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مطلق جالل خالقی دکتر استاد مقدمۀ  

گـران و نـّقاالن. در مأخـذی بود برای سرایندگان، رویدادنگاران، نگاره شاهـنامهدر گـذشته، 

نخـست و بویژه، ولی به ناروا، در پـژوهـش و کاوش تاریخ کـهـن  شاهـنامهروزگار ما، از اهـمـّیـِت 

تنها یک اثر ادبی است و اعـتـباِر  شاهـنامهکاسته شـد، زیرا به غـلـط گـمان بر این میرفـت که 

طـبری مهـمـترین مأخـذ تاریخ الـّرسِل خِی چـندانی ندارد، در حالـیکه این کـتاب در کـناِر تاری

برای پـژوهـِش تاریخ پیش از اسالم ایران، بـویژه ساسانـیان است. تا اینکه در سالهای اخـیر رفـته 

ـش مأخـذ پـژوه شاهـنامهشد. از سوی دیگـر، در روزگار ما شناخـته  شاهـنامهرفـته اعـتـبار تاریخی 

ی، قشناسی، ادبیات تطـبـیـن دیگـری نیز شد، هـمچـون اسطورهدر زمـیـنۀ دانشهای گـوناگـو

ها و رسوم کهـن و ...، هـرچـند و متأسفانه در میان این تحـقـیـقات ادبیات توده، روانکاوی، آیین

اد نـیـست، بلکه در برخی از آنها، بر ور باشـند، چـندان زیکارهایی که از اهـمـّیـت عـلـمی بهـره

ای نتایجی بزرگ گـرفـته شده و به سخـن دیگـر تازِش خـیال بسیار های سایهپایۀ برخی نشانه

 مـتـنی و یا حـّتیگـسترده است، تا آنجا که میـتوان گـفـت شیوۀ تفـسیر متن نه تنها درون

 اتر رفـته است.  مـتـنی نیست، بلکه از فـرامـتـنی نیز گامی فـر میان

کـتابی که خـواننده در دست دارد، از معـدود تحـقـیـقاتی است که در آن سه شرط بخـوبی  

ـ مؤلـف لگام قـلم را به دست توسِن خـیال نداده، بلکه با مأخـذ خـود 1رعایـت شده است: 
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و مخالـف را با  ـ او آراِی مـوافـق2مدار و انـتـقادی برخـورد کـرده است؛ هـوشیارانه و موضوع

پردازیهایی که ـ مـؤلـف زبانی دارد ساده و روشن و به دور از پیرایه3بیطـرفی تمام نـقـل میکـند؛ 

ر، گـر، در رِد نظـِر دیگـهـیچ مناسبتی با زبان پـژوهـش ندارند و برخالف برخی مـؤلـفاِن سـتـیـزه

 روتـنی بر نـثر آن نمایان است.ای از فـاز قـلم تیغ آخـته نـمیسازد، بلکه هـمیشه سایه

موضوع کـتاب بحـث در کم و چـون توتم و اخـترماری در شاهـنامه است. مؤلـف در بخش 

ای از آرای محـقـقان را دربارۀ واژه و تعـریف و انواع و قـوانین و ... توتم به نخستین کـتاب چکـیده

ی کـتاب به خـوبی آماده میسازد. دست مـیدهـد و خـوانندگان خـود را برای دریافـت بخش اصل

سپس مؤلـف به موضوع اصلی کـتاب میـپردازد. نگارندۀ این سطـور بارها دیده است که برخی 

محـقـقان برای اثـبات نظر خـود به هـر نسخه بدل و بیت الحاقی استـناد میکـنند و حـّتی، ناآگاه 

در متن، دلـیلی بر نقـِص پیرایش از شیوۀ ویرایش انـتقادی، نبودن ضبط مورد نظر خـود را 

ها روایت مـیـپـنـدارنـد، غافـل از اینکه در هـزاران دگـرنوشت و چـند هـزار بیت الحاقی و ده

ای نقطۀ اتکائی یافـت. یک چـنین ایرادی بر مـؤلـف این برافـزوده، میتوان برای هـر نظر و نظریه

کـرده  بنا شاهـنامهبر پایۀ متن ویرایش انتقادی کتاب وارد نیست، بلکه او اهـّم نظریات خـود را 

است. روش واقع بـیـنانۀ او هـمچـنـین سبب شده است که او موضوع توتم را تنها در روایات سکایی 

