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هدف حماسه چیست؟ اسطوره ها به چه کار می آیند؟ رسالت آنها در خالل اعصار 
چیست؟ جا دارد تا در عصر پست مدرنی که در آن زیست می کنیم، پدیده های این چنین و 
نیز تبارشناسی اسطوره ها یا افسانه های میهن پرستانه را مورد سؤال قرار دهیم، اسطوره هایی 

که در بین نگاره های ذهنی و آرمانی مردمان از پویایی بیشتری برخوردار هستند.
در ابتدا کیهان پژوهی مطرح بود. داستان هایی که جهان پیرامون ما را تعریف می کردند. 
اما نحوه ی آفرینش جهان چگونه بوده است؟ چرا سپیده دم؟ چرا شب؟ فصل ها برای چه 
خلق شده اند؟ »پندار بدوی«، اصطالح محبوب انسان شناسان، کلید اسرار داستان هایی است 

که به تجلیات خارق العاده ای که از قدرت درک آنها خارج است، منطقی انسانی می بخشد.
موضوع این مقاله، گشایش درهای یک جستار چند ساله در مقطع دکترای ادبیات 
فارسی است، با عنوان: افسانه کاوه آهنگر در شاهنامه فردوسی. این اثر در ماه مه 2018 

توسط انتشارات هارمتان به چاپ رسیده است.
کاوه، آهنگر مورد بحث، شخصیت اسطوره ای و افسانه ای بی مثال ادبیات فارسی است، 
با ویژگی هایی میهن پرستانه، به سبِب چندگانگی تصویر و دیدگاهی که در نظام ایدئولوژیک 
مخصوص خاندان پادشاهان پارسی پیش از اسالم داشته، از پیچیدگی نادری برخوردار است.

پیش از هر چیز الزم است ویژگی های افسانه ای در حرفه ی کاوه آهنگر را روشن کنیم، 
پیشه وری که به دلیل مهارت در یک هنر استثنایی، یعنی کار با آهن، از جایگاه ویژه ای 
در جوامع بدوی برخوردار بوده است. به واقع، زمین در نظر این جوامع، به مثابه یک زن 

کاوه آهنگر، اسطوره ی میهن پرستی ایرانی
Iرضا افشارنادری
ترجمه جبار آبدیده

I. شاعر و روزنامه نگار 79
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است و در مقام قیاس، به شکم مادری می ماند که در بطن خود فلزاتی را حمل کرده 
و در آغوش خود رشد می دهد. سپس معدنچیان شروع به وضع حمل او کرده و بعد 
آهنگران به تعلیم و تربیت و شکل دهی فرزندان مادر زمین می پردازند، و با این کار 
قداست آن را کامل می کنند. بدین نحو، آهنگر در ارتباط با ماده، خود را در آغازِ یک 
تجربه ی سحرانگیز و مذهبی می بیند. این تجربه به یک امتیاز انحصاری تبدیل می شود، 
و در همان آغازِ کار، خود را نشان می دهد. از این رو، این استاد آهن، که استاد آتش نیز 
محسوب می شود، مستعد ارزیابی های متفاوت است، یعنی ممکن است الهی یا شیطانی 
باشد. در واقع یک آتش آسمانی وجود دارد که در مقابل عرش خداوند سرازیر می شود 
و آتش جهنمی را در جهنم می سوزاند. به بیان دیگر، صحبت از آتشی در فراز و آتشی 
در فرود است. آهنگر، که باید دو منطقه مقدس را به کار بگیرد )آسمان، سپس زمین(، 
به یک موجود استثنایی و واسطی میان خدایان آسمانی و نیروهای درون زمینی تبدیل 
می شود: او هم با تولید یک محصول آسمانی و مردانه سر و کار دارد که به سنگ های 
آسمانی و نیز مواد معدنی که تحت سلطنِت مادرِ زمین تولید شده شباهت دارد. در هر 
دو مورد، نیروی مقدس به آهن اضافه می شود. پس از اتمام کارِ آهنگر، شکل و کاربرد 
نیروی مقدس در این فلز آشکار خواهد شد. به واقع، ماهیت دوسویه ی آهن می تواند 
انسان را به سوی تمدن )کشاورزی( و در عین حال به سوی جنگ، پیروزی نظامی 

موسوم به پیروزی اهریمنی، هدایت کند.
نسبت به این موضوع، باید توجه داشت که مفاهیمی همچون سالح و ابزار الزاماً از 
یکدیگر متمایز نیستند. این جنبه ناشی از این تفکر بدوی است که خلقت و جنگ اغلب 
جدایی ناپذیر هستند. بدین ترتیب، صاعقه و آذرخش، نمادهای فعالیت آسمان، اغلب به 
اسلحه و ابزارهایی تبدیل می شوند تا از طریق آن بتوان منشاء عالم را کشف کرد. مسلماً 
کسی که به واسطه آگاهی از اسرار غیبی، دانش خود را در امر تولید به کار می گیرد، 
استعدادهای خود را در خلق جهانی به کار می بندد که برگرفته از الگوهای الهی است؛ 
در واقع پیشه ور جانشین سازنده جهان می شود. وقتی این ساختارهای ابتدایی از تخیل 
بدوی بنا می شود، می توان از شیوه بهره برداری و حتی انحراف آنها به روایت از شاهنامه 
به نفع یک ایدئولوژی خاص پرده برداری کرد. در حقیقت، هر چند در برهه ای از تاریخ، 
آهنگران به نمایندگی از بشریت، چون جهان آفرینی در نظر گرفته شده اند، شاعران، 
افشای هنر و پیشه وری را به خدایان نسبت داده اند. آهنگر در نهایت به اسطوره ای برای 

انتقال دانش در میان انسان ها تبدیل می شود.

جهان از ديدگاه نخستين مخلوقات
اکنون می توان درباره سهم تمدن این سؤال را مطرح کرد که از بین خدایان یا 
انسان ها، کدام یک بیشتر به نفع بشریت عمل کرده اند؟ با توجه به شاهنامه، باید به 
صراحت بگوییم که پیشگامی از آِن پادشاهان الهی بوده است. تنها حاکمان تمدن ساز 
دوران نخست بشریت، »پیشدادیان« و »صاحباِن َفّر« )موهبت یا فروغ ایزدی(، چنین 
نقشی را برعهده داشته، و پیشه وران به معنای دقیق کلمه به مقام زیردست تنزل 

یافته اند.
به  اوستایی  زبان  در  ریشه شناسی  لحاظ  از  که  پیشدادیان 
با سرنوشت  معنای نخستین مخلوقات است، سرنوشت خود را 
جهان آمیخته اند. اینها در شاهنامه، موجودات نیمه خدایی هستند 
که نخستین فصل های شاهنامه را به خود اختصاص داده اند. آنها 
از  حاکم،  پنجاه  شامل  که  هستند  ایرانی  استادکاران  نخستین 

