
كاربرد اسطوره 
در آموزش تاريخ

مقدمه
ــتان، افسانه و روايت هاي غير واقعي، ساختگي  ــطوره از يك طرف معني داس اس
ــت و زيبايي دارد و گاه  ــانه هايي از لطاف ــي بازمانده از دنياي كهن كه گاه نش و تخيل
ــت، و از طرف ديگر مي تواند نمودي از واقعيت را نيز  بي خردانه و دور از منطق اس
ــته باشد. اسطوره ها ابتدا توسط افراد يا گروه هايي ناشناخته ساخته شده  در خود داش
ــپس به صورت شفاهي و سينه به سينه پر بار تر شده و در طول زمان تداوم پيدا  و س
ــطوره و اسطوره سازي  ــيده است. مي توان گفت، اس ــل هاي بعدي رس كرده و به نس
توسط انسان نياز اجتماعي او بوده از اين رو به آن تمايل پيدا كرده است و اين تمايل 

تا عصر و روزگار ما نيز ادامه يافته است.
ــطوره ها زندگي مي كنند و خود را در غم و شادي شخصيت هاي  ــان ها با اس انس
ــتان هاي خيال انگيز به زندگي انسان گرمي، جوشش،  ــريك مي دانند. اين داس آنها ش
ــد خاصي مي دهد تا جايي كه مي تواند روحيات و اخالق آدمي را تعالي  ترس و امي
ــد. وجود روحياتي متفاوت در ملت ها، چون سلطه جويي، استثمار، حفظ منافع  بخش
ــره، اعم از مثبت يا منفي  ــداكاري، وفاداري، مبارزه با ترس و غي ــود، جاه طلبي، ف خ
اغلب متاثر از اسطوره هايي است كه از دير باز  در ميان آن ها وجود داشته است. اين 
داستان هاي خيال انگيز و جذاب، بعضي از ملت ها را حتي به ورطه ي اسطوره پرستي 
ــانده، تا جايي كه بر همين اساس بعضي ملت ها مانند يوناني ها  ــيفتگي كش و خود ش
ــت نمي توان  ــناختند. در حقيق ــر از ملت هاي ديگر مي ش ــر و برت ــود را متمدن ت خ
اسطوره هاي ملت يا ملت هايي را ضعيف يا قوي قلمداد كرد، زيرا اسطوره ها نيز مانند 
تفاوت هاي اجتماعي و فرهنگي بيشتر مبناي سليقه اي داشته و اين انديشه ها با توجه 
ــته شكل گرفته اند. البته  بسياري  به موقعيت هاي مختلفي كه براي مردمان وجود داش
ــطوره ها شباهت عجيبي به هم دارند كه از نظر تاريخي دالئلي دارد. با اين  از اين اس
مقدمه بايد گفت، يكي از عواملي كه هويت اقوام و ملت ها را از هم متمايز مي سازد 

و آن ها خود را با آن مي شناسند و به آن 
افتخار مي كنند اسطوره ها هستند. 

اسطوره چيست؟
ــكل تعريف شده  ــطوره1 به دو ش اس
ــت. در يك تعريف، اسطوره داستاني  اس
است كه داراي خاستگاه و منشأ نامعلومي 
ــت.  ــد و مربوط به پيش از تاريخ اس باش
از طرف ديگر داستاني است كه حقيقتي 
ــه صورت رمز بيان مي كند و مي توان  را ب
ــه دوره ي تاريخي هم  ــتگاه آن را ب خاس
مربوط دانست. در تعريف ديگر، اسطوره 
ــرا كه در  ــت؛ چ ــخ اس ــي از تاري بخش
بردارنده ي ديدگاه هاي انسان از خويشتن، 
ــت. اين كيفيت به  ــان و تحول آن اس جه
ــت. [هينلز2،  ــاطير موجود اس ويژه در اس

[23
ميتولوژي از دو كلمه ي يوناني تركيب 
ــو درباره ي  ــه معناي (گفت و گ يافته و ب
ــتان هاي  ــت ). هر ملتي داس ــاطير اس اس
اساطيري خاص خود را دارد كه به دوران 
قبل از تاريخ مي رسد و آنچه عموماً به نام 
ميتولوژي از آن ياد مي كنيم جز حاصل و 
نتيجه ي اين ميتوگرافي ها (اسطوره نگاري) 
ــر يك به  ــاعران ه ــت كه ش پراكنده نيس
ــور ذوق و مقتضاي هوس و خيال  فراخ
ــير  خود آنها را گردآوري و تنظيم و تفس

