فصل نامه علمي -ترويجي

بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایالم
(تقدس آب و چشمه ،احترام به نان و نمک ،کارد و کفن)

*

نجمالدین گیالنی

1

چکیده

اســتان ایــام ،تاریــخ و فرهنگــی چنــد هــزار ســاله دارد .آداب و رســوم اصیــل و بســیار کهــن مــردم ایــن اســتان،

جــدا از بحــث قدمــت تاریخـی ،میتوانــد بــه لحــاظ اخالقــی ،فرهنگــی ،انسانســازی و حفاظــت از محیــط زیســت
الگــو باشــد .ایــن آداب و رســوم کــه ریشــه در فرهنــگ باســتانی ایــن منطقــه دارد ،نســل بــه نســل از پــس هزارههــا
گذشــته اســت و هماکنــون در فرهنــگ مــردم ایــام رایــج اســت؛ از جمله ایــن رســو ِم بازتابیافتــه از دوران باســتان

میتــوان بــه ســنت «کارد و کفــن»« ،احتــرام بــه نــان و نمــک» و «تقــدس آب و چشــمه» اشــاره کــرد .در ایــن مقالــه

بــا روش توصیفــی -تحلیلــی و اســتناد بــه منابــع ،بــه ایــن پرســش ،پاســخ داده شــد کــه چــه رســومی از ایــران باســتان
در فرهنــگ مــردم ایــام بازتــاب یافتــه اســت؟ نتایــج پژوهــش ،حاکــی از آن بــود کــه ســنت کارد و کفــن ،احتــرام
بــه نــان و نمــک و تقــدس آب و چشــمه ،امــروزه بــه همــان شــیوة مرســوم در ایــران باســتان در بیــن قــوم ُکــرد و لُــر

رایــج اســت.

واژگان کلیدی :ایران باستان ،ایالم ،نان و نمک ،کارد و کفن ،آب و چشمه.

