
Email: zarei9595@gmail.com

نقد اسطوره اِی بخشی از شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« )برپایه ی 
اساطیر ایران و میان رودان(

دکتر علی اصغر زارعی 
استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسالمی، واحد آباده، ایران
دکتر علی رضا مظفری
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ایران
دکتر عبدالناصر نظریانی
استاد گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارومیه، ایران

چکیده
هر چند نویسنده، فرزنِد زماِن خویش است، اما چیزی که در نقِد اسطوره ای اهمیت دارد، 
جنبه  های غیر ارادِی اثر و نحوه ی تداعی و هم خوانی نیروی اساطیری– شاعرانه، یا قوای ذهنی ای 
به صورت  اساطیری که  مایه  های  قرار دارند. شناخت بن  از حوزه ی خودآگاهی  است که خارج 
خودآگاه یا ناخودآگاه در آثار شاعران به کار رفته، می تواند دستاوردهای فراوانی  برای نقِد ادبی 
نگرش خواننده  این  کند.  بازتر  اسطوره  و  ادبیات  به  نسبت  را  و گستره ی شناخت  باشد  داشته 
را با ژرفناِی ناشناخته و تاریِک آثار ادبی، یا زیربنای اسطوره ای آن آثار آشنا می کند؛ چرا که، 
اساطیرِی  جلوه  های  از  بسیاری  چون  است،  برقرار  ناگسستنی  پیوندی  ادبیات،  و  اسطوره  میان 
بیاوریم  شعِر  ایمان  از  بخشی  مقاله  این  است.  مانده  باز  و  شده  بیان  شعر  زبان  به  نخستین، 
این  بررسی می کند.  این منظر  از  النهرین،  بین  و  ایران  اساطیر  پایه ی  بر  را  آغاز فصل سرد  به 
است. گرفته  انجام  تطبیقی  و  توصیفی  روش  با  و  است  کتابخانه ای  مطالعه ی  نوع  از  تحقیق 
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1-مقدمه
بدان  فقط  را  اسطوره ای  جهان هاِی  »گویی  می گوید:   )Franz Boas( بوآس«  »فرانس 
برافرازند.«  تازه ای  جهان  های  آن،  ویرانه  های  از  باز،  تا  ریزند؛  فرو  که  نهاده اند،  بنا  سبب 
اسطوره  از  برآمده  را  ادبیات   )Northrop Frye( فرای  نورتروپ   )135 )استراوس،1377: 
می داند، از نگاه وی ادبیات وارث نوعی اساطیر است؛ به سخن دیگر، اساطیر، داستان هایی 
اقتدار  از  را در اختیار شاعر قرار می دهد، که از پیش، سنتی سترگ به شمار می آیند و 
باورها  انعکاس  نخستین،  انساِن  که  است  باور  این  بر  برخوردارند. وی  ِکالنی  و مرجعیت 
ادبیات  در  بعد ها  و همین ها  پرتوافکنی می کرد  دنیای خارج  بر  را  اندیشه  های خویش  و 
به صورت استعاره تجلی کرد. به باور او هر کدام از آثار ادبی، برآمده از اسطوره ای ویژه 
هستند. برای نمونه، رمان تام جونز )Tom Jones( اثر هنری فیلدینگ )Henry Fielding( تکرار 
اسطوره ی گم شدن قهرمان و بازیابی اوست. افزون بر آن، فرای، از زمان و مکاِن از دست 
این  زمین، می زیست؛  مادر خود،  دامان  در  نخستین،  انساِن  رفته ای سخن می گوید، که 
دوره ای زرین بود که هیچ گونه بدی وجود نداشت. به نظر فرای اسطوره ی از دست رفتن 
روزگاِرخوِش نخستین، یکی از بن مایه هایی است، که موضوع بیش تر انواع ادبی این روزگار 
قرار گرفته است. »اگر ادبیات بر خواننده ی خود تأثیر می گذارد به این دلیل است که یاِد 
بهشت از دست رفته را در او زنده می کند. فرای اسطوره ها را آثار ادبی می داند و یک ژانر 
و یک نوِع ادبی برایش قایل است. او اسطوره را با ادبیات یکی می شمارد و فرقی بین یک 

روایت اسطوره ای و یک شاهکار ادبی قایل نمی شود.: )فرای،1363، 65(
»نقد اسطوره ای، خواننده را با ژرفناِی ناشناخته و تاریِک آثار ادبی، یا زیربنای اسطوره ای 
آن آثار آشنا می کند؛ هم چنین با توضیِح بن مایه  های اساطیرِی مشترک، در آثار ادبِی اقواِم 
مختلف، خواننده را از لغزش در وادِی خودپسندی و تعصب باز می دارد.« )شایگان فر،1380، 
نامه ی نویسنده  تاریخ و زندگی  بر  180( »منتقد اسطوره ای بر خالف منتقد سنتی، که 
متکی است؛ بیش تر به پیش از تاریخ و زندگی نامه ی خدایان گرایش دارد. این نوع نقد به 
جستجوی آن روح درونی برمی آید، که موجب زندگی و جوشش شکل و جذابیت پایدار 
آن شده است و اثر را تجلی نیروهای زندگی بخش و وحدت بخشی می داند که از ژرفناِی 
در  روی کرد،  این   )168 همکاران،1380،  و  )گرین  خیزد.«  برمی  بشر،  نوِع  جمعِی  رواِن 
جست جوی عناصر مرموزی است که برخی از آثار ادبی، متأثر از آن ها هستند. بسیاری از 
آثار، به دلیل ریشه داشتن در بن مایه ای اساطیری است، که ماندگار شده اند و نویسنده از 
آن ها سود جسته است. »این نوع نقد با انگیزه  های زیر بنایِی رفتار انسان سر و کار دارد. 
اساطیر و ادبیات در کنار هم واقعیتی ژرف را نشان می دهند، که عرصه ی نمایش ژرف ترین 
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زندگی غریزی ماست؛ و عرصه ی آگاهی بدوی انسان است،که می تواند به هیأت  های بسیار 
در آید.« )همان، 160(

