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 پیشگفتار

 

 
 خداوند جان و خرد  بنام

 
 

 شگفتاریپ

 نیا ةو در مقدم میآغاز کرد سمیسیزم و عرفان از شامانمیستی ةرا در بار شیخو جستار
 یمذاهب اسرار ای. اکنون به مرحله دوم مینمود حیبرنامه را تشر نیا نشیگز لیدال زیپژوهش ن

 .میپردازیم
که  ،یو روش مقابله با مشکالت زندگ کیتکن نیشد، ا انیب سمیکه در شامانطوری به

ای و در جوامع کوچک قبیله یسنگ نهیدر دوران پار اند،دهیمذهب نام یآن را نوع یاریبس 
 لهیقب ایافراد  یروزانه و انجام تقاضاها یرفع مشکالت زندگ  ی گرفت و هدف آن از نظر کلشکل

اهداف، خبره  نیوصول ا یجوامع بود. برا نیمعمول ا یایو دفع بال هایماریو بخصوص درمان ب
مافوق، از   یقدرتها  یاز سو یفراخواندگ ایو    شیخو  تیبه استعداد و قابل  یسرّ و راز، متک  آگاه به

که   ،یو با انجام شعائر و آداب و مناسک خاص فرد  گرفتیکمک م  یالیارواح و اجنّه و اشباح خ
مسائل موردنظر را   کردند،یم یو همکارانش او را همراه  ارانیدست  ایاو بود و    دتنها خو  ای  یمجر

 .گشودیها را مو گره کردیحل م

آشنا بودند،   یاجتماع  الت یو حکومت و تشک  نیکه با د  یاشرفتهیدر جوامع پ  یاسرار  مذاهب
و دانشمند،   لسوفیو ف  میو حک  بیطب  یبرا  یمجزائ  فیکار وظا  میجوامع تقس  نیشکل گرفتند. در ا

ساده  ةوجود آورده بود و چون جامعو... به یمقررات اجتماع نیو حافظ انیکاهن و حاکم و مجر
مذهب فقط  یجوامع نیدر چن ،شدنمی سریمتنوع م فیفرد شامان انجام وظا کیکمک  بهتنها 

تری دور اریانسان به مرحله بس  یرفع مشکالت روزانه نبود. بخصوص در مذاهب اسرار یبرا
را هدف  یمرگیو ب یریفناناپذ یاز مرگ و حتپس  یایدر دن یو سعادت و سالمت دیشیاندیم

 یو اسرار یو ارواح مافوق و از آداب رمز انیهدف از خدا نیابه  دنیسر یداد و برامیقرار 
 یاسرّ و راز و گونه ( اعتقاد بهیو مذاهب اسرار سمی. در هر دو دوران )شامانگرفتیکمک م

 ،یگذشته بر فرق مراحل تکامل یول گرفت،یمذهب انسان قرار م یاساس یةکرامت و معجزه پا
 و مذاهب   سمیشامان نیب گرید یاختالف اساس

  

https://drive.google.com/file/d/1Ueemm0RiFmI26GDFzA_7IG3j8MF5AB9e/view 
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۲عرفان  

شعائر   یمذاهب تنها شامان واقف به اسرار و مجر  نیدر ا  سمیآن بود که بر خالف شامان  یاسرار
بلکه همه افراد فرقه در شعائر و مناسک شرکت کرده و با آشنا  ،شدو حالل مشکالت تصور نمی

 .مودیپیرا م یبه هدف راه یابیدست یبرا یبه تنهائ یسرّ و راز، هر رازدان شدن به
 ةلیاند کامالً به وسقرار گرفته  هیاول  یهاکه در پله  یاموجودات زنده  یعینردبان تکامل طب  در
را به عهده   ینقش مهم  جمعی  یـ . با رشد موجودات غرائز فردشوندیم  تیهدا  یهانیک  ینظام کل

در   زین یصورت فرد به شود،یم یهمان نظام رهبر ةلیبه وس نکهیا نیدر ع وانیو ح ردیگیم
  ر یو تأث  کندیتفکر و شعور رشد م  زهیغر  نی. رفته رفته در کنار اگذاردیم  ریخود تأث  ات یو ح  طیمح
 .ابدییم یفزون یفرد

 ریخارج از مس  ایو    ستین  سریانسان م  یطور معمول برا  آنچه را که انجامش به  یکلطور  به  
حفظ نوع   یبرا  عتیفاقد شعور، نظام طب  وانات ی. در حنامندیدهد، معجزه و کرامت مرخ می  یعاد

 قابل ریانسان غ یدهد که برارا انجام می  یدائماً در حال انجام معجزات و کرامات است و اعمال
رخ  یو کل یعیطب یهادهیحرکت پد ریاعمال در مس  نیانگیز است. اما چون او اعجاب  دیلتق

 نیتربیحفظ نوع خود به عج یکه برا یا. گل با حشرهندیآیدهند به نظر ما »معجزه« نممی
. شودینم  یانسان معجزه تلق  یدهد، برااعمال را انجام می  نیترانگیزمجهز گشته و حیرت   لیوسا

. گرددیم  ریسحر و جادو تعب  ایرخ دهد، به معجزه    یاحادثه   هادهیپد  یمعمول  انیخارج از جر  راما اگ
 است.  یعاد یجالب ول یسخن گفتن طوط یاعجاز است، ول دیسخن گو یمثالً اگر سگ

و   مودیپیخود را م یانسانها، که هنوز نقش فکر و شعور مراحل بدو هیاول یهاگروه در
حفظ   یبرا عتیمحدود بود، طب اریبس  شهیبه کمک عقل و اند یخارج لیاستفاده از عوامل و وسا

شعور او به  یرویاز ن شینهفته انسان ب یو قدرتها کردیرا جبران م تیمحدود نینوع انسان ا
بکار گرفتن  یبرا یاادوار شکل گرفته و شامان واسطه نیدر هم سمی. شامانشدیمکار گرفته 

اش با شامان و رابطه یبود. در آن ادوار چون اعتقاد مردم به قدرت استثنائ یدرون یقدرتها نیا
و  یضرور جوامعی تصور کرامت شامان برا رفت،یشمار م سحر و جادو از عوامل حفظ نوع به 

سازی او در صحنه یشامان با مهارتها افتهیو رشد  یعیطب یدهاحال، استعدا نیبود. در ا یعیطب
دست هم   او دست به زیمعجزه و سحرآمبه کرامات شبه لهیو باالخره اعتقاد افراد قب نیو تلق
 .ساختندیمردم را برآورده م یازهایو ن نددادمی

کار  میجامعه موجب توسعه تقس  شرفتیو رشد و پ افتیقدر عقل و شعور انسان تکامل  هر
 یو درون یباطن یروهایاز ن میاستفاده مستق د،یگرد ی دیجد یکمک لیو وسا الت یتشک جادیو ا
 ادوار اعتقاد به معجزه و کرامت و سحر و جادو نی. در ادیحفظ نوع کمتر گرد یبرا
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 پیشگفتار

به  هیاول یکه از دورانها یبود موروث ینداشت بلکه عامل ینقش یعیطب ازین کیصورت  به گرید
 . پرداختیم  ریبه تأث  یاز جوامع بدو  شیب  یحت  یروحان  ازین  کیصورت    ادوار بعد منتقل شده و به

به گسترش پرداختند، اعتقاد به معجزات و  یمذاهب اسرار کهیو روم هم زمان ونانی در
 زیانیستریمافوق به صور گوناگون وجود داشت و م  یکرامات و سحر و جادو و اعمال قدرت قدرتها

انتظار کرامت  یهمراه است و از شعائر و آداب رمز باورها رشد کرد. سحر با سرّ نیهم ةنیبر زم
 .رودیو معجزه م

 یخواهد شد، شناخت باطن حیتشر لیبه تفص زین هید و در آت قبالً اشاره ش کهیبه طور عرفان
است. مذاهب  یو خصوص یفرد لیدل نیاز راه بازگشت به درون است و به هم قتیو درک حق

فقط با  یهر محرم راز یاند، ولهمراه یو هر چند با شعائر جمع اندیو باطن یفرد زین یاسرار
 خود نائل خواهد شد.  یوحدت با خدا ضیبه ف یکوشش شخص

 کیستیو م یعرفان یهانهیمذاهب زم نیکه در ا افتی میدر خواه یمذاهب اسرار هیتوج با
سیزم . البته فقط پس از شرح میستیمیمشاهده کن  میتوانیم  سمیتری از شامانشرفتهیرا با شکل پ

طرز تفکر درک  نیبا ا یدرست را به یو مذاهب اسرار سمیشامان ةبود رابط میو عرفان قادر خواه
 . 1ایمداشته هیاول یهابه گذر از پله ازینردبان ن نیصعود از ا یبرا لیکه به چه دل میابیو در میکن

داشتم مجدداً تکرار  انیجستار ب نیرا که در بخش اول ا یموضوع نمیبیالزم م انیپا در
 :کنم

اند، متأسفانه به عمل آمده  یو بخصوص مذاهب اسرار  ان یاد  ةکه دربار  یفراوان  یهایبررس  در
 اتیدر قالب روا یصورت کل به شتریو مطالب ب دهیپوشچشم یاشهیر لیو تحل هیاز تجز ایاغلب 

خبرگان و  ةژیو ،یجهت کیو  یتخصص اریمسائل بس  ایو  شوند،یم انیکننده بجالب و سرگرم
و توهم  لیتخ هیبر پا شتریکه خود ب یبه مسائل زین ی. گروهگردندیکار مطرح م ژهیو دیاسات

قابل نفوذ جلوه دادن   ریبا غ کوشندیو م نگرندیاند از پشت پرده الهام و تقدس مشکل گرفته
ام، گونه که بارها تذکر داده بپردازند. من همان نیو جلب نظر مؤمن نیحجاب، بهتر به تأم نیا

 قیو هم تحم  ،یمذهب  یو برخوردها  هایورزنهیت و کگذشته هم اختالفا  یهامعتقدم که در هزاره
به  شود،یحاصل م یدت یو عق ینید یستائیو تعصب و ا یکسونگریکه از  یریو تحمیل و تخد

 و  دهیموجب فالکت و شکنجه و درد و رنج گرد یاندازه کاف

  

 
  ار یصورت بس و عرفان نقل شده است که به  یمهرپرست ةنوشتار دربار کیاز  یکتاب بخش نیا انیـ در پا۱

 .دینمای م یرا بررس یعرفان و مذاهب اسرار ةفشرده و مجمل رابط 
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بشر   ینجات و رستگار  یاند. براانهدام دچار ساخته  ی و حت  یشانیو پر  شیرا به تشو  یبشر  جوامع
توجه  عیبه وقا شتریبود، که ب ینیطرز تفکر و آموزش نو افتنیبه فکر  دیبا کمیو  ستیقرن ب

  د یرا از د یو اجتماع یمذهب یگذشته، باورها یهایکوردل داشته و با پندگرفتن از اشتباهات و
 انهیگراواقعو    پردهیب  یبررس  انه،یراه م  نیابه    یآشنائ  یبسنجد. برا  ،یو انسان  یو مصالح واقع  افعمن

گونه که بارها تذکر  من، همان ةندیگذشته و آ یاست. نوشتارها یضرور یاجتماع دیآراء و عقا
 نینو هرا نیا یشناسائ یبلکه هدف اصل ستند،ین یباور اجتماع کی قیتصد ایرد  یام، براداده

 است.
  ۵۰که از حدود  یبلکه جستار ستمین انهیراه م نیابه  افتنیدست  یمن هرگز مدع البته

 افتنیامکان به    یمسائل مختلف تا جا  یبوده است که با بررس  ریمس   نیآغاز کردم در ا  شیسال پ
 راهها، کمک کنم.  ایراه،  نیا

شرکت کنند و با قبول   ییمایپراه نیدر ا  یبا صبر و بردبار کنمی از خوانندگان تمنا م مجدداً
دهند، که   یاریتنها مرا  ممکن است خسته کننده باشند، نه یکه گاه یزارشهائزحمت مطالعه گ

 ازمندیو ن  ریخطاپذ  یمؤثر گردند. ما همه انسانها  یهدف کل  یحرکت در جستجو  ریمس   حیبا تصح
و پژوهشگران   که استادان و شاگردان، نوکاران  یو عموم  یحرکت کل  کی. تنها در  میهست  یاوری

مختلف   یهادگاه یاز د  ،یو همفکر  ی اریو هم  یو ... با همکار  ان یو رهروان و رهنما  رانیمجرب، پ
شدن به هدف وجود خواهد داشت. تقدس   کیپردازند، امکان نزد میمشکل عظ نیا یبه بررس

گذشته انسانها سعادت   خیطرز تفکر در تار  کیکردن    هیتوج  یابد  ایساختن و    یهمکتب و ال  کی
و سازنده گروه   د یدر هر حال فسادبخش است. تنها در حرکت مف  یستائینبوده است، چون ا  نیآفر
 انه،یگراو واقع حیصح میو تعل تیو با ترب افتیممکن است راه سالمت و سعادت را  شمندانیاند

مل انسان، ادامه خواهد  که با دوام حرکت و تکا یکرد، راه تیراه هدا نیابه  ار ندهیآ ینسلها
 .افتی

  یانیآشت نیالدجالل 
 ( یالدیم ۱۹۸۹) یدیخورش ۱۳۶۸ زییپا خ،یمون
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 یاسرار مذاهب

 آنها به شتریکه ب افتندیرواج  یمذاهب ،یریو روم باستان همگام با معتقدات اساط  ونانی در
که به حفظ اسرار فرقه موظف   یمانانیپمتشکل از هم  یسر  یتهایو جمع  یمخف  یهاصورت فرقه

 ی( را براMysteria)اسم جمع آن    Mysterionنام    لیدل  نی. به همکردندیم  تیفعال  گشتند،یم
مذاهب هر چند   نیکرد. ا هیتوج یآن را مذهب اسرار توانیبودند، که م دهیبرگز هبمذا نیا

 افتیدر آنها  یعوامل مشترک یخاص خود بود، ول یهامشخصه یدارا کیمتنوع و هر  اریبس 
( محقق H. Willoughby) لوبیی. ودندیگردیم ونیستریم یکه معرف مفهوم کل شدندیم

 :سدینویم یکائیامر

شکل گرفتند، هر چند در آداب و شعائر   یبرادر  یتهایصورت جمع  که اغلب به  یاسرار  انیاد
با هم داشتند   یادیز اریبس یشباهتها ینبودند، ول کسانیبینی هم از نظر جهان دیمتفاوت و شا

در وحدت با   دندیکوشیشعائر و آداب م نیو اغلب با ا کردندیم یرویرا پ ی و هدف تقریباً واحد
دست   یقهرمان گشته و به رستگار زیموردنظر خود، از او کسب قدرت کرده و خود ن انقهرم

از مردان    یبرخ  یحت  لی دل  ن ی. به همنددادمیق در برابر هم تساهل نشان  رَفِ  نی. در ضمن، اابندی
( )شاعر Lucius Apulcius)  وسیآپول  وسیبودند. لوس  افتهی  تیمشهور باستان در چند فرقه عضو

دچار شد و  یبه ورشکستگ قتیق مختلف در حقرَدر فِ تیق.م( با قبول عضو مقرن دو یروم
همآهنگ   لیم انجب. که در قرن دوم  تیحیمس  یسایطلب کلوحدت  سندهی، نوTatianتاتیان )

 نیستریبه م نیستریم کیاز  قتیحق یکرد.( در جستجو فی( را تألDiatessaronن )رُساِتاید
را به او   سیریازو   سیزیا  ة( که مقاالت دربارClea)  ئالِکِ  منا  . دوست پلوتارک بهوستیپیم  گرید

 ن،یبود. عالوه بر ا یمصر سیزیو هم مؤمن به ا یلفوس دِزینوید رویهم پ ،دهندنسبت می
 ایبا هم مشترک و  یمذاهب گاه نیو قهرمانان ا انیخدا
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. شدندیم  منتقل  گریکدی بر هم اثر گذاشته و به    ایشباهت داشتند و    زیبودند و شعائر آنان ن  مشابه
 (  ۳۱/۱۰۶ـ ۳۲)

درک کرد.   توانیمذاهب بهتر م  نیاز ا  کیهر    یرا در بررس  یو مناسک  یدت یعق  یهایهمسان
 خالصه کرد:  نیآنها را چن توانیم یطور کلدر آنها وجود داشتند که به  یعوامل مشترک یول

 ریو تفس  ریرا به صور مختلف تعب نیُستریکلمه م . نیُستریم ایمذاهب  نیا یـ نام عموم۱
 اند:کرده

  myein  یونانیاز کلمه    نیستریکه م  سدینویم  ی( محقق آلمانK. Schneider)  دریکارل شن
 یراز یبه معن نیستریمورد چشم و دهان را فروبستن، بوده است. م نیبستن، و در ا یبه معن

سازد و با مکاشفه آن را آشکار دیو خدا با ستیبوده است که انسان با عقل قادر به درک آن ن
آن  یجذب باطن یاست که برا ریچشمگ یراز به حد نی. درخشش اافتیبه آن دست  توانیم
ـ جمع    Mystes)  ستسیفرقه را م  نیا  یچشم و گوش را بست )حواس را به کار نبرد(. اعضا  دیبا

   ( ۷/۸۲چشم وگوش و دهان خود را ببندند.) ستیبایچون م دند،ینامی( مMistae ا ی Mistaiآن 
آن  دیاست که با یزیچ ی: میسترُین به معناسدینویم ی( آلمانA. Stickler) کلریدکتر اشت

نگاه داشت و درباره آن صحبت نکرد )دهان را در برابر آن بست( و آن عبارت بود از  یرا مخف
و معرفت   کردیم  هیانسان توج  دیکننده را از د  زیرستاخ  یخدا  نوشتکه سر  یشعائر و آداب و رموز

 ( ۱۰/۲۶. )ساختیو عمل به آن، اجرا کننده را با خدا متحد م
  Telethai ای ایستریمعتقد است که م ی( محقق شهیر هلندVermaserenن )رِرمازِوِ

 دیتعم دیبا هارقهف نیانامزد ورود به  لیدل نیسرّ و راز است و به هم ی( به معنیرمز ات یروا)
 ( ۲۷۴/۹۳. )ابدی تیمحرم

و   یکه میسترُین نام مذاهب سرّ سدینویم یکائی( محقق امرD. Baumgartارت )گباوم
روم   یامپراتور  ةلیرواج داشتند و به وس  میقد  ونانیاست که در    یاو رازگونه  یآداب و رسوم مخف

شدن است   رفتهیو در فرقه پذ  شدنمحرم راز    یبه معن  myesthaiبه انتشار آنها کمک شد. فعل  
به مفهوم چشم و گوش و لبان  نجایبستن است، که در ا یبه معن myeinآن  یو صورت متعدّ

گنگ از  یبه معن نی( الت mutusگنگ و الل شدن است. کلمه موتوس ) ساکت و ایبستن را 
است که به شرط سکوت   یسرّ و راز  یمیسترُین به معن  همرفتهیفعل مشتق شده است. رو  نیهم

 (۲/۶به آن آشنا شد. ) توانیم یو خاموش
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 ینام مذاهب و شعائر و مناسک یکلطور  گرفت که میسترُین به جهینت توانیچند نمونه م نیا از
 یاند. تعداد اندکفرقه  دیدر مورد عقا  یآنها موظف به رازدار  روانیبوده و پ  یو سر  یاست که رمز

 گاهن یبا مخف یبا سرّ و راز مربوط است، ول نکهیا نیمعتقدند که نام میسترُین در ع نیاز محقق
عالوه بر آنکه  سندگانینو نیاست. ا نداشته یشدن اعضا، ارتباط  یداشتن و موظف به رازدار

مذاهب گفته خود را نقض   نیدر شرح ا زیاغلب خود ن دهند،یباره ارائه نم نیدر ا یشواهد
 کندیم  یرابطه را نف  نیکه در آغاز ا  ی( محقق آلمانW. Burkertمثال، بورکرت )  ی. براکنندیم

  ی فرد میتصم ک یکه به  ی شکل مذهب شخص کی عبارتند از  1هاکه »میستری سدینویمو 

  ان ی( در پا۱۲/۱۵است«. ) تیبه الوه یکینزد لهیبه وس یرستگار یوابسته است و هدف آن نوع
 یبودن بخشها  یها مخفاز میستری  یدر دست است که در برخ  یکه »شواهد  کندیم  دییبحث تأ
 نیتضموحشتناک،  یسوگندها یبا اجرا شدیاز اسطوره را که فقط به محارم بازگو م یمشخص

 ( ۷۴/۱۵. )کردندیم
فقط اطالعات  ستریایم ةدربار قات یبا وجود تحق سد،ینویم یس ی( محقق سوئE. Uehli) یاوهل
دست آمده است. علت آن است که افراد فرقه با  گروهها به  نیناقص از اسرار و تجارب ا اریبس 

که  یانتیخ نیبزرگتر. شدندیم ریخود به غ یاسرار جوامع رمز انیبه مرگ ممنوع از ب دیتهد
 (۱۰/۹۰بود. ) تیافراد انجام دهند فاش کردن اسرار جمع نیممکن بود ا

و روم واقعاً  ونانیوص در بخص ،یاسرار ان یکه اد سدینویدرستی مبه  یکائیامر یویلوب
 خرج  دقت به  یدستور بود. در حفظ اسرار بقدر  یو حت  فهیداشتند و حفظ اسرار وظ   یشکل اسرار

هم هراس  گرانید ی. حتمیدر دست دار یکه ما از شعائر و معتقدات آنان کمتر اثر نددادمی
: سدینویمصر م یمذاهب اسرار ةگزارش دهند. هرودوت دربار یاسرار خبر نیا ةداشتند دربار
 Pausanias  نیصلح و آرامش خود را حفظ کنم«. همچن  لمیما  یآشنا هستم، ول  تی»من به واقع

من مرا منع   یایرؤ»:  دیگویم  وسیقرن دوم ب. م( درباره میستریُن الوز  یونانیو مورخ    سندهی)نو
آنچه را اجازه ندارند  ستندینامحرمان مجاز نیقیناً مقدس است شرح دهم.  میآنچه در حر کندیم
دهد شرح می  یورود خود را به مجامع اسرار  لیکه به تفص  وسیآپول  وسی. لوساموزند«یو ب  نندیبب

 آورد، انیسخن به م شودیعمل م ایبدون آنکه از آنچه گفتگو 

  

 
اطالق   ایستریفرقه هم نام م کیچون اغلب به  یجمع کلمه میستریُن است، ول ایسترمی معمول بطور ۔۱
 Mystery)  سترىیم  نیاصطالح الت  ن،یستریم  یونانیجای کلمه  به    نی محقق  تراس،یم  یایستریمانند م  شود،یم
 .بندندی ها جمع مصورت میستری و آن را به  برندی( را به کار مMysterium ای
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بدون آنکه  د،یاکردم که شما فقط آنها را گوش داده انیب یزهائیشما چ ی: »من براسدینویم
گاه که او را به اتهام سحر و جادو محاکمه کردند  آن  ی. و حتد«یدرک کن دیمفهوم آن را بتوان

 هداشت  افتیدر  یمجبور کرد آنچه را با سوگند رازدار  توانینگفت و اظهار داشت: »او را نم  یزیچ
مانند  سهیدس یمانیهم پ نیا جهیدهد که در نتادامه می ی. ویلوبد«یاست به نامحرمان باز گو

و آنجا  نجاینادر و ناقص است. ا اریبس  یشعائر اسرار ةدربار یواقع ات یسکوت، ادب یبرا یباستان
. انددهیگرد حفظی صورت اجزائ سرودها و دعاها به یاند و تعداد کمشده انیمبهم ب ئیفرمولها

مذاهب به زبان  نیو مخلص ا یفدائ کیرا هجو کرده و  رشیآداب پذ سینویشاعر کمد کی
صورت   به  کجایها را  میستری  یحیمس   نیدهد، و باالخره مبلغرا شرح می  یانیجر  یو مجاز  یاشار
 ( ۲۵/۱۰۶کردند. ) حیتقب 1یجوامع پاگان یطانینظام ش کیاز  یبخش 

 یرستگار  یبرا  یبه معرفت باطن  یابیمذاهب را دست  نیوجه مشترک ا  نیاز محقق  یاریـ بس ۲
  ا ی Erlocsungsreligionen) یآنها را مذاهب رستگار گریو به زبان د ستنددانمی ینهائ

Salvational religionsنیاشتتسنی. رَخواندندی( م (R. Reitzensteinمحقق مشهور آلمان )ی 
 کی یکه در جستجو رفتندیشمار مبه  یرستگار انی( ادایستری)م یمذاهب اسرار سد،ینویم

. بودی مذاهب رستگار نیا نیتراز موفق یکی تیحیتری بودند و مس یعال تیو روحان تیمعنو
(۲/۱۵) 

را راه  یکرده است که معرفت باطن هیمذاهب را رستگار شدن توج نیهدف ا زین دریشن
 یهدف را رستگار  زیکردم که او ن  انیرا قبالً ب  ( نظر بورکرت ۹/۸۲. )شمارندی م  قتیوصول به حق

 مشخصه در شرح مذاهب مختلف بهتر روشن خواهد شد.  نی. اکندیم هیتوج

دهند. در  اتحاد با او را هدف قرار می روانشیاست که پ  یمذاهب خدائ نیا ة در مرکز همـ ۳
آنها  نیاز محقق یاریس و به قول ب ستنددانمیگر را انسان معجزه انیاصوالً خدا میجوامع قد

بودند با قدرت و   یانسانهائکه شبه ۲( Theios Anthroposانسان خدا بودند )  ایقهرمان ـ خدا 

 یو روم به انسانها ونانی یدر تمدنها نیدر مصر و همچن ل،یدل نیالطبیعه. به همافوققوت م

 

  

 
و از آن کافر و مشرک را   دندینامی و روم را، پاگان م ونانی ستیتئو پولی  ی حیمس ریجوامع غ انیحی ـ مس۱

است.  یو بدو  هیوابسته به قر قتیدر حق Paganاست و  هیه و قردِ یبه من Pagus یمنظور داشتند. از طرف
پور = فعفور( به برداشت  است )بغ  شدهی خدا بوده است، که پغ هم تلفظ م یبه معن رانیا م یدر زبان قد غاما بَ

 معتقد بودند.   انیکه به خدا یکافران ای است،  یهمان پغان یپگان یمهندس حام

 است. Anthropoi Theoiکه جمع آن   دندینامیم Theios Anthropos زیو ساحران بزرگ را ن مبرانیـ پ۲
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تنها هرمس   . در مصر نهانددهیرس  یبه مقام خدائ  ات یدر زمان ح  یکه حت  میکنیبرخورد م  یفراوان
و  شدیکه فرعون خود پسر خدا و خدا محسوب م ،رسدمی ی( به مقام خدائHermes) میحک

نداشت.  یآنان با انسان تفاوت ذات دیخدا از د رایز رفتند،یپذینظر را م نیا یمردم هم به سادگ
. در تورات ندینمایو تظاهر م  کنندیچون انسانها عمل م  انیخدا   انیاز اد  یاریدر کتب مقدس بس 

به  سازدیصورت خود م انسان را به هوهی. اگر 1کامالً مشخص است هوهیگونه تظاهر انسان نیا

به  زیو روم ن ونانیاست. در  نمودهیرا به شکل خود مجسم م هوهیمفهوم آن است که انسان 
است  Tyanaاهل  apollonios: نمونه جالب آن میکنیمفراوان برخورد  انیـ خدا قهرمان نیا

 یس ی. عکندیبه آسمان صعود م زینسبت دادند و او ن یمعجزات حیمس  یس یکه به او هم چون ع
اعتبار است. امپراتوران  یالوهیت او دارا انیحیمس  یاست که هنوز برا یگرید یهم خدا حیمس 

 یة بر پا ونانی یتولوژ یم نها،ی... عالوه بر اکردندیم شیستا انیبه شکل خدا باغل زیروم را ن
از  یصورت مجمع به می مردم قد گریو د ونانیروم و  انیبنا شده و پانتئون خدا یانسان ـ خدائ

به شکل   انیبودا خدا  نیدر آئ   یو حت  هند  ی. در وِداهاکردندیالعاده اعمال قدرت مخارق  یانسانها
با آنان  دندیکوشیم روانشانیقهرمان بودند که پ یانسانها زین ایستریم انیانسانند. خدا

بودند که   یمدع هانیستریم نیهمه ا سدینویم نیاشتتسنیطوری که رسرنوشت شوند. بههم
کرده و اصول و آداب مربوطه را به آنان  یگذاره یآنان پا یخدا ماًیان را مستقشمذهب و شعائر
(  ۱۶/۷۶متعدد با هم وجود دارند. ) انیباور کنند خدا توانستندیبود که م نیا البآموخته است. ج

الطبیعه و معجزات و معرفت و مافوق یاله یبا قدرتها انیکه انسان ـ خدا سدینویم نیاو همچن
که    شدی)تحرم( اغلب تصور م  رشی. در آداب پذشدندیم  افتیفراوان    م یقد  یدر فرهنگها  قیعم
. ابدییم  Isothcos Physis  ای  یخدائ  عتیو طب  شودیم  Ikon  ا یصورت خدا  دیپس از تعم  ستسیم
 تر است.(مناسب Eidos ای Eidolonصورت خدا کلمه  ی( )برا۳۰/۷۶)

از زبان    ییدر جا.  گشتیوحدت با خدا مطرح م  زیمصر ن  ی وابسته به سحر و جادو  ات یادب  در
خدا بر او ظاهر شده است و او    یقربان  می: پس از تقدگرددیتکرار م  یونانی  دهیرازدان همان ا  کی
 بنزال پر برکت تو را در خود جذ. اِافتمی: با صورت مقدس تو متحد شدم، با نام تو قدرت  دیگویم

 یکه دارا یمن. اکنون اجازه دارم به وطن بازگردم، در حال رّب یا کردم. خدا!

 

 
  

 
 مراجعه شود. هودی نیدر د یقیـ به کتاب تحق۱
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هرمس، چون  یا درون من ای: بکندیدعا م یگری( هستم. دIsotheos Physis) یاله عتیطب
: گرید  ی( تو هستم. و در جاEidolonکه من صورت )  رایز  1و من تو  یفرزند در آغوش مادر. تو من

تو در آورد، در نور پر قدرت  یریکودک داخل شو تا آنکه او خود را به شکل فناناپذ نیدر درون ا
 (۳۱/۷۶. )تو یابد

  م یقد انیاد یو حت یتا مذاهب جوامع باستان یمردمان ابتدائ یمیقد اریبس  ریاساط یاز بررس
واحد   یخدا  یو حت انیمافوق و سپس خدا یکه انسان قدرتها شودیم دییتأ تیواقع نیا ،یجهان

را به آنها نسبت  یانسان یاست و حرکات و افکار و گفتار ساختهیرا به شکل خود مجسم م
 یاست. البته چگونگ  نمودهیم  لیوحدت با خدا را تخ  زیتصور ن  نیاز هم  یرویاست و به پ  هدادمی

  ت یو روحان  تیو به معنو  افتهیو تفکر انسان، تکامل    شهیاند  شرفتیوحدت نسبت به کمال و پ  نیا
 است. دهیگرائ

 نیابه  یااشاره سمی(. در بخش شاماننشی)آداب گز ۲(initiationتشرف و تحرم ) نییآـ ۴

 خواند،یشدن مرا آداب و رسوم محرم یاصوالً مذاهب اسرار یآداب شد. بورکرت محقق آلمان
 دیکه با دارد ازین یو آداب خاص شخص فات یدر آن به تشر تیشدن و عضو میکه سه یشعائر

است   یآشنائ  اریبس   دهیپد  initiation  سد،ینویاعمال گردد. او م(  initiand)  تیبر داوطلب عضو
مشاهده کرد و اشکال  کایامر یهاتا دانشگاه ایاسترال یبدو اریبس  لیقبا نیآن را ب توانیکه م
و  یو رمز یسر یتیو تبرک شاهان و کاهنان، ورود به جمع سیشعائر بلوغ، تقد رینظ یمتعدد
در آوردن حالت   شیبه نما» توانیشناسی مجامعه دیمفهوم را از د نی. اگرددیشامل م زی... را ن

  میقد ونانی. در دیدر حال و مقام« نام یشعائر ریی»تغ ایو مقام« 

 
هزار ساله داشته است. به   نیچند ةنیشیآنان پ انیطرز ب یبرجسته و حت یعرفا ةدیا نیکه ا شودی م دهیـ د۱

 آغاز گردد.   یباستان  یهابینیجهان  هی با پژوهش و توج دیعرفان با قیدق ی بررس زین لیدل نیهم

 initiatioشدن است که از    تیآغاز کردن و عضو جمع  یکلمه به معن  نیشد که ا  حیتشر  سمیـ در بحث شامان۲
 Eingeweihte(rو )  یسیانگل  initiatedاست. عضو محرم شده را )  ییونان  myeinگرفته شده و اصل آن    نیالت

 mystaiکه جمع آن    گفتندی( میونانی)  mystes  ای(  نی)الت  intiandiگونه که قبالً تذکر داده شد  ( همانیآلمان
شدگان است. من کلمه »رازدانان«  رفتهیبه فرقه رازدانان پذ ایمحرم شدگان  یاست، که به معن my.stae ای

 است. یاند که آن هم اصطالح جالبجای رازدان، رازَور به کار برده به   ی. برخامدهیرا برگز

کلمه تشرف را به کار   یرانیمحقق ا یهم کرد. رضآداب را من »تحرم« ذکر خوا ن یتذکر داده شد که اقبالً 
مجموعه »تحرم«    ن یدر ا  ست،یهمراه ن  شه یاست و چون تشرف با تحرم هم  ی بجائ  ار یکه اصطالح بس  برد،یم

بکار برد.   توانی م یفرقه رمز ه اول ورود ب ة مرحل ی است. تشرف را برا یلیام، هر چند کلمه ثقداده  ح یرا ترج
 .امدهیبرگز زیمورد نظر بوده است، تشرف را ن رشیا اگر فقط پذیمرحله و   نیدر ا ل،ی دل نیبه هم
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(  Mycenaenن ئنسهیم نی: الت Mykenae) نکِیوابسته به شهر م ننئکیم وال یبا فست ایستریم
 است. کردهیمطابقت م

از  یاریبوده است. بس  انهیسال یجشنها نیتراز بزرگ یکی ایستریم وستهیآتن پ یبرا
را  ستسیم ةکلم یحت ند،دانمی یکنیرا در فرهنگ م سیالوزمیسترُین شهیتنها رپژوهشگران نه 

 teleinهم مفهوم است اصطالح    myeinکه با    یگری. کلمه دسازندیمشتق م  Mykeneاز    زین
شدن است.   رفتهیپذ  تیبه انجام رساندن، جشن گرفتن، شروع کردن و به عضو  یاست که به معن

telete است.  افتنیآداب خاص تشرف و تحرم نی و همچن وال یفست یبه معنteletes یمجر 
و آداب  یشعائر مذهب یمحل اجرا نیتاالر جشن و همچن telesterionآداب تشرف و 

شدن را  رفتهیاست. در میسترُین پذ mysteria هیو شب teleteجمع  telethai. استیستریم
telesthenai  مثال    ی. )برادندینامیمDionysei telesthenai  شدن در میسترُین رفتهیپذ  یعنی

  کی  یبرا  یگساریطور معمول مجالس جشن و م، که به  Orgieکلمه    ن،ی. عالوه بر ا(زوسیونید
است.  رفتهی به کار م ادیو جذبه هم بود، در میستریُن ز یکه توأم با خلسه و مست ،یهدف مذهب
 است(. Orgiaکلمه  نیر بخصوص با میستریُن همراه است )جمع امِدر سرود هُ

 انیقابل ب  ریغ  یبه معن  arrhetaممنوع و    یبه معن  aporrhetaدو کلمه    ایستریم  هیتوج  در
 یایستریممنوع که مقصود م یایستریم ای teletai aporrhetoiمعمول بوده است؛ مانند  اریبس 
اطالق   سیکه به میسترُین الوز  انیقابل ب  ریمیسترُین غ  arrhetos teleteبوده است و    تراسیم
جای به  ی( گاهIsis) سیزیدر کتاب ا وسیآپول رینظ ،یونانی سندگانیاز نو ی. برختاس شدهیم

  teletaiکلمه  تراسیمیستریُن م یرا به کار برده است و برا teleteفقط  سیزیمیسترُین ا
 :سدینویمشروح م انیبورکرت پس از ب

 یشخص  ،یاریشدن به فرقه بودند با مشخصه اخترفتهی( پذوال یآداب و مناسک )رت   ستریایم»
)به مفهوم  مقدستجربه و در  ةلیبه وس یو ذهن یو تحول فکر رییکه هدفشان تغ یو سر

 ( ۸/۱۵ـ  ۹) 1ماوراءالطبیعه( بود.«

  زبان سدینویم دری. شنگرفتیشکل م ۲اسطوره ای( Myth) تیم کی یةبر پا ایستریمـ ۵

 
مورد   نده یدر آ می مفاه ن یچون ا یخواننده گردد. ول ی ممکن است موجب خستگ یونانی اصطالحات  ـ ذکر ۱

  ن ی ا ی از کتب اختصاص یار یدر بس ن،یدانستم. عالوه بر ا یآنها را ضرور ه یاستفاده قرار خواهند گرفت، توج
 و در صورت مراجعه مورد لزوم خواهند بود.   شوندی اصطالحات به کار گرفته م

 ح یبا تشر توسی. در ادوار بعد منمودندیم هیتوج انیسرگذشت قهرمانان و خدا میقد ونانیرا در  Mythos ـ۲
  دس یدانسته شده است. توکید کسانی یاو افسانه  کیجهان به زبان سمبل فی و خلقت و توص ات یح شیو نما

(Thukydides آن را به مفهوم روا  یونانی  مورخـ )به کار برده است،  یاو افسانه یخی تار ریغ اتیقرن پنجم ق.م
مورد نظر ارسطو که   اتی( اما اگر به همان روا۱/۳۱در نظر گرفته است. ) یکه ارسطو آن را حوادث واقع  یدر حال
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. از ندینمایم هیمیستریُن را توج قتیحق یریاساط  یاست و عالئم و نشانها تیممیسترُین 
است که به زبان خود آن   یو متعال دهیپوش قتی حق کی انیب یانظر مردم باستان هر اسطوره

خداوند وجود داشت   کی وستهیپ ایستریرا درک کرد. در مرکز اسطوره م قتیحق نیا دیاسطوره با
  رد یبم د یآمد با نیاگر خدا به زم هافرقه نیکننده بود. به نظر ازیو رستاخ رندهیم ی که اغلب خدا

 ( ۹/۸۲شود... ) زندهصورت انسان  تا دوباره بتواند به
 کیتولوژ یرواج تفکر م م،یدر اجتماعات قد یعوامل نفوذ مذاهب اسرار نیتراز مهم یکی

قرار  ریاساط  ریمردم تحت تأث یروحان ات یکه فرهنگ و ح ونانیچون  یبود. بخصوص در جوامع
 یهاهاساطیر فقط در افسان ونانیآماده بود. در  اریمذاهب بس  نیگسترش ا یبرا نهیداشت، زم

پهلوانان و قهرمانان، و  یهاو افسانه ستندیزیم ریبلکه مردم با اساط ندشدخالصه نمی یآغاز
و   Herakles Orpheus , Perseus, رینظ شدند،یمتولد م ینیزم یکه از مادرها یانیخدا مهین

 یندگتنها زنه   ،یلوعُ یلیفراوان تخ انیو فرمانروا ان یخدا یو سرگذشتها ات یعمل ی... و چگونگ
المپ مسکن  ،. کوهنددادمیشکل  ادیآنان را به مقدار ز یخیو تار یاسیس ات یکه ح یمعمول

. در معبد رفتیشمار مبه    گونهانسان  یقدرتها  نیرابطه با ا  جادیمکان ا  یلفبود و معبد دِ  انیخدا
تا در مواقع خاص،   شدندیم دهیبینی داشتند برگزروشن یبرا یکه استعداد خاص یزنان یدلف

( و در  Apollon) 1آپولون ریبخصوص در بدر ماه، به حال جذبه و خلسه وارد شده و تحت تأث

 دودکردن ةلیکه به وس یزیانگال یخ یهاصحنه

 
که نظر توکیدیدس معتبرتر است.   دی د میخواه م یبودند، توجه کن ونانی  یها ی پرداز تراژدقصه  سندگانینو  اتیحکا

بودن    یبه واقع  انیوکه مسلماً را  شودی خلقت، انسان و ... گفته م  ان،یخدا  ةدربار  یمردم ابتدائ  اتیاغلب به روا   تیم
 معتقد بودند.   یخی تار  اتیاز روا  شیب ی آنها حت

کشف کنند. هر چند   ی مفهوم فلسف  کیو  یزبان ظاهر کی تیم  یبرا  کوشندی م  یغرب نیاز محقق یار یبس
اند و  بوده  یمیمفاه نیچن کی  ی دارا رینه همه اساط یجالب است، ول ار یبس یمفهوم باطن نیا ریاز اساط ی در برخ

و   شمندانیاند نیاند. در بداشته جهتو یظاهر یبه همان معان ستند یزی م ریاساط نیکه با ا  یاصوالً اغلب مردم
موارد همان   شتریو در ب اندساختهی مطرح م  ریاساط نیا  یبرا یجالب فلسف میمفاه یتنها اندک زین میفالسفه قد 

 ه است. مورد نظر بود یخام و ابتدائ  میاشارات و مفاه

طور کامل شامل شود، وجود ندارد. اغلب اصطالح  را به  توس« یکه مفهوم » م  یجامع ةکلم یزبان فارس  در 
کلمه استفاده شده است، هرچند جامع و کامل   نیبه اجبار از هم زیرساله ن نیکه در ا  برندی اسطوره را به کار م 

 .  ستین

مورد توجه   ار یو ... که بس یران یرمه، کشت ،یقیوسشعر، هنر، م ،ینظام، نور، جوان ی: خداApollo ای Apollonـ ۱
 . ساختندی مجسم م  یمحل  انیاو را به شکل خدا زین  گرید  ینها یبود و در سرزم  انیونانی
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صورت جمالت  که معموالً به هایشگوئیپ نیپردازند. ا یشگوئیبه پ شدند،یم جادیا یبخورهائ
 یدلف انیشگوی. پدندیگردیآپولو توجیه و اعالم م نیتوسط کاهن شدند،یگنگ و نامشخص ادا م

 یهایشگوئیپ نیتریخیاز تار یکی. دندینامی( مPythia اثییـ جمع آن پ Pythiosرا پیثیوس )
دهند که مردم آتن نسبت می یروزیو پ ارشایدر سلطنت خشا ونانیو  رانیبه جنگ ا را یدلف

  Themistokles( آن را انجام داد و توسط Aristonike) کیستونیمعروف به آر یوسیثپ
 سیساالم یائیخود او جنگ در ت یشد و به ابتکار و هدا ریو تفس  هیتوج یمشهور آتن استمداریس

. شودیم  دهید  توسیاز م  یو روم نشان  ونانی  یهانیستریق.م(. تقریباً در تمام م  ۴۷۳انجام گرفت )
 ریاند، نفوذ اساط بوده یهم، که منشأ اغلب مذاهب مشهور اسرار رانیدر فرهنگ مصر و ا یحت
 گرفته بودند. شهیر هاتیم نیاز هم یاسرار مهیمذاهب ن زیاجتماعات ن نیبوده و در ا ادیز

مذاهب آنچه در انتخاب نام میستریُن   نیبودن ا  ی. گذشته بر اسراریو رمز  یلیزبان تمث  ـ۶
 ونانی ات یزبان در ادب نی ( بود. اصوالً اallegory) یو رمز یو مجاز یلیدخالت داشت زبان تمث

 سندگانیکه نو  سدینویم  ی( محقق آلمانR. Merkelbachباخ )معمول بوده است. مرکل  میاز قد
و روم، که  ونانیمختلف  یهانیستریاند که مکرده دییتأ میاز قد یمشهور فراوان یتهایو شخص
راز و  ای یستریاند. اصوالً مشده انیب یلیو تمث یبه زبان مجاز اند،یشرق یهاشهیر یهمه دارا

و   ینقاش اینگاه دارند، بلکه اگر هم در نوشته  یتنها اصول آن را مخفکه نه  کردیم جاب یا سرّ
شده است.   گرفته در آنها به کار یو رمز یزبان مجازیقیناً  میکنیبرخورد م یبه اشارات  یاثر

شد(   میبا آنها آشنا خواه هانیستریآثار )که در شرح م نیاز ا یباخ پس از ذکر تعداد فراوانمرکل
سخن  یمجاز ،یو روم و بخصوص کاهنان مصر ونانی میقد سندگانینو نکهی: »... اسدینویم

چگونه قضاوت  یات یادب  نیچنة آن است که ما دربار گری... اما سئوال دستین دیترد یاند، جاگفته
 ی. شعراشودیاستوار م یهمر یمدرن بر تمثیل رواق یزبانشناس یطور معمول داوربه  م؟یکن
 یتازه در دورانها یاند، ولو رمز به کار برده لیتمث یدر اشعار خود کم سهید( و اُاسیلی)ا ادیلیا

بودند   لیگرا مالیتمث  نیشارح  کرات اند. به  آثار به قالب رمز در آورده شده  نیا  است که جبراً  یبعد
 یاشار  ریو افالطون( با استفاده از تفس   سفانِسنوکِ  که فقط در مقابل اعترافات فالسفه )بخصوص

 لیساختار کامل از تمث کی ریتفاس نیر محبوب خود دفاع کنند. رفته رفته از امِاز هُ یو رمز
آشنا باشد. اما   یفکر  ریس نیبه چن  دیبا  کندیرا مطالعه م  یونانی  میقد ةبنا شد. آنکه فلسف  یهمر
 بعداً تحمیل یمجاز رات یتعب ةهم
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اند بوده  نیهستند که از آغاز چن  یو مجاز  یجهات اشار  یدارا  یشعر ات یاز ادب  یاری. بس اندنشده
کرده باشد.«   میبه دو ن  انیرا از م  یپوشد چنان است که موضوع بررس  اشارات چشم  نیو آنکه از ا

(۶۳/۷۰) 
 یرمز  انزب  نیا  ریتأث  سایکانن کل  هیرساالت و مقاالت اول  یو حت  تیحیجالب است که در مس 

 تیحیکه چگونه مس  افتیدر توانیاشارات م نیمشاهده کرد، و از ا توانیم یمیسترُین را بخوب
 لونیفلسطین! حتى ف یو روم رشد کرده است و نه در فضا ونانی یمذاهب اسرار یدر فضا

کند، چون در  هیتوج یو فلسف یرا به زبان رمز قیعهد عت دیکه کوش یهودی لسوفیمتفکر و ف
فرهنگ و   دیبود، کوش یونانیاو  یفکر یهاهیرشد کرده بود و اصوالً ما سمیهلن یفرهنگ یفضا

است،  یابتدائ یمیمفاه یدارا ریکه بدون تفس  ان،یهودیکتاب مقدس  هیفلسفه یونان را در توج
 .ردیبه کار گ

است در  یزبان آن است که آنچه ظاهر نیاز علل مهم انتخاب ا یکی سد،ینویمباخ مرکل
گردد،  ریو تفس  ریاگر قابل تعب ینخواهد داشت. ول یدائم یطور مسلم اعتبار منطقطول زمان به 
 انیهمه خبرگان اد لیدل نیشود. به هم ریو تفس  ریآن زمان تعب ةبه سلیق توانیدر هر زمان م

به نوآموزان کانن  دی: »باسدینویم 1نیآگوست. رندیگ هیما ریزبان و تفس  گونهنیاز ا کوشندیم

آن را از    ات یروا  دیکتاب مقدس را آموخت تا آنها فکر نکنند با  یکه عالمند مفهوم مخف  تیحیمس 
مفهوم    یچون بدن کتاب مقدس است، ول  یاللفظعباراتش درک کرد. مفهوم تحت   یظاهر  یمعان
  زین یر از جسم است، مفهوم مجازت گونه که روح مهمروح آن است و همان یلیو تمث یرمز

درک آماده کرد. سّر   یرا آشکار ساخت و برا  یمفهوم مخف  دیاست. پس با  یلغو  یتر از معنامهم
و  سازدیم تردیرا شد قتیمعما عشق به حق یکیهم هست. تار یگریارزش مهم د یو راز دارا

نو آموزان صاحب    دیرا بخصوص با  نیتکبر و غرور را بشکند، و ا  یحانکه انجماد رو  شودیسبب م
 یرسد فاقد معنابه نظر می شیاللفظکه شکل تحت یتیمثال درک کنند، روا نیعلم به کمک ا

 «.سازدیگردد عمق خود را آشکار م یرازگشائ یلیگاه که از راه تمثباشد، آن یمناسب

او  قیاز عهد عت یبه موارد متعدد رادیکه به علت اعتراض و ا کندیخود اقرار م نیآگوست
 الن؛ی: پدر مقدس و اسقف مAmbrosius) وسینشده بود تا آنکه آمبروز دیحاضر به تعم

  

 
(  ۳۵۴ـ  ۴۳۰) ی الدیقرن پنجم م تیحی بزرگ مس ونیاز روحان یکی( St. Augustinusمقدس ) نی ـ اگوست۱

 .دی گرد تیحیمس  یسایبرجسته کل دیبعد از رهبران و اسات یبود، ول یکه در آغاز مانو
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بر  ستیبایکرد بلکه م یبه ظاهر آن معن دیبخشها را نبا نی( به او آموخت ا یالدیم ۳۳۹ـ  ۳۹۷
 ( ۵۷/۷۰نمود. ) ریآنها را تفس  یو مجاز یباطن یطبق معان

که به  تیحیمس  یسایدر کل یو علم یمکتب فلسف گذارانهیاز پا : Origenes) گنسیار
 هیاز پدران مشهور اول یکی( یالدیم ۱۸۵ـ  ۲۵۳مورد شکنجه قرار گرفت؛  زین لیدل نیهم
وارد ساخت   تیحیمس  ات ی)با قاعده را در اله کیستمات یس یلیبود که اصوالً تفسیر تمث تیحیمس 

 ی(، روانsomatic) یهمه رساالت سه مفهوم در نظر گرفت که عبارت بودند از جسمان یو برا
(psychicو روحان )یو معنو  ی  (pneumaticاز نظر او در برخ .)قت یاز مطالب کتاب مقدس حق  ی  

را در متن کتاب آورده  یارائه شده است. خدا خود تناقضات خاص یجسمان یدر نادرست یروحان
اقتباس   ونانیاز فرهنگ    گنس،یروش را، به گفته خود ار  نی. ا1اشاره کند  یاست تا به مفهوم مخف

 (۵۷/۷۰کرده بود. )
  کیستی( نام مallegoryو مجاز ) مثیلبه ت  سمیکه در آغاز دوران هلن سدینویبورکرت م

: »آنچه حدس زده  سدینوی ( در قرن سوم ق.م. مDemetrius)  وسیمتریوری که دط به  ند،دادمی
 یآور است... آنچه آشکار و ظاهر است به آسانرعب شتریب گردد،ینم انیاما آشکارا ب شود،یم

 انیبه زبان رمز ب  زیرا ن  هانیستریم  لیدل  نیچون انسان لخت و عور. به هم  شود،یشمرده م  ریحق
به  ی.« ولکنندیآنها را در شب اجرا م زینظر ن نی. و از اندیو هراس نما رت یح جادیتا ا کنندیم

قرن چهارم ب.م.(   یروم ینو افالطون لسوفی: فMacrobius) وسینظر من گفته ماکروب
لسوف بزرگ قرن پنجم ق.م.( ی: فHerakleitos) تیاست که در اشاره به نظر هراکل تردهیپسند
زن متناقض  انیساده و عر شی: »نماسدینویبماند«، م یاست مخف لیما عتی»طب دیگویکه م
خود  نیاسطوره مطرح گردد. همچن ةلیاست که اسرارش به وس لیما عتیاست...« طب عتیبا طب

 نیچن عتیطوری که طبشده است. به یمخف یو رمز یلیتمث حیدر تونل تشر زین ایستریم
 امکان  دهیگروه برگز  کیممکن است خود را به محرمان هم عرضه نکنند و فقط    یحت  یتهائیواقع

 یممکن است راض  هیکه بق  یتفسیر آراسته با عقل آگاه گردند، در حال  ةلیبه وس  یواقع  دارد از سرّ
 شیستا شود،یاز ابتذال حفظ م یلیباشند که میستریُن را به همان نحو که به کمک شرح تمث

 انیرا در زبان رمز ب Physis ای عتیطب شودیم ین سعکنند. در میستریُ

  

 
ارضاء عقل و شعور خود، که محبوب مقدس دل   یو عالم برا شمندی اند ینیکه چگونه مؤمن شودی م ده یـ د۱

صورت   ن یکه اصوالً ا کنندی م ن یو به خود تلق پوشانند یبرازنده چشم عقل م یاو را با صورت ندیبیم بایرا ناز
 مراجعه شود. تیحیو مس هودی نید  یبوده است. به کتابها یواقع
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مشهور روم   سندهیو نو  استمداریو س  ب ی: خطCicero)  سرویهم در نوشته س  لیدل  نیو به هم  کنند
قرن چهارم ق.م( گفته   یونانی ریشه لسوفی: فEpikur) یکوریاپ کیقرن اول ق.م( از زبان 

 ( ۷۹/۱۵.« )انیتا درباره خدا یریگیفرا م شتریب عتیدرباره طب ایستری: »تو از مشودیم
 یرسد که زبان رمزمی  جهینت  نیامشروح با ارائه شواهد مختلف به    یک بررسیبورکرت در  

 شودیر مجسم ممتِدر دِ  نیاست. مادر زم  هانیو ک  عتیطب  یهادهیوابسته به پد  قت یدر حق  ایستریم
و  سازدید و آن را زنده ممدمی عتیکه به طب شودیظاهر م ات یدر دم ح ایون در غالت فُرسِپِ

 یاست و همسان دمتر. گال نیزم زیگونه که ماگناماتر نهمان کند؛یم میگردش فصول را تنظ
 یارهایو ش  شیخ  یکه نشان خراشها  خراشد،یم  نیدست و بدن خود را در روز خون با دشنه خون

رسد الهه مادر به حمام در رودخانه آلمو  می انیمراسم به پا نیکه ا گاهاست. آن یشخمکار
و   شودیبا شراب و تاک برابر م  زوسیونیدارد. د  ازین  یاریبه آب  نیمو نشان آن است که ز  رود،یم

(  Physiologountes) عتیطب سانینو لی. تمث1سازدیسرگذشت تولد شراب را مجسم م

 .کنندیم تیروا لیرا به زبان رمز و تمث یعیطب یندهایفرا
 انیب یرمز ات یارو انی( دربارة خداmysticologia) mystic - logoi ای یرمز یدر زبانها

. در اسطوره ردیگیآپولو را م یجا زوسیونیو د گردندیهمسان م دیو آپولو و خورش شوندیم
بخش. است و آب حیات  لیرود ن سیری. ازشوندیمجسم م یعیعناصر طب زین سیزیو ا سیریزاُ
 دیخورشبا    یگاه  ترای. منیحامل ثمره و بهره در ماه و زم  یروین  یاست و گاه  نیزم  یگاه  سیزیا

و بروج دوازده   دیماه و خورش  ،یهانیک  یمعرف قدرتها  زیهمه چ  ترایم  یهاشگاهیایبرابر است و در ن
با ماه  یفراوان دارد، گاه میگاو مفاه است.  هانیخود معرف ک (شگاهیاین گاهیاند و غار )جاگانه

... شوندیم بزدشنه نباتات س یو از جا ندیرویبا خلقت. از دم او غالت م یبرابر است و گاه
مختلف   ری. البته تعابگرددیمجسم م  سمیترائیم  یتولوژ یشناسی در سراسر مو ستاره  یشناسهانیک

از آنها را به مذاهب  یو برخ دیآیبه عمل م ریاساط  نیاز ا زین یو عرفان یکیزیو متاف یفلسف
 (۸۰/۱۵ـ ۸۸دهند. ) ( نسبت میTransmigrationتبدل و تناسخ ) یو نوع یرستگار

 قت یحق کیباور وجود داشت که در عالم   نیا یکه در مذاهب اسرار سدینویشنیدر م
  

 
خواننده   ی از آنها برا یاریکه ممکن است بس گردندی مطرح م یفراوان ی مقدمه اصطالحات و نامها ن یـ در ا۱
بورکرت به منظور   اتیشد. نظر م یاصطالحات آشنا خواه ن یبا همه ا ی مذاهب اسرار حیآشنا باشند. در تشرنا
 نقل قول شد. یمقدمات  یآشنائ کی
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را فقط    قتیحق  نیتجربه احساس کرد بلکه ا  ةلیبه وس  توانیو منزه وجود دارد که آن را نم   متعال 
 استمداریس  سنده،ی: نوSophokles. سوفوکلس )افتیدر  توانیها مبه وسیلة رموز و عالئم و نشان

کرد و گفت: »با  انیشکل ب نیتررا به ساده تیواقع نی( ایالدیقرن پنجم م یونانی شمندیو اند
 (۹/۸۲.« )دیگویسخن م کیو تار دهیچیدر کلمات پ وستهیحکما خداوند پ

تمام   یبرا  سدینویم  ی( محقق آلمانGsängerشهود. گزنگر )  اضت،یو تحمل رنج و ر  ریـ تطه۷ 
 ستیبایم  رشیاعتبار بود: احساس منیّت در طول شعائر پذ  یاصل دارا  ک ی  میقد  یمذاهب اسرار

 دیو شهوات که موجب تفر  هایاحساس همه خودخواه  نیبا ا  رای(، زافتیرو د  ریگردد )با تطه  لیزا
بودند به عوالم باال صعود کنند   لیما تیحیقبل از مس  یوابسته است. اگر انسانها شود،یانسان م

روان   گرید  ینهایو تمر  ونیتاسیکه با مد  یرا ترک کنند. شاگرد  شیکه خودآگاهی خو  ستیبایم
( را  katharsis) هیکزگردد، مرحله ت  یعالم روحانتا تبعه  شدی م آمادهو  ساختیخود را پاک م

به  ستیبایشاگرد م ری( بود، در مرحله تنوphotismosتنویر ) ةکه پس از آن مرحل مودیپیم
خواب داخل  هیحال شب کیبه وسیلة میسترُین در  ستیبایکار م نیا یو برا ابدیشهود دست 

بدن  زیحال ن نیدر ا شود،یخارج م یکیزیاز بدن ف یعلو دنگردد و همان طور که در خواب ب
. شدیبه کار گرفته م  یمورد تجارب مختلف  نیخارج گردد. در ا  یکیزیاز بدن ف  شودیقادر م  یرِتاِ

. در مدت سه  بستندیم ب یصل یبه نوع ا یو  نددادمیمانند قرار محفظه تابوت  ک یاو را در  یگاه
روز همراه استاد  نیو پس از سوم پرداختیم یروحان ریو به س رفتیم یروز او به خواب روحان

حال  نیشاگرد را در ا نی. اشدیعالم بازگردانده م نیاو بود، از ا یکاهن مربوطه که رهنما ای
hierophant و سپس  ابدییم یاو ابتدا خودآگاهی ذهن یروحان ریس نی. در ا1دندینامیم

به وسیلة  یعالم را بشنود و اسرار جهان ینواها شودیم قادر هوسیل نیاو به  یخودآگاهی الهام
 نیاست که در ا ینش یو ب یشهود یآخر آگاه ة. سپس مرحلسازندینواها خود را به او آشکار م

ـ ۱:  دیمایپیچهار مرحله را م  روفانتی. پس هندینمایخود را به او آشکار م  یحال موجودات روحان
چهار   دیـ شهود. در ضمن او با۴ـ الهام؛ ۳ـ توهم؛ ۲است؛  هیو تزک هیکه همان تصف یآمادگ

 ریـ س۲مرگ(؛   ةتا درواز  شرفتنیمرگ )پ ةـ تجرب۱شخصاً تجربه کند که عبارتنداز:   زیمرحله را ن
 (؛یبه درک روحان افتنیدست ) یدر عالم جوهر

  

 
و   سیارشد و رهبر آداب و مناسک میستریُن الوز یمقدس: کاهن و روحان یرهنما ای hiero - phantesـ ۱
او. )فانتس از   نه شاگرد بردی استاد راهنما به کار م یبرا ستیبایاصطالح را م  ن یبود. گزنگر ا زوسینوید

phainein رهبر مقدس است. یفانتس به معن رو یآشکارساختن و ارائه دادن مشتق شده است.( ه یبه معن 
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 (  ۴۳/۳۲ـ ۴۶اعال و سفال. ) انیـ برخورد با خدا۴شب؛ مهیدر ن دیخورش ستنیـ نگر۳
نقل آنها   ماند،یم  یبه اعتقادات شخص  شتریکه چون ب  کندیم  انیرا ب  یگریگزنگر تجارب د

 شود،یم یذهن هیبا آنچه امروز توج گرفتی. اصوالً آنچه در عمل صورت مدانمینم یرا ضرور
 دارد.  یادیمذاهب، تفاوت ز نیا مشتاقانبخصوص به وسیلة 

 ریدر فرقه، شرکت در »س رشیپذ یبرا یعموم طیشرا نیتراز مهم یکی سد،ینویم یاوهل
داد میرا انجام  ریس نی. آنکه ادیگردینم سریم تیمرگ عضو گامِ نیبود و بدون ا ن«یریعالم ز

 یروهایو با ن شدیاو متحول م تیشخص نیریو پس از بازگشت از عالم ز افتیینو م یتولد
 ثاقیم  هی. در ضمن سکوت مطلق در برابر نامحرمان اصل و پاپرداختیعمل م  هب  یاشده  تیتقو
گذشتن از مرحله احساس و داخل  نیریدر عالم ز ریس نیمهم ا جیاز نتا یکی. رفتیشمار مبه 

مار شساز به    قدم متحول   نیاول  یکسب معرفت شهود  قتیشدن به مرحله شهود بود. پس، در حق
 ( ۱۰/۹۰. )رفتیم

: دیگویبود. ارسطو م  رشیتحمل رنج شرط پذ  هانیستریاز م  یاریدر بس   سد،ینویباخ ممرکل
بدون  دیبا ستهیم گر،یبه عبارت د «تحمل کنند. دیبلکه با اموزندیب دی( نباmystai»رازدانان )

و در   دی( را اجرا نمانیستری: استاد و رهبر مmystagogosگوگ )ستایالعمل دستورات معکس
 (  ۳۵/۷۰داند. ) کیخود را با خدا شر دینمایکه تحمل م یعذاب

سرگذشت  سد،ینوی. او مکندیم هیتوج ی گریگفته ارسطو را به زبان د نیبورکرت ا یول
. دندینامی)رنجها( م pathea یونانیاغلب با تحمل درد و رنج توأم بود که آنها را در  انیخدا

با تحمل رنج تجربه کرد  دی(، بلکه باmatheinگرفت ) میتعل دیمیسترُین را نبا دیگویارسطو م
(pathein ( و به تحول فکر و ذهن )diatethenai  دست )یاریس نظر ب  ن،ی( همچن۸۹/۱۵. )افتی 

 هی. شبآوردیوجود م  تجربه کنندگان به  یدر فکر و هویّت روح  یتحول  ایستریبود که م  نیاز قدما ا
که   یشعائر( خارج شدم، چون کس   ر: تاالTelesterionن )ریُستِ لِکه: »من از ِت  ستسیم  کیگفته  

 (۹۰/۱۵بود.« ) بهیبه خود غر
 ،یدربارة غم، عزادار یرنجها در ارتباط با آداب و مناسک نیا تیکه روا سدینویهرودت م

و سرور خاتمه  یبا شاد هایعزادار نی. اما اغلب ااستیستریمناسب م یشبانه، محتوا یشهاینما
 ( ۷۴/۱۵. )ابندییم

 .ایستریـ منشأ و مبدأ م۸
 رانیا ر،یصغ یایشرق، بخصوص آس ینهایاز سرزم یرا واردات هانیستریم نیاغلب محقق
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 مذاهب اسراری

 سهیمقا یاصل ینهایآنها در سرزم یهاشهیمذاهب را با ر نیا ریاگر اساط  ی. ولنددانمیمصر  و
اصول، باز شکل آداب و  یفراوان در اصطالحات و برخ  یکه با وجود شباهتها  دید  میخواه  م،یکن

محقق و  یانکیاند. بگرفته هیاست و از فرهنگ یونان ما یونانیمذاهب  نیاز ا یاریمناسک و بس 
 یریتظاهرات اساط  سدینویو م دیمایپیموضوع راه افراط م نیدر ا یائیتالیشناس مشهور اشرق

 یتاتله ایو  ایستریصورت م ( را که مردم باستان معموالً بهmithic – ritualistic) یـ شعائر
(teletai و حتى )Orgia است و ما  ونان ی یفرهنگ و فضا ةمشخص کردند،ی م بیترک، با هم

 نی. امیمصر منتقل نمائ یبر فضا یحت یگریکه آنها را به فرهنگ د میدر دست ندار یلیدل
و با آداب و  شناختندیآنها را م انیونانیبودند که خود  یاریبس  ات یشامل اشارات و کنا بیترک

به  یطرف کیبرداشت  گونهنی( البته ا۲/۹. )کردندیمربوط م ایستریم انیو خدا یشعائر مذهب
 .Frمذاهب قرار نگرفته است. کومو )  نیبه اتفاق پژوهندگان ا  بیقر  تیاکثر  دییتأ  ردوجه مو  چیه

Cumontانی: »ما اروپائسدینویم  یمذاهب اسرار  یدر بررس  یکیبلژ  ریشناس شه( محقق و شرق 
که نبوغ  میبه خود تملق گوئ نانیو با اطم لیم یو از رو میخود را وارث روم بدان میدوست دار

را که   یو اخالق  یعقل  یتفوق و رهبر   نیچن  کی  میقد  یایدر دن  ،یونانیبا نبوغ    ختالطدر ا  نیالت 
 یتفوق به فرهنگ و تمدن همه ملل  نیاست، و ا  کردهیامروز اروپا از آن برخوردار است، اعمال م

کرده  لیرا تحم شیتأثیر پرقدرت خو شهیهم یبرا اندکردهیسزارها را تحمل م یانروائکه فرم
که اغلب متفکران   سدینویغرب م  نیشرق در روم و سرزم  ریاز تأث  یمشروح  ان یاست.« کومو در ب
آنچه   زین  یدر نظام کشور  یاند و حتگرفته  هیاز شرق ما  ایاند و  بوده  یشرق ای  میبزرگ و نوابغ قد

روم، که بحق  یدر مورد حقوق مدن یبوده است. حت یبه آن ببالد فقط قدرت نظام تواندیروم م
  Ulpian مانند م،یشناسیرا در آن ادوار م یحقوقدان بزرگ شرق یادیما تعداد ز د،یبالیبه آن م

 یحقوق( و... مکتب Homsس حُماکنون،  هی)سور Emesaاز  Papinian( و هیقینی)ف Tyrusاز 
Berytos و اطباء و  دانانیاضیو ر نیمنجم نیتربود. بزرگ میقد یحقوق مراکز نیتراز درخشان

 :مانند شمندانیاند
 Prophyrus, Jamblichus , Dio cassius , Lucian , Dio chrysostomus , Galenus 

کردند و   ریتسخ یرا بکل ونانیکه روم و  یبودند و همه مکاتب و مذاهب اسرار یشرق 1...و

گرفته شده بودند. کومو پس   تیبزرگ را به خود مشغول داشتند، همه از شرق به عار نیمتفکر
  یاز بررس

 
که به   Konstantinosمانند  شوند،ی مبدل م Cبه  Kو  usبه  Os نی به الت یونانیکلمات  لی ـ در تبد۱

Constantinus شودی برگردانده م. 

 
 



24 
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: »امروز بوضوح سدینویشرق بوده است و م هانیستریهمه م شهیکه ر ردیگیم جهینت مشروح
 گرفتهاز آنها  ارینداده است بلکه بس  چیتقریباً ه دیو شا چیه انیروشن شده است که روم به شرق

 (۱/۲۱ـ ۷است... )
 یکه برا  رد،یگ  دهیاست ناد لیرا ما  هانیستریم  یشرق  یهاشهیتنها رنه    یانکیجالب است ب

 کندیانکار م  یبکل  زین  یو مذاهب بدو  ریرا با اساط   یاثبات تفوق فرهنگ روم ارتباط مذاهب اسرار
اند، کرده دییرابطه را تأ نی... را که او Kerényi , Lang , Taylor , Jensen رینظ ینیو محقق

که نظر  دی د میخواه 1هانیستریم حیپس از تشر زیمورد ن نی( در ا۲/۹. )دهدیمورد انتقاد قرار م

اند و با وجود را گذرانده یمراحل مشابه شیخو یتکامل رینادرست است. انسانها در مس  یانچیب
و جوامع متمدن وجود دارد، باز  یزبان و فرهنگ مردم ابتدائ ،یکه در طرز زندگ یادیاختالفات ز

جوامع  نیا ان یداد، بخصوص در مذاهب و اد صیتشخ توانیرا م یشباهتهائ یهم از نظر کل
( در  R. Karutzاست. پروفسور کاروتس )  هیقابل توج  یبه روشن  ید با معتقدات ابتدائارتباط مشهو

 یو بخصوص با مذاهب اسرار  یکنون  انیرا با اد  ی مذاهب بدو  ةرابط  کوشدی سه جلد کتاب خود م
 یزبان رمز  یداشته و دارا  یکه رنگ اسرار  یمذاهب و معتقدات بدو  حینشان دهد. او پس از تشر

و...  هیانوسیاق کا،یآمر ،یبریس قا،یافر یابتدائ لیقبا نیاز آنها در ب یبرخ زیاند و هم اکنون نبوده
 نیکه هنوز تمدن شکل نگرفته بوده است، در ب یررا در ادوا ئیوجود رازگرا شوند،یم دهید

 یکه چگونه انسان از دورانها ردیگیم جهیو نت سازدیمطرح م یسنگنهیدوران پار انیشکارچ
 یهادهیاست پد دهیداشته و به زبان اسرار کوش یسیزم و میسترُین آشنائمیستی یبا نوع هیاول

: سدینویداده است. او م لیتحو زیبعد ن  ینسلها  هزبان را به وراثت ب  نیو ا  دینما هیرا توج  یجهان
 لندیوزی. مردم نشدیمنتقل م یبه نسل یبدون کم و کسر و بدون وقفه از نسل یحکمت رازدان

(New Zealandگو )ایمعلم    ستیبایکه م  ی: قدما به آنهائندی  Tohungas  را    قیشوند همه حقا
عضو   ایچشم سوم  یبرا ینشان برون نی. ادندنمو یکوبخال  شانیشانیبازگو کردند و آن را در پ

 نیسرزم نیکه در ا  ینیها و... محققستوهبودا و بُدی یشانینشان پ  د،یمروار هیبینی بود، شبروشن
 نیآداب و رسوم از کجاست و چرا چن نیدر مقابل سئواالت خود که ا وستهیاند، پبه سفر پرداخته
  نی! امیکنیم نیاند پس ما هم چنکرده نیاند که قدما چنکرده افتیاست؟ پاسخ در

  

 
 سخن گفته شد. هانیستریصورت م و میستریُن و جمع آن به  ایستریـ قبالً دربارة م۱
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 مذاهب اسراری

 نیا زین یشده است. مذاهب اسرار لیمتعدد تحو یاند که دانش آنها به نسلهامعلمین نیاول
 نیا  یکنند. برا  جادیرا مصنوعاً دوباره ا  هی( و اولی)الهام  یعیطب  یائیرا داشتند که دانش رؤ  فهیوظ 

گونه که در همان ند،یثابت شده بود دوباره آزاد نما ینیزم یرا که در فضا یمنظور الزم بود بدن
ساز و پس از  خود را رها ینیو تن زم ریخود را به کارگ ی: بدن علوشدیگفته م ترایمیسترُین م

: از تن خود در  شدی. در مصر گفته مریبه خود گ (را ینیاتمام تجربة مقدس دوباره آن را )تن زم
 کیارگان  حادثه  کیه واقعاً  تجرب  نیکه نه رنگ و نه اندازه دارد، داخل شدن. ا  ر،یبدن فناناپذ  کی

 ی( ارگانهادهدیم یمعن زیکه در ضمن وجد و خلسه ن Ekstasisخارج شدن ) شد،یتصور م
وارد  یو مرگ ظاهر یهوشیب کیطور موقت در روزانه )مانند خواب( و به  یاز حال آگاه یروح

 کند،یم تیفعال( در شب نگردیم هیمن )روح من که در سا یةآمده است: سا نیشدن... همچن
-Koch پوستان سرخ گفته) کندیکه تنم استراحت م یدر حال سد،ینویو م خواندیم

Gruenderg( .)۴۸۶-۴۷۷/۵۳ ) 
 جهیباالخره نت اریو ارائه شواهد بس  یبدو لیفراوان از قبا یکاروتس پس از ذکر مثالها

 ی)خلسه و جذبه( استفاده از مست خواب مهیحال ن نیا جادیاز عوامل کمک به ا یکیکه  ردیگیم
آمیز کیسنج و طبل، حرکات تحر یو نواها جیمه یگه، توتون و... رقصهاایو مصرف مسکال، 

روزه و  اضت،ی... به وسیلة انزوا، ر ابند،ییمرگ اوج م کیتا نزد یکه گاه ،یروان جات ییو... ته
زجر و شکنجه   یاص جنگل و ... حتظهور ارواح و اشباح و اصوات اجّنه و اشباح خ  ،یدارشب زنده

ک، مردن و دوباره زنده شدن، در قبر یگرفتن، مرگ سمبلو مجروح ساختن و سوزاندن، خون
موارد سخن گفته شد   نیدر ا  لیبه تفص  سمیو... بوده است. چون در بحث شامان  زیخفتن و رستاخ

 ات ینظر شتریشد، از شرح ب میآشنا خواه زین یگرید یهابه نمونه یمذاهب اسرار حیو در تشر
 .شودیم یمورد خوددار نیکاروتس در ا

ارتباط  میقد یاست به زبان سحر و جادو و معارف اسرار دهیدر رساالت خود کوشکاروتس 
که شامل  یبررس نیچن کیرا ارائه دهد.  یکنون انیو اد یو مذاهب اسرار یمذاهب بدو نیب

 نجایدارد. آنچه در ا  یابه بحث مستقل و جداگانه  اجیاحت  گردد،یم  زیشناسی نانساناز    یکامل  ةدور
گونه که کاروتس همان شرفته،یپ انیاست با اد یابتدائ ریمورد نظر ماست ارتباط مذاهب و اساط 

 نیاست و هنوز هم چن ستهینگریآمیز مبا نظر اسرار میبه قد شهیانسان هم کند یم دیتأک زین
ها و ریشی انات یرا از ب یرمز قیحقا لندیبه اتفاق مردم جهان ما بیقر تیروز هم اکثراست. ام

 ،یلیـ اسرائ یکهنه کنعان ،یو مصر یهند، کاهنان کلدان یباستان یهاگورو
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 میجادوگران قد یو حت ،ینیچ یهاستیو تائوئ یبودائ نیشیپ یهارهبانان هزاره ،یرانیا مغان
  دی مد یمدتها یکشف کنند. در آن زمان که هنوز خط و کتابت وجود نداشت و حت ی مردم بدو

منبع  نیمهمتر ر«یو »پ گرفتندیصورت م یها، شفاهیپس از اختراع خط، انتقال معارف و آگاه
سالمندان قائل  یاست که برا یمعرف ارزش ر«یانتخاب نام »پ  نی. همرفتیمشمار به  اطالعات  

. در رفتیشمار مبه  یگیری در جوامع باستانمیمرکز تصم نیترمندان مهماند. مجلس سالبوده
طرز  نی. اثر اشدیمحسوب م سیتقد انیتنها مورد احترام که شابود نه  یمیگذشته هر چه قد

  ونان یدر  یسال قبل که مذاهب اسرار ۲۵۰۰است. در  یباق شرفتهیجوامع پ رد یتفکر هنوز حت
 زین لیدل نیاجتماعات نفوذ داشت. به هم نیدر ا یبرداشت به حد اعل نیا افتندیو روم رواج 

و روم قرار گرفتند،  ونانی یهانیستریم یکه مبنا یریرا با اساط  یابتدائ ات یارتباط روا توانیم
 .دکر هیکامالً توج

و  یهمه مکاتب خودشناس قتیکه در حق ردیگیم جهیمشروح خود نت یاز بررس کاروتس
 رایمحسوب داشت، ز  ا،یستریو م  یدر شمار مذاهب اسرار  دیرا با   تیحیقبل از مس   یهابینیجهان

 زیو اغلب ن شتند،دامینگاه  یمردم مخف تیخود را از اکثر یقیحق مات یهمه آنها حکمت و تعل
و در آن حال   ساختندیم نیگزیخواب جا مهیحال ن کیرا موقتاً به وسیلة  یداریب یحال آگاه

 ادی( به یداریب) و پس از به حال آمدن کردندی)رؤیا( را درک و مشاهده م یدرون یهاچهره
بر اثر جدا شدن اعضاء  یروحان یایمراجعت به دن می. خواب و مرگ در نظر مردم قدآوردندیم

  یهاتیو قابل  ینروحا  یقوا  افت یانسان بود و مرگ خواب موقت تا تولد مجدد و در  ةدهند  لیتشک
 (۵۰۷/۵۳. )شدیم هینو توج
و روم که در حدود هزار سال  ونانی یاز عوامل مشترک مذاهب اسرار یابود خالصه نیا

که در   یسئوال مشترک  نیقرار دادند. آخر  ریرا تحت تأث  یفراوان  ینهایمردم سرزم  یاجتماع  ات یح
 عیموجب جلب توجه مردم و رواج سر  یاست که چه عوامل  نیا  دینمایبحث جلب نظر م  نیا  انیپا
 د؟یمذاهب گرد نیا

 نیآنها ا یمردم به سو ادیو کشش ز یعلت جالب بودن مذاهب اسرار سد،ینویم یویلوب
که نه فلسفه و   کردندیرا عطا م ینانیو مضطرب اطم یبه مردم ناراحت و ناراض کسویبود که از 
خاص  یازهاین یکنند. بخصوص برا جادیدر آنان ا توانستندیم یسنت انیو نه اد ات ینه اخالق

 لهیبه وس یابیو آداب شفا فات یجالب داشتند. تشر یآنان پاسخها یو روح یمذهب
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افسونگران و    انیگوبیبه آپولو، اوراد غ  یمتک  یهایئشگویو پ  ینیب( و فال Asklepios)  1وسیپاسکل

 دیام ن،یستریم یمذاهب در وحدت با خدا نیا روانیکه پ یخاص ازیو بخصوص تصور امت
  ات یبه ح  یویدن  یزندگ  یهایعدالتیدر مقابل ب  نکهیا  یاز آن را داشتند، و باالخره آرزو  یبرخوردار

 یبودند که مذاهب اسرار یو رستگار خواهند شد، از جمله عوامل افتهیدست  گرید یو ابد یعال
 ( ۲۸/۱۰۶را مورد عالقه مردم ساختند. )

مذاهب به مقدار    نی: »اسدینوی در روم م  یشرق  ان یمشروح علل نفوذ اد  لیکومو پس از تحل
 دی. شاکردندیم یرا راض نو باط  ریاز همه وجدان و ضم شیفکر و احساس و عقل و ب یادیز

که تحت   ینینشده بود. د دهید یاز لطف مذهب روم یو خال یو خشک یبه سرد ینیگز دهر
 دینما  نیدولت تأم  یرا برا  انیخدا  تیحما  یبا شعائر مناسب  دیکوشیدر آمده بود و م  استیانقیاد س

متقابل بسته  یقرارداد یآسمان یبا قدرتها نید نیو برطرف سازد. ا لیو آثار غضب آنان را تعد
 گرید یرا از سو تیو توجه و حما کسویرا از  یقربان یاجرا ن،یو تعهدات طرف فیبود تا وظا

از آداب و مناسک را  کیحاکمه بودند، هر  ئتیحال افراد ه نیکند. کاهنان آن، که در ع نیتأم
خشک  یفورمولها چون م،یدار یآنان، تا آنجا که آگاه هیکرده بودند )ادع میتنظ یبا دقت حقوق

و جاذبه   یروحان یاز فداکار نید نیشده بودند(. در ا میتنظ یمحضر یو پر عبارت قراردادها
القوانین خشک مجمع   کی در احترام توأم با ترس در مقابل    انیبا روم  انیهودینبود.    یزاهدانه اثر

 حاصل،یو ب خشک( هر قدر هم می)پروش ونیس یفر نیبه قوان یبندیبودند. اما پا کیشر ینید
. ی( رومیظاهر  نیو قوان  فات یتشر  تی)رعا  سمیفورمال  نیتا ا  شتدامیتر نگاه  دل و وجدان را زنده

  قتیدر شعائرشان، حق شتریب یبائیز ،یبا مذاهب قبل سهیدر مقا یمذاهب اسرار نیا یطور کلبه 
 ( ۲۶/۲۱ـ ۲۹. )کردندیم ارائه اتشانیتری در اخالقیو محاسن عال اتشانیتر در نظرافزون

که به فناپذیری روح معتقد   یشرق، مردمان می: در جوامع قدسدینوی م گرید ی کومو در جا
برخوردار   تیمز  نیاز ا  یبلکه افراد خاص  دانستندینم  لتیفض  نیا  یبودند در آغاز همه ارواح را دارا

در   ساختند؛یمشابه م یعلو یامان بودند که آنها را با قدرتهااول ش ة که در درج شدندیم
 شاه به مقام شیشعائر ستا زین ریصغ یایو آس هیمصر، سور ونان،ی یقلمروها

 
  

 
داد.  می را شفا  مارانیب Asklepieionنام به  ی و روم بود که در شفاگاههائ ونانیشفادهنده  یـ نام خدا۱

Asklepios ای  Aeskulap  شده    دهیچیبه دور آن پ  یکه مار  یصورت عصائ  در ضمن نشان طبابت است، و به
 .شودی است، نشان داده م
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در  یبه آنان حت شانیایرا که رعا لیتجل نیترفیع داده شده بود. سزارها ا یسنت مل کی
برقرار  یامپراتور ةداشتند به ارث بردند و ابتدا در شرق و سپس در هم میتقد اتشانیدوران ح

 یخود قائل شدند. در جوامع اشراف یرا برا تیفیک نیا ونیکردند. بعد از شاهان، کاهنان و روحان
 لیرا محرومان تشک  تیو اکثر  بردندیاز مواهب مهم جامعه بهره م  دگانیاز برگز  یاندک  که  میقد

مرگ  یو در آن سو ساختندیمجسم م تیاشراف نیهم هیشب یروابط زین ایآن دن یبرا ند،دادمی
مردم به علل مختلف   تی و اکثر افتندییدست م ت یبه بهشت و ابد دگانیاز برگز یفقط اندک زین

 دیبدبخت و محروم با یمیعظ ةکه تود ینظام فکر نی. در مقابل اشدندیمحروم م ایزام نیاز ا
به  نانیرا به ارمغان آوردند. اطم یبهتر دیشرق ام یتحمل رنج کنند، مذاهب اسرار یبدون تسل

برده، ممکن بود به  ایسناتور  ،یرازدان در هر مقام ،یشعائر خاص رمز یاصل که با اجرا نیا
. ساختیم رانیاو را برابر با فناناپذ یشعائر و آداب و مناسک عباد لتی. فضابدی تدس یرستگار

  ی صفت اله شدندیکه محرم م یبود. آنهائ نیدر جهان الت  یمذاهب رمز شرفتیسر پ نیا
. دند«یگردیآمده از سرنوشت مرگ معاف م  نیوابسته به تدف  یابهیطوری که در کت  و به  افتندییم

 افتند،ییم میتعل یو در اصول اعتقاد کردندیفرقه شرکت م یو رسوم رمز آداب فقط آنها که در 
که ستارگان هنگام تولد معین ساخته بودند، ادامه دهند.  یحدّ یرا ورا شیخو یقادر بودند هست

به  ،یبه سرنوشت خارج شده و معاف از بندگ ریاس نیزم دیاز ق یشعائر ارواح متق نیبه فضل ا
 یمرگیکه از آغاز در طالع آنان ب یمردان بزرگ ریو نظ دندیگردیم تیهدا یو اله یعلو یایدن
 افتندییم یری( و فناناپذapotheosis) شدندیم یاله قتیدر حق زیشده بود، آنها ن نییتع

(apathanatismos)( .۱۱۷-۱۱۶ /۲۲ ) 
در   یقشر انیچند پژوهشگر برجسته در مورد علل نفوذ اد ات یاز نظر یابود خالصه نیا

 و روم. ونانی

و آداب  فات یو تشر یداشته و شعائر و مناسک رمز یبشر به رمز و راز توجه خاصاصوالً 
 یو خشک یگریکه جامعه به ماد یاو جالب است، بخصوص در ادوار یبرا یعاد ریو غ یاسرار

بر تعداد   ، دهندخود را از دست می یو روحان یمعنو یهاهیپا  یعموم انیو اد دیگرایو ابتذال م
 یباطن به رستگار  تیو به کمک رمز و راز و از راه ترب  افتهی  یابتذال رهائ  نیاز ا  لندیاکه م  یافراد

 شرفته،یپ  یو علوم تجرب  کیو از نظر تکن  ی. اگر امروز در جوامع صنعتشودیافزوده م  ابند،یدست  
مذاهب و  یبه سو لیتما شوند،یم لیتبد روحیخشک و ب ینهایکم به ماشکه در آنها مردم کم 

 است و دیروز به روز رو به تزا یاسرار یهاو فرقه بمکات 
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گر بازگشته، موعظه حیمس  ر،یبابا، قطب، پ ،یهر گوشه به گورو، بگوان، شر کایدر امر بخصوص
از  اندیها و مذاهب فراوان که مدعاستاد اعظم، و فرقه ،بینشفاگر روشن ،یمقدس، رهبر قدس

 یو اخرو یویسعادت دن ،یرهائ ،ی( قادرند رستگارesoteric) یو سر یو باطن یرمز یهاراه
در جوامع به  یرازدان یکشش به سو نیهم ةجینت م،یکنیکنند، برخورد م نیرا تضم روانیو... پ

 یبه ابتذال و خشک یظاهر شرفتیپ انیدر جر زیشده است. جوامع یونان و روم ن گانهیخود ب
از پژوهشگران   یاریدر آمد. بس   قیحاکمه به وسیلة معامله و تحم  ئتیدر خدمت ه  نیو د  دندیگرائ

اند و کومو در قرار داده یمورد بررس لیو روم را به تفص ونانیتمدن و فرهنگ  یاطنزوال ب نیا
  ان یب نیاز جمله روم بود، چن ،یغرب یفرهنگ یونان را که مادر فرهنگها یستائیچند جمله ا

= سازنده،   Demiurgeورگ )یینقش دم  ونانی  تیحیسه قرن قبل از مس   انیرکه »در ج  کندیم
 اتیح یبود که از مواد قبل یو موجود کردیم ی( را بازستیاز او ن یسازی که قدرت اصلجهان

کامالً رو به زوال رفت و قدرت ابداعش فلج  شیو در سه قرن بعد بارور کرد،یم نیخود را تأم
  روز یدر مقابل سلطة یونان قد علم کردند و بر آن پ یو بوم یمیقد یهاهیو مقوالت و ما دیگرد

 (۷/۲۰شدند.« )
به آرامش  اجیو احت گذارندیم یرو به فزون یباطن تیمعنو روانیاست که پ یفضائ نیندر چ

 .ابدییم شیافزا یدرون
  ق یبه عنوان حقا یمیقد ریاسطوره بود و اساط  نیو روم هلنیزه شده، سرزم ونانی یطرف از

که بر  ی. مذاهب اسرارشدندیم شیبزرگ ستا شمندانیفالسفه و اند یاز سو یمورد احترام، حت
 جادیا روانیکه در پ یجالب یدهایبا ام شدند،یم هیمنابع تغذ نیبنا شده و از ا یباستان ریاساط 

 نی. به اعتقاد مؤمنرفتندیشمار مبه    یفرد  یبه رستگار  لیم  یارضا  یبرا  هوسیل  نیبهتر  کردندیم
و دولت و قدرت، از رحمت و   شیو کش  سایو بالواسطه، بدون کل ماًیمذاهب مستق نیآنها در ا

 ستسی. مدندیگردیم  یو اله  افتهی  نینو  یتیو هو  تیو شخص  شدندیبرخوردار م  یریو فناپذ  ینوزائ
به اعتماد و آرامش   ازیامت  نیکه حاصل تجربه و عمل خود او بود و بر اثر ا  شدیم  یازیامت  بصاح

از  یکی. شدیساز جامعه مجهز مکه در مقابل عوامل متزلزل  افتییدست م ینانیدرون و اطم
شده آن بود که به زبان مورد توجه مردم و در روح زمان   یونانی یهانیستریمشخصات جالب م

(Zeit – Geistب )و سرگذشت  یقهرمان ات یکه با روا انیو روم انیونانی. دندیگردیو اجرا م انی
 یآلدهیا یتهایهو نیرا در سرمشق قرار دادن ا لتیو قهرمانان رشد کرده بودند و فض انیخدا
 سعادت ،یمرگیب یبه جستجو ایو رؤ لیو در تخ ستنددانمی
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  ی . جالب توجه است که حتافتندییرا متحقق م اهایرؤ نیا ایستریبودند، در م ییایو رؤ یابد
همزبان بودند و بخصوص به   ی با مردم عاد لیو تخ ینیابیرؤ  نیدر ا زین ونانیبزرگ  نیمتفکر
 نیو... ا یرمز و راز و شعائر و آداب اسرار ز،یانگجانیه یشهایفراوان به سمبلها و نما لیعلت م

 یمرز مشخص  تیو توهم و واقع  لیتخ  نیب  می. در قدکردندیم  د ییرا تأ  یش یو نما  انهیمذاهب رازگرا
  قت یبه فکر کشف حق هاینیابؤیر نیدر ا زین شمندانیکه اند ی تنها مردم عادوجود نداشت و نه 
 :کندیم لیتخ نیچن ستسیم کی یمرگ را برا انیبودند. پلوتارک جر

... کندیدر جشن، آداب تشرف را تجربه م کنندگانچون شرکت یمرگ حالت ةدر لحظ روح
 یهراسناک که به جائ  ندیبیم  یخود راههائ  شیدر پ  رود،یو خسته به دور خود راه م  جیدر آغاز گ

ناگهان  رت،یبهت و ح ،یزیوحشت و ترس و لرز و عرق ر انی. سپس قبل از پاشوندی نم تیهدا
با رقص و آواز و مناظر  بایز یپاک و چمنزارها ینهای. سرزمدیآیاو م یبه سو یرآونور شگفت

که   ی... رازدان که اکنون کامل شده است، آزاد و رها از همه بندها، در حالشوندیمقدس ظاهر م
 یو به سو کندیپاک و مقدس در جشنواره شرکت م یانسانها گریاز گل بر سر دارد، با د یتاج

و   یدر گل و ال یخاک یایاو در دن یپا ریاند(. که زوستهیآنها که به رازدانان نپ)جمع نامحرمان 
 ( ۹۱/۱۳. )نگردیاند، به پایین مفرو رفته رهیمه ت 

 یبین تشرف مقدمات  Symposium ةدارد و در رسال یسخنان هیما نیافالطون هم در هم
(myeinو مرحله کمال را در میسترُین الوز )که همان  س،یepoptes دهدیاست، شرح م  .

به دنبال  کند؛یکه به آسمان صعود م دینمایروح اشاره م ةبه گردون Phaedrusدر  نیهمچن
اشاره   Mystai. باالخره به رازدانان  درخشدیآسمانها م  یو به اوج اعلى، آنجا که در ماورا  انیخدا

مناسک،  نیتربخشا سعادت ی( initiation) تیشعائر و آداب قبول عضو هکه به وسیل کندیم
Orgia یو اپوپتا یستایو چون م رندیگیرا جشن م (epoptai خوشحال و سعادتمند )

 ( ۲۹/۱۵) 1...درخشندیم

میسترُین را افالطون و  یتصور وصول به هدف وحدت با خدا سد،ینویبورکرت م
 یحد اعال یبرا یقرن پنجم ق.م( توجیه رمز یونانی ةسندی: نوAristophanes) ستوفانسیآر

 یرا نوع ستسیشهود م ات یروا گونهنیبه اتکاء ا Kerényiاند. کرده ان ی( بepopteueinلذت )
visio beatifica خوانده است.  یحیمس یشهود عرفان ای( بخشیشاد یایرؤ ایخدا  داری)د  

  
  

 
 مراجعه شود.    سیآداب و اصطالحات به میستریُن الوز  نیاطالع از ا یبرا ـ۱
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(۱۹۳/۱۵ ) 

و  یتوأم با فانتز هانیستریمختلف دربارة م ات یروا نیمعتقد است، هر چند ا بورکرت 
مشتاقان مفهوم داشته است.   یآنهاست و آنچه برا  روانیبرداشت پ  انیب  قت یدر حق  یاند، ولتخیل
و توهمات  ینیابؤیر نیکه همه ا کندیم انیباستان ب نیاز متفکر یگریشواهد د نهیزم نیاو در ا
چگونه  که افتیدر توانیو شواهد و آثار م ات یروا نیهمه ا یاند. از بررسستوده یاعل حدرا به 

 نیتراز مهم  یکیعامل را    نیا  دیاست و چرا با  شدهیم  انیدر زبان آن دوران و روح زمان ب  ایستریم
 مذاهب در نظر گرفت. نیعوامل گسترش ا
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 سندهینو تذکر 

 یقیو شرح آداب و شعائر آنها، کتب و رساالت تحق یو مبان ریاساط  ،یمذاهب اسراردربارة 
دارد.  ازیآنها به تحمل و حوصله فراوان ن ةخالص ةمطالع ینوشته شده است که حت یادیز اریبس 

اند، که متنوع اریتنها بس اند نه که از منابع مختلف نقل شده یاتیو قصص و روا ریبخصوص اساط 
 یو حت سندگانینو گر،ی. اما از طرف داندکنواختیو  یتکرار یابه حد خسته کننده یگاه

آنها  هیکه بر پا یو مذاهب ریاساط  نیابه  یخود را به شکل یفرهنگ یکه برخ ،یدانشمندان غرب
مذاهب جهات قابل  نیا هیامکان در توج یتا جا کوشندیم ند،دانمیاند، وابسته شکل گرفته

مذاهب   نیدر ا شوندیم یکه مدع کنندیغلو م یمشتاقان تا حد نیاز ا ی. برخابندیبرا  ینیتحس 
در دوران   ی اعتقاد حت نیا ه ی. بر پاافتیرا  یروحان تیو معنو یمعرفت الهام یمنابع واقع توانیم

 یباستان یمذاهب اسرار هیشب یریاساط  یةبر پا theosophicalو  یمعاصر مکاتب شبه عرفان
 ینو معرف  یریو تفاس  ریهمان راهها با تعاب  بیو نجات بشر را در تعق  یکه رستگار  اند،شکل گرفته

مذاهب آشنا گردد، به اجبار در هر مورد  نیا تیو ماه تیآنکه خواننده با واقع ی. براکنندیم
 یام و از خوانندگان انتظار دارم در بررسصورت نمونه نقل کرده را به  تیاز چند روا یاخالصه
 به خرج دهند.  یدبارآنها بر

در   یو روشن یصفا و سادگ کی ( هنوز uncivilizedنشده )غیر متمدن  یجوامع شهر در
است.  هدادمی وندیباورها پ نیاآنان را به   ات یمردم وجود داشته است، که رشد و ح یمذهب دیعقا

 یش یشدند، مناسک و آداب نما  تریالت یو تشک  یو مذاهب معبد  تردهیچیمتأسفانه هر قدر جوامع پ
مذاهب را فراگرفتند و آنها   یات یتوحش و ابتذال بودند، هسته ح  یتوأم با نوع  یکه گاه  ،یو ظاهر

 ی هایباز هم دکاندار وتریدر قرن فضا و کامپ ی و انحراف سوق دادند. حت یگیمایرا به تحجر و ب
 اجازه نداده گر،ید یپرستی از سوو ظاهر ادیسو و اعت کیفراوان از 
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و  یفکر تیمنافع جامعه و ترب دیرها ساخته از د هیمایب یشهاینما نیمذاهب خود را از ا است
 لیو تعد میعامل تنظ نیتر. مذهب با وجود آنکه لطیفرندیمورد توجه قرار گ یو اخالق تیمعنو

 اریمذهب منحرف در اخت نیو ا دیو آرامش درون انسان است، اگر به انحراف گرا
خواهد شد.   یانسان  ةجامع  بیو تخر  یموجب تحجر، گمراه  ردیحاکمه قرار گ  ئتیه  ای  سایکل
مذاهب مختلف را  قیدق یزحمت بررس دیبخش باو کمال  یعرفان متعال نیطالب ل،یدل نیبه هم

اند بر خود هموار سازند تا قادر باشند در مقابل امواج قرار گرفته یتحول افکار عرفان ریکه در مس 
و آنها را از کمال  برندیم ورشیکه هنوز هم به اشکال مختلف بر افکار انسانها  یمهاجم و یقو

 .نندیراه درست را برگزروشن  یباز و فکر یکرده و با چشم یستادگیا رند،دامیباز  یواقع

 یسیزم و تحول افکار شبه عرفانعرفان و میستی دیاز د یرساله حاضر مذاهب اسرار در
در حفظ   یمنابع متعدد سع ص یجهت با وجود آنکه در تلخ نیاند. بهمقرار گرفته یمورد بررس
 شیموردنظر و توجه به امکانات و گنجا  ةحفظ برنام  یبه اجبار برا  یشده است، ول  یاهیمسائل پا

 اند.حذف شده یاز نکات فرع یخواننده برخ ةدر نظر گرفتن حوصل بخصوصرساله و  کی

حال متفاوت را   نیدر ع  یدو گروه مشابه ول  توانیو روم م  ونانی  یمذاهب اسرار  حیتشر  در
 داد.  صیتشخ

 ایو  ونانیاطراف  یو در مناطق اندیونانیبه  کینزد یهاشهیر یکه دارا یـ مذاهب۱
 اند. قرار داشتند، شکل گرفته ونانیفرهنگ  میکه تحت نفوذ مستق ینهائیسرزم

 ونانیبوده است و در انتقال به    ونانیآنها در شرق و به دور از    یکه خاستگاه اصل  یـ مذاهب۲
 اند. حفظ کرده خود را یهویّت اصل یاند ولگرفته یونانی یرنگ فرهنگ یاچند تا اندازه هر

( و سیو آت  بلیالوزیس، باکوس و ماگناماتر )ک یشمار مذاهب گروه اول مذاهب اسرار در
در  نی. همچنمیاکرده حیرا تشر سمیترائیو م سیزیا یدر شمار مذاهب گروه دوم: مذهب اسرار

 اند.مطرح شده زین سمیو اورف تیحیمذاهب مس  نیکنار ا

از مذهب    یمجمل  یبه بررس  سیزیمیسترُین ا  حیمذاهب گروه اول و دوم در مقدمه تشر  نیب
سرمشق  یونانی یاز مذاهب اسرار یاریکه در بس  سیزیتنها در میسترُین اکه نه  م،یقد انیمصر

ایم.قرار گرفته بوده است، پرداخته
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 Mysteria (Mysteriums)ـ  یمذاهب اسرار یبررس

 (Eleusinian Mysteries) Eleusinos Mysteria سیالوزمیستریُن 

غرب آتن مقابل شهر معروف   یلومتریک  ۲۱  کاکهیاست در آت   ی( نام شهرEleusis)  الوزیس
 ن ی( در اDemeterنام دمتر )به  یاالهه  یمیقد  اریبس   یاقرار داشته است. بنابه اسطوره  سیساالم

میسترُین به  نینام ا زین  لیدل نیکرده است. به هم یگذارهیرا پا یرمز یشهر آداب و مناسک
 شده است. وابستهالوزیس 

و آن را به  نددانمی ونانیدر  جیرا یمذاهب اسرار نیتریمیاز قد یکیرا  سیالوزمیسترُین 
میسترُین   نیا  یکه مبنا یااسطوره  ادیلیو ا  سهی. در اشعار معروف اودسازندیدوران همر مربوط م

 قرار گرفته، مطرح شده است.

