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با محوریت زندگانی کیومرث
ابراهیم واشقانیفراهانی

1

چکیده
مرور اساطیر هندوایرانی گویای آن است که این مردمان بهطور اعم و ایرانیاان باهطاور اصاص ،از
عصر پیشامهاجرت ،پیوندی نزدیک با گیاه داشتند .یک سبب مهم کوچ بزرگ آریاییاان ،پیوندشاان
با گیاه و موانع رشد وسیع گیاه در سرما و تاریکی مساکن اولیهشان بودهاست .یکی از جالبتارین
نمودهای پیوند دیرین هندوایرانیان با گیاه ،حضور وسیع گیاهمردمان نخستین در اساطیر ایان قاو
است .مقولۀ «گیاهمرد » که نظریۀ پیشنهادی ایان مقالاه اسات ،ترسایمکننادۀ یکایانگااری انساان
نخستین و گیاه در نگاه هندوایرانیان باستان است .این مقوله از یاک ساو گویاای پیوناد عمیا و
وسیع این مرد با پدیدۀ گیاه و کشاورزی است و از سوی دیگر ،گویای پیوند ناگسستنی بسایاری
از طلوعها و غروبهای پادشاهی با آیاین هاای بااروری زماین اسات .در ایان مقالاه باا بررسای
نمونههای انسان نخستین در اساطیر هندوایرانی ازقبیل فریدون و جم و بهویژه کیاومر

باه رو

تحلیلی ،به جستجوی گیاهمردمان نخستین در اساطیر هندوایرانی و تدوین و پیشنهاد چرصهای تازه
برای تحلیل روایتهای اساطیری بپردازیم ،بهنا «چرصۀ زندگانی گیاهمردمان» .از دیگر یافتاههاا و
نتایج مقالۀ حاضر آن است که ترجمۀ گیّهمارتن (کیاومر ) باه «زنادۀ میارا» کاه ترجماۀ رایاج و
پذیرفتهشدۀ این نا است ،ترجمهای دقی نیست و این نا میتواند معادل «گیاهمرد » (مردِ گیاهی)
باشد.
واژههای کلیدی :گیاهمرد  ،گیاه ،کیومر  ،جم ،فریدون.
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 -1مقدمه
اساطیر ،تصویری از نگر  ،دانش ،فرهنگ ،معیشت و دیگر اجزای حیات بشار در اعصاار دور از
دسترس تاریخ است .اساطیر هندوایرانی باستان نیز بازنمایندۀ سرگذشتی است که از عصر پیش از
کوچ بزرگ آریاییان تا طلیعۀ تاریخ مدّون بر هندوایرانیان گذشتهاست .بسیاری از دانستنیها دربارۀ
حیات این قو از اعصار باستان تا همین امروز کاه تااریخ درباارۀ آن سااکت اسات ،باا ت مال در
روایت های اساطیری ،دریافتپذیر است .روایتهای اساطیری را هرچند نمیتوان برای اساتخرا
جزئیات تاریخ و حواد ِ در تغییر ،با دقّت و اعتماد به کاار بارد؛ اماا بارای بازساازی و دریافات
قالبهای کلی ،ثابت و بادوا ِ حیات بشری ازقبیل شیوههای غالاب معیشات ،باورهاای اساسای و
ثابت ،ارز ها و آرزوهای هر ملّت میتوان به اساطیر ،اتکای بسیار کرد.
 -1-1بیان مسأله و سؤاالت تحقیق
با ت مل در اساطیر هندوایرانی باستان می توان به تصویری از نحوۀ معیشات هنادوایرانیان باهویاژه
پیوند دیرین آنان با گیاه دستیافت .این مردمان ،ستورپروران و کشاورزان مدارهای شمالی زماین
بودهاند و سبب کوچشان نیز همین معیشت در پیوند با گیاه بوده که جستجوی سرزمینهای گر تر
و حاصلصیزتر را ایجاب میکرده و موجب شده در زمانی که نباید دیرتر از چهارهزارسال پیش از
میالد مسیح باشد ،از مساکن اولیۀ صود صار و راهی سرزمینهای گار تار وآفتاابیتار شادهاناد
(پیرنیا .)154 :1 ،1370 ،در «وندیداد» سبب مهاجرت آریاییان از مساکن نخستینشان در روزگار
جم ،پیشآمدن زمستانهای موحش طوالنی و نیز تنگی جا باهسابب آکنادگی زماین از مردماان و
پرندگان و ستور عنوان شدهاست و این تردیدی نمیگذارد که سردی زمین از یاک ساو و ازدیااد
نفوس از سوی دیگر ،معیشت آریاییان را از کفاف انداصتهاست و آنگاه باود کاه آناان باه فرماان
هرمزد و به راهنمایی جم ،سه بار «فراز شتافتند بهسوی روشناییها به نیمروز به راه هور» (وندیداد،
 :1376فرگرد  ،2بندهای  .)19-8آریاییان بهمحض دسترسی به سرزمینهای گر تر ،مجموعههاایی
مسکونی-کشاورزی -دامداری پدید میآوردند ،به نا «وَر» که میباید باه معنای مساکن ،مایهن و
سرزمین باشد و این ورها را از ظهورات کشاورزی میآکندند .معروفترین این ورها ،همان اسات
که «ورِجمکرد» نا دارد و جمشید سااصت (بنادهش )137 :1369 ،و از آن باا عناوان پناهگااهی
آکنده از همۀ انواع گیاه و ساتور یااد شادهاسات (هماان142 :؛ روایات پهلاوی 59 ،58 :1367 ،؛
مینویصرد.)43 :1354 ،
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پیوند دیرین و ناگسستنی هندوایرانیان باا گیااه ،در اسااطیر ایان قاو تا ثیری عمیا نهااده و
تصویرهایی شگرف را موجب شده است .یکی از این تصویرها« ،گیاهمردمان» نخستیناند؛ مردمانی
که آفرینش یا زایششان ،ناشی از عملی است که موجب فزایش گیاهان میشود یاا آنکاه مرگشاان
موجب رویش یا فزایش گیاهان میشود .در تحلیل کهنالگویی ،این مردمان را میتوان صاودِ گیااه
دانست ،چراکه دستکم یک مورد از آنان یعنی دوگانۀ مشی -مشیانه ،گیاهاند و دیگر نمونهها نیاز
سخت با گیاه پیوند صوردهاند؛ ازقبیل فریدون و جم که براثر فشاردن گیاه زاده شادند یاا سایاو
که مردنش ،گیاه رویاند و نمونههای دیگر.
 -1-2اهداف و ضرورت تحقیق
براساس آنچه گذشت ،هدف این مقاله پاسخدادن به این پرسشهاست:
 ماهیت گیاهمردمان اساطیر هندوایرانی چیست؟ ظهور گیاهمردمان در اساطیر هندوایرانی بر کدا پایههای عقیدتی و معیشتی مبتنی است؟ چرصۀ زندگانی گیاهمردمان چگونه است؟ آیا با تدوین چرصۀ زندگانی گیاهمردمان ،میتوان به روشی تازه برای نقاد اسااطیری دساتیافت؟ به تعبیر دیگر آیا چنین چرصهای میتواند بسان چرصۀ فردیّت یونگ ،یاریگر ما در بررسای
روایتهای اساطیری باشد؟
مقالۀ حاضر از جهات گوناگون دارای اهمیت و ضرورت است؛ نخست آنکه اسااطیر ،حااوی
کهنترین دانش های بشر از صود و هساتی پیراماونش اسات و شاناصت اسااطیر هنادوایرانی نیاز
شناصت دانشهای کهن نیاکان ما ایرانیان است؛ دانشهایی که بر نحوۀ زندگانی ما در همین امروز
نیز کم یا زیاد ،مؤثر است؛ بنابراین بررسی اساطیر هندوایرانی ،بررسی زندگانی صود ماست .دیگار
آنکه براساس آنچه در پیشینۀ تحقی بیان میشود ،درباارۀ موضاوع گیااهمردماان تااکنون تحقیقای
اصتصاصی صورت نگرفته است و تنها مقاالتی از این نگارنده و نیز از سجاد آیدنلوست که به ایان
موضوع نزدیک شدهاند و بر این اساس ،الز است که موضوع گیاهمردمان در اسااطیر هنادوایرانی
مورد بررسی تخصصی و انحصاری قرار گیرد.
 -1-3روش تفصیلی تحقیق
ایان پاژوهش براسااس توصای

شخصایت مردماان نخساتین در اسااطیر هنادوایرانی و تحلیاال

روایتهای اساطیری در پیوند با آنان بهویژه جم ،فریدون و کیومر

صورت گرفتهاسات .در ایان
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کاه روایاات صاریح درباارۀ گیااه باودن او و زادگاان

