سيماي جاودانگي و ارتباط آن با کوهستانهاي اسطوره در

شاهنامة فردوسي


فاطمه جعفري کمانگر

کليدواژهها :اسطوره ،کوه ،شاهنامة فردوسی ،جاودانگی ،مكانهای بیمرگی.



تاریخ دریافت مقاله1391 /7/02 :
دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

تاریخ پذیرش مقاله9319/1/90 :
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چکيده
در آیین زرتشت ،جهانی که مرحلة کمال را همچون فراگردی ابدی تجربه میکند ،با یاری
سوشیانت به کمال نهایی دست خواهد یافت و جاودانگانی از تخمة زرتشت یا از نژاد بزرگان
و پهلوانان اساطیری ایران ،در رستاخیز ابدی یاریگر او خواهند بود .بازگشت بسیاری از
جاودانگان و به جاودانگی رسیدن آنها با کوهها ،که در اساطیر ایرانی نزدیكترین مكان طبیعی
به ماوراءالطبیعهاند ،ارتباط مستقیم دارد.
شاهنامة فردوسی تعدادی از این جاودانگان را البته با دستكاری در صورت اساطیری آنها
در خود متجلی ساخته است .عالوه بر اینها ،تعدادی از قلعههای بیمرگی را که بر بلندای کوهها
واقعاند و مطابق متون مزدیسنا مرگ و نیستی را در آنها راهی نیست ،مورد توجه قرار داده
است.
این مقاله در نظر دارد با توجه به این دو مقوله ،اسطورة جاودانگی و ارتباطش با کوهها را
مورد بحث قرار دهد و تغییر شكل این اسطوره را در شاهنامة فردوسی ،ارزشمندترین متن پس
از اسالم که بسیاری از بنمایههای اساطیری ایران پیش از اسالم را در خود بازتاب داده است،
بررسی کند.
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مقدمه
اساطیر بازگوکنندة حقیقتهای مشاهدهنشدنی زندگی و گیتی از طریق پدیدههای مشهود
هستند و همواره بیانگر واقعیتهایی هستند که منطقی در پس آنها نهفته است ،یعنی
میتوان چهرة مكتوم واقعیتهای گذشته را در پس چهرة غبارگرفتة آنها دید.
کوهها همچون یكی از مظاهر عظمت و شكوه خلقت ،نقشها و کارکردهای
بیشماری در اساطیر ایران و جهان دارند و بهمنزلة نزدیكترین مكان زمینی به آسمان،
در بسیاری موارد ،ارتباط مستقیمی با ماوراءالطبیعه و عالم باال یافتهاند .این ارتباط در
اندیشههای ایرانی ،حتی به صورت کوههایی کیهانی و مثالی خود را مینمایاند.
کوههایی همچون هرزییتی بزرگ که «در میانة دنیا واقع است .سنگر زمین و آسمان،
محور و پیوندگاه عالم باال و پایین و سزاوارترین جای جلوة الهی و وصول آدمی به
عالم علوی است ...برترین جایگاه ،گذرگاه بهشت و دوزخ و سرچشمة آبها ،نگهدار
اصل گیاهان و مظهر باروری و برکت است» (مسكوب .)924 :9357 ،جایگاه معنوی کوهها
در اساطیر ایرانی تنها به موارد فوق محدود نمیشود .یكی از نقشها و کارکردهای مهم
اسطورة کوهها ارتباط آنها با جاودانگی و بیمرگی است .در اندیشههای ایرانی رستاخیز
بسیاری از جاودانگان که در مرگ موقت فرو رفتهاند ،کوههاست .همچنین قلعهها و
کاخهای بیمرگی بسیاری بر بلندای کوهها واقع اند که یا مرگ و نیستی را در آنها راهی
نیست یا جایگاه بیمرگان و جاودانگان اساطیریاند .ارتباط تنگاتنگی که بین اندیشة
جاودانگی و کوهها وجود دارد ،در بزرگترین اثر حماسی کشورمان ،شاهنامة فردوسی،
به خوبی منعكس شده است .ما در داستانهای این اثر بزرگ با جایگاه جاودانگان
خجسته و گجسته بر بلندای کوهها مواجهیم .غیر از اینها ،در شاهنامة فردوسی مهمترین
قلعههای بلندای کوهها که مطابق اعتقادات مزدیسنا مرگ و بیماری را در آنها راهی
نیست نمایانده شده است؛ به طوری که ارتباط کوهها با اسطورة جاودانگی در این اثر
بزرگ به سادگی تشخیصدادنی است .ما در این پژوهش کوشیدهایم به پرسشهای زیر
پاسخ دهیم.
 .9آیا بین کوهها ،بهمنزلة نزدیكترین مكان زمینی به آسمان ،و اسطورة جاودانگی
ارتباطی وجود دارد؟
 .0شاهنامة فردوسی که یكی از بزرگترین آثار ادبی و اساطیری فارسی است ،به کدام
یك از جاودانگان آیین مزدیسنا اشاره کرده است؟

