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چکیده
میترائیسم یا مهرپرستی یکی از کهنترین آئینهای جهان است که پرستش آن به دوران ماقبل
زرتشت برمیگردد .میترا خداوند پیمان و روشنایی است که با بینظمی ،خشکسالی ،نافرمانی
و دروغ مخالف است و به جنگاوری مشهور است .به دلیل ویژگیهای خاص این ایزد ،آئین
میترایی در مناطق زیادی رواج یافت .با توجّه به اینکه افسانه بازماندة روایتهای مقدّس
اسطورهای است که ریشه در برخی از اعتقادات آئینی دارد ،در پژوهش حاضر با روش
توصیفی ـ تحلیلی ،به بررسی بازتاب باورهای آئین میترایی در افسانههای لری پرداخته
میشود .بستر پژوهشی مقاله افسانههایی است که به زبان فارسی در استانهای لرنشینِ چهار
محال و بختیاری ،لرستان و کهگیلویه و بویراحمد گردآوری شدهاند .هدف از این تحقیق
بررسی و تحلیل رد پای باورهای میترایی و کارکردهای آن در افسانههای لری است .خواننده
با مطالعة این مقاله درمییابد که بعضی از باورهای اسطورهای و دینی مربوط به آئین میترایی ،با
حفظ کارکرد خود و برخی دیگر با دگردیسیهایی ،در افسانههای لری ریشه دوانیده است.
باورهای مربوط به چگونگی تولد ،جنگاوری و بارورکنندگی ایزد مهر و نیز باورهایی که در
این آئین پیرامون پدیدههای خورشید ،خروس ،کالغ ،عقاب ،سرباز ،آتش ،عدد هفت و گاو
وجود دارد ،از این دستهاند.
کلیدواژهها :ایزد مهر ،ادب عامه ،افسانههای لری ،باورهای دینی ،باورهای اسطورهای.
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مقدمه
فرهنگ ایران یکی از غنیترین فرهنگهای جهان است ،زیرا ایران سرزمین آئینها
و دینهای بزرگ است؛ از جمله آئین زرتشت ،میترا ،مانی ،مزدک و شیعه .یکی از
این آئینهای کهن که جهانگیر شد ،مهرپرستی یا میترائیسم بود .با توجه به منابع
موجود ،این آیین دوران ماقبل زرتشت برمیگردد« .مهر پیش از برانگیخته شدن
زرتشت و رواج مزدیسنا در ایران زمین ،یکی از پروردگاران آریاییها یعنی ایرانیان
و هندیان بودهاست( ».پورداوود  )69 :1950در ایران باستان ،میترا خداوندگار پیمان و
عهدنامههای میان دو ملت بوده و ایرانیان آن روزگار برای قطعی کردن معاهدهها،
گاو نری را به آستان میترا قربانی میکردند؛ از اینرو میترا رفتهرفته عامل پیوند و
محبت و دوستی شد .به همین دلیل لفظ سانسکریت میترا در طول زمان ،مفهوم
«دوست» پیدا کرد؛ بنابراین یکی از معانی میترا محبت و دوستی است( .دادور :1911
 )199همچنین در میان ایرانیان و هندیها ،مهر خدای روشنایی بوده و او را پشتیبان
راستی و دشمن دروغ و ناراستی میدانستهاند( .کومون )190 :1965
به طور کلی ،میترا در منابع مختلف معموالً با صفات یکسانی توصیف شده است؛
از جمله« :دارندة چراگاههای وسیع» است ،ایزد عهد و پیمان است ،به معنی دوست،
همدم و یاریکننده است ،با بینظمی ،نافرمانی و دروغ مبارزه میکند ،پیونددهندة
افراد است ،به جنگاوری مشهور است ،با تیر و کمان معجزه میکند ،آب را از دل
سنگ بیرون میآورد و خشکسالی و قحطی را از بین میبرد( .رضی 1951ب ،ج)991 :1
در زبان رایج مردم ،معموالً افسانه «قصهای سنتی است که دارای پایگاهی
تاریخی و نیمهتاریخی یا چیزی میان ایندو است( ».اسماعیلپور )92 :1999
افسانهها ،بازماندة روایتهای مقدّس اسطورهای هستند که ریشه در برخی
اعتقادات آئینی نیز دارند .به بیان دیگر،
«افسانهها که زمانی نامشخص در گذشته دارند ،عمدتاً بازماندة تباهیگرفتة روایات
اسطورهای اعصار کهناند که بر اثر تحوالت مادی و معنوی جامعه و پدید آمدن عنصر
دین ،نقش مقدّس اسطورهای خود را از دست داده ،به صورت روایتی غیرمقدّس در
جوامع بازماندهاند .بسیاری از این افسانههای تهی از تقدس ،در گذشته همراه
جداییناپذیر آئینهای مقدّسی بودهاند که به سبب فراموشی گرفتن آن آئینها ،به
صورت روایات شفاهی به زندگی خود ادامه داده ،به داستانهای جادویی ،روایاتی
عامیانه و بچگانه و سرودهای فولکلوریک تبدیل گشتهاند( ».بهار )952 :1956
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زبان و فرهنگ لری یکی از اصیلترین و کهنترین گویشهای ایرانزمین
است که افسانههای شفاهی و رسمی بسیاری را در خود دارد .به همین دلیل ،در
پژوهش حاضر بر آن شدیم تا بازتاب باورهای آئین میترایی را در برخی از این
افسانهها پیجویی کنیم .بستر پژوهش افسانههای است که در استانهای چهار
محال و بختیاری ،کهگیلویه و بویراحمد و لرستان جمعآوری شدهاند .البته
افسانههای مورد بحث ما ،به زبان فارسی منتشر شدهاند و فقط به این دلیل که در
مناطق لرنشین جمعآوری شدهاند ،بر آنها افسانههای لری نام نهادهایم.

سؤال پژوهش
در این مقاله به بررسی و تحلیل بازتاب باورهای آئین مهری در افسانههای لری
پرداخته میشود .پرسش این است که کدامیک از مؤلفهها و باورهای آئین
میترایی در افسانههای لری بازتاب داشتهاند؟ کدامیک کارکرد اصلی خود را حفظ
کردهاند و کدامیک دگرگون شدهاند؟

اهمیت و ضرورت پژوهش
هدف از تحقیق حاضر این است که دریابیم کدامیک از باورهای آئین مهرپرستی
در افسانههای لری بازتاب یافته است و چه کارکردهایی دارند .تحلیل و درک
این آموزهها هم به شناخت سنت و میراث گذشته کمک میکند و هم
ریشهشناسی درستی از باورهای موجود در فرهنگ عامه ارائه میدهد .باورهای
مربوط به چگونگی تولد ،جنگاوری و بارورکنندگی ایزد مهر و همچنین باورهای
مربوط به پدیدههای خورشید ،خروس ،کالغ ،عقاب ،سرباز ،آتش ،عدد هفت و
گاو ،مواردی هستند که در این پژوهش بررسی خواهند شد.

روش پژوهش
روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی است؛ یعنی با مراجعه
به منابع کتابخانهای و اسناد و مدارک معتبر موجود دربارة آئین مهر ،به شناخت
باورهای میترایی پرداخته و با تطبیق آنها با افسانههای لری ،آنها را تحلیل و
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میکنیم .روش گردآوری اطالعات پژوهش حاضر کتابخانهای است .شایان ذکر
است که افسانههای لری مورد بحث در این مقاله را نگارندگان مقاله
گردنیاوردهاند بلکه این افسانهها پیشتر در دو اثر ،کتاب فرهنگ افسانههای مردم
ایران و پایاننامة افسانهها و باورهای عامیانه دربارة قلعههای لرستان با محوریت
قلعه فلکاالفالک جمعآوری شدهاند.

