
 

  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،شناخت زبان
  120 ـ 107صص  ،1389پاييز و زمستان شمارة دوم، سال اول، 

  1مشي و مشيانه ةساختار تغذيه در اسطور

  هاي باستاني ايران براساس متون زبان

 *بهار مختاريان

 چكيده

، بررسي و نقش در اين مقاله، اسطورة ايراني نخستين جفت انسان، مشي و مشيانه
گـذاري مربـوط بـه آن     گيـري فرهنـگ و ارزش   تغذيه در اين اسـطوره در شـكل  

دهـيم كـه صـورت     هاي مختلف، نشان مي با مطابقة صورت. شود ميتوضيح داده 
آرماني تغذيه، در فرهنگ ايران پيش از اسالم، تغذية گياهي و صـورت متقابـل و   

اين دو صـورت متضـاد در نظـر    اي كه ميان  واسطه. اسفل آن تغذية گوشتي است
اند نه غـذايي   مرغ است كه نه غذايي گياهي با شير و تخم گرفته شده است، تغذيه

گيـرد   كـار مـي   بررسي منطقي كه اين اسطوره در شكل دادن اين روند به. گوشتي
  .هدف مقاله است

  .اسطوره، جفت آغازين، تغذيه، منطق :ها كليدواژه

  مقدمه
. چگونگي تحول فكري و روحي انسان در ارتباط با واقعيت اسـت  اسطوره بازتابي خالق از

به همين دليل، روايـت  . سازد ماية اسطوره چگونگي اين روند را آشكار مي پژوهش در درون
اي از دريافت و شناخت آدمي از واقعيت است، دريافتي كه بـر پايـة    اي بازتاب ويژه اسطوره

و بـا پيونـد آن بـا واقعيـت بـه تفسـير        شود مينا اي آغازين ب الزاماتي خاص از فرضية ذهني
. گـذارد  پردازد؛ و به عبارتي، تصوير ذهني خود را به جاي واقعيت عيني مي موضوع خود مي

 ها بـه منزلـة امـوري عينـي و، در     برد كه بدان اسطوره در جهاني از تصاويرمحض به سر مي«
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شناخت اين ويژگي  )86: 1378كاسيرر(» .نگرد غل و غش مي بي هايي محض و واقع، عينيت
اي، دست يافتن به معنايي كه درون اسطوره نهفتـه اسـت و كشـف جنبـة      در داستان اسطوره

اعتقادي و تجربي آن، با بررسي عناصر سازندة روايت، از سويي، و يافتن پيوند و كنش آنهـا  
ز منطق ذهن با اين حال، اسطوره خارج ا. بر هم در بافت داستان، از سويي ديگر، ميسر است

، بلكـه  شود ميدر اين تعبير، اسطوره تنها به فرضية ذهني خود خالصه ن. كند انسان عمل نمي
تا درك درستي از موضوع مـورد بحـث   كند  ميواقعيت ذهني خود را با واقعيت عيني تطبيق 

دهنـدة آن، بـا    در بررسي يك اسطوره، سواي شناخت فرضية ذهني سـاخت . دهد ئهخود ارا
ند عناصر دروني و شيوة كاركرد آنها با هـم، از سـويي، و مقايسـه و تطبيـق ايـن      بررسي پيو

تغذيه يكي از . شود ميعناصر با عناصر اساطير مشابه، از سوي ديگر، تجزيه و تحليل ممكن 
هاي بسيار مهم در شكل دادن الگوهاي فرهنگي است كه با بررسي اسـطورة ايرانـي    موضوع

باره  گذاري فرهنگي يك قوم دراين ن به ساخت فكري و ارزشتوا آفرينش نخستين انسان مي
  .دست يافت

اي از يكي از اساطير ايراني دربـارة آفـرينش    در اين بخش برآنم تا بررسي ساختارگرايانه
در ايـن بررسـي، بـا    . ي تطبيقـي ارائـه دهـم   ا وهيشنخستين جفت انساني، مشي و مشيانه، به 

 :Levi-strauss 1978:226-225)؛159 ــ  125:1373( لوي استروس استفاده از تحقيقات
هايي چند، تحليلي ساختاري از اسطورة آفرينش نخسـتين انسـان ارائـه     پس از تطبيق روايت

كوشم، بيش از هر چيز، روند منطقي يك چنين روايتي را در پيوند  در اين باره مي .خواهم داد
براي تجزيه و تحليل يك روايـت   مقصود يافتن راهي .نشان دهمكند  ميبا موضوعي كه بيان 

هـاي   اي در پـژوهش  طرفانـه  اي خود به خود در بررسـي بـي   اي است و چنين شيوه اسطوره
  .گيرد شناسي قرار مي اسطوره

هاي مهم اساطير ملل، موضوع پيدايش انسان و موضوع نـاگزير وابسـتة آن،    يكي از روايت
اي  مايه اسطورة ايراني چنين بن. كي استيعني چگونگي پراكندگي نسل و اقوام آدمي بر كرة خا

متون فارسي ميانـه  . كند گزارش مي) مهلي و مهليانه(را با داستان جفت نخستين مشي و مشيانه 
تـرين   اما كامـل . كنند گزارش مي) ريواس(همگي آفرينش اين جفت نخستين را به سيماي گياه 

است و به همين جهت اين متن بـه  آمده  2 بندهشن ةگزارش از اين روايت در متن فارسي ميان
از اين روايت دو جا گزارش شـده   بندهشندر . عنوان الگوي اصلي در اين تحقيق برگزيده شد

