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  مقدمه
هاي اقوام گوناگون بشري در برابر طبيعت رام نشده و  وجوه اشتراك نسبي نخستين تجربه

هاي   بياني مشترك و تبيين آنان را صاحب تجربة جمعي مشترك كرده بلكه بهنه تنهاناشناخته، 
اين اشتراك در تبيين هستي و جهان، چه .  است مشابهي از طبيعت و جهان هستي سوق داده

هاي  ها و تبيين صورت انتقال و پذيرش تجربه صورت نتيجة ناشي از مشاهدات مشترك و چه به به
 ةي براي مسير انديشاست كه شايد بتوان خط تاريخي كلي اما واحد همديگر تا بدانجا پيش رفته 

  .جمعي انسان رسم كرد
غور در عناصر طبيعت، حيرت و شگفتي در برابر آن، پرداختن به فلسفة وجودي آن، بيان   

تمثيلي تجليات هستي و جوهري كردن اين نمادها، يكي از نقاط اشتراك عظيم را در زندگي 
هاي نواحي مختلف  هبر اين اساس، شگفت نيست اگر در قص.  است فكري بشر پديد آورده

 -توان بخش بزرگي از تنة اصلي آنها را متعلق به قلمرو اساطير دانست  كه با ژرفكاوي مي-ايران
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النهرين، چين،  هاي ساير ملل چون يونان، روم، بين عناصر مشترك فراواني با اساطير و افسانه
  .بيابيم... اتيوپي، سرخپوستان و 

ناي تقليد يا پذيرش اجباري نيست بلكه از مسائل و مع اين عناصر در اساطير اقوام به  
هاي  معضالتي كه امروزه نيز به صورت. معضالت مشترك انسان در برابر طبيعت نشان دارد

گوناگون پيش روي انسان است و اگر انساِن امروز آنها را ضمن فعاليت فردي در قالب علوم يا 
از اساطير كهن مربوط به طبيعت، . يابد ي آن ميساز بياني جمعي برا ريزد انسان اسطوره هنرها مي
هاي مربوط به  شود، اسطوره هاي آن در اساطير اغلب اقوام باستاني جهان مشاهده مي كه نمونه

اسطوره تمامي . روز و پيدايش گياه است ها، گردش شبانه خورشيد، چگونگي تغيير و تحول فصل
است كه دور از چشم  ي متعددي نسبت داده ها و چگونگي وقوع آنها را به نيروها اين پديده

اين نيروها با تمام قدرت شگفت و . اند كار شده انسان، در جهاني برين و در زماني ناپيدا دست به
  .عظيم خود شباهت عجيبي نيز از هر نظر با خود انسان و كردار وي، اما در ابعادي آسماني، دارند

اي از دوران انديشة بشر،  ي شگفت در مرحلهتالش براي بيان چگونگي همة اين رويدادها  
اي از تاريخ  تالشي است بسيار ارزشمند و زيبا كه از نهايت قدرت خالق ذهن او در مرحله

دوران تفكر اساطيري تفكري به نهايت شگفت و سرشار از تحيري ساده . گويد تفكرش سخن مي
هايي همانند  ود دارد؛ سؤالها و معضالت فلسفي را در خ ترين سؤال است كه نطفة پيچيده

. ي يافتن ابعاد خداستجستجوظاهر ابتدايي كودكي كه در  غايت ساده و به هايي به پرسش
  .ترين انديشة فلسفي دربارة او است يي كه آغازگر غامضجستجو
جمشيد، يكي از  محمد يا به روايتي ديگر، ملك به اعتقاد نگارنده، قصة اساطيري ملك  
ها و  اند تا چگونگي تحويل فصل ي مردماني است كه روزگاري كوشيدههاي اساطير داستان

 از سرماهاي طوالني آنان را به ستايش  مردماني كه ترس و رنج. تحوالت طبيعت را بيان كنند
است يا بهتر بگوييم شناخت و كشف فوايد خورشيد و رابطة آن با زندگي بشر  خورشيد واداشته 

هايشان  بخِش سرزمين كه خورشيِد حيات ورشيد كشانده و زمانيآنها را به نيايش در درگاه خ
انگيز را به نيرويي هولناك و منفي  است ناگزير، آن غيبت هراس نيرو و سرانجام ناپديد گشته  كم
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برد و به جايش سرما و ظلمت بر جاي  را مي» سيب خورشيد«اند، نيرويي كه  نسبت داده
  .گذارد مي

