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چکیده
ناپدیدشدن قهرمانان و شخصیّتهای داستانی ،از نکات مورد توجهی است که در ادبیات ایران
حضوری روشن دارد .این پژوهش با ذکر نمونههایی از آثار ادبی جهان و تحلیل آنها به این
نتیجه میرسد که در ادبیات سایر ملّتها نیز نمونههایی مشابه با قهرمانان ناپدید شده در
ادبیات ایران ،یافت میشود و نتیجة دیگر آنکه باورداشت اصل ناپدیدی در همة ادوار بشری،
حتّی دورة متاخّر نیز در میان همة اقوام وجود دارد .بنابراین ،قدم بعدی یافتن دلیل این
همسانی است که ،به فرضیة ریشة مشترک در ادبیات جهان قوت میبخشد .نگارنده با بررسی
راز ناپدید شدن قهرمانان ،در شش محور و با پاسخ به این سؤاالت که ناپدیدشدگان آثار ادبی،
چه کسانی هستند ،چه ویژگیهایی دارند؟ چرا ناپدید شدند؟ و چه ارتباطی میان ناپدیدشدگان
با مکانی که ناپدیدی در آن صورت گرفته مثل کوه و غار و  ...وجود دارد؟ سعی دارد به
گونهای پرده از این راز بردارد .از آنجایی که کهنالگوهای قهرمان ،زمان ،سفر ،جاودانگی،
مرگ و تولد دوباره ،بازگشت و  ...قابلیت انطباق با موضوع این پژوهش را دارد ،هدف،
بررسی ناپدید شدن قهرمانان بر اساس روش نقد کهنالگویی است که به مناسبت از نظریات
یونگ ،الیاده و کمبل نیز استفاده شده است .
کلیدواژهها :ناپدیدشدن قهرمان ،اسطورههای ایرانی ،ادبیات جهان ،کهنالگو ،اسطوره.
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مقدمه
در فرهنگ و ادبیات ایران و سایر ملّتها ،کم و بیش به روایتهایی برمیخوریم
که قهرمانان داستان از دیدهها محو میگردند و ماجرای روایت ،با ناپدید شدن
قهرمان داستان به پایان میرسد .این افراد میتوانند از گروهها و طبقات مختلف
جامعه (پهلوان ،شاه ،شاهزادگان ،اولیای دین ،امام زادگان شیعه و حتّی قهرمانان
منظومههای عاشقانه) باشند .حضور اشخاص ناپدید شده در بسیاری از تمدنها و
فرهنگها ،از همانندی شگفت این پدیده در ادبیات جهان حکایت میکند .این
پژوهش در پاسخ به این سؤاالت است که دلیل این همسانی در ادبیات ملتها
چیست؟ وجوه شباهت میان نمونههای ناپدید شدة ادبیات جهان با مشابه آن در
ادبیات ایرانی کدامند؟ چرا قهرمانان ناپدید میشوند؟ چه پیوندی میان قهرمان
داستان با اصل ناپدید شدن وجود دارد؟ آیا این اصل برای همة افراد اتفاق
میافتد یا افرادی خاص؟ اصوالً چرا بشر چنین باوری را وارد زندگی خود نمود؟
و سرانجام چون ناپدید شدن افراد همواره در مکانهای خاصی صورت پذیرفته،
سؤال بعدی یافتن ارتباط میان مکان ناپیدایی (کوه ،چشمه ،غار و )...با اصل
ناپدیدی است .به این سؤاالت در دو بخش جداگانه ،اما با پیوند ساختاری واحد،
تحت چهار عنوان اصلی :نمونههایی از شخصیتهای بزرگ ناپدید شده در
ادبیات ایران و جهان؛ دلیل همسانی اصل ناپدیدی در ادبیات ملتها؛ تحلیل راز
ناپدید شدن از نظر نگارنده در هفت محور و رمز گشایی از کوه و غار در مسئلة
ناپیدایی پاسخ داده خواهد شد .در این پژوهش راز ناپدید شدن قهرمانان با
استفاده از نظریات کهنالگویی اسطورهشناسان غرب مانند :یونگ ،الیاده و کمبل
دربارة مضامین قهرمان ،زمان ،سفر ،بازگشت ،مرگ و تولد دوباره و  ...شناسایی
شد .روش مقاله نیز از نوع تحلیلی است؛ یعنی نمونههای ناپدید شده معرفی
شدند و سپس از طریق تحلیل محتوی با رویکرد نقد کهنالگویی به هدف
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پژوهش که شناخت ساختار اسطورهای مرگ و تولد دوباره ،جاودانگی ،رجعت،
قهرمان ،معراج در این نمونههاست ،پرداخته شد .فرضیة این جستار این است که
وجود حلقة مشترک پدیدة ناپیدایی که از عوامل پیونددهندة ادبیات جهان است،
از حضور اصل کهنالگوها حکایت میکند.

پیشینة پژوهش
از مهمترین پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده است میتوان به این موارد
اشاره کرد :پایاننامة کارشناسی ارشد سروشنیا ( )3180با عنوان «جاودانان در
اساطیر ایران» واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی که سرچشمه اندیشة
بیمرگی را در اندیشههای کهن ،از جمله در اوستا بررسی کرده است .در این
راستا مقالههایی از جمله« -3 :کیخسرو اسطورة انسان آرمانی در شاهنامه» از
قائمی ( ،)3133در ویژهنامة بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی که صرفاً به
بررسی جاودانگی کیخسرو از دیدگاه اسطورهای پرداخته است نه به جنبة رازآمیز
ناپدید شدن وی؛ « -2کیخسرو در ادبیات شرق و غرب» از خاتونآبادی ()3130
که با یافتن نمونههایی مانند کیخسرو ،در ادبیات و فرهنگ دیگر اقوام ،علت
وجود همانندی را کهنالگوهایی میداند که زاییدة ناخودآگاه جمعی بشر است و
در نتیجه نزد همة اقوام مشترک است؛ « -1سیمرغ درسی سخت» نورآقایی
( )3132که با بهرهگیری از ادبیات عرفانی ـ فلسفی به بررسی رابطة میان اسطورة

کیخسرو و سیمرغ در باورهای عامیانه پرداخته است؛  -5در کتاب فردوسی
پژوهی از اکبری ( )3130مقالهای از مباشری به نام «کیخسرو عالیترین نماد
حماسی» آمده است که ضمن برشمردن صفات و کردار این نماد حماسی ـ
اسطورهای بهویژه در آثار سهرودی ،سعی دارد زمینههای مشترک حماسه و عرفان

را نشان دهد؛ (مباشری  -7 )553 :3130سرکاراتی ( )3158در کتاب سایههای

 /286فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــــــ لیال ولیزاده پاشا ـ مهدی نیکمنش

شکارشده در مقالة «بازشناسی بقایای افسانة گرشاسب» به نامیرایی و نقش
رستاخیزی گرشاسب در زمان رجعت اشاره دارد (همان )273 :و در مقالة «افسانة
آب حیات در اسکندرنامة نظامی» به داستان جاودانان همراه اسکندر و تحلیل سه
نگرش مربوط به آب حیات پرداخته است( .همان )285 :و در مقالة «جابهجایی
اساطیر در شاهنامه» نیز موضوع بیمرگی را بررسی کرده است؛ (همان-6 )231 :
کتاب کیانیان اثر کریستنسن ( )3116که جاودانگی کیخسرو و تاریخی یا
اسطورهای بودن خاندان کیانی را مورد بحث قرارداده است( .همان )228 ،57 :از

دیگر آثاری که اشارههایی پراکنده به این موضوع داشته کتاب حماسهسرایی در
ایران ذبیحاهلل صفا ( )3180و تفسیر مایکل بری بر هفت پیکر نظامی

()212:3187

که در خالل تحلیل عرفانی هفت پیکر به اسطورة کیخسرو و داستان بهرام (در
نظامی و فردوسی) نیز پرداخته است.
همانطور که دیده شد در پژوهشهای یاد شده بیشتر به بررسی جاودانان
اساطیری (به ویژه کیخسرو) و از منظر جاودانگی و یا تقدّس (که از جنبههای
مشترک با ناپیدایی است) نگریسته شد .بررسی دیگر ناپیدایان دینی ،تاریخی،
داستانی ،عرفانی و  ...در ادبیات ایران و جهان از ضرورتهای این تحقیق به
شمار میآید که الزم است از جنبههای دیگر به راز ناپیدایی آنها نگریست.

نمونههایی از شخصیّتهای بزرگ ناپدید شده در ادبیات ایران و جهان
با توجه به اینکه ناپدیدشدگان از گروههای مختلف اجتماع هستند ،نگارنده
شخصیتهای ناپدید شده در ادبیات ایران را به پنج گروه زیر دستهبندی کرده
است:
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 -3ناپدیدشدگان اسطورهای مانند :کیخسرو ،پشوتن ،گیو ،اغریرث
(گوبدشاه) سوشیانس ،بیژن ،فریبرز ،گستهم ،آرش ،گرشاسب ،سام؛

()3

 -2ناپدیدشدگان داستانی مانند :بهرام گور ،اسکندر ،نعمانبن منذر؛
 -1ناپدیدشدگان دینی مانند :خضر (ع) ،الیاس (ع) ،عیسی (ع) ،موسی (ع)،
اخنوج (پدربزرگ نوح) ،زرتشت و در ادبیات شیعه وجود مقدّس امام زمان
(عج)؛
 -5ناپدیدشدگان عرفانی مانند :ابراهیم ادهم ،شمس تبریزی؛
 -7ناپدیدشدگان تاریخی مانند :حسن صبّاح و حتّی کوروش هخامنشی (که
سرنوشت او تا حدّی شبیه کیخسرو است و بعضی مورخّان او را با کیخسرو
یکی دانستهاند)(( )2ر.ک .بیرونی )371 :3161

در ادبیات جهان نیز میتوان به این موارد اشاره کرد« :یوذیشید هیره» در
حماسة مهابهاراتا؛ «رومولوس» در حماسة روم که به نحو مرموزی در طوفان
ناپدید شد؛ «آرتورشاه» در ادبیات میانة انگلیس که رهسپار جزیرة اسرار آمیز
آوالون شد و ناپدید گشت و به نامیرایی او اعتقاد دارند و همین طــــور
«پرسیوال» که همانند کیخسرو از حکومت کناره میگیرد و به دنبال جام مفقود
(جام مقدّس گـــرال) که مفهوم زندگی بخشی از آن برداشت میشود و در
ادبیات ما گاهی با آب خضر درهم میآمیزد ،میرود« .اوتاپاپیشتیم» پهلوان روایت
«طوفان» در حماسة آشوری ـ بابلی گیلگمش؛ «هوانگ دی» در چین باستان که با
کیخسرو قابل مقایسه است؛ «الحاکم بامراهلل» خلیفة فاطمی مصر که از سلطنت
چشم پوشی کرد و به شکل مرموزی ناپدید شد.

