
  

  

  

  

  

  ايران شفاهي و كتبي فرهنگ در خضر

  

  تقي شكوفه

  

  

  مقدمه

 نيز زندگي و آباداني رويش، نماد بلكه زرتشت دين و اسالم دين مقدس رنگ تنها نه »سبز«
 گردد، مي اطالق هم پيامبري نام به حال عين در که است خضر نظر مورد ةکلم عربي معادل .هست
 از کنند مي زندگي کويري نواحي در که کساني صوصخ هب ايران مردم ميان در که پيامبري

 شناسند مي پوش سفيد و کهنسال پيرمردي عنوان هب را او مردم .است برخوردار فراواني محبوبيت
  .است  رسيده جاويدان زندگاني به حيات آب از نوشيدن دليل هب که

 که قرآن .درس مي ياسالم دوران از پيش به جهان اسالمي مناطق در ،خضرباوري قدمت  
 نامي يا و آورد حساب به پيامبران شمار در را خضر آنکه بي است اسالمي تاريخي سند ترين کهن
 و االنبياء قصص در .کند مي اشاره صراحت و روشني به موسي با او مالقات داستان به ببرد او از

 عبارت به .است خضر همان قرآن در شده ذکر فرد که است  شده تاکيد نكته اين بر قرآن تفاسير
 از پيش مردم ميان در اي شده شناخته شخصيت خضر که دهند مي يگواه نامفسر اغلب ديگر
  .است  بوده اسالم
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 و تواريخ از بسياري رجوع بزرگ منابع از يکي که تورات در که اينجاست جالب ةنکت  
 حال .است  هنشد خضر نام حتي يا و موسي و خضر داستان به اي اشاره است مذهبي هاي داستان

 نوشيده آن از يافته، تاريکي در را حيات آب که سفيدپوش پيرمردي که شود مي مطرح الؤس اين
 ايران مردم کتبي و شفاهي فرهنگ و شده مردم باورهاي وارد چگونه درآمده خدايان شمار در و
 رسميت به مبرپيا نام به ديني هيچ در که ريباست؟ پيام  داده قرار ثيرأت تحت وسعتي چنين در را

 حتي دانشش مردم، عموم باور در و كرده كيدأت را وي قرآن که حال عين در ،است  نشده شناخته
 و پيوسته ايزدان حد به که »بزنامس« سفيدپوش کهنسال پيامبر اين آيا .است باالتر هم موسي از

 بااليي مقام پيري همواره ايرانيان ميان در که دانيم مي ما دارد؟ ايراني اي ريشه است  گشته جاويدان
 همچنين ما .است پيغمبر و پير به مردم هاي قسم از يکي هم هامروز همين که طوري به .است هبود
 ضمن شود، مي استنباط معنا يک استاد و مراد و پير از فارسي فرهنگ در هم هنوز که دانيم مي

 است پيرمردي نيز زرتشت از ام امروزي تصوير .است  شده داده پير لقب ايراني نامقدس به اينكه
 در که دانيم مي آن بر عالوه .درخشد مي ايزدي فره سرش گرد بر که سفيد لباس و موي و روي با

 لباس موبدان يا ناروحاني زرتشت دين در اينکه ديگر ١.است  بوده مقام باالترين پيري ميترا دين
  ٢.پوشند مي هم هنوز و پوشيده مي سفيد
 سعادت، بخشنده شود مي پديدار عوام فرهنگ در زرتشتي مقدسين يرو و سر با که خضر  
 با معموالً کنند مالقات او با خواهند مي که کساني ،شد مي تلقي فرزند و ثروت سالمتي، دانش،

 کوچه زنان هم هنوز را رسمي چنين .روند مي يشجستجو به عادات شکستن و سلوک و رياضت
 متصوفه و عرفا ميان در قديم از كار اين ،اند داشته نگاه هستند سنت وفاداران ترين بزرگ که بازار و

 شود مي يافت ايراني بزرگ متصوفين آثار در که فراواني اشعار .است  بوده معمول امروز تا ايران
   .است فوق مطلب گواه

 مخصوص تنها ناميراست و جاودانه که پيري يا خضر به دادن اهميت که است توجه قابل  
 آثار در نيز سهروردي مثل حکمايي و سينا ابن مثل ايراني فالسفه بلکه نيست ايراني فهمتصو آثار

 در كه ريخض .کنند لحاظ آن در را خود معناي تا روند مي نظر مورد قالب استقبال به خود تمثيلي
 موارد از بسياري در كه هرچند شود مي يمعرف ما به ياشراق حکمت و مشاء فلسفه يتمثيل متون
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 آرزوي در درواقع نيز سنت بقيه همانند ،است خضر ةکنند يتداع ندارد را خضر نام يماًمستق
 داستان مثال شواهد از يکي .شود مي بيابان و کوه روانه سالک که است سبب بدين اوست مالقات

   .است   يلدن   دانش  نماد  يقظان و    بودن   زنده   هميشه   از کنايه يح  نام . است يقظان بن حي
 فرهنگ وارد چگونه و کي خضر که ماند مي باقي همچنان الؤس اين پايان در ترتيب اين به  

 ادبيات در ريشه حد چه تا و يوناني ةريش چقدر ؟است  شده ايرانيان کتيي و شفاهي ادبيات و
 رب قرآن تاثير به توجه با اسالم از بعد که است اين سوم الؤس و دارد اسالم از قبل ايران مذهبي
 وي عرفاني و مذهبي اهميت و سالک و راهنما عنوان هب خضر مقام بر اندازه چه تا فارسي ادبيات

  .است  شده افزوده مردم ميان در
 فلسفي، تمثيلي، ادبيات قرآن، عوام، فرهنگ در خضر كه است اين بر يسع زير ةمقال در  
 از قبل ايران ادبيات و فرهنگ در هوم با گرفته قرار يبررس مورد مختصر طور به صوفي و ياسالم
   .دشو مقايسه اسالم

  
  مردم         فرهنگ         در         خضر. 1

  

   رسوم و آداب در .الف

 و ترکيه تا گرفته پاکستان و افغانستان و هند از ايران اطراف مناطق همه و ايران در »خضر خواجه«
 .است  شده شناخته مردم هعام ميان در پيامبر يک عنوان به مديترانه مناطق بسياري و سوريه و عراق

 نياز درگاهش به دريانوردان نگهبان عنوان هب و گرفته يکي نبي الياس با را او سوريه در مثال طور به
 در را خضر .خواند مي را او نام شود گم دريانوردي هنگام در کسي اگر که ترتيب اين به .دبرن مي
 نشسته ماهي يک روي بر که کنند مي رتصوي حالي در را او و شناسند مي »خواجه« لقب با هند
 به توانند مي خضر خواجه به توسل با که باورند آن بر تنها نه بسياري زنان ايران در ٣.است

 اي مصاحبه در .است رويت و يافتن دست قابل خضر خواجه معتقدند کهبل برسند ايشانه خواسته
 وجود خضر که داشتند باور نفر دو و سي آمد عمل هب خراسان ناحيه در روستايي زن پنجاه از که

 تا گشايي بخت از حاجات برآورد براي تر مسن زنان از نفر پانزده و است شدني مالقات و دارد
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 که داشتند ايمان و بودند گرفته را خضر خواجه چله مالي گشايش و زيارتي سفر فرزنديابي،
 از .است  هداشت را عاليات تباتع به سفر يآرزو همواره كه گفت يم يزن .است  شده روا حاجتشان

 روز كند جارو و آب را اش خانه در و شود بيدار سحرگاه روز چهل اگر كه شنود يم همسايه زن
 آفتاب سرزدن از پيش روز چهل زن آن .شد خواهد روا حاجاتش نموده مالقات را خضر چهلم

 .يابد نمي را يكس كرده يم جارو را ها خيابان که رفتگري جز چهلم روز و کوشد مي نظافت کار در
 و   دهد يم   تكان   را   دستش   بار سه كه بيند يم را سفيدپوش يمرد  خواب در و خوابد مي نااميد

  به  د،مشه   به   كه   كشد  ينم   يطول و   كند  يم   نيازش برآورد   به   تعبير   را   اين   زن   دادم،   دادم   دادم   گويد يم
 در و گيرد مي را خضر چله برده مي سر به معيشت تنگي در که ديگري زن .رود مي  مكه   و كربال 

 خياط و گيرد مي ياد خياطي او کشد نمي طولي و زند مي سوزني او لباس يقه به خضر خواب
 با بوده آمده تنگ به مستاجري از که زني .گيرد مي را فرزندش سالمت سوم زن .دشو مي بنامي
 مانده خانه و ترشيده عوام ديد از که را دخترش ديگر زني خرد، مي ضرخانهخ خواجه به توسل
  .كند مي عروس باالخره خضر خواجه کمک با دهش مي تلقي
 ةمقبر« نام به اي مقبره آمل در شکورزاده به استناد با که گفت بايد خضرباوري با رابطه در  
 محل در هفته هر ةچهارشنب يها شب در خضر حضرت عامه باور بر بنا که دارد وجود »خضر
 آنجا به جمعه شب چهل محل رسم بر بنا زنان بيوه و مانده خانه دختران .اردذگ مي نماز فوق
 ةبست بخت که خواهند مي خضر حضرت از و کنند مي روشن شمع و بندند مي دخيل و روند مي
  ٤.برسند خود حاجت به تا کنند مي تکرار را خود هاي چله آنقدر و بگشايد را آنها

 رسيدن که خراسان مثل خشک و گرم مناطق در هم خضر که است اين توجه جالب ةنکت  
 سرد مناطق در هم و دارد زيادي اهميت است زندگي و حيات ةنشان ترين بزرگ آباداني و آب به
 مشاهدات و انجوي به استناد با .است طوالني و کشنده هاي زمستان داراي که آذربايجان خشک و

 با رابطه در و شود مي ياد سرور و جشن با پيامبر خدر يا نبي خضر از ،مردم نقل و محلي
 زندگي و حيات آوردن و عنصر چهار در دميدنش و سرما و مرگ بر غلبه رد او هاي توانايي
 ةبازماند که است ستايشي و ويزشن يشن يادآور که جشن مراسم بر عالوه .شود مي نقل هايي قصه

 مراسم و اعياد تمام مانند خضر ستايش يا بزرگداشت آيين است ايران در الماس از قبل روزگار
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 روستاهاي خصوص هب شهرها در خدر جشن .است همراه آييني حرکات انجام و فديه با مذهبي
 به نزديکة گذشت در مراسم اين .است  مانده جا به آن از آثاري کماکان و شده مي برگزار آذربايجان

 بين که ايامي شد، مي برگزار بهمن ده روزهاي حدود در يعني )روز خرم( دهس جشن يا سده ايام
 اي فديه نهادن و  سفره انداختن با ستايش يا جشن مراسم عموماً .است بزرگ ةچل و کوچک ةچل
 شود مي پخته آتش با و شير يا آب از که است خوراکي فديه .است همراه آن بر شود مي پخته که
 صورت آن در نباشد دو اين از يکي صاحبخانه نذر اگر .حليم يا سمنو از است عبارت معموالً و

 و نمک با آن آميختن و تخم هفت مغز کوبيدن و دادنشود که عبارت از بو  مي درست قاووت
 تبديل و ها دانه مغز کردن آسياب تا گرفته سمنو ةتهي از .است سفيد و پاک اي سفره بر آن گستردن

 مفصل معتقدات و آداب ،ها جشن زمستان، کتاب در انجوي که دارد نييآي مراسمي قاووت به آنها
  .پردازد مي آنها شرح به

 يآرزو در يا شوند ينم دار هبچ كه يزنان ميان در ايران آذربايجان يروستاها در مثال طور هب  
 به كنند يم دعوت ها همسايه از كه است رسم ماند ينم فرزندشان يا و هستند پسر فرزند داشتن

 ... و نآفتابگردا گندم، نخود، تخمه، عدس، ماش، لوبيا، ةدان خود سهم به هم آنها و يندبيا منزلشان
 در را آرد و كنند يم آرد يدست آسياب با ،دهند يم بو هم با ها زن ةهم را ها تخمه اين بعد ،آورند يم

 در .گسترند مي يسفيد يا قرمز شال يرو آمد و رفت بدون ياتاق در و ريزند يم طشت يك
 و سجاده شانه، آيينه، گذارند، يم قرآن جلد يك كنند، يم روشن رنگارنگ يها شمع شال اطراف
 وضو و کرده حمام جشن در شرکت براي که ميهمانان .دهند مي قرار آن كنار در لگن آفتابه
 در .دپردازن يم يسرگرم و رقص و يشاد به شام صرف از پس خود نظيف هاي لباس با ندا گرفته
 يك هركدام و روند مي شده نهاده گسترده سفره بر آن در قاووت كه مخصوص اطاق به پايان
 هايشان هخان به سپس و طلبند يم حاجت خضر حضرت از و ريزند يم دستشان كف در آرد قاشق
 شب نيمه كه است معتقد و بندد يم را اتاق در مراسم انجام از بعد صاحبخانه .گردند يم باز

