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______________________________  

 14/7/86: تاريخ پذيرش            30/10/85: تاريخ دريافت* 

 1386 پاييز - 158، شمارة )پژوهشي - علمي(مجلة دانشكدة ادبيات و علوم انساني مشهد 
  

  عليرضا صديقي                          

  )تهران پژوهشكده علوم انساني و  اجتماعي جهاد دانشگاهي(
  

  *البرز كوه تاويسپوبيش سيمرغ از درخت آشيانه 

 چكيده 

پوبيش سـ خت و كوه وجود دارد، سيمرغ شـاهنامه از درخـت وي  ي متعددي كه ميان درهابه سبب شباهت

ـاهنامه نيـز حضـور خـود را بـا        سيمرغ، .كند ميالبرز نقل مكان به كوه  سئن يا مرغو سئن اوسـتا در ش

شـاهنامه چهـره اي    .اگر سـيمرغ اوسـتا چهـره اي آيينـي و پذيرفتـه دارد     . يي حفظ كرده استهاتفاوت

آشيانه سيمرغ در اوستا بر درخـت ويسـپوبيش و    افزوده است  آن يار بهاهريمني را نيز در داستان اسفند

ي مربوط به شاهنامه و شناخت اساطير ايـران، بـه علـل و    هاپژوهش .در شاهنامه بر فراز كوه البرز است

تـوجهي  ) متون تـاريخي، فلسـفي وعرفـاني دوران اسـالمي    و (عوامل تغيير مكان سيمرغ در شاهنامه 

ـ    دهد ميمقاله حاضر نشان . اند هشتنكرده و از آن درگذ ـبب ت ثيرات آيـين مهـر، حضـور عناصـر     أبـه س

ـيمرغ و عقـاب      هامهري چون خورشيد و آب در داسـتان  يكـي از  (  ي مربـوط بـه سـيمرغ، همسـاني س

ي ميان كوه البرز و درخت ويسپوبيش، سيمرغ اوسـتا و متـون پهلـوي    هاشباهتو نيز ) ي مهريها هپرند

اطالق سئن بـه عقـاب و    .ن دوران اسالمي بر فراز كوه البرز آشيان گرفته استدر شاهنامه و ساير متو

بـا سـيمرغ،    هايكي پنداشتن مهر و خورشيد، شباهت آن ،ي موجود ميان اين دو پرندههاهمسانيسيمرغ، 

جاندار انگاري كوه، رشد آن چون درخت، مركزيت، حضور عنصر هوم و آب در كنـار كـوه و درخـت در    

شـيانه  آ مكـان اسباب و علـل تغيير  ،به خصوص هند هاد در ساير فرهنگيؤي موجود و مها هنشان و اوستا

  .سيمرغ بوده است

  .اسطوره، اوستا، شاهنامه، سيمرغ، كوه البرز، درخت ويسپوبيش: ها هليد واژك

  سرآغاز

ـاهي بـه  و  اصـل وجـود  گاه به  هااين تفاوت .يي اندك با هم دارندهاسيمرغ متون زردشتي و فارسي تفاوت  گ
ـان اسـفنديار و     هاسيمرغ در شاهنامه در داستان .گردد اين پرنده برمي وصافا ي زال، زادن رسـتم، هفـت خ

ـا در     اين پرنده خاندان سيسـتان، چهـره  . دشو مي ظاهرنبرد رستم و اسفنديار  اي آيينـي و پذيرفتـه دارد، ام
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به همين دليل به دست اسفندياري كه به آيـين زردشـت در آمـده و    . يابد مياهريمني اي  هفت خان چهره

   ،پـذيرد  مـي دين زرشت جادو را ن :له آسان استأدرك اين مس. شود ميهاي زردشتي است، كشته غ باورمبّل

  .)180- 177: 1368مختاري، (يين جادويي در آميخته استوجود سيمرغ با جادو و آدر حالي كه 

ـ  ةآشيان خصوص نشاني در ،يمرغاهريمني س ةشاهنامه افزون بر اشاره به چهر ـا اوسـتا    اين پرن ده نيـز ب
ـاوت  . دارد آشيان البرز شاهنامه بر كوه و درويسپوبيش  بر درخت در اوستا سيمرغ .تفاوت دارد  اين مقالـه تف

له پاسـخ دهـد   أبه اين مس تادر متون زردشتي و متون فارسي را دستمايه قرار داده و  سيمرغ ةآشيان جايگاه