»هم  راهی انسان با دوره  های اسطوره ای، هر چند فراموش شده، اما آثار و رِدپای آن ها 
چه  و  خودآگاه  چه  فارسی  ادبیات  معاصر  شاعران  را  بن مایه ها  این  است.  نرفته  بین  از 
ناخودآگاه، در اشعار خود گنجانده اند.« )زارعی،1395، 81-106( نیما می گوید: »چیزی 
که برای دریافتن ارزش واقعی این آثار باید دید، این است که این آثار، با چه زمان  های 
تاریخی، ارتباط پیدا می کند. آن زمان  های معدوم شده دارای چه خصایصی بودند؛ چطور 
اساطیر و تصورات مذهبی در احساسات و ذوق اقوام گذشته اثر کرده اند و خمیره ی موسیقی 
ادبیات ما از چه راه به این صورت در آمده است.« )یوشیج،1385، 76( باید توجه داشت 
اسطوره پردازی در شعر معاصر، به معنای بازسازی و تقلیِد محض از اسطوره نیست؛ بلکه 
باید از این بن مایه ها الهام گرفت. »برای نمونه ققنوِس نیما، آن ققنوس اساطیری نیست که 
360 حفره در منقار دارد، بلکه ققنوس شهید و مبارِز قرن بیستمی است، که با آتش زدن 
خود، نطفه ای پدید می آورد که به مبارزه ادامه می دهد.« )اسماعیل پور،1390، 54( پس 
کار منتقد اسطوره ای، رسیدن به سرچشمه ها، و تفسیر راز و رمز ها، کهن نمونه ها، نمادها و 
روایت  های اساطیری آثار ادبی و هنری است. »در این نوع نقد، شاعر از دریچه ی اسطوره و 
نماد در جستجوی حقیقت است، نه از راه اندیشه  های اجتماعی و سیاسِی روز؛ او بیش تر به 
بازجست درون است تا برون؛ وی روایت گر زمانی ازلی و قدسی است.« )همان، 161( یکی 
از عللی که شاعران را به اسطوره می کشاند زبان استعارِی اسطوره است، »شاعر معناهای 

ژرف خود را در ساختاِر مثالِی اساطیری می بیند و می یابد.« )فرای،1390، 101( 
»پرسش از سرآغاز جهان و چگونگی پیدایش زمین و آسمان و باشندگان و به ویژه 
انسان نزد هر قومی و در هر کیش و دینی، در قالب روایتی از یک روی داد ازلی ریخته است 
که از آن به عنوان اسطوره ی آفرینش یاد می شود.« )آشوری،1385، 37( این پژوهش تالش 
دارد تا بخشی از یک بنِد شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد اثر فروغ فرخ زاد را از منظر 
نقد اسطوره ای بررسی کند.  »ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، پنجمین و آخرین کتاب شعر 
فروغ فرخ زاد است. این کتاب چه از نظر شکل و چه از نظر پختگِی زبان، بیان و اندیشه، 
در باالترین مرتبه در آثار فروغ قرار دارد؛ و اوج تفکر و تخیل شاعر را نشان می دهد. این 
اثر، نخستین منظومه ی غیر داستانی و غیر روایی، در شعر فارسی است؛ به همین دلیل، از 
ساختمانی پازلی و پیچیده ی غیر خطی و مدرن برخوردار است.« )شمس لنگرودی،1384، 

ج3،193(
»تصاویر در شعر فرخ زاد و به ویژه در این شعر یا تجربیات عاطفی هستند که می توانند 
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از آِن وی  به صورت تجربه  های عمومی درآیند؛ یا تجربه هایی عمومی هستند، که موقتاً 
شده  اند. این تصاویر شامل اندیشه و احساس و تخیل در محیطی از اشیا است، اشیایی که به 
زمان ها و مکان  های گوناگون در پیوند است؛ اما به وسیله ی واژه ها در شعر فرخ زاد اجتماع 
کرده  اند. البته روشن است که پر کردن شعر از تصاویر به صورت خودآگاه و عمدی کاری 
اشتباه است؛ این تصاویر باید بسیار صمیمی و طبیعی باشد. فرخ زاد در شعر خود به دنبال 
وصل با کل جهان، کل زمان و کل مکان است.« )براهنی،1380، 1103( وی از جدایی به 

سوی پیوستن و وصال حرکت می کند؛ چرا که به باور او: 
نهایت تمامی نیروها پیوستن است
پیوستن، به اصل روشن خورشید

و ریختن به شعور نور...
)فرخ زاد،1383، 332(
به همین دلیل است که وی در همه ی زمان ها سیر می کند. بخش مورد نظر در این 

مقاله، قطعه ی زیر از شعر بلند  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سردمی باشد:
من این جزیره ی سرگردان را

از انقالِب اقیانوس و
انفجاِر کوه گذر داده ام

و تکه تکه شدن راز آن وجود مّتحدی بود؛
که از حقیرترین ذره هایش آفتاب به دنیا آمد.

 )فرخ زاد،1383 :335(
در این پژوهش، تالش بر این بوده است تا با توصیف و تطبیِق دو اسطوره ی آفرینش 
در ایران و میان رودان، و پیوند آن ها با بخشی از شعر  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد، این 
قطعه شعر، با نگاهی اساطیری، خوانده و فهمیده شود. روش پژوهش، تحلیلي، توصیفي و 

تطبیقی است؛ و با مطالعات کتاب خانه اي جمع آوري شده است. 
از پژوهندگان در برخی موارد به مضامین اسطوره ای در شعر فرخ زاد، اشاره  تعدادی 
کرده  اند. برای نمونه: مقاله ای با عنوان بررسی تطبیقی کاربرد اسطوره و کهن الگو در شعر 
فروغ و گل رخسار صفی آرا نوشته ی حسن اکبری بیرق و مریم اسدیان، به کاربرد مضامین 
اسطوره ای مشترک، در شعر این دو شاعر پرداخته است. مقاله ی یاد شده، تالش کرده تا بن 
مایه ها و مفردات اساطیری را در شعر این دو شاعر مورد توجه قرار دهد. در جستاری دیگر، 
با عنواِن: خوانش اسطوره شناختی شعر »آن روزها« اثر فروغ فرخ زاد از دیدگاه نورتروپ 
فرای که توسط رقیه ی علوی و سید رضا ابراهیمی نوشته شده؛ به کهن الگوهای به کار رفته 



51 /

در شعر فرخ زاد پرداخته است. ولی در کل و تاکنون هیچ پژوهشی از دیدگاه اسطوره ای، به 
قطعه شعِر مورد نظر این مقاله، نپرداخته و این کار بی سابقه می باشد. 

2-بحث و بررسی
برای توضیح به تر، قطعه شعر مورد نظر را در دو بخش بررسی می کنیم: 

2-1-بن مایه ی آشوب ازلی:
من این جزیره ی سرگردان را

از انقالِب اقیانوس و
انفجاِر کوه گذر داده ام...

