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چکيده
فرايند پااليش جهان هستی ،موضوعی درخور انديشه است که تقريباً در اساطير و متـون کهـن
بيشتر تمدنهای بزرگ به صورتهای گوناگونی روايت شدهاست .هـدف از ايـن پـژوهش ،بررسـی
مقايسهای و دستيابی به شباهتها و تفاوتهايی است که در ارتبـاط بـا فراينـد پـااليش جهـان در
اساطير ايرانی و بينالنهرينی وجود دارد .بنابراين ،در هر بخش ،نخست ترجمۀ متن باستانی مربـوط
به روايت پااليش جهان ارائه شدهاست و در ادامه ،شاخصههای برجستهای را که میتوان مقايسـه و
ارزيابی کرد ،جداگانه بررسی شدهاست .شايان ذکر است کـه عمـدۀ روايـتهـای کهـن مربـوط بـه
پااليش جهان از الگويی عمومی پيروی میکنند ،اما طبيعتاً ممکن است در جزئيات تفاوتهايی نيـز
داشته باشند .از مهمترين نتايج تحقيق حاضر میتوان به اين موضوع اشاره کرد که تنها در اسـاطير
ايرانی ،عامل پااليش جهان زمستان و سرما بوده است و اين عامل ،عنصری اهريمنـی اسـت و نيـز
اينکه بنا بر اساطير ،فرايند پااليش جهان در اساطير هندی ،رويدادی هميشـگی اسـت کـه در ادوار
زمانی مشخصی رخ میدهد .همچنين ،بايد افزود که در اساطير ايرانی ،اين رويداد بزرگ هنوز اتفاق
نيفتادهاست و پديدهای است که در آينده رخ خواهد داد.
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 .1مقدمه
اسطورهها آيينههايی هستند که تصويرهايی را از ورای هزارهها به نمايش مـیگذارنـد و
آنجا که تاري و باستانشناسی راه به جايی نمیبرند ،اسطورههـا بـه کمـک مـیآينـد و
فرهنگ بشر را از دورۀ باستان به زمان معاصر میآورنـد و انديشـههـای بلنـد و منطـق
گستردۀ انسانهايی ناشناخته ،اما صاحبانديشه را در اختيار ما قرار میدهند (ر.ک؛ هينلز،
 .)1 :1392در دنيای باستان ،خدايان به ندرت موجوداتی فراطبيعی و غيرملموس و يـا بـا
موجوديت فراطبيعی کامالً جداگانه تلقی میشوند (ر.ک؛ آرمسترانگ.)4 :1319 ،
واژۀ اسطوره ،)Myth( ،برگرفته از واژۀ يونانی  ،Mythosبه معنی «واژه» يا «داسـتان»
است .گاهی اين واژه برای بيان موضوعی بهکار میرود که بنا بر بـاور مـردم نادرسـت و
غيرواقعی است ،اما اسطورهشناسی مجموعهای از غيرواقعيـات و درو هـا نيسـت ،بلکـه
مجموعهای از واقعيتهاست.
در ارتباط با مفهوم پااليش و تصفيۀ جهان نيز بازتاب اين رابطه را میتوان بهوضوح
ديد .در اين فرايند پااليش ،معموالً خدايان از همان رابطۀ بیپرده با انسان آفريدۀ خويش
استفاده میکنند و از طريق انسانی که يار آنها بوده ،بدين معنی که دستورهای آنها را
بی چون و چرا پذيرفته ،اطاعت کردهاست و بندگی آنها را بهخوبی بـهجـا آورده ،نسـل
بشر و ساير موجودات را حفظ می کنند و با آگاهی بخشيدن و راهنمايی او بـرای فـراهم
کردن وسيلهای يا انجام کاری برای نجات انسانها ،از او میخواهند اين مسئوليت مهـم
را بپذيرد .چنانکه ذکر شد ،محصول فرايند پااليش ،نه تنها نجات نسل بشر ،بلکه نجات
موجودات ديگر ،آن هم بهترين و پاکترين نمونهها از هر نوع را شامل میشود که ايـن
موضوع داللت بر پااليش و نوسازی در تمام سطوح هستی را دارد ( Moazami, 2002:
.)55
«جم» برترين پادشاه پيشدادی است که از جاودانـان محسـوب مـیشـود .او بـر اثـر
وسوسۀ اهريمن ،جايگاه و مقام خود را از دست میدهد و فناپذير و ميرا میشود .کارهايی
چون گستراندن زمين ،بنا نهادن نوروز ،و پايهگذاری طبقات اجتماعی به جم نسـبت داده
شدهاست (ر.ک؛ رضايیراد.)179 :1391 ،
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کاملترين و مفصلترين مطالب مربوط به داستان جم و پـااليش جهـان در اسـاطير
ايرانی ،در فصل دوم ونديداد ،بخشی از بخشهای پنجگانۀ اوسـتا بيـان شـدهاسـت .در
فرگرد دوم ونديداد ،چنين آمدهاست که اورمزد ابتدا از جم خواسـت تـا ديـن زرتشـتی را
بپذيرد و آن را به مردمان نيز آموزش دهد ،اما او ايـن پيشـنهاد را قبـول نمـیکنـد و در
عوض میپذيرد که انسان ها را از طريق دور نگه داشتن مرگ ،بيماری و پيری از آنهـا
نيکبخت و کامياب کند و جهان اهورامزدا را بباالند.
در نتيجۀ اين امر ،گيتی از مردمان و جانداران ديگر پر میشـود و جـم درخشـان بـه
کمک ابزارهايی که اورمزد در اختيارش قرار دادهاست ،جهـان هسـتی را در سـه مرحلـه
می گستراند .سپس اورمزد ،جم را از فرارسيدن زمستانی سخت و مرگبار آگاه میکند و از
او میخواهد که با ساختن «ور» (دژی زيرزمينی) و بردن بهترين نمونهها از هر گونـه بـه
آن «ور» ،نسل جانداران را حفظ کند (.)Moazami, 2002: 55
در اساطير بين النهرين ،دربارۀ فرايند پااليش جهان نسخههای سومری که کهـنتـر
است و نسخۀ بابلی (اکدی) وجود دارد .در نسخه يا روايت سومری «انکی» ،زيوسـودرا را
از خشم خدايان آگاه میکند و به او می آموزد تا با ساختن کشـتی بزرگـی خـود و سـاير
موجودات را از سيل و توفان خشم خدايان برهانـد و در نسـخۀ بـابلی ،ايـن «اِئـا» ،ايـزد
آبهاست که «اوتناپيشتيم» را از وقوع توفان و سيلی عظـيم کـه در اثـر خشـم خـدايان
نسبت به انسانهای طغيانگر در شرف وقوع است ،مطلع مـیکنـد و او نيـز بـا سـاختن
کشتی بزرگی نسل بشر و موجودات را حفظ میکند و سـرانجام ،در کنـار همسـرش بـه
جاودانگی و ناميرايی دست پيدا میکند (ر.ک؛ هوک.)26 :1391 ،