 ی( شهر معروفTroya) ایترو یمی( نام قدIlion) لیونی( از اIlias) اسیلیا ای( Iliade) ادیلیا
جنگهاست.   نیشرح ا  قتیگرفته است و در حق  شهیرخ داده باشد، ر  دیدر آن با  ایترو  یکه جنگها

و  یعملیات قهرمان انیو جر ای( از تروOdysseus) سئوسی ( شرح سفر اودOdyssey) سهیاود
 انگیز اوست.جانیه

 یریگو بهره سه،یو اود ادیلیمشروح آثار وابسته به همر و بخصوص ا یبررس کیدر  یاوهل
 یهانیستریاز م  یدهد که چگونه برخپژوهشگران مختلف در موارد متفاوت، نشان می  ات یاز نظر

مذاهب در آثار  نیا یاند و بخصوص به زبان رمزوجود داشته ات یادب نیا میدر دوران تنظ یونانی
است.   انهیرازگرا  یو سفر  ریاز س  یرمز  ان یب  کی خود    سهیگفته شده است. اصوالً اود  سخنمزبور  

 : سدینویخود م یبررس انیاو در پا

شده است. در شکل  انیمحرم ساختن است و به زبان همرازان ب یبرا یهمر اثر سهیاود
 د یبا هیخاص که در آت  فهیوظ  کیبا انجام  ،یخود و مانند هر تحرم واقع یو هنر افتهیکمال 
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 سئوسیهمراه است. اود افت،یکه در وحدت تحقق خواهد  ی به هدف یابیشود و با دست آماده
 یشهایدر آزما  تیدهد و پس از موفقکرده بودند انجام می  نییاو تع یبرا  انیرا که خدا یافهیوظ 

و سلوک خود با  ریچهارم س ةو در مرحل افتهی( دست Ithaka) تاکایا یمختلف به وطن روحان
 ( ۱۰۱/۹۰ـ ۱۷۷). کندی( وحدت حاصل مPenelopeپنلوپه )

از قرن ششم به بعد   سیدهند که شعائر الوزمی یمدارک موجود گواه سدینویبورکرت م
 (۲/۱۵است. ) شدهیمرتباً اجرا م

بار توسط همر در قرن هفتم ق.م مطرح    نیمیسترُین اول  نیمعتقد است که ا  زیدکتر اشتیکلر ن
 ( ۱۳۸/۲۶شده است. )

شهرت داشت.   یلیخ  سیالوز  یایستریم  یونانی  یسرارمذاهب ا  نیکه در ب  سدینویم  یلوبیو
و هر چه  شدندیمرتبط م ونانی میقد اریبس  یو مکان آنها با شعائر مذهب یمذاهب اسرار نیا

 نیفقط مختص مردم هم تیابتدا عضو سی. در میسترُین الوزنمودندیتر مبودند جالب متریقد
 یآداب و مناسک آن را به سرپرست ةآن را به خود نسبت دادند و ادار هایبعدها آتن یشهر بود، ول

 یاهال ةهم ن،ی( واگذار کردند. با وجود اArchon Basileusآتن آرکن بازیلئوس ) یفات یشاه تشر
. ستنددانمینو    یمذهب را تولد  نیدر ا  رشیبلکه پذ  ندشدآن برخوردار نمی  تیعضو  ازیآتن از امت

 تیعضو نیو به نوشته هرودت ا دیمیسترُین مجاز گرد نیاورود به  انیونانیهمه  یکم براکم
 یبرا یونانیبرداشته شد و فقط دانستن زبان  انیاز م زیبودن ن یونانیشد. باالخره شرط  یعموم
 1یاینیاز مردم ملل مختلف در الوز  یاری: »در زمان او بس سدینویم  سرویشعائر الزم بود. س  یاجرا

(Eleusiniaبز )ةاجاز زیبودند.« جالب است که زنان و بردگان ن افتهی تیو مقدس عضو رگ 
در  زیوجود دارد. پرستش دمتر ن یشواهد فراوان تیواقع نیفرقه را داشتند و بر ا نیدخول در ا

 . دیمرسوم گرد ونانیاز  ریغ گرید ینهایاز سرزم یاریبس 
( و... ی)گزارشگران معروف روم suetonius, philostratusاز  یبه اتکاء گزارشهائ یویلوب

مارکوس   ،Augustusآگوستوس    رینظ  یو روم و امپراتوران  ونانیاز بزرگان    یاریکه بس   سدینویم
فرقه در آمده و  نیا تی... به عضو Commodus، کومودوس Marcus Aureliusآرلئوس 

( به اقرار خودشان از  Epictetus) تتوسکیو اپ سرویس نی( شده بودند. همچنMystai) یستایم
 (۴۰/۱۰۶. )رفتندیشمار مبه  سیو اعالى الوز یکنندگان میستریُن الهتحسین

 

  

 
 نام میستریُن دمتر بود. اینیلوزر و اَمتَ: لقب دEleusineِـ ۱
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( و  Hadrian) انیآدر ای ان ی( و هادرClaudius) وسیامپراتوران کالد ینامها کلریاشت دکتر
 افراد نیبر ا زی( را نAttikus) کوسیو آت  (Antonius) وسی( . آنتونSullaچون سوال ) یبزرگان

 (۱۴۰/۲۶. )دیافزایم
نام سرود دمتر  که در اشعار همر به سیالوز یایستریم سد،ینوی( مJ. R. Hinnels) نلزیه

 اریاست، بس   دهیگرد  هیتوج  زی( نSophocles( و سوفوکلس )Pindar)  نداریپ  انات یذکر شده و در ب
 (  ۳۳۹/۴۳. )است یونانیو در اصل  یمیقد

. پروفسور برندیق.م به عقب م  ۲۰۰۰ـ۱۵۰۰میستریُن را تا    نیاز پژوهشگران قدمت ا  یبرخ
ق.م نسبت    ۲۰۰۰ق.م و واسون به    ۱۵۰۰( میستریُن دمتر و پرسفون را به  C. A. P. Ruckروک )

 (  ۴۹/۱۰۱) سازندیدهند و آن را وابسته به فرهنگ میکنئن ممی
همراه   د ی( باMycenaean)  یکنیم  وال یمیستریُن را با فست  نیمعتقد است که ا  زیبورکرت ن

( ۸/۱۵. )کنندیرا در فرهنگ میکنئن جستجو م سیشعائر الوز ةنیش یپ ینیدانست و اصوالً محقق
 کردند،یم یباز ینقش اساس سیالوز یایستریبزرگ در م لی: دو فامسدینویم گرید ی او در جا

 ایستری( مhierophant( بود که از آنها سر کاهن )Eumolpiolai) یوالیخانواده اومول پ یکی
( دو دسته کاهنان پس از مقام هیروفانت، که Kerykes) کسیو از خانواده کر دیگردیم نییتع

  ل ی. هر دو فامشدندی( بودند انتخاب مhierokeryxو جلوداران مقدس ) daduchosمشعلداران 
شاه  استیبه ر ایستریم نی( داشتند. جشن اmyeinو تحرم ) رشیآداب پذ یجرااجازه ا زین

 یشورا ا ی ئت یه ک یو  شدیاداره م د،یگردیکه هر ساله در آتن انتخاب م ئوسیلباز یفات یتشر
در قرن  ایستریم نی. اکردیم میآن را تنظ یمال ی( کارهاepistates , epistatai رهیمد ئتیه)

 یکرنگاریپ ات یو در آثار و ادب دو مصر منتشر ش هیتا جنوب روس یچهارم ق.م حت
(iconography) ( ۳۷/۱۵شده است. ) ادیاز آن  نهایسرزم نیا 

 

 میستریُن الوزیس اسطوره

شکل گرفته  ،دهندکه به همر نسبت می یاشعار یةاسطوره بر پا نیشد ا ان یکه بطوری به
  ( که با آتنPersephoneبا دختر خود پرسفون ) نیاست: الهه دمتر مادر زم نیو خالصه آن چن

و عطاکننده  (خواندندیم زیباکره ن ای Koreاو را  لیدل نی)به هم شدیم هیکره همسان توجبا
 نیزم یدارند و به اتفاق موجب رشد نباتات و بارور یکینزد اریبود، رابطه بس  کیمحصوالت ن

 ای نیریاموات و جهان ز یایدن ی( فرمانرواpluton ای ploutonios. پلوتن )شوندیم

  
  



38 
 

۲عرفان  

تا عروس   بردیو به عالم اسفل م  دزدد ی( پرسفون را مZeusزئوس )  ب ی( با تصوHades)  حادس
 یامستخدمه  هیو خود را شب  شودیافسرده و متأثر م  اریحادثه بس   نیاو شود. دمتر مادر پرسفون از ا

و از خوردن و   پردازد،یدختر محبوبش م یبه جستجو ایدست دور دنساخته و ناشناس مشعل به 
عمل  نیو ا کندیرا رها م نیزم ی. در اثر رنجش از زئوس، دمتر پرستارزندیسر باز م دنیوشن

رسد و در  می سیبه الوز. باالخره دمتر گرددی م یبه قحط ا یدن د ینباتات و تهد یسبب پژمردگ
 و( بدون آنکه او را بشناسد از او استقبال کرده و اKeleosشهر بنام کلئوس ) نیآنجا دختر شاه ا

 نی. او در اپردازدیو دمتر به شکل مستخدمه در دربار شاه به خدمت م بردیپدرش م شیرا پ
است و اکنون در غار پلوتو ساکن است. دمتر در   ده ییابد که پلوتن دخترش را دزدشهر درمی

 نیزم  یبه نابود  دیبرافروخته تهد  یو مشعل  رودیتنا م. پس به کوه اِشکندیروزه خود را م  سیالوز
تا پرسفون را نزد مادرش بازگرداند.   گذاردیآرام ساختن دمتر با پلوتون قرار م  ی. زئوس براکندیم
است،  دهیدانه انار را چش  کیموات خورده است و بخصوص قلمرو ا یچون پرسفون از غذا یول

 گشت،رفت و باز  نیسر برد. هم  و شش ماه را در جهان اموات به  نیشش ماه را در زم  دیبه اجبار با
پرسفون  یفصول است. )نام محل ریو تعب نیزم ةانیبا تحوالت سال زینشان مرگ و رستاخ

pherephatta   .)ذکر شده است 
 نیزم  یپس از بازگشت دختر محبوبش شاد گشته و دوباره اجازه رشد نباتات و سرسبز  دمتر

و   کندیم  هیکلئوس به او خوشه گندم را هد  سیوزئشاه ال  ی. در ضمن به پاس محبتهادهدیرا م
تا او به همه اکناف عالم سفر کند و در هر  آموزدیکشت غالت را م Triptolemosبه پسرش 

 شیخو شگرانیبه ستا ن،یرا به ارمغان برد. عالوه برا یو نعمت و بارور یادجا سعادت و ش
 نیبه وسیلة ا یماد یتا انسانها عالوه بر نعمتها کند،یم هیرا هد سیالئوز یایستریاسطوره و م

 یمرگی در حادس مجدداً به ب ریو ارواحشان پس از س افتهیتری دست یعال تیبه معنو ایستریم
و  دندینامی( مدندیبرگز میمر یکه برا ی)همان نام mater doloresعزادار  ادررا م رسند. دمتر

انجام   زیو رستاخ گرددیبر مرگ فائق م  یمرگ. باالخره عشق و محبت مادر یپلوتو را خدا
روح   پرسفون  دنی. قبل از دزدکندیمعشوق، وحدت حاصل م  ایعاشق، با فرزند    ایو مادر    شودیم

 نیبینی است(، و پس از ابینی بود )پرسفون مظهر روشنو روشن ینیبشیپ تیقابل یانسان دارا
شب در خواب روح آزاد  یول گردد،یوابسته م نیبه زم یپلوتون یعمل روح در روز بر اثر قدرتها

 که قبالً به آن تعلق داشت، ،یبه عالم علو تواندیو م شودیم
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باز گردد. به   یبه عالم ربان  شهیهم  یبرا  شودیرفتن بدن روح قادر م  نیکند. با مرگ و از ب  صعود
  ت یآزاد و در حما یمیدربندکننده پلوتون است و ن یقدرتها ریاس یمیانسان ن گر،یعبارت د

قدرت   زیشد، در انسان ن دهیکش   نیرزمیتوسط پلوتون به ز  یپرسفون  یروهایچون ن  یپرسفون، ول
بازگرداندن آن به قلمرو خود   یبینی روح به عمق ناخودآگاه و قلمرو پلوتون فرو رفت و براروشن
 ستسی. مافتیشهود    ای  یواقع  دید  اًمجدد  نیریدر عالم ز  ریبه وسیلة میسترُین و س  ستیبایآگاه م

 دیدرا دائماً تج  انیجر  نیپرسفون را از چنگ پلوتونها رها سازد و ا  ستیبایو سلوک م  ریس  نیدر ا
  ی حادس رنج و درد خدا ای نیریعالم ز مودنیدر پ ستسیخود را کشف کند. م یکند تا من عال

 .شودیم یو اله کنندیمیسترُین را در خود احساس م
 هیاسطوره توج نیتا مشابهت آن با ا کنمیهمر را جداگانه نقل م یخالصه شعر حماس ذیالً

خرمن،   ی( است: پرسفون دخت دمتر، الهه مقدس و بانوWasson)گردد. خالصه از کتاب واسون  
بنفشه،  یگلها دنیو چ یدور از مادرش با دختران اکنائوس به باز کند،یدرو م نیکه با داس زر
بار آورده بود تا مورد    نرگس را به  نی)نرگس( مشغول بود. بنابه طرح زئوس زم  سیسسوسن و نار

دهان    Nysaدر دشت    نی... زمشوندیآن صد سر کوچک سبز م  شهی... از رردیپسند حادس قرار گ
( ظاهر Kronosکرد، پسر کرونوس ) میباز کرد و حادس فرمانروا، که همه ما او را مالقات خواه

چون مناد  یادیکه او با فر یدر حال د،یخودکش  نیزر ةرا به زور در گردون رو آن دخت دیگرد
(Maenade زئوس را به کمک طلبید. ولزوسیونیزده د جانیه یهاراهبه )یک از هیچ ی

. فقط هکاته دندیرا نشن شیصدا تون یدرختان ز ی( و حتانی )خدا رانیفناناپذ ایو  یفان یانسانها
(Hekate( دختر پرسس )Persesصدا )فرمانروا،  وسیهل نیو همچن د،یاو را در غار خود شن ی

  دیالهه باکره به گوش مادرش دمتر رس  نیا  دای( ... باالخره فرHyperion)  ونیپریپسر درخشنده ه
پاره کرد و بر  گرفت،یرا در برم شیاله سوانیرا که گ یفیو دلش به درد آمد، چنانکه سربند ظر

و به  دیپر اهایو در نهایبر فراز سرزم یاو چون پرنده نداختمرگ )عزا( ا اهیدوش خود شنل س
را به او   قتینبودند حق  لیما  ران،یو نه فناپذ  انینه خدا  چکس،یدخترش پرداخت. اما ه  یجستجو

را جستجو کرد و از شدت غم در    نهایه روز با مشعل درخشان سرزمبازگو کنند. پس الهه مقدس نُ
نه حمام کرد. باالخره در روز دهم هکاته مشعل در دست به   و دینوش ینیرینه شربت ش امیا نیا

 یایو هدا یآوریکه فصول را م یا(، الههRheia) آدمتر بزرگ دخت رِ یا رد و گفت: او برخو
  دم ی ند  شیاما با چشم خو  دم،یپرسفون را شن  اد یکه فر  رای... من نزد تو آمدم، زیبخش یدرخشان م

 او را ربود... پس یچه کس 
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انسانهاست، پرواز کردند. دمتر به او و  انی( که نگهبان خدادی)خورش وسیهل یبا هم به سو آنها
  ر یرا در ز زیهمه چ ات یبا اشعه اله رایز ،یبه من کمک کن دیپس تو با م،ینایگفت: ما هر دو خدا

را گفت، که زئوس دخترت را به برادرش حادس داد تا   قتیبه او حق دی... خورشینگری خود م
 نیبرد. اما ناله مکن و خشمگ  دیخورشیرا ربود و به غرب ب  سازد و حادس پرسفون  شیخو  ةزوج

سوم جهان است و او شوهر  ک یحادس( برادر توست و مالک  گری)نام د Aidoneusمشو که 
دخترت نخواهد بود... اما دل دمتر از خشم و درد به فشار آمد و غضبناک از  یبرا یاستهیناشا

پسر  م،ی( حکKleosبه خانه کلئوس ) نکهیا المپ را ترک گفت... تا انیزئوس، مجمع خدا
Eleusinosشکسته در کنار چشمه  ی. دمتر با قلبدیبود، رس سیالوز ی، که در آن زمان فرمانروا

انداخته بودند... چهار  هیسا تونیو درختان ز آوردندیکه زنان شهر آب م یها نشست، جائباکره
بردن آب از چشمه آمده   یکه برا  Kallithos, Demo, Kleisidike, Kallidikeدختران کلئوس،  
شده  هیشب رزنانی)دمتر از غصه به پ یستیتو ک رزنیپ یا و به او گفتند:  دندیبودند، دمتر را د

  Metaneiraنام  دختران، به  ... اما دمتر فاش نکرد که الهه است... در خانه فرمانروا، زنش، مادرِ(بود
  دن یاو سر باز زد و گفت که نوش یبود، تعارف کرد. ول نیریکه چون عسل ش یبه دمتر شراب

او آب و جو که با  یاست و خواهش کرد برا (به مقدسات  نی= توه Sacrilegeشراب موهن )
( مخلوط یآب یمانند با گلها چکیپ یائیآس یاهی= گ glecoma= glcchonگلکون ) یبرگها
و  سازدی... دمتر باالخره هویّت خود را آشکار مدیمشروب را نوش نی. الهه بزرگ ا1اورندیشده ب

و در غم پرسفون    ندینش ی نام او بناکنند. دمتر در آن معبد مبه  یمعبد  یادهد بر فراز تپهفرمان می
و هم   انی)قاصد خدا  سیریهمه نباتات خشک شوند... باالخره زئوس ا  نیمدهد تا در زفرمان می

دمتر فرستاد، که در معبد خود نشسته  شیپ کندیپرواز م نیزر ی با بالها نام گل سوسن( را که
باز   انیخدا شیاست دمتر به پ لیبه او گفت که زئوس ما سیریبود و جامه عزا بر تن داشت، ا

  ک یدمتر فرستاد و هر    شیپ  ک ی  کیرا    انیکار نشد. زئوس خدا  نیابه    یاو دلش راض  یگردد، ول
دختر خود را با   کهیاو خواهش آنان را رد کرد و گفت تا زمان یآوردند، ول یجالب یایاو هدا یبرا

آذرخش از  ی( خداHermesنخواهد گذاشت... باالخره هرمس ) یبه المپ پا ندینب شیچشمها
 دیخورشیکند پرسفون مقدس را از غرب ب یرفت تا حادس را راض نیزئوس به عمق زم یسو

 روشن آورد. نیبه زم

 

 
  

 
 .اندده ینامی م Kykeon نوُئکِیمشروب را که مخلوط بلغور و آب است ک  نیـ ا۱

 



41 
 

سیالوز نیستریم  

داد تا بخورد و نتواند  نیریدانه انار ش ک یپرسفون به او  متیقبل از عز یشد، ول یراض حادس
و دوباره اجازه  شودیم ی دختر غرق در شاد دنیمادرش بماند... دمتر پس از د شیپ شهیهم
محل پرورش گندم و جو، دوباره خرم   نیتری ( غنRhar) راردهد کشتزارها سرسبز و دشت می

 Eumolpos Dioklesشاهان و محافظان قانون و عدالت و رهبران قوم , شیپ رشود. پس دمت

, Triptolemos  وKeleos را آموخت تا با  ایستریآداب و شعائر مقدس م یرفت و به آنها اجرا
مالحظه و احترام  یو از رو ندیفاش ننما کسچیآن را به ه یاحترام و اعتقاد کامل اجرا کنند، ول

شعائر شرکت   نیا  رراز را مشاهده کند رستگار است و آنکه د  نی... آنکه ادیزبانشان بند آ  انیبه خدا
 کندیغروب م دیکه خورش یو پس از مرگ در جائ افتینخواهد  بینص یرستگار نیاز ا ابدین

  انیداد به المپ بازگشت و در جمع خدا  میرا به آنان تعل  زیگاه که الهه همه چسر خواهد برد. آنبه
رابطه میستریُن  هیتوج( )در ۸۲/۱۰۱ـ ۱۰۲به اتفاق پرسفون در کنار زئوس با احترام بسر برد. )

 ستیبایحماسه همر م  زین  رونیمطرح خواهد گشت. از ا  زیآور، حماسه همر نالوزیس و مواد وهم
 (.شدیم انیب

 ی عیطب یهادهیشرح پد ،یباستان گرید ریاسطوره مانند اساط  نیا شودیم دهیکه دطوری به
 یباطن و مفهوم فلسف  کیبا    یظاهر بدو  نیدر میسترُین ا  یاست، ول  یاو افسانه  یبه زبان ابتدائ

تا به عمق و باطن، و  پردازندیبه ظواهر م شتری. متأسفانه چون مردم بشودیآراسته م یو معنو
متوجه  قیعم میکه به مفاه گرددیم نیمانع از ا فات یاب و مناسک و تشرآد یبه اجرا ادت ع

و  یگیمایگشته به ب یفاتیو تشر یشعائر یو مذاهب باستان انیمانند همه اد زین ایستریگردند، م
 نیا  زین  لیدل  نی. به همشودیم  یآداب و مناسک برون  یدرون  تیمعنو  نیگزیو جا  دیگرایابتذال م

را  تیواقع نیفراوان آنها گردند. ا روانیپ یمعنو یو تعال ینتوانستند موجب تحول واقع اهبمذ
 کرد.  میمذاهب مختلف بهتر درک خواه یپس از بررس

 
 

 و شعائر و مناسک میستریُن الوزیس آداب

 نیفصول و کشت غالت بنا شده است، آداب ا رییو تغ  یبارور  یةبر پا  سیاسطوره الوز  چون
 انیشعائر ب نیا یچهار مرحله برا یعوامل در ارتباط است. ویلوب نیبا ا یبه شکل زیمیسترُین ن

 : کندیم
  (Katharsis) یـ تطهیر مقدمات۱

  یو قربان هیفد میو تقد یـ آداب مقدمات ۲
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  (teleté)تحرم و تقدس  یبرا یـ آمادگ۳

 ( است.  epopteia) نیراز آخر دنید رود،یشمار مبه  هیپا نیتریـ مرحله چهارم که عال۴
وجود دارد، اما دربارة دو   یفراوان یاست و دربارة آنها گزارشها یاول تقریباً عموم مرحله دو

. ستیدر دست ن  یاست، جز اشارات، گزارش کامل  گرفتهیصورت م  یخصوص  اریمرحله بعد، که بس 
پس از جمع کردن محصول در سپتامبر بر پا  دند،ینامیجشن بزرگ که آن را میسترُین بزرگ م

 یکه ط  دیبه عمل آ یآداب مقدمات هیدر ماه فور ستیبایجشن م نیقبل از ا اه. شش مشدیم
( Illisusزوس )یلیاطراف آتن و در کنار رود ا  یاه یناح  Agraeنام میسترُین کوچک در    به  یجشن

داری و روزه گرفتن او، شب زنده متردِ از د یآداب شامل تطهیر بود که به تقل نی. اگرفتیانجام م
 کیو    شدیسپتامبر آغاز م  ۱۲. میستریُن بزرگ در  دیگردیمراسم توأم م  نیبا ا  زیو روزه گرفتن ن
وفانت( آغاز ریو سرکاهن )ه  گرفتیصورت م  poiciléدر    ی. قبالً تجمعدیانجامیهفته به طول م

در مراسم نبودند  یهمکار ستهیرا که شا یکنندگان آنهائشرکت نیو از ب کردیم مجشن را اعال
( به  mystaeکه رهبران رازدانان ) سدینوی( مLibanius. لیبانیوس )ساختیاز شرکت ممنوع م

قابل فهم سخن   یونانیپاک و روح مطهر داشته و به    یدستها  دیکه با  کردندیاعالم م  نیداوطلب
وجدان و عدم   یگزارشگران پاک  گریدهد و دگزارش می  گونهنیهم  زی( نCelsus)  کلسوس  . ندیگو

 انات یمعتقد است که ب  یلوبی. وندیافزایبر آن م  زیبودن از گناه را ن  یزشت و عار  یارتکاب کارها
فقط شامل ظواهر  هیابالغ نیدارد که ا نیداللت بر ا می( قدیحیمس  ریپاگان )غ سندگانینو

معبد الئوزیس و   یدر برداشته است. بر باال  زیرا ن  یاخالق  یو بررس  یبلکه موشکاف  ودهنب  یشعائر
  یحق دخول دارند که دارا  یکلمات نقش شده بود: »آنهائ  نی ( اRhodianمعبد )  یورود  ةبیبر کت

رازدانان  یخاست: »ا.« روز بعد ندا برمیرندیشر یاند و فاقد وجدانپاک و سالم یدستها و دلها
 ری. تا خود را در آب شور غسل تطهدندیدویم  ایبه طرف در  نی.« و داوطلبایدر  ی( به سویستای)م

 یخوکها قربان نیو سپس ا کردیم ریو تطه بردیم ا یبا خود به در زیرا ن یخوک ستسیدهند. هرم
 گردد. جادیا یو نوزائ ینوساز کیر او تا د دندیپاشیم ستسیو خونشان را بر م شدندیم

به سوى الئوزیس حرکت  یجمعسپتامبر دسته ۱۹در  یتطهیر مقدمات  فات یاز تشر پس
  نوچ. شب پرداختندیم یبه انجام شعائر ی خاص ةشد سیراه در نقاط تقد نی. آنها در بکردندیم

 و رقص یقیتوأم با موس یفات ینور ستارگان تشر ریشب در ز مهین دندیرسیبه الئوزیس م
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 هیورود دمتر به الئوزیس توج ادبودیکه  ی. و در نقاط مختلفنددادمیافتخار دمتر انجام  به
دست در آن که مشعل به  یآن نشست، چمن یبار بر رو نیکه دمتر اول یاصخره کردند،یم

از  یقیبه انتظار نشست و... با رقص و موس، که بر لب آن callichorosچشمه  کرد،یحرکت م
تاالر فقط به  نی. اساختندیکردند و خود را آماده شرکت در تاالر تشرف و تحرم میم ادیدمتر 

به شدت محرمانه بود.  گرفتیکه در آن انجام م یو مناسک و آداب شدیباز م یستایم یرو
 ی)قرن پنجم ق.م( به علت اشارات یونانی ریشه سینو ( تأترAischylosاشیلوس ) ای لوسیسکیآ

راز، مورد تهاجم مردم قرار  یمراسم کرد به اتهام افشا نیاخود به  یهایاز تراژد ی کیکه در 
 زیم یباالخره او را به پا یگشت، ول زوسیونیگرفت و مجبور به فرار و پناه بردن به معبد د

آتن و  یو محل دادگاه عال سیدر غرب آکروپول یا)آرئوپاگ تپه دندیکش  Areopagos یبازرس
 .1ها(آرکن یشورا

 یسنگ یمکتهایبود، ن یشکل لیبزرگ مستط اری( که سالن بس Telesterionتلستریون ) در
و   نشستندیآنها م  یبر رو نیبه شکل پله در اطراف تاالر نصب گشته بود که ناظر  فیدر چند رد

( نام یو شهود یرمز شی)نما کیستیو به آن درام م شدیرا که در وسط صحنه اجرا م یش ینما
 هیدرام شب  نیآید که ابرمی  نیکه در دست است چن  یا. از آثار پراکندهکردندیم  اشاداده بودند، تم

 اقیآماده شده و با اشت اًاسطوره دمتر بوده است و تماشاگران که قبالً روح یبر مبنا هیتعز کی
حوادث تخیل و تجسم  نیدر ا کیخود را شر ستند،ینگریها مصحنه نیاراوان مجذوبانه به ف
دست به که مشعل به    یدر حال   افتییدر صحنه آخر که دمتر پرسفون را باز م  باالخره.  کردندیم

و در   دندیکش یبر م یدر حال نوسان غریو شاد یبا مشعلها ز یهمه حاضران ن پرداخت،یم یشاد
دوم که شامل  شینما ک یدربارة  زین ینادر ی. گزارشهاکردندیبخش شرکت محادثه فرح نیا
 شیطفل مقدس بود، موجود است که در واقع نما  کیو تولد    hieros gamosازدواج مقدس    کی

و عارفانه  یخود و اتحاد با او بوده است که آن را وحدت رمز یبا خدا ستسیم یکیرازگونه نزد
mystical communion وحدت آن را  نیا حیدر تقب یحیمس  سندگانیاز نو ی. برخ۲خواندندیم

گونه که نشده است و همان  د یوجه تأئ چیاند که به هآلوده کرده یزشت و شهوان یهابا صحنه
  قیتصد زین تیحیمس  یسایکل هیاز پدران اول Hippolytus یحت

 
تأترال و آداب و  فاتیبه تشر شتریاست که ب تیواقع ن یمعرف ا یش یو نما یظاهر یهایوابستگ ن یـ هم۱

بحث  شتریباره ب نی! در ایقیحق هیتا تزکیه و تصف انده دادمی تیاهم یو ظاهر کیسمبل یشهایحرکات و نما
 خواهد شد.  

 با دیونیزوس بود. های= در آتن که نشان وحدت آتن Basilinna  یـ شبیه ازدواج مقدس شعائر۲
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و   یزگیپاک تیدر رعا قیکامل و نظارت دق ی)هیروفانت( سع فات یاست، سر کاهن تشر کرده
است و هیروفانت   گرفتهیصورت م  یفات یازدواج مقدس فقط تشر  نیاست و ا  نمودهیطهارت را م

آورده  ایبه دن یپسر August Brimoاست که  دهیکش یم ادیور بود فرکه شعله یدر مقابل آتش 
 و تولد نو بوده است. ستهینشان تحول کامل م نیاست... و ا

: گفتندیرازدانان م  نیا  رایز  ند،دانمیبه مفهوم آمدن، مشتق    Eleusesthaiرا از    Eleusis  نام
مقدس  اءینوبت به ارائه اش شینما نی(. پس از امیشد ی)متعال میبه رفعت آمد ونی»ما روحان

 یکی. گرفتیو در دو بخش انجام م رفتیشمار مبه  شینما نیا ةمرحل نیترکه مهم د،یرسیم
شهود  ةتحرم و مرحل هیپا نی( که آخرepoptaeپوپته )ادر مرحله  ای انیدر پا یگریو د آغازدر 
 بود.

و حدس   ستیکامالً مشخص ن شد،یشهود برابر م ایآنها با مکاشفه  داریکه د یائیاش نوع
 یو مدع دندیتراشیاند که از چوب مبوده نیاز مقدس یاز دمتر و صور یکرهائیکه پ زنندیم
!( دمتر  حی)ضر anaktoron ای ارتگاهیمقدس در ز اءیاش نیاند. اکه از آسمان افتاده شدندیم

شمار قداس به االقدس ارتگاهیز نیاز دمتر و پرسفون(. ا ی)بخصوص صور شدیم ینگاهدار
 یکوریاپ کی شودیطوری که گزارش مورود به آن را داشت. به ةو فقط هیروفانت اجاز رفتیم

شد!! هر سال هنگام    دیناپد  یتقوائیب  نیا  فریبود به ک  افتهیمقدس را    حیکه جسارت تجاوز به ضر
 یارا در دست داشت در نور درخشنده  اءیاش  نیکه ا  یمجلل در حال  یجشنواره، هیروفانت با لباسها

فانت ویرمقدس و شکوه و جالل ه  اءیاش  نیا  مشتاق از مشاهده  نیو حاضر  دیگردید مجلس موار
که آن را »شب مقدس   شدیروشن م ی . صحنه به حدشدندیمجذوب و مسحور م دیو نور شد

شما  ،یستایم ینوشته شده بود: »ا یروفانتیمجسمه ه هی. بر پا1دندینامیم د«یتر از خورشروشن

آمدم و در نور درخشان ظاهر گشتم.« از اشارات  رونی( بحیکه از آناکترون )ضر دیدیمرا د
که آنقدر مورد توجه و  یائیو مشاهده اش یصحنه نوران نیآید که امختلف برمی سندگانینو

پلوتارک که  کردیم جادیکنندگان مشتاق اشوق در مشاهده واند، چنان حالت وجد بوده سیتقد
  کرده است.  هیتوج یزدگوحشت یآن را نوع یحت

 
آداب و مناسک و بخصوص   نیبودن ا یشیو نما یو ظاهر یبه ابتدائ م،یشو قیگزارشها دق نیاـ اگر به ۱

آمده و   جانی شکلک خودساخته به ه کی دنیبرد که از د میخواه یمذاهب پ   نیا روانیلوحانه پبرداشت ساده 
 .خوانندیم  یو وحدت اله یشهود روحان نیتریمنظره را عال نیا  که شوندی چنان مجذوب م

  اند، ک یو تئاتر و حوادث رمانت  شیکه طالب نما  زین  یو پژوهشگران غرب  سندگانیضمن گزارشگران و نو  در
 .کنندیم  ادی  تیو پراهم  ریچشمگ   یدادهایکه از آنها چون رو   پردازند،ینم  یابتدائ  یشهاینما  نیتنها به نقد انه  
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هم کمتر است. چون اصوالً جشنواره  teleteاز  یحت  1یدربارة شهود روحان اطالعات 

از غالت هم  ینشان رمز ستیبایمقدس م اءیاش نیداشت، در شمار ا یکشاورز شهیر سیالئوز
 یاست. البته چگونگ  عتیطب  زیتولد نو چون رستاخ  یاست، که در ضمن نشان رمز  شتهدامیوجود  

 یآمیزقدر اشاره شده است که آداب با سکوت خاص اسرار  نی هم  یول  ست،یعالئم مشخص ن  نیا
 زیرستاخ  ش،یبا نما  ستسیم  یدر مرحله نهائ  قت یشد. در حقنمی  انیب  یسخن  چ یو ه  دیگردیاجرا م

 .ساختیو تولد نو خود را کامل م
میسترُین  نیآید که آداب و مناسک و شعائر ابرمی نیموجود چن یجمع اخبار و گزارشها از

طوری است. به  شدهیمسخر و مسحور ساختن مشتاقان اجرا م  یو نوع  جیو ته  کیتحر  یبرا  شتریب
گزارشها فراوان است که عواطف و احساسات آنقدر  کیتحر نی: »دربارة اسدینویم یکه ویلوب
که با وجود   ردیگیم  جهیاو پس از ذکر شواهد متعدد نت  «کمتر خطر مبالغه وجود دارد.   نهادر ذکر آ

 کیدر تحر  یقیمطول و مفصل اثر عم  فات یآداب و تشر  نیشک کرد که ا  توانیشواهد نم  نهمهیا
و ترس تا  دیرا از شک و ترد جانات یاز ه یفی. آنها ط گذاشتیم یبجا یستایاحساسات م دیشد
داده شده بود که   بیشعائر الوزیس چنان ترت  ن،ی... عالوه بر اکردندیتجربه م ی و شاد دیام

گونه که او در دهند و همان شیالهه خود را نما یریکنندگان را قادر سازد تجارب اساط شیستا
گزارش از چند رساله بخصوص از   نی. اندیتجربه و درک نما زیاحساس کرده بود آنها ن میقد

 (۴۱/۱۰۶-۶۲اقتباس شده است. ) یویلوبمفصل  اریبس  یبررس

 سندگانینو یو گزارشها ات یو نظر ریاز تفاس ات یجزئ هیتوج یدر دنباله گزارش خود برا یویلوب
(، سوفوکلس، Epictetus) کتتوسی(، اپPlutarchosو روم چون پلوتارک ) ونانی میمشهور قد

(،  Aristophanes) ستوفانسیآر وژن،ید سرو،ی(، افالطون، سIsocrates) زوکراتسیا ندار،یپ
 است: نیگرفته که خالصه آن چنبهره لی( و ... به تفصTertullian) انیترتول

با   گرفتیصورت م ت یکه شش ماه قبل از انجام آداب تحرم و وحدت با الوه یاول ةمرحل
 نیستری. در شروع مدیگردیم تیتقو یو خوددارو با روزه  شدیبدن و ذهن آغاز م ریتطه

  

 
مشتق شده است )باال   دنید ی( به مفهوم ورارو epi – opteuein)در اصل  epopteueinاز  epopteiaـ ۱

 =epi  وopteuein دنی= د .)epoptes است. جمع   افته یدست است که در حالت شهود به جذبه  یاسته یم
و   افتهیدست  یروحانمرحله شهود  نیتریهستند که به عال یرازدانان یوپتاپُاست. پس اِ epoptaiکلمه  نیا

 بوده است!!  ی مقام سلوک روحان نیتری عال  سیمرحله در میستریُن الوز نی. اانددهیرا د یورارو 
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را انجام  یفاتیراه تشر نیالهه در ب ادبودی( به سی)از آتن به الوز یطوالن یمائیپراه کیدر  بزرگ
. در ساختندیوحدت با الهه م فات یخود را آماده شرکت در تشر اًو روح اًفکر جیو به تدر نددادمی
آنها با درد و غم دمتر و از دست دادن پرسفون آشنا  شدیتلستریون انجام مکه در  یاهیتعز

و با وصلت مادر    دندیگردیم  کیدختر محبوب خود شر  افتنی  یالهه برا  یو در جستجو  شدندیم
خود را شکست و از مشروب و  ةگونه که دمتر روز. همان شدندیم میآنان سه یو فرزند در شاد

 دندینوشیو همان مشروب را م شکستهیخود را م ةروز زیفت، آنها نشده بهره گر سیتقد یغذا
مقدس آنها   یآهنگ گردند. در ازدواج شعائرتا با الهه خود هم  خوردندیشده را م  سیتقد  یغذاو  

توأم  یازدواج با تولد کودک نیو اگر ا کردند،ی( را تجسم مunio mysticaبا خدا ) یوحدت رمز
و   یو عالئم رمز اءیاش شیو باالخره با نما دندیش یاندیم یو آسمان یروحان نیبه تولد نو شدیم

. شدیم میاحساس و تحک شتریب تیبود، وحدت با الوه ینوساز کینشان غالت، که عالمت 
  ک ی که او    کردیم  جادیاحساس را ا  نی( اNeophytاعمال در نووارد )  نیا  ةهم  یاجرا  همرفتهیرو
و   داریاحساس ناپا کیتجربه فقط  نیا یرا در اشتراک با الهه آغاز کرده است. ول ینینو ات یح

پس از مرگ  ات یح کیپر تحرک و شاد و  یزندگ کینبود بلکه او به  یموقت یعاطفآرامش 
  م ی کن یکه شاد زندگ میآموزیما فقط نم ها،یستری»در م سدینویم سروی. سدیگردیم دواریام

گونه که الهه دمتر بر مرگ فائق همان  رای.« زمیریبم  یبهتر  دیبا ام  میریگیم  میتعل  نیبلکه همچن
 شیکه در سرنوشت خدا ستسیم د،یکش  رونیچنگال مرگ( ب ایاز حادس ) اشد و دخترش ر

که پدران   یدر انتظارش خواهد بود. انتقادات   زیسعادتمند پس از مرگ ن  ات یح  کیشده است    میسه
و حداقل آن که با اغراق و غلو توأم   ستیاند قابل اعتماد نمیسترُین کرده نیا روانیاز پ یحیمس 

را  سیالوز یایستریم میتکر کتتوسیچون اپ یریاخالق و سختگ یمبان رویپ کی یاست. حت
و اصالح  میتعل یآنها به وسیلة قدما برا»که  کندیم قیآن تصد دیفوا د ییکرده و با تأ هیتوص

پژوهشگران  ات یشرح باال از گزارشها و نظر لی( در تکم۶۲/۱۰۱ـ ۶۷اند.« )ما برقرار شده ات یح
 است: ریبه اجمال به شرح ز هاند کانتخاب شده یتذکرات گرید

ها سمبل  یکه اصوالً در مذاهب اسرار  سدینویم  ونیدربارة ازدواج مقدس در تلستر  بورکرت 
است که مناسک قابل  سمیسمبل زیمورد ن نیبه عهده دارند و در ا یمهم اریو عالئم نقش بس 

هم زئوس در شکل  سیالوز ة. در اسطوریپرستو شهوت  یاشیاست نه ع هدادمیدوام را شکل 
 ( وردیگی)در آغوش او داخل شده با پستانش تماس م کندیم یکینزدبا پرسفون  یمار
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شاهد  گونهچ یدربارة ازدواج مقدس ه هیفرض نیقبول ا ای( )در رد ۱۰۶/۱۵. )کندیرا آبستن م او
 .(رنددامیاظهار  یات یوجود ندارد و اغلب پژوهشگران با حدس و گمان نظر یمعتبر

فراموش  یو اجتماع یگونه اختالفات طبقات جشن همه امیدر ا سد،ینویم کلریاشت دکتر
جشن  نیاجازه داشتند در ا ق یزند یو غالم و برده و ارباب، کودک و بالغ، زن و مرد و حت شدیم

فقط اعتقاد به وقوع   یکنند. شرط اساس  ییمایشرکت کنند و در جاده مقدس آتن به الئوزیس راه پ
 زیرا ن یاخالق هیکه تزک یلوبیبود )خالف نظر و یفات یو تشر یمناسک یطهارت و پاک ومعجزه 

( همراه pantomimeصامت )  شینما  ک ینبود جز    یزیآداب و شعائر چ  نیداند(... همه امیشرط  
که  یبود و منابع ادیز اریتماشاگران بس  یاثر آنها بر رو ن،یمقدس و اوراد. با وجود ا یبا آوازها

نابجا  ند،دانمی یتراژد ای یو شعر یغنائ ات ینوع ادب نیترجیمه شیدایپ یرا مبنا شینما نیا
میسترُین  نیدر آداب و مناسک ا یاند. دکتر اشتیکلر با استفاده از منابع فراوان شرحسخن نگفته

او  انات یدر بردارد. خالصه ب زیخود او را ن ات یکه فرض کندیم میتنظ تیو محرم رشیو شعائر پذ
 یقربان ریرا به عنوان فدیه تطه کخوبچه ک یمحرم راز شدن داوطلب  یاست که برا نیچن
  ی پوست قوچ  یخود را پوشانده و بر رو  یسر داوطلب، که رو  یآب بر رو  ی. کاهن از ظرفکردیم

آهسته آهسته  یفیغربال ظر ان یالهه دمتر بود از م هیکه هد یدی. آرد سفختیرینشسته بود، م
بود و   افتهی( تحرم دست یاعل. آنکه به مرحله دوم )دیباریقطرات باران م چونبر سر داوطلب 

epoptes خوشه گندم و  کی ینشان رمز نیرا مشاهده کند. ا ینام داشت، مجاز بود راز نهائ
حادثه  نیتربود. مهم نیرفته مادر زم غمایبه  ةثمر ایشده،  یباکره )پرسفون( دزد ای koreنشان 
 انیخدا کریمعبد پ یکیتار. در رفتیشمار م( به نیری)عالم ز یآن سو ندر جها ریاما س

آمیز اشکال و صور و ناگهان از اعماق اسرار شدندیم انینما یکوچک یو محرابها دندیدرخش یم
  Selene( سلن دی( )خورشHelios) وسیهل ی. از موجودات علودندیگردیظاهر م نیزم نیاط یش

. داوطلب که  نددادمیخود را ارائه  زی( ننیریارواح در عالم ز ی رهنما) Hermes)ماه( و هرمس 
  ی . در آنجا ناگهان درهادیگردیم ریسراز نیریز یایهراسناک به دن شد،یمقدمات آماده م نیبا ا
فاخر و پربها و سربند   یهاوفانت( که با جامهریو سر کاهن )ه شدندیمقدس گشوده م گاهیجا

مقدس  اءیخارج و به ناظر مجذوب اش گاهیاز نور از در جا ییایدر انیدر م ،شده بود نیتزئ یشاه
، خواهر و Heraرا  الهه هِ  یدمتر برا  هی)هد یطالئ  بیاشیاء عبارت بودند از س نیداد. امیرا ارائه  

 حال میسته که از نی(. در ایاز مورت، چرخ و عالمت ذکر )آلت مرد یزوجه زئوس(، تاج
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را در مقاربت کاهن و  hieros gamos ای( نیاتحاد زئوس )آسمان( و دمتر )زم لرزدیم شهوت 
تولد  نیازدواج به ناظر نی. پس از اکندیاحساس م پرداختند،یاتحاد م نیا شیکاهنه، که به نما

را دو الهه دمتر و پرسفون به خانه پلوتوس  ستسی. سپس مشودیپسر مقدس اعالم م کی
(Plutos )نیزم یبر رو یو شاد ی. او هم به آنها خوشبختفرستندیم یثروت به مهمان یخدا 

گونه که در سرود  و سعادت به انتظارشان است، همان یرستگار زین ی. اما در آن سوکندیعطا م
آداب مقدس را مشاهده کرده است. اما آنان که  نی: »سعادتمند آنکه اشودیداده م دیدمتر نو

نخواهند داشت و به   یسرنوشت نیآداب نظاره کنند پس از مرگ چن نیابه  توجهینامحرم و ب
است که هر   یاز آن کس  ات یدر دوران ح یاعل یخواهند رفت... خوشبخت رهیحادس در ظلمت ت 

.« اندفرستادهثروت  ةپلوتوس عطا کنند ةدو الهه )دمتر و پرسفون( او را دوست داشته و به خان
 ( ۱۳۹/۲۶ـ  ۱۴۱)

 1سندینوی. آنها مزنندیحدس م یگریشعائر را به شکل د نیو واسون ا کوپروفسور ر

که  یاکوچک راست گوشه گاهیجا کیبود که به دور  یشکل لیتاالر مستط تلستریون
مقدس!( بنا شده بود. سقف  حی. )ضرستنددانمیخدا  گاهیو آن را جا شدیم دهیآناکترون نام

 یسو ک ی. در رفتیشمار مبه  یریبود و تنها روزنه نور و هواگ یآناکترون به شکل فانوس
جلوس هیروفانت قرار داشت. دورادور  یکنار آن تخت مسقف برا دربود که  یآناکترون در
آنها   یو بر رو  گرفتندیارتفاع م  وارهاید  یشده بودند که به سو  هیتعب  یهائپله  یفهایتلستریون رد

که مقدسات  شدندیمقدس حفظ م یائی. در اتاقک آناکترون اشستادندیایم تیعضو ینامزدها
hiera  مقدس(hieronنام )نیا آمدندیکه داوطلبان به حال خلسه در م ی. در حالشدندیم دهی 

 نی. از زبان هراکلس انددادمیبه آنها نشان    شدند،یحفظ م  kisteنام  به یرا که در سبدهائ اءیاش
آمده است که هراکلس به  papiri della realeاند. در کرده هیجرا خود پرسفون تو ءیش

بوده است. به گفته   دهیرا هنگام نزول به حادس د  رسفونپ راینداشت، ز اجیشدن احتمحرم
بر مرگ گشته و مشاهده  یروزیمنظره است که موجب پ نیا داری( دEuripides) دسیپیاور

 کننده چون پرسفون از آن 

 یبه معنا phantasmaمنظره را  نیافالطون ا نی(... همچن۱۰۸/۱۰۱. )گرددیباز م ایدن
معلق است نام برده   نیزم  یکه رو  یشکل  ای  schemati  یگریو در منبع د  دهیوار نامتظاهر شبح

  حال  نیکه در ا سدینویم زین Pausanias یاست. از طرف

 
ارائه   یچون شواهد معتبر یاست نه حدس و گمان. ول تیآنها واقع هیمعتقدند نظر نیمحقق نیالبته همه اـ ۱
 را حدس و گمان دانست. اتینظر نیبهتر است ا ندینماینم
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در حال جذبه و شوق   نیاست که حاضر نیشواهد نشان ا نی... و همه اشوندیبا ارواح پر م تاالر
 یرا از پرسفون فرض یهیروفانت شکلک گر،ی( به عبارت د۱۱۰/۱۰۱. )کردندیرا تجسم م یشبح
اند و در اوج شوق و جذبه و خلسه بوده  کنندگانکه شرکت  یو هنگام  شتهدامیمحفوظ    سهیدر ک
شکلک را به عنوان پرسفون به آنها  نیخارج شده بود ا یچشمانشان از حال عاد دیشد ردر نو
 است. هدادمیارائه 

راز محفوظ وجود   کی  سیالوز  یایستریدر م  یائیتالیشناس مشهور اشرق  یانکیب  ةبه گفت  اما
از طرف هیروفانت به  یثانو تیبوده است و در محرم hieraتر از تر و جالبداشته است که مهم

. دیگردی( حفظ مانددهی)آنان که ماوراء را د  epoptai  یراز برا  نیاست. ا  شدهیآشکار م  ستسیم
 نی( ا۶/۹. )ساختی( را مشخص مستسیو سرنوشت رازدان )م ندهیبود که آ یشهود رمز نیا

 کنندیم  دییتأ  زیروک و واسون ن  یحت  ن،یهمه محقق  رایاست، ز  ترکینزد  تیبه واقع  یانکیب  یةنظر
  epoptesکه به مقام  ییآنها یو سلوک )تحرم( و برا ریس ةمرحل نیآخر یراز برا نیکه ا

اند، در آن نشسته زیوکاران ننکه  ون،یاست و مسلماً تاالر بزرگ تلستر شدهیم فظح اند،دهیرس
و شهود   یحالت نهائ  نیا  یمیقد  ات یراز نبوده است. در اغلب روا  نیآشکار ساختن ا  یمناسب برا

و مقدس موفق  یسر اله نیا دن یبه د یانیپا ةکه در مرحل یلذت و سعادت رازدان یرا، حد اعال
که به مفهوم   انددهینام makarismosحال را  نیا لیدل نی اند و به همکرده هیشده است، توج

وحدت و شهود  ای visio beatifficaحال را با  نیا ی( )برخ۹۳/۱۵و لذت حداعالست. ) یشاد
 اند.(کرده هیتشب انیحیمس  یخدا

و در   نددادمیرا به پرسفون نسبت  ینیبشیپ یروین میقد ونانیکه در  سدینویم زین یاوهل
گفت که  توانی. پس مشودیم لیانسان زا ینیبشیدختر دمتر قدرت پ دنیبا دزد زینةاسطوره 

است.  دهیگردیم هیتوج ستسیبه م ریبینی و تنوروشن یدر مرحله آخرین، شهود الهه با اعطا
(۸۷/۹۰) 

شواهد  ایستریم نیا هیتوج یدهد و براتری را ارائه میدر رساله خود شواهد روشن بورکرت 
 که عبارتند از:  کندیرا ذکر م یاپنجگانه
 .مقدس یهاگاهیجا یـ مکان نگار۱
تحرم )سه صحنه   یها( با صحنهفی)رل یبرجسته کار ک یـ اسطوره دمتر و سرود همر، ۲

 که

 اند.( شده افتیمختلف  یمکانها در
به آن   زین یو کلمنس اسکندران دندینامیم synthemaـ نام عبور )اسم شب( که آن را ۳
 اشاره 
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 است.  کرده
  1ونیعاسنَاز  تیـ دو روا۴

 . تیحیقبل از ظهور مس  انیو راو سندگانیفراوان از نو یـ شواهد و گزارشها۵
. کنندیاز آنها با آنچه قبالً ذکر شد، تطبیق م  یکه برخ  ردیگیم  یجیشواهد نتا  نیاز ا  بورکرت 

صورت  آماده شدن است به یاست: در اسم عبور که مقدمه برا نیاو چن یاضاف ات یمجمل نظر
(  kiste)  ستهیک  . مندمینوش  Kykeon  ۲ونئکیا من از کی: من روزه گرفتم.  شودیگفته م  مایرمز و ا

)جعبه بلند( گذاشتم و از   kalathosآن کار کردم و آن را دوباره در  یرا به خارج بردم و بر رو
آن، به گفته تئوفراستوس  یقرار دادم. مقصود از کارکردن بر رو گرید ستهیک کیآنجا آن را در 

 است.  شدهیم  انیاست که به زبان میستریُن ب  یهمه اشارات رمز  نهایغالت بوده است. ا  دنیکوب

بچه (، اول خوک۴تا  ۲سازی )در کتاب بورکرت اشکال محرم یهانقش برجسته صحنه در
آن بودند. سپس تطهیر و مواجه  میکه همه داوطلبین موظف به تقد شودینشان داده م یقربان

خارج شده و به  یااز سبد در بسته یآخر مار ة)پرسفون(. باالخره در صحن koreشدن با دمتر و  
در دست مشخص شده است، مار را لمس    یاکه با دسته ترکه  سستیاست و م  دهیچیدامن دمتر پ

 یانسان شیو آرام و آزاد بر تشو یروحان یفضا ک یشد. او در بدون آنکه هراس داشته با کند،یم
 یبر رو یاکه پرده ()هنوز محرم نشده است initiandرازجو  ریتطه ةغالب آمده است. در صحن

نشسته  یپوست گوسفند یو بر رو یکرس یحجاب است( در رو ریز نوزاو افکنده شده است )ه
( liknon) نکنُینام ل  به یسبد بوجار  کی  یا. راهبهشودیم  دهید  یقوچ  یشاخها زین  شیپا  ریو ز

که  شودیم دهی( دphalus) رذَکَ نشان کیدرپوش  ریاست در مقابل دارد. ز یدر پوش هیکه شب
 گونهچیه تی( دربارة آداب محرم۹۴/۱۵... )کنندیدر مراسم خاص آن را از درون سبد خارج م

 زین لیدل نیو به هم ستیدر دست ن یقیدق تیروا

 
  

 
. )مفرد  شدندی م  دهینام  ophitai  یونانیکه به    اندونیهمان مار  ونیبه مفهوم مار است. نعاس  یبه عبر  نعاسـ  ۱
  نده یبودند که در رساالت آ  یحیمس  یاز عرفا  یافرقه   هانیا  (مار است.  یبه معن  ophisاز    ophitesکلمه    نیا

 خواهد شد.  حیافکارشان تشر
نام را به  یو تقاضا کرد مشروب مقدس دیدمتر شراب آوردند و ننوش یادر سرود همر بر میدیطوری که دـ به ۲

kykeon مشروب را بلغور و نعنا مخلوط با آب   نیشد ا انیطوری که باش آماده کنند. بهشکستن روزه یبرا
. کلمنس  نوشدیمشروب م  نیخود در آداب تحرم از هم  یبا خدا  یآهنگهم   یبرا  زین  ستسیند. ماکرده   فیتوص

 است. شدهیم بیو نعنا و آب ترک alphiاشاره کرده که از جو   کئنیمشروب ک نیابه   زین یراناسکند
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تعلق  زوسیونیو عالمت فالوس )ذکر که در اصل به میسترُین د liknon نیتوان گفت که اینم
 تیمحرم  یبرا  یگریکرد، و اصوالً چه آداب د  هیتوج  دیسر رازجو را چگونه با  یدارد!( و پرده بر رو

 یمیستریُن در باشگاه  نی( در اMistaiرازدانان )  سدینویطوری که بورکرت م. بهگرفتیانجام م
 koinonنام  داشت به  یبان  ایپرست  سر  یکیکه    شدندی( جمع مthiasoi)جمع آن    thiasosنام  به
(۳۲/۱۵) 

  Dromenaدر مراسم تحرم، با تمرکز در    ستسی: مسدینویم  ی( استاد آلمانC. Colpeکولپه )
است( و آن عبارت بود از  تیآداب محرم کیبخش سمبل )درومنا ساختیش را مجسم میزا کی

 (۳۸۱/۴۳شکل. ) نیااز رحم مادر به شکم خود و متمرکز ساختن فکر خود به  یشکل چسباندن
و فرضیات پژوهشگران  ات یگزارشها و حدس دهیکه چک یافشرده یبود شرح مجمل ول نیا
 یآداب و شعائر اطالعات جالب  نیبودن ا  یو اسرار  یکه به علت رمز  شودیم  دهیاست. د  یفراوان

اند، بخصوص دربارة میسترُین نوشته شده نیهم که دربارة ا یمتعدد ساالت و ر ستیدر دست ن
 بر شواهد معتبرند. یمتک یآداب تحرم، فاقد مطالب تازه و قابل توجه

مشهور و  شناسقارچ کیمفصل  قات یمختصر از اکتشافات و تحق اریبس  یخاتمه شرح در
 یایپژوهش گو نی. اکنمیم انیآور و اثر آن در میستریُن الوزیس بهمکاران او دربارة مواد وهم 

توجه خواهند   انیشا یو عرفان یما دربارة مذاهب اسرار ندهیآ یهایاست که در بررس یقیحقا
 گرفت. دهیگزارش را ناد نیا یافراط  یهاجنبه دیبابود. البته ن

مشغول بود،  ینگارکه در آغاز به شغل روزنامه یکائی( امرR.Gordon Wasson) واسون
مسائل چنان او را به خود مشغول داشت  نیشناسی برخورد کرد و ادربارة قارچ یاتفاقاً با مسائل

قرار  ایدن یمورد توجه مقامات علم قاتشیمبدل شد که تحق یشناس مشهورقارچ ک یکه به 
و  ی( مکتشف مشهور ال.اس.دDR. Albert Hoffmannهوفمان ) ترگرفت. او به اتفاق دک

به تفصیل  یاخود را در رساله قات ی( استاد دانشگاه بوستون، تحقC.A.P. Ruckپروفسور روک )
اند. دکتر هوفمان و پروفسور روک معتقدند که پس از چهار هزار سال راز میسترُین کرده حیتشر
  ۲۰۰۰اند. قبالً تذکر داده شد که آنها معتقدند شعائر الوزیس حداقل در را کشف کرده سیالوز

 یمختلف با انواع قارچها ینهایدهد چگونه در سرزممی حیشده است. واسون توضیق.م اجرا م
( را  Hallucinogenآور )قارچ وهم ینوع کیبخش آشنا شده است. بخصوص در مکزان یهذ
 ی( آن را مقدس و الهMazateks) هاکرده است که مازاتک شیآزما
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کوچک  یزهای»چ یکه به معن شودیم دهینام nti xi thoاند و اکنون به زبان مازاتک دانستهیم
بلکه آن   آورندینام مقدس است آن را به زبان نم  نیاست. چون ا  جهند«یم  رونیکه ب  یو محبوب

ا ینام مار به یابا شامانه یا. واسون در کوهستان دورافتادهندیگویم santitos ایک سَدّقَرا مُ
و به حال خلسه و جذبه وارد  نوشدیقارچ م نیو به کمک او از شربت ا شودیآشنا م 1سابینا

و در عالم خیال روح از بدنش خارج شده و زمان و مکان را رها کرده و به گذشته و  گرددیم
بر طبل  یبه آرام زین یو گاه خواندیآواز م یکه شامانه به آهستگ ی در حال کند،یپرواز م ندهیآ
 کشندیدراز م  petateنام    به  یریحص  یشب رو  یکیمراسم در تار  نیکنندگان ا. شرکتنوازدیم

وجود  یگرید یروشنائ کنند،یآنها بخور دود م یرنگ که بر روچند آتش سرخ فیو جز نور ضع
و  یآور به او دست داده بود، رمزواسون تخیالت و اوهام خود را، که در اثر قارچ وهم ندارد. 
  کردند یم هیپرواز روح از بدن توج ونانیرا در  extasis. حالت جذبه و خلسه نامدیم یعرفان

هم معتقد است که به  خارج ساختن بود( و واسون ایخروج  یبه معن ونانیدر  ekstasis)کلمه 
شعائر   یمبنا  زین  سیکه در الوز  ردیگیم  جهیبوده است. باالخره واسون نت  افتهیحال دست    نیهم
آور بوده است. او در ضمن معتقد است که اصوالً نه قارچ وهم نیمیسترُین هم مقدسو  یرمز

آور به حال جذبه با استعمال قارچ وهم  ونانی  میمیسترُین که اغلب شعرا و فالسفه قد  نیفقط در ا
از خود به ظهور رسانند )!!(   یاند آثار بزرگحال بوده است که توانسته  نیو خلسه داخل شده و در ا

حال مشاهده کرده است   نی( در همیل افالطونثِرا )مِ  شیخو  یهادهیافالطون جهان ا  وصبخص
 ( ۱۰/۱۰۱بوده است. ) یعالم واقع کیاو  یو برا

قارچ چاودار، که به  ایدربارة قارچ مخصوص گندم و جو  یاآلبرت هوفمان در مقاله دکتر
 یمختلف به نامها یقارچ داروها نیکه از ا سدینویم ۲شودیم دهیمختلف نام ینامها

ergotocin, ergobasinآن  یالملل، و... که نام بینergonovin نی. از همشودیم هیاست، ته 
در   یول افت،ی یرا کشف کرد که شهرت جهان یال.اس.د ۱۹۴۳ماده دکتر هوفمان در سال 

 با واسون که در ی. دکتر هوفمان پس از کشف ال. اس.ددیضمن موجب مصائب فراوان گرد

  

 
از قوم مازاتک، که   یکی(، زن مکزMaria Sabinaسابینا ) ای( از مارسمیمجموعه )شامان نیـ در جلد اول ا۱

گوشت خدا، را   ای Teonanacatlو برخورد واسون با او و استفاده از قارچ  میسخن گفت شد،ی م ده یشامان نام
 رساله مراجعه شود.  نیا. به  میشرح داد

  ergot of rye یسیتخم جنون، در انگل Tollkorn  ا یمادردانه  Mutterkorn یآلمان  هقارچ چاودار را ب نیـ ا۲
 .نامندی م ergotفرانسه  و در
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و هوفمان او را  شد،یم دهیشناس در اقوام مختلف( نام)قارچ Ethnomykologe کیزمان  آن
کرد. هوفمان با  یرا واسون به او معرف یکیمربوط شد و قارچ مکز خواند،یعلم م نیا شگامیپ

تخم علف  نی. او همچنخواندیم psilocinنام  و به افتهیآور آن را انیقارچ ماده هذ نیا یةتجز
و  دهینام یاله اهیآن را گ یمرکز یکای، که سرخ پوستان آمرOloliuhquiنام  را به یکیمکز

 نیاقرار داد و به  هیو تجز یمورد بررس برند،یخلسه و جذبه به کار م یبرا یکیچون قارچ مکز
 ریاست. نظ یال.اس.د هی شب اریاست که بس  Ergonovinآن همان  ی که ماده اصل دیرس جهینت
و  یبررس کیکشف شده است. باالخره پس از  ۱۹۶۰در  ترانهیمد یایدر اطرافعلف در  نیا

  م ی قد  ونانیکامالً امکان دارد در    کندینظر واسون اعالم م  دییدکتر هوفمان در تأ  قیپژوهش عم
. اندآوردهیدست مبه  یاست، مواد مخدر شدهیم افتیاز قارچ چاودار که در آن مناطق فراوان 

مساعد و شهرت داشته  اریجو و گندم بس رشد  یالوزیس که برا ک یبخصوص از دشت رار نزد
است. در  گرفتهیماده آسان صورت م نیا هیبه آن اشاره شده است( ته زیاست )در سرود دمتر ن

که همان    شودیاست، به عنوان علف هرزه اشاره م  Zizanionکه مفرد آن    Zizaniaبه    زین  لیانج
ها  ( هیروفانت۳۶/۱۳ـ۴۰و  ۲۵ـ ۳۰ یقارچ باشد. )مت نیمقصود هم دیتلخه گندم است و شا

تا  اندخوراندهیم یستایو به م اندساختهیم یماده با خبر بوده و از آن شربت نیا ریمسلماً از تأث
 1دهدگونه که واسون شرح میو همان  ابندیدست    ینیبآنها به حال جذبه و خلسه در آمده و به رؤیا

 ( ۳۶/۱۰۱-۴۵. )ندیکند، در آسمان به پرواز درآیتجربه م زیو هوفمان ن
 :کنندیم هیتوج نیواسون و روک آداب داخل معبد را چن

 نیکه با مشاهده آن زائر  ی،صورت   ک ی  دیاست، شا  یزیمعتقد بودند چ  telesterionداخل    در
  شدیانجام م یو نه باز یش ی. در آنجا نه نماشدندیمبدل م ر،یو بص نندهیب ا ی epoptesبه 

 
. کندی : »شخص قارچ مست )از عصاره قارچ مست شده( در فضا پرواز مسدینویـ واسون دربارة حال خود م۱
همه پنج حس او در حالت    قتی. در حقشودینم  دهید  یول  ند،یبیم  یماد   ریو غ  دایچشم بدون جسم، ناپ  کیبا  
در هم منتقل   یبیاند و همه به طرز غرآهنگهم  یو آگاه تیحساس یاست و همه با حداعال یجسمیب
.  گرددیو حساس مبدل م  فیظر  تینهایمحض و ب  رندهیبه گ  یکامالً انفعال  حال  که انسان در  ی تا جائ  شوند،یم

  دار، یدست داده است. ب زمان را از یکه بدن در آنجا قرار گرفته روح آزاد است و هرگونه احساس برا  یدر حال
. آنچه را  نگردیدانه شن م کیرا در  تینهایو ب کندی م یشب ط ک یرا در  تیگونه که هرگز نبوده، ابدآن
 ییابد که ناگفتن. باالخره انسان درمی ماندیم یباق یصورت پاک نشدن اش به است در خاطره دهیو شن دهید
جای سعادت  به  یخودیو از خودب یمست مبرانیپ ن ی( متأسفانه ا۲۶/۱۰۱دارد!؟ ) یو جذبه چه مفهوم ستیچ

 است.  اریباره سخن بس نیاند، در اآورده  هیهد یجوامع بشر یبرا الی و کمال تنها وهم و خ
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 نیوار بود. از آثار بدست آمده چنشبح  یزیچ  ای(  phantasmaفانتاسما )  کی  دندیدیآنچه م  بلکه
 دیگردیم  یجار  شیو عرق از سر و رو  شدیکه زائر به حالت لرز و هراس دچار م  شودیاستنباط م

 :سدینویم ک. رو1بود پرسفون یایتر از همه رؤکه مهم شد،یو سپس رؤیا ظاهر م

 یو توهم  یائیرؤ  یاشهینبود بلکه ر  یساختگ  ةمنظر  کی   دندیدیهزار نفر م  دوآنچه در حدود  
 یبخش ایحدس است که توهم به وسیلة مشروب رؤ  نیا  دیداشت. عالوه بر آنکه اشارات مختلف مؤ

 یگواه توانیاند، مگزارش داده  یرسوائ  کیصورت    را هم که به  یااست، حادثه شدهیحاصل م
از اشراف در منزل خود مجلس  یگزارش گروه نی. بنابرادانست هینظر نیا تیبر واقع
 فاتی. )بدون تشرپرداختندیمراسم میسترُین الوزیس م یبر پاداشته و به برگزار یخوارمشروب 

که  ردیگیم جهینت نیاسطوره دمتر چن یو به کمک مواد وهم آور.( رو در ضمن از بررس یمعبد
گل    Nysaنام    به  یدر محل  Okeanosشد با دختران    دهیگاه که دزددر آن آمده است پرسفون آن 

narkissos  که به    یونانیاست. همه کلمات    دهیچیصد سر مissos  قبل   انیبه بوم  شوندیختم م
)مخدر(   کیاز نارکوت   زین  narkissosمشغول بودند، تعلق دارند.    یبه کشاورز  ونانیکه در    اهایاز آر

افالطون همراه پرسفون را  ن،ی. عالوه بر امخدرمواد  یاست دارا یمشتق شده، چون گل
pharmakeia نیا یهاکه آن هم اشاره به ارتباط پرسفون و مواد مخدر است. راهبه نامد،ی م 
. شدندی( ارائه ماکیاز خشخاش )منبع تر یتاجمیبا ن یخود الهه در کنار مار نیمذهب و همچن

که   ی)اعجوبه مارمو  Medusaآمده و    ئوسزفاف مقدس که نمونه آن در افسانه پرسئوس پسر ز
 دهیقارچ چ  کیزفاف سر خود را از دست داد، چون    نی( بر اثر اساختیانسان را سنگ م  دنشید

نام  نیاست به مصرف قارچ. همچن یگری( اشاره دادشدهیکتاب  ۹۶حه  در صف یبود )نقش گلدان
Mykene    که نامزدmykes  از همان    ز یبود، نmykes    ،قارچ مخدر است.   یبه معن  کهگرفته شده

با قارچ  mykes زیآن ن یاست که نام استعار تیهم آلت رجول زوسیونیجالب است که سمبل د
 یدربارة مشروب  یمفصل  اریپس از شرح بس   کاست )به شکل قارچ هم هست(. باالخره پروفسور رو

ماده مخدر در   نیطور مسلم از اکه به  ردیگیم جهیاست نت رفتهیکه در آداب میسترُین بکار م
 یاریدر بس  اند وتر با جو و گندم ارتباط داشتهآن وجود داشته است. اصواًل پرسفون و دمِ بیترک

خوشه گندم سه شاخه طالئین. سمبل پرسفون   کیرابطه ارائه شده است و    نیاز نقوش موجود ا
 بوده

  

 
ناسالم   جانی و ه یاثر مست ا یاست؟  کردهی هراس م جاد یا یجای فرح و شادپرسفون به  دنیفکر د ا یـ آ۱

 است؟  شدهی م یموجب هراس و آشفتگ
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مخدر مورد نظر است... او با اشاره به شواهد  یماده اصل زی( و قارچ گندم ن۶)نقش شماره  است
 زیرا شامل است و در آن ن Eupolisتألیف  یاز کمد یکه بخش  یروسیپاپ نیفراوان و همچن

مخدر و موهم نقل شده است... او  ة( با همان مادkykeonمشروب مقدس دمتر ) بیترک
همان مواد موهم و   یستاییقین کرد که با مشروب م توانیاشارات م نیااز همه  سد،ینویم

بکار گرفته و به حال توهم و  یکیپوستان مکزسرخ زیاست که امروز ن شدهیم بیترک یمخدر
آنها عاجز  حیتشر یبرا انیکه زبان و ب نندیبیم یزهائیحالت چ نیدر ا زیو آنها ن ندیآ یدرم ایرؤ

 (  ۴۹/۱۰۱ـ  ۶۸است. )
 ادهیصحنه پ  یدرام مقدس بر رو  کی  نجایدر ا  انی: از آغاز تا پاسندینویسه پژوهشگر م  نیا

تا  کردندیم ینقش خود را باز ستیبایم نیشوندگان و هم خادمکه در آن هم محرم شد،یم
 یدرک الیوصف  شهیهم  یاست تجربه کنند ؛ آنچه برا  انیقابل ب  ریآنچه غ  افتندییباالخره اجازه م

که   ی. در حالآوردی. آنچه چون برق افکار و احساساتشان را به تشنج و لرزه در مماندیم یباق
اما سراالسرار را  شد،یآشکار م شانیاز رموز برا یبرخ کردندیرا تجربه م ینوکاران آداب مطول

که از  شود،یم دهیگونه که امروز نامآن ،Ergonovinحفظ کنند. مقدار  ستیبایها مهیروفانت
 بیترک نوشاندندیم نیکه به تازه وارد یو در آب مقدس شدیکرده گرفته م سیچاودار خ رچقا
بودند  افتهیرا  یلیها وساهیروفانت ةدقیقاً تعیین شده بود. مسلماً در طول قرنها تجرب د،یگردیم

 هیآور تهاز ماده وهم  ینوع توانستندی آنها نم ا یکنند. آ لیو فورمول کار خود را تکم کیکه تکن
گاه که دمتر خسته و درمانده و ر آنمِباشند؟ در سرود هُ یکنون یخواص قارچها یکنند که دارا

به مقدسات   ریو تحق  نیاو آن را توه  یول  کنند،یرسد به او شراب تعارف ممی  سیغمناک به الوز
کنندگان شرکتبرپاست  veladaنام  که جشن قارچ به یهم در چهار روز کی. در مکزنامدیم

و معتقدند که   ستندیشراب و قارچ با هم سازگار ن رایز پوشند،یمشروب مسکر چشم م خوردناز 
همان گفته   هیکامالً شب نیو ا گردد،یو مقدس آنان م یاله  یتقدس دارو ةکنند لیشراب زا

 ( ۷۳/۱۰۱-۷۵دربارة دمتر است.)
  (oxford)( و آکسفورد  Yale)  لیی  یهادانشگاهدر    یهائی( در سخنرانC. Watkins)  نزیواتک

گونه آن ،آمیزو سحر یمشروبات شعائر نیچن بات یو ترک هی( ثابت کرده است که آداب ته۱۹۷۷)
شباهت نشان ارتباط  نیاست و ا یهند یسوما هیاند، کامالً شبگزارش شده یونانیکه در منابع 

 آوروهم یمشروب زیسُوَمه ناست.  ونانیو  ـ هند رانیا یاهایرآ یمذهب
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که نشان و  ر،یبا اضافه کردن ش یو گاه شدیم هیته یاست که از اجزاء مختلف توسط زن بوده
. در دندینوشیو در حال نشسته آن را م دیگردیحفظ م یاست، در ظرف خاص یسمبل زنانگ

 مکتهاین  ی رو  یو داوطلبان که در صفوف  ساختندی و آماده م  بیرا ترک  ونئکیها کراهبه  زین  سیالوز
  ک ی که در  رفتیبه کار م یکئون جام خاصیک دنینوش ی. برادندینوشیآن را م بودند،نشسته 

ظرف مکرراً نشان داده شده است   نیا  سیالوز  می. در آثار قدانددهینام  angosآن را    کیسرود از ف
 شودیم  دهیشکل د  نیطوری که در ا. بهباستیز  یداری با دردسته  فیظر  اری( که جام بس ۹)شکل  

نام  به شدیبه کار برده م یمخلوط کردن مشروب ظرف بزرگ ی. براکردندیزنان آن را حمل م
kernos  جمع آن(kernoiو آن س )بزرگ قرار  یبود که در وسط جام یبزرگ اریمدور بس  ینی

  را به  ی( در ظروف کوچک مواد۱۰نصب شده بودند. )شکل    یداشت و دورادور آن ظروف کوچک
برنج،   اه،یجو س  ا،یگندم، جو، نخود، عدس، لوب  د،یخشخاش سف  تخم)  ختندیریم  کیصورت سمبل

از  یداشت. در منبع یکئون جامشروب کی یانیشراب، و...( و در جام م ر،یعسل، روغن، ش
polemon مراسم محرم شدن ظروف  یاجرا یآمده که چگونه هیروفانت برا یونانی لسوفیف

kernoi  دست را به    یحمل کنند. پس خود جام  شیسر خو  یوتا ر  کندیم  میها تقس رقاصه  نیرا ب
 یقیو به آهنگ مرموز موس  کنندیم یهمه به او تأس  زیو نامزدان ن  کشدیگرفته مشروب را سر م

. شعائر تحرم کشندی( انتظار مشودیم  دهی)که مکاشفه نام  ایرؤ  دارید  دیدهند و به امگوش فرا می
 یصورت اوراد  ( که بهیـ متون لفظ  legomena) ومناو با لگ  دندینامی( مdromenaرا درومنا )

 ( ۱۰۱/ ۱۱۱ـ ۱۱۵. )شدندیبودند، همراه م
 دهیچیاست و پرسفون آن را م  یمخدر  ةماد  یگل نرگس، که دارا  تیاهم  یروک در شرح مفصل

گل و بکار  دنیمرگ، در حال جذبه و خلسه، چ یفرمانروا ایاست، ارتباط ازدواج مقدس با مرگ 
انار که پرسفون با خوردن آن مجبور بود در مواقع  ةچون خواب، عروس، دان یات بردن اصطالح

 یداند که خشخاش انارمی نیک آن را همان خشخاش آتش بازگردد )و رو نیریبه عالم ز 1نیمع

Granat - mohn فراوان به آن  سیالوز می نام دارد( و ارتباط آن را با خشخاش که در آثار قد
که  یشعائر یمشروبها دیمواد مخدر است، اثر شد ی( که داراEfeu) تال یاشاره شده است، پاپ

 که شراب یدر حال اند،کردهیم جادیغش و اغما امهیحال ن یگاه
 

 
  

 
 شباهت دارد.  اریبس اد یـ که به اعت۱
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نه تقطیر ، )در آن دوران هنوز از هنر تقطیر آگاه  شدیحاصل م ریقدما، که فقط از تخم معمول 
 ایستریوابسته به م ونانی  میاز آثار قد ی. و ارائه گفتار و شواهد فراوانستیاثر ن نیا ینبودند( دارا

 یو دارا انددهیکه آن را اغلب علف جنون نام thyaros ای aira)قارچ( و  mykesکه در آنها از 
که  pausaniasو گزارش  mykeneبا  mykesآور بوده است، و ارتباط نام همان اثر قارچ وهم 

 نیاو به  دیدر آنجا چ mykesقارچ  کیشد که پرسئوس )پرزئوس(  سیتأس یدر محل کنیم
است، در   نئکیمکلمه میستریُن همان  شهیکه ر تیواقع نی ا ینام گرفت، و حت کنیمجهت 
شربت  دنیکه نوش ردیگیم جهیدهد نتاز کتاب را به خود اختصاص می یمین که یگزارش
داوطلبان   هوسیل  نیابوده است که به    سیالوز  یایستریم  یآور(. از عوامل اصل)وهم  کیوژنینئهالوس

  ایو در رؤ  کردندیدر توهم تجسم م  شد،یم  نیداده و تلق  میدر حال خلسه و جذبه آنچه به آنها تعل
او وجودش را مجسم  لیشما دنیبا د ایو  کردندیو بخصوص پرسفون را مشاهده م انیخدا

 :سدینوی(. او سرانجام میو توهم یلینوع شهود تخ کی) ساختندیم
( در الوزیس initiänd)  تیمحرم  نیحدس زد که داوطلب  نیقیبه    کیبه احتمال نزد  توانیم»

  طنت یو ش ت یاثر بازگشت به حال بدو شدیکه موجب م یاماده خوردند،یمخدر را م یدارو نیا
وجود داشت، به جو  aria( بوده است و در علف chtonicرا که وابسته به عالم اسفل ) یو جنون

باز  کیکتون را از اسارت  ات یانسانها ضرورت داشت، منتقل کند و ح ات یح یو گندم، که برا
مادر  یازل ی= اتحاد و وحدت( آنها در مراسم عزا communion) ونیکمون نی. با اردیگپس

 ستهیشا فات یاش و به خاک سپردن تخم غالت، با تشراز دست دادن دخت باکره یبرا نیزم
هم فشرده   در شب میسترُین در تاالر تحرم در  تیمحرم  یکه نامزدها  یدر حال  کردندیشرکت م

و همه  دیگردی( رها منیری= وابسته به جهان ز کی)کتون یاز زندان دوزخ ات یح بردند،یمبسر 
که   ات،یح  ةرا با چشم  نینو  یکیزیمتاف  ثاقیم  کی  ی. نوزائکردندیتولد مجدد شرکت م  یدر شاد

همه جامعه متمدن   ات یح  ةادام  ثاقیم  نیا. به  کردیم  تیتثب  د،یجهیم  رونیمرگ ب  کیاز قلمرو تار
وضع   یتوجه کرد که استفاده از قارچ چاودار برا دیبا ن،یآن وابسته بود. عالوه بر ا سات یتأسو 

 زین دید نیدرام رستگاربخش از ا نیدر ا یداروئ نیمعمول بود و استعمال چن م یحمل در قد
 ن،یستریم فات یدر تشر erysibe ای ariaما دربارة نقش  یریگجهی. نتدیرسیمناسب به نظر م

وجه نام  چیماده به ه نیاز ا ونانی یتولوژ یکه در م میاگر توجه کن گرددیم هیبهتر توج و شتریب
 paspalum ای کردیآن رشد م یکه قارچ جو رو گرید اهیکه گ یبرده نشده است، در حال

distichum  همان تابو بودن لیبه دل نیاشاره شده است، و ا اریبس 
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(taboo  تشریمذهب  ینه  ان؛یو ممنوع از ب  ی= سر )رفع احتیاجات   یبوده است. برا  سیالوز  فات ی
است، مورد لزوم بوده است  airaدار که همان قارچ یجو یادیمیستریُن الوزیس مقدار ز انهیسال

 تیترب یمخصوص نیهم توسط کاهنان در زم د یو شا دیگردیم نیکه از دشت معروف رار تأم
 (۱۵۰/۱۰۱. )شدیم

جالب  اریاز موارد بس  یدر برخ رندیگی که م یجیسه دانشمند و نتا نیو پژوهش ا یبررس
و  یکه نقش ُسومَه هند دید میخواه میداشته باش یآشنائ یو ودائ یاوستائ اتیاست و اگر به ادب

 اریس ب ات یادب نیاست، در ا انیو متعلق به خدا یو آسمان یاله یکه هر دو مشروب ،یرانیه اهئومَ
  اها، یآر نیآور در ببه کمک مواد مخدر و وهم ینیابیاست. اصوالً خلسه و جذبه و رؤ یاساس

و  یشگوئیآور و پمشروب وهم گونهنیا ندیمعمول بوده است. نوش اریبخصوص در هند بس 
بهشت و جهنم   داریپرواز به آسمان و مالقات با اهورا مزدا و د رافیچون ارداو یو حت ینیبشیپ

و مقدس اقوام  یمذهب فات یعامل در تشر نیاستفاده از ا یبرا یآسمان و ... شواهد قات و طب
کرد.   میباره صحبت خواه  نیدر ا  شتریب  یو عرفان زرتشت  یاست. ما در بحث مذاهب هند   یائیآر

ما به  زین سمیشامان ةشده است و در رسال ادیمسائل  نیقبالً از ا زیمختلف ن انیدر رساالت اد
در اغلب  . اصوالًمیاشاره کرد یریو توهم تخد انیو هذ یذهن  الت یتخ نیاز ا یوانشواهد فرا

 .میمشاهده کن میتوانیم یو مذاهب اسرار سمیشامان نیرا ب یموارد شباهتها و ارتباطات 
بکار بردن مواد مخدر و موهم   سیمیستریُن الوز  ریدانشمندان در تحق  نیتوجه کرد که ا  دیبا

شعائر  نیا نیو تحس  دییتأ یو برا یکشف علم کیصورت  اند بلکه برعکس بهرا مطرح نساخته
اند کرده هیتوج !است یبخش را، که از نظر آنان موهبتانگیز و هذیاناستعمال قارچ وهم تیماه

بینی و شهود و روشن ،از اسارت عالم اسفل ات یو بازگرداندن ح ی»نوزائ یبرا یالهیوس او آن ر
با استعمال   یونانی  نیکه فالسفه و متفکر  کنندی ادعا م  ینموده و حت  انیب  «مشاهده سراالسرار و ... 

 اند.!!شده یزیانگآثار بزرگ و شگفت جادیمواد مخدر موفق به ا نیا

که به   یاغلب پژوهشگران  زهیانگ  میمشاهده کرد  سمیشامان  ةگونه که در رسالهمان  متأسفانه
مطالعات  جهیبوده است و نت یاند کشش شخص!« پرداختهی!و اسرار یمسائل »رمز نیا یبررس

است.  دهیمذاهب و آداب آنها ختم گرد نیا سیتقد یو حت دیو تمج نیآنان در هر حال به تحس 
 زین گرانید ات یو با نظر میآشنا شد سیدر مورد میسترُین الوز نیمحقق زا یبا نظر برخ
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 فیو لطائف و ظرا ات یدانشمندان اکثراً به معنو نیشد. ا میآشنا خواه گرید یهانیستریم در
و مذاهب  شناسندیم ات یمعنو نیا یةو پا هیسیزم را مامندند و عرفان و میستیعالقه یروحان
و  نی. پس با تحس نددانمیسیزم را سرچشمه و منبع عرفان و میستی سمیشامان یو حت یاسرار

 اتیاخالق  م،یمستق  ریو غ  کیستیمکاتب م  غیقصد توجیه و تبل  یو آداب مذاهب اسرار  ائرتأیید شع
 ریمذاهب غ نیبا دفاع از ا یحیمس  نیمحقق تیمذاهب را دارند. بخصوص اکثر نیا ات یو معنو
 یاجهی. اما اتفاقاً نتکنندیدفاع م شمارند،یمذاهب م نیاز ا یکیکه آن را  ت،یحیاز مس  میمستق

مذاهب نه در  نیتا کنون معکوس بوده است و ا رندیگیاند و مگرفته دییو تأ نین تحس یکه از ا
وجود آورند و نه امروز با  به  یبخش و بالندهااوج دوران گسترش خود توانستند جنبش کمال 

 ستمیجوامع قرن ب یفکر یماریب توانندیسرّ و راز، م ةفتیپژوهشگران ش نیا دات ییو تأ غات یتبل
 یاست که در اثر مشاهده آلت تناسل یو عرفان یچه کمال معنو نیا ای. آخشندرا درمان ب
 جانیگاه که از شدت هآن  ،یدر حال تخدیر و قارچ مست  ستسیبه م  گردد؟یحاصل م  یبرافراشتها

 ریاز ز کبارهی( کنندیتوجیه م زین یرا شهوان جانیه نیا یحت ی)که گاه زدیریو عرق م لرزدیم
نام پرسفون، دمتر و ...   را به  یشکلک موهوم  ا یدهند  شان میشده را ن  کیحریک ذکر ت   یپردها

و  ریموهومات به تنو نیا دنیتا او با د سازندیخارج م kisteاز  ای! و !مقدس حیاز حرم و ضر
را آگاه و  یگرفتار و دربند کنون یانسانها تواندیم یریتنو نی چن کی ای! آابد؟یبینی دست روشن

سنگ تخته  نیکنند و در کنار ا  یروادهیرا پ  یاست که روز و شب  یروحان  هیچه تزک  نیآزاد سازد؟ ا
 التیو تظاهرات و رفتار آنان، که سراسر تخ ات یموهوم و عمل انیخدا ادیو آن چشمه و ... به 

 کنند؟! یو عزادار یزناست، سینه یبدو
 طیو شرا ات یآن دوران از ضرور یو فرهنگ یفکر ی افکار و مذاهب در فضا نیا البته

و  یعاد زیآن ادوار ن یوجود آمده و رشد کرده است و برا همان زمان، به یو اجتماع یفرهنگ
بخش بوده است. از موارد آرام  یاریحال جالب و سرگرم کننده و در بس  نیو در ع یتقریباً عموم

 کرده رشد ریاساط  نیا یفرهنگ یکه در فضا زیو دانشمندان آن دوران ن نیراز متفک یاریبس 
راه کسب   نیاز ا یارزشمند لسوفیهرگز دانشمند، متفکر و ف  یاند ولمذاهب را ستوده نیبودند، ا

که فالسفه و  شوندیم یدانش و معرفت نکرده است. جالب است که واسون و همکارانش مدع
در   اند؟دهیگرد  آثار بزرگ  جادیآور و مخدر قادر به ابا استفاده از مواد وهم  ونانیدانشمندان بزرگ  

 دیتنها نادرست که گمراه کننده است. واسون و دکتر هوفمان و... نبانه  هینظر نیکه ا یحال
 اند ومواد مخدر بسنده کرده شیقرار دهند، که فقط به چندبار آزما زانیخودشان را م
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سازنده در مورد اثر آگاه  یشاهد تجرب  نیکوچکتر  نکهیاند. عالوه بر امواد نشده  نیو مشتاق ا  معتاد
به تفصیل مورد  ندهیکه در رساالت آ ال،یو وهم و خ انینه هذ ،یواقع یبخش به معنو معرفت

 سردر سرا ینامدانشمند، متفکر و مخترع صاحب  چیقرار خواهد گرفت، وجود ندارد. از ه یبررس
گه، ای ،یرا با استعمال افیون، ال.اس، د شینشده که علم و دانش و قدرت خالقه خو ادی خیتار

درک لذت و  یحت ای شیآزما یبرا یقارچ چاودار و... حاصل کرده باشد. ممکن است دانشمند
 عوامل وسیلة کسب علم نیهرگز ا یمتوسل شده باشد، ول لیوسا نیاتخفیف اضطراب و ... به 

 doping یبه نوع توانیآن م ریآور و نظامشروب وهم نیاند. با او معرفت او نبوده شو دان
 masonپرواز کرد، مانند    ال یو در عالم وهم و خ  دیخوب پر  د،یدو  عیسر  همتوسل شد و به آن وسیل

و در عالم وهم   د یلول یاکرد، در گوشه بیترغ یرا به آدمکش  گرانیجنون دچار شد و د یبه نوع
و داد پرداخت، بر طبل   غ یو ج  زیرا مشاهده کرد، چون شامانها به جست و خ  یذهن  یخدا  ال یو خ

مواد  گریو د یگرفتار ال.اس.د ونهایلیچون م ا یکرد، و  جادیرابطه ا یالیخ نینواخت، با مقدس
 یحت ت،یبه هرگونه جنا ادیدر اثر اعت ایرا گذراند و  یبارنکبت یزندگ یمخدر با زجر و بدبخت

و رقص و جست  شهایاوراد و نما یمواد و با اجرا نیمسلماً با استعمال ا یپرداخت. ول یش خودک
به نمونه و اَسوه  ایو  دیدانشمند و خردمند گرد توانیو... هرگز نم جادو و دعا و سحر و زیو خ

 یاز فضا تیبه تبع یاو گاه ریطون و نظابخش مبدل شد. اگر افال فعال و رها یو معنو یاخالق
اند، هرگز میسترُین گفته کیاز  نیدر تحس  یمردم سخن اقیو خواست و اشت یو فکر یاعتقاد

و توهمات  هایباز نیاز راه ا ایبسر برده و  شهاینما نیخود را در ا ات یکه آنها ح ست یآن ن لیدل
مدعاست. عالوه بر  نیگواه ا نیبهتر شمندانیاند نیباشند. شرح حال ا کرده علم و دانش کسب

 یفکر یدانشمندان، که در هر حال به فرهنگ و فضا نیو اعتقادات ا ات یمگر همه نظر ن،یا
 1و معتبر است؟ حیزمان خود وابسته بودند، صح

و استعمال مواد موهم  ایستریم نیمشتاقانه از ا نیکه امروز به تحس  یپژوهشگران بخصوص
در فشار شش   نیکه کره زم  برندیبسر م  ستمیکه آنها در قرن ب  کنندیفکر نم  پردازندیو مخدر م

 سازنده وکه اغلب گرفتار و درمانده و محتاجند و هزاران وسیلة گمراه نش،یساکن اردیلیم

 
  

 
بودند   ی خاص یریو اساط یمعتقدات مذهب   یدارا م، یقد ونانیبخصوص در  ،یباستان شمنداناندی و  فالسفه  ۔۱

 یمذهب ی. باورهاندیآیسفیهانه به نظر م یگاه زین یامروز یمردم عاد یدانشمندان که برا یتنها براکه نه  
 کرد.   هیآنان توج  یمعرفت و دانش کل یبر مبنا توانی دانشمندان را نم
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 یلیراهها و وسا  دیقرار گرفته است و با  کنند،یم  دیآنان را تهد  یعیمعقول و طب  یکننده زندگنابود
و   یبدو یشهایاوهام و نما نیبست وحشتناک جستجو کرد، نه آنکه با ابن نیاز ا ییرها یبرا

و استعمال گوشت خدا و مقدسک و... به رونق  یمستقارچ الت یاوهام و تخ دیو تمج نیتحس 
  اد یاعت یکمک کرد که از رو یدارو دکان ریو شامانها و گوروها و هزاران معرکه گ شیدراو  اندک

شب و روز   که  پردازندیم یمردم گرفتار  ریبه تسخ  (اعتقاد  یهم حت  ی)و گاه  یبه منظور کاسب  ای
و درست آموختن و درست رفتار کردن را ندارند. در   دنیش یو وقت و فرصت درست اند  دوندیم

با امروز تفاوت داشته است.  یموجود بکل لیو امکانات و وسا یزندگ طیشرا شیدو هزار سال پ
بحث   ةبه ادام  میخود مطرح خواهد شد. . اکنون بپرداز  یاست که در جا  اریمورد بس   نیسخن در ا

 میسترُین الوزیس.

