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 چکيده

ای تنگاتنگ دارد. بازخواني اجتماعي این رابطه، اسطوره با مسائل اجتماعي رابطه

کند. رابطة ای نظری است که بتواند رابطة بين متن و ميدان را تبييننيازمند پشتوانه

شود شناختيِ ميدان فرهنگي تبيين ميهای جامعهه بر اساس شاخصادبيّات و جامع

های ادبي است که های فرهنگي و از جمله آفرینشچراکه ميدان فرهنگي، عرصة آفرینش

شوند. در این جستار، اسطورة در آن نيروهای مختلف، عامل ایجاد یک کنِش فرهنگي مي

ا شيوة سندکاوی و تحليل محتوا بررسي کيومرث را با تکيه بر ميدانِ فرهنگي ایران و ب

شاهنامة های اساطيری در جا که داستانایم: از آنآوردهدستکرده و نتایج زیر را به
وعي بازگشت ـاست، پرداختن به اساطير، ن فردوسي، در زمان تاریخي پرداخته شده

های مند به اسطوره است که وجه غالبش، وجه اجتماعي آن است؛ وجود روایتهدف

ها، زینش خاّص فردوسي از روایتـمتعدّد از داستان کيومرث در ميدان فرهنگي و گ

گر نوعي خودآگاهي اجتماعي است که با ميدان اجتماعي ایران روزگار فردوسي بيان

، مواردی وجود دارد که وجه شاهنامههای متني اسطورة کيومرث در ارتباط دارد؛ در سازه

های اجتماعي و ميدان اعي و تأثيرپذیری فردوسي از جریانهای اجتموارهدیني، عادت

 دهد. قدرت را نشان مي

 ، کيومرث. شاهنامهشناسي ادبّيات، ميدانِ فرهنگي، اسطوره، جامعه ها:کليدواژه
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 مقدّمه

گيری فرهنگ، اندیشه و هویّت قومي ملل هستند. بر اساس اساطير، زیربنای شکل

تری سه، نسبت به سایر انواع شعر، جنبة اجتماعي برجستهحما (31: 4332)کوب نظر زرّین

دارد. بنابراین در مطالعة آن باید به اوضاع اجتماعي، فرهنگي و سياسي توجّه کرد. این 

، شاهنامهجا که است. از آنسزایي داشته موارد در بارورکردن اندیشة فردوسي نقش به

ست، مسائل اجتماعِي دورة اسالمي بر اها پرداختهخارج از زمان اساطيری، به اسطوره

توان با هایِ اجتماعي و فرهنگي آن تأثير داشته است. بنابراین ميساختارها و کنش

مقایسة اشکال روایي اسطورة کيومرث در ميدان فرهنگي ایران و با تحليل فضاهای 

 روایت، به نتایجي مهمّ دست یافت. 

یت اسطورة کيومرث، آگاهانه از داستان فردوسي با آگاهي از اشکال مختلف روا     

توان بدون توجّه به اوضاع و شرایط اسطوره را نمي»جا که است. از آنزدایي کرده اسطوره

مند در ميدان اجتماعي و ادبي باید آن را به صورت رابطه (،884: 4383)الياده، « روایت کرد

این پژوهش با این فرضيه که روزگار شاعر تحليل کرد تا وجهِ اجتماعي آن روشن شود. 

زدایي از داستان کيومرث، مدل بيان روایت را تحت تأثير تحوّالت فردوسي با  اسطوره

های زیر پاسخ کوشد به پرسشایران، پس از برآمدن اسالم، آگاهانه انتخاب کرده است، مي

با توجّه به دهد: با تحليل رابطة متن و ميدان فرهنگي و اجتماعي ایرانِ زمانة فردوسي و 

های متني داستان کيومرث چه زمينة تاریخي روایت در ميدان فرهنگي ایران، سازه

وارة غالب در داستان کيومرث کدام است و ارتباطي با ميدانِ فرهنگيِ ایران دارند؟ عادت

 چه بوده است؟  شاهنامه دالیل اجتماعي انتخاب صورت روایي موجود در

پژوهي به داستان  کيومرث اختصاص یافته است:  اکبری مهشاهنابخشي از مطالعات      

با ارائة شواهدی، « شاهنامهاسطورة دیوهای نخستين در » (،  در مقالة 4321مفاخر )

سایگان هستند. همان اقوام مهاجم و هم شاهنامهکوشد تا اثبات کند که دیوان در آغاز مي

با رجوع به نگارة بارگاه کيومرث،  ،«بررسي یک اثر از سلطان محّمد»(، در 4328امير )

(، 4311های پيدا و پنهان این اثر بررسي کرده است. صدّیقيان )رابطة متن و نمادها و الیه

را بر اساس پانزده کتاب فارسي و « های ایرانِ بعد از اسالمکيومرث در روایت»مقالة 

ومرث، در هر یک از و در آن شکل بيان روایت کي عربي، در موضوعات مختلف تدوین کرده

، ضمن بيان «ومرثـکي»الة ـ(، در مق4381است. آموزگار )این آثار را بازنمایي کرده 

های اسطورة کيومرث در آثار متقدّم، به بازنمایي این اسطوره در گاه و ویژگيجای
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های متعدّد ( نيز با گذری بر آثار پيشين و طرح جنبه4321پردازد. مدرّسي )مي شاهنامه

، گَرشاه بودن کيومرث را واکاوی «شاهاسطورة کيومرث، گل»يّت کيومرث، در مقالة شخص

 کند. مي

 و خالقي (841-843؛ 844: 4323)و نيز صفا ( 18-418: 4323)سن چنين کریستنهم     

سن ذیل اند. کریستنگذری اجمالي بر داستان کيومرث داشته (413-448: 4322)مطلق 

و مشيانه، به فرآیند تکوین اسطورة کيومرث، از قبل تا بعد از اسالم عنوانِ کيومرث، مشي 

، شاهنامهای در های اسطورهاست. صفا با اشاره به ایجاز و اختصار در بيان روایتپرداخته 

مطلق، با اشاره به موضوع شاه بودن کيومرث کند و خالقيدليل این اختصار را تحليل مي

شاهنامة ي آن را وجود این روایت در آثار متقّدم، از جمله ، عامل اصلشاهنامهدر روایت 
های انجام شده، داستان کيومرث یک از پژوهشنامه دانسته است. هيچو خدای مسعودی