بالفصلش در دست است و با مقایسه و تطبی روایت زندگی او با روایات زندگانی جم و فریدون
که قراین برای حیات گیاهی آنان موجود است ،به نظریۀ گیاهمردمان اساطیر هندوایرانی میرسیم.
 -1-4پیشینۀ تحقیق
دربارۀ جایگاه گیاهان و نیز پیوند گیاهان با مردمان در اساطیر آریایی ،پژوهشهایی چند شدهاست
که در ذیل به برصی از آنها اشاره میشود:
 «مقالۀ سرآغاز گیاهان در اساطیر ایرانی» اثر ابراهیم واشقانی فراهاانی ،منتشرشاده در مجلاۀمطالعات ایرانی .این مقاله به بررسی جایگاه گیاه در باورهای کهان ایرانای و آفارینش و پیادایش
گیاهان و مساعی مردمان برای پروردن گیاهان میپردازد.
 مقالۀ «بن مایۀ اساطیری «روییدن گیاه از انسان» و بازتاب آن در شاهنامه و ادب پارسای» اثارسجاد آیدنلو ،منتشرشده در مجلۀ زبان و ادبیات دانشکدۀ ادبیات و علو انسانی مشهد .ایان مقالاه
به جستجوی ریشههای اساطیری مضمونها و تصاویری روییدن گیاه از اندا ها و متعلقات و صاک
گور انسان که در شعر فارسی مشاهدهمیشود ،پرداصتهاست.
 «گیاهان اساطیری در هنر ایران باستان» ،پایان نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهارا ،اثار لایالفالح که به جستجوی گیاهان اساطیری و قدسی در هنر کهن ایرانی میپردازد.
 کتاب «مرد گیاه :گیاهان آیینی در فرهنگ و فولکلور ایران» اثر پیماان متاین کاه باه بررسایحضور گیاهان آیینی و مقدّس در باورهای عامۀ ایرانیان میپردازد.
 -2بحث
 -2-1جایگاه گیاه در اساطیر هندوایرانی
گیاه در اساطیر هندوایرانی ،حضوری گسترده و جایگاهی بس واال دارد .آفرینش گیااه از نخساتین
و دشوارترین آفرینشهای ایزدی است و گیاه با بسیاری از ایزدان پیوند دارد و صود نیز در ردیا
ایزدان است .جایگاه واال و تقدّس گیاه تا آنحد که در ردی

ایزادن قرار گرفت ،بیتردید ناشی از

ت ثیر تا گیاه در زندگانی آریاییان بوده که معیشاتی مبتنایبار کشااورزی و دا پاروری داشاتهاناد.
آریاییان با تجربه ای مداو و نزدیک ،پایه و مایۀ زندگانی صویش و دا هایشان را ناشای از هساتی
گیاهان می دیدند .این تجربه ،گیاه را در نظر آریاییان در جایگاه زنادگیگساتر کاه صافتی ایازدی
است ،می نشاند و گیاه را دارای صویشکاری چونان صویشکاری ایزدان میساصت .گیااه ،آفریادۀ
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هرمزد است (روایتپهلوی66 :1367 ،؛ یسنا :2536 ،هاات  ،11بناد 12؛ هماان :هاات  ،5بناد 1؛
یشتها :1377 ،آبانیشت ،سرآغاز) و در آفرینشگیااه ،انباوهی از ایازدان ،فروهرهاا ،ساتارگان و
آفریدگان ایازدی شارکت داشاتند .گیااه را هرمازد باه دساتیاری صارد پااکش ،ساپنتامینو آفریاد؛
بههمینسبب ،آفرینش گیاه به سپنتامینو نیز منسوب است (یشتها :1377 ،فاروردین یشات ،فقارۀ
 .)28مرداد از میان ایزدان ،امشاسپند ویژۀ گیاه است و پس از آنکه هرمزد و صرد مقادس ،میناوی
گیاه را آفریدند ،مرداد گیاه را به پیکر مادی درآورد و در این کار ،گروهی از ایازدان چاون رشان،
اشتاد و زامیاد همراه و یار او بودند (بندهش .)49 :1369 ،صرداد نیز کاه امشاساپند آب اسات ،در
پرور

مادی گیاه مؤثر است .آب در گیتی ،صویش صرداد است و زایاش و پارور

موجاودات

مادی از آب است و ناگزیر از صرداد است (همان .)115 :مهر نیز از ایزدان گیااهپارور اسات :مهار
«استغاثه را بشنود .باران بباراند ،گیاهها برویاند» (یشتها :1377 ،مهریشات ،فقارۀ  .)61اردویساور
ناهید نیز که مینوی آبها و مادر آبهای جهان است ،میباید از ایزدان گیاه بهشمار آید؛ زیرا آب،
مایۀ زندگی گیاهان و تما جانداران مادی است و بههمینسبب است کاه پایشتار ،صارداد را کاه
امشاسپند آب است (بندهش ،)115 :1369 ،از ایزدان گیاه به حساب آوردیم .مااه و صورشاید نیاز
در فزایش گیاه مؤثرند« :و حرکت صورشید و ماه اساساً برای روشنسازی جهاان و رشاددادن باه
همۀ زاییدنیها و روییدنیها»ست (مینویصرد.)67 :1345 ،
نهتنها آفرینش گیاه پیونادی تنگاتناگ باا وجاود و حضاور انباوهی از ایازدان دارد؛ بلکاه در
باورهای هندوایرانی ،برصی گیاهان ،صود ایزد انگاشته میشدند و از این شمار« ،سو َ» در باورهای
هندی را میتوان نمونه آورد که معادل آن« ،هو » در باورهای ایرانی بودهاست و زایش فریادون و
جم در باورهای هندوایرانی در پیوند با این ایزدگیاه دانسته میشد (یسنا :2536،هات  ،9بند  4و .)5
 -2-2زمینههای گیاهانگاری مردمان
هندوایرانیان ،مردمانی بودند که از نخستین ادوار ظهورشان در پهناۀ تااریخ ،نشاانههاای معیشات
کشاورزی را از صود بروز دادهاند .کوچ بزرگ آنان میباید علتهای بسیار داشاتهباشاد و یکای از
مهمترین این علتها ،بههمصوردن میزان توالد نفوس آریاایی و مقادار گیااه در سارما و تااریکی
ایرانویج بودهاست .آریاییان ،ستورپرورانی با مختصر کشاورزی بودند؛ چنانکاه کاوچروان ایرانای،
هنوز هم در توقفگاههای صود ،صُردَک کشاورزی نیز میکنند؛ اگرچه دربارۀ آریاییان باستان بهنظار
می رسد که این مقدار ،بیش از صُردک بوده باشاد و ایان مردماان ،صاویش را چاون ناژاد کاشا
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کشاورزی در ایرانویج ،بااور داشاتند (روایاتپهلاوی .)54 :1367 ،باه هار روی ،ساتورپروری و
کشاورزی ،هر دو ،این مردمان را به گیاه پیوند میزد؛ اما سرما و تاریکی ایرانویج که ده ماه از سال
تداو داشت (وندیداد :1376 ،فرگارد  ،1بناد  ،)2ماانع از آن باود کاه آریاییاان ،نیااز صاویش و
ستورانشان را به گیاه ،بهکفایت برآورده سازند .همین مانع ،صارو آناان را از ایراناویج ،ضاروری
ساصت ،پس راهی سرزمینهای گر تر شدند (همان :فرگارد  ،2بنادهای  .)19-8ایان مردماان در
مساکن جدیدشان ،دژهایی به نا «وَر» میساصتند که مجموعههایی مسکونی-کشاورزی -دامداری
بود و آنها را به انواع گیاه و ستور میآکندند (مینویصرد .)80 :1354 ،آمیختگای گیااه باا حیاات
آریاییان ،گونهای صاص از نگر

به صود و جهان پیرامون را برای آنان رقام زد .چرصاۀ رویاش-

ریز  -رویش برای آریاییان ،یکی از آشناترین و مکرّرترین چرصهها در هستی پیرامون بود .ایان
چرصه چنان بر روان آریاییان مؤثر افتادهبود که چرصۀ زایش -مرگ -زایش مردمان را نیز بر مثاال
آن میدیدند .افزونبر اثر روانی این چرصه ،حضاور وسایع گیااه در صاوراک آریاییاان کشااورز و
صوراک دا های اهلی و صانگیشان که صود ،صوراک مردمان مایشادند ،ذهان آناان را باهساوی
گیاهانگاری مردمان سوق میداد؛ زیرا بهعینه میدیدند که مردمان ،ساصته از تان گیاهاان یاا از تان
جانورانی هستند که صود از تن گیاهان برساصته شدهاند؛ بنابراین گیاه در هساتی مردماان حضاور
دارد و بلکه مردمان ازلی در اساطیر آریاییان ،عین گیاه انگاشته میشدند.
در نگاه آریاییان ،پیوستگی جهان مردمان و جهان گیاهان چندان بوده که هر اتفااقی در جهاان
گیاهان ،موجد اتفااقی در جهاان مردماان باودهاسات؛ بارای نموناه آفارینش بسایاری از مردماان
صدایواره ( )godlikeازقبیل جم و فریدون ،ناشی از فشردن گیااه مقادّس باه دسات پادر آناان
بودهاست .این حادثه را نباید تنها فشردن گیاه و عصارهگیری آن دانسات ،بلکاه مایبایاد مجااز و
نمادی از کل مجموعۀ پروردن ،گستردن ،درویدن و فرآوردن گیاه دانستهشاود؛ چارا کاه زنادگانی
مردمان صدایوارۀ آریایی ازقبیل کیومر

