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  دمهمق. 1
ي زبان و ادب فارسي، چنان كه خود نظامي           خسرو و شيرين به عنوان يكي از شاهكارهاي برجسته          

تـرين   اين اثر كه برخـي آن را برجـسته    . كند، بنياني نمادين و رمزي دارد       ي آن تصريح مي     نيز در مقدمه  
هـايي كـه از       انديـشه هاي بشري را در خـود نهفتـه دارد؛            ترين انديشه   اند، كهن   ي نظامي دانسته    منظومه

 قابـل  هـاي  از بخـش  . دهد  دورترين اعصار به يادگار مانده و محتواي ناخودآگاه جمعي بشر را تشكيل مي            
 بـه شـبديز، اسـب       "سخن پيماي فرهنگـي   "قول  ست كه نظامي از      ا تولد عجيبي ،  منظومه اين در تأمل

                                  :دهد اساطيري خسرو نسبت مي
ــخن « ــت   س ــين گف ــي چن ــاي فرهنگ  پيم

  اســت كــه زيـــر دامــن ايــن ديـــر غــــاري 
ـــي   ـــر قـــرانـ ـــه در هـ ــت رم گلـ  ز دشـ
 ز صـــد فرســـنگي آيــــد بــــر در غــــــار 
 بــــدان ســـنگ سيــــه رغبـــت نمــــــايد 
ـــرد  ــدا زو گـــشن گيـــ ـــرمان خـ ـــه فـ  بـ
ــار     ـــود ب ــش بــ ــزان تخم ــره ك ــر آن ك  ه

  

 بـــه وقـــت آنكـــه درهـــاي دري ســـفت   
ــ  ــويي س ــيه، گ ــنگي س   اســت واريدرو س

 بــــه گـــشـن آيــــد تكـــاور مــاديانــــي
 درو سنبـــد چــودر ســوراخ خــود مــار    
ــايد    ــنگ س ــر س ــشتن ب ــت خوي ــه رغب  ب
ـــرد   ــگفتي، دل پذيــ ـــي شـ ــدا گفتـ  خـ
ـــار   ــاد رفتـــ ــرد وز بـ ــك بـ  »ز دوران تـ

  

 )1385 :57 نظامي،(    
...  ديـر و     اينكه براستي چرا بايد شبديز چنين نسبي عجيب داشته باشد و كوه، سنگ سـياه، غـار،                  

ي اين فـراز از داسـتان خـسرو و            گيري اين موجود فراطبيعي دارد، از موارد برجسته         چه نقشي در شكل   

                                                           
 دانشيار بخش زبان و ادبيات فارسي ∗
 دانشجوي دوره دكتري زبان و ادبيات فارسي ∗∗
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شيرين است و به سادگي نمي توان از كنار آن گذشت و در خور پژوهش و بازكاوي جدي است كـه در                      
به مفـاهيم   ... ، غار و    اسب، سنگ : شود با بررسي و تحليل عناصر مربوط به آن مانند           اين مقاله سعي مي   
  . ها دست يافت نهفته در وراي آن

  
  اسب. 2

اهميـت آن تـا     . از دير باز تاريخ تا كنون اسب در زندگي انسان نقش و اهميتي ويژه داشـته اسـت                   
توان شاهد    ها و باورهاي اساطيري و آثار برجاي مانده از انسان نخستين نيز مي              بدانجاست كه در انديشه   

  .ز آن بودنمودي برجسته ا
 اقوام هنـد و     اند،  شايد از نخستين اقوامي كه دست به اهلي كردن اسب زده و از آن استفاده نموده                 

البته گفتني است كه در تمام آيينهاي پيش از اسالم، آنچه           ) 1379 :327 واحد دوست، (. اروپايي باشند 
رفته، گاو    ها به شمار مي      آن ي هند و ايران داشته است و از اركان هستي شناسي            نقش اساسي در جامعه   

ي زرتـشت از يكـسو و روي آوردن    بوده است اما به تـدريج، شـايد بـا مطـرح شـدن كـشاورزي در دوره                 
ها به لشكركشي و گسترش قلمرو از ديگر سوي، سبب شده است كـه اسـب، ارجحيـت بيـشتري           آريايي

   )www.honar.ac.ir: 1384؟، . (اي از تقدس بدان نگريسته شود هاله نسبت به گاو پيدا كرده، با 
اپـام  "در اوسـتا    . اسب نه تنها در زندگي انسان بلكه نزد خدايان نيز اهميتي برجسته داشته اسـت                
رسـد، بـا صـفاتي چـون          هـا مـي     ي آن تـا دوره آريـائي         كه نام ايزد مأمور پخش آبهاست و سـابقه         "نپات

همچنـين بـه    ) 1374 :427 عفيفـي،  (. مورد ستايش قرار گرفته است     "سرور" و   "تيز اسب "،  "شيدرو"
نژاد آن را  رنگ و هم اي است كه چهار اسب بزرگ و سپيد و هم          سوار بر ارابه   "آناهيتا"موجب اين كتاب،    

ها را بـراي او آفريـده         ي اين ايزدبانو، باد و باران و ابر و تگرگ هستند كه اهورامزدا آن             ها  اسب. كشند  مي
 نيز او را سـوار      "ميترا"هاي بدست آمده از شكار         و نقش برجسته   در تصاوير ) 1385 :52 گويري،. (است

  )1372: 108 ورمازن،. (يابيم بر اسب در حال تيراندازي مي
تـوان   در مجموع در بررسي اهميت و نقش اسب در زندگي ايرانيان باستان، دو نگرش عمده را مـي        

اصـلي مراسـم پرسـتش نـزد اقـوام      تا پيش از ظهور زردتشت، قرباني كردن حيوانات، بخـش           . شاهد بود 
كردند كـه البتـه در ايـن          ها حيوانات و چهارپايان را براي خدايان قرباني مي          آن. آريايي به شمارمي رفت   

يكـي از   . رسـيد   بهايي اش مؤثرتر و مهمتر از سايرين به نظر مـي            ميان، قرباني كردن اسب به دليل گران      
ايرانيان اين كـار    . يار اهميت داشت، خداي خورشيد بود     خداياني كه قرباني كردن اسب در پيشگاه او بس        

در نبرد ميان ايزد    ) 1379 :330 واحد دوست، . (دادند  را براي تداوم گردش خورشيد در آسمان انجام مي        
 :125 رضـي، . (رفـت   سالي نيز قرباني كردن و اهداي اسب، امري واجب به شـمار مـي               باران و ديو خشك   

 آشور، اهداي دو يا چند اسـب سـفيد را بـه خـداي آشـور بـه عنـوان                     گاهي نيز تعهدات تجاري   ) 1343
  ).1383 :254 جرمي،(گرفت  ي نقض قرارداد در نظر مي جريمه

قرباني كردن حيوانات براي جلب رضايت خدايان تا زمان زرتشت ادامـه داشـت و مـردم سـخت       
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ها را از اين كـار اهريمنـي و    آنبدان پايبند بودند اما آيين جديد كه آيين بي آزاري و نيك كرداري بود،          
  .مذموم نهي نمود و بدين ترتيب اين رسم ديرينه منسوخ شد

