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  مهمقد. 1
  مسالهبيان . 1 .1

از . ي بـشر بـوده اسـت   ترين دغدغه همواره مهم،ي مرگ و جهان پس از آن    مساله 
هـاي بـشري بعـد از مـرگ      سرنوشـت روان ،هاي بنيادين انـسان   يكي از پرسش   ،اين رو 
در مكاني فوق زميني قرار دارد، نزد       عقيده به اين كه جهان پس از مرگ و بهشت           . است

هـاي پـيش از اسـالم، روان انـسان پـس از             در اديان و آيين   . اي كهن دارد  ايرانيان پيشينه 
در ايـن  . كنـد گيرد و به عالم باال صعود ميها و مراحل دشواري را در پيش مي   مرگ، راه 

شود و سـرانجام بـه    كردار، گفتار و حتي پندارهاي نيك و بد او به دقت سنجيده مي  ،راه
كه در ادامه گفته خواهـد  چنان. آيد يعني بهشت يا دوزخ درمي   ،يكي از دو منزلگاه نهايي    

.  در هر يك از اديان و مذاهب راهي براي ورود به عالم فراسوي مـاده وجـود دارد                  ،شد
 ناميـده   »ي صعود اسطوره«شناسي  هاي اسطوره كه در پژوهش  -راه ورود به جهان برين      

اين مقاله در پـي آن اسـت        . گذرد مي »كوه«، از   ي ايرانيان باستان    در انديشه   - است شده
اي بكاود و بازنمـايي   را در منابع اسطوره مساله چند و چون اين      ،تا با تكيه برمنابع معتبر    

  .    فردوسي بيان كنديشاهنامه در  راآن
  ي تحقيقشينهپ. 1 .2

پوستان آمريكا گرفته تا مـصر باسـتان        خ از سر  ،هاي اديان و ملل مختلف    در اسطوره   
 در باب جهـان پـس از مـرگ          ،ها و هندوان  هاي شمن  بوميان اقيانوسيه و آيين    ،در آفريقا 
به اعتقاد پيروان مذاهبي كه جاي جهان ديگر را آسمان          «. هاي مختلفي وجود دارد   نظرگاه

پيمايـد تـا بـه      ن را مـي   هاي كوهـستا   راه دانند، روان مرده كوره   اي فوقاني مي  يا در منطقه  
 در نظـر    )108: 1372اليـاده، (» 2.روداش صعودكند يا از درختي و ريسماني بـاال مـي           قله
 صعود با نردبان يـا پلكـان    ، ديگر ي بعضي گذرد و به عقيده    راه صعود از غار مي     ،اي عده

هاي برخي ديگـر نيـز تـار عنكبـوت، بادبـادك،            ها و اسطوره  در انگاره . گيردصورت مي 
  )109همان، . (ي راه يافتن به عالم باالستوسيله... كمان، تيرِكمان و گينرن

هـا  ي آن بـه عقيـده   .  رمـز صـعود اسـت      »درخـت «پوسـتان   اي از سرخ  در نظر عده  
صنوبري عظيم زير زمين قرار گرفته كه نماد عـروج و مهـاجرت ارواح اسـت و حكـم                   

 تا سرزمين خورشيد صـعود  ،كمك آنتوانند به نردباني را دارد كه نياكان ساكن برزخ مي 
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 »درخـت « در آيين شمني نيـز بـاال رفـتن از            )190: 1382شواليه و گربران،    : ك.ر (.كنند
 نيـز در نـزد      »ريـسمان «) 206 و   194: 1387اليـاده،   . (صعود بـه آسـمان اسـت      ي    نشانه
: 1382شـواليه و گربـران،      . (ي باالرفتن از نردبان آسمان اسـت      ها و هندوان وسيله    شمن
ي بازگشتي نمادين به مبدأ است كه صعود به آسمان و            هم به منزله   »غار«ود به    ور )420

