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جستاری در اساطیر منظومه کردی مم( )mamو زین()zin
تاریخ دریافت - 96/5/10 :تاریخ پذیرش96/7/2 :
شیرزاد طایفی

1

دانشیار دانشگاه ّ
علمه طباطبایی

محسن رحیمی

2

کارشناس ارشد ادبیات تطبیقی دانشگاه ّ
علمه طباطبایی

چکیده
داستان مم و زین آمیخته با نامدها و اسطورههای ایرانی و بیانگر فرهنگ دیرین
این م ّلت است که از طریق بازشناسی آن ،میتوان غبار از چهرهی بسیاری
از این نامدهای اسطورهای کنار زد .در این پژوهش ،با تکیه بر مطالعات
کتابخانهای و اسنادی و هبرهگریی از روش استقرایی -حتلیلی ،به بازکاوی این
نامدهای اساطریی که در رسارس داستان مشهود است ،پرداختهایم .بررسی این
ِ
فرهنگی ایرانی به اشکال خمتلف بر زبان مردم
گونه داستانها که در حوزههای
جاری است ،گوشههای پنهان فرهنگ این مرز و بوم را روشن خواهد کرد.
عالوه بر این ،حتلیل نامدها و اساطری داستان مم و زین با رویکرد پژوهشی،
گویای آن است که مضمون آیینی این داستان ،مقدّ م بر کارکرد عاشقانهی آن
ِ
بعدی امهیت قرار دارد.
است و چه بسا مضمون عاشقانهی داستان در اولویت
مهچننی نشانههای آینی میرتایی در این داستان نمود بارزی دارد ،چنانکه در
بازکاوی اعداد دوازده ،سه و هفت ،میتوان به تأثریپذیری آن از آینی میرتا
پی برد؛ ضمن اینکه «مم» ،یک مام ایزد و «زین» یک پریزاد است .از سوی
قصهی پریان است .این پژوهش
دیگر ،داستان مشتمل بر ویژگیهایی فراتر از ّ
میتواند به منزلهی درآمدی بر نقد اسطوره ِ
ای داستان مم و زین باشد و زمینه
را برای خوانش کارکردهای چندوجهی آن فراهم کند.
کلیدواژهها :شعر کردی ،مم و زین ،اسطوره ،نامد ،مام ایزد ،پری.

)نویسنده مسؤول(1- sh_tayefi@yahoo.com
2- mehrdad.mohsen@gmail.com
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 -1درآمد
اسـطوره بینشـی شـهودی اسـت؛ بینـش جوامـع ابتدایـی و تفسیر آنهاسـت از جهـان،
بـه گونـهای کـه جلوهگـر میشـده اسـت ،و هرچنـد در ردیـف محاسـهها و افسـانهها
قـرار میگیرد ،امـا بـا آنهـا متفـاوت اسـت .اسـطورهها بـه گونـهی آینیهـا و شـعائر
متبلـور میشـوند و باورهـای دینـی انسـان نخسـتنی نیـز از اسـطورهها آغـاز میگـردد
(اسماعیلپور .)14 :1391،شـخصیتهای اسـطورهای پیشـینهای بسـیار کهـن دارنـد و
هرچنـد ممکـن اسـت دچـار دگرگونیهایی شـوند (مهان )17 :اما نشـانههای اسـطورهای
در آنهـا مشـهود اسـت .متامـی اسـطورههای جهـان ،ابتـدا بـر زبان شـفاهی مـردم جاری
بودهانـد ،سـینه بـه سـینه نقل شـده تـا به دسـت کاتبی ثبـت گردیده اسـت .مهنی نقل سـینه
بـه سـینه ،یکـی از دالیـل مهـم حتریـف اسـطورهها و گاه تبدیل شـدن واقعیت به اسـطوره
اسـت و حتـی در مـواردی کاتـب نیـز خـود عامـل تغییر اسـت .شمیسـا در ایـن زمینـه
مینویسـد« :اصـوالً محاسـه بـه مقتضـای دورهی کتابـت و تدویـن ،تغیریاتـی میکند و در
الیههایـی از منطـق و آیین و رسـوم آن عرص(عصر کتابت) پوشـیده میشـود .بر حسـب
الگوهـای اسـاطریی و پهلوانـی کهـن ،میدانیـم کـه معمـوالً پهلوانـان و آزادگان ازدواج
نمیکردنـد ،بلکـه زنـان مشـتاقانه بـه آنـان میپیوسـتند تـا از ایشـان فرزنـدی یابنـد؛ بـرای
نمونـه ،فردوسـی یـا راویـان عصر او یا نسـاخ دورههـای بعد ،به مقتضای پسـند و رسـوم
زمانـه و اخلاق عصر ،در داسـتان رسـت م و سـهراب آنجـا که سـخن از اشـتیاق هتمینه به
رسـتم اسـت ،مراسـم ازدواجـی را بـه متـن یا روایـت احلاق کردنـد .واضح اسـت که این
بخـش بـا توجـه به کل داسـتان صـادق نیسـت» (شمیسـا .)49 :1380،البته این رسـالت
پژوهشـگر اسـت ،کـه ایـن الیههـا را بـردارد و بـه اصـل و ریشـهی داسـتان پـیببرد .در
میـان اقـوام و فرهنگهـای ایرانـی ،داسـتانها و اسـطورههایی جـاری اسـت کـه بسـیاری
از آنهـا آیینـهی متامنمای فرهنـگ و متـدن ایرانـی اسـت .توجـه بـه ایـن بخش ُپرگسترهی
ادبیـات ،میتوانـد گوشـههای تاریـک ادبیـات ایـران باسـتان ،از مجلـه شـعر فارسـی را بـا
متـام ویژگیهـای آن ،از وزن و قافیـه و شـکل ،روشـن کنـد ،یـا حداقـل راهنما باشـد .از
مهـم ادبیـات ایـران ،ادبیـات کردی اسـت کـه عالوه بـر ادبیات شـفاهی
مجلـه شـاخههای ّ
بسـیار غنـی ،بیشترین پیوسـتگی را ،چـه از حلـاظ زبانی و چـه از نظر فرهنگی ،بـا ادبیات
و فرهنـگ ایـران باسـتان دارد.
نمونـهی برجسـتهای از ادبیـات کردی ،منظومهای اسـت با وزن مسـتقل غریعروضی
و شـکل مسـتقل کـه در زبـان کـردی بـه آن «بیـت» میگوینـد .مفهـوم «بیـت» در ادبیـات
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کـردی کام ً
لا بـا معنـی بیـت در عربـی و فارسـی تفـاوت دارد« .بیت به داسـتانی شـفاهی
اطلاق میشـود کـه ممکـن اسـت منظـوم یـا نیمهمنظـوم باشـد .قـادر فتـاح قاضـی یـادآور
میشـود بـه احتمال زیـاد بـا «بیـات» فارسـی یکـی اسـت و چـون ایـن نـوع شـعر سـینه بـه
سـینه نقـل میشـدهاسـت احتامل زیـاد «بیاد» بـوده اسـت .تعـداد ایـن بیتها(منظومهها)
ی نـام حـدود یکصـد و شـصت بیـت را
را ایشـان دویسـت بیـت گفتهانـد و آقـای بورکـها 
در تاریـخ ادبیـات خـود ذکـر کردهانـد» (پرهیـزی .)58 :1385،قدیمیرتیـن اشـاره بـه
اصطلاح «بیـت» را در خسرووشیرین نظامـی میتـوان یافـت؛ هنگامـی کـه خسرو بـه
دروغ پیکـی نـزد فرهـاد میفرسـتد و آن پیـک ،فرهـاد را در حالـی میبینـد کـه:
بــه یــاد روی شــیرین بیــت میگفــت چــو آتــش تیشــه مـیزد کــوه میســفت
(نظامی)3340 :1382،
هرچنـد در اکثـر رشحهـا« ،بیت» را در این شـعر جماز از غزل عاشـقانه دانسـتهاند ،اما
بـه نظـر میرسـد بـا توجه به کُـرد بودن فرهـاد در برخی روایـات و کُرد بودن مـادر نظامی
و آگاهـی احتاملـی نظامـی از ایـن بیتهـا ،بایـد منظـور مهین نـوع از ادبیـات باشـد کـه در
میان کردها بسـیار رواج دارد .این منظومهها در موضوعات گوناگونی رسوده شـدهاند؛
از عرفان و عشـق گرفته تا محاسـه و سیاسـت ،و رسایندهی اغلب آنها مشـخص نیسـت؛
هرچنـد بسـیاری از ایـن بیتهـا را بـه «علـی بـرده شـانی» نسـبت میدهنـد .از ایـن میـان،
منظومـهی مـم و زیـن جایـگاه ویـژهای دارد .ایـن منظومه با اندکی تسـامح ،مشـهورترین
و کاملتریـن منظومـهی کـردی اسـت کـه بـه چنـد زبـان زنـدهی دنیـا ،از مجلـه آملانـی،
فرانسـوی و روسـی ترمجه شـده است و در سـالهای  1341-1340به وسیلهی عبیداهلل
ایوبیـان در جملـهی دانشـکدهی ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تربیـز طـی چند شماره با
نـام چریکـهی کردی به فارسـی ترمجه شـده اسـت (ایوبیـان1340 ،و.)1341
 -2پرسشهای حتقیق
 -1-2داسـتان مـم و زیـن بـا چـه هدفـی رسوده شـده ،کارکـرد اصلـی آن چـه میتوانـد
باشد؟
 -2-2نمودهای آینی میرتایی در این داستان چگونه است؟
 -3-2چگونه میتوان دو شخصیت اصلی داستان را یک مام ایزد در نظر گرفت؟
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 -3فرضیههای پژوهش
 -3-1بـه نظـر میرسـد کارکـرد آیینی داسـتان مـم و زین مقدّ م بـر سـایر کارکردهای آن،
از مجله کارکرد عاشـقانهی آن اسـت.
 -3-2بـه نظـر میرسـد تأثیر آیین میترا در جایجـای ایـن داسـتان ،از اعداد اسـاطریی
گرفتـه تـا نامدهـای معنایـی ،نمود بـارزی دارد.
