مار جادو و زیبایی

پروانه*

کتایون مزداپور*

در کتاب پهلوی بندهش (ترجمة بهار ،1369 ،ص  )98آمده است« :گوید
خـرفستَر موذی و اهریمني» همه جادو است و مار جادوتر ،اما او را
 xrafstarکـه َ
کشتن نگوید» .تناقضي که در این قول هست ،یعني اهریمني و جـادو بودن مار از
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بازنمایي ميکند .این دو در تحلیل و واکاوی بیشتر ،ضمن اینکه یکدیگر را
تکمیل ميکنند و بر شدت و حدّت یکدیگر ميافزایند ،در سراسر تاریخ عقاید
عامّه و به اصطالح فولکلور ،بهصورتي حاد و بسیار جدی در عمل پدیدار
ميشوند و چونان ابـزاری ،تاریخي نانوشته را در آداب و رسوم و باورهای
جمعي به ضبط ميرسانند.
وجه نخستین بنیاد تناقض را در این حکم بندهش ميآفریند و آن،
خصیصة ذهن بشر است که بر واقعیت سرد و ناشناخته چیزی را مـيافزاید کـه
نه ميتوان بودنش را به اثبات رسانید و نه انکارش میسر است :چرا مار جادو
است و خرفستر چیست که جادویي به آن منسوب است و جادویي چیست؟
آنچه بندهش و دیگر آثار پهلوی و آن بخش از اوستا ،که با ایـن آثـار
نسبتا متأخر همسویي دارد ،در این باب ميگوید ،در حقیقت ،بنیان اساطیر
آفرینش است .در اینجا با گزارش و حکمي روبرو ميشویم که برای آن قداست
قائلاند و چون حکم و گزارش مقدس است ،چون و چرا نميپذیرد .پس به
جـای آنکه با روش علمي و عیني به شناخت مار بپردازیم ،برای توصیف و
بازشناسي آن ناگزیر باید دست به دامان پنداشتههایي بزنیم که خود برای آن
آفریدهایم و بر طبیعت عیني و واقعیات آن افزودهایم .این پنداشتهها در طي تاریخ
بـاورهایي اجـتماعي پدیـد آمدهاند و ارتباطي بهواسطه و نامستقیم بـا واقـعیت
طـبیعي و عیني دارند.
برای درک قول بندهش دربارة جادویي مار ميباید به فصول نخستین این
کتاب و یا آثاری که همان مطالب را باز ميگویند ،مراجعه کـرد .در ایـن
نـوشتهها به اصل مهم و تعیینگر «دوبن» یا «دوبنشت

)(do-buništ
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ميرسیم کـه هـمة اندیشه باستاني ایراني بر آن تکیه و تأکید دارد.اندیشة دو بُن و
دو اصل نام دیگر و مشهورترش ثنویت است و منظور از آن ،جدایي مطلق خیر
هـرمزدی اسـت از شرّ اهریمني .این اندیشه که هرمزد فقط خالق نیکي است و
هـرچه شرّ و بدی است از اهریمن است و از هرمزد نیست ،موجب ميشود که
همة بدیها ،از جمله نیش گزندة حشرات و مار و بالیا و آفـاتي چـون مـلخ و
قحطي را اهریمني بدانیم .پس جدایي خیر از شر ،که در آموزههای گاهاني
زرتشت پیامبر ارزشـي اخـالقي و عرفاني است ،وجهي اساطیری ميیابد و در
گزارش مقدسي ،در توجیه و توصیف آفرینش و پایان هستي و حیات بشری ،در
این انبار مـعما ،پدیدار ميآید.
چـون پای اسـطوره به میدان آمد ،زیر پای علم و منطق را ميروبد .پس
نوعي دانش و علم کاذب خلق مـيکند کـه هـم با خود و هم بسا که با چیزهای
عیني و واقعي در تضاد و تناقض است .آنگاه برای رفـع ایـن رشـتة بلند از
تناقض و تضاد ،آن دومین وجه بنیادین از اندیشه و شیوة کارکرد ذهن
اسطورهپرداز رخ مينماید که در آغـاز از آن سـخن رفت .این خصیصه توجیه
کردن است و انواع شیوهگریها و در رفع تضادها و تناقضهایي که از ذات گزارش
مـقدس بـرميخیزد .تـوجیه کردن و کوشندگي برای انطباق دادن باورهای
اساطیری با واقعیت و امور عیني و پذیرفته ،کهنهها را پیوسته نـو مـيگرداند و
عقاید و باور پیرامون رسمها را در ذهن و منش هر کودک بار دیگر بازميآفریند.
نیز سپس بـنیانهای اجـتماعي آیـین را در جامعه و محیط عملکرد آن از سر نو
بازآرایي و بازسازی و نوگرداني ميکند و با تازههای تاریخ حوادث سیاسي و
فـرهنگ و انـدیشه همتکي و هماهنگي ميبخشد.
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پس ،در نتیجه ،باورها و رسمها و اجزای متعدد و مرکّب آنها همواره با
شـرایط جـدید انـطباق ميیابند و در هماهنگي و همزیستي تامّ با روزگار خود،
رنگ و جالی تازه ميگیرند .اینگونه «نوآرایي» ضامن بقای رسم و اسطوره و
آیـین اسـت در طـي هزارهها.
نوآرایي تصورات و آداب و رسوم و آیینها شیوهگری ذهن اسطورهپرداز و
خصیصة ذاتي و سازوکار طـبیعي ضـمیر آدمي است و با طرزهایي بس رنگارنگ
زمام اندیشه و تفکر مردم را در دست داشته است و دارد و با صورتهایي
گـوناگون هـمواره در کارسازی و تجلّي است .از جمله ،در ثنویت اساطیری
متون پهلوی ،بیدرنگ مثال در پاسخ به ایـن پرسـش مقدر که چرا موجود زیبایي
چون پروانـه شـبیه حـشرات است و از خرفستران؛ پاسخ و توجیهي اساطیری
آماده است «بسیاری(از)

