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چکیده
بدون شك بزرگترین معمای ناگشوده ،مرموز ،غریب و رعبآور برای انسان ،معمای مرگ
است .انسان ،همواره خواستار جاودانگی و بیمرگی بوده و هست .یکی از روشهای اقناعی
که وی برای دستیابی به آرامش نسبی در برابر این پدیدة مرموز در پیش گرفته ،خلق فضاها و
مکانهایی انتزاعی است که مرگ را به آن راهی نیست؛ دژها ،ورها ،کاخها و باغهای
بهشتسانی که از یك سوی اشباعکنندة حسرت او در بازگشت به بهشت از دست رفته هستند
و از سوی دیگر او را در دایرهای امن و نفوذناپذیر در برابر مرگ قرار میدهند و آرامش
خاطرش را فراهم میکنند« .ور جمکرد» از برجستهترین مکانهای اساطیری نزد ایرانیان باستان
است که به تقلید و الگوبرداری از «کاخ میترا» ساخته شده است .این مکان ،نمونههای بسیاری
در اساطیر ایران و سایر ملل دارد که مهمترین وجه اشتراک میان آنها بیمرگی و جاودانگی
برای کسانی است که به آن وارد میشوند .عالوه بر این ،وجوه اشتراک دیگری نیز میان این
ساختمانهای اساطیری وجود دارد که در این پژوهش به روش تحلیلی ـ تطبیقی به آن
پرداخته شده است.
کلیدواژهها :آرمانشهر ،ور جمکرد ،باغ الیزه ،آسگارد ،کونلون.
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مقدمه
آرمانشهر یا مدینة فاضله که با عناوینی چون ناکجاآباد ،شهر خدا ،جامعة توحیدی
یا اتوپیا 1نیز خوانده میشود ،درواقع یك مکان جغرافیایی حقیقی نیست؛ بلکه
تصویری اساطیری از بهشت گمشدهای است که از زمان هبوط حضرت آدم (ع)
تاکنون ،بشر آرزوی بازگشت به آن را داشته است .آرمانشهرطلبی ،یك جریان
فکری عام با قدمت بسیار است .شاخة شرقی این اندیشه ،قدمتی چند هزار ساله
دارد و قدیمیترین نمونههای بازماندة آن را میتوان در میترائیسم یافت .شاخة
غربی آن ،ریشه در اندیشة ایرانیان باستان دارد که از طریق مناسبات فرهنگی میان
ایران ،یونان و روم به غرب راه یافته و نخستین متفکری که این اندیشة آرمانی را بر
برهان عقلی استوار ساخته ،افالطون است.
«طرح چنین شهری ،نخست توسط افالطون ،فیلسوف یونانی ریخته شد .او در
کتابهای سیاست و جمهور خود ،بنیاد آرمانشهری را تصور کرد که طبقات
خاصی از جمله پیشهوران ،سربازان ،فیلسوفان و قاضیان در آن از جایگاه ویژهای
برخوردارند و دو گروه یعنی غالمان و شاعران را به آن راهی نیست .در چنین
شهری مردمان در کمال سعادت و آرامش و دور از بدبختی و فقر و تباهی خواهند
زیست( ».یاحقی )95 :1956

