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چکیده

هنوززباناسطوره وپیوندکهاند دهسرشتی نمادین دارند و زمانی پدید آم نام و کالم اصالتاً

ها از  گذاري سست و بسیاري از نام نام پیوند نام و موضوعِ،با گذشت زمان.بودنشدهگسسته

سرشت  ،در طی تحول و تکاملها، نشانهاینواند شدهآغازین خود رها  ايِ ي اسطورهها هخاستگا

در این پژوهش، با توجه به .اندادهتمامی، ازدست د و خصیصۀ نمادین خود را، اگرچه نه به

شناسی بررسی  اسطوره نماد، با رویکرد ۀمثاب به ،اسطوره و زبان، نام و کالم خاستگاه بودنِهمسان

است نظریۀ کاسیرر دربارة شیوة اندیشۀ اقوام ابتدایی  ،این تحقیق چارچوب نظريِ.د شدنخواه

هاي  شماري از واژه مطالعۀ تطبیقیِ.گزیده استاي را بر اندیشۀ اسطوره که او براي آن اصطالحِ

هاي هندواروپایی، که با توجه به این نظریه بررسی شده بودند، نشان  هاي ایرانی با واژه گویش

مشابه، که در  هاي آواییِ متفاوت و صورت هاي طبیعی و اشیا با مفاهیمِ بسیاري از پدیده که داد

.گذاري شده است نام او نام دبانوي بزرگ کالی بوده، بهذهن این اقوام برخاسته از باور به ایز

.اسطورههندواروپایی،هاي هي ایرانی، ایزدبانو کالی، واژها گویش:ها کلیدواژه
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مقدمه-1

و بازتاب خلق شدهزبان اند که در دستگاه نمادسازِ دینی –بازنمود بنیادهاي اعتقادي  هانام

تجسم یک مفهوم تنها در یک نماد قابل  ،در نزد این اقوام.اند اي اقوام ابتدایی اندیشۀ اسطوره

درآنان براي فهم جهان هر پدیده.درك بوده است را دهآورایزد یا ایزدبانویی درمی حاکمیتاي

سان با جهانی انباشته از ایزدان بدین.ندا هیافتگذاري به شناخت از آن پدیده دست می و با نام

 انسانِ و هستیم که برخاسته از ذهنیت و آگاهیِر بهرو...د، ماه، باد، آب، و آسمان، زمین، خورشی

.نمادپرداز است

مفاهیم و  ،در پس هر کالم.است فرهنگی و نمادین آفریده شده نام در این نظامِ

ي ها ها و واژه نام شناسیِ تحلیل و ریشه.اند پدیده نهفته ي رازآمیز در پیوند با خودها نمادپردازي

ها و باورهاي  اسطوره اند، با بررسیِ کهن که در قلمرویی متفاوت از اندیشۀ استداللی شکل گرفته

تواند ما را به  می ،هاي دیگر ها و نمادهاي کهن، در کنار دانش ابتدایی و شناخت فرهنگ انسانِ

با  ،ی کههای اند، نزدیک سازد، نام در نظام معنایی که در آن آفریده شده ها نام مفاهیم اصلیِ

اندیشۀ  پیوندهاي خود را با مفاهیم اولیه از دست داده و از زمینۀ اصلیِ ،گذشت زمان

که زمانی زبان و هنر را به  ،شدن به این وحدت آرمانیبراي نزدیک.اند هشدشان رها اي اسطوره

با 1بافتههمصورت  به، ضروري است بافت آغازینی که نام در آن است داده اسطوره پیوند می

.، بررسی شوداست باورها شکل گرفته

تحول علوم فرهنگی از چنان اهمیتی برخوردار بود،  رتأثیر کشف زبان و ادبیات سنسکریت ب

.در قلمرو علوم طبیعی مقایسه کرده است 3آن را با فرضیۀ کوپرنیکوس )1377:81(2که کاسیرر

، آشنایی با است دگرگون کردهگونه که فرضیۀ کوپرنیکوس تصور انسان را دربارة کیهان همان

پایان پنداشتمیتنها رم و یونان  را که مرکز فرهنگ انسانی ايهنظری به سنسکریت  ادبیات ،

،...هاي التین، یونانی و  پس از شناخت زبان سنسکریت و مقایسۀ آن با زبان ،پژوهندگان .داد

فرضی زبان ها، که بعدي خویشاوند را با خاستگاه مشترك یافتندها اي از زبان مجموعه

 مشترك با مطالعۀ خاستگاه ،از آن زمان تاکنون ،تاریخی شناسیِ زبان.هندواروپایی نامیده شد

1. complex state
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به  یابی و نیز بازسازي و ریشه ها زبان قوانین و تغییرات تحولِ در بررسیِ ،ي هندواروپاییها زبان