* .با توجه به اینکه بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم کرد و لر بسیار است؛ از این رو نگارنده به ترتیب شماره ،قصد پرداختن به آنها را دارد.
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مقدمه (طرح مسئله ،ضرورت و اهمیت تحقیق)
ـخ باســتانی مــا چنیــن متــداول شــده اســت کــه بایــد بــه
اگرچــه در روش تحقیــق و پژوهــش دربــارۀ تاریـ ِ
پژوهشــگرانی خــارج از کشــور ،مثــل کریستنســنِ دانمارکــی ،راولینســن انگلیســی ،هرتســفلد آلمانــی یــا
ق ِمــا رنــگ و بــوی علمیتــری بــه خــود
باستانشناســانی از آمریــکا و فرانســه اســتناد ُجســت تــا ســخن و تحقیـ 
بگیــرد؛ ولــی واقعیــت ایــن اســت کــه هیچکــس مثــل خــود مــا کــه بــا فرهنــگ خــود آشــنا هســتیم و در آن
زندگــی میکنیــم ،نمیتوانــد زوایــای پنهــان آن را بررســی کنــد؛ هــر چنــد ایــن گفتــه ،بــه هیــچ وجــه ،دال بــر
کماهمیــت جلــوه دادن تالشهــا و نظــرات علمــی دانشــمندان مذکــور نیســت؛ ولــی گــواه بــر فرهنــگ یــا بــه
عبــارت بهتــر ،دردی اســت کــه امــروزه بــر روش تحقیقــی مــا حکمفرمــا شــده اســت .نگارنــده در ایــن تحقیق،
ابتــدا بــا اســتناد بــه منابــع تاریخــی و ادبــیِ کهــن ،رســوم باســتانی ایرانــی را شــرح داده؛ ســپس با شــناختی کــه از
فرهنــگ بومــی و محلــی خــود داشــته ،بــه تطبیق و تحلیــل آنهــا پرداخته اســت .هــدف از این تحقیق ،آن اســت
کــه گوشـهای از فرهنــگ باســتانی و رســوم کهــن ،امــا کارآمــد و تأثیرگــذا ِر مــرد ِم ُکــرد و لُر به لحــاظ اخالقی
و اجتماعــی معرفــی شــود .ایــن رســوم آشــکارا بیانگــر اهمیت عنصــر آب در فرهنــگ مــردم این اســتان ،میزان
وفــاداری آنهــا بــه نــان و نمــک و میــزان گذشــت آنهــا از طریــق سـ ِ
ـنت «کارد و کفــن» و احترام به ریشســپیدان
میباشــد .الزم بــه ذکــر اســت کــه غیــر از رســوم مذکــور ،رســم و ســنتهای دیگــری نیــز در فرهنــگ مــردم
ایــام وجــود دارد کــه برگرفتــه از رســوم باســتانی ایرانیــان اســت؛ ولــی بــه دلیل تنــوع زیــاد آنها ،نگارنــده قصد
دارد در شــمارۀ دوم ایــن مقالــه بــه آنهــا بپــردازد.
اهمیــت و ضــرورت ایــن تحقیــق در آن اســت که رســوم باســتانی موجــود در فرهنــگ مردم ایــام ،معرفی
و شــرح شــوند .ایــن رســوم از نظــر فرهنگــی ،اخالقــی و اجتماعــی میتواننــد مؤثــر واقــع گردنــد؛ چراکــه هــر
کســی میتوانــد از داســتانها و حکایاتــی کــه در ارتبــاط بــا وفــاداری بــه نــان و نمــک در ایــن تحقیــق آمــده
اســت ،درس وفــاداری بــه نــان و نمــک بگیــرد کــه امــروزه تــا حــدودی کمرنــگ شــده اســت .از مــوارد و
مصادیــق احتــرام بــه آب و چشــمه و طبیعــت نیــز میتــوان در راســتای پــاک نــگاه داشــتن آب و چشــمه و
مصــرف بهینــۀ آب ،الگــو گرفــت؛ همچنین آگاهی از ریشــۀ تاریخــی برخی از رســوم بــه خودآگاهی تاریخی
مــردم ایــن اســتان کمــک بیشــتری خواهــد کــرد؛ از ایــن رو ،تحقیــق حاضــر میتوانــد از جملــه تحقیقــات
کاربــردی بــه شــمار رود.
تقدس آب و چشمه
آب بــه عنــوان یکــی از عناصــر مفیــد و حیاتــی طبیعــت ،در طــول تاریــخ از تقــدس خاصــی برخــوردار بــوده
و هســت .آن گونــه کــه از شــواهد تاریخــی پیداســت ،تقــدس ایــن عنصــر حیاتــی در ایــران ،بــه عهــد ایالمیــان
باســتان برمیگــردد .ایالمیــان باســتان ،ایــزدی بــه نــام « َشــزی» داشــتند کــه خــدای آبهــا بــه حســاب میآمــد.
شــزی یــا خــدای رودخانــه ،در محاکمــات قضایــی ،بــه منزلــۀ قاضــی آزمایشهــای َور ،مــورد توســل قــرار
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میگرفــت (حریریــان و دیگــران .)146 :1380 ،آزمایــش َور بــه ایــن شــکل بــود کــه متهــم را وادار بــه گــذر از
رودخانــه میکردنــد ،اگــر بــه ســامت از رود میگذشــت ،گــواه بــر بیگناهــی او بــود و اگــر غــرق میشــد،
گــواه بــر گناهــکار بــودن او بــود .ایــن شــیوۀ اثبـ ِ
ـات گنــاه در اســاطیر ایرانــی بــه «گــذر از آتــش» مبــدل شــد؛
چنانکــه ســیاوش در شــاهنامه بــرای اثبــات بیگناهــی خــود ،از آتــش میگــذرد (فردوســی.)305 :1385 ،
در یکــی از متنهــای کشــف شــده در ایــا ِم باســتان ،نمونـهای از حکــم بــر مبنای قســم و ثبــوت بیگناهی
از طریــق آب وجــود دارد .در ایــن حکــم ،ده زن شــهادت میدهنــد کــه یــک زن از مردی هدیــه دریافت کرده
و آن زن انــکار کــرده اســت .دادگاه ،متهــم را مجبــور بــه گــذر از رودخانــه میکنــد .اگــر در رودخانــه غــرق
شــود ،مدعــی ،برنــدۀ دعواســت و اگر زنــده بماند ،مدعــی باید هدیــه را بپــردازد (هینتــس .)127 :1376 ،تقدس
عنصــر حیاتــی آب در نــزد اقــوام آریایــی نیــز رایــج بــود .آریاییهــا و زرتشــتیان ،عناصــر مفیــد طبیعــت (آب،
بــاد ،آتــش ،خــاک ،خورشــید ،مــاه و  )...را ســتایش میکردنــد (کریستینســن211 :1377 ،؛ ولــی و بصیــری،
 .)78-75 :1379در زمــان هخامنشــیان و ساســانیان نیــز ایزدبانــوی آناهیتــا (ایــزد آبها) مورد ســتایش بــود (هینلز،
 .)17 :1381اهمیــت آب در ایــن دوره بــه انــدازهای بــود کــه حتــی جشــنی بــه نــام «جشــن آبریــزگان= آبریزان)
داشــتند .ایــن جشــن در  30بهمــن مــاه برگــزار میشــد و مــردم در ایــن روز ،بــر ســر و روی همدیگــر آبپاشــی
میکردنــد و بــه وســیلۀ ایــن عمــل ،میخواســتند کــه بــاران بیایــد (کریستن-ســن .)256 :1377 ،کریستنســن
( )212 :1377بــه نقــل از آگاثیــاس در رابطــه بــا احتــرام بــه آب میگویــد« :ایرانیــان ،احتــرام بــه آب را بیــش از
هــر چیــزی واجــب میشــمردند؛ چنانکــه حتــی صــورت خــود را در آب نمیشســتند و جــز بــرای آشــامیدن و
آب دادن بــه نباتــات بــه ایــن عنصــر مقــدس دســت نمیزدند» .در اوســتا نیــز بارها از ســتایش آب ،ســخن گفته
شــده اســت« :همــۀ آبهــای چشــم ه و آبهــای روان در رودهــا را میســتاییم» (دوســتخواه263 :1374 ،؛ گویــری،
)106 :1382؛ «همــۀ آبهــای خــدا آفریده را خواســتار ســتائیدنم» (پــورداوود.)129 :1356 ،
بازتـ ِ
ـاب تفکــر احتــرام بــه آب و چشــمه را امــروزه بــه وضــوح میتــوان در فرهنــگ مــردم ایــام دیــد.
هرچنــد عالقــۀ همــۀ انســانها بــه آب و چشــمه ،امــری طبیعی اســت و متعلــق به قــوم و فرهنگ خاصی نیســت؛
ولــی ایــن موضــوع در ایــام جلــوهای خــاص دارد .در ایــام ،چشــمههایی وجــود دارنــد کــه از احتــرام خاصــی
نــزد ایالمیــان برخوردارنــد؛ چنانکــه در شهرســتان درهشــهر ،چشــمهای بــه نام «چشــمه علی» مــورد احتــرام ویژۀ
مــردم اســت .در کبیرکــوه نیــز چشــمههایی بــا نامهــای :کیَنـیکاو ،)Kyani kaw( 1کیَنــی کرمشــه (Kyani
کتِــکاو ( ،)tek tekâwآوتــاف ( )âwtâfو  ...وجــود دارنــد کــه
 ،)Keramšhaبوتَــک ( ،)Bootakت ِ 
نــزد مــردم از جایــگاه ویــژهای برخوردارنــد و هــر ســال ،گردشــگران و کوهنــوردان زیــادی را بــه ســمت خــود
جــذب میکننــد .ضمــن اینکــه پســوند یــا پیشــوند آب در مکانهــای جغرافیایــی ،خــود دلیلــی بــر اهمیــت
ایــن عنصــر مقــدس میباشــد؛ چنانکــه نــام شهرســتان آبدانان با پیشــوند آب ،شــروع شــده و شهرســتان ســرابله
نیــز از دو بخــش «ســراب» و «لــه» تشــکیل شــده اســت کــه بــه معنــای ســراب کوچــک میباشــد و از آبــی
 .1چشمه کبود
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حکایــت دارد کــه در وســط ایــن شــهر جــاری اســت .همچنین نــام روســتاها و مکانهایی که پســوند یا پیشــوند
چشــمه و آب را بــا خــود یــدک میکشــند ،کــم نیســتند .مکانهایــی چــون :هفتچشــمه ، 1چشمهشــیرین، 2
چشــمهکبود ،3چشــمه ماهــی ،خــرده چشــمه ، 4چشــمهچاي ســفلي ،چشــمهچاي عليــا ،چشــمهچاي وســطي،
چشــمهپهن ،چشــمهخزانه ،چشمهرشــيد ،ســراب كارزان ،قناتآبــاد ، 5ســراب درهشــهر ،ســراب ایــوان،
ســرابکالن ،ســراب میمــه ،ســراب بــاغ ، 6تل ـخآب ، 7داآلو ، 8پلنــگآب ، 9خــرسآب ، 10هچ ـنآو 11و ...

