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چکیده
داستان مم و زین آمیخته با نامدها و اسطوره های 
ایرانی و بیانگر فرهنگ دیرین این مّلت است که 
از چهره ی  آن، می توان غبار  بازشناسی  از طریق 
در  زد.  کنار  اسطوره ای  نامدهای  این  از   بسیاری 
و  کتابخانه ای  مطالعات  بر  تکیه  با  پژوهش،  این 
اسنادی و هبره گریی از روش استقرایی- حتلیلی، 
اساطریی که در رسارس  نامدهای  این  بازکاوی  به 
این  بررسی  پرداخته ایم.  است،  مشهود  داستان 
ایرانی  فرهنگِی  حوزه های  در  که  داستان ها  گونه 
است،  جاری  مردم  زبان  بر  خمتلف  اشکال  به 
گوشه های پنهان فرهنگ این مرز و بوم را روشن 
خواهد کرد. عالوه بر این، حتلیل نامدها و اساطری 
گویای  پژوهشی،  رویکرد  با  زین  و  مم  داستان 
بر  مقّدم  داستان،  این  آیینی  که مضمون  است  آن 
مضمون  بسا  چه  و  است  آن  عاشقانه ی  کارکرد 
اولویت بعدِی امهیت قرار  عاشقانه ی داستان در 
این  در  میرتایی  آینی  نشانه های  مهچننی  دارد. 
بازکاوی  در  چنان که  دارد،  بارزی  نمود  داستان 
اعداد دوازده، سه و هفت، می توان به تأثریپذیری 
این که »مم«، یک  برد؛ ضمن  پی  آینی میرتا  از  آن 
سوی  از  است.  پری زاد  یک  »زین«  و  ایزد  مام 
از  فراتر  ویژگی هایی  بر  مشتمل  داستان  دیگر، 
به  می تواند  پژوهش  این  است.  پریان  قّصه ی 
نقد اسطوره اِی داستان مم و  بر  منزله ی درآمدی 
کارکردهای  خوانش  برای  را  زمینه  و  باشد  زین 

چندوجهی آن فراهم کند. 

اسطوره،  زین،  و  مم  کردی،  شعر  کلیدواژه ها: 
نامد، مام ایزد، پری.

کورتە

و  هێامگه ل  گەڵ  لە  زین  و  مەم  چیرۆکی 

پێشاندەری  که   بووه   تێکەاڵو  ئێرانی  ئوستوورەگەلی 

فەرهەنگی کۆنی ئەم نه ته وه یه یه  کە لە ڕێگای دووبارە 

ئەم  زۆرینەی  سەر  لە  پەردە  دەتوانین  ناسینەوەوه  

بە  لێکۆڵینەوەدا  لەم  البدەین.  ئوستوورەگەلە  و  هێام 

جەخت لە سەر توێژینه وه ی  کتێبخانەیی و به ڵگه مه ند 

و که ڵک وه رگرتن لە ڕێگای ئیستقرایی-شیکارانه ، ئەم 

دەبیندرێت،  چیرۆکەکەدا  لە  کە  ئوستوورەییانه   هێام 

کە  چیرۆکانە  جۆرە  ئەم  لێکدانەوەی  لێکدەدەینەوە. 

و  باوه   خەڵکیدا  نێو  لە  ئێراندا  فەرهەنگی  بواری  لە 

لەسەر زمانیاندایە، شتگەلێکی ناڕوون و نائاشکرا لە 

فەرهەنگی ئەم واڵتە ڕوون دەکاتەوە. وێڕای ئەمەش 

مەم  چیرۆکی  ئوستوورەگەلی  و  هێام  لێکدانەوەی 

پیشاندەری  توێژینه وه یی  ڕوانگەیەکی  بە  زین  و 

پێگه ی به رزی باسە ئایینییەکانی ئەم چیرۆکە لە چاو 

گرنگایەتی  کە  وادیارە  و  ئەویندارانەکانە  کارکرده  

ئه وه دایه .  دوای  به   چیرۆکە  لەم  ئەوینداری  باسی 

هەروەها نیشانەگەلێک لە ئایینی میرتایی لەم چیرۆکەدا 

دەبیندرێت، به  هه مان چه شن کە لە پشاندانی ژماره کانی 

دوانزە، سێ و حەوت ئەتوانین بە کارتێکەری ئایینی 

میرتایی لەسەر ئەم چیرۆکە ئاماژە بدەین. وێڕای ئەمە، 

»مەم« کە یەک مام ئێزه دە و »زین«یش پەریزادەیە. لە 

ئەوپەڕی  تایبەمتەندیگەلێکی  چیرۆک  ترەوە  الیەکی 

دەتوانێت  لێکۆڵینەوەیه   ئەم  هەیە.  پەریانی  چیرۆکی 

ئوستوورەیی چیرۆکی  بۆ ڕەخنەی  بێت  دەستپێکێک 

مەم و زین و ئه و هەله ش بڕەخسێنێت بۆ خوێندنەوەی 

چەندالیه ن بوونی ئەم چیرۆکە.

زین،  و  مەم  کوردی،  شیعری  سەرەکی:  وشەگەلی 

ئوستووورە، هێام، مام ئیزه د، پەری.
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1- درآمد 
اسـطوره بینشـی شـهودی اسـت؛ بینـش جوامـع ابتدایـی و تفسـری آن هاسـت از جهـان، 
افسـانه ها  و  محاسـه ها  ردیـف  در  هرچنـد  و  اسـت،  می شـده  جلوه گـر  کـه  گونـه ای  بـه 
آینی هـا و شـعائر  بـه گونـه ی  اسـطوره ها  اسـت.  متفـاوت  آن هـا  بـا  امـا  قـرار می گـرید، 
آغـاز می گـردد  از اسـطوره ها  نیـز  انسـان نخسـتنی  دینـی  باورهـای  متبلـور می شـوند و 
)اسـامعیل پور،1391: 14(. شـخصیت های اسـطوره ای پیشـینه ای بسـیار کهـن دارنـد و 
هرچنـد ممکـن اسـت دچـار دگرگونی هایی شـوند )مهان: 17( اما نشـانه های اسـطوره ای 
در آن هـا مشـهود اسـت. متامـی اسـطوره های جهـان، ابتـدا بـر زبان شـفاهی مـردم جاری 
بوده انـد، سـینه بـه سـینه نقل شـده تـا به دسـت کاتبی ثبـت گردیده اسـت. مهنی نقل سـینه 
بـه سـینه، یکـی از دالیـل مهـم حتریـف اسـطوره ها و گاه تبدیل شـدن واقعیت به اسـطوره 
اسـت و حتـی در مـواردی کاتـب نیـز خـود عامـل تغیـری اسـت. شمیسـا در ایـن زمینـه 
می نویسـد: »اصـوالً محاسـه بـه مقتضـای دوره ی کتابـت و تدویـن، تغیریاتـی می کند و در 
الیه هایـی از منطـق و آیـنی و رسـوم آن عرص)عـرص کتابت( پوشـیده می شـود. بر حسـب 
الگوهـای اسـاطریی و پهلوانـی کهـن، می دانیـم کـه معمـوالً پهلوانـان و آزادگان ازدواج 
نمی کردنـد، بلکـه زنـان مشـتاقانه بـه آنـان می پیوسـتند تـا از ایشـان فرزنـدی یابنـد؛ بـرای 
نمونـه، فردوسـی یـا راویـان عـرص او یا نسـاخ دوره هـای بعد، به مقتضای پسـند و رسـوم 
زمانـه و اخـالق عـرص، در داسـتان رسـتم  و سـهراب آن جـا که سـخن از اشـتیاق هتمینه به 
رسـتم اسـت، مراسـم ازدواجـی را بـه متـن یا روایـت احلاق کردنـد. واضح اسـت که این 
بخـش بـا توجـه به کل داسـتان صـادق نیسـت« )شمیسـا،1380: 49(. البته این رسـالت 
پژوهشـگر اسـت، کـه ایـن الیه هـا را بـردارد و بـه اصـل و ریشـه ی داسـتان پـی  بـربد. در 
میـان اقـوام و فرهنگ هـای ایرانـی، داسـتان ها و اسـطوره هایی جـاری اسـت کـه بسـیاری 
از آن هـا آیینـه ی متام نـامی فرهنـگ و متـدن ایرانـی اسـت. توجـه بـه ایـن بخش ُپرگسـرته ی 
ادبیـات، می توانـد گوشـه های تاریـک ادبیـات ایـران باسـتان، از مجلـه شـعر فارسـی را بـا 
متـام ویژگی هـای آن، از وزن و قافیـه و شـکل، روشـن کنـد، یـا حداقـل راهنـام باشـد. از 
مجلـه شـاخه های مهـّم ادبیـات ایـران، ادبیـات کردی اسـت کـه عالوه بـر ادبیات شـفاهی 
بسـیار غنـی، بیشـرتین پیوسـتگی را، چـه از حلـاظ زبانی و چـه از نظر فرهنگی، بـا ادبیات 

و فرهنـگ ایـران باسـتان دارد.
نمونـه ی برجسـته ای از ادبیـات کردی، منظومه ای اسـت با وزن مسـتقل غریعروضی 
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و شـکل مسـتقل کـه در زبـان کـردی بـه آن »بیـت« می گوینـد. مفهـوم »بیـت« در ادبیـات 
کـردی کامـاًل بـا معنـی بیـت در عربـی و فارسـی تفـاوت دارد. »بیت به داسـتانی شـفاهی 
اطـالق می شـود کـه ممکـن اسـت منظـوم یـا نیمه منظـوم باشـد. قـادر فتـاح قاضـی یـادآور 
می شـود بـه احتـامل زیـاد بـا »بیـات« فارسـی یکـی اسـت و چـون ایـن نـوع شـعر سـینه بـه 
سـینه نقـل می شـده  اسـت احتامل زیـاد »بیاد« بـوده اسـت. تعـداد ایـن بیت ها)منظومه ها( 
را ایشـان دویسـت بیـت گفته انـد و آقـای بورکـه ای نـام حـدود یکصـد و شـصت بیـت را 
در تاریـخ ادبیـات خـود ذکـر کرده انـد« )پرهیـزی،1385: 58(. قدیمیرتیـن اشـاره بـه 
اصطـالح »بیـت« را در خـرو  و  شـریین نظامـی میتـوان یافـت؛ هنگامـی کـه خـرو بـه 