و آن كنـد   ميفرض آغازين اصل گياهي را براي آفرينش انسان مطرح  كه، در هر دو نمونه، پيش
  :استده در روايت نخستين چنين آم. دهد را با واقعيت عيني زايش پيوند مي
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با . در زمين بود) آن تخمه(چهل سال  ...چون كيومرث به هنگام درگذشت تخمه بداد، ... 
. زمين رسـتند ) از(ساقه، پانزده برگ، مهلي مهليانه  تني يك به سر رسيدن چهل سال، ريباس

باال و  گونه كه ايشان را دست بر گوش بازايستند، يكي به ديگري پيوسته، هم) بدان(درست 
باال بودند كه پيدا نبود كه  هم) هر سه(ميان هر دو ايشان فرّه برآمد، آن گونه . بودند 3ديسه هم

ست كه  اي با ايشان است، كه  فرّه) بود كه(آفريده  كدام نر و كدام ماده و كدام آن فرّة هرمزد
 پيكري گشتند و آن فـرّه بـه   پيكري به مردم سپس هردو از گياه...  مردمان بدان آفريده شدند

به مانند درختي فرازرسته كـه بـارش   ) مردم(اكنون نيز . مينوي در ايشان شد كه روان است
ايـد،   جهانيـان ) مادر(ايد، پدر و  مردم«هرمزد به مشي و مشيانه گفت كه  .گونه مردم است ده

شما را با برترين عقل سليم آفريدم، جريان كارها را به عقل سليم به انجام رسانيد، انديشـة  
هنگامي كه يكي بـه  . »ديشيد، گفتار نيك گوييد، كردار نيك ورزيد، ديوان را مستاييدنيك ان

ايشـان چـون بـه راه    . »او مردم است«ين را انديشيدند كه ديگري انديشيد، هر دو نخست ا
تين سخني كـه گفتنـد ايـن    نخس. بينديشيدند) بود كه(افتادند نخستين كنشي كه كردند اين 

مين و گياه و جانور و ستاره و ماه و خورشيد و همة آبادي را كـه  هرمزد آب و ز«كه ) بود(
) ايشـان (پس اهـريمن، بـه انديشـة    . »بن و بر خوانند) كه(از پرهيزگاري پديد آيد، آفريد، 

اهريمن آفريـد آب و زمـين و   «را پليد ساخت و ايشان گفتند كه ) ايشان(برتافت و انديشة 
آن نخستين دروغگويي كه توسط ايشـان  ) است كه(ه چنين گفته شد .»گياه و ديگر چيز را

از ايشـان  ) كـه (اهريمن نخسـتين شـادي را   . بافته شد، به ابايست ديوان گفته شد) به هم(
به  5شدند و روانشان تا تن پسين4كه بدان دروغگويي هر دو دروند ) بود(آورد اين  دست به

. گياه نهفتند) از(پوششي ) به خود را(ايشان را سي روز خورش گياهان بود و . دوزخ است
را ) او(پس از سي روز، به بشگرد، به بزي سپيدموي فراز آمدند و بـه دهـان شـير پسـتان     

او را كشـتند  . رنگي سپيدآرواره آمدند روز ديگر به گوسپند تيره پس، به سي شبانه... مكيدند
زيرا آن هر دو درخت از درخت كنار و شمشاد، به راهنمايي مينوان آتش افگندند، ) بر او(و 

آن گوسپند را كباب كردند و به اندازة سر مشت گوشت در آتش بهشتند ...  ترند دهنده آتش
اي به آسمان افگندند و گفتند كـه از ايـن بهـرة     و از آن پاره. »بهرة آتش) اين(«و گفتند كه 

خ برشتند و پس، به موي؛ آن گاه ن. پوستين پوشيدند) از(ايشان، نخست، پوششي ... ايزدان 
بگداختند، به سنگ آهن ) بدان(گودالي بكندند، آهن را . آن رشته را جامه كردند و پوشيدند

از . را بريدند و از آن تيغي ساختند، درخت را بدان ببريدند، آن پدشخور چوبين را آراستند
شك خود به خود ر) مشي و مشيانه(ايشان .  آن ناسپاسي كه كردند ديوان بدان ستُنبه شدند

پـس،  . زدند، دريدنـد و مـوي رودنـد   ) هم را. (به سوي يكديگر فراز رفتند. بد فراز ببردند
 مشـيانه فـراز  . »ايد، ديو را پرستيد تا رشك بنشـيند  مردم«ديوان از تاريكي، بانگ كردند كه 

بـدان ديوپرسـتي، ديـوان نيرومنـد     . جست، شير گاو دوشيدند، به سوي شمال فراز ريخت
به سر رسـيدن پنجـاه سـال كامـة     ) تا(ون بكردند كه ..ان را چنان خشكشدند و هردو ايش

با به سر رسـيدن  . شان نبود آميزي بود، آن گاه فرزندي شان نبود و، اگرشان نيز هم آميزي هم
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زيـرا مشـي بـه    . فرزندخواهي فراز انديشيدند، نخست مشي و پس مشيانه) به(پنجاه سال، 
پس مشيانه . »گاه آنِ من بزرگ خيزد تو را بينم، آن ]آلت جنسي[چون اين «مشيانه گفت كه 

پس ايشان . »من لرزد...  تو را بزرگ بينم، آنِ ]آلت جنسي[ چون آن! برادر، مشي«گفت كه 
پنجاه سال نيز ) به(زاري كه كردند، چنين انديشيدند كه ما را گ به هم كامه بردند و، در كامه

از شيريني فرزند يكي را مـادر  . ، جفتي زن و مرد زاداز ايشان، به نه ماه. كار اين بايست بود
آورندگان بيرون كرد و به همان  پس، هرمزد شيريني فرزندان را از انديشه. جويد، يكي را پدر

. شش جفت نر و ماده از ايشان پديد آمد. پرورش فرزندان را بديشان بخشيد) شيريني(اندازه 
هفت جفت ) بودند(نخستين ) كه جفت(و مشيانه همه، با مشي . برادر خواهر را به زني كرد