فرهنـگ   حوزة سيمرغ در ةكه تا كنون دربار ييهاپژوهش .است پيدا شدهبه چه داليلي  چنين تفاوتهاييكه 
  )1(.اند هتوجه نكرد اسباب و علل آنبه و  اند پرداخته هاتنها به توصيف اين اختالف ،ايران صورت گرفته

ـاطيري    و نيـز ب بايد به آيين مهر وعناصـر آن   تفاوتهااين  داليلبراي نشان دادن  ـاهيم اس رخـي از مف

بـه آيـين    ،جايگاه سيمرغ در متون زردشتي و فارسـي به  اجمالي نگاهي ازپس  اساس بنابراين .اشاره كنيم

ا بهره گيري از متون زردشـتي  مربوط به آن و ارتباطشان با سيمرغ خواهيم پرداخت و سپس بمهر وعناصر

  . ي ميان كوه و درخت را برخواهيم شمردهاي اسطوره اي شباهتهاو پژوهش

  آشيانه سيمرغ .1

  سيمرغ در متون زردشتيآشيانه  .1- 1

 )B ،1356 :575پـورداود  (انـد  هسئن و مرغوسئن در اوستا واژه اي است كه برخي آن را به سيمرغ برگرداند
يكـي از وجـوه مشـترك     .از اين پرنده ياد شده است نيز تب ديگر پهلوي و زردشتياوستا در ك و عالوه بر

ـا    . اند شمرده بر فراز درختي در ميانه دريا سيمرغ را ةتمام اين آثار اين است كه آشيان اوستا از ايـن درخـت ب

ـا بـه تعبيـر مينـوي       .ياد كرده اسـت  »واوروكش«و از دريا با نام  »ويسپوبيش«عنوان  خـرد،  واوروكـش ي

ـار    (وركش همان فراخكرت پهلوي  ـاحل و فـراخ كن ـان (اسـت ) به معناي بـزرگ س جـز ايـن از   . )134:هم

ـا درخـت دور كننـد    »ون جد بيش وس تخمـگ «ي هاويسپوبيش نيز با نام بسـيار تخمـه و ون    ،غـم  ةي

ـان    . اين درخت خواص درماني دارد. )58 :1380تفضلي، (ياد شده است هروسپ تخمگ تخـم همـه گياه
اين خواص گويي بعدها در حماسه بـه سـيمرغ داده شـده و بـه      .)101: 1380فرنبغ دادگي، (هست در آن

  . )85: 1369مختاري، (ه استصورت درمان بخشي خود او تجلي كرد
ـاختن و برتـري     نظام آييني و اساطيري به منظور مشخص كـردن موقعيـت يـك     اسـطوره و نيرومنـد س

ـا برقـراري نـوعي      را در هم مي هاياري مي گيرد و آن بخشيدن آن، ازعناصر و نمادهاي گوناگون آميـزد و ب
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ـاه و      .سازد ، غرض آييني خود را آشكار ميهاارتباط ظاهري يا باطني ميان آن بـدين سـبب آب و كـوه و گي

طريق سيمرغ نيز بـه  همين پيوندند و از  ر خاص به هم ميحيوان، گاه در طريق تكميل هم و گاه به منظو

ـان (ي طبيعي و در نتيجه فوق طبيعي پيوسته اسـت هاگوناگون به نيرو يها هجهات و جنب تجلـي  . )88:هم

ـلتها بخشـي از ايـن   . انساني بخشيده است در سيمرغ، به او هيأتيصفاتي چون پزشكي و درمانگري   خص
ـ  ةبه واسط اشاره شد،چنان كه  ـا  هپيوستگي سيمرغ با درخت است، اما بخش ديگر آن را بايد در زمين يي  ه

در اوستا سئن نام شخصيتي روحاني نيز بـه شـمار   . ي جست كه كتابي چون اوستا به وجود آورده استذهن

ـا شايد به دليل  همين پيوستگي بعدها فرهنگ. مي رود ـاطع    ه ـان ق ـام    ،ي فارسـي چـون بره سـيمرغ را ن
   .)22: 1372سلطاني گرد فرامرزي، (كه زال در خدمت او كسب كمال مي كرد اند هحكيمي دانست

  سيمرغ در متون حماسيآشيانه  .2- 1

ـاهنامه سـيمرغ    .اند هنشان داد در ارتباط كوه و درخت با با كوه و گاهمتون حماسي فارسي سيمرغ را گاه  ش

يار ، سيمرغ رستم را به كنار دريايي مـي بـرد و درخـت    دبرز نشانده، اما در داستان رستم و اسفنلرا بر كوه ا