 -3-3بـا توجـه بـه مهخوانی دو شـخصیت اصلی داسـتان با مـام ایزدها ،آنهـا را میتوان
نوعـی مامایزد در نظـر گرفت.
 -4پیشینهی پژوهش
ِ
اسـاطریی داسـتان مم و زین هرچند بسـیار رضوری بوده و برخی
پژوهش در جنبههای
بـه امهیـت آن واقـف بودهانـد ،امـا به هـر دلیلـی موضوع یک حتقیق مسـتقل نبوده اسـت و
تنهـا بـه ترمجـه و رشح اثـر توجه کردهانـد .البته هیمـن موکریانی در مقدمهای کـه بر کتاب
حتفهی مظفریه اثر اسـکارمان نوشـته ،به برخی از اسـاطری این داسـتان اشـاره کرده اسـت
کـه البتـه ایـن اشـارات تنها جنبـهی ذوقـی دارد .از دیگر حتقیقـات انجام شـده ،ترمجههای
فتـاح قاضـیزاده از جمموعـهای از منظومههـای کـردی اسـت کـه او هم بیشتر بـه ترمجه و
شناسـاندن منظومههـا توجه دارد تا بررسـی اسـطورهای آنها.
 -5خالصهی داستان
ابراهیـم پادشـاه و وزیـرش صاحـب فرزند نمیشـدند ،و با هم راهی زیـارت خانهی خدا
میشـوند .در منـزل دوازدهـم ،در خـواب پیری میبیننـد کـه بـه هـر دو سـیبی میدهـد،
کـه وزیـر بایـد قسـمت چـپ آن و شـاه قسـمت راسـت آن را بخـورد ،تـا صاحـب فرزنـد
پسری شـوند ،کـه وزیـر باید پرس خـود را « َبنگنی» و شـاه فرزنـدش را « َمم» نـام هند .پس
از تولـد فرزنـدان ،آنهـا را بـه پیری میسـپارند کـه بـه مـدت هفـت سـال در غـاری زیـر
زمین پـرورش دهـد .در پایـان هفـت سـال ،مـم در حالـی کـه بـا اسـتخوان گاوی بـازی
میکـرد ،شیشـههای در غـار را میشـکند و نـور بـه داخـل آن میآیـد کـه مـم آن را خـدا
میپنـدارد .پـس از ایـن واقعـه ،پیر فرزنـدان را بـه کاخ بـاز میگردانـد .زمانـی کـه مـم بـه
سـن بلـوغ مریسـد ،شـبی سـه پـری بـر رس زیبایـی او بحـث میکننـد کـه یکـی از آن سـه
پـری« ،زیـن» دختر امیر جزیـر و بوتـان را زیباتـر میدانـد .سـه پـری تصمیـم میگرینـد
کـه آن دو را کنـار هـم بگذارنـد و مقایسـه کننـد .بـا خـود میگوینـد تـا بـه حـال نشـده کـه
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پسری بـرای خواسـتگاری دختری بـرود؛ پس زیـن را در خواب از شـهر جزیـر پیش مم
در کاخـش میآورنـد .نـاگاه آن دو بیـدار میشـوند و عاشـق هـم میشـوند ،امـا پری-هـا
دوبـاره آندو را بـه خـواب فـرو میبرنـد .زیـن را در حالـت خـواب بـه شـهر خـود بـاز
میگرداننـد .مـم کـه پـس از بیـداری گمان میبرد زیـن را در خـواب دیـده اسـت ،مهـراه
«بنگین» بـه جسـتجوی او بـه راه میافتـد و در بیابـان گـم میشـود و پیری وی را راه
ِ
آغـاز حـوادث تراژیـک بعـدی
مینامیانـد .وارد شـهر میشـوند و در یـک انتخـاب ،کـه
اسـت ،به خانهی یکی از سـه مری بزرگ شـهر میروند .از این روی« ،بکر» ،یکی از سـه
میر شـهر ،کـه خـود را بزرگتـر و بلندمرتبهتـر میدانـد ،از مـم دلگیر میشـود ،کـه مهنی
امـر عامـل توطئههـا و سـخنچینیهای وی در راه وصـال مـم و زیـن میشـود ،در حالـی
کـه میر دیگـر شـهر« ،تاژدیـن» ،بـا مهسرش «سـتی» ،خواهـر زیـن ،در راه رسـیدن مـم و
زیـن بـه یکدیگر ،بسـیار تالش میکننـد .حتی جمبور به سـوزاندن خانهی خود میشـوند،
امـا تلاش آنهـا بیثمـر میمانـد و مـم در جریـان خدعهها و دسیسـهها جان میسـپارد و
بعـد از آن ،زیـن نیـز بـر رس گور مم بـه او میپیونـدد (ر.ک :مـان.)151-233 :2006 ،
 -5بحث و بررسی
 -1-5نامدهای اسطورهای
«جتلیـات قدسـی اعـداد بـا بهکارگریی در جنبـهی نامدین ،معنیدار میشـوند .اعداد سـه،
(چهـار)( ،شـش) ،هفـت ،دوازده ،و چهـل ،مضراب این اعداد در سـنت اسـطورهای از
وجـه نامدیـن برخوردارنـد» (زمردی .)260 :1379،در داسـتان مم و زیـن ،از مهان آغاز
بـه نامدهـای عـددی برمیخوریـم کـه از مهمتریـن نامدهـای موجـود در داسـتان اسـت.
مهمتریـن اعـدادی کـه بـه شـکلهای گوناگـون در داسـتان تکـرار میشـوند ،بـه ترتیـب
امهیـت عبارتنـد از :دوازده ،سـه و هفـت.
 -1-1-5عدد دوازده
ابراهیـم ،پادشـاه یمـن و وزیـرش پسر ندارنـد و بـرای رسـیدن بـه ایـن مقصـود عـازم
بیـتاهلل میشـوند (از بافـت داسـتان کام ً
لا مشـهود اسـت که بیـتاهلل در دوران اسلامی
بـه آن افـزوده شـده اسـت) و دوازده منـزل میرونـد و در دوازده منزلی بیـتاهلل ،خداوند
(قبـل از اینکـه بـه خانـه خـدا برسـند) بـر آنـان رحم میکنـد و هنگامـی کـه در خواباند،
ویـسقرنـی ماهیدشـت بـر بالین آنـان مـیرود و بـه هرکـدام سـیبی میدهد که باید شـب
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مجعـه (هفتمین روز) قبـل از مجـاع بـا مهرسشـان نصف کـرده ،بخورند ،که زنشـان آبسـتن
خواهـد شـد و ابراهیـم بایـد نـام فرزنـدش را َمـم و وزیـرَ ،بنگین بگذارد.
جـای دیگـری کـه عـدد دوازده تکـرار میشـود ،زمـان مسـافرت مـم بـه شـهر جزیـر
اسـت کـه دوازده هـزار سـپاهی او را مهراهـی میکننـد و در هـر منـزل ،بـا دسیسـه ،هـزار
س قرنی
نفـر برمیگردنـد ،تـا اینکـه در منـزل دوازدهـم ،مـم و بنگین تنهـا میمانند و ویـ 
بـه صـورت پیر ریشسـفید بـر آنـان ظاهـر میشـود و راهنامییشـان میکنـد .مـم ،طـول
ایـن سـفر را دوازده مـاه و بیسـت و چهـار روز ذکـر میکنـد .تعـداد ماهها آشـکارا دوازده
اسـت و روزهـای آن نیـز متشـکل از دو دوازد ه روز اسـت .مهچننی مـم حامیان پدرش را
دوازده پادشـاه میخوانـد .هرچنـد در ابتدای داسـتان ،طول دوران آمـوزش مم و بنگنی،
چهـارده سـال (دوسـال نـزد دایـه؛ سـه سـال نـزد لهلـه؛ دو سـال سـوارکاری آموختـن؛
ِ
مـادر مم بـا وی،
هفـت سـال در زیـر زمین نـزد فقیـه) گفتـه شـده اسـت ،امـا هنـگام وداع
طـول دوران آمـوزش او دوازده سـال ذکـر میگـردد و دو سـال سـوارکاری از آن حـذف
میشـود .پیـدا اسـت کـه احتماالً دو سـال سـوارکاری بعـد ًا بـه داسـتان افـزوده شـده تـا
«مـم» را بـه سـن کامل چهـارده برسـانند.
خاسـتگاه تقـدس عـدد دوازده ،بـه باورهای بسـیار کهن بـاز میگردد .ایـن عدد بارها
در شـاهنامه تکـرار شـده اسـت« .بنـا بـر اسـاطری ایرانـی ،عمر جهـان هسـتی دوازده هزار
سـال اسـت و پـس از انقضـای ایـن مـدت بـا ظهـور سوشـیانت و پیروزی اهورامـزدا،
ریشـهکن شـدن اهریمـن مسـلم میشـود .شـاید نخسـتنی دوازده روز جشـن نشـانهی
زایـش انسـانها اسـت» (یاحقـی .)500 :1386،مهچنین عـدد دوازده بایـد بـا برجهـای
دوازدهگانـه در ارتبـاط باشـد و در آیین میترا نیـز مراسـم نماز کـه بـه ضیافـت عمومـی
میانجامیـد ،ک ً
ال بـا یـک انجمـن کوچـک ،معمـوالً بـا دوازده عضـو برگـزار میگردیـد
(جنولـی .)98 :1382،روز پایـان مأموریـت میترا در زمنی ،ضیافتی برپا میشـود که او
در آن ضیافـت بـه اتفاق یاران مهرزم دوازده نفریاش رشکت میکند (اسـتخری:1381،
 .)159ایـن ماجـرا مطابـق بـا شـام آخـر در آینی مسـیحیت اسـت.
