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 سرآغاز
 ،یاپنداره چنینی گستره بر تا نداردیی اعتنای تاریخ زمان به بسا چهی ایران انسان   

 در را آلودوهم بهشت اینیی پیدا که او طبع به. بخشد سامان را خودی خیالی مینو

 ،آنی فراسو در تا نهدیوام رای تاریخ زمان بیند،ینم پذیرامكانی تاریخ و واقعی دنیا

 ظاهر به بهشت همین که آرزو این با. بیافریند خویشی برای اجاودانه و موهوم جهان

 .گیرد قرار دروغینیی دنیا در اوی شادمانگ گرتسهیل جاودانه

 که دانست او هاییناکام روشنی نتیجه توانیم رای انسان چنینیی گراوهم اما   

. بود گریبان به دست آن با شههمیی اجتماع وی طبیعی هاآسیب بایی رویارو ضمن

 و مهاجم اقوام مستمر و مداوم یورش و فالتی پهنه آبیب و خشك طبیعت چنانكه

 .آیندیم شمار بهی اانگاره چنینیی پیدای اصل عوامل از آن درون به بیگانه

 تخدیر ضمن که رساندیمی یاری ایران انسان به خیال و وهم ظاهر به ضمن در   

. برد انجام به آنی اتكا به را خود  ینیافتندست و محال آرزوهای ،خویش  یروان

ی سوای دیگر جهان بهی راهیابی تاریخ زمان وانهادن با فقط او نگاه از که همچنان

ی فرازمانی مینو و بهشت به خودی هایزنگمانه به بنا تا شد خواهد میسّر جهان این

 خویش باور و سلیقه به بنا ،یخیال هانج این بهی دسترس منظور به او حتا. یابد دست

 همینی پایه بر زیرا. گذاردیم اجرا به و نمایدیم طرح نیزی مناسبی ماد ابزار

 از هر تا یذیردیم سامانی اهزارهی هاپنداره هایشالگوکهن در آلود،وهمی هاداده

 به منحصر اسبان بری اویژهی شمشیرها و گرز با را خود موعود و قهرمانی چندگاه

 .واستاند زمانه دجّال از را مردم انتقام که ترفند و بهانه این با بنشاند، فرد

 نیست روشن چندان دارند باوری اهزارهی هاگزینه به کهی مردمان دیدگاه همچنین   

 خواهد کجا به و آمد خواهد کجا از قهرمان که گردد آشكار آنی روشنا در تا

 راهی تاریخ زمان به "المكان" از که بخشندیمی ازلی اچهره قهرمان به زیرا پیوست؟
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ی شمایل و چهره تا جوید پناه زمانی فراسو در تواندیم دوباره حتا و گشایدیم

 به داردی زروان آیین در ریشه کهی گریازل شگرد، همین با. بنمایاند را جاودانه

 .  یابدیم انعكاسی اانگاره چنین دری روشن

 تا ورزدیم تالش سپارد دلی( روایتیی )روا تاریخی هاگزاره به آنكهیب حاضر ج ستار  

 مایی روا تاریخ پود و تار زیرا. دهد بازتاب رای اهزارهی نمادهای استورگ ازیی هاسویه

 وی تفسیرسازی فدا چیز همه آن ضمن که اندتنیده هم بهی فراتاریخی هانهاده با را

 به را حاضر دیدگاه نقد خوانندهی همدل طبع به. گرددیم آن یسندهینوی گزارتاریخ

 . بود خواهد مسیری ادامهی برای خوبی راهگشا و داشت خواهد همراه

                                                    

 یسیف. س  باسپاس                                                                            
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 یاهزاره اسبِ
 و مادر با پیوندی برای انشانهی مثابه به اسب ازی ایرانی هاافسانه و هاقصّه در    

 به رای ظلمان و تاریكی هاجهان اسب هاقصّه این در. برندیم سود فرزند زادنی آرزو

 یروز شیدجم ملك هاداستان همینی پایه بر و دهدیم پیوندی آفتاب و روشنیی دنیا

 .ببرد رؤیاها سرزمین به خود با را دلخواهش دختر تا آمد خواهد اسبش با 

 تمثیل را اسب الزم، یگذارنشانه منظور به اسكندرنامه در نیز "ینظام"   

( حیات آبی )زندگان آب بهی دستیابی برا را اسكندریی راهنما او چون. گزیندیبرم

 از چون اسكندر امّا. کندیم حرکت ندراسك پیشاپیش که سپاردیمی مادیان به

 دست ترفند این بهی پیریی راهنما به بنا داشت بیم "ظلمات" در خویشی گمگشتگ

ی توصیه به بنا اساس این بر. بازگرددی اصل مبدأ به و بازشناسد را رفته راه تا یازید

 شمّ  به ناب مادر تا بریدند سر چشمانشی جلو را نوزادشیکره و یافتندی مادیان پیر

 "دیرینه پیر". نشود گم رفته، راهِ از برگشت ضمن و بازیابد را فرزندش قربانگاه خود

 :نمود سفارش چنین خویشی پیشنهاد راهكار در

 نخست را او باشد همان زادن که/  تندرست بایدش مادیانی یك

 0یجا بهی حال بازب رند سرشی / بادپای کره شود زاده چو

 آب ظلماتِ از برگشت و رفت در را اسكندر و کرد پیرعملی بینیشپ به نیز مادیان   

 :نمودی رهبر ویی راهنما حیات،

 میان دری راست و چپ نامد که/ مادیان  آن کردشی رهبر چنان

                                                 
 ،0132 هرمس، تهران، باکو، -مسكو چاپ اساس بری نظام خمسه: الیاسالدیننظام ،یظامن - 1

 0115ص اسكندرنامه
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 5بازگشت آخرش بود پرگار چو/ گذشت نخستین روز که خط آن بر

 مادیان با یدرست به اسكندری جاودانگ و بازتولدی رؤیای نظام گزارش در   

 قرار تمثیلی منظور و هدف چنین با نیزی قربانی کره چنانكه. گرددیمی گذارنشانه

 انسان ذهن به رای جاودانگ و دوباره زایش ،یقربان نوزادی گذارنشانه با تا گیردیم

 قرار هدفی مقصود چنین مادیانی آفریننقش با فقط هانشانه این با. نمایدی تداع

 همان با که رساندیم ثبوت به رای اآینده برآمدن نیزی قربانی کره کهبل گیردینم

ی دستیابی انگیزه به بنا همیشه هاانسان که همچنان. اندکشانده قربانگاه به را او بهانه

 گردن معابد در خویشی چارپا یا فرزند ذبح سّنت به دوباره، تولد وی جاوانگ به

 .نهادندیم

 از گردد،یم تأکید اسبیی بویا ویی بینا حسّ بر که شده یاد داستان در آنكه ضمن   

 ظلمات در خویش،یی بویا توان از جدا اسب آنی پایه بر که گیرندیمی یاری اپنداره

ی نظام باور راستا همین در. دهدیمی گواه اشیا حضور بر و بیندیم را چیز همه نیز

 را اسبیی بینا چنانكه دارد، انطباق اسبیی زاافسون پیرامون ما مردمی عموم باور با

 و ستارهیب و تیره شب در» اسبشود یم تأکید کهیی جا تا. ستایندیم نیز اوستا در

 اسب د م یا یال که شناخت بازتواند را افتاده زمین بری اسبی مو ابر، از پوشیده

 1.«است

 سود مادیان تمثیل از الزم،ی گذارنشانه بای نظام هاگزاره این در همچنین   

 آبِ یی شناسای برای مناسبی مادّ همسان ،یهست ظلمات در مادیان تا جویدیم

 چنین از تمتع با داستان قهرمان که شودیم تصوّر چنین زیرا. گیرد قرار حیات

 صورت این غیر در. زیست خواهد جاودانه ،"بازتولد" ازی سودجوی ضمنی تمثیل

ی رویكرد چنین با او امّا. جوید بهره مادیان مثیلت و نماد ازی نظام تا نداشت یلزوم

 .پروراندیم سر در خویش قهرمانی برا رای ادوبارهی زندگی روشن به

                                                 
 .0101ص: پیشین -5 

 مروارید، تهران، دوستخواه، جلیل پژوهش و گزارشی: ایرانی متنها و سرودها ترینکهن اوستا -1 

 10/05ص یشت بهرام سیزدهم، چاپ
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 نیز ظلمات چنانكه یابدیم ارتباط زن جنسیت و زهدان بای باززای و بازتولد طبع به   

 دارد، زوآر رایی باززا آنكه پس. کندینمی تداع را زهدانی تاریك از فراتری چیز

 .بیازماید را رحمی تاریك نوع ازیی فضا تا یابدینمی اچاره

 تهمینه داستان در که همچنان. ماندینم پنهان نیزی فردوس نگاه ازی تمثیل چنین   

 را تهمینه( رخش) خویش اسبِی جو و جست در رستم و شودیم گم رستم اسبِ

 اما. گردد باردار را سهراب م،رست با یكشبهی آغوشهم با تهمینه آنكه تا یابدیم

 این در کهبل رسدینم پایان به تهمینهی باردار با تهمینه و رستمی آغوشهمی نتیجه

 :سپاردیم او به و یابدیم باز نیز را رستم اسب تهمینه فرآیند

 5بخشتاج دل شد شادمان بدو/ َرخْش ز دادش مژده شد گشته این چو

 و نماد از مرگ با تقابل منظور به نیزی کیان ارابِد داستان دری فردوس همچنین   

 نزدیك را خود مرگِ که دارابْ داستان این در. گیردیم بهره "یله اسبان" تمثیل

 رای ژرفی دریا که گذاشتی پای کوه فراز بر رهاشده، اسبانی تماشا قصد به دیدیم

ی فرآیند چنین با ات نهد بنا را دارابْگردْ آن ساحل بر گرفت تصمیم او سپس. یافت

 :نماید تضمین را خودی جاودانگ

 یله ببیند اسپانْ که بیامد/ گله بهر  زی روز که ب د چنان

 بدید دریا ژرف بیكرانی یك/ رسیدی بكوه برآمدی پست ز

.... 

 2دارابگرد کردند نام ورا/ گرد آورد اندر شهر دیوار چو

 نمایش به را مادر زهدان دخوی تولید ماهیتِ دلیل به نیز شهرها که پیداست   

 دیدگاه به بنا حتا. رساندیمی یار باور همین به نیز هاآنی گِرد چنانكه گذارندیم

ی اپنداره چنینیی بازنمای برای مناسبی الگو و نمونه توانیم را دارابگردی فردوس

 .دانست

                                                 
 .015/5 سوم، چاپ ،یجیب مول، ژول تصحیح هنامه،شا: ابوالقاسم ،یفردوس -5 

 .07/2-55 دارابی پادشاه: پیشین -2 
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 با آنانی زندگ فالت،ی گستره بر آریاییانیی پیدا آغاز از شودیم یادآور   

 جهت خویش اهداف پیشبرد منظور به آنان چون. خورَدیم پیوند اسبی آفریننقش

 را خودی چیرگ تا داشتند نیاز توانمند و تیزرو اسبان به پهناوری هازمین بهی دستیاب

 در داریوش چنانكه. رسانند انجام به فالت یپهنهی هاسرزمین مردمان بر

 مردان با را اسب 6"یسیاس یپراکن آوازه یای زنالف" ضمن خودی هانبشتهسنگ

 .بالدیم خود به دو هری فزون از و نهدیم برابر سرزمینش

 چنینی تاریخیی جانَما بر باستان ایران در اسبی ترکیبی هاواژه -نام ازی سودجوی   

 ازی اایزدمآبانه فرآیند رویكرد همین با ایرانیان زیرا. ورزدیم تأکیدی ضرورت و نیاز

 در. بخشند قداست اسب با را خویش خویشتن ازی نیم تا داشتندیم عرضه خود

 توتم"ی مثابه به تا یابدیمیایزدی اچهره انسان همچون نیز اسبی تعامل چنین

 .نماید دفاع و حراست انسان حریم از "قبیله

ی زندگ در اسب چون نمودیم حمایت اسب از دلیل همین با هم انسان نتیجه در   

 انسان و میكند حمایت ازانسان توتم» یطبیع طور به. رسانْدیمی یار او بهی جتماعا

 اسبانی راهیاب7.«میسازد او نثار را خویش احترامات مختلفه انحاء به عوض در نیز

 یپنداره زیرا. پذیردیم الگوی عموم باور همین از نیز انسانی ذهنی فضا به بالدار

 از فراتری اهگستر در فرشتگان همچون تا بخشدیمیی داخیی نیرو او به اسب قداستِ

 آفرینش در را اشییتوانا خداوند نیز مقدس کتاب در که همچنان.نماید پرواز زمین

 و ستایدیم را اسبی نیرو و قدرت خویش تذکار در او. شودیم یادآور ایوب به اسب

 3     .گذاردیم ارج جنگ در را اسبی توانمند

                                                 
 دوم، چاپ ،یطهور تهران، ،یسرکارات بهمنترجمة جاودانه، بازگشتۀ اسطور: میرچاه الیاده، -6 

 . 21ص

 .070ص پنجم، چاپ آسیا، تهران،: تابو و توتم: زیگموند فروید، -7 

 .05/15-52  ایوب، کتاب: عتیق عهد -3 
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 شاه "رودان بین" در آنی پایه بر که کنندیم حكایتی یونان منابع در رای داستان   

 گزارش همچنین 5.نمودیمی فربان خورشیدی خدای برا را سفید اسب هاپارت

 به مهرگانی آیینی قربانی برا اسب 111/51 ارمنستان دوران درهمین» که شودیم

 کردنی قربان که گرددیم یادآور راستا همین در01.«دادیم تحویلی اشكان پادشاهان

 پذیرفتیم صورتیی جوحاجت وی بالگردانی انگیزه با آناهیتا، یا و میترای برا اسب

ی ستبر "یشتآبان" در آنكه ضمن. داشت کاملیی روا هم هخامنشیان یدوره در که

 همین در 00.گیردیم رقرا آناهیتا "سپید و زیبا" بازوانی برای تمثیل اسب، کتفِ

 درستیی شناسای برا را آن سفید رنگ کهبل بازوانی ستبر فقط نهی گزینتمثیل

 را آناهیتای گردونه حتا هاگزارش این در که داشت نظر در باید. نهندیم الگو آناهیتا

 05.رانندیم "سپید بزرگ اسب چهار"

 منظور به سپیدی هاباس از آناهیتا که ورزدیم اصرار "یشتآبان" همچنین   

 بری روشن بهی اگزاره چنین با که ج ستیم سود جادوگران و جادو بری چیرگ

 همین از ایرانیان زیرا. گرددیم تأکید نیز سفید اسبی ستیزطلسم خاستگاه

 سواری ااستوره قهرمان تا اندج سته بهره خودی اهزاره قهرمانیی پیدا دری گذارنشانه

 آخرْ  قهرمان فقط نهی نمایش چنین در. گذاردی پای آباد و شهر به سپید اسبِ بر

 به بنا نیز سفید اسب کهبل خیزدیبرم مبارزه به شهری هایپلید و دیوان بای زمان

 .تاراندیم را دغلكاران و جادوگران خویشی جادوستیزی ویژگ

 او که پذیردیم نساما آرزو و هدف این با جادوگران و دیوان با آناهیتای مبارزه اّما   

 از] زایش،ی برا را زنانی همه زهدان و کند پاك را مردانی تخمه»خواهد یم

 و پیوند و گیردیم نامی بارور ایزد نیز آناهیتای نگاه چنین با 01.«بپاالید[ آالیش

                                                 
 .565ص ،0177 ایده، آگاهان تهران، فرهنگ، منوچهر ترجمه ایران،ی دینها: گئو گرن،ویدن -5 

 .561ص: پیشین -01 

 .7/0: یشت آبان -00 

 .01/1:پیشین -05 
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 در نتیجه در. پذیردیم توجیه دیدگاه همین از نیز سفید اسبِ با اوی پیوستگ

 گرشاسبِ  آبتین، پسر فریدون رمه،خوب جمشیدِ ،ییشدادپ هوشنگِ یشتآبان

 سدْ  ،یبالگردان ویی جوحاجت منظور به کدام هر توس و خسرویک کاووس، نریمان،

 نیزی توران افراسیاب و "پوزه سه دهاكیاژ" حتا. آورندیم پیشكش آناهیتای برا اسب

 و افراسیاب زیرا. یابند تدسی کیانی فره به تا برندیم نیاز او به اسب سدی اهدا با

 .آوردینمی رو انیران به فره که بپذیرند توانندینم  ضحاك

 تأکید اوی جادوگرانه خاستگاه بر هم( اسب هزار) بیوراسب به ضحاكی گذارنام   

ی برای مناسبی نمایه تا گیردیم نام پورشسب هم زردشت پدر کههمچنان ورزدیم

 جادوی نماینده ضحاك هایگذارنام اینی پایه بر. آید شمار به زردشتی جادوستیز

 اما گذاردیم نمایش به خود از دیومآبانهی کارکرد چون گرددیمی معرف طلسم و

 .تاراندیم آنان سرزمین و هاانسان از را جادو و دیو ایزدمآبانه،ی رویكرد در زردشت

 ادبیات به امروز، تا خویشی ماندگار ضمن هابنمایه همین ازی وسیعی  هابخش    

 در را آن ازی فراوانی هانمونه توانیم نیز امروزه کهیی جا تا. یافت راه  مای آیین

ی پاها اینكه اعتبار بهی فرآیند چنین با. گرفت سراغ ایران فالت مردمانی هاسنت

ی تمثیل عنوان به آن از گذارد،یم نمایش به را حرکت و گردش ازی انقشمایه اسب

 سردر بر یا پاگرد در را اسب نعل چنانكه. اندگرفته بهرهی نیكبخت و ونشگی برا

یی نیكو وی نیك خویش گمان به تا نمایند،یم نصب یا نقشی تجار وی مسكون اماکن

ی ترفند چنین که دارند باور آنكه ضمن. باشند شاهد زمانه و روزگار گردش در را

 با اسبی طبیع کارکردی نگاه نچنی با. گرداندیم باطل را طلسم و سحر هرگونه

 نعلْ  بساچهی جادوگری هاآیین -رسم به بنا چنانكه. آمیزدیم هم به جادو و طلسم

 بر نیز حافظ. گردند کامیاب خویشیی جوحاجت وی بالگردان در تا نهادندیم آتش در

 :گذاردیم صحّهی باور چنین

 05دارم آتش در لنع رخش و زلف سر کز/ دارم خوشی صنم عشرت نهانخانه در
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 :دارد اشاره "سمند نعل" شگون وی یمنخوش به حافظ حال عین در

 02پست صنوبری باال او بلند قد وز/ پیدا نو مه شكل او سمند نعل در

ی کارکرد همچنان گردد،یم اطالق سفید اسب بهی روشن به که خنگْ اما   

 :دهد تغییر خویش صاحب و سوار نفع به را چیز همه تا یابدیمی ااستوره

 06بگردان پا رخش بر درآید در به او تا/ گردون خنگِ سبزْ بر نمایدیم جلوه مه

 :سرایدیم و گیردیمی پ را نقشمایه همین نیز دیگری غزل در حافظ

 زین زیر در شد رام چرختی چوگان خنگِ

 07بزنیی گوی آمد میدان به خوش شهسوارا

ی اویژه نقش ،یاهزارهی هابنمایه ازی گیربهره منظور به "تیریشت" در همچنین   

 چون نمایندیم تحسین را تیشتر ایزدِ تیریشت در زیرا. یابدیم اختصاص اسب به نیز

 باران ایزدِ توانیم را تیشتری ستاره این بر بنا. اندنهاده او اختیار در را "آبی تخمه"

 چنین طبع به 03«.راهند در چشم را برخاستنش همه» رویكرد همین با که دانست

ی هاضرورت چون. گیردیم قرار انطباق در فالتی اقلیمی جغرافیا بای هایانگاره

 .نمایدیم ایفا را نقش ترینمهم آنی پیدای در ایرانی جغرافیا از برنهاده

 ازی وسیع بخشی محصولیب همچنین وی مرکزی کویرهای خشك وی آبیب چنانكه   

 محیط و خودی ناتوان کهی انسان زیرا. یابدیم بازتاب آن دری روشن وی نیك به فالت

 و زمین از امید قطع با آزمود،یم شیدرون نیاز برآوردن خصوص در را پیرامونش

 این تا بخشیدیم سامان رایی هاپنداره و آوردیمی رو سرشی باال آسمان به زمینیان

 انتظار را تیشتری هستار همگان تیریشت در که همچنان. نمایدبرآورده را نیازها

 .ببارد باران آنان بر و شود پیدا آسمان در تا کشندیم

                                                 
 .53پیشن: غزل -02 

 .153پیشین: غزل  -06 

 .515پیشین: غزل -07 
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 و انتظار حتا .آوردیبرمی خشك دیو بایی رویارو در را آنان نیاز نیز باران ضمن در   

ی ویژگ آمد خواهد کهی موعود همچون او به( تیر) تیشتر طلوعی برای راه به چشم

ی گوشها بایی زیبا سپید اسب پیكر به»تیشتری روز که بپندارند تا بخشدیمی اهزاره

 .آیدیم05«فرود کرتفراخی دریا به زرنشان لگام و زرین

ی نقش سفید اسبِ آن در که استی زردشت منابع ترینیقدیم ازی یك تیریشت   

 زرْنشان لگام و زرینی هاگوشی گذارنشانه با که همچنان. گیردیم عهده بهی اهزاره

. رود انتظار آن ازایزدگونهی فرآیند تا گرددیم اصرار آنیی جادو کارکرد به اسب،

 پیكر به»آپوش تا سپارندیم آپوش دیو به را سفید اسبیی رویارو و تقابل آنكه ضمن

 با کلْی اسب کلْ،ی گردن با کلْی اسب کلْ،ی گوشها با کلْی اسب بدرآید،ی سیاه اسب

 51.«سهمناك گر اسب یك کلْ، د م

 توانیم را سفید اسبِ و سیاه اسبِ "تیریشت" نگاه از ،یفرآیند چنین با   

 انجام و آخرْزمان دری روزی اهزاره باور به بنا که دانستی زمان آخرْیی هاآفرینه

 خیر، اردوگاهی پیروز با همیشهی برا تا خیزندیبرم هم بایی نهای پیكار به جهان

 چنینی پذیرکرانه وی زمانمند آنكه نضم. گیرد پایانی گیتی گستره در شر حضور

 سیاه اسبان از یك هر همه این با. پذیردینم توجیهی تاریخ تقویمی اتكا بهی رویكرد

 خیری نیروها به خویش کارکرد به بنا ،یتاریخ  زمان از فراتری روزگار در سفید یا و

 .رسانندیمی یار شر یا

 سود نیز دیگری اهزاره ادبیات و اشفهمك در سفید اسبِ ی نمایه و تمثیل از بعدها   

 لباس کهیی لشكرها» آن ضمن که شودیم بازگویی رؤیا مكاشفه، در چنانكه. جستند

( خدا کلمه)  او دنبال به سفیدی اسبها بر سوار داشتند، تن بر پاك و سفید کتان

یی نوزا و جدیدی زندگ سپید اسب ازی گزینتمثیل با گزاره همین در 50.«آمدندیم

 .باشد گواهی رویكرد چنین قداست وی پاک بر آن،ی سپید تا گیردیم قرار هدف

                                                 
 .11/6: پیشین -05 
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ی تلق مرگْ آورانپیام رنگْتیرهی هااسب و سیاهی هااسب» نیز یونگ نگاه از   

 اسب از تیریشتی گذارنشانه با یونگ دیدگاه که پیداستی روشن به 55.«گردندیم

 گرددیم ظاهر سپید اسبِ ازی پیكر در ارانب ایزدِ تیریشت در چنانكه. داردی همخوان

 عرضه را مرگ وی خشكسال تا گیردیم قرار آپوش ایزدِ -دیوْ اختیار در سیاه اسبِ اما

 انواع بر را سفید اسب آفرینش تیریشت، ازی بردارگرته با ب نْدِهش  همچنین. دارد

 اهورامزدا هک دهدیم توضیح آنی ویژگی برشمار ضمن و بخشدیم رجحان آن دیگر

 51.«آفرید فرازْ را سفید چشمْ پوستِ ،یمو درخشان زردگوش، سفید اسب»

 جانوران و فراگرفت را زمین آب تیشتر،یی زاباران از پس ب نْدهشی هاگزاره به بنا    

 اما. آلودند زهرشان با را زمین و ماندندی باق خاك دل در مرده، خرفستران وی موذ

 دریا دری د م دراز سفیدِ اسبِ پیكر به» زمین دل ازی یزهرزدا منظور به تیشتر

 بهی د مکوتاهْ سیاه اسبِ هیأت به او چون. نماند کاربی نیز آپوش آنكه تا55.«فروشد

 یا ویی زاطلسم ازی نمودگار باید را اسب د میی هانشانه چنین با52.برخاست مقابله

سوراخ از را یموذ انجانور بلندش د م با سفید اسب چون دانستی ستیزطلسم

ی کوتاه دلیل به سیاه اسب اما گردند غرق دریا آب در تا کشیدیم بیرون هایشان

 قداست هم سفید اسب دمی انمایه چنین با. دیدینم خود در رای توان چنین د مش

 .یابدیم

 از ستاندنییار با و خواستی یار اهورامزدا از خویش پیكار در تیشتر همچنین   

 بود، یافته تجسمی سیاه اسب هیأت به که را آپوش دیوی گرزی وسیله به زدااهورام

 ایزدان -دیو بر تیشتر گرز کوفتنی طبیعینتیجه را برق و رعد بندهش چنانكه. تاراند
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 اسپنجروش که استی فریاد رعد گزاره این در. داندیم اسپنجروش و آپوش

 56.کشدیم شراره تیشتر گرز از برق اما آورد،یمبر

ی ادامهی برا را خود نیاز و  ضرورت که نشین فالتی هاانسان نخستین ضمن در   

 بودند سپرده دلی آسمانی گستره به دانستند،یمی سالخشك دیو با پیكار در حیات

یی هانقش ابرها گذار و گشت در خویشی تجربه به بنا آنان. باریدیم باران آن از که

یی هاانگاره چنین در. شدندیم گرجلوه سفید و سیاه اسبان شكل به که یافتندیم را

 در که پنداشتندیمیی رویارو و جنگ همین ازی طبیعی نمای نیز را برق و رعد آنان

 .پذیرفتیم پایان باران بارش و سپید اسبی پیروز با نهایت

ی هانشانه زا ایزدان -دیو با تیشتر نبرد وی رویارویی برا شده، یادی هاگزاره در   

 هاالگو همین ازیی هانمونه باید نیز را سفید اسب و گرز تمثیل که اندبرده سودی خوب

 بهی اهزارهی هاگزاره در دیگریی هاالگو همراه به را هانشانه این چنانكه. دانست

 .اندگرفته کار به فراوان

 اینكه بر دلیل ینبهتر"که  ورزدیم اصرار "بورخس" ازی دیدگاه بر "فوئنتس"   

 شتر به هم بار یك صفحاتش از یك هیچ در که است این استی عربی کتاب قرآن

 قرآن بورخس، دیدگاه بر فوئنتس تأکید و تأیید خالف بر اما 57.«است نشدهی ااشاره

ی هوا و آب بای اگزاره چنین که همچنان ستاید،یم آشكارا به را 55ناقه و53ابل

 ها،آن آتشین سمّ و تیزتك اسبان به قرآن در آنكه ضمن. ردداییهمسو نیز جزیرهشبه

 قرآن ازی دیگری هاسوره در نیز اسبیی زاافسون بر همچنین 11.شودیم یاد قسم

 که شودیم اهدا سلیمان بهی اسبان "ص"ی سوره در چنانكه. گرددیم تأکید نیز

ی هااسب مسحور اخواستهن سلیمان زیرا. داشت باز خداوند یاد از را او هاآنی تماشا

                                                 
 .پیشین -56 

 کوندرا، بورخس، بونوئل، گوگول، دیدرو، سروانتس، بهی نگاه فوئنتس؛ ازچشم: کارلوس فوئنتس، -57 

 .550ص همچنین و ؛16ص ،0135نو، طرح تهران، ،یکوثر عبداهلل ترجمه مارکز،

 .055/07،6/33: قرآن -53 

 .01/50 ،57/25 ،022/56 ،25/07 ،65/00 ،71/7و77: نپیشی -55 

 .0/011-5:قرآن -11 



 11 ایهزارهِاسب ِ

( خورشید برگرداندن) "شمس ردّ" ضمن او اما! کرد غروب خورشید تا گردیدیی اهدا

 گردنشان و هاساق نوازش به و بیاورند او نزد به دوباره را هااسب که داد دستور

 10.شد مشغول

 نآیی جادوزا بر اسب، به سلیمانی عالقه و ع لقه تأیید ضمن نیز مقدس کتاب در   

 آوردندیم دیگری کشورها و مصر از را اسبان اینی تمام اینكه توضیح. ورزندیم اصرار

 اسب بدنی اعضایی زاافسون بر خداوند هم ایوب کتاب در 15.شود اهدا سلیمان به تا

 استشمامی نیك به را جنگی بو که ستایدیم دلیل این به را اسب و ورزدیم اصرار

 11.نداردی ترس تیر گبارر  و شمشیر تیغ از و کندیم

 قرآن. شودیمی بازساز نیز قرآن در آسمان یپهنه بر ابرها جدال تصویر ضمن در   

 که اعتبار این به را آن برآیندی ول داندیم انسان وحشت و ترس موجب را برق و رعد

 و ترس قرآن آنكه ضمن. خواندیم کننده امیدوار داشت، خواهد همراه به را باران

 و آخرتی برایی الگو و نمونه را آن و خواندیم ابرهای رویارویی طبیع محصول ار امید

 ،یزمان آخرْ برداشت و بازتاب منظور به دیدگاه همین با 15.شماردیم جهان پایان

 .یابدیمی همسان وی همخوان نیز قرآن با اوستا از شده یاد تصویر

 نقش ایران فالت ،یآخرْزمان وی اهزارهی هامایهبنیی پیدا ازی یابریشه در   

 آنی آفرین نقش و سفید اسبی ااستوره کارکرد چنانكه. نمایدیم ایفا رای مانندیب

 که آیدیم شمار به اوی هاالگوکهن وی ایران انسانی رؤیا ازی بخشی اهزاره ادبیات در

 تقدیس. گرفتیم شكل ایرانی فرهنگی جغرافیا دری اجتماعی هاضرورت به بنا

 که همچنان گرددیم باز زردشت آیینیی پیدا از پیش به ایران در هم سفید اسب
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ی آتشكده ساختن از پیش که ورزندیم اصرار باور این بری وشفره بهرام یادزنده

 12.«بود سپید اسب پرستشگاه مكان آن بومیان نزد آنجا" شیز شهر در آذرگشنسب

ی موزه در اکنون هم که شده پیدا لكسیی تپه در اسب نقش بای اسفالینه جام   

 باز میالد از پیش هزارسال به شده یاد جام قدمت. شودیمی نگهدار آنجلسلوس

 حكایت دوران آن در فالت مردمانی زندگ در اسب اهمیت از آن نقش که گرددیم

 خالف بریی آریا وارد تازه اقوام سیلك در آمده دست به اثری پایه بر ضمن در. دارد

 آنان کهبل نمودندینمی نگهدار خویشی هاخانهی دخمه در را گذشتگان در یان،بوم

 ملزومات مردگان همراه به چنانكه. سپردندیم خاك به شهر از بیرونی قبرستان در را

 رای جهان دوی باور گزاره، همین 16.نهادندیم گور در نیز رای سوار اسبْ تجهیزات، و

 یا و رستاخیز در خود،یی زدا طلسم کارکرد به بنا اسب آن در که نمایاندیم نیز

 .یابدیمی اویژه جایگاهی هست کردفرش

ی هاگونه سپید، اسب فالت، مردمانی عموم باور و الگوهاکهن در آنكه ضمن   

 که همچنان. نمایدیم عرضه رایی جوحاجت وی بالگردانی هاپنداره ازی متنوّع

 تأکید انگاره این از برآمدهی هاسنّت به ،یاههزار قهرمان کنار در آنیی جانما

 یزدگرد مرگ وی زندگان سرانجام ازی فردوس تاریخ، به آمیختهی اافسانه در. ورزدیم

 سر آب ازی( آباسب -سفید اسبی )خنگ که کندیم گزارش.( م550-155) اوّل

 کشت را او مناسبی افرجه و فرصت در تا ریخت را یزدگرد بای دوست طرح و برآورد

 .گریخت بود برآمده آن از کهی دریای به دوباره و

 الجورد چشمهً بدان بیامد/ گرد چوی آب اسبِ شد کشته او چو

 17ندیدی شگفت این جهان دری کس/ ناپدید تنش شد اندرون بآب

                                                 
 .57ص هفتم، چاپ تهران، دانشگاه ایرانویچ،: بهرام ،یوشفره -12 
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یرو به را او آن یپایه بر که گذردیمی داستان یزدگرد، قتلی پرده پس در اّما   

 :دارد اشاره نكته همین به نیزی فردوس. نمودندیم متهّم وردگارپر از گردانیدن

 13 پروردگار راهِ از توی بگشت/ شهریاری ا که موبد بدوگفت

ی تمام علیهِ را آن که بودی اکهنه داستان همان( کاربزه یزدگرد) یزدگرد اتهام   

 کار به شتند،ندای سازگار ویی همسو زمانه ایزدان آیین وی اجتماع نظم با کهی آنان

 آیین پیروان با و بود وانهاده رای زردشتی هاسنت او که شودیم گفته زیرا. گرفتندیم

 استی اافسانه دریا، از سفیداسب برآمدن داستان واقع به. نمودیم مماشاتی مسیح

. بود شده سرهم زمانه مردمان پنداشتِ و باوری پایه بری زردشت موبدانی سو از که

 در خویش نقش به تا جهدیم بیرون آب از سفید اسب گزاره همین در چنانكه

 با فقط نه کهی چیز همان. بپوشاند عملی جامه ،"یاهریمن"ی نیروهای نابود

 با کهبل داردی همخوان ویی همسو ساسانیان یدوره در مردمی هاتودهی روانشناس

 .نمایدیم سازگاری تمام به نیزی فردوسی زمانهی آیینی کارها و ساز

 تدوین پسینی اوستا و هایشت چون ساسانیان، و اشكانیانی دوره در همچنین   

 ازی گروه "مِهر" همراه به ،یاجتماعی نیروها خواست و ضرورت به بنا گردیدیم

 بر یا سفید اسب بر مهر ،"مِهریشت" در چنانكه. نمودندی زبازسا نیز رای ایران ایزدان

 دست به سیمین سپر او15.کشندیم را آن سفید اسب چهار که است سواری اگردونه

 چنین ضمن 51.براند را خویشی گردونه تا دارد تن بر زرینی زره و گیردیم

 نمایش بهی اهزاره و اعجازآمیزی کارکرد با اوی گردونه و مهر اسب، ازیی هاگزاره

 قرار هدف یرامونپ جهان در تغییر و ایام گردش الزمی گزینتمثیل با تا آیدیدرم

 .گیرد

 چنین به نیز سیمین یا و زرینی فلزی نمادها از مهری گردونه و اسبی برخوردار   

 رای رویكرد چنین بهی راهیاب گردونه، زرینی هاچرخ که چرا فشارد،یمی پای تغییر

                                                 
 (.560ص)111بیت ین،پیش: شاهنامه -13 
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 وی اهزارهی هانقشمایه ازی گیربهره دلیل به نیز مهر که همچنان. بخشدیم تسهیل

 اسب نتیجه در. بردیم سودی انقشْمایه چنینی هازیرساخت و ابزار ازی مانآخرْز

ی باور چنین تا یابدیمیی همسو وی همخوان آن، زرینی هاچرخ و گردونه با سفید

 از امّا. زند رقم رای اآینده موجود وضع در تغییر منظور به دارد قصد مهر که گردد القا

 چون یابدیم اهمیت فرآیند این در نیز "اسب چهار"ی آفریننقش دیگر جهت

 .رسید خواهد مقصد به سپید اسبانی یار به مهری گردونه

 تأثیریب مهریشتی پردازنمایه در هم طبیعت از ایرانیانی عنصر چهار دیدگاه   

 چهار یا سفید اسبِ چهار اندخواسته مهریشت نویسندگان یا نویسنده زیرا. نیست

 عناصری کارگزار بدون چون. بدانند آن ازی انمایه نیز را هرمی گردونه زرین چرخ

 این بر بنا. رسدیم نظر به ناممكنی هستی سازه دری تغییر هرگونه چهارگانه،

. آورد شمار بهی اهزارهی هادیدگاه طرحی برا منابع نخستین ازی یك باید را مهریشت

 به(  اهوره و مهر) بزرگ دو هر که بشود» تا رندیگیمی پ آن در رای آرمان و آرزو زیرا

 هوا در هاتازیانه بلند بانگ و برکشند خروش اسبان که گاه بدان بشتابند؛ مای یار

 کنندیم نذر( زور) شراب وی نوشیدن اهورا و مهر پسران مهریشت در حتا50.«بپیچند

 زرتشت کهیچیز همان55.غلتند فرو خاك به و شوند کشتهی هدف چنین راه در تا

 انجام به رای نقش چنین آنان تا گذاشت ارمغان خود یاهزاره پسرانی برا را آن

 .رسانند

 با و پنداشتندیم مزدا اهورا همچونی انمونه و الگو را خود همیشه ایران پادشاهان   

 رستم، نقش دری ساسان اردشیر ازی انگارهسنگ در که همچنان. دانستندیم برابر او

 نگاره این در. بنددیم نقش باور همینی هنری سازرینهق ازی گیربهره ضمن

. بستاند او از رای کیان فر اردشیر تا گیردیم قرار همسان وقرینه اردشیر با اهورامزدا

 به را اهورامزدا نقش خود باور به بنا نگاره، این از تأویل و توجیه دری اعده چند هر

 طرحی دیدگاه چنین پذیرشی برای مستندی قرینه هیچی ول سپارندیم موبد

                                                 
 .001/53: پیشین -50 

 .پیشین -55 
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 شمار به شاهی برای مناسب همسان و سایه موبدی ایرانی هاگزاره در چون. شودینم

ی اشایسته دارمیراث توانینم را موبد ساسانیانی هاسنت به بنا آنكه ضمن. آیدینم

 اسبان بر دو هر اهورامزدا و شاه نگاره همین در چنانكه. آورد حساب به "فر" جهت

 اسب بر نشستن با فر بهی دستیاب روشنی اگونه به که آنجا تا. سواراندی سانهم

 .بنمایانند رای بختنیك و شگون ازیی هانشانه تا یابدیمی همخوان ویی همسو

 سراغ نیزی دیگری هاگزاره در توانیم رای انمایه چنین ازی دیگری هانمونه   

 کار به را ب نمایه همین نیز "ابكانب اردشیری کارنامه" در که همچنان. گرفت

ی اشكان اردوان کاخ ازی درباری کنیزک همراه به اردشیر شده یاد داستان در. اندگرفته

ی نشان و خط داستان این در هرچند. یابد دست فر به خویش فرار ضمن تا گریزدیم

 بر سوارشدنی ول دارد، شباهت افسانه به همه از بیش و گرددینم یافت تاریخ از

 به کهی اافسانه. گیردیم قرار فر ازی برخورداری برای مناسب فرضپیشْ  اسب،

 اینی تمام در اما. یابدیم بازتاب آن درنویسندهی زمانه مردمانی عموم باور ،یروشن

ی جادو و طلسم با چالش ضمن تا سپارندیمیی جادوی نقش سپید اسب به هاگزینه

 .بنمایاند را خودیی ااهور کارکرد اهریمنان، و دیوان

 زیر به را بزهكارانی واگذار که داشت رواجی آیینی رسم همیشه فالتیپهنه در   

 هدف گناهكاران بالمنازعی امحا و کشتاری رسم چنین در. دانستیم روا اسبان سم

. بزدایند را آنان یاهریمن کارکرد کالبدشان و جسم از ظاهر به تا گرفتیم قرار

ی هاافسانه همچنین ویی روا تاریخ در را، هایالگوپرداز همین ازی وانفرای هاگونه

 پنجم بهرام شاهنامه، ازی گزارش در که همچنان. بازیافت توانیم نیزی ایران

 آزاده. نمود چنین خودی روم زنچنگی معشوقه آزاده بای ساسان پادشاه.( م513ف)

 از شاه توسط انستدیمی مردانگ از دور به را( یزدگرد فرزند) گور بهرامی آهوکش که

 .رسانْد قتل به خویش اسب س م زیر را او آنكه تا شد کشیده زیر به اسب زین

 دیوانگیستی خو ترای مرد نه/ مردانگیست نه این گفت شاه ابا

 زمینی برو زد بر نگونسار/ زین ز را او و بهرام دست بزد



 11 ایهای هزارهنمایهب  

 51درنشاند خون به چنگش و دست برو/ براند چهرهماه بر از هیون

 وی پاک ییرونما و ییپیدای برای آزمون را انسان بر اسب تازاندن همه این با   

به  بزهكاری آیینی هایزنگمانه به بنای آزمون چنین در چنانكه. بودندنهاده ی  گناهیب

 خویش آزمون از گناهیب اما باختیم جانی اهریمن روان و روح ازیی سودجو دلیل

 همگان بر را خودی راست وی درست تا آوردیم بر سری کاست هیچی ب و قهرمانانه

ی گزارش در. آزمودی اگزینه چنین با را خود قداستِ نیز زردشت که همچنان. بنمایاند

 دیگر اسبان از ستبرتریی هاسم با زردگوشی اسب که اندآورده هفتم دینكرد از

 گزارش همین در 55.نمود امتناع زردشت بر تاختن از اسب اما بتازد او بر تا برگزیدند

ی طلسم هر خویش افسون با او زیرا. گرددیم تأکید نیز دوران قهرمانیی زاافسون بر

 .بخشدی چیرگی آیینی هاسامانهی همه بر را خود افسون و طلسم تا نهدیوام را

 دنموی اهزارهی هابنمایهی دیگر یافسانه هر از بیش ضحاك داستان در اّما   

 بای طبیع طور به را آن که اندداانسته سال هزار را ضحاكی پادشاه زیرا. یابدیم

ی هاهزاره و هادوره ازی ادورهی نماینده او تا اندگرفته نشانه هاهزاره ازی ادوره

ی جمشیدی هزاره با پیكار و نبرد در ضحاكی اهریمنی هزاره حتا. باشدی اهریمن

یكی برا اسبش هر چون اندخوانده "بیوراسب" را ضحاك ینهمچن. گرددیم پدیدار

 زایشی برا را هانشانه همین همه این بای ول. گیردیم قرار نشانه او یهزاره از سال

 با یهمخوان گونه هیچ یااستوره زمان آنكه ضمن. نهندیم تمثیلی سیاه وی تیرگ

 .باشد داشته تواندی نمی تاریخ زمان

 نمایند تأویل هادورهی فروپاش و برآمدن ازی اهزارهی اگزاره با اندواستهخ آنان زیرا   

 اما. گرددی گذارنشانهی بیشتر یروشن با دوره هریاهریمن یا و ایزدمآبانه کارکرد تا

ی مهم اتفاق آن در کهی زمان نمایاند؛یم را زمانی درست به طریقی ط با نیز اسب
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 تا آیدیم میدان به هااتفاق همین در نیز سانان که همچنان. پذیردیم صورت

 .زند رقم را خود سرنوشت

 نقش اوی شخص توتمی مثابه به رخش رستم،ی استوره در راستا همین در   

 نهایت در تا خوردیم پیوند رخشی زندگ به رستمی زندگ کهیی جا تا. آفریندیم

 شودیم نمودهی قهرمان رستم هشاهنام در. گیرد نشانه هم با را، دو آن مرگی پتیاره

 تا نمایندیم تعریف رستمی برای راهْبرد زیرا. خورَدیم گره او نام با ایرانی آینده که

 از پس و برد انجام به را ایرانی همسایهی اهریمن حكومتی نماینده افراسیاب مشكل

 بر جویدیم سودی کیانی فره از که رای کس آنان تبار از گرشاسب، او فرزند و "زو"

 .یابد دست آرامش و صلح به همیشهی برا ایران و نشاند تخت

 ضمن در. یابدیم الزمی اوسیله و ابزار را گرز و اسبی آرمان چنین برآوردنی برا او   

 از او تا باشدی عموم وی همگان تواندینم او گرز و اسب ازی برخوردار که داندیم

 به. گیرندیم بهره آن از دیگر مردمان که جوید سود خویش نبرد دری ابزار همان

ی اسبان که همچنان یابدیم نشان اوی ااستوره خاستگاه از قهرمان گرز و اسب طبع

 نیزی فردوس. باشند رستمی پذیرا توانندینم دارند خویشی پهلو بر را شاهان داغ که

 :دارد اشاره موضوع همین به

 خویش دستی همی دفشر بپ شتش/ بپیشی کشید رستم کهی اسپ هر

 52شكم بر زمینی بروی نهاد/ بخَمی کرد پشت اوی بنیرو

 بر را کس هیچ داغ کره، این که گزیندیبرمی سفید مادیان از رای اکره رستم اما   

 :شماردیبرم چنین را اوی هایویژگی فردوس. ندارد خویشی پهلو

 نزار میانش فربه یال و بر/ آبدار خنجر دو چو گوشش دو

 یاوی بپهنا هم برش و سرینی/ اوی بباال پس از کرهی یك

 س م پوالدْ و تند و خایه سیهْ/ د م گاوْ افراشته و چشم سیه

 زعفران بر سرخ گل داغ چو/  کران تا کران از نگار پ ر تنش

      56راه فرسنگ دو از بچشمی بدید/ سیاه پالس بر مورچه بشب
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 جویا را اسبی بها انپچو از و گرددیم خوشحال خویشی گزینه از نیز رستم   