کیومرث گرفته تا یزدگرد سوم، آخرین پادشاه ساسانی، می شوند.
پیشدادیان مورد بحث، با دور زدن یک قانون کلی، تمدن سازی 
را به نگره ی انحصاری خود تبدیل کردند. قهرمان تمدن ساز، تنها آن 
کسی بود که از نسل سلطنت و صاحب َفّر باشد. پیشه وراِن انسانی، 
دیگر نقش واسطه میان خدایان و مردم را همچون در جوامع بدوی 
نداشتند. بنابراین، در دوران آغازین در فصل های اول شاهنامه، این 
پادشاهان بودند که تمامی هنرها، از جمله ساماندهی جامعه را به 

مردم آموزش می دادند.
این روند توسعه را می توان بدین شکل بیان کرد: اولین پادشاه، 
کیومرث )Gaya = حیات؛ maretan = فناپذیر، در زبان اوستایی( 
نام داشت که 30 سال حکمرانی کرد. او نخستین فردی است که 
عدالت را جاری کرد و نحوه لباس پوشیدن و غذا خوردن را به مردم 
آموزاند. دومین پادشاه، هوشنگ )Hau shyanha = انتخاب خوب، 
در زبان اوستایی( بود که 40 سال حکومت کرد. او نحوه استخراج 
فلزات از سنگ را آموخت، بر آتش مسلط شد و هنر آهنگری را ابداع 
کرد. بنابراین، دانش فنی از سطوح باال نشأت می گرفت و برای انتقال 
آن فرد باید در سطح باالی جامعه متولد می شد. سپس طهمورث 
)Tahma = قدرتمند؛ orupa = جسم، در زبان اوستایی( که او 
نیز 30 سال حکمران بود. او هنر ریسیدن و بافتن فرش را به مردم 
آموزش می داد و نیز حیوانات را اهلی می کرد. یک روز، اهریمن 
)انگره َمینیو، خدای شیاطین( را متوقف کرد، بر پشت حیوان جهید 
و او را وادار به سفر دور دنیا کرد. مادامی که در سفر بود، دئوه ها یا 
دیوها )شیاطین( ویرانی را آغاز کردند. طهمورث ناگزیر سفر خود را 
کوتاه کرد تا سالح برداشته و آنها را بِرانَد. پیشداد، دو سوم مهاجمان 
را دستگیر کرده و باقیمانده شیاطین را با گرز عظیم الجثه خود از 
پای درآورد. دیوها درخواست بخشش کردند و به طهمورث قول 
دادند راز شگفت انگیزی را به او بگویند، به شرط آنکه به آنها اجازه 
زندگی دهد. طهمورث معامله را پذیرفت. در راه برگشت، دیوها 

خواندن را به او آموختند و از او مردی دانا و فرهیخته ساختند.
الزم به ذکر است که دانش اولیه نه تنها در اختیار پادشاهان 
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بدوی، بلکه نزد موجودات شریری بود که بر این دانش تسلط داشتند 
و الزم بود با نبردی سخت آن را از تصرفشان خارج کنند. غالمان 
زیردست اهریمن، مظهر دنیای فرودست بودند. آنها موجودات زمینی 
دنیای  از  را  دانش  نوبه ی خود،  به  پیشدادیان  محسوب می شدند. 
باالدست می گرفتند، در نتیجه در اینجا شاهد درگیری ابدی بین روح 

و ماده هستیم.
حاکم بعدی جمشید )yima = خالص؛ xsaeta = نورانی( نام 
داشت. حکمرانی او 700 سال به طول انجامید. او ساخت سالح، بافت 
پارچه، خانه سازی و کشتی سازی را آموزش می داد. همچنین چیزهایی 
مثل فلزات و سنگ های قیمتی، عطرها و داروها را کشف کرد. بار دیگر 
مشاهده می کنیم که چهره آهنگر، پیشه ور جهان آفرین و تولیدکننده 
ابزارهای کشاورزی و سازهای جنگی، به نفع پادشاه از نظرها پنهان 

می شود.

هرم اجتماعی اوليه
همان  که  می گیرد  عهده  بر  را  دیگری  نظام  پادشاه،  بنابراین 
ساماندهی جامعه در چهار طبقه متمایز است. ابتدا طبقه افرادی که 
»آموزیان« می نامیم و در رأس هرم اجتماعی می آیند؛ این افراد خود 
را وقف مراسم عبادی می کردند. جمشید کوه ها را برای آنان در نظر 
می گرفت تا در آنجا به عبادت خدا بپردازند، وقت خود را به مذهب 
اختصاص دهند و در برابر خداوند نور، به مراقبه مشغول شوند. طبقه 
بعدی »نیساریان« نامیده می شوند، یعنی کسانی که شجاعانه با شیرها 
می جنگیدند، در صف اول سپاهیان و والیات می درخشیدند، از عرش 
پادشاهی دفاع می کردند، و جالل و شکوهی را که ثمره شجاعت 
بود، حفظ می کردند. طبقه سوم »نسودیان« نامیده می شدند. این 
دسته کسی را ستایش نمی کردند؛ در واقع آنها کار می کردند، بذر 
می کاشتند، درو می کردند و از میوه های دسترنج خود ارتزاق می کردند. 
طبقه چهارم »آهنوخوشان« نامیده می شوند که در کسب درآمد، 
فعال، و بسیار متکبر بودند. دغدغه همیشگی آنها کار و پیشه وری بود.

از این رهگذر، جمشید برای هر کدام مکانی را که شایسته آنها بود 
اختصاص، و راه را به آنها نشان می داد، تا همگان موقعیت آنها را درک 
کنند و هر آنچه در زیر و زبر آنها بود را به رسمیت بشناسند. پس از این 
جایگاه آهنگر و همچنین جایگاه تمام پیشه وران، به رده چهارم تنزل 

می یابد، رده ای که در پایین ترین سطح اجتماعی قرار داشت.
سرگذشت جمشید، همچنین وجود نمادی را آشکار می سازد که 
با ایدئولوژی سلطنتی پارسی به شدت در ارتباط است، یعنی »َفّر« یا 

موهبت الهی. پس از یک دوره سلطنت باشکوه و طوالنی، دچار غرور و تکبر شد و 
این موهبت الهی را از دست داد. امپراطوری تاریک آن زمان در هرج  و مرج بود. 
جنگجویان ایران از ضحاک که نژادی عرب دارد، دعوت می کنند و او تاج و تخت را به 
دست می گیرد، جمشید را فراری می دهد، و پس از دو نیم کردنش، او را به هالکت 
می رساند. در اینجا شاهد تأثیر ناشی از فقدان »َفّر« هستیم، که در عین حال شرط 
انتخاب در سلطنت و دوام آن نیز بوده است. این ماده ناملموس که از جهان باال آمده، 
به هیچ نحوی برای انسان ها قابل درک نبوده و باید آن را در این »بی دولتی«، بی قید 
و شرط و بدون هیچ توجیهی می پذیرفتند. »َفّر« نزد افرادی بود که از ذات واالیی 
برخوردار بودند. در مورد شایستگی فردی، چنانچه فرد از رده های پایین جامعه بود، 
این امر هیچ تغییری در موقعیت او به وجود نمی آورد، چرا که موهبت الهی مورد 