سيمايجاودانگي و ارتباطآن با کوهستانهاياسطوره در شاهنامهفردوسي

 .3آیا اسطورة جاودانگی در شاهنامه با متون مزدیسنا تطابق کامل دارد؟
گسترة پژوهش در این مقاله محدود به شاهنامة حكیم ابوالقاسم فردوسی است.
بررسی پیشینة تحقیق نشان میدهد که اگرچه در برخی از پژوهشهایی که
اسطورهشناسان کشورمان انجام دادهاند ،به اسطورة کوهها و اسطورة جاودانگی اشاره
شده است ،اما به ارتباط میان دو اسطوره توجه نشده و هیچ مقاله یا کتاب مستقلی در
این زمینه نوشته نشده است .در مقالههایی نظیر «انوشگی در ایران باستان» (خسروی،
« ،)9333بناهای اساطیری و راز جاودانگی در اسطورههای ملی و مذهبی» (نیكوبخت،
 ،)9335اسطورة جاودانگی بررسی شده و از برخی از بناهای بیمرگی نام برده شده
است؛ اما به ارتباط راز جاودانگی و پیوند این بناها با کوهها اشارهای نشده است.
تفاوت پژوهش ما با نوشتههای پیشین در تمرکز آن بر اسطورة جاودانگی و ارتباط این
اسطوره با کوهها است.
چارچوب مفهومي

یكی از درونمایههای اصلی قدیمترین حماسة جهان ،یعنی حماسة سومری
گیلگمش را میتوان راز جاودانگی دانست .گیلگمش در اندیشة بیمرگی در جستجوی
گیاه جاودانگی تا دروازههای شهر خدایان میرود .در اندیشههای سامی اسكندر در پی
جاودانگی تمام جهان را سپری میکند ،و خضر با نوشیدن آب حیات به جاودانگی
دست مییابد .در افسانههای اسكاندیناوی درختی با نام «ایگدراسیل» 9جاودانکنندة
روان انسانهاست .درخت زندگی در تورات و دانة گندم بهشتی در اسالم نیز چنین
ویژگی دارند.
وجود رویینتنان در حماسهها و اساطیر جهان نیز برآمده از همین اندیشة جاودانگی
است؛ رویینتنانی چون کریشنا در اساطیر هندی ،آشیل در حماسة ایلیاد و اودیسة
هومر ،بالدر و زیگفرید در داستانهای اساطیری اروپای شمالی ،پادشاه الگ در داستان
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تمایل و خواست عمر جاودانه و حیات پس از مرگ و نیز امید به رستگاری را باید
رکن اساسی اغلب مذاهب بشری بدانیم .هایدگر کل فلسفه را پرسش از مرگ
میداند ،زیرا موضوع فلسفه و تعقل فلسفی هستی است و هستی بیاندیشة شیء
دركشدنی نیست .به همین سان میتوان پرسش از مرگ را یكی از موضوعات
اصلی و دلمشغولیهای مذاهب و اساطیر وابسته و پیوستة آن دانست (خسروی،
.)32 :9333