6ـ .1بررسی فرايند پااليش جهان در اساطير ايرانی
در اساطير ايرانی ،موضوع پااليش جهـان و چگـونگی انجـام آن و ديگـر جزئيـات ايـن
داستان در فرگرد دوم ونديداد ،يکی از بخشهای پنجگانۀ اوستا و نيز متون فارسی ميانه،
مانند بندهشن ،دادستان دينيگ ،دينکرد هفتم و مينوی خرد مورد بحث قرار گرفتهاست.
بر اساس متن فرگرد دوم ونديداد ،پس از گستراندن زمين برای بار سوم به دسـت جـم،
دادار اهورامزدا همراه با ايزدان مينوی در ايرانويجِ نامی ( ،)va§ah- Av. airiiana.در کنار
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رودخانۀ وِه داييتی ( ،)Av.d¦itii¦-انجمنی را فراز میبرد و جمِ درخشانِ خوبرمه نيـز بـا
بهترين مردمان در ايرانويج مشهور در کرانۀ رود داييتی انجمنـی برپـا مـیدارد و آنگـاه
اهورامزدا جم را از تازش زمستانهايی سخت همراه با سرمای سـهمِ مرگبـار بـر جهـان
استومند آگاه میکند و از او میخواهد که برای جلوگيری از نابودی و ويرانیِ کلّ هسـتی
و موجودات «وَر» ( )Av.vara-را بسازد.

6ـ1ـ .6فرد نجاتدهندۀ نسل بشر در اساطير ايرانی (جمشيد)
جمشيد که نام او در اوستا بـه صـورت ( )Yima-و در فارسـی ميانـه بـه صـورت ()Jam
آمده است ،در ميان شاهان سلسلۀ پيشدادی در ايـران برتـرين اسـت (ر.ک؛ رضـايیراد،
 .)179 :1391او قهرمان افسانه ای بسيار شـايان تـوجهی اسـت ،بـه ايـن دليـل کـه در
افسانه های هند و ايرانی تاکنون زنده ماندهاست (ر.ک؛ کريسـتينسـن .)671 :1392 ،در
واقع ،جم به مجموعۀ عقايد دوران هنـد و ايرانـی تعلـق دارد (ر.ک؛ هينلـز.)99 :1392 ،
جمشيد به واسطۀ فشردن گياه هوم به وسيلۀ پدرش زاده شدهاست ،چنين به نظر میرسد
که او حاصل باروری يک مادر نيست و در واقع ،فرزند بيولوژيک پدرش نيـز نمـیتوانـد
باشد ،بلکه می توان گفت که او يکباره در فضای مراسم آيينی به پيدايی آمدهاست (ر.ک؛
نجاری .)3 :1397 ،در اسطوره های ايرانی ،جم صاحب صفت «شيد» به معنی «درخشان»
اســت .در اوســتا و متــون پهلــوی نيــز صــفات «زيبــا» ( )Av.sr¨ra-و «خــوبرمــه»
( )Av.huuµýÖa-و «خورشيدوَش» يا «هورچهره» ( )Av.ãarÆ.darÆs©-است که ايـن
صفت تنها برای جم بهکار رفتهاست (ر.ک؛ آموزگار.)93 :1392 ،
نام ( )yima-اوستايی را در وادها میتوان به صورت يَمَـه ( )yamÿ-ديـد .ايـن دو در
حقيقت ،يک نام هستند؛ زيرا زبان اوستايی و سنسکريت دو گويش متفاوت از يک زبـان
بودهاند و تنها تلفظ بعضی از واجها در اين دو زبـان متفـاوت بـودهاسـت (ر.ک؛ وکيلـی،
 .)61 :1391ويژگی برجستۀ ( )yamÿ-در وادها اين است که او نخستين فرد از بیمرگان
است که مرگ را برگزيـد (ر.ک؛ هينلـز .)99 :1392 ،در متـون ودايـی ،يَمَـه موجـودی
ايزدگونه و الهی است که جاويدان و نـاميرا آفريـده شـد و توانسـت راه ورود بـه جهـان
مردگان را بيابد (ر.ک؛ وکيلی .)39 :1391 ،شايان ذکر است کـه نـام ( )yamÿ-در اوسـتا
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نيامدهاست .بايد توجه داشت که يَمی به روشنی به اندازۀ برادرش ،چه در هنـد و چـه در
ايران ،اهميت ندارد و عنصری دست دوم محسـوب مـیشـود ( .)West, 2007: 357بـر
اساس متون ودايی ،وجود انسان را به طور کامل از انسان نخسـتين مـیداننـد کـه او را
فرزند ويوسونت میشمارند و «مَنو» میخوانند .به غير از «منو» ،پسر ديگر ويوسونت ،يعنی
يَمَه نيز پدر مردم شمرده می شود که همراه با خواهرش يَمی ،نـژاد انسـان را بـه وجـود
آوردهاست (ر.ک؛ بهار.)141 :1397 ،
اسطورۀ جم را بايد روايتی عام در ميان قبايل آريايی دانست که در هزارۀ دوم پس از
ميالد در بخش های شمالی اوراسيا سکونت داشتند .به هر روی ،نمیتـوان دريافـت کـه
کدام حالت نخستين اسطورۀ جم و کدام دگرگونی بعدی ،اساطير هنـد و ايـران را بـه دو
عقيدۀ کامالً متضاد دربارۀ ارتباط اين قهرمان نخسـتين مشترکشـان ( )yima-بـا مـرگ
هدايت کردهاست .تنها میتوان چنين پنداشت که کشف قلمروی يمـه ( )yamÿ-کـه در
آن ،روان های مردگان را به خود می پذيرد و ساختن وَرِ جمکرد که جم انـواع موجـودات
زنده را در آن از زمستانی هراسانگيز محافظت میکنـد ،هـر دو از يـک بنمايـۀ اصـلی
برگرفته شدهاست (ر.ک؛ کلنز.)111 :1392 ،
در آيين مانوی نيز از جم به صورت ( )Yamصحبت شدهاست .کتاب غوالن (کـوان)
که از آثار مشهور مانی است ،دو بخش از داستانی دربارۀ جم دارد که در يکـی از آنهـا،
جم با پنج ديهيم ظاهر می شود و در داستان ديگر ،جم به عنوان پادشاه جهـان توصـيف
شده است (ر.ک؛ وکيلی .)34 :1391 ،کلنز عقيده دارد که «سوورای جم» بايـد نقشـی در
ادارۀ اجتماع روان ها به دست او داشته باشد .اين موضوع میتواند صـحت داشـته باشـد؛
زيرا «سوورای» جم درست بين نی ( )n¦Ùi-يَمَه در ريگ ودا و «صور اسرافيل» در اسـالم
که هم نام آن و هم معنای آن برگرفته از سوورای جم است ،قرار می گيرد (ر.ک؛ کلنـز،
 .)111 :1392بنا بر نظر آموزگار ،جم با وجود اينکه مرتکب گناه میشود ،در سنّت ايرانی
همواره شخصيتی درخور ستايش باقی میماند .سقوط او در واقع ،به سـر رسـيدن دوران
طاليی است و اين انديشه که جم خود را خدا فرض میکند ،انديشۀ نسبتاً متأخری است
(ر.ک؛ آموزگار .)92 :1392 ،دربارۀ پايان زندگی جم میتوان گفت که مطالب بيانشده در
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اوستا و متون پهلوی در يک راستا قرار دارند .در زامياد يشت چنين آمدهاست که جم پس
از دروغگويی و جدا شدن فر از او ،ناشاد و سـرگردان شـد و در برابـر دشـمنی در زمـين
پنهان شد و نيز در بند  42از «سپيتور» ( ،)Av.sp¨tiiura-به همراه «اژیدهاک» به عنوان
پيک اهريمن و ارّهکنندۀ جم نام برده شدهاست.