بحث برای طبقات باالی جامعه در نظرگرفته شده بود.
با آمدن ضحاک، عصر 1000 ساله استبداد آغاز می گردد که در نوع خود بی مانند 
محسوب می شود. در طول این دوران، این موجود ستمگر که در خدمت شیطان 
بوده، باعث ویرانی کشور می شود؛ با دو مار بر شانه های خود که از مغز انسان  تغذیه 
می کنند. در این امپراطوری، تلفات زیادی بر جوانان وارد شد و جهان در هرج و مرج 
فرو رفت. فریدون، پسر آبتین و نواده جمشید برای انتقام ظاهر می شود. او مخفیانه 
در کوهستانی بزرگ شده بود و از گاو ماده مقدسی تغذیه می شد. در همین حال، 
آهنگری به نام کاوه که شانزده پسِر او برای تغذیه ی مارهای ضحاک مثله شده بودند، 
شورشی را پی می ریزد و از پیشبند آهنگری خود به عنوان درفش استفاده می کند. 
مردم تحت رهبری او، به سمت پناهگاه فریدون رفته تا با او بیعت کنند. شاهزاده 
جوان با دیدن پیشبند، آن را با پرنیان و زر و گوهر می آراید و به پرچم شاهنشاهی 
ایران تبدیل می کند؛ این پرچم تا اواخر حکومت ساسانیان، آخرین خاندان پادشاهی 

پیش از اسالم، باقی ماند.
صحنه های مربوط به آمادگی فریدون برای مبارزه با ضحاک، تصویری کامل 
از انتقال قدرت مقدس بدوی به خانواده ی سلطنتی را نشان می دهد. بدین ترتیب، 
پیشه وران از حقوق و امتیازات ویژه ای برخوردار شدند. در واقع، بر خالف تصویر 
کالسیکی که در آن، آهنگِر اسطوره ای، مستقیم به کمک خدای حاصلخیزی در 
جنگ علیه اژدهای خشکسالی می رود، وارث حق الهی تاج و تخت می شود و همان 
طور که در شاهنامه روایت شده، شخصاً در فرایند تشکیل ارتش برای از پا درآوردن 

این هیوال وارد عمل می شود.

يک ساختار اسطوره ای جهانی
با کم اهمیت نشان دادن پیشه ور، با این سناریو روبرو می شویم: فریدون آهنگران 
بازار را گرد خود جمع کرده، سپس شکل سالح مورد نظر را ترسیم می کند که یک 
گرز گاوسر است. ایده و طرح به پروردگار تعلق دارد و اجرای آن به پیشه وراِن بی نام 
و نشان تعلق دارد. بنابراین، شاهزاده جوان همچون اجداد پیشدادی خود در کسوت 
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مردی اهل هنر نمایان می شود، زیرا قادر است که از قطب نما استفاده کند و برای 
ساخت اشیاء، طرح اولیه ترسیم کند. ساخت سالح به گونه ای انجام می شد که گویی 
ابتکار خلق یک سالح فوق العاده در تمامی موارد باید به یک نماینده عالی منصب سپرده 
شود. کاوه که پیشگام شورش بود، در ادامه ی داستان نادیده گرفته می شود و دیگر در 

فصل های آینده اثری از او نیست.
سرانجام، حکومت ضحاک به دست فریدون سرنگون می شود و ضحاک که تجسم 
هرج و مرج بود، در غاری در کوه دماوند به بند کشیده می شود. اسارت او که تجسم 
نافرمانی بوده، زمینه ساز تجدید طبیعت می شود که جشن سال نو یا نوروز را به همراه 
دارد. مسلماً این جشن می تواند منشأ هند و اروپایی داشته باشد، مبارزه علیه اژدها، رمز و 
رازی عبادی میان آریاییان نخستین بود. پیروزی در مقابل هیوال، آب ها را آزاد کرد؛ باران 
دوباره جاری شد و زمین را حاصلخیز کرد. این روایت میان مضامین اسطورهای-آیینی 
هندی و ایرانی مشترک است. خدایی که اژدهای هندی، ایندرا، را در هند می ُکشد 
»َوَرْهران« یا »وِرِثَرغَنه«، خدای پیروزی، نامیده شده و جای خود را به »ثَْرئیَتوَن« 
می دهد که شکل قدیمی از نام فریدون است. آزمونی که فریدون پس می دهد، به واقع 
همان »مهرگان« جشن پاییزی خلقت است. این قیاس میان سنت های هندی و ایرانی 
در سایر فرهنگ های باستانی نیز بازتاب داشته و مجدداً به شکل ساختاری و بنیادین 
تکرار می شود. برای درک این تشابهات، نگارنده در صفحه 40 کتاب، جدولی از نام 

قهرمانان اصلی داستان در فرهنگ های مختلف را به شکلی تطبیقی آورده است.
بدین ترتیب، خدای »حوروس«، در سنت مصریان، با کمک پیشه وری به نام »پتاح«، 
خدای آهنگری، بر هیوالی »ِست« چیره می شود. در سنت یونان، سایکالپس ها هستند 
که به دستور هفائستوس، خدای آهنگری، صاعقه و آذرخش را می سازند تا خدای 
زئوس به کمک آن هیوالی تایفون را تسلیم کند. همین روایت در سنت کنعانیان نیز 
وجود دارد که در آن خدای »بعل« را می بینیم که با »یَم«، خدای آب، مبارزه کرده و 
به کمک گرزهای ساخته شده توسط »کوثر«، یا خدای آهنگری، بر او غلبه می کند. 
در اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان، با چهره قهرمانی بنام »ثریتون« مواجه می شویم که 
بر هیوالی »اژی دهاک« چیره می گردد، در حالی که مشابه آنها در شاهنامه به ترتیب 
فریدون و ضحاک نام دارند. میان این دو شخصیت اصلی، صحبت از دو آهنگر گمنام 

است که از سوی فریدون برای ساختن گرزی گاوسر فراخوانده می شوند.
اتحاد میان قهرمان الهی و آهنگر آسمانی منجر به یک ارتباط اسطوره ای و جهانی و 
در نهایت، تسلیم شدن هیوالی هرج و مرج طلب و ویرانگر می شود. با این حال، داستان 
شاهنامه به شیوه ای غیرمنتظره شخصیت تازه ای به آهنگر افسانه ای می بخشد که آن 
را در شخصیت کاوه درمی یابیم، که نَه خالِق سالِح مخصوِص قهرمان الهی، بلکه رهبر 
یک شورش مردمی به نفع شاهزاده است. در واقع عصیان مردمی و تداوم آن، سنگ 
بنای اصلی شاهنامه به شمار می آید. در حقیقت، صرف نظر از بافت اسطوره ای تبارها 
و نژادها، »مردم« به لحاظ منطقی نمی توانند در چنین ساختار فرازمانی طبعاً جایی 

داشته باشند.

