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مار جیرفت و قصۀ جمشید

دکتر کتایون مزداپور

استاد پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگى

در تابستان یکی از سال هاى اواخر دهۀ هفتاد یا اوایل دهۀ هشتاد، حادثه غریبی پیش آمد. این 

حادثه ضمن آن که موي بر اندام راست می کند، غرابتی اساطیري دارد: خانواده اي که از راه هاى 

کویرِي شرقی ایران با ماشین وانت می گذشت، پسَرکشان در پشت روباِز آن، در فضاِي باز خفته 

بود. ناگهان ماري از آسمان فروافتاد و کودك را زد و گریخت. طفلک در دم جان سپرد. واقعه اي 

افتادن آن در  چنین هولناك تا چه حد می تواند شگفت انگیز باشد و چگونه درعین حال، اتفاق 

اعصار دیرینه بر ذهن مردم قدیمی و به اصطالح «کهن َوش»، اثري خارق العاده بر جاي گذاَرد و 

آن را سرشار از اشاراتی غیبی و نشان هایى از ارادة عالم دیگر به شمار آورند. چنین واقعۀ غریبی 

بى گمان هم در دوران گذشته در این دیار روي داده است و هم آن که راه را سخت بر خیاالت 

عجب، و عجایب در تفاسیِر رنگارنگ گشوده است.

مار را هم صید می کنند و  از انواع پرندگان شکاري       امروزه به خوبى می دانیم که برخی 

می خورند و تصویر چنین صحنه هایی را بسیار دیده ایم، مثًال در فیلم هاى مستند. اطالعی که 



در داستان موسوم به «اِتََنه» (ارفعی، 1369، صص 191-196) می آید، نشان می دهد که در آن 

و  می دانسته اند  را  این  هم  مسیح  میالد  از  پیش  دوم  و  سوم  هزاره هاي  دیرینه،  در  روزگاران 

انعکاس آن در داستان اتنه به نحوى دیده می شود: عقاب با وجود پیماِن دوستی که با مار بسته 

بود، فرزنِد مار را خورد. همراهی مار و عقاب و همایندي1 و باهمایی آنها در این حکایت قدیمی 

نه تنها بر علم و اطالع آن مردم باستانی از صید کردن عقاب مار را گواهی می دهد، بلکه به ما 

می گوید که اساطیري از چه قبیل در پس نقوش سنگی و بی زبان مار و پرنده می تواند مستور 

مانده باشد.

     اما پرواز خیال انگیز و باورنَکردنی مار در آسمان شگفتی می آفریند. همراهی غریِب مار نهان 

در زیِر زمین و مرغ پّران در آسمان، اصوًال غرابت دارد و درعین حال، خیلی خطرناك است. اگر 

داستان اتنه به نوعى، هر چند دور و صرفاً بر مبناي حدس و گمان، طرحی از تصوراتى دیرینه 

را با بیان زبانی و کالمی دربارة چنین پرواز غریبی بازگو می کند، بازنِمونی سنگی و گنگ، و 

فاقد شرحى زبانى از باورهایى در این باب، بر یافته هاي باستانى به چشم می بینیم. نمونه هایی از 

همایندِي مار و پرنده را بر جاِم خفاجه (پرادا، 1357/ 2537، ص 32)، جامِ طاليِ حسنلو (همان، ص 

133)، ُمهِر فروغی (همان، ص 38) و به ویژه بر آثار بازمانده از گنجینۀ غار تیدة جیرفت می توان 

مشاهده کرد. پردازِش این نقوش خاموش، که آشکارا در بافت و طرحی اساطیري شکل گرفته 

است، بی گمان مبتنی بر باورهایى بازگردنده به کهنه دینى2 عهد عتیق و دوران پیش از آمدن 

نیاکان آریایی ِ ما به این خطه است. به همین روال، شکی نیست که همین خیاالت جمعی کهن 

تأثیري پایا و پویا در عقاید و اندیشۀ ایرانی در ادوار بعدي بر جاي نهاده است.

     اگر امروزه تصویر مار و عقاب را، به صورت تجاري، در هزاران نسخه بر پیراهن نقش بزنند 

و روانۀ بازار کنند، فقط وجه تزیینی خواهد داشت. اما چنین تکراري بر سنگ و اشیاي سنگی 

ارزشی اساطیري است. معناي اساطیري بودن داشتن کارکرد و وجه  باستانی گویاي  فلزِي  و 

اقتصادي می آورد. در نتیجه، مفاهیم  دینی و اجتماعی است که به دنبال خود کاربرد آیینی و 

و ارزش هایى با ابعادي پُرتنوع در چنین پنداشته هایی انباشته است. با گذر زمان و تغییراتی که 

همواره ُکند روي می دهد و گاهی نیز شتابی می پذیرد و تندتر می شود، باورهاي اساطیرِي کهنه 

بقایایی بر جاي می گذارد. اما پرسش و ابهام اصلی در بازیابی و توصیف آن پنداشتۀ دیرینه است 

که چه بوده است و چه نقش و کارکردي داشته است و از کدامین راه می توان به چیستِی آن پی 

1. collocation

2. paganism
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برد و چگونه می توان به اثبات رسانید که تصویري ارزشی اجتماعی و دینی را واجد است یا آن 

که فقط نقاشی و خطوطی است ناشیانه یا از سر هوس و کار ذهن و دستی بازیگر؟

     طرحی که در این گفتار پیشنهاد می شود، در وهلۀ نخستین، تکیه بر ارزِش تکرار در همایندِي 

تصاویري است که می توان آنها را باز شناخت. در اینجا، تکرارِ  همراه آمدِن مار و پرنده، که آن را 

عقاب می نامیم، در نقوش متعدد، ناگزیر به ما می گوید که باید یادگاري خاموش باشد از اسطوره 

و داستانی مقدس و گمشده. باهمایِی چنین تصاویري چون فراوانى و تکراري «معنی دار»1 بیابد، 

آنگاه خواهیم توانست که سازه هاي دیگر در این  گونه تصاویر را نیز داراي ارزشی و کارکردي 

اساطیري به شمار آوریم و بپذیریم که آنها هم واجِد بار قداست اند و وجِه  اساطیري و اعتباري 

اجتماعی دارند. در نتیجه، آمدن چنین سازه هایی در نقوش دیگر نیز شاید معنایی دینی و آیینی 

را واجد باشد. جز تکرار در همایندي باید افزود که ترکیباتی نیز هستند که شگفتی می آفرینند و 

بویژه باِر اساطیرِي آنها چشمگیر است، مانند ماري که از شانۀ آدمی روییده است و نمونۀ آن بر 

ُمهِر فروغی به چشم می خوَرد.

     اگر تصاویر بر سنگ و فلز و ِگل بر جاي می مانَد، اما خاموش می گردد و بیان کالمی و ارزش 

و وجِه گفتاري آن از دست می رود، کالم و داستان هاى اساطیري نیز با گذشت روزگار به خوبی 

بار قداست خویش را درمی بازد و به راحتی معناي قدیمی و کارکرد اصلی خود را از دست می نهد. 

براي بازآرایی پیوند دیرین و ُکهنیک میان کالم داستانی و نقوش اساطیري، بخت همواره آن  

سان یار نیست که مثًال در داستان اتنه. در این حکایِت کهنه، روایتی عتیق با زبانی باستانی بر 

جاي است. از این گونه اتفاقات می توان یاري جست و با تکیه بر این گونه ابزار، که چندان هم 

روشن و استوار نیست، بکوشیم تا سِر نخ هایى به چنگ آوریم براي بازبینِی اساطیري که مار 

و عقاب را بر صحنه هاي غریب نقش زده است. کوشندگی در این راستا، ما را با انبار بزرگی از 

قصه و آیین هاى گوناگون و رنگارنگ رو به رو می کند که گاه فقط آثاري پریده رنگ از قداستی 

دیرین در آنها برجاي است و اغلب چنان در بافت جدید دیگري جا افتاده اند که فقط شباهتی 

دور با شکل قدیمی و اساطیري در آنها باز مانده است، چندان که به دشواري شاید بتوان قداست 

پیشین را در آنها تشخیص داد و یا بازسازي کرد.