اند و از آنجا به افـزوده شدهخـدایـنامه به ترجمۀ  شاهـنامۀ ابومنصوریکه تازه هـنگام تألـیف 

ای به ها و تشابهات سایهاهـده کـند و آنرا به یاری برخی نشانهاند، مشفـردوسی رسیـده شاهـنامۀ

بسط نداده است. این محـسنات رویهم تألـیف آقای دکـتر خلیل کـهـریزی را  شاهـنامهسراسر 

اند. نگارنده تردیدی ندارد که دوستداران فـرهـنگ ایران در اثـری معـتـبر و قابـل اسـتـناد ساخـته

 پـژوهـشگـر جوان خـواهـند شـنـیـد.آیـنده نیز از این 
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 پیشگفتار
فردوسی گزارش زندگی ایرانیان از زماِن کیومرث، نخستین پادشاِه شاهنامه، تا پایان  شاهنامۀ

ها نهاده شده و بدین پادشاهی ساسانیان است که در هر بخش از آن یک شاه در کانون داستان

، روی، روایت شده است. از همین«ز هنگاِم گرشاه تا یزدگرد»سان رویدادهای روزگاِر شاهاِن ایران، 

رسیده است.  شاهنامهاست که با واسطه به  نامهخدایهمان ساختاِر  شاهنامهختاِر اصلی سا

ی کتابشاهنامه امروزه پژوهشگران در این باره همداستانند که منبع اصلی فردوسی در سرودن 

بوده است که به فرماِن ابومنصور محّمد بن عبدالرزاق طوسی و پایمردِی دستوِر دانای او، ابومنصور 

ابومنصوری معروف است. گرچه دربارۀ مواِد اصلی  شاهنامۀ منثورِ المعمری، گردآوری شده و به 

اّما پژوهشگران )ر.ک: نولدکه،  توان اظهار نظر قطعی کرد،قود نمیدهندۀ این کتاِب مفتشکیل

(، با تکیه بر قراینی چند، بر 416ب: 1313؛ خطیبی، 32ب: 1334؛ خالقی مطلق، 46: 1311

ای تشکیل داده بود که به دست گروهی که نام چهار تن از نامهرا خدای آن ه هستۀ اصلیآنند ک

از پهلوی به فارسی  ،(146: 1342آنان در مقدمۀ بازماندۀ این کتاب آمده است )ر.ک: قزوینی، 

 برگردانده شد.

ر که طوبسنده نکردند و همان نامهخدایبه  شاهنامۀ ابومنصوریبا این حال گردآورندگان  

های کوچک و مستقل دیگری نیز به آن همه گونه سرگذشت»( گفته است 46: 1311نولدکه )
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هایی را به جلو( بر این باور است که بخش 32ب: 1334خالقی مطلق )استاد «. افزوده شده است

، اندافزوده نامهخدایبرای تکمیل کتاِب خود به ترجمۀ  شاهنامۀ ابومنصوریکه گردآورندگاِن 

های رستم از کتاِب آزادسرو، داستان اسکندر از رمان اسکندر اثر کالیستنس دروغین داستان شامل

از چهار منبع  شاهنامۀ ابومنصوریو رویدادهای روزگاِر یزدگرد شهریار است. بر اساس همین نظر، 

شاهنامۀ نیز که هستۀ اصلی  نامهخدای است. البته نباید از یاد برد که اصلی فراهم آمده

 ها کتاب بوده است.ای از دهبوده، مجموعه بومنصوریا

 نامهخدایهای ( به نقل از موسی کسروی اختالِف شدید نسخه13: 1364حمزۀ اصفهانی )

دانسته است. البته بدیهی است که این « نتیجۀ اشتباه مترجمان از زبانی به زبان دیگر»را 

 برآمده از اشتباهاختالفات نمی
ً
و اختالف در ترجمه باشد؛ زیرا موسی کسروی  توانسته است صرفا

روی، باید پذیرفت که )همانجا(. از همین« دو نسخۀ یکنواخت و مطابق نیافتم»گفته است: 

 اند. به دیگرسخن، صرفها نیز داشتهاختالفاتی در نقل داستان نامهخدایتحریرهای گوناگون 

تحریرهای گوناگونی از آن  ، در طول تاریِخ نگارِش این کتاب،نامهخدایهای متفاوِت نظر از گونه

ها با ( نیز اشاره کرده، در این بازنویسی33: 1333سن )گونه که کریستنصورت گرفته و همان

؛ آموزگار، 261: 1364کمک دیگر آثار پهلوی مطالبی به آن افزوده شده است )نیز ر.ک: تفّضلی، 

 نیز دیده می شاهنامهربارۀ (. این مسأله، د26الف:  1336
ً
شود که متنی منظوم است و قاعدتا

های گوناگون در دوره الحاق و افزودِن متن به آن دشوارتر است؛ چه رسد به متنی منثور که

 بازنویسی و اصالح شده است. 