پیشینۀ پژوهش
جستوجو در منابع کتابخانهای نشان داد که تاکنون پژوهشی دربارة بررسی
باورهای آئین مهرپرستی در افسانههای لری انجام نشده است ،اما منابعی نزدیک
به موضوع مقالة حاضر یافت شد که عبارتند از:
پورخالقی چترودی ( ،)1951در درخت شاهنامه 250 ،درخت موجود در شاهنامه
را برشمرده و به بررسی نمادین آنها پرداخته است .نویسندة کتاب ،نبرد سهراب
با گردآفرید را یادآور نبرد مهر با گاو دانسته است.
دوانی و همکاران ( ،)1991در «بازتاب نمادین قربانی میترایی ـ اسطورة کشتن گاو
نخستین ـ در هفتپیکر نظامی» ،بدین نتیجه رسیدهاند که نظامی در هر دو بخش
هفتپیکر ،از سنت آئینی قربانی در میترائیسم تأثیر پذیرفته است.
گلشنی و همکاران ( ،)1992در «تأثیر باورهای میترایی بر تاریخ بلعمی» ،به بررسی
تأثیر برخی از عناصر و نمادهای آئین مهری ،مانند آسمان ،خورشید و خروس
(پیک خورشید) پرداختهاند.
موسوی ( ،)1955در «تصاویر بالغی خورشید در شاهنامه و بازتاب اسطورة مهر
در آن» ،به بیان سایهروشنهای سنّت پرستش و ستایش مهر و آئین میتراییسم و
آراسته شدن مهر به اوصاف انسانی در تصاویر استعاری و بالغی ،بهویژه در
ترسیم طلوع و غروب ،در شاهنامه پرداخته است.
واثق عباسی و فوالدی ( ،)1996در «دگردیسی اسطورة آفرینش مهری در عرفان
ایرانی ـ اسالمی با تکیه بر اشعار مولوی» بدین نتیجه رسیدهاند که اسطورة
آفرینش مهری از طریق الیههای نهان فرهنگی ،در عرفان ایرانی ـ اسالمی بازتاب
یافته است و به شکل کشتن گاو نفس و گاو تن در عرصة عرفان ،حیات خود را
در کالبدی جدید ادامه میدهد.
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بحث
مهمترین باورهای دینی و اسطورهای مربوط به آئین مهرپرستی گه با کارکردی
مشابه یا متفاوت با خاستگاه خود ،در افسانههای لری بازتاب یافتهاند ،به شرح
زیر است.

کالغ
کالغ در آئین میترائیسم پیامآور برگزیدة اهورامزداست؛
«آسمان در این آئین ،به صورت غاری در نظر گرفته شده و میترا ـ که مظهر
خورشید و روشنایی است ـ باید با کشتن گاوی که در آن غار مسکن دارد،
ستارگان ،درختها و حیوانات و پدیدههای دیگر جهان را از آن بیرون کشد.
اهورامزدا کالغ را میفرستد که راه کشتن گاو را به میترا بیاموزد و در این امر
یاریاش دهد .به همین سبب از هفت مرحلة میترائیسم ،مرحلة اول که بیشترین
پیروان دارد ،مرحلة کالغ نامیده شده است( ».کریستنسن )156 :1959

به همین دلیل کسانی که میخواستند به آئین میترائیسم درآیند ،در مهرابهها ،به
هیئت و پوشش کالغ درمیآمدند و در برخی تشریفات ،از صدا و حرکات کالغ
تقلید میکردند؛ (رضایی  )91 :1959کالغ در آئین مهرپرستی« ،بدین سبب که پیامآور
و نماد خورشید است ،پرندهای مقبول به شمار میآمدهاست( ».هینلز )55 :1955
کالغ در افسانههای «بینار جهونشاه» از استان کهگیلویه و بویراحمد و «هفت
برادران» از استان چهارمحال و بختیاری ،به عنوان یکی از شخصیتهای داستانی
حضور دارد و در هر دو افسانه کنش یکسانی دارد؛ بدین صورت که کالغ
شخصیتهای اصلی افسانه ـ که دختر هستند ـ را از مکانی به مکان دیگر منتقل
میکند .این دختران از برادارن خود دور هستند و به دلیل عالقة زیادی که به
آنها دارند با کمک کالغ نزد آنها میروند .برای تشریح این نکته ،خالصة افسانة
«بینار جهونشاه» را بیان میکنیم:
بینار جهونشاه از هفت برادر خود دور است ،از کالغی میخواهد او را نزد
آنها ببرد .کالغ خواستة او را برآورده میکند و او را نزد برادرانش میبرد .برادرها
او را با آغوش باز میپذیرند .وقتی برادرها خانه نبودند ،دیو به سراغ دختر میآید
و خون او را میمکد؛ دختر بیهوش میشود .برادرها جسد بیهوش خواهرشان را
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نزد طبیب میبرند و او به هوش آمد ،سپس با نقشهای دیو را از بین میبرند .برادر
بزرگ با ز ِن دیو ازدواج میکند .ز ِن دیو به برادران میگوید خواهرتان حامله شده
است باید او را سر به نیست کنید تا مایة بیآبرویی نشود ،آنها نیز دختر را به
بیابانی میبرند و را رها میسازند .روزی پسر پادشاه دختر را میبیند ،دلباختة او
میشود و با او ازدواج میکند( .درویشیان و خندان  ،1951ج215 :15ـ)292
در نمونة زیر بینار جهونشاه با کمک کالغ نزد برادارنش میرود:
«او کالغی را دید گفت« :کالغ!» جواب داد :قار .گفت مرا نمیبری در فالن شهر
نزد برادرانم؟ جواب داد :قار .کالغ پر زد جلوی دخترک .دخترک برای آذوقه
مقداری از رودههای بزش را آورد و از مادربزرگش هم خداحافظی کرد و روی بال
کالغ نشست و کالغ شروع کرد به پرواز .در راه که میرفتند هر جا که کالغ
گرسنهاش میشد او مقداری از رودها را به کالغ میداد تا جایی که رودهها تمام
شد .وقتی کالغ گفت گرسنهام ،بینار جهونشاه گفت رودهها تمام شد تا مقداری
از رانم ببرم و به تو بدهم ،ولی کالغ قبول نکرد و به پرواز ادامه داد تا به خانة
براداران بینار جهونشاه رسیدند .آنجا که رسیدند هیچیک از برادران حاضر
نبودند .آقاکالغ غذا خورد و دنبال کارش رفت( ».همان)296 :

در افسانههایی که کالغ شخصیت اصلی را از مکانی به مکان دیگر منتقل
میکند ،گرههای افسانه بعد از حضور کالغ روی میدهد .این مسئله نشان میدهد
که کالغ در این افسانه تاحدودی متأثر از باورهای آئین مهری است ،زیرا در آئین
مهرپرستی نیز اولین مرحله از مدارج روحانی ،مرحلة کالغ است .مدارج روحانی
در آئین میترا هفت درجه یا هفت منصب و مقام است1 :ـ مقام کالغ که آن را
پیک نیز میگفتند5 ،ـ مقام کریفیوس یا پنهان و پوشیده9 ،ـ مقام سرباز1 ،ـ مقام
شیر2 ،ـ مقام پارسی6 ،ـ مقام خورشید5 ،ـ مقام پدر یا پدر پدران( .رضی
1951الف ،ج251 :1ـ)259