79


منظوم الگ دلآگاه ،اثر الكساندر پوشكین ،و اسفندیار در حماسههای ایرانی نمونههایی
از این رویینتناناند که تا مرز جاودانگی تنها یك گام فاصله داشتهاند (دادور.)02 :9332 ،
در دین زرتشت اعتقادی راسخ به زندگی روان پس از مرگ و جاودانگی روح
وجود دارد و گیاه هوم یا سومه در این جاودانگیبخشی نقشی آشكار به عهده دارد .بنا
به گزارش مینوی خرد ،هوم سپید دشمن پیری و زندهگر مردگان و بیمرگگردانندة
زندگان است .هوم مرتبکنندة مردگان در ژرفترین جای رسته و فروهرهای پارسیان
به نگاهبانیاش گماشته شدهاند (تفضلی.)72 :9332 ،
در روایات پسین زرتشتی آمده [است] که در دوران بازسازی جهان ،در آیین
زرتشت سوشیانس ،آخرین رهاننده از بدیها و پلیدیها ،پس از برانگیختن
مردگان در همان جایی که درگذشتهاند و پس از رهسپار کردنشان به سوی داوری
پسین ،سرانجام در نقش موبد ،گاوی را قربانی میکند و از پیه آن و «هوم سپید»
اکسیر جاودانگی و بیمرگی را برای همگان و برای هستیبخشیدن به هستی دوباره
ساخته و پرداخته میکند (رضایی.)037 :9332 ،
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این مثالها نشان میدهند که راز جاودانگی دیرینگی فرهنگی دارد و در اساطیر و
فرهنگ اغلب تمدنهای بزرگ ،به خصوص در دین زرتشت و اندیشههای ایرانی،
جایگاه ویژهای دارد .در آیین زرتشت ،اندیشة جاودانگی به صورت بیمرگان فرشكرد
ساز ،قلعههای بیمرگی و رویینتنی خود را مینمایاند ،اما نكتة مهم این است که این
اساطیر ارتباط مستقیمی با کوهها دارند.
اهمیت کوهها در اساطیر ایرانی همراه با جایگاه مذهبی و دینی آنها ،این مظاهر
عظمت طبیعت را در هالهای از تقدس فرو برده است .نه تنها در آیین زرتشت ،حتی در
اندیشههای پیش از زرتشت ،کوهها مناسبترین جایگاه برای عبادت بودهاند؛ مهراوه
های آیین میتراییسم در دل کوهها جای داشتند و بسیاری از معابد زرتشتیان ،مانند معابد
آناهیتا بر بلندای آنها واقع بودند .کوهها در بسیاری از فرهنگهای جهانی جایگاه خدایان
بودهاند و در بسیاری از آیینهای الهی مهبط وحی پیامبران و حتی مرکز جهاناند ،پس
ارتباطی ناگسستنی بین ادیان و مذاهب و بلندای کوهها همچون مكانی امن و پرآرامش
و نزدیكترین مكان طبیعی به ماوراءالطبیعه وجود دارد.

سيمايجاودانگي و ارتباطآن با کوهستانهاياسطوره در شاهنامهفردوسي

کوه رستاخيز جاودانگان
دین زرتشت از ادیانی است که رستاخیزش با ظهور جاودانگانی اتفاق میافتد که با
نیروی اهورایی خود نیروهای شر و اهریمنی را واپس میرانند ،جهان را از ناپاکی
میزدایند و خیر و نیكی را در آن مستقر میسازند .در زامیاد یشت کردة  92دربارة
بازآرایی جهان چنین آمده است:
فرّ کیانی نیرومند را ما میستاییم که به سایر دوستانش تعلق خواهد داشت در
هنگامی که گیتی را نو سازد؛ (یك گیتی) پیر نشدنی ،نمردنی ،نگندیدنی ،نپوسیدنی
و جاودانبالنده و کامروا ،در آن هنگامی که مردگان دگرباره برخیزند و به زندگان
بیمرگی روی کند .پس آنگاه او (سوشیانت) به درآید و جهان را به آرزوی خود
تازه کند (پورداوود 330 /0 :9377 ،و .)321