در گذشته هوّیتی  شاهنامهها و رویدادهای حماسی و تاریخِی در واقع بسیاری از داستان

د. انفردوسی رسیدهشاهنامۀ و سرانجام به  شاهنامۀ ابومنصوریاند و از آنجا به شتهمستقل دا

ل از دهفردوسی مجموعه شاهنامۀبنابراین، 
ّ
ها کتاِب مختلف و متعدد است که گزارشگر ای متشک

 ابِع ای دیگر از پژوهشگران تعدد منهای گوناگون است. البته اگر مانند دستهزندگی ایرانیان در دوره

 تشکیل را شاهنامه( باید تعداِد متونی که زیربنای 163: 1316فردوسی را بپذیریم )ر.ک: آیدنلو، 

روی، چنین کتابی عالوه بر گزارِش آشکاری که به دست بدانیم. از همیناند، بسیار بیشتر داده

تۀ که هس ونیهای گوناگکتابراه  است که از ها و نکاِت پنهاِن بسیاریدهد، دربردارندۀ گزارشمی

روی، یکی از کارهای مهم دربارۀ . از همین، به آن راه یافته استاندرا تشکیل داده اشاصلی

ی همان است که سالو داستان شاهنامه
ّ
(، اهمّیت 6: 1333سن )ها پیش از این، کریستنهای مل
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یرانیان را ای اهکس تا کنون نکوشیده است که تاریخ افسانهیچ»گونه گوشزد کرده است: آن را این

دهد و نحوۀ ترکیب آن را هایی که آن را تشکیل میدر مجموع بررسی کند و ریشۀ همۀ افسانه

مذهبی و  هایها بنا بر تغییر اندیشهای را که این افسانهوجو کند و تحّول و تغییرات تدریجیجست

 «.اند، نشان دهداجتماعی و سیاسی و ادبی یافته

ت در  هایو در روایتجوبر همین اساس، جست
ّ
تواند ما را در یافتن یا می شاهنامهایرانی و دق

ی و داستان نامهخدایبازسازِی رویدادهای مهمی یاری کند که در تحریرهای گوناگون 
ّ
های مل

های گنگی از آنها به جای مانده است. البته در این کار باید اند و فقط نشانهزدوده یا اصالح شده

ت ک
ّ
ا در پشت یک واژه ی»رد؛ زیرا گاهی مسائِل مهِم تاریخی، فرهنگی، دینی و آیینی بسیار دق

روی، اگر بتوانیم با روشی مشخص و / ده(. از همین6: 1331)خالقی مطلق، « انداصطالح نهفته

تر کنیم و از گنگِی آنها با کمک مآخذ و اسناد جنبی بعضی از این رویدادها را بازسازی یا روشن

ی به دست خواهیم آورد. این شناخت ما را به ای از داستانشناخِت دانشورانهبکاهیم، 
ّ
های مل

یداستان گوناگوِن  هایدر آن روایتشود که رهنمون مینهان دنیایی 
ّ
که در سطح  های مل

زدوده شده نیز  هایآیند و گاه روایترد، به دست مینشانی آشکار از آنها وجود نداها داستان

ای بسیار نامیم که خود مجموعهمی 1«متن پنهان». ما این دنیای نهان را شوندبازسازی می

های ایرانیان و نیرانیان آغاز و تا تواریخ ترین اسناد و نوشتهگسترده از متونی است که از قدیمی

 گیرد.دورۀ اسالمی و گاه طومارهای نقالی را نیز در بر می

وجوی بقایای نخستین انسان و نخستین شهریار در ا روش ویژۀ خود به جستسن بکریستن

های اسطورۀ نخستین انسان و ای ایرانیان پرداخت و توانست، در این باره ریشهتاریخ افسانه

ی این های ایراننخستین پادشاه را در ایران، با مراجعه به متون متعدد، دریابد و گاه از پیونِد نمونه

وی دو وجکوشیم به جستمی نیز بحث کند. ما نیز در این کتاب های دیگر مللاسطوره طوره بااس