از اسطوره تا افسانه و تاريخ
داده شد،  پیشتر شرح  که  تغییرناپذیری  قانوِن  از  فرار  این 
بی دلیل نیست؛ چرا که هدف کامالً مشخصی را دنبال می کند. الزم 
است یک بار برای همیشه، در آغاز دوران اسطوره و آفرینش جهان 
- و نتیجتاً در ایران- منصب سلطنت را که در اینجا مردم صاحب 

آن هستند، تبیین کنیم.
سلطنت فریدون 500 سال به طول می انجامد و پس از او، 
پادشاهاِن دارای َفّر بر تخت می نشینند، تا اینکه نوبت به حکمرانی 
گرشاسپ، آخرین پادشاه پیشدادیان، می رسد. سپس وارد دوره ی 
افسانه ای، میان اسطوره و تاریخ می شویم. این گذار نیز متعاقِب 
تقسیم جهان توسط فریدون میان سه پسرش ایرج، سلم و تور 
صورت می گیرد. اولی حاکم کشور مرکزی ای می شود که ایران نام 
دارد و از سایر کشورها شکوفاتر و پررونق تر است؛ دومی در غرب 
بر امپراطوری رومی- بیزانسی حاکم می شود، حال آنکه سومی بر 

مناطق شمالی و آسیای مرکزی حکمرانی می کند.
ایران ابتدا در اسطوره، سپس در تاریخ جای می گیرد، و این 
همان قانونی است که در ادامه شاهنامه حاکم خواهد بود. همان 
مشروعیتی که بر طبق آن، صاحبان فضل الهی )یا َفّر( و در اینجا 
وارثان خون سلطنت، ضامن شکوفایی ایران و صلح می شوند؛ خاصه 
بدین شرط که قانون طبقات اجتماعی رعایت شود. این امر در 
اشعاری که تاجگذاری فریدون را وصف می کنند، اشاره شده است. 
شاهزاده روی تخت پادشاهی ضحاک می نشیند و دستور می دهد 

که این سخنان با صدای بلند اعالم شود:
و خرد هستید،  از عظمت، شکوه،  که همگی سرشار  شما 
نباید همچون لشکریان در پی شکوه و شهرت باشید. سپاهیان و 
پیشه وران نباید به یک نحو برتری داده شوند. یکی باید کار کند، 
سایرین باید بجنگند. وقتی یکی کار دیگری را بر عهده می گیرد، 

دنیا از بی نظمی و هرج و مرج پر خواهد شد.
بدین ترتیب، فریدون قانون تفکیک اقشار اجتماعی که توسط 
جدش جمشید تعیین شده بود را بار دیگر تصدیق می کند. اگر 
چنین قوانینی از سوی مردم اجرا و مورد احترام قرار نمی گرفت، 
هرج و مرج ظاهر شده و کشور بار دیگر اسیر ویرانی و تباهی می شد.

تأکید بر این پایگاه ایدئولوژیک خاِص جوامع هندی و ایرانی، 
موضوع مطالعات مشهور ژرژ دومزیل درباره »وظایف سه گانه هند و 
اروپا« را فراهم کرد. به نظر دومزیل، این مردمان دارای یک نمودار 
ذهنی واحد هستند و دارای ریشه ای چون یونانی، ارمنی، سلتی، 
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بالتی، ژرمن، اسالو یا التین. طبقه بندی جامعه  ایرانی،  هندی- 
بر طبق سه وظیفه بنیادی صورت گرفته است. این ساختار »در 
افسانه ها، بلکه همچنین در ساختارهای روایی و سازمان اجتماعی 
نیز مشاهده می شود«. وظیفه اول یا همان »پیشوای دین« بودن، 
به خدایان مربوط می شود. دومی موسوم به »جنگ«، به دفاع از 
مردم مرتبط است. و سومی موسوم به »تولید« با حاصلخیزی ارتباط 
دارد. ساختار مزبور شامل »کشاورزان، دامپروران، پیشه وران و تجار« 

می شود.
وظیفه سوم در شاهنامه به دو شاخه تقسیم می شود: وظیفه 
کشاورزان و پیشه وران، یعنی »نسودیان« و »آهنوخوشان«، که نقش 
خود را با ذهنی همیشه نگران ایفا می کردند. اینها به پایین ترین 
طبقات اجتماعی تعلق داشتند و وظیفه شان انجام کارهای یدی 
بوده است. هر حاکم در طول تاریخ باید این تقسیم بندی را لحاظ و 

مراقبت می کرده است.
مطالعه در هزاران بیت شاهنامه، به این منجر شد تا بخشی از 
حماسه ای را که در آن، قانونی از خاندان های پیش از اسالم یکی 
پس از دیگری ادامه می یافت، به طرز قابل توجهی رمزگشایی شود. 
این واقعه در دوران پادشاهی کسری نوشین روان، حاکم آخرین 
خاندان ساسانیان پیش از تهاجم اعراب، اتفاق افتاد. این واقعه زمانی 
رخ داد که او در سفر به امپراطوری روم شرقی بود و توان پرداخت 

هزینه های الزم به نیروهای خود را نداشت.

اجرای عدالت مقابل پيشه وران
بوذرجمهر  خود  وزیر  از  وضعیت،  این  مشاهده  با  پادشاه 
می خواهد تا از بازرگانان و مالکان ایرانِی شهرهای اطراف پول قرض 
بگیرد. در میان آنان کفاشی وجود دارد که بالفاصله پول درخواست 
شده را جمع آوری می کند اما، در مقابل، از وزیر درخواست دارد تا 
از پادشاه بخواهد وساطت کرده تا پسرش از طبقه اجتماعی فعلی 
به طبقه باالتری برود و به مقام منشی حاکم برسد. پادشاه که به 
از این درخواست آگاهی می یابد، به شدت  واسطه ی بوذرجمهر 

واکنش نشان می دهد:
آه ای خردمند، دیو چگونه چشمان تو را مبهوت کرده است؟ 
شتران حامل پول را نزد او پس بفرست. نعوذ باهلل اگر از پول و طالی 
او چیزی بخواهم. پسر یک بازرگان، هر قدر زیرک، دانا، و آگاه هم که 
باشد، چگونه می تواند به ِسمت منشی دربار درآید؟ وقتی پسرم بر 
تخت بنشیند، منشی ای با بخت و اقبال مقتدرانه الزم خواهد داشت، 

و اگر این کفاش استعداد می داشت، پادشاه با چشمان خود می دید و با گوش های خود 
می شنید، و برای هوشمندان و مردماِن با اصل و نسب چیزی جز غم و آه و افسوس 
برجای نمی ماند ]...[. چنانچه چنین رسمی در دوران حیات من وارد شود، مردم پس 
از مرگ مرا لعن خواهند کرد ]...[. هم اینک این شتران را رها کن، به دنبال درخواست 
پول باش، اما نه از پینه دوزان و کفاشان«. بدین ترتیب، این پیام همراه با پول برای 

کفاش مغموم فرستاده شد.
نظام ارزش های غالب در اینجا به صراحت منعکس می شود: اصالت افراد و مالکیت 
اجتماعی آنها بر هر شکلی از استعداد یا هوش یک شهروند غلبه دارد. این مسئله ما را 
به یاد رموزی از داستان های شاهنامه می اندازد، اثری که مسلماً در طول زمان، از یک 
جامعه ی هند و اروپایی به جامعه ای دیگر متحول شده است؛ تا جایی که یک ایدئولوژی 
خاص در عصر ساسانی مشروعیت می یابد، یعنی نوعی از ایدئولوژی که ارزش های 