()1

این خـرفستران را هـرمزد ،به همه آگاهي ،به سود

آفریدگان بازگردانید ،مانند مگس (زنبور) که انگبین کند و کرم که ابریشم و کـژ
از او اسـت( »...همان ،ص .)99
ميبینیم که در این توجیه و شـیوهگری ،نخست وفـاداری به اصـول
اسـاطیری «آیان» در آفـرینش بندهشي و باورهای بنیادین آن مطرح است و ثـانیا
هـم آن اصول و هم این توجیه فقط از «سودآفریدگان» ميگوید و نه از واقعیت
عیني جهان بیروني و طـبیعت .نیز پیـداست که در نهایت ،منظور از «آفریدگان» و
این «سود» کسي و چیزی جـز «منفعت من» ،آن هم بر مبنای تـصورات «خود
من» نیست!
نـقصاني که در این رسته استدالل هـست ،در نـهایت ،توجیهي ميآفریند
که طبعا کامل نیست و باز در خود ،تضادهایي دارد که گاهي بیشتر است و گاه
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کـمتر .اینگونه تـضادها گاه در درون نظام پذیرفته و رسمي خـود هـمان رشـته
باورها و اساطیر پدیـد مـيآید و رفع و رجوع ميشود .گـاهي نـیز دم خروسي
را نمایان ميسازد که نشانگر تضاد و تناقض ژرفتری است و از انطباق ناقص و
ناکامل اساطیری سـخن مـيگوید که در بنیان خود ،دوگانگي و ناهمگوني آشکار
بـا بـاورهای آنان در مـتن دارد .بـه بـیان دیگر ،در این «نوآرایي» پنداشته و
تصورات و آیـینها و آداب و رسوم ،هنوز بسا که کهنهها مشکل که رنگ تازگي
را بپذیرند و یادگارهای کهن و دیرین همواره از گوشهای سـرک مـيکشد .در
اینجا ،ترکیب اساطیری بیگانه در کار است.
جزئیاتي کـه در نـخستین رسـته از ایـن نـوآرایي در پاسخ به چـون و
چـراهایي در درون بافت اساطیری واحد ،خودبهخود مطرح ميشود ،بهصورت
پاسخها و توجیهاتي دور و دراز ميآید.

کتیبه ايالمي کولفره ،خوزستان شهرستان ايذه

مثال بـاز در هـمین مـوضوع ،در بـندهش مـيخوانیم« :روشني چـشم»
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خرفستران هرمزدی

است (همان )97 :و یا کالبد «گرگ سردگان» ( gurg sardagan

نوع و ردة زیستشناسي گرگان و درندگان) را هرمز آفریده است و از این روی،
«ایشان را آرایش کالبدها مانند گرامي سگ است» (همان .)100:سودمندی کالبد
خرفستران در رنگرزی ،مثال شـیوة قدیمي ساختن رنگ الکي ،و حتي دارو و
درمان (همان )98 :نیز با چنین ابزارهایي توجیه ميشود .گرچه این توجیهات
همواره ناقص است و محل ایراد و ردیّههای راستکیشان و فقیهان سرسخت
(مثال ،مزداپور ،)263-256 :1383 ،بازهم اینگونه تضادها به محیط دروني و
اسـاطیری و جـزئیات باورهای جاافتاده و رسمي باز ميگردد و کشاکش دروني
آنها.
اما البته این رشته سر دراز دارد و مباحث در آنها باال ميگیرد .از این شمار
که برمبنای پیشفرضهایي مقدر و به اثبات نارسیدني ،و درعینحال مقدس،
باورهایي اساطیری را بر واقـعیت و اشـیاء گوناگون ساختني و طبیعي و جانوران
و مردم ،تا برسد به روشنان آسماني و کوه و آب و زمین ميافزایند .در نتیجه،
عقایدی چون وجود نطفة کیومرث ابوالبشر ،در سگ (بهار )136 :1376 ،پدید
ميآید کـه بهواسطة آن است که خوردن گوشت سـگ حـرام است و یا برخي از
ستارگان هرمزدی به شمار ميروند و برخي اهریمني .دربارة همین ستارگان
اهریمني ،یا اباختران و سیارات باز در بندهش ميبینیم که «این روشني که از
ایشان پیدا اسـت هـمان روشني هرمزدی است؛ روشني در چـشم خـرفستران
چونان بتّران است که جامة دیبا پوشند» (.)1369:101
رشتة این توجیهات بزودی از جزئیات درميگذرد و به دومین گونة
«نوآرایي» اساطیری و آییني و سررشتههایي از آن نوعي ميپیوندد که دیگر فقط
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به ناهماهنگي و ناهمگني اندک در اساطیر خودی و زنـدة مـعاصر بازنميگردد،
بلکه تناقض و تضاد را در بنیادهایي اساطیری و آییني آفتابي ميکند .در این تراز،
تناقض و تضاد را در پي و اصل باورها و اندیشههایي بیگانه ميباید جستجو کرد
که به رغم داشتن نمادهایي متفاوت و اصولي متفاوت با یکدیگر ،باهم ترکیب
شدهاند .بهواسطة چـنین تـفاوت و اختالفي بـنیادین ،آشتي دادن میان بخشي از
آنها امکان ندارد؛ گرچه بخشهایي دیگر از آنها با یکدیگر ترکیب شدهاند و کلیتي
واحد و یکپارچه پدیـد آوردهاند
نمونهای از اینگونه تضاد بنیادین را در سرآغاز این گفتار دربارة «مار»
مالحظه فرمودید که هـم خـرفستری اسـت جادو و هم کشتن آن منع شده است.
در تضادی از مخالفت فقیهان راست