ی بپردازیم و چند و چون و ریشهپدیدۀ مهِم دیگر در داستان
ّ
ها و تأثیرات آنها را در تاریِخ های مل

ی به دست دهیم. آن دو پدیده یکی باور به توتم و دیگری اخترماری است. البتهداستان
ّ
ر د های مل

های توتمی است؛ اّما از آنجا که بر پایۀ همین وجو هدِف آغازین ما یافتِن نشانهاین جست

                                                                                                                                                    
به  intertextualityرا در برابِر اصطالِح فرنگِی « متن پنهان( »022/ 1: 1931. پیش از این دکتر شفیعی کدکنی )1

ایم و گویند. ما این اصطالح را در معنایی دگرگون به کار بردهمی« بینامتنّیت»کار برده است که معاصران ما آن را 

 ایم. منظور خود را از آن توضیح داده
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ی با آیینوجوها، توتمیسم در داستانجست
ّ
های اخترماری در پیوند است، به ناچار های مل

 کنیم.های اخترماری را نیز بررسی مینشانه

 انسانی رایج بوده است و پیش از این در توتمیسم نظاِم فکری کهنی است که در بیشتر جوامِع 

وجو شده و در این باره تحقیقاتی چند نوشته شده است. با این و فرهنگ ایرانی نیز جست شاهنامه

هایی در متون ایرانی از باورهای توتمی در حال، متأسفانه تا کنون پژوهشگرانی که با کمک نشانه

 و منابع کهن مستند نکرده وجو در متونجنبی و جست اند، سخِن خود را با اسناِد ایران سخن گفته

اند. به دیگرسخن، اگر توتمیسم مانند یک نظام مهم های گنگ بسنده کردهبه همان نشانه و فقط

گاه از چشِم بیگانگانی که در عصر باستان دربارۀ داشت، هیچمصادیق بسیاری در ایران می

ی های کسانماند. اطالعات ارزشمندی که از راه نوشتهاند، به دور نمیسرزمین ما مطالبی نوشته

تواند ما را یاری کند، در این موضوِع مانند هرودوت، استرابو، پلوتارخ و... در چنین مواردی می

گیریم، معتبرتر است؛ زیرا هایی که از متون ایرانی و هندی و عربی میها و نشانهویژه، از داده

اند: روی است که گفتهنگارانه به شمار آورد. از همینهای مردمهها را دادتوان این دادهمی

شناسی او را پیش از هر چیز یک نامند؛ اّما شاید بتوان از منظر انساندان میهرودوت را تاریخ»

 (. 61: 1311)فکوهی، « نگار دانستتر بگوییم یک مردمشناس یا دقیقمردم

زندگی ایرانیان سخن رانده است، چرا سخِن او دربارۀ  ترین امورِ در جایی که هرودوت از جزئی

ها در ترین قربانیشود؟ یا در جایی که پلوتارخ از پنهانیایرانیان ما را به توتمیسم رهنمون نمی

؛ 64: 1313نهد )ر.ک: بنونیست، گوید و جزئیات آن را در اختیار ما میآیین زروانی سخن می

د رساو به واسطۀ تئوپمپوس به سدۀ چهارم پیش از میالد می( و گاهی سخِن 616: 1333نیبرگ، 

نهد که بتوانیم آن را به توتمیسم در ایران، به ای در اختیار ما نمی( چرا نشانه61)ر.ک: بنونیست: 

شکلی فراگیر، تأویل کنیم؟ ممکن است، گفته شود این منابع در این باره اطالعاتی از روزگاِر 

اید گردد. در این باره هم بتر برمینهند و توتمیسم به روزگاری بسیار کهنتاریخی در اختیار ما می

 آنها را در است، باید نشاِن  راه یافته شاهنامههایی از باور به توتم به متنی مانند گفت که اگر نشانه

اِت از مطالع نیز دید. در حالی که بیشتِر پژوهشگراِن این حوزه هاگاتیا  وداهامتوِن کهنی مانند 

اند و هپرستیدایرانی معتقدند ایرانیان در دوران پیشازردشتی و پیش از آن عناصر طبیعی را می

باور کسی از ارتباِط جادویی و خاص ایرانیان با حیوانات یا گیاهان، بدان سان که در جوامع توتم
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ه حال تا ب دارد که بگوییم متأسفانهآن مینده است. چنین مسائلی ما را بر بینیم، سخن نرامی

 ایم. های مختلفی را توتم پنداشتهایم و پدیدهعمل کرده زدهدربارۀ توتمیسم در ایران اندکی شتاب