     موضوعات متمایزي که اساطیر به آنها می پردازد، مانند پیدایش چیزها و نهادهاي اجتماعی، 

پاداش  بنیان هاى اخالقی و  آدمی پس از مرگ،  چرایی زایش و مرگ و چگونگی سرگذشت 

بسیار  مواردي  خود در  این دست،  از  روان، و معضالتی  راه رستگاري  روحانی و  نجات  عمل، 

1. significant
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آفرینندة غرابت هست. اما به ویژه ترکیباتی با شگفتی ممتاز و متمایز نیز  متضمن شگفتی و 

هست که پدیدآورندة ابعادي بدیع در کالم و در کاِر پرداخِت تصاویري خارق العاده است. همین 

مضامین گروه اخیر است که گرچه هنگام تحول یافتن از اسطوره و درآمدن به صورتی تازه، 

دیگر کاربرد قدیمی خود را اغلب درباخته و از دست نهاده است، اما هنوز باز شکل قدیمی خویش 

را نگاهداري می کند و وجه اساطیري آنها بیشتر بارز و آشکار می مانَد. تصویر انساِن ماردوش در 

ُمهِر فروغی و ضحاِك ماردوش نمونۀ ممتازي است از این گونه پنداشته هاي اساطیري غریب 

که بقاي آنها هم در نقوش باستانی و هم در افسانه هاي کهن پدیدار است و بر یکدیگر انطباق 

می یابد.

     گذشت که اساطیري که پرواِز مار را در معّیِت عقاب در آسمان عرضه می دارد (مجیدزاده، 

آسمان  به  اتنه  پرواز  با  همانند  داستانی  در  احتماًال   ،(1389 صادقیان،  1379، صص 363-369؛ 

قهرمان  است،  بازنمانده  آن  پایان  که  داستان،  این  در  بازنماید.  را  خود  می تواند شرح کالمی 

«اتنه» است. معناي نام اتنه «بَرشونده به آسمان» است (ارفعی، 1369، ص 192 و ص 196)، 

رسیده، سیزدهمین  به شاهی  که  شبانی  اِتََنه،  سومر  نامنامۀ شاهاِن  گلنبشته هاي  «براساس  و 

فرمانروا از سلسلۀ کیش، نخستین سلسلۀ پس از طوفان بوده است. به موجب افسانه هاي موجود, 

و نیز نامنامۀ شاهان سومري، وي نخستین کسی است که به آسمان بر شده است...» (همان، 

ص 192). بنا بر روایات موجود, اسطورة پرواز اتنه به آسمان مقدم است بر رفتن کیکاوس به 

آسمان. در هر دو روایت، ابزار پرواز پرنده اي است که شاهنامه آن را عقاب می خوانَد و مرغی 

است شکارگر و نیرومند. اتنه در پی خواستن فرزندي به آسمان می رود (همان، ص 194) و فرزنِد 

کاوس، یعنی سیاوش، خصایصی دارد متمایز، که او را به انسان قدیم مشابه می گرداند (مزداپور، 

1389). در واقعۀ پرواز کاوس، شاه خاطی و سرکش از آن جهت از مجازات مرگ می رهد که 

مقدر است سیاوش، و سپس فرزند سیاوش، یعنی کیخسرو از نسل وي زاده شوند (بهار، 1376، 

صص 193- 194).

     حدس ایدت پرادا دائر بر این که شاید بنمایه هایى اساطیري که مار در آنها به ویژه پدیدار 

می آید، از مبدأ و سرچشمه اي در سرزمین ایران به غرب و بین النهرین رفته باشد (پرادا، 1357، 

ص 39)، با کشف آثار جیرفت بیشتر به تأیید می رسد. این یافته ها را به هزارة سوم پیش از میالد 

مسیح متعلق مى  دانند و بسیاري از نقوش آن در کاِر بازگویِی داستانی مقدس و ترسیم شرحی از 

آن است، که شاید ناظر بر اجراي آیینی خاص هم باشد. همراه با مار و عقاب، سازه هایی دیگر 
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هم در آنها تکرار مى شود، چون گاو و بِز شاخدار و درندگانی نظیر شیر نر و ماده یا گربه سانی 

دیگر؛ پهلوانی که هم می شود او را مرد گفت و هم زن، و شاید اصوًال دوجنسی باشد. همچنین 

اینها کژدم که چون  بر  افزون  نخل یا سرو باید باشند و گلدار هستند یا بی  گل.  درختانی که 

پیدایش از هیچ و زایِش خودبه خود به آن منسوب است، می  تواند نماِد زادن و تولد آغازین باشد، 

با هیأِت آدمی و سِر انسان؛ و نیز تصویر جام بر این یافته ها بسیار است. جنگ با جانوراِن درنده 

و مار نقشمایۀ مهمی در این تصاویر است که به ویژه در آنها مار/اژدها در چنگال عقاب و در 

دست پهلوان به اسارت درآمده است. 

     همایندي همین سازه ها در نقِش جاِم خفاجه، که آن را هم ساخته در جیرفت می دانند، به 

چشم می خوَرد. بر جام خفاجه به ویژه صحنۀ شیري که گاو را می درد و حضوِر عقاب و کژدم 

و دو خرس کوچولو که میوة نخل می خورند و سپس تصاویر مار اسیر در دستان انسان/خدا که 

شاید الهه و مؤنث باشد، از این نظر اهمیت دارد که می توان آن را با تصویِر گاوُکشِی مشهورِ ایزِد 

مهر سنجید (مزداپور، 1383، صص 229- 230): هرگاه شیر کشندة گاو را با ایزد مهر در قربانِی 

گاو جابه جا کنیم و نیز ماِر اژدهاَوِش جاِم خفاجه را در ابعاد کوچک در نظر آوریم، شباهت بارز دو 

صحنه بیشتر نمایان می گردد. نماِد شیر با خورشید و مهر همه نجومی اند و کشتن شیر گاو را با 

کشتن مهر گاو را به خوبی بر هم انطباق می یابد. همین نمادهاي اخترشناختی را آیا در شمارة 

دوایري که بر نقوش جیرفت دیده می شود و گاهی دوازده تا است هم می توان منظور دانست؟ 

نیز آیا خدا/پهلوانی که اژدها را اسیر می کند، الهه اي است که مظهِر قدرت و زورمندي است، 

مانند دورگاِي هندي؟

     آن آِب روانی که بر جام خفاجه تصویرش یک سر در دست پهلواِن نشسته بر گاواِن شاخدار 

دارد و سر دیگرش به میان دو شاخ گاو و سپس گیاِه ُرسته بر زمین می رسد، به خوبی می تواند 

با آب روانی همتایی داشته باشد که چون مهر زاده شد، با تیري که بر صخره افکند، آن را روان 

ساخت. نظیر دیگري از براي تصویر همین آب جاري را در نقش برجستۀ کوَرنگون (پرادا، 1357، 

ص 82) می توان دید که در آن، خدایی که اینشوشینک است، بر تختی از چنبرة مار نشسته است 

و سر آن هم در دست او است و از دستانش جریان آب به دو سوي فرو می ریزد و در کنارش 

زنی نشسته است با کاله شاخدار، که نشان خدایی است. بنمایۀ جام و فوران آب از آن در دوران 

ایالمی تکرار می شود (همان جا) و «صحنۀ اصلِی نقش برجستۀ کوران گان چندین قرن بعد در 

نقِش رستم تقلید گردید» (همان کتاب، ص 83). همین آب روان و سپس به تصویر درآمدن آن 

مار جیرفت و قصۀ جمشید ❖ 385



در منطقه مشهور به نقِش رستم هم اساطیري بودن نقشمایه را آشکارا به نمایش در می آورد و 

هم آن که بر قداست و آیینی بودن آن ناحیه که تخِت جمشید نیز در آن نزدیکی واقع است،  

گواهی می دهد. 

     آبی که از دسِت ذاتی آسمان روان باشد و کارکرد و ارجی روحانی را در آن بتوان یافت، 

نمادي نظیر معناي عرفانی شراب روحاي و «َمی» است. َمی از انگور و رز حاصل می گردد و 

حدیثی دربارة پیدایِش آن در نوروزنامۀ منسوب به عمر خیام (1357، صص 76- 81) در دست 

است که در آن، مرغ و مار و پرواز آنها به همراهی یکدیگر در آسمان موضوع سخن است. در 

این داستان می خوانیم که چگونه مرِغ هماي که مار جانش را تهدید می کرد، پّران در آسمان، 

به یکی از خویشاوندان جمشید در هرات1،  در خراسان و مشرق، پناه برد و چگونه فرزند شهریار 

با پرتاب تیري سِر مار را به زمین دوخت و مرغ هماي را از مرگ به واسطۀ نیش ماِر مهلک 

رهانید. این واقعه، که زمانش «نوروز ماه بود» (ص 78)، اصوًال «حکایت اندر معنی پدید آمدن 

شراب» (ص 76) است و بذر درخت رز را پاداشی می خواند که مرغ هماي در برابر نجات جان 

خویش از چنگال مار، براي «شمیران»،  یعنی آن خویشاوند جمشید آورد.