آغاز   ،)Chaos( »کائوس«  یا  آشوب  از  باشندگان،  آفرینِش  جهان،  اساطیِر  بیش تر  در 
می شود. مضموِن جهانی پرآشوب، که با نیروهای سامان  دهنده به نظم در می آید، یکی 
از مهم ترین درون مایه هاِی اساطیری در سرتاسر فرهنگ های کهن است. آفرینش نظم، 
از بی نظمی، از مهم ترین مضامیِن اسطوره های آفرینش، به شمار می رود. برای نمونه، در 
اسطوره ی مردوک، در بین النهرین، به روشنی می بینیم، که چگونه، این خدای بابلی، در 
دوره ای پر آشوب، پس از کشتن تیامات، جهان را از اجزای بدِن او می آفریند. در این بن مایه، 
باشندگان، در آغاز از آشوب و هرج و مرج به دنیا می آیند؛ یا به سخن دیگر، نظم از بی نظمی 
به وجود می آید. »ازلی بودن نخستین آشوب، بن مایه ی آفرینش همه ی باشندگان می باشد، 
که بعداً برخی از آن ها، که معموالً، آسمان، یا زمین، یا دو ایزد آفریننده هستند، به صورت 
خود آفریده، از این آشفتگی سر برمی آورند، و از خویش تن یا از آشوِب نخستین، این جهان 

را شکل می دهند.« )رضایی،1384: 108(
این گونه آفرینش، دربردارنده ی آفرینِش دوم، نیز می شود؛ و در پیوند با زوج نخستین 
است، که آفرینش به وسیله ی آن ها، یا قربانی شدن غوِل نخستین، تکامل می یابد. آفرینش 
از کائوس یا آشوب، پیدایِش باشندگان یا خدایان نخستین را در بر دارد، که آن ها عامل و 
سبب ایجاد بقیه ی هستی می گردند و خود نیز در بیش تر اساطیر فراموش می شوند. برای 
نمونه، در اساطیِر بین النهرین، آپسو و تیامت که از نخستین آفریده ها هستند، خیلی زود 
از صحنه ی خدایان میان رودی خارج می شوند. »این واقعیت در بردارنده ی سیر انتزاعی 
شدن مرحله به مرحله ی موضوع آفرینندگی و به تبع آن جهان ایزدان است.« )همان، 108( 
این اساطیر بیان می دارند که اسطوره  های نبرِد قهرمانانه، با هماوردهای آشوبناک، چگونه 

روایت  های پهلوانی باستان را شکل می بخشند و تحت تأثیر قرار می دهند.
 2-1-1-آشوب ازلی در بین النهرین:
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النهرین، هستِی نخستین، از آشوب و هرج و مرج زاده می شود. این  در اساطیر بین 
آشفتگی به صورت اقیانوس و دریای آشوب گر، به نام  های اپسو و تیامت پدیدار می شوند. 
هر چیِز این آشفتگی، به نام باشندگاِن تشخص یافته ای، نام برده می شود. اما در کنه آن ها، 
آشوبی سرسخت دیده می شود. این آفرینش برآینِد هرج و مرِج این آب ها و لجن  های درهم 
و متالطم و انفجار کوه ها است. »فرخ زاد این آشوب را به "انقالب اقیانوس و انفجار کوه" 
تعبیر می کند. از زوج نخستین یعنی اپسو و تیامت، لحمو و لحامو، یا گل و الی ته نشین 
شده آفریده می شود و از این جفت، انشار )آسمان( و کیشار )زمین( به وجود می آیند. بقیه ی 
آفرینش، از این دو سر برمی آورند. آشفتگی و هرج ومرج در میان رودان، از آب  های متالطم 
ازلی است و از همین آب هاست، که سرانجام، آسمان و زمین شکل می گیرد؛ و ادامه ی 
آفرینش را به خدایی انتزاعی، به نام مردوک می سپارند و خود از صحنه خارج می شوند؛ و 

در پایان، باشنده ای به نام انسان، آفریده می شود.« )رضایی،1384: 108( 
2-1-2-آشوب ازلی در ایران:

»ایران با بین النهرین هم مرز بود و پیوندی نزدیک با آنان داشت و حتماً از آیین  های 
این چنینی چیزی اقتباس کرده بود. به باور به دینان، هرج و مرج و آشوب اساساً نتیجه ی 
بد است، در اساطیر ایران، دیو ها و در رأس آن ها اهریمن، نمایندگان این آشوب هستند. 
در آغاِز آفرینش، اهورا در روشنِی بی کران، قرار دارد و با اهریمِن شریر و آشوب گر که در 
تاریکی مقیم است پیوندی ندارد. در آغاز هر دو بودند و میان آن ها نبرد و کشمکشی نبود. 
با آن که اهوراِی همه چیزدان، از وجود اهریمن باخبر بود، ولی اهریمن، به علت بی خردی، 
از وجود هرمزد و سرزمین او آگاه نیست. ولی در یک حرکت ناآگاهانه، به مرز روشنایی 
نزدیک می  شود و فروِغ بی همتا را می  بیند. اهورا به شرط این که اهریمن، روشنی را ستایش 
کند؛ به وی پیش نهاد آشتی می دهد، ولی اهریمن پذیرِش آشتی را از ناتوانی می شمرد 
و برای مرگ و نابودی، به روشنی یورش می  برد. از آن جا که اهورا آگاه بود که اگر نبرد 
جاودانی شود، اهریمن اندیشه ی خویش را عملی می سازد؛ زمانی مشخص را برای نبرد، 
تعیین کرد. اهریمِن ُکندهوش، این پیش نهاد را پذیرفت و شکست را برای خویش مسجل 

کرد.« )هینلز،1389، 177(
 »در روایت کهِن زردشتی، دوراِن تاریِخ جهان، دوازده هزار سال است: سه هزار ساِل 
نخستین، دوره ی آفرینش بنیادین است. دومین سه هزار سال، به خواست اهورا می گردد. 
سومین سه هزار سال به خواست دو نیروی خیر و شر سپری می شود؛ و چهارمین سه هزار 
سال، دوره ایی است، که اهریمن شکست می خورد. در بدعت زروانی، نُه هزار سال نخست، 

در دست اهریمن است و سه هزار سال آخر شکست او را رقم می زند.« )همان، 178(
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»دین زردشت، دینی است که از میان اقوام ساکن سر برآورده است، مردم را به سکونت 
مانند  قوم،  این  خداِی  آسمانِی  سرزمیِن  پس  می  کند.  تشویق  دام پروری  و  کشاورزی  و 
سرزمیِن خودشان، ساکن و بی حرکت، و قلم رو اهریمن مانند سرزمین قوم مهاجم، عرصه ی 

حرکت  های نامنظم و تاخت و تازهای بدون اندیشه است.« )امیرقاسمی،1375، 11(
کار   ،)ahunavar( اَُهونََور  خواندِن سرود  با  اهورا  نبرد،  دوره ی  از مشخص شدِن  »پس 
خودش را آغاز می  کند. جادوِی کالِم دین بهی، به کمک هرمزد می  آید و اهریمن را مدت ها 
گیج و بی هوش می  کند؛ این فرصِت خوبی است تا هرمزد ابزار جنگ بسازد و لشکر بیاراید. او 
نخست، سرشت روشن خود را به شکل مینوی پدید می آورد. سپس جاودانان یا امشاسپندان 
و ایزدان را می آفریند، سرانجام به آفرینش جهان می پردازد. آسمان، آب، زمین، گیاه، جانور 
و سرانجام انسان پدیدار می شود. در آن سوی، اهریمن نیز در زمان خود، باشندگان اهریمنی 
را از سرشِت شِر خویش می آفریند. گرگ ها، طوفان ها، گرداب ها، و گردباد ها، جذام و هر 
چه آشوب و کشمکش را در بر دارد پدید می آورد. در این دوران، جهان برای نبرد و آشوبی 