دروغ پیکـی نـزد فرهـاد می فرسـتد و آن پیـک، فرهـاد را در حالـی میبینـد کـه:
ــت ــت می گف ــیرین بی ــاد روی ش ــه ی چــو آتــش تیشــه مــی زد کــوه می ســفتب

)نظامی،1382: 3340(
هر چنـد در اکثـر رشح هـا، »بیت« را در این شـعر جماز از غزل عاشـقانه دانسـته اند، اما 
بـه نظـر می رسـد بـا توجه به ُکـرد بودن فرهـاد در برخی روایـات و ُکرد بودن مـادر نظامی 
و آگاهـی احتاملـی نظامـی از ایـن بیت هـا، بایـد منظـور مهـنی نـوع از ادبیـات باشـد کـه در 
میان کردها بسـیار رواج دارد. این منظومه ها در موضوعات گوناگونی رسوده شـده اند؛ 
از عرفان و عشـق گرفته تا محاسـه و سیاسـت، و رساینده ی اغلب آن ها مشـخص نیسـت؛ 
هرچنـد بسـیاری از ایـن بیت هـا را بـه »علـی بـرده شـانی« نسـبت می دهنـد. از ایـن میـان، 
منظومـه ی مـم و زیـن جایـگاه ویـژه ای دارد. ایـن منظومه با اندکی تسـامح، مشـهور ترین 
آملانـی،  بـه چنـد زبـان زنـده ی دنیـا، از مجلـه  و کامل تریـن منظومـه ی کـردی اسـت کـه 
فرانسـوی و روسـی ترمجه شـده است و در سـال های 1340-1341 به وسیله ی عبیداهلل 
ایوبیـان در جملـه ی دانشـکده ی ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه تربیـز طـی چند شـامره با 

نـام چریکـه ی کردی به فارسـی ترمجه شـده اسـت )ایوبیـان، 1340و1341(.

2- پرسش های حتقیق 
2-1- داسـتان مـم و زیـن بـا چـه هدفـی رسوده شـده، کارکـرد اصلـی آن چـه می توانـد 

باشد؟ 
2-2- نمودهای آینی میرتایی در این داستان چگونه است؟ 

2-3- چگونه می توان دو شخصیت اصلی داستان را یک مام ایزد در نظر گرفت؟
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3- فرضیه های پژوهش
1-3- بـه نظـر می رسـد کارکـرد آیینی داسـتان مـم و زین مقّدم بـر سـایر کارکردهای آن، 

از مجله کارکرد عاشـقانه ی آن اسـت.
2-3- بـه نظـر می رسـد تأثـری آیـنی میـرتا در جای جـای ایـن داسـتان، از اعداد اسـاطریی 

گرفتـه تـا نامدهـای معنایـی، نمود بـارزی دارد.
3-3- بـا توجـه بـه مهخوانی دو شـخصیت اصلی داسـتان با مـام ایزدها، آن هـا را میتوان 

نوعـی مام ایزد در نظـر گرفت.

4- پیشینه ی پژوهش
پژوهش در جنبه های اسـاطریِی داسـتان مم و زین هرچند بسـیار رضوری بوده و برخی 
بـه امهیـت آن واقـف بوده انـد، امـا به هـر دلیلـی موضوع یک حتقیق مسـتقل نبوده اسـت و 
تنهـا بـه ترمجـه و رشح اثـر توجه کرده انـد. البته هیمـن موکریانی در مقدمه ای کـه بر کتاب 
حتفه ی مظفریه اثر اسـکارمان نوشـته ، به برخی از اسـاطری این داسـتان اشـاره کرده اسـت 
کـه البتـه ایـن اشـارات تنها جنبـه ی ذوقـی دارد. از دیگر حتقیقـات انجام شـده، ترمجه های 
فتـاح قاضـی زاده از جمموعـه ای از منظومه هـای کـردی اسـت کـه او هم بیشـرت بـه ترمجه و 

شناسـاندن منظومه هـا توجه دارد تا بررسـی اسـطوره ای آن  ها.

5- خالصه ی داستان
ابراهیـم پادشـاه و وزیـرش صاحـب فرزند نمی شـدند، و با هم راهی زیـارت خانه ی خدا 
می شـوند. در منـزل دوازدهـم، در خـواب پـریی می بیننـد کـه بـه هـر دو سـیبی می دهـد، 
کـه وزیـر بایـد قسـمت چـپ آن و شـاه قسـمت راسـت آن را بخـورد، تـا صاحـب فرزنـد 
پـری شـوند، کـه وزیـر باید پر خـود را »َبنگنی« و شـاه فرزنـدش را »َمم« نـام هند. پس 
از تولـد فرزنـدان، آن هـا را بـه پـریی می سـپارند کـه بـه مـدت هفـت سـال در غـاری زیـر 
زمـنی پـرورش دهـد. در پایـان هفـت سـال، مـم در حالـی کـه بـا اسـتخوان گاوی بـازی 
می کـرد، شیشـه های در غـار را می شـکند و نـور بـه داخـل آن می آیـد کـه مـم آن را خـدا 
می پنـدارد. پـس از ایـن واقعـه، پـری فرزنـدان را بـه کاخ بـاز می گردانـد. زمانـی کـه مـم بـه 
سـن بلـوغ مریسـد، شـبی سـه پـری بـر رس زیبایـی او بحـث می کننـد کـه یکـی از آن سـه 
پـری، »زیـن« دخـرت امـری جزیـر و بوتـان را زیباتـر می دانـد. سـه پـری تصمیـم می گرینـد 
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کـه آن دو را کنـار هـم بگذارنـد و مقایسـه کننـد. بـا خـود می گوینـد تـا بـه حـال نشـده کـه 
پـری بـرای خواسـتگاری دخـرتی بـرود؛ پس زیـن را در خواب از شـهر جزیـر پیش مم 
در کاخـش می آورنـد. نـاگاه آن دو بیـدار میشـوند و عاشـق هـم می شـوند، امـا پری-هـا 
دوبـاره آن  دو را بـه خـواب فـرو می برنـد. زیـن را در حالـت خـواب بـه شـهر خـود بـاز 
می گرداننـد. مـم کـه پـس از بیـداری گـامن میـربد زیـن را در خـواب دیـده اسـت، مهـراه 
»بنگـنی« بـه جسـتجوی او بـه راه می افتـد و در بیابـان گـم می شـود و پـریی وی را راه 
می نامیانـد. وارد شـهر می شـوند و در یـک انتخـاب، کـه آغـاِز حـوادث تراژیـک بعـدی 
اسـت، به خانه ی یکی از سـه مری بزرگ شـهر می روند. از این روی، »بکر«، یکی از سـه 
مـری شـهر، کـه خـود را بزرگ تـر و بلندمرتبه تـر می دانـد، از مـم دلگـری می شـود، کـه مهنی 
امـر عامـل توطئه هـا و سـخن چینی های وی در راه وصـال مـم و زیـن می شـود، در حالـی 
کـه مـری دیگـر شـهر، »تاژدیـن«، بـا مهـرش »سـتی«، خواهـر زیـن، در راه رسـیدن مـم و 
زیـن بـه یکدیگر، بسـیار تالش می کننـد. حتی جمبور به سـوزاندن خانه ی خود می شـوند، 
امـا تـالش آن هـا بی ثمـر می مانـد و مـم در جریـان خدعه ها و دسیسـه ها جان می سـپارد و 
بعـد از آن، زیـن نیـز بـر رس گور مم بـه او می پیونـدد )ر.ک: مـان، 2006: 151-233(. 

5- بحث و بررسی
5-1- نامدهای اسطوره ای

»جتلیـات قدسـی اعـداد بـا به کارگریی در جنبـه ی نامدین، معنی دار می شـوند. اعداد سـه، 
)چهـار(، )شـش(، هفـت، دوازده، و چهـل، مـراب این اعداد در سـنت اسـطوره ای از 
وجـه نامدیـن برخوردارنـد« )زمردی،1379: 260(. در داسـتان مم و زیـن، از مهان آغاز 
بـه نامدهـای عـددی برمی خوریـم کـه از مهم تریـن نامد هـای موجـود در داسـتان اسـت. 
مهم تریـن اعـدادی کـه بـه شـکل های گوناگـون در داسـتان تکـرار می شـوند، بـه ترتیـب 

امهیـت عبارتنـد از: دوازده، سـه و هفـت.