6ـ1ـ .3عامل پيدايش فرايند پااليش در اساطير ايرانی
در اساطير ايرانی و متون اوستايی و پهلوی ،عامـل پـااليش جهـان« ،اهـريمن» دانسـته
شده است .نام اين ديو يا موجود اهريمنـی بـه صـورت «مهرکوشـا» ( )Av.mahrkªøa-از
ريشۀ ( )marcبه معنای «مرگ و نابودی» تنهـا يـک بـار در يکـی از جـزوات اوسـتايی
آمده است و در متون فارسی ميانه نيز به صورت «ملکوس»« ،ملکوش» و «مرکوس» بيان
شدهاست (ر.ک؛ اوشيدری.)443 :1371 ،
در فرگرد دوم ونديداد ،نام زمستان و نام جادوگر و يا ديوی به وجود آورندۀ آن بـرده
نشدهاست ،اما تفسير پهلوی ونديـداد ،از «زمسـتان ملکوسـان» سـخن مـیگويـد (ر.ک؛
کريستينسن .)397 :1392 ،در بندهشن نيز آمدهاست کـه ملکـوس از تبـار نـابودی ،از
تخمۀ «تور برادر رش» ( )Mp.tªr- -br¦dar-r§øاست که زرتشت را از ميان بردهاست .اين
ديو جادوگری و پریپرستی را رواج میدهد و با برف و تگرگ بیپايان همـۀ موجـودات
جهان را نابود میکند (ر.ک؛ همان.)314 :

6ـ1ـ .4علت وقوع فرايند پااليش در اساطير ايرانی
کريستين سن بر اين باور است که بر اساس بند  66از فصل دوم ونديداد ،شرارت جهـان
استومند سبب میشود که ديو ملکوس در زمستانی سهمگين دست به ويرانگری هسـتی
مادّی بزند (ر.ک؛ همان .)321 :در جايی ديگر نيز چنـين بيـان شـدهاسـت کـه پـس از
گستراندن زمين برای بار سوم به وسيلۀ جمشيد ،در ظاهر تکرار چنين عملی غيـرممکن
به نظر میرسيد .بنابراين ،اهورامزدا و جم انجمنی از ايزدان و انسانها برپا کردند کـه در
آن تصميم گرفته شد که جمعيت زمين کاهش يابد و ايـن اقـدام بايـد از طريـق ايجـاد
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زمستانی سهمگين تحقق میيافت؛ زمستانی خاص که پس از ذوب شدن برفها با سيل
ادامه پيدا میکند (.)Skjrvø, 2008: 8
برخالف مطالبی که دربارۀ علت فرايند پـااليش در ايـران ذکـر شـد و بـا توجـه بـه
مطالعات صورتگرفته در فرگرد دوم ونديداد و نيز در متون فارسی ميانه ،علت واضـح و
روشنی برای ايجاد زمستان ملکوسان بيان نشدهاست .پس تنها اين مورد باقی مـیمانـد
که همان گونه که پيش تر عنوان شد ،تخريب و ويرانی و از نظـم خـارج کـردن جهـان،
اقدامی شرارت آميز و اهريمنی است که البته در اساطير ايرانی ،اهريمن جايگاه ويژۀ خود
را دارد و میتواند به نظم جهان و موجودات آن آسيب برساند.

6ـ1ـ . 9زمان وقوع فرايند پااليش در اساطير ايرانی
در متون اوستايی ،به زمان وقوع زمستان و ساخته شدن «وَر» اشارهای نشدهاست .تنها بر
اساس متن فرگرد دوم ونديداد ،می تـوان گفـت کـه ايـن رويـداد نهصـد سـال پـس از
شهرياری جم ،يعنی پس از گستراندن زمين برای بار سوم از سوی او ،به دليـل افـزايش
جمعيتِ آفريدههای اورمزد رخ دادهاست .اما در بعضی از متون فارسی ميانه ،اشـاراتی بـه
زمان وقوع زمستان ملکوسان شـدهاسـت (ر.ک؛ کريسـتينسـن .)314 :1392 ،در مـتن
فارسی ميانۀ دينکرد هفتم نيز چنين آمدهاست که در سدۀ پنجم هزارۀ هوشيدر ،زمسـتان
ملکوسان رخ می دهد که به واسطۀ آن ،مردمان و گوسفندان بسياری در چهـار زمسـتان
نابود میشوند (ر.ک؛ راشد محصل .)673 :1391 ،بنابراين ،میتـوان نتيجـه گرفـت کـه
متون پهلوی بر وقوع زمستان ملکوسان در هزارۀ هوشيدر اتفاق نظر دارند .آموزگـار نيـز
عقيده دارد که اين اسطوره (ساختن وَر) احتماالً به دوران پيش از ظهـور زرتشـت تعلـق
داشتهاست و آنگاه در تلفيقهای بعدی جزء داستانهای دينی درآمدهاست (ر.ک؛ آموزگار،
 .)94 :1392مينوی خرد نيز بازگشايی وَر را موضوعی مربوط به آينـده مـیدانـد ،بـدين
صورت که با فرارسيدن ملکوسان ،مردمان و آفريدگان ديگر اورمزدخدای نابود میشوند.
آنگاه وَرِ جمکرد گشوده میشود و مردمان ،گوسـفندان و آفريـدگان ديگـر اورمـزد از آن
بيرون میآيند و جهان را باز میآرايند (ر.ک؛ تفضلی.)49 :1371 ،
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6ـ1ـ .2جغرافيای اسطورهای فرايند پااليش در اساطير ايرانی
چنان که ذکر شد ،زمستان ملکوسان بنا بر اساطير و متون باستانی رويدادی است کـه در
آينده رخ خواهد داد .با وجود اين ،حيطۀ جغرافيايی خاصی در متـون اوسـتايی و پهلـوی
برای آن در نظر گرفته نشدهاست .تنها دربارۀ مکان ساخته شـدن «وَر» آن هـم فقـط در
چند متن فارسی ميانه سخن به ميان آمدهاست؛ از جمله در بندهشن آمدهاست کـه «وَر»
که جم آن را ساختهاست ،در ميـان پـارس در «سَـرواگ» ( )Mp.sarw¦gو در زيـر کـوه
چَمگـان ( )Mp.camag¦nقـرار دارد (ر.ک؛ بهـار .)169 :1399 ،در مـتن فارسـی ميانـۀ
دادستان دينيگ بيان شـدهاسـت کـه «وَرِ جمکـرد» در ايرانـويج ،در زيـر زمـين سـاخته
شدهاست که در متن پهلوی مينوی خرد نيز آمدهاست (ر.ک؛ تفضلی.)21 :1371 ،