بزرگ آماده می شود.« )هینلز،1389، 179(
این پدیده ی دوبنی است، که در کلی ترین صورت خود، به شکل تقابِل جاودانه ی خیر 
و شر یا هرمزد و اهریمن، فلسفه ی زندگی را شکل می  دهد. هرمزد، سفید و خوش بو و 
روشن مانند آفتاب، سراسر نور، ساکن و بی حرکت ماننِد قوم اسکان یافته ی خویش است. 
آشتی جو و آرام و یک جانشین و خدای اندیشه است. »اهریمن اما، سیاه و تاریک و بدبو، 
اقواِم مهاجم و شکارچی و ضد  مهاجم و جنگ طلب و موجودی در حرکت دایم، ماننِد 
سکونت است. هرمزد با آرامش ابدی خویش تنها به نیروی خرد می  اندیشد، با نیروی اندیشه 
خلق می کند، با نیروی اندیشه می  جنگد، با نیروی اندیشه احساس می  کند. اهریمن از آغاز 
بدون اندیشه، تنها بر محور اصِل حرکِت نامنظم و آشوِب غیرهدفمنِد خویش می  چرخد.« 

)امیرقاسمی،1375: 12( 
»پس از بیهوش شدن اهریمن، دیواِن آشوب گر، تالش کردند با دادن وعده ی یورش، 
به آفریدگاِن اهورا، اهریمن را برانگیزند. وعده  های آنان اما سودی نداشت. بنابراین »جهی« 
پلید با همه ی زشتی  های زنانه وارد کارزار شد؛ و پیمان بست که انسان مقدس و گاو سپند 
را چنان دچار درد و رنج کند که زندگی برای آنان بی ارزش شود. جهی نیت خود را برای 
یورش به آفریدگان بر زبان راند. چنین بود که اهریمن با نیت جهی بیدار و آرزوی جهی را 
که مردان در تمنای او باشند برآورده ساخت. پس اهریمن و دیوان برخاستند و به همه ی 
آفریدگان، یورش بردند و آشوبی سخت، تمام دنیا را فراگرفت. اهریمن، آسمان را شکافت و 
پس از ورود به آن، آسمان از او ترسید. آن گونه که گرگ از بره بترسد. آب آلوده شد؛ زمین 
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تاریک شد؛ آن گونه که در نیم روز مانند شب بود. باشندگاِن پلید چنان زمین را تسخیر 
کردند، که به اندازه ی نوِک سوزنی، زمین از آلودگی بر کنار نماد. گیاه، زهری شد و پژمرد. 
پس اهریمن، به گاو و کیومرت یورش برد و آنان را دچار آز و نیاز بیماری کرد. شیِر گاو، 
خشکید و اهورا برای این که گاو، مرگی آسان داشته باشد، با هوم آن را تسکین بخشید. 
پس هزاران دیِو مرگبار، به کیومرت که پیرو اصلی اهورا و دشمن دیوان و شر بود، یورش 
بردند؛ ولی آنان نتوانستند، پیش از آن که زماِن مرِگ وی در رسد، او را بکشند؛ چرا که 
زماِن فرمانروایی انسان، سی سال بود. در این مدت، آشوب، همه چیز را ویران کرد و دود 
و تاریکی، همه جا را فراگرفت. در جهان مادی، نود روز نبرد باشندگان مینوی و دیوان به 
طول انجامید. در کل آن چه نیک بود، مورد یورش اهریمنان قرار گرفت؛ دروغ بر راستی، 
افسون بر هنر، زیاده روی بر میانه روی، تنبلی بر کوشایی، تاریکی بر روشنایی، و... مورد 
یورش قرار گرفت و سرانجام کیومرت هم کشته شد. در این هنگام چنین به نظر می آمد، 
که اهریمن، به پیروزی نهایی رسیده است. چنین می نمود، که آشفتگِی جهاِن اهریمن، بر 
ساماِن جهاِن خیر، پیروز شده است. ولی اهریمن که به آسمان وارد شده بود، در همان 
جا توسط روح و مینوی آسمانی و فروهر ها زندانی شد؛ و نیروی برگشت به جهاِن تاریِک 
خویش را از دست داد. پس اهریمن، تازه فهمید که زندگی، آغاز شده است. »تیشتر« باران 
آورد و آب ها، باشندگاِن شر را به سوراخ  های زمین، راندند. زمین بارور شد. با درگذشتِن گاو، 
پنجاه و پنج نوع غله و دوازده گیاِه دارویی، از اندام گاو روییدند و تخمه ی او به ماه رسید؛ 
پس از پاالیش یافتن در ماه، جانوراِن گوناگون و سودمند، از وی آفریده شد. از سوی دیگر، 
تخمه ی کیومرت، به زمین فرو رفت و از تن او بود، که انواع فلز پدیدار شد. از نطفه ی او 
گیاهی به نام ریواس، رویید و پس از پیکرگردانی، تبدیل به نخستین جفت انسان ها شد. که 
مشی و مشیانه نام گرفتند. در پایان، این زندگی بود که پیروز شد و مرگ و اهریمن شکست 
یافت. چرا که مرگ از زندگی پدید آمد و فراورده  های زندگی فزون تر از گذشته شد. از گاو 

انواع جانوران و از کیومرث انواع انسان ها هستی یافت.« )هینلز،1389، 181( 
2-1-3- آشوب، آفرینش و نوروز:

»ایرانیان بر این باور بودند که جشن آفرینش، که به مناسبت نظم )ارته( پس از کائوس 
)آشوب ازلی( برپا شده، در ابتدای بهار رخ داده و جشن بهار خود نظمی، پس از بی نظمی، 
هرج و مرج، و سرمای زمستان است. تحویل سال نو در فصل بهار، مفاهیمی نمادین را 
آشکار می کند. پیوند این مفاهیم در لحظه ی خاص چنان است؛ که گویی انسان ستونی 
است میان عالم باال و عالم پایین، که گویی تمامی اندیشه ای را که از ازل تا به ابد وجود 
داشته، در تمامی جان خود به ودیعه گرفته است. شروع فصل بهار، با »زمان« و به سخن 
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دیگر با »زروانیسم« در پیوند است. زمان و زروان همواره قدسی است؛ زماِن قدسی، نشانه ی 
بی نهایت و جاودانگی است. کائوس، نماد پراکنده گی روح بشر در برابر راز حیات، بی تمایزی 
و بی شکلی و انفعال کامل، با زمان مقابل می شود و خلقت صورت می گیرد، که نماد پایان 