(یشتها :1377 ،فروردینیشات ،فقارۀ  ،)95جمشاید و

فریدون (حمزۀ اصفهانی )33 :1346 ،همواره با ابتها یا فزایش گیاهان باهویاژه گیاهاان دارویای،
گیاهان آیینی و گیاهان سُکرآور همراه بودهاست .بهطاور متقابال ،حاواد

جهاان مردماان نیاز در

جهان گیاهان مؤثر بودهاست؛ ازجمله کشاتهشادن مردماان صادایواره موجاب فازایش در جهاان
گیاهان میشدهاست ،چنانکه کشتهشدن کیومر  ،سیاو

و نوذر موجب رویش گیاه شد .به تعبیر

دیگر ،همانگونه که آریاییان نخستین ،فازایش زنادگانی صاویش را مادیون گیاهاان مایدانساتند،
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پیوستن تن مردمان به صاک و سیرابشدن صاک از صون را یاریرسان فزایش گیاهان میدانساتند.
بهار ،اسطورههایی چون داستان سیاو

را که عبارت از فزایش گیاه بار اثار ریخاتن صاون انساان

صدایواره است ،مت ثر از اساطیر ملل مادرسااالر میاانرودان در اعصاار پاس از مهااجرت بازرگ
آریاییان میداند (بهار)43 ،42 :1375 ،؛ با این حال با توجه به مردسااالر باودن جواماع آریاایی و
احتمال اندک قربانی مرد -شوهر در میان آنان ،فزایش گیاهان بار اثار کشاتهشادن انساان ازلای را
میتوان ناشی از تجربههای عینی و بدیهی آریاییان کشاورز دانست که مردمان باهسابب تغذیاه از
گیاهان برصاسته از صاک ،صود برصاسته از صاک اناد و چاون بمیرناد و اجازای تنشاان باه صااک
بازگردد ،باز در قالب گیاهی دیگر ،زاده میشوند و تداو مییابند .بومیبودن باور هندوایرانیان باه
فزایش گیاه بر اثر ریختن صون انسان صدایواره ،از جهاتی دیگر نیز بررسیپذیر است و آن پیوناد
رویش و ریز

گیاه با برآمدن و فروشدن دو ایزد آریایی یعنی صورشید و فرّه است .گیاه از تابش

صورشید میروید و میبالد و انسان ازلی ،صود ،صورشید یاا صورشایدچهر (صورشایدتبار) اسات.
آریاییان کشاورز به تجربۀ بدیهی دریافتهبودند کاه چرصاۀ حیاات گیااه باا چرصاۀ فاراز و فارود
صورشید در یک شبانه روز و نیز یک سال صورشیدی در پیوناد اسات .همچناین فارّه باا حضاور
صورشیدسااانش در نهاااد پادشاااه ،ضااامن همااهگونااه نیکاای در زمااین ازجملااه فاازایش گیاهااان
انگاشتهمی شد و جالب این است که گیاه صود نیز از حامالن فرّه انگاشته میشد (ارداویارافناماه،
 .)57 :1372از آنجا که جان پادشاه ،صانۀ فرّه انگاشته میشده ،از این جهت زایش و مرگ پادشااه،
برآمدن و فروشدن صورشید و فراز و فرود فرّ ،در پیوندی یکتا و الیتجزا بر رویش و ریز

گیااه

مؤثر انگاشتهمیشد؛ بههمینسبب طلوع و غروب شاهان اساطیر ایرانی ،درحقیقت چرصۀ طلاوع و
غروب صورشید برای طلوعی دیگر و فرایناد انتقاال فارّه بارای تضامین شاادابی و رونا جهاان
آریاییان و ازجمله کشتزارهایشان بودهاست.
 -2-3روانشناسی چرخۀ زندگانی گیاهمردمان
انسان ازلی اساطیر و نیز نوع بشر در کلیّت صاویش ،چرصاهای از زنادگانی را طای مایکناد کاه
براساس سنجههای روانشناسی نوین ،تحلیلپذیر است .این چرصه که اجزا و صطّ سایر اصالی آن
عبارت است از زایش مقدّس ،رشدیافتن ،تورّ یافتن ،ازهمگسایختگی و مارگ و سارانجا زایاش
دوباره ،فرایندی در روانشناسی شخصیت یونگ است که عالوهبر انطباق با زندگانی انساان ازلای
اساطیر ،انطباقی کامل دارد با چرصۀ :رویش گیاه ،رشد ،تورّ یافتن گیاه بهحسب داناه و بار و باار،
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محتویاتش در صاک و سارانجا رویاش دوباارۀ گیااه .تحلیال و

ترسیم این چرصه ،تنها بررسایای مجارّد و انتزاعای نیسات؛ بلکاه مایتاوان از آن در بازشناسای
افتادگیهای برصی روایتهای اساطیری بهرهبرد .به تعبیر دیگر ،انسانهای ازلی اساطیر به موجاب
چرصۀ زندگانی گیاهمردمان ،میباید صطّ سیری ثابت را در زندگانی صویش طی کنند و روسااصت
روایاات زناادگانیشااان ،ژرفساااصتی ثاباات ،مطاااب بااا چرصااۀ گیاااهی و روانشااناصتی دارد و
افتادگیهای روساصت را میتوان با شناصت درست این ژرفساصت ،بازسازی کرد.
یونگ بر آن است که انسان نخستین ،آفریدهای مقدس اسات و او را پادشااه ایازدی (divine

 )kingو توأمان ایازدی ( )divine coupleمایصواناد (یوناگ .)31 :1383 ،یوناگ ،ایان انساان
دوجنسه را شخصیتی واحد و پسر صورشید میداند (هماان )168 :و صورشاید ،ایازد یاا یکای از
ایزدان اغلب نظامات اساطیری است .هندواروپاییان باستان باهویاژه هنادوایرانیان «روشانی» را در
تجلیات متنوع از قبیل دَی ( ،)dayyaزئاوس ،ژوپیتار ،میتارا و آذر ،ایازد صاویش مایدانساتند و
انسانهای ازلی اساطیر هندوایرانی ،اغلب با صورشید یا نمایندۀ زمینیا

یعنی زر ،پیوند داشاتند.

از اینجهت ،صورشیدسانی و زروارگی را میتوان از مشخّصات زندگانی گیاهمردمان ازلی دانست.
نیز انسان ازلی ،انسانی غولآسا و دربرگیرندۀ همۀ هستی و نیز غایت هماۀ هساتی اسات (هماان:
 .)303او تصورّی آرمانی و البته بدوی از انسان کامل در ناصودآگاه بشر اسات .او بایاد در هیا ت
گیتیک (مادی) صویش ،جامع همۀ گیتی باشد و در تجلی مینوی (روحانی) صویش نیز حاوی همۀ
کماالت معنوی باشد .انگارۀ عالم اصغر که تصوّری شایع بارای انساان در باورهاای کهان اسات،
گویای همین جامعیّت انسان غولآسای ازلی است .هرآنچه در عالم بیرون یا اکبر اسات ،در عاالم
اصغر ،مابهازای برتر و اصیل دارد .این تجمیع همهچیز در یک چیز ،یادآور گیاه مینویی بستخماه
یا بسیارتخمه است (مینویصرد )82 :1354،که مادرِگیاهان جهان است (روایت پهلاوی)54 :1367،
و در آن ،تخمهای همۀ گیاهها نهاده شدهاسات (یشاتهاا :1377،رشانیشات ،فقارۀ  )17و آن را
«ویسپوبیش» نیز صواندهاند؛ یعنی همه را درمانبخش (یشتها :1377،رشنیشت ،فقرۀ  )17که این
توصی