 دستش  بعد و گزارد مي نماز سجاده يرو ،سازد يم وضو لگن آفتابه آب از ،آيد يم ضرخ حضرت
 از دست يجا زيارت از پس بعد روز .كشد يم خط آن يرو شالقش با يا نهد يم آرد آن يرو را
  .فرستند يم ها ههمساي يبرا و سازند يم يخمير شيره و دوشاب و شكر با نظر مورد آرد
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  بريان   را   دانه   يا   تخم   هفت و   كنند يم   روشن   شمع   خانه   اجاق   ينزديك   در   ها زن   خلخال در  

  مراسم   مانند   مراسم   ساير   .كنند يم   اضافه   آن   به   هم   را   سنجد   آرد   كردند   آرد   را   آن   يوقت و   كنند  يم 

  اين   .هاست  هگرب   شدن   آبستن   وقت   ييعن   كوچك   ةچل   اوائل   الًمعمو   نذر   اين   زمان  . است   خلخال 

  ٥.است   دنآور فرزند و   شدن   باردار   قصد   به   معموالً   نذر   يا  جشن 
 زنجان در رسمي بارةدر شيرازي انجوي به توان مي يابي جفت و گشايي بخت با رابطه در  
 در و شود مي برپا  دختران و   زنان   مختص ساالنه  جشني آنجا در زدسا مي خاطرنشان او .کرد استناد

 آرد رضائيه تركمان و يصوما برادوست در .شود مي درست مناطق ساير مانند تيوقاو جشن آن
 ناخن پشت را آن بايد جوان پسران و دختران كه معتقدند و كنند يم تهيه شور بسيار را مخصوص
 بايد و بخورند يچيز يا دبزنن حرف نبايد شور آرد آن خوردن از عدب .بخورند و بريزند شستشان

 آب    دهنده   همان   داد   آب   آنها به يمرد يا يزن خواب در اگر و بروند رختخواب به حال همان با
   . بود   خواهد   آنها   همسر
 ايران در ماسال از قبل که است رسومي و آداب با خضر تر عميق پيوند سبب که جالبي ةنکت  
 را بهمن پانزدهم روز انجوي به استناد با آنها .گيرند مي چشمه سيه در مردم که است جشني ،بوده
 خضر که باورند برآن مردم كه روست آن از نظر مورد نامگذاري علت .ندنام يم ينب خدير روز
 از که او پيروان .نداشت او از يخبر كس وهيچ بود كرده سفر ظلمات به حيات آب يافتن يبرا

 مصادف را روز آن و گيرند مي جشن را ظلمات از وي آمدن بيرون روز بودند شده نگران غيبتش
 يک که است آن گواه آذربايجان مانند اي منطقه در سنتي چنين وجود .دانند مي بهمن پانزدهم با

 فرو رو اين از .است درآميخته جديد يسنت با داشته وجود منطقه در پيشاپيش که باستاني سنت
 عين در و زمستان تاريکي و سردي آغاز نماد غار در مهر رفتن فرو مانند تاريکي در ضرخ رفتن
 بلند تداعي ظلمات از آمدن بيرون و آب به رسيدن و است برف و خاک زير در دانه آسودن حال
  جشن   اين   هاي  آيين و   مراسم   از .است زندگي خرمي و رويش و گرما شروع و روزها شدن

 است مهري هاي آيين از يکي ةعاميان و زنانه صورت احتماالً   ينب   خدر   يا   خضر   جشن   كه   آيد  يبرم 
   .اند کرده ابداع خود ميان در زنان که
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  يا  عده   سمنو   پختن   هنگام   به   كه   است   رسم و   پزند  يم   سمنو  زنان  قاووت   يجا  به   مهاباد   در  
  يكوبيپا و   رقصند يم و   زنند يم   حلقه   سمنو   ديگ   دور   هم   دست   در   دست   جوان   پسر و   دختر 
 ميان در را قاووت ،سفره گستردن از پس .است نبي خضر قاووت معمول ةفدي مريانج در  . كنند يم 

 قرآن و دان سرمه و قند گذارند، مي اسفند و گالب کنند، مي روشن شمع گردش بر و گذارند مي آن
 آنها .نگذارد قدم شده تطهير و مقدس که مکاني آن به کس هيچ تا بندند مي را اتاق در و چينند مي

 منزل به را قاووت بعد روز .کرد خواهد تبرک را سفره خضر حضرت شب نيمه در معتقدند
 سفتي نسبتاً خوراک صورت به و کنند مي مخلوط شير با را آن آنها و فرستند مي دوستان
  ٦.خورند مي شفا و برکت نيت به و آورند درمي
 الياس خدر و نبي خدر را کوچک ةچل اول شب اروميه ترکمان و صوماي برادوست در  
 طور همان .رسانند مي دلش مراد به را شب اين در خورده شور آرد که هر آنها معتقدند و ندنام مي
 بگذارند شست ناخن پشت به بايد خاصي آييني مراسم طبق را شور آرد اين شد اشاره باال در که
 دست هب که کسي .بخوابند تشنه و نزنند حرف اي کلمه و بخورند توحيد سوره خواندن از پس و

 ياد برادر دو عنوان به الياس و خضر از مراسم اين در ٧.بود خواهد آنها جفت همان بدهد آب آنها
 و فستيوال به کامالً مراسم و شوند مي تلقي مردي و زن آنها ترکيه در مراسمي در اما .شود مي

  .است شبيه باروري هاي جشن
 حدود که دارد وجود »خدرلز« نام به پرطرفداري بسيار جشن استانبول حوالي ترکيه در  
 همان ترکي در خدر ٨بوراتاو به استناد با .شود مي برگزار مي ماه ۶ يا ۵ با برابر خرداد ماه اواسط
 وقتي مردم باور در که کند مي نقل مقاله نگارندة همانجا در .است سبزي و رويش نماد و خضر
 آن در اينکه ديگر .رويد مي گل و سبزي پايش زير دهد مي نشان زمين روي را خودش خدر

 در .درياست ساحل مالقاتشان محل و کنند مي مالقات الياس و خضر شب اين در معتقدند نواحي
 مرد ديگري و زن يکي خدر و Ellez گويند مي مردم Halkali نام به انبولاست نزديکي در اي دهکده

 اين بوراتاو گفتة به بنا .رسند مي هم به شب آن در و برسند هم به نتوانستند که بودند دلداده دو
 اطعام و نذري غذاي پختن و گوسفند قرباني کوزه، فال .دارد زنان به اختصاص اصوالً شنج

 اين توجه جالب نکته .است معروف نذري روز به اتفاقاً که است روز اين مراسم جزو عموم
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 و گل تاج ها بچه و دارند بدر سيزده مانند مراسمي و روند مي طبيعت به جمعي دسته ها زن که است
 ماه شنج يادآور واقع در که اندازند مي آب به ده به بازگشت وقت به و کنند مي درست گل دسته
  ٩.اروپاست در مي

 آن آداب که دارد وجود خضر خواجه ةسفر نام به اي سفره هدايت صادق نوشتة اساسبر  
 تحويل ساعت تا و سال آخر ةجمع شب را آن بايست مي آنکه جز به ،است سين هفت ةسفر مانند
 آرد توقاو و پخته اسفناج ،نمک بي شيربرنج آن روي آنکه ديگر و دنباش گسترده و چيده

 آرد در که است انگشتي اثر آمده سفره سر خضر خواجه اينکه ةنشان .گذارند مي نخودچي
 تهران در مردم که زمان امام ةسفر با توان مي را خضر ةسفر اينجا در ١٠.شود مي هددي نخودچي

 نام به است معمول تهران در ديگري ةسفر .كرد مقايسه است سفيد سفره اسباب همه و اندازند مي
 شير و نمک و شمع ،سفيد پاک پارچه روي بر هک فاطمه حضرت و علي حضرت ةسفر
 سفره سر بر بايد حتماً شير و نمک و شمع اما نهند مي آن بر دلخواه به دربسته ةميو از و گذارند مي

 توضيح در .کنند مي نذر دختران بخت شايشگ براي مخصوصاً ها زن را سفره اين .باشد موجود
  بوده فاطمه حضرت مهريه نمک و علي حضرت افطار شير که گويند مي سفره در موجود مواد
 فرهنگ در که اتيزمعج از بسياري مردم اخير يها سال در که است تذکر به الزم اينجا در .است
 ها روايت از بسياري در و دهند مي نسبت زمان امام به را دادند مي نسبت خضر خواجه به عوام

  .دانند مي يکديگر برادر را علي حضرت و خضر حضرت
 نظر مورد فديه که است اين مهم ةنکت نهند مي خضر سفره بر که خوراکي ديهف مورد در  

 شير رنگ به آب با آميختن اثر بر و آيد مي دست هب ميوه و گياه هسته يا مغز کوبيدن از الًعموم
 موارد از بسياري در و شود مي حليم و سمنو شامل فديه .شود مي پخته آتش اب سپس ،آيد درمي

 را ها هسته دستي آسياب با آن از قبل اما دهند مي بو را آنها قاووت براي مواد مغز پختن جاي به
 شور شود آميخته نمک با كه صورتي در معتقدند و شود سفيد آردي به تبديل که کوبند مي چنان
 همان کردن آسياب واقع در .گرفت پاسخ خواب در بايد را تشنگي و است آور تشنگي و شود مي

 واقع در مجموعه اين اينکه ديگر .هوم فديه در فشردن يا کوبيدن که دارد خضر ةفدي در را نقش
 هوم و خضر ةمقايس بخش در مقاله انتهاي در که است آن مصرف علت و هوم ةتهي طرز يادآور
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 فره، اصلي عنصر سه از انسان زرتشتي باور در که گفت بايد اختصار به .شد خواهد داده توضيح
 کردن مخلوط سپس و آميختن و کردن نرم و کوبيدن با و است  شده تشکيل تن هرجو و فروهر

 ،است مرگ مقابل ةنقط که ،زمستان در باروري و زندگي جادويي عمل واقع در شير يا آب با آن
 در که را زرتشت تن جوهر اورمزد که است هآمد بندهشن در مثال طور هب .يابد مي تقويت و تحقق
 هاييگاو شير طريق از سپس و کرد منتقل گياهان به ابر و باران و باد ازطريق بود آفريده مينو عالم
 را فروهر بتوانند اينکه براي اما .نمود مادرش و پدر تن وارد بودند کرده چرا گياهان آن ميان در که
 ةانداز به که ساختند هوم مقدس گياه از اي ساقه امشاسپندان کنند منتقل گيتي عالم به مينو عالم از

 اسنوند اساطيري کوه باالي بر را آن سپس و بردند آن درون به را زرتشت فروهر و بود مرد يک
 و ١١بهمن نام به امشاسپندان از تن دو سپس .دادند قرار است  شده ذکر آذربايجان ما منابع در که

 پيوند درخت با قهسا .بياورند خود آشيانه به را هوم ةساق که انداختند مرغ دو دل به را ارديبهشت
 .بستند پيوند هم با زرتشت مادر و پدر اينکه تا بود خرم و تازه و تر همواره ترتيب اين به ،خورد
 ديگ يک در آييني مراسم طبق او .داد دوغدو زنش به و گرفت را ساقه پوروشسب زرتشت پدر

 در و بودند دهآم شير به گيري جفت بدون و آسا معجزه طور به كه را هاييگاو شير چهارگوش
 و زلزله با را شهر تمام ديوان .کرد آويزان ستوني از و دوشيد ،بود زرتشت تن جوهر شيرشان
 فروهر حاوي که را هوم ةساق پوروشسب .نرسيد ستون به دستشان اما کردند خراب گردباد

 آن رد زرتشت تن جوهر که گاو شير آن با و کوبيد نرا آ زنش .سپرد زنش به و بريد بود زرتشت
 آن دوغدو و بپوروشس .شدند يکي هم با زرتشت تن جوهر و فروهر گونه بدين و آميخت بود
  ١٢.آمد پديد دوغدو مادرش زهدان در زرتشت ةنطف و آميختند مه  به و نوشيدند را

 روستاهاي در .است مرگ از گذر و حيات موضوع با خضر ارتباط ديگر توجه قابل ةنکت  
 گم از را آنها تا کنند مي ستايش است خرمي و ناميرايي و زندگي يامبرپ که را خضر کوير ةحاشي
 از را ايشان تا کنند مي ستايش را او آذربايجان روستاهاي در .دهد نجات تشنگي و کوير در شدن