گیاه بیمرگی در اسطورة گیلگمش ،چشمة آب حیات در افسانة اسکندر،
رویینتن شدن پهلوانانی چون آشیل و اسفندیار ،ساختن بناهای عجیب چون «ور
جمکرد» و دیگر نمونههای آن ،همه برخاسته از آرزوی انسان نخستین در غلبه بر
معمای مرگ است .مطالعة روایات مربوط به ساختمانها و شهرهای اساطیری،
بیانگر این حقیقت است که بسیاری از این بناها از نظامهای مشترکی پیروی
میکنند .با گذر از تفاوتها و تمایزات و راه یافتن به الیههای پنهان این دسته از
روایات اساطیری میتوان پیبرد که تصور وجود چنین بناهایی ،درواقع محقق
نمودن آرزوی جاودانگی است .در اساطیر ایران ،برخی از این بناها به خواست
پادشاهان پیشدادی و به واسطة فرّة ایزدی ساخته میشود« .ور جمکرد» از جملة
این بناها و نمونهای بسیار مفصل و برجسته از روایات مربوط به شهرهای
اساطیری بیمرگ است .این «ور» که توسط جمشید ساخته شده است ،نمونههای
دیگری نیز در ادبیات اساطیری ایران دارد ،از جمله« :دژ کیکاووس»« ،دژ
1. otopiya
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افراسیاب» و «کنگدژ» .در ادبیات اساطیری جهان نیز نمونههایی اینگونه یافت
میشود که همگی دارای وجوه مشترک قابل مالحظهای هستند .هدف از این
پژوهش ،بررسی وجوه افتراق و اشتراکات مکانهای اساطیری مذکور در مقایسه
با یکدیگر است که با ضرورت پاسخ به سؤاالت پژوهشی زیر انجام میشود:
 .1آیا میتوان وجوه اشتراکی میان مکانهای اساطیری که به منظور دستیابی
به جاودانگی ساخته شدهاند ،یافت؟
 .5وجوه افتراق میان مکانهای اساطیری مذکور چیست؟
 .9آیا وجوه اشتراک میان مکانهای اساطیری بیمرگ ،نمایندة الگوبرداری
آنها از یکدیگر است؟
پیشینة پژوهش
ور جمکرد از جمله موضوعاتی است که مورد توجه بسیاری از اسطورهپژوهان و
محققان واقع شده است .محمد جعفری دهقی ( ،)1995در مقالة خود با عنوان
«سرانجام جمشید ،پادشاه اساطیری در مآخذ گوناگون» در بخش توصیف جمشید و
دوران طالیی زمامداری او ،به توصیف ویژگیهای مربوط به ور جمکرد پرداخته ،اما
به نمونههای همسان آن در اسطورههای دیگر اشارهای نکرده است .امامی و رکنی
( ،)1991در مقالة «تحلیل اسطورههای کیخسرو ،گرشاسب و جمشید بر اساس آراء
یونگ» ،ور جمکرد را به عنوان منطقهای در ایرانویچ معرفی میکنند که مردمان نیك
در آن زندگی میکردهاند و بهعنوان پایگاه آرمانی از آنجا یاد میشود .زهره سرمد
( ،)1994در مقالة «بررسی وجوه اشتراک و افتراق جمشید و یمه در شاهنامه و اوستا»
در قسمت یادکرد جمشید در بخش یشتها به ور جمکرد به عنوان جایگاهی
مقدس در کنار «رود دائیتی» اشاره و به گونهای با دنیای مردگان که یمه ،مردم را
سوی آن راهنمایی میکند ،مقایسه میشود و تطبیقی بین آن و اساطیر دیگر نیست.
جوانمرد ( ،)1998در مقالة «رویکرد جامعهشناختی بر آیین مملکتداری در اسطورة
جمشید» ،فقط در بخش آیین شهرسازی به توصیف دژی پرداخته و گفته شده که
این بنا به راهنمایی اهورامزدا در سمت ایرانویچ برای حفاظت از سرما ساخته شده
است .در نهایت نیز به نمونههایی از روایات مورخین اسالمی از جمله طبری،
مسعودی و ...نیز اشاره شده است .لیال حقپرست ( ،)1994در مقالهای با عنوان
«اسطورهشناسی ساختاری؛ طرحی کارآمد برای تبیین اسطورههای هند و ایرانی»،
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روایتی مربوط به ور جمکرد بیان و سپس آن را با بهشت یمه مقایسه میکند .در این
مقاله ،شباهت آن دو جایگاه به عنوان محلی که مرگ و نیستی در آن راه ندارد،
بررسی میشود .به جز مقایسه ور با بهشت یمه ،محمد محجوب ( ،)1994نیز در
مقالهای با عنوان «طوفان نوح ـ ور جمکرد ـ ارم ذاتالمعاد» به مقایسة طوفان نوح با
ور جمکرد پرداخته و طبقات کشتی نوح را با طبقات ور جمکرد مطابقت داده و به
شباهتهای آنها اشاره کرده است .به جز دو مقالة اخیر ،دربارة ور جمکرد و مقایسة
آن به عنوان پایگاهی برای رسیدن به بیمرگی ،در اساطیر ملل دیگر ذکری به میان
نیامده است .فالحی ( ،)1959در مقالهای با عنوان «آرمانشهر ایرانی و راهبردهای آن»،
ور جمکرد را به عنوان نخستین شهر آریایی در مقایسه با بهشت بررسی کرده است.
رضا برنجیان ( )1916نیز در مقالة «جم در اساطیر و افسانهها» به توصیف ور جمکرد
پرداخته و آن را محلی معرفی میکند که اهورامزدا برای دوری از گزند زمستان،
دستور ساختش را به جمشید داد.
از میان کتابهای موجود ،کریستنسن ،)1965( 1در کتاب نخستین شهریار به
مقایسة ور جمکرد با «باغ الیزه» در اسطورة یونان پرداخته و همین مقایسه را از
«وندیشمان» 5یادآور شده است .ذبیحاله صفا ( ،)1914نیز در حماسهسرایی در
ایران به بررسی ور جمکرد پرداخته است.
در موارد باال که از برجستهترین مقاالت و کتب مرتبط با موضوع پژوهش
حاضر هستند ،بررسیها یا غیر تطبیقی است و یا اینکه جامعیت این مقاله را در
بخش تطبیق مکانهای اساطیری ندارد؛ بنابراین میتوان گفت این مقاله ،اطالعاتی
تازه دربارة این موضوع ارائه کرده است.
ور جمکرد کریستن
بنا بر منابع موجود ،پس از گذشتن مدتی از دوران طالیی پادشاهی جمشید،
اهورامزدا ،وی را از آمدن زمستانی هولناک آگاه میسازد که طی آن ،از قلة کوهها تا
عمق رودخانهها پوشیده از برف خواهد شد .پس از این زمستان هولناک ،گرمای هوا
سبب آب شدن برفها شده و سیلی بزرگ ،روان خواهد شد و نسل موجودات را
تباه خواهد کرد .برای پیشگیری از این رویداد تلخ (تباهی موجودات) ،جم ،به فرمان
و راهنمایی اورمزد« ،ور» یا قلعهای را میسازد که دارای سه بخش و یادآور طبقات
2. Vandishman

1. Arthur Emanuel Christensen
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سهگانة کشتی نوح است .هنگامیکه جم ،از جانب اهورامزدا به وقوع حادثة سیل
(زمستان مرکوس) 1پی میبرد ،به دستور وی مأمور ساختن قلعهای در زیر زمین
میشود .از جالبترین ویژگیهای مشترک شاهان و قهرمانان ایرانی ،داشتن ور یا
کاخ عجیب و شگفتانگیزی است که در زیر زمین ،یا بر فراز قلة کوه و یا در محلی
دوردست ساخته شده و نزدیكشدن به آن دشوار است .جم ،اولین کسی است که
ور ساخت( .قلیزاده  )454 :1951ور جمکرد که نخستین «ور» منسوب به انسان است،
میتواند از کاخ میترا الگوبرداری شده باشد؛ در شاهنامه ،جنگاوری و موبدی که از
وظایف منسوب به مهر است ،به جمشید نیز نسبت داده شده است( .همان )996 :به
عقیدة کریستنسن ،بعد از ور جمکرد ،سایر کاخها و دژهای منسوب به دیگر
شاهان ،به تقلید و الگوبرداری از ور جمکرد ساخته شدهاند و از این روی اشتراکاتی
برجسته با آن دارند)51 :1928( .
دربارة ساختن ور ،اهورامزدا به جمشید چنین دستور میدهد:
«برای مقابله با این حادثه ،باغی به نام «ور» بساز که از هر چهار طرف به بلندی
یك میدان اسب (چرتو ـ اسپرس) باشد .در آنجا تخمههای چارپایان خُرد و بزرگ
و سگها و مرغکان و شعلههای سرخ آتش جمع کن .این «ور» را که از هر یك
طرف به بلندی یك میدان اسب باشد ،برای مسکن مردمان بساز و یك طویله که از
هر طرف به بلندی یك هاثه (هزار گام) باشد ،برای ستوران بساز .در آنجا جوی
آبی جاری نما .چراگاهان فراهم کن .خانهها و سردابها و ایوانها و رواقها بنما.
تخمههای مردان و زنانی که در روی زمین بهترین و زیباترین هستند ،در آنجا جمع
کن .همچنین تخمههای جانورانی که بزرگتر و بهتر و زیباترند ،در آنجا گردآور.
از میان گیاهان ،آنچه بلندتر و خوشبوتر است و از میان غذاها آنچه لذیذتر و
خوشبوتر است ،تخمهای آنها را در آنجا حفظ نما و این تخمها را هر قسمتی که
باشد ،یك جفت در آنجا بیاور تا تمام مدتی که مردمان در ور به سر میبرند ،آنها
پوسیده و فاسد نگردند .کسانی که ناقص هستند ،مثل قوزی و دیوانه و پیسی یا
کسی که در او یکی از آفتها و ناخوشیهای اهریمنی دیده شود ،نباشد .در
بزرگترین محلة این ور ،نُه گذر ،در وسطی ،شش گذر و در محلة کوچك ،سه
گذر .در گذرهای بزرگترین محله ،تخم هزار مرد و زن ،در وسطی ششصد و در
کوچکی سیصد ،جمع نما .گذرها را با نگین زرین ،عالمت و نشان بگذار و از
برای ور ،دری بگشا که روشنایی داخل شود .جم پرسید که چگونه این باغ را
بسازم؟ اهورامزدا گفت :ای جم زیبا! پسر ویونگهان !5زمین را با پاشنه بکوب.
2. Viyounghan