تعـداد افـرادی کـه در اطـراف مـم هسـتند و بـه گونـهای نقـش پررنگتری در داسـتان
دارنـد ،جمموعـ ًا دوازده نفـر (چهـار گـروه سـه نفـری) هسـتند کـه عبارتنـد از :سـه پـری
آسمانی کـه خواسـته یـا ناخواسـته مـم و زیـن را بـا هـم آشـنا میکنند؛ سـه مری شـهر جزیر
(امیر زینالدیـن میر بـزرگ شـهر بـرادر زیـن و سـتیَ ،بکـرَ /بکـره 1از بـزرگان شـهر ،و
1 bakre
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تاژدیـن مهسر سـتی)؛ سـه بانـو (زیـن و خواهرش سـتی و ملک رحیـان ،نوکر زین) و سـه
یـار و مهـدم کـه دو نفـر آنهـا در ابتـدا مهچـون «مـم» خواسـتگار «زیـن» بودنـد (عارف و
چکـو 1کـه بعـد ًا بـا مـم پیامن بـرادری بسـتند و بنگنی دوسـت و مهراه مـم که قب ً
لا در منزل
دوازدهـم شـهر جزیـر بـا او پیمان برادری بسـت) .ازیـن دوازده کـس ،تنها یـک نفر خائن
اصلـی اسـت (بکـره)؛ هرچند امیرزینالدین هـم ناآگاهانه به حرف بکره و سـخن ِ
چینی
او گـوش میسـپارد ،کـه یـادآور میترا و یارانـش یـا مسـیح و حواریون اسـت.
 -2-1-5عدد سه
این عدد که نحوهی تکرار آن در داسـتان ذکر شـد و جمموع آن به دوازده رسـید ،از اعداد
اسـاطریی اسـت .از دیـدگاه دالشـو« ،عـدد سـه میتوانـد مظهـر حیـات عینـی یـا مـادی،
ذهنـی یـا معنـوی و رسانجـام الوهی باشـد .بنابراین سـه نامدی اسـت از مادیـت ،معنویت
و الوهیـت» (دالشـو .)221 :1366،در ایـن زمینـه میتـوان با توجه بـه ویژگیهای ذکر
شـده از سـه امری شـهر جزیر به وسـیلهی ملک رحیان ،به نتاجیی رسـید؛ هنگامی که مم و
بنگین از او راهنامیـی میخواهنـد تـا شـب را در خانـهی کدام میر ب ه رس بربنـد ،او امریان
شـهر را اینچنین وصـف میکنـد :میر زینالدیـن را دهنـدهی نـانَ ،بکـر را رسـاننده بـه
مقصـود ،و تاژدیـن را بـه مـردی رسـاننده (یـا رسـاننده بـه مرحلـهی پیر ،آخریـن مرحلـه
در سـلوک میرتایـی) معرفـی میکنـد .ایـن سـه شـخصیت را بـا توجـه بـه سـخن دالشـو،
میتـوان اینگونـه بازشناسـی کـرد :میر زینالدیـن نماد مادیـت کـه حاکـم بـزرگ شـهر
اسـت و بکـر نماد ذهنیـت ،هرچنـد منفـی ،و حاکـم بـر مادیـت (مریزینالدیـن) اسـت و
تاژدیـن هـم نماد الوهیـت میتواند باشـد.
عـدد سـه در دوران هخامنشـان نیـز تکـرار مـی شـود .مهـر و آناهیتـا (خـدای آبهـا
و بـه عنـوان اهلـهی بـاروری) کـه اعتبـار بسـیار داشـتند ،مهـراه اهورامـزدا تثلیث مقدسـی
را تشـکیل میدادنـد (اسـتخری .)157 :1381،اهورامـزدا ،واژهای اوسـتایی اسـت کـه
از دو کلمـهی مـزد ( )Mazdو اهـورا ( )Ahuraتشـکیل شـده و از نظـر زرتشـتیان ،ایـزد
برتـر و آفریننـدهی خلقـت و رسور عقل اسـت (مکی .)171 :1390،اگرچـه اهورامزدا
کام ً
لا نیـک و نیروی مثبـت برتـر اسـت ،امـا قـادر مطلـق نیسـت و نمیتوانـد از رشارت
اهریمنـان در فاسـد کـردن خملوقـات خویش کام ً
ال جلوگیری کند (مهـان .)172 :آناهیتا
نیـز اهلـهای مادینـه ،پریوزمنـد ،سـپید ،زیبـا و خوشاندام اسـت کـه گردونـهی او را چهار
1 chko
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اسـب نـر میکشـند و بـرای پیروزی بـر دشـمنان ،بایـد از وی یـاری خواسـت و معنـی
آن ناآلـوده و پـاک اسـت (مهـان .)177 :مهـر نیـز کـه ایـزدی هنـدی -ایرانـی اسـت ،در
هنـد ،میترا بـه معنـای «دوسـت» اسـت و در اوسـتا «پیمان» معنـی میدهـد و در فارسـی
نیـز بـه معنـای دوسـتی ،خورشـید و حمبـت اسـت .ایـزد مهـر ،حامـل سـه وظیفـهی موبد،
جنـگاوری و برکتبخشـی اسـت (مهـان.)178 :
ویژگیهـای ایـن سـه ایـزد ایـران باسـتان را میتـوان بـا ویژگیهـای سـه امیر شـهر
جزیـر کـه «زیـن» در آنجـا زندگـی می-کنـد ،مقایسـه کـرد و شـباهتهایی میـان آنهـا
یافـت .بنگین و مـم ،هنگامـی کـه بـه ابتـدای شـهر جزیـر میرسـند ،ابتـدا ملـک رحیـان
(خدمتـکار زیـن) را میبیننـد و از او راهنامیـی میخواهنـد کـه نـزد چـه کسـی بروند و چه
کسـی میتوانـد بـه آنـان یـاری رسـاند .ملـک رحیـان سـه فـرد قدرمتنـد شـهر را بـرای آنـان
وصـف میکنـد و آشـکارا هـر کـدام را مهچـون ایـزد یـا خدایـی ،برآورنـدهی نیـازی بیـان
میکنـد:
اگـر بـرای رسـیدن بـه مقصـود آمدهایـد بـه خانـهی َبکـر /بکـره 1برویـد .اگـر بـرای
دسـتیابی بـه نـان آمدهایـد ،بـه منـزل امیر زینالدین ،و اگـر بـرای مردانگی و رسـیدن به
مـردی آمدهایـد ،بـه منـزل امیر تاژدیـن برویـد (مـان.)191 :2006 ،
امیر زینالدیـن بسـیار بخشـنده و بـزرگ امیران اسـت ،امـا قـدرت او مطلق نیسـت.
مهاننـد اهورامـزدا رسوری بزرگ ،و آفرینندهی چیزهای خوب اسـت ،اما مطلق نیسـت.
زینالدیـن از دشـمنی بکـر بـا خواهـرش و مـم نمیتوانـد جلوگیری کنـد؛ مهانگونـه کـه
اهورامـزدا از آفریدههـای نیکـش در مقابـل اهریمنـان نمیتوانـد دفـاع کند .از دیگر سـو،
بکـر کـه نـام او می-توانـد از جهتـی بـه مهان معنی نـام آناهیتا باشـد و معنی پـاک و عاری
از آلودگـی را بـه ذهـن متبـادر کنـد ،رسـاننده بـه مقصـود اسـت کـه برابـر بـا پیروزی در
کارهـا اسـت و از ویژگیهـای بـارز آناهیتـا اسـت .تاژدیـن (دینپـاک یـا پاککننـدهی
دیـن) ،کـه از مهمتریـن صفـات او رسـاننده بـه مـردی یـا انجـام کارهـای مردانـه اسـت،
ِ
ارمجنـدان آیین مهـر اسـت؛ در آیین مهر نیـز آخریـن مرحلهی سـلوک ،پری
قابـل قیـاس بـا
اسـت .دوسـتی و وفـا بـه عهـد و پیمان ،از مهمترین ویژگیهـای تاژدین در طول داسـتان
اسـت و در راه دوسـتی و عهـدی کـه بـه مم برای رسـاندن او به زین داده اسـت ،خانهاش
را آتـش میزنـد .مهچنین در مـم و زینـی کـه امحـد خانـی تدویـن کـرده (و در واقـع اولین
اثـر مکتـوب از ایـن داسـتان اسـت) ،تاژدین دوسـت صمیمی مم اسـت (خانـی:1367،
 -1شاید خمفف ابوبکر باشد؛ زیرا در کُردی ابوبکر را اینگونه صدا میکنند ،اما این احتامل هم هست که نام او
مهنی بکر /بکره بودهباشد.
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 .)58متـام ایـن صفـات کـه ذکـر شـد ،از صفـات مهـر یا میرتا اسـت.
بـا ایـن مقایسـه و تطبیـق ،میتـوان اختلاف و جنـگ سـه امیر را در پرتـو جنگهـای
مذهبـی بررسـی کـرد .آینی میرتایـی در حال قدرتگیری و رواج یافتن اسـت .آناهیتا که
تـا قبـل از رواج آیین مهـری ،بزرگتریـن خـدا بـود ،در دوران او ،مـادر سـاالری روندی
رو بـه رکـود داشـت ،و در ایـن داسـتان نیـز اشـارهای بـه ایـن دوران میشـود .یکی از سـه
ی هنـگام بحـث پیشـنهاد میدهـد مـم را (برای مقایسـهی آنها بـا هم) نزد زیـن بربند،
پـر 
امـا خواهـر بزرگتـر میگویـد چـه کسـی تـا بـه حـال دیـده کـه مـرد بـه خواسـتگاری زن
بـرود؛ و ایـن اشـاره دارد بـه رسـمی باسـتانی ،کـه ایـن زنـان بودهنـ د کـه مـرد را انتخـاب
میکردهانـد .حـال مهـر میخواهـد در میـان مـردم رواج یابـد ،سوشـیانت یـا مـام ایـزد
از سـیبی بـه دنیـا میآیـد .در طـی هفـت سـال در زیرزمین یـا درون غـار گوشهنشین
میشـود و پـی بـه نـور یا ایزد مهـر میبرد .مدتـی در کاخ سـفید (قابل قیاس با خورشـید)
میمانـد .طـی ماجرایـی ،بـه دنبـال یافتـن معشـوقه ،کـه خـود از پـریزادگان میتوانـد
باشـد ،مـیرود .مراحـل سـلوک را طـی میکنـد .ایـن پیر کـه برخلاف آنچـه سـه پـری
گفتهانـد و شـاید خمالـف آیین آناهیتـا بـه دنبـال معشـوقه آمـده ،میخواهـد به خانـهی بکر
(شـاید مهـان آناهیتـا) بـرود و او را بـه مقصـود برسـاند ،امـا او در خانـه نیسـت یـا بهعمـد
خانـه را تـرک کـرده اسـت .مـم و بنگین بـه خانـهی تاژدیـن میرونـد و از آنـان اسـتقبال
میشـود ،امـا دشـمنی بکـر را بـه دنبـال مـیآورد .تاژدیـن (=مهـر) بـا مـم (=سوشـیانس
و یاریگـر آیین مهـر) پیمان بـرادری میبنـدد و تلاش میکنـد از راه مسـاملتآمیز بـر میر
زینالدیـن و بکـر پیروز شـود ،امـا بکـر دشـمنی را ادامـه میدهـد ،تـا جایـی که مم کشـته
میشـود .مـم بـا مـرگ خـود ،تاژدیـن و آیین مهـر را یـاری میدهـد تا گسترش یابـد .مری
زینالدیـن کـه پـی بـه بزرگـی مـم و دشـمنی بکـر بـرده ،بکـر را میکشـد .ابراهیم پـدر مم
بـه شـهر جزیـر محلـه میکنـد و میر زینالدیـن و خاندانـش را از بین میبـرد ،تـا تاژدیـن
(=مهـر :دیـن پـاک) حاکم شـهر شـود.