 :شودیم

 یزم ایرانی رو کن راست بروی/ رستم گر که پاسخ داد چنین

 57راست کرد جهانی خواه تو بر برین/ بهاست ایران بوم و بر اینرا مر

ی هدفگذاری روشن به رستم همچون نیز رخشی ااستوره جایگاه گزاره همین با   

رزمْ با را ایرانی آینده این بر بنا. نماید ایفای نیك  به را خود نقش رخش تا گرددیم

 زنده را ایران خواهدیم که رخش و تنندیم هم به او رخشی توانمند و رستمیی آزما

 در نمایش به آغاز همان از نیز رخشیی جادو کارکرد. یابدیم ایران همچویی بها کند

 باور به بنا هم رستم. پذیردیم را رستم همچوی سوارکار الزمیی توانا با او آیدیم

 :نهدیم گردن رخشی شكنطلسم وی جادوگر به خویش

 گزند بهر ز سوختندشی هم/ سپند شب در کهابْرَش گشت چنان

 53شدست آهو تازنده آوردْ به/ شدست جادو کهی گفت راست و چپ

ی پایانه تا آنان و گرفت قرار رستمی فرد توتم نیز رخشی فرآیند چنین در   

 .پذیرفت پایان شغادی توطئه در دو آنی هست آنكه تا زیستند هم با خویشی ندگانز

 اکنون هم شوندیم شناخته سرخی هاخال همراه بهی سپید با که "ابْرَش" اسبان   

 مردمی الگوهاکهن همچنان و جویندیم سودیی جادوی کارکرد از ما مردمان بین نیز

 چشم به رستمی گزینه دری روشن به کهی زچی همان. دهندیم بازتاب را فالت

 .است مانده یادگار به برایمان کنون تا و آیدیم

 که چرا. آمیزندیم هم به هااستوره دریی جادوزدا یا ویی زاافسون حال عین در   

 به تواندیمیی زاافسون و افسون با فقط را حریمش ازیی جادوزدا ،یاهزاره قهرمان

ی برا نیزی ابزاری راهبرد چنین بهی دستیابی برا تا یابدینمی اچاره او. برد انجام

 از او همراه به پیرامون،ی فضا و اشیا قهرمانی دنیا در واقع در. بیند فراهم خویش
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 با تا بازدیم رنگ او پیرامونی دنیا و حریم چنانكه. شوندیمی ته خویش ماهیت

ی یار به نیزی کیمیاگر یرویكرد چنین در. گردد هماهنگ خویش جدید کارکرد

 .گیردیم قرار قهرمان خدمت در و آیدیمیی زاافسون

 انعكاسی آخرْزمانی اسبانیی زاافسون کارکرد یوحنای مكاشفه در راستا همین در   

 این سر یوحنای رؤیا در چنانكه. جویندیم سود هاآن ازی اهزاره سواران که یابدیم

. آمدیم بیرون گوگرد و آتش دود، هاآن دهان از و داشت شباهت شیر به اسبان

 اما. زدندیم نیش را مردم که بود، مانندیی مارها سر بهی اهزاره اسبان د م همچنین

 بینند،یم آزاری اشیوه چنین بای اهزاره رستاخیز در که رای مردم مكاشفه

 55.نمایندیم انكار را خداوند که داندیمی پرستانبت

. پذیردیم سامان او اسب ازی الگوگذار با رستم پیرامونی دنیا نیز شاهنامه در   

 کار ابزار مسحور و مقهور بایدیم چیز همهی اهزاره یا وی ااستورهی سامانه در چون

 رودیم سیناابن سراغ به یونگی ابزار چنین ازی یابنشانه منظور به. گیرد قرار قهرمان

 بسا چه رخش از شاهنامهی هاگزاره با که دهدیم دست به کیمیا ازیی هانشانه و

 سرخ، سرش کهی چیز آن: »شودیم یادآور سینا ابن از نقل به او. داردی همخوان

 رسدیم نظر به همه این با 21.«کیمیاست سفیداست، پاهایش و سیاه چشمانش

ی هاآموزه ازی بخش یابد،یم بازتاب سینا ابن از یونگ تذکار در کهی چیز همان

 نادانسته یا و دانسته نیزی فردوس چنانكه. نمایاندیم رای ایران کیمیاگرانی تانباس

 .گیردیم کار به رخشی سیما ازی تصویرپرداز در را هاآموزه همین

   را چهارپایان ازی ابهینهی بارور گیاهان ازیی سودجو با پیدایش، دری داستان ضمن   

 و بید درختانی تازه و سبزی هاشاخه" یعقوب که همچنان. اندنمودهی گذارنشانه

ی ابرکه به تا نمودیم رسم هاآن بری سفیدی هاخط و بریدیم را "چنار و بادام

 با پنداشتندیم چون. نوشیدندیم آن آب ازی گیرجفت هنگام به هاگله که بسپارد
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 چند ره 20.زایید خواهند ابْلق و خالدار دار،خطی نوزادان چهارپایانی شگرد چنین

 بر آن ضمنی ول ورزندیم تأکید گیاهان از چهارپایانی پذیرافسون به گزارش این در

 منطقه اقوام کهی چیز همان. گرددیم اصرار هم خالدار و ابلق چهارپایانیی زا افسون

 وام دیگرهم ازیفرهنگی هاییافزاهم وی تعاط ضمن را آن ازی فراوانی هانمونه

 .اندستانده

 شاخه سهی هانیزه داشتن دست در با را پوزییدونی یونانی هاارهنگ در   

 ینیزه یضربه با که بود او: داشتند باوری تسال مردمان. نمایندیمی گذارنشانه

 برگزار پوزوییدون افتخار به کهیی ها جشن در حتا. آفرید را اسب خود،ی شاخهسه

 وی بارور ایزد را او چون 25.«دندسپریم امواج به رای رنگ سیاهی ورزاها» شدیم

 به پوزییدون گویندیم. یافتیمیی همسو آب بای اگونه به که شمردندیم رویش

ی حرمتیب از آتنا اما. فریفت را "مدوسا" آتنا، پرستشگاه دری بالدار اسبِ شكل

 مدوسا سر "پرزئوس" سپس. نمود مبدلی مار به را اوی گیسو و آمد خشم به مدوسا

 مردی یونانی هااستوره در 21.آمد پدیدی بالدار اسب او یجهنده خون از تا برید را

 شمار به مدوسا و پوزییدون فرزندان از دو هر بالدار اسب و( کریزایوریی )طال شمشیر

 .آیندیم

 به. گرددیم تأکید نیز شمشیر و اسبیی همسو بر هاافسانه این در اساس این بر   

 قرار دوران قهرمانی قهرمان "ملزومات" از دو هر شمشیر و اسب اینكه خصوص

. برد انجام به را خودی آرزو و آرمان هاآنی اتكا بهی اهزاره قهرمان تا گیردیم

ی برجا خود از ایزدانهی کارکرد خویش ماهیت به بنا نیز خودیی طال شمشیر چنانكه

 و تبار بازتاب و اسانعك بر نیز خون از بالدار اسب و شمشیر آوردن بر سر. گذاردیم

 ازیی همسو در بالدار اسب و شمشیر آنكه ضمن. نهدیم صحه آنان اصالت
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 ایزدان و آدمیان تبار هاآن با همسو و همراه تا نمایندیم عمل خونی گذارتمثیل

 .گرددی گذارنشانه

 کهبل یابدیم راه اهدافش به آنی اتكا به قهرمان که نیست شمشیر فقط این بر بنا   

ی انگاره رویكرد همین با. گذارد اجرا به را نقش همین تواندیم هم بالدار اسبِ و اسب

 .اندگرفته کار به خویش عالیق به بنا گوناگون اقوام را، بالدار اسبِ ازی گزینتمثیل

 و گرز با و 25آیندیدرم پرواز به هوا،ی فراخنا در مهر اسبان "مهریشت" در   

ی  فضاساز همین با 22.گیرندیم هدف رای منیاهری روهانی و دیوان خویشی دشنه

 با نبرد زیرا شدینم شمردهیی اهورا ایزدانی برای آوردگاه زمینی گستره فقط

 مهر کار و ساز همین از سپس. نوردیدیدرم نیز را آسمانی هاعرصه اهریمن،

 سامان را یفرآیند زردشتیان همچون نیز دیگری هاآیین -کیش و گردید یالگوبردار

 گشت منظور به آنان بسا چه حتا. نماید عروج آسمان به انسان آن ضمن تا بخشیدند

. ستاندندیمی یار بالدار اسبان از مهر، مانند به آسمان، از برآوردن سر وی فلك گذار و

ی جا بر خود از نیز رایی هانگاره و نقش هاافسانه همینی پایه بر که همچنان

 .اندنهاده

ی آفریننقش ازیی سودجو با را خود عروج داستان هم محمد ،یآیینی هااستوره در   

 به منظور همین به که استی بالدار اسب ب راق چنانكه. بخشدیم سامان بالدار اسب

 قهرمان همچون نیزی دیگر بالدار اسب هر یا و براق نتیجه در. رساندیمی یار محمد

 چون. قرارگیرد خویش پرستندگانی برای توتم تا یابدیم قداست خویش سوار و

 و هاآرمانی ناگشودهی گستره به بالدار اسب یا و اسبی اتكا به نیزی اهزاره قهرمان

 .آفریندیمی شگفت و یابدیم راه خودی آرزوها

 ادبیات در را، اسب ازی ااستورهی هانقشمایهی ماندگار توانیمی روشن به حتا   

 تا شوندیمی بازساز گذشتهی هااستوره بسا چه نیز امروزه زیرا. گرفتی پ  نیز معاصر

ی هااستوره امروزیی جادوی دنیا چند هر. یابندی همخوان زمانهی هاانگاره و باورها با

                                                 
 .63/07: ریشتمه -25 

 .15/5: پیشین -22 



 18 ایهای هزارهنمایهب  

ی اگرانهافسون کارکرد هاآن در تا بود نخواهد مشكل چندانی ول آفریندیم یجدید

ی روشن و آشكارا به همچنان هااستوره این زیرا. بازجویند را گذشتهی هااستوره از

 .اندنهادهی جا بر انسانی الگوهاکهن در را خود ماندگار نقش

ی هاپنداره از "پیمانها ها،بوسه خنجرها،" شعر دری آتش منوچهر یادزنده چنانكه   

 "یوحش" را سفید اسب اثر این در او اما. جویدیم سود سفید اسبِی ااستوره

ی هاافسون و طلسم کهی جای تا. ورزد تأکید اسبی ناپذیر تسلیم بر تا خواندیم

. بیندینم کارگری وحش سفید اسب بر نیز رای اجتماع جبر و هاضرورت از برآمده

 بر همچنان سفید اسبِی گرافسون با همسو و همگام نیز انسان دارد آرزو چون

 .ورزد اصرار خویشی هاآرمان

 در اینكه از و شناساندیم را "یوحش سفیدِ اسبِ" خویش شعر آغاز دری آتش   

. نمایدیم غمگین یابد،ینم اسب حضوری برای ازمینهی اجتماع ناکارآمدی گستره

 ممكن اسبی اتكا به را جامعهی زدگافسون ازیی زداطلسمی روشن به آنكه ضمن

 :سرایدیم او. بیندیم

 ی!وحش سفید اسب"

 است مرده شمشیرْ

 آهنینی هازین سنگر ستهشدی خال

 مهر ز مرا دست فشارد کو مرد هر

 "آستین در پنهان دارد فریب مار

 

 ی!وحش سفید اسب"

 سرخی جامها گل شكفته هاقلعه در

 سیمی هاسكه گل شكفتهْ هاپنجه بر

 زنگار زده قلبها فوالدِ

 26"بیم طلسم مردانی بازو دور پیچیده
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 ظهور ،یاجتماع شرایط به بنا وی امروز شاعر اهنگ از او چند هری رویكرد چنین در   

. کندینم رها را او شاعر ذهنیت اما داندیمی منتف را سفید اسب حضور و قهرمان

 آنكه ضمن. بشوید دست خویشی الگوهاکهن ازی آسان همین به تواندینم او چون

 نادیده نباید شده یاد شعر در نیز را اسب "یبینانسان" و شمشیر به "یبخشجان"

 شمشیر خود، پیرامونی دنیا بهی بخششخصیت و تشخّصی بهانه به چنانكه. انگاشت

 هر هایگذارنشانه این با. نشیندیم گو و گفت به خویش اسب با و خواندیم مرده را

 بریی جادوی فضا این در همچنانی ول دارد اصرار شمشیری زدگنافسو بر او چند

 .فشاردیمی پا نیز اسبیی زداطلسم

 به نگاه همین با را سفید اسبی ااستوره کارکرد نیز "هنوز" شعر دری آتش یادزنده   

 خواندیمی فراموشی صحراها دری اسبیب سوار را خود او شعر همین در. گیردیم کار

 "جهان بیمار روانی برای السّحرباطل ،یپاپیروسی رو" بری روز تا دارد آرزو و

 27.یابد باز "زمان سردِ خاکستر" میان از را اشیباستان سفید اسب تا بنویسد

ی آرمان و آرزو او، سفیدِ اسبِ ییزداطلسم که دانستیم خوبی آتش همه این با   

 آنكه ضمن. است باخته رنگ امروز جهان در آنی ااستوره کارکرد که نیست بیش

. گیردیم کار به را شاعر ذهن نیز او دیگری شعرها در همچنانیی رؤیاها چنین

 در و رودیمی اهزارهی هااستوره سراغ به نیز "هازخم ساالر" شعر در او چنانكه

 همین در او. جویدیم سود سیاه اسبِ و تبر اسب،یب سواری آفریننقش از راستا همین

 زمین به تبرها حتا او دیدگاه از. سواریب نیز را اسب و یابدیم اسبیب را "سوار" شعر

 را سروی ول ندارد حضور که کندیمی تداع رای سوار تبر، حال درعین اما. اندافتاده

 :بیندیم سواری برای مناسب جایگزین

 افتاده تبر این چقدر همه این با

 23!سرو آن – است برخاسته آن یادآور
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 اختیار در الزمی هامكمل شعر این در ،ییزااستوره منظور به دانست بایدی ول   

 این در که چرا. بیافریندی جدیدی استوره و قهرمان شاعر، تا گیرندینم قرار همدیگر

 .بازندیم رنگ اشجامعه در که ورزدیم اصراریی باورها بر همچنان او شعر

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 گرزی دادگر
 ایزدِ -دیوْ با تیشتر ایزدِ -اهورهْ ی رویاروی و تقابل منظور بهی ایرانی هااستوره در   

 نیز گرز ازی پردازنمایه. گیرندیم کار به رای اهزارهی هاب نمایه ازی وسیع بخش آپوش

ی گذارنشانه با شده یادی افسانه در چنانكه. آیدیم شمار به هابنمایه همین ازی یك

 سفید اسبِ نبردیبرای آوردگاه سیاه،ی ابرها برابر در را سپیدی ابرهایی آراصف الزم،

 .گرددیم تصوّر تیشتر گرزی طبیعی صدا رعد، کهیی جا تا .اندپنداشته سیاه اسبِ با

 چرا. یابدیمی اویژه جایگاه نیز گرزی اهزارهی باورها در ها،انگاره همینیاتكا به   

ی گستره بری دادگر خصوص در را خود اهداف ،یزمان آخرْ موعود و دوران قهرمان که

 چنین پذیرش به بنا همچنین. ساندر خواهد انجام به پتك و گرز به توسّل با زمین

 پتكِ  حتا. انددانسته عدالت تأمینی برای انشانه و تمثیل را آن گرز ازی کارکرد

 الگوی باور چنین از گیرندیم کار به را آن هادادگاه در قضات کهی امروز نمادین

 .پذیردیم

ی طبیع حریمی اانگاره چنین ازی الگوگزین ضمن آغازین انسان که شودیم یادآور   

 که بودیی هاک ندهی برای مناسب جایگزین پتك و گرز چون. نمودیم محافظت را خود

. گرفتیم بهره جانوران و خویش رقیبان با جدال منظور به هاآن از نخستین بشر

 زیستن زیرا خوردیم پیوند او گرز به نیز انسان حیاتِیادامهی طبیع طور به بنابراین

 حق به گرزی اتكا به او چنانكه. داشتیمی ارزان او به را طبیعت دل در بالمنازع

 از کهیی جا تا. نمودیمی پاسدار خویش حریم از و یافتیم دست خودی طبیع

 گرز بدون و گردیدیم اعمال ابزار همین با نیز عدالت نخستین، ابزارساز انسان دیدگاه

 .نمودیم ممكن غیر عدالت حصول وی طبیع حقوق به وصول پتك و

 به خویشی م هرها و هالوح در میالد از پیش دومی هزاره از را گرزی واژه هایایالم   

 مردمانی خدا "شوشینكاین" ،یگلی هاکتیبه و مهرها در چنانكه. اندبرده کار

ی واسطه به تا دارند اختیار دریی گرزها ایالم،ی امپراتوری گستره ایزدبانوان و شوش



 11 ایهای هزارهنمایهب  

 نقش گرز نتیجه در. بخشند حاجت بردندیم نیاز ایزدان این به که اری مردمان آن

 همین ازی یك در که همچنان ،گرفتیم عهده به ایالمی دادرس آیین در رای اویژه

 الهه گرز نهونت و شوشینك -این خدایان فرمان به که باشد» :اندآوردهی گلی هاحلو

 25.«آید فرود کند، نابود را سند این که آنكس سر بر ایشكرب

 در ایزدان ازیی جوحاجت و خویش ازی بالگردان منظور به نوع این ازیی هانفرین   

 منظور به گرز از ایزدان فقط آنان باور در اما. شوندیم یافت فراوان بهی ایالم منابع

ی اجرا وی دادگری برا الگو همین از نیز شاه کهبل گیرندینم بهره عدالتی اجرا

 کهی افراد خصوص دری قانون مواد همین ازی یك در. جویدیم سود دممر بین قانون

 بر شاه و خدا گرز که باشد... برود، آب در باید او» :اندگقته دهند،یم شهادت دروغ به

 61.«آید فرود او سر

 شمار بهی دادگریی بازنمای برای نمودگار فقط پتك و گرز باستانی دنیا در    

 چنانكه. رفتیم انتظار آن از هم تفاخر وی زپیرو اقتدار، از ییکارکردها زیرا آمدینم

 طور به نتیجه در. یافتند آنی برای مناسب همسان نیز را شمشیر و عصا تازیانه، بعدها

 و ایزدانی گرزهای برای همسان و جایگزینی اهزاره قهرمانانی شمشیرهای طبیع

 به را پتك و گرز شمشیر، عصا، تازیانه، داس، آنان حتا. گرفت قرار نخستین شاهان

 نمایش جهتی اسنجه و میزان شمردند،یمی دادگر و عدالت ازی نماد اینكه دلیل

 .نهادند جامعه و قوم نخبگانی خردورز ویی فرمانروا مشروعیت

ی برای ادستمایه فقط نه عصا ،ینبسلیمانی افسانه همچون نیز موسا داستان در   

. آفریندیم سحر عادت، خرْق با نیز خود عصا بسا چه کهبل گیردیم قراریی سِحرزدا

 خویشی عصا از موسا که اندآورده عباسابن قول از الصفاروضة ازی گزارش در چنانكه

 در عصا گزارش این در همچنین. جستیم سودی بارکش منظور بهیی چهارپا همچون

 سطل چون چاه از بآ برآوردن در حتا. گذاشتیم اجرا به را شمع نقش تاریك شب
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 ضمن. دادیم بر و شدیم سبز درخت چون میوه، بهی دستیاب جهت و نمودیم عمل

 فراهم برایشی امایده تا کوفتیم زمین به را آن موسا ،یگرسنگ رفع منظور به آنكه

 نیز قرآن در موسایعصا وی چوبدست یافسونگر ازیی هاگزاره آنكه ضمن 60.شود

 .یابدیم بازتاب

 ،ویژهی نمادها ازیی سودجو ضمن که است دست در گاواوژنی میترا ازی ایكرهپ   

 65.«شودیم دیده استی شهریار قدرت نماد کهیی عصا نیز او راست دست در»

 خشایارشاه،ی هاداستان در را موسا و میترای عصا کارکرد ازیی هاسویهی همسان

 .بازجست توانیم نیز مریم حتا وی نب سلیمان

 همچنان شاهان و( کاهنان) پیامبران مانده، جا بهی هانگاره و نقش و هاشمایل در    

 و موسا ،یسامی دینی هااستوره در اگر. دارند دست بر را شمشیر و عصا هایی ازنمونه

 با بیشتر را خودی دادگر و اقتداری ایران پادشاهان گیرند،یم بهره عصا از سلیمان

 خشایارشاه مقدس، کتاب ازی اگزاره در همه این با. گذارندیم نمایش به شمشیر

 اوی سو به را خودی طالیی عصا و دهدیم قرار لطف مورد را استر خویشی ملكه

 پادشاهان ها،تندیس ازی برخ در چند هر61.نماید لمس را آن او تا کندیم دراز

 دست به نیز شمشیر عصا، ازیی سودجو ضمن خشایارشاه همچونی هخامنش

 خویش گرز از همه از بیش ایالم شاهان و ایرانی ااستوره پادشاهانی ول گیرندیم

 .اندگرفته بهره قدرت اعمالی برا

 معبد به شده وقف گرز از نمونه دو که شودیم یادآور راستا همین در   

 به هاآن قدمت که شده پیدای فرانسو کاوشگران توسط شوش در "شوشینكاین"

  65.گرددیم باز میالد از پیش دومی هزاره
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 همچنان. نمودندیم استفاده هم بزهكاران و مجرمان عقوبت جهت گرز از ضمن در   

 ضحاك مجازات و عقوبت منظور به( نریمان سام) گرشاسب یا فریدون که

 .گردیدند متوسل آن به( دهاكیاژ)

 ایزدِ  "هفاییستوس" و گرفتیم دست بر داس "کرونوس"ی یونانی هاافسانه در   

ی آهنگر داشت، اقامتی زمین زیری نهانگاه و غار در جمشید همچون  که آتش

. جست سود "تیفوئوس" نام بهی غول علیه آن از که ساخت آهن ازی پتك  و آموخت

 حرکت زیوسی عموم اهداف و خواستی راستا در آشكارا به هفساییستوس 62

 همچنین. ب ردیم بهره دیوان با مبارزه در خویشی آهنگر وی فلزکار هنر از و نمودیم

. دارد همراه به رای اهزاره باور ازی روشنی هابنمایه زیوس با اوی همیار ویی همسو

 .ستیزدیم دیوان و غوالن با و گیردیم دست به پتك دوران قهرمانی مثابه به او زیرا

 بین الزم جاهتو از که سپارندیمی آنان به رای انقشمایه چنین که دانست باید اّما   

 همین شمشیر،ی جایگزین ویی پیدا با آنكه ضمن. برخوردارند خویشی زمانه مردمان

 از مآبانهآخرتی هاگزارش در چنانكه. اندسپرده شمشیر به رای  ابزاری آفریننقش

 در. بگذرند آن از مردگان تا گرددیم بنا شمشیری تیز بهی پل جهان پایان و رستاخیز

 مجرمان تا گیردیم قرار عدالتی اجرای برای نمودگار شده یاد پلی ازپردنمایه این

 .بازیابند را خود پاداش نیكان و بینند عقوبت

 به شمشیر ازیی سودجو ضمن تا ورزدیم تأکیدی اگزاره بر نیز مسیح که همچنان   

 و صلح امآمده که مبرید گمان: »گویدیم او. گردد نایل خویشی اهزاره اهداف

 با 66.«نمایم برقرار را شمشیر تا امآمده من نه،. سازم برقرار زمین بر را رامشآ

 هم در بزهكاران کشتار و مجازات بای دادگریی برپای فرآیند چنین ازی گزینتمثیل

 .اندسپرده خداوندگار شمشیر نوع ازی شمشیر به را آن کهی چیز آمیزد،یم
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 به نیزی عموم یا وی شخص حریم حفظ و دفاعی برای اوسیله شمشیر آنكه ضمن   

ی شرق سمت» بهشت از آدم راندن بیرون از پس خداوند که همچنان. آیدیم شمار

 راه چرخید،یم طرف هر به کهی آتشین شمشیر با تا داد قراری فرشتگان عدْن باغ

 خویشی زمین نیاز انسان شده یادیگزاره در 67.«کنند محافظت را "حیات درخت"

ی کارکرد با آشكارا به خداوند کهیی جا تا داردیم روا نیز خداوند به مشیر،ش به را

 .گرددیم نمایندهی انسان

 انجام به را خداوند اهداف تا گیرندینم قرار واسطه( ایزدان) فرشتگان همیشه اما   

 دوران قهرمانی زمان آخرْ نقش نیز خود خداوند موضوع اهمیت به بنا بسا چه  برند،

 در که همچنان. آویزدیم خود به رای اهزارهی مسیحا گرز و گذاردیم اجرا به را

 را مختلف اقوام او تا نهندیم نامی سام خداوند گرز را بابل ،"ارمیا" کتاب ازی اگزاره

 چنین نكته همین به خود خداوند ارمیا، گزارش در. کوبد درهم گرز همینی اتكا به

 و قومها کوبیدن درهمی برا تو ازی. هست من گرز تو بابل،ی ا: » که نمایدیم اشاره

 مانند به دشمن ازیی سودجو ترفند این با 63.«امکرده استفاده ممالك کردن نابود

ی سیاستگذار با مقدس کتاب در که استی شگرد و شیوه دیگر، دشمنان علیهی گرز

 .گرددیم تحسین الزم

. اندنهاده خانوادهی نیای بازشناس یبرای تمثیل همیشه را گرز یا و شمشیر همچنین   

 حتا. گیردیم قرار رستم دستان در( نریمان سام) گرشاسب شمشیر و گرز چنانكه

 و گرز خویش دستان در نمایند،یم ظهور آیندهی هاهزاره در که همیی هاسوشیانت

 بری روز شمشیرها و گرز همین نگاه این با. دارند همراه به فریدون ازیی شمشیرها

 .گذاشت خواهند صحّه خویش صاحبان و قهرمانان تباریراست و ستارا

 دیده شمشیر با هاانسان بیعت ازی فراوانی هاگزارش مختلف اقوامی هاافسانه در   

 به خویش ینیا با قبیله یك افراد بیعت یادگار توانیم رای رسم چنین که شودیم
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 همین با تا گیردیم نام افراد موسنا تفنگ و شمشیر نیز امروزه چنانكه. آورد شمار

 .گردند ملزم نیاکانشانی هاآرمان برآوردن به آنانی گذارنشانه

 شمشیر این گیرد،یم دست در "د مه دو شمشیر" یاهزاره قهرمان مكاشفه، در اگر   

 در کهی چیز همان نمایاند،یم را اضداد وحدت روشنی به تبارشناسی جایگاه از

 اژدها یا و دجال کشتن از پس قهرمان، کار فرآیند چون یابدیم ورتبل دوران قهرمان

 ازیی هایویژگ با خداوندگاریی یكتا کار و ساز این بر بنا. انجامدیم او یگانگی به

 .گرددیم عرضه نیز قهرمان به و یابدیمی تسرّ اضداد،ی یگانگ و وحدت

 دو یا و تیغه دو شیرشم از قهرمانی گیر بهره خصوص دریی هاگزارش ضمن در   

 این از کهیی هاخاندانی نیا و تبار بازتاب اعتبار به که است دست در د مه

 رای ادوده و خاندان شده یادی گذارتمثیل از توانیم اندبرده سود ویژهی شمشیرها

 .اندداشته اخیتار در همچنان را شمشیر که شناخت باز

 فرزند را خودی انوشته -سنگ در ایالم ورامپرات "شوشینك این -هوتلوش" چنانكه   

 – شیلهك" و "نهونت -کوتیر" او پدران. نمایدیم افتخار آن بر و خواندیم پدر دو

 به این بر بنا 65.اندداشته اختیار در رای واحد زن که هستندی برادران "شوشینك این

 اوی برای ادوگانهی نیا بر قهرمان توسط شمشیری کاربر ازیی هاسویه دری روشن

 این ازی فراوانی هانمونه. آمدیم شمار به اوی برای افتخار کهی چیز گردد،یم تأکید

 هم هدایت که یافت باز توانیم نیزی هند وی ایرانی هااستوره در را هاازدواج گونه

 در. نمایدیم ارایه کور بوف در را آن ازی انمونه ،یابنمایه چنینی بازساز ضمن

 آشكارا بهی راو کهی جای تا گذاردیم اجرا به را "یراو" پدر نقش عمو یتهدا داستان

 .ماندیم باز خویش یعمو و پدری برا مستقل شخصیتیبازشناس از

 یگذارنشانه شاخهسه تیر با هم پوزئیدون یاهریمنانه کارکردی یونانی هاافسانه در   

 چنینی روشنا در 71.باشند دهنهایی زاافسونی برای نشانگان را آن تا گرددیم

 نشانه عادت خَرْق از آشكارا به د مه دو شمشیر همچون نیز شاخه سه تیر ،یتمثیل
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 یا و دَجّال اختیار در فقط رای ابزار چنینی اهزارهی هااستوره در اما. گیردیم

 نای ازی گیربهره با زیرا. رساند انجام به را خویش اهداف تا گذارندیم دوران قهرمان

 .گذارندیم هدف را هاآنیی زداافسون یا ویی زاافسون آشكارا ها،سازه

 "یشتفروردین" در. داردیاویژه ارزش هایشت در گرز یپدیده ازیی جویپ    

« رزم میدان دری فلز سالح با وی فلز خ ود با» که ستایندیم رای پاکانی فروهرها

 ستوده گرز به بودن مسلح دلیل هب گرشاسب سام آن ضمن همچنین 70.جنگندیم

 مهر" به آغاز در بود، گسسته جمشید از که رای فر نیز "زامیادیشت" در 75.شودیم

 گرز داشتن به که نریمان گرشاسب و فریدون آنگاه اما سپارندیم "چراگاه فراخ

 را( نریمان سام) گرشاسب زامیادیشت، همچنین 71.گیرندیم بهره فر از اند،شهره

 او شودیم گفته گزارش همین در که داندیم مردمان زورمندترین ردشتز از پس

 آن در ضحاك همچونیی هانمونه ازی کنایت شاید که کشت  رای شاخداری اژدها

ی فلز دیكِ در اژدها پشت بر نیمروز هنگام به گرشاسب که اندآورده حتا. باشد نهفته

 75.پختیم خوراك

 گشتاسب، فریدون، بلكه ندارد گرز چونی سالح گرشاسب فقط زامیادیشت در اما   

 به زامیادیشت آنكه ضمن. گیرندیم بهره آن از نیزی توران افراسیاب و کیخسرو

 در( ضحاك) دهاكیاژ بری پیروز هنگامی کیان گرز که نمایدیم گزارشی روشن

 72.گیردیم قرار( ارت استوت) سوشیانت اختیار

 گرز بای فرکیانی پدیده زامیادیشت گزارش در د،شو دانسته مستثنا افراسیاب اگر   

 گرز توانیمی دیدگاه چنین با. آید شمار به فری برای تمثیل گرز تا آمیزدیم هم به
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 باور نكته این به اینكه یا و دانست گرز ازی اهریمنی انشانه و نمونه را افراسیاب

 .باشد نموده غصبی محدودی دوره در را گرز او که داشت

 کهی امرده نخستین ،یسوشیانت رستاخیزیی برپا منظور به بندهش در ضمن رد   

 را( ضحاك) بیوراسب که است( نریمان سام) گرشاسب شودیم زنده

ی  سوشیانتی هزارهی برای مبنای و مبدأ نیز ضحاك کشتن که همچنان76.کشدیم

ی اویژه جایگاهی زردشتی ااستوره ادبیات در گرشاسب اعتبار همین به. گیردیم قرار

 در او گذاردیم نمایش بهی حماسی هاعرصه در رستم که را آنچه زیرا. نمایدیم پر را

ی زردشت ادبیات دری دیدگاه چنین با. رساندیم انجام بهی اهزارهی باورهای گستره

 به ایرانیان که رسدیم نظر به حتا. سپارندیم گرشاسب به را رستم بالمنازع جایگاه

ی اویژهی بها رستم بهی ملی هاضرورت به بنا و اعراب بایی رویارو و الشچ دلیل

 زیرا. بكاهند گرشاسب یا و اسفندیاری حماس جایگاه از رویكرد همین با تا اندبخشیده

 در خویشی ملی مبارزه به کهی ایرانیانی برا گرشاسب و اسفندیاری آیینی رویكردها

 .نبود آیندخوش ندانچ بخشیدند،یم سامان فالتی محدوده

 این سپید اسب چهار که کنندیم سواری اگردونه بر را مهر پسینی اوستا در   

 که باوراندیم زمانه مردمان به رای اآینده مهریفضاساز این در. رانندیم را گردونه

 تازیانه و کندیم تن به زرینی ازره سیمین،ی سپر بایی دنیا چنان بهی دستیابی برا

 هایپردازنمایه همین با77.براند را خودی گردونه آنی اتكا به تا گیردیم تدس به

 مهر آنكه ضمن. دارد رو پیش او که آیدیم شمار بهیی دنیا آهنگپیش و پیشتاز مهر

. یابد نشانی آرمانیی فردا از تا کندیمی نف را موجود وضع خودی آفریننقش به بنا

 اوی پا پیش را آینده و تازاندیم پیش به را او یگردونه تازیانه گردش چه گر زیرا

 گره صدی گرز» تا گیردیم قرار او گرز گرو دری آرمان چنین تحققی ول گستراند،یم

ی پا از را آنان و رود نشانه[ همستار] مردانی سو به و گیرد دست بر تیغه صد و

                                                 
 (. 055ص)552 سوم، توسفچاپ تهران، بهار، مهرداد گزارنده بندهش،ی: دادگ فرنبغ -76 
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 و استوارترین که ساخته، سخت زر از و ریخته فلز ازی گرز. درافگند

 73.«است افزاررزم ترینبخشیپیروز

 این در اما. شودیم نمودهی نیك به نیز گرزی ااستوره جایگاه یادشده گزارش در   

. داردی ماهو تفاوتِ دیگری گرزها با و است ویژه او، خودِ چون نیز "مهر" گرز گزارش

 دهندیم شانن "زر"  ازی جنس با و "تیغه صد و گره صد"ی اسازه با را مهر گرز چون

ی سنگها" از نیز مهری گردونه. دارد بهرهی  محكم وی سخت از زر برخالف که

 خویشی درخشان با نیز او فالخنی هاسنگ باز که است پر 75"فالخن درخشان

 .نمایدیم عرضه رای فرد به منحصر کیفیت

 توانیم اری ااستوره یافزارهاجنگ ازی دیگری هانمونه مهری گردونه در همچنین   

ی پرتاب گرز هزار" و 31"پوالدین تیغهً دو چكش هزار" او چون. نشست تماشا به

ۀ گر صد" با را او "یپرتابی گرزها" از کدام هر حتا. دارد اختیار در 30"آهنین

 35.اندساخته "یاتیغهصد

 به را خودی ااستوره صاحبانی هایویژگ ازی بخش ،یااستوره ابزار ازیی سودجو   

 بهی سازقهرمان و یپرورقهرمان جهت اعتبار همین به چنانكه. گذاردیم شنمای

 دیده که همچنانی ول. اندبخشیده رای ابزار چنین نیزی تاریخ کارکرد بای افراد

یب آن آز دیگران که گیرندیم خویش اختیار دری گرز یا شمشیر آنان شودیم

 به ابزار همین ازیی هاگونه توانیم یزن را "د مه دو" شمشیر یا و ذوالفقار. اندبهره

 .آورد شمار

 شمار بهی پلشت وی ناپاک زدودنی برای ابزاری جهاناینی کارکرد با را گرز گرچه   

 بزهكاران تن ازی ناپاک زدودنی برای اوسیله "گرز آخته" نیز دوزخ در اما آورند،یم
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 .016/15: پیشین -75 
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 اصرار آن خلوص دلیل به گرزی پاک بر ها،یپردازنمایه گونه این در. گیردیم قرار

 منظور به تا بود خواهد فرآیند همین بری مضاعف تأکید گداخته فلز. ورزندیم

 همین به هم وندیداد در. بزداید آدمیان جان و تن از رای پلشت خویشی سازهمسان

 31.گیردیم دست در گداخته یا و "آخته گرز پارسا، سروش" منظور

 و خیر ازی نشانگانی کیان فر ازی مندبهره دلیل به ار فریدون ضحاك، داستان در   

 نمایش به را خودی اهزاره نقش فریدون داستان این در واقع در. انددانستهی نیك

 و سیاهی دوره پایان چنانكه. بخشد خاتمه ضحاكی اهریمنی دوره به تا گذاردیم

 .گرددیمی گذارنشانه فریدون گرز با نیز ضحاكی اهریمن

 بود فرازیده بآسمان سرشرا/ بودسازیده ضحاك که یطلسم

 دید جهاندار نام به جز آن که/ فروآورید باال ز فریدون

 35برش دری هم آمد هرکهی زد/ سرش پیكر گاوۀ گرزی یك

 وی توانمندی ول یابدیم قدرت طلسم و جادوی اتكا به شاهنامه در ضحاك چه گر   

. انگاشت نادیده نباید ضحاكی اهریمن طلسم و جادو بردن بین از در را گرز کار و ساز

 چنین آنكه ضمن. داردیم عرضه خود ازیی جادوی کارکرد نیز گرزی ژگیو همین با

 ،یسازهمسان منظور به که نامندیم اعجازی سامی هااستوره در رای فرآیند

 .آیدیمدر نمایش به موسای عصای آفریننقش در آن ازیی هانمونه

ی مثابه به را "گاْوپیكرۀ گرز" یا "گاوسرۀ گرز" ضحاكی استوره در نهمچنی   

 گاوْپیكر گرز چنانكه. اندداده نشانی اهریمنی نیروها با تقابل در مآبانهایزدی توتم

 را خودیی جادو کارکرد ضحاك طلسم بایی رویارو در کهبل گردد،ینم تقدیس فقط

ی ایزدمآبانهی آفریننقش دلیل به گرز ههمرا به نیز گاو نتیجه در. داردیم عرضه

. ستایندیم را آن پرستش، ضمن اعتبار همین به و یابدیمیی جادوی کارکرد خویش

. گرددیمی گذارنشانه گاو سردیس با شود پرستیده اینكه دلیل به گرز که همچنان

                                                 
 .16/1 فرگردهیجدهم، پیشین،: اوستا -31 
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ی نمودگار تواندیمی حیوانی هاتوتمی تمامسردیس  یا وتندیس  رسدیم نظر به

 .گیرد قرار پنداره همین بازتابی برا

. اندپرستیدهیم قوم آنی زمان که یابدیم نشانی جانور و حیوان از توتم ضمن در   

 خویش تباری شناسایی برا گاو توتم از فریدون خاندان که پذیرفت باید اساس این بر

یدوره به تا گیرندیم دست بر "گاوْسرۀ گرز" همه او هواداران چون. اندگرفته بهره

 .بخشند پایان( دهاكیاژ) ضحاكی اهریمن و سیاه

. پذیردیم تأویل دیدگاه همین با نیز ضحاك داستان در آهنگری کاوهی آفریننقش   

. داشتی آگاه همه از بیش فلزیی جادو کار و ساز به خود،ی حرفه دلیل به کاوه چون

یی جادوی آفریننقش گرز، ساخت در فلزی فرآور فنون ازی گیربهره با او واقع در

 رای جادوگر نقش آهنگر فرآیند این در. داشتیم عرضه همگان بر را خویش

 مردمان بهی انحصاری فن یمثابه به را خودی جادو گرز، به توسل با که پذیردیم

ی برای توتم عنوان به گاوپیكر یا گاوسر گرزی رویكرد چنین در. باوراندیم اشزمانه

 میدان بهی پا کاوه -فریدونی بندصف ترروشن عبارت به یا فریدون خاندانیی شناسا

 دویی رویارو این در گرچه یول. بتاراند را ضحاكی اهریمن گروه و انجمن تا گذاردیم

ی کارافسون وی جادوگر اما گیرندیم بهره طلسم و جادو از دو هر متخاصم گروه

 .گرددیمی ذارگنشانه گاوسر گرز با فریدون، هواداران

 داستانی کیانی فره همچون نیز گرزی ایرانی هاافسانه ازی فراوانی هانمونه در   

 قراری خانوادگ توتم ازی نمودگار گرز هاآن بیشتر در چنانكه. نمایاندیم رای اویژه

 در که همچنان. جویند بهره آن از همیشهی برا خاندان همان افراد فقط تا گیردیم

 خون از برید را "مدوسا" سر چون او که اندآورده( زئوس) زیوس از یاافسانه

 را تبار آشكارا به افسانه همینی روشنا در 32.پرید بیرون یشمشیر مدوسای جهنده

 .زایدیمی شمشیر مدوسا خون از کهی اگونه به اند،گرفته نشانه شمشیر و خون با

 رای اویژهی هانكته رستم گرزی پیشینه از گزارش ضمنی فردوس راستا همین در   

 مانده یادگار به گرشاسب از که را سام گرز زال گزارش این در زیرا. دهدیم ارایه نیز

                                                 
 .168ص پيشين،: فليكس ژيران، -85 
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. تندیم هم به رستم تبار با گرزی پیشینه کهی اگونه به. گذاردیم رستم اختیار در

 :گرددیم یادآوری نیك بهی اگذشته چنین ازی روشنگر در زال

 یادگار جهان اندر دارم کزو/  سوار سام گرز برت بیارم

 پهلوانی ا توی باد جاوید که/ ژیان پیل گرز بدآنی فگند

 دمار برآرد دشمن ز تا آن بر/  سوار سام گرز آن که بفرمود

 سوار بسام تا پدر تا پدر/ یادگار ب د مانده یل زگرشاسپ

 36گزیدی شاد و خندان کرد لب دو/  بدید را نیا گرز چو تهمتن

 اما شمرد( نریمان سام) گرشاسب تبار از باید را رستمی فردوس گزارشی پایه بر   

 گرز داستان از چند هر که چرا. دانست زو گرشاسبِ همان توانینم را گرشاسب این

 گرز از گزارش، همینی روشنا در یول گرددیم ارایهی روشنی گزاره  رستم تبار در

 .شودیمی گذارنشانه رستم ارتبیی وانمای برای خانوادگی توتم

 زیرا. نمایدیم یاد "قبیله توتم"ی شناسه وی ویژگ با آن از فروید کهی چیز همان   

 که رستم خاندان چنانكه 37.«میشود منتقل بعد نسل بهی نسل از[ که] قبیله توتم»

 ازی یكی درست به اند،داشته اختیار در زابلستانی محل حكومت همیشه شاهنامه در

 .بردیم نام آن از فروید که دهدیم نشان رایی هاقبیله انهم

 بهی بندصف دو ازیی هاگروه پیكار و نبرد بای اهزارهی هاگزارهی تمام ضمن در   

ی دیگر خاندان اما پاشدیم هم ازی خاندانیی رویارو این دری ول. رسدیم انجام

 قوم توتم خویش سهم به کدام ره نیز شده یادی هاخاندان. ستاندیم قدرت و بالدیم

 چنین در. نمایندیمی رهبر مدارانهپایان وی اهزارهی هایبندصف در را تبارشان و

 و گروه اما شوندیم شمردهی نیك و خیر ازی نشانگان یخودی هاگروه همیشه یجدال

 ضمن. آفرینندیم نقش اهریمن یسامانه ازیی نیروها مانند بهی خود غیری هاگروه یا

 معدوم و بپاشند هم از دشمنی هاگروه تا آیدیم شمار به نبرد اینی ذات جنگْ آنكه

                                                 
 .35-37یهابیت گرشاسب، اول جلد پیشین،: نامهشاه -36 
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 پذیرامكان شمشیر یا گرز از غیری چیز با نیز متخاصم گروه ینابود طبع به. گردند

 .بود نخواهد

. پرستندیم و نهندیم الگو را شمشیر و گرز گوناگونی هاملت و اقوام نیز امروزه   

 نقش کشورها پرچم بری بازساز ضمن آن ازی روشن و گوناگونی هانمونه هچنانك

 آنی امروز جایگاه بر آنی ااستوره خاستگاه بر تأکید ضمنی رویكرد چنین. بنددیم

 .ورزدیم اصرار نیز

. داشتیی سزا بهنقش( فلك و چوب) فلك چوبِ همیشه ما،ی دادرسی هاآیین در   

  توضیح در معین فرهنگ. گرددیم تأکید همچنان آنی اربرک بر نیز امروز تا چنانكه

ی پا کف داده قرار آن وسط دری اتسمه که چوبینی آلت: »نویسدیم فلك یواژه

 خودنامه واژه ینویسنده متأسّفانه33.« زنند چوب بسته بدان را مجرمان و ادبانیب

 مجازاتی برای مناسب یوسیله فلك تا گذاردیم صحّهی عمل ابتكار چنین بر نیز

 با که دانست ادبیب و مجرم باید رای آنان واقع به. گیرد قرار "مجرمان و ادبانیب"

 واپسگرا حاکمان از یالگوپذیر با و نیستند سازگار خودی زمانه و زمان روح

 یدوره در که همچنان. بینندیم فراهم جامعه در را خشونتی فرهنگی هازمینه

 بهره آن غیر و یسیاس فعاالن علیهی ابزار چنین از فراوان به آن از پس و مشروطه

 .اندگرفته

 بهی آوریرو با گذشته،ی هاسنت ازی الگوگزین ضمن اخیری هادهه در حتا   

 تعزیر بازاریی روا با. اندیافته آنی برای مناسب جایگزین خویش گمان به "تعزیر"

ی هاسده نویسندگان و شاعرانی برخی سو از که گرفت رواجیی هاشیوه همان

ی تخت بر چهره به را افراد تعزیر در امروزه. بود شده یاد آن ازی زشت به پیشین،

. کوبندیم پاهایشان کف بر شالق با و بندندیم را پایشان و دست سپس خوابانندیم

 نمایندیم تعیین شرع حاکمان را شالقی هاضربه تعداد که شودیم گفته چند هر

 خود سپارند،یم دلی امتحجّرانهی هاشیوه چنین به که آنان استی طبیعی لو

                                                 
 . ف حرف ذيل ،یفارس فرهنگ: محمد معين، -88 
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 بندپاییی وسطا قرون هرچندی قانون و ضابطه هیچ به و اندشرع بالمنازع حاکمان

 .نیستند

 بستن فلكی ایران جدید مدارس در همچنان نیز مشروطه از پس آنكه ضمن   

 یادآور بهار مهرداد یادزنده کهیی جا تا .داشت کاملیی روا آموزاندانش و نوآموزان

 در فرهنگ وزارتی کرس بر کهآن رغمیعل( بهاری الشعراملك) پدرش که شوندیم

 35.نمودیم "تنبیه" را او عصایش با داشت، تكیه قوامی کابینه

 ازی متنوعی هاگونهی کاربر با که داشتند قصدی رفتار چنین مبتكران واقع به   

ی برخوردار با حال عین در. نمایند آگاه رای جاهل و ناآگاه خویش گمان به ،"تنبیه"

 نیز هاآنی آخرْزمانی هانقشمایه بر ویژه،ی هاآیین -رسم اینی تمامی درونمایه از

 شالق و فلك با که ورزدیم اصرار نظرنكته این بری عموم باور چون. گرددیم تأکید

 به. کشاند بیرون نموده، حلول گناهكار لبدکا در که رای اهریمن و شیطان توانیم

 قرار شمشیر و گرزی برای مناسب جایگزین فلكه و فلكی کار و ساز چنین در واقع

 توانیم بیش و کم نیز دیگر اقوام بین را شده یادی هانمونه حال هر به. گیردیم

 انكهچن. گرددیم باز میالد از پیش سال هزاران به آنی پیشینه حتا. یافتباز

 51.نهادندیم ارج رایی الگو چنین میالد، از پیش سومی هزاره از سومریان

 ازیی سودجو با بسا چه که شوندیم پیدایی هاانسان نیز امروزی دنیا در متأسفانه   

 خود یییكتا آن ضمن تا نمایندیم تحمیل شانهمسایگان به رایی صداتك روز، ابزار

 و ساز ازی برخی ماندگار از همچنان هانهاده همین كهچنان. بباورانند همگان به را

 دری کارکرد چنین خوشبختانه اما. دارد حكایتی امروزی جامعه در گذشتهی کارها

 جدید،ی هاانگاره با همسو و بازندیم رنگی آرام به نوی دنیای هاانگارهی روشنا

ی هاعرصه نو،ی رسم به بنا تا شوندیم گم تاریخی هاگذرگاه در نیز گذشته قهرمانان

 .واگذارند زمانه مردمان به همیشهی برا را نوینیزندگ
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 یاهریمنی اژدها
 در نمایش به تیشتری استوره در که ستیاتیره سیاه اسب همان واقع به اژدها   