   ).تير ساختن و به چشم او افكندن تير(آن است گروه اسفنديار در جانگزي را به او نشان مي دهدكه 
 .دريا نشانده اسـت ة را در ميان هاآن  اسدي طوسي به كوه و درخت هر دو توجه داشته و ،در گرشاسپنامه

ه و بلنـد  سيمرغ بر درختي گشـن كـه بـر كـوهي سـيا      است و آشيانة در اين كتاب آشيانه از عود و صندل
سـيمرغ   ةاما آشـيان . در فرامرز نامه هم سه عنصر كوه، درخت و دريا ديده مي شود.شده استروييده، نهاده 

  .)73- 72و  57- 41 :همان(همچنان بر فراز كوه است

ـانده و    ةشود كه متون حماسي دور آشكار مي يماز آنچه گفت اسالمي همواره سيمرغ را بر فراز كـوه نش

  . اند آوردهدر كنار يا در ارتباط با كوه را  هاآن اند هاگر از درخت و دريا سخن گفت

  سيمرغ در متون ديگر ةآشيان .3- 1

ـار خـود    )الطير مهمترين آن منطق(فارسي آثار ادبي و عرفانيدر  پرندگاني به دنبال يافتن سيمرغ، شهر و دي

ـا درختـي    اسـت  محل استقرار سيمرغ يا كوه قاف الطير منطق در. را رها مي كنند ـال درخـت    (ي بـراي مث

ـاله در ) 168- 112: 1383، عطار نيشابوري. (كه بر كوه روييده است) طوبي ـاي  رس الـدين   شـيخ شـهاب   ه
   .شود مورخان نيز همين دو عنصر كوه و درخت ديده ميبرخي از سهروردي و 
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  آيين مهربا سيمرغ در ارتباط  .2

بـه فرشـته اي    انچـون برخـي از خـداي    با ظهور زردشتكي از كهن ترين خدايان آريايي است كه مهر ي
مهـر  . در اوستا بلندترين يشت پس از فروردين يشت به نام مهر اسـت . فروغ و روشنايي ةتبديل شد؛ فرشت

، B  ،1356پـورداود (يشت به خوبي يادآور عهد آريايي است كه اصالحات زردشتي در آن ديـده مـي شـود   

  .)406- 359 :1ج
ـا . زندگي مهر هيچ سند درستي در دست نيست ةدربار ـادن آنچـه در         تنه ـار هـم نه ـا كن مـي تـوان ب

از جمله زايـش،   ؛ را نشان داد مراحلي و زندگي او را بازسازي كرد ،شناسان به دست آمده ي باستانهاكاوش

ـام    سواري، شكار، تير انداختن به صخره و روان كردن آب زندگي از آن، گرفتن گاو و قرباني كـردن آن، ش

  ).98: 1380مقدم،(آسمان پس از پايان زندگي اين جهانيآخر با پيروان خود و باال رفتن به 

  :گردد در شاهنامه آيين مهر با پادشاهي فريدون آغاز مي

  ن آساني و خوردن آيين اوستـت      پرستيدن مهرگان دين اوست  
  بكوش و به رنج ايچ منماي چهر        مهر   ماه  اگر يادگار است ازو

  )79: 1،ج1382فردوسي،(                                                                             
 :جملـه اسـت  از آن  ،تكـرار مـي شـود    چنـد  يي كه از مهر باقي مانده، عناصـري ها هو پيكر ها هدر نگار

  .در ارتباط با موضوع اين مقاله است كه آب و كوه خورشيد، گل نيلوفر، صدف، عقاب،

  عقاب سيمرغ و. 1- 2

كه جان پاك و پيراسـته،   اند همهريان بر آن بود. مهر ارج بسيار داشته و نماد ميترا بوده استعقاب در آيين 

جاني كه از آاليش گيتي و آفرينش پست پالوده شده است، در پيكر نمادين عقاب به سـوي خورشـيد پـر    

 اب و سـيمرغ ميان عق  . )73: 1368كزازي، (برد مي گشايد و به جايگاه برين آسماني به گروثمان راه مي

ـا و به آن كند ميرا از يكديگر جدا  وداگرچه بندهش در جايي اين ؛ يي چند وجود داردهاشباهت بـه عنـوان    ه
با اين همه برخي از اوستا شناسان اروپايي سـئن را بـه   . )79: 1380فرنبغ دادگي، (داردزا اشاره دو پرنده مج