.ل شده استیهاي چشمگیري نا موفقیت

 نشان داد،برجستۀ آلمانیشناس  و لغت شناس زبان ،1مانند مولري دانشمندانی ها پژوهش

با  ،او.تطبیقی، اسطوره و عصر اسطورة شعري از تاریکی بیرون خواهد آمد شناسیِ که با لغت

اللغه ي بلندي در زمینۀ فقهها پرداخت و البته گام ها به شناخت از اسطوره ها، روش تحلیل واژه

و اعالم کرد  ی داشتافراطنگاهی ریۀ ارتباط میان زبان و اسطوره اما در طرح نظ.نیز برداشت

نیز این  2هربرت اسپنسر.زبان است اسطوره ناشی از معایب زبان و فرآوردة ضعف ذاتیِکه 

مطالعات  ،در قرن بیستم.)39:1367-40کاسیرر، (یی پذیرفتها را با قید و شرط هنظری

،3دومزیل نظرِ به.اي شد و وارد مراحل تازهنسجام یافت اتی شناخ با رویکرد زبان شناسی اسطوره

ي دینی و ها حامل نگرش ها دارد، اسطوره شناسی که سهم بزرگی در مطالعات اسطوره

نهادهاي اجتماعی و  ها، واژه با بررسیِتا، و کوشید ا.اند اقوام هندواروپایی ي مشتركها ویژگی

با  ،نیز توانست ،برجستۀ سوئدي شناس ایران ،4نیبرگ .جوامع هندواروپایی را بازسازي کند دینیِ

.دباستان را تحلیل و بازسازي کن ي ایرانیِها دین ،ي اوستاییها واژه تحلیلِ

 براي تبارشناسی و درك مفاهیم اصلیِ ها، در قلمرو اسطوره شناسی واژه ازآنجاکه پژوهشِ

توان  را می شناسی ز طریق واژها شناسی ت اسطورهمطالعاندرت صورت گرفته است،  به ها، نام

.قلمداد کرد شناسی با رویکرد اسطوره شناسی پیشینۀ واژهعنوان  به

روش و چارچوب نظري-2

 حیث نماد با رویکرد ازهاي ایرانی برگزیده و  ها و زبان ي گویشها تعدادي از نام ،در این مطالعه

به  ها این نام خاستگاه ،دیدگاه با این.اند شیوة تطبیقی بررسی شده و به شناسی اسطوره

شده و مورد احترام است، اما کالی اکنون در هند شناختهرسد که هم نام کالی می ایزدبانویی به

گستره و ژرفاي باور به  ،ي این مقالهها یافته).5،1991:22گلن(شود  تنها به هند محدود نمی

و  ها غناي زبان ،نکتۀ درخور توجه.دهد ي هندواروپایی نشان میها این ایزدبانو را در سرزمین
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دوران از حتی  ،یی حامل باورهایی بسیارکهنها حفظ واژه ي ایرانی است که تواناییِها گویش

.از متون نوشتاري است تر یی که قدمت آنها بسیار کهنها را داشته است، نام ،پیش از تاریخ

اي ایرانی است که برخاسته از اندیشۀ ه ها و گویش هایی در زبان واژه شناخت ،هدف این مقاله

که  ،ها واژه براي شناخت این.اقوام ابتدایی و باور آنان به ایزدبانوي بزرگ کالی است ايِ اسطوره

عالوه بر فقه اللغه باید از  اند،  هاي ایرانی حفظ شده ها و گویش ي بسیار دور در زبانها از گذشته

و  ها زبان ،از این حیث.یاري طلبید...م شناسی و شناسی، قوهاي دیگر مانند اسطورهدانش

.گذارند آیند که امکان تحلیل واژه را در اختیار می شمار می ي ایرانی منبع پرارزشی بهها گویش

 ،از نخستین پژوهندگانی است که مطالعاتش تصور ما را از انسان تغییر )1367:24(کاسیرر

اي  اند، اندیشه اقوام ابتدایی برخاسته ايِ ندیشۀ اسطورهو نشان داد که زبان و اسطوره هردو از ا

زبان  بودنِنمادین مفصلِ او بحث.داردبافتهکه قائل به تمایز بین جزء و کل نیست و حالتی هم

کاسیرر در .1اثري به همین نام منتشر ساختبا اسطوره را مطرح و در آن و خاستگاه مشترك

ابتدایی در  اقوامِ عقلیِ دریافت اشدنی از یکدیگر و هر دو را بیانِاسطوره و زبان را جداناین اثر

.استتفسیر جهان دانسته

اقوام ابتدایی در شناخت هستی  ايِ هد، که تأثیر اندیشۀ اسطورهدشده نشان می نظریۀ مطرح

قابل  ،ي زبانها مانده، برروي واژهجاي به تصویري و هنريِ آثارِ تفسیرِ همانند ،ي آنها و پدیده

ي ها و نشانه ها آیکونولوژي که الیه همانند دقیقاً).1386،عسگري(گیري است مطالعه و پی