همگــی نشــاندهندۀ اهمیــت عنصــر آب و چشــمه در تفکــر مــردم ایــام اســت؛ وگرنــه چــرا بایــد ایــن همــه
شهرســتان و روســتا و مــکان جغرافیایــی ،بــا پســوند و پیشــوند آب و چشــمه نامگذاری شــده باشــند؟! عــاوه بر
ایــن مــوارد ،اهمیــت و قداســت و شــکوه رودخانــۀ ســیمره در نــزد همــۀ مــردم اســتان ایــام ،واضــح و روشــن
اســت و نیــاز بــه شــرح و توضیــح نــدارد .اهمیــت حیاتــی ایــن رودخانــه را بایــد از کشــاورزان و ماهیگیرانــی
پرســید کــه ســالیان ســال اســت از آن ارتــزاق میکننــد .ایــن رود در گذشــتههای دور بــه قــدری بااهمیــت بــود
کــه پادشــاهان هخامنشــی ،غیــر از آب ســیمره هیــچ آبــی را نمینوشــیدهاند (بریــان .)559 :1386 ،آنهــا بــه دلیل
ســبکی و گــوارا بــودن آب ســیمره ،حتــی وقتــی بــه جنگ با یونانیــان میرفتنــد ،آب ســیمره (خواســپس) را در
گاالنهایــی میریختنــد و بــا خــود میبردنــد (هــرودوت.)264 :1362 ،
مــورد دیگــری کــه در راســتای اهمیــت عنصــر آب در فرهنــگ مــردم ایــران و بــه تبــع از آن ایــام ،قابــل
ذکــر میباشــد ،ایــن اســت کــه ایرانیــان هنــگام مسـ ِ
ـافرت مســافر ،پشــت ســر او آب میریزنــد .آیــا ایــن عمــل
بــه معنــای آن نیســت کــه ایزدبانـ ِ
ـوی آبهــا ( َشــزی ایالمیــان و آناهیتــای ایرانیــان) ،نگهدارنــدهات بــاد؟ مگــر در
تفکــر ایالمیــان باســتان ،ایــزد َشــزی نگهدارنــدۀ افــراد بیگنــاه در حیــن عبــور از رودخانــه نبــود؟ مگــر در ایران
باســتان ،آناهیتــا (ایزدبانــوی مــادر) ،حافــظ فرزنــدان خــود نبــود؟ بــه گمــان نگارنــده ،فلســفۀ آبپاشــی پشــت
ســر مســافر همیــن اســت .نشــانهای از ایــن تفکــر را در حیــن اعــزام لشــکریان بــه جنــگ میبینیــم .در ایــران
باســتان وقتــی ســربازان بــه جنــگ میرفتنــد ،مقــداری آب مقــدس در نزدیکتریــن نهــر رودخانــه میریختنــد
(کریستینســن306 :1377 ،؛ بــه نقــل از دینکــرد ،کتــاب هشــتم ،فصــل  ،26فقــره  .)24دلیــل ایــن کار ،آن بــود
کــه ایزدبانـ ِ
ـوی آبهــا (آناهیتــا) ،حافــظ لشــکریان بــود .او بود کــه تمــام دالوران را نیرو می-بخشــید و آنهــا بدان
واســطه ،کامیــاب و بــر دشــمنان خود پیــروز میشــدند (یاحقــی)112 :1388 ،؛ البته در اســاطیر ایــران ،آب ،نماد
حیــات نیــز بــود و «گــذر از آب» ،نمــادی از مــرگ و تولــد دوبــاره ،مــردن از صورتــی کهنــه و زندگــی یافتــن
 .1روستایی در آبدانان
 .2روستایی در شهرستان بدره
 .3روستایی واقع در دهستان زردالن ،بخش هلیالن
 .4هر دو در بخش هلیالن واقع هستند
 .5روستاهای دهستان کارزان واقع در شیروان
 .6بخشی واقع در شهرستان آبدانان
 .7روستای در بدره (تلخ آب)
 .8نام کوهی در ایالم
 .9نام چشمه و کوهی در درهشهر
 .10نام چشمهای در کبیرکوه
 .11نام چشمهای بر فراز کبیرکوه (باالی شهرستان بدره)
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بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایالم ......

در صورتــی تــازه اســت کــه در قالــب گــذر از دریــا و رودخانــه جلوهگــر میشــود و انســانی کــه از ایــن خــوان
میگــذرد ،از مرحلـهای از زندگــی مــادی پــای بــه مرحلـهای از حیــات معنــوی میگــذارد (قائمــی و دیگــران،
)61 :1388؛ چنانکــه در اســطورۀ زندگــی زرتشــت آمــده اســت کــه زرتشــت پــس از چندیــن بــار گــذار از
رودخانــۀ «داییتــی» موفــق بــه ســخن گفتــن بــا امشاســپندان یــا فرشــتگان مقــدس شــد (آمــوزگار و تفضلــی،
 .)86 -84 :1370گــذر از آب ،کهنالگــوی «مــرگ و تولــد دوبــاره» اســت کــه بــا گــذر از مرحلــۀ دشــوار
نمادیــن ،ظهــور مجــدد یــا تولــد دوبــارهای را در قالــب بازگشــتی کمال-یافتــه بــه همــراه دارد (یونــگ:2003 ،
101؛ ســیوگ)165-159 :1993 ،؛ بنابرایــن میتــوان فلســفۀ آب پاشــید ِن پشــت ســر مســافر را ایــن گونـ ه نیــز
تفســیر کــرد کــه رفتــن لشــکریان بــه جنــگ و رفتن مســافر به ســفر کــه صدالبتــه در دنیــای قدیــم با دشــواریها
و موانــع و خطــرات بیشــتری همــراه بــود ،نمــاد رفتــن بــه ســوی مرحلــۀ دشــوار و برگشــت آنهــا نیــز نمــاد تولــد
دوبــارۀ آنهاســت؛ بــر ایــن اســاس ،پشــت ســر مســافر ،آب میریزنــد کــه ســفری بیخطــر یــا زایشــی دوبــاره
داشــته باشد.
عــاوه بــر مــوارد مذکــور ،بحــث آبهــای درمانگــر از دیگــر مباحثــی اســت کــه از اهمیــت عنصــر آب در
فرهنــگ مــردم ایــام حکایــت دارد و منعکسکننــدۀ عقایــد ایرانیــان باســتان اســت .آب کــه رمــز آفرینــش
کیهــان میباشــد ،جوهــری جادویــی بــا خاصیــت درمانــی اســت (الیــاده)193 :1376 ،؛ چنانکــه در اوســتا درمان
بیماریهــا و شــفای دردهــا بــه آب نســبت داده شــده (دوســتخواه :1374 ،هات ،52بند ،)2در شــاهنامۀ فردوســی
نیــز بــه آب درمانگ ـ ِر «چشمهســو» در داســتان یزدگــرد بزهگــر اشــاره شــده اســت؛ در ایــن داســتان ،یزدگــر ِد
بزهــکار بــر اثــر بیمــاری« ،خــون دمــاغ» میشــود .پزشــکان کــه از درمــان او درمیماننــد ،بــه او توصیــه میکننــد
کــه بــه چشمهســو کــه خــواص درمانــی دارد ،بــرود:
تو را چاره این است کز راه شهد