کیش)(orthodox

ميبینیم که خالف این

مـمنوعیت ،هم کـشتن مار ثواب است (روایات داراب هرمزیار ،جلد دوم ،ص
 ،273س  8و ص  ،274س  8و ص  ،276س  )11و هم آنکه کساني را «آیین
این» بوده اسـت کـه «مارغن» نباید داشـت (بهار)1376:168 ،؛ و مارغن به معنای
«مارکش ،ابزار و چوب کشندة مار» است .اما افزون بر این ،سرانجام مار و
نمادهایي از آن با نقشي کیهاني در ایـن اساطیر تجلي ميکند .کندوکاوی بیشتر
نشان ميدهد که هرچند بنابر شیوهگری و خصیصة «نوآوری» ،اساطیر بـندهشي
آفرینش و پایان جهان آرایـشي نـوین دارد ،با وجود این ،نمایي از اساطیر عتیق
را نیز باز مينماید .این اساطیر با نقش بنیادین مار ،انطباقي ناقص و ناتمام با
باورهای کیش زرتشتي یافته است ،اما با داشتن جلوههایي ناهماهنگ از باورهایي
کهنه و نو ،مجموعهای با اجزایي ناجور پدید آورده است.
در اسـاطیر رستاخیزی و حوادث کیهاني ،نماد مار پدیدار ميآید .دیوان در
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ذات خویش آفریدة اهریمن و «تاریک تخمه» (بهار )1376:150 ،و از تبار
تاریکياند و دروج ) (drujیا دیوی که «آز تخمه» است و مار است ،در آن زمان
پایاني جهان ،از میان خواهد رفت (همان .)188 :خواهد آمد که اژدهای ضـحاک
نـماد دیگری از مار است و باز نقشي کیهاني در این اساطیر بازی ميکند .گرچه
مار در بسیاری از اساطیر ملل اهمیتي ممتاز دارد ،در ایران چندگونه تکیه و تأکید
بر اهمیت مار و نمادهای آن بهویژه به چشم ميخورد .نخستین آنها نـقوش مـار
در یافتههای باستانشناسان است و دوم نقش مار در باورهای زندة زرتشتیان
ایران و بهویژه سفرة آییني بهمن امشاسپند .سوم نقش مار و ضحاک است در
اساطیر بندهشي و سپس در تاریخ داستاني ایران و حوادث آن بهطرزی کـه در
شـاهنامة فردوسي و دیگر منابع تاریخي کهن آمده است.
نقوش باستاني مار طبعا تاریخ و زمان باورهای عتیق را باز مينمایند .اما
نقش سنگي و تصویر سخن نميگوید و بازگویندة اسطوره و باورهای دیني و
آییني چنداني نیست .به جـای آن اسـاطیر در کـالم ،چه هنگامي که هنوز
قداست خـود را بهنحوی نـگاه داشته است و به آیینها پیوند ميخورد و چه آنگاه
که کالبد داستاني و افسانه به خود پوشیده است ،گویای اعتقادات و باورهایي
انتزاعي و حرکات و رفتارهای آییني پیچیدهای ميتواند باشد .سخناني از این
دست ،گرچه گاهي فقط قصه و افسانه بـه نـظر ميرسند ،ميشود صورتهای
جدید از عقاید و ذهنیاتي انتزاعي و دیرینهسال را در آنها بازیابي کرد.
از این روی است که در نهایت ،از جورچین کردن و کنار هم نهادن
چیزهایي گوناگون ،از نـقوش باستاني که صامت و ساکت است و از قصه و
اسطوره که گویا اسـت ،اما سیال و لغزان است و از آیینها و آداب و رسوم که
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نوآرایي پیوسته آنها را سخت دگرگون مينماید ،ميتوان مجموعهای را پدید آورد
که اعضای آن مجموعه یکدیگر را تکمیل کنند و کلیتي در پیوستاری و نظمي
روشنتر بسازند .به بیان دیگر ،از کنار هم چیدن مـجموع یـافتهها و داشتههایي که
در عقاید و باورهای مردم و تاریخ و نوشتههای تاریخي و نقشهای باستاني و
آیینها و قصهها به دست ميآید ،خطوطي کـلي از طـرحي حـاصل ميگردد که
پیوستاری دارد و اجزا را چنان در کنار هم ميگنجاند که معمای وجودی برخي
از غرائب را پاسخگو توانند بود.
هرگاه در مرکز این مجموعه ،نقوش باستاني و یافتههای باستانشناسي را
بگذاریم ،در حلقة دوم ،اساطیر بندهشي و داستانهایي را بـاید جـای داد کـه
بُنمایة آنها شهادت است .مفهوم شهادت در بندهش با آمدن آدمي ،یا بهاصطالح
پهلوی «مردم» به گیتي ،با گـزینش و انـتخاب آغازین و ازلي خویش (ترجمة
بهار )50 :صورت ميبندد .پس هر زایش فرزند آدمي به مثابه یک شهادت اسـت،
زیرا کـه مرگ ناگزیر و رنجهای حیاتي را با خود دارد .شاهنامه نیز با شهادت
سیامک آغاز ميشود و بخش اسـاطیری آن با شهادت سیاوش و داستان کین او
به پایان ميرسد (مزداپور .)63-1387،52 ،آیینهای سوگواری و سوگواریهای
آییني بیدرنگ با این مفهوم شهادت پیوند ميخورند .دو عنصر و عامل دیگر در
این میان باقي ميماند :یکي تقویم و دیگری زیارتگاههایي چـون پیـر سبز و
نارکي که قدمتي چندین هزار ساله دارند.
طرحي که این مجموعه از بـاورهای کـهنة

دیـني)(paganism

عتیق به

دست ميدهد ،باورهایي متعلق به حدود هزارههای دوم و سوم پیش از میالد
مسیح را در این خـطه بـازنـمون ميکند .در این طرح ،نماد مار که پرستش آن

180

گذشته و آيندة فرهنگ و ادب ايران 50 /

هنوز درنزد اقوام کنوني دراویدی ) (Dravidiansو کـالری ) (Kolariansهندوستان
ميشناسیم ،با زمان نسبت دارد.
بقایا و بازمانهای چنین پیوند و نمادی است که در اساطیر بندهشي و
زرواني پدیدار ميگردد .زمان ،مانند مـار کـشنده است و زندگان را نابود ميکند.
آنکه ميمیرد شهید است و نخستین شهید نخستین انسان .سوگواری بـرای
نـخستین انسان تعزیة شکوهمند است و باززایي وی جشن نـوروز .تقویم بـا
زمـان پیوند ذاتي دارد و به همین جهت ،ارجي بزرگ مـيیابد .مردم پراکـنده در
سرزمین چشمهها و قنات و آبادیهای دور از هم ،جشنهای تقویمي را در
زیارتگاههای متعددی برگزار ميکنند و این دیدارها نـقش اقـتصادی و اجتماعي
دارد و سرانجام در نیمة هزارة یکم پیـش از مـیالد مسیح ،با رهـبری مـهاجران
آریـایي به این مرز و بوم ،به اتحادی کـشوری و تـبادالت فرهنگي جهاني
ميانجامد.
در شکل دادن به چنین طرحي ،مهمترین تصویر باستاني از مار را در تخت
اینشوشینک