ها روايت  هايي است كه با ده ساطيري سرشار خود يكي از قصهمحمد با عناصر ا قصة ملك  
انتخاب يك روايت اصيل از ميان آنها . توان آن را در مناطق مختلف ايران يافت گوناگون مي

تر  غيرممكن و تشخيص حدود قدمت هر يك و يافتن عناصر دخيِل متأخر شايد غيرممكن
اي جوان استوار است كه براي  يز شاهزادهآم  ساختمان اصلي قصه بر سفر مخاطره١.نمايد مي

بخش باغ پدر پيرش، متكي بر فضايل اخالقي واال، صميمانه و با  گرفتن سيب جواني بازپس
پس از زخمي كردن ديِو سيب دزد در پي يافتن . گذارد ناپذير پا پيش مي اي استوار و خدشه اراده

 دنبال او در چاه فرو  گيرد و به هانة چاهي ميشود؛ رد خون او را تا د ها مي ها و دشت او راهِي كوه
توانند در  اند و نه مي تر كه همراه اويند نه در زخمي كردن ديو موفق بوده دو برادر بزرگ. رود مي

. يابد محمد در داخل چاه سه اتاق با سه ديو و سه دختر مي ملك. چاه گرم و سوزان فرو بروند
دنشان، دختران را از چاه به بيرون و به دنياي روشني پس از نبرد با ديوها و به هالكت رسان

شود  تر بريده مي فرستد ولي طناب نجات خودش با چاقوي خيانت و حسادت برادران بزرگ مي
ترتيب بر پشت دو قوچ سفيد و سياه  آنجا با راهنمايي سومين دختر به. افتد و او به قعر چاه فرو مي

از اينجا بخش دوم قصه آغاز . افكند ماق جهان تاريكي ميشود و قوچ سياه او را به اع سوار مي
را بخورد اسباب دوستي ) سيمرغ(هاي زُمرود  خواهد جوجه كشتن ماري كه مي. شود مي

كند و  زمرود برآوردن نيازي را به وي پيشنهاد مي. كند محمد و زمرود را فراهم مي ملك
توشة زمرود در اين سفر  ره. بازگرداندخواهد كه او را به جهان روشنايي  محمد از وي مي ملك

 سوي بهتوشه  دست آوردن اين ره ملك در پي به. گوشت و چهل مشك آب است دراز، چهل شقه 
يابد؛ وقتي علت را جويا  پوش مي مردمان شهر را سياه. شود شهري در جهان تاريكي روانه مي

هر روز دختري را به رسم است و  گويند اژدهائي آب رودخانة شهر را سد كرده  شود مي مي
محمد طي  ملك. كنند و امروز نوبت آخرين دختر يعني دختر پادشاه است قرباني به او هديه مي

ترتيب، سفر  بدين. گردد  آشيانة او باز ميسوي بهتوشة سفر زمرود  كشد و با ره نبردي اژدها را مي
 از اقامتي در مغازة يك پس. رسد محمد به جهان روشنايي مي شود و ملك چهل روزه آغاز مي
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گردد و با  شان سرانجام نزد پدر برمي تر خود در روز عروسي خياط، با كشتن دو برادر بزرگ
  .كند سومين دختر ازدواج مي

 ديني كه چگونگي پيدا و -اي در مجموع، كل قصه روايتي است بر مبناي يك باور اسطوره  
اين قصة اساطيري، . دهد ها را توضيح مي صلناپيدا شدن خورشيد، گياه، شب و روز و نهايتاً ف

هاي  ها است، روايتي است با نمادهاي چندوجهي، با چهره طور كه خصلت همة اسطوره همان
 بر بيان  هاي چندگانه و پر رمز و راز كه عالوه هايي مركب از معناها و نقش مستقل و چهره

ها و مناسكي   آداب و آيينهاي آغازين درباب چرايي و چگونگي عناصري از طبيعت، علت
  .كند اجتماعي را نيز با خود حمل مي

نام زمرود كه حياتي طوالني تا  هاي قصه به بررسي حاضر نگاهي است به يكي از شخصيت  
 اساساً با -اي  و نه صرفاً افسانه-اي گرچه چهرة متأخر اين پرندة اسطوره. است به امروز داشته 

است تداوم حضور و حيات او از اسطوره تا عصر حاضر،   هاي عرفاني درهم آميخته انديشه
  .بهترين دليل زنده بودن او و ضرورت شناخت وي است

