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فاطمه جعفري كمانگر
دكتر محمود مدبري
عضو هيأت علمي دانشگاه كرمان
چكيده
اين پژوهش به منظور شناخت جنبه اي از اسطوره كووه يعنوي قداسوت و ارببوام معنووي ايون
جلوه پر شکوه طبيعت با عالم ماورايي است .نوعي ارببام اسورار مميوز ،كوه مطوابا اسواطير و
اصول اعتقادي اديان و سرزمينهاي مختلف و با ديدي جزئيبر مطابا ادب و ميين مزديسنا ،كوه
ها را مکاني مقدس با ويژگيهاي اسرار مميز مختص به خود قرار مي دهد؛ ويژگيهايي كه شوک
دهنده ارببام معنوي مدميان با پروردگار قلمداد ميشود .همچنين اين ارببوام در اسواطير ايوران
باستان به صورت جايگاه خدايان و ايزدان و قربانگاه مخصوو عابودان بوراي ايون ايوزدان و
الهگان بر بلنداي كوهها مشکار ،و در واقع كوهها مکاني براي عروج و سير انديشوه از درهواي
مسمان به جهان علوي بلقي مي گردد.
فردوسي ،بزرگترين شاعر حماسه سرا و اسطوره پرداز ايران زمين ايون مطلور را انوان در
خود متجلي مي نمايد كه ما در سراسر اين اثر بزرگ  ,جايگاه عبادت عابدان و ارببوام معنووي
منان را با پروردگار در اوج كوه ها ,كه نزديکترين مکان به مسمان است ,مي يابيم.
در اين پژوهش سعي شده عالوه بر كتابهاي ديني اوستايي و پهلوي ،كه بيانگر اين ارببوام
اسرار مميز است  ،بمامي مواردي كه حکيم بوس در شاهنامة خود ,كوه را مکان برافروش مبش
مقدس و يا ارببام معنوي عابدان و زاهدان با پروردگار خود دانسته است ,بيان گردد.
كليد واژه  :اسطوره ،كوه ،اساطير ايران،شاهنامه فردوسي
مقدمه



* -دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شهيد باهنر كرمان



يکي از نکات عمده دربينش اساطيري كوه ها ,قداسوت و جنبوة اسورار مميوز من در ارببوام بوا
پروردگار است .سکوت و بلنداي پرشکوه اين جلوة با عظموت طبيعوت  ،راهوي بوراي ارببوام
جهان پست خاكي با عالم علوي گشته است و منگاه كه مکوان مقودس و نوا مقودس  ،وجوود
درهاي خدايان و عروج از اين درها به مسمان  ،انديشة مدميان را در خود فرو برده بود ,ما كووه
را مکاني براي اين عروج و به عباربي روشن بر سير انديشه به جهاني فرابر مي يابيم.
اين جنبه از اسطورة كوه ها با بسامدي بسيار  ،نه بنها در اساطير ايران زمين بلکه در اساطير
ساير ملتها نيز يافت مي شود  .بدين بربير كوه ها جايگاه خدايان  ،مقدسان و عبوادت عابودان
و زاهدان است .بنابر اعتقادات ميين مزديسنا  ،خانة هزار ستوني سروش ،نگهبان جهوان پواو و
مفرينش نيك  ،بر فراز كوه ها جاي دارد  .ناهيد بر بلنداي كوه هکر به امور خلا مويپوردازد و
در يشتها هر جا سخن از قرباني كردن براي اين ايزد بانوست به جايگاه من بر فراز كووه اشواره
شده است .
قداست كوه و تجلی آن در شاهنامه فردوسی
يکي از نکات اعتقادي ايران باستان در بقدس كوهها و نزديکي اين جلوة پرشوکوه طبيعوت بوا
مسمان است كه من را صاحر قداست دوگانه اي نيز ساخته اسوت  .از سوويي كووههوا از رموز


پردازي فضايي علو و رفعت برخوردارند و از سويي ديگر كوهها را قلمرو بجليوات قداسوت و
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جايگاه اقامت خدايان مييابيم.
« در افسانة گيلگمش نيز خدايان بابلي بر كوه مقدس جاي داشوتند و سويدوري سوابيتو زن
داناي كوه مسمان خوانده مي شد؛ انانکه خدايان يوناني نيز بر فراز المپ بوده اند».