ـار نيـز   . )A ،1356 :302پورداود(اند هعقاب ترجمه كرده و ميان عقاب و سيمرغ تفاوتي قائل نشد مهرداد به
ـاي سـيمرغ   (در اوسـتا   saenaاگـر   و گفتـه اسـت   درحالي كه سئن را به سيمرغ برگردانـده  ـا  ) بـه معن ب

ايرانيان در اصـل بـه   سيمرغ در نزد هنـدو  احتماالًاشد، در سنسكريت يكي ب) به معناي عقاب( syenaواژه

  .)171: 1380فرنبغ دادگي، (معناي عقاب بوده است
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د شباهت ميان سيمرغ، عقاب و رابطه آن دو را با كوه ناديـده  شو ميموجب ن ياد شدههاي اختالف نظر

ـاگزير       )82: 1368كزازي، (مهري به هر حال اين دو پرنده از پرندگان. بگيريم شـكاري، بلنـد پـرواز و بـه ن

ـايي  جابا كوه، يكي از داليل و ارتباط عقاب بهت ميان سيمرغ و عقاب اشب .اند همرتبط با كوه بود شـيانه  آج

  .تواند باشد ميسيمرغ در حماسه 

  مهر. 2- 2

ـا در مهـر و   نسـت دا طابقماوستا، به اشكال بتوان با سيمرغ اگرچه تمام خصايص بر شمرده مهر را در  ، ام
ـ  هاويژگي. توان نشان داد ميي مشتركي را نيز هاسيمرغ ويژگي ن دو يي كه به گمان نگارنده باعث گرديـد اي

بـه ايـن وجـوه     ادامهدر  .را از آن خود كند - يعني كوه البرز- جايگاه مهر ،با هم بياميزند و در نهايت سيمرغ

  .كنيم ميمشترك اشاره 

  آب. 3- 2

مهر را با صـدف، مرواريـد و دلفـين،    ي ديگر هاروايت. مهر از ميان گل نيلوفري زاده شد هادر برخي از روايت

نيلـوفر گلـي اسـت كـه در     . آورند ميو تمام اين عناصر آب را به خاطر  )96- 95: 1380مقدم،(اند هپيوند داد
  .رويد و چنان كه خواهيم ديد سيمرغ نيز بر درختي در ميانه دريا آشيانه دارد ميآب 

  خورشيد. 4- 2

ـان     ةتوان تشـخيص داد كـه مهـر، فرشـت     ميمهريشت به خوبي  95و 13 ةاز فقر روشـنايي و فـروغ، هم

خورشيد و گردش او پس از فرو رفـتن خورشـيد،   پيش ازر اين دو فقره، از برخاستن مهر، د. خورشيد نيست

ـاوت   ي ديگـر اوسـتا و نيـز متـون زردشـتي      هاجداي از اين دو فقـره در بخشـ  . صحبت شده است بـه تف

مهـر و   ،رغم اين اشارات، به مرور زمان علي )405: 1ج ،B ،1356پورداود(باز اشاره شده است دخورشيمهرو

  .اند هشيد با هم يكي انگاشته شدخور

توان دانست كـه در   مياز اين خبر. ستايند ميايرانيان خورشيد را به اسم ميترس «: گويد مي 1استرابون  
ـان (»انـد  همهر با خورشيد ، مشتبه شده، و اين دو را يكي دانسـت يك قرن پيش از ميالد مسيح،  . )401 :هم

- 138: 1380مقـدم،  ( اند هد هم ، مهر را با پرتو خورشيد نشان دادي موجوها هو نگار ها هدر بسياري از پيكر
در . انـد  هدر نقش برجسته طاق بستان هر دو عنصر خورشيد و گل نيلوفر در يك جا با مهر جمع آمد .)143

                                                
1. STRABON 
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ـان ( اين پيكره مهر در حالي كه پرتوهاي خورشيد را دور سر خود دارد، روي گل نيلوفري ايستاده است : هم

  .)394: 1ج ،B،1356پورداود و نيز 157

ـايي در واژه مهـر را از داليـل       شايد بتوان حضور خورشيد و مهر را در كوه و نيز تغييـر و تحـوالت معن

  .مهر به مرور به معناي خورشيد به كار رفت. يكسان انگاري مهر و خورشيد دانست

  سيمرغورشيد و خ. 5- 2

ـاري (انـد  هقـوم سـكايي بـود    وهشـگران، خانـدان سيسـتان از   بنا بـر نظـر برخـي از پژ                    ،)90 :1368 ،مخت

ـان اوسـتا     ـام آن . )438 :1380رضـي،  (توانـد بـود   مـي حتي مهر پرستي خاندان زال يكي از داليل حذف ن