همچنین ،کالغ در آئین مهرپرستی روش کشتن گاو را به میترا نشان میدهد،
در این افسانه نیز راه رسیدن به هفت برادر را به دختر نشان میدهد .بنابراین
خویشکاری کالغ در آئین مهری ـ که یاریگری و راهنمایی است ـ در هر دو
افسانه حفظ شده است؛ اما انگیزة کالغ از یاریگری در آئین میترا ،دینی است
ولی در این افسانه ،عاطفی ،زیرا کمک میکند تا خواهری ـ که از برادرانش دور
است و عالقة زیادی به آنها دارد ـ به برادرانش برسد .بنابراین خویشکاریها
یکساناند ولی کارکردها متفاوت.
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سرباز
سومین مرحلة سلوک در آئین مهری ،سرباز است .میترا خدای شکستناپذیر
جنگ است .سربازان و جنگاوران در میدان نبرد از او یاری میجویند و میترا نیز
به یاریشان میشتابد« .سالکان در این مرحله پس از آزمایشهای سخت و دشوار
عمالً وارد گروه سپاهیان میترا میشوند و سوگند یاد میکنند تا در راه حفظ دین
خود بجنگند .توبره و نیزه و کالهخود عالئم سرباز هستند ،خدای حامی او مریخ
است و عنصر مربوط به او خاک است( ».اوالنسی  )59 :1950مهر در نبرد به
جنگجویانی که از مؤمنان راستگرای و پیماندار او باشند ،پیروزی میبخشاید
و پیمانشکنان را مجازات میکند« .آنچه سبب شد طبقه جنگ سخت به او
دلبسته شوند ،نگاهداری پیمان بود زیرا آنچه سربازان را به فرماندهان وابسته
میساخت سوگند و پیمان بود( ».رضی 159 :1955ـ)155
در بعضی از افسانههای لری چند نفر به عنوان سرباز با قهرمان افسانه ـ که
برخی از خویشکاریهای ایزد مهر را دارد ـ همپیمان میشوند تا به وی یاری
برسانند .در افسانههایی مانند «یک وجب قد و چهل گز ریش» از استان لرستان و
«گندلآقا و ده گز باال و بیست گز باال و سی گز باال» و «علیشیرزا و علیمیرزا»
از استان کهگیلویه و بویراحمد ،همپیمانان قهرمان افسانه به او خیانت میکنند و
بدین دلیل مجازات میشوند .خالصة افسانه چنین است:
مرد خارکشی در بیابان مشغول چیدن خار بود که دیوزنی او را گرفت و درون
غاری برد و مجبور به ازدواج کرد .دیوزن از مرد صاحب دو پسر به نامهای
علیشیرزا و علیمیرزا شد .هر روز صبح ،زن برای آوردن غذا از غار بیرون میرفت
و سنگ محکمی جلوی غار میگذاشت .روزی علیشیرزا سنگ را کنار زد و با پدر
و برادرش به سرزمین پدریشان رفتند .در آنجا علیشیرزا با بچهها گوی بازی
میکرد و توپ را به سوی آنها شوت کرد .چون علیشیرزا خیلی قوی بود ،وقتی
توپ به بچهها اصابت کرد ،آنها مردند؛ به همین دلیل مردانی فالخنی ،کماندار و
نفس آتشی ـ که پدران آن بچههای مرده بودند ـ به قصد انتقامجویی به سراغ
علیشیرزا رفتند ولی از او شکست خوردند و مجبور به نوکریاش شدند .بعد از آن،
علیشیرزا در چاهی یک جانور ،دختر ،تفنگ و اسبی را دید .داخل چاه رفت و
صلواتی فرستاد ،جانور سیاه نابود میشود .دختر و تفنگ و اسب را باال فرستاد ولی
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وقتی خودش میخواست با طناب باال برود ،همراهانش طناب را پاره کردند و او به
جهان زیرزمین فروافتاد .در آنجا اژدهایی که هر روز دختر و گاوی را میخورد ،را
کشت؛ به همین دلیل ،پادشاه آن منطقه علیشیرزا را نزد سیمرغ فرستاد تا او را به
جهان روی زمین ببرد .علیشیرزا نزدیک آشیانة سیمرغ ،اژدهایی را دید که در حال
حمله به جوجههای سیمرغ است و اژدها را کشت .سیمرغ نیز برای جبران شجاعت
و جوانمردیاش ،او را به روی کرة زمین برد .علیشیرزا در آنجا همراهان پیمانشکن
خود را کشت و با دختر زیبارو ازدواج کرد( ».درویشیان و خندان  ،1956ج)902_911 :19
در این افسانه علیشیرزا ـ که قهرمان افسانه است ـ پیشنهاد یاری و همراهی سه
مرد را میپذیرد که عالمت سرباز بودن آنها ،فالخن ،کمان و نفس آتشین است:
«علیشیرزا در راه مردی را دید که کیفار (فالخن) در دست داشت .آنها با هم
گالویز شدند .علیشیرزا او را بلند کرد و محکم به زمین زد و خواست او را بکشد
ولی مرد التماس کرد و گفت« :مرا نکش تا غالم تو باشم ».علیشیرزا پذیرفت و
آندو با هم راه افتادند.
علیشیرزا در راه مردی را دید که تیر و کمان در دست داشت و با عصبانیّت هر
چه تمامتر میآمد .آنها با هم کشتی گرفتند .علیشیرزا او را محکم بر زمین کوبید
و خواست او را بکشد ولی او گفت« :تو را به خدا مرا نکش تا غالم تو باشم».
علیشیرزا پذیرفت و آنها با هم به راه افتادند.
سپس مرد نفسآتشی را دید .با هم کشتی گرفتند .علیشیرزا او را محکم بر زمین
زد و خواست او را بکشد که مرد نفسآتشی به التماس افتاد و گفت« :مرا نکش تا
غالم تو باشم ».علیشیرزا پذیرفت( ».همان905 :ـ)906

در ادامة افسانه ،علیشیرزا وارد چاهی میشود که اسب ،تفنگ و دختری نزد
جانوری اسیر هستند .ابتدا جانور را نابود میکند ،بعد دختر ،اسب و تفنگ را با
طناب باال میفرستد ولی هنگامی که خود میخواهد با طناب باال بیاید ،یارانش
طناب را پاره میکنند تا درون چاه بیفتد؛ به همین دلیل علیشیرزا بعد از آنکه
موفق میشود از چاه باال بیاید ،مانند ایزد مهر که به نبرد با پیمانشکنان میپردازد،
با آنها کشتی میگیرد و آنها را میکشد.

عقاب
در آئین میترا از عقاب به عنوان نماد کمال برای عالیترین سیر مرحلة عرفانی یاد
شده است ،یعنی مقام پیر یا پدر.
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«این درجه با اسناد عقاب نیز شناخته میشود .به این معنی که نهاییترین مقام
ارتقائی میترایی ،مقام عقاب بود .اینک هرگاه به معتقدات و اصطالحات صوفیه
بنگریم و به منطقالطیر عطّار توجّه کنیم ،درمییابیم که سیمرغ یا عقاب ،نهاییترین
مدارج کمال صوفیه بوده است .جام و حلقه و عصا و عقاب از نشانههای پدران
بود .عقاب یا سیمرع اشاره به خود پیر است که در منطقالطیر راهبر مرغان و
سالکان میشود( ».رضی 1951الف ،ج)251 :1

دال در افسانة «بُووَقشها (جغدها) و شاه خورشید» از استان لرستان ،به عنوان
یکی از شخصیتهای داستانی حضور دارد .در استان لرستان دال به معنای عقاب
است .خالصة این افسانه به شرح زیر است:
دیوها خود را به شکل جغد درآوردند و به شهر شاپور حمله کردند .آنها
همة خروسهای شهر را کشتند و به درون قلعة محکم شهر رفتند .فقط یک
خروس زنده مانده بود که خبر حملة دیوها را به کبوتر رسانید .کبوتر به دال
طالیی اطالع داد .دال طالیی نیز پری از خود را به پهلوان خورشید داد و او را
روانة شهر کرد .پهلوان خورشید به شهر رفت ،در قلعه را گشود و پر دال طالیی
را سوزاند .دال طالیی به همراه لشکریانش به قلعه آمدند و هنگامی که جغدها در
خواب بودند ،آنها را اسیر کردند و پهلوان خورشید را به عنوان شاه شهر شاپور
برگزیدند( .بیرانوند 166 :1995ـ)162
در این افسانه پهلوان خورشید با آتش زدن پر دال طالیی ،از او در برابر حملة
دیوها کمک میخواهد:
«پهلوان خورشید ،بدون درنگ به شهر شاپور حرکت کرد تا رسید .او روزها کوه را
میکند و شبها استراحت میکرد تا راهی به داخل قلعه پیدا کند .عاقبت راهی به
داخل قلعه گشود و به قلعه داخل شد .بووقش(جغد)ها در خواب بودند .پهلوان
خورشید ،پری از دال طالیی سوزاند .دالها بوی سوخته شدن پر را که فهمیدند
حمله کردند و با نوکشان درها و پنجرههای قلعه را باز کردند و همه بووقشها را
بالبسته به داخل حیاط قلعه آوردند .شب که شد بووقشها بیدار شدند و تازه
فهمیدند ای داد و بیداد! چه اتفاقی افتاده است؟ و آنها بیخبر بودهاند .شاه
بووقشها که اوضاع را نامناسب دید به ناچار تسلیم و مطیع دال شد و از آن روز
در سرزمین دالها مطیع و فرمانبردار و برده دالها شدند( ».همان)166 :