     در این حکایت، که روایت هایی دیگر هم از آن در دست هست، شرح پیدایش شراب می آید 

و به همین سبب احتمال می رود که بازماندة اسطوره اي کهن باشد. در این صورت، روحانیِت 

نوشابه اي نمادین در آن، موضوع کالم است که در شعر عرفانی ایرانی اعتبار و ارزشی ممتاز 

دارد. تمثیل جام ِجم براي شراب و آن مِی  روحانی زبانزد است و نسبت جام به جمشید با آنچه  

این حکایت می آوَرد، در تناسب است. از این که بگذریم، تصویر و نماد مار و اژدها است که در 

نقوش باستانی همراه با آب تکرار می شود، و در پایان کاِر جمشید، این نماد به صورت جنگ 

ضحاك ماردوش با وي عیناً در داستان حضور دارد و برجاي است. آنگاه باید از زمان حادثه 

و نکتۀ مهمی دیگر یاد کرد و آن پیوند جمشید است با نوروز که زمان حادث شدن این واقعه 

است: نوروز جمشیدي.

     امروزه نوروز جشنی است ملی و از انتساب آن به جمشید فقط نامی هست و جام جم جز 

نمادي شاعرانه و عرفانی و دورَدست نیست. ضحاك و اژدها داستان است و نسبتی جز در شعر  

و حماسه با جمشید ندارد و در فرهنگ خود  از مار فقط آثاري در خرافات و تصویري بر اشیاي 

باستانی و اماکنی یادمانی باز می یابیم. با وجود قرار گرفتن نوروز و جام و مار در بافت هایى که 

1. ضبط این نام در نسخه هاي مختلف یکسان نیست و امالي «هرات» براي آن جاي گفت وگو  دارد. 
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اکنون دینی نیست، ترکیب کهنیک اینها و نسبتی که با شخصیتی داستانی چون جمشیِد جم 

دارند، گویاي پیشینه اي از لونی دیگر است و پیوند میان این پنداشته هاي فرهنگی را جز با رجوع 

به تاریخ آنها نمی توان توضیح داد. در پاسخ به چرایِی انتساب نوروز که آن را جشنی غیِرآریایی 

با نقشی حکومتی می دانند، به شخصیتی هندوایرانی که داستانش در فرگرد دوم وندیداد می آید 

و نهادن جاِم روحانی شراب را در دست همو که شهریاري جهانگیر و جهاندار است، پیشنهاد زیر 

را می توان مطرح کرد.

     اسناد و مدارك بین النهرینی به ما می گویند که برگزاري جشنی چون نوروز در این ناحیه 

آیینی بومی بوده است. مراسمی به نام اکیتو1 را با نوروز مقایسه کرده اند (مثًال، بهار، 1376، صص 

495- 499). اکیتو آیینی بوده است در ارتباط مستقیم با نهاِد فرمانروایی در کشور و داراي کنش 

و کارکرد اجتماعی و حکومتی. دربارة پیشینۀ آن در ایران قبل از ورود اقوام آریایی اطالعی در 

دست نیست. 

     اّما منطقاً اگر در غرِب سلسله جبال زاگرس چنین مراسمی را برگزار می کرده اند، چرا نباید 

مسلّم بداریم که نظیري از آن در شرق کوهستان نیز در هزاره هاي دوم و سوم پیش از میالد 

رایج بوده باشد؟ فزونتر آن که معناي بازماندن اسنادي دربارة اکیتو (ارفعی، 1387، صص 193- 

203) یا جشنی همسان با آن در بین النهرین هرگز آن نیست که بومیان ساکن در نجد ایران، 

در همان روزگاران چنین سنتی را از همسایگان غربی خویش اقتباس کرده اند تا آن را به ما، 

بازماندگان ِکنونِی خویش، به میراث ببخشند. 

     خالف این، با رجوع به آداب و آیین هاى بازمانده، درست باید پذیرفت که نخست همین 

نوروزي را حفظ و نگاهداري  سرزمین است که تا هنوز، اینک نوروز و دیگر جشن هاِي حلقۀ 

کرده است. دیگر این که سنن و آداب و رسوم متعدد و رنگارنگ، در این منطقه تا تاجیکستان 

و پاکستان و غرب هند و سراسر قفقاز و در نزد ُکردان در ترکیه و عراق و سوریه و ارمنستان 

نام «حوزة فرهنگِی  با  این سرزمین ها را  اگر  فراوان و سرشار است که بر خطا نیست  چندان 

نوروز» بخوانیم. ویژگی هاي جشن عید نوروز و آیین ها و مفاهیم بازگردنده به آن، وجوهی متعدد 

دارد که هر یک از آنها به سنتی دیرنده و ممتاز ریشه می بََرد.

     هنگامی که از اکیتو سخن می رود، به ویژه پیوند آن با آیین موسوم به ازدواج ِمقدس و 

اساطیر آن مطرح است (بهار، 1376، صص 423-425). در اینجا دیگر با داستانی ساده و آدابی 

1. Akitu
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دلبخواه و منحصر به َشخصی منفرد سروکار نداریم، بلکه اینها را عقایدي می یابیم با ریشه هاي 

ژرف که با نهادها و گروه هاي اجتماعی و اقتصاد جامعه در پیوند و ارتباط بوده است. در اساطیِر 

بازگردنده به ازدواِج مقدس، محور و مرکز داستان که در آداب اکیتو نیز بازتاب و انعکاس آن 

به چشم می خَورد، انتخاب شاه و کسب تأیید الهی براي سلطنت او است. بنا بر آنچه از اسناد 

بین النهرینی پیدا است،  در این آیین، شاه به صورت نمادین با الهه، یعنی کاهنه که می گفتند الهه 

در وي تجلی یافته و به کالبد او درآمده است، ازدواج می کرد و این را تأییدي آسمانی بر درستی 

و پذیرفتگِی سلطنِت شهریار می پنداشتند.

     گرچه می توان یادگارهایی را از چنین پنداشته اي در ایران نیز به دست آورد (مزداپور، 1387، 

صص 404- 424)، اما به خوبی می بینیم که در ترکیب کلی و رسمی براي پذیرفتگی و تأییِد 

آسمانِی سلطنِت فرمانروا، میان دو فرهنگ شناختۀ بین النهرینی و ایرانی اختالفی آشکار پدیدار 

است و قبوِل الهِی شاه در این دو فرهنگ، با دو شکل متفاوت صورت می بندد. چنین پیداست 

که در بین النهرین، صورتی قدیمی تر براي چنین تأییدي در کار بوده است و بنا بر باورهاي عتیق، 

الهه، مردي را به شوهري برمی گزید تا حّق ِالهی براي سلطنت بر سرزمین را به وي سپارد. 

اما در ایران آن تصور فرهنگی که برگزیدگِی آسمانِی را براي شاه مسلّم می سازد, فّر شاهی و 

داشتِن آن است. واسطۀ انتقال فّر شاهی نژاد است و همین پنداشته معطوف می شود به استمرار 

و استقرار حاکمیت در کشوري بزرگ و وسیع با اقوام متعدد و پراکنده.

     اّما بخش دیگري از آیین اکیتو خلع موقتی شاه است از سلطنت. در اساطیر بین النهرینی، 

اینانا یا ایشَتر، زن ایزدي که شهریاري می بخشد و ازدواج با او است که مرد گزیده را به سلطنت 

می رساند، سپس نماد شاهی و شوهر خویش، یعنی دو موزي را به زیِر زمین و جهان مردگان 

سرنِموِن  و  نخستین  نمونۀ  که  دوموزي   .(145  -131 1381، صص  صدفی،  (جلیلوند  می فرستد 

شاهان است، نیمی از سال را در دنیاِي زیرین می گذرانَد و باز در زمانی در انطباق با گردش 

فصول، به روي زمین بازمی گردد. این رفت و آمد، که یک َوجَهش معادِل مردن و باززنده شدن 

است، در وجهی دیگر، با زمان و گردش فصل ها و اختران ارتباط می یابد. در اکیتو، که اساطیر 

راجع به ازدواج مقدس در مرکز و محور آیین آن می ایستد، در تشریفات دینی و با رسم هاِى 

معین، سایۀ مرگ دموزي به صورت خلع کردن شاه از سلطنت و حتی سیلی زدن بر بناگوش وي 

بازتاب یافته است. اما در ایران آیا معادلی براي چنین سازه اى در آداب نوروزي می توان یافت؟ در 

پاسخ، یکی اینکه به تفصیل از رسومی چون انتصاِب میر نوروزي و نمایِش حاجى فیروز در نوروز 
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جمشیدي سخن گفته اند؛ و دیگر این که از مفهوم محوري و متمایز شهادت می توان یاد کرد.