كرده اند. [رنه، 48]
ــطوره از ريشه ي يوناني در معناي  اس
ــتان شاعرانه) گرفته شده  (گفتار) و (داس
ــمي از دنيا و مقام  است در گذشته تجس
انسان را در دوران باستان منعكس مي كرد. 
ــاس اسطوره را نه تخيل ما  در زمان ما اس
يا ديدي ساده لوحانه در برابر جهان، بلكه 
بينشي عقالني در جهت وصول به هدفي 

مشخص تشكيل مي دهد.
ــي  در اين معنا ايدئولوژي هاي سياس
ــيارند. ارتقاي  ــطوره هاي بس ــاوي اس ح
ــي نهاد هاي ملي و  ــخصيت هاي سياس ش
تبديل آنان به عناصري متعالي (اسطوره) 

كليدواژه ها: اسطوره، آموزش تاريخ، كوه هاي افسانه اي

معصومه بنازاده
دبير علوم اجتماعي دبيرستان هاي برازجان

تاريخ شناسي
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در حركت مردم و بسيج آنان آثار شگرف 
ــي مي توانند  ــايل ارتباط جمع دارند. وس
هم اسطوره ساز و هم اسطوره زدا باشند. 
ــه از طريق به  ــت ك ــطوره روايتي اس اس
كار گيري نهادهاي اجتماعي ابراز مي شود. 
اسطوره ابتدا جنبه ي مقدس داشته است. 
به مرور زمان اسطوره به بياني ساخت مند 
ــكار در متن مقوله هاي ادبي به  و غير آش

كار رفته است. (مهر، 65)
ــطوره  جان هينلز در بيان طبيعت اس
ــطوره ها تنها بيان تفكرات  مي گويد: «اس
ــي زندگي  ــاره ي مفهوم اساس آدمي درب
ــتورالعمل هايي هستند  ــتند، بلكه دس نيس
ــي مي كند  ــر طبق آنها زندگ ــان ب كه انس
ــي براي  ــد توجيهي منطق ــس مي توانن پ

جمع باشند. طرحي كه جامعه بر طبق آن 
ــود را از طريق تصورات  اعتبار نهايي خ
ــي آورد؛ چه اين  ــت م ــاطيري به دس اس
تصورات درباره ي حق خدادادي شاهان 
ــتورات باشد يا  ــتان دوران اس در انگلس
الگوي سه بخشي جامعه. در نظر هنديان 
ــطوره ها همچنين مي توانند  و ايرانيان، اس
اندرزها را در يك مجموعه ي اخالقي واال 
داشته باشند و سرمشق هايي دراختيار بشر 
بگذارند كه وي با آنها  زندگي خويش را 

بسازد. (هينلز،23)
خلق اسطوره ها، حماسه ها، افسانه ها 
ــش  ــه بي ترديد نمونه هاي كوش و .... هم
ــي و  بالندگي او از مرحله ي حيواني  آدم
و پرخاشگري به ساحت بلند انساني و به 

ــمت آفرينش زيبايي و ايجاد فضاها و  س
وضعيت هاي آشتي و انديشه ورزي است. 

(آتشي، نسيم جنوب)
ــته از اهميت تاريخي،  اساطير، گذش
نقش بزرگي در زندگي اجتماعي و مدني 
داشته اند. پيشينيان آن ها را وسيله ي تربيت 
اطفال قرار داده، بعدها دامنه ي استفاده از 
ــانيده و چنان  آن ها را به زمان جواني رس
ــعري  ــيده اند كه، با كمك امور ش انديش
ــام دوره هاي  ــد در تم ــي مي توانن و خيال
زندگاني وسايل تهذيب و تربيت را فراهم 

