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ت ملرری و دینرری ماسررت و تحلیررل ابعرراد سرراختاری و محترروایی،    شرراهنامۀ فردوسرری سررند هویّرر    
ناخت هرچرره هررای تطبیقرری آن بررا متررون اسرراطیری و دینرری دیگررر برره منظررور شرر  ویررژه بررسرریبرره

هررای اخالقرری و معنرروی ایررن اثررر شررگرف در هررا و پیررامبیشررتر رمررز و رازهررا و دسررتیابی برره آمرروزه
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شناسرری و ترراریخی، ابترردا برره  شناسرری، اسررطورهشرراهنامه و بررا بهررره جسررتن از منررابع معتبرشرراهنامه 

ت ویرررژه شخصررریّبررره ،تررررین عنررراوین و القررراب در بخرررش اسررراطیری تحلیرررل مهرررمبررسررری و 
شناسرری، تعررابیر نمررادین و  اسرراطیری)کیومرث و هوشررنگ( پرداخترره و سررپس برره لحررا  ریشرره    

 گیرری شرده اسرت.   رمزی و عرفرانی تحلیرل، مقایسره و برر اسراس شرواهد و قرراین موجرود نتیجره         
شرراهنامه بررا پنرردارها و کردارهررای خررویش، هررا و قهرمانرران بررر ایررن اسرراس، هرکرردام از شخصرریت

هررای اخالقرری و خرروی اهررورایی و اهریمنرری خررویش را برره  ای از باورهررای دینرری، ویژگرریجلرروه
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 مممقدّ. 5
ت نوسازی جهان بشریّو  زمین بودهایران ةبنیاد تاز  ،نظم شاهنامه از هدف فردوسی   

 ،لی بیش نیست، باید گفتو تخیّافسانه  ،آنانی که معتقدند شاهنامه نظر برخالف .استبوده
  .ت استزندگی یک ملّ و بیانگرت و حقیقت زمانی و مکانی سراسر واقعیّ این اثر جاودان

هوشنگ   بنددش را میدیو جهل و توحّ و یوبند استتی که همواره تهمورث دملّ   
کاوه و درفش   بین و نوروززجمشید است با جام جهان  ساز استنیاب و تمدّآتش

  زاکمانگیر و فداکاری آرز  زاییجومنوچهر و صلح  ایزدیش افریدون و فرّ  کاویانی
شجاعت و  ،رستیپوطنبا  زال و رستم  ،سام  ازبازیپاکو  پاکدامنیسیاوز و 

 ( 1تا3: 1611)ریاضی،  . شان و...ورزیخرد
 لمئبیان مس .5-5
رود که از ابعاد شاهنامه یکی از ارزشمندترین و بی نظیرترین آثار ادبی جهان به شمار می    

گوناگون اساطیری، حماسی، دینی، فلسفی، اخالقی، فرهنگی، ادبی و زبانی قابل توجّه و 
ولی کمتر مورد توجه  ،شناسی استی از مهمترین مباحث شاهنامهبررسی است.اسطوره، یک

مستلزم توجّه به دوران قبل از اسالم و  ،است. شناخت مباحث اساطیری شاهنامهقرارگرفته
ترین مباحث شاهنامه تجلّی اساطیر فرهنگ ایرانی در ایران باستان است. یکی از اصلی

  .شاهنامه است
 پژوهش.پیشینة 5-0
نامۀ باستان و مازهای  :صورت پراکنده درآثاری، همچونموضوع این پژوهش بهبارة در  

دوست، از رنگ های اساطیری از مهوز واحدهادینهازی، نراز  ت لیف میرجالل الدین کزّ
مهرآبادی، فرهنگ  سرامی، متن کامل شاهنامه به نثرسره از میتراگل تا رنج خار از قدمعلی

نقد داستان آفرینش و تاریخ پیشدادی، تواریخ اسالمی، جعفر یاحقی، اساطیر از محمد
شناسی ...نکات و مطالب سودمندی ذکر شده، اما در  مورد ریشهتطبیقی ادیان و اساطیر و

طور مستقل تحقیقی صورت شده بهشخصیت یاد تطبیقی و بررسی مفاهیم  نمادین دو
 نگرفته است. 

 اهمیّت پژوهشضرورت  و  .1-9
است که ایران باستان را به ایران اسالمی پیوند شاهنامه در واقع پلیبخش اساطیری    
ت شناسی و اعتقادی اهمّیّبنابراین توجّه به مضامین اساطیری آن از جنبه های انسان  دهدمی

حقایق را از میان  تواندهای علمی و منطقی در این زمینه، میبسزایی دارد  زیرا بررسی
 های قدیم ایرانی، یونانی، مصریه به تمدنبا توجّ یرون بکشد.توهّمات و رؤیاهای جمعی ب

هایی غنی و پربار هستند و شناخت اساطیر شود که آنان دارای اسطورهروشن می ،هندیو 
های باستانی و هویت اصیل ایرانی و رو اهمّیت دارد که هم ما را با ریشهشاهنامه از این

های ارزشمند اخالقی و فرهنگی بسیاری از پیامدهد و هم اسالمی بیش از پیش پیوند می
 کند.مند میبهره
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 کار.روش5-8
جستن از خوانی و تجزیه و تحلیل ابیات شاهنامه و نیز با بهرهباز در این جستار عالوه بر  

منابع معتبر به شیوة توصیفی، تحلیلی و تطبیقی به بررسی القاب و عناوین مربوط به زندگی 
پردازی، رموز عرفانی و هوشنگ( به لحا  نماد ری)کیومرث وشخصیت اساطی دو

 است. متشابهات اساطیری پرداخته شده
(، 1615الدین کزازی، )ت لیف میر جالل (،3تا1ج «)نامۀ باستان»منبع اولیۀ این جستار،  ضمنای

بیت به همین  تهران: سمت، است و  ابیات استفاده شده از شاهنامه بر اساس شمارة صفحه و
 .منبع ارجاع شده است