  ز زير بال مــرصع نمود بيضة زر    به وقت صبح چو سيمرغ آتشين شهپر
  )خواجو  (                  
انه محمد، بر باالي درختي در كنار آب آشي اي كه در جهان تاريكي قصة ملك سيمرغ، پرنده  

محمد را به دنياي روشني  تواند ملك پرورد، تنها نيرويي است كه مي هايش را مي دارد و جوجه
سيمرغ با صفاتي چون آتشين و آتشين شهپر و زرين و امثال آن در ادبيات اساطيري و . بازگرداند

وجود  بهتر مظهري از نيروي حامل يا  غيراساطيري ملل زيادي مظهري از خورشيد يا به بياني دقيق
هاست در تقابل  اش در آسمان وي كه مادر خورشيد و محل زندگي. خورشيد است) مادر (ةآورند

صورت مار يا اژدهايي  گيرد كه در اساطير اغلب ملل به جاودانة غريبي با زمين و نماد آن قرار مي
ل خاك تيرة زمين هر روزه و در تكرار، هر ساله، خورشيد را ظاهراً در د. شود گر مي عظيم جلوه

بلعد و ايزد يا نيروي خورشيدي در پي خورشيد، در چاه يا رودخانه يا كوهستان  خود فرو مي
يا هر محلي كه خورشيد در ) بستگي به آن دارد كه اسطوره متعلق به چه منطقة جغرافيايي باشد(
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، او را )مار(رود و در آنجا در هيئت سيمرغ و بعد از نبرد با نماد زمين  است، مي آن فرو رفته 
  .گرداند كند، دوباره گوي خورشيد را به آسمان بازمي كشد، احتماالً از گوشت مار تغذيه مي مي

هاي خورشيد است و اين تضاد   ماِر زمين نيز هميشه در پي بلعيدن جوجه-اژدها  
هاي  ناپذير، عامل حركت زمان و چرخش شب و روز يا ظاهر شدن برخي ديگر از پديده پايان
گيرد و زمين از آسمان؛ هر دو در پي نابود كردن  آسمان نيروي خود را از زمين مي. ت استطبيع

  . كند ناپذير حيات هر دو را متداوم مي ديگري است و اين تالش پايان
دنيايي كه برخالف . در قصة ما محل زندگي هر دو نماد زمين و آسمان، دنياي تاريكي است  

 نه در -كنند محمد در چاه ايجاد مي  فرو رفتن خورشيد و ملك تصوري كه ويژه  به-تصور اوليه
هاي خويش، جايگاه تيره  اين جهان تاريك يا ناشناخته، همراه با شگفتي. زمين كه در آسمان است
  .هاي نيرومند هستي است و اسرارآميز حياِت پديده

ايان بخش دوم محمد مانند خورشيد روزانه در چاه مغرب و مانند خدايان گياهي در پ ملك  
مثابة نيروي  از سوي ديگر، دخترها به. شود رود و ناپديد مي مي) دنياي تاريكي(سال به زير زمين 

طور كه  شوند ولي همان محمد به دنياي روشنايي بازگردانده مي حيات يا رويش طبيعت با ملك
زمرود همانند . تالزم اس) خورشيد ( قبالً نيز ذكر شد، براي بارور ساختن آنان حضور خود ملك

سيمرغ يا فنيكس، مادر خورشيد سال نو است و هموست كه محمد را بعد از سقوط در دنياي 
 و باز خود به ٢آورد بخش سال نو به جهان روشنايي مي تاريكي چون خورشيد گرم و حيات

  .گردد تا جوجة سال ديگر را بپرورد آشيانة شگفت خويش بازمي
تواند ما را به اين باور نزديك كند كه وي يا فنيكس  شك مي ها و وظايف زمرود بي ويژگي  

همانند ايزدمهر در باورهاي مهري، و مانند ساير نيروهاي مربوط به خورشيد در اعتقادات ساير 
اي  نگاهي به وجوه اشتراك زمرود، سيمرغ، فنيكس، مهر و خورشيد قبيله. كند ملل جهان عمل مي

 يا برداشت و تببين مشترك اقوام مختلف يا پذيرش نظر و بيان  شهآريزونايي، نمونة جالبي از اندي
اي است كه منشاء آن  اي افسانه فنيكس پرنده«: واحد مربوط به يك پديدة طبيعت خواهد بود