 را( اژدها) سیاه اسب سفید، اسب هیأت به تیشتر شده یادی استوره در. آیدیم

ی روشن به. بازگرداند زمین به رای زندگ آب، بهی دستیاب با خواهدیم چون کشد،یم

ی خشكسالی تنگنا در را زمینیان آب، بر خویشی سلطه با اژدهای فضاساز این در

 چنین نیزی هندی هااستوره در. بربندد رخت زمین از حیات تا دهدیم قرار

 به ایندره ایزدِ که چنانهم. اندگرفته هدف "ایندره" ایزدِ کارکردِ در رای رویكرد

 .ک شدیم را او خویش گرز با اژدها چنگال از حیات رهانیدن وی رستگار منظور

 ایندره کشاناژدهای افسانه ازیی زیبا تأویل ضمن "الیاده" راستا همین در   

 از عیان، به نهان از گذار با خلقت، فعل با است، معادل اژدها سر بریدن: »نویسدیم

ی استورهی هایهمسان از واجویی ضمن الیاده 50«.یصورتمند بهی شكلبی

 با» اژدها هااستوره این در که رسدیم نتیجه این به ،یباستان اقوام ازی اژدهاکش

 کردهی خشكسال دچار را جهان خودش،ی برا هاآن داشتننگه و هاآب کردن مسدود

ی اژدهاکشی هاستورها و هاافسانهی تمام در دیدگاه همین که همچنان 55.«است

ی ایرانی هاداستان و هاافسانه در توانیم نیز را آن ازیی هاسویه و یابدیم انعكاس

 .بازیافت

 مانند به دوران قهرمان دیگر،ی هااستوره همچون ایرانی اهزارهی هااستوره در   

 او در چون. گرددیمی گذارنشانهیی یكتا وی یگانگ ازی نمودگار با قهرمانانی همه
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 16 ایهای هزارهنمایهب  

 خود جایگاه جبر، و ضرورت به بنا شر کهیی جا تا یابندیم دست وحدت به شر و خیر

یی پیدا با ،یذهن فرآیند این در. باشدی یگانگ این گرتسهیل تا گذاردیوام خیر به را

 خدا -انسان یا و ایزد هیأت به را خود انسان تا گرددیمی نف نیزی عقل منطق قهرمان

 .ندبباورا همگان به

 در اضداد واقع در و نمایدیم عروج ایزدان جایگاه به انسان قهرمان، حضور با زیرا   

 چنینیی استقرا منطق شد گفته چنانكه اما. یابندیم دست وحدت به قهرمان وجود

 اضداد وحدتِ انسان، ضمیری آینه در چند هر آنكه ضمن .داندیم ناممكن رای اگزاره

 و پندار در را چرایش و چونیب حضور قهرمان، ظهوری انگاره یول بود خواهد ناممكن

 در همچنان را خاستگاهشی قهرمانی هاپنداره دیدگاه این با. باوراندیم او به خیال

 .گیرد قرار موجود حقیقت ازی نشانگان تا نمایدیمی بازساز  وهن و وهمی دنیا

 جانوران یا و دجال کشتن با دوران قهرمان ،یاهزارهی هاگزاره در همچنین   

 آنكه ضمن. گذاردیم میان در زمانه مردمان با را خود مشروعیت دیگری اآفرینهتك

 اهریمن ازی نمودگار تا آیندیم در نمایش به یاویژهی هاسازه -تن با آفرینگان این

 .باشند

 هفت سر، هفت که گشت ظاهر او بری رنگسرخ یاژدها یوحنای رؤیا در چنانكه   

 زمین بر و کشید خود بدنبال را ستارگان سوم یك د مش با او. »داشت شاخ ده و تاج

 بایی رویارو به که نیافتندی اچاره او فرمان زیر فرشتگان و میكاییل اما 51.«ریخت

 و خوردند شكست او یاران و اژدها نبرد این در. برخیزند اوی اهریمنی نیروها و اژدها

 .شدند افكنده زمین به آسمان از میكاییل توسط

 آفرینش کهی جای تا گرددیم عرضهی اهریمنی تبار ،یایرانی هااستوره در اژدها از   

 "مرگ تنهمه اهریمن" وندیداد در چنانكه. پذیردیم صورت اهریمنی سو از نیز آن

 این بر 55.آفریندیم را اژدها ایرانویچیی اهورا سرزمین دری دایتی رودخانه کنار بر

 عمل اهریمن یاراده و خواست به که دانستی اهریمنی اآفرینه باید را اژدها اساس
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 11 اژدهایِاهریمنی

 "هایشت" در که همچنان. گیردیم قرار شری نیروهای بندصف در و کندیم

 اژدها این که کشت رای شاخداری اژدها شری نیروها با جدال منظور به گرشاسب

 نریمان گرشاسب که شودیم گفته. فرستادیم هوا به نیزه یكی بلندا تا را زهرش

 52!پختیم غذا اژدها همین پشت

 زیستیم زمین زیرینی هاالیه در که اهریمن ،"ب نْدهش" ازی گزارش در همچنین   

 در 56.آفرید نیز را اژدها دیگر خرفستران همراه به و آمد در به خویشی حفره از

 گروه در را بسیارسر و سرهفتدوسر،ی اژدها بندهش ،یموذ جانورانی بندرده

 تولد گزارش منظور به هفتم دینكردِ در آنكه ضمن 57.دهدیم قراری زمین جانوران

 دینكرد ماران 53.خورندیم را فرزندانشان که شودیم گفته سخنی ماران از زردشت

 خود نقش تا. گیرندیم قراری اههزاری اژدهاها و مارانی برای انشانه و نمونه واقع به

 در. گذارند اجرا به انسانی همیشگ دشمنی مثابه به اهریمن بای دوست در را

 را بازتولدش تا خوردیم را د مش خود او ،یاهزارهی اژدها ازی دیگری هاافسانه

 با مار و اژدهای روشن بهی رویكرد چنین با آنكه ضمن. جوید نشان خود در همچنان

 .خیزدیبرمیی رویارو به انسانی زندگان

 هومی شاخه در که را زردشت فروهر( فرشتگان) ایزدان کهی هنگام شودیم تهگف   

 فروهر آن رفتند درخت آنی هاشاخه تا نیز مارها»آوردند، یم زمین به بود نهان

 55.«مردند و بیفتادند ماران. زد دهانشان بر زردشت

ی زهمبار ازی نمایش ماران، دهان بر زردشت فروهر کوبیدن با فضا همین در   

. نمایاندیم آپوکالیپس با جدال در را مسیحی روشن به که گیردیمی پا نیزی اهزاره

 همگان به اژدها کشتن با را خود حضور و تولد دوران، قهرمان مبارزه این در
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 18 ایهای هزارهنمایهب  

 عرضه را نمایه همین نیز زردشت زایشی استوره که گونه همان به باوراندیم

 همین با. ریزندیم فرو نیز آنان و کوبدیم ماران ندها بر زردشت  فروهر زیرا. داردیم

 ازیی دنیا تا نهدیموا رای بیندوگانه زردشتیی یكتا جهان آغاز، همان از نمایش

 نیزی اهزاره قهرمانی چیدمان چنین در کهی اگونه به. بنشاند آنی جا بر رای یگانگ

 .گذاردیمی پا جهان به ،"ضدین وحدت" بهی دستیاب آرمان و هدف با

 چشم به نیز مقدس کتاب در فراوان بهی زردشتی اهزاره ادبیاتِ ازی سازهمسان   

 بر که بخشندیم تجسمی افاحشه زن هیأت به را بابل یوحنای مكاشفه در. خوردیم

 یکفرآمیزی شعارها و داشت شاخ ده و سر هفت که بود شده سواری رنگسرخ یاژدها

 دریا بری سنگ و رسیدفرا آسمان ازی نورانی افرشته آنكه تا .بودند نوشته او بدن بر

 کلمهی )نوران قهرمان سپس 011.ساخت نابود را بابل ترفند این با فرشته. انداخت

 و نمود دستگیر را اژدها او. برآورد سر آسمان شكاف از سفیدی اسب بر سوار( خدا

 "مكاشفه". زد قفل نیز را چاه درب و کشید بند به "انتهایب چاه" در سال هزاری برا

 که است قدیم مار همان "اژدها" که ورزدیم تأکیدیی رؤیا چنینیی واگو ضمن

 010.شودیم نامیده شیطان و اهریمن

 همی زردشت ادبیات در رای اهزارهی اژدها و مار سان به زنیی وانما ازیی هاسویه   

 به که "یاسینه زرینه و پیكرماهْ" شودیم گفته چنانكه. جست نشانه توانیم

 گمان به که زردشتی ول. شناساند "سپندارمذ" را خود و آمد زردشتی همپرسگ

 اما. بنگرد او بر پشت از که نهاد شرط دیدینم او در را سپندارمذی هانشانه خویش

 015.یافت اژدها و مار از پر را رانش میان و پشت نگریست او به قفا از چون

ی مثابه بهی جه ازی نشانگان اژدها، و مار ازی اویژهی هاگونه رهگزا این در گرچه   

 از دو هر آنان دیگری هاافسانه دری ول گیرد،یم قراری هستی فاحشه و اهریمن دختر

 گیردیم رواج مردم بینی عمومی تمثیل که چنان. جویندیم سود یكسانی سرشت

 بر سویه همهی نگاه دری عموم باور خالف بر اما. "به خاك در دو هر اژدها و زن": که
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 19 اژدهایِاهریمنی

ی هدفگذار آن در را زن و ماری بخشیزندگ و زایش ازی ادرونمایه تمثیل، این

 توانیم را دیدگاه همین انعكاس نیز خاك به دو آن انتساب با که همچنان. اندنموده

 .نمایند آرزو را دو آنیی میرا و مرگ بخواهند آنكه بدون یافت باز

 همان اژدها مكاشفه، دریول آفریندیم اهریمن را اژدهای زردشت بیاتاد در گرچه   

 اما. فریفت را انسان ظاهر به مار شكل به که است آفرینش نخستی روزها اهریمن

 او نمودنی زندان به اژدها کشتن یجا به مكاشفه قهرمان چرا که نیست مشخص

 حوالت دیگری اهزاره به رای هدف چنینی شگفت کمال با او زیرا. نمایدیم اکتفا

. گرفت سراغ توانیم نیز ضحاك یاستوره دری روشن به رای اگزاره چنین. دهدیم

 آنكه تا کشندیم بند به البرزکوه همچونیی جا در را او ضحاك کشتنی جا به زیرا

 تا برانگیزند را سام، پسرگرشاسب، ۀ مرد جهانیان از نخست»ی سوشیانت فرشكرد در

 011.«بازدارد آفریدگان از و کشد و زند گرز به را بیوراسب

ی گستره دری اهریمنی قوا با خیری نیروهای ضمنی تبان به چند هر انگاره این   

 باید آنی پایه بر که دارد همراه خود با نیز رای ابنمایهی ول ورزدیم اصراری هست

 رای رویكرد چنین نكهچنا. بود درامانیی جادوزدای آمدهایپ از توانینم که پذیرفت

 زامیادیشت در ضحاك با آذر ایزدِ نبردِ یا و اسفندیار و رستم یافسانه دری روشن به

 .اندگرفته کار به

ی ول شویدیم دست دهاكیاژد با نبردی ادامه از آذر ایزدِ زامیادیشت در گرچه   

 و ورزدیم راصرا اسفندیار بایی رویارو به زال و سیمرغی هشدارها رغمیعل رستم

ی حماس قهرمانانی تمام مانند به او چون. پذیردیم جان به نیز را آن تبعات

 بایستیم رستم. زدیم رقم برایش سرنوشت که بود آمده گرفتاری جبر در ناخواسته

. باشندبسته هم به را نبودن و بودن چند هر. گزیدیبر م رای یك نبودن و بودن بین

 .انجامید رستم مرگ و نبودن هب "بودن"ی گزینه چنانكه

 ازی ادوره کهبل پذیردینم پایان "خدا کلمه"یی پیدا با شر داستان مكاشفه در   

ی هاگزاره همچنین. گردد آغازی نیك ازی اهزاره تا گیردیم پایانی اهریمنی هاهزاره
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 عصری زردشت ادبیات ازی وسیع بخش با رستاخیز و قیامت خصوص دری امكاشفه

 مانند به خودی هاپندارهی پایه بر نیز اینان زیرا. یابدیم انطباق آن از پس وی انساس

ی آنان گونه،سوشیانتی رستاخیز در تا دارندیم برپای اهزارهی فرشكردها زردشتیان

 .بسوزانند گوگرد و آتش ازیی هادوزخ در اندنداشتهی سازگار سر ایشان با که را

 است یاپنداره همچنان اژدها و قهرمانیی پیدا که داشت نظر در باید آنكه ضمن   

 بر شر با خیر تقابل در انسان. نمایاندیم را انسان ذهنی کارکردها ازی بخش که

 در کهیی آرزوها تا گیردیمی پ را خویشی آرزوها و هاآرمان ،یهستی گستره

 در. نمایند عالما را ظهورشان اوی رؤیا در یابندینم حضوری اجتماعی هاواقعیت

ی هست و انسان درون در شری پایدار ازی نمودگار باید را اژدها یانمایه چنین

 .دانست

 به عارف "نفس" را اژدهای آفریننقش ایرانی عرفانی هاحماسه و هااستوره در اما   

 هر که را هفتگانهی شهرها باید الطیرمنطق در عطار دیدگاه به بنا که گیردیم عهده

 و "خوان" این از گذار با باید او چون. کندی ط نمایند،یم رخی رنگ و لون به مکدا

 در. گذارد نمایش به را خود حقانیت نفس،ی اژدها با تنگاتنگی امبارزه در خطرها

ی پهلوانی هااستوره قهرمانانی خطرها و خوان از رای عرفان -یحماسی شهرها واقع

 .اندنمودهی الگوبردار

 دستی قهرمان به گونههمان به ،یعرفان قهرمان و پیر هانمونه این در چنانكه   

ی حرکت عارف حرکت اما. یازدیم دست آن بهی حماسی استوره قهرمان که یابدیم

 به آن کشتن با که دارد کار و سر خویش نفسی اژدها با او و نمایاندیم رای درون

 در قهرمان ،یقهرمان -یحماسی هااستوره دری ول. یافت خواهد دستی درونی وحدت

 عین در. نمایدیم عرضه را خویشی شایستگی طبیع وی بیرونی هاپدیده با جدال

 یبیرون یهانمونهی پایه بری روشن بهی درون پاالیش نیز آوردگاه این در بسا چه حال

 .گرددیمی گذارنشانهی طبیع و

 ضمن آنان قهرمانان، از متعارض و ناهمسانی هاچهرهیی وانما با فرآیند این در   

 و تفرّد تا یابندیم دستی مشترکی روان وی درون کارکرد به نفس تهذیب و تزکیه
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 و گذار در که شودیم یادآور راستا همین در. دارند عرضه همگان به را خودیی یكتا

ی عمومی سازه وی معمار ازی درست به را گانههفتی شهرها و هاخانه ،یعرفان سلوك

 با گردیدیم بنا هاکوهی بلندا بر که شهرها این. اندنمودهی الگوبرداری ایرانی هرهاش

 این از هرکدام آنكه ضمن. پیوستندیم هم به متحدالمرکزْ و شكل دایرهْ یی هادیواره

 .شدیم تزیینی اویژه رنگ به نیز هادیواره

 عرضه را یکیمیاگر و تنیدندیم هم به را جادو و طلسم شهرها همین در همچنین   

 در اگر. بازشناخت توانیم نیزی قهرمانی هااستوره در را آنی هاگزاره که داشتندیم

 سنگ، از برآمده فلز و گردد مبدل فلز به توانستیم خاك از برآمده سنگِی کیمیاگر

 مس و خاك قهرمان، نیزی قهرمان در نماید، عرضه را خودی طالگونگ داشتیی توانا

 مبدل ناب زر به خویشیی یكتاجو ویی تفرّدنما ضمن و گذاشتیوام ار وجودش

 .گردیدیم

 بایی رویارو و آزمودند را خوان هفت دو هر اسفندیار و رستم شاهنامه، در گرچه   

 نبرد در شد گفته چنانكه اما گذاشتند سر پشت خویش سوم خوان در نیز را اژدها

 .یابدیم انعكاس نیزیی هایسانناهم ها،یهمسان رغمیعل اژدها با آنان

 "گرگسار" خوان،هفت از گذر در را اسفندیاریی راهنما که گرددیم یادآوری فردوس   

یی راهنما ضمن تا سپاردیم دل اسفندیار خواست به اجبار به او. گیردیم عهده به

 در اسفندیار اما. شود کشته اسفندیار دست به هفتم خوان در امر نهایتِ در ،یاجبار

 نیز خود و بست اسب دو به را آن و دید فراهم رای اگردونه اژدها، با خودیی آزمارزم

 در. گشت پنهان آن در و نهادی صندوق درون را الزم تجهیزات خویشی گردونه در

 اسفندیاری ول فروبرد کامش به را آن اسب دو و( ارابه) گردونه اژدها هرچند نبرد این

 اسفندیار آن زهر از که کوبید اژدها مغز به شمشیر با و جهید بیرون صندوق از

 به کردن تن بر نوی جامه و شویهتن با سوم خوان در اسفندیار آنكه تا. گشت بیهوش

 :بخشید پایان خویش کار

 015.بش ست تن و سر آمد اندر بآب/  بج ست نوی جامه خود زگنجور

                                                 
 .0701 بیت گشتاسبیپادشاه جلدچهارم، پیشین،: امهشاهن -015 



 11 ایهای هزارهنمایهب  

 رخش تا گذارندیوام رخش به  رای اصل نقش اژدها با رستم جنگ دری ول   

 در اژدها با رستم نبرد زیرا. بیازماید را خودی جادوگرانه کارکرد و یستیزطلسم

 پدیدار شبی تیرگ در رستم خوابِ هنگام به نیز اژدها و پذیردیم صورت شبْی تاریك

 از را رستم تا کوبدیم زمین بر سم شناسد،یم را اژدهای تاریك در رخش. گرددیم

 به دوباره و یابدینم را اژدهای تاریك در ،یبیدار از پس رستم اما. نماید یدارب خواب

 اژدها رستم و کندیم بیدار خواب از را رستم دوم بار رخش آنكه تا. رودیفروم خواب

 آغاز را اژدها با جدال و شتابدیم رستمی یار به رخش نبرد این در. شناسدیبازم را

 شمشیر رستم سپس. درَدیم را اژدها پشت و کتف ود ابتدا همان از و کندیم

 با اژدها کشتن از پس اسفندیار همچون نیز او اما. کشدیم را اژدها و کشدیبرم

 :رساندیم انجام به را سوم خوان شویهتن

 012نجست جهانبان بزور جز جهان/ بشست تن و سر آمد اندر آب به

 با اسفندیار و رستمییرویارو منظور به شاهنامهی هاگزاره دری فردوس همه این با   

ی هااستورهی تمام در که پیداست. جویدیم سودی ارزشمندی هاتمثیل از اژدها

ی برا که قهرمان این بر بنا. نهندیمی نیست و مرگی برای تمثیل را اژدهای ایران

 و دگیریم قرار تقابل در او حضور با نمایدیم تالش دوبارهی زندگ کسب ویی باززا

 به. زند رقم را اژدها مرگ ،یییكتا و وحدت بهی راهیاب منظور به تا بیندینمی اچاره

ی ارزشگذار طبیعت و انسان حریم ازیی زدامرگی برای کوشش و تالش او ستیز واقع

 .گرددیم

 طبیعت یگستره و خویش حریم از را آنی پتیاره مرگ،ی نف با خواهدیم او زیرا   

 قرار بازتولد وی زندگیی بازشناسای برای اپدیده قهرمان ما یهاانگاره در اگر. براند

ی دنیا که شودیم نمودهی امارگونه یا و آفرینهتك اژدها، هاانگاره همین در گیردیم

 را( اژدها) مار دلیل همین به شاید. پروراندیم خود در را ینیست و مرگی ضدارزش

 .اندیافته یمناهر و شیطانی برای مناسبی الگو

                                                 
 .205بیت کاوسیک دوم، جلد: پیشین -012 
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 چنین با که دردیم را اژدها کتف دو رخش رستم، با اژدهایی رویارو داستان در   

 برآمدهی مارها آنكه ضمن. گرددیم یتداع( دهاكیاژ) ضحاك کتف و دوشی انمایه

 دری درون وحدت بر تأکید با تا نمایاندیم را اوی اهریمن وحدت نیز ضحاك دوش از

 .گیرد قرار تمثیلدوگانه  مار با همراه اوی دوگانگ و تكثر ،یاهریمن جهان

ی فرآور با خورشگرانی سو از ماران اینی غذا تا ورزدیم اصرار شاهنامه همچنین   

 با  عقل و خردی رابطه یروشن بهی اگزاره چنین در. پذیرد صورت جوانان سر مغز

 به گیرند،یم قرار هدف جوانان فقط فرآیند این با اگر. گرددیمی گذارنشانه نیز  مار

 .دارند اهمیت آدمیانی سنی رده بین که است آنانی ویژهی عقالن امتیاز دلیل

 کار به مار از را نقشمایه همین انسان آفرینش خصوص دری سامی هاافسانه در   

 ممنوع،ی میوه بهی دستیاب جهت انسان ترغیب با مار هاافسانه این در. گیرندیم

 انسانی خردورز ازی تمام به کهی چیز. انگیزدیبرم پیرامون محیط به را اوی کنجكاو

 که یابدیم یاهریمنی خاستگاهی خردورز هانقشمایه این یهمه در. گیردیم مایه

 شیطان، همراه به مار هااستوره همین در براین بنا. گرددیم القا انسان به مار یازسو

 دلیل به انسان آنكه حال. نمایدیم تلقین انسان به را یهست دری واکاو و یخردورز

 .شودیم متهم پدرمآبانه یدنیا ازی طلبتسلیم به خداوند از تمكین و خویشی انابه

 خرد و عقل از یاویژهی سامانه با دو هر و زایندیم واحدیی جا از کیمیا و جادو   

 و جادوگرانه کارکرد اژدها، بایی رویارو در نیز رستم رخش چنانكه. دارند یهمخوان

 خویشی ااستوره ماهیت به بنا اژدها گرچه زیرا. دهدیم نشان را خودی کیمیاگرانه

 خودیی زداطلسم کارکرد به بنا رخش اما نمایدیم اعالم را حضورش شبی در سیاه

 اژدها دیدار از رستم آغاز دری ول شناسدیبازم و بیندیم شبی تیرگ در را اوی خوب به

 .ماندیم بازی سیاه در

. اندازدیم آناهیتا و مهری گردونه یاد به را انسان هم اسفندیاری گردونه   

. بودند خویش سواران یاریگر جدیدی دنیا بهی راهیاب منظور به کهیی هاگردونه

 ویی باززا ،یخط زمانی کل مفهوم بازتاب ضمن خودی هاچرخ با( ارابه) گردونه

 یابدیم دستی اآینده به خویش گذار و گشت در  زیرا. دهدیم قرار هدف را بازتولد
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 اسب و رودخانه با نیز رای اویژهی همسان گردونه  آنكه ضمن. اوست صاحبِ آن از که

 اسفندیار نبرد در دیدگاه همین با. نمایاندیم را بازتولد وی زندگ زیرا دارد،یم عرضه

 واقع به مكر و کید همین با اژدها. بلعدیم را سبا و گردونه نخست اژدها اژدها، با

 .گیردیم خویش انحصار در را زیستن وی زندگ

یی دنیا در روان و تنی یگانگ ازی نماد دواسبهی هاگردونه "دینكرد" در چه گر   

 و انسان طبیعتی دوگانه کارکرد بهی روشن به آن دری ول 016گیرد،یم قرار دیگر

 آشكار گردونهیی یكتا وی یگانگ دری دوگانگ این که رددا اشاره پیرامون جهان

 گردونه، سوار واقع بهی انمایه چنین در. راند پیش به را خویش سوار تا گرددیم

 .زندیم تكیه خودی یگانگ تخت بر خداوند همچون

 حملی اگردونه که کندیم پنهانی صندوق درون را خود اسفندیار حال عین در   

 داستان در نیل رود نقش بای درست به گردونه جایگاه اینجا در. اردد عهده به را آن

 کشیدیم انتظار رای جدیدی دنیا خویش صندوق در موسا اگر. یابدیمی همسان موسا

 چون. زدیم رقم خودی برا خویشی آینده و آرمان در رایی دنیا چنین نیز اسفندیار

 زهدان و رحم از یانشانه و نقش در آن،ی برپایه که یافتیم نشانی باور از صندوق

 .رساند خواهدی یار او به بازتولد این در مادر

 را اژدها خویش شمشیر با رستم چه و اسفندیار چه یادشدهی هاافسانه در   

 اژدها و شمشیر و اسفندیار و رستم ازیی هاییجانَما چنین با که کشندیم

 قهرمانانی مثابه به رستم یا و اسفندیار تا ندگیریم شكل نیزیاهزارهیی هانقشْمایه

. بكشند خویش شمشیر با گردد،یم ظاهری اهزاره دَجّال نقش در که را اژدها دوران،

 کار به شویهتن بای آیینی رسم به بنا اژدها کشتن از پس دو هر اسفندیار و رستم اما

 . بخشندیم پایان خویش

ی هااستوره در ،یاژدهاکش منظور به رای ایران نقهرمانا تغسیل و شویهتنی همسان   

 چنین( اژدها)مار کشتن از پس نیز آپولن که همچنان. بازیافت توانیم نیزی یونان
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ی دلف به رسید، سر به تطهیرشی دوره» که یزمان او. رساند انجام به رای آیین

 او دادندیم رس یپیروز سرود حالیكه در کاهنان و نهاد سر بر مقدسی تاج بازگشت،

 017.«کردندیمی همراه را

 تأکید خویشی دوباره تولد بر آب بهی دستیاب ضمن ترفند و شگرد این با قهرمانان   

ی امروزی هاانسان تطهیر و تغسیل با را آن توانیمی درست به کهی چیز. ورزندیم

 برآمدهی یدپل وی آلودگی اکارپایه چنین با آنان حال عین در. نمودی گذارنشانه هم

 اصراری پلشت وی پلید از خویشی پاک بر و نمودندیم دور خود از را اژدها از

 .ورزیدندیم

. داردی همخوان گنجیی جانما با  مار حضور فالت مردمانی هاافسانه در همچنین   

 این ینگهبان به نیز را مار که نمایانندیم را گنج و طال ازیی هاکوزه هاافسانه این در

. یابدیم دست گنج به مار کشتن از پس قهرمانی فضاساز این با. گمارندیم هاجگن

 اژدها به رای نقش چنین بسا چه اژدها با ماریی همسو وی همسان دلیل به اما

 قهرمان، کارکرد ازی هدفگذار بای تمام بهی انقشمایه چنین آنكه ضمن. گذارندیوام

 که آفریندیم نقش ،یاهریمنی دشمن مانند هب مار که چرا. داردیی همنوا وی همخوان

 به بنا گنج و طال که همچنان. یازدیم دست نابی حقیقت به آن کشتن با قهرمان

 .بیندیم فراهم حقیقت اینی برای مناسب نشانگان خویشی ویژه کار و ساز

 نغوال آن در که اندداده سامان زیوس با را غوالن ازی نبردی یونانی هااستوره در   

 غوالن که بود نبرد این در 013.دارند کژدم سر همچونیی هاپنجه با مارگونهیی پاها

 منظور به غوالن حتا. درآوردند حرکت به را هایخچال و شكستند درهم را هاکوه

 المپ ایزدان. یابند راه آن یقله بر تا انباشتند برهم را هاکوه المپی بلندا بری دستیاب

 که آنان ازی یك که همچنان. برخاستند غوالن این بایی رویارو و لتقاب به کدام هر نیز

 چشمانش از و جهیدی م بریی اژدها سر( صد) سد هایششانه از داشت نام تیفوئوس
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 مار وی افع گاهشیته از و بود پوشیده پر از غول  این بدن همچنین. باریدیم آتش

 .آمدیم بیرون

 پیروز( زئوس) زیوس بر غول این و ریختندگ مصر به تیفوئوس دیدن از ایزدان   

 با زیوس نهایت در اما. نمودی زندان خویش مغاك در را زیوس کهی جای تا گردید

 سیسیل فشانآتش در. دادی فرار سیسیل به را او و گشت چیره او بر هرمسی یار

 رای روشن تصاویر آشكارا به شده یادی هاپنداره015.گردید تكه تكه تیفوئوس که بود

 انسان چون زیرا. نمایدیم عرضه پیرامونش جهان  خصوص در انسان بیم و ترس از

 طبیعتی ناسازگار از که دیدینم رای توانمندی هاغول بایی رویارو توان خود در

 از پس که پیداست. خواندیفرام غوالن این بایی رویارو و نبرد به را زیوس آمدند،یبرم

 یگانهی قادر سان به او تا گردیدیم افزوده نیز او هجایگا و اقتدار بر زیوسی پیروز

 .شود نموده جهان یبرا

ی غار به گور اما. نماید شكار تا گیردیمیپ رای گور ،"بهرام" ،ینظام ازی داستان در   

 از پس و کشدیم را اژدها بهرام. بنددیم بهرام بر راهیی اژدها آن در که گریزدیم

 :یابدیم شكمش در ار "یگوربچه" اژدها کشتن

 001شكمش در دیدی گور بچه/  د مش به تا بشكافت دمش از

 به گور همین تعقیب در بهرام و شد پیدا بود گریخته غار به کهی گور سپس   

 :گردید روبرو فراوان گنج با آن در که خزیدی غاری تنگنا

 غار به خزید در و دور از آمد/  قرار ندید را شاه چون گور

 زور به غاری تنگنا آن در شد/ گور گرفتن در هبار دگر شه

 گنج چو برفروخت وی گنج یافت/ رنج وی سخت به شد مایه قدَرْ چون

 000مردم از بستهی رویپر چون/  خ م چندین نهادهی خ سروان
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 11 اژدهایِاهریمنی

 با را بازتولدی بنمایهی درست به بهرام،ی اژدهاکشی افسانهی بازآفرین در    

 و توان گور واقع در. اندگرفته کار به اژدها شكم دری گورهبچی بازیاب ازی پردازنمایه

 اژدها شكم از را فرزندش او تا گیردیم خدمت بهی طبیع شكل به را بهرامی نیرو

 .نمایدیم اهدا او به گنجیی جانما با نیز رای تالش چنین پاداش چنانكه. برهاند

. گیردیم قرار فرزند و گنجی بازیابی طبیعی نتیجهی اژدهاکش داستان این در   

 فرآیند همین در. گذارندیوام بهرام به رای خسروان گنج اما گردد،یبازم گور به فرزند

 در رایی دنیا چنین. پذیردیم تأویل بهرام و گوری برای جدیدی دنیا اژدها کشتن با

 .بازجست توانیم یروشن به نیزی پهلوان یا وی عرفانی هاحماسه

 رای جدیدی دنیای اهریمنی نیروها با خویش ستیز در رمانقه حال هر به   

 آن ضمن تا گیردیم پای فرشكرد دنیا این در. نمایدیمی نف را گذشته که آفریندیم

 شگرد همین با که پنداردیم نیز قهرمان. گردد ناممكن اهریمنی دوباره بازگشت

 .نماید تضمین را خویشی جاوانگ توانست خواهد

 همچنین و رستم اژدهاکشان خصوص در شاهنامهی هاداده ازی شبخ همچنین   

 مار"ی یونانی ااستوره در. داردی همسان "آپولن"ی اژدهاکش داستان با اسفندیار

ی پا از را او خود تیر با آپولن اما جهید اوی سو به دید را آپولن چون "اژدهاوش

 گزارش منظور به هشاهنام در که همانگونه به اژدها زهرناك دم سپس. درآورد

 در غرقه اژدها آنكه تا رفتیم هوا به گرددیم مشاهده اسفندیار یا و رستم خوانهفت

 .سپرد جان خویش خون

 از را اژدهاکشانی آلودگ شویه،تن با اسفندیار و رستم همچون نیز آپولن سپس   

ی هاسرود کهی حال در کاهنان و نهاد برسری تاج بازگشت،ی دلف به»و  زدود خود

 وی همسان با راستا همین در005.«کردندیمی همراه را او بودند، سردادهی پیروز

 بر توانیم رستم، یا و اسفندیار یاستوره با آپولنی داستانی هاگزاره یهمخوان
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یی آریا اقوامی تمام دری روشن به کهیچیز همان. برد یپ نیز هاآنی یگانه خاستگاه

 . گرددیم یافت هاآن ازی پاهای رد

 چنان با کهبل پاالیدیم را خویش درون  فقط نه اژدهاکشان ضمن دوران قهرمان   

 در. باوراندیم مردم به را خود آن ضمن که کندیم ترسیم رای اآیندهی اکارپایه

 تا شوندیم گرفته کار به هابنمایه اینی تمام دوران قهرمانیی پیدا بای اهزاره ادبیات

 به مردمی برا را خویش مشروعیت مخالفان،ی خطرها و خوان از گذر با قهرمان

یی زداطلسم به خویش تباری بقای برا تا یابندینمی اچاره کهی مردم. گذارد نمایش

ی باورها با نیزی زندگ محیط در آنان فرشكرد وی نوساز این بر بنا سپارند دل قهرمان

 .خوردیم گرهی آخرْزمان

 همین در را خود موهومی آینده جامعه، از برآمدهی هاضرورتی ایهپ بر آنان زیرا   

ی جهان دو یا وی جهان یك باور ازیی فضا در کهیی هاپنداره. نهادندیم بنا هاپنداره

 در را خود راهبرد قهرمانی جهان یكی دنیا در اینكه توضیح. پذیرفتیم سامان

یم فراهم آنی برا نیزی آخرتی هانج دو یفضا در اما بردیم انجام به دنیا همین

.گردد



 

 

 

 

 

 خروسی یابزمان
 شیهاتمثیل تأویل به خود که استی شاعران معدود ازی بلخ محمّدالدّینجالل   

ی عرفان جایگاه از و دهدیم قراریی زاشهوتی برای تمثیل را خروس او. نشیندیم

 حرص هاتأویل همین ازی یك در الدینجالل. دارد آرزو را نفس خروس کشتن خویش

 همچنین دهد،یم قرار خروسی برای تمثیل رایی زاشهوت شناساند،یم بط با رای آدم

 ،یابد عمری آرزو دلیل به را زاغ اما داند،یم طاووس صفت رای طلبجاه و یپرستمقام

 :کندیم توصیه و خواندیم "یامیدساز" ازی انمایه

 را ناپاینده خ لق کنی سرمد/  را زنده مرغ چار این ببر سر

 نفوس اندر خ لق چار مثال این/ خروس و زاغست و طاووسست و بطّ

 001ا منیتست زاغ و طاووس  چون جاه/ شهوتست آن خروس و حرصست بطّ

 او گمان به بنا چون نماید،یم تحسین را خلیل ابراهیم بهانه همین بهی بلخ حتا   

 :کشتیم را پرستشهوت خروس ابراهیم

 ...خروسی کشت چه بهر از خلیلیا/  نحوس پر زاغ همچوی گوی دچن

 005مست ژاژ، زهرناكِ شراب آنز/ پرستشهوت بس و استی شهوت

 و مانداال توضیح وی روشنگر خصوص در نیز یونگ ازی گزارش دری بلخ با همسو   

 در چنانكه. یابدیم بازتاب خروس بهی نگاه چنین ،ییبودا آیین دری هست چرخ

 و امور کار و ساز سه که شودیم مشاهدهی واحد سهی اسازه بوداییانی داالمان

ی انمایه را گرازی تمثیل چنین در او. اندنهاده آن مرکز در رای جهان ویی دنیا معیشت
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 61 ایهای هزارهنمایهب  

 استی مدع اما داند،یم حسد و نفرت جهتی انمونه رای افع دهد،یم قرار جهالت از

 002.کندیمی مایندگن را شهوات خروس سازه این در که

 بای تمام به نمایدیم عرضه خروس ازیی بودای باوری روشنا در یونگ که را آنچه   

 یادآور او آنكه ضمن. داردیی همسو وی همسانی بلخ محمدالدینجاللی گذارنشانه

 و اصرار ضمن چنانكه. اندننموده ابداعیی بودا راهبان را هاتمثیل این که گرددیم

 در شایدی حت»رؤیاها  این که شودیم یادآور ها،انسانی رؤیا در هاآنیی داپی بر ابرام

 006.«اندداشته وجود نیزی نوسنگ دوران

 نیز آن بودنی قدس بر خروسیی زاشهوت تأیید ضمنی جام عبدالرّحمانی ول   

ی شیرین داستانی فرآیند چنین ازی روشنگر منظور بهیجام. ورزدیم تأکید

 :آفریندیم

 نماز وقت در گفت مؤذن آن/ سرفراز تاجدار آن خروس با

 تو چو نهْراسد وقت فواتِ ز و/ تو چو نشناسد وقت دانا هیچ

 یجا بایستیهم عرشتۀ کنگری/ سرا دستانی اییدانا چنین با

 مزبله؟ هر تهِ دری گرد چند/ گله کرده را چندی ماکیان

 فگند یپست بدین نفسم شهوتِ/ بلند پایه مرا اول بود: گفت

 یگشتم یک مزبله هر تهِ دری/ بگذشتم شهوتش و نفس ز گر

 007یبودم همدم عرش خروس بای/ بودم محرم قدس ریاض در

 چرای داری قدس خاستگاه که تو: پرسندیم خروس از داستان، همینی پایه بر    

: گویدیم پاسخ در هم او ؟یگردیم هامزبله در وی کنیم جمع را ماکیانی گله

 ،یسازنمایه همین با ،یجام داستانی هاهیواگو در".فگند یپست بدین نفسم وتشه"
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 61 یابیِخروسنزما

 و خویش ماهیت به بنا کهی نفس. گیردیم ناطقه نفسی برا یتمثیل خروسی صدا

 .زایدیم کل عقل و عرش ازی ایران فیلسوفان و عارفان باور

 تا داندیم انسان نفسی رابی امزبله را دنیا خودی عرفانی هاانگاره به بنای جام اما   

 خویش اصل به و وارهاندی امزبله چنین از را خود نفس آوردعمل به تالش انسان

 خروسی صدای اگزینه چنین انتخابی برا همه این با. بازگردد( عرش و ملكوت)

 .گذارند تمثیل انسان یناطقه جهت را  او "نطق" تا گیردیم قرار مناسب یابهانه

یی زاشهوت در ناطقه نفسیی وانما داستان ،یایران عارفانی هاآموزه اساس رب البته   

 دیدگاه همین با که چرا. داردیی همنوا وی همخوان آن کارکرد با سو همه از انسان

 رای جهان اینی امزبله ،یبهشت آدم "یخردورز" و حسابگرانه عقل ازیی سودجو

 این ازی روز انسان که ورزندیم اصرار یاگمانه بر آنكه ضمن. بیندیم فراهم برایش

 یروشنگرانهی واگویه در که همچنان. گشت خواهد بازی اصل وطن و زادگاه به تبعید

 او "گونهیمسیح" مردن بر ،یجنگ خروسی بدجنس پذیرش ضمن یونگ، از ییرؤیا

 003.گرددیم اصرار نیز

یی زاشهوت از نمادین یا وی مثیلت کارکرد توانیم نیز دیگر اقوام بین حال عین در   

 با خود مادر وصلتِ از که او هملت،ی نمایشنامه در چنانكه. بازج ست را خروس

 با حقیقت در 005.نامدیم "اخته خروس" را خود نمود،یم حقارت احساس عمویش

 ندارد، باور شامردانه جنس در رای مردانگ خود باور و گمان به هملت ،یتأویل چنین

 خروس نقش در عمو که همچنان. ستاندیبازم او از را آن آشكارا به ویشعم چون

 و عرصه این دری آفریننقش از را هملت و گیردیم قرار خانواده مرد جایگاه بری خانگ

 .زندیم پس میدان

 زنان آن یپایه بر که یابدیم بازتابی کهن آیین -رسم هملتی استوره در ظاهر به   

 زنی فرآیند چنین با. نهادندیم گردن دیگر قوم مردانی تمام با جازدوا به قوم یك
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 قرار اشمرده یشو قوم مردان اختیار در همچنان خویش،ی شو مرگ از پس

ی هانمونه که داردیی روای ایران اقوام بین نیز اکنونهمی رسم چنین. گرفتیم

 .بازج ست توانیم نیزی تاریخی هاگزاره در را آن ازی فراوان

 دیدهی اشكان اردوان دربار در کهی کنیزک بابكان اردشیری کارنامه در چنانكه   

 چنین ایرانیان. بود مانده جا به اردوانی مرده برادر از که استی زن"چكر" شود،یم

 زن -شاه نقش در بانوشاه و نامیدندیم "چكرزن" را آنان راندند،ینم خانه از رای زنان

 .نمودیم مدیریت خانواده مرد یا و اهش تمتعی برا را آنان

 قرار مثل تولیدِ و ولد و زادی برایی الگو خروس هم مای مردم درادبیات آنكه ضمن   

 و حدّیب میل خروس و آیدینم چشم بهی خشونت او کار در همه این با. گیردیم

 روزهام نگاه همین با. بردیم انجام به مدارا و مصالحه با خویش جنس به را حصرش

 چنانكه. کنندیمی قربان رای خروس ،ییباززا وی فراوان بهی دستیاب منظور به مردم

 که همچنان. گذارندیم ارج و دارندیم پاس خروس سرْبریدن با را خود موفقیت

 چنین ،یگیاهی هااستوره ازیی سودجو در خویشی کل دیدگاه به بنا "فریزر"

 کالبد در "غله روح"ی انباشتگ از که داندیم یاانگارهی طبیعی نتیجه رای رویكرد

 تا نمایاندیم رادرونمایه  همین نیز کردن یقربان نتیجه در051.دارد حكایت خروس

ی جاودانگ به نباتات همچون ،یگیاه روح به یدستیای با انسانی آیین چنین ضمن

 به جانوران دپنداشتنیم که بود چنین نخستینی هاانسان نگاه و باور زیرا. یابد دست

 .انباشت خواهند خود در را هاآن روح گیاهان، از تغذیه دلیل

ی قربان رای خروس محصول برداشت موقع کشتكاران گیالن دری آیین یرسم به بنا   

 چنینی روشنا در. جویندیم سودی نیمروزی غذا در آن خورشت از و نمایندیم

 قرار محصول برداشتی برای ارنمودگی بارور خصوص در خروسیی جادوزای رویكرد

 .بندندیم کار به را رسم همین نیز نوزادان تولدِ در که همچنان. گیردیم
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  نیز اوی برا و شودیمی گذارنشانه جادو و طلسم ازیی هاسامانه خروس با این بر بنا   

 هانسانای پیروز و آورددستْ  تا دارند باور رایی زداطلسم یا ویی زاطلسم ازیی هاگونه

 و خانه خرید یا و فرزند تولد کهی آنان نتیجه در. نیاید گرفتار مردم زخم چشمْ به

 محفوظ یپیروز این حریم تا ب رندیم سر رای خروس گیرند،یم جشن رای اتومبیل

 گونه هر خروس خون که ورزدیم اصرار نكته این بر آنانی عموم باور چون. بماند

 در که همچنان. نمایدیم محو حریمشانی ترهگس از رای زخم چشم و طلسم

 شدهی خریداری خانه یا و اتومبیل به سربریدن از پس را خروس خونی آیین ینمایش

 از رای احتمال افسون و طلسم خویش، کار شگون بر ابرام و تأکید ضمن تا مالندیم

 .بزدایند آن

 نامندیم تاج را آن کاک ل ای خروس سرِ بلندِ ی پرها ،یزبانی کاربر به بنا همچنین   

ی هاآیین -رسم در خروسی شاهانه وی ایزد کارکرد از ،یگزینواژه این آشكارا به که

ی دوره در خروس که داشت انتظار باید رویكرد همین با. گیردیم نشانی مردم

 در. گذاشتیم اجرا به مردمی برا را یاایزدانه نقش خویش،ی تاریخ حیاتِ ازی خاصّ

ی برآیند تا بینگارندی تاج با را خروس که شودینم دیده یلزوم صورت این یرغ

کهن دری ابنمایه چنینی ماندگار. باشند داشته انتظار او ازی اایزدمآبانه یا و شاهانه

 .ورزدیم تأکید شده یاد دیدگاهی گستردگ وی درست بر فالت، مردمانی الگوها

 خروس ازی تاج و بال چهار با را او که مانده یادگار هب میترا ازی اپیكره آنكه ضمن    

ی شكل به خروس ازی نقش تندیس همین پایین قسمت در حتا050.دهدیم نشان

ی یار میترا آیین از بهتر و بیشتریی گشا رمز به که گرددیم مشاهده مستقل و ویژه

 چنانكه. ستندنی کم نوع این از ییهاتندیسیی میترای  هایگذارنشانه در. رساندیم

 به رای روشنی آینده خروس،ی انشانه زبان از ییرمزگشا با میترا هاآنی تمام در

 کاله حتا. داشت خواهد ارمغان برایشان رای جاودانگ که دهدیم نوید هاانسان

                                                 
 چاپ بهجت، تهران،،یرض هاشم پژوهش و هترجم ،ییمیترا راز و رمز پر آیین: فرانتس کومن، -050 