 
 بيث    -0
 .کیومرد0-5
 .کیومرد، نخستین انسان0-5-5  
آفرینش است  ةاز دید نمادشناسی و باورشناسی نماد یک چرخه و دوردورة کیومرث      

همانند تقویم زمینی  سال کیهانی .ای و کیهانی بنامیمرهسال اسطو توانیم آن را یککه می
     سال  ،رواز این  کشدهرکدام از آنها سه هزار سال طول میچهار فصل یا بخش دارد که 

  شماری زمینی است.هزار سال درگاهدوازده ةای به اندازشماری اسطورهنمادین درگاه
 چهل ،الوده شدپی خورشید روشنها به چون کیومرث، هنگام درگهشت، تخمه بداد، آن تخمه   

ریباس تنی یک ستون، پانزده برگ، مهلی  ،سیدن چهل سالسر رسال)آن تخمه( در زمین بود. با به
ایستد، یکی به دیگری باز گونه که ایشان را دست برگوزدرست بدان  و مهلیانه از زمین رستند

پیکری به سپس هردو از گیاه، دیسه بودند. میان هردوی ایشان فره برآمدباال و همپیوسته، هم
ی در ایشان شد که روان است. هرمزد به مشی و مشیانه گفت پیکری گشتند و آن فره به مینویمردم

شما را با برترین عقل سلیم آفریدم، جریان کارهارا به عقل سلیم  که مردمید، پدر و مادر جهانیانید.
. نیک اندیشید، گفتار نیک گویید، کردار نیک ورزید، دیوان را مستایید ۀاندیش انجام رسانید.به
 باتلخید(  111: 1639، دادگی غفرنب)
 کیومرد در زبان پهلو  و اوستايی.0-5-0 

در اوستا  .استرفته کاربه (gayomart)کیومرث  کیومرث در زبان پهلوی، به صورت     
واژه در جزء  ۀریش است.از مصدر زیستن به معنی زندگانی «زی» ۀاست،گیه، ریشبوده «مرتن گی»

آن  از مرد، نیزة که واژ درگهشتنی ای مردنی ومار است به معن، نیز مریا«مرتن:»دوم، یعنی
 .(261 :1615 ،1/ .)کزازیفانی ةزند»، است که مجموعای می شودبرآمده

 Gaya )« مرتنوگیه»گیه، بدون مرتن و گاهی به شکل  ۀدر اوستا چندبار کلم 
maretan).آمده که منظور همان کیومرث است  

ها در واند اشاره به کشف و استخراج آنتاندام کیومرث، میآمدن انواع فلزات و آبگینه از پدید   
ویژه که جایگاه کیومرث نیز کوه ها باشد،  بههای کانی نهفته در دل کوههای بعدی ازسنگزمان
 است. بوده
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او  است که به گفتار و آموزز اهورامزدا گوز داد واوستا، کیومرث نخستین کسی مطالب بر بنا  
او، یادگار  رانی و نژاد ایرانی از پشت اوست و رسم پرستش ازای ةس خانوادمؤسّ
 (111:1611،)اوشیدریماند.

است و این است که گیومرت، اسم حقیقی وی نبودهگوبینو، در یک نظر خاص معتقد
است که بعد از رسیدن وی به شاهی برای وی ایجاد شده و معنی آن پادشاه مملکت یا پادشاه لقبی

است از دوجزء کی+ مرد داندکه مرکبرو وی شکل کیومرد را درست میناز ای  مردان است
به نقل از: ) .است و کی به معنای پادشاه و مرد هم به معنای رایج آن و به معنای انسان است

 ( 11 :1611، 1/مهرآبادی
و   «گویا»به معنی « گیو»زیرا  ،است«گویا ةزند»است: این لغت در برهان قاطع آمده

 .(112: 1620، 6/برهان قاطع.)است« زنده»معنی  به« مرت»
 لقم کیومرد .0-5-9 

معنی دیگرکوه، در زبان  کوهشاه یا شاه کوه است. به معنی« گرشاه»کیومرث  لقب
« شاهلگ»شکل دیگر . (269: 1615، 1کزازی/)آمده است (gal)یا گَل  (gar)پهلوی گر 

« گُلِشاه»راموز شده است آن را است و از آن روی که معنای قدیمی این لقب ف گلشاه
بلعمی در تاریخ خود کیومرث را گرشاه و گرکوه  .(210:همان  )یعنی شاه گِل خوانده اند

است که در جایی دیگر نوشته .(12 :1611طبری، .)استبه معنی پادشاه کوه خوانده
چون از  ،مندنالشا میرا گِ مردم او خوانند مردم از نسل اویند ورا آدم می کیومرث که او

 .(116:همان ) است و بر گِل پادشاهی کرد و جفت او، حوا از گِل بودفریده شدهآگِل 
عنوان بر این اساس، کیومرث، گرشاه و پادشاه کوه خوانده شد که مدتی طوالنی و به

برد ودر آنجا به پادشاهی و ساالری رسید ودر این باره سرهنخستین انسان در کوهساران ب
 است: تهفردوسی گف

 جای ساخت   اندرون  کوه  به  نخستین              یداردخرر جهان کرب رث شدرکیوم          
 روهرا گرود برد خرریرروشرپ نه رریرگرلنرپ               کوه آمد به ش برتسر تخت و بخ           

 (221 /21 :1فردوسی/)
 تعداد  از عناوين اساطیر .رمزگشايی 0-5-8
است: این نام از دو بخش تشکیل شده (Giyemarten) مرث )اوستایی: گیه مرته(کیو.1  

باشد. بخش دوم  «گیاه»های تواند شکلی دیگر از واژهمیاست که  «گیه»بخش نخست، 
به « مرتوم»ای است که است و همان واژه ناوستایی به معنی مرد« مر»از ریشه « مرته»یعنی 
گیاه و »اوستایی به معنی و معادل « گیه مرته»بنابراین   ستااز آن مشتق شده« مردم»معنی 
است با ریشه ای شبیه گیاهی و «مهرگیاه»است که نامی دیگر برای  «مردم وگیاه»یا « مردم