1. Merkiis
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پس از آن با دستهای خویش آن را بمال؛ همانطور که امروز مردم گل نرم را
میمالند( ».وندیداد  ،1991فرگرد دوم ،بند )251 :55

ور جمکرد ،دارای چند ویژگی برجسته و نمادین است .نخست اینکه این
شهر رؤیایی ،دارای سه بخش یا طبقه است و عالوه بر آن دارای سه محله است
که محلة اول  9گذر ( 9ضرب در  ،)9محلة وسطی  6گذر ( 5ضرب در  )9و
محلة سوم  9گذر دارد .از دیگر نمودهای عدد سه که در اسطورة ور جمکرد
دیده میشود ،این است که زمستانِ اهریمنآفریده ،سههزار سال به طول
میانجامد و این یعنی که اهریمن ،بهطور کامل بر سرزمین تحت فرمان جمشید
حاکم میشود و همه چیز را کامالً نابود میکند .عالوه بر این به فرمان اهورامزدا
در محلة دوم ششصد و در سومین ،سیصد تخمه از مردان و زنان نیکو قرار داده
میشود .محلة اول نیز حاوی هزار نطفه است که نماد فراوانی و کمال است.
ویژگی دیگر ور جمکرد بنا بر قول مذکور این است که این شهر ،ساختاری
چهارگوش دارد که از هر چهار طرف به بلندی یك میدان اسب است.
چهارگوشه (مربع) بودن این شهر نیز مرتبط با درونمایة اصلی این اسطوره ،یعنی
کمال و بیمرگی است.
«مطالعات نشان میدهد که بسیاری از مکانهای مقدس به شکل چهارگوشه است؛
از جمله مذابح ،محرابها ،معابد ،شهرها و چادر نظامیان .اغلب این مربعها در
دایرهای جای میگیرند .نماد مربع و نماد عدد چهار با یکدیگر مرتبط هستند .شکل
مربع در سنت اسالم نیز جایی بس مهم دارد و برجستهترین نمود آن ،خانه
چهارگوش کعبه است که حجاج بر گرد آن میچرخند .نمونه دیگر ،ضریحهای
چهارگوشهای است که بر روی مزار امامان ساخته میشود( ».شوالیه و گربران
 ،1951ج 191 :2و 158ـ)119

ویژگی دیگر ور که باز هم با کمال و بیمرگی در ارتباط است ،این است که
شهر باالتر از سطح زمین و بر روی بلندی قرار دارد که همین بلندی ،نمادی از
تقدس و الوهیت و فراتر بودن است .در روایتهای پهلوی ،داستان ور ،شاخ و
برگ بیشتری مییابد؛ در این داستانها ،ور ،قلعهای زیرزمینی تصور شده است .در
بارة محلی که ور در آن قرار دارد ،در فصل  65بند  12مینویخرد گفته شده که این
شهر در «ایرانویج» ،میهن قدیمی اساطیری ایرانیان ،ولی در زیر زمین است.
شهری چنان اساطیری که هیچ نقصانی در آن راه ندارد و تمامی ورودیهای آن
بر دیوان و مرگ و اهریمنصفتان بسته است و طرح فیزیکی آن از شکل و عدد و
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جنس ،نمادی از کمال و بینقصی است ،به لحاظ اندیشة دینی و ایدئولوژیك نیز
باید نشانی از کمال در خود داشته باشد .این امر تنها با دین زرتشتی محقق
میشود؛ به همین دلیل است که «اسطورة ور جمکرد ،رنگی بهویژه زردشتی پیدا
کرده است و کَرشِفت 1که یکی از پرندگان افسانهای است که به باورهای عامه تعلق
دارد و در بندهشن با «چرک» (چرغ) یکی دانسته شده است ،دین زردشتی را به ور
میبرد و «اوروتَتنره» ،پسر زرتشت به عنوان فرمانروای ور ،همراه با خود زرتشت
یا به تنهایی ظاهر میشود( ».کریستنسن )919 :1965
بناهای اساطیری ایرانی
بناهای اساطیری از جمله برجستهترین موضوعات مطرح شده در متون ایرانیان
باستان است .این بناها که تصور آن ،پاسخی آرزومندانه در برابر معمای
گریزناپذیر مرگ است ،در اکثر موارد ،مشابهت بسیاری با بهشت گمشدهای دارد
که همواره انسان را آرزومند بازگشت به خود کرده است .عالوه بر ور جمکرد،
که به طور کامل به آن پرداخته شد ،برخی دیگر از دژها و شهرهای غریب و
اساطیری در نظام فکری ایرانیان باستان شکل گرفته است که برجستهترین نمونة
آنها در بخش هفتم از «بندهشن» توصیف و تشریح شدهاند؛ مانند :دژ
کیکاووس ،دژ زیر زمین افراسیاب ،کاخ میترا و کنگدژ.
دژ کیکاووس
در اساطیر ایران آمده است که کاووسشاه ،دژی با هفت کاخ در باالی کوه البرز بنا
کرد .یکی از این هفت کاخ از جنس زر ،دو کاخ سیمین ،دو کاخ پوالدین و دو کاخ از
جنس آبگینه (بلورین) بود .این دژ و کاخهای درون آن ،مرگ و پیری را دور
میداشت؛ چنانکه اگر پیری ،موقع مرگ وارد آن میشد ،جوانیاش به او بازمیگشت
و به هیئت جوانی پانزده ساله درمیآمد( .پورداوود  ،1911ج591 :5ـ )598
دربارة دژ کیکاووس به سه ویژگی برجسته میتوان اشاره کرد .نخست اینکه
این دژ در باالی کوه قرار دارد و کوه به دلیل ارتفاع و نزدیکیاش به آسمان،
جایگاهی مرموز ،غریب و الهی است؛ همین الوهیت و تقدس آن است که سبب
شده اهل معرفت و سالکان طریق الهی نیز کوه و غار را به عنوان مکانی برای
1. Karsheft
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چلهنشینی و خلوتگزینی خود انتخاب کنند .الوهیت و تقدس کوه ،یك
درونمایة برجسته و مشترک است که در بسیاری از اساطیر و افسانهها میتوان آن
را یافت .از جمله کوههای اساطیری در اساطیر ایرانی ،البرزکوه است که دژ
کیکاووس هم بر فراز آن ساخته شده است.
«بنابر روایات ،اهریمن به منظور رقابت با آفرینش اهورامزدا زمین را بشکافت و در
قسمت میانی آن جای گرفت .آنگاه زمین به لرزه درآمد و نخست البرزکوه سر از
خاک برآورد و سپس سایر کوهها از ریشه و بنیان البرز پدید آمدند ...خورشید و
ماه و ستارگان ،گرداگرد البرز میگردند .باالی قلههای آن ،نه شب است و نه
تاریکی ،نه باد سرد دارد و نه باد گرم( ».یاحقی )125 :1956