 را نمـاد    »پلـه « مصريان باسـتان     )342 ،همان. (گيرد صورت مي  جا از آن  خروج از كيهان  
روند  ارواح مردگان از پلكان باال مي      ،هادر آثار تجمسي بازمانده از آن     . دانستندصعود مي 
هايي كه به جاي دكل و بادبان در        اهرام مصر و قايق   .  برسند 3خت اوزيريس تا به مقابل ت   

، همـان (رونـد  مركز خود نردباني هفت يا نُه پله دارند، سمبل عروج روح به شـمار مـي             
ي صعود به آسمان بـا نردبـان در آفريقـا، اقيانوسـيه و آمريكـاي                اسطوره«). 235: 1379

بـر خـي از اقـوام       ي     بـه عقيـده    )710: 1387اليـاده،    (».شمالي نيز شـناخته شـده اسـت       
 »تـار عنكبـوت   «رقـي داراي بادبـاني بافتـه شـده از           كلمبيايي، ارواح مردگان بر روي زو     

هـاي بـسياري از      در اسطوره  )327: 1385شواليه و گربران،    . (سوارند، تا به جهنم برسند    
. دهديگر پيوند ميي پلي است كه آسمان و زمين را به يكد         به منزله  »رنگين كمان «اقوام،  
 راه خدايان و پل بين آسمان و زمين در سـنت ژاپنـي            ي  ي رنگين كمان به مثابه    اسطوره«

 نمادهـاي فراوانـي بـراي صـعود         ،هـا  عالوه بر ايـن    )224: 1387الياده،   (».شوديافت مي 
همان، ... (ي خورشيد و    از قبيل آتش، دود، درخت تاك، اشعه        نهادهايي ؛اندشناخته شده 

هـا و   كـوه ي    پژوهش دربـاره  . لي اين مقاله نيست   ها موضوع اص  كه پرداختن به آن   ) 710
شناسـان بـوده و     اي همواره مورد توجه محققـان ايرانـي و شـرق          هاي اسطوره شخصيت
ي  امـا تـاكنون دربـاره   ؛ها و مقـاالت متعـددي در ايـن زمينـه تـأليف شـده اسـت                كتاب
. ن حماسي تحقيقي صورت نگرفتـه اسـت   هاي ايراني و متو   ي صعود در اسطوره    اسطوره
ي حاضر براي نخستين بار به اين موضـوع پرداختـه و آن را در پيونـد بـا يكـي از               مقاله
  .   كندهاي عام بشري مطرح ميانديشه

  هاي تحقيق و روش كارپرسش. 1 .3
گويي بـه   درصدد پاسخ،ي ايرانيان در انديشه  »ي صعود اسطوره«اين مقاله با بررسي       
  :هاي زير استلاوس

آيا ايرانيان نيز مانند بسياري از اقوام ديگر معتقد به صعود روان انساني به جهـان                 �
 اند؟فوق طبيعي بوده

 هاي ايراني چيست؟راه صعود به عالم باال در اسطوره �

 ها بازتاب يافته است؟اين اسطوره چگونه در آثار باقي مانده از معتقدات آن �
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 ي فردوسي منعكس شده است؟اي شاهنامهسطوره ا در بخشمسالهآيا اين  �

     اند به جهان فوقاني صعود كنند؟چه كساني و چگونه موفق شده �
 ، يعنـي  ي اصـلي مقالـه     با در نظـر داشـتن ايـده        ،هاي باال الگويي به سو  براي پاسخ 
ي شـاهنامه ي ايرانيـان و بررسـي بازتـاب آن در         ي صـعود در انديـشه     شناخت اسـطوره  

مينـوي   ،بندهـشن ) ها و يـسنا   يشتبه ويژه    (اوستاتدا متون دسته اولي چون       اب ،فردوسي
 و سـپس منـابع      بـه دقـت بررسـي     ... ي فردوسي و  شاهنامه ،ي زادسپرم ها   وزيدگي ،خرد