شناسي ادبيّات، بررسي نکرده است و این جستار نخستين پژوهش در را از دریچة جامعه

 رود.  این زمينه به شمار مي

  چارچوب نظری-4

هایِ مختلف فرهنگي و ها و جنبهدبي، به مثابه یک کنشِ اجتماعي تحليل و الیهاثر ا

ای معنادار ای، با مسائل عصری رابطههای اسطورهشود. روایتاجتماعي آن، تبيين مي

ردی ضّد ـکا رویـ( بGenetic structuralismگرایي تکویني )دارد. در روش ساخت

( مطرح شده و رابطة Field( و ميدان )Habitusواره )گرایي، مفاهيمي نظير عادتدوگانه

واره دربرگيرندة عادت»واره و ميدان، محور اصلي بررسي پدیدة ادبي است. بين عادت

ها و رفتار فرد را ها و کنشها و قضاوتنظامي از تمایالت است که اصول، باورها، ارزیابي

ی اجتماعي، سياسي، اقتصادی، و ميدان یک فضا (413: 4328)گرنفل، « دهدتشکيل مي

فرهنگي و ... است که افراد مطابق با شرایط آن، کنش اجتماعي دارند. بر اساس مفهوم 

گيرند و بر اساس آن، کنش اجتماعي ميدان، عامالن در شرایط اجتماعي و عيني قرار مي

واره یا که یک عادت (social subميدان عبارت است از زیرِ اجتماعي )»دارند. بنابراین 

بنابراین هر ميدان ادبي در فضایي از  (.41: 4381)بوردیو، « منش در آن حاکميّت دارد

ای از یابد. به این معنا که توليد ادبي، محصولِ ميدان و در شبکهها فرصت بروز ميامکان

روابط قابل بررسي است. از این منظر اثر، در ارتباط با محيط و عوامل محيطي و ساختار 

( Dispositionگيری )و موضع (Position)شود و در تحليل آن، موقعيّت حليل مياثر ت
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دیگر هر دو محصول، ثمرة فرآیندی تاریخي هستند و بر یک»دارند، چراکه  جایگاهي ویژه

 (.431: 4338)بوردیو، « گذارندتأثير متقابل مي

به سه طبقة موبدان، ویژگي بارز جامعة هند و اروپایي، تقسيم آن »جا که از آن     

کاری و نقش اقتدار دیني، جنگي و ارتشتاران و کشاورزان بوده است و این طبقات خویش

توانيم داستان کيومرث را آغاز و مي (،21: 4383)سرکاراتي، « اقتصادی را بر عهده داشتند

ت این زمينة این کنش اجتماعي در جامعة باستان بدانيم. در تحليل داستان، نيازی به اثبا

که در مورد گاه پيشااسالمي است: نخست اینامر نيست که کيومرث، یک اسطورة خاست

تر تردیدی وجود دارد. دُدیگر در اساطير هندی اسطورة آغازگر در دورة اسالمي )آدم( کم

(، Baramā(، برهما )Puruša(، پوروشه )Parjapatīهای متفاوت از جمله: پرجاپتي )با نام

رو هستيم که با اساطير ایراني ( روبهViŠnū( و ویشنو )Manu(، منو )Nārāyānaنارایانا )

ریشه هستند. به عنوان مثال پرجاپتي، مثل کيومرث، با خورشيد ارتباط دارد و از هم

ای ماده است ای نر و نيمهآید. پوروشه هم مثل کيومرث، نيمهمرگش زندگي پدید مي

سدیگر آميزش روایي  (.2: 4338، وداگزیدة سرودهای ریگ ؛13: 4324؛ آیونس، 411: 4331)بهار، 

چه شبکة روابط اجتماعي را در این کيومرث و آدم در دورة اسالمي کامالً روشن است. آن

های کند در واقع مسير تکوین داستان و فهم علّت اجتماعيِ برداشتمسير روشن مي

 رهنگي است. اجتماعي و فخاصّ فردوسي از آن، در ارتباط با ميدان 

 هایِ کهنوجوه اسطوره در متن -8

شود. بر در روایات دیني پيشااسالمي، کيومرث به عنوان نخستين انسان معرّفي مي

(، بعد از بندهش( او در هزارة دوم از آفرینش جهان )4، بند21)فصل کرددیناساس 

خلق شد. در  نخستين تازش اهریمن بر جهان اورمزدی و برای یاری رساندن به آفریدگار

 43از فصل  4د ـشود. در بنوع بشر با کيومرث آغاز  ميـرگذشت نـ، سچهرداد نسک

، کيومرث به عنوان نخستين انسان مطرح بندهش 81از فصل  4هشتم و نيز بند  کرددین

کيومرث در هنگام درگذشت نطفة خود را رها کرد. آن نطفه به وسيلة حرکت »شود. مي

)فرنبغ « و بهرة آن را نَریوسنگ و یک بهرة آن را سپندارمذ پذیرفتخورشيد پالوده شد و د

در اساطير »نيز کيومرث نمونة انسان اوّليّه است.  یشتفروردیندر (. 23: 4381دادگي، 

های دیگری مانند منو، جم و جميگ، مشي و مشيانه، هوشنگ و ایراني شخصيّت

 وداهادر  : سيزده(.4323سن،)کریستن« داننمونة نخستين انسان بودهطهمورث نمونه یا پيش

، برخي از گاهان 31نامي از کيومرث نيست؛ اگرچه در مواردی نظير یسن گاهان و 
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، فروردین یشتاز  23در بند  (.18: 4333)بهار، توان اشاره به کيومرث دانست جمالت را مي

ده، ستایش شده او به عنوان نخستين کسي که به گفتار و آموزش اهورا مزدا گوش فرا دا

های ایراني و نژاد آریایي از او پدید آمده است. در واقع اهورامزدا در و خانوادة سرزمين

سياوش را  (.381: 4323)صفا، آفریند برابر متابعتش، از او قبایل و کشورهای آریایي را مي

؛ 418-441: 4323)خالقي مطلق اند های نخستين انسان دانستهنيز به عنوان یکي از نمونه

در اساطير هند و ایراني یم نخستن بشر بوده است. بنابر مقایسة  (.441: 4333سرکاراتي 

شود و جمشيد روایات اوستایي و پهلوی، تاریخ عالم از آغاز پادشاهي جم شروع مي

 ودایيکه نخستين بشر قوم ایراني نيز هست. در روایات نخستين شاه قوم ایراني و بل

در روایات زرتشتي کيومرث هستة زندگي است که »مرث نيست. اما خبری از اسطورة کيو

بنابراین کيومرث،  (.413: 4322)خالقي مطلق،« اندآن را در آسمان پرورده و به زمين آورده

شود و با مرگ او و روان شدن در آثار دورة پيشااسالمي، به عنوان هستة زندگي معرّفي مي