قرار داشتن دژ کیکاووس بر روی بلندی کوه ،از وجوه مشترک این مکان با
ور جمکرد است؛ زیرا ور جمکرد نیز به فرمان اهورامزدا ساخته شده و از هر
چهار طرف به بلندی یك میدان اسب است؛ این ارتفاع در هر دو مکان ،نمادی از
ارتباط آن با الوهیت و کمال و بیمرگی است.
بر فراز کوه اساطیری البرز ،هفت کاخ اساطیری ،منسوب به کیکاووس ساخته شده
است که همچون این کوه ،غریب و رازآلودند .نمادین بودن این کاخها از یكسو به
عدد آنها برمیگردد؛ زیرا نمادشناسی عدد هفت ،آن را کاملترین عدد معرفی میکند.
(همان )516 :کاربرد عدد هفت در دژ کیکاووس ،از یكسو این مکان را با کمال و
بینقصی و الوهیت و در نهایت با بیمرگی مرتبط میسازد و از سوی دیگر وجه پیوند
و مشابهتی دیگر با ور جمکرد مییابد؛ زیرا چنانکه گفته شد ،در ساختار این ور ،عدد
سه و چهار که مجموع آنها هفت میشود ،کاربردی ویژه و برجسته به آن داده است.
اهمیت دیگری که کاخهای هفتگانة کیکاووس دارد ،مربوط به جنس آنها
است .جز دو کاخ بلورین ،پنج کاخ دیگر از جنس فلزاتی گرانبها (سیمین و
زرین) و محکم (فوالدین) هستند که همین جنسیت ،موتیفوار در سایر موارد
مشابه و ساختمانها و بناهای اساطیری نیز دیده میشود؛ خاصیت آنها
نفوذناپذیری و مقاومت در برابر اهریمن ،دیوها و مرگ است .ناتوانی مرگ در
ورود به کاخهای کیکاووس که مربوط به مکان اساطیری این دژها (البرز کوه) و
تعداد و جنسیت آنها است ،از دیگر ویژگیهای برجستة این مکان رازآلود و
بنمایة اصلی آنها است؛ همچنین وجه اشتراک آن با سایر مکانهای مشابه است.
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دژ زیرزمینی افراسیاب
بنابر متون بازمانده ،دژ افراسیاب غاری است که بر باالی کوهی قرار دارد ،اما در
اوستا این هنگ ،قصری زیرزمینی و آهنین به ارتفاع هزار قد آدم است که همه
چیز در آن فراهم شده بود( ،پورداوود 199 :1911ـ )195و دارای سه ویژگی
برجسته است :نخست اینکه در زیر زمین قرار دارد که این امر وجه مشترک این
دژ با ور جمکرد است؛ بدین مفهوم که این مکان نیز یك مکان نمادین است و
ساحت ناخودآگاهی افراسیاب را مینمایاند .ویژگی دیگر این است که از فلز
(آهن) ساخته شده است و این امر در دژ کیکاووس نیز مشهود است( .همان)588 :
در شاهنامه ذکر شده که افراسیاب برای آنکه «به جان ایمن و تندرست» باشد،
این مکان را ساخته است (فردوسی  ،1998ج5516 :2ـ 926ـ  )922و این ایمنی و
تندرستی را آهنین بودن و در زیر زمین بودن این دژ فراهم میکند .بدین ترتیب
دژ افراسیاب از یكسو با ور جمکرد مشابهت دارد و از سوی دیگر ویژگی
مشترکی با دژ کیکاووس دارد .اینکه دژ افراسیاب بر فراز کوهی ساخته شده بود،
وجه مشترک و مشابهت دیگر این مکان با ور جمکرد و دژ کیکاووس است که
در پیوند با مفهوم بیمرگی و جاودانگی منسوب به جمشید معنا مییابد.
کاخ میترا
دژ میترا میتواند الگو و نمونة ایزدی ور جمکرد باشد و از این روی اشتراکاتی
ویژه میان آنها وجود دارد .در «مهریشت» که در توصیف «مهر» ایزدبانوی خورشید
است ،از کاخ و دژی نام برده میشود که بر فراز «هرا» (البرز) قرار دارد که با
توصیف آن ،باز تصویر بهشت و رابطة آن با جاودانگی در ذهن منعکس میشود.
«کسی که از برای او آفریدگار و در باالی کوه بلند و درخشان با سلسلههای متعدد،
آرامگاه قرار دارد .در آن جایی که نه شب است و نه تاریکی و نه باد سرد است و
نه گرم و نه ناخوشی مهلك و نه کثافت دیو آفریده و از باالی «کوه هرئیتی» مه
متصاعد نگردد .آرامگاهی که امشاسبندان هماراده ،به طیبخاطر و صفای عقیده
ساختند تا آنکه او (مهر) از باالی کوه هرئیتی به سراسر جهان مادی تواند
نگریست( ».پورداوود )421 :1911