همهدرمانبخشی نیز یادآور ماهیت انسان نخستین هندوایرانی باهویاژه فریادون و جام و

نهایتاً کیومر

است (ن.ک :هماین مقالاه ،بخاش «هویات گیااهی کیاومر

در پیوناد باا کاوه و

درمانگری») .از سویی دیگر ،این تصور سرآغاز مرحلهای اسات کاه یوناگ آن را «تاورّ روانای»
( )psychic inflationمیصواند (کویاجی .)236 :1371 ،در این مرحله که میوۀ گیاه یاا تخمادان
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آن در او رسیدگیاست ،حادثهای نیاز است که انفجاری در تخمدان یاا بااردان گیااه ره دهاد و
اجزایش را بر زمین بپراکند و در روان انسان ازلی نیز حادثهای نیااز اسات تاا مرحلاۀ گسایختگی
شخصیت ( )dissociationره دهد .در این مرحله ،انسان ازلای باهسابب رسایدن باه او تاورّ
روانی ،صود را ابرمرد ( )superhumanو صدایواره ( )godlikeمییابد (هماان )236 :و درسات
در همین مرحله است که پیروانش او را به کشاتن مایدهناد (گاورین و دیگاران )183 :1377 ،و
مرحلۀ گسیختگی روانشناصتی روی می دهد؛ گویی که تخمدان یا میوۀ گیااه ،از هاممایگسالد و
محتویاتش بر صاک میریزد و انسان ازلی نیز در صاک میشود تا رویشی دیگر را آغاز کند.
 -2-4کیومرث ،نمونهای از گیاهمردمان اساطیر ایرانی
کیومر  ،انسان نخستین اساطیر ایرانی و جایگزین جَم اساطیر هندوایرانی است .کیاومر  ،یعنای
زندۀ میرا .جزء نخست این واژه با گیاه همصانواده است و معنی زنده میدهد و جزء دو با مارگ
همصانواده است و معنی میرا میدهد (یشتها .)42 ،41 ،2 :1377 ،روایتهای ایرانای باساتان و
میانه و آن دسته از روایت های دورۀ اسالمی که همسو یا مبتنیبر روایتهای هنادوایرانی هساتند؛
ازقبیل روایت های گردیزی و حمزۀ اصفهانی ،کیاومر

را آفریادهای پیشاامرد  ،نخساتین مارد ،

نخستین آریایی ،نخستین پادشاه یا تلفیقی از نخستین مرد و نخستین پادشاه بازمینمایند .آفرینش
کیومر

در صرداد روز (روز ششم) از فروردینماه بود« :ماه فروردین روز صورداد ،گاایوکمارت

(کیومر ) اندر گیهان بر پیدا آمد» (ترجمۀ چند متن پهلوی )143 :1379 ،و هنگاامی کاه هرمازد،
جان به تن کیومر

اندر کرد ،صود را ستود (روایتپهلوی )22 :1367 ،و سااصتن مارد را صاود

کرد (بندهش)48 :1369 ،؛ درحالی که دیگر آفریدنها را به ایزدان دیگر واگذاشات .بادین ساان،
آفرینش مرد غایت آفرینش هستی شد (یسنا :2536 ،هات  ،39بندهای  )2 ،1و آمادن کیاومر ،
تحق وعدۀ نابودی اهریمن شد .آفرینش کیومر  ،چنان حادثهای شگرف برای تماا هساتی باود
که «در هنگا تولد و نشو و نمایش آبها و گیاهها شادمان شدند .در هنگا تولد و نشو و نماایش
آبها و گیاهها بالیدند .در هنگا تولد و نشو و نمایش همۀ آفریدگان صرد مقدس باه صاود ماژدۀ
رستگاری دادند» (یشتها :1377 ،فروردینیشت ،فقرۀ .)95او نخستین مارد باود ،پاس نخساتین
مرد نیز بود که با دیوان نبرد کرد .نبرد کیومر

با دیوان ،ششمین نبرد آفرینش ایزدی باا اهاریمن

بود (بندهش )66 :1369 ،و در همین نبرد بود که کیومر
(مینویصرد .)42 :1354 ،چون کیومر

پاس از کشاتن ارزور دیاو ،کشاتهشاد

کشتهشد «نطفۀ کیاومر

باه زماین آماد .چهال ساال در
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حالت نطفه در زمین ماند -31 .پس مهال و مهلیانه از زمین به پیکر ریبااس رساتند؛ یعنای هماان
گونه که ریباس برآید ،پس برگ بر تن او فراز ایستد ،دست ایشان نیز بر گو

فراز ایستاد .روشن

گفت که« :نه ماه به پیکر ریباس بودند» -32 .آنگاه به پیکر آدمی بگشتند .از ایشاان شاش پسار و
شش دصتر زاده شدند و بود که زیستند و بود که مردند و آنگاه همۀ مرد از ‹نسل› ایشان شدند»
(روایتپهلوی.)56 ،55 :1367 ،
 -2-4-1تجلّی ماهیت گیاهی در نام کیومرث
مرور زندگانی کیومر  ،تعلّ او به جنس گیاهمردمان را آشکار میسازد و این آشکارگی ،نخسات
در نا اوست .جزء نخست نا او «گَیَّه» به معنی جان و زندگی است (یشتها )41 :1377 ،2 ،و
با واژۀ «گیاه» همریشه است؛ زیرا ایرانیان کشاورز ،مصداق روشن زندگی و مایۀ زندگانی مردماان
و گوسفندان را در گیاه میدیدند .چنانکه در ادامه آشکارتر صواهد شد ،گیّهمرتن (کیاومر ) تنهاا
به معنی زندۀ میرا نیست؛ بلکه معنی دقی تر آن« ،گیاهمرد » یا مردِ گیاهی است.
 -2-4-2پیوند زادروز کیومرث با گیاه
آفرینش کیومر

در صردادروز از فروردینماه بود و صرداد ،ایزد آبها و رُستنیهاست (بنادهش،

 )115 :1369و اردویسور ناهید نیز که ایزد تخصّصی آبهاست ،ایزد گیاهان نیز هست (همان) .به
همین سبب است که زادن کیومر  ،نخست با ابتها گیاهان و البته آبها مواجه شاد« :در هنگاا
تولد و نشو و نمایش آبها و گیاهها شادمان شادند .در هنگاا تولاد و نشاو و نماایش آبهاا و
گیاهها بالیدند .در هنگا تولد و نشو و نمایش همۀ آفریدگان صرد مقدس به صود مژدۀ رساتگاری
دادند» (یشتها :1377 ،فروردینیشت ،فقرۀ )95و شاید سبب این باشد که کیومر  ،گیااهی باود
که با زادن در چهرۀ مرد  ،نمونهای از کمال آیندۀ گیاهان را بهنماایش گذاشات و شاادی آنهاا را
سبب شد.
 -2-4-3گیاهانگاری کیومرث در متون ایرانی میانه و باستان
کیومر

بهطور کامل و دقی  ،مرد نبود و تلقّی کامالً مردمانه از او تعلّ به دورۀ ایرانی ناو دارد و

بسیارند روایتهایی -حتی در دورۀ ایرانی نو -که کیومر

را آفریدهای پیشامرد و از تبار گیاه یاا

حلقهای واسط میان گیا و مرد دانستهاند .در «روایتپهلوی» آمدهاست« :مرد از آن گالاناد کاه
کیومر

را از آن ساصت .به شکل نطفه در سپندارمذ قرار داد و کیومر

را از سپندارمذ بیافرید و

زاد به همان سان که ملهی و ملهیانه روییدند» (روایتپهلوی .)55 :1367 ،دو فرزند کیومر

یعنی
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مشی و مشیانه در نخستین تجلّی صود ،گیاه ریواس یاا مهرگیااه بودناد (هماان .)56 ،55 :الجار
پدرشان نمیتوانست گیاه نباشد .بلعمی نیز با تعبیر «گروهی از عجم گفتند» ،چنین یاد میکناد کاه
ایرانیان باستان ،کیومر

و مشی و مشیانه را گیاه میدانستند (بلعمی .)113 :1 ،1353 ،مساعودی

نیز ناقل همین دیدگاه است که مینویسد« :وی مبدأ پیدایش نسل بود و او و زنش شابه و منشاابه
از جملۀ گیاهان زمین یعنی ریباس بودند» (مسعودی.)217 :1 ،1344 ،
 -2-4-4هویت گیاهی کیومرث در پیوند با کوه و درمانگری
کوهشاه (گَرشاه) یا کوهنشینبودن کیومر

را نیز میتوان مکمل روایتهایی دانست کاه کیاومر

را گیاه بازمینماید؛ چراکه کوه در نگاه ایرانیان ،رُستنگاه گیاهان بهویژه گیاهان دارویی بودهاسات و
فریدون نیز که ظهور

قابال ت ویال باه فازایش و پاراکنش گیاهاان دارویای اسات ،کاوهپارورد
بر آب و زمین و گیاه پادشااه باود؛ اماا

بودهاست .بلعمی در «تاریخ بلعمی» می نویسد که کیومر

عنوان او گرشاه یعنی کوهشاه بود (بلعمی .)17-3 :1 ،1353 ،بیرونی نیاز ماینویساد« :لقاب آن،
کوشاه است؛ یعنی پادشاه کوه و برصی هم گفتهاند گِلشاه ،یعنی پادشاه گل؛ زیرا در آن وقت هیچ
کس نبود» (بیرونی .)141 :1352 ،فردوسی نیز میسراید:
کیووومرث شوود بووور جهووان کدخوودای