 فزوني اموالشان و خانواده به اينکه به مضافاً ،بخشد رهايي زمستان آور مرگ و گزنده سرماي
 خود کتاب در است شايع آذربايجان روستاهاي در خضر با رابطه در که را اي قصه انجوي .بخشد
 چهار اين از .كند مي اشاره برادرند هم با که اش فرستاده چهار و خضر به داستان اين .کند مي نقل
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 ةچل در نظر دو و بزرگ ةچل در نظر دو ،جمعه شب چهار در ،امشاسپند چهار ةکنند تداعي برادر
 ةکلي و حيوانات جان از حمايت و پاسداري مظهر آنها .گيرند مي قرار ستايش مورد کوچک
 هاي شب ترين مقدس جمعه شب چهار اين که شده قيد همانجا .هستند زمستان در مفيد جانداران

 برابر در هستند زندگي و خضر پيک چهار که برادر چهار اين .آيند مي حساب به سال
 از گهواره در را ها بچه کشد، مي را پيرمردها و ها يرزنپ گويد مي که کوچک ةچل هاي رجزخواني

 سرما از تا دهند مي نيرو و نويد مردم به ؛کند مي خشک را چوپانان پاي و دست ،کند مي سياه سرما
 پشت سالمت به هم را امسال آنها و است کوتاه سرما عمر که کنند مي يادآوري ايشان به و نترسند

 واقع در ١٣.کرد خواهند پاسداري و حمايت سرما برابر در آنها يزندگ از و گذاشت خواهند سر
 يادآوري و خضر به توسل و اميد گرماي با که روست آن از سرد ايام اين آغاز گرفتن جشن

 از جادويي شکلي به و شوند برخوردار او ستيزي مرگ توانايي از ،بسته پيوند وي با درتشق
  .گردند برخوردار شقدرت
  

   عاميانه هاي داستان در .ب

  شفاهي .1.ب

 از نامي است معمول ايران خشک و گرم مناطق در که آنها خصوص هب ايران ةعاميان هاي قصه در
 پير با خواننده يا و شنونده درعوض .سرماست از گذر از هم سخني کمتر .نيست نبي خدر

 مقطعي در مقدس انپير اين .آيد مي قصه قهرمان کمک به بيابان در که شود مي رو هروب کهنسالي
 زندگي مسير حضورشان از پس و شوند مي ناپديد سپس و پديدار شده قطع اميدش قهرمان که

 در و هستند سفيدپوش پيرمردي يا سبزپوش سيدي يا معموالً اينها .کنند مي عوض را قصه قهرمان
 ةافسان« در ثالم طور هب .گيرد مي صورت آبي لب بر قصه نااميد قهرمان با مالقاتشان موارد اغلب
 دل در آبي ةچشم کنار در رسد مي زمين به سفيدش ريش و موي که را پيرمردي ،پادشاه »تقدير
 جواب اليؤس هيچ به پيرمردان موارد بعضي در که است اين ديگر توجه قابل ةنکت .يابد مي غاري
 .کنند تعقيب جواب و الؤس بي را آنها خواهند مي است کمک متقاضي که کسي از فقط .دهند نمي

 کاري« :گويد مي کيست او بداند خواهد مي که شاه جواب در پيرمرد تقدير ةافسان در مثال طور هب
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 مطرح پيرمرد با را خود فرزندي بي درد پادشاه و ١٤.»نپرس چيزي من از و باش نداشته من کار به
 که ها قصه مقدس ردپيرم .شد خواهد دار بچه چهارمش زن از که دهد مي خبر شاه به او و کند مي
 به يگنارن يا و انار و سيب يا ١٥بندد مي يزن بازوي به اي نوشته معموالً ،سفيد گاه و است سبز گاه
 زنانش همه يا زن يک از پادشاه آن از پس و کند تقسيم همسرانش با تا دهد مي پادشاه يا مرد
  ١٦.زاست ميش علي ةقص ها نمونه از يکي که شود، مي دار بچه

 طهماسب شاه ةافسان اش نمونه که شود مي ياد خضر نام به مقدس پيرمرد از ها صهق در  
  ٢٠.شود مي خوانده درويش و فقير يا و سبزپوش ١٩سيد ،١٨درويش نام به يا ١٧.است
 را طهماسب شاه مثال بايد سرگشتگي از قصه قهرمان نجات و دادن نشان راه با رابطه در  
 گردد مي ها جنگل در ،شده گم روز چهل طهماسب شاه که است  آمده نظر مورد داستان در .آورد
 .نمايد مي را راهش يافتن آرزوي و کند مي دعا کرده بلند آسمان سوي به دست که چهلم روز تا

 او به را راه و دهد مي او به را خود لباس و غذا که خورد ميبر درويشي پيرمرد هب روز همان
 با که يابد ميدر شاه ،شود مي ناپديد پيرمرد گرداند برمي ار رويش طهماسب شاه تا و نمايد مي

  ٢١.است  کرده مالقات خضر خواجه
 اش نمونه .كند يم باخبر يزن حضور از را قصه جوان ،قهرمان  پيرمرد ها قصه از يا هپار در  
 با آنجا در و افتد مي غاري به گذارش شکار هنگام شاهزاده که است ابراهيم شاهزاده ةقص
 بعد به آنجا از و دهد مي نشان شاهزاده به را دختري عکس پيرمرد و کند مي مالقات رديپيرم
 براي پيرمرد حال همه در که است اين توجه جالب ةنکت ٢٢.شود مي عوض شاهزاده زندگي مسير
 اين .شود مي حاضر راه يافتن و ثروت به رسيدن دشمن، بر پيروزي باروري، گشايي، بخت
 .افتد مي اتفاق غار تاريکي در يا سکنه از خالي محلي در کوه و جنگل بيابان، در معموالً ها داستان
 در را درها ةهم و رفته را ها راه ةهم طوالني مدتي کند مي مالقات پيرمرد با وقتي قصه قهرمان

 با ها قصه از اي پاره در نظر مورد پيرمرد .است هنرسيد حلي راه به اما زده چاره راه جستجوي
 سرنوشت قلم که است اين کارش و شود مي معرفي قلمزن عنوان به سرنوشت، و بخت عموضو
   .زند مي پسري با را دختري
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  كتبي .2 .ب

 دليل به و بوده عاميل پسر که است  آمده نامه عجايب کتاب در او خاستگاه و خضر معرفي در
 داستاني همداني ،ابکت نيهم در .است  شده برخوردار طوالني زندگي يك از حيات آب خوردن

 همين با نيز اسالم از قبل ايران در خضر كه دريافت توان مي آن براساس که کند مي تعريف را
 همان هب را پرويز خسرو همداني که اينجاست جالب .بود شده شناخته امروزي مشخصات

 از قصه .است هداشت اختيار در قديمي خذيأم دهد مي نشان اين و آورد مي اپرويز پهلوي صورت
 را او نياورد را خضر تا خورد مي سوگند و گيرد مي خشم کسي بر پرويز خسرو که است قرار اين

  دانسته مي محال را خضر ديدار چون ببخشد را مرد نيست حاضر هرگز ديگر عبارت به .نبخشد
 پرويز خسرو نزد به را او و يابد مي را خضر باالخره تا گردد مي ها بيابان در مغضوب مرد .است
 نيز ناهيتاآ مالقات به بيابان در اپرويز که شود مي گفته همانجا که است اين تر جالب ةنکت .آورد مي
 معتکف و کند غسل مشک آب اب شود پيروز بهرام بر اگر که کند مي نذر اپرويز يعني .آيد مي نائل
 که کند مي مالقات اناهيتآ با دريا ساحل در قرباني و غسل هنگام رسد مي خواستش به وقتي .شود
 اينجا در ٢٣.شود مي ناپديد و كند مي پرواز مرغي بسان سپس و کند مي ياري دادن غسل در را او
 ةگفت بر تاييدي بسا چه و است هگرفت واحدي منبع از را داستان دو اين همداني رسد مي نظر به

 و النهرين بين در که هشد معلوم آمده دست به شوش از که هايي نقش در گويد مي که باشد ياحقي
 گر کوزه لقب و بوده زندگاني ةچشم و آب خداي که داشته وجود ٢٤آاِ نام به ايزدي خوزستان

 کند مي نشان خاطر همچنين وي .اند ناميده دانش و حکمت خداي را او هم گاهي و است هداشت
 مشتمل که دهآم دست هب جمشيد تخت نزديکي در فارس ةمنطق در عيالميان دورة از نقوشي که
 در ،نشسته ماري روي بر مرد .زن صورت به ديگري و مرد صورت به يکي :است النوع رب دو بر

 يا خضر هند در ٢٥.کند مي قديمت را زندگاني آب ديگر دست با و گرفته را مار سر دست يک
  .دارد را ها رودخانه ايزد خصوصيات خضر خواجه
 جلودار واقع در .اند آورده ميان به سخن شده تهنگاش کتب و خود هاي قصه با مردم خضر از  
 رسد مي حيات آب ةسرچشم به اسکندر از پيش اما .است حيات آب يجستجو در اسکندر سپاه
 آن به اسکندر دست آنکه بي شود مي ناپديد ها ديده از نظر مورد ةچشم نوشد مي آن از وقتي و
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 جهان مناطق ترين تاريک و ترينردس و شمال قطب به اسکندر معيت در خضر واقع در .برسد
 شمال قطب سرد مناطق همان ظلمات در اسکندر سفر از منظور اينکه بر تاکيد در نظامي .رود مي

 نشسته اسکندر« :گويد مي حيات آب ةافسان در كند مي تهديد را انسان همواره مرگ خطر که است
 لب کهن پيري آنکه تا گفت مي يا هناحي يها خوبي از و راند مي سخن دري هر از يهرکس و بود
 اظهار وي .جست آن در دوش مي را حيات آب اينكه و داد ظلمات از خبر و گشود سخن به

 از عبورش هنگام که بود خضر خود نظر مورد پير .»است شمال قطب نزديک ظلمات :داشت
 اسکندر سپاه يجلودار به پير .شد مي خرم و سبز جا همه و باريد مي باران ،علف و آب بي بيابان
 بار سپاهيان همة .رسند مي غاري به شناخت مي را راه که رو اين از ،کند مي راهنمايي را وي لشکر

 .شود مي ظلمات عازم سپاه قدرتمند و توانا جوانان با اسکندر و گذارند مي غار نزديک را بنه و
 را باردار هاي ماديان که کند مي سفارش دانا پير شوند مي رو هروب راه در شدن گم مشکل با وقتي

 بوي از ها ماديان تا بگذارند مرز نزديک را هايشان کره نمودند حمل وضع آنکه از پس و برگزينند
 و يابد مي را حيات آب که است خضر تنها تمهيدات اين عليرغم پس .کنند پيدا را راه ها کره

 را داستاني نظامي ادامه در .ماند مي نصيب بي خدايان مقام به رسيدن از اسکندر و شود مي جاودانه
  :است  داشته رواج روز آن روم در گويا که کند مي نقل

  سخن اين اند گفته دگر نوعي هب      کهن روميان داستان اين در
 اي چشمه به تا رفتند مي هم با خضر و الياس که است  شده نقل چنين نظر مورد کتاب در  

 و چکد مي ماهي بر آب دو آن از يکي دست از .ندداشت وديد نمک ماهي شانةسفر در .رسيدند
 حيات وسيله بدين و پرد مي آب در او دنبال به خضر .پرد مي چشمه وسط به و شود مي زنده ماهي

  ٢٦.يابد مي جاودان
 هبود رايج صغير آسياي در رسد مي نظر به که کند مي نقل روايتي نامه داراب در طرطوسي  
 گفت خضر به اسکندر که نويسد مي زندگاني آب يجستجو در عنوان با فصلي در او .است
 سپاهش راهنمايي و كند همراهي را او خواهد مي وي از و برود عجايب يجستجو به خواهد مي
 همه اسکندر سپاه در آنکه از غير آيد نمي ميان به خضر پيري از سخني اينجا در .بگيرد عهده به را

 دوش بر و اشتهذگ صندوقي در را خود ةسال صدپان بزرگ پدر که مردي مگر هستند جوان
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 و شود مي رو هروب است زن شکل  به اي پرنده ماده که سيمرغ با نخست اسکندر کاروان .کشد مي
 هجوم از جلوگيري براي سد بستن بعد و اي شيشه صندوق در دريا زير به اسکندر سفر سپس
 را راهي رسد مي شمال قطب نواحي به اسکندر سپاه آنکه از پس .شود مي نقل ماجوج و ياجوج
 آب يافتن در که خواهد مي خضر از آنجا در ،است  نديده هرگز که بيند مي خود روي پيش