از هـر  ...  از هر يك از ايشان تا پنجاه سال فرزند بيامد، خود به يك صد سال بمردند. شدند
  )83ـ  81بندهشن( . ...اي بود و بسياري جهانيان از ايشان بود  گونه جفتي گونه

مردم، هنگام مـرگ   موضوع تغذية اين جفت، در قياس با تغذية بندهشندر روايت دوم 
  :شود ميبازگو 

دين كه از آن جاي كه مشي و مشيانه، هنگامي كه از زمين بررستند، نخست ) نامة(گويد به 
مردم نيز، به هنگام مردنشان، نخست . آب، سپس گياه، سپس شير و سپس گوشت خوردند

مـردن، آب  شير و سپس از نان خوردن نيز بايستند و تنها، تا بـه  ) سپس از(گوشت و ) از(
ايدون نيز، به هزارة اوشيدرماه نيروي آز ايدون بكاهد كه مـردم بـه يـك خـوراك     . خورند

پس از آن، از گوشت خـوردن بايسـتند و گيـاه و    . روزي به سيري ايستند شبانه  خوردن سه
خواري نيز ايستند  سپس از آن شيرخواري نيز بايستند، سپس از گياه. شير گوسپندان خورند

سـپس  . ده سال پيش از آنكه سوشيانس آيد، به ناخوردن ايستند و نميرند. بوندخوار  و آب
  )145: بندهشن( .سوشيانس مرده برخيزاند

  :شود مي، تغذية جفت آغازين حيواني، يعني گاو، نيز اين گونه بيان بندهشندر 
و و گا) صورت(يكبار به . دوبار آفريدم) او را(من به سبب ارجمندي گاو، «چنين گويد كه 

ايشان نخست آب، سپس گياه . روز ايشان ناخورده بودند هسي شبان. يك بار با جانور پرگونه
  )78: همان. (»خوردند

  :شود ، به روشني سرشت گاو يكتاآفريده نيز گياهي خوانده ميهاي زاتسپرم گزيدهدر 
و ، از آن روي كه سرشت گياهي داشـت، پنجـاه   )بمرد(همين كه گاو يكتا آفريده بگذشت 

ــه  ــه دان ــه (هفــت گون ــان دوازده >و<) غل ــاه درم ــه گي ــدام  گون ــدام ان  >او <بخــش از ان
  )13 ـ 12: 1366.(روييدند

دو روايت باال از آفرينش جفت نخستين انساني و شيوة تغذية آنها از مرحلة آغازين بـه  
بـه  آيد، با گـذر از مراحلـي    اين جفت كه در آغاز به سان گياه پديد مي. گويد بعد سخن مي
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سواي عناصر متعددي كه اين دو روايـت بـراي پژوهشـگران    . شود ميجفت انساني تبديل 
ماية تغذيه در اين اسطوره نقش بنيـاديني بـراي    گذارند، بن هاي مختلف در اختيار مي حوزه

در نظـر گـرفتن   (اسطورة آفرينش بـه سـان گيـاه    . كند توضيح تحول گياه به انسان بازي مي
بسياري از ملل شناخته شده است و گمـان بـر آن اسـت كـه چنـين       در بين) الگوي گياهي

در اسطورة ايرانـي نيـز   . ثر بوده استأايي از شناخت كشاورزي در تاريخ بشري مته روايت
آينـد كـه هماننـد     سان ريواسي بيرون مي مشي و مشيانه از تخمة بر زمين ريختة كيومرث به

انگاري آدمي بـا گيـاه و قـرار دادن     مگونه. بر زمين و رويش گياه است) تخم(ريختن بذر 
اي آشنا نزد اقوام هند و اروپايي، بـه ويـژه در    مايه فرض گياهي براي پيدايش انسان بن پيش

هـاي   در يكـي از اسـطوره  ) Manhardt 1875: 7-8( .اساطير يوناني و ژرمنـي، بـوده اسـت   
باعـث نـابودي همـه    اسكانديناوياي سخن از سه زمستان پي در پي بدون تابستان است كه 

اند  ، كه خود را در دل درختي پنهان كردهLifو  Leifhrasirتنها جفت انساني . گردد چيز مي
  .آيـد  از اين جفت، نسـل نـوي از آدمـي پديـد مـي     . مانند كنند، زنده مي و از شبنم تغذيه مي

)Orli 1922 :15-6 (ي دارند، در اين روايت، از ابقاي جفتي انساني كه جايگاه و تغذية گياه
رود و از اين حيث كمـي   ، سخن مي)آغاز هستي پس از نابودي= (آشوب آغازين  ةدر دور

امـا وجـه تشـابه هـر دو در نظـر گـرفتن       . با آفرينش آغازين مشي و مشيانه متفاوت اسـت 
ي  اسـطوره . فرض گيـاهي بـراي پيـدايش و پراكنـدگي نسـل آدمـي بـر زمـين اسـت          پيش

فـرض گيـاهي در آن بـا     و پيشكند  ميين روند را بازگو ناسكانديناويايي چگونگي تحول ا
تغذيـة  (= و تغذيـه از شـبنم   ) اصل گياهي(= توصيفي كوتاه از هستي آنان در درون چوب 

اسطورة ايراني روند منطقي تحول گيـاه بـه انسـان را بـازگو     . نشان داده شده است) گياهي
نـي، يعنـي آفـرينش از طريـق     فرض اصل گياهي را بـا واقعيـت عي   كوشد پيش و ميكند  مي

  .آميزش زن و مرد، پيوند دهد
از آنجا كه آدمي اين اصل را، كه نخستين جفت انساني نيز از آميـزش زن و مـرد پديـد    