)(De Miroschedji,1981

مـيتوان یـافت .این تصویر خدای شهر

شوش را نشسته بـر تختي از مار چنبرهزده نـشان مـيدهد که سر این خزندة
خـطرناک را در دسـت دارد .بنابر اسطورة زندهای که برگرفته از شاهنامه و دیگر
روایتهای تاریخ داستاني ایران است ،اژدهای ضـحاک را فـریدون در کوه دماوند
به بند کـشیده اسـت .اژدها تـا هزار سال ،یا شـاید تـا پایان هر هزاره و آخـر
زمـان ،در بند است و زماني رها خواهد شد که نقش کیهاني خود را در هنگام به
سر رسـیدن عـمر جهان (بهار )238-1376:237 ،ایفا کند .تصویر مار اسیران بـا

181

مار جادو و زيبايي پروانه

زمـان کرانمند اسـاطیر بـندهشي انـطباق دارد و رهایي مار نابودی هـستي است
و پایان یافتن عمر جهان و پیوستن زمان کرانمند به بیکرانگي.
جز این ،یافتههای باستانشناسي در این خطه ،نماد مـار را بـسیار تکرار
ميکند .از ایالم (مجیدزاده )62-1370:61 ،و گنجینة غـار تیدة جـیرفت گـرفته
تـا آثـار قمرود و جام خـفاجه و مـهر فروغي همه این نقش را بر خود دارند.
اژدهای سه سر بر جام طالی حسنلو بهویژه با بـنمایة مـاری کـه آرمیده است و
قرباني ميطلبد و داستان ارمائیل و گـرمائیل ،خوالیگران ضـحاک ،و کـودکي کـه
چـون فـریدون به دایه ميسپارندش ،ميتواند پیوند نزدیک داشته باشد (مزداپور،
 .)334-1371:328در داستان فریدون به روایت شاهنامه ،سرآغاز بسیاری از
پدیدههای اجتماعي را ميتوان دید که در سراسر تاریخ داستاني ایران تکرار
ميگردد ،مانند پیدایش درفش کـاویاني و پدید آمدن نژاد شاهي در سراسر جهان
و نیز تقسیم جهان به کشورها و رودی در مرز .آن اژدهای سه سری که در پس
سریری شاهنامه بر جام طال تصویر شده است ،نقشي دارد که بهخوبي ميتواند با
اژدهـای ضـحاک در داستان فریدون انطباق پذیرد.
با این فرض ،یک اسطورة هندوایراني دربارة اژدها با یک اسطورة بومي
دربارة اژدها تلفیق شده است .پس بهواسطة آن ،داستانها و خصایص یک
شخصیت اساطیری هندوایراني ،یعني تـریته آپتـیه

)(trita åptiya

با فریدون با

نیای اساطیری خاندانها در داستانهای ناآریایي و نیراني در نزد بومیاني که از
دیرباز در این خطّه ميزیستهاند ،به هم پیوند خورده است .همین ترکیب و التقاط
را در بـخشهای دیـگر داستانهای ناتاریخي و اساطیری شاهنامه نـیز مـيتوان
بازیافت (مزداپور1387 ،؛ .)1369در آیینها و آداب و رسوم نیز افزون بر اساطیر
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بندهشي کیش زردشتي ،همینگونه تلفیق صورت گرفته است .سپس دنبالة این
ترکیب را در بخش دیگری از جامعة ایراني ميبینیم کـه احـتماال هرگز زرتشتي
نبوده اسـت و مـیراث خود را بهصورت مستقیمتر به سنن و آداب دوران جدید
داده است.

زنان در حال تعريف قصة مشکل گشا

در سنت زندة زرتشتیان ایران ،در سفرههای زنانة آییني بهویژه این بقایای
عتیق را ميتوان بازیافت و همچنین در زیارتگاههای یزد .سفرههای آییني ،یعني
دختر شـاه پریـان ،بيبي سهشنبه ،نخود مشکلگشا ،بهمن امشاسپند و اشتادایزد،
این عناصر بسیار قدیمي و اغلب بیگانه با بنیادهای رسمي و پذیرفته را نگاه
داشتهاند .هریک از این سفرهها قصهای دارند که گفتن آن بر سر سفره مراسم را
تکمیل مـيکند و بـه اتمام مـيرساند .در همة این قصهها ،یک زن با نقش اصلي
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پدیدار ميشود و او است که بنابر روایت آنان در قصه ،به کشیدن سـفره و
برگزاری مراسم آن ميپردازد .جز این ،یک زن اساطیری و معجزهگر هم به
اصطالح «صاحب سفره» است .زن یـا زنـاني واقـعي نیز به پیروی از زني که
سرگذشتش در قصه ميآید ،سفره را ميکشند و مراسم را برگزار ميکنند .این
رجحان زنانگي بهویژه با اصـول غـالب جامعة پدرساالر و رهبری دیني مردانه
مباینت دارد .همچنین جدایي دو جنس در نیایش و پرستش در این آداب بهنوعي
هست که با آنچه در سنت رسمي و پذیرفتة آتشکدهها متداول است ،ناهماهنگ
به نظر ميرسد .اصوال موبدان چندان روی خـوشي به این مراسم نشان نميدهند
و فقط آن را تحمل ميکنند .این روحانیان در برگزاری مراسم سفرههای آییني
زنانه هیچگونه نقشي ندارند.
در قـصة سـفرة بهمن امشاسپند این تضاد ،و لذا کوشش برای رفع آن به
اوج ميرسد .بر سر این سفره ،جز قصة مشکل گشا ،که عادتا بر سر سفرة دختر
شاه پریان و اشتادایزد هم به اصطالح «خوانده ميشود» ،دو قصه را ميخواندند.
یکي از آنها ،که امروزه معمول است ،درواقع چیزی نیست جز دنبالة قصة بيبي
سهشنبه .اما قصة دیگر (مزداپور )211-1383:210 ،را ،شادروان استاد خداداد
خنجری( )1357با نام قصة ماهبانو مستقال به چاپ رسانده و در طبقهبندی
قصههای ایراني اولریش مارزلف ( )1371:98-100مشابه با قصههای نوع 425
اسـت.این قـصه از نوع اسطورة پسوخه و کوپید