     در نوروز زنده سازي طبیعت و جهان نباتی با دیدار شدِن حاجى فیروز (جلیلوند صدفی، 1381، 

صص 133- 134) و رسم هایى «چون نوروزخوانى ها» استقبال می شود و از آن با آدابی نمادین 

چون رویاندن سبزه تقلید و آن را بازآرایی می کنند و به خانه می آورند.

     از سوي دیگر، گرچه نام نوروز در اوستا نیامده است و فقط در نوشته هاي پهلوي از آن یاد 

می شود (مزداپور، 1389) اما، وندیداد به ما می گوید که جمشید جهان را بى مرگ و بى پیرى کرد و 

نه تنها سرزمین ها را گسترش داد و وسیع کرد، بلکه در شهریاري او گیاهان نمی پژمردند و جانور 

و مردم بى مرگ و بى پیرى بودند (بهار، 1376، صص 216- 221). خالف اینها، همانند با سقوط 

دوموزي به جهان زیرین، جم نیز جاودانه نماند، بلکه برادرش، اسپیدور (ترجمۀ بندهش، 1369، 

ص 149) با اره به دو نیمش کرد. جم را که می توان نمونۀ نخستیِن آدمیان و نخستین انسان 

از مرگ نبود.  (بهار، 1376، ص 227)، با وجود زندگانِی دراِز خویش، گزیر و گریزي  شمردش 

بدین شمار، نوروز که جشِن بى مرگى و دیر زیستن است،  به جمشیِد میرنده منسوب می شود که 

خود در نزدیک ترین اساطیِر خویشانِد ما، در هندوستان، اصوًال شهریار عالَِم مردگان است. چنین 

است که دو وجه رویِش و مرگ، هر دو در جمشید و داستان او مضمر است همانند با دوموزي 

و رفت و آمدش به زیر ِزمین و روِي آن.

     اما پیش از آوارگی و دوپاره شدن جم، آن که نقطۀ پایان را بر شهریاري دیرنده و خّرم و 

ُمهِر فروغی  بر  را  ماردوش  نقِش  است و  ماردوش  است. ضحاْك  سرسبزش می نهد، ضحاك 

می بینیم. اما در اوستا، نام وي اژي دهاکه1 است و وي اژدهایی سه کلّه و شش چشم است با سه 

پوزه. او، بنا بر قول بندهش، به همراهی اسپیدور، برادر جم، شاه گریزان را به قتل می رساند. اما 

خالف دموزي، مرِگ جم بازگشتی سالیانه در پی ندارد، بلکه پس از هزار سال، این فریدون است 

که سلطنت ضحاك را برمی اندازد و او را در دماوند به بند می کشد. ضحاك تا دومین هزاره از سه 

هزارة پایانِی عمر جهان در زندان و بند خواهد ماند (بهار، 1376، صص 236- 238).

     نیز تصویر اژدهاي سه کله را باز بر جام ِطالِي حسنلو منقوش می یابیم. در آنجا هم باز 

عقاب و مار همراه با یکدیگر پدیدار می شوند و بر آن، شیري خفته را با نشان صلیِب شکسته 

نقش زده اند و نیز مردي را با جامی در دست. همۀ این سازه ها مکرراً هم در نقوش آثاِر باستانی 

از آنها در داستاِن فریدون به روایت شاهنامه (مزداپور، 1371)  می آید و هم آن که نشان هایی 

1. azi dahaka
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هست. در بحثی تفصیلی می توان به جزییات انطباق سازه هاي تصاویر این جام با داستانمایه هاي 

روایت شاهنامه از فریدوِن آبتین و ضحاك پرداخت و به توصیف تلفیقی از ریشه هاي شناخته تر 

اوستایی و هندوایرانِی آنها با بنمایه هایی دست یازید که فاصله اي دور از روایات آریایی دارند، 

تاریخ  از  عربی  فارسی و  دیگر روایاِت  بازمانده اند و در شاهنامۀ فردوسی و  نقوش  این  اما در 

داستانی و داستان هاِى کهن و باورهاي عامیانۀ ایرانی نیز می آیند. این رشته شباهت هاي ثانوي 

را ناگزیر می باید تأثیر اساطیر و عقاید و همچنین آیین هاي بومی بر شکل گیرِي تاریخ داستانی 

و داستان هاِي تاریخی و دیگر مظاهر فرهنگ ایران کهن به شمار آورد.

     سازوکاري که در این گونه تلفیق عمل می کند، آن است که چون میزانی کافی، و به اصطالح 

«معنی دار»، از شباهت میان دو باور و رسم و اسطورة بیگانه در میان باشد، در نزد جامعۀ معتقد 

و «کهن َوِش» دوران عتیق اینها بر یکدیگر تأثیر می گذارند و با هم ترکیب می شوند. آنگاه چند 

پدیدة فرهنگی ترکیب تازه  ابعاد  بنا بر بافت و جنس و  شکل و وضع متفاوت پیش می آید و 

شکل می گیرد. 

     نخست آن که دو اسطوره و آیین و نمادها و سازه هاي مجموعۀ ساختارِي آنها، پاره پاره در 

هم می تند و واحدهایی تازه و تلفیقی و «دوَرگه» در آنها خلق مى شود. آنگاه صورت هاى تازه و 

نوین، با َسْبکی تازه و خاص خویش، واحدهاي ساختاري جدید می آفریند که در تناسب است با 

شرایط کلی جامعه و کلیت آنها و جایگاه معین هر مفهوم و هر سازه و عضو مجموعه.

     شکل و وضع دیگر آن است که با وجود آمیختگِی برخی از ابعاِد فرهنگی و تصورات و آداب 

و رسوم دو جامعه، برخی دیگر از آنها از آمیزش بر کنار می مانند. در اینجا، تقابلی حادث می گردد 

آنها در نزد دو  وابسته به  آیین و رفتارهاي جمعی  متمایزى از اساطیر و  با آن، رشته هاي  که 

گروه همسایه با صورت هایی متفاوت خودنمایی می کند و با وجود شباهت ها، تفاوت و اختالف 

را آشکار می سازد. چنین تقابل و تفاوتی در مفاهیم فرهنگی را می باید ناگزیر فرآوردة تقابل و 

جدایی و نیز دادوستد و روابط اقتصادي و شرایط زیستی و اجتماعِی دو خیل از مردمی دانست 

که در کنار یکدیگر و در تعامل با همدیگر زیسته اند. در رونِد حوادث و گذر تاریخ،  اینان با وجود 

تلفیق شدن بخشی از جمعیت و عناصري از فرهنگ خویش، در نهایت، در برخی از جهات از 

اختالط و آمیختگی برکنار مانده اند.

     مجموعۀ این قبیل آمیزش و تقابل و تلفیق در درازناِي تاریخی خاموش و ناروشن، اشباحی 

رنگارنگ را در فرهنگ این دیاري پدید آورده است که داریوش در کتیبه هاي خویش آن ممالک 
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را «داراِي همه گونه مردم» (مثًال، کتیبۀ شوش، بند 2) می نامد. گذشِت زمان و دیگرگونی هاي 

عادي در طّی آن، به همراهِی حوادثی ویژه و اتفاقاتی نادر و مهم در تغییِر بنمایه هاي داستان هاي 

مقدس و پنداشته هاي دینی و آیینی و مفاهیِم فرهنگی و نمادهاي آنها تأثیري کمابیش دائمی 

دارد. در ایران، چنین به نظر می رسد که در مقطِع زمانِی خاصی، در پرتو برخورد باورها و عقاید 

اقوامی گوناگون، نوعی اتحادیۀ قبایل در سایۀ قدرت متمرکز ایرانی پدید آمده و تحولی متمایز 

را در این باب ایجاد کرده است. در چنین تحولی دو وجه بارز و متفاوت، که در عین حال مکّمل 

یکدیگر است، در عمل مشاهده می شود. نخستین آنها خلق ترکیباتی عامدانه از پنداشته هایی 

مشابه و در آمیختن عمدي آنها با یکدیگر است؛ و دوم، ابداِع شیوه و طرزي در اندیشه و تفکر، 

و ناگزیر صورت و شکلى تازه در مفاهیم فرهنگی با هیأتی بیشتر عقالئی و منطقی است. این 

هر دو طرز عمل در بخشیدن سیمایی تازه و گریزان از نمایی جادویی و کهن وش به تصورات 

متعلق به کهنه دینی عهد عتیق تأثیري تام بر جاي نهاده است.