بنابر اساطیر هندی ،ایزد مهر ،گردونهای درخشان و اقامتگاهی زرین با هزار ستون
است و هزار در دارد( .قلیزاده  )992 :1951بنابر نقل مذکور ،کاخ میترا بر فراز کوه
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البرز قرار دارد .این ویژگی ،یعنی قرار داشتن بر باالی کوه و در جایی مرتفع را
در تمامی دژها و ورهای مورد بررسی ،میتوان دید.
از دیگر ویژگیهای کاخ میترا که رابطة آن را با جاودانگی بیشتر نشان میدهد،
شکل ظاهری آن است که در ماللهند بیرونی بدان اشاره شده است .بنابر قول بیرونی،
کاخ میترا بنایی گرد است )191 :1965( .دایره ،کاملترین شکل هندسی و نماد امنیت
و بینقصی است« .دایره در اصل یك نقطة بسط یافته است .نقطه در کامل شدن
دایره مشارکت میکند و در ضمن با دایره ،مختصات نمادین مشترکی دارد؛ از جمله
کمال ،همگونی ،یکدستی و نداشتن اضافات و زواید( ».شوالیه و گربران  ،1955ج)162 :9
ور جمکرد را بنایی چهارگوش توصیف کردهاند؛ نگارهای که مخصوص مراکز و
ساختمانهای مقدس و عبادی است و معموالً درون یك دایره قرار دارد ،چنانکه
بنای چهارگوش کعبه نیز در دایرة حرکت طوافکنندگان قرار دارد .با این توصیف
اگرچه بنای ور جمکرد به شکل چهارگوش و دژ میترا دایره است ،اما ارتباط نمادین
این دو نگاره با یکدیگر از وجوه اشتراک ور و دژ میترا بهشمار میرود.
بنابر برخی از روایات ،اطراف دژ میترا از فلزات و سنگهایی گرانبها تشکیل شده
است که با توجه به ویژگی فلز و نفوذناپذیری آن برای اهریمن و ارتباط آن با
جاودانگی ،قابل توجه است و وجه اشتراک میان این دژ با ور جمکرد و دژ آهنین
افراسیاب به شمار میرود .در کاخ میترا ،همهچیز در حالت تعادل قرار دارد ،زیرا
اهریمن را (که بیتعادلی از آثار ویرانگر اوست) در آن راهی نیست( .الیاده )451 :1962
کنگدژ
بنابر منابع موجود ،این بنا به دستور سیاوش ،توسط دیوان ساخته شده و تا آمدن
کیخسرو ،در هوا متحرک بود .کیخسرو از آن دژ خواست که بر زمین فرود آید.
این دژ در ناحیة خراسان در جایی به نام «سیاوشگرد» در مرز ایرانویج مستقر
شد( .میرفخرایی  )59 :1961ساختار کنگدژ به این شکل است که
«هفت دیوار این دژ از زر و سیم و پوالد و برنج و آهن و آبگینه و سنگ قیمتی بوده
است ...پانزده در دارد که هر یکی بر باالی پنجاه متر و فاصلة هر کدام از درها با
یکدیگر معادل بیست و دو روز بهاری یا پانزده روز تابستانی سوار بر اسب است .در
این دژ چهارده کوه و هفت رود قابل کشتیرانی وجود دارد و هفت نوع مرغ در آن
هستند که میتوانند حکمران را یاری کنند .بلندی خود کنگدژ به اندازة تیر پرتاب
مرد جنگجویی است که تیری را پرتاب کند« .خورشیدچهر» ،یکی از پسران زرتشت
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و پشوتن گُشتاسبان با هزار پیرو خود در آن اقامت دارند و در پایان جهان به
ایرانشهر میآیند و دین و پادشاهی را دوباره مستقر میکنند( ».قلیزاده )959 :1951

کنگدژ ،دارای چند ویژگی برجسته است که آن را بسیار شبیه به ور جمکرد
کرده است .نخست اینکه در بین دو کوه و در جای پنهان و عمیق ساخته شده
است .ور جمکرد نیز بنابر روایتی در زیر زمین ،یعنی در جایی مخفی قرار دارد.
کنگدژ نیز همچون ور جمکرد ،یکی از پسران زرتشت را در خود دارد و مرکزی
برای رواج دوبارة دین بهی به شمار میرود .وجود مرغ کرشفت در ور و هفت
مرغ یاریکنندة حکمران در کنگدژ نیز از دیگر وجوه اشتراک این دو مکان
است .کنگدژ به واسطة داشتن هفت دیوار از جنس فلزات مختلف و آبگینه،
مشابهتی برجسته با هفت دژ کیکاووس مییابد.
به عقیدة کریستنسن ،کنگدژ ،زودتر از دژ کیکاووس و به تقلید از ور
جمکرد ساخته شده و از این روی بیشتر شبیه ور است )156 :1965( .این دژ هم
در زمان خود و هم در آینده و پایان جهان ،مکانی «نجاتبخش» پنداشته شده
است ،چنانکه کسانی که در درون آن جای دارند ،بیمرگ باقی میمانند و در
هنگام رستاخیز به یاری سوشیانس 1میروند( .اشه 56 :1959ـ  )59دیوار این بنا
همچون دیگر بناهای اسطورهای ،ضداهریمن بوده و مرگ را در آن راهی نیست.
بناهای اساطیری سایر ملل
در ادبیات اساطیری ایران ،چندین دژ وجود دارد که ظاهراً الگوی اصلی آنها کاخ
میترا است؛ بدین ترتیب که ور جمکرد به تقلید و الگوبرداری از کاخ میترا ساخته
شده و پس از آن ،کنگدژ است که بنابر شواهد و قرائن ،زودتر از دژ کیکاووس
ساخته شده است و شباهت بسیاری نیز به ور جمکرد و کاخ میترا دارد .دژ زیرزمینی
افراسیاب و دژ کیکاووس نیز از نمونههای برجسته و الگو گرفته از ور جمکرد است
که وجوه مشابه و مشترک بسیاری نیز با آن دارد .عالوه بر اساطیر ایران ،ساختمانها
و قلعههای جادویی و اسطورهای ،نمونههای برجستهای نیز در ادبیات اساطیری
جهان دارد که مهمترین آنها عبارتند از باغ خدایان ،باغ الیزه ،کونلون ،آسگارد و
شهر برنجین .در این بخش از پژوهش به بررسی آنها پرداخته خواهد شد.
1. Sooshiyans
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اساطیر هند (باغ خدایان)
در ادبیات سانسکریت« ،باغ خدایان» که در «مهابهاراتا» توصیف شده ،شباهت
زیادی به ور جمکرد دارد .چنانکه گفته شد ،بنابر تصریح اوستا و متون پهلوی
در ایرانویج و بنابر نقل بندهشن در میانة پارس قرار داشته و سرزمین سعادت و
شادکامی و بهشتی است که از دیدة عالمیان پنهان است .این مکان نشانه و یادگار
خاطراتی است که ایرانیان از قدیمترین زادگاه خود داشتند و میان دیگر اقوام هند
و اروپایی نظایر چنین جایگاه سعادتی وجود دارد؛ خاصه در ادبیات یونانی ،باغ
الیزه و ادبیات سانسکریت ،باغ خدایان که در مهابهارتا وصف آن آمده است .بین
باغ خدایان هندوان و ور جمکرد ایرانیان قدیم ،شباهت فراوان وجود دارد که در
ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
«دیار مردگان یا باغ خدایان ـ که یمه در ادبیات و اساطیر هندی سرپرست آن است،
باغی است زیبا و روحپرور که شاید اطالق «بهشت» به آن چندان دور از ذهن نباشد.
در آن سرا بسیار فرزانگان شاهانة دارای تقدس بسیار و فرزانگان براهَمَه که همچنین
از پاکی بسیار برخوردارند ،شادمانه ـ ای فرزند ـ در انتظار یمه ،پسر ویوَسنت هستند
و او را میستایند .آنان چنان بیشمار هستند که مرا یارای آن نیست که توصیفشان
کنم ،نه با ذکر نامشان و نه با ذکر اعمالشان ای پسر «پرتا» آن انجمنسرای یمه،
بسیار دلپذیر است که همهجا به میل صاحبش در حرکت است .صدها فرد از مردم
نیکوکردار برخوردار از زیبایی آسمانی و خرد بسیار ،همیشه در آن انجمنسرا در
انتظار سَرورنامی آفریدگان هستند و او را میستایند( ».ریگ ودا )59 :1945