شكل يك  فنيكس ظاهراً به... اتيوپي بوده و داستان آن در مذهب مهرپرستي مصريان وارد شده 
ها، سرخ آتشي، آبي  تر از او بوده بال و پر او با بهترين رنگ عقاب ولي از حيث قد بسيار بزرگ
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در افسانة فنيكس، موضوع تولد و مرگ او مخصوصاً ... روشن، ارغواني و طاليي زينت شده بود 
كرد، مقداري گياهان معطر  كه پايان عمر خود را احساس مي فنيكس هنگامي... قابل مالحظه است 

در اين مورد دو روايت . ساخت اي براي خود مي ن تقريباً النه گرد كرده از آ(Amome)و بخور 
زد و از خاكستر آن فنيكس ديگري  مختلف نقل شده، به عقيدة برخي فنيكس بر اين النه آتش مي

خوابيد و پس از آنكه در آنجا تخم  روايت ديگران، فنيكس در اين النه مي به . آمد وجود مي به
 گذاشته (Myrrhe)، جسد پدر خود را در تنة خالي درخت مر فنيكس جديد. مرد گذاشت، مي مي

داد تا  برد و آن را در محراب خورشيد قرار مي آن را به شهر هليوپوليس در مصر جنوبي مي
گشت  پس از انجام اين مراسم، فنيكس جديد به اتيوپي برمي... وسيلة كاهنان خدا سوخته شود  به

منجمان اين مدت را با فرضية سال نجومي يا سال بزرگ . برد يسر م تا پايان عمر به... و در آنجا 
  ٣.»عقيدة آنها، آغاز اين سال بود تولد هر فنيكس به. كردند تطبيق مي

آنان . پرست است ، ساكِن آريزونا، خورشيد(Hopis) قوِم هوپيس (clan)يكي از طوايف «  
صورت نمادهاي خورشيدي  دانند و به پرندگان را افاضات خورشيد و منبعث از خورشيد مي

هاي خورشيدي خود، چهرة نمادين خدا  اين قوم، طي يكي از جشن. كنند پردازي مي نقش
بخش تحتاني اين سيماي ... كنند  را از پوست حيوان ساخته با پرهاي عقاب مزين مي) خورشيد(

اش به رنگ قرمز و دست چپ  خورشيدي به رنگ آبي است و دست راست و بخش فوقاني
  .»ان بخش به رنگ زرد و كالً مزين به گيسوان سرخ رنگ كه نمودار اشعة نوراني خورشيداندهم

اين طايفه در انقالبات خورشيدي، يعني نقاطي از مدار زمين به دور خورشيد كه زاوية ميل   
دارند، در  هاي بزرگي برپا مي رسد جشن آن در اين نقاط به حداكثر شمالي و جنوبي خود مي

گيرد،  قرار مي) در نيمكرة شمالي(السرطان  كه خورشيد بر فراز مدار رأس يفي، زمانيانقالب ص
، خداخورشيد، كه (Soyal)كنند تا باران پرخير و بركت ببارد و جشن  هدايايي به وي پيشكش مي
الجدي در نيمكرة جنوبي  كه خورشيد بر مدار رأس يعني زماني(گردد  در انقالب شتوي برگزار مي

يك تن از راهبان هوپي، شخصاً . زمان است ، تقريباً با تاريخ برگزاري عيد نوئل هم)گيرد قرار مي
كنند و وي  هاي سفيد نوراني نقش مي گونه كه بر پيكرش نقطه بدين. شود مظهر خورشيد مي
درخشد؛  اي چهارپر مي گذارد بافته از بندهاي چرمين كه در رأسش، ستاره كالهي بر سر مي
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اند، در دست دارد و در  يا راهبي با يك خوشه ذرت سياه كه در رأس عصا نشاندهعصايي شباني 
طي جشن، اين دو نماد زميِن كشت را با قرص خورشيد كه از .  ذرتةدست چپ هفت خوش

پوست حيوان ساخته شده و با پرهاي عقاب زينت يافته بود و چهرة نمادين خدا محسوب 
  ٤.»كردند شد، مبادله مي مي

مادر خورشيد، پرورندة زال، (ها و اساطير ايراني، مرغ مادرند   نيز سيمرغ در افسانهزمرود و  
هاي  زخم(اند  ، مظهر درمان و پزشكي)محمد بخش ملك دنيا آورنده و حامي رستم، ياور و نجات به

محمد را با لعاب دهانش  بخشد، گوشت ران ملك رستم و رخش را در جنگ با اسفنديار التيام مي
ادبيات (اند  آموزي و مظهر نمادين مراتب اعالي تشرف و راز) چسباند  به پاي او ميدوباره
  ).عرفاني
اي عظيم كه قادر است سنگي بزرگ را به  اي است با جثه زمرود قصة ما از نظر ظاهري پرنده  