2

بر اين اساس و به موجر اين جنبه از اسطورة كوه در فرهنگ مزديسنا  ،كوه ها بوافره كوه
اص و نهاد سياست زربشتي است ,پيوندي شگرف دارد.
«در زامياديشت پس از ستودن و برشمردن كوه ها ستايش از فر كياني مغاز مي شود  .ميان
فرشتة زمين و فره پيوندي است و اون اين موهبت يزداني از مينوبرگيتي فرود ميد از كووه هوا
بجلي ميكند».
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همچنين ما در اساطير با كوه ها ي مثالي و مقدسي رو به رو هستيم كه پيوند دهنودة عوالم
با اين زمين خاكي و جلوه گاه خداوند و راه دستيابي مدمي به جهان بربرين اسوت .در اسواطير
ايراني  ،البرز كوه جايگاه برازوي رشن ايزدي  ،سنجندة اعمال نيکوان و بودان اسوت .بوه نقو
روايت پهلوي اعمال خوب و بد مردمان بوسط سه ايزد رشن سروش و مهر بر فراز ايون قلوه

سنجيده ميشود 4 .همچنين اين قله ,گذرگاه اينود پ و راه اربباطي به جهان بربورين اسوت .

در دينکرد اشاره شده است كه سري از پ اينود به البرز پيوسته است 5.روايت پهلوي ونديداد
بندهشن و دادستان دينيگ نيز سري از پ اينود را بر فراز اگاد داييتوي موي داننود .همچنوين
گذر روان رادان به بهشت نيز از فراز اين كوه صورت مي گيرد .روايت پهلووي ايون مطلور را
انين ياد مور شده است« :اين نيز پيداست كه هرمزد گفت كه من روان رادان را احتورا كورد
وقتي ديد روان رادان كه به كوه البرز گذشتند و به گرودمان رفتند».
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بندهشن ,كوه بيرگ را كه قله اي از البرز كوه اسطوره اي است  ,را مركز جهوان موي دانود.
«مركز نقطه اي كه محور عالم از من مي گذرد .جايي مكنده از قداست و محلي كه گوذار از هور
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منطقووه كيهان به مناطا ديگرش در منجا واقعيت مي يابد بلقي شده است».
بندهشن راجع به مركزيت بيرگ انين مي مورد :كوه البرز پيرامون جهان ,كوه بيورگ ميوان
جهان است خورشيد را (در) پيرامون جهان اون افسر(ي) در گردش است (كه) بوه پواكي بور
زبر البرز و پيرامون بيرگ باز گردد.
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اعتقاد به قداست اسرار مميز كوه و نقش ارببام بخشش با جهان مواورايي در اديوان بوزرگ
دنيا نيز رسوخ كرده است  ‹‹.بيشتر پيامبران  ،ميين خويش را از كوه بر مدميان نازل كرده انود و
ارببام غيبي منان در كوه هايي كه وضعيتي مثالي يافته اند بر قرار شده است››.
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طورسينا مهبط وحي و مکان گفتگوي خدا ( يهوه )با موسي بوده است  .مکاني كه موسوي،
وحي خداوند و بجلي پاو او را دريافت .در كتاب مقدس  ،بورات ،سفر خروج فص نوزدهم
 ،بند بيستم به صراحت بدين مطلر اشاره شده است  ‹‹ :و خداوند بر كوه سوينا بور سور كووه
نازل شد و خداوند موسي را بر سر كوه مواز كرده كه موسي بر ممد››.
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در انديشه هاي اسالمي نيز پيامبر اكر بر فراز جب النور در غار حرا به الهوا غيبوي دسوت
يافت و نخستين وحي الهي در اين كوه مقدس بر او نازل شد .
در اعتقادات ايران باستان و مطابا ميين زرشتي  ،گفتگوي زربشت با اهورامزدانيز بور فوراز
كوه صورت گرفته است .
در ونديداد فرگرد  22فقرة  19به گفتگوي اورمزد با زربشت بر فوراز كووه اشواره شوده
است ‹‹ :با شتاب او رفت  ،بدون درنگ فراز رسيد با كوشايي  ،اييرمن مرزو شده(پسنديده ) به
كوه پوورسش مقدس در بيشه ابر جايي كه پرسش مقودس ( ميوان اورموزد و زربشوت جريوان
داشت)››.
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بنابر عقايد زربشتي ,كوهي كه زربشت در من به پيغمبوري برگزيوده شود  ،كووه اوشويدا ،
اوشيد يا اوشيدرن بوده است  ‹‹ .در همين كوه است كه بنابر سنن و روايات ديني اهورامزدا،