آنها را  ي نمادینِها لفهؤي آغازین و مها بسیارکهن را تفسیر و خاستگاه تصویريِ آثارِ نمادینِ

ي بشر اعطا ها اي که به واژه اسطوره زنده و تجسم ذهنیِ تصویرپردازيِ قدرتسازد،  آشکار می

ي هاتواند با بررسی پیوند هنري همراه بوده است، می شده و درآغاز با هرگونه تصویر و بازنمود

.اسطوره و نام بازشناخته شود

،درواقع.ستها تفاوت برداشتنِسازي و ازمیانهمسطحقانونِ ،اي اندیشۀ اسطوره خصلت مهمِ

آن نوع برابر استمونه از یک نوع با تمامیکه هر ن ستتمایز بین جزء و کل، بدین معنا نبود.

ه در هر ساقه و حتی در هر غلّ در مکزیک آن است که ایزد 2کورا پوستانِتصور سرخ ،براي مثال

در  ،ه در مکزیکایزدبانوي غلّ ،3کوتلکومهشی.حضور دارد ،ه، به شکلی نامحدوددانۀ غلّ

1. Language and Myth
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3. Chicomecoatl
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ه درست در هر نوع خوراکی که از غلّ ه است، امادر پیري خرمن غلّ و سبز ۀدوشیزگی ساق

.)1367:162، کاسیرر(ه حضور دارد شود، نیز ایزدبانوي غلّ می

نشان داد ،روشنی ي ایرانی، بهها و گویش ها هایی از زبان توان با نام این نگرش را می بازنمود.

باورازمتأثرلّهغاجزايهمۀکهدهند مینشانایرانیيها گویشوها در زبان ها برخی از یافته

از ی این ایزد در هر جزئ ،آنان پنداشتبه ،اند، زیرا شده خواندهبه یک نام  بزرگایزدبانويبه

و کالی از  ،ایزدبانوي بزرگ نماد ،ه و خوشۀ گندمباورهاي کهن، غلّ براساسِ.ه حضور داردغلّ

درkalرا»گندم«در خوري  از همین رو، .ه و کشاورزي پیوند داردین آنهاست، که با غلّتر مهم ،

ي خشکیدة گندم را که پس از درو در ها ساقه«در زرقانی  ،kalkiرا»دستۀ گندم«سیستانی

نیز گلن.دنناممیkelurرا»جوانه و سبوس گندم«، و در بویراحمدي kulur»دنمان مزرعه می

آلبانی را با کالی  در»دستۀ گندم«kallدر زبان روسی و »سنبله، خوشۀ گندم«kolasواژة

.)1386عسگري  ←(مربوط دانسته است

در تضاد  ،اسطوره.ي گوناگون هم وجود داردها همین ارتباط میان کل و اجزایش بین نمونه

آنها را با یکدیگر متحد و  ،آمیزد و بدون تفکیک با شناخت علمی، همه چیز را با همدیگر می

.اند ذاتاي با یکدیگر همانند و هم اسطورهاشیایی که فقط در معناي  ،پندارد همسان می

1پوست مانند ایروکوئويجادویی در بین بسیاري از قبایل سرخ آمیختگیِ ي این فرآیندها نمونه

کشند، مثال  تصویر می اي را به اسطوره ۀمحض از اندیش اي هشود که آشکارا نمون هم دیده می

خوانند  به یک نام میهردو را رو ند و از همیندان گوزن را با نوع خاصی از انجیر هندي یکی می

.)1378:281، کاسیرر(

ي ها ي پیشرفته نیز بازماندة این تفکر را در واژهها ي معاصر با فرهنگها اکنون در زبانهم

ربطی به هم ندارند، اما در  ،منطقی از نظر ذهنِ ،یی که معانی آنهاها واژه ،توان دید چندمعنا می

زبان  تحولِ سببِ به ،بعدها.شدند پنداشته می أمعنا و برخاسته از یک منشهم زمانی بسیار دور

گذاري شده بودند، ازبین  آن نام ي آنها با باورهاي آغازینی که براساسِهابه سمت منطق، پیوند

این هر دو پدیده را  ،اي اسطوره اصول حاکم بر ذهنیت .باد و نفسرفته است، مانند واژهاي 

باد از نفس آفریده شده است، تبیینی که از نظر  ،باورهاي کهن براساسِ و، اشتهانگ یکسان می

 ایزد باد ،وایو.ایزد نفس هم هستند ،بسیاري از ایزدان باد.علمی قابل قبول نیست ذهنِ

1. Iroquis
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در انگلیسی و  breathواژةو)1375:675، گرنر، بویس(دم و نفس هم هست ایزد ،زرتشتی

.اند را حفظ کرده»اد، نفسب«معنايهاي دیگر هنوز د آن در زباندر فارسی و مانن نفس

، است کرده داده و درك می شیوة دیگري شکل می مفاهیم را به ،اي اسطوره آگاهیِ ،روازهمین