این سرزمین اگرچه وَر جمکرد دانسته شده است ،یعنی غار یا باغ جمشید اما
مکانی مجهول دارد و اغلب آن را مکانی دورافتاده واقع در یکی از فالت
میدانند؛ درحالیکه ور یا باغ جمشید مکانی معین و غیرآسمانی است که در
زمین و در ایرانویج یا به نقل «بندهشن» در میانة پارس قرار دارد.
در سرزمین ارواح یا باغ خدایان هندی ،مرگ و میر ،سرما و گرما و پیری و
نیازمندی راه ندارد و شگفت است که همین خصایص در باغ جمشید یا وَر
وجود داشته است .درواقع میتوان چنین نتیجه گرفت که پس از جدایی میان هند
و ایرانیان ،زمانی که جمشید نزد آریاییهای ایرانی ،جنبة الوهیت خود را از دست
میدهد ،دیار مردگان ،تبدیل به وَر یا غار وی میشود.
به واسطة شباهتهای باغ خدایان هندی با ور جمکرد ایرانی میتوان به این
نتیجه رسید که روایت ور جمشید که در سنت اوستایی وارد شده است ،به دورة
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هندوایرانی برمیگردد که در آن جمشید ،ایزد قلمرو مردگان به شمار میآمده است
و بعدها بر اثر تحول در شخصیت جمشید ،این ماجرا به صورت ور زیرزمینی و
این جهانی ،تحولیافتهای از باغ خدایان یا سرزمین نیكبختان میشود.
در این باره که زندگی در باغ خدایان یا سرزمین نیكبختان چگونه بوده است،
در وندیداد چنین آمده است:
«اینك من انجمنسرای یمه ،پسر ویوسنت را توصیف خواهم کرد .آنجا که بیش از صد
یوجن وسعت دارد .همچون زر پرداخت شده است .آن خانه که دارای درخشندگی
خورشید است .هرچه که آرزو کنند ،میبخشد .آنجا نه بسیار سرد است و نه بسیار
گرم .آنجا دل را شادمان میکند( ».وندیداد  ،1991فرگرد دوم ،بند 41ـ)241 :94

بنابر توصیف مذکور ،چند ویژگی مشترک برجسته میان باغ خدایان و ور جمکرد
وجود دارد .هر دوی این مکانهای اساطیری ،بسیار شبیه به بهشت توصیف شدهاند.
مکانهایی وسیع و آبادان که در آنجا همه چیز مهیا و در دسترس است و بهاری
همیشگی در آنها جاری است؛ چنانکه نه گرم هستند و نه سرد و ناتوانی و
سالخوردگی و تشنگی و گرسنگی و بدبختی و اندوه در آنها وجود ندارد .جاودانگی
و جوانی ،دو نعمت برجسته و دو آرزویی است که همواره انسانها دوست داشتهاند
آنها را بهصورت جاودانه داشته باشند و دقیقاً به همین دلیل است که این اساطیر شکل
گرفتهاند تا آدمی بتواند در خیال و رؤیا به این آرزوها دست یابد.
اساطیر یونان (باغ الیزه)

1

از دیگر مکانهای اساطیری موجود در ادبیات ملل که بسیار شبیه به ور جمکرد است،
باغ الیزه در اساطیر یونانی است .کریستنسن ،ور جم را همانند الیزه یا سرزمین
سعادتمندان میداند و در بارة ظهور زمستان و طوفان سخت بر این عقیده است که:
«در اینجا با آمیختگی دو عقیده سر و کار داریم که در اساطیر هندی نیز به آن
برمیخوریم .یعنی تصور وجود قلمرو نامیرایی از سویی و تصور وجود قلمروی
زیرزمینی که متعلق به مردگان است ،ازسوی دیگر .بهطور خالصه ،افسانه (ور) جم
آنگونه که در فصل دوم وندیداد و کتابهای پهلوی به ما رسیده است ،از
بنمایههای متفاوتی تشکیل میشود .نخست تصور وجود باغ الیزه که در آنجا
نخستین انسان که به صورت خدا درآمده ،در مصاحبت دیگر قهرمانان نامیرا و
1. Elize - Garden
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خود خدایان زندگی میکند .این تصور که از تصور عامیانة دیگری ،یعنی تصور
وجود سرزمین مستمر در زیر زمین تأثیر پذیرفته است ،با سنت مربوط به پایان
جهان که زمستان هولناک آن را پیش میآورد ،آمیخته شده و بدین ترتیب در
حوادث پایان جهان جای گرفته است( ».کریستنسن )995 :1965

باغ الیزه همچون باغ ور جمکرد از بنمایة جستجوی آدمی برای رسیدن به
سرزمین جاودانگی نشأت میگیرد و در روایات عامیانة همة ملل به گونهای بازتاب
یافته است .این بنمایه در داستان اسکندر نیز آمده است؛ بدین ترتیب که اسکندر
در جستجوی آب حیات وارد ظلمات میشود تا به جاودانگی و نامیرایی برسد .به
نظر میرسد افسانة هندواروپایی الیزه با بنمایههای مشترکی که اصل سامی دارند،
آمیخته شده است .در روایتهای افسانهای سامی« ،گیلگمش» ،قهرمان اسطورهای
بابل که از گذرا بودن عمر و ناپایداری انسان سخت دلگیر است ،از راهی زیرزمینی
در زیر کوه اساطیری «مشو» 1عبور میکند و از باغ خدایان که درختان پوشیده از
گوهرهای گرانبها دارد ،میگذرد و به آن سوی دریای بزرگی میرسد که در جایگاه
«اوتنهپیشتیم» 5که بازماندة طوفان بوده و به عنوان انسان نامیرا معرفی میشود،
میرسد .او سعی میکند راز جاودانگی را پیدا کند و آن را برای مردم سرزمینش
آشکار سازد ،اما موفق به انجام این کار نمیشود.
بنابر اساطیر یونان ،الیزیوم ،9سرزمینی با شادبختی کامل و با جنبههای
دایمیست .جاییکه ایزدان به دور از مرگ در آن زندگی میکنند .جالب توجه این
است که باغ الیزه ،همانند ور در زیرزمین تصور شده است.
«بنابر نقل «هومر» ،کشتزاران الیزیوم در انتهای زمین قرار داشت ،در سواحل «رود
اوکیانوس» و تحت فرمانروایی «رادماناتوس» .بعدها نویسندگان دوران کالسیك این
سرزمین را به عنوان بخشی از جهان زیرزمینی تصور کردهاند ،سرزمینی که راستکاران
پس از مرگ بدانجا میروند و از آنجا با گام کوتاهی میتوانند به قلمرو بهشت پای
گذارند که در نهایت به بهشت مسیحی بدل گشت( ».وارنر)61 :1956 4