5-1-1- عدد دوازده
ابراهیـم، پادشـاه یمـن و وزیـرش پـر ندارنـد و بـرای رسـیدن بـه ایـن مقصـود عـازم 
بیـت اهلل می شـوند )از بافـت داسـتان کامـاًل مشـهود اسـت که بیـت اهلل در دوران اسـالمی 
بـه آن افـزوده شـده اسـت( و دوازده منـزل می رونـد و در دوازده منزلی بیـت اهلل، خداوند 
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)قبـل از این کـه بـه خانـه خـدا برسـند( بـر آنـان رحم می کنـد و هنگامـی کـه در خواب اند، 
ویـس  قرنـی ماهیدشـت بـر بالـنی آنـان مـی رود و بـه هرکـدام سـیبی می دهد که باید شـب 
مجعـه )هفتمـنی روز( قبـل از مجـاع بـا مهرشـان نصف کـرده، بخورند، که زنشـان آبسـتن 

خواهـد شـد و ابراهیـم بایـد نـام فرزنـدش را َمـم و وزیـر، َبنگـنی بگذارد. 
جـای دیگـری کـه عـدد دوازده تکـرار می شـود، زمـان مسـافرت مـم بـه شـهر جزیـر 
اسـت کـه دوازده هـزار سـپاهی او را مهراهـی می کننـد و در هـر منـزل، بـا دسیسـه، هـزار 
نفـر برمی گردنـد، تـا این کـه در منـزل دوازدهـم، مـم و بنگـنی تنهـا می مانند و ویـس  قرنی 
بـه صـورت پـری ریش سـفید بـر آنـان ظاهـر می شـود و راهنامیی شـان می کنـد. مـم، طـول 
ایـن سـفر را دوازده مـاه و بیسـت و چهـار روز ذکـر می کنـد. تعـداد ماه ها آشـکارا دوازده 
اسـت و روزهـای آن نیـز متشـکل از دو دوازده  روز اسـت. مهچننی مـم حامیان پدرش را 
دوازده پادشـاه می خوانـد. هرچنـد در ابتدای داسـتان، طول دوران آمـوزش مم و بنگنی، 
چهـارده سـال )دوسـال نـزد دایـه؛ سـه سـال نـزد له لـه؛ دو سـال سـوارکاری آموختـن؛ 
هفـت سـال در زیـر زمـنی نـزد فقیـه( گفتـه شـده اسـت، امـا هنـگام وداع مـادِر مم بـا وی، 
طـول دوران آمـوزش او دوازده سـال ذکـر می گـردد و دو سـال سـوارکاری از آن حـذف 
می شـود. پیـدا اسـت کـه احتـامالً دو سـال سـوارکاری بعـدًا بـه داسـتان افـزوده شـده تـا 

»مـم« را بـه سـن کامل چهـارده برسـانند.
خاسـتگاه تقـدس عـدد دوازده، بـه باورهای بسـیار کهن بـاز می گردد. ایـن عدد بار ها 
در شـاهنامه تکـرار شـده اسـت. »بنـا بـر اسـاطری ایرانـی، عمر جهـان هسـتی دوازده هزار 
سـال اسـت و پـس از انقضـای ایـن مـدت بـا ظهـور سوشـیانت و پـریوزی اهورامـزدا، 
نشـانه ی  جشـن  روز  دوازده  نخسـتنی  شـاید  می شـود.  مسـلم  اهریمـن  شـدن  ریشـه کن 
زایـش انسـان ها اسـت« )یاحقـی،1386: 500(. مهچنـنی عـدد دوازده بایـد بـا برج هـای 
دوازده گانـه در ارتبـاط باشـد و در آیـنی میـرتا نیـز مراسـم نـامز کـه بـه ضیافـت عمومـی 
می انجامیـد، کاًل بـا یـک انجمـن کوچـک، معمـوالً بـا دوازده عضـو برگـزار می گردیـد 
)جنولـی،1382: 98(. روز پایـان مأموریـت میـرتا در زمنی، ضیافتی برپا می شـود که او 
در آن ضیافـت بـه اتفاق یاران مهرزم دوازده نفری اش رشکت میکند )اسـتخری،1381: 

159(. ایـن ماجـرا مطابـق بـا شـام آخـر در آینی مسـیحیت اسـت. 
تعـداد افـرادی کـه در اطـراف مـم هسـتند و بـه گونـه ای نقـش پررنگ تری در داسـتان 
دارنـد، جمموعـًا دوازده نفـر )چهـار گـروه سـه نفـری( هسـتند کـه عبارتنـد از: سـه پـری 
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آسـامنی کـه خواسـته یـا ناخواسـته مـم و زیـن را بـا هـم آشـنا می کنند؛ سـه مری شـهر جزیر 
)امـری  زین الدیـن مـری بـزرگ شـهر بـرادر زیـن و سـتی، َبکـر/ َبکـره1 از بـزرگان شـهر، و 
تاژدیـن مهـر سـتی(؛ سـه بانـو )زیـن و خواهرش سـتی و ملک رحیـان، نوکر زین( و سـه 
یـار و مهـدم کـه دو نفـر آن هـا در ابتـدا مهچـون »مـم« خواسـتگار »زیـن« بودنـد )عارف و 
چکـو2 کـه بعـدًا بـا مـم پیامن بـرادری بسـتند و بنگنی دوسـت و مهراه مـم که قبـاًل در منزل 
دوازدهـم شـهر جزیـر بـا او پیـامن برادری بسـت(. ازیـن دوازده کـس، تنها یـک نفر خائن 
اصلـی اسـت )بکـره(؛ هرچند امـری  زین الدین هـم ناآگاهانه به حرف بکره و سـخن چینِی 

او گـوش می سـپارد  ، کـه یـادآور میـرتا و یارانـش یـا مسـیح و حواریون اسـت.

5-1-2- عدد سه
این عدد که نحوه ی تکرار آن در داسـتان ذکر شـد و جمموع آن به دوازده رسـید ، از اعداد 
اسـاطریی اسـت. از دیـدگاه دالشـو، »عـدد سـه می توانـد مظهـر حیـات عینـی یـا مـادی، 
ذهنـی یـا معنـوی و رسانجـام الوهی باشـد. بنابراین سـه نامدی اسـت از مادیـت، معنویت 
و الوهیـت« )دالشـو،1366: 221(. در ایـن زمینـه می تـوان با توجه بـه ویژگی های ذکر 
شـده از سـه امری شـهر جزیر به وسـیله ی ملک رحیان، به نتاجیی رسـید؛ هنگامی که مم و 
بنگـنی از او راهنامیـی می خواهنـد تـا شـب را در خانـه ی کدام مـری به  رس بربنـد، او امریان 
شـهر را این چنـنی وصـف می کنـد: مـری زین الدیـن را دهنـده ی نـان، َبکـر را رسـاننده بـه 
مقصـود، و تاژدیـن را بـه مـردی رسـاننده )یـا رسـاننده بـه مرحلـه ی پـری، آخریـن مرحلـه 
در سـلوک میرتایـی( معرفـی میکنـد. ایـن سـه شـخصیت را بـا توجـه بـه سـخن دالشـو، 
می تـوان این گونـه بازشناسـی کـرد: مـری زین الدیـن نـامد مادیـت کـه حاکـم بـزرگ شـهر 
اسـت و بکـر نـامد ذهنیـت، هرچنـد منفـی، و حاکـم بـر مادیـت )مریزین الدیـن( اسـت و 

تاژدیـن هـم نـامد الوهیـت می تواند باشـد.
عـدد سـه در دوران هخامنشـان نیـز تکـرار مـی شـود. مهـر و آناهیتـا )خـدای آب هـا 
و بـه عنـوان اهلـه ی بـاروری( کـه اعتبـار بسـیار داشـتند، مهـراه اهورامـزدا تثلیث مقدسـی 
را تشـکیل می دادنـد )اسـتخری،1381: 157(. اهورامـزدا، واژه ای اوسـتایی اسـت کـه 
از دو کلمـه ی مـزد )Mazd( و اهـورا )Ahura( تشـکیل شـده و از نظـر زرتشـتیان، ایـزد 
برتـر و آفریننـده ی خلقـت و رسور عقل اسـت )مکی،1390: 171(. اگرچـه اهورا مزدا 
1 bakre
2 chko
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کامـاًل نیـک و نـریوی مثبـت برتـر اسـت، امـا قـادر مطلـق نیسـت و نمی توانـد از رشارت 
اهریمنـان در فاسـد کـردن خملوقـات خویش کاماًل جلوگـریی کند )مهـان: 172(. آناهیتا 
نیـز اهلـه ای مادینـه ، پریوزمنـد، سـپید، زیبـا و خوش اندام اسـت کـه گردونـه ی او را چهار 
اسـب نـر می کشـند و بـرای پـریوزی بـر دشـمنان، بایـد از وی یـاری خواسـت و معنـی 
آن ناآلـوده و پـاک اسـت )مهـان: 177(. مهـر نیـز کـه ایـزدی هنـدی- ایرانـی اسـت، در 
هنـد، میـرتا بـه معنـای »دوسـت« اسـت و در اوسـتا »پیـامن« معنـی می دهـد و در فارسـی 
نیـز بـه معنـای دوسـتی، خورشـید و حمبـت اسـت. ایـزد مهـر، حامـل سـه وظیفـه ی موبد، 

جنـگاوری و برکت بخشـی اسـت )مهـان: 178(.
ویژگی هـای ایـن سـه ایـزد ایـران باسـتان را می تـوان بـا ویژگی هـای سـه امـری شـهر 
جزیـر کـه »زیـن« در آن جـا زندگـی می-کنـد، مقایسـه کـرد و شـباهت هایی میـان آن هـا 
یافـت. بنگـنی و مـم، هنگامـی کـه بـه ابتـدای شـهر جزیـر می رسـند، ابتـدا ملـک رحیـان 
)خدمتـکار زیـن( را می بیننـد و از او راهنامیـی می خواهنـد کـه نـزد چـه کسـی بروند و چه 
کسـی می توانـد بـه آنـان یـاری رسـاند. ملـک رحیـان سـه فـرد قدرمتنـد شـهر را بـرای آنـان 
وصـف می کنـد و آشـکارا هـر کـدام را مهچـون ایـزد یـا خدایـی، بر آورنـده ی نیـازی بیـان 

می کنـد:
اگـر بـرای رسـیدن بـه مقصـود آمده ایـد بـه خانـه ی َبکـر/ بکـره1 برویـد. اگـر بـرای 
دسـت یابی بـه نـان آمده ایـد، بـه منـزل امـری  زین الدین، و اگـر بـرای مردانگی و رسـیدن به 