در آیین مزدیسنا و مطابق اعتقادات دین زرتشت ،سوشیانت ،نجاتدهندة فساد و
ناپاکی آخر جهان ،کسی است که با خرد بر طبق اشا عمل میکند و اشا را تعلیم
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این پژوهش در نظر دارد اسطورة جاودانگی ،ارتباط آن با کوهها و تجلی آن را در
شاهنامة فردوسی بررسی کند ،سپس به جاودانگان و قلعههای بیمرگیای که در
شاهنامه از آنها یاد شده است میپردازد.
شاهنامة فردوسی ،یكی از بزرگترین آثار حماسی ملی ایران ،سند ارزشمند بسیاری
از مآثر تاریخی فرورفته در ابهام گذشتة ماست .بسیاری از آموزههای متون مزدیسنا که
بستر تاریخی و ادبی یافتهاند ،در شاهنامه بازتاب مییابند و نتیجة آن داستان شدن
بسیاری از اساطیر ملی ایران باستان است .یكی از این اساطیر که ریشههای عمیقی در
باورهای آیین زرتشت دارد ،اعتقاد به وجود جاودانگانی است که در رستاخیز سر برمی
آورند و وظیفة پیرایش جهان از نیروهای اهریمنی را به عهده دارند .این اسطوره در
آیین زرتشت ،همچون بسیاری از دیگر اساطیر این آیین با کوهها ،بهمنزلة جایگاه امن و
آرامشبخش و نزدیكترین مكان زمینی به آسمان ،ارتباط تنگاتنگی دارد.
ارتباط اسطورة جاودانگی با کوهها را میتوان بر دو محور اساسی بررسی کرد:
نخست ارتباطی که کوهها با جاودانگان دین زرتشت دارند و دو دیگر کوههایی که
مكانهای بیمرگی بر آن واقعاند ،البته از آنجا که این پژوهش محدود به اساطیر
منعكسشده در شاهنامة فردوسی است ،تنها آن دسته از جاودانگان و قلعههای بیمرگی
ای بررسی میشوند که در این اثر بزرگ حماسی نشانهای از آنها یافت میشود.
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میدهد ،با فروتنی ،گذشت و مهر به دیگران خدمت میکند و به کمال و سرانجام به
جاودانگی میرسد (مهر .)923 :9373 ،اندیشة جاودانگی در آیین مزدیسنا به گونههای
مختلفی جلوهگر میشود؛ گاه به صورت سه نجاتدهندة خاص به نام هوشیدر،
هوشیدرماه و شاهبهرام ورجاوند یا سوشیانت ،که هر سة آنها از نژاد و تخمة
زرتشتاند ،و گاه به صورت شخصیتهای بزرگ اساطیری که بدانان چهرههایی ماندگار
و جاودانه بخشیده میشود .این سه جاودانة اصلی در سه هزارة پایانی از دخترانی باکره
از تخمة زرتشت و مستور در دریاچة هامون بار برمیدارند ،درحالیكه سایر جاودانگان
پهلوانان و بزرگزادگانی هستند که به واسطة نیكکرداری و پاكرفتاریشان یا مرگ
موقتی را تجربه میکنند و در رستاخیز برمیخیزند یا بیمرگ ،ولی پنهان از دیدهها،
همراه با سه جاودانة اصلی ،جهان را از شر پلیدی و نیروهای اهریمنی میپیرایند.
بندهشن سرزمینهای سوکوستان ،دشت پیشانسه ،رود ناوتاز ،ایرانویچ ،ورجمكرد و
کشمیر درونی را دارای پادشاهان جاودانه میداند ،و به ترتیب ،سروران جاودانة این
سرزمینها را اغریرث پشنگان ،فردخشب خمبیگان ،اشم یهمایی اوشت ،ون جود بیش و
اوروتت نر پسر زرتشت میداند و از فرمانروای کشمیر درونی نام نمیبرد (دادگی:9332 ،
 .)907اینان یاریگران زرتشت هستند .وجودهایی چندان پاك دارند که مرگ و نیستی را
در آنها راهی نیست .اینان نماد جاودانگی اهورامزدایند و البته در مقابلشان نماد دیرپایی
اهریمن نیز در موجوداتی ،چون ضحاك ماردوش نمایانده میشود؛ ضحاك اگرچه
دیرپاست ،جاودانه نیست و همانگونه که سرانجام ،اهریمن را اهورامزدا از پای
درمیآورد و وی به نیستی مطلق میپیوندد ،ضحاك نیز که بوسههای اهریمن بر کتف
دارد ،به دست نیروهای اهورایی از پای خواهد نشست.
نكتة شایستة توجه ما در این پژوهش دربارة این جاودانگان این است که رستاخیز
بسیاری از آنان در مكان پر رمز و رازی ،چون کوهستانهای اسطوره اتفاق میافتد .اکنون
تعدادی از این جاودانگان که در شاهنامه از آنها یاد شده است و با کوههای اساطیری
در ارتباطاند ،بررسی خواهد شد.
سام
یكی از جاودانگان اساطیر ایرانی که یكی از پهلوانان بنام شاهنامه نیز هست« ،سام»
است .سام که در اوستا نام دودمان گرشاسب است ،در آثار متأخرتر و در شاهنامه یكی
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از نوادگان گرشاسب ،پور نریمان ،پدر زال و جد رستم شناخته شده است .در
نوشتههای پهلوی ،گرشاسب گاه «سامان» و گاه سام خوانده شده است (کزازی.)345 :9333 ،
در بندهشن گرشاسب پسر سام دانسته شده است و او کسی است که پایان کار
ضحاك در رستاخیز و با دستان او اتفاق میافتد ،بنابراین وی در مرگ موقتی است و از
نخستین جهانیان است که در رستاخیز به پا خواهد خاست و در مقابل بیداد ایستادگی
خواهد کرد:
پس نزدیك به پایان هزارة اوشیدر ماه ،ضحاك از بند رها شود .بیوراسب بس
آفریدگان را به دیوکامگی تباه کند .در آن هنگام ،سوشیانس پسر زرتشت به پیدایی
رسد .سی شبانهروز خورشید به باالی آسمان بایستد .نخست از جهانیان مردة
گرشاسب ،پسر سام را برانگیزانند تا بیوراسب را به گرز زند و کشد و از آفریدگان
باز دارد (دادگی.)920 :9332 ،

در بندهشن دربارة جاودانه ماندن سام چنین آمده است:

بنابراین ،مطابق بندهشن سام در کوه چالی به «بوشاسب بد» یا همان خواب گران
دچار است؛ رستاخیزش از باالی همان کوه اتفاق میافتد و بدانجاست تا به فرمان
اهورامزدا برخیزد و ضحاك را از پای درافكند.
مطابق یشتها فروهرهای نیك و توانا پیكر او را تا زمان برانگیخته شدن محافظت
میکنند .در فروردین یشت ،کردة  02این نكته اینگونه بیان شده است« :فروهرهای نیك
پاك مقدسین را می ستاییم که نه و نود و نهصد و نه هزار و نه بار ،ده هزار از آنان پیكر
سام گرشاسب گیسودارنده و مسلح به گرز را پاسبانی میکنند» (پورداوود.)73 /0 :9377 ،
اگرچه در شاهنامة فردوسی چیزی از جاودانگی این پهلوان اساطیری یاد نشده و در
پایان کار ضحاك نیز سخنی از سام نرفته است ،به مرگ او نیز اشارهای نشده است و
پایان کارش در هالهای از ابهام است .شاهنامهشناسان این را دلیل بر بیمرگی او
دانستهاند.
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سام را گوید که بیمرگ بود .بدان گاه که خوار شمرد دین مزدیسنان را تركپسری
که نهین خوانده میشد ،هنگامی که (سام) به خواب رفته بود ،به تیری که (به سوی
او) به دشت پیشانسه بیفكند بر او آن بوشاسب بد را فراز برد .میان کوه چالی افتاده
و او را برف بر زبر نشسته است( .او آنجای) بدان کار است که چون ضحاك رها
شود ،او خیزد و وی را از میان برد .او را بیور فروهر پرهیزگاران پاسبانند (همان.)903 :

کيخسرو
از دیگر جاودانگان آیین زرتشت کیخسرو ،پادشاه ایران است .در شاهنامة فردوسی
اندیشة جاودانگی کیخسرو به صورت پنهان شدنش در کوه تجلی مییابد و شكل
داستانی به خود میگیرد .در این داستان ،کیخسرو در اثر تحولی درونی پادشاهی را به
کناری مینهد و برای برقراری ارتباط معنوی با پروردگارش با تعدادی از مهتران سر به
کوه و بیابان مینهد ،و پس از چندی ،از چشم همراهان خود دور و محو میشود:
بییه ریییگ بییییابان نییهادنید روی
ببییودند زان جایییگه شاه جوی
ز خسرو ندیدند جییایی نشییان

ز ره بییازگشییتند چییون بییهُشیان

همه تنییگدل گشییته و تافیته

سپییرده زمیییین شییاه نیایییافییتییه
(شاهنامه ،ج  ،5ص  :293بیتهای )3232-3203
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گم شدن کیخسرو در کوه ،سرنوشت او را در شاهنامه مختوم میکند و پس از این
واقعه دیگر به کیخسرو و عاقبت و مرگش اشارهای نمیشود ،اما از متون پهلوی دربارة
وی چنین گزارش شده است:
در متون پهلوی ،کیخسرو از جملة جاویدانان و از کسانی است که در گنگ دژ به
سر میبرد و بر تخت خود در مكانی که از دیدگان پنهان است نشسته است و
چون روز رستاخیز نزدیك شود او وسوشیانس یكدیگر را خواهند دید و کیخسرو
در شمار پهلوانانی خواهد بود که سوشیانس را در نبرد آخرالزمان یاری میکند
(صفا.)503 :9371 ،

در بندهشن دربارة جایگاه کیخسرو پس از پادشاهیاش آمده است« :در همان
هزاره ،کی خسرو افراسیاب را کشت ،خود به کنگ دژ شد و شاهی را به لهراسب داد»
(دادگی .)922 :9332 ،البته همچنانكه پس از این ذکر خواهد شد ،جایگاه گنگ دژ بر
بلندای کوههاست و غیر از کیخسرو ،پشوتن جاودانه نیز در آنجا میزید.
توس و گيو
مطابق شاهنامه زمانی که کیخسرو ترك دنیا میکند و به کوهستان پناه میبرد ،علیرغم
مخالفتهایش پهلوانانی مانند توس و فریبرز و بیژن و گیو همراه او به کوه میروند .اینان
صبحهنگام که از خواب برمیخیزند ،نشانی از کیخسرو نمییابند و چون عزم رفتن
میکنند ،گرفتار برف و سرمایی بیامان میشوند و زیر برف میمانند .پهلوانانی برای
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یافتن آنها به سوی کوهستان گسیل میشوند ،اما هیچ کس اثری از آنان نمییابد.
شاهنامه پیدا نشدن این پهلوانان را به مرگ آنها تعبیر میکند و میگوید:
یكی چاه شد کنده هر جای ژرف
زمانییی تپیییدنید در زییر بییرف
نماند ایچ کس را از ایشان تیوان