شناسد، توضـيحي علّـي بـا اصـل گيـاهي را مطـرح        باور ندارد و دليلي براي آن نمي ،آمده
شـدن   اي منطقي زاده كوشد به شيوه ياما اسطوره، براي پيوند آن با واقعيت عيني، م. سازد مي

دهـد كـه چگونـه     به عبارتي، توضيح مـي . انسان بر روي زمين و توليد مثل را توصيف كند
آدمي از اصل گياهي به انسان تبديل شده است، زيرا اصـل گيـاهي، در نفـس خـود، بـراي      

ع، اين با اين همه، ناقض فرضية خود نيست، چون، در واق. زيست واقعي انسان محال است
اي هم تابع منطـق ذهـن    با اين حال، چنين فرضيه. آورد فرضيه است كه اسطوره را پديد مي
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پيكري  پيكري به انسان بايد در توضيح روند چگونگي تحول گياه انساني است و اسطوره مي
  .بستي را بگشايد كه با فرضية تنها از آن رهايي ندارد شيوه و عناصري منطقي برگزيند تا بن

  مانـد؛ امـا نيـاز بـه     ماي كلي اين اسطوره، آفرينش نخستين جفت انساني به گياه مـي در ن
و نه يـك جـنس،   ) تأكيد بر جنسيت زن و مرد كه در گياه وجود ندارد(قرار دادن دو جنس 

بلكـه   »انسان گيـاه اسـت  «پس اين اسطوره مدعي نيست كه . ندما منطقاً همچنان به جاي مي
اي كـه   سـاختار و نظـم ويـژه   . »پيكرنـد  مرحلـة پيـدايش گيـاه   جفت نخستين آدمي تنها در «

ل اجتمـاعي، اقتصـادي،   ئاي است بر عناصر چنـدي، از جملـه مسـا    دهندة چنين فرضيه شكل
اين روايت بـا  . گيرد، متكي است اي كه اين اسطوره شكل مي جغرافيايي و فرهنگي، در دوره
در چنين فرهنگي اشـاره  ) كشاورزي(ه از سويي، به الويت گيا مقايسه و مشابهت آدم و گياه،

البتـه، در هنگـام چنـين    . و، از سويي ديگر، پاسخي براي آفرينش انسان يافتـه اسـت  كند  مي
، گياه، از ميان ديگر عناصـر  )نمادپردازي(سازي كه خاص ذهن آدمي است  مقايسه و شباهت

اي در  يـة آن از تجربـه  توان بـر پا  طبيعي، شباهت بسياري به انسان دارد كه، از اين طريق، مي
. مفهوم زايش هستة مركزي تجربة اين اسـطوره اسـت  . اي ديگر مفهومي نو يافت كنار تجربه

تـا دو زايـش متفـاوت از دو تجربـة      شود ميدر نظر گرفتن زايش به عنوان يك پديده سبب 
زايـش گيـاه از   . هاي خلقت را پاسخگو شـوند  متفاوت كنار هم قرار گيرند و يكي از پرسش

هاي بنياديني اسـت   مين از طريق تخم، و زايش انسان از زن از طريق تخمه، يكي از شباهتز
در دو كـاربرد   »تخمـه «و » تخم«در زبان هم دو واژة . ان شده استكه به صورت استعاري بي

با اين همه، اسطوره در نفس خـود  . شود مياي واحد، از همين جا ناشي  متفاوت اما از ريشه
هـايش بـا    كند، بلكه بايد فرض ذهني آغازين خود را به رغـم پيچيـدگي   ميچيزي را ساده ن

  .واقعيت عيني تطابق بخشد
. آيند پيكري درمي پيكري به مردم كه مشي و مشيانه از گياه شود ميگفته  بندهشندر روايت 

كوشش استعاري زبان . اند، پس خورش و باشش آنان نيز گياهي است ـ گياه اما آنان هنوز آدم
هاي خورش و جامه كه خاص آدمي است براي جدايي گياه از آدم هنوز بسـنده   طريق واژه از

در ايـن مرحلـه، اسـطوره در پـي يـافتن      . خورند در مرحلة دوم، آنان سي روز شير مي. نيست
شـير  . اي ميان تغذية گياهي در مرحلة نخست و تغذية گوشتي در مرحلـة سـوم اسـت    واسطه

آيـد، ولـي    دسـت مـي   از يك سو، غذايي است كه از حيـوان بـه   بهترين واسطة غذايي است؛ 
به عبارتي، شير نه غذايي گياهي است نه غـذايي گوشـتي، و   . كند حيواني كه از گياه تغذيه مي

در مرحلة سوم، بـا خـوردن گوشـت، مشـي و     . توانند از آن تغذيه كنند هم گياه هم انسان مي
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امـا درسـت در   . خورنـد  و حتي فرزند خود را مي ورزند جنگند، كامه مي مشيانه با يكديگر مي
و، با پيدايي جنسـيت، تناقضـي    شود ميهمين مرحله است كه آدمي از اصل گياهي خود جدا 

پيكري مشي و مشيانه وجود داشت و اسطوره خود به فقدان تمايز جنسي آن  كه در هنگام گياه
ي اسـت كـه اسـطوره بـه جهـت      تغذيه موضـوع . شود ميدو اشاره كرده بود، از ميان برداشته 

ماية تغذيه در داستان آدم و حـوا   بن. گزيند اهميت آن در زندگي آدمي براي تمايز جنسي برمي
يابنـد و بـا رانـده شـدن از      جنسيت مي) ؟( آنان نيز با خوردن چيزي ممنوع. شود مينيز ديده 

و قابيـل، كـه اولـي    همچنين فرزندان آنـان، هابيـل   . گردد بهشت نسل آدمي از آنان پديدار مي
) خـوار  گوشت(آغازگر جنگ قابيل شكارگر . جنگند كشاورز و دومي شكارگر است، با هم مي