مـردی آمده ایـد، بـه منـزل امـری تاژدیـن برویـد )مـان، 2006: 191(. 
امـری زین الدیـن بسـیار بخشـنده و بـزرگ امـریان اسـت، امـا قـدرت او مطلق نیسـت. 
مهاننـد اهورامـزدا رسوری بزرگ، و آفریننده ی چیزهای خوب اسـت، اما مطلق نیسـت. 
زین الدیـن از دشـمنی بکـر بـا خواهـرش و مـم نمی توانـد جلوگـریی کنـد؛ مهان گونـه کـه 
اهورامـزدا از آفریده هـای نیکـش در مقابـل اهریمنـان نمی توانـد دفـاع کند . از دیگر سـو، 
بکـر کـه نـام او می-توانـد از جهتـی بـه مهان معنی نـام آناهیتا باشـد و معنی پـاک و عاری 
از آلودگـی را بـه ذهـن متبـادر کنـد، رسـاننده بـه مقصـود اسـت کـه برابـر بـا پـریوزی در 
یـا پاک کننـده ی  تاژدیـن )دین پـاک  آناهیتـا اسـت.  بـارز  از ویژگی هـای  کارهـا اسـت و 
دیـن(، کـه از مهم تریـن صفـات او رسـاننده بـه مـردی یـا انجـام کارهـای مردانـه اسـت، 
قابـل قیـاس بـا ارمجنـداِن آیـنی مهـر اسـت؛ در آیـنی مهر نیـز آخریـن مرحله ی سـلوک، پری 

1- شاید خمفف ابوبکر باشد؛ زیرا در ُکردی ابوبکر را این گونه صدا می کنند، اما این احتامل هم هست که نام او 
مهنی بکر/ بکره بوده  باشد.
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اسـت. دوسـتی و وفـا بـه عهـد و پیـامن، از مهم ترین ویژگی هـای تاژدین در طول داسـتان 
اسـت و در راه دوسـتی و عهـدی کـه بـه مم برای رسـاندن او به زین داده اسـت، خانه اش 
را آتـش می زنـد. مهچنـنی در مـم و زینـی کـه امحـد خانـی تدویـن کـرده )و در واقـع اولـنی 
اثـر مکتـوب از ایـن داسـتان اسـت(، تاژدین دوسـت صمیمی مم اسـت )خانـی،1367: 

58(. متـام ایـن صفـات کـه ذکـر شـد، از صفـات مهـر یا میرتا اسـت.
بـا ایـن مقایسـه و تطبیـق، می تـوان اختـالف و جنـگ سـه امـری را در پرتـو جنگ هـای 
مذهبـی بررسـی کـرد. آینی میرتایـی در حال قدرت گـریی و رواج یافتن اسـت. آناهیتا که 
تـا قبـل از رواج آیـنی مهـری، بزرگ تریـن خـدا بـود، در دوران او، مـادر سـاالری روندی 
رو بـه رکـود داشـت، و در ایـن داسـتان نیـز اشـاره ای بـه ایـن دوران می شـود. یکی از سـه 
پـری  هنـگام بحـث پیشـنهاد می دهـد مـم را )برای مقایسـه ی آن ها بـا هم( نزد زیـن بربند، 
امـا خواهـر بزرگ تـر می گویـد چـه کسـی تـا بـه حـال دیـده کـه مـرد بـه خواسـتگاری زن 
بـرود؛ و ایـن اشـاره دارد بـه رسـمی باسـتانی، کـه ایـن زنـان بوده نـد  کـه مـرد را انتخـاب 
می کرده انـد. حـال مهـر می خواهـد در میـان مـردم رواج یابـد، سوشـیانت یـا مـام ایـزد 
یـا درون غـار گوشه نشـنی  بـه دنیـا می آیـد. در طـی هفـت سـال در زیرزمـنی  از سـیبی 
می شـود و پـی بـه نـور یا ایزد مهـر می برد. مدتـی در کاخ سـفید )قابل قیاس با خورشـید( 
می مانـد. طـی ماجرایـی، بـه دنبـال یافتـن معشـوقه، کـه خـود از پـری زادگان می توانـد 
باشـد، مـی رود. مراحـل سـلوک را طـی می کنـد. ایـن پـری کـه برخـالف آنچـه سـه پـری 
گفته انـد و شـاید خمالـف آیـنی آناهیتـا بـه دنبـال معشـوقه آمـده، می خواهـد به خانـه ی بکر 
)شـاید مهـان آناهیتـا( بـرود و او را بـه مقصـود برسـاند، امـا او در خانـه نیسـت یـا به عمـد 
خانـه را تـرک کـرده اسـت. مـم و بنگـنی بـه خانـه ی تاژدیـن می رونـد و از آنـان اسـتقبال 
می شـود، امـا دشـمنی بکـر را بـه دنبـال مـی آورد. تاژدیـن )=مهـر( بـا مـم )=سوشـیانس 
و یاریگـر آیـنی مهـر( پیـامن بـرادری می بنـدد و تـالش می کنـد از راه مسـاملت آمیز بـر مـری 
زین الدیـن و بکـر پـریوز شـود، امـا بکـر دشـمنی را ادامـه می دهـد، تـا جایـی که مم کشـته 
می شـود. مـم بـا مـرگ خـود، تاژدیـن و آیـنی مهـر را یـاری می دهـد تا گسـرتش یابـد. مری 
 زین الدیـن کـه پـی بـه بزرگـی مـم و دشـمنی بکـر بـرده، بکـر را می کشـد. ابراهیم پـدر مم 
بـه شـهر جزیـر محلـه می کنـد و مـری زین الدیـن و خاندانـش را از بـنی می بـرد، تـا تاژدیـن 

)=مهـر: دیـن پـاک( حاکم شـهر شـود.
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5-1-3- عدد هفت
عـدد هفـت، نـامدی اسـطوره ای اسـت که در داسـتان بسـامد باالیـی دارد. مم هفت سـال 
از دوران کودکـی را در زیـر زمـنی )درون غـار( بی آنکـه نـور آفتـاب و مـاه را ببینـد، نـزد 
فقیـه دینـی )ماموسـتا( آمـوزش می بینـد و در روز مجعـه ی هفتمـنی روز از هفتمـنی سـال، 
پـی بـه دنیـای بـریون و نور می بـرد و پـدرش کاخ را در مدت هفت ماه برای او می سـازد.
هفـت، عدد شـش به عالوه ی یک اسـت که نامینـده ی آن در حـروف مجل)ابجد(، »ز« 
اسـت. از دیربـاز ایـن عـدد مـورد توجه خاص اقـوام و ملل بـوده و اغلب در امـور ایزدی 
و نیـک، و گاه در امـور اهریمنـی و رش بـه کار رفتـه  اسـت. نخسـتنی قومـی که بـه این عدد 
توجـه کـرده، قـوم سـومر اسـت کـه بـرای اولـنی بـار متوجـه سـیارات شـدند و آن هـا را به 
صـورت اربـاب انـواع پرسـتیدند. عـدد هفـت در مذاهب و تاریـخ جهـان و در تصوف و 
سـنن و آداب امهیـت زیـادی داشـته و شـامر بسـیاری از امـور و موضوعـات هفـت بـوده 
اسـت )یاحقـی،1386: 876(. عـدد هفـت در آیـنی مهر بسـیار تقّدس داشـت و به هفت 
مقـام در سـری و سـلوک قائـل بودنـد: 1- کالغ، 2- مهـر، 3- رسبـاز، 4- شـری، 5- 
پارسـی، 6- پیـک خورشـید و 7- پـری. ایـن هفـت مقـام در تـرّشف بـه آیـنی میـرتا حتـت 
محایـت هفـت سـیاره بـود )ورمـازرن،1372: 167- 185(. مهـنی عدد هفـت و مراحل 
هفتگانـه ی سـلوک را بعدهـا در تصـوف ایرانی- اسـالمی می بینیـم و نمونه های آن هفت 

شـهر عشـق در منطـق الطـری عطـار یا هفـت خط جـام اسـت )یکتایـی، 1349: 92(. 
بـر ایـن اسـاس میتـوان گفت هفت سـالی که َمـم در درون غار به رس می بـرد )در آغاز 
کودکـی(، هفـت سـالی اسـت کـه در آن بـر اسـاس آیـنی میـرتا، طی طریـق کرده اسـت، و 
در آخریـن مرحلـه ی آن، خـود را مـرد )یـا پـری( می خوانـد، امـا او بـرای پـری شـدن و بـه 
مرحلـه ی انسـان کامـل رسـیدن مهاننـد شـیخ صنعـان، باید مرحلـه ی دیگری را نیز پشـت 
رس بگـذارد، بنابرایـن طی ماجرایی غریب با زین آشـنا می شـود، مهچنان که شـیخ صنعان 
نیـز خـواب می بینـد و به سـوی معشـوق مـی رود و با عشـق او جان می بـازد، و در هنایت، 
انسـان کامـل می شـود. ایـن کامـل شـدن را در داسـتان مـم و زیـن بـا چله نشـینی اجبـاری 
مـم )زندانـی کـه امـری  زین الدیـن بـرای او کنـده بـود( می بینیـم. نامدپـردازِی اسـطوره اِی 
دیگر که در ادبیات عرفانی بعد از اسـالم بسـیار با آن مواجه هسـتیم، و جزئی از اسـاطری 
آریایـی اسـت، بـریون آمـدن از چـاه یـا زنـدان بـه وسـیله ی زلـف معشـوق اسـت. زلـف 
در ادبیـات عرفانـی اسـالمی، نـامد کفـر اسـت. حـال اگـر ایـن اندیشـه را برگرفتـه از آیـنی 
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میرتایـی بدانیـم، می تـوان کل داسـتان را در ایـن یـک قسـمت آخـر خالصـه کـرد: راه بـه 
کـامل رسـیدن، دسـت در کفـر زدن اسـت و مـم چنـگ بـر ایـن کفـر زده و از چـاه ظلامنـی 

رهایـی یافتـه، کـه مهـنی رهایـی برابـر اسـت بـا وصال و تـرک دنیـا گفتن.