،زبان ي کهنِها بسیاري از واژه ،بنابراین.اي که با ذهنیت انسان معاصر بسیار متفاوت است شیوه

.او بوده است اندیشیِ شیوة اسطوره ،بشر اکم بر ذهنیتحتسلطکهاست،اي  بازماندة مرحله

ي هندواروپاییها کالی ایزدبانوي بزرگ در سرزمین-3

بشر ادیانی وجود داشتند که در آنها  تحولِ تاریخِ ي آغازینِها از دوران پیش از تاریخ و دوره

که همۀ حیات  ،نوان مادر زمینع شده، و ایزدبانوي بزرگ به آفریدگار بزرگ مؤنث پنداشته می

.شده است ستایش می ،همانند فرزندان اوست

اي و همسر  او در هند بانوي اسطوره.گردد میبرسنگیکالی به دوران میانخاستگاه

زمین است، که گاه بسیار سهمگین و سیاه  بسیار قدرتمند این ایزدبانوي بزرگ، مادرِ.شیواست

او با  حضور.کالی فقط به هند اختصاص ندارد.)494و1991:22گلن،(رمهر استو همزمان پ

یونان نشان و یی مانند فنالند، سلت، اندونزي، اسپانیا ها ني همانند در سرزمیها هخصیصها و نام

ي هندواروپایی بسیار ژرف و گسترده ها نمیزدر سرتاسر سر کالیدهد، که پرستش و باور به  می

خشی، ب او ایزدبانو و نماد سیاهی، سفیدي، حیات .جهی داردشخصیت چندوکالی .بوده است

.است...رحمی، زیبایی و مرگ، مهربانی، بی

خوار ردهم و ها شود، او روح گورستان نامیده می /kalma/کالما ،ایزدبانوي سیاه ،در فنالند

کالما.ستودند ها می و آرامگاههاي اروپایی او را در محل تدفین ، ساحرهاست شناخته شده

.)2007:492واکر،(است ، کالی، بانوي مرگصورت دیگري از

اي  حضور گستردهاین نام چنان .زمین است مادرِ روحِ ،باکرة مقدسِ یونانی، /Kore/کُور

 ،، روح مونث جهان1ایزدبانوي بزرگ شاکتی ي آغازینِها هدارد که باید یکی از نموندر یونان

وkaur، و سنسکریتKer،Car،Cara،Kherمانند  ،ونام ا ي مختلفها تصور.باشد

kauri ِ2007:13واکر،(است ی ي ایزدبانوي بزرگ کالها منا تناوب(.

1. Shakti
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گسیخته و درنده لجام ایزدبانوي دراویدي، ایزدبانوي غارها، ایزدKurukulla/ ،/کوروکوال

).همان(گرفته از کالی استتأنش ،در نپال و تبت

از جنبۀ نابودي و  ،ایزدبانوي بزرگ ،معادل کالی ،نام کهن سلتی، /Caillech/کائلیچ

است، که نژادهاي گوناگون از مردمان را در  مادر سیاه ،همانند کالی ،کائلیچ.ویرانگري است

.او همچنین خالق جهان است.زمین برقرار کرده و شوهران بسیاري بر خود دیده است

نامیده یا کائلیچ CainCaleیا  ،معنايِ سرزمین اعطایی کالی هب ،1اي کالدونیا اسکاتلند در دوره

اي اسرارآمیز است  روح آسیب و بیماري و ساحره و عجوزه ،همانند کالی ،کائلیچ.است شده می

.)2007:130واکر،(

نامیده /Kalifa/کالیفا ،، اقوام بومی اسپانیایی2هاایزدبانوي بزرگ در میان اسپانیارد

:همان(3گرانبهاستيها نیز دیگر سنگ و دهشتناك و مالک طال و نقرهیاربساو.شود می

131.(

گاهی او  ،در این فرهنگ.تغییریافتۀ نام کالی است ایزدبانوي ماالیایی، صورتKari/،/کاري

:همان(است زمین است، تصور شده که جایگاهشان در زیرِ ،یکی از مادران زمین همسانِ

495.(

مادهاي کالیبا نپیوند نام-4

شود، منتشر  نوعی به این ایزدبانو مربوط می یی را که بهها نگارنده فهرستی از واژه ،پیش از این

در پیوند با دیگر  ،ي متعددها یافته ،افزون بر آنها ،اما )151-1386:123عسگري، (کرده است

ي ایرانی حفظ ها و گویش اه در زبان ،و نمادهاي این ایزدبانوي بزرگ که صدها نام دارد ها جنبه

ند، و از نک یید میأاي بسیار کهن در ایران ت ، که از سویی تأثیر و تسلط کالی را در دورهاند شده

ي متعلق به او ها واژه گستردگیِ امکان ادامۀ پژوهش در این زمینه را براي شناختسوي دیگر