هاِی پیشین نداشتِن پایۀ نظری مشخص است. پژوهشگرانی که در زبان ضعف اصلی پژوهش

دهند،  در ایران نشاناند مصادیق این پدیده را اند و کوشیدهمیسم تحقیق کردهفارسی دربارۀ توت

 اند. آنها با تکیه بر مفاهیمیوجوهای خود را بر چه بنیانی نهادهپایۀ نظری جست مشخص نیست

ی و عمومی که یا از کتاِب 
ّ
ای است یا برگرفته از اطالعات پراکنده فروید گرفته شده یتوتم و تابوکل

ین اند و در اوجوی توتم در ایران پرداختهاست، به جست فریزر مطرح شده شاخۀ زریندر کتاِب  که

بی ها را با اسناد جناند و این نشانهای بسنده کردههای سایهوجو نیز گاه به یافتِن نشانهجست

ن رشناسی است که در قدر حالی که توتمیسم یک نظریه در دانش انسان اند.مستند نکرده

هیجدهم میالدی مطرح و در قرن بیستم نقد و بررسی شد. الزمۀ هرگونه تحقیق و پژوهش دربارۀ 

 ها و آبشخورهای اصلی آن است. توتمیسم مرور تاریِخ این نظریه و آشنایی با پژوهش

دی بنههای پیشین را دربارۀ توتمیسم در ایران دستهای عمدۀ پژوهشاگر بخواهیم کاستی

. ضعِف پایۀ نظرِی تحقیق و تکیه بر 1: نیم سه کاستی اصلی به دست دهیمتواکنیم، می

ی و عمومی دربارۀ نظریۀ توتمیسم که منشأ، تاریخ و منتقداِن مشخصی دارد و بدوِن دیدگاه
ّ
های کل

 اند. پژوهشگران به خوبی نتوانسته2 ان درِک روشنی از این پدیده داشت.توشناخِت آنها نمی

هایی دارند. از همین روی، ما در این ی را دریابند که در شناخِت نظرِی آن کاستیامصادیِق پدیده

وتمیسم تواقعی توان آنها را مصادیق شویم که نمیرو میهای بسیاری از توتم روبهها با نمونهپژوهش

 دهندۀ توتمیسمهای گنگی که ممکن است نشانبه نشانه . پژوهشگراِن گرامی فقط3دانست. 

ر اسناد شده را با تکیه باند که سخن خود و مصادیِق یافتهاند و در پی آن نبودهباشند، بسنده کرده

 و شواهِد جنبی و کهن مستند کنند.

 ِف ، با رویکردی دگرگون، دیده شد. برخالبر این اساس، ضرورِت پژوهشی دیگر در این زمینه 

ایم که مصادیق توتمیسم را به روی، در پی آن نبودههای پیشین، ما در این کتاب، به هیچپژوهش

ی فراز و فرود ودر داستان وجوی باورهای توتمیایم با جستدست دهیم؛ بلکه کوشیده
ّ
 های مل

ایم، با درنگ هبه دیگرسخن، کوشید گیری کنیم.تأثیرات و تأثرات این باورها را در روایاِت ایرانی پی

و مقایسۀ آنها با روایاِت دیگرگون، نمودهای باور به توتم را به دست دهیم  شاهنامهبر روایات آمده در 

ایرانیان  در زندگی توتم به گماِن ما اند، بازسازی و معرفی کنیم.و روایاتی را که فراموش یا زدوده شده
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 تواند به آن گستردگی باشدروی نمیبه هیچ تر از آن است که تا به حال نشان داده شده وکمرنگ

دهد و ما در جای وجوهای ما نشان میشود. به شکلی که جستهای ایرانی دیده میکه در پژوهش

های گوناگوِن ایرانی، متعلق به سکاها را، از بیِن گروه خود به آن خواهیم پرداخت، باید باور به توتم

 دانست.