()1

دالیل همسانی روایت ناپدیدی در ادبیات ملل
از دالیل همسانی این روایتها در ادبیّات ملل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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خاستگاه این اسطورهها که به مشرق زمین و مشخّصاً به هند برمیگردد .این
اسطورهها از این نقطه به شمال اروپا رفته و در هر کجا رنگ فرهنگ میزبان خود
را گرفته است؛ (خاتون آبادی )55 :3130

 -2با توّجه به اینکه طی این مسیر از هند به اروپا کمی شبهه انگیز است،
برخی پژوهشگران حلقة اتّصال را دین مهرپرستی (میترائیسم) میدانند( .ستاری

 )321 :3186به این صورت که آیین مهرپرستی از ایران به بابل و آسیای صغیر
رفت و با سربازان رومی به اروپا انتقال یافت( .خاتون آبادی )55:3130

 -1نظریة سوم این همسانی را زاییدة کهنالگوهایی میداند که در نزد همة
اقوام و ملل مشترک است .کهنالگو اصطالح یونگی برای محتویات ناخودآگاه
جمعی است و آن مشتمل بر تصاویر کهن است که از تجربیات زندگانی پدران
باستانی ما به ناخودآگاه نژاد بشری به ارث رسیده است و در اساطیر و مذاهب و
رؤیاها و تخیّالت و آثار ادبی رخ مینماید .یونگ میگوید« :اگر چه اسطورهها در
جزئیات متفاوتاند ،اما هرچه بیشتر موشکافی کنیم متوجه میشویم که
ساختارشان شبیه یکدیگر است و اگرچه توسط گروهها و افرادی که هیچگونه
رابطة مستقیم فرهنگی با یکدیگر نداشتهاند آفریده شدهاند ،اما همگی الگویی
جهانی و مشابه دارند)362 :3155( ».

مضامین مشترکی که در صورتهای کهن اساطیری وجود دارد و در آثار ادبی
ملتها دیده میشود ،عبارتاند از :معراج و صعود به آسمان ،مضمون مرگ و
تولّد دوباره ،سفر به جهان مردگان و زیر زمین( ،شمیسا  )53 :3155افول زود
هنگام ،گرفتار غرور شدن و برای جلوگیری از عجب و غرور دست از سلطنت
شستن قهرمان ،شاه بودن قهرمان ،پسر خدا بودن قهرمان ،نقش نجاتبخشی
پهلوان یا قهرمان ،نیروی فوق بشری و رشد سریع در قدرت گرفتن و . ...
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هــرچند شمایل ظاهری کهنالگوها در زندگی شخصیتهایی که در آغاز مقاله
نام برده شد ،متغیّر است ،اما در هر یک از آنها آثار کهنالگوی موقعیت (سفر)،
شخصیت (قهرمان) ،نمادین بودن(( )5آب ،چشمه) و مضامین دیگری مانند :ناپدید
شدن از رهگذر معراج یا رفتن به خواب جاویدان دیده میشود.
نکتة دیگر آنکه هریک از این شخصیتها یک فرد نیستند ،بلکه تیپهای
شخصیتی هستند که در فرهنگ و ادبیات هر ملّت ،نماد ویژگیها و خصلتهای
خاصی گردیدند ،خواه اسطورهای باشند یا تاریخی یا حتّی تخیلّی (مانند:
قهرمانان ناپدیدشده در پایان مقامات حمیدی) که «در حقیقت تبلور ارزشهای
یک جامعه یا فرهنگاند که از مرزهای ملّی فراتر رفته و به استعاره یا نماد جهانی
تبدیل شدهاند( ».خاتون آبادی )53:3130

از این افراد یا مستقیماً به عنوان جاودانان نام برده شده که برخی مانند
کیخسرو ،به هوش هستند و برخی مانند گرشاسب و پشوتن بیهوشند یا
غیرمستقیم نامیرا و جاودان شدند ،مانند روییدن گیاه سیاووشان بعد از مرگ
سیاووش( .خالقی مطلق )283 :3183

قهرمانان ناپدیدشده با وجود ناپیدایی ،همواره در آثار ادبی حضوری پررنگ و
مؤثر دارند .نگارنده دلیل ناپدید شدن این قهرمانان را در شش محور بررسی کرده
است.

طوالنی بودن عمر
میل بشر به طوالنی بودن عمر ریشه در عرصة اساطیری دارد؛ زیرا در اساطیر
ایران از مرگ ،زیاد صحبت نمیشود و اساطیر زردشتی اساطیر زندگی است.
(غیر از اسطورة زروان که خدای زمان و در واقع ،خدای مرگ نیز است) در
روایات اساطیری ،با شخصیتهایی مواجه میشویم که بیمرگ هستند؛ یعنی
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ازلیت زمان در این حوزه ،مصداق ابدی یافته است؛ مثل پشوتن ،پسر گشتاسب،
که از جاویدانان است و تا روز رستاخیز زرتشتی ،در کنگ دژ زنده خواهد ماند.
بعدها جاودانگی اساطیری در حماسه ،به عمرهای طوالنی تبدیل میشود ،مثالً
توس که از جاودانان متون پهلوی است و در شاهنامه پس از زندگی دیریاز به
همراه پهلوانان دیگر زیر برف دفن میشود .جایگزینی عمر طوالنی به جای
بیمرگی اساطیری ،از مصادیق حد زمانی در حماسه است که تنها دو استثنای
شایان ذکر در شاهنامه دارد؛ نخست کیخسرو که در روایتهای اساطیری از
جاویدانان است و در شاهنامه نیز از مرگ او یاد نمیشود بلکه به تعبیر فردوسی،
زنده نزد خداوند میرود:
خردمند از این کار خندان شود

که

زنده

کسی

پیش

یزدان

شود

(فردوسی  ،3163ج)317 :5

و دیگری زال که به رغم داشتن عمر بسیار دراز در شاهنامه ،به مرگ یا کشته
شدنش اشارهای نشده است .اصوالً در بینش اسطورهای برای زندگی حدی وجود
ندارد ،چنانکه «زمان اسطورهای در مقایسه با زمان عینی و زمان تاریخی به واقع
بیزمان است( ».آیدنلو به نقل از کاسیرر )15 :3188
«در این تفکّر میان مرگ و زندگی نیز تمایز روشنی نیست و رابطة مرگ و زندگی،
به عنوان دو بخش مشابه و همگونِ واحد به هم مرتبط میشوند .در شهود
اسطورهای وجود جسمانی در لحظة مرگ به طور ناگهانی شکسته نمیشود ،بلکه
صرفاً تغییر منظر میدهد( ».کاسیرر )83- 30 :3185

جاودانگی
میل بشر به جاودانگی از مهمترین توجیهاتی است که پس پردة غیبتها و ناپدید
شدنهای مبهم وجود دارد؛ زیرا در اساطیر ،انسان جاودانه خلق شده است و
مرگ ،مجازات بشر به دلیل خطاهای اوست .اندیشة نامیرایی را میتوان
درالبهالی متون زردتشتیان نیز به وضوح دید« .امشاسپندان» به معنی جاودانان
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مقدّس ،ترکیبی از «امشا» به معنی جاودانی و بیمرگی و «سپنته» به معنی پاک و
مقدّس است( .دهخدا ،ذیل واژه «») بهرام فرهوشی ( )50 :3180امالی پهلوی این
کلمه را  anapsarhamaمیداند که در فرهنگ لغت مکنزی ( )5 :3386نیز به معنای
جاودانة مقدّس ( )p hr mnn slahآمده است .تعداد امشاسپندان ـ که در رأس
آنها اهورا مزدا است ـ مجموعاً هفت تاست که هر کدام نام خدایی جداگانهاند.
این خدایان ،شش فروزه اهورامزدا هستند و به صفات خدا معرفی شدند( .یاحقی

 )373 :3186شروع این شش صفات از وهمن یا وهومنه یا بهمن به معنی اندیشة
نیک و پایان یافتن آن صفات به امرتات (امرداد) که به معنی بیمرگی است،
تجلّی دیگری از اعتقاد به جاودانگی خلقت انسان در اعتقادات زردشتیاست.
در دورههای متاخّر به نظم کشیدن داستان جستوجوی اسکندر در پی آب
حیات توسط حکیمانی مانند نظامی در ادبیات ایرانی ـ اسالمی ،به اندیشة سریان
یافتن زندگی و جاودانگی اشاره دارند .حتی میتوان اینگونه اندیشید که داشتن
پسر برای پدر و پیش گرفتن شغل پدر توسط پسر نیز رمز جاودانگی انسانهای
پیشین بوده است .یونگ دربارة این نمادپردازی میگوید« :انسان برحسب قوانینی
اجتنابناپذیر راه خود را میپیماید و چون به پایان سیرش رسید در ظلمت شب
فرو میرود تا بامدادان در وجود فرزندانش زندگانی دوباره بیابد و دور نوینی را
آغاز کند( ».به نقل از ستاری  )71 :3186مرگ سیاوش و ادامه یافتن راه او توسط
کیخسرو به همین مضمون اشاره دارد.
بر اساس نظریة کریستنسن میل به جاودانگی بازماندة یک اندیشة کهن است
که به دوران هندواروپایی باز میگردد« )80 :3185( .انسانها همواره این میل
درونی را بر قهرمانان اسطورهای خود ـ که یکی از کهنالگوهای شخصیتی یونگ
است ـ فرافکن کردهاند و قهرمانان در اسطورههای ملل برای دستیابی به عمر
ابدی ،راههای مختلفی را تجربه کردهاند( ».رضایی )352 :3185

 /232فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــــــ لیال ولیزاده پاشا ـ مهدی نیکمنش

در اساطیر یونانی هرکول که از سوی پدر از نژاد خدایان است ،به قلّة «اوتا»
میرود و در ماجرای خفتن بر آتش ،با هیئتی از عقاب که نماد زئوس (خدای
بیمرگان) است پر میکشد و بدینترتیب در شمار نامیرایان قرار میگیرد .آژاکس
جسد آشیل را از روی عماری سوزاندن مردگان برمیدارد و آن را با خود به
جزیرهای در دریای سیاه میبرد و در آنجا جاودانه زندگی میکند .زئوس نیز
بازماندگان جنگ تروا را در جزیرههای پر برکت آن سر دنیا جای داد؛ پهلوانان
هنوز آنجا هستند و هیچ درد و رنجی ندارند و کرونوس بر آنها فرمانروایی
میکند.