در نمونة انتخاب شده از افسانة «بُووَقشها و شاه خورشید» ،چند گزاره مطرح
شده است که ما را به ارتباط دال و ایزد مهر رهنمون میکند؛
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 .1دال طالیی به کمک پهلوان خورشید میشتابد؛
 .5پهلوان خورشید روزها فعالیت میکند و شبها میخوابد؛
 .9دیوها روزها میخوابند و شب بیدار میشوند؛
 .1پهلوان خورشید ،پری از دال طالیی را سوزاند.
ایزد مهر در اوستا ،به صورت روشنی آسمان پس از صبح صادق و قبل از طلوع
خورشید است که بعدها به دلیل مجاورت با خورشید ،مهر به خورشید نیز اطالق
شده است .انتخاب نام خورشید برای پهلوانی که هنگام روز به نبرد با دیوان
شبکار میرود ،نشاندهندة آن است که پهلوان خورشید دوستدار روشنایی است.
از طرف دیگر ،حضور دال (عقاب) برای نابودی دیوها ،بعد از تالش و تکاپوی
پهلوان خورشید (بهعنوان سمبل خورشید) در نبرد با دیوها ،به خوبی نشاندهندة
بازتاب باورهای میترائیسم در این افسانه است؛ چنانکه گفتیم ،ششمین مقام از
مراحل هفتگانه آئین مهرپرستی ،خورشید و آخرین مقام ،مقام عقاب (دال) است.
در این افسانه دال طالیی به عنوان آخرین ضربه ،سبب نابودی دیوان میشود؛
بدین صورت که پهلوان خورشید راه قلعه را میگشاید و دال طالیی به عنوان
تکمیلکنندة این نبرد ،وارد صحنه میشود و ظلمت دیوان را از شهر محو میکند.
دال طالیی به عنوان یکی از نمادهای آئین مهرپرستی ،در این افسانه نیز مانند
آئین میترایی ،کارکردی دینی دارد و دیوان ،یعنی مظاهر نیروهای اهریمنی ،را
شکست میدهد.

عدد هفت
هفت عددی است که در آئین مهرپرستی نماد به کمال رسیدن است .مدارج روحانی
در آئین مهرپرستی ،هفت مرحله است و «سرسپردگان مهری ،هفت پایه داشتهاند.
«پیر هفت خط» یا «پیر مغان» در نوشتههای فارسی ،بسیار آمده است .از سطح
مهرابه تا خود مهراب ،هفت پله داشت .در نقشها ،گاهی هفت سر و گاهی هفت
خنجر که روی هر خنجر یک کاله مهری است ,دیده میشود( ».کومون )91 :1956
در افسانههای «علیشیرزا و علیمیرزا» و «سه برادر» از استان چهار محال و
بختیاری« ،گندلآقا و ده گز باال و بیست گز باال و سی گز باال» و «یک وجب قد
و چل گز ریش» ،مدت زمانی که طول میکشد قهرمان داستان به وسیلة سیمرغ
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به روی زمین یا جهان روشنی برسد ،هفت شب و روز است .به عنوان نمونه
خالصه ای از افسانة «یک وجب قد و چل گز ریش» را نقل میکنیم.
دیو ،دختر پادشاه را میرباید و با او ازدواج میکند .دختر از دیو صاحب
فرزندی پسر ،به نام گُنِله میشود .پادشاه (پدربزرگ گنله) او را به چین میفرستد
تا دختر پادشاه چینوماچین را برایش بیاورد .گنله به همراه سه پهلوان ـ که
سرباز او میشوند ـ بر سرچاهی میرسند که دختر در آن بود .گنله داخل چاه
میرود ،دختر را میبیند که اسیر دیو است ،دیو را میکشد و دختر را با طناب
باالی چاه میفرستد .سه پهلوان به محض دیدن دختر عاشق او میشوند و وقتی
گنله در حال باال آمدن از چاه است ،طناب او را پاره میکنند .گنله در چاه بر
پشت قوچ سیاهی میافتد ،قوچ سیاه او را به جهان تاریکی میبرد .در آنجا نزد
سیمرغ میرود و با کشتن اژدهایی که قصد حمله به جوجههای سیمرغ داشت،
محبت او را جلب میکند؛ به همین دلیل سیمرغ او را به جهان روشنایی میآورد.
(درویشیان و خندان  ،1956ج656 :19ـ)612

در نمونة فوق ،سیمرغ به گنله ـ قهرمان افسانه ـ میگوید برای هفت
شبانهروز آذوقه آماده کن« :برای رفتن به روی زمین برای هفتشب و هفتروز
آب و غذا آماده کن( ».همان)910 :
این نکته نشاندهندة این است که در این افسانه نیز ورود به دنیای روشنایی
تحتتأثیر هفت مرحلة رسیدن به کمال در آئین میترایی ،هفت شبانهروز طول میکشد.
نکتة دیگری که عدد هفت در افسانههای «علیشیرزا و علیمیرزا»« ،سه برادر»،
«گندلآقا و ده گزباال و بیست گزباال و سی گزباال» و «یک وجب قد و چل گز
ریش» را به آئین مهری مربوط میکند ،انتقال قهرمانان افسانه توسط سیمرغ از
زیرِزمین یا جهان تاریکی ،به روی کرة زمین یا دنیای روشنی است .در افسانة
«یک وجب قد و چل گز ریش» ،به طور مستقیم به جهان روشنی اشاره شده
است« :حاکم گفت :فقط سیمرغ میتواند تو را از سرزمین سیاه به جهان روشن
ببرد( ».همان )651 :مهر نیز خدای روشنی است که با اهریمن و تاریکی در جدال
است .همچنین اولین روشنایی قبل از طلوع خورشید ،ایزد مهر است که نشانة
پایان یافتن شب و تاریکی است .بنابراین این بخش از افسانه متأثر از باورهای
اسطورهای مهرپرستی است.
در افسانههای «هفت برادر و یه دوو» و «هفت دختر» از استان لرستان« ،هفت
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خواهران»« ،دسته گل قهقهه»« ،دیو هفتسر»« ،ملکجمشید» و «قلعة هفت در» از
استان چهار محال و بختیاری و «ماراتتی» و «مرد هفت زنه» از استان کهگیلویه و
بویراحمد نیز عدد هفت نماد کمال است؛ به همین دلیل به نظر میرسد عدد
هفت در افسانههای مذکور همان کارکرد دینی را حفظ کردهاند.

تولد ایزد میترا
مهرگرایان بر این باور هستند که مهر در طوالنیترین شب سال (شب یلدا) ،به
صورت شگفتانگیزی از درون صخرهسنگی متولد شده است .آنها معتقدند
ال
هنگام تولد ،هالهای از نور دور سر مهر را فراگرفته بود ،او هنگام زادهشدن کام ً
برهنه بود و کاله فریجی بر سر ،در یک دست مشعل و در دست دیگر ،خنجر
داشت؛ خنجر نشاندهندة آمادگی او برای مبارزه و مشعل نماد روشن کردن
تاریکی است( .ملکزاده 110 :1956ـ )199در روایتهای مهری نیز آمده که مهر در
غاری زاده شده است؛ از اینرو غار در آئینهای مهری و در ساختمانهای
پرستشگاهی مهر ،نقشی برجسته دارد( .مقدم )92 :1950
در افسانههای «علیشیرزا و علیمیرزا»« ،گندلآقا و ده گز باال و بیست گز باال
و سی گز» و «یک وجب قد و چهل گز ریش» ،معمو ًال مرد یا زنی دیوزاد ،مرد یا
زنی از نسل آدمی را میرباید و به درون غاری میبرد تا با او ازدواج کند .ثمرة
چنین ازدواجهایی پسری است که پهلوانانه سنگ بزرگ جلوی غار را کنار میزند
و از غار تاریک میگریزد و در جهان روشنایی اعمالی خارقالعاده انجام میدهد
که رنگ پهلوانانه ـ عاشقانه دارد .مثالً ،کنار زدن سنگ از جلوی در غار توسط
علیشیرزا و خروجش از دنیای محصور درون غار ،به تولد ایزد مهر از دل سنگ
در درون غار شباهت دارد .نمونة زیر را مالحظه نمایید:
«آن دیو هر روز از سوراخ بیرون میرفت و سنگ را در سوراخ میگذاشت و
شکار میکرد و برای شوهر و فرزندانش میآورد و باز هم در غار را با آن سنگ
بزرگ میبست.
سالها و روزها گذشت .علیشیرزا و علیمیرزا بزرگ شدند ،روزی پدر به آنها
گفت :پسرانم بیایید با هم به این سنگ زور بزنیم شاید خدا کند آن را تکان بدهیم
و راهمان را باز کنیم و فرار نماییم و خورشید و صحرا را ببینیم و آزاد زندگی
کنیم .هر سه فشار دادند ولی سنگ تکان نخورد .علیشیرزا گفت« :شما دو نفر
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را کنار زد و راه باز شد و همگی بیرون رفتند( ».درویشیان و خندان  ،1956ج:19
906ـ)902

