تطبیق بنمایههای اسطورهای بینایی و دانایی در مصر و ایران با تأکید بر شاهنامه
محفوظ در بنیاد کورکیان نیویورک
چکیده
اسطوره ،داستانهایی با توجه به تاریخ و اعتقادات و باورهای مذهبی روزگار قدیم ملتها و بیانگر تمدّن و فرهنگ آنان
است .شاهنامه فردوسی ،حماسهای اساطیری ،پهلوانی و تاریخی است .حوادث غیر عادی و موجودات غیر طبیعی
درحماسه با اسطوره درآمیخته شده است .فردوسی داستانهای شاهنامه را با زیبایی و هنرمندی به تصویرکشیده که
هرکدام با توجه به موضوع خود ،مضامینی چون حکمت و شجاعت و  ...را به مخاطب منتقل میکنند .پژوهشهایی
که تاکنون در رابطه با اسطوره و شاهنامه انجام شده ،بهطور متفرقه با مواردی چون کهنالگو با بنمایه اساطیری یا
نمادهای اسطورهای و مواردی مشابه ،تا حدی به مبحث اساطیر در شاهنامه پرداختهاند؛ اما اساطیری با عنوان بینایی
و دانایی در شاهنامه مورد توجه قرار نگرفته و از منظرهایی نزدیک به موضوع چون دین و خردورزدی در این زمینه
بررسی شده است .در پژوهش حاضر بنمایههای بینایی و دانایی در شاهنامه بررسی شده و به این پرسش پاسخ داده
شده که بنمایههای اسطورهای بینایی و دانایی در مصر و ایران (در شاهنامه فردوسی) چیست؟ نتایج نشان میدهد که
اساطیر ایران در شاهنامه فردوسی ،جلوه یافته و در ارتباط با بنمایه بینایی و دانایی باید به وجود برخی شخصیتهای
تاریخی درشاهنامه اشاره نمود که با اساطیر مصر نیز مشابهتهایی دارند.
اهداف پژوهش:
 .1بررسی بینایی و دانایی از منظر اسطورههای شاهنامه و مصر باستان.
 .2تطبیق و قیاس ،تشابهات و افتراق بینایی و دانایی از منظر اسطورههای شاهنامه و مصر باستان.
سؤاالت پژوهش:
 .1بینایی و دانایی چه جایگاهی در اسطورههای شاهنامه و مصر باستان دارد؟
 .2وجه تشابه و افتراق بینایی و دانایی در شاهنامه و اسطورههای مصری چیست؟
کلیدواژهها :اسطوره ،بینایی ،دانایی ،شاهنامه ،اساطیر مصر.

مقدمه
اسطوره 1با باورهای دینی و آداب و رسوم و باورهای مردم گره خورده است .کار اسطوره بیان کارهای خرقالعاده و
حوادث غیر طبیعی است و معموالً داستانهایی درباره خدایان و قدرتهای شگفتآور است .اسطوره با مذهب اقوام
باستان گره خورده است .هنر و حماسه ایرانی از فرهنگ این کشور تأثیر پذیرفته است و برخاسته از اساطیر ،ادبیات،
دین و آیینهای باستانی است .بنابراین ،ماهیت نمادین گرفته شده خود از متون ادبی و حماسی ،همچون شاهنامه
فردوسی را حفظ مینماید .شاهنامه ،مجموعه تجارب تاریخی ایرانیان در ادارۀ صحیح اجتماع و تأمین آسایش مردم و
توجه به اخالق آنان است .خرد و دانش و ژرفبینی و باریکنگری حکیم فردوسی سبب گردیده که شاهکار او به صورت
آیینه فرهنگ این مردمان باشد .بررسی اسطوره در شناخت ملتهایی چون ایران و مصر حائز اهمیت است .اساطیر با
بینایی و دانایی ارتباط دارد و در عملکرد شخصیتهای اسطوره نمایان میشود .فردوسی برای سرایش شاهنامه از
اسطوره استفاده کرده و اسطوره در خلق شخصیتهای شاهنامه و عملکرد آنان نقش مهمی داشته است .عنوان پژوهش
حاضر داللت بر این دارد که روایتهای اساطیری با بینایی و دانایی پیوند دارد .ازاینرو ،تالش ما براین است تا
(بنمایههای )..که در شاهنامه فردوسی ظهور یافته است ،مورد تحقیق قرار بگیرد .استفاده از اسطورههایی که مبتنی
بر بینایی و دانایی در شاهنامه و اساطیر مصر ،بیانگر این مطلب است که انسانها در زمانهای گذشته ،با فرهنگهای
مختلف ،سیرت و ذات یکسانی داشتهاند و همواره در مواجه با مشکالت و سختیها و برای رسیدن به مرادها و آرزوهای
محالشان از نیروهای ماورای طبیعی کمک گرفته و به آنچه که میخواسته ،دست یافتهاند .تطبیق اسطورههای بینایی
و دانایی بیان برخی از شباهتهای آنها و آنگاه تفاوتهاى این دو که با هدف مطابقت ،نه هیچ منظور دیگری از این