6ـ1ـ .7سرانجام فرايند پااليش در اساطير ايرانی
جمشيد تنها خوشبختی و سعادت را بـرای مردمـان بـه ارمغـان نيـاورد ،بلکـه حـامی و
نگهدارندۀ اين صلح و آرامش نيز بود .اين صفت جم از آنجـا ناشـی مـیشـود کـه او را
نخستين پايهگذار آرمانشهر مينوی (وَرِ جمکرد) در ايرانزمين دانستهانـد (ر.ک؛ وکيلـی،
.)49 :1391
از توصيف وَرِ جمکرد در متون پهلوی ،بهويژه در فرگرد دوم ونديداد چنـين اسـتنباط
می شود که اين مکان تنها دژی زيرزمينی برای نجات جان موجودات و مردمـان نبـوده،
بلکه بايد آن را نخستين نمونۀ آرمان شهر در اسـاطير ايرانـی بـه شـمار آورد .در ادبيـات
متأخر زرتشتی ،ماهيتی فرجامشناختی برای وَر در نظر گرفتهاند ،بدين صورت کـه وَر بـا
همۀ ساکنانش تا روز قيامت باقی میمانند تا اينکه در آن روز بـه همـراه پسـر زرتشـت،
«اوروَتَت نَرَ» که از جاويدانان است ،از وَر خارج مـیشـوند و در نبـرد نهـايی بـا اهـريمن
شرکت میکنند (ر.ک؛ همان.)43 :
شرايط آرمانی «وَر» تا حدی اسـت کـه دارمسـتتر آن را اقامتگـاهی الهـی و مقـدس
دانستهاست که در اصل با «گرودمـان» (( )Av.gar©.dÆm¦na-بهشـت آيـين مزديسـنا)
يکسان بوده است .اما اين دو (وَر و گرودمان) هنگامی کـه کيـومرث نخسـتين انسـان و
عنوان واقعی جم به فراموشی سپرده شد ،از يکـديگر جـدا شـدند (.)Skjrvø, 2008: 26
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کريستينسن بر اين باور است که زمستان ملکوسان و گشايش «وَر» نقش مهمی در معاد
ايرانيان دارند .زمستان ملکوسان ،پايان جهان است و گشايش وَر آغاز جهانی نـو کـه در
آن سعادتی جاودانه به دور از آميختگی حاکم است (ر.ک؛ کريستينسن.)329 :1392،
در حقيقت« ،وَر جمکرد» نمونۀ کامل و عينی «اَشه» (= نظم جهانی) اسـت .مردمـانی
که در «وَر» زندگی میکنند ،انسان هايی پارسا هستند که در بازآرايی جهان هستی نقشی
مهم دارند (ر.ک؛ رضايیراد.)127 :1391 ،
روشی که جم «وَر» را مطابق آن ساخت ،يعنی درهم آميختن خاک و آب ،بـا تصـور
همۀ هند و اروپاييان دربـارۀ اسـاس بهشـت سـازگاری دارد (ر.ک؛ کلنـز.)169 :1392 ،
افسانۀ «وَر جم» از بنمايههای متفاوتی تشکيل مـیشـود .نخسـت تصـور وجـود «اِليـزه»
( ) Elys‚eبا خدايان که در آن نخستين انسان که به صورت خدا درآمـده ،در مصـاحبت
ديگر قهرمانان ناميرا و خود خدايان زندگی میکنـد .ايـن تصـور کـه از تصـور عاميانـۀ
ديگ ری ،يعنی تصور وجود سرزمين مردگان مستقر در زير زمين تأثيرگذار است ،با سـنّت
مربوط به پايان جهان که زمستانی هولناک آن را پيش میآورد ،آميخته شدهاست و بدين
ترتيب ،در حوادث پايان جهانی جای گرفتهاست.
چنان که بيان شد ،زمستان ملکوسان برساختۀ ديوان است و جنبۀ اهريمنی دارد ،امـا
اهريمن ناخواسته به پااليش جهان کمک میکند و زمستان ملکوسان جنبۀ اهورايی پيدا
می کند و آن فرايند پااليش جهان است و در واقع ،اهريمن آنچه را که در جهان زشت و
ناخوب است ،از ميان می برد .درست است که زياد شدن جمعيـت ،عامـل اصـلی فراينـد
پااليش در اساطير ايرانی نبوده ،اما به هر حال ،دشواریهـايی را بـرای جهـان اَسـتومند
ايجاد کرده بود؛ يعنی همان چيزی که در متون زرتشتی از آن به عنوان «آميختگی» يـاد
می شود که امری اهريمنی است .با رخ دادن زمستان ملکوسان ،اين آميختگی اهريمنـی
از ميان میرود و هر چيز در جای خود قرار میگيرد (ر.ک؛ نجاری.)4 :1397 ،
همان گونه که ذکر شد ،پااليش جهان و بازگشايی «وَر» با فرشگرد در پايـان جهـان
نيز می تواند مرتبط باشد .زمستان ملکوسان در هزارۀ هوشيدر رخ میدهـد کـه در واقـع،
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هنوز پايان جهان نيست ،اما بازگشايی «وَر» در پايان جهان خواهد بود؛ همان هنگامی که
فرشگرد و پااليش نهايی رخ خواهد داد.
بر اساس مطالعات انجام شده و بررسی کتاب هـا و منـابع گونـاگون ،از جملـه آيـين
مزدک ،ميترائيسم و آيين مانی اشارهای به پـااليش جهـان بـه صـورت ادواری و يـا در
مقطعی خاص نشده است و تنها در آيين مانی به پااليش جهان هستی در پايـان جهـان
اشاره شدهاسـت کـه در ايـن فراينـد ،آتـشسـوزی بزرگـی رخ خواهـد داد و روانهـای
نجاتيافته به شکل ذرات نور آزاد میشوند و به آسمان صعود میکنند و به «بهشت نـو»
وارد میشوند .مادّه و تاريکی در گودالی ژرف زندانی مـیشـوند و آن گـودال بـا سـنگی
بزرگ مسدود میشود و سرانجام« ،بهشت نو» به «بهشت روشـنی» مـی پيونـدد و بـدين
صورت ،پااليشی صورت می گيرد که در آن ،روشنی از مادّه و تاريکی جدا میشـود و در
اين حالت ،جهان هستی به وضع زمان نخستين و پيش از آميختگی روشـنی و تـاريکی
بازمیگردد (ر.ک؛ اسماعيلپور.)72 :1393 ،