کائوس است.« )فضایلی،1387: 6(
هیچ کس به درستی نمی داند چرا این مضمون در اغلب فرهنگ های باستان، که گاهی 
کاماًل هم از یکدیگر دور افتاده بوده اند، مشترک است؟ دیدگاه هایی در این زمینه وجود 
دارد که البته هیچ یک خالی از اشکال نیستند. مثاًل تکامل گرا های دوره ی ویکتوریا باور 
به مضامین  احتماالً  بنابراین  را طی می کنند؛  دارند، که همه ی جوامع مراحل همانندی 
مشابهی می رسند. یعنی به نوعی به وحدت روانی همه ی انسان ها قایل بودند. یا در نمونه ای 
دیگر اشاعه گرا ها معتقد بودند چنین مضامینی ابتدا در چند کانون مرکزی مثل مصر یا 
بین النهرین به  وجود آمده و سپس به یاری پیوندهای بین فرهنگی به سایر فرهنگ های 
و  نظم  میان  نبرد  مبنای  بر  اسطوره ای  روایات  از  »بسیاری  کرده اند.  نفوذ  باستان  جهان 
بی نظمی شکل می گیرند. بدین ترتیب شاهد نمونه هایی فراوان از برهم کنش میان نظم و 
آشوب هستیم، اما در مورد این که، چه نوع شرایط اجتماعی یا سیاسی زمینه ی به وجود 
آمدن این برهم کنش شده، و یا این که چه نوع ذهنیتی و با چه هدفی به تولید چنین 

روایاتی منجر شده، پرسشی بسیار مهم است.« )میلز،1393: 15(
بنابراین، »... هر کس به فراخور توانایی روح خود، در، گیر و دار پیکاری است، برای 
سرنگونِی اهریمنان؛ دیوان و راه بندان؛ برای بازیافتن اصل خود. بدین سان پیروزِی انسان 
در خود، در عالم صغیر، چون پیروزی اهورا است، در کیهان، در عالم کبیر، و یکی بی آن 
دیگری ناممکن است.« )مسکوب،1386، 20( چنانک ه شعر فروغ »حدیِث نفس زنی است 
که در آستانه ی فصلی سرد قرار گرفته است. که امیدی پُر تردید به طلوعی دیگر در او 
می تپد.« )حقوقی،1373، 76( وی جزیره ای سرگردان به نام انسان را از انقالب اقیانوس 
و انفجار کوه گذر داده است تا به دنبال امیدی هر چند پُر تردید، به حیاتی هر چند در 
آستانه ی فصلی سرد، ایمان بیاورد. شعر  ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد مرثیه ی انسان 
امروز است، انسانی که از آشوب ازلی و انقالب اقیانوس و انفجار کوه، گذر کرده و افتان و 
خیزان از عصر اسطوره گذشته و به عصر به اصطالح مدرن رسیده است؛ ولی فصل سرد 
شروع شده، آینده تاریک است و انسان متمدن با »ناتوانی دست  های سیمانی«، ناچار به باور 
و ایمان آوردن به فصلی سرد است. انگار که بار دیگر اهریمن هجوم آورده و سرزمین  های 
اهورایی آماِج برف و کوالک و یخبندان شده است. انگار که بار دیگر اهریمن تمام عناصر 
اهورایی را آلوده کرده و شاعر »در ابتدای درک آلوده ی هستی زمین و یأس ساده و غمناک 
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آسمان« قرار گرفته است. 
2-2-آفرینش:
»و تکه تکه شدن

راز آن وجود مّتحدی بود
که از حقیرترین ذره هایش

آفتاب به دنیا آمد.«
تکه تکه شدِن وجوِد متحد، و شروع آفرینش از تکه  های قربانی، بن مایه ای اساطیری 
است که در بیش تر آیین ها نمونه دارد و به شکلی زیبا در شعر فرخ زاد بازتاب داده شده 
باستان جزِء  با پیشوند ā می باشد، که در فارسی   Fri از ریشه ی است. »واژه ی آفرینش، 
مضارع ساِز nā به آن افزوده می شود و به صورت āfrinā درمی آید. مصوت بلند ā در 
فارسی میانه و دری از صیغه ی مضارع می افتد و این فعل در فارسی میانه و دری به معنی 

پدید آوردن و آفرینش، گسترش می یابد.« )ناتل خانلری، 1365: 95( 
اساطیر آفرینش بسیار متنوع و متعدد هستند؛ با این حال می توان آن ها را به شرح زیر 

طبقه بندی کرد:
2-2-1-آفرینش از هیچ یا نیستی:

»وینباگوی«  پوستان  سرخ  می آفریند.  کلمه،  یا  حرف  با  اندیشه،  با  را  کیهان  خدا   
)Winnebago( بر این باورند که کیهان حاصل تفکر خداست: »آنگاه دوباره اندیشید و زمین 

را آرزو کرد؛ و این زمین به وجود آمد...«
2-2-2-بیرون آوردن زمین از زیر آب:

از زیر آب بیرون می آورد. برای نمونه  از آفریده  های وی، زمین را   خوِد خدا یا یکی 
اعتقادات سرخ پوستان »مایودو« )Maidu( بر این است که خدا به وسیله ی الک پشتی، 

زمیِن خشک را از زیر آب بیرون می آورد. 
دو  به  نخستین  یگانگی  یا  واحد  تقسیم  وسیله ی  به  آفرینش  2-2-3-عمل 

بخش:
 این گونه اساطیر را می توان سه بخش کرد: الف- جدا سازی آسمان از زمین به عنوان 
بی شکل  و  بی نظم  توده ی  یا   )Chaos(کائوس نخستیِن جهان. ب- جداسازی  مادر  و  پدر 

آغازین. ج- شکستن و دو تکه کردن تخم یا بیضه ی کیهانی.
2-2-4-تجزیه یا تکه تکه کردِن اندام یک موجود نخستین؛ یا قربانی شدن 

موجودی انسان گونه به صورت داوطلبانه. )الیاده،1390، ج1: 149(
آفرینش در میان رودان و ایران هر دو از نوع قربانی یا تکه تکه کردن اندام یک موجود 
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پدیدار  سخت  مرگی  از  آفرینش،  تکامل  مایه ی  بن  اسطوره،  دو  این  در  است.  نخستین 
برای  وابسته است.  قربانی  به مرگ و  آفرینش  مایه،  این بن  به سخِن دیگر، در  می شود. 
نمونه: در اندونزی مادر یا دختری وجود دارد که برای تولید گیاهان خوراکی، تن خویش 
را فدا می کند. در گینه ی نو، بیش تر، موجودی الهی، البته نرینه این کار را انجام می دهد. 
در بیش تر باورهای اساطیری، جهان از اعضای پیکِر یک موجود اساطیرِی بزرگ جثه ای به 
وجود می آید، که بنا به دالیلی تکه تکه می شود و از اعضای گوناگون کالبِد او این جهان به 
وجود می آید. همان طور که الیاده بر این باور است: »آفرینش نمی تواند جز از طریق فدا 
شدن موجود زنده، یک غول دو جنسی خاست گاهی، یا نرینه ای کیهانی، یا ایزد بانوی مادر، 
یا زن جواِن اسطوره ای روی دهد. به همین سبب برخی از اسطوره ها در واقع از آفرینش از 
تِن غولی خاست گاهی: »یمیر«، »پان گو«، و »پورشا« سخن می گویند... در اساطیر ژاپن 
یک ایزد بانویی به نام »ایزانامی«، پس از آتش گرفتن در حالی که درد می کشد از تِن خود 
به سایر خدایان، به ویژه به ایزدان آبی و کشت وکار، جان می دهد.« )الیاده، 1382، 178( 
»پنداره ی اصلی این است که زندگی تنها می تواند از زندگی دیگری که قربانی می شود زاده 
شود. مرِگ سخت، آفریننده است؛ از این لحاظ، زندگِی قربانی شونده، خود را در شکل 