ازدواج مردی از نسل آدمیان با زنی دیوزاد در این افسانه ،یادآور ازدواج زال
با رودابه در شاهنامه است؛ رودابه نیز زنی از نسل ضحاک دیوزاد است ،همانند
مادر علیشیرزا .همچنین اعمال پهلوانانة علیشیرزا ،گندل آقا و گُنِله( ،به ترتیب)
قهرمانان افسانههای «علیشیرزا و علیمیرزا»« ،گندلآقا و ده گز باال و بیست گز
باال و سی گز» و «یک وجب قد و چهل گز ریش» ،به رشادتها و دالوریهای
رستم شباهت دارد .تولد پهلوانی مانند رستم و قهرمانانی خارقالعاده چون
علیشیرزا ،گندلآقا و گنله از چنین ازدواجهایی ،ریشه در باورهای اساطیری
مقدّسی دارد که پیرامون موجود اسطورهای دیو وجود دارد.
دیو از واژگان کهنی است که نزد آریاییهای هند و اروپایی ،به معنی خدا
بوده است .در زبان هند سنسکریت  Devaیا  Daevahبه معنی روشنایی و
خداست .مشتقات واژة دیو در میان اقوام آریایی نیز معنای خدا دارد؛ این واژه در
ایران در اثر اصالحات دین زرتشت ،معنایی منفی گرفته و به نیروهای شرّ اطالق
میشود( .عفیفی 255 :1951؛ موله  )12 :1955بنابراین ازدواج دیو و انسان در این
افسانهها ،نه تنها نشانة ضعف قهرمانان افسانه نیست ،بلکه با تکیه بر تقدس اولیه
دیو در باورهای اساطیری ،ازدواجی مقدّس به شمار میرود و مزیتی برای قهرمان
شمرده میشود.

مهر ،ایزد جنگ
مهر عالوه بر وظایف قضایی ـ روحانی ،وظیفه جنگی را نیز برعهده گرفته و حکم
سرنوشت کارزار به او محوّل شده است .به طور کلی ،او نمونه و مصداق آسمانی
جنگجویان ایرانی است:
«آن که سروران ممالکی ستایشش کنند /که به نبرد میروند /علیه سپاه خونخوار/
علیه صفآرایی جنگی آراسته در برابر خویش /بین دو مملکت در حال نبرد/...
جنگ او را ستایش کنند /بر پشت اسبها /مهر دارنده دشتهای پهناور را
میستاییم /که به رزمگاه تعلق دارد ...آن توانگری که با پیکرش /کالم پیوسته است/
در بازوان جنگاور نیرومند /...آن که دیوان را سر بزند /سرکوبکننده پریان/
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پیروزی سرشار بخشد /آن که صفوف جنگی را برانگیزاند /آن که در صفآرایی
جنگی استحکام بخشد /آن که در صفآرایی جنگی پایدار مانده ،صفوف دشمن را
بشکافد /از هر طرف به جنب و جوش آورد /صفوف دشمن را که به جنگ
رفتهاند /به لرزه درآورد میانه سپاه مخوف دشمن را( ». ...مهریشت ،به نقل از
ویدنگرن 111 :1951ـ)101

همچنین بر اساس افسانههای رومی ،ایزد مهر پس از زادهشدن ،بر آن شد تا
نیروی خود را بسنجد؛ بدین جهت نخست با ایزد خورشید کشتی گرفت و او را
بر زمین زد( .بهار )162 :1990
در افسانههای «علیشیرزا و علیمیرزا»« ،گندلآقا و ده گز باال و بیست گز باال
و سی گز» و «یک وجب قد و چهل گز ریش» ،مهمترین خویشکاری قهرمانان
افسانه ـ که تولدی مشابه تولد میترا دارند ـ جنگجویی همراه با رشادت و
دالوری است .در افسانة «علیشیرزا و علیمیرزا» ،علیشیرزا نیز مانند ایزد مهر ـ
که با خورشید کشتی گرفت ـ با مرد فالخنی ،کماندار و نفسآتشی کشتی
میگیرد و آنها را شکست میدهد:
«علیشیرزا به آنها گفت« :بیایید با من مسابقه زورآزمایی بگذارید ،هر کس اوّل
شد دختر را به او میدهیم ،هر کس دوم شد تفنگ را به او میدهیم ،و هر کس
سوم شد اسب را ببرد.
آنها پذیرفتند و با علیشیرزا کشتی گرفتند .علیشیرزا اوّلی را بر زمین زد و کشت.
دومی با او گالویز شد ،او را هم بر زمین زد و کشت .سومی چون دید هوا تاریک
است پا به فرار گذاشت( ».درویشیان و خندان  ،1956ج)911 :19

قهرمانان در افسانههای ذکر شده ،با موجودات اهریمنی که به انسانها آسیب
میرسانند ،نظیر دشمنان بیگانه ،شیران ،دیو و اژدها ،نیز نبرد میکنند .این
خویشکاری قهرمانان همچون خویشکاری اسطورهای ایزد مهر ،یعنی نبرد با
نیروهای اهریمنی است.

میترا حامی باروری
تا ظهور زرتشت ،اژدهاکشی یکی از نشانههای آئین مهری بوده است؛ «در مراسم
مهری ،پیر یا مرشد در نمایشی آئینی ،اژدها را با گرز خود میکشت( ».بیدمشکی
 )151 :1959همچنین ظهور مهرپرستی در ایران بالفاصله پس از افول استیالی مار
و اژیدهاک رخ میدهد که نشان انتقال قدرت از اهریمن به خداوند مهر است.
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در حماسة بزرگ ایرانیان نیز برپایی جشن مهر و آغاز مهرپرستی به فریدون
نسبت داده شده است« ،او پس از پیروزی بر ضحاک (اژیدهاک) و به بند
کشیدن او در کوه البرز ،این جشن را بنا نهاد( ».شریفیان و غفوری  )195 :1955در
ادبیّات ودایی ،مهر دارای دو خویشکاری است ،حکومت روحانی و باروری.
(اسماعیلپور 199 :1999ـ )195سرکاراتی معتقد است:
«پهلوان اژدهاکش الگوی اسطورهای است که غایت باروری و هستیبخشی را برای
انسان و طبیعت رقم میزند .براساس برخی اساطیر هند و اروپایی ،در پی غلبة
اژدهایی اهریمنی بر جهان ،زمین و هستی دچار سترونی و ناباروری میشود؛
قحطی ،خشکسالی و نبود آب ،زمین را فرامیگیرد و حیات روی زمین به خطر
میافتد .در این شرایط ،ایزدی توانمند و پیروزیآفرین به مقابله با اژدها یا غول
برمیخیزد و در نبردی تنبهتن درون غار یا محیطی شبیه آن ،او را از پای در
میآورد .شکست اژدها ،رهایی آب یا دیگر جلوههای تمثیلی باروری ،همچون
بانویی جوان و گلة گاوان شیردهک را به دنبال دارد که همسو با باروری زمین و
حیات هستی است( ».سرکاراتی )551 :1952