بیرآمید بیه فییرجام شییرییین روان
(شاهنامه ،ج  ،5ص  ،295بیتهای )3221-3252

برخالف این ،بندهشن به وضوح نام توس و گیو را در زمرة جاودانگان میآورد و آنان
را یاریدهندة سوشیانس و نجاتدهندة جهان از ناپاکی میداند« :ایشان را نیز گوید که
بیمرگاند .چون نرسی ویونگهانان ،توس نوذران ،گیو گودرزان ،بئیرزد نبردکردار ،اشوزد
پئورودخشتان ،ایشان همه به فرشكرد سازی به یاری سوشیانس برسند» (دادگی.)903 :9332،

مبر جز کییسی را که نگیزییردت

به هنیگام سخیتی به بر گییردت

بیاورد ضیحاك را چییون نییونید

به کوه دمییاوند کییردش به بنید

به کوه اندرون تنگ جایش گزید

نگه کرد غیاری بنییش ناپیدییید

فرو بییست دسیتش بر آن کیوه باز

بیدان تیا بمیاند به سخیتیی دراز
(شاهنامه ،ج ،9ص  ،74بیتهای )240-247

در بندهشن این ماجرا چنین آمده است« :دربارة ضحاك ،که (او را) بیوراسب نیز
خوانند ،گوید که فریدون هنگامی که او را بگرفت ،بكشتن نتوانست .پس به کوه
دنباوند ببست .هنگامی که رها شود ،سام خیزد ،او را گرز زند و اوژند» (دادگی:9332 ،
 .)903از آنجا که برخاستن سام در رستاخیز است ،ضحاك نیز تا قیام قیامت زنده در
کوه دماوند باقی خواهد ماند تا به دست سام از پای درآید.
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ضحال
از دیگر جاودانگان که ارتباط مستقیمی بین جاودانگی او و کوه وجود دارد ،ضحاك
ماردوش است .وی در زمرة دیرپایان اهریمنی است که تا رستاخیز زنده خواهد ماند و
سرانجام در پایان جهان ،به دست سام از پای در خواهد آمد .مطابق شاهنامه ،چون
فریدون قصد کرد که ضحاك را بكشد ،سروش غیبی در گوش او ندا در داد:
ببیر همیچینان تیازیان بیی گیروه
که این بسییته را تیا دمیاونید کوه

قلعههاي بيمرگي بر بلنداي کوهها
غیر از شخصیتهای یاشده که جاودانگانیاند که مطابق اندیشههای ایرانی رستاخیزشان
بر بلندای کوهها واقع خواهد شد ،مكانهایی نیز وجود دارند بر بلندای کوهها که مرگ و
نیستی را در آنها راهی نیست .به تعدادی از این مكانها در شاهنامة فردوسی نیز اشاره
شده است .این مكانها که ارتباط مستقیمی با جاودانگی و بیمرگی دارند ،در ادامه
توضیح داده شدهاند.
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گنگدژ
این دژ بهشتی است اینجهانی بر فرازگاهی دور و بیگذار بر بلندای کوهی مقدس تا
بازسازان جهان رستاخیز خود را از آنجا آغاز کنند و آن مكانی است سوی دریای چین
و زره که به هفت ماه کشتی بر آن بگذرد .بر بلندای کوهی است همه نخجیر و جایگاه
طاووس و کبك دری .دژی است به بلندای یكونیم فرسنگ که سر به ستاره میساید و
حصار گرداگرد آن از سنگ و گچ و رخام و جوهری ناشناخته است (مسكوب:9357 ،
927و  .)923بنا بر روایت «هرمزد با هرویسب آگاهی» گنگدژ بنایی است که
زیرساختهای آن را اسطورههای دینی تشكیل میدهد .این دژ هم در زمان خود و هم در
آینده و پایان جهان ،مكانی نجاتبخش پنداشته شده است؛ چنانكه کسانی که در آن
قرار دارند ،جاودانه باقی میمانند و هنگام رستاخیز به یاری سوشیانت میروند (اشه،
.)04-03 :9333