زیرا آنان خود را از  ،آریاییان بوده است ۀلیگیاه ظاهرای توتم اوّ هم پیوسته. اینمرد و زنی به
 .(62و61: 1619سی،مقد ) اندپنداشتهنسل او می

نخستین زوج انسانی و معادل آدم  ةکنندو بیان «مردم»و  «میرنده»مشی و مشیانه  به معنی  .2
 .است و حوا
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و  «گزوم»رسد که این نام شکل دیگری از . به نظر میاوستایی: سیامکه(سیامک )  .6   
دن در زبان ترکی به معنی سرد ش «سویوماق»و نیز «استی» به معنی زمستان در زبان گزیم
 (61:همان )شناسی نیست؟چهارم زمین ة.آیا این نام یادآور دوران یخبندان در دوراست
تواند که مینعش و جسد( است«)نشاگ» میوه( یا )آبجو،آب «وشاگ»همسر سیامک  .1   

 ها در دوران یخبندان باشد.خواری یا مرگ و میر انسانای به دوران گیاهاشاره

  به معنی سخن مرکب است« واگ»جزء  به معنی پیش و« فر»این نام از پیشوند  گفروا .5   
 .(همان)  گویی بشر را می رساند است که آغاز سخن« گفتارپیش»بنابراین به معنی 

تشکیل شده است که جزء « وال»به معنی پیش و جزء « فر»فروال: این نام نیز از پیشوند . 3  
بنابراین معنی آن، )پناهگاه پیشین( است   دادن استمعنی پناه اخیر از مصدر)ور( اوستایی به

های موجود در غارها و شکاف :یعنی ،ای به نخستین مکان سکونت انسانتواند اشارهکه می
 .(همان) ها باشدهای کوهصخره

 آررينش انسان در باورها  کهن و اديان.0-5-1
مه و یمی به وجود یهای ری توامان به نامنابر اساطیر هند نسل آدمی از برادر و خواهب    

 .(211 :1615، دی)زمرّ آمده است
النهرین به آفرینش انسان از گل و خاک اشاره اساطیر ایران، چین، یهود،آشور و بین   

در  شود.در اساطیر مصر، به خلقت انسان از گل و الی رود نیل اشاره می .)همان( دارند
در  .استوالی اشاره شدهپیدایش انسان از گل ةه اسطورروایات یونانی، و رومی نیز ب

انسان هستند،  -به عنوان نخستین زوج که به شکل اژدها« نوسی و نوگوا»روایات چین، از 
های ایزاناکی و از ازدواج یک برادر و خواهر به نام .در اساطیر ژاپن نیز استاشاره شده

    . شودمیدر پی آن انسان زاده آمده ویایزانامی، نسل خدایان و خدابانوان به وجود م
آفرینش یک زوج لحمو و لحامو )نروماده( به عنوان  های آشوری نیز بهاسطوره در  

در اساطیر یونان نیز از اتحاد ایزدان یونانی یعنی: اورانوس)آسمان(  نخستین آفریدگان و
 است.آمدهها هستند سخن به میانوگایا)زمین(که خالق انسان

 کیومرد در روايات اسالمی.0-5-6
بنابراین  ،استازآنجا که کیومرث نخستین انسان شمرده شده ،ت اسالمی پارسیانسنّ در   

مل جم) دانندپسر آدم)ع( می «شیث»برخی کیومرث را  است.نسبی برای او ذکر نشده
)  وح )ع( شمردندنبن یافث بن  ربعضی کیومرث را کام .(26: 1611،قصدلالتوارخ و ا

فرزندان سام  بن ارم ازذبن امیم یا الوذبرخی معتقدند که وی پسر الو .(61: 1621،بیرونی
ابوعلی بلعمی در کتاب تاریخ بلعمی  .(15: 1631، 6/مستوفی) .بن نوح )ع( بوده اس

: 1656،  1/بلعمی) استکیومرث را پسر مهالییل )مهاییل( از فرزندان حضرت آدم دانسته
بشری است که به وجود آمده و نسل انسان از  کیومرث ههبی زرتشتیدر روایات م .(166
 .(11: 1632گلسرخی،) اوست

 گیاه (مهر ياگیاه کیومرد ) مردم.0-5-5
  :نویسدسن مینیستکر   
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ت دارد و آن باشند، عمومیّگیاهی داشته  های نخستین، منشها بخصوص انسانرکه انساناین تصوّ  
آسمانی، رومیان، یونانیان  ۀمثالی در بین افسان  توان یافتیز ملل جهان مهای بسیاری ارا در بخش

توان دید. روحانیان فریجی به صورت های مختلف در آسیای صغیر و آسیای دور میبه شکل ...و
 (51 :1631سن، نکریست)  استآمدهبیرون« گیاه مورد»از « ادونیس» درخت پدیدآمدند. 

ها از می پیدا شده است. در مالزی این تصور را که نخستین انساناز درخت بادا« آتیس»   
نویسد: ارتباط انسان با گیاه مهرداد بهار می اند، وجود دارد.بیرون آمده« بامبو» درختان و از

در نزد بعضی قبایل ایرانی « توتم»باشد و محتمالی به عنوان داشته یکهن ۀریباس باید ریش
ت یافته و بعدها درآسیای میانه این توتم در نزد ایرانیان عمومیّسپس   استشدهشناخته می

 .(112 :1632)بهار، شده استبه اعتقاد کلی بدل
مرته یا گیهه مرثنو خوانده گیه« مرتنگیه»که کیومرث در زبان اوستایی شدقبالی اشاره      
تبدیل شده، « گیاه»و « گیا»بخش نخست همان است که در پهلوی و فارسی به  است.شده