نخستین به کووه انودرون سواخت جوای

برآموود بووه کوووه

پولنگیووونه پوشوووید خوووود بوووا گوووروه

سوور بخووت و توووخت

(فردوسی)22 :1389 ،

کوه ،رویشگاه گیاهانی با صواص شفابخش است و گیاهمردمانی که باه درماانگری و پزشاکی
شهرت دارند ،کوهزاد یا کوهنشین بودند .درحقیقت این دسته از مردماان ،روسااصتی بشاری بارای
ژرفساصتی گیاهی از جنس شفابخش بودهاند و پیوندگاه این اجزا ،ویژگای ایازدی همگایشاان؛
مرد  ،کوه ،گیاه و درمان بودهاست .از نمونههای مشاهورتر ایان دساته از کاوهزادان مایتاوان باه
فریدون اشاره کرد که در البرز بالید .گردیازی درباارۀ فریادون ماینویساد« :علام طاب او آورد»
(گردیزی .)6 :1347 ،بلعمی مینویسد :فریدون «به علم طب نیز رنج برد و تریاک بازرگ را او باه
دست آورد» (بلعمی .)148 :1 ،1353 ،حمزۀ اصفهانی مینویسد« :فریدون افسون و نیز تریاق را،
که از جر افعی بهدست میآید ،بهوجود آورد و دانش پزشکی را بنیاد نهاد و از گیاهان ،داروهایی
برای دفع بیماریهای جانوران ساصت» (حمزۀ اصفهانی .)33 :1346 ،ابناثیر نیز ماینویساد« :اول
کسی که حما و تریاق را بهکار برد و صوفیگری را شناصت و در علم طب غور کارد» ،فریادون
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افسون و پزشکی را به فریادون منساوب کاردهاسات

(مستوفی )84 :1362 ،و البته افسون نیز صود صاصیت درمانگر داشتهاست .در فروردینیشات نیاز
میصوانیم« :فروهر پاکدین ،فریدون از صاندان آبتین را میستاییم از برای مقاوماتکاردن بار ضاد
جرب و تاب و ...لارزۀ تاب و ...از بارای مقاوماتکاردن بار ضاد آزار ماار» (یشاتهاا:1377 ،
فروردینیشت ،فقرۀ  .)131کیومر

نیز چون فریدون ،با کوه در پیوند است و از مردمان درماانگر

بهشمار میرود؛ زیرا او نخستین کسی بود که دریافات کاال مقادس را و بیاموصات و بیاموزانیاد
(یشتها :1377 ،فروردینیشت ،فقرۀ 88؛ نیز همان ،فقرات  )95 ،89و کال مقدّس یا همان مَنثرَه
(یشت ها :1377 ،فروردین یشت ،فقرۀ  )3عامل شفابخشی و درمانگری بودهاست« :اگر تو ستایش
مرا به جای آوری ،من تو را از کال مزداآفریدۀ فرهمند درمانبخاش ،آگااه سااز ؛ باهطاوری کاه
اهریمن تبهکار به تو غلبه نکناد و ناهجاادوگر ،ناهدیاو ،ناهبشار» (هماان :را یشات ،فقارۀ .)55
درحقیقت ،درمانگری گیاه مردمان ،تابعی از کال مقدّس است و دیگر درمانگران نخساتین ازقبیال
جم و فریدون نیز از همین طری درمانگری میکردند .از این جهت ،پیوناد انساان نخساتین را باا
کوه و درمان که هار ساه مااهیتی ایازدی دارناد ،بایاد از ویژگایهاای اصالی چرصاۀ زندگااانی
گیااهمردماان دانست و چنین انگاشت که اگر در روایت زندگی برصی گیااهمرمااان ،یکای از ایان
اجزا دیدهنمیشود ،بهسبب کااهشها و دگرشدگیهاای روایاات اساطیری در طی هازاران سااال
است.
 -2-4-5اِضمار در زمین و گِلوارگی ،تجلّی دیگر گیاهوارگی
از گِل دانستن (روایت پهلاوی )55 :1367 ،یاا گِالشااه دانساتن کیاومر

(بیرونای142 :1352 ،؛

بلعمی113 :1 ،1353،؛ حمزۀ اصفهانی )62 :1346 ،مویّاد و مکمّلای دیگار بارای گیااه دانساتن
کیومر

و دیگر مردمان نخستین است .حمزۀ اصفهانی مینویساد« :کیاومر  ،ملاکالطاین یعنای

گلشاه»بود (حمزۀ اصفهانی .)10 :1346 ،نیز او می نویسد« :نخستین انسان روی زمین ،مردی باود
که ایرانیان وی را کیومر

گلشاه میصوانند .وی تنها به گل فرمان میراند» (هماان )19 :و «لقاب

وی گلشاه یعنی پادشاه گل بود» (همان .)62 :بلعمی نیز مینویسد« :او را گلشاه صوانند ،زیرا کاه
از گل آفریدهاست و بر گل پادشاهیکرد و جفت او حوّا هم از گال باود» (بلعمای:1 ،1353 ،
 .)113بلعمی در بخشی دیگر از «تاریخ بلعمی» می نویساد کاه کیاومر

بار آب و زماین و گیااه

پادشاه بود؛ اما عنوان او گرشاه یعنی کوهشاه بود (همان .)17-3 :بیرونی نیز مینویساد« :لقاب آن،
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کوشاه است یعنی پادشاه کوه و برصی هم گفتهاند گلشاه ،یعنی پادشاه گل؛ زیرا در آن وقت هایچ
کس نبود» (بیرونی .)141 :1352 ،شاید چنین انگاشته شاود کاه گِالشااه دانساتن کیاومر  ،تنهاا
اشتباهی ساده در امال و تصحیفی در صواندن صورت فارسی و پهلوی «گَر» به معنی کوه است کاه
چه در امالی فارسی و چه در امالی پهلوی ،به سادگی قابل اشتباه باا «گال» اسات .ایان احتماال
بسیار پذیرفتنی مینماید؛ اما امعاننظر در مقوالت اساطیری ،دالیلی ژرفتار را بارای جاباهجاایی
گرشاه و گلشاه فراهم می آورد و این دالیل ،باری دیگر کیومر
میرسد که گل شاه باودن تعبیاری از اضامار کیاومر
بودهباشد .بلعمی دربارۀ وی مینویسد :کیومر

را به گیاه پیوند میزناد .باهنظار

در زماین و جزئای از زنادگانی گیااهی او

بر آب و زمین و گیاه پادشاه بود (بلعمای،1353 ،

 )17 :1و این سه را در یک زنجیره میآورد .درحقیقت کیومر  ،آمیزهای از آب و زمین یا همان
گِل بوده و بههمینسبب توانسته رستنگاه گیاه یا پدر گیاه یا صودِ گیاه باشد و باز باه هماین سابب
است که کیومر

با ترکیب آب و زمین یا همان گِل و با آنچه در ادبیات مزدیسانی ،ساپنداِرمتیتی

(سپندارمذ) صوانده میشود ،تقارن بسیار دارد .گِلوارگی و گلشاهی کیاومر  ،جزئای از حیاات
گیاهی او بودهاست .او گیاهی بوده که از صاک برآمده و بااز در صااک شاده و دیگرباار در قالاب
مشی و مشیانه از صاک برآمدهاست« .روایتپهلوی» بر رویش گیاهی کیومر

و نیاز اضامار او در

گِل تصریح میکند و هرگونه ابها را در این باره میزداید -30« :مرد از آن گلاند که کیومر
از آن ساصت به شکل نطفه در سپندارمذ قارار داد و کیاومر

را

را از ساپندارمذ بیافریاد و زاد ،باه

همانسان که ملهی و ملهیانه روییدند» (روایتپهلاوی .)56 ،55 :1367 ،مساعودی نیاز باا یکساان
صواندن برآمدن کیومر
درحقیقت کیومر

و مشی و مشایانه از زماین کاه هماان ساپندارمذ متاون کهانتار اسات،

را گیاهی برآمده از گِل بازمینمایاد (مساعودی )217 :1 ،1344 ،و ظااهراً او

نیز به روایتی همسو با «روایتپهلوی» دسترسی داشتهاست.
 -2-4-6خورشیدچهری (خورشیدتباری) ،زَروارگی و پیوند با گیاه
یکی دیگر از وجوه پیوند کیومر

و همۀ مردمان ازلی اساطیر باا گیااه ،مسا لۀ صورشایدچهری و

بهتبع آن ،زروارگی است .صورشید ،پدری است که گیاه را در آغو
بلعمی مینویسد« :کیومر

مادر صاک و آب ،میپارورد.