 از چگونه که دزآمو مي آنها به بوده جمع همراه که پيرمردي .باشد لشکر راهنماي زندگاني
 زمرد هايش سنگريزه که سرزميني از عبور از پس سپاهيان .بگيرند مدد بازگشت براي ها ماديان
 حيات آب يافتن يجستجو در سپاهيان آنجا در .است سرخ طالي که رسند مي خاکي به است

 را ماهي و نشينند مي آنجا در .رسند مي مقصد به که هستند الياس و خضر تنها و شوند مي پراکنده
 زنده ماهي به يلتبد ها استخوان .ريزند مي آب به را استخوانش و خورند مي داشتند همراه که
  ٢٧.شوند مي وجاودانه خورند مي آب آن از بود چشمه موکل که اي فرشته راهنمايي به پس .شود مي

 در که دارد تاظلم نواحي به معروف نواحي بارةدر فصلي خود ةسفرنام در نيز مارکوپولو  
 شود نمي دهدي خورشيد زمستان اعظم قسمت در چون گويد مي و گرفته قرار تاتارها اراضي شمال

 پس ،هستند تاتارها اغلب که نواحي اين به نامهاجم اينکه در .است تاظلم به معروف نواحي آن
 راه چگونه ،هستند مانندي  حيوان اما رشيد مردان مارکوپولو باور در که ،بومي مردم غارت از

  ٢٨.شد نقل زا تازه هاي ماديان با رابطه در باال در که شود مي نقل روشي همان يابند مي را بازگشت
 وجود عوام باور در او هاي توانايي و خضر با رابطه در آنچه که است اين توجه قابل ةنکت  
 اين اما .نيست متفاوت دارد وجود ادبي و مذهبي عرفاني، فلسفي، کتب در که باوري از دارد
 .اند شده مراهه هم با اسکندر و خضر فارسي ادبيات و عامه فرهنگ در چرا که آيد مي پيش الؤس

 نامي شاگرد ارسطو با اسکندر ارتباط و مالقات از عبارت دارد وجود تاريخ در که واقعيتي چون
 خورشيد که اي چشمه به رسيدن و ذوالقرنين و خضر و موسي ةقص هم قرآن در .است افالطون

 يعني .اند شده طرح جداگانه اما اند آمده هم دنبال به و سوره يک در اگرچه رود مي فرو آن در
 فرو يعني .دارند مشترک مفهوم يک قصه سه هر ولي .نيست اسکندر و خضر همراهي از حرفي
 هستند کساني آنها قرآن به استناد با و است کهف اصحاب مخصوص که غار يا تاريکي در رفتن
 دخوابن مي سال سيصد به نزديک آنجا در و روند مي رغا به حقيقت يافتن و ظالم از فرار در که
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 قصه ديگر .کند مي نهان ها ديده از را ايشان غار خداوند و باشد گذشته برايشان زمان آنکه بي
 مالقات را خضر ،موسي ،رسند مي البحرين مجمع به خضر يجستجو در که است يوشع و موسي

 ةقص سوم .خورد مي شکست سفر آن در و رود مي سفر به دانش طلب در وي معيت در و کند مي
 که است جايي آن و رسيده ظلمات به و درنورديده را جهان رکن دو که است القرنينذو اسکندر
 در کهف ةسور در که پرهيزي هب توجه با ديد بايد حال .رود مي فرو تاريک اي چشمه در خورشيد

 چه و بوده مطرح چگونه عامه افواه در قرآن نزول از قبل ها قصه دارد وجود مبحث سه اين خلط
 عاميانه هاي داستان ميان در که است توجه قابل طرفي از .است هگرفت را ارسطو جاي خضر موقع
 وي .شود مي داده اسکندر آشپز نسبت او به که دارد وجود اندرياس يا ادريس نام به داستاني يوناني
 رود مي فرو آن در ،رسيده حيات آب به که يابد درمي شد زنده آب در پخته ماهي بيند مي که وقتي

 معلوم اند کرده عوض هم با را جايشان ارسطو و خضر چگونه و هنگام چه حال .شود مي پديدنا و
 معلم واقع در او و آيد مي درس ةکلم از نامش قرآن مفسران از بسياري باور به ادريس .نيست
  .است  آموخته همه به را ها حرفه که اوست هم و است انسان
 زندگي و حيات نماد که را پيامبري -ايزد تا اند هشد ترکيب هم با که عناصر ةهم از گذشته  
 که شد واقعيت اين منکر توان نمي دهد شکل مردم باور در شده خدا که است انساني يا است
 متون و مذهبي کتب در که است آن از تر وسيع بسيار دارد وجود خضرباوري از مردم نزد در آنچه
 رابطه در نه را خضر عموماً ها داستان حتي و صوفهمت و زنان خصوص هب ايران در مردم .است  آمده
 که ناميراست ايزد يک عامه مردم نزد در خضر .ديگري پيامبر هيچ نه و کنند مي مطرح اسکندر با

 مقطع يک در را خاصي آييني مراسم بايد مي او با مالقات براي فرد و است نيکبختي ةبخشند
 نيازش برآورد از پس سپس و دهد انجام صخلو و صداقت با است چله همان که خاص زماني
  .کند مي نثار اي فديه خلوص دادن نشان براي
 خاستگاه روايتي به که ايران آذربايجان خصوص به غرب در »نبي خدر« آييني مراسم  

 و اندازند مي مناسبت بدان که است اي سفره و باستاني سنن از بسياري مركز ،پيامبر زرتشت
 با رابطه در که باوري و سو يک از باروري و آب با ارتباطش و نهند يم سفره بر که اي فديه

 وجود شرق در ايران هاي همسايه خشک و گرم نواحي و خراسان ةمنطق کل در خضر خواجه
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 فرهنگ پاسداران ترين قديمي از منطقه دو هر اينکه مضافاً است اهميتبا بسيار ديگر سوي از دارد
 اين ،است مرگ بر پيروزي و زندگي نماد منطقه دو هر در خضر .اند بوده باستان ايران سنت و

 پيروزي نماد خضر .کند مي تجلي سوزان گرماي در هم و بوران و کشنده سرماي در هم مرگ
 و تجليل مرگ بر پيروزي و زندگي به اميد او ستايش و يزشن با که است مرگ نفس بر انسان

 آمد خواهد مقاله پاياني قسمت در که هوم زشني با خضر يزشن نظر اين از و شود مي ستايش
  .است مقايسه قابل
  

  كتبي فرهنگ در .2

  

  االنبياء صقص و         قرآن         در         خضر .الف .2    

 موسي مالقات به كهف سوره در خدا .ندارد نامي قرآن در خضر شد ذکر آن از شپي که طور همان
 درک براي فرد اگر .شود مي خضر به رتعبي وي از قرآن تفاسير در که است  كرده اشاره مردي با

 همان به تواند مي کمتر موسي و خضر مالقات قصه از کند مراجعه قرآن آيات به تنها داستان کامل
 نزول زمان در قصه که آيد برمي نظر مورد ةقص از اما اند رسيده نامفسر که برسد روشني ةنتيج
 که نامفسر اما است  نشده پرداخته جزييات ذکر به قرآن در زيرا بود شده شناخته مردم نزد قرآن
 با باري .اند کرده استفاده آن از مطلب شدن روشن جهت اند داشته اختيار در را قصه کل خود
 او يافتن نشاني و است خضر جستجوي در موسي که دريافت توان مي قرآن آيات و تفاسير کمک
 مکاني رسد مي نظر به نيست معلوم شا يجغرافياي محل که البحرين مجمع .است البحرين مجمع
 داستان در .است جسم و روح حدفاصل يا کند مي وصل هم به را آسمان و زمين که است نمادين

 يوشع اعتراف به .است يوشع احتماالً ،شاگردش و موسي همراه که شود مي اشاره اي سفره به
 از که يابد درمي وقتي را اين موسي و رود مي دريا به و شود مي زنده البحرين مجمع کنار در ماهي
 باز الفور في دهد مي را ماهي خبر او به شاگردش وقتي .است  گرسنه و گرفته فاصله مکان آن
 ارتباط و پخته ماهي داشتن همراه غذاها ةهم ميان از .کند مي مالقات را خضر همانجا و گردد مي
  .است تعمق محل خضر با آن
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 در که يموس .كند مي معرفي است يلدن علم يدارا كه خدا بندگان از يا هبند را خضر قرآن  
 از کرده هموار خود بر را سلوک سختي و كرده آغاز را سفري دانش کسب و وي يافتن آرزوي
 به اينجا از .دارد را او با همراهي ةاجاز ببندد فرو الؤس از دم که شرطي به تنها که شنود مي خضر
 يا است خضر همراه هم او آيا نيست معلوم و آيد نمي يانم به يوشع ،موسي شاگرد از حرفي بعد
 را شكسته يديوار سوم بار و كشد يم را يپسر سپس كند، يم سوراخ را يكشت نخست خضر .نه
 دادن با »خدا ةبند« پايان در .گشايد يم مواخذه و اعتراض به لب يموس مورد سه هر در .كند يم بنا

 قرآن در ٢٩.ندارد را خضر با يهمراه توان او كه دهد يم نشان او به يموس يها الؤس به جواب
 خضر نامفسر عموم اما نيامده اسکندر و خضر همراهي از ذکري اينکه با آمد باال در که طور همان

  .اند دانسته اسکندر سپاه سرلشکر را
 يموس با و بود يلدن علم صاحب كه خدا ةبند كه گويد يم صراحت به خود تاريخ در يطبر  
 از خبر ذكر با او .بود نون بن يوشع همان يموس مصاحب و نبود خضر از غير يكس كرد قاتمال

 يزندگ يپيشداد فريدون دوران در خضر كتاب اهل عموم اعتقاد به كه نويسد مي چنين ابوجعفر
 و خضر مالقات داستان مفصل خبر نقل به سپس .بود ذوالقرنين همراهان از يقول به و كرد يم

 گويد يم يموس به خضر كه كند يم نقل يطبر مثال طور هب .پردازد يم حديث راويان انزب از يموس
 با آن بارةدر خود او تا كند صبر و بپرسد يچيز او از نبايد كند يهمراه وي با خواهد يم اگر
 از وهم« .كند يم نقل چنين راويان از خضر مشخصات ةدربار يطبر .بگويد سخن يموس
 را بندگان از يك كدام پروردگارا :پرسيد عزوجل يخدا از يموس كه اند كرده روايت عباس ابن

 به بندگان از يك كدام :گفت .نكند فراموش و كند ياد مرا كه اي بنده فرمود ؟يدار دوست بيشتر
 يك كدام پروردگارا :گفت .نباشد پرهوس و كند يداور حق به آنكه :فرمود ؟است نكوتر يداور
 او كه بيابد يا كلمه مگر ،بيفزايد خويش علم به را ديگران علم آنكه :رمودف ؟داناترست بندگان از
 هست؟ من از داناتر يكس زمين در آيا پروردگارا :گفت .دارد باز يبد از يا رساند يهدايت به را

  هك   يا  صخره   نزد   :فرمود   ؟بجويم   اورا   كجا   :گفت .است خضر :فرمود ؟كيست او :گفت .يآر :فرمود
  ٣٠.»بگريزد   آنجا   يماه 
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 در تا گشت جهان گرد ذوالقرنين با خضر که دارد تاکيد طبري تاريخ ةخالص در بلعمي  
 فقها و صحابه و علما عموم« :گويد مي واثق رجاي با بلعمي همانجا .رسيد حيوان آب به مغرب
 او و کرد مالقات را خضر موسي که برآنند کعب بن ابي و عباس ابن و ابيطالب بن علي و عمر مانند
 نامند مي ارميا گروهي و ليا را او گروهي« :گويد مي خضر نام ذکر در وي .»بود عمران موسي همان

 درياها موکل يا فرشته خضر که است  آمده همانجا .گيرند مي يکي الياس و اليسع با را او اي پاره و
 در ٣١.کنند مي شا راهنمايي دو اين دشو گم مكان دو اين در هرکس و ستها بيابان موکل الياس و

   .دارد وجود هند در آبها ايزد از که است تصويري به شبيه گويد مي خضر ةدربار بلعمي آنچه واقع
 داند يم خضر است يلدن علم صاحب که را خدا ةبند آن االسرار كشف تفسير در هم يميبد  

 فارس يپدر و يروم يمادر از ضرخ كه كند يم نقل سعيد از خضر نسب با رابطه در جا همان و
 خضر كه شود مي گفته ضمناً .شود يم تاييد شوذب بن عبداهللا ةوسيل به قول همان و است هبود
 ٣٢.شد يم سبز ،گياه و گل از زيرش و نشست يم يسفيد پوستين يرو كه زيرا است هبود او لقب
 که است آن بر نگارنده سعي مقاله اين در که چرا است جالب بسيار گويد مي ميبدي که اي نکته
  .است عربي نامش فقط و است ايراني و رومي دورگة راستي هب خضر دده نشان
 محمد حضرت از كه كند يم نقل ابوهريره از و داند يم ييك را خضر و ايليا يراز ابوالفتوح  
 سبز شزير و نشست يم يپوستين بر كه بوده آن ناميدنش خضر دليل كه است  كرده روايت