های کيومرث در آثار این ترین ویژگيکند. مهمدا ميمادّة هستي بر زمين، زندگي معنا پي

 دوره عبارتند از: 

: 4381)پورنامداریان،اند موبد اوّليّه است. او را عنوان عارف نيز دانستهکيومرث شاه -8-4

گری، با عنوان کيومرثيّه ای از زرتشتيای است که شاخهاهمِّيّت این اسطوره به اندازه (.41

بری بری جمشاد و پياممجوس مقرّند به پيام» آفرینش و تاریخدر  است.شکل گرفته بوده 

زُرْوان را عالم  (832: 4814)به عالوه زینر  (.8: 4333)صدّیقيان،« کيومرث و پيامبری زرتشت

وارة است. عادت( دانسته microcosm( و کيومرث را عالم صغير )Macrocosmکبير )

ای از مندی این شخصيّت اسطورهيومرث با سروش، بهره، ارتباط کشاهنامهتقدیرباوری در 

های اصلي تقدّس کيومرث و شکوه معنوی او توان زمينهفرّه و ارتباط او با خورشيد را مي

داند. در فرّه یا خورنه را زمينة اصلي تقدیس کيومرث مي(، 418: 4384) بندهشدانست. 

اطقة انساني از عالم عقول و ارواح به منابع متأخّر، کيومرث به عنوان نماد روح و نفس ن

 (. 23: 4331)کربن، کند عالم ملک هبوط مي

های متعّدد  این اسطوره را آشکار دقّت در نام و القاب کيومرث، خوانش -8-8

« در زبان پهلوی و پازند است  Gayōmardیا Gayōmartکيومرث معادل »کند. مي

: 4833)بویس، آمده است  Gēhmurdو  Gyhmwardدر فارسي ميانه  (.482: 4312)تفضّلي، 

نام دو  (.1-313: ستون 4814)بارتلومه، است بوده    Gayō-marətanاین واژه  اوستایيدر  (.13

کند. واژه با مرگ و زندگي وجه اجتماعي آن را برجسته ميکيومرث و ارتباط این نام پارة
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مرده و »رة دوم آن به معني و به« زندگي و جان» بهرة اوّل نام کيومرث به معنای

، نام کرددینکتاب دوم  21از فصل  3-4در بند  (.28/ 8: 4831)نيبرگ، است « جانبي

: 4333) تاریخ بلعمياست. این وصف در کيومرث با صفات زنده، گویا و ميرا توصيف شده 

کيومرث است: است. در دورة اسالمي نام کيومرث به صور مختلف آمده  نيز تکرار شده (48

؛ 88: 4342، التّواریخمجمل)، کهومرث (418-414: 4338؛ بيروني، 41-8، 1: 4311)اصفهاني، 

ایلوروس )ترجمة  (،23و23: 4334)غزالي، ، کيومرد (441: 4333؛ بلعمي،18: 4311اصفهاني، 

ني، ؛ اصفها84: 4342، التّواریخمجمل؛ 443: 4333)بلعمي، شاه (، گل438: 4313جوزجاني،یوناني؛ 

: 4313؛ جوزجاني، 81: 4311)ابن ندیم، ، ملک الطّين (414و 32: 4338؛ بيروني، 18و  41: 4311

 (. 411: 4338؛ بيروني، 48: 4333)بلعمي،گرشاه  (،48: 4338)بيروني، کوشاه  (،438-433

دیني اسطورة کيومرث، مبارزه با پليدی است.  -از کارکردهای اجتماعي -8-3

به داداری هرمزد و با سخن پاک و اندیشة گزیدار خویش، در نبرد با  کيومرث، با گرویدن»

در  (.483: 4333)بهار، « آن پليدی که اهریمن بر آفریدگان هرمزد گماشت، جهان را آراست

چون کيومرث به پاکي اندیشيد. آن بهترین پرهيزگاری اندر نابود ساختن »جایي دیگر 

سي است که با بر زبان راندن یک سخن راست (. او نخستين ک83)همان:« دیو دروج است

و اقرار به دین مزدیسني به حيطة قدرت معنوی امشاسپندان، بهشت برین )گروتمان(، راه 

در داستان آفرینش، از مرگ کيومرث زندگي آغاز مي  (.33: 4323سن، )کریستنیافته است 

 ردازد. پشود و او  با نيایش ایزد و  به یاری سروش به نبرد اهریمن مي

در دادستان دیني، منوچهر در پاسخ به این که چرا »کيومرث خردمند است.  -8-1

ترین گوید خرد، مهمکيومرث از آفریدگان دیگر مانند خورشيد، ماه و آتش برتر است، مي

 (31: 4311) مينوی خرددر  (.434: 4333)تفضّلي، « استدليل برتری انسان به شمار آمده 

 تر دارند. ای بيشت و کيومرث از خرد بهرهنيز گشتاسب، زرتش

بنا به نظریّة مولر، در اساطير »کيومرث از اساطير خورشيدمحور است. -8-3

تواند ای زندگي خورشيد )طلوع، اوج، غروب( ميخانوادة خورشيد، فرآیند سه مرحلههم

مطالعة  (.443-82: 4388)نامور مطلق، « الگویي برای قهرمانان اساطيری مانند کيومرث باشد

دهد برخي ابعاد روایت،  وجوه قدسي این اسطوره و واکاوی منابع دورة اسالمي نشان مي

، دادستان دینيگراه ، همروایت پهلویدر »با مباني ایدئولوژی اسالمي آميزش یافته است: 

« بود، آفریدکه در آن اورمزد مردم را از گل که کيومرث از آن پدید آمده  داستاني آمده

اوّل مردی که به زمين ظاهر کرده »( 143: 4342) التّواریخمجملدر  (.411: 4328)دریایي، 
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در «. شاه خواندند، زیرا که پادشاهي او الّا بر گل نبودمردی بود که پارسيان او را گل

او  «. »استاند و معني آن شاه گلشاه ناميدهها او را گلآن» (18: 4311)ابن ندیم  الفهرستِ

بخشيدن آفریدگان، نخستين شاه بخشي و آراستن و رواجه کنش دین در جهان و سامانب

 . (48: 4333)بلعمي،« بود

شود. دليل این امر، دگرگوني کيومرث، در مواردی با آدم یکي پنداشته مي -8-1

افتادن آیين مزدایي است. در متون اوّليّة زرتشتي، آفرینش کيومرث از گِل مذهبي و بر

شاه خواندند. از م گِلـومرث را هـدر متون اسالمي، با قياس کيومرث و آدم، کي نيست.