  .كتمان نكرده است) مهر(= ارتباط خاندان زال را با خورشيد ه همشاهنام

بـيش   هاشود كه در آن ميوير جانوراني ديده در اشياي به دست آمده از مسير كوچ و حركت سكاها تصا

ـار   .)93 :1369مختاري، (دشو ميتصوير گوزن و عقاب تكرار  ،از همه ـاط سـيمرغ و    ةپيش از ايـن درب ارتب

ـايي بـراي هـيچ گونـه        . عقاب سخن گفتيم ارتباط خاندان زال نيز با سيمرغ آن قدر روشـن اسـت كـه ج
ـان  (جمع آهـو و سـيمرغ    تاما آنچه باعث شگفتي اس. گذارد ميتوضيحي ن ـاب در  تصـوير هم گوزن و عق

ـاد    . در روايت شيخ شهاب الدين سهروردي است) اشياي سكايي ـاجراي رفـتن م ر زال را بـه  شيخ وقتـي م
  :گويد ميكند،  مينقل  دنبال فرزند،

ـادر    چـ . وي را زير پر گرفته زنده و سيمرغچون به صحرا شد، فرزند را ديد « ون نظـرش بـر م

فـت تـا معلـوم    بـاز گ . خواست كه سوي خانـه آرد  وشيرداد مادر وي را برگرفت. بكردد تبسمي افتا

زال را بـه  . نشود كه حال زال چگونه بوده است كه اين چند روز زنـده مانـده ، سـوي خانـه نشـوم     

چـون شـب در آمـد و    . همان مقام زير پر سيمرغ فرو هشت و او بدان نزديكي خود را پنهان كـرد 

شـير   زال چـون . شد، آهويي بر سر زال آمد و پستان در دهان زال نهاد نهزمسيمرغ از آن صحرا م

برخاسـت و آهـو را    چنان كه زال را هيچ آسيب نرسيد مـادرش  .بخورد خود را بر سر زال بخوابانيد

    .)233- 232 :3،ج 1355سهروردي، (»پسر را سوي خانه آورد از سر پسر دور كرد و

ـالم     ةششم در رسال ةشيخ شهاب الدين سهروردي در سد ـادي از خورشـيد ع عقل سرخ، سيمرغ را نم

توصـيف   اي گونـه  بـه  نيـز  سهروردي نبرد رسـتم و اسـفنديار را  . )201: 1375پورنامداريان،( گيرد ميحس 

بـر   .يي كه رستم به خود و اسبش بسـت ها هرسد اسفنديار از ديدن نورمنعكس در آين ميكه به نظر  كند مي

ـابع دسـت     و دسترسي سهروردي با زبان پهلوي با توجه به آشنايي .شدهوش  زمين افتاد و بي شيخ بـه من

در منابع شيخ اشراق، به سـيمرغ و   احتماالً. )442 :1380رضي، (اي آن چه در اختيار فردوسي بودهاولي جد
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ـان      ـابع در دسـترس او، مهـر را هم ـا من  مهر اشاراتي رفته بود و با توجه به آميزش مهر و خورشيد، شيخ ي

يكي انگاشتن سيمرغ و خورشيد و پـيش از آن  . اند هخورشيد تلقي كرده و سيمرغ را نمادي از خورشيد گرفت

  .يكسان انگاري خورشيد و مهر از داليل ديگر انتقال سيمرغ به كوه البرز مي تواند بود

  اي عناصر اسطوره .3

  كوه و درخت .1- 3

چـون   .)71: 1380فرنبغ دادگي، ()2(بودايزدي بخت  نخستين كوهي كه فراز رست، البرز :گويد مي بندهش

كـوه   - بشـر باسـتاني   و اصوالً - در نگاه ايرانيان، )65:همان(ايستادند به رويش ها هبرز فراز رست همه كوال
  :گويد ميثر از اين انديشه أفردوسي نيز مت. موجودي زنده و بالنده است

    يدسر رستني سوي باال كش        بردميد  هابباليد كوه آب

  )15 :1ج،1382فردوسي، (          

ـازد  ميشبيه  - و در موضوع مورد بحث درخت- اين بالندگي، كوه را به گياه  بخصـوص از منظـري    ؛س

ـاده،  ( توان يافـت  ميارتباطي تنگاتنگ در اساطير  - و البته آب- ، درخت ) كوه(ديگر ميان سنگ  : 1372الي
ـاطير    . مال مشهود استاردوسي نيز كاين به هم پيوستگي در بيت منقول از ف. )263 ـاطي در اس چنـين ارتب