درخشان تری از زندگی، و در سطح دیگری از هستی، متجلی می کند.« )همان، 179(
چنان که خواهیم دید، در آفرینش ایرانی، کیومرث و گاو با قربانی شدن به آسمان ها 
عظیم  انتقالی،  موجِب  »قربانی،  می آید.  وجود  به  تازه ای  زندگِی  وجودشان  از  و  می روند 
می شود. زندگِی متمرکز شده در شخصیت، از آن شخصیت سر ریز می کند و خود را در 
سطحی کیهانی یا جمعی متجلی می کند. موجودی واحد به کیهان تغییر شکل می یابد؛ یا 
چندین بار در گونه ی کاملی از گیاهان، یا نژادی از انسان ها، متولد می شود. یک کِل زنده 
قطعه قطعه می شود و خود را در میلیون ها شکِل جاندار، پراکنده می سازد. به کالمی دیگر 
این جا نیز الگوی بسیار شناخته شده ی کیهان زایی، »کل بودن خاستگاهی را که در اثر 
عمل آفرینش پاره پاره می شود می یابیم.« )الیاده، 1382، 179( این الگوی پیدایش را، که 
بر اثر آن یک زندگی پاره پاره می شود؛ تا زندگِی دیگری زاده شود، می توان با بررسی دو 

اسطوره ی آفرینش، در ایران و میان رودان، به تر درک کرد:
2-3- اسطوره ی آفرینش در بین النهرین:

در اساطیر بین النهرین، نمونه ی پیدایِش جهان را از یک خدای نخستین، در منظومه ی 
انوما الیش )زمانی که در باال( که شرح کامل آفرینش در میان رودان است؛ به خوبی می توان 

مشاهده کرد:
»در آغاز بدان هنگام که آسماِن فرازپایه نامی نداشت و زمین فروپایه نیز بی نام بود، تنها 

نقد اسطوره اِی بخشی از شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« )برپایه ی اساطیر ایران و میان رودان(
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آپسو )upso(، اقیانوس ازلی، و تیامت )tiamat(، دریای آشوبگر، دارای نام بودند. از آمیزش 
این آب ها نخست، مومّو )Mummu(، آشوب امواج، سپس زوجی مار اژدها دوش، به نام لحمو 
)Lahmu( و لحامو )Lahamu(، پدید آمدند، که به نوبه ی خود انشار )Anshar(، جهان آسمانی 
و کیشار )Kishar(، جهان زمینی را زادند و ایزدان بزرگ از انشار و کیشار به وجود آمدند. به 
زودی ایزداِن نو، با شورش خود، آرامش آپسوی پیر را برهم زدند، آپسو نزد تیامت شکایت 
برد: »روزها آرامشی ندارم و شب ها نیز نتوانم خفت.« دو نیای ازلی درباره ی آشوب ناکی 
فرزندان خود رای زدند. تیامت پرسید چرا باید همه ی چیزهایی که آفریده ایم، از میان 

بریم؟« )ژیران، 1389، 60(
 اما »اِآ« )Ea(، ایزد زمین و آب  های از طرح آپسو آگاه شد نزد پدرش، انشار رفت و گفت: 
»مام ما تیامت علیه ما نیرنگی اندیشیده است. انشار نخست »انو« را سوی تیامت گسیل 
کرد، اما انو را نه آن دل و دالوری بود که با ایزد بانوی مزبور هم نبرد گردد. اآ شهامتش را 
از دست داد سپس »بعل مردوک« فرزندی که دل و جراتی تمام داشت، فرا خواند و بدو 

فرمان داد تا علیه تیامت بشورد و قول پیروزی داد.« )همان، 61(
مردوک پذیرفت اما نخست اصرار کرد که خدایان قدرتی برتر بدو بخشند. انشار راضی 
شد و بی درنگ مجمعی از خدایان تشکیل داد و همه ی خدایان، نیرویی شاهانه، به مردوک 
دادند و عصای شهریاری، اورنگ، پالو )نوعی سالح( بدو بخشیدند و به او گفتند: »برو و 

تیامت را بکش. باشد که بادها خونش را بر سرزمین  های راز آمیز بپراکند.« )همان، 61(
مردوک، پس از به بند کشیدِن یاران تیامت، دوباره به سراغ تیامت می رود جمجمه اش 
را می درد و سرخرگ هایش را پاره پاره می کند؛ پیکر او را چون ماهی به دو نیمه می کند؛ از 
نیمه ای آسمان و از نیمه ای دیگر، زمین را می سازد؛ و با این کار جهان را سامان می بخشد. 
با  باشد؛  تا تصویر زمینی آسمان  ایزدان می سازد  برای   )Esharra( اِّشره  نام  به  جای گاهی 
ساخت این کاخ بزرگ انو، ان لیل، اِآ هر یک جای گاه خویش را درمی یابند. ستارگان را که 
نگاره ی ایزدان مزبور بودند، نصب می کند. طول سال را مشخص می کند و مسیر پیکرهای 
آسمانی را سامان می دهد. وی از میان دنده  های تیامت دروازه هایی به سمت باختر و خاور 
می گشاید و فراِز شکمش را سمت الرأِس آسمان قرار می دهد. به ماه درخشش می بخشد 
و شب را نصیبه ی او می کند. دروازه ی خاور را به خورشید می دهد و روز را به »َشَمش«، 
ایزِد خورشید می بخشد. ابرها و دریاها را از خدوی تیامت تهیه می کند. فرات و دجله از 
چشم  های وی، سرچشمه می گیرد. از پستان  های او کوه  های غول پیکر می سازد و در میاِن 
آن ها، حفره  های آب قرار می دهد. دمش را فراز سر قوس می کند و به چرخ آسمان می بندد. 
اکنون مغاک در زیر پاهای تیامت است بین آن دو، پایه ی آسمان قرار دارد، اکنون زمین 
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دارای پایه  های استوار است و آسمان پوشش آن است. پس از آن، مردوک، همه ی جهان 
را می سازد؛ معابدی برای اآ بنا می کند، الواح سرنوشت را که از کینگو گرفته بود به عنوان 
نخستین درود به انو باز می گرداند. پس از همه ی این اقدامات همه ی ایزدان آسمانی در 
برابر او ایستادند و به پایین خم شده و فریاد برکشیدند: »به راستی او شهریار ماست.« 