زربشت را بر -انگيخته كرد با اعال ميين كند … در فارسي اين كوه به نا كووه خودا مشوهور
شده است››
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«در يکي از غارهاي اين كوه  ،اشوزربشت ده سال به انديشيدن پرداخوت و در همانجوا بوه
پيامبري برگزيده شد  .برخي اوشيدرنه راسبالن امروزي ميدانند››.
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البته انتخاب كوه سبالن به عنوان كوهي كه زربشت در من به پيامبري بر گزيده شد  ،خالي
از جنبه هاي سياسي نيست؛ ارا كه ‹‹ در دورة حوضة روحانيت سيسوتان  ،كووه مهوبط وحوي
زربشت  ،كوه خواجه بعيين گرديده است  .پس از منکه ائيريانم وئجه از سيستان به ري منتقو
شد  ،دماوند انين مقامي پيدا كرد و اون ايرانووي از ري بوه مبربايجوان انتقوال يافوت  ،ايون
افتخار به سبالن واگذار شد و از دوران ساساني  ،كوه سبالن مح الهوا غيبوي زربشوت بلقوي
گرديد››.
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نکتة حايز اهميت ديگر در ارببام با بعد معنوي كوه  ،ساختن معابد و مبشکدهها بور فوراز
كوههايطيري است  ‹‹ .معابد المثنا هاي كوه هاي كيهاني هسوتند و از ايون رو پيونود برجسوتة
زمين و مسمان را بشکي مي دهند  .زيگورات بابلي ها بي اغراق كوه كيهواني بووده اسوت كوه
هفت طبقة برج هفت مسمان نجومي را ارائه مي دهد و فرد روحاني با صوعود از منهوا بوه قلوة


عالم مي رسيد  .نمادگرايي مشابهي  ،معبد بزرگ (بورو بودور)در جاوه را بوصيف ميكند .اين
معبد همانند كوه مصنوعي ساخته شده است  .صعود از من معادل سفر خلسه مميوزي بوه مركوز
جهان است  .با رسيدن به باالبرين نقطه  ،انقطاع از سطحي به سطحي ديگر بجربه مويشوود و
بدين وسيله مي بوان به قلمرو نابي كه وراي جهان كفر مميز است وارد شد››.

15

شايد بر مبناي همين اص اعتقادي است كه در دورة حکومت زربشتي بوا افزونوي گورفتن
بأسيس مبشکده ها  ،ايرانيان قديم ,معابد و مبشکده هاي خود را بر بلنداي كوه ها مي سواختند
و در منجا كه اثري از كوه ها نبود  ،مبشکده ها را بر فراز بپه ها و زيگورات ها بنا مي نمودند .
امروزه نيز بسياري از زياربگاه ها  ،مقبرة بي بي ها  ،سيده ها و بناهاي معروف بوه دختور بور
فراز كوه ها قرار دارد كه مي بوان اين مکانها را پرستشگاه هاي مناهيت و ايشتر دانست كوه در
طي زمان و با بغيير فرهنگ زربشتي نا اين معابد بغيير كرده و جنبة اسوالمي بوه خوود گرفتوه
16
است.
در دوران پيش از اسال  ،طبا منابع مختلف  ،سه مبشوکدة بوزرگ من زموان را بور بلنوداي
كوهها مي يابيم  .يکي از اين سه مبشکدة بزرگ ,مبر فرنبغ بوده كه مبش طبقه دانايان ،پيشوايان
و دبيران بوده است كه جمشيد  ،من را در پرستشگاهي در كوه فرهمند خوارز فورو نهواد و در