بـراي  . دهـد  مـي ) كه يادآور كوه اسـت (كه گاه درخت جاي خود را به ستوني سنگي  آن قدر بديهي است

ـاال       ـا نـه پلـه دارد، ب مثال در آيين شمني، شمن كه در سفر عرفاني اش به آسمان، از درختي كه هفـت ي
ـا سـتون مقدسـي كـه آن نيـز هفـت پلـه دارد،         رود، در اغلب اوقات براي صع مي ود به آسمان از تيـرك ي

  .)285 :همان(شود مياين ستون يا درخت نيز در مركز عالم پنداشته  .گذرد مي

يكـي در  . البرز و درخت ويسـپوبيش در مركـز قـرار دارنـد     - چنان كه خواهد آمد- در اساطير ايران نيز 

  .سازد، عنصر آب است ميو آنچه اين دو را به هم مربوط  مركز عالم و ديگري در مركز درياي فراخكرت

  كوه البرز .2- 3

  :آمده است دربارة كوه البرز بندهشدر 
بـه هيجـده   ) ديگـر (ي ها هاز آن پس، همه كو. نخستين كوهي كه فراز رست البرز ايزدي بود

ـتا  ) تـا (دويست سـال : رست ميهشتصد سال رسيدن  تا به سرالبرز . سال فرازرستند ره پايـه،  بـه س

سـال تـا بـه بـاالي آسـمان       خورشيد پايه، دويست) به(تا)سال(دويست سال تا به ماه پايه، دويست

  .)71 :1380فرنبغ دادگي،(...
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درخـت   .)137،107الياده، (است »مركز عالم«و از اين رو در لبرز واسطه ميان زمين و آسمان بنابراين ا

  .دپوبيش نيز چون البرز سر در آسمان دارسوي

  خت ويسپوبيشدر. 3- 3

ـاه از آن برخيـزد، هـزار    . سيمرغ بـر آن آشـيانه دارد   .درياي فراخكرت رسته است ةاين درخت در ميان هرگ

ـاخه از آن     ميرويد و چون بر آن  ميشاخه از آن  شـكند و تخـم از آن پراكنـده شـود      مـي نشـيند هـزار ش

كوه آفريده شـده كـه داراي نهصـد و    ه اش ُن در ساقه؛ گياهان در آن است ةتخم هم ؛)70 :1380تفضلي،(
ز آب درياهاي زمين نيـز ا  .رود ميبه هفت كشور زمين  هاآب اين جوي. نه هزار و نود و نه جوي است و نود

فرود آيد بـه كـوهي بـه    ) هوگر(آبي كه از كوه هكر  .)101: 1380فرنبغ دادگي،  (گيرد ميآن جا سرچشمه 

ـاي فراخكـرت و بـه     بنابراين ؛)71:همان(ريزد مينام اوسيندام در ميان درياي فراخكرت  ناهيد البرز را با دري

ـازد  ميعبارت ديگر درخت ويسپوبيش ، كه خود نيز شكل ديگري از كوه است، مرتبط  ـان يشـت    .س در آب

  :گويد ميتوصيف جالبي از ناهيد 
 وفـر ) فراخكـرت (بـه دريـاي   ) هكـر (ي روي زمين كه از فراز كـوه  هاناهيد به بزرگي تمام آب 

ـتان يكسـان روان    ؛در آوردريزد، اقيانوس را به جوش و خروش  رودي است كه در زمستان و تابس

هـر يـك از رودهـا ودرياهـاي     . رودي است كه از آن هزار رود و درياي ديگر منشعب است. است

توانـد   مـي ازه اي بلند و فراخ است كه سوار تند رويي در مدت چهل روز طـول و دور آن را  اند هآن ب

: 1، جB ،1356پـورداود  (كنـد   مين را سيراب آن رودها سراسرهفت كشور روي زمي يكي از .مودپي

  .)235و 166

از ناهيـد منشـعب    ،كند ميرودي كه در آبان يشت از آن سخن به ميان آمده و سراسر زمين را سيراب 
گيرد كه خـود   مييي سرچشمه ههارود از يكي از كو ميشده و رودي كه در بندهش به هفت كشور زمين 

ـان   . ي ويسپوبيش استها هاز شاخ ـاركردي يكس  با كنار هم نهادن اين دو متن شباهت و از طرف ديگـر ك

  .آيد مي، باز به چشم  ميان درخت و كوه

     هومارتباط كوه و درخت با  .4- 3

. تهـوم اسـ   ،از عناصر ديگري كه هم در كوه البرز و هم در كنار درخت ويسپوبيش از آن ياد شـده اسـت  