اجتماعی در آن به یک سلطنت الهی تعلق دارند.
در این پژوهِش زمان بر و دشوار به شیوه تطبیقی، تالش شده است تا با ارجاع به 
ژرژ دومزیل، نخستین ساختارهای اسطوره هایی که الهام بخش آفرینش شاهنامه شده اند 
را بازسازی کنیم. بدون شک می توان گفت که ایدئولوژی های غالب -که مذهب در آنها 
همواه شانه به شانه قوانین اجتماعی قرار می گیرد و آنها را تحت تأثیر قرار می دهد- نه 

تنها تاریخ، بلکه ساختارهای اساطیری بدوی را نیز دگرگون می کند.
در این پژوهش، به جز بازخوانی داستان های اصلی، همچنین برای نگارنده مهم 
بوده است تا پیچیدگی چهره ی پیشه وران بازتعریف شود. در واقع این طبقه در جوامع 
باستانی از اعتباری برخوردار بوده اند که دیگر قابل توجیه نیست. اعتبار آنان به دلیل 
شناخت مواد، ابزارها و داشتن مهارت فنی در مواجه با پیچیدگی ها بوده است. در واقع 
این مواد پس از دگرگونی، به واسطه ی همین کاردانی و مهارت به پیشرفت بشریت 
کمک کرده اند. در این معنا، پیشه ور یا به طور کلی کارگر، جایگاه شایسته خود را 
بازمی یابد، جایگاهی که سایر رده های اجتماعی، با سوءاستفاده از آن و نیز با توسل به 
روابط خونی و اصل و نسب های غیرقابِل انکار و فراطبیعی، ادعای برتری کرده و آنچه 

توجیه ناپذیر است را موجه کرده اند.
با توجه به رویکرد مذکور، این پژوهش که سهم کوچکی در شناخت این بنای 
شاعرانه، یعنی شاهنامه دارد، می کوشد تا جایگاه برجسته طبقه کارگر را از درون این 

حماسه شگفت انگیز بازیابد.

منابع:
ژ. دلوزان، فلزکاران، در دانشنامه جهانی، ج10، صص 945-46.

ژ. دومزیل، ایدوئولوژی سه گانه هند و اروپاییان، در مجله مطالعات التین، بروکسل، التوموس، 1958.
م. الیاد، آهنگران و کیمیاگران، پاریس، فالماریون، 1977.

گ. وایدنگرن، مذاهب ایران، ترجمه ل. ژوسپن، پاریس، پایوت، 1968.
افشارنادری، رضا، تاریخ یک اسطوره، کاوه آهنگر در شاهنامه فردوسی، انتشارات هارمتان، مجموعه ی ایران 

در گذار، 2018.

Grand Shah Nameh de Shah Tahmasp, 380 feuillets, et 258 peintures, pre-
mière moitié du xvie siècle, Musée d’Art contemporain de Téhéran.
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l’Islam. L’événement se situe sous le règne de Kasra Noushin 
Ravan le Sassanide, souverain de la dernière dynastie d’avant l’in-
vasion arabe. Il se produit alors que marchant sur Roum (l’em-
pire romano byzantin) il vient à manquer d’argent pour payer ses 
troupes. 

Rendre justice à la figure de l’artisan
Ce que voyant le roi fait appel à son ministre Buzurdjmihr 

afin qu’il emprunte de l’argent aux marchands et propriétaires 
terriens iraniens des villes alentour. Parmi eux se trouvera un 
cordonnier qui réunira aussitôt la somme demandée mais qui, 
en contrepartie, demandera au ministre d’intercéder auprès du 
roi pour que son fils puisse s’élever de sa caste à une caste supé-
rieure et ainsi compter parmi les « gens de loi » et devenir scribe 
au service du souverain. Le roi, informé de cette requête par Bu-
zurdjmihr, réagit vivement avec les mots qui suivent :

« Ô homme de sens, comment le div t’a-t-il troublé les 
yeux ? Va, renvoie chez lui les chameaux (porteurs de la somme 
récoltée). A Dieu ne plaise que je veuille de son argent et de son 
or. Un fils de marchand, si habile, si savant, si attentif  qu’il soit, 
deviendrait scribe ? Quand mon fils s’assiéra sur le trône, il lui 
faudra un scribe à la fortune victorieuse, et si ce bottier avait du 
talent, le roi ne verrait que par ses yeux, n’entendrait que par ses 
oreilles, et il ne resterait aux gens intelligents et de haute nais-
sance que du chagrin et des soupirs (…). On me maudirait après 
ma mort si, de mon temps, une telle coutume s’introduisait. (…). 
Fais à l’instant repartir ces chameaux, demande de l’argent mais 
pas aux cordonniers. Le messager repartit avec l’argent et le cœur 
du cordonnier fut rempli de douleur ».

Le système de valeurs dominant se traduit ici sans détour : 
l’origine des individus et leur appartenance sociale prévaut contre 
toute forme de talent ou d’intelligence du citoyen. Ceci nous ra-
mène aux arcanes du récit du Shahnameh, ouvrage ayant certai-
nement évolué au fil du temps, d’une société indo-européenne 
à l’autre, jusqu’à ce que sous les Sassanides elle fasse office de 
légitimation littéraire d’une idéologie spécifique où les valeurs so-
ciales sont celles d’une royauté d’ascendance divine. 

Nous avons eu recours, dans notre long et laborieux travail 
de recherche, à la méthode de la mythologie comparée, chère à 
Georges Dumézil, afin de reconstituer les structures initiales des 
mythes ayant inspiré la genèse du Livre des rois. Il va de soi que 

les idéologies régnantes – là où la religion côtoie 
régulièrement et influence les règles sociales – 
travestissent autant l’histoire que les structures 
mythiques primitives. Ces structures par lesquelles 
l’homme s’applique à expliquer les phénomènes 
surnaturels sous une forme incarnée. 

Au-delà du seul travail de reconstitution for-
melle de ces récits originels, il nous importait 
également de redonner sa place à a complexité 
de la figure de l’artisan qui, dans les sociétés ar-
chaïques, jouissait d’un prestige on ne peut plus 
justifié. Un prestige relevant de sa connaissance et 
de sa maîtrise technique de matériaux complexes 
qui, transformés par son savoir faire, contribuaient 
au progrès de l’humanité. En ce sens, l’artisan et 
par extension le travailleur, récupèrent le statut qui 
leur est dû, statut usurpé par d’autres catégories 
sociales arguant de leur supériorité par le recours 
à des liens de sang et à des ascendances de nature 
intangibles et surnaturelles pour justifier l’injusti-
fiable.

Ainsi, notre livre, modeste contribution à la 
connaissance de ce monument poétique qu’est 
le Shahnameh, ambitionnait que le travailleur re-
trouve, au cœur de cette flamboyante épopée, la 
place illustre qui lui revient.

Sources citées :
J. Deluzan, « Métallurges » in Encyclopaedia Universalis, t. 10, pp. 
945b – 946b.
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M. Eliade, Forgerons et alchimistes, Paris, Flammarion, 1977, 188 
p. (coll. Idées et Recherches).
G. Widengren, Les Religions de l’Iran, trad. L. Jospin, Paris, 
Payot, 1968, 419 p. (Les religions de l’humanité, Bibliothèque 
historique).