 . 005ص دوم،



 61 ایهای هزارهنمایهب  

 را خروس ازی تاج آشكارا به که اندگرفته الگو میترا کاله از هم رای امروز کشیشان

 .  نمایاندیم

 و ب رید سر باید را محلیب خروس که دارد اصرار انگاره این بری عموم پنداشتِ   

 این با نیز مردم اما. آوردیبرم بانگ هنگامنابه که دانندیم را یخروس محل،یب خروس

 گردد،یم آنان ییابزمان دری خطاکار باعث خروس موقعیب برآوردن بانگ که دیدگاه

 :سرایدیمی نظام .اندنكوهیده را او عمل

 نارب ن نآورد بَر وقتی ب که/ سخن باید گفت خود هنگام به

 055ب رید باید باز پگه را سرش/ برکشید نوا گهبی کهی خروس

 کتاب در چنانكه. گیردیم قرار روز بازآمدنی برای تمثیل همیشه خروس ضمن در   

 واقعیت به "پتروس" خصوص در خروس ازی الگوگزین با عیسای بینپیش متا

 بودند، کرده فرار "حواریون"ی تمام که عیسای دستگیر شبِ در چون. پیونددیم

 بار سه کاهنان پاسخ در او. بود عیسا از کاهنانیی بازجو ناظریی تنها به پتروس

 با را آن وقوع قبل از عیسا کهی چیز همان نمود، انكار عیسا با را خود ارتباط

 به را عیسا یگفته نیز پتروسیی فضا چنین در. بود نهاده میان در خویش شاگردان

ی خواه انكار مرا بار سه تو بخواند خروس اینكه از پیش: »بود گفته که آوردیم یاد

 051.«کرد

 تا پذیردیم صورت عیسا،ی دستگیر شبِ در پتروس یانكارها ،یبینپیش همین با   

 به گونهاینی تمثیل با. ددهن تحویلی روم مأموران به را عیسا صبح دمیدن با آنكه

 .گرددیمی گذارنشانه خروس بانگ با روزی روشنا و شبی تیرگ مرزی درست

. شودیم یالگوبردار خروسی ااستوره ویی جادو کارکرد از یسوشیانتی هاگزاره در   

 بیدار را مردگان خویش شیپور بر دمیدن با جمشید ،یسوشیانت رستاخیز در چنانكه

 به را آن خویش صور با اسرافیلی سامی هااستوره در که یچیز همان کرد، خواهد

 ازی الگوبردار ضمن رستاخیز، در اسرافیل یا جمشیدی آفریننقش با. رساندیم انجام
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 نیز دوباره تولد وی جاودانگی بازیاب منظور به خروس نقش به خروس،ی ایزد کارکرد

 عرضه انسان به را رستاخیز وی سوشیانت دِفرشكر خروسْ ایزدِ واقع به. گرددیم تأکید

 .نماید آغاز رای ادوبارهی زندگ و بزید دوباره انسان تا داردیم

 جایگاه بر بسا چه شده، یادی هاافسانه و هااستورهی آفریننقش در خروس همچنین   

. دگذاریم اجرا به را "باد"ی ااستورهی کارکردها ازی بخش و زندیم تكیه "ایزدباد"

 قرار انسانی دوباره حیاتی برای مبنای آشكارا به را دمیدن هانقش اینی تمام در زیرا

 در باد ایزدِ جایگاه از خدایان -انسان یا و خدایان ازی گروه کهی اشیوه. دهندیم

 -بزرگ ازی تأسّ به نیز عیسا که همچنان. اندنمودهی آفریننقش آن خصوص

 را خودی زندگ آدمیان او دَم از تا گذاشت اجرا به اری انقشمایه چنین خداوندگار

 .بازیابند

ی درونْمایهی پایه بر که شوندیم یافتی زردشت ادبیات دری فراوانی هانمونه    

. خواندیفرام آتش ازی پاسدار و آتشكده به آوردن یرو به را مردم خروس بانگ ها،آن

 با رایی هانقشْمایه چنین فالت، مانمردی گرداندینْ  با اسالمیی پیدا از پس اما

 به خروس امروزه کهیی جا تا دادند، انتساب خروس به جدید دین ازیی هادرونْمایه

 منظور به خروس که رایی سكو حتا. نمایدیم نقشی ایفا خداوند مؤذن هیأتِ

 مردم نگاه از زیرا. انددانسته اوی برای اگلدسته و مؤذنه گزیند،یبرم خویشیی گواذان

 برپاداشتن و نمازی اقامه به را آنان و دهدیم بشارت را صبح خروس فرآیند این در

 .خواندیفرام صالت

 جنگدیمی تاریك وی تیرگ با که دانستی ایزد باید را خروس دیدگاه همین با پس   

 در چنانكه. برهانَد گیرند،یم پناه شب در که دیوان و اهریمنان از را انسان تا

 055.شودیم شمرده آپولنی عالقه مورد پرندگان از خروس نیز یونانی هاهاستور

 استمرار در خویش گمان به تا داردیمی ارزان انسان به را خورشید و روز خروس، زیرا
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یی جا روزی گستره در شگرد این با. رساند ثبوت به را خودی جاودانگ همچنان حیات

 .ماند اهدنخوی باق اهریمن و دیو گذار و گشتی برا

 بیدارباش با چون. ورزدیم تأکید خروسی ایزدمآبانه کارکرد بر نیز "وندیداد"   

 نتیجه در052.خواندیمفرا دیو و اهریمن فرزندان با ستیز به را همگان ،یعموم

 و دیوان با آنان تا رساندیمی یار زمانه مردمان به خویشی ایزد جایگاه از هم خروس

 به خروسی رویكرد چنین با. نهند بنایی نوی دنیا و زندبستیی اهریمنی نیروها

 شیایزد خاستگاه به بنا نیز هاانسان که نشیندیم دوران قهرمانی اریكه بری روشن

 اینچنین "وندیداد" در خروسی رهنمودها. جویندیم حاجت و برندیم نیاز او به

 و نیك گفتار نیك، شهًاندی: مدار روای سست نیكْ کار سه در هرگز» :یابدیم بازتاب

 056.«نیك کردار

 زبان از اند،آورده اوستا دری زردشت دینی عصارهی مثابه به که را آنچه این بر بنا    

 مزدااهورا جایگاه بر آشكارا به خروس چنانكه. گردانندیم باز انسان به خروس

 به دشتزر همچونی پیامبری واسطه به را خویشی ایزدانهی هاپیام و نشیندیم

 قرار انسانی راهنما و ایزد خروس ،ییجانَما همین با سپس. رساندیم انسان گوش

ی جاودانگ کسبِ و دیوان با ستیز منظور به تا گرددیم تكلیف نیز انسان به و گیردیم

 .نماید عمل خروسی رهنمودها به

 هم هب طلسم و جادو با خروس کارکرد ،یانقشمایه چنین با داشت نظر در باید   

 انسان حریم ازیی زداطلسم به اسب همچون حتا جایگاه همین از و آمیزدیم

 اصرار و ورزدیم تأکید خروسی برای نقش چنینیی جانَما به نیز بندهش. خیزدیبرم

 همكار سگ با است، شده آفریده جادوان و دیوانی دشمن به خروس: »که دارد

 057.«است
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 شبی تاریك بر روز،ی روشنا ازیی زدامطلس ضمن خروس بانگ برآیند این در   

 همین. گردد خنثا آن به وابستهی نیروها و شبی ااستوره کارکرد تا گذاردیم طلسم

 به خورشید و روزی روشنا با که آفریندیم نیزی جدیدی دنیا خویش همراه به بانگ

 در چنانكه. ریزدیم هم به را شبانه ثباتِی ب و موهومی تیرگ و آمیزدیم هم

 :شودیم گرفته کار به خروس، ازی انقشمایه چنین نیز "فاوست"

 ثباتی ب موهوم کوه این که آن وحال»

 .است گشتن محو آماده خروس بانگِ  نخستین با

 امدیده را هااعجوبه گونه این زایش بارها من

 053.«ریزدیفروم همه روز یك ناگهان سپس که

 تا گیردیم بهره خروس و کوهی استورها جایگاه از خود،ی تصویرپرداز در گوته   

ی اهزاره قهرمان همان را خروس او.  گردد یادآور را خروسی اهزاره کارکرد آن ضمن

 آفریندیمی جدیدی دنیا و ریزدیفروم را ثباتیب و موهوم کوه بانگش، که بیندیم

 .گیردیم قوام انسانی دوباره زیستن وی زندگان آن در که

ی اهزارهی هانقشمایه ازی بخش الزمی سازنمایه منظور به هملت در نیز شكسپیر   

 ارواح و اشباح خروس بانگ با چنانكه. کشاندیم خودی نمایشنامه به را خروس

ی نمایشنامهی اصلی هاچهره از "هوراشیو"055.گریزندیم نمایشی فضا از مردگان

: داردیم اظهار ردگانم اشباح فرار و خروس بانگ برخاستن با ارتباط در هملت

 بیدار را روزی خدا تیزش و بلند بانگ با است، دمسپیده شیپور خروس که امشنیده»

 و باشند دریا در خواه سرگردان، و آواره ارواح همهً اخطار این شنیدن به و کند؛یم

 بر و. روندیم خود گور زندان به شتابان هوا، در یا باشند زمین بر آتش، در خواه

 011.«است گواه ایمدیده اینك آنچه نكته، این یدرست
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 با همسو خروس تا شودیم گرفته کار به نمایشنامه این در خروسیی زاافسون   

 مردگان بازگشتی برا آن از و بدمد خود شیپور بری سام اسرافیل یا وی ایران جمشید

 ایزدِ نتوایم را خروسی فرآیند چنین در. جویند سود( زمین) "گورشان زندان" به

ی برا دیگریی دنیا کهیی جا همان. دانست زمین زیرینی هاالیهی خدا و رستاخیز

 .گیردیم پای هاانسانی دوباره تولد و رستاخیز

یی دنیا در را آنانی زندگان تا پذیردیم را مرده ارواح و مردگانی ایزد خروس پس   

 قهرمان هیأت به زمان آخرْ  در خروس  دیدگاه همین با واقع به. برد انجام به دیگر

 و یهمخوان مسیح و سوشیانت با او اهداف و داردیم یپا بر رستاخیز ،یاهزاره

 دری عملكرد چنین به را خود وقوف نیز شكسپیر که همچنان. یابدیمیی همسو

یم شب سراسر سحر مرغ مسیح میالد جشن آستانهً در» :گذاردیم یادگار به هملت

 ایمن شبها ندارد، آمدن بیرونی یارای روح هیچ که گویندیم م،هنگا آن در. خواند

ی جادو و ندارندی بدخواه سر پریان و بازندینم صاعقه دیگر ستارگان است،

 010.«افتدیم تأثیر از جادوگران

 آرامش و صلح و رسندیم وحدت به ضدین آفریندیم شكسپیر کهیی فضا در   

 به نیز شكسپیر. دارندیم برپا ،یهست از روسخیی جادوزدا رویكرد با رای آخرْزمان

 نشاندیم عیسا جایگاه به را خروسی روشن بهی ابنمایه چنین ازی گزینتمثیل منظور

 .پذیرد انجام مسیحی آخرْزمان رستاخیز تا

 نیز را کرونوس یا و زروان کارکرد ازیی هایویژگ ،ییابزمان دلیل به خروس واقع به   

 و یتاریخ زمان همیشه دارد،یم عرضه خروس که رای زمان چون. دهدیم قرار هدف

 و یزروانی زمان از تواندیمی اهزاره ایزدِ جایگاهِ از خروس زیرا. باشد تواندینمی افق یا

ی اچهره او از خروسی اهزاره کارکرد یفرآیند چنین در. یابد نشان هم یکرونوس یا

 موعود روز در که داردیم عرضه یانتسوش و مسیح همچون جاودانه و ماندگار

 .تندیم هم بهی هستی جاودانگ با را خودیی نامیرا
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 وی زندگانی برا که آیدیم شمار بهی ازلی اآفرینه خروس یکار و ساز چنین در   

 بر تكیه با خروس نگاه همین با. رسدینم چشم بهی پایان و آغازی هست در او حضور

 نماید،یم مدیریت زمین زیرینی هااشكوبه در را مردگان ارواح خویشی ازل جایگاه

 .گرفت سراغ توانیم هم هملت در را آن ازی روشن نمودگار کهی چیز همان

ی سازه در چون داندیم عرش در را خروس خاستگاهی ابهانه چنین با نیز "یجام"   

 و ساز و استی زلا چیز همه آنجا در. اندجسته سودی زروان زمان ازی اگونه به عرش

 کهی بهشتی زمان بای زندگان ضمنیی میرا چنانكه. شناساندیم را هاپدپده ،یازل یکار

 عرشی گستره در یازل جاودانگانی تمام تا بازدیم رنگ اندآفریده عرش در را آن

 .پذیردینم سامان زمینی پهنهی هانهاده بای اگستره چنین طبع به. گیرندی جا

 و هاضرورت ازی بخش عرش همچونی آمیزوهمی هاسرزمین آفرینش اب انسان   

 جاودانه خواهدیم بشر. گذاردیمی جا بر الگوهایشکهن در را خویشی روانی نیازها

. بردیم پناه خیال و وهم به بیندینم ممكن رای نیاز چنین برآوردن چون اما بزید

ی طبیعی دنیا جهتی انمایه را یفراطبیع جهان ازی مثال چنین هم زمانه مردمان

 و تمثیل از آن،ی بیرون وی درونی گزیننقش و چیدمانی برا و یابندیم خویش

 کار و ساز خروسی هایویژگ چنانكه. جویندیم سود خروس همچونی انمایه

 عهده به نامكشوف و آلودوهم جهان همینیی جانما و چیدمان در رای مناسب

 بنا آن طبیعت و زمین بری آرمانی الگوهای پایه بر را آن کهی جهان. گیردیم

 .اندنهاده

 بر اوی خداوند با نیز زلزله همچونی طبیع حوادث از خروسیی پیشگو ضمن، در   

 بر خویشی سلطه به بنا او چون. داردی همخوان ویی همنوا زمین زیرینی هاالیه

. دهد بازتاب بیرون به آنی مانهسا از را یاتفاق هرگونه تواندیم زمین،ی درونی هاالیه

 از پیش را دجال یاهریمنی سلطه ازیی هاسویه زلزله ،یآخرْزمانی سامانه در واقع به

 آغازی برای یابزمانْ منظور به موعود چنانكه. گذاردیم نمایش به موعودیی پیدا

 به ممرد بهی رساناطالع منظور به را الزمی هشدارها همه، از پیش خویش،ی دوره

 ضمن خروس بانگِ شد خواهد برپا کهی رستاخیز در نتیجه در. گیردیم کار
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 را انسان بازتولد وی زندگان اسرافیل، صور یا و جمشید شیپور بای همسان وی الگوبردار

 .دهدیم بشارت

جوید،یم سودی اهزارهی هادوره دری اهریمنی رویكرد از لرزهزمین اگر این بر بنا   

 در. خیزدیبرم آن با تقابل ویی رویارو به هادوره همین قهرمان مانند هب نیز خروس

 حوادث ازی پیشگیر  وی آمادگی برا را الزمی هازمینه خروسی هشدارها نتیجه

 سودی اویژهی حسی هاییتوانا از اسب همچون خروس فضا همین در.  بیندیم فراهم

 .افزایدیم اویی جادو کارکرد به مردم باور در که جویدیم

 این بر خویش مستمر و  مداوم آزمون در اعتبار همین به هم انسان کهیی جا تا   

 کار به خویشی اجتماعی زندگ در را آنیی جادو کار و ساز و یافتی آگاه هاییتوانا

 ناسازگاری نیروها بایی رویارو و مبارزهی برا طبیعتی گستره در آن از حتا. بست

ی ایزد جایگاه از که انگاشتندی سروش را خروس نتیجه رد. جست بهرهی اهریمن

 .نمودیم آگاه نداشت،ی آگاه آن بر که آنچه از را انسان خویش

ی بهانه بهی اشكان اردوان دختر: اندآورده "بابكان اردشیری کارنامه" در چنانكه   

 پست نوشاندن ضمن تا گرفت تصمیم ،یساسان اردشیر خویشی شو ازی نارضایت

 پرید، اندر سرخ خروس»اما . بكشد را او اردشیر، به زهر به آلوده( جو آب ،ینوشیدن)

 با015.«افتاد زمین به اردشیر دست ازی همگ پست با جام آن و زد، پست به پر و

 سگ به آن از چون گشت آگاه همسرشی دسیسه کنه به اردشیری کار و ساز چنین

 .مردند دو هر که نوشاند گربه و

 با اردشیر،( همسر) کنیزكِ عملكردِ از خروسیی زداافسون که گرددیم ریادآو   

 یا ویی جادوزدا جهت خروس پر از که همچنان. شد گذاشته اجرا به پر ازی گیربهره

 پر به آراسته کاله" مفیستوفلس منظور همین به. اندجسته سود نیزیی جادوزا

 با 011.نماید اقتدا او به تا کندیم توصیه نیز فاوست به و گذاردیم سر بر "خروس
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ی گذارنشانهی درست به خروس پریی جادو کارکرد مفیستوفلس رفتار در فرآیند این

ی همخوان راهبردهایشی اجرای برا مفیستوفلسی هاهدف با کهی فرآنید. گرددیم

 .دارد

 جهت خروسی آفریننقش از "ییطال خروس"ی منظومه در هم پوشكین    

 در را خویش مشكل پادشاه اثر این در. جویدیم سودی آت ادثحو از ییپیشگو

ستاره و گذاردیم درمیانی شمارستاره با دست، دور نقاطی هاآشوب ازی اطالعیب

 اما. نماید آگاه حوادث گونهاین از را او تا کندیم عطا پادشاه بهیی طالیخروس شمار

 در و زندیم باز سر شمارستاره به پاداشی اهدا خصوص در خویش قول به شاه

 015.رساندیم قتل به خویش منقار با را او نیز خروس نتیجه

 کارکرد نقد در را آمیزشکنایه دیدگاهیی طال خروس یافسانه در پوشكین چند هر   

 منظور به را خروسی ااستوره نقشی بازسازی ول گیردیم کار به تزار درباری اجتماع

 یدقیقیی جانما او گزارشی روشنا در چنانكه. انگاشت نادیده توانینم او نگاه بازتاب

 این در آشكارا به حتا و پذیردیم صورت آیندهی بینپیشی برا خروسی توانمند از

 همچنین. شودیم گذاشته نمایش به شاه قتلی توطئه در خروسیی زاطلسم افسانه

. آمیزدیم هم به خروس ابی درست به شمارستاره و ستارهی ااستوره نقش اثر این در

 اجرا به رای ایگانه کارکردِ سرنوشت و تقدیری بینپیش در هاآنی همه چون

 .گذارندیم

 به را هایشدانسته رنگ، سرخْ خروس بابكان اردشیری افسانه در چه اگر همچنین   

 رد را نقشمایه همینی ول نماید آگاه اطرافیانشی توطئه از را شاه تا بنددیم کار

 این گزارشگر "یتبر" کهیی جا تا. سپارندیم سپید خروس به گیومرثی افسانه

 .نهادندیم حرمت را سپید خروس ایرانیان که شودیم یادآور افسانه،

 خصوص دری اافسانه یا وی تاریخی هارسم از خویشی هیواگو ضمنی تبر   

 باشد خروس کهی اخانه رد که ورزدیم تأکید ایرانیان باور همان بر همچنان خروس،

 را خروس هنگامبهنا بانگ ایرانیان دیدگاه بازتاب ضمن نیز او. گذاردینمی پا دیو
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 را خروس که بیندیم آن در نیز را کاری چاره و داندیم "حادثه"یی پیدا بری دلیل

 .بكشند

. کندیمی گذارنشانه خروس موقعیب بانگ با را گیومرث هنگامنابه مرگ حتای تبر   

 آن موضوع، ازیی واجو ضمن درباریان آنكه تا برآورد بانگ هنگامشبْی خروس چنانكه

 012.دانستند گیومرث مرگ ازی انشانه را

 در رای مار او که کندیم گزارش گیومرثی باره در رای داستانی تبر همچنین   

 هر در و شتافت مار جنگ به  مرغ، از دفاع در خروس اما. دیدی مرغ به حمله

 خروس که کشت را مار و نمودی یار را خروس گیومرث. زدیمی بانگ خویشی حمله

 ازی نمودگاری مثابه به مار و خروس ازیی جاَنما اما 016.برآوردی بانگی شاد از هم

 تولد از پس مادرش چون. گرددیم تكرار نیز سیامكی افسانه در همچنان شر و خیر

 آسیب ازی پیشگیر منظور به تا نمود سفارش یومرثگ و برد گیومرث پدرش نزد را او

 این به نیز سیامك مادر چند هر. بگمارند او بر را یسپید خروس اهریمن، و دیو

 خروس که افكندند سیامكی خانه بهی مار "دیوان"ی روزی ول نهاد گردن سفارش

 017.کشتند را مار نهایت در و برآورد بانگ

 ازیی ابتدایی هانمونه سیامك، و گیومرث ازی برت گزارش در که رسدیم نظر به   

 این از گذر ضمن آنان تا اندبخشیده سامان نیز را قهرمانان( مارکشان) اژدهاکشان

 جالب اما. بنمایانند همگان به را خودی استورگ وی عموم وجاهت خطرها و خوان

ای نقشمایه  نهما. رساندیمی یار انسان به خروسیی هانهاده چنین از گذار در آنكه

 جهت خروس واکنش طبع به. گذاردیوام سیمرغ به را جایش  رستمی افسانه در که

 مؤثر اوی استورگ جایگاه تثبیت دری خارجی هامحرّك بایی رویارو دری سازحساس

 و افسون تا بیندیم فراهمی السّحرباطلی آفریننقش همین با هم خروس. نمایدیم
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 راهش سر بر اهریمن و دیو شده،افسون انسان مانگ به که وانهد رای طلسم

 .گذارندیم

 و گذاردیم اجرا به را دشمن ازی انقشمایه مار افسانه، این از تأویلی روشنا در   

. نمایاندیم انسان به رساندنییار در را خودی ستیزدشمن ازی کارکرد نیز خروس

 به خویشی استورگ جایگاه از خروس که پذیرفت توانیم افسانه اینی وارس ضمن

 دشمنانش با تا رساندیمی یار او به و آگاهاندیم را انسان دوران، قهرمانی مثابه

ی اژدها و دجال از کوچكی اگونه افسانه این در نیز ماری آفریننقش حتا. بستیزد

 را مار دلیل این به گیومرث اما. گذاردیم اجرا بهی آدم بای دشمن در رای اهزاره

 اوی اهزاره کارکرد و خروس با دیگر ایزدان و قهرمانان همچون او که کشدیم

ی کل دیدگاه همان توانیم نیز را خروس سپید رنگ. داردیی همنوا وی همسان

 .دانست فالت مردمانی یابدوگانه ویی جودوگانه

 گیردیم چالش به رای سپید ،یسیاه دیگری هاگستره همچون نیز عرصه این در   

 به را خودی پیروز وی ماندگار دو آن ازی یك یاهزاره آوردگاهِ  همان در نهایت در تا

یی جووحدت ضمن دو، آن ازی یك به مرگی ارزان با آوردگاه همین. بباوراندی دیگر

 .گذاشت خواهد ارمغانی دیگری  برا رای جاودانگ ضدین، در

 کارکرد ازیی هامثیلت -مجموعه نیز، گلستان ابراهیم از "خروس" داستان در   

 خروس ،یراو گمان به که داستان این در. اندگرفته کار به را خروسی ااستوره

 اما. گذاردیم اجرا به مؤذنی مثابه به را خود نقش کند،یم پارس سگ همچون

 خروس ریدن که همچنان. داندیم منفور و منحوس را خروس خانهصاحب و میزبان

ی سنگ بٌز قداستِ که میزبان زیرا رساندیمی یاری باور نینچ به نیزی سنگ ب ز سر بر

ی روشن به کهیی جا تا بیندیم بز بایی رویارو و تنازع در را خروس رفتار دارد، باور را

 را خروس ماجراجویانهی چالش در میزبان سپس. خواندیم منحوس و شوم را خروس

ی همگ و گردندیم خروس نحوست گرفتار واردْتازه میهمانان و خانواده اما. کشدیم

 کشیده آتش به نیز خانه آمدهپیش نحوستِ یادامه در آنكه تا گیرندیم اسهال

 .شودیم
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 از خروس چنانكه. ندارد باور را خروسی ایزد کارکرد خانهصاحب داستان این در   

 کهی گبزسن و نمایاندیم را خودی اهریمن وایزدانه  -دیو کارکرد خانه،صاحب  نگاه

 در. گیردیم قراری حرمتیب مورد خروسی سو از گیردیم عهده به را او توتم نقش

 تا شودیم گرفته چالش به نیز خروسی اافسانه وی ااستوره کارکرد داستان این

ی تمام بای ول. گردد اعالم مردود دوران قهرمان عنوان به اوی ایزد وی تاریخ جایگاه

 داستان در. ورزندیم تأکید خروسیی زاافسون ازی گردیی هاسویه بر احوال این

یی اهورا جایگاه از و گرددیم بدل "قهرمان ضد" به دوران قهرمانی روشن به خروس

 طور بهی دیدگاه چنین اما. پیونددیم ایزدان -دیو  گروهِ  به و بازدیم رنگ خویش

 تأکیدی سنگبز حریم حفظ بر که گیردیم نشأتی اخانهصاحب باور ازی طبیع

 .ورزدیم

 و شگون که ورزد تأکید نكته این بر خواهدیمی روشن به گلستان شگرد این با   

 با که گیردیم نشانی بوم غیر وی عاریتی ااندیشه از خروسیی گواذان کارکرد

 بهی دستیاب جهت کهی آنان چنانكه. گذاردیم اجرا به را نحوستش خویشی افسونگر

 .نگردید عایدشانی بدشگون و نحوست جزی چیز بودند هشدی آبادی راه گنجْ

ی ول دارد تنگاتنگی پیوندی آرمانی هاانگاره بای اهزارهی باورها هرچند حال هر به   

 رنگی امروزی جامعه از برآمدهی هاواقعیت بایی رویارو و مواجهه در هاانگاره این

 دوام را هااستوره که استیبمناس ابزار ادبیات حتم طور به آنكه ضمن. بازندیم

 خلق نیزی جدیدییهااستورهی هنر اثر در نویسندهیی زدااستوره با حتا یا و بخشدیم

. دهندیم بازتاب رایی سرااستوره از ییهارویه یادب آثار دیدگاه همین با. شوندیم

ی دنیا فهمی برا را آن بشر که کنندیمی بازآفرین یا و آفرینندیم رایی هاروایت زیرا»

 013.«شمردیم مهم خود

ی گراآرمان شاعران دیگر همچون "خواندیم خروس" در نیما دیگری اواگویه در   

 یآتش منوچهر یادزندهی ول. ستایدیم مخاطبانش با را خود مشتركی هاآرزو معاصر،

 بهی دیگر هدیدگا با و گذاردیوام را نیمای آرمانخواهانه نگاه "قوقوی قوقول" شعر در
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 شاعر، نگاهِ به بنا دیدگاه همین با. نگردیم او یاهزاره خاستگاه و خروسی استوره

 در که بیندینم یلزوم او اند،یافته خانهی برای مناسب جایگزین را کارخانه کهی زمان

 دمسپیدهی مژدگان "ناپیدای خسته خروس" از "هاافكن نور و هانئون ازدحام"

 پرسشگرانه او زمانه، ازی اچرخه چنین در. "است ترروشن روز از شب" یراز. بخواهد

 چهی خواهیم را سحر یا سپیده! فرسوده یخسته خروس تو و» :پرسدیم خروس از

 015«؟یکن

 خروسی بدشگون و نحوست ازی اسویه خویش خروس داستان در گلستان چه گر   

 ازی اسازه چنین بطالتِ بر تأکید با اساس و پایه ازی آتشی ول گذاردیم نمایش به را

 امروزی دنیا نامتقارن چینش در و گیردیم چالش به را آن خروس،ی استوره

 زید،یم آن دریآتش کهیی دنیا در زیرا. یابدینم خروس حضوری برای جایگاه

 ازیی زدااستوره ضمن رویكرد همین با. اندآفریده خروسی برای نوینی هاجایگزین

 ،(نئون) دیگریی هااستوره با و نهدیوام نیز را آن حرمتِ و قداست خروس، یمحر

 .دارد را آنی ادعا خروس که گذارندیم اجرا به شب یتیرگ در رای روز همان

ی آتشی دنیا در چون کندینم اقناع را شاعر نیزی چینش چنین همه این با   

ی برا هم جدیدی هااستوره هآنك ضمن. ندارندیی کارآ دیروز جهانی هااستوره

ی هاواقعیتی درست به شاعری شگرد چنین با. یابندینمی وجاهت شانقداست

ی هاآفرینه این بر ناچار به خود خواستِ خالف بر و یابدیم در را خویش پیرامون

 را خودی اهزاره وی ااستوره کارکرد آشكار به کهیی هاآفرینه. گذاردیم گردن جدید

 .نمایانندیمی امروزیی فضا در
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 پیشتازی ستاره
 اختیار در را باران و آب که اندنمودهی استاره را تیشتر ،"تیریشت"ی فضاساز در   

 سیاه اسبان هیأت به که دیوان سایر و آپوش با انسان به آنی هدیهی برا و دارد

 منظور به انسان تا ردگییم قرار حیات یمایه آب فرآیند این در. جنگدیم آیند،یدرم

 در آنكه ضمن. نماید تضمین خویشی برا را ینوین حیات وی زندگ آن، به یدستیاب

ی گستره از نیزی خشكسال و گردندیم مغلوب اهریمنان و دیوان  کار و ساز همین

 و بازتولدی برای نماد و نمونه را تیشتر طلوع آنان این بر بنا.  بنددیبرم رخت زمین

 از رای اهریمنی سیاه وی تیرگ آن برآمدن گمانشان به که بودندیافته  بارهدوی زندگ

 .تاراند خواهدی هستی پهنه

 همراه به و گذارندیوام( تیر ستارهً) تیشتر به را "آب تخمهً" تیریشت در همچنین   

 این از یك هر چون. ستایندیم نیز را "ونند" و "هفتورنگ" پروین،ی هاستاره تیر،

 به رای هستی هاپدیده ازی اپدیدهی سرور که آمدندیم شمار بهی ایزدان هارهستا

ی همه که دادندیم قراری نشان و اصل نیز زمینی هاآبی برا چنانكه. بردندیم انجام

 یهاپدیدهی تمامی نگاه چنین با. دانستندیم تیشتری تخمه و تبار از را هاآب

 از را انسان از فراتری کارکرد ایزدمآبانه و یافتندیم جان ستارگان همچون نیزی طبیع

 .گذاشتندیم نمایش به خود

 همینی بخشسامان با نیزی اهزارهی هااندیشهی ارتقا و رشدی برای کافی هازمینه   

 و ماَندیمی باق منفعل انسانی زمانآخرْ ی هاسامانه در چون. گردیدیم فراهم هاپنداره

( ستارگان  و اختران مانند) ،یطبیع یهاپدیده یا و ایزدان که سپاردیم ییدنیا به دل

 به نیز تیشتری ااستوره کارکرد نتیجه در. زنندیم رقم را اوی آینده و سرنوشت

 زمانه مردمان یهمه تیریشت در چنانكه. پذیردیم معنا سامانه همین دری روشن
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 از یالگوگزین ضمن نیز "را برخاستنش" و کشندیم انتظار را( تیر) تیشتر برآمدن

 051".راهند به چشم"ی اهزاره قهرمان

. اندنوشته ستارگان ازیی هانمایه با را تاریخ پیش ازی ایران یالگوهاکهن در زیرا    

 با. نمایندیمی گذارنشانه و رنندیم رقم ستارگان همین با را هاانسانی آینده چون

 محتوم سرنوشتِ بهی طبیعی جبر همراه به تا گردندیم منقاد همهی دیدگاه چنین

ی سوشیانت فرشكرد به خودی پایانه دری ایرانیی تقدیرگرا اما. گذارند گردن خویش

 در که پندارندیم آنان. رساند خواهد فرجام به را آن دوران قهرمان که انجامدیم

 و نبرد و کشید واهندخ بند به رای اهریمن شر ،یآخرْزمان و فرجامین فرشكردِ همین

 .پذیرفت خواهد پایان اهریمن، شكست ضمنی بد بای نیكیی رویارو

 را اهریمن مرگِ ی تاریخ پایانی روشن به ها،سامانه این در احوال اینی تمام با   

 چون. گیردیم صورت رؤیا و وهم ازیی دنیا در همه هاییپیشگو و شناسانندینم

. دانندیمی اعتباری امر مكان و زمان همچون نیز را "دعد" ،یگذارپیمانه در ایرانیان

 شمارش به که نمایدیمی اگزاره نیز تاریخ عدد، نمودنی اعتبار با فرآیند این در پس

 که دانستی طبیعی جبر محصول توانیم رای اانگاره چنین طبع به. آمد نخواهد در

 .گیردیم بر در رای زروانیگری اصلی سازه و ساختار

 ازی انمونه و نمودگار مانند به نیزی گرفتگماه یا وی خورشیدگرفتگ راستا همین در   

 دری اانگاره آنی پایه بر و انگیختیبرم را فالت مردمانی شگفت ،یطبیعی هاپدیده

 همی فلك اجرام ازی اتیره و سیاهی هاگونه به آن ضمن تا یافتیم پرورش او ذهن

 هم ایرانیانی بیندوگانه ویی جودوگانه بای نگاه چنین هک همچنان. باشد داشته باور

 بای پلید وی سیاهیی رویارو و پیكار نتیجه در. داشت کاملیی همسو وی سازگار

 و خیری نیروهای مبارزه و یافتیم توسعه و گسترش آنان ذهن در ،ینیكی روشنا

 .نوردیدیدرم هم را آسمان شر،ی اهریمن اردوگاهِ بای روشن

 طبیعت به بنا تا داشتندیم عرضه رای اویژه کارکرد آسمان ثوابت و ستارگان زیرا   

 ویی جا به جا دلیل به( اباختران)ها سیاره اما. شوند تقدیس آسمان، در خویش روشن

                                                 
 .16/8 پيشين،: تيريشت -140 
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 هاحرکت همین چون. یافتندیم دیومآبانهی سرشت خویش مداوم و مستمر حرکت

 ازی اپنداره خیال، و وهم همراهِ به او ندرذه و انگیختیبرم را انسان ظن و شك

 در نادرستی هایزنگمانه با کهی چیز. نهادیمی جا بر اباختران به نسبت رای بدگمان

 .ماند پایدار اوی الگوهاکهن

 که زمینی گستره از شر زدودن راهْبردِ تا پذیرفت سامانیی هاپنداره اساس این بر   

 انسان چون. گیرد بر در نیز را آسمان رسید،یم امانج بهی اهزاره قهرمانی سو از

ی نیروهای نابود و شر زدودن به زمین،ی گستره بر را خودی جاودانگ وی ماندگار

 مردمان ضمن در. دانستیم وابسته بودند، آمده دری فلك اجرام هیأت به کهی اهریمن

ی بخش اما نمایندیم عمل او با همسوی فلك اجرام ازی بخش که بودند پذیرفته فالت

 وی یار آن به وابسته و بستهی نیروها و شر به انسان،ی نابود منظور به همچنان دیگر

 .گیرندیم قرار  شر اردوگاه در و رسانندیم مساعدت

 اگر ورزدیم تأکید داند،یم باهم را مكان و زمانیی پیدا که افالتون راستا هیمن در   

 صورت باهم دو آنی نابود شوند، نابود بخواهند مكان و زمانی روز

ی گذارنشانهی نیك به ستارگان گردش در او گمان به کهی چیز همان050.پذیردیم

 با 055.خواندیم زمانیی فرانمای برای اسامانه را ستارگان افالتون چون. گرددیم

 را دو آنی ظاهر گردش و یافتندی اویژه جایگاه خورشید و ماه که بود تأویل همین

 با انطباق در دو، آنی زمانی چرخه از چنانكه. نهادند یگاهشماری برای مناسب میزان

 محوری باستانی هاپنداره اساس و پایه بر و گردید تعریفی گردشی کارکرد هم

 ازی تاریخ زمان تا قرارگرفتی زمان تمامیتی برای تمثیل نیز ماه و خورشید گردش

 .یابد نشان  آن

 که پنداستندیم چون. گیردیم قرار ماهی برای تمثیل اوگی ایرانی هااستوره در   

 باز زمین به دوباره الزمی فرآور از پس و برندیم ماه به را گاوی "تخمه"

                                                 
 .53ص،0120 ،یخوارزم تهران، ،یلطف محمدحسن ترجمة تیمائوس،:  افالطون -050 

 .55ص: پیشین -055 
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 همچنان. اندنهاده خورشیدی برای انمایه ونمونه  همیشه را  شیر اما 051.گردانندیم

ی گذارتمثیل با تا اندنگاریده را گاو و شیر جدال جمشید تختی هانگارهسنگ در که

 و گشت آن، ضمن که بنمایانند را( ماه) شب و( خورشید)روز گردش و نبرد هاآن از

 .پذیردیم تأویل نیز تابستان و زمستان یا و شب و روز گذار

 به که اندنموده ییجانما فضا همان در رای ایران اقوام شمایل ازی ازنجیره همچنین   

 چنین در. دارندیم عرضه شاه به رایی هدایا نوروز جشن در عام بار منظور به ظاهر

یم توجیه بهتر و بیشتر ماه و خورشیدیی وانما منظور به گاو و شیری نگارهیی فضا

 و( ماه شب،ی )زمستان ظلمت پایانی برای خوبی نمایه نوروز آنكه ضمن. پذیرد

 و ستارگان ازی تأویل و توجیه چنین با. گیردیم قرار( خورشید روز،) بهاریی شكوفا

 ضمن و شوندیمی ارزشگذاری فلكی هاتوتم مانند به نیزی جانوری هاتوتم جانوران،

 در که پذیرفت توانیم اساس این بر. نمایانندیم را آن ازیی هاسویه باهمیی همنوا

 شده یادی هانگارهی روشنا در تا اندگرفته بهره الزمی هامهارت از جمشید تختِ

 به گاو با را شیر نبرد( گاو) ثور برج با( شیر) اسد برجیی رویارو ازی گذارنشانه ضمن

 .کشند تصویر

ی بانو -ایزد انلیل،ی سومری هااستوره در که استی یادآور به الزم راستا همین در   

 زیرین جهان به نیپور شهر از خدایان مجمع» طرف از و ربایدیم را( لیلنین) ماه

 به سه هر که بود نیزی دیگر فرزند سه پدر انلیل همچنین 055.«شودیم تبعید

 اصراری ااندیشه بر زیرین جهان به ماهی بانو ایزد تبعید. داشتند تعلق زیرین جهان

 جهان به شبی خداوندگار دلیل به ماه که پذیرفت باید آنی پایه بر که ورزدیم

 .بود وابسته زیرین

                                                 
ی محمدتق از متن تصحیح نامه،واژه داشتها، یاد ،یآوانویس ،یفارس نگارش:زادسپرمیوزیدگیها -051 

 .21/1 دوم، چاپ ،یهنگفر مطالعات وی انسان علوم پژوهشگاه تهران، راشدمحصل،

 سوم، چاپ ،یفرهنگ ویعلم تهران، ،یرسائ داود مترجم ،یسومر الواح: نوآ سمیوئل کرامر، -055 

   .016ص
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 و نشانه مانند به را ماه و خورشیدی سیاه یا وی گرفتگ اهبهانه همین با نیز هاانسان   

 چنین با آنان گمان به چون شناختند رسمیت به آخرْزمان شناخت منظور بهی عالمت

. پذیرد سامانی زمان آخرْ رستاخیز تا رسیدیم پایان بهی تاریخ زمانی نشانگان

 سیاهِی ورهد سرآمدن بای اهزارهی هادوره در که شودیم تصور که همچنان

 خواهد آغاز آسمان بر خورشیدی دوباره تابیدن با قهرمانیی پیدای روشنا ،یاهریمن

 .شد

ی گذارنشانهی سیاه و یسپید فروشدن یا برآمدن با بساچهی اهزارهی هاگزاره    

 را یدیگر آن فروشدن یا و شكست هریك برآمدن یا وی چیرگ چنانكه. گردندیم

 اما. بتاراند قدرتی اریكه از رای دیگر خویشی سیطره با دو آن از ییك تا نمایاندیم

 از کهی سیاه اما نمایدیم عرضه رای نیكوی و زایدیم خیر ازی سپید یرویاروی این در

ی روپیش دیدگاه همینی پایه بر. شودیم نمودهی پلید ازی نشانگان دارد نشان شر

ی ول زایدیمی تباه و جهل از که پذیردیم صورت جادو و سِحری اتكا به بنای سیاه

 .نمایدیمیی جادوزدا خویش حریم ازیی دانا ازیی سودجو بای سپید

 نخستین انسان نگاه در که  شودیمی ناش آنجا ازی سیاه با جادوی گذارنشانه   

 انسان چنانكه. نمودیم مشكوك و ناشناختهی تاریك در هاپدیده گذار و گشت

 .گذردیم چه خورشید بر شب آمدن با و غروب از پس که بددریا توانستینم

ی پایه بر نیزی اهزارهی دوره هر پایان یا و آغاز آسمان، ازی فضاساز با نتیجه در   

 که همچنان. گردیدی گذارنشانه ستارگان گذار و گشت دریی تغییرنما ویی  جوتحول

 و اخبار از توجیه و تأویل با اسالمیی پیدا از پس هاگزاره همین ازی وسیع بخش

ی باورها نتیجه در. یافت راه تاریخ به محمدی زندگان و قرآن از برآمدهی هاسنت

 و  تازهیی هاقالب در را خودی بقا و دوام نو، آیین بای سازگار ضمن همچنان پیشین

 .بخشید مشروعیت جدید

 خصوص در جهود، "احْبار کعبِ" دیدگاه ردّ منظور به "یتبر" راستا همین در    

 کعبِ  چون. گرددیم متوسّل عباس بن عبداهلل به زمان آخر در خورشیدیی جانما

ی برا تا برد خواهند دوزخ به را خورشید و ماه جهان پایان در که بود گفته احبار
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 دانستیم آتش از را ماه و خورشید تبار  که کعب زیرا. بمانند  دوزخ در همیشه

 ضمن عباس بن عبداهلل اما. نداشت سراغ برایشان تورات وزخد از ترمناسبی جایگاه

 پس خورشید و ماه آنی پایه بر که ورزیدیم اصراری باور بر محمّد،ی گفته از استناد

 052.گشت خواهند باز جهان این به دوباره خویشیی نماسیاه وی گرفتگ از

 نیزی دیگر باور انهدوگی باورها همین پس در که رسدیم نظر به چنین همه این با   

ی روشن به رای دیدگاه چنین انعكاس که نمایدیم اعالم آشكارا به را خود حضور

 جهان فرجام و رستاخیزی یابسامان بهی زردشت ادبیاتی دوگانه نگاه از توانیم

 یكی اسامانه در جهان پایان و فرشكردی زردشت ادبیات از بخشی در زیرا. بازیافت

 تا نهدیوام رای جهان یكی سامانهی دیگر دیدگاهِ اما یردپذیم صورتی جهان

 ازی روشن بهی تبر گزارش آنكه ضمن. برد سامان به دیگری جهان در را خود فرشكردِ

 .یابدیم بازتاب و انعكاس اوی زمانه دریی هادیدگاه چنینیی روا و حضور

 توانینم انسان بر را خورشید و ماه مستقیم تأثیری زردشتی هاگزاره به بنا حتا   

 وابسته ماه به را انسان مغز و خرد بالیدن و رشد زردشتیان چون. انگاشت نادیده

 آن بهی دستیاب از را انسان( سیاه ماهِ) اباختر ماهِ که همچنان 056.دانستندیم

 کهبل نیست جانورانی "تخمه"ی دربردارنده فقط ماه هم "یشت ماه" در. داردیمباز

 ماه از را گیاهانی سبزینه و آورندیم شمار به نیز گیاهانی ویانندهر را آن

 هاپنداره همین ازی بخش هم "دیم مانگْ" و "یپیشان ماهْ " آنكه ضمن057.دانندیم

 به همچنان فالت مردمانی عموم باور نیز امروزه چون. دارد همراه به خود با را

 ازی بسیار حتا. ورزندیم تأکید ماه از انسان روان و تنی تأثیرپذیر وی گیرشكل

                                                 
 تصحیح ،یبلعم محمد بن محمد به منسوب گردانیده ،یطبر تاریخنامه: جریر بن محمد ،یطبر -052 

 .  10-17ص اول جلد سروش، تهران، روشن، محمد تحشیه و

ی محمدتق از متن تصحیح نامه،واژه یادداشتها، ،ی،آوانویسیفارس نگارش: زادسپرمی یهاوزیگ -056 

 .2/11 دوم چاپ ،یفرهنگ مطالعات وی انسان علوم پژوهشگاه تهران، راشدمحصل،

 .5/7 پیشن،: یشت ماه -057 
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 سیب یپذیررنگ و خونی نهیسرخ و شراب،ی فرآوری ایران اقوامی هاافسانه و هاقصه

 .داندیم ماه از را

 دیگری فلك اجرام و خورشید ماه، نام به همی تعداد اوستا یشتِ یك و بیست از    

 موجب مردمی زندگان وی هست بر خورشید مستقیم تأثیر زیرا. اندگردیدهی نامگذار

 نشینفالت انسان. باشند داشته باور اجرام اینی تمامی بخش اثر به آنان تا گردیدیم

 او از را خورشید و نمایند عمل انسان از فراتریی نیروها مبادا تا داشت واهمه همیشه

 در. اندوابسته رشیدخو به را جهانی هست وی زندگان بود، دریافته او که چرا. بازستانند

 خورشید حضور عدم از ترس تا آمیختیم هم به وهم و دانش ذهنش در نتیجه

 که چرا. بخشدی روای و گرداند محقق ویژه کارکردِ بای ایزد مانند به نیز را آن قداست

 کنند نابود است کشور هفت در که را آنچه دیوان برنیاید، خورشید اگر: »اندیشیدیم

 053.«نجویندی آرامگاه و نیابندیی جا استومند جهان این دری مینو ایزدان و

 ماه، تقدیس و ستایش بعدها ،یساسان عصری گریزردشت و اوستا ازی الگوپذیر در    

 مانند بهی بسیاری هاسوره چنانكه. یافت راه نیز قرآن به دیگری فلك اجرام و خورشید

. نمایدیم یاد سوگند آنان به دخداون حتا و گیرندیم نام اجرام همین از هایشتْ

 و صابئان از یحیا همچون را محمّدی برخ که بودی حدّ بهی تأثیر چنین یدامنه

 .ورزیدندیم تأکیدی توحید آیین از او گردانیدن یْرو بر  و دانستندیم پرستانستاره

 پیوند هاستاره به را خویشی آینده وی زندگان نیز یایران انسانیی فضا چنین در    

 زده رقم اویبرا آسمان اختران او گمان به که نهادیم گردنی سرنوشت به و زدیم

یی جانما را هاآنها ستاره نحس و سعد به بنا  خویش باور و پندار در نتیجه در. بودند

 .نمودیم

 و باشگونی ستاره نیكبخت، انسانی برا ،ییجانما همین با ایرانیان ضمن در   

 کار و سر نحوست و نحسی ستاره با بختنگون آنكه حال و گزیدندیبرمی یمنخوشْ 

 گرفتیم قراری خوشی برایی الگوی( مشتر) هرمزْد سامانه این در همچنین. یافتیم

 .داشتیم عرضه رایی افزاغم ازیی هاسویه( زحل) کیوان اما

                                                 
 .1/6 پیشین،: یشت خورشید -053 
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ی جا بر را خود ییروایی پیشگو  وی بین طالع ازی دنیا در هم هنوزی باور چنین    