3ـ .6بررسی فرايند پااليش جهان در اساطير بينالنهرينی
در اساطير بين النهرينی ،فرايند پااليش و تصفيۀ جهان مادّی بـه صـورت وقـوع سـيل و
توفانی بزرگ توصيف شدهاست و از آنجا که اقـوام سـومری و بـابلی (اکـدی) از جملـه
اقوامی بودند که در بين النهرين سکونت داشتند ،روايت توفان بزرگ و پااليش در قالـب
سه اسطوره بيان شدهاست که يکی از آنها روايـت سـومری و دو روايـت ديگـر ،بـابلی
هستند .شايان ذکر است که اين روايت در کليات ،کامالً با هم همخوانی و تطابق دارند و
اسطورهای مشابه را بيان میکنند و تنها تفاوتهای ناچيزی در جزئيات آنهـا بـه چشـم
میخورد.
روايت پااليش جهان در اساطير بينالنهرينی در کتيبۀ يـازدهم کـه «کتيبـۀ توفـان»
ناميده میشود ،از حماسۀ مشهور گيلگمش ،پادشاه افسانهای اوروک ( ،)Urukبه تصـوير
کشيده شدهاست .اين کتيبه در حفاریهـای شـهر نيپـور ( ،)Nipurيکـی از کهـنتـرين
شــهرهای جنــوب ســومر بــه دســت آمــدهاس ـت .در ســال  1114مــيالدی ،آرنوپوبــل
( ،)Arnopobelپژوهشگر آمريکايی ،بخشی از يک لوح سومری را ترجمه و منتشر کـرد.
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اين قسمت از لوح مذکور شامل بخش سوم پايينی از يک لوح ششسـتونی سـومری در
مجموعۀ نيپور موزۀ دانشگاه می شود کـه عمـدۀ مطالـب آن بـه اسـطورۀ سـيل بـزرگ
اختصاص داده شده است .مطالب بخش اول شامل خلقت و آفرينش انسان و حيوانـات و
نيز پايه گذاری پنج شهر کهن (پيش از توفان) است که اين پنج شـهر عبارتنـد از :اِريـدو
( ،)Eriduبــــادتيبيرا ( ،)Badtibiraالرک ( ،)Larakســــيپار ( )Sipparو شــــروپاک
(.)Shuruppak
بنا به داليلی ،ادامۀ لوح به طـور کامـل از بـين رفتـهاسـت و در ادامـه چنـين بيـان
شده است که سيلی بزرگ در راه بود تا بشر را بهکلّی نابود کند ،اما دسـتکـم بعضـی از
خدايان به نظر می رسيد که از اين تصميم پشـيمان شـدند .ايـن «خـدای آب»« ،اِنکـی»
( )Enkiبود که چاره انديشی کرد تا نسل بشر را نجات دهد .او «زيوسـودرا» را از تصـميم
خدايان آگاه نمود و به او توصيه کرد خود را با ساختن قايقی بسيار بـزرگ نجـات دهـد.
متن طوالنی که جزئياتی را از نحوۀ ساختن قايق به دست میدهد ،از بين رفتـهاسـت و
هنگامی که متن از نو آغاز میشود ،در ميانۀ توصيف سيل است.

3ـ6ـ .6فرد نجاتدهندۀ نسل بشر در اساطير بينالنّهرين
يکی از گونههای روايی داستان توفان در بخشـی از حماسـۀ گـيلگمش آمـدهاسـت کـه
گيلگمش خود شخصاً در ارتباط با توفان بـزرگ نبـودهاسـت ،بلکـه پـيش از او توفـانی
درگرفته بود و او آن را از زبان يکی از نياکان جاودانهاش به نام «اوتناپيشتيم» شنيده بود
(ر.ک؛ وارنر .)49 :1397 ،وقتی گيلگمش از اوتناپيشتيم دربارۀ دستيابی به زندگی جاويـد
می پرسد ،اوتناپيشتيم از توفان بزرگ و اينکه چگونه ناميرا شد ،سخن میگويـد و بـدين
ترتيب ،افسانۀ گيلگمش به گونهای با روايت کهن توفان بـزرگ در بـينالنّهـرين پيونـد
میخورد (ر.ک؛ گری.)99 :1377 ،
به طور کلّی ،در اساطير بين النّهرين از سه نفر در ارتباط بـا سـيل و توفـان و نجـات
نسل بشر نام برده شدهاست .يکی «اوتناپيشتيم» که نام او به معنای «کسـی کـه زنـدگی
يافت» است و از اهالی «شروپاک» بود .ديگری «آتراهاسيس» است کـه او نيـز از اهـالی
شروپاک بود و نامش به معنی «خِـرَد بـيش از حـد» اسـت .البتـه در بعضـی از روايـات،
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«آتراهاسيس» پدر اوتناپيشتيم قلمداد شدهاست و نيز در جايی ديگر نـام آتراهاسـيس بـه
عنوان صفتی برای اوتناپيشتيم در نظر گرفته شدهاست .در پايان« ،زيوسودرا»ی سـومری
که نام او به معنای «زندگی طوالنی» است و پادشاه پرهيزکار شهر «سيپار» بود.