Référence de l’ouvrage :
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nom Faridoun et Zahhâk. Entre les deux protago-
nistes s’insèrent les forgerons anonymes sollicités 
par Faridoun pour la forge de la massue à tête de 
bœuf.

L’association héros divin – forgeron céleste 
s’impose ainsi telle une relation mythico-rituelle 
universelle conduisant à la soumission du monstre 
fauteur de chaos et de désolation. Néanmoins, le 
récit du Shahnameh vient camper de manière inat-
tendue un profil nouveau de forgeron mythique 
en la personne de Kaveh, non plus créateur 
d’arme destinée au héros divin mais meneur d’une 
révolte populaire en faveur du prince héritier de 
la couronne. L’incursion « populaire » dans une 
structure intemporelle constitue la « touche » ori-
ginale propre au Livre des rois. En effet, quel que 
soit le scénario mythique des origines, le « peuple » 
ne saurait logiquement trouver place dans une telle 
configuration naturellement hors du temps. 

Du mythe à la légende puis à l’histoire
Cette entorse à la règle immuable dont nous 

venons de faire état n’est pas innocente et poursuit 
un but bien défini. Il s’agit de légitimer, une bonne 
fois pour toutes, à l’aube des temps mythiques et 
de la genèse du monde – et conséquemment de 
l’Iran – la fonction royale, portée ici par le peuple. 

Le règne de Faridoun durera 500 ans et après 
lui les rois dotés du farr remonteront sur le trône, 
ce jusqu’au règne de Garshasp, le dernier roi pi-
shdadien, avant que l’on entre dans la période 
légendaire située entre mythe et histoire. Cette 
transition est également précédée par le partage 
du monde par Faridoun entre ses trois fils : Iradj, 
Salm et Tour. Le premier règnera sur le pays 
central qu’est l’Iran, le plus prospère de tous ; le 
second règnera à l’ouest sur l’empire romano-bys-
zantin tandis que Tour règnera sur les régions du 
Nord et de l’Asie Centrale.

L’Iran entré dans la légende, puis, dans l’his-
toire, ce sera une même règle qui prévaudra au fil 

des pages du Shahnameh, celle de cette légitimation qui veut que 
les détenteurs de la grâce divine, le « farr » – en l’occurrence les 
héritiers de sang royal – soient garants de la prospérité de l’Iran et 
de la paix sous réserve notamment que la règle des castes soit res-
pectée. Le ton est donné dans les vers relatant l’intronisation de 
Faridoun. Le prince s’assied sur le trône de Zahhak et ordonne 
que d’en haut de sa porte on proclame ces paroles :

« Vous tous pleins de gloire, d’éclat et de sagesse, il ne faut 
pas que vous vous teniez sous les armes, il ne faut pas que vous 
cherchiez une même gloire et une même renommée. Il ne faut 
pas que l’armée et les artisans cherchent une distinction de même 
espèce. L’un doit travailler, les autres doivent combattre. Lorsque 
l’un entreprend l’œuvre de l’autre, le monde se remplit de dé-
sordre. » 

Faridoun réaffirme ainsi la règle de séparation des couches 
sociales établie par son aïeul Djamshid. Si de telles règles ne sont 
pas appliquées et respectées par le peuple le chaos resurgira et le 
pays renouera avec la ruine et la désolation.

Cette affirmation d’un socle idéologique propre aux socié-
tés indo-iraniennes a fourni la matière notamment aux célèbres 
études de Georges Dumézil sur les « fonctions tripartites des 
Indo-Européens ». Selon le chercheur ces peuples partagent un 
même schéma mental, qu’ils soient Grecs, Arméniens, Celtes, 
Indo-Iraniens, Baltes, Germains, Slaves ou Latins : l’organisa-
tion de la société selon trois fonctions primordiales. Cette struc-
ture « se retrouverait dans les mythes mais également dans les 
structures narratives et dans l’organisation sociale ». La première 
fonction dite « sacerdotale » correspond aux divinités. La se-
conde dite « guerrière » est liée à la défense du peuple. La troi-
sième dite « productrice » est liée à la fécondité. Elle regroupe les 
« agriculteurs, éleveurs, artisans et commerçants ».

C’est cette troisième fonction qui, dans le Livre des rois, est à 
son tour divisée en deux branches, celles des cultivateurs et des 
artisans, à savoir les « Nesoudi » et les « Abnoukhouschi », ceux-
ci assumant leur part avec un « esprit toujours en souci ». Il s’agit 
des classes les plus subalternes en charge des métiers manuels. Et 
chaque souverain devra, tout au long de l’histoire, veiller à cette 
partition.

Notre étude de milliers de vers constituant le Shahnameh, nous 
a conduit à décrypter un passage de l’épopée illustrant remarqua-
blement cette règle observée par les dynasties successives d’avant 
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nourrir de cervelle humaine. La jeunesse de l’empire s’en trouve-
ra décimée. Avec lui le monde sobre dans le chaos.

Un vengeur apparaît alors en la personne de Faridoun. Fils 
de Abtin et petit fils de Djamshid. Il a grandi en secret dans la 
montagne où il a été nourri par une vache sacrée. Entre temps, 
un forgeron nommé Kaveh dont les seize fils avaient été immo-
lés par Zahhak pour nourrir ses serpents, fomente une révolte en 
utilisant son tablier de forge comme étendard. Sous sa conduite 
le peuple se dirige vers le refuge de Faridoun pour lui faire al-
légeance. Le jeune prince, voyant le tablier, l’ornera de brocard 
et de pierreries pour en faire le drapeau impérial de l’Iran qui 
perdurera triomphalement jusqu’à la fin du règne des Sassanides, 
dernière dynastie perse à régner sur le royaume.

Le chapitre consacré aux préparatifs du combat de Faridoun 
contre Zahhak fournit l’illustration même du transfert du pou-
voir sacré primitif  – privilège de l’artisan – à la royauté. En effet, 
contrairement au schéma classique où le forgeron mythique ap-
porte son concours direct au dieu de la fertilité en lutte contre 
le dragon de la sécheresse, ce sera l’héritier de droit divin de la 
couronne qui, dans le décor du Shahnameh, interviendra person-
nellement dans le processus de la confection de l’arme destinée 
à abattre le monstre. 

Une structure mythique universelle
L’intervention de l’artisan deviendra secondaire et l’on as-

sistera au scénario suivant : Faridoun réunit autour de lui des 
forgerons du bazar puis dessine la forme à donner à son arme, 
celle d’une massue à tête de bœuf. L’idée et le plan reviennent 
au seigneur, l’exécution aux artisans anonymes. Le jeune prince 
apparaît alors comme un initié aux arts à l’image de ses ancêtres 
pishdadiens puisqu’il « manie la compas » et « ébauche » l’objet à 
créer. La forge de l’arme se fait comme si l’initiative de la création 
d’une arme exceptionnelle ne pouvait revenir, dans tous les cas, 
qu’à un représentant de la fonction supérieure. Quant à Kaveh, 
ayant déjà initié le mouvement de la révolte, il se verra très vite 
ignoré par le reste du récit et n’apparaîtra plus dans chapitres à 
venir. 