بينـيم كـه    مي بندهشندر هر حال، در اسطورة . است) ميل جنسي(و بهانة جنگ همسر هابيل 
متقابل هاي  ها و نقش هاي انسان و گياه و، با نشان دادن كنش آدمي با آگاهي به تضادها و تقابل

هم انسـان هـم گيـاه هـر دو از ارزش و ارج     . كند هر دوي آنان، موضوع خود را توصيف مي
مانـد و آن   اما الويت گياهي به عنوان اصل آغازين مينوي همچنان باقي مـي . نسبي برخوردارند

گيـرد   انسان در زندگي دنيوي از اين الگو فاصله مي. دارد را به صورت الگوي مقدس نگاه مي
  .گردد ولي سرآخر باز بدان برمي

دهـد و   لوي استروس در بررسي اساطير بوميان امريكا همين الويت گيـاهي را نشـان مـي    
) پيـدايش از زمـين  (آنان منشأي حيات انساني را بر حسب الگوي زندگي گيـاهي  «: نويسد مي

اين است كـه بـه اعتقـاد    اما تفاوت در . يونانيان باستان نيز چنين باوري داشتند. كنند تصور مي
ترين شكل حيات گياهي را بايـد در كشـاورزي يافـت كـه داراي مـاهيتي       بوميان امريكا عالي

از كشاورزي غذا . به عبارتي ديگر، كشاورزي نشان تناوب زندگي و مرگ است. ادواري است
نند است و نگ هماآيد، اما شكار به ج از شكار نيز غذا فراهم مي. آيد و از غذا حيات فراهم مي

تـرين شـكل    آيا اسطورة ايراني نيز تغذية گياهي را عالي )150:1373( ».جنگ جز مرگ نيست
هـاي يـاد شـده از     شناسد؟ با بررسي روايـت  خواري را نماد مرگ مي داند و گوشت غذايي مي
نخسـت در نمـوداري   . رسد مي »آري«هايي كه خواهد آمد، پاسخ ما به  و ديگر نمونه بندهشن
  :كنيم ترسيم مي بندهشنگانة تغذية مشي و مشيانه و نيز آدميان پيش از مرگ را از  شكل سه

  مرگ            حيات
  )حد اسفل(    )حد اوسط(      )حد آرماني(

  )تغذية مشي و مشيانه(  روايت نخست
  )خواري انسان(گوشت      شير      گياه
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  ) تغذية مشي و مشيانه(  روايت دوم
  گوشت    شير        گياه  آب ـ

  )تغذية آدميان هنگام مرگ(  سومروايت 
  گوشت    شير     نان     آب

دو حـد افـراط و   (نقيضـين  . يـه اسـت  ذدهندة جهـت تغ  در اين نمودار، خط فاصله نشان
دو حـد ممنـوع و نـامعمول بـراي     ) خـواري  انسان(خواري و فرزندخواري  ، يعني آب)تفريط

فـرينش گيـاهي اسـت و حـد     اما آب باعث آ. زندگي آدمي در دو نوع تغذية اول و دوم است
رو در جهان ديگر نيز صورت مطلوبِ تغذيه است و سرانجام  از اين. شود ميآرماني محسوب 

در اينجـا اصـل شـباهت هـم     . و در نهايت به هيچكند  ميهم انسان، چون گياه، به آب بسنده 
ز در تغذية نوع سوم كه تغذية آدميـان هنگـام مـرگ اسـت، جهـت تغذيـه ا      . شود ميبرداشته 
كـه گفتـه    شير، چنان. خواري است و اين يعني بازگشت به اصل گياهي خواري به آب گوشت

خـواري اسـت و آغـاز تغذيـه در آفـرينش انسـاني        خواري و گوشت اي ميان گياه شد، واسطه
خواري هم نوعي ديگر از تغذية آدمي  گوشت. خواري است نخست گياهي و سرانجام گوشت

صورت حاد آن فرزندخواري . يابند جنگند و جنسيت مي انه مياست و با آغاز آن مشي و مشي
گري اهورامزدا و برداشتن ايـن ميـل،    است كه نمادي از مرگ و نابودي است و تنها، با ميانجي

اي از كانيباليسـم   اين نه به ايـن معنـي اسـت كـه ايـن اسـطوره نشـانه       . يابد نسل آدمي بقا مي
)Cannibalism) (نگاه داشـته، بلكـه تنهـا از ايـن طريـق دسـت بـه         را درخود) خواري انسان

خواري در صورت هاي ناممكن فرضـي بـه    خواري را چون آب زند و انسان گذاري مي ارزش
در ستون سوم نمـودار، تغذيـة آدمـي پـيش از     . كند صورت دو حد اسفل و آرماني معرفي مي

ايسـتند و   ي باز ميخوار آدميان، به هنگام مرگ، نخست از گوشت. مرگ نشان داده شده است
. گـذارده شـده اسـت    »نـان «، »گيـاه «در اين روايت، به جاي . رسند خواري مي سرانجام به آب

امـا اسـطوره بـه تفـاوت     ). گياه تغييريافته(آيد  دست مي درواقع، نان غذايي است كه از گياه به
بـا  جفت نخستين مشي و مشيانه و مردمان عادي در واقعيـت آگـاه اسـت و ايـن تفـاوت را      

آورن  دسـت  توان سه شيوة مختلـف بـه   به طور كلي، مي. دهد جانشيني منطقي عناصر نشان مي
غذا، يعني كشاورزي، دامپروري و شكار، را هم در اين اسطوره بازشناخت كـه صـورت دوم،   