اهميت و تقدسي كه ايرانيان براي اسب قائل بودند تا بدان حـد بـود كـه زرتـشت بـراي تبليـغ و                          
بدين ترتيب كه در قبال شـفا دادن اسـب گـشتاسب، پادشـاه را               : بهي از آن استفاده نمود      گسترش آيين 

تـوان    در مجمـوع مـي    ) 1383: 364 رضـي، . (اگزير به پذيرش دين و رواج و رسميت دادن به آن نمود           ن
هـاي   اي شگفت آور، ذهن اقوام هند و اروپايي را به خود مشغول داشته، در افسانه           گفت كه اسب به گونه    

  .ي ايزد آفتاب، ماه و باد سخن رفته است ها به عنوان نشان ويژه مربوط به آن
 در تركيب بسياري از اسامي نيز خود دليلي است بر اهميت آن نزد ايرانيان؛               "اسب"ي    د واژه كاربر  
دارنده اسـب   (، گشنسب   )دارنده اسب ارجمند  (، ارجاسب   )دارنده اسب الغر  (هاي همچون گرشاسب      اسم

ي اسـب     عالوه بر اين كلمـات ديگـري نيـز بـا واژه           ). اي ي اسب سياه يا قهوه      دارنده(، سياوش   )نر و دلير  
 خوانـده  dervaspaي نگهبان چهارپايان سودمند در اوستا، درواسپا      اند، از آن جمله فرشته     تركيب شده 

  .)1381 :47-48 عبداللهي،(شود كه پيوند آشكاري با اسب دارد  مي
اسب نه تنها نزد اقوام هند و ايراني بلكه در نزد ساير اقوام نيـز اهميـت و جايگـاهي بـه خـصوص                          

دادند كـه البتـه ايـن     ها نسبت مي   ايزد درياها واقيانوس   "نپتون" يونانيان، آفرينش آن را به       .داشته است 
اي ايراني در نبرد ميان اسـب         شود و همين پندار است كه در افسانه         انتساب در باور ايرانيان نيز ديده مي      

ي بارور بازتاب يافتـه  ها  ي اقيانوس آسماني براي دستيابي به آب        در كرانه ) روزو شب (سپيد و اسب سياه     
، اسـب   "اسـب تـروا   ": ي اساطيري يونان عبارتنـد از     ها  اسببرخي از   ) 1379 :327 واحد دوست، (. است

گو و اسـرارآميز      ، اسب سخن  )اسب تك شاخ   ("يونيكون"،  "بلرفون"مربوط به   ) بالدار("پگاز" يا   "پگاس"
  ) www.nasirbushehr.com: 1386حق پرست، . ("اورخه"

هـا،    هـا، سـلتي     ها، ساكـسون    توان نزد دانماركي    هاي قومي و اساطيري در باب اسب را مي        ديگر باور   
بـراي نمونـه خـوردن گوشـت آن نـزد           . هـا شـاهد بـود       ها و ژاپنـي     ها، هندي   بودائيان، مسيحيان، عبري  

ها به جز در جشن مقدس پاييز ممنوع بوده است يا در منطقـه البـروج                  ها و ساكسون    ها، سلتي   دانماركي
ي   را هفت اسـب سـبز رنـگ، بـه نـشانه            "سوريا"ي    ي حمل بوده است و گردونه       ند، اسب، اداره كننده   ه

  .)1370: 15-16جابز، (دهند  تجديد زندگي ابدي حركت مي
هاي اساطيري به هيأت اسب از ديگر وجوه بارز نمود اسب در ميان اقـوام                 تغيير شكل برخي چهره     

هاي اساطيري داستاهاي كهن براي نبرد، تبـديل بـه    اري از چهرهرود، چنان كه بسي     گذشته به شمار مي   
  .رفته اند شده و به كارزار مي اسب مي

ي سوم ماه ژوئن كه بـه او اختـصاص دارد،             ي باران در دهه     ، الهه " تيشتر "در اساطير هند و ايراني،      
ي كـه تجـسم آن در       هاي بارور به نبرد با ديـو خشكـسال          به صورت اسبي درآمده و براي دستيابي به آب        

بـه   ، او اهـريمن را    "تهمـورث "همچنين در دوران    ) 1370: 16 جابز،. (رود  هيأت اسب سياهي است، مي    
  :تازاند صورت اسبي در آورده و به مدت سي سال در اطراف جهان مي
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ــسون ببـــست « ــه افـ ــرمن را بـ  برفـــت اهـ
ـــاختي  ــن بـرســ ــانش زيـ ــا زمـ ــين تـ     زمـ

 چـــو بـــر تيـــز رو بـــارگي برنشـــســـت   
ــي ـــي همـ ــيش بـرتاختــ ـــرد گيتـ  » گـ

  

  )1387 :8 فردوسي،(       
به موجب بهرام يشت نيز سومين تجسم بهرام در هيأت اسب سفيدي است با سـاز و بـرگ زريـن                       

   .)1382 :41 هينلز،(
از ديدگاه نمادگرايي، اسب حيواني است متفاوت با ساير حيوانات، زيرا مركوب، محمـل و مظـروف                   

و بر ) 1379 :136 ،1شواليه، ج(سرنوشتي جدايي ناپذير از سرنوشت انسان دارد      است و بنابر همين امر،      
  :كند ، مشهورترين دالور يوناني، را اسبش پيشگويي مي"آخيلوس"اين اساس است كه مرگ 

آنگاه يكي از تكاوران آسماني نژاد، گزانت تندرو، در برابر گردونه، خاموشي را درهم شكست، 
در زير يوغ پراكنده بود، به شن زار برمي خـورد، هـرا، شـاهبانوي               سر را خم كرد، يالش كه       

روز مـرگ تـو دور نيـست     ..... اي آخيلـوس سـركش        :هوا، رواداشت كه اين سخنان را بگويد      
   .)1380 :600 هومر،(

  :كند  نيز مرگ سوار خود، رستم را پيش گويي مي"رخش"به موجب شاهنامه، 
ــي   ــاك م ــي رخــش زان خ ــوي  هم ــت ب  ياف

 ت و ترســان شــد ازبــوي خــاكهمــي جــس
  

ــوي      ــرد گ ــون گ ــرد چ ــويش را ك ــن خ  ت
 زمين را به نعلش همـي كـــــــرد چـاك         

  

  )1378 :419 فردوسي،(      
جاست كه بنا بر رسمي سكايي، پهلوان را بـا اسـبش بـه                پيوند جدايي ناپذير انسان و اسب تا بدان         

هنامه در داسـتان رسـتم و رخـش         كه اين امـر در شـا      ) 1379: 331واحد دوست،   (سپرده اند     خاك مي 
  :بازتاب يافته است

ــشيد   ــش را بركــ ــن رخــ ــس تــ  ازآن پــ
 بشـــستنـد و كـردنــــد ديبــــا كفـــــن   
 دو تـــــابوت بــــــردست بگذاشتنـــــــــد