 (.1: 4328)دریایي، « و قد زعم اکثر العلماء الفرس انّ جيومرث هو آدم»اثير است که: ابن

ساني قابليّت هم (.428: 4331)بهار، عامل مهّم این تداخل، لقب کيومرث )گَرشاه(، است 

( gar( تلفظ شمالي واژة گَر )galو گَل، عامل این خطا شده است. گَل ) آوایي دو واژة گَر

)نگارش در دورة  اسالمي(،  بندهشبه معني کوه است و کيومرث گَرشاه است. البتّه در 

ه این امر تحت تأثير ـیک بار اشاره شده است که کيومرث از گِل ساخته شده است ک

است که از زبان   Tynaش واژة گِل به شکل النهریني است. از طرفي هزواراساطير بين

به همين دليل در (. 11: 4323؛ کریتسن سن، 34: 4333)بهار، آرامي آمده و به معنيِ گِل است 

اند. در الطّين خواندهکيومرث را ملک (،438: 4313)جوزجاني، برخي متون اسالمي از جمله 

ي شاه کوهستان است. برخي (، گرشاه به معنAogəmadaēcāتحریر پازند ائوگمدئچا )

است. کرده دانند که در کوه زندگي ميمتون پهلوی هم کيومرث را نخستين شاهي مي

و اّن »گوید: گاه خدایان، به کيومرث چهرة قدسي داده است. طبری ميکوه، جای

گبران او »خوانيم: هم مي نامهفارسدر  (.418و8: 4341، تاریخ سيستان)« جيومرث هو آدم

اید ـل و شـن دالیـای (.8: 4313بلخي، نــ)اب« ندـویـالم گـالسّمرث( را آدم عليه)کيو

 پنداری کيومرث و آدم شده است. سانسبب هم ي دیگرلـوامـع

اسطورة کيومرث در منابع اسالمي با اساطير سامي تلفيق شده است. او که در  -8-3

ان و دارای آفرینش نباتي است. در منابع ماقبل اسالم، با گاو ایوداد از نخستين آفریدگ

 (.443/ 4:  4333)بلعمي،« از گل آفریده شده و جفت او حوّا هم از گل است»منابع اسالمي 

کيومرث از عرق جبين خدا آفریده شد. چون خداوند در امر اهریمن »در جایي دیگر 

يومرث از حيران شد، پيشاني او عرق کرد. خدا آن عرق را مسح کرد و به کنار ریخت و ک

 او را آدم یا نبيرة آدم دانسته (443-4/441: 4333). بلعمي (414: 4338)بيروني،« آن پدید آمد

آدم را فرزندان بسيار بوده از آن ميان »است. پسر حام که حام پسر آدم است. در روایتي 
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جهاني برگماشت و به دو تن را برگزید. یک شيث و یک کيومرد. شيث را به کارهای آن

 (.21: 4334)غزالي،« داشتن دین و کيومرد به بر کارهای این جهان و پادشاهي راندناهنگ

: 4333) تاریخ بلعمينوشته است: کيومرد پسر تني از حوّا بود. در ( 4/83: 4338)طبری 

آمده است که  از پس آدم شيث بود و شيث خليفت آدم بود و پس از او انوش بن  (4/443

، التّواریخمجمل)انوش بود و این قينان همان کيومرث است. در شيث بود، پس قينان بن 

طبقات کيومرث، همان شيث است و نبيرة او هم پنداشته شده است. در  (83: 4342
اند. بعضي او را فرزند کيومرث را از فرزندان نوح ذکر کرده (4/433: 4313)جوزجاني،  ناصری

اند: اميم بن الورد بن نوح بدین ترتيب نوشته اند و نسب او را تاچهارم نوح به حساب آورده

کيومرث، اميم پسر الوذ پسر ارم  (843: 4311؛ اصفهاني،38: 4338)بيروني، سام بن نوح. در 

پسر سام پسر نوح است. بنا به نظر اصفهاني )همان( چون نخستين کسي که از فرزندان 

رس بود، پس این دو یکي نوح به فارس اقامت گرفت، اميم بود و کيومرث نيز مقيم فا

در ارتباط با نوح سه نام مختلف جامر، عامر ( 418و 8،83/ 4: 4338) تاریخ طبریهستند. در 

اند. در روایتي اند و او را فرزند یافث و یافث را فرزند نوح نوشتهو کامر را به او نسبت داده

کرده و به مت نوح ميکيومرث، با نام جامر بن یافث بن نوح مذکور است، او خد (8)همان: 

 روایي دائم دهد.پاس این نيکي، نوح او را دعا کرد تا خدا به او عمر دراز و فرمان

های اسالمي به دليل انتساب به ميدان قدرت و این روایات، نشان از تفوّق روایت     

یک های پيشااسالمي دارد. این تغييرات برآمده از یک نبرد ایدئولوژتحدید و تغيير روایت

 است که تا دورة فردوسي هم وجود داشته است. 

در اعصار کهن فرقي ميان عمل »وجه غالب اسطورة کيومرث، دیني است، چراکه      

گيتيانه و آیين مقدّس نبود و به این دليل قلمرو غيردیني وجود نداشت. هر کسي 

دیگر کيومرث، ساحت  (.18: 4338)بنوا، « روحاني بود و هيچ چيز بيرون از قداست نبود

است. ، در آثار اسالمي هم آمده (433و  11: 4381) بندهشفرمانروایي اوست که عالوه بر 

شاه اوّلين کسي گل»بر پایة برخي شواهد، کيومرِث دورة اسالمي، نخستين شاه است. 

شاه است که پادشاهي جهان کرد و آیين پادشاهي به جهان آورد. او را پارسيان گل

/ 4مسعودی،: 4311)الذّهب مروج. در (83؛ 8: 4313بلخي، )ابن« پادشاه بزرگخوانند یعني 

پندار ایرانيان، کيومرث نخستين شاهي بود که در زمين منصوب شد. مردم به » (841

نزدیک کيومرث شدند و نياز خویش را به او بازگفتند کيومرث تقاضای ایشان را پذیرفت 

: 4338)بيروني، آثارالباقيه، (423)شهرستاني،:  ل و الّنحلالملچنين در هم«. و تاج بر سر نهاد
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طبقات ، (483؛ 3/ 4: 4333)تاریخ بلعمي ، (28؛ 21: 4334)غزالي،الملوک نصيحه، (331؛ 32
نيز به موضوع پادشاهي  (83: 4342)مجمل التّواریخ و  (438: 4313)جوزجاني، ناصری

 کيومرث اشاره شده است. 