     چنین به نظر می رسد که در اطاعت از اراده اي مقتدر و نافذ، اساطیر کهنه با سرشت و بنیانی 

 ابتدایی و رنگ جادویی اغلب  صورتی منظم و منطقى و خردپذیر به خود می گیرد و حتی از آن 

به شکستن اسطوره می انجامد، گاهی  باز می ماند. چنین تغییري که  بیانی فلسفی  گاهى فقط 

بیش از آن حد جلوه می کند که اندیشۀ اساطیري معموًال آن را برمی تابد و باز می نمایاند. به 

واسطۀ همین سازوکار و تطور در سیري دور و دراز و دامنه دار است که با شکلی ویژه از اساطیري 

سرچشمۀ  و  می رسد  اوستایی  داستان هاي  به  آنها  سرچشمۀ  یک  که  می گردیم  روبه رو  کهن 

دیگرش را در نقوِش باستانِی هزاره هاي پیش از مهاجرت اقوام آریایی به این خّطه می توان دید. 

در این جریان، اوستا که خود سخت اسطوره زدایی شده است، بخشی از قهرمانان و داستان هاي 

خود را به تاریخ داستانی و داستان هاي سرایندگان سپرده است تا ضمن جایگزینِی باورهایی از 

اتباع شاهنشاه در آن، سلطۀ قوم حاکم را تثبیت کند. در همین حکایات، پهلوانان و بن مایه هایی 

اقتداِر حکومت  نقِش فرمانروا در  و  تصاویر شاهان  با  نیز چنان گنجانده می شوند که  داستانی 

مرکزي و راهبري بندگان پادشاه در سازگاري و انطباق تجلى می گیرند.

     تقویم و جشن هاي حلقۀ نوروزي در این میان آیا چه نقشی را ایفا کرده است (مزداپور، 1386). 

باستان شناسان را گاه امروزه نمی توان به سادگی وادار کرد که بپذیرند که در تخِت جمشید نوروز 

برگزار می شده است. اما اتفاق نظر بر این هست که در این مکان، آیینی مقدس و وابسته به 

چرخش فصول به اجرا درمی آمده است و نقش و کاربرِد آیینی این مجموعۀ سنگِی عظیم را همه 
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باور دارند. به ویژه تصویر شاه در تخت جمشید حکایت از ترکیبی حکومتی و مقام متمایز وي 

می کند که جایگاهی اساطیري و اَرجی بازگردنده به باورهایی دیرینه و آیینی به وي می بخشد. 

نسبت داده و نام  بعید نیست که از همان روزگارانی بس قدیمی همین تصاویر را به جمشید 

تخِت جمشید را بر این مجموعه نهاده باشند؛ که در رهگذر التقاط و تلفیق با عقاید و آراي تازه تِر 

مهاجر در ادواِر بعدي، چنین شوکتى سپس به سلیماِن1 نبى تفویض شده باشد، از آن جهت که 

وي به ویژه بر دیوان و بادها فرمانرواست و قدرِت آنان را براِى خلِق چنین عظمتى در اختیار 

داشته است. پس، چنین واقع شد که آثاري از ایران باستان به نام سلیمان خوانده شود و مثًال 

آرامگاه کورش بزرگ  نام مسجد مادر سلیمان را به خود گیرد و آتشکدة آذرگشسب به تخت 

سلیمان شهرت یابد.

     به هر سان، عظمت کاخ بزرگ داریوش و جانشینان وي و نواحی دور و بر آن هنوز تا به 

دوران شاپور دوم ساسانی (کتیبه شاپور سکانشاه: نیبرگ، 1381، ص 127)، هاله اي از قداست کهن 

را حفظ کرده بوده است و این را از کتیبۀ شاپور سکانشاه، برادر شهریار ساسانی می توان دریافت 

و قدمت این قداست را تا به دوران نقوش ایالمی بر نقِش رستم می توان پی گرفت. آیا در آن 

روزگاران دیرین، چشم انداِز آداب و آیینی مقدس که در آن ناحیه برگزار می شده، چگونه بوده 

است؟ آیا ارتباطی میان محاسبات نجومی با تصاویِر سنگی شاهانه و فراَرسیدن بهار و نوروز را 

برقرار می کرده اند. در این باره می توان به بحث و جدال پرداخت، اما یک نکته روشن است و 

آن، نام نوروز جمشیدي است و دیوانی که تخت او را به آسمان بردند و سپس اّدعاي خدایی 

کردِن شاه.

     در این اّدعاي خدایِی شاه، منابع تاریخ داستانی ایران پس از اوستا، با اساطیر بازمانده از 

بین النهرین همداستان است. در اوستا جم حتی تکلیف پیامبري را از دادار اورمزد نمی پذیرد و 

نزدیک  دوموزي  به  را  جم  کردن،  خدایی  ادعاي  اما  عهده دار می گردد.  را  مردم  رهبري  فقط 

می کند که خدایی است میرنده که باز زنده می گردد. بدین شمار است که سایه اي از اساطیري 

مشابه با آنچه در اسناد بین النهرینی از آن خبر داریم، پیرامون جمشید جم به چشم می خورد.

     سایۀ دیگري از اساطیر ازدواج مقدس بر داستان جمشید را در داستان ازدواج جم و جمگ 

باز می یابیم. جمگ یا جمی (بهار، 1376، ص 49 و ص 225 و ص 483) خواهر جم است و معناي 

این هر دو نام و واژه اصًال «دوقلو» یا «ُجُملی» و «ُجُملو» است. از جمی یا جمگ در نوشته هاي 

1. با سپاس از خانم گیتا اشیدري.
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پهلوي یاد می شود و در اساطیِر هندى نیز ذکِر ازدواج این دو مى آید. اما در تاریخ داستانى ایران  

می بینیم که از «خواهران جم» یا در ضبط برخی نسخ، «دختران جم»، سخن مى رود و این 

دو با نام ارنواز و شهرناز در شاهنامه خودنمایی می کنند و پس از سلطنت هزارسالۀ ضحاکی به 

همسري فریدون درمی آیند و سرسلسلۀ شاهان همۀ کشورهاي جهان، یعنی ایرج و سلم و تور، 

از این دو زن زاده می شوند. این زنان هزارساله را با شیوه و سبکی خردپذیر و عقالیی، چنان در 

البه الى داستان گنجانیده اند که اثرى از سیماي اساطیري عتیق آنها بر جاي نیست. این دو، 

که نامشان در اوستا می آید، در آنجا زنان اژدها (پورداود، دریشت ها، ج 1، 1347، ص 193) خوانده 

می شوند.

     چون سرگذشت «جمگ»، خواهر دوقلوي جمشید را به آن صورت که در متون فارسی میانه 

آمده است، با آنچه شاهنامه می گوید، در  کنار هم بگذاریم و با دوران باستانی بسنجیم (سیاوش: 

افسانه یا اسطوره؛ زیر چاپ)، تصویر الهۀ زاینده بر سنجاق هاي لرستان (گیرشمن، 1371، ص 89) 

را و نقش زنی بر درفش شهداد را که خوشه هاي گندم بر شانه هایش روییده است، در تحّول آن 

نقشمند می یابیم. در این نقشمندي به ویژه باور داشتن به زن ایزدي که مادر آفرینش است و 

جهان و آنچه در او است از او زاده می شود، تصور و پنداشتۀ بنیادین است. به نظر می رسد که 

سازگار با این عقاید، شاه فرهومند نه شوهِر انتخابِی الهه، بلکه فرزند و زادة وي نیز بوده است. 

بنابراین، کیدین یا کیتین ایالمی (بهار، 1376، ص 404) از طریِق نژاد و نسب منتقل می گردد 

و نه فقط از راه گزینِش الهه اي چون اینانا و ایشتر شاه را. چنین قالبی و تصوراتی اساطیري 

همسازي بیشتر با شیوة سلطنت شاهنشاهی ایرانی دارد و مفهوم فّر ایزدي را بهتر می پروراند و 

می تواند شکل داده باشد.