  

ــه    ــراو جامـ ــست و بـ ــستريد  بشـ ــا گـ  هـ
ــارون    ....بجــــستند جايـــــي يكــــي نــ

 ز انبـــــوه چــــون بـــــاد پنـداشتنـــــد 
  

  )1378 :420 فردوسي،(            
شود با اين اعتقاد كـه او         ژ نيز اسب به همراه صاحبش به خاك سپرده يا سوزانده مي           دراساطير نرو 

   .)1379: 331 واحد دوست،(دهد  را از داالن دوزخ عبور مي
كند كه بنابر اين نابودگر يا فـاتح اسـت و از              ي آتش مي    نمادگرايي اسب، آن را از يك سو همبسته       
همچنـين چـابكي اسـب بـا معنـاي          .  خفه كننـده اسـت     ديگرسوي به موجب ارتباطش با آب، مغذي يا       

   .)1379 :159 و 135 ،1شواليه، ج. (سازد اهورايي اش آن را به صورت مظهر باد مطرح مي
ي اسب، نزد پيشينيان سبب شده تا گاه عمرهاي جاودانه و تولدهاي شگفت               جايگاه و اهميت ويژه   

دو اسـب نـامي يونـاني انـد كـه از وصـلت               "بـاليوس " و "خـانتوس "بـراي نمونـه     . ها نسبت دهند    بدان
اين دو اسب به سرعت بـاد حركـت كـرده و            . اند  و خداي باد به وجود آمده     ) فرشتگان بالدار (ها    "هارپي"
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، اسـب معـروف و محبـوب خـسرو پرويـز            "شـبديز ") 351: ، بـي تـا    1گريمال، ج . (عمر جاودانه داشتند  
تولد شبديز، تولـدي اسـت   . نسبت داده شده است ساساني، از ديگر اسباني است كه تولدي شگفت به او           

ترين اين عناصـر عبارتنـد        برجسته. اي در آن نقش دارند      اي فرا واقعي كه عناصر نمادين برجسته        از گونه 
ها در اين بخش از نوشتار به بررسي اجمالي هر يـك از               كوه، غار و سنگ سياه كه به دليل اهميت آن         : از
  .شود ها پرداخته مي آن

  

  وهكـ. 3
اي كه اهـريمن در زمـين پديـد           ي آفرينش، نزد ايرانيان باستان، در اثر زمين لرزه          براساس اسطوره 

در طي اين   . حدود هشتصد سال طول كشيد    ) البرز كوه (آمدن كوه اصلي    . ها ازآن بيرون آمدند     آورد،كوه
هاي  ريشه. شيده شدمدت، ارتفاع آن به منتهي اليه آسمان رسيد و بدين ترتيب، اين كوه ميان گيهان ك          

ي   هـاي آن همـه      اين كوه گيهاني در زمين پراكنده شده و آن را به هم پيوسته نگاه داشـتند و از ريـشه                   
  .)1382 :29 هينلز،(كوههاي ديگر سر برآوردند 

هاي نخستين دارند؛ چنان كـه بـر اسـاس            ها ارتباطي تنگاتنگ با خدايان مورد پرستش انسان         كوه
در اسـاطير  . دهنـد  ها و خدايان هر دو تشكيل خانواده مـي          از ساكنان شبه قاره، كوه     هاي باز مانده    افسانه

ي هيماليـا اسـت كـه رود گنـگ را             و بلنـدترين قلـه    ) شيوا(، مقام يا بهشت مهاديو      "كيالس"هند، كوه   
ديـشمند و   كوه، زاييده و زاينده، باليده و بالنـده، جانـدار، ان           به طوري كه در نزد هند و ايرانيان،       . زايد  مي

طبق باورهاي هند و ايران همان گونـه كـه آب           ) 159 -160: 1380قرشي،  . (ي رودها بوده است     زاينده
شوند،   ساكن وجود ندارد، سكون كوه نيز امري غيرقابل تصور است و صفت بلندي كه براي كوه قائل مي                 

ت كـه در زاميـاد      همچون صفت رواني براي آب با حركت فيزيكي توأم است و درست به همين علت اس               
 اسپه، يعني اسب كهره وجود دارد كه همانند اسب كهري موجـودي زنـده و                -يشت، كوهي به نام كدورا    

  ) 145-146 ،همان. (پويا است
اي   ارتباط خدايان با كوه و اقامت و زاد و ولدشان در آن باعث شده كه بشر از ديرباز تا كنون گونـه                     

نان كه در اساطير يونان، كوه، جايگاه كشف و شهود به شـمار             چ. تقدس و الوهيت براي كوه متصور شود      
-55 ،همـان . ( نيز نزد ايرانيان، جايگاه وحي اهورامزدا به زرتـشت اسـت           "اوشيدرنه"كوه  . رفته است   مي
52 (  

در جوامـع همخـون     . اي است با جنسيتي خـاص       ي قدما، كوه موجود زنده       در نگرش جاندارگرايانه  
زد، ايزد بانوان اهميتي ويژه داشتند و عناصر طبيعـت نيـز    ر، حرف نخست را مي  ماد -مادرساالر كه ناف    

در نظر مردم، داراي روابط همخوني بودند چنان كه آسمان، پدر و زمين و كوه، مادر و رود، دختـر كـوه                      
  امــا در دوران پدرســاالري رفتــه رفتــه كــوه، جنــسيتي مــذكر يافتــه و پــدر شــد . رفــت بــه شــمار مــي

  .)46-47 ،همان(
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  غـار. 4
 به شـمار  "رحم مادر "غار، الگوي ازلي    . از ديگر نمادهاي برجسته مرتبط با زايش شبديز، غار است         

هاي مربوط به باز زايش و سرسپاري بسياري از جوامـع             هاي خاستگاه و مبدأ و اسطوره       رفته و دراسطوره  
ثلث مستقيم كه رأس آن رو      براساس شكل شناسي نمادين، كوه معموالً به صورت يك م         . شود    ديده مي 

به باالست، تصوير شده است و غار به صورت مثلثي كوچكتر در داخل مثلث اول، در حالي كـه رأس آن                     
واژگوني اين مثلـث، نمايـانگر اضـمحاللي اسـت كـه در آن واقعيـت آشـكار، سـازنده                    . رو به پايين است   

 بدين ترتيب غـار هـم مركـز معنـوي           .رود و درعين حال نيز نماد قلب است         حقيقتي پنهان به شمار مي    
عالم اكبر است كه تدريجاً تيره شده است و هم مركز عالم اصغر كه اين نماد غار به عنوان مركـز، آن را                       

ذات پنـداري بـا       كند همچنين غار نمادي از ناخودآگـاه اسـت كـه در آن هـم                محل زايش و باز زايي مي     
  .)1385 :339 -343 ،4شواليه، ج(گيرد   صورت مي"خود"

يـك   شود، عمل آيينـي عبـور از        هاي برجسته كه معموالً در ارتباط با غار ديده مي          يكي از سمبول  
. شود  با تحمل رنج و مشقت بسيار است كه در تولد نمادين شبديز نيز ديده مي              ) دهانه غار (سوراخ تنگ   