 -3-1-5عدد هفت
عـدد هفـت ،نمادی اسـطورهای اسـت که در داسـتان بسـامد باالیـی دارد .مم هفت سـال
از دوران کودکـی را در زیـر زمین (درون غـار) بیآنکـه نـور آفتـاب و مـاه را ببینـد ،نـزد
فقیـه دینـی (ماموسـتا) آمـوزش میبینـد و در روز مجعـهی هفتمین روز از هفتمین سـال،
پـی بـه دنیـای بیرون و نور میبـرد و پـدرش کاخ را در مدت هفت ماه برای او میسـازد.
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هفـت ،عدد شـش بهعالوهی یک اسـت که نامینـدهی آن در حـروف مجل(ابجد)« ،ز»
اسـت .از دیربـاز ایـن عـدد مـورد توجه خاص اقـوام و ملل بـوده و اغلب در امـور ایزدی
و نیـک ،و گاه در امـور اهریمنـی و رش بـه کار رفتـهاسـت .نخسـتنی قومـی که بـه این عدد
توجـه کـرده ،قـوم سـومر اسـت کـه بـرای اولین بـار متوجـه سـیارات شـدند و آنهـا را به
صـورت اربـاب انـواع پرسـتیدند .عـدد هفـت در مذاهب و تاریـخ جهـان و در تصوف و
سـنن و آداب امهیـت زیـادی داشـته و شمار بسـیاری از امـور و موضوعـات هفـت بـوده
اسـت (یاحقـی .)876 :1386،عـدد هفـت در آیین مهر بسـیار تقدّ س داشـت و به هفت
مقـام در سیر و سـلوک قائـل بودنـد -1 :کالغ -2 ،مهسر -3 ،رسبـاز -4 ،شیر-5 ،
تشرف بـه آیین میترا حتـت
پارسـی -6 ،پیـک خورشـید و  -7پیر .ایـن هفـت مقـام در ّ
محایـت هفـت سـیاره بـود (ورمـازرن .)185 -167 :1372،مهین عدد هفـت و مراحل
هفتگانـهی سـلوک را بعدهـا در تصـوف ایرانی -اسلامی میبینیـم و نمونههای آن هفت
شـهر عشـق در منطـق الطیر عطـار یا هفـت خط جـام اسـت (یکتایـی.)92 :1349 ،
بـر ایـن اسـاس میتـوان گفت هفت سـالی که َمـم در درون غار به رس میبـرد (در آغاز
کودکـی) ،هفـت سـالی اسـت کـه در آن بـر اسـاس آیین میترا ،طی طریـق کرده اسـت ،و
در آخریـن مرحلـهی آن ،خـود را مـرد (یـا پیر) میخوانـد ،امـا او بـرای پیر شـدن و بـه
مرحلـهی انسـان کامـل رسـیدن مهاننـد شـیخ صنعـان ،باید مرحلـهی دیگری را نیز پشـت
رس بگـذارد ،بنابرایـن طی ماجرایی غریب با زین آشـنا میشـود ،مهچنانکه شـیخ صنعان
نیـز خـواب میبینـد و به سـوی معشـوق مـیرود و با عشـق او جان میبـازد ،و در هنایت،
انسـان کامـل میشـود .ایـن کامـل شـدن را در داسـتان مـم و زیـن بـا چلهنشـینی اجبـاری
نامدپـردازی اسـطوره ِ
ِ
ای
مـم (زندانـی کـه امیر زینالدیـن بـرای او کنـده بـود) میبینیـم.
دیگر که در ادبیات عرفانی بعد از اسلام بسـیار با آن مواجه هسـتیم ،و جزئی از اسـاطری
آریایـی اسـت ،بیرون آمـدن از چـاه یـا زنـدان بـه وسـیلهی زلـف معشـوق اسـت .زلـف
در ادبیـات عرفانـی اسلامی ،نماد کفـر اسـت .حـال اگـر ایـن اندیشـه را برگرفتـه از آیین
میرتایـی بدانیـم ،میتـوان کل داسـتان را در ایـن یـک قسـمت آخـر خالصـه کـرد :راه بـه
کمال رسـیدن ،دسـت در کفـر زدن اسـت و مـم چنـگ بـر ایـن کفـر زده و از چـاه ظلامنـی
رهایـی یافتـه ،کـه مهین رهایـی برابـر اسـت بـا وصال و تـرک دنیـا گفتن.
« -4-1-5مم» و معنی آن
حممـد
َمـم کـه شـخصیت اصلـی داسـتان اسـت ،نـام او را در اغلـب پژوهشهـا خمفـف ّ
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دانسـتهاند .هـهژار ،1در فرهنـگ لغـت خـود َهنبانـه بورینـه ،2ذیـل واژهی «مـم» آورده
حممـد و نـام عاشـق مشـهور کـرد (هـهژار:1376،
اسـت :پسـتان زن ،کوتاهشـدهی اسـم ّ
حممـد خـال« ،مـم» تنهـا بـه معنـای پسـتان زن آمـده اسـت
 .)834در فرهنـگ خـال اثـر ّ
(خـال )313 :1366،و در فرهنـگ فارسـی -کـردی دانشـگاه کردسـتان ذیـل واژهی
«مـه ،»3آن را مـم و پسـتان زن تعریـف کردانـد (مـردوخ .)2245 :1392،ذکـر ایـن نکته
َ
حممـد را «مـم» نمیگوینـد،
الزم اسـت کـه در هیـچ یـک از گویشهـای کُـردی ،خمفـف ّ
بلکـه بـرای آن لفظهـای «حهمـه« ،»4حهمـهو »5و صـورت متسـخرآمیز «حهمکـه »6بـه کار
«مـد »7نیـز وارد کُـردی شـد ه اسـت.
مـیرود و بـه تقلیـد از فارسـی و ترکـی ،لفـظ َ
پیـدا اسـت کـه « َمـم» بـا ویژگیهایـی کـه دارد ،یـک مام ایـزد اسـت و ایـن تبدیل الف
بـه فتحـه در ادبیـات کـردی سـابقه دارد؛ ماننـد لفـظ «مامـان» کـه آن را «مهمـان »8تلفـظ
میکننـدَ .مـم ،یـک ایـزد گیاهـی از سـیبی اسـت کـه خداونـد بـه واسـطهی ویـس قرنی به
ابراهیمپاشـا دادهاسـت« .ایـن اسـطوره کـه شـخصیت ایـزدی یا پـریزاد از گیاه یا سـیبی
کـه پیری اهدا کـرده به وجود میآیـد ،در قصههای عامیانه سـابقه دارد» (پـراپ:1392،
)140؛ یعنـی مـم متولـد شـده از یـک گیـاه اسـت و پیـدا اسـت کـه یـک ایـزد گیاهـی و
پـریزاد اسـت؛ مهاننـد «سـیاوش کـه یـک ایـزد گیاهـی و شـخصیتی پـریزاد اسـت»
(فاضلـی و کنعانـی.)94 :1389،
از مهمتریـن ویژگـی پـریزادگان در فرهنـگ و سـنت ایرانـی ،زیبایـی و دلبری
اسـت .نـکل مینویسـد :تنهـا ایـزدان گیاهـی بـه صفـت زیبـا و زیبایـی چهـره نامربدارنـد
(فریوزمنـدی و مهـکاران .)35 :1391،در ایـن داسـتان ،آشـکارا مـم را زیبـا میخواننـد
و اسـاس و رشوع داسـتان بـا بحـث سـه پـری بـرای برگزیـدن زیباتریـن خملـوق رشوع
ِ
زیباتریـن آن دو ،پیـش
میشـود و وقتـی «مـم» و «زیـن» را بـرای مقایسـه و برگزیـدن
آنهـا میآورنـد ،از مقاسـیه و انتخـاب پرهیـز میکننـد .ایـن سـه پـری کـه از مهـان آغـاز
از برگزیـدن و ترجیـح زیـن بـر مـم ،یـا برعکـس ،پرهیـز داشـتند ،در پایـان هـم معلـوم
نمیدارنـد کـدام یـک زیباترنـد و هیـچ یـک را برنمیگزیننـد؛ زیـرا علاوه بـر مـم ،زیـن

1 Hazhär
2 hanbäna borina
3 mama
4 hama
5 hamao
6 hamka
7 mamad
8 mamän
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نیـز یـک شـخصیت پریـزاد اسـت؛ چـون علاوه بـر صفـت زیبایـی کـه نـام او هـم بـر آن
آشـکارا داللـت دارد (زیـن ،خمفـف زینـت اسـت ،اگـر آن را خمفـف فـرض کنیـم(،) )1
نوعـی راز مگـو دارد و آن اسـم پـدر و مـادر اوسـت .هـرگاه از او میپرسـند دختر چـه
کسـی هسـتی؟ خـود را خواهـر میر زینالدیـن معرفی میکنـد و از مادر و پـدر خود نامی
بـه میـان نمـیآورد و «ایـن راز مگـو بـودن نام پـدر و مادر شـخصیت پریـزاده را مـا در نام
مـادر سـیاوش نیـز میبینیـم» (فاضلـی و کنعانـی.)94 :1389،
زمـردی مینویسـد :گیاهـان و عنـارص نباتی در شـکل رمـزی و نامدین خود ،نامیشـگر
ّ
ارتبـاط عـامل ناسـوت بـا عوامل برتـر بودهانـد و یونـگ در این زمینـه میگوید :بقایـای کهنه
یـا کهنالگـوی ازلـی ،نزدیک شـدن بـه روح طبیعت را در بشر بیدارکرده ،بـه اجیاد نوعی
زندگـی اشتراکی میـان انسـان و عنـارص طبیعـی میانجامـد (زمـردی .)15 :1387،در
عصر باورهـای اسـطورهای ،بین انسـان و طبیعـت فاصلهای نبـود و این دو یکی شـمرده
میشـدند ،تا جایی که حتی منشـأ پیدایش نخسـتنی برش را گیاه دانسـتهاند (برفر:1388،
 .)128در داسـتان مـم و زیـنَ ،مـم ایـزد گیاهـی اسـت کـه از سـیبی زاده میشـود و پـس
از مـرگ ،از خاکـش (مهاننـد سـیاوش) گیـاه میرویـد .زیـن نیـز کـه از فـراق مـم جـان
میسـپارد ،هیـچ خاکـی حـارض بـه پذیرفتن جسـم او نیسـت و جمبـور میشـوند وی را در
گـور مـم بـه خـاک هننـد و از بـدن او هـم گیـاه میروید .سـبز شـدن گیـاه از خاک کسـانی
کـه مظلومانـه مردهانـد ،در برخـی دیگـر از داسـتانها نیز دیده میشـود؛ اما در این داسـتان
بـه رویـش گیـاه از خـون بکـر که شـخصیت منفی اسـت ،بـر میخوریـم ،که بـاز بهنوعی،
عـدم فاصلـه بین انسـان و طبیعـت را نشـان میدهـد .البتـه ایـن رویـش گیـاه از خـاک را
میتـوان بـا اصـل بازگشـت بـه خاسـتگاه آینیهـای راز و عرفان نیـز بازخوانی کـرد؛ زیرا
آنچـه از خـاک بکـر میرویـد ،خـار اسـت کـه بین دو گیاه رسـته از جسـم مم و زیـن قرار
میگیرد؛ گویـی داسـتان میخواهـد ایـن اصـل را بیـان کنـد کـه انسـان در ایـن دنیـا چـه
صفاتـی دارد و در زندگـی دوبـاره نیـز مهان صفات را داراسـت و تناسـخ انسـان به گیاه و
گیـاه بـه انسـان ،انگار مسـألهای عادی اسـت.