سوی چشمة سو گرایی به مهد

(فردوسی)112 :1385 ،

یزدگرد نیز به آنجا میرود و از آن آب ،سر و صورت را میشوید و خون او بند میآید:
وزان آب لَختی به سر برنهاد

ی ِد ِهش کرد یاد
ز یزدا ِن نیک 

زمانی ز بینی نیامدش خون

بخفت و بیاسود با رهنمون

(همان)113 :

یکــی از ایــن چشــمههای درمانگــر کــه بــه لحــاظ علمــی نیــز خاصیــت درمانــی آن به اثبات رســیده اســت،
چشــمۀ «آب گــر ِم» دهلــران اســت .ایــن چشــمه بــا بیــش از  50درجه حــرارت ،خاصیــت درمانی دارد و هرســاله
گردشــگران و بیمــاران زیــادی را بــه ســمت خــود جــذب میکنــد .اگرچــه نــام ایــن چشــمه در متــون باســتانی
نیامــده یــا اگــر هــم بــه آن اشــاره شــده ،بــا مــرور زمــان مفقــود شــده اســت؛ ولــی بیشــک در گذشــته کــه ایــن
شــیوۀ طبابــت (آب درمانــی) رواج بیشــتری داشــته ،مــورد اســتفاده بــوده اســت؛ بنابرایــن اعتقــاد بــه خاصیــت
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درمانــی آب نیــز از پــس هزارههــا گذشــته و امــروزه در ایــام (شهرســتان دهلــران) ،همچنــان کاربــرد دارد.
پیشینه و فلسفة سنت «کارد و کفن»
یکــی از رســومی کــه در ایــران باســتان رایــج بــوده و امــروزه نیــز در فرهنــگ مــردم ایــام بازتــاب دارد ،رســم

کارد و کفــن اســت .ایــن رســم نیــز همانند دیگر رســوم مــردم کــرد و لــر ،ریشــه در دوران باســتان دارد؛ اگرچه
ایــن رســم ،ســنتی باســتانی بــوده و تاریــخ آن بــه ســرآمد اســت؛ ولــی در ســالها پیــش کــه ُعــرف بــر قانــون
میچربیــد ،بســیار کارآمــد ،مفیــد و انساندوســتانه بــود .در گذشــتهها ،نســبت ُعــرف بــا قانــون ،نســبت زیربنــا
و روبنــا بــودُ .عــرف ماننــد صخــرة محکمــی بــه عنــوان زیربنــا در زیــر ظواهــر اجتماعــی و قانــون قــرار داشــت
و بــرای اجتمــاع ،همــان ثبــات و پایــداری را فراهــم میکــرد کــه غریــزه ،عــادت و تــوارث بــرای نــوع بشــر بــه
وجــود مـیآورد .در قدیــم ،قــدرت عــرف از قــدرت قانــون برتــر بــود؛ چراکــه عــرف از خــود مردم سرچشــمه
میگرفــت؛ ولــی قانــون را نیــروی مافوقــی بــر آنــان تحمیل کــرده بــود؛ بنابرایــن تخطــی از عرف ،مورد خشــم
همــة مــردم بــود .اینکــه ســنت کارد و کفــن از چــه پیشــینهای برخــوردار اســت و چرا به بخشــش منتج میشــد،
نــه قصــاص؟! بحثــی اســت کــه در ذیــل بــه آن پرداختــه خواهــد شــد.
ســنت کارد و کفــن بــه ایــن شــکل اســت که وقتی کســی مرتکــب قتلــی میشــود ،بــزرگان و کدخدایان،
میانجیگــری میکننــد و او را همــراه بــا کارد و کفــن و یــک جلــد قــرآن کریــم بــه خدمــت بازمانــدگان
مقتــول میبرنــد کــه یــا او را بــه احتــرام قــرآن ببخشــند یــا اینکــه بــا کارد ،او را قصــاص کننــد و ســپس کفــن
نماینــد .معمــوالً در چنیــن مواقعــی ،قاتــل را میبخشــند .ایــن ســنت اگرچــه امــروزه در فرهنــگ مــردم ایــام
کمرنــگ شــده اســت؛ ولــی تــا ســالهای اخیــر نیــز رایــج بــود . 1نمون ـهای از ایــن ســنت را در عهــد هرمــزد
چهــارم ( 590 -579میــادی)  -پادشــاه ساســانی -میبینیــم .زمانــی خســروپرویز بــه قصــد شــکار بــه روســتایی
مــی-رود و در آنجــا بســاط عیــش و شـبزندهداری پهــن میکنــد .در ایــن بیــن ،صــدای چنـ ِ
ـگ چنگنــوازا ِن