 ميانجي بـا اصـل   اين عمل، عالمت تولد دوباره با وساطت يك       «براساس آنچه در نمادشناسي آمده است       
تـوان در قـسمتي از حركـت          ايـن عبـور دشـوار را مـي        ) 1382 :641 ،3شواليه، ج (» .كيهاني زنانه است  

در اين قصه، قهرمـان، در      .  كه در هفت پيكر نظامي آمده است نيز شاهد بود          "ماهان گوشيار "سمبليك  
گـذارد؛ يـك       سـر مـي    يك سفر نمادين، مراحلي دشوار و پرخطر را براي رسيدن به هدفي مقدس پشت             

در . كهن الگو و يك نمونه ازلي از سير و سلوك انسان از ژرفناي جهنم غفلت به فراخناي بهشت آگاهي                  
از سـوراخ تنـگ توسـط       ) ماهيـار (اين سير، يكي از مراحل دشوار مربوط به مفهوم نمادين عبور سـالك              

  : شود مي
ـــنه ـــد  رخــ ـــرخ بلنــ ـــد راه چــ  اي ديــ

ـــو   ـــاد در ســ ــاخن نهــ ــگ و نــ  راخچنــ
  

ــد و فـــسون  ــه جهـ ــا بـ ــد تـ ــه كاويـ  رخنـ
  

ـــد      ــدو پيــــونـ ـــاب را بـ ـــور مهتـ  ...نـ
ــراخ    ـــرد فـ ــه زور كـ ــي اش را بـ  ...تنگـ

  
 شتن را ز رخنــــه كــــرد بـــــرونخويــــ

  

  )1380 :827 نظامي،(         
  

  سنگ. 5
از آنجا كه خاستگاه سنگ، كوه است و كوه در باورها و عقايد اسـاطيري بـشر نخـستين، مفهـومي        

ي تراش نخورده آن، از معنايي نمادين وااليي برخوردار است             دارد، سنگ نيز حتي از گونه      قدسي و الهي  
است و در تمدنهاي نخـستين از آن بـه عنـوان             ي جايگاه ارواح يا خدايان انگاشته شده        چرا كه به منزله   

   .)1383 :353 يونگ،(اند  كرده سنگ گور، سنگ تعيين مرز يا اشياي گرانقدر مذهبي استفاده مي
رود كـه چنانچـه فعاليـت بـشري روي آن             اي منفعل و دووجهي به شمار مي        سنگ نتراشيده، ماده  
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هـاي آسـماني و معنـوي شـكلي پـذيرد، شـريف و مقـدس                  انجام شود، نجس شده و اگر در اثر فعاليـت         
ي روح تاريـك بـه روح منـور و            تبديل سنگ نتراشيده توسط نيروهاي آسماني، بيانگر استحاله       . شود  مي

معنـاي نمـادين سـنگ در مقابـل     ) 1382 :634 ،3شـواليه، ج . (اشراق يافته از طريق معرفت الهي است     
معناي نمادين درخت قرار داده شده است و بنابر اين تقابل، سنگ، نماد زندگي ايستا است در حالي كه                   

ريزنـد،   رو مـي هاي آسماني كه چون باران از آسمان ف        سنگ. رود  درخت، نمودگر زندگي پويا به شمار مي      
  .)1382 :636 ،3شواليه، ج(روند  ي نماد باروري به شمار مي به مثابه

، "پرومتئـوس "ي   طبـق افـسانه   . سـازد   حيات و زندگي منتسب به سنگ آن را با روح مـرتبط مـي             
سنگ و آدمي، حركت مضاعف صعود و نزول را انجام          . ي نوع بشرند و عطر آدمي را دارند         ها زاينده   سنگ
گـردد، سـنگ نتراشـيده نيـز، از           آيد و به او بـاز مـي         همان گونه كه انسان از خدا به وجود مي        دهند،    مي

ي يونانيان    تولد انسان از سنگ در انديشه     . رود  شود و به طرف باال مي       آيد، دگرديسي مي    آسمان فرود مي  
دئوكـاليون پرتـاب   هايي كه   ها از سنگ    آنان بر اين اعتقادند كه پس از طوفان، انسان        . شود  كهن ديده مي  

حتـي برخـي والدت   . شـود  هاي سامي نيز انسان از سـنگ متولـد مـي          در سنت . كند، به وجود آمدند     مي
شواليه، (. اند  دانند، نيز بنابر عقايد چينيان يوي كبير و پسرش از سنگ زاييده شده              مسيح را از سنگ مي    

   .)1382 :634 و 631 ،3ج
اين سنگ عبـارت اسـت   . شود تصوري از سنگ زنده ديده مي هاي بازمانده از كيمياگران،       در نوشته 

بـر اسـاس اعتقـاد      . خواندنـد    مي "توده نامنظم " يا   "اصل غيرمتشكل " يا   "هيوال"از ماده اوليه كه آن را       
  .)1370 :219 -221 يونگ،(ايشان عالم از اين سنگ ايجاد شده بود 

ـ          سنگ نيز همچون كوه و بسياري از پديـده         سان نخـستين، داراي جنـسيت      هـاي عـالم در نظـر ان
سنگ مخروطي  .  ماده محسوب شده و بنابر اين نماد آزادي است         -بر اين اساس سنگ نتراشيده، نر     .است

   .)1382 :631 ،3شواليه، ج(عالمت عامل مردانه و سنگ مكعب، عالمت عامل زنانه است 
رنگ سـياه   «. ن است سياهي سنگ نيز كه در تولد شبديز نمود يافته، داراي مفهومي نمادين و كه             

ايـن  . ي تعالي مطلق و دو قطب شـمال و جنـوب اسـت         گيرد، نشانه    جنوب قرار مي   -كه بر محور شمال     
هومر معتقد است كه آب . رنگ در مصر باستان و آفريقاي شمالي، رنگ زمين و ابر آبستن از باران است             

ي چيزهـا بـه       ي عظـيم همـه      يرهعميق سياه است چرا كه سرمايه اصلي زندگي پنهان را دربردارد و ذخ            
ي قبرها بوده و جايگـاه        سياه از سويي نيز خاك حاصلخيز و پذيرنده است كه در برگيرنده           . رود  شمار مي 

 :692 و 688 و 686 ،3شـواليه، ج (» .سـازد  ها را فراهم مـي  ي آن آيد و تولد دوباره  مردگان به حساب مي   
1382(.   