قصههـای دیگـری نیـز بـا مضامین انسـان-گیاه وجـود دارنـد؛ بـرای مثـال در قصـه
عامیانـهی رومانیایـی سـه دانـه انـار طالیـی ،قهرمـان قصـه بـا خـوردن سـیبی کـه قدیسـی
ِ
کهـن دیگـری با ایـن مضمون هسـت :دخرتانی
بـه او میدهـد ،بـاردار میشـود ،و روایـت
کـه در اثـر خنـده از قـدمگاه آنان شـکوفه میرویـد (مهـان .)134 :اسـطورهی زایش گیاه
از قـدمگاه را در داسـتان بـودا نیـز میبینیـم .در اسـاطری ایـران نیـز از نطفـهی کیومـرث
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(نخسـتنی انسـان) ،پـس از مدتـی دو گیاه ریواسشـکل بـه نامهای مهلـی و مهلیانه (یم و
یمـه) بـه وجـود میآینـد (زمـردی .)39 :1387،از دیگـر نمونههـای ایرانـی آن ،میتوان
بـه روییـدن انـار از خـون فرهـاد اشـاره کـرد .برهـان قاطـع ذیـل «انـار فرهاد» مینویسـد:
درخـت انـاری اسـت کـه در بیسـتون واقـع اسـت .گوینـد چـون فرهـاد از شـنیدن مـرگ
شیرین تیشـه بر رس زد ،دسـتهی تیشـه خونآلود گردید و از کوه بر زمنی افتاد و رس آن بر
زمین نشسـت و چـون از چـوب انـار بود ،بـه قدرت اهلی سـبز و درخت انار به هم رسـید
و انـار آن چـون بـاز کننـد ،انـدرون آن سـوخته و خاکستر باشـد (خلف تربیـزی:1362،
 .)1/162در داسـتان لیلـی و جمنـون نظامـی نیـز در مرگ عاشـقانهی لیلی آمده -اسـت:
از زیــد نشــان تربتــش جســت وانگــه چــو گیــا ز تربتــش رســت
آمــد نــه چنــان کــه همنشســتان شوریدهســران چنــان کــه مســتان
(نظامی)256 :1382،
در اندیشـهی بسـیاری از شـاعران پارسـیگوی ،ایـن اصـل تناسـخ انسـان بـه گیـاه
بسـامد باالیـی دارد .شـاید قدیمیتریـن نمونـهی آن را بتـوان در شـاهنامه بـاز جسـت:
بیابــان و آن مــرد بــا تیــز داس کجــا خشــک و تــر زو دل انــدر هــراس
تــر و خشــک یکســان همیبــدرود و گــر البهســازی ســخن نشــنود
دروگــر زمــان اســت مــا چــون گیــا همانــش نبیــره همانــش نیــا
(فردوسی)252 :1368،
اما بارزترین نمود این اندیشه را در شعر خیام میتوان یافت:
ابــر آمــد و زار بــر ســر ســبزه گریســت بــی بــادهی گلرنــگ نمیبایــد زیســت
ایــن ســبزه کــه امــروز تماشــاگه ماســت تــا ســبزهی خــاک مــا تماشــاگه کیســت
(خیام)67 :1390،
در اسـاطری جهـان نیـز زادن انسـان از گیـاه و روییدن گیـاه از خاک انسـان ،نمونههای
ل و آتیس در یونان ،ازدواجاینانا و دموزی در بنیالنهرین،
فراوان دارد :اسـطورهی سـیبِ 
حکایـت ایشتر و َتـوز در بابـل ،روایـت آدونیـس ،و ایزیـس و اوزیریـس در مصر کـه
داسـتان مـرگ و حیـات متثیلـی آنهـا مهـه سـاله بـا آیین برپایـی جشـن و سـوگواری برای
ایـزد نباتـی تکـرار میشـود (زمـردی.)63 :1387،
« -5-1-5ستی» و معنی آن
در فرهنـگ اردو -فارسـی دربـارهی معنـی سـتی چنین آمـده اسـت« :سـتی ،واژهای
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اسـت کـه در زبـان هنـدی و اردو هـم بـه صـورت صفـت و هـم بـه صـورت اسـم بـه کار
مـیرود .ایـن واژه بـه شـکل وصفـی در معانی عفیـف و باتقوا و پاک آمده اسـت» (نقوی
و دیگـران .)343 :1993،در فرهنـگ آصفیـه ،ایـن واژه بـه معنـی «پاکدامـن ،وفـادار،
پارسـا ،نکـوکار و صاحلـه» (دهلـوی )34 :1977،آمـده اسـت .ایـن واژه را میتـوان در
کلمات فارسـی مهسـتی (مه+سـتی) نیـز بـاز جسـت .در فرهنـگ کُـردی ههنبانـه بورینـه،
دربـارهی واژهی سـتی تنهـا بـه ایـن اکتفا نموده که «اسـمی اسـت زنانه» (هـهژار:1376،
.)413
بـه نظـر میرسـد «اسـتی» (ا +سـتی) کـه در برخـی نسـخههای مـم و زین به جـای نام
«سـتی» آمـده ،صـورت منفـی ایـن واژه باشـد کـه بـه معنـی زن ناپـاک و بیوفـا اسـت و
ایـن گونـه منفیسـازی واژگان در ادبیـات فارسـی و کـردی سـابقه دارد؛ مهچـون واژهی
«امـرد» بـه معنـی «نامـرد»؛ بـا ایـن توضیـح کـه در برخـی از نسـخههای مـم و زیـن ،نـام
«سـتی» را «ئهسـتی» خوانـده و نوشـتهان د و در ترمجـه ،هسـتی معنـا نمودهاند ،کـه با توجه
بـه متـام ویژگیهایـی کـه در داسـتان از این بانو ذکر میشـود ،نادرسـت اسـت و تنها اسـم
درسـت بـرای او« ،سـتی» بـه معنـی پـاک و وفادار اسـت.
از منظـر اسطورهشناسـی ،واژهی «سـتی »1را میتـوان در اسـطورههای هنـد و ایرانی
یافـت و ر ّد پـای آن را در ارتبـاط بـا «شـیوا» ،خـدای بزرگ و رسشـار از تضـاد هندی ،باز
جسـت« .سـاتی مهسر شـیوا و دختر «رکشـا» بـود .در مراسـم قربانـی کـه رکشـا برگـزار
کـرد ،مهـهی خدایـان بـه جـز شـیوا دعـوت شـده بودنـد .سـاتی از ایـن بیاعتنایـی پـدرش
بـه شـیوا آنچنـان احسـاس رسافکندگـی کـرد کـه بـا آتـش نیروی یـوگا بـه زندگـی خـود
پایـان داد» (شـاتوک .)1381 :62،آتشـی کـه مهسر شـیوا در جـان و تن خـود میافکند،
نشـانهای از مهر و وفاداری اسـت که در داسـتان مم و زین در رابطه با «سـتی» و مهرسش
تاژدیـن ،بـه شـکل جابهجایـی ظهـور پیـدا میکنـد؛ بدینگونه که آنهـا برای نجـات جان
مـم و زیـن کـه در کاخ امیر گیر افتادهانـد ،خانـهی خویـش را بـه آتش میکشـند.
 -6-1-5نامد غار و نشانههای آینی میرتایی در داستان
َمـم هفـت سـال در دوران کودکـی ،در زیـر زمنی به درس فقه مشـغول میشـود که در این
مـدّ ت آفتـاب و مـاه را هـم نمیبیند .در هفتمنی سـال ،بـرای آنان کلهپاچهای میفرسـتند.