چنانكه پیش از این نیز ذکر شد ،مطابق متون پهلوی ،رستاخیز کیخسرو در گنگدژ
است .از دیگر جاودانگان میتوان پشوتن پسر گشتاسب را نیز نام برد که به اعتقاد آیین
مزدیسنا در گنگدژ ،شهر اسطورهای سیاوش ،بر فراز کوه فرمانروایی میکند و در جنگ
آخرالزمان به یاری سوشیانس میآید.
در سنت مزدیسنا چنین آمده است که گنگ همچنان بر پای است و پشوتنِ جاودان
شهریار آن است .به روایتی دیگر ،او پس از هزارة زرتشتیان از آنجا ظهور میکند.
نریوسنگ و سروش اشو از چكاد دائیتیك نیكو به گنگدژ که سیاوش درخشان بر پا
کرد ،روند و بدو بانگ کنند:
فراز رو ای پشوتن درخشانچهر و میان ،پسر گشتاسب و پیراستار راست فره دین
کیان .فراز رو به این دههای ایران که من اورمزد آفریدم و پایگاه دین خداوندی را
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بازبپیرای ،و پشوتن برمیآید و به یاری ایزدان و صدوپنجاه تن از پیروان ،دیوان،
دروجان و جادوان را به ژرفنای دوزخ میگریزاند (مسكوب 921 :9357 ،و .)952
بندهشن که از کشورهایی نام میبرد که سروران بیمرگ دارند ،پشوتن پسر
گشتاسب را فرمانروای گنگ دژ میداند (دادگی .)907 :9332 ،در فرگرد اول ویشتاسب
یشت زمانی که زرتشت کی گشتاسب را دعا میکند ،جاودانگیای همچون جاودانگی
پشوتن برای او میطلبد« :بكند که تو از ناخوشی و مرگ ایمن بشوی چنانكه پشوتن
شد» (پورداوود .)009 :9373 ،در شاهنامة فردوسی ،از پشوتن و رستاخیز او در گنگدژ
نشانی نیست ،اما در جنگهای کیخسرو و افراسیاب میبینیم که شهریار ایران چون بر آن
دست مییابد ،یك سال در آن میماند و دل رفتن ندارد.
در شاهنامه دربارة این مكان اسطورهای آمده است:
بییود گییر بیپیییمایییدش پییارسیی
درازا و پهنیییاش سییی بییار سییی
یك و نیم فرسینگ بییاالی کییوه

که از رفتیینش مییرد گییردد سییتوه
(شاهنامه ،ج  ،3ص  ،924بیتهای 9420و )9423

گویند کیخسرو آنجا (به بحیرة زره) رسید ،گاو آبی دید و مردم آبی دید؛ مویها
دراز ،همه تن پر از پشم ،سرها چون گاومیش ،دستها از پس و پایها از پیش ،و
قومی چون ماهی و سر نهنگ .شش ماه کشتی راند تا به خشكی آمد و گنگ را بنا
کرد بر کوه البرز (طوسی 15 :9325 ،و .)14

دژ کيکاووس
یكی دیگر از مكانهای اساطیری که ارتباط مستقیمی با بیمرگی دارد ،دژ کیكاووس بر
فراز البرز کوه است .در اساطیر ایرانی این دژ و کاخهای درون آن ،پیری و مرگ را دور
میداشتند؛ چنانكه اگر پیری دم مرگ وارد آن میشد ،جوانی به او بازمیگشت و به
هیئت جوانی پانزدهساله درمیآمد (پورداوود .)039-032 /0 :9377 ،در بندهشن دربارة این
خانة اساطیری آمده است:
خانة کاووس را گوید که یكی زرین بود که بدان برمینشست؛ دو تا از آبگینه بود،
که او را اسبستان بود؛ دو تا پوالدین بود که او را رمه (بدان بود) .از آن به هر مزه

فصلنامه پژوهشهايادبي سال ،9شماره 56و ،57تابستان و پاييز5595

این شهر را سیاوش بر بلندای پشته یا کوهی که «کنگهه» نامیده میشود بنا ساخت
(نك .پورداوود .)093 /0 :9377 ،عجایبالمخلوقات گنگدژ را ساختة کیخسرو و بر فراز
کوه البرز میداند:
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ای چشمة آب بیمرگ تازد که پیری را چیره گردد ،زیرا هنگامی که پیرمرد بدین
در اندر شود ،بُرنای پانزدهساله بدان در بیرون آید و مرگ را نیز از میان برد (دادگی،
.)931 :9332

بنا بر آنچه از دینكرت مستفاد میشود ،در «چهر دادنسگ» از کاووس به تفصیل
سخن رفته و چنین آمده است که «کی اوس» از سه برادر دیگر خود به سال بزرگتر بود
و بر دیوان و آدمیان هفت کشور تسلط داشت و حكم و فرمان او در میان جاری و
ساری بود .وی بر فراز البرزکوه هفت کاخ بساخت؛ یكی زر و دو تا از پوالد و دو از
آبگینه ،که در این دژ بر آدمیان حكمرانی میکرد و هر کس که از ضعف و پیری در
عذاب بود ،چون بدان میرفت به صورت جوانی باز میگشت (صفا.)230 :9371 ،
فردوسی در توصیف کاخهای کاووس بر فراز البرز کوه چنین میسراید:
کیه دییوان در آن رنیییجها شیید ستیوه
یكی خانه کییرد اندر البییرزکییوه
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بفرمود کییز سنییگ خییارا کنییند