5-1-4- »مم« و معنی آن
َمـم کـه شـخصیت اصلـی داسـتان اسـت، نـام او را در اغلـب پژوهش هـا خمفـف حمّمـد 
َهنبانـه بورینـه2، ذیـل واژه ی »مـم« آورده  دانسـته اند. هـه ژار1، در فرهنـگ لغـت خـود 
اسـت: پسـتان زن، کوتاه شـده ی اسـم حمّمـد و نـام عاشـق مشـهور کـرد )هـه ژار،1376: 
834(. در فرهنـگ خـال اثـر حمّمـد خـال، »مـم« تنهـا بـه معنـای پسـتان زن آمـده اسـت 
)خـال،1366: 313( و در فرهنـگ فارسـی- کـردی دانشـگاه کردسـتان ذیـل واژه ی 
»مَمـه3«، آن را مـم و پسـتان زن تعریـف کردانـد )مـردوخ،1392: 2245(. ذکـر ایـن نکته 
الزم اسـت کـه در هیـچ یـک از گویش هـای ُکـردی، خمفـف حمّمـد را »مـم« نمی گوینـد، 
بلکـه بـرای آن لفظ هـای »حه مـه4«، »حه مـه و5« و صـورت متسـخرآمیز »حه مکـه6« بـه کار 

مـی رود و بـه تقلیـد از فارسـی و ترکـی، لفـظ »مَمـد7« نیـز وارد ُکـردی شـده  اسـت. 
پیـدا اسـت کـه »َمـم« بـا ویژگی هایـی کـه دارد، یـک مام ایـزد اسـت و ایـن تبدیل الف 
بـه فتحـه در ادبیـات کـردی سـابقه دارد؛ ماننـد لفـظ »مامـان« کـه آن را »مه مـان8« تلفـظ 
می کننـد. َمـم، یـک ایـزد گیاهـی از سـیبی اسـت کـه خداونـد بـه واسـطه ی ویـس قرنی به 
ابراهیم پاشـا داده  اسـت. »ایـن اسـطوره کـه شـخصیت ایـزدی یا پـری زاد از گیاه یا سـیبی 
کـه پـریی اهدا کـرده به وجود می آیـد، در قصه های عامیانه سـابقه دارد« )پـراپ،1392: 
140(؛ یعنـی مـم متولـد شـده از یـک گیـاه اسـت و پیـدا اسـت کـه یـک ایـزد گیاهـی و 
اسـت«  پـری زاد  ایـزد گیاهـی و شـخصیتی  یـک  کـه  اسـت؛ مهاننـد »سـیاوش  پـری زاد 

)فاضلـی و کنعانـی،1389: 94(. 
دلـربی  و  زیبایـی  ایرانـی،  سـنت  و  فرهنـگ  در  پـری زادگان  ویژگـی  مهم تریـن  از 
1 Hazhär
2 hanbäna borina
3 mama
4 hama
5 hamao
6 hamka
7 mamad
8 mamän
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اسـت. نـکل می نویسـد: تنهـا ایـزدان گیاهـی بـه صفـت زیبـا و زیبایـی چهـره نامربدارنـد 
)فریوزمنـدی و مهـکاران،1391: 35(. در ایـن داسـتان، آشـکارا مـم را زیبـا می خواننـد 
و اسـاس و رشوع داسـتان بـا بحـث سـه پـری بـرای بر گزیـدن زیباتریـن خملـوق رشوع 
بـرای مقایسـه و برگزیـدن زیباتریـِن آن دو، پیـش  می شـود و وقتـی »مـم« و »زیـن« را 
آن هـا می آورنـد، از مقاسـیه و انتخـاب پرهیـز می کننـد. ایـن سـه پـری کـه از مهـان آغـاز 
از برگزیـدن و ترجیـح زیـن بـر مـم، یـا برعکـس، پرهیـز داشـتند، در پایـان هـم معلـوم 
نمی دارنـد کـدام یـک زیباترنـد و هیـچ یـک را برنمی گزیننـد؛ زیـرا عـالوه بـر مـم، زیـن 
نیـز یـک شـخصیت پریـزاد اسـت؛ چـون عـالوه بـر صفـت زیبایـی کـه نـام او هـم بـر آن 
آشـکارا داللـت دارد )زیـن، خمفـف زینـت اسـت، اگـر آن را خمفـف فـرض کنیـم)1( (، 
نوعـی راز مگـو دارد و آن اسـم پـدر و مـادر اوسـت. هـرگاه از او می پرسـند دخـرت چـه 
کسـی هسـتی؟ خـود را خواهـر مـری زین الدیـن معرفی می کنـد و از مادر و پـدر خود نامی 
بـه میـان نمـی آورد و »ایـن راز مگـو بـودن نام پـدر و مادر شـخصیت پریـزاده را مـا در نام 

مـادر سـیاوش نیـز می بینیـم« )فاضلـی و کنعانـی،1389: 94(. 
زمـّردی می نویسـد: گیاهـان و عنـارص نباتی در شـکل رمـزی و نامدین خود، نامیشـگر 
ارتبـاط عـامل ناسـوت بـا عوامل برتـر بوده انـد و یونـگ در این زمینـه می گوید: بقایـای کهنه 
یـا کهن الگـوی ازلـی، نزدیک شـدن بـه روح طبیعت را در بـرش بیدارکرده، بـه اجیاد نوعی 
زندگـی اشـرتاکی میـان انسـان و عنـارص طبیعـی می انجامـد )زمـردی،1387: 15(. در 
عـرص باورهـای اسـطوره ای، بـنی انسـان و طبیعـت فاصله ای نبـود و این دو یکی شـمرده 
می شـدند، تا جایی که حتی منشـأ پیدایش نخسـتنی برش را گیاه دانسـته اند )برفر،1388: 
128(. در داسـتان مـم و زیـن، َمـم ایـزد گیاهـی اسـت کـه از سـیبی زاده می شـود و پـس 
از مـرگ، از خاکـش )مهاننـد سـیاوش( گیـاه می رویـد. زیـن نیـز کـه از فـراق مـم جـان 
می سـپارد، هیـچ خاکـی حـارض بـه پذیرفتن جسـم او نیسـت و جمبـور می شـوند وی را در 
گـور مـم بـه خـاک هننـد و از بـدن او هـم گیـاه می روید. سـبز شـدن گیـاه از خاک کسـانی 
کـه مظلومانـه مرده انـد، در برخـی دیگـر از داسـتان ها نیز دیده میشـود؛ اما در این داسـتان 
بـه رویـش گیـاه از خـون بکـر که شـخصیت منفی اسـت، بـر می خوریـم، که بـاز به نوعی، 
عـدم فاصلـه بـنی انسـان و طبیعـت را نشـان می دهـد. البتـه ایـن رویـش گیـاه از خـاک را 
می تـوان بـا اصـل بازگشـت بـه خاسـتگاه آینی هـای راز و عرفان نیـز بازخوانی کـرد؛ زیرا 
آنچـه از خـاک بکـر می رویـد، خـار اسـت کـه بـنی دو گیاه رسـته از جسـم مم و زیـن قرار 
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می گـرید؛ گویـی داسـتان می خواهـد ایـن اصـل را بیـان کنـد کـه انسـان در ایـن دنیـا چـه 
صفاتـی دارد و در زندگـی دوبـاره نیـز مهان صفات را داراسـت و تناسـخ انسـان به گیاه و 

گیـاه بـه انسـان، انگار مسـأله ای عادی اسـت.
قصه هـای دیگـری نیـز بـا مضامـنی انسـان-گیاه وجـود دارنـد؛ بـرای مثـال در قصـه 
عامیانـه ی رومانیایـی سـه دانـه انـار طالیی، قهرمـان قصه با خوردن سـیبی که قدیسـی به 
او میدهـد، بـاردار می شـود، و روایـت کهـِن دیگـری بـا ایـن مضمـون هسـت: دخرتانـی 
کـه در اثـر خنـده از قـدم گاه آنان شـکوفه می روید )مهـان: 134(. اسـطوره ی زایش گیاه 
از قـدم گاه را در داسـتان بـودا نیـز می بینیـم. در اسـاطری ایـران نیـز از نطفـه ی کیومـرث 
نام هـای مهلـی و مهلیانـه  بـه  از مدتـی دو گیـاه ریواس شـکل  انسـان(، پـس  )نخسـتنی 
)یـم و یمـه( بـه وجـود می آینـد )زمـردی،1387: 39(. از دیگـر نمونه هـای ایرانـی آن، 
می تـوان بـه روییـدن انـار از خـون فرهـاد اشـاره کـرد. برهـان قاطـع ذیـل »انـار فرهـاد« 
می نویسـد: درخـت انـاری اسـت کـه در بیسـتون واقـع اسـت. گوینـد چـون فرهـاد از 
شـنیدن مـرگ شـریین تیشـه بـر رس زد، دسـته ی تیشـه خون آلود گردیـد و از کـوه بر زمنی 
افتـاد و رس آن بـر زمـنی نشسـت و چـون از چوب انـار بود، به قدرت اهلی سـبز و درخت 
انـار بـه هـم رسـید و انـار آن چون بـاز کنند، اندرون آن سـوخته و خاکسـرت باشـد )خلف 
تربیـزی،1362: 1/162(. در داسـتان لیلـی و جمنـون نظامـی نیـز در مـرگ عاشـقانه ی 

لیلـی آمده -اسـت:
جســت تربتــش  نشــان  زیــد  وانگــه چــو گیــا ز تربتــش رســتاز 
هم نشســتان کــه  چنــان  نــه  مســتانآمــد  کــه  چنــان  شوریده ســران 

)نظامی،1382: 256(
در اندیشـه ی بسـیاری از شـاعران پارسـی گوی، ایـن اصـل تناسـخ انسـان بـه گیـاه 
بسـامد باالیـی دارد. شـاید قدیمی تریـن نمونـه ی آن را بتـوان در شـاهنامه بـاز جسـت: 