 شاهنامهتحليل متنِ -3

های کارگيری الیهحکيم توس از اشکال روایِي مختلفِ داستان آگاه بوده است. او با به

، کيومرث به جز در شاهنامهبرد. در متعدّد اسطوره، هر تردیدی را در این مورد از بين مي

 داستان خسروپرویز، در همه جا نخستين شاه است: 
 پژوهــنـــدة نــامـــــة بـــاسـتـــــان

 ن تخــت و کــالهچنــين گفــت کــایي

      

 که از پهلوانان زند داستان 

                        کيومرث آورد و او بود شاه 

  (4/84: 4328)فردوسي،                       

چند ویژگي مهم و منطبق با ميدان فرهنگي ایران دارد:  شاهنامهداستان کيومرث در     

ها ایران است و در روزگار فردوسي نقل زبان نخستين پادشاهي، مربوط به تاریخ اساطيری

 است. اگرچه قرائن، گویای برجستگي وجه نخستين انسان است:  بوده
 کــه دیهــيم بــر ســر نهــادکــه بــود آن

 مگـــر کــــز پــــدر یــــاد دارد پســــر

 

ـــاد  ـــه ی ـــدارد کـــس آن روزگـــاران ب  ن

ــه در  ــک، در ب ــه ی ــک ب ــرا ی ــد ت  بگوی
 )همــــــان(                                        

 

 مند و دارای تقدّس است. خورشيد شاه است و با سروش نيز ارتباط دارد: کيومرث فرّه
 بــه گيتــي بــر او ســال ســي شــاه بــود

ـــوار  نشســـتند ســـالي چـــنين سـوگ

ـــده ـــروش درود آورن ـــته س  اش خجس

      

 به خوبي چو خورشيد برگاه بود ... 

 پيــام آمــد از داور کــردگــار

         ش مخروش و باز آر هوش کز این بي

 (88-83)همان:                                    
 

 است: و در داستان انوشيروان، به دین کيومرثي اشاره شده  شاهنامهدر 
ـــوش ـــامور ن ـــای ن ـــيد ک  زادخروش

ــــرّتي ـــن گــيوم ــــتي ز دی  بـگــش

 

ــونين ز داد؟  ــد چ ــه پيچي ــرت را ک  س

 !هــــم از راه هوشــــنگ و طهمــــورتي
 (3/438)همان:                                 

 گيرد: گاهي مهری دارد و مورد حملة اهریمن قرار ميدر جای دیگر کيومرث جای     
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ــودش کســي دشــمنا ــي نب ــه گيت  ب

 

 مگر در نهان ریمن آهرمنا  
  (88)همان:                                       

های سوگ، جنگ و نيایش و  عامل برقراری ماعي، آیينکيومرث آغازگر زندگي اجت     

 تعادل اجتماعي است:
ـــان ـــة بـــاسـتــ ـــدة نــامــ  پژوهــن

ــاله ــت و ک ــایين تخ ــت ک ــين گف  چن

ــ ـــندة نام ــــة بپـــژوهــــ  تاناســــ

 چـنيـن گـفت کــایين تخت و کـــاله

 که خود چون شد او بر جهان کدخـدای

 ـوهسر تـخت و بخـــتش بر آمــد زکــ

 از او انــدر آمـــد هـــمي پـــــرورش
 

ــــد داســــتان  ــــان زن  کــــه از پهلوان

ـــــود شـــــاه ـــــومرث آورد و او ب  کي

 ـد داستـــــانکه از پهـــلوانـــان زنـ

 رث آورد و او بــود شــــاهگـــيـومـــ

 نخستين به کوه اندرون ساخت جـای  

 ه پوشيـــد خــود با گـروهپلـــنگينــ

ــورش  ــو خ ــد و ن ــو ب ــيدني ن ــه پوش  ک
 (84-88ان: )هم                           

به دالیلي،  فردوسي با خودآگاهي اجتماعي، شکلي خاّص از روایت کيومرث را انتخاب      

کرده است. جهان ایراني، از نطفة بر آسمان شده یا در زمين جای گرفتة کيومرث شکل 

تکّه شدن تيامات و از آميزة هالنّهرین، آفرینش از تکّکه در اساطير بينچنانگيرد؛ هممي

آید. تغييرات داستان کيومرث در خون کينگو و خاک و در دورة اسالمي، از خاک پدید مي

های عصر فردوسي، عصر اندیشه»زدایيِ اجتماعي است. چراکه ، نوعي اسطورهشاهنامه

به توجيه  ها را نقل کرده برای متقاعد کردن خوانندهاساطيری نبود. او هرگاه این اسطوره

 (.11: 4332)سرّامي، « دست یازیده است

 با کيومرث، نشان از آغازگری کيومرث در الیة پنهان روایت دارد. در شاهنامهآغاز      
رو هستيم. شدن انسان اوّليّه روبهشناسي جامعة باستان و آغاز اجتماعي، با هستيشاهنامه

رج ـتان سلم و تور و ایـعه در داسراکندگي اقوام و تشکيل جامـحرکتي که بعدها به پ

کنندة مسير زندگي انسان انجامد. در روایت کيومرث، جوهری بنيادین داریم که تعيينمي

 تررنگهای دیگر آن کماست که در آن کيومرث، در باالترین الیة شخصيّتش است و الیه

 شود: طرح مي

 
 نمونة آفرینش سان           پيشنخستين شاه          انسان واقعي          نخستين ان
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انگيزد، هویّت فردوسي با تکيه بر تاریخ اساطيری، آگاهي تاریخي قوم ایراني را برمي     

کند تا خودباوری خود را بازیابند. او با سازد و کمک ميتاریخي آنان را نمایان مي

ماندن تاریخ ندهشناختي، باعث زها در مسير جامعهزدایي و قراردادن داستاناسطوره

شود. تغييرات، انتخاب قومي ایرانيان مي -جلوی گفتمان هویّتياساطيری و حرکت روبه

جایي در زمينة این جابه»جایي اساطير بخشي از این تجربه است. آگاهانة مسيرها و جابه

بي چنين در اثر دگرگوني مباني ایماني و مذهها و هممذهبي در اثر دوام یا برافتادن آیين

« گيردهای اخالقي و اجتماعي صورت ميدر جهت هماهنگ ساختن اساطير، ارزش
 (. 843: 4383)سرکاراتي، 