 ،بسیاري انتزاعیِ ، اشیا و مفاهیمِها نام پدیدهاست تا کوشش شده  ،در این مقاله.اند فراهم آورده

گذاري  نام ،...ي کالی مانند رنگ، مرگ و هادر پیوند با نماد ،ي ایرانیها و گویش ها که در زبان

1. Caledonia
2. Spaniard

یافتۀ خود را در کنار اقیانوس آرام، در شمال آمریکا، به این نام خواندند و کاشفان اسپانیایی بعدها بهشت تازه.3

).2007:131واکر، (سان نام ایالت کالیفرنیا نیز از کالی گرفته شده است بدین
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البته تعداد .وپایی تطبیق داده شودري هندواها دیگر زبانآن در ي ها با معادل ،شده است

شدهاشارهآنهاازتعداديبهفقطمقالهایندراست وبیشتربسیارایزداینبهمربوطيها واژه

.است

سیاهی، سفیدي

، ویلیامزمونیه (است ،»سیاه«يامعن به kālaمؤنث صورت ،در سنسکریت Kaliواژة کالی

رنگ مادر و  ،سفید در مفهوم دوشیزگی، قرمز ،کالی در سه رنگ و به سه شکل).277:19921

:2007واکر،(اند تولد، زندگی و مرگ سه رنگ نماد این.شود ظاهر می ،پیرزن عجوزه ،سیاه

یکی دیگر از ایزدان اصلی هندي است، که بسیار به کالی نزدیک است، و  krșnaکریشنا .)492

او از ایزدبانوي زرینِ ،2ي تنترهها با توجه به یکی از متن .دهد معنا می»سیاه«،کالی همانند 

،5مگی(د شوسیاه می ،اندازد به او تیر می 4که کوپیدواما پس از آن است متولد شده3گَئوري

نماد وحشت  ،همانند دوران کنونی ،»سیاه«رنگ  ،هاي باستان باور یونانیان و رومی به.)1995:4

 ،سیاهی تصوري است که همواره با ایزدبانوي بزرگ.)1991:439گلن،(و خطر بوده است 

 نماد خرد ،اي در دوره ،سیاهی.یوند استنیز درپ 9و آرتمیس 8، دمتر7بلسی 6ایزیس،

زمانی که  ،اما در دوران آهن.بخشی نیز بوده استناشدنی، رمز زندگی و قدرت حیاتوصف

استاهریمن بدل شده تاریکی و سیاهیِ ایزدان جایگزین ایزدبانوان شدند، سیاهی به نماد

.نماد ایزدبانوي بزرگ است ،اههمانند سی ،رنگ سفید نیز).11،480:1991و کشفورد 10برینگ(

پیوند که دهند  منابع بسیارکهن نشان می.شد رنگ سفید مؤنث پنداشته می ،در مصر باستان

گونه که ریشۀ هندواروپایی برف است، همان رنگ ایزدبانوي بزرگ ناشی از سفیديِ سفیديِ

*,-ghim*آن ghiom- اند که با تصورِ معنا بودهریشه و همدهد، زمستان و برف هم نشان می 

.)411و1991:133،235گلن،(شده است ایزدبانوي بزرگ همسان پنداشته می

، که ندي رنگ سیاه و سفید موجودها واژهاي از نام مجموعه ،ي ایرانیها و گویش ها در زبان

، امیري اردکانی(در اردکانی »سیاه«kālمانند.اند گذاري شده ایزدبانوي بزرگ کالی نام نامِ به

1. Sir Monier Williams 7. Cybele
2. KālīvilāsaTantra 8. Demeter 
3. Gaurī 9. Artemis 
4. Cupid 10. A. Baring
5. M. Magee 11. J. Cashford
6. Isis
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1381:125(،kâvela»آباد خرم لکیِ لريِدر»سفیدرنگ)1384:72، عسگري عالم(،

Kalaxos»ِانجیر 1372:78، موسوي(در گاوکشکی »شدهخشک سیاه(،ker»در»دود سیاه

امیري (در اردکانی »چهرهسیاه انسانِ«کنایه از  kolu،)1369:273، صالحی(بختیاري

).1375:158، برومند(در بردسیري »سیاه و سفید«kelowlaqو)125:همان ،اردکانی

نیز -kara*کهنِ و ترکیِ،kara، ترکیqaraِکهنِ ، مغولیharِواژة مغولیِ احتماالً

مانند اقوام  ،ي بومیان آمریکاها و یا در برخی از زبان)1راجکی←(»سیاه«معنايِ  به

، باید با این )3،2007:31برگگرین(»تاریک«معنايِ  به -akaraواژة،2ي ایروکوئويها موهوك

ي ها زبان بنديِحتی بیرون از رده ا،آومعنا و همي همها واژه حضورِ.دنمربوط باش ها واژه

ایزدبانوي بزرگ در گسترة  باورهاي مربوط به سیاهیِ دهندة قدمتنشان ،هندواروپایی نیز

از ریشۀ  احتماالً،در سنسکریت krșnaواژة همانند ها، این واژه.فرهنگ بشري است

و یا روسیِ»سیاه«kirsnasا پروسی کهنِبو »سیاه«معنايِ  به، kwŗsnós*هندواروپاییِ

chërnj»5،1997:70و آدامز4مالوري(هستندریشه هم»سیاه(.