ي جوانه زدن قبل از  وع، اشباع، اختفا و غيبت و مرحله     سياه، محل رشد بذر است و رنگ منشأ، شر        
در ميان مصريان، سياه، عالمت تولد دوباره و بقـاي جاويـدان اسـت              . رود  انفجار نوراني تولد به شمار مي     

  .)1382 :348 ،3شواليه، ج(
بخشند و به همين جهت       ها به ويژه اگر به رنگ سياه باشند، نيروهاي معنوي را جسميت مي              سنگ
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قـدرت  ) كه مثالً حجراالسود در ميان مـسلمانان        چنان. (روند  ها به شمار مي      جمله اشياي مقدس آيين    از
هـاي جـوان بـراي        ها باعث شده است كه طبـق عملـي آيينـي، زوج             زايندگي و باروري موجود در سنگ     

   .)1382 :639 ،3شواليه، ج(ها بمالند تا بارور شوند  ها توسل جويند و خود را بدان دار شدن به سنگ بچه
  

  نسب و نـژاد شبديـز. 6
: ي مهم را بايد مـورد توجـه قـرار داد    در بررسي نسب و نژاد نمادين و پر رمز و راز شبديز، دو نكته   

بر اساس روايت نظامي اين زمان، درسـت زمـاني اسـت كـه              . نخست زمان تولد اين موجود عجيب است      
) 1362 :367 بيرونـي، (» اند  داراي جنسيتي نرينه   هر دو «كه  ) ماتورنوس(با زحل   ) پدرآسماني(مشتري  
ي قران اين دو ستاره، بهترين زمان براي مولود و شروع             به موجب قوانين نجومي، لحظه    «. شود  قرين مي 

در هر كاري است و در اين زمان است كه نويد آمدن اشخاص بزرگ و حادث شـدن احـوال شـگفت در                       
هـاي او     اين زمان اگر انتخاب خود نظامي و از افزوده         )1371 :263 نبئي،(» .عالم هستي داده شده است    

بر داستان باشد، از آنجا كه وي آشنايي كاملي با احكام نجومي دارد، انتخابي بسيار مناسب و نيكو است                   
. ي مولودي كه بايد عجيب باشد تا محتواي نمادين داستان را كـاملتر كنـد                گيري نطفه   براي زمان شكل  
ي اعصار كهن باشد، از يك        هاي خسرو و شيرين، بازمانده      قسمت مسعود، همچون ساير     اما اگر اين زمان   

كند كه قـرار اسـت درون غـار رخ     ي پذيرش اتفاق شگفتي مي سو در ارتباط با مخاطب، ذهن او را آماده  
ي اوسـت و      زند كه مأموريتي آسـماني بـر عهـده          دهد و از سوي ديگر طالع بلند و سعد اسبي را رقم مي            

  .ش در بافت سمبليك و نمادين داستان ضروري و خوش نشسته استتولد عجيب و صفات غريب
ي عجيـب در      ي مهم ديگر در بررسي نسب و نژاد نمادين شبديز، مكاني است كه اين پديـده                 نكته

  مـادر را   -كه از ديدگاه نماد شناسي، نقش زمـين       ) مادر شبديز (در هنگام قران، ماديان     . آيد  آن پديد مي  
ي خـود     از گلـه  ) 1379: 155،  1 شـواليه، ج  (ن و آسمان را بر عهده دارد،        در وصلت مقدس و اصيل زمي     

اين غار در زير دامن دير قرار گرفته است؛ پرستشگاهي با مفهوم و نمودي              . آيد  جدا شده و بر در غار مي      
  .كامالً سمبليك

ز از يك سو نماد بازگشت بـه مركـ        : به موجب نمادشناسي، ساختمان، داراي معنايي دو سويه است        
نمـادگرايي  ) 1382 :504 ،3شـواليه، ج  . (كند  است و از ديگر سوي گذر از زمين به آسمان را تداعي مي            

دير، نمـادي اسـت از بازگـشت بـه     . دو سويه دير در داستان تولد نمادين شبديز، نمودي قابل تأمل دارد  
بسيار بنيادين كه نقـشي     اي    دو است؛ درونمايه    مركز و گذر از زمين به آسماني كه ماديان نماد پيوند آن           

  .  دارد1برجسته در صورت مثالي باززايي
شـود و ديـر بـاالي غـار بـا             ماديان در زمان قران، ناخودآگاه به سوي غـاري نمـادين كـشيده مـي              

نمادگرايي دوسويه اش كه هر دو نمودگر پيوند ميان خودآگاهي و ناخودآگاهي و بازگـشت بـه مركـز و                    
  . اي است كه در شرف وقوع است اصل است، پيشاني نوشت حادثه

كند در واقع مرز ميان جهان شناخته و ملموس بيرون            دريچه ورودي غار كه ماديان از آن عبور مي        
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شود؛ غاري كه مفهوم      او وارد غار مي   . است) ناخودآگاه(و جهان ناشناخته و ماورايي درون غار        ) خودآگاه(
مملـو از تمـام   «رسد چرا كه  ك خأل ساده به نظر مي    سمبليك آن بسيار متفاوت تر و غني تر از مفهوم ي          

انتظـار داشـتن يـا پيـدايش     : است كه ممكن است آن را پر كند يا از آن عبور نمايد؛ مانند    هايي    بالقوگي
، نماد تمام موجودات بالقوه است و از اين نقطه نظر به نمادهاي باروري              )غار(سوراخ  . ناگهاني يك حضور  

عـالوه بـر ايـن    . شـود   نمادهاي روحي مطرح در روان شناسـي نزديـك مـي          ي زيست شناسي و     در حوزه 
سوراخ، دو مفهوم حضور دايم خداوند و تعـالي او را نيـز دربـردارد و درون را بـه بيـرون و بيـرون را بـه                            

و در اين داستان، بيروني كه ماديان است به سوي          ) 1382 :654-655 ،3ج شواليه،(» .كشاند  ديگري مي 
يئتي اسبي سياه از جنس سنگ تمثل يافته است، كشانده شده و به ديگري كه شـبديز                 دروني كه در ه   

  . شود اي خسرو است، ختم مي افسانه
كشاند، انبوهي از     غار موجود در كوه كه ماديان را چون كهربايي به خود جذب كرده و به درون مي                

ماديان با عبور از آن،     . سازد   مي مفاهيم نمادين و البته متافيزيكي را در فضاي سمبليك داستان منعكس          
ي   نهد تا وجـودش بـستري شـود بـراي پـذيرش نطفـه               مي) ناخودآگاه(پاي به جهان ناشناخته و تاريك       

بدين ترتيب نمـادگرايي غـار در       . موجودي فرا طبيعي كه نسب از آسمان دارد و البته مأموريتي آسماني           
فهوم سـمبليك بـاروري زيـست شـناختي آن در           از يك سو م   . يابد  اين داستان، كاربردي چند بعدي مي     

يابد و از ديگرسوي در بعد روان شناختي،  ارتباط مستقيم با ماديان و بارگيري او در داخل غار مفهوم مي  
  . سازد نمادگرايي روحاني غار، فراواقعي بودن مولود آن را تبيين مي

ي درون  ي گمشده  دنبال نيمه به"دشت رم گله"اي است كه در  گشته ماديان كه نماد خودآگاه گم 
شـود     اين تكامـل موجـودي مـي       ةيابد و ثمر    گردد، با ورود به غار به تعالي و تكامل دست مي            خويش مي 