 از و روييد يم يسبز پيرامونش بر خواند يم نماز چون خضر كه شود يم نقل مجاهد از .شد يم
  آب   يرو بر   سبز   يا هپارچ   يرو   وي يافت را   خضر   ي،موس   يوقت   كه   است   روايت   مبارك   عبداهللا

  ٣٣.بود   نشسته 
 ييك را كند يم مالقات قرآن در او با يموس كه يكس و خضر االنبياء قصص در نيز ينيشابور  
 خضر از موسي مدت آن در و بود روز هيجده خضر با يموس همراهي مدت گويد يم و داند مي
 است اين توجه جالب نكته .بود يموس عمر پايان به نزديك اين و آموخت مسئله هشتاد و صد
 اهللا كليم لقب رو اين از و گويد يم سخن خدا با مستقيم طور هب كه است يپيامبر قرآن در يموس كه

 ةدربار يفصل در ينيشابور .كند يم مالقات خضر با او که خداست با مالقات از بعد واقع در .دارد
 گذشت يم خشك زمين از اگر كه گفتند يم خضر دليل اين به او به كه گويد يم الياس و خضر
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 كه يعلم هر از و بود كرده طاع واسع علم او به خداوند زيرا گفتند يم نيز يسع او به ،شد يم سبز
 قيامت روز تا الياس و خضر كه آيد يم ادامه در .بود داده يا بهره او به آيد پديد آينده در بود قرار

 در روزها ةهم خضر او اعتبار به اينکه ديگر .اند نوشيده يزندگان آب از دو هر چون مرد نخواهند
  ٣٤.کنند کمک و راهنمايي را انگمشدگ تا گردد يم درياها در الياس و ها بيابان
 نگاهي ظلمات و حيات آب داستان به نگاهش که است قرآن مفسران از طباطبائي عالمه  
 مکان حيات آب ةچشم و نيست بيش اي افسانه همه اين گويد مي صراحت به وي .است منطقي
 و خضر القاتم ةقص که شود مي مطرح الؤس اين طباطبايي عالمه نظر به توجه با ٣٥.ندارد مادي
  .است  شده گرفته کجا از آمده االنبياء قصص و قرآن تفاسير در که موسي

  
  خاورميانه اساطير در .ب .2

 چنين توان مي خاورميانه اساطير به رجوع با شواهد اي پاره به تکيه با اما قطع طور به نه اگرچه
 از گرفته الهام خود قوي احتمال به که گمشلگي داستان از آن از بخشي که کرد برداشت
 يا انسان يک ناميرايي موتيف با رابطه در مثال طور هب .باشد گرفته تئنش است ديگر هاي داستان
 پس گيلگمش که آيد مي چنين داستان در کند مي زندگي مرگ يها آب وراي در که ناميرا پيرمرد

 گياه يجستجو به مرگ از نجات منظور به گيرد مي تصميم انکيدو دوستش بهترين مرگ از
 ٣٦اوتناپيشتيم نام به ها آب ايزد گرديده برخوردار جاودان حيات از که انساني تنها .برود زندگي
 که است ميرايي نخستين سهمگين يها راه در سفر و طوالني مسافتي طي از پس گيلگمش .است

 پيرمرد که يماجراي گيلگمش ةقص در .رسد مي ناميرا پيرمرد حضور به و گذرد مي مرگ يها آب از
 سپرده انساني هيچ به مرگي بي که گويد مي و است نوح زندگي يادآور کند مي نقل خود زندگي از

 به رسد چه است تحمل بي نيز خواب مقابل در او که دهد مي نشان گيلگمش به حتي .است  نشده
 اي يههد او به پيرمرد همسر پيشنهاد به آمده طوالني راه گيلگمش چون وجود اين با .مرگ
 گيلگمش .دهد مي خبر ها آب تاريکي دل در مرگي بي گياه وجود از که است دانشي آن و دهند مي
 و رسد مي ماري شود آن از استفاده به موفق اينکه از قبل اما جويد مي را گياه و رود مي دريا ته به

  ٣٧.اندازد مي پوست سومري پهلوان ةزد حسرت ديدگان برابر در و خورد مي را گياه
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 تا بکند پرماجرا و سخت سفري بايست مي اسکندر مانند نيز گيلگمش که است اين نکته  
 حتي يعني .ماندب ناموفق بسيار توانايي و فراوان تالش عليرغم اما بيابد را حيات آب يا حيات گياه
  .است  شده جاودان امروز تا نامش گرچه مرگي بي به رسد چه رسد نمي هم پيري به

 ترديد محل بوده خضر و اسکندر ةقص خلق بخش الهام ترين بزرگ گيلگمش ةصق اينکه اما  
 و شرق با رابطه در شا کشورگشايي و اسکندر شخصيت مانند واقعي عناصر رسد مي نظر به .است
 وي به بزرگ مردان با معاشرت و دانش با رابطه در که مفرطي ةعالق و کوتاه زماني در عالم غرب
 نفوذ با و است  آورده وجود به را داستان از بخشي ارسطو با معاشرتش و است  شده داده نسبت
 منطقه هر فرهنگي و اقليمي مذهبي، تعلقات با مناسب اسكندر از پس مستعمره ممالک در يونانيان
 بخش الهام و بودايي مذهب از متاثر خراسان در خضر ايران در .است هگرفت محلي بوي و رنگ

 خوانده نبي دليل همين به و است مسيحي و يهودي باورهاي تاثير تحت آذربايجان در و عرفاست
 که آييني مراسم و است  مانده ايراني کامال منطقه دو هر در همچنان که شد منکر توان نمي .شود مي
 نقاط عموم در ايران در هنوز و گذارند مي آبي ةکاس در که برگي از دارد وجود وي با رابطه در

 و سفره تا گرفته باشد ايشان مسافر حامي تا کنند مي تقديم خضر به و پاشند مي مسافر سر پشت
 ايراني کامالً مشخصاتي داراي همه نشيني چله و نهند مي آن بر که اي فديه و آن عبادي مراسم ساير
 هاآن هب ايران مناطق از بسياري در هم امروز تا و است  داشته رواج ايران در اسالم از قبل که است
 اسالم از بعد ايران فلسفي ادبيات در او نقش و خضر به مطلب شدن روشن براي .شود مي عمل
  .پردازيم مي
  

  ياسالم         ادبيات         در         خضر .    3

  

  فلسفي تمثيلي متون .الف .    3

 مستقيم زبان با که را مفاهيمي تا شود مي ظاهر فلسفي تمثيلي متون در اسالم از بعد ايران در خضر
 بقظان بن يح داستان در مثال، طور هب .نمايد درك قابل نيست فهم قابل کل عقل با رابطه در منطق
 نام و نامد يم زنده عنيي يح را خود كه کند مي مالقات پيرمردي با سالک يراو سينا ابن ةنوشت
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 روزگار و خورده لسا و فرهمند و زيبا ،آمد پديد دور از يپير« :است بيدار يعني يقظان پدرش
  اندامش   هيچ و   بود   نشده   سست   يو   استخوان   هيچ   كه   بود   آن   برنا   يتازگ   را   يو و آمده بر برو دراز

  ٣٨.»پيران   شكوه   جز   نبود   ينشان   هيچ   يپير   از يو بر و   .نبود   تباه 
 يا هفرشت را او و است  كرده تعبير »فعال عقل« به را كهنسال مرد نظر مورد داستان مفسر  

 ييك جبرئيل با شريعت زبان در كه اوست و است آشكار او بر بالفعل ها يدانستن همه كه داند يم
 اش پيشه كه گويد يم و داند يم المقدس بيت را خود شهر يقظان بن يح همانجا .شود يم گرفته

 همچنين يو .شود باخبر جهان احوال از گردش ةوسيل هب تا است جهان دور به گردش و سياحت
 پدرش كه كند يم قيد و است حرکت در است بيدار كه پدرش خاطر به همواره که کند مي تاکيد
 و گيرد يم فرا يهاي درس يقظان بن يح از يراو .است سپرده او به را جهان يها معل ةهم كليد
 اوست مانند هركه نه و يراو نه  كه گويد يم پير .بپردازد سياحت به او همراه خواهد مي سپس
 تا و ببرد خويش راست و چپ دست ياران از اينکه مگر بود نخواهد نظر مورد سفر انجام به قادر
 حي از را جوابي همان راوي ديگر عبارت هب .است نرسيده فرا ايشان از شدن جدا زمان لحظه آن
 رد گاه كه كند يم سفارش راوي به يقظان بن حي .خضر از موسي که کند مي دريافت يقظان بن

 وي همراه سياحت هنگام و باشد مشغول ياران با نشستن هنگام .بنشيند گاه و باشد سياحت
 يقظان بن يح بپردازد سياحت هب شوق و شور با يراو که بار هر دهد مي توضيح يو .بگردد
  .بريد خواهد او از باشد يدنياي دوستان معاشرت يآرزو در كه بار هر و بود خواهد او همراه
 بلكه  خواند ينم خضر را نظر مورد پيرمرد مستقيماً سينا ابن كه است اين توجه جالب ةنكت  

 گيرد ينم فرا را او خواب ييعن است، بيدار پسر و ميرد ينم هرگز كه معنا اين به دنام يم زنده را او
  تنها اينكه و كند يم يمعرف او به را جهان حدود اينكه ديگر .اوست با همواره دانش و يهوشيار و

  اند  آورده   دست هب   را   يقدرت   كه   هستند   يكسان   آنها و   بگذرند   آنها   از   توانند  يم   كه   هستند   يمعدود   افراد 

  .است حيات   آب   چشمه   يهمسايگ   در    يروان   آب   در   خوردن   غوطه   محصول   كه 
 خوش آب از و آب آن هب كند طهارت چشمه نبدا نمايند راه را كننده سياحت كه هرگاه«  

 كه گويي تا ببرد، دراز يها بيابان قوت بدان كه آيد پديد نو يقوت وي يها اندام اندر بخورد، يو
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 كوه به برشدن از نرسد رنجش نشود، فرو محيط يدريا آب بزير و او، يبرا درنوردند ها بيابان
  ٣٩.»افكندن   نتوانند   فرو   دوزخ   يها مغاك   اندر   را او   مر   آن زبانيه و قاف

 سال هر آفتاب و است قطب به نزديك كه پردازد يم چشمه آن شرح به سينا ابن ،ادامه در  
 و وسعت به نترسد آن يها يسخت از و رود يتاريك ميان در كه هر .تابد يم آن به معلوم يمدت

 فرد يبرا كه يچيز اولين .ستا محض يروشناي آن و ندارد يحصر و حد كه رسد يم يگستردگ
 شود ينم غرق آب در تنها نه بشويد آن در را تنش و سر كس هر كه است يا چشمه آيد يم پديد
 .است نرسيده آن از پيش كس هيچ يپا كه يجاي ييعن .برسد هم بلند يها كوه سر به تواند يم كه

 مالقات داستان مانند رمرد،پي با مالقات داستان از پس سينا ابن كه است اين توجه جالب نكته
 در كه پردازد يم گرم چشمه و زمين حد دو شرح به قرآن، در دارد يلدن علم كه يمرد با يموس
 اشاره رابطه اين در و است  آمده خضر و يموس داستان از بعد بالفاصله ذوالقرنين داستان در قرآن

 يجا دورترين در كه گويد يم پرسد يم مغرب حد از كه او الؤس جواب در پيرمرد كه كند يم
  آفتاب   .است   شده   برده   نام   گرم   چشمه   به   آن   از   خدا   كتاب   در كه گرم و بزرگ است دريايي مغرب

  نيست   پديد   كنارش   كه   خيزند   ويران   يزمين   از   آيند   دريا   بدين   كه   يرودهاي و   شود   فرو   يو   نزديك هب 

 دنيا احوال از يقظان بن يح كه يخبر قصه اين در  .هست   كه   يفراخ   از   دانستن   نتواند   حد   كس و 
 و يموس داستان و كهف سوره به نظر مورد داستان در كه يهاي رجوع و دهد يم زمين يها مكان و

 ساختن و زمين شاخ دو به رسيدن و گرم ةچشم به رسيدن با رابطه در ذوالقرنين داستان و خضر
 ترسيم يقرآن خضر به توجه با را يقظان بن يح سينا ابن كه دهد يم نشان خوبي به شود يم سد
 بين يفراوان يمعناي مشابهت كه ديد توان يم يقظان بن يح در بيشتر تعمق با واقع در و است  كرده
 يقوم عريفت در مثال طور هب .دارد وجود يقظان بن يح داستان و كهف سوره از يهاي بخش