و صـورت نخسـت، يعنـي كشـاورزي،     كنـد   مييعني دامپروري، به تنهايي نياز انسان را رفع ن
در ايـن فرهنـگ چنـان      ارزش الگوي گيـاهي آن .در اين فرهنگ داردالويت و ارزش خاصي 

  .شود گياهي توصيف مي هاي زاتسپرم گزيدهاست كه سرشت گاو نخستين نيز بنا بر متن 
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به ويژه تحـت تـأثير   (خصوص در فرهنگ ايراني  گذاري كه به نمونة ديگر از اين ارزش
بـه   شاهنامهونگي تغذية ضحاك در خورد، داستان چگ زياد به چشم مي) هاي زرتشتي آموزه

هم، پيش از آمدن ابليس نزد ضحاك، تغذيه گياهي شاهنامه در روايت . تشويق ابليس است
خـواري رهنمـون    است و ابليس، با آموزش تغذية گوشتي، ضحاك را به حد اسـفل انسـان  

ي را گذاري اخالق توان ارزش در اين روايت هم تغذيه بهترين عنصري است كه مي. سازد مي
  :با آن نشان داد

ــرورش ــان پ ــود آن زم ــراوان نب  ف
 ز هر گوشت و از مرغ و از چارپاي
 به خـونش بپـرورد بـر سـان شـير     
 خورش زردة خايـه دادش نخسـت  
ــد الژورد  ــون گنبـ ــر روز چـ  دگـ

 هاي كبـك و تـذرو سـپيد    خورش
 شه تازيان چون به خوان دست برد
ــره  ــه مــرغ و كبــاب و ب  ســديگر ب

 خــوانبــه روز چهــارم چــو بنهــاد

د از كٌشـتنيها خــورش      كـه كمتـر بـ 
 به جـاي  خورشگر بياورد يك يك

 بـــدان تـــا كنـــد پادشـــا را دليـــر
 بدان داشتش يـك زمـان تندرسـت   
ــاقوت زرد   ــود يـ ــرآورد و بنمـ  بـ
ــد   ــي پراميـ ــد دلـ ــازيد و آمـ  بسـ

 خـــرد مهـــر او را ســـپرد ســـرِكم
 بياراست خوان از خـورش يكسـره  
 خورش كرد از پشـت گـاو جـوان   

 )51ـ49/ 1ج: شاهنامه(

كه از ابليس آرزوي  شود ميدر اين مرحله، با خوردن گوشت گاو، ضحاك چنان فريفته 
  :پرسد او را مي

 بـــدو گفـــت بنگـــر كـــه تـــا آرزوي
ــا  ــاي پادشـ ــدو گفـــت كـ ــگر بـ  خورشـ
ــت   ــر تسـ ــر از مهـ ــر پـ ــرا دل سراسـ  مـ
ــاه   ــه پيروزشــ ــتم كــ ــي حاجتســ  يكــ
 كــه فرمــان دهــد تــا ســر كتــف اوي     

 اويتـفـــون جـو چـــا ديــــــرمود تـبفــ

 چــه خــواهي، بخــواه از مــن اي نيكخــوي 
ــانروا    ــاد و فرمــ ــزي شــ ــه بــ  هميشــ
ــت   ــر تسـ ــانم از چهـ ــة جـ ــه توشـ  همـ
ــاه    ــن پايگـ ــت ايـ ــرا نيسـ ــه مـ  و گرچـ
 ببوســـم بمـــالم بـــر و چشـــم و روي   

ـــه ـــي بـم ـــوس ـــه داد از ب  ت اويـر سف

 شوند كـه تنهـا بـا مغـز آدمـي      اي ضحاك پديدار ميه با اين عمل، دو مار بر شانه
  اين همـة هـدف ابلـيس اسـت تـا جهـان از آدميـان       . تغذيه مي شوند) واريخ انسان(

  :نابود شود
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 شــان خــورشبجــز مغــز مــردم مــده
 ــره ــر ن ــوي  د س ــت و ج ــن جس ــوان ازي  ي

ــان ــازد نهـ ــاره سـ ــي چـ ــا يكـ ــر تـ  مگـ

 مگـــر خـــود بميرنـــد ازيـــن پـــرورش     
 وگـوي  چه جست و چه ديـد انـدرين گفـت   

 كــــه پردخــــت مانــــد ز مــــردم جهــــان
  )164ـ131: همان (

اي ظريـف   خواري اشاره ها به تمايل جنسي ضحاك و ابليس پس از گوشت در اين بيت
 مسلم است كه، از آنجـا . بوسد ابليس، چون جفت ضحاك، كتف او را از پشت مي. شود مي

اما، بـا ايـن   . كه سخن بر سر دو نيروي شر است، ميل جنسي آنان نيز صورت معمول ندارد
د كـه تغذيـة آنـان مغـز آدمـي اســت      آينـ  بيـرون مــي  ي ضـحاك هـا  شـانه كـار، دو مـار از   

و آن حدي است كه انسان نبايـد بـدان برسـد وگرنـه نسـل آدمـي نـابود        ) خواري انسان(=
مرغ است كـه نـه غـذايي     در اينجا حد وسط ميان دو تغذية گياهي و گوشتي تخم. شود مي

خـواري   شـت امـا گو . اي اسـت ميـان آن دو   واسـطه . است كامالً گوشتي نه غذايي گيـاهي 
و نتيجة آن هم نابودي انسان  شود ميآموزش داده ) ابليس(اي است كه از سوي بيگانه  تغذيه
پـس آمـوزش آن از   . به عبارتي، اگر تغذية آدمي تنها گوشتي شود، همان مرگ است. است

، به خالف اين نوع تغذيه، كشـاورزي پشـتيبان   عوضدر . 6هر طريقي بنيادي اهريمني دارد
  .اهورامزدايي حيات است و