3ـ6ـ .3عامل به وجود آورندۀ فرايند پااليش در اساطير بينالنّهرين
در اساطير بينالنّهرين ،در روايت های مختلف بابلی و سومری ،عامل فرايند پـااليش بـه
طور کلّی ،خدايان و ايزدان دانسته شدهاند .در نتيجه ،عامـل فراينـد پـااليش ،بـرخالف
اساطير ايرانی که اهريمنی و بديُمن است ،عاملی الهی و مقدس است .بر اساس اسـاطير
بين النّهرين ،ايزدان روزی به اين نتيجه رسيدند که بايد نژاد بشر آفريـدۀ خـود را بنـا بـه
داليلی که در بخش بعدی ذکـر خواهـد شـد ،از ميـان بردارنـد .ايـزدان بـزرگ و مهـم
بينالنّهرين ،يعنی «آنو» (= ايزد آسمان)« ،انليل» (= ايزد زمين) و «نينورتا» (= ايزد کشت،
شکار و جنگ) در شهر «شروپاک» که در سواحل رود فرات واقع است ،انجمنی تشـکيل
دادند و بر آن شدند که زمين را با توفانی غرق کنند (ر.ک؛ ژيران و ديگران.)99 :1396 ،

3ـ6ـ .4علت وقوع فرايند پااليش در اساطير بينالنّهرين
در اساطير بين النّهرين ،از عوامـل مختلفـی در فروفرسـتادن سـيل و توفـان بـزرگ يـاد
شدهاست و به صورتهای گوناگون بيان شدهاست .در يکی از روايات چنين آمدهاست که
خدايان کارهای سخت زيادی را انجام میدادند؛ از جمله اينکه به کندن کانالها و تميـز
کردن آنها می پرداختند ،در حالی که تمايلی به انجام چنين کارهـايی نداشـتند .پـس از
گذشت سههزاروششصد سال به اين نتيجه میرسند که به انـدازۀ کـافی کـار کـردهانـد.
بنابراين ،به بزرگ ايزدان« ،اِنليل» ،اعتراض میکنند .او خدايان بزرگ را فرامیخوانـد تـا
حرفهای آنها را بشنود و سرانجام ،تصميم میگيرند که «بيليتـ ايلی» ( ،)Bilit-iliالهۀ
زهدان ،ميرندگان را بيافريند و از آن پس ،آنها کارهای سخت را انجام دهند .او اين کار
را میکند و هفت مرد و هفت زن را می آفريند .از اين گروه کوچک ،جمعيت زيـادی بـه
وجود میآيد که از نظر «اِنليل» بيش از اندازه است .ششصد سال و يا کمتر از آن سـپری
شد .سرزمين ،بسيار پهنارو و مردم ،بسيار زياد شدند .هياهوی آنهـا آرامـش خـدايان را
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بيش از پيش برهم زد .بنابراين« ،اِنليل» ايزدان بزرگ را فراخواند و بـه آنهـا گفـت کـه
هياهوی انسانها زياد شدهاست و خواب را از چشمان من ربودهاست .پس «انليل» بـرای
نابودی بشر چارهانديشی میکند .او ابتدا طاعون را فرومـیفرسـتد .سـپس خشکسـالی و
قحطی را آزمايش میکند و سـرانجام ،تصـميم مـی گيـرد کـه سـيل فروفرسـتد (ر.ک؛
مککال.)21 :1373 ،
در اسطورهشناسی بينالنّهرينی ،توفان نشانۀ وجود بحرانی در روابط ميان انسانهـا و
خدايان دانسته شدهاست .در جايی ديگر ،چنين ذکر شدهاست که هنگامی که هـم شـهر
«شروپاک» و هم مردمانِ آن به سالخوردگی رسيدند ،خدايان تصميم گرفتند سيلی عظيم
به راه بيندازند (ر.ک؛ روزنبرگ .)396 :1392 ،برخی از منابع ،از جملـه شـناخت اسـاطير
خاور نزديک و اساطير آشور و بابل ،دليل خاص و موجهی را بـرای ايـن اقـدام خـدايان
متصور نمیشوند و انگيزۀ اين کار آنها را نامعلوم میدانند (ر.ک؛ گری .)99 :1377 ،بـر
اساس مطالب موجود در منابع مذکور دربارۀ علت تصـميم خـدايان بـينالنّهرينـی بـرای
نابودی بشر ،میتوان به اين نتيجۀ مشترک در بيشتر آنها دسـت يافـت کـه ايـزدان از
جمعيت زياد و هياهوی انسانها آزرده شده بودند و میخواستند از شرّ آنها رهايی يابنـد
و به اين دليل ،اقدام به نابودی انسانها از طريق سيل و توفان کردند.

3ـ6ـ .9زمان وقوع فرايند پااليش در اساطير بينالنّهرين
در اساطير بين النّهرين ،زمان دقيق و روشنی برای رخداد پـااليش و توفـان بـزرگ ذکـر
نشده است .با وجود اين ،بر اساس متون و روايات گوناگون موجود میتـوان بـه نتـايجی
تقريبی دست يافت .چنانکه در پيش از اين بيـان شـد ،حماسـۀ گـيلگمش کهـنتـرين
منظومۀ پهلوانی مربوط به آغاز هزارۀ دوم پيش از ميالد است (ر.ک؛ شاليان.)99 :1399 ،
در جايی ديگر چنين آمدهاست که گـيلگمش ،شـاه نيمـهاسـطورهای اوروک ( ،)Urukدر
اصل شخصيتی تاريخی است که در فهرست پادشان سومری ،پنجمين پادشاه از شـاهان
سلسلۀ اوروک به شمار میرود و گفته میشود بين سـالهـای  6999تـا  6499پـيش از
ميالد ،صدوبيست سال پادشاهی کرد و سلسلۀ اوروک ،دومين سلسله پس از وقوع توفان
بزرگ است (ر.ک؛ ستاری .)9 :1394 ،بنابراين ،میتوان زمـان اسـطورهای وقـوع سـيل
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بزرگ را بين چهارهزار تا دوهزار پـيش از مـيالد در بـينالنّهـرين دانسـت .در دانشـنامۀ
اساطير جهان نيز چنين ذکر شدهاست که کهنتـرين روايـت داسـتان توفـان بـزرگ بـر
لوحهای نقش بسته که در حفاریهای شهر نيپور ،يکی از کهنتـرين شـهرهای جنـوب
سومر ،به دست آمده است که اين لوحه ظاهراً در حـدود  6199پـس از مـيالد بـه زبـان
سومری نوشته شدهاست (ر.ک؛ وارنر .)42 :1397 ،در فهرست پادشاهان سـومری ،آنجـا
که نام فرمانروايان و حاکمان اين سرزمين از دورترين روزگار برشمرده میشود ،از توفان
بزرگ ياد شدهاست.