هنوز دقیقاً مورد   سیآور در میستریُن الوزسه دانشمند دربارة استعمال مواد وهم نیا ات ینظر
: سدینوی داشته و م  انیب  هینظر  نیانسبت به    یانتقاد کل  کیبورکرت    یقرار نگرفته است، ول  لیتحل
شده   وده( آلنیارگونوو  ی)قارچ چاودار حاو  تیپاراز  نیبا ا  سیدشت رار در الوز  یهااهیاگر گ  ی»حت

 نیاز ا یتعجب کرد که چه مقدار معتنابه دیبا اند،یگونه که واسون و طرفدارانش مدعباشند، آن
مراسم مورد لزوم بوده است؟  نیاة در هزاران شرکت کنند نیوجد آفر یایرؤ جادیا یبرا اهیگ

طور معمول نامطبوع است و به به    ergotبا    تیمسموم  شودیم  انیطوری که ب  به  ن،یعالوه بر ا
کرد و آن  هیتوج سیمصرف افیون را در الوز توانیحال م کی. در ستیآور نوجه نشاط چیه

دهند  مربوطه نشان می یهایغالت و خشخاش است. بررس ةدمتر با خوش کیتوجه به رابطه نزد
، که با  Gaziنام  درکرت بهکرث(  یاشاه افسانه minosـ وابسته به  minoan) نوانیکه الهه م

در حرم   یچپق وافورکش ک ی یبوده است و حت یونیالهه اف کیواقعاً  شد،یم نتیخشخاش ز
دهد که دمتر شرح می  ovidشده است که به همان ادوار تعلق دارد.    افتیدر قبرس    Kitionمعبد  

خشخاش خوابانده   ةررا با استفاده از عصا  Triptolemus  ای(  سی)کودک شاه الوز  نینیکودک الوز
آور همه مواد وهم نیکه چگونه ا ماندیم یمسئله باق نیشواهد باز ا نیا ةاست... اما با وجود هم

از  توانیکرد. به حدس و گمان م هینبودند، بتوان ته ونیاهل اف یهزاران رازجو، که حت یبرا
ـ  ۱۰۹وجود ندارند.« ) یشواهد. اما افتی ترایم یایستریبه م یراه یرانیـ ا یهند یشعائر سوما

۱۰۸/۱۵ ) 
شواهد او  رایواسون است، ز هینظر دییتأ شتریکه نقد بورکرت ب میابییدرم میاگر دقت کن

 مخالف آن لیو تنها دل دینمایم هیآن دوران توج یمذهب الت یاستعمال مواد مخدر را در تشک

  
  



62 
 

۲عرفان  

کنندگان در تلستریون مشکل همه شرکت ریتخد یآور براماده وهم یادیمقدار ز یةکه ته است
را در حدود دو هزار نفر   ونیدر تلستر  نیکه حداکثر تعداد حاضر  میریاگر در نظر گ  یبوده است. ول

به   اجیاستعمال احت  بار  کی تعداد و    نیا  ی( براAristides۱۱۱/۱۰۱  دسیستیرااند )در سال نوشته
 آور نخواهد بود. ماده وهم یمیمقدار عظ

 یکاف  وتیخلسه و جذبه چند دکمه قارچ پ  بار  کی  جادیا  یکه برا  میدید  سمیشامان  یبررس  در
 ونیروحان یسال برا کی حبه قارچ در مدت  ایچندهزار دانه، دکمه،  هیبوده است. مسلماً ته

گونه که که: اوالً همان میرینبوده است، بخصوص اگر در نظر بگ یکار مشکل سیالوز یایستریم
 یبیاشاره کرده است، در طول قرنها استعمال و تجربه، سرکاهنان قادر شده بودند ترک واسون

فراموش کرد که همه  دیباشد. ثانیاً نبا عیو سر یکنند که اثر آن قو هیمشروب خود ته یبرا
و مقام   افتهیدست ن  ریبه تنو  زیشدگان نو همه محرم  ندشدمحرم نمی  وال یکنندگان در فستشرکت

epoptes  یاری. در آثار مختلف آمده که به قول افالطون »بسافتندیینم  Thyrsos  (و نشان    عصا
مثال   نی( و ا۱۱۲/۱۰۱.« )شوندیم  یباکوئ  bakchoi  یتعداد کم  یول  کنند،ی( حمل مزوسیونید

 . دندیگردینائل نم  یمیستریُن به مقام رازدان  یو اعضا  روانیافالطون به آن مفهوم است که همه پ
طوری که در  به ست،یآور ننامطبوع است و نشاط ergot ایخشخاش  ةعصار دنینوش نکهیاما ا

در آنها  نیو با وجود ا دندینامیماده تلخ م یماده را شامانها حت نیا میدی( دسمیگه )شامانایمورد 
. مزه و طعم اغلب آوردندیدست مخود را به    یایرؤ  ایحالت چهره    نیو در ا  کردیم  جانیه  جادیا

 ینوع جادیا نندهکدر استعمال  نیو با وجود ا ستیمسکر مطبوع ن یآور و حتمواد مخدر و وهم
و   لیشما  داریلحظه با د  نیدر آخر  ستسیکه م  میدید  سی. اما در مورد میسترُین الوزکندیلذت م
  ق یکه صورت دق کرد،یم یمشاهدات در رؤیا  ا یو  د یدیخود را م یلیتخ انیبه توهم خدا یاشکال

به شعف و لذت از مشروب  یاجیقبالً احت ینیابیرؤ نیا یمسلماً برا یول ست،یآن مشخص ن
 یو آمادگ نیآن اعتقاد و تلق یةکه ما یو شعف جانیبه ه ایرؤ دنیمطبوع نداشت، بلکه پس از د

 جانیدر حال هراس و ه  ستسی. در همه گزارشها آمده است که مدیگردیبود، دچار م  یذهن  یقبل
و مقدس بوده است نه با نشاط و شعف!! اصوالً  یصور رمز دنیو لرزان در انتظار د زانیعرق ر

آور و ان یهذ ایاستعمال مواد مخدر  سم،یمانند شامان یمذاهب و چه در مذاهب بدو نیچه در ا
 یکه انسان را از فضا  یخودینوع ب  کی  جادیا یبلکه برا  کسب لذت نبوده است،  یانگیز براوهم
)!!(  یخارج و به جهان روحان یویو دن یافراد از عالم ماد نیو به زبان ا سازد،یخارج م یعاد

 نیتا در ا د،ینمایمربوط م
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شهود است که در آنها   نیو راز و... را مشاهده و »مکاشفه« کنند و ا رؤیا، شاهد، چهره، سرّ حال 
و مذاهب  هانیستریم روانیاغلب شامانها و پ زین لیدل نی . به همکندی لذت و شوق م جادیا

مواد را   نیچون فقط در موارد خاص ا ند،شدو معتاد به مواد مخدر نمی یونیاف ،یو رمز یاسرار
داد. میبه آن   یو روحان یاستعمال محدود است که صورت رمز نی هم. اتفاقاًاندکردهیم مصرف
اعتقاد به معجزات بود.  د،یگردیم نیموجب جلب مؤمن سیکه در میستریُن الوز یگریعامل د
 ایو  کند،یو م کرد،یجلب م یو مذهب نید یکه مردم را به سو یاز عوامل مهم یکیاصوالً 

وجود اعجاز است. در تمام  به  مانیا  شود،یم  یدر اعتقادات مذهب  نیمؤمن  یداریموجب ثبات و پا
ماوراء مطرح  یبه قدرتها یآنها و وابستگ تیحقان یاساس لیاز دال یکیمذاهب جهان معجزه 

 ماً یرا مستق نیآئ نیهم عالوه بر اثر فرهنگ زمان که ا سیشده است. در مورد میسترُین الوز
 یگاه گاه برا زیمعجزات مختلف ن ساخت،یو پرستش آنان م سیمورد تقد لههوابسته به دمتر، ا

العاده و معجزات دمتر سخن . در متن اسطوره از اعمال خارقشدیم یضرور مانیا نیا میتحک
سازد، او را در مقابل  مرگیرا ب keleosآنکه کودک شاه  یبرا سیگفته شده است. دمتر در الوز

معجزه   نیچن  کیبدون آنکه بسوزد. در مصر    اندازدیبه آتش م  Metaneriaچشم مادرش ملکه  
شمار مافوق به  قتیحق کی( خود تیاسطوره )م میمردم قد ی. برانددادمینسبت  سیزیرا به ا

  هندوها مجموعه وِداها  یمثال در هندو برا  یکه برا  گونهبه اثبات نداشت. همان  اجیو احت  رفتیم
آن کالم خداست، با وجود    یهاتورات و افسانه  ای  رود،یشمار مدانش مقدس و حکمت مافوق به  

. عالوه بر معجزات شدیم یریگبهره انیاعتقاد مؤمن در همه اد میتحک یاز معجزه برا ن،یا
از شفا دادن دمتر و معجزات او  زیمعمول نطور به  شد،یکه به دمتر نسبت داده م یریاساط 
که کور  شودیگزارش م ی: »از مردسدینویطوری که بورکرت م. بهدیگردیم انیب یشهائگزار

 ( ۲۰/۱۵) 1را مشاهده کند.« سیمقدس الوز فات یبود و به معجزه دمتر ناگهان توانست تشر

 
  

  
  

  

 
گزارش   ت،یبشر خینام معجزات در تمام مذاهب بزرگ و کوچک و در سراسر جهان و تار حوادث به  نی اـ ۱

با اعتبار و عدم اعتبار معتقدات    یااند، بدون آنکه رابطهواقعاً رخ داده   مانیو ا  نیهم در اثر تلق  یاند، که گاهشده 
 مراجعه شود. حیمس  نیو د هودی نیدر د یقیطالبین معجزه داشته باشند. به کتب تحق

 
 



64 
 

۲عرفان  

 



65 
 

زوسیونید یایستریم  

 

 

 

 

 

 

 (نی الت Dionysus ای یونانی Dionysos)ـ  زوسیونید یایستر یم

تسلط  ای سمیکه در دوران هلن نددانمی  ونانی میقد یاز مذاهب اسرار یکیمیستریُن را  نیا
توسعه و انتشار بوده  یدارا گریاز مذاهب د شیب م،یاز جهان قد یعیبر منطقه وس ونانیفرهنگ 

و از حدود قرن ششم ق.م. وجود آن را در  زنندیحدس م 1هیمیسترُین را از تراک نیاست. اصل ا

آن را   آمیز( جنون Orgia) یو ارگ ستهدانمی یونانیمذهب را  نیاند. هرودت اگزارش داده ونانی
 تی( رواSkylas) السینام اسک به هاتیاسک یاز فرمانروا نی به وضوح شرح داده است. او همچن

( محرم شده Dionysos Bakcheios)  وسیباک  زوسیونی( دOrgia)  یکه در جشن مذهب  کندیم
که او گزارش داده  اندگرفته جهیمذهب را از تذکر هرودت نت نیبودن ا یونانی لیلبوده است. د

کرده  دی( را تقلیونانی) یغرب ندیآکه رسوم ناخوش گرفتندیم رادیبه اسکیالس ا هاتیاست: اسک
( در قرن Pausanius)  وسیمذهب را نام برده و پلوتارک و سپس پائوسان  نیا  زیاست. افالطون ن

از حدود قرن   زوسیونید  یایستریم  گریشعائر را شرح داده است. به عبارت د  نیا  زین  یالدیدوم م
 (  ۳۳۴/۴۳است. ) شدهیم یرویپ ونانیطور مداوم در به  یالدیششم ق.م. تا قرن دوم م

باستان  انیاز خدا یکی زوسیونیکه د سدینویم ی( محقق آلمانCarl Schneider) دریشن
بوده است.   شیاز روم تا مصر مورد ستا  یول  ند،دانمی  هیو تراک  ریصغ  یایبود که منشأ آن را در آس

 یمست یخدا ات،یح هیاول یرویچون گاو نر، ن یبود: وحش  یخاص و متضاد تیشخص یاو دارا
هم مؤنث.  و هم مذکر ر،یهم جوان و هم پ ،یغم و هم شاد یالنوع شعر، هم خداو شراب، رب 

(۱۵/۸۲)  

 
خواستگاه مهاجرتشان   یبوده ول یائیکه اصل آنها آر نامندیم Thracian ای Thraikeرا  هی ـ مردم تراک۱

 .ستیمشخص ن
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را در  زوسیونید یایستریم ةش یکه ر سدینویم یکی( محقق شهیر بلژCumontکومو ) 
االصل پراکنده یونانیبود که به عنوان    یبه حد  ونانیآن به    یوابستگ  یول  زنند،یحدس م  هیتراک

 هیو باکوس تراک ادیخدا بود. اسکندر خود را پسر المپ نیترمحبوب  زوسیونید ونانیشد. در 
پراکنده شده بود و در پرگامن   زوسیونید  شیستا  ریصغ  یایآس  یتا انتها  ونانی. در سراسر  دینامیم
(Pergamon بهریصغ یایـ غرب آس ) وسینام زئوس ـ ساباز (Sabaziosپرستش م )و  شدی

ز ین هی. در سوردیگردیاداره م شدند،یم نییبه وسیلة ملکه تع که رسماً یمعبدش توسط کاهنان
 هوهی  یگروه  انیهودی  نیدر ب  ی. حتکردندیو پرستش م  ساختندیعل مربوط مبَشراب را با    یخدا

  کسان ی( Sabazios - Diony) وسیـ ساباز زوسیونیبا د ( راYahweh-Sebaothـ صبااوت )
 ستنددانمیمشابه    سیریرا با از  زوسیونی. در مصر از دوران هرودت دکردندیدانسته و پرستش م

ـ سراپیس  زوسیونیرا گرفت، د سیریاز ی( جاSerapis) سیسراپ هیگاه که در اسکندرو آن
فراوان دیونیزوس از چند راه  یهای: بنا به بررسسدینوین می( او همچن۱۹۳/۲۱. )شدیم شیستا

و باالخره  یائیآس زوسیونید کی ،یمصر زوسیونید کی لیدل نیوارد روم شده است، به هم
ـ  Septimius Severus (۱۴۶. امپراتور روم شدندیم شیدر روم ستا ییقایافر زوسیونید کی

 1(Leptis Magnaشهر در محل تولدش )  افظح  یباکوس ـ هرکولس خدا  ی( فرمان داد برا۲۱۱

 قایشراب در افر  یزمان خدا  نیها نقش باکوس را نقر کنند و از ابر پا دارند و بر سکه  یمعبد بزرگ
 ( ۱۹۸/۲۱قرار گرفت. ) شیهم مورد ستا

( Sabazios) وسیکه ساباز کندی ( نقل مRudolf Feilmann) لمانیاز رودلف ف ورمازرن
 کسانی زوسیونیبا د هیرا در تراک یقی( فرSabazios) یو گاه نی( الت Sabaziusو ) یونانی

 نیمورد پرستش قرار گرفت. در ب زین ونانیشد. در روم و  یدولت ین خدا. در پرگامُ ستنددانمی
بود و در کاپادوکیه و   یشعائر رمز یدارا یشد. در موطن اصل بیصبااوت ترک اب یروم انیهودی

ـ  هوهیاو را با  ریصغ یایدر آس اسپوراید  انیهودیوجود داشت.  یزوسیونید یایستریم زیپرگامن ن
 ( ۳۱۶/۹۳صبا اوت همسان نمودند. )

 است:  نیدارد که خالصه آن چن زوسیونیدربارة د یشرح مفصل یویلوب

 
  

 
 افریقا )طرابلس(. پولیدر شمال تر یشهر Lepcis Magna ای سیـ لپت۱
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 نیترعیو شا  نیترممتاز  ن،یتررومندین  سیالوز  یایستریم  یرقبا  نیدیونیزوس در ب  یایستریم
با وجود صعود به قله   زوسیونیغلبه کرد. د  ونانیکه سه قرن قبل از اسکندر بر    رفتیشمار مبه  

ماند. تقریبًا   یو دهقانان باق  ینیزم  یآسمان نشد بلکه خدا  یاشراف  یخدا  ک ی(  Olympusالمپ )
نداشتند و با   یمتوجه شدند که فقط در آسمانها جا یانیبه خدا  انیونانیقرن هفتم ق.م  در

. کردندیبرقرار ساخته و در سرنوشت آنان شرکت م  ک یرابطه نزد  نیزم  یخود در رو  شگرانیستا
 شیبودند. ستا انیخدا نیا نیترغالت و شراب، از جمله مهم انیخدا زوس،یونیدمتر و د

با آپولو همراه  ی . در دلفافتیانتشار  ایتالیپراکنده شد و تا ا ونانیدر سراسر  رعتبه س زوسیونید
و هر سال با  دیگرد کیشر Athena. در آتن با نددادمیدو خدا را با هم انجام  نیشد و شعائر ا

و راه  دیبا دمتر همراه گرد سیداد. در الئوزمی( )ملکه( ازدواج مقدس انجام Basillina) نایلیباز
شهر و   یخدا Naxos , Teos. در کردیم تیالهه را در طول راه هدا فتگانیمقدس ش یمائیپ

. با دیهمراه گرد گرید یهانیستریبا م زین زوسیونید یمحافظ دولت مقدس شد. شعائر رمز
 شد. بیترک سیریبا از یو حت سیآدون وس،یساباز س،یآت  سم،یارف

کرده و اغلب  تیروا انینیآسمان و باران و مادرش را از زم یرا زئوس خدا زوسیونید پدر
 Nova. نام سمل از 1انددهینام ونانیدر  Thebesشهر  گذاره یپا Cadmusدختر  Semeleاو را 

Zembla دهیکه دوباره زائ یرا در ضمن خدائ زوسیونی. د۲نو مشتق شده است نیبه مفهوم زم 

پسر آسمان   نیهمچن  توانیرا م  زوسیونی. ددندینامی)از دو در وارد شده( م  dithyrambusشده  
نباتات بود و با فصول رشد و زوال   ات یاو در ضمن تجسم ح  ل،یدل  نی. به همدینام  نی)باران( و زم

خدا در زمستان  کنندیفکر م هیقیکه مردم فر سدینویم زوسیونیة د. پلوتارک دربارافتییم
به رختخواب رفتن   3کیباکفصل با شعائر    کیپس در    شود،یم  داریدر تابستان ب  و  رودیبخواب م

)ساحل  Paphlagnia یاهال گفته برخاستن او را. بنا به گری و در فصل د گرفتندیاو را جشن م
و در بهار به جنبش در   بردیو در زندان بسر م شدیم دهیزمستان به بند کش ( او در اهیس یایدر
و به  ستنددانمیتاک و شراب  یطور اخص خدارا به  زوسیونی. دساختیو خود را آزاد م آمدیم

 یاو را با خدا هیدر موطنش تراک زین لیدل نیهم

  

 
پرسفون را آبستن   یاند که زئوس به شکل مارمادر دیونیزوس را پرسفون خوانده  اتیاز روا یدر برخـ ۱
 . سازدیم
 . درخشدی است که ناگهان م یادر ضمن نام ستاره   Novaـ ۲

 است. شدهیتلفظ م Bakcheios ونانیدر روم که در  زوسی ونی: وابسته به باکوس، نام دBacchicـ ۳
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 زوسیونی. جالب است که دساختندیبود، همسان م آوریشراب مست یکه خدا وسیساباز یمحل
که در  یخدائ» او را دسیپ یشراب بود، بلکه او خود در شراب حضور داشت. اور یتنها خدانه 
است. تقارن هویّت خدا با شراب کاماًل  دهینام کرد«یخود را عرضه م انیشراب به خدا میتقد
سُومَه با شراب سُومَه در وِداهاست   یتلفیق هویّت خدا ا یو  انیحیمس  یربان یمراسم عشا هیشب

وال ی( فستAttica) کایاگر در آت ستیتعجب ن یهوم با شراب هومه در اوستا(. جا زدی)و ا
theoinia  روانیپ  میاز اعقاب مستق  کردندیکه تصور م  یهائجشن »خداشراب« توسط خانواده  ای 

بودند که به  دهیروئ یها درختانخانواده نی. در تاکستان اشدیجشن گرفته م اند،زوسیونید هیاول
 واناتیح  یاخد  نیرا همچن  زوسیونیآنها را خود خدا عطا کرده بوده است. د  یهااعتقاد آنها جوانه

. 1ساختندیصورت بزغاله، گاو نر، آهو و ... مجسم م  به  تیو موقع  طیو او را بسته به مح  ستنددانمی

  نیب  Hieros gamosو محل ازدواج مقدس    شد،یداده م  شیاز همه به شکل گاو نر نما  شیب  او
 میقد ات یادب در. دندینامی( مboukollionگاو نر ) ةرا در آتن طویل زوسیونیو د نایلیملکه باز

 (  ۶۸/۱۰۶ـ ۸۴شده است. ) ادی ارینام گاو نر بس  به زوسیونیاز د ونانی
آشنا بوده   ینام  انیونانی  یاز دوران برنز )مفرغ( برا  زوسیونید  سد،ینویطوری که گراف م  به

اند. در دوران همر دست آوردهاموات دوران مفرغ به    نیدو لوحه گل  یبار نام او را رو  نیاست و اول
انسانها« نام برده شده است و با قدرت   یشده و »شاد  دهینام  یطور فرعبه    ان یاو در کنار خدا  امن

در قرن هفتم ق.م به خود  Archilochos V. Parosارتباط است. .  درمرگ و جذبه و خلسه 
 یفراوان  یکرده است و در قرن ششم ق.م نقشها  ه یهد  بایسرود ز  کی  زوسیونید  یکه برا  بالدیم

و در همان  رهایسات  ایآنان  یهاهمخواب همراه منادها و  شود،یم دهید نیسفال یاز او بر ظرفها
اجرا  یو تئاترهائ هایو تراژد هایو باز Dithyrambos یزوسیونید ات زمان است که در آتن مسابق

 . ۲گرداندندیرا به نشان او در شهر م یمیعظ تیآلت رجول زوسیونید ادیو به  شدیم

 شده است شیاست که سرش با تاج تاک آرا یجوان یخدا زوسیونی: دسدینویم اشتیکلر

 

 
  

 
 tragos. ستنددانمیبز است،  یصدا یبه معن یونانیکه به  trag- oi -dia ا ی یتراژد یرا حام زوسیونیدـ ۱
 آواز خوان.  یعنی aideinبز نر و  یعنی
 بوده است. زوسیونی خاص مستانه در وصف د  یسرودها نی( همچنDithyrambosرامبوس ) یتیـ د۲
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مستانه  Fauns1و  satyrsو در اطرافش  Thyrsosشده  نیتزئ یکه در دستش عصا یدر حال و

الوزیس را مسخر  کنند،یاز زنان حرکت م یو در دنبالش پلنگ و ببر و گروه زندیدر جست و خ
 (۱۴۴/۲۶. )گرددیمستقر م یو در دلف

 یخدائ یمیقد زوسیونیمطرح شده است. د زوسیونینام د دو خدا به ونانیکهن  ریدر اساط 
 Dionysosزاگروس ) زوسیونیو د ستنددانمیزئوس و پرسفون  انیبود که او را فرزند دو خدا

(Zagerus از جانب پدر به   ی(. در جوانهیدر تراک نیرزمیز ینام داشت )زاگروس نام خدا
(  زئوسخواهر و زوجه    ،  Juno  نی: به الت Heraالهه هرا )  یول  گردد،یجهان منصوب م  یفرمانروائ

( را بر آ: شش پسران و شش دختران اورانوس و گهTitans) تانهایو ت  کندیبه او حسادت م
رسانند به او  بیطور معمول قادر نبودند به پسر زئوس آسبه  تانهای. چون ت شوراندیم زوسیونید
پاره  رااو  شود،یو مشغول م ندیبیم نهیخود را در آ زوسیونیگاه که دو آن کنندیم هیهد یانهیآ

  یدهد و در ران زئوس مخفقلب او را نجات می Pallas Athen یول خورند،یو م کنندیپاره م
(. زئوس با ۱۴۴/۷۳) شودیم متولداز زئوس  ینیو زئوس نو (بلعدیآن را م یتی)به روا کندیم

که در   آوردیم  دیانسان را پد  دیو از خاکستر آنها نسل جد  سوزاندیرا م  تانهایشعله آذرخش خود ت
 نینو  زوسیونیاند. د( با هم متحد شدهیزئوس )آسمان  کی( و عامل نینی)زم  یتانیآنها عامل شر ت 

  لیدل نیو به هم شودیمتولد م لمِسِنام  )انسان( به یزن فان کیزئوس با  یکیجوان از نزد ای
 زوسیونیاز قلب د  نینو  زوسیونیسمل و د  یتیانسان(. در روا  یمیخدا و ن  یمیخداست )ن  مهین  کی

 (۱۴/۷۳-۱۵. )رندیگیشکل م میقد

 ی،نمونه از سه شرح ویلوب یاند که براکرده  تیرا به صور مختلف روا زوسیونید اسطوره
سفر  ایخدا، به دور دن مهیقهرمان ن ایجوان،  زوسیونی: دمیکنیرا نقل م یمجمل یاوهلشنیدر و 

او را   لیدل  نی. به همآموزاندیو علم و تمدن را م  سانداشنیو به انسانها تاک و شراب را م  کندیم
و موجودات  silen لنیداشت مانند س یهمراهان شی. در سفرهاانددهیانسان نام هیمعلم اول

 ی. او را دارا۲اندنام برده زوسیونیرا معلم د لنیو ... س Pans , Fauns , Satyrs چون یریاساط 

 
  

 
 زوس یونیبز با سم و شاخ که به همراه دمهیانسان و نمه یارواح جنگل، ن  ا ی  یالیها موجودات خو فاون   رهایـ سات۱
 . دندیرقص ی و م نواختندیم ین

  ی بدن انسان و پاها یاست که دارا یریاز موجودات اساط یکی زی( نSeilenos) لنیس ونانی یتولوژیـ در م۲
که با سر طاس در   ستنددانمیهمراه باکوس  ریسات نیتریمیو قد مهجن چش کیاسب است. در اصل او را 

 بود. زوسیونید ةو در ضمن پرورند کردی م  یاو را همراه یحال مست
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را با  لنیس ونانی ات یاز ادب یاند. در برخوصف کرده  لیو اص فیشر یزشت و درون اریبس  یصورت 
 زیرا ن زوسیونیچهره و اصالت باطن به او شباهت داشت. د یکه در زشت کنندیم هیسقراط تشب

بوده   شیو جهات انسان  نیبه زم  اشیکه نشان وابستگ  اند،کردهیو زشت نقش م  هیکر  یابا چهره
و امعتقد بودند که صورت واقعی  یول (است ینیزم ای یجوان سمل فان زوسیونی. )مادر دتاس
  نیریعالم ز ریدر س شوندیوارد م زوسیونیو فقط آنها که به میستریُن د باستیز اریو بس  یاله
را  زوسیونید یو جمال اله یواقع ةکه چهر شودیقادر م من نیو ا ابندییرا م شیخو یواقع من

و   کردندیرا مشاهده م زوسیونید یبایبا چشم درون خود باطن ز گر،ی. به عبارت دندمشاهده ک
 .ساختندیدرونش مجسم م یاو را به حسن اله

گونه که پسر خداست، همان کند،یکه در ران زئوس رشد م زوسیونید گر،ید تیروا به
مردم جهان صلح و آرامش   یلبخندش برا  یکودک اله  نیبعدها پسر خدا خوانده شد. ا  زین  حیمس 

  (Hermes Praxiteles) تلس یهرمس پراکس بخصوص  م،یقد یو در آثار هنر کردیم جادیا
 1مفیاش نکه بر گهواره شودی م دهید اریانسان را در بغل دارد بس  ـکودک خدا  نیکه ا یدر حال

(Nymph )زوسیونی. دخوانندیجنگل آواز م یهایو با آهنگ فلوت، پر نوازندیم انیحور ای 
 نیو با درخت تاک همچن آوردیم هیانگور را هد ةبوت  ای یشاد هیما نیتریمردم جهان عال یبرا
 کندیاو مست م یعنیاست،  یمست ةکه برطرف سازند کندیعطا م زی( را نEfeu چکی)پ تال یپاپ

دهد، که اغلب با شراب ارائه می یگر است و در همه جا معجزات معجزه ی ! او خدااریو سپس هش 
شراب اعلى خارج ساختن،  ی خال یهااز خمره ایآب به شراب،  لیدر ارتباط است، مانند تبد

است   یناج  حیمس   یس یدر ضمن چون ع  زوسیونیدادند. د  تنسب  زین  یسیکه بعدها به ع  یمعجزات 
جذبه  یمست ی. همسانسازدیگونه که شراب هم روح را رها مهمان کندیو روح انسان را آزاد م

 نی. دیونیزوس همچنگرددیم هیساختن روح توج رها نیبا هم سهیدر مقا یو خلسه با مست
Aridane بیرا که فر ( خورده و در ناکسوسNaxosتنها و ب )و زوجه  کندیاست، آزاد م پناهی

 .۲را( Lyaios نی)همچن سازدیم شیخو

  هیهد زوسیونیرا از خود د یدهقانان مست، که مست یهاضربه ریباالخره ز زوسیونید

 
  ا ی هیکه دختران آب اول ستنددانمیرطوبت  یطور کلو به  بارهایرا تجسم رودها و جو مفی: نNympheـ ۱

Okeanos  آن  وهیاشاره به اثر آب در رشد تاک و م نیاند، و اخوانده زیدیونیزوس ن یهاهستند. آنها را دانه
 شد.   اهدسخن گفته خو شتریدربارة آنها ب  سمیترائیانگور بوده است. در فصل م

را ازدواج مقدس   دانهیو ازدواج با آر ستنددانمیمعرف روح انسان ( را Lyaiosو لیئوس ) دانهیآر Aridaneـ ۲
(Hieros gamos )کردندی م هی همان وحدت با خدا، توج ای( زوسین ویوصلت روح با خدا )د ای. 
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پاالس آتن آن را   زندیضربات را م  نیکه قلبش هنوز آخر  یو در حال  شودیبودند، کشته م  گرفته
 زیرستاخ  نیتا دوباره از زئوس دیونیزوس نو  بردیزئوس م  یو برا  کشدیم  رونیاز سینه محتضر ب

 کندیاموات نفوذ م یایبه دن یاست. او حت شتریاول ب زوسیونیقدرتش از د زوسیونید نیکند. ا
 نی. اپردازدیو با آنها به سفر م گرداندیباز م نیریو زن و مادر خود را زنده کرده از عالم ز

 یمفصل یاو جشنها یکه برا انددهینامیو شراب م یمست ینام باکوس خدا را به زوسیونید
انگیز به هوت مستانه مخصوص و ش ی توأم با رقصها یو در آنها شرابخوار نددادمی بیترت 

 شدندیآزاد م  یو بدن  ینیزم  ودیشراب از ق  یدر مست  شی. آنها به گمان خودیرسیخود م  یحداعال
در   یخود را در ناخودآگاهی مست یآگاه زیآنها ن افت،ییمن خود را م ستسیگونه که مو همان 

 (.  ۸۲/۹۰/۱۰۶)خالصه از رساالت  افتندییم
 

 زوسیونید یایستر یو شعائر م آداب

انگیز و مستانه توأم با جان یه  یو جشنها  والهایفست  زوسیونید  یایستریاز مشخصات م  یکی
شده و هم از   انیب  یمفصل  یو گزارشها  اتیآمیز بود که هم دربارة آنها روارقص و حرکات جنون

 اریبس  یگزارشها زیمورد ن نیکرد. در ا یآداب را بازساز نیا توانیم ماندهینقشها و آثار باق یرو
 نیچن توانی( را مJ. P .Kane) نیو ک نلزیبورکرت، واسون ـ روک، ه ،یکومو، ویلوب مفصل

 خالصه کرد: 

 نیمیسترُین بود. در ا یشعائر، آداب وحدت با خدا نیتراز مهم یکی یمذاهب اسرار در
آنها رخ داده   یخدا یبرا ریرا که بنا به اساط  یاز حوادث یموارد کردندیم یسع روانیمراسم پ

 راه با خدا وحدت حاصل نیوسیلة با او هم سرنوشت شده و از ا نیاکنند تا به  دیبوده است تقل
آن.    تیچند عامل مشخص مورد نظر قرار داشت: اوالً شراب و اهم  زوسیونی. در میستریُن دکنند

، عرضه ب ت با شراب بود و خود را در شراشراب که هم هویّ یتنها خداباکوس نه  میدید
 یکوبیو خوردن او. ثالثاً رقص و پا تانهایبه وسیلة ت  زوسیونیثانیاً پاره پاره کردن د شت،دامی

. کومو در آداب وحدت با شدندیحال ارائه م نیدر ا وستهیو همراهانش پ زوسیونید کهمستانه، 
 نیترو مؤثر نیتر: مهمسدینویدارد که قابل توجه است. او م یشرح زوسیونیخدا در میستریُن د

همان شام مقدس.  ا یبود  یشعائر ی شرکت در ضیافتها ایستریارتباط با خدا در م جادیوسیلة ا
که بخصوص در میستریُن   شد،یم  دهید  یتقریباً در همه مذاهب اسرار  یدسته جمع  عامط   گونهنیا
 ستهیحاصل از آن م یو مست شراب فراوان دنیبا نوش زوسیونید
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در  یگریبرداشت د ی. ولافتیی ( دست مEleusinios) Eleusinian یس یبه مزارع الوز ترراحت
 ی ضیافتها مخلوط گشته است و آن خوردن خود خداست، که با خوردن گوشت و خون قربان نیا

 گردد،یدوران توحش انسان باز م نیتریبه بدو دهیا نی. ا1است گشتهیمتعلق به خدا حاصل م

مؤمن باکوس سبعانه گوشت خام  روانیپ ،۲شودیم دهید Omophagyگونه که در آداب همان

وجود داشته است  یاصل دهیعق کی. بدون شک 3دندیبلعیرا با دندان پاره پاره کرده و م یقربان

 یبوم انیشکارچ که دست آورد، همان گونهبه  توانیم هوسیل نیارا به  یقربان وانیکه قدرت ح
را مالک   ریتا قدرت و جسارت ش  خوردندیشکار شده را م  ریقلب ش  یاعتقاد خراف  کیبنا به    قایآفر

را تجسم خدا بدانند با خوردن خون و گوشت  یهرگاه قربان انیشکارچ نیا ریشوند. حال اگر نظ
مقدس   یوانهایروح ح  لندی: » آنها که ماسدینویخواهند شد. پرفیریوس م  میاو سه  تیآن در الوه
 خورند،یآنها را م  یاصل  یدهند، ارگانها  ی ( را در خود جاPropheteiaو نبوت )  یگوئشیمؤثر در پ

.« بر ابندییم انیخدا رینظ یشگوئیپ تیقابل زی. پس آنها نکورو موش نیمانند قلب غراب و شاه
( را که خوردنش تابو )ممنوع و حرام( بود با  Atargatisاالهه ) یماه هیسور یاهال ده،یعق نیهم

 زین  کردندیشعائر شرکت م  نیکه در ا  یو راز دانان  خوردندیآماده ساخته و م  یآداب و شعائر خاص
 ( ۱۱۹/۲۲ـ ۱۲۰خواهد ساخت. ) ریشد بلکه الهه آنها را فناناپذ خواهندمرگ ن ریمعتقد بودند اس

 روانیپ یمذهب یکه دربارة جشنها یمتعدد یو گزارشها نینظر محقق دییدر تأ یویلوب
با آداب و شعائر  زوسیونیبه د یو قربان هیفد میکه تقد سدینویموجود است، م زوسیونید

 و تکه تکه یقربان دنیصورت سبعانه با در به یگاهتوأم بود و  (Orgia)وابسته به  کیارگاست
جشنها با خوردن   نیدر ا زوسیونید روانی. پشدیآلود خوردن آن انجام مو خام و خون  کردن

 .نددادمیوحدت  شانیآلود خود را با خداشراب و گوشت خون

 
  

 
  م یقد یاز مذاهب اسرار یار یکه در بس ندیگوی( مTheophagia یونان ی)به  Theophagyـ خوردن خدا را ۱

شراب و خوردن   دنیاقتباس کرده و با نوش دهیا  نیاز ا یهم در مراسم عشاء ربان تیحیمرسوم بوده است. مس
هم   ی. در مراسم تئوفاگدینمای را تجسم م حیاست، وحدت با مس حی نان، که معرف خون و گوشت خدا ـ مس

 اند. خوردن خدا را مجسم ساخته  یآلود قربانبا خوردن گوشت خون
 به مفهوم خام خام خوردن گوشت است.  یونانی: به Omophagiaـ ۲

شعائر   نیهم رفته در اغلب ا ی( رو ۳۳۴/۴۳. )دندینامیم sparagmosرا  وانیح دنیدر ایـ پاره پاره کردن ۳
  ن ی از ا ی. برخشودی مشاهده م گرفتند،ی که از اعتقاد به سحر و جادو سرچشمه م ،یبدو  ی آثار باورها یمذهب

 .شوندی هنوز اجرا م زیبزرگ ن انیاز اد یدر برخ  یآداب و مناسک با تعابیر و صور متحول
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آنها که در تملک خدا   ای(،  entheosشده به وسیلة خدا )  ریتسخ  ایاز خدا پر گشته    اصطالح
است(. اصطالح  شهیر نیاز ا enthusiasmآداب بوده است. ) نی( معرف اentheoiاند )آمدهدر 

شهیر یونان   سندهی. نوشوندیاست، به مفهوم آنها که به وسیلة خدا حمل م  theophoretoi  گرید
)رسوم مقدس(  ساکرامنت یدارا زوسیونید روانی: پسدینویم دسیپ یق. م( اور نجم)قرن پ

فرقه  نیورود در ا یو برا دندینامیگوشت خام م افتیو خوردن بودند که آن را ض دنینوش
آلود(  خون  گوشت  نیسرخ )شراب( و خون  یبندند که: من جشنها  مانیسوگند خورده و پ  ستیبایم
در   1آهو..هم  یگاو و گاه ایمختلف بودند، اغلب بز  یام. حیوانات قربانرا انجام داده زوسیونید

را از هم   یاکرت با دندان گاو زنده یآمده که اهال یماترنوس مورخ روم کوسیرمیگزارش ف
دلخراش   یادهایو با فر  شدیجنون بر آنان مسلط م  ینوع  شدندیم  کی. آنها چون تحردندیدریم

 ی اگاو زنده  دنیناموزون به در  یادهایمقدس، که اغلب در جنگل بود، با غوغاها و فر  یدر مکانها
به زبان   ای  کردند،یتصور م  کسانی  شانیحال خود را با خدا  نیو در ا  پرداختندیبا چنگ و دندان م

 (  ۷۳/۱۰۱(... )دندیدیم پرخود را از خدا » گرید
(، آرنوبیوس Clemens(، کلمنس )Porphyrios) وسیریچون پورف یحیپدران مس 

(Arnobiusا ،)تکه تکه کردن    وان،یح  یجای قربانبه    یاند و حتگزارش داده  ترآداب را خشن  نی
 نیمعتقدند که ا یلوبیو و نیاز پژوهشگران چون ک یاند. برخرا نقل کرده یکودک ایانسان  کی

در نقض    یات یجالب است که خود آنها نظر  یول  کنند،یها غلو مفرقه  نیبا ا  یبه علت دشمن  انیراو
 :سدینویم ی. ویلوبندینمایم انیانتقاد ب نیا

خشن  زوسیونیرا در مراسم جشن د یانسان chiosدر  وسیریبنا به گزارش پورف
(Dionysus Omadiusپاره پاره کرده )سفرنامه  انوسیاز پائوس یتیبه روا ارهاش نیاند. او همچن(

به مردم   یبخشش گناه  یبرا  یدلف  نیبدهد فال که او گزارش می  کندیم  (قرن دوم  یونانی  سینو
اطالع   زوسیونیبالفاصله د  یکنند، ول  یرا قربان  یبائیپسربچه ز  د یاعالم کرد با  Potaniaeپتانیه  
.  رفتیبز را خواهد پذ کیانسان، بچه  یقربان نیجای ابین( که به از زبان همان فال یقیناً داد )

 کردند. یرا قربان یاپس مردم بزغاله

 از تحول رسم تیاو حکا تیدهد که رواگفته پاوزانیاس نظر می نیدربارة ا یویلوب

 

 
  

 
 . کردندیم یبز و در کرت گاو را قربان شتریب هی ـ در تراک۱
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(. یخوار  وانیبه ح  یسور انسان خوار  لیاست )تبد  animal  افتیبه ض  Cannibal  افت یض  یمیقد
 کردندیباکوس پاره م  ادیرا به    یرسم که انسان  نیا  میکه در قد  کندیم  قیتصد  انیب  نیبا ا  یویلوب

دارد و   یگری. اما کومو نظر د1حیوان مبدل شده است  یوجود داشته است و سپس به قربان

 یگریاز وحش  یعار زوسیونیشعائر د انیوسیو بخصوص در دوران بطلم م یکه در قد سدینویم
از  یحاک یفراوان یصورت درآمد. گزارشها نیادر انتقال به اروپا، بخصوص در روم به  یبود ول

چون لیویوس   یافراد  یشده است. حت  تیبارها روا  یاکردن بچهپاره  یو حت  هاستیگریوحش   نیا
(Liviusشرح داده یروم سیخ نوی( )تار ).جشنها در حال جنون و به   نیدر ا که اندقرن اول ق.م
و  جانیعمل ه نیو با ا دندیدریرا از هم م یکودک تانها،یبه وسیلة ت زوسیونیکردن دپاره ادی

گاو و  کیپاره کردن  انهیکه آداب وحش  کندیم شنهادی. کومو پدیرسیجنون آنان به اوج خود م
معمول بوده   اریکه بس   یرسم  اختن،س  نیرا رنگ  شتنیآلود و خام و با خون خوخوردن گوشت خون 

را در »جنون مقدس« که نام  یکودک دنیدر تریمیو تحول همان رسم قد ماندهیباق دیاست، با
خارج   زوسیونیگرفت که جشن د  جهینت  توانیباال م  ات ی( از نظر۱۹۷/۲۱شعائر بود، دانست )  نیا

توأم شده است،   یاپاره کردن بچه  اب  ی و حت  دهیگرائ  تیبه سبع  ونانینبوده و در    انهیوحش   ونانیاز  
 یانسان یقربان نیا یجا یبز ایو در جنون مقدس تکه تکه کردن گاو  افتهی لیتعد جیبتدر یول

مساعد به  اریاست که با نظر بس  ینیمحقق دییمورد تأ یرا گرفته است. شعائر جنون مقدس حت
 .نگرندیمیسترُین م نیا

  ق یدهد، خود تصدآمیز مورد شماتت قرار میاغراق  یگزارشها  انیرا در ب  سایکه پدران کل  نیک
و روم در شعائر باکیک )وابسته  ونانیفالسفه  یو حت سندگانیاز نو یاریبس  ت یکه به روا ندکیم

جشنها   نیا  یآلودش از عوامل اصلو خوردن گوشت خون  یازنده  وانیسبعانه ح  دنیبه باکوس( در
تولد و  کیمعرف مکان زوسیونیکه پاره پاره شدن د سدینویم زی( کولپه ن۳۳۴/۴۳است. ) بوده

بر اثر خلسه و  روانیجنگلها و کوهستانها بوده است. پ یرستگار نیو مرگ است. محل ا ات یح
 یهاو با ماسک شدندیم خودیجذبه از خود ب

  

 
  ه ی. در دستورات اولمیکنیرا مشاهده م  یلیتبد نیچن زین می کردن اسحق به وسیلة ابراه یدر قصه قربان ـ۱

که    ی سوزان. قربان  یوانیح  ی قربان  ک ی  م یدستور بوده است، و بعدها به تقد  هوهی  ی نوزاد برا  ن یاول  یتورات قربان
  ة تبدل در قص  ن ی. اگرددیآخ( مبدل م  خوی نمذبح سوزانده شود تا دود آن به مشام خدا رسد )رئاح  یرو  دیبا

مذبح بسوازند،   یو رو   یفرزند خود اسحق را قربان  شودی مأمور م  هوهیارائه شده است. او ابتدا از جانب    میهابرا
  ه یشب  نی. اکندیجای اسحق حاضر مرا به    یگوسفند  یافرشته  نهدیمذبح م   یدر آن دم که اسحق را رو   یول

 مراجعه شود.  هودی نیدر د یقیبه کتاب تحق شتریاطالع ب ی. برادهدی است که پاوزانیاس گزارش م یتیروا
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  یکودک ای یوانی. آنها حنددادمیو سرنوشت او را ارائه  کردندیم دیرا تقل شانیشکل خدا مختلف
 یارائه شواهد و مدارک کتابها ی. کولپه براکردندیرا، تکه تکه م شیبچه خو یگاه یرا، حت

Omophagie از  یو کتابM. P. Nilsson  منتشر شده )در  ۱۹۵۷که درLund نام شعائر  به
 (۳۸۲/۴۳. )دینمایم هی( توصزوسیونید

آزاد در   یمقاربت جنس  یانگیز و حتجشنها، از حرکات شهوت  نیا گریاما در مورد آداب د
: Bacchanalia: باکانالیا )سدینویگزارش شده است. کومو م زیو شبه جنون ن یحال مست

 یخاص  ورت کامالً ص  افتند،ی  یفراوان  روانیباکوس( که ناگهان در آغاز قرن دوم در روم پ  یجشنها
: Aventinus)  نیزن و مرد در سرداب مقدس سمل در دامنه آونت  ی(ستایداشتند. محرم شدگان )م

 ادی. فرکردندیبا هم مقاربت و جماع م  بریرود ت   کیشهر روم( نزد  ةدهند  لیاز هفت تپه تشک  یکی
ها . باکانتختیآمیدلخراش سنج و طبل در هم م ی کنندگان جشن با صداهاشرکت

(Bacchantes )1  افتادندیم  یهوشیبمهیباالخره به حال ن  جنباندندیکه بدون انقطاع بدن خود را م 

با   تیاعتقاد به نقش آلت رجول  کیشعائر به اتکاء    نی. اکردندیم  ینیبو در آن حال شروع به رؤیا
 (  ۱۹۵/۲۱... )دیرسیارائه و مشاهده آن به اوج خود م

پلنگ بر دوش و   ایکه پوست آهو  یدر حال شانیپر یبا موها ۲منادها سد،ینویگراف م

  دهیچیکننده پریتخد کچ یرا که بر دورش پ Thyrsosبر دست و گردن و چوبدست  یمارهائ
. درندیاند. آنها با دست آهو را منقش شده  یمیقد  نیسفال  یگلدانها  یاست، در دست دارند، بر رو

، فرزند  Pentheusو  دندیدریم جنونانسانها را در حال  یآمده که آنها حت ریو اساط  ات یدر روا
در قرن ششم  ی( به نوشته گراف حت۱۶۳/۷۳اند. )و جنون پاره پاره کرده یدر مسترهبرشان را 

 یبا حال مست  زوسیونید  شگریدربارة گردش مردان و زنان ستا  یاتیآداب گزارش شده و روا  نیاز ا
 ( ۱۶۷/۷۳وجود دارد. ) یات یروا ابانهایو جذبه در خ

معموالً در شب و در نور مشعلها انجام   زوسیونی: رقص مقدس به افتخار دسدینویم یویلوب
کم به آغاز و کم یاکنندهکیخاص تحر یقیموس یدر نوا شیرقص دراو هیشب یکوبی. پاشدیم

 دهیشور ای  Thyiadمجنون و  ایناد ها را مِ. رقاصهشدندیحال خلسه و جذبه دچار م

  

 
است از  Mainadآن  یونانیکلمه که  نی. ارفتندی شمار مها به که چون راهبه زوسیونید رو یـ زنان پ۱

mainesthai بودن مشتق شده است.  وانهید یبه معنBakchante وابسته به  یبه معن زینBachos نی )الت  :
bacchus .است ) 

 مجنون  ای Moienadـ ۲
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نام  )باکه( و مردها به Bakchaeنام  مراسم، زنان به نیکنندگان در اشرکت. خواندندیم مهاجم
Bakchi ی. گاهشدندیم دهی( نامی)باک ( آنها را ساتیرSatyrن )یا)همراهان افسانه دندینامیم زی 

در خود   ا آداب خدا ر نی ا یبا اجرا کردندی کنندگان و رقاصان تصور مشرکت نیا ةباکوس(. هم
که مخمورکننده است  ی خاص چکیدهد که رقاصان مرگ پ. پلوتارک گزارش میافتیخواهند 

 چکیپ نیا یشراب و خدا یخدا زوسیونیچون معتقد بودند که د دند،یجویم Efeu ای( تال ی)پاپ
 زی. هرودت نکردندیو هم وحدت با خدا را تجربه م  شدندیم  کیاعمال هم تحر  نیاست. آنها با ا

کرد و به جنون دچار ساخت    ریاو را تسخ  زوسیونیکه د  کندیم  تیروا  هاتیاسکیالس شاه اسک  زا
 . 1و شاه در حال جنون به انجام شعائر و آداب باکوس پرداخت

 بردندیو در کوهها بسر م  کردندیم  یترک خانه و زندگ  یمدت   یبرا  یگاه  زوسیونید  روانیپ
و چون در    کردندیبود، بر تن م  زوسیونی. آنها پوست آهو، که نشان دستندیزیم  انیو چون وحش 

را به گردن خود   یبه هم بسته بود، مارهائ یرا با مارهائ شیخو یاو موها زوسیونیاسطوره د
به جامعه و بندها و مقررات آن آزاد   یوسیلة از وابستگ نیا. آنها معتقد بودند که به چاندندیپیم
 کردندیشدن، تصور م خودیبا از خود ب ی( باده گسارایگونه که در مجالس )اورگهمان شوند،یم

نوع کسب  کیانگیز شعائر جنون نیدر ا می. مردم قدگردندیباز م عتیآزاد و درون شاد به طب
  یناد، قادر به اعجاز و انجام کارهاو اغلب معتقد بودند که م دند یدیدرون م یداریو ب درت ق

افالطون   ی. حتشودیقادر م  یبینی و شفابخش به آینده  یخودیالعاده است و در حال جنون و بخارق
خود را  یبایاشعار ز انیکه شاعران و غزلسرا کندیاظهار م یعموم دهیعق نیهم ریتحت تأث زین

و عسل خارج  ریباکوس، که از رودها ش یهارقاصهگونه که همان ند،یسرای نم یدر حال عاد
 ریهم نظ دسیپی! اورارندیکه هش  ینه هنگام کنندیم نیچن زوسیونید ریتحت تأث سازند،یم
 ستند،دانمی  شیخو  یدر سرنوشت خدا  کیآداب چون خود را شر  نیا  انیاشارات را دارد. مجر  نیا

و از مرگ هراس نداشتند،  ستندیزیو شاد م ستندینگریم نانیبا اطم یبه زندگ لیدل نیبه هم
  Getae. هرودت هم از مردم ستیخود خواهند ز ی با خدا زیمعتقد بودند که پس از مرگ ن رایز

و معتقد بودند که اموات به  ستهدانمی ریدهد که خود را فناناپذگزارش می هیتراک نیاز سرزم
 Zalmoxis یخدا

 
  

 
  شود یم  تیروا  نید همچنو . دربارة دا سازدی و به جنون دچار م  کندیم   ریـ در عهد عتیق یهوه شائول را تسخ۱

 مراجعه شود.  هودی نیبه کتاب د
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است که در  هیتراک وسیهمان ساباز قتیدر حق سیزالمرکس  نیکه ا زنندی. حدس موندندیپیم
 (۷۳/۱۰۶ـ ۸۴مبدل شده است... ) زوسیونیبه د ونانی

. کردندیشرکت م  زوسیونید  ی( در جشنهاdaimones)  وانیپلوتارک معتقد بود که اجنّه و د
 وان،یو معجزات او، د زوسیونیبه د میقدو روم  ونانی نیاز فالسفه و متفکر یاری( بس ۱۱۳/۱۵)

فقط  یزوسیونید یای. واسون معتقد است که در اورگ1معتقد بودند ... اجنه، طلسمات و اوراد و

شود  دیآن تشد ریتا تأث ختندیآمیبلکه مشروب را با مواد مخدر م ،شدشراب خالص مصرف نمی
با مواد مخدر  یدومردم ب اغلبآور گردد. اصوالً مشروب آور که مخدر و وهمیتنها مستو نه 
 ( ۱۲۱/۱۰۱. )شدیم بیآور ترکوهم

آرام   زوسیونیکنندگان جشن دکه شرکت  یهنگام  شودی: اغلب گزارش مسدینویبورکرت م
  کی یو حت دندیرسیراحت و شاد به نظر م اریبس  ند،دادمیو جنون خود را از دست  شدندیم

ورود به میستریُن   یدهد که هدف اصلمی  زارشگ  Aristides Quintilianusچون    یقیموس  ةخبر
کم( که   الت ی)با تحص ی ( را در افراد عادPtoiesisبخش ) یافسردگ شیبوده است که تشو نیا

آور یشاد  یجشنها و رقصها  گونهنیآنان بود، به وسیلة ا  یهایناکام  یبرخ  ایو    یمعلول وضع زندگ
 زین ی. برخشدیمحسوب م یدرمان انو رو یروش روانکاو ک ی نیا قت،یزائل سازند. در حق

که سراسر   یدلخراش  یادهایخاص، آوازها و حرکات تند، فر  یقیموس  ،یمست  ،یخوابیمعتقدند که ب
آنچه در واقع  رفتند،یکه به حال خلسه م کردیو خسته م جیآنها را چنان گ ند،دادمیشب ادامه 
 ( ۱۱۳/۱۵آنان بود. ) یهدف اصل

متعلق   یکه حت  یو در قبور  افتینفوذ    ونانی  زوسیونیمذهب د  زین  ایتالی: در اسدینویگراف م
اجازه ندارد دفن  کسچی مکان ه نیشده است آمده: »در ا افت ی Canaeبه قرن پنجم ق.م در 

با  که داشتند نیتدف یبرا یباکوس باشد«. افراد فرقه مکان مخصوص شود مگر آنکه از رازدانان
. شوندیمعتقد بودند که فقط آنها از ظلمت حادس رها م نیو مؤمن گرفتیآداب خاص انجام م

بود که او  یدر اعمال ستسیم یکه دستور برا شدی م افتی نیطالئ یهاورقه زیبر سینه اموات ن
 (  ۱۶۸/۷۳. )کردیم یرا به سعادت رهبر

  

  

 
است او معجزه کرده و  یکه مدع کند،یم نیرا تحس زوسیونیتنها دافالطون نه  یحت میدیطوری که دبه ـ ۱

  ی که حت  شدی بود، موجب م یکه تقریباً در عهود باستان عموم ری!! اعتقاد به اساطسازدی عسل م  ر،یاز آب و ش
 داشته باشند. اورو اسرار و معجزات و ... ب یع یبه موجودات ماوراءُالطب زین شمندانیاند
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 م(ف و تحّر)تشّر تیعضو آداب

بود و به  یو سر یمخف یمذاهب اسرار ةمیسترُین مانند هم نیاو شعائر ورود به  آداب 
شعائر در  نیاوابسته به  یچون جشنها ی. ولستیو مشروح در دست ن قیآثار دق لیدل نیهم

 اریموجود بس  ات یمانده است. متأسفانه چون نظر یباق یشتریشواهد ب گرفتند،یخارج انجام م
حاصل کند. کومو  یکل دید کیتا خواننده خود  میپردازیگزارش م چندناقص است به ذکر 

و از جمله گزارشها   ستیمیسترُین کامالً مشخص ن  نیدر جمع رازدانان ا  تی: شعائر عضوسدینویم
گرفت که تازه وارد به وسیلة عناصر چهارگانه   جهینت  توانیم  ماندهیو صور باق  هابهیو نقشها و کت

که  لیو نشان عنصر آتش بود، ثانیاً آب تغس  سوختیکه با گوگرد م یمشعل. اوالً شدیم ریتطه
 هیکه در اسطوره گهواره باکوس نوزاد توج ی. ثالثاً بادبزنشدیم دهیبا شاخه درخت غار به او پاش

تطهیر  یعناصر برا نی ا ة. همزدندی ر او باد منام داشت، ب کیستیو بادبزن م دیگردیم
Purgationes  بلند خوانده   یآداب اوراد مقدس با صدا  نیا  انیتازه وارد بود. در جر  حرو  هیو تزک

را  کریپ نیبود. ا یمخف یاپارچه ریبرافراشته که ز تیآلت رجول کریاز پ یبردارپرده اً. رابعشدیم
. زندیریکه م کردندی)وانمود م ختندیریبر سر داوطلب، که زانو زده بود م گریمقدس د اءیبا اش

( در  Phallophorosآن ) لیو حمل شما یآداب ارائه شده است(. آداب ذکرستائ نیا یدر نقش 
بود   نیا  یدر دوران امپراتوران هنوز رواج داشت. هدف اصل  زوسیونید  روانیپ  نیروم بخصوص ب
و سعادت  یریبا خدا از فناناپذ یهمسان نیوجود آورند تا بوسیلة ا باکوس به کیکه از داوطلب 

و جنون مقدس   یشراب فراوان و مست دنیمراسم شام مقدس و نوش نیبرخوردار گردد. البته با ا
  Archibokole)سر رازدانان( سر کاهن را    Archimystaiفرقه را    سی( رئ۲۰۱/۲۱همراه بود. )  زین

 ( ۲۰۰/۲۱. )دندینامی م Thiasoi ای Bakcheionهمرازان را  یهاها و کلوب و دسته
نشان  زوسیونیآداب تحرک داوطلب میسترُین د یمیقد ثرا کیکه در  سدینویبورکرت م

:  Demosthensاز دموستنس ) یتی. در رواگرددیکه موجب تحول هویّت او م شودیداده م
اشاره شده است که در  یاشبانهقرن چهارم ق.م.( به آداب سه میقد ونانیسخنران  نیبزرگتر

کوزه دهان گشاد  کیو  نندینش یپوست آهو م یبر رو initiands تیضمن آمده، نامزدان عضو
گل( از گل و کاه )کاه یدار، که خم شراب است، در کنار آنها قرار دارد. نامزدان را با مخلوطدسته

. سپس آنها را از شودیناگهان ظاهر م یوحشتناک ویچون د یاراهبه یکیتار. از درون ندیآالیم
 حالت اعالم نی. رازجو در اکندیپا بلند م یگل پاک ساخته بر رو
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 Ololygeمانند که  غیج ادیبا فر زین انی. اطرافافتمیرا  نی: من از شر رها شدم و بهتردینمایم
آداب، رازدانان به  نیکه در حضور خداوندند. روز پس از ا یگوئ کنند،یهلهله م شود،یم دهینام
(  Thiasoiکلمه  نی: جمع اThiasos. با حرکت دسته همرازان )وندندیپیم رندگانیجشن گ هیبق

و جنبش را   چشیو چند مار در حال پ 1کنندی را حمل م کننیلو  ستهیککه  یدر حال ابانهایاز خ

با   یادهایاند، به رقص و فرخود ساخته یبرا یتاج داریو شاخه سپ انهیدر دست دارند، و با راز
ته   هآنان را که در آداب بزرگ تل  یتحول روحان  ی. افالطون در شرحپردازندی( مکیتمی)ر  یآهنگ

روح  هیکه چگونه در اثر تزک دهدو شرح می دینمایم فیتوص کنند،یشرکت م (شد حی)قبالً تشر
. آورندی دست مبه  ینینو یبر آنان تسلط داشت رها شده و قدرتها یکه زمان یاز همه قدرتهائ

 (  ۹۶/۱۵ـ ۹۷)
 ن ی: در اکندیم انیب نیطور خالصه چنرا به اتکاء شواهد به   انیشنیدر مراسم تشرف رازجو

خاص و پاسخ به سئواالت دربارة  یشهایعالوه بر خواندن متون مقدس و آزما ستسیمورد م
که  ،یشعائر یقرار داشت، در مقابل عالئم و نشانها نیکه در جام زر یمربوط به شراب یاوراد

بخش خدا به آنها بود، و نشان قدرت جان نیتراز مهم یکی نیگل ای ی( فلزتیذکر )آلت رجول
  ی و با رقصها  شودیازدواج مقدس، به حال خلسه و جذبه وارد م  ةبه اسطور  با توجه  رفت،یشمار م

مخصوص، حال  یابه وسیلة دسته ترکه انهیتاز یها( و تحمل ضربهیخودی)در حال ب یاجذبه
 دی. سر را به عقب انداختن، تا خون در مغز جمع شود، شادیرسیاو به اوج م کیخلسه و تحر

 زیشدن و ... ن کینواها تحر گریزدن و به آهنگ فلوت و د ادیآور، فرمخدر و وهم مواداستعمال 
 یوانیح دنیبه در یریاساط  یتهایشخص دیبود. باالخره مرد و زن به تقل ات یتجرب نیدر شمار ا

و وحدت با خدا بود، که اغلب به وسیلة  سیشعائر تقد نی... ادندینوشیو از خونش م پرداختندیم
 (۲۸/۸۲. )رفتیپذیشان رحمت خدا، صورت من ایشراب 

  Casa di Misteriنام    به  یدر محل  یپمپ  ۱۹۱۰سال    ات یو کشف  ات ی: در حفرسدینویم  یاوهل
 ( را به مقامneophytosوارد )زن تازه کیتشرف  انیکه جر افتندی واریبر د ینقشهائ

  

 
صندوق  kisteکه حامل آلت رجولیت شق شده به نشان دیونیزوس است،  یبوجار ی: سبدLiknonـ ۱

. در میستریُن دیگردیاز مراحل ارائه م یو در بعض  شدیمقدس در آن حفظ م اءی است که اش یاده یسرپوش
غالت    ی بوجار  یکه برا  ستا  ی آلت  ای  ی به مفهوم بادبزن بوجار  یونانی نامها اشاره شد. لیکنن به    نیابه    سیالوز

سروده  Dionysos Liknitesبه افتخار  زین یدهند سرودرفئوس نسبت میکه به اُ ی. در اشعاررودیبه کار م
محصول نباتات   نیدادن اول یجا یاست برا یاست که در ضمن سبد Liknon  نیشده است که اشاره به هم

 است. رفتهی به کار م ه یفد یکه برا
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Bakche جمع ا(کلمه  نیBakchai  و مردانBakchoiنشان م )در هفت   فات یتشر نی. ادهدی
 ای کیستیمقدس، سوم شام م تیم انیکه اول پوشش مخصوص، دوم ب شودیمرحله انجام م

)به آداب خاص باکوس(  یباکانت یشدن و شالق خوردن و رقص شهوان انیآگاپه و باالخره عر
 تیاو را هدا  یاراهبه  انیجر  نیا  ة. در همشدیم  لیآداب به مقام باکه نا  نیاست. نووارد پس از ا

 رفتهیبه کار م  ستسیم  کیتحر  یزدن در آداب تشرف برا  انهی. اوهلی معتقد است که تازکردیم
میستریُن را  یحادس رنج و درد خدا ای نیریز یایدن ریمس  مودنیدر پ ستسیاست. در ضمن م

( )تئوزوف مشهور R. Steiner) نریاست. به قول اشت شدهیم یائبر خود احساس کرده و خد
است: »من اکنون در  گفتهیو م افتهییخود دست م یعال منمرحله به  نی( او پس از ایآلمان
 (  ۸۷/۹۰ـ ۹۵ام.« )کشف کرده یاعل من کی شتنیخو

 م یاز قد یآثار فراوان زوسیونید یایستریکشف م ی: براسدینویم گرید ی بورکرت در جا
 یهایکه به دوران سزار تعلق دارد، برجسته کار یدر پمپ ایستریم یالیو ریاست، نظ ماندهیباق
متعدد و   یدر روم که متعلق به زمان اگوستوس است، سنگ قبرها Farnesina یالیو

 کیتحر میعظ تیآلت رجول کیآثار  نیجالب در ا اریموضوع بس  یمتعدد و ... ول یهاکیموزائ
پسر   یکه در جلو یااست که به وسیلة راهبه Liknonنام  به یادهیسرپوش یبوجارشده در سبد 

»شئ   کیمنظره که    نی (. اcampana  ی الیو  ی)در نقشها  شودیم  یبردارزانو زده، پرده  یابچه
 (۹۵/۱۵است. ) ۲یوفانتریصحنه ه کی 1دهدمقدس« را ارائه می

 زوسیونیو د وسیساباز ستسیم تیرم: آداب محسدینویم یمحقق آلمان لمانیو باالخره ف
 داریو سپ  انهیراز  یهاآراسته با شاخه  یکه تاجها  یدر حال  نیآداب ابتدا مؤمن  نیاند. در امشابه بوده

( که Kiste) یابود، جعبه دهیچیرا بر دست خود پ یکه مارهائ یبر سر داشتند، در پشت کاهن
. آداب تحرم  کردندیحرکت م اد یز ی امار مقدس بود حمل و با سر و صد گاهیظرف مقدس و جا

 نیزم ی که رو ی ( در حالیمالکه پس از تطهیر با گل رس )گل گرفتیدر شب انجام م دیو تعم
 انیرا در م یکه مار قیطر نیا. به شدندیو محرم م کردندیبا خدا ازدواج م زدند،یچمباتمه م

  رد رایمار بود، ز وسینشان ساباز . دندیکش یخود م یپستانها

 
  ی طور کل مثل به  دیتول یرو یمعرف شهوت و ن نیو همچن یاله یرا نشان قدرت جنس تیآلت رجولـ ۱

. ساختندی )عشق و شهوت به شکل کودک بالدار( را با آن مربوط م  Eros)روح( و    Psyche. اسطوره  ستنددانمی
مقدس بود و در   شانن نیا زین زوسیونید روانیپ ی. براشدیم سیتقد یاز مذاهب بدو  یعالمت ذکر در برخ

 . شدیالمت ذکر حمل م عآنها اغلب   یهاهیتعز
 به وسیلة ارائه مقدسات است. ریو تنو افتنیمعرفت  یبه معنا یـ هیرو فانت۲
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جماع  نیو از ا شودیم کیبه پرسفون نزد ی( زئوس به شکل مارkoreپرسفون ) اسطوره
 ( ۳۱۶/۹۳. )گرددیمتولد م وسیساباز

 ات یدر روا یآهنگهم ت،یبودن آداب محرم یبرد به علت رمزیپ توانیم هیچند نظر نیاز ا
 نیاز جمله ا یداد. ول حیترج یگریرا بر د یکی توانینم زین لیدل نیو به هم شودیمشاهده نم

و حمل  یبردارو پرده تیآلت رجول سیاستخراج کرد. تقد توانیچند نکته مشترک را م ات یروا
 انهیتاز اد،یو فر غیآمیز و جو حرکت مستانه و جنون یشرابخوار ستس،یم یمالاز آن، گل یکریپ

دار بر سر گذاشتن، یو سپ انهیاز راز یو تاج دنیچیرا بر دور دست پ یمارهائ هیخوردن، در تعز
و   ستهیو ... از جمله آداب تشرف است. حمل ک  زوسیونیازدواج مقدس و هم سرنوشت شدن با د

 است که در رفتهیشمار مشعائر به  نیاز عوامل مهم ا زیلیکنن ن
و در   کردندیو... را حفظ م  نیاز مقدس  یهم مار مقدس، صور  دیمقدس و شا  لیوسا  ستهیک
 یبردارذکر شق شده پرده  کریپ  ی. در مراسم تشرف از روشدیم  ینگاهدار  تیآلت رجول  زیلیکنن ن

  ینشان قدرت خدا رایز افت،ییشهود و مکاشفه دست م یبه نوع ستسیو با نظاره آن م شدیم
 .کردیم هدهخود را مشا

 ی قطع  لینقل شده است که دال  یاتیو ... روا  یهمجنس باز  یو حت  یدسته جمعجماع  دربارة  
 وجود دارد.  یاشارات  ات یاز ازدواج مقدس در همه روا یول ست،یدر دست ن

قرار داده   یمسئله جماع مقدس را مورد بررس  لیبه تفص  یمحقق مشهور آلمان  نیاشت  ریتسن
و   میدر مذهب مصر قد زیآن را ن شهیبوده است و ر تیواقع کی ات یروا نیو معتقد است که ا

فرعون ملکه  تیو تثبیت مقام الوه عیتشر یکه برا افتی توانیآن م یبخصوص مراسم دربار
 شدیعمل به الهه مبدل م  نیو با ا  کردینام خدا، در معبد مقاربت م  به  یقت کاهنیبا خدا، و در حق

 نیتریصورت عال  به  هیکه اقوام اول  ی: در اشکال مختلفسدینوی. او مدیگردیو فرزندش خدازاده م
که به   افتی توانیم زیجماع را ن  ک یضرورتاً  نمودندیوحدت با خدا را تجسم م اینوع تشرف 

 کی. آنچه در آغاز  کردیتخمه او را در خود جذب م  ایو قدرت خدا    یانسان وجود باطن  هوسیل  نیا
  ک یصورت  مبدل شد که در آن خدا به یبود در نقاط مختلف به آداب مقدس یمقاربت شهوان

  ت یحیمس  انی( تا پاBacchanalia. از آداب باکانالیا )شدیتجسم م ت،ی سمبل آلت رجول ایانسان 
تشرف بوده است   طیخدا، از شرا  یندگیخادم خدا، به نما  کیاز مذاهب جماع با    یرخدر ب  یعرفان

 ان و وحدت باکه موجب صعود به آسم
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مانده است  ی، باق1(Apollonius V. Tyana) وسیکه اتفاقاً دربارة آپولون یتی. حکادیگردیم خدا

همان فورمول معمول بوده است که در   یحیمس  ریغ یهایکیلیکه در مورد ک آموزدیبه ما م
 که صور و اشکال و میابییم می. همان برداشت را ما در مصر قدیحیمس  یئتهایه نیدورتر

فرعون را در  تیشدن ملکه به الهه را و الوه لیو تبد کنندیم هیآن را توج یفراوان یهابهیکت
( و اتحاد یوی)دن  یزن فان  کی. تصور مقاربت خدا با  ندینمایم  حیملکه با خدا، تشر  یوحدت جنس 

  ب مذاه  ای  ۲اسپورایشده است. در د  هیتوج  زین  سمیدوران هلن  ونانی  یمذهب  لیدر رسا  یحت  یجسمان

زنان  تیحی. مثالً در آغاز مس شدیم عیتشر یبا شعائر رمز دهیعق نیدر خارج مصر، ا یمصر
. کردندیو تحمل م دییآن را تأ زیو شوهرانشان ن کردندیشعائر م نیا یبه اجرا یاشراف روم سع

 واجتا با او در آنجا ازد  کردیرا به معبد احضار م  شیبود که خدا زن مورد توجه خو  نیرسم چن  نیا
نشان   تیواقع  یباشد، ول  یفانتز  نییآ  کیرسم    نیمقدس را انجام دهد. در نظر اول ممکن است ا

و آنها   شدندیانتخاب م یهمخوابگ نیا یزنان سناتورها برا  ینبوده است و حت نیدهد که چنمی
داخل   یمرد یبکاریجای خدا به وسیلة کاهن فرکه به    کردندیوجه احساس شرم نم  چیبه ه  زین

 هیتوج  یاله  ضیعمل را ف  نیبلکه ا  کردی مرد با آنها جماع م  نیو در واقع ا  دیگردیآنها م  وابگاهخ
 ات ی. در ادبنمودندیعمل مباهات هم م نیاخود به  یهاو در مقابل شوهر و رفیقه کردندیم

خود   رددامیکه آنچه را او به عنوان معرفت اعالم  کندیاعالم م سیزیو ساحرانه مصر ا یاسرار
)هوروس که فرعون  شیجذب کرده است، تا به پسر خو یازل ی با خدا یمقاربت جنس  ک یدر 

که حجله  دیکه نوکاران با شودیداده م میتعل یفورمول رمز کیتجسم اوست( الهام کند. در 
شد، لبانت   کیگاه که خدا به تو نزدو در آن به انتظار جماع مقدس باشند. »آن  ندیارایرا ب  یداماد

مقاربت حصول  نیا جهی نت «را بر لبانش بفشار و او با تو آن کند که مردان با زنان خود کنند. 
 بوده است!! یریبینی و اعجاز و فناناپذمعرفت، آینده

که در   ردیگیم  جهیدهد، و باالخره نتارائه می  یحیاز فرق مس   یاوانشواهد فر نیاشت  ریتسن
بکار بردن فورمول   ،یگونه مراسم ازدواج و مقاربت، چه روحانو روم از همه  ونانی  یمذاهب اسرار

 یبه کمک ادا ای یالیخ کیگر و تحرمعجزه ای  مبریپ کیو جمالت خاص، دخالت 

 
  

 
گر و باالخره خدا اعالم  و سپس معجزه مبریخود را ابتدا پ یحیکه در قرن اول مس انایاهل ت وسیـ آپولون۱

 کرد.  

مهاجرت   یاصل ن یکه به خارج از سرزم یاست و به گروههائ یپراکندگ ی( به معنDiaspora) اسپورا یـ د۲
 .  شودی کنند، اطالق م
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به کمک منابع و شواهد و آثار   ،یو جسمان یو جماع واقع یواقع یمخصوص و... تا اجرا جمالت 
 یمذاهب اسرار نی(. هر چند در مراسم مختلف ا۲۱/۷۶ـ  ۲۴گرفت ) جهینت توانیفراوان م

و کومو   نیاشت تسنیکه ر  یبطور  یول  ردیصورت نگ  یصورت واقع  ممکن است ازدواج مقدس به
  یاز مراسم، بخصوص در شعائر و جشنها یمسلماً در برخ کنند،یم دیتائگر ید نیمحقق یو برخ

 یفات یتشر نیآن دوران چن یتر، امکان آن وجود داشته است. اصوالً در فرهنگباکوس و ماگناما
معتقد  نیاشت ستنی. رشدندیم یتلق یعاد اریو اعتراض نبودند و بس  حیوجه مورد تقب چیبه ه

 .شدیبا افتخار برداشت م زین طارتبا نیا یاست که حت
. او یبوده است نه واقع شیاعمال فقط نما نیمانند بورکرت معتقدند که ا نیاز محقق یبرخ

از ذکر در سبد   یبردارو پرده یکه دربارة همجنس باز یفراوان یبا وجود گزارشها سدینویم
(Phallus in liknon که )است، نقل شده است.  رفتهیشمار مشعائر به  نیا یاصلاز آداب  یکی

است   هدادمی  لیقابل دوام را تشک  توال یر  یامور سمبلیسم محتوا  نیا  شتریگفت که در ب  دیبا  یول
 کندیاشاره م وسیساباز  یایستریسازی در ممثال به آداب محرم ی. او برایو شهوتران یاشینه ع

(  Theos dia kolpou)  ردامنیخدا زو به آن نام    کردندیداوطلب م  راهنیپ  ریرا ز  یفلز  یکه مار
هم  زوسیونیدر اسطوره د نیمقاربت با خدا بوده است. همچن ا یجماع  یبرا یو سمبل نددادمی

که نشان   زوسیونی( دOrgia)  یایو مار ارگ  شود،یآبستن م  یپرسفون توسط زئوس در شکل مار
گرفته است.....  شهیسمبلیسم ر نیاز هم زیمادر اسکندر به وسیلة خداست، ن ایآبستن کردن المپ

خود راز مورد  یبه خود یو شهوان یجنس  الت یموارد تما نیکه در همه ا ردیگیجه میباالخره نت
 ن یمخالف ا یجنس  کیو تحر یمناظر شهوان کیسمبل شینظر نبوده است... البته ارائه و نما

که  دید میخواه م،یخود بورکرت هم مراجعه کن یهااگر به نوشته یل( و۱۰۶/۱۵. )ستین هیتوج
پاره  میدر ادوار قد دیشا یزنده و حت وانیتکه تکه کردن ح انه،یآمیز وحش خود او حرکات جنون

کردن،   زیجست و خ انهیخوردن خون و گوشت خام، جیغ زدن و با حرکات وحش  ،یکردن کودک
مضحک و  ات یعمل  نیتنها او نه    دییاز مقدسات حمل کردن و ... را تأ  یکی  نرا چو  تیآلت رجول

 . سازدیو مکاشفه )!!( برابر م  ریاز ذکر شق شده را با تنو  یبردارکه پرده  کندیم  هیسفیهانه را توج

 سرّ  فتهیخود را ش  یکه به شکل  ،یغرب  نیاز محقق  یاریمتأسفانه بس  دید  میکه خواهطوری  به
 تصور کرده خود را شیخو یفرهنگ یو روم را مبان ونانیدهند و اغلب فرهنگ و راز نشان می
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و تخدیر    یتمام صور بدو  یبرا  کنندیم  یسع  ند،دانمیهمه جهات آن    تیو حما  هیبه توج  موظف
 یعرفان  یکنند و از آنها مذاهب متعال  انیب  یهیتوج  ،یکننده و فسادبخش مذاهب اسرار  قیو تحم

 و ... کشف کنند.  یروح و تکامل معنو تیو مکاتب ترب
تکامل و ... با امروز  ات،یمعنو ر،یاخالق، معرفت، تنو میفراموش کرد که مفاه دینبا البته

 نیاپژوهشگران به  نیقرار داد. اگر ا یآن روز مورد بررس دیاز د دینبوده و مسئله را با کسانی
 أسفانهمت یوجه مورد اعتراض نبود، ول چیبه ه پرداختند،یم نانهیبکرده و به نقد واقع هیاصل تک

سخن در   ی. بارنددانمی یشعائر ابتدائ نیخود را موظف به دفاع از ا یو اغلب گوئ ستین نیچن
 ساخت. میهم مطرح خواهباز  یبه مذاهب اسرار شتریب یاست که پس از آشنائ اریمورد بس  نیا

 رد،یدولت بکار گ تیرا در جهت تقو یداشت مذاهب اسرار یروم که اصوالً سع یامپراتور
 .Hطوری که کومو و ورسنل ). بهزدیدست م دیمذاهب به اقدامات شد نیبر ضد ا زین یگاه

Versnelکرد    حیرقاصان و »جنون مقدس« آنان را تقب  انهیروم عملیات وحش   ی: سناسندینوی( م
فرقه را صادر کرد و  نیا تیفعال تیدستور ممنوع انهیوحش  یشهاینما نیاز ا یریجلوگ یو برا

از آنان را  یاریو بس  فی( توقConiuratioآمیز )انتینفر از آنان را به جرم توطئه خ ۷۰۰۰تعداد 
. افتیادامه    Tarentق.م در    ۱۸۴و تا سال    Apulienق.م در    ۱۸۱مبارزه تا سال    نیاعدام کرد. ا

)قرن اول  ی( مورخ رومTitus Livius) وسیوینرفت. ل انیاز م زوسیونیپرستش د ن،یبا وجود ا
به علت ارتکاب   تیدهد و محکوماز اشراف نسبت می  یجوان  تیحوادث را به شکا  نیق.م( شروع ا

خود را آغاز   تیسزار دوباره فعال  تیفرقه باالخره با حما  نی. ادیافزایبر آن م  زیبه سحر و جادو را ن
روم بر ضد باکانالیا و کشتار  یبورکرت معتقد است که عمل سنا ی( ول۱۹۸/۲۱،  ۵۳/۹۳کرد. )
نداشته است.  یاخالق ةش یبر ضد دولت بوده است و ر امیق ،یاسیس ةنفر از آنان به بهان ۶۰۰۰

(۵۲/۱۵) 
روم در   یسنا یو ناراحت تیعصبان ی: هر چند به حق و از روسدینویم زیدکتر اشتیکلر ن

مستانه باکانالیا در روم اعالم کرد، اما   یانهایمعروف خود را بر ضد طغ میق.م تصم ۱۸۶سال 
قبور، اشکال ساتیرها و منادها   یشاعرانه و اشکال و صور رو  یادبودهایآثار و    یادیز اریتعداد بس 

غم بزرگ«  ی»ب نیاست که تا چه حد ا نیا لیو... همه دل گرید یایو شام باکوس در دن
 ( ۱۴۹/۲۶داشت. ) یجا ونانیروم و   میدل مردم قد در زوسیونید
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 سمیرفاُ

ئوس نام ارفِ به نددانمی یـ مل یریاساط  یتی( را وابسته به شخصOrphism) سمیارف
(Orpheusکه از دورانها )چون همر   ونانی ینام او در کنار قهرمانان ادب میقد اریبس  ی
(Homerosو هز )ودی  (Hesiodosدر تار )شیطور مداوم مورد ستاملت به  نیا یو فرهنگ خی 

به خود مشغول  ر،یون اختا قر یروم و سپس اروپا را، حت ات یاز ادب یبخش  نیقرار گرفته و همچن
  یکیآپولو و    ای(  Apollonارفئوس را پسر آپولون )  میقد  ونانیگون  افسانه  ات یداشته است. در روا

. او آوازه خوان و ستنددانمی 1( kalliopeنام ) ( بهMuseموز ) ای یقیشعر و موس یهااز الهه

و  خواندی از پدرش چنان با شور و لطافت م یچنگ آپولون افت یبا در کهبوده است  یانوازنده
او گوش فرا  یسنگها و درختان به نوا یو حت ساختیرا رام م یوحش  وانات یکه ح نواختیم

. دیورزی( که سخت به او عشق مEurydike) کیدینام ار بود به یا. ارفئوس را زوجهنددادمی
بازگرداندن  ی. ارفئوس براردیمی و او م گزدیم یرا هنگام گردش در چمن مار کیدیار یروز
عالم  یمراجعت را از پلوتون فرمانروا نیتا اجازه ا رودیم نیریزوجه محبوبش به عالم ز یةسا

که همه    کندیم  ییسراچنان نغمه  نیریکند. ارفئوس در عالم ز  افتیاش دراموات و پرسفون زوجه
 یبا ارفئوس بازگردد، ول کیدیار هیدهد ساو پرسفون اجازه می شوندیساکنان آن جهان متأثر م

با  یکه از همراه کیدیاند سر خود را باز نگردانند. ارجهان را ترک نکرده نیبشرط آنکه تا ا
از   یبرخ)در    گرداندیارفئوس باز م  یرا به سو  شیمحبوب ذوق زده شده بود در وسط راه سر خو

 هاهیعمل محکوم به باز ماندن در عالم سا نیو با ا (گرداندیارفئوس سر خود را بر م ات یروا
و به اغلب مردم   گرددیم  ایبه دور دن  یو نوازنده اله  یصورت مغن  زمان ارفئوس به  نی. از اشودیم

را  کیمیستریُن ارف ونانیو باالخره در بازگشت به  آموزاندیو قانون را م یقیجهان مذهب، موس
  ان. عاقبت زنگذاردیم هیپا

 
  اد یمر از آنها خروشان و شاداب بودند و هُ یهاکه در آغاز مظهر چشمه  مفین هیـ موز موجودات لطیف شب۱

.  کردندی و به شعرا الهام شعر م  خواندندی چنگ او م  یست. آنها در ضمن همراهان آپولون بودند که به نواکرده ا
بخش شعر    کیمعرف    کی. بعدها آنها نه الهه شدند که هر  خواندیم  هی تراک  یآنها را وابسته به جنگلها  ودیهز

مربوط   گذشت،یخود از آنها م یسماو  ریدر س وسیگشتند و در ضمن با نه بخش روز که هل یقیو موس
آور  یشاد ای Euterpeآور )تاریخ(، نام  ای Kelio(، ینوا )آواز حماسخوش ای Kalliopeآنها  ی. نامهاشدندیم

رقاص )رقص(،   ای Terpsichore(، ی)تراژد یمغن ای Melpomen(، یامشکوفا )شعر ع  ای Thalia)غزل(، 
Erato (، یملیح )شعر شهوان ا یPolyhymnia یآواز مذهب، Urania نه   نی (. مادر ایآسمان )ستاره شناس ا ی
 .ستنددانمی  نی الهه زم Gaeaبا  Gaiaالهه را 
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 نی. پس از اکنندی( در حال جذبه ارفئوس را تکه تکه مBacchantes) زوسیونید شگریستا
 کاتیو مکتب استاد را در آ  افتینگ استاد را از موزها درچشاگرد ارفئوس    ایپسر    Musaiosواقعه  

 . دهدیرا رواج م سمیارف یو مذهب اسرار غیتبل
 ،یاقوام فراوان  نیو در ب  نهایاز سرزم  یاریو آواز در بس   یقیموس  سد،ینویم  یکه اوهلطوری  به

  ها یو مقدس بوده است. هند ی و حتى اله قیارزش عم یدارا ونان،یهند تا  یاهایبخصوص آر
 گرید  انیدهد و خدانظام را ارائه می  نیکه با رقص و آواز ا  نددانمی  کیرا مظهر نظام کوسم  وایش
انکار است. مقام   رقابلیغ  یقیموس  ت یاهم  زین  ونانیاند. در  داشته  کینزد  ةبا رقص و آواز رابط  زین

آپولون پدر جالب است.    اریداشته است بس   میقد  ونانیو فرهنگ    یتولوژ یکه در م  یارفئوس و اثر
  در درون اوست که    دنیبخش  یآهنگو هم  میاعمالش دربارة انسان تنظ  نیتراز مهم  یکیارفئوس  

موز و آواز و نغمه است و  ی. او خداشودیانسان م یچنگ خود موجب رستگار یضمن با نوا
 یآهنگهم نیو در اثر ا گرددیم یروحان ات یح یاو موجب آرامش و هارمون یقیموس یقدرت اله

 یرهائ ینظمیو ب یو از ناامن کنندیم ریتفکر و احساس و اراده با هم تأث یاست که قدرتها
 یقیبودن نور و موس شهی را در همر یقیموس ینور و خدا یارتباط آپولون خدا انیونانی. ابندییم
که به وسیلة  رفتیشمار مبه  هیو معلم بزرگ دوران اول یمرب انیونانی ی. آپولون براشناختندیم

و  گذاشتیوسیلة در عمق روح او اثر م نیاو به  کردیم تیو آواز، روح انسان را ترب یقیموس
 یآپولون یاله یبود و نور روحان قیدق اریبس یقی. ارتباط تفکر و موسدیبخش یآرامش و قدرت م

 نیاز فالسفه و متفکر  یاری. بس شدیم  هیو مشعشع ساختن فکر توج  ینوران  یبرا  هوسیل  نیترمهم
اند. در اند و از آن الهام گرفتهرا در فرهنگ یونان ستوده یقیبخش موسقدرت الهام نیبزرگ ا

شمار به  یمعرفت یبخصوص شفا ،یمحل شفابخش  یشفابخش بود و دلف یآپولون خدا منض
مفهوم   ک یخود را بشناس« به »نقش شده بود  ی که بر سردر معبد دلف ی. جمله معروفرفتیم

وجود  ستیبایم کردیمجاهده م یو درک حکمت آپولون افتیدر ی. آنکه براکردیجامع اشاره م
 نیبشناسد و به قوان افت،ی شیدای)کوسموس( زنده پ هانیگونه که از کرا، آن شیخو یواقع

 رفتیم  یصورت سائل به دلف  که بنابر آنها انسان شکل گرفته است، آشنا گردد. انسان به  ،یآپولون
هم پسر   لیدل  نیبود و به هم  یمیسترُین آپولون  گذارهی. ارفئوس پاگشتیصورت عارف باز م  و به

شفابخش  کیمانند پدرش  زیداشته بود. او ن افتیچنگ آپولون را در مو ه شدیم هیآپولون توج
 هیانسان« تک ی»شناخت درون نیبه هم زیاو در عمق وجود انسان ن یقیموس رید. تأثبو
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 یانسان الت یو تما یدرون ی»آنکه عارف نبود و به کششها یمیستریُن آپولون ریکرد. به تعبیم
 یو انسان افتییشفا م هیراه میستریُن و تزک مودنیبود که با پ یماریچون ب شدیم میتسل

را  یآپولون یاعصاب و احساس انسان نوا الت یبر تشک یتیگ ی.« نظام روحانشدیخودشناس م
اشاره به  آورد،یارفئوس آن را به صدا در م ی. چنگ آپولوننوازدیم یقیموس آلت کیصورت  به

کوک  یآپولون یقیآهنگ موس نیبا هم زیاست. روح همر ن یو نظام روحان یآپولون ینوا نیهم
و جمال بود که    یبائیهنرمندانه و پر از ز  یزینظام عالم وجود چ  ای  هانیک  انیونانی  یشده بود. برا

( و نظام ی)هارمون  یآهنگ( کوک کند. از نظر آنان اگر همکال یدار )موزرا آهنگ  انسان  توانستیم
واهد شد و در  دچار خ ینظمیبه اختالل و ب فکند،یبر فکر و احساس و اراده پر تو ن یآپولون

که در عمق   یو آشفتگ ینظمیب نیخواهد ساخت. ا یناخودآگاه روح را دچار تزلزل و آشفتگ
و آرام و  واحدمن  کیتا  دیگرا و وحدت  یآهنگبه هم ستیبایوجود دارد م نناخودآگاه انسا

و وحدت روح به  نیو تسک میتنظ نی. ادیوجود آ متشکل و منظم به یآگاه ک یآهنگ و هم
به وسیلة  یچنگ آپولون یو نوا کندیاثر م یقیموس کیدر عمق روح چون  یوسیلة نظام آپولون

 (  ۷۰/۹۰ـ ۷۷. )کندیآنها کمک م یآهنگو هم یجذب و به هارمون یروان یروهاین
: سدینویرا مطرح ساخته و م زوسیونیشرح حال ارفئوس میسترُین د انیضمن ب یلوبیو
کامالً نقطه مقابل هم قرار داشتند و هر چه ارفئوس  زوسیونیارفئوس و د یااسطوره تیشخص

. در کردندیم هیپرآشوب و خشن توج ،یرا وحش  زوسیونید ستند،دانمیرا آرام و ساده و عاقل 
 حکما  از  زشیسحرآم  یو عاقل بود که با نوا  نیدان آرام و متیقیارفئوس موس  میقد  ونانی  ات یادب

. مذاهب 1دیکوشیم نیبود که به اصالح د یمبریپ نیو همچن کردیرا مجذوب م وانات یتا ح

و  یو ابتدائ یبدو زوسیونیاختالف با هم شباهت داشتند. شعائر د نیدر ع زوسیونیارفئوس و د
و  شرفتهیپ افته،یاستادانه، نظام  شتریکه شعائر ارفئوس را ب یبود، در حال انهیو وحش  یجانیه

بود اعتقاد   زوسیونیخدا، که همان د ک یمذاهب به  نیاند. اما در هر دو اکرده فیتوص عاقالنه
 نیبه ا دنیرس یبود. برا تیدر وحدت با الوه یریداشتند و هدف هر دو فناناپذ

  

 
را دربارة ارفئوس خالصه کردم تا خواننده درک کند در صحنه    یاز گفتار ویلوب  یاـ من بخصوص چند صفحه ۱
  ی اسرار گر یبا مذاهب د زین سم یرف. البته اُشوندیارائه م لیلطیف و جم افته ی شی چگونه مسائل آرا ات یادب

مردم   ة در تود کی و زاهدانه ارف نهعارفا اتیجالب است آنکه نظر اریکه بس یگریداشت. نکته د ی ادیتفاوت بن
سخافت و شعائر   ت،یکه توأم با خشونت، سبع زوس،یونیو در مقابل مذهب د افت ین یداریوجه خر چیبه ه
بود، سراسر غرب متمدن آن دوران را فرا گرفت و در کنار آن مذاهب مشابه مانند ماگناماتر، مورد   یبدو 

 استقبال واقع شد. 
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که برخالف مذهب  نددادمیرا انجام  یآداب و مناسک هانیستریم نیدر هر دو ا هدف
استادانه با مشخصات  ات یاله کیمندانه و اضت یروش زاهدانه و ر کیاز  سمیدر ارف زوسیونید

 تیثنو  سمیسازگار نبود. در ارف  یزوسیونیوجه با دستورات د  چیکه به ه  شدیم  یرویپ  یفکر  یعال
 یبود. پس رستگار  ریو فناناپذ  یو روح، اله  داریو شرزا و ناپا  ی. بدن، مادشدیم  حجسم و روح مطر

روح  هیو تزک ریتطه میقد ونانیجسم دانست. در  یهایو آلودگ هایاز زشت یوابسته به رهائ دیرا با
که »روح  سدینویمشهور قرن پنجم ق.م م سندهیشاعر و نو نداریموردنظر بوده است. پ شهیهم
( kronosرها شود تا شاهراه زئوس را به کرونوس ) هایاز همه آلودگ یمرحله پاکساز سهدر  دیبا

هم  سمی.« در ارفدیمایبپ وزد،یبرکت و سعادت م ریخود را بر اطراف جزا مینس  انوسیآنجا که اق
 .شدیم هیتوج سمیاز اصول ارف یکی زیتناسخ ن نیموردنظر بود. عالوه بر ا هیتزک نیا

حلول کند   وانات،یح  یحت  گر،یممکن است در ابدان د  هیتزک  یروح انسان برا  دهیعق  نیبنابرا
شود. در اصطالح  هیگذشته تصف یهایزندگ یهایکه از آلودگ ابدییادامه م ییتا جا ینوزائ نیو ا
تولد  نیاز ا یرهائ ی. هدف کلدندینامی( مpalingenesiaتولد نو را تغییر شکل ) نیا کیارف

 تیو روحان یمذهب الت یو اصول و شعائر و تشک سمیبود. از ارف یریبه فناناپذ یابیو دست دمجد
  ، دهندکه به ارفئوس نسبت می یاشعار مذهب ةبلکه از مجموع ستیدر دست ن یآن گزارش

 (۹۰/۱۰۶. )شودیم یریگبهره
 نیتدو  وسکه از مجموعه اشعار وابسته به ارفئ  یا( در مقدمه ترجمهPlassmannپالسمان )

اسطوره که  نی: بنابراسدینویشد، م انیکه قبالً ب زوسیونیاسطوره د حیکرده است، پس از تشر
بخش دیونیزوس  ک ی تانهایت  یصورت اعقاب فان بود، همه انسانها به سمیمورد نظر مکتب ارف

روشن   و  داریبرا در خود   یتا جرقه اله  سازدیم  داریرا در آنها ب  یافهیرا در خود دارند که وظ   میقد
ظلمت  یاز قدرتها یعمل با پاک ساختن و رهائ نیغالب سازند. ا تانهایت  یفان یایکرده و بر بقا

 میآنچه از قد سمیارف یروح واقع هیتوج ی. براردیپذیصورت م یاصل اله یو بازگشت به سو
( Thiasosکلوب )ایجرگه  کی یروم برداشتها یاست. از دوران امپراتور یجزئ اریمانده بس یباق
 یاند. ولداشته تی( که در آن اعضاء ثروتمند عضوlobakchen) وباکنینام  شده به افتی یأرف
 لیتشک  یچگونگ  توانیم  نیکرد. همچن  یبازساز  توانیرا م  یالتیفقط مسائل تشک  زیاثر ن  نیاز ا

و  یاصل یصورت خدا به زوسیونیرا با شرکت د یو صرف طعام عموم انیجشن در حضور خدا
 هکات یاغلب به همراه چهار خدا
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(Hekateآفرود ،)ت ی (Aphrodite( پاالیمون ،)Palaimon( و پرسفون ،)Persephone)1 ،

معمول  زین یو حرکات رمز یقیبه همراه موس یجشن آواز و سرودخوان نیدر ا دیدرک کرد. شا
. اما آداب و شعائر دیگردیم زوسیونیآداب د انهیحرکات وحش  نیبوده است، که در واقع جانش 

قابل مجازات محسوب   یآن خطا  یچنانکه افشا  شتند،دامینگاه    یمخف  ستیبایرا م  یاصل  یرمز
مذهب وجود ندارد.  نیدربارة ا یگزارش قطع یمذاهب اسرار گریچون د ل،یدل نی. به همشدیم

خود را  یرفته برادر خشن و وحش طبع رفته فیگفت که ارفئوس آرام و لط توانیم همرفتهیرو
 میکم به آداب مالو مستانه او را کم اهویپره یو جشنها یوسزیونید انهیآرام کرده و شعائر وحش 

ختان و سنگها را به خود در  یقیموس یمبدل ساخته باشد. باالخره ارفئوس که با تغنی و نوا  یرفا
و حتى الهه مرگ را مجذوب ساخت، در  کردیرا رام م یوحش وانات یو ح آوردیحرکت در م

او پس از فقدان   رایشد، ز  دهینادها از هم درمِ  ایمجنون    مقدستوسط زنان    Haemus  یهایبلند
 امتناعآنان  ةمستان یدر جشنها  منادها ی از همه زنها متنفر بود و از همراه کیدیزن محبوبش ار

دهند مسلماً نه به یکنفر تعلق که به ارفئوس نسبت می  یمجموعه اشعار  نی( ا۱۴/۷۳ـ    ۱۷کرد. )
چون  یاشعار نامهائ نیا ندگانیبوده است. در شمار سرا یریآنها ارفئوس اساط  ندهیدارد و نه سرا

Onomakritos  ،منجم دربارBrotinos  اهلKerkops , Kroton  وZopyros  ،اهل هراکلئا
اند. کرده تیو... را روا راکوزیاهل س Timokles , Kamarina ن، ارفئوس اهلتُ رکُارفئوس اهل 

ساکن   انیاز رازگرا  یاندانسته بلکه به جرگه  ینیشخص مع  کی  ةآنها را سرود  نیاز محقق  یاریبس 
آنان در دوران   تیکه اوج فعال (فسوساِ ایدهند )در پرگامن صغیر نسبت می یایآس یساحل غرب

آپولون سخن  یاست که از زبان ارفئوس پسر خدا یشخص ندهیامپراتوران روم بوده است. گو
 زین یفراوان انیاند، در هر سرود خداسروده شده یمتنوع انینام خدا  اشعار که به نی. در ادیگویم

شعائر با دود کردن   یاجرا نیدر ب یاهیچون ادع لیدل نیو به هم رندیگیمورد خطاب قرار م
اختصاص داده شده   زوسیونیمجموعه، به د نیسرود ا ۸۷قطعه از  ازدهی. شدندیبخور، خوانده م

 قرار داده است. سمیاو را محور معتقدات ارف قیطر نیاو به 

  

 
همراه او  یطانیش یو ملکه ارواح جدا شده از بدن است و سگها نیرزمیالهه ز Perseusدختر  Hekateـ ۱

الهه   تی(. آفروددندینامیم زین Perseia)هکات را  نددادمیارائه  زی صورت سگ ن . او را به کنندی حرکت م
  نی. همچنEros ای یوانشد در مقابل عشق شه یعشق )ونوس( دختر زئوس بود. بعدها معرف عشق افالطون

بود و  Melikartes Melkartاو  یکه نام اصل یقیفن ی خدا Palaimonبود.  س یو معشوقه آدون ی الهه بارور
 .ساختندیبرابر م Poseidonاو را با  اًبعد
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(،  Hipta) پنایاش ههیمادر او سمل، دا زوس،یونیپدر د وسیکه به زئوس ـ ساباز یاشارات  از
 زین زوسیونیشرح حال د میمستق ریو... غ Seilenosمعلم او  کنند،یکه او را بزرگ م هامفین
که  زنندی. حدس مبرندی( نام م boukoloiنام شبانان ) را به یستایاشعار م نی. در اشودیم انیب

 ( ۱۶۱/۷۳بوده است. ) کیاز مقامات و درجات فرقه ارف یکیشبان  امیدر آن ا
مورد بحث بوده است.   میو ارفئوس با وجود اختالف و تضاد کامل، از قد زوسیونید ةرابط

 زوسیونیکننده در مقابل د لیاصوالً ارفئوس به عنوان تعد دیمعتقدند که شا نیاز محقق یبرخ
متعلق به قرن  ی: در سه صفحه کوچک استخوانسدینویطوری که گراف ممطرح شده است. به
صفحات   نیشده است. ا  ادی  زیاز ارفئوس ن  ده،ینقش گرد  زوسیونیآنها نام د  یپنجم ق.م. که بر رو

و   شیخو یرا خدا زوسیونید د یارفیک بوده است که شا Thiasos ینشان شناسائ قتیدر حق
کلمات متقابل: جنگ ـ صلح،  نیصفحات همچن نیا ی. بر رواندستهدانمیاو  مبریارفئوس را پ

نام برده شده است.  قتیو... آمده است و معلم ارفئوس حق غـ درو قتیـ مرگ، حق ات یح
(۱۶۷/۳۰  ) 

اند که در  شده افتی  یالدیآثار قبور متعلق به قرن پنجم م زین ایتالیدر ا میدیکه دطوری  به
)به فصل قبل مراجعه شود(.  کردندیم دییو ارفئوس را تأ زوسیونیرابطه د نیزر یهاآنها ورقه
چهارم   رنکه متعلق به ق  ی. از نقوشاندافتهیاوراق یادآوری را    نیچن  کی  زیو کرت ن  یونانیدر قبور  

 تیارفئوس را در هدا فهیدیونیزوس و ارفئوس و وظ  یوابستگ یبه روشن توانیق.م. است م
 یمغن کیرفئوس با جامه و قیانه دوران ا نیامتعلق به  یگلدان یاموات مشخص ساخت. در رو

دارد   روسیاز پاپ ینقش شده است. مرده در دست طغرائ ستاده،یا یاو نوازنده که در مقابل مرده
 ایتالیکه در ا یگریاو در حادس است. در گور د یرهنمائ یارفئوس برا یکه نشان سرودها

(Tarantoکشف شده است، ارفئوس ) دو سوت خطر نشان  انیدر م یو تغن یرا در حال نوازندگ
 ( ۱۶۸/۷۳ـ ۱۷۰است. ) نیریز یایدهد که نشان خطرات دنمی

ارواح در عالم  تیهدا یکه برا کیارف لواحو ا نیریدربارة سفر اموات به عالم ز زیکومون
که در  کیارف یهالوحه. دینمایسرودها م نیاشاره به هم یدر گزارش رفتیبه کار م نیریز

سفر به  یدستورات برا نیاند، نمونه همکشف شده ایتالیمتعلق به قرن سوم ق.م. در ا یگورها
 یا»تو در سمت چپ خانه حادس چشمه  هآمد  Peteliaاز    یامثال، در لوحه  یاند. براحادس بوده

 نشو. کیچشمه نزد نیابرافراشته است. به  دیکه در کنارش سرو سف افتی یخواه
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و   ستیاز آن جار ی که آب سرد افت ی یخواه ادبودی اچهیدر کنار در یگریچشمه د یول
 یتبارم آسمان  یام ولو آسمان پرستاره  نیاز زم  ی. بگو، من فرزنداندستادهیدر مقابل آن ا  نیمحافظ

و در حال هالک شدنم. فوراً به من   سوزمیداند. اکنون من از عطش ممی  دیرا خورش  نیاست و ا
مقدس خواهند نوشاند   ة. آنها به تو از آب چشمدیبده  ست،یجار  ادبودی  اچهیکه از در  یاز آب سرد

میستریُن   روانیلوحه را هنگام مرگ پ  نی.« اافتی  یخواه  یقهرمانان سَرَور  گرید  نیو سپس در ب
 ینآنها از سرگردا  نکهیبه تصور ا  ساختند،یم  زانیو به گردنشان آو  کردندیارفیک با آنها در گور م

 .شوندیو رستگار م افتهینجات 
و روم وجود  ونانیدر  میاموات در حادس از قد تیبه لزوم هدا دهیمعتقد است که عق کومو

 ایارواح  یبرا یدستورهائ Libri Acheruntici سیدر کتاب آکرونت زیاتروسکها ن یداشته و حت
و اورن ظروف خاکستر   ادبودی  یها )استله ستونهاUrnو    stelaeدر    ی داشته و حت  ایدر آن دن  اشباح

  ی و گاه  یجنگ  یهادر گردونه  یسفر نقش شده است، که گاه  نیا  که از آنان کشف شده  (ت اموا
، 1سفر بودند نیامعتقد به  یهم به نوع انیثاغورثی. فگرفتیصورت م یدهقان یهایهم در گار

 ( ۱۴۸/۲۲ـ ۱۵۲. )داشتندبه تناسخ اعتقاد  زیگونه که آنها نهمان
از سفر به   یبه شکل  زین  ات یمیسترُین ارفیک نه فقط پس از مرگ که در دوران ح  روانیاما پ

 Voluntaria) یاریمرگ اخت کیبه  هیتزک یبرا قتی. آنها در حقگفتندیسخن م نیریعالم ز

mors) ش: من در آغوشودیگفته م ستسیسرود ارفیک از زبان م کی. در شدندیوارد م 
Mistress  شگاهیدرخواستگر به پ  کیصورت    نزول کردم و اکنون به  نیری)بانو( و ملکه جهان ز 

  ان یمقدس بفرستد تا چون خدا  یهاگاهیرحمت و شفقت مرا به جا  یپرسفون مقدس آمدم تا از رو
 ( XI/108و  ۱۱۷/۹۴. )شوم مرگیب

و نزول به   بل،یو ک  سیزیچون شعائر ا  ک،یمیسترُین ارف  روانیمعتقد است در نظر پرن  ورمازِ
تبرک خاص  ای Teletéمرحله تحرم  نیتری( و بازگشتن از آن عالkatabasis) نیریعالم ز

(Sacrarium intimumبوده است که با رستاخ )ایمجدد  شیزا کیو  زی renatus بوده ههمرا  

 
به عقل    دن یخود پس از رس  اتیح  ریبود. آنها معتقد بودند که انسان در مس  Yحرف    ثاغورثیف  روانیـ نشان پ۱

داری و  سخت و پرزحمت که راه خود   گریکه راه لذت است. راه د زحمتی هموار و ب ی کیدارد.  ش یدو راه در پ
که در آن محل   رسندیراهه م دو  کیتا به  شوندی راه برده م کیقناعت است. پس از مرگ همه ارواح به 

  ر یکه مس یآنهائ. به راه راست کنندی قضاوت م نیدربارة مسافر ی( برپاست و داوران Triodesدادگاه ارواح )
و به راه   شوند،ی فرستاده م اند،افته یرا  نیزیدر مزارع ال یزندگ اقتیل ش یو با اعمال خو موده یرا پ یخوددار

بوده است و  یکیو ن ری»راست« نشان خ لی دل نی. به همنندیتاروس عذاب بباردر ت  دیرا که با  یچپ خطاکاران
 (۱۵۲/۲۲و انحراف. ) ی»چپ« نشان زشت
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 (۱۱۷/۹۴. )است
طلب  زوسیونیرازدانان به زبان ارفئوس از د Dionysus Bassareusنام  به  یسروددر 

با   1ای باکوس و باساریوس گاو نر، یشانیبا پ زوسیونیفشان دآتش د،یسع یا تو ای: بکنندیم

و خون است و زنان مقدس مجنون.   ری. لذت تو در شمش زیشهرت گسترده و قادر و صاحب همه چ
 .یکنیم  ادیو جذبه بر فراز المپ فر  یخودیباکوس پر غلغله )پرسروصدا( در حال ب  یا  که تو  گاهنآ

 شیتو را ستا نیساکن زم یو انسانها ان یکه همه خدا Thyrsos یحامل عصا نیای خشمگ
برداشتها فراوان  نیا ری( نظ۸۴/۷۳و سرور آور. ) یهمه ما شاد یما و برا یبه سو ایب ۲کنندیم

با  یدر نقوش زیدهند. جالب است که ارفئوس نارائه می زوسیونیرا با د ستهایرابطه ارف واست 
موزه پالرمو که با بربط  کیبخصوص در موزائ شود،ینشان داده م ترایکاله م هیشب یقیکاله فر

 سیگلدان متعلق به موزه بازل سوئ  یرو  یگرینقش شده است. در نقش د  وانات یخود در وسط ح
 . شودیارائه م نیریز یایدنارفئوس در 
که بنابر   سدینویکتاب مشروح خود ضمن شرح حال ارفئوس م  ة( در مقدمWarden)  واردن

( متولد شده و همزمان با هراکلس )هرکول( و Troya) ایترو یارفئوس قبل از جنگها ریاساط 
معموالً آپولون   یبود، ول  هیدر تراک  Oeagrosرود    ی( بوده است. پدر او در آغاز خداeleusپلئوس )

 kolchisدر    یپشم طالئ  افتنی  یبرا  Argonautsبه اتفاق    ی. او در سفر معروفخوانندیرا پدر او م
و چون    ردیگیمورد حمله قرار م  زوسیونید  یبه وسیلة منادها  ی. ارفئوس در جوان3کندیشرکت م

 کنند،یشرکت کند، او را پاره پاره م  زوسیونیآنان به افتخار د  یخواریدر جشن م  شودیحاضر نم
 یکه به نواختن و تغن یدر حال شود،یشناور م Heberusرودخانه  یو سر او در رو نگچ یول

رسد. در آنجا چنگ به آپولون بازگردانده شده و می Lesbos رهی. باالخره به جزدهدیادامه م
  نیاردن از ا. وکنندیخاک م رهیسرش را در جز

 
 آن تقریباً » پوست خرس کن« است.   یبوده است که مفهوم لغو هی در تراک زوسیونی: نام دBssareusـ ۱
آن را در دست   زیکه نشان دیونیزوس بود و منادها ن یاشده  نییمخصوص تز ی: عصاThyrsos ی عصاـ ۲
 . گرفتندیم

که  یبر قوچ ونانی یباستان ناناز قهرما Helleو خواهرش  Phrixosآمده است که   ونانی میر قدطیـ در اسا ۳
  ی داردانل کنون  ایتنگه بسفر    نی)که هم  Hellaspont  یسوار شده و از رو   کردی و پرواز م  دبو  نی پشم زر  یدارا

. هرکول با پنجاه  دندینامیم Golden Fleece ای Goldenes Vliesوچ را ق ن یشم اپست و وپ. دندیاست( پر
  اه یس  یای)جنوب در  Kolchiesنام    به   یپشم که در محل  نیآوردن ا  یبرا  بود،در شمار آنان    زیارفئوس ننفر که  

سفر کرد.   کرد،ی م  یاز آن نگهدار  یو اژدهائ  شدینام گرفت( حفظ م  Pontos  که بعدها  ریصغ  یایو ساحل آس
  .انددهینام Argonautsرا  یریگروه اساط نیا ل،ی دل نیبود. به هم Argoآنان  ینام کشت
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شده است که ارفئوس  دییبه صور مختلف تأ زین گرید ات یکه در اسطوره آمده و در روا یتذکر
که ارفئوس با شعائر   ردیگیم  جهیشد، نت  دهیشرکت کند، در  زوسیونید  Orgieچون حاضر نشد در  

 . 1موافق نبوده است زوسیونید

بوده است، نام  سمیارف گذارهیکه پا یبزرگ مبریپ کی نیهمچن میقد ات یرا در روا ارفئوس
 نیریکه به عالم ز یکه به راز عالم اموات آشنا بود و شامان و ساحر یمعلم روحان کیاند؛ برده

سفر  هیشب) سفر کرده و با بکار گرفتن سحر خود قادر شده است ارواح را از آن جهان بازگرداند
ارفئوس  یخیتار ات یو بخصوص روا خیشرح داده شد(. در تار سمیشامان ةشامانها که در رسال

 یو از سو  ی( غربی)نوافالطون  سمینئوپالتون  یسو برا  کی. اوست که از  ابدییم  یگرید  تیشخص
دست  به    یزیدستاو  یانواع افکار عرفان  یو برا  شودیم  یمنبع  سانینوو رمان  ونیاخالق  یبرا  گرید
 . دهدیم

در قرن ششم ق.م.   یاست که حت  یمکتب  گذارهیمعتقدند که او پا  یارفئوس برخافکار  دربارة  
 گونهچیدارند که ه دهیعق یمقدس( بوده است و بعض ینیو کانن )رساالت د الت یتشک یدارا
 نیفرقه و کاننی وجود داشته باشد و تازه چند نیکه چن ستیدر دست ن یخیو شاهد تار لیدل

در آن  یحت یمکتب سخن گفته شده است، ول کیصورت  به سمیدوران از ارف نیقرن پس از ا
 اتیموردنظر بوده است حکا سمی. آنچه از ارفستیاز کانن و رساالت مقدس ن یاثر زیزمان ن
مورد  یفراوان انیاست که در آنها خدا Theogony Rhapsodic ای انیخدا یئو غنا یحماس

 2اند...خطاب قرار گرفته

 :کندیاستخراج م نیچن سمیمجموعه اسطوره خلقت را از نظر ارف نیاز ا واردن

عالم به  یمتولد شد که بر رو (ازروانی)زمان  chronosدو  نیآغاز آب و لجن بود و از ا در
سه سر(. از  یخدا در وسط رشد کرد )خدا کیدر دو سو و چهره  ریبا سر گاو و ش یشکل مار

. کرونوس در  افتیحفره متسع تولد  ک یدرخشان( و  ی)هوا Aitherنامحدود اتر  کرونوس نیا
که   Phanesخالق  یخدا نیتخم گشوده شد و از آن اول نینهاد. ا نیمیس یخمت  یر الهت ا نیا

Erikepaios شود،یم دهینام زین ( عشقErosد ،)ایزئوس  زوس،یونی  

 
دو بر دو طرز فکر کامالً   نی و ا ستیوجه مناسب ن چ یو میستریُن دیونیزوس به ه سمیـ اصوالً تطبیق ارف۱

و   انهیتعدیل شعائر وحش یرسد که برا مقابل هم بنا شده و بخصوص در شعائر کامالً متفاوتند. به نظر می 
 مشارکت انتخاب شده باشد.   ن یوس بعدها ازینویآور میستریُن دجان یه
که    دندینامیم  Orphicorium – fragmentum  دهندرا که به ارفئوس و مذهب او نسبت می   یامجموعه ـ  ۲

 .ندیدر شمار آنها Orphic hymniارفئوس  یسرودها
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Protogonos یآمدند. فانس درخشان و الهام کننده، با چهار چشم و بالها رونیزاده( ب نی)اول 
را در دل  میتفکر است و عشق لطیف و مال دیغران، که کل ریچون گاو نر و ش یو آهنگ نیزر

تضاد، هم پدر   یحال ورا  نیدر ع  ی( است، ولی: دو جنس Bisexual. او دو گونه )دهدیپرورش م
و آسمان و  بیبا هم ترک یکیو تار یخالق شب و روز و نور و ظلمت است. روشنائ در،هم ما و

 شوندیمتولد م تانهای( اورانوس ت ی)دگرگون  ونی. از موتاسکنندیم  جادیرا ا  آاورانوس و گه ای  نیزم
زئوس   یول  رد،یگی زئوس و پدرش اورانوس نبرد در م  نی. بدیآیوجود م  به  زوسینویو از زئوس د

 تانهای. ت پردازدیالم مع ةو به خلق دوبار کندیم تیخود را تثب یو قدرت فرمانروائ شودیروز میپ
 یانهیو او را با آ بندندیکمر به قتل پسر زئوس م برند،یرشک م زوسیونیکه بر زئوس و د

. خورندیو م درندیمشغول است دیونیزوس را از هم م و خبریکه ب یو در حال سازندیسرگرم م
. اما دیآیدوم بوجود م زوسیونیقلب د نیدهد و از اقلب او را نجات می ی( ولAthenaآتنا ) الهه

انسان   تانهای. از خاکستر ت شوندیآذرخش او خاکستر م  یرویبه غضب زئوس دچار شده به ن  تانهایت 
-Titanic) یس یونیو د یتانیاست، ت  عتیدو طب یانسان دارا ل،یدل نی. به همدیآیوجود م به