  . و مورد استفاده قرار گرفته استه شده مطالع،ديگري براي تأمين مباني نظري تحقيق
  

  سيماي آييني البرز در اساطير ايران. 2
  پيوند آسمان و زمين . 2 .1

تـرين مكـان بـه آسـمان، هميـشه در       گيتي و نزديك  ي    كوه به عنوان بلندترين نقطه    
 ،هـاي ايرانـي  در اسـطوره . 4اديان و اساطير ملل مختلف جايگاهي مقـدس داشـته اسـت      

 رشته كوهي است مقدس و مينوي كـه        ،رويدتين كوهي است كه از زمين مي       نخس  5البرز
هـا   البرز و ديگر كوه    )19/1،  هايشت (.گيرد شرقي و غربي را در برمي      هايتمام سرزمين 
. انـد اند، براي دفـاع از زمـين در برابـر اهـريمن بـه وجـود آمـده        آن رسته ي    كه از ريشه  

از آن گوهر كوه كه در زمين آفريـده شـده           .  زمين بلرزيد  ،هنگامي كه اهريمن درتاخت   «
بـر  ( نخست البرز ايزدي بخـت  6.ه رويش ايستاد  بود، بر اثر لرزش زمين، در زمان، كوه ب        

 رويـش البـرز تـا       )65: 1380دادگـي،   . (»ي زمـين  هاي ميانه  پس ديگر كوه   ،)كناره زمين 
دويست سال تا به ستاره پايه، دويست سال تا بـه مـاه پايـه،               . يابدهشتصد سال ادامه مي   

 )71همـان،   ( 7.دويست سال تا به خورشيد پايه و دويـست سـال تـا بـه بـاالي آسـمان                  

ايرانيان جايگاه پيوند زمين و آسـمان اسـت و راه صـعود بـه               ي    بنابراين البرز در انديشه   
  .8گذردعالم علوي از آن مي

  رابط گيتي و مينو  . 2 .2
پـل  .  به روشني راه صعود روان انسان پس از مرگ مشخص شده اسـت   بندهشدر  

 سـوي ابـاختر اسـت و        ، البرزكوه يك سر آن به بن    . چينود  بر كوه البرز قرارگرفته است      
 روان مردم پس از مرگ بايـد        )129: 1380دادگي،. ( به سوي نيمروز   ،يك سر، به سركوه   
آيـد و اگـر درونـد       اگر روان انسان پرهيزگار باشد تا سركوه البرز مـي         . از اين پل بگذرد   

 وجـود    سـه پرسـش    ،در اين عبور  . افتد درمي ، به دوزخ كه زير پل است      ،باشد) كارگناه(
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 گـام كـه فـراز    بد،گفتار بد وكردار بد ورزيده است، به سه       ي    كه انديشه آن. گامدارد و سه  
 به ستاره پايه و     ،)انديشه نيك (گام   به نخستين  ،كه پرهيزگار باشد   وآن افتد به زير مي   ،نهد

 بـه خورشـيد پايـه     ،)كردار نيـك  (گام   به ماه پايه و به سومين      ،)گفتار نيك (گام  به دومين 
روان ) 130 :1386 ،؛ مولـه  131-129 همـان،  (.رسـد مي) بهشت(رسد و به گروثمان     يم

در . كنـد نـوردد و بـه آسـمان صـعود مـي           بلنداي البرز را درمي    ،پرهيزگار با اين سه گام    
 . نيز به وضوح سير صعودي روان انساني از راه چينود پل بيان شده اسـت          نامهارداويراف

  )7-9 :1382، نامهارداويراف(
  البرز جايگاه پاكان . 2. 3

ي بسيار مهم ديگر اين است كه هر سال بسياري از مردم غيـر ايرانـي بـر سـر              نكته
 را به آن كوه     »چمروش«، مرغ   »ايزد برز «. آيند تا به ايرانيان زيان رسانند     البرزكوه گرد مي  

 )155: 1380دادگـي، . (چينـد ي انيرانيـان را ماننـد دانـه برمـي         فرستد و آن مرغ همـه     مي
فقـط پاكـان و   . تواننـد بـر فـراز البـرز كـوه زنـده بماننـد        دشمنان ايرانيان نمـي   ،بنابراين