)(Cupid and Psyche

B

فرنگي

است و در آن ،مار و جوان خدایواری که جلد مار ميپوشد و همسر محبوب
است ،نقش اصلي دارد و شخصیت مرموز و الهي قصه است .امروزه دیگر این
قصه را نميخوانند.
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اینگونه دخل و صرف همان روند نوگرایي است که حضور و نقش مار را
در قصة مقدس ،در این شبکه از مفاهیم و اعتقادات امروزی ،غریب و ناعقالئي
ميیابد و به تصحیح اسطوره دست ميیازد .حال آنکه در دوراني گذشته ،همین
اساطیر در نظامي از نمادپردازی ميتواند صورت بسته بـاشد کـه در آن ،مار را
نماد و رمز خرد( )2ميدانستهاند و در آن مجموعه ،خرد با اندیشه و منش نیک ،که
بهمن امشاسپند صورت انتزاعي آن است ،مالزمت و وابستگي دارد .کما اینکه در
بینالنهرین اژدها جانور مالزم خداوند مردوک است و نقش اینشوشینک ایالمي
همراه با مار .همچنین است به فراموشي افتادن معابد ویژة امشاسپند بهمن و
ساختن تندیس چوبي از او که آن را در نمایشهای آئیني سان ميدادند و استرابو
(متولد در  63یا  64قبل از میالد مسیح) از آن یاد کرده است ( 33-1382:32و
 )325-324و بنونیست در صحت ایـن خـبر تـردید ميکند (57-1350:56؛
بسنجید با بهار  1376:395،404و  .)445در شاهنامه ،دژ بهمن شاید یادگاری از
چـنین رسـومي باشد و یا آثاری از آن باورها و آداب کهنه را شاید بتوان هنوز در
نزد یزیدیه بازیافت (اکبری مفاخر.)39-1387:36 ،
از زماني ،پیش از حدود سال  1355خورشیدی ،در جامعة زرتشتیان ایران،
کنار نـهادن «قـصة مـار» در برگزاری سفرة بهمن امشاسپند معمول شد و در
خرمشاه یزد که در حـقیقت برای برگزاری این آیین مرکزیت داشته است ،فقط
آن قصة دیگر را ميخوانند .ابرام در نهان داشتن قصة اصلي سفره چندان است
کـه نـسل جـوان آن را نميشناسند و نگارندة پیر را نیز همین کوشش به خطا
انداخت (مزداپور :211-1383:210 ،پاورقي شمارة .)5
در ایـن کـوشندگي برای رفع تناقضي که قداست نماد مار با همة باورهای
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زنده و محترم کنوني دارد ،اعتقادی اساطیری نـیز در کـار اسـت« :اگر این قصه
نزد بیگانگان فاش شود ،کسي از نزدیکان هویداکنندة اسرار خواهد مرد!» کندوکاو
بـیشتر ،از جمله سنجیدن باورهای بسیار دیگر پیرامون این خزندة خطرناک کویر
با این اعتقاد ،به نتیجة دیگری مـيرسد« :فاش کـردن چـنین رازی موجب زوال
برکت ميشود» .خصیصة پنهان داشتن اسرار دیني را دربارة مذهب مردم ایالم نیز
ذکر کردهاند (مجیدزاده 58-1370:56 ،و جـز این).
بهویژه مار سفیدی هست که از «خـوبان و از مـا بـهتران» است.این مار در
خانههایي هست و به ساکنان آن برکت و غنای ناگهاني ميبخشد .اما خود وی
صاحب اصلي خانه اسـت و بـزودی ساکنان خانه را «خواهد پراند» .بنابراین،
کساني دیگر به این خانه نقل مکان خواهند کرد و کـسي دیـرزمـاني در آن
نميپاید.
این باور افزون است بر باورهایي دربارة «مار صاحبخانه» که در بسیاری از
خانههای یزد و کرمان به چشم مـيآیند .هرگاه بـرخوردی خطرناک با چنین
ماری پیش ميآمد ،در کرمان تا حدود سالهای  1330خورشیدی 1950/مـیالدی،
مراسم آیـیني خـاصي برگزار ميشد .تا همان حدود زماني ،در یزد مسلّم
ميدانستند که کشتن مار ،دانسته و نادانسته ،موجب ميشود که فـرزندان کـسي
کـه ناپرهیزی کرده است ،همگي بمیرند و به ثمر نرسند« .سفره سبزی کردن» و
انواع تدابیر درمـانگر بـرای رفع اینگونه «چشمزخم» مرسوم بود .اهمیت
اساطیری مار مخصوصا در مارنامه (روایات داراب هرمزیار ،جلد دوم )193 :که
منظوم است ،آشکار ميشود و احکام دیدن مـار در هـریک از روزهای ماه آمده
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است .به هر سان ،نرساندن آزار به مار و رابطة غیبي و هوشمندانة آن بـا مـردم
در داستانهای بسیاری نقل ميشد.