Dionysiac )از انسان و آزاد کردن  یتانیمحو ساختن بخش ت  سمی. هدف ارفیو اله ینیزم ای
صورت  اضت،یآمیز توأم با رقناعت یو زندگ هیبا تزکیه و تصف دیعمل با نیاست. ا یبخش اله

است.  یاست که روح در آن زندان یو سرچشمه شر است و قبر شهیو ر ینی. بدن بخش زمردیگ
دوران هزار ساله تناسخ   کیبا    هیکزت  نی. ادیآیدست مبه    یواقع  ات یاز گور بدن ح  حرو  یبا رهائ

تا کامالً روح از چرخ تولد آزاد شود. پس از مرگ انسانها در مقابل  ردیپذیو تولد مجدد صورت م
گرفته و به   میکه محرم رازند و در آداب ارفیک تعل  ی. کسانشوندیحاضر م  نیریز  یایسه داور دن

تا گردن در لجن و چرک   گرانید شوند،یاند به مزارع رحمت و سعادت فرستاده مآن عمل کرده
پاک و آنچه از  یتا روح بکل ابدییآن قدر ادامه م انیجر نیباالخره ا . .روندیو کثافت فرو م

 (IX-X/108). گرددیخداست به خدا باز م

گر شده است: به سه هویّت جلوه  ان( معتقد است که ارفئوس در عهد باستE. Robbins)  نسیروب
مذهب(، ارفئوس فولکلور و  یسنت ات ی)وابسته به روا legendگند لِارفئوس  ،یریارفئوس اساط 
 (. یاو توده یو قوم یمل ات ی)وابسته به روا

ولکلور ف  تیشخص  کیاست. ارفئوس عاشق    یریهویّت اساط   کیکاشف میستریُن    ارفئوس
 و فولکلور تیوابسته به لگند است، که از م یتیهو یاست. اما ارفئوس نوازنده و مغن
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را  یوحش عتیطب شیکه نوا یاو نوازنده یمغن کی تیاست. حکا ترکینزد خیو تار تیواقع به
 افتنی یکه برا یرهبر اموات و عاشق یخدامهیاست تا ن ترکینزد تیبه واقع شتریب سازد،یرام م

  Quintus Horatiusقرن اول    یروم  ریسفر کرده است. هوراس شاعر شه  نیریمعشوقه به عالم ز
نام ارفئوس  به  انیخدا یاز سو یآورامیپ ستندیزیکه انسانها در حال توحش م گاهد: »آنیگو

کمتر سخن   ونانیبارشان برحذر داشت«. از ارفئوس عاشق در  تیو اعمال جنا  هایپاکآنان را از نا
مشکل   اریبا وجود آن بس   یاست، ول  اریبس   تیروا  یگفته شده است. هر چند از ارفئوس معلم مذهب

دان هویّت یقیطور کامل مشخص ساخت. اما ارفئوس موسرا به  مات یتعل نیا یمبان ستا
کامالً ارائه شده است و باالخره هم در بستر قرون  یتری دارا بوده و در هنر و شعر باستانروشن

 ( ۳/۱۰۸ـ  ۴است. ) دهیمبدل گرد یقیموس یو اعصار او به ندا
هویّت پر آوازه  نیداشته و در پشت ا تیواقع سارفئو ایسئوال که آ نیدر مقابل ا نسیروب

وجود داشته است؟   یخیتار  یقیحق  تیشخص  کیو عاشق پرشور   ،یمعلم و رهبر مذهب  ،یقیموس
ما  یرا برا یاریمعروف بس  یاست که نامها یملت کی لیتخ ةجینت یتیهو نیکه چن سد،ینویم

 ای یندارد که آنها واقع یتیاهم گونهچینامها ه نیاز ا یگذاشته است. در مورد برخ ادگاریبه 
(، هاملت، دون کیشوت، Oedipus) پوسیاود سه،یچون اود یمشهور یباشند. نامها یاافسانه

 نی. اما ارفئوس با اشودینباشند از ارزش آنها کاسته نم  یخیکروزه، و... هر قدر هم تار  نسونیروب
شعرا و هنرمندان بوده است، که  یبرا یمو الها هیتنها نام او مانه  رایدارد، ز یتفاوت  کینامها 
 گذارانهیاز پا یکیبزرگ و هم  یباستان او را هم شاعر ونانی یخیمعروف تار یتهایشخص
همرتبه  ودی)قرن پنجم ق.م( ارفئوس را با همر و هز ستوفانسیاند. آرملت خود خوانده یمعنو
 ینیبشیکه پ سازدیهمسان م ودیتنها او را با همر و هزداند. سقراط در همان دوران نه می

نرسد پس از مرگ او را مالقات خواهد کرد. در هر دو مورد   انیبه پا ات یاگر با مرگ ح کند،یم
او  باستان ونانیدر  یبه احتمال قو ل،یدل نیاند. به همدانسته ودیارفئوس را مقدم بر همر و هز

است.  افتهیشهرت  ونانی ات یکه اشعارش در آغاز ادب کردندیتصور م یمیقد اریبس  یتیرا شخص
 یریهویّت اساط   کیاند که هرگز  آنقدر برجسته بوده  یصورت شاعر و رهبر فکر  به  تهایشخص  نیا

سه  نیرا در پشت ا یخیتار ت یشخص ک ی دندیکوشی. اغلب مردیآنها را بگ یجا توانستهینم
 تیشخص کیمانده است. اما اگر ارفئوس  یاش در دل هموطنانش باقکه خاطره رندیهویّت بپذ

به ارفئوس شده است در  ونانی ات یکه در ادب یااشاره نیباشد اصل او از کجاست؟ اول یواقع
 در الدیاواسط قرن ششم قبل از م
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. اما ستوفانسیاز تذکر آر شیو پنجاه سال پ کصدیتقریباً  ای( است Ibycusکوس )یبیاز ا یشعر
 .میکنیبه شکل ارفئوس برخورد م شتریظروف کهن ب یدر هنر و نقوش بر رو

  ی در دلف Peleponnese یدر شمال غرب یشهر ،sicyonاواخر قرن ششم ق.م مردم  در
دست آمده است. در ارفئوس به از  یاثر نشان نیا یایآپولون برپا داشتند. در بقا یبرا یحیضر
 نداریشده است. پ  دهیاز آنها ارفئوس نام  یکیاند که  نواز نقش شده  آرگو دو نفر عود  یاز کشت  یاثر

نام  به یگریسخن گفته است. شاعر د اًآرگو و سفر ارفئوس مشروح یق.م از کشت ۴۶۲در 
Simonides (۵۵۶   پس از ا ۴۶۸ـ )دیسرایم یااو قطعه یارفئوس و کشتکوس دربارة یبیق.م 

 شیبایو به آهنگ ز کردندیدهد که بر فراز سر ارفئوس پرندگان پرواز مو بخصوص تذکر می
 رساندیم نیشده و ا ادی زین سهیدر اود یحت کی. از سفر آرگوندندیجهیم رونیاز آب ب انیماه

ارفئوس را به عنوان   انیونانیبوده است.    یمیقد  اریبس   یتیشهرت داشته است و روا  امیکه در آن ا
 نیواسطه ب نیو او را اول آوردندیخاطر م خود به یروحان نیبزرگ و معلم یشاعر از شعرا نیاول
و نجات ارواح از  نیرینزول به عالم ز ی. شهرت ارفئوس براستنددانمیجهان و آن جهان  نیا

 بود... شتریب گرید تیهر شخص

کاهن   ک ی ادبودیرسد که ارفئوس می جهینت نیامشروح به  یپس از بررس نسیروب باالخره
مادر( بزرگ)  مادر  ةبا مذهب اله  دیشامان متعلق به عصر برنز، حدود هزاره دوم ق.م است که او را با

مذهب بود که اعتقاد نفوذ به عالم پس از مرگ وجود داشت و   نیدر ارتباط دانست. چون در ا
  Pylosاز    Nestorمتعلق به دوران برنز در قصر    یاست. در اثر  یتیشخص  نیچن  کی  زیارفئوس ن

آلت   کیبه نواختن  یبلندةکه با جام شودیم دهیداری دشیپلوپونز، نقش مرد ر یجنوب غرب
 .C. Wاثر،    نیمجذوب او شده است. کاشف ا  یپنج تار مشغول است و جانور بالدار بزرگ  یقیموس

Blegen د یتأک نسی( روب۴/۱۰۸ـ  ۹ارفئوس دانست. ) دیرا با یمغن نیکه ا کندیم شنهادی، پ  
که استاد حیوانات بوده است، از دوران مفرغ  یشامان ای یارفئوس باستان یکه نمونه اصل کنندیم
 یبرا  یکانونةکه نقط  یواقع  تیشخص  کی  دی. شا1رسدمی  یسنگ  نهیفراتر رفته و به عصر پار  زین

 یریاساط  یو بخش  یخیتار یکه بخش  یهائیژگیشکل گرفتن سنت و مذهب و مشخصات و و
 داشته باشد. تیواقع د،یاست، گرد

  

 
 ی سنگنه یدر آنها به ارتباط شامان دوران پار  رایتر نقل کردم، زمفصل  یواردن و روبینس را کم  اتیمن نظر  ـ۱

  ن یطور معمول کمتر مورد توجه محققتوجه شده است، آنچه به    یو کاهن ـ شامان و سپس معلم و رهبر مذهب
 موضوع مورد بحث قرار گرفته است.  نیا سم، یشامان  ن،یشیپ ة. در رسال ردیگی قرار م
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. از انددهیو زمان ارفئوس پژوهشگران به توافق نرس تیفراوان در شخص یهایوجود بررس با
توأم با  یخیو تار یمذهب یسنت ،یریاساط  تیشخص کیآید که ارفئوس برمی هایبررس نیجمع ا

  ت یشخص  نیمنطبق دانست و ا  توانی هویّت را م  نیا  ونانی  خیدر تار  یهم است که بر افراد مختلف
 یقالب مشخص کی توانینم ل،یدل نیمنتقل شده است. به هم زین گرید یبعدها بر فرهنگها

پس    I. M. Linforth  چون  نیاز محقق  ی دست آورد. برخافکار و مذهب ارفئوس به    ت،یهو  یبرا
است.   یمعنیکامالً نامشخص و ب  کیکه اصوالً اصطالح ارف  رسندیم  جهینت  نیابه    اریاز شرح بس 

دان و   یقیموس کیصورت  است که به یریاساط  تیشخص کیکه ارفئوس نام  میدانمیما 
 یمذهب ات یشده و افکار و نظر انیب نیریز یایدربارة نزول او به دن یهائقصه یاآرگونات افسانه

با وجود   E.R.Doddsچون  نیاز محقق ی. اما برخ1اندنام او اعالم داشته را به  یخاص یو فلسف

را در   یواقع  تیشخص  کیاست    لیما  یول  کند،یفئوس شک نمربودن هویّت ا  یریآنکه در اساط 
  ۲کیتئوگون الت ینه چندان دور که در تخ یبوده است، ول یچهره کشف کند که شامان نیپس ا

   (۱۳/۱۰۸-۱۰. )3شکل گرفته باشد نیش یپ یهاهزاره

 سدینویکند که کمتر مورد توجه قرار گرفته است. او میاشاره م یگرید ةبه نکت نسیروب
 ونانیبوده است و قهرمانان  یو جنگاور یقهرمان یهاجنبه یطور برجسته دارابه  یونانی تیم

قهرمانان کاماًل  نیارفئوس با ا تیاند. اما شخصقرار گرفته نیمورد تحس  دید نیباستان همه از ا
 یزیخونر ،افتنیکشتن و تفوق  ،یونان شجاعت و دالوریمتفاوت است. در شرح حال قهرمانان 

را خلق   ادیلیکه ا  یانه مبارزه جوئجامعه مرد  کی. در  اندرفتهیشمار مو مبارزه، صفات برجسته به  
فراموش  یاو رقابت و... لحظه جانیو نبرد، اضطراب و ه یکه در آن قهرمان یاحماسه کند،یم

 یو کشش به سو یطلبقهرمان یخلق و خو نیداشت. ا رانتظا توانیهم نم نیجز ا شود،ینم
از ورزشگاه تا  م،ییونان قد ةدر تمام آثار و جهات مختلف جامع جانیبرخورد و اضطراب و ه

 ونانی. قهرمانان شدیمشاهده م یکیالکتیتفکر د یو حت یو مجامع قانونگذار یمحاکم قضائ
،  Herakles)هرکول( ))(، هراکلس Achillesنامدار نظیر آشیل ) جنگاورانهمه کشتارگران و 

Ieson سون ی(Jasonِپ ،)ِرس( ئوسPerseus ،)ُسئوسیاود پوس،یدا 

 
  

 
  The Ans of Orpheusدر کتاب ـ ۱
  انی: علم االنساب خداTheoqonic ـ۲

 The Greeks and the Irrationalـ در کتاب ۳
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(Odysseus( آگاممنون )Agamemnonو... بوده ،)آن را  توانیم شماریکه تا ب یاند، فهرست
 انیونانیخود    یبرا  یرسد که حتاست و به نظر می  گانهیآنان تک و    نیبسط داد. اما ارفئوس در ب

 است. رفتهیشمار مبه  یمعمائ زین
نشان نداده است  یاعالقه ونانی کیکالس یهاوجه به حماسه چیاست که به ه یشاعر او
داد اگر او را در سنجش با همگنان و همعهدانش جبون و محافظه کار هم نمی یتیو اهم

بدون شک  یول ست،یو کشتارگر ن زیخونر کی( هر چند Prometeus. پرومته )خواندندیم
 لیاز م وانات یح ی. قرباندیرسیبه مشام م یخون قربان یبو شیامتجاوز و خشن بود و از دسته

نام انسان کشتارگر   گاه که بورکرت در کتاب خود بهو آن  ردیگیسرچشمه م  یزیبه تجاوز و خونر
Homo Necans کند،یتوجبه م نیخون یرا با قربان انیونانی یزیبه خونر لیتجاوز و م ةرابط 

 یونانیبر مذاهب  یحت جانیو ه یزیبه خونر لیم نیاست. ا یبانقانون قر گذارهیپا زیپرومته ن
در   نیکاهن آمد،یمختلف که بر مذبح و محراب به عمل م یهایپرتوافکنده است و در قربان زین

به کشتار و  لیم نیهم زین ری. در اساط رفتندیشمار مقصابان و معابد کشتارگاهها به  قتیحق
 یو قصص جنگ و بخصوص کشتن اژدها برجستگ هاهو در افسان دیگردیتجاوز منعکس م

 اریداد. او بس میرا ارائه  یبیآشنا و غرهویّت نا کیقهرمانان  نیا نی. اما ارفئوس در بافتییم
 زین انینانویگونه که خود بود، آن فیهم ضع دیقهرمانان شا گریبا د سهیو آرام، و در مقا میمال

و  دیرا تجد یبود زندگ لیحیات ما ةکردن شعل خاموشجای کشتار و . او به 1کردندیبرداشت م

تنها آنها فرا گرفته بودند و او نه    یوحش   وانات یانسان را از دامان مرگ باز گرداند. دورادورش را ح
. ساختی مدلنوازش آنها را رام و آواز  یقیموس یکه با نوا کرد،ینم یو قربان کشتیرا نم

(۱۸/۱۰۸  ) 
و همه  ونانی ات یادب انیب نیدهد و در ااز صفات ارفئوس می سنیکه روب یبا شرح ایآ

و  سمیخواند و ارف زوسیونید شگریو ستا رویارفئوس را پ توانیپژوهشگران با او موافقند، م
تجسم  نیکه به شکل گاو نر خشمگ یزوسیونیرا با هم مشابه دانست؟ د زوسیونیمیسترُین د

و گوشت  ختنیو خون ر دن یبه در ادیو خلسه با عربده و فر یدر حال مست روانشیشد و پیم
  ارفئوس را زنده زنده از هم  یحت شیو منادها پرداختند،یم دن یرا خام خام بلع یقربان نیخون
  اند؟دهیدر

 
که   سدینویاشاره کرده و م ک یدیارفئوس در بازگرداندن روح ار تی به عدم موفق ومسمپوزی در  افالطون  ۔۱

به   ست،یشجاعت ن یدارا یطور کافدادند، که به  صیالروحیه تشخف یضع یچون ارفئوس را شخص  انیخدا
 از حادس باز پس فرستادند.  یشبح به او نشان دادند و او را دست خال  کیاو را به او پس دهند    ةجای آنکه زوج 
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 لیانجام گرفته باشد که ما  یانیونانیتوسط    زوسیونیوابسته ساختن ارفئوس با د  اصوالً  دیشا
 هینظر نیا نیاز محقق یاریوجود آورند. بس  به یباکوس انهیدر آداب خشن و وحش  یلیاند تعدبوده
 و بیباشد بلکه برعکس چون او را رق زوسیونید رویپ توانستهیکه ارفئوس نم کنندیم دییرا تأ

و  زوسیونید روانیبا پ زین لیدل نیبوده و به هم زوسیونیمخالف د ست،دانمیآپولون دشمن 
مخالفت به کمک   نیتحقق ا یبخصوص زنان همراه او نظر موافق نداشته است. ارفئوس برا

. از کردیم قیخود تشو یهااز زوجه  یخود همه شوهران را به تجرد و دور یچنگ و تغن ینوا
  Eratosthenesنام  به یاز گزارشگر یابه نوشته توانیقدما م مشابه ات یجمله، نظر

قائل  یدیونیزوس احترام یارفئوس برا سدینویکرد که م هی)قرن پنجم ق.م( تک یاهیاسکندر
شب را  کهی. او در حالدینامیو او را آپولون م ستدانمی انیخدا نیتررا بزرگ وسینبود بلکه هل

طالع را بنگرد.   دیتا در آنجا خورش  دیرسی( مPangaeusاوس )گهکوه پانِ  لهبه ق  گذراندیبا شتاب م
گونه که اسکیلوس را بر ضد ارفئوس گماشت و همان 1دهایدر حال خشم باسار زوسیونید

(Aischylosشاعر م )را به اطراف پراکنده  شیو اعضا دندیفئوس را از هم دررآنها ا د،یگوی
( دفن کردند هیدر تراک  یکوهستان  هی)ناح  Leibethra  کردند و در  عاو را جم  یایساختند. موزها بقا

ستارگان قرار  انیاز زئوس خواستند که آن را در م ردیکه چنگ او را بگ افتندیرا ن یو چون کس 
 از اسطوره ارفئوس.( یگریماند. )شکل د یاز ارفئوس و خودشان بر جا ی ادبودیدهد تا 

ارفئوس را در حال نواختن چنگ   یفراوان  یقرن پنجم در نقشها  نیگلدانها و ظروف سفال  بر
را  زوسیونید شیفراوان ستا اریآثار بس  نیاند. اتوز بر او حمله کرده نهیک یکه منادها مینیبیم

روان یتنها مخالف پاتر رفته و ارفئوس را نه  فر  نیاز ا  ی. افالطون حتکنندینم  دییتوسط ارفئوس تأ
که او آرزو   دیگویاز زبان ارفئوس م  تیجمهور  انی. او در پاکندیم یکه ضدبشر معرف  زوسیونید
که موجب   یدر شکل نوع  ستین  لیما  رایصورت قو به جهان باز گردد، ز  به   یدر تولد بعد  کندیم

 کنند.  یمرگ او شده است )انسان( دوباره زندگ

هویّت ارفئوس کمتر  کیجهات رمانت انیونانی یطلبقهرمان لیمعتقد است که به دل واردن
 عشق شدید ارفئوس را نسبت به ات یبودند که روا انیروم نیمورد توجه آنان قرار گرفت و ا

  

 
جای  به    قتی. در حقکردندیبلند بر تن م   ینهایکه پوست  ه یدر تراک  زوسیونیکنندگان دشی: ستاBassaridsـ  ۱

 .ندیگزارفئوس برمی دنیدر  یرا برا  هیمردان خشن تراک سندهینو نیا یونانیو مجنون  دهیزنان شور
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ارفئوس توسط زنان  دنیمرموز در تیقصه را با حکا نیآنها ا دیمحبوبش پروراندند و شا زوجه
 بایز یانی)قرن اول ق.م( با ب ی( شاعر مشهور رومVirgilius) لیرژ یکردند. و بیباکوس ترک رویپ

و غم و  نیریز یایبازگرداندن زوجه محبوبش از دن یو جذاب شرح کوشش ارفئوس را برا
ارفئوس در فراق  ل،یرژ یبه نظم در آورده است. به زبان و را در فراق معشوقش وا یسوگوار

دعوت   زین  لیدل  نیو به هم  دیگزیم  یشد که از همه زنان دور  نیمحبوب چنان دل آزرده و غمگ
خشم او را پاره پاره  یاز رو زیزنان ن نیو ا رفتیشرکت در جشن آنان نپذ یها را براباکانت

  که  : در آن حال رساندیم انیانگیز به پاجانیجمالت ه نیخود را با ا تیوار لیرژ یکردند. و
که از گردن   یزنان مجنون به اطراف پراکنده شده بود از سر  نیبدن ارفئوس به وسیلة ا  یهاپاره

مرگ   یسرد  که  شیلبها  انیشناور بود و از م  Hebrusآب رودخانه    یجدا گشته و بر رو  نیمرمر
ای  بخت من،رهیو ت  کسیب کیدیار یا برخاست که آه یاگرفته ادیفر آنها را فرا گرفته بود،

 (  ۱۴/۱۰۸ـ  ۳۳! )کیدیباز آمد، ار یگاه از ساحل رود ندائ! آنکیدیار
 ة( در رسالPublius Ovidius) وسیدیاوو وسینام پوبل به یروم گریشاعر د

Metamorphoses را یزیغم انگ انیپا کوشدیم یشعر در آورده ول هشرح حال ارفئوس را ب 
 شوندیمتحد م کیدیار یةارفئوس با سا یةسازد. در شعر او سا ندیکرده خوش آ انیب لیرژ یو که
ارفئوس  ةدیسر بر ات یاز روا یاری. در بس برندیجفت سعادتمند در امنیّت با هم بسر م نیو ا

 یشگوئیکه هنوز به پ یدر حال  شود،یدفن م Antissaرسد و در معبد می Lesbosآوازخوانان به 
در  ات یشعر و ادب یجالب به شکوفائ یادبودهای نیمعتقد است که ا نسیپرداخته است. روبیم

(، Alcaeus(، آلکائوس )Sappho(، سافو )Terpanderچون ترپاندر ) یکه هنرمندان یارهیجز
 (۱۵/۱۰۸را پروراند، افزود. ) ونانی یو غنائ یبزم یغزلها ندگانیو سرا انیسراهیمرث نیاول ایو... 

 نیو به هم گردد،یاز حادس م  ک یدیارفئوس موفق به بازگرداندن ار میاز آثار قد یبرخدر 
)قرن پنجم ق.م( در   دسیپینمونه اور ی. برادندینامیهم بود که او را بازگرداننده ارواح م لیدل

Alkestis  از زبانAdmetus  آهنگ ارفئوس را داشتم که اگر من هم دیگویم ستیشوهر الکس
تو را از آن جهان   شیخو یدمتر و سرور آن جهان )پلوتون( را مجذوب کنم، با نوا  دخترتا بتوانم  

 را باز گرداند.( کیدیگونه که ارفئوس ار. )همانگرداندمیباز م

اثر گذاشته است   میقد  ونانی  شمندانیاز اند  یاریدر افکار بس   سمیمعتقد است که ارف یویلوب
 آن قرار ریخود تحت تأث یول کند،یمکتب انتقاد م نیو افالطون هم، با وجود آنکه از ا

  
  



101 
 

زوسیونید یایستریم  

و   دسیپیچون بدن زندان روح است، تناسخ و... را از آن اقتباس کرده است. اور  یات یو نظر  گرفته
 ( ۹۰/۱۰۶اند. )بهره گرفته سمیچون افالطون از ارف زین ستوفانسیآر

 سمیو معتقدات ارف  ات یاز نظر  یاز شرح حال ارفئوس. با وجود آنکه آثار مدون  یبود مجمل  نیا
 نیطور خالصه چنمذهب را به  نیا یباورها توانیمختلف م ات یاز جمع روا ست،یدر دست ن

 کرد:  انیب
  ی و اله ریاست و روح فناناپذ یو منشأ شر و زشت داریناپا ی. بدن مادجسم و روح تیثنو ـ ۱

 است.  یجسم یهایو آلودگ یاز زشت یوابسته به رهائ یاست. پس رستگار

روح انسان پس از مرگ در ابدان و اجساد  هیو تصف هیتزک ی. براتناسخ و تولد مجددـ ۲
ممکن است  ینوزائ نیمتولد شود. ا وانات یدر بدن ح یو ممکن است حت کندیحلول م یگرید

گذشته پاک گردد.  یزندگ یهایمجدد از آلودگ یبه طول انجامد تا پس از تولدها یزمان دراز
  قت یدر حق  سمی. پس هدف ارفگرددی فناپذیری آزاد م  ای  یکه روح از نوزائ  ستا  هیتزک  نیپس از ا

  و به د دیهدف با نیوصول ا یاست، که برا یریتولد مجدد و آزاد شدن از فناپذ انیاز جر یرهائ
 راه توسل جست:

است.  یمحرم راز شدن و باالخره اتحاد با خدا ضرور یکه برا ی( انجام آداب و شعائرالف
 یاجرا یاندک یاند و حتکرده هیتوج زوسیونید یشعائر مذهب اسرار هیآداب را شب نیا یبرخ
آلود  کردن گوشت گاو و خوردن خام و خون   توأم با تکه تکه  زوسیونید  انهیوحش   یجشنها  ای  ایارگ

. اما اغلب دیآینادرست م اریاند، که به نظر بس سبعانه و ... را به آنها نسبت داده یادهایبا فر
 اندودندیگچ م ای دیخود را با خاک سف یستایاند که در آن مداده یش یجشن نما کیاز  یگزارش

هم  ی. برخ1دندینامیم apomathein نددادمیانجام  تانهای عمل ت  ادبودیعمل را که به  نیو ا

بوده   یروحان  یپاکساز  ةبه منزل  یاو اشاره  یرمز  شینما  کی  یمالعمل خاک  نیبودند که ا  دمعتق
 (  ۱۰۱/۱۰۶است. )

نفس که  هیبه تزک یتوجه خاص سمیارف یمتفقند راه عمل نیب( اما در آنچه همه محقق
از خوردن  زیساده و پره یو قناعت و زندگ اضتیبه کمک ر رفت،یشمار مبه  یاصل ریتطه

 یرسیوس دیوژنس روش زندگچون هرودوت و لِ ونانی یاست. گزارشگران باستان ودهگوشت ب
 و دیسف ةبدن و لباس و بر تن کردن جام ی. پاکانددهینام انیثاغورثیف هیرا شب سمیارف روانیپ

 
  

 
 شناخته نشوند. زوسیونید دنیتا هنگام دزد کنندیم  یخود را گل مال تانهایت یاـ در اسطوره ۱
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بوده است،   فهیوظ   زین  (از تماس با ابدان و اجساد اموات )حیوان و انسان  زیروزه گرفتن و پره  پاک،
است و  رفتهیشمار مبه  یظاهر یتر از پاکمهم اریبس  یدرون هیو تزک ریدر هر حال تطه یول

 روانیپ که اندکرده  دییتأ ... و وسیهوراس ستوفانس،یآر ندار،یکهن چون پ ونانی سندگانیاغلب نو
 یو درون  یرا با تزکیه باطن  یبرخوردار بوده و تطهیر خارج  یادهیو پسند  یاخالق  یاز زندگ  سمیارف

 یزیو خونر جنگ داشته و از هر نوع لیتما ی. آنها بخصوص به صلح و آشتاندساختهیتوأم م
 فیوظا نیمخالف بودند. در کنار ا زین ی. آنها با خودکش کردندیم زی( سخت پرهیقربان ی)حت
الزم بود. پس از مرگ، از پوشاندن جسد با  زین یخاص هیو ذکر اوراد و ادع یآداب شعائر یاجرا
از مرگ هراس نداشتند و  یمعتقدات و طرز زندگ نی. آنها با اکردندیم یخوددار نیپشم ةلفاف

. شوندیم «با طهارت و زهد باالخره »خدا از انسان یکردن عمر یمعتقد بودند که پس از سپر
(  ۱۰۱/۱۰۶ـ ۱۰۵)



103 
 

سیزیا  نیستریم  

 
 
 
 
 
 
 
 

 و...( سیآتارگات بل،یمشابه )ک یهانیستریبزرگ مادر و ممیسترین 

نام  به یمیقد اریبس  یاالهه نیسرزم نی. در انددانمی ریصغ یایمیسترُین را آس نیا منشأ
و  یو بارور ات یاست که او را منبع ح شدهی( پرستش مMagna Mater Deumمادربزرگ )
و  نیانسانها، زم ان،ی. او در ضمن مادر همه خداستنددانمی یعیطب یقدرتها ةتجسم هم

 نیو ا نیانسان در مورد زم یعمل ة. تجربرفتیشمار مآب و ... به  د،چون با یعیطب یهافنومن
تصور  میقد اریاز ادوار بس  ابند،ییدر دامان آن همه موجودات پرورش م یکه چون مادر تیواقع
جهان بوجود  ینهایمردم اغلب سرزم نیدر ب ن،یوابسته به زم ای نینام زم را به یاالهه شیستا

 اندکرده بیتعق شیالهه مادر را تا حدود ده هزار سال پ نیتجسم ا نهیش یپ ریصغ یایآورد. در آس
 ونانی. در  اندافتهی  یسنگنهیکوچک مربوط به دوران پار  یهاکرهیصورت پ  مجسم به  یآثار  یو حت

پس از   زین لیدل نیبوده است و به هم شیمورد ستا یمختلف یبه صورتها نیالهه مادر زم زین
 ختهیدرهم آم نیسرزم نیمردم ا نیش یآن با معتقدات پ شیستا نییآ ونانیانتقال بزرگ مادر به 

بخصوص  ن،یوابسته به مادر زم یوجود آورده است. در مورد مذاهب اسرار به ینیو اشکال نو
نمونه خالصه چند گزارش را  یوجود دارند. ما برا یمختلف ات ی(، رواKybele) بلیمیسترُین ک

 حاصل کند. ات ینظر نیجمع ا از یکل  دید کیتا خواننده  میکنینقل م

 یایستریو م نیاست که دربارة الهه مادر زم یاز پژوهشگران مشهور یکی یهلند ورمازرن
باره نوشته است.   نیدر ا  یدارد و رساالت متعدد  یمفصل و مشروح  اریبس  قات یوابسته به آن تحق

 است: نیاو چن یهایمجموع بررس

 یهانی. عناصر ککردندیم شیالهه ستا کیصورت  را به نیزم ترانهیسراسر منطقه مد در
 آن که به ةو پوست نیزم یول شدند،ینسبت داده م انیبه خدا نیریچون آب، هوا و... و عالم ز
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 تعلق داشت. یابه قلمرو الهه 1شدیسوزانده م دیخورشوسیلة 

 بودند،  یو شاهان قلمروهائ انیو... فرمانروا حادس دون،یچون زئوس، پوزئ ونانی انیخدا
در  دند،ینامیرا م نیالهه زم انیونانیگونه که ، آن Heraو باالخره  Rhea ، Ga  ،Gaia یول

او نه در قدرت   اریو احترام و اخت شدیدانسته م نیملکه نبود بلکه خود مادر محترم زم کیآغاز 
و موجود  یهست جادیدائماً ا ساختیکه قادرش م یآمیزاسرارموهبت  نیاش، بلکه در اآمرانه

الهه به شکل بزرگ مادر  نیا میقد ونانی، کرت،  ریصغ یایآس یبود. در تمدنها ،۲کند ینینو

الهه به ملکه مبدل شد و مادر  نیرفته رفته ا شد،یو اغلب در غارها پرستش م دیگردیظاهر م
موجودات که همه   نیو ارشدتر  نیتربه عنوان سالمند  نیمادر زم  از همر  ی. در شعر3دیگرد  انیخدا

فالسفه یونان   نیدر ب  نی شده است. همچن  شیدهد، ستاو غذا می  کندیرا خلق م  گریموجودات د
 ستنددانمی زیرا منشأ همه چ انیبزرگ مادر و مادر خدا نیبودند که ا ادیچون گزنفون ز یافراد
الهه   نیجالب است که ا  «.گردندیباز م  نیوجود آمده و دوباره به زم  به  نی»همه از زم  گفتندیو م

 یمذکور گاه یعالوه بر نامها ونانیو در  شودیمختلف و فراوان ظاهر م یدر صورتها و نامها
قرن  ی. به قول شاعر رومگرددیمجسم م 4تردِمِ یپرسفون و هنگام یو زمان تیدر شکل آفرود

 نیاول ای انیقی: »فردیگو نیشاعر از زبان مادر زم نیمختلف. ا یاست با نامها سیزیدوم او ا
  ی انایو کماندار د ریکرت ت  یصغیر(، اهال یای)در آس نوسیو الهه پس  انیانسانها، مرا مادر خدا

 انیقبرس  Cecrops  ای  Kerkropiosشهر    5ینروایم  کایـ تورانداز( ساکنان آت   Dictynna)  نایکتید

،  Proserpina of styxسه زبانه    یهایلیس ی(، سPaphosونوس پافس )  ندیزیم  ایدر  انیکه در م
 گرانیو د Junoمرا  یغالت(. برخ ی)سرس = خدا Ceres of Atticaل یاص یهاالیوزینین

Bellonaی، بعض Hekate نامندیهم واحد م یو باالخره گروه». 

 
  

 
و  شودی برشته و سرخ کرده و سوزانده شده از حرارت مشتق م یبه معن torrereاز کلمه  terra نیـ نام زم۱

 به مفهوم برشته شده است.  قتیدر حق
و مرگ بوده است و تقریباً همه مذاهب   اتی مسئله ح می انسان از ادوار قد ی سرّ و راز برا نیترـ اصوالً بزرگ ۲

 اند. محور شکل گرفته  نیبر ا

  (meter theon) انی( و مادر خدا terra mater) ن یمادر زم ـ۳

  ن ی ( مادر زمDemeterاست و دمتر )  نیزم  یبه معن  Gaز  ا  Daو    Deبه مفهوم مادر است و    meterاصوالً    ـ۴
 .  شودیم

 Kerkropios. شدیبرابر م Atheneبا  ونانیهنر و صنعت که در  یخدا ،یروم می: الهه قدMinervaـ ۵
 (.Cecropius) وسی سکروپ نی. به التکایدر آت یونانی یشهر
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 یقی( فرنیبه الت   Cybele)  بلیاست ک  نیمنطقه که معرف زم  نیا  یهاالهه  نیتراز مهم  یکی
. در روم  انددهینام ر«یفناناپذ انیاز پرگامن »مادر خدا یاست که او را در سرود ریصغ یایدر آس

 یحام یالهه مل ک ی تی و در شخص افتی یشکل مل 1ایبه عنوان مادر قدرتمند مردم ترو بلیک

صورت الهه  در آنها به بلیساختند که ک ی( فراوانMetroaشد و به افتخار او معابد ) ومدولت ر
 نوسی. در زمان آنتونشدیجلوس کرده است، ارائه م رانیش انیکه بر تخت در م یقدرتمند

(Antoninus( امپراتور روم )شعائر کیالدیم ۱۶۱ـ   ۱۳۸ )در غرب پراکنده شد و بخصوص   بلی
  انی. در پادیمراجعه شود( مؤثر واقع گرد سمیترائیـ به م ی)پغان یمذاهب پگان اءیو اح دیدر تجد

 دهید بلیاز ک یادی. در روم آثار زشدیبرداشت م یهانیقدرت ک کی بلیک یالدیقرن چهارم م
 سیدر مقابل آت   یو گاه  کشندیآن را م  ریسوار است که دو ش  یابر ارابه  یالهه گاه  نی. اشودیم

بر دست دارد. در  یاو خوشه یزنگ رهیاز آثار دا یزده است. او در برخ کاجبر درخت  هیتک
Phrygianum  موجود است. یکریپ نیچن کی کانیوات 

اند متعلق دست آمدهبه    ترانهیدر مناطق اطراف مد  نیکه از مادر زم  یهائکرهیپ  نیتریباستان
ها که از نقاط مختلف مجسمه  نیاند. اآنکارا حفظ شده  یو در موزه باستانشناس  رندیصغ  یایبه آس

سولطان کول تپه(   جهیلر، ب  یسلطان، گل تپه )حج جهیر، بلَ  یمانند حاج  یو غرب  یمرکز  هیترک
دهند. را نشان می هاکرهیپ نیا یلیاند، متعلق به عصر حجرند و آنها مراحل تکمکشف شده

  ک ی( نزدTschatal Hüyük) وکیدر چاتال هو یاست که بتازگ ینیآنها مجسمه گل نیتریمیقد
 ةاند. مجسمدانسته بلیک یمنطقه را موطن اصل نیکشف شده است. ا Mellaartتوسط  هیقون

دهد را ارائه می  یزن  شود،یم  یق.م است و در موزه آنکارا نگهدار  ۶۰۰۰به حدود    قمزبور که متعل
دو   انیم یآبستن است. او بر تخت سنگ یبر آمده، که گوئ یبرجسته و شکم اریبس  یبا پستانها

 نیبر سر ا شیکه دستها یبر سر دارد، در حال یکوچک یپلنگ( نشسته است، و کپ ای) ریش
 زنندیحدس م  ی. برخنددانمیاو    تیزن را معرف اهم  نیدرشت ا  بتی. هستکرده ا  هیتک  وانات یح

. شکل مجسمه پس از دهدیخارج شدن است که تولد را ارائه م در حال  یکه از شکم الهه سر
ادوار است. جالب  نیدقت و هنر مردمان ا ةمانده و نمون یآن مدت دراز هنوز کامالً مشخص باق

 و پلنگانش رانیملکه با ش نیاست که ا

  

 
حصار   ی (، که داراکیحصارل  کی )نزد یکنون  هی شهر معروف اشعار همر در شمال غرب ترک  lliön ای Trojaـ  ۱

شهر که صحنه جنگ   نیاست. ا  رفتهی شمار مبه  ییای منطقه روم آس ن یبوده است. ا pergamosمعروف 
 است. دهیوجودش به اثبات رس دیجد اتیدر کشف استیمشهور ترو 
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 نیو روم به هم ونانیو چه در  هیقیو در ادوار بعد، چه در فر افتهین یرییطول هزاران سال تغ در
 ریش یادست آمده که به بچهبه  یکریپ زیه نتپروزوبوده است. در ه نیصورت معرف مادر زم

 کنندیم  هیتوج  یاز شکم الهه در حال خارج شدن است، خدائ  زنندیرا که حدس م  ی. سردهدیم
 یت. ولبزرگ مادر اس نیاز ا انینشان تولد خدا نیو ا شودیخارج م انیشکم مادر خدا زکه ا

است که با ملکه مقاربت  یسر خدائ نی( معتقد است که اWolfgang Helekولفگانگ هلک )
شکل خاص بزرگ   نیا  قتیعمل ملکه سرش را از تن جدا کرده است. در حق نیکرده و پس از ا

 . شودیم افتی میقد ریاز اساط  یاریکه در بس  ستسنت ا نیمادر نشانگر ا
  (Artemis Apaturos)آپانورس    سیو آرتم  ی( سورDerketoو درکتو )  یآشور  سیرامیسم

( آن را نشان  J. Timm)  میهم چون ت   یاند. برخخود را پس از مقاربت کشته  یو ... همه معشوقها
 شی. آثار ستاگردندیانسانها پس از مرگ به او باز م  ةکه هم نددانمی  نیرجعت انسان به مادر زم

( نیو فلسط  هیسور)  و آالخ  تیدوم ق.م از اوگار  ةبه نامها و صور مختلف در هزار  نیو مادر زم  بلیک
 نیالنهرتر شده و به بینآثار پراکنده  نیدست آمده است و در هزاره اول ابه    ریصغ  یایتا مرکز آس

 ی. در ادوار بعد کپانددهیرس ونانیو باالخره کرت و  ریصغ یایآس یسو و به سواحل غرب کیاز 
و باالخره  اند،دهینامیم polosتری مبدل شده است که آن را کوچک بزرگ مادر به کاله بزرگ

( بر chiton) یحال بلوز نیشده است. در ا یبه تاج لیشده( تبد یونانی) کیدر دوران روم هلن
که چگونه در   شودیم  دهیدارد. د  گردنبندی بربر کمر و گردن  یآن، کمربند  یبر رو  یتن و شنل

با او  رانیاحوال ش نیا ةلباس داده است. اما در هم  رییتغ انیبه ملکه خدا نیاز مادر زم لیبدت 
 نی. به همکردندیم شیو آنها را ستا ستنددانمیکوهستانها را تجسم بزرگ مادر  یهستند. گاه

 (.داای)کوه  دندینامیم داایاو را مادر  زین لیدل

( قهرمان Aeneasاس )ئرا به ان  بلیک  یاقرن اول ق.م در حماسه  یشاعر معروف روم  لیرژ یو
کره   یکه بر رو  دی( نامMater Deum Magna Idae)  دایمربوط ساخت و او را مادر کوه ا ایترو

و نه  یقیدر روم ماگناماتررانه فر لیدل نیمتولد شده و رشد کرده است. به هم ایترو کینزد دایا
 (  ۲۷۶/۸۸. )ستنددانمیخود   یبلکه موروث پدران روم یونانی

 غیدر آتن به تبل ی: کاهنکندیم انیب نیرا به روم چن بلیامپراتور روم ورود ک انیژول
که همان دمتر و رئا...  بل،یبه ک یاعتنائیب نیراندند. در اثر ا رونیاو را ب انیآتن یول پرداخت،یم

کرد خشم  هیتوص انیبه آتن ایثیپ ای انی( خدایشگویه )پبیّنَ شد.  رشانیبانگیگر یبود، خشم اله
 ( را ساختند.Matroonماترون ) زیبسازند. آنها ن یاو معبد یرا فرو نشانند و برا یاله
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 نیهم هیشب شیدر قرن نهم در دائرة المعارف خو زی( نPhotiusتیوس )نام فُ به زانسیب اسقف
( Livius)  وسیویبه روم را ل  بلیگزارش دربارة ورود ک  نیتریمیقد  یرا نقل کرده است. ول  گزارش

به  یاگانهیآمده بود اگر ب 1بلیس یکه در کتابها سدینویدر قرن اول ق.م نقل کرده است. او م

 به روم بال یبه روم منتقل سازند. چون هان نوسیرا از پس  دایمادر کوه ا ستیبایروم حمله کند م
نظر کاهن  ری(، که زdecemiviri Sacrifaciundisمردان مقدس ) یده نفر ئتیحمله کرد ه

 ینظرخواه یولو در دلفبین آپُنظر داد که از فال  کرد،یم تی( فعالPontifex Maximusاعظم )
مهم روم در  یاز مردان و ماگیسترها  یئتیکرد. سپس ه  دییرا تأ  دایبین ورود مادر کوه اشود. فال 

( پادشاه پرگامن رفت و با موافقت شاه الهه را، که بصورت سنگ Atallusق.م نزد اتالوس )  ۲۰۵
 یبه وسیلة کشت ادیسپردند و آنها او را با احترام ز ئتیبود، از کوه به پایین آوردند و به ه یاهیس

 ةاستقبال کردند. به گفت  دایاباشکوه فراوان در روم از مادر    یدلف   ةبه روم آوردند. و به دستور کاهن
مربوط شدند. در ورود  شی( خوای)ترو یقیالهه به روم مردم روم با اجداد فر نیلیویوس با ورود ا

  Claudia Quintaو  Cornelius Scipioچون  یبزرگان (: بندر رومOstiaالهه به روم در استیا )
از هفت تپه روم مکان    یکی:  Palatin)  نی)شهاب( استقبال کردند. پس در پاالت   اهیسنگ س  نیاز ا

معبد را معبد بزرگ مادر    نی. ا3او ساختند   یبرا  ی معبد  ۲رومولوس بود  گاهیقصور امپراتوران( که جا

معبد در  نی( ا۹/۹۴ـ  ۵۸. )دندینامی م (Aedes Matris Magnae Idaeae) دایکوه ا انیخدا
 ( ۲۷۹/۸۸. )داگوستوس امپراتور معروف روم آن را توسعه دا وسیق.م بنا شد و اکتاو ۱۹۱

و   لیمادر جل یمیقد اریبس  تیروا کیبود و بنا به  شیمورد ستا نیمادر زم زیدر کرت ن
اند. وجود آمده  به  انیدو همه خدا  نیبوده است، و از ا  یاله  یداماد   یکوه دارا  یدر رو  نیبزرگ زم

( و اطراف آن همه جا به  Iconicum) هیدر قون خیقبل از تار یمناطق مسکون ات یکشف نیدر آخر
و مرگ انسانها و  ات یالهه را به عنوان حاکم بر ح نیکه نقش ا میکنیبرخورد م بلیاز ک یآثار
 ( ۷/۹۵ـ۱۰دهند. )ارائه می وانهایح

که چون   کند یم انیتر بدربارة گذشته ماگناما یط ( شرح مبسوGabriel Sandersساندرز )
 :مینمائیم انیاز آن را ب یاورمازرن است خالصه ات یمکمل نظر

  

 
 آمیز بود.  اسرار یهایگوئش یاز پ یامجموعه  بلیس ی. کتابها یمعروف دلف ة: کاهنSibylleـ ۱
داده و پرورانده   ریش یبه وسیلة گرگ Remusروم که با همزادش  ی ریو شاه اساط گذارهی: پاRomulusـ ۲

 شد. 

 معبد مادر. ای Matroonـ همان ۳
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تا  ۰۰۰/۱۰) یسنگ انیبه حدود دوران م ریصغ یایو آس ترانهیمادر عالم در شرق مد پرستش
شده و به حدود   افتی  هیقون  کینزد  وکیچاتال هوکه در    ینیرسد و مجسمه سفالق.م( می  ۳۵۰۰
بر سر دو پلنگ قرار  شیاست که دستها انیمادر جهان و خدا نیق.م تعلق دارد، معرف ا ۶۰۰۰

منطقه   نیاست که در هم یاهمان الهه  نی. اگرددیظاهر م  یاو سر انسان ـ خدائ  مدارد و از شک
وشا خاّت ای هیحال یبغازکوو آثار آن در  شدیپرستش م هایتی( توسط هتHepatuنام هپاتو ) به
(Khattusha مرکز سلطنت آنان )الهه در مناطق  نیشده است. ا افتیKarkemish  قبل از

فرات  یدر بخش شمال شیبوده است. )کارکم شی( مورد ستاKubaba) بانام کوبا ق.م به ۱۲۰۰
 هات یق.م هت ۱۲قرن  لیکه در حدود اوا انیقی( و فریروم Europosو  یکنون هیدر جنوب ترک

است   بلیکوبابا همان ک  نیاند. اپرستش کرده  یمل  تیالهه را در مقام الوه  نیرا منقرض ساختند، ا
دوران است  نیبرپا داشته است. در هم یبه افتخار او معبد Midasکه در قرن هشتم ق.م شاه 
 یاشیو ع یگساریتوام با م یانشئه و جذبه ) ecstatic- orgasticکه آداب پرستش او صورت 

وجود نداشته است. اما دقیقاً مشخص   یتیهت  یکوبابا  شیآنچه در آداب ستا  رد،یگیو...( به خود م
  Paredorsو کجا معمول شده است و  یالهه( از ک نی)خادم Hierodulsکه اخته کردن  ستین
کم به غرب نفوذ کرد  کم بلیاست؟ ک تهوسیپ بلیک ائراز چه زمان به شع س،یمعشوق الهه، آت ای

)دختر اورانوس و  Rheaو در آنجا با مادر زئوس  دیرس ونانیو در قرن هفتم ق.م به سواحل 
Gaea و نام  شودیمشابه م نیزوجه کرونوس( و دمتر مادر زمMetere Megale که  ردیگیم

است. معبد مادر در قرن پنجم ق.م  درکه به مفهوم بزرگ ما شود،ی م Mater Magnaدر روم 
و  رینشسته و دو طرفش دو ش یریکه در آن بزرگ مادر بر سر گرددی( برپا مAgoraدر آگورا )

 ( ۹۳/ ۲۶۵ـ  ۲۷۰است. ) یروزی( به نشان پTympanon) یدر دستش طبلک
 نوسیکه مرکز شعائر پرستش بزرگ مادر شهر پس   سدینویم  ات یروا  نیا  لیدر تکم  زین  یویلوب

( شهاب meteorite) تیمنشأ متئور یکه به احتمال قو یاهیبوده است و تجسم او را سنگ س
 شهیحادثه سقوط سنگ ر  نیاز هم  زیشهر ن  نینام ا  ی. حتستنددانمیشنحانه داشته است،    ایثاقب  

 اریبس  یحادثه را به زمانها نیتادن است. ااف یبه معن یونانیبه  pesein رایگرفته بوده است، ز
متمرکز  یسنگ آسمان نیزنده بزرگ مادر در ا یروهایو معتقد بودند که ن اندهدادمینسبت  ورد

طوری که سنگ کوچک بوده است، به  نی: اسدینوی( مArnobiusشده است. چنانکه آرنوبیوس )
 از قرن ششم ق.م با انیونانیاست.  شدهیحمل م یدست به راحت کیبا 
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 زوسیونیو د سیالوز یایستریچون م یبه علت وجود مذاهب اسرار یمذهب آشنا بودند، ول نیا
و آن هم در  افتیو توسعه  وعینداشت بلکه ابتدا در روم ش ونانیدر  یمذهب چندان رونق نیا

ورود بزرگ مادر به روم  دربارة وسیویل هیشب یپس از نقل گزارش یلوبیقرن سوم ق.م به بعد. و
 اریرخ داد، محصول بس  یسنگ معجزات بزرگ نیاند در ورود اکرده تیکه روا کندیاضافه م

 نیا ادبودی!! به دیگرد ایتالیشکست خورد و مجبور به ترک ا بال یتر از همه هانفراوان شد و مهم
مذهب چندان   نیا لی. اواشتنددامیبرپا  به افتخار ماگناماتر یاانهیمعجزات از آن روز جشن سال

 یکیو  افتیرونق کامل  یدر دوران امپراتور یآن با اکراه توأم بود، ول ینداشت و اجرا یجروا
بزرگ مادر با کیبل مشخص   یونانی ات یمذاهب مردم شد. در ادب نیترجیو را نیتریاز عموم

استرابو،  ودوروس،یو روم )د ونانی یباستان سندگانیاز نو یطوری که تعداد فراوانو به گرددیم
تر هر دو با کوهستان و جنگل، بخصوص جنگل سرو و ماگناما بلیک سندینویو ...( م وسیبآرنو

 ( ۱۱۵/۱۰۶ـ ۱۲۰بوده است. ) یکیداشتند و منشأ آنها  کیرابطه نزد
 قات یتحق( با استفاده از  G. Mac Queen)  نی( و مک کوئD. H. Frenchطوری که فرنچ )به

بخش« حیات   نی»زم  تی از الوه  ریصغ  یایمردم آس  یتصور مذهب  نیتریمی: قدسندینویمختلف م
 کهیزمان یحت ساختند،یمجسم م زهایمادر همه چ ایصورت مادر خدا و  بوده است که آن را به

 نیاسوم به    ةکه در هزار  ازبانانیآر  نندآمدند )ما  نیسرزم  نیاکه از خارج به    ینیدر اثر نفوذ مهاجر
( مجمع افتی یدوم تعداد آنان فزون ةخورها، که در هزار ایحورها  ان،یمنطقه کوچ کردند و حور

ـ   ۳۷۸. )افتینتنزل    نیمادر زم ای. مقام مادر خدا  شدیم  لیتشک  یخارج  انیاز خدا شتریب  انیخدا
۳۷۷/۱۰۷) 

و  شدیم شی( ستاMäنام ما ) که به دیگویسخن م ری صغ یایدر آس یگرید ةکومو از اله
آید که در روم  برمی نیاز شرح انتقال آن به روم چن یتر باشد، ولهمان ماگناما د یبا قتیدر حق
 است: نیچن واست. خالصه گزارش کوم رفتهیشمار متر به در کنار ماگناما یگریالهه د

مرکوب او  ریبود و حاکم بر جنگلها. بخصوص ش وحوش ةضمن ملک مادرا ی نیالهه زم نیا
شده بود، سریر   دهیسبز کاج و سرو پوش  شهیهم  یرا، که با جنگلها  دای. قله کوه آرفتیشمار مبه  

پاپاس  ای( Attis) سینام آت  وجود داشت به یالهه زوج نی. در کنار استنددانمیملکه  نیا یدائم
(Papasکه او ن )نیا نی. در برفتیشمار مسرسبز کاج و صنوبر به  یجنگلها نیمعرف هم زی 

 (ارشات ی)ماتر یاز دوران مادر شاه ییادبودیقیناً از آن ملکه بود، که  یسَروَر نیزوج
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  نیدر ب یاهوِمهاجرت و خود را چون گُ ریصغ یایبه آس هیاز تراک انیقیکه فر یاست. هنگام بوده
 شیخو میقد انیرا با ارباب و خدا یمحل انیداخل کردند، خدا نیسرزم نیا میقد اریاقوام بس 

که   وس،یخود دیونیزوس ـ ساباز  یمیقد  یرا با خدا  سیهمسان و مشخص ساختند؛ بخصوص آت 
 کسانیانبوه کاج و بلوط،  بلند و رّب یجنگلها یبود و خدا شینباتات و رو یه خدایدر تراک

آلود و آهنگ غرش  خروشان و کف یبارهایشرشر جو یکه صدا گاهآن هیدانستند. مردم تراک
رب   ی که ندا  بردندیگمان م  دند،یشنی خش درختان را مآمیز و خشو زوزه اسرار  یوحش  وانات یح

در جنگلها   یمجسم ساختند که از پرش و جهش دائم  یخود خدائ  ال یدر خ  و.  شنوندیرا م  شیخو
اعمال او  دیجلب توجه خدا را در تقل قیطر نیتر. آنها که مطمئنبردیو کوهسارها لذت م

 نیگردند. آنها ا میانگیز او سهجانیوار و حرکات هوانهید یدر جنبشها دندیکوشیم ستند،دانمی
 نیا بر ار شیخو یدنبال کردند و شعائر مذهب زین هیقیبه فر هاجرت آداب و رسوم را پس از م

پرسروصدا و تند   یقیانگیز همراه با موسجان یه یتجسم بنا نهادند. کومو معتقد است که رقصها
جا سرچشمه گرفته است،  نیشده بوده است، از هم زوسیونید نیکه جانش  سیآت  ادبودیبه 

 یو زمستانها سوزاندیبه سرعت نباتات را م ریصغ یایکوهستان آس ریمتغ یبخصوص که هوا
سبز و خرم   کبارهی  نیکه در بهار زم  ی. هنگامکردیم  یائیخولیو مال  یافسردگ  جادیسخت و سرد ا

پرسروصدا را در  یشاد نیو ا گرفتیآنها را فرا م یزیانگجانیو ه ختهیلجام گس  یشاد شد،یم
 یبرا  یالهیو مرگ او وس  سیو اخته شدن آت   بلیک. اسطوره  ساختندیمنعکس م  سیجشن بهار آت 
و قبل   میقد اریبس  امیدر ا یحت بلیانگیز بوده است. پرستندگان کجانیآداب ه نیااوج دادن به 

 در آن به یمیستریُن پرداخته بودند و فقط در طول زمان تحوالت  جادیو روم به ا ونانیاز مردم 
 عتیو تجسم طب بلیک هیپرستش ماکه شب نییآ دپد 1که سوال یوجود آمده است... بنابه خواب

و  انهیوحش  اری. شعائر آن بس دیشباهت داشت، در روم معمول گرد یرانیا یتایبارور بود و با آناه
داشت؛ نظیر الهه  یبود و مشخصه جنگاور نوسیملکه پس  ایاز آداب ماگناماتر  ترنیخون یحت

Bellona طبل و سنج و  یبا نوا دهیژول یو موها اهیس یسهااو را که با لبا نی. خادمایتالیدر ا
. آنها در دندینامی( مFanaticiسی )فاناتی پرداختند،یانگیز مجانیه انهیوحش  یبه رقصها پوریش

که خون    یو در حال دندیبریو تبر م ریدست و بدن خود را با شمش  جییو ته کیحال جذبه و تحر
 از

 
  

 
 ق.م( ۱۳۸ـ  ۷۸. )یثروتمند روم کتاتوری: سردار فرمانروا و دLucius Cornelius Sullaـ ۱
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. پرداختندیبینی مو در آن حال به آینده  آلودندیبا خون مجسمه الهه خود را م  د،یجهیآنان م  بدن
همراه  Pedisiqua انیپرستش ماگناماتر حل شد و به اصطالح روم نییمذهب در آ نیباالخره ا
 نیو در ب  گرفتیاز الهه را در دست م  یصورت   ،سیفاناتی  کی  بلیک  یهایمائیپو در راه  دیآن گرد

 ( ۴۴/۲۱ـ ۵۰. )افتادیراه م بلیهمراه دسته ک دارانزهین
که  شدندیم شیبزرگ مادر در روم ستا نیا هیشب زین یگر ید یهاعالوه بر ما و کیبل الهه

( بود که اغلب Atargatis) سیها آتارگات الهه نیبودند. از جمله ا بلیشعائر ک هیشب یآداب یدارا
است که در    یالهه سور  ک ی  نیکه ا  یدر حال  کنند،یاشتباه م  یقیفن  1( Astarteستارت )آآن را با  

اسورا یو باالخره به  شدیم دهینام dea syria( و در روم ی)الهه سور syria thea ونانی
(lassuraمبدل گرد )اغلب   وانیح و نشسته بود و د یبزرگ مادر بر تخت هیشب زی الهه ن نی. ادی(

 یهائبزرگ مادر بودند و دسته یگال هیشب زیاو ن یهاو کاهنه ن( در کنار او قرار داشتند. کاهریش
و سپس خود را  رفتندیانگیز و پرسروصدا به حال خلسه مجانیه یو با رقصها انداختندیبراه م

( و در همان حال  هیتعز رزنانیزنج هیگردد )شب یتا خون از بدنشان جار زدندیبا شالق ضربه م
. پرداختندیم  یبه سئوال و گدائ  بلیک  انیآداب چون گدا  نی. در آخرکردندیبینی مآیندهو    یبینفال 

.( میابییدو را بهتر در م نیشباهت ا بلیاخته بود. )باشرح شعائر ک کیرهبر و سرکاهن آنان 
و کاهن خصى الهه   کردندیدهد که آنها در حال جذبه و جنون خود را اخته مشرح می یلوبی)و

 ( ۱۴۰/۱۰۶. شدندیم یسور
قادر مطلق و مادر   Omnipotens et Omniparensالهه را  نی( اApuleius) وسیآپول
( بوده است. Hadadحدد ) ایحداد  سیمعشوق آتارگات  ی( )خدا۹۵/۲۱است. ) دهینام زیهمه چ

 ( ۱۳۷/۱۰۶. شدیانجام م یتا آتن با مراسم باشکوه هیآنها از سور شیمراسم ستا
که  خواندندیم یو او را شبان دندینامیم Atheos ونانیرا در  سیآت  ای بلیمعشوق و زوج ک

که در   شدیم  هیتوج  یقهرمان فان  کیاغلب   سی. آت شدیم  کسانی( همر  Paris)  سیپاربا    یگاه
که قبالً تذکر داده شد از  طوری. بهابدییدست م یمرگیبه ب زیاو ن بلیک ریعشق به الهه فناناپذ

 یقیاست، اطالعات دق وستهیو اسطوره او پ بلیبه ک یزماندر چه  نکهیو ا سیگذشته افسانه آت 
 .دیآیم  یشده است که خالصه آنها در پ  انیمختلف ب  ریاساط   نیزوج  نی. دربارة استیدر دست ن

  
  

 
و   ی بارور ی است که خدا یسام   یاالهه  شد،ی تلفظ م Attar ی و به آرام Ashtoret ی که به عبر Astarteـ ۱

 است. یبابل شتار یا هیعشق بوده است و شب
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 بلیو ک سیآت ةاسطور

  ی ایو چون با دن  انددهینام  یاسرار  تیروا  ای  Logos mystikos  میقد  ات یرا در ادب  سیآت   ةقص
 ةدربارة رابط  . mythosنه    کنندیبرداشت م  Legendآنرا اغلب    زیانسانها سر و کار دارد، اکنون ن

: دربارة سدینویباره م نیوجود داشته است. ورمازرن در ا یمختلف اریبس  ات یروا بلیو ک سیآت 
را پسر شاه کروزوس  سیفراوان است. هرودت آت  ات ی( رواشودیهم تلفظ م Atys)که  سیآت 
(Croesusفرمانروا )نیآهن ةزیکه پسرش با ن شودیداند. در خواب به شاه گفته ممی ایدیل ی 

آالت  ةدهد که همو دستور می شودیم داریخواب با وحشت ب نیکشته خواهد شد. کروزوس از ا
خوابش تحقق  دیتا شا فرستدیهرگز به جنگ نم زیپسرش دور سازند و او را ن اطرافحرب را از 

پسر  کشینزد قیبا رف سیآت  ی. روزکندیازدواج پسرش م ی. باالخره او اقدام براابدین
. روندی( به شکار بر کوه المپ مAdrastusنام آدراستوس ) به (Gordias) اسیگوردشاه

به  زهیرا هدف قرار دهد اشتباهاً ن یشکار نیآهن یازهیبا ن خواهدیکه م یدر حالآدراستوس 
 .سپاردی. کروزرس با غم فراوان پسرش را به خاک مکشدیاصابت کرده و او را م سیآت 

( در حال شهوت به Agdusبر کوه آگدوس )  تریبود که ژوپ  نیچن  سیآت   یریاساط   تیروا  اما
خود را بر او   یمن  تریژوپ کند،یامتناع م  تریبا ژوپ  یکی. چون رئا از نزدشودیم  کی( نزدRheaرئا )

رئا هم  ی. ولگرددیدر رحم رئا داخل شود بر کوه پخش م یجای آنکه منبه  یول افشاند،یم
( Androgynous) یمولود موجود وحشتناک و دوجنس  دیزایگاه که مو آن شودیم نآبست

خطرناک  انیرا خدا یموجود نی. چون چنردیگی( نام مAgdistis) سیستیکه آگد گرددیم
 سیستدیرا که آگ  یاتا آب چشمه  طلبندیم  زوسیونی. آنها از درندیگیبه قتل او م  میتصم  نندیبیم

شود  ریکه فناناپذ یبه شرط رد،یپذیشراب م یبا شراب مخلوط سازد. خدا کندیدر آن حمام م
را مست کرده و آلت  سیستی. او آگدگرددیم ریاست که بعداً فناناپذ یقهرمان زین زوسیونی)د

. و از خونش کندیآلت خود را م دیآیکه به هوش م سیستی . آگدبنددیم یرا به درخت شیمرد
( )نام Sangarios)  وسی( دختر شاه سانگارNanaدهد که نانا )می  یاوهیو م  شودیسبز م  یدرخت
 میتصم  ندیبیخود را در خطر م  ی. شاه که آبروشودیو آبستن م  خوردی( از آن مهیقیدر فر  یرود

که کودک   شودیو در ضمن موجب م  کندیم یانیپادرم  بلیالهه ک  یول  رد،یگیبه قتل دخترش م
 ریبچه را ش  یبه قدرت زئوس بز  یول  اندازد،یبچه او را به دور م  تولد. شاه پس از  دیآ  ایزودتر بدن

 چوپانان رشد نیدهد و باالخره در بمی
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 سیآت   پسر همان  نی. اشودیعاشق او م  انیمادر خدا  بلیکه ک  گرددیم  بایچنان ز  یکند و پسریم
 (۸۸/۹۴ـ ۹۰است. )

نمونه به دو   یدهد که براباره شرح می  نیرا در ا  یمختلف ریاساط   یگرید  ةورمازرن در رسال
را نقل  یتیاز الوزیس در قرن سوم ق.م روا Timo Theosنام  به یکاهن: مینمایاشاره م تیروا
 تریژوپ یکه من یگاز سن سیستیقصه آگد نیشباهت دارد. در ا یقبل تیبا روا اریکه بس  کندیم

او کنده و از   تیو پس از مست شدن به وسیلة باکوس آلت رجول شودیمتولد م دهیبر آن چک
 دیرویاز او م  یباردار شده درخت بادام  نی. سپس او از زمگرددیخارج و مؤنث م  یحالت دو جنس 
 سیهمان آت  که  دیزایم  یااز آن بادام باردار شده و بچه  وسیرود سانگار  یقیفر  یو نانا دختر خدا

( دختر خود را به  بلی)موطن ک نوسیو شاه پس  کندیرشد م یبائیصورت جوان ز به سیاست. آت 
را به آشوب   یحسادت جشن عروس  یشده است از رو  سیکه عاشق آت   بلیک  یدهد، ولمی  سیآت 
جراحت    نیو از ا  بردیم  یدرخت سرو  ریخود را ز  ت یآلت رجول  ی خودیدر حال ب  سیو آت   کشدیم
دهد، را از مرگ نجات می سیاو زئوس آت  یو زار هیو گر بلی. اما در اثر عشق فراوان کردیمیم
کرده در   یو آن را روغن مال دیشویرا م سیآت  ی بزرگ مادر آلت مرد... کندیکامالً زنده نم یول
 شیکرده بود به معبد خو یآن خود را خص ریز سیرا که آت  یو درخت سرو کندیچال م نیزم
 کند... یمعشوق عزادار ادیتا کنار آن به  بردیم

 Maionاست، که بنابر آن  ماندهیق.م باق ۴۵در  یقیفر Diodor Siculusاز  گرید ةاسطور
  Kybelosکه او را بر کوه  ابدییم یدختر Dindymeاز زن خود ملکه  ایدیشاه فریقیه و ل

و سپس چوپانان او را  شودیم هیتغذ یوحش  وانات یح گری. کودک به وسیلة پلنگان و دگذاردیم
و باهوش  بایز اریبس  یو دختر کندیدهند. کودک رشد ممی Kybeleبه او نام  و کنندیبزرگ م

.  کندیرقص ابداع م کیموز ی( و سنج را براSyrinx) یزنگرهیدا هیرا شب ی. او طبلکگرددیم
عاشق  بلیدهند. ککه به او لقب مادر کوه می دینمایتوجه م عتیو طب وانات یآنقدر به ح بلیک
 یول آورند،ی د خود مدوباره او را نز بلی. پدر و مادر کگرددیو از او آبستن م شودیشبان م سیآت 

دهند و  را می سیفرمان قتل آت  نندیبیملوث شده م سیچون دامن عفت دخترشان را توسط آت 
در کشور    شود،یبه حال جنون دچار م  سیکه از غم عشق آت   بلی. کاندازندیجسدش را به صحرا م

به مقام  بلی. باالخره ککندیغلبه م نیسرزم نیبر ا زین یو قحط اعونو ط  گرددیسرگردان م
است که نه عاشق و نه  یریاو فناناپذ س،یآت  یائیدیل ة( اما در اسطور۲۷۱/۹۳رسد )می یخدائ

 ( ۲۷۴/۹۳الهه کیبل است. ) یایاعالم کننده ارگ نیاست بلکه مبدع و اول بلیمعشوق ک
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است که سخت   یشبان سی. آت کنندیم انیب یگریاسطوره را به زبان د نیا دریشن کارل 
 سیآت  1مف ین کی. باالخره کندی به او توجه نم بل یک یول گردد،یالهه بزرگ مادر م بلیعاشق ک

 یو برا  شودیم  مانیخود نسبت به معشوق پش   یوفائیب  نیعاقبت از ا  سیدهد، اما آت می  بیرا فر
 یفداکار نی. اردیمیم یزیو در اثر آن جراحت و خونر بردیخود را م  ت یرجول آلت شیخو هیتنب

 یو جهان را بهار  دیرویقبول از خونش بنفشه م  نیو به نشان ا  شودیم  رفتهیگناه پذخون  میو تقد
 یالهیش کرد، بر او ردا مرگیاو را از نو متولد ساخت و او را شبان ب بلی. پس کردیگینو فرا م

آن را  رانیکه ش یابر ارابه بلیدر آورد. ک شیرا پوشاند و در صف همراهان خو گانستار
. وددَیاو م گردونه ( در کناریرانی)ا یقیدار فرو کاله نوک یبا چوبدست شبان سیو آت  دندیکش یم

  نیکالم به هم لیاحتراز از تطو یکه برا شوندیشد، مطرح م انیمشابه آنچه ب یفراوان ریاساط 
 .میکنیاکتفا م ات یروا

بوده است که نام او از همان  شیمورد ستا زین سینام آدون به یگرید یخدا سیآت  هیشب
است. او در  دهیو به مفهوم خداست، مشتق گرد قیدر عهد عت هوهیکه نام  ی( سامAdonآدون )
مبدل شده است و در آتن معشوق  (Adonis) سیبه آدون ونانیاست که در  یجوان بعلضمن 

و او از  دردیبه او حمله کرده و رانش را م یگراز وحش  یبوده است. در شکارگاه تیآفرودالهه 
لحظات حیات سرش را به آغوش  نیو در آخر افتهیاو را  تی. الهه آفرودردیمیجراحت م نیا
دوباره زنده  سیکه آدون شودیموجب م ی( عشق الهیس یو ع میمر یهالیشما هی)شب ردیگیم

بر عکس  سی... در مورد پرستندگان آدونشوندیبهار سبز م یگلها نیاول سیشود. از خون آدون
داشتند و در آتن مدتها فقط زنان از  تیمذهب زنان ارجح نیبا مردان بود، در ا حیکه ترج سیآت 

و به شکوفه  دنیبا کاشتن گل و روئ سیفرقه برخوردار بودند. در شعائر آدون نیاحق ورود به 
 یهاباغچه  یس یع  ادیبه    انیحیمس   هی)در روس  کردندیم  دیقلمرده ت  یخدا  زینشستن آن، از رستاخ

شعائر وحدت خدا به وسیلة جماع   نیعالوه بر ا  سی( در میستریُن آدونکاشتندیکوچک متحرک م
و  دیو هم در معابد توسط فواحش معابد واقعاً تقل کیسمبل دی که هم با تقل دیگردیمقدس اجرا م

 (  ۴۵/۸۲ـ  ۴۷. )شدیانجام م
 بوده است. در یسور عتیطب یخدا Adoniaدر اصل  سیآدون سدینویمپالسمان 

  

 
و  انیبودند که آنها را مانند پر ونانیدرجه دوم  انی( خداNymph)  مفیشد، ن انیطوری که قبالً بـ به ۱

در    ای( و  Nereid)  ایدر در  ای(  Nayad)  بردندی ها بسر مدر چشمه   ای. آنها  ستنددانمیفرشتگان لطیف و مهربان  
 (.Dnyadدرختان ) یا رو ی( و Oreadها )کوه 
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 به سیآدون Myrrhaبه دخترش  Kinyraشاه  یعیطب ریآمده که از عشق غ سیآدون ةاسطور
ر(  )درخت مُ  Myrrheو او به درخت    کندیم  بیانهدام کودک دختر را تعق  ی. شاه برادیآیوجود م

در شکار به  سیآدون ی. در جوانشودیمتولد م سیدرخت آدون نیو از پوست ا گرددیم لیتبد
. کندینعمان( را سبز م قی)شقا Anemoneاز خون او  تیو آفرود شودیم یمزخ یوسیلة گراز

 سی. جشن آدونتیرا با آفرود گرید میاز سال را با پرسفون بسر برد و ن یمین ستیبایم سیآدون
رفته است   ونانیو    ریصغ یایو سپس آس  هیو از آنجا به سور  گرفتندیاو م  ادیرا ابتدا زنان بابل به  

 Detonاست    شدهیجمله تکرار م  نیبا ا  سیآدون  هیزنان در تعزهیو روم. مرث  هیاسکندر  هو از آنجا ب

Adonin (۱۵۳/۷۳ ) 
چون هرودت،  ونانیروم و  یفراوان باستان سندگانینو یبا استفاده از گزارشها یلوبیو

با  شتریرا که ب بلیو... اصل اسطوره ک نداریپ ودوروس،یآرنوبیوس، د اس،یپاوزان ستوفانس،یآر
 :دینماینقل م نیطور خالصه چنبه  کندیم قیمیسترُین تطب نیآداب ا
 سی. آت دیورزیعشق م سینام آت  به یبه قهرمان ـ خدائ ر،یبزرگ مادر، الهه فناناپذ ای بلیک

. در ستنددانمیو او را تجسم نباتات، بخصوص درخت سرو  خواندندیم یرا جوان قهرمان
در دست  یگندممختلف بر سر و خوشه یهاوهیاز م یمانده تاج یباق سیکه از آت  یامجسمه

 نیندامت خود را اخته کرد و از ا یوفادار نبود و باالخره از رو بلینسبت به ک سیداشت. اما آت 
به درد و غم دچار و عزادار شد. رنج و عشق بزرگ مادر  سیبزرگ مادر در فراق آت  . 1جراحت مرد

  افت یدست  یمرگیو ب تیباره به ابددو ات یح نیدر ا یفان سیو آت  دیمعشوق گرد زیسبب رستاخ
 ن،یزم ایو تغییر فصول بود. ماگناماتر  عتینظام طب یدر ضمن بازگو ورهاسط نی)خدا شد(. ا

در غم  نیزم (و زمستان زیی)پا رندیمیجوان و درختان سرسبز را دوست دارد. نباتات م عتیطب
 شودیزنده م  ینی. در بهاران محبوب زمکندیم  یو در دوران زمستان سوگوار  شودیآنها عزادار م

 ( ۱۱۷/۱۰۶ـ ۱۱۹کنند. )یم زیو نباتات رستاخ
تنه ( نیمترایم  هیشب  یرانی)کاله ا  یقیطور معمول با کاله فررا به    سیما آت   سد،ینویورمازرن م

  زی( نanaxyridesشلوار بلند ) کی. اغلب او میشناسیشنل کوتاه م ک یو  ( Tunikaبا کمربند )
 نیاست. به هم احتکه غمناک و نار یداده چون کس هیدست تک کیبر پا دارد و سرش را بر 

 ای سیو آت  بلی ( جفت ک۱۸/۹۵. )دندینامیم Attis Tristisغمناک  سیاو را آت  زین لیدل
  

 
  ن یو در ا افتیدرخت استحاله  نیاخود را اخته کرد و پس از مرگ به  یدرخت سرو  ریز سیتآ یتیـ به روا۱

 ( ۱۲۱/۱۰۶رفت و او از مرگ معشوق باخبر شد. ) بل یصورت درخت به غار ک درخت حلول کرد، سپس به 
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 انهیاند. بخصوص در شرق مداشته یرینظا زیمختلف ن یدر فرهنگها سیو آدون تیآفرود
 شود،یاست که کشته م  یجوان  ی. تموز هم خدای( بابلTammuzو تموز )  شتاریچون ا  یهائنمونه

. در عهد شدیم یخوان هیو مرث یسوگوار سیمانند آت  زیو در مراسم او ن کندیم زیرستاخ یول
 ةشده است که در درواز انیتموز ب شگریستا انیهودی یهزقل شرح عزادار کتاب در  یحت قیعت

 گر،ی( به عبارت دEZ.  8/14مشغول بودند ) یو زار هیتموز به گر یبرا نیمعبد فلسط یشمال
را  انیمادر خدا هیقیرواج داشته است. در فن زین انیلیاسرائ نیدر ب یو تموز حت شتاریپرستش ا
Ashtart که  افتیچنان رواج  نیالهه در قرن سوم در آن سرزم نیا شیو ستا دندینامیم

نام   Eshnunالهه  نیمحبوب ا ی. خداستنددانمی( خود را کاهن او Sidon) دون یپادشاهان ص
 .شدندیم شیجفت با هم ستا نیا یداشت، که در معبد

 کین نزدیدر شمال فلسط  Meggidoمردم    ی( به سوگوار۱۱/۱۲)  ایکتاب ذکر  قیدر عهد عت
. اندکردهیم ی( عزادارHedad- Rimon) منیاشاره شده است که در مرگ حدد ـ ر هیقیمرز فن

و   شدیم  شیستا  زیبود که در کنعان ن  یبابل  ینباتات و بارور  یحدد که قبالً به او اشاره شد، خدا
 .ستنددانمیمرگ او را با مرگ نباتات در تابستان خشک برابر 

که »چون تحت    شودیو در ضمن متذکر م  سدینویم  یشرح مبسوط  سیدر پرستش آت   کومو
 ( قوتSolar Henotheism) یدیخورش 1هنوتئیسم کیدر روم  ینجوم و مذاهب سام ریتأث

که در آسمان ستاره »شبان درخشان«  شدیبرداشت م دیخورش یصورت خدا به سیآت  گرفت،
  ی و از او موجود ستنددانمی کسانی تراس،یم س،یریباکوس، پان، از س،یاست. او را با آدون

Polymorphes را  ندهیو ماه فزا یدیحال تاج خورش نیکه در ع ساختندی( میس ی)با چند دگرد
 «. نددادمیمتنوع بود، به او نسبت  رات یو تأث فیکه معرف وظا یمتعدد ات بر سر داشت و صف

 ( ۶۶/۲۱-۶۴. )۲ساختندیبرابر م حیرا با مس  سیدهد که چگونه آت کومو شرح می نیهمچن

اساطیر  نیکه ب یو در ضمن شباهتهائ سیو آت  بلیمیسترُین ک ات یاختالفات فراوان در روا
 با یاز مذهب بکل میاست که برداشت مردم قد نیا نشان شودیم دهیو آداب مذاهب مختلف د

  

 
که   یتئیسم( در حالی )پول ی طرز تفکر چند خدائ ک یدر  یواحد اصل یخدا کی: اعتقاد به Henotheismـ ۱

 . ندشدنمی ینف گریم داقوا انیخدا
  سه یمقا تیحیمس یسایکل ةدیرا )که شرح داده خواهد شد( با عق س یو آت بلیک روانیـ کومو روز خون پ۲
.  خوانندیم  «گشته است  رو بخشش گناه بش  یکه موجب رهائ  داخ  بره  ونرا »خ  بیبر صل  حیکه خون مس  کندیم

 :سدینویپرست با تنفر فراوان مبه قول او کفار بت  ن، یعمل و نظر ا ریدر تکف نیسنت اگوست
 ( ۶۶/۲۱است.« )  حیمس  کی(  سی)آت  یقیبا کالهک فر  یکه معتقد بود خدا  شناسمی کاهن کیبل را م  کیمن  »
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آن  یانسانها هیشب زین انیتذکر داده شد خدا زیگونه که قبالً نمتفاوت بوده است و همان امروز
 شدیموجب م میقد ینهایتئیسم متداول در سرزم. پولینددادمیالعمل نشان ادوار از خود عکس

  رند یخود بپذ انیمجمع خدا ایانتئون پدر  ی دینام جد ایو  یاصل یهارا با نام  گریکدی انیکه خدا
و اقتباس   دیرا تقل  گرید  ینهایآداب و رسوم و شعائر و مناسک مذاهب سرزم  یو بدون تعصب حت

و   یبرداشتها اغلب بدو بردند،یتمدن و تفکر معقول بسر م هیکنند. چون اجتماعات در ادوار اول
 آنانبینی برداشتها و درک و جهان نیدر ا یشباهت فراوان زین لیدل نیبودند و به هم یابتدائ

 اریبا هم بس  یستیبینی بودند، باجهان نیا ةجی. پس مذاهب آنان هم که نتشودیمشاهده م
  دیاز نظر تأک یگاه یاست، ول انیمجمع خدا یخود به معن Pantheon. )1شباهت داشته باشند

 ذکر شده است.( زین انیپانتئون خدا
 

 بلیو شعائر میسترُین ک آداب

خواهد شد و دربارة مذاهب مشابه   انیبه اختصار ب  بلیفصل شعائر و آداب میستریُن ک  نیا  در
. مناسک میکنیمیسترُین بودند به همان اشارات گذشته اکتفا م  نیا  ریتقریباً نظ  یمناسک  یکه دارا

..... از بخش یو مخف یسر یگریآشکار و د یکی. شدیفرقه به دو صورت اجرا م نیو آداب ا
وجود  یمنابع و شواهد مضبوط  یشعائر سر یبرا یدر دست است، ول یفراوان یگزارشهاآشکار 

وحدت   جادیآن دوران، ا  یمانند همه مذاهب رمز  بل،یندارد. البته هدف مراسم خاص میستریُن ک
خود را با   کوشدیسرنوشت الهه و معشوقش م دیبا تقل ستسیمیستریُن بوده است و م یبا خدا

آداب بوده  نیهمراه ا زین  نیتولد نو کیگردد. اغلب  یساخته و اله تهم سرنوش شیخو یخدا
 .شدیبه چند شکل انجام م بلیاست. مراسم آشکار میستریُن ک

 

 س ی آت انه یجشن سال ا ی  والیـ فست۱

جشن به دو صورت  نی. اشدیمارس آغاز م ۲دسینام ا ماه مارس به مهیجشن در ن ةمقدم

  )روز dies natalisو  شدی. اوالً جشن تولد مادر که در دهم مارس برقرار مدیگردیبرگزار م

 
اند که در نقل آنها اجمال و اختصار به عمل آمده است.  شده   تیروا  لی به تفص   ریقصص و اساط  نیاز ا  یبرخ  ـ۱

 ن،یبوده است که خواننده با طرز تفکر مردم آن دوران آشنا گردد. عالوه بر ا  نیمختلف نظر ا  یتهایدر ذکر روا
 . شوندی تکرار م اتیروا ن یا گریدر مذاهب مختلف به صور د

 Philocalusنام  روم به یرسم  میدر تقو هیمارس و مه و ژوئ یهاماه  ۱۵ ایهر ماه و  ۱۳: نام روز ldesـ ۲
 . ذکر شده بود سی( و شروع جشن آتcanna intrat)  یمارس روز ن ۱۵روز  میتقو نی بود، در ا
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به آن جشن  لیدل نیبوده است و به هم بلی( نام داشت و در اصل سالروز برپاداشتن معبد کتولد
Ludi Megalesia  = جشن(Ludiن )سیآت  ادبودیمارس با  ۱۵که در  یثانیاً جشن گفتند؛یم زی 

قائل  یتیچندان اهم ستند،دانمیکه او را از شبانان  س،یآت  ی. چون اشراف برادیگردیشروع م
ی اندازروز جشن با دسته راه نی. در اگرفتندی را همان روز تولد در نظر م یجشن واقع ند،نبود

را بر دوش  بلیک ةو مجسم شدیآغاز م Pompa ای( Procession=  یاندازو دسته راه هیتعز)
 هیچارپا یتوأم بود. الهه را معموالً رو رکیو س شیو نما یجشن با قربان نی. اکردندیحمل م

. در آخر جشن دندینامیم   ministrimollesو حاملین را    1کردندی حمل م  Lecticaنام    به  یخاص

 . کردندیو پول جمع م پرداختندیم ی(، به گدائGallusنام گالوس ) به بلیکاهنان ک

  Corpusصنف  ایروز دسته  نی. در ادیگردیآغاز م canna intrat یبا روزن سیآت  جشن
به معبد بزرگ مادر  فات یو با تشر دندیبریرا م ین یها( دستهCannophoriکنندگان )حمل ین
 نددانمی یروز ادبودیروز را  نیاند. اغلب اکرده ریرا به صور مختلف تعب فات یتشر نی. ابردندیم

( انداختند و شبانان او وسیکنار رود گالوس )از شعب رود مشهور سانگار یزاریرا در ن سیکه آت 
مارس به  ۱۵. از روز شمردندیمشابه م سیرا با اخته کردن آت  یرا نجات دادند. در ضمن قطع ن

از  امیا نیبسر برند. در ا abstinence زیدر پره ستیبایصوم و روزه بود و م امیمدت نه روز ا
 هاوهیاز م  یو بعض  هایاز سبز  یبرخ  ه،یآرد ما  هیشراب، خوردن نان و اغذ  دنینوش  ،یجنس   اربتمق

  ی خوددار  امیآداب را در ضمن ا  نی. ا۲کردندیم  زیو ... پره  یچون انار و خرما، گوشت خوک و ماه

(Castus Matrisم )۲۲. در روز دندینامی ( مارس که روز درختArbor intratنام )شد،یم دهی 
نام   سیرا که درخت آت  یکاج ایدرخت سرو  فات ی( با تشرdendrophoriحمل درخت ) یةاتحاد
از  یکرده و تمثال نییبود، تز سیو با گل بنفشه، که آن هم نشان آت  دندیبری، از جنگل م3داشت

و در   شتنددامیو در آنجا بر پا    4بردندی( مMatroonو به معبد )  کردندیم  زانیرا بر آن آو  سیآت 

با آهنگ و نظم خاص و   فات یتشر نی. انددادمی یاش جارا در مجاورت معشوقه سیآت  اقعو
  نواختن طبل و دف و سنج

 
  ی حرکت دسته جمع  نیو ا شدی آنان حمل م ی مختلف مجسمه خدا یهافرقه  یمذهب یهادر اغلب دسته ـ ۱

را حمل   نیمقدس ایو  میمجمسه مر زیاست و آنها ن انیحیمس Processionکه همان  دندینامی م Pompaرا 
 . کنندیم
 . دندینامی( مin aeternum abstinentiaدائم ) زیداشتند که آنرا پره زیتمام عمر پره یـ برخ۲

 پس از مرگ در کاج حلول کرد.  س یچون معتقد بودند آت دند،ینامیم  سیسرو و کاج را درخت آت ای Pinusـ ۳

 Matrisو معبد مادر را  دندینامیم simulacrum iuvenis کردندیم  زانیرا که بر درخت آو  سیـ تمثال آت۴

Deum گفتندیم زین.  
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او  یو عزادار بلیو غم و رنج ک سیبود. مرگ آت  یمارس آغاز عزادار ۲۳. روز گرفتیم انجام
 . شدندیاز خدا و الهه سوگوار م دیو به تقل گرفتیقرار م نیسرمشق مؤمن

 نی. در ادندینامی( مdies sanguinisبود و آن را روزخون ) یمارس اوج سوگوار ۲۴ روز
بزرگ  روانیپ نیمحقق ةو به گفت شتنددامیبر پا  زوسیونیجشن د رینظ یآداب بلیک نیروز مؤمن

عزاداران  نی. جنون اکردندیم هیکه آن را الهام ماگناماتر توج شدندیجنون دچار م یمادر به نوع
 یقیموس یو غوغا نیبلکه از طن شدشراب حاصل نمی یاز مست زوسیونید روانیپ نچو

. آالت آمدندیم  جانیآمیز به هآور و رقص جنونسرسام  یو چرخشها  انهیپرسروصدا و تند و وحش 
و   نواختندیم زیـ انگ  جانیمانند بوق و کرنا و طبل و سنج را با آهنگ گوش خراش و ه  یقیموس

 کند،ینقل م  یالدیقرن دوم م  یونانی  ةسندی( نوLukianosو    Lucianus)  انسیطوری که لوکبه
پر سروصدا  یقیو نواختن آالت موس یکوبیوار به رقص و پاوانهید یجنگل انیآنها چون وحش 

که در آن دوران به   کردندیاجرا م یقائینوع جاز افر کیکه آنها  سدینویم ی. ویلوبپرداختندیم
آشفته و در اهتزاز  یان و موهاچرخ یبزرگ مادر باسرها نی. »مؤمنبودمعروف  یقیفر یقیموس
  اد یو فر دندیکش یم غیکه ج یوار در حالوانهیرقص د ک یو در  چاندندیپیرا م شیخو یبدنها

بر خود شالق   کیو تحر جان ی. آنها در اوج هدندیچرخیبه دور خود م خواندند،یو آواز م زدندیم
خون فوران  هاانهیتاز یو از جا  شدیآلود مخون که بدنشان  ی( به حدرزنانیزنج هی)شب زدندیم
 بلیو مهراب ک simulacrumهمان  ای سیخون را بر درخت مقدس و شکلک آت  نیو ا کردیم
 وسی. بنابر گزارش آپولدندینامیپاشاهان تائب م Re Penitentiزنان را  انهیتاز نی. ادندیپاشیم
(Lucius Apuleiusشاعر و نو )نیآنها در ا ،یمذاهب اسرار ةقرن دوم و سرسپرد یروم ةسندی 

و سپس به رقص  گرفتندیدودم بر دست م یرهایو شمش  ساختندیم انیحال بازوان خود را عر
به زوزه  شانیکه صدا نددادمیوار ادامه و آنقدر به حرکات دیوانه نددادمیآمیز خود شدت جنون

و   نددادمیحرکت کرده سر خود را چرخ  یو آن سو یسو نیاخوران به  و تلو تلو شدیم هیشب
بر بازوان  ریبا شمش  یخودی..... باالخره در حال بآوردندیرا به اهتزاز در م شانشانیپر یموها

آنان  کریجراحات خون از پ نی. در اثر اکردندیرا مجروح م شیو بدن خو فتندکویعریان خود م
 fanaticusعمل را  نیو ا دندیپاشیو مهراب کیبل م سیل آتیرا بر شماکه آن  کردیفوران م

 جذبه یو نوع یخودیدر حال ب ات یعمل نیشده است چون ا تیطوری که روا . بهدندینامیم
شاهان تائب   نیخون ا داری. دکردندی و شامانها احساس درد نم شیمانند دراو گرفتیصورت م

 و کیتحر شتریرا ب
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 1. آنها اعتقاد داشتند که خون هم موجب آرامش مانسافزودیو بر جنونشان م کردیم جییته

(Manes آت )خون به صداقت   دنیو هم ماگناماتر با د گرددیم زیرستاخ یاو برا تیو تقو سی
حال جذبه، خدا در آنان وارد   نیبودند که در ا یخواهد برد. در ضمن آنها مدع یخود پ نیمؤمن

 . ۲است یتصرف اله نیا جهیحالت جنون نت نیو ا کندیم ریرا تسخ نشده و آنا

باره شرح  نی. در اپرداختندیم Tauroboliumگاو  یروز به قربان نیدر ا یبه گزارشهائ بنا
 نیبود. مؤمن بلیمرحله در روز خون انتخاب کاهن ک نیترزیانگجانیخواهد شد. ه انیب یشتریب

کرد و خود را اخته ساخت.  دیرا تقل سیسرنوشت آت  دیوحدت کامل با کیبل با یمعتقد بودند برا
اند، جوانان طالب وحدت با  مانده یبجا فات یتشر نیکه دربارة ا یفراوان و سرودهائ ات یروا بهبنا

و به  دندیبریرا م شیخو تیآلت رجول سیآت  یریاساط  از هویّت د یبه تقل جانیکیبل در اوج ه
مرد  مهیآن زمان ن ات یمسحوران مجذوب را که در ادب نی. ا3شدندیم یثان سیگمان خود آت 

(semiviri ا ی semimanusنام )ی. برا4ساختندیخروس مفتخر م ایاند، به لقب گالوس شده دهی 

اند، شهوت را در خود کشته  اریاخت  یاز رو  یاکه با عمل قهرمانانه  هاخروس اخته  نیاعضاء فرقه ا
آنان را  یبودند و حت نی( و مقدسpurisimi) یقی( پاکان حقsophos) sophoi یواقع مانیحک
 را به شیخو ةدی! آلت رجولیت بریخص انیخدا مهین نی. اخواندندیدر صورت انسان!! م انیخدا

 . کردندیم میبه الهه مادر تقد هیصورت فد

( Stolaکه به آن استوال ) کردندی( لباس بلند زنانه بر تن میگال ایها )روز خون، گالوس در
 بستندیم  یبلند و اغلب به رنگ زرد بودند، کمربند  ینهایآست  یها که داراجامه  نی. بر اگفتندیم

 یحیمس ی:کاله اسقفهاTiara) ارایت  ای( Mitra) تراینام م و بر سر خود سرپوش عمامه مانند به
 ی. گاهشدیچانه بسته م ریبه ز یبلند و با بند یهایکه با روگوش نهادندینام دارند( م نیچن زین

چون زنان  یگال. کردندیبر تن م tunica manicataنام  کامل به ینهایتنه بلند با آستهم نیم
 زنانه ورآالت یرا بلند کرده و خود را با ز شانیو موها کردندیم شیآرا

  

 
 )در روم باستان(.   افتندییم یـ مانس نام ارواح اموات است که هویّت اله۱
و تصرف  ریتسخ یجنون اغلب با نوع میطوری که قبالً در رساالت گذشته شرح داده شد در مذاهب قدـ به ۲

 . شدیم  هیاجنّه توج ایبا ارواح مافوق و  یاله

 . گفتندیم  eviratioـ اخته کردن را ۳

مانند گالوس نام شاه   یگری نام را عالوه بر خروس به اصطالحات د  نیا ةشیاست. ر Galliکلمه   نیـ جمع ا۴
  ی موطن بزرگ مادر، و نام پدر فرض نوسیپس کیرود گالوس نزد ا یکه خود را اخته کرده است،  یاافسانه 

 است. یمسحوران خص   نیا ةستیشا شتری. نام خروس اخته بنددادمینسبت  زین سیآت
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 ونانیو در    دندینامی( مArchigallusگالوس )  یها را آرکخروس اخته  نی. سر کاهن ا1آراستندیم

Archiereus یابه یو در کت sacredos phryx maximus کاهن و کاهنه را ۲اندنام برده شده .

  ی در دربارها  بلی. کاهنان کدندینامی م  sacratisو محرم شدگان را    sacredos  نیدر ضمن به الت 
 آن دوران نفوذ داشتند. 

. 3شدندیم یا داماد الهی نیداماد خون کردندیمارس خود را اخته م ۲۴که در روز  ینیمؤمن

که در حرم مقدس بزرگ مادر در   بردندیپس از مفتخر شدن به مقام گالوس آنها را به حجله م
Lobrinon نام  مرمره به یایدر یدر ساحل جنوب ونانی یمیشهر قد کینزدKyzicos   که نام(

به  ستسیرا، که در آن م یحجله داماد نیبود( قرار داشت. ا Cyzicusکوس  یزیآن س نیالت 
پاستس  یونانی( به Hierosgamosداد )میانجام  کیبا الهه جماع سمبل سیآت  یندگینما

(pastos و به الت )نی  Cubiculum  اتحاد   سیخود با آت   تیآلت رجول  دنی. گالوس با بردندینامیم
او شدن، با کیبل  نیآلت مقطوع به الهه و داماد خون نیا میبا تقد گرید یو از سو کردیحاصل م

 نی. داماد خوندندینامیم زین Kubebosحال  نیاو را در ا افت،ییدست م کال یستیبه وحدت م
 .ماندیم داریتمام شب را در حجله ب

روز  ،روز را نی. اگرفتیخدا صورت م زیمارس روز مسرت و سرور بود که رستاخ ۲۵ روز
کار  نیا ی. براکردندیرا در گور دفن م  سیمارس آت  ۲۴. در شب گفتندی( مHilaria) یشاد

  mesonyctium ای pannychisشب را  نیو ا سپردندیمدرخت کاج تجسم خدا را به خاک 
)مدفن درخت  سیتمام شب را بر مرقد مقدس آت  نی. مؤمنشمردندیمو آن را مقدس  دندینامیم

. بنا به پرداختندیم یبه شعف و شاد کردیم زیرستاخ سیو صبح که آت  کردندیم یکاج!( نگهبان
)قرن چهارم( پس از آنکه  ی( مورخ رومFirmicus Maternusماترنوس ) کوسیرمیف تیروا

 آنان را، یکاهن گلو حرگاهانس کردند،یم یعزادار نیسراسر شب مؤمن

  

 
در   یبعدها اخته کردن ممنوع شد، ول ی. در روم غربشدندیم یعروس اله قتیصورت آنها در حق نیـ در ا۱
 ماند.  یعادت باق نیا یو روم شرق هیقیفر
دست آمده است، خاکستر  به  ای، که در اوستM. Modius Maximus به نام یروم یاز سر کاهن یـ در قبر۲

  ن یا  ی. در رو دندینامیم  زین   kistaکه آن را    شدی حفظ م  urn  ایمخصوص    یاگالوس در کوزه   ی آرگ  ن یجسد ا
نام گالوس   رندیگی م  جهیشده که نت  افتیبا نقش خروس    زین  یگریکوزه نقش خروس نقش شده است. آثار د 

 که نامبرده شد.   یگریمفهوم خروس اقتباس شده بوده است نه منابع د  نیاز هم

گرفته است.    میتوسط زنش صفوره نام ختن دم  یآمده و با ختنه کردن موس  زین  قیدر عهد عت  نیـ داماد خون۳
 مراجعه شود.   هودی نیبه کتاب د
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: کردیو سپس زمزمه م کردیخشک و ناهنجار شده بود، مسح م ادیمدت با ناله و فر نیدر ا که
فرا   یشانیو پر  بتیاز مص  یرهائ  زیما ن  ی. براافتینجات    تیکه خدا  ستسیم  یا  دل خوش باش

: از گفتیم نیچن ستسیکه م سدینویم ات یروا نیا دییدر تأ ی. کلمنس اسکندراندیخواهد رس
 Mysthesشدم)  سیآت   ستسیرا آموختم و م  نی. من راز ددمیطبل تو من خوردم و از سنج تو آشام

Atheos) . 