()7

از مصادیق دیگر میل بشر به حیات جاوید میتوان از وجود عنصر و ابزارهای
شگفت و غیرطبیعی از قبیل رویینتنی ،آب زندگانی ،چشمة حیات ،درخت
زندگی ،گیاهان حیاتبخش مانند هوم و سوم ـ که با عنوان دوردارندة مرگ از آن
یاد شده است ـ ( )6و همینطور نوشدارو به معنی داروی بیمرگ و جاودانی که
در روایات ایرانی و غیر ایرانی نمونههایی از آن یافت میشود ،نام برد .اینها همه
و همه اسطورة دل مشغولیهای انسان در خصوص نامیرایی و اندیشة مرگ است
که اساس بسیاری از اساطیر شرق را شکل میدهد.
از دیگر الیههای شکل بخشیدن به معنای جاودانگی ،اعتقاد به سرزمینهای
جاویدان است که در اساطیر ایرانی بیشتر به شکل بناهای جاودانه تصور شده
است .ساختن بناهای جاودانه بر اساس کهنالگوی آفرینش آسمان در تعالیم
زردتشتی ،برای جلوگیری از تازش اهریمن به آفرینش اورمزد است( .رضایی

 )63 :3185از اینجاست که آسمان ،الگویی برای ایجاد قلعههای اساطیری میشود
که خاصیت جاودانگی و بیمرگی دارند ،از جمله ور زیرزمینی ییم در (متون
اوستایی) که به دستور اورمزد برای در امان ماندن آفریدگان از زمستان سختی که
بر جهان مادی خواهد رسید ،بنا شد .دژ کیکاوس در میانة کوه البرز که دارای
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صفت جاودانه بود( .پورداوود  )20 :3155کاخ میترا که مهر آن را بر فراز کوه البرز
بنــــا ساخت( .همان )66 :گنگ دژ که سیاوش آن را به یاری فرّ کیانی بنا و
کیخسرو آن را اداره کرد نیز از این مقولهاند( .کریستنسن )327 :3116

با توجه به این نمونهها میتوان گفت از آنجایی که جاودانگی کیمیایی بود که
هرگز به دست نیامد ،شاید پناه بردن به اسطورههایی که در بردارندة باورداشت
بیمرگی است و در برخی متون به شکل ناپدید شدن قهرمانان نمایش داده شده
است« ،راهی بود تا بشر اندکی از ترس و هراس خود از مرگ بکاهد و تهدید
مرگ را غیرواقعی بپندارد( ».رضایی )358 :3185

رجعت
اعتقاد به معاد یکی از پایههای اساسی باورهای زردتشتیان و ایرانیان قبل از اسالم
است که بدون آن ،فلسفة اصلی این دین ناتمام میماند .بر اساس اعتقادات
زردتشتیان ،جهان که آفریدة اهورامزدا است به ناگاه مورد تازش اهریمن واقع
میشود .بر اساس این داستان اسطورهای ،نور و ظلمت در هم میآمیزند و راه
رهایی دنیا از این آمیزش ،ساختن اسطورهای است که طی آن یک مصلح جهانی،
به این آمیختگی نامیمون پایان دهد و پس از او جهان جز روی خوبی نخواهد
دید .اندیشة مصلح موعود و نقش نجاتبخشی او که در میان همة ملل وجود
داشته و دارد همزمان با مورد تهدید قرار گرفتن موجودیت مردمی که پیرو دین و
آیینی بودند و از نابود شدن آیینی که هنوز قوام نگرفته است میترسیدند ،اعتقاد
به سرزمینهای جاویدان و ضرورت انسانی نامیرا را (از رهگذر ناپدید شدن)
تقویت کرده است .این عقیده در دیگر ادیان آسمانی مانند یهود و مسیح نیز نفوذ
میکند( .همان)285 :

 /235فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــــــ لیال ولیزاده پاشا ـ مهدی نیکمنش

در سنت کهن ایران ،نامداران و قهرمانان نمیمیرند و چون زمان معمول
زندگیشان به سر میرسد در خواب فرو میروند و یا در جایی پنهان میمانند و
هنگام الزم و فرشگرد (دوران بازسازی جهان) به یاری بزرگان دین و مردم
میشتابند .در تاریخ آیین زردتشتی قدیم و تاریخ داستانی ایران ،نقش بازسازی
جهان به دلیل تقدّس عدد هفت ،به یک گروه هفت نفری نسبت داده شد ،اما به
دلیل بیشتر بودن عدد ناپدیدشدگان در اوستای عهد باستان ،در مورد آن اختالف
نظر افتاد .این افراد در اوستا عبارتاند از :کیخسرو ،گرشاسب ،گیو ،کی ایپوه،
توس ،فروخشت خمبیان ،بیزرد ،پشوتن ،اغریرث ،اوروتت بر و سوشیانس.
اندیشة رجعت قهرمان در آخرالزمان در ایران نیز بعد از سقوط آیین مزداپرستی،
در نزد شیعه به صورت ظهور مهدی (عج) آشکار شده است( .کریستینسن:3185

 )80کیخسرو در روایات زردتشتی از ناپدیدشدگان جاویدان است و به نقش
معادی او در روایات دینی مزدیسنا اشاره شده است .در شاهنامه نیز کیخسرو
یکی از نمودهای کهنالگوی قهرمان در اساطیر ایرانی است و نجاتبخشی که
مهمترین ویژگی کهنالگویی قهرمان است ،در مورد او دیده میشود .او که بعد از
یک دورة پادشاهی آرمانی از همه تعلّقات دست میشوید ،پس از قرار دادن
لهراسب به جانشینی خود ،به طور مرموزی ناپدید میشود ولی نمیمیرد( .خالقی
مطلق )283 :3183

بنا بر روایت شاهنامه ،طوس نیز از پهلوانان ناپدید است که در جایی خفته و
از نقش وی در رستاخیز عالم سخن به میان آمده است .کیخسرو در آخرالزمان
سوار بر پشت وای( )5میشود و با همراهان ایرانیاش به جایی که طوس و سپس
جایی که کی اپیوه

()8

خفته است میرود؛ آنگاه گرشاسب با گرزی در دست

فرامیرسد ،طوس از جای برمیخیزد و گرشاسب را به آیین مزدا میخواند( .صفا

 )702 :3130نمونة دیگر از ناپدیدشدگان که در اساطیر ایرانی دارای نقش
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رستاخیزی است ،پشوتن است .مرد فناناپذیر و پیرناشدنی که دیوان را در روز
رستاخیز از میان میبرد( .کریستنسن )327 :3185

سوشیانس سومین و آخرین منجی از نطفة زرتشت است که مردگان را در
همان جایی که درگذشتهاند بر خواهد انگیخت و با آمدن او پیروزی نهایی خیر
فراخواهد رسید( .رضایی )253 :3185

در راستای ظهور ناپدید شدگان در آخرالزمان شاید بتوان به داستان آرش
کمانگیر نیز اشاره کرد که به زعم عدهای از افسانهسرایان ،اندامش بعد از پرتاب
تیر پاره پاره و ناپدید شده و هر پاره در قطعهای از سرزمین ایران پراکنده شده
است.
از مصادیق دیگر این مقوله در ادبیات جهان ،شخصیتی تاریخی به نام الحاکم
با مراهلل ـ ششمین خلیفة فاطمی مصر ـ است« .طرفداران او اعتقاد دارند که او
هرگز نمرده است و در آخرالزمان به صورت مسیح و به عنوان موعود باز خواهد
گشت و جهان را پس از این که پر از ظلم و ستم شد ،پر از عدل خواهد کرد».
(خاتون آبادی )56 :3130

بازگشت ناپدیدشدگان و نقش آنان در ایجاد جهانی بدون رنج و سرشار از
آبادانی با نظریة کمبل سازگاری دارد .کمبل میگوید« :یک قهرمان از زندگی
روزمره دست میکشد و سفری مخاطرهآمیز به حیطة شگفتیها آغاز میکند با
نیروهای شگفت روبهرو میشود و به پیروزی میرسد .هنگام بازگشت از این
سفر پر رمز و راز ،قهرمان نیروی آن را دارد که به یارانش برکت و فضل نازل
کند( ».کمبل )50 :3187

به عقیدة مهدی رضایی هرگاه جامعهای که اسطوره در آن شکل گرفته تحت
فشار شدید باشد ،حضور منجی برای آن یک فوریت به شمار میرود .آنها دیگر
تنها آرزوی نامیرایی یک فرد انسانی را تحقق نمیبخشند ،بلکه میمانند تا آرزو و
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آرمان گروهی را محقق سازند که اینک به آرمان خود نرسیدند( .رضایی :3185
)255 ،285

بر این اساس زندگی ناپدیدشدگانِ بیمرگ فرجامی ندارد؛ ناپدیدشدگان در
آخرالزمان به عنوان یاران منجی موعود یا خود منجی رجعت خواهند نمود و
نقش آنان کوشش در نجات عالم است؛ مطابق باورهای اسطورهای «هنگامی که
عمر جهان به فرجام رسد و عالئم رجعت پیدا شوند ،مظاهر شر که اینک در
بندند ،زنجیر گسیخته دوباره در جهان یله خواهند شد و در نبردی نهایی هر کدام
به دست ایزدی نابود خواهند شد( ».سرکاراتی )262 :3158

اصل اعتقاد به ظهور مصلح جهانی و آفرینش جهانی نو ،چون حلقهای
پهلوانان ناپدیدشدة (اساطیری و تاریخی و دینی) ملتها را به هم پیوند میدهد.
این اصل که به عقیدة جان هینلز از ایران در ادبیات سایر ملل رواج یافت و هم
بر عقاید شرقی و هم بر عقاید غربی تأثیر گذاشته است( ،رضایی )285 :3185

تصور جاودانگی و اندیشة بازگشت برخی نیکمردان گذشته را پدید آورده که
نقش آنان کوشش در نجات عالم و نابود ساختن مظاهر شر است.

تقدّس
از آنجایی که قهرمانان حماسه در متون کهن ادبی ،نیمهخدا یا انسان ـ خدا
هستند ،از جنبة تقدّس باالیی برخوردارند ،از این رو مرگ آنان نباید در انظار
باشد( .شمیسا  )68 :3155در صورتی که مرگ آنها در انظار صورت میگیرد باید
به گونهای متفاوت و منحصر به فرد باشد .شماری از افراد که در تاریخ افسانهها
با تکریم و تقدّس بسیار از آنها یاد میشود ،در زمرة ناپدیدشدگان و به تبع آن
نامیرایان قرار میگیرند .دربارة خداگونه ،یا نیمهخدا بودن قهرمانان مقدّس
شواهدی را در متون کهن ایران و جهان میتوان یافت .بسیاری از چهرهها و
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قهرمانان محبوب تاریخی ملّتها در اصل شخصیتهای ایزدی درامهای باستانی
هستند که تمایل دارند با حفظ ویژگیهای جادویی خود ،به چهرههای انسانی یا
تاریخی درآیند .این اتفاق در خالل تکوین تدریجی حماسة ملّی ،رخ میدهد که
بر اساس آن بسیاری از اساطیر کهن مذهبی جا به جا شده و شکل تازهای
پذیرفتهاند( .سرکاراتی )236 :3158

در اساطیر ایران و یونان نیز پهلوانانی که زندگیشان پایانی ندارد یا از نژاد
ایزدان و خدایان هستند یا به نسلی مبّرا از هر گونه عیب تعلّق دارند ،وجود
دارند( ،سروشنیا  )71 :3180مانند شاه یما خشانتای که تبدیل به جمشید میشود و
ترانا اونا و کارشاسب که به نام فریدون و گرشاسب در میآیند( .بری )38 :3187

گرشاسب از پهلوانان جاودان است که با بوشاسب یا خواب طبیعی به مقام
جاودانگی رسیده است .نمونة دیگر زال است که حتّی از پسرش نیز طوالنیتر
میزید و دربارة مرگ او سخنی در شاهنامه نیست( .سرکاراتی )51 :3158

فریدون نیز یکی از دو شاه در شاهنامه است که کامالً اهورایی و دادگر معرّفی
شده است

()3

و جزء سه تن از پادشاهانی بوده که فرّه کیانی داشته و در اصل

جاویدان خلق شده بود« ،لیکن اهریمن او را از این حال بگردانید و به فناپذیری
تغییر حال داد( ».کریستینسن )331 :3158

نام بهرام گور که در ادبیات کالسیک مورد پرستش ایرانیان ساسانی است و به
دنبال شکار گورخری ،در دل غار ناپدید میشود ،مســـاوی است با ایندرای
ورتـراهان هندی (کشندة اژدهای ورتره) و همنام خدایی اوستایی بنام وِرِثَرَغنه
(فاتح اژدها) است .در اسطورهشناسی ایران وره ثرغنه به اصل مطلق نیرویی بدل
شده که بر بدی پیروز میشود( .همان)32 :