داس تیــز  بــا  مــرد  آن  و  کجــا خشــک و تــر زو دل انــدر هــراسبیابــان 
نشــنودتــر و خشــک یکســان همی بــدرود ســخن  البه ســازی  گــر  و 
ــا ــون گی ــا چ ــت م ــان اس ــر زم نیــادروگ همانــش  نبیــره  همانــش 

)فردوسی،1368: 252(
اما بارزترین نمود این اندیشه را در شعر خیام می توان یافت: 

ــد زیســتابــر آمــد و زار بــر ســر ســبزه گریســت ــگ نمی بای ــاده ی گلرن ــی ب ب
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تــا ســبزه ی خــاک مــا تماشــاگه کیســتایــن ســبزه کــه امــروز تماشــاگه ماســت
)خیام،1390: 67(
در اسـاطری جهـان نیـز زادن انسـان از گیـاه و روییدن گیـاه از خاک انسـان، نمونه های 
فراوان دارد: اسـطوره ی سـیبِل  و آتیس در یونان، ازدواج  اینانا و دموزی در بنی النهرین، 
حکایـت ایشـرت و مَتـوز در بابـل، روایـت آدونیـس، و ایزیـس و اوزیریـس در مـرص کـه 
داسـتان مـرگ و حیـات متثیلـی آن هـا مهـه سـاله بـا آیـنی برپایـی جشـن و سـو گواری برای 

ایـزد نباتـی تکـرار می شـود )زمـردی،1387: 63(. 

5-1-5- »ستی« و معنی آن
واژه ای  »سـتی،  اسـت:  آمـده  چنـنی  سـتی  معنـی  دربـاره ی  فارسـی  اردو-  فرهنـگ  در 
اسـت کـه در زبـان هنـدی و اردو هـم بـه صـورت صفـت و هـم بـه صـورت اسـم بـه کار 
مـی رود. ایـن واژه بـه شـکل وصفـی در معانی عفیـف و باتقوا و پاک آمده اسـت« )نقوی 
و دیگـران،1993: 343(. در فرهنـگ آصفیـه، ایـن واژه بـه معنـی »پاکدامـن، وفـادار، 
پارسـا، نکـوکار و صاحلـه« )دهلـوی،1977: 34( آمـده اسـت. ایـن واژه را می تـوان در 
کلـامت فارسـی مهسـتی )مه+سـتی( نیـز بـاز جسـت. در فرهنـگ ُکـردی هه نبانـه بورینـه، 
دربـاره ی واژه ی سـتی تنهـا بـه ایـن اکتفا نموده که »اسـمی اسـت زنانه« )هـه ژار،1376: 

 .)413
بـه نظـر می رسـد »اسـتی« )ا+ سـتی( کـه در برخـی نسـخه های مـم و زین به جـای نام 
»سـتی« آمـده، صـورت منفـی ایـن واژه باشـد کـه بـه معنـی زن ناپـاک و بی وفـا اسـت و 
ایـن گونـه منفی سـازی واژگان در ادبیـات فارسـی و کـردی سـابقه دارد؛ مهچـون واژه ی 
»امـرد« بـه معنـی »نامـرد«؛ بـا ایـن توضیـح کـه در برخـی از نسـخه های مـم و زیـن، نـام 
»سـتی« را »ئه سـتی« خوانـده و نوشـته اند  و در ترمجـه، هسـتی معنـا نموده اند، کـه با توجه 
بـه متـام ویژگی هایـی کـه در داسـتان از این بانو ذکر می شـود، نادرسـت اسـت و تنها اسـم 

درسـت بـرای او، »سـتی« بـه معنـی پـاک و وفادار اسـت.
از منظـر اسطوره شناسـی، واژه ی »سـتی1« را می تـوان در اسـطوره های هنـد و ایرانی 
یافـت و رّد پـای آن را در ارتبـاط بـا »شـیوا«، خـدای بزرگ و رسشـار از تضـاد هندی، باز 
جسـت. »سـاتی مهـر شـیوا و دخـرت »رکشـا« بـود. در مراسـم قربانـی کـه رکشـا برگـزار 

1 sati
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کـرد، مهـه ی خدایـان بـه جـز شـیوا دعـوت شـده بودنـد. سـاتی از ایـن بی اعتنایـی پـدرش 
بـه شـیوا آن چنـان احسـاس رسافکندگـی کـرد کـه بـا آتـش نـریوی یـوگا بـه زندگـی خـود 
پایـان داد« )شـاتوک،62: 1381(. آتشـی کـه مهـر شـیوا در جـان و تن خـود می افکند، 
نشـانه ای از مهر و وفاداری اسـت که در داسـتان مم و زین در رابطه با »سـتی« و مهرش 
تاژدیـن، بـه شـکل جابه جایـی ظهـور پیـدا می کنـد؛ بدین گونه که آن هـا برای نجـات جان 

مـم و زیـن کـه در کاخ امـری گـری افتاده انـد، خانـه ی خویـش را بـه آتش می کشـند.

5-1-6- نامد غار و نشانه های آینی میرتایی در داستان
َمـم هفـت سـال در دوران کودکـی، در زیـر زمنی به درس فقه مشـغول می شـود که در این 
مـّدت آفتـاب و مـاه را هـم نمی بیند. در هفتمنی سـال، بـرای آنان کله پاچه ای می فرسـتند. 
اسـتاد حضـور نـدارد. مـم و َبنگـنی بـا اسـتخوان کله پاچـه بـازی می کننـد کـه بـه شیشـه ی 
ورودی می خـورد و نـور وارد غـار می شـود و آنـان بـه نـور سـجده می برنـد. وقتی اسـتاد 
برمی گـردد، بـه او می گوینـد: بیـا کـه خـدا بـه میـان مـا آمـده  اسـت. اسـتاد می گویـد کـه 
این هـا خورشـید و مـاه هسـتند و خداونـد نیسـتند. در بخـش پایانـِی داسـتان نیـز مـم را 
درون غـاری کـه در دل زمـنی کنده انـد، زندانـی می کننـد کـه او دوباره در آن جا چله نشـنی 
می شـود و پـس  از چهـل روز، بـا کمک  گیسـوان زین و بـه مدد چهار یاریگـرش »عارف، 
چکـو، بنگـنی و تاژدیـن« از درون غـار بـریون آورده شـده، جـان بـه جان آفریـن تسـلیم 

می کنـد.
ورود بـه غـار، بـه منزلـه ی بازگشـتی نامدیـن اسـت بـه مبـدأ، کـه صعـود بـه آسـامن و 
یعنـی  زمینـی،  زهـدان  درون  از  زادن  می-گـرید.  صـورت  آن جـا  از  کیهـان  از  خـروج 
کوه هـا و غارهـا دارای ایـن پیـام اسـت کـه پـدران چنـنی انسـان هایی در آسـامن اسـت و 
خـود ایـن انسـان ها آسـامنی و آن رسی هسـتند. )فریوزمنـدی و مهـکاران،1391: 37(. 
در ایـن داسـتان، َمـم دو بـار بـه درون غـار مـی رود و از آن بـریون می آید که هـر دو غار در 
زیـر زمـنی هسـتند و ایـن مسـأله بـا ایزدگیـاه بـودن مـم مطابقت می کنـد، به ویـژه در بخش 
آغازیـن، کـه مـم بـا شکسـتن پوسـته ی خـاک نـور را می بینـد و بعـد آن نـور راهنـامی او به 
طبیعـت و جهـان اسـت. گویـی دانـه ای در دل زمـنی کاشـته و مدتی از آن نگهداری شـده 
و پـرورش یافتـه و حـال از دل زمـنی رس بـر آورده -اسـت. نـور، پرورش دهنـده ی اصلی 
اوسـت. بـه مهـنی دلیـل، خـدا انگاشـته می شـود. گاو کـه بـه صـورت کله پاچـه این جـا 
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پدیـدار شـده، گویـی متـام هدفـش پـرورش ایـن گیـاه یـا ایزدگیـاه بـوده و در ابتـدا زمینـی 
را شـخم زده، تـا دانـه بـه دل خـاک شـود، و حـال ایـن اسـتخوان گاو اسـت کـه شیشـه را 

می شـکند تـا ایـن ایـزد گیـاه بـریون آیـد.
در داسـتان مـم و زیـن، بـه نشـانه های زیـادی از آیـنی میرتایـی برمی خوریـم کـه بـه 
برخـی از آن هـا در نامدهـای عـددی اشـاره کردیـم، امـا چنـد نـامد مهـم دیگـر نیـز در آیـنی 
میرتایـی هسـت کـه در ایـن داسـتان از مهـان ابتـدا خـود را نامیـان می سـازد کـه با اشـاره به 
برخـی از عقایـد میرتایـی، بـه سـهولت می تـوان بـه این نامدهـا پی برد. بـه عقیـده ی پریوان 
میـرتا، کـه گروهـی از پژوهشـگران او را بـا خورشـید یکـی دانسـته اند و گروهـی دیگـر 
قائـل بـه تفـاوت میـان آن هـا هسـتند، میـرتا روزی بـه صـورت آدمـی در غـار کوهـی در 
صخـره ی صـام/ سـام ظهـور کـرد. بـه گفتـه ی فرانتـس کومـن1، میـرتا از ختته سـنگی بـه 
وجـود آمـد. در آغـاز بـا خورشـید متحـد شـد و سـپس یـک گاو وحشـی را مقهـور کرده، 
آن را در غـاری زندانـی نمـود، ولـی گاو موفـق بـه فـرار شـد. در ایـن هنـگام، اهورامـزدا 
بـا خورشـید بـه میـرتا دسـتور داد گاو را هـالک کنـد و او بـا یـک رضبـه ی خنجـر، گاو را 
بـه قتـل رسـاند. هرجـا قطـره ای از خون گاو افشـانده  شـد، زمنی رسسـبز و بـارور گردید 
)اسـتخری،1381: 151(. مهرپرسـتان هـر سـال در مـاه مهـر، گاوی را زینـت کـرده، 
در میـدان شـهر ذبـح می نمودنـد. آنـان روز یکشـنبه را روز آفتـاب می خواندنـد، کـه روز 