3ـ6ـ .2جغرافيای اسطورهای فرايند پااليش در اساطير بينالنّهرين
از مکان اسطوره ای وقوع سيل و توفان بزرگ نيز در اسطورههای بينالنّهرين بـهوضـوح
مطلبی بيان نشدهاست .اما در متون باستانی بـينالنّهـرين چنـين آمـدهاسـت کـه روزی
خدايان که از هياهوی انسانها برآشفته و آزرده شدهاند ،تصميم بـه نـابودی نسـل بشـر
می گيرند .به منظور نيل به چنين هدفی ،ايزدان بايد کلّ جهان مادّی را بـا فروفرسـتادن
سيل و توفان نابود میکردند ،ولی در واقع ،چنين نبودهاست و سـاکنان بـينالنّهـرين در
دوران باستان به گونه ای محل زندگی و سـکونت و نيـز قلمـروی خـود را کـلّ هسـتی
میدانستند و بنا بر آنچه در اساطير بينالنّهرين ذکر شدهاست ،خدايان تنها بخشهايی از
بين النّهرين ،يعنی محل سکونت «اوتناپيشتيم» و «آتراهاسيس» ،يعنی «شروپاک» و محل
زندگی «زيوسودرا» ،يعنی «سيپار» را با سيل و توفان غرقه ساختند .شايان ذکـر اسـت در
بين النّهرين که طغيان رودهای دجله و فرات اغلب پيشبينیناپذير و مخرّب بـود ،بـاران
سيالبی میتوانست خاک را به بـاتالق تبـديل کنـد (ر.ک؛ آرمسـترانگ .)49 :1319 ،در
حماسۀ گيلگمش ،اوتناپيشتيم چنين میگويد:
«شروپاک را تو خود نيک میشناسی .شهری کهن بود،
شهری که بر کنارۀ رود فرات نشسته بود.
شروپاک شهری کهن بود و خدايان را از ديرباز در او به مهر نظر بود،
تا بدانگاه که خدايان مِهر از شـروپاک برگرفتنـد و بـر آن شـدند تـا توفـانی سـهمگين
فروفرستند( »...گری.)79 :1377 ،
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3ـ6ـ .7سرانجام فرايند پااليش در اساطير بينالنّهرين
در اسطورههای بينالنّهرين ،خدايان که از هياهوی انسانها و پرجمعيت شدن زمـين بـه
ستوه آمدهاند ،تصميم به نابودی نسل بشر میگيرند و به گونهای در پی تنبيه انسـانهـا
هستند تا جهان مادّی را به نوعی پاکسازی و نو کنند .اما از سوی ديگر ،بندههای نيک و
برگزيدۀ خود را زندگی جاودان میبخشند و سرانجام ،از نـابودی کلّـی هسـتی پشـيمان
میشوند و تصميم میگيرند که اين اقدام را هرگز تکرار نکنند.
در اساطير بينالنّهرين ،رويداد وقوع توفان و سيل بزرگ ،جهانی و بدون تکرار تلقـی
میشود که سنّت های انسانی آشـنای خاصـی ماننـد زنـدگی شـهری ،سـاختن معابـد و
حکومت پادشاهان پيش از آن نيز وجود داشتهاست .در عين حال ،مردمان بـينالنّهـرين
باور داشتند که ارتباط و وابستگی تقويمی و زيستشناختی پيش و پـس از وقـوع سـيل
بزرگ متفاوت بودهاست .پيش از اين رخداد ،انسان ها فقط عمر طـوالنی داشـتند .سـيل
بزرگ به وسيلۀ خدايان فرستاده شد تا جمعيت انسانها را کم کنـد ،آن هـم زمـانی کـه
سروصدا و نافرمانی آنها برای «اِنليل» خدای زمين تحملناپذير شده بود .خدايان خيلـی
زود از اين اقدام خود پشيمان شدند .بنابراين ،به انسانها اجازۀ زاد و ولد دادند ،امـا ايـن
کار تحت کنترل و شرايط خاص توليد مثل و نيز يک دورۀ طبيعی تا هشـتاد سـال بـود.
سرانجام ،به قهرمانِ سيل ،بیمرگی و جاودانگی بخشيده شد و به مکانی بسيار دورتـر از
وجود انسان در سرچشمۀ رودخانهها فرستاده شـد ( .)Hinnels, 2007: 187از آنجـا کـه
وقوع سيل بزرگ نشان داده بود ،انسانها بايد استانداردها و معيارهـای زنـدگی را طبـق
ميل و خواستۀ خدايان رعايت کنند (ر.ک؛ همان .)194 :در نسخۀ سـومری داسـتان نيـز
خدايان ،زيوسودرا را که به آنها قربانی پيشکش کردهاست ،زندگی جاويد بخشيده ،به او
لقب «نگهدارندۀ نژاد انسان» میدهند و او را بـه «ديلمـون» ،يعنـی جـايی محـل طلـوع
خورشيد میفرستند (ر.ک؛ وارنر.)42 :1397 ،
بنابراين ،می تـوان چنـين نتيجـه گرفـت کـه در اسـاطير بـينالنّهـرين ،خـدايان بـا
فروفرستادن توفان و سيل بزرگ ،جهان هستی آفريدۀ خود را از جمعيت زياد و هياهو که

پژوهشهای تطبيقی زبان و ادبيات مِلَل ،سال  ،4شمارۀ  ،14زمستان 64 /1317

در نظر آنها عواملی ناخوشايند هستند ،پاکسازی میکنند و هستی و جهانی نو و پاک را
که مطابق خواسته و ميل خدايان است ،به وجود میآورند.

 .4نتيجهگيری
پس از مطالعه و بررسی منابع گوناگون دربارۀ فرايند پااليش جهان مادّی در تمدنهـای
مختلف ،تفاوتها و شباهتهايی در شاخصه های مختلف اين فرايند مشخص شد که در
ادامه به آنها پرداخته میشود.
 . 1در هر دو اساطير مورد بحث ،خدايان ،فرد مورد التفات خود را از وقـوع رويـدادی
عظيم که همان سيل و توفان و يا زمستان است ،آگاه کردهاند و از وی خواستهاند تا ابزار
نجاتی بسازد و خود را از اين رخداد بزرگ برهاند .پس از پايان يافتن رويداد پااليش ،فرد
نجات يافته برای خدايان قربانی میکند و هدايايی پيشکش مـیکنـد تـا بـدين صـورت
قدردانی خود را از توجه خدايان به خود نشان داده باشد .البته شايان ذکـر اسـت کـه در
اساطير ايرانی ،از پيشکش قربانی از سوی جم سخنی به ميان نيامدهاست.
 . 6ابزار نجات در فرايند پااليش ،يک قايق بزرگ يا کشتی است کـه خـدايان نحـوۀ
ساختن آن را به فرد مورد نظرشان میآموزنـد .تنهـا در اسـاطير ايرانـی از «وَر» (= دژی
زيرزمينی) صحبت شدهاست کـه ماننـد شـهری اسـت و قواعـد زنـدگی شـهری در آن
حکمفرماست و از توصيفات آن در متون چنين برمیآيد کـه «وَر» بـرای اقامـت افـراد و
موجودات مورد نظر برای مدتی بسيار طوالنی ساخته شدهاست .چنـانکـه ذکـر شـد ،در
اساطير ايرانی« ،وَر» کامالً توصيف شدهاست و در اساطير بينالنهرينـی نيـز بـه توصـيف
کشتی پرداخته شدهاست.
 .3در هــر دو اســاطير ،خــدايان مــیخواهنــد نســل بشــر و موجــودات را از طريــق
فروفرستادن سيل و توفانی عظيم از بين ببرند ،اما در اسـاطير ايرانـی ،از زمسـتانهـايی
مهيب و يخبندان صحبت شدهاست.
 .4بيان اين نکته خالی از لطف نيست که در اساطير بينالنّهرين ،اين خدايان هستند
که تصميم به نابودی نسل بشر میگيرند و میخواهند انسانها را با فروفرستادن باليـی
از بين ببرند ،حال آنکه در ايران اين اهورامزدا ،خدای بـزرگ ايـران باسـتان نيسـت کـه
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می خواهد چنين اقدامی انجام دهد ،بلکه اهريمن است که میخواهد برای نـابودی نظـم
جهان و آفريده های اهورامزدا از طريق ديوی که از گماشـتگان اوسـت (= ملکـوس) بـا
اهورامزدا مبارزه کند و او را از ديد خود مغلوب سازد ،به گونهای میتوان چنين اسـتنباط
کرد که اهريمن پليد ناخواسته موجب پااليش جهـان هسـتی و زدودن آميختگـی از آن
میشود.
جدول  :1تفاوتها و شباهتهای عناصر دخيل در فرايند پااليش جهان در اساطير ايرانی ـ بينالنّهرين
عنوان