مرگ

با  ،ي کهنها فرهنگ ویژه درهب ،گونه که رنگ سیاه با مرگ مربوط است، رنگ سفید نیزهمان

گلن،()بانوي سفید(شد  همانند زنی در سفیدي تصور می ،روح مرگ.مرگ پیوند داشته است

مرگ زمانی فرا خواهد رسید که ایزدبانوي  که ازتاریخ باور داشتندپیش اقوامِ.)1991:409

و یهودیان  جداي از مسلمانان ،هنوز هم.دانستند بزرگ بخواهد و سفیدي را با مرگ مربوط می

دهند تابوت قرار می درون اروپاییان مرده را در سفیديِ ،پیچند که مرده را در پارچۀ سفید می

.هستند ها کالی و کالما ایزدبانوان مرگ و ارواح گورستان).همان(

نام این ایزدبانو در مفهوم مرگ  چند واژه که براساسِ ،ي ایرانیها و گویش ها در زبان

:کردي(شمالی  کرمانیِدر»کنایه از مرگ«kallevarاقی مانده است، مانندگذاري شده، ب نام

1384:204(،qerān»کرمانشاهی  در کرديِ»بال، مرگ)1375:321، درویشیان(،

1. Rajki
2. Iroquoian Mohawk
3. J. Greenberg
4. J. P. Mallory
5. D. Q. Adams
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qerqerak»هدملک زا(در زرقانی »یک گله اعضاي خاندان و یا گوسفندانِ درپیِپی مرگ ،

1383:330.(

،1در اثر هسیود ).1991:23گلن،(است »مرگ«معنايِ  به در یونانی نیز kērواژة

دختران نوکس  عنوانِ به ،kersصورت مفردker، از کر  ،ین شاعر یونانی بعد از هومرتر محبوب

(نام برده شده است ،3)مرگ(و خواهران تاناتوس  2)شب( درkāla.)4،2004:76دالی.

)278:1992، ویلیامزمونیه ←(آمده است »مرگ«معنايِ به ،»سیاه«عالوه بر  ،سنسکریت نیز

.خاستگاه همسان داشته باشد ،ي گویشیها که باید با کالی و صورت

زیبایی 

زیباست ،ایزدبانوي تولد،Kalligeneiaشدند، چنانکه ایزدبانوان مظهر زیبایی پنداشته می

-kaliترکیبی از و Καλλιγενειαاین واژه در یونانی  ).1991:376گلن،( genos)(

و دخترش  5دمتر او ایزددخت پرستارِ ،ي یونانیها در اسطوره.است»تولد زیبا«معنايِ  به

زیبایی و  او تجلیِ .دوگانه تصور شده است اي جهانِ نیاي اسطوره ،کالی 7.تاس 6پرسفونه

ان ي زبها در فرهنگ.)1991:324گلن،(اي کریه است  بخشندگی و همزمان خونخوار با چهره

ویژه از نظر فیلسوفان کالسیک هب ،»وجودي دلخواه و بسیار زیبا«معنايِ  بهKalon،انگلیسی

 ،در زبان یونانی kalosاین واژه برگرفته از .معنا شده است، که باید با کالی مربوط باشد ،یونان

است وانسته ت»زیبا«معنايِ  بهدر یونانی  Kalosگذشته از این،  8.است ،»زیبا، خوب«معنايِ  به

ي نبرد ها و حتی در صحنههستند گاو  کردنِقربانی و شرابةتصاویري که بازنمود کوز در معیت

 ،درواقع ،»زیبا«ي آن به اآیینی است و معن یگلن، این واژه اصطالح نظرِ به.و کشتار ظاهر شود

)استتصویر شده  هرچند او بسیار هولناك نیز(ایزدبانو  اي است که با جسم زیبايِ صورت ثانویه

ویلیامز،مونیه(دهد  معنا می»زیبا«kalyāna،در سنسکریت.)23:همان گلن،(شود  مربوط می

1992:203.(

1. Hesiod
2. Nyx
3. Thanatos
4. K. N. Daly
5. Demeter
6. Phersephone
7. http://www.theoi.com
8. http://www.merriam-webster.com
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 کنایه از زن یا مردkalowsmast»و»آهوي زیبا«معنايِ  به kalows،فارس در زرقانیِ