گذار تمدّن در دورة اسالمي، کيومرث به دالیل اجتماعي، مبدع نهاد شاهي و پایه     

است. فردوسي برای دوری از مقابله با نهادهای قدرت و ایدئولوژی اسالمي در خصوص 

زدایي و بردن بحث آفرینش به زیر الیة داستان، ضمن فرینش، با راهبرد اسطورهمسألة آ

را از آسيب متعصّبان دیني دورة خود محفوظ  شاهنامههای روایت،  حفظ همة شاخص

است. داستان کيومرث در دو بحث اجتماعِي طرح مفهوم هویّت و تقابل با تحقير داشته 

 ده است. افزو شاهنامهقوم ایراني، بر توفيق 

های حماسي ایران، کوششي پردازندگان سنّت» (38-34: 4332)بنا به نظر سرکاراتي      

ای، که نوعي ترتيب کرونولوژیک به خود گرفته اند تا روایات اسطورهبرده کارآگاهانه به

، زمان شاهنامهبودند، آرایش تاریخي بپذیرند و با روایات تاریخي متأخّر برابر شوند. در 

چه اسطورة محض بوده، به صورت بخشي از تاریخ ساطيری، به زمان تاریخي پيوسته و آنا

ای رخ گيری اجتماعي از آن، در زمانهنزدیکي اسطوره به تاریخ و بهره«. وانمود شده است

دین، یعقوب های اميران ایراني نظير مازیار، بابک خرّمها سال از شورشدهد که دهمي

گذرد. اقوام ایراني در این های شعوبي بر ضدّ اعراب ميبویه و نهضت ليث، آل سامان، آل

است. اعراب صاحب و زبان عربي نفوذ روزافزوني داشته  ها، از سوی اعراب تحقير شدهسال

قدرت در دورة فردوسي، در حال افول و غالمان ترک در حال قدرت گرفتن هستند. افکار 

نيز ظهور قدرت نوپدید ترکان در ایران و توس  های ملّي و مردمي وضد عربي، جنبش

های اجتماعي زمانه است. این اوضاع ترین جریاناز مهم (411-413: 4383)شاپور شهبازی، 

های ترین شاخصاجتماعي بر افکار و اقوال فردوسي تأثيری گسترده دارد. مهم

اختار کلّي س مند.شناختي داستان کيومرث عبارتند از: ساختار روایي هدفجامعه

شناختي است و در آن، یک نظام بدوی، به پيشاهنگي کيومرث آغاز ، جامعهشاهنامه
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یابد و با تثبيت نظام سياسي در عصر فریدون و شود، با هوشنگ و طهمورث تداوم ميمي

شود. با تر ميحاکميّت تور، ایرج و سلم و در نهایت بر تخت نشستن منوچهر پيچيده

ممکن است فردوسي با دخالت در »گيرد که ها این فرض قوّت ميتمراجعه به اصل روای

تر کردن روند تاریخ مّلي ایران، متناسب با ، به هدف عقالنيشاهنامهمآخذ اصلي 

های پررنگ اساطيری را کنار فرهنگي آن دوران، جنبه -بيني و شرایط فکریجهان

آگاهي غریزی به ردوسي از ناخوددر داستان کيومرث، ف (.18: 4322)آیدنلو، « گذاشته باشد

 کند.  آگاهي اجتماعي حرکت ميسمت خود

 تقابل دوگانه -1

زدایي به دليل عالقة دیانت زرتشتي به مفاهيم انتزاعي قوّت پس از زرتشت، اسطوره 

واژه، گرفت و اهورامزدا جای اسطورة آفرینش را گرفت. در اسطورة کيومرث، حّتا در نام

گاه که در مينو گرد آن»آمده است:  31یسن  1وجود دارد. در بند  های دوگانهتقابل

تقابل زندگي و نازندگي و هستي و انسان، «. آمدند، نخست رقم زدند زندگي و نازندگي را

است. گاه پيداست که نشان از پيشازرتشتي بودن اسطورة خاست گاهاندر این سرود 

های دوگانة این و خير و شرّ از تقابل تقابل زن و مرد، زندگي و مرگ، جبر و اختيار

 داستان است. 

و در  شاهنامهتقابل کيومرث و سيامک با اهریمن، در ميدان فرهنگي، در  -1-4

شدن دارد. این تقابل در متون باستاني با کشته جهان اجتماعي مفهوم و اهّمّيتي ویژه

در قالب نبرد  شاهنامهو در  (31: 4832)گيرشمن،شود کيومرث به دست اهریمن آغاز مي

که ذهن ایراني زمانة فردوسي، چه قدر بين تقابل دیو با است. ایناهریمن با سيامک آمده

و نيروهای مهاجم عرب و ترک با ایرانيان،  شاهنامههای کيومرث، نيروهای شر با شخصّيت

ظریّة کند، قابل سنجش نيست، اما در اصِل وجود این رابطه، بنا به نرابطه برقرار مي

 ميدان، تردیدی وجود ندارد. 

تقابل پنهان دیگر، تقابل تمدّن ایراني با منش صحرانشينان عرب است. ساختار  -1-8

 دهد: کنشيِ موجود در اسطورة کيومرث، این تقابل را نشان ميسه

              

 شاه-بدمرد اهلو یا مو    داری                     ارتش                     

 

 کشاورزی )مشي و مشيانه(          

 کيومرث
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ارتباط روایت با تمدّن عصر کشاورزی و برآمدن مشي و مشيانه از شاهنامه اگرچه در      

نطفة کيومرث، نيامده است. در خوانشي اجتماعي، از آن ارجحيّت مدني جامعة ایراني، بر 

گری گل( تمدّن دورة سفالشود. روایت سامي )آفرینش انسان از دنيای عربي برداشت مي

که روایت ایراني، مربوط به عصر کشاورزی است. این برتری، دهد حال آنرا نشان مي

شود که دورة سکوت ایرانيان در دو قرن نخست به پایان رسيده و صدای زماني طرح مي

 افول اعراب، با تسلّط روزافزون ترکان، صدای اجتماعي غالب است.

شود و تقابل انسان به دنيای خير، حاکميّت تقدیر، مطرح ميدر حملة اهریمن  -1-3

های پنهان داستان، تقابل حرکت دهد. یکي دیگر از تقابلبا سرنوشت را بروز مي

پذیرد، در پيوند با این ها را نمي)اهریمني( و سکون )مينوی( است. این که جامعه انقالب

دارد. در آغاز دوران گومِيزِش، شناختي امر که حرکت اهریمني است، مفهومي جامعه

پردازد. این حرکت، شود و به نبرد با جهان مينوی مياهریمن به تحریک جهي بيدار مي

کند. انتساب سکون به دنيای مينوی، در مانویّت تقابل دوگانة حرکت و سکون را ایجاد مي

 هم واضح است.  نامهارداویراف و

واره، از مباحث محوری غازین، به مثابه یک عادتبحث تعادل آ: نقش آفریني اجتماعي     

 داستان است: 
ــود ــاه ب ــال ســي ش ــر او س ــي ب ــه گيت  ب

ـــد ـــش بدی ـــانور ک ـــر ج  دد و دام و ه
 

ــود  ــاه ب ــيد برگ ــو خورش ــوبي چ ــه خ  ب

ــــد ــــک او آرمي ــــه نزدی ــــي ب  ز گيت
 (4/88: 4328)فردوسي،                   

های عقيدتي و ارتباط د. طرح جنبهشوآیين سوگواری هم از همين اسطوره آغاز مي     

 گيرد.کيومرث با مهر و سروش، از ميدان فرهنگي ایران  مایه مي

او از نمودهای قهرمان »کيومرث، آغازگر تمّدن و نيای مقدّس قوم ایراني است.      