ل شقه محمد و چه راحتي ملك به. محمد استفاده كند منقار بگيرد و بخواهد از آن براي كشتن ملك
غذاي او . كند روز پرواز مي گوشت و چهل مشك پر از آب را بر پشت خود گرفته، چهل شبانه

 انديشه و ناطق است و اگر پري از  خردمند و صاحب. مطابق اين قصه آب و گوشت است
شود و قادر به مهيا كردن هرگونه  پرهايش را به كسي بدهد و او آن را آتش بزند، زمرود ظاهر مي

  .آرزو شدة دوست استوسيلة 
 اين پرندگان يگانه و عظيم خورشيدي حامل خورشيد نو براي تداوم زندگي در ةهر س  

ها و وظايف جانبي  هاي محلي در توصيف ظاهر و نقش رغم تفاوت روي زمين هستند و علي
آنها، درنهايت يك وظيفة اصلي مشترك دارند كه آن زايش خورشيد نو است و اما مهر، اين ايزد 

عنوان نخستين ايزدمينوي كه پيش از دميدِن خورشيِد جاودانة تيزْاسب بر  الشأن، در اوستا به عظيم
نخستين كسي كه آراسته به زيورهاي زرين، از فراِز آن «اوست : شود آيد، مطرح مي فراز البرز برمي

  .» بنگردهاي ايراني از آنجاست كه آن مهر بسيار توانا بر همة خانمان. كوه زيبا سربرآورد
 اساطيِر ايراني در باورهاي اساطيري اقوامي ديگر عالوه برسفر خورشيد در پهنة آسمان   

نشينند و همراه  گيرد كه ايزداِن خورشيدي در آن مي اي انجام مي چون آشوريان و بابليان با گردونه
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 مغرب فرو پيمايند و در مغرب در چاه يا روزنه يا كوهستاِن با گردونه از شرق تا غرب را مي
  .پيمايند تا فردا صبح باز از كوهستان يا روزنة شرق باال بيايند روند و سپس مسير شبانه را مي مي
  

  درختِ آشيانة سيمرغ
آشيانة سيمرغ در اساطير ايران و يونان و ساير مناطقي كه سيمرغ را دارند، بر باالي درختي است 

هه يا ملكه گياهان و احياناً ريشة اصلي حيات طبيعت با اهميت ويژه كه باوري ديرينه آن را مادر، ال
داند و حتي در برخي مناطق ريشة باور تولد يافتن انسان از گياه را در خود  و درمان و پزشكي مي

  .دارد
» بيضة زرش«هاي دور، تصور اينكه خورشيد با  براي ذهن ساده و فكور مردمان در آن زمان  

اي شگفت باشد، كامالً  انه داشته باشد يا خود تخم پرندهمثل يك پرنده در باالي درختي آشي
ممكن و قابل فهم است و طبيعي است كه درخت آشيانة خورشيد بايد از قداستي ويژه و 

درك ربط داشتن گرماي خورشيد و رويش گياهان، پيوندي . هايي يگانه برخوردار باشد خاصيت
 نه تنهااي،  آشيانة سيمرغ از تقدسي اسطورهبرخورداري درخت . سازد قدسي بين آن دو برقرار مي

در زندگي بشر و شناخته بودن اين اهميت نزد مردماني ) فرزنِد سيمرغ(جهت اهميت خورشيد  به
علت اهميت گياهان و  اند؛ بلكه به است كه خورشيد را به انحاي گوناگون مورد نيايش قرار داده

هميت اخير تا بدانجا در زندگي بشر نقش بازي ا. ويژه خواص دارويي نهفته در آنها نيز هست به
كند كه سيمرغ و درختي كه آشيانة وي بر باالي آن است هر دو از مظاهر اصلي درمان و  مي

  .پزشكي هستند
 ولي اين ه استمحمد نام خاصي براي اين درخت ذكر نشده يا نگارنده نديد در قصة ملك  

 و (Vispobeš)يمرغ است؛ يعني ويسپوبيش درخت نيز همانند درختي كه در اوستا آشيانة س
در باالي آن است؛ يعني درخت مر ) فنيكس(درختي كه در اساطير يونان يا سوريه، آشيانة سيمرغ 