منظر با شواهد موجود ،بیان میشود ،هرچند پیششرط فعالیت برای مطابقت آنها یعنی اختالف زبان و بافت فرهنگی
و تاریخی دو ملت متفاوت وجود دارد (خسروی و همکاران .)70 :1391 ،شاهنامه و اساطیر مصری در نگرش اساطیری
جهان از جایگاه ویژهای برخوردار هستند و عالوه بر نشاندادن فرهنگ تاریخی و قومی و همچنین ریختشناسی
مفاهیم و واژههای در رابطه با اساطیر بینایی و دانایی دارند (حسنزاده میرعلی و قنبری عبدالملکی.)96 :1390 ،
اهمیت بررسی اساطیر مرتبط با بینایی و دانایی در روایت شناسایی ساختارهای مشابه و یکسان و گاه تکراری روایتها
است و این موضوع عوامل اساسی در متن را که گاه ناپیدا هستند در برابر مخاطب قرار میدهد .شناخت عناصری از
روایت که در آثار مختلف تکرار میشوند (بهار و شکری .)279 :1398 ،این موضوع دربارۀ فرهنگ عصر ایران در عصر
فردوسی و مصر نیز اطالعاتی را بهدست میدهد (حقپرست .)49 :1391 ،روایت در ترسیم اندیشه فرهنگی و اجتماعی
دارای اهمیت بسیاری است و چگونگی نگرش ما را به جهان رقم میزند و از تجربه آدمی از جهان واقع سخن میگوید
(رفاهی .)458 :1400 ،پژوهشهای مختلفی از دیدگاههای گوناگون درباره شاهنامه و اسطوره انجام شده اما تحقیقی
myth1

با عنوان بنمایههای اسطورهای بینایی و دانایی درشاهنامه فردوسی یافت نشد .از این رو سوال و هدف اصلی این تحقیق
که به شیوه توصیفی -تحلیلی است« ،تحلیل تطبیقی بنمایههای اسطورهای بینایی و دانایی در مصر و ایران (در
شاهنامه فردوسی)» میباشد .فیروزی و حقیقت ( )1393در مقالهای با عنوان «اسطوره و آفرینش انسان درمصر و
بینالنهرین» به برررسی تشابه و تفاوت اسطورههای مصر و بینالنهرین پرداختهاند .همچنین سلطانی گرد فرامرزی
( )1386در کتاب «رمزهایی از اساطیر ایران» ،مجموعهای مقاالت در این زمینه آورده است .همچنین احمدی و حسنی
باقری شریفآباد ( )1389در مقالهای با عنوان «خرد سیاسی در شاهنامة فردوسی؛ مبانی و ساختارها» به خرد سیاسی
فردوسی از متون کهن ایران باستان و تأثیرپذیری شاهنامه از آنها اشاره کردهاند .دهقانیانفرد در کتاب فرّ و فرهنگ
و رای ( )1391به خرد و دانش در اندیشههای فردوسی اشاره کرده است .رنجبر در کتاب جاذبههای فکری فردوسی
( )1363به دیدگاههای فردوسی درباره خرد اشاره نموده است .با این تفاسیر ،پژوهش حاضر بر آن است تا به روش
توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر دادههای منابع کتابخانهای به بررسی این موضوع بپردازد.
نتیجهگیری
یکی از اسطورههای کهن ،اسطورۀ مهر و اندیشه میترائیسم است .ایران و سرزمینهای مجاور آن چون مصر ،یونان،
هندو چین ،از تمدنهای باستانی محسوب میشوند و اشتراکات اساطیری دارند .ازاینرو ،خورشیدپرستی و آیین مهر
یا میثرا در مصر و ایران از روزگاران کهن وجود داشتهاست .نمودهای مهرپرستی در شاهنامه دیده میشود؛ چراکه
نشانههایی از نیایش و باور به مهر ایزد یا خورشید را در شاهنامه میبینیم که نشاندهندۀ باوری باستانی است .اندیشة
اساطیری ایرانزمین در اوستا بیانگر قدرت بینایی مهر است و درعینحال بخشش مهر از خرد و آگاهی او نشأت
میگیرد .شخصیتهای اسطوره ای شاهنامه به بینایی و دانایی پیوند خورده است .خردمندی زال ،سیمرغ و دیگر
شخصیتهای اسطوره بیانگر بنمایههای دانایی و بینش مذهبی و مهرپرستی و ضد اهریمنی و رازدانی شخصیتهای
اساطیری شاهنامه بیانگر بنمایه بینایی است .همچنین نقش چشم ایزدی (چشم جهانبین) در اسطوره مصری ،چشم
حورس (هوروس) است .اعتقاد به خدای خورشید و خدای خرد در اسطوره ایران و مصر و ،دید وسیع اتوم در اساطیر
مصر و آگاهی کیخسرو از احوال جهان ،همانندیهایی میان اسطوره مصر و سیمرغ خود بیانگر اشتراکات اسطورهای
است.
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