  .توانند بر آن كوه فراز روند، بزيند و پرورش يابنددوستداران ايران مي

  البرز جايگاه ايزدان. 2. 4

كه بر نظم جهـان مراقبـت       » سروش«. كه جايگاه ايزدان بر فراز البرز است      ديگر اين 
ي نگهبان خاص زردشتيان است، بر فراز البرز كاخي         پيمايد و فرشته  ها را مي  دارد، پيمان 

هـر روز پگـاه، بـر       » مهـر «ي مهريـشت،     بر پايـه   )21/ 57،يسنا (.دارد با يك هزار ستون    
 ،بـا هـزاران چـشم   نـوردد  آيد و آسمان را مـي زرين خويش از كوه البرز برمي   ي    گردونه
، هـا يشت (.نگرد تا مبادا كسي به كژي بگرايد و پيمان بشكند ميهاي آريايي را  ومانخان
رساند  را به انجام مي    »برخي«براي ايزدان آيين    ) البرز(=  هوشنگ نيز بر ستيغ هرا       )10/4

، هـا يـشت  (.كند كه ايزدان او را ياري دهند تا ديوان را از پاي دراندازد            و درخواست مي  
، نيايـشگاه و    )البرز(= برزئيتي  ي هر ، بلندترين نقطه  »يربههوكه« همچنين ستيغ    )7-8/ 15

  )30-17/29و10-9/9، همان (.قربانگاه جمشيد است
  

  شاهنامهالبرز در . 3
 نيـز  شـاهنامه  در ،هاي مقدس كوه به صورت عام و البرز به صورت خـاص         ويژگي

 - اسـت  لين پادشاه  ديد ايرانيان نخستين انسان و او       كه از  -كيومرث  . انعكاس يافته است  
گر بـه معنـي كـوه       . و شاه ) كوه(اي است از گر     لقب او آميزه  .  ناميده شده است   »گرشاه«
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 »ي گويـاي ميـرا  زنـده «همچنـين وي را  . شـاه كوه يـا كـوه  هاست و كيومرث به معني شا    
جـا بـه     كيومرث نخست بار دركوه جاي سـاخته و در آن          )8: 1380بلعمي،  . (اندخوانده

  .ساالري رسيده است
ــه خــو ــان كدخــداي ك ــر جه   د چــون شــد او ب

  

  

  

  نخــستين بــه كــوه انــدرون ســاخت جــاي     
  

  ســـر و تخـــت و بخـــتش برآمـــد ز كـــوه    
  

  

  

  پلنـگـينــــه پوشيــــد خــــود بــــا گـــروه    
  

  )21: 1ج ،1386 فردوسي، (
جـا را  فرسـتد تـا آن  را به كوه مـي » آثوربان«جمشيد يكي از طبقات اجتماعي با نام   

  :شن جهاندار بپردازندروجايگاه قرار دهند و به پرستش 
  گروهـــــي كــــــه آثوربــــــان خــــــوانيش 

  

  

  

  بـــــه رســـــــم پرســـــتندگان دانيـــــــش  
  

  جـــــدا كردشـــــان از ميـــــان گـــــــروه   
  

  

  

ــوه  ــرد كــــ ــه كــــ ــتنده را جايگــــ   پرســــ
  

  )42 :1همان، ج(
گـاه و نيـايش جـاي    اند و آن را برخيبرخي از پادشاهان نيز بر البرز جايگاه ساخته   

كـه شـاه ايـران    رزم كاووس با شـاه هامـاوران، پـس از آن      در داستان   . اندخود  قرار داده   
ـ  دهـد گردد، دستور مي   پارس برمي  پيروزمندانه به   .اي در البرزكـوه بـرايش بـسازند       ه خان

هايي كه كاووس و جمشيد بـر فـراز البـرز            نيز از مان   بندهشدر  ) 93 :2جهمان،  : ك.ر(
ـ )138-137: 1380دادگي،(.است سخن رفته ،اندساخته در پـي بـه زنجيـر     د نيـز  هوم عاب