     چه از این زایش الهی باشد و چه از پرواز شاهانی چون اتنه و کاوِس کی به آسمان براي 

خواستن فرزند، به هر سان، نسلی ممتاز و داراي فّره شاهی و موبدي بر زمین تولد می یابد که 

چون جمشید جم است (شاهنامه، ج 1، 1966، ص 39):

ــزدي ــ ــّره ای ــ ــا فـ ــت بـ ــف ــم گ ــن ــديم ــوب م هـــم  و  شــهــریــاري  ــم  ــم ه

     این نسل خجسته که راهبري دین و دنیاي دیگران را در دست دارند، در درازناِي تاریخ این 

سرزمین، شاهان و موبدان را در سازگاري با شرایط زمانه به بار آورده اند. اما این نسل ممتاز و 

متمایز در قّصۀ جمشید  و «حکایت اندر پدید آمدن شراب» جلوة توأماِن دو برادر دوقلو  «جملی» 
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را نیز باز می نماید: یکی جمشید است که داستان او را می دانیم و در همه جا می خوانیم، و دیگري 

آن خویشاونِد جمشید که «شمیران» نام دارد و پسرش مار را کشت و به پاداِش این عمِل نیکو، 

مرِغ هماي براي جهان دانۀ رز را به ارمغان هدیه داد. در این حکایت، نه جمشید، بلکه آن کِس 

دیگر است که دانۀ رز را هدیه می گیرد و این ارمغان را می توان با آن آبی برابر دانست که در 

صحنۀ قربانِی گاو و اسارِت مار روان می گردد و از دستاِن پهلوان/خداِي پیروزمنِد جاِم خفاجه فرو 

می ریزد و در دیدار اینشوشینک نشسته بر چنبرة مار در نقِش برجسته کورنگون پدیدار است و 

نیز بر جاِم طالِي حسنلو. در این صورت، رمزي عرفانی در این نقوش باستانی به تصویر درآمده 

است که درویشان عارف را در سلوك و طّی طریقت با شهریاران درکنار هم می گذارد:

انگشتريچنــان دان کــه شــاهی و پیغمبــري  ــک  ی در  ــود  بـ ــر  ــوه گ دو 
(شاهنامه، ج 9، 1971، ص 355)

     چون داستان سیاوش را صورتی دیگرگون و تحول یافته از اسطورة زایش و مرِگ نخستین 

انسان بدانیم (مزداپور، 1389)، آنگاه خواهیم دید که این شاِه شهید با نقوش جیرفت، داستانی 

در همسازي دارد: وي انسان قدیم و فطري است و زایش هر تن به معناي گزیدِن آگاهانه و 

خودخواستۀ رنِج زندگانی و درد مرگ است (بهار، 1376، ص 74) و میرنده را نیِش مرگ آوِر ماِر 

اجل به شهادت خواهد رسانید، چون سیاوش. اما وي باززادي دارد که آن، پهلوان/ خدایی است 

که بر مار مرگ یا زمان غلبه می کند. کیخسرو که شاه زنده است و پس از آن که پدر شهیدش را 

در تشت زرین سر بریدند (شاهنامه، ج 3، 1965، صص 151- 153) و از خاکش گیاه رویید (همان، 

صص 167- 168)، بنا بر باورهاي سنتی زرتشتی، وي در نوروز بزرگ، در جشن خرداد روز و 

فروردین ماه به دنیا آمد. اما در شاهنامه فقط از زادن کیخسرو در شبی، در جشنی «نوآیین» یاد 

می شود (همان، صص 158- 159). باز در نوروز بزرگ است که وي با تن زنده به گرزمان، یعنی 

بهشت برین رفت (روز خرداد ماه فرودین، بندهاي 21 و 23: متن  هاي پهلوي، ص 104) و شاهنامه 

فقط از غایب شدن وي سخن می گوید (ج 5، 1967، صص 412- 413). در این تمثیل می بینیم 

که نوروز بزرگ جشن شاِه زنده جشِن جاودانگی است و در این روز است که کیخسرو با تن زنده 

به گرزمان می پیوندد و یا به کنگ دژ می رود.

     اما این، همۀ داستان نیست، بلکه همانند با کیخسرو که باززادي از پدر خود است،  جاویدانانی 

(بهار، 1376،  بوده اند  مرد  پانزده  زن و  پانزده  گمشده،  روایت قدیمی و  داریم که در  نیز  دیگر 

ص 287). نام هیچ زنی از آنان در دست نمانده است و از مردان (همان، ص 290) تنی چند را 
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می شناسیم. در کنار برخی از آنان نام خویشاوندي نزدیک، پدري یا برادري هست که به شهادت 

می رسد یا میرندگی وي موضوع  داستانی است: کیخسرو که فرزند سیاوش است و برادر فرود 

که در نوجوانی به طرزي ناسزاوار کشته مى شود؛ پشوتن جاویدان که برادر اسفندیار است با 

مرگ زودهنگام، و جمشید برادري جاویدان دارد به نام نرسِی سرگردان (ترجمۀ بندهش، 1369، 

ص 149) که یادي اندك از او هست.

     بر فهرست این زوج ها، یکی میرنده و دیگري جاویدان، به خوبی می توان افزود (مزداپور، 

1371)  و نام چند تا از آنها در شاهنامۀ فردوسی آمده است. آن که می میرد، به نوعی قربانی 

است و مرگش به مفهوم وسیع کلمه، نوعی شهادت است. در شاهنامۀ فردوسی، که نمونۀ ممتاز 

از روایاِت تاریِخ داستانِی ایران است، شهادت مفهومی مرکزي است که با شاهِی کیومرث شرِح 

فرزندش، سیامک با دیوبچه و کشته شدن شاهزادة نوجوان  آن آغاز می گردد در قالِب جنِگ 

(جلد 1، 1966، صص 29- 31؛ بسنجید با صدیقیان، 1386، صص 14-19) به دست خروزان دیو. 

پس از سیامک، نامورترین شهیدان ایرج و سهراب و سیاوش  اند، اّما به تعبیري دقیق تر، شهادت 

که در شاهنامه نخستین داستانش شتافتِن سیامک به سوي مرگ است، تا به قتل خسرو پرویز 

و یزدگرد شهریار ادامه می یابد. نام کیومرث، انسان قدیم و نخستین انسان ایرانی، اصًال  یعنی 

«زندگانی میرا» و ماجراي نخستین مرگ و آداب آن در بسیاري از روایات آغشته است با داستان 

او. در چنین تعبیري اساطیري، زندگانی و مرگ اصوًال با تفسیر شهادت به بیان درمی آید و بنا 

بر آن، یک وجه از وجود آدمی میرنده است و وجهی دیگر جاودانه.

     اما در کنار جاودانگِی آدمی پس از مرگ، که در بخش باورهاي عام و مشهور ایران کهن 

شناخته است، گذشت که از جاویدانان نیز سخن می رود مانند کیخسرِو پادشاه و نرسی سرگردان. 

این جاویداناِن اساطیرى از یاوران سوشیانش در پایان زمان اند. 

     معناي واژة نرسی و نَریوَسنگ اصًال شاید «جلوة مرد» یا «جلوة مردمان» باشد (بهار، 1376، 

ص 79). نرسی سرگردان برادر جاویدان جمشید است و همسان با خضر پیامبر (مزداپور، 1381). 

مار/اژدهاِي  او را  پُرشوکِت  و شهریارِي  دارد  عالمگیر  با جم که شهرت  تقابل  پس نرسی، در 

ضحاك برمی اندازد، جاودانه در بیابان ها گردش می کند و  خوردنی ها را پاکیزه مى گرداند و احیاناً 

به آنها طعم و مزه می بخشد،  وى اما نام دیگرش َرشن چین است، و از یارمندان سوشیانس در 

کار فرشکردسازى در پایان جهان، و نامش در فهرست جاویدانان مى آید. همانند با تضاد و تقابل 

جاه و شوکت فانی جمشید و فناپذیري وي که بیگمان نه اتفاقاً، بلکه به عللى اجتماعى و معین، 

مار جیرفت و قصۀ جمشید ❖ 395



در فرایندى تاریخى در تقابل با گمنامی و جاودانگی نرسی سرگردان می ایستد، داستان اسکندر 

و خضر می آید که شباهت دارد با داستان گیلگمش پادشاه (مزداپور، 1384، صص 490- 524).

     در تقابِل این شهریاراِن مردنی و فانی با فقیرانی جاویدان، به آن رمز و رازى در جاودانگی 

برمی خوریم که خضر را به آب حیات می رساند و نه اسکندر را. به نظر می رسد آن خویشاوند 

جمشید که مرِغ هماي دانۀ رز را براي فرزندش می آورد و شراب را از آن می سازند، باید چهره اى 

از همین نرسِی سرگردان باشد و تخم رز همان رمز شراب جاودانگی است که در گذاِر تاریِک 

تاریخى دراز به «جام جم» شهرت یافته است. 

     اگر این فرض درست باشد، آن خدا/پهلوانی که بر یافته هاي باستان شناختی جیرفت مار را 

مغلوب می کند و بر جام خفاجه آب از دست او روان است و مار را به اسارت گرفته است، همان 

است که ماِر مرگ و گذر زمان را به اسارت درآورده است تا چون غلبۀ ضحاك بر جم و ماجراي 

اینجا، گذر زمان با  در  نرباید.  اجل زندگانی را در  ماِر  واقعه در نرسد و نیِش  شهادت سیاوش 

درازاي مار معادل است و غلبه بر آن به معناي دست یافتن بر جاودانگی. کیخسرو را در دیدار با 

سوشیانس در پایان زمان (بهار، 1376، صص 280- 281) در چنین جلوه اي می بینیم.