در افسانههای «سبز گیسو» و «دان انار» از استان لرستان و افسانههای
«علیشیرزا و علیمیرزا»« ،یک وجب قد و چهل گز ریش»« ،سه برادر» و
«گندلآقا و ده گز باال و بیست گز باال و سی گز باال» ،اژدهایی راه آب را بر
مردم بسته است و بعد از اینکه قهرمان افسانه اژدها را میکشد ،آب به سوی
مردم جاری میشود .در این افسانهها اغلب گاو و دختری نیز هر روز قربانی
اژدها میشوند که به وسیلة قهرمان افسانه نجات مییابند .قسمتی از متن افسانة
«علیشیرزا و علیمیرزا» که نشاندهندة نبرد علیشیرزا با اژدهاست را
میخوانیم:
«علیشیرزا از مردم ده شنید اژدهایی پیدا شده که راه آب را میبندد و نمیگذارد
آب به روستا بیاید و تا دیگ بزرگی برنج و گوشت و گاوی برایش نبرند ،همچنان
جلوی آب را میگیرد .علیشیرزا به طرف آن رودخانه رفت .عصر که شد دختر را
دید که دیگ بزرگی از برنج و گوشت و گاوی برای آن اژدها میبرد. ...
علیشیرزا اژدها را دید ،شمشیرش را از غالف بیرون آورد و به اژدها حمله کرد و
او را کشت.
دختر با برنج و گوشت و گاو به ده بازگشت .مردم با دیدن او تعجب کردند و
عجیبتر اینکه آب به سوی ده جاری شده بود( ».درویشیان و خندان  ،1956ج:19
)909
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قربانی کردن گاو
در داستانهای آئین مهری ،میترا گاوی زورمند را در یک نبرد طوالنی به بند
میکشد و به غاری میبرد .اما گاو از غار میگریزد .میترا با یاری اهورامزدا گاو را
مییابد و به غار میبرد و با ضربت خنجر او را میکشد .خون او بر روی زمین
جاری میشود و باعث رویش گیاهان و خیر و برکت و پدید آمدن جانوران
میشود .از بدنش نیز خوشههای گندم و درخت تاک و انواع گیاهان بیرون
میآید( .رضی 1951ب ،ج)950 :1
گاو برای پیروان آئین مهر نمایندة یک وجود اصلی آسمانی است که از نیروی
نامیراییاش بهره میگرفتند( .نیبرگ  )509 :1959قربانی گاو برای ایزد مهر در جشن
مهرگان ،که زمان به بارآمدن خرمن است ،میتواند افزون بر سپاسگزاری از این
ایزد ،یادبود مرگ گاو یکتاآفریده باشد؛ که بنا بر باور باستانی ،بذر و تخم گیاهان
سودمند و جانوران اهلی نخستینبار از تن او به وجود آمد .این مراسم میتواند
تضمینی بر باروری گیاهان و جانوران باشد( .بویس )155 :1952
این باور مهری در افسانة «تاتمحمّد لر» از استان چهار محال و بختیاری
بازتاب یافته است .خالصة افسانه به شرح ذیل است:
تاتمحمّد مرد ثروتمند و باخدایی بود که همسایگان بد او تمام داراییهایش را
به غارت بردند .تاتمحمّد برای آخرین بار تصمیم میگیرد به همسایههایش خوبی
کند و اگر رفتارشان را تغییر ندادند آنها را تنبیه کند .پس تنها دارایی خود ،یعنی
گوسالهاش را کشت و تمام همسایهها را به صرف آبگوشت دعوت کرد .روز بعد که
گرسنه بود با زنش درِ خانة همسایهها را زد ولی کسی در را به رویش نگشود .پس
از همسایهها ناامید شد و پوست گوساله را برداشت تا آن را بفروشد .در راه چند نفر
دزد را دید .پوست گوساله را پر از سنگ کرد و خود را باالی درخت مخفی کرد .از
باالی درخت به سمت دزدها سنگ پرتاب کرد ،آنها بیهوش شدند و تاتمحمّد
سکههایی که دزدها قبالً از خودش دزدیده بودند را برداشت و راهی خانه شد .در
آنجا همسایهها از او پرسیدند اینهمه سکه را از کجا بدست آوردهای؟ تاتمحمّد
چون میخواست آنها را تنبیه کند گفت در ازای هر تکه از پوست گوساله یک
سکة طال گرفتم .آنها فریب سخنان تاتمحمّد را خوردند و گوسالههایشان را
فروختند و راهی شهر شدند ولی چیزی نصیبشان نشد و با ضرر به خانه برگشتند و
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در تالفی خانة تاتمحمّد را آتش زدند .تاتمحمّد خاکستر خانة خود را بار کرد و
رفت .در راه به افرادی رسید که اموال غارتشدة او را با قیمت ارزان خریده بودند
آنها را فریب داد و در ازای خاکسترها ،اموالش را پس گرفت و به ده برگشت .باز
برای تنبیه همسایهها به آنها گفت در ازای خاکستر خانهام این اجناس گرانقیمت را
خریدهام .همسایهها نیز دوباره فریب خوردند و خانههای خود را آتش زدند و
خاکستر آن را به شهر بردند ولی کسی خریدار خاکسترهایشان نشد .دوباره سراغ
تاتمحمّد آمدند تا او را بکشند .تاتمحمّد در حال فرار به چوپانی رسید که قبالً
گوسفندهایش را دزدیده بود ،چوپان را فریفت و لباسهایش را با او عوض کرد.
همسایهها چوپان را به جای او به دریا انداختند تا غرق شود .روز بعد تاتمحمّد با
گلّههای گوسفند به خانه برگشت .مردم تعجب کردند و گفتند تو که غرق شده
بودی این همه گلّة گوسفند را از کجا آوردهای؟ تاتمحمّد به آنها گفت زیر دریا از
گوسفند پر بود ،من همین قدر توانستم بیاورم .همسایهها به طمع به دست آوردن
گوسفند ،خود را در دریا انداختند و غرق شدند( .درویشیان و خندان  ،1950ج15 :9ـ)12
در این افسانه تاتمحمّد مرد باخدا و بخشندهای است که تنها دارایی خود،
یعنی گوسالهاش را برای همسایههایش میکشد:
«تات محمّد به زنش گفت :همسر عزیز و دلبندم! ما از مال دنیا چیزی برایمان نمانده ،بیا
این گوساله را هم بکشیم و همة همسایهها را مهمان کنیم و بعد از آن هر شب مهمان
یکی از همسایهها باشیم .زن تاتمحمّد هم قبول کرد .گوساله را کشتند و با گوشت آن
آبگوشت لذیذی درست کردند و همة همسایهها را دعوت کردند( ».همان)16 :

تاتمحمّد علیرغم چنین بذل و بخششی ،مورد بیمهری و کمتوجهی
همسایهها قرار میگیرد« :فردای آن روز رفتند و در خانة یکی از همسایهها را
زدند .اما همسایه که میدانست تاتمحمّد و زنش پشت در هستند در را باز
نکردند .آنها یکی یکی در خانة همه را به صدا درآوردند ولی هیچکس آنها را
به خانهاش راه نداد( ».همانجا)
اما بعد از این اتفاقات ،زندگی تاتمحمّد رونق میگیرد و در موارد زیادی به
صورت اتفاقی به مال و منال زیادی میرسد .چنین خوشاقبالیای میتواند تأثیر
قربانی کردن گوساله باشد .برکتی که بعد از کشتن گوساله به زندگی تاتمحمّد
روی میآورد به روئیدن گیاهان از خون گاو قربانی شده توسط میترا شباهت
دارد .در نمونة زیر به یکی از خوشاقبالیهای تاتمحمّد اشاره شده است:

 / 150فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ـــــــــــــــــــــ سودابه کشاورزی ـ زرّینتاج واردی
«تاتمحمّد صبح روز بعد پوست گوساله را برداشت تا ببرد و بفروشد .در راه سه
مرد را دید که هر کدام یک کولهبار بر دوش خود گذاشته بودند و میرفتند.
تاتمحمّد طوریکه آن سه نفر متوجه نشوند دنبالشان رفت ،بالخره این سه مرد کنار
چشمهای نشستند و زیر سایه یک درخت به استراحت پرداختند .تاتمحمّد پوست
گوساله را از سنگ پر کرد و رفت باالی درخت تا ببیند اینها چهکار میکنند.
ساعتی بعد آنها بیدار شدند و پس از خوردن عصرانه کولهبارها را باز کردند و کلّی
سکه ریختند وسط تا تقسیم کنند .سر تقسیم اموال دزدی حرفشان شد و کارشان به
دعوا کشید .درحالیکه دو نفر از آنها با هم گالویز بودند سومی که ضعیفتر بود
دست به آسمان برداشت و گفت :ای خدا! کاش خدا شما نارفیقان را سنگ کند! در
همین حال تاتمحمّد سنگها را از باالی درخت بر سر آنها ریخت و هر سه نفر
بیهوش شدند .تاتمحمّد از درخت پایین آمد و کیسههای زر را برداشت و رفت.
وقتی به خانه رسید متوجه شد که این کیسهها و سکههای درون آنها همه مال
خود او بوده که قبالً دزدیده شده( ».درویشیان و خندان  ،1950ج)16 :9

هر چند از خون گاو نخستین که توسط اهریمن کشته شد نیز گیاهان زیادی
رویید ،ولی چون در این افسانه گاو به وسیلة مرد باخدایی چون تاتمحمّد کشته
شده است ،به نظر میرسد این افسانه از قربانی شدن گاو توسط ایزد اهورایی مهر
تأثیر گرفته باشدک زیرا تاتمحمّد نیز دارای خصائل اهورائی است .همچنین
براساس بند  55مهریشت ،اگر ایزد مهر ستوده شود ،او بهترین بخشنده و یاور
است و هر کس او را آزرده کند خانومانش را برمیاندازد( .یشتها  ،1955بند ) 55
در این افسانه نیز تاتمحمّد وقتی میبیند همسایههایش پاسخ خوبیهای او را با
بدی میدهند ،آنها را به شدت تنبیه میکند.