La suite des événements conduira au renversement du règne 
de Zahhak par Faridoun et l’enchaînement de ce dernier, incar-
nation du chaos, dans une caverne du mont Demavand. Cet 
asservissement de la personnification du chaos s’inscrit dans le 

contexte archaïque d’une rénovation de la nature 
donnant lieu à la célébration du Nouvel An (Now 
Rouz). Il semble incontestable que cette fête a 
des origines indo-européennes, la lutte contre le 
dragon constituant « un mystère liturgique des 
premiers temps aryens » (Widengren, Religions). 
Le triomphe contre le monstre libère les eaux et 
la pluie coule de nouveau fertilisant la terre. Le 
scénario est commun entre les thèmes mythico-
rituels indiens et iraniens. Le dieu qui, aux Indes, 
tue le dragon Indra, a pour épithète cultuelle le 
nom de « Vrtrahan » (celui qui abat le dragon de la 
pluie « Vrtra »). Dans la tradition iranienne le nom 
de Vrtrahan ou « Verethraghna », dieu de la vic-
toire, est remplacé par « Thraetaona », forme ar-
chaïque de Faridoun. L’épreuve subie par celui-ci 
est à l’origine du Mehregan, fête automnale de la 
création. 

Cette mise en regard entre traditions indienne 
et iranienne trouve également des résonances dans 
d’autres cultures anciennes avec des récurrences 
structurelles au point que ces correspondances 
nous ont incité à dresser un tableau à la page 40 
du livre où sont répertoriés les protagonistes (hé-
ros divin / Artisan auxiliaire / Dragon – Monstre 
ophidien) de différentes cultures. Soit 11 schémas 
dotés du même cadre rituel.

Ainsi, dans la tradition égyptienne, le dieu Ho-
rus viendra à bout du monstre Seth grâce à l’inter-
vention de l’artisan Ptah, dieu métallurge. Dans la 
tradition grecque ce seront les cyclopes qui, sous 
l’ordre d’Hephaïstos, dieu forgeron, fabriqueront 
la foudre et l’éclair grâce auxquels le dieu Zeus 
soumettra le monstre Typhon. Même scénario 
pour la tradition cananéenne où l’on verra le dieu 
Baal combattre Yam, divinité marine, grâce aux 
gourdins fabriqués par Kothar le dieu forgeron. 
Dans l’Avesta, texte sacré des Zoroastriens, nous 
verrons la figure du héros Thraetaona affronter 
le monstre Azhi-Dahaka tandis que les avatars 
de ces derniers, dans le Shahnameh, auront pour 
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viendrait donc des sphères supérieures et il faudra 
être tout autant de naissance supérieure pour les 
transmettre. Vient ensuite Tahmouras (av. tahma = 
puissant ; orupa = corps) qui régna 30 ans. Il ins-
truisit les hommes dans l’art de filer et de tisser des 
tapis. Il domestiqua les animaux. Un jour, il immo-
bilisa Angra Mainyu (Ahriman, roi des démons), 
sauta sur le dos de la bête puis l’obligea à faire le 
tour du monde. Alors qu’il était en voyage, les dae-
vas ou divs (démons) se mirent à semer la destruc-
tion et Tahmuras dut écourter son périple pour 
prendre les armes et les repousser. Le Pishdadien 
captura les deux tiers des agresseurs, et assomma 
le reste des démons avec son énorme massue. Les 
divs demandèrent grâce et promirent à Tahmuras 
de lui livrer un merveilleux secret s’il voulait bien 
leur laisser la vie sauve. Ce dernier accepta le mar-
ché. En retour, les divs lui apprirent à lire, faisant 
de lui un homme sage et érudit. On notera que le 
savoir premier vient non seulement des premiers 
rois eux-mêmes mais également de créatures mal-
faisantes maîtrisant un tel savoir dont il convient 
de les déposséder de haute lutte. Les sujets d’Ahri-
man incarnent le monde d’en bas. Ils sont des 
créatures terrestres. Les Pishdadiens, eux, tiennent 
leur savoir du monde d’en haut. Nous assistons là 
à l’éternel conflit entre l’esprit et la matière. 

Le souverain suivant aura pour nom Djamshid 
(av. yima =pur ; xsaeta = lumineux). Son règne sera 
de 700 ans. Il enseignera la fabrique des armes, le 
tissage des étoffes, la construction des maisons et 
des vaisseaux. Il découvrira les métaux et les pierres 
précieuses, les parfums et les remèdes. Nous 
constatons encore une fois que la figure du forge-
ron, artisan démiurge à l’origine de la fabrication 
des outils agricoles tout autant que des instruments 
de guerre est escamotée au profit de celle du roi.

Une pyramide sociale originelle
Ce dernier entreprend alors un tout autre 

chantier qui est celui de l’organisation de la société 

en quatre classes distinctes. En premier, au sommet de la pyra-
mide sociale, viendra la classe de ceux qu’on nomme « Amou -
sian » et qui seront voués aux cérémonies du culte. Djamshid 
leur assignera les montagnes pour y adorer le seigneur, « pour s’y 
consacrer à la religion et se tenir en méditation devant Dieu le lu-
mineux ». La classe d’après prendra le nom de « Nisarian », ceux 
« qui combattent avec le courage des lions, qui brillent à la tête 
des armées et des provinces, qui ont à défendre le trône du roi, et 
à maintenir la gloire que donne la bravoure ». La troisième caste 
portera le nom de « Nesoudi ». Ce sont ceux « qui ne rendent 
hommage à personne ; ils labourent, ils sèment, ils récoltent et 
se nourrissent des fruits de leurs travaux ». La quatrième caste 
sera celle des « Abnoukhouschi », qui sont « actifs pour le gain et 
pleins d’arrogance ; les métiers sont leur occupation et leur esprit 
est toujours en souci ». 

Djamshid assigne ainsi à chacun la place qui lui convient, et 
leur indique la voie, « pour que tous comprissent leur position et 
reconnussent ce qui était au-dessus et au-dessous d’eux ».

La place du forgeron, de même que celle de tous les artisans, 
relèvera donc désormais de la quatrième catégorie, celle figurant 
tout au bas de l’échelle sociale. 

L’épisode de Djamshid révèle également la présence d’un 
symbole fort propre à l’idéologie royale perse : celui du « farr » 
ou grâce divine : « Après un long règne glorieux il conçut de 
l’orgueil et le farr se retira de lui ».

L’empire sombre alors dans l’anarchie et les guerriers de 
l’Iran font appel à un roi arabe, Zahhak, qui s’empare du trône, 
met en fuite Djamshid et le fait périr en le sciant en deux.

Nous assistons ici à l’impact produit par l’absence du farr, 
condition à la fois de l’élection royale et de la pérennité de la mo-
narchie. Cette substance intangible venue d’en haut n’est point 
perceptible par les humains qui doivent l’accepter dans ce « non-
état », d’une manière inconditionnelle et sans aucune forme de 
justification. Le farr habite les individus d’essence supérieure. 
Quant au mérite personnel, s’il est issu des catégories inférieures, 
cela ne changera rien quant à leur statut, la grâce en question 
demeurant destinée aux castes d’en haut.