از جنبههای تقدیس پهلوانان که آشکارا به خداگونه بودن آنها اشاره میکند،
کشتن اژدها است که در اسطورهشناسی ایران باستان ،تنها کار قهرمانان و خدایان
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است .رویارویی پهلوان و اژدها که یک زمینة اساطیری جهانی است ،میتواند
تعبیری از رویارویی واقعیتهای متضاد زندگی و ذهن آدمی مانند روشنی و
تاریکی ،جوانی و پیری و تقابل شکوهمندترین پهلوان پهلوانها و مخوفترین
اژدهای اژدهایان ،یعنی زندگی و مرگ باشد( .سرکاراتی )253 :3158

با این تعبیر به عقیدة نگارنده غلبة پهلوانان بر اژدها را میتوان به نوعی
پیروزی همیشگی زندگی بر مرگ و یا دست یافتن به زندگی بیپایان دانست .در
ادبیات دیگر ملل نیز پهلوانان و یالن غالباً از ایـزدان هستند .در حماسة هندی
مهابهاراتا و نیز در اشعار هومر ،بیشتر یالن فرزند یکی از ایزداناند و دستکم
یکی از والدین این پهلوانان چهرة بغانه دارد و بیشتر آنان همانند شخصیتهای
افسانهای حماسههای تاتاری و پولینزی ،یا عروجی به آسمان دارند و یا هبوطی
به مغاک دوزخ( .الیاده )75 :3185

صعود و عروج و نوزایی
عروج به آسمان و سیر انسان به جهان پنهان ،به منزلة رسیدن به کمال و نیز
توّلدی دوباره ،از مضامین صور کهن و از جمله حوادثی است که با توّجه به
گزارشهای البهالی متون کهن و لوحههای به دست آمده از کاوشهای باستانی
و روایات و احادیث از صاحبان مکاتب دینی و اندیشه ،قدمتی به دیرینگی
فرهنگ و تمدّن دارد .برخی از این رویدادها صرفنظر از صحّت و سقم آنها در
آثار ایرانی و اسالمی و سایر ملل عبارتاند از :رفتن جمشید به آسمان در
شاهنامه ،معراج جسمانی و روحانی پیامبر اسالم (ص) بر اساس قرآن و احادیث،
معراج بایزید بسطامی ،حیّبن یقظان و از آثار معاصر ،معراجنامة شفیعی کدکنی.
در ادبیات ملل نیز سیر انکیدو به دوزخ در حماسة گیلگمش حدود دو هزار و
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شصد سال پیش از میالد مسیح ،سفرهای ایلیا ،حزقیال ،اشعیا ،دانیال و زکریا از
پیامبران بنیاسرائیل به آسمان سوم در انجیل ،سیر روحانی قدّیس ویراف زرتشتی
حدود قرن چهار میالدی در ارداویرافنامه و در آثاری چون کمدی الهی دانته و
بهشت گمشده جان میلتون را میتوان از ایندسته رویدادها دانست.
از شکلهای سیر رازآمیز انسان در جهان محسوس و عالم غیب ،عروج توأم
جسمانی و روحانی بوده است .از نمونههای بارز آن به شهادت متون دینی و
تاریخی ،معراج پیامبر اسالم (ص) به راهنمایی جبرئیل تا یک یا دو قدمی آستانة
بارگاه الهی است .ایشان در حالی که سوار بر اسبی بالدار ـ که چهرة اسالمی شدة
ابوالهولهای آشوری است ـ بود از همه جاهای رستگاری و عذاب خداوندی
(بهشت و دوزخ) بازدید میکند و در پایان خود را در کشف و مشاهدة ذات
ایزدی فنا میکند( .بری )206 :3187

رفتن جمشید به آسمان هم نوعی عروج جسمانی محدود است که با هدف
قدسی صورت گرفته؛ زیرا قصد او نشان دادن قدرت خدایی خود به مردم بوده
است( .کهدویی )7 :3183

بهرام نظامی نیز که معراج او در حقیقت از اوّلین گنبد در هفتپیکر آغاز شده
بود( ،بری  )205 :3187اکنون پس از عروج ،بر خود سروری یافته است و باید با
دادگستری بر روی زمین سروریاش را به جهان اثبات کند .وی پس از مجازات
ظالم و انجام این رسالت ،با غیبت نهاییاش در غار به فراسوی هفت رنگ
میرود و ناپدید میشود( .همان)101 :

تأثیر غیرمستقیم اعتقادات گنوسی را دربارة معراج ،میتوان در داستان حیبن
یقظان بوعلیسینا دید .وی در این داستان فلسفی خود همة برداشتهای فیزیکی
و متافیزیکی خود را به شکل روایتی عرفانی که به معراج ختم میشود ،هماهنگ
ساخته است .عالوه بر این ،آغاز کردن نظامی هر پنج منظومهاش را با
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پیشگفتاری در ستایش معراج و نزدیک شدن درامپردازی وی در هفتپیکر به
حیبن یقظان و منطبق بودن ضربآهنگ افسانة غربت غربی سهروردی (که به
نوبة خود معترف به الهام گرفتن از ابوعلی سیناست) با ضربآهنگ افسانة
شاهدخت گنبد نشان میدهد که اندیشة گنوسی ،الگوی نخستین افسانههای
آموزشی و سرودههای میانی ما دربارة معراج است .نیز نتیجة به دست آمده از
پژوهشهای مربوط به دو کتاب عروج محمّد و کمدی الهی حاکی از آن است که
عروج آیندهنگرانه در این دو اثر ،به سرچشمهای مشترک برمیگردد؛ میراث
گنوسی عهد عتیق متأخر( .بری )208 :3187

مسلماً چنین سیر و صعودها منشأ عقیدتی و دینی دارد و بنمایة آنها تعالیم
دینی و باور حیات پس از مرگ است که به عنوان یکی از دالیل ناپیدایی
اشخاص ،در بخش رجعت و نجاتبخشی در همین مقاله به آن پرداخته شد.
نکتة درخور توّجه آنکه عروجکنندگان غالباً به بازگشت به سوی مردم فرمان
یافتهاند تا هر کدام مأموریتی را به فرجام برسانند .مسیح ،موسی ،محمد (ص)
پیام آورانی هستند که خدای نیکی آنها را میفرستد تا روح انسان را بیدار کنند.
«روحی که با گذشت از هفت حصار به سوی آسمان باال رود و از رهگذر معراج
به اصل نورانی خود بپیوندد( ».همان)330 :

این فراز و فرودها (صعود) عالوه بر پیوند با کهنالگوی معراج ،یکی دیگر از
متداولترین کهنالگوها ،یعنی «تولّد و نوزایی» را نیز تقویت میکند .بر اساس
متون اوستایی
«روان فریدون ،زال ،کیقباد و کیخسرو یک بار به حکم فطرت هستی و نظام
خلقت ،از مینو به گیتی فرود آمده و در تن قرارگرفته است ،روان آنها در دوران
پاکی خردسالی ،بنا بر حادثهای بر فراز البرز که دروازة گروسمان (بهشت) است،
راه مییابد .به تعبیری ،آنها در دوران حیات تن ،چینود پل را پیموده و به
خورشید پایه رسیدهاند .صعود و عروج به البرز با توّجه به ویژگیهای آیینی و
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مقدّس این کوه ،به منزلة عروج و بازگشتی دوباره به مینوست و فرود آمدن از آن،
هبوط و فرودی منجیانه به گیتی ،برای دستگیری و کمک به گرفتاران و بندیان آن
است .این فراز و فرود به معنی توّلدی دوباره برای قهرمان و رسیدن او به کمال
است( ».غالمزاده )332 :3183

کهنالگوی معراج آسمانی که به صورت واضحتر در عروج مسیحوار
کیخسرو ،به صورت ناپدید شدن در برف و بوران تجلّی یافته است (بیمرگی)،
به تعبیر الیاده پاداشی است برای پیروزی در آزمون تشرف( .الیاده )355 :3156

ناپدید شدن پهلوانانی که به دنبال کیخسرو در برف و توفان گرفتار شدند ،نیز
رمزی از تولد دوباره را به همراه دارد که با نظریة آرکیتایپ یونگ دربارة معراج
و نوزایی و رستاخیز مسیح (ع) شباهت دارد .همچنین ماجرای آرش کمانگیر و
پارهپاره و ناپدید شدن تن او بعد از پرتاب تیر به آسمان ،بیمناسبت با این
کهنالگو نیست؛ زیرا پس از اینکه هر قطعه از تن او در گوشهای از سرزمین
ایران میافتد ،باران که نوید آفرینش و امتداد حیات است ،در آن نواحی شروع به
باریدن میکند و با هر بارشی آرش حیات میگیرد و حیات میبخشد و بدین
ترتیب بارها و بارها متولد میگردد.

()30

از طرفی ارتباط آرش بـا کهنالگوی

معراج را میتوان این گونه تحلیل کرد که لغت  csAدر زبان انگلیسی به معنای
قوس و کمان است و قوس و کمان و طاق از مفاهیمی هستند که به عنوان صفتی
از آسمان ذکر شدهاند و این بیانگر آن است که میتوان میان آسمان و csA

رابطهای پیدا کرد .با توّجه به نمادشناسی در مضامین اسطورهها ،رابطهای میان
کمان آرش و آسمان نیز برقرار است؛ زیرا آرش برای پرتاب تیر به باالی کوه
میرود و نزدیک بودن کوه به آسمان داستانی آشنا است .در ضمن بعید نیست
رابطة میان کوه ،آسمان و کمان بتواند نام قهرمان را نیز با آسمان پیوند دهد و
بتوان ناپدید شدن او را به گونهای به عروج آسمانی تعبیر کرد.

 /102فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــــــ لیال ولیزاده پاشا ـ مهدی نیکمنش

در داستانهای کتابهای مقدّس که همواره یکی از مهمترین حوزههای مورد
مطالعه اسطورهشناسان بوده است ،نیز میتوان جای پای ناپیدایی را به گونهای
آشکار دید .داستانهایی نظیر «یونس و ماهی»« ،اصحاب کهف» و داستان
حضرت موسی (ع) نمونههایی هستند که در آنها زایشی دوباره صورت میگیرد
و به نوعی مضمون توّلد دوباره در آنها مستتر است( .حسینی )552 :3132