يک ظرف دهنة مفرغي ـ لرستان

تعاریفي که در این بـاورها از نـماد مـار ميشود و بهنوعي برکتبخشي را
به آن منسوب ميدارد ،با بـنیاد اسـاطیر کیش زرتشتي به روایت داستان بندهشي
آفرینش و ثنویت آن در تضاد است .چنین به نظر مـيرسد کـه به تأثیر باورها و
اصول اخـالقي /اسـاطیری در راستکـیشي رسـمي زرتـشتي ،وجه مثبت و
برکتبخش مار از اساطیر عـتیق بـندهشي حذف شده است .اما آن وجهي از مار
که منفي است و او را در زمرة «خرفستران جادو» جای ميدهد ،همچنان در
حـوادث کـیهاني پایداری ميکند« .دروج آزتخمة» مار ،در هزارة هـوشیدرماه
(بهار ،)291-278 :1376 ،که به تعبیری هـزارة آخـرین عمر هستي است
(مزداپور ،)227-223 :1383 ،خواهد گـداخت و از مـیان خواهد رفت (بهار،
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همان .)291-279 :باز در همین هزاره است که اژدهای ضحاک خود را از بند
خواهد رهانید و زندگان را خواهد بلعید تا گرشاسب سام از خواب اعصار و
قرون برخیزد و او را بکشد (همان،ص  238و ص .)280
در هزارههای پایاني جهان ،گناه مـردم خـواهد کاست .کاهش گناه بهویژه
از ناخوردن گوشت و ناکشتن جانور است (گزیدههای زاد سپرم ،1366 ،ص
 .)60منع خوردن گوشت ،که در آموزههای ماني و مزدک نیز هست ،اما با
قربانیهای خونین یـشتها (مثال در آبـان یشت و در واسـپ یـشت) و سـنت
دیرینة آن در تضاد قرار مـيگیرد .باز در داستان ضحاک (شاهنامه ،جلد یکم،
 )48-1966:46ميبینیم که ابلیس است که گوشتخواری را به ضحاک ميآموزد.
در یافتههای باستاني ،از آن جمله در آثـار جـیرفت ،نقش ماری با گوسفند ميآید
و ميتواند با اسطورهای عتیق در این باب پیوند داشته بـاشد .نیز مـفهوم «آز» در
اساطیر کهن گسترش بیشتری دارد و خوردن و آشامیدن و میل جنسي را نیز دربر
ميگیرد (مزداپور .)519-1384:506 ،راندن دیو آز در این معني ،با زهـد و پرهیز
همتا است و راستکیشي آیین زرتشتي اینگونه زندگاني زاهدانه را چندان
نميپسندد.
نوآرایي اساطیری در این باب چنین است که گرسنگي و تشنگي را به دیو
آز نسبت ميدهند و آب و خوراک را به امشاسپندان خرداد و مرداد .با این شیوه
توجیه ،چنین باوری در راستکیشي زرتشتي ميگنجد ،اما هنوز خوراک همان
گیاه اسـت و نه گوشت؛ که مثال در گوشدا (شایست ناشایست-1369:146 ،
 )149در مراسم یزشن نقش اصلي و مرکزی دارد .همچنین است که در این متون
از دادن قرباني برای اژدهای زمان سخني نميرود ،اما نقش قدیمي وی در روند
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هزارهها و رها گشتن از بند در پایان زمان کرانمند ،آثاری از خود برجای نهاده
است .نیز نوعي عدالت و تساوی در طبقات و دارایي مردم به اژدهای ضحاک
انتساب دارد (بهار )191-190 :1376 ،که بازماندة ساخت جامعة عتیق نیراني در
این مرز و بوم است .مردمگونگي) (anthropomorphismو جانورگونگي الوهـیت
نـیز در باورهای جدید جایي نداشت و ناگزیر ميبایست تغییر یابد .پس خدایان
مردمگون و جانورگون با چهرة دیگری تجلي کردند.
بدین شمار ،در اساطیر آیان در نوشتههای پهلوی و نیز آیـینهای رسـمي
زرتشتي در ایران کهن ،رگههایي از باورهایي نـیراني و بـرگرفته از بومیان این
سرزمین در هزارههای پیشین برجای است .مردم عادی و شاید گروههایي از
گزیدگان به نوآرایي مراسم و عقاید عتیق پرداختند؛ بر رشته باورهایي فلسفي/
اساطیری از دنیای قدیم ،رنگي تازه زدنـد و آن را بـا شیوهای تازه آراستند .افزایة
جـدید زرتـشتي ،که ستایش هرگونه بدی و دادن قرباني به مظاهر شر را ممنوع
ميسازد و گزیداری اخالقي خیر را بر شر پاداش جاودانة بهشت ميبخشد ،مهر
قاطع خود را بر این پنداشتههای دیرپای و جان سخت نهاد .به تبع این رشته
پاالیـشها ،شهادت به داستانهای تاریخي پیوست (مزداپور )53.-1387:52 ،و
هرگونه سوگواری آییني و حتي ریختن اشک در مرگ عزیزان گناه خوانده شد
(بهار .)310-1376:309 ،نیز همراه با پیکرة بنیادین اساطیر عتیق و طرح کلي آن،
سایهای از باورهای دیرینه در مراسم و آیینها ،باورهای عامیانه و اعتقادات و آداب
پراکندهای بهصورتي زنده برجای مانده است و ميتوان آنها را ،پس از تعبیر و
تفسیر بازیابي و آفتابي کرد.
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اما اهمیت و نقشمندی زمان و تقویم بهصورت بخشي اصلي و ممتاز از آن