نخستین به معنی گیاه،  ةگیاه یا گیا و گیان وجود دارد که دو واژ واژةدر زبان پهلوی، دو 
بنابراین بخش نخست نام کیومرث به   علف، درخت کوچک و دومی به معنای جان است

« مر» ۀاما بخش دوم که از ریش  (160: 1651وشی،)فره تر است تا به گیان نزدیک« گیا»
به معنی مردم،  (martom)، «مرتوم»معنی مردن است. همان واژه ای است که  اوستایی به

ر، در زبان پهلوی از آن مشتق مهکّ و به معنی مرد، انسان« مرت»انسان و ۀ نوع انسان، از تخم
یا در حالت فاعلی « گیه مرتن»رسیم که شد، به این نتیجه میگفته آنچهبا توجه به است.شده
گیاه »فارسی در مجموع به معنی « کیومرث»پهلوی و در « گیومرت»ایی و گیه مرته اوستآن 
 31( و یسنا 13 ةشت )فقریاست.گیاه بودن کیومرث از فروردینیا مردم گیاه« مردم
 بدون مرتن« گیه» ةها واژنزیرا در آ  شودمی( معلوم 2 ة)فقر 21 ةرد کرد( ونیز وپسپ22ة)فقر

 . ستاشده ارادهآن کیومرث  از آمده و
 که نه مرد است و نه زن است ،مردم گیاه شد        ات بودنبرات ررل بنررفره محرراکربراد صرب

  (51: 1661)انوری، 
کن، استرنگ، گیه، سگهای مترادف متعددی است مانند: مردممردم گیاه دارای نام  
نگ چنین آمده مهرگیاه استر ةدهخدا دربار لغتنامۀگیاه، یبروح الضم، اشترنگ و ...در رمه

 :1615،  2/ دهخدا) خوانند.الضم میها، یبروحاست: گیاهی باشد شبیه آدمی که عرب
القلوب خلق گردد و بعضی است که با هرکس باشد محبوبو بعضی گویند گیاهی(  1115

 .(123: 1620تبریزی، ) ایستدهای آن در مقابل آفتاب میگویند گیاهی است که برگ
 دن کوه در باورشناسی باستانینمادين بو. 0-5-8
ترین جای به آسمان، ارزشی در باورشناسی باستانی، کوه، چونان بلندترین و نزدیک    

یک از پیامبران بزرگ با کوهی نامور،  از آن جهت است که هر ،نمادین و آیینی داشته
ست. زرتشت بر او به پیامبری برانگیخته و برگزیده شده پیوند خورده و با خداوند راز گفته

به همین   کوه سبالن، موسی بر کوه طور، عیسی بر کوه زیتون و محمد )ص( بر در حرا
دلیل است که نخستین مرد و پادشاه ایرانی، کیومرث که نوآفرید است و هنوز پیوند از 

 .(219: 1615،  1/کزازی) سازدآسمان و بهشت نبریده، جای در کوه می
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 کیومرد در شاهنامم.0-5-3   
دانیم که آیین گوید: اگرچه از دوران کهن و تاریخ باستان نمیفردوسی چنین می    

چنین به نظر  ،اما از آنچه از زبان پدران به پسران رسیده ،استپادشاهی چگونه پدید آمده
 . رسد که کیومرث نخستین کسی بود که راه و رسم پادشاهی را آغاز کردمی

 و او  بررود شرراه   آورد    رثرریومررک           هخت و کالرت : کآیین ترچنین گف
 ( 216 / 21: 1فردوسی/)

شود، که نوروز توسح جمشید به عنوان جشنی مهم گرامی داشته رسد قبل از اینبه نظر می  
گهاری آغاز تاریخ،تقد استعاست. خیام مگهاری در ایران باستان بودهنخستین روز تاج

 :استهمربوط به همین زمان بود
کیومرث اول ملوک عجم به پادشاهی نشست، خواست که ایام سال و ماه را نام نهد و  چون  

روز بامداد آفتاب به اول دقیقه حمل آمد،  تاریخ سازد تا مردمان آن را بدانند. نگریست که آن
یخ موبدان عجم را گرد کرد و بفرمود که تاریخ از اینجا آغاز کنند. موبدان جمع آمدند و تار

 (1: 1616، )خیام .نهادند
 . کردند، او و زیر دستانش، جامه ای از پوست پلنگ بر تن می زیستکیومرث در کوه می

 جای ساخت   اندرون کوه   نخستین، به         دخدررهان کررر جرد برررث شرریومک
 (221 همان:) 

ک روز به زندگی زیردستان در خوراک و پوشا ،در مدت سی سال پادشاهی کیومرث  
از مانند ماه بدری که بر کیومرث باال بلند بود و فره شاهنشاهی از چهره شد.روز بهتر می

 درخشید.سر وی قرار داشته باشد می
 بود  گاه  بر  خورشید چو   به خوبی،         ودراه بری شرال سرر، او سریتی برره گرب  
 هیسررو ررز س   هرترهفاه دورو مررچ                    ی رهرشرنراهررش رّرت ز او فرافررمی تره  

 (222 همان:)   
نهاد به نام سیامک داشت که پیوسته از کیومرث پسری هنرمند و خوبروی و نیک 

 . دیدارز شاد و از فراق و جدایی او در هراس بود
 وینامج پدر  همچون  و  هنرمند               خوبروی   یکی  را  او  مر  بد  پسر    
 ودررده برردو زنرربدل را   رثرریومرک              بود  دهرفرخن سیامک بدز نام و    
  یاد بودربن اخ رش  رورارس برپُ ه رک               وداد برراو ش  دارررتی به دیررز گی   

  (222 همان:)
د که در گیتی کسی دشمن ایشان نبود، تنها دشمن پادشاه جهان اهریمنی بد سرشت بو  
راند. اهریمن خواهان که بر سپاهی انبوه حکم می تای گرگ سترگ و دالور داشبچه