شبديز مولود عشق   .  نام كه از پيوند نمادين آسمان و زمين پديد آمده و اين سان شگفت است               "شبديز"
كه در قالب اسبي از جنس سنگ سـياه تمثـل          اش   است؛ عشق مثالي مادياني برگزيده به همزاد آسماني       

ماديـان بـه    . اي است اشراقي و قدسـي       ي استحاله   يافته و درون غاري نمادين قرار دارد؛ اسبي كه نتيجه         
شـود و درسـت بـه         اي آييني با رفتن به درون غار، نمودگر كهن الگوي بازگشت به رحم مـادر مـي                  گونه

اين ارتبـاط   . كند آن سان كه مار با سوراخ خويش          آن مي  همين دليل است كه احساس قرابتي ديرينه با       
): اسكندر( گفت«: شود  و انس ماديان با تاريكي، در ماجراي اسكندر و جستجوي آب حيات نيز ديده مي              

در تاريكي از جانوران چه چيز بهتر ببينـد؟  : گفت. از تاريكي: از كجا جويند؟ گفتند) آب حيات را(آن را   
   .)1381 :53 عبداللهي، (».ماديان بكر: گفتند

گفتني است تمثيلي كه نظامي در اين بخش براي آشنايي ماديان با غار آورده اسـت نيـز بـا درون      
مار، رمـز مطلـوب ناخودآگـاهي       «ي مثالي داستان كامال تناسب دارد چرا كه به موجب نمادشناسي              مايه

ر ناخودآگاهي و مراحل مختلف رشد      است كه تغيير شكل منظم و دائمي اين جانور قمري، نمايشگر ادوا           
نمايد ولي در واقع همان است كه بود بنابراين           مار با دوباره پوست انداختن، دوباره جوان مي       . رواني است 

   .)1376: 70 دوبوكور،(» .الگوي تجديد حيات است



 128  ________________________________________ گاه شيرازـشدانبوسـتان ادب مجله   /   

 شـود و    ي ناخودآگـاهي خـويش وارد مـي         ماديان با رفتن به درون غار به حريم مرموز و ناشـناخته           
بدين سان خودآگاه سرگشته و حيرانش به ياري نيروي متعالي و جادويي عشق، با ناخودآگاه تنها مانده                 

شود تا خود محملي باشد براي  و منتظرش پيوندي اصيل و نمادين برقرار كرده و محصول عشق زاده مي        
  . پيوندي ديگر كه باز هم عشق پرده گردان راز و رمزهاي آن است

وان گفت كه داستان ورود ماديـان بـه غـار و پيونـد او بـا ناخودآگـاهش، براعـت              ت  بدين ترتيب مي  
اي به محتواي اصلي منظومه دارد؛ داستان دلدادگي عاشق و معشوقي است كـه سـرانجام                  استهالل گونه 

آورنـد و در ايـن    گري پديـد مـي   اي براي جلوه به وصال يكديگر رسيده و بار ديگر جادوي عشق را عرصه     
ر شبديز به عنوان مولود عشق، حضوري رازآلود و ضـروري اسـت كـه هـدف آن بـه تعـالي                      تجلي، حضو 

رساندن انساني گمراه است؛ انساني كه خود البته نمادي است براي نوع خويش در طول تاريخ زيستنش                 
  . است

اما چرا بايد اين مولود، فرخنده و صاحبقران بوده و نسبي اين گونه آسماني داشته باشـد؟ شـبديز                   
او مأمور است تا يك جا با ايستادن در كنار چشمه، مـسافر خـويش را بـه                  «قرار است مركب عشق شود      

ي عشق يعني نظر، بستري براي حضور يابد و انقالبـي             كانون عشق نزديك سازد تا آنجا نخستين طليعه       
د تـا در    كـار   تحولي عظيم كه بذر عشق را در دل دو قهرمـان مـي            . دروني در خسرو و شيرين پديد آورد      

و پـس از آن وقتـي       ) 1370 :248 پورجـوادي، (» .مراحل بعد رشد كند و به تدريج درختي برومند شود         
 كار خويش را كرد، بار ديگر اين مركـب آسـماني عـشق،              "نظر"سنگ بناي نخستين عشق نهاده شد و        

  . نمايد وست ميكند و سوار خويش را اين بار راهي ديار د اي رازآميزتر ايفا مي نقش خود را به گونه
او كـه سـمند تيزتـك       . شبديز در اين داستان، مظهر روح است، روحي كه عشق، محمل آن اسـت             

را با خود مرحله به مرحله حمل كنـد تـا بـه             ) شيرين(رود، مأمور است تا محمل عشق         روح به شمار مي   
  . دهد، برساند سر منزل مقصود و وصال حقيقي كه در بستر مرگ دست مي

هاي ويژه در فضايي آن گونـه پـر رمـز و راز و كـامالً                  ز با چنين خصوصيات و برتري     پيدايش شبدي 
سمبليك، پيدايشي غريب اما ضروري است چرا كه داستان خسرو و شيرين چنان كه خـود نظـامي نيـز        

هـاي    اي بلنـد و قدسـي در اليـه          كند، داستاني پر رمز و راز است كه انديـشه           ي آن تصريح مي     در مقدمه 
ي   هـاي شـبانه     هـا و خلـوت      نـشيني   اي بسيار متعالي كه حاصـل چلـه          در جريان است؛ انديشه    زيرين آن 

نظامي در نمادين بودن منظومه خسرو و شـيرين در جـواب مالمـت دوسـتش بـه            . حكيمي عاشق است  
  :گويد خاطر سرودن آن چنين مي

ــد  « ــيرين دلبنــ ــاري شــ ــيرين كــ  ز شــ
 بـــستم طـــرازش  وزان ديبـــا كـــه مـــي  

  

ــه گو    ــدم ب ــه فروخوان ــش نكت ــد ش  اي چن
ــش  ــودم نقــ ــوازش  نمــ ـــاي دلنــ  »هــ

  

  )1385: 57 نظامي،( 
يابد كه عروسك خيمـه شـب بـازي عـشق اسـت و بـي اراده و                    شبديز در بطن مادري پرورش مي     

گيرد و در هوايي      اختياري از خود، پس از عبور از سوراخ تنگ ورودي غار در محيطي آن جهاني قرار مي                
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همه چيز از قران  .كشد؛ فضايي كه دست طبيعت را در آن دخلي نيست       همه جادويي و رازآلود نفس مي     
ستارگان نرينه گرفته تا دير روحاني باالي غار و البته خود غار، حكايت از حـضور نيروهـايي غيبـي دارد            

در درون غار، سنگي آسماني قرار دارد كه دست بـشر آن      . اي ديگر را خلق نمايند      كه آمده اند تا شگفتي    
ه است؛ سنگي با نسبي آسماني كه دست خداوند آن را تراش داده و به تمثـال اسـب و سـواري                 را نيالود 

اي تراش خورده كه نيروهـاي    پيكره. درآورده است؛ اسبي سياه كه در اصل تمثل ناخودآگاه ماديان است          
 خود را به    او. آورد تا با آن آميزش كند       غيبي و آنقدر واقعي كه ماديان را گرايشي شديد در دل پديد مي            