آورند. (دورانت)
ــاطير  ــزد غالب اقوام جهان، اس در ن
ــا  جامپ ــه اند.  حماس و  ــعر  ش ــاده ي  م
تيستاويكو حكيم ايتاليايي كه در اين باب 
بررسي جالبي كرده است مي گويد: چون 
انسان هاي بدوي قوه ي ابداع و ابتكارشان 
ــت، اين گونه اساطير را  محدود بوده اس
ــاخته اند بلكه  اين روايت آنها  از خود نس
ــت در اصل عبارت  ــاطير مي بايس از اس
ــت و جدي،  ــد از رواياتي راس بوده باش
كه بعدها دستخوش دستكاري هايي شده 
ــان  ــت. به هر حال در دوره اي كه انس اس
ــدن، يعني  ــين تم ــوز عظيم ترين ماش هن
ــراع نكرده بود، اگر  خط و كتابت را اخت
ــه اي مي يافت ناچار  به ضبط وقايع عالق
ــا  ــپارد و چه بس ــود آن را به حافظه بس ب
ــذر از ذهن ها و حافظه هاي  واقعه اي با گ
ــانه اي  ــرانجام به صورت افس ــيار س بس
ــطوره ثبت مي شد.  فراگير و در نهايت اس
ــانه ها كهن گرايي سحر  ــتان ها و افس داس
ــان و  ــان و پيكر تراش آميزي دارند. نقاش
ــندگان و موسيقي دانان  ــاعران و نويس ش
ــورها از آن ها  ــه ي ادوار و همه ي كش هم
الهام گرفته اند و در آثارشان اشارات بسيار 
ــده است. حتي بسياري از اين  به آن ها ش
افسانه ها در زبان عادي و روزمره ي مردم، 
چه گفتار روزمره و چه زبان نوشتن وارد 
شده است. اين اشارات را همه مي فهمند 
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ــه معناي آن ها پي مي برند. ليكن گاهي  و ب
ــر ندارند به  ــا خب ــأ آن ه ــل و منش از اص
ــه، پيدايش و وجود آن ها  گفته ي اميل رن
ــه ي اخالق و تخيل و باور  ــتر انديش بيش
ــندگان و گويندگان است؛ حقيقتي  نويس
ــي نامي هم كه بر  محض و تاريخي. حت
ــاختگي و غير  ــتان ها نهاده اند س اين داس
ــكار  ــادگي آش واقعي بودن آن ها را به س

مي سازد.
تمام اقوام عالم تاريخ خود را بيش و 
كم از اساطير شروع كرده اند. در حقيقت 
اساطير چنان با تاريخ آميختني است كه 
ــاني  ــي در دوران تاريخي احوال كس حت
چون اسكندر، شارلماني، سلطان محمود 
ــوي و ناپلئون  ــاه عباس صف غزنوي، ش
ــه، در هاله اي از  گهگاه، در روايات عام
اساطير فرو مي رود. اساطير در واقع يك 
ــله روايات است كه به عنوان سنن  سلس
حفظ و نقل مي شوند. با قصه هاي عادي 
ــت كه راويان  ــان در اين اس هم تفاوتش
آن ها را بر خالف قصه هاي عادي راست 
ــان راويان قديم  مي پندارند و گويي گم
آن ها بر اين است كه آنچه در آن روايات 
است واقعا روي داده است و همين نكته 
ــتر در مقوله ي  ــا را بيش ــت كه آن ه اس
ــات تاريخي وارد مي كند تا مقوله ي  رواي

قصه، تمثيل يا رمز (زرين كوب)
ــه الي همين  ــت در الب  هر چه هس
اساطير است كه دستور به وطن دوستي، 
ــداري و خودباوري اين  جاه طلبي، قوم م
ــت  اقوام را در مي يابيم. اگر چه با گذش
زمان ترسيم اين افتخارات دگرگوني هايي 
به خود ديده و از حالت اوليه خارج شده 
ــترك  اما توجه به آن ها ما را با وجوه مش
ــته رهنمون  باورها و عقايد مردمان گذش
ــتان هايي كه  ــداي از داس ــازد. ج مي س
برانگيزاننده ي خود باوري و هويت ملي 
يك قوم و ملت است، در ميان اليه هاي 
ــتان ها و  ــر ملت نيز به داس ــي ه اجتماع
ــم كه در آن  ــطوره هايي بر مي خوري اس

ــته ي تاريخي و اجتماعي و  ترسيم گذش
ــهود  افتخارات قومي و حتي قبيله اي مش
ــت  ــانه ها گاه سرنوش ــن افس ــت. اي اس
غم انگيز و يا پايان غرورآميز يك جنگ، 
ــرح شكست يا پيروزي يك عشق  گاه ش
يا گاهي منشأ پيدايش مكان هاي تاريخي 
ــه ي حاالت روحي مثل ترس  و گاه ريش
ــيم مي نمايند. اگر  غيرقابل توجيه را ترس
چه ممكن است مايه هايي از واقعيت در 
اين روايات و قصه ها نمود داشته باشد، 
ــذر زمان و عدم پژوهش  ليكن در اثر گ
ــا از حالت اوليه  ــه پيرامون آن ه و مطالع
ــكلي ديگر گونه در  ــده و به ش خارج ش

آمده است.

