکافات افتاد

و باعث سایه افکندن فالکتی هزار ساله در زوایاي زندگی » ز یزدان بپیچید و شد ناسپاس«که جمشید 
ت مینوي بر جهان مادي و ها گشت، سرپیچی و پیمان شکنی آدم نیز باعث هبوط نوع آدم از بهشانسان

. ها و آفریدگان بی مرو شمار ایزدي گشتبهرگی آنها از خوشیبی

ضحاك-ب

تاباندو بر اساس بینش جان، میري، ذهنیات خود را بر سراسر طبیعت، چه جاندار، چه بیانسان ادوار اساطی
کند و این یعنی جاندار انگاري، بخشد و کنش و واکنش آنها را توجیه میمحدود خویش به آنها جان می

فت، آنچه را اي با این کار و ساز شگانسان اسطوره«. چرا که اساس اسطوره بر جاندار انگاري استوار است
هاي افکند و با پدیدهها و آرزوهاي روانی خویش را در جهان برون فرا میگذرد، اندیشهدر درون وي می

سازد و رنگ درون اي به یاري این ساز و کار است که جهان را از خود میانسان اسطوره. آمیزدگیتی می
هاي دیداري و پیکرینه در رفتار است که پدیدهبر پایۀ همین کنش و . زندهاي برونی میخویش را بر پدیده

هم از آن است که در چشم انسان آغازین، جهان سرشار از . یابندگیتی سان و سیمایی آدمی گونه می
».زندگی و تکاپویی انسان گونه است

شناسی اسطوره(Nature-mythologieهاي دانشمندان مکتب این نوع تحلیل بیشتر بر اساس نظریه
هاي طبیعت، توجه بسیار مردم بدوي به پدیده«: پیروان این نظریه معتقدند. استوار شده است) شناختیطبیعت

به نظر . دارند و ماهیت این توجه و عالقمندي نیز اساساً نظري تأمل آمیز و شاعرانه استزیاد مبذول می
اي از پردازد، پدیدهمیپیروان این مکتب، کانون هر اسطوره یا واقعیتی که اسطوره در نهایت بدان

است، به نحوي که غالباً هاي طبیعت است که به دقت تمام در جسم و جان قصه رسوخ کرده، نشستهپدیده
هاي آسمانی همچون به اعتقاد آنان سرچشمۀ اصلی پیدایش اساطیر، پدیده» .به کلی پوشیده و پنهان است

معتقدند (Kuhn)و کهن (max muler)مولر اما کسانی دیگر همچون ماکس . ماه و خورشید هستند
» اهی«این ایده با اسطورة .ذات و گوهر اساطیر از باد و وضع جو زمین و ابرهاي آسمان، فراهم آمده است
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ها، و مبارزه ایندره با آن که به احتمال قوي سرمنشأ اسطورة در اساطیر هند و نیز وریتره، زندانی کنندة آب
. مطابقت چشمگیري دارداژي دهاکۀ اوستایی است،

جیمس دارمستتر معتقد است که اصل اسطورة ضحاك از حادثۀ طبیعی طوفان برآمده است که در ودا، رب 
بقایاي همین ستیز در اوستا نیز بازمانده است که همان مبارزة . النوع نور با اژدهاي طوفان در ستیز است

هاي زمین داند که همراه با لرزها نماد آتشفشان میآقاي محسن فرزانه نیز ضحاك ر.دهاك استآذربا آژي
به اعتقاد آقاي . کشد حکایت از آرامش زمین دارداست و اینکه فریدون او را درچاهی در دماوند به بند می

تواند برآمده از یک آتشفشان دو شاخه اي قابل پذیرش است و این اسطوره میدکتر سرامی چنین نظریه
شهیدي مازندرانی هم . یتولوژي ذهنیت انسان است که از طبیعت سرچشمه گرفته استچرا که کالً م. باشد

)68سرامی،(.معتقد است که اژدها چیزي جز کوه آتشفشان نیست
همانگونه که . و نفرت دیرین ایرانیان نسبت به اعراب باشدتواند نشانی از کینهتازي بودن ضحاك نیز می

اند که هر از گاهی بر ایران ازي با تیره هاي سامی آشوري و بابلی داشتهدانیم ایرانیان پیکارهاي دیریمی
اند، تا اینکه هوخشتره، پادشاه ماد، نینوا پایتخت گرفتهتاخته و مردمان این سرزمین را به نهب و غارت می

.آشور را فرو گشود و کوروش بابل را

شستن بدن در خون-ج

یم که ضحاك به هندوستان رفته است، تا بدن خود را در آبزنی که از در داستان ضحاك در شاهنامه دید
به اعتقاد مسکوب، شست و شو در خون همچون . خون مرد و زن و دد و دام ساخته است، شستشو دهد