)ساندرز،1387: 38(
پس مردوک با کشتن مادر خود تیامت و تکه تکه کردن او و هم چنین از بین بردن 
معشوق او، کینگو، کار آفرینش را به انجام می رساند و سامان می دهد. )بیرلین،1389، 95(

2-4-اسطوره ی آفرینش در ایران:
پنداره ی این اصل که زندگی تنها می تواند از زندگی دیگری که قربانی می شود زاده 
شود؛ همان طور که در اساطیر میان رودان سابقه داشت در اساطیر ایران نیز قابل تطبیق 
است؛ و آن قربانی شدن و کشته شدن کیومرث و گاو، توسط اهریمن است که از پیکر و 
نطفه ی آن ها، زندگِی نو، و تازه ای پدید می آید. اهریمن گاو را زخم می زند. اورمزد برای 
راحت کردن او، گیاه »هوم« به وی می خوراند. گاو به پهلو می افتد گیج می شود و می میرد. 
از بقایای او غالت و گیاهان دارویی می رویند. نطفه ی گاو به ماه می رود و ایزد ماه آن را 
می پاالید؛ به ایرانویج بازش می گرداند و گاو نر و ماده ای از آن شکل می گیرند و سپس تمام 
جانوران، چهارپایان دیگر و ماهی ها در آب و پرندگان در آسمان از آن ها به وجود می آیند. 
»گاو نقش مهمی دارد؛ هم حیوانات و هم گیاهان دارویی از او سرچشمه می گیرند. گاو 

نشان گر جنبه  های فعال و منفعل نیروهای زاینده ی هستی است.« )هینلز،1389، 177(
پس از مدهوش ماندن اهریمن در دوزخ، دیوان کوشش کردند تا اهریمن را از بی هوشی 
درآورند؛ ولی تالش آن ها سودی نداشت؛ تا سرانجام »َجهِی« )Jahi( بدکار، که تجسم همه ی 
ناپاکی  های زنانه است، سر رسید و قول داد که کیومرث و گاو را دچار رنج  های بی شماری 
کند. وی هم چنین قول داد که به همه ی آفریده  های اهورا، از جمله گیاهان و آب یورش 

ببرد:
»تا آن که جهی تبه کار، با به سر رسیدن سه هزار سال آمد، گفت که برخیز پدر ما! زیرا 
من در آن کارزار چندان درد بر مرد پرهیزگار و گاِو ورزا، ِهلَم؛ که به سبب کردار من زندگی 
نباید. فره ی ایشان را بدزدم، آب را بیازارم،... همه ی آفرینش هرمزد آفریده را بیازارم. او آن 
بدکرداری را چنان به تفصیل برشمرد که اهریمن آرامش یافت، از آن گیجی فراز َجست.« 

)همان، 51(
بدین گونه اهریمن جانی تازه گرفت و برای سپاس گزاری از جهی، این آرزوی وی را 

برآورده ساخت تا مردان آرزوی او کنند.«

نقد اسطوره اِی بخشی از شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« )برپایه ی اساطیر ایران و میان رودان(
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ازین اهریمن به هم  راه دیوان به جهان حمله کرد و همه ی آفریده  های اهورا را  پس 
تخریب کرد.» وجود عنصر زنانه در دو اسطوره ی ایرانی یعنی جهی و در اساطیر میان رودان 
یعنی تیامت، در آغاز کردن آشوب قابل تأمل است.« )بهار،1381: 48( اهریمن به گاو و 
کیومرث روی آورد و آن دو را به بیماری هولناکی دچار کرد. پیش از آن که اهریمن سراغ 

گاو بیاید اهورا به گاو، گیاه بنگ داد تا از درد مرگش بکاهد: 
به هر ترتیب کیومرث و گاو کشته می شوند، ولی از مرگ آن ها یا به نوعی با قربانی آن ها 

زندگی تازه ای آغاز می شود:
»چون )گاو( درگذشت، به سبب سرشِت گیاهی، از اندام  های گاو، پنجاه و پنج نوع غله 
و دوازده نوع گیاه درمانی از زمین رست. روشنی و زوری که در گاو بود به ماه سپرده شد. 
آن تخمه به روشنی ماه پالوده شد. به همه گونه ها آراسته شد. جان در او کرده شد و از آن 
جا جفتی گاو یکی نر و یکی ماده بر زمین آورده شد. سپس بر زمین از هر نوعی دو تا یعنی 
دویست و هشتاد و دو نوع فراز پیدا شدند... گوسپندان را جای بر زمین و مرغان را جای در 

هوا و ماهیان در آب شنا کردند...« )بندهش،1380، 65(
»...کیومرث  آغاز می گردد:  انسانی  زندگِی  زمانی که کیومرث می میرد  دیگر  از سوی 
را مرگ بر آمد به دست چپ افتاد، به هنگام درگذشتن تخمه اش به زمین رفت... از تن 
کیومرث هفت گونه فلز به پیدایی آمد. آن تخم که در زمین رفت به چهل سال مشی و 
مشیانه برستند که از ایشان رونق جهان و نابودی دیوان و از کار افتادگی اهریمن بود.« 
)همان، 66( »هرچند اهریمن به ظاهر توانسته بود در این نبرد پیروز شود ولی همین یورش 

وی سبِب جاری شدن آفرینشی تازه می شود.« )هینلز، 1382، 89(
2-5-آفرینش انسان:

2-5-1- پیدایش انسان در اساطیر بین النهرین:
روایت مشهور این است که مردوک پس نبرد بزرگ با تیامت، تصمیم به آفرینش انسان 
انتظار  انجام دهد. خدایانی که شکست خورده بوده بودند در  می گیرد، تا کار خدایان را 
را  بندیان  از  یکی  تنها  که  می کند  اراده  مردوک  ولی  می برند.  به سر  محاکمه ی خویش 
مجازات کند. پس همگی را می بخشد به این شرط که بگویند چه کسی تیامت را برانگیخت 
که آتش جنگ را روشن کند. همه تنها نام یک تن را بردند و آن »کینگو« بود. پس اِآ، پدر 

مردوک، رگ  های کینگو را زد و از خون جاری او انسان را آفرید.« )همان، 136(
»بگذار خون را به هم برآورم و استخوان ها نیز بیافرینم.