كوه هاي افسانه اي
ا  در اساطير و افسانه ها، معموالً كوه ه
ــتگاه  ــي راز انگيز دارند و خاس جايگاه
بسياري از داستان هاي اسطوره اي بوده اند. 
ــمار اين نوع قصه ها نيز اندك نيست.  ش
ــوه وي ز نياز در غرب رومشــگان، در  ك
باور مردم منطقه جايي است كه كهزاد را 
در آن به بند كشيده اند. در شرق هوميان 
در كوهدشت، صخره يا خرسنِگِ تختي 
وجود دارد كه به آن تخت منيژه مي گويند 
ــياب نسبت  و آن را به منيژه دختر افراس
ــان منطقه كوهي به  ــد. باز در هم مي دهن
ــود دارد كه به عقيده ي  نام گور كوه وج
مردم محلي، كمانداري كه با جن و پري 
ــت بدان كوه پناه برده  آميزش داشته اس
ــهرياري ستمگر  ــت ش و با گريز از دس
ــي مي كند؛ و  ــان در آن كوه زندگ هم چن
ــده  به روايتي ديگر در آن كوه مدفون ش
ــت. در روايتي، از پيرمردي روستايي  اس
ــه ي علم كوه  ــپيدي قل درباره ي علت س
ت  ــ ــارك حســن كيف آمده اس در رودب
ــك خود را از  ــه: علم كوه و دريا هر ي ك
ــتند. روزي  ــر مي دانس ــري بزرگ ت ديگ
درياي خشمگين با موجي بلند از قله ي 
علم كوه گذشت و از آن روز سر علم كوه 

سپيد شد. بسياري از صخره ها و قله هايي 
ــم بيننده ي  ــكلي خاص را در چش كه ش
ــأ پيدايش  ــتايي نقش مي زنند منش روس
ــت  ــده اس ــتان هايي ش ــانه ها و داس افس
ــاد، از كوه  كه افســانه ي عروس و دام
ا،  زاده علي رض ــن  افسانه ي زندگان حس

نمودي زيبا و از آن شمار است.
درباره ي اين افسانه گفته اند: «دختر و 
پسري بودند كه يك ديگر را بسيار دوست 
مي داشتند و مايل به زندگي مشترك بودند. 
اما پدر و مادر پسر مخالف ازدواج آن دو 
بودند. سرانجام جشن عروسي بر پا شد. 
دوستان و خانواده مشغول جشن و سرور 
ــي بودند كه ناگاه پدر  و ضرب و پايكوب
پسر رسيد و از همه خواست تا مجلس را 
به پايان برند، اما آنان نپذيرفتند. پيرمرد رو 
بدان ها كرد و گفت: شما را نفرين مي كنم 

كه همه تان مثل سنگ شويد!
ــه  ــان ب ــاد و همراه ــروس و دام ع
حرف هاي پدر پير بي اعتنا ماندند و همه 
تبديل  به سنگ شدند. حاال هم در غاري 
كه در محله ي گيشه كمبر است آن عروس 
ــنگ در آمده اند و  ــاد به صورت س و دام

مي توانيد آن ها را ببينيد.
ــانه ي عروس و  در روايتي ديگر، افس

داماد چنين است كه:
«پيش ترها يك دختر ديلماني و پسري 
ــياهكلي همديگر را دوست داشتند و  س
ــادري دختر اما  ــم بودند. نا م دلداده ي ه
ــر سياهكلي با دختر  اجازه نمي داد كه پس
ــر را با خود  ــر دخت ــد، اما پس ازدواج كن
ــوي ديگر، پادشاه  هم نوا كرده بود. از س
ستمگري كه از زيبايي دختر با خبر شده 
بود كسي را به خواستگاري دختر فرستاد. 
ــت. دختر و  ــاه را گرف نامادري طرف ش
ــر با آگاه شدن از اين ماجرا پا به فرار  پس
نهادند و رفتند و رفتند و از كوه ســي پل 
ــيدند، در حالي  باال رفتند تا به پرتگاه رس
ــپاهيان پادشاه بودند  كه پشت سرشان س
ــن بود كه از  ــوي آن ها پرتگاه. چني و جل
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ــتند آنان را به هيأت سنگ  خداوند خواس
ــدا آرزوي آن ها را برآورده  در آورد و خ
ــاخت و حاال مي توانيد در باالي كوه  س
سي يورد سنگ سياهي را ببينيد كه همان 