باورهای دیرینه شکوفایي نویني یافت .احتمال دارد که اساطیری در این راستا با
زیارتگاههایي چـون پیـر سـبز و نارکي و بانوی پارس در پیوند و نسبت باشد.
آن داستاني که در زیارتنامههای اینان ميآید و به اصطالح «صاحب پیر» را یکي
از دختران یزدگرد و پسران وی ميشمارد ،بهتأثیر همان شیوهگریها و ترفندهای
«نوآرایي» اساطیر کهن شکل تازه به خود گرفته است (مزداپور ،مقالة «غار شـاپور
و بـانوی مـرزها» ،زیر چاپ) .چندین هزاره از قداست بسیاری از این زیارتگاهها
ميگذرد و بهنظر ميرسد که در برخي از آنها آدابي در انـطباق با تقویم و
سالشماری برگزار ميشده است با نقشي اقتصادی و فرهنگي و سیاسي(مزداپور،
مقالة «ازدواج مقدس و جشن مهرگان» ،زیر چاپ).
آیین ،که وجه عـملي و عـیني کارکرد اساطیر است ،در آداب زیارت و
مراسم آن بهویژه رخ مينماید .دستاوردهای پژوهشهای میداني جناب دکتر علي
بلوکباشي بخش مهمي از این رشته آیینهای دیرینه را که با آرایش تازه و انطباق
جدید با عقاید و باورهای زنده باشکوه تـام به اجرا درميآید ( ،1380قاليشویان؛
 ،1383نخل گرداني) ،به ضبط رسانده است .بنیان و اصل کلّي آیینهای مقدس به
دشواری دستخوش دگرگوني ميشوند ،امّا تغییر کالم و سخناني که دربارة آنها
زبانزد است ،سهولت و آساني بیشتری دارد .باز همان سازوکار نوآرایي کهنهها و
دادن آرایش نو به اساطیر و آداب قدیمي ،و این نوآراستگان را در چارچوب
باورهای پذیرفته گنجاندن ،در این رسته از نهادهای اجتماعي به چشم ميخورد.
پیشینة استوار مفهوم شهادت در فرهنگ عتیق این مرز و بوم و سنت
سوگواریهای مقدسي که تکرار و نوشدن این حادثه را با ابعادی کیهاني هر ساله
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بزرگداری ميکرد ،زمینة مستعدی را فراهم آورده بود تا مفهوم شهادت نزد
شیعیان را به استقبال شتابد .در پي آن ،باورها و عقاید کهن با وقایع تاریخي و
شرح حوادثي واقعي درآمیخت و به آنها اعتبار اساطیری و آییني مضاعفي بخشید.
آداب نخلگرداني در نواحي مختلف ایران و شیوههای گوناگون سوگواری بر هر
دو پایه ،یکي بنیادی اسالمي و دیگری سنتي دیرین در ایران ،استوار است .نقوش
سوگواری آییني بر دیوارهای بـاستاني پنـجکنت (گرنه  -مارشاک-1381:858 ،
 )888تا شـیون پیکرکهای سفالي ،مثال در مارلیک (حدود سالهای 800-1200
پس از مـیالد) ،حکایت از پیشینة این رسوم و آداب دارد« .فتوی مرحوم آیتاهلل
حاجآقا حسین طباطبایي بروجردی دربارة بالمانع بودن رسم نخلگرداني»
(بلوکباشي ،1383 ،ص  )51مهری است در تأیید سنتي متکي بر اعـتقاد و ایـمان
مردم به آیینهایي رسمي که مشروع به شمار رفتن آنها نیاز به تأکید دارد و ميباید
آنها را از نوع سنتهای امضایي دانست.
شکل کامل و برتری از تداوم دیرندة سنت عتیق را در مناسک قالیشویان
مشهد اردهال (بلوکباشي )1380،و آداب زیارت و زیارتنامة امامزاده سلطان علي
ميشود .احتمال دارد به موجب قداست دیرینة مکان ،امامزاده را در آنجا به خاک
سپرده باشند.
مناسک قالیشویان بر محور اصلي شهادت ميچرخد و این مفهومي است
که از اساطیر بندهشي تا در شاهنامه و تعزیهها ،مدار داستانهای مقدس و نمادین
و نمایشهای آییني بسیاری در ایران است .در همین روند است که به امامزاده
معجزاتي چون کشتن اژدها (همان )93-87:منسوب ميگردد؛ زمان برگزاری
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مناسک آن با تقویم شمسي مـعین اسـت و بـا تاریخ مهرگان انطباق دارد؛ آدابي
در آن زمان و مکان برگزار ميشود که نمایشي سنتي و مـقدس است.
در مناسک قالیشویان سفر اهالي منطقه به مشهد اردهال ،تقسیم کار و
وظایف که از زمان گذشتة نامعلومي میان مـردم نـواحي مـختلف آن دیار رسم
بوده است و نیز خود قالي ،که یادگار واقعة شهادت است و شیئياست مخصوص
و وابسته به شخص امامزاده ،سنتي دیرینه و نقشمند در کل منطقه را بازنمون
ميکند .همة اینها و نیز بنیان اساطیری خاص در وقایع شهادت ،در وراثت معنوی
و امتیازات اجتماعي طایفهها تأثیر دارد .نظیر همین عوامل و عناصر را در
زیارتگاه پیر شـالیار (ورهرام )150-1373:103،ميبینیم کـه به زمان جشن سده
باز ميگردد ،همچنانکه آن یکي به مهرگان.