است و معرف شام دسته  یاهیقیفر شیسرود ستا کیجمله از  نیمعتقد است که ا کومو
 خدا به کی روانیو پ دیگردیوحدت برقرار م جادیا ی( است که در شرق براagapé) یجمع

 ی و با صرف غذا گفتندیمقدس خوش آمد م ةبودند و تازه وارد را بر سر سفر یاصورت خانواده
 نجایا . درکردندیم تیرا تقو sodalicium ای( Thiasos) ازوسیت  کی یرابطه مذهب یجمع

به   ی( ول۶۲/۲۱(. )انیحیمس  communion)شبیه  دیگردیم gens ای رهیعش  نیجانش ازوسیت 
وحدت  یمعتقدند که برا یاست. برخ شدهیم انیجمالت هنگام تشرف ب نیا کوسیرمیف تیروا

 نیعمل به آخر  نیو با ا  پرداختی( به ازدواج مقدس می)حجله داماد  pastosدر    ستسیبا الهه م
و در   افتیی دست م دندینامی ( مSacrarium intimumمرحله تبرک که آن را تبرک خاص )

 ایمرحله را در ضمن نزول به خانه حادس  نی. اپرداختیجمالت باال م یحال به ادا نیا
katabasis  ستسیمرحله، م  نی. پس از استنددانمیمراحل تشرف بود،    نیترو مهم  نیتریکه عال 

موفق  (Voluntaria mors) یاریو بازگشت از مرگ اخت زیبه رستاخ renatus یبا نوزائ
 . شدیو با خدا هم سرنوشت م دیگردیم

 گرفتندیمقامات جشن م نیتری و با حضور عال شدیدر شهر بر پا م یکارناوال ی روز شاد در
جشن  نیمردم در ا ةو هم گرداندندیم ابانهای( را در خسیو آت  بلی)ک انیخدا لیشما ای سیو تند

 .1کردندیشرکت م

که دو روز عزا و  نی. مؤمنشدیم دهینام Requiratioمارس روز استراحت بود که  ۲۹ روز
جمع عزا و  نی. اپرداختندیمارس به استراحت م ۲۶را با هم توأم ساخته بودند، در روز  یشاد
 . گفتندیم دیشد جانی التهاب و ه ای Paroxysmرا  یشاد

 ( را به حمامبلیه )ککروز مل نی( بود. در اLavatioمارس روز شستشو و حمام ) ۲۷ روز

  

 
بود به او و جشن ماه مارس   یخارج کن یشبان و  س یطوری که قبالً تذکر داده شد اشراف چون آت بهـ ۱

  ن یمردم مجبور به شرکت در ا( تحت فشار Antonius Pius) وسی بعدها در زمان پ یول ند،دادنمی تیاهم
 د.شدن  یمردم یجشنها
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  یبه نشان الهه در آن جا اهیرا، که شهاب س بلیک یاکار مجسمه نقره نیا یبردند و برایم
( خارج و به  Capenaاز دروازه کاپنا ) دند،یکش یآن را م یکه گاوهائ یخاص ةداشت، در گردون

 کردندیو در آب فرو م  شستندیالهه را م  ةکریپ  فات ی. آنجا با تشر1بردندی( مAlmoکنار رود آلمو )

و   نددادمیقرار  sellaبرطرف گردد و سپس آن را به شهر بازگردانده بر تخت  جانات یتا آثار ه
و پس از وحدت با   بود  یضرور زیملکه ن یبرا ی)جلوس ملکه(. تطهیر حت ساختندیباران مگل

 .شدیم ریتطه یستیبا فات یو گذراندن تشر نیخون یدامادها
 نی( ناظرquindecimviri) یپانزده نفر ئتیه ،initium caianiنام  مارس به ۲۸روز  در

وگلباران  بردندیبه روم باز گردد و سپس ملکه را به معبد م کردندیاز الهه درخواست م وال یفست
 .کردندیم

که  گرفتیبه افتخار بزرگ مادر انجام م یگریآداب د یبر جشن بزرگ بهار گذشته
 نی( بود. اCrioboliumقوچ )  یهم قربان  یو گاه  ۲(Tauroboliumگاو نر )  یآنها قربان  نیترمهم

. در اغلب گرفتیگالوس، انجام م یآرک ایو تحت نظارت سر کاهن  یطور رسمبه  هایقربان
 ی. حتهاستیقربان  نیگاو و قوچ نصب شده بوده است که نشان هم  یرهابزرگ مادر س  یمهرابها

که از شاعر  ی. در گزارشاندافتهیمهرابها  نیا یبر رو زیرا ن ومیبولویاصطالحات تاوروبولیوم و کر
آداب سخن رفته  نیمانده از ا ی( )قرن چهارم( باقAurelius Prudentius) وسیپرودنت یروم

 یبا لباسها (Sacredos  ا ی pontifexدهد که چگونه کاهن )مفصل شرح می یاست. او در شعر
. بر شودیبر سر در گودال داخل م نیزر یبافته شده و تاج شمیمقدس که از ابر یفاخر و ردا

که  یسوراخ سوراخ قرار گرفته است. گاو نر را در حال ایمشبک  یاصفحه قیچاله عم نیا یرو
 نیطالئ یهاورقه شیو پهلوها یشانیپ یو بر جلو اندنهاده شیبر شاخها یشده و تاج گل شیآرا
 مقدس به نام زهی. پس نآوردندیگودال م یبه باال درخشند،یم

 
  

 
 . دندینامیم carpentumو اگر سربسته بود  Plaustrumگردونه را اگر سرباز بود  نیـ ا۱
  قت یبه مفهوم کمند انداختن است، و در حق balleinاز  bolionگاو نر است و  یبه معنا Taurosـ ۲

Taurobolion (ومیتاوروبول نیدر الت) از عادت   اب آد  ن یکه ا سدینوی گاو نر را به کمند انداختن است. کومو م
آن را   یمنشأ اصل یگرفته است. ول شهیر گرفتند،یآن را با کمند م یصید حیوان قربان   یکه برا  میمردمان قد

روم  ( در ۲۱/ ۶۲است. ) عتیطب زیو خلقت و رستاخ اتی منبع ح یری که گاو نر اساط افتی دیبا سمیدر مزدائ
 : فورمول  ن یتحت ا  شده،یانجام م   ی رسم  وروبولیومروم مراسم تا  نیو سرزم  سیسالمت امپراتور و امپراتور  یبرا
 

Prosalute imperatoris, Prosalute imperii, Prosalute urbis 
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sacrato venabulo1 طوری که خون از اندام او فوران به کنند،یرا در بدن گاو فرو م

آن    ریو لباسها و بدن کاهن که در ز  یسر و رو  صفحه به داخل گودال به  یو از سوراخها  کندیم
 د،یشویرا با خون م  شیچشمها  مالد،یخود م  یسر و رو  خونها را به  زی. کاهن نزدیریفرو م  ستادهیا

که غرق در خون مقدس است از  یو در حال سازدیو دهانش را از خون پر م نوشدیم خوناز 
  یدهد و آنها با غریو شادارائه می نیرا به مؤمن شیآلود خوو سر و بدن خون  دیآیم رونیچاله ب

(. Consecrandus. او تبرک شده بود )ندیگویو پرستش او را درود م شیستا یو حت نیو تحس
 .دندینامیم fassosanguinisراه به معبد داشت،  یا، که گاهر مخصوصچاله  نیا

 زی( نتوسینئوف  نی)به الت   نیتحرم و ورود تازه وارد  فات یدر تشر  یمراسم رسم  نیبر ا  عالوه
 نیمشابه ا یاو شعائر یروحان اتیح دیو تجد ریتطه یکه برا گرفتیانجام م ومیآداب تاوروبول

بسازند. به  یاله نیانسان نو کیرازدان نوزاده شده و  کی یتا از رازجو آمدیمراسم به عمل م
بود،    یخاص  یهادندانه  یمقدس که دارا  زهیگاو به وسیلة ن  یقربان  ةمتعدد صحن  نیمحقق  زارشگ

 کردیتصور م ستسیم شی خون بر اعضاء خو ختنیمعابد نقش شده بوده است. با ر یوارهایدر د
را از  ینینو یتولد روحان کیانتظار  رونیو از ا سازدیرا بر اعضاء خود منتقل م وانیکه قدرت ح

داد میرا انجام  یدیتعم نیو آنکه چن دندینامیم زیخون ن دیشعائر را تعم نین شعائر داشت. ایا
 .۲(in aternum renatus) افتییم یازل ات یح دیتجد

که    ،یتر که از رساالت متعددمیسترُین ماگناما  یو شعائر عموم  فات یاز تشر  یبود مجمل  نیا
  (Sanders(، ورمازرن و ساندرس )۴۴/۲۱ـ  ۵۷و   ۵۱/۲۲ـ ۵۳آنها کومو ) نیترمهم

 
 اشاره شده است.   ensis hamatusنام   کج هم به  ریاز آثار به شمش یـ در برخ۱
خون بر مرده در  ختنیبا فرور لیدل نیدارند و به هم یو روح در خون جا اتیمعتقد بودند که ح میـ در قد۲

 توانی که م آمدی به عمل م یآداب ینوزائ یبرا هیقی. در فردیدر او خواهند دم یاجان تازه  کردندیگور تصور م
مراسم رازجو را با   نیدانست. در ا شد،ی اجرا م ی که در اغلب مذاهب اسرار وم،یدرآمد تاوروبول شیآن را پ
را   ی. در سر گور گاو ساختندی به خارج مربوط م ینازک یهاو گور را با لوله  خواباندندی فاخر در قبر م یلباسها

. پس او از گور  تخیریداخل گور بر سر و دهان و ... رازجو م بهها لوله  نیو خون گاو از ا کردندیم یقربان
  م ی. اصوالً در قدخواندندیم  یو او را نوزاد اله کردندی از او استقبال م یو حضار با غریو شاد شدی خارج م

  سعادت آداب را رمز و نشان    نیو ا  ستنددانمیدر مقابل همه مصائب    ی امه یتاوروبولیوم را عامل حفظ انسان و ب
symbolon eutychies  آلود ساختن  پژوهشگران معتقدند که عادت چنگ بر بدن زدن و خون.  کردندی م  هیتوج

  ده یا  نیاز هم  شدند،یکار استخدام م  نیا  یبرا  میگر که اغلب در قدوه یتوسط زنان ش  یاندام در مراسم عزادار
روح را   یمرده اغلب جا هی است. )سا ه گرفت شهیر شود،ی مرده م هیسا  یاتیح یرو ین تیکه خون موجب تقو

 (۵۱/۲۲.( )گرفتیم
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ـ   ۱۴۴(، مجموعه )۹۶/۹۴ـ ۱۱۷) ورمازرن(، ۱۱۵/۱۰۶ـ  ۱۳۵) یلوبی(، و۲۶۵/۹۳ـ  ۲۷۹)
 ( هستند، اقتباس و خالصه شده است. ۱۴۰/۲۶

 یسایکل هیپدران اول انات یاز ب ریغ بلیمیستریُن ک یو خصوص یو مراسم رمز فات یاز تشر
  ک یکه رازجو در  زنندیوجود ندارد. حدس م یو... آثار معتبر تیپولیچون کلمنس و ه تیحیمس 

و بلکه در    یاصوالً در اغلب مذاهب اسرارداشت و    یدربارة آن اشارات   کومو)که    یجمعطعام دسته
 یاو سپس در حجله کردیصورت مراسم تشرف و معارفه مرسوم بود( شرکت م همه آنها به

و  دیگردیم نینو سیآت  کیگالوس )بدون اخته کردن( داماد مقدس الهه مادر و  ریخاص نظ
با او متحد و همراز در هم سرنوشت شدن با خدا  بود، هانیستریگونه که هدف همه مهمان

 (  ۱۳۳/۱۰۶ـ  ۱۳۵. )دیگردیم
اشاره شده است، که قبالً شرح داده  زین یخصوص ومیتاوروبول کیمتعدد به  یدر گزارشها

 .افتییم نیخون هویّت نو دیبا تعم ستسیمراسم م نیشد. در ا

 ی مسائل کل حی. او در ضمن تشردینمایم انیب یگریصورت د آداب را به نیا کلریاشت دکتر
  یایکه همه اطراف نشان مرگ دارد و دن برندیم یرا شب به سرداب تیکه نامزد عضو سدینویم
 نیکه آخر کندیرسد و تصور مو سرود مرگ به گوش او می هی. مرثسازدیرا مجسم م نیریز

 سرود مرگ ی. ناگهان نواردیگیفرا م  دیاست. او را ترس و وحشت شد دهیرس راف  اتشیح  قیدقا
داماد!  یاکه: سالم بر تو زدیخیبر م یشاد یو ندا درخشدیم یدیو نور شد شودیخاموش م

مطمئن باش خدا  ستسیم ی: »ادهدی! کاهن سپس با شکوه ندا در منینور نور یاسالم بر تو
 زیرستاخ یخواهد بود.« پس همه با هلهله برا هاینجات از سخت زیما ن یپس برا افت،ینجات 

شده خارج   یو نوزاد ابد  نیانسان نو  کیاز سرداب چون    ستسیو م  پردازندیم  یبه شاد  شانیخدا
و  نهندیبر سرش م یو تاج خوردیو عسل م ریش ای انیخدا یحال از غذا نی. او در اگرددیم

که در تمام   (natalis sacer)است  یروز تولد ستسیم یبرا روز نی. اندیگویهمه او را درود م
 اتیاز مرگ برخاسته و دوباره به ح سیکه چون آت  آوردیم ادیاو به  رایعمر مقدس است، ز

 (  ۱۴۳/۲۶. )استبازگشته و نوزاده شده 
رازجو  یبر تخت نشان ای یدربارة تاجگذار یمیمنبع قد ک یدهد که در بورکرت گزارش می

 هابانت یو چون کر زنندیدهد چگونه همه در اطرافش حلقه مآمده است که نشان می یشرح
(Korybants : در اطرافش با  هیقیتر در فررقاص ماگناما یهاکاهنه )قرون چهارم و سوم ق.م
 :شودیم انیالوزیس ب یایستریچون م یحال فورمولهائ نی. در ارقصندیم جانیه
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  ( را حمل Kernosو ظرف ) دم ی( نوشCymbala( خوردم و از سنج )Tympanaاز طبل ) من
 دهیطوری که د. به1شدم سیآت  ستسی( سر خوردم... من مPatosپرده پاتس ) ری. من به زکردم

که   رساندیو م  گر،ید  یاز گزارشها  یبیترک ایاست و   یتکرار  ایاغلب    انات یشرح و ب  نیا  شودیم
 . ستیاز شعائر و آداب تحرم و تشرف در دست ن قیاطالعات دق

 نیبود. ا بلینام ک کردن به یتر گدائمیسترُین ماگناما روانیاز آداب مشهور پ گرید یکی
. دندینامی( مبلیک  ی)گدا  agersikybelis  ای( و  metragytai)جمع آن    metragytraiسائالن را  

 نی. اکردندیم یزندگ زین هو به همان وسیل یو گدائ یدوره گرد یزنگ رهیآنها با چنگ و دا
کرده است  ریمعتقد بودند که مجذوب الهه شده و خدا آنها را تسخ بلیک انیگدا

(theophorumene  شده است. اسم جمع    ریخدا تسخ  یبه مفهوم از سوtheophorumenoi  .)
 (۳۵/۱۵. )دندینامیم fanatici نیرا همچن انیگدا نیا

. او میدهیم تمهخا بلیک شیمذهب ستا یکل ریمبحث را با نظر کومو دربارة تأث نیا
هر  سیگونه که آت روح معتقد شدند. همان یریزود به فناناپذ اریبس انیو تراک انیقی: فرسدینویم

 نینو ات یاو هم انتظار داشتند پس از مرگ دوباره در ح روانیپ شدیو دوباره زنده م مردیساله م
پولیس رایه بددر مع یکه شب کندینقل م لسوفی( فDamasius) وسیمتولد شوند. داماس

(Hierapolisرفتیشمار مبه  بلیاز مراکز مهم مذهب ک یکیکه  هیقیدر فر یمیقد ی: شهر ،)
 نیداشته است. ا یبرپا یجشن شاد شیمبدل شده و بزرگ مادر برا سیکه او به آت  دیخواب د

د یام نیاز ا نیآداب تدف ی. حتکندیم هی( توجس)حاد نیریخواب را او نشان نجات از عالم ز
اند که شده افتی یگورهائ یمقدون سیپولیاز شهرها چون آمف یداشته است. در بعض ینشانهائ

 ایتالیاند. در قبور ااند، با مرده همراه ساختهشبان بوده  سیرا، که معرف آت   ینیگل  یهاکرهیدر آنها پ
که   است،و قیافه محزون نقش شده    یبا لباس شرق  یقبر عکس مرد جوان  یتا آلمان اغلب بر رو

در آن شناخت.   توانیرا م  سیآت   یکرده است و بخوب  هی( تکpedum)  یدار شبانبر چوبدست گره
برداشت به  نیتریمیقد یول م،یستیدربارة سعادت آن دنیا آگاه ن یقیهن فرهر چند از تفکر کا

را در   آنهاو  رفتیپذیاموات را در دامان خود م ن،یالهه مادر زم بل،یباشد که ک نیرسد انظر می
صعود روح به فلک کواکب قبل از دوران  کی. اما اعتقاد به ساختیم میخود سه تیالوه

 شد. نیریز یایتصور نزول به دن نیروم جانش  یامپراتور

  

 
 قبالً شرح داده شده است. patosو  kernosبودند. دربارة  بلیک یطبل و سنج نشانها ـ۱
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هرمس  یداشتند که تحت رهنمائ دهیعق وسیساباز روانیمانند پ بلیرازدانان ک دیشا
بزرگ در   افتیض کیارواح( به  ی( )هرمس رهنماHermes Psichopomposپمپوس )کویپس 

را  دهیعق نیآماده سازند. تجسم ا دیکه در آن شام مقدس میستریُن را با شدندیآسمان دعوت م
( مشاهده praetextatus( پرتکستاتوس )catacomba( دخمه قبر )fresco) یآبرنگ یدر نقاش

کرد. در  یآن را ارباب اقمار معن دیکه با ابدییم menotyrannusبعدها لقب  سی. آت مینمائیم
. اما در ضمن شودیگانه هر ماه ظاهر ماست که در بروج دوازده یدیخورش سیبرداشت آت  نیا

Tyrannos  الت(نی Tyrannusنام )در  ی. ولکنندیآن را به مفهوم رب ادا م هایونانیکه  تاس ی
خدا  نیو ا ستند،دانمیماه  یبوده است که او را خدا یمقتدر ینام خدا Mentyrannos یدیل

 یو آثار فراوان افتیفراوان  روانیاژه نفوذ کرده و در قرن چهارم ق.م در آنجا پ ریو جزا ونانیبه 
نوشته  کیدر  سیآت  نیشده است. همچن افتی بلیکنار ک رخدا د نیا یهاکرهیاز اشکال و پ

لقب   سیو آت  بلیروم، ک یاست. از دوران امپراتور افتهی نیتریعال ا ی Hypsistosلقب  یروم
Omnipototentes  و  وسیساباز زوس،یونیبا د سیکه آت  میدید هیقی. در فراندافتهیقادر متعال

)رب  Kyrios Zabaothجای و او را به  شدیم کسانیصبا اوت  هوهیهم با  یو گاه تریژوپ
 نیتریبربرها بوده است و عال  یکه همان خدا  دندینامیم  Kyrios Zabasios  ق،یالجیش( عهد عت

 (  ۵۵/۲۱ـ ۵۹. )شدیم محسوب قدرت 
 ۵۹)  یمشهور روم  سینوخیتار  TitusLiviusشعائر و آداب ماگناماتر از قول    هیاورسنل با توج

 یزنان مجاز بود، ول یماگناماتر ابتدا فقط برا یستریکه ورود به م سدینویب.م( م ۱۷ق.م ـ 
 دنیکه با نوش  شدیبرپا م  بهافرقه ش  نیمستانه ا  ی. جشنهاوستندیبه آن پ  زیبعدها در روم مردان ن

قتل و مسموم   یو حت یو فساد و هرزگ یجنس  یآغاز و با مقاربتها هیو صرف اغذ اریشراب بس 
تند و  یقیدلخراش و موس یادهایکه با فر ،ی. آنها در حال وجد و مستدیگردیساختن توأم م

در آب فرو  یمشعلهائ زنان. شدندیها و نوجوانان همخوابه مپرسروصدا همراه بود، با پسر بچه
که معرف   دندیکش یم  یو سپس همرازان را در سرداب  ساختندیو در حال اشتعال خارج م  بردندیم

 کی یافراط  الت یتخ دیرا بااتهامات لیویوس  شتریبود... ورسنل اما معتقد است که ب نیریعالم ز
 ند،دادمیآن زمان نسبت    یهارقهتهمتها را به تمام ف  نیدان دانست که ادرستکار و آداب   یبورژواز

دهد که چون کشش مردم به  ابداع دانست. او ادامه می توانیرا نم ات ینظر نیهر چند همه ا
را از روم اخراج کرد... با وجود   هایدولت روم همه کلدان ق.م ۱۳۹بود در  ادیز یمذاهب شرق

 ۱۵۴تر در فراوان در روم بر ضد ماگناما کات یتحر
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( Pallatin) نیاو در پاالت  یبرا ی( معبدC. Cassius Longusدستور کاسیوس لونگوس ) به
 یدر قصر امپراتور اگوستوس برا یق.م معبد ۹۰باالخره در  ادیز یساخته شد. پس از برخوردها

تر، که ... بر ضد ماگنامادیبه اوج خود رس  یالدیدر روم در قرن سوم م  بلیبنا شد و شعائر ک  بلیک
 رانیمعبد بلونا و  کیق.م    ۴۸به عمل آمد و در    یکاتیتحر  زین  اشت،( نام دBelonaدر روم بلونا )

 (  ۵۴/۹۳ـ ۵۹...)اندافتهیپر از گوشت انسان  یبودند در آن ظرف یمدع رایشد، ز
 اریبس  یفرقه گاه نیو توحش ا ات یو جنا عیکه دربارة فجا رفتیپذ توانینظر ورسنل را م
 یمعتبر سندگانیتوسط نو یکه برخ یفراوان یدر ضمن به علت گزارشها یاغراق شده است. ول

توان ابداع دانست.« یاتهامات را نم  نیاخود ورسنل »همه    ةقبول کرد که به گفت  دیاند، بانقل شده
به  یحت که پر از گوشت انسان و...  یظروف افتنی ،یدربارة بچه خوار یهائیگذشته از گزافه گوئ

 نیو آشکار ا یدربارة جشنها و آداب عموم یات یروا شد،ینسبت داده م زین هیاول انیحیمس 
  ادبود ی یهایکه در ارگ یاانهیوحش  ات ی. عملستندیاند، که قابل انکار نجای ماندهبه  هانیستریم

و  الت یاند فقط تخقهرمان و ... گزارش شده سیو توحش باکوس، بزرگ مادر، آت تیدوران بربر
 ریدر فرهنگ آن دوران غ  «،یبه قول مردم آن روزگاران »رمز  یشهاینما  نی. البته استندیاتهام ن

از  یاعمال به وسیلة گروه نیو سرزنش ا حیتقب ی. ولاندهشدو ناهنجار برداشت نمی یعاد
 یمورد قبول عموم یاعمال بدو نیاست که چن تیواقع نیآن دوران گواه بر ا شمندانیاند
تنها در آن دوران  استقبال عامه است که نه  نیو روم نبوده است و ا ونانی یباستان شمندانیاند

. ما در سازدیو مقبول م رایو پذ هیرا توج یاز معتقدات و عادات بدو یاریبس  زیامروز ن یکه حت
 ینام آداب رمز  که به  میکنیبرخورد م  یو به قول امروز در اوج تمدن، به گروههائ  یجوامع مترق

. کنندیم  غی! انسان تبلیو رستگار  هیتزک  هبخش را وسیلو مقدس!! اعمال و آداب سفیهانه و زوال 
 زیاند تا شعور و تموابسته یوانیبه غرائز ح شتریکه در عصر سفر به فضا هنوز انسانها ب ی در حال
 توانینم است، شتهدامیانسان شدن بر  یرا به سو هیاول یدر آن دوران که بشر گامها ،یانسان

 به عقل و شعور خود رجحان بخشد. یانتظار داشت که در امور عاطف

 توانیاند مقرار گرفته یگانه که تا کنون مورد بررسسه یشرح مجمل مذاهب اسرار از
اند. داشته  یمذاهب و آداب و مناسک آنها چه تصور  نیو روم دربارة ا  ونانی  میکه مردم قد  افتیدر
بود، در نظر  گریمذاهب د تیکه فاقد عموم یو جنب یاسرار  مهیمذهب ن کیصورت  فیسم بهر)ا

 است.(  دهگرفته ش
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 هدادمیطرز تفکر مردم را شکل    یتولوژ یم  میاز قد  ونانی که قبالً تذکر داده شد، در  طوری  به
 زیجامعه ن یعاد ات یدر ح یطوری که حت است، به شدهیروزنه جهان مشاهده م نیو اصوالً از ا
 یکه در شکل گرفتن مذاهب اسرار میدی. دافتیدر یبه روشن توانیرا م ریاساط  ینقش اساس

که  یونانی یمیقد اریبس  ی. اما در مذاهب اسراراندرفتهیشمار مبه  یمنابع اصل رین اساط یا زین
  اد یو فر زهایاز شعائر سبعانه توأم با جست و خ یآنها بوده است، ما اثر نیتریالوزیس باستان

را؟( و خام   یاهم بچه دی)شا دن یرا زنده زنده از هم در یوانیح انه،یو داد وحش  غیو ج دنیکش 
از  یدسته جمع یو با مقاربتها دنیمست کردن و عربده کش  دن،یآلودش را بلعگوشت خون  خام

hierogamos  آلود ساختن، اخته کردن و چاقو خون  ریو شمش   انهیکردن، خود را با تاز  دیتقل  یاله
شعائر  گونهنیکه از ا نی. امکان امینیبینمودن و ... نم میرا به الهه تقد شیخو تیو آلت رجول

بوده باشد وجود دارد،  جیرا میقد ونانیحاکمه  ئتیاشراف و افراد ه نیآنها در ب هیشب ایو  یرمز
نشود، رواج و انتشار و دوام نخواهد   یو مردم  یهمگان  ینیام تا دطوری که بارها تذکر داده  به  یول
افکار  ل سا کهزاریشدن آنها منتشر شدند و در حدود  یبه علت مردم زین ی. مذاهب اسرارافتی

بر کشش  زوسیونید شیکردند. بخصوص از زمان رواج شعائر ستا ریو روم را تسخ ونانیجوامع 
 یهایارگ یدر اجرا لیتما نیا و شودیانگیز افزوده مجانیآداب و مراسم ه یمردم به سو ةتود

رفت که  یپذ  دیرسد. البته بابه اوج خود می  بلیانگیز کو جنون  نیخون  یباکوس و جشنها  انهیوحش 
 یمذاهب اسرار نیا یگاه زیو روم ن ونانی نیاز فالسفه و متفکر یکه برخ یتنها مردم عادنه 

وجود ندارد،  یگزارش گونهچیشعائر سبعانه ه نیچون از شرکت خود آنها در ا یاند، ولرا ستوده
تفکر  به ادیبوده است، و اعت یقو اریسرّ و راز، که در آن دوران بس  حدس زد که جاذبه توانیم
به  ی است که گاه دهیآهنگ شدن با مردم، موجب گردبه هم لیو بخصوص تما کیتولوژ یم

 مذاهب بپردازند. نیا یاو مکاشفه یرمز یهاجنبه نیتحس 
مابعد، خدا،    یایدن  ات،یکه دربارة روح، ح  یو تصورات   انیونانیو اعتقادات    ات یتحول نظر  شرح

در  دیفصل کتاب خارج است و با نیمفصل و از حوصله و برنامه ا اریاند، بس و ... داشته نشیآفر
جالب  ات یو نظر یدر کنار افکار عالکه  دهمیقدر تذکر م نی هم یبه آن پرداخت، ول گرید یجا

 گونهنیرواج کامل داشت و در جامعه اصوالً ا زیخام ن یباورها نیتریابتدائ ن،یاز متفکر یبرخ
به اوهام   یزندگ  یدر مسائل اصل  زیفالسفه و دانشمندان ن  یطوری که حتبینی حاکم بود، بهجهان
 معقول.  قیداشتند تا حقا لیتما شتریب یبدو الت یو تخ
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آهنگ با فرهنگ و تمدن و تکامل آن زمان و هم طیشرا جیدر هر حال نتا یاسرار مذاهب
و دربارة  رندیمورد قضاوت قرار گ یو قالب فکر یدر همان فرهنگ دیآن ادوار بوده است و با

معاصر و با دانش و معرفت  . در فرهنگ دیبه عمل آ ینقص و کمال آنها داور ای یحسن و زشت
 زیامروز ن  یخود را حفظ کنند. جالب است که حت  میاعتبار قد  توانندینممذاهب    نیمسلماً ا  یکنون
 شیدو هزار و پانصد سال پ کیتولوژ یم یدر همان فضا لندیاز دانشمندان، که هنوز ما یاریبس 

اند. گرفته  یش یپ  زیآن ادوار ن  نیاز متفکر  یحت  یمذاهب اسرار  نیا  دیو تمج  نیفکر کنند، در تحس 
گونه خورد، همان  میبرخواه نیمحقق نیاز ا یاریبس  ات یخود به نظر هیآت  یهایما در ضمن بررس
 زیام دانشمندان نطوری که بارها تذکر داده. بهمیآشنا شد  ییهابا نمونه  زین  سمیکه در مورد شامان

مانند همه افراد بشر   زیدر آنان ن  ینیو تلق  یادیاعت  ،یموروث  ،یاحساس  ،یانسانند و همه عوامل ذوق
شده و نه   دهینه برگز  یعقل و شعور و منطق عقل  یةبر پا  گاهچیو مذهب ه  نیاست. د  ریأثت   یدارا

 ایو  رفتهش یجوامع پ ،یاست که بر دانشمند و عام یتیموضوع واقع نیاست. ا افتهیرشد و انتشار 
را در   شیمذهب خو کوشدیو ... قابل تطبیق است. البته دانشمند م د یو جد میعقب مانده، قد

خود او از راه علم و دانش و  یول د،یپسند توجیه و ارائه نماعقل یو قالبها بهایو ترک هافورمول
 نه مغز«. ندیگزرا دل برمی نی»د ینشده است. به اصطالح کل نیمتد یاستدالل عقل

اشاره  1( Heinrich Doerric) ینام دور به یاز دانشمندان آلمان یکینمونه به نظر  یبرا

از  یکی ،یرانیا ۱۹۷۵ کیترائیدر کنگره م منیرا خاورشناس مشهور دوشن گ ی)دور کنمیم
که  ،یپس از شرح مذاهب اسرار ی: دور(۱۹۰است. صفحه  دهیو دانشمندان بزرگ نام نیمحقق

 هیتوج قت یآنها را با فلسفه منطبق سازد و راه درک حق کوشدیم م،یشد شناآنها آ یقبالً به مبان
که در  یو حکمت قتیحق کی ومیستری: »فلسفه قادر است ثابت کند که در مسدینوی. او مدینما

که از   یکس . تنها آن شودیارائه م یرمز میادوار کهن به انسان الهام شده است، با زبان و مفاه
را  یپاک ات یشعائر ح نیشعائر خاص و به مفهوم ا ینموده و با اجرا زیپره ستساز اهر چه آلوده 

 وم،یستریو با محرم شدن در آن م  افتهیرموز دست    نیا  یبسر برد، قادر خواهد بود به معرفت فلسف
 م،ینامیکننده( م)تزکیه و تطهیر    kathartikاصل که ما آن را    نیبر ا  هیرفعت حاصل کند. با تک

 یضرور ستسیم کی یرا برآورده سازد که برا یطیهمان شرا دیبا زیفلسفه ن

 
  

 
 .(Mysterium und Philosophieو فلسفه ) ی نام مذهب اسرار ـ در کتاب خود به ۱
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 تیبه عهده داشته است.. الوه  ینقش مهم  ومیستریساختن فلسفه و م  یکیمسئله در نزد  نی. ااست
نداده است که  بیگونه ترت را به آن ایدن 1که فلسفه قادر است آنها را مشخص سازد یلیبه دال

را در معماها   شیخلقت خو  تیبلکه الوه  ابندیظهور    یدر آن به وضوح و روشن  رکنندهیتأث  یروهاین
 نیپژوهنده قادر به حل ا لسوفیپوشانده است، که نه عامه مردم بلکه فقط ف یادیو اسرار ز

 انناپذیرمیتعل  ای  دستنیبوده است هم آنان که قادر به درک اسرار ن  لیما  تیالوه  رایمعماها باشد. ز
(amatheisرا از ا )یاند برارا که قادر به کسب معرفت یمعرفت محروم سازد و هم آنهائ نی 

اسرار  تیاست که در آن الوه یچون کتاب نیکند. آسمان و زم قیتشو یدر امور مخف قیتحق
را که   یخط دیکتاب را بخواند. ابتدا با نیا ستیقادر ن ینادان چیرا نوشته است. اما ه عتیطب

 ( ۳۴۱/۹۳ـ ۳۴۲خداوند به کار برده است، آموخت. )
 نیرا افالطون برقرار ساخت. ا ومیستریفلسفه و م نیرابطه ب نی: »اولدهدیادامه م یدور

را که فالسفه   یتداوم و ثبات خود را ارائه داد. مکرراً افالطون معرفت  یبیصورت عج  رابطه بعدها به
که  یبخش با شهود سعادت  کند،یم یشدن در وجود رهنمائ میمحض و سه یبه مشاهده هست

در   کیستیدر آنجا تجربه م رایز. دینمایم سهیمقا شود،یم ت یبه آن هدا سیدر الوز ستسیم
  خوشه گندم باشد، به اوج خود کی دیمشاهده اشیاء مقدس، که شا

 
که فقط با   کندی م هیآمیز توجاسرار  یخداوند را چون موجود یباستان  انیشگو یچون پ زین یـ جالب است که دور ۱

  نکه یاز ا م ی. بگذردیگو ی ارتباط کرده و سخن م جادی ( به زبان معما و رمز اند یو همفکران او  یاهل راز )که دور 
اند و در کتاب  ننموده از فالسفه مشهور اثبات یک هیچ او و نه  دییک از اساته خود او، نه هیچ نرا  یدور  یادعاها

شعائر   د یبا  قتیحق دن ی د یکه برا  شود ی رخ نداده است، باز همان قصه کهن مطرح م یامعجزه  نیچن زین یدور 
. خدا کتاب خلقت  می گرد epoptesباز شود و  قتیحق دنی د  ی چشمانمان برا ستسیرا انجام داد تا چون م یخاص

و   تی محرم ط یتر آن است که شرا جالب  ی اندن آن هستند. ولفقط محرم شدگان قادر به خو که نوشته  ی را به خط
اخته شدن   ،یو عربده کش یمست  ،یو خوردن گوشت قربان  دنی خون گاو و در دنی فقط با نوش قتیدرک حق  تیقابل

  ی است که از گمراه یائعجب خد نی. اگردندی م نیتأم م،ید ی د  یمذاهب اسرار   نیکه قبالً در ا  یو ... و آداب مبتذل
  ی و به انسانها   شودی و ... ظاهر م  سیآت  زوس،ینوی چون د  یلی. او ابتدا در قالب صدها موجودات تخبرد ی انسانها لذت م

بلهم   وانات،یو مضحک او را انجام داده و خود را در حد ح انهیوحش یشها یاول نما  کندی م  فیو نادان تکل فیضع
 سازد.  سری م شانیرا به آنها ارائه داده و خواندن خط کتاب را برا خوداضل، تنزل دهند تا او اسرار 

 کنند ی م  هیآنها را توج  یگونه که امثال دور ها، به آنمکاشفه   نیاسرار و ا  نیاست که ا  نیجالبتر از همه ا   یول
تنها در آن  نه  شوند،ی مو هرم و ... آشکار م نای از خدا ی شده، شکلک کی گندم، ذکر تحر  ة خوش ک یو با مشاهده 

  ی جامعه انسان  یفهم و شعور و تکامل و تحول متعال  یدگ موجب رشد و بالن  ز یتمدن انسان ن  خیادوار که در سراسر تار 
  عت یاند. مسلم است که قرائت کتاب طبتر ساختهنادان   عتیانسان را کورتر و در مقابل کتاب طب  شتریاند، بلکه بشده ن

.  ستبه دانش ا ازین ی خواندن هر کتاب ی ختن علم و دانش، توأم با تعمق و تفکر است، که اصوالً براومحتاج به اند
 حاصل نشده و نخواهد شد.  ،یو تزکیه و تطهیر مناسک یشعائر مذهب  یبا اجرا   یدوران  چیکسب دانش در ه یول
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گذشته به  انیمفهوم اشارات مختلف که در جر کبارهی ندیداشت آنها را بب. آنکه اجازه دیرسیم
بود ناگهان و بالواسطه   ی. آنچه تا کنون معما و رمزشدیروشن م  شیشده بودند، برا  انیب  جیتدر

 کبارهی  ،دادمیبودند ارائه    یرا که تاکنون مخف  یائی. در همان لحظه که هیروفانت اششدیآشکار م
به سرعت  کردی( حمل مdaduchosکه مشعلدار ) ی. از مشعلگرفتیصورت م ینور یامعجزه
 شدند،یکنندگان جشن بودند، روشن مکه در دست شرکت گرید یهمه مشعلها یآسائمعجزه

 نی. احتماالً ادیگردیاز نور مبدل م  ییایانجام شعائر تشرف به در  یفضا  ای  ونیطوری که تلستربه
 یساهایکه در کل یداد. هنگاممیرخ  زی( نOsternپاک ) دیجالب توجه ع نیینور در آ ازاعج

( صدها  christos asscensioبرخاست ) حیمس  اد یبا فر شد،یپاک گرفته م دیجشن ع یونانی
 (۳۴۳/۹۳.« )دیگردیروشن م کبارهیشمع 

  ک یاز  استفادهکند، با  هیتوج یطور ضمنبه  ز یرا ن تیحیاست اعجاز مس  لیکه ما یدور
 یبه معجزه فرض کبارهی د،ینمایم سهیرا با هم مقا یو مذهب یجمله افالطون که شهود فلسف

که شور و  یباشد، مکان افتهیتحقق  دیبا ونیکه در تلستر یا. معجزهدیجویتوسل م ومیستریم
گونه  هرچه آن زمان و چه امروز  ،یفضائ نیحاکم بوده است و در چن نیاحساسات و جذبه و تلق

با  یباز نی. متأسفانه ا1است تیواقع نیو توهم مجذوب لیدر تفکر و تخ یمعجزه و خارق عادت 

 گونهچیو... ه  یش یشدن با انجام شعائر نما  یمطلق، شهود خداوند، اله  یهست  دنید  ،یالیخ  میمفاه
را  یدکه رضا و آرامش فر یموارد معدوداند، و جز در جوامع نداشته یدر تکامل و تعال یاثر
 .انددهینگرد یمعرفت واقع شیاند موجب افزاکرده تیتقو

 
در باطن  کهیدهد، در حالمی قرار احترام مورد  را جامعه  مذاهب و عامه افکار  ظاهر به سقراط  زبان از افالطون ۔۱

  ی عروسکها   نیها و آثار افالطون و اصوالً فلسفه و افکار او با ا . سراسر نوشتهسازدی آن دوران را متزلزل م  التیتخ
  ی . ولکندی آنها، تطبیق نم روانیپ یشهایها و نماو ... و قصه  رو زئوس و دیونیزوس و دمت تریژوپ انیخدا  ،یالیخ
  ن ی و با ا افتهی پرورش  یریاساط یفضا  نیآن دوران در ا ،یمانند همه انسانها  زیفراموش کرد که افالطون ن دی نبا

مانند   ز یقرار گرفته است. پس او ن ا هیتولوژ یم نیا  ریطور مسلم تحت تأثها رشد کرده است و به ها و قصه افسانه 
  ر ی تر از تأثمهم   یخود را بنا نهاده است. ول اتینظر  ،یاد یـ اعت  یتیـ ترب ی موروث هیما   نیآن ادرار بر ا  نیهمه متفکر

خود تنها نبوده   یتوجه داشت که سقراط در مرگ اجبار دی فشار و قدرت افکار عامه است. با  ک،ی تولوژیم یفضا
بر   گرفتندی مذاهب سنگر م نیحاکمه ، که در پشت ا  یئتهایو ه ها دربار ت،ی معابد و مذاهب، روحان دی است و تهد

( که افالطون از  Demosهمان دموس )  ایآگاه و آلت دست،  مقامات به کمک مردم نا  نیافکار جامعه حاکم بود و ا
تا در مقابل آنان   کردندی ها را مجبور م. امثال افالطون کرد ی ت ممخالف   شانیآنان هراس داشت و با حکومت ظاهر

 سر فرود آورند. 

سنجش قرار   ه یرا پا شی آن را در نظر گرفت و عقل و شعور خو یجهات واقع  دی اصل با ک ی رش ی پذ یبرا   اما
در    یکه برخ ده،یو عق هیکرد. صدها نظر هیو ... تک یونانی لسوفیآن ف ا یو  سندهینو نیداد، نه آنکه فقط به گفتار ا

 زمان اعتبار خود را از دست دادند.   گذشتبا    شدند،ی چون کالم خدا مقدس شمرده م یو گاه یزمان خود قطع
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 (Isis Mysterion)ـ  سیزیامیسترین 

مصر بوده است و افکار   نیمذهب سرزم  نیآید منشأ امیستریُن برمی  نیکه از نام اطوری    به
توجه کرد که در   دیاند. باداشته یادیمصر باستان در شکل گرفتن آن نقش بن یمذهب دیو عقا

 یاریاند و در بس شکل گرفته ،یونانی یایستریم هیشب ،یریو اساط  یمذاهب رمز نیترمیمصر قد
را مشاهده   میمصر قد  یمذهب  دیاز عقا  یآثار  ،یش یو شعائر و آداب و مناسک نما  یرمز  باز مذاه

 یدربارة باورها یشرح س،یزیمیسترُین ا هیاز توج شیبجاست که پ لیدل نی. به هممیکنیم
 . میمردم مصر بیان دار یمذهب

 

 مصر انیخدا

 جهینت نیداری که دربارة تمدن و فرهنگ مصر به عمل آمده چندامنه اریبس یپژوهشها از
 :رندیگیم

که   یمصر درآمدند، هنگام یصورت استانها مستقل که بعدها به یواحدها لیاز تشک قبل
از  یبه اشکال انیحاکم بود، مصر نیسرزم نیمتشکل امهین یهاای بر گروههنوز فرهنگ قبیله

استوار بودند. در   ۲سمیو توتم  1سمیش یفت  یو سحر و جادو اعتقاد داشتند که بر نوع  یمذاهب شامان

 شیستا  شد،یمجسم م  یوانیرا، که اغلب به شکل ح  یتوتم  یگروهمصر هر    هیاول  لیباو ق  ریعشا
 یدر مصر شکل گرفتند، نوع  یمستقل  یگاه که واحدها. آنشمردیرا مقدس م  یئیش  ایو    کردیم

  ان ی. خداساختیبخشها را مشخص م  نیمذاهب ا  یشعائر و آداب معبد  یو اجرا  انیپرستش خدا
و... بودند که  لیچون شغال، عقاب، کرکس، کرکد یبه صور حیوانات مختلف یاستانها نیا هیاول

 .ساختندیرا مجسم م هیاول لیقبا یهاهمان توتم قت یدر حق

 
 آن. سیو تقد Fetishهمان  ا ی ءیش کی در  یآمیزوجود قدرت سحر  به  ی: اعتقاد مردم بدو Fetishismـ ۱

  ن یاز انسانهاست. ا یارهینبات و عش ای وانیح کی نیو مرموز ب یرابطه درون کی: اعتقاد به Totemismـ ۲
  شمارند.ی ( تابو مTaboo)  ایو کشتن آن را ممنوع  نامندی م Totemنبات را   ای وانیح
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 کندیم  حیتشر  هینظر  نیپس از طرح ا  ی( مصرشناس مشهور آلمانKurt Setheکورت زته )
نحو که  نیاحاصل شد، به  یصورت حیوانات تحول به انیخدا نیکم در تجسم اکه چگونه کم

صورت توتم  بود که قبالً به یوانیسر آنها معرف همان ح یبدن آنان به شکل انسان درآمد ول
  ی مذاهب بدو  انیاست که خدا  یرییتغ  نیترریتحول چشمگ  نیاست که ا  معتقد. او  شدیم  سیتقد
با صورت  یفاخر ول یهابا بدن انسان و جامه انیـ خدا وانیحال، ح نی. در ااندافتهی یمحل

که از سرودها و اوراد   ماندهیباق  یکرهایتنها در اشکال و پ. نه  دندیگردیمجسم م  یمیقد  واناتیح
 یفرعون متوف  لیکرد. مثالً در وصف و تجل  یریگیتحول را پ  نیا  توانیم  زیآن دوران ن  یشعائر

گرفته، بدن،  ی ( جاSeth( و ست )Horusو مقام هوروس ) سیریاز ریکه او بر سر شودیگفته م
 ةاست و چهر نیبزرگ( قابل تحس   ی: خداAtumدستان، بازوان و پاها و پشت او به شکل آتوم )

اموات است )که به شکل شغال بوده است(  یمیقد ی ( خداAbydos) دوسیاو چون صورت آب
 انیخدا گونهنیاست که سر و بدنش به شکل انسان است. به هم یاستثنائأ خدائ نجایآتوم در ا

اند، مانند هوروس به شکل شده لیتجل وانیبا سر ح یدر اندام آتوم ول یمیدر متون قد یاریبس 
(  Khnumخنوم ) ل،ی( به شکل کرکدSobek) کلک، سوبصورت لک ( بهTothتوت ) ن،یشاه

کامالً به  انیخدا کهیزمان یگاو، و... جالب است حت( به شکل Hathorصورت قوچ، هاتور ) به
 یدیخورش  یماند. مثالً هاتور با تاج  یدر آنها باق  هیاز هویّت اول  یشکل انسان در آمدند باز هم اثر

که در اصل به شکل  ،یالهه مصر سفل ایشد ؛ یکه در اطرافش دوشاخ گاو قرار داشت، ارائه م
 ایمقدس  اءیاز اش یهم نشان یشکل تاج چنبر زده بود. برخ به یبوده است، بر سر او مار یمار

هم که در   یو سپر و درخت و... با خود داشتند. ماسکهائ ریمانند ت  یمیقد یهاشیها و فتتوتم
با  انیخدا زین یریبودند. در خطوط تصو انیخدا نیا میبه شکل قد رفتندیجشنها به کار م

( را Selkisسلکیس ) ن،یهوروس را با شاه یمثال: اسام یبرا شدند،یم میترس یمیقد ینشانها
و کمان مشخص    ری( را با ت Neith)  تیسلطنت، ن  ریرا با سر  سیزیلک، و ابا عقرب، توت را با لک 

 (  ۹۳/۸۳ـ ۱۱۱.)ساختندیم
 اریبس  یخدا سیتحوالت آنوب نیا حیپس از تشر زین ی( محقق آلمانHerm Keesکس )

صورت سگ و در مصر علیا با سر شغال  به یکه در مصر سفل زندیمشهور اموات را مثال م
 (۲۶/۵۷. )1است شدهیمجسم م

 
  

 
 نام مشتق شده است. نیاز هم  زین سی. آنوبophois یونانیو به  دندینامیم upuat یرا به مصر یشغال ـ۱
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 هیشب یمفصل و تکرار مطالب یهم پس از بررس یآلمان گری( دانشمند دS. Schott) شوت 
مصر اصواًل   میمذهب قد  یهاهیپا  ای  ریرسد که شکل گرفتن اساط می جهینت نیاآنچه گذشت به  

به شکل  یمحل یقبالً که قدرتها رایاست، ز افتهیصورت انسان تحقق  به انیپس از تجسم خدا
 یوجود داشته است، ول واناتیدر مورد ح یهائامکان شکل گرفتن افسانه حداکثرحیوانات بودند 

  ان یکه خدا رندیگشکل  توانستندیم یاستوار بودند فقط زمان یکه بر اعمال انسان یریاساط 
آنها را در  شدیآنان تصور م یبرا یوانیهم که هنوز سر ح یزمان یگونه تجسم گردند. حتانسان

کرده   زیدوباره رستاخ  شدندیکشته م  سیریکه اگر هم چون از  ستنددانمی  ریپذفنانا  یانیاصل خدا
 تیم  یبر مبنا  یگفت در مصر ظهور مذهب اسرار  توانی. پس مدندیگردیم  تیالوه  یوارد فضا

 (۱۳۵/۸۳آغاز شده است. ) ی)اسطوره( از دوران انسان خدائ
را با سلطنت و  یسرار( محقق مشهور مذاهب مصر ظهور مذهب اHerm Junker) ونکری

 یدارا  یسلطنت هر بخش   لیقبل از تشک  می: که در مصر قدسدینویدولت واحد مربوط ساخته و م
  ی بخشها باز هم در هر بخش خدا  نیمقدس. پس از وحدت ا  ءیش  ای  وانیبود به شکل ح  ییخدا
او و حتى اغلب تجسم  نیموجود بود و فرمانداران استانها خود را مربوط با آن خدا، جانش  میقد

خود تحمل  یدر کنار خدا زیرا ن گرید یبخشها انیخدا ن،یبا وجود ا ی. ولستنددانمیآن خدا 
 یمحل  انیخدا  یدولت واحد به گروه  لیپس از تشک  انیدر مذهب مصر  لیدل  نی. به همکردندیم

گربه،   ه،مانند گاو نر، گاو ماد  شدند،یشئ مجسم م  اینباتات    وانات،یصورت ح  که به  میخوریبر م
سپر،   و  ریدرخت انار، ت   ،یکرکس، ماه  ن،یشغال، سگ، گوزن، شاه  ل،یپلنگ، کرکد  ر،یقوچ، بز، ش

 به اءیاشکال و اش نیا ایبا بدن انسان بود و  وانات یح نیا صورت آنها به شکل ایدست، که چوب
و  ابطمصر و نظام و رو ان ی( دربارة نام خدا۱۱/۴۹. )شدندیآنان نصب م کریبه پ نتیصورت ز

  انیب ینه حکومت شرح تیریدر کتاب مد ت،یمختلف، بخصوص اسطوره مشهور ممف ریاساط 
 تیمورد نظر است موقع شتریرساله ب نی. آنچه در اپوشمیشده است که از تکرار آن چشم م

 است.  سیزیو ا سیریاز
 

 سیریزاُ

( در مجمع  دهایرامیاهرام )پ  میاست که در متون قد  یو مهم  یمیقد  ان یاز خدا  یکی  سیریاز
مشهور بودند،  سیوپولیکه به انئادهل انیخدا نی( نام برده شده است. اEnneadگانه )نه انیخدا

 Nephthys)خالق(،  Atumفضا(،  ای)خالء، هوا  Shu)رطوبت(،  Tefnutعبارتند از : 
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(. در نی)زم Gebزن آسمان(  ای)الهه  Nut)نیل(،  Osiris)مصر(،  Isis(، ری)صحرا و کو Seth و
. دندینامیکامل و عالم م افته،یکه هنوز تولد ن یرا قلب و زبان جمع نه گانه، خالق گروه آتوم نیا

صورت قرص  . بعدها او را بهشدیبود که به شکل انسان کامل ارائه م یدر آغاز او تنها خدائ
به    انیحال نوت مادر خدا  نی. در ادندی( نامnb-imالعالم )نب ـ تم ـ  مجسم ساخته و رب   دیخورش

از شکم نوت  دیتولد خورش Denderaآتوم از او متولد شده بود. در معبد  یکه حت رفتیشمار م
 یگری. در متن دشودیاز نوت )آسمان( متولد م  دیهر صبح خورش  گر،ینقش شده است. به عبارت د

 با هم ازدواج کرده و گب و نوت را بوجود کهاست و تفنوت و شو فرزندان او  هیآتوم پدر اول
اند. ست و نفتیس س،یزیو ا سیریو فرزندانشان از کنندیبا هم ازدواج م زیدو ن نی. اآورندیم
 . 1است سیزیو ا سیری. هوروس پسر ازکنندیازدواج م سیو ست با نفت س،یزیبا ا سیریاز

 ةمقدس بود. بخصوص در خانواد زین یمرسوم و گاه یخواهر و برادر در جوامع بدو ازدواج
مشهود   هیاول  انیسنت در ازدواج خدا  نی. انعکاس ارفتیشمار مبه    یمصر سنت مشهور  یسلطنت

چهار ازدواج خواهر  انیخانواده خدا نی( »جالب است که در اGriffiths) تسیفیاست. به قول گر
 ( ۱۹۴/۳۱.« )شوندیم افتیو برادر 
 س،یریاز  یآمده است: »ا  میاز متون قد  یاری. در بس ابدییم  یشتریب  تیاهم  سیریکم ازکم

در شکل  زیحال، او ن نی ( در ا۹۸/۸۲.« )شودینم افتیتو  رینظ ی. خدائیانیخدا نیتو قدرتمندتر
 یناستیکه از د  یاثردر    نی. همچن۲شودیخوانده م  س«یریبوز  ی نام »خدا  انسان کامل مجسم و به

س و خنتامنتِ  سیریاز  س،یآنوب  یهابهیدر کت  sekem ankh - plahمانده در مصطبه    یششم باق
(Khentamentesخدا )در اوراد قبور اموات   سیریپنجم از  یناستی( در اواخر د۵/۳۱بزرگند. )  انی

کنار   ر د Onnosو  Asosiو زمان شاهان  میسلطنت قد نی و بخصوص در ب شودینام برده م
اموات  یجای خدابه  سیریکم ازو کم گرددیذکر م زین سیرینام از سیآنوب ایمردگان  یخدا

به  سیریاز تی( موقع۱۳۲/۵۷. )گرددیمبدل م 3الغربو باالخره به رب  شودیمورد توجه واقع م

 الغرب به وسیلة اسطوره مشهوررب  اموات و یعنوان خدا

 
  

 
  به  یریهوروس پسر هاتور است و اصوالً ماتور به مفهوم خانه هوروس و در خط تصو ه یـ در اسطوره اول۱

 نیتریمی. در لوحه نارمر، که قدرساندی مفهوم را م  نی)نشان هوروس( است که هم  نیخانه و شاه  کیصورت  
 هوروس آمده است.   یبرا نیهاتور و شاه یگاو برا  یاثر سلطنت مصر است، نشانها

 . ستنددانمی  سیریاست که آن را زادگاه از لین یدر دلتا ی: بخش نهم مصر سفلBusirisـ ۲

 .دندینامی( مNekropoleنکروپل ) انی ونانیـ غرب همان خانه اموات است که ۳
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را در   سیریپلوتارک اسطوره ازاست:    نیاسطوره چن  نی. خالصه اشودیم  تیو تثب  تیتقو  سیریاز
و   یمی)اهرام( و متون قد دهایرامینموده و در پ تیروا de Iside et Osirideنام  خود به ةرسال

 . افتیآن  دییتأ یبرا یشواهد فراوان توانیم یمذهب یآثار قبور و سرودها
و نفتیس   سیزیکه با خواهران خود ا و ست دو برادرند سیریشد از ان یکه قبالً بطوری به

اختالف و منازعه وجود داشته است تا آنکه ست بر  وستهیدو برادر پ نیا نیاند. بازدواج کرده
تا به  اندازد،یم لیو در رود ن کنندیو جسدش را تکه تکه م کشدیبرادرش غلبه کرده و او را م

 سیزیا یتی. به رواشودیافسرده م اریدر غم مرگ شوهر بس  سیزی. ا1گردد میتقس  یهمه نواح

. پس از ۲شودیحامله م سیریدر همان حال مرگ، از از گرید تیو به روا سیریقبل از مرگ از

 سیزیقطعات بدن ا  یو به جستجو  کندیم  یاو را مخف  ابد،ییهمان هوروس، تولد م  ایآنکه طفل،  
حال   نیدر ا  سی. آنوبسازدیآنها را از اطراف جمع کرده به هم متصل م  یکی  یکی. پس  پردازدیم

)بعداً شرح  Verklaerung لیو تکم لیو تجل ریو نوت به خواندن اوراد تنو کندیم یائیاو را موم
. باالخره در اثر عشق وافر ردیگیرا به عهده م  یو نقش سر کاهن قار  پردازدیداده خواهد شد( م

 نیتریمیاز قد یک)ی. کندیم زیو رستاخ شودیدوباره زنده م سیریادرش ازو بر هرشو سیزیا
به انتقام پدر   کندیچون رشد م  سیری!( هوروس پسر ازشودیو دوباره زنده م  ردیمیکه م  انیخدا

 سیریآسمان و از یزمان است که هوروس خدا نی. در اکشدیبر ست حمله کرده او را م
با فرعون   سیریاز ای،  3مرحله ارتباط فرعون مرحوم منور نی. در اگردندیعالم اموات م یفرمانروا

  ا یکه در آن دن  یشاه  ای  ند،دادمی  سیریلقب از  ی. به فرعون متوفگرددیم  تیحاکم )هوروس( تثب
خدازاده و ملقب به هوروس بود. در  زین دیجلوس کرده است. فرعون جد سیریبر تخت از

و در کنارش  کندی( به آسمان سفر مسیریآمده است: »او )از کمخطاب به فرعون حا یهابهیکت
در آسمان ظاهر شود...   یبزرگ  یپسرش هوروس است تا او را پرورش دهد که با جالل چون خدا

تو تخمه  ایارشد، پسر هاتور؟ آ کیخدا،  کی ،یتو شاه ایآ ؟یهست سیریتو هوروس پسر از ایآ
 ؟ی( هستGebگب )

  

 
نام    به   یغرب  ی از دلتا  یاالهه( است که با  سیری)بوز  ی شرق  ی از دلتا  ی خدا شاه  سیریاز  زین  یمیقد  تیـ در م۱
 . کنندی ازدواج م سیزیا

در   لی دل نیو به هم ستهدانمی  سیریاز یمرده( نشان قدرت بارور کیحادثه را )حامله شدن از  نیـ ا۲
 . ستودندی او را م تیقدرت آلت رجول سیریاز یسرودها

شده را من مرحوم منور خالصه   لیو تجل ریو تنو افتهیرحمت  ای glorified and blessed ای Verklärtـ  ۳
 بحث الزم به عمل خواهد آمد.   ه یام. در آتکرده 
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( ۱۴/۳۱فرمان داده است که شاه )فرعون( با جالل چون هوروس دوم ظاهر شود.« ) سیریاز
  بردند یم لیدر ن زیتابوت فرعون را ن شود،یغرق م لیاو در ن یانیبه ب سیریاز ةچون در اسطور

  ی بر خدا هینام فد به زین یفرعون متوف یبرا ی. قربانکردندیدفن م س یو سپس آن را در ممف
اغلب آب تازه و نان گرم بود )نان و آب که در   هیفد نی. اشدیم میتقد سیریاز ای کرده زیرستاخ

 ن،یریو زنده در عالم ز یو وسیلة اتحاد بود( و شاه زنده به فرعون متوف هیفد یاکثر مذاهب رمز
تو  یآب تازه و نان گرم را که برا نیمن ا س،یریپدرم شاه از یداد: »امی هیجمالت فد نیبا ا
 نیمعتقد است که ا تسیفی. گرشدیآبجو همراه نان م ی.« گاهکنمیم هیام به تو هدکرده ادهآم

Libation  یرسم  گرددیاجرا م  انیحیشراب و نان، که در شام مقدس مس   ایآب و نان و    میتقد  ای 
 یتولوژ یطور معمول مآن را در مصر چهار هزار سال قبل جست. به  ةش یر دیاست که با یمذهب
 یول ند،دانمی سیریاز اسطوره از تریمیو در هر حال قد نیتریمی( را قدMemphitesت )یممف
 نی. اشدیبرداشت م یم یقد اریبس  انیمصر نیدر ب سیریاز  تیمعتقد است که »م تسیفیگر

پنجم و   یهایناستیکه معموالً در متون اهرام و در رابطه با پادشاهان د یتیبوسیلة موقع تیواقع
 دیتأک ،دادمی لیتشک یمصر ات یرا در ادب یمتن مذهب نیتریمیو در واقع قد افتییششم م

 تریمیممکن است قد  Ramasseum  روسیو پاپ  تیممف  یتولوژ یاست که مفاد م  حی. صحشودیم
از  یکه برخ سدینویم تسیفی( گر۷/۳۱آن قابل بحث است.« ) یزمان قیدق یمبنا یباشند، ول

که به شاه  سازندیاول مربوط م یناستیخدا به د کیصورت  را به سیریاز یآثار کشف شده حت
 . 1وابسته است یمتوف

و تناسل، وفور محصول، با  و توالد یبا بارور یبه نحو سیزیو ا سیریمتون مختلف از در
 سیریاز نیاز محقق ی. برخگردندیمربوط م ،یو گردش فصول، با ستارگان و کواکب آسمان لین

و دوباره در  ردیمیهر ساله م یبارور انیخدا گریکه مانند د کنندیم هینباتات توج میقد یرا خدا
 . کندیم زیرستاخبهار 

 میمعتقد است که در منابع قد زین یکائیمصرشناس مشهور امر( J. H. Breasted) دیبرست
 زیو رستاخ یبارور انیخدا ةش یبرداشت ر نیاست. با ا شدهیبا آب و نباتات مربوط م سیریاز

 (۱۵۶/۳۱-۱۵۹. )افتی میدر مصر قد دیرا با یکننده مذاهب اسرار

 را که با نور نسبت یاصل عال کیمعتقد است در مصر از آغاز  یآلمان نگیتاوس پروفسور

  

 
از   تریمیدر هر حال قد تی اند که اسطوره ممفگرفته  جهینت نیمشروح و مفصل محقق یهایاز بررس یول ـ۱

 ذکر شده باشد.   هیدر معابد ادوار اول سیریاست، هر چند ممکن است نام از سیریاسطوره از
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ن ن، آتُ ع، آمُرَمتفاوت هوروس،    یمختلف نامها  یکه در دورانها  اندکردهیاست، پرستش م  داشته
است. از مرکز عالم نور به   رفتهیشمار ماصل به    نیتریو... را گرفته است. در ابتدا، گوهر نور عال

. گرفتیمنور سرچشمه    نیو روح و عقل و علم انسان از ا  افتییم  انیجر  نیبه زم  انیپایمقدار ب
پنجم در مقابل  یناستی. پس از دشدیو تجسم نور محسوب م دیزمان پسر خورش نیفرعون در ا

که معرف  «و بشو است ریبه مفهوم »بم ات یح سیری. ازابدییم تیاهم سیریگوهر نور، از نیا
  ، روماه در هالل و بدر، غالت در رشد و دِ وسته،یدر جزر و مد پ لیدر حال تحول دائم، ن عتیطب

در مقابل قطب مؤنث است که در کوسموس قرار گرفته  ات یقطب مذکر ح یطور کلبه  ایو... 
و شر است.   ریو مرگ، خ  یرفتن، زندگ  نیشدن و از ب  ات،یتجسم درام ح  نیهمچن  سیریاست. از

 نید نیمذاهب مصر بوده است. در ا نیترو مردم پسند نیترمحبوب  یطور کلبه  سیریاز نید
و مقابر، با همه   یائیو موم نیتدف فات یاست. تشر رفتهیشمار مهدف به  نیترمهم ات یحفظ ح

 زین یو رمز یسحر و شعائر جادوئ یبوده است و حت ات یحفظ ح یو نقوش و... همه برا هابهیکت
 ( ۱۰۸/۲۶ـ ۱۱۴. )اندکردهیم تیهدف را تقو نیهم

مردم بوده  نیا خیتار رمصر در سراس یخدا نیترمحبوب  سیریمعتقد است که از زیکومو ن
 سیزیو ا سیریدهد که ازگزارش می زیاست. هرودت ن شدهیپرستش م لیو در سراسر دره ن

 ( ۶۹/۲۱اند. )همه مردم مصر بوده شیمورد ستا
در شکل   یصورت فرمانروائ  داند که از ابتدا بهمی  یرا تنها خدائ  سیریاز  یکس محقق آلمان

فرمانروا   نی( اAbydos) دوسیدر آب  سیریدر معبد از  (است  دهآدم ارائه شده است. )آتوم خالق بو
 ،یو نشان فرمانروائ  یشبان  یعصا  ایسرخم،    یکه عصا  شودینشان داده م  سیزیا  تیـ خدا در مع

 (۱۰۹/۵۸بود، بر سر دارد. ) 1نهم مصر هیناح سیریکه نشان بوز یرا در دست و تاج یاانهیو تاز

 سیریاز ةاسطور ی( محققین تاریخ مصر از بررسSethe( و زته )Gardiner) نریکس گارد
اسطوره وجود داشته است که کشته شده   نیدر پس ا  زین  یکه واقعاً پادشاه  رسندیم  جهینت  نیابه  

فرمانروا از  نیا یفرض که برا نیپرستی است، با ااین یاسطوره در واقع انعکاس نوع نیاست و ا
 .اندقائل بوده یاله تیآغاز چون فراعنه شخص

 لیتر از همه آب جوان نمهم: منظومه النسق( و Orion) ونیرا با ماه آسمان و ار سیریاز

 
  

 
به مفهوم  قتیاست. نوموس در حق nomoiکه جمع آن  دندینامیم  nomos انیونانیمصر را  یـ استانها۱

 .دندینامی م Nomarchاستان را  ا یا فرماندار نوموس یقانون است. استاندار 
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 (۱۱۲/۶۳. )ستنددانمی کسانی
 یموطن او، دارا  داشت و شهر آبیدوس، مرکز و  یمقام اعالئ  سیریدر مصر علیا بخصوص از

را در  سیریق.م( معبد بزرگ از ۱۳۰۰، حدود ۱۹ یناستی)د Sethos Iو مقدس بود.  ادیاعتبار ز
 دوس یدر آب ار سیریاز شیستا زی( نیناستید نیچهارم )در هم بر پا کرده و رامسس دوسیآب

 ( ۴۰۱/۵۸نمود. ) تیتقو
دولت واحد در    لیتشک  یرا مبنا  سیریاسطوره از  ی( پژوهشگر آلمانSiegfr. Schottشوت )

متعدد    انیخدا  یاسطوره زائیده وحدت همه مردم مصر، که دارا  نیداند و معتقد است که امیمصر  
 کیاز  تی: »مسدینویممذهب و مناسک واحد بوده است. او  کیو شعائر مختلف بودند، در 

. ندیبیرا حاکم م  یدولت واحد  یمیقد  یشد که در مصر بر فراز قدرتها  جهینت  ینینو  یایدن  نیچن
گرفت که هر چند توسط برادر قاتلش ست وحدت شکل  نیا  یبرا  یسمبل  سیریاز  یدر شکل خدا

تعلق داشت،  سیزیکه به ا یتوسط شاه هوروس پسر یقرار گرفت، ول دیوحدت مورد تهد نیا
 یو مار، ن  نیهوروس و ست، شاه  ،یمصر سفل  : مصر علیا ویمیقد  ی. قدرتهادیدوباره برقرار گرد

لمرو(، خانه بزرگ و خانه آتش )دو عبادتگاه دو ق  نیا  یو نبات   یوانیح  میقد  یها)سمبل  روسیو پاپ
»دو  نچو یتا همان وحدت را در تجسم نامهائ کنندیم یآنان( و... دوباره با هم آشت یرسم

سمبل  نیاول سیریعبادتگاه« و... برقرار سازند. از هردو» »دوملکه«، »هردو تاج« و ن«،یسرزم
دو قلمرو )ست و   نیا یخیتا دو رب تار ردیبم ستیبایقلمرو واحد، ابتدا م یکی یبرا یااسطوره

 (۶۳/۸۳. )1شود روزیهوروس( با هم مبارزه کنند و هوروس پ

 رد،یگی( مورد خطاب قرار مneterنام »خدا« ) است که به یتنها خدائ سیریدر سرودها از
 قیتصد سیریپدرش از یرا برا اعالتر تیرامسئوم که هوروس الوه روسیبخصوص در پاپ

آمده: »آسمان و   یزمان سلطان آسمانهاست. در سرود نیدر ا سیری(: از۱۰۱/۸۳. )۲کندیم

 یآنکه در آسمان جنوب شوند،یاو باز م یبزرگ به رو یهاو دروازه برندیستارگان از او فرمان م
 و مسکن ندیاو ردستیز ری. ستارگان فناناپذنیتحس  یو در آسمان شمال شودیم لیتجل

 
  

 
  ا یشاه مصر عل  نی( اولmenesمنس )  ا یقوم نارمر    ی خدا  ابدی  یفرزند  وند یپ  سیریـ هوروس قبل از آنکه با از۱

 . گرددی مبدل م  زیاعال ن یبوده است که به خدا یو سفل

به  زیشده را ن افتی روسیق.م بنا شد و پاپ  ۱۳( توسط رامسس دوم در قرن Thebenم در تبن )ئوـ رامس۲
ق.م. آغاز   ۳۰۰۰که سلطنت در مصر در حدود  یدر حال ،دهندق.م نسبت می ۱۹۰۰ دوددر ح ،یانیسلطنت م
 شده است. 
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 (۱۹۲/۴۹.« )شوندیاست که هرگز خسته نم یستارگان او
 یو در جوار گب خدا نیزم ریعالم اموات است که در ز یخدا س«یری: »ازسدینویکس م

ساکن است که در مقابل آسمان قرار دارد. او »رب  ن«یریقرار گرفته است. او در »دات ز نیزم
در ضمن دات  ی. ول(»هوروس دات« است )که آن هم به مفهوم »رب الدات« است ایالدات« 

= نشان  Herakhte=  نیمقابل هراخته آسمان )شاه سیریحال از نیقلمرو ستارگان است. در ا
اند. نوت  ا ی، فرزندان الهه آسمان و شاه سیریو هر دو، از گرددیهوروس( که لقب شاه است، م

خطاب به فرعون  راماالموات است. در متون اهرب  گرید یون و از سویُ راُسو  کیاز  سیریاز
و  س«یریو دات را به همراه از یمائیپیآسمان را م ونیکه همراه ار یستاره بزرگ یا آمده: »تو

 کیبازگشته است.« بنابر  ونیکه چون ار یس یریچون اریون. از د،یآیاو م نتی: »بگرید یدر جا
االموات که رب  سیری: ازشوندیروح اموات به آسمان رفته و به ستارگان مبدل م یمیقد ةدیعق

 سیریدر ضمن از ... سازدیستارگان را مشخص م نیا ایسرنوشت ارواح  ونیصورت ار است به
 سیزیا ون،یار ای سیریاز کنار . درکندیم میآن را تنظ الب یحاکم است و جزر و مد و س لیبر ن
 گردد،یالسنه« م»رب   نیهمچن  سیری. ازشودیارائه م  ز،یتند و ت   ای(  وسیری)س  sothisصورت    به

»سبز بزرگ« است و باالخره هم در   ای انوسی. او اقشودیل از بدنش خارج میماه که ن یو خدا
 .گرددی( »رب السماوات« مRaرقابت با رع )

بزرگ شد و مشخصات اغلب آنها را  انیخدا ةهم نیکم جانش مشخصات کم نیبا ا سیریاز
متعلق به سلطنت   یدر سرود  سیری( از۱۴۳/۵۷ـ    ۱۵۷. )دیبه خود گرفت و سرور بزرگ عالم گرد

 انیو او جلودار خدا  گذارندیکه رع و آتوم، او را احترام م  شودیم  یو سفل  ایصاحب دو تاج عل  یانیم
. کندیرا در خود جمع م یآسمان یهمه قدرتها قتیو در حق شودیو شاه آنان خوانده م هگاننه
(۲۳۵/۵۷ ) 

 دشویم دهیطوری که د. بهسیریگزارش دربارة از نیاز چند یابود خالصه فشرده نیا
بوده است که در  دوسیساکن آب لیمصر وابسته به قبا یمیو قد یمحل انیاز خدا یکی سیریاز

 یکیبه    یمعبد  ریمنشاء الهی فرعون به کمک معبد و اساط   هیدربار و توج  تیتثب  یاطول زمان بر
خود در مرکز مذهب   زیبا مرگ و رستاخو مصر مبدل شد.  انیخدا نیترو مهم نیتراز بزرگ

و  سیزیبه وسیلة رابطه هوروس و ا نیمصر قرار گرفت. هویّت فرعون مصر همچن یاسرار
پسر خداست و تجسم هوروس و پس از مرگ خدا و   ات یح مان. او در زگرددیم هیتوج سیریاز

 در وصف فرعون ی. سرودهائشودیوارد م انیکه به مجمع خدا سیریتجسم از
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او را در   کند،یآتوم، شاه به نزد تو صعود مای  ،یبری: »تو در آغوش آتوم پدرت لذت مچون
شده   دی. در اهرام تأک1است  یعاد  اریبس   ..«. دیآیتو م  ی... رع ـ آتوم، شاه به سوریبازوان خود فراگ

پسر توست.   سیریاز  نیآتوم ا  یهم زنده است. »ا  ینمرده است، فرعون متوف  سیریاست: چون از
نشده، شاه هم  دیناپد سیریاو زنده است پس شاه هم نمرده است. از ،یااو شده ات یسبب ح وت 

 ( ۱۹/۳۱نشده است.« ) دیناپد

 فرعون نیتدف مراسم

است.   سیریو بخصوص اسطوره از  انیفراعنه انعکاس معتقدات مصر  نیو مناسک تدف  آداب 
زمان  نیپل ب قیطر نیاو به  شدیفرعون به عالم اسطوره منتقل م یدر مراسم به خاک سپار

شاه  کهی . راهدیگردیبر قرار م شد،یدر آن وارد م یکه شاه متوف ،یاله تیو ابد یخیحال تار
 نیو در ا کندیبه شکل اسطوره تظاهر م دیمایپی( مانیخود )خدا یبه برادران اله دنیرس یبرا

 یهوروس فرمانروائ  یتا بر مقامها  یا. »تو رفتهشودیساخته م  یریاساط   یاشکل از مرگ، حادثه
فرمان  سیریاز یتا بر مقامها یاتو رفته ،یکن یست حکمفرمائ یتا بر مقامها یاتو رفته ،یکن
که در   یاناتیاز ب یبود برخ نی.« ا..تا رع را مالقات کنم رومیاز زبان فرعون: »من م ای.« و یران

  (۲۹/۸۳. )اندشده تیمتون اهرام روا

 
پرستش   انی اند و چون خدابوده یمیعظ بت یقدرت و ه یکه فراعنه مصر دارا  شودی م  غیتبل نیبه ظاهر چن ـ۱
  ی نها یو شاه مانند همه سرزم  ستین  نیتذکر دادم که چن  ینه حکومت با ذکر شواهد  تیر ی. من در کتاب مد اند شده ی م
است.   شدهی آنان م  یهابرنامه  یاجرا  املع یحت یبوده و گاه نیسخت وابسته به کاهن یتسلط مذاهب معبد ریز

مشهود است. کِس با وجود آنکه خود   زیاز کلمات خود آنان ن یقدر قدرتها! حت ن یضعف و هراس ا ی در ادوار خاص
با وجود آنکه در متون مختلف و   رد،یگی م جهینت یگر تمدن و فرهنگ مصر است، پس از شرح مفصلنیتحس

در فصول   نامندی م یروزیپ ی آنان را قدرتمند و خدا یاز زبان شاهان متوف مواتقبور و مطالب کتاب ا یهانوشته 
نمونه   ی. برا نگرند ی م گرید ی ایکه با ترس و هراس به دن شودی م دهید  ۱۷مختلف کتاب اموات بخصوص فصل 

(  س یآنوب) کلیسگ سر و آدم ه ی خدا نیای آتوم مرا از ا  نجات ده، سی ر یرع مرا از دست آدمکشان از  یآمده: »ا 
  ده ی بدون آنکه د   سازد،ی و از خود مدفوع خارج م  دی ربای و قلبها را م   بلعدی را م  هاه یو سا  کندی م  هیکه از مردگان تغذ

سرمفتشین  نی( مرا از ا Khopreای خپره ) است نجات بخش...  ی کیتار یو فرمانروا برد ی شود... در ظلمت بسر م
نام    به   یدر سرود   نینجات ده... همچن  ستین  یرا از چنگ آنان رهائ  چکسیو ه  کنندی که در محل مجازات قتل م

Maneros آن ادوار منعکس   قی عم ین یدهد، بدبدستور نقر آن را می  شیسلطنت بر قبر خو  ان یون در پاکه فرع
در مقابل آن   یفرعون قبل ین یکه بدب د ی نمای م  ت یسرود چنان وحشتناک ناله و شکا  ن یشده است، و فرعون در ا

(  ۳۰۳/۵۷ـ  ۳۰۴. )ابد یی ششم خاتمه م  یناست ید  انیپس از مرگ در پا   یاعتماد به زندگ   یندارد... دوران واقع  یاجلوه 
نه حکومت   تیر ی( در کتاب مد ۶۹/۵۷رسد )می  جهی نت نیبه هم یباز هم پس از بررس یگریکِس در فصل د 

 ارائه شده است.   یگر ید  یهانمونه 
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 یریاساط  یایبه دن سیریاوراد و فورمولها شاه در نقش از ی آداب و مراسم و با ادا نیا در      
. به نوشته ابدییم  ئتیه  لیاز همان بدن تبد. بلکه شاه  ستین  یانتقال روحان  نیو ا  گرددیمنتقل م

بپا شو چون رع...  س،یریچون از زی: برخگرددیاعالم م یقار نیکه توسط کاهن یکِس جمالت 
با همان بدن و   ئتیه لیتبد نیبلکه ا ستیشدن آن ن یخروج روح از بدن فرعون و اله یبرا

که در متون   ئت یه لیتبد نیا: در سدینویم گرید ی( در جا۱۱۳/۸۳. )ردیپذیجسد صورت م
صورت  ( شرح داده شده است، شاه بهkorpervergotterungstexteشدن بدن ) یاله یخاص

در   ریو آن را به تسخ  شودیوارد م  شیقابل نما  ریغ  یبه عالم  یویمافوق دن  یریقدرت اساط   کی
 ( ۴۹/۸۳. )کندیرع عمل م  یو چون مظهر و صدراعظم و ناخدا  شکافدیطاق آسمان را م  آورد،یم

گر، که دبهخوان و نُهیتابوت دو زن مرث  شیشاپی: در پدهدیشرح م  نیرا چن  نیتدف فات یکس تشر
گری و به نوحه کردندیزنان حرکت م ونیعهده داشتند، ش بهرا  سیو نفت سیزینقش خواهران ا

از  یگریتابوت گروه د. در پشت دندینامیقوش م زدند،یم غی. آنها را چون جپرداختندیم هیو مو
تابوت کاهنان مخصوص با  ی. در جلو1کردندیم یگری بود، عزادارزنان، که شغلشان نوحه

: »فرزندان گفتندیمثال م ی. براساختندیم نتقلاسطوره م یرا به فضا شینما نیا یجمالت 
ای  د،یآی... خدا مدیرویم شیبه پ د،یکنیرا حمل م سیریکه پدرتان از یهوروس، شما در حال

 مواظب خود باش.« نیزم
( mu muتاالر مومو ) ایل و که آن را پشت دروازه نکروپُ بردندیم نیرا به تاالر تدف جسد

از    یبلند  یاز مردان با تاجها  یتاالر گروه  نیجهت بود که در پشت ا  نی. نام مومو از ادندینامیم
: Butoبوتو ) یرقص خدا ایکه به رقص مومو  پرداختندیم یبه رقص مخصوص دسته جمع ین

( در  Nekropole(. به نکروپل )ریکتاب در نقش قبر بنکااوهور وز ۲( معروف بود )شکل رالهه ما
. در تاالر جسد را بخور داده پس از انجام مراسم دهان باز کردن  گفتندیجلیل« م  نیضمن »سرزم

 کهی: زمان  Serapeum(. در سراپئوم  ۶. )شکل  کردندیم  یائیداده خواهد شد( آن را موم  )بعداً شرح
گر جای دو قوش دو زن نوحهبه  انیرا گرفت. در عهد بطلموس سیریاز ی جا Serapisسراپیس 

در  یائیکه موم یتابوت ای. محفظه کردندیم فهی( انجام وظ didy maiنام »دو خواهر دو قلو« ) به
 بود، درب دات سیریاز یو مسکن مجاز گرفتیم یآن جا

 
  

 
 .کردندی م فاینقش خود را ا گرانیچون باز ن یو حاضر شدیعزا اجرا م  ش یمراسم نما ن یـ در تمام ا۱
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 ( ۱۱۴/۵۷، ۲۴۹ـ  ۲۴۹. )دندینامیم
 نیاست: سرزم  نیطور مجمل چنکه به    سدینویم  یشرح مفصل  یکل  یبرداشتها  ةکس در بار

ستارگان و در آغاز در   یا یبا دن یاکه به گونه دندینامی ( مDatدات ) انیمرگ را مصر یآن سو
طور . به ساکنان دات به بود( در ارتباط sirius ای یمانی ی)شعرا sothisو  ونیراُمتون اهرام با 

نردبان  ی. شاه مرحوم منور بر روکردندی( اطالق مVerkläertور« )عموم »اموات مرحوم و منّ
 رندیگیرا م شیت دستهاسِو هوروس و  کندیآسمان، که پدرش رع ساخته بود، به باال صعود م

 دیخورش  قیدر قا  تواندیشده است م  لیو تجل  ریو تنو  افتهیکه رحمت    یا. مردهبرندیو به دات م
 میسه  دیخورش  قیبود که پس از مرگ در سفر با قا  نیا  یهدف هر مصر  نیترپردازد. مهم  ریبه س

  ،یمیدر قبور قد ل،یدل ن ی. به هم1داشته باشد اریدر اخت یقیسفر به نکروپل قا یبرا ا یگردد و 

اشراف بزرگتر  قی)چون شامانها(. قا شدیم ده ید نیکوچک گل یقهایقا هیشب خ،یحتى ماقبل تار
( و  Kheops) سئُیبزرگ در کنار مقبره آنان وجود داشت. خ اریبس  یقهایبود و در قبور شاهان قا

معتقد بودند   انیکرده بودند... مصر یرا در صخره کف معبد اموات جاساز یبزرگ یقهاین قافرِخِ
 ( ۶۵/۵۷ـ  ۶۹... )رندیگیبهره م ات یو درخت ح هیمزارع فد هیشاهان از اغذ هیتغذ یکه برا

 یفرعون متوف زیو رشد مردم مصر بود، با رستاخ ات یکه در واقع منشأ ح ل،یآب ن سیتقد
بود.  ات یح دیتجد نیگرفتن از همبهره یبرا ل،ین یو سفر تابوت فرعون بر رو شدیمرتبط م

بوده است. بر  زاات یدر مصر، مقدس و ح لیبنابه شواهد فراوان آب ن سد،ینویم نیاشت ستیر
 اوبه منظور دوباره زنده کردن  قتیشاه در حق نیو تدف دیدر تعم یکتاب اموات آداب خاص طبق

در   یامرده ، Rhindi I روسیمردگان بوده است. در پاپ یفرمانروا سیریو شرکت در سلطنت از
و در )  کنندیشرکت م  یفرعون متوف  دیکه در مراسم تعم  یانیهوروس و توت، خدا  یدو خدا  نیب

اند. در کرده  ریرا سراز  لیسرش آب مقدس ن  یو بر رو  ستادهیبودند( ا  میسه  زین  سیریاز  زیرستاخ
را  ات ی»آنچه ح لی.« به آب نیشوی( پاک ملی)ن دیآیم نیکه از الفانت یمتن آمده: »تو با آب

 ( Guenther( گونتر هوبل ۸۸/۷۶ـ  ۹۱. )گفتندیم ،«کندیم دیتجد

 
  

 
 گرفتی صعود به کار م  یرا برا  یکیکه    شدی ( تصور مBarke)  یبزرگ بادبان  قیدو قا  دیخورش  ی خدا  ی برا  ـ۱

 ق یو در قا یرو یخفتن م یات براشبانه  قیآمده »تو در قا یمیسرود قد کینزول. در  یرا برا یگریو د
که وابسته به طرف راست آسمان با چشم    یقیقا  ای Mesekte  یکیرا    قیدو قا  نی.« ایشوی م  داریات بروزانه 

 .دندینامی چپ آسمان است )ماه( م  یکه وابسته به سو  یقیقا  ای  Manedjetرا    یگری( و ددیآسمان است )خورش
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(Hoelbl که آن را  لین تیبه الوه میدر مصر از قد سد،ینویم یمحقق آلمانHapi 1دندینامیم 

رود با  یخدا یبارور زین ونانی. چون در ستنددانمی بخشات یرا بارور و ح لیاعتقاد داشتند و ن
( در  ۱۷۵/۹۳) . ۲داشت ینقش مهم لیآب ن سیزیباران بود، در آداب میسترُین ا یزئوس خدا

 ینوشتار ضرور نینوشته شده که ذکر آنها در ا یمقاالت و رساالت فراوان نیمراسم تدف وآداب 
در  یمذاهب اسرار یاز آداب رمز یاریکه بس  افتیدر توانیگزارشها م نیاز جمع ا ی. ولستین
نمونه به چند مثال اشاره   یبرا  سازدیموضوع را مطرح م  نی. شوت که اشدندیم  دهیمراسم د  نیا
 :کندیم

زدن زنان   غ یو ج ونیو ش هیرقص اموات، نردبان آسمان، مو ،یو شعائر یمناسک یشستشو
کاهن  یو باالخره ندا دند،ینامیاغلب قوش م ایو  لنگر توقف وفرود  کریدگر که آنها را هیمو

 یو استخوانها ردیگیشو!« )از خواب مرگ(، و سپس مرده برخاسته سر خود را م داریکه »ب
 یو گرد را از بدن خود تکان داده و برا سازدیرا بهم وصل م شیاعضا ردهرا جمع ک شیخو

 ( ۱۲۸/۸۳. )شوندیم  دهیهم د یدر مذاهب رمز ند،ینش یبر تخت م انیصرف طعام با خدا

 روح در مصر قدیم مفهوم

در واقع   یو مشترک باشد ول یمفهوم عموم ک ی یرسد که روح داراچند به نظر می  هر
گوناگون است. آنچه  یمعان یاصطالح دارا نیمختلف ا انی و بسته به مذاهب و اد ستین نیچن
 یمتفاوت است. حت یمسلمان بکل ک ی ایهندو  کیبا  کندیاز مفهوم روح درک م یبودائ کی
متذکر   هودی  نید  هیثابت نبوده است. در توج  یفرهنگ  یفضا  کیدر    زینمفهوم در طول زمان    نیا

پس از  یایدن جیبتدر یول شد،یم هیانسان توج هیکه در کتاب مقدس روح در آغاز با سا میشد
روح و حیات  میمفاه زیوارد شد. در مصر ن انیهودی یروح در معتقدات مذهب یریمرگ و فناناپذ

که   سدینوی م نیخود مجمالً چن ی لی. کِس در مقدمه تفصاستشکل گرفته  جیپس از مرگ بتدر
  و موجودات مختلف از درخت اءیتنها انسان که اشنه  میدر مصر قد

 
 . ستنددانمیو آن را تجسم پتاه   شدی م سیکه تقد  سیممف اهیگاو نر س Apis ای Hapiـ ۱
گفت  توانی مقدم بر مصر بوده است، لذا م رانیدر ا یعیعناصر طب سیمعتقد است که تقد نیاشت سـ ریت۲

. دهدی م ائهباره ار نیدر ا زین ی سرچشمه گرفته باشد. او شواهد می قد انیرانیاز افکار ا لیآب ن سیکه تقد
(۹۱/۷۴ ) 

که    یعیعناصر طب سی نه به علت تقد لی اوالً تقدس ن رایز رفت،یپذ توانیرا نم ن یاشت یتس ر هینظر نیا
سه هزار سال    ایسلطنت    لیقبل از تشک  انیمردم مصر بوده است. ثانیاً مصر  اتیدر ح  لیفراوان ن  تیاهم  یبرا

 است.( یائیآر رانینگرفته بود. )مقصود ا شکل رانیهنوز ا کهی . در زمانشمردندی را مقدس م لیق.م ن
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. کردندیبودند که به صور مختلف تظاهر م یارواح یدارا انیتا خدا وانیسنگ و جنگل و ح و
اگر   یبرخوردار باشد. حت  یزیقدرت سحرآم  کیاز    ستیبایم  نمودیم  بیآنچه به نظر انسان عج

و قدرت  زیروح سحرآم یدارا س،یوپولیفرم گرفته بود، مانند سنگ معبد هل یعاد ریغ یسنگ
 شتریکه غرائز نشان آنها بودند، ب روها،ین نیا وانات ی. بخصوص در حشدیتصور م یعیطبماوراء

به اثر اوراد   انیکه مصر  شدیسبب م  یجادوئ  یاعتقاد به سحر و قدرتها  نی. همچنشدندیم  افتی
پس از مرگ از  یروزانه و زندگ ات یکنند در ح یمعتقد گردند و سع یو شعائر یشیو اعمال نما

خود را به کمک ساحر و کاهن  یویدن یهایو گرفتار هایماریو مشکالت و ب رندیآنها کمک گ
 نیاز هم زین انیکنند. وجود خدا نیعوامل تأم نیا یاریرا به  یبرطرف سازند و سعادت اخرو

سمبل   قت یدر حق  وانات یگرفته است. روح در ح  شهیمافوق ر  یروهایو ن  یجادوئ  یاعتقاد به قدرتها
بودند و   یو جادوئ یو مخف یسر یقدرتها یدارا زیمردگان ن ی. حتشدی تصور م وانینوع آن ح

وات مسوء ا ریها اثر گذارند. اغلب ترس از تأثدر سرنوشت زنده توانستندی م زین لیدل نیبه هم
آمیز و ناشناخته بود و هر چه  اسرار انیمصر یعالم اموات برا رایآنان بود، ز کیاز اثر ن شتریب

 یروحان  یاز امرا  یکی  ۲۱  یناستیدر د  یجالب است که حتتر.  زیو سحرانگ  زتریارآمتر، اسرناشناخته
صادر   یاهیامر  کنندیآن دوران بود، تقاضا م  انیخدا  یون، که خداآمُ  شیخو  یحام  یبن از خدات 

او   ات یسوء در ح ریطلسم شود تا قادر به تأث Neshonsاو شاهزاده خانم  یکه زوجه متوفا دینما
هم    دیجد  یدر دورانها  یحت  گر،ینرسانده عمرش را کوتاه نکند. به عبارت د یبینگردد و به او آس

آنها اعتقاد داشتند.   یبه اثر شوم اموات و امکان جادوگر  یروحان  یامرا  یطبقات باال و حت  انیمصر
 یاعتقاد یبا بشر بوده است و در مصر هم مبنا خیماقبل تار یبه سحر و جادو از دورانها دهیعق

 ( ۳۲/۵۷ـ  ۳۶است. ) هدادمیرا شکل  ممرد
بدن انسان  ایظاهر و محسوس  یکی ستند،دانمی تهیدو ما یانسان را دارا میدر مصر قد

 زین یظاهر ریبود. بخش غ یاز بدن ظاهر ریغ یبه معنا یمحسوس، که روحان ریغ یگریو د
. شدندیم  دهی( نامAchو آک )  Ba(i( )ی(، با )Kaکه کا )  شدیعامل تصور م  ای  رویسه ن  یخود دارا
 زیآنان ن ریو تنوع منابع تعاب یاتفاق نظر ندارند و به علت درهم نیعوامل محقق نیا ریدر تفس 

 متفاوت است.
 
مشخص در نظر گرفته  تیثنو کیتصور کرد که در مصر قدیم بین جسم و روح  دی: نبابدنـ ۱
 نیدر ا نیداد. تمام محققمیخود ادامه  ات یدر قبر به ح یاخود به گونه زی. جسم نشدیم
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که  یائیفراوان از اش اریبدن در گور معتقد بودند. آثار بس  تیبه ادامه فعال انیمتفقند که مصر امر
روشن و  ارینشان بس  ابد،ی یابد ات یآنکه ح یکردن بدن، برا ییایاند و مومشده افتیدر قبرها 

 بدن در گور است. ات یاعتقاد به ح نیبارز ا
 لیقبل از تشک  یحت  ات،یح  ةادام  یبه حفظ بدن پس از مرگ برا  دهیمعتقد است که عق  ونکری

کم رو به تکامل رفته است. ابتدا کم  دهیعق  نیا  یچگونگ  یسلطنت در مصر وجود داشته است، ول
است. از شده  یعموم ضیف نیباالخره ا یموهبت بهره داشتند، ول نیفقط شاهان و بزرگان از ا

خارج ساختن امعاء و  نیدهد در مراسم تدفدر دست است که نشان می یشواهد هارمچ یناستید
خاص آراستن جسد مرسوم بوده است.  فاتیاحشاء و مغز و کنسرو کردن آنها و سپس با تشر

سر پارچه  یرو لیدل نی. به همدیگردیکه شکل مرده حفظ م شدیم یائیموم یطور دیجسد با
او را  ،در مراجعت به بدن باتا  کردندیم یو چهره او را نقاش بروچشم و ا یائیشده بر موم چیپ

کاماًل   ات یح  کی  انیکه مصر  افتیدر  توانیم  شدیکه بر قبور اموات نقش م  یبشناسد. از اشکال
 که در کردندیمرده مجسم م یرا برا یویدن یزندگ نیبه هم هیشب

. او خوردیاو بود، غذا م هیخود، که شب یکا و با نشستیم یزی. بر سر مشدیم یسپر گور
 یداشتند ول تیعالمتها و نقشها و نشانها واقع انیمصر یداد. برامیرا انجام  یویهمه اعمال دن

 کردیم یباز یمهم اریآنان سحر و جادو نقش بس  ات یبودند. در ح یو جادوئ یرمز تیواقع کی
مصطبه  شدیم لیدر آنجا تخ ات یعمل نیکه ا یبزرگ ی. فضاافتندیی در همه جا م او آن ر

Mastaba مرده در آن   یکا کردندیکه تصور م ساختندیم یکرینام داشت. از مرده معموالً پ
. جالب است دندینامیم کاها را خانه تاالر مجسمه زین لی دل نیخواهد گرفت. به هم یجا

 یکرهائی. پآوردندیم  هیفد  زیمجسمه آنان ن  یبرا  بردند،یغذا و نذورات م  همرد  یکه برا  گونههمان
کنار قبر بزرگان  یهاخدمت به ارباب در سردابه یمختلف برا ةکه از نانوا، آبجو ساز، و... و خدم

با نقش کردن نام اسباب و   یحت ی میاعتقاد است. در قبور قد نیاند نشان همشده افت یو شاهان 
 یزندگ یالزم برا لیمبدل به غذا و وسا یزیها به اثر سحرآمنام نیکه ا کردندیمتصور  هیاغذ

به  لیتبد یرمز ریو... به تأث ،یشخم زن لیآالت شکار، وسا ،ینقش کشت نی. همچنگردندیم
  ushebtiنام  به یو سنگ یکوچک گل یشکلکها نی! در قبور همچنشدندیم یقیحق لیوسا

 که به قدرت سحر و جادو کار خدمه را  گذاشتندیم

 ( ۱۱۱/۴۹-۱۱۶. )نددادمی انجام

 زین یگریجسد در گور مسائل د ات یح ةاعتقاد به ادام دکنندهییعوامل تأ نیکنار ا در
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رسد می جهینت نیامشروح به  یبررس کی. کِس در گردندیاعتقاد م نینامشخص بودن ا معرف
معتقد به   ینامشخص  ةبه گون نیسرزم  نیاز سلطنت سراسر مصر، مردم ا  شیو پ  خیکه قبل از تار

صورت   مرده اغلب به  امیا  نیداشت. در قبور ا  یاند که صورت بدوپس از مرگ درگور بوده  ات یح
حالت را چمباتمه  نینشسته است. ا یاهیکه بر چهار پا یاست، گوئ شدهینشسته مدفون م مین
بلکه از نظر  ستیاند درست نحالت توأم نیساختن ا یمختلف که با رمز ی. حدسهادندینامیم

چوب در    یانتخاب تابوت به علت کم یبودند. حت دهیحالت را برگز نیدر کندن قبر ا یجوئصرفه
در    ای  وشاندند،پیسر قبر را م  یبا سنگ  یمعمول شده است، و در آغاز گاه  عدهاآن ب  یمصر و گران

حال هم    نیماند. اما در هم  یباق  یشتریتا مدت ب  ساختندیبا سنگ مرده را محصور م  یامحوطه
سر قبر او معتقد بودند. پسر با نان و آب به  یزندگ ةو به ادام نددادمی هیاو غذا و نوشابه فد یبرا

کردن جسد موفق   ییایهنوز به موم. چون  ریخود را بگ  یو غذا زیداد که برخمیآمد و ندا  یپدر م
نخواهند رفت و   انیاز م تیمانند »استخوانها یبا خواندن اوراد کردندینشده بودند تصور م

خواهد ماند و با   یاز تو دور نخواهند شد.« جسم او باق تیو اعضا د یگوشتت از هم نخواهد پاش
تصور کرد که  توانیجه نمو چیبه ه یخواهد داشت. ول یسکن یجا برا زیروح او ن شبدن یبقا

 خواباندندیغرب م  یپس از مرگ نظر داشته بودند. اموات را در قبر به سو  یابد  ات یح  کیآنها به  
به  لیدل نیخواهند رفت. به هم لیکنار ن ایغرب  یکه آنها پس از مرگ به سو رساندیم نیو ا

مقصد  یمیقد اریبس  هی. در ادعبردندیآن جهان، کلمه غرب را به کار م ای یآن سو یایجای دن
چهارم و پنجم آثار موجود نشان  یهایناستیدر مقابر د ی. حتانددهیپس از مرگ را »غرب« نام

، 1متون آمده: »در نکروپل  نیغرب بوده است. اغلب در ا  یسفر به سو  یمتوف  یدهند که آرزومی

و دراز عمر.« و  بایز اریبزرگ بس  یدر کوهستان غرب مدفون گردد، چون رب با اعزاز، نزد خدا
بزرگ در   یخدا  زانیکه عز  ییبایز  یهاغرب رود، بر راه  یبه سو  کندیمرده آرزو م  گریدر متن د

 انیاموات را آنکه در رأس غرب یو خدا گفتندیم انیاموات را غرب زین لیدل نیحرکتند. به هم
... از شدیشغال مجسم م ایکه به شکل سگ  دندینامی( مKhontamenti) یتناست ختام

( صعود دیخورش یبزرگ )رع خدا یخدا یبه سو یجمله که »باشد تا متوف نیپنجم ا یناستید
. در شودیم دهینام زیالمغرب نرب  دیخورش یدوران است که خدا نی. در همابدییکند« رواج م

 شغالها ینقش 

  

 
  ه ی توج  یآن را گورستان شاه  توانی که م  ستنددانمیشاه(    ایرا در ضمن ملک متعلق به خدا )  Nekropoleـ  ۱

 کرد.
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 یبزرگ، خدا  یخدا  دید  نیو از ا  کنندیاموات حمل م  یایسریر رع را به دن  (اموات   یخدا  تجسم)
 یدر برداشت مصر  شهیاند. گور همشغال چهره، با هم تلفیق شده  یرب المغرب، و خدا  د،یخورش

 .اندهدادمی  تیاهم یائیبه موم اًبه مقبره و بعد لیدل نیاموات بوده و به هم یمحل سکنا
بزرگ و در کنار او بسر بردن   یخدا یصعود به سو ایرفتن به غرب و  گر،یاز طرف د اما

 دندیش یاندیتناقضات نم  گونهنیبه ا  انیدر قبر است. کِس معتقد است که مصر  یمتناقض با زندگ
که در کنار هم مورد   1میکنیبرخورد م اریو معتقدات آنان به تضادها و تناقضات بس  ات یو در اله

 (۱۳/۵۷ـ ۳۴. )اندودهقبول ب
  ی است: »انسان در آن سو نیکه چن کندیاشاره م میاز دوران سلطنت قد یتیبه روا ونکری

و با هم  ندینمایبا هم به آسمان صعود م یو در وحدت ابد ندیزیم یخود به خوش یکا مرگ با
را   هوروس حیصح یتون اهرام(: آنکه وردهادر م) شودیبارها ذکر م نی.« و همچنخورندیغذا م

( در  ۹۵/۵۷بزرگ صعود خواهد کرد. ) ی خدا یرع آگاه باشد... به سو زیبه گفته سحرآم ا یبداند و 
 در گور تناقض دارد.  یصعود به آسمان با زندگ زین ات یروا نیا

 ئتیه  لیو تبد  شوندیم  ی«و متجل  ریشاهان قبل از دفن »تنو یکه حت  میتذکر داد  زینقبالً  
(. transfigurationو  Verklärung) روندی م انیخدا شیبدن متبدل به پ  نیو با هم ابندییم

 است: نی اند که خالصه آن چنشرح داده یمتعدد نیو تبدل را محقق ریآداب تنو
شدن   یو متعال  یو تجل  ریتنو  یمعن  به  glorify + transfiguration = verklärungاصوالً  

 است: نیپژوهشگران مختلف است، چن یکه تقریباً مشمول برداشتها هیاست. دو نظر

با تبدل،  افتن،ی لیتبد یعالم ماد یماورا یشدن و به وجود یآداب را »متعال نیا شوت 
 ات یشدن، ح  یو نوران  افتنی( کِس آن را به مفهوم »رحمت  ۱۱۰/۸۳. )کندیم  یمعن  افتن«ی  یتجل

 نیتوجه کرد که ا دی( با۱۱۵/۵۷ـ ۱۲۶. )نامدیم دن«یدر جسد مرده دم یاافتهی یو روح تعال
 ریبا تنو یارابطه گونهچی است و ه یو درخشان شدن ظاهر افتنی یمفهوم تجل همنور شدن« ب»

 ک ی ئتیتبدل ه نیندارد. ا یو روحان یو تکامل معنو یو تعال یباطن رت یو معرفت و بص

 
  

 
بزرگ، رع و ... در متون   یآسمان، خدا   س،یریاز  ان،یخدا  یصعود به سو  یآرزو   میـ در سراسر تاریخ مصر قد۱

در قبر متناقض و از    یصعود با زندگ  نی. اکردندیصعود م  انیخدا  شی به پ  زیشاهان ن  یمختلف ذکر شده و حت
نشان داده شد مردم   تیحیو مس هودی نیطوری که در کتاب دبه یاست. ول هیتوج رقابلیمنطق امروز غ دید

  ی گریاصوالً از منطق د رایاند، زنداشته یبه تناقضات منطق یتوجه ،یابتدائ یبخصوص در فرهنگها م،یقد
 .ستین سهیقابل مقا یکنون   یکه با منطق عقل کردندیم یرو یپ
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  قت یو در حق شودیحاصل م یاست که از اعتقاد به سحر و جادو و کالم رمز یشعائر ندیفرا
طوری که شوت ( در مصر است. بهنیستریم ی)نوع یشکل گرفتن مذهب اسرار یبرا یاتجربه

 زیمفیت، نمانند اسطوره مِ ،یمصر یمیقد ریاز اساط  یحت ئتیتبدل ه نیااعتقاد به  سدینویم
 لیاز عوامل قبل از وحدت مصر و تشک یممفیس حتى آثار نیو در شعائر تدف گرددیاستنباط م

نام  به یتبدل را بخصوص در متون نی( ا۱۱۰/۸۳. )اندداشته اعتقاد را در بر نیا ،یسلطنت فرعون
  Körper vergötterung stexte (corpus deification texts) ای جسمشدن  یمتون اله

 فات یاست که پس از انجام تشر  نیطور خالصه چنمراسم به    نیا  فاتی( تشر۴۹/۸۰).  دید  توانیم
و  کندیادا م فّیرا در کنار تابوت متو یجمالت  شودیم دهینام یکه قار یکاهن مخصوص ینیتدف

 (۵۶/۵۷. )دندینامی( مSahشده را ساح ) ری. جسد تنوگرددیجسد م ریموجب تنو یاوراد رمز نیا
 یبه تاالر  یقیآید که مرده را به وسیلة قابرمی  نیپنجم و ششم چن  یناستیبه د  بوطاز آثار مر

جمالت  ی( با اداVorlesepriester) یتاالر کاهن قار نی. در اکردندیحمل م لیرود ن یبر رو
بود  «یشعائر هیل در ضمن »تغذدّتب نیا ی. از لوازم ضرورساختیل ممرده را متبدّ یرمز

(Ernährungsritualکه با )گردد. هدف  نیمبتدل شده« تأم افتهیخاص رحمت  هیبا »اغذ دی
.« در  ابدی  یتعال  هوسیل  نیاو نذورات و اوراد رحمت همراه گشته و به    رات یبود که »مرده با خ  نیا

 شدیم دهی« نام هیکه »استاد تغذ هیمخصوص و کاهن خاص تغذ یشاهان کاهن قار نیتدف
 یشعائر  هیتغذ نیا  مانده  یکه باق  ی)اهرام( و آثار  دهایرامی. در نقوش پدندیگردیکار م  نیمأمور ا

مشاهده کرد. کِس   توانی( توأم است، مMundöffnungsritual)  «یرا که با »آداب دهان بازکن
را از اهرام اقتباس نموده است   یریتصاو شیخو  ةداشته و در رسال  انیباره ب  نیدر ا  یشرح مفصل

 توانیطور مجمل مدهند. به می ائهآداب را به وضوح ار نیکه ا

و فراعنه   انیخدا  ةمجسم  سیکه در تقد  ستنددانمی  یرمز  یکه دهان باز کردن را عمل  گفت
چنگک و   هیکه شب «،ینام »ابزار جادوئ به  ی. با ابزار خاصگرفتینذورات انجام م م یتقد ایو 

 یتا خدا را آماده برا کردندیمجسمه م یبودند، تظاهر به باز کردن دهان و چشمها یدرفش 
 اموات به عمل یائیعمل را در مورد موم نی. بعدها هم1نذورات کنند دنی خوردن و د

 
بخصوص مطالعه  ی. ولطلبمیپوزش م شومیو کسالت خواننده م یموجب خستگ اتیروا نیـ اگر با ذکر ا۱
چه در مذاهب   ترشرفتهیاست، چون در مراحل پ یضرور ار یو شعائر و مراسم و مناسک بس اتیروا گونهنیا

  شوند یتری مطرح مپسندهمراسم با شکل زمان   نیهم  هیشب  زین  یو مکاتب رازدان  زمیسیستیو چه در م  یاسرار
و تئاتر و  شینما یاجای کسب کمال و معرفت به گونهامروز( به  ی)حت  مذاهب  نیاز ا  یاریو متأسفانه در بس
 .شودی عمل م  یلیورد و مراسم تخ
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. در نقوش مختلف قبور گفتندیم یطوری که ذکر شد به آن آداب دهان بازکنآوردند و به یم
اعمال  نیموارد ا نیمشاهده نمود. البته در همه ا توانیحرکت را م  نی( ا۶و    ۱  )بخصوص شکل

نوع زنده  کیعمل را در ضمن  نی. ااندرفتهیشمار مبه  یرمز ات یعمل یاند، ولبوده یش ینما
-۲۴۸...، ) . زیسحرآم یقدرتها دیبخصوص در تجد کردند،یم هیتوج زین دنیروبخش یکردن و ن

۲۸۲ ،۳۴/۵۷ ) 
اند، و... نام برده شده  ی»نان پاک پتاه«، آبجو، گوشت قربان  ایاه« و  تنذورات که »نان پ  میتقد

. در مورد بزرگان و امرا از هزاران شدیم لیتحو نیو به کاهن دیگردیتکرار م یدر مواقع خاص
... هزار کوزه آب سخن رفته یرنگارنگ شاخ بلند، هزاران غاز خاکستر ینان و آبجو و گاوها

 ( ۳۴/۵۶،  ۱۲۸/۴۹است. )
است و  ینیو تلق یو سطح یش یاعمال و مراسم نما نیهمه ا شودیم دهیطوری که د به
 هیکزو ت  هیجای تصفبه  قتی. در حقشودی نم افتیدر آنها  ریاز تزکیه و تنو ینشان نیکوچکتر