او بــرای همســایگان ،مزاحمــت ایجــاد میکنــد و اســب او بــه کشــتزار یکــی از اهالی روســتا مـیرود .وقتی این
خبــر را بــه هرمــزد چهــارم میرســانند ،او چنـ ِ
ـگ چنگنــواز را میشــکندُ ،د ِم اســب پســرش خســرو را میبــرد
و خســرو را تهدیــد بــه مــرگ میکنــد (طبــری ،1375 ،ج 724 :2و 725؛ دینــوری .)107 :1366 ،خســروپرویز
نیــز کفــن میپوشــد و کاردی برمـیدارد و بــه همــراه مــردان کهنســال بــرای شــفاعت بــه خدمــت پــدر مـیرود
و میگویــد :یــا ببخــش یــا بکــش کــه در نهایــت بــا ایــن کار و شــفاعت بــزرگان و ریشســفیدان ،هرمــزد
چهــارم ،پســر را میبخشــد .ایــن داســتان بــه طــور کامــل در کتــاب «خســرو و شــیرین» آمــده اســت کــه بخــش
اصلــی آن آورده میشــود:
 . .1ایــن ســنت در فیلــم ســینمایی «خونبــس» ســاختۀ ناصــر غالمرضایــی ،بــه کارگردانــی لرســتانی ،بــه وضــوح انعــکاس یافتــه اســت .موضــوع فیلــم نیــز بیانگــر ایــن
ســنت قدیمــی در بیــن قــوم لــر و کــرد میباشــد کــه بــه لحــاظ فرهنگــی ،اختــاف چندانــی بــا هــم ندارنــد .پــس از گذشــت  52دقیقــه از فیلــم ،ریشســفیدان و کدخدایــان،
دســت قاتــل را بــا کفنــی میبندنــد و همــراه بــا کارد تیــزی بــه خدمــت خانــوادۀ مقتــول میبرنــد و میگوینــد« :یــا بکــش یــا ببخــش» کــه در نهایــت ،قاتــل را بــه خاطــر
ریشســفیدان میبخشــند.
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شفیع انگیخت پیران کهن را

که نزد شه برند آن سرو بن را

مگر شاه آن شفاعت درپذیرد

گناه رفته را بر وی نگیرد

کفن پوشید و تیغ تیز برداشت

جهان فریاد رستاخیز برداشت

به پوزش پیش میرفتند پیران

پس اندر شاهزاده چون اسیران

چو پیش تخت شد نالید غمناک

به رسم مجرمان غلطید بر خاک

که شاها بیش ازینم رنج منمای

بزرگی کن به خردان بر ببخشای ...

هنوزم بوی شیر آید ز دندان

مشو در خون من چون شیر خندان

عنایت کن که این سرگشته فرزند

ندارد طاقت خشم خداوند

اگر جرمیست اینک تیغ و گردن

ز تو کشتن ز من تسلیم کردن ...

بگفت این و دگر ره بر سر خاک

چو سایه سر نهاد آن گوهر پاک

چو دیدند آن گروه آن بردباری

همهبگریستندالحقبزاری

وزان گریه که زاری بر مه افتاد

ز گریههایهایی بر شه افتاد ...

چو هرمز دید کان فرزند مقبل

مداوای روان و میوۀ دل ...

سرش بوسید و شفقت بیش کردش

ولیعهد سپاه خویش کردش
(نظامی گنجوی 45 :1313 ،و )46

فلســفة کارد و کفــن ،ایــن بــود کــه وقتــی قاتــل یــا مجــرم بــه اشــتباه و جــرم خــود اعتــراف میکــرد و
داوطلــب میشــد کــه او را قصــاص کننــد ،بــه همــراه ریشســپیدان بــه خدمــت خانــوادۀ مقتــول میرفــت
و مظلومانــه در مقابــل آنهــا زانــو مـیزد و طلــب بخشــش میکــرد .خانــوادۀ مقتــول نیــز او را بــه احتــرام قــرآن
کریــم و ریشســپیدان میبخشــیدند .تلفیــق بیــن عــادات نیــاکان و دیــن باعــث میشــد کــه ُعــرف ،مؤثرتــر از
قانــون باشــد؛ بدیــن ترتیــب ،اگــر قاتــل را نمیبخشــیدند ،همــة مــردم ،خانــوادة مقتــول را بــه خاطــر بیحرمتــی
بــه دیــن و بــزرگان قــوم و پشــت کــردن بــر عــرف و ســنت دیریــن نیاکانشــان کــه بــه نوعی بــرای آنهــا تقدس-
گونــه بــود ،مــورد ســرزنش قــرار میدادنــد؛ بنابرایــن ســنت کارد و کفــن بــه بخشــش منتــج میشــد.
احترام به نان و نمک
یکــی دیگــر از ســنتهایی کــه بازتــاب رســوم ایــران باســتان در فرهنــگ مــردم ایالم اســت؛ ســنت «احتــرام نان
و نمــک» میباشــد کــه در گذشــتهها در بیــن مــردم ،بهویــژه پهلوانــان و عیــاران از اهمیــت ویــژهای برخــوردار
بــود؛ بــه طــوری کــه اگــر کســی نــان و نمــک شــخص دیگــری را میخــورد ،دیگــر حاضــر بــه خیانــت بــه او
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نمیشــد .پیشــینۀ ایــن ســنت بــه عهــد اســاطیری میرســد و بارهــا در شــاهنامۀ فردوســی بازتــاب داشــته اســت؛
بــه عنــوان نمونــه ،زمانــی کــه رســتم از اســفندیار میخواهــد کــه بــر خــوان او بنشــیند ،اســفندیار نمیپذیــرد و
میگویــد کــه اگــر نمـ ِ
ـک تــو را بخــورم دیگــر نمیتوانــم بــا تــو بجنگــم:
گر اکنون بیایم سوی خوان تو

بوم شاد و پیروز مهمان تو

تو گردن بپیچی ز فرمان شاه

مرا تابش روز گردد سیاه

فرامش کنم مه ِر نان و نمک

به پاکی نژاد اندر آریم شک

(فردوسی)879 :1385 ،

آشــکارا میبینیــم کــه تــرس اســفندیار از نشســتن بــر خــوان رســتم ،بــه خاطــر مهــر نــان و نمــک اســت .او
حتــی میگویــد« :اگــر مهــر نــان و نمــک را فروگــذارم ،آنچنــان کار زشــتی انجــام دادهام کــه در پاکــی نــژاد
مــن شــک باشــد» .مــورد دیگــر از ایــن دســت در شــاهنامه ،آنجاســت که بهــرام  -پســر گــودرز  -که بــه اصول
پهلوانــی و جوانمــردی ســخت پایبنــد اســت ،بــرای آوردن تازیانـهاش بــه تورانیــان حملهور میشــود و بســیاری
از آنــان را میکشــد .پیــران ویســه ،میانجیگــری میکنــد و بــرای اینکــه بهــرام را آرام کنــد ،از مهــر نــان و
نمــک یــاد میکنــد؛ زیــرا بهــرام یــک بــار بــا ســیاوش بــه تــوران رفتــه و بــر خــوان پیــران ویســه نشســته اســت.
پیــران بــه او میگویــد:
نه تو با سیاوش به توران بُدی