 كهف سوره نود آيه مستقيم ةترجم كه نيازند بي پوشش و يجا از و نشينند بيابان همه گويد يم
 درواقع ).سترا ذونا من لهم نجعل لم قوم يعل تطلع وجدها الشمس مطلع بلغ اذا يحت (است
 و خضر و يموس مالقات داستان از يفلسف يتفسير يقظان بن يح داستان نوشتن با سينا ابن

   .دهد يم ارائه قرآن در ذوالقرنين ةوسيل هب زمين درنورديدن
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 مقام در نه او .است  نوشته سينا ابن يقظان بن يح از الهام با را سرخ عقل ةرسال يسهرورد  
 از بعد نظر مورد باز .شود يم ظاهر است گو سخن كه يباز مقام در بلكه ذوالقرنين يا يموس
 با يصحراي در  او .گريزد مي جسته بهره اند گماشته او بر كه يموكالن غفلت از اسارت ها مدت
 پير اما است جوان او كه پندارد يم »باز« و دارد سرخ روي و رنگ كه كند يم مالقات ينوران پيري

 بودن گويد مي رويش و مو يسرخ علت توضيح در .است آفرينش فرزند نخستين او كه گويد يم
 كند يم اشاره .است ينوران و سفيد او رنگ وگرنه است  دهآور فراهم را آن سبب چاه سياهي در
 از كه پرسد يم پير از باز ،يقظان بن يح مانند .شود يم قرمز بياميزد يتاريك با سپيد نور يوقت كه

 سياحت كارش و است قاف كوه پس جايگاهش كه گويد يم او ،كند يم چه آنجا در و كجاست
 آب ةچشم يهفتم و قاف كوه ياول كه گويد يم جهان عجايب هفت از سپس .است جهان گرد بر

 تيغ ضربات يا مرگ از تواند يم يكس تنها و است يتاريك در چشمه اين جايگاه .است يزندگان
 اين در كه يكس گويد يم يسهرورد .كند شوو شست چشمه اين در كه كند پيدا نجات بالرك
 حقيقت به كه رسند يم چشمه آن به يكسان تنها .شود ينم محتلم هرگز كند يم غسل چشمه
  ٤٠.اند رسيده

  
  صوفيانه متون در خضر .ب .3

 ميان در و است پيامبر همان مطمئناً خضر شد قائل ايزدي يا پيامبر ايران ةعام زنان براي بتوان اگر
 ديگر عبارت هب .است سوبنم صوفيان هب همه از بيش خضر متصوفه و عالمان متشرعين، فالسفه؛
 و تنبيه با رابطه در که هايي داستان .دانند مي خود راهنماي و قطب و پيامبر ار خضر متصوفه
 شود مي نقل مکه هاي بيابان خصوص هب بيابان در راهنمايي و دانش آموختن متصوفه، هشياري

 مالقات مردي با بيابان در ادهم ابراهيم که است  آمده قشيريه ةرسال در .است فوق مطلب گواه
 او به خضر ،يندب مي را خضر ابراهيم .آموزد مي را خداوند بزرگ نام ابراهيم به دمر آن و کند مي

 االولياء ةتذکر در هم عطار را نظر مورد داستان ٤١.بياموخت مهين نام ترا داود من برادر :گويد مي
  ٤٢.است  آورده
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 ياد الحافي رثالحا بن بشر ذکر در مکه هاي بيابان در راه يافتن و خضر راهنمايي با رابطه در  
 که يابد درمي الهام به او .کرد مالقات خضر با كه رفت مي بيابان در خواص بالل که شود مي

 پرسد مي خضر از ،است حافي بشر ةدربار يکي که کند مي االتيؤس او از و است خضر مصاحبش
 که دنوش مي جواب ،است  آمده نائل خضر با مالقات لياقت به که کرده چه بالل يعني خودش که
  ٤٣.است  کرده نيکويي مادرش و پدر حق در

 را شيخ دل بايد مي مريد که دارد آن بر تاکيد خود ةرسال از يکم و پنجاه باب در قشيري امام  
 خضر که زند مي را خضر و موسي مثال رابطه اين در و ندهد انجام عملي آن خالف و دارد نگاه

 دم ديد هرچه موسي که است اين خواهد يم موسي از خودش همراهي در که مطلبي نخستين
  ٤٤.برسد او به جوابش تا نزند

 دنبال به و بودند علمي امري در کنکاش مشغول عرفا از تن دو که است  آمده جا همان  
 را ما پاسخ توانست مي بود اينجا خضر اگر گفتند ،رسيد نمي جايي به عقلشان و گشتند مي جواب
 آنها و دهد مي را آنها پاسخ و آيد درمي آسمان از پيري گويند مي را اين اينکه محض به .بدهد
 بن محمد ذکر در کتاب و مدرسه ةواسط بي آموختن با رابطه در ٤٥.است خضر او که يابند درمي
 او مانع مادرش که بپردازد سفر به دانش طلب و نيت به خواست مي هم او که آمده الترمذي علي
 با ياران رسيدن دانش به و خود جهل از و بود نشسته قبرستان رد گريان الترمذي روزي .شود مي
 مادرش دل حرمت آنکه پاس به را او سال سه مدت به و شد وارد او بر خضر که کرد مي ياد سوز
  ٤٦.آموخت دانش بود داشته نگاه را

 و بود مريض سخت او که آيد مي سماک بن محمد ذکر در نيز شفابخشي با رابطه در  
 شفاي و شود مي وارد آنها بر راه خضردر ،بياورند او ةمعالج براي را طبيبي تا رفتند يم پيروانش
  ٤٧.بخشد مي او به را سماک بن محمد
 و کند مي نقل کامل طور به را خضر و موسي مالقات داستان موسوي فص ر د يعرب ابن  
 موسي زندگي مهم اتفاق سه خضر .است باطن علم خضر و ظاهر علم ةنمايند موسي که گويد مي
 آب به و نهد مي تابوتي به را او فرعون ترس از مادرش که تولدش يکي ،گذارد مي رويش پيش را
 و کند مي جلوه خالف ديگران ديد از که قبطي کشتن ديگر .کند مي حفظ را او خدا و اندازد مي
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 اجرتي لبط آنکه بي شعيب دختران براي آب کشيدن سوم ،گردد مي دربار از موسي گريز سبب
 را ديواري و کشد مي را اي بچه .کند مي سوراخ را کشتي يک موسي چشمان برابر در خضر .کند
 را خضر کار سه هر براي موسي و کند مي بنا مزد بدون بودند آزار مردم و بد مردمش که شهري در
  ٤٨.کند مي اخذهؤم

 بدان اکنون دانستي را ملکا انسان چون« گويد مي و داند مي کامل انسان نماد را خضر نسفي  
 و اند کرده ذکر يمختلف ساميا با اعتبارات و اضافات هب است بسيار اسامي را کامل انسان اين که

 بالغ و دانا و گويند مهدي و هادي و پيشوا و شيخ را کامل انسان درويش اي .است راست جمله
 و نماي گيتي ةآيين و نما هانج جام و گويند زمان صاحب و قطب و خليفه و امام و گويند مکمل و

 آب که گويند خضر و کند مي زنده مرده که گويند عيسي و گويند اعظم اکسير و بزرگ ترياق
  ٤٩.»است خورده حيات

  
  ايران ةصوفيان شعر در خضر .ج .3

 او نام و خضر به متفاوتي اشعار در است ايران در صوفيانه شعر پدر خود که سنايي بزرگ حکيم
  :کند مي اشاره او با مالقات و

  همبر نيست فرشته ديو با    آنجا يافت خضر که چشمه کان
 که کند مي تشبيه نوراني و لطيف پيرمردي به را عقل معادلا الي سيرالعباد ةمنظوم در سنايي  

 .است روتر تازه نوبهاري هر از کهنسالي وجود با اينکه و است دل جهتش شش و عضو هفت هر
 و است بيرون گوهر و جا از که گويد مي ،شود مي الؤس اش ريشه و اصل اب رابطه در او از وقتي

 ٥٠.عدمست ةسپيد آفتاب قدمست نتيجه کاول اوست :دهد مي ادامه و است خداوند کاردار پدرش
 در هاست دوران ةهم صوفي شعراي ترين بزرگ از خود سنايي مانند کهعطار  است توجه قابل
 جهان و بود پادشاه که زماني ادهم ابراهيم شود مي ياد آن در که کند مي نقل حکايتي نامه الهي کتاب
 را او بيداري و تنبيه سبب خضر واقع در و کند مي مالقات خضر با بود افتاده کنان سجده پايش در

  :کند مي فراهم
  شتربان مرد يکي چون صورت به  ايوان در فرمان بي خضر درآمد
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 خضر و داده راه پادشاهان سراي اين به ترا کسي چه گدا اي که شود مي پرسيده او از  
 قانع را او خضر اما آورد بيرون اشتباه از را او کوشد مي شاه .نيست بيش رباطي اينجا گويد مي
 رباط شوند مي مرگ ةطعم سپس و آيند مي آنجا شاهان و است مسافرخانه که جايي که کند مي
   :کند مي فراهم را ادهم ابراهيم تنبيه اسباب همين و نيست بيش اي کهنه
   گشت در بشنيد آن ابراهيم چو
  گشت زبر و زير سخن زين گويي چو
   شد دوان پي از او و خضر شد روان
  شد توان کي بيرون خضر زدام
  مرد جوان کاي دادش سوگند بسي
  کرد توان مي گر کنون کن قبولم
  نهاني کشتي دلم در تخمي چو

  ٥١زندگاني اي بده آبي کنون
 که دختر .است  شده دختري عاشق که گويد مي را پادشاهي ةقص مثنوي اول دفتر در مولوي  
 پزشکي هيچ و افتد مي خطر به جانش و شود مي بيمار ناگهان است ربوده را پادشاه دل سخت
 شفاي زاري و اشک با و دود مي محراب سوي به صلأمست پادشاه .نمايد درمان را او تواند نمي
  :شنود مي خواب در و خواهد مي خدا از را دختر

  زماست فردا آيدت غريبي گر    رواست حاجاتت مژده شه اي گفت
 است  بوده همان او حقيقي عشق که يابد درمي کند مي مالقات را الهي طبيب که وقتي پادشاه  

 مرد نابودي براي حکيم که وقتي .کند وصل الهي عشق به را او تا بوده اي وسيله دختر عشق و
 خضر کار با الهي طبيب کار ميرد مي زرگر مرد و دهد مي او خورد به و سازد مي يدواي زرگر

  :شود مي مقايسه
  خلق امـــع دـدرنياب را آن سر    قــحل ببريد خضر کش را پسر آن

  صواب عين بود فرمايد هرچه    جواب و وحي او بايد حق از آنک
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 سالک که شود مي مطرح تصوف عالم در پير و قطب و مراد از اطاعت اينجا در واقع در  
 به وصل قطب که چرا کند اطاعت را قطب حکم بايست مي عشق و ارادت با جواب و الؤس بي

 هر از قطب که گويد مي ادامه در .است صواب عين و درست کند مي آنچه و است الهي دانش
 قايسهم خضر با را آن باز و است پاک نفس و شهوت و حرص يعني شود مي فساد سبب که آنچه
  :کند مي

  هست خضر شکست در درستي صد    شکست را کشتي بحر در خضر گر
  ٥٢رــمپ پر بي تو وبــمحج آن از شد    رــهن و ورـن همه با وسيــم هم و

  
  يزرتشت         ادبيات         در         هوم و         خضر .4

 با ارتباطش و طرف يک از بخشيدنش خرمي توانايي و لدني دانش و جاودانگي اعتبار به خضر
 زرتشتي ايزدان از يکي خود که هوم .است هوم با مقايسه قابل ديگر طرف از حيات آب ةمچش
 به جاودانگي و شفا و خردمندي ،پهلوانان به بسيار قدرت که هست هم مقدسي ةنوشاب است

 آب از که است اي جاودانه انسان يگانه نيز خضر و مرگ كنندةدور هوم .بخشد مي نوشندگان
  .است نوشيده حيات
 خضر كه طور همان نيست روزها نگاهبان يزرتشت ايزد يس از ييك هوم که است توجه قابل  
 براي جداگانه يشتي ها يشت در وجود اين با و نيست قرآن در نامبرده پيامبر هفت و بيست جزو
  ٥٣.دارد وجود هوم

 پيرامون زرتشت كه اههاونگ به« :است  آمده   هوم   با   زرتشت   مالقات   يچگونگ   در   يسنا   در  
 .بنمود بدو را خود و آمد يو نزد هوم سرود يم گاهان و آراست يم و كرد يم پاك را آتش