(Myrrhe)بخش در  بخشي اين درخت زندگي خاصيت درمان. ، در كنار يا ميان آب قرار دارد
 شود و طبعاً هركس يا هر گر مي هجلو) زمرود(بخشي سيمرغ  محمد در عملكرد درمان داستان ملك

  .تواند با درمان و پزشكي پيوند داشته باشد بخش در ارتباط باشد مي چيزي كه با اين درخت درمان
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پيكر بر باالي آن  محمد، درخت تنها، جايگاهي است كه آشيانة سيمرغ غول در داستاِن ملك  
صراحت  رود و به  فرو ميمحمد در آن به خواب آرامي است و ساية آن محلي است كه ملك

نام ويسپوبيش  در اوستا اين درخت به. آيد هاي درخت به ميان نمي سخن از تقدس يا ويژگي
)Vispobeš =(نام گوِكِرن  يا به) بخش همگان يا پزشك همگان درمانGokeren ( يا هوم سفيد، در

ويي را، كه بر گرداگرد درخت هزار گياه دار مزدا، ده ميانة درياي فَراخْ كَرتْ قرار دارد و اهوره
. دهد فرستد و در دسترس او قرار مي مي) فريدون (٥ از بهشت براي ثْريتَه استجاودانگي روييد

 است از ٦و هم كشندة اژدهاي توفان) گياه آسماني و مقدس(ثريتَ كه هم جزو پرستندگان هوم 
خش و كشندة اژدهايي ب دهندة سيب جواني محمد دارد كه نجات يك نظر شباهت تامي با ملك

. را، كه بر باالي همين درخت است، بخورد) زمرود(هاي سيمرغ  خواهد جوجه است كه مي
ها يا   جوجه- مادِر خورشيد-هاي زمرود چنين است كه زمرود ماجراي اين اژدها و جوجه

لة ها، هر ساله مورد حم پرورد و اين جوجه يا جوجه هاي خورشيد سال نو را در آشيانه مي تخم
. شود و او برقرار مي) زمرود(گيرند و از اينجا دشمني و جنگي ديرينه بين سيمرغ  اژدهايي قرار مي

هاي فنيكس از دست بادهاي وحشي در امان نيستند و تنها در فاصلة زماني  گونه كه جوجه همان
حمد و م آيند، حضور ملك  و آرام گرفتن بادها به فرمان زئوس از تخم بيرون مي٧اعتدال صيفي

هاي  ها نيز فرصت مناسب براي بيرون آمدن جوجه دست وي و نجات جوجه كشته شدن اژدها به
محمد را  به اين اعتبار، اژدهاي اوِل قصة ملك. زمرود از تخم يا ادامة حيات بسيار جوان آنهاست

  . ايم شمار آوريم چندان خطا نرفته هاي پايان سال به نيز اگر مظهري از بادهاي وحشي و توفان
مر دختر . طور كه اشاره شد، درخت مر است هاي سوريه، همان آشيانة سيمرغ در افسانه  

اند و بعد  پادشاه سوريه است كه درنتيجة ارتكاب عملي حرام، خدايان او را به درخت تبديل كرده
. دشو گيرد از او زاده مي نام مي» آدونيس«از ده ماه شكافي در پوسته درخت ايجاد و كودكي كه 

شود و براي حل مسئلة  آدونيس به فرمان آفروديت براي پرورش يافتن به پرسيفون سپرده مي
سكونت يا تعيين تعلق آدونيس به يكي از دو الهة فوق، مطابق نظر و انتخاب خوِد آدونيس، 

النوع عالم ارواح، در زير زمين  سوم آن را با پرسيفون، رب دوسوم سال را با آفروديت و يك
  .كند ميزندگي 
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 خاطر  ، دختر پادشاه بادها است كه همراه همسرش به)سيمرغ(در اساطير يوناني، آلسيونه   
شوند و آشيانة آلسيونه بر باالي درختي  اي تبديل مي شان، هر يك به پرنده غره شدن به خوشبختي
 كه قصد آيد ميان مي در اسطورة يوناني سخن از بادهاي وحشي به. گيرد در كنار دريا قرار مي

را بر باالي درخت آشيانة او دارند و به فرمان زئوس، هفت ) يا هما(هاي سيمرغ  نابودي جوجه
ها بتوانند از درخت بيرون  گيرند تا جوجه روز قبل و هفت روز بعد از اعتدال صيفي، بادها آرام مي