پيداست كه اين روايت هم، چون اسطورة مشي و مشيانه، تحت تأثير همان فرهنگ شكل 
دانيم كه، در فرهنگ پيش از زرتشت، قرباني كردن گاو بسيار مرسوم بـود و   مي. گرفته است

از . اي در اين زمينه ايجاد كرد زرتشت با چنين كاري به مبارزه برخاست و اصالحات گسترده
و ) اهـريمن (هم آموزش تغذية گوشتي از سوي بيگانـه   شاهنامهن روست كه در روايت همي

گذاري تغذيـةگياهي و لبنـي از چنـين     پس، الويت و ارزش. خيزد باور مردود پيروان او برمي
هايي كـه موضـوع تغذيـه در آنهـا      گيرد و جاي پاي آن را، در اكثر روايت برداشتي ريشه مي

در واقـع در نظـام جديـد بـاور زرتشـتي، تغذيـة گوشـتي در        . يـد توان د ، ميشود ميمطرح 
بـراي  . كنـد  هماهنگي با عناصر ديگر اين نظام الگوي گياهي را حد آرماني تغذيه معرفي مـي 

  :شود مينمونه، هنگام مرگ در آيين زرتشتيان، در سه روز نخست، سفارش 
؛ فريگ گفته ]آن را نبايد به كار برند و[كنند  نبايدكار  ]به[شبه، گوشت تازه را  و اندر آن سه... 

را نيز كه به آن جاي رسيدن باشد، پس آنان هم بايد كـم   ]وي[است كه خويشاوندان نزديك 
شبه چيزِ تر را بر سفره نبايد گذارنـد؛ اگـر    فريگ گفته است كه اندر آن سه. خورند ]گوشت[

  )374ـ373: 1381مزداپور ( ]خوب است[ .مرغ و چيزي نهاده شده باشد نان و تخم
  :شود ميگذاري  صورت ارزش يا در نمونة ديگري، هنگام گاهنبار، تغذيه بدين
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اي  اال گوشت، هر ميـوه . اگر در گهنبار گوشت نباشد تعلق نيست: از روايت شاپور بروچي
كه باشد به نيت گهنبار بواج خورند و يا هر چيزي كه باشد به نيت گهنبار خوردن يـا هـر   

يزانيدن باشد به نيت گهنبار خوردن رواست و شايد كه گهنبار قبول شود و  چيزي كه از آن
فرموده است، اگر شير و يا مي باشد، گهنبار قبول شود و  نيز اندر گهنبار هر جاي شير و مي

بهتر است و نيز روش گهنبار آن است كه هر يك چيز به نيـت گهنبـار داشـته بخورنـد آن     
جاي گوشت گوسفندان مرغ پرنده نفرموده اسـت   گهنبار به گهنبار قبول شود ديگر آنكه در

  )Dhabhar 1932 :324. (كه در نوشته گواهي نيست و اگر ناچار كنند از سر درماندگي
مـرغ نيـز    گياهي است و شير يا تخـم  بينيم كه الويت تغذيه، در فرهنگ ايراني، تغذية مي

ر روايت بسته به مورد يـا  مسلم است كه ه. شود ميصورت واسطي نسبت به گوشت تلقي 
  .ماند هايي دارد اما ساختار آن همچنان ثابت مي ها و كاستي زمان آن افزوده

پـردازيم و در آن هـم چگـونگي پيـدايش قـومي       روايت ديگري كه در اينجا بدان مـي 
سـان   اين روايت هم بـه . است »هاي افغانستان نامة غربتي نسب« توصيف شده است، روايت

دهندة تجربة آدمي است هم مفاهيمي كه در آن بـراي   اي هم نشان اسطوره هاي ديگر روايت
كار گرفته شده، بسته به فرهنگ و شـرايط زمـاني و مكـاني،     ها به ساختمند كردن اين تجربه

توان ساخت معنادار  ها است كه مي تغيير يافته است و تنها با ياري مطابقة آن با ديگر روايت
بدين جهت است كه، خالف صورت كامالً متفـاوت آن   روايتگزينش اين . آن را دريافت

با اسطورة مشي و مشيانه، همان عناصر ساختاري بسيار كهن حفظ را كرده ولي تحت تـاثير  
  :شود ميهايي يافته كه بدان اشاره  هاي اسالمي دگرگوني باورها و روايت

روزي باباآدم از . نداشت السالم، استخوان يكي از آنان شيش، عليه. باباآدم چهار پسر داشت
شيش چون اسـتخوان نداشـت بـه درگـاه     . پسرانش خواست به بهشت رفته كبابي بياورند

شيش كبـاب را  . اي كباب دلخواه را آورد فرشته. خداوند استغاثه كرد كه كام پدر روا گردد
 .باباآدم شاد شد و از خداوند خواست كه زني از حوريـان بـه شـيش بدهـد    . به باباآدم داد

مورث يافتند و فرزند  آنان فرزندي به نام كي. يل پيمان زناشويي را خواندئچنين شد و جبر
  )99: 1378حصوري ... (او كيقباد، كيخسرو و 

هاي صوري در اين روايت، مشـكل بتـوان، در نگـاه نخسـت، در آن      به علت پيچيدگي
. انـد  ياري در آن راه يافتهزيرا عناصر متأخر بس. پيوندي با اسطورة مشي و مشيانه برقرار كرد

توان ساختار مشابه با اسطورة مشي و مشيانه را در آن  با اين همه، پس از تجزية عناصر، مي
اين روايت، نسبت به داستان مشي و مشيانه، محدودتر و مختصرتر و، از سـويي،  . نشان داد