بگذار انسان اّولیه را خلق کنم: نام او انسان خواهد بود.« )مک کال،1389، 78(
»همه کار او پریستاری مؤمنانه است...« )گیل گمش،1387، 43(



61 /

2-5-2- پیدایش انسان در اساطیر ایران:
هدف از آفرینش انسان در ایران نیز بی مانند با میان رودان نیست. همان گونه که در 
بین النهرین هدف از خلقت انسان یاری به خدایان بود در ایران نیز، به گونه ای همان هدف 
دنبال می شود. به روایت بندهش، هدف اهورا از آفریدن مادی، که انسان آخرین حلقه ی آن 
بوده است؛ مبازه با اهریمن و دیوان بیان شده است: »...ششم، مرد پرهیزگار را آفرید برای 

از میان بردن و از کار افکندن اهریمن و همه دیوان. )بهار،1381، 40(
به  و  آفرید  آن  از  را  کیومرث  که  گلی اند  آن  از  »مردم  است:  آمده  پهلوی  روایت  در 
)روایت  بیافرید.«  سپندارمذ  از  را  کیومرث  و  داد  قرار  )زمین(  سپندارمذ  در  نطفه  شکل 

پهلوی،1390، 308(
در متن  های دوره ی اسالمی کیومرث را گل شاه می خوانند، زیرا او و گاو، هر دو از خاک 
درست شده اند »ولی نطفه ی هر دو از نور است.« )کریستین سن،1389: 16( در بندهش 
تصریح شده که »در میان تمامی آفریدگان، انسان )کیومرث( و حیوان )گاو یا گوسپند( 
از اهمیت ویژه و واالیی برخوردار می باشند؛ و بنیاد آن ها بر خالف دیگر آفریدگان از آتش 
می باشد. عنصری، پاک که آفریدگار، پس از روشنایی بی کران، آن را در رتبه ی دوم قرار 
به  انسان  به  برای کمک  را  آفریده  های مادی  تمامِی  )بندهش،1380، 39( هرمزد،  داد.« 
وجود آورد و انسان را برای یاری خویش و مبازه با اهریمن آفرید. همان گونه که گفته شد، 
پس از این که کیومرث توسط اهریمن کشته می شود از نطفه ی او که در زمین می رود 
گیاهی به نام ریواس می روید، که از آن، نخستین مرد و زن به نام مشی و مشیانه پدید 
می آیند: »...کیومرث به هنگام درگذشتن تخمه اش به زمین رفت... از تن کیومرث، هفت 
گونه فلز به پیدایی آمد. آن تخم که در زمین رفت به چهل سال مشی و مشیانه برستند که 

از ایشان رونق جهان و نابودی دیوان و از کار افتادگی اهریمن بود.« )همان، 40(
بر خالف غول نخستین که به دست خدا یا ایزدی کشته می شود، کیومرث به دست 
اهریمن از پای در می آید.»زیرا بر اساس باورهای زرتشتی، مرگ، ناشی از اهریمن است.« 

)کریستین سن،1389: 55(
2-6-نماد جزیره:

فرخ زاد آدمی را به جزیره ای سرگردان مانند کرده که از آشوب اقیانوس و انفجار کوه 
گذشته است تا به دنیای امروز رسیده؛ وی هم  راه با دیرینگی اسطوره ها، در گذار از این 
آشوب، به فریاد درآمده، رنج کشیده، شاد گشته، پیروز شده و شکست خورده، لغزیده و 
بلند شده، خندیده و زار گریسته تا به امروز رسیده است. از دیدگاه نمادپردازی، جزیره 
نمادی پیچیده و در بر گیرنده ی چندین معناست. از دیدگاه یونگ، جزیره پناه گاهی برای 

نقد اسطوره اِی بخشی از شعر » ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد« )برپایه ی اساطیر ایران و میان رودان(



مجله ی زبان و ادبیات فارسی62 /

یورش  های تهدیدآمیز دریای ضمیر ناخودآگاه است. یا به سخن دیگر ترکیبی از خودآگاه و 
اراده است. جزیره حوزه ای از نیروهای فراطبیعی است حوزه ای که از تقطیر نیروهای بسیار 
غیر منطقی اقیانوس ها پدید آمده است. در عین حال جزیره نمادی از انزوا گوشه نشینی 
و مرگ نیز است. »بیش تر ایزدبانوان جزایر به گونه ای با آیین خاکسپاری وابسته  اند. شاید 
بتوان به شکلی برابر از جهت تعادل و هویت میان جزیره و زن از یک سو و میان هیوال 
و پهلوان از سوی دیگر دست یافت.« )سرلو،1389، 283( همان گونه که شعر بلند فصل 
از پیش در همه چیز  ناگزیر است؛ مرگی که  و  فرا رسنده  سرد فرخ زاد، »حدیث مرگی 
منتشر است و با نسیمی که به سوی تو پرواز می کند تو را هم با خود می برد.« )شمس 
اعالم  را  با ساعتی جادویی هر دم مرگ شاعر  که  لنگرودی،1384، ج3، 199( »شعری 
می دارد و گویند ه اش را از ناتوانِی رسیدن به مقصود، آگاه می کند.« )حقوقی،1373، 258(

3- نتیجه گیری
بی تردید، نگرش به اساطیر و برداشِت شاعران از بن مایه  های اسطوره ای، با دگرگونی  های 
تاریخی و اجتماعی، پیوند و تأثیری غیر قابل انکار دارد. شعر معاصر، در بسیاری موارد از 
اندیشه  های اجتماعی و  راه  از  نه  نماد در جست جوی حقیقت است،  دریچه ی اسطوره و 
سیاسی؛ استفاده از اسطوره در شعر معاصر یک تلمیح و اشاره ی ساده نیست؛ شاعر امروز به 
گونه ای دیگر از اسطوره کمک می گیرد؛ »که بیش تر رمزی است.« )شفیعی کدکنی،1383، 

 )236
ادبیات بستري براي تجلِي ناخودآگاهِي جمعِي هر ملتی، است؛ که به وسیله ی اسطوره 
و نمادها، کهن الگوها، بن مایه ها و... به خودآگاهي رانده مي شوند. بسیاري از پیش آمدها 
و رفتارهاِي شخصیت هاِي این بن مایه ها، غیر شخصي و جهاني اند، بنابراین در همه ی 
ما یکسان است. این ناهشیاري قومي، روشن است که وابسته به تاریخچه ی شخصِي فرد 
نیست، چیزي است فرا فردي، که از گذشته وجود داشته، و دربردارنده ی تصویرهاي ذهني 
و »خاطره  های ازلی« است. بنابراین این بن مایه  های همانند، سازمان دهندگان اندیشه ی ما 
هستند. نقد اساطیری کلیت اثر را تجلی نیروهای زندگی بخش و وحدت بخشی می داند 
البته هرچند این نقد اسطوره ای اهمیت  که از ژرفای روان جمعی نوع بشر بر می خیزد. 
ویژه ای دارد ولی این شیوه هنوز چنان چه باید مفهوم نشده است. »این شیوه ما را با اعماق 
ناشناخته و تاریک آثار ادبی آشنا می کند و با پی بردن به بن مایه  های مشترک ما را از تعصب 

و خودپسندی به دور می دارد.« )گرین و همکاران،1380، 158(
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