دربارة وجوه اشتراک بین باغ الیزه و قلعه ور جمکرد ،میتوان به وجود کوه
در هر دو اشاره کرد .در اساطیر یونان ،باغ الیزه نزدیك کوه المپ بنا شده است و
باغ جم نیز در کنار کوهی به نام کوه هوکره قرار دارد .بهشت در شمال قرار دارد
که از آنجا فرات و دجله سرچشمه میگیرند( .ستاری )164 :198این تفکر و تصور
2. Outa- napishtim
4. Warner

1. Mesho
3. Elysium
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اینکه کوه خدایان در آسمان جستجو شده و حتی با آسمان یکی دانسته شده
است ،بایستی از بابل گرفته شده باشد.
1

اساطیر اسکاندیناوی (آسگارد)
در اساطیر اسکاندیناوی در داستان مشهور «بالدر» ،به تاالر مردگان (تاالر
کشتگان) اشاره شده است که در واقع محل سعادتمندان است« .زندگی در تاالر
اودین 5یعنی تاالر کشتگان خوش میگذرد .چنانچه کسی این نوع از زندگی را
دوست داشته باشد .در تاالر ،همة کشتگان جنگ گرد آمدهاند و ساختمان
عظیمیست( ».بیچ  )59 :1916تاالر اودین که به نام «والهاال» 9نیز مشهور بود،
تاالری با ساختمانهای باشکوه بود که با درهای بسیار در سرای کشتگان آسگارد
قرار داشت .در این تاالر از کشتهشدگان در نبردها هر شب با بهرهای از گوشت
خوکی که هرگز تمام نمیشد و می انگبین پذیرایی میشد .گفته میشود تخت
نامور اودین که هنگام نشستن بر آن میتواند هر کرانه از جهان را ببیند ،در این
تاالر جای گرفته است .دربارة سرای والهاال که در روایات اسکاندیناوی به تاالر
کشتگان مشهور است ،باید به وجود شاهینی اشاره کرد که در باالی آن تاالر در
حرکت و یادآور پرندة «کرشیپتر» 4در ور جم است .دربارة ویژگیهای این تاالر
گفته میشود که پانصد و چهل در دارد و سرتاسر تاالر از سپرهای بسیار پوشیده
شده است .یك گرگ از درب باختری تاالر پاسداری میکند و شاهینی در باالی
آن در پرواز است( .دیوید سون)582 :1952 2
آسگارد که به عنوان جهان مردگان در اسطورة اسکاندیناوی معرفی میشود ،یکی
از نه قسمت جهان است که در میان نه قسمت جهان باالتر از بقیه قرار دارد .والهاال
که تاالر کشتگان جنگ است ،در این مکان قرار دارد .آسگارد با توجه به اینکه مکانی
باالتر از قسمتهای دیگر جهان است ،یادآور کوه و جهان سعادتمندان ماست و
شخصی به نام «هیمدال» نگهبان آن است .آسگارد در واقع محل جمع شدن خدایان
اسکاندیناوی نیز هست« .در میان آسگارد ،دشت بزرگ ایداوول( 6یا ایدا) قرار دارد
که خدایان در این دشت در تاالری به نام گالدزهایم 1جمع شده و در مورد
2. Odin
4. Karshiptar
6. Idavol

1. Asgard
3. Valeha
5. david son
7. Gladsheim
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موضوعات مهم به تصمیمگیری میپردازند( ».بیچ )916 :1916
1

اساطیر چین (کونلون)
در اساطیر چین ،جهان از سه بخش تشکیل شده است .آسمان (جایگاه خدایان)
و روی زمین که جایگاه زندگی انسانهاست و دنیای زیرین .انسان در اساطیر
چین آزاد است که پس از مرگ و داوری اگر واجد شرایط باشد ،یکی از این سه
بخش را مأوای خود سازد.
«در روایات اساطیر چین ،انسانهای نیكرفتار پس از داوری ،رهسپار بهشت
(کونلون) میشوند و در باغهای زیبای آن که در قلة کوهی قرار دارد ،به
جاودانگی و نامیرایی میرسند .جاودانگان با خوردن هلوی بیمرگی ،تولد دیگربارة
خود را در کونلون جشن میگیرند و نامیرایی آنان نیز از خوردن چنین هلویی
است( ».کریستی )151 :1919

در جهانشناسی باستانی چین ،زمین دارای چهار کوه اصلی است که از نظر
اسطورههای نخست ،کوهساران شرق و قلة آن «تایشای» 5و پس از آن کوهساران
و بهشت غرب (کون ـ لون) مورد توجه قرار دارد و مردم بر این باورند که ارواح
برگزیده در منطقهای بهنام کونلون به سعادت و جاودانگی میرسند« .سیوانگ
مو» 9از مشهورترین خدایان کوهساران است که به فرمانروایی کونلون و بهشت
غرب و دنیای مردگان سعادتمند منصوب میشود« .نخست مأوای سیوانگ کوهی
از پشم در شمال کونلون و باختر سواحل گردان بود .وی پاسدار گیاه جاودانگی
است و کاخ او را بارویی بلند از زر ناب در میان گرفته است .چشمهای جادویی از
کاخ او جاری است و جشن جاودانگان در کاخ او در کنار دریاچه گوهر بر پا
میشود( ».همان )158 :ویژگیهای کونلون که محل نامیرایی و سعادت مردگان
است ،روایت ور جم را در ذهن منعکس میکند؛ و سیوانگ به عنوان پاسدار و
ایزد این منطقه ،یادآور جمشید (یم) فرمانروای سرزمین مردگان است.
اساطیر عربی (شهر برنجین)
در داستانها و روایات عربی قرن نهم ،شهری ساختهشده از برنج یا مس نزدیك به
2. Taishan

1. Kunlun
3. Siwangmu
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«تنگة جبلالطارق» و در نزدیکی «کادیز» 1مشاهده میشود.
«شهر برنجین یکی از شگفتانگیزترین ساختارهای جهان به شمار میرود .محیط
دیوارها حدود سهمایل و ارتفاع آنها از کنگرة بارو بیش از پنجاه اِل (28×112
سانتیمتر) و فاقد دروازه است که برخی بر این باورند که اسکندر آن را ساخته
است ،اما در یك منبع موثقتر آمده است که دیوها به دستور سلیمان آن را بر پا
کردند( ».کاوندیش )158 :1951