 به خورشید نخست آخرْزمان دری اهزاره دیدگاه به بنا که همچنان. است نهاده

ی گذارنشانه دجالی ستاره افول منظور به را خود تقابل و مبارزه تا گرایدیمی تاریك

 .گرددیم آشكار او اقبال و بختی ستاره برآمدن با قهرمان ظهور اما نماید

 در آن از که دانندیم روشن یآیندهی برای تمثیل را ستاره نشان و نقش نیز امروزه   

ی توتم را آن نیز مختلف اقوام کهیی جا تا. گیرندیم بهرهی عمومی هنرها وی معمار

 با حتا. آرایندیم و کنندیم تزیین آن با را خویش پرچم و اندیافته خویش قومی برا

 به ستارگان تا یابدیم بازتاب ستاره از اوی هاانگاره در انسانی اسایه منِ  نگاه همین

 چنانكه. زنند رقم اوی برا را نكبت و نحوست یا وی بختنیك و شگون خویش سهم

 در را آن تا اندخویش بخت دنبال به همه اوهام،  ازیی دنیا دری ایران اخترباوران

 نقشی یفاا خویش محتوم سرنوشتی اجرا در ناچار به و بیابند خویش اقبالی ستاره

 .نمایند

ی ایران انسان آنی پایه بر که رساندیمی یار انگاره همین به نیزی دیگر باور    

 رغمیعل که دانستیمی روحی دارا خود همچون نیز را گیاهان و جاندارانی تمام

 ماه، دری هست جانبخشی نیرو یا و روحی ماندگار به آنان حتا. پذیرفتینم زوال تن،

 از زمین از فراتری جایگاه در آفرینجانی نیرو تا داشتند باور نیز گانستار و خورشید

 .بماند امان دری اجتماع وی طبیع حوادثِ دستبردِ

ی بقای انگارهیی پیدا به مهاجم اقوام مداومی هایورش همراه به سیل وی خشكسال   

 دینْكرْدِ  در که همچنان. رساندیمی یار حوادث اینی گستره از فراتریی فضا در روح

 خود همراه به و نمودند پنهان هوم گیاه در را زردشت "فروهر"ی زردشت ایزدان هفتم

 055.آوردند زمین به آسمان از

 عرضه را انسانی زیستی هایویژگ آسمان ستارگان و روشنان یهمه نگاه همین با   

 بهی آسمان راماج حضوری واسطه به نیز هاانسان ترفند این با آنكه ضمن. دارندیم

                                                 
 راشدی محمدتق یادداشتها و هانامهواژه ،یفارس نگارش ،یآوانویس متن، تصحیح: هفتم دینكرد -055 

 (.501ص)55/5 ،0135 ،یفرهنگ مطالعات وی انسان علوم پژوهشگاه تهران، محصل،
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 آن از آشكارا به نیزی اهزاره ادبیات در کهی چیز همان یابند،یم دست حیات تجدیدِ

 در تغیر و تغییر از را دوران قهرمان و موعود ظهوری نشانه که چرا. اندگرفته بهره

 فرآیند همین حتا. یابندیبازم ویژهی استاره یا وی فلك اجرام زوال یا و برآمدن کیفیت

 .بازجست توانیم نیز قدّیسانی تمام بازتولد یا وی زندگان در را

 اجرام با را قیصر برافتادن هملت در خویشی فضاساز با شكسپیر که همچنان   

 و خون شبنم و آتشین دنبالهً بایی هاستاره: »نمایدیمی گذارنشانه چنیناینی آسمان

 تأثیر زیر نپتونی پادشاه قلمرو که نمناك اختر آن و شد؛ دیده آفتاب در یاختالالت

 021.«ماند خواهد بیمار رستخیز روز تایی گو که بود چنان خسوف از اوست

 بازتابی برای سماو اختران و روشنان از شكسپیری تصویرپرداز شده یاد اثر در    

 ستاره کارکردِ از یانمایهی روشن به آن در که پذیردیم صورتی زمین حوادث

 رقم را زمین سرنوشت ستارگان تصویر، و هینما همین در چنانكه. یابدیم انعكاس

 .آورندیم عمل بهیی پیشگو نیز آنی آیندهی برا و زنندیم

 از آن ضمن تا شودیم شناسانده یاهزارهی سامانه ازیبخش ،ییپیشگو با ضمن در   

 دوران، انقهرم ظهور از پیش چنانكه. یابندی آگاه موعودی زمانه و زمانیی پیدا

 به. گذاردیم نمایش به خود ازی اهریمنی کارکرد که نمایانندیم را دروغین موعود

 گرفته کار بهیی هادرونمایه چنین دجّال یا و اژدها از یپردازچهره در کهی اگونه

 و ستارگانی دیومآبانهیی آراصف با  را هانمایه همینی هانشانه آنكه ضمن. شوندیم

 گم ستارگان و خورشیدی فرآیند چنین در. اندنموده گزارش نیزی آسمان اجرام

 .گرایندیمی سیاه به یا شوندیم

 نشانه را موعود ظهور و تولد زمین، بر ستاره افتادن ضمن برآیند همین با همچنین   

ی اهزاره اهریمنی چیرگ بر خورشید و ستارهی سیاه وی تاریك اما گذارندیم عالمت و

 حضور بری روشن گواهِ باید را خورشید مستمر و مداوم تابش آنكه ضمن. دارد یگواه

یی هاانگاره چنین با طبع به. دانستی هستی گستره بر دوران قهرمان و موعود

 .پذیرفتیم تأویل و توجیه شب، راز و رمز پر آسمان از نخستین انسان باور ازی بخش

                                                 
 .05ص دوران،  تهران، آذین،به. ا.م ترجمهً ،یدانمارکۀ شاهزاد هملت: ویلیام شكسپیر، -021 
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ی گذارنشانه ستارهی آفرینیشگفت با مسیح عیسا تولد متا انجیل در که همچنان   

 بر تا یابدیم بازتاب نیزی اهزاره قهرمانان اکثر تولد دری انشانه چنین اما. گرددیم

 آمده شرق از که( مجوس) م غْ دو متا گزارش به بنا. دهندی گواه موعود حقانیت

 آن حضور هک کشیدندیم انتظار رای استاره طلوع داشتند، س كنا لحم بیتِ در و بودند

ی باال که بازیافتند رایاستاره مغان آنكه تا. دانستندیم عیسا ظهوری برای هشدار را

یی گوپیش با متا، انجیل گزارش در020.داد بشارت را او تولدِ و ایستاد کودكی خانه

یی پیدا خصوص در رای ایرانی اندیشه و باور ازیی هابنمایهی درست به مجوس، دو

ی پایه بر آشكارا به نیزیی گوپیش اینی هانشانه چنانكه. اندگرفته کار به سوشیانت

 .گرددیم استواری ایران مغانی اخترشناس

ی هاگزاره با که نهدیم خود گزارشی برای وجاهت رای اپدیده چنینیی واگو متا اما   

 یاتریاض همچنین و جادو و سِحر دری ایران مغان که چرا. داردی همخوان نیزی تاریخ

ی هاسرکوب با انیهخامنشی دوره آغاز از که مغان زیرا. بودند سرآمدی شمارستاره و

 در بودند، گریخته بابل خصوص به ایرانی غربی هاسرزمین به اول داریوش رحمانهیب

 از آنی همسایهی هاسرزمین و بابل و داشتتند اشتغال خویشی آرا ترویج به آنجا

. آمدیم شمار بهی تبعید مغانی سنت پایگاه همچنان  حمسی ظهور از پیشی هاسده

 .نمایدیم تأیید رایی هاداده چنینی درست هم، متا گزارش کهیی جا تا

 نویدیی هانشانه با را خودی دوباره بازگشت مسیح متا، کتاب در همچنین     

 راستا همین در. بود خواهد آسمان برق مانند آمدنش که شودیم یادآور او. دهدیم

 ماه شده، تار و تیره خورشید مصیبتها، آن از بعد» :نویسدیم مسیح قول از نیز متا

 نگاه را زمین کهیی نیروها و ریخت خواهند فرو ستارگان. داد نخواهد نور دیگر

 قهرمانان همچون نیز عیسا هاگزاره همین در025.«آمد خواهند در لرزه به اند،داشته

 سود اشیآرمانی جامعهیی برپا منظور بهی فلك اجرام و ستارگانیی جانما از دیگر

 .جویدیم

                                                 
 .01/5-00ی: مت -020 

 .55/55: پیشین -025 
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ی اشعیا به بابلیان به نسبت را خودی همیشگ خشم خداوند هم مقدس کتاب در   

 و شد خواهد ویران زمین» خشم این در که ورزدیم اصرار او. گرددیم یادآوری نب

 خورشید. داشت دنخواهن نور آسمان ستارگان. گردید خواهند هالك گناهكاران

 گزارش در021.«بخشید نخواهدیی روشنا ماه و شد خواهد تاریك طلوع هنگام

 ازی سازفضا با را زمینیان و زمین احوال در تغیر و تغییر هرگونه نیز خداوند یادشده،

 .بردیم انجام بهی اهزاره قهرمانانیی پیدا از پیشی اهریمنی نیروها اقتدار

 و فرشكرد بهی بخشسامانی برا دوران قهرمان و موعود ازی ارالگوبرد در خداوند اما   

 در. ستاندیموا آنان از هم را ماه و خورشید و رساندیم هالك به را همه جامعه اصالح

 صورت بابل شهر به قداست بازگرداندن قصد به آشكارا بهی رویكرد چنین واقع

 خواهندیم چون. بزدایند آن حریم از را "نجاست" مقدس کتاب گمان به تا پذیردیم

 .گیرد قرار بابلی برایی الگو المقدسبیت  خشم، اِعمال با

ی استاره فرشته، سومین شیپور با نمایدیم توصیف مكاشفه کهی آخرْزمان در   

 که افتدیمی زمینی هاچشمه و هارودخانهی رو بر آسمان از "تلخ" نام به ورشعله

ی هاآب همین از نیز آدمیان کهیی جا تا. گرایدیمی تلخ به زمینی هاآب سوم یك

 خویش شیپور بر چهارمی فرشته سپس 025.سپارندیم جان و نوشندیم تلخ

ی تاریك به ستارگان همچنین و ماه و خورشید سوم یك آنی ضربه اثر بر که نوازدیم

 انتهایب چاهِ کلید و دمدیم خویش شیپور بر پنجمی فرشته آنگاه اما022.روندیم فرو

 دود، همراه به انتها،یب چاهِ  در بازشدن با. نماید باز را چاه در تا سپارندیم او به را

 درختان به که یابندینم اجازه هاملخ اما. پرندیم بیرون آن از اسب هیأت بهیی هاملخ

 آسیب دارند، خویشی پیشان بر را خداوند م هر کهی مردم همچنین و گیاهان و

 026.رسانند

                                                 
 .5/01-01: اشعیا کتاب -021 

 .01/3-00: اشفهمك -025 

 .05/3: پیشین -022 

 .0/5-05: پیشین -026 
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 نمودهی ایزدان هاآنی تمام مكاشفه دری فلك اجرامی آفریننقش ویی جانما ضمن   

 انجام به را شر یا و خیر ازیی راهبردها خویشی ایزد جایگاه به بنا که شوندیم

ی فلك ایزدان این. گذارند نمایش به رای اهزاره قهرمانی آخرْزمان فرشكردِ تا برندیم

 توانندیم خویشی بشر -فرایی توانا با که مانندیمیی هاانسان یا جانداران به

 شانیبرا کهی ادیومآبانه جایگاه بنا یا و گردانند محقق رای زمین انسانی هاآرمان

ی سنتی مرزها ازی نشین عقب به را خیری گستره و کنند پا به شر شودیم تعریف

 ظاهر آسمان یرهگست بری اژدهای یوحنای مكاشفه در چنانكه. نمایند وادار هاآن

 فرو زمین بر را هاآن و کشدیم خود دنبال به را ستارگان د مش با که شودیم

 027.ریزدیم

 و دوران قهرمانیی پیدای گذارنشانه ستارگان، گردش با نیزی ایرانی هاانگاره    

 با رای تاریخ وی طبیع حوادث ایرانیان چون. دهندیم بازتاب رای اهزاره موعود

 بابكان اردشیری کارنامه در که همچنان. زدندیم پیوند ستارگان همین گردش

ی ستاره برآمدن ،یاخترشماری هاپنداره به بنای اشكان اردوان درباریان ازی کنیزک

 به براسب سوار اردشیر و کنیزك نتیجه در. نمودیی گوپیش را بابكان اردشیر سعد

 به اردشیری برا رای پادشاهی فره انآن گمان به که شتابندیمی استاره استقبال

 .داشت همراه

 سودی اهزارهی جایگاه ازی روشن به یادشده،ی افسانه در بابكان اردشیر اما   

 این در چنانكه. اندنمودهی الگوبردار موعودیی پیدای هاگزاره از را آن که جویدیم

ی کارنامه. گذارندیم دتأییی فرآیند چنین بر نیز آسمان ستارگانیی جا به جا افسانه

ی گزینه بر اصرار ضمن آنیپایه بر که ورزدیم تأکیدی آیین -رسم بر بابكان اردشیر

 چنینی برا نیز را آسمان ستارگان تأیید پادشاهان، گزینشی برای پدری تبار

 سودی فرازمینی وجاهت از نیز پادشاه رویكرد، همین با. شماردیم الزمی انتخاب

 .جستیم

                                                 
 .5/05: مكاشفه -027 
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 جهت یاموجّه خاستگاه مردم نگاهِ  در چون هاپنداره اینی پایه بر حقیقت در   

 شاهان باور، این به واکنش در شد،ینم مشاهده زمین،ی گستره بر پادشاهان سلطنت

 قدرت هرمی گیرشكل در زمینیان آن یپایه بر تا بخشیدند سامان رای ترفند نیز

 از ایرانیان اسالم،یی پیدا از پس آنكه ضمن. دباشن نداشتهی جایگاه و نقش گونه هیچ

 شیعه امامان مشروعیتِی برای آسمانی وجاهتیی جانما دری اشیوه و شگرد چنین

 خویش امامان به فره، از یگیربهره در را آسمان انتخاب آنان زیرا. بردند سود

 .دانستند اثربال و منتفیی اگزینه چنین به یدستیاب در را انسان نقش و بازگرداندند

 نامهزراتشت در شود،یمی فضاساز عیسا تولدی برا متا انجیل در که آنچهضمن  در   

ی سرایندهی اصل مأخذ واقع در. گرددیمی بازسازی زردشت موعود ظهور جهت نیز

 را هاآن ازی بخش پژدو بهرام که دانستی زردشت منابع انبوه همان باید را منظومه این

 :سرایدیم او. داشت اختیار در( م0573) اشنظومهم سرودن سال در

 023آسمان از فروبارد ستاره/ جهان اندر آید چون آنكه نشان

 حتا و اسالم پیامبر تولدی برایی فضا چنین از گرددیم مشاهده که همچنان اما    

 از اسالم، پیامبر تولد شب در شودیم گفته چنانكه. اندجسته سود نیز دیگر قهرمانان

ی زردشت موعود زادن از هفتم دینكردیی پیشگو در. باریدیم ستاره نیز مكه مانآس

 این در چنانكه. اندگرفته کار بهی فلك اجرامی آفریننقش از را یتصویرپرداز همین نیز

 به اما. گرددیم پنهان هم خورشید گانه،سهی هاهزاره از هرکدام پایان در هاگزارش

 این که تابید خواهد آسمان فراز بر خورشید!( روزشبانه) زرو ده اوشیدر زادن هنگام

یس در آنكه تا 025انجامدیم طول به روز بیست اوشیدرماه تولد روزگار به تابیدن

  روزشبانهی س خورشید گیردیم نام سوشیانس کهی زردشت موعود سومینی سالگ

 061.درخشید خواهد

                                                 
زراتشت ،0135 آزادمهر، تهران، هدایت، صادق مترجم: بابكان اردشیر کارنامه و یسن وهومن زند -023 

 .0531 بیت نامه

 .0/01و0/5 پیشین،: هفتم دینكرد -025 

 (.شودینم دیده روزشبانهیی شناسای برای اسنجه) 05/01: پیشین -061 
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 به که چرا. یابدیم نشانی اویژه ایگاهج از( زهره) ناهیدی ایرانی اخترشمار در اما   

 آناهیتای بانو ایزدی زمین عملكرد وناهیدی ستارهی کارکردآسمان بین رسدیم نظر

 .باشد داشته وجودیی هایهمخوان

 و شودیم ظاهر آسمان در آفتاب غروب از پس که استی استاره نخستین ناهید    

 نتیجه در. گرددیم ناپدید آسمانی گستره از روزیی پیدا با که استی استاره آخرین

 آغاز با که اوست. دانندیم صبحی دهنده بشارت را آن ناهیدی ااستوره کارکرد به بنا

. برآید صبح تا ستاندیوام او از را هراس و ترس و کندینم رها را انسان شب،ی سیاه

 همچنین. دهدیم پیوند خروس به را ناهیدی فراوان اشتراك وجوهی نگاه چنین با

 نتیجه در. انددانسته شبی فضا دری یابجهتی برای مناسبی راهنما را ناهید

 و یاریگر سال هزار هزاران ناهید که پذیرفت توانیمی دیدگاه چنینی برپایه

 .ننمایند گم را خود راه شبیتاریك وی سیاه در تا بود هاانسانی راهنما

 او. شناسندیمی خنیاگر به بیشتر را( زهره) ناهیدی فارس کالسیك شعر دری ول   

 این با. انگیزدیبرم طربی زمین انسانی برا رویكرد همین با و نوازدیم و رقصدیم

 چنین ایرانیان که رسدیم نظر به آنكه ضمن. دانستی موسیق ایزد باید را ناهید نگاه

 این در. باشند ستانده وامی بابلی هااستوره از ناهید،یی جانمای برا را ینقش

 و هاروت که نمایاندی م رای سامی بانو -ایزد همان ازی اچهره ناهیدی آفریننقش

 تا شدند گسیل زمین به آسمان از که بودندی فرشتگان دو آن. فریبدیم را ماروت

 .نمایند تضمینی تباه از رای زمین انسان نجات وی رستگار

 بند به ناهید بای کامگتن دلیل به را تمارو و هاروتی سام خداوند افسانه این در   

 گفته چنانكه. بماند امان در خداوندگار خشم از نتوانست نیز ناهید سپس. کشانید

 و ظاهر با اشیوارگیش و گردید مسخی روسپیگر وی پتیارگ دلیل به او روح شودیم

 .شد گذاشته نمایش به آسمان در ستاره، ازیی سیما

. ورزدیم تأکید افسانه این در اوی آفریننقش و کارکرد به یزن ناهیدی واژهی معنا   

. دهدیم بازتاب رای پتیارگ وی روسپیگر ازیی نما نیز واژه اینی کلی درونمایه که چرا

 آناهیتای بانو -ایزد بكارت وی پاک بر  ناهیدی ابتدا در( ای )نف حرفی کاربر با چنانكه
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 فالتی غربی حاشیه اقوام بینی فرهنگیی افزامه حتم طور به. گرددیم ابرام و اصرار

 .دانستیی هااستوره چنینیی پیدای طبیع نتیجه باید را ایران

یی پیدا در ایرانیان،ی اخترباور ازی دیگری هارویهیی بازنما ازی روشنگر در   

 به را خودی اهزارهی آرزو و آرمان قهرمان تا ایستانندیم رای تاریخ زمان آخرْزمان

ی گذارنشانهی فلك اجرام و ستارگان با رای برآیند چنین نتیجه در. برد نجاما

 زمانی رویكرد چنین اما. آیدیم شمار بهی یابزمانی برای اپیمانه که نمایندیم

ی فراتاریخی زمان در که پنداردیم قهرمان چون. انگاردیم نادیده نیز رای تاریخ

 در فقط رویكرد همینی ول. رساند انجام به را خودی تاریخ امر توانست خواهد

 زروان که شودیم گفته چون. پذیردیم تأویلی کرونوس زمان وی زروان آیینی روشنا

 فعالی حضوری( فراتاریخ) کرانهیب جهان در هم وی( تاریخ) مندکرانهی گیت در هم

 نتوایم ایران در رای زمان آخری هاانگاره حضور ازی وسیع بخش چنانكه. دارد

 .آورد شمار بهی زروانی هااندیشهی طبیع انعكاس

 ازی دیگری هارویه ایرانیانیی تقدیرگرا وی اخترباور ،یجبرپذیر باور، این همراه به   

 از را خود فالت مردمان دیدگاه همینی پایه بر که همچنان. نمایاندیم را زروان آیین

 و اختر انتظار و دارندیم نگه دور خویش پیرامون در تغییر جهتی آفریننقش

 .نماید ممكن را تغییر که پرورانندیم دل در رای موعود

 در که دارد، اشاره سامانه از دوگونه بهی اهزارهی هاانگاره احوال اینی تمام با   

 رای گیتی تاریك و پذیردیم پایان همیشهی برای جهان اینی هست آن ازی اگونه

ی اگونه در اما. یابد ادامهی سوشیانت فرشكرد وی ازسازب دیگری جهان در تا گیردیفرام

 .گیردیم قرار سوشیانت فرشكردی برای مناسبی گسترهی گیت همین آن، از دیگر

 وی دوجهان گروه دو به خویش، انكار رغمیعل ییهاانگاره چنین صاحبان نتیجه در   

 مرگ ازی انمایه در یزنی فلك اجرامی جهان دوی دنیا در. گردندیم تقسیمی جهانیك

 در را جهان این تا شتابندیم دیگری جهان به و بندندیبرم رخت جهان این از هاانسان

 همین در نیزی اهزاره فرشكردی جهانیك دنیای در اما. واگذارند اشیمردگی تاریكنا
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 برآمدن و ایستاندن با نیز جهانی بازساز و فرشكرد آغاز چنانكه. گیردیمی پا جهان

 .گرددیمی گذارنشانه آسمان اخترانی جملگ مجدد

 اما. پذیردیم صورت ایستای زمانی نقطه در قهرمانیی پیدا و ظهور این بر بنا   

ی برآیند چنین با. ریزدیم فرو رای تاریخ زمانی گستره ،یزمان ینقطه همین

یم تبدیل محالی رام به و شوندیمی تهی تاریخ وی زمان یدرونمایه از نیز هاهزاره

ی هاسازه در آنكه ضمن. برگیرند در را هادوره ازی مفهوم بتوانند اینكه بدون گردند

 همیشه ها"اکنون" همینی ول. یابندیم جریان اکنون و حال در چیز همهی اهزاره

 حال و اکنونی دجّالی فضا همین از خواهدیم هم انسان. اندآلودهی دجّالیی فضا به

 از را آنی زمان کالبدی ادوره قهرمان تا بایستاند را "حال" بیندیم الزم او پس. وارهد

 را هاوهم همینی ول زیدیم وهم در هرچندی اهزاره انسان. بزداید زمانهی آلودگ

 .یابدیم خویش آالمی مداوای برای تسكین

 



 

 

 

 

 سنگ ییزاافسون
 آفرینش در را آن بشر ذهن که بودی ابنمایه سنگ و خاك از انسان برآوردن    

 خود،یی پیدا ازیی جانما به پاسخ منظور به بشری درون نیاز. گرفت کار بهی هست

 سر هاافسانه این در. بداند خاك از را خود آفرینش که برد راهیی هاافسانه به رای آدم

 خود هم او تا گرفت قرار انسان آفرینشی برای مناسبیی الگو خاك از گیاه آوردن بر

 .گرفت نام زمین فرزندی آدم که بود پنداره با همین. بخواند زمین و خاك از برآمده را

 گِل آب، و خاك آمیختن ضمن توانستیم نیز خدایان ایزدانه کارکرد راستا این در   

 جان خودی آفرینه به تا بدمد( دم و باد) روح آن بر و برآورد انسان ازی س فال یا و

 به خود از رای فراوانی هاافسانه گوناگون اقوام باور همین با همسو که همچنان. بخشد

 را آدم زمین، خاك از خداوند: »که اندآورده عتیق عهد در چنانكه. اندنهاده یادگار

 060.«بخشید جان او به دمیده، حیات روح آدمی بین درسپس. سرشت

 به و گردانندیم باز رومتهپ به را انسان نیزآفرینشی یونانی هااستوره ازی اگزاره در   

 به و آب و خاك از را انسان نخستین او»که  شودیم گفته زیرا. دهندیم نسبت او

 پیكر آن در را حیات و روح آتنا و زد نقش خویش، سرشك بای برخی گفته

 نیزی دیگری هاسرزمین مردمان را افسانه این ازی ترروشنی هانمونه065.«بدمید

 .اندنمودهی الگوبرداری رهنگفی هاییافزاهم ضمن

. دارد حكایت نخستین انسانی زندگان در آن جایگاه از خاك و سنگ قداست   

 سنگیی جادوزا از نیز را آتش به انسانی دستیاب شاهنامه، ازی گزارش در چنانكه

 شتافت ماریی رویارو به سنگ با که هوشنگ ایرانی ااستوره پادشاه زیرا. انددانسته

 از آنكه تا آمد فرود دیگری سنگ بر و وانهاد را مار سنگ مار،ی گیرنشانه ضمن

                                                 
 .7/5: پیدایش -060 

 .56ص پیشن،: فلیكس ژیران، -065 
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 آشنا خودی گرما ویی روشنا با را انسان که برجهیدی آتش سنگ دو برخورد

 بت او گویند مغان: »نویسدیم هوشنگ از خویش گزارش در "یتبر" 061.نمود

 065.«گویند دروغ و پرستید،

 در مغان کیش با هوشنگ آیین ییهمسو چند هری تبر گزارشی روشنا در   

 از توانیم رای تبر انكار وی نفی نادرستی ول گرددیمی نف سنگ پرستیدن

 دامن در که مغان آیین زیرا. بازیافت هوشنگی ااستوره کارکرد وی رفتارشناس

 کاملیی آشنا جادو و طلسم با بودبرآورده  سریی زاافسون وی جادوگر از ،یکافرکیش

 .نهادیم ارج را سنگیی ازافسون و داشت

 از تا نهندیم هوشنگ چونیی هاانسانی برای توتم سنگ ازی دیدگاه چنین با   

ی ایزد وی شهریار که همچنان. برآورند آتش آن از خویشی ایزد -انسان جایگاه

: نویسدیمی تبر. بازجست توانیم نیزی تبری هاگزاره در رای سنگ جهان بر هوشنگ

 نیز را سوس شهر و کرد بنا او کوفه شهر و آورد، بیرون او آهن و وسیم زری کانها»

 که آنجاست مشكل اما062.«کردی آبادان و براند اوی جو در آبها و کرد؛ او گویند

ی سو از را انسانی خدمتگزار خود،ی یكتامآبانه دیدگاه وی آیین خاستگاه به بنای تبر

 ماجرا،ی نف در خویشی هااشاره رغمیعل اوی ول. ندارد باور پرستانبت و کافرکیشان

 .دهدیم انعكاس انسانی زندگان از رای ارزشمندی هادستمایه و هاداده

 در زیرا. گیردیم قرار الگو هم موسا داستان در سنگ، و صخره از آتش برآمدن   

 پایین در کهی مردم بر کوه فراز بر خداوند جالل پر حضور» خداوند با موسا مالقات

 066.«رسیدیم نظر به آتش فروزانی هاشعله چون دندبو کوه

ی برای تمثیل را او تا نشاندندی سام خداوند جایگاه بر را عیسا مسیحیان بعدها   

. برجهید آن از سینا کوه دری ایزد آتش کهی سنگ همان. گذارند سیاه سنگ و صخره

                                                 
 .05-57 ابیات هوشنگی پادشاه پیشین،: شاهنامه -061 

 . 33ص اول جلد پیشین،ی: طبر -065 

 .پیشین -062 

 .07/55 خروج،: مقدس کتاب -066 
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 ارج شانکافرکی همچون نیز یكتامآبانه ادیان در  را سنگی برآیند چنین با

 .گذارندیم

 تقدیس اسراییلیبن بین موسا از پس که شودیم صحبتی تابوت از بقرهی سوره در   

 تابوت این از اما 067.جستندیم شفاعت و بردندیم حاجت آن به مردم و گردیدیم

ی بیشتری روشنگر"طالوت"ی پادشاه گزارش منظور به "یطبر تاریخنامة" در

 موسا که داندیم عهد صندوق ازی ترجمان را تابوتی تبر واقع در. پذیردیم صورت

 .بود نهاده آن در را خود الواح

 آرامشی برای اوسیله را تابوت قرآنی اشاره به تكیه با همچنانی تبری ول   

 صندوق) تابوتِ به بهانه همین به نیز موسا قوم زیرا. خواندیم اسراییلیبن( سكینه)

 در آنكه ضمن 063.نماید فراهم را آنان آرامش تا بردندیم نیاز خویش پیامبر( عهد

ی هابتكده و هاایزدکده در کافرکیشان بیشتر که گیرندیم کار به رای رسم آیین این

 چوب یا و سنگ قداستِ ویی جادوزا ازیی هاسویه بر تا اندجستهیم سود آن از خود

 کارگزاران آنی پایه بر هک دارد اصراری اانگاره بریی هاگزاره چنین. شود تأکید

 منسوخ رای کافرکیش وی ایزد چندی هاآیین اندنتوانسته هیچوقتیی یكتای هاآیین

 .رساندیمی یاری اگزاره چنین به نیزی تبر تاریخ که همچنان. نمایند اعالم

ی اگربه سردیس از برگرفته را تابوتی عموم طرحی تبر تاریخ همچنین   

ی تبر گزارش به بنا. بودند نهاده را موسا پوشش و الواح آن ندرو در که شناساندیم

 و بردندیم همراه خود با را تابوت این دشمنان، با خویشی هاجنگ در اسراییلیبن

 خواهدی پ در را دشمن شكست خیزد،یبرم گربه بانگ آن از چون که بودندی مدع

                                                 
 .553/5: قرآن -067 

 تحشیة و تصحیح به ،یلعمب به منسوب گردانیده ،ی طبر تاریخنامة: جریر بن محمد ،یطبر -063 

 .537ص اول جلد سروش، تهران، روشن، محمد
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 را لییاسرایبن وی دکر تكلم تابوتی شد حادثی امر چون» :اندگفته حتا065.داشت

 071«ی.نمود هدایت حالشان صالح به

 چون. بودی عمومی رسم ،جنگ در ایزدان تندیس انتقال خاورمیانه اقوام بین    

 همین حتا. رسانندیمی یار آنان به دشمنان بایی رویارو در ایزدانشان پنداشتندیم

 باور خالف بر اما. اندفتهگر کار به فراوان به محمّد با خود نبرد در نیز قریش را رسم

 "تاریخنامه" گزارشی پایه بر تابوت،ی آفرینیپیروز خصوص در اسراییلیبنی عموم

 .داشتندیم روای حرمتیب آن به و ربودندیم آنان دست از را تابوت مهاجمان بسا چه

 مردم گشت چیره اسراییلیبن بر( طالوت) تالوت کهی زمان راستا همین در   

ی نب سموییل آنكه تا دانستند مشروط تابوت بری دستیاب به را اوی پادشاه مشروعیت

 تاریخنامه آنكه ضمن 070.داد نوید خویش قوم به را تابوتی آسامعجزه بازگشت

 فقط نه آهن 075.استبوده شمشاد یا آهن از تابوتی سازه جنس که شودیم یادآور

 کهبل گردیدیم تقدیس خستین،ن جوامع مردمانی برا آسایشمعجزه کارکرد دلیل به

ی کارکرد کشیدند،یم بیرون سنگ دل از را آن آتش،ی کارگیر به با کهاینی بهانه به

ی برا رای شمشیر انسان آهنی فرآور در همچنین. داشتیم عرضه را جادومآبانه

 او دشمن انسان، حریم از حراست ضمن ایزدمآبانهی کارکرد با تا دیدیم فراهم خود

 .بتاراند زنی را

 و آتش از گذار با را خودی اهریمن جهان سنگْ فرآیند، همین در این بر بنا   

 سامیان،ی خدا دوزخ دری شگرد چنین با که همچنان. نهادیوام آب ازیی سودجو

ی هایآلودگ هاانسان همین گمانشان به شاید تا پاالیندیم را گناه به آلودهی هاانسان

ی برای روشن دلیل آب و آتش از گذار آنكه ضمن. نمایند رها را خودی جهان این

                                                 
 .پیشین -065 

 و تصحیح الخلفا، و والملوك االنبیاءسیرۀی ف روضةالصفا تاریخ: خاوندشاه بن محمد میرخواند، -071 

 .161ص اول، بخش -اول جلد ،0131 اساطیر، تهران، فر،کیان جمشید تحشیه

 .151ص: پیشین -070 

 .152ص :پیشین -075 



 91 زاییِسنگافسون

 خوان دوران، قهرمان ظهوری برا که گونه همان به گرفتیم قراری پاکساز و استحاله

 .دیدندیم فراهم را آتش و آب ازیی خطرها و

. اندآزموده را آب از گذر  دو هر اسفندیار و رستم شاهنامه،ی ااستوره قهرمانان از   

 در. نهادند گردن فرآیند همین بر ناخواسته و خواسته نیز یونس و موسا ههمچنانك

 ،یسدساز در آنی گیربهره یواسطه به کهبل ستایدیم را آهن فقط نه قرآن  نتیجه

 کهف یسوره در که همچنان آیدیدرم انسانی سخره به سیالب و کوه از برآمده آب

 ازی کنایت آشكارا به سد بآ هآنك ضمن 071.گرددیم مشاهدهی فرآیند چنین

 .گیردیم قرار یجاودانگ کسبِ و حیات یادامه

ی گذارنشانه منظور به بسا چه هم ایرانی آیینی هااستوره قهرمانان همه این با   

ی اعده زردشت همراه به چنانكه. اندآزموده شانسینه بر را گداخته آهن خویشی پاک

 .ماندند وفادار آیین -رسم این به "کرتیر" و "یرازارداو" همچون نیز او اخالف از

 دل در آهن داشتن نهان دلیل به سنگ ییزاافسون انسان، تاریخ ازی ادوره در اگر   

 گردد، تحسین و تقدیس انسانی برا یتوتمی مثابه به آهن تا یافتیم قداست خود

 آنكه ضمن. یافتیم دست سیم و زر به سنگ همین از او دیگری ازمانه و دوره در

 "ضدین وحدتِ"ی برای تمثیل خویشی ناپذیر زنگ وی ماندگار قابلیت دلیل به طال

 بر رای چیز و گرفتیم نشان تام،ی یگانگ از که بپندارندی عنصر را آن تا گرفت قرار

 از فقطی کارکرد چنینی کیمیاگری هاسامانه در چنانكه. نبود راه آنیی یكتا

 وحدت این کیمیاگرانهی هاگزاره در این بر بنا. آیدیبرم خداوندگار بزرگ یا و اهریمن

 به رای انقشمایه چنین نیز شیطان کهبل آیدیدرنم نمایش به خداوندی سو از فقط

 .گذاردیم اجرا

 و جست در گیرد،یمی پ را وحدت به تكثر از عناصر گذار کهی کیمیاگر همچنین   

ی تمام ،یخدابارگ ویی یكتا از برنهادهی هانج در دارد تالش چون. طالستی جو

 در خداوندی یگانگی پنداره پذیرش با امّا. نماید سرریز خداوند ازی آوند دری هست

. جوید سودیی یكتا از نیزی طبیع وی ماد جهان تا گیردیم سامانی اانگاره ،یهست
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 نكهآ ضمن. گذاردیم اجرا به را نقش همین طال کیمیاگر،ی سنگی دنیا در

ی برای تمثیل که شیر چنانكه اندیافته سرخ را طال رنگ همیشهی ایران کیمیاگران

 .داشتی نشان و رنگ چنین گرفتیم قرار خداوندگار

 شمار به زردشتی اهورامزدا ازی نمودگار کهی( مشتر) هرمزد دیدگاه همین با

 آن اروپاییان، نبی کهی انقشمایه همان. شدیم نمایانده گونهسرخیی سیما با آمدیم

 بینی مرکور بهی مشتری نامگذار اما. بخشدیم سامانی( مشتر جیوه،ی )مرکور را

 جیوهی هایویژگ زیرا نیست آنی سرخگونگ ویی خدا دلیل به فقطیی اروپا اقوام

 جیوه از فلزاتی همه آنیپایه بر که نمایاندیم رای دیگری پنداره ی(مرکور)

 .زایندیم

 دلیل به دیگری ازمانه در افراشتندیبرم سنگ از را هاپرستشگاه یزمان اگر   

 دانستند معابد ساختمانی نماساز دری مناسب جایگزین را آن طالی بازیاب ویی شناسا

 قرار هدف ایزدانی دنیایی همتایب ویی یكتا طال، جنس و رنگ ازیی سودجو با تا

 .گیرد

 او. گردیدیم بنا پادشاهان و ایزدانی برا که رددا اشاره طال ازیی هاسازه به افالتون   

 و بودند ساخته طال از ایتوکله و پوزییدونی برا که نمایدیم اشارهی پرستشگاه به

 از پرستشگاهی بیرونی نما» شودیم گفته. داشتند را آن به ورودی اجازه کاهنان فقط

 075.«بود طال رنگ به آنی هاکنگره و نقره

 خداوند اتاقی برا طال تن بیست "خدایخانه"ی بنا دری بن سلیمان چنانكه  

 تا داد دستور و پوشاند طال از نیز را آنی باالخانه حتا. نمود استفاده( االقداسقدس)

 آن بر و کشیدند طال ازی ارویه بودند، برآورده صنوبر از که را خدا یخانهی اصل تاالر

ی تمام او دستور به بنا حتا. نمودندی کارتمنبّ را زنجیری هاحلقه و خرمای هانقش

 072.کردند تزیین فرشتگانشمایل  با را طال از آمدهبری هادیواره
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 در خود پیشینیان از تقلید به اسراییلیبن کاهنان و سلیمان که را آنچه اما   

 را هاهمان نیز دیگر اقوام دینمردان بعدها همچنان بستند کار به خدای خانهی بازساز

 تزیینی قیمتی هاسنگ و طال با را خود معابدی اندرون و یبیرونی نما و نهادند الگو

 نمودگار را طال کهی اصالت گیرد، قرار سنگ اصالتیی بازنما ازی نشانگان تا نمودند

ی فضاساز ازیی سودجو در دیگر کاهنان و سلیمان سنت. دانستندیم آنی برا یخوب

 رنگی روشنا چون. استنموده حفظ را خود اعتبار همچنان یزن امروز تا طال با معابد

 انسان به آنی اتكا به را خود آنان که نمایاندیم را یخدایانی ایزد طال جنس و

 .اندباورانده

ی تمام به را خودی گانهشش ایزدان زردشتیان ،یزردشت ادبیاتی هاگزارش به بنا   

ی همه بر کهبلی  برهست فقط نه را اوی سرور و دانندیم( هرمزد) اهورامزدا از برآمده

 شش از اهورامزدا آفرینش، آغاز در بندهش گزارش به بنا چنانكه. پذیرندیم ایزدان

 تو را ما": گویندیم پاسخ همگان آنكه تا "آفرید؟ که را ما": پرسدیم دیگر ایزد

 076"ی!آفرید

ی دنیا در را چیز همه تا گیردیمی پا نیزی ایرانی شناسیهست ،یاانگاره چنین با   

 همانیی اهورا یطالگونهی دنیا اما. ریزند فرویی اهورای آوندها در خویشی طالگونه

 جهان دری اگونه بهی زندگ زیرا. آورندیبرم سر آن از همه که استی سنگینیدنیا

ی گداختگ در همگان تا نیستی راه آن از فراتر رای کس که دارد جریانی سنگ

 زردشتی نطفه بندهش در نگاه همین با. بیازمایند را اهورامزدایی طالی دنیا شخوی

 در را، اوی اهزاره قهرمان یا و فرزند تا گذارندیم آب دل دری سنگ شكاف در را

 کنند،یمی نمانیدگ را سوشیانت مادران نقش کهی دوشیزگان رحم در ویژهیی هادوره

 .بپرورانند

 از پس را زردشت "تخم" ،یزردشتی آخرْزمان وی اهزارهی هاهپندار اساس بر زیرا   

 ایزد آناهیتا به رودخانه دریی هاسنگ بر درآمیخت، "یهوو" همسرش با او کهآن
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 چنینی کارگزار077.بباروراند رای ادوشیزه خود هنگام به تا سپارندیمی بارور

ی توانمند ویی اروشن سروش -ایزد که 073سپارندیم "نریوسنگ" به هم رای فرآیند

 که بینند تدارك رای مشترک کارکرد تا داردی بستگ آب و زمین بای اگونه به اما است

 .برآورد سر آب و زمین دل از زردشت،ی فره آن ضمن

یی جانما ضمن ،یزردشتی هاسوشیانت برآمدن منظور به بندهشی فضاساز در   

 سوشیانتِ کیمیاگرانه،ی کار و ساز در تا یابندیمی مناسب مكان را سنگ خودی ویژه

 ضمنی طبیعی هاپدیده ترفند، همین با. برآورندرودخانه  سنگِ  دل از را خود

 به و نمایاندیم زردشت یسالله ازی ازنجیره در را خویش بازتولید و تكثر وحدت،

 .گذاردیم یادگار

 پذیردینم ایانپ سنگیی جادو کارکرد کوه از آتش برآمدن با موسا داستان در اما   

ی اصخره بر را عصایش خویش قوم حصر و حدّیبی هاییجوبهانه به بنا او کهبل

 سیراب آن از را خود چهارپایان نیز او قوم و گردید سرازیر صخره از آب که کوبید

 ویی زاجان بر برآمد صخره از کهی اچشمه با فقط نه داستان همین در 075.نمودند

  و حضور هم، چهارپایان به آب نوشاندن کهبل گرددیم تأکید سنگی بخشحیات

ی هایشت در که همچنان. گذاردیم نشانه را دوباره حیات وی زندگانی عینیی وانما

 .اندنگاشته منظور همین به را "یشتگوشورون" اوستا،

یی هانگاره چنانكه. اندگزیده الگو آنیی میترای هانمونه از را موسا رفتار آشكارا به   

 آب سنگ، صخرهً به پیكان پرتاب با او»دهد یم نشان که مانده یادگار به میترا از

 با را آن ایوب دیگر،ی گزارش در کهی چیز همان031.«نمودیمی جار را بخشیزندگ

 030.گذاشت اجرا به زمین بر پایش کوبیدن
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 یپ دواحی ابنمایه در را جاندار و آب سنگ،ی گزاره گردآمدن بندهش همچنین   

 035.گذارندیم هم کنار را زردشتی نطفه و سنگ آب،ی انمایه ضمن که گیردیم

 قومش به دوران قهرمانی مثابه به را خود موسا فقط نهی برآیند چنینی سایه در اما

 چنین از را خود یپنداره هایفضاساز همین با نیز زردشت پیروان کهبل باوراندیم

 .گیرندیم نشانه را او بازتولد و رنددایم روا او بهی اپدیده

 سوقی هاییگذارتمثیل به را انسان سنگ از طال برآمدن به اعتقاد برآیند همین با   

ی آیینی هاگزاره در کهی حقیقت. بجوید سنگ از را ناب حقیقت آن ضمن تا داد

 .کندیمی نمایندگ خویش فرزندان همراه به زردشت را آن ایرانیان

 تندیس  یا و سردیسی کافرکیش از برآمدهی هاآیین در ،یدیگری هاسویه در   

 تأکیدی اانگاره چنین بر ترروشن چه هر تا آورندیبرم سنگ از بسا چه را ایزدان

 انتظار این بر بنا. داشتند باور سنگیی زاافسون وی اثرگذار به آنان زیرا. ورزند

ی اافسانهی هایانگشتریی زداطلسم یا ویی زاافسون تا  شد موجب سنگ ازیی جادوزا

 امروزه. گرفتندیم بهره آن از هاپرستشگاه کاهنان همراه به جادوگران که گیردی پا

 دری باستانی هاپنداره از همچنان رنگینی هاسنگ ازی نگین بایی هایانگشتر نیز

 .گیردیم نشانه آنیی جادوزدا خصوص

 آنی پایه بر که گرفتی پا هاانسان بین یاانگاره هاگزاره همینی راستا در   

یم نهفته و نهان سنگ در رای جاودانگ ویی باززا یا ناب حقیقت ازیی هاسویه

 نیهمی سایه در ایرانیانی باستانی فلسفه یا وی کیمیاگر در آنكه ضمن. دانستند

. خاستندبر خاك و سنگ "یاینهمان" از تأویل بهی بومی هاشیوه به اتكا با ها،انگاره

 نابی طال به سنگی سیاه در خویش گمان به آنانی هست به دوگانه نگاه به بنا زیرا

 در. باشند نهفته شب ازی نقاب در را روزی سپید که گونه همان به یافتند،یم دست

 کف در چنانكه گرفت قرار طال بهی دستیابی برایی مبنا ظلمات بهی راهیاب نتیجه

 .داشتند انتظار را طالی  بازیاب ،هاسنگ دل از و هارودخانه
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 و الیاس و خضری افسانه ازیی هاسویه در رای باور وپنداره  چنین روشن نشانگان   

 در اسكندر از کهی اافسانه در. گرفت سراغ توانیم نیزی نظامی اسكندرنامه یا

 از رآمدهبی هاسنگ ظلماتِ از را اسكندری نظام یابد،یم بازتابی نظامی اسكندرنامه

 کوهستانی غارها پنداره همین با. یابد دست حیوان آب به او تا گذراندیم کوه دل

 تا آموزندیم همه نیز کیمیاجویان و گذارندیم نمایش به انسانی برا را خود قداست

 را ناب حقیقت جاودانه،ی جهان بهی راهیاب جهت غار دل در برآمده ظلمات از گذار با

 از که گرفتیم قراری قهرمانانی قهرمان گرو در هم جاودانه جهان کهیی جا تا. بازیابند

 .آوردندیبرم سر غارها همین

 اجرا به او رای انقشمایه چنین اسكندری افسانه در فقط نهی کار و ساز چنین با   

 همین غار، از برآمده قهرمانان از توانیم نیزی دیگری هااستوره در کهبل گذاردیم

 غار در هوم شاهنامه در مانده جا بهی ااستوره در چنانكه. نمود ییابنشانه را اهبنمایه

  هومی همسایگ در داشتیی همسوی اهریمن شر با که افراسیاب حتا. زیستیم

 بای ایرانی هااستورهیی همسو یایی جانما در. آورد سر بهی غار چنین در رای روزگار

 آشكارا به که 031زیستیمی دلف معبد دری غار در نیز آپولنی یونانی هااستوره

 .نمایدیمی تداع انسان ذهن به را هومی ایرانی استوره

ی هاتپه از که دید را کروسا نام بهی دختری روز او آپولن از دیگری گزارش در   

 او با و بردی غار درون به را کروسای نزدیك همان در آپولن. چیدیم گل کوهستان

. گرفت نام "آیون" که داشتی پ در رای فرزندی آمیزهم اینی نتیجه. درآمیخت

 درآمیخته آپولن با که آورد دنیا بهی غار همان در را آیون کروسا  آنكه ضمن

 در همچنین. دانست یونانیان نیاکان از باید را آیون که شودیم یادآور 035.بود

ی وحدت گیرد،یم رقرای یگانگ و وحدتی برای تمثیل غاری روشن به شده یادی افسانه

 .داشت خواهد همراه به خود با را آیون تولد و زایشی طبیع طور به که
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 کردنی قربان با تا گردیدی قربانی غار در گاواوژنی میترا توسط نخستین گاو حتا   