اسـتاد حضـور نـدارد .مـم و َبنگین بـا اسـتخوان کلهپاچـه بـازی میکننـد کـه بـه شیشـهی
1 sati
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ورودی میخـورد و نـور وارد غـار میشـود و آنـان بـه نـور سـجده میبرنـد .وقتی اسـتاد
برمیگـردد ،بـه او میگوینـد :بیـا کـه خـدا بـه میـان مـا آمـد ه اسـت .اسـتاد میگویـد کـه
ِ
پایانـی داسـتان نیـز مـم را
اینهـا خورشـید و مـاه هسـتند و خداونـد نیسـتند .در بخـش
درون غـاری کـه در دل زمین کندهانـد ،زندانـی میکننـد کـه او دوباره در آنجا چلهنشین
ک گیسـوان زین و بـه مدد چهار یاریگـرش «عارف،
س از چهـل روز ،بـا کم 
میشـود و پـ 
چکـو ،بنگین و تاژدیـن» از درون غـار بیرون آورده شـده ،جـان بـه جانآفریـن تسـلیم
میکنـد.
ورود بـه غـار ،بـه منزلـهی بازگشـتی نامدیـن اسـت بـه مبـدأ ،کـه صعـود بـه آسمان و
خـروج از کیهـان از آنجـا صـورت می-گیرد .زادن از درون زهـدان زمینـی ،یعنـی
کوههـا و غارهـا دارای ایـن پیـام اسـت کـه پـدران چنین انسـانهایی در آسمان اسـت و
خـود ایـن انسـانها آسمانی و آنرسی هسـتند( .فریوزمنـدی و مهـکاران.)37 :1391،
در ایـن داسـتانَ ،مـم دو بـار بـه درون غـار مـیرود و از آن بیرون میآید که هـر دو غار در
زیـر زمین هسـتند و ایـن مسـأله بـا ایزدگیـاه بـودن مـم مطابقت میکنـد ،بهویـژه در بخش
آغازیـن ،کـه مـم بـا شکسـتن پوسـتهی خـاک نـور را میبینـد و بعـد آن نـور راهنمای او به
طبیعـت و جهـان اسـت .گویـی دانـهای در دل زمین کاشـته و مدتی از آن نگهداری شـده
و پـرورش یافتـه و حـال از دل زمین رس بـر آورده -اسـت .نـور ،پرورشدهنـدهی اصلی
اوسـت .بـه مهین دلیـل ،خـدا انگاشـته میشـود .گاو کـه بـه صـورت کلهپاچـه اینجـا
پدیـدار شـده ،گویـی متـام هدفـش پـرورش ایـن گیـاه یـا ایزدگیـاه بـوده و در ابتـدا زمینـی
را شـخم زده ،تـا دانـه بـه دل خـاک شـود ،و حـال ایـن اسـتخوان گاو اسـت کـه شیشـه را
میشـکند تـا ایـن ایـزد گیـاه بیرون آیـد.
در داسـتان مـم و زیـن ،بـه نشـانههای زیـادی از آیین میرتایـی برمیخوریـم کـه بـه
برخـی از آنهـا در نامدهـای عـددی اشـاره کردیـم ،امـا چنـد نماد مهـم دیگـر نیـز در آیین
میرتایـی هسـت کـه در ایـن داسـتان از مهـان ابتـدا خـود را نامیـان میسـازد کـه با اشـاره به
برخـی از عقایـد میرتایـی ،بـه سـهولت میتـوان بـه این نامدهـا پیبرد .بـه عقیـدهی پریوان
میترا ،کـه گروهـی از پژوهشـگران او را بـا خورشـید یکـی دانسـتهاند و گروهـی دیگـر
قائـل بـه تفـاوت میـان آنهـا هسـتند ،میترا روزی بـه صـورت آدمـی در غـار کوهـی در
صخـرهی صما /سما ظهـور کـرد .بـه گفتـهی فرانتـس کومـن ،1میترا از ختتهسـنگی بـه
وجـود آمـد .در آغـاز بـا خورشـید متحـد شـد و سـپس یـک گاو وحشـی را مقهـور کرده،
1 Franz Cumont
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آن را در غـاری زندانـی نمـود ،ولـی گاو موفـق بـه فـرار شـد .در ایـن هنـگام ،اهورامـزدا
بـا خورشـید بـه میترا دسـتور داد گاو را هلاک کنـد و او بـا یـک رضبـهی خنجـر ،گاو را
بـه قتـل رسـاند .هرجـا قطـرهای از خون گاو افشـاند ه شـد ،زمنی رسسـبز و بـارور گردید
(اسـتخری .)151 :1381،مهرپرسـتان هـر سـال در مـاه مهـر ،گاوی را زینـت کـرده،
در میـدان شـهر ذبـح مینمودنـد .آنـان روز یکشـنبه را روز آفتـاب میخواندنـد ،کـه روز
تعطیـل و عبـادت آنـان بـود (مهـان.)154 :
در داسـتان مـم و زیـن ،در هفتمین سـال بـرای مـم و بنگین کلهپاچـه میفرسـتند
کـه میتوانـد نمادی از گاو قربانـی شـده در آیین مهـر باشـد؛ خـواه گاوی کـه خـود مهـر
قربانـی کـرد ،خـواه گاو قربانیشـده بهوسـیلهی پیروان آیین مهـر ،کـه البتـه بـا گاوی کـه
مهـر قربانـی کـرده ،بیشتر تطابق مییابـد؛ زیرا گاوی که میترا قربانی کـرد ،باعث رویش
گیـاه و بـارور شـدن زمین شـد و گاو در داسـتان مـم و زین کـه تنها در صورت اسـتخوان
شـدن(مرگ) میتوانسـت بـه زیـر خـاک راه یابـد ،باعـث بیرون آمـدن مـم و بنگنی شـد،
کـه بـه نوعـی یـادآور رویش اسـت؛ زیرا هر دو (مـم و بنگنی) ایـزد گیاهیانـد و از دانهای
سـیب بـه وجـود آمدهانـد .در ایـن داسـتان ،گاو به شـکل کلهپاچـه ظهور میکنـد و به زیر
خـاک نـزد مـم و بنگنی مـیرود.
هنگامـی کـه مـم و بنگین نـور را میبیننـد ،آن را خـدا میخواننـد و وقتـی اسـتاد
برمیگـردد ،میگوینـد اسـتاد ،خـدا بـه میـان مـا آمـدهاسـت ،در حالـی کـه بـه منبـع نـور
اشـارهای نمیکننـد .اسـتاد نـور را بـا مـاه و خورشـید یکـی میدانـد و میگویـد کـه اینها
مـاه و خورشـید هسـتند .مهین جریـان داسـتان را بـه صـورت نامدیـن بـه آینی مهـر نزدیک
میکنـد .پـدر مـم هنگامـی کـه او میخواهـد از غـار بیرون بیایـد ،برایش در مـدت هفت
مـاه کاخـی میسـازد کـه آن را کاخ سـفید مینامـد« .گل ُمـرد سـفید چنانکـه از بندهشـن
بـر میآیـد ،بـه فرشـتهی خورشـید اختصـاص دارد» (یاحقـی .)388 :1386،میتـوان
پنداشـت ،رنـگ سـفید بـه خورشـید تعلـق دارد کـه مـم پـس از گذرانـدن هفـت سـال و
هفـت مـاه در زیـر زمین ،در آن کاخ جـای میگیرد.
یاحقی ذیل خورشـید مینویسـد :نام یکی از ایزدان مزدیسـنا اسـت که در بخشهایی
از اوسـتا از آن سـخن رفته و فرشـتهی فروغ و روشـنایی مهر و با صفت تیز اسـب معرفی
شـده اسـت ،چنانکـه از اوسـتا برمیآیـد ،خورشـید غیر از مهـر اسـت ،ولـی از قدیم این
دو بـا هـم مشـتبه شـدهاند .خورشـید بـه واسـطهی نـور و عظمـت و فایـدهاش مهیشـه در
اقـوام هنـد و آریایـی و سـامی مـورد تعظیـم و تکریـم قـرار گرفتـه اسـت (مهـان) .در ایـن
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ِ
اسـتاد مم و بنگنی ،پس از اشـارهی آن دو به نور ،آن را خورشـید
داسـتان هم میبینیم که
یـا مـاه معرفـی میکنـد و تفاوتـی بنی نـور و آنها قائل نیسـت.
 -7-1-5پری و پریزادگی در داستان مم و زین
بـا توجـه بـه ویژگیهـای قصههـای پریـان ،میتـوان ایـن داسـتان را زیرجمموعـهای از این
نـوع داسـتانها حمسـوب کـرد و از حلاظ رخیتشناسـی به بررسـی آن پرداخـت ،که خارج
از بحـث مـا اسـت ،امـا به ایـن دلیل که مـم و زین هـر دو میتوانند از پریزادگان باشـند،
در اینجـا بـه بررسـی واژهی پـری و نقـش آن در این داسـتان میپردازیم.
واژهی پـری در زبـان فارسـی ،بازمانـدهی کلمـهی اوسـتایی  Pairikäاسـت کـه در
پهلـوی بـه صـورت  parikو در فارسـی میانـهی تورفانی parig ،باقی مانده اسـت .این
واژه در هند باسـتان معادل ندارد و در ترمجهی متنهای اوسـتای پهلوی به سانسـکریت،
آن را بـه  raksasiیـا  maharaksaaiبرگرداندهانـد .بارتوملـه نخسـت  pairikäرا بـه
صـورت مؤنـث  parakaگرفتـه و از مقایسـهی آن بـا واژهی هنـد باسـتان  parakiyaبه
معنـی وابسـته بـه دیگـران و دشـمن ،معنـی ایـن واژه را در ایـران باسـتان زن بیگانـه گفتـه
اسـت (رسکاراتـی .)3 :1350،رسکاراتـی در ادامهی نوشـتهی خود ،بر اسـاس شـواهد
و مسـتندات ،عنـوان میکنـد کـه پـری از ریشـهی  perبـه معنـی بهوجـود آوردن و زاییدن
اسـت و ایـن معنـی بـا توجـه بـه کـردار و صفـات پـری در ادب و فرهنـگ عامـهی ایرانی،
مناسـبتر مینامیـد .از طریـق این اشـتقاق ،میتوان میان  pairikäدر اوسـتا و parcea
در التین کـه نـام سـه ایـزد بـاروری و زاد و ولـد اسـت و بعدهـا در اسـاطری رومـی اهلـهی
بخـت و تقدیـر شـدهاند ،ارتبـاط لفظـی برقرار کرد و مهچنین میان  pairikaدر اوسـتا و
 nymphمعـادل پـری در اسـاطری یونانـی (به معنـی زن جوان و عـروس) ارتباط معنوی
قائل شـد (مهـان.)7-5 :
ِ
خویشـکاری اسـطورهای پـری در ادب فارسـی ،پـی بـه وجـود دو
در بررسـی
شـخصیت کام ً
لا متامیـز میبریـم؛ پـری در ادب اوسـتایی ،دارای شـخصیتی زشـت
و اهریمنـی اسـت ،امـا آنچـه از ادبیـات فارسـی برمیآیـد ،پـری نـه تنهـا یـک شـخصیت
اهریمنـی نیسـت ،مظهـر زیبایـی و حتـی گاهی مقابل موجـود اهریمنی نیز قـرار میگرید.