مرا با تو نان و نمک خوردن است

همانا به پرخاش و سواران بُدی

نشستن همان و مهر پروردن است

(همان)458 :

در قســمت تاریخــی شــاهنامه نیــز احتــرام بــه نــان و نمــک ،بازتــاب یافتــه اســت .آنجــا کــه بهــرام چوبیــن،
لشــکری از مــردان چهــل ســاله را انتخــاب میکنــد ،در پاســخ بــه شــاه کــه از وی میپرســد چــرا چهل ســالگان
را انتخــاب کــرد ه اســت؟ میگویــد:
چهل ساله با آزمایش بود

به مردانگی در فزایش بود

به یاد آیدش مهر نان و نمک

بر او گشته باشد فراوان فلک

(همان)1375 :
در «منطقالطیــر» نیــز نمونـهای از ایــن آییــن ،منعکــس شــده اســت .در ایــن کتــاب ،داســتان عیــاری آمــده
اســت کــه مــردی را دستبســته بــه خانــۀ خــود میبــرد تــا او را بکشــد .زمانیکــه مــر ِد عیــار بــه داخــل خانــه
مـیرود تــا شمشــیری بیاورد و شــخص دستبســته را بکشــد ،میبینــد کــه او دارد نان میخــورد .از او میپرســد
کــه ایــن نــان را چــه کســی بــه تــو داد؟ میگویــد« :عیالــت» .مــرد عیــار نیــز از کشــتن او منصــرف میشــود:
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شد که تیغ آرد ،زند بر گردنش