ی سازهمسان بر بنایی میترا مهرپرستان. گیرد قرار هدف دوبارهی زندگ و بازتولد گاو،

 بستر را غار دوباره،ی زندگ و زایشی برای یابمكان منظور به خویشی گزینقرینه و

 دانستندی غار از کنایه را آن مسیحیان کهی چیز. بودند یافته بازتولدی برای مناسب

 032.شد متولد آن از عیسا لحم بیت در که

 در کهبل اندجسته سودی یونان وی ایرانی هااستوره در فقط نه هانشانه همین از اما   

 واحدی هادرونمایه با را آن ازیی هانمونه همچنان توانیم نیزی سامی هاورهاست

 در اجرا به محمّدی سو ازی انقشمایه چنینی سامی هااستوره در چنانكه. بازیافت

 ضمن کهبل زیست حرا غار دریی تنها به رای زمان خود فقط نه محمّد زیرا. آیدیم

. آورد سر به آن در رای زمان مدت هم ابوبكر شخوی "غار یار" با آن، ازی الگوگزین

 الگو دوری اگذشته از ماندهی جا بری هاسنت از رایی هانمونه چنین او که همچنان

 باید. اندگرفته نشانه کهف اصحابی افسانه در را آن از روشنی انمایه که داشتیبرم

 او حتا. گرفت پناهی غار در اسراییل حاکم ترس از نیزی نب یایلیا این از پیش دانست

 او از پس همچنین 036.آزمود را خداوند با گو و گفت که بود غار همینی آستانه در

 گو و گفت بهی سامی خدا با تا نهادند را الگوی غارگزین نیز دیگری سام کاهنان

 .بنشینند

 لدبازتو وی جاودانگ به انسانی راهبر در را خود قداست غار هانمونه اینی تمام در   

. بشمارد آن ظلمات ازی بخش نیز را خود سنگ، تقدیس ضمن تا گذاردیم اجرا به

یی بازنمای برا سنگ از یگزینتمثیل با دیگری هانمونه همچون نیز محمّد که چرا

مانند به  او چون. داشت باور سنگ از ناب حقیقت زایش به خویش، خویشتن

 حیات آب به را خودی درون ظلمات رفندت باهمین خواستیم دیگری اهزاره قهرمانان

 .بباروراند نابی طال یا و
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 همچنان که بود کهنی آیین -رسم سامیان بین آنیی جانزا و سنگ قداست به باور   

 استون"یی سخنگو داستان. بود ماندهی جا بر اسالمیی پیدای زمانه و روزگار تا

 را آن ازی دیگریی هاگوشه که دهدیم بازتاب را انگاره همین ازی بخش نیز "حنّانه

 .اندگرفته کار به( تابوت) عهد صندوق داستان در نیز

 مقدس کتاب در رای فراوانی هانمونه توانیم سنگ بهی بخشجان خصوص در   

 خویشیی دا و پدرزن البان با نهادن پیمان منظور به یعقوب چنانكه. گرفت سراغ

 غذا هاسنگ توده کنار در دو آن سپس آورد،بری ستون شكل به راسنگ  ازیی هاتوده

 اگر: »گفت یعقوب به البان بستن عهد از پس که همچنان. بستند عهد و خوردند

ی روشنا در 037.« داد خواهد شهادت او علیه سنگها این نكند، رعایت را عهدی یك

 را ایزدشان تندیس نخستین مردمان چرا که دریافت توانیمیی هاآیین -رسم چنین

 ویی جانزا به خویش خدایانی ایزدانه کارکرد همراه به چون. ساختندیم سنگ از

 بنا هاآیین -رسم ازهمینی وسیعی گستره چنانكه. داشتند باور نیز سنگی افسونگر

 .اندنموده سرریزیی یكتای هاآیین کالبد بهی کافرکیش از شانیمردم خاستگاه به

 قرار انسان تولد وی بارور ازی رمزگذاری برای مناسب نشانگان سنگ همچنین    

 و برگرفت تیز سنگ یك» موسا زن صفورا خداوند دستور به بنا که همچنان. گرفت

 در 033.«انداختی موسی پای جلو را آنی اضاف پوست و کرد ختنه را پسرش

 به خداوند با نهادن پیمانی برای انمایه شكل به سنگ از همچنان شده یادی گزاره

 یاد رسم چون. ورزیدیم شك آن برآوردن در موسا کهی پیمان شود،یم تهگرف کار

 کهآن تا نهاد گردن آنبر بعدها موسا اما نداشت ییروا موسا قوم بین آغاز در شده

 رفتار دری دوگانگ همین به نیز صفورا رفتار چنانكه. آمد شمار بهی عمومی رسم

 ختنهی آیین رسم به تمكین عدم صوصخ در موسا به نسبت او خشم از که دارد اشاره

 .یابدیم انعكاس
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 در را خود حرمت و قداستی پنداره هم کوه ، سنگ بهی نگاه چنین با همراه   

 به را انسان که نبود انگاره این با فقط کوه قداستِ اما. گرفت کار بهی آدم ذهن

یی دنیا با هاوهک همین در انسان کهبل نمودیم مرتبط "یپدرآسمان" جایگاه و آسمان

 خود در را ناب زر و طال ازیی دنیا آنی تاریكنا که داشت کار و سر سیاهی هاسنگ از

 .داشت انباشته

 ضمن نمایند رشد و ببالند تا یابندیم جان انسان همچون نیز هاهکو بندهش در   

 البرز ونم و رشد همه از بیش فرآیند، این در. رویندیم زمین ازی تمام به هاآن آنكه

 همچنان نیز آن از پس البرزی بالندگ اما. برد زمان سال هیجده زیرا انجامید طول به

 035.رساند "آسمانی باال" به "پایه ستاره" از را خود تا یافت ادامه سال هشتسد تا

 این با. زایندیم البرز از نیز جهانی رودها و هاکوهی تمام بندهشی فضاساز به بنا

 آنكه ضمن. نمایاندیمی گیت کل به را خودی سیطره هاکوه  زای اچرخه ترفند

 شكلی ااستوره البرز همینی بلندا بر ایرانویچ همچون هم، ایرانی ااستورهی شهرها

 .گذارند نمایش به جهان کلی برا را خود اقتدار تا گیرندیم

 "ورداودپ" آنكه ضمن. ستایندیم را هرا کوه نیز "بزرگ یشت هفتن" در همچنین   

 البرز و هربرز یواژه از برگرفته شودیم نامیده نیزی هراییت که را هرای واژه -نام

ی هاانگاره ازی الگوبردار وی فرهنگیی افزاهمی پردامنهی گستره به بنا 051.داندیم

 محمّد که نمایدیمی تداع را حرا کوه همچنان هرا ،یسام ویی آریا اقوام بین همدیگر

 یا وی هراییت در توانیم را آنی هانمونه کهیی الگو. نمود آغاز را خودی برپیام آن از

 قاف کوهیی زااستوره ازیی هابخش رسدیم نظر به حال عین در. گرفت سراغ نیز سینا

 را قافی واژگان ساختار و سازه چون. باشند نمودهی الگوبرداری سام کهف از نیز را

ی واژگان حیاتِ ضمن نیز قاف که همچنان. تپنداش کهف همان جزی چیز توانینم

 ویی همسو که بردارد در را سوراخ و غار شكاف، ازی مفهومی فارس زبان در خود

 .گذاردیم اجرا به کهف و قاف با را خودی همسان
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ی گذارنشانه هم نهنگ یای ماه با غار ،یسازهمسان ازی دیگری هاسویه در   

 غاری برای همسان را یآبز حیوان شكم یونس، یاستوره در که همچنان. گرددیم

 به( نهنگی) ماه شكم از گذار وی باماندگار را خودی غارنشین یونس تا گذارندیم

 تا گیردیم قرار غاری برای مناسب جایگزین چاه همی دیگری هانمونه در. برد انجام

 یزمانه مانمرد به را خود ظهور و حضوری اهزاره قهرمان آن، ظلمات از گذار ضمن

 آن ازی روشنی نمونه توانیم را یوسف ،یدینی هااستوره در. نماید عرضه خویش

 و دریا ازی گیربهره در یونس همراه به یوسف هااستوره درهمین آنكه جالب. دانست

استوره   در کههمچنان. آزمایندیم نیز را آب از گذر قهرمان، دو هر چاه، آب یا

 توانیم را آنانی تمام نگاه این با. نهندیم آب دری سنگ بر را اوی نطفه سوشیانت

ی نطفه ازی نگاهبان و حفاظت به آناهیتا گماشتن. دانست آب ایزدِ ازی فرزندان

 .دارد اشاره پنداره همین به آشكارا به نیز 050آب در آنیی جانما و زردشت

 آنی برپایه که ورزدیم یدتأکی اانگاره بری هست از کیمیاگرانهی هاتأویل و توجیه   

 را زمین زیرین طبقات آشكارا به آنان چون. دانست خاك از آمده بر را حیات توانیم

 در رای زندگی جانْمایه پنداشتندیم چنانكه. دانستندیم انباشتهی زندگ و حیات از

 که داشتیی همسوی دیگر باور بای دیدگاه چنین. اندنهاده زمین زیرینی هاالیه

 نویسندگان و نویسنده کهی چیز. دانستیم خورشید و ماه از را انسانی یابانج

 .خیزندیبرم آن از دفاع به "یشت گوشورون"

 که ورزدیم اصراری باور بر زمین زیرین طبقات یا و ستارگان از روح و جان برآمدن   

ی برای اسبمن یپهنه را آنی گستره فالت، مردمان که پذیرفت باید آنی پایه بر

ی  پهنه مداومی هایخشكسال وی خشك حتم طور به. دانستندینم خویش زیست

یی پیدا در امن،ی هاچراگاه بهی دستیاب سر بر آن اقوامیی رویارو  همراه به فالت،

 .اندنموده ایفا را الزم نقش زمینی میانی هاالیه یا و ماه در جانی بقای اندیشه

 بر تا بخشیدند سازمان رای اسامانه دیگر اقوام همچون نیز نایرانیا راستا همین در   

ی کار و ساز خاك، در ماندهی جا به ارواح بهی  بخشسامان منظور به آنی پایه
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ی تحتانی هاالیه به رای ایزدان خویش یپنداره در آنان نتیجه در. گردد شناسانده

 در رای زمین مردگان آنكه تا .برند انجام به رای فرایند چنین تا داشتند گسیل زمین

 انسان همراه به که آرزو و امید این با نهادندی جا زمین دل در غار همچونی اسازه

 سر در رایی آرزوپنداره  همین پذیرش ضمن آنان. بزیند دوباره دیگری تولد در

 محقق را دوبارهی زندگ وی جاودانگ زیرین جهانی خدا یا و خاك ایزد تا پروراندندیم

 .مایدن

 دیدندیم فراهم اوی برا منظور همین به کهی قبر و خاك در انسان تدفین چنانكه   

 دوران قهرمان ،یاهزارهی زنگمانهی پایه بر که نمودیم یتداع رای غاری درست به

 غار ازی انمایه نیز تابوت واقع به. آورد برخواهد سر آن ازی روز خویش بازتولد ضمن

 .گرداندیبازم( قبر) اوی اصل وی جاودانگ غار به را نانسا که استی موقت

 در آنی اجرا با سوگواران که باشدیم دست دری فراوانی آیین یهاگزاره نیز امروزه   

 خویشی مرده بازتولدی رویكرد چنین با که مالندیم سر بر خاك ،یعزادار هایرسم

ی زندگ مردگانی سپارخاك ازی الگوپذیر با آنكه ضمن. نمایندیمی گذارنشانه را

 از بازمانده توانیم رایی هارسم چنین. گیرندیم هدف نیز خودی برا رای ادوباره

ی پا بر آدونیس همچونی ایزدانی برا دوری اگذاشته در که دانستیی هاآیین

 .داشتندیم

 را اهانسان بازتولد که بودندی ایزدان همه اسرافیل حتا و هادس پرسفون، جمشید،   

 زیرین جهان در انگاشتیم بشر واقع در. رساندندیم انجام به زیرین جهان در

 به آنان. گرداند خواهد باز انسان به رای زندگ آب خاك، در نهفته روح و جانمایه

 تا داشتند باور سنگ از آب برآمدن خصوص در خودی زیرزمین آزمونی درست

 .گیرد قرار او یجاودانهی زندگان و حیاتی برای ادستمایه

 سنگ که گونه همان به نهادند، سنگی برای نمودگار و نمونه را خاك همچنین   

 آشكارا به کهیی جا تا. نمودیم حفظ خود در رای زردشت سوشیانتی نطفه رودخانه

 .اندگرفته کار به هاانسان تدفین و قبری فضاساز در را رودخانه  آب و سنگی فضا
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 وی زندگی برای تمثیل زمین، دل در ماری گزینیجا ویی انماج رویكرد همین با   

 دوباره حیات وی زندگ  فقط نه خاك از برآوردن سر با مار چون. شد نهادهی جاودانگ

 به بازتولد انتقال حتا ویی زاحیات در را خودی نیرو تواندیم کهبل نمایاند،یم را

 ویی خردزا ماری گذارتمثیل از ،یاهنگ چنینی پایه بر. گذارد نمایش به نیز انسان

 خود از را درونمایه همین زرین جهان ایزدان که همچنان گرفت قرار هدف هم تعقل

 .دارندیم عرضه

 زمینی گستره بر را خود حیات ازی زمان زیرین جهان ایزدان رسدیم نظر به   

 معیشت أمینت در خویشی خردورز به بنا دیگری ادوره در اما باشند، نمودهی سپر

 چنین با. اندشده متهمی زمینی نیروها بای تبان بهی آسمان خدایانی سو از انسان،

 باز آنان از را خیری سیما ایزدان این بایی رویارو در نیزی آسمان خدایان ،یکار و ساز

 به یسپاردل وی آسمانی خدا از گردانیدنی رو اتهام به آنان چنانكه. اندستانده

. گیرندیم پناه زمینی رویه و سطح از پنهان و زیرینی هاالیه در طانشی و اهریمن

 بسا چه که را زیرینی دنیا و مردگان خدایی یونان وی ایرانی هااستوره در این بر بنا

 .پندارندیم دشمن خیزد،یبرمی آسمان ایزد بای ناسازگار به

 بهی دستیاب جهت انسان فاهدا بایی همسو در ،یآسمان ایزدان با آنانی دشمن اما   

 چنین اعتبار همین به همی آسمان ایزدان. تندیم هم به دوبارهی زندگ وی جاودانگ

 به انسانی دستیاب با زیرا. یابندیم متضاد خویشی عموم اهداف با رای رویكرد

 کهیی جا تا. آیدیم در نمایش به آسمان ایزدانی ویژگ ازیی هاسویهی جاودانگ

 کسب با توانست خواهدی جایگاه چنین بر تكیه با نیز انسان که دشیم یبینپیش

 .گیرد چالش به را ایزدانی جاودانگ ،یویژگ همین

 چون یابندیم قداست ستارگان انسان،ی اانگاره تاریخ ازیی هاسویه در چه اگر   

 ازی دیگری سویه دری ول پنداشتند،ی م هاآن از برآمده را حیات روح و جانمایه

. داندیم سنگ و خاك از یافتهجان خود همچون را ستارگان بشر انگارگان ینهم

 نمودهیی هاسنگ هاآن که ستایندیم اعتبار این به رای فلك اجرام بسا چه همچنین
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 بری برآیند چنین با نیز انسان نتیجه در. زایدیم گرما و نور آن از که اندشده

 .نهاد گردن آن قداست بر و سپرد دل ستاره و سنگیی زاافسون

 در رای آسمانی هاسنگ و اجرامی یابجان ازیی هابخش هاگزاره همین با همسو   

 خاك و سنگی رویكرد چنین در. اندنمودهی گذارنشانه نیز "مقدسی هاکتاب"

 با چنانكه. دارندیم عرضه را خودی انسان شخصیتی آدم همچون و یابندیم تشخّص

 و محمّد تا یابدیم جان "حنّانه ا ستون" سنگ، قداستِ ویی زاافسون ازی الگوگزین

 ستون) حنّانه استون شده یاد داستان در. گذارند حرمت آن بر توتمی مثابه به او قوم

 او دهدیم دستور محمّد که جایی تا نشیندیم گو و گفت به اسالم پیامبر با( سخنگو

 چنین حتم طور به. نمایند غسلی سپارخاك منظور به مردهی هاانسان همچون را

 در را خودی بقایا همچنان که دارد حكایت گذشته دری پویاتر آیین ازی گزارش

 .است نهادهی جا بر اسالمیی پیدا آغازینی هادوره

 الگو نیز کعبه ساخت و برآوردن در را سیاه سنگ و حجریی زاافسون همچنین   

 چنین آپولن معبد با( هاکاهنه)هابلیس دوری اگذشته در که همچنان. اندنهاده

 پا امروز تا که دیدند فراهم تب شهر در آپولنی برای معبد سنگ، از آنان. کردند

 که بخشیدند سامان رای سنگینی هامهراب هاپرستشگاه همین در چنانكه. برجاست

 راشتنبراف و برآوردن در اما 055.یافتندیم حاجت و جستندیم نیاز آپولن از هاآن در

. شود تصور آنی برای سقف و ستون چهار تا قرارگرفت تمثلی هست جهان کعبه،

ی هاگوشه مجموع که دارد پنهان خود در رای اصل جهت شش مكعب، اینی هامربع

( ماننددایرهی )مندلی ویژگ به بنا تا دهدیم دست به دایره ازی کاملی نما مربع هر

ی سیاره همچون کنندهطواف ،یهست ازی پردازهنمای همین در. بنمایاند رای هست کل

 انگار. گرددیم باشد، "حجراالسود" همان کهی مرکزی ستاره دور به منظومه یك

 و خود به را،ی بهار یا و سال برآمدن خودی درجه شست و سدیس گردش در بخواهد

 نتظارا رای بهار و ربیعی چنیناینی گردش در آنان کهآن ضمن. بباوراند دیگران

 .نمایندی گذارنشانه رای ادوباره تولد خودی هایزنگمانه به بنا تا کشندیم
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 نیز را سنگ قداست ازیی هاسویه حجراالسود، گرد بری آیین طواف با ضمن در   

 را طال خویش ظلمات در نخستین، انسانی انگاره بنا کهی سنگ. بازیافت توانیم

ی هاآموزه و دانش با را خودیی همسو وی همخوان بسا چه کهی اانگاره. داشت نهفته

ی برای نشانگان و نمونه را سیاه سنگ هاداده همین بر بنا. گذاردیم اجرا به نیزی علم

 را سیاه سنگی پدرانه کارکرد مسیح دین در که همچنان گذارندیمی آسمان خداوند

 و دیدگاه به بنا رازی051.اندداشته روا موعود مسیح او فرزند به زمینی گستره در

 تا فرموده مقرر خداوند که استی ازنده سنگ آن مسیح،» پطروسی نظرهانكته

 055.«کند بنا آن بر را خودی روحان عمارت

 به را ایرانیان و بابلیانی اخترشمار ازیی هاسویه کعبهی سازه در حال عین در   

 هم بهی سام نخستین اقوامی بارگسنگ یا وی ایزد یش ازیی هادرونمایه همراه

 در کهی چیز. گیرد قرار جزیره شبه مردمانی برای مناسب توتم حجر، تا آمیزندیم

 خویش گمان به آنان چون. خیزدیبرم تقابل بهی سام مرداندینی نظرهانكته با نهان

ی پرستبتی هنجاربه نای برا مناسبی هنجار ظاهر به را توحید ویی یكتا

 .داندانستهی( پرستسنگ)

 که گرفت سراغ توانیم نیزی سامری گوساله در را سنگ قداست ازی دیگری گونه   

 هارون اسراییل،یبن ابرام و اصرار با کهی اگوساله. یابدیم بازتابی سامی هاافسانه  در

ی طالها موسا غیبت یبهانه به او. دید فراهم قومشان پرستشی برا را آن موسا برادر

 یطراح گوساله ازی اسازه طالها همین با و نمودی آورجمع رای یلاسراییبن زنان

 اما. ورزند اشتغال خویشی سنت توتم پرستش به همچنان اسراییلیبن تا نمود

 همان این اسراییل،یبنی ا": برآوردند فریاد دیدند را گوسالهی وقت اسراییلیبن»

 گوساله فقط سازه ینا بای ول052«".آورد بیرون مصر از را شما که استیی خدا

ی مثابه به را طال تظاهر گوساله تندیس با همراه کهبل شودیم پرستیده که نیست
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 حرمتی برای ابهانه و وسیله سنگ کهیی جا تا. گذارندیم حرمت سنگ اصالت

 ایزدان یا و ایزد نیایشی برا م هر ازی گیربهره همچنین. گیردیم قرار توتم به نهادن

 آشكار خود نیایشگران بین را سنگی پذیرحرمت از یدیگری یهسو نیزی آسمان

ی برای نشانگانی مثابه به م هر بر سرگذاردن با نمازگزار رویكرد همین با. نمایدیم

 .ورزدیم تأکید آن قداست بر خاك، و سنگ

 آن پرستش و گرفت قرار انسانی برای توتم نیز زمین خاك و سنگ قداست به بنا   

 به مسلمانان همچون گوناگونی هاآیین نمازگزاران چنانكه. گردید واجب و الزم

 را زمین ستایش ازیی هاسویه خویش نیایش ضمن و سایندیم سر زمین بر آشكارا

ی رو ازی نر گاو چون» گیلگمش ،یسومری هاافسانه در که همچنان. گیرندیم نشانه

 یاد سوگند و فشرد سخت را هایشدندان و نهاد خاك بر دهان برخاست، پهناور زمین

 نمودن یاد سوگند ازی فضاساز همینی سام اعراب رسدیم نظر به 056.«کرد

 .باشند نهاده الگو خودی نمازگزار آیین دری تمام به را گیلگمش

 مقدسی هامكان در عبریان همچون نیز مسلمانان زمین، قداست به بنا حتا    

 در چنانكه .آورندیمی جا به را زمین رمتح گونه،این و نهندیم قدم موزهیب

 گیگمش که همچنان. گرفت سراغ را آن ازیی هانمونه توانیم نیزی سومری هاافسانه

ی گزارش در 057.«مكنی پا در کفش» زیرین جهان در که کندیم سفارش انكیدو به

 نعلین تا که دهدیم دستور "یط و" مقدسی واد در موسا به خداوند نیز قرآن از

 بقاع" در مای زمانه مردمان نیز امروزه رابنمایه  همین 053.آورد دری پا از را خود

 .گیرندیم کار به همچنان "متبرکه

ی ماندگار بر نیز خاك و سنگ با همسوی هاواژه ازی ترکیب با هاانسانی گذارنام   

 که همچنان. ورزدیم تأکید زمانه مردمان بین خاك و سنگ پرستش وی برنیایش

 زبان در ابوالحجر و ابوتراب وی فارس زبان در خاکپور خاکزاد، کوهزاد،ی هاواژه -نام
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ی الگوهاکهن در همچنان که نمایدیمی پیرویی الگو چنین ازی روشن بهی عرب

 .اندماندهی جا بر ما یزمانه مردمان

 خویش ارتب و قوم ایزدان بر نهادن حرمت ضمنی کافرکیش وی پرستبت در واقع به   

ی هاتوتم پیروان که چرا. گرددیم تأکید نیز خاك و سنگ پرستش ازیی هارویه بر

 چنانكه. نهادندیم حرمت سنگ ازی آوند و سازه در را خود توتمی جانور وی حیوان

ی  هاگزاره دری بازساز ضمن رای کافرکشی هاآیین -رسم ازی فراوانی هانمونه

 .اندگرفته کار بهی سام وی ایران یكتامآبانه

 در اسراییلیبنی برا موسای گذارمیراث در کهی تابوت داستان در که همچنان   

. اندجسته سود آشكارا به بنمایه همین از قرارگرفت،( شائول طالوت،) تالوت اختیار

یم( سكینه) آرامشی برای اوسیله را تابوت اسراییلیبن قرآن گزارش یپایه بر زیرا

 را تابوتی کاربر ویی کارا ازی بیشتری هاسویهی تبری تاریخنامه همه این با. یابد

 تابوت چنانكه. شودیم یاد موسا عهد صندوق به آن از تورات در کهی تابوت. نمایاندیم

 گربهی ایزدمآب و قداست آن در که گرددیم تزیین گربه ازی سردیس با( عهد صندوق)

 آنان چون. آمدیم شمار به باستان مصریان ایزدان از گربه زیرا. اندگرفته کار به نیز را

 .پرستیدندیم را آن و نهادندیم حرمت را گربه موسا آیینیی پیدا از پیش

ی برا و شدیم پرستیده سفال مصر در مسیح میالد از پیش سال هزار تا گربه   

 نمودندیمیی مومیا را آن یمرده حتا. بود مقدسی مصر یبانو -ایزد Bastet باستت

ی بانو -ایزد با قرابت دلیل به را گربه مصر مردمان055.جستندیم حاجت آن از و

 ایزد دختر باستت چون. انددانستهی زیرزمین ایزدان با مبارزهی برای تمثیل باستت،

 دری عمومی فضاساز ازیی سودجو ضمن آنان و شدیم شمرده( رع) خورشید

 یافته دست گربه ازی اایزدمآبانهی رهپندا چنین به موش، با گربهی دشمن خصوص

 قرار غفلت مورد عین غمض با سامیان، دیگری هاکتاب و تورات در کهی چیز. بودند

 .گیردیم
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 خویشی آزاداندیش بر ابرام و اصرار ضمن گوناگون منابع ازیی سودجو بای تبر اما    

 این بر. پذیردیم انطباقی ختاریی هاگزاره با که دارد اشارهی انكته بر ،ینگارتاریخ در

 اسراییلیبنی شده فراموش ایزدان و هاآیینرسم موسا از پس که پذیرفت باید اساس

 ادامه خویشی زندگان به همچنان جدید آیینی هاسازه در تا گیرندیم جان دوباره

 .دهند

 نآ به اسراییلیبن دشمنان که آنجا تابوت، کارکرد ازی تبر گزارش در همچنین   

 ریزندیم آن بر خویش سرگین چون و گیرندیم "گردن دردِ" دارندیروامی حرمتیب

 تأیید بنا تابوت بهی گذارحرمت همه این با اما 511.آیندیم گرفتار "ناسور زخم" به

 دشمن با جنگ در را اسراییلیبنی پیروز و داشت همراه به را آنان آرامش قرآن

 .دیدیم فراهم

ی تبر تاریخ و قرآن مقدس، کتابی هاگزارهی پایه بر که پذیرفت باید آنكه ضمن   

 آشكارا به زیرا. نبود اسراییلیبنی موسامآبانهی هاسنت دارمیراث فقط( شائول) تالوت

 تالوت چنانكه. نمایدیم عرضه نیز را آبی ایزد خودی آیینی هانمایش ضمن

 پیروان او تورات در چند هر. اندتهدانس( یامین بن) یامین ابن فرزندان از را( طالوت)

ی ول 510دارد،یم باز فلسطینیان بری پیروز از پیش خوردن در امساك از را خود

 بری گواه توانیم را آن که گذاردیم شرطی پیروزی برا را آب نوشیدنی تبر

یی سقا را تالوت شغلی تبر حتا. دانست تالوت تبار با آبیی همسو وی همخوان

 .رساندیمی یار آبی ایزد ازی وانمای در او جایگاه بر چنانهم که 515داندیم

. شوندیم تقدیس هم کنار در آب و سنگ نیز تالوت داستان دری رویكرد چنین با   

 رودخانه آب دری سنگ تخته کنار بر سوشیانتی نطفهی ماندگار در که همچنان

 آب و سنگ از الزم یفضاساز  ضمن آنان طبع به. گرددیمی گذارنشانه بنمایه همین

 آبی انمایه چنین در. بنمایانند را انسانی دوبارهی زندگ و بازتولد تا اندجسته سود
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ی بخشجان وی بازآفرین در را خودی جادو و افسون سنگ تا رساندیمی یار سنگ به

 .اندبسته کار به آب از رای انقشمایه چنینی آهنگر در که همچنان. گذارد اجرا به

 اما. جویدیم سود( خاك) سنگ از آهنی فرآور منظور به آتش و باد از آهنگر رازی   

 خویش محصولیی بازنما وی یابشكل بر تا ستاندیم خدمت به نیز را آب پایان در او

 عناصری تمام از( خاك) سنگ از آهنی بازیاب در آنكه ضمن. ورزد اصرار آب از گذار با

 با آهن آفرینش چه گر. برند انجام به را خود نشآفری تا جویندیمی یار چهارگانه

ی انمونه خود، سرشت به بنا هاآفریدهی تمامی ول داردی اساس فرق دیگری هاآفریده

 .گیردیم قرار جهان در جانیب طبیعتی یابحیات از

ی اینهمان جایگاه از نهندیم انسانی برای توتم را آهن و سنگ که آنجا ضمن در   

 چون. آیدینم چشم بهی روشن افتراق( آهن) آفرینه و( انسان) آفریدگار نبی هاپدیده

 همچون نیز آهن یبخشروان وروح  بر آنی پایه بر که گیرندیم بهرهی اپنداره از

 به بنا آشكارا به آهنی فرآوری برا سنگ بر دمیدن همچنین. شودیم تأکید انسان

 . بخشدیم یلتسه را آنی یابجان ،ییجادوی آیین و رسم

 بهی دستیاب منظور به را آتش و بادی گرییار ازی اچرخه نیزی سفالگر در   

 با سفالگری حرفه رویكرد این با. گیرندیم کار به( خاك و آبی )گلی هاسفالینه

ی همه از خود آفرینش در دو هر آنان که چرا. دارد کامل ییهمنوایی همسو آهنگر

 تمامیت وی هست کل آنانی سازهدست نتیجه در. دستاننیمی یاری هست عناصر

 راه خداوند حریم به سفالگر و آهنگر فرآیند همینی روشنا در. نمایاندیم را جهان

 .گذارند نمایش به را خودی ایزد و گیرند خویش سر او بایی رویارو در تا برندیم

( وسطا قرونی )انمیی هادوره در کیمیاگرانهی کارها و سازی وارس ضمن نیز یونگ   

 ضمن511.نمایدیم یاد مسیح بازتولدی برای تمثیلی مثابه به سنگ،ی گیربهره از

 سنگ از سوشیانت برآمدن خصوص در بندهشی گزاره بای فرآیند چنین آنكه

 بهرهی ابنمایه از هاگزاره این در چون. داردی همخوان ویی همسو نیز رودخانه
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 همچنان. آورد خواهد بر سر سنگ ازی روزی ارههزا قهرمان آن ضمن که گیرندیم

. یافت خواهند دستی هستی روشنا به ظلمات ازی زندگان آب وجوگران جست که

یی هاسویه الیاس و خضر حتا یا اسكندری اافسانه سفری وارس در کهی اپدیده همان

 عمل فقمو نیز حرا غاری ابنمایه ازچنینی الگوبردار در. بازجست توانیم را آن از

 . نمایدیم

. اندستانده وام مادر زهدان از آشكارا به بازتولدی برا را غار و سنگی گزینتمثیل اما   

 از که همچنان. گذاردیمی پا یهستی روشنا به آن ظلمات از کودك کهیی فضا

 تا شودیمی الگوبردار قبر و غاری سازه در زهدانی فضا از نخستین، انسانی سو

 این در. بیافریندی جاودانگ بهی راهیاب و بازتولدی برای کارگاه ،یحطر چنین ضمن

 با چنانكه. آورد خواهد بر سر سنگینی هاکوه یا و غار از نیزی اهزاره قهرمان فرآیند

 .اندگرفته کار به نیز هاپرستشگاهی سازه در رایی فضا چنین دیدگاه همین

 گیرندیم شكل هاتپه و هاکوهی قله بر غازآ در ازمعابدی اویژهی هاگونه نتیجه در   

ی کاربر. اندانباشتهی سانیك و پارچهیكی هاسنگ از را هاآنی هادیواره حتا که

ی عمومی نما در حتا. پذیرفتیم صورت تعمّد به هم بناها این ساخت در سنگ

. اندندهستا وام را سنگ و غاری نمایه و تصویر الزمی الگوگزین با نیز بناها همین

 زیری هاالیه به را بنای اصلی سازه مهرپرستان و مهرانیانی هامهرابه در چنانكه

 و غار ازی اسازه عمل در هادیواره و ساز ساخت دریی انحناجو با و کشاندندیم زمین

 هاانگاره  همین ازیی سودجو هم اکنون هم کهیی جا تا. نهادندیم نمایش به را قبر

ی بیرون وی اندرونی نمایی بازپیرا و تزیین ضمن کلیسا و کنشت ، مسجدی بنا در

 .شودیم دیده هاآن

 را اجسام یا و اشیا کهییجا تا شودیم نماینده هاآنیی زاافسون با هاپدیده قداست   

 نخستینی هاانسان احوال اینی تمام با. شمارندیم مقدس شانییزاافسون به بنا نیز

ی جادو این بر بنا. بیاموزانند نیز دیگران به و بیاموزند را افسون و جادو توانستندیم

 یپ علوم در را خودی مندقانون وی پذیرمنطق "علم شبه" ازی قالب در نیز  سنگ

 هم به را جادو و علم سنگ قداست  وی استورگ از بحث ضمن که همچنان گرفت،یم
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 قوانینی کاربر که است استواری اانگاره بر علم، به جادو "شباهت" اما. آمیختیم

 .بیندیم ممكن غیر آن دری تمام به رای ریاض

 



 

 

 

 

 یزندگ درخت 
 انسان ذهن در رای اپنداره خاك از آن یدوباره برآوردن سر و بهار در گیاه رویش   

 در رای هست بخشحیات و افزاجانی نیرو که بپذیرد تا بخشیدیم سامان نخستین

 ویی باززا ازیی رمزگشا با تا ورزیدیم تالش او نتیجه در. اندهانباشت خاك دل

ی نگاه چنین با حتا. یابد دست نیز آنی استورگی جادو به گیاه،ی ساالنه یسرسبز

 .دانست حیاتی برای مناسبی انباره و تنالگان رای رستن و گیاه نخستین انسان

 که اندپرداختهی اودانگجی برای انمایه "حیات درخت" از پیدایش کتاب در   

 درختی میوه خوردن آنی برپایه که یافت دستی اانگاره به آنی روشنا در توانیم

 از پرهیز منظور به حوّا که همچنان. داشت خواهدی پ در را انسانی جاودانگ حیات،

 درختی میوه خوردن یا و لمس از آدم و او امتناع خصوص در را خود باور مرگ،

ی میوهیی افزاجان از را خودی آگاه و دانش مار اّما گذاشت میان در مار با ممنوع،

 خوب خدا بلكه! مرد نخواهید باش مطمئن» :که نمود آشكار گونه بدین درخت

 شویدیم خدا مانند و شودیم باز شما چشمان بخورید، درخت آنۀ میو از که داندیم

 و چید درختی میوه از حوّا تنهای در515.«دهید تشخیص بد از را خوب توانیدیم و

 .آمد آنان سراغ به "یآگاه" آن ضمن تا خورد آدم همراه به

 آتشین شمشیر بای فرشتگان و راند بیرون( عدن باغ) بهشت از را دو آن خداوندی ول   

 چون. نیابد دست آنی میوه بهی کس تا گماشت حیات درخت از حفاظتی برا

 به خداوند آنكه ضمن. نمودیم بارفاجعه خداوندی برا درختیی افزادانش ویی خردزا

 چنین با. گذارد تمكین او به جهل ازی اپشتوانه با که داشت باور رای انسان ظاهر

 یپایه بر زیرا. انددانستهی خردورزی برای تمثیلی درست به را ماری انقشمایه

                                                 
 .5/1-2: پیدایش -515 
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 و دانش بهی دستیاب جهت انسانی راهگشا و راهنما باید را مار "پیدایش"ی هاگزاره

 .آورد شمار بهی آگاه

 محصول و میوه برانگیخت، را انسانی آگاه آنچه "مقدس کتاب" گزارش به بنا اما    

ی دانستگ به و خورد آن از خویش جسارت با  نخستینانسان  که بودی درختی طبیع

 .داشت احاطهی دانش نینچ بر نیز خود مار آنكه ضمن. یافت دستی آگاه و

 منظور به که گذاردیم اجرا به رای خدایان -انسان نقش آفرینش یهااستوره در مار   

 این بر بنا. آیندیم گرفتاری آسمان خدایان خشم به دردمند، انسان بهی رسانخدمت

 به زمین زیرینی هااشكوبه دری دوزخ ایزدان همین با تا یابدینمی اچاره مار

 ازی برش همه سیزیف و هادس جمشید، چنانكه. بپردازد مردمان امور شیتتم

 شمار بهی دوزخی ایزدانی همگ آنان چون. اندزیسته زمینی رو بر را خودی زندگان

 سر به دیدند،یم فراهم برایشانی آسمان ایزدان کهی دوزخ در رای زندگان که آیندیم

 به آنان یهمه خاك، زیرینی هاالیه در نایزدا اینیی جانما دلیل به حتا. آوردندیم

 .آفرینندیم نقشی هست جهان و انسان رستاخیز و بازتولد دری اگونه

ی همسان طبیعتی چرخه در گیاه کارکرد با آشكارا وی درست به کهی چیز همان   

 یهااشكوبه دری گیرپناه منظور به ماری آفریننقش به بنا نیز هاانسان زیرا. یابدیم

 رای جاوانگ وی آگاه که جستندیم رای گیاه آن، از برآوردن سر یا و زمین زیرین

 قرار عقالنیت و بازتولدی برای ابنمایه مار کهیی جا تا. آوردیم ارمغان به شانیبرا

 .اندگرفتهسراغ  حیات درخت دری درست به را آن کهی چیز همان گرفت

 قرار خداوند با تقابل در گیاه خوردن با انسان بسا چهی آیینی هااستوره در   

 که پذیرفت باید آنی پایه بر که دهدیم بازتاب رای باور گیاه خوردن زیرا. گیردیم

 بهی آدم نگاه که همچنان. انگیزدیمبر انسان در رای خردورز وی آگاهی خوارگیاه

 اساس رب چون. رساندیمی یار انگاره همین به طبیعتی چرخه در گیاهیی جانما

 .اندنهاده گیاه در را بازتولد وی جاودانگی نیرو که داشت باور انسانی دیدگاه چنین

 تجربه را گیاهان خوردن آب، ایزد "یانك"ی سومری هاافسانه در راستا همین در   

 .گذاشت وخامت به رو او حال و شد نفرین "خورسگ نین"ی سو از که نمود
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یی دانا درخت از حوا و آدم خوردن میوه داستان یاد به را مای انكی گیاهخوار»

 512.«شدند دچار نفرین به میوه خوردن از پس حوا و آدم اندازد؛یم

 منع حیات درختی میوه خوردن از فقط را انسان خداوند  ،"پیدایش" گزارش در   

ی نشانگان توانیم را آن که داردیم باز نیز درخت کردن لمس از را او کهبل کندینم

 کارکرد مبادا تا داشت واهمه خداوند چنانكه. دانست درخت ییجادو کارکرد زا

ی هنجارها توانیم نیز امروزه. یابد انتقال حوّا و آدم به تماس راه از درختیی جادو

 با مردم که همچنان. بازیافت ما مردمانی آیینی رفتارها در را "یلمس یجادو"

 سودی باور چنین از صورتشان به آن مالیدن و هاامامزاده "ضریح" به دست ساییدن

 هدف را پنداره همین ازی صورت نیز افراد سر به کشیدن دست حتا. جویندیم

 . گیردیم

 به راخود ی جادو و افسون هاپدیده کردن لمس با که پندارندیم هاانسان چنانكه   

 "فریزر". ستانندیم باز هاآن از را جادو و افسون همین یا و دهندیم انتقال هاآن

 ازی برخ که همچنان 516.نامدیم "سرایت یا تماس قانون"  رای رویكرد چنین

یی جا تا. داندیم ممكن تماس ضمن نیز رای نیك و خیر یا شر انتقالی آیینی هاداده

 دست یا و کردن لمس از ازدواج از پیش مردان و زنان یاسالمی هاآموزه به بنا که

 به تماس با یك هر یجادو که شودیم پنداشته چون. اندشده ینه همدیگر به زدن

 منظور به نیز آنان ،یآیین دیدگاه همین به تكیه با پیداست. یابدیم انتقالی دیگر

 .گردندیم متوسلی راهكار چنین به خویش حریم ازیی جادوزدا

 انقهرم مكاشفه در که همچنان. اندگفته سخن نیز مكاشفه در حیات درخت از   

 ازی گیر بهره با را خودی جاودانگ ،یاهریمنی نیروها و دّجال بری چیرگ بای آخرْزمان

 همچنین517.گذاشت خواهد نمایش به آنۀ میو خوردن و درخت همین کارکرد
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 درختی میوه از و شوندیم وارد یوحنای آرمان شهر به زمان آخر دری اهزارهی نیروها

 .بزیند جاودانه تا خورندیمی زندگان

 آشامیدن یا و خوردن خویش رنج زدودن منظور به دردمند انسان ضمن در   

 نیزی مثبت ینتیجه آزمون ضمن کهی اتجربه. نمود تجربه نیز را گیاهانی عصاره

ی آزمون چنین با را خودی هایبیمار توانست او چنانكه. گذاشت ارمغان به اوی برا

 نیز امروز تا کهی اتجربه. بیابد هایشزخم یبرای مساعد مرهم را گیاه تا بخشد بهبود

 .است نهادهی جا بری آدم ذهن در را خودی اثربخش همچنان

 مردمانی هاافسانه در ،یگانه و همسان یادرونمایه با را حیات درختی استوره   

 که شودیم گفته گیالن مردم ازی اافسانه در چنانكه. گرفت نشان توانیم نیز  فالت

. پروراندیم دل در رای فرزند داشتنی آرزو که بخشیدی زن به رای سیب "یمرددانا"

 را آن ازی انیمه هرکدام خود یشو با و کند نصف را سیب که نمود توصیه زن به او

 فرزند صاحب و یافتند دست خویشی آرزو به آنانی شگرد چنین یکاربر با. بخورند

 .شدند

یی زاافسون تا گیردیم قراری آگاه وی بارور گیاه ازی نمودگار سیب افسانه این در   

ی میوه و "بار" شد دیده که همچنان. رساند انجام به نازا زنانی بارآور در را خود

 .انگیزاندیبرم را زنی بارور درخت،

  ممنوعی میوه ،گناه ازی انمایه با را سیبی بسیاری هاافسانه در همچنین   

 بیمارانی رؤیاها تأویل منظور به دیدگاه همین بر نیز ونگی که چنان. انددانسته

 را سیب ،یزندگ درخت یافسانه ازی الگوبردار ضمن او زیرا. جویدیم سود خویش

 چون 513.خواندیم "نشده ارضای جنس میل" و "یعشقباز یصحنه ازی کامل نماد"

 وی بارور ازی اایهدرونم بهی طبیعی اگونه به گناه،ی گستره دری کنجكاو با انسان

 بای بارور و  دانش همیشهی آیینی هاگزاره در کهیی جا تا. یابدیم دستی آگاه

 .داردی همخوان ویی همسو آلودگناه رفتار
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 اندبرگزیده تمثیل را سیب زن،ی بارور منظور به مذکوری افسانه در حال عین در    

ی کیمیاگر در که چرا. رددگ عرضه سیب ازی اکیمیاگرانه ویی جادوی کارکرد تا

 مفیستوفلسی چیز همان. دانندیم وابسته خودش ازی انمونه به رای چیز هری چاره

 515.«کندیم درمان پا را پا: »که داردیم اعالمی انهاده چنین بر ابرام و اصرار ضمن

 گفته دارد تعلق گیالنی جلگه مردمان به همچنان که نیزی دیگری افسانه در   

 را سیب درختی میوه و گرددیم نزدیك زمین به چهاردهم شب در ماه: ودشیم

 .گرایدیمی سرخ به شرم از نیز سیب رنگ واقعه همین با سپس بوسد،یم

 به بنا چون. دهدیم بازتاب نیز رای باروری استورگ از یمناسب رویكرد فرآیند این   

 از پس تا برندیم ماه به زمین از را جانورانی نطفه و "تخمه"ی ایرانی هاپنداره

 پذیرفت باید اساس این بر 501.گردانند باز زمین به دوباره الزمی فرآور وی پالودگ

 چنانكه. نمایدیمی آفریننقشی بارور ایزدِ خاستگاهِ از ماه ،یایرانی هاافسانه در که

ی جانْمایه یا و "تخمه" از سیب، اَنباشتِ و اِشباع به یادشدهی افسانه در ماه رفتار

 و  زن نیز پیشینی افسانه در که همچنان. دارد حكایتی آدم به آن انتقال وی بارور

ی درونمایه. شوندیم فرزند صاحب و گیرندیم بهره سیبی میوه از فرزندیبی شو

( سیب) حیات درختِی استورگ با را خودی یگانگی روشن به مذکوری هاافسانهی اصل

 .گذاردیم نمایش به فالت مردمانی هاافسانه و هاهقص در ماه خاستگاه و

 درخت و حوّا مار، خاستگاه خصوص در گوناگون و متفاوتی هابرداشت رغمیعل   

. آیدیم چشم به هاآن در نیزی مشترک نقاط مجموع در ،یسام اقوام بینی  زندگ

ی گذارها و گشت دری علمی هاانگاره یا وی آیینی هاپنداره آنكهضمن

ی هاپهنه به ویژهی اگستره ازی راحت بهی انسان جوامع عنادآمیز یا و جویانهمسالمت

 و حوّا مار،ی استورگ بین رسدیم نظر به کهی اگونه به. یابندیم گسترش آن مجاور

 در هاآن یهمه تا باشند بخشیده سامان رای همسان وجوهِ و خاستگاه ،یزندگ درخت
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 و درونمایهی روشن به حوّای عبری واژهنام چنانكه. دنماین عمل هم بایی همسو

 .دارد همراه به خود بای عرب زبان در را حیات و یّحی واژگانی سازه

 آدمیانی همهی برا تا آیدیم عمل به تالش حیات درختِی افسانه در همچنین   

 رختد در که استی اپدیده همان این گردد، فراهم نخستین مادر ازی گیاهی تبار

 جایگاه را آنی هاشاخه زیرا. شودیم نمودهی ایرانی هزارتخمه درخت یا "گوکرن"

 که همچنان. دانستندیم زمینی کره درختانی تمامی دانه و تخمهی برای امن

ی زندگ درختِ بای سامی هاافسانه در حیات درختِی بارور وی زایندگ کارکرد

 .گیردیم قرار ملکا انطباق دریی اوستا ادبیات در( گوکرن)