شود و فرهنگي و الگوی انسان نخستين است که زندگي اجتماعي و لوازم آن با او آغاز مي

 (.38: 4384)قائمي،« توان بازجستای آن ميهویّت قومي را در زوایای اسطوره گيریشکل

Gayō)در اساطير ملل در پيوند با ایزدبانوان آمده است. اما  ،، )مفهوم حيات

 کيومرث وجودی دوجنسي دارد. 

ت و این نشان از اهمّيّ (Marətan)ای مردانه و ميرا ( و نيمهGayōای زنانه و زایا )نيمه     

 عنصر زنانه در فرهنگ ایراني دارد. 
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الگوی »گيری تمدّن است. آفریني در شکلهای اسطورة کيومرث، نقشیکي از ویژگي     

تعبير  (Cult-hero)نيای فرهنگي)انسان تمدّن ساز(، که از او به عنوان قهرمان فرهنگي 

 (.882-843: 8111)بودین،« گيردشود، در این بخش از روایات اساطيری شکل ميمي

دهند. یکي از عوامل ایرانيان برخي از مظاهر تمدّني خود را به کيومرث نسبت مي

های قومي در چهرة یک قهرمان، نبود و یا در معرض آسيب بودن وجوی توانایيجست

 Community)ساز هویّتي جامعه شاهنامه،حافظة تاریخي است. با این منطق، کيومرث در 

Building)  :دارد 
 خود چون شد او بر جهان کدخـدای که
 

 نخستين به کوه اندرون ساخت جای 
  (4/84: 4328)فردوسي،                        

گاه، های خاستاسطوره»نماید. این نظریّه در مورد اساطير قهرمان فرهنگي درست مي     

کنند که جهان ميکنند و تعریف دهند و کامل ميزایي را ادامه ميدر واقع اسطورة کيهان

جامعة زمانة فردوسي، برای نشان دادن اصالت  (.33: 4383)الياده،« چگونه بهتر یا بدتر شد

کند و آغازهای مدني خود را، به عرصة گاه را بازسازی و احيا ميخود، اسطورة خاست

ترین کارکردهای اسطوره کشد. نوسازی گيتي با الگوهای اساطيری، از مفهوميزندگي مي

دهد که اسطورة که بيان فردوسي به ایرانيان این امکان را ميتمدّن ایراني است؛ چنان در

 برداری اجتماعي نمایند.آفرینش را از حالت صِرف یک اسطوره خارج کنند و از آن بهره

که در ميدان فرهنگي ـ ادبي ایران، انساني فوق طبيعي است، مرگ را کيومرث با این     

وارة ميرایي انسان و عاقبت کار، در سراسر دنيای فرهنگي و به ویژه عادت کند تاتجربه مي

های وارههای محوری باشد. در این اسطوره، عادتواره، یکي از عادتشاهنامهدر 

گرفت. به های مختلف متن پيتوان در الیهشناختي و تاریخي را ميشناختي، روانزیست

)خالقي مطلق، « آغاز جامعه است، نه آغاز زندگي سرگذشت شاهنامهکيومرث در »طور کّلي 

ساز این امر حاصل دگرگوني این اسطوره و تبدیل آن به یک الگوی تمّدن (.412: 4322

عامل اصلي این امر را تکوین روایت  (34: 4384؛ قائمي، 18: 4333)بهار، گران است. پژوهش

دهي در ساخت اسطورة مانو معتقدند تمرکز و ساز کيومرث در عصری جدیدتر دانسته

ها به اعصار جدیدتر و عصر پدیدآمدن شاهنشاهي در ایران را خلقت زرتشتي، تعلّق آن

وجوی تکامل اجتماعي و تثبيت هویّت ملّي و تفوّق دهد. اندیشة ایراني در جستنشان مي

روایي کيومرث، طرحي معنادار است. در ميدان مبارزة فرهنگي بوده است. طرح فرمان

ندیم اوّل کيومرث نخستين کسي است که به ایرانيان تمدّن آموخت. بنا به روایت ابن»
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کسي که به زبان فارسي سخن گفت کيومرث بود. بر اساس روایات دورة اسالمي، آرام غذا 

خوردن، جامه دوختن، سالح ساختن، خط نوشتن، به گور کردن مرده، تقسيم سال به 

خنده داشتن خروس سپيد، پرورش جانوران، چراغ دوازده ماه، شوم داشتن جغد، فر

افروختن بر سر نوزاد، آیين نوروز و جشن سده و آیين سوگواری را کيومرث بنا نهاده 

گيری جامعه که در آن کيومرث آغازگر شکلشاهنامهطرح  (.8: 4333)صدّیقيان، « است

اقوام ایراني در برابر  است، با تأثيرپذیری از مسائل اجتماعي، تفوّق هویّت و فرهنگ مولّد

زند و استفاده از آن معنادار است. آیدنلو مهاجمان عرب و ترک را رقم مي هویّت و فرهنگ

اند و در این اساطير در ادوار متأخّر، قالب جدیدی پذیرفته»معتقد است:  (82: 4322)