 نيكوترين من ديدگان به خويش ةجاودان و تابناك جان با كه مرد يا يكيست پرسيد او از زرتشت
 :فتگ   پاسخ   مرا   رگم   كنندةدور اشون هوم آنگاه »ام؟ ديده استومند جهان در كه ينماي يم يپيكر

  مرا   .برگير   نوشابه   من   از و   يبرآ   من   يوجو  جست   به   !اسپيتمان   يا   .مرگ   ركنندةدو   اشون   هوم   منم «

٥٤.ستود   خواهند   مرا   ها سوشيانت   واپسين   كه   آنچنان   يبستا 
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 و   يموس   مالقات   يادآور   كه   يا  شيوه   ،دهد يم   را او   پاسخ   هوم و   پرسد  يم   هوم   از   زرتشت  
  آثار در   ها  داستان   ساير و   سرخ   عقل و   نظر مورد   داستان   در   سينا  ابن   و   يقظان   بن   يح   قرآن،   در   خضر

   . است   يسهرورد 
 نوشابه او از و اند فشرده را او بار نخستين يبرا يكسان چه كه پرسد يم هوم از زرتشت  
 بار نخستين او از جمشيد پدر ويونگهان كه دهد يم پاسخ »مرگ كنندةدور ،اشون هوم« اند هساخت
 او يشهريار زمان در و بود مردمان فرهمندترين كه شد يپسر صاحب درنتيجه ساخت، يا هنوشاب

  نه   بود   سرما   نه   دلير   جم   يشهريار   به«  .كردند   تجربه   را   يمرگ  يب   مردم و   ها آب   گياهان،   جانوران،
   »نمود  يم   ساله   پانزده   يديگر   چشم   به   پسر و   پدر   آفريده،   ديو   رشك   نه و   مرگ   نه   بود،   يپير   نه   گرما، 

 فريدون پدر نآبتي گرفت نامدار يپسر كار اين پاداش به و فشرد را هوم كه ينفر دومين  
 يها نام به پسر دو صاحب كه بود سام خاندان از اترت نفر سومين بود، دهاك يژآ ةكوبند درهم

 زرتشت .است زرتشت پدر پوروشسب نفر چهارمين .شد اژدها ةكشند گرشاسب و اورواخشيه
 او ومه و زرتشت يگفتگو به استناد با درواقع .فرستد يم درود او بر هوم از پاسخ دريافت از پس

 در .است مرگ ةدوركنند و يزندگ ةآورند خودش و است قدرتمند و نيكو پسران ةوجودآورند هب
 .هاست يآشاميدن ترين بخش يشاد و بهترين روان يبرا اش نوشابه ،زرين هوم كه آيد يم ادامه
 كه خواهد يم او از زرتشت و .است يفرزانگ و تن ينيرومند و درمان ،يدلير ي،سرخوش ةآورند

 ديگر و است درستكاران يزندگ بهترين هايش هخواست از ييك ،كند برآورده را او خواست شش
 بر غلبه و يكامرواي و يپيروز از يبرخوردار يچهارم ،است يطوالن عمر يسوم ،است يتندرست
  پيش  خطر   به   بردن   يپ   يششم و   است آن شكستن هم در و دروغ بر غلبه يپنجم و خود دشمنان

   . برد   او   به   يپ   خطر   آنكه   از 
 ،يپيروز ،يفرزندياب ،يهمسرياب با هوم كه است روشن كامالً زرتشت توصيف از آنكه ديگر  

 اينها همة بخشندة درواقع و دارد مستقيم يارتباط دانش فراگرفتن و روح يخردمند و سالمتي
 ٥٥»منثره« نگاهبان تا داده جايش كوه ستيغ بر و بسته را او كمر خودش مزدا اينكه ديگر .است
 دهد يم نشان را خود نظر مورد ةنوشاب در كه است يجاودان يزندگ مظهر هوم اينكه نهايت .باشد

 پسران صاحب و خردمند روانش قدرتمند، تنش آورد يم دست هب را نوشابه آن كه کسي آن و
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 بر او گماردن بندد يم يمينو نشان ارهست يكست با را او كمر مزدا آنكه ياصل دليل اما .شود  يم نامور
  ٥٦.است   مقدس   كالم   ينگاهبان   يبرا كوه ةقل

  ستايش   بارانند  يم   ها  كوه   ةقل   بر   را   هوم   پيكر   كه   يباران و   ابرها    كه   آيد  يم   يسنه   ۱۰  هات   در  

  .»اشه   سرچشمه   يتوي   گمان بي « :آمده   همانجا   در . شوند  يم 
  مراهه به   را   خونين   خشم   ها  يم   همه   كه است   آن در   ديگر   يها  نوشابه   با   هوم   ةنوشاب   تفاوت  

 زماني دير که را دوشيزگاني هوم آنکه ديگر  »دارد   يپ   در را   اشه   رامش   هوم   يم «  اما   دارد 
  ٥٧.دهد مي شناس پيمان شوهري شوند خواستار خردمند آن از که همين باشند ناکرده شوي
 افزايش يبرا بلكه نيست شهوت و خشم افزايش يبرا هوم كه شود يم داده نشان يروشن به  

 بار يك مرگ كنندةدور و يفزا ييتگ و زرين صفت به هوم ٤۲ هات در .است يفرزانگ و يپاك
 همانجا و آيد يم اشونان يها روان و كني منش  ستايش دنبال هب ستايشش و شود يم ستوده ديگر
  مراهه به   است   ايستاده   فراخكرت   يدريا   ميان   در   كه   پاك  »خري« و  »پنچاسدورا« ،»يواس« ماهي

  . شود  يم   ستايش   فراخكرت   يدريا 
 يزيبا شهريار درمانبخش، هوم« ايزدى فرمان از يفرمانبردار و يشنواي ايزد پارسا، سروش  
 است يايزد مزدا دين در سروش .كند يم ستايش البرز كوه ستيغ بلندترين فراز بر را ،»چشم زرين
 خورشيد رفتن فرو از پس درواقع و رود ينم خواب به هرگز وخود آورد يم را يخداوند پيام كه

 چون .شنوند  يم خواب در را پيامش ها آدم اغلب دليل همين به .است جهان از يپاسدار كارش
 به گفتار، خوش آن« :شود يم ستايش چنين اين اوستا در سروش .است بيدار او خوابند همه يقتو

 در خود و دريافته را منثره يرهنمون كه آگاه، دانش هرگونه از و گويا نگامه به بخش، پناه سخن
  را   دين   او   به   ودخ   اهورامزدا و   است   دين   آموزگار   كه   است   يايزد   سروش  ٥٨.است يپايگاه چنين

   . است   آموخته 
 او از .شود يم ظاهر نيز يقربان مراسم ةاجراكنند يروحان يا »زوت« مقام در اوستا در هوم  

 يبرا را البرز ستيغ بلندترين -هكر يپا در كه زرين شهريار نيرودهنده، ،آاليش يب هوم عنوان هب
 همچون آنكه .شود يم ياد آورد يم پيشكش اليشآ يب گفتار و ٥٩زور و رسم هب آاليش، يب مهر

  زمين   گرداگرد و   رسانيد   زبرين   ستارگان   تا   را   آوايش   امشاسپندان،   زوت   همچون   اهورمزدا، زوت
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 .سبز وهم است سفيد هم هوم که است اين توجه قابل ةنکت  .»ندكبپرا   كشور   هفت   بر و   پيچانيد 
 که روست آن از سبزيش و شود مي آميخته شير با و است گياه ةشير که است آن سبب به سفيديش

 سفيد ةجام رويد مي سبزي يشها گام زير و است سبز اگرچه خضر نيز مردم ذهن در .است گياه
 شيربرنج خضر ةسفر در موجود غذايي فديات ازجمله .است سفيد رويش و سر و پوشد مي

  .است
 هوم ةنوشاب يا آب نثار جز به اسالم از قبل ايران در دهد نشان هک ندارد وجود مدرکي اگرچه  
 اما گرفتند مي جشن اختصاصي طور به را او مراسم چگونه و گذاشتند مي هوم براي اي فديه چه

 براي هوم نوشابه دهد مي نشان که دارد وجود فراواني مدارک شد ذکر باال در که طور همان
 براي و شد مي داده فديه نيکبختي و ثروت به رسيدن و دشمن بر پيروزي و همسريابي و باروري
  .باالست مفاهيم ةکنند تداعي شود مي گذاشته که فدياتي خضر خواجه يا نبي خضر

  
  خضر با ارتباطش و شفابخشي و         هوم .5

 دهي زندگي و شفابخشي توانايي داراي شفاهي هم و کتبي فرهنگ ديد از هم ،خضر که آنجايي از
 هوم با مقايسه قابل بخشد مي فراوان هاي توانايي گيرد مي قرار او حمايت مورد که کسي به و است
  .است
 ميان در و است آن در سيمرغ ةآشيان كه يباش يدرخت يباال بر تو اگر اشون، رشن يا«  
 پزشك و است كارگر يداروها و نيك يداروها ةدربردارند كه يدرخت .برپاست فراخكرت يدريا

 ييار به ترا ما -است  شده نهاده آن در گياهان همه بذر كه يدرخت دش،خوانن همگان
  ٦٠.»خوانيم يهم

  نخستين   كه   پرسيد   اهورامزدا   از   زرتشت   كه   آيد  يم   ونديداد   در   پزشك   نخستين   با   رابطه   در  

  كه   دهد  يم   پاسخ   مزدا   اهورا   بود؟   يكس   چه   پيشداد و   تن رويين   فرهمند،   توانگر،   خردمند،   پزشك 
 بر كه را يداروي گياه هزار ده اهورامزدا كه است يكس ثريت ونديداد به استناد با .است  بوده ثريت 

 دسترس در و آورد يم بهشت از است روييده -سفيد هوم يا گوكرن -يجاودانگ درخت گرداگرد
 يجستجو به او كه آيد يم پزشك نخستين با رابطه در ثريت يفمعر ةادام در ونديداد در .نهد يم او
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 و درد ،مرگ ي،بيمار برابر در يپايدار يبرا شهريور امشاسپند و برآمد درمان يها شيوه و داروها
 يها شيوه و داروها بود آفريده مردمان تن يبرا اهريمن كه يگنديدگ و يپوسيدگ ي،ناخوش ،تب

  .بخشيد بدو را درمان
 از كه يوزغ يا قورباغه ،۱۸ بخش بندهشن به استناد با كه است اين توجه بلقا ةنكت  

 هوم درخت ريشه تا كوشد يم كند يم يزندگ فراخكرت يدريا در و است اهريمن آفريدگان
 ماهي اين يبيناي ينيرو .كند يم دفاع مزبور درخت از كر نام به يا خداگونه يماه اما بجود را سفيد
 دانايي و خرد ايزدبانوي که چيستا ايزدبانو از زرتشت مثال طور هب  .شود يم زده لامث اوستا در

 امواج ميان در را يموي رشته نظر مورد يماه مانند كه بدهد او به يبيناي چنان خواهد  يم است
 يزندگ باشد سفيد هوم درخت همان كه گوكرن در هوم ايزد بندهشن به استناد با .ببيند دريا عظيم

  سبب و   سازند  يم   انوش   نام  به   يخوراك   سفيد   هوم و   هديوش گاو ةپي از فرشكرد وزر و كند يم

 و   يپير   دشمن   عنوان هب   بندهشن   در   درخت   اين .دشو  يم   فراهم   وسيله   آن   به   مردم   يجاودانگ 
   . تاس   شده   شناخته   بخش  يجاودانگ   و   مردگان   ةنندك هزند

 گاهان يمحتوا از .شود ينم ياد هوم از تحسين با اوستاست بخش ترين يقديم كه گاهان در  
 ميان در يآب فديه عنوان هب و داشته وجود زرتشت دين از قبل هوم كردن پيشكش كه آيد برمي
 ها يكو و گرهم« :گويد مي سنت آن با مخالفت جهت در زرتشت و است  بوده معمول مردم

  برآن   آنان  .اند  گرفته   كار هب   را   خويش   ينيرو و   خرد )زرتشت( وي آوردن   ستوه به يراب ازديرباز

  به   مرگ   كنندةدور « تا   شود   كشانده   يتباه   به   بايد   يزندگ   كه   گفتند و   خواهند   ييار   دروندان   كه   شدند 
 يشت هوم ٩ هات به رجوع با و متن يپاورق در دوستخواه به استناد با  .»شود   برانگيخته   شانييار 

 نظر به .است  بوده هوم لقب مرگ ةكننددور كه ديد وضوح هب توان يم است  آمده باال در كه
 قلمداد مذموم و ناپسند زرتشت زمان در مهر ستايش مانند آن فشردن و هوم ستايش رسد يم
 دوباره آنها ستايش يسناها و ها يشت در داشته مردم ميان در كه ياهميت دليل به و است  شده يم