مرگی پهلوان انتقال نیروي جان کشته به کشنده، نشانۀ رویین تنی و گاه چون نوشیدن آب زندگی نماد بی
حماسۀ (این قهرمان حماسه نیبلونگن . اك یادآور داستان رویین تنی زیگفرید استاین کار ضح. است

پوست بدن زیگفرید . با کشتن اژدهایی بدن خود را در خون آن اژدها شستشو داد و رویین تن شد) آلمانی
ی از هایش در هنگام شستشو برگاما میان شانه. افتادچنان سخت شده بود که هیچ سالحی در آن کارگر نمی

درخت زیزفون چسبیده بود و خون به آن نقطه نرسیده بود و گزند پذیر مانده بود و از همان نقطه نیز به 
. هالکت رسید

ور شدن در رودخانۀ استیکس آخیلوس، از قهرمانان حماسۀ یونانی نیز که مادرش جزو ایزدان بود، با غوطه
ور کردنش در آب او را از مادر به هنگام غوطهاین قهرمان نیز چون. توسط مادرش، رویین تن شده بود

پذیر بود تا اینکه به تیر پاشنه گرفته بود و آب به آن نقطه از بدنش نرسیده بود، از ناحیۀ پاشنۀ پا آسیب
. رسدخورد، زندگیش به سر میاش میپاریس، شاهزادة تروآ که بر پاشنه
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مار-د

شود و شخصیتی که در مجموع از سویی خود او اژدها خوانده می. مار از دو سو با ضحاك در پیوند است
از سوي دیگر مارهایی بر . توان برایش متصور شد انسانی است اژدها گونه و یا برعکساز متون اوستایی می

مارهایی که جز به مغز سر انسان آرام . هاي ابلیس بر آنهاستهایش رسته است که محصول بوسهدوش
در اغلب متون کهن باورهاي ایرانی و نیز در متون . ه طبیعی آن نابودي نوع انسان استشوند؛ و نتیجنمی

اسالمی مار حیوانی اهریمنی پنداشته شده است اما در باور اقوامی چون بابلیان وعیالمیان مار حیوانی است 
. که حتی گاه مورد پرستش واقع شده است

خواهد دنیا را نکوهش کند، آنرا به مار غه، آنجا که می، در نهج البال)ع(سرور مردان جهان حضرت علی
بپسودن آن نرم و . دنیا همچون مار است: فأنما مثل الدنیا مثل الحیه، لینٌ مسها، قاتلٌ سمها«: مانند می کنند

من قتل حیه فاکأنما قتل رجال مشرکا باهللا و«: پیامبر اسالم نیز فرموده است. هموار و زهر آن جان شکر است
: بر اساس همین حدیث است که فرخی سیستانی سروده است"من ترك حیه مخافۀً عاقبتها فلیس منا

.سرمارخواجهايکوفتناست فروفرضفروکوبخرداست عدوي تو سرشمار

شیطان براي فریفتن آدم، به شکل ماري بر حوا ظاهر شده و . در ماجراي عصیان آدم نیز مار نقشی مهم دارد
همین کارکرد مخرب و منفی مار است که در . کشانده وسیلۀ حوا آدم را اغوا کرده، به عصیانش میب

مار در اسطورة ضحاك در حقیقت . شوداسطورة ضحاك حاکم است و کردارهایی اهریمنی را باعث می
دن او به عمر طوالنی ضحاك و متوسل ش. رویدهاي ضحاك مینمایندة اهریمن است که با دم او از شانه

. ارتباط با مارهاي دوشش نیستجادو در مراحل مختلف داستان، بی
در داستان گیل گمش، هیأت و شخصیتی ویژه از مار به دست آمده که همواره آن را با رمز جاودانگی و 

د کندر اساطیر یونان و رم نیز، مارگیاهان جادویی و طبی را به انسان معرفی می. دهدحیات مجدد پیوند می
گیل گمش آنگاه که به گیاه . گیردو به این ترتیب رمز طبیب و به تأخیر اندازندة مرگ را به خود می

گذارد تا در آن تن بشوید، ماري بوي گیاه را شنیده، اي مییابد، آن را کنار چشمهجاودانگی دست می
.شودخورد آنگاه پوست کهنه از تن به در کرده و جوان میپیش خزیده، گیاه را می

داند و گرچه بیرونی در آثار الباقیه وجود مارهاي دوش ضحاك را، هر چند ضعیف اما محتمل می
زیرا برخی از . آوري بود و اگر چه امکان دارد ولی خیلی دور استچیز بسیار شگفت«: نویسد کهمی

اما به » .دیگريشود و همچنین حیوانات آیند و شپش نیز از گوشت تولید میحیوانات از گوشت عمل می