مالد؛ عملي كامالً آئيني و بدين سان به فرمان خدا نطفه موجودي شگفت در وجـود او حيـات               سنگ مي 
  :يابد، تا بستري باشد براي جاري عشق ميان دو دلداده مي

 بـــه فرمـــان خـــدا زو گـــشن گيـــرد    « 
  

 »خـــدا گفتـــي، شـــگفتي دل پـــذيرد     
  

  )1385 :57 نظامي،(      
كند همه شگفتي است؛ بر همين مبنـا آن را رخـدادي كـامالً                يت مي داند آنچه روا    نظامي خود مي  

. كند چرا كه عقل را بـا عـشق كـاري نيـست              ي نظام استداللي عقل معرفي مي       خدايي و خارج از حيطه    
شبديز مركب عشق است و نمودگار روح، پس بايـد از منبعـي قدسـي و روحـي سرچـشمه گيـرد و در                        

شبديز سمبلي است از پيوند آسمان و زمين؛ باد پا و آهنين سم . بالدفضايي كامالً روحاني و آن جهاني ب
و اسبي داشت شبديز نـام كـه        «: است، چرا كه نسب از آسمان دارد و بسيار متفاوت از ساير اسبان است             

ي اسبان جهان بچهـار بدسـت افـزون تـر و بلنـدتر و از روم                   از همه . هيچ پادشاه را آن چنان اسبي نبود      
بستندي و هـر  ] زر[ده بود و چون نعل بستندي بر دست و پاي وي، هر يكي بهشت ميخ         بدست وي افتا  

  .)1353 :1089 ،2ج بلعمي،(» طعام كه پرويز خوردي، آن اسب را دادي
او با تمام آنكه نسب و نژاد از آسمان دارد، چـون            . اي را نيز گريزي از مرگ نيست        اما شبديز افسانه  
پديد آمده و سرشـتي از خـاك دارد، نـاگريز از    ) سنگ آسماني ( و الهوت    )ماديان(از پيوند ميان ناسوت     

او پـس از اينكـه      . و كس را پرواي آن نه كه خسرو را از مرگ اسب محبـوبش آگـاه سـازد                 «. مرگ است 
دهد تا قنطوس آن را ترسيم كنـد و او بـا اسـتادي و                 گويد، فرمان مي    باربد، خبر مرگ شبديز را بدو مي      

آذري (» .كشد كه تنها تفاوت آن با خود او، نداشتن روح است             تصويري از شبديز مي    حذاقت تمام، چنان  
بزرگترين حجاري طاق بستان همان تصوير خسرو پرويز ساساني اسـت           «و اينك   ) 1353 :47 دميرچي،

اي در دست راست و جوشني در بر و سپر مدوري در دست چـپ   اي سوار و نيزه   كه بر اسب عظيم الجثه    
 از بهتـرين     اي حجـاري شـده،      ي طبيعي كـوه بـه طـرز برجـسته           ين نقش عظيم كه روي صخره     ا.... دارد

   .)1349 :169 مشكوتي،(» رود هاي حجاري به شمار مي مجسمه
از اسب و سواري سنگين كه با نيرويي قدسي و اهورايي تراش خـورده            . شبديز، نسب از سنگ دارد    

ي   بـرد، بـر سـينه       ا به عنوان مركب عشق به پايان مـي        است و سرانجام نيز پس از اينكه مأموريت خود ر         
  .شود  كوه، جاودانه و تاريخي مي

شود اما اين حيوان شـگفت        شبديز كه در آغاز، اسب شيرين است در نهايت از آن خسرو پرويز مي             
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و از ديگـر سـوي تـوان         بايد از جنس خود او تا از يكسو اليق ركاب شـيرين باشـد               را همتا و همپايي مي    
 نام با نـژادي شـبديزگون       "گلگون"او اسبي   . تگي و البته عشقبازي با شبديز را داشته باشد          ري و هم  براب

  : آن را به شيرين بخشيده است"مهين بانو"است كه 
ــون ســـبك  ــه گلگـ ــم آنكـ ــه حكـ ــز بـ  خيـ

 تــگ نباشــد  كــه بــا شــبديز كــس هــم    
 اگـــر شـــبديز بـــا مـــاه تمـــام اســـت     
 وگــــر شــــبديز نبــــود مانــــده برجــــاي

  

ــشم ز ه    ــدو بخــ ــبديز بــ ــزادان شــ  مــ
ــد      ــدرگ نباش ــر ب ــون اگ ــن گلگ ــز اي  ج
 بــه همــراهيش گلگــون تيزگــام اســت    
ــاي   ــر او پـ ــه دارد زيـ ــون كـ ــز گلگـ  بجـ

  

  )1385: 104 نظامي،(                
شوند، شبديز و گلگـون نيـز حـضوري     و از اين پس است كه هرجا خسرو و شيرين با هم روبرو مي            

   :بخشند اي ديگر مي برجسته دارند و عشق را صبغه
ــي  «  ــدا م ــيرين ج ــه از ش ــز  ن ــشت پروي  گ

  

ــي     ــذر م ــون گ ــه از گلگ ــبديز  ن ــرد ش  »ك
  

  )1385: 116 نظامي، (                   
وابستگي گلگون و شبديز با خسرو و شيرين چنان است كه گاه اين دو حيوان به صـورت اسـتعاره                   

بـه رشـك   )  خـسرو همسر(براي نمونه آنجا كه شيرين از مريم . روند اي براي صاحبانشان به كار مي   گونه
خواهد به درخواست خسرو، شبانه و پنهان از نگـاه مـريم بـه     آمده است و در پاسخ به شاپور كه از او مي   

  :گويد قصر شاه برود، به عتاب چنين مي
 نه آن مـرغم كـه بـر مـن كـس نهـد قيـد               «

 ي چيـــــــن گــر آيــد خـــسرو از بتخانــه   
 اگــر شــبديز توســــــن را تگــي هــست    

  

ــد      ــازي توان ــر ب ــه ه ـــد ن ــردنم صيـــ  ك
 ز شورســـتان نيابـــد شـــهد شيـــــــرين
ــست    ــي ه ــون را رگ ــز گلگ ــزي ني  »ز تي

  

  )1385: 205 نظامي،(                  
خـسرو و   (شـود كـه دو دلـداده          عالوه بر اين، حضور شبديز و گلگون زماني در داستان ديـده مـي             

سوار بر اسبي غير از گلگـون       رود،    را ديدار با هم افتد چنان كه وقتي شيرين به ديدن فرهاد مي            ) شيرين
  :شود و مي

ــشيـدن   « ــران از زر كـ ــدامش گـ ــد انـ  شـ
 نـــه اســـب ار كـــوه زر بـــودي نديمـــــش
ــاالك     ــشوق چ ــان مع ــد ك ــق دي ــو عاش  چ
 بـــه گـــردن اســـب را بـــا شهـــســــوارش
 بـــه قـــصرش بـــرد ازان ســـان نازپـــــرورد

  