 ؛313،  4ج: 1386فردوسـي،    (.كشيدن افراسياب است كه بـر فـراز البـرز عبادتگـاه دارد            
اي، نيز بـر بـاالي البـرز        ي اسطوره شگفت انگيزترين پرنده    آشيان سيمرغ،  )9/4،  هايشت

  :10قرار گرفته است
ــگ    ــيمرغ و چن ــر س ــد از اب ــرود آم   ف
  ببــردش دمــان تــا بــه البـــرز كـــــــوه

  

ـــگ    ــر گــرفتش از آن گــرم سن ــزد ب   ب
  جـا كنـــام و گـروه    كه بـودش بـر آن     

  

  )167، 1ج: 1386 فردوسي، (
توان گفـت پيـدايش نخـستين انـسان و آغـاز آفـرينش در                مي ،چه گذشت بنابر آن 

 جايگـاه پرسـتش و قربانگـاه نيـز همـان          . 11ي ايرانيان با كوه پيوند خورده اسـت       انديشه
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هاي البرز به عنوان مكاني مقدس و راه صعود به جهان           حال كه اهميت و ويژگي    .جاست
 يعنـي پيونـد     ، اصـلي تحقيـق    سـوال  و اساطير ايران بيـان گرديـد، بـه           شاهنامهديگر در   

  .پردازيمقهرمانان شاهنامه و البرز كوه مي
  صعود شاهان و پهلوانان بر فراز البرز. 3 .1

 كـوه البـرز راه صـعود روان         ،هاي ايراني  در اسطوره  ،كه پيش از اين گفته شد      چنان
پوينـد تـا بـه دنيـاي        هاي مردگان مي  همان راهي كه روان   «. مردگان به جهان ديگر است    

شـان يـا بـر اثـر         ديگر رسند، راه كساني نيز هست كه از دولت وضع و موقـع اسـتثنائي              
ده، اليـا  (».توانند حتي در دوره حياتشان به آسمان رونددارند، ميهايي كه بر پاي مي  آيين
ي  زال، فريدون و كيقبـاد در دوره       ،شاهنامه از ميان شاهان و پهلوانان       )108-109: 1372
. انـد ها دوران كودكي خود را بر فراز البرز طي كرده         آن. اندكرده راه صعود را طي    ،حيات

  .  سپري كرده است12»قال«كيخسرو نيز دوران خردسالي را در كوهي به نام 
شود و پدرش نيز به دسـت        زمان پادشاهي ضحاك متولد مي     او در :  فريدون .3 .1 .1

اند، جانش   او داده  ويان خبر سرنگوني ضحاك را به     چون پيشگ . رسدماردوش به قتل مي   
  :سپارد برد و به مرد ديني ميه مي مادرش او را به البرز كو،از اين رو. در خطر است

  دوان مـــادر آمـــد ســـوي مرغـــزار   
  اي در دلــــم ايــــزديكــــه انديــــشه

  ببــــرم پــــي از خــــاك جادوســــتان
ـــروه   ـــان گــ ــد از ميـ ـــوم ناپديـ   شـ

  

ـــاردار    ــا مــرد زنهــــ ــين گفــت ب   چن
  ...فــراز آمــده اســت از ره بخــردي   
ــا پــسـر ســـوي هندوستــــان   شــوم ب
ــه البــــرز كـــوه  ــرم خــوب رخ را ب   ب

  

  ) 64-63، 1ج: 1386 فردوسي،(
بر فـراز البـرز     گيري شخصيت اوست،    كه زمان شكل   اي از زندگي را   فريدون دوره 

نظـام  . كـشد آيـد، ضـحاك تـازي را بـه بنـد مـي            جا فرود مي  زماني كه از آن   . گذراندمي
او . كنـد  عادالنه بر ايران حكومت مـي   ،بخشد و پانصد سال   اجتماعي جامعه را سامان مي    
فريـدون  . 13رانـد  بيرون مـي   »خنيرس« ديوان مازندر را از      ،پس از به بند كشيدن ضحاك     

  : گويد ضحاك ميپس از سرنگوني
ــروه   ــان گـ ــاك از ميـ ــزدان پـ ــه يـ   كـ
  بــدان تــا جهــــان از بـــد اژدهــــا    