و بنیاد ازماندة تصوراتب هااین واژه.است،)1383:332،زادهملک(»ام و زیبااند جوان، خوش

.رایج بوده استهاي هندواروپایی  درگسترة سرزمیناند که زمانی ههمانندي بودهاي اعتقادي 

-kel*برگرفته از  ،در سنسکریت kalyānaهمچنین و در یونانی  kalosریشۀ هندواروپاییِ

.)1997:56،و آدامز مالوري(دانسته شده است »زیبا«

دوشیزه

ي ها سیاهی از رنگ ،سانبدین.شیزگی و سیاه با زن پیر و عجوزه مربوط استسفید با دو

ایزدبانوي دوشیزه،  ،کالی.)1997:56واکر،(باکره گسسته و جدا شده است  –ایزدبانوي مادر

در تالشی ، )1380:234، عبدلی(kelaي آذري ها در گویش).43:همان(مادر و زن پیر است 

kelleg)همان(وkellaاي  در ماسوله)معنا »دوشیزه، دختر«)1383:89، میرشکرایی

.دهند می

زن

ایزدبانوي بزرگ در اندیشۀ اقوام ابتدایی از تصور زن  ،باروري، و در عین حال مرگ و ویرانی نماد

کالی در  ایزدبانوي بزرگي برگرفته ازها واژههنوز نام ها برخاسته است و در برخی از زبان

را»زن پیر«ها و اسکاتلندي ها تبار ایرلندي ،زنده است، چنانکه در قرن حاضر»زن«ي امعن

Caillech در سنسکریت.)2007:131واکر،(نامند  می،kaliGga»و نیز»زن زیبا

kulanArI»در یونانی .)1992:294، ویلیامزمونیه ←(دهد  معنا می»ی از تبار خوبزن ،kalē

این فهرست .)23و1991:22گلن،(مربوط است »زن«kalu*انیِبا نوستر»مؤنث«معنايِ  به

ي هندواروپایی و ها حضور این ایزدبانو در گسترة سرزمین .تواند همچنان ادامه داشته باشد می

.اند، بسیار است او ساخته شده تصورِ یی که براساسِها واژه

ر فارسی کالمو د )1385:306، شکري(»مردصفت زنِ«kal-mard-e،در رامسري

kalom1357:1576، برهان(»زنی که شوهرش مرده و یا طالق گرفته باشد«معنايِ  به(

.است
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معشوقه

-kalaواژة  ،در سنسکریت.شناسند جهان می ايِ معشوقۀ اسطوره کالی را هنوز در هند با لقبِ

traواژة.است»همسر«معنايِ  بهkel، با واژة 1آغازین یِهیتّ در زبانِ ،»معشوقه«معنايِ  به ،

معشوقۀ  عنوانِ به ،نام و تصور کالی را ،این واژه.مربوط است ،»زن«معنايِ  به، kālu*نوسترانیِ

 ،کالی بازماندة تصورِ.)1991:22گلن،(گرداند  بسیار بسیار کهن بازمی به دورانِ ،2جهان

، بهاري(klokا واژة توان در گویش سیستانی و بلوچستانی ب را می ،عنوان معشوقۀ جهان به

.بازجست ،»معشوقه«معنايِ  به ،)1378:233

پوشاندن صورت

ازآنجاکه ایزدبانو با نماد مرگ مرتبط .پوشیده تصویر شده است گاهی ایزدبانوي بزرگ با صورت

ي ها یشان را در آیینها زنان صورت.صورت نشانۀ سوگواري نیز هست ، پوشاندنِاست بوده

ي ها صورت به سنتی مبدل شد که مدت پوشاندنِ.پوشاندند ي بزرگ میمربوط به ایزدبانو

صورت خود را در مراسم عروسی  ،ویژه در اروپاهب ،هنوز هم عروس.طوالنی استمرار داشت

همۀ این .متعددي دارد نمادینِ مفاهیمِ ،صورت پوشش یا پوشاندنِ ،درهرحال.پوشاند می

عروس با پوشاندن روي، خود را از ارواح  ،براي نمونه ،که هستندتصورات این ناشی از  ،شواهد

 ،ي یونانی و رومیها ، یا در اسطوره)393:همان گلن،(نگاه خواهد داشت شیطانی مصون

واژة.)1875:34کشفورد، و برینگ(کرده بوده است ازدواج صورت، نماد زنِ پوشاندنِ

Kalyptrā ،شد که زنان بر روي سر تا  ی گفته میبسیار نازک ۀبه پوشی ،یونانی کهنِ در سنت

که با واژةاند، دانسته»پوشاندن«kalyptoاي آن را برگرفته از  انداختند  و عده پیشانی می

kalypso،23:همان گلن،(است ربوطم ،ي یونانیها نام یکی از ایزددخت(.