غیبت و امتداد راه
مقولة ناپیدایی افراد را از منظر غیبت نیز میتوان بررسی کرد .غیبت امری
خارقالعاده و سنتی الهی و کهن است که در شرایطی ویژه برای رهبران الهی رخ
میدهد و طوالنی بودن آن نیز برای برخی از اولیای الهی ثابت شده است .از
جمله غیبت خضر نبی (ع) قبل از زمان حضرت موسی (ع) تاکنون که بیش از
شش هزار سال از عمرش میگذرد (کامل سلیمان  )375 :3186و هنوز زنده است و
در زمین سیاحت میکند و دیگر حضرت الیاس که بنا به قول یونانیان در ظلمت،
با خضر همراه بود (سرکاراتی  )235 :3158و نیز حضرت عیسی (ع) که بنا بر نص
صریح قرآن (نسا )375 /اکنون غایب و زنده است.
قرآن دربارة غیبت ذوالقرنین نیز داستانی مفصل دارد .بر اساس روایات
اسالمی او پیامبر نبود بلکه بندهای صالح بود؛ زیرا غیبت برای غیر انبیا نیز جایز
است ،همانند ابراهیم ادهم و نعمانبن منذر که در بیابان ناپدید شدند یا حسن
صبّاح که به اعتقاد عامه در خمرهای از اسید سولفوریک ناپدید و غایب شده
است .در مورد اولیای الهی ،غیبت حضرت مهدی (ع) نیز از این قاعده و سنّت
الهی مستثنی نیست و باورپذیری این جریان از رفتن حضرت عیسی (ع) به
آسمان و معراج حضرت رسول (ص) از مسجد الحرام به مسجد االقصی و بعد
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از آن عروجش به آسمانها و عجایبی که در این عروج نقل میشود ،عجیبتر
نیست .ضمن اینکه هم غیبت و طول عمر پیامبران فوق الذکر و هم وجود
نمونههای مشابه آن حضرت در میان شخصیتهای اسطورهای از قبیل فریدون و
بهویژه کیخسرو ،از لحاظ نحوة تولّد و پرورش ،از بنمایههای قوی این اعتقاد
حکایت میکند .به عقیدة سرکاراتی:
«حماسه [یا اسطورهها]در پی بازگویی واقعیتهایی است که بیزمان و جهانیاند و
در ذهن گروهی نسلهای بشری بر مبنای ارزشهای خاص اجتماعی چون نام و
ننگ و داد و بیداد و یا بنیادهای خاص روانی ،چون مهر و کین و دلیری و جبونی،
پرداخته شدهاند و هر کدام یا مجموعهای از آنها در نهایت به صورت یل و
پهلوانی [یا ولی الهی] تجّسم پیدا میکند( ».سرکاراتی )53 :3158

با توّجه به اینکه در اساطیر ،اغلب از زادن ،کار ورزیدن و سپس ناپدید گشتن
ایزد یا پهلوانی سخن به میان میآید که کردارهای او در اختراع و به کار بردن
ابزارها و آباد کردن جایها ،بنیاد نهادن رسمها و آیینها ،بعد از او تا ابد تکرار
میشوند( ،الیاده  )73 :3185میتوان امتداد و تکامل راه را در مسئلة ناپدید شدن
اشخاص بررسی کرد .راهی که روشنی آن با رفتن و غایب شدن قهرمانان ،پدید
میآید و سپس با رهرو یا رهروان ادامه مییابد تا به کمال رسد؛ چنانکه دوازده
حواری مسیح پس از ناپیدایی موالی خود اقالیم جهان را برای تبلیغ دین به قرعه
میان خود تقسیم کردند .به آسمان رفتن عیسی (ع) و از نظرها محو شدنش،
تحقّق ملکوت الهی است و مؤمنان که با او یکی شدهاند در او زنده میشوند و
در او به حیات جاودان میرسند.

()33

از نمونههای روشن امتداد راه و تکامل و تحول بعد از غیبت ،تحولی است که
با ناپدید شدن شمس ،در وجود مولوی اتفاق افتاد و سراسر زندگی این شاعر
نامدار را دستخوش تغییر ساخت .آن اندازه که اصل تحوّل ،در این ماجرا اهمیّت
دارد ،شخصیتهای شمس و مولوی موضوعیت ندارند؛ زیرا همانگونه که در
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بخش اول این پژوهش اشاره شد ،شخصیتهای مورد بررسی ،یک فرد نیستند
بلکه نماینده یک تیپ هستند که منشأ تغییر و تحوّالتی در ارزشها و بینشهای
اجتماعی میشوند .از این رهگذر شاید بتوان ناتمام ماندن مثنوی را با داستان
قلعة هوشربا به نوعی از مقولة غیبت دانست .موالنا خواسته است بدینطریق
غیبت شمس را در اذهان بیدار کند و جستوجوی دائم و پایانناپذیری را برای
یافتن راه کامل یا انسان کامل به تصویر کشد؛ جستوجویی که هرگز به پایان
نرسد و راهی که راهروی آن برای دستیابی به انسان کامل و آرمانی همچنان در
حرکت باشد .در واقع ،این تقالّ ،کاوشی درونی است؛ سفری از خویشتن به
سوی فضایل انسانی که مبدأ آن ،اشخاص محبوب غایب هستند و غالب آنها
عنوان انسان کامل را دارند از جمله کیخسرو ،عیسی (ع) ،خضرنبی ،مهدی (عج)
و ...
سخن کاسیرر در سایههای شکار شده جنبة کهنالگویی غیبت و امتداد راه را
روشن میسازد:
«تصویر خدایی که میمیرد و دوباره زنده میشود نه فقط در بیشتر دینهای
تاریخی وجود دارد ،بلکه به شکلهای گوناگون ،اما همیشه یکسان ،در تجربة دینی
اقوام ابتدایی نیز دیده میشود .از تصویر چنین خدایی ،نیروی دینی عظیمی جریان
مییابد .چنانکه کیشهای برزگری اقوام ابتدایی را با کیش بابلی تموز [باکیش
سیاوش] با کیشِ فریژی آتیس و با کیش تراسی دیونیسوس مقایسه کنیم ،در همة
آنها تحوّل یک خطّی اساسی و منبع واحدی از احساس و عواطف خاص دینی را
مییابیم .در هیچیک از این کیشها انسان در مرحلة تاّمل محض در خصوص
فرآیندهای طبیعی متوّقف نمیشود بلکه ناگزیر است که از میان موانعی که او را از
سایر موجودات زنده ،جدا نماید عبور کند تا بدین طریق احساس حیات را در
خود تقویت و تشدید نماید تا بدان حد که از نوعیت خاص خود و فردیت ویژة
خویش رها شود( ».کاسیرر )230 :3185
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با این توصیف میتوان گفت غیبت ،نبودن نیست بلکه امتداد بودن است و
حس حضور فرد غایب ،سبب قوت دل مردمان گشته ،عزم آنان را بر تقویت راه
شدت میبخشد و مردمان برای اینکه گامی در این راه بردارند خود را به انجام
کارهای نیک موظّف میدانند و برای ماندن و حرکت ،امید بیشتری مییابند تا
برای دسترسی به جامعة آرمانی آماده شوند؛ جامعهای که تحقّق آن در همة ادیان
و حتّی بینشهای اسطورهای بشر ،با ظهور منجی آخرالزمان و یاران او وعده داده
شده است.

رمزگشایی از کوه و غار در ماجرای قهرمانان ناپدید شده
کوه ،غار ،چشمه ،بیابان ،چاه و  ...از تصاویری هستند که درونمایة ناپیدایی را
تقویت کرده ،آن را پررنگتر و برجستهتر نشان میدهند .از طرفی از قدیمیترین
و پرکاربردترین طرحهای داستانی ،بهویژه در آثار سمبلیک ،سفر است و هر یک
از تصاویر کوه ،غار ،چشمه ،بیابان و چاه با سفر آغاز میگردد .طرح سفر قهرمان
کمابیش در همة اساطیر از شرق دور تا اروپا مصداق دارد .کمبل در کتاب
قهرمانی با هزار چهره( )32به بررسی کهنالگوی سفر قهرمان پرداخت و نشان داد
که این الگو در هر زمان و مکان ،خود را در قالبی جدید تکرار میکند تا انسان را
به سیر و سفر درونی و شناخت نفس راهنمایی کند .وی همچنین در تبیین نظریة
کهنالگوی یونگ به نقش مهم و اساسی کهنالگوی سفر در شکلگیری
شخصیت آرمانی قهرمان تأکید میکند.

()31

نویسندگان و شاعران نیز ،سفرهای

مختلف را استعارههایی برای اکتشافات درونی هر فرد توصیف میکنند .حتّی
رفتن بهرام به قصر شاهزادگان در هفتگنبد ،نوعی سفر از جهل به سوی خرد و
آگاهی است؛ زیرا بانوان قصرها با نقل داستان ،بهرام را به رشد روحی و آگاهی
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الزم میرسانند .این آگاهی از خویشتن ،با ورود بهرام به غار به اوج میرسد.
بنابراین ،با توجه به اهمیت این مطلب و ارتباط تنگاتنگ ایماژ کوه و غار ،با
مقولة ناپیدایی و ناپدیدشدگان ،در بخش دوم این پژوهش به نمادپردازی دو
مکان کوه و غار و پیوند آن با ناپیدایان پرداخته میشود.
باید گفت صعود و ورود به کوه و غار برای همه امکانپذیر نیست؛ زیرا بر
اساس روایات مختلف از آثار اسطورهای و دینی و عرفانی ،فقط جانهای پاک
میتوانند به این مکانها قدم بگذارند.

کوه
در ادبیات ایران و ادبیات جهان همواره میان کوه و شخصیتهای اسطورهای
پیوندی ناگسستنی برقرار بوده است .در اساطیر ایران کیومرث ـ که از دید
ایرانیان ،نخستین انسان و اوّلین پادشاست ـ «گرشاه» نامیده شده است؛ آمیزهای از
گر (کوه) و شاه و کیومرث به معنی شاه کوه یا کوه شاه .همچنین وی را «زندة
گویای میرا» نیز خواندهاند .بنابراین ،پیدایش نخستین انسان و آغاز آفرینش در
اندیشة ایرانیان با کوه پیوند خورده است( .غالمزاده )308 :3183

آشیان سیمرغ ،شگفتانگیزترین پرندة اسطورهای ،بر باالی کوه البرز قرار
دارد .زال پروردة البرز است .کیقباد که پادشاهی است با داد و راستی ،پروردة
البرز است .دژ کیکاووس با هفت کاخ که مرگ و پیری را دور میداشت در باالی
البرز بنا شده بود( .صفا  )586 :3130کاخ میترا بنا بر مهریشت بر فراز کوه «هرا»
(البرز) قرار دارد که در آن نه از مرگ اثری است و نه از بیماری (پورداوود :3155
 )573نمونة دیگر کنگ دژ که سیاوش آن را بر سر دیوان ساخت( .کریستنسن

 )327 :3183کیخسرو که نژادش به کیقباد میرسد ،در کودکی برای رهایی از مرگ
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و تندخویی افراسیاب به کوه «قال» که از ریشة البرز کوه روییده است ،فرستاده
میشود و با همراهان خود ،گیو ،گودرز ،طوس ،فریبرز و گستهم در کوه ناپدید
میگردند( .غالمزاده  )333 :3183به گفتة سرکاراتی «وی بغیای است که به گونة
مردمان درآمده و از کوه سرازیر شده بود تا گیتی را فرشکرد کند ،اینک باید
دوباره از کوه باال رود و لحظهای بیارامد تا دوباره این بساط کهن از نو افکنده
شود)330 :3158( ».

در نخستین قسمت زامیادیشت (در اوستا) از چند کوه سخن رفته که در ادامة
آن ،داستانِ فرّکیان آمده است .میان نام زامیاد فرشتة زمین و فهرست اسامی کوهها
با فرّکیان ،به ظاهر ارتباطی وجود ندارد ،اما چون در بعضی از موارد دیگر در
اوستا نیز به ترتیب سخن از زمین و کوه و فرّکیانی میرود ،ثابت میشود که در
نظر نویسندگان اوستا میان این سه ارتباطی وجود داشته است .تعلّق کوه به زمین،
تعلّق طبیعی و بستگی فرّ با کوه ،رابطهای اساطیری و داستانی است .اساساً
کوهستانها از جهت نزدیکی بیشتر خود به آسمانها و مبادی نور ،در اساطیر
همة ملل اهمّیّت و ارزش خاص و فوق طبیعی دارند( .صفا )323 :3230

کوه البرز به عنوان بلندترین نقطة گیتی و جایگاه پیوند زمین و آسمان ،در
اندیشة ایرانیان جایگاهی مقدّس دانسته شده است .الیاده این کوه را راه صعود
کسانی میداند که از دولت وضع و موقع استثنائیشان حتّی در دورة حیاتشان به
آسمان میروند.