  

ــوه     ــرز كـ ــا را ز البـ ــت مـ   برانگيخـ
ـــا    ــد رهــ ــن آي ــرز م ــان گ ــه فرم   ب

  

  )  83همان، (
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ي بـه هنگـام سـرآمدن دومـين هـزاره         ) بند كردن ضـحاك   (ترين اقدام فريدون     مهم
هر صـعود، گسـستن از      «پذيريم كه    اگر ب  )139: 1380 ،دادگي (. روي داده است   ،آميزش
» .ي پيشين، گذار به عالم علوي، تـرك فـضاي دنيـوي و مقتـضيات بـشري اسـت                  مرتبه
 بـراي  ،فريدون كسي است كـه پـس از عـروج و صـعود بـه البـرز               ) 107: 1372الياده،  (

هاي ميانه و پيش از فرشكرد به سوي گيتي بازآمـده           بخشي در پايان يكي از هزاره     نجات
  .  است

در كـودكي   .  اسـت  شاهنامه يكي از پهلوانان ديرزي و نامدار        ،»دستان«: زال. 3 .1 .2
. بـرد سيمرغ او را به البـرز كـوه مـي         . بيندمهري مي به جرم داشتن موي سپيد، از پدر بي       
گاه كه نـوذر  آن. گيردكند و بعدها جاي سام را مي    دوران كودكي را بر آن فراز سپري مي       

دهـد و در تمـام   شود، پادشاهي ايران را به زوتهماسـپ مـي   ميبه دست افراسياب كشته   
همواره به عنوان كـانون قـدرت       . گر سپاه ايران است     ياري ،جنگ و گريزهاي اين دوران    

ادشاه ايران را به تخـت       پ براي دومين بار   دستان ،پس از پادشاهي زو   . شودبه اوتوجه مي  
  :نشاندمي

ــده زال   ــت فرخن ــين گف ــتم چن ــه رس   ب
ــرو تا ـــوه ب ـــرز كـ ــه البـ ــا ب ــان  ت   14زن

ــي    ـــن يك ـــرين كـ ـــقباد آفـ ــر كيـ   اب
ـــوي  ــد كــه ايـــدر ب ــه دو هفتــــه باي   ب
ــتند    ــو را خواس ــشكر ت ــه ل ــويي ك   بگ

  

  كه بـرگــير گــوپال و بـفــراز يــال           
  گــروهگــزين كــن يكــي لــشكري هــم

ـــي  ـــگ اندك ــيش او در، درن ــن پ   مك
  گــه از تـاختـــن نغنـــوي      گـه و بي  

  بپيــراســتــند همان تخــت شــاهي      
  

  )339-338 ،1ج: 1386 فردوسي،(
 به پادشاهي    و پس از او كيقباد را      فتگي ايران پس از مرگ نوذر، زو      زال در زمان آش   

هاي ميانـه، كـشور پريـشان و آشـوب زده را نجـات              جي هزاره انگزيند و همچون    برمي
  .   كندز انتخاب مي شاه ايران را نيز از البري البرز است،زال كه خود پرورده. دهد مي

گويـا از راه    . چگونگي رفتن كيقباد به البرز به درستي معلوم نيـست         : كيقباد. 3 .1 .3
بـه محفظـه    . او را به رود بهشتند    . قباد نابرناي در صندوقي بود    «. جا رفته باشد  آب به آن  
سـپردن  « )150: 1380دادگـي،  (».فرزندِ يافته نام نهاد    زاب بديد، بستد، بپرورد و    . بيفسرد

 تا هر طور كه بخواهند بـا  -  آب و باد و زمين -كودك سر راهي به دست عناصر كيهان        
كودكي كه به زمين . وي عمل كنند، همواره در حكم نوعي به مبارزه طلبيدن تقدير است         