ی ریشهدر داستانپدیدۀ مهِم دیگری که باید 
ّ
های آن را به دست داد و نقش آن را در های مل

ی  شماریهای مرتبط با نجوم و ستارهروایاِت ایرانی مشخص کرد، آیین
ّ
است که ما با عنواِن کل

اصلی غیر ایرانی داشته  های اخترماری، گرچه ممکن استآیینایم. از آنها یاد کرده 1اخترماری

یند، اّما در داستانباش
ّ
 انقش مهمی دارند و ممکن است از راِه بازنویسی ی و روایاِت ایرانی های مل

ای ایرانیان راه یافته باشند. به هر حال، نقِش مهِم به تاریخ اسطوره تحریرهای متعدِد این روایات

ا توان یک دسته از روایاِت ایرانی ر توان نادیده گرفت؛ به شکلی که میآنها را در روایاِت ایرانی نمی

 اند. نیز راه یافته شاهنامهای از آنها به روایاِت اخترماری پنداشت که پاره

رماری های اختر این باره باید مطرح کرد، این است که توتمیسم و آییننکتۀ مهم دیگری که د

ی با هم پیوستگی دارندندر داستا
ّ
؛ به شکلی که هر جا نشانی از باورهای توتمی هست، های مل

تواند ما را به این نکته رهنمون های اخترماری نیز به دست داد. این مسأله میتوان رّدی از آیینمی

 جستشود که احتما
ً
 های زمینی نیز در تلفیِق باورهای توتمیهای آسمانِی پدیدهوجوی نمونهال

به گمان نیبرگ، بر پایۀ شواهدی در یشت »که تأثیر نبوده است؛ چنانسکایی و اخترماری بی

سور ، کهکشان نیز مظهر آسمانی اردوی132و  16، 33پنجم، از جمله مطالب مذکور در بندهای 

« کرده استساِن یک رودخانۀ سیحون آسمانی جلوه می در نظر مردم این نواحی به اناهید بوده که

ی با و داستان شاهنامهروی، باور به توتم نیز در (. از همین36الف:  1312)موالیی، 
ّ
های مل

 در شاهنامه و داستان های توتمیبا این حال، نشانه ت.های اخترماری درآمیخته اسآیین
ّ
ی های مل

ی حذف می ن یافتِن پایا با
ّ
 های اخترماری تا پایاِن تاریِخ شوند، اّما آیینروزگاِر رستم در حماسۀ مل

                                                                                                                                                    
ی، )صادق« ترکیب اخترماری )اخترشماری( به معنی احکام نجوم در فارسی در جایی به کار نرفته است» . گرچه 1

ایم که نشانی از نجوم و (، اّما در این کتاب، از آن برای هر آیین و کیش و باور کهنی استفاده کرده163: 1316

 شماری دارد.ستاره
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ی
ّ
 د. به دیگرسخن، با پایان یافتِن عناصِر سکایِی داستاننحضوری نیرومند دار  1مل

ّ
ی های مل

ان به شیرو در روزگاِر خسرو انو آیند؛ اّما اخترماری فقطباورهای توتمی نیز به چشم نمیهای نشانه

 گراید و پیش و پس از او نقِش پنهان و مهمی دارد.سستی می

بر پایۀ آنچه گذشت، این کتاب از سه بخش تشکیل شده است. در بخش نخست به بررسی و 

 بر ادیاِن ایرانِی کهنکوتاه پردازیم و در بخش دوم با درنگی مرور انتقادِی نظریۀ توتمیسم می

 روی مدعینگارنده به هیچی اخترماری را در این ادیان نشان دهیم. هاکوشیم نقِش مهِم آیینمی

؛ بلکه کوشیده است مطالبی کوتاه دربارۀ مباحثی ای داردکه در این دو بخش سخِن تازهنیست 

ین دو اها کتاب و پژوهش مستقل دربارۀ آنها منتشر شده است. بلند مطرح کند که پیش از این ده

ی در حکم مقدماتی  مروری بخِش 
ّ
هستند؛ زیرا خواننده برای فهمیدن  یبحث اصلورود به برای کل

 باید، مشخص شده« های ایرانیِن روایتپنها ِن مت»که با عنواِن کتاب بخش سوم  هایی ازپاره

ی دربارۀ توتمیسم و ادیان ایرانیاطالعات
ّ
داشته باشد. البته در دو بخش مورد نظر نیز مرورگر  ی کل

ایم نظرّیاِت گوناگون را با دیدگاهی انتقادی و به کوتاهی مطرح ایم، بلکه کوشیدهنبودهصرف 

 شود.بحث اصلی ما آغاز می است که کنیم. پس از این دو بخش

 یرانیا یشناسمرتبط با اسطورههای اشاره به این نکته نیز ضروری است که گاهی در پژوهش

ند و سهای بیرا به سوی تأویل های مبهم تحقیقاتسرنخها و پردازی و اتکا به نشانهنوعی خیال

شناسی تفسیرهای مّتکی به خیال سوق داده است. درافتادن در وادی ناپیداکرانۀ خیال در اسطوره