پارهای نان داد آن ساعت زنش

چون بیامد مرد با تیغ آن زمان

دید آن دلخسته را در دست نان

گفت این نانت که داد ای هیچکس؟

گفت این نان را عیالت داد و بس

مرد چون بشنید آن پاسخ تمام

گفت بر ما شد ترا کشتن حرام

زانک هر مردی که نان ما شکست

سوی او با تیغ نتوان برد دست

(عطار نیشابوری)4 :1355 ،

هرچنــد وجــود ضربالمثلهــا و واژگانــی ماننــد :نمکپــرورده ،نمکنشــناس ،نمــک خــوردن و
نمکــدان شکســتن ،بشــکنه دســتی کــه نمــک نــداره و «فــراخ نــان و نمــک» (نظامالملــک طوســی،)26 :1313 ،
حکایــت از آن دارد کــه فرهنــگ احتــرام بــه نــان و نمــک ،فقــط خــاص قــوم کــرد و لــر نســیت؛ بــا ایــن حــال
در بیــن ایــن دو قــوم کــه نســبت بــه حفــظ برخــی رســوم قدیمــی ،پایبندتــر از دیگــران هســتند یــا بــه عبارتــی،
ی باقــی ماندهانــد ،نمــود بیشــتری دارد؛ بــه طــوری کــه حتــی راهزنــان و دزدان نیــز پایبنــد بــه مهــر
هنــوز ســنت 
نــان و نمــک هســتند .نگارنــده بــا چنــد تــن از دزدان حرفـهای و ســالدیدۀ شهرســتان درهشــهر ،مصاحبه داشــته
اســت و آنهــا از عــدم خیانــت بــه نــان و نمــک در حیــن دزدی ،حکایتهــا داشــتند و میگفتنــد کــه وقتــی نــان
و نمــک کســی را میخوردهانــد ،دیگــر هیـچگاه بــه مــال و نامــوس او دســت درازی نمیکردهانــد . 1ایــن کار
آنهــا شــباهت بســیاری بــا کار عیــاران قدیــم دارد .یکــی از مشــهورترین ماجراهــای نمکگیــر شــدن عیــاران،
مربــوط بــه یعقــوب لیــث صفــاری اســت .او از عیــاران معروفــی اســت کــه بــه حکومــت رســید و در مقابلــه بــا
خلفــای ظالــم عباســی ،سلســلۀ صفاریــان را تأســیس کــرد .وی بــه شــدت بــه رســوم ایــران باســتان معتقد بــود و
نســب خــود را بــه خســروان و شــاهان اســاطیری میرســاند (سیســتانی55 :1344 ،؛ تاریــخ سیســتان207 :1366 ،
و )208؛ بیشــک وجــود داســتانهای عامیانــه از پهلوانیهــای رســتم دســتان در زادگاهاش ،در سلحشــوری
و جوانمــردی او مؤثــر بــود (زرینکــوب)104 :1377 ،؛ از ایــن رو ،بــا اصــول جوانمــردی آشــنا بــود؛ چنانکــه
وقتــی شــبانه همــراه بــا گــروه عیــاران ،خزانــه و جواهــرات گرانبهــای درهــم بن حســین ،حاكم منطقۀ بُســت در
سیســتان را جمــع کــرده بــود کــه غــارت کنــد ،چشــمش بــه ســنگ درخشــانی افتاد کــه زیر نــور میدرخشــید.
او بــه خیــال اینکــه جواهــری قیمتــی اســت ،ســنگ را بــه دهانــش گذاشــت تــا ســختی آن را امتحان کنــد؛ ولی
ناگهــان ســنگ را انداخــت و بــه عیــاران گفــت :هرچــه برداشــتهاید ،دوبــاره ســر جایــش بگذاریــد .عیــاران بــا
تعجــب از یعقــوب پرســیدند :چــرا بایــد پــس از ایــن همــه زحمــت و خطــر ،جواهــرات را نبریــم؟ یعقــوب بــا
ناراحتــی بــه ســنگ نمــک اشــاره کــرد و گفــت :ایــن ســنگ درخشــان ،ســنگ نمــک اســت .مــن بــه خیــال
اینکــه جواهــر اســت ،آن را در دهــان گذاشــتم تــا ســختیاش را امتحــان کنــم ،حــال کــه مــن نمکگیر شــدهام
و نمــک درهــم بــن حســین را خــوردهام ،نمیتوانــم بــه مــال او خیانــت کنــم .عیــاران کــه خودشــان بــه قانــون
 .1این افراد نه تنها دزدی را در زمان خود ،زشت نمیدانستند؛ بلکه آن را یک نوع ارزش به حساب میآوردند و شرح میدادند که دزد زبدهتر ،جایگاه بهتری در نزد مردم داشت؛ چراکه
توانسته بود جسارت و زبدگی خود را به اثبات برساند؛ بدین ترتیب او شایستگی ادارۀ یک خانواده را داشت و بهتر از دیگران میتوانست همسر انتخاب کند.
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عیـ ِ
ـاری نمــک خــوردن و نمکگیــر شــدن ،اعتقــاد داشــتند ،بــدون پرسشــی دیگــر ،کیسه-هایشــان را خالــی
کردنــد و از همــان راهــی کــه آمــده بودنــد ،بازگشــتند .روز بعــد ،بــه درهم بن حســین خبر دادنــد کــه دزد وارد
خزانـهاش شــده اســت و دیــوار خزانــه را ســوراخ کــرده؛ ولــی هیچــی نبرده اســت .درهم بن حســین اعــام کرد
بــه دزدی کــه دیشــب وارد خزان ـهاش شــده اســت ،امــان میدهــد؛ بــه شــرط آنکــه بگویــد چــرا وارد خزانــه
شــده؛ ولــی چیــزی نبــرده اســت .یعقــوب نیــز بالفاصلــه خــود را بــه درهــم بــن حســین معرفــی کــرد .درهــم از
او پرســید :چــرا وارد خزانــه شــدید؛ ولــی چیــزی نبردیــد؟ یعقــوب گفــت :چــون نمکگیــر شــدم .در خزانــۀ
شــما ســنگ نمکــی بــود کــه مــن بــه اشــتباه بــه آن زبــان زدم .بــرای مــا نمکگیــر شــدن ،مســئلۀ مهمــی اســت
 ...مــا اگــر نــان و نمـ ِ
ـک کســی را بخوریــم ،نمکگیــرش میشــویم و در حــق او خیانــت نمیکنیــم .درهــم بــا
حیــرت بــه ســخنان یعقــوب لیــث صفــاری گــوش کــرد و بعــد بــا تحســین ،او را کــه میرفــت ،نــگاه کــرد؛ امــا
ایــن پایــان ارتبــاط یعقــوب و درهــم نبــود .وقتــی درهــم بــه حکومت سیســتان رســید ،فرماندهــی ســپاهش را به
یعقــوب لیــث ســپرد و بــه ایــن ترتیــب ،راه رســیدن یعقــوب بــه حکومت ،همــوار شــد (تاریــخ سیســتان:1366 ،
 199و 200؛ مســتوفی370 :1364 ،؛ زرینکــوب)105 :1377 ،؛ چنانکــه ذکــر شــد نمونههــای زیــادی از ایــن
دســت در بیــن عیــاران و راهزنــان در ایــام وجــود داشــته اســت و دارد کــه بــه دلیــل اعتقــاد بــه حرمــت نــان و
نمــک ،هرگــز حاضــر بــه خیانــت نمیشــدند.
نمونـهای دیگــر از آییــن احتــرام بــه نــان و نمــک کــه در فرهنــگ مــردم ایــام رواج دارد و نگارنــده ،خــود
بارهــا شــاهد آن بــوده اســت و مــردان و زنــان ســالدیدۀ کــرد و لــر نیــز بــه طــور قطــع بــا آن آشــنا هســتند ،قســم
خــوردن بــه نــان و نمــک میباشــد؛ بــرای نمونــه ،هنگامــی کــه بــر ســر ســفرۀ ایالمیــان مــوردی پیــشآیــد،
افــراد ســالدیده دســت بــر نــان یــا نمــک میگذارنــد و بــه آن ســوگند میخورنــد .ایــن مــورد نیــز از رســوم
رایــج در ایــران باســتان بــوده کــه امــروزه در فرهنــگ مــردم ایــام بازتــاب یافتــه اســت .چنانکــه «در یکــی از
حملههــای فیــرو ِز ساســانی ( 457میــادی) ،بــه هیاطلــه (تــرکان) کــه آنهــا از طریــق جنــگ و گریــز ،وی را بــه
داخــل ســرزمین خــود کشــیده و محاصــره کــرده بودنــد ،پادشــاه هیاطلــه ،ســفیری نــزد فیــروز فرســتاد و ضمــن
ســرزنش او بــه خاطــر زیادهخواهــی و بــه خطــر انداختــن جــان لشــکریانش ،بــه او اعــام کــرد کــه هیاطلــه
حاضــر هســتند او و لشــکریانش را رهــا ســازند ،بــه شــرط آنکه فیــروز شــخصاً در حضور پادشــاه آنهــا زانو بزند
و اظهــار اطاعــت و انقیــاد نمایــد؛ همچنیــن مطابــق آییــن ایرانیهــا ســوگند یــاد کنــد کــه دیگــر بــه خــاک آنها
قشــون نکشــد .فیــروز نیــز بــه نمــک ســوگند یــاد کــرد که دیگــر بــه آنهــا حملــه نخواهــد کــرد (پروکوپیوس،
)9 :1382؛ بــا ایــن حــال ،فیــروز بــه ســوگند خــود وفــادار نمانــد و پــس از چنــدی دوباره به ســوی ترکان لشــکر
کشــید .پادشــاه هیاطلــه نیــز بــه منظور خاطرنشــان کــردن بدعهــدی فیــروز ،نمکی کــه او بدان ســوگند خــورده
بــود را بــه عالمــت نقــض پیمــان ایرانیهــا بــر بیــرق ســلطنتی آویخــت و خــود بــه انتظــار آمــدن ایشــان نشســت
(همــان .)11 :ایــن مطلــب گویــای آن اســت کــه ســنت احتــرام بــه نــان و نمک هــم در عهــد اســاطیری و هم در
عهــد تاریخــی رواج داشــته اســت و امــروز هــم در میــان مــردم ایــام تــداول دارد.
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بازتاب رسوم ایران باستان در فرهنگ مردم ایالم ......