با توجه به شباهتهایی که در روایات مربوط به حضرت سلیمان (ع) و جمشید
بیان شده و اینکه در ساخت ور جمشید از دیوان بهره گرفته شده است؛ شهر
برنجین نیز یادآور ور جم در اساطیر ایران است که گاه ساخت آن را به اسکندر
مقدونی نیز نسبت دادهاند( .قائمی )596 :1956
دیگر اساطیر
نمونههای ذکر شده از اساطیر سایر ملل ،برجستهترین مکانهای بهشتسانی
است که ویژگیهای مشترکی با ور جمکرد دارد .این اشتراک مضمون ،لزوماً به
این معنا نیست که در پرداخت این نمونهها از ور جمکرد الگوبرداری شده باشد،
بلکه علت این اشتراک ،دغدغههای یکسان نوع بشر و ترسها و آرزوهای
همسان او است .عالوه بر موارد مذکور ،اساطیر مشابه دیگری نیز وجود دارد که
در آنها اندیشة بهشتسازی و بهشتپروری درونمایة اصلی به شمار میرود.
برای مثال ،قلمرو روحانی «تومبوکا» در «ماالوی» ،یك جهان زیرزمینی است که
مردگان به آنجا وارد میشوند و تا ابد جوان میمانند و هرگز گرسنه یا غمگین
نمیشوند .نزد برخی از سرخپوستان آمریکایی نیز ناحیة شامگاه یا شکارگاه،
سرزمینی شادمانه در کشوری اسرارآمیز است که مکان مردگان یا همان بهشت
است( .وارنر  )65 :1956جدول زیر ،نمایانگر برجستهترین اشتراکات میان
مکانهای اساطیری بررسی شده در پژوهش حاضر است.

1. Cadiz
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جدول  .1برجستهترین اشتراکات میان مکانهای اساطیری
ویژگیها
مکان
نمونهها

وجود رهبر
دینی

برآورده
جنس

بیمرگی

شدن

وضعیت

اعداد

آرزوها
اطراف آن

کاخ میترا

بر فراز کوه

ـ

از فلز و
سنگ

به
ـ

ـ

ـ

ـ

گرانبها

ور جمکرد

زیرزمین و

پسر

نزدیك کوه

ـ

جوانی
ابدی

دارای سه طبقه/
ـ

پنهان از

به عمل آمدن

دیدهها

جفتها هر

ساکنان
کنگدژ

ـ

پسر

 1دیوار

زرتشت

فلزی
زر ،سیم،

دژ
کیکاووس

دژ افراسیاب

باالی کوه

ـ

پوالد،
آبگینه

زیرزمین/
بر فراز کوه

باغ خدایان
در هند

ـ

باغ الیزه در
اساطیر یونان

نزدیك کوه

کونلون در
اساطیر چین

مربع

ـ

ـ

ـ

ـ

1رود

ـ

 12در

حاوی تخمة
مرغ

انسانها و

کرشفت

مخلوقات
اهورا مزدا

 1مرغ
یاریگر

ـ

تابان
و
درخشان

ـ

بیمرگی و
جوانی
ابدی

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ساکنان
ـ

ـ

آهنین

ـ

ـ

ـ

ـ

بیمرگی

جوانی
ابدی
ساکنان

زیر زمین و

چهلسال یکبار

به
شکل

 14کوه

بیمرگی و
ـ

شکل

ـ

ـ

ـ

دایره
بیمرگی و

زرتشت

شکل

پرنده

ساکنان

نور

ـ
برآورده
شدن همة
آرزوها
خوشبختی

ـ

متعادل در
همة زمینهها

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

درخشان

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

باالی کوه

ـ

ـ

بیمرگی

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

بیمرگی

ـ

ـ

 248در

ـ

شاهین

ـ

ـ

دائمی

آسگارد در
اساطیر
اسکاندیناوی
برنجین در
اساطیر عربی

بلند و وسیع

ـ

ـ

ـ

ـ

بدون
دروازه

ـ

ـ

ـ

ـ

ـ

نتیجه
یکی از معماهای بزرگ هستی برای نوع بشر ،مرگ و زوال و نیستی است .این
معمای ناگشوده ،همواره نوعی ترس و وحشت از ناشناخته بودن را با خود داشته
و سبب شکل گرفتن اساطیری شده که آرزوی دستیابی به جاودانگی و بیمرگی
و بازگشت به بهشت از دست رفته را روایت میکند .این درونمایة آشنا
موتیفوار و با ویژگیهای نسبتاً همسان در قالب مکانی اساطیری و بهشتسان
در اساطیر بسیاری از ملل وجود دارد .تشابهات و همسانیهای موجود،
نشاندهندة یك الگوی فکری مشترک با اهدافی مشابه است و دلیلی بر تأثیر و
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غنای یك فرهنگ بر فرهنگی دیگر نیست .بدون شك در کنار چنین شباهتهایی
تمایزات مهم بسیاری نیز وجود دارد ،اما تکرار الگوهای فکری مشترک و یکسان
در میان ملل که در روایات اساطیری آنها بازتاب یافته ،نشاندهندة آن است که
ذهن انسان متمایل به پاسخها و واکنشهای همسانی در برابر سؤاالت و وقایع
مشترک است .مقایسة ور جمکرد که الگوبرداریشده از کاخ میترا است ،با سایر
نمونههای آن در اساطیر ایرانی و سایر ملل ،بیانگر اشتراکات بسیاری است که
مهمترین آنها که به نوعی پیشانینوشت تمامی آنها نیز بهشمار میرود،
جاودانگی و بیمرگی کسانی است که وارد این قلمروهای جادویی و اساطیری
میشوند؛ مکانهای مرتفعی که مشخصة اصلی آنها الوهیت و فراانسانی بودن
است و از این روی مرگ را در آنها راهی نیست .این مکانها چه در زیر زمین و
چه بر فراز قلهها ساخته شده باشند ،تأویلی کهنالگویی دارند و نمایندة ساحت
ناشناخته و غریب ناخودآگاهی جمعی هستند که تمامی عناصر بالقوه را در خود
دارند و در صورت به فعلیت درآمدن ،آدمی میتواند به کمال و فردیت دست
یابد؛ کمال و فردیتی که غایت خلقت آدمی است و در صورت محقق شدن آن،
در واقع قوس صعودی دایرة کمال آدمی ترسیم میشود و بهشت گمشده را در
وجود خود مییابد و به ابدیتی زوالناپذیر دست مییابد.
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