 کهبل یابدینم بازتاب مقدس کتابِ در فقطی زندگ درخت با هم ماریی همسو   

 سوم و چهارمی هاهزاره ازی ایالمی هاانگاره و هانگاره در توانیم رای کارکرد چنین

 فقط مار ایالم، مردمان کهن وی باستانی هاپنداره در زیرا. بازیافت میالد از پیش

 ازی اگستره کهبل آمدینم شمار بهی زندگانیی بازنما و بازتابی رابی نشانگان

 500.گرفتیم بر در نیز رایی زاافسون وی بالگردان

ی بالگردان حیات، درختیی جادوزای اتكا به مار نیز مقدس کتاب در که همچنان   

 در درویكر همین با. بردیم پیش بهیی دانا و دانش ازیی شگردها با را حوا و آدم از

 با 505.ستودندیم نیز را زنی زنانگ مار، از ستایش همراه بهی ایالمی هاآیین -رسم

 چینشی روشنا در تا گیرندیم قرار هم کنار دری زندگ درخت و مار زن، نگاه این

 .پذیرد تأویلیی فضا چنین در نیزی زندگان برآمدِ ،یهستی فضا در هاآن

 در باید را آن که داردی اویژه جایگاهی پرستماری باستانی هاتمدن ازی بسیار در   

 دلیل به مار که چرا. نمود جو و جست محل همان مردمانی جغرافیا و طبیعت

 ضمن مار کهیی جا تا. انگیختیبرم را آنان اعجاب خویش انگیزشگفتی زندگ

 آنان به قبیله توتم مانند به را خود و داشتی پ در را همگان احترام خودی ترسناک

 مار چنانكه. ورزدیم تأکید نظرنكته همین بر نیز "اعداد" کتاب ازی اگزاره. باوراندیم

                                                 
 .20ص ،0137 ،ینشرماه تهران، ،یرجب پرویز مترجم: ایالمی شهریار: والتر هینتس، -500 
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 تا داد دستور مارگزیدگان خواست به بنا موسا و گزید را موسا قوم ازی جماعت

 501.یابند بهبود تا بنگرند مار( بت) تندیس به آنان و بسازند مار ازی مفرغ یتندیس

 آیین در داشت رواج مصریان بین کهی قدیمی توتم عنوان به مار گزاره، همین به بنا

 فقط توانیم را آن که نمایدیم حفظ را خودی سنت جایگاه نیز موسای یكتامآبانه

 -رسم بینی کافرکیشی هابنمایهی گسترده و وسیع نفوذ و حضور ازی بخش

 .دانستی توحیدی هاآیین

 که دهدیم انعكاس آفریقا دریی داخ -مار آیین  از رای گزارش "فریزر" همچنین   

: نویسدیم او. نمودیم ازدواج زنان بای پنهان خود معبد در "خدا -مار" آن ضمن

 ارتباط توانیم که بردندیم پیش به راهبان همچنان رسم اینی اجرا در را مجامعت

 505.نمود جو و جست مار با زنان این وصلت و خاكی بارور بین را یخاص

 به انسان تشویق دلیل به مار تا پذیردیم صورتی فراوانی هاوجیهت و تأویل   

ی برداشت چنین. گردد شناسانده شیطان و اهریمن با همسو خداوند، ازی نافرمان

 در ،یسامی هاگزارش در حیاتی افسانه انعكاس به بنا زیرا. بود نخواهدی پذیرفتن

ی تمام و اندندیده راهمفی کنجكاو وی خردورزی برای جایگاه خداوند اردوگاه

 خرد کهیی جا تا اندانباشته ینادان و جهل بهی سرسپاری هایتاریك از را آنی گستره

 این در اما. گرددیم منتسب اهریمن به هاپدیده یچیست و ذات ازی واکاوی بهانه به

 ریمناه با تقابل دریی دانا وی زندگ به انسانی راهبر دلیل به مار همچنان ها،گزاره

 و جهل ازیی سودجو با را یپتیارگ و مرگ که را یاهریمن توانینم زیرا. گیردیم قرار

 چند هر نهاد؛ همسو بخشد،یمیی دانا وی زندگ کهی مار با کندیمی نمایندگی نادان

ی رویكرد چنین متفاوتیی هاافسانه از ییسودجو وی گیربهره با دیگر،یی هاسویه در

 .یدننما پذیرامكان

 اصراری دیدگاه بر زمین فرودینی هاالیه در اهریمن و ماریی جانما همه این با   

 با. دانست همدیگر از ی خاکیکره  شدگاننفرینیی همنوا در را آنان باید که ورزدیم
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ی اچاره اندآمده گرفتاری آسمان خدایان نفرین به  دو هر که آنان دیدگاه همین

ی سومری اافسانه در چنانكه. گیرند پناه زمینی تحتانی هاالیه در تا یابندینم

 نشست، او تخت بر و کرد تن بر جشن لباس او دیدار در "ایننه" همسر "یدوموز"

 "شیاطین" تا شد خشمگین ایننه آن از پس. انگیختبر را شویش خشم کهی چیز

 که استخو خورشیدی خدا "اوتو" از نیزی دوموز سپس. گرفتند بر در رای دوموز

 زمین زیر به شیاطین دست از فرار با بتواند او تا شود مار چون پایش و دست

 که پنداشتندیمی ایزدانی برا مناسبی جایگاه را زیرین طبقات زیرا 502.بخزد

 خشم از تا نداشتندی اچارهی زمین شدگاننفرین همیشه این بر بنا. شدندیم نفرین

 .گیرندی جای زمین رزیی هانهانگاه در و بگریزند خدایان

. گرددیمی گذارهدف نیز دیگری اگونه به حیات درخت ،یایرانی هااستوره در اّما   

ی سامانه در چون. شودینم یاد ممنوع یدرخت مانند به همیشه آن از که چرا

 قرار انسان اختیار در آشكارا به و زایدیم آن ازی زندگان کهی درختی ایران یهااستوره

 این در. جوید سود خویشیزندگان و معیشتی راستا در آن از انسان تا ردگییم

 سد تخم که آفریندیم نقشی زندگ درخت جایگاه از "هزارتخمه درخت" هااستوره

 ییجادوزا وی بخشیزندگ خاستگاه به بنا نیز سیمرغ حتا. اندنهاده آن در را گیاه هزار

 آن همراه به و گشایدیرام هایشبال هک دارد النه درخت همینی هاشاخه بر خود

 506.گیرندیمفرا را زمینیتمام و ریزندیم فرو درخت از گیاهانی دانه و تخم

 "هزارتخمه درخت" جایگاه از بهتر و بیشتری ارزشگذار منظور به راستا همین در   

یی جانما آنی همسایگ در نیز را هوم درخت ،یجاودانگی برای انمایه عنوان به

 و درخت ازی جاودانگیی پیدا جهتی مناسب خاستگاه فراخكردی دریا تا اندودهنم

 .گردد شناسانده گیاه
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 نبردی برا کهی آوردگاهی گستره بر فالت مردمانی هاافسانه در همچنین   

 اختصاص اهریمن با گیاهیی رویارو به چهارم نبرد بینند،یم فراهمی اهریمن ینیروها

ی بانو -ایزد اما. خشكاند را گیاه و شد پیروز گیاه بر هریمنا آن ضمن که یابدیم

 با را خشكیده گیاه او. شتافت گیاهی یار به داشت عهده بر را گیاهانی ایزد که اَمرداد

 باران، باریدن از پس دوباره تا آمیخت هم به تیشتر ایزد باران همچنین و خرد

 507.فراگرفت را زمین یپهنه هایروییدن

 رای گیاه یگونه هزار امرداد زمین،ی پهنه بر گیاهانی دوباره رویش فرآیند در   

ی سامانه در آنكه ضمن 503.بخشید سامان ها،یبیمار با انسان یمبارزهی برا

 دریی زداافسون منظور به را آنی ایزدانه کارکرد انسان حریم از گیاهیی زدایبیمار

ی طبیعی نتیجه را هایبیمار ایرانیان چون. اندرفتهگ کار به اهریمنی پتیارگ با مبارزه

 نیز بابلیان و سومریان که گونه همان. دانستندیم انسان کالبد به اهریمن یافتن راه

 پدیدی آدم تن به "شیاطین" یافتن راه اثر بر امراض» که داشتند عقیده

 505.«آیدیم

ی نیز الگوبردار "ریدهآف یكتا گاو"ی استوره در را کارکرد همین که همچنان   

 هفت و پنجاه وی گیاهی گونه دوازده "آفریده یكتا گاو" مرگ از پس زیرا. اندنموده

 تبار گیاه ،ییهاافسانه چنینی روشنا در 551.رویندیم گاو اندام از گیاهی دانهگونه 

 هاآنی گیاه سرشت بر تا گرفت قرار( گوسفند و گاو) چهارپایانی تمامی برای خوب

ی ماندگاری درست به اندبخشیده سامان را هاافسانه این کهی آنان زیرا. ورزند اراصر

 طبیعت که دانستندیمی گیاهان ازیی سودجوی سایه در زمینی کره بر را چهارپایان

 توانیم را ایران فالتی پهنا خشك طبیعت حتم طور به. بود دیده فراهم برایشان

 .دانست هااندیشه ناییی پیدای برای مناسبی هازمینه
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یی هاسویه در را "آفریده یكتا گاو"ی افسانه ازی الگوبردار یا وی سازهمسان   

 از گیاه رویش با آفریده یكتا گاو مرگ زیرا. بازیافت توانیم نیز سیاوشی ازاستوره

 به که رویدیمی گیاه او اندام هر از که همچنان. گرددیمی گذارنشانه او اندام

یی جانما نیز سیاوشی استوره دریی الگو چنین. داردی همخوان عضو همان با یاگونه

 از را سیاوش سری تشت در او دستور به که افراسیابی گماشته "یگرو" زیرا. شودیم

 بدن خون با که رویید یاالله زمین از تا ریخت زمین بر را تشت خون نمود، جدا تن

 .داشت یهمانند سیاوش

 در گیاه یجاودانگ روحی ماندگار به افسانه این ازی دیگری هاسویه در هآنك ضمن    

 ضمن پنداشتیمی ایران انسان آن یپایه بر زیرا. گرددیم اصرار نیز طبیعتی چرخه

 ویی مانا سپس و یابدیم انتقال او خون به گیاه ازی اجانْمایه گیاهان، ازتغذیه 

( سیاوش) او ازی نشان تا گذارد،یمی جا بر "انسیاوش" برآمدن با را خودی جاودانگ

 :دهدیم دست به موضوع این ازی روشن تصویری فردوس که همچنان. باشد

 یرو گوسفندانشْ چون بپیچیدی/ گرو زرین بنهاد طشتی یك

 ...برش از خون طشت در رفتیهم/  سرش سیمین سرو از کرد جدا

 سرنگون شد طشت آن که بدانجا/ خون ز همانگه برآمدی گیاه

 550اسیاوشان خونی همی خوان که/  نشان کنونت من دهم را گیا

 برآمدن با بخشش این و بخشدی زندگ تا دهدیم خون او سیاوش یافسانه در   

 را "تیاهیاسین" جشن سیاوشان  همچنین. شودیمی پردازنمایه زمین  از سیاوشان

 این نام یونانیان. گردیدیم زاربرگ الکونیا در ساله همه که کندیمی تداع ذهن به

 اما. بود باخته دل او به آپولن کهی جوان همان اند؛ستانده وام هیاسینتوس از را جشن

 پرتاب با را هیاسینتوس ورزیدندیم حسادت آپولن به که "زفیروس" و "بوریاس"

 =هیاسینی )و نام که فراجهیدی گل خونش از» آنكه ضمن. آوردند دری پا ازی اوزنه

 555.«گرفت خود به را( سنبل
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 بنفشه و دانندیم آدونیس خون از برآمده را شقایقی یونانی هااستوره در همچنین   

ی طبیع محصول را اناری میوه امّا خوانندیم آتیس خون از رشدیافتهی گیاه نیز را

 را شده یادی هاافسانه مجموع نیزی مشترکی بنمایه 551.پندارندیم دیونیزوس خون

 ازی برخ مشترك تبار در را هاآنی ریشه باید که دهدیم پیوند سیاوش داستان هب

 آغاز با ساله همه ایزدان این که پنداشتندیم هاانسان زیرا. جست بازی گیاه ایزدان

 .آغازندیم رای جدید روزگار گیاهان کالبد در و گردندیبازم بهار

 پذیرفته هاانسان آن یپایه بر که ورزدیم اصراری اپنداره به خون، از گیاه برآمدن   

 ضمن بشر البته. دارد جریان آدمیان خون در ،یهستی جانْمایه که بودند

 در که همچنان داشت، اذعان نیز جانْمایه همینی گیاه تبار به الزم،ی گذارنشانه

 سوار وژنگاوای میترا پیكره این در. نمایانندیم رای نشانگان چنین میترا ازی اپیكره

 گندمی شاخه سه ،یقربان خون از اما کندیمی قربان را آن که استی گاو بر

 555.رویدیم

 که آورد شمار به ایزدان همین گروه از توانیم را هیاسینتوس و سیاوش آدونیس،   

 این در. شدیم برگزار برایشان سال پایان یا و آغاز در تناوب بهیی هاجشنواره

ی دوباره بازگشت رفته دست از ایزدی برای سوگوار یا وی مانشاد ضمن هاجشنواره

ی جادانگ ویی نامیرا به اینكه دلیل بهی ایزدان چنین پیروان. نمودندیم آرزو را آنان

. کشیدندیم انتظار طبیعتیی باززا در را اوی دوباره بازگشت داشتند باور خویش ایزد

 هااستورهی همهیی شناسای برا ییمبنا رای گیاهی هااستوره "فریزر" چنانكه

 .جویدیم گیاهان در رای باروری هااستوره یریشه و گذاردیم

 اسالمیی پیدا از پس توانیم را هابنمایه همین حیات تجدید وی بازساز ضمن در   

ی گستره همین در چون. گرفت سراغ رودانبین یپهنه مردمانی باورها در

 رای گیاهی ایزدان طبیعت، ازی الگوپذیر در همیشه گردی نقاط از بیشیی جغرافیا

 موعود بازگشت داستان ازیی هاسویه نیز منطقه اقوام آنكه ضمن. پرستیدندیم
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. اندگرفته الگو گردید،یم اجرا ایزدان همین برای کهی اویژهی هاآیین از رای اهزاره

 به ،یبازساز ضمن یگر،دی هااستوره از بیش آدونیسی افسانه فرآیند این در اما

 .دهدیم ادامه نویی آوندها در خودی آیینی زندگ

 به سیاوشی استورگ از خودی روشنگر ضمنی فردوس شاهنامه، گزارشی راستا در  

 سرو" را سیاوش چنانكه جوید،یم سود اویی شناسای برای گیاه تبار از آشكارا

 اصرار نیز سیاوشی رنگیب وی پاک بر اوی آزادگ به تأکید ضمن تا نامدیم "سیمین

. باشد گوسفندان ذبح یادآور که برندیم مذبح به چنانآن را سیاوش آنكه ضمن. ورزد

 .پوشانندیم گوسفندان همچون را رویش و سر زمانه مردمان رسم به بنا چون

 تعمّد به گوسفند و سرو چونیی هانقشمایه از سیاوشی افسانه در حتم طور به   

ی گذارنشانه بهتری هستی چرخه در رای گیاه جانْمایهی ماندگار تا دانجسته سود

 نام بهی جوان به نیز آپولن سیاوشی انگار -سرو بایی همسو در. نمایند

ی نماد را سرو چون552بخشدیم او به سرو ازی کالبد و بازدیم دل "سیپاریسوس"

 در امروزه راعتبا همین به 556.دانستندیم مرگ از پس حیات وی جاودانگی برا

 .ورزند تأکید مردگانی جاودانگ بر تا نشانندیم سرو هاگورستان

 بردن راه منظور به "شراب و نان" ازی گیربهره ضمن ،یآیینی هااستوره در عیسا  

 از برگرفته را آن عیسا کهی نان. دهدیم بازتاب را باور همین ازی انمایه ،یجاودانگ به

 عیسا سخن بازتاب در. خواندیم خویش خون را نآ کهی شراب و دانستیم تنش

 همراه به خود با رای جاودانگ روح شدیم تصور که استی گیاهانی شیره همان شراب

 در. پذیرفتیم صورتی توجیه و تأویل چنین نیز انسان خون از که همچنان. دارد

 یدرست به گندم که دانستیم انسانی جسمان وی ماد صورت را نان عیسا ضمن

 .گرفتیم قرار آنی برای انمایه

                                                 
 .016ص پیشین،: فلیكس ژیران، -552 

 معاصر، تهران، ،یبهزاد رقیه ترجمة غرب، و شرق هنر در نمادهای انگاره فرهنگ: جیمز هال، -556 

 .  551ص دوم، اپچ
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 گندم، خوردن از انسان بسا چهی آیینی هااستوره در انگاره، همینی روشنا در   

 درختی استوره ازیی هاسویه هااینی همه چون. گرددیمی نه سیب یا و انگور

 همین با و نمایاندیم رای جاودانگ کهی درخت. دهندیم انعكاس و بازتاب را حیات

 .آمدیم شمار به خداوندگاری برای حریم نهبها

ی بسیار همچون نیز را او زردشت، تولدی افسانه ازی گزارش ضمن هفتم دینكرد در   

ی آسمانی فروهر بای اهریمنی نیروها برابر دری رویاروی دری اهزاره قهرمانان

 آنكه تا نندنشییم مشورت به اهورامزدا با ششگانه ایزدان منظور همین به. آفرینندیم

 زیرا. آورندیمی گیت به "یمینو" جهان از هوم درخت ازی پوشش در را او فروهر

. یابدیم انتقال او مادر و پدر به گیاه و آب طریق از "زردشت تن گوهر" آن ضمن

 آنان. یافت راه بودند نزاییده کهی گاو دو به گیاه یتغذیه از زردشت گوهر چنانكه

 به شده متبرّك گیاهِ از که را  گاو شیر مذکوری چرخه ضمن( زردشت مادر و پدر)

 آنكه ضمن 557.یافت راه آنان تن به گوهر آن تا نوشیدند بود، برآمده زردشت گوهر

 هوم درخت در کهی فروهر با زردشت تا گرفت قراری اواسطه و وسیله گیاه همین

 .یازد دست تولد وی زندگ به بود نهان

یی جانما هوم درخت در را زردشت فروهر آن ضمن کهی اافسانه در همچنین   

ی انگاره با زیرا. اندجسته سود درختیی زاافسون کارکرد ازی روشن به گردد،یم

 هری بومی هایویژگ به بنا که پذیردیم سامانی اسازه گیاه، و درختیی زاافسون

 در چنانكه. ردگییم قرار آن مردمان توتم سرزمین همان ازی خاص گیاهی سرزمین

 را انار و چنار صنوبر، سرو، شمشاد، ازی درختان همیشه ایران فالتی گستره

 .اندنمودهتقدیس  یا پرستیده،

 ارتباط همین در. است نموده حفظ را خودیی روا همچنان نیز امروز تا که یآیین   

 یلدخ خویش نظر مورد درخت به ایران یپهنه کنار و گوشه در مردم  امروزه

کهن درختان بر آنان شودیم دیده که همچنان. جویندیم حاجت آن از و بندندیم

                                                 
ی محمدتق یادداشتها و نامه واژه ،یفارس نگارش ،یآوانویس متن، تصحیح: هفتم دینكرد -557 
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یم دخیل آن بر و کوبندیم میخ اند،رویده هاامامزاده یا و هاجاده برکنار که یسال

 .گذارند

 گره درخت یشاخه یا و میخ بر که استی نازک یپارچه یا و رشته دخیل،   

 را درخت بستن، دخیل از پس جویدیم حاجت ختدر از کهی کس. خوردیم

که  است این بری عموم باور یآیین چنین در اما. شودیم دور آنجا از و گذاردیوام

 .پذیردیم سامان نیز آنان مشكل و گشایدیم را آنانی فروبسته گرهِ درخت قداست

 در چنانكه. رفتگ نشان توانیم نیز دیگر اقوام در را درخت ازیی جوحاجت آیین   

 که بودی مقدسّ  بلوط درخت "ددونا" شهر در زیوسی هاپرستشگاه ترینکهن ازی یك

 553.جویند حاجت درخت از تا شتافتندیم جاآن به یونان سراسر از مردم

 شمار بهیی زداافسون یا ویی زاافسونی نوع خود ییگشاگره و خوردنگره واقع به   

 این در اما. باشند داشته انتظار خویش یقبیله توتم از ندتوانیم را آن که آیدیم

 نیست، جانورگشاید، یم را یطلسم آن همراه به و آفریندیم افسون که یتوتم سامانه

 در حتا رای باور چنینی ماندگار. رساندیم انجام به را کار و ساز همان درخت، کهبل

 .فتگر سراغ توانیم نیز ما ینوشتار ادبیات

 یاد اینچنین بنمایه همین از خویش داستان قهرمان زبان از گلستان دری سعد   

. روند آنجا خواستن بحاجت مردمان که زیارتگاهستی واد این دری درخت: »کندیم

. است بخشیده فرزند این مرا تا امبنالیده حق بر درخت آنی پا  در درازی شبها

 یبدانستم درخت آن من گری چبود گفتیهم آهسته رفیقان با که پسر که شنیدم

 و جایگاه ازی سعد گزارش همه، این با 555«ی.بمرد پدر وی کردم دعا تا کجاست

 .دارد حكایت او روزگار در مردم بینی آیین چنین یگستره

 هاانسانی یار به که شودیم نمودهی قهرمان درخت سامانه اینی روشنا در   

 در کهی امور پیشبرد زیرا. بردیم سامان به را آنانی معیشت امور حتا و شتابدیم

                                                 
 .65ص پنجم، چاپ کاروان، تهران، پور،اسماعیل ابوالقاسمیترجمه یونان، اساطیر: فلیكس ژیران، -553 

 اقبال، تهران، ،یفروغیعل محمد شدۀ تصحیحنسخة از استفاده با کلیات،: الدینمصلح ،یسعد -555 
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 ممكن درختیی زاافسون کار و ساز در پذیرد،ینم امكانی طبیعی هانهاده چارچوب

ی عمومی هاآرایهی برا مناسب یاقرینه و الگو یروشن به را آن کهیی جا تا. گرددیم

 بر آنكهی جا به یسعد داستان قهرمان چنانكه. اندنهاده هاپرستشگاهی فضاساز و

 .نشاندیم قدّیس جایگاه بر را درخت بجوید، حاجت تا بنالدی قدّیس یمقبره

 آن که آمدیم شمار بهی عموم یرسم همیشه ها"نامهشجره" در انسان تباری بازیاب   

 اعتبار به انسان که چرا. دانست درختی جاودانگی انگاره ازی نشانگان توانیم  هم را

 در الاقل چنانكه. جویدیم نشان درخت و "شجره" از را خویش تبار ،یجاودانگ کسب

ی هاکتاب آغاز در درخت ازی نقش بر را نوزادان تولد همچنان اخیری هاسده

 بر جدید فرد یا و نوزاد جایگاه هانگاره این در. نمودندیم یگذارنشانهی خانوادگ

 و ییجانما در تقلب آنكه ضمن. بستیبرم نقشی خانوادگی هاشاخه از یاشاخه

 .گرفتیم قرار هایمستندساز همینی برای اموجّهی انگیزه افراد تباریی شناسا

 بین که گردیدیم فراهمیی هانامهشجرهی اجتماعی هاضرورت به بنا بسا چه زیرا   

 و شگرد چنین به ساسانیان چنانكه. نبود برخوردار الزم وجاهت از تیزبین مردم

ی( کیان اردشیری )هخامنشی دارا به رای ساسان اردشیر نسب تا یازیدند دستی ترفند

ی کار و ساز چنین توجیه در "بابكان اردشیر یکارنامه" کتاب که همچنان. برسانند

ی وجاهت روشنی دلیل با ظاهر به اردشیری ساختگ وی جعل  تبار تا پذیرفت سامان

 سود نیز اولی پهلو بعدهای ساسان اردشیر ردشگ از. گیرد قرار اوی پادشاهی برا

 مردم ذهن در رای اصالت تصنّع به تا خواند "یپهلو" را خودی خانواده و جست

 .داشت افسانه در ریشه که بپروراند

 و گیرندیم بهره سبز پوشش از درخت ازی گذارنشانه ضمن نیزی ایران "سادات"   

ی برای نمودگار سبز پوشش حتم طور به .دانندیم خویش تبار ازی نشانگان را آن

 را "سبزگون جرجیس" جشن فریزر که همچنان. گیردیم قراری گیاهی هاآیین رسم

 511.گردیدیم برگزاری رومان در ساله همه که داندیمی بهاری جشن

                                                 
 .071-070ص پیشین،: جیمزجرج فریزر، -511 
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 سودی فلز یدرخت از اهورامزدا با زردشتی گو و گفت ضمن "یشت بهمن" در   

 هایپردازنمایه این در. بنمایانندی گیتی هادوره از را ودخی پنداره تا جویندیم

ی هاشاخه کهیی جا تا. گرایندیمی تیرگ به روشنی هارنگ از درختی هاشاخه

 . گیردیم قرار هادوره ازی یكی برای انمایه کدام هریفلز درختی هفتگانه

 را دومی شاخه. ذارندگیوام گشتاسب به را نخستین زرینی شاخه راستا همین در   

 شاخه سومین بابكان اردشیر. سپارندیم بهمن فرزندی کیان اردشیر به بود سیمین که

 در بود برنجین که راشاخه  چهارمین. دارد روی فلز ازی جنس که آوردیم دست به را

 به نیز( قلع) ارزیزینی شاخه. دید فراهم را اوستا او زیرا نهندیمی اشكان بالش اختیار

 امّا یابد،یم اختصاص انوشیروان به پوالدینی شاخه همچنین و رسدیم گور بهرام

 باید را آن که گیردیم تعلق "یمو ژولیده دیوان" بهی تیرگ دلیل به آهنینی شاخه

 به بنا نویسنده ظاهر به که دانستیی اهورامزدا اقتدار دوران پایان ازی انمایه

 تمثیل، همین با ایرانیان بر را هاعربی چیرگ خویشیی گوپیش یا وی زنگمانه

 510.نمایدیمی گذارنشانه

 همیشه زمینی گستره مردمان ذهن در نیز گیاهی بخش درمان دیگریی سو از   

 انسان باور در زیرا .گذاشتیم اجرا به را آنیی جادوزدا یا ویی زاافسون ازیی  هاگوشه

 خود با رای اهریمنی نیروها و شیطان نفوذ ای وی زدگجن ازیی هاسویه بیمار بسا چه

 التهاب به را انسان اندرون خویشیی جادوزا ضمن کهی چیز همان. داشت همراه به

 حریم از رای بیمار خویشیی جادوزا طبیعت به بنا توانستیم گیاه اّما. کشاندیم

 در. شود تهگرف کار به آمدهپیش طلسم با یرویاروی دری افسون همانند و بزدایدی آدم

یی جادو مانند به درخت برگ و میوه یا و گیاه و بوته از مردمی اسامانه چنین

 .جستندیم سودی آشامیدن یا وی خوردن

 مادرانی برا مریم و نرگس ریواس، نیلوفر، نوع ازیی هاواژهنام گزینش همچنین   

 و آب با مانقهر که پذیردیم صورتی تأویل چنینی روشنا در ،یاهزاره قهرمانان

 از را قهرمان آشكارا به گیاهان همین کهیی جا تا. داردی وابستگ و یبستگ خاك

                                                 
 .02/0-55:یسن وهومن زند -510 
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 حتا و نرگس و نیلوفر که همچنان. آورندیمبر خود از را او و زایندیم خویش درون

 .گیردیم قرار دوران قهرمانی برای زندگی بازیابی برای م تقنی شناسه مریم

. است نموده حفظ رای انقشمایه چنین ایرانیانی الگوهاکهن در همیشه نیلوفر   

 در .اندنگاریده را آنی اویژهیی زیبا با جمشید تختی هاسنگی دیواره بر چنانكه

 به تا دهندیم نشانی گلبرگ دوازدهی ادایره و مندل با را نیلوفر هانگاره همین

 خواهد سال تمامیت در هاماه یبازیاب جهتی نمودگار که بنمایانند رای تقویمی درست

ی نماتمام یدایره در نیلوفری هاگلبرگ آشكارا بهی ایرانی گاهشماری سامانه در. بود

 .گذاردیم اجرا به را شمسیی هاماه ازی انمایه ،یخورشید سال

 تا گیرندیم بر در را درجه یْسی ازاویه هرکدام آنی گانهدوازدهی هاگلبرگ زیرا   

 با آنكه ضمن. آید شمار به دایرهی درجه شست و سدیس ازی نشانگان جموعم در

 از پس که اندنمودهی گذارنشانه نیز رایزردشت یگانهدوازه ایزدانی کار و ساز چنین

 .اندبرگردانده شیعه( ایزدان) امامان به را آنیی جانما ایرانیان اسالم ییپیدا

 یجهان در دوازدهم ایزد همیشهی ایران شیعیان یا و نزردشتیای ایزدانه چیدمان در   

 تواندینم اهورامزدا جز یکس زردشتیان یگشتهگم ایزد. کندیم سیری گشتگگم از

. داردیم اعالم پیروانش به را خودی ماندگاری کرونوسی دنیا در همچنان که باشد

 .رساندیم انجام به را هنقشمای همین نیزی شیع( امام) ایزد دوازدهمین که گونههمان

. آورد بر سری ابرکه کنار بری آبی نیلوفر ازی آیینی نمایش در مهر که شودیم گفته   

ی  واسطه به نیز ایزدمهر کهبل رویدیم رودخانه آب از نیست نیلوفر فقط فرآیند این با

ی ایزد هک رود شمار به آناهیتای برای فرزند تا گذاردیمی پا جهان به نیلوفر و آب

 یمنتف مهری برا باید رای انسان تباری گزینهی تأویل چنین با. دارد عهده به را هاآب

 همان روید،یم هابرکه و رودخانه در که دانستی نیلوفر فرزند باید را او چون. دانست

 ضمن. اندنهادهی جای اهزارهی هاسوشیانت ییپیدای برا را زردشت ینطفه کهیی جا

ی گشتگگم این و شودیم گم نیز مهری تاریخ جایگاه وی یابزمان هارهگزا همین

 .دهدیم پوشش نیز را او برآوردن سر مكان همچنان ،یزمان
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 ازلیت ییبازنما جهتی نشانگان خویش جریان دریی نماجلوه با رودخانه چنانكه   

 دری کرانگیب ازی اگستره در آن با همراه نیز هادوره قهرمان همچنان تا گیردیم قرار

 آن توانیم آشكارا به کهی شگرد و ترفند همان. گرددی گذارنشانه الزمان و مكانال

 همین از همچنان دوران قهرمانان چون گرفت نشان نیزی اهزارهی هاسازه در را

 .آورد خواهند بر سری ذهنی هاسازه

ی اگونه به نمایاندیم را آفتابی سیما و چهره خود ظاهر به بنا که نیلوفر همچنین   

ی پایه بر آنكه ضمن. شود زاده نیلوفر از مهر که دهدیم بازتاب را باور اینی طبیع

ی تمثیل باید را آن یابدیم نشان آفتاب و مهر از نیلوفر اینكهی بهانه به انگاره همین

 و( م.ق610-663 سلطنت) پالیبان آشور که همچنان. دانست جالل و شكوهی برا

 به آنان واقع به. جستندیم سود تفاخر منظور به آن ازی هخامنش پادشاهان ازی رخب

 خود از را خورشید و مهریی یكتا وی یگانگ ازی کارکردی ادوره قهرمانان یمثابه

 اعتبار زمانه مردمان بین خویشیی یكتا به خورشید مانند به تا نمودندیم عرضه

 را خورشیدی آسمانیی یكتا خود،ی زمینیی یكتا باوراندن منظور به چنانكه. بخشند

 آنان فرمان به کشتار، و شمشیر از آمدهبر اقتداری سایه در نیز مردم تا نهادندیم الگو

 .گذارند گردن

ی هابنمایه از همچنان نیز انسان نخستینیی پیدا خصوص دری ایرانی هاافسانه در   

 به یاساسی نقش گیاه هاآن یتمام شپرداز در آنكه ضمن اند،جسته سودی اهزاره

 و آمد گرفتاری بیمار به کیومرث که شودیم گفته هاافسانه همین در. گیردیم عهده

ی روشنا در اوی نطفه و "تخمه" مرگ، از پس امّا. م رد زمین بر افتادن از پس

 ،آن از آنكه تا نمود حفظ را کیومرث یتخمه "نریوسنگ" سپس. شد پالوده خورشید

ی مش همان ریواسی شاخه دو آنكه ضمن. ر ست زمین ازی ادوشاخه( ریواس) ریباس

 با دو آن و 515نمودی ارزان آنان به را خودی فره اهورامزدا که بودندی امشیانه و

 .شدند نامیده نخستین زن و مرد و یافتندی زندگی امروز انسان همچونی کالبد

                                                 
 .111/9-111 مردمانیچگونگ دربارة پيشين،: بندهش -232 
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 چنین با. اندآفریده آن از را انسان چون یابدیم قداست نیز ریواس گزاره همین با   

. گرددیم تأکید نیز افسانه گزارشگری زندگ در ریواس حضور و جایگاه بری اگزینه

 زردشت سوشیانت زادنی افسانه با افسانه این بینی روشنی سازهمسان آنكه ضمن

 زردشت یا و رثکیوم یتخمه از حفاظت افسانه دو هر در چنانكه. آیدیم چشم به نیز

 در را القدسروح نقش همان نریوسنگ اینجا در. سپارندیم "نریوسنگ" سروش به را

 .رساند انجام به را سوشیانت یا و عیسا تولد تا گیردیم عهده به مریم داستان

 به زمین و گیاه آب، همچونی طبیعی هاپدیده هاداستان اینی تمام در همچنین   

 از انگاره همین. نمایندی گذارنشانه رای اویژه انسان تولد تا شوندیم گرفتهی یار

ی آدم تبار و اصل تا ورزدیم تأکیدی باور بر دوران قهرمانان یا و نخستینی هاآفرینه

یی پیدای چگونگ به نسبتی آدم جهل و خاك به گیاهی بستگ. شود انگاشته گیاه

 کهی اانگاره. یابد راهی اانگاره چنین به او تا دیدیم فراهمی مناسبی هازمینه انسان

 .آوردیم بر سر و جوشدیم هاافسانه دل از فقط

 نیز خویشی طبیع مرگ بهی گیاهی هاپنداره  بهی آوریرو با انسان ضمن در   

 مانند به گذارند خاك در را اشمرده کالبد اگر که پنداشتیم چون. نداشتیی اعتنا

 خواهد باز را خودی زمینی زندگان دوباره دیگری خیزرستا یا وی طبیعی بهار در گیاه

 تصور آدمیان جان و روح ازی اانباره زمین زیرینی هاالیه پنداره همین با. یافت

 ارواح که همچنان. گردیدیم خاكی سینه از گیاهان رویش موجب که شدیم

 به چون. نمودندیم جو و جست زمین دل در شان،یخاکسپار به بنا نیز را مردگان

. گرفتیم سامان آنانی پنداره در جان و روحی ماندگار کالبد،ی تباه بای طبیع طور

 محتمل غیر برایشان درخت و گیاهیی باززا و دوباره رویش صورت این غیر در زیرا

 .نمودیم

 سامان نیزی اهزارهی هابنمایه نخستینی هاهسته هایالگوبردار این با شاید   

 ازی اگستره دریی نامیرا و بازتولد و مآبانهآخرتی هاانگاره رازی. پذیرفتیم

ی هاسازهی برای مناسبی بنمایه  ،یهست جهانی انگارازلی وی فرازمانی هااندیشه

 .دیدیم فراهمی اهزاره
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ی عمومی سازه مختلفی تاریخی هادوره در بسا چهی آیینی رسم به بنا   

یك و دستیكی هاازسنگ را آنی هادیواره یا ندساختیم چوب از را هاپرستشگاه

 به بنا حتا. نمودندیم بنا درختان چوب از را ساختمانی مابقی ول آوردندیبرمپارچه 

 درخت همان چوب از را هاپرستشگاه یهدیوار یا و هاستون ویژه،ی هادرخت قداست

 صنوبر، درختان چوب خدا یخانهی بنای برا سلیمان که همچنان. افراشتندیم بر

ی بنا» کهی وقت تا 511.برد اسراییل سرزمین به لبنانی هاجنگل از را صندل و سرو

 چوب با را آن کف و سرو چوب با را خانه داخلی دیوارها رسید، پایان خدا خانهً

 سرو چوب ازی دیوار بوسیلهً متر ده طول به را خانهی انتها قسمت. پوشاندند صنوبر

 "االقداسقدس" 515.«دادند اختصاص االقداسقدس به را اتاق آن و ساختندند جدا

 آن در را موسا عهدصندوق  و داشت اختصاص خداوند به ظاهر به که بود یاتاق همان

 یادآور  و نامدیم تابوت را عهد صندوق قرآن، از یتأس به کهی تبر. بود شده گذاشته

 512.دانندیم شمشاد از را آن جنسی برخ که شودیم

 آنان که دادیم نوید اسراییلیبن به آینده در رای روزگار هم "اشعیا" همچنین   

 را جاآن تا آورد خوهند اورشلیم به لبنان از را چنار و صنوبر ، کاج درختان چوب

 پنداشتندیم که بود پنهانی آیین رسم این پس دری ابنمایه اما 516.نمایندی بازساز

 آنان آنكه ضمن. باشند داشته را رویش وی زندگ كانام توانندیم نیز خشك درختان

 خودی جاودانگ  درختان، و گیاهانی خشكیدهی هاشاخه وی چوبی هاالوار همین با

 .دیدندیم تدارك را

 نیز مردگانی سپارخاك یا و حملی برای چوبی هاتابوت ازیی سودجو در   

 به مرده تا داشتند انتظار چون. یدگردیمی گذارنشانه بازتولدی پنداره ازیی هاسویه

 تصور هم شاید. گذارد نمایش به را خود بازتولد دوبارهی رویش در مقدس چوب همراه
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 در. نمایند فراهم برایش رستاخیز در رای خوبی زندگان هاچوب همین نمودندیم

 یماندگار بر مختلف اقوام ازی فراوانی هانمونهی برشمار ضمن "فریزر" راستا همین

 .ورزدیم اصرار مختلفی هاسرزمین دری رسم چنین

 واقع در. گذاردیم نمایش به را درخت قداست ازی روشنی هاگوشه نیزی گرداننخل   

 نمایشگران. گیردیم قرار رفته دست از ایزدی برای تمثیل "آدونیس" همچون نخل

 زمین به تا شد دخواه زنده مرده ایزدِ  مانند نیز نخل که پندارندیم ،یآیین چنین

یی جانما سال ازی اویژهی زمان تقویم در رای آیین چنینی برگزار چنانكه. گرددباز

 نخستین اقوام. گرفتیم قرار سال پایان یا و آغاز دری عاد طور به که نمودندیم

 خواهد باز زمین به نیز رفته دست از ایزد طبیعت،یی نوزا با همراه که پنداشتندیم

 گوناگون اقوام بین را خودی ماندگار نیز امروز تای ابنمایه چنین کهی یجا تا. گشت

 مرده ایزدانی برای عزادار یا وی گرداننخل شكل به که است نهادهی جا بر

 ایزدان همانی مثابه به نیز هایعزادار اینی چوبی هاعلمك. گرددیمی گذارنشانه

 آنانی همهی آیین مراسم ضمن که اندپذیرفته بسا چه چنانكه نمایندیم عمل مرده

 . نمود خواهند آغاز رای ادوباره حیات و یابندیم جان

 در که بود متداول گیالن دری اویژهی آیین تآتر و کارناوال پیش دهه چند همین تا   

 و پوشش ،ینمایش چنین بازیگران آن ضمن که شدیم برگزار سالی پایانی هاشب

 این رسدینظرم به. دیدندیم فراهم خودی برا خشكیده یهاشاخه و کاه ازی کاله

 نمایش به شده خشك گیاهانی دوباره رویشی برای تمام بهی آیینی هاجشن

 رساندیمی  یار باور این به نیز سالی پایانیهفته در آنیی جانما چنانكه. آمدیدرم

ی زندگان طبیعت یینوزا با همراه هاآیین -رسم این نمایشگران که شود پنداشته تا

 .داشتند آرزو خودی برا را ینوین

 منبری سالخشك دری گیالن کشاورزان اخیر،ی هاسال در حتا راستا همین در   

 آن آوردنپس از باران بارش هنگام تا و انداختندیم رودخانه به را مسجدی چوب

 برآوردن دری اهریمنی وهانیر کارکرد بای روشن بهی آیین چنین. ورزیدندیم امتناع

 ایزدی مثابه به تیشتری ایرانی هااستوره در چنانكه. داشتی همخوانی سالخشك
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 وی خشك فقط نه اهریمن نیز "زادسپرم" در. خاستیبرم دیوان این با تقابل به باران

ی چیرگ منظور به که خشكاند همچنانیم نیز را گیاهان کهبل آفریندیمی سالخشك

 که گیردیم عهده به "آپوش" دیو تیریشت در را ینقش نچنی زمین بری خشكسال

ی یار به امرداد ایزد آوردگاه این در اما.  517.گرددیم مغلوب تیشتر با نبرد ضمن

 513. رهاندیمی خشكسال از را گیاه و شتابدیم گیاهان

 بر که دارد حضوری اپنداره ،یآیین -رسم چنینی درونمایه ازی دیگری سویه در   

 در. باشند نموده نفوذ گیاه کالبد دری اهریمنی نیروها که شدیم تصور آنی پایه

 و پلید روح تا ورزیدندیم تالش خشكیده گیاه یا و درختی سپارآب با آنان نتیجه

 بر رای اپارچه گیالنی هایسالخشك در که همچنان. بزدایند گیاه از رای اهریمن

ی رسم چنینی اجرا با واقع در. کوبندیم آن بری چوب با و بندندیم درختی ساقه

ی عارضه چون. تارانندیم درخت کالبد از رای شیطان روح که دارند باور آنان

 .دانندیم گیاه پیكر بری شیطانی نیروها و دیوانی چیرگ از برآمده رای خشكسال

 آنی راستا در که نمایدیم عرضه رایی هادرونمایهی تمام به شده یادی هانمونه   

 به تا دارد آرزو و گذاردیوام رای تاریخ زمان یجاودانگ کسب منظور به انسان

ی گریزروان در را آرمان و آرزو همینی اصلی هانشانه اما. گشاید راهی هستی کرانگبی

 زمان ازی ادوگانه نمودگار زروان آیین در که همچنان. بازیافت توانیمی ایران

 خواهدی تاریخ و مندکرانه زمان در هم بشر، آنی برپایه که گرددیم شناسانده

 چنانكه. نماید سیر تاریخی مندکرانه از فراتری زمان در توانست خواهد هم و زیست

 .یابدیم نمود نیزی اهزارهی هاسامانه دری روشن بهی ااندیشه چنینی هاخیزابه

 زمان ازی دارالگوبر ،یطبیع یاگونه به نخستین انسان که رسدیم نظر به   

 گیاه زیرا. باشد آموخته طبیعت در گیاهان کارکرد ازیی واجو ضمن رای فراتاریخ

 نوردیدیم در رای شمس سالی چرخه ،یزمان تقویم ازی اسامانه در خورشید با همراه

 .گشتیم بازی هستیچرخه به نیز باره دو و
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 رای تاریخ زمانهم نیز،ی هاارههز قهرمان گیاه، ازی گذارنشانهی پایه بر آنكه ضمن   

 کشاندیم بند به را یتاریخ و متعارف زمان فراتاریخ، ازی اسامانه در هم و آزمایدیم

 .نماید عرضه را خودی جاوانگ تا

ی آرمان از اندماندهی جا بری امروز انسانی الگوهاکهن در که چهآن راستا همین در   

 بر گیاه ازی الگوبردار ضمن تا بردیم سامان به را ییآرزو همیشه او که یابندیم نشان

ی ادامه گیاه،ی بخشحیات ویی افزاجان که همچنان. بزید جاودانه زمینی گستره

 آدمیان روان و کالبد ازیی دردزدا آن ضمن که نمودیم ممكنی آدمی برا را حیات

 ،یآدم حریم زایی دردزدا وی جاودانگ کسبی هابنمایه زیرا. گرددی هدفگذار نیز

 نیز دردمند انسان و گردیدیم دنبالی اهزاره قهرمان توسط همچنان که بودی آرمان

 .سپردیم دلیی هانهاده چنین بهی جاودانگ کسب جهت

 
 

 

 





 

 

 

 

 

 یاهزارهی شهرها
 عرضه را چلیپا ازیی الگو همیشه ،ییابتدای شهرها و روستاهای عموم یفضا   

ی تالق ینقطه همچنین. گردیدیم قطع آنی طول خطِ عرض، دری خط با که نمودیم

 حال عین در. آمدیم شمار بهی آباد مرکز که گرفتیم بر در رای میدانگاه خط، دو

 "قائمه"ی زوایه چهار واحد،ی مربع از هم،ی رو بر یادشده راه -گذر  دو افتادن ضمن

 کل در خود،ی اهدرج شست و سدسی یهاگوشه مجموع با که شدیم تشكیل

 . گذاشتیم نمایش به را کاملی دایره ازی تمثیل

 قراری آبادان وی آبادی برا آغازینیی الگو  مربع، و دایرهی نما اعتبار همین به   

( مربع) مكعب زمین،ی پهنه بر هایآباد نخستینی بنا ازی الگوگزین با چنانكه. گرفت

 تا. دهدیم تشكیل را ایرانی تاریخی بناهای بیرون وی درونی اصلی سازه دایره، و

 فالت مردمانی الگوهاکهن بر را خودی نشانه و نشان باستانی هادوره از کهیی جا

 بهره هاپرستشگاه و هاکاخ برآوردن در آن از همچنان نیز بعدها و نهادی جا بر

 .اندگرفته

 و هادایره همین ازی اننش را هامسجد صحن و گنبدی سازه توانیم که همچنان    

 وامی زردشتی هاکدهآتشی فضاساز ازی روشن به را هاآن که دانست  هامكعب

 را کدهآتش و مسجدی عموم صحن و حیاط ها،مكعب فرآیند این در. اندستانده

 همچنین. دهندیم نشان را گنبدی معمار ازیی هاسویه هادایره اما نمایانند،یم

ی گردگنبد ی دایرهی ول دارد همراه به را زمین یگستردگ از ینشان مكعب یپهنه

ی عمومی فضا و صحن ازی اعرصه بر گنبد دیدگاه همین با. گذاردیم الگو را آسمان

 را زمینی پهنه سقف ازیینما با که باشدی آسمان نشانگر تا گرددیم بنا مسجد

 .پوشاندیم
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 انعكاس را زن کالبد ازی انمایه تولید،ی برای خاستگاه دلیل به شهر ضمن در    