اساطير ايرانی

فرد نجاتدهندۀ نسل بشر

جم

عامل پيدايش فرايند پااليش

ديو ملکوس
(گماشتۀ اهريمن)

انليل ،آنو ،نينورتا

موقعيت اجتماعی فرد
نجاتدهندۀ نسل بشر

پادشاه

انسان عادی
پادشاه

طول مدت فرايند پااليش
عامل نابودی نسل بشر

متون فارسی ميانه :سه سال
متون اوستايی :نامشخص
زمستان و يخبندان

اساطير بينالنهرينی
اوتناپيشتيم /آتراهاسيس
زيوسودرا (سومری)

هفت روز
توفان و سيل

جدول :6تفاوتها و شباهتهای عناصر دخيل در فرايند پااليش جهان در اساطير ايرانیـ بينالنّهرين
عنوان
علت وقوع فرايند پااليش

نجاتيافتگان در فرايند پااليش
جهان
نحوۀ آگاهی از وقوع فرايند
پااليش

اساطير ايرانی
افزايش جمعيت /رويارويی
اهريمن با اهورامزدا از طريق
برهم زدن نظم جهان و از بين
بردن آفريدهها
جم
تخمۀ برترين انسانها ،جاندران
و گياهان
اهورامزدا بیواسطه با جم
سخن میگويد

اساطير بينالنهرينی
هياهو و ازدياد جمعيت انسانها
اوتناپيشتيم /آتراهاسيس
زيوسودرا ،خانوادهاش و تعدادی
از جانداران
اِئا /اِنکی از طريق کلبۀ نيين و
ديوار با اوتناپيشتيم /زيوسودرا
سخن میگويد
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آرمسترانگ ،کارن .)1319( .تاري مختصر اسطوره .ترجمۀ عباس مخبر .چ  .1تهران :مرکز.
آموزگار ،ژاله .)1392( .تاري اساطيری ايران .چ  .7تهران :سمت.
اسماعيلپور ،ابوالقاسم .)1393( .اسطورۀ آفرينش در آيين مانی .چ  .6تهران :کاروان.
اوشيدری ،جهانگير .)1371( .دانشنامۀ مزديسنا (واژه نامۀ توضيحی آيين زرتشت) .چ  .1تهران :مرکز.
بهار ،مهرداد .)1397( .پژوهشی در اساطير ايران .چ  .7تهران :آگاه.
ــــــــــــ  .)1399( .بندهشن .چ  .3تهران :توس.
تفضلی ،احمد .)1371( .مينوی خرد .تهران :توس.
راشد محصل ،محمدتقی .)1391( .دينکرد هفتم .چ  .1تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
رضايیراد ،محمد .)1391( .مبانی انديشۀ سياسی در خِرَد مزدايی .چ  .6تهران :طرح نو.
روزنبرگ ،دونا .)1392( .اساطير جهانها ،داستانها و حماسهها .ترجمۀ عبدالحسـين شـريفيان .چ  .6تهـران:
اساطير.
ژيران ،فليکس ،ل .دالپورت و ک .الکوئه .)1396( .اساطير آشور و بابل .ترجمۀ ابوالقاسم اسماعيلپـور .چ
 .3تهران :کاروان.
ستاری ،جالل .)1394( .پژوهشی در اسطورۀ گيلگمش و افسانۀ اسکندر .چ  .6تهران :مرکز.
شاليان ،ژرار .)1399( .گنجينۀ حماسههای جهان .ترجمه و توضيح علیاصغر سعيدی .چ  .6تهران :چشمه.
کريستينسن ،آرتور .)1392( .نمونه های نخستين انسان و نخستين شهريار در تاري افسانهای ايرانيان .ترجمۀ ژاله
آموزگار و احمد تفضلی .چ  .3تهران :چشمه.
کلنز ،ژان .)1392( .مقاالتی در مورد زرتشت و دين زرتشتی .ترجمۀ احمدرضا قـائممقـامی .تهـران :پـژوهش
فروزانروز.
گری ،جان .)1377( .شناخت اساطير خاور نزديک (بينالنّهـرين) .ترجمۀ محمدحسين بـاجالنفرخـی .تهـران:
اساطير.
مککال ،هنريتا .)1373( .اسطورههای بينالنّهرينی .ترجمۀ عباس مخبر .چ  .1تهران :مرکز.
نجاری ،حسين .)1397( .داستان جم و جستاری بر عصر زرين و آرمانشهر ايرانی .سخنرانی ارائهشده در دانشگاه
شيراز .شيراز :دانشگاه شيراز ،دانشکدۀ ادبيات و علوم انسانی.
وارنر ،رکس .)1397( .دانشنامۀ اساطير جهان .ترجمۀ ابوالقاسم اسماعيلپور .چ  .3تهران :اسطوره.
وکيلی ،شروين .)1391( .اسطورهشناسی پهلوانان ايرانی .چ  .1تهران :پازينه.
هميلتون ،اديت .)1372( .سيری در اساطير يونان و روم .ترجمۀ عبدالحسين شريفيان .چ  .1تهران :اساطير.
هينلز ،جان .)1392( .شناخت اساطير ايران .ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی .چ  .11تهران :چشمه.
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