پوز، شاه را از بد اندیشی تخت و تاج کیومرث بود، پیشتر سروز در لباس پری پلنگینه
بود، سیامک سپاهی فراهم نمود و به جای جوشن که در آن روزگار اهریمن آگاه کرده
پوشیده و چون سپاه دیو سیاه با سپاه سیامک برابر گشت، برهنه  پلنگینه ،هنوز مرسوم نبود

 تن با بچه دیوآویخت.
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جگرگاه او را درید و  ،دیوزاد چنگ بر پشت سیامک زد و او را بر زمین زد و با چنگال
 شد.بدین سان سیامک به دست آن دیو زشت کشته

 خدیویاند انجمن بتبه گشت و م              ان دیوزروخ سیامک به دست         
     (211/ 25:  1فردوسی/)

کیومرث پس از یک سال سوگواری بر مرگ سیامک، با فرمان سروز برای     
شود، سیامک فرزندی جوان و خردمند به نام هوشنگ داشت که خواهی آماده میکین

 بود. شاه با فراخواندن هوشنگ سپهساالری سپاه برایمنصب وزیری به عهده او گهاشته
جانوران و پرندگان او را همراهی  ،دهد، لشکری از آدمیان با پریاننبرد با دیوان را به او می

کنش را از پای در دیو بد ،رود و با شجاعتهوشنگ دالورانه به نبرد دیو می کنند.می
 گویی کیومرث در این جهان تکلیفی دیگر ندارد و ،خواهینپس از این کی .آوردمی

 . یابدمیمرگ او را در
 .تعبیر نمادين واژه کیومرد0-5-52
کیومرث نماد انسان  بیدار و هوشیاری است که از بلندای عالم برین )کوه( به میان مردم    
 .آموزدگیرد و آیین زندگی میعهده می هآید و رهبری آنان را در مسیر رشد و کمال بمی

دارد، با تکیه بر الهامات  خورند او عدالت درونیدر وجود او گرگ و میش باهم آب می
اما   ساز استکند. او همان نماد آدم در تورات و زندگیریزی میغیبی، جامعه مدنی را پی

یعنی   روان ساختاریش دوگانه نیست ،برتری او بر آدم تورات درآن است که پسرز
و رهایی، بلکه کامالی هابیلی و سیامکی است که با ویژگی نجات پدر  ،هابیلی و قابیلی نیست

اما بدون اسلحه علم و قدرت به مبارزه با دیوان یعنی صفات نفسانی در درون و نفس 
خورد و نه کشته گردد. خود کیومرث فریب دیو میو کشته می روهپرستان برون روب

 جوید. شود که بلکه با نیاز از برترین نام یزدان )اسم اعظم( یاری میمی
دارد تا فرزند فرزندز را که نماد عقل و شجاعت است ر میباز الهام غیبی او را استوا  

توان به این باور رسید که بنای تاریخ ایران بر عرفان باوری و پدیدار شود و بر این اساس می
 .(12:  1611)ریاضی  شهودگرایی توحیدی استوار است

 .هوشنگ0-0
 و پهلو  هوشنگ در اوستا.0-5- 0  
که خانه نیکو دارد به معنای آن« ههئوشینگ»تا، به شکل در اوس (Haoshingeh)هوشنگ   

اند. دانسته« سرای»به معنی  هاست. بخش اول آن به معنی نیک و بخش دوم آن شینگآمده
، 1) کزازی/ سازد یا دارد، خواهد بودیبر این اساس، هوشنگ به معنی آنکه خانه خوب م

به معنی  ،استبوده (Parzaateh)« ذاتهپر» گ در اوستانلقب هوش .(252: 1615
 است.شده «شدادیپ»و در پارسی  (pesdat)شداتپدر پهلوی    این واژه«آفریدهپیش»
 (همان)

شناس ژاپنی ایران ،خانم دکتر امیکو اکادا )دکتری زبان وادبیات فارسی از دانشگاه تهران
 گوید:در این باره می

است. هوشنگ نزدیک به تمام  یسدر اوستا هوشنگ، پهلوان بزرگ و مرد پارسای مقدّ 
است. این لقب را به ( یاد شدهادیشدپیشدات، فارسی پ)پهلوی  Parasataموارد با لقب 
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اند. در اوستا این لقب مخصوص هوشنگ گهار و اولین مخلوق گرفتهمعنی اولین قانون
هوشنگ  شود که بیناست اما در مآخه پهلوی و اسالمی بر دسته ای از پادشاهان اطالق می

 (33: 2561،فردوسی و ادبیات حماسی). اندو کیقباد پادشاهی کرده
 . لقم هوشنگ0-0-0
است. آورده شده« پیشداد»لقب هوشنگ چه در اوستا و چه در متون تاریخی به صورت     

جزء تشکیل شده : پر به است که از دو  (Paradata) پیشداد معادل صفت اوستایی پرذات
به معنی داد و قانون و روی هم به معنای نخستین دادگستر، یا نخستین ذات که معنای پیش+

کسی است که قانون آورد بدین ترتیب در اکثر روایات تاریخی، نیز لقب پیشداد را به 
عادل اول و نخستین کسی که داوری را به « نخستین دادگستر»همان معنای اصلی آن یعنی 

 .(112و111:  1،1632است )طبری/  آورده ،داد کرد
در اوستا نام هوشنگ در چند یشت آمده و از او نقل شده که هوشنگ در باالی کوه هرا    

تا او را بزرگترین شهریار روی زمین گرداند و بر دیوان  ،چندین قربانی تقدیم آناهیتا نمود
 .(19: 1639)گلسرخی،  و مردمان و جاودان چیره سازد، آناهیتا این خواهش را اجابت نمود

-است و به سبب دانایی فوقبوده« شاهبوم»ستوفی بر آن است که نام اصلی هوشنگ م

   .(13: 1631) مستوفی، استنامیده شده  Hushangاز هوشهنگالعاده
 ۀکه این کلمه از ریش:معتقد استلمانی( آشناس بزرگ )اوستای، توسیفردیناند     
جایگاه و  ةین نام به معنای بخشندو ااست کردنکه به معنی سکونت شدهمشتق( ši)«شی»