 امـا  ؛شود، در معرض خطر مرگ اسـت يا آب سپرده شده و از آن پس يتيم محسوب مي   
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كودك رها .  كه موقعيتي جز موقعيت بشري به دست آورد    در عين حال بخت آن را دارد      
» .شـود مـي  غالباً قهرمان، شاه يا قـديس  ،كننداي كه عناصر كيهاني از او پشتيباني مي  شده
بزرگـي او تـا بـدان       . ي كيانيان اسـت    قباد نخستين پادشاه از سلسله     )245: 1372الياده،  (

  :نازد مي، كيقبادخود در برابر رستم در برابر اسفنديار به كهتر بودن جاست كه
ــان ــاد   چنـ ــر كيقبـ ــدم كهتـ ــون بـ   چـ

  

  كنــون از تــو دارم دل و مغــز شــاد     
  

  )327 ،5ج: 1386 فردوسي، (
ـ  : گويـد  به سياوش مـي ، نيز در مقام تعظيم و بزرگداشت »پيران ويسه « ز در سـه چي

  :ان داريرسد، راستگويي و فر فروز نژاد تو به كيقباد ميجهان داري كه ديگران ندارند؛
  سه چيز اسـت بـر تـو كـه انـدر جهـان             

  ي كيـــــقباديكــي آنـــك از تخـــمه  
  

ـــان    ـــم مهـ ــسي را نباشـــد ز تخــ   ك
ــژاد    ــويي ن ــد گ ــو گيرن ــي از ت   ...هم

  

  )  284 ،2جهمان،  (
تـرين كـار او ايـن    برجـسته . ي البرز، پادشاهي است با داد و راسـتي        كيقباد، پرورده 

آيد و كـشتارهاي خـونين ميـان ايـران و تـوران را       رمياست كه با تورانيان از در صلح د       
او هميشه بـراي  . كندزيد و به داد و دهش گيتي را آباد مي   صد سال مي  . سازدمتوقف مي 

  :گويدبه هنگام ترك گيتي شادمانه مي. جيده استيمرگ و بازگشت به مينو بس
ــوه  ـــرز كـ ــويي ز البـ ــه گـ ــانم كـ   چنـ
  بگفــت ايــن و شــد زيــن جهــان فــراخ

  

ـــو   ــيكن ـــان آمــدم ب   ...گـــروهن شادم
  گــزين كــرد صــندوق بــر جــاي كــاخ

  

  )357: 1جهمان،  (
 فرزند سياوش اسـت و نـژاد بـه كيقبـاد و سـرانجام بـه فريـدون        : كيخسرو. 3 .1 .4
 به دسـت شـباني      ،او را در كودكي براي رهايي از مرگ و تندخويي افراسياب          . رساند مي

پرورد هماننـد   اين شاه شبان  . فرستند مي ،ده است ي البرز كوه رويي    كه از ريشه   به كوه قال  
 كيخسرو افراسـياب  او. آورد دشمن ايران را از پاي درمي      تريننياي خود، فريدون، بزرگ   
  .سازدگجسته را سرنگون مي

  ي كمال و تولد دوباره صعود به منزله. 3 .2
 تن پهلـوان     يك ،انددر ميان كساني كه بخشي از عمر خود را بر فراز البرز گذرانده            

همگي در دوران كـودكي بـه البـرز كـوه صـعود             . است و سه تن ديگر از شاهان هستند       
غير از قباد كه به درستي معلوم نيست، بقيـه در پـي             . انداند و مدتي بر فراز آن بوده      كرده

زال به خاطر نيرنگ پدر، فريـدون بـراي فـرار از دسـت              . اندتهديد و نيرنگ به كوه رفته     
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قهرمانان و قديسان از ميان كساني      « . و براي رهايي از دست افراسياب     ضحاك و كيخسر  
كه پشتيبانشان بوده و از     مام زمين به خاطر آن    . خيزند كه در كودكي رها شده بودند      برمي

ي نـاس   مرگ مصونشان داشته است، سرنوشتي شـكوهمند و اسـتثنايي كـه از آن عامـه               
  )245: 1372الياده، (» .نيست برايشان رقم زده است