اند. این های تاریخي و اجتماعي هر دوره را پذیرفتهساختار جدید رنگ و بویي از ویژگي

 «.  به اوج خود رسيده است شاهنامهپيدایي در روند اسطوره

بررسي وجوه اشتراک کيومرث با آدم سامي، پوروشای هندی، پان کوی چيني یا      

ها در ها حماسي ایران و تجلّي این سنّتالنّهریني و  مطالعة سير تکوین سنّتتيامت بين

رساند. از طرفي برخي تغييرات اساطير، سمت و ميما را به نتایج قابل تأمّلي  شاهنامه

رخي متون کهن، ـو ب ادگار جاماسبيـیوی ـماعي دارد. مثالً در متن پهلـسوی اجت

که تر جنبة مينوی دارد و این اسطوره مرد اَهْلَو است، حال آنروایي کيومرث بيشفرمان

د. این نوع از پرداختن به شوتری مطرح ميرنگاین جنبه در الیة بسيار کم شاهنامه،در 

های مختلف بخش (23: 4383)داستان حاصل یک نگرش اجتماعي است. سرکاراتي 

 -اساطيری، که بار اعتقادی روایات»داند. از طرفي را تجّسم طبقاتي جامعه مي شاهنامه

جویان، در بستر های طبقة جنگدیني داشته است، غالبًا طبق پسندها و نگرش

تاریخي یا طبقاتي،  –شود. در نتيجه، این علّت اجتماعيسي پرداخته ميهای حماداستان

های پهلوانان نيک و بد، با نبردهای ازلي و مقدّس ایزدان و اهریمنان به صورت جنگ

ای گيرد. چون جامعه یا کشور در برههآید و ساخت روایي مياهداف ملّي و ميهني درمي

مند های شکوهبرد که خواستار چنين داستانمي از اوضاع تاریخي و اجتماعي خود به سر

جایي های اجتماعي سبب جابهاین دخالت (.88: 4322)آیدنلو، « ای استو برانگيزاننده

های شفاهي، غلبة آفریني راویان و دخالت در سنّت، انتقال مکاني روایت، نقشاسطوره

از این جهت در  (.83-13 )همان:نگرش ایدئولوژیک، شکستگي و انتقال اساطير شده است 

دهد، مکان مينوی یک جریان معنادار، زمان ازلي جای خود را به زمان حماسي مي

شود و کيومرث از صورت مرد اَهْلَو، صورت انسان زميني با نقش اجتماعي را محدود مي
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های اساطيری روایت شود. در این سير، فردوسي از جنبهکند و نخستين شاه ميپيدا مي

کند. به عنوان استفاده نمي شاهنامههای آن در متن گيرد، ولي از همة زمينهميمایه 

از وجود کيومرث فلزات ( 2: 4311) زادسپرمو  (23: 4381) بندهشنمونه بر اساس متن 

چون کيومرث را بيماری برآمد، بر دست چپ افتاد. از سر سرب، از »پدید آمده است: 

ان روی، از پيه آبگينه، از بازو پوالد، از جان رفتني زر خون ارزیز، از مغز سيم، از استخو

های عمراني یا اجتماعي داستان، مثل ایجاد اگرچه این زمينه و برخي زمينه«. پيدایي آمد

خورد؛ مواردی نظير آبادکردن رودخانه، کشف آهن و آتش، در سطح روایت به چشم نمي

های نظامي، اهلي ماعي، به کارگيری شيوهزمين، استقرار در کوه و برقرار کردن امنيّت اجت

های اندیشي در الیهکردن حيوانات، نيایش و ارتباط با دنيای مينوی، آیين سوگ و مرگ

 جای گرفته است. شاهنامهمختلف روایت 

های دادی است که اقوام ایراني را به نخستين نشانههای فردوسي، در واقع رخبرداشت     

دهد. به این ترتيب طرح کّلي روایت ومي خود ارتباط و ارجاع ميظهور حافظة تاریخي و ق

شود و با حرکت به سمت حماسه و فردوسي از جامعة ایراني با تکيه بر اساطير آغاز مي

های اجتماعي های فرهنگي و نهادبسياری از پنداشته»یابد. در این مسير تاریخ تداوم مي

 (.311-313: 4334)مزداپور، « شودميساز گون و همغریب با تصوّرات راوی هم

 

 گيرینتيجه

فردوسي بر اساس نظریّة شاهنامة گرای متن داستان کيومرث در از بررسي رابطه

ریزی و بازنمایي یک ، پيشاهنامهميدان، نتایج زیر به دست آمده است: فردوسي در 

ت شکلي خاصّ از های مختلف یک روایکند. او با آگاهي از صورتجامعة ویژه را دنبال مي

یک  شاهنامهگيرد تا بتواند به اهداف اجتماعي دست یابد. در نمایي کلّي آن را به کار مي

دهد. در این ساختار داستان کيومرث بازنمایي ساختار اجتماعي تعریف شده را بروز مي

جامعة بدوی است که در آن انسان دورة غارنشيني و شکار، اّولين هستة زندگي اجتماعي 

، به شاهنامهگرای اسطورة کيومرث دربرد. ساختار کنشدهد و به پيش ميتشکيل مي را

وارة جامعة ایراني )اندیشه، گفتار و کردار نيک( شود و سه عادتصورت گزینشي مطرح مي

ای اهداف و مسائلي گاه، با دگرگوني اسطورهشود. اسطورة خاستهای آن مطرح ميدر الیه

آیين سوگ، آیين جنگاوری، تبيين مفهوم نژاد )تبارشناسي راني، نظير آیين حکم
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فرهنگي(، آیين نيایش و مرگ اندیشي را دنبال کرده است که همة این موارد صبغة 

 اجتماعي دارد. 

کارانه و با هدف جلوگيری از حذف فرهنگي، آن کردی محافظهفردوسي در روی

را در مقابل ایدئولوژی  اهنامهشهای روایت را که ممکن بوده است او و بخش از الیه

 اسالمي قرار دهد؛ حذف کرده و یا به زیر الیة متن، منتقل کرده است. 

نبرد خير و شر در داستان کيومرث در تأویلي، تقابل فرهنگ و هویّت ایراني به عنوان 

 کند. فرهنگ مولّد و فرهنگ عربي به عنوان فرهنگ مهاجم را بيان مي

فردوسي در زمان تاریخي شاهنامة های اساطيری در ستانجا که آفرینش دااز آن

مند به اسطوره در دورة ساخته و پرداخته شده است، پرداختن به اساطير، بازگشت هدف

 اسالمي است که یک وجه غالبش، وجه اجتماعي آن است. 

ها، های متعدّد از داستان کيومرث و گزینش خاصّ فردوسي از این روایتوجود روایت

گر نوعي خودآگاهي اجتماعي است که با ميدان اجتماعي ایران ارتباط دارد. روایت نبيا

، بخشي از یک ساختار کّلي است که در آن مسير تکویني جامعة شاهنامهکيومرث در 

های ایران باستان دیده شده است. این طرح روایي در فضای منازعة هویت در قرن

 نخستين اسالمي شکل گرفته است. 

، مواردی وجود دارد که وجه دیني، شاهنامههای متني اسطورة کيومرث در ازهدر س 

های اجتماعي و ميدان قدرت را های اجتماعي و تأثيرپذیری فردوسي از جریانوارهعادت

 دهد. نشان مي
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