نیز در توضیح  ،مقدسی. استسازد، آمدهاماکن خوب یا کسی که منازل خوب فراهم می
ه است، نخستین کسی کدو معنی دیگر آورده« نخستین داور»معنی پیشداد در کنار معنای 

انی خواند و نخستین کسی که به عبری، پارسی و یونمردمان را به پرستش خداوند فرا
 .(119: 1611،  6)پژوم شریعتی/ نوشت

نام هوشنگ آن است که نام  ةاعتقاد فردوسی و تنی چند از مورخان اسالمی دربار  
دانایی بسیار  ةنگ است که روی هم به معنای دارندهوشنگ بر گرفته از دو جزء هوز + ه

 .(9:  1636)ابن بلخی ، است
 اد. رمز گشايی از دو واژة هوشنگ و پیشد0-0-9
 « اینگه»به معنی خشک و  Haos «هئوس»هوشنگ )اوستایی: هئوشینگه( در زبان اوستایی   

Ingeh تواند به معنی فلز خشک یا فلز نگداخته یا سنگ به معنی فلز است. پس این نام می
 .(62: 1611)پژوم شریعتی،  فلز باشد و اشاره به عصر حجر دارد

به معنی پیش است. بخش دوم « پر»ت این نام همان )اوستایی: پرذاته( جزء نخس پیشداد   
 ةتبدیل شده به معنی گاه یا زمان است، چنان که از واژ« داد»که در فارسی به « ذاته»یعنی 

نیز به « بامگاه»های فارسی شکل آید و حتی در فرهنگ)بامداد( گاه یا زمان روشنایی برمی
به « پری دیت»ۀ در زبان انگلیسی به گون« پرذاته»از سوی دیگر  است.معنی بامداد ثبت شده

بنابراین این واژه که لقبی برای هوشنگ است   استمعنی تاریخ پیشین بر جای مانده
 )همان( پیش از تاریخ باشد که تعبیری دیگر برای عصر حجر است ةتواند به معنی دورمی
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 . هوشنگ در شاهنامم0-0-8 
د از کیومرث تاج شاهی بر سر گهاشت و هوشنگ پادشاهی بادانش و داد بود که بع

  . ، خود را پادشاه هفت کشور نامید چون بر تخت نشست
 چنین گفت بر تخت شاهنشهی            مهی  جایگاه   بر    بنشست چون            
 فرمانروا  و  پیروز  جای هر  به                 پادشا منم  کشور  هفت   بر  که          

 (21/211:  1ی/)فردوس 
این  .کردنددر جغرافیای قدیم، زمین را به هفت کشور یا هفت اقلیم تقسیم می   

« سوه»در شرق، « ارزه»بندی در اوستا نیز وجود دارد، اسامی این کشورها عبارتند از تقسیم
در شمال، « زرجروو»و « وروبرز»در جنوب، و « ویددفش»و « فرددفش»در غرب، 
ترین جای ترین و کاملدر مرکز.کشور یا اقلیم وسح، بهترین و آباد« خونیزه»خونیرس 

                                                                                                                                                   .(166تا161: 1،1653)پور داوود/  جهان است و ایران در آن جای دارد
ت گماشت. وی به نیروی دانش، آهن را از دل هوشنگ سپس به آبادی و دادگری همّ  

آهنگری، ابزاری چون تبر، تیشه و ارّه، ساخت آنگاه از رودها، ۀسنگ بیرون کشید و به پیش
گرفتن کشاورزی محصول فراوان به ها را آبیاری کرد. با رونقها جاری کرد و دشترنه

 نشینی را ترک نمودند و ازآن پس نان خوراک اصلی مردم شد.و مردم کوچدست آمد 
 گرنرکرد س جدا ن رآه ش زرآت به       گرچن به  آمد  وهرریکی گ  نریرنخست     
 ....ردرک  هرشرتی ارّه و   ر،رتب و   راز رگ               ردرک ه رشرپی  گریرآهن  ناختربش  چو    

 (                                                                                         292/  21:  1)فردوسی/ 
 . از حیوانات اهلی و وحشی در امر تغهیه و پوشش مردمان بهره گرفتهمچنین 

 پوست سرشان، برآهیخت  ز  و   بکشت    کوسترویش نره مرر چرویندگان هرپ ز     
 انرردگررنررویرگ االی رب   درریرروشررپرب     انردگرنررم پویرراز چ ونهررن گررر ایرب     

 (602/ 21: 1)فردوسی/
 . هوشنگ و پیدايش آتش و مفهوم نمادين آن0-0-1

که فردوسی به عنوان واقعیتی  است ترین داستان شاهنامهداستان پیدایش آتش،کوتاه
که بر پیدایی  ستان عالوه بر اینعینی، آن را پهیرفته و در اثر خویش آورده است. این دا

هوشنگ  و رمز این آفرینش نیز هست. راز ةپاره ای از این جهان داللت دارد بیان کنند
افتاد. به قصد از پا روزی دردوردست چشمش به اژدهایی می ی اهریمن،شاه،کشنده

د و گردای ایجاد میکند و از برخورد آن، جرقهدرآوردن آن سنگی به سویش پرتاب می
 . گرددکشد و بدین ترتیب آتش کشف میشعله ای سر می

 آذرنگ   فروغ،   از   گشت،   سنگ   دل   فروغی پدید آمد از هر دو سنگ      
 رازررف د رآم ش رآت گ رع سنربراز آن ط  کن زرازره، ولیررار کشترد مرشرن     

 (159 /21: 1)فردوسی/ 
ت است که بسیاری از رویدادهای این جهان به پیدایش آتش، نماد و رمز این واقعیّ  