نجات جان محمد به  اين دوره، ظاهراً معادل مدت زماني است كه در اسطورة ما، ملك. آيند
برد؛ البته در جنگ  كند و او را از بين مي اقدام مي) توفان(هاي سيمرغ در مقابل اژدهايي  جوجه
  .است محمد با اژدها اشاره به مدت زمان مشخصي نشده  ملك
توجه به مطالب كلي كه ذكر شد، روشن است درختي كه زمرود بر آن آشيانه دارد همان  با  

شود، بلكه   آشيانة مادِر خورشيد محسوب مينه تنهاخش است كه ب بخش يا زندگي درخت درمان
كه فرا رسـيدن زمان مرگش  فنيكِس اتيوپيايي نيز هنگامي. ريشة گياهان دارويي نيز در آن قرار دارد

اي براي  آورد و از آن النه گرد مي) Amome(كند مقداري گـياهان معـطر و بـخور  را احساس مي
زد و از خاكستر آن فنيكس ديگري  اند كه اين النه را آتش مي  اين عقيدهسازد و برخي بر خود مي

اين اسطوره نيز داللت دارد بر ارتباط ارگانيك گياه و خورشيد و نيز نيروي . آمد وجود مي به
  .بخشد بخش گياهان كه حياتي نو به فنيكس پير مي درمان
و پزشكي با اژدها يا مار است و ها، ارتباط درمان  مطلب قابل توجه ديگر در اين اسطوره  

حمزة . بخشي برخوردارند اينكه افراد مرتبط با درخت مذكور، از استعداد پزشكي و نيروي درمان
آلودگي  اي زهر  آمده از مار و به ديگر سخن، گونه ها را پديد ايرانيان بيماري«: گويد اصفهاني مي

 از آن پديد آيد و -تواند  يا مي-د درمان آن نيز بايدآي گونه كه از مار پديد مي همان... اند  دانسته مي
  ٨.»خواستند كاري بر ضد مار بكنند ستودند آن بود كه مي هرحال سبب آنكه كشندة مار را مي به

توان داد و آن اينكه اژدها را مظهر  احتمال ديگري در تعبير نمادين اژدهاي پاي درخت مي  
ها نشئت گرفته از بادهاي مختلف  ي را اين باور كه بيماريچنين احتمال. زا بدانيم بادهاي بيماري

اين . كند هستند، در اعتقادات طبي بسياري از مناطق ازجمله آذربايجان، بيش از پيش تقويت مي
تغيير با رمز اصلي داستان كه زايش و كمال يافتن دوبارة طبيعت است منافاتي ندارد چرا كه تغيير 
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هاي مناطق سردسير است و  ويژه بيماري ها به ج بسياري از بيماريفصل و گرم شدن هوا نيز معال
معناي  ها به ها است يا برعكس كشتن اژدهاي بيماري معناي كشتن بيماري كشتن بادهاي سرد به

در سنن و آداب عامه، «: گويد دوبوكور نيز در رابطة بين مار و درمان مي. تواند باشد تغيير فصل مي
گران است و آدمي با خوردن گوشت پختة نوعي مار سفيد،  گران و درمانمار يار و مصاحب جادو

اش به خورندة گوشت وي منتقل  بخشي شناسد و قدرت درمان كه گياهان شفابخش را مي
  ٩.»...يابد  شود، به دانش پزشكي دست مي مي

نها هاي بدن اژدها را ت كشد تكه محمد اژدهاي اول را مي توان ادعا كرد كه وقتي ملك مي  
اندازد، بلكه با اين كار نيروي شفابخشي را  هاي سيمرغ، جلوي آنها نمي منظور سير كردن جوجه به

كند،  بخش بهشتي زندگي مي بخش و بر روي گياهان درمان از اژدهايي كه در پاي درخت حيات
ه از علت تغذي تواند پزشك باشد ظاهراً به سازد و اگر سيمرغ مي هاي آينده منتقل مي به سيمرغ

  .گوشت همين اژدهاست
بخش گياهاِن روي زمين  از سوي ديگر، اين درخت، مادر و ريشة هميشه سبز و حيات  

 شده روشني نمود طورة آدونيس مسئله بهدر اس. شود است و روِيش گياهان كامالً با آن مربوط مي
كه مظهر ) خورشيد(تولد آدونيس خداي گياهي از شكم مر يعني درخت آشيانة سيمرغ . است 

  .كند خوبي راز روييدن گياهان و ارتباط آن را با خورشيد بيان مي رويش گياهان است، به
آدونيس دوسوم سال . محمد در ضمن، مظهر سبزي و حيات طبيعت هستند آدونيس و ملك  