10

گمان این مارها نمادي از مفاهیم و موضوعات دیگري هستند که در اسطوره به صورت مستقیم منعکس 
واضح است که قصۀ مارها از باب تمثیل و تشبیه است، شاید سوء خاتمت مناهی و مالهی که در «. اندنشده

ۀ راز آلود اهریمن است و اهریمن هر گاه در نمادشناسی ایرانی، مار نشان» .آن مستغرق بوده، مقصود باشد
شود همانگونه که در بندهش بخواهد به قصد تباهی و زیانکاري ظاهر شود، در صورت ماري ظاهر می

. کند تا آفرینش پاك را بیاالیندبینیم اهریمن در قالب ماري ترسناك، دیوان را فرمانروایی میهندي نیز می
افتد که هشتصد و سی و سه گام پهنا و هوشیدرماه با ماري در میخوانیم کهدر روایت پهلوي نیز می

آن دیو را از پاي درمی » یزش«و نیروهاي هوشیدرماه به قدرت . ششصد و پنجاه و شش گام درازا دارد
.آورند

در . در آیین مهري نیز گاو نمادي از آفرینش پست و خاکی است. مار نماد مقید بودن به زمین نیز هست
سان آفرینش اي در دست در پی هالك کردن گاوي است تا بدیناي که از مهر به دست آمده، دشنهنگاره

خواهد در کار اما ماري از زیر تنۀ گاو به درآمده می. را از بند خاك و آب برهاند و گیتی را به مینو برساند
.دوي درنگ و دشواري افکند و بدین سان آفرینش را در بند خاك و ماده نگه دار

توان گفت که این است و جز در مورد نمادها نیز نمی. جهان پر رمز و راز اسطوره، عرصۀ مسلمات نیست
آقاي . هایی دیگر تلقی شوندتوانند نمادي از مفاهیم و واقعیتمارهاي دوش ضحاك نیز می. این نیست

لیس در کار کشتن پدر دکتر سرامی مارهاي دوش ضحاك را تجلی اضطراب درونی او از همداستانیش با اب
اند و به داند که در حقیقت، عذاب وجدان را در این اسطوره به صورت مارهاي مغزاوبار تصویر کردهمی

اعتقاد دکتر اسالمی ندوشن، مارها وکیل ابلیس بر ضحاکند تا او را به آسیب و خونخواري واداشته و نسل 
عذاب و اند که لذت و جاه و جالل ارزانی ابلیس، بیتو یا بیانگر این واقعی. آدمی را به انقراض بکشانند

توان گفت مارها تجسمی از نفس اژدها خویند که براي تسکین آن پیوسته باید به یا اینکه می. عقوبت نیست
.گناه دست زد

توان آنها را اهورایی از سویی می. توان پنداشت که مارهاي دوش ضحاك گوهري دو گانه دارندمی
این صورت که اهورا به میانجیگري آنها این شاه پدر کش را به پادافره کردار ناشایستش به به. پنداشت

توان اهریمنی به حساب آورد، چرا که خوراکشان کند و از سویی دیگر آنها را میعذاب و عقوبت مبتال می
اندازة کافی اشاره شد هاي اهریمنی آن به در تبیین دوگانگی گوهر مار، به جنبه. گناه استمغز جوانان بی

. شود، شایستۀ درنگ و توجه استاما گوهر اهورایی آن نیز که در اسطورة ضحاك چندان بدان توجه نمی
هاي بسیاري از جمله در ایران نیز، نشانۀ محافظت و نگهبانی، آب، هوشیاري، خرد، زندگی مار، در فرهنگ

2در یکی از تصاویر پرستشگاه شماره . اندها داشتهها و سکاها پرچمی به شکل اژدپارت. و جاودانگی است
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شود که پرچمی در دست نشسته و ماري شهرباستانی و سغدي پنجکند تصویر ایزدبانویی چهار بازو دیده می
. کشنددر ایران، مار خانگی را نگهبان خانه شمرده و آن را نمی. همچون محافظی به دور او حلقه زده است

:دارد، آرزدن مار خانگی را خوش نمی»مار اگرمار خانگی است«در شعري با عنوان خانم سیمین بهبهانی 

ست،مار اگر مار خانگی
کند،گر چه بیداد می

. . .
ست؛آه این مار مار خانگی

کند، گرچه بیداد می

.گذارمشدرامان می
.همچنان دوست دارمش

. نتوان کشتنش به قهر
.گذارمشدر امان می

از جمله، اقوامی که از سواحل جنوب شرقی . هاي دور، در مناطقی مار پرستی رایج بوده استماندر ز
مدیترانه، به جنوب بین النهرین مهاجرت کردند و از طریق جنوب نجد به شبه قاره درآمدند و به نام 