بر آب و زمین و گیاه پادشاه باود» (بلعمای .)17 :1 ،1353 ،صاورت

کهن این روایت می تواند چنین باشد که کیومر  ،از آب و زمین [و آفتاب] بود و گیاه بود .پیوناد
کیومر

و دیگر مردمان ازلی در ذهن آریاییان با صورشید ،زادۀ تجارب طبیعی و بادیهی آریاییاان
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کشاورز بوده که زندگانی گیاه را بر سه پایۀ زماین ،آب و صورشاید مبتنای مایدیدناد .ایان ابتناا
براساس سنجههای روانشناسی نوین نیز تحلیلپذیر است .کیومر

انسان نخستین است و از ایان

جهت ،مطاب الگاویی اسات کاه یوناگ آن را آفریادۀ مقادّس و پادشااه ایازدی ()divine king
میصواند (یونگ .)31 :1383 ،یونگ ،این انساان دوجنساه را شخصایتی واحاد و پسار صورشاید
میداند (همان )168 :و صورشید ،ایزد یا یکی از ایزدان اغلب نظامات اسااطیری باهویاژه اسااطیر
هندواروپایی است .هندواروپاییان باستان بهویژه هندوایرانیان «روشنی» را در تجلیات متنوع ازقبیل
«دَی» ( ،)dayyaزئوس ،ژوپیتر ،میترا و آذر ،ایزد صاویش مایدانساتند .مردماان ازلای در اسااطیر
ایرانی ،یا صراحتاً صورشیدواره بودند یا میتوان صورشایدوارگی را بساان جزئای حاذفشاده در
روایت زندگانیشان بازساصت .جم که نمونۀ کهنتر کیومر

در اساطیر هندوایرانی است ،هام باا

صورشید پیوند ناگسستنی دارد و هم آفریدهای صدادهاست که چون ویوَنگهان ،هاو مساتیآور را
نخستین بار در میان مردمان فشرد .صداوند به پادا  ،جمشید را به او داد (یسانا :2536 ،هاات ،9
بند  4و  .)5صود ویونگهان ،ایزد صورشید (نقوی )228 :1379 ،یاا تجلّای انساانی ایازد صورشاید
بودهاست و معنای نا او «دارندۀ گوهر درصشندگی» است (کزّازی.)263 :1379 ،1 ،
بدین ترتیب ،در زادن جم میتوان سهگانۀ مرد -گیاه -صورشاید را دیاد .ایان ساهگاناه قابال
توسعه به چندگانۀ مرد  -صورشید-کوه -درمان -فرّه است که همه در پیوند با هم و پیوند با گیااه
ال یاا باا افتاادگی برصای اجازا
هستند و در زندگانی دیگر انساان هاای ازلای هنادوایرانی نیاز کا ً
قابلتشخیصاند.
کیومر

نیز چون جم ،فریدون و نوذر ،تبار [= چهر] از صورشاید داشات و تباار صورشایدی

هریک از آنان را میتوان مستقالً –و در مقالاهای دیگار -باه بررسای کشاید .پاس از کشاتهشادن
کیومر  ،هر جزء وجود
کیومر

به مرجع صویش بازگشت .در بندهش در اینبااره مایصاوانیم :چاون

کشتهشد ،به زمین افتاد بهسمت نیمروز بر دست چپ و نخست پای چپ را فارو بارد و

هرمزد تن او را به صورشید برد و صورشید روشنی آغازکرد (بندهش .)69 :1369 ،مرجع کیومر
در کلیّت وجود  ،روز و روشنی است؛ بههمینسبب کیومر

بهسمت نیمروز میمیرد کاه شارق

است و این یادآور گریز جمشید به نیمروز و سپس به چین است کاه شارق و مطلاع آفتااباناد.
جالبتر آن است که هرمزد ،تن کیومر

را -نه حتی جانش را -به صورشید میبرد و صورشید از

آن روشنی میگیرد و اگر ماهیت کیومر

چنان باشد که حتی تنش از جنس روشنی باشد ،پس او
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بهتمامی از جنس روشنی است .بیتردید کیومر

و نمونۀ کهنتر
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جم ،ناه دقیقااً انساان؛ بلکاه

صدای روشنی بودند که در مراحل آیندۀ تکوین و تحول صویش از مقا صدایی فرود میآیند و به
انسان مبدّل میشوند .باز دربارۀ کیومر

میصوانیم که از وجود او آنگاه که کشته شد ،هفت فلاز

صار شد و زر با صرو جان او صار شد (همان .)82-81 :از ایان جهات ،جاان کیاومر

کاه

حقیقت وجود اوست ،از جنس زر است و با صورشید و صدا در پیوند است .پیوند انسان نخستین
با زر ،پیوندی شایع در اساطیر اقوا و ملل است؛ چنانکه سکاها پیدایش ناژاد صاود را باا باار
ابزارهای زرّین از آسمان مصادف میدانستند و آن دسته از سکاها که صاحب این ابزارهای زرّیان
شدند ،به سکاهای شاهی معاروف بودناد (هارودوت .)81-75 :4 ،1336 ،سابب پیوناد انساان
نخستین با زر ،از یک سو به سبب ماهیت درصشندۀ زر و همجنسی آن با صورشید است که انسان
نخستین ،صودِ او یا دستکم پسرِ اوست و از سوی دیگر ،سببش آن است که زر ،پادشاه یا صدای
فلزات است و انسان نخستین نیز بنابه تحلیل یونگ ،پادشاه ایزدی است.
 -2-4-7زای

و روی

مقدّس

انسانهای ازلی اساطیر آریایی ،میباید زایشی از جنس رویش یا در پیوند با رویاش داشاتهباشاند،
چنانکه مرگ آنان نیز درحقیقت از جنس ریز

و آغازگر رویشای دوبااره اسات .مایتاوان ایان

زایش رویشوار با صفت مقدّس را جزء ثابت در ژرفساصت زندگانی آناان دانسات کاه گااه در
روساصت زندگانی برصی از آنان حذفشدهاست .انسان ازلی ،موجودی دوجنسه و پسر صورشاید
است (یونگ .)168 :1383 ،همانگونه که گیاه را پدری است بهنا صورشید ،انساان نخساتین نیاز
گیاهی است که صورشید ،پدر اوست .انسان نخستین ،آفریدهای مقدس است و گیااه نیاز صاود از
مقدّسترین آفریدگان است و این هر دو ،فرزند صورشید هستند .جم نمونهای از گیاهمردمان است
که زایشِ در پیوند با رویش را در روایت صویش حفظ کردهاست .چون ویوَنگهان پدر جام ،گیااه
مستیآور هو را نخستین بار در میان مردمان فشرد ،صداوند به پادا  ،جمشید را به او داد (یسانا،
 :2536هات  ،9بند  4و  .)5این فشردن هو  ،نه همین افشرهگیری ساده و بایدلیال ،بلکاه عملای
آیینی و موجب شادی مینوی گیاهان بوده و پادا دادن صداوند در پی این عمال ،از هماین جنباۀ
آیینی و ارزشمندی آن بودهاست .همین صصلت آیینی گیاهفشاری موجب مایشاد کاه ایان عمال
تکرار شود؛ چنانکه زادن فریدون نیز پادا

فشردن هو دانسته شدهاست .پیوند گوهر جمشید باا

فشردن گیاه مستیآور ،پس از این با انتساب ابداع شاراب باه جمشاید تکارار مایشاود .جمشاید
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آورندۀ شراب باود (مکماونی240-239 :1340 ،؛ بیرونای )285-279 :1352 ،و شاراب را کاه او
آورد ،شاه دارو صواندند و همۀ دردها را بدان درمان میکردند (تبریازی :1317 ،ذیال «شااهدارو»).
این روایت همسو با روایاتی اسات کاه جمشاید را آورنادۀ پزشاکی و براندازنادۀ درد و پیاری و
بیماری میدانند (فردوسی28 :1389 ،؛ یسنا : 2536،هات ، 9بند  .)5 ،4جمشید همچنین بوستانها
طرح کرد و بوی های صو

به کار داشت و بسایاری از گیاهاان را او باه زنادگانی مردماان آورد

(بلعمی.)130 :1 ،1353،
زادن فریدون نیز بسان جمشید ،زایشی در پیوند با گیاه بود .آبتاین پاس از ویونگهاان دوماینِ
مردمان بود که هو را فشرد ،پس هرمزد فریدون را به او پادا

داد (یسنا :2536 ،هات ، 9بند -6

 .)8فریدون در ادمۀ زندگانی صویش با گیاه ،پیوندهای همهجانبهداشت؛ ازجملاه بالیادن او چاون
بالیدن گیاهان در کوه بود و فریدون نیز چون جم ،مبدع پزشکی و آورندۀ انواع داروها دانستهشده
(حمزۀ اصفهانی33 :1346 ،؛ گردیزی6 :1347 ،؛ بلعمی .)148 :1353 ،1 ،طبیعتاً ایان داروهاا از
جنس گیاه بودهاند (حمزۀ اصفهانی.)33 :1346 ،
زادن کیومر

براساس آنچاه در روسااصت روایات زنادگانی اوسات ،پاادا

فشاردن گیااه

نبودهاست؛ اما به جهات گوناگون میتوان زایشِ در پیوند با گیاه را در زندگانی او نیز بازشاناصت.
اگر زندگانی جم را روایات کهانتار انساان ازلای آریاایی بینگااریم و باهویاژه توجاه کنایم کاه
ژرفساصت روایت زندگانی جم در زندگانی فریدون تکرار میشود ،میتوان چناین انگاشات کاه
کیومر