ـاره اسـت   hu/ hav  از ريشه Haumu هوم در ايراني باستاني ةواژ . معني كوبيدن، فشردن، گرفتن عص
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ـا فرهنگ. اين واژه در سنسكريت به سوما تبديل گرديده ـاره، شـربت،      ه ي سنسـكريت سـوما را شـير، عص

  3.اند هجوهر، آب حيات، ماه، خداي ماه، گياه سوما معنا كرد

و در  آورنـد  مـي از افشره آن شربتي مسكر به دسـت   ي ايراني و هنديهادر سنت هوم گياهي است كه

. ي اسـت و هم نام كـوه ، سوما هم نام اين گياه  ي سنسكريتهادر فرهنگ. جستند مييي از آن سود هاآيين
در دو توازي كوه و درخـت  . )129: 1380قرشي، ( گياه مقدس و نام درختي است در اساطير ايران هوم نام

  .است گرفته را درخت كوه در زبان فارسي جاي .استو هندي جالب توجه ايراني فرهنگ 

در درياي فراخكـرت روييـده،    و) 4( شده نيز ناميده) همه داروها) داراي(درختي (اين درخت كه گوكرن   
ـادآور درخـت طـوبي در      )10- 9سفر پيدايش، باب دوم، فقـرات (در تورات » درخت زندگي«يادآور  و نيـز ي

زديك درخـت ويسـپوبيش آفريـده    ن »پيري بددم«درخت هوم براي بازداشتن  .)129:انهم. (بهشت است

  .)1380:65فرنبغ دادگي، (شده است

كسـي كـه در   . افزون بر آنچه گفته آمد در اوستا و شاهنامه از پارسايي به نام هوم نيز ياد شـده اسـت  

ـاه   )5(چستد و او را از وجود افراسياب در درياي  چيشو مي حاضرداستان كيخسرو  فردوسـي،  ( كنـد  مـي آگ

در اين داستان شاهنامه بسـيار شـبيه روايتـي اسـت كـه       كاركرد كيخسرو و هوم. )به بعد 366: 5،ج1382
ـابودي     . كند ميدشت نقل رز مينوي خرد از نكته جالب و مشترك آن كه در هر دو روايـت هـوم مسـبب ن

  :اهريمن شمرده شده است
ايستي، آن گـاه تـو را هـزار سـال      ن بهدين مزديسنان بازاهرمن به زردشت گفت كه اگر از اي

ـانروا، ضـحاك، دادم  ) 6(انهمچنان كه به وذغـ  ...طنت گيتي دهم؛ سل ردشـت بـه سـبب    ز...  .فرم

ملعـون  ) اهـرمن (امينو و به آن فريب گّن. گوش فرا نداد) به آن سخن(پرخردي و خيم و رفتار نيكو 

 كـنم تـو را   مـي كنم و سرنگون  ميشكنم، نابود  ميكه ... ت و به اهرمن گف .... فريفته و گمراه نشد

كـه  )بهـدين =(ا هوم و برسم و با دين راسـتي بـه  ب و كالبد شما را و دروجان و جادوگران و پريان را

   .)66: 1380تفضلي،() 7(آفريدگار اورمزد به من آموخت

ـاي در رسد توجه شاهنامه به هوم پارسا و قرار دادن او در كوه در  ميبه نظر  خـت  ادامه انتقال كاركرده

ـا      ؛به كوه بوده است بخصوص كه در داستان كيخسرو عنصر دريا نيز فراموش نگرديده، اگـر چـه ايـن دري

  .همان درياي فراخكرت نيست
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  خن آخرس

ميان سيمرغ، مهر و برخي از عناصـر مهـري   سبب شد ثيرات آيين مهر أت در گفتارهاي پيشين آمدچنانكه 
گرفـت  از همين رو بعدها سيمرغ نماد خورشيدي قـرار   .به وجود بيايديي هاشباهتعقاب  از جمله خورشيد و

بر بلند جاها، ارتباط با آيين مهـر و شـكاري   آشيان گرفتن  از سوي ديگر .شد همان مهر است ميكه تصور 

ز البـرز  بر فرا و بسياري از متون دوران اسالمي سيمرغ اوستا در حماسه سيمرغ و عقاب باعث گرديد بودن
 .بگيردجاي 

ـان  هاشباهت ودرخت  در باورهاي اساطيري چون باليدن كوه از ز البـر  كـوه و درخـت ويسـپوبيش   ي مي