بقعة امامزاده سلطانعلي

بقعة امامزاده سلطانعلي با کاشان و آثار کهن سیلک نزدیکي جغرافیایي
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دارد .کاشان افزون بر آداب ویژه و متمایز قرباني شتر در عید قربان (ورهرام،
 )1376و ویژگیهای مراسم نخلگرداني آن در عاشورای حسیني (بلوکباشي،
 ،1383ص  )67و نواحي نزدیک به آن ،مانند ابیانه (همان ،)66-61:سنتهای
پرتفصیل دیگری نیز دارد .سفرههای زنـانة مـتعدد کـاشان ،که به نام «روضه»
برگزار ميشود و همچنین پختن آشها و حلواهای نذری با آداب خاص در آن
خطه بهویژه سخت رایج است.
از این میان ،تقسیم کار براساس مناطق جغرافیایي و محلههای شهر را
ناگزیر ميباید به ریشههای تاریخي دیرینه نسبت داد .آداب و رسوم متمایز و
هنوز زندة این نواحي را بيگمان باید بازماندة سنتهای عتیقي شمرد که با مراکز
آییني کهن سیلک پیوند دارند (مزداپور .)220-219 :1383 ،چون به یاد آوریم که
به تشخیص آقای دکتر صادق ملک شهمیرزادی ،پژوهندة کاوشگر این آثـار
باستاني ،کهنترین زیگورات جهان در همینجا است ،آییني بودن این بنای معظم
محرز ميگردد و بر این اساس ،انتظار ميرود که سنتهایي دیرین در آن ناحیه
مرسوم بوده باشد کـه برخي از آنها را مردم نگاهداری کردهاند.
به نظر ميرسد که به رغم آموزههای اخالقي ساده و ضد اساطیری
زرتشت پیامبر و کوشندگیهای پیروان نخستین وی در ترویج آن اصول ،در گذر
تاریخ و حوادث سیاسي و اجتماعي پرتالطم آن ،چندگونه مقاومت و مقابله
رشتههای گوناگوني از آداب و آیین و اساطیر را بـا شیوة «نوآرایي» بقا بخشیده
است .این نوآراستهها را ميتوان به دو گروه اصلي تقسیم کرد .نخستین آنها رنگ
و جلوة زرتشتي به خود گرفتهاند و با طرزهای گوناگون در جامعة زرتشتي
برجای ماندهاند .اینها رسما زرتشتي به خود شمار ميروند .اما گروه دوم ،با
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دامنهای وسیعتر و تنوع بسیار ،انبوه بزرگ سنتهای غیرزرتشتي ،ولي ایراني را
ميسازند .در اینها احتمال ميرود که عناصری آریایي و پیش از اصطالحات
زرتشتي باقي باشد و یـا نیراني و متعلق به بومیان این خطه.از این روی است که
این گروه بسا که پیشینه و نفوذ و عمقي بیش از سنتهای گروه نخستین را در خود
داشته باشند؛ همچنانکه با تنوع و گوناگوني بیشتر در گوشه و کنار فرهنگ ایراني
نمایان ميگردند.
بازگشت خدایاني هندوایراني در جلوة ایزداني چون بهرام و مهر ،باید
کهنترین یادگار از اسطورهزدایي و سپس پذیرفتن مجدد اساطیر پیشین در کیش
رسمي زرتشتي باشد .دربارة ایزد آناهیتا (بویس )741-1381:721 ،گونهای دیگر
از این نوآرایي اساطیر کهن و بازگشت به بانوی دوران عتیق را در یزدانکدة
رسمي زرتشتي ميبینیم .بسیاری از جشنهای متعدد ایراني ،و در رأس آنها نوروز
و مهرگان و تیرگان و نیز جشن خرّمروز را در روز اورمزد و ماه دی نوآرایي
ادبي دیرین باید به شمار آورد.
همچنین چگونگي سفرههای رسمي نیایش زرتشتي و اجزای پرتفصیل آنها
بيگمان در بخش اصلي خود میراث نیاکان هندوایراني ما پیش از پیامبری
اشوزرتشت است ،اما باید دید که تا چه حدی یادبودهای انیراني نیز در آنها مؤثر
بوده است .بهویژه سفرههای آییني نارسمي و زنانه در این میانه ،جایگاهي متمایز
دارد و عناصر عتیق جامعة مادرساالر و بقایای اساطیری دیرینه را در آنـها
ميتوان یافت .بسیاری از زیارتگاههای کنوني زرتشتي با معابد بانوی نگهبان
مرزها انطباق دارند و چون به جغرافیای این خطه وابستهاند ،ناگزیر بومي و
نیرانياند .همة اینها را نوآرایي و شیوههای آن ،زنده و روزآمد نگاهداری کرده
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است.
از میان آدابي کـه بیشتر در جامعة غیر زرتشتي بازمانده است ،ميتوان
رسم پختن سمنو را یاد کرد .به این رسم و آداب آن ،نوعي قداست منسوب
است .مادة اصلي سازندة آن ،آرد گندم جوانه زده ،یا بهعبارتي آرد جوانة گندم
است .سمنو را از افغانستان گرفته تا سراسر شهرهای ایران و نیز جاهایي دیگر
ميپزند .پختن آن آدابي خاص و زماني خاص دارد و با نوروز وابسته است .گیاه
روییده در بیرون خاک را نیز همراه با سمنو بر سر سفرة نوروزی هفتسین
ميگذاریم و باغ آدونیس (کریستنسن 478-1368:475 ،و  )485با این سبزه
شباهت دارد .اما دو خوردني دیگر را ،یکي شیریني موسوم به سوهان و دیگری
حلوای سن (سروشیان )634-1381:633 ،را از همان مادة اصلي ميسازند که
سمنو را .این هرسه نام ،یعني سمنو و سوهان و سن ،همانندی آوایـي دارنـد و
حلوای سن نیز مانند سمنو خوراکي آییني است.
در زیارتنامة منسوب به بيبي شهربانو در شهر ری ،ازدواج این بانوی
مرزها را در عملکرد اساطیری عتیق خود ،بسان ابزاری ميبینیم که در آمدن به
دین جدید و بستن پیمان تسلیم و بیعت را بازگو ميکند و مقاومت در برابر سپاه
غاصب یزید را .در زیارتنامههای دیگر فرزندان اساطیری یزدگرد شهریار ،دومین
بخش از اسطورة کهن با تـأکیدی بیشتر و متفاوت ميآید (مزداپور ،مقالة «غار
شاپور و بانوی مرزها» ،زیر چاپ) .این اسطوره این بـار بـه زبـان پهلوی،
مقاومت سیستان را در برابر تجاوز بیگانگان نقش ميزند و بار دیگر در شاهنامه،
در قیام نامراد بهرام چوبین ،به طرزی دیگر جلوه ميکند (همان).
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چنین است که باورها و عقاید عامّة مردم و آیینهای گوناگون رایج در
فرهنگ مردم ،افزون بر ابعاد متعدد خود از فواید اجتماعي و فرهنگي و
درمانگری رنج و درد بشری ،بسان برگههایي از تاریخ ،پیشینهای از باورهای کهن
را در خود ضبط کردهاند .آن خصیصة ذهـني آدمي ،که آیینها و رسمهای کهنه و
اساطیر بنیادین آنها را در طي تاریخ همواره نوآرایي ميکند ،ریشههایي عـتیق را
گاه هنوز برجای مـيگذارد .از ایـن روی است که در این دفتر نانوشته ،که
اوراقي گسترده در طي زمان و مکان ،در شهرها و روستاها و عشایر پراکنده دارد،
اخباری از روزگاران گذشته نهفته است .راهي برای خوانش و قرائت این دفتر
چیدن واقعیتهایي پراکنده در کنار یکدیگر است به این امید که شاید بتوان
تصویری از گوشهای از زندگاني گذشتگان این مرز و بوم را بازسازی کرد و به
دیدار آن رسید.
یادداشتها:
 .1واژههای درون کمانک ( ) را مترجم بر متن پهلوی افزوده است و واژههای درون نـشانة(=) و [ ]
را نـگارندة این سطور.
 .2با سپاس از دوست ارجمند ،آقای دکتر محمد رضا راشد محصّل.
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