تعطیـل و عبـادت آنـان بـود )مهـان: 154(. 
بـرای مـم و بنگـنی کله  پاچـه می فرسـتند  در داسـتان مـم و زیـن، در هفتمـنی سـال 
کـه می توانـد نـامدی از گاو قربانـی شـده در آیـنی مهـر باشـد؛ خـواه گاوی کـه خـود مهـر 
قربانـی کـرد، خـواه گاو قربانیشـده به وسـیله ی پـریوان آیـنی مهـر، کـه البتـه بـا گاوی کـه 
مهـر قربانـی کـرده، بیشـرت تطابق می یابـد؛ زیرا گاوی که میـرتا قربانی کـرد، باعث رویش 
گیـاه و بـارور شـدن زمـنی شـد و گاو در داسـتان مـم و زین کـه تنها در صورت اسـتخوان 
شـدن)مرگ( می توانسـت بـه زیـر خـاک راه یابـد، باعـث بـریون آمـدن مـم و بنگنی شـد، 
کـه بـه نوعـی یـادآور رویش اسـت؛ زیرا هر دو )مـم و بنگنی( ایـزد گیاهی انـد و از دانه ای 
سـیب بـه وجـود آمده انـد. در ایـن داسـتان، گاو به شـکل کله پاچـه ظهور می کنـد و به زیر 

خـاک نـزد مـم و بنگنی مـی رود. 
اسـتاد  را خـدا می خواننـد و وقتـی  آن  را می بیننـد،  نـور  بنگـنی  و  مـم  کـه  هنگامـی 

1 Franz Cumont
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برمی گـردد، می گوینـد اسـتاد، خـدا بـه میـان مـا آمـده  اسـت، در حالـی کـه بـه منبـع نـور 
اشـاره ای نمی کننـد. اسـتاد نـور را بـا مـاه و خورشـید یکـی می دانـد و می گویـد کـه این ها 
مـاه و خورشـید هسـتند. مهـنی جریـان داسـتان را بـه صـورت نامدیـن بـه آینی مهـر نزدیک 
می کنـد. پـدر مـم هنگامـی کـه او می خواهـد از غـار بـریون بیایـد، برایش در مـدت هفت 
مـاه کاخـی می سـازد کـه آن را کاخ سـفید می نامـد. »گل ُمـرد سـفید چنان کـه از بندهشـن 
بـر می آیـد، بـه فرشـته ی خورشـید اختصـاص دارد« )یاحقـی،1386: 388(. می تـوان 
پنداشـت، رنـگ سـفید بـه خورشـید تعلـق دارد کـه مـم پـس از گذرانـدن هفـت سـال و 

هفـت مـاه در زیـر زمـنی، در آن کاخ جـای می گـرید.
یاحقی ذیل خورشـید می نویسـد: نام یکی از ایزدان مزدیسـنا اسـت که در بخش هایی 
از اوسـتا از آن سـخن رفته و فرشـته ی فروغ و روشـنایی مهر و با صفت تیز اسـب معرفی 
شـده اسـت، چنان کـه از اوسـتا برمی آیـد، خورشـید غـری از مهـر اسـت، ولـی از قدیم این 
دو بـا هـم مشـتبه شـده اند. خورشـید بـه واسـطه ی نـور و عظمـت و فایـده اش مهیشـه در 
اقـوام هنـد و آریایـی و سـامی مـورد تعظیـم و تکریـم قـرار گرفتـه اسـت )مهـان(. در ایـن 
داسـتان هم می بینیم که اسـتاِد مم و بنگنی، پس از اشـاره ی آن دو به نور، آن را خورشـید 

یـا مـاه معرفـی می کنـد و تفاوتـی بنی نـور و آن ها قائل نیسـت. 

5-1-7- پری و پری زادگی در داستان مم و زین 
بـا توجـه بـه ویژگی هـای قصه هـای پریـان، می تـوان ایـن داسـتان را زیرجمموعـه ای از این 
نـوع داسـتان ها حمسـوب کـرد و از حلاظ رخیت شناسـی به بررسـی آن پرداخـت، که خارج 
از بحـث مـا اسـت، امـا به ایـن دلیل که مـم و زین هـر دو می توانند از پری زادگان باشـند، 

در این جـا بـه بررسـی واژه ی پـری و نقـش آن در این داسـتان می پردازیم.
واژه ی پـری در زبـان فارسـی، بازمانـده ی کلمـه ی اوسـتایی Pairikä اسـت کـه در 
پهلـوی بـه صـورت parik و در فارسـی میانـه ی تورفانـی، parig باقـی مانـده اسـت. این 
واژه در هند باسـتان معادل ندارد و در ترمجه ی متن های اوسـتای پهلوی به سانسـکریت، 
بـه  را   pairikä نخسـت  بارتوملـه  برگردانده انـد.   maharaksaai یـا   raksasi بـه  را  آن 
صـورت مؤنـث paraka گرفتـه و از مقایسـه ی آن بـا واژه ی هنـد باسـتان parakiya بـه 
معنـی وابسـته بـه دیگـران و دشـمن، معنـی ایـن واژه را در ایـران باسـتان زن بیگانـه گفتـه 
اسـت )رسکاراتـی،1350: 3(. رسکاراتـی در ادامه ی نوشـته ی خود، بر اسـاس شـواهد 
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و مسـتندات، عنـوان می کنـد کـه پـری از ریشـه ی per بـه معنـی به  وجـود آوردن و زاییـدن 
اسـت و ایـن معنـی بـا توجـه بـه کـردار و صفـات پـری در ادب و فرهنـگ عامـه ی ایرانی، 
 parcea در اوسـتا و pairikä مناسـب تر می نامیـد. از طریـق ایـن اشـتقاق، می تـوان میـان
در التـنی کـه نـام سـه ایـزد بـاروری و زاد و ولـد اسـت و بعدهـا در اسـاطری رومـی اهلـه ی 
بخـت و تقدیـر شـده اند، ارتبـاط لفظـی برقـرار کـرد و مهچننی میـان pairika در اوسـتا و 
nymph معـادل پـری در اسـاطری یونانـی )بـه معنـی زن جـوان و عـروس( ارتبـاط معنوی 

قائل شـد )مهـان: 7-5(. 
دو  وجـود  بـه  پـی  فارسـی،  ادب  در  پـری  اسـطوره ای  خویشـکارِی  بررسـی  در 
زشـت  شـخصیتی  دارای  اوسـتایی،  ادب  در  پـری  می بریـم؛  متامیـز  کامـاًل  شـخصیت 
و اهریمنـی اسـت، امـا آنچـه از ادبیـات فارسـی برمی آیـد، پـری نـه تنهـا یـک شـخصیت 
اهریمنـی نیسـت، مظهـر زیبایـی و حتـی گاهی مقابل موجـود اهریمنی نیز قـرار می گرید. 
از پژوهش هـای انجـام شـده چنـنی برمی آیـد کـه پـری در اصـل یکـی از زن ایـزدان بـوده 
کـه در دوران پیـش از زرتشـت سـتایش می شـده، ولی بعدهـا در اثر عوامـل و انگیزه های 
گوناگـون و پریایـش آیـنی زرتشـتی، ایـن دیـد دگر گـون گشـته اسـت. در بـاور مردمـی که 
دیـن زرتشـت را پذیرفتـه بودنـد، پـری موجـودی زشـت و اهریمنـی شـده، ولـی مهچنـان 
در ناخـودآگاه مـردم موجـودی زیبـا باقـی مانـد، که در ادب عامه نیز منعکس شـده اسـت 

 .)82 )صفـاری،1382: 
در داسـتان »مـم و زیـن« عـالوه بـر پـری زاده بـودن مـم و زین، سـه پری بـدون مقدمه 
وارد داسـتان می شـوند و بـر رس زیبایـی مـم و زیـن جـدال می کننـد و بعـد مهان گونـه کـه 
بی مقدمـه آمده انـد، ناپدیـد می شـوند. ایـن سـه پـری هنـگام بحـث، سـخنانی را بـر زبـان 
می آورنـد کـه از حلـاظ نامدیـن قابـل توجـه اسـت؛ بـرای مثـال وقتـی یکـی از سـه پـری 
می گویـد: مـم را بـه کنـار زیـن بربیـم تـا آن هـا را بـا هـم مقایسـه کنیـم، خواهـر بزرگ تـر 
خمالفـت می کنـد و می گویـد: چـه کسـی تـا بـه حـال دیـده اسـت کـه مرد بـه خواسـتگاری 
زن بـرود؟ مهـنی سـخن می توانـد دلیلـی بر دوران مادرسـاالری باشـد که زنان مـرد مورد 
قبـول خـود را انتخـاب می کردنـد، و یـادآور دوران قـدرت آناهیتـا )زن- ایـزد( باشـد. به 
مهـنی دلیـل، آن هـا تصمیـم می گرینـد زیـن را نـزد مـم بربنـد؛ پـس بـه شـکل کبوتـر وارد 
خانـه ی زیـن شـده و او را بـر هـوا سـوار کـرده و تـا هفـت طبقـه ی آسـامن باال بـرده، بدون 
توّقـف کنـار مـم می برنـد. در اینجـا بـا دو ویژگی مهـم پریـان مواجهیم؛ پرواز کـردن آنان 



69 )zin(و زین )mam(جستاری در اساطیر منظومه ی کردی مم

و بـه شـکل کبوتـر درآمـدن، کـه تبدیل شـدن پریان بـه کبوتـر را در اغلب قصه هـای پریان 
می بینیـم.