ــشيدن      ــوهر كـ ــبش از گـ ــد اسـ  فرومانـ
ــيمش     ــوه س ــر ك ــه زي ــشتي ب ــقط گ  س

 بــاد بــر خــــــاك  فــرو خواهــدفتاد از  
ــا برداشـــت واســـان كـــرد كـــارش   ز جـ
 »كــه مــويي بــر تــن شــيرين نيــازرد     

  

  )1385: 251-253 نظامي،(             
هاي برجسته و    ها را در قسمت     ها با صاحبانشان، حضور آن      همزادي گلگون با شبديز و وابستگي آن      

ها جدا نشده و سـرانجام   ناي از آ اصلي داستان، نمودي چشمگير بخشيده است چنان كه تا پايان، لحظه  
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رسانند و خود نيز از آبشخور آن عشق، حياتي ابدي            آندو را به كانون عشقي جاودانه و وصالي شيرين مي         
  .يابد مي

  
  نتيجه گيري. 7

ي شبديز به عنوان مركب راهوار عشق كه تا مسيري از داستان، متعلق بـه                 اهميت و نقش برجسته   
گردد، حضور او را در داستان، همپاي قهرمانان اصـلي آن نمـودي              شيرين بوده و سپس از آن خسرو مي       

شبديز نه فقط به عنوان اسبي شاهوار و اصيل بلكه به عنوان مـأموري آسـماني در                . خاص بخشيده است  
دهد و عشق برجسته اش به گلگون كه او نيز از قضا از               ي شيرين نظامي جوالن مي      نامه  جاي جاي هوس  

شبديز قهرماني است پويـا و صـاحب        . بخشد  و هوايي ديگرگون به داستان مي     همزادان خود اوست، حال     
درايت و انديشه، محملي براي بزرگترين وديعه الهي يعني عشق و اين همـه اسـت كـه تولـدي آنـسان                      

همراهي آسمان و زمين در خلق ايـن شـگفتي، عناصـر نمـادين     . زند عجيب و نمادين را براي او رقم مي       
   .كشاند كه هريك اهميت و نقشي غير قابل انكار در آفرينش اين پديده دارند نه مياي را به صح برجسته

يابنـد كـه بـر حـسب      ي نرينه، قراني مسعود با يكديگر مـي      ي شبديز، دو ستاره     زمان تشكيل نطفه  
اي غريـب را بـه دنبـال     احكام نجومي هم زماني بسيار فرخنده است براي ميالد و هم نويد خلق، پديـده      

ترين عنصر مادينه و نماد خودآگاهي در اين صحنه شگفتي آفـرين اسـت، وارد                 ماديان كه برجسته  . دارد
ورود ماديان به درون غـار، نمـود        . شود كه در واقع مكاني است از ناخودآگاه مرموز و ناشناخته            غاري مي 
ي بـاززايي  اي است از بازگشت به رحم مادري كه يكي از مراحل دشوار و بنيـادين صـورت مثـال          برجسته

اي سمبليك بـه رحـم مـادر خـويش            است كه در آن نوآموز با ورود به غار يا مكاني شبيه به آن به گونه               
اي كـه     ي جديدي از زندگي شود؛ مرحله       بازگشته تا بعد از خروج از آن، تولدي مجدد يابد و وارد مرحله            

  .نيازمند تكامل روحي و رواني فرد است
ي اسـبي   او شـيفته . گشتي نمادين كه تحولي عظيم را بـه دنبـال دارد          شود؛ باز   ماديان وارد غار مي   

شـود كـه درواقـع تمثـل ناخودآگـاه اوسـت؛              سنگي و سياه، تراش خورده به دست نيروهاي غيبـي مـي           
كشد تا بـا پيونـد بـا او برگـي ديگـر از       ناخودآگاهي كه در فضا و زمان و مكاني سمبليك انتظار او را مي          

و نقشي بيافريند شگفت كه محصول پيوند رازآلود نيروهاي نرينه و مادينه آسماني             زندگي او را رقم زند      
ي   هاي برجـسته    و زميني است؛ نيروهايي كه قران ستارگان، دير، غار، اسب سياه سنگي و ماديان سمبل              

    .آنند
ي عشق؛ عشق ماديان بـه سـنگي          تولد عجيب و نسب فرازميني شبديز، حكايتي كوچك از معجزه         

ي كوچك عشق، ايجاد بستري است مناسـب بـراي            اما هدف از اين معجزه    . در فضايي رازآلود است   سياه  
تبلور عشقي بزرگتر؛ عشقي وارسته و پويا براي تعالي انساني كه نماد تمامي نوع سرگشته و جـدا مانـده           

چـك بـراي    اسـت كو  اي او آفريده شده تا مركبي باشد براي پيوندي كه تنها بهانـه      . از اصل خويش است   
اي نيمه آسماني است با مأموريتي كامالَ الهي در           شبديز پديده . هاي عجيب و شيرين عشق      نقش آفريني 
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حضور شبديز در وصال دو دلداده چنان برجسته و مؤثر اسـت  . به تعالي رساندن قهرمانان اصلي منظومه     
اسـتان را مرحلـه بـه    هاي داستان، نقشي محوري و كليـدي يافتـه و حـوادث د             كه در بسياري از قسمت    

  .يك از قهرمانان ديگر داستان بر نمي آيد ي هيچ برد؛ نقشي كه از عهده مرحله پيش مي
   

  ها يادداشت
هاي مثالي بـسيار كهنـي        آشناسازي يا والدت مجدد يا باززايي از صورت       :  صورت مثالي باززايي   -1

هدف از اين آيين،    . ترده يافته است  ها و اساطير برجاي مانده از ملل مختلف بازتاب گس           است كه در قصه   
اين آيـين   . شود  اي جديد آماده مي   اي تحول روحي در نوآموزي است كه براي ورود به مرحله          ايجاد گونه 

ها و فنوني اشاره دارد كه در پي ايجاد راهكاري قطعي در وضع مـذهبي و اجتمـاعي فـرد آشـنا                        بر آيين 
ا تغييري بنيادين در شرايط وجودي فرد است چنان كه          از لحاظ فلسفي، آشناسازي، معادل ب     . شده است 

از لحـاظ   . شـود نوآموز پس از گذراندن آزموني مشخص و دشوار، متفاوت از آنچه پيش از آن بـوده، مـي                 
ي پيدايش عالم وجود به عنوان سرمشقي مثالي بـراي هـر نـوع ايجـاد دوبـاره                ي باستاني، افسانه    انديشه

تكـرار  . اي اطمينان بخش تر از تقليد از بزرگترين آفرينش وجود ندارد          يابيگونه كام رود و هيچ  كار مي  به
هـا    ي آن   ي حادثه نخستين و حضور خدايان و نيروهـاي آفريننـده            نمادين آفرينش، موجب تحقق دوباره    

  . اند؛ خالص، نيرومند و مفيدشوند كه بوده فرد، جامعه و گيتي چنان مي. شود مي
تهـران،  . ترجمـه نـصراله زنگـويي   . ها و نمادهاي آشناسـازي  آيين). 1367 (.به نقل از الياده، ميرچا 
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