 است مطلق خرد مزدا و است مزدا اهورا زرتشت ييكتا يخدا نام كه يجاي از .است بازگشته
 .است  بوده مذموم زرتشت ديد از است هكرد يم يايستادگ خرد اين برابر در آنچه هر بسا چه
 مذموم فرد از خرد کردن دور و آوريش يمست يلدل هب را هوم كه است  بوده دليل اين به بسا چه



 

  

85   خضر در فرهنگ كتبي و شفاهي ايران

  

 را يم اين يپليد كي يافت؟ درخواهند ترا آموزش مردمان يك مزدا يا« :است  کرده تلقي
 بر يدژخرد به آن با بد فرمانروايان و فريبند يم بدان را مردمان بدكار كرپان كه انداخت يبرخواه
  .»رانند يم فرمان ها سرزمين
  به   را   آن   يا  عده   .است ٦٢»مادو« يا ٦١»مادا« است  آمده   متن   اصل   در   »يم«   يبرا   كه   يا  كلمه  

  نظر  به   كه   است   كرده   ترجمه   هوم   را   آن   خود   ياوستا   ةترجم   در   دوستخواه   و   اند  برگردانده   يديوانگ 

 ٦٣»واروني« هند   اساطير   در   كرد   نشان   خاطر   بايست  يم  مادا كلمه   با   رابطه   در .باشد   درست   رسد  يم 
٦٥وارونا همسر   همان   او و   شود  يم   پديدار  مادا يا ٦٤»سورا« يها نام   با   اساطير در   است   شراب   ةاله   كه

  

  . هست   نيز   درياها و   ها آب   خداوند   كه  است
 حال عين در سومه .است بزرگ خدايان از ييك ودا در اوستاست هوم همان كه ٦٦»سوما«  

 يقو يا عصاره آن از و فشرند يم شد ذكر باال در كه طور همان را آن يها ساقه كه است يگياه نام
 كه نظر مورد ةعصار صرف به كنندگان شركت و روحانيان هنديان يدين مراسم در .سازند يم

 .اند كرده يم پيدا يدسترس يمذهب يتجارب به احتماالً و اند تهپرداخ يم داشته سكرآور خاصيت
 موقت مردمان يجاودانگ آنكه حال رسند يم يجاودانگ به البته سومه نوشيدن با يهند خدايان
 با يزرتشت موبدان ميان در و زرتشت دين در نظر مورد ةعصار كه آيد يبرم يزرتشت متون از .است
 گرفته قرار ستايش مورد شدت و قوت با كه نشده كاسته ثرشا و قوت از گاهان انكار وجود

 ديگر يها يم با و شود يم ساخته يزرتشت آداب با كه هوم بين يشت هوم در دليل همين به .است 
 كه است آن گواه زرتشت يزندگ داستان يطرف از .است  شده گذاشته تفاوت آورند خشم که

  .رسيد زرتشت مانند يپسر به كه بود نذر اين امانج و هوم گياه فشردن اثر بر پدرش درواقع
 اطالق شود يم فشرده آنچه به هوم که کند مي نشان خاطر سوم يا هوم معناي در بويس يمر  

 امروز بردند يم كار به منظور اين يبرا هندوايرانيان كه ياصل گياه كه گويد يم او .گردد يم
 يگياه همان يعني باشد بوده افدرا ينوع بسا هچ كه كند يم تاکيد حال عين در .نيست شده شناخته

 اين مصرف ظاهراً گويد يم او .كنند يم استفاده هوم ةعصار ساختن يبرا زرتشتيان امروزه كه
 شاعران و شدند يم دلير نبردها در جنگجويان مثال طور هب ،داده يم يفراوان ينيرو مردم به عصاره
 ايزد با رابطه در بويس يمر كه يا نكته .شدند يم الهامات دريافت آماده روحانيان و گرفتند يم الهام
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 ةشد ترجمه متن عين دليل همين به و است خضر يسبز مفهوم به نزديك اينجا در گويد يم هوم
 نثار يبرا آن از هوم كردن تهيه و يسنگ هاون در گياه اين فشردن« :است هآمد اينجا در او گفتار
 ايزد مفهوم يعباد رسم اين از و دهد يم تشكيل را يسنه يدعبا رسم اعظم بخش ها آب به كردن
  توانست  يم   كه   يكس و   خواندند   درمانگر   را او   كه   است  برآمده   يايزد يروحان ييعن چشم سبز هوم

  ٦٧.»دساز   دور   را   يقحط و   يخشكسال و   بخشد   نيرو   را   جنگجويان و   كند   حفاظت   را   گله 
  

  نتيجه

 در هم و عوام باور در هم خضر که جايگاهي و اهميت و شد ذکر باال در که نکاتي به توجه با
 نتيجه بتوان بسا چه دارد هوم با شخصيتي لحاظ به که فراواني مشابهات و دارد ايران ةنوشت فرهنگ
 مطلب توضيح در .دارد ايراني خاستگاهي و است هوم ايزد يافته تبديل صورت خضر که گرفت

 براي .شفابخشند و ناميرا هردو .هستند سفيد و سبز هردو خضر و هوم که کرد يادآوري توان مي
 داده فديه دانش کسب و پيروزي به رسيدن همسريابي، کارگشايي، باروري، منظور به هردو
 يا تاريکي درون هردو گياهي نماد اينکه مضافاً دارند نسبت شير و سبزي و آب با هردو .شود مي
 ةريش .است ماهي هردو حيواني نماد و رويد مي کوهي يبلند بر غاري دل در يا دريا اعماق در

 رابطه در که هايي قصه در هم خضر ةشد شناخته نماد ماهي و کند مي نگهباني ماهي را سفيد هوم
 جستجوي در که نيز موسي ةسفر در حتي .است موجود خضر ةسفر در هم و شود مي نقل او با

 است  گرفته را هوم جاي عوام فرهنگ در خضر چرا اينکه اما .دارد وجود پخته ماهي تاس خضر
 ةفلسف نفوذ محصول جهاتي از و است  افتاده ايران در اسالم از قبل که است اتفاقي رسد مي نظر به

 در ريشه هم و است يهودي و مسيحي مذهبي باورهاي با آن آميختن و ايران برغ در يونان
 از را سوم ةطبق هنوز زيادش بسيار فرهنگي رشد عليرغم که دارد ساسانيان ةجامع تيطبقا فرهنگ
 نفوذ از که مردمي که رسد نمي نظر هب بعيد بنابراين .است  کرده مي محروم دانش به يابي دست
 کنند عمل جامعه بر حاکم شريعت خالف بخواهند بودند آمده تنگ به زرتشتي روحانيون مذهبي
 در فراواني يها تصرف و دخل معموالً نوشته متن نداشتن اختيار در دليل به مردم عامه اينکه مضافاً
  .فهمند مي خود که آورند درمي صورتي به را آنها و کنند مي مذهبي احکام
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 پيامبران ميان در که است اين باشد خضر بودن ايراني موکد تواند مي که توجهي قابل ةنکت  
 صورت به اينکه بر عالوه شود مي تلقي ناميرا امشاسپندان يا ايزدان مانند که است کسي تنها خضر
 و پادشاهان صورت به هرگز که اينجاست عجيب اما .شود ظاهر تواند مي بخواهد که هرکس
 پديدار ساربان يا گرد بيابان فرد درويش، فقير، صورت به همواره و آيد درنمي قدرت صاحب مردان
 داليلي از يکي همين و شد نقل باال در که است رواياتي و ها تانداس ةکلي مثالش شاهد .شود مي

 بوده ساساني سوم ةطبق يعني عامي مردم ايزد خضر كه گرفت نتيجه توان مي آن براساس که است
 وي .است هم راهنمايشان بلكه آورد مي ارمغان به ايشان براي برکت و سعادت تنها  نه او .است 

 متصوفه و عرفا .است انسان و خدا ةواسط روحاني هر عوض در که است قطبي و استاد معلم،
 تصوف واقع در چون .اند گرفته الهي استاد و قطب را خضر که است باور همين دنبال به نيز ايران

 متفاوت شريعت با که است جهت همين از درست و خداست به رسيدن براي باطني راه پيمودن
 است شايع مردم عامه ميان در ايران در خضر با مالقات سنت با رابطه در که ديگر نکته .است
 نيز تصوف در .شد اشاره بدان آمل در زنان گشايي بخت با رابطه در باال در که است چله سنت
  .است معمول )شريعت نه( طريقت مخصوص هاي رياضت انجام و نشيني چله

 ،عربي ابن موسوي فص و االسرار کشف تفسير جمله از عرفاني متون به استناد با خضر  
 يخرد تواند يم ياشراق دانش .شود اشراقي دانش به تعبير تواند مي که است باطني دانش صاحب

 خضر با گويند يم كه يكسان ةهم .رسد يم آن به ظلمات و يتاريك يا خواب در فرد كه باشد
 در آفتاب نسرزد از بعد چهلم روز را او اند نشسته چله كه يزنان خصوص هب اند داشته مالقات
   . اند  بوده   خضر   از   آن   ييادگير   خواستار  که  اند  شده   يكارهاي به قادر آن از پس .اند ديده خواب
 ميترا آيين پيروان ةانگيز بسا چه است يتاريك در رسيدن نور و يروشناي به همان كه اشراق  

 يروحان سفر مثال طور هب كه است اين ديگر ةنكت .است  بوده نيز تاريك يغارها در رفتن فرو در
 يسهرورد يا شود، يم خوانده قبله يسو به خواب در ناصرخسرو شود، يم انجام شب در معراج يا
  .كند يم مالقات چاه در شدن يزندان هنگام به شب در را پير

 ةنقط دانش و شود محسوب يتاريك ترين بزرگ بودن سواد يب يا بودن يام يا ينادان اگر حال  
 چشم كه يابند دست يروشناي آن به توانند يم يكسان پس باشد يروشناي به رسيدن آن بلمقا
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 يروشناي كار در حال عين در و شوند كور دنيا يماد مظاهر به نسبت و ببندند را ظاهرشان
  كه   بود   خواهند   او   مالقات   به   قادر   يصورت   در   تنها   بندند  يم   عهد   خضر   با   كه   يزنان مثالً .كنند كوشش

   . كنند   جارو   را   خود   خانه   يرو هروب و   شوند   بيدار   آفتاب   سرزدن   از   پيش   روز   چهل 
 و گرفته شکل چگونه و كي دقيقاً است  شده شناخته عمومي افواه در امروز که خضر اينکه  
 بر است  کرده ياد سبز مرد يا سبز يا خضر نام اب او از بار نخستين ايران در اسالم از قبل کسي چه
 يا رفته بين از متون از بسياري جديد فارسي به پهلوي از خط تغيير دليل به چون نيست روشن ما

 حاکم شفاهي سنت ايران در اسالم از قبل اينکه ديگر ،است  گرديده ناممکن گذشته نومت خواندن
 طور به شفاهي فرهنگ در توان مي دليل همين به .شد مي نقل سينه به سينه مطالب ةهم و بود

 او که نقشي و چشم سبز هوم بايد ناچار به کتبي فرهنگ در اما يافت را خضر اثر و پا رد مستقيم
 خدر که است اي مشخصه همان درست ،گرفت اصل را دارد زمين و چهارپا و انسان باروري در
 رنگ اگرچه سبز که گفت بايد خضر و هوم سبز رنگ با رابطه در اما .دارد آذربايجان در نبي

 چناري درخت کنار در ايران هاي بيابان و کوه در که هايي امامزاده همه و است اسالم مقدس
 ساسانيان زمان و يزدگرد به منسوب سبز بانوي يک يا سيد يا سبزپوش اي شاهزاده اند شده ساخته
 روستاهاي در هنوز امروز مثال طور هب .شوند مي پديدار سبز رنگ با نيز زرتشتي مقدسان هستند،

 قنات و چاه براي عروسي شاهدش .شود مي ديده سبز رنگ و تقدس و آب ارتباط پاي جاي يزد
 عروس را سبزپوش دختري بجوشد آب چاهي از بياباني در بخواهند اگر يزد روستاهاي در .است
   .کنند مي چاه

 با رابطه در مطلبي توان نمي کجا هيچ در است تاريخي شخصيت يک خضر آيا اينکه اما  
 و سر آن با خضر که بود باور آن بر توان مي درنتيجه .باشد نداشته نقيضي که يافت او زندگي زمان
 مقدس رنگ ةکنند تداعي که سبز نام و است مهري مغان و زرتشتي موبدان يادآور که سپيد روي

 ميان در و اسالمي ايراني تصوف در که يتياهم و شد ذکر باال در که خصوصياتي و است زرتشتي
 بوده احترام مورد ايران فالت در اسالم از قبل بسيار و دارد ايراني خاستگاهي دارد ايران مردم

  .است 
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