تی از شرق مدیترانه به در آن دوران مارپرس. اندشوند، مارپرست بودهیا استرالوییدها خوانده می» هاجنوبی«
مظهر مردوك، خداي خدایان بابل نیز، نوعی مار . النهرین و عیالم و نجد و آسیاي میانه هم سرایت کردبین

این باور زمانی حاکمیت . مار در میان عیالمیان مظهر باروري بوده است. شده استشاخدار تصور می
در بین آنان مار، حافظ آب، خرد و ثروت .ته استبیشتري داشته که در بین آنان مادر ساالري رواج داش

در باور . ها نقش بسته استها و آبداناي مکرر است که به ویژه بر کوزهدر دین عیالمی مار بن مایه. است
ها، به گرد مارها در زمان عیالمیان بر دروازه. آنان، مار، نقش دور دارندة نیروهاي شیطانی را نیز دارد

شدند و در حالی که به خود پیچیده بودند، تختگاه ها نقش میها و بر دستۀ سالححرابشاهان، به گرد م
تصور ماري که بر درخت زندگی پیچیده، . آمدند، تا نیروهاي اهریمنی را دور دارندخدایان به شمار می

–ریقایی، خدا در برخی از اساطیر آف. در آفریقا نیز مار مظهر هوش و دانایی بود. مظهر برکت بخشی او بود

اي سفالین و آنان کوزه. آیندماه، براي سنجش هوش جانوران به زمین می–خورشید و همسرش خدا 
مار از «: گزیند چرا که سبد نشکستنی است، خورشید گفتمار سبد را بر می. کنندسبدي را به مار عرضه می

اما چون مار، که . تر دانسته استباهوشتورات نیز مار را از همۀ جانوران» .تر و داناتر استهمه باهوش
مظهر توالد و تناسب بوده و حوا را فریفت، از سوي یهوه ملعون شناخته شد و به کیفر خزیدن دائم بر روي 

اودو مار بر . اُدین خداي اسکاندیناوي نیز خرد خود را از مار می گیرد. زمین و خوردن خاك محکوم شد
. هاي خود داردباالي دوش
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نکشتن فریدون ضحاك را.ه

کند و در هر دو بار آنچنان که در شاهنامه آمده است، فریدون دو بار قصد هالك کردن ضحاك می
شاید این مسأله کنایه و بیانی از این حقیقت باشد که بدي . سروش ظاهر شده، او را از این کار باز می دارد

گردد و تا هنگامی که مردمان نیک پویی کنند و یده میگردد، بلکه به بند کشوپلیدي هیچ گاه نابود نمی
.کندماند، اما اگر بر خالف این باشد، بند گسسته و ترکتازي میکردار درست داشته باشند، در بند می

حتی . اسطوره چیزي جز انعکاس زشتی و زیبایی، سیاهی و سپیدي و روشنی و تاریکی در ذهن انسان نیست
. نیست…اي از روح و جسم، مهر و قهر، ترس و شجاعت، نیکی و بدي و ز آمیزهخود انسان نیز چیزي ج

درست مانند دو کفۀ ترازو . نمایدوجود یکی، وجود دیگري محال میپیوند تضادها با هم چنان است که بی
می مانند که براي سنجش، ناگزیر از وجود هر دوي آنها هستیم، هر چند که در یکی از آنها چیزي جز 

وجود اهورا و بینش و و بی. دهدوجود اهریمن، اهورا کارکرد مثبت خود را از دست میبی. گ نگذاریمسن
از همین رو . ماندکارکردهاي نیک اهورایی، محملی از زشتی براي اهریمن و اعمال تبهکارانۀ او باقی نمی

فریدون «. آیدنیز الزم مینماید، وجود اهریمن همانگونه که وجود اهورا و هر چه اهورایی بایسته می
باید دهاك را از پاي درآورد، از آن روي که دهاك چهره و نمادي است فرجامشناختی و تواند و نمینمی

اش چونان رهانندة ایران زمین از دیوي و ددي دیریاز دهاك، چهره و فریدون، با همۀ ارج و ارز و واالیی
است اگر فریدون » دیوان دیو«: ر سرشت و ساختار بدي استدهاك نماد گوه. نمادي وابسته به زمان و میرا

دهاك را از پاي درآورده و از میان بردارد، از دید نمادشناسی باستانی، معناي آن رهایی و پالودگی 
از هر آنچه نشان از ددي و دیوي دارد؛ با مرگ دهاك، ] به تمامی[= آفرینش خواهد بود به یکبارگی 

ختی، به ناچار آفرینش به پاکی و پیراستگی نخستین خویش باز خواهد گشت و به اي فرجامشناچونان چهره
اما روزگار …سان به فرجام خویش خواهد رسید یکبارگی از چیرگی اهریمن رها خواهد شد و بدین

.نهفریدون، هنوز پایان جهان نیست و فریدون نمادي فرجامشناختی
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