بخش است و دو تـن از شـاهان ايـران را او بـه تخـت                 زال اگرچه شاه نيست، تاج    
. ي البـرز اسـت  يكي از آن دو در شمار كـساني اسـت كـه پـرورش يافتـه        . نشانده است 

. رسـانند كيخسرو و كيقباد نسب خود را به فريـدون مـي  . پادشاهان هر سه از يك نژادند    
تـرين دشـمنان    يازند و بـزرگ    دست به نبرد مي    ،فريدون و كيخسرو پس از فرود از كوه       

ي صلح و آشتي بـا تورانيـان        زال و قباد نيز زمينه    . برند از بين مي   ،ايران را در عصر خود    
  . دهندهاي مردم پايان ميهاي خونين و رنجآورند و براي مدتي به جنگرا فراهم مي
نو بدان بر نشيند كـه  تن مردمان چون در شكم باشد، رواني از مي  «بندهشبر اساس   

ن چون آن تن فرو ميرد، تن به زمـين آميـزد، روا          . گمان براياند آن تن را تا زنده است بي      
بار به حكـم   روان فريدون، زال، كيقباد و كيخسرو يك      )91: 1380دادگي،(» .به مينو شود  

ن روا.  از مينو به گيتي فرود آمده و در تن قرار گرفته است            ،فطرت هستي و نظام خلقت    
ي گروثمـان    كـه دروازه   اي بـه فـراز البـرز      ها در دوران پاكي خردسالي، بنا بر حادثـه        آن
ها در دوران حيات تن، چينود پل را پيموده و           آن ، به تعبيري  .يابد راه مي  است،) بهشت(

هـاي آيينـي و     ژگـي   صعود و عروج به البرز بـا توجـه بـه وي           . اندبه خورشيد پايه رسيده   
ي عروج و بازگشتي دوباره به مينوسـت و فـرود آمـدن از آن،               منزله به   ،مقدس اين كوه  

. ت براي دستگيري و كمك به گرفتاران و بنديان آن اس    ،هبوط و فرودي منجيانه به گيتي     
. ي دوبـاره بـراي قهرمـان و رسـيدن او بـه كمـال اسـت         اين فراز و فرود به معني تولـد       
كننـد،  اني كه پيش از فرشكرد ظهور مـي  در حكم منجي،قهرمانان كمال يافته بر فراز البرز   

هـاي  اين منجيان در هزاره   . رهانندايران را از دست دشمن، خونريزي و خشك سالي مي         
اوشيدر، اوشيدرماه  (نمايند و منجيان فرجامين     چهره مي ) هاي سوم هزاره(دوران آميزش   
پس از مرگ كه    ها  سرانجام، روان آن   .15كنندهاي چهارم ظهور مي   در هزاره ) و سوشيانت 

هاي نيك به مينوست، بار ديگر بر فراز البرز و در گروثمان            ي روان بازگشت طبيعي همه  
    .گيردآرام مي
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  گيري نتيجه. 4
هـاي ايرانيـان،     نشان داده شدكه راه صعود به جهان برتر در اسـطوره           ، در اين مقاله  
 مقـدس داشـته و از       هـا جايگـاهي   ي آن  كـوه در انديـشه     ،به همين دليل  . البرزكوه است 

هـاي   روان انسان منزلگاه   ،بنابر اعتقاد ايرانيان باستان   . سيمايي آييني برخوردار بوده است    
 فردوسـي   يشاهنامهبازتاب اين انديشه را در      . كندپس از مرگ را با گذر از كوه طي مي         

 ،با اين تفاوت كـه پهلوانـاني چـون فريـدون، زال، كيقبـاد و كيخـسرو                . توان ديد نيز مي 
 از راه البرزكـوه بـه جهـان فوقـاني           ،بار نيز پـس از مـرگ      بار در دوران حيات و يك      يك

 بـسان   ،جاروند و پس از هبوط از آن      اينان پيش از مرگ بر فراز البرز مي       . كنندصعود مي 
  .دهند با اعمال شگفت خود ايران را از چنگ دشمنان رهايي مي،يافتگان و منجيانكمال
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