 .شدندیم هیمعابد مصر تغذ انینما یکاهنان و روحان ،یروحان

پنجم اشاره  یناستیآداب به دو اثر از د نیبودن ا یش یپس از ذکر شواهد متعدد در نما کس
 ی)خدا سیسلسله آمده است: » آنکه شاه و آنوب نیاز ا یکه در سنگ نبشته قبر فرعون کندیم

 یتبدل را برطبق متن رمز یاوراد الزم برا یـ کاهن است که برخ یاموات( را دوست دارد قار
 یوت )خدااست که ُت  یکلمات اله  ی»مکتوب رمز  دیگویکه م  یگزارش  نی.« و همچنخواندیفرا م

 دهی: »دردیگیم جهیکرده است.« و باالخره نت میصورت لک لک( خود آن را تنظ به یسندگینو
 چیشده است، به ه  یو متعال افتهیکه روح    یو تبدل« بدن به وجود  ری»تنو  یآداب مذهب  شودیم

ندارد.  یل( تجانس)سمبل بدن متبدّ کندیکه در آسمان پرواز م ینوران هپرند ریوجه با تصو
که آکو    ی( لک لک خاصIbisبه نشان )  فیروگلیمنور را در خط ه  ل ومتبدّ  یمتوف  نی( ا۱۱۶/۵۷)
(Achuنام )نی. اتفاقاً همنددادمیبود( ارائه  یدرخشان و نوران زینام ن نی)مفهوم ا شدیم دهی 

 یمشتق شده است( به عنوان روح معرفت  Achu)از    Ach  هکه دربار  یریو تعب  ینوران  ةعالمت پرند
و ارزش معرفت در مذاهب   یدربارة عرفان مصر یآمیزبه عمل آمده، موجب اشتباهات مبالغه

 پرداخت. میموضوع خواه نیابحث خود مجدداً به  انیاست. در پا دهیمصر گرد یاسرار
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. در شودی م دهید زین یهائیتنها تناقضات که آشفتگنه  میقد انیمصر یدر برداشتهااصوالً 
که با استفاده از   میدیاست. قبالً د  یآهنگعدم هم  یآثار موجود دارا  زیو تبدل ن  ریمورد تنو  نیهم

با بدن   سیریکه در نقش از  خوانندیکرده م  زیفراعنه را پس از مرگ شاه رستاخ  سیریاسطوره از
 ییایموم  یکه برا  یفات یو اهرام و تشر  میمقابر عظ  گر،ی. از طرف درودیم  انیخدا  شیبه پ  متبدل 

متعدد   یسالنها  جادینذورات، ا  میو تقد  هیتعذ  یمراسم دائم  رود،یکردن و حفظ بدن آنها به کار م
است که  نیصورت خدمه و کارگران و... نشان ا مختلف به یو شکلکها کرهایپ هیو نصب و تعب

شدن او تناقض دارد.   یامر با صعود فرعون به آسمان و اله  نی و ا  بردیفرعون در گور خود بسر م
 .ستندیبا هم سازگار ن زین شوندیم افتی گریکه در اهرام و آثار د یمطالب متون مختلف

  ا یکه از دهان پسر )هوروس  یزیبه وسیلة ورد سحرآم یتبدل جسد شاه سدینویم شوت 
صورت  د،ینمایـ کاهن ادا م یکه قار یو اوراد شودیم انیفرعون زنده( در حال دوم شخص ب

 دنیبا د  انیاست و خدا افتهیشکل تبدل    کی  رودیروح شاه که به آسمان م  یحت  ی. ولردیپذیم
. 1ستیمورد نظر ن  یکه روح به مفهوم کنون  رساندیم  نیو ا  م«ینیبیم  ینینو  شکل»ما    ندیگویاو م

او  یبلکه برا شودینم لیتبد سیریفقط به از کندیگونه که اسطوره اقتضا مشاه در اثر مرگ آن
 د یخورش  یبه خدا  دنیادامه راه و رس  یبرا  یزیکه به هر چ  گرددیو امکان حاصل م  تیموقع  نیا

در   یآب لوفریاهرام(، گل ن ۳۲۴)متن  ردیشود. مثالً صورت آتش به خود گ لیداست، تب یضرور
  ی (، و حت۴۹۳و گاونر و غاز و ملخ ) نی(، شاه۳۴۷در بطن آسمان ) یا(، ستاره۲۶۶رع ) ینیب

 شودی( و ... مالحظه م۸۱۲(، ملکه کاتاراکت )۳۸۲بزرگ )  ة(، باکر۱۱۸۹)  انیخدا  ةبصورت رقاص
 ( ۴۷/۸۳-۴۸، ۱۱۰-۱۱۳)ستیمورد نظر ن زینشاه  تیجنس  یکه حت

او و هم آخ و هم  یتنها با بدن متبدل که هم بانه  یفرعون متوف دید میچنانکه خواه یول
 دیمخصوص به خورش قیو او در قا روند،یم انیخدا شیبه پرواز در آمده و پ افتهیروح او تبدل 

 اتیدر گورش به ح ایبدنش به اتفاق با در مجسمه  ن،یتر آنکه با وجود او جالب کند،یسفر م
 اتینظر گرید یدربارة بدن. اما دربارة سه عامل شبه روحان انیبود نظر مصر نیدهند!! امی هادام

 است: نیطور خالصه چنبه  نیمحقق

 

 
  

 
 باره نادرست است. نینه در روح. تعبیر شوت در ا نندیبی فرعون را در بدن متبدل م انخدای ۔۱
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 منکه به شکل خود انسان و  یو هویّت فرد یمشخصات اخالق ات،یرا قدرت ح کا ونکری
 ،یوجود آورد  تو آنها را به  ،یانیخدا  ةهم  یب آمده: »تو کا. خطاب به گِکندیم  هیدوم اوست، توج

فنوت را تف و ِت یدی( را دمShuآتوم، تو شو ) ی: »اایو  «یردامیو زنده نگاه  یاکرده هیتغذ
گذشته و حال را بهم  ریزنج ةدر ضمن کا چون حلق «دارد.  ی تو در آنان جا ی... و کایاکرده

: »دست شودیاظهار م نی. هنگام تدفکندیمربوط م یبعد یو اجداد را با نسلها سازدیمتصل م
مرگ هویّت کامل  یکا در آن سو نی؛ همچن کند«یم تیپدرانش گرفته و هدا یمرده را کا

از  یاست. در اثر شدهیاستعمال م اریخود رفته است، بس  یکا یسو بهو اصطالح »او  ابدییم
 یو در وحدت ابد  ندیزیم  یاو با هم به خوش  یمرگ انسان و کا  یآمده، در آن سو  میسلطنت قد

 (۱۰۸/۴۹. )خورندیبا هم به آسمان صعود نموده غذا م
داشته و در گور   رکاست که تح ات یح اصل زین شود،یارائه م یا(، که به شکل پرنده)یبا 

  می. در سلطنت قدگرددیقبر باز م یو دوباره به سو کندیبه خارج پرواز م یبا مرده است، ول
 یبرا  یقدرت روحان  کی  آک.  درخشدیمعتقد بودند که با شبها به آسمان رفته و به شکل ستاره م

نه به  ریتنو البتهکرد.  هیشده توج ریآن را روح و باطن تنو توانیاست و م یو رستگار ریتنو
 نیبه هم یشدن ظاهر ینوران ایو  یشعائر افتنیرحمت  یبلکه به معنا رفتنیمفهوم معرفت پذ

 م یکه کاهن تقس  روست نی. از اپردازدیو پس از مرگ به تظاهر م ایدر آن دن شتریهم ب لیدل
 ( ۱۰۹/۴۹. )دندینامیم رد«یگیاموات را » آنکه آک را در آغوش م ینذورات و غذا برا

 لیدل  نی. به همدینمایم  هیتوج  ات یح  یرویرا ن  یرا مطرح ساخته، اول  کا  و  بافقط    نگیتاو س
 ی. کا در قبر با جسد باقاندهدادمینام  کند،یآنکه به کا خدمت م یعنی( Hekaساحر را هکا )

. ندما یدر گور باق شهیسکونت کا هم یمرسوم شد تا بدن برا یائیموم لیدل نیبه هم ماند،یم
 . 1جای بدن مسکن کا گرددبه  توانستیم زیانسان ن کرینقش و پ ایمجسمه 

. گرددیو در مرگ از بدن جدا م  شودیم  یبوده است که باالخره اله  یروح ابد  ایروح شعور    با
 (  ۱۰۸/۲۶دوباره زنده شدن با به بدن باز گردد. ) یممکن بود برا یگاه

 است:  نیدهد که خالصه آن چنمورد گزارش می نیدر ا لیس به تفصکِ

داده  صیهمراه بدن انسان تشخ ریعامل فناناپذ ایدر مصر دو قدرت  میقد اریدوران بس  از
 داشتند، قید عمآنان اعتقا زیسحرآم یروهایو ن وانات یح یایبه دن انیاست. چون مصر شدهیم

 
  

 
 نام داشت.  Hikeو سحر  دندینامی م Hiku را  کا خانه ۔۱
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آنها را به شکل  شیخو یریو در خط تصو نددادمیرا به نشان حیوانات ارائه  روهاین نیا اغلب
با عالمت  شدندیم دهینام یدو قدرت که آک و با نی. اکردندیم میمتعلقات آن ترس ایو  وانیح

اند، به وسیلة بود و آن را اغلب روح ترجمه کرده تریکه عموم ی. بادندیگردیپرنده مشخص م
و درخشان( نام داشت  ی)به مفهوم نوران Achuکه  یخاص یصورت سر لک لک پر و آک به چند

بزرگ   انی( حتى خداPyramid دیرامی. در متون اهرام )پشدندیبراق بود، ارائه م یپرها یو دارا
بود  نیبر ا یعموم ةدی. عقرد«یگیکه آک را در برمو کاهن اموات را »آن انددهینام Achu زیرا ن

تکرار شده  ارینظر در متون اهرام بس  نی. اماندیم یباق نیو بدن در زم رودیآک به آسمان م هک
 . 1است

... در دندینامیم «ی هفت با یمثال رع را »مالک یبودند. برا یآگ و با یدارا زین انیخدا
. پس از اندیبا یو شاهان دارا انیو فقط خدا ستیانسان ن یاز با یسخن هیاول یهایناستید

 یروح انسان است که پس از مرگ گاه  یحال با  نیدر ا  شود،یهمه انسانها مطرح م  یانقالب با
شده باز  ییایو دوباره به جسد موم کندیاز بدن خارج شده و به اطراف پرواز م یگاه وبا اوست 

  ۱۲  یناستیوابسته به د  ی . در متنشودیم  ت یتحرک و فعالو    ات یدر ضمن تجسم ح  ی. باگرددیم
  ن یا قتیاست و در حق ریفناناپذ یبا تو است« با زیتو وجود دارد قلبت ن یبا کهیآمده: »تا زمان

 یآمده: »باشد که با نیاز سلطنت نو ی. در دعائرددامیرا زنده نگاه  یائیکه جسد موم ستا یبا
 یبرا یآنکه با یبرا»است که آمده:  یدر کتاب اموات ورد ای.« دینگو کتر او را تا ابد یائیموم

  ان ی. بخصوص خداردیرا بخود گ یهرجا رفته و هر شکل توانستی م ی.« باابدی وندیابد به جسد پ
 بزرگ گردند. یمختلف خدا یباها یتوانستند تجلیم

 ات ی. دربارة کا نظردندینامینام کا که آن را دوبله انسان م وجود داشت به  زین یسوم قدرت 
 یآهنگتنوع اغلب معرف اختالف نظر پژوهشگران است، که از ناهم  نیفراوان است، و ا  رات یو تعب

؛  کندیم هیانسان توج ة( آن را دوبلMasperoمثال: ماسپرو ) یاست. برا یمتون مختلف مصر
 یروینسان. ناه حیّ یروی( نErmanمشابه خود انسان است. ارمان ) تیکه در ماه یوجود
 G.vander (. انی)چه در انسان و چه در خدا سازدیم زیکه زنده را از مرده متما یآمیزاسرار

Leeuw نری. گاردنامدیم یآن را روح خارج (Gardiner و )H. Burgsch یآن را کاراکتر فرد 
 . کنندیم هیفات او توجمجموعه ص ایانسان 

  

 
تو  ةافتی یشده و تعال ریاز آنها آمده است: »آک تنو یکی. در دهدیارائه م شواهدی مختلف موارد در  ـ کِس۱

 ( ۱۲۲/۵۷. )شودی ذکر م ی شواهد زین یدربارة با نی.« همچن نیبه آسمان رفته و جسدت به زم
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 وجود دارد:  یو نقوش و متون اهرام شواهد یمیبرداشتها در آثار قد نیهمه ا یبرا
و شاهان   انیکا دو دست برافراشته بود، که معرف شامل شدن و در برگرفتن است. خدا  نشان

قدرت، رشد، : قوت، لیمختلف از قب یروهایو ن ات یفیمتعدد بودند. کا نشان ک یکاها یدارا
  یات یعنصر ح  نیشناختن و... بود. کا همچن  دن،یشن  دن، یدرخشش، جالل، شهرت، سحر و جادو، د

چون   افت،یآن  یبرا می در آثار قد توانیم یاریو اشارات بس  رفتیشمار مبه  نو شاها انیخدا
تون در م ی. حتماندیم یمنست« و... کا پس از مرگ با بدن باق یاه کاتمنست« »پ ی»رع کا

که  ی. محرابدندینامیم . کاهن اموات را خادم کارودیخود به آسمان م یکا متأخر مرده با
را که مجسمه خدا در آن بود »خانه   یمعبد ایداشت و  یدر آن جا نو بزرگا انیخدا یکرهایپ

 یبه علت وابستگ زین سی (. حتى شهر ممفHikuptah) پِتاه خانه  ۔مثال کا  ی. برادندینامیکا« م
که در آسمانند.« کا با  ینام داشت. در اشاره به اموات مرحوم منور آمده »کاهائ کوپتاهیبه پتاه ه

 ( آنان بود. Incarnationتجسم ) انیو در مورد خدا شدیم وطمرب زیانسان ن ریتصو

در انسان مورد توجه بود که عبارت  زین گریکا و آک، دو مشخصه د، بر سه عامل با عالوه
. ماندیم یهویّت باق کیبصورت  زیکه پس از مرگ ن ات یتنها در ح. نام نه هیبودند از نام و سا

 دنیتراش لیدل نیو به هم ماندیم داریتا ابد پا شدیآن نقش م هیاز شاه که نامش بر پا یکریپ
در  یآمیز بود. حتزشت و کفر اریآن نقش کردن از گناهان بس  رینام خود را در ز ایو  مجسمهنام 

 (:کاری( آمده )پند معروف به مرMerikare) کاریپند مشهور شاه اختئس دوم به فرزندش مر

و چون کا    شدیاو مربوط م  یمکن.« نام شخص با کا  یاحترامیب  گرانید  یهامجسمه  به»
 تیموجود یو مستقالً به نوع ماندیم یقپس از مرگ با زیبود نام شخص ن یپس از مرگ باق

ساحران  میفراوان داشت. در آثار قد ت ی. نام بخصوص در سحر و جادو اهمکردی خود را حفظ م
 یمار  نیزهرآگ  شیاو را با ن  ابدیاعال را در  یخدا  یآنکه نام واقع  یبرا  سیزیآمده است، ا  یمصر

 خود گردد )اسم اعظم!( ینام مخف یشکنجه داد تا مجبور به افشا

 انیخدا  یةبه سا  یاز متون اهرام در کنار با   یمجموعه اضافه شد و در برخ  نیابعدها به    هیسا
از انسان  یصورت  هیآن زمان سا ی. در رساالت سحر و جادوشودیاشاره م یو موجودات آسمان

 یآرزو «او برقرار باشد هی. اصطالح »ساانددهینام ه«یادوار قبر را »آرامگاه سا نیاست. در هم
 است. یمتوف یبرا ات یح دامها

 یاو، برا یکا ینذورات به مردگان آمده: »برا یبرا ۱۸ یناستیاز د یفرمول مذهب کی در
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: جسد Sahساح ) یآخ او، برا یاو، برا یبا یگور او در نکروپل، برا یو سنگ قبر او، برا لیشما
 (۳۶/۵۷ـ  ۵۷.« )گراویهمه تظاهرات د یاو و برا هیسا یشده( او، برا ریتنو

روح مطرح نبوده  یپس از مرگ فقط بقا میکه در مصر قد افتیدر توانیاز شرح باال م
مصر اصوالً    میتن و روح وجود دارد، در فرهنگ قد  تیو ثنو  یدوگانگکه امروز از    یاست و تصور
 است. هیغیر قابل توج

 میدر مصر قد دیتوح

و معتقدند که   شمارندیمسلم م م یرا در مذهب مصر قد دیاز پژوهشگران وجود توح یبرخ
مردم شرق   میقد  خیدر کتاب تار  یاند. ماسپرو محقق مشهور فرانسو)موحد( بوده  ستیآنان مونوتئ

  ی واحد ی اند و خداتوحید معتقد بوده ک یبه  انیمصر میکه از دوران سلطنت قد شودیم یمدع
بدون   ستند،دانمیکننده   جادیخالق و ا  ساخت،یهویّت پدر، مادر و پسر را در خود مجسم مرا که  

مطلق و خالق اعضاء   یکیواجب الوجود، قادر متعال، ن  ،یازل  ان،یپایشده باشد. او ب  جادیآنکه خود ا
 ( ۳۵۱/۳۲بوده است. ) انند،یکه همان خدا ش،یخو

که در  اند،کردهیرا پرستش م یاصل عال کیمعتقد است که در مصر از آغاز  زین نگیستاو
واحد  یخدا نیا یتجل انیخدا هیاست. بق شدهیم دهیمختلف نام یمتفاوت به نامها یدورانها

دوران در مصر مذهب   نی. در اساختیرا مجسم م  یاصل عال  نیاند. در آغاز نور و روح نور، ابوده
heliopolitanic دیحاکم بود و فرعون را پسر خورش (سیپرستی وابسته به شهر هلیوپولهر)م 

 دیوحدت سمبل خورش نی. معرف ارفتیم نیواحد هم تضادها از ب ی. در تصور خداستنددانمی
نشان عبارت  نی. اشدیم دهید یمقدس مصر یهمه مکانها یاست که بر باال یعالمت ایبالدار 

 اند،دهیسر برون کش  دیخورش یمار از دو سو ودو بال گشوده که د انید در میبود از قرص خورش
حرکت و سکون،   یاند، دوگانگ  (واحد  در دل مصر  یو سفل  ایدر وحدت )مصر عل  یکه نشان دوگانگ

 انیر مدو تاج، دو عصا و ... است که د ،یو سفل ایو شر، جنگ و صلح، عل ریخ ات،یمرگ و ح
 که ،یدر آرامش با شکوه یاعل یخدا ای دیقرص خورش

 
 )شکل( sun disk بالدار آفتاب  رصق
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و به وحدت   میآیجمله که »من از کثرت م نی. اشودیم ده یاند، درفته انیآن تضادها از م در
 ( ۱۱۳/۲۶  ۱۱۶برداشت است. ) نیا یایگو روم«یم
سوم و حدود فرعون  یناستیمعتقد است که در اسطوره ممفیت، که متعلق به زمان د زیس نکِ

)وحدت وجود(   سمیانوع پانته  کی.م(  ق  ۲۶۵۰( است )حدود  Zoserزوسر )  ای(  joserمصر جوسر )
 اعالم شده است. 

به آن سبب که    افتند،یاسطوره آمده: »چنان شد که دل و زبان بر همه اعضاء قدرت    نیا  در
صورت زبان( در همه    صورت دل( و در هر دهان )به  او )پتاه( در هر بدن حاضر است )به  افتندیدر

 زیدر ادوار بعد ن انیدارد« مصر ات یهمه کرمها و آنچه ح وانات،یهمه انسانها، همه ح ان،یخدا
 (.۴/۵۸. )سیریبه از ایبه آمون  ایو  نددادمی)رع( نسبت  دیخورش یبه خدا ایرا  زیهمه چ
کل تا اضمحالل مذهب   ی تصور خدا شیدایکه از آغاز پ یاز صور یکی: سدینویم ونکری

 نددادمی  لیچشمان او را تشک  دیصورت آسمان بود، که ماه و خورش  تصور خدا به   افت یمصر دوام  
 آنکه» به او می. در دولت قدکردیرا مراقبت م ینیو روز مخلوقات زم شبآنها  و به وسیلة

  ،یکه در آغاز بود ی: »تو خدائشدیگفته م نیاش دو چشمانند« نام دادند و در دولت نوچهره
تو چشمانت را باز  کهینگرفته بود. زمان ینام زیچ چیبود و ه امدهیوجود ن به یگاه که خدائآن
 همه نور خواهد بود.« یبرا ،یکنیم

 نیاکه به  یارهیعش  ،یو سفل ایقلمرو واحد مصر و اتحاد دو بخش عل لیدر آغاز تشک چون
را تحت  ترانهیمد یای( تا درلیسرچشمه ن یکاتاراکت )آبشارها نیو از اول افتیدست  یروزیپ

  ی نشان خدا نیدولت واحد شاه لیبود، پس از تشک نیشاه اشلهیتسلط خود در آورد نشان قب
و   پوشاندی خود همه آسمان را م  یبزرگ آسمان که با بالها یو او را »هوروس خدا دیبزرگ گرد

 نی. ادندی( اند« نامدیدو چشمان درخشانش، چشمان هوروس، ستارگان شب و روز )ماه و خورش
 سیوپولینداد و در هلآسمان هزاران سال در تمدن و مذهب مصر ارج خود را از دست    ینشان خدا

شدند و نشان معروف   بیباهم ترک  نیپر( شاهو شهپر )شه  دیمفهوم خورش  دو  نیشهر، ا  دیخورش  ای
 ی( هوروس را خدالیدر غرب ن  یشهر  دفویا  ای:  Edfuوجود آمد. در ادفو )  پردار به  دیقرص خورش
باد است که بوسیلة آن   اشینی... براندیم شیالسماء که ظلمت را با چشمان الهبزرگ، رب 

 یو در بخشها دند،ینامیآسمان است... م ة(، لبانش دروازکنندیم س)تنف کشندیمخلوقات دم م
 ( ۱۶/۴۹ـ ۱۷. )ساختندیاو را مشخص م یاسام نیا رینظ یبا نامهائ زیمصر ن گرید

  
  



158 
 

۲عرفان  

خود مجدداً نظر  یول خواندیکل و واحد م یخدا نیآسمان را اول ونکریآن است که  جالب
 دییتکرار و تأ  الًس را ککِ   ات یاست و سپس نظر  هیکه پتاه منبع خلقت اول  سازدیس را مطرح مکِ
را در  گرید انیپتاه مجموع خدا تیممف یمیقد ةکه در اسطور رددامی( و اظهار ۲۱/۴۹) کندیم

و خالق اتوم، که قلب   Naunetنور  ی، و هم خدا1است Nun ای یازل انوسی. او هم اقردیگیبرم

جالب خلق  اریموضوع بس  تیممف ة: در اسطورسدینویگانه است... باالخره منه انیو زبان خدا
و جالب بنا شده است.  یعال اریبس  هیتوج کیخلقت بر  نیمحض است به وسیلة پناه. ا یروحان

 نیاست که ا  میاراده و تصم  یةاست، و معرفت که وابسته به دل است پا  اسعقل و احس   یدل جا
است که دل و زبان به همه    نی»چن  دیآیصورت کالم ظاهر گشته و به شکل فرمان در م  اراده به

و انسانها   انیاعضاء حکومت دارند، چون دل در همه بدنهاست و زبان در همه دهانها، در همه خدا
دهد  است امر می لیو زبان آنچه را او ما کندیفکر م خواهدیآنچه را او م... چون دل وانات یو ح

. دل است که هرگونه معرفت را دهدیفرمان م ،ینیگوش و تنفس ب یشنوائ ده،ید ینائیو به ب
... همه حرکات دینمایاعالم م شد،یاندیو م خواهدیو زبان است که آنچه را دل م کندیم جادیا

وجود   ( به Maatو نظام و عدالت )  کندی... باالخره پتاه با کالم خود خلق مرندیگیاز دل فرمان م
 یمیقد  اریاست که اتفاقًا از مدارک بس   یروسیقطعه از پاپ  نی.« ادهدیم  فریو پاداش و ک  آورد،یم

از  ریشده است. متأسفانه غ یاز آن نسخه بردار Shabakaمانده بوده و در سلطنت فرعون  یباق
در آن منعکس شده باشد، وجود ندارد و نقوش   دهیا  نیا  ریکه نظ  یگریمنبع د  گونهچینسخه ه  نیا
 نیو شعائر پس از مرگ است. به هم نیشرح مراسم تدف ایاغلب سخنان شاهان و  زیهرام نا

 ،یو روحان  یعال  اریروشن و نسبت به آن ادوار بس   ات ینظر  نیقضاوت کرد که چرا ا  وانت ینم  ل،یدل
مشاهده کرد،  توانیم میکه آثار و عالئم آن را در اهرام عظ ی. دوران درخشانندامتوقف شده

و تظاهر   یماد  یدوران مجلل معرف شکوفائ  نیوابسته بود. ا  یمذهب  نیآئ  یبه شکوه ظاهر  شتریب
متواضعانه در برابر  مانیپرستی و اعتقاد و او خدا دیاست که تحول آن خالف توح یبه شاد

 ( ۲۲/۴۹ـ  ۲۶. )کردیبرابر سرنوشت حرکت م رد میو تسل تیالوه

 
  

 
اش  وجود داشت و زوجه  یازل   انوسیاق ای Nunدر آغاز خلقت  یگرید  یمیقد ةـ در همان زمان بنا به اسطور ۱

Naunet زوج  نیاست. از ا ینیرزمینور و طاق آسمان ز یخداNefertem یآب لوفریگل ن (Lotusبه )   وجود
وجود آوردند    به   شیرا برا  ایعقل و امر را خلق کرد، که دن   انینور سپس خدا  یبود. خدا  دیآمد که گل آن خورش

 (  ۱۸/۴۹و نظام دادند. )نظام جهان از عقل و امر سرچشمه گرفت.( )
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عادل  اهتپ یعنی( maatو عدالت  قتی: جمله پتاه عدالت است )حقسدینویم گرید یجا در
و پتاه را  شدیاز همه به کار برده م شیخدا ب یبرا میو کر میصفات رح میاست. در مصر قد

زنده است، مجسم  یانسانها و خدا یدوستدار انسان و مهربان، که هاد رخواه،یخ یوجود
 (۳۴/۴۹. )ساختندیم

 گر،ید یمصر باستان. اما از سو یدر تفکر مذهب دیدربارة وجود توح هیبود چند نظر نیا
 توانیموافقین هم م  انات یب  نیاز هم  یبررس  کی. با  اتندینظر  نیاز پژوهشگران مخالف ا  یاریبس 
 لیدر آغاز تشک یدیمذهب توح ک یوجود  دییتأ یبرا یآنها کاف لیکه دال افتیدر

وحدت کلمه وجود ندارد و هر   زین نیمحقق نیهم نیدر ب ن،ی. عالوه بر استیمصر ن جامعه
در مصر  یواقع دیتوح یتشتت خود نف نیو ا زندیواحد حدس م یرا به عنوان خدا یاصل کی

شد در مصر باستان تنها  انیب زینه حکومت ن تیریگونه که در کتاب مداست، همان  میقد
در  زیاسطوره ن نیاست که ا اسطوره پتاه گردد،یاز آن استنباط م یدیکه رنگ توح یااسطوره

متنوع  تیدربارة خلقت ترکیب و مخلوط شده و معابد و روحان گریزمان خود با اساطیر متنوع د
 اند.کرده یرا خنث دیتوح نیزود اثر ا اریبا دربار بس  یآهنگو هم یآنها در همگام

سخن گفت، زمان  توانیاخناتن م یمحدود فرمانروائ اریفقط در دوران بس  یواقع دیتوح از
 انیکه بدون شکل و فاقد هویّت محسوس بود، همه خدا  یواحد  ین، خدااز آتُ   ریکه غ  یمحدود

 . 1دندیشدند و معابد و کهانت آنان به زوال محکوم گرد ینف گرید

بر ضد  یمعتبر لیدر مصر است، دال هیاول دیکه خود مدافع وجود توح ونکریجالب است  اما
 انی: با وجود خداسدینویتر است. او مکامل زین نیمخالف لیکه از دال سازدیمطرح م هینظر نیا

شامل  یخدا کیاز قبل امکان وجود  دیبا م،یکنیکه در پانتئون مصر به آنان برخورد م یاریبس 
متوجه است که اعتقاد   نیغالب بر ا هیکرد. نظر یرا نف انیپای و ب ز یبر همه چ طیو مح امعو ج
 تیرا تنها الوه دیخورش یزمان اخناتن، که آتن خدا یعنی ،یرا در ادوار بعد واحد یخدا کیبه 

اعال،   یخدا  کیمشاهده کرد. اما تصور    توانیم  رفت،ینپذ  یگرید  یاعالم کرد و در کنارش خدا
 کی میدر مصر قد نکهیبه اثبات رساند. علت ا توانیم میرا در دولت قد  گرید انیخدا کناردر 
آنان بود.   یو مل  یعدم وحدت باطن تفکر مذهب  رد،یشکل گ  توانستینم  یو جهان  یعموم  یخدا

 از دو ی( وحدت Menes) سنِمِ کهیزمان یحت رایز

 
  

 
 شده است.  انیب  هودی نیدر د یقیدر کتاب تحق لیکه رخ داد به تفص   یآتن و تحوالتـ از مذهب  ۱
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بودند که از  یدو قلمرو خود شامل استانهائ نیوجود آورد هر کدام از ا به یو سفل ایمصر عل مهین
 ر،یدر عشا یحت یاستانها و گاه نیا ةو در هم شدندیم لیتشک یمختلف ریو عشا لیقبا بیترک
و مذهب با هم از  استیو شعائر و مناسک وابسته به آنان حفظ شده بودند. در مصر س انیخدا
 نیآن معرف ا یکه خدا ه،یناح ک ینفوذ مذهب  زین لیدل نیشده بود و به هم ختهیآم میقد

 یبا خدا  رهیهر بخش و هر عش   یواو چون فرمانر  افتییم  شیافزا  یاسیمذهب بود، با توسعه س
. دیگردیشعائر به او وابسته م شد،یو اغلب تجسم او تصور م نیآن بخش رابطه داشت و جانش 

 یخود مذاهب بخشها  نی به مذهب، در کنار د  دیشد  یبا وجود بستگ  انیصرم  هجالب است ک  یول
 ،یعموم یخدا کینفوذ  ایو  یو در تحول و تکامل مذهب کردندیرا تحمل م گریمختلف د

 یمحل یتضاد اغلب خدا نیا هیتوج ی. براکردندیحفظ م نیمعتقدات کهن را در کنار اعتقاد نو
وجه هویّت او را محو در   چیبه ه کهیدر حال کردند،یم یرفمع یو عموم یدولت یرا تظاهر خدا

 یرا به شکل یمحل یخدا ایو  شد،یهویّت مستقالً حفظ م نیو ا دانستندیکل نم یهویّت خدا
  ی دولت یو او را پسر، مددکار، زوجه، دختر، شوهر و... خدا کردندی کل م یوابسته به خدا

 (۱۱/۴۹. )خواندندیم
و   یدیتوح نیمصر است. اصوالً د میفرهنگ قد نیاغلب محقق دیمورد تائ ونکرینظر  نیا

است. موحد   گریکدیمختلف در کنار    نایاد  یستیواحد و قادر مطلق مانع همز  ی خدا  کیاعتقاد به  
در   رد،یپذی درجه دوم، در کنار آن نم ی را، ولو خدا یگرید یخدا مؤمن است و خدا ک یفقط به 

 تواماً  یو حت نیسرزم نیآنان در سراسر ا انیو خدا داشتمتعدد وجود  بعددر مصر معا کهیحال
بر وجود   یشاهد گونهچیکه قبالً اشاره شده، ه ینیمحقق یهو بر خالف نظر اندشدهیم شیستا

 . ستیدر دست ن میواحد در مصر قد یخدا ک یواحد و  نید کی
مصر   میدهد، ما در تمام دوران تمدن قدتذکر می  زین  ونکریگونه که  همان  گر،ید  یاز سو  اما

  گر ید انیرا، که اغلب خالق خدا یاعل یخدا کیکه وجود  میکنیبرخورد م یبه اشارات فراوان
  ا که ب یبود و وابسته به نفوذ قدرت معبد ریخدا متغ نی. البته هویّت اکنندیم دیتائ شد،یم هیتوج

و   یهویّت مل کیصورت  به زیآن معبد ن یداشت، خدا یدولت مصر وابستگ ای یخانواده سلطنت
آمون  یرع، گاه یهوروس، هنگام ی. زمانگرفتیقرار م شیمورد ستا یاعل ینام خدا به یدولت
 توانیوجه نم  چیبه ه  یول  ند،دادمیرا به خود اختصاص    یاعل  یخدا  ین و... مقام رسمتُ آ  یت دو م

االرباب رب   یسلطنت  ةخانواد  رییبودند و با تغ  میل سهو تبدّ  لیتبد  نیدر ا  اًگفت که مردم مصر واقع
 نیا میریبپذ نکهی!! مگر اکردندیم ضیرا تعو شیخو
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مردم ارتباط نداشته است. به نظر من  یو واقع  یبوده و با مذهب معمول  یفقط ظاهر  یرسم  مقام
مصر جستجو کرد،  یو فلسف یعرفان ات یو ادب یدر فرهنگ معنو ستیبایم شتریرا ب دیآثار توح

خدا   یمفهوم کل کیاست که ما به  ات یادب نیو گفتار شاهان و کاهنان. در ا ی نه در آثار معبد
(neterبرخورد م ) ات یهاتور و... ندارد. بخصوص در ادب  و هوروس و  سیریبا از  یکه ارتباط  میکنی  
خدا،  یکه سخن از عشق به خدا، صعود به سو یهزاره دوم، هنگام لیهزاره سوم و اوا انیپا

العالم مورد نظر رب  کیمقصود آمون، آتوم، هوروس و ... نبود بلکه   دیآیم انیبه م ... رحمت خدا
نه حکومت   تیریگونه که در کتاب مدقرار داشت. همان  یمعبد یعروسکها نیا یبود که ورا

که  افتیی چنان نفوذ م یمعبد وابسته به فرعون قدرتمند ک ی یشد، هر چند گاه گاه حیتشر
  مانه یحک ات یدر ادب یول رساند،ی م neter(aaرا به مقام »رب االعلى« ) شیخو یفرض یخدا

رساله  کی شیاز گنجا یکه حت ادیز اریبس  یبود. مثالها یمقامات معبد نیاز ا ریمفهوم خدا غ
 یریوز  ایاز زبان فرعون و    یحت  یکه گاه  افت،یمصر    مانهیحک  ات یدر ادب  توانیخارج است، م  زین
 شتریبوده است، ب  میقد  یسلطنت  ینهایگونه که مرسوم همه سرزمهمان   قتیدر حق  یشده ول  انیب
سزار، ناپلئون،  د،یالرششاه عباس، هارون روان،یاند که از زبان انوشحکما و عرفا بوده نیا

که در    شودینمونه چند جمله نقل م  ی. براگفتندیسخن م  ... و فراعنه مصریالنصر، حاموراببخت
 مشخص:  یخدا کیتر آمده است و نه نِ یآن نام خدا به مفهوم کل

مفصل است(  اریپنجم و بس  یناستی)که متعلق به د Ptahhotepدر پند و اندرز پتاه هوتپ 
 گوش و آنکه خدا از او متنفر است به او شنودیرا م شیرا دوست دارد ندا شیآمده: »آنکه خدا

: شودیپنجم( گفته م یناستیدر اواخر د یری)وز kagemni.« در پند و امثال کاگمنى دهدینم
از  یکی( در سنگ قبر ۳۰/۴۹) دهد«یم فریگاه که او کخدا چه خواهد کرد، آن  داندینم ی»کس 

( نقش شده: »من به Herkhufنام هرکهوف ) ( به ق.م ۲۳۵۰ـ  ۲۲۰۰پنجم ) یناستیاشراف د
بزرگ بر من  یبودم که در حضور خدا لیدادم و عریانها را پوشاندم... چون ما انگرسنگان ن

 ( ۴۷۱/۴۳سخت نگذرد« )
بزرگ،   یخدا  یخدا« »صعود به سو  یجمله »صعود به سو  یمیاز قبور قد  یاریدر سنگ بس 

 (۸/۵۷)السماوات« نقش شده بوده است. رب 
( ۴۴/۴۹درون هر انسان است.« )  در  ی( آمده: »حکم اله۱۸  یناستی)د  Antef  فدر گفتار آنتِ

 : » آنچه مورد پسنددیگویچهارم م یناستی( در دShepscsptahپتاه )و شپسس
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 (۵۳/۴۹است« ) یو آنچه مورد نفرت اوست شر و زشت کوستیو ن ریبزرگ است خ یخدا
ـ   ۲۱۰۰دهم  یناستی( )دMerikare) کاری( به پسرش مرAchelossدر پند اختوس دوم )

 ( ۳۲/۴۹،  ۱۷۵)1و انسانها صورت او هستند.«  دیو آسمان را آفر  نیزم  کهیق.م( آمده: »خدائ  ۲۱۵۰

 نگونهیاز ا ی ادی( دو محقق مشهور تمدن مصر تعداد زSethe( و زته )Breasted) دیبرست
 .کنندیرا نقل م انات یب

پنجم و   یناستی( معتقدند که در دS. G. T Brandon) دُنمانند بران نیاز محقق یالبته برخ
 ایپانتئون  سیرئ یناستی د نیاست که در ا دیخورش یبزرگ همان خدا یششم مقصود از خدا

 (۴۷۲/۴۳است. ) رفتهیشمار ممصر به  انیمجمع خدا
 انیپنجم و تا پا یناستیمفهوم قبل از د نیکه ا کنندیم تیپژوهشگران حکا قات یتحق یول

  ی خدا کیاست و به نظر من مقصود  شدهیم افتی مانهیحک ات یدر مصر در ادب فراعنهسلطنت 
 است. شدهیمجسم م یاعالئ یخدا زین دیخورش یدر هویّت خدا ینبوده است. حت نیمع

  ی خدا» کیتصور  افتی شیمختلف مصر افزا یپس از آنکه روابط نواح سد،ینویم ونکری
 Neterبزرگ ) یخدا اینام بزرگ  به  ینداشت ول یعالم« قوت گرفت که در آغاز هویّت خاص

aa  )العالم ارب یهمه    یخدا  آتوماو را    سیوپولی. در هلشدیالسماوات، مشخص ماالعال و رب رب   ای
  دندینام یم

جهان تعلق به من دارد.  »: دیگویکه م نددادمینسبت ( و به او nb-tm 80/22العالم )رب 
و به  ۲کردندیم هی» آنچه هست« توج ایاست  یزیآنچه چ ای( Nen Wen) وننناو را  یگاه

و انسانها را، موجودات اطالق  گرید انی. خداستنددانمی یو منبع هست شهیاو را ر گریعبارت د
 ( ۱۶/۴۹و  ۲۲/۸۳. )کردندیم

در دولت واحد مصر هنوز حاکم بود و بعدها   سمیمیسم و توتمآنی ینوع گر،یاما از طرف د
که  یو مجسمه او آثار فراوان تیروحان الت یها خدا با معابد و تشککه ده ،یتئیسم قاطعپولی زین

پرستی و کتایکه همه خالف  ،یو بدو یپرستمانده و آداب و شعائر و مناسک بت یاز آنان باق
 دارند. جالب است یروشن اریتضاد بس  مانهیحک ات یادب نیبا ااست  یمتعال نید

  

 
گرفت که   جهینت توانیاز تورات است و م تریمیقد اریکه بس یا! گفتهدیصورت خود آفر خدا انسان را به  ـ۱

 در تورات از آن اقتباس شده باشد.  
به مفهوم   هیِه اِ   ای  هوهینام خدا در تورات است.    ح یبه تشر  ه یشب  ار ی» آنچه هست« بس  ا یاز نام خدا    هیتوج  نیـ ا۲

 مراجعه شود.  هودی نیدر د یقی. به کتاب تحقتو »من هستم« اس «»او هست
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تئیسم و پولی یپرستپس از سه هزار سال در اواخر سلطنت فراعنه، باز هم همان بت یحت که
 ران،یبزرگ ا یو تحول سه هزار ساله و برخورد با تمدنها شدیم بیتعق یدر معابد مصر یبدو

داد.  نشان نمی یو معبد یتفکر مذهب نیدر ا یادیز ریتأث ی دیتوح انیو روم و ظهور اد ونانی
  ی مذهب خیدر تار یدیتوح نیبر فقدان د یروشن لیرا دل یسکون مذهب نیا نیمحقق زا یاریبس 

 .نددانمیمصر  نیسرزم
  ی حت میدی طوری که داست و به  میمصر قد دیکنندگان عقااز تحسین یکیکه خود  سکِ

 انیدر پا کند،یارائه م میایسم در مصر قدپانته کیرا به عنوان شاهد بر وجود  تیاسطوره ممف
که مدتها قبل از  ییبه تفکر دورانها ی: »با وجود بازگشت ظاهرسدینویاز رساالت خود م یکی

  از یتره و پ یکه حت وانات یکه نه فقط ح ،یعیشعائر مذهب طب ت یبود، با وجود بدو هاعتبار افتاد
اثر گذاشت، هر  اریبس  گانگانیب یمذهب مصر بر رو کردند،یم شینافع را مقدس دانسته ستا

 ...ردیگیمقدس را به استهزاء م یسادگ گونهنیا یچند روشنفکر

درختان و انواع  کردندیتنها جسارت منه  انیکه مصر آشفتندیدهات بر م یحیمس  واعظان
 ( ۴۰۹/۵۸. )کردندیم سیتقد زینفخ شکم را ن یرا مقدس شمارند، که حت بارو تره ازیپ

 کند یم  دیتأک  انیدر مذهب مصر  یخرافات و معتقدات بدو  نیاکه کِس خود به    نیبا وجود ا
مانند  د،ینما هیمذهب توج نیبودن ا یمتعال هگذشته خود را دربار ات یرنظ یاست به نحو لیما
 یمدع شوند،یمتوسل م یرمز ریو تفاس ریبه تعاب نیاقناع منقد یکه برا یمؤمن شمندانیاند
صورت ظاهر و حجاب مرموز   نیدر پس ا  رایز  ست،ینگر  یبه ظاهر مذهب مصر  دیکه نبا  گرددیم

است. کِس و امثال او در عالم خیال معتقدات   یمیسترُین مصر  اننهفته است که هم  یباطن  ات یاله
به  کنندیم یمربوط ساخته، سع یو با اسرار و رموز فرضدهند می شیرا آرا میمردم مصر قد

 یو رمز یباطن عال کی یظاهر بدو نیسرّ و راز بقبوالنند که در پس ا نیمشتاقان و مجذوب
و متأسفانه    ستین  نیچن  یول  تیاست. واقع  هیتوج  ابلاست که فقط با زبان مجاز و اشاره ق  یمخف

زبان رمز و اشارات مذهب    م،یدیکا و... د  هیدهان بازکنی و تغذ  ریو تنو  هیگونه که دربارة ترکهمان
در همه  یپرستتئیسم و بتبوده است، و پولی ییو ابتدا یآن بدو یمصر هم چون مبان یباستان

 ین سعُتخنااِ  الدیقرن قبل از م  زدهیکه در حدود س  ینگاممذهب مشهود است. ه  نیا  یآثار معبد
مذهب    یبرا  یو معنو  یو اخالق  مانهیحک  انیبن  ک یدولت مصر سازد و    یرسم  نیرا د  دیکرد توح

 نینتوانستند ا زیکردند، که مردم ن ام یاو ق مصر بر ضدّ  تیتنها معابد و روحانبنا کند، نه  انیمصر
 که دندیشور وثقیل را هضم کنند و چنان بر ا ةلقم
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دو هزار سال  جهینت دیبا توح دیشد یناآشنائ نیمضمحل گشتند. ا اشخدازاده و خانواده فرعون
 یتئیسم بدوخود را در گرو پولی تیو موجود ات یکهانت معابد مختلف بود که ح نیو تلق غیتبل

در   یمعبد  تیاصوالً وجود روحان  میدیمجموعه د  نیطوری که در رساالت گذشته ا. بهستنددانمی
. ستیسازگار ن ،1کند ی را به هر صورت نف  یهر بت شیکه ستا ،یواقع دیبا توح یاچ جامعهیه

. دهدیم صیتشخ شیخو تیرا ناخودآگاه دشمن موجود نیشعور و معرفت مؤمن تیروحان
 یالزمه بقا یظاهر فات یو نشر خرافات آداب و شعائر و تشر غیگیری و تبلو معرکه یدکاندار

 تاست و هرگونه رمز و راز و اشارات وعالما نیبظاهر حافظ د یهاو دستگاه یسائیکل تیروحان
چون آنتف، حکم   ی. اگر مردم به گفتار افرادردیگیقرار م  یبردارجهات مورد بهره  نیفقط در ا  زین

  ک یو ن یکیکه فقط با ن رندیپذ تیو هرکهوف و... را واقع کاریرمِرا درون خود بدانند و پند  یاله
 ...و  شیکش   وو فدیه و رشوه به کاهن و مال    یبه قربان  یاجیاحت  گریرستگار شد، د  توانیم  یمنش 

و منزلت گشته  قدریآنها ب انیو متول نیو مقدس سهیو کن ساینخواهد بود و هزاران معبد و کل
قابل درک   یو اشار  یبه خطر خواهد افتاد. اگر مذاهب بدون سرّ و راز و زبان مجاز  تشانیموجود
 ؟۲و ... به چه کار خواهند آمد یباشند، خبره و کاهن و روحان هیو توج

 یکه در بطن و هسته مرکز  سازدیآشنا م  تیواقع  نیامطالعه همه مذاهب بزرگ ما را به    اما
خود آگاه و   یسائیکل تیوجود داشته است که توسط روحان یدیـ توح یطرز تفکر عرفان کیآنها 

بوده  یدر همه موارد اله دیتوح نیتصور کرد که ا دیاست. البته نبا دهیحراف گرائناخودآگاه به ان
مختلف  یدورانها یو حکما نیمتفکر نیدر ب دیبه توح لیتمایقیناً  زی. در جامعه مصر ناست

 میها و صدها متفکر و حککه موجب رشد اخناتن یفکر یهانهیموجود بوده و زم

  

 
 بحث خواهد شد.   هیدر رساالت آت حیمسئله به تشر نیـ دربارة ا۱
تنها قصد و دارند که نه   یچه دشمن  ،یو نادان محتاج رهنمائ فی!! با انسان ضعانیخدا ایخدا  ستنی معلوم ۔۲

ز به یها و دالالن دکاندار را ناز واسطه  یکه لشکر  کنند،ینم  انینظر خود را به زبان ساده و قابل فهم انسان ب
  ش ینما نیکه از ا یجیکشد؟ نتا یسوئرا به (رانیاس ان،یبندگان )بند نیافسار ا کیتا هر  اندازندی جان آنها م

و نفاق   یشانیتمدن بشر حاصل شده است فقط پر  خیبه خود گرفته، در طول تار  یرنگ  جامعه  که در هر  م،یعظ
و معرفت و ... که  ییبوده و از صلح و آرامش و سالمت و سعادت و شکوفا بتیو نزاع، فالکت و مص  نهیو ک

است که   دهبا معما و لغز موجب ش ی باز ن ینشده است. متأسفانه ا ده ید یهاست، اثرواسطه  نی ا یهاوعده
 تیو ... با ن  لسوفیشاعر، ف  ب،یاد  ،یروحان  یتهایپاکنهاد هم که در هو  یانسانها  یکوشش و جهد تعداد فراوان

  ساها یگردند. معابد و کل اثریو ب یخنث کنند،ی م تیفعال یسائیمذاهب کل  یپاک و خالص بشر دوستانه در فضا
 .ندندار ازیاست ن یقیمعرفت حق رو یکه پ  یواقع یبه روحان
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و   انیجر ی. ول1اندمردم شکل گرفته بوده نیا یاست در بطن فرهنگ مذهب دهیگرد یمصر

عامه مردم   نینبوده است. د یو مذهب عرفان دیتوح یهرگز به سو ینید یو عموم یحرکت کل
آغاز شده و در  سمیمیو آن سمیاز توتم نیسرزم نیمصر و مذاهب وابسته به معابد و کهانت ا

مصر باستان  نیکه از د یرشد کرده است. هنگام یخدائ نیچند ذاهبو م یمعبد یپرستبت
آنچه را  دیبلکه با میسنجش قرار ده زانیرا م میپند و اندرز چند حک میتوانینم میگوئیسخن م

و معرف آن بوده است، در نظر   ندهینما  یمعبد  تیطور عموم در جامعه معمول و معابد و روحانبه  
 .میریگ

بر آن  مینبوده است که بتوان یو کانن مدون گذارهیاصول مشخص و پا یمصر دارا مذهب
اند جای ماندهو ... به  هاروسیپاپ یبلکه آنچه در اهرام و قبور و آثار باستان میمبنا قضاوت کن

 نید کیوجه معرف  چیمجموعه به ه نیمصر باستان باشند، که ا نیجمعاً گزارشگر د توانندیم
مذهب مردم مصر را با رموز و اسرار  کنندیم یکه سع ی. اغلب محققانستین یعرفان و یدیتوح

که  ندینمایم قیخود تصد میدیکه د یکشف کنند، بطور یمتعال ینید کیتوأم ساخته و از آن 
بر شعائر و آداب و   شتری که ب یاند و از مذهب معبدنظر داشته ی نیدر مصر مردم به ظواهر د

 .۲اندکردهیم یرویپ ،یو اخالق قیعم میتا مفاه ستا یمتک فات یتشر

 پس از مرگ و دادگاه اموات اتیح

پس از  ات یدربارة ح انیآید که تصور مصربرمی نیدست آمده چنکه به  یشواهد و آثار از
به خاک سپردن  فات یوجود قبر و تشر متفاوت بوده است، اصوالً گریبا مذاهب د یمرگ بکل

  ی اعتقاد به بقا یاها در همه مذاهب نشان گونهآرامگاه سیتقد یاموات و توجه و احترام و گاه
 یو تصورات خاص فات یقاطع و مشخص و با تشر اریاعتقاد بس  نیاست. در مصر ا ورانسان در گ

  . شودینم دهید گرید انیهمراه بوده است که در اد

 
دانست.   انیونانیمعرف مذاهب    توانیگونه که افکار افالطون و سقراط و فیثاغورث و ارسطو و ... را نمـ همان۱
 یلیّتخ انیخدا یو حت ندیجامعه سخن گو یدر فرهنگ مذهب انددهی دیاغلب خود را مجبور م شمندانیاند نیا

  یمعبد  یعروسکها  نیوجه با وجود ا  چیه  بهآنان    یفلسف  اتینظر  کهیدر حال  ند،یموهوم آنان را بستا  ریو اساط
 . کنندی آنان تطبیق نم  انهیعام یهاو قصه

به رساالت   تواندی اگر خواننده حوصله داشته باشد م انیو انحراف اد ی سائیکل تیدرک رابطه روحان ی ـ برا۲
فرهنگ و تمدن مصر  لیمراجعه کند. تحل تیحیو مس هودی نیدر د یقینه حکومت، زرتشت، تحق تیریمد
  م یخواه فهیوظ نیمختلف به انجام ا یتمدنها یهایو در مجموعه بررس دیجداگانه و مشروح به عمل آ دیبا

 پرداخت. 
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 ات یو لذات ح  شدیتصور م  یویدن  ات یح  هیدر گور کامالً شب یزندگ یچگونگ  میدیکه دطوری  به
نداشت، بلکه  یو بد متوف کیبا اعمال ن یجهان بود و ارتباط  نیا ذیچون لذا زیپس از مرگ ن

بود که در  یو نذورات و مراسم فات یو اعمال و تشر یمتوف یاجتماع تیوابسته به موقع شتریب
 نیو تام یآماده ساختن متوف یبرا ل،یدل نی. بهمدیگردیو پس از مرگ او اعمال م گور میتنظ

 آنها عبارت بودند از:  نیترکه مهم شدیانجام م یو آداب فات یاو در گور تشر ات یح
ی ائیاز فساد آن تا کا بتواند در بدن موم  یریکردن و جلوگ  ئیایموم  ایـ آماده ساختن جسد  ۱

 ادامه دهد.   یبه زندگ شده
ی به شکل عروسکها و شکلکها و گاه)از آنها  یصور ای یزندگ لیـ قراردادن انواع وسا۲
  قدرت  به ا یاز آنها استفاده کند و  ینشان آنها در گور تا متوف ا یو  ه یو نامها( و نهادن اغذ عالئم

 شوند.  لیتبد تیه واقعسحر و رمز نام آنها ب
  (verklaerung)ساختن جسد  یو متعال لیو تبد دیو تجد ریـ تنو۳

 را در گور بر طرف سازد.  یمتوف ازیبه واسطهء کاهن تا ن یو قربان هینذورات و فد میتقدـ ۴
 از آن که در سو پ نیتدف انیدر جر ن،یو انجام شعائر خاص قبل از تدف هیـ اوراد و ادع۵

 نی. با اگرفتیو تداوم آن صورت م  تیو تقو  یبخش اخرولذت   ات یح  نهیزم  نیتأم  یبرا  قتیحق
و... بخصوص در مورد امرا و   یمجسمه متوف هیتغذ ،یمانند دهان بازکن یخاص فات یشعائر تشر

اثر  یدارا یشیکلمات و اشارات و اعمال نما می. اصوالً در مذهب مصر قدشدیشاهان اجرا م
 .افتندییم تیبه واقع لیتبد تیخاص قابل فات یاند و به کمک تشربوده یدوئو جا یرمز

در تمام آداب و  میدیطوری که دشعائر اشاره شد و به نیاز ا یگذشته به برخ یبخشها در
آن مورد نظر نبوده است  ریو نظا یروحان هیو تزک هیو تصف یمعنو میوجه مفاه چیمناسک به ه

. هر چند شدیآنها توجه م  یفرض  یو رمز  یو آثار به اصطالح سر  یشعائر  فات یبلکه فقط به تشر
توجه  دیبا یول شود،یسخن گفته م اریبس  قتیو دادگاه مردگان از عدالت و حق موات در کتاب ا

تا اصول  شدیتوجه م یو معبد یظاهر طیبه شرا شتریب یلیعدالت خ نیا نیتأم یداشت که برا
مختلف   یفراوان در گزارشها  یهایتناقضات و ناهمآهنگ  زیمورد ن  نی. در ایو اخالق  یمعنو  یواقع

 وجود دارند. 

 از شتریب یو اصول اخالق ات یمعنو تیاهم میکه در دولت قد انددهیعق نیبر ا نیمحقق
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 نیا ات یبا استفاده از روا کوشندیبعد بوده است و آنان که مجذوب فرهنگ مصرند م یدورانها
 مانهیکنند. در پندها و سخنان حک هیتوج یاخالق یبه اصول عال یرا متک یدوران مذهب مصر

چهارم و پنجم به عدالت،   یهایناستیمانده است، بخصوص در د یمصر باق م یکه از ادوار قد
خداوند و سعادت   یعمل به حق و ... ارج فراوان نهاده شده است و رضا ،یز از زشتیپره ،یکین

  یاز پندها یهائاند. قبالً نمونهوابسته کرده یاصول اخالق نیرا به مراعات ا یاخرو یو رستگار
معروف  ةو رسال کاریمر پسرش به اختوس آنتف، هوفهوتپ، هرکپتاه، پتاهشپسس ،یکاگمن

  نیدهند که در انشان می ات یادب نیا یلیبه عمل آمد. مطالعه تفص یدهقان سخنور و... اشارات
استوار بوده است و با آنچه در معابد معمول بوده و از   یگرید  یاخالق بر مبنا  مانهیحک  یگفتارها

تفاوت داشته است. در تعلیمات  یاست، بکل شدهیمفهوم م یدستورات و آداب و شعائر مذهب
به   بیقر تیکه اکثر گرفتندیمورد توجه قرار م یطور معمول عوامل خاصبه  یو مذهب یمعبد

 .یو اخالق یمعنو میو سمبلها بودند نه مفاه به ظواهر و اشارات و عالمات  یاتفاق آنها متک
جالب   میدر سلطنت قد یمعنو میو مفاه ات یبودن اخالق ی: »با وجود عالسدینویم ونکری

احساس گناه  ایاست که در آن اعتراف به گناه و  امدهیدست نبه  یشاهد و مدرک یاست که حت
که »من فالن کار را  شودیگناه اشاره م یبه نف شهیارائه شده باشد.« در کتاب اموات هم

صورت   به یزیچون فورمول سحرآم  انات یب  نیکه همه ا  افتیدر  توانیم  رو  نی« و از ا..ام.نکرده
 فاتیتشر یو اجرا فورمولها نیا ان یاست و هدف آن بود که با ب شدهیم یبر زبان جار یورد

 (  ۸۹/۴۹ـ ۹۱) گردد ریشد، پاک و تطه یمرتکب گناه یوابسته به آنها اگر کس 
مورد نظر  یقرارداد یو فورمولها فات یمصر کلمات و تشر میکه در مذهب قد ت،یواقع نیا
کنندگان توسط مشتاقان و تحسین یحت ،یفلسف میو مفاه یو اخالق یاند نه اصول معنوبوده

 شده است. دییتأ زیمصر ن یفرهنگ مذهب

در مصر قدیم   یمعنو میکه آن را اغلب معرف ارزش اخالق و مفاه یاز شواهد یکی
که حق و عدالت و گناه و  ابدیتحقق  تواندیم یزمان یدادگاه اموات است. دادرس شمارند،یم

 تیبه جنا یدگیرس یبرا انیاز دادگاه اساطیر خدا دیدادگاه به تقل نیارزش باشند. ا یواب داراص
محل   نییو تع  یبه اعمال متوف  یدگیآن رس  ةفیو وظ   شدیم  لیتشک  سیریزاُ  رشت و قتل برادسِ

شده است. از متون اهرام   حیتشر  یدادگاه به صور مختلف  نیاو در قلمرو اموات بود. شکل ا  یزندگ
 :ندینمایم انیب نیدادگاه را چن بیترک گریو آثار د
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 تیسرور ابد سیریاز 1شدیم دهی( نامmaaty) قتیسمت چپ دادگاه، که به تاالر دو حق در

با  یاسب آب هیشب یمیو در کنار او موجود عظ ستادهینشسته و در مقابلش هوروس ا یریبر سر
 اشفهیاموات قرار داشت و وظ  کننده بلع ای( Am - mutنام ام ـ موت ) به لیچون کرکد یاکله

عدالت، که همان   یرا به مقابل خدا یبلع کردن اموات گناهکار بود. در طرف راست دادگاه متوف
دادگاه را به عهده داشت. در   استیاغلب رع مقام ر  آوردندیدادگاه بود، م  سیو رئ  قتینیحق  یخدا

را به  نیکار توز سی. هوروس و آنوب۲نددادمیقرار  دهدل مر یعدالت را بر رو یحال ترازو نیا

اند، نشسته  یقاض  ۴۲. در اطراف تاالر  کردیمنتقل م  روسیرا بر پاپ  جهیو نوت نت  گرفتندیعهده م
 گانه مصرند.۴۲ ینواح انیکه نشان خدا

که فالن و فالن خطا را مرتکب نشده است. پس از  دینمایاعالم م یحال، متوف نیا در
را به  ینهائ جهینت رسانندیم انیخود را به پا یو بررس نیو نوت توز سیکه هوروس و آنوبآن
مجهز  یآنکه متوف یتا محل او را در قلمرو اموات مشخص سازد. برا هنددیگزارش م سیریاز

و  نهادندیاو را نوشته همراه جسد م هیدفاع ا یدادخواست  ن یقبل از تدف ردددر دادگاه حاضر گ
  ی. اصوالً سحر و جادو و آداب معبد3شدیدر دادگاه موجب تبرئه او م هیدفاع نیا یجادوئ ریتأث

 ( ۷۸/۴۷۲،۴۹/۴۳) داشت ینقش اساس انیجر نیدر ا گرفت،یآنها را کاهن بعهده م یکه اجرا

(  maakheru( را مآخرو )حقیدادگاه محق شناخته شده )ذ  یرأ  به  ایبه دادگاه رفته و    اصطالح   
)آوا( بود. در سنگ قبر اموات  یحق در رأ ایآن عدالت در ندا یتحت اللفظ یکه معن دند،ینامیم

است  لیاو ما دیگویمآخرو. در متون اهرام آمده که فرعون م کردندیجای مرحوم و... حک مبه 
. کندی را در مقابل خود حمل م قت ی. او حقانددهیاو را شن قتینیشناخته شود چون حق خرومآ
(۴۷۱/۴۳   ،۸۸/۴۹ ) 

 
  

 
 رفتی شمار مبه   دیخورش یرع خدا  ینظام عالم و صفت اصل یمبنا قتیت به مفهوم حقآم  میـ در مصر قد۱

 قتیحق و بود. د ینظام اجتماع ی . مآت در ضمن بنادندینامی طعام و قوت او م ا یآن را دختر رع و  ی که گاه
 . رفتی شمار مپس از وحدت به   یو سفل ایدو قلمرو عل بینشان ترک

بر   کندی از دل درخواست م  یدر کتاب اموات آمده که متوف.  دهدیـ در دادگاه دل به اعمال متوفی شهادت م۲
 (  ۱۰۰/۴۹ضد او شهادت ندهد. )

نه اصول    ردیگی و اعتقاد موهوم مورد استفاده قرار م  شینما  کی  فاتی تشر  نیدر ا  شودی م  دهیطوری که دـ به ۳
  ی معبد یبدو  یرنگهاین بلکه مانند تمام موارد ستیاو ن تیو صالح یکیدر اثر اثبات ن یو تبرئه متوف یاخالق

 ؟ یمذهب  ةو معامله با کاهن و خبر
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آمیز بلکه اثر سحر  ستین  یآنچه واقعاً مورد نظر است اعمال متوف  یالیدادگاه خ  نیا  انیجر  در
حال  نیاست. مسلم است که در ا تیاهم یمدفون شده است دارا یکه همراه متوف یاهیدفاع
 یمعبد  یفاتیمقدمات تشر  یاز گناه نبودند بلکه برا  زیآنکه مآخرو شوند به فکر پره  یبرا  نیمؤمن

 .شدندیقائل م شارز
و   سیو در ممف هیدر ادوار اول شتریحفاظت اموات ب یاوراد سحر و رمز برا سدینویم سکِ

شکل گرفته  میمرکز دولت قد سیوپولیو در هل یس یممف ریشهر و اساط  نیکهانت ا ریتحت تأث
در   یصورت جمالت  اوراد به نیشدند. ا لیفرهنگ تکم نیهم ریتحت تأث زین یبودند. اوراد بعد

تر در قبر فرعون که تعداد جمالت آنها متفاوت است. از همه کوتاه شودیده مید نیقبور سالط 
Unas پوس دوم یآنها در گور ف نیترو مفصل شودیم لیجمله تشک ۱۲۴شده که از  افتی

(Phipos II  که )اند، قابل درک نبوده  دیجمالت در عهد سلطنت جد  نیاز ا  یجمله است. برخ  ۷۱۴
 ( ۱۲/۵۷. )1اندشدهیتکرار م نیبا وجود ا یول

مانند شستشو و بخور دادن و...  گرفت،یاموات انجام م یائیهم که قبل از موم یهدف آداب
 ینظر اصل زیاعمال ن  نینبوده است بلکه در ا یروحان  ای  یواقعاً پاک کردن و منزه ساختن جسمان

 اریبس   یآسمان  فرو س  نیدر شعائر تدف  ریموضوع تطه سد،ینویبود. کِس م  یفات یشعائر تشر  یاجرا
خوشبو ساختن جسد و آراستن  یسو براکینداشت. البته از  یپاک ةتطهیر جنب نیا یمهم بود، ول
 گرید یو از سو شدیخاص مصرف م یو بخور و روغنها هیو ادو رفتیبه کار م یآن مراسم

 اخر،و سپس البسه ف  دیگردیمخصوص انجام م  فات یاوراد خاص و آداب تشر  یروحان  هیکزت  یبرا
مورد شاهان جمله: »راه   و بخصوص در   شدیبود، بر او پوشانده م  یگونه که در استطاعت متوفآن

و به باال  افتهیتا در موقع الزم بتواند راه آسمان را  خواندندی»ورد معراج« را بر او م ایدرست« 
 ( ۹۸/۵۷صعود کند. )
 شده یبه تطهیر داده م  ی ادیز  اریبس   ت یمصر اهم  یدر شعائر مذهب  م یکه از قد  سدینویکومو م

بوده است.  یاخالق هیتزک ایو  یکیزیف یشعائر پاک نیا یتصور کرد که مبنا دینبا یاست، ول
آنکه در نظر   ای  کردند،یتصور م  ثهیراندن ارواح خب  یبرا  یاعمال آنها را روند  نیبرگزار کنندگان ا

  او یو قربان هیقرار دهند تا فد یرا در وضع یشعائر متوف نیا یداشتند با اجرا

 
و فروش  دیو معامالت و خر یمذهب یشهایشعائر نقش کاهن و معبد و نما نیدر تمام ا یبا دقت و بررس ـ۱

کردن   ریالاقل به مصرف س زیگناه و صواب و ... به صور گوناگون مشهود است. جالب است که نذورات ن
  کرده ی م ریرا س انیمعبدآنان  یها و کامجسمه  ایاموات و  هیتغذ ة است بلکه به بهان  دهیرسیگرسنگان نم

 است !!  
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 یارواح آسمان ی( اجراکنندگان برای)معنو یدرون تیفیدست آورد... حال و کمطلوب را به  جهینت
استحقاق و عدم استحقاق اموات در محضر   ایو گناه،    یگناهیبوده است که ب  هیالسوهمانقدر على

 یکاف د،ارواح باز کنن ی( را به روAaluورود به مزارع ) آنکه درِ ی. برانیریداور جهان ز س،یریاز
 (  ۸۴/۲۱مخصوص را بر زبان آورند. ) یو وردها یمذهب یبود که آنها فورمولها

تری یارزش عال  انیمصر یبرا  ی: »شکل آداب و رسوم و شعائر مذهبسدینویم  نیاو همچن
ط . اثر آنها بدون آنکه به قصد اجرا کننده مربومیشویآنها قائل م یداشت از آنچه امروز ما برا

 میاجرا کننده و مفاه یو اخالق یبه وضع روح هیاست. تأثیر عبادات و ادع بودهشود خود بخود 
ادا کردن کلمات و طرز تلفظ و صحت   حیآن ارتباط نداشته است بلکه وابسته به صح یاخالق

 (۸۹/۲۱با سحر و جادو اختالف نداشت.« ) ادیز انیحرکات بوده است. مذهب مصر
 ی هاو از قصه   میو پژوهش بپرداز  یباستان به بررس  صردر مذهب م  ترقیو دق  ترق یهر قدر عم

و متأسفانه   رندیگیاز آنها بهره م  انیسراو دکانداران و داستان  لمسازانیکه ف  یاهیمایو ب  یسطح
 نیابه  م،یپوش  اند، چشمبه خود مشغول داشته زیاز دانشمندان مجذوب سحر و جادو را ن یاریبس 

و استفاده از حرکات، اشارات  یخوانهیتعز شها،یمذهب را نما نیا یکه مبنا میشویاصل معتقد م
 لیاستوار بودند، تشک ینگرسازی و برونکه همه بر ظاهر ،یو کلمات به اصطالح آن روز رمز

مصر در   یبرداشت مذهب نیا گریمصر در اقوام د یفرهنگ مذهب دی به علت نفوذ شد ند،دادمی
پس از زوال تمدن  یو روم تقلید شد و حت ونانی یجوامع مختلف، بخصوص در مذاهب اسرار

جهان بر  یهاتر آن است که هنوز هم مذهب تودهو جالب  افتیمذاهب آن ادامه  ریتأث زیمصر ن
 هستند.  یمتک یو آداب ظاهر شات ینما نیهم

  (Zauber formel)  یو جادوئ  یکه اوراد رمز  سدینویم  م یدربارة مذهب مردم مصر قد  شوت 
بردن  نیاز ب یبرا یالهیاند و وسبه عهده داشته ینقش مهم یشعائر فات یها و تشردر جشنواره

و  انیخدا انات یب نی. همچناندرفتهیشمار مبه  ریو جهان اساط  یخاک یایدن نیشکاف و فاصله ب
طوری که مفهوم به  شدند،یو دقیقاً مشخص م  کردندیم  تیتبع  یریتفکر اساط  کیاز    آنها  میتنظ

آن را محقق سازند. در پس هر جمله و هر جناس    حیصح  یرا ارائه دهند و با اجرا  ی و هدف خاص
 انیصوص در سخن گفتن با خدانهفته بوده است، بخ  یریساط ا  دهیا  کیبا کلمات    یو باز  یلفظ

 کی وستهیتا پ شد،یم انیب یصورت اشار جمالت به آنانو نقل قول از 
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 را شامل گردد.  یو اسرار یرمز مفهوم
گونه است و همان   شدهیانجام م  شینما  کیصورت    به  یمذهب  یشعائر عموم  میمصر قد  در
 نیاست، در ا یکننده و معرف نکات خاصمشخصها و نقشها گفته کیدرامات  شینما ک یکه در 

 انیبودند. مصر  یکات خاصنرموز و    یایشکل اجرا و کلمات و اوراد و ... همه گو  زین  یشعائر مذهب
 یو ذکر اوراد و فورمولها یشعائر خاص مذهب یو اجرا انی نقش خدا دیکه با تقل داعتقاد داشتن
(  ۲۹/۸۳ـ ۳۰مرگ را مشخص ساخت. )پس از  ات یح ریسرنوشت و مس  توانیم ینیمشخص د

 .(دیگردیم یسرنوشت خدا موجب رستگار دیتقل یگونه که در مذاهب اسرار)همان

آداب و رسوم و  توانیم میها و نقوش اهرام و قبور مصر قداز سنگ نبشته سدینویم سکِ
 یکه از دورانها  دیرس  جهینت  نیاکرد و به    یرا بازساز  میو بزرگان مصر قد  نیسالط   نیشعائر تدف

 ،یخوانهیتعز ینوع یو حرکات مورون و ذکر اوراد و خالصه اجرا یو بازخوان شینما میقد اریبس 
  ی ( در جا۲۳۵/۵۸اند. )شعائر بوده نیا یمبنا ،یگرفتن اشارات و جمالت و حرکات مجاز ربکا

که چگونه کاهن با اوراد و جمالت  کندیششم اشاره م یناستید ی از گورها یکِس به آثار گر،ید
مورد توجه  یمتوف یاخالق تیفیاعمال و ک نکهیبدون ا سازد،یاموات را مشمول رحمت م یرمز

 (  ۱۲۷/۵۷. )ردیقرار گ
با سعادت پس از مرگ بود.   یچند عامل مؤثر در رستگار  یمصر  کی  یبرا  سد،ینویم  ونکری

در  ات یادامه ح یبرا یزندگ لیبا آالت و وسا عیادامه اقامت کا و مقبره وس یحفظ جسد برا الًاو
به   تونکه در تمام م یمتوف یو انجام خدمات برا هیو نذورات و فد یقبر. ثانیاً تقدیم دائم قربان

 یدائم ات یتداوم خدمات ح نیفقط با ا رایز شود،یخدمات اشاره م نیبودن ا یو ابد یلزوم دائم
 نیبود که طبق ا نیبر ا یعموم ةدیاست که عق یقطع ل،یدل  نیبود. به هم سریمپس از مرگ 

 رطرز تفک نیا  ةجیگذاشت... نت ریبه سرنوشت مردگان تأث  یویدن  ات یدر ح  توانیآداب و رسوم م
. هر قدر اموال آمدیوجود م قدرت و تملک و ثروت به یتقدم مطلق برا کی وستهیآن بود که پ

 یبا خوش یقدر سرنوشت متوفهمان شد،یخوراک مرده وقف م نیتأم یتری براو مواد فراوان
خود کاهن   یخوراک و نوشابه مهم نبود. آنکه قادر بود برا نی. البته فقط مسئله تأمشدیتوأم م

 نیروزانه مطمئن باشد. با ا و تبدل  ریتنو کیبه  توانستیاستخدام کند م «ی»قار ا یخاص 
نقش سحر   نیداشت. عالوه بر ا  ایدن  نیا  یاجتماع  تیبه موفق  یوابستگ  یسواعتقادات سعادت آن
 که ،یو جادو و اوراد جادوئ
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وقف   عیوس  یاراض  زیانجام آنها ن  یبسزا داشت و برا  تیاهم  زیاجرا گردد، ن  نیتوسط کاهن  یستیبا
در شمار   یکوچک اریعامل بس  ک ی. انجام عمل ندیگردیبا معابد منعقد م یو قراردادهائ شدیم
 (۱۵۱/۴۹ـ  ۱۵۳بود. ) گریدعوامل  نهمهیا

 یآن سو یدر مورد زندگ انیدهد که چگونه مذهب مصرنشان می گرید یدر جا ونکری
خدمات و نذورات و مخارج گران  یداریو مورد معامله بود و سحر و جادو و خر یفات یمرگ تشر

به فکر  التو حق و عد یو راست یکیجای توجه به نقبور و... انسانها را به  یو نگاهدار یائیموم
 ( ۱۲۲/۴۹-۱۲۴. )ساختیمرگ م یسوسعادت آن نیتأم یبرا یاندوخته ماد هیته

کشف کرد و به سلطنت    Ramesseumدر    ۱۹۲۹ه در  ت که ز  کندیم  یروسیاشاره به پاپ  شوت 
تأتر  یباز کی هیارائه شده است که کامالً شب یمراسم مذهب ک یتعلق داشت و در آن  یانیم

  ی مذهب فهیوظ  کیرا به عنوان  شینما نیا انیکنندگان آن از شاه تا کاهنان و خدا یاست و باز
مذهب   یکه چگونه مبان ردیگیم جهینت گریفراوان د و شواهد شینما نی. او از اندینمایاجرا م
 (۷/۸۳استوار بوده است. ) یو ظاهر یشیبر شعائر نما میمصر قد یمعبد

با سحر و جادو توأم  ریو تنو رت یبینی و بصروشن یحت میکه در مصر قد سدینویم ونکری
و دانستن  دیگردیم نیمرگ تأم یسعادت آن سو یخاص یبود و تنها به وسیلة اوراد و فورمولها

 نیها را چناز سنگ نبشته  یکیمفاد    ونکری.  رفتیشمار ماسرار و رموز و اشارات کلید معرفت به  
 شودیل مدر نکروپُ  ریام و همه آنچه را که بوسیلة تنویبصیر مجهز و عال  کی: »من  کندینقل م

 .«میآشنا گرددیاموات م نیدر سرزم ریتنو جب. من به همه اسرار کالم خدا، که مومدانمی

  ش یکه هر کس آن را بداند با او خو شودیم هیرع تک زیسحرآم ةمتون اهرام به گفت در
  ی ... آنکه وردهاشودیدوست هوروس م دیو آنکه به ورد هوروس قلمرو نور توسل جو گرددیم

 بزرگ صعود خواهد کرد.  یخدا یخاص را بداند به سو یو جادو ستهیشا

شواهد قضاوت  نیا هیاگر بر پا»که  ردیگیم جهینت یپس از شرح شواهد ونکری باالخره
درست    یدر آمدن آنقدر به استحقاق و پاداش زندگ  یعلو  یکه در جرگه انسانها  میریبپذ  دیبا  میکن

 (  ۹۴/۴۹ـ  ۹۵از ورد و سحر درست.« ) یوابسته نبوده است که به آگاه
 هیاغذ ینوشتن نامها ،و غذا دادن به اموات، آداب دهان بازکنی ریو آداب تطه ریتنو دربارة

 نیا ةکه چگونه هم میدیو د میتر سخن گفتبر محل سکونت مرده )قبر( و... مشروح
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و با سوءاستفاده از  اندبردهی م یمعبد ت یآن را فقط کاهنان و روحان ةبوده و بهر یفاتیتشر اعمال 
در  که . البته امکان داردکردندیم نیخود را تأم یوسیلة معاش و زندگ نیمؤمن یاعتقادات خراف

 رینظا یو اعتقاد به انجام آداب مانیبا ا لیدور حتى ساحران و حکیم ـ ساحران قبا اریادوار بس 
به مردم   شات یاوراد و نما نیا یاند با اجراداشته بوده مانیو واقعاً ا کردهیآنچه گذشت اقدام م

 یکاسب رفتهمقامات رفته  نیشدن ا یساتیو تأس یالت یو تشک یفات یبا تشر یول کنند،یکمک م
تری در رساالت باره شرح مفصل نی. من در ایواقع هیمورد توجه قرار گرفته است تا تزک شتریب

 .مینمایکه از تکرار آنها صرفنظر م امداشته انیگذشته ب

به عمل آمد. قبور شاهان و بزرگان، بخصوص  یدر قبر قبالً اشارات  یمورد سکونت متوف در
 اتیدر روا میقد اریاعتقادند. با وجود آنکه از ادوار بس  نیبر وجود ا یاهرام فراعنه، شواهد مسلم
شده   دیتأک  ان،یخدا و بسر بردن با خدابه آسمان و مبدل شدن او به   یفراوان صعود فرعون متوف

در گور  یابد ات یح یبرا یائیبا موم زیبنا شده و جسد ن یگور آنان چون مسکن ابد یول است،
  ی ویشاه را در ورود عالم دن  یائیتابوت موم  گاهیبه جا  یورود  است. در اهرام مصر درِ  دهیآماده گرد

 اتا ب دیگردیطعام و سفره آماده نقش م زیدر شکل م نیو بر سر ا دندینامیم یبه عالم اخرو
 (  ۱۲۱/۵۷. )1شودبه سفره خوانده  یسفره جان گرفته و شاه در آن سو نینذورات ا میتقد

به شکل خدمه  ییهااول، مجسمه یناستیدر د یشد در قبور مختلف، حت انیطوری که ببه
از سنگ و بعدها از چوب   یاهل وانات یسگ و ح یآبجوساز، آشپز، مرد و زن و حت ابان،ی، نانوا، آس

 زین لیمجسمه زن و فام یاو را فراهم سازند. گاه یزندگ لیتا در قبر وسا کردندیبا مرده دفن م
را بتواند ادامه دهد. جالب است که شکلک   یویدن ات یح نیهم زیبا او همراه بودند تا در گور ن

 (  ۱۳۰/۵۷فرار کنند!!! )خدمتکاران اغلب پا نداشتند تا نتوانند  نیا
تا به قدرت  کردندیحک م زیرا ن هیطوری که اشاره شد، نام اغذبه یعالوه بر نذورات دائم
 (۱۱۲/۴۹مبدل شوند. ) یواقع یسحر و جادو در قبر به غذا

 و نانوا اب یآن با آس الت یاز انبار غالت و تمام تشک یتابوت اشکال یاز قبور بر رو یدر برخ
 هیقر کی یایرمه و چوبداران و رعا کیاز  یشکل یحت ی. در گورشدیو قصاب نقش م

 
  

 
پس از   یمانده است و حت یپس از هزاران سال هنوز هم در مصر باق  انهیتصور عام نی. اسدینومی کِس  ۔۱
  م یسه کنند،ی م میاو تقد یو نذورات که برا  راتیدر خ ینرفته است و مرده به شکل نیاز ب زین یاسالم  شیآرا
 ( ۱۲۲/۵۷. )گرددیم
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  ی هااز قبور آدمک  یخود نقش شده بودند. در برخ لیکه با تمام ابزار و آالت و وسا اندافتهی را
پوشش جسد قرار  یهم ال یکه با مرده دفن شده بودند و گاه اندزن بدست آمده ایمرد  ان،یعر

امکان را  نیا زیکه آنها حرم مردان و زنان است که در قبر ن زندیگرفته بودند. کِس حدس م
پردازند!  شیخود به ع یگل ای یو زنان با غلمان چوب یسنگ یاند تا مردان با حورآورده بوجود

 ( ۲۰۳/۵۷ـ  ۲۰۴)
اتاق   ۳۲مانده شامل    یششم باق  یناستی( از دMererukaردوکا )نام مِ  به  یریکه از وز  یقبر
 یکاهنان  رستاتاق به پسرش. در فه  ۵اتاق به زنش و    ۶تاالر به خود او تعلق داشته،    ۲۱است که  

کاهن در مقامات و مراتب مختلف نام  ۴۷ ند،دادمیاو خدمات مختلف روزانه را انجام  یکه برا
 نیجانش  یگریآنان تعیین شده بود. در اثر د فیپاداش و وظا ییبنا به قراردادهااند که برده شده
کوپتوس  رد نیحمل روزانه مجسمه طالئین شاه به معبد م یبرا یپوس دوم قراردادشاه فی

(Min v.koptos بسته بود که هر روز مجسمه شاه را به )میمعبد ببرند تا در مراسم تقد نیا 
وقف شده بود تا از   یفراوان  یکار اراض  نیا  یشود. برا  میو در آن سه  ابدیشرکت   نینذورات به م

در دست است   یگردد. از شاهان متعدد آثار میخدا و مجسمه شاه نذورات تقد یدرآمد آنها برا
آنها نذورات   ةوقف کرده است تا از بهر  یاریبس   یمادر و اقوامش اراض  ای  شیمجسمه خو  یکه برا

موقوفات را  نیتقرب به دربار ا ایکسب افتخار  یهم مردم مجبور بودند برا یشود. گاه میتقد
نذورات  گونهنیو شاهان از ا انیخدا یکرهایپ گاهیجا ایکا  یهاخانه یمعبد کنند. برا میتقد

که جز  جستندیاعمال توسل م نیبه هم زین انیاز شاهان، بزرگان و دربار دیمعمول بود. در تقل
 یهاجای اموات و مجسمهکاهنان مصر به    یمتماد  ینداشت. )قرنها  یاجهیکردن کاهنان نت  ریس

در  ی. حت(گرفتندیبهره م نیمعتقد قیو از تحم کردندیم یزندگ شیو به آسا خوردندیآنان م
 وسنُیکری( شاه مNekhtib) بینخت شیاتاق آرا سیدست آمده است، رفیق رئکه به  یاثر
(Mikerinosبرا )فراوان از گاوان   یهاینذورات و قربان  میآن به تقد  هیحمل مجسمه خود و تغذ  ی

تصور  دیگونه که بارها تذکر داده شد نبا( البته همان ۱۲۲/۵۷ـ  ۱۲۵است. ) پرداختهیم رهیو غ
است بلکه به  دهیرسیمستمندان و گرسنگان م هیو نذورات به مصرف تغذ هاهیفد نیکرد که ا

داده    صیآنان تخص  یهامجسمه  هیتغذ  ایاموات در گور    یغذا  هیته  یهمه آنها برا  انیقین معبدتل
شواهد  دییکه به تأ میعقل سل یتنها به داورو نه  گرفت،یکاهنان قرار م اریو در اخت شدیم

نه حکومت ارائه شد و پژوهشگران  تیریکه در رساالت گذشته و بخصوص کتاب مد یفراوان
 دییآنرا تأ میمستق ریو غ میمستق زیمختلف ن
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قدرت و   شیو موجب افزا  گرفتندیمعبد و خدام آن قرار م  یبردارنذورات مورد بهره  نیا  اند،کرده
 .دندیگردیثروت آنان م

مذاهب مصر   یش یو نما  یبازار  ،ییابتدا  تیاز شواهد فراوان دربارة ماه  یامختصر فشرده  نیا
و روم، که  ونانی یمذاهب اسرار یفکر ةنیباستان بود که به عنوان نمونه یادآوری شد، تا به زم

داده  رتذک زیطوری که قبالً ن. بهمیحاصل کن ییاند، آشنامعتقدات بوده گونهنیاز ا دیادامه و تقل
آشنا شدن به   لیدل نیو به هم ستیدر دست ن یشواهد کاف هانیسرزم نیا یایستریشد دربارة م

 پژوهش ما سودمند خواهد بود.  یمذاهب برا نیآهنگ و سرمشق اشیپ

ها و واسطه  انیو خبره نما  یسائیو کل  یمعبد  انیانکار کرد که در کنار مذاهب و اد  دینبا  البته
 رخواهانیو خ شمندانیاند وستهیتمدن بشر، پ خیآنها، در همه جوامع و در سراسر تار و کارداران

 کهیحال دراند و گذاشته ادگاریاز خود به  یاو بالنده مانهیحک ات یاند که نظروجود داشته یریبص
ج اند که خاررا مطرح ساخته  یاند، اصولمؤمن بوده  یبند و حتیاز آنان به مذهب جامعه پا  یاریبس 

. فالسفه و دانشمندان پاک  ندیاز آنها تریبرتر و عال اریو بس  یسائیو کل یاز قالب معتقدات معبد
شده و رشد  متولد یاجامعه یکه در فرهنگ نیزبیو ت  ریبص یو عرفا یمعنو شمندانیو اند نید

 دندیشیاندیمردم آن جامعه، در معتقدات آنان م  خاطرو اغلب هم به  ادیاعت  یاز رو  یاند، گاهکرده
شاهد    شمندانیاند  یفراوان در تفکر مذهب  یتضادها  نی. اتفاقاً هماندگفتهیو با زبان مردم سخن م

اندیشی و و شعور. ژرف قلاند نه از عکرده یرویآنها از دل پ ن،یاست که در مورد د یمعتبر
 شود،ینم  دهیاز راه تفکر و تعقل برگز  نیچون د  یول  ست،یقوم ن  کیجامعه و    کیمختص    رت یبص

برخورد  ینید یجوامع متنوع و در ادوار مختلف کمتر به توافق و هم فکر شمندانیاند نیدر ب
مختلف   نگکه در دو فره یجامعه واحد و زمان مشخص دو دانشمند کیدر  ی. حتمیکنیم

 لیدل نی. به همشندیاندینم کسانیند و توافق ندار ینیاند با هم در مسائل درشد کرده یمذهب
قلت تعداد دانشمندان و  ایکثرت  دیوجه نبا چیجامعه به ه کیدربارة مذهب  یداور یبرا زین

هویّت   ی اافراد معدود را مبن نیاصوالً افکار ا ا یسنجش قرار داد و  اریجامعه را مع ک ی یحکما
 شناخت.  یخاص نید

 

 آنها در مذهب مصر یهانشانهو  یمذاهب اسرار نهیشیپ

 نیتریکه باستان  م،ی و از مذهب مردم مصر قد  میاآشنا شده  یکم  یکه با مذاهب اسرار  اکنون
 م،یادست آوردهبه  یکل یمذهب متشکل توأم با رمز و سحر و جادوست، آگاه
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. انسان متفکر از میرشدشان بپرداز یمذاهب و رابطه آنها و چگونگ نیبه هویّت ا میتوانیم بهتر
اسرار   چهیبه چرا؟ و چگونه؟ توسل جسته است، جهان را از در  عتیدر حل مشکالت طب  کهیزمان

هم آنچه ناشناخته است مرموز  یکنون شرفتهیبشر متمدن و پ یبرا یاست. حت ستهیو رموز نگر
که دانش و معرفت بشر دربارة خود   هی. در ادوار اول1وراء( استمقدس )به مفهوم ما یاو به گونه

در قالب سحر و جادو از اسرار   زیفراوان او ن  یحل رموز و معماها  یمحدود بود، برا  اریو جهان بس 
همه بر  یمذهب یهابینیجهان نی. اولدیراز را با رمز پاسخ گو دیکوشیو م گرفتیکمک م

و چه در   ان،یبدو یو شکلکها کرها،یها، پاند و چه در ماسکبوده یسحر و جادو متک یاهگون
از  یمردم متمدن، اثر یهاو باالخره هم در پرستشگاه هیاول یمقدس تمدنها یمعابد و مکانها

آنان در   ی و شعائر و مناسک و آداب مذهب شودی م دهید یبیو غ زیسحرآم یاعتقاد به قدرتها نیا
در هنر ادوار مختلف و در  یبوده است. حت یو عموم یبه مفهوم کل ایستریم ینوع یجراواقع ا

اعتقادات را  گونهنینشان ا زیمتنوع ن یو نقشها نیظروف سفال ها،یکاریکاش سها،یها، تندکرهیپ
 شیو رو  شیاز همه تولد و مرگ، زا  شیب  ستیز  طیمح  یهادهیپد  نیمشاهده کرد. در ب  توانیم

راز بر آمده است.  نیا هیو زوال و فنا، نور و ظلمت، مورد توجه انسان قرار گرفته و در صدد توج
اند، بوده عتیو مرگ انسان و طب شیکه تجسم زا یبارور انیخدا یبخصوص در مذاهب ابتدائ

 یبیمقدس و غ یقدرتها نیتریمیاز قد یکی زین سیریاند. ازنقش را به عهده داشته نیترمهم
است.   ساختهیرا مجسم م  زیزوال و رستاخ  ش،یو زا  شیو مرگ، رو  ات یح  یدوگانگ  نیاست که ا
 است: کردهیم یریگیرا پ یخود حل دو مشکل اساس یدر جنبش و تکاپو میانسان قد

و   شیکه با زا ،یزندگ لیغذا و وسا شتریهر چه ب نیو تأم شیخو ات یحفظ ح یبراـ ۱
 . ابدیب یدارد، راه میمستق ةرابط عتیطب شیرو

 افتهی یمرگ راه ایدشمن خود  نیتریو قطع نیترو قدرتمند نیترـ در مقابله با خطرناک۲
 . سازدیم یرا خنث یستیزوال و ن ش،یخو یو حفظ هست ات یح ةادام یبرا و

بودند که تفوق   یبارور  انیکه در ذهن بشر شکل گرفتند، خدا  هیقهرمانان ادوار اول  نیترمهم
و با  شدندیخود بر مرگ فائق م زی. آنها با رستاخساختندیرا مجسم م یدو مشکل اساس نیبر ا

 انیخدا نیا لی. انسان با تخساختندیمرده را زنده و بارور م عتیتولد نو طب

 
  

  

 
 الطبیعه است. است با رمز و راز توأم است و مقدس به مفهوم ماوراء و مافوق  یبیـ آنچه غ۱
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 یرمز د یقدرتها تماس و اتحاد حاصل کرده و با تقل نیبه کمک سر و سحر با ا دیکوش یم
.  ابدیدست  یمرگیبرخوردار و به موهبت ب ینیو کسب قدرت نو زیرستاخ ضیسرنوشت آنان از ف

به سحر   یمتک  یهادهیتکامل همان ا   قتیاند و در حقبرداشت شکل گرفته  نیبر ا  یمذاهب اسرار
 یفکر یهاهیما نی. هر چند با امیبا آنها آشنا شد سمیهستند که در شامان یراز وو جادو و رمز 

 انیمذهب مصر یول م،یکنیتمدن و تفکر بشر برخورد م هیاول یهاتقریباً در تمام مذاهب هزاره
مورد  یایستریبا م گریاز مذاهب د شیاست که ب یدیعقا نیترو مشخص نیتریمیاز قد یکی

 و قرابت بوده است. یهمبستگ یرارساله، دا نیبحث ا

مصر شباهت   میکه با مذهب قد میو روم قد ونانیدر  ایستریمشخص مذاهب م عوامل
 یو مجاز یرمز میبودن، از مفاه یو سر یعبارت بودند از: رمز م،یداشتند و ما با آنها آشنا شد

شدن و با  میسرنوشت سه نیدر ا انیاز سرنوشت خدا دیگرفتن، با تقلبهره یو از زبان اسرار
 ریتأث  عیو تأتر در وقا  هیتعز  یاو گونه  یش یکردن، به وسیلة شعائر و آداب نما  صلاتحاد حا  انیخدا

 .افتنیدست  یمرگیبه ب یشعائر یگذاشتن، و باالخره با اجرا
و   شهاینما یاسطوره، اجرا نیشاهان از ا نیآداب تدف دیو تقل سیریما در شرح اسطوره از

شدن در   کیبه سحر و جادو... و باالخره شر هیو تک یو انجام آداب به ظاهر رمز یخوان هیتعز
. به روش میعوامل مشابه را مرور کرد  نیا  نیشتریو ... ب  یمرگیبه ب  یابیو دست  سیریسرنوشت از

 .میکنیبازگو م زیرا ن نیمحقق ات یاز نظر یمعمول مجمل

رازدانان زبان  یبوده و برا ایستریم ینوع انیمصر نید میمعتقد است که از قد نگیس تاو
 نیو عالئم و آثار مقابر و کتاب اموات و ... معرف ا هابهیها و کتداشته است. همه نوشته یخاص
 یها براگفته  نیتنها امفهوم دوگانه است. نه    یدارا  نیاست. بخصوص شعائر مرگ و تدف  تیواقع

رازدانان است که در   یبرا  نیمحقق سازد بلکه همچن  یگریرا در سطح د  زیتا رستاخ  است  وات ام
 ینوساز دیو تجد یمتون مرگ روحان نیو بشو« آنها را تجربه کنند. همه ا ریجهان »بم نیا

 میمصر قد  یایستریرا از م  یعوامل  میتوانیما م  میمستق  ریراه غ  نیو فقط از ا  رسانندیرا م  یروحان
 یستریمرکز مهم مذاهب م  کی  یغرب  یدر دلتا  Saisرسد که بخصوص  . به نظر میمیبزن  سحد

شهر ممکن است که   نیشده است. در ا  دیبازد  رانیدر دوران بعد توسط شاه ا  یبوده است که حت
محرم  سیزیـ ا تی( نNeith - Isis) یدر مذاهب اسرار ونان،ی سی( چون الئوزیستایرازدانان )م

را احساس  یو تحول دائم، نوزائ ات یآب سرچشمه ح ریدر مقابل تصو بخصوص. اندشدهیم
 (۱۱۴/۲۹کنند. ) عبور سیاز دروازه تائ اندشدهیتا آنکه قادر م اند،کردهیم
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 یکه با مطالعه و بررس سدینویکه قبالً دربارة آنها بحث شد، م یکِس با اشاره به شواهد
  قت یدر حق  دیرا با  یمذاهب اسرار  ةش یکه ر  میریبگ  جهینت  میتوانیشواهد و مدارک و آثار فراوان م

و سرنوشت خدا و   مال از اع دیتقل گریبه زبان د ا یشدن و  یتصور اله نیدر مصر جستجو کرد و ا
 ریصغ یای. آنچه بعدها در آسافتی توانیمصر م میبار در فرهنگ قد نیشدن را اول هیبا خدا شب

از آنها به  یکی زین سیزیو میسترُین ا افتندیرواج  ینام مذاهب اسرار و روم به  ونانیو سپس در 
آن بوده است.  دیتقل ایو  یمصر سیریاز ومیستریاز م میمستق ریغ ریتأث دیشا رفت،یشمار م

 شینما  ات ینوع عملکیرا که    ان یمجسمه خدا  یةو تغذ  ی( کِس آداب دهان بازکن۲۴۷/۵۷ـ  ۲۶۰)
 رفتهیشمار مبه    یمتوف  زیسحرآم  یروهاین  تیدادن و بخصوص تقو  رویزنده کردن و ن  یبرا  یرمز

 هیتعز یجراو حرکات موزون و ا شهاینما نی( و همچن۳۴/۵۷. )خواندیاست، مقدمه میستریُن م
 هانیستریم گریو د سیزیو در میسترُین ا ونانیو... را که بعدها در  یو رمز یو حرکات اشار
ـ  ۳۴. )سیریازمتون اهرام را در مکالمه با  ی( و بخصوص جمالت رمز۲۳۷/۵۷معمول شد )

۱۹/۵۶ ) 
 یرا با آگاه  یکه معتقد بودند معرفت اسرار  یکاهنان مصر  ات ینظر  هیدر توج  نیریتسن اشت

: سدینویم ونانی یایستریو نفوذ طرز تفکر آنان در م کنند،یم  قیو سحر و ورد و دعا تلف ینجو
که چون   مینمائ هتوج یکه ما به شعائر روزانه کاهنین مصر شودیقابل درک م ینفوذ زمان نیا

ناپذیر معرفت ماوراءالطبیعه و اعجاز،   هیتجز  ةسحر و جادو بوده است. رابط  ینوع  یمذهب  نیهر آئ
میسترُین  ینایبن د یخود را در آن د هیتوج نیترساده شد،یدر نظر گرفته م یهیبد سمیکه در هلن

آن از فرهنگ   دیتقل و( )دربارة ازدواج مقدس ۱۴/۷۶آن است. ) جهیکه وحدت با خدا نت ابدییم
 شد( انیب زین نیاشت تسنیدر میسترُین باکوس نظر ر یمصر

را که در مصر   یریو اشارات اساط  انیخدا ةو مکالم یرمز یبکار بردن فورمولها زین شوت 
 ردیگیم جهینت یو پس از شرح مفصل کندیم سهیمقا یونانی یهانیستریمعمول بوده است با م
 ( ۳۰/۸۳ـ  ۶۲در مصر جستجو کرد. ) دیمذاهب را با نیا ةش یکه به دالیل فراوان ر

را ندُ(، دEdfuِمعابد ادفو ) یوارهایکرده از نقوش د میکه تنظ یدر رساله مفصل ونکری
(Dendoraف ،)لهی (Philacکه میسترُین از ،)جهیدهند نت( را ارائه میسیریاز ة)اسطور سیری 
 در نیو ا کنندیم دیپس از مرگ سرنوشت خدا را تقل اتیح ةادام یکه چگونه برا ردیگیم
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 . گرفت  و روم مبنا قرار  ونانیمختلف    یهانیستریاست که بعدها در م  یو هدف  دهیهمان ا  قت یحق

 یاختالف که برخ  نیبا ا  شدند،یچون انسان برداشت م  یموجودات   زین  انیدر مصر خدااصوالً  
حصول  یبلکه برا یبه کمال معنو یابیدست یاز آنان نه برا دیبرخوردار بودند و تقل تیاز ابد

شعائر و آداب میستریُن   زین  لیدل  نیبه هم  گرفتیپس از مرگ، صورت م  ات یح  ةو ادام  یناپذیرفنا
کرده   زیکه مقتول و قطعه قطعه شده و رستاخ یخوب یخدا میقد انیبه زبان مصر ای. سیریاز

و  سیریاز زیرستاخ یکه برا انندیخدا نیمعابد ا یو در نقشها شدیانجام م انیاست، بوسیلة خدا
طور برنامه به  نی. اکنندیساعته او را دوباره زنده م ۲۴برنامه  کی یبا اجرا شیابد ات یح نیتأم

 سیچون آنوب اند،ستادهیا سیریاز یحافظ که جلو ان یشده است. خدا حیدر رساله تشر لیتفص
 سیو نفت سیزیخدمتگذار در درجه اول ا یهاآپوات، هوروس، توت، نخبت، گپ، و... و الهه

و   انیخدا نیا کیکی فی(اند. وظاSekhmet( و سخمت )Neith) تیخواهران او و سپس ن
خود   نیاز تجاوز موجودات شرور آن را در ب سیریمحافظت تابوت از یاکه بر وانیاز د یسپاه

است که  یش یمتعدد چون نما یهاصحنه نیساعت تعیین شده است و ا ۲۴ یاند دقیقاً ط گرفته
 ( ۲/۵۰ـ  ۷است. ) یونانی یایستریهمان م هیشب

 س یو تقد  تیقبول عضو  یبرا  یسر  یه آدابنِهّو کَ  ونیروحان  نیمعتقد است که در ب  بورکرت 
شعائر و آداب  نیچن انیمصر یدر مذهب عموم یمختلف وجود داشت، ول یو ترفیع به مقامها

آن را میسترُین   توانینم  لیدل  نیشد. به همنمی   دهیعموم د  ی( براinitiation)  تیتشرف و عضو
 ( ۴۰/۱۵. )دینام

هر چند شعائر  ن،ینبود. عالوه برا یعموم یایستریم زین ونانیتوجه کرد که در  دیالبته با
 ی او به منظور اله  نیو جانش   یفرعون متوف  یدر مصر در درجه اول برا  سیریاز سرنوشت از  دیتقل

 یراههائ  جیربه تد  زین  یمردم عاد  یبرا  یول  گرفت،یتثبیت سلطنت صورت م  قت یدر حق  ایشدن و  
چون  یرمز یهافرقه نکهیگردند. امکان ا میسه انیدر سرنوشت خدا ی ابداع شد که به نحو

 یپژوهشگران  یشکل گرفته باشند، اثبات نشده است. ول  میو روم در مصر قد  ونانی  یهانیستریم
وجود   نه از آن جهت است که معتقد به کنندیرا در مصر جستجو م ونانی یایستریم شهیکه ر
که در مصر  یو شعائر یکل دیبه د شتریدر مصر باشند، بلکه ب یونانیمیستریُن  رینظ یالت یتشک

عوامل و  نیا نیکه ب یو شباهتهائ نیسرزم نیا یو بخصوص طرز تفکر مذهب شدیاجرا م میقد
 . عالوه برکنندیم هیاشت تکوجود د ونانیمیسترُین در  یمبان
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 نیمورخ یبخصوص با استفاده از گزارشها ،یلیکه به دال شوندیم افتی یپژوهشگران یحت ن،یا
چون میسترُین  یآداب زین میکه در مصر قد رندیگیم جهیو آثار و نقوش و متون اهرام، نت یونانی

 شده بوده است. لیو روم تشک ونانی رینظ یاسرار یافرقه یو حت شدهیاجرا م
به   یو جشن مذهب فات ی: » تشرسدینویکه م کندیاز هرودت م یبه گزارش هیتک یویلوب

 کهی مراسم فراوان نیدر ب شد،یبر پام لین یدر دلتا سیریکه در معبد بزرگ بوز س،یزیافتخار ا
 می. پس از تقدرفتیشمار مجشنها به  نیتراز مهم یکیمتعدد مصر وجود داشت،  انیخدا یبرا

 یاحترامی. اما بپرداختندیم یو عزادار یبه سوگوار شماریهمه مردان و زنان به تعداد ب  یقربان
  ی در اجرا گرید ی...« و در جاکنندیم یعزادار شیچه کس است که برا نیا میاست اگر بگو

که نامش را ممنوع است بر زبان   یکس  نیتدف سیدر سائ نی: »همچنسدینویم سیدر سائ شعائر
که  یشعائر ،دهندمی شیمکان آنها شب شرح مصائب خدا را نما نی. در ا..دهندآرم، انجام می