نیز بسان جم و فریدون ،در پیوند با گیاه زاده شدهاست .کیومر

به مانند فریدون و جام

و مانند همۀ گیاهان ،صورشیدتبار بود .او ماهیتی مشرقی داشت و حتای تانش از جانس صورشاید
بود (بندهش )69 :1369 ،و «در هنگا تولد و نشو و نمایش ،آبها و گیاههاا شاادمان شادند .در
هنگا تولد و نشو و نمایش آبها و گیاهها بالیدند» (یشتها :1377 ،فاروردینیشات ،فقارۀ .)95
می توان چنین انگاشت که این گیاهان کاه در هنگاا زادن کیاومر
هستیهای منفک از کیومر

نبودند؛ بلکه صود کیومر

مایبالناد و شااد مایشاوند،

بودند یا آنکه کیومر  ،آفریدهای از تباار

صود آنان بوده که بهسبب نزدیکی به طبقۀ مردمان ،مرحلهای از کمال زندگانی گیاهان را به نمایش
گذاشته و موجب شادی دیگر گیاهان شدهاست .در این تحلیل چنانکه پایش از ایان نیاز تشاریح
شد ،نباید از یاد ببریم که کیومر

در اساس ،مرد نبوده؛ بلکه آفریدهای پیشاامرد و باه تصاریح

شماری از منابع ،از طبقۀ گیاهان بودهاست.
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دوباره

هندوایرانیان ،چرصۀ زندگانی انسان ازلی اساطیر را براساس انگارههای گیاهی تمثیل کردهاند .گیااه
پس از روییدن و بالیدن ،به مرحلۀ تراکم تخمدان یا نهایت رسایدگی میاوه مایرساد .ایان هماان
مرحلهای است که در نظریۀ شخصیت یونگ ،تورّ روانی ( )psychic inflationصوانده میشود.
تاورّ روانای گیااه مارد در ایان مرحلاه باه چناان شادّتی مایرساد کاه وی صاویش را ابرمارد
( )superhumanو صدایواره ( )godlikeاحساس میکند (اوداینیک )33 :1379 ،و ایان آصارین
مرحله از قوس صعودی حیات اوست و از آن پس ،بخش نزولی این قاوس آغااز مایشاود .ایان
همان مرحلۀ گسیختگی ( )dissociationدر روانشناسی شخصیت است؛ ابرمارد را پیاروانش باه
کشتن میدهند و قطعهقطعه میسازند تا شاهی نو پدیدار شود و گیاه نیاز تخمادان یاا میاوها

از

هممیدرد و محتویاتش بر زمین میریزد تا گیاهی دیگر زادهشود.
فرایند گسیختگی در مرد گیاهان آریایی ،نمونههای بسیار دارد .کهانتارین نموناۀ ایان تاورّ ِ
ابرمردی و سپس گسیختگی در اساطیر هندوایرانی ،جم است .جم چون بر بالهای قباول دد و دا
و دیو و مرغ و پری و آدمی ،پرواز آغاز کرد؛ از آن پس صود را صادا صواناد (بلعمای:1 ،1353،
 )131،132و مردمان را به پرستیدن صویش واداشت (گردیزی )1،2 :1347 ،و به والیاات در ایان
باره نامه کرد (بلعمی )132 :1 ،1353 ،و تمثالها از صویش ساصت و به اطراف فرستاد و فرماود
که مرد آن تمثالها را بپرستند (مستوفی )81 :1362 ،و هرکه را فرماان نکارد ،در آتاش ساوصت
(بلعمی .)132 :1 ،1353 ،او دیگر نه صدایواره بلکه صودِ صدا شدهبود و به نهایت تورّ روانای
رسیدهبود و به جهت گیاهوارگی به نهایت تورّ تخمدان و میوۀ صویش رسیدهبود؛ پاس الز باود
که این تخمدان بدرد و و میوۀ رسیده بر زماین بیفتاد و اجازایش در صااک بپراکناد .پاس فارّه از
جمشید گسست و دیوان او را «دریدند» (روایات پهلاوی )57 :1367 ،و در روایتای دیگار ،چاون
ضحّاک بر جمشید دسات یافات و امعاایش را بیارون کشاید (بیرونای )147 :1352 ،و باا ارّه باه
دونیمش کرد (همان؛ دینوری4 :1346 ،؛ فردوسی )33 :1389 ،و ارّه صود از دستافزارهاای کهان
در جوامع کشاورزی است که حتی پیش از درودگری ،برای اصالح نهالها و درصتان و ریزکاردن
دستههای گیاه صشک برای دا و دیگر امور ،بهکار میرفتهاست.
کیومر
وجود

نیز -که رونوشتی دیگر از انسان ازلی هندوایرانی اسات -چاون کشاته شاد ،اجازای
تجزیه یا به تعبیر دیگر ،پارهپاره شد « .چاون کیاومر

کشاته شاد ،هرمازد تان او را باه
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صورشید برد و صورشید روشانی آغاازکرد» (بنادهش )69 :1369 ،و هار یاک از اجازای وجاود
کیومر

بهمرجع صود بازگشت (همان .)48 :منابع ایرانی میانه که اغلب ترجمه و تلخایص اوساتا

هستند ،کشتهشدن کیومر

را مقدمۀ سودی دانستهاند که به آفارینش رساید (میناویصارد:1354 ،

 .)43 ،42بهنظر میرسد که با کشتهشدن کیومر  ،زمین و تمامی آفرینش حاصلصیاز شادهاسات.
کیومر

در برصی روایتها ،نه دقیقاً مرد  ،بلکاه آفریادهای پیشاامارد و از زمارۀ گیاهاان اسات

(بلعمی113 :1 ،1353 ،؛ مسعودی .)217 :1 ،1344 ،بازگشت گیاه به زماین ،موجاب بااروری
زمین میشود؛ چنانکه با کشتهشدن کیومر

نیز نطفه و عصارۀ وجود او در سپند اِرمَتیتی (زماین)

جای میگیرد و موجب باروری آن میشود و مشی و مشیانه کاه تاداو وجاود کیاومر

و مبادأ

تناسل و توالد مردماناند ،به پیکرۀ ریواس زادهمیشوند (روایات پهلاوی .)55 :1367 ،درحقیقات،
ریختهشدن صون انسان ازلی بر زمین ،موجب باروری زماین و ضاامن تاداو زنادگانی در زماین
است و این ،جزئی درصشان در اسطورۀ کیومر