بــر اهــل تحقیــق پوشــیده نیســت کــه هر ســنتی ،فلســفه و دلیلــی برای خــود داشــته اســت .آداب و رســومی
کــه هــزاران ســال دوام میآورنــد نیــز از فلســفة قابــل تأمــل و عمیقــی برخوردارنــد؛ وگرنــه خیلــی زود منســوخ
میشــدند .احتــرام بــه نــان و نمــک نیــز ایــن گونــه اســت؛ در واقــع فلســفۀ ایــن ســنت را میتــوان در دو مــورد
بیــان کــرد :اول اینکــه حرمــت نهــادن و بــه نوعــی سپاســگزاری و قدرشناســی از ولــی نعمت و کســی اســت که
در حــق مــا خوبــی کــرده اســت؛ دومیــن و مهمتریــن فلســفة آن ،خاصیــت گندزدایــی نمــک اســت کــه هــر
چیــزی را از فســاد حفــظ میکنــد و از دگرگونــی و تغییــر دور نگــه مـیدارد؛ بنابرایــن خــوردن نمــک ،رمــزی
اســت از دوام حــال و ثبــات قــد ِم جوانمــردان در آییــن خویــش و بازنگشــتن آنهــا از پیمــان و عهــد دوســتی و
بــرادری .اگــر هــم کســی بــا نمــک گندزدایــی نشــد و فســاد پذیرفــت و در دوســتی خیانــت کــرد ،دیگــر بــه
هیــچ روی اصالحپذیــر نیســت؛ بــه همیــن دلیــل گاهــی حکــم نمکناشناســی ،قتــل بــود.
نتیجهگیری
نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش ،حاکــی از آن اســت کــه برخــی از آداب و ســنن باســتانی و اســاطیری ایرانیــان،
بــه دلیــل آنکــه بــا زندگــی و باورهــای مــردم ،منافــات نداشــتهاند و کارکــرد آنهــا اخالقــی و فرهنگــی و بــه نفع
اجتمــاع بــوده اســت ،نســل بــه نســل تــداوم پیــدا کردهانــد و امــروز نیــز در میــان مــردم کــرد و لــر کــه بــه حــق،
پاســدار و نگهدارنــدۀ بســیاری از ســنتهای حســنۀ باســتانی میباشــند ،رواج دارنــد .ســنتهایی چــون :اعتقــاد
بــه تقــدس آب و چشــمه ،احتــرام و وفــاداری بــه نــان و نمــک و سـ ِ
ـنت کارد و کفن و بخشــش بــا میانجیگری
ریشســفیدان ،همچنــان در میــان مــردم ایــام متــداول اســت.
نــام دو شهرســتان از شهرســتانهای اســتان ایــام (آبدانــان و ســرابله) بــا واژۀ آب پیونــد خــورده اســت و
نــام بیــش از ســی روســتا و منطقــۀ جغرافیایــی در ایــن اســتان ،پیشــوند یــا پســوند چشــمه و آب دارنــد .ایــن
امــر ،حکایــت از اهمیــت عنصــر آب در ایــن اســتان دارد کــه در ایــران باســتان ،مقــدس بــود و در حــد الهــه،
ســتایش میشــد .فلســفۀ آب ریختــن پشــت ســر مســافر نیــز بازتــاب یافتــه از ایران باســتان اســت؛ چنانکــه وقتی
لشــکریان ایرانــی بــه جنــگ میرفتنــد ،بــه نشــانۀ آنکــه ایزدبانــوی مــادر (آناهیتــا) یــار و نگهدارنــدۀ آنها باشــد،
پشــت ســر آنهــا در نزدیکتریــن رودخانــه ،آب میریختنــد .ســنت کارد و کفــن نیــز کــه امــروزه در فرهنــگ
مــردم ایــام متــداول اســت ،ریشــه در رســوم باســتانی دارد و منابــع ،مصــداق آن را در عهــد هرمــزد چهــارم
بــه دســت میدهنــد .احتــرام و وفــاداری بــه نــان و نمــک هــم کــه در اســاطیر و تاریــخ ایرانیــان رواج داشــت،
امــروزه در میــان مــردم ایــام تــداول دارد و مــردان و زنــان ســالدیده بــه نــان و نمــک ســوگند یــاد میکننــد؛
همچنانکــه بــر اســاس منابــع تاریخــی ،فیــروز ساســانی بــه نمــک ســوگند خــورد .پهلوانــان و عیــاران قدیم نیز
بعــد از خــوردن نــان و نمـ ِ
ـک کســی ،حاضــر بــه خیانــت بــه او نمیشــدند کــه ایــن امــر تــا دهههــای اخیــر در
میــان مــردم ایــام نیــز وجــود داشــته اســت؛ اگرچــه جوانــان امــروزی بــا ایــن ســنت بیگانــه هســتند.
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 طبری ،محمد بن جریر؛ ( ،)1375تاریخ طبری ،ج  ،2ترجمۀ ابوالقاسم پاینده ،تهران :اساطیر. عطار نیشابوری ،فریدالدین؛ ( ،)1355تذکره االوليا ،تصحيح دکتر محمد استعالمي ،تهران :زوار. فردوسی ،ابوالقاسم؛ ( ،)1385شاهنامه فردوسی ،بر اساس نسخه ژول مُل ،به کوشش عبداهلل اکبریان راد ،تهران :الهام. قائمــی ،فــرزاد و دیگــران؛ (« ،)1388تحلیــل نمادیــن اســطورۀ آب و نمودهــای آن در شــاهنامۀ فردوســی بــر اســاس روش نقــداســطوره» ،جســتارهای ادبــی (دانشــکده ادبیــات و علــوم انســانی ســابق» ،شــمارۀ .68-48 ،165
 کریستنسن ،آرتور؛ ( ،)1377ایران در زمان ساسانیان ،ترجمۀ رشید یاسمی ،تهران :دنیای کتاب. گویری ،سوزان؛ ( ،)1382یسنهای اوستا و زند آنها( ،فصلهای  ،)72 ،71 ،70تهران :شمشاد. مستوفی ،حمداهلل؛ ( ،)1364تاریخ گزیده ،تحقیق عبدالحسین نوایی ،تهران :امیرکبیر. نظامالملک طوسی ،ابوعلی بن حسن؛ ( ،)1378سیاستنامه ،به کوشش عباس اقبال ،تهران :اساطیر. نظامی گنجوی ،الیاس؛ ( ،)1313خسرو و شیرین ،تصحیح وحید دستگردی ،تهران :مؤسسۀ مطبوعاتی علمی. هرودوت ،)1362( ،تاريخ هرودوت ،ترجمۀ هادي هدايتي ،تهران :دانشگاه تهران. هینتس ،والتر؛ ( ،)1376دنیای گمشدۀ عیالم ،ترجمۀ فیروز فیروزنیا ،تهران :علمی و فرهنگی. هینلز ،جان؛ ( ،)1381شناخت اساطیر ایران ،ترجمۀ ژاله آموزگار و احمد تفضلی ،تهران :چشمه. ولی ،وهاب و میترا بصیری؛ ( ،)1379ادیان جهان باستان ،ج سوم ،ایران ،تهران :پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. یاحقــی ،محمدجعفــر؛ ( ،)1388فرهنــگ اســاطیر و اشــارات داســتانی در ادبیــات فارســی ،تهــران :ســروش -مؤسســه مطالعــات وتحقیقــات فرهنگی.
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