آشنا   تیبه واقع  رایباره صحبت کنم، ز  نیدر ا  شتریب  توانستمی. من منامندیآن را اسرار م  انیمصر
اسرار با  انیکه ب رساندیگفته م نیکه صلح و آرامش خود را حفظ کنم«. ا لمی. اما من ماتمهس 

 اند بر زبان آرند.خطر توأم بوده است و شرح میسترُین را مجاز نبوده

آید که . از اشارات مختلف برمیکندیم دیی( هم نظر هرودت را تأlamblicus) امبلیکوسی
 شینما هیصورت تعز را به سیزیا یداریو پا یو سوگوار سیریاز زیمرگ و رستاخ انیمصر
و آشکار  یجهت عموم کی یدارا میشعائر در مصر قد نیمسلم است که ا نی. همچننددادمی

مراسم   نیو در ا  شدیانجام م  سیرینام از  شعائر به  نی. ایو اسرار  یخفصورت م  کیبوده است و  
  ۱۸۷۵که به حدود   ۱۲ یناستی( از دsteleبود استله ) ادی. در ستون کردندیمجسمه او را حمل م

 نیحجره طالئ فات ی( دربارة تشرIgernefertنفرت ) گرینام ا به یق.م تعلق دارد، صاحب منصب
 بیتعق یو چگونگ شینما نیداشته است. او مقدمات ا انیب یشرح س،یریزاُ ا ی دوسیآب یخدا

و بازگشت خدا  زیرستاخ س،یو نفت سیزیا یو حمله دشمنان و باالخره مرگ او، عزادار سیریاز
مفصال شرح داده است.  شد،یبه معبد ارائه م سیریرا، که با باز گرداندن مجسمه از دوسیبه آب

 سیریاز یمسلماً داخل معبد و در محراب خصوص یش عمومیو نما فات یتشر نیا ةالبته دنبال
نقشها و و سنگ هایکه مختص اهل راز بوده است. کنده کار شدیاجرا م یگرید یاسرارآداب 

. ندینمایم  دییرا تأ  یشعائر اسرار  نیاند، وجود امانده  یکه در معابد و خارج از آنها باق  یآثار مختلف
 سیریمجسمه از یمراسم رو نیدر ا
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آماده ساختن جسد به ظاهر  یو برا نددادمیرا انجام  ییو جادو یآداب رمز یش ینماصورت  به
و دهان و چشم و    پرداختندیاعضاء م  کی  کی  یایبه اح  زیقطعه قطعه شده او، با حرکات سحرآم

و  ینبات  ات یح دیتجد ی. حتآوردندیرا به حرکت در م شیاعضا گریو د کردندیگوش او را باز م
و باالخره  نددادمی شینما  وانیح کیزنده شدن  ایدانه  کیاز سبز شدن  دیبا تقل زیرا ن یوانیح

ظاهر گشته است، تولد   یقربان  وانیپوست ح  ریاز ز  کردندیکه تظاهر م  نیجن  کی  شیپس از نما
و مجسمه او را با  کردیم زیرستاخ سیریاز شینما انی. در پانددادمی شیرا نما سیریدوباره از

 . نشاندندیجای خود مکرده به  نیتزئگل 
که به    کندیبزرگان م  نیتدف  یبرا  یخصوص  یشهایپس از شرح مفصل اشاره به نما  یویلوب

خود ملحق گردد. در   یبه خدا Aaluدر دشت  یتا متوف شودیاجرا م شهاینما نیا یگریشکل د
 : شودیآرزو م یمتوف یشعائر برا نیا یپس از شرح اجرا یخانوادگ یمیمتن قد کی

درستی که ... به ستیاو هم خواهد ز کند،یم یزنده است و زندگ سیریکه از گونههمان»
 (  ۱۷۲/۱۰۱ـ ۱۷۵نمرده است، او هم نخواهد مرد.« ) سیریاز

را به  یابپردازم تذکر نکته سیزیمیسترُین ا حیمبحث قبل از آنکه به تشر نیا انیدر پا
 :نمیبیم یاجمال ضرور

 د یوجه نبا چیاست و به ه نیتمدن و فرهنگ مصر در دوران خود قابل توجه و تحس  ارزش
 شیو ب  یگوئگزافه  گرید  یاز سو  یگرفت. ول  دهیناد  گرید  ینهایسرزم  دیآن را در افکار و عقا  ریتأث

است، که منحرف سازنده و  یادرست و خالفگوئتنها نفرهنگ نه  نیاز حد بزرگ جلوه دادن ا
 یو اروپا اغراق و افراط در بزرگ نمائ کای. مدتهاست که بخصوص در امرتاس انبخشیز

 سازانلمیتنها فپسند شده است و نه بازار اریبس  ب،یکهن و طرح اسرار و رموز و عجا یفرهنگها
 اتیدانشمند، از روا  یاز اهل قلم و حت  یاریکاسبکار، که بس پردازان  و افسانه  سانینودکاندار و رمان 

اند، تمدن بشر بوده یادوار ابتدائ یفکر یاقوام، که زبان زمان و انعکاس فضا نیا ریو اساط 
کشف  یو رموز مافوق عقل و دانش بشر امروز ب یو بخصوص عجا یمذاهب و معارف متعال

 یاند، ممکن است براهم با صداقت و اعتقاد توأم یکه گاه ها،یبازار گرم نیچن نی. اکنندیم
و  یریاغلب اثر تخد یاجتماع یدر حرکت کل یبرداشته باشند، ول دربخش آرام جینتا یافراد
 کننده دارند. لیتحم

حفظ و  یقبل از اختراع خط برا هیتذکر داده شد، در جوامع اول زیکه در گذشته نطوری به
 روند نقش نیو در ا شدیاستفاده م ات یانتقال معلومات و معارف از حافظه و نقل روا
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مهم و  اریبس  ساختند،یرا با نسل گذشته و معلومات آنان بر قرار م یاصل ةکه رابط سالمندان،
. شدیبود قابل اعتماد و اغلب مقدس محسوب م میو اصوالً هر چه قد رفتیشمار مبه  یاساس

خود را  یو شعور علم یعمر تمدن هیاول قیآنها دقا نیترشرفتهیپ یکه حت ،یبشر یجوامع کنون
بندند.  یپا یتقدس و رمز و راز آنچه قدمت دارد به نوع نیاناخودآگاه هنوز به  ند،یمایپیم

 شیپو  یرا مبنا  کیستمات یس  شیتعقل و تجربه و آزما  کنندیم  یکه سع  یصرفنظر از تعداد معدود
را به توارث  یدت یبه اتفاق بخصوص مسائل عق بیقر تیقرار دهند، اکثر شیخو یو جنبش علم

اند. گرفته شده لیبه تسلسل تحو میقد اریبس  یطور معمول از نسلهاکه به  رند،یپذیم نیو تلق
 یاست با سرّ و راز و شکل یکه آنچه باستان گرددیقدمت و تقدس موجب م نیب یوابستگ نیهم

در جوامع متمدن، با  یحت ،یسنگ نهیمذاهب ادوار پار یتوأم گردد. بقا یو اسرار یاز جاذبه رمز
دیم و باور مصر ق  یآمیز فرهنگ مذهباغراق دیو تمج نیدارد. تحس  کینزد تباطقدمت ار نیهم

سرچشمه   م«ی»قد  یجاذبه و کشش ناخودآگاه به سو  نیالعاده آن اغلب از همداشتن به رموز خارق
 .ردیگیم

 شیمن خو  یو کمال اله  نیمعارف نو  یدر جستجو  قیعم  عی: »طباسدینویم  نیاشت  تسنیر
موجب رفعت آنان گردد.   دیبا خدا با  نی. هر نوع وحدت نوندیجویتوسل م  ومیستریزود به م  یلیخ

  ی حال فرد نی( و در عsyncretistic) یقیتلف ن،یافراد و بخصوص مذهب متق نینحو د نیابه 
.  دهدیمتضاد را ارائه م یسحر و جادو صورت  عتاًیو طب ردیگیبه خود فرد تعلق م و کامالً شودیم

 یو سع  شودیم  یعموم  یو... عادت   یعبر  ،یرانیا  ،یقیفر  ،یسور  ،یخدا به مصر  ک یادا کردن نام  
 ایو  «یاله ی»قدرتها ایسخن »فرشته«  افتیبا در یمیقد اریبس  یاسرار نید کیدر نفوذ به 

  ی میمرد مقدس قد  کیخاص، که    یو جالب است که با آن وردها  گرددیتوأم م  ینباستا  انیخدا
 یالهام ثمربخش  کیاو از    دیکه شا  دیام  نیابه    شود،یهمراه م  زیداده و با به کار برده است، ن  میتعل

 ندیگوی)رساله اعمال رسوالن( کفار دربارة پاولوس م  ونیبهره گرفته باشد. اگر در سرگذشت حوار
وسیلة پطرس به  دیپس از تعم مون،یاگر س ایآورده است، و  انیخدا یبرا ی دیجد ینامها وکه ا

 شوندیارائه م  هاروسیکه در پاپ  یطیشرا  نیکند، کامالً با ا  اعیآمیز او را ابتاست قدرت سحر  لیما
 .« ندینمایم قیتطب

 ایشاه  ک یآنها را به  یدیمعتبر ساختن عقا یکه چگونه برا کندیم هیتوج نیاشت ریتسن
شناسی و از ستاره یاصطالحات  ... و یسور ،یعبر یو جمالت  سازندیوابسته م یمیگر قدمعجزه

 او یاز سو یخدا و الهام میآن را سخن مستق ایو  ندیافزایلیمیا و ... به آن م و ایمیو س ایمیک
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کسب   کیستیبه وسیلة وحدت م یازل یخدا کیخدا هم اغلب خود از  نیکه ا کنند،یم هیتوج
از خدا   توانیکه در حال جذبه و خلسه م  کنندیم  هیتوص  زین  انیمعرفت کرده بوده است... و در پا

 ( ۱۷/۷۶ـ ۱۹را کشف کرد. ) قیحقا یالهام گرفت و با شهود عرفان
آن دوران است   یو معرفت  یفکر  یهم انعکاس فضا  یمصر  یتولوژ یدر هر حال، مذهب و م

است که ازیریس  یهمان مردم شهیاند ةو تصورات زاد ت الیتخ نیفراموش کرد که ا دیو نبا
 سازندیقدرتمندش م  یقطعات را سر هم سوار کرده و خدا  نیو دوباره ا  کنندیرا پاره پاره م  یالیخ

را بر  یآنهمه شعائر بدو یشب باز مه یخ نی( و به یمن اگریشامانها، البته به شکل د هی)شب
است   یسه هزار سال دربار و معابد و کهانت مصر لیآن تحم جهیو نت کنندیم لیتحم یاجامعه

سلطنت   تیو الوه  تیبا ربوب  شیبر بندگان و بردگان خو  یدهد چون خدائکه به فرعون قدرت می
مرده!! آراستن  ریتابوت و تنو نو منور ساخت جانیب یهاکردن مجسمه ریس ةکند و به بهان

لشکر کاهن و خدام معبد   کیو ...  یالینذورات به موجودات خ میموهوم در گور و تقد یهاسفره
که قرون  کنندیم قیمصر تصد خیو تار یپژوهشگران فرهنگ ةرا بر دوش مردم سوار کند. هم

شدن  یالت یبر تشک چهفرهنگ بوده است و هر  نیا یمصر، دوران شکوفائ ةجامع لیتشک هیاول
 گرفته است. ی، جمود و سکون جامعه فزونشدن مذاهب افزوده شده است یفاتیمعابد و تشر

و  گرید یایاند و از دنافراد بشر بوده گرید رینظ یفراموش کرد که مردم مصر انسانهائ دینبا
در  یمانند همه جوامع باستان زیمصر ن ةاند. جامعنگرفته تیمعارف خود را به عار یکرات آسمان

 ،یعیطب طیبنا به عوامل و شرا زین یخاص به جنبش و حرکت پرداخته است و زمان طیاثر شرا

حرکت رو به زوال   نیشتاب ا  گذارند،یمتشکل انسانها اثر م  یهابه صور مختلف در گروه  که
هرگز  یحرکت در سطح جهان نیا یاست. ول افتهیبه سکون، توقف  کینزد یرفته و تا حدود

مصر   یدربارة معارف اسرار  یبه عقب بازنگشته است. متأسفانه گاه  یاول  قیمتوقف نشده و به طر
اند که  العاده بودهخارق یموجودات نیسرزم نیکاهنان ا یکه گوئ شودیگفته م سخن یابه گونه

 یبه رموز و اسرار  شیدر هزاران سال پ  جتاًیاند و نتوارد شده  نیبه زم  گرید  شرفتهیاز کرات پ  دیشا
آن است که هم  تیواقع ی. ولستیمعماها ن نیقادر به حل ا یند که دانش کنونبود افتهیدست 

 میامروز در هر حال نسبت به مصر قد یاند و هم دانش عمومبوده یعاد یانسانها انکاهن نیا
 ترعیبه مراتب وس  دیرا با  یمعارف کنون  جتأیخود دارد که نت  بانیچند هزار سال تحول و تکامل پشت

 باستان دانست، بخصوص انیاز دانش مصر تریو مخصوصاً واقع ترقیو عم
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و توهمات بنا  الت یکه مذهب مصر بر تخ میآشنا شد تیواقع نیادر شرح مجمل گذشته به  که
که در تمدن   یعیسر یو بالندگ یشکوفائ نیقیطور . به 1ینیو ع یشده بوده است نه بر امور واقع

بار آورد که اهرام مصر  به یمیظاهر شد و در مدت چند قرن جامعه متشکل و عظ میمصر قد
بوده است که متأسفانه به  یمتک شرویپ یبر فرهنگ روند،یتمدن بشمار م نیا یبرا یشواهد

. دیگرو و سکون یستائیزود به ا یلیرساله وجود ندارد، خ نیآنها جا در ا لیتحل یکه برا یلیدال
مشاهده    میمصر قد  شمندانیاز اند  یبرخ  مانهیحک  مات یرا ما در افکار و تعل  یفرهنگ عال  نیا  ریتأث
تضاد است که الهیات مصر را  نی. همکنندیم ئیخودنما یکه در کنار انبوه خرافات بدو میکنیم

 کی رمصر هرگز ب یکه الهیات و اصول مذهب سدینوی. کومو مدهدیمشوش و در هم ارائه م
 یو برداشتها ات یشناخته شده و معتبر بنا نشده بود. روا یمشخص و مرکب از دگمها ستمیس

هرگز  زین تیروحان یزهوشیمذهب در کنار هم جمع شده بودند و ت  نیمختلف و متضاد در ا
 کند. میتنظ کنواختیآهنگ و عناصر مخالف را در سنتز هم نینخواست که ا دینتوانست و شا

 خیتار کیمتفاوت  یمختلف مصر و در دورانها االت یکه در ا نیباو مت اهمگنهمه تصورات ن
حاکم بوده است در کنار هم و در رقابت با هم کتب مقدس یطوالن اریبس 

 
و »الهامات«   قی رساله هزقل در عهد عت  تیاثبات حقان یبودم که برا   یهود ی  ی استاد یشاهد سخنران  کا یدر امر ـ  ۱
 یانه ی)هزقل( شاهد فرود آمدن سف لیکزبود که ه یو مدع کردی م انی خود را ب قاتیتحق جهیاو نت «مکاشفه »و 

  ن یسازی کرده است. اسفینه مزبور را باز  زقله یاستاد از سخنان نب نی بوده است و ا یگر یاز کهکشان د یهوائ
  ی است. به نظر او سفینه هوان  افتهی را دقیقاً در نهیشکل سف ینائل شده و حت یکه به کشف بزرگ کردی استاد ادعا م

اند که از همه جهات حرکت  قرار داشته  ی مخصوص یچرخها  رشیبوده است که در ز  ی بلند  اریبس ه یچهارپا هیشب
  ی بود به قول خود از راه منطق علم   لیاستاد ما   نیشده بوده است. ا  هیسفینه تعب  هیچهارپا   نیوسط ا  رو د  اندکرده ی م

بوده است، اطالعات    نیاز تمدن زم  ترشرفته یپ  اریکه بس  یو تمدن   یمنبع آسمان   کیائیل از  اسربنی   اءیثابت کند که انب
که گفتار هزقل در عهد   میاعتمادند! بگذر  بل قا ق یعهد عت یهاقصه  ل یدل نیخود را کسب کرده بودند و به هم

  ی مراجعه شود( ول  هودی  نیدر د  یقیوجه سازش نداشت )به کتاب تحق  چیبه ه  کردی م  انیاستاد ب  نیبا آنچه ا  قیعت
به   هیشب ی زی( چکردندی خدا را حمل م ة سر حیوانات )که گردون یقل، در باالزکه به گفته ه کرد ی او توجه نم

کبود   اقوتی  هیشب ی زیچ شی که بر رو شدی وحشتناک که چون بلور درخشان بود، مشاهده م  یابا منظره   یاصفحه
  هوه یبود.    هوهی  کلیه  نیانسان نشسته بود. ا   هیشب  یکلیاورنگ سلطنت ه  ن یقرار داشت و بر ا  یشاه  ر یبه شکل سر

کند. بعد هم   تیرا هدا  لیخدا رسالت دارد قوم اسرائ یکه از سو کندی و به او اعالم م دی گوی با هزقل سخن م 
ابالغ   لیشود و هزقل آن را به اسرائ ی سخنران ک یبه  ل یدهد که آن را بخورد تا در شکمش تبدبه او می  ی طومار

حامل ساکنان   یانهیدرست بوده و آنچه هزقل مشاهده کرده است، سف یهودی دانشمند  نی. حال اگر نظر ا کندی م
اهلل رسالت و نبوت خود را  است به اعتبار ارائه کالم  لی. هزقل ما یباشد، پس هزقل دروغگوست نه نب گر یکرات د 

  ل یبه کار مردم اسرائ میجهان عظ ن یتا در ا ند یآی نم ن یبه زم گرید یاز کهکشانها  یی هوا ی هانهیکند. سف تیتثب
. اگر نبوت هزقل  کنندی را عطا نم لیاسرائ یو به هزقل هم رسالت رهبر  د ینخواهند نام هوهی زیبپردازند و خود را ن
  ی معتقدات موروث دییتأ  یاست که چگونه دانشمندان برا جالباست. یساختگ  زیسخنانش ن هیدروغ است پس بق

 . زنندی چنگ م یخود به هرکاه
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که با منطق و  یونانی نیرا به کالف سر در گم مبدل کرده است. به گفته کومو حتى متفکر آنها
 به یمشخص یهاستمیمصر س یمذهب نهیبا استفاده از گنج دندیآشنا بودند، کوش ینظم فکر

و  یو معقول عناصر شرق مانهیکردند با اختالط حک یسع سمیرمتوجود آورند و بخصوص در هِ
باز هم موفق نشدند به  یوجود آورند، ول همه ذهنها به یبرا رشیقابل پذ یتولوژ یم کی یونانی

نظر کومو را پژوهشگران  نی( ا۸۰/۲۱ـ ۸۱. )ندینما را حذف یتفکر مصر یطور کامل تضادها
 یگریصورت د را به انیونانیهمان کوشش نافرجام  ن،یبا وجود ا یاند، ولکرده دیتأئ یاریبس 

معرفت اعلى،  لندیما یو اوهام و افکار بدو الت یها و تخها و افسانهو از قصه  ندینمایدنبال م
  ی خود در عالم اسطوره و در فضا انیونانیکرد که  موشفرا دیمعجزات و اسرار را کشف کنند. نبا

تر سهل اریو قبول آنها بس  یافکار مصر میتنظ اًآنان مسلم یو برا ستندیزیو اوهام م الت یتخ
و   انیخدا مهیها و نو الهه انیو خدا یمذاهب اسرار یو روم تعداد فراوان ونانیبود تا امروز. در 

وابسته به  یو مذهب اسرار سیریو از سیزیو قبول ا اشتندقرار د شیقهرمانان و ... مورد ستا
را  ستمیبشر قرن ب دیبا یخرافات بدو نیا لیتحم یامروز برا یسهل و آسان بود. ول اریآنان بس 

مشکل است، اغلب مشتاقان و  اریبس  یبازگشت نیبازگرداند. البته چون چن خیبه ادوار ماقبل تار
 یعرفان ةبرجست میرمز و راز و مفاه میدر مذهب مصر قد کوشندیم یمذاهب اسرار نیمجذوب

. از کِس کنندیرا نقض م شیخو ات ینظر فتگانیش نیا شتریکشف کنند. اما جالب است که ب
نقل  سیریچپ از یساق پا افتنیرا دربارة  یتیروا نینقل شد. او همچن نهیزم نیدر ا یاتینظر

دست آورد که عبارت بود از مرده  هم به  یگرید یستریم ک ی 1: » آباتونسدینویو م کندیم

که قبالً متون اهرام  یمیقد ةرا به اسطور یستریم نی.« اسیریچپ از ی( پاReliquiae) گیر
 سینیاعالم کردند: »ران تو در ت   سیریدادند و خطاب به از    وندیپ  ساختیمربوط م  سیریرا با از

(Thinisاست و پا هی( )ناح )را  یقربان وانیقطعات بدن ح دوران.« در آن یدر نوب تیهشتم مصر
 هی( توجسیریخدا )از ةاعضاء بدن قطعه قطعه شد یلیو تمث یصورت مجاز به یستریدر آداب م

ساق پا را در   نیساخته شد. ا سیریاز یواقع یگیمرده ر کی ا اثنا از آن ساق پ نی. در اکردندیم
ساق پا  نیو از ا ردیگیم هاز آن سرچشم لیبودند که ن یو مدع کردندی حفظ م یدخمه معبد

 را، مصر نیتا هر دو سرزم ابدییم انیجر

 
  

 
 س یریشهر وابسته به از نیترمقدس  یجنوب مصر که گاه یدر نوب نیالفانت کیبود نزد یشهر Abatonـ ۱

 .شدیمحسوب م
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آرامگاه »که بعداً در مورد  طوریچپ، به یساق پا گیمرده ر نی. ا1بدارد داریپا ،یو سفل ایعل

گذاشت تا به  ات یاله یعلما اریرا در اخت یفراوان ریامکان تفاس د،ید میساق پا« در ادفو خواه
 ( ۴۰۸/۵۸بخشند.« ) شیسرّ و راز خدا افزاکمک آنها به

که اغلب   دید  میخواه  میبپرداز  میمصر قد  یمذهب  دیشعائر و آداب و عقا  قیدق  یاگر به بررس
اسرار »ساق  نیدر شمار هم دیگردیکهانت اعالم م یکه از سو یو رموز مذهب بیاسرار و عجا

که خود  یاز دانشمندان یاریبس  ن،یبود. با وجود ا س«ینیدر ت سیریو »ران از س«یریاز یپا
 . ۲پردازندیم مصر یمعبد بو تجلیل مذاه نیبه تحس  اتند،یروا گونهنیناقل ا

 

 سیزیامیستریُن 

مذاهب   نیا  هیشب  یبا مشخصات  گرید  یدر کنار مذاهب اسرار  یمصر  یمی مذهب قد  ونانی  در
 یاصل تیشخص سیزیا رد،یدر محور قرار گ سیریجای آنکه ازمذهب به  نیشکل گرفت. در ا

 شیستاتر، مورد دمتر و ماگناما یهایستریالهه مادر در م میدیطوری که دبه ونانی. در دیگرد
تر در مرکز سهل زین لیدل نیشد و به هم هیتوج یاالهه نیچن کی زین سیزیاو  گرفتیقرار م

سراپیس  س،یزیزوج ا هیشده بخصوص در اسکندر زهیونانیمیسترُین قرار گرفت. در مصر 
(Serapisبود، ول )شدینام برده م سیزیجفت ا س،یسراپ یو زمان سیریاز یگاه ونانیدر  ی. 

 نیآن را چن توسیشده است که پلوتارک و تاس تیروا یامورد انتخاب سراپیس قصه در
قرن سوم ق.م  لی( در اواSoter) ی( بنام ناجptolemaios Iاول ) وسیاند: بطلمگزارش داده

 یایدر ساحل در  ی: بندرSinope)  نوپ ی( در سplutoاز پلوتو )  یمیکه مجسمه عظ  ندیبیخواب م
 آورده و هیمجسمه را به اسکندر نیدهد که ادارد. شاه فرمان می قرار( هیدر ترک اهیس

  

 
کرده    زیکه رستاخ  یپس خدائ  اندافتهی  سینیرا در آباتون و ران راست او را در ت  سیریچپ از  یـ اگر ساق پا۱

 فاقد پا بوده است!؟  
  سه یدوران خود مقا یمذاهب را با فرهنگها گونهن یام اگر اتذکر داده  زیـ چنانکه بارها در رساالت گذشته ن۲
بجا   اریبس پرداختند،یم یریگجه یکرده و به نت هیاز آنها تک یامانه ی حک اناتیو ب ماتیبه تعل ایو  کردندیم
و  ریتفاس ،یوهم یمعماها ن ی سرّ و راز ساختن و به اتکاء ا ،یلیو تخ  یابتدائ دیشعائر و عقا نیاز ا ی. ولبودیم

وعات  و مصن  التیاسرار خودساخته که سراسر از تخ  نی ابداع کردن، گمراه کننده است. ا  ی و عرفان  یفلسف  ریتعاب
نداشتند    یعیو طب  ی با رموز کهان  یعقل  ة رابط  گونهچ یگرفته بودند، ه  هی ما  ی. مصرتیروحان  یاذهان و افکار بدو 

 بودند. ینیو ع یواقع یهاه یو اصوالً فاقد پا

 



187 
 

سیزیا  نیستریم  

به  وسینصب شد و بطلم  هیمجسمه در اسکندر  نی. ا1قرار دهند   ینیمذهب نو  یةآن را پا  پرستش

از نسل  Timotheus( و سی)کاهن هلیوپول Manetho یکمک کاهن مشهور مصر
Eumolpide (که از الئوزهمر سهیاز قهرمانان اد )را بر   یدی به مصر دعوت شد، مذهب جد سی

که چون در   زنندیمجسمه بود، شکل داد. در اصل حدس م نیکه نام ا س،یمحور پرستش سراپ
 انیآنان و مصر  نیارتباط ب  جادیا  یبرا  وسیفراوان بودند، بطلم  انیونانی  هیمصر بخصوص اسکندر

در مصر   یمذهب بزود نیاقدام متوسل شده بوده است. ا نیاسلطنت خود به  تیو در ضمن تثب
 انیکردن اد یونانی ریکه قبالً در مس  ونانی. در شدآن به خارج پراکنده  یپا گرفت و از مرزها

دمتر همسان ساخته بودند، سراپیس  ایو  تیرا با آفرود سیزیو ا زوس،یونیرا با د سیریشرق از
قرن  یونانی( )سخنران Aelius Aristides) سیدیستیطوری که آر. بهرفتندیپذ سیریاز یرا بجا

( سی: معبد سراپSerapeumچهل و دو سراپئوم )  ود دهد، در قرن دوم ق.م در حددوم( گزارش می
 ونانیدر    سیزی( و میسترُین اIsiacists)  سیزیا  شیستا  یبرا  یاهیوجود داشت که پا  لیدر دره ن

  Nicocreonپراکنده شد. در قبرس شاه  ترانهیمذهب در سراسر سواحل مد نیو سپس ا دیگرد
خود   نیمذهب را به سرزم نیبود، ا عدفال پرسش کرد و چون پاسخ مسا هاز سراپئوم به وسیل

  Serapiastsنام  به یبرادر تیجمع کیساخته شد و  سیآکروپول ریآورد. در آتن سراپئوم در ز
 سیزیاز ا یاسوم مجسمه وسی. بطلمدیگرد لی: بندر مقابل آتن( تشکPeiraieus) رئوسیدر پ
 هی( و او آن را در انطاکهیسور یفرمانروا  یفرستاد )از شاهان سلوک  Seleucus Callinicus  یبرا

و  ونانیو  ریصغ یایدر آس جیمذهب به تدر نیبر آن ساخت. سپس ا ینصب کرد و معبد هیسور
: Isium)  ومیزیا  ایو سراپئوم    دیگرد  سیتأس  یبرادر  یتهایپراکنده شد و جمع  ایتالیو جنوب ا  هیتراک

کرد   یروم سع یو هر چند سنا افتیمذهب رواج  نیا زیبنا شدند. در روم ن یمعبد ایزیس(هائ
متعلق به  یو حرمها سیزیمعبد ا بیبار به تخر نیچند یمذهب را مانع شود و حت نیا شرفتیپ
آن   بیحاضر به تخر  یپسند شده بود که کس مذهب توده  نیآنقدر ا  ی( حکم داد، ولIsiac)  سیزیا

را که سنا خراب کرد فوراً توده مردم از نو ساختند.   یمعابد  یکه حت  کندیم  قیتصد  انینشد. ترتول
 یالعملعکس  سیزیا  نیبر ضد د   انیبا وجود زوال شهرت مصر  ،یپس از شکست کلئوپاتر و آنتون

 
  

 
چگونه بوده است. با فرمان   نیمذهب نو  کی که تصور مردم آن زمان از ظهور و رواج    دید  توانی ـ در ضمن م۱

  کر ی!! و مردم به پرستش آن پگرفتی شکل م  یسلطان مذهب  لیو به م  شدی حمل م  یبه شهر  یاشاه مجسمه 
 !!  پرداختندی م یشیو فرما یساختگ
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 ونانیابتدا در  سیزیکه ا سدینویماند. دکتر اشتیکلر م یمذهب در روم باق نیو ا امدینوجود  به
( مورد  una quae omniaاست ) زیقدرت واحد، که خود همه چ کیصورت ملکه آسمان و  به

و در قرن   افتی ادیز روانیپ یبزود یقرار گرفت. در روم ابتدا پرستش آن ممنوع بود، ول شیستا
(  A. D. H. Bivar) واری( ب۱۹۷۹) سمیترائی. در کنگره مدیخود رس تیبه اوج محبوب یالدیسوم م

 تراست،یکه لقب م  ،یداشته و از کلمه خشتراپات   یرانیا  ةش یدهد که کلمه سراپیس رارائه می  یلیدال
  یقیاست. البته شواهد دق یونانی دیسراپهمان  دید شابَو شهر تپاقتباس شده است. کلمات شهر

سراپیس   یهامجسمه  دید  میخواه  سمیترائیطوری که در مذهب مبه  یمورد وجود ندارد، ول  نیدر ا
 یمعروف مصر  یسراپیس خدا  سدینوی( مToynbee)یبنی. توشدندیم  افتیفراوان    هاترابهیدر م

جهان و آن جهان. نشان   نیدر ا  بخشات یبوده است و ح  نیریز  یایو دن  یبارور  یخدا  ،یونانیـ  
 Soli invictiو او را  بودندداده  تراسیبه م هاترابهیبود که در م یلقب ترایسراپیس به م یکینزد

serapidi  کرد،   هیتوج  یلقب خشتراپات   ةرا در بار  وارینظر ب  توانینام م  نیا. با توجه به  دندینامیم
سرور  یبه معن یو اتفاقاً خشتراپات  تراستیناپذیر لقب مغلبه دیو هم خورش یهم خشتراپات  رایز

 ( ۶۱/۸۹۸۹، ۷۵۰/۱۰، ۱۴۶/۲۶، ۱۷۲/۱۰۶-۱۸۱از ) یاقدرتمند است. خالصه

د از سراپئوم پراکنده ش یونانیـ  یکه در جهان روم یمعتقد است هر چند شعائر مذهب کومو
از معبد  تیهودیگونه که گرفت، همان هی( پاSoter یاول )ناج وسیو به وسیلة بطلم هیاسکندر

و  Sinopeاز  ایاست  یمصر ییاصوالً خدا ایکه آ ستیمنشأ سراپیس مشخص ن یاورشلیم. ول
  Osiris - Apis ( Usur-api )نام    نیگرفته باشد. مصرشناسان معتقدند که در ا  شهیر  بلبا  یحت  ای

قابل توجه آن است   تیواقع کی یبازشناخت. ول توانیرا م سیممف ایحافظ شهر اموات  یخدا
سراپیس را به عنوان  زین وسیو بطلم ستنددانمیمشابه  سیریرا با از سیکه در مصر سراپ

 دهیبه عق. دینمایم قیتطب سیریمطرح ساخت که با هویّت از هیاسکندر درمردگان  یفرمانروا
مورد احترام همه   سیزیمصر بوده است و به اتفاق ا  خیتار  یخدا  نیترمحبوب   سیریکومو چون از

گرفت و  شهیسریعًا در مصر ر سیریسراپیس در شباهت با از زین  لیدل  نیاند، به همبوده  انیمصر
 یخدا کی انیو مصر انیونانی نیب یوندیپ جادیا یبرا زین وسی. بطلمرفتندیاو را پذ شیستا

شده، برقرار ساخت. کومو پس از نقل نظر پلوتارک )که  یونانی هیرا در اسکندر یونانیـ  یمصر
بود چشمان   یکه مدع Demetriusنام  به  Phaleronاهل  لسوفیف سد،ینویشد( م انیقبالً ب

 در ست،کورش را سراپیس شفا داده بوده ا
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 .خواندندیسرود که قرنها بعد در دوران سزارها آنها را م یدیخدا قصا نیا شیستا
 ن یبارور حکومت داشت و در اول نیسراپیس هم بر قلمرو مردگان و هم بر زم ونانی در
. در شودیدو صفت مشاهده م نیاز او ساخت ا Bryaxis یونانیکه هنرمند معروف  یامجسمه

او   یو پسر او هارپوکراتس و خادم با وفا سیزیو ا سیریفقط از یفراوان مصر انیخدا نیب
شد. سراپیس به  دیاند و شعائر آنان تقلقرار گرفته رشیواقعاً مورد پذ انیونانیبه وسیلة  سیآنوب

دو با وجود تحوالت فراوان در  نیشد. نفوذ ا سیزیو زوج ا افت ینفوذ  ونانیدر  سیریجای از
پرستش )  سمیدوران پاگان  انیکه تا پا  دیدوان  شهیر  نیسرزم  نی بود و چنان در ا  دیشد  یبه حد  ونانی

حفظ کردند.    شدند،یم  شیستا  سمیبزرگ، که در هلن  انی( مکان خود را در صف خدامیقد  انیخدا
بردگان   نیو بخصوص در ب  افتی  شیو روم افزا  ایتالیاز قرن دوم در ا  سیزینفوذ شعائر سراپیسـ  ا

 یدر سالها یو حت کردیشعائر مخالفت م نیحاکم روم در آغاز سخت با ا ئتیو آزاد شدگان. ه
( ی: برزن و ادارات نواحMagistratماگیستراتها ) هروم به وسیل یق.م سنا ۴۸و  ۵۰، ۵۳، ۵۸

مذهب   نیا تیبه محبوب یآنان را داد، ول یهاها و پرستشگاهمعابد و مجسمه بیدستور تخر
 کینمونه از  نیدر روم اول یوارد نشد و بر عکس بر انتشار آن افزود. میستریُن مصر یاطمهل

  تیحاکمه و روحان ئتی دهد که با وجود مخالفت هپسند را به ما ارائه میتوده یجنبش مذهب
 تیمیستریُن ضد نیاز دو سو با ا یرسم تیحاکمه روم و روحان ئتی. هگرددیم روزیآن پ یرسم

و  کردندیم یخود معرف یو مذهب یو اخالق یآن را مخالف اصول فکر الًو مخالفت داشتند. او
(. ثانیاً Superstitio , perniciosa) دندینامیبخش م دو فسا یرا خراف یاصوالً مذاهب شرق

و پس از مرگ  دینرس ییمخالفتها به جا نی. اما استنددانمیمنشأ آنرا مصر، که دشمن روم بود، 
،   Antonius. وسی)آنتون Triumviratحاکم روم  یسه نفر ئتیق.م ه ۴۲سزار در سال 

 بیجلب توجه مردم تصو ی( براM. Lepidius وسیدیلپ، مارکوسOctavianus انوسیاکتاو
نشد. باز هم در سال    یفکر عمل  نیا  یبسازند، ول  ت یدو الوه  نیا  یبرا  یکرد به خرج دولت معابد

( بسازند Pomeriumمقدس ) ی ممنوع شد معبد خود را در فضا اًمذهب قانون نیا یق.م برا ۲۸
از  تررا تا هزار قدم دور  تین ممنوعی( ای: سردار مشهور رومAgrippa) ایپق.م آگر ۲۱و در سال 

 نیخون بیتعق سیزیکاهنه ا ک یو  هیشوال کیبه بهانه ارتباط  ۱۹شهر روم توسعه داد. در سال 
نشد و در  سیزیمانع رشد میستریُن ا هایریگهمه سخت یول ،به عمل آوردند سیزیا روانیاز پ

 تول یکاپ  یدر رو  یشد و حت  هحاکم در هم شکست  ئتیه  دیمقاومت شد  نیروم ا  یدوران امپراتور
 گوالی. کالافتینفوذ آن ادامه  زین
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)قرارگاه مارس، محل تجمع سپاه روم در کنار رود   Campus Martius یرو ی الدیم ۳۸ در
 سیزیا خی. از آن تارشدیم دهینام Isis Campensisساخت که  سیزیا یبرا ی( معبد بزرگبریت 

حاکمه روم   ئت یمصر به اتکاء مردم بر ه یامپراتوران روم شد. به قول کومو مذهب اسرار یحام
 Heuresisنام  به سیزیدرآمد و جشن ا یدر شمار خدمات دولت سیزیو پرستش ا دیغالب گرد

. افتیادامه  یالدیتا قرن پنجم م سیزیبنا شد. شعائر ا Aula Isiacaتاالر  نیمرسوم و در پاالت 
روم شرح  ابان یرا در خ سیزیا یو عزادار یمائیراه پ یالدی م ۳۹۴موجود است که در  یگزارش

تئوفیلوس   هیاسکندر  ارشیروم برانداخت و پاتر  یاز امپراتور  یمذهب را بکل   نیا  تیحی. مس دهدیم
(Theophilosسراپئوم ا )نی ( شهر را آتش زد و روفینوسRufrinusنو )در قرن  سایکل سندهی

ه بت کفر و  کلّ نیرا با تبر شکست و ا سیزیا میعظ ةسر مجسم ارشیچهارم نوشت که پاتر
 ( ۶۹/۲۱ـ ۷۸ ،  ۵۹/۹۳و   ۱۳۴شرک را قطع کرد. )

دهد که منشأ  است، شرح می یقبل ات ینظر دییتأ یکه بخش  ،یورمازرن در گزارش مفصل
 Osorapisآن  ةش ی( بوده است، از مصر است و رSarapis) سیکه در اصل ساراپ س،یسراپ

(Osiris - Apisممف )افت ی یدر آثار مصر هیقبل از ورود سراپیس به اسکندر یحت است که ت ی  
با   یصورت مرد شده و به یونانی هیقرن سوم ق.م در اسکندر لیدر اوا سیازوراپ نام. 1شده است

چون تاج   یشکل  یکرو  یمرد برجستگ  نیسر ا  یاست. بر باال  شدهیمجعد ارائه م  یو موها  شیر
 سیریقبل از از  سیزی. ادندینامی( مModius  نی)الت   Kalathosآن را    یونانیکه به    شدیم  دهید

و او را الهه  دندیبرگز یاو شکل خاص یبرا انیونانیمورد توجه قرار گرفت و  ونانیو سراپیس در 
 هیشب  یکه در وسط شکل  ی صورت دو شاخ گاو عمود  جالب به  یارائه دادند و بر سرش تاج  یبائیز

را در ضمن الهه سرنوشت   سیزیبود، نهادند. ا  یصورت غنچه گل  و به  دیدرخش یم  دیقرص خورش
(Tyche دیونانی )نشان  ت،یچون آفرود انیهم عر یو گاه رانانیتر، حافظ کشتمِصفات دِ یارا

 اندازخاک  ک ی  زانیو در دست چپ آو  یجغجغه معبد  کیاش  . در دست راست برافراشتهنددادمی
(، هزار Salutifera)  تیتهن  انیشا  ،یمختلف ناج  یهاقرار داشت. به او نام  Situlaنام    کوچک به

  یگاه و(، و... myrionymaنام )

 
بوده  سیاول مورد تقد یناستیدر ارتباط با هوروس از د سینر آپ : گاو سدینویم G. Hölblطوری که ـ به ۱

 دیقرص خورش  زیو با اتوم همراه بود و نشان آن ن  شدی واسطه پتاه م  نی( در دوران سلطنت نوHor - Ahaاست )
بودند و  زین یبارور انیمربوط شد و هر دو خدا سیریبا از س یگاو. در دوران بعد آپ یبود، در وسط شاخها

  س ی ـ آپ س یریاز ش یو مذهب ستا ونددیپی م سیریپس از مرگ به از سی داشتند. آپ ل یبا ن ک یارتباط نزد
(Cserapisشکل م ) ( ۹۳- ۱۷۵) .ردیگی 
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ثالثه  انی. در مصر خدانددادمیبود(  aniketos یونانی( )که به invictaناپذیر )شکست هم
در  یول ند،دادمی لیمثلث را تشک کیـ هوروس هم  سیزیـ ا سیری( مرسوم بودند. ازثی)تثل

 سیاو بود و به او هرمانوب یو خادم با وفا سیزیهمراه ا سیجای هوروس، آنوببه  ونانی
(Hermes - Anubis) (Hermanubis)  او بهگفتندیم .  ( صورت رهبر ارواحpsychopompos )

با سر سگ چون مصر  سی. در روم باز همان آنوبکردیم تیسو هداروح اموات را به جهان آن
جای هوروس به    ونانی. در  زدندیماسک سگ به چهره م  زین  سیبود و کاهنان آنوب  شیمورد ستا

 وهی= بهره و م (Karpokrates karpospی و گاه Herpokratesنام  به سیریپسر از یمصر
و انگشت   انیعر  یابه شکل پسر بچه  ت یروس در حال طفولهو   ا یاست(    یبارور  یو اشاره به خدا

جوان   یستایبشکل جعد مو بوده است. در روم م  یاچمبره  زیکه بر سرش ن  شدیدر دهان ارائه م
ساز  رستگار یخدانام  به ونانیدر  سیزی. انددادمی شیشکل آرا نیاخود را به  یموها سیزیا

  una quae es omniaو او را  افتیاست، نفوذ  شیمورد ستا (که همه جا )در همه کشورها
 ( ۱۲۲/۹۳ـ  ۱۲۸) دندینامیکه همه هست( م یکی)

و...  نیمفلوج یکردن کوران، شفا نایمانند ب ند،دادمینسبت  اریمعجزات بس  سیزیبه ا
(۲۰/۱۵) 

  ی پاهائ یسنگ جا یو سراپیس بر رو سیزیجالب است که در معابد ا سد،ینویم ورمازرن
 ینیمانده است. مؤمن  یباق  شانیپا  یشخصاً به معبد آمده و جا  انیکه معتقد بودند خدا  شدیم  دهید
  Epiphanieپاها را    یجا  نی. کاهنان ا1کردندیو از آن طلب معجزه م  دندیبوسیپاها را م  یجا  نیا

 ( ۱۴۰/۹۳. )خواندندیم خدا یتجل ای
  ی در مذاهب مصر  سد،ینویاند. بورکرت مشده  ادیمصر فراوان    ات یمعجزات در ادب  گونهنیاز ا

به  یگریبه شکل د زیمرسوم بود و ساحران و کاهنان ن اریو معابد بس  انیشفا دادن و اعجاز خدا
اثر فراوان گذاشت.   ونانی مورد در    نیدر ا  ی. فرهنگ مصرکردندیم  هیمعجزات و خارق عادات تک

اقتباس   ند،یب  یبیدر الوزیس، بدون آنکه آس  Metaneiraقصه در آتش انداختن کودک ملکه    حتى
در  سیزی. اعتقاد به قدرت شفابخش انددادمینسبت  سیزیاست که در مصر به ا یااز معجزه

  ا یهمه مردم دن» هک شودیباستان نقل م ونانی سندگانیبود. از قول نو یقو اریبس  نیمؤمن نیب
 یاو به وضوح قدرت خود را در شفا رایز اند،سیزیاحترام به ا یداشائق به ا

 
  

 
 نسبت داد.  حیرا به مس یپاهائ ی کرد و جا دیتقل زین ت یحیمس  یسایمعجزه را بعدها کل  نیـ ا۱
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مقدس بوده است.   ی( منبع قابل توجه درآمد مکانهاiatreia.« اجرت شفا )سازدیآشکار م  مارانیب
قدرت الهه را  نیفراوان ا یو در معابد او نقشها دندینامیبخش مسالمت ای Hygieiaرا  سیزیا

 یصداهر روز در مقابل معبد نشسته و به    ماریب  یمرسوم بود که پس از شفا  ی. نذرنددادمیارائه  
 votivasبلند ) ینذر با صدا یادا یرسم را »سپاس برا نی. اکردندیم شیرا ستا سیزیبلند ا

reddere vocesرا  تیو تحسین الوه گفتندی( مaretai نیه جانش . سراپیس ک«دندینامی م 
  (Soter Ploutodotes) بخشدیکه ثروت م ی»ناج ایثروت«  ةشده بود، »عطا کنند سیریاز

 ( ۱۵/۱۵ـ  ۲۰نام داشت. )
 Hekataiosنام    به  یلسوفیرا از ف  یتیروا  انیدربارة مصر  انیونانیبه طرز تفکر    یآشنائ  یبرا

بودند که از   یانسانهائ  نیاول  انی: مصرسدینویکه م  مینمائیدر قرن سوم ق.م نقل م  Abderaاز  
که دو   افتند یو در ستندیحال به آسمان نگر نیآمدند و در ا رونیب لین یزاات یلجن مقدس و ح

و آن   انددهیجهان را آفر  تیدو الوه  نیاند. او ماه  دیوجود دارند که خورش  سیزیو ا  سیریزاُ  یخدا
 سیزیآتش و هوا و ا سیریزاُ. آورندیوجود م به ی. آنها هر کدام دو عنصر الهکنندیرا حفظ م

 ای  یروح اله  ن( که هماPneumaوما )نُپ  جادیبا هم به ا  سیزیو ا  سیری( را. ازنیآب و خاک )زم
Psyche که از پنوما،  ندیآیوجود م پنج خدا به یپنج عنصر اله نی. سپس از اپردازندیاست، م

؛ و از  Okeanos لین ای(؛ از آب Athenosس )نُ؛ و از هوا، آِتHephaistosزئوس؛ و از آتش 
 ه( جهان را ادارانیپنج خدا )هفت خدا نیبه کمک ا سیزیو ا سیریز. پس اDemeter1ُ نیزم

 نی. فقط اشوندیانسان ظاهر م ای وانیصورت ح به رانیدر اجسام فناپذ زین یو گاه کنندیم
. انددهیرس تیاند که به مقام الوهبوده یملل مختلف انسانهائ انیخدا هیدارند و بق تیواقع انیخدا

(۹۲/۷۶) 

 سیز یا اسطوره

مصر که قبالً    یمیقرار گرفت از همان اسطوره قد  ونانیدر    سیزیمیستریُن ا  هیکه پا  یتیروا
  در یو سفل ایبود که بر مصر عل ییشاه ـ خدا سیریاز تیروا نی. بنابر اردیگیم هیشد ما انیب

 
آتش. آتن   ی( خداVulcanus نی )الت ستس یداشت. هفائ یکه در المپ سَرَور ونانیبزرگ  ی زئوس خداـ ۱

 . نی. دمتر مادر زمنیمجاور زم یآبها یخدا  انس یحکمت. اک یوس خدازئدختر 

  ن ی ارائه گردد. در ا انیخدا وندیبا پ ونانیمصر و  یفرهنگ مذهب ةشده است رابط یبرداشت سع نیا در
  یو ماه مصر دیاز خورش انیبا زئوس سرور خدا اندی که تجسم چهار عنصر اصل ونانیبزرگ  خدایانتوجیه تا 

 اند.جهان  یواقع انیفرمانروا یونانی یمصر  یهفت خدا نی اند و اوجود آمده  به سیزیو ا سیریاز ای
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داشت. او به  اریدو قلمرو مصر را در اخت یداشت و هر دو تاج و عصا یفرمانروائ یطالئ دوران
 ایداد. سپس به سراسر دن  میرا تعل  انیو قانون آموخت و پرستش خدا  یمردم مصر تمدن، کشاورز

 سیزیا یکی گرید یشاه ـ خدا در وجود اله نیسفر کرد تا مردم جهان را متمدن سازد. در کنار ا
خواهر  سیمثلث مقدس نفت نی. با اشدندیم سیفرزندش هوروس تقد یگریمهربان و د مسره
 سیریبرادر شرور از  یخانواده اله  نی. مقابل ابردندیمحافظ وفادار خانواده بسر م  سیو آنوب  سیزیا

( Typhonبود، قرار داشت. او را در ضمن طوفان )  یرانگریت، که مظهر ظلمت و شر و ونام سِ  به
را کشته جسدش را در صندوق قرار دهد و صندوق   سیرزی. ست باالخره موفق شد ادندینامیم

به دوران ظلمت   یمه نورها در جهان خاموش شدند و عصر طالئهزمان    نیافکنده در ا  لیرا در ن
سخت عزادار  شودیحادثه با خبر م نیکه از ا سیزیمبدل گشت. ا فونیت و سلطه ت و وحش 

. پردازندیم سیریجسد از یو محافظ و خادم وفادارش به جستجو خواهرشو با کمک  گرددیم
را قطعه قطعه  سیریآن را باز کرده و بدن از ابدیصندوق جسد را ب سیزیست قبل از آنکه ا یول
 یآنها جسد اله یشود، ول هالیکرکد تا طعمه افکندیمصر م هیناح کیو هر قطعه را به  کندیم

 ی. براسازدیبهم متصل م افتهیقطعات را  نیباالخره با زحمت فراوان ا سیزی. اخورندیرا نم
خود را فدا کند و او چشمان    زیچ  نیترزیفرزندش هوروس عز  ستیبایم  سیریدوباره زنده شدن از

 به سیزی. پس ادهدیم هیخود را فد

و در   کنندیرا مجدداً زنده م  سیریاز  یو توت با انجام شعائر و مناسک جادوئ  سیآنوب  کمک
 نی. سپس، اپردازدیم یبا جالل سابق به تجل سیریو از شودیم یزمان جهان دوباره نوران نیا

و بر  رودیم نیریبه جهان ز سیری. ازکنندیم میخود تقس  نیجهان را ب ییمثلث مقدس فرمانروا
خود   نیطالئ یبالها ریو آن را ز کندیاداره م سیزی. عالم باال را اکندیعالم اموات حکومت م

 سیزیو عدالتم... ا 1من عشق )آگاپه( قتم،یآمده: »من حق سیزی. در سرود مقدس اکندیحفظ م

دهد تا می یاریو آنها را  دیآیبه کمک مادران م شیمادر خدا و مادر انسانهاست. او در هنگام زا
 یو دامدار  یکشاورز  است. او  اوریو    اریو گرسنگان را    مارانیکنند. ب  هیرشد تغذ یرا برا  ودکانک

 یو هاد اهایو الهه در کندیم میو نظام جامعه را تنظ نیقوان سیزی. ادهدیم میرا به انسان تعل
است و اوست که الفـ  با را به انسان آموخت. او نواها و آهنگها،   می. او خالق علم و تعلهاستیکشت

 آن سو را به مردم تعلیم یایو شناخت دن انیهنر و معرفت خدا

  

 
  ان یطوری که باست، به مفهوم عشق محض بدون پاداش است. به  caritas نی که به الت ییونان agapéـ ۱

 طعام محبت است.  تیحیو مس ی شد در مذاهب اسرار
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... انسانها سازدیدل را آرام م یو طوفانها بخشدیدهد. او به روح آرامش و به باطن اعتماد م یم
پس از مرگ به  یایدن یرا برا سیری. ازیهست زیکه همه چ سیزیا یا : توخوانندیاو را فرا م

 «...یآئیجهان به کمک انسان م نیکه در ا یهست یتو مادر مهربان یول م،یطلبیم یاری
دو جهان حاضر و موجود   نیمثلث مقدس هوروس نقش واسطه را داراست و ب نیا در

(Immanence( و منزه و متعال ـ ماوراء )Transcendence )یجهان و عالم ماوراء، پل نیا ای 
. ابدییبه مادر مقدس و شاه ـ پدر دست م با وساطت هوروس سیزیا ستسی. مرودیشمار مبه 

به ادامه  سیزی. او مواظب است تا اکندیاست و حمالتش را دفع م فونیدر ضمن، او مراقب ت 
 س،یآت   ،سیکننده نظیر آدون  زیرستاخ  انیدر ضمن نقش خدا  سیری. از1رحمت و فیض خود پردازد 

مرگ  نیو رشد و زوال نباتات و نزاع دائم ب عتیو ... را داشته و تجسم تحوالت طب زوس،ینوید
 (  ۳۰/۸۲-۴۱و  ۱۷۰/۱۰۶. )اوست اریدر اخت زین اتو پاداش امو فریاست. ک یو زندگ
بزرگ و هوروس فرزندش   یخدا  سیریدر کنار از  سیزیطوری که شرح داده شد در مصر ابه

 نیا  ونانیدر    ی. ولشودیم  ادی  زیاز او ن  سیریاز  یو جشنها  دبودایعزت و احترام است و در    یدارا
 .شودیمبدل م یبه هویّت اصل سیزیکامالً معکوس گشته و ا تیموقع

 است. سیریـ از سیزیا ةاز حوادث اسطور یدیتقل قتیدر حق سیزیمیستریُن ا شعائر
 .شودیم لیاز چند قسمت تشک سیریمراسم میسترُین از

بود.  سیزیروزانه و خدمت به الهه که در واقع خدمت به مجسمه و معبد ا یدعاآداب اوالً 
صورت  و سراپیس به سی زیمعبد ا تیکهانت مانند مصر برقرار شد و روحان زیو روم ن ونانیدر 

 شد یم  ت یسر کاهن هدا  کیتوسط    تیروحان  نیشکل گرفت. ا  یو سلسله مراتب معبد  یرارشیه
( که معرفت به Prophetsانبیاء )  لین  ةچون در  زین  طیمح  نیدر ا  سد،ینویم  وموطوری که کو به

 و کردندیمقدس را حمل م لیکه شما Orantrices ای Solistsاند، داشته یعلم اله

 
  

 
  یسام ی برد که بر خالف فرهنگ پدر شاه یپ توانی او م یو قدرتها ارات یو اخت سیزیبا مطالعه نقش اـ ۱

آن   یمطلقه سلطنت یو بازتاب آن را در حکومتها کندی جلب توجه م قیعهد عت لئکه بخصوص در رسا
قدرت گرفتن   ا ب یمقام مادر لی و تجل س یاز تقد یاثر م،یکنی روزگاران، بخصوص مصر و روم، مشاهده م

  هست، به  زیو موجودات آن ن نی که مادر انسان و زم انی. مادر خداکندی ظهور م ونانیمختلف در  یهاالهه
جهان شده و بر پدر که به عالم اموات منتقل   یکه قدرت اصل سیزیاالخره ادمتر، و ... و ب بل،یصورت ک

مورد توجه    سیزیو ا  بل یمذاهب ک  ل، یدل  نیاست. به هم  یتحول فرهنگ  ن یاز ا  ینشان  ابد،یی م  یبرتر  گردد،یم
 شوندی م  ل یکه مردانه بوده است، متما  سم یترائیحاکمه و ارتش به م  ئتیکه ه  یدر حال  رد،یگی مردم قرار م  ةتود
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خاص آنان  یو مانند مصر لباسها نددادمی لیرا تشک تیمختلف روحان یهاموظفین، گروه گرید
رهبانان، آنها را از مردم   هیرنگ شب  اهیس  یردا  ایبود، و    دیاز کتان سف  یکه جامه بلند  Albaچون  

 ( ۸۷/۲۱. )ساختیم زیمتما یعاد
 یالدیقرن سوم م لیاز اوا یش. گزار1آوردندیبه گفته ورمازرن کاهنان را ابتدا از مصر م

( از مصر به دلوس Apollonios) وسینام آپولون کاهن سراپیس به سدینویموجود است که م
(Delosبرا )وم ساخته است. در ئسراپ  کینام    نیخدمت آمد و در اواخر قرن سوم نوه او به هم  ی

. کردندی م  خدمتمعبد( به خدا    نی)محافظ  Neokore  یکاهن به کمک تعداد  کی هر معبد فقط  
( بر تن  Tonsureنام تنسور ) به  یکتان د یسف یو ردا دندیتراشیرا م شانیسرها سیزیکاهنان ا

و خود را وقف به   نددادمیکهانت را انجام  فیهمه عمر وظا یونانی نیداشتند و بر خالف کاهن
 (  ۱۳۰/۹۳. )کردندیم سیزیا

 فهیوظ  نیعادت نداشتند و ا یش فردیبه نماز و آداب ستا ونانیدر روم و  سیزیا روانیپ
عموم بسته بود و فقط در  یبرا گرید انیطور معمول روزها معابد خدابود. به  یمعبد تیروحان

عموم باز  یآنها را برا یآداب شکرگزار ای Supplicationesمانند  یرسم فات یجشنها و تشر
 کردیمعبد را باز م یروزانه بود. در آغاز هر روز کاهن یمراسم دعا یدارا سیزیا یول کردند،یم

که هم مذبح  یداد و نامش را در مقابل محرابمیکار او را ندا  نیا یو برا سازد اردیتا الهه را ب
کردن روزانه مجسمه و  زی. شستشو و تمراندیبود و هم مکان بخور سوزاندن بر زبان م یقربان

 (Solistsو خدمه ) شدیم دهیبر مجسمه پاش لیو مسح آن واجب بود. آب مقدس ن شیآرا
مجسمه الهه پرداخته و در   ارت یبه ز  ینی. با گشودن در معبد مؤمنساختندیرا مرتب م  شیهاجامه

تا آب  کردندیبه مصر سفر م نی. اغلب زائرشدندیسکوت و مراقبه به دعا و مناجات مشغول م
 نواختند،یم  تاریگ  نوازندگانکه    ی. کاهن در حالاورندیبود، با خود ب  سیریاز  یرا که تجل  لیمقدس ن

. ۲کنند شیداد تا آن را ستامیارائه  نیو مؤمن نیو به جمع زائر شتدامیپوشش ظرف آب را بر 

 شی»آداب گشا  یبه معن  Matutians apertiones templi  . گفتندیم  apertioگشودن معبد را  
  در عصر قبل از بستن معبد گریصبحانه معبد« بود. آداب مهم د

 
  ی جهت با انتقال مذهب  نیو به هم  ستنددانمیرا خبره در انجام خدمت به او    انیموطن خدا  نی کاهن  میدر قدـ  ۱

 . گرفتندی خبرگان کمک م نیابتدا از ا گر،ید نی به سرزم
رود بود. اما در   نیمردم به آب ا یوابستگ لیداشت و به دل یمیقد اریبس شهیدر مصر ر ل یآب ن شیـ ستا۲
مذهب   رینشان تأث یدیپرستش تقل گونهنی. اگرفتی صورت م غیو تبل ن یو به تلق دیتقل یفقط از رو  ونانی

 .گرددی م لیتحم نیاست که بر مؤمن یقیو تحم یسائیکل
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 ة( مجسمcella) Sella ای ریتخت و سر یخانه الهه، بر رو ای. در وسط معبد گرفتیم انجام
و با  پرداختندیاو م شیآرام و رقص به ستا یقیو سپس با موس گذاشتندیم شیرا به نما سیزیا

 (۱۲۸/۹۳و  ۱۸۴/۱۰۶. )رساندندیم انیو برکت مراسم را به پا ریخ یذکر دعا
و ممهور   دهیکه شب پوش یاهر صبح کاهن از مجسمه وی: در آداب آپرسسدینویکومو م

کنند. سپس کاهن آتش مقدس   شیایو او را ن  نندیتا مؤمنین الهه را بب  کردیم  یبردارپرده  شد،یم
  ت یمقدس را در مع  یسرودها  نیب  نیو در ا  کردیم  میرا تقد  لیو آب مقدس ن  ساختیرا روشن م

بود به  ستادهیدر معبد ا ةکه در آستان یکاهن در حال وسیریپرف تی. به رواخواندندیم ین ینوا
و سپس چون مصر قدیم الهه را با البسه و  کردیم داریو ب خواندیالهه را فرا م یرزبان مص

 نیسپس همه مؤمن کردند،یجواهرات پر ارزش بر او نصب م یو حت آراستندیم یمتیق ینتهایز
در   Gaudixمتعلق به معبد  یابهی. در کتپرداختندی و دعا م شیایوارد معبد شده به ن یبه آهستگ

 زیشده است. شامگاهان هنگام بستن معبد ن افت ی یمتیو البسه ق اءیاش نیاز ا یرت قرناطه صو
 انیخدا گری. و چون دشدیآداب هر روز تکرار م نیو ا آمدیالهه به عمل م شیدر ستا یآداب
 نیمورد توجه و جلب نظر مردم و هم چن  اریبس   سیزیشعائر ا  نیروزانه نبودند ا  شیاینآداب    یدارا
 (۸۸/۲۱. )دیگردیم مانشانیا تیتقو

  یداشتند که در روزها یجشنها و آداب خاص سیزیا روانیشعائر روزانه پ نیاز ا ریغ
 خالصه. گرفتیخاص انجام م یآهنگها یو حمل مجسمه و اجرا یمائیپمخصوص با راه

 یکیاست:   نیجشنها چن  نیو... دربارة ا یچون ورمازرن، کومو، ویلوب  ینیمتعدد محقق  یگزارشها
 یونانی)به  Navigium Isidisنام  به یرانیافتتاح کشت انهیجشن سال سیزیمهم ا یاز جشنها

Poliaphesia شمار به  مالحان یحام میطوری که گفتبه سیزیپنجم مارس بود. ا ای( در بهار
. در کردیخود را آغاز م تیروز فعال نیدر زمستان مجدداً در ا یرانیکشت لی. پس از تعطرفتیم
  گلباران  توأم بود و با  سیزیا  کریو پ  لیمجلل و حمل شما  ییمایپراه  کی( که با  Ludiجشن )  نیا

 دهیتراش یسرها با یستایکاهنان و م شد،یهمراه م یقیمجسمه و خواندن سرود و نواختن موس
که   یدر حال ستند،دانمی ان یکه آنها را نشان خدا ب،یعج یو عالئم و نشانها دیسف یو لباسها

( با Dadophoresو مشعلداران ) کردندیرا در دست داشتند، حرکت م لیآب مقدس ن یظرفها
 ای سیریاز افتنیمراسم  سیزیجشن ا نیتر. مهمکردندیم یآنها را همراه یروشن یلهامشع

(Inventioبود که آن را به د )نیجشن را همچن  نی. انددادمیاول مصر نسبت    یناستی  Heuresis  
 در می جشن بخصوص در مصر قد نیا هی. شبدندینامیم سیزیکردن ا دایپ ای
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نوامبر به  ۳اکتبر تا  ۲۶جشن از  نی. در اگرفتیانجام م سیریمرکز معروف از دوسیآب شهر
دست به  سیریقتل از انیو جر پرداختندیم سیریـ از سیزیمعروف ا ةاسطور یجیتدر شینما

و  سیریاز زیقطعات بدن شوهرش و رستاخ افتنیاو تا  یو عزادار سیزیا بتیست و شرح مص
 یسوگوار. ابتدا سه روز به کردندیم دیوار تقلهیرا تعز ندگانیجو هلهو هل یباالخره شاد

بازگرداندن او باالخره  ات یو به ح سیریاعضاء بدن از افتنیو سپس با وانمود کردن  پرداختندیم
مراسم چنان محرک اجرا  نی. ارساندندیم انیو با شکوه آداب را به پا ریبا جشن و سرور چشمگ

 شیخو  یخداجذبه و شوق با    نیو معتقد بودند که در ا  آمدندیدر م  جانیه  هب  نیکه مؤمن  شدیم
نام   وجود داشت به یخاص یهادسته انیخدا ةحمل مجسم یجشن برا نی. در اگردندیمتحد م

(. در کنار  Anubiasts)  سی( و حمال آنوبIsiasts)  سیزی( و حمال اsarapiastsحمال سراپیس )
از آنها آگاه بودند و  وجود داشت که فقط محرم شدگان زین یو مخف یآداب شعائر رمز نیا

بار را اجرا و سه نیآئ نیا ستیبایبار م( سهApuleius) ئوسیگونه که قهرمان رمان آپولهمان
مراسم را انجام  نیا ستیبایم زیآنها ن ابد،یدست  ریرا تحمل کنند تا به الهام و تنو شهایآزما

تحت   یداشت، ول  یمصر  یةما  گرفت،یانجام م  سیزینام میستریُن ا  به  ونانیدهند. البته آنچه در  
 ( ۱۸۴/۱۰۶، ۱۲۹/۹۳-۱۳۴، ۸۸/۲۱-۸۹. )بودشکل گرفته  سیمیسترُین الوز ریتأث

طور فشرده و مجمل که به  کندیم انیب یاتیگزارشها بورکرت نظر نیا لیو تکم دییتأ در
 است: نیچن

کوشش داشت رابطه خود را با مصر بر قرار دارد و به   وستهیپ تیروحان سیزیا یایستریم در
 شیکه در وطن مرسوم بود، ستا یپدران را با آداب و مناسک انِیاز قدما »تادو خدا یکیقول 
از رساالت   دیبه عنوان خبره شرکت داشتند و شا  یمصر  تیاز روحان  یاغلب در مراسم اصل  «کنند. 
. در معابد مصر آوردندیرا با خود م  لیآب مقدس ن  یحت  . خواندندیرا م  یاوراد  زین  میقد  فیهروگل

کنند، لباس بپوشانند، غذا دهند و  داریرا ب انیاز صبح تا شب مراسم دعا برقرار بود تا خدا زین
با شکوه انجام  یهاهیو تعز انهیمجلل سال یجشنها ن،یدوباره در رختخواب ببرند. عالوه بر ا

از مراسم  دندیکوشیو م شتنددامیبر پا  ونانیدر  زین سیزیا یکه برا یهمان مراسم گرفت،یم
که اغلب   آمدیبه عمل م  یدیو شد  عیوس  غات یتبل  تیاز طرف روحان  ونانیکنند. در    دیتقل  یمیقد

و شرکت در مراسم مختلف  غیتبل یبرا یمتعدد یئتهایو معجزات همراه بود. ه ات یبا نقل روا
 حاملین ئتیآنها ه نیترکه مهم شد،یم لیتشک
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نام   مختلف به یهابه وسیلة دسته یگری( بود. در ضمن، مراسم دPostophoriمقدس ) حیضر
Melanophori, hieraphori    وSindonophori  ،مقدس وابسته به الهه، انجام   اءیحاملین اش  ای

 دیسف  سیزیبود. )کاهنان ا  سیزیبه ا  یجای پشم نشان وابستگبه    یلباس کتان  دنی. پوشدیگردیم
شبه   یهاشرح دسته ینشان استاندارد برا ک یکتان پوش  دهیسر تراش یها. گروه(پوش بودند

  ا ی Therapeutaiخاص را  فهیبدون مقام و وظ  شگرانیبود. ستا ونانی م یقد ات یدر ادب یمصر
تا  کردندیم هیکرا یاتاق سیزیحرم ا ایدر کنار معبد  یکه گاه دند،ینامی م Cultores نیبه الت 

 ای myeinآداب تشرف ) ی(. محل اجراشدندیخدا بسر برند )مجاور م انهرا در جوار خ یمدت 
teleteبه ندرت   سیزیوابسته به ا  گرید  ات یدر ادب  ئوسیاز کتاب آپول  ری. اصوالً غستی( مشخص ن

 (۳۸/۱۵. )میکنیبرخورد م سیزیا mystiaنام  به
معدود  یزارشهااندکند. عالوه بر گ اریشواهد بس  سیزیمیستریُن ا یدربارة شعائر رمز

(،  Villa dei misteriاسرار ) یالیو یهایدر نقاش یآثار ئوس،یبخصوص آپول سندگان،ینو
هرکوالنوم گچ(  یآبرنگ رو یهای: نقاشFresco) یو فرسکها یپمپ یوارهاید یهاینقاش

(Herculanum )ای Ercolano مشاهده کرد. توانیم 
 

 سیزیمیسترُین ا رشیآداب پذ ایتشرف و تحرم  شعائر 

گونه که محرمانه بود، همان  یاسرار گریشد چون مذاهب د انیطوری که بآداب به نیا
 ستیبایم زین سیزی. در میسترُین اکردندیبا شعائر محرمانه تشرف حاصل م زین یکاهنان مصر

  Sacratusرا    رشیکنند که هرگز اسرار فرقه را فاش نکنند. در روم آداب پذ  ادیداوطلبان سوگند  
که با متبرک و در ضمن وقف شدن همراه بود.  دند،ینامیم Sacratisرا  انو محرم شدگ

ام ن اهل شمال افریقا به یو شاعر روم سندهیشعائر از نو نیا ةگزارش موجود در بار نیترمفصل
فرقه وارد و محرم  نیبود در ا یب.م( است. او مدعLucius Apuleius  :۱۸۰-۱۲۵) ئوسیآپول

 یمعبد زندگ  یهااز حجره  یکیدر    یمدت   ستیبایکه قبل از محرم شدن م  سدینویشده است. او م
بودند که   یبرد و به عبادت روزانه پردازد. فرقه برادران همراز رهبانان را در انزوا بسر یامرتاضانه
رهبانان را فرزندان خود  یچون پدر شد،یم دهینام ترایو سرکاهن، که م ستندیزیبا هم م

 نیبلکه ورود به چن ستین ی: رازدان شدن کار آساندیگویم ئوسی. سرکاهن به آپولستدانمی
دهد  اطالع می ئوسیمشکل.... سپس به آپول اریبس  یت و بهبوداس یاریچون مرگ اخت ینظام
 ادامه یبرا یاز خود الهه باشد. در ضمن، دستورات  یمنتظر عالمت دیکه با
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الهه به او و سرکاهن عالمت الزم را  یائیدر رو ی. باالخره شبدهدیبه او م زیو پره یخوددار
. روز کندیم نییاو تع یراهنما ای( Mystagogueعنوان ))سرکاهن( را به  ترایو م کندیابالغ م

را که به شکل  یدر معبد کتابهائ یمخف ی. سرکاهن از مکانشودیآغاز م رشیبعد آداب پذ
و  آوردیقادر به خواندن آنها نبود، م ینامحرم چیطوری که هنوشته شده بودند، به یخصنامش 
 . کندیقرائت م وسیلوس ی، براهم بود یاز آنها را، که شامل دستورات یمطالب

و  دیبه محل تعم انیرازجو گریبه همراه د ئوسیآپول وسیدستورات لوس نیا افتیاز در پس
دهد و طبق آداب کاهن او را غسل می انیو در آنجا با طلب بخشش از خدا شودیبرده م لیتغس 

 یحت زیکه همه چ یازل انوسیهمان اق ستند؛دانمی لیرا آب ن لی. آب تغس کندیم ریخاص تطه
لذا   شود،یمتولد م  لیهم بنابر متن اسطوره دوباره از آب ن  سیریاز آن خلق شده بودند. از  انیخدا

هم بود. بعد از  نینو ات یو ح یحال شامل نوزائ نیدر ع ریرازجو عالوه بر تطه یشستشو نیا
داد. سپس رازجو ده روز  می یدستورات  و کاهن مجدداً شدیو اختتام خوانده م ریخ یظهر دعا

 ی. پس از ده روز آداب قطعکردیو خوردن گوشت را شروع م  یاز اعمال شهوان  زیرهداری و پروزه
و  انیمراسم، که جز رازجو نی. در اشدیداده م ییای. ابتدا به رازجو هداگشتیآغاز م رشیپذ

مکان  نیترو مقدس نیتریرازجو را به سرحق حضور در معبد را ندارند، کاهن  گرانیرازدانان د
 کندیسکوت م  ئوسیآپول  گرید  نجای. در ادهدیرا انجام م  فات یو در آنجا تشر  کنندیم  تیمعبد هدا

 سد،ینویم وسیاست. لوس شدهیشروع م یو مخف یمرحله آداب سر نیکه از ا رساندیم نیو ا
 کندیاشاره م ئوسی. آپولشودیدرد دچار مبه  پروایب یکنجکاو نیهم گوشها و هم زبان من از ا

:  proserpine) نیشدم و در آستانه پروسرپ کی: »بدان که من به مرز مرگ نزدسدینویو م
است( گام گذاشتم. سپس من به درون همه عناصر ربوده شدم و  نیریمقصود پرسفن و عالم ز

 نی. من همچندیدرخش یم  یکه به روشن  دم یرا د  دیشب خورش  مهیجای اول بازگشتم و ندوباره به  
 نیکردم. از ا شیکردم و آنان را ستا یو خود را به آنان معرف دمیو سفال را د یعالم اعل انیخدا

در مرکز   س،یریاز از  دیمردن و دوباره زنده شدن، به تقل  فات یتشر  کیکه    رندیگیم  جهیاشارات نت
فرعون  یاست که در مصر برا یمیقد اریهمان آداب بس  نیقرار داشته است و ا رشیشعائر پذ

باور داشتند  نی. مؤمنگرفتیانجام م زین انیاموات و مجسمه خدا یائیشدن معمول بود و بر موم
  گرددیموجب اتحاد با خدا م  زیداشته است و در آنها ن  ریشعائر تأث  نیا  سیریاز  ات یح  دیکه در تجد

همان پرسفون گام  ای نیبه آستانه پروسرپ ئوسی. آپولسازدیم (ری)فناناپذ ریو آنها را فسادناپذ
 گذاشته
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شده و از  کیآن است که او به مرز مرگ نزد یبه معنا نیبرده شده است و ا نیریز یایبه دن و
که عبور از آب  Katharsis هیتزک یعنی. در ضمن، گذشتن از عناصر کندیم دیتقل سیریمرگ از

و   د یخرقه سف کی و با  برندیروز بعد او را به معبد م ئوسیو هوا و خاک و آتش بود. به گفته آپول
در  پوشانند؛ینقش شده بودند، م کیسمبل یاشکال شیکه بر رو «یائینام »خرقه المپ گرانبها به

تاج   هینخل )شب  دیسف  یهااز گل با شاخه  یدهند و بر سرش تاجدست او میبه    یکه مشعل  یحال
چون  نشانند؛یم سیزیدر وسط معبد در مقابل مجسمه ا یو او را بر منبر نهندی( میدیخورش
و چون    نندیاو را بب  نیتا مؤمن  کشندیاست. سپس پرده را کنار م  دیخورش  یکه تجسم خدا  یشاه
به مراسم خاتمه  افتیجشن و ض کی. سپس با کنندیاز او استقبال م نیبا هلهله و تحس  یخدائ
 دهند. می

 افتنیدست    هوسیل  نیااهداف محرم شدگان را اتحاد با خدا و به    نیتراز مهم  یکی  وسیلوس
 نی، »اquo dam modo renatos. اصطالح مشهور راز دانان  کندیم  هی( توجrenati)  یبه نوزائ

. ابدییدست م یامنیّت و آرامش درون کیاو به  ینوزائ نی . در ادباشفرد نوزاد شده است« می
جهان سعادتمند و   نیبه او گفته است: باشد که تو در ا ایدر رؤ سیزیاست که ا یمدع وسیلوس

گاه که من درک و آن  یبسر بر نانیمن با افتخار و اطم تی هدا یةو در سا ی کن یبا برکت زندگ
 شیخو یای، به کمک طهارت و پاکدامنمن خو گرفته نیو به د یکنم تو مطیع اوامر من هست

 شیتو را ب  یهاروز  توانمیشد. بدان که تنها من م  یمند خواهمن بهره  یاله  ضیطور دائم از فبه  
 (۱۸۶/۱۰۶ـ  ۱۹۳، ۱۴۷/۲۶. )سازم یکرده طوالن نییاز آنچه سرنوشت تع

 تیمختلف بود. قبول عضو اریبس  سیزیکارل شنیدر معتقد است که شعائر میستریُن ا
بود. داوطلب   یشرط اصل ی. و فیض اله1دیگردیم ریپذالهه انجام یداوطلبان فقط با فراخوان

انجام  ةاز الهه اجاز ایدر رؤ زین سیزیرا بشنود و کاهن ا سیزیا یندا ایرؤ ایدر خواب  ستیبایم
همه محرم   زیرا تقبل کند و در انجام شعائر ن یمخارج د یداوطلب با تیعضو ی. براابدیشعائر را ب

به  نیطالئ یکه در ظرف لیبا آب ن ستیبایم ندهیشدگان به خرج او شرکت کنند. میستس آ
به مفهوم   Achuلک نشان آک و نام آن )سرلک شدی( حفظ مIbis) یقائیلک افرشکل سرلک

  . سپس از۲شود یوسیلة منزه گشته و اله نیاگردد و به  لیدرخشان بود( تغس 

 
 .  مینمائیمشاهده م یمذاهب اسرار  نیرا در همه ا یشامان یاز باورها یمشابه اریموارد بس  میـ اگر دقت کن۱
برخود  نامند، یم سیزیا  یرا، که ردا  یمخصوص یپس از غسل ردا  سیزیا  روانیکه پ سدینویم گرید یدر جا دریـ شن۲
 (۷۱/۸۲. )ستنددانمیوسیلة خود را با او متحد  نیا و به  انداختندیم
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و  یرفته و تمام حاالت دوزخ انیخدا یایا دنیباال  یایعبور کند و به دن نیریز یایدن درون
را تحمل کند و جرأت خود را ارائه دهد. پس از   یوحشتناک یشهایرا تجربه کند و آزما یبهشت

از باال   یروشن  اریاست ناگهان نور درخشان و بس   ستادهیا  یکیکه در تار  یمراسم در حال  نیاتمام ا
 نی. در تمام اکندیم یو رستگار یدر خود احساس رهائ کبارهی ستسیو م گرددیافکن م پرتو

 (۴۱/۸۲. )شدینواخته م یخاص یقیاحوال موس
آداب و مناسک بود، و تحمل  یکه محل اجرا ن،یری ز یایدن یهادر سردابه یسرگردان

هم   گر،یبه عبارت د  وخوردن و شکنجه شدن و احساس خطر مرگ    انهیتاز  یمشقات فراوان، حت
از پژوهشگران تذکر داده شده است.   یاریسرنوشت شدن با الهه در تحمل مصائب او به وسیلة بس 

موجود   یاند، در نقشهاتذکر داده  زین  گرانیو د  میدید  ئوسیعالوه بر آنچه در سرگذشت آپول  یول
هائی از آداب صحنه یستریم یالیو یهایکرد. در نقاش یرا بازساز یگریشواهد د توانیم

مشخص شده و  یعروس ةعروس که با جام یا. در صحنهشودینشان داده م سیزیسترُین امی
 یبرا یاو مستخدمه شودیمرتکب گناه م یااست، با گشودن محفظه (initiandمعرف رازجو )

که در   تیبعد رازجو به آلت رجول ة. در صحنزدیریاو م یپاک کردن گناه آب تطهیر بر دستها
. اما چون  زندیو در مقابل آن زانو م نگردی ( مKista mustikaاست )صندوق اسرار  یاهجعب

چون رازجو  یول زند،یم انهیاو را تاز ی( پرداراجنیمقدس گناه است، فرشته ) ءیش نیتماس با ا
و جذبه دچار شده است که درد   جانیو چنان به ه افتهیبه شهود دست  ستهیشیء مقدس را نگر

 . 1است مسرور کند و به حد اعلى مشعوف وشالق را احساس نمی

. در صحنة بعد او به رقص مشغول دهدیاو را نوازش م  یروئخوش  ریپ  یسوم بانو  ةصحن  در
مقدس و  اءیآشکار ساختن اش ای سیزیاز آداب مقدس میستریُن ا یکیمناظر نشانگر  نیاست. ا
(  Psyche) شهیاسطوره پس  هیاست که شب ریو تطه یپاکساز جهیشهود و در نت به افتنیدست 

و به   یکنجکاو یاسرار را از رو ةجعب ارائه شده که چگونه روح درِ  مختلف یهااست. در صحنه
 نی. در اشودیرو مآور روبهجای آن با خواب مرگبه  یول کند،یباز م ییبایز ریاکس  افتنی دیام

: »از سدینویصحنه م نیا حیباخ در تشر. مرکلدهدی( او را از مرگ نجات میحال )عشق شهوان
 ایصندوق اسرار  یصحنه محتوا نیکه در ا دسات،مق ةنظار گرید یسو

 
  

 
شعائر   نیا هیشب زیگذشته ن یایستریکه در م epoptaiو جمع آن  epoptes)شاهد(   افتهیبه شهود دست  ـ۱

 نسبت داده شده است.  ایستریمناظر به هر دو م نی. اشدی اجرا م
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حال  نیو در ع نیترساکرامنت است که مقدس نیتریعال (تی)آلت رجول کاستیستیستامیک
انسان است که ممکن است موجب هالک او   تیماوراء ظرف یبه حد  دارید نیاست. ا نیترخطرناک

هم   Sacrarum  نیگونه که ما از کلمه التعطا کند، همان  یناپذیرفنا  تواندیحال م  نیشود، اما در ع
 ستند؟یبا هم مربوط ن یدر شکل مرموز  یمرگی مرگ و ب ایآ م،یکنیمقدس و هم ملعون را درک م

مشاهده اشیاء مقدس در  Epoptie ایشهود مقدس  یبرا سیزیکه در میسترُین ا رفتیپذ دیپس با
  ک ی  است مشکل    اریتفکر مدرن ما بس  ی: »براسدینویم  نیبوده است.« او همچن  یاسرار ضرور  ةجعب
آن   ا ی نیا ایفقط در مقوالت  را یز م،یریصحنه بپذ کی یرا برا یدوگانه و متضاد ریتفس نیچن
سمبل بود و  کیآنان  ی برا تیحکا نی. سراسر ادندیسنجینم یمنطق نیقدما با چن. میشیاندیم

ت  یمفهوم تثب ک یاست که در  یلیسود بزرگ زبان تمث نیمتنوع بودند. ا  میمفاه یسمبلها دارا
  ماند، ی م یباق نیزم یدر فضا ی کرد. کلمه منطق ه یتوج توان یو عمق آن را با کلمات نم شودینم
  (۵۰/۷۰-۴۸) 1رسد.« با ترانسندانس می تینهای سمبل تا ب یول

 
  یرا که به توارث به دورانها  یمردم ابتدائ  یآنکه تصورات بدو   یموهوم! برا  میبا کلمات و مفاه  یـ باز هم باز۱

متوسل شده و  هایگزافه گوئ نگونهیجلوه دهند، به ا ی و برتر از فهم عموم ی مختلف منتقل شده است، متعال
معقول   ریترانسندانس کجاست که هر چه غ  ن یا  ستی. معلوم نرسانندیو ترانسندانس م  تینهایها را تا بسمبل 

و  لیاز سوسک و گاو و کرکد انیه مصر. در هزاران سال قبل کابدیی و موهوم است به آنجا راه م هیمایو ب
او را   یو ران توهم  بیرا در نو  سیریاز  یالیخ  یو ساق پا  کردندیم  ضیگربه و سگ مقدس، طلب رحمت و ف

  ء یبا مشاهده ش  نکهیقبول ا  کردند،ی تصور م  یرا سرّ و راز متعال  یبدو   وهماتت  نیو ا  دندیپرستی م  سینیدر ت
امروز که    ینبود، ول  بیچندان عج  ابند،یدست    ریصاحب معرفت گشته و به تنو  ت،یآلت رجول  ا ی  ،یالیمقدس خ

باز هم به   دیبا ایشک کند، آ تواندی وابسته به آنان نم یهاو افسانه  سیریو از سیزیبشر در موهوم بودن ا
  ت یهم موجب الوه تیآلت رجول کریکه مشاهده پ می کن نیقبل توسل جسته و تلق یهاهزاره  الت یهمان تخ

  ة تضاد خود نشان دهند نیو فنا و... خواهد شد و ا  یو هم نابود یمرگی و ب یو هم سبب لعنت، هم رستگار
و پژوهشگران  سندگانینو نیاتنها نه   و ترانسندانس است؟ یو وابسته به فلسفه ماوراء عقل یمعرفت عال کی

منطق و   یرا در ترازو  یادهیپد نیترکوچک  یزندگ یهستند که در مسائل عاد یمرکل باخ، دانشمندان رینظ
اغلب اهل    زیو پرفیریوس، پلوتارک و... دو هزار سال قبل ن  ئوسیهمان آپول  یکه حت  سنجند،ی تعقل و شعور م

  ی توجه نیکوچکتر ،یمیقد اریسو ب یبه عادت موروث ،یدتیو عق یمذهب  ائلدر مس  یاند، ولتفکر و تعمق بوده 
و تفکر انسان و  شهیاند ةکه در آن ادوار قهرمانان صحن  مینیبی اند. ما مو عقل و شعور نداشته  ات یبه واقع

  اد یاز مسائل دچار همین اعت ی اریدر بس زیبزرگ یونان چون افالطون و ارسطو و ... ن شمندانیبخصوص اند
  ب یترک  ق یرا با حقا  یبدو   یها و افسانه   سازند ی م  طرحم  یواقع  یصورت قدرتها  را به   یریاساط  انیگشته و خدا

باز   یهمه تحول و تکامل در علوم و معارف تجرب نیهزار سال گذشته پس از ا ن ی. متأسفانه در چندکنندیم
ا ماوراءالطبیعه  دربارة مذهب قضاوت کنند و مقدس ر   خیما قبل تار  یدر همان فضا  لندیمردم ما  تیهم هنوز اکثر

هر  یمنطقیمنطق ب نیکه با چن تیواقع نیابدون توجه به  ند،ینما هجیتو یو منطق یعیطب رکقابل د ریو غ
  یارزش رمز یرا دارا یبدو  نیکرد، و هر د لیتحم قتینام حق به توانیرا م یاه یمایخرافه و باور موهوم و ب

به ظرافت با سرّ و راز و در پرده   یو فرد یباطن دیو عقا ات یادب ةنصح در  ! دانست و مقدس شمرد ی و اسرار
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و گرفتن  سیریاز افتنیپس از  سیزیکه ا سدینویم سیزیمیستریُن ا هیدر توج پلوتارک
که تحمل کرده بود فراموش  یو مشقات  هاینبود تجربه مبارزات و سرگردان لیت ماانتقام از سِ

کرد و بر آن اشکال و صور و  یگذارهیشعائر تشرف و تحرم را پا نیترشود. پس او خود مقدس
 نیاز سرنوشت خود را افزود تا مردان و زنان مؤمن به آنها عمل کنند و ا یهائاشارات و تقلید

آداب و شعائر تشرف ... کردندیشود که همان سرنوشت را تجربه م یکسان یاعمال موجب تسل
 یبا سرگردان یرازدانان قرار داشت. تحوالت زندگ ات یبا ح قیدق ةخود کامالً در رابط ةبه نوب
 که در یراتییبا تغ ات ی. مصائب حکردیم قیبطت  شد،یم دیمیسترُین تقل درکه  س،یزیا یریاساط 

پل قرن نوی: اسقف کنستانتEpiphaniosفانیوس ) ی. اپکردیمقدس رخ داده بود، مطابقت م ام
که    کردندیم  حت یبه همسران و دختران خود نص  سیزیا  شگرانیدهد که ستاچهارم( گزارش می

 ن،یستریشعائر م یاجرا انیروزانه و چه در جر ات یرا، چه در ح انیاست آنها اعمال خدا ستهیشا
 بارکی یحت سیزیمراحل وجود داشت. ا نیدر هر دو ا ،یبردگ یپست حت یکنند. کارها دیتقل

آداب  نیمرگ هم در ا نی. همچن1کند نیتأم یخود را با گدائ یمجبور شده بوده است زندگ

 ینه فقط در مراحل تشرف که در سراسر زندگ سیزیا ستسیم قیطر نیا. به شدیم ینیبشیپ
شمار به  سیزیا کیستیاو تکرار سرنوشت م ی. آنچه براگذاشتیالهه خود م یپا یجا یپا
 (۵۴/۷۰. )دیباش دواری: مطمئن و امنددادمی دیهمه به انسانها نو رفت،یم

 سد،ینوی( مLadislav Vidman) دمانیطوری که ورمازرن از زبان محقق چک وبه
آنکه مرگ را مشاهده کرده   رایآداب: تشرف، مردن و زنده شدن بوده است، ز  نیبخش ا  نیترمهم

. آنها اغلب پس از ابدییم ینینو ت یاست، هویّت و ماه افتهی نینو ات یالهه ح یاریو دوباره به 
 شمار( آنها بهSignumلقب ) قتی که در حق گرفتندی م یدینام جد فات یتشر نیا

 
  

 
دهنده.   می تعل یو مشغول کننده است و هم گام نیریو ش لطیف اریهم بس  یسخن گفتن گاه لیو تمث هیتشب

و  یدر مسائل عموم ی. ولبودی م نی در خور تحس شدندی به رمز و راز متوسل م یمبان نیاگر دانشمندان در ا
آور  بتیبا عواطف انسانها منحرف سازنده و مص   ی باز  گونهن یکه در نظام جامعه مؤثر است، ا  یبینی اصولجهان

 .  شدخواهد 
  ی اصل ة بر افسان یجیمه یها قصه ندیفزایب یمعبد یشهایو نما فاتیآنکه به تشر یبرا سیزیا نیـ کاهن۱

 ریالهه، اس  ی. شکستن کشتختندیدر آم  یدمتر، با حوادث  یرا، مانند سرگردان  سیزیا  یجستجو  انیافزودند و جر
  ب یعج ن یمؤمن ی بود. البته برا ع یقاو  ن یمعاش و ... از جمله ا نیتأم یبرا یشدن در دست غارتگران، گدائ

 مجبور شود!!  یو گدائ  یقادر متعال به بردگ یکه خدا نمودینم
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  ا یبود( و  سیزیکه نام جشن ا افتن،ی Heuresis)از اصطالح  Heuresiusرفت. مثالً  یم
Memphius از  گرید یمیسترُین مقاربت با الهه به نشانه وحدت چون برخ نی)از ممفیس(. در ا
 نی. به همکردندیرا تعهد م  یشد و بر عکس مرد و زن مراعات وفادارانجام نمی  یمذاهب اسرار

 دمانی. باالخره وساختندیوارد م تیبه جمع زیخود را ن یهااز مردان زوجه یاریبس  زیجهت ن
با هم توأم بودند.   یو شهود کیامور سمبل زیدر همه چ یباستان یهانیستری: »در مسدینویم

ساده در اسرار خلقت و عالم   یرنگهایرا به کمک ن ستهیباشند تا م یبات یترت  یبود دارا یفقط کاف
 (  ۱۴۳/۹۳ـ  ۱۴۴!( )سازندیم واردبته وانمود کنند که آنها را وارد سازند« )ال

و  یاری( عبارت بود از مرگ اختSacratus) سیزیکه شعائر تحرم ا  سدینویم  نیریتسن اشت
( را یسالمت ی)خدا Salusجهان و  یها. الهه دروازهشودیعطا م یاله ضیکه به ف ینینو ات یح

عالم  ةالهه از آستان یرسد، ولمی انیبه پا میقد یآمده: زندگ ئوسی. از زبان آپولدینمایمراقبت م
که نجات است   ن،ینو  ات یو در آنان ح  خواندیو رازدانان خموش را دوباره فرا م  ستگانیشا  نیریز
(soteriaنشا م )است   یتیتحول هو  کیتولد نو    نی. اشودیاست که او دوباره زنده م  نی. چنکندی

خود را با اصالح  یتحول جا نیا ر( دrenasei) یتوأم است. نوزائ نیصورت نو کیکه با تصور 
reformari ة که کلم دینمایم حیتشر نی.« او همچنکندیم ضیتعو Palingenesia   که به

. شدیاستعمال م  ئتیه  لیروح و تبد  ریس  یبرا  نیاز راه تولد است، همچن  لیبه مفهوم تبد  یونانی
  ان یشد )در فصل قبل بیم دیتقل ستریومیساعات شب، که در م ۱۲گردش در  یةتصور بر پا نیا

تا باالخره دوباره شکل  گرفتیبه خود م ی(وانیو در آن خدا دوازده شکل مختلف )صور ح (شد
 یسیدگرد ینوع ئتیه لیتبد کی نیبناشده است. ا افت،ییخود را م یاله
(Metamorphoustai  )سمیاز راه متابول  یدگرگون  ا ی  (metaballestaiاست که با نوزائ )توأم   ی

 هوسیل  نیاو به    گرددیم  سیدوازده جامه تقد  هآمده که بدن او به وسیل  ئوسیاست. در نوشته آپول
Sacratus دوازده صورت است و مقصود آن است که او به   نیکه اشاره به هم ابد،ییانجام م

 انیجر نیاشاره به هم زیال نخدا دوازده شکل به خود گرفته است. اصطالح جامه دوازده دیتقل
 ( ۲۶/۷۶ـ  ۲۹است. )

( که  Proselytesپروزلیت )  ایوابستگان    یکیدو گروه وجود داشتند،    سیزیا  روانیدر جمع پ
رازدان نام داشتند.  ای ستسیکه م وستهیپ نیمؤمن یگری. ددندینامی( مAdvenaeآنها را ادونا )

مقدس    ینواحو مجاز بودند که در    افتندییو ورود به معبد را م  شیایشرکت در ن  ةها اجازپروزلیت
 شد. محرمان و رازدانان زوجنمی فیبه آنان تکل یسخت فیوظا یبسر برند، ول
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خود را وقف خداکرده و یوغ او را   ینامزد شده بودند. آنها زندگ  تیو با الوه  رفتندیشمار مبه    الهه
در   فهی( به انجام وظ Sacramentum»سوگند خدمت« ) ک ی. رازدانان با گرفتندیبر گردن م

ی  و اجرا یو خوددار اضت یسخت و توأم با ر اریبس  یکه تعهد شدند،یتمام عمر موظف م
بود.  فهیوظ  سیزیکاهنان ا یکه در مصر برا یهمان دستورات  بود؛ یدستورات شعائر نیتریجزئ

(۸/۷۶) 

قابل وصف  ریغ یمؤمن با شعف درون روانیپ سیزیدر معبد ا سد،ینویکه کومو مطوری به
 شدیگاه که شعائر خاص انجام مو آن  ساختندیور مخاموش صور مقدس غوطه  شیایخود را در ن

رو بهشت و جهنم را روبه انیخدا کرد،یاحساس م یویدن یتهایخود را ماوراء محدود ستسیو م
 لیتبد شهیهم ی( براEpoptes) دیگردیموفق م فیقابل توص ریغ دارید نیابه  هو آنک دیدیم
تا   دیرسیم  انیاو به پا  ینیگاه که اسارت زمو آن  شدیپر م  یو نوراله  یو روحش با تجل  افتییم

 هیشب اریوحدت با خدا بس  یادعا نی. ابردیو همراه آنان بسر م یابد در مراقبت موجودات نوران
لندن آمده است:  روسی نام پاپ به کیهرمت روسیپاپ ک یآن دوران است. در  حراناعمال سا

ای هرمس من تو را  ... شوندیگونه که کودکان وارد رحم مادر مس در من وارد شو، همانم»هر
که شعائر الزم را انجام  ستسیم زین سیزیو تو مرا، من توام و تومن.« در میستریُن ا شناسمیم

و اگر مرد باشد به سراپیس و اگر زن باشد به  رودیم تیبه آغوش الوه مرگداده است، پس از 
( در  Epiphany) یو تجل( Apotheosisشدن ) یاله دیبه ام زین انیونانی. شودیمبدل م سیزیا

 انایمارس، هرکولس، ونوس، د انیروم خدا یبودند و باالخره در امپراتور وسیهل ایآپولو، زئوس 
 یاز عالم علو  ینور  یگاه  یستریمذاهب م  نیمورد توجه قرار گرفتند... در ا  ایپالم  انیخدا  گریو د

( و چنان  Dioxiastheis) تافییو او جالل م شدیم (مانیـ جدید اال neophyteوارد نوکار )
 ی( و تعالagiastheis) شدی. او مقدس مگشتیآگاه م قیکه به همه حقا شدیم ریتنویر و بص

  دست   1و به معرفت، دانش، درخشش و نور، و...  کردیبه سیارات صعود م  و(  Ypsoutai)  افتییم

 ( ۱۲۱/۲۲-۱۲۳. )افتییم

  
  

  

 
 یخدا در انسان، تو من یاهلل، تجلخدا، وحدت با خدا، فناء فی دارید دی د میطوری که در فصول بعد خواهـ به ۱

مختلف مطرح   یو عرفان به اشارات و زبانها زمیس یستیاست که در تمام مکاتب م یو من تو و... اصطالحات
 قدرت مافوق و ماوراء بوده است.   کیشده و مقصود وحدت با 
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 ( Mithras Mysteria)ـ  تراسیمیسترین م ای سمیترائیم

در مرکز شعائر   یریاساط   یو روم خدائ  ونانی  یمانند تمام مذاهب اسرار  زیمیستریُن ن  نیا  در
خدا  نی. نام اشدیم دهینام تراسیو روم م ونانیآن قرار گرفته بود که در  شیو آداب ستا یرمز

و  یمنشأ شرق یدارا یروم تراسیم شیستا نییاست که آ تیواقع نیا دیو مشخصات آن مؤ
هند   ی(، در وِداهاMithra) ثرهیم یرانیا م یخدا در منابع قد نیبوده است. نام ا یرانیبخصوص ا

  ونانی( و در Mehrمهر ) ی(، در پارسMitr) تریم یدر پهلو هر،یم ی زبان در(، در Mitra) ترایم
 انییایو برجسته آر  کهن  اریبس   انیاز خدا  یکی  ترایبوده است. م  تراسیگفته شد م  کهیو روم به طور

و هند مهاجرت  رانیاقوام، که به ا نیمهم ا ةریدو ت  یباستان یمذهب یبوده است که در سرودها
 انیائیکه هنوز آر یودا از دورانهائگیر هیاول یقرار گرفته است. در سرودها شیکردند، مورد ستا

 نام برده شده است.  انیدر شمار خدا ترایبه هند مهاجرت نکرده بودند، م

 ی بغازکو  هینائل شد و در ناح  یبه کشف مهم  یدانشمند آلمان  نکلریو  یالدیم  ۱۹۰۷سال    در
است، الواح  شدهیم دهیو خاتوشا نام یتیدولت هت یکشور باستان تختیکه محل پا هیترک یکنون

 الدیقرن چهاردهم قبل از م یتیپادشاهان هت یسلطنت ویکه به آرش افتی یبه زبان بابل ینیگل
 یبه نامها یتانیو م یتی پادشاهان هت نیدست آمد که ببه  یالواح قرارداد نی. در اتندتعلق داش

 انیبه خدا  نیقرارداد به رسم معمول طرف  نیوارزا، منعقد شده بود. در تضم  ییوما و مات یلولیشوپ
 انیخدا نیسوگند خورده بودند. ا رفتند،یشمار ممهم آنان به  انیمشترک خود، که مسلماً خدا

شمار به  اهایآر انیخدا نیتراند، که در وِداها از بزرگنام برده شده ه،یسات نَ ترا،یم ندر،یا ون،وار
( EIال ) ای لیشده است. ا دهی( نامashil) Miitra لیایاش ترایایم به،یکت نیدر ا ترای. مرفتندیم

 هیاول یاست: از سرودها یو آکاد یسومر یبه مفهوم خدا در زبانها
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گرفت که کلمه  جهینت توانیم اند،یائیاثر مدون آر نیتریزرتشت، که باستان یو گاثاها وداها
  وندیو پ مانیپ یبه معن ثرهیم ۵/۴۶. در گاثاها، هات 1بوده است مانیبه مفهوم قرارداد و پ ترایم

توجیه را  نیا زیمونا، بارتولومه، لومل، و ... ن نزلر،یهومباخ، ا ریآمده است و اغلب زبانشناسان نظ
متأخر    یدر اوستا  یر شده است. حتذک  یمعن  نیبه هم  زیفرگرد چهارم ن  دادیاند. در وندکرده  دییتأ
کلمه به مفهوم   نیا زیاست. در وِداها ن یمهر و دوست وندیو پ  مانیپ یبه معنا تریمهر و م زین
از   یو قرارداد است. برخ مانیپ  نیاز عوامل تضم  یکی  ترایم  زین  نیالواح گل  نیاست. در هم  مانیپ

و مهر   یروم  sol invictusبه    شتریاند و بکمتر توجه داشته  ترایگذشته م  خیپژوهشگران که به تار
 کسانی  یمظهر نور و روشنائ  ایو    دیرا با خورش ترایبه اشتباه م  شند،یاندیم  انهیم  رانیا  دیخورش  ای
نبوده است که مظهر نور  یکی دیخورش با گاهچیتنها هنه  میدر قد ترایکه م یدر حال ،۲شمارندیم

 نشده است. دهیقلمرو نور هم نام یفرمانروا یبه اصطالح مذهب ایو 
سرودها   نیوداست. در ا  گیر  یسرودها  کندیم  هیرا توج  ترایکه صفات م  یسند  نیتریباستان

ست. ـ وارونا، نام برده شده ا تراینام م هند توأما و به انیائیبزرگ آر یهمراه با وارونا خدا ترایم
  سرود نی. در اشودی( ستوده مIII/59سرود ) کیاز  تیفقط در نه ب یبه تنهائ ترایم

 
)آ( بلند و )آ( کوتاه از هم    یصداها   یباستان  یاز زبانها  یاریدر بس  نیو همچن  ،یو اوستائ  تیسانسکر   یدر زبانهاـ  ۱

  ی ریگبهره   یدر برگردان کلمات خاص از حروف مخصوص  لیدل  نی( شباهت دارد. به هم)اَبه    ریاخ  یو صدا   زندیمتما 
  ی حروف نیچن ک یه متأسفان ی. در فارسرند یگی م قراراغلب مورد استفاده  یقیو تحق ی که در رساالت علم شودی م

طور معمول نوشته شده و  و... به  ,Nassatya, Varuna Mithra ینامها  نیالت ی عموم ی وجود ندارد. در نوشتارها
. چون در  اندرهیو غ یَیتَسّنَورون،  ثر،یم هیکه در اصل شب یدر حال شوند،ی تلفظ م  زیو ... ن ا،یسانان ترا،یوارونا، م

مانند   ی اغلب به همان تلفظ معمول ست،ینامها در دست ن نیتلفظ درست ا شینما  یبرا  یحروف مخصوص یفارس
( اغلب حرف )ه( در آخر کلمات به کار برده  اَ ) ی مشخص ساختن صدا  ی. برا شودی و ... اکتفا م ا،یساناوارونا، ن  ترا،یم

 شده است.  
.  نامند ی م  یائ یآر  زدیا نیترو کهن نیرا مظهر نور و برتر ترایفراتر رفته م نیاز ا  یحت یرانیا  سندگانیاز نو یـ برخ ۲