) نخستين انسان( پراكندگي نسل نه به باباآدم. تحت تأثير باورهاي اسالمي شكل گرفته است
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باباآدم است كه، چون مشي و مشيانه، كبـاب  . بلكه به فرزند او شيش نسبت داده شده است
بـا  ) نه براي خـودش ( .كند مي، ولي همسر را براي پسرش آرزو )واريخ گوشت(خورد  مي

برداشتن دو عنصر افزوده، يعني باباآدم و بهشت، ساختار داستان همان ساختار اسطورة مشي 
از ايـن رو،  . اسـتخوان و غيرانسـاني اسـت    به عبارتي، شيش موجـودي بـي  . يانه استو مش
ديگـر اينكـه مسـئلة    . تواند نمادي از گياه باشد، مانند ريباس در اسطورة مشي و مشـيانه  مي

ورزي مشي و مشيانه  آيد كه شبيه به كامه پيش مي) كباب(زناشويي شيش با خوردن گوشت 
توان، بـا   با توجه به همين دو عنصر ساختاري است كه مي. ستدر مرحلة سوم تغذية آنها ا

  .وجود باورهاي متأخر در اين روايت، پيوند آن را با اسطورة ايراني نخستين انسان نشان داد
تواننـد موضـوع    شـوند كـه مـي    در اسطورة مشي و مشيانه، عناصر ديگري نيز ديده مـي 

ماية دروغ يكي از اين عناصر است  بن. دها قرار گيرن هاي ديگري در اخالق و آيين پژوهش
ماية فريب عنصر ديگري است  سواي آن، بن. كه آدمي را از جفت نخستين دنبال كرده است

ماية  همين بن. خورد كه جفت نخستين نيز از آن ايمن نيست و از اهريمن و ديوان فريب مي
شان از  ن موجب رانده شدنكه ابليس با فريب آنا شود مياغوا در روايت آدم و حوا نيز ديده 

در واقع با اين اغوا و در نتيجة رانده شدن از بهشت، نسل آدمي پـاي  . شود ميبهشت عدن 
اما در اسطورة ايراني، اورمزد، از پيش، آفرينش انسان را بر روي زمين براي مبارزه . گيرد مي

گنـاه در انسـان    مسئلة فريب تنها توصيف وجود بالقوة. با نيروهاي اهريمني خواستار است
است كه او بر روي زمين تنها با شناخت نيكي و بدي و تشخيص آنها از يكديگر است كـه  

وجـودي بـالقوه   «به عبارتي، اين اسطوره انسان را . تواند در برابر نيروي شر پايداري كند مي
  .داند مي» گناهكار

  
  گيري نتيجه

ة نخستين انسان، روند منطقي موضـوع  در اين نوشته، كوشيدم، با تحليل عناصر سازندة اسطور
هاي مشـابه، روشـن    با مقايسة روايت. تغذيه و نقش فرهنگي آن را در اين اسطوره نشان دهم

فرهنـگ  . هايي است هاي مختلفي در چنين روايت مايه دهندة درون شد كه تغذيه عامل ساخت
ا گياهي و حد متقابل گذاري خاص خود نسبت به نوع تغذيه، حد آرماني آن ر ايراني، با ارزش

با شير و  يهذتغذية ميانجي، در بين اين دو حد متقابل، تغ .كند و اسفل آن را گوشتي معرفي مي
اين ساختار، كه در فرهنگ ايران پيش از اسالم وجـود داشـته، عامـل سـازندة     . مرغ است تخم

تـوان   اشد، مـي در هر حال، اگر چنين تحليلي درست ب. ها و باورها شده است بسياري از آيين
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بـراي  . اي هستند، در اين الگو جـاي داد  مايه بر اساس آن اساطير ديگري را كه داراي چنين بن
  :به پايان برم ـ استروس بد نيست سخن خود را با گفتاري از لوي ،اي درك منطق اسطوره

سان منطق علوم جديد، دقيق است و تفاوت نه در كيفيـت   اي، به منطق تفكر اسطوره
اين امر در تطـابق  . ذهني بلكه در سرشت چيزهايي است كه موضوع اين فرايندند فرايند

سبب برتري تبر آهني از تبر سـنگي  : شرايط مأنوسي است كه در تكنولوژي غالب است
اند، اما  در اين نيست كه يكي بهتر از ديگري ساخته شده است، هردو خوب ساخته شده

ن قيـاس، شـايد بتـوان نشـان داد كـه در      به همي. آهن چيزي است و سنگ چيزي ديگر
تحول نه در پيشرفتي اسـت كـه ادعـا    . اسطوره و علم روند منطقي واحدي در كار است

اي است كه آدمـي   هاي تازه در ذهن بشر روي داده است، بلكه در كشف عرصه شود مي
 )159:1373. (گيرد كار مي نيروهاي ثابت و پايدار خويش را در آنها به

  
  نوشت پي

ـ ا در »انسـان  نيدر اسـطورة نخسـت   هيتغذ يروند منطق« با عنوان تر شيپن مقاله اي .1 ، يشناسـ  راني
 .منتشر شده است ايفرنيكال ،1380 ،2ش  ،13س

 روايت پهلوي :شود ميمايه به طور مختصرتر يا پراكنده ذكر در متون ديگر فارسي ميانه همين بن .2
  .16 ـ 15: 1366 هاي زادسپرم گزيده؛ 56 ـ 55: 1367

 .است »ساخت و شكل« اوستايي به معني -daesaديسه از  .3

4. druvand  است »پرست و مرتد دروغ«به معني. 

رونـد،   مرگ آدمي، هنگامي كه تمامي ديوان از بين مي اصطالحي است كه براي زندگي پس از .5
 .رود كارمي به

ان، فرّه خود را خواري به آدمي ند، با آموزش دادن گوشتم براي نمونه، جمشيد، نخستين شاه فره .6
 .دهد از دست مي
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