ی هاپا و هادست ،یطول وی عرض راهِ -گذر دو همانی سازنمایه این  در که دهدیم

ی الگوگذار ضمن پاها و دست همینی ایرانی شهرساز در اما. گذارندیم نشانه را زن

 در هاآبراهه این که دهندیم نشان نیز رایی هاآبراهه شهری اصلی هاچهارراهی برا

 هایفضاساز همین از نیز امروز تا چنانكه. نمایندیم قطع را همدیگری مرکزی انقطه

 یحوض همان را آنی مرکزی نقطه توانیم که اندجسته سودی ایرانی هاسازه در

 .اندشدهیی جانَما هاپرستشگاه و هاکاخ حیاط در که دانست

 بر کهی تاریخ یا وی ااستورهی شهرهای عموم یفضا در رویكرد، همین با همچنین   

 این واقع به که گرفت نشان توانیم نیز رای ادریاچه گردیدند،یم بنا هاکوهی بلندا

 آن بر را زردشتی هاسوشیانتی نطفه که استی ارودخانه و برکه همان دریاچه

 بر بنا. برآورند سر و ببالند آب دل ازی گیاه همچونی اهزارهی هادوره در تا نهندیم

 و "بازتولد" فرآیند که نمایانندیم رایی هادریاچه آنكه ضمن آبگیرها و هابرکه این

 .گیرندیم قرار زن زهدان ازی انشانه و نشان برند،یم انجام به رای جاودانگ

ی هاسقاخانه و کوثریی جانمای برایی الگو را برکه و حوض ،یبهشتی هاپردازه در   

ی ارودخانه به را آنی کاربر ،"مكاشفه" ییابمكان در که گذارندیمی نگجاودا

 بازتاب در. یابند دستی جاودانگ به و بنوشند آن ازی اهزارهی هاانسان تا اندوانهاده

 گیسوان ازی نشان باید را شهر درختان بپندارند، زن ازی کالبد را شهر اگر دیدگاه این

 .دانست زن

 هاآبراهه بای گذارنشانه از فقط شهرهای عمومی هاآرایه و چیدمان دفرآین این در    

 همین نیز درختان ازی گروه با توانیم بسا چه کهبل گرددینم فراهم هارودخانه و

 هوم، ،یااستورهی هاانگاره در که همچنان. بخشید توسعه و گرفت یپ را هاآرایه

 همراه به را گوکرن و هوم اما. رسانندیم انجام به رای هدف چنین نیز طوبا یا و گوکرن

 بر را هاآن آنكه یا و اندنهادهی جای جاودانگی هارودخانه و حوضی کرانه بر یا طوبا،

 .  اندنمودهی جا آبگیرهای داخلی گستره
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 بخش در فقط هاایزدکده و هاپرستشگاه نخستین،ی شهرها در آنكه ضمن    

 را شهری تمام همچنان آن، کارکرد ازیی هاسویه زیرا اشت،ند جلوه شهر ازی محدود

یبان آشور چنانكه. نهادیم نمایش به شهر کل در را خود قداست و گرفتیم هدف

 گونهچه که نمایدیم گزارش شوش شهر فتح خصوص دری انبشهسنگ در پال

 شهر شوش ،شده یاد گزارش در همچنین. کشاندی ویران به را آن معبد بكری هابیشه

    515.گرددیم تخریبی تمام به اشایزدکدهی هاجنگل با که شودیم نمودهی مقدس

ی چیز همان. شودیم پنداشته جهان مرکز ایرانویچ ایران،ی ااستورهی جغرافیا در   

 به اسالم اما. نشانندیم آن یجا بر را اورشلیم اسراییل،یبن بینی الگوبردار ضمن که

 اورشلیم، و ایرانویچ مقابل دری بندصف با و نداردیی اعتنا شده ادیی گزاره دو هر

 رای روز آیین سه هر پیروان آنكه ضمن. شناساندیم خویشی جهانی الگو را مكه

ی همه تا نمایند ظهور شهرها همین در آنانی اهزاره قهرمان که کشندیم انتظار

 گردن نیز موعودشانیی تایك به آنان، خداوندِ ی یگانگ پذیرش ضمن جهان مردمان

 . گذارند

 تا. گیردیم شكل واحد شهر ازی اسامانهیی گوتك ویی صدایك ازی جهان در آنگاه    

ی همهی برای  مرکز را، شهر همینی اانگاره چنینی هادرونمایه به بنا کهیی جا

 آنی آیینی هارهنمود و نهند گردن آنی چیرگ به شهرها یتمام تا گذارندیم جهان

 .بپذیرند خویشی بخشبرون وی بخشدرون امور ادارهی برا را

ی برا رای کار و ساز چنین مشخص،ی تاریخی هادوره در بسا چه نیز زمامداران   

 چنانكه. زنند تكیهی اهزاره قهرمان و موعود جایگاه بر تا نمودندیم تعریف خویش

 پادشاهان. داشتندیم عرضه را آیندفر همینی عثمان پادشاهان یا وی عباس یهاخلیفه

ی جهان یهدف بای گذارحكومتی  برا را خودی برنامه اسالمیی پیدا از پیش نیز ایران

 سودی جایگاه چنین از خود، توصیف دری زنالف ضمن که نمودندیم دنبال

 یا و حاکمان اوصاف و القاب بسا چه امروزی دنیا در نیز اکنونهم. جستندیم

 . گذاردیم الگو رای اپنداره چنین  از ییهانمونه آشكارا به منطقه (کاهنان) روحانیان

                                                 
 .65ص ،0137 ،یماه تهران،نشر ،یرجب پرویز مترجم ایالم،ی شهریار: والتر هینتس، -515 
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 ضمن که ورزیدندیم اصراری باور بر همیشهی سامی نوپای هاآیین هم گذشته در   

 یناپاکان و کافران آنان صورت این غیر در یا بپذیرند را آنانی هانهاده دیگر اقوام آن

. دانستندیم واجب را زمین حریم ازیی زدایناپاک فرآیند، این با که آمدندیم شمار به

 داشتند باور خویش شمشیر یشمولجهان بر که شدندیم پیدا نیزی سرداران حتا

 که بردندیم انجام به ظاهر به رای اگزاره چنین ناپلئون و خشایارشاه اسكندر، چنانكه

 که گرفتندی پای بسیاری لسففی هادبستان همچنین. نیافت تحقق آنان یرؤیاها

 چنینیی روای برا را الزم مشروعیت خویش،ی هانهاده در ایهام ویی گودوگانه ضمن

 .دیدندیم فراهمیی هااندیشه

یی هاپنداره چنینی ویژه دارانسنّت از همیشه باید را ایرانی فرهنگی جغرافیا اما   

ی الگوهاکهنی بخش پذیردیم تأویل ایرانویچی هاگزاره در که آنچه واقع به. دانست

. شود اندیشیده آنی منفی آمدهایپ به آنكه بدون دهد،یم تشكیل نیز را ما مردمان

 ایرانویچ یشمولجهان بر جهانیان امور تمشیت منظور بهی زردشت ادبیات که همچنان

 ینزم یکرهی هاکوه و رودها جهان آفرینش در شودیم گفته زیرا. ورزدیم تأکید

 . بالیدند زمینی گسترهی تمام به ایرانویچ از و یافتند جان همه

 رشد خویشی استورگ در و یابندیم جان آدمیان همچون هاکوه فرآیند همین در   

ی ول551.رسدیم کوه چهار و چهل و دویست و دوهزار به عددشان تا کنندیم

 تا پذیردینم ورتص آسمان بهی دستیاب منظور به فقط هاکوه آفرینش و برآمدن

 فراز از کهی ایزدان نمایند، فراهمی تسهیلگری آسمان ایزدان با انسان ارتباط جهت

 زمینی برای نگهبان و حفاظ هاکوه زیرا. رساندندیم سامان به را زمینیان امور آسمان

 در. بماند امان در اهریمنان و دیوان دستبرد از زمین تا شدندیم تصور زمینیان و

 بند به البرزکوه در را او( ضحاك) دهاكیاژی دستگیر از پس فریدون ستارا همین

 که شودیم نمودهی جهانیی نیرو دهاكیاژ هاگزاره این ضمن که همچنان. کشید

 . بود برخوردار آن کشاندن بند بهی برا الزمیی توانا از کوه البرزْ فقط

                                                 
 .77 پیشین،: بندهش -551 
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ی کرهی ازنجیره در هاکوه دمانن به و گیرندیم سرچشمه ایرانویچ از نیز رودها   

  به همی زندگ رودها، و هاکوه همینی یابسامان با آنكه ضمن. گیرندیم بر در را زمین

 با این بر بنا. پاالیدیمی آلودگ گونه هر از را آنی گستره و گرددیم هدیه زمین

 آنجا از و پذیردیم سامان ایرانویچ ازی هست چیدمان نخستین ،یدیدگاه چنین

کوه و رودها ازی مناسب چینش فقط نه ایرانویچ چنانكه. نورددیم در رای گیتی همه

 نیز هاآفرینه نخستین چینش، همین ضمن کهبل نمایدیم عرضه زمین پهنه بر را ها

 ایرانویچ نیز رای اهریمنی اژدها زادگاه حتا. گذارندیمی پا جهان به ایرانویچ از

 550.دانندیم

 این اما. گرددیمی گذارنشانه شهری بنا با انسانی جاودانگی یرانا انگارگان در   

 از را هاآن نشان باید بسا چه کهبل نیستندی تاریخی شهرها همانی تمام به شهرها

 در جمشید را آن که استی شهر "کردور جم" راستا همین در. جست باز فراتاریخ

 جانوران و انسان به رای ادوبارهی زندگ وی جاودانگ تا نهاد بنا زمین زیرینی هاالیه

 .نماید هدیه

 به خود که نهاد بنا زمین زیرینی هااشكوبه در را خود "ور" نگاه این با جمشید   

 گرفته قرار تكفیر مورد ایزدانی سو ازی جاودانگ وی مرگیبی جو و جستی بهانه

ی الگوگزین ضمن چنانكه یابدیمی اهریمنی اچهره نیز جمشید رویكرد همین با. بود

 همچنین. گرددیمی مخف زمینی تحتان طبقات در نیز اهریمن دیگر،ی هانمونه از

 مسكن خاك زیرینی هاالیه در خودیی جادوی چهره و کارکرد به بنا هم افراسیاب

 .گزید

 زرینی کاخ شهر این در او. گردید بنا البرزی بلندا بر کاووسی ااستوره شهر اما   

ی برای اآبگینه کاخ دو شهر آن در حتا. شدیم شمرده اوی پادشاه رگاهقرا که ساخت

. داد سكنا فوالدین کاخ دو در نیز را خود چهارپایان و نمود فراهم خویش اسبان
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 نوشیدن با مردم که داشت جریانی زندگان آبی رودخانه کاووس شهر در همچنین

 555.آوردندیم دست به را خودی جوان و دوبارهی زندگ آن

 را "کوثر" کاووس، شهر دری زندگانی جو ازی الگوبردار جهت قرآن در بعدها   

ی گذارنشانهی زندگ رودخانه شكل به درمكاشفه کهی چیز همان بخشیدند، سامان

 .شودیم

 گیردیم مایه اوی ایزدانه جایگاه از زرین کاخ در کاووسی ماندگار ویی جانَما   

 دری نبسلیمانی افسانه با کاووس و جمشیدی زندگان ازیی هابخش آنكه ضمن

ی اشیشه کاخ در خود سلیمان که همچنان. داردی همپوشانی سامی هااستوره

 در. اندنهاده او اسبان اختیار در را جایگاه همین کاوسی استوره در اما زیستیم

 .جویدیم سود ایزدانهی تبار از انسان مانند به نیز اسب شده یادی هاگزاره در واقع

 فلز ازی اگانههفتی هادیواره با را آن سیاوش که بودی آسمانی شهر هم دژگنگ   

 آهنین، برنجین، پوالدین، سیمین، زرین،یی هادیواره با کاخ این 551.بود نهاده بنا

ی تاریخ شهری سازه رنگ و جنس ازیی هاگوشهی درست به رنگیب وی اآبگینه

 توانیم نیزی نظام پیكر هفت در که همچنان. نمایدیمی تداع ذهن به را هگمتانه

. نمود مشاهده شاهبهرام گنبدی رنگی هانقش در رای پردازنمایه همین ازیی هاسویه

ی رنگیب وی سپید بهی پررنگ یا وی سیاه از هانقش ایرانی ااستورهی شهرها در

 .گرایندیم

ی هاگزاره در که  آورد زمین هب آسمان از سیاوش فرزند خسروکی را دژگنگ   

ی اهزاره قهرمان طالع برآمدنی طبیعی نتیجه رای رویكرد چنین توانیمی اهزاره

ی اهریمنی شهرها ،یآسمان شهریی پیدا بای فرآیند چنین در که همچنان. دانست

 ضمن یوحنا. اندواگذاشته بابل به مكاشفه در رای نقش چنین که گردندیم تخریب نیز

 پایین خدا جانب از آسمان آز که دیدم را اورشلیم مقدس شهر: »گویدیم خود یرؤیا
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ی بابلی نشان و خط بسا چه دهاكیاژی ایرانی هااستوره در آنكه ضمن 555.«آمدیم

 بابل از مقدس کتاب در کهی تصویر همه این با 552.دانندیم بابل از را او و یابدیم

 .دارد یهمپوشان دهاكیآژی اهریمن و جادومآبانه كردیرو با دهندیم دست به

 فریضهی فلسطین غیر وی فلسطینی شهرها تخریبِ وی شهرسوز مقدس کتاب در   

 حمله شهرها این بهی متوال طور به اسراییلیبن کاهنان چنانكه. شودیم شمرده

ی نمونه و نوع ازیی شهرها تا نمایندیم تخریب و سوزانندیم را هاآن و برندیم

 انجام موعود سرزمین بهی دستیاب جهت نیز اعمال اینی تمام. پذیرد سامان یماورشل

 556.جاریست وعسل شیر اشرودخانه در شدیم گفته که گرفتیم

 یعقده در باید را اسراییلیبن کاهنانی هایشهرسوز ازی اصلی انگیزه واقع در   

 همین به نیز تنهخ سنتِ چنانكه. نمود جو و جست آنانی اختگ احساس و حقارت

 یا و خداوند حقارت احساس شاید تا گرفتی پا قوم این سرانی سو از انگیزه

 ضمن اشعیا کتاب در راستا همین در. گردد مرتفع ختنهی گذارسنت با کاهنانشان

ی نوع بهیی رؤیا چنین با شاید تا نمایندیمی بینپیش را بابل سقوطی زمانآخرْی باور

 به گناهكاران بابل سقوط روز در شودیم گفته که ییجا تا .یابند دستی خوددرمان

 557.بخشید نخواهد نور ماه و شد خواهد تاریك خورشید و رسید خواهند هالکت

 و ساز با بابل سقوط خود، هدف بهی دستیاب جهت تا ورزدیم تالش اشعیا اما   

یی رها با انسانی رستگار او کتاب در که همچنان. گرددی بینپیشی عینی کارها

 سقوط از پس که پنداشتیم او چون. شودیمی گذارنشانه لبنانی سروها و صنوبرها

 .ب رید نخواهد را هاآنی کس بابل

 بهی دنیایی وانمای برای انشانه صنوبر و سرو ازی فضاساز ها،گزاره همین ضمن    

 بابل سقوط اب پنداشتندیم اسراییلیبن که چرا. گیردیم قرار بابلی اهریمن ظاهر
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یی پیدا وی زمان آخرْی جاودانگ زیرا. رسید خواهد پایان به هم صنوبر و سرو بریدن

یی پیشگو اشعیا چون. گردیدیمی گذارنشانه صنوبر و سروی ماندگار با دوران قهرمان

 درخت پر جنگل و پرثمر بوستان به دوباره لبنانی کوتاه مدت از پس: »بود نموده

 و شنید خواهند شود خوانده که رای کتاب کلمات کران روز آن رد. شد خواهد تبدیل

 از ستمگران زیرا... دید خواهند چشمانشان با اندکردهی زندگی تاریك در که کوران

 553.«شد خواهند نابود کنندیم شرارت کهی کسان تمام و رفت خواهند بین

ی اهریمن جهان در را شرارت ظاهر به که بابل اشعیا، آلودوهمی دنیا در هرچند اما   

 ازی ول شد خواهند نابود همسایگانشان دیگر و آشور همراه به نمودیمی نمایندگ

 شهر نام با آن از که آورد خواهد بر سری آرمان اورشلیم ها،خرابه همین خاکستر

 اورشلیمی برا پرشكوهی اآینده ترسیم ضمن اشعیا. گرددیم یاد خداوند مقدس

 را چنار و کاج و صنوبری چوبها لبنانجنگل  از: »روز آن در که نمودیمی بینپیش

 555.«سازند باشكوه را تو تا آورد خواهند اورشلیم یا توی برا

 ییسازها و ساخت انگیختیم بر را اشعیا حسادت که آنچه هاگزاره این در واقع به   

 به که است یچیز همان اشعیا آرمان و آرزو اما. پذیرفتیم صورت بابل در که بود

 اشعیا چنانكه. نمایدیم اعالم را خود حضوری اسراییلی الگوهاکهن دری سنت شكل

 بهانهی بابل ایزدان تعدّدی برا را خودیی یكتا اسراییل،یبن کاهنانی تمام مانند به نیز

 آشوریان و بابلیان جنگ به خویش، آلودوهمی خودبین بازتاب ضمن تا دادیم قرار

 .بشتابد

 داشت، جریان درونش در واقع به خاستیبرم مبارزه به آن با او که آنچه اام   

 اوی خودبین زیرا. گذشتیم او درون در هم دشمن با اشمبارزه که همچنان

 و اسراییلیبن که او همچنین. بجوید شیهایناتوانی برا کارآمدی اچاره توانستینم

 اورشلیم تا بردیم پناه خیال و وهم از برآمدهی شگرد به دیدیم آلوده را خویش شهر

                                                 
 .07/55-50:پیشین -553 
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 عروس که بیاورند زمین به آسمان از شدیم تصور گناه از مبرّا که را اشییرؤیا

 .گیرد قرار اسراییلیبن خداوندی برای مناسب

 که نمودیم تعقیب را خودی یكتاجویانه راه اشعیا همچون نیز خداوند همینی ول    

ی افریضه ،ییدنیا چنین برآوردن منظور به آنكه ضمن .داشت ریشه اوی خودبین در

ی دنیا و ریزد فروی تمام به او پیرامونی آلوده ظاهر به جهان تا شدیم شمرده الزم

یی آوندها در چیز همه تا گردد نابود بود ثروت غرق که بابل و آشوریی چندخدا

 .شوندیی جانَما اسراییلیبن کاهنانیی یكتا از برآمده

 من همان کندیم یاد خداوند نام به آن از اشعیا که آنچهی تأویل چنینی روشنا در    

 وی اختگ احساس که همچنان. گویدیم سخن او زبان از که اوست خودی اسایه

 تخریب ضمن تا دهدیم سوقی خودبین به را او ،یاسایه من این حقارتی عقده

ی خودانگارانهی دنیا به دیگران چونی ول. بباوراند دیگران به را خود پیرامون، جهان

 .انگیزندیبرم را او خشم گذارند،ینم گردن اشعیا

 دیگران تخریب و تحقیر با که دانستی آدمیانی نمونه و نشانه توانیم را اشعیا   

 از مناسب ییالگو و نمایه باید را او همچنین. کنندیم جبران را خودی هاضعف

ی برای  تمام به رای گیت گذار و گشت خویش،ی ناتوان و جهل در که نهادی کودکان

 دری ول شویدینم دست لجاجت از چند هر اشعیا درون کودك اما. پندارندیم خود

ی نمایش در را خودی عقالن بلوغ تواندینم چون. شودیم گم کودکانه جهان همین

 .دهد توضیح خویش روزگار و زمانه مردمان بهی عموم

 تا گیرندیمیپ نیز مكاشفه در دیگری ازمانه در را اشعیای هازهآمو همه این با   

 عجز احساس روم، حاکمان بایی رویارو در کهی ازمانه مردمانی برا باشدی تسكین

ی رؤیا دری رستگار قهرمان آمدن با رای جهان اینی بهشت که آنان چون. نمودندیم

 بهی اندیشموهوم با تا افتندنیی اچاره ماندند، ناکام و بخشیدندیم تجسم خویش

 .گذارند گردنی جهان دوی آخرت دری دیگر فردوس و بهشت

 نقش دوران قهرمان جایگاه از سایرین از بیش موسای عبری هااستوره در   

 در شدیم گفته که گردد رهنمونی موعود سرزمین به را اسراییلیبن تا آفریندیم
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 بتیمص و بال ده موعود سرزمین به گذر در اما. ستیجار وعسل شیر هایشرودخانه

 گذار و گشت این در واقع به. گذراند نیل از را خود قوم موسا آنكه تا شد نازل آنان بر

 و مرگ از اسراییلیبنی منج و قهرمان موسا، تا یافتند نجات مرگ از اسراییلیبن

یی هاافسانهی امتم به موسا داستانی درونْمایه در چنانكه. آید شمار به فرعونیان

یی پیدا منظور به کهیی هاییپیشگو در توانیم را آنی هانمونه که یابدیم انعكاس

 .بازیافت پذیرد،یم صورتی منج

ی سو از که شدیم شمردهی قدیسی منج هاافسانه اینی همه در که همچنان   

ی هاگزاره در آنكه ضمن. برهاند مرگ و بال از را آنان تا داشت مأموریت خداوند

 تا بود نخواهدی خبری نیست و مرگ از نیز شده داده وعده سرزمین در ،یآخرزمان

 جریان عسل و شیر اشرودخانه در که گیرد قرار موهومی بهشتی برای زمینی انمونه

 .داشت خواهد

ی ایران موبدان ادبیات در اسراییلیبن کاهنانی انگارانهخود و یكتامآبانهی هاآموزه   

 ستایدیم بهانه این با را لهراسبیک "خردی مینو" که همچنان. یابدیم انعكاس نیز

 آنكه ضمن521.«کرد پراکنده و آشفته را جهودان و کند را جهودان اورشلیم» او که

 تخریب دلیل به را خسرویک که چنان گذاردیم ارج را هاایزدکده تخریب خردیمینو

 520.ستایدیم چیچستی دریا ساحلی بتكده کندنی جا از و

یسو از همیشهی رویكرد چنین ،یایران زمامداران و موبدانی اندیشه بازتاب در   

 و آرمان و داشت قداست دیگری یكتامآنهی هاآیین پیروان همچون نیز زردشتیان

 در همچنان توانیم رای آیین راهبرد همین چنانكه. آمدیم شمار به آرزو

 یکس تنها کرتیر. گرفت نشانی بیشتری روشنا با نیز( رکردی) کرتیری هانبشتهسنگ

 تقریب به که نهاد یادگار به نبشتهسنگ چهار خود ازی ایران پادشاهان همچون که بود

 .اندنگاشته را هاآن یهمهی مشترک یدرونمایه با

                                                 
 .65/56 چهارم، چاپ توس، تهران، ،یتفضل احمد ترجمة: خردیمینو -521 
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ی هاایزدکده تخریب در کرتیری آیین -یاجتماع رفتار ها،نوشته این در اّما   

 عملكرد مرسوم،ی سیاس وی آیینی هایزنالف ضمن که یابدیم انعكاس ندیشاندگرا

 و بربست رخت شهر از دیوان و اهریمن کیش: »گویدیم او. نمایدیم گزارش را خود

 مانویت و غساله وی مسیح و نصارا و برهمن و( بودائیسم) شمن و یهود و. رفت بیرون

 و گاه به و آشفت هادیوکده و گردیدند بودنا هابت و شدند، زده شهر اندر( زندیق)

 525«ی.جا بهی جا شهر، به شهر و. شد تبدیل ایزدان نشیم

 اقوامی آیینیی صداتك ازی الگوگزین ضمن عتیق عهدِ در هم اسراییلیبن کاهنان   

 هاایزدکده و شهرها تخریب زیرا. نمودندیم ترویج آشكارا به رایی هانهاده چنین دیگر،

 برآوردن خودی سام خداوند چون آمدیم شمار بهی آیینی افریضه نیز نآنای برا

 چنین او دستور. رساندیمی یار آنان به آسمان از و دیدیم الزم رای دستور چنین

 و کنید خرد پرستندیم که رایی ستونها بشكنید، را کافرانی هاقربانگاه: »بود

ی مقدس قوم شما چون بسوزانید، را بتهایشان نموده، تكه تكه را آورشرمی هامجسمه

 521.«هستید

 را آن ساکنان تمام» "لبنه" به یورش ضمن یوشعیی هاآموزه چنین پذیرش با    

 "الخیش" در را خود عملكرد حتا525.«گذراند شمشیر دم از اریحا شهری اهال مانند

 عامقتل را همه جیعون تا جوشن از و غزه تا برنیع قادش از» سپس. داد اشاعه نیز

 کاهنانی سو ازی بیشتر توان با نیز یوشع از پس یادشدهی هانمونه 522.«کردند

 آمدند،یم شمار به موسای اهزاره قهرمانان که آنانی همه. گردید تعقیب اسراییلیبن

. نهادند الگو رای مصری هافرعون رفتار  خویش، خداوند دستوری اجرا در آشكارا به

 .نبودند ناآشنا و بیگانه چندان آن با منطقه مردمان کهی رفتار
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 کشتار و مقدس خشونت با داشت قصد اسراییلیبن کاهنان دیگر همچون یوشع   

 و خود حریم از آن ضمن تا گذارد نمایش به را کردنی قربان ازی برآیند آدمیان

 همین با پیشینی اهزاره قهرمانان کهی فرآیند. نمایدی بالگردان خویش خداوند

 رویكرد همین نیز آینده در تا داشتند آرزو حتا و اندنمودهی گذارهدف را آن رویكرد

 .یابد ادامه

 و زمامدارانی سو ازی تاریخ کهنی هادوره در رفتارها اینی تمام منظور همین به   

 ظاهر به چون. شدیم شمردهی آیینی رسمی هخامنش و ایالم آشور، سومر، کاهنان

 قداست وی سیاس وجاهت خویش، حریم ازی نبالگردا ضمن نمودندیم تصور

 به خویشی هانبشتهسنگ در که همچنان. داشت خواهد همراه به برایشانی اجتماع

 شهرها تخریب در خود رفتار به ،یسیاس اعتبار و افتخاری بازنمای و بازتاب منظور

 .بالندیم

ی بالگردان ازتابب منظور به خود ینبشتهسنگ در نیز اول داریوش راستا همین در   

 کسب جهت تا دارد اذعان و اعتنایی هاگزاره چنین به خویش سرزمین و تبار حریم از

 انعكاس ضمن که داشت باور او زیرا. نماید گوشزد را عملش اهمیت ،یاجتماع جایگاه

 اویی اهورای هافرمان به همگان فالت،ی بخشبرون وی بخشدرون اقوام و مردمان آن،

 اوی اجتماع رفتار در همچنان کهیی دنیا. بپذیرند را اویی اهورای دنیا و گذارند گردن

 .پذیرفتیم تأویل و توجیه جامعه دگراندیشان بایی رویارو و جدال منظور به

 در را او رفتار داریوش،ی هاسنت ازی الگوپذیر ضمن نیز خشایارشاه چنانكه   

ی انبشتهسنگ در خود او. مودنیم تعقیب دگراندیشان سرکوب و هاایزدکده تخریب

ی بانگ و دایواها، پرستشگه کردم ویران من اهورامزدا، خواست به: »شودیم یادآور

یهم پرستش دایواها که جا آن در و. شوند پرستش دایواها نسزد: چنین افكندم

 همچون شاه خشایار واقع به 526.«اهورامزدا پرستش به استادم من جا آن در شدند،

 بال ،یادوره قهرمان جایگاه ازی آفریننقش در که پنداشتیم اول داریوش خویش پدر

                                                 
 تهران، ،یتهام ابوالحسن ترجمة ماندگارش، قدرت و روزگار کهن زرتشت؛ آیینی: مر بویس، -526 
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 چنین به اعتنا با و داردیم باز سرزمینشان و هاانسان حریم از را دیوان مصیبت و

 .نمایدیم عمل آمیزمفاخره ،یدیدگاه

 به هاپرستشگاه تخریب و هایشهرسوزی تمام ،یآیینی هاحوزه در که پیداست   

 و کاهنان که چرا. گرفتیم صورت جامعه دگراندیشان با مبارزه و کشتاری هبهان

 بردندیم پیش به رای راهبرد خویش دوران قهرمانان و منجیان جایگاه از فرمانروایان

 تا گذارند صحّه نیز آنانی یگانگ بری آسمان خداوندیی یكتا پذیرش ضمن همگان تا

 فقط دنیا این در که بینند فراهم رای دستیك و سانیكی دنیا ،یییكتا ازی آوند در

 .باشند داشته حضور حق جوری عمله

 هاانسان ازی انجمن که بودند کاهنان و حاکمان نفرت مورد بهانه این با نیز شهرها   

ی پیروی مشترک و واحدی هاانگاره از کل در هاانسان این طبع به اما. داشت بر در را

ی اتكا به شاید تا انگیختندیبرم را قدرت صاحبانی مندش نتیجه در. نمودندینم

 همین آنكه ضمن. گذارند گردن آنانی هاپنداره بهی حكومت جبر و یسیاس اقتدار

 به همگان تا نهادندیم الگو را خود دوران قهرمانان جایگاه از کاهنان و حاکمان

 ابزار ،یراهبرد چنین بهی دستیاب منظور به که همچنان. نمایند اقتدا آنانی هانهاده

 افزوده نیز رفتارشان مشروعیت و وجاهت بر تا شدیم مهیا نیز الزمی ماد و یفكر

 .گردد

ی رفتار زیرا گرفتندیم نام اژدها و جادوگر دجّال، شهر؛ کارگزاران راستا همین در   

 و دوران قهرمانان ،یبستر چنین در آنكه ضمن. داشتند انتظار آنان از رای اهریمن

ی شیطان وی اهریمنی هایآلودگ تجسم ویی بازنما دلیل به را شهر ،یرستگار منجیان

 جایگزین را خودی آرمان شهر چون کشتندیم را آنی هاانسان و نمودندیم ویران

 .دانستندیم آنی برای مناسب

ی نابود و تخریب در را خودی هنجارهای اهزاره قهرمانان و نجاتی هااستوره شاید   

. یافتیم سازمان حیاتی استوره هاآنیپایه بر که گزیدندیبرمیی هاافسانه از هرهاش

 طریق از گناهان آمرزش و دوباره تولدی یهنظر بدن، کردن پار و لت» که همچنان
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 هاآن از نیز زمانه مردمان اساس این بر 527.«داشت بربریت در ریشه همهی خونریز

ی هاافسانه در را هاآنی هابنمایه ،ییهاآیین ینچن به عمل ضمن و جستندیم سود

 بدن از رای هست آفرینش ،یایرانی هااستوره چنانكه. گرفتندیم کار به خویش

 بهی دستیاب هم بابلیانی خدا مردوك بخشید،یم سامان کیومرثی شده تكهتكه

 ایزیس همچنین. رساند انجام به تیامات جسدی هابریده با رای منظور چنین

 فاقد جسد آنكه با و نمود جمع را اوزیریسی شده مثله بدن نیزی مصری ایزدبانو

 که گرفت نام هوراس که شدی فرزند صاحب تا درآمیخت او با بودی تناسل آلت

 .جویندیم او از را تبارشانی همگی مصر پادشاهان

 فرشكردِ  نظورم به تا گرفت قرار منطقه مردمانی برای نشانگان شده یادی هاگزینه   

 بسا چه بنمایه همین. گردندی بازساز کامل تخریب از پس چیز همه شهرها،

 بری ادوره قهرمان تا شد نهاده شهرهای فضای بازساز و فرشكردی برای نمودگار

 انجام به را خودی ا هزارهی بازساز ،یشهر تأسیساتی نابود و تخریب ازی بستر

 به رایی الگو چنین همسایهی شهرها بر لبهازغ پس زمامداران که همچنان. رساند

 .گذاشتندیم اجرا

 بسا چه زمامداران کهبل شدندیم تخریب که نبودند همسایهی شهرها همیشهی ول   

 شاهپور چنانكه. نمودندیم تخریب شورش وی نافرمان دلیل به نیز رای خودی شهرها

 شورش دلیل به را شوش جدید،ی شهرهای بنا در اشویژه شهرت رغمیعل دوم

 طغیان علت به و کرد خراب را شوشی شهربان کهآن از پس» و نمود ویران مردمانش

 523.«نمود بنا را شاهپور خوره ایران مجدداً  رسانید، قتل به را آن مردم

 همینی هاخرابه از که کندیم یادی قصر از "هرتسفلد" از نقل به سنکریستن   

 سود عراق در قباد شهری بنا در آنی ارمعم از بعدها و ماندی جا بر شهر

                                                 
 .513ص: پیشین:جرج جیمز فریزر، -527 

 نگارستان تهران ،ییاسم رشید ترجمه ساسانیان، زمان در ایران: امانوئل آرتور سن،کریستن -523 

 . 572ص دوم، چاپ کتاب،
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 بهرام نام خویش جام بر که بهانه این با نیز خسروپرویز راستا همین در 525.جستند

 بیرون شهر از را مردمانش و کنند ویران پیل با رای ر تا داد دستور یافت، را چوبینه

 کار اینی عهده از پیل چون اما 561.بودند بهرام طرفدار همه شهر مردمان زیرا رانند،

ی رفتاری هنجارها در آنكه ضمن. نمودند ویران را شهر دیگری اشیوه به آمد،یبرنم

ی آخرْزمانی اسامانه در دوران قهرمان تا نهادند الگو را هاشیوه همین منطقه مردمان

 .گیرد بهره هاآن از داد و صلحیی برپا منظوربه

 زیند،یم آن در هاانسان که انهبه این با شهرهای زمان آخرْی هاگزاره در   

 حكومت آن بر محبت دالالن همچون هادجّال که نیستند بیشیی هاخانهیروسپ

 و دجال اهریمن، ازی ترکیب با نفرهسهی هاعسلماه شهرها همین در زیرا. دارند

 نمودهی پادشاه واقع به دّجال شده، یادی پایهسهی سازه در. پذیردیم صورتی روسپ

 و آفریندیم را خود سیاه نظم شهر،ی گستره بری چیرگ با نرون همچون که شودیم

 .شودیم حمایتی اهریمنی هانهانگاه از همچنان کهینظم. یابدیم سلطه آن بر

 یسلطه ازی ناش نظام خواهدیم او. گذاردینم گردن نظم این بر دوران قهرمان اما   

 شده یاد چینش دری ول. براندازد را اهریمن و دجال ،یروسپ مثلثی چرا و چونیب

 بای سامی هااستوره در کهی چیز همان خیزد،یبرم مزدا اهورا با تقابل به اهریمن

 رای ستمگر حاکمان دجّال،ی نقشمایه اما. داردیهمپوشان خداوند و شیطانیی جانَما

 و اسارت و زنندیم دست آدمیان عام قتل و کشتار به نرون همچون که نمایاندیم

 .بخشندیم سامان خویشی هاجنگ در را هاانسانی بردگ

 که گیردیم قراری اباکره جایگاه بر بانوان -ایزد تقابل در یروسپ آنكه ضمن   

 بانوان -ایزد چون. گذارندیم نمایش به ایزدان تبار در را، خود یایزدانه خاستگاه

ی باکرگ همچنین. فشارندیمی پا زمین و انسانی پاک بر خویشیباکرگ حفظ ضمن

 اینی تمامی روسپی ول. گیردیم قرار آنانی پاکیی وانمای برای تمثیل بانوان -ایزد

                                                 
 .پیشین -525 

 ی(.ر شهر شدن خراب سبب در) پرويز خسروی پادشاه هفتم، جلد پيشين،: شاهنامه -260 
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 را( مرد) انسان و زمین خودی رفتاری هنجارها با و انگاردیم هیچ به را هانهاده

 .آالیدیم

 تقابل ضمن تا گیردیمی جا زمین زیرینی هاالیه در اهریمن چیدمان، همین در   

 این در همچنین. برد پیش به زمین آالیش در را خود اهداف ،یآسمانی خدا با

 هانهانگاه در کهیاهریمن با خداوند نبردی برای آوردگاه زمین،ی گستره بر فرآیند

 هانهانگاه و هاسوراخی زردشت ادبیات در دلیل همین به. گرددیم فراهم دارد، خانه

ی سوشیانت فرشكردِ در چنانكه. آیدیم شمار به خرفستران و اهریمنی برای مأمن

 همیشهی برا زمینی پهنه بر آنان حضور از تا کنندیم پ ر گداخته فلز با را هاسوراخ

 .آید عمل بهی جلوگیر

 شوند،یمساخته  آن یپهنه بر که ییشهرها و زمین یگستره کار، و ساز این در اما   

 هر که گیردیم قراری زمین زیر اهریمن و آسمان ایزد نبردی یوانمای برای اعرصه

ی اهریمنی خاستگاهی واگذار با آنكه ضمن. اندنهاده هدف را زمین و انسان آنانی دو

 اهریمن اختیار دریتمام به را زنان زن، به خاستگاه همین اشاعه وی روسپ به

 آیدیم شمار به هریمنا دختر "یجه"ی زردشتی هااستوره در که همچنان. نهندیم

ی تباری رفتار چنین ضمن و نمایدیم ترغیب اهورامزدا با مبارزه به را( اهریمن) او که

 .بخشدیم سامان خویشی برا را

 شودیم کشاندهی آلودگ به زنانهی هنجارها یواسطه به چند هری زمین مردِ اما   

 خودی آسمان پدر به همی گاهن او زیرا گذاردینم گردنی آلودگ این بهی تمام بهی ول

 به زن، از رای اپنداره چنین مردانه، نگاه وی فرافكن با جامعه مردان حتم طور به. دارد

 مهیا را الزمی هازمینه مردانی اجتماع اقتدار فرآیند این در چون. اندبرده سامان

 .ایندنم تبرئه گناه از را خود و بشناسانند مردان اعمال مسؤول را زنان تا نمود

 افشا را شهرها آلودگناه ماهیت ظاهر بهی اهزاره قهرمان و سوشیانت آنكه ضمن   

 که همچنان. نمایدی بالگردان آن ساحت از خویشی جادو و افسون با تا کندیم

ی شهر چیدمان برچیدن با نجات قهرمان وی رستگاری استوره برآمدن و ظهور

ی چیرگ شهرها این بر اهریمن ازی وپذیرالگ به بنا دجال که گرددیمی گذارهدف



 111 ایشهرهایِهزاره

ی پهنه به را او نفوذی هاراه و بكشد را دجال خواهدیم نیز قهرمان نتیجه در. دارد

 در یا و شوندیم کشانده بند به هم دهاكیاژ و اهریمن نگاه همین با. ببندد زمین

 در هاسوشیانت نواپسی که شودیم گفته همهاین با. گردندیمی زندان انتهایبی هاچاه

 .کشت خواهند را آنان خویش آخرْزمان

 پیرامون نویسندگان ازی برخی هاتأویل و توجیهی بررس ضمن "کوپ الرنس"   

 که گیردیم نتیجهی اجتماعی طنز ضمن مارکس،ی آرا بای اهزارهی هابنْمایه انطباق

ی تاریخ الیسمماتری با رای فراوانی هایهمسان خودی تاریخی هانمونه در شهرها

 دریی( ابتدا کمونیسم) عدْن بهشتِ فرآیند این ضمن چنانكه. دارندیم عرضه مارکس

 .بالید خواهد( طبقهیبی جامعه) اورشلیم به نهایت در خود گذار و گشت

 موجدِ را هبوط ،یخانوادگی هاشباهت همینی جو و جست در او همچنین   

 بودند، سرگردان آن در موسا قوم که رایی هابیابان و داندیمی خصوص مالكیت

 را او نیز عیسا شدن مصلوب کهیی جا تا. بیندیمی طبقات یجامعه ازی روشن ینمونه

 رستاخیز،یی پیدا با درنهایت که پنداردیم اما. اندازدیم پرولتاریا سرکوب یاد به

 سامان انقالبیی برپا با قیامت روز آن، ضمن که گیردیمی پای طبقاتی آگاه

 560.بینجامد طبقهیبی جامعهیی پیدا به آسمان از اورشلیم برآمدن با تا پذیردیم

 ضمن که داردی بیشتر اهمیت مای برای اجتماع طنز این ازیی هاسویه همهاین با   

 شهرها در موجود نظام از ،ییرها وی رستگاری هااستوره یای اهزاره قهرمانان آن

 شهرها بری چیرگ این بر بنا. گذارند گردنی نرون نظام این بر دتواننینم و دارند گالیه

 .گذارندیم هدف دجّال کشتن با را

ی هاجنگ آن ضمن و یابدیم راه جنگ نیز  به قداست رویكرد همین با نتیجه در   

 کهیی جا تا. یابندیم وجاهت مقدسی هاعامقتل و کشتارها و گیرندیمی پا مقدس

 .شوندیم نمودهی اهزاره منجیان مقدس،ی هانتخشو همین قهرمانان

 قهرمانانی چهره ازی آسمان قداستِی هاله زدودن با امروزه، بسا چه ضمن در   

 ازی بسیار که همچنان. بینندیم فراهم برایشان یمردم وی زمینی اپشتوانه ،یاهزاره

                                                 
 .  71ص ،0135 ،یفرهنگ ویعلم هران،ت ،یدهقان محمد مترجم اسطوره،: الرنس کوپ، -560 
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. نمایندیم یبتعق را هاانگاره همینی روشن بهی سیاس یا وی فلسفی هادبستان

 یا و دانسته بسا چه خویشی نظرهانكته بیان در همی غیردین نویسندگان چنانكه

 توانیم معاصری دنیا در کهیی جا تا گذارندیم الگو را یوحنای مكاشفه نادانسته

 نظاره مقدسی قهرمان حضور بدون رای آخرْزمانی هاآوردگاه ،یساختارشكن ضمن

 و شودیم شكسته هاجنگی آیینی ساختارها دفرآین این در چون 565.نمود

 .نمایدیم عمل جدیدی هادرونْمایه به اتكا با که گیردیمی پای نینوی ساختارها

 شمار بهی انهاده چنینیی بازنمای برای نمودگار "کمونیسم شبح" که همچنان   

 هرمانقیی پیدا با که آخرین زمان قداستی باور چنین پذیرش با آنكه ضمن. آیدیم

 کفرآمیز وی الحادی زمان به و ریزدیم هم به گردد،یمی گذارنشانهی ادوره

. نشیندیم قدیسان مقدس کالم جایگاه بر کفرآمیز کالم کهیی جا تا 561رویدیفرام

 ازی آوردگاه ،یاهزارهی هاانگارهی اصلی درونمایه در کفرآمیز، کالم همین اما

 هزارانی سازگار رغمیعل( شر و خیر) دو آن چون. دانگیزیبرم شر با خیر ییرویارو

 ندارند ییاعتنا همی دنیا به دیگر که آنجا تا. اندگراییدهی ناسازگار به اکنونهم ساله

 .باشند همی پذیرا توانندینم و

 حل آمیزمسالمتی اشیوه به دو آن اردوگاه از برآمدهی تضادها کنون تا اگر چنانكه   

. شودینم دیده یهدف چنین پیشبردی برای اروزنه دیگر اما گردید،یم فصل و

 به بنای ول آورد، خواهد بر سر تن یك رقیب دو نبرد  از آوردگاه این در شكیب

 رای هستی پایانه گراوهم انسان چون بود نخواهد شر تن یك اینی آخرْزمانی هانهاده

 به و وانهد را مرگ ،یهست حتسا از شر حذف با خواهدیم او. بیندیم یته شر از

.یازد دستی جاوادانگ

                                                 
 .35ص: پیشین -565 

 .52ص: پیشن -561 
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 .0135 ،یفرهنگ مطالعات وی انسان علوم هشگاهپزو تهران، محصل، راشدی محمدتق

 ثاقب، شهاب تهران، ،یانجو ابوالقاسم اهتمام به حافظ، الدینشمس: حافظ دیوان -

0135. 

 گوستاو کارلی: کیمیاگر دری روان اضداد ترکیب و تجزیه دری پژوهش رازپیوند؛ -

 ریدونف وی فرامرز پروین ترجمه ،.مcarl Guustav Jung 0372- 0560 یونگ

 .0130 نشر،به مشهد،،یفرامرز

 مشهد، ،یفرامرز پروین ترجمة یونگ، گوستاوکارلی: کیمیاگر وی شناسروان -

 .0171 ،یرضو قدس آستان

 آزادمهر، تهران، هدایت، صادق مترجم: بابكان اردشیر کارنامه و یسن وهومن زند -

0135. 

ی روایتها با آن سنجش و  شرح با ،یجام عبدالرحمان نورالدین: ابسال و سالمان -

تهران، روشن، محمد تألیفی شناس تمثیل دریمقوالت و اسحاق بن حنین و پورسینا

 .0135اساطیر،

 پازینه، تهران، اکبرزاده، داریوش گزارش: موبدان موبد کرتیری هانبشتهسنگ -

0132. 

 Games George فریزر جیمزجورج: دین و جادو دری پژوهش زرین؛ی شاخه -

Frazer 0325- 0550ششم چاپ آگاه، تهران، فیروزمند، کاظمی ترجمه ، .م. 

 .سوم چاپ ،یجیب تهران، مول، ژول تصحیح ،یفردوس ابوالقاسم: شاهنامه -

 ،ینشرماه تهران، ،یرجب پرویز مترجم هینتس، والتر نویسنده: ایالمی شهریار -

0137. 

 Johann Wolfgang Von Goethe گوته ولفانگانگ یوهان: Faust فاوست -

 .0176نیلوفر، تهران، آذین،به. ا. م ترجمه ،.م0315 -0755

 .هفتم چاپ کبیر، امیر تهران، معین، محمدی: فارس فرهنگ -
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    -Hall,James  0507 جیمز هال،: غرب و رقش درهنر نمادهای انگاره فرهنگ -

 .دوم چاپ معاصر، فرهنگ تهران، ،یبهزاد رقیه ترجمة ،.م

 .قرآن -

 .مقدس کتاب -

(: ذکاءالملكی )فروغی محمدعل شده تصحیح ازنسخهً استفاده بای سعد کلیات -

 .هفتم چاپ اقبال، تهران،

 تهران، نیكلسون، رینولدالین اهتمام ویبسع ،یبلخ محمدالدینجالی: معنوی مثنو -

 .شانزدهم چاپ امیرکبیر،

 از متن تصحیح نامه،واژه یادداشتها، ،یآوانویس ،یفارس نگارش: زادسپرمی وزیدگیها -

 .دوم چاپ ،یفرهنگ ومطالعاتی انسان علوم پژوهشگاه تهران، راشد محصل،ی محمدتق

 .0157 ،یطهور تهران، پورداود، گزارش: هایشت -
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