زمان پيدايش كيش زربشتي  ،يعني در زمان پادشاهي كي گشتاسپ اين مبش از كوه فرهمند به
كوه روشن كابلستان در سرزمين كاب برده شد.
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در بارة انتقال اين مبش در بندهشن انين ياد شده اسوت  ‹‹ :اموا در پادشواهي گشتاسوپ
شوواه  ،انانکه از دين برمي ميد  ،مبش فرنبغ از خوارز به روشن كووه  ،بوه سورزمين كاريوان
نشانده شد ؛ انانکه اكنون نيز منجا ماندگار است».
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نويسندة حدود العالم كاريان را شهركي از داراگرد معرفي كورده و بوه مبشوکدة انودرون من
شهر اشاره كرده  ،مقدسي نيز به اين امر ابعان داشته و اصطخري دژ كاريان را بر فراز كوه طين
19

دانسته است.
ديگر از اين سه مبشکدة بزرگ  ،مبربرزين مهر بوده كه مبش طبقة كشواورزان و برزيگوران
شمرده ميشده  ،اين مبشکده بر فراز كوه ريوند در نشابور كنوني واقع بوده است  .اين كوه كوه
جغرافيدانان ,من را ريوند ضبط كردهاند در پهلوي رايومند و در اوستا رئونت ناميده ميشود.
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بندهشن در مورد اين مبش انين مي مورد  ‹‹ :مبربرزين مهر با پادشاهي گشتاسپ شاه بوه
همان گونه در جهان مي وزيد  ،پاسباني مي كرد  .اون انوشه روان زربشت ،دين مورد و براي
رواج بخشيدن دين و بي گمان كردن گشتاسپ و فرزندان (وي  ،با) به دين ايزدان ايستند ،بس
ايز به مشکارگي نمود و كرد  ،گشتاسپ( اين مبش را ) به كوه ريوند كه من را پشتة گشتاسپان
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خوانند به دادگاه نشانيد ››.
بندهشن در جاي ديگر در مورد جايگاه اين مبش ميمورد ‹‹ :ريوند كوه به خراسوان اسوت
كه مبربرزين مهر بدان نشيند و او را ريوندي اين است كه رايومند است››
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همچنين بندهشن در اين باره ياد مي كند  ‹‹ :گنابد كوه به همان پشتة گشتاسوپان اسوت،
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منجا به ريوند كه خانة مبر برزين مهر است  ،نه فرسنگ به خاوران سوي (قرار دارد) ».
سديگر از اين سه مبشکدة بزرگ  ،مبرگشسر بوده كوه مبوش شواهان و بزرگوان در من
قرار داشت ه است  .اون مبرگشسور مبشوکدة پادشواهان ايوران بوود  ،انباشوته از زر و سويم و
هداياي گرانبهايي بوده كه بوسط منان به اين مبشکده اهدا ميشود و ايون گونوه بوود كوه ايون
24

مبشکده يکي از پرمايه برين گنجينه هاي ايران باستان به شمار ميرفته است.
بر طبا شواهدي در متون كهن فارسي مبشکدة مبرگشسر در اسونوند كووه كوه كووهي در
مبربايجان دانسته شده بنا شده بود  ‹‹ .در بندهشن فص  ، 17فقرة  7ممده  :كيخسرو مبشوکدة
مبرگشسر را در اسنوند كوه بنا نهاده است .همچنين در زادسپر فص  ، 11فقرة  9بكور شوده