     در جنگ پهلوان/خدا با مار، دو وجه متفاوت احتمال دارد که منظور باشد، که در عین حال، 

مکمل یکدگرند. نخستین آنها وجهی کیهانی است و به آفرینش و خلق جهان باز می گردد و 

دومی به رستگاري آدمی در انفراد خویش و رسیدن به موهبت نجات روحانی.

     در وجه کیهانی، چون مار آشوب و انقالِب در پیش از آفرینش به دست پهلوان/خدا به اسارت 

درآمد، امکان خلقت و ایجاد نظم و آفریدِن نظام پدیدار می گردد. در روایِت این حدیث است که 

اینشوشینک در نقش برجستۀ کورنگون بر تختی از چنبرة مار جلوس کرده است و سر آن را به 

اسارت در دست دارد. وجه بیانی این صحنه را در اساطیِر بندهشی پیدا می کنیم: تا زمانی که 

به اصطالح متون پهلوي، زمان کرانمند و محدود است، آفرینش و زندگانی برقرار خواهد بود. 

در این محدوده، آفریدن و زیستن امکان می یابد. اما آنگاه که مار چنبره زده از اسارت جست 

و آزاد شد، زمان به بیکرانگی پیوسته است و نابودِي عالم فرا می رسد. ما از روایت ایالمی خبر 

نداریم،  اما می دانیم که در اساطیر هندي، آفرینش و نابودي جهان به دوران متواتر می پیوندد و 

تکرار می شود و در اساطیر پهلوي، ناگزیر به تأثیر آموزه هاي گاهانی زرتشت، در زمان بی کرانه 

در پایان دوازده هزار سال، تِن پسین یا معاد جسمانی و خلود ابدي و جاودانگی پس از مرگ فرا 

خواهد رسید.
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     در دومین وجه از اسارت مار نیز جاودانگی و خلود هدف است، اما دیگر رستگاري جنبۀ 

جام ِ  و  تمثیل جام جم  است که  اینجا  در  متوجه می گردد.  آدمی  فرد  به سوي  ندارد و  کیهانی 

انگور و  پیدایش  جهان نماي کیخسروي با معناي آن شراب روحانی و عرفانی رخ می نماید و 

دانۀ آن را به پرواز مرِغ هماي و جنِگ مار می کشاند. پس، درخت انگور و شراب، که فرآوردة 

روحانی آن است، با عشق خدایان در ازدواج مقدس پیوند می خورد و عرفان کهن ایرانی با عشقی 

آسمانی. آنگاه ارتباط میان نوروز، که برگردانی دیگر از آیین ازدواج مقدس و مبتنی بر عشق 

میان بنده و خداوند است، آشکار می شود و رمِز یافتن دانۀ رز در «نوروزماه» روشن. 

     در نوروزنامۀ منسوب به عمر خیام، در جنگ هماي و مار، که همانند است با نقوِش باستانی، 

چون مار را اژدهاي نفس به شمار آوریم و هماي را که از چنگ آن می رهد، نمادي از رهایِش 

جوهر آسمانی وجود آدمی در تب وتاب رهیدن از چنگال هوا و هوس فرض کنیم، آنگاه تیري 

که فرزند شمیران، خویشاوند جمشید، بر مار می زند و سر آن را بر زمین می دوزد، همان عنایت 

خدایی خواهد بود که درویش در طلب آن است. در اینجا است که آب روان رمز آن جام و شراب 

معنوي می تواند باشد که حیات روحانی و راز عرفانِی دیرینه را با خود دارد و هم با رستگارِي روان 

پس از مرگ وابسته است و هم با معناي شهادت یکی است. در جریان طبیعِی حیاِت مردم پارسا 

چنین موهبتی فراچنگ می آید و با رفتن وي از جهان تنگ خاکی، او را جاودانگی مقدر است.

     اما وجه تمثیلِی داستاِن مار و هماي را به ویژه با داستان ایرانی «سروِد مروارید» (زعفرانچی، 

جغرافیایِی «آن  و مکان  داستان  نوروزنامه، صحنۀ  در  سنجید.  می توان   (76-63 1389، صص 

پادشاه کامکار و با گنج و خواستۀ بسیار» شرقی است و «هرات» (؟) است و «همۀ خراسان»، 

یعنی مشرق را زیر فرمان دارد. در سروِد مرارید نیز پادشاه شرقی فرزند خود را به غرب می فرستد 

تا مروارید را از دهان مار باز آورد. نیز چون شاهزادة شرقی در سرزمین غربِی مصر به خواب 

می رود، نامه را در پیکر مرغی، پدر به سوي پسر پرواز می دهد تا او را از خواب غفلت برانگیزد. 

این مرغ می تواند همان هماِي نوروزنامه باشد و آن عقاب که با مار بر نقوش قدیمی می جنگد؛ 

همچنان که داستان مایۀ سرود مروارید همان است که در غربت غربیۀ سهروردي، شرحی تازه تر 

براي سیر و سفِر عرفانِی کهنتر را حکایت می کند و آثار مانوي آکنده است از همان تمثیالت 

و اشاراِت آیان در آن. چنین است که جنگ مار و عقاب بر جام و سنگ و ُمهرهاي باستانی به 

خوبی می تواند تفاسیري در داستان ها و اقوال و احوالی کالمی و عرفانی باز یافته باشد. نیز از 

این طریق، فهمیدن ارتباط میان نقش شیري که بر جام خفاجه گاو را می درد با صحنۀ گاوکشِی 
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مهرپَرستان  روحانِى  سلوِك  و  سالکان»  جاِم  خِط  «هفت  عرفاِن  و  می گردد  میسر  مهر  ایزِد 

سرچشمه هاِي کهن تِر خود را آشکار می سازد. 

     بر این تفاسیر، که امید می رود بر خطا نباشد، می توان نکته هاي بسیار دیگرى را هم افزود و 

دربارة جزییاِت فراوان به گفت وگو پرداخت. بحث و جست وجو در این باب تفصیل و سر دراز دارد 

(سیاوش: افسانه یا اسطوره). آنچه در اینجا باید به آن اشاره داشت، درآمیختِن باورها و داستان ها 

و آداب و رسوِم مهاجر آریایی در آغاز هزارة یکم قبل از میالد مسیح، و پیش از آن به این خّطه، 

با نظایِر بومی و انیرانی خویش است. از آن جمله است عرفان و مسلک و حیات درویشی در 

ایران، که یک پاي استوار در فرهنگ بومی این خّطه دارد و پاي دیگر در عرفاِن گاهانی زرتشت 

(مزداپور، 1383).

     بدین شمار است که چون ترکیبی از نقوش باستانی و اساطیر ضبط شده در کتاب هاي قدیمی 

و آثار بازماندة آیینی و باورهاي پراکنده را کنار هم بچینیم،  دورنمایی هر چند دورَدست و ناتمام، 

از باورهاي عتیق و طرِز تأثیر گذارِي آنها بر یکدیگر فراچنگ می آوریم که می تواند به صورت 

یافته هاي  بر  مار  تصویِر  فراوانِی  به  توجه  با  طرح،  این  بر  بنا  گردد.  مطرح  پیشنهادي  فرضی 

باستان شناختی از هزاره هاي پیشین در این سرزمین و با رجوع به اعتقادات زنده دربارة این گزندة 

مخوف، داستان هاي پراکنده در پیراموِن آن را می شود از سر نو تنظیم کرد. در بین النهرین نقوش 

و نوشته در کنار هم بیشتر پدیدار می آید و گاهی سخن می گوید. از سوي دیگر، رسِم پرستِش 

مار در هندوستان قدیم و جدید در نزد اقوام دراویدي هست و نماد مار در حکمت و شرح ریاضت 

هندوان کارَرفت و نقشمندى دارد.

     همۀ اینها می تواند ما را به الیه هاي دیرینی از کهنه دینى نیاکاِن انیرانی خود راه نماید که 

تأثیري بی گمان فراگیر و همه سویه در فرهنگ ایرانی از آنان بر جاي مانده است. این یادگارها با 

زمان هایی در همه جا نافذ و حاضر هستند، گرچه ما عادت کرده ایم که بازنشناسیمشان و با چشِم 

بسته با آنها روبه رو شویم. تضاد و تخالف آشکار میان پاره هاي مختلف باورها و رسوم در فرهنگ 

ایران را در مواردي بسیار می توان با دست یازیدن به چنین ابزاري توضیح داد و توجیه کرد.