این جهان هر وقت بخواهد پرده از روی بر  پیوندد.صورتی اتفاقی و تصادفی به وقوع می
بر اساس این اسطوره،  .(31: 1631)سرامی،  پردازدگیرد و به افشای رازهای خویش میمی
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 ممعنوی را فراه زیرا این عنصر، شکوفایی فرهنگ مادی و ،استانسان فرزند آتش
از طرف دیگر هوشنگ   استاست.کار دین و دنیا، هر دو از آن، نظام و رونق یافتهآورده

 ۀماییابد و بندر نتیجه کار کشتن اژدهای اهریمنی است که به آتش اهورایی دست می
این  ند که راه آمیختن با اهورا آمیختن با اهریمن است و بریاانمچنین می اساطیری آن

 .)همان جا( ستیزی هوشنگ استتوان چنین پنداشت که آتش پاداز اهریمناس میاس
های دی است که به اسطورهبرخی بر این باورند که این اسطوره یکی از اساطیر متعدّ  

خلقت مربوط است. در این اسطوره ظاهرای هوشنگ نماد آفریننده و مار نماد تاریکی و 
. شاید است آید نمادی برای آسمانبر آن فرود میای که سنگ آشفتگی آغازین و صخره

است و شاهان در « سنگ»که آسمان در اوستا به معنای  شودالزم باشد ذکر  مورددر این 
 اند. با پرتاب سنگ و برخورد سنگ بر سنگ، آتش، یعنیشدهارتباط با خدایان دانسته می

)واحد دوست،  خیزدیان بر میو آشفتگی از م یکیآید و مار، یعنی تارپدید می« خورشید»
1619 :156). 
 . هوشنگ و  شن سده0-0-6

که شب فرا رسید، هوشنگ با مردم آتشی به بزرگی کوهی برافروخت و هنگامی
 . پا کرد و نام آن جشن فرخنده را سده نهاده جشنی ب

 ردرک دهرنررخررشن فرام آن جرده نررس             اده خوردررد آن شب و برشن کرکی جیر   
 ارررریرهرر شرراو دگ  ونرچ  ادررب  یسب      اررده یادگرن سررد ایررانرگ مرنروشره ز   

 (21/259: 1)فردوسی/ 
جشن سده روایت مختلفی است،  ۀوجه تسمی ةدربار : شن سده ةو م تسمی.0-0-6-5

صد است و از  ةها )پسوند نسبت( که منسوب به شمار +نام سده بر گرفته از سد )صد( 
وجود ندارد، این لغت در اصل سد بوده و سده منسوب به آن  حرف صکه در فارسی جاآن

 افروزند.شود و در آن آتش بسیاری میاست. این جشن در روز دهم بهمن ماه برگزار می
در متون  .هم نیست یساسانی نبوده و کامالی زرتشت ةگیر دورجشن عمومی و همه« سده»   

ر هم نیست. تنها از متون اسالمی خّ ینی متیز سده نیست و مطمئنای آپهلوی نیز ظاهرای سخنی ا
احتماالی عید سده را ، است. دین زرتشتیآید که پیش از اسالم، جشن سده وجود داشتهبرمی

واقع جشن در، است. جشن سدهای حالت جادویی داشته، نپهیرفتهگونهبه این دلیل که به
است که آن را شب یلدا، شب تولد خورشید گهشته چهل روز از  یعنی  خورشید است ۀچل

کردن جهان به شمار جادوی گرم ،کردند و اینگرفتند و آتش به پا میجشن می
 است.آمدهمی
کشد و شود و پس از آن زمین نفس میچله که سردترین موقع سال است، در این زمان تمام می     

کردن به نوعی جادوی یا آوردن گرمای  شود. آتش روشنبعدی از سرما کاسته می ۀدر چل
جشن سده را در همین روز از ماه بهمن به  .(221: 1616)بهار،  استآمدهخورشید به شمار می
های گوناگونی پدید آمده است که کردند. در توجیه این جشن افسانههنگام شب برگزار می
 شود.مختصرای به آنها اشاره می
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و ایشان به حد رشد رسیدند، جشنی برپا شد و آن را جشن سده کیومرث را یک صد فرزندآمد - 
 دهند.نامیدند. بعضی این داستان را به آدم ابوالبشر نسبت می

چون جمع مشی و مشیانه و فرزندان به صد رسید، آن واقعه را جشن گرفتند و آن را سده  - 
 نامیدند.

کشت و از مغزشان بایست میکه می اک، هر روز یکی از دوتنی راارماییل، وزیر یا آشپز ضحّ -
اک پیروز شد، چون فریدون بر ضحّ بخشید.داد، رهایی میاک غها میهای ضحّماران دوزبه 

فریدون باور نکرد و  ،تن رسیدند، ارماییل فریدون را آگاه کردهصدتعداد این آزادشدگان به یک
نگام شب در حضور فرستادگان تنی چند را فرستاد تا جویای حقیقت شوند، آن یک صد تن به ه

آسمان برخاست، فرستادگان فریدون  آتش برصدفریدون، هر یک آتشی جداگانه افروختند، یک
گرفتند و به اعتبار یک صد تن بودن خود، آن ت را جشنگان این موفقیّدگزارز کردند.آزادش
 . جشن را سده نامیدند

 دانند.آن را یادگار پیروزی زوتهماسپ بر افراسیاب می -
رسد و از آن پس سستی ، سرما به اوج خود می چون با گهشت یک صد روز از زمستان بزرگ -
 . داشتندجشن سده را بر پا می ما گیرد، به شادی این سستی و زوال، نیاکان می
از جشن سده تا نوروز، پنجاه روز و پنجاه شب در پیش است که مجموعای صد شب و روز  -
 گرفتند.ن امر، جشن سده را، پنجاه روز به نوروز مانده جشن میشود. به سبب ایمی
در نواحی جنوبی ایران، یک صد روز فاصله است و بدین  ،هاز این روز، تا روز گردآوری غلّ -

 ةالباقیه معتقد است که این جشن، تنها از دورآثار بیرونی در کتاب سبب این جشن را سده نامیدند.
سوم مسیحی، در شمار اعیاد رسمی در آمده سپس با آیین زرتشتی  اردشیر بابکان، یعنی قرن