عروس و دامادند. (هينلز)
در استان بوشهر و كوه هاي گيسكان 
برازجان نيز كوهي اسرار آميز به نام كوه 
ــباهت زيادي به  ــت كه ش قلعه واقع اس
قلعه ي بابك خرمدين در آذربايجان دارد. 
ــفاهي مردمان  بنا به گفته ها و روايات ش
ــات تاريخي چندان  ــي كه در تحقيق بوم
ــت، براي وجه تسميه ي  مورد اعتنا نيس
روستاها و محالتي مانند ارغوان، خون، 
ــتان، گيســكان كه همگي  كلمه، انارس
ــرقي  ــرقي و جنوب ش ــاي ش در كوه ه
ــت كه پس  برازجان قرار دارند، اين اس
ــران و فتح نقاط  ــه ي عرب به اي از حمل
مختلف، موبدي بزرگ به نام مغاســي يا 
ــاه مسغون يا شاه مس مغون در مقابل  ش
ــيني نمود و بر  ــراب عقب نش يورش اع
ــاي گرفت و در مقابل  باالي اين كوه ج
ــلمانان به  ــلمانان مقاومت نمود. مس مس
ــرده و نتيجه اي نگرفتند و  آن جا هجوم ب
زمان محاصره ي قلعه به درازا كشيد شاه 
مسغون دختري داشت به غايت خوب رو 

به نام ارغوان كه دل به دام عشق فرمانده 
ــمن نهاده بود. ارغوان نامه اي به آن   دش
ــت و آن را در خمير نان  ــده نوش فرمان
ــه ي كوه پايين قلعه و  پنهان كرد و از قل
به سوي دشمن فروافكند. چون فرمانده 
ــه ي خمير را باز كرد در آن كاغذي  گلول
يافت كه در آن، وي را به طرف چاه آب 
ــرده و گفته بود كه در  ــه راهنمايي ك قلع
ضلع غربي و در كمر كش كوه نقبي بزند 
و چاه آب را تصرف كند تا شاه مسغون 
(پدر ارغوان) و ساكنين قلعه را به تسليم 
ــل اين خدمت فرمانده  وادارد؛ و در مقاب

او را به زني اختيار كند.
گويند كه فرمانده دشمن با راهنمايي 
ارغوان در ضلع جنوب غربي نقبي افقي 
ــيد نقب دوم را كمي  زد ولي به آب نرس
به سوي شمال و در ميانه هاي ضلع غربي 
ــت  حفر نمود و به حلقه ي چاه آب دس
يافت و در اندك مدتي قلعه  را به تسليم 
ــت. چون دختر را نزد وي بردند  واداش
ــمن در او نظر كرد و انديشه  فرمانده دش
نمود كه چگونه ايمن توانم بود از كسي 
ــغون) خيانت  ــاه مس كه به پدر خود (ش
كرده است. آيا به همچومني كه پدر او را 
كشته ام خيانت نخواهد كرد؟ پس فرمان 

داد تا او را به استري چموش بستند و در 
كوهستان رها كردند. در اندك زماني كه 
ارغوان كشته شد قطعات بدنش در نقاط 
مختلف كوهستان فرو افتاد و روستاها و 
محالت مختلف نام از آن ها يافتند. آن جا 
ــتاي خين  ــه خون او ريخته بود. روس ك
ــاق پاي او  (خون) پديد آمد. آن جا كه س
افتاده بود روستاي كلمه (قلمه)؛ جايي كه 
گيسويش پراكنده شد، كوه هاي گيسكان 
نام گرفت و آن جا كه سينه اش افتاده بود 
روستاي انارستان ساخته شد و سرانجام 
ــتر چموش در جايي آرام گرفت و از  اس
ــتگي توقف كرد كه به نام روستاي  خس
ــد. اين روايت كه در  ارغوان موسوم ش
خاطر اغلب افراد كهن سال پشتكوه بوده 
ــده نكته اي را بر  ــينه به سينه نقل ش و س
ــن مي كند كه همانا مقاومت هاي  ما روش
پراكنده ي ايرانيان در مقابل هجوم دشمن 
است، كه اگر چه جزئيات آن به صورت 
ــتند تاريخي بر ما پوشيده است ولي  مس
ــب خطي تاريخي و  ــت يابي به كت با دس
ــايد بتوان نوري  احيانًا برخي تذكره ها ش
بر زواياي تاريك اين قصه و روايت زيبا 
ــفاهي  تاباند. (بنا به گفته ها و روايات ش

مردمان بومي منطقه ي گيسكان).
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