()35

او کوه را «نماد مرکز» میداند ،چنانکه بنا بر باورهای ایرانی

کوه البرز در وسط زمین جای دارد و به آسمان پیوسته است و مطابق
پنداشتهای هندی ،کوه میرو در مرکز عالم قرار دارد و ارواح از آنجا به جهان
پس از مرگ میروند و نیز کوه تابور یا طور سینا در فلسطین که ممکن است در
اصل طابور یعنی ناف معنی داشته باشد( .الیاده )12 :3185
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از این منظر سفر به کوه ،با مضامین عرفانی نیز در ارتباط است .در رسالة
الطیّرهای ابنسینا ،امام محمّد غزّالی و سهروردی ،مرغان ،سفر دشواری را از فراز
کوهها پشت سر میگذارند و به کشف و شهود میرسند .ابنسینا اوّلین کسی
است که معراج روح را از عالم خاک به رمز و راز مرغ و عبور او از کوهها بیان
کرده است .کیخسرو و یارانش بسان همان مرغان هستند که در فکر معراج روح
از عالم خاک به سوی افالک از فراز کوهها سفر میکنند؛ یک سفر صعودی و به
مفهوم به بلندا دست یافتن.

()37

در فرهنگ اصطالحات عرفانی ،کوه مظهر تجلّی

حقّ است .وقتی که حضرت موسی (ع) در طلب رویت حقّ برآمد ،ندا رسید که
هرگز مرا نخواهی دید که «انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ» (اعراف)351 /

غار
طبق نظریة یونگ دربارة کهنالگوی غار ،غار محلی مقدّس برای تعمید و توبه و
عبادت است که راز تغییر اندیشة زمینی به آسمانی و تغییر جسمانیت به
روحانیت را درخود دارد و فقط قدیسان میتوانند وارد این محیط دینی و
روحانی شوند( .یونگ  )558 :3155از سوی دیگر غارها میتوانند نماد زهدان
«زمین مادر» یعنی محل دگرسانی و تولد دوباره و نمایانگر نواحی ناخودآگاه در
قلمروی خودآگاه و استعاره از سفر به ژرفای درون باشند( .همان« )555 :در غار
شدن به معنی رسیدن به مرحلة استحاله و ناخوداگاهی است و به اصل و هویت
خویش بازگشتن( ».حسینی )568 :3132

طبق اسطورة صعود ،در نظر عدهای از ادیان و ملل مختلف ،راه ورود به جهان
برین از غار میگذرد و ورود به غار به منزلة بازگشتی نمادین به مبدأ است .غار
خورشید یا چشم کیهان است که صعود به آسمان و خروج از کیهان از آنجا
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صورت میگیرد( .الیاده  )152 :3185زمین مسطّح غار با زمین و طاق قوسی آن با
آسمان ارتباط دارد .غار نشان گنبد آسمان است به همیندلیل سقف پرستشگاه
میترا که در غارهای طبیعی قرار دارد ،محدّب و آراسته به ستاره است( .یاحقی
)53 :3186

نقطة مرکزی همة این داستانها ،رفتن درون غار و پیدایی ناخودآگاهی و
دریافت خویشتن یا به تعبیر دیگر ،یافتن گنج مکاشفة الهی است.

()36

چنانکه

یکی از نمادهای غار در فرهنگ نمادها ،کشف منِ درونی و منِ نخستین است که
در عمق ناخودآگاه سرکوب شده است( .شوالیه و گربران  )115 :3187در
اسطورهشناسی ایران نیز تصویر غار از تصاویر گنج پنهانی (یعنی نفس یا
خویشتن و در عرفان الوهیت) جداییناپذیر است .ورود بهرام به غار و ناپدید
شدن همیشگی او ،ورود او از مرحلة پادشاهی به مرحلة پیامبری و رسیدن به
ناخودآگاهی خویشتن را بازنمایی میکند (یاحقی  )55-56 :3186که از نظر نظامی
بهرام را به چهار چهرة عارفانة بزرگ پیوند میدهد :دو قهرمان گذشته ،کیخسرو
و اسکندر کبیر ،و دو قهرمان آینده ،پیامبر (ص) و ابوبکر( .بری )212 :3187

از نمادهایی که مفهوم رمزی غار را در قالب کشف گوهر درونی تقویت
میکند ،اژدهاست .اژدها موجودی اسطورهای است که در افسانههای تمام ملل از
چین و ژاپن و ایران و مصر گرفته تا یونان و روم و شمال اروپا حضور داشته
است )35(.یونگ در تحلیل کهنالگویی اژدها آن را در ارتباط مستقیم با کهنالگوی
قهرمان میداند که در ستیز با اژدها به دنبال دستیافتن به خودآگاهی است و
نبرد قهرمان با اژدها شکل فعالتر چالش میان کهنالگوی من با جریانهای
ناخودآگاه به شمار میآید( .طاهری و آقاجانی )330 :3132

رابطة میان غار و اژدها و گنج قدمتی طوالنی دارد .در ترانه یا سرود مروارید
که به گفتة هانری کربن الگوی نخستینِ حی بن یقظانِ ابنسینا و شاهدخت گنبدِ
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پیروزهای نظامی بوده است ،آمده« :در ژرفای مصر ،نماد این جهان خاکی ،گوهر
روح انسانی به شکل مرواریدی در تاریکی و تیرگی گرفتار آمده و به کام
اژدهایی فرورفته است( ».بری  )333 :3187از دید سربازان شاه بهرام ،غار همانند
مار ـ اژدهایی که گِرد گنجی چنبره میزند ،شاه را در بر میگیرد؛ زیرا سنت
مردمیِ هند و ایرانی برآن بود که جمجمة مار یا سر کبرا گوهری را در خود جای
میدهد( .همان)217 :

بنابراین ،ورود قهرمان به غار پس از کشتن اژدها و ناپدید شدن او در آن را
میتوان دستیابی به گنج شاهانه (سرشت خویشتن) یا به تعبیر نظامی گنج
کیخسروی (نظامی  )170 :3156و قرار دادن آن در جایگاه واقعی خویش و

خاستگاه ابتدایی و موطن اصلی آن دانست .پور نامداریان در رمز و داستانهای
رمزی مینویسد:
«یونگ داستان اصحاب کهف و خضر و موسی و ذوالقرنین را نمایش محسوسی
از راز توّلد دوباره میداند که به دنبالة استحالة روحی و توسّع شخصیت پدید
میآید .این استحاله در مکان وسط یا مرکز به وقوع میپیوندد .غاری که اصحاب
کهف در وسط آن به خواب میروند تا دوباره بیدار شوند و زندگی نوی را آغاز
کنند ،صورتی دیگر از همین مرکز و جایگاه استحاله است .این غار رمز ناآگاهی
انسان است که در پس آگاهی قرار دارد و در درون هر فردی نهفته است .کسی
که داخل این غار تاریک شود ،یعنی با نفوذ در ناآگاهی با مضامین ناآگاه روان
ارتباط برقرار کند( ».پورنامداریان )238 :3157

از نمادهای دیگری که همواره با تصویر غار همراه است ،چشمه و
شستوشوی در آن یا نوشیدن از آب آن است که به گونهای به کهنالگوی
آزمون یا ورِ گذر از آب مربوط میشود .آزمون گذر از آب ریشههایی کهن در
اساطیر ایرانی دارد .در اوستا زردتشت از آب داییتی نیک میگذرد تا بر کرانة این
رود سپید با اهورامزدا سخن بگوید و او را بستاید( .آبانیشت ،بند )305فریدون
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برای به چنگ انداختن ضحاک از اروندرود میگذرد .کیخسرو آنگاه که به
همراهی گیو به ایران میآید ،بدون نیاز به کشتی ،اسب به آب میافکند و از
جیحون میگذرد .هم او در موقعیتهای حسّاس و مهم نبرد دوازده رخ ـ همانند
رستم در نبرد با سهراب ـ پیش از نبرد با افراسیاب تن به آب تعمید میسپارد و
از خداوند یاری میخواهد و یا زمانی که رسالت مقدّس شهریاری خود را فرجام
یافته میبیند ،در چشمهای روشن تن و سر میشوید تا گیتی را بدرود گوید.
«آب رمز والدت ،زندگی جاودانه و زایایی آفرینش است .غوطه زدن در آب
برابر با فرو رفتن قارهای در اقیانوس و رمزی از ناپدید شدن «صورتی کهنه» به
منظور پیدایش «صورتی نو» محسوب میشود( ».الیاده  )533 :3156افراد با گذر
ازاین مرحله ،از زندگی مادی پا به مرحلة حیات معنوی میگذارند .از رهگذر این
اندیشه است که فلسفة آب حیات یا چشمة زندگی معنی میپذیرد .جستوجوی
آب زندگی درونمایة افسانهای است که به گفتة سرکاراتی از حماسة سومری
گیلگمش سرچشمه میگیرد« :مایة اصلی حدیث عینالحیات ،درخت زندگی،
چشمة همیشه جوانی  ، ...یک مضمون اساطیری بسیار کهنی است که بازتاب آن
را به گونههای گوناگون در افسانه و حماسه و داستانهای بسیاری از ملل
مشاهده میکنیم .حداقل سه هزار سال پیش از پردازش داستان اسکندر ،روایت
جالبی از مضمون افسانة مذکور ،در حماسة بینالنهرین ـ گیلگمش ـ باز گو شده
است و داستان سفر دوازدهم هرقل ـ پهلوان بلندآوازة یونانی ـ برای آوردن
سیبهای زرین هسپونیدها در اساطیر یونانی مشهور همگان است .عالوه بر
نوشدارو که در گنج کاووس بود ،به چشمة آب نوش آن شهریار در روایات
ایرانی اشاره شده است .بــه نظیرههای دیگری از این بنمایه در افسانههای
هندی ،کلتی ،ژرمنی ،اسالوی و غیره نیز برخورد میکنیم( ».سرکاراتی )285 :3158
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«ورجمکرد» که نمونهای از بهشت ایرانیان قبل از اسالم است و دژ افراسیاب
که در بندهشن تصویری بهشتی از آن نشان داده میشود و ساخته شدن هر دو بنا
()38

در زیر زمین ،آنهارا با کهنالگوی چاه پیوند میدهد.

(نیکوبخت 67 :3187؛

کریستینسن )310 :3116

ناپدید شدن برخی از شخصیتهای اسطورهای (کیخسرو) در کوهستان پر از
برف وکوالک (سرکاراتی  )85 :3158نیز به نوعی آنها را با وجه نمادین آب و
شست وشوی در چشمه پیوند میدهد .با توجه به همقرینگی غار و چشمة آب و
ناپدید شدن کیخسرو ،الیاس ،خضر ،ادریس و  ...شاید بتوان ناپدید شدن امام
غایب شیعیان را ـ به روایتی ـ در چاه غیبت که در افواه عوام در گوشة سرداب
وجود دارد ،به این موضوع پیوند داد؛ زیرا چاه نیز از لحاظ نفوذ کردن و داخل
شدن در مکانی ،به داخل غار شباهت دارد.