سوم يا كمي  محمد دوسوم يا كمتر و يك ملك. گذراند سوم آن را زير زمين مي را روي زمين و يك
گذراند در  آدونيس مدت زماني را كه در زير زمين مي. كند ا در زير و روي زمين سپري ميبيشتر ر

چهارم اين زمان را در اتاق  محمد احتماالً سه النوع عالم ارواح است و ملك ، رب١٠كنار پرسيفون
 با  گدربارة جن. كند چهارم را در پرواز با سيمرغ طي مي گذراند و يك جنگ با ديوها مي دخترها، به

در هر حال، . شود اژدها و زمان سپري شده در دنياي تاريكي، عددي در داستان ذكر نمي
شود كه  جاي داشتن يك پرسيفون، با سه دختر زيباي روح طبيعت و گياه، آشنا مي محمد به ملك

هاي متأخر و تقسيم سال به سه فصل يا دوره  گانه بودن دختران مربوط به دوره رسد سه نظر مي به
  .شود مي
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  ها نوشت پي
  .بررسي حاضر بر روايتي از منطقة آذربايجان استوار است. ۱
محمد و ازدواج او برخالف جشن به تخت نشستن جمشيد شاهنامه كه هنگام انطباق  جشن بازگشت ملك. ۲

نباط خورشيد با برج حمل است و آغاز بهار، يك جشن بهاري نيست بلكه طبق شواهدي كه از خود اين اسطوره است
شود كه جشن بازگشت محمد و شايد سال نو مربوط به آغاز تابستان است و خورشيد در اوج  گردد، ثابت مي مي

محمد در دكان خياط، احتماالًُ به مدت هشتاد  اقامت ملك. گيرد قدرت و گرماي خود مورد ستايش و نيايش قرار مي
گرداند احتماالً آغاز بهار  ملك را به روي زمين بازميوقتي زمرود . يا هشتاد و چند روز دليلي است بر همين فرض

در اوج توان و قدرت خود نيست و جشن ازدواج و بازگشت محمد در قصر پدر، ) محمد(است ولي هنوز خورشيد 
احتمال . هاي تابستاني شود با تابستان و جشن شود كه اين زمان مصادف مي بعد از دو چلة مرگ برادران برگزار مي

  . از تقسيم سال به چهار فصل اين جشن تابستاني به آغاز بهار انتقال يافته باشددارد بعد
  .۷۲۰ -۷۲۱، ص فرهنگ اساطير. ۳
دست گرفتن عصايي كه عموماً آن را عصاي شباني يا  به اعتقاد نگارنده، در مراسم مذكور و مناسكي نظير آن به. ۴

تداوم اين .  اژدهاست-نمادي از زمين است كه مظهر آن مارعنوان حمل  گويند، نه مظهري مذهبي بلكه به راهبي مي
شكل اژدها يا  صورت تكية مناطق پادشاهان برخي مناطق و بزرگان مذهبي به عصايي بلند كه عموماً سر آن به رسم به

دن افسر معناي تكيه بر مظهر زمين يا گرفتن قدرت زمين از يك سو و احتماالً بر سر نها شود دقيقاً به مار ساخته مي
  .معناي پيوند با خورشيد و آسمان از سوي ديگر است هاي مشعشع به پادشاهي يا روحاني با كنگره

  .ثريته بر طبق ادبيات ريگ ودايي برادر جم است. ۵
  .۴، بند ۲۰ونديداد، فراگرد . ۶
رچار معروف رسد اين فاصله اعتدال صيفي با هشت روز فاصلة بين چلة كوچك و بزرگ كه به چا نظر مي به. ۷

  .است، مشابه باشد
  .۲۵ فر - وند-تعليقات دوستخواه. ۸
 .۶۷رمزها زنده جان، ص . ۹

شود و چون در آن  دست هادس، عموي خود ربوده و به عالم ارواح برده مي پرسفونه، دختر زئوس به/ پرسيفون. ۱۰
بنابه ... شود  ي دوسوم سال را شامل ميبنابه روايت. شود شكند محكوم به اقامت در زير زمين مي مدت روزة خود را مي

قولي وي عاشق آدونيس شد، آدونيس هم مانند او نيمي از سال را در زمين و نيِم ديگِر آن را در اقامتگاه ارواح 
  ) فرهنگ اساطير يونان و رمPersphone: ك.براي اطالعِِ بيشتر ر. (گذرانيد مي
  