است کاه تصاریح آن در اساطورۀ جام ،مفقاود

است .بهنظر می رسد که هندوایرانیان کشاورز با مشاهدۀ چرصۀ طبیعای ریاز

گیااه باه صااک و

رویش دوبارۀ گیاهی جوان و شاداب ،چرصۀ زندگانی انسان اساطیری را بر این الگو انگاشتهاند؛ با
کشته شدن کیومر  ،مشی و مشیانه -به احتمال بسیار زیااد در کاوه -مایرویناد؛ باا کشاتهشادن
جمشید ،فریدون در البرز پیدا میشود یا باه تعبیار دقیا تار مایرویاد .باا کشاتهشادن سایاو ،
پرسیاوشان میروید و تجلّی بشری این پرسیاوشان را باید فرزند وی یعنای کیخسارو دانسات .باا
کشتهشدن نوذر نیز کیقباد در البرز میرویاد .صاون ایان شااهان قرباانیشاونده ،ضاامن بااروری
زمینهای آریایی بوده و از آنجا که آریاییان ،همۀ صرّمی و رون هستی را بسته باه درصشاش فارّۀ
صورشیدوار پادشاهان میدانستند ،هریک از این قربانیشدنها ،فرایندی برای انتقال فارّه باه کالباد
شاهی جوانتر و تناورتر بوده تا با درصشش صورشیدِ فرّه بر ممالک آریایی ،گیاهان ببالند (چراکاه
گیاهان نیز صود از حامالن فرّه بودند) و در نتیجۀ فزایش گیاهان ،مردمان فراوان شاوند .البتاه گااه
این انتقال فرّه بدون قربانیکاردن شااه ره مایداده؛ چناانکاه انتقاال پادشااهی از کیکااووس باه
کیخسرو ،از کیخسرو به لهراسب و از لهراسب به گشتاسب چنین بودهاست .میتوان انگاشات کاه
اساساً لزو کشتن جسمانی گیاهمرد برای بارورکردن زمین ،بومیِ اساطیر آریایی نبودهاست .رسام
قربانی انسانی برای بارورکردن زمین ،در جوامع مادرساالرِ نخستین باهویاژه در میاانرودان شایوع
داشته و قربانیکردن شوهر -مرد را عامل باروری و حاصلصیزی زمین میدانساتند (بهاار:1375 ،
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 )43 ،42و حضور این رسم در اساطیر آریاییان که از اقوا پدرساالر بودند ،مت ثر از اساطیر بومیان
پیشاآریایی ایران و میانرودان بودهاست و چهبسا هیچگاه باهصاورت قرباانیکاردن جسامانی ره
نداده باشد و حضور آن در زندگانی آریاییان ،جنبۀ آیینی و نمایشی داشتهاست .آیینهاای نمایشای
سوگ سیاوشان و میرنوروزی را در راستای همین نظریه باید تحلیل کرد که بُنمایاۀ آنهاا ،انتقاال
«گیان» (= جان) –و درنتیجه ،گیاه -از جهان فرسوده به جهان تازه و جوان است.
 -3نتیجه
انسان های ازلی در اساطیر آریایی و ازجمله کیومر  ،آفریدگانی گیاهتبارند یا آنکه مردمانیاند کاه
آریاییان نخستین ،بنابه تجارب بدیهی و طبیعی ناشای از معیشات کشااورزی ،براسااس الگوهاای
گیاهی به تدوین روایت زندگانی آنان پرداصتهاند.
چرصۀ زندگانی انسان های ازلی آریایی ،مطاب با چرصاۀ زنادگانی گیااه و مشاتمل اسات بار
مراحلِ روییدن ،بالیدن ،رسیدگی و تورّ یافتن میاوه و تخمادان ،گسایختگی و بار زماین ریخاتن
محتویات تخمدان و میوه ،رویش دوباره .نیز این مراحل مطاب است با مراحل تکاوین شخصایت
در نظریۀ روانشناسی یونگ.
چرصۀ رویش -ریز  -رویش گیاه با چرصۀ برآمدن -فروشدن -برآمدن صورشاید و چرصاۀ
فراز و فرود فرّه ،به موازات هم در زندگانی گیاهمردمان هندوایرانی ،قابلردیابی اسات؛ چراکاه در
طبیعت بیرون ،چرصۀ زندگانی گیاه با چرصۀ حیات آفتاب در یک شابانهروز و یاک ساال ،پیوناد
دارد و نیز آریاییان ،فرّه را ضامن رون هماه چیاز و ازجملاه گیااه مایدانساتند .از ساوی دیگار،
انسان های ازلی که از یاک ساو گیااه بودناد ،از ساوی دیگار صاود صورشاید یاا صورشایدچهره
(صورشیدتبار) بودند و حامل موهبت فرّه نیز بهشمار میآمدند.
همانگونه که تدوین فرایند فردیّت در روانشناسی یونگ موجب پیشرفتهای بسایار در نقاد
اسطورهای شد و ما را به درکی درستتر از روایتهای اساطیری رساند ،شناصت و تدوین چرصاۀ
زندگانی گیاهمرد هندوایرانی و تطبی دادن آن بر زندگانی انسانهای ازلی اساطیر ،میتواناد ماا را
در بازشناسی کهنروایتهای کاملتر از زندگانی این مردمان و کش
زندگانی آنان یاری رساند.

افتادگیها و دگرگاونیهاای
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زادن انسان ازلی در اساطیر هندوایرانی ،مقارن حادثهای در جهان گیاهان است؛ چنانکه جام و
فریدون به پادا

فشردن گیااه زادهشدند و کیومر

نیاز چاون زاده شاد ،آبهاا و گیاهاان شااد

شدند.
مرگ انسانهای ازلی اساطیر نیز با حوادثی در جهان گیاهان مقارن است .همانگونه که ریاز
گیاه موجب باروری زمین و رویش گیاهان تازه و شاداب میشود ،مرگ انساان ازلای نیاز مقدماۀ
زایشی دوباره و انتقال فرّه از پیکر فرسوده به پیکری تازه میشود کاه نتیجاۀ آن تاداو شاادابی و
فراوانی در جهان است.
ترجمۀ گیّهمرتَن (کیومر ) به زندۀ میرا ،ممکن است؛ اما با اثباات زنادگانی گیااهی کیاومر
میتوان «گیاهمرد » را معادل دقی تر و درستتر نا کیومر

دانست.

 -4منابع
 -1ابناثیر ،عزالدین ابوالحسن علی جزری ،اخبار ایران از الکامل ابناثیر ،ترجماۀ محمادابراهیم
باستانیپاریزی ،تهران :دانشگاه تهران.1349 ،
 -2ارداویرافنامه ،ترجمه و تحقی از ژاله آموزگاار ،تهاران :شارکت انتشاارات معاین ،انجمان
ایرانشناسی فرانسه.1372 ،
 -3اوداینیک ،والدیمیر والتر ،یونگ و سیاست ،ترجماۀ علیرضاا طیاب ،چاال اول ،تهاران :نای،
.1379
 -4بلعمی ،ابوعلی محمد ،تاریخ بلعمی ،تصحیح محمدتقی بهار ،بهکوشش محمد پروین گنابادی،
تهران :زوّار.1353 ،
 -5بهار ،مهرداد ،پژوهشی در اساطیر ایران ،چال اول ،تهران :آگه.1375 ،
 -6بیرونی ،ابوریحان ،آثارالباقیه ،ترجمۀ اکبر داناسرشت ،تهران :ابنسینا.1352 ،
 -7پیرنیا ،مشیرالدوله حسن ،تاریخ ایران باستان ،چال پنجم ،تهران :دنیای کتاب.1370 ،
 -8تبریزی ،محمدبنصل  ،برهانقاطع ،تهران :شرکت طبع کتاب.1317 ،
 -9ترجمۀ چند متن پهلوی ،گزار

محمدتقی بهار ،به کوشش محمد گلبن ،چاال اول ،تهاران:

سازمان چال و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.1379 ،
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 -10حمزۀ اصفهانی ،ابوعبداهلل حمزهبنحسن ،تاریخ پیامبران و شاهان (سنی الملوو

االرض و

االنبیاء) ،ترجمۀ جعفر شعار ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.1346 ،
 -11دینوری ،ابوحنیفه احمدبنداوود ،اخبارالطوال ،ترجمۀ صادق نشا ت ،تهاران :بنیااد فرهناگ
ایران.1346 ،
 -12روایتپهلوی ،ترجمۀ مهشید میرفخرایی ،تهاران :مؤسساۀ مطالعاات و تحقیقاات فرهنگای،
.1367
 -13فردوسی ،ابوالقااسم ،شاهنامه (براساس چال مسکو) ،چال سو  ،تهران :پیا عدالت.1389 ،
 -14فرنبغدادگی ،بنده  ،گزار

مهرداد بهار ،تهران :طوس.1369 ،

 -15کزّازی ،میرجاللالدّین ،نامۀ باستان (ویرایش و گزار

شاهنامه) ،چال اول ،تهاران :سامت،

.1379
 -16کویاااجی ،جهااانگیر کااورجی ،پووژوه هووایی در شوواهنامه ،گاازار

و ویاارایش از جلیاال

دوستصواه ،چال اول ،تهران :سمت.1371 ،
 -17گردیزی ،ابوسعید عبدالحی ،زیناالخبار ،به تصحیح عبدالحی حبیبی ،تهاران :بنیااد فرهناگ
ایران.1347 ،
 -18گورین ،ویلفرد و دیگران ،راهنمای رویکردهای نقد ادبی ،ترجمۀ زهرا مایهنصاواه ،چاال
سو  ،تهران :اطالعات.1377 ،
 -19مستوفی ،حمداهلل ،تاریخ گزیده ،به اهتما عبدالحسین ناوایی ،چاال اول ،تهاران :امیرکبیار،
.1362
 -20مسعودی ،ابوالحسن علیبنحسین ،مروجالذهب ،ترجمۀ ابوالقاسم پایناده ،دو جلاد ،تهاران:
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.1344 ،
 -21مکمونی ،زکریابنمحمد مکمونی قزوینی ،عجایب المخلوقوات و ررایوب الموجوودات ،باه
تصحیح و مقاابلۀ نصاراهلل سبّوحی ،تهران :کتاابخانه و چاپخاانۀ مرکزی ناصرصسارو.1340 ،
 -22مینویخرد ،ترجمۀ احمد تفضلی ،تهران :بنیاد فرهنگ ایران.1354 ،
 -23نقوی ،نقیب ،افسانۀ جم؛ ز دفتر نبشته گه باستان ،چال اول ،مشهد :آستان قادس رضاوی،
.1379
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 -24وندیداد ،به کوشش هاشم رضی ،چال اول ،تهران :سوره.1376 ،
 -25هرودوت ،تاریخ هرودوت (ششجلد) .ترجمۀ هادی هدایتی ،تهران :دانشگاه تهران-1336 ،
.1341
 -26یونگ ،کارل گوستاو ،روانشناسی ضمیر ناخودآگاه ،ترجمۀ محمدعلی امیری .چاال ساو ،
تهران :انتشارات علمی و فرهنگی.1383 ،
 -27یسنا ،ترجمۀ ابراهیم پورداوود ،تهران :دانشگاه تهران.2536 ،
 -28یشتها ،تفسیر و ت لی

ابراهیم پورداوود ،چال اول ،تهران :اساطیر.1377 ،