غار و نور سیاه
از حلقههای ارتباط چشمه و غار با مقولة ناپیدایی ،در ظلمات بودن آب روشن
حیات و سیاهی درون غار است .این سیاهی میتواند همان «نورسیاه» یا «سواد
اعظم» باشد که شیخ محمود شبستری در مکاشفات خود ازآن خبر میدهد:
تاریکی

سیاهی گر بدانی نور ذات است

به

سواد الوجه فـــی الدارین درویــــش

سواد اعظم

چه میگویی که هست این سر ّباریک

شب

روشن

در این مشهد کــــه انـوار تجلّی است

سخن

دارم

درون

آب

حیات

است

آمد بــی کم و بیش
میــان
ولی

ناگفتن

روز
اولی

تاریک
ست

(الهیجی  :3133ابیات ) 321-328

بدینترتیب شیخ نه تنها سیاهی را رمز نور ذات که آن را مشهد تجلّی حقّ
میداند .سیاهی و تاریکی به یک معنی است؛ «یعنی سیاهی که در مراتب
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مشاهدات ارباب کشف و شهود در دیدة بصیرت سالک میآید ،نور ذات مطلق
است که از غایت نزدیکی ،تاریکی در بصر بصیرت او پیدا آمد و در درون آن
تاریکی ِنور ذات ،آبِ حیاتِ بقا باهلل ،پنهان است( ».الهیجی )85-83 :3133

از نمونههای «نور سیاه» داستان اسکندر است که قبالً از وجود عینالحیات در
دیار تاریکی آگاه بود ،اما راه رسیدن به آنجا را نمیدانست( .سرکاراتی )232:3158

نظامی این نور سیاه فنا و حتّی فراتر از آن به گفتة قرآن نور علی نور را میبیند.
آنگاه که اسکندر را به شیوة بهرام گور ،وارد غار کیخسرو میکند تا راه خود را از
تاریکی نورانی به سوی نور بینهایت بازگشاید؛ زیرا در ژرفای غار ،سرچشمة
آب زندگانی میدرخشد:
فروزنده چاهی ،در او دید ژرف

که میتافت زان چاه ،نوری شگرف
(نظامی )3015 :3151

پرستیدن خدای روشنایی ،میترا ،در آیین مهرپرستی در درون غارهای بینور،
شروع شدن داستانهای هفتپیکر با داستان بانوی سیاهپوش در گنبد سیاه،
تاریک شدن افق پیرامون بهرام در شاهنامه به هنگام نشستن بر تخت ،تجلّی نور
حقّ در شامگاه بر درخت در کوه طور بر موسی (ع) ،فرورفتن کیخسرو بیآنکه
جان بسپارد در پوشش یک تیرگی نورانی در غار (بری  )212 :3187و یا به روایتی
ناپدید شدن وی در شب (زیرا به یارانش آگاهی میدهد که فردا چون آفتاب
برآید دیگر او را نخواهند دید) ،گشوده شدن کلید واقعیتهای برتر در شب که
قلمرو قدّوسیان و پاکان است ،پناه گرفتن یوسف (ع) در دل چاهی تاریک ،ورود
پیامبر (ص) و ابوبکر به غار« ،شب» در هزار و یکشب ،درخشش ستارگان در دل
شب ،حتی چشم از دنیا فرو بستن بسیاری از نیکان شب هنگام و نمونههای
بسیاری از این دست الگوهای روشنی از ارتباط ناپیدایی با موضوع «نور سیاه»
است که به تعبیر الهیجی از شدّت قرب به حقّ ،ابتدا به شکل تاریکی در ادراک
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پدید میآید و سپس سالک در درون این تاریکی نور ذات ،فانی شده ،به بقا
میرسد.

جانهای پاک
در بخش پایانی این پژوهش الزم دانسته شد تا به واسطة تحلیل نمونهها در مقولة
«ناپدید شدن در مکانهای مقدّس (کوه ،غار ،چشمه)» به ارتباط این مکانها با
جانهای پاک نیز اشاره شود .در رسالة حیّبن یقظان از جاذبة کوه قاف سخن به
میان میآید که تنها جانهای شایسته موفق میشوند شناکنان خود را به دامنة
کوهستان برسانند .بوعلیسینا از چشمة زندگی جاودانه سخن میگوید که در پای
کوه سربازمیکند و تنها جانهایی که اجازه دارند از صخرههای کوه باال روند،
میتوانند از آب چشمه بنوشند .نگهبان این چشمه پیامبر جاودانة اسرار آمیز،
خضر ،است که از سدهای سرزمین تیرگی گذشته و به اصل رسیده است؛ (بری

 )230-218 :3187در حالی که اسکندر ـ سیمای آدم خاکی ـ در بیابان ،بیهوده پرسه
میزند بیآنکه به آن چشمه دست یابد .دهانة غار کیخسرو ،اصحاب کهف و غار
ثور پیامبر اکرم (ص) نیز از نگاه کافران مخفی ماند .دقیانوس به تعقیب اصحاب
کهف ـ که غیبت طوالنیشان بیشباهت به ناپدید شدن آنها نیست ـ برخاست
ولی نتوانست وارد غار شو؛ زیرا به گفتة قرآن «ما بر دل ایشان پرده افکندیم و
بردیدگانشان که از یاد من در حجاب بود .این جامههای سبز نه بر تن کافران
بلکه این هفت خفته پوشانده خواهد شد( ».کهف )13،75 ،330 /جانهایی که اجازه
دارند دربارة پروردگار بیندیشند و ژرف بنگرند.
به عقیدة مایکل بری کسانی که به درون غار رخنه میکنند بیگمان پیامبران و
قدّیسان هستند؛ زیرا پروردگار تنها به آنان اجازة پیوند مقدّس با ذات اقدس خود
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را میدهد )217 :3187( .اجازة ورود نداشتن بـه غار برای دقیانوس ،پادشاه
ستمگر ،یعنی آنکه تنها پارسایانی چون اصحاب کهف ،بهرام ،ابوبکر و از همه
مهمتر پیامبر اکرم (ص) اجازة ورود به غار را دارند؛ زیرا آنان شایسته حمایت
پروردگار هستند( .یاحقی )76 :3186

ماجرای ناپدید شدن کیخسرو و یاران اوکه هرچه بیشتر او را جستند ،کمتر
یافتند بیارتباط با نیروی مقّدس فره نیست که او را به یک نمونة آرمانی از
الگوی شاه موبد تبدیل کرد .این نمونه که در فرهنگ دینی ـ سیاسی ایران باستان
از تقّدس بی بدیلی برخوردار شده ،در آیین مزدیسّنا تا آنجا اهمیّت یافته بود که
ایرانیان وی را پیغمبر میدانستهاند( .قائمی )15 :3133

در ماجرای بهرام گور نظامی نیز نگهبانان شاه صدبار جستندش ،اما غار در
برابر چشمانشان همچون غار پیامبر تار عنکبوت پوستة جهان موهوم را حجاب
خود ساخت( .بری  )215 :3187علّت اجازه نیافتن یاران بهرام در ورود به غار آن
است که آنان پاکی درون بهرام را پیدا نکرده بودند و هنوز به خودسازی نیاز
داشتند .ماهان در داستان گنبد پیروزه در بیابانی سرگردان میشود و بعد در آستانة
غاری قرار میگیرد ،ولی چون هنوز به پاکی کامل نرسیده است ،اجازة ورود به
غار و بهرهمندی از حمایت پروردگار را نمییابد( .یاحقی )76 :3186

نتیجه
این پژوهش با مقایسة قهرمانان ناپدیدشدة ایرانی و غیرایرانی نشان داده که
جریان ناپیدایی را هم در باورهای اساطیری و آثار تاریخی و حماسی و هم در
باورهای عامیانة فرهنگهای مختلف غیرایرانی میتوان یافت .ناپدیدشدگان از
طبقات مختلف اجتماع هستن ،اما ویژگیهایی آنها را از دیگر افراد جامعه جدا
میکند .حلقة پیونددهندة ناپدیدشدگان در ادبیات جهان عقیدهای است که بشر

 /136فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــــــ لیال ولیزاده پاشا ـ مهدی نیکمنش

به رجعت آنان در آخر الزّمان دارد برای اینکه آنها نقش نجاتبخشی و باز
سازی جهان را ایفا کنند.
به راز وجود پدیدة «ناپدید شدن قهرمانان» در ادبیات ایران و جهان از چند
منظر میتوان پی برد:
 -3میل همیشگی بشر به جاودانه بودن که هرگز بدان دست نیافت؛
 -2تمایل به طوالنی کردن عمر انسان به جبران این که هیچگاه به آرزوی
جاودانگی دست نیافته تا شاید از این طریق خود را به جاودانه ساختن نزدیکتر
کند؛
 -1اعتقاد به پیروزی نهایی خیر بر شر از رهگذر رجعت؛ بر اساس این عقیده
ناپدیدشدگان قهرمان هنوز در گوشهای از هستی حیات دارند و نقشی کلیدی در
نجاتبخشی آدمیان و بازسازی جهان در آخرالزمّان ایفا خواهند کرد؛
 -5تقدّس ،انسانها همواره در طول تاریخ برای چهرههای مقدّس و محبوب
خود افسانهها ساختند و اسطورهها خلق کردند و برای آنها مرگی متفاوت قائل
بودند و با ناپدید ساختن ،قهرمانان محبوب آنها را متمایز ساختند؛
 -7معراج که جسمانی و روحانی بودن آن با نمونههای کهن و متون دینی
مطابقت دارد؛
 -6از منظر غیبت که منشاء دینی و اعتقادی دارد و در طول تاریخ تا کنون برای
انبیا و اولیای الهی اتفاق افتاده است؛
 -5تداوم و امتداد راه؛ زیرا مقدّسان تا زمانی که در میان مردم بوداند ،آیینها و
ارزشهایی را خلق کردهاند که بعد از ناپدید شدنشان پیروان و رهروان آنان در
حالیکه آنها را حاضر و ناظر بر اعمال خود میبینند در حفظ و نگهداشت و
تداوم آن آیینها به امید روزی که چشمشان به دیدار مطلوب روشن گردد ،تالش
میکنند؛
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 -8میان ناپدیدشدگان و مکانهایی که ناپیدایی در آنجا رخ داده است ،مانند کوه
و غار نیز ارتباطی آشکار وجود دارد و همة جانها ،شایستگی ورود به این
مکانها را ندارند.