 از همین خواهد.مانند غلتیدن در چاِه تاریک بیژن است که برآمدن از آن پهلوانی همچو رستم می

ها و تفسیرهای مّتکی به خیال و بدوِن سند بپرهیزیم. به ایم از تأویلروی، ما در این کتاب کوشیده

هایمان را با اسناد و شواهِد گوناگونی که از های زنجیرۀ تحلیلایم حلقهدیگرسخن، تالش کرده

ِد دو حلقۀ این زنجیره آیند، به هم بپیوندیم و اگر گاهی برای پیونهای گوناگون فراهم میراه

ایم که این واسطه را با خیال پر کنیم؛ بلکه ایم حلقۀ واسطی بیابیم، در پی آن نبودهنتوانسته

وجو در پیراموِن مسألۀ مورد نظر به بازسازِی مستنِد آن حلقۀ واسط بپردازیم. ایم با جستکوشیده

                                                                                                                                                    
ی». ما، در اینجا، دو اصطالِح  1

ّ
ی»و « حماسۀ مل

ّ
بندی دکتر خالقی مطلق از شاهنامۀ را به توّجه به تقسیم« تاریخ مل

ی ایران" و دنبالۀ آن را تا پایان  شاهنامهاگر »ایم. به اعتقاد ایشان فردوسی به کار برده
ّ
را تا مرگ رستم "حماسۀ مل

ی ایران" بنامیم، به ماهّیت کتاب نزدیک
ّ
 هل(./چ1: 1939)فردوسی، « تر استکتاب "تاریخ مل
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ِل عینی است و بدوِن سند در هیچ ایم مستند و برآمده از دالیروی، آنچه مطرح کردهاز همین

 ایم. موضعی سخن نگفته

در پایان، پرسشی که ممکن است خوانندۀ گرامی این سطور مطرح کند، این است که چرا این 

وجوها نهاده است؟ در پاسخ به این است و این کتاب را در کانوِن جست شاهنامهپژوهش مّتکی به 

ه نبود شاهنامهروی، محدود به جوهای ما، به هیچوپرسش مقدر نیز نخست باید گفت که جست

؛ به شکلی که با کمِک زنجیرۀ داستانی است وجوی ما بودهکانوِن جست در شاهنامهاست؛ بلکه 

ی را در بر دارند، وجو از منابع دیگری که داستانایم و در این جستاین کتاب پیش رفته
ّ
های مل

در  شاهنامهایم. گزینش ابِع گوناگون به بحث پرداختهایم و با توّجه به مجموعۀ منغافل نبوده

های جایگاِه متِن کانونِی پژوهش نیز از آن روی بوده است که این کتاب از لحاظ اشتمال بر داستان

ی و زنجیرۀ تاریخِی ترسیم
ّ
ترین روزگار روی از کهنمانند است و از همینشده در آن متنی کممل

 زگاِر روشِن تاریخی را در بر دارد. زندگِی انساِن ایرانی تا رو

مکتوب داشته که خود آن منبِع مکتوب نیز از روی منبع / منابع  یمنبع نامهشاهعالوه بر این، 

رسد که وار نسِب آن به منابِع مکتوبی میمکتوب دیگری نوشته شده است و بدین شکل سلسله

قرار دارد. از همین روی، شاهنامه  نامهخدایمعتبرترین متون دربارۀ ایران هستند و در کانوِن آنها 

ای مکتوب است که شامِل چند دورۀ کامل از زندگی ایرانیان است به تنهایی متنی معتبر با پشتوانه

د. این دهو تحلیل و بررسی آن ما را به متوِن متعدد و پراکندۀ ایرانی و نیرانی دربارۀ ایران پیوند می

ی مشترک است. های طبیعی و ویژگی در حماسه
ّ
های حماسی شاعر در این دسته از منظومه»مل

آورد، متکی به سندی معتبر ( و آنچه به نظم درمی1: 1336)صفا، « به ابداع و خلق توّجهی ندارد

شود. او نخست به دلیل امانت سرایان دیده میاست. این ویژگی در فردوسی بیش از دیگر حماسه

شود، سپس به دلیِل ارِج خرد و نگاِه دیده می شاهنامهها که در سراسر در نقل داستان

، بهترین سند از زندگِی ایرانیان را در اختیاِر ش، با تکیه بر متنی مکتوب و معتبرستیز خرافه