خروس
در آئین مهری ،خروس جایگاهی ویژه دارد .بانگ این پرندة مبارک ،نویدبخش
روشنایی صبح و طلوع خورشید است .در ایران باستان ،سیاهی و تاریکی حاصل
وجود اهریمن دانسته میشد و آواز خروس در سحرگاه رسواکنندة عفریت
سیاهی و تباهی بود( .گلشنی و همکاران )159 :1992
خروس از جملة پرندگان اساطیری در فرهنگ ایرانی به شمار میآید که
نمایندة ایزد سروش است .این ایزد پس از فرو رفتن خورشید ،همة هستی مادی
را با تیغی آخته میپاید و از هنگام آفرینش ،همچنان بیخواب ،هر شبانهروز با
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دیوان نبرد میکند ،چنانکه همة دیوان ناخواسته و بیمناک از پیش او میگریزند.
(پورداوود 15 :1950ـ )16دوشمن گیمن و ویدنگرن ،ایزد سروش را با اریارمنه
تطبیق میدهند که در واقع به گونهای همکار و دستیار مهر بوده است( .موالیی
 )611 :1955در دفع نیروهای خبیث در شب ،سروش با پرندهاش خروس ،همراه
است( .انکلساریا509 :1926 1؛ هوگ )512 :1951
در افسانة «بُووَقُش (جغد)ها و شاه خورشید» نیز دیوها خود را به شکل جغد
درمیآورند و دژ محکم شهر شاپور را فتح میکنند .در نمونة زیر دیوها در پیکر
جغد همة خروسهای شهر را کشتند« :به روزگارانی نه چندان دور ،دیوها خود
را به شکل «بُووَقُش» (جغد)ها درآورده و به شهر شاپور و دژ محکم آن حمله
کردند و همة خروسهای شهر را گرفته و کشتند( ».بیرانوند )162 :1995
دیو ،نیرویی اهریمنی است که دشمن روشنایی و بیداری است؛ به همین دلیل
تمام خروسهای شهر را میکشند ،زیرا خروس بشارتدهندة روشنایی است .در
ادامة افسانه ،خروس از کبوتر میخواهد خبر حملة دیوان را به دال طالیی برساند
تا دال طالیی به آنها کمک کند:
«تنها خروس شهر که زنده مانده بود از اول صبح تا سر شب میگشت تا کبوتری
پیدا کند و خبر به دال طالیی برساند .او آنقدر گشت و گشت تا کبوتر شهر را پیدا
کرد و او را در جریان ماوقع گذاشت .کبوتر به کوه قاف نزد دال طالیی رفت .دال
طالیی هم که موضوع را فهمید به پهلوانی به نام خورشید خبر داد( ».همان)162 :

در افسانة مذکور همکاری و دستیاری خروس (به عنوان نماد ایزد سروش) با
دال طالیی (نماد ایزد مهر) برای نابودی تاریکی و نیروهای اهریمنی مشهود
است؛ به همین دلیل کارکرد دینی ـ اسطورهای خود را حفظ کرده است.

آتش
در اساطیر و آئینهای ایرانی ،آتش نماد رستاخیز است .در باور میترائیان ،در
انجامین روز ،چشمة آتش جهان را به سوختن خواهد کشاند ،نادرستان در این
آتش از میان خواهند رفت و درستکاران در این چشمة آتش ،حمام پاککننده
خواهند یافت( .اسماعیلپور )155 :1999
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. Anklesaria
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در افسانههای «دختر پادشاه و پسر لر» و «خین صل» از استان لرستان و
افسانههای «دختر شاه پریان و ملکمحمّد»« ،ملکجمشید» و «زن زیبا و شکارچی» از
استان چهار محال و بختیاری« ،ملکمحمّد» از استان کهگیلویه و بویراحمد« ،دسته
گل قهقهه» و «سبز گیسو» ،قهرمانان افسانه به سالمت از آتش میگذرند ولی
ضدقهرمانان در آتش میسوزند .به خالصة افسانة «دسته گل قهقهه» دقت کنید:
پسر کچلی در روستایی شغل چوپانی داشت .روزی به همراه گلهاش به
رودخانهای رید .دسته گل زیبایی را بر روی آب شناور دید آن را برداشت .گل
قهقهه میزند و آواز میخواند ،به همین دلیل ،پسر آن را به خانه میبرد .مادرش
وقتی گل را میبیند شگفتزده میشود و آن را به قصر پادشاه میبرد .پادشاه زن را
تهدید میکند که اگر دستهای دیگر از این گل برایش نیاورد او را میکشد .پیرزن
هراسان نزد پسرش میرود و از او میخواهد دسته گل دیگری برای پادشاه بیاورد.
پسر دوباره به رودخانه میرود و دنبال مسیر رودخانه را میگیرد ،به درختی
میرسد که دختری روی آن خوابیده و اسیر دیو است .دختر را نجات میدهد و
ماجرای دسته گل را برای او تعریف میکند .دختر دسته گلی به کچل میدهد ولی
پادشاه با کچل لج میکند و تصمیم میگیرد او را به کشتن بدهد ،پس به سربازان
دستور میدهد تلی از هیزم گردآوردند و آتش بزنند و از کچل میخواهد درون
آتش برود و از آنجا برای او اخبار بیاورد .کچل به درون شعلههای آتش میرود،
سه پریزاد ـ همان دختری که کچل او را از دست دیو نجات میدهد و دو
خواهرش ـ هر کدام به کبوتری تبدیل میشوند و کچل را از آتش نجات میدهند.
بعد از آن ،کچل تصمیم به نابودی پادشاه میگیرد و به او میگوید والدینتان در آن
دنیا تشنة دیدار شما هستند ،پادشاه نیز فریب حرف کچل را میخورد ،به درون
آتش میرود و میسوزد .در پایان ،کچل به جای پادشاه به تخت مینشیند و با
پریزاد ازدواج میکند( .درویشیان و خندان  ،1955ج265 :2ـ)222
در نمونة زیر شاه ظالم از کچل میخواهد درون آتش برود و از دنیای دیگر برایش
اخبار برود .کچل وارد آتش میشود و با کمک خواهران پری در آتش نمیسوزد:
«شاه از انجام کارهای خارقالعاده کچل به وحشت افتاد و تصمیم به نابودیاش
گرفت .به دستور شاه ،کوهی از هیزم را در باغ قصر آتش زدند ،بعد از زمانی کوتاه
شعلههای آن به آسمان زبانه کشید ،کچل را خبر کردند ،شاه به او امر کرد در
شعلههای آتش برو و از آن برایم اخبار و اطالعات بیاور .کچل مظلومانه با
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شانههای افتاده و لب و لوچه آویزان ،سالنهسالنه به سوی شعلهها رفت ،مرگ
حتمی را جلو چشمان خود دید ،چارهای نداشت ،در غیر این صورت هم به مرگ
محکوم میشد .سه خواهر که به شکل کبوتران سفید بودند حتی یک لحظه هم
کچل را تنها نمیگذاشتند و به محض اینکه کچل وارد شعلهها شد به درون آتش
آمدند ،کچل را به نوک گرفتند و پرواز کردند ،هیزمها سوخت و به خاکستر تبدیل
شد .شاه در قصر صندل ،طال و نقره در کمال آرامش خیال بود که ناگاه سر و کلة
کچل مقابل او ظاهر شد( ».درویشیان و خندان  ،1955ج265 :2ـ)261