است  :مبرگشسر در كوه اسنوند  ،در مبربايجان ( مبروپابکان ) واقع است  .در فصو  6فقورة
 22زادسپر نيز مندرج است كه بر ساح ايچست مبرگشسر پيروزگر نشيند››.
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از منجا كه طبا مندرجات بندهشن ‹‹ دريااة ايچست نيز در مبربايجان است ›› ،ميبووان
ابعان كرد كه يقيناً مبشکدة مبرگشسر در مبربايجان در كنار دريااة ايچست يا اروميوه و بور
فراز كوه اسنوند واقع بوده است .البته در اينکه اين كوه در مبربايجان كنوني واقع اسوت شوکي
نيست  ،اون همة مدارو پهلوي در بأييد اين امر است  .منتهي برخي اسونونت كووه را سوهند
ميدانند و برخي سبالن.
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در بعضي منابع پهلوي اون بندهشن  ،گزيده هاي زادسپر  ،دينکرت و انود منبوع ديگور
27
سهند همان اسنونت ممده در اوستا دانسته شده است.
گروهي از مؤلفان ,همچون امين احمد رازي  ،ابن الفقيه همداني  ،مسعربن مهلهو جايگواه
اين مبشکده را در شهرشيز مبربايجان مي دانند  .مسعر در اين باره مي نويسد  :اين مبش مودت
هفتصد سال است كه مشتع است نه خاكستري از من مي ماند و نه خاموش ميشود .ميگويند
كه شهر شيز را پادشاه اورمزد از سنگ و مجر بنا نهاد و اين مبشکده و عمارت بلنود و باشوکوه
اطراف من را برپاساخت.
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در روايات زربشتي دربارة نهاده شدن اين مبش بر كوه اسنونت ممده  ‹‹ :براي انتقال فروهر
از عالم (مينو) به اين جهان  ،امشاسپندان سواقه اي از گيواه مقودس هوو را بوه بواالي موردي
ساختند و فروهر زربشت را به درون من بردند  .پس من را از من روشني بي پايان برداشتندو بر
كوه اساطيري اسنوند كه جاي من در منابع ما مبربايجان بكر شده نهادند››.

29

همچنين بندهشن در اگونگي ساخته شدن مبرگشسر بر فراز اسنوند كوووه نق ميكنود
‹‹ مبرگشسر با پادشاهي كيخسرو بدان ميين پاسباني جهان مي كرد  .اون كيخسووورو بتکودة
( كنار درياي ايچست ) را همي كند  ،بر يال اسر (كيخسرو ) نشست و بيرگي و بواريکي را
از ميان برد و جهان را روشن بکرد با بتکده ويران شد  .به همان جاي بور فوراز اسونوند (كووه)
مبشگاهي نشانده شد  .بدان سبر (من را ) گشسر خوانند كه بر يال اسر نشانده شد››.

30

از اين مبشکده مقدس اندين بار در شاهنامه به عنوان زياربگاه شاهان و طلر يواري منوان
از خداوند براي پيروزي در نبرد ها ياد شده است .اگر اه فردوسي از مواردي اون اينود پ ,
گذر روان رادان و سنجيده شدن اعمال مدميان بر فراز كوه ,كه جزء اعتقادات ميينوي زربشوتيان
به شمار مي رود و در حيطه سخن فردوسي نمي گنجد ,سخن به ميان نياورده اسوت ,بوه طوور
مستقيم از جايگاه عبادبگاه ها و مبشکده ها بر فراز كوه ياد كند .همچنين در اند جواي از ايون

اثر حماسي بزرگ  ،ما كوه را مکان بر افروزش مبش مقدس موي يوابيم كوه بوه منزلوة جايگواه
عبادت زربشتيان برافروخته گرديده بود .
در پادشاهي گشتاسپ اسفنديار در پي مطيع كردن سرزمينها و در موردنشان بوه ديون پواو
يکتاپرستي به رو و به هند برگذشت و پادشاهان اين سرزمينها در پوي دعووت او از وي ديون
گزارش طلبيدند .
گزارش همووووي كرد اسفنديار

به فرمان يزدان همي بست كار

او مگه شدند از نکو دين اوي

گرفوووتند من راه و مييووون اوي

بتان از سر كوووووه مي سوختند

به جاي بوووت مبر برافووروختند
( شاهنامه ) 123/6 :

انانکه از اين ابيات بر ميميد حتي بتکده هاي كفار رو و هند نيز بر فراز كوه واقوع بووده
است  .كه پس از قبول دين يکتاپرستي ,من مکانهوا را بوه مبشوکده و پرستشوگاه يوزدان ببودي
كردند .
در داستان دارابنيز ،اون داراب در انديشه ساختن شهري برممد در پيسواختن مبشوکده
در اندرون شهر  ،اين مکان مقدس را بر فراز كوه برمورد .
او ديوار شهر اندر مورد گوورد

ورا نا كردند داراب گرد

يکي مبش افروخت از بيغ كوه

پرستندة مبر مموووود گروه
( شاهنامه ) 374/6 :