پینوشت
( )3هرچند پایان زندگی جمشید مشابهتی به پهلوانان این مقاله ندارد ،اما از جهت اینکه وی
ابتدا نامیرا خلق شده بـود (و به دلیل غرور ،نامیرایی از او برداشته شد) به نوعی با بخش
جاودانگی پهلوانان ناپدید شده پیوند میخورد .در یشت  31از اوستا ،فهرست مفصّلی از
ناپدیدشدگان جاویدان آمده است.
( )2کریستنسن درکتاب کیانیان این نظر را رد میکند)235 :3116( .
( )1دروزیها یکی از فرق باطنیهاند که قائل به الوهیت خلیفة فاطمی ،الحاکم بامراهلل ،هستند.
آنها که اکثر عقاید خود را از اسماعیلیه گرفتهاند ،بر مخفی بودن عقاید خود تأکید دارند و آن
را منتشر نمیکنند تا اطفال ،خودشان به چهل سالگی برسند .بنا به اعتقاد دروزیها حاکم هرگز
نمرده است( .برای اطالعات بیشتر ،ر .ک .حمدانی )202 :3168
( )5کی گوردن ( )28-13 :3150کهنالگوها را از لحاظ ظاهر آنها به سه دسته تقسیمبندی
کرد :اشخاص داستان ،موقعیتها ،نمادها یا هم خوانیها».
( )7ر.ک .پینسنت  361 :3180و نیز ر.ک .روزنبرگ .376 :3186
( )6نام ایزدی است که نمود زمینی آن گیاهی مقدّس است و در معتقدات هندوایرانی ایزد
ایندره پس از خوردن آن جاویدان شده ـ که بیشترین عنوانی که به آن داده شد ،دوردارندة
مرگ است و در گزارش پهلوی (زند) یسنا (ها )3در توضیح آن آمده از روان مردمان مرگ
دور برد( .آیدنلو )325 :3188
( )5ایزد نیکی (ر.ک .بهار )50 :3185
( )8بنا بر مآخذ پهلوی ،وی پسر قباد است و از ناپدیدشدگان جاویدی که در پایان کار جهان
مانند دیگر موعودهای دین زردشت ظهور کند( .صفا )581 :3130
( )3دیگری کیخسرو است« .آن گاه که نیر یوسُّنگَ (نئیریوسنگهه) پیک ایزدی ،به دنبال کی ـ
اوس افتاد و کوشید تا فروشی کیخسرو را از رسیدن به کی اوس باز دارد ،فروشی کیخسرو که
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هنوز از مادر نزاده بود ،فریادی به مثابة فریاد سپاهی که از هزار تن تشکیل شده باشد ،برآورد
و گفت :ای نیر یوسنگ! کاوس را مکش زیرا اگر این مرد را به قتل آوری یکی از دستوران
ویرانکنندة توران ظهور نمیتوان کرد؛ زیرا پشت این مرد ،سیاوش و از پشت سیاوش من
پدید خواهم آمد .من که خسروم .آن که پادشاه توران را به جایهای دوردست فراری خواهم
داد .فروشی خسرو با این سخنان قلب نیر یوسنگ را خشنود کرد و چنان که کاوس را به حال
خود گذاشت( ».کریستنسن )338 :3185
( )30دست است :بارش باران و رستاخیز طبیعت (حیات نو) پس از بر تخت نشستن کیخسرو
و محو شدن قحطی و خشکسالی که بعد از مرگ سیاوش حاکم شده بود.
( )33ر.ک کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید ،3188 ،رساله به رومیان 331:6و نیز ر.ک.
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی  ،3165مدخل «آخرالزمان» ،ج.302 :3
( )32نام اصلی کتابph fhs smlh a p irama HaAhr :

( )31ر.ک .طاهری و آقاجانی .351 :3132
( )35در اندیشة ایرانیان ،روان پرهیزگاران با سه گام ،اندیشه نیک ،گفتار نیک و کردار نیک ،در
بلندای قلّة البرز راهی را در مینوردد و از آن جا به آسمان و عالم علوی صعود میکند.
(رضایی )382 :3185
( )37ر.ک .سایت اساطیر ایران( msam aralms.hhsrmam sh n.ms :دسترسی )21 ،5 :2035
)2035/5/21
( )36بهرام گور در جوانی نیز اژدهایی را درون غاری به هالکت میرساند و کره گور خری را
که نمایندة نفس اوست ،از شکمش بیرون میآورد و در تاریکی ،گنجی را که گنج خود اوست،
کشف میکند و این گنج را در پایان حماسه با ورود به غار به آنجا باز میگرداند؛ زیرا این
گنج ،سرشت شاهانه است که به زهدان مادر خاک باز میگردد( .بری 215 :3187؛ یاحقی
)55 :3186
( )35فسایی .27 :3167
( )38از این دست است« :گرشاسب در سفرهای عجایب خود به کوهی رسید که حصاری
داشت .داخل آن حصار چاهی و از چاه راهی به ایوان زرّین و سپس در عمق چاه ،خانهای
یافتند که با سنگ سیاه ساخته شده بود و چشمهای از آب زرّین و بر چشمه تختی بود و مردی
در آن و چادری بر روی آن مرد و کوخی الجوردی با سی خطّ زر نوشته بر آن ،بر روی آن
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نهاده بودند .آن را بر خواندند نوشته بود :من پسر هوشنگ شاه ،جهاندار طهمورث دیوبند و
طلسمی چنین ساختهام( ».اسدی طوسی )358 :3183

کتابنامه
قرآن کریم.
آیدنلو ،سجّاد .3188 .از اسطوره تا حماسه (هفت گفتار در شاهنامه پژوهی) .مقدّمه محمّد امین
ریاحی .تهران :سخن.
اسدی طوسی .3183 .گرشاسبنامه .چ .2تهران :دنیایکتاب.
اکبری ،منوچهر .3130.فردوسیپژوهی (مجموعه مقاالت) .تهران :خانه کتاب.
اوستا .3185 .گزارش و پژوهش جلیلدوستخواه2 .جلد .چ .3تهران :مروارید.
الیاده ،میرچا .3185 .اسطورة بازگشت جاودانه .ترجمة بهمن سرکاراتی .تهران :طهوری.
ـــــــــــ  .3156 .رساله در تاریخ ادیان .ترجمة جالل ستاری .چ .2تهران :سروش.
ـــــــــــ  .3185 .شمنیسم ،فنون کهن خلسه .ترجمة محمد کاظم مهاجری .قم :ادیان.
بری ،مایکل .3187 .تفسیر مایکلبری بر هفتپیکر نظامی .ترجمة جالل علوینیا .چ .3تهران:
ن ی.
بیرونی ،ابوریحان .3161 .آثار الباقیه .ترجمة اکبر داناسرشت .تهران :امیرکبیر.
بهار ،مهرداد .3185 .پژوهشی در اساطیر ایران .چ .1تهران :آگاه.
پور داوود ،ابراهیم .3155 .یشتها .تهران :اساطیر.
پورنامداریان ،تقی .3157 .رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی .تهران :علمی و فرهنگی.
پینسنت ،جان .3180.شناخت اساطیر یونان .ترجمة محمدحسین باجالن فرخی .تهران :اساطیر.
روزنبرگ ،دونا .3186 .ترجمة عبدالحسین شریفیانی .چ .2تهران :اساطیر.

حسینی ،مریم« .3132 .صور ازلی در ادبیات کالسیک» .هفتمین پژوهشهای زبان و ادبیات
فارسی .انجمن علمی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه هرمزگان .صص.568-563
حمدانی ،عباس و دیگران .3168 .اسماعیلیان در تاریخ .ترجمه یعقوبآژند .تهران :موال.
خاتون آبادی ،افسانه« .3130.کیخسرو در آیینة ادبیات شرق و غرب» .ادبیات تطبیقی .ش2/2
(پیاپی  .)5صص.53-55
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خالقی مطلق ،جالل .3183.گل رنجهای کهن (برگزیده مقاالت دربارة شاهنامة فردوسی) .به
کوشش علی دهباشی .تهران :ثالث.
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی .3165 .زیر نظر محمدکاظم موسوی بجنوردی .ج .3تهران :مرکز
دائرةالمعارف بزرگ اسالمی.
رضایی ،مهدی .3185 .آفرینش مرگ و زندگی در اساطیر .چ .2تهران :اساطیر.
ستاری ،جالل .3186 .پیوندهای ایرانی و اسالمی اسطورة پارزیفال .تهران :ثالث.
سرکاراتی ،بهمن .3158 .سایههای شکار شده (گزیده مقاالت فارسی) .تهران :قطره.

سروشنیا ،بهروز .3180.جاودانان در اساطیر ایران .پایاننامه کارشناسیارشد واحد علوم و
تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی.
شمیسا ،سیروس .3155 .انواع ادبی .چ .1تهران :فردوس.
شوالیه ،ژان و آلن گربران .3187 .فرهنگ نمادها .ترجمة سودابه فضایلی .تهران :جیحون.
صفا ،ذبیح اهلل .3130 .حماسهسرایی در ایران .چ .7تهران :فردوس.
طاهری ،محمد و حمید آقاجانی« .3132.تبیین کهنالگوی سفر قهرمان بر اساس آرای یونگ و

کمبل در هفت خوان رستم» .فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد تهران جنوب .ش .12س .3ص.351
عهد عتیق و عهد جدید .3188 .ترجمة فاضلخان همدانی .چ .1تهران :اساطیر.
غالمزاده ،داوود« .3183 .بازنمایی اسطورة صعود در شاهنامة فردوسی» .شعر پژوهی .ش.1
صص.308-332
فردوسی ،ابوالقاسم .3163 .شاهنامه .تهران.
فرهوشی ،بهرام .3180.فرهنگ فارسی به پهلوی .تهران :دانشگاه تهران.
فسایی ،رستگار .3167 .اژدها در اساطیر ایران .شیراز :دانشگاه شیراز.
قائمی ،فرزاد« .3133 .ویژهنامة بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی» .روزنامه خراسان.
ش.)3133/2/27( 8338
کاسیرر ،ارنست .3185 .فلسفة صورتهای سمبلیک .چ .2ترجمة یداهلل موقن .تهران :هرمس.
کامل سلیمان .3186 .یوم الخالص (روزگار رهایی) .ترجمة علیاکبر مهرپور .چ .7تهران :آفاق.
کریستنسن ،آرتور .3185 .کیانیان .ترجمة ذبیحاهلل صفا .چ  .5تهران :علمی و فرهنگی.
ـــــــــــــــــ  .3116 .کیانیان .ترجمة ذبیحاهلل صفا .تهران :بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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ــــــــــــــــــ  .3183 .نمونههای نخستین انسان و نخستین شهریار در تاریخ افسانهای
ایران .ترجمه و تحقیق ژاله آموزگارو احمد تفضّلی .تهران :چشمه.
کمبل .جوزف .3187.قهرمان هزار چهره .ترجمة شادی خسرو پناه .مشهد :گل آفتاب.
کهدویی ،محمدکاظم و دیگران« .3183 .بررسی تطبیقی گزارههای معراجنامة کهن و مقایسة
آنها با معراجنامة شفیعی کدکنی» .جستارهای ادبی .ش .368ص.7
کی گوردن ،والتر« .3150 .درآمدی بر نقد کهنالگویی» .ادبستان فرهنگ و هنر .ترجمة جالل
سخنور .ش .36صص.28-13
الهیجی ،شمسالدین محمد .3133 .مفاتیحاالعجاز فی شرح گلشن راز .به کوشش محمدرضا
برزگر خالقی و عفت کرباسی .چ .5تهران :زوّار.
لغتنامه دهخدا.
مباشری ،محبوبه« .3130 .کیخسرو عالیترین نماد حماسی» .برگرفته از تارنمای راسخون به
نقل از کتاب فردوسی پژوهی(مجموعه مقاالت) .به کوشش منوچهر اکبری .چ .3تهران :خانه
کتاب.
نظامی ،الیاسبن یوسف .3156 .هفتپیکر .تصحیح حسن وحید (دستگردی) .به کوشش سعید
حمیدیان .تهران :قطره.
ـــــــــــــــــــــــ  .3151.کلیات خمسه .تهران :امیرکبیر.
نیکو بخت ،ناصر و هیبتاهلل اکبری گندمانی« .3187 .بناهای اساطیری و راز جاودانگی در
اسطورههای ملّی و مذهبی» .پژوهش زبان و ادبیات فارسی .ش .5ص.67
یاحقی ،محمدجعفر .3186 .فرهنگ اساطیر و داستان وارهها در ادبیات فارسی .تهران :فرهنگ
معاصر.
یونگ ،کارل گوستاو .3155 .انسان و سمبولهایش .ترجمة محمود سلطانیه.چ .3تهران :جام.
English source
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