دو خییانه بر او هیییر یكییی ده کمنید

بیاراست آخور به سنییگانیدرون

ز پییوالد میییییخ و ز خیییارا ستیییون

ببسییتند اسیییبان جیینگی بییدوی

هییم اشیتر عماری کش و راهجیوی

دو خانة دگییر زآبگیینه بیساخیت

زبرجیید به هییر جاییش اندر نشاخت

چنان ساخت جای خرام و خورش

کیه تیین ییابیید از خیوردنیی پرورش

دو خییانییه ز بییهر سلیییح نبیییرد

بیفییرمیود کییز نیقییرة خییام کییرد

یكییی کاخ زرییین ز بهر نشیسیت

بیر آورد و بییاالش داده دو شییسییت

نبییودی تمیییوز ایییچ پیییدا ز دی

هیییوا عنیییبرین بییود و بارانیش میی

به ایوانییش ییاقوت بیرده به کیییار

بییه پیییروزه کیییرده بر او نیییگیییار
(شاهنامه ،ج  ،0صص  952و  ،959بیتهای )3447 -357

کاخ مهر
از آنجا که در شاهنامة فردوسی بسیاری از اعتقادات ایران پیش از اسالم ،که با اعتقادات
اسالمی موافق نبودهاند ،حذف شدهاند ،اشارة صریحی به ایزدان و ایزدبانوان نیز در آن
مشاهده نمیشود .از بین ایزدان آیین مزدیسنا ،تنها از ایزد سروش بهصراحت نام برده
شده است و از مهر نیز به صورت نام دیگری برای خورشید یاد شده است .حال آنكه

سيمايجاودانگي و ارتباطآن با کوهستانهاياسطوره در شاهنامهفردوسي

مهر خود خورشید یا نام دیگری برای آن نیست؛ بلكه ایزدی است که همراه با خورشید
فراز میآید و به سراسر جهان نظر میافكند .در یشتها دربارة این ایزد آمده است:
(مهر) فرشتة فروغ نخستین ایزد مینوی است که پیش از خورشید فناپذیر تیز اسب
در باالی کوه هرا برآید ،نخستین کسی که با زینتهای زرین آراسته از فراز کوه زیبا
سر برآرد از آنجا (آن مهر) بسیار توانا تمام منزلگاهان آریایی را بنگرد
(پورداوود.)201 /9 :9377،

بنا بر مهر یشت ،کردة  ،90بند  52و  ،59مهر بر بلندای کوه هرا کاخی دارد و آن
جایی است که نه شب در آن است و نه تاریكی ،نه سرما و نه گرما ،نه نشانی از بیماری
در آن است و نه اثری از مرگ.
کسی که از برای او آفریدگار در باالی کوه بلند و درخشان با سلسلههای متعدد
آرامگاه قرار داد؛ در جایی که نه شب است و نه تاریكی ،نه باد سرد است و نه
گرم ،و نه ناخوشی مهلك و نه کثافتِ دیوآفریده ،و از باالی آن مه متصاعد نگردد.
آرامگاهی که امشاسپندان با خورشید ،هماراده ،به طیب خاطر و صفای عقیده
ساختند تا آنكه او (مهر) از باالی کوه هرییتی به سراسر جهان مادی تواند نگریست
(همان.)259 :

نتيجهگيري
با توجه به آنچه آمد ،میتوان به نتایج زیر دست یافت:
 .9کوهها مكان پر امن و آرامشی هستند که نزدیكترین مكان زمینی به آسماناند و در
آیین مزدیسنا و اساطیر ایرانی نقشها و کارکردهای بیشماری به آنها منسوب است.
 .0جاودانگی در اسطورههای ایرانی یا به صورت ظهور جاودانگانی از نژاد زرتشت و یا
با جاودانه شدن تعدادی از پهلوانان و بزرگان ایرانی تجلی مییابد.
 .3شاهنامه فردوسی که بخش عظیمی از آن بهثبترسانندة اساطیر ملی کشورمان است،
از تعدادی از جاودانگان آیین زرتشت ،اگرچه با دستكاریهایی در شكل اساطیری
جاودانگی آنها ،یاد میکند.
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شاید اعتقاد به وجود چنین جایگاهی برای مهر بر بلندای کوه است که طلوع
خورشید نیز از فراز کوه دانسته شده است و مطابق چنین اعتقادی در شاهنامه بیش از
 52بار به طلوع خورشید از بلندای کوه اشاره شده است.
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 .2اکثر جاودانگان یا قلعههای بیمرگیای که در شاهنامة فردوسی از آنها یاد شده یا به
آنها اشاره شده است ،ارتباط مستقیمی با کوهها دارند.
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