او مـرغ  ایـن اسـت کـه  پریـان  معنـای رمـزی  و  ابتدایـی کبوتـر مـاده، در قصه هـای 
روی  بـر  را  مـاده  کبوتـر  نقـش  باستان شناسـان  اسـت.  عشـق(  )زن-ایـزد  آفرودیـت 
سـکه ها و نشـانه های اریکس در سیسـیل که پرسـتش مرغ عشـق در آن جا رواج داشـت، 
بازیافته اند. مهان نقش ها بر روی مسـکوکات سـیونه در مقدونیه و تسـالی و کاسـیوپه در 

اپـری پیـش از ظهـور مسـیحیت نیـز دیـده می شـود )برفـر،1388: 139(
در داسـتان مـم و زیـن، پـری بزرگ تر نـام دو پری کوچک تـر را می برد. نـام در این جا 
امهیـت شـایان توجهـی دارد و می تـوان از طریـق نـام آن ها، بـه جنبه هایـی از خصوصیات 
شـخصیت داسـتان پـی  بـرد. او پـری میانـی را مَجینـی1 و خواهـر کوچک تـر را َسـفنی2 
خطـاب میکنـد. مجـنی می توانـد مرکـب از »جـم« و »یـن« نسـبت باشـد. در برهـان قاطع، 
ذیـل »جـم« آمـده اسـت: در اصطـالح اهـل مرو شـاهجان، نـام عقـل دوم باشـد از عقول 
عـرشه، و منـزه و پاکیـزه را نیـز گوینـد. در ادامـه در ذیـل »چم« می نویسـد: مـردم داراملرز 
و مـردم شـاهجان چشـم را چـم گویند که بـه عربی عنی خوانند و در مـروزی احتامل دارد 
چـم بـا جیـم فارسـی )یعنـی بـه صـورت جـم( مسـتعمل باشـد )خلـف تربیـزی،1362: 
585و657(. اگـر معنـی عقـل دوم را از آن اراده کنیـم، بـا »یـن« نسـبت، منسـوب به این 
عقل می شـود و اگر به معنی چشـم هم بگرییم، با »ین« نسـبت منتسـب به چشـامن اسـت 
کـه می توانـد مهـان نـور چشـم باشـد. مجی در نوشـته های ساسـانی، خواهر مجشـید اسـت 
کـه بعـد از فـرار از دسـت ضّحـاک، بـه مهـری پریـان درمی آیـد )مریزایی ناظـر،1370: 
192(. از ایـن اشـاره پیـدا اسـت کـه مجـی نامـی سـاختگی نسـیت و در ایـران باسـتان این 
اسـم را بـر دخـرتان می هناده انـد. مهان گونـه کـه قبـاًل هـم گفتیـم، یکـی از ویژگی هـای 
ایـن داسـتان، تعـدادی از نام هـای اشـخاص اسـت کـه بـدون تغیـری یا بـا تغیری انـدک باقی 
مانـده، کـه مـا را به تاریخ این داسـتان راهنامیـی می کند. درباره ی واژه ی سـفینی، فرهنگ 
خـال، َسـفنی را َسـفان و سلسـله جبـال، و ذیـل معنی سـافان، قطـره و چکه آورده اسـت. 
شـاید مهـنی معنـی کوچـک و کوچک تـر، منظـور نظـر باشـد تـا بـر کوچک تـر بـودن ایـن 

پـری داللتی باشـد.
از دیگـر سـخنان پریـان کـه می توانـد از حلـاظ نامدشناسـی و بررسـی تارخیـی حائـز 
1 jamain
2 safain
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امهیـت باشـد، اختصـاص دادن خداونـد بـه مـم، و پیامـرب بـه زیـن اسـت، چنان کـه گویـی 
پیامـرب در برابـر قـدرت خداونـد قدرتـی جداگانـه دارد و خـود صاحـب اختیـار اسـت؛ 
بـرای مثـال وقتـی می خواهنـد زیـن را دوبـاره خـواب کننـد تـا از یمـن بـه جزیـر بربنـد، از 
پیامـرب یـاری می طلبنـد و بـرای این کـه مم را خـواب کننـد، از خداوند یـاری می خواهند. 
شـاید روشـن تر از آن، هنگامـی اسـت کـه می خواهنـد مـم یـا زیـن را از حلـاظ زیبایـی 
برتـری دهنـد؛ وقتـی می خواهنـد مـم را برتـری دهنـد، می گوینـد پیامـرب از مـا ناراحـت 
خواهـد شـد و وقتـی می خواهنـد زیـن را برتری دهنـد، می گوینـد خداوند از مـا ناراحت 
می شـود. گویـی خـدا حامـی مـم و پیامـرب حامـی زیـن اسـت. چـون ایـن سـخنان را پری 
بـه زبـان می رانـد و اصـوالً پـری در آیـنی اسـالم نقشـی نـدارد، می تـوان آن ها را بـازکاوی 
کـرد و بـه یـک دوره ی چندخدایـی رسـید و خداونـد را جایگزیـن ایزدی دانسـت و پیامرب 
را جایگزیـن ایـزدی دیگـر، کـه در دوران اسـالمی بـا توجـه بـه مقتضیـات زمانـه، به جای 

ایـزدان باسـتان نشسـته اند.

6- نتیجه گریی
بـا بررسـی نامدهـا، اسـطوره ها و نشـانه ها و واکاوی روسـاخت و ژرف سـاخت داسـتان 
مـم و زیـن، بـه تاریـخ دیرینـه ی آن پـی می بریـم، چنان کـه خاسـتگاه آن بـه دوران رواج 
آیـنی میرتایـی در رسزمـنی مـاد می رسـد. این داسـتان که سـینه به سـینه به صورت شـفاهی 
به وسـیله ی راویـان نقـل شـده، در هـر دوره ی تارخیـی بـا توجـه بـه آیـنی حاکـم بـر زمانـه 
دچـار تغیریاتـی گردیـده اسـت، به طوریکـه می تـوان نشـانه های آیـنی میرتایـی و زرتشـتی 
و اسـالم را بـه مـوازات هـم در آن شـاهد بـود. ایـن نشـانه ها و تأثریپذیـری از آینی هـای 
خمتلف، در وجود شـخصیت اصلی داسـتان به وضوح دیده می شـود. درنگی بر سـطوح 
خمتلـف شـخصیتِی مـم- شـخصیت اصلی داسـتان- گویـای این مسـأله اسـت. او از یک 
سـوی، یـک ایـزد- گیـاه اسـت کـه از سـیب زاده شـده اسـت و از سـوی دیگر، یـک پری یا 
پیامـرب آیـنی میرتایـی و حتـی در قسـمت هایی نـامد خـود میـرتا می شـود. مهچنـنی می تـوان 
او را بـا عارفـی چـون شـیخ سـمعان/ صنعـان در عرفـان اسـالمی مقایسـه کـرد. مهـه ی 
ایـن نامدهـای رازنـاک، زمینـه ی خوانش اسـطوره ای داسـتان را فراهم کرده و بـه خواننده 
کمـک نمـوده، تـا در پِس نمودهـای عینِی کارکرد شـخصیت ها، آینی هـا، مکان ها و دیگر 
عنـارص داسـتان، خاسـتگاه اسـاطریی آن هـا را ببینـد و در پی بازشناسـی سـری دگردیسـی 
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آن هـا برآید. 
مـم و زیـن داسـتانی رصفـًا عاشـقانه نیسـت و چـه بسـا بتـوان عشـق را حتـی موضوع 
فرعـی آن بـه شـامر آورد. در رسارس داسـتان، نوعـی نـربد خوبـی )رسشـت نیـک( بـا بدی 
)اهریمـن( نامیـان اسـت و تقابـل چنـد ایـزد بـرای دسـت یابی بـه قـدرت و گسـرتش آیـنی 
مربـوط بـه خـود، مشـهود اسـت. در واقـع هـدف اصلـی ایـن داسـتان، دو موضـوع اخـری 
اسـت کـه در قالـب داسـتانی عاشـقانه بیـان می شـود. نـام در ایـن داسـتان امهیـت زیـادی 
دارد؛ به گونـه ای کـه هـر نـام متـام یـا بخـش اعظمـی از ویژگی هـای فـرد را بیـان می کنـد 
کـه از طریـق آن می تـوان بـه زوایـای تاریـک و مبهـم داسـتان پـی بـرد. مـم، یـک مـام ایـزد 
اسـت و زیـن خمفـف زینت اسـت که پـری زاد بودنش، داللـت بر زیبایـی او دارد. مهنی دو 
رهنمـود و نشـانه، جریـان کلـی داسـتان را روشـن می کنـد و بـه پژوهشـگر نشـان می دهد 

کـه بـا چـه دیـد و نگرشـی داسـتان را بررسـی کند. 
بـا توجـه بـه بررسـی های صـورت گرفتـه، دریافتیـم کـه ایـن داسـتان ضمن اشـتامل بر 
ویژگی هـای قصه هـای پریـان، دارای ویژگی هایـی فراتـر از ایـن نـوع قصه هـا نیز هسـت. 

بـه مهـنی دلیـل به سـختی می تـوان آن را در زیرجمموعـه ی ایـن نـوع قصه هـا جـای داد. 

یادداشت 
1. در برخـی مقـاالت و کتـب، زیـن را خمفـف زینـب دانسـته اند. ایـن دیـدگاه قابـل 
قبـول نیسـت؛ زیـرا خمفـف »زینـت« بـه صـورت »زیـن« را در بیـت دیگـری بـا نـام »َشـم 
و َشمزین«)شـم خمفـف شـمع، و شـمزین خمفـف زینـت شـمع( می بینیـم، به ویـژه آن کـه 
صفـت زیبایـی در شـخصیت داسـتان )یعنـی زیـن( بـارز اسـت و نـام او مهچـون برخـی 
دیگـر از نام هـا کـه در داسـتان بسـیار دقیـق انتخـاب شـده اند، داللتـی بـر زیبایـی اوسـت. 
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