     درآمدن نمادها و اساطیر و آیین ها در بافتی خردپذیر و منطقی نماد را هم می باید نتیجۀ 

به  متمایزي  فرهنگی  سیاسِت  دستاورِد  بی گمان  هم  و  دانست  مختلف  فرهنگ هاي  برخورد 

تنفیذ می کرده اند.  پیگیري و  از سوي حکومتی متمرکز آن را  شمار آورد که گروه هایی مأمور 

شکل نوین یافتن جشن هاِي ملی متعدد و گردآمده بر تقویمی دقیق، سنت هاي داستان سرایی و 
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پردازش قهرمانان و حوادثی که سرگذشتی تاریخی را از دل اساطیر االولین به در کشد و آن را 

نوآرایی و بازپَرورى کند، ابداع آداب و رسومی در زندگانی روزمّره که با تولیِد اقتصادي و بهداشت 

و سالمت حیاِت فردي و اجتماعی سرشتگی آنها بارز است و در اندرزهاي ایرانی و فقه زرتشتی 

به ضبط رسیده است، بخشی است بازمانده از این کوشندگی و سیاست گذاري. در حقیقت، به 

موازات آنچه فلسفه و منطق یونانی در خلق روش استدالل در جهان غرب می کرده است، در 

و  پرداخته اند  زندگانی  براي  راهبردي  دستورهایی  کشف  و  االولین  اساطیر  پاالیش  به  ایران 

باورهاي کهنه و نو را هماهنگی و ترکیباتی خردپذیر و یکنواخت و همساز در سودمندِى اجتماعى 

بخشیده اند و به آنها شکلی داده اند دورتر از حاالت ابتدایی در شیوه هاي اساطیري ادوار کهن تر.

نقوش  این  با  را  مانوي  کیش  نیز  و  پهلوي  متون  فلسفی/اساطیري  وجه  که  هنگامی       

باستان شناختی بازمانده از آن روزگاران دیرینه می سنجیم، ریشه هاي ثنویت معروِف ایرانى را در 

همین آثار به خوبى بازمى یابیم. تضاد و تقابل میاِن مار که از زیِر زمین می خزد و پرنده که در اوج 

آسمان می پّرد و همایندي و همراهِى این دو را می توان بیانی از همان طرز تلقی و پنداشته اي 

شمرد که آثار مشهور به ثنوي و زروانی را تمایز می بخشد و تداوم آن را به ویژه در اساطیر و 

افزون بر نمونه هایی چون تصویِر وجودى دوِجنسی مشهور به  آموزه هاي مانوي نیز می بینیم. 

زروان (گیرشمن، 1371، ص 52)، جنگ یا همراهی مار و عقاب به روشنی همین تقابل و ثنویت 

اما در این میان، در پاکسازي و پاالیش عقاید و اساطیر در دوران بعدي،  را بازنمون می کند. 

کژدم و عقرب دیگر جایگاهی نمی یابد و این گزنده چون به خیل اهریمن و خرفستران و موذیاِن 

اهریمنی پیوسته است، دیگر اساطیر زایش خودبه خود و خودزایی خود را از دست داده است و 

جز در باورهاي عامیانه و یا حتی کتاب هاِى علمى قدیمی، از آن اثري ناچیز و بعید و دورَدست 

بر جاي است، مانند آنچه در نجوم از آن خبر داریم.

     به همین روال است که در صحنۀ تازش اهریمن بر آفرینش هرمزدي (بهار، 1376، ص 

87)، هنوز بندهش کالبِد خصم و «پتیاره» را «چون ماري» توصیف می کند و زمان و هنگاِم 

این هجوم را «ماه فروردین، روزهرمزد.» بی گمان تفصیل بیشتري در این تاخت وتاز و درگیري 

از  به ویژه  پهلوي  آثار  در  اورمزد، که  دادار  برتِر  قدرِت  و  است  بوده  کار  در  پیشین  روایات  در 

اساطیِر  می گرفته،  قدیمی سرچشمه  و  پیشین  ثنویِت  از  زرتشتی  باورهاي  گریِز  و  یکتاپرستی 

پایان  و  آفرینش  داستان  اصلِی  طرِح   اما،  است؛  بوده  ساخته  دیگرگون  را  باستانی  کهنه دینی 

جهان در این متون به خوبی می تواند از آن ریشه هاي کهن تر روییده باشد. به خوبی می توان 
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طرح نبرد میان دو نیروِي خیر و شر را در دو روایت جدید و قدیمی تر مشاهده کرد: یکی در 

متون پهلوي، و دیگري در نقوش سنگی کورنگون و جام خفاجه و یافته هاي جیرفت. به نظر 

می رسد که نخستین تازش اهریمن بر آفرینش (همان، صص 32- 34) در روایات پیشین شرحى 

طوالنی تر داشته و «زندآگاهی» («ثنویت ایرانی و پیام گاهانی زرتشت»، زیر چاپ) آن را به اختصار 

درآورده است.

     مختصر آن که پدیدار گشتن پرندة شکاري درآسمان شهر و دهکده همراه با ماري که به 

بگوییم  یا بهتر است  قرنی بگذرد و حادث نگردد،  او پیچیده است، شاید  بر  و یا  دارد  چنگال 

کسی آن را نبیند. اما واقعیت این است که چون اتفاق افتاد و مثًال به آن صورت غم بار به مرِگ 

کودك انجامید، امروزه خبري می شود براي روزنامه ها. اما اگر  اکنون هم مار بر زمین می خورد 

و می گریخت و یا فقط پرواز این دو را یک یا چند کس دیده بودند؛ آنگاه شرح آن، زبان به زبان 

می چرخید و همه از آن با تعجب حرف می زدند. 

     در دنیاي قدیم، چنین اتفاقی، بنا بر شرایط زمان و مکان، اوًال امکان داشت به صورت واقعۀ 

باورهاي اساطیري و  پذیرش همۀ  قاطع بسازند براي  تأییدي روشن و  غریبی درآید و از آن، 

خرافی کهن در این باره. ثانیًا چنان که امروزه می دانیم، مار که در تصورات و اوهام آدمی و ضمیِر 

ناخودآگاه، نقشی پیچاپیچ و نهفته دارد، در پی عینیت یافتن و به نظر رسیدن چنین جلوه هایی 

آسمانی و دیدارهاِى غریبى است که در این تصاویر باستانی به همراهِی پرنده منقوش گشته 

است. پس، همایندي این دو، خود خصیصه اي است که در اساطیر این ناحیه و به تأثیر پدیده هاي 

طبیعِی آن شکل گرفته و مشخصه اي است کمابیش متمایز و ویژة خود. در اینجا، می توان گفت 

مار در این جلوة اساطیري خویش در فرهنگ ما متمایز می شود از جلوه هاي بسیار دیگر خود در 

نزِد اقوام و ملل دیگر و در بافتی پدیدار می آید که به این خطه از جهان تعلق دارد و به پیشینۀ 

تاریخی و سیر تحول خاص آن.

     فزون تر آن که در صحنۀ نمایان شدن مار و پرنده در آسمان، بَهِر کم با آن تفسیري که 

نوروزنامه آن را بازمی گوید، تصورات و ذهنیات ما دربارة مار پرنده تفسیري واژگونه براي واقعیت 

آفریده است. در طبیعت، در چنین پروازي، تا جایی که می دانیم، پرندة شکارگر است و مار شکار. 

اما با وجود این واقعیت، در روایت نوروزنامه و نظایر آن، مار ظالم قلمداد می گردد و مرِغ هماِي 

مظلوم و نیز آگاه و دانا بر احوال شمیران و مردم خاکی. همین یک نمونه را به روشنی می توان 

مثال و َمَثلی دانست از استعداد ذهن و ضمیر آدمی و فرهنگ هاي گوناگون بشري براي خلِق 
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و  می گیرند  واقع شکل  امور  و  جهان  حقایق  و  واقعیات  از  غریب  فاصله هاي  با  که  اساطیري 

عمل می کنند. در این داستان به روشنی زمینه هاي مستعد ذهنی و باورهاي اجتماعی است که 

تفسیري از این صحنۀ نادر و شگفت می آفریند و براي آن، توجیهی اساطیري می سازد. سپس 

همین تفسیر نادرست را مرکز و محوري قرار می دهد براي پردازِش حوادِث اساطیري بر مبناِي 

این سازوکاري است که  حوادِث طبیعِی غریب و برساختِن تفاسیري الهی و غیبی جهت آنها. 

همواره در طّی زمان و مکان تکرار می شود و دامن می گستراند.
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