 گفته است: شاهنامه ۀچه در دیباهای پس از خود نهاده است. از همین روی است کنسل

 تو این را دروغ و فسانه مدان
 اندرخورد با خردو هرچه ا از
 

 روشن  زمانه مدانبه یکسان 
 دگر بر ره رمز معنی َبَرد

 (.6/ 4: 4080)فردوسی،      
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ۀ این کتاب نسخم. نخست اینکه در پایان ضروری است به چند نکتۀ کوتاه و مهم اشاره کن

ورماه شهریرسالۀ دکتری من در رشتۀ زبان و ادبّیات فارسی است که در  شدۀپیراسته و تکمیل

ام، آقای از استاد فرزانه روی،از همین نشاه از آن دفاع شده است.در دانشگاه رازی کرما 1931

ام ها پیش دل و انگیزهالدین کزازی که زحمت داوری رساله را پذیرفتند و از سالدکتر میرجالل

سالمیان، تر غالمرضا ، آقای دکی اّولراهنمااز استاد اند، بسی سپاس دارم. سپس داده

 زها،شیوۀ مرسوِم این رو رغِم روی که در طول تحقیق برای نگارش رساله، بهویژه از آنم؛ بهسپاسگزار 

 ن کنم.به ساما را رسالهکاِر  زودهنگام ننهادند و اجازه دادند مرا در تنگنای زمانی برای دفاع

چه در زماِن نگارش رساله، چه در یک سال و نیم اخیر که مشغول  ،در طوِل این پژوهشهمچنین، 

بعضی  رسیدم،یپرسشی نم پاسخوجو به جست اگر پس از ام،بوده کمیل این تحقیقتپیرایش و 

ر دکت گرانقدر، آقای به ویژه از دو استاِد  ،از بیِن آن عزیزان .نمودندمی هر مرا  دوستان و استادان

 مصحح و در پایان نیز از شاگردنوازِی سپاس دارم.  ،دکتر سّجاد آیدنلوآقای چنگیز موالیی و 

پس از خواندِن این سپاسگزارم که اد دکتر جالل خالقی مطلق، ، استشناِس دانشمندنامهشاه

در آینده  امیدوارممرا شرمساِر مهربانِی بیکران خود کردند.  پرورانهذره با نگاشتِن یادداشتیکتاب، 

ام، دورادور در مکتب این استادان بزرگوار فراگرفتههای آن را ی که روشهایپژوهشبا بتوانم نیز 

 گوی اعتماد و عنایت آنها باشم.پاسخ

 خواهم از روشن  کردگارهمی
 نامۀ باستانکزین نامور 

 

 که چندان گذر یابم از روزگار 
 یکی داستان بمانم به گیتی

 
         خلیل کهریزی

  9911 ماه، بهمنکرمانشاه  
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 واژۀ توتم

ه، ی کردو آن را معرف هبه گزارش فریزر، نخستین کسی که واژۀ توتم را در اثری مکتوب به کار برد

 ,Frazerشنیده و تلفظ کرده است ) totamکه این واژه را به صورِت  شخصی به نام النگ بوده

1910, vol 1: 3گ مترجمی انگلیسی بود که در قرن هجدهم میالدی با یک بازرگان به (. جان الن

های امریکایی از نزدیک با زندگی بومیان امریکای سفرهای دریایی روی آورد و با سفر به سرزمین

 1611 در سالقاِت سفرهایش را در قالِب کتابی شمالی آشنا شد. او مجموعۀ خاطرات و اتفا

 Voyages and Travels of(. در این کتاب که 16: 1364شاله، ر.ک: ) میالدی در لندن منتشر کرد

an Indian Interpreter and Trader  ه کاست نام دارد، توتم یکی از عقاید خرافی وحشیان معرفی شده

برخوردار و کشتن و خوردن و آسیب  از احترامی ویژه گروه مشخصبر پایۀ آن یک حیوان برای یک 

این ای از این کتاب که در اختیار نگارندۀ (. نسخهLong, 2007: 86رساندن به آن  ممنوع است )

طور که شاله گفته، این کتاب نخستین ؛ اّما همانمیالدی چاپ شده 2666، در سال سطور است

ر که واژۀ توتم در یک کتاب به کار با ندن چاپ شده است. بنابراین نخستیندر ل 1611بار در سال 

بوده است؛ نه  1611رفته و به عنوان یک پدیده در بین قبایل آمریکایی معرفی شده، در سال 

 1161و گاه  1116بینیم که این تاریخ را های ایرانی میها و ترجمهکه در بعضی پژوهشچنان

 اند.ضبط کرده