از پژوهشهـای انجـام شـده چنین برمیآیـد کـه پـری در اصـل یکـی از زن ایـزدان بـوده
کـه در دوران پیـش از زرتشـت سـتایش میشـده ،ولی بعدهـا در اثر عوامـل و انگیزههای
گوناگـون و پریایـش آیین زرتشـتی ،ایـن دیـد دگرگـون گشـته اسـت .در بـاور مردمـی که

76

پژوهشنامه ادبیات ُکردی /سال سوم ،شماره  ،4بهار و تابستان 1396

دیـن زرتشـت را پذیرفتـه بودنـد ،پـری موجـودی زشـت و اهریمنـی شـده ،ولـی مهچنـان
در ناخـودآگاه مـردم موجـودی زیبـا باقـی مانـد ،که در ادب عامه نیز منعکس شـده اسـت
(صفـاری.)82 :1382،
در داسـتان «مـم و زیـن» علاوه بـر پـریزاده بـودن مـم و زین ،سـه پری بـدون مقدمه
وارد داسـتان میشـوند و بـر رس زیبایـی مـم و زیـن جـدال میکننـد و بعـد مهانگونـه کـه
بیمقدمـه آمدهانـد ،ناپدیـد میشـوند .ایـن سـه پـری هنـگام بحـث ،سـخنانی را بـر زبـان
میآورنـد کـه از حلـاظ نامدیـن قابـل توجـه اسـت؛ بـرای مثـال وقتـی یکـی از سـه پـری
میگویـد :مـم را بـه کنـار زیـن بربیـم تـا آنهـا را بـا هـم مقایسـه کنیـم ،خواهـر بزرگتـر
خمالفـت میکنـد و میگویـد :چـه کسـی تـا بـه حـال دیـده اسـت کـه مرد بـه خواسـتگاری
زن بـرود؟ مهین سـخن میتوانـد دلیلـی بر دوران مادرسـاالری باشـد که زنان مـرد مورد
قبـول خـود را انتخـاب میکردنـد ،و یـادآور دوران قـدرت آناهیتـا (زن -ایـزد) باشـد .به
مهین دلیـل ،آنهـا تصمیـم میگرینـد زیـن را نـزد مـم بربنـد؛ پـس بـه شـکل کبوتـر وارد
خانـهی زیـن شـده و او را بـر هـوا سـوار کـرده و تـا هفـت طبقـهی آسمان باال بـرده ،بدون
تو ّقـف کنـار مـم میبرنـد .در اینجـا بـا دو ویژگی مهـم پریـان مواجهیم؛ پرواز کـردن آنان
و بـه شـکل کبوتـر درآمـدن ،کـه تبدیل شـدن پریان بـه کبوتـر را در اغلب قصههـای پریان
میبینیـم.
معنـای رمـزی و ابتدایـی کبوتـر مـاده ،در قصههـای پریـان ایـن اسـت کـه او مـرغ
آفرودیـت (زن-ایـزد عشـق) اسـت .باستانشناسـان نقـش کبوتـر مـاده را بـر روی
سـکهها و نشـانههای اریکس در سیسـیل که پرسـتش مرغ عشـق در آنجا رواج داشـت،
بازیافتهاند .مهان نقشها بر روی مسـکوکات سـیونه در مقدونیه و تسـالی و کاسـیوپه در
اپیر پیـش از ظهـور مسـیحیت نیـز دیـده میشـود (برفـر)139 :1388،
در داسـتان مـم و زیـن ،پـری بزرگتر نـام دو پری کوچکتـر را میبرد .نـام در اینجا
امهیـت شـایان توجهـی دارد و میتـوان از طریـق نـام آنها ،بـه جنبههایـی از خصوصیات
2
شـخصیت داسـتان پـی بـرد .او پـری میانـی را َجینـی 1و خواهـر کوچکتـر را َسـفنی
خطـاب میکنـد .مجین میتوانـد مرکـب از «جـم» و «یـن» نسـبت باشـد .در برهـان قاطع،
ذیـل «جـم» آمـده اسـت :در اصطلاح اهـل مرو شـاهجان ،نـام عقـل دوم باشـد از عقول
عشره ،و منـزه و پاکیـزه را نیـز گوینـد .در ادامـه در ذیـل «چم» مینویسـد :مـردم داراملرز
و مـردم شـاهجان چشـم را چـم گویند که بـه عربی عنی خوانند و در مـروزی احتامل دارد
1 jamain
2 safain
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چـم بـا جیـم فارسـی (یعنـی بـه صـورت جـم) مسـتعمل باشـد (خلـف تربیـزی:1362،
585و .)657اگـر معنـی عقـل دوم را از آن اراده کنیـم ،بـا «یـن» نسـبت ،منسـوب به این
عقل میشـود و اگر به معنی چشـم هم بگرییم ،با «ین» نسـبت منتسـب به چشمان اسـت
کـه میتوانـد مهـان نـور چشـم باشـد .مجی در نوشـتههای ساسـانی ،خواهر مجشـید اسـت
ضحـاک ،بـه مهسری پریـان درمیآیـد (مریزایی ناظـر:1370،
کـه بعـد از فـرار از دسـت ّ
 .)192از ایـن اشـاره پیـدا اسـت کـه مجـی نامـی سـاختگی نسـیت و در ایـران باسـتان این
اسـم را بـر دختران میهنادهانـد .مهانگونـه کـه قب ً
لا هـم گفتیـم ،یکـی از ویژگیهـای
ایـن داسـتان ،تعـدادی از نامهـای اشـخاص اسـت کـه بـدون تغییر یا بـا تغیری انـدک باقی
مانـده ،کـه مـا را به تاریخ این داسـتان راهنامیـی میکند .دربارهی واژهی سـفینی ،فرهنگ
خـالَ ،سـفنی را َسـفان و سلسـله جبـال ،و ذیـل معنی سـافان ،قطـره و چکه آورده اسـت.
شـاید مهین معنـی کوچـک و کوچکتـر ،منظـور نظـر باشـد تـا بـر کوچکتـر بـودن ایـن
پـری داللتی باشـد.
از دیگـر سـخنان پریـان کـه میتوانـد از حلـاظ نامدشناسـی و بررسـی تارخیـی حائـز
امهیـت باشـد ،اختصـاص دادن خداونـد بـه مـم ،و پیامبر بـه زیـن اسـت ،چنانکـه گویـی
پیامبر در برابـر قـدرت خداونـد قدرتـی جداگانـه دارد و خـود صاحـب اختیـار اسـت؛
بـرای مثـال وقتـی میخواهنـد زیـن را دوبـاره خـواب کننـد تـا از یمـن بـه جزیـر بربنـد ،از
پیامبر یـاری میطلبنـد و بـرای اینکـه مم را خـواب کننـد ،از خداوند یـاری میخواهند.
شـاید روشـنتر از آن ،هنگامـی اسـت کـه میخواهنـد مـم یـا زیـن را از حلـاظ زیبایـی
برتـری دهنـد؛ وقتـی میخواهنـد مـم را برتـری دهنـد ،میگوینـد پیامبر از مـا ناراحـت
خواهـد شـد و وقتـی میخواهنـد زیـن را برتری دهنـد ،میگوینـد خداوند از مـا ناراحت
میشـود .گویـی خـدا حامـی مـم و پیامبر حامـی زیـن اسـت .چـون ایـن سـخنان را پری
بـه زبـان میرانـد و اصـوالً پـری در آیین اسلام نقشـی نـدارد ،میتـوان آنها را بـازکاوی
کـرد و بـه یـک دورهی چندخدایـی رسـید و خداونـد را جایگزیـن ایزدی دانسـت و پیامرب
را جایگزیـن ایـزدی دیگـر ،کـه در دوران اسلامی بـا توجـه بـه مقتضیـات زمانـه ،به جای
ایـزدان باسـتان نشسـتهاند.
 -6نتیجهگریی
بـا بررسـی نامدهـا ،اسـطورهها و نشـانهها و واکاوی روسـاخت و ژرفسـاخت داسـتان
مـم و زیـن ،بـه تاریـخ دیرینـهی آن پـی میبریـم ،چنانکـه خاسـتگاه آن بـه دوران رواج
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آیین میرتایـی در رسزمین مـاد میرسـد .این داسـتان که سـینه به سـینه بهصورت شـفاهی
بهوسـیلهی راویـان نقـل شـده ،در هـر دورهی تارخیـی بـا توجـه بـه آیین حاکـم بـر زمانـه
دچـار تغیریاتـی گردیـده اسـت ،بهطوریکـه میتـوان نشـانههای آیین میرتایـی و زرتشـتی
و اسلام را بـه مـوازات هـم در آن شـاهد بـود .ایـن نشـانهها و تأثریپذیـری از آینیهـای
خمتلف ،در وجود شـخصیت اصلی داسـتان به وضوح دیده میشـود .درنگی بر سـطوح
ِ
شـخصیتی مـم -شـخصیت اصلی داسـتان -گویـای این مسـأله اسـت .او از یک
خمتلـف
سـوی ،یـک ایـزد -گیـاه اسـت کـه از سـیب زاده شـده اسـت و از سـوی دیگر ،یـک پری یا
پیامبر آیین میرتایـی و حتـی در قسـمتهایی نماد خـود میترا میشـود .مهچنین میتـوان
او را بـا عارفـی چـون شـیخ سـمعان /صنعـان در عرفـان اسلامی مقایسـه کـرد .مهـهی
ایـن نامدهـای رازنـاک ،زمینـهی خوانش اسـطورهای داسـتان را فراهم کرده و بـه خواننده
پس نمودهـای ِ
کمـک نمـوده ،تـا در ِ
عینی کارکرد شـخصیتها ،آینیهـا ،مکانها و دیگر
عنـارص داسـتان ،خاسـتگاه اسـاطریی آنهـا را ببینـد و در پی بازشناسـی سیر دگردیسـی
آنهـا برآید.