Avec Zahhak survient une longue ère de despotisme qui bat-
tra des records de longévité, soit 1000 ans au cours desquels cette 
créature au service du démon (Iblis) provoquera la ruine du pays. 
Le tyran, affublé d’un serpent sur chaque épaule, se doit de les 
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voit ainsi à l’origine d’une expérience « magico-religieuse » dans 
sa relation avec la Substance. Cette expérience devient mono-
pole et se transmet par les rites initiatiques des métiers (Eliade, 
Forgerons). Or ce « maître du fer », également « maître du feu » 
est susceptible de valorisations différentes : il peut être divin ou 
démoniaque. Il existe un « feu céleste » qui coule devant le trône 
de Dieu, et, dans la Géhenne, brûle le « feu infernal » (Ibid). 

Autrement dit il est question d’un feu d’en haut et d’un feu 
d’en bas. Le forgeron à qui il appartient d’exploiter deux régions 
sacrées (ciel puis terre) devient un être d’exception, une sorte 
de médiateur, de lien entre les divinités ouraniennes et les puis-
sances chtoniennes : il a affaire à la fois à une production céleste 
« masculine » matérialisée par les météorites et au minerais en-
gendré par les entités relevant du règne de la « Terra Genitrix » 
(Ibid).

Dans les deux cas le fer est chargé de puissance sacrée. 
La manière dont cette puissance sacrée se manifestera après 
que le métal aura été travaillé par le forgeron est fonction de 
la forme et de l’emploi qui lui seront réservés. En effet, le 
caractère ambivalent du fer peut à la fois conduire l’homme 
à la « civilisation » (agriculture) ou à la « guerre », le triomphe 
militaire homologué à un « triomphe démoniaque » (Ibid).

Dans le cas qui nous intéresse, il est à noter que les notions 
d’arme et d’outil ne sont pas nécessairement distinctes l’une de 
l’autre. Cet aspect vient de ce que dans la mentalité primitive la 
création et le combat vont souvent de pair. Ainsi, la foudre et 
le tonnerre, symboles de l’activité céleste, deviennent souvent 
armes et outils cosmogoniques. Il va de soi que celui qui, par sa 
possession du « secret occulte de fabrication », prend place dans 
la grande mythologie du savoir-faire, celui-ci engage ses dons 
dans la création d’un monde qui se veut à l’image de modèles di-
vins : l’artisan devient « substitut de l’organisateur du monde ». 

Une fois campées ces structures élémentaires de l’imagina-
tion primitives il devient possible de mettre en lumière la façon 
dont elles sont exploitées, voire « détournées » dans le récit du 
Livre des rois au profit d’une idéologie spécifique. En effet, si 
à un moment de l’histoire les forgerons ont commencé à être 
considérés comme des démiurges, avant qu’ils n’engagent leur 
action en faveur de l’humanité, les poètes ont attribué aux dieux 
la révélation des arts et de l’artisanat. Le forgeron deviendra par 
la suite un « relais mythologique » parmi les hommes.

Le monde selon les « premiers créés »
On peut alors s’interroger sur la part de civili-

sation revenant aux uns et aux autres : des dieux 
ou des hommes, lesquels ont œuvré le plus en fa-
veur de l’humanité ? Dans le cas du Livre des rois, 
disons-le sans détour, ce seront des « rois d’es -
sence divine » qui tiendront le haut du pavé. Seuls 
des souverains civilisateurs des premiers temps de 
l’humanité, les « Pishdadiens », dotés du « farr » 
(aura ou grâce divine) tiendront un tel rôle, les ar-
tisans à proprement parler relégués au rang d’exé-
cutants. 

Les Pishdadiens - dont l’étymologie renvoie 
aux « premiers créés » en langue avestique - de 
l’histoire de l’Iran ont leur destin confondu avec 
celui du monde. Dans le livre de Ferdowsi ce 
sont des créatures semi divines qui occupent les 
tout premiers chapitres du Shahnameh. Ils initient 
une longue chaîne de maîtres du monde iranien 
constituée d’une cinquantaine de souverains, de-
puis Keyoumars jusqu’à Yazdeguerd III, le dernier 
des Sassanides.

Les Pishdadiens en question feront une en-
torse à la règle commune en s’attribuant l’exclu-
sivité de l’œuvre civilisatrice. Ne sera héros civi-
lisateur que celui d’ascendance royale et doté du 
« farr ». Les artisans « humains », quant à eux, n’as-
sureront plus la fonction d’intermédiaires entre les 
dieux et les peuples comme dans les sociétés pri-
mitives. Ainsi, durant la période fondatrice corres-
pondant aux premiers chapitres du Shahnameh, ce 
seront des rois qui enseigneront aux hommes tous 
les arts de même que l’organisation de la société. 
En voici la progression :

Le premier roi, Keyoumars (av. gaya = vie ; ma-
retan = mortel), régna 30 ans. Il est le premier à 
pratiquer la justice et à enseigner aux hommes à 
se vêtir et à se nourrir. Le second roi, Housheng 
(av. hau shyanha = bon choix) régna 40 ans. Il ap -
prit à tirer les métaux de la pierre, maîtrisa le feu 
et inventa l’art du forgeron. Le savoir technique 
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A quoi sert l’épopée ? A quoi servent les mythes ? Quelle est leur fonction à travers les âges ?  Dans l’ère post-
moderne que nous vivons il y a lieu de s’interroger sur de tels phénomènes et sur la « généalogie » des mythes ou des 
légendes patriotiques, ces derniers les plus mobilisateurs parmi les représentations idéalisées des peuples. 

Au début il y eut les cosmogonies. Des récits racontant l’univers qui nous entoure. Comment notre monde a-t-il 
vu le jour ? Pourquoi l’aurore ? Pourquoi la nuit ? Pourquoi les saisons ? « L’imagination primitive », expression chère 
aux anthropologues, serait la clé de ces récits habillant de logique humaine des manifestations hors normes qui les 
dépassent. 

L’objet de cet article est d’ouvrir les portes d’un travail de recherche de plusieurs années sanctionné par un doctorat 
de littérature persane : Le mythe du forgeron dans Le Livre des rois (Shahnameh) de Ferdowsi. Ce travail a pris la forme d’une 
publication réalisée par les éditions L’Harmattan en mai 2018. 

Kaveh, le forgeron en question, figure mythique et légendaire par excellence de la littérature persane, concentre 
en lui toute la sensibilité patriotique iranienne mais intègre également une rare complexité en raison de la polyvalence 
de l’image du forgeron et de la manière dont elle a été exploitée au sein du système idéologique propre aux dynasties 
perses préislamiques.

En premier, il convient de débroussailler le mythe « professionnel » du forgeron, artisan doté d’un rang particulier 
dans les sociétés primitives en raison d’une maîtrise d’un art exceptionnel qui est le travail du fer. En effet, pour ces 
sociétés, la Terre est « femme », comparable au ventre maternel et porte dans ses entrailles les métaux qui croissent 
dans son sein. Les mineurs procèdent à son accouchement puis les forgerons « éduquent et structurent les enfants 
de la Terre-Mère, participant par leur œuvre à la plénitude de sa sacralité » (Deluzan, « Métallurges »). Le forgeron se 
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