جداي از اين موارد كه فردوسي از برافروختن مبش بر فراز كوه به منزلوة زياربگواههوا يواد
ميكند در شاهنامه هر جا سخن از عابدان و زاهدان و پرستش موبدان است از جايگاه پرستش
منان بر بلنداي كوهها نا ميبرد .كوهي كه قداستش ,منان را به خود فرا مي خواند با مراموش و
سير معنوي خود را در من مکان جستجو كنند .فردوسي در همان ابتوداي شواهنامه در سولطنت
كيانيان ،اون جمشيد درصدد بقسيم بندي مردمان اه زمانة خود بور موي ميود  .كابوزيوان يوا
پرستندگان پروردگار را كه در اوستا از اين گروه به عنووان مثرونوان يواد شوده در كووه جواي
ميدهد .فردوسي در اين باره انين ميسرايد :
گروهي كه كابوزيان خوانيش
جدا كردشوووووان از ميان گروه

به رسم پرستندگووان دانيش
پرستنده را جايگه كرد كوه
( شاهنامه ) 40/1 :



دنبالة اين بقسيم بندي را در ساير داستانهاي شاهنامه شاهد هستيم و مي بينيم كه بر اسواس
همين بقسيم بندي اوليه  ،مکان عبادت بيشتر عابدان و زاهدان شاهنامه بر فراز كووه بكور شوده
است .
در داستان ضحاو اون مادر فريدون فرزند را از هراس روزبانوان دربوار ضوحاو از شوهر
خارج ميكند او را به نزد مرد ديني در كوه مي سپارد :
بياورد فرزنووود را اون نووووند

او مرغان بر من بيغ كوه بلند

يکي مرد ديني بر من كوه بود

كه از كار گيتي بي اندوه بود

( شاهنامه) 59/1 :
همچنين فردوسي در مورد هو  ،عابدي كه سرانجا  ,قت افراسياب بوه وسويلة او صوورت
گرفت ,انين ميسرايد:
يکي مرد بود اندر من روزگار

زبخوووووم فريدون مموزگوووار

پرستشگهش كوه بودي هموه

زشادي شده دور و دور از رمه
(شاهنامه ) 366/5:

در داستان اسکندر  ،اون اسکندر انديشة مطيوع كوردن سورزمينها را در سور مويپرورانود,


پادشاه هند ،كيد ،خوابهايي مشفته در اين باره مي بيند  .معبر خوابهواي او ،مهوران ،موردي بوود
زاهد و عابد كه از گياهان كوهي ميخورد و كيد در خطاب به او از او به عنوان موردي يوزدان
پرست كه در كوه نشست دارد  ,ياد مي كند و به گفتة فردوسي :
بدو گفت كاي مرد يزدان پرست

كه در كوووه با غر داري نشست
( شاهنامه ) 13/7 :

در جاي ديگر از اين داستان اون اسکندر در سفر اسرار مميز خود به مرغاني سبز بور فوراز
ستونهايي بر سر كوه ميرسد و با يکي از منان به گفتگو مينشيند  ,مرغ دلي اينکه اورا يوزدان
پرستان در سرزمينش بر كوه منوزل دارنود ،را جويوا موي شوود و اسوکندر در پاسوچ او انوين
ميمورد:
بدو گفت اون مرد شد پاو راي

بيوووابد پرستنووووده بر كوه جاي
(شاهنامه ) 82/7:

نتيجه
بر اساس منچه گذشت ميبوان گفت :قداست كوه يکي از جنبههاي اساطيري من اسوت كوه در
ادبيات پيش از اسال و ميين و ادب مزديسنا بوا ويژگيهواي خوا

خوود نمايوان اسوت .كووه,

نزديکترين مکان به مسمان ,نيکوبرين جايگاه ارببام معنوي با پروردگار بلقوي شوده وايون امور
باعث ايجاد بزرگترين مبشکده ها و معابد مناهيتوا بور فوراز من گشوته اسوت بوا بودانجا كوه در
سرزمينهايي كه به علت ويژگيهاي جغرافيايي خا

فاقد كوه بوده اند اين مکانهاي مقودس بور

فراز زيگورات ها و بپه ها بنا ميشد.
در اين مقاله با استناد به برخي از كتابهاي اساطيري ايران باستان ,جنبوه هواي بقودس كووه
كامالً مشکار شده است و بجلي برخي از اين موارد در شاهنامه فردوسي بر اين مطلور صوحه
ميگذارد.
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