این نظر بسیار  است.ها پس از اسالم، دوام آوردهآمیخته و بعد صورت جشنی ملی یافته و تا قرندر
آمیختن کامل فرهنگ بومی و آریایی در ایران  ةاشکانی و ساسانی، دور ةمحتمل است، زیرا دور

 (229) همان:  .است
 .تعبیر نمادين  و عاررانم واژة هوشنگ0-0-5

هوشنگ نماد انسان آگاه و پیروزمند بردیو نفس و آتش نماد عشق و نماد ملتی است که به 
را در بیرون  تواند آهنو می استآگاهی و پیروزمندی و آتش عشق و شور زندگی رسیده

رفت در درون جاری یمات را در درون  آب در بیرون روان کند و آب معکند و آن نامالذوب
تر جشن سده یا شرارة عشق پوشد و از همه مهمسازد  لباس در برون و جامه تقوی در درون می

افکند که همواره آدمیان در شب ظلمانی سرد و زمستانی روح و یا جامه پرشعله را چنان بنا می
ده، یعنی است  عشق درون او پرستندار عشق برینروشن بخش درون و برون باشد.او مشعل

 ( 11:  1611خدمتگزار آتش عشق الهی و پاسدار فروغ ایزدی است. )ریاضی ، 
 گیر نتیجم.9
نباید فقح به ظواهر آن پرداخت، بلکه  ،با توجه به سخنان حکیمانۀ فردوسی دربارة اساطیر   

رسمی  ر به بطن آن راه یافت و با یاری گرفتن از همه منابعق و تفکّباید با کلید دانش و تعمّ
همچون متون اوستایی، پهلوی، تواریخ اسالمی، آثار معاصرین و منابع عامیانه و مرتبح به 

 کردبه شیوة تطبیقی تفسیر و رمز گشاییهای اساطیری و ابعاد زندگی آنها را تآن، شخصیّ
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گشایی و تفسیر تطبیقی  با توجّه به رمزو به معانی نمادین و تعابیر عرفانی آن دست یافت. 
ها و قهرمانان شاهنامه با پندارها و کردارهای ، هرکدام از شخصیتاساطیری هایتصیّشخ

های اخالقی و خوی اهورایی و اهریمنی خویش ای از باورهای دینی، ویژگیخویش، جلوه
 را به نمایش گهاشتند و از القابی متناسب برخوردار شدند.

چرخۀ آفرینش  ةناسی، بیانگر یک دورشورهای اساطیر آریایی از دید نمادکیومرث در با   
و سال کیهانی است که در باور اساطیر ملل و اعتقادات ادیان دیگر نیز کم و بیش وجود 

ه به همزمانی آفرینش وی با آغاز بهار و رویش و پویش طبیعت، این ویژه که با توجّدارد. به
نماد رهبری دینی،  توانعالوه کیومرث را میبه  شودتر میمفهوم نمادین آن، روشن

 هوشیاری و بیداری نیز دانست.
هایی که انجام تهای دوران پادشاهی و فعالیّه به ویژگیت هوشنگ نیز با توجّشخصیّ    
دهد، عالوه بر دانایی آگاهی و دادگری، بیشتر بیانگر شکوفایی و رونق مادی و معنوی می
است. بت داده شدهثبه وی ن ویژه که جشن سده، جشن چله خورشید هم بیشتربه  است

ترین پادشاه پیشدادی است که بعد از زردشت، رویاروی با اهورا سخن جمشید، مهم
ه به تحوالت و اصالحات اجتماعی، کشاورزی، صنعتی، گوید و با حکومت وی توجّمی

ه تّالب  استبیانگر ملّیت برتر و جامعه مدنی نهادینه شده ،بندی اقشار گوناگوننظامی و طبقه
تواند بیانگر این باشد که ایزدی می ر وی نیز با وجود برخورداری از فرّتفرعن و تکبّ

  است و به طور ذاتی و فطری نیست.اکتسابی و دست یافتنی ،شایستگی کمال و معرفت
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الدین . به کوشش میر جالل(3تا 1، )«نامة باستان»شاهنامم، (.1615فردوسی، ابوالقاسم.)  .23
 .تهران: سمت .ازیکزّ
 دانشگاه تهران. :تهران .ررهنگ زبان پهلو (. 1651.)وشی، بهرام. فره21
 ها  نخستین انسان و نخستین شهريار در تاريخنمونم(. 1631سن، آرتور.)ن. کریست21

 تهران: نشرنو. .احمد تفضلی و ژاله آموزگار ترجمۀ .ا  ايرانارسانم

 .تهران: اسپرک .روايت شاهنامم بم نثر(. 1639) گلسرخی،ایرج. .29
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تهران:  .به اهتمام محمد رمضانی .الشعرا بهارتصحیح ملک .مجمل التواريخ و الق ص. 60
 .خاور

 .تهران: امیرکبیر .ییبه اهتمام عبدالحسین نوا .6ج  .تاريخ گزيده(. 1631مستوفی،حمدا... .) .61

تهران:  .ترجمۀ محمدرضا شفیعی کدکنی .آررينش و تاريخ(. 1619.). مقدسی، مطهربن طاهر62
 بنیاد فرهنگ ایران. 

تهران:  .ترجمۀ عباس مخبر .النهرينیها  بیناسطوره(. 1615) .کال، هنریتامک. 66
 .نشرمرکز

 . . تهران: روزگارج(2)  متن کامل شاهنامة رردوسی بم نثر(. 1619) مهرآبادی،میترا. .61

 .تهران: انتشارات طلوع.جلد( 3)مثنو  معنو الدین محمد.) بی تا(. مولوی بلخی، جالل. 65

صدا  :تهران .ها  اساطیر  در شاهنامة رردوسینهادينم(. 1619دوست، مهوز.). واحد63
 .و سیمای جمهوری اسالمی ایران

 

.  