، نـه كـوه روييـده    ويسپوبيش درخت ةاز تن .در اسطوره سيمرغ بوده استعلل ديگرجابجايي درخت و كوه 

ـالم قـرار دارد و      .البرز نيز سـر در آسـمان دارد   .استكه نمادي از طبقات نه گانه آسمان  البـرز در ميانـه ع

درخـت هـوم در   وجـود   .برخوردار استي فراخكرت در ميانه دريادرخت ويسپوبيش نيز از چنين مركزيتي 

وه پديـد آورده  و هوم پارسا در البرز پيوستگي ديگري ميان درخـت و كـ  گياه هوم  كنار درخت ويسپوبيش،
سازد كـه در   ميرا  دهد  و هرمي ميت ويسپوبيش پيوند رخالبرز را با د - اردويسورا ناهيد- عنصر آب  .است

ـان مهـر تبـديل شـده بـه        هرمي. سه گوشه آن درخت، كوه و آب قرار دارند ـا هم كه بر فراز آن سيمرغ ي
 .تواند بدرخشد مي خورشيد
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  يادداشتها

  .)1359( ، و منزوي)1372(سلطاني گرد فرامرزي  :ك.براي نمونه ر .1

شود تا مانع تابش خورشـيد بـه هيماليـا     ميآن قدر بلند ) VINDHYA(كوهي به نام ويندهيه  هم اطير هنددر اس .2

 ).323: 1مهابهارات، ج( و قله مرو بشود

برافزودن آب حيات، ماه و خداي ماه به معناي هوم در زبان سنسكريت، بـه سـبب ارتبـاط آب و مـاه در انديشـه       .3

بــاران ازمــاه سرچشــمه «و  »ســتهامــاه در آب«ان د هنــدواعتقــابنــا بــر  .)233: 1380قرشــي،( هنــدي اســت

 .)165: 1372الياده، (»گيرد مي

  .)129: 1380قرشي، (در اوستا، از دار به معني درخت آمده است DAURU واژه دارو معادل با .4

ه قـدرتي  تولد دوباره اي كـ . نوعي باززايي است و رفتن افراسياب به درون آب براي رسيدن به نوعي زندگي ديگر .5

پاشـد و هـر تـاريخ و سـر      مـي آب به علت اين كه هر شكل و صورتي را از هم  .ردتازه را نيز براي او به همراه دا

رود،  مـي زيرا آن چه در آب فـرو   ؛كند، داراي  قدرت تطهير و تجديد حيات و نوزايي است ميگذشتي را مضمحل 

توانـد گيرنـده    مـي است كـه   »بي سرگذشت«گناه و  كودكي بي آورد، چون ميبر  رو آن كه از آب س »ميرد مي«

 .)194: 1372الياده، (نويني را آغاز كند »خاص«وحي و الهام جديدي باشد و زندگاني 

بـا ضـحاك تطبيـق داده شـده     ) مـتن مينـوي خـرد   ( وذغان در اوستا نام فرمانرواي ظالمي است كه در اين جـا  .6

 .)109: 1380تفضلي،(است

  :كند او را تطميع و از جنگ منصرف نمايد مياهنامه از ترس كيخسرو سعي در شافراسياب نيز . 7

  هر آن بوم و بـر كـان ز ايـران نـه    

  هسـت زگنج نياكـان مـا هـر چـه     

ــيش و كــم  ــليح و ز ب   ز اســب و س

ــاله   ــت و ك ــان و تخ   ز گــنج بزرگ

  تـو  فرستم همـه همچنـين پـيش   

ــج رزم   ــايد از رن ــر آس ــكر ب   دو لش

   

  يبــه فرمــان كــنم آن زتركــان تهــ  

  ز دينــار وز تــاج و تخــت و نشســت

ــم    ــا زادش ــد از ني ــراث مان ــه مي   ك

ــپاه   ــر س ــد ز به ــه باي ــزي ك   ز چي

ــو   ــويش ت ــدر خ ــوان و پ ــر پهل   پس

ــزم   ــه ب ــردد ب ــاز گ ــا ب ــه روز م   هم

  )261: 5، ج1382فردوسي، (        

  

  

  

  

  

افزايـد امـا    مـي بـه سـخن خـود     چاشني تهديد از موضع قدرت را نيـز  اگرچه براي پنهان كردن هراسشافراسياب 

  :گويد فردوسي مي

  ياــمـكي و ارهــن چــجست ان از      ا ـنيار ــك ز روــــديد خســبخن

  پشيمان شدست از گذشتن ز آب       ازان پس چنين گفت كافراسياب

                 )264:همان(                                          
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