مـم و زیـن داسـتانی رصفـ ًا عاشـقانه نیسـت و چـه بسـا بتـوان عشـق را حتـی موضوع
فرعـی آن بـه شمار آورد .در رسارس داسـتان ،نوعـی نبرد خوبـی (رسشـت نیـک) بـا بدی
(اهریمـن) نامیـان اسـت و تقابـل چنـد ایـزد بـرای دسـتیابی بـه قـدرت و گسترش آیین
مربـوط بـه خـود ،مشـهود اسـت .در واقـع هـدف اصلـی ایـن داسـتان ،دو موضـوع اخیر
اسـت کـه در قالـب داسـتانی عاشـقانه بیـان میشـود .نـام در ایـن داسـتان امهیـت زیـادی
دارد؛ بهگونـهای کـه هـر نـام متـام یـا بخـش اعظمـی از ویژگیهـای فـرد را بیـان میکنـد
کـه از طریـق آن میتـوان بـه زوایـای تاریـک و مبهـم داسـتان پـی بـرد .مـم ،یـک مـام ایـزد
اسـت و زیـن خمفـف زینت اسـت که پـریزاد بودنش ،داللـت بر زیبایـی او دارد .مهنی دو
رهنمـود و نشـانه ،جریـان کلـی داسـتان را روشـن میکنـد و بـه پژوهشـگر نشـان میدهد
کـه بـا چـه دیـد و نگرشـی داسـتان را بررسـی کند.
بـا توجـه بـه بررسـیهای صـورت گرفتـه ،دریافتیـم کـه ایـن داسـتان ضمن اشـتامل بر
ویژگیهـای قصههـای پریـان ،دارای ویژگیهایـی فراتـر از ایـن نـوع قصههـا نیز هسـت.
بـه مهین دلیـل بهسـختی میتـوان آن را در زیرجمموعـهی ایـن نـوع قصههـا جـای داد.
یادداشت
 .1در برخـی مقـاالت و کتـب ،زیـن را خمفـف زینـب دانسـتهاند .ایـن دیـدگاه قابـل
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قبـول نیسـت؛ زیـرا خمفـف «زینـت» بـه صـورت «زیـن» را در بیـت دیگـری بـا نـام َ
«شـم
و َشمزین»(شـم خمفـف شـمع ،و شـمزین خمفـف زینـت شـمع) میبینیـم ،بهویـژه آنکـه
صفـت زیبایـی در شـخصیت داسـتان (یعنـی زیـن) بـارز اسـت و نـام او مهچـون برخـی
دیگـر از نامهـا کـه در داسـتان بسـیار دقیـق انتخـاب شـدهاند ،داللتـی بـر زیبایـی اوسـت.
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« .)1341( -------- .6چریکــهی کُــردی» .جملــهی دانشــکدهی ادبیــات و
علــوم انســانی تربیــز ،شــاره  ،61صــص .284 -249
« .)1341( -------- .7چریکــهی کُــردی» .جملــهی دانشــکدهی ادبیــات و
علــوم انســانی تربیــز ،شــاره  ،62صــص .436-393
« .)1341( -------- .8چریکــهی کُــردی» .جملــهی دانشــکدهی ادبیــات و
علــوم انســانی تربیــز ،شــاره  ،63صــص .534 -489
 .9برفــر ،ســیدحممد (« .)1388پــریزادگان نباتــی» .فصلنامـهی پژوهــش زبــان و
ادبیــات فارســی ،شــارهی  ،14صــص .146 -127
 .10پــراپ ،والدیمــر ( .)1392رخیتشناســی قصههــای پریــان .ترمجـهی فریــدون
بدرهــای ،هتــران :تــوس .چــاپ ســوم.
 .11پرهیزی ،عبداخلالق ( .)1385وزن شعر کردی .هتران :کتاب زمان.
 .12جنولــی ،گــراردو (« .)1382آیــن میــرا» .ترمجــهی علریضــا شــجاعی،
جملــهی هفــت آســان ،شــارهی  ،19صــص .102 -95
حممــد ( .)1366فرهنــگ خــال (کردی-کــردی) .ســقز:
 .13خــال ،شــیخ ّ
حممــدی.
کتابفروشــی ّ
 .14خانــی ،امحــد ( .)1367مــم و زیــن .تصحیــح پرویــز جهانــی ،ارومیــه:
صالحالدیــن ایوبــی.
 .15خلــف تربیــزی ،حممدحســن برهــان ( .)1362برهــان قاطــع .هتــران:

جستاری در اساطیر منظومهی کردی مم( )mamو زین(81 )zin

امریکبــر.
 .16خیــام ،غیاثالدیــن ابوالفتــح عمــر بــن ابراهیــم ( .)1390رباعیــات .تصحیــح
حممدعلــی فروغــی و قاســم غنــی ،هتران :اســاطری.
ّ
 .17دالشــو ،لوفــر ( .)1366زبــان رمــزی قصههــای پریــوار .ترمجــهی جــال
ســتاری ،هتــران :تــوس.
 .18دهلــوی ،ســیدامحد ( .)1997فرهنــگ آصفیــه .الهــور :مرکــز اردو و
بوردگلــرگ.
 .19زمــردی ،محــرا (« .)1379جتلیــات قدســی؛ متهیــدات عــددی اســطوره،
ســمبل و نــاد» .جمل ـهی دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انســانی دانشــگاه هتــران ،شــارهی
 ،156صــص .274-259
 .)1387( ---------- .20نامدهــا و رمزهــای گیاهــی در شــعر فارســی.
زوار.
هتــرانّ :
 .21رسکاراتــی ،هبمــن (« .)1350پــری (حتقیقــی در حاشــیهی اسطورهشناســی
تطبیقــی)» .جملـهی دانشــکدهی ادبیــات و علــوم انســانی تربیــز ،دورهی  ،23شــارههای
 ،100-97صــص .32 -1
 .22شاتوک ،سیبل ( .)1381دین هندو .ترمجه حسن افشار .هتران :مرکز.
 .23شمیسا ،سریوس ( .)1380انواع ادبی .هتران :فردوسی.
 .24صفــاری ،نســرن (« .)1382چهــرهی اســاطریی پــری در شــاهنامه» .جملـهی
رشــد آمــوزش زبــان و ادب فارســی ،ســال هفدهــم ،شــارهی  ،66صــص ..88-84
 .25فاضلــی ،فــروز و ابراهیــم کنعانــی (« .)1389ســیاووش ،شــخصیتی آیینــی و
رازنــاک در شــاهنامه» .جملـهی پژوهشهــای ادب عرفانی(گوهــر گویــا) ،شــارهی ،13
صــص .108 -93
 .26فردوســی ،ابوالقاســم ( .)1368شــاهنامه .بــه کوشــش جــال خالقــی مطلــق.
هتــران :روزهبان.
 .27فریوزمنــدی ،هبمــن و مهــکاران (« .)1391روایتــی حملــی از اســطورهی
«اهل ـهی» بــاروری در لرســتان» .جمل ـهی زن در فرهنــگ و هنر(پژوهــش زنــان) ،دورهی
چهــارم ،شــارهی ( 2پیاپــی  ،)12صــص .43-25
 .28مــان ،اســکار ( .)2006حتف ـهی مظفریــه .مقدمــه و دوبارهنویســی حممدامــن
شیخاالســامی ُمکــری (هیمــن) ،ههولــر :ئــاراس.
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 .29مــردوخ روحانــی ،ماجــد ( .)1385فرهنــگ فارســی-کردی .ســنندج:
دانشــگاه کردســتان ،چــاپ دوم.
 .30مکــی ،مریــم (« .)1390بررســی تطبیقــی ایــزدان ســهگانه در ایــران و
ارمنســتان در دوران باســتان» .فصلنامـهی ادبیــات عرفانــی و اسطورهشــناختی ،دورهی
 ،7شــارهی  ،22صــص .141-120
 .31مریزایــی ناظــر ،ابراهیــم (« .)1370تفســر واژهی دیــو و پــری» .ماهنام ـهی
چیســتا ،شــاره  82و ،83صــص .194-187
 .32نظامــی گنجــوی ،الیــاس بــن یوســف ( .)1382کلیــات نظامــی .تصحیــح و
رشح وحیــد دســتگردی ،هتــران :طالیــه.
 .33نقــوی ،شــهریار و مهــکاران ( .)1993فرهنــگ اردو -فارســی .الهــور :مرکــز
حتقیقــات فارســی ایران و پاکســتان.
 .34ورمــازرن ،مارتــن ( .)1372آیــن میــرا .ترمج ـهی بــزرگ نــادرزاد ،هتــران:
چشــمه.
 .35ه ـهژار ،عبدالرمحــن رشفکنــدی ( .)1376ههنبانــه بورینــه (فرهنــگ کــردی-
فارســی) .هتــران :رسوش.
 .36یاحقــی ،حممدجعفــر ( .)1382فرهنــگ اســاطری و داســتانوارهها در ادبیــات
فارســی .هتــران :فرهنــگ معــارص.
 .37یکتایــی ،جمیــد (« .)1349میرتائیســم و سوشــیانس مهــر» .جملهی بررسـیهای
تارخیــی ،شــاره  ،30صص .126-89
 .38یونــگ ،کارل گوســتاو ( .)1391انســان و ســمبولهایش .ترمجــهی حممــود
ســلطانیه ،هتــران :جامــی.