ولی شاه ظالم با جماعت همراهش در آتش میسوزند:
«شاه با کبکبة شاهان درحالیکه تاج جواهرنشان را بر سر ،شنل را بر تن و عصای
جواهرنشان را در دست داشت ،وارد آتش شد .به دنبال شاه هم عدهای از درباریان
که هوس دیدار پدران و مادران خود کرده بودند ،وارد آتش شدند و دیگر
بازنگشتند و به سفری بدون بازگشت رفتند( ».همان)265 :

چنانکه پیشتر گفته شد ،مهرپرستان معتقدند آتش بدکاران را میسوزاند و به
بیگناهان آسیبی نمیرساند .در این افسانه نیز کچلِ بیگناه در آتش نمیسوزد و
پادشا ِه ظالم در آتش میسوزد؛ بنابراین آتش کارکرد دینی ـ اسطورهای خود را
حفظ کرده است ،با این تفاوت که در آئین میترائیسم معتقدند آتش ذات ًا بیگناهان
را نمیسوزاند ولی در این افسانه کچل با کمک خواهران پریان در آتش نمیسوزد.

خورشید
خورشید با آئین میترایی ارتباط عمیقی دارد .در اساطیر میترایی آمده است که
میترا با خورشید زورآزمایی کرد و بر وی چیره شد ،اما او را یاری داد تا دوباره
برخیزد .آنگاه با هم بیعت کردند که یاران وفادار هم باشند و به همین مناسبت،
میترا تاجی را به خورشید بخشید که نشاندهندة سروری او باشد( .بهار )95 :1990
در آئین میترائیسم« ،خورشید فرمانروای آسمانها بود که بر گردش و نظم اجرام
آسمانی نظارت میکرد و زندگی را به روی زمین با تابش و روشنایی و گرمای
خود سرشار مینمود( ».کومون )190 :1950
در افسانة «پیر خارکش» از استان لرستان ،آفتاب یکی از شخصیتهای افسانه
است که ارتباط تنگاتنگی با باورهای آئین میترایی دارد .خالصة افسانه چنین است:
پیرمردی خارکش ماری را در پشتة خار خود دید ،خواست او را بکشد ولی
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مار او را راهنمایی کرد تا زیر درختی برود و دم ماری را ببرد که هر شب یک
دانة شبچراغ از دمش بیرون میآید .پیر او را نکشت ،زیر همان درخت رفت و
دم مار مد نظر را برید و به خانه برد .او دانههای شبچراغ را به تاجری یهودی
فروخت و ثروتمند شد .تاجر کنجکاو شد و راز دانههای شبچراغ و دُم مار را
فهمید .او با پیرخارکش شرطبندی کرد که از راز دانههای شبچراغ آگاهست.
پیرخارکش نیز بر سر همة داراییهایش شرطبندی کرد و شرط را باخت .پیر
چون دانست که کسی رازش را نزد تاجر برمال کرده است ،پیش آفتاب رفت تا
شکایت کند .در بین راه سه دختر کور ،سه اسب الغر ،درخت گالبی و ماهیای
را دید که به خاطر مشکالتشان از پیر خارکش خواستند شکایت آنها را نیز به
آفتاب برساند .پیر خارکش به آفتاب رسید و شکایت خود را نزد او مطرح کرد،
آفتاب به او گفت با تاجر بر سر اینکه فردا آفتاب از مغرب طلوع میکند
شرطبندی کند ،اگر شرط را باخت باید تمام اموالش را به پیر خارکش بدهد.
سپس آفتاب چارة رفع مشکالت سه دختر کور ،سه اسب الغر ،درخت گالبی و
ماهی را به پیر خارکش گفت .پیر خارکش به خانهاش برگشت و با تاجر یهودی
شرطبندی کرد ،تاجر شرط را باخت و پیر خارکش صاحب تمام داراییهای او
شد( .درویشیان و خندان  ،1951ج195 :10ـ)159
در این افسانه وقتی تاجر یهودی با حیلهگری صاحب تمام اموال پیر خارکش
میشود ،پیر نزد آفتاب میرود تا شکایت خود را به او برساند:
«پیرمرد شرط را باخت و بدبخت شد .همة مال و دارایی و زن و بچهاش رسید به
تاجر یهودی .اما چون میدانست که کسی رازش را پیش تاجر برمال کرده ،تصمیم
گرفت برود پیش آفتاب و شکایت کند .این بود که کولهبارش را بست و رفت
طرف آفتاب( ».همان)190 :

آفتاب به پیر خارکش میگوید نزد تاجر یهودی برود و با او بر سر اینکه فردا
آفتاب از مغرب طلوع میکند ،شرطبندی کند .پیر نیز این کار را انجام میدهد:
«پیر رفت پیش تاجر یهودی با او شرطبندی کرد و خمره خسروی را به او نشان
داد .تاجر طمع کرد .فکر کرد که خارکش از غصة دُم مار دیوانه شده ،چون باور
نمیکرد که آفتاب هیچوقت از مغرب طلوع کند .رفت و جلوی همة اهل بازار با
خارکش شرط بست .اما فردا که شد آفتاب از مغرب طلوع کرد و پیرمرد شرط را
برد و دوباره به حقش رسید( ».همان)195 :

تظلّمخواهی پیر خارکش نزد خورشید ،نشان جایگاه واالی خورشید در بین
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مردم است و رفع مشکل پیر خارکش ،سه دختر کور ،سه اسب الغر ،درخت
گالبی و ماهی توسط خورشید نیز ریشه در قدرت فوق طبیعی خورشید دارد .مار
نیز در این افسانه از نوعی تقدّس برخوردار است ،زیرا پیرمرد در ازای نکشتن او
به ثروت و خوشاقبالی رسید .این مسئله نیز ریشه در باورهای آئین میترایی دارد.
در آئین مهری ،موجوداتی چون عقرب و مار مقدّساند( ،دوشن گیمن )919 :1990
زیرا نقش پررنگی در کشتن گاو و به وجود آوردن حیات گیاهی و جانوری
داشتهاند .از اینرو ،در بسیاری از نگارههای میترایی ،این دو موجود نقش شدهاند.
(دوانی  )15 :1952در سنت دینی زرتشتی ،ایندو جزو خرفستران به شمار آمده و
موجوداتی اهریمنی محسوب شدهاند.

نتیجه
بررسی بازتاب باورهای آئین میترایی در افسانههای لری نشان میدهد که
باورهای مهری در ناخودآگاه جمعی آفرییندگان افسانههای لری ریشه دوانیده
است .در بعضی از افسانهها ،چگونگی تولد ایزد مهر بازتاب یافته است و
قهرمانان این افسانهها ،مانند ایزد مهر از خویشکاری جنگاوری خارقالعاده
برخوردارند .در برخی از افسانهها نیز قهرمانان افسانه با اژدهاکشی ـ که یکی از
نشانههای آئین مهری است ـ مانند ایزد مهر ،حامی باروری هستند .تحت تأثیر
آشکار قربانیشدن گاو به دست ایزد مهر ،بعد از قربانی شدن گاو به دست
قهرمان افسانه تیز برکت و ثروت به زندگی او روی میآورد .خروس در افسانهها
مانند آئین مهری ،رسواکنندة عفریت سیاهی و بشارتدهندة روشنایی است.
پردازش شخصیت کالغ ،عقاب و سرباز در افسانهها ،تحت تأثیر باور مهری
مربوط به مراحل هفتگانه کمال است .عدد هفت در افسانههای لری همانند آئین
مهری ،نماد کمال است .آتش نیز در افسانهها کارکردی همچون آئین میترایی
دارد؛ بیگناهان از آتش آسیبی نمیبینند ولی گناهکاران در آن میسوزند.
خورشید در افسانة لری «پیر خارکش» از قدرتی فوقطبیعی برخوردار است ،به
دلیل تقدّس مار در آئین میترا و این افسانه ،به نظر میرسد جایگاه فوق طبیعی
خورشید ریشه در سروری او در آئین مهری داشته باشد.
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