و به همین  راك دارنداشتها با این واژه ،اي اسطوره در قلمروِ ،ي ایرانی نیزها برخی از نام

امیري (در اردکانی »رنگ تیره و سیاه ،چادر«معنايِ  به kalunاند، مانند  معنا حفظ شده

، شکري(در رامسري »شدنهبافتدرحالِ پارچه، یا چادرشبِ«kār،)1381:125، اردکانی

، نجیبی فینی(»طریقی براي پوشیدن چادر و روسري«kowlو در گویش فینی  )1385:271

1. Pre-Hittie
2. Mistress of the world
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»نوزاد لباسِ کردنِانداختن چادر بر سر براي عوض«kolutu،و نیز در بردسیري )1381:119

.)1375:158برومند،(

گیريتحلیل و نتیجه-5

 وجود ،شده ، آنچه که از کالم درك میاست اي تعلق داشته اسطوره محضِ واژه به قلمروِ ،درآغاز

 ،جاي محتوا به ،کالم و خوداست ر از عینیت بوده دو جوهري و قدرت جادویی در فضایی کامالً

،اند درهم تنیده بودهکه زبان و اسطورههنگامی ،در مرحلۀ نمادین ها واژه .است شده پنداشته می

را اي  این مرحلۀ اسطورهانسان ،زبان با تحولِ.اند زنده بوده اي از باورها و اعتقادات عصاره ۀمثاب به

شده، پشت  خدایی خاص آگاه می تصویرِ دیدنِ از طریقِ ،عینی طورِ به ی،لیتهر پدیده و فعا از که

 است محض تغییر ماهیت داده ي مفهومیِها صورت نشانه کالم فقط به ،اکنون.سر گذاشته است

مبتنی بر  ها، واژه اما تفسیر و تحلیلِ.آن سست و گسسته شده است ايِ شالودة اسطورهو

.کند آنها هموار می ي نمادینِها مؤلفه را براي فهم و دركراه،دینی -بنیادهاي اعتقادي

در،...هاي سیاه، سفید، مرگ، و  مانند رنگ ،منتسب به کالی همۀ قلمروهاي گوناگونِ

نیاز دارد  ،براي درك این مفاهیم ،ابتدایی انسانِ.اي همانند و تابع یک خدایند اندیشۀ اسطوره

نخستین در ،ي همانندها این نام.ندبخواو با یک نامکند رك آنها را در تابعیت یک خدا دتا 

و ایزدان مبدل کنند، آفریده  هاتصورات خود را به دیوتا دارند نیاز ها اي که انسان مرحله

 ،شوند و در مرحلۀ نهایی انتزاعی تبدیل می این ایزدان به مفاهیمِ ،در مرحلۀ بعدي.اند شده

 ،تدریجهو درون با عینیت و بیرون از خویش تمایز قائل شوند، بزمانی که بتوانند میان ذهنیت 

یابد  تکامل می ،پاي تحول تفکر پابه ،زبان.اي خواهد شد اسطوره آگاهیِ منطقی جایگزینِ آگاهیِ

 مفاهیمِ اي حاملِ یی که در دورهها واژه ،روازاین .شود اي جدا می و از مفاهیم و آگاهی اسطوره

اي که تنها بر مدلول خود  نشانه استداللی به اي بودند، براي ذهنِ سطورهاندیشه و باورهاي ا

.نداکند، تبدیل شده داللت می

که پیش  ،آوا و مشابههم ي پراکندة گویشیِها اي از نام مجموعه تا در این مقاله کوشیده شد

همۀ این .بندي شوندشد، بازشناخته و دسته پیوند منطقی میان آنها دیده نمیاز این هیچ

که نه تنها  ها، این شباهت.اند گذاري شده نام ،ایزدبانوي بزرگ ،تحت تأثیر باور به کالی ها، واژه

ي غیر هندواروپایی بازشناخته و بررسی ها بلکه میان معادل ،ي هندواروپاییها در میان زبان
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هنیتی است که بین ذ حاصل،گذاري این شیوة نام.توانند تصادفی باشند وجه نمیهیچ اند، به شده

هاي هندواروپایی و  و فرهنگ ها شده تمایزي قائل نیست و در همۀ زبانگذاري نام و پدیدة نام

.حتی غیر هندواروپایی منعکس است

اند، در کنار  حفظ شده ها و زبان ها ي کهنی که در تنوع گستردة گویشها ویژه نامه، بها نام

دادنِي اثبات و نشانها یکی از راه ،امانده از اقوام کهنج به تی و آثار هنريِشناخ آثار باستان

.نداي آن گم شدههانمادینی هستند که اکنون پیوند نظامِ اي در ساختارِ اندیشۀ اسطوره

گوناگون  منبعی از ایزدان و خدایانِ ،از این دیدگاه ،ي ایرانیها و گویش ها ي زبانها واژه

 شناسی ي تطبیقی با رویکرد اسطورهها پژوهش.اند عی بودهآیند که زمانی زنده و واق شمار می به

.دنجان ببخش ها د دوباره به این واژهنتوان می
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