  « ی نیاست که »مهر د  ی مدع  هینظر   نیا   دییپس از طرح و تأ   یران یا  یفلسف  یهاشه یابوالقاسم پرتو اعظم در کتاب اند 
  ترا،یکه از م یهینموده است. با توج ریاسالم، تأث ،یحی مس ،یهود ی ،یمذاهب بزرگ زرتشت  ةپرستی در هممهر  ای

 نیترهرگز بزرگ   ترایبرد که م  میخواه  یپندار روشن خواهد شد و پ  نیا  ی به عمل خواهد آمد نادرست  سمیترائیمهر، م
و   ی نیبا آنچه بعدها مهر د یهند و ایران بکل  ان یائیآر  ترهیو مَ ثره ینبوده است و پرستش م انیائیآر  ی خدا نیو برتر 

  ی و فرمانروا دی بزرگ نور، مظهر نور و خورش یهرگز خدا  ترایم ن،ینام گرفت، متفاوت است. عالوه بر ا سمیترائیم
مهاجر به هند و ایران   یائیآر یهاره یت ان یاز خدا یکی ثرهیم ای تراینبوده است. م یائ یآر  یقلمرو نور در اقوام باستان

  ی اکبر جعفر  یکه دکتر عل ی آشنا بوده است. نکته جالباند نا که به اروپا مهاجرت کرده  گرید یهاره یت یاست و برا
  ی بس Mithro- druj)مهر دروغ  یشکن مان یو اوستا از پ ا دی و گ یکه در ر  یاست: » درجائ نیا به آن اشاره کرده

  یثروم ای( و Mithro- yasnaسن ) و ییثربه اوستا م دی پرست و مهردوست، که باخود را مهر  کسچیسخن رفته ه
مذهب مستقل هرگز   کیصورت  به  یمهرپرست گر،یبه عبارت د  «( باشد نخوانده است. Mithro- zushtaزوشت )

 ( ۲۵هند و ایران وجود نداشته است. )مجله ره آورد، شماره  ان یائیآر  نیدر ب
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اول آمده    تی. در بگرددیم  یبا مفهوم دوست معرف  ترایم  چ،یگرشو  هیترجمه لومل، گلدنر و توج  به
 است:

و آسمان را حفظ   نیزم ترای. مسازدیانسانها را متحد م نامدی( مترایخود را دوست )م آنکه
 ترایم  نکهیاز ا یسخن  گرید  ات یو مراقب اقوام است، بدون آنکه چشم خود را ببندد... در اب  کندیم

سته یو مهربان و شا  یکین  یکه فرمانروا  یمظهر نور و فروغ است برده نشده بلکه او را چون شاه
 یدوست انسانهاست که برا  ه یزاده بلندپا  یتیآد  نی: اشودیم  د یو باالخره تأک  فیاحترام است توص

  ک ی یدارا یطور کلبه  انی. در وِداها خداگرددیم میسوزان( تقد یدر آتش )قربان هیاو فد
 زین  یبه صفات فرع  یگاه  نیکه معرف هویّت آنان است و عالوه بر ا  اندژهیمشخصات خاص و و

اند. مظهر نور شده انیب یصورت جنب به هایژگیو نیهم ا گرید انیخدا یکه برا شوند،یم تودهس
نور و  یبه معن svar( است که از کلمه Suryaسوریا ) ودا، گیدر ر دیخورش یو آفتاب و خدا

جهت    نیاست. به هم  کسانی  یاوستائ  Hvar  ای(  xvarحرارت گرفته شده است که کامالً با خور )
( که  Hvar Xsaétaبه اصطالح کامل هورخشئت ) ایر، هور، را خور، خوَ دیخورش زین ادر اوست

( که بر بابل در یائیآر مهین ای) یائیآر یهای. جالب است که کاسانددهیاست، نام دیهمان خورش
نور و  یرا خدا یاعل یمسلط شدند، خدا اریقرن هفدهم ق.م حمله بردند و باالخره بر آن د

 است.  یودائ یایکه در واقع همان سور شناختند،یم اشیسورنام  به دیخورش

 نیاز محقق  یاریبس   دهیو نور شده است که موجب گرد  ترایم  ةبه رابط  یوِداها اشارات جنب  در
گرفته   زین  دینام خورش  ترایو روم م  ونانی  ات یو ادب  سمیترائینور بخوانند، و چون در م  یرا خدا  ترایم

 انیائین آریاست. در ب  دهیگرد  تیتقو  شتریب  دیو خورش  ترایم  یتصور نادرست دربارة همسان  نیبود، ا
. گرفتندیدو خدا با هم مرسوم بود که با شعائر واحد مورد پرستش قرار م  شیو ستا  انیخدا  بیترک
و  یفروغ آسمان یبه معن deva. دندینامی( مdvandeva) وَ دِوندوبله و همراه دَ انیخدا نیابه 

  کجا یهمه را  تکه زرتش  انندیخدا نی( اdaeva) وَئِوِداهاست. در گاتاها دَدر  یائیآر ان ینام خدا
ـ  ترایمبدل شدند. م وانیمتأخر آنها به د یو مطرود ساخت. در اوستا دینام یمظهر دروغ و زشت

 آن را گرفته است. یـ اهوره جا ثرهیم زیدوهاست که در اوستا ناز دون یکیوارونا 

  م یقد یاست که در ریگ وداها یائیآر یخدا نیتربزرگ دیبزرگ و شا انیاز خدا وارونا
 نیدر ب زنندیطوری که حدس مشده است. به فیتوص انیخدا نیترو پرشکوه نیترمهم

  
  



210 
 

۲عرفان  

 اتیدر ادب ائوسیخدا بوده است. اصوالً د نیبرتر Dyausنام  آسمان به یخدا یباستان انئیایآر
ست ا  یارزش واالئ  یدارا  Dyaus- Pitarآسمان به کار برده شده است. در وِداها،    یبه معن  میقد

  ی ( ؛ گاهI/144-4در نام برده شده است )پن  یرت بلند مرتبه  یحت  ادو  گیر  یاز سرودها  یبرخ  و در
وارونا به  یبه کار گرفته شده است. به احتمال قو Dyauhو  Dyaکلمه  ائوسدیجای هم به 

 انسانهاستو  انیخدا هرا گرفته است. او شا ائوسید یآسمان در ریگ ودا جا یعنوان خدا
(132.4/II/27.10 , X  و شاه همه ) موجودات (87.6/VII( شاه همه جهان )V/85.3 او )Savräj  

 ة( است که حکم او را همهانیک )شاه همه Samräjاست و  وابستهکه فقط به خود  ی)شاه
و محافظ قانون  mayin ی(. او صاحب قدرت سرVIII/47.1اجرا کنند ) دیبا انسانهاو  انیخدا

(ritasyagopä( و ناظم دستور )ritavatو... است. او خردمند ،)نیتر  sukratu  دستورات   یو دارا
وارونا، که  یتهایبلند و قدرت و عظمت و قابل هی(. در وصف پاI/25.8)ثابت( است ) یو اوامر ابد

 یاند. هنگامشده انیب یفراوان یسرودها شود،یم دهینام زیو... ن انوس،یو باران و اق بهاآ یخدا
)در  ردیگیتعلق م زین ترایاز صفات وارونا به م یاریبس  شود،یم دهیهمراه وارونا نام ترایکه م

66.10/VII ،)را   دیرشکه خو میاگر توجه کن ی. ولنامندیـ وارونا م ترایرا چشم م دیخورش بار  کی
ـ وارونا  ترایم ی. گاهمیکن یتلق یجنب تذکر را نیا میتوانی( مI/115.1) نامندیهم م یچشم آگن

صفت را به خود گرفته  نیـ وارونا ا ندرایودا ا گیر IVدر سرود  یول شوند،یمعرف روز و شب م
 یکه همه جا با نور خود فرمانروائ  یـ وارونا دو خدائ  ندرایا  IV/ 1و در    گردندیو نشان روز و شب م

برابر  دیبا خورش ترایم IV/ 21.3جا  کیودا در  گیر ی. اما در سرودهاشوندینام برده م کنند،یم
  ی عاد  اریوداها بس   گیآنان را ستودن در ر  یو درخشندگ  دیبا خورش  انی. برابر ساختن خداشودیم

  د یها بار خورشمتعدد و ده  یودهاایندرا در سر  ،یبزرگ چون آگن  انیکه خدا  میاست و اگر توجه کن
دوم    ة درج  ان ی(؛ خداVو    IV)  یمانداالها  یمتعدد سرودها  ات ی( و در ادبIII/2.14)  شوندیم  دهینام

 یخدا  ینور، و حت  یخدا ی، و ... به فراوانBhaga،  Savita   ،vivasvat  ،(Pushan)  پوشن  چون
هندو که هنوز هم قدرت   ثیتثل یهاه یاز پا یکیبزرگ و  یخدا شنویاند. و ونام گرفته دیخورش

در  دیطالع، خورش دینام گرفته که او اصوالً خود خورش دیتنها خورشاست نه  کرده خود را حفظ
است که پهناور و همه جا گسترده  یدی( و خورشیوائینازل )سه گام مشهور ش دیاوج و خورش

Urugäya  و فراخ گامUrukrama و  ایسور ،یبزرگ آگن یخدا یحت ندرایاست و به همراه ا
 ,VII/69.5, I/155.5کرده است )خالق نور و آتش و فضاست!( ) لقپهناور را خ یاوشا، و هوا

99.2 ) 
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 ،یصفت نوران یانی را که در آنها خدا ینام و صفات و سرودهائ توانیصفحه م نیچند در
 نیبا وجود ا یاند، ذکر کرد. ولو... را به خود گرفته ،یدیخورش د،یمشعشع، درخشان، خورش

  کیآنکه در  یو برا ،اندهشدشناخته نمی دیخورش اینور  ینام خدا  به انیخدا نییک از اهیچ
 دیخورش  یاو را خدا  توانیوجه نم  چیبه خود گرفته است، به ه  دیلقب خورش  یائتنه  هب  میتراسرود  

  ی ساخت. در ریگ ودا خدا کسانی یپارس دیخورش ـ رهمرا با  ئیودا یترایو م دیو مظهر نور نام
 هیتوج دگونهیخورش سرود مستقل ازدهیکه در  شودی( ستوده مSavitri) یترینام ساو به یگرید
ها با بازوان، چشمان، زبان، دستان و جامه طالئین است. در اغلب ترجمه  ینیزر  یخدا. او  گرددیم

شده است.  دهیهم نام دیاند، چون در متون مختلف خورشترجمه کرده دینام او را خورش یحت
در صبح   همنانهنوز بر  رایشفق صبح و عصر بوده است، ز  یکه او در گذشته خدا  زنندیحدس م

 نی( با وجود اIII/62.10) خوانندیم یتریسو شیدر ستا یکرده و دعائ میو عصر به او فدیه تقد
 یاله  یرا قدرت  ترایاست و سو  یکیزیو نور ف  دیخورش  یواقع  یخدا  ایسور  یودائ  هیتأکیدات در توج
 سازند.یرا مشخص م دیدو با هم خورش نیا گری. به عبارت دشمارندیم دیمشخص خورش

ام و در بخش وِداها  بخش ذکر نکرده نیآنها را در ا یکه نام کتابها ی من از دو محقق هند
  ات یدر کتاب مذهب در ادب  P.S. Deshmukh.  کنمیرا نقل م  یات یاز آنان بهره خواهم گرفت، نظر

  Surya ا ی Svar نیرا تقریباً همه محقق انیائیآر دیکه خورش سدینوی م ۱۰۲در صفحه  یودائ
اند، شده دهینام دیخورش یگاه گرید انیاست. خدا یاوستائ hvarکه همان  نامندیم تیسانسکر

را چون  ترایم یکه گاه کندیتکرار م ۱۷۲آنها نبوده است. در صفحه  یصفت اصل نیا یول
  ت یوجه قطع چیبه ه دینام دیخورش یالوهیت را خدا نیبتوان ا نکهیا یاند، ولستوده دیخورش

 ترِاِ یخدا  شتری( آن را بMoulton( و مولتون )Harletzتس )چون هارلِ  یاریبس   نیندارد... محقق
 لیدل نی. به همخواندیم نیرا بهتر هینظر نیا (Edwardsو ادواردز ) کنند،یم هیدرخشان توج

 یبه معن midرا مشتق از  ترای. هارلتس نام مانددهیو دوست انسان نام یرگیاو را دشمن ت  زین
دهنده هم    وندیدادن و پ  وندیرا پ  تیداند )ممیبه مفهوم موافقت کردن،    mith  ایدوست داشتن و  

 اند(.کرده یمعن
  د یخورش یخدا کیبه عنوان  توانیرا در ریگ ودا نم ترایکه م سدینویم ۲۲۱در صفحه 

 دیخورش یعنوان خدااو اصوالً به ایکه آ شودیمطرح م زیسئوال ن نیا یساخت و حتص مشخّ
 انکار کرد توانیبا وجود آنکه نم رد،دامیاظهار  Griswoldطوری که مطرح شده است؟ به
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دوستانه  مانیصورت خداوند پ او اصوالً به یداده شده است، ول رایبه مت یصفت درخشندگ که
و نور ندارد بلکه چه در اوستا و  دیبا خورش یارتباط  زین ترایقرار گرفته است. نام م شیمورد ستا

با  یانه رابطه ترایکه م یلیدال نیاست. به هم یوفادار شتریب ایچه در ودا به مفهوم دوست 
از نور و حرارت  یتیفیصفت و صورت و ک گونهچیدارد و نه ه ینور و روشنائ ای یکیزیف دیخورش

 یف دوستد، معرّرّخداوند مج  کی  شتریاو مورد توجه قرار نگرفته و ب  دگونهیداراست، صفت خورش
است و مردم را به  Äditya کیاست که  دهیو قرارداد گرد مانیو محبت، حافظ مردم و حافظ پ

 (III/59.5.1) . استو با چشمان استوار مراقب آنان  زدیانگیعمل بر م
DR. Trikha  دیبا خورش  انیاز خدا  یاریخود تذکر داده که چگونه بس   یدر کتاب ریگ ودا  زین 

 ینام خدا  است که به  ندرایآنها ا  نیتراند، که مهمآن را گرفته  یجا  یحت  اینور در ارتباط بوده و    ای
سرود   نینمونه به چند یبرا او ۷۳. در صفحه راندیبا گردونه خود در آسمان م ینور و روشنائ

نور به کار   یخدا ای دیجای خورشهرگز به  ندرایا نیدهد که با وجود او تذکر می کندیاشاره م
توجه گردد.  دینور و خورش یجای خدابه  تواندیتذکرات نم نیبا ا زین ترایبرده نشده است. م

و فراتر  ترایبا قدرت دوستانه م یکنیمکه تو طلوع  گاه: آن شودی ندا داده م ایبه سور I/50.1در
همان صفت    هیشب  نیو ا  تراستیقدرت دوستانه م  یدارا  دیخورش  گر،ی. به عبارت دیکنیصعود م

 دیوجه نه خورش چیبه ه ترایمستتر است. م یاست که در نام مهر پارس یو دوست یمحبت و گرم
خود،   ةرسال  نیدر چند  زین  Sri Aurobindo  ندویاروب  ینور. دانشمند معروف هند  یاست و نه خدا

و بخصوص وِداها  یائیقرار خواهند گرفت، متون آر یبردارسیزم مورد بهرهکه در بخش میستی
سرور عشق و  شتریب دیخدا را با نیاست که ا دهیرس جهینت نیانموده و به   یبررس ترایرا از نظر م

 مهربان انسانها دانست.  اوریو  یدوست

 نیترنور. مهم  یبوده است و نه خدا  دیهرگز نه خورش  ثرهیم  زین  یرانیا  یهایائیآر  نیدر ب  اما
 نیتریشت« است که اصوالً مشروع  ثرهیدهد »مرا مورد بحث کامل قرار می  ترایکه صفات م  یاثر

 ایاز مظهر نور  یوجه سخن چیبه ه زین شیسرود ستا نیاست. در ا یرانیا یترایگزارش دربارة م
با استفاده از منابع فراوان به  چیکه گرشو یقیمفصل و دق ة. در ترجمستین ثرهیبودن م دیخورش

که    گرددیکامالً مشخص م  زیهمراه ساخته است، ن  یجامع  حیو تشر  ریعمل آورده است و با تفس 
 است. یقلمرو روشنائ ینور و فرمانروا یاست و نه خدا کسانی دینه با خورش ترا،یم

 نیتراز کهن شود،یم دهینام زین شتی( که مهرترای)م ثرهیم شیایسرود ن ایدهم یشت 
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سرود   نی. ا1رودیشمار میشت به    نیتریباستان  یآن حت  یاز بخشها  یاوستاست که برخ  ییشتها

در وِداها   ترای. اصوالً مگرددیمحسوب م زییشت ن نیترلیطو زدهم،یدر کنار یشت س شیستا
چهار مرحله  رانیمهاجر به ا انیائیکمتر از اوستا مورد توجه قرار گرفته است. مذهب آر اریبس 
 کرد.  انیب نیچن توانیطور خالصه مکرده است که به  یرا ط  مشخص اریبس 

زرتشت،  نید دوران افول  ماتش،یقبل از زرتشت، زمان ظهور زرتشت و انتشار تعل دوران
و  ،۲ستیتحول در رساله حاضر مورد نظر ن نیا یو تسلط آن. بررس یادوار ظهور مذهب زرتشت

گفت: قبل از ظهور زرتشت  نیمجمالً چن توانیم ترایبخش فقط از نظر تحول هویّت م نیدر ا
و   یکو بغاز یتیخدا(. الواح هت نیتربوده است )نه مهم انیائیمهم آر انیاز خدا یکی ترایم

هستند. در ضمن،   ترایبردن به هویّت و مقام م  یپ  یبرا  یشواهد معتبر یودائ  انیائیآر  یسرودها
 نیآسمان برتر یبوده است، و وارونا خدا یکاس انیائیبزرگ آر یخدا اشیکه سور تیواقع نیا

 نبوده است. اعلى یخدا ترایکه م کندیم دییرا تأ تیواقع نیا هند،مهاجر به  انیائیآر یخدا

ضامن قرارداد( و   ای قرارداد ) ی در درجه اول خدا ترایطوری که اشاره شد ممرحله به نیا در
. سازدیکه انسانها را متحد م شودیم دهینام یمردم است. او دوست اوریو  یدوست وندیو پ مانیپ

 یهویّت برتر 3است شدهیمحسوب م انیائیآر یخدا نیتربزرگ دیوارونا، که شا یدر همراه

 شده است.  انیب  ترایکه قبالً تذکر داده شد، صفات م  یطور مستقل در همان نه بندبه    یول  افت،ی

 یلیتخ انیخدا ةبر هم یائیآر شمندیاند نیمه نیاو ا تیفعال طیدوران زرتشت و مح در
 رفتند،یشمار مبه    هادهیپد  نیکننده و رب ا  جادیا  ایو    یعیطب  یهادهیکه اغلب مظاهر پد  ان،یائیآر

زرتشت   امیمطرود ساخت. مسلم است که در پ و«ینام »د  به کسرهیمهر باطل دروغ زد و همه را  
دروغ   وانیاز د  یکیها  دئوه  گریمانند د  زین  ثرهیکه م  رایاو وجود نداشت، ز  شیو ستا  ثرهیم  یبراجا  
 یکیبه  یاعل تیادعا که زرتشت مقام مهر را از الوه نی. ارفتیشمار مبه 

 
  

 
  ی سرودهائ زدانیا شیای. در نشیستا ستهیشا یعنی زدانیکردن است.  شیستا یبه معن شتنیـ یشت از ۱

  ن ی از ا یدهند. برخمی  لیاز اوستا را تشک  یمهم یبوده است که به یشتها معروفند و بخشها دهیگرد میتنظ
 اند. شده   مین مذهب ترمیا ریبعداً تحت تأث یتعلق دارند، ول ییشتها به دوران قبل از تسلط مذهب زرتشت

 ـ به کتاب زرتشت مراجعه شود.  ۲

 ی برتر و اعل یخدا زیبرخوردار بوده است و اغلب ن یفراوان تیاز اهم میآسمان در تمام مذاهب قد یخدا ـ۳
 و قلمرو نور مربوط بوده است.  دیخورش یو خدا دیآسمان اغلب با خورش یاست. خدا دهیگردیمحسوب م
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را مؤثر  یقدرت  چینادرست است. زرتشت عالوه بر آنکه جز اهورامزاد ه اریتنزل داد، بس  زدانیا از
 نیا ی سفال ای یدر مقام اعل تراینام نبرد که م زین یزدیا چیاز ه دانست،ینم یتیدر سرنوشت گ

 مطرود وانید نیرا جانش  زدانینام بودند که ا یزرتشت سنانیوید نیقرار گرفته باشد. ا زدانیا
از ظهور و رشد  یول افت،ینفوذ ن یعیبر پهنه وس سنا،یمزد ایزرتشت  یواقع نیساختند. هر چند د

مهاجر به  انیائیحدس زد که قوم وابسته به زرتشت در شمار آر توانیم رانیدر ا یزرتشت نید
  رتشت نام ز  که به  ینیظهور و رشد د  یزرتشت و چگونگ  نیبوده است. دوران افول د  نیسرزم  نیا

بخود گرفت، کاماًل   یبود که رنگ زرتشت  انیائیآر  میقد  نید  قت یدر حق  یول  افت،ی  وعیش  رانیدر ا
که  افتیدر توانیبخصوص هرودت، م ونان،ی میقد سندگانینو ی. از گزارشهاستیمشخص ن

پرستش  تیاز اهم یاثر یاست، ول رفتهیشمار مبه  یرانیا انیاز خدا یکیدوران  نیدر ا ترایم
 یادی ترایاز م یدولت هخامنش  گذارانهیپا یهابهیدر کت یتر آنکه حت. جالبشودینم دهید ترایم

است.  افتهی ت یاهم تایدر کنار آناه ترایاست که م انینشده است و تازه در اواخر سلطنت هخامنش 
ق.م( در مورد جشن  ۳۹۰)در حدود  انیدربار هخامنش  بی( طبktesiasگزارش کتسیا ) نیهمچن

حدس زد که پس از   توانی م برد.  یدر آن ادوار پ ترایم تی به اهم توانیکانه )مهرگان( مترایم
 نفوذ کرده است.  زین رانیبه دربار ا یرونق گرفته و حت رانیدر ا ثرهیم شیمجدداً ستا ارشایخشا

 انیسانادر دوران س  یحت  افت،یرواج    رانی)نه زرتشت( در ا  یزرتشت  نید  کهیدر زمان  باالخره
  یاورمزد خدا  ایبود و در همه احوال اهورامزدا    یزرتشت  یرسم  نیبنا شد، د  یمعبد  ترایم  یکه برا

به عنوان  گریفراوان د زدانیدر شمار ا ترایو م رفتیشمار ماالرباب به خالق و سرور و رب 
 افتیدر  توانیبحث مجمل م  نی. از اشدندیم  شیبودند، ستا  زیورمزد که مخلوقات او نا  ارانیدست

 نبوده است. انیائیآر یاعال یخدا یدوران چیدر ه ترایکه م

مورد بحث قرار نگرفته است.  ادیطور مستقل زبه  ترایم شت،یجز در مهر یاوستائ ات یادب در
را از   یائیآر  یخدا  نیاست که هویّت ا  یاثر  نیترو جامع  نیترمهم  قتیدر حق  ترایم شیایسرود ن

را متعلق به حدود قرن پنجم   یشت  نیا  میتنظ  چی. گرشودینمایم  هیطور کامل توجبه    انیرانیا  دید
زرتشت نسبت  نیآن را به دوران قبل از ظهور د یاز بخشها یبرخ ستنسنیداند. اما کرمی.م ق
 ، که در آن آمده: ۱۰۴با اشاره به بند  یرانیمحقق ا ی. رضدهدیم

کیفر داده خواهند شد.«  ترایشرق هندوستان باشند، بوسیلة م ایشکنان اگر چه در غرب  مانیپ»
 ( ۱۴و   ۱۳ یاند )بندهامتأخر کامالً ناشناخته بوده یکه در اوستا یخاص ینامها نیو همچن
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 لییشت با تحل نیاست. ا شتریبخشها از قرن پنجم ق.م پ نیکه قدمت ا ردیگیم جهینت بحق
 :شودیمهر آغاز م زدیا

فراخ را  یسرور چمنزارها ثرهیگاه که من مآنگفت:  دیتامیـ اهورامزدا به زرتشت اسپ۱
 اهورامزدا، ساختم. ش،یو نماز هم ارج خو شیاو را در ستا د،یتامیاسپای  دم،یآفر

سرور مراتع  ثری»م شود،یبند با آن خطاب م ۱۴۶ نیکه در تمام ا ترا،یم یشگیهم هیکن
ف هویّت او است که در ضمن معرّ  (پهناور یها= سرور چراگاه Vurugaoyaoti - patiفراخ« )

که از ترا،یدر رابطه با رمه و علفزار و چراگاه است. بالفاصله پس از بند اول مشخصه مهم م
و  مانیضامن پ ترای. مشودیاست، مطرح م هدادمیاو را ارائه  یهویّت واقع میقد اریبس  یدورانها
 شکن است.مانیو دشمن پ مانکاریحافظ پ

. در یراست  رویپ  کی   ایپرست باشد  دروغ  کیاگر با    د،یتامیاسپ  یا  را مشکن  یمانیـ هرگز پ۲
است، مطرح   یـ زرتشت  یگاتائ  ـ  یترائیو جالب که معرف اخالق م  فیظر  ارینکته بس   کیبند    نیا
بدون توجه به معتقدات   د یو حق را با  ستین  یو مذهب  نید  چی و بدی وابسته به ه  ی: خوبگرددیم

 سنجید. دافرا

و  ثرهیچه به وسیلة م دارانمانیپ یاوریو  ثرهیشکنان به وسیلة ممانیپ فریششم از ک بند تا
سعادت و  یو عطا یائیآر ینهایسرزم ی( پسر اهورامزدا نگهبانätarshآتش ) زدیکمک اچه به
 شیاین  نی. در بند ششم آئشودیسخن گفته م  نهایسرزم  نیمردمان ا  یو... برا  یروزیو پ  یتندرست

 سمَ رِ به کمک بَ گردد،یم بیو هومه ترک ری( که با شZaothraتقدیم زئوثره ) هبه وسیل ثرهیم
(Baresmaو با ب یها( )ترکه )که  شود،یرسا و جمالت درست و بجا مطرح م انیمخصوص

 .رساندیرا م فات ینقش مراسم و شعائر و تشر

بان دهیهزار گوش و ده هزار د یکه دارا ترا،یم یو آگاه یداریبعد از قدرت و ب یبندها در
 . دهدیشکن تذکر م مانیاو را با دروغ و پ امانیمبارزه ب وستهیو پ شودیاست، سخن گفته م

 نی. در ارندیگیم ینادرست جهیاز آن نت یاست که برخ یتذکر زدهم یبند دوازدهم و س در
 نیتا ا گردد،یاسب بر قله کوه هرا ظاهر م زیو ت  ریفناناپذ دیاز خورش شیپ ترایبند آمده که م

 رندیگیم جهیبندها نت نیپردازد. از ا انیائیآر ینهایهمه سرزم شیمایو پ یبه بررس نیترقدرتمند
که : اوالً مسکن   می. اما اگر توجه کنشودیم  انینما  دیاست و لذا قبل از خورش  دیکه او انوار خورش

 یبرا دی( که به فرمان اهورامزدا امشاسپندان و خورشHarä - barezaقله کوه البرز است ) ترایم
 بر گاهیاز آن جا ترایاست و م یکه درخشان و نوران یاند، جائاو فراهم ساخته
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 یاریشکن را بنگرد سوار بر گردونه خود به هم مانیجهان نظارت دارد. هرگاه ناراست پ همه
و او را در هم  دی( بر او فرود آNairyo- Sangha) ئروسنگهی( و نAshi) یسروش، دوست آش

بر سراسر  گاهشیاز جا دیشدن خورش دیبه هنگام ناپد ثریم ۹۵( و در بند ۵۲ـ  ۴۹)بند  کوبدیم
فروغ و  ترایکه م یدر حال برند،یهم بسر نمبا  دیو خورش ترایم گر،ی. به عبارت دنگردیم نیزم

مراقب  یکیدر تار ثرهیآمده م ۱۴۱بسر برد. ثانیاً در بند  دیهمراه خورش دیباشد، با دینور خورش
که  ،یاشاره جنب کیمفهوم ندارد. ثالثاً از  یکیباشد، تار دیکه اشعه خورش یهمه است. جائ

 یاثر گرید یگرفت. و باالخره در بندها یکل جهینت کی توانیندارد نم یدییارزش تأ گونهچیه
 .شودینم دهید ترایهویّت م نیاز ا

. کندیاست. کمپل آن را خود خلق شده ترجمه م dämi daten ثرهیآمده که م ۶۱بند  در
(۹۹/۱۶) 

( )بهرام( به شکل Verethraghnö ahuradätoاهورامزدا ) دهیورثروغن آفر ۷۰بند  در
حرکت   ثرهیم  شیشاپیپ  یپا  نیآهن  کوبد،یدر هم م  یو چنگ تند که با ضربت  زیت   یدندانهاگراز با  

چپ او   یرشنو در سو زدیسروش در طرف راست و ا زدیرا نابود سازد... ا ترایتا دشمن م کندیم
 انندیشکنان و دروغگومانیهمان پ قت ی( در حقavi- mithra) ترایم ضدیشت  نی... در اتازدیم

 مشخص آنان است.  ة( نموندیگویدروغ م ترای( )آن که به مMithra drujدروج ) ترایمکه 

 زدی. او اردیگیقرار م نیمورد تحس  ثرهیم ةبرجست یصفات و قدرتها ۸۷ـ۸۸ ی بندها در
 زدیو حافظ خانواده و شهر و کشور است. ا مان یجنگاوران است. نگهبان عهد و پ یجنگ و حام

 اوریتنها نه  ثرهیو قدرت است... م یو کالم راست است، بخشنده ثروت و تندرست یراست
حافظ رمه و بخصوص گاو است و چهار    نیاو همچن  خوانند،یم   یاریرا به    واست که ا  یدرماندگان

 و رمه و گاو( ترایم ة. )رابطدهدیند، پناه ماربوده شده ایرا که از رمه خود به دور مانده و  یانیپا

  ی اریکه با هم به  شودیوارونا در وِداها( مطرح م ترایم هیاهوره )شب ثرهیم ۱۱۳بند  در
  م یآن را مخالفت با تقد نیاست که اغلب محقق یبند نکته جالب نی. در اپردازندیدرماندگان م
(  Chr. Bartholomaeاند. بارتولومه )کرده ریآن تعب دنینوش ایو  هیصورت فد خون گاو به

ترجمه  نیبند را چن نیا انی( دانشمند اوستاشناس پاLommelو لومل ) یآلمان ریزبانشناس شه
 ـ اهوره بر پسرانشان فرود آمده ثرهیاند مداده هی)خون( فد نی: آنان که مشروب سنگکنندیم
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: کندی. پورداود ترجمه مکنندیم  شنهادیرا پ  یگرید  ریتعب  یپورداود و رض.  کوبندیرا در هم م  آنان
 اند کشته شده و سرکنده به خاک در غلطند.نموده ازیر نزوَ یکه به سخت یگاه پسران کسانآن

اند فرود آمده زار و داده هیفد یتینارضا یشتابان بر سر آنان که از رو تری: مسدینویم یرض
 .کشدینزار بر خاکشان در م

مقصود  ،نیوز یدنینوش ازین ای( Gouru zaothraمعتقد است از گورو زئوتر ) یول چیگرشو
 ترای: در مسدینویدهنده باشد!! او م ازیکشتن پسران ن تواندینم ازیهمان خون است. پاداش ن

دهد و در شمار گناهکاران، می فری داور عادل و مهربان است که خطاکاران را ک کی ترایشت، می
 یکلمه را خون معرف نی و ا ردیپذی نظر را م نیا زی( کمپل ن۶۶/۲۸خون گاوند. ) هندگاند هیفد
و  ابدییم یهیمفهوم قابل توج نیسنگ ازیپژوهشگران هم جمله ن نینظر ا رفتنی. با پذکندیم

ممانعت   حیوان  نیا  یزیاز خونر  دیحافظ گاو است با  ترای: »چون مسدینویم  چیبند. گرشو  نیهم ا
گاو   یپرستی بوده است که قربان  ترایزرتشت در م ن ید ریتأث نیا رفتیپذ توانیبه عمل آورد.« م

 کرده بوده است. میپرستی را تحر ترایمراسم وابسته به م ای

مقدس  ازین یمزدائ کی دیاهورامزدا به من بگو چگونه با یا : پرسدیزرتشت م ۱۲۱بند  در
چگونه است؟(  یسرور مراتع پهناور را خوشنود سازد؟ )آداب مذهب ثرهیو پاک را بنوشد تا م

ضربه شالق را بر  یو س ندیکه سه روز و سه شب تن خود را بشو دی: بادهدیاهورامزدا پاسخ م
گاه به مدت پهناور پردازند. آن یهاسرور چراگاه ثرهیم شیاز آنکه به ستا شیپ نند،خود تحمل ک

 ستیمجاز ن چکسیخورند. ه گرید انهیتاز ستیب شیدو روز بدن خود را شسته و به قصد بخشا
 یکنندگان آماده برگزار  شیایمراسم ن  نینوشابه بنوشد. پس از ا  نیآداب از ا  نیقبل از بجا آوردن ا

 . 1ندیشرکت جو Vispa Ratavöو   Staota Yesnyaدر خواندن  توانندیشوند و میم نیآئ

و شرکت در مراسم مذهب  ینید ضیجهت انجام فرا انیدن ی: »ابتدا مهرسدینویم یرض
به  انهیضربه تاز یو س کردندیالزم بود تا مدت سه شب و سه روز به تناوب شستشو و غسل م

بار دوم    یگاه برا. آنشدیگذشته انجام م  یهایپاک شدن از آلودگ  یهر دو برا  نیو ا  زدند یخود م
 انهیضربه تاز ستیجای آورند و بالزم بود تا دو شب و دو روز مراسم شستشو و غسل به 

 
  

 
از    یکه غسل و خودآزار  یر حالد  ند،دانمی  یآنها را اضافات زرتشت  نیاز محقق  یاز اوستا که برخ  یـ بخشهائ۱
 مهر بوده است.   شیاین یاصل نیآئ

 
 



218 
 

۲عرفان  

 ینید هیادع شیتا در مراسم سرا شدندیقادر م یاستهیصورت شا گاه به. آنشدندیم متحمل
و تحمل ضربات  ریگمان مراسم شستشو و تطه، موفق شوند. بیرتو سپیو و یِسنیات ـ ست

. 1پرستی است  ثرهیکهن از آداب م  اریبس   یاصل  ینید  یسرودها  شیسرا  یتوانائ  نیو همچن  انهیتاز

 ( ۲۱)صفحه 
شده است که   هیتک  یشعائر و مراسم و آداب خشک معبد  تیبه اهم  ۱۳۸و    ۱۳۷  یبندها  در

فدیه با   میو تقد  شیایبندها آمده که مراسم دعا و ن  نیاست. در ا  یزرتشت  تیاز نفوذ روحان  ینشان
 فاتیتشر سیرئ یروحان ایدان، که همان زئوتر خبره آداب  زوت  کینظر  ریخاص و ز فات یتشر

فراوان نثار شود و زور به مقدار   هیصورت هر قدر فد  نیا  ری. در غردیاست، انجام گ  زور  هیآداب ته
که همه   شتابد،ینم  شیاریبه   ثرهیو م  امدهیتنها اهورامزدا را خوش نفراوان بر سر سفره نهند، نه  

 خواهند گرداند. یاز او رو زیو امشاسپندان ن زدانیا

 یکیدر تار ثرهی. مگرددیدر ارتباط با نور مشخص م ثرهیهویّت م ۱۴۱ـ  ۱۴۳ ی بندها در
 چیبان )گرشودهیناپذیر است، با هزار گوش و ده هزار چشم و ده هزار د  بیمراقب همه است و فر

پورداود آن    ی(، ول۹۹/۱۶)  کندیم  د ییو کمپل هم تأ  کندیرا جاسوسان ترجمه م  Spasänoکلمه  
است،   ینوران  اشاز خود اوست چون ماه، چهره  ثرهیاست.( نور م  ترکیکه به مفهوم نزد  باندهیرا د

 نیاست. در ا دگانیآفر نیباتری( و زیمانی ی( )شعراTishtnyö stärahe) یشتریچون ستاره ت 
نور و فروغ است و نه مظهر نور بلکه او چون ماه  زدیا نه ترایکه م شودیم دهیبند به صراحت د

 ردیگیم جهینت یریدر تفس  چی( است. گرشوHväraoxšnaخود نور هوارئوخشنه ) Mawngh ای
 یروم تراسیکه به م ی. همان نامستنددانمیاست،  شیرا آن که منبع نور خو ثرهیکه در اوستا م

رسد. می  جهینت  نیبه هم  یبا ذکر شواهد  زی( کمپل ن۶۱/۲۸. )(Genitari Luminis)داده شد    زین
(۲۷۶/۱۶ ) 

  یاز خود نور شیو درخشندگ ،یمانی یاوست، چون شعرا یبائیاز ز ترایبودن چهره م یاننور
  Devaدواها    گریاست که چون د  یروشن  لیدل  یمانی  یبه ماه و شعرا  ترایم  هیاست چون ماه. تشب

 است. دیمهر ـ خورش ای ،ینور و مظهر روشنائ زدیاست، نه آنکه ا ی( فروغ آسمانوانی)د

 ختلفبندها به صور م نیبود. در ا ازیمورد ن ترایکه از نظر توجیه هویّت م یبود بندهائ نیا

  

 
  ده یدر آن د یائیآرو نا  ینازرتشت یمهر بود و بس ةکه ویژ ینی: »تنها آئسدینوی م یاکبر جعفر یدکتر علـ ۱
بر تن شسته خورد و باز دو   انه یتاز یو س دیسه شبانه روز تن شو دیبود. در آن نخست با یخودآزار شود،یم

 ( ۲۸شود...« )مجله ره آورد شماره    نییآ یخورد تا آماده برگزار  گرید انه یتاز ستیو ب دیشبانه روز تن شو
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است.  دهیاو مشخص گرد ات یفیقرار گرفته است که در ضمن صفات و ک نیمورد تحس ترایم
 ترایم ژهیصفات و نیترگرفت آن است که: مهم توانییشت م نیکه از خالصه ا یکل ةجینت

 شیبه آنها ستا میاز قد یائیآر گرید یادبودهایاست که چه در وِداها و چه در  یهمان صفات 
برضد دروغ و  امانیشکنان است. مبارز بمانیو دشمن پ دارانمانیپ ظاست. او حاف شدهیم

 یحام است، داور مهربان و دادگر و یراستان و نگهبان راست اوریو دروغزن و دوست و  یناراست
جنگ   زدیو رمه است و باالخره ا  وگا  اوریفراخ و حافظ و    یاست. سرور دشتها  یائیآر  ینهایسرزم

 ی. براکندیم  یاوری  یروزیو آنها را در پ  شتابدیم مانیبا ا  نیاست و به کمک مبارز  یو جنگاور
 جادیو ا  یراندازیبه مهارت او در ت   دیاست و فقط با  یکه فرع  شودیم  ادی  زین  یگریصفات د  ترایم

درخشان و   ثرهی. البته مردیگیمورد توجه قرار م یروم سمیترائیباران اشاره کرد که بعدها در م
مظهر   ایو    دیخورش  اینور    زدیا  ثرهیم  نکهیاز ا  یشده است. ول  دهینام  نایو ب  بایو خود نور و ز  ینوران

 یروم  سمیترائیدر م  بعدهارا    تیفیک  نیو ا  ستین  یمییشت و در منابع قد  نیدر ا  ینور است، سخن
که بعداً    یاست و به علل  یاو همان تذکرات قبل  یصفات اصل  زیدست آورده، که اتفاقاً در آنجا نبه  

 دیبه خود گرفته، بدون آنکه خورش  دی، نام خورشHeliosو    Solشرح داده خواهد شد، در تطابق با  
مبدل  دیبه خورش تراینام مهر به خود گرفته است، بدون آنکه م د یخورش زین رانیدر ا یگردد. حت

 شود.

نمرودواغ  مینقش عظدهد سنگرا ارائه می دیو خورش ترایم یکه همبستگ یاثر نیترکهن
نام  ( به Kommageneمتعلق به قرن اول ق.م است که در آن شاه کوماژن ) یشرق هیدر ترک

نقش    نی. در ادهدینشان م  ترایرا در حال دست دادن با م  کوسیآنت  ای(  Antiochos)  وخوسیآنت
 یونانیـ    یرانیشاهان ا  نی . در دوران همدرخشدیم  دیچون خورش  یااشعه  ترایم  یرانیبر دور کاله ا

  Dvandevaصورت همان  به  Helios-Mithraeنام  به ختهیدر آم دیبا خورش ترایاست که م
 . 1دیآیدر م یائیمرکب آر یخدا

 
( و آثار Kommageneدربارة کوماگن ) ی( دانشمند آلمانH. Waldmannکه والدمان ) یـ از کتاب جامع۱

( و... Beskowبسکف )  منی شن گو که د  یو ... و مقاالت هی(، دورDörnerدورتر )  یهاینمرودواغ نوشته و بررس
طور دست آورد. به الزم را به  عاتمشروحاً اطال توانیاند، م( ارائه داده ۱۹۵۷ ران،ی)ا سمیترائیم ة در کنگر
 مجمل: 

  ک یتقریباً نزدالنهرین و شمال بین  یآناتول نی( بهی)ترک ری صغ ی ایاست در آس یاه یماگن ناحکو
  ن یاند. همآن را به کوماگن برگردانده  انیونانیو  شدهیم دهینام Kummuh م یفرات. در قد یهاسرچشمه 

  تیآن هت  یغرب  شمال ( و در  Mitanni)  ی تانیم  یدوم ق.م دولتها  ةاست که در هزار  ی نیاز سرزم  یمنطقه بخش
(Hethitenحکومت داشتند. ا )نددانمی  انیائیاز آر یهم ممزوج یو برخ ییایآر یاریبس را اقوام   ن ی. ...  
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 ترایو م کوسیآنت ـنقش نمرودواغ 

 
(، که خود را  Mithradates I Kallinikos)  تراداتیبه نام م  یحدود اواخر قرن دوم ق.م در کوماگن شاه  در...  

گذار دولت کوماگن است. مادر او در   هیرسد که پایدانست، به سلطنت میم ونانیو  رانیاز تبار شاهان ا
دولت  نینام برده شده است. ا ،یدی، از شاهزادگان سلوکIsias Philostorgos یدینمرودواغ ملکه سلوک

  وکوس یشاه به نام آنت  نیها و پارتها، تعادل برقرار سازد. پسر ایمنطقه، روم  نیدو قدرت بزرگ ا  نیدر ب  دیکوشیم
(Antiochos Iبر پا دارنده آثار نمرودواغ است و همان شاه )دهد.ی دست م تراس یاست که با م ی 

  ر یهم غ وکوسیاست و آنت اه یس یایدر ة، کنار Pontos نیسرزم ی غیر از شاهان پارت ترادات یم ن یا البته
  ن یاز د  یقیآنان تلف  نیهم آئ  لیدل  نیاند. به همانیرانیو ا  انیاز مقدون  یاست، بلکه ممزوج  یدیاز شاهان سلوک

 ی هائکره یپ شیخو ی اجداد انیکند که از خدا یافتخار م وکوسی(. آنتSyncreticاست ) انیونانیو  انیرانیا
اورمزد    ـزئوس    یاعل  یبرقرار داشته است. نام خدا  صو آداب خا  هیو فد  یآنان جشنها و قربان  یبرافراشته و برا

(Zeus-Oromasdesو خدا )مورد بحث و احترام او   ی  Apollo - Mithra – Helios  همه لباس    انی. خدااست
و گزارش   ۱۹۰است. کتاب  کسانیه با شا شکه لباس ترای( بر تن دارند. بخصوص میارمن tiara ای) یرانیا

 (Etudes Mithriaques 1978. )سمیترائیمشروح کنگره م
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است که  یونانیو گزارشگر  دانی( جغرافStrabonگزارش استرابون ) گرید یخیشاهد تار کی
. نامندیم  ترایرا پرستش کرده و او را م  دیخورش  انیرانی. ادهدیگزارش م  تیحیبه ظهور مس   کینزد

 دیو معرف خورش  یپهلو  تریاوستا و م  ثرهیم  نیبر نام مهر دارد که جانش   هیگزارش تک  نی( ا۹/۶۹)
 است. دهیگرد ترایـ م

( Sol invictusناپذیر )شکست دینام خورش ترایدر روم که م یحت دید میکه خواهطوری به
در عروج به   یارهمند و حتی  دینور. او و خورش  یاست و نه خدا  دینه خورش  گاهچیاو ه  رد،یگیرا م

کاله  وستهیپ تراسی. مکندیخود سوار م ةرا گرفته او را بر گردون ترایدست م دیخورش زیآسمان ن
  ی قیآن را اغلب فر یغرب نیکاله )که محقق نیرا بر سر دارد و اصوالً ا یرانینوک برگشته ا

است،   دیکه معرف خورش  ،یدیتاج مشعشع خورش  گاهچیو ه  تراستی( معرف و مشخص منامندیم
 دیکه تجسم خورش دیخورش کیو پ تراستیپدر، که تجسم م ی. در سمبلهاردیگیآن را نم یجا

 . 1شودیم هیتوج تیواقع نیا کامالً زیاست، ن

و  یروم تراسیبه م میپردازیم ،یباستان یترایمجمل دربارة م ةمقدم نیاز ذکر ا پس
با هم  یرانیو مهر ا ثرهیو م یونانیـ  یروم تراسیآنکه م یبرا هیمیسترُین وابسته به آن. در آت 

 ةش یر نیقیطور . هرچند به میبریرا به کار م تراسینام م یتداخل نکنند، در شرح مذهب روم
  م یکه خواه  یبا شرح  یول  افت،ی  یـ هند  یرانیا  تراسیـ م  ثرهیدر م  دیرا با  یـ روم  یونانی  تراسیم

 یاساس یتفاوتها یدارا تراسیبا میستریُن م میقد یتراپرستی درک کرد که مذهب م توانیداد م
 شود،یتخصیص داده م سمیترائیم حیکه به تشر یاز رساالت  یاریبوده است: متأسفانه در بس 

 نیاکه خواننده اغلب به    زندیآمیچنان در هم م  تراسیم  یرا با مذهب اسرار  انیائیآرپرستی  ترایم
از  یبه آثار یرانیا نیاز محقق ی. برخکسانندی یدو مشابه و حت نیکه ا شودیاشتباه دچار م

کرده و  هیتک تیحیمس  لیمتعلق به اوا یپس از ظهور اسالم و شواهد یادبا و شعرا ن،یمورخ
و  یرانیا ثرهیباستان جلوه داده و پرستش م رانیرا ا یروم یانتقال مذهب اسرار عمنب کوشندیم
 یپا فراتر گذاشته و مدع یحت یکنند. برخ یمذهب واحد معرف کیرا  یـ روم یونانی تراسیم
  خود به ارث برده یائیرا از اجداد آر سمیترائیم انیونانیکه  شوندیم

 
با امروز   یبکل میمردم قد یر یقرار خواهند گرفت. اصوالً طرز تفکر اساط ل یمورد تحل ه یمباحث در آت نی ا ـ۱

امکان داشت متضاد   یکه گاه ،یمافوق صفات مرکب و مختلف یقدرتها یتفاوت داشته است. بخصوص برا
و   یعیطب یمعرف قدرتها هبخصوص آنها ک  ،یمردم ابتدائ انیخدا ی. ولگرفتیهم باشند، مورد قبول قرار م

بود که هویّت او را مشخص   نیچند صفت مشخص و مع ای کی ی دارا کیبودند ، هر  عتیطب یهادهیپد
 بود. نی چن زین یروم سترایو م یائیآر یترایو م  ثرهیگونه که دربارة م. همان ساختیم
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باره  نیدر ا میتوانیبهتر م تراسیمیسترُین م حیاند. پس از تشرداده لیتحو انیآن را به روم و
است که آن را جداگانه مورد  ستهیشا تراسیم یمذهب اسرار حیدرک صح ی. برامیکن یداور

 .میکن سهیمقا یمیرا با منابع قد اشیرانیا یهاشهیمطالعه قرار داده و ر
در  ستیبایم یمذاهب اسرار گریرا مانند د سمیترائیسرچشمه م نکهیدر ا یغرب نیمحقق

ورود  یارتباط و چگونگ نیجستجو کرد، هم رأیند و فقط در شکل ا رانیشرق و بخصوص ا
 کیدر تماس نزد رانیبا فرهنگ ا انیو روم انیونانیبه روم اتفاق نظر ندارند. اصوالً  سمیترائیم

داشته است. عالوه بر  یاد یمردم نفوذ ز نیا یدر تمدن و فرهنگ انیرانیا یمذهب دیبودند و عقا
 ریبه اتفاق تأث نیموجب شد که محقق سمیترائیاالصل در میرانیا یوجود اصطالحات و آداب ن،یا

 چندان توجه نکنند. یودائ ریمورد به تأث نیو در ا رندیبپذ تراسیرا در میستریُن م رانیفرهنگ ا

آن   یةبر پا تیحیطوری که هم مس به افت ی یجالب یمیستریُن در روم برجستگ نیا چون
 بر آن قوت و گسترش حاصل یروزیمذهب و پ نیگرفت و در مبارزه و مخالفت با اشکل

 یکه با مذاهب اسرار افتی یآن شکل خاص یو هم شعائر و آداب و فرهنگ مذهب کرد،
 خواهد شد.  لیو تحل حیتشر یترش یب لیمیسترُین به تفص نیتفاوت داشت، ا گرید

 یکیبجاست که نظر    میبر  یدر فرهنگ یونان و روم پ  رانیفرهنگ ا  ریآنکه به تأث  یبرا  ابتدا
فرانتس  ،یکیمحقق معروف بلژ سم،یترائیشرق شناسان و پژوهشگران مذهب م نیاز مشهورتر

 :میکومو را نقل کن

 ونانیرا در روم و  رانیافکار ا ریتأث ی( در مقدمه جالب و مشروحFranz Camohtمو ) کو
تمدن غرب و شرق  یانی( را دو عامل بنونانیروم ـ  ران،ی ا)دو فرهنگ  نیو ا کندیم حیتشر

 .Gaius Galerius Val) وسینرسس به امپراتور روم گالر ریو از زبان سف خواندیم

Maximianus) ،۳۱۱ سدینویو م نامدیم ت«یچشمان بشر ودو را »د نیا ،یالد یم ۳۰۵ـ: 

آنکه دوباره  یفقط برا یگردد، ول کیتار اینور شده و امکان دارد کم  رانیناپذیر اشکست ستاره»
ملت   نیکه ا  یو نظام  یاسیس  ،ی. قدرت اجتماع1پردازد  یتر به پرتوافکنو درخشان  راتریگ  یبا نور

 و عقل و یاخالق یعال ات یفیظهور ک جهیکرد و توسعه داد، نت جادیدر طول قرون ا

 
  

 
  د یام وستهیاز جهان فرو بست، پ دهیکه در چهل سال قبل د رانیفرهنگ ا شگریستا فیشر شمندیاند ن یـ ا۱

  نیا  کریقرن گذشته بر پ  می که در ن  یشاهد ضربات هولناک  و اگر ا  ایداشت. آ  رانیفرهنگ ا  یو نوزائ  زیبه رستاخ
 ش پابرجا بود؟ یباور خو ن یبود باز هم در ای آمد، م  اردان و ج مهیقهرمان و دالور ن
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 ان یقیکه فر  ل،یدر مقابل تلفیق و تحل  وستهیمردم پ  نیو خاص ا  کتایذکاوت اوست. فرهنگ  
 سم،یرانیو ا  سمی. هلنکردیبه آن دچار شدند، مقاومت م  یحام  انیو مصر  یسام  انیو سور  یائیآر

 تیبا دو ترب یول ف،یاصل شر کی از  بیاصطالحات را به کار برم، دو رق نیاگر مجاز باشم ا
اند. جالب است اسکندر را قدر و احترام گذاشته  گریکدی  وستهیمبارزات پ  ة ند، که با وجود هملفمخت
سازد.  میسه شیخو یامپراتور یدر فرمانروائ انیرا همسان با مقدون انیرانیفکر بود که ا نیابه 
 ( ۱۲۴/۲۱را داشتند.« ) ایسلطه بر همه ملل آس اقتیل فیدو ملت شر نیاو فقط ا دیاز د

 سمیبخصوص مزدائ ،یرانیکه نفوذ فرهنگ ا ردیبگ جهیاست نت لیشرح ما نیکومو با ا
را به اروپا منتقل کرده است. او پس از  سمیترائیاثر گذاشته و م ونانی( بوده است که در سنایمزد)

که چگونه اغلب  کندیباستان اشاره م یایدر دن انیرانیا یافکار مذهب ریدربارة تأث یشرح جالب
بخصوص با تعلیمات مغان مربوط  ران،یبا فرهنگ ا یبه نحو ونانیبزرگ  نیفالسفه و متفکر

. بنا اندستهدانمیمکتب  نیو... را شاگردان ا تیو دموکر ثاغورث یف رینظ نیمتفکر یحت ایبوده و 
جلد کتاب    ۸۰۰  هی( فقط در کتابخانه اسکندرHermipos)از زبان    وسینیاز پل  یبه گزارش معتبر

است که  یو مقدس نشان ارج و احترام میعظ ات یادب نینام زرتشت ثبت شده بوده است و ا به
 یپائ  یجا  ایدر آس  انی. مدتها قبل از آنکه روم1انددهقائل بو  انیرانیافکار ا  یآن زمان برا  نیمتفکر

و  نیمقلد یـ روم یونانیاز اعتقادات آنان در جهان  یو عوامل یرانیا یدست آورند، نهادهابه 
تا  گذاشتیاثر م میبالواسطه و مستق شتریب یلیهنوز خ رانیبود. نفوذ ا افتهیفراوان  نیمعتقد

 ( ۱۲۷/۲۱. )دیبخش یتوسعه م نیالنهرنیو ب ریصغ یایرا در آس شیهایروزیروم، که پ
 نیادر جهات مختلف باز هم اشاره به  رانیا یتأثیرات مختلف فرهنگ لیکومو پس از تحل

. او ۲وجه کامل نشده است چ یبه ه یکنون قات یتحق م یقد رانیکه دربارة نفوذ ا کندیم تیواقع

 یشهایو گرا یاسیس یدر نهادها روزمندانهیشرق، پ رانیا قیطر نی: »به اسدینویباالخره م

  

 
 یکه از قرن ششم ق.م شعر رندیگی م جهیمتعدد نت ی( از گزارشهاستیـ به گفته کومو )که قابل اثبات ن۱

 (  ۸۱/۷او وجود داشته است. ) ماتیمکتب و تعل هیاز زبان زرتشت در توج تیهزار ب ستیشامل ب
 یدو قوم برا نی که ا یبا وجود احترام ونانیو روم و  رانیا نیبارزه دائم بو م یـ متأسفانه به علت دشمن۲
  ی شداوریاست، اغلب با پ  دهیآنان به غرب رس  سانینو  خیتار  یکه از سو  یاصل  یاند گزارشهاقائل بوده   انیرانیا

ژرف   یکمتر پژوهشها زین انیرانیکه ا رد ک ی گواه دیبا شتریخصمانه است. با تأسف ب یحت زین ی توأم و گاه
 .اندخود به عمل آورده  یفرهنگ باستان ةنیدر زم
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با غرور به  وستهیکه پ ،یترائیاثر گذاشت. با گسترش مذهب م انیروم یو تصورات مذهب یهنر
 سرچشمه یرانیکه از همان قوم ا یمواز رات یاز تأث یاتوده نمود،یخود افتخار م یرانیمنشأ ا
 یشدن برایائیاسالم خطر آس ةدر دوران حمل ی. هرگز حتکردیبود، در کنار آن حرکت م گرفته
 ،یالدی(، امپراتور روم قرن سوم مDiokletian) نیوکلس یوجود نداشت که د  یاز زمان  شتریاروپا ب

 راخدا خود  نیکه ا یشناخت. دوران تیدوباره برخاسته را به رسم یحافظ امپراتور ترایدر وجود م
 یمرحله بحران کیمتمدن گسترش دهد،  یرا بر سراسر اروپا شیخو ادت یتا س ساختیآماده م

را  یروح غرب یناپذیر با تصورات مزدائاالرباب مقاومترب  کیتمدن بود.  نیا میقد خیتار یبرا
ران یرانده شد، هنوز ا  یحیمغلوب و از روم مس   ترایم  کهیزمان  ی. حتکردیم  دیتهد  یدائم  میبه تسل

نشده بود به کمک  اب یسو کام نیو جلب مؤمن که از ا یشیخلع سالح نشده بود. دستگاه گرا
که  یرانیا تیگرفته شد و ثنو اریآن را به ارث برده بود، دوباره در اخت یکه اصول اساس ت،یمانو

از  نیخون یوجب جنگهام یباز هم تا قرون وسط د،یمنتشر گرد 1و کاتارها انیسیبه وسیلة پاول

: قدرت سدینویبحث خود م انی( باالخره کومو در پا۱۳۰/۲۱. )۲دیاطلس گرد انوسیفرات تا اق

بودند که در  یچنان اصالت و استقالل یهر دو دارا یرانیو مذهب ا یفرهنگ یو تهاجم یتدافع
اسالم  ةکنندرانیمقاومت کردند، بلکه قدرت و سمیرفتن در هلن لیشرق نه فقط در مقابل تحل

 سمیو قهرمانان اساطیر مزدائ  یباستان  یمل  ات یباز روا  یآنها را به زانو در آورد. فردوس  انستهم نتو
 ( ۱۴۶/۲۱و زنده کرد. ) لیرا تجل

ذکر   یکه جا برا  کنند،یم  دییتأ  یمذاهب اسرار  نیاز محقق  یاریبس   رانینظر کومو را دربارة ا
کمتر از آنچه  اریدر غرب هنوز بس  رانیا یروحان ری: »تأثسدینویم دریمثال شن ی. براستیآنها ن

بخشها وجود داشته است، از ظواهر  ةتأثیر تقریباً در هم نی. اشودیدر واقع بوده است برداشت م
 (  ۵۱/۸۲. )یو روحان یموارد معنو نیتریوابسته به تمدن مانند البسه تا عال

آن   یرانیا  شهیر  اًمتفق  تراسیم یبا وجود آنکه پژوهشگران مذهب اسرار  میوری که گفتط به
  باشند به کسانی یروم سمیترائیو م انیرانیا یپرستثرهیاصل که م نیدر ا کنند،یم دییرا تأ

 
 Katharerب.م شکل گرفت.  ۶۵۰بود که در  نوُیمارک روانیپ رینظ یفرقه شبه عرفان Paulizianerـ ۱

و فرانسه پراکنده شد. آنها   ا یتالیکه از مانویت الهام گرفته بود و در قرن دوازدهم در شمال ا یحی مس یافرقه
 یقی. به کتاب تحقگفتندیم  Albigenserو در فرانسه به آنها    دندینامیم  Boni hominesو    Christianiخود را  

 مراجعه شود.   حیمس  نیدر د
به   سمیترائیم قتیگرفت و در حقشکل  سمیترائیم  ریخود تحت تأث تی حیکه اوالً مس کندی ـ کومو فراموش م۲

  سا یمورد قبول خود کل یهاشه یاز نظر ر تیحیخود ادامه داد. و ثانیاً مس اتیبه ح نید نی در ا یگریشکل د
 . اندیگرفت که هر دو شرق هیپا یو زرتشت هودی ن یبلکه بر دو د ستین یغرب نید کی زین
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 اتیاطالع از نظر  ی. براشمارندی مختلف م  نیدو را در آئ  نیهم ا  یاریوجه توافق ندارند و بس   چیه
مشروح و  اریبس  یدانشمندان را که در رساالت متعدد و گاه نیا یآنان چند نمونه از برداشتها

 :کنمیوار خالصه ماند فهرستشده انیب یتکرار
 زیهرچند در وِداها ن ند،دانمی یرانیا نیرا اغلب محقق سمیترائیم شهی: رسدینویم یویلوب

اختصاص داده شده است.  تراییشتها به م نیترلیاست. اما در اوستا طو یابرجسته یخدا ترایم
 استنور    یخدا  ترایسوم است. در وِداها م  یکه در مانداال  پردازدیم  ترایسوکتا به م  کیدر وِداها  

تجسم نور آسمان   ترایم  زی. در یشت دهم نشودیو همراه با وارونا، که تجسم آسمان است، ظاهر م
همراه  ترایم زیرسد. در اوستا نبه کوه هرا می دیاز خورش شیو پ انیکه قبل از همه خدااست 

 یرانیشباهت مشخصات مهر ا  لیو دشمن دروغ است، به دل  یاهوراست و چون وِداها حافظ راست
 ستند،یزیمهاجر به هند با هم م یاهایو آر انیرانیکه ا یپرستی را به دورانمهر یودائ یترایو م

برکات و نعمات  ةصاحب کرم نور بود، بخشند ی چون مهر خدا شتیترای... در مسازندیمنسوب م
را بارور  نیزم شیداد و گرممیرا پرورش  یبختکیو ن ات ی. نور او حرفتیشمار مبه  یکیزیف
 یفراخ داده شده بود و اوست که به انسان وفور نعمت، سالمت  ی. به او لقب سرور دشتهاساختیم

 شیبلکه ب گریاست نه ماه و نه ستاره د دیدر اوستانه خورش ترای. مکندیو فرزندان فراوان عطا م
 ستین  یارزش ماد  یاوستا فقط دارا  دیمهر از د  یاست. ول  ینور فلک  geniusاز آنهاست. او روح  

 یاو را خدائ  شتیقائل شده است. سراسر مهر  یمهر ارزش واالئ  یا برااوست  زین  یبلکه از نظر معنو
 یبندها لیبه تفص یلوبی. و1انددهینام د،یبه او دروغ گو دینبا چکسیکه ه ریو تزو بیمبرا از فر

 مطالبجای است، بخصوص که اغلب به  جهینتیکه تکرار آنها ب دینمایم هیرا توج شتیریثم
و  حیبرداشت صر نیکه: »ا ردیگیم جهینت شتیثری. او از مکنندیم انیاوستا تصورات خود را ب

 نیاز بهتر یکیو دروغ،  یو مخالف و مبارز بر ضد شر و زشت ینور و راست یخدا ترا،یروشن از م
دارد که میرا اعالم  یتیبالفاصله واقع یروم بود.« ول یامپراتور یمذهب ات یبه ح رانیا ایهدا
در  ترایم رانی: »در اسدینوی. او مکندینقض م تراینور بودن م یاو را دربارة خدا یقبل ات ینظر

  ضمن

 
  د یاطالع از عقا یبرا گر،ید ی. اما از سوشوندی از مطالب تکرار م یـ در نقل قول پژوهشگران به اجبار برخ ۱

تکرار   ن یآنهاست، ا یتصورات شخص  ایو  هایشداوریپ جهینادرست که نت یآنان و بخصوص اظهار نظرها
وجه با اصل مطابقت   چیبه ه که رددامی انیب تیرا با قاطع یاتینظر زیاو ن ،یلوبیاست. در مورد و  یضرور

را  هبه کوه  انیو تجسم نور آسمان، که قبل از همه خدا ینور بودن، روح نور فلک یندارند. بخصوص خدا
 رسد. می
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ظلمت.« در سراسر اوستا اهورا مزدا  ی خدا منینور و اهر یاهورامزدا خدا انیبود م یاواسطه
حافظ شاهان شد که به نامش   ترایم  سد،ینویسپس م  ی! ویلوبترایقلمرو نور است نه م  یفرامانروا
 ون)نقل از گزارش پلوتارک در کتاب اسکندر و نوشته گزنف  بستندیم  مان یو پ  کردندیم  ادیسوگند  

 نیگذاشت و ا قیاثر عم ونانی ات یبود که واقعاً در ادب یخدائ یائیآر یترای( مایپدریدر رساله ک
 رانیا انیاو سرور سپاه انی. در اواخر هخامنش انیرانیاو در مذهب ا یعال تیبود بر موقع ینشان
. در  دیگردیم یمعرف زین ترایم شد،یم روزیپ رانیهر جا سپاه ا رانیا یشاهنشاه انیو تا پا دیگرد

تماس حاصل کرد و از آن بهره گرفت و به  یشناسی بابلبا نجوم و ستاره  یکلده و بابل مهرپرست
 ترانهیمد  یتا سواحل شرق  انیرانیمغان با فتوحات ا  نیمسلط شد. د  ریصغ  یایبر آس  زیصورت ن  نیا

برپا شد که  یهائ( آتشکدهاهیس یایدر ی)ساحل غرب Pontusو  هیقیدر فر ینفوذ کرد و حت
 یاز گزارشها ی... ویلوبکندیقرن اول ق.م( به آنها اشاره م یونانی دانیاسترابون )مورخ و جغراف

 نیسرزم نیدانست. در ا ریصغ یایآس دیرا با سمیترائیکه مرکز م ردیگیم جهیمختلف باالخره نت
 دیخورش  یخدا  با  نیسرزم  نیشد و در هم  شیصورت انسان مجسم و ستا  کامالً به  ترایاست که م

(Heliosهمراه گرد )گاوکش  تراسیم سیکشور تند نیو در ا د،یMithras Tauroctonos 
پرستی پراکنده ترایم  یهاترابهیدر همه م  ،یحیمس   یدر مهرابها  یسیع  کرهیگرفت و چون پشکل
 بعداً بحث خواهد شد.( ترابهی( )دربارة م۱۴۴/۱۰۶ـ  ۱۵۰. )دیگرد

. او دیخورش یست نه خداستارگان ا یدر اوستا پسر اورمزد و خدا ترای: مسدینویم ساکسل
 ی. او حافظ گاو است و خداکندیاو عطا م  زیپهناور است و نور شب را ن  یمالک دشتها  نیهمچن

 ةطوفان است و آذرخش و آورند  یخدا  نیهمچن  ترای. مراندیاش در آسمان مجنگ که بر گردونه
( را نابود  Mithru drujدروج ) ترویم ایشکنان مان یو پ انیاست و دروغگو مانیحافظ پ وباران. ا

ارواح و عطا کننده رحمت و سعادت در    ةکنند  ریاست و تنو  یـ آتش معرفت روحان  ترای. مسازدیم
 یبا خدائ یاوستائ یترایگفت که م توانی: »در نگاه اول مردیگیم جهی، و باالخره نت1فلک آتش

 . اما دوستین کسانی میابیینقشها مسنگ یرو اکه م

 
  

 
افکار   لیو تحل هیبحث خواهد شد. در سراسر مجموعه تجز یبطور کل یاستنباطات شخص  نگونهیـ دربارة ا۱

پرآوازه غرب   شمندانیآنان از اند شتریرا، که ب یدانشمندان و پژوهشگران فراوان یهاگیریو نتیجه  اتینظر
و معتبر قابل   یمنطق لیبا دال هام ک ارزش قائل شده  یاظهار نظرهائ یفقط برا یام، ولهستند، مطرح ساخته 

  یمبنا دینبا سندهیخواهد شد. تنها نام و مقام و القاب نو بیروش تعق نیا زیاند. در رساله حاضر نبوده رشیپذ
 . ردیاو قرار گ یبه ظاهر علم یو برداشتها اتیفرض یو ناراست یدربارة راست یداور

 



227 
 

تراسیم نیستریم ای سمیترائیم  

 شوند،یدر کنار صفحه گاوکش ارائه م وستهیباال و پایین پ یبه سو یکه با مشعلها یکریپ
در آنها   دی. شاانندینمایم  کسانی  ترایآنان را با م  هابهیهمان آسمان ستارگانند که در کت  ندگانینما
 ةدر صفح نی. همچنشودیم دهیکه معرف آسمان ستارگان است، د ،یاوستائ یترایاز م یاثر
اوست. در اوستا او   یاوستائ  ینشان جنگاور  دیدر دست دارد که شا  یادشنه  ترایاز صخره م  شیاز

. در شودیارائه م وسیهل ةاو کنار گردون زینقشها ن. در سنگراندی در آسمان م یاسوار بر گردونه
 گونههمان   کند،یم  جادیابرها نشان رفته و باران ا  یاو با کمان خود به سو  relief  هایبرجسته کار

 دینمایباز م هباران را یخدا ای( Tishtnya) شتریایت  یخدا یساز است، و براکه در اوستا باران
حافظ   ترایبا اوستا که در آن م  تراستیمیسترُین م  ی(. اما کشتن گاو، که هسته مرکز۷۰/۸)یشت  
دروغ رانده  نهرا که به خا یرمه گاوان ترایم ۸۶/۱۰ندارد... در یشت یگاو است، توافق یو حام
نباتات توأم  شیدر بوندهش مرگ گاو با آغاز رو گر،ی. اما از طرف دگرداندیاند، به راه باز مشده

 ات یبدان باحاشده و  هیو در آنجا با نور ماه تصف شودیبه فلک ماه برده م زیگاو ن یو من گرددیم
و  یرانیا ریاساط  نیب یتلفیق توانیم سمیترائیم یهاصحنهاسطوره و  نیا ةس ی. با مقاشوندیپر م

را  ترایکه م یخیاثر تار نیتریمیقد سدینویاو م گر،ید ی( در جا۸۷/۷۹ـ ۸۹. )افتیرا در یونانی
شاه کوماژن در قرن اول ق.م  وخوسیدهد در نمرودواغ از زمان انتارائه می یصورت انسان به
در بردارند و آنچه  یهر دو لباس تقریباً مشابه تراینقش شاه و مسنگ نیمانده است. در ا یباق
نام او در   نیکه بر دور سر اوست. همچن یااست، و اشعه یرانیکاله ا سازدیرا مشخص م ترایم

شده است:   یونانی  یترایگفت م  توانیـ هرمس آمده است و م  وسیـ هل  تراسیآپولون ـ م  بهیکت
  یشده بوده است، در حال حکنقش  نیهم هیتقریباً شب ترایم زین ایشاهان باکتر یهاسکه یرو

 ( ۳/۷۹ـ  ۴دارد. ) گریدر دست د یدست و تاج کیدر  یکه عصائ
از  سمیترائیکامل در م تیثنو سد،ینویآشنا م ییهاضمن طرح گزارش دریکارل شن
اند. و دروغ، را در مقابل هم مطرح ساخته یمغان است که نور و ظلمت، راست نیمشخصات د

صورت  و در اوستا به هند ریکه در اساط  یابرجسته یخدا وانبه عن ترایم تیشخص نیهمچن
و روم وجود    ونانی  تراسی است که در مذهب م  یات یفیاهورامزدا و انسان است، همان ک  نیواسطه ب

در  کانیرا مدافع ن ترایبودند و م یمعتقد به روز داور انیرانیا انیداشته است. از دوران هخامنش 
 ( ۵۱/۸۲. )افتی تیمقام الوه یرانیا یخدا نیهم زین تراسیم یایستری. در مستنددانمیروز  نیا
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 یروم سمیترائیبا م انیپرستی زرتشتمهر رساندیکه م یاز عوامل یکیمعتقد است  کومو
 ستیاعلى ن  یخدا  ،یبرخالف مذهب زرتشت  سمیترائیمتفاوت است، هویّت اهورامزداست که در م

( مغان بود. هکرانو بی  انیپایو تحت فرمان و مخلوق زروان است، که همان زروان اکرنه )زمان ب
با  یاخدا مجسمه نیاست. در روم از ا االرباب و رب  کندیم میرا تنظ ارات یس کتاوست که حر

همان   نیاست، وجود دارد. ا  دهیچیبه دور بدنش پ  یکوتاه که مار  یو بدن انسان و بالها  ریسر ش
 نیمطرح نمود و آن را به معتقدات مغان مربوط ساخت. همچن تی( است که هراکلAion) ونیآ

زمان    Chronosمکان و    Toponل  از معتقدات مغان دو عام  زین  Eudemosنام    شاگرد ارسطو به
اهورامزدا که در آسمان بر  یول انیمطرح ساخت. در اعتقاد زرتشت میصورت دو اصل قد را به
 (۲۸۵/۲۱است. ) یسور نیشمّنشسته است، معادل همان بعل یاعل ریسر

که زروان اکرنه،  سدینویمفصل م یبررس کینظر کومو پس از  نیا دییدر تأ نیاشت تسنیر
است که در  انیپایزمان ب یو اورمزد همان خدا منیو پدر اهر سمیمغان زروان یاعال یخدا ای
 زین وسیرا با خود داشته و با هل دیبه کرونوس مبدل شد. کرونوس در ضمن ماه و خورش ونانی

که در  ونیشده است. آ افتی یمعبد Helios - Kronos یبرا زانسیشود. در بیم بیترک
گرفته است  شهیاز همان کرونوس ـ زروان ر زین دیمطرح گرد یونانی نیتوسط متفکر هیاسکندر

(  تیـ ابد Aeternitas) تاسیشد و در هویّت اترن یکیـ کرونوس  ونیکه باالخره در روم با آ
 ( ۱۷۴/۷۶ـ ۱۹۵. )دیظاهر گرد

 ایآگاپه  یاز شعائر اسرار ریرا جالب کرد، غ سمیترائیآنچه م سد،ینویم گرید یکومو در جا
به مرموز جلوه  شتریو ب شدیغار مانند انجام م یو سردابها یکیکه در تار یشام محبت، آداب

شکل وجود  نیابه  گری و مذاهب د انیبود که در اد یپارس تیثنو کرد،ی کردن آنها کمک م
ماده و روح بود که   تیاز ثنو ریبه غ یدوگانگ نی. ارفتیشمار مبه  نیکامالً نو یاصل ونداشت 
را  یلونیو ف یثاغورثیافکار نو ف یةمطرح و بخصوص پا ونانیدر فلسفه  لیطور تفصقبالً به 

شر،  یساده برا هیتوج نیو شر بود. ا کین یو اله یبلکه اعتقاد به دو اصل ازل ،دادمی لیتشک
 یحیدر آن توض رایز رد،کیو هم عوام را به خود جذب م شدیهم موجب جلب اذهان علما م

ضد   ایشر  انیمفهوم خدا ونانی ات یزمان بود که در ادب نی. از همافتندییخود م یرنجها یبرا
خدا و انسان   نی( و در مقابلشان فرشتگان که بantitheos، مفرد    antitheoiتئوى )یآنت  انیخدا

 را به هیداشته و فد یدانش به انسانها ارزان نمودند،یعطا م یو بارور کردندیعمل م
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 منیاهر  سمیترائیگونه که در مشکل گرفتند. همان  شدند،یخوب م  یموجب هوا  بردند،یم  آسمان
(Arimanusفرمانروا )یوحش  وانات یح  شیکه برا  یبود و شاه ارواح جهنم  نیریظلمت و عالم ز  ی 

 ( ۱۳۹/۲۱ـ  ۱۴۱. )کردندیم یچون گرگ و گراز را قربان
آنها با اسطوره  سهیو مقا یرانیا ریگرفتن از اساط کومو هر چند در رساالت مختلف با بهره

بودن   کسانی  ن،یبا وجود ا  یول  1کندیارائه م  رانیرا در ا  سمیترائیم  شهیر  ،یونانیـ    یروم  تراسیم

 دییدر تأ  یآثار  گونهچیکرده و معتقد است که ه  ینف  رانیدر ا  ترایرا با پرستش م  سمیترائیمذهب م
 (۱۳۱/۲۱وجود ندارد. ) یکسانی نیا

دهد که خالصه آن  را مورد بحث قرار می سمیترائیم یرانیا یهاشهیر لیرمازرن به تفصوِ
 است: نیچن

 انیائیآر  یمیقد  اریبس  یخدا  نیهند و ایران با ا  یاهایآر  یمذهب  ات یدر اوستا و وِداها و روا  ما
است و اغلب در کنار وارونا   مانیبه مفهوم قرارداد و پ  ترایمقدس هند م ات ی. در روامیشویآشنا م

 جنگهمان مشخصات وِداهاست. او در  یدارا ثرهی. در اوستا مشودیآسمان نام برده م یخدا
از  یکی. او پردازدیبه نبرد م منیضد سپاه اهر است و بر ینور و ظلمت سردار بزرگ انیسپاه

. ۲گرددی همسان م  دیبا خورش  ینور است و گاه  ی خدا  ترای( بزرگ است. در هند مyazata)  زدانیا

 یتجل یااست. در اوستا او به گونه یمنیاهر یاو حافظ و منتقم و مبارز بر ضد هرگونه زشت
 یانیخدا  یهند  یترایکه م  گونههمان  کنند،یاسپنتاها حرکت مشه  مِ اَو در اطرافش    هورامزداستا

را  کین یای: سرنوشت( که هداBhagaه )گَو بَ انیائی( حافظ آرAir yaman) نامَ یریرا چون آ
 یدو خدا سروش و اش نیهمسان و همسنگ ا رانی. در ا3دارد شیدر اطراف خو کند،یپخش م

(Ashi) هستند.  ترایخاص م ات یفیک قتیو در حق سمیترائیوتوپاتس مس و کُتِ وکُ هیاند، که شب 

که قبالً به آنها اشاره شد. در   کندی( را بازگو مشتیثریاز یشت دهم )م یبندهائ ورمازرن
 دهیچشم وارونا نام  دیاست. اغلب خورش  کینزد  اریبس   دیواروناست و با نور و خورش  اوری  ترایوِداها م

 . 4شودیم

  

 
 ( ۶۰۱/۱۰. )کندی م حیکومو را تشر یبررس نیا  ترایم یایستریدر کتاب م یانکیـ ب۱
نور   یرا در ِوداها خدا ترایاشتباه دچار شده و م نیابه  زیچون ورمازرن ن یریـ جالب است که پژوهشگر شه۲
 گفتگو مراجعه شود.   نیاباره چون قبالً بحث شد، به   نی. در اخواندیم

 . کندی ورمازرن غلو م زیمورد ن نیـ درا۳

است،    کینزد  دیبا نور خورش  ترایم  سد،ینویو م  کندی م  حیرا تصح  شیبحث خود نظر خو  انیـ ورمازرن در پا۴
 به آن است!   کیبلکه نزد  ستین  دیخورش  ترایم  گر،ی. به عبارت دشودیم  دهیچشم وارونا نام  دیخورش  اغلب    رایز
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ه، شده است و بخصوص در ارتباط با سومَ انیتر بو کشتن گاو روشن ترایارتباط م وِداها  در
صورت  و به سازدیرا بارور م نیکه در میتولوژی با باران و تخمه گاو نر آسمان برابر است و زم

 ادیبه زام یبا اشارات  گری د ی(. او در جا۹/۹۲ـ  ۱۴) کندیم هیگاو ماده آسمان، عالم را تغذ ریش
که   ۳۱/۳بهمن یشت  سازد،یرا مطرح م زیروز رستاخ یمنج ای انتی( که سئوش۸۹/۱۹) یشت

(، و  ۲۵/۳۰بوندهش ) نامدیو پشوتنو )پشوتن( م یشر و زشت یبر ضد قدرتها یرا جنگاور ترایم
از پشتش  جهیبر او که در نت یمنیاهر یروهایو حمله ن ومرث یباالخره خلقت گاو نر توسط ک

 یبخوب میتوانیم یرانیا ریاساط  نیکه در ا ردیگیم جهینت ند،یآیوجود م اهان بهیغالت و گ
 (۵۴/۹۲. )میرا مشاهده کن سمیترائیم یهاشهیر

 ،سدینویم سمیترائیم یهاشهیدربارة ر یمفصل ی( پس از بررسCarsten Colpeکولپه )
 ونانی یکه مذهب اسرار ستینشان آن ن ترایم یرانیداشت، نام ا انیب زین کاندریگونه که وهمان

اند داشته ریصغ یایدر آس شهیقلمرو ر نیا یداشته باشد. اغلب مذاهب اسرار یرانیو روم اصل ا
در  سمیترائیم شهیگفت ر توانیاست. م هیناح نیااو به  ینشان وابستگ زین ترایم یقیو کاله فر

نظر را نقض  نیخود کولپه ا یبررس انیاظهار نظر، در پا نیبوده است. اما با وجود ا ریصغ یایآس
که از اصطالحات   سدینوی. او مدهدیارائه م  گرید  نیمحقق  انات یب  دییدر تأ  زین  یلیدال  یکرده و حت

  invictusدر اوستا و همان    ترایناپذیر که لقب مغلبه  ی( به معنnabarzasچون نبرزس )  یمشخص
است و آن   یاشاره به گاو آسمان  قت یقچون کشتن گاو، که در ح  یااست، و عوامل برجسته  یروم
( که  Vritraماه که همان گاو آسمان است، کشتن وریترا ) ایبا اسطوره کشتن ُسومَه  توانیرا م

کشتن گاو در بوندهش و...  ستند،اندمیبرابر  نوشندیدر آن سُومَه م انیآن را با جام ماه که خدا
 نی.... اکندیم  قیهند و ایران تطب  انیائیآر  ریاطبا اس  سمیترائیگرفت که اسطوره م  جهینت  توانیم

او خود  رایز ست،ین حیپرستی و شعائر آن مخالفت کرده است صحترایبرداشت که زرتشت با م
  و 1سروده است ترایم شییشت در ستا کی

 
در   دشانیو عقا نددانمیکه خود را دانشمند و اهل نظر  یپژوهشگران نیتعجب است که چگونه ا یـ جا۱

زرتشت را   ی ام، گاتاهامت یبدون تعمق و تفکر و با سهل انگار  نیمورد توجه و اعتبار است، چن  یمحافل علم
متوسل  یهائگیریو به نتیجه  سازندی م کسانی رانیشاهان ا نیو ... و د داد،یندهش و وندوب یبا اوستا و حت

 یمعرف شتیریثم ندهیرا سراآگاه است. به امثال کولپه که زرتشت نا  انیکه فقط در خور داستانسرا شوندیم
 نگونهی)به کتاب زرتشت مراجعه شود(. ا میکنی فراوان برخورد م یپژوهشگران غرب نیدر ب کند،یم

. من  میخبرگان اتکاء نکن نیچن نیا اتیکه بدون توجه و تعمق به نظر آموزندی به ما م هیمایب یاظهارنظرها
 آشنا گردد.   اتیتا خواننده بهتر با واقع مینمای م انیمختلف را ب اتیبخصوص نظر
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 شیرا مورد ستا  ترایم  انیشد که هخامنش وجه مانع نمی  چیاطاعت از اهورامزدا به ه  نیبر ا  عالوه
که  ردیگیم جهیمدعاست. او باالخره نت نیدوم و سوم گواه بر ا ریاردش یهابهیقرار دهند و کت

مردان  هیاتحاد میاز قد رانیجستجو کرد، بخصوص که در ا رانیدر ا دیرا با سمیترائیم شهیر
دانست   جنگاوران  گونه  نیوطن ا  توانیرا م  نیسرزم  نیوجود داشته و اصوالً ا  مانیپجنگاور هم  

 یعیطب یغارها زین ترایم یهاشگاهیاین نی. همچندندینامیرا برادر م گریکدیکه مانند همرازان 
 یهادسته  میقد  رانیگونه که در او همان   شدندیبرادران به دور هم جمع م  نیاند که در آنها ابوده

پدر گزارش شده  ک ی استیبه ر یصد نفر یهاگروه زین سمیترائیوجود داشت، در م یصد نفر
که محل رشد  یدر حال ،است انیرانیبه مذهب ا سمیترائیم یشواهد معرف وابستگ نیاست. اما ا

 ( ۳۸۹/۴۳-۳۹۵دانست. ) دیبا انیو در عهد اشکان ریصغ یایمذهب را در آس نیا

و  انیآور خداامیپ ترایکه در آن آمده »م کندیاشاره م نیدر تورفان چن یبه آثار ماد تسهشو
که عالم ارواح   ان،یآور خداامیصورت پ  منابع مکرراً به  نیدر ا  ترایاست. م  دگان«یبرگز  نید  ةواسط

 یبرانام برده شده است؛ و  سازد،ی( را بهم مربوط میو جهان خاک ینوی)عالم م یو عالم بشر
 میقد  ینیبشی: پسدینوی. باالخره مشودیمتولد م  نیدر زم  ترایم  ابدیاو تحقق    ةنقش واسط  نکهیا

 یااز صخره  نیمنتقل شد و او در زم  ترایداد به ممی  دینو  نیرا به زم  دیاوستا که ورود گوهر خورش
 نیبه زم دیرشبر دست دارد که نشان انتقال آتش خو یاز آثار مشعل ی. او در بعضدیمتولد گرد

 (۴۹/۸۵ـ ۵۰است. )
در بابل شکل گرفته است  یاست، ول یرانیا شهیر یدارا سمیترائیمعتقد است که م زین ایپاو

 کیتلفیق شد و سپس در  ی( بابلshamashبا شمش ) ترایم یآسمان ی!( آن زمان که خدا!)
 کسانیبا هرمس    Artagnesآپولو و اهورامزدا با زئوس و    وس،یبا هل  ترایم  یونانیـ    یرانیالتقاط ا

 (۱۳/۷۲. )دندیگرد
را   ترایم  یهرودت و گزنفون موطن اصل  سد،ینویم  ترایدربارة م  یشرح  انیپس از ب  مَهیرت وِشِ

که انسانها را با هم متحد  یدر کنار وارونا به عنوان دوست زیاند. در وِداها نکرده یمعرف رانیا
بر هم   ده یبدون آنکه د کند،یو ملل را مراقبت م اماقو رد،دامیو آسمان را نگاه  نیو زم سازدیم

 رهیاست و پنج ت  نینهد، نام برده شده است. او در عظمت بر فراز آسمان و در شهرت برتر از زم
هرودت او را با   یول دهیسوگند نام یخدارا  یرانیا یترایاقوام جهان تابع او هستند... گزنفون م

 اعراب آلیتا و تا،یلیم انیرا سور تیکه آفرود سدینویبرابر ساخته است و م تیآفرود
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یشت  نیدر ا رایز شوند،یبرابر م دی( مهر و خورش۱۴۲/۱۰) شتی. در مهرنامندیم ترایم انیرانیا
آمده که   ۱۴۱/۱۰که بدنش چون ماه درخشان است و در  یبزرگ زدی... امیستائیآمده مهر را م

کند.  مراقبت انیائیآر نیتا از آنجا بر سرزم 1شودیکوه البرز در درخشش نور ظاهر م ةبر قل ترایم

 ( ۸/۸۶ـ  ۱۳)
 یمیقد  یهادهی( معتقدند با وجود آنکه اR. Gordon(، گوردون )Swobodaسوبودا )  نلز،یه

معاصر  سمیو سمبول یمذهب از مکاتب رمز نیا شهیر یول م،یابییم سمیترائیرا در م انیرانیا
- ۳۱۱قرار داد. ) همورد مطالع یزرتشت یترایاز م یآن را جدا دیبوده است و با یونانیـ  یروم

۳۰۳/۴۳ ) 

 هیپرستی شبترایکه وجود م  یآثار  گونهچیه  رانیاست که در ا  ی( مدعA. D. H. Bivar)  واریب
 سمیترائیبه مشخصات م ی است. فقدان آثار امدهیدست نکند، به  دییروم را تأ یمذاهب اسرار

اختالف  یزرتشت یترایکشنده گاو و م  ترایم نیکه ب کندیم  تیفکر را تقو نیا رانیدر ا یروم
 (۲۷۹/۴۳است. ) داشتهوجود  یاساس

 میباره تنظ نیدر ا یکرده و رساالت جالب قیعم قیتحق رانیا یکه دربارة فرهنگ یمحقق
 یهااست. شرح مجمل نوشته یمشهور سوئد رانشناسی( اWidengrenگرن )دنیکرده است و

از  ینکات  توانینوشتار فقط م نیدارد و در ا ازین یاپژوهشگر خود به رساله جداگانه نیا
 او را بازگو کرد. یهایبررس

 رانیدربارة ا یرساالت و مقاالت فراوان ،یسوئد برگینگرن پس از استاد مشهور خود  ویدن
  (Iran Geistes wett)  یرانیا  ینام جهان معنو  جالب به  یکتاب  ۱۹۶۱کرد و در سال    نیتدو  میقد

 انهیدوران پارتها را در خاورم  یرانیو افکار ا  ات یمنتشر ساخت، که در آن تأثیر عظیم مذهب و معنو
نشان  رانیجامعه ا یو معنو یجوانب مختلف اجتماع حیمنطقه ارائه داد. او با تشر نیو مذاهب ا

 یبه غرب رخنه کرد و حت  زین  یمغان ماد  سمیزروان  ،یدهد که چگونه عالوه بر فرهنگ اوستائمی
شکل   افت،یرواج    انهیدر شرق و خاورم  یصورت مکاتب گنوس  نوع عرفان را که بعدها به  کی  یةپا

شرق و غرب است.   نیب  ات ی: »دوران پارتها زمان تبادل معنوسدینوی. او پس از شرح مفصل مداد
دوران   نیکه در ا د ید میخواه م،یتوجه کن یزبان یهامورد بخصوص، فقط به فنومن نیاگر در ا

 در رانیگرفته شده از ا تیتعداد کلمات به عار

 
  

 
 اشتباهات قبالً بحث شد. نیدربارة ا ـ۱
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مشهود  یتحول نیکه در جهت عکس چن یاست، در حال افتهی یفزون یکیشرق نزد یسام زبان
نادر است.  یزیبه حد اعجاب انگ زین انهیم یفارس ای یدر زبان پارت  یونانی. تعداد کلمات ستین
به غرب  رانیاز ا یدهند که نفوذ معنوبه وضوح نشان می گرید یهایمالحظات و بررس نیا

دوران  نیقابل اثبات است. ا زین گریبا شواهد د تیواقع نیاست نه بر عکس. ا رفتهیصورت پذ
باشد که موجب   رانیا ات یمعنو خیادوار تار نیترمهم د یکم شناخته شده است شا اریکه هنوز بس 

 (۲۳/۱۰۴منتشر گردد«. ) نیسرزم نیدر خارج از ا رانیبینی او جهان ات یاست نظر دهیگرد
چون هویّت روح، بازگشت و صعود   یارائه نفوذ معتقدات اوستائ باکتاب  نیگرن در اویدن

 یروزیو شر و پ یو آخرالزمان و شکست زشت یروح پس از مرگ به مبدأ، بهشت و جهنم، منج
 ،یپس از روز داور یابد ات یح امت،یانسانها در روز ق زی)صراط( رستاخ نوات یچپل ،یکین ینهائ

 گر،ید ینهایدر سرزم یرانیا ات یفرهنگ و معنو ریزمان و تأث و... در مذاهب و معتقدات آن
 یرانینفوذ زبان و اصطالحات ا  نیاشاره نموده و همچن  ،یبخصوص ظهور عرفان و مکاتب گنوس

 ( ۲۱۵/۱۰۴ـ  ۳۰۳. )دهدیمکاتب ارائه م نیرا در ا
را   سمیترائیپرستی و مترایم  یهاشهیر  لیبه تفص  رانیدر کتاب مذاهب ا  ۱۹۶۵گرن در  ویدن

 (:۲۰۲/۱۰۳ـ  ۲۳۲است ) نی. مجمل فشرده آن چنکندیم هیو توج حیتشر
میسترُین  شهیر یدیترد نیتردر آغاز بدون کوچک نیکه چگونه محقق کندیم حیاو تشر

 نیبود. هر چند بعداً در ا  هینظر  نی. بخصوص کومو مدافع سخت استنددانمی  رانیرا در ا  تراسیم
میستریُن  شهیکه ر Alfoeldi رینظ گرید یهاهیباز هم فرض یآشکار شد، ول یفیمورد نکات ضع

 یبرخورد کردند که بکل یاساس یآنقدر به اشکالها کرد،یدانوب جستجو م یرا در نواح تراسیم
گرفته است  شهیر رانیاز غرب ا ترایفعال و رستگارساز م زدیطور مسلم ااز بحث خارج شدند. به 

 یجهان و مکاشفات آخرت  انیبخصوص در اعتقادات مربوط به پا ترایشد م هیطوری که توجو به
دوران پارتها   apocalyptic - eschatologic (apokalyptikos)]کیاسکاتولوژ   +  کیپتیآپوکال]

 یمغان ماد نی. در برفتیشمار مبه  یواقع یداشت. او رهاساز و منج یو مرکز یاساس نقش
در ارمنستان در   نی. همچنافتی توانیخدا را م نیا شیمرکز ستا زیبخصوص در ش جان،یآذربا
وجود داشته است که تا  ترایم یبرا یجالب اریبس  عبد( غرب ارمنستان، مBaga yaric) جیاریبگه 
غ شده است(. کلمه )که معرب آن بَ  دندینامیه مگَخدا را بَ   میبر پا بوده است. در قد  زیب.م ن  ۳۰۰
 ی( به معنادی)بغ  شیادیهمان بگه  جیاریبگه 
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 ادیبگ از  قتیدر حق ستند،دانمیرا ملقب به بگه  ترایمکان م نیخداست و چون در ا شیستا
 توانیکهن تعلق دارد، م رانیبه ا ادشی. چون اصطالح بگه 1در نظر بوده است ترایم شیستا

 زین یخیاست. از آثار تار شدهیم شیمنطقه ستا نیدور در ا اریبس  یاز زمانها ترایحدس زد که م
. شمردندیم  یسلطنت  یو آن را خدا  گذاشتندیاحترام م  ترای( به می)پارت   یآید که شاهان اشکانبرمی

)مهرداد( معمول بوده است که به  Mitradates ایخدا نیاوابسته به  یهانام لیدل نیهمبه 
حدس  توانیشد و م تیتثب ریصغ یایدر آس ترایداده است. در ادوار بعد پرستش م ترایمفهوم م

 یتراپرستیم  ةاز مشخصات برجست  یکیو روم نفوذ کرده باشد.    ونانیبه    سمیترائیراه م  نیاز ا  که زد  
 نی. همنددادمیمذهب را شکل  نیا یمرکز ةمردان جنگاور بود که هست یهاوجود دسته یرانیا
سربازان و  نیدر ب تراسیم یایستریو علت نفوذ م میابییم یغرب سمیترائیرا ما در م تیفیک
کرده   دییتأ انیگونه که ترتولمشخصه دانست. بخصوص همان نیهم  توانیرا م  یروم  یونهایلژ

خدا و انسان(   نیب  ثاقی)نشان مقدسـ  م  Sacramentumرا    ترایبه م  یاست اصوالً سوگند وفادار
سربازان   ای  militesرا    ترایم  روانیگری خدا( و پی)سپاه  militia deiرا    ترایم  شی. ستادندینامیم
 یفرمانده و سردار منج کیآمده است،  زین یپارت  اتیگونه که در رواهمان ترایو م دندینامیم او

 duxفرمانده لشکر مقدس:  ک)در روم دو کندیم تیمقدس است که سربازان خود را هدا

sanctae militaeشدند،یم تراسیسربازان م افتندییآنها که تشرف م تراسی( در میستریُن م 
است )بهمن یشت   منیاهر  رهبر و سردار جنگ بر ضد سپاه  ترایم  یرانیا  ات یدر روا  هگونه کهمان

  نقش ری(. در مراسم تشرف شمش۳۲/۳ـ  ۳۶

 
بوده است   تراکانیم ایمهم مهرگان  ار یجشن بس رانی در ا ثرهیم شیاز آثار جالب معرف ارزش و ارج ستا یکیـ ۱

اکبر   یاند. دکتر علترجمه کرده  ترایم یراست، به کشتن برا ند یکان را شبیه وریتراهان وِداها که لقب اترای)کلمه م
  ران یبر وجود آن در ا  یشواهد  توانی م  انیهخامنش  دوراناز    یکرده است که حت  ریآن را بسته به مهر تفس  یجعفر

)مهرگان( نام داشته   Mithra Känä می در قد] نامند ی م ادیغ بَ  ا ی ش،ی اد یغ جشن را در ضمن بَ  نیارائه داد. نام ا 
که در سراسر   ران،یتنها در مرکز ا بوده است. جشن مهرگان نه  ترایبگه لقب م ایشد بغ  انیطوری که ببه  [است
  ی . جالب است که حتشدیبرگزار م  ر یصغ یا یقرار گرفت، بخصوص آس رانیفرهنگ ا  ریکه تحت تأث ی نهائیسرزم

  ی ار یبس  ینرفت و حت نیجشن از ب نیباز هم ا یزرتشت نیامل د پس از حمله اعراب و تسلط اسالم و اضمحالل ک
جشن  نیاز ا یو اشعار فارس اتیب. در ادکردند ی م قی جشن را تشو نیا  ی و شاهان مسلمان برگزار انیاز فرمانروا

است   ینیتقریباً تنها سرزم رانیا د،ی گرد هیو توج انیطوری که در کتاب زرتشت بشده است. به  لیو تجل ادی  اریبس
کرد و   لیتحم نیسرزم نیبر ا  زیخود را ن نیقرار گرفت که د  یخارج یتحت تسلط حکومت یمتماد یکه قرنها 

آن، باز    نیو حامل  نید  نیا  یطوالن   ةپس از سلط  نیبا وجود ا  یول  رفتند،یآنان پذ   نیقدرت اعراب را با د  رانی مردم ا
، که نوروز و مهرگان از   انی رانیا یمل یرا زنده کردند. جشنها میخود بازگشتند و زبان و سنن قد یبه فرهنگ مل 

.  روندی شمار مبه    رانیا  رهنگف  ریچشمگ  یبقا  نیشواهد ا  نیتراز جالب   ی آنها بودند، در کنار زبان پارس  نیتربرجسته 
 است.  یرانیسنت ا  نیجشن مهرگان در هند مرسوم نبوده و نشان آن است که ا 
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که   یسر یهااست و جهات مردانه را در گروه یبه عهده داشت، که نشان همان جنگاور یمهم
ناپذیر همان غلبه ی( به معنnabarzes. نام نبرزه )دهدیاند، ارائه مباستان وجود داشته رانیدر ا

برگردانده شده است...  insuperabilisنام به  نیا زیاست. در روم ن رانیدر ا ترایم مینام قد
که از جمله تولد   کندیاشاره م تراسیدر میسترُین م یرانیافکار ا ریاز تأث یگرن به شواهدویدن

نام   به  یمغ یآداب تشرف به رهبر یبه اجرا یاشارات  ،یقربان یاز صخره، ربودن گاو برا تراسیم
(Mithrobarzanesتظاهر م ،)یترای ( گاوکشTypology که تظاهر کامالً پارت )است. او  ی

 یرانیا ةنیزم کی یبه احتمال قو تراسیشبانان در تولد م شی: »صحنه ستاسدینویم نیچنهم
که توسط   یرانی( و هم در سرگذشت شاهان اVII)  نکردیتولد زرتشت در د  تیاست که هم در روا

زروان،  گرانیرا که د ریانسان با سر ش کری.« او در ضمن پگرددیم دییاند، تأشده تیشبانان ترب
 (۲۳۲/۱۰۳داند. )می منیاند، اهرکرده هیتوج sacculumو  ونیآ ،کرونوس

نام  به یارساله ۱۹۷۹در روم به سال  سمیترائیم ناریرساله در سم نیگرن پس از اویدن 
کرد. او در  می( را تقدBäbakiyah and Mithraic Mysteries) ترایم یو مذهب اسرار هیبابک

اند، دانسته  یرانیپرستی او مهر  رانیرا در ا  سمیترائیم  شهیرکه    ینیمحقق  ات یمقاله پس از نظر  نیا
و  یترائیم ات یمقام زروان در اله ،یشعائر یاز رمزها و وردها یخدا، برخ نیکه نام ا سدینویم

مقدس،  یهاگاهیو جا شگاههایو آداب و مناسک، ساختمان نما ریاز اساط  یشعائر آن، برخ
هستند که   یجنگاور، و..... عوامل اساس یهاصورت گروه به ترایسربازان م یبرادر الت یتشک

خاطرنشان ساخت   دیدر ضمن با  ی. ولکنندیم  دییرا تأ  رانیبه ا  سمیترائیم  یو وابستگ  یرانیا  شهیر
گونه که در اوستا مطرح شده است کامالً متفاوت است. به آن یزرتشت نیمذهب با د نیکه ا

 شود،یم زیاز ارمنستان و قفقاز ن یشامل بخش هک ران،یا یدر شمال غرب سمیترائیمذهب م
 اتیدر ح ترایقرار داشت، رشد کرده است. م رانیو فرهنگ ا تیکه تحت نفوذ قوم یامنطقه

 ةکشند نی(، بلکه او همچنbouklópos - theósبود که گاو را ربود ) یتنها خدائخود نه  ینیزم
 کیاسطوره در   نیجوانه زد. ا  نیزم  یرودر    ات یکه از بدنش ح  ی(، گاوtauroktónosگاو بود )

را در  ترایمانده هم م یباق ینقشهاشکل گرفته و سنگ میقد رانیدار و کوچگر چون اجامعه گله
  ن یوجود چوپانان نشان ا زیتولد او ن ة دهد و در صحنو شکار ارائه می یراندازیت  ،یحال سوار

 (۶۷۶/۱۰داری است. )رمه یفضا
باستان ظهور فرقه  رانیا یو مذهب یفکر یبا فضا سمیترائیم ابطهارائه ر یگرن براویدن

 بودند و آنها را سرخ جامگان )سرخ جانیآذربا نیبابک دهگان، از بذ روانیکه پ ه،یبابک
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 رفتندیشمار مبه  انیفرقه از بازماندگان مزدک نی. اسازدی)الحمراء(، مطرح م دندینامی( معلمان
بابک در   زهیبوده است. انگ رانیا میقد امیسنن ا ادبودیآداب و رسوم آنها  زین لیدل نیو به هم

بود.  یلو م یعوامل فرهنگ ،یو اجتماع یاقتصاد یهایعرب عالوه بر ناعدالت بر ضد خلیفة امیق
 گفتیسخن م  یاو به لهجه  کردیخود افتخار م  تیرانیبه ا  افت،ی  یریاساط   تیبابک، که شخص

کرده و  یرا قربان یبابک گاو روانیپ یباشد. در شعائر اعالم وفادار ی کرد زنندیکه حدس م
و بر دورش  نددادمی. سپس پوست را پهن کرده بر آن جام شراب قرار کندندیپوست آن را م

از نان را در شراب فرو کرده  یاتکه نهادی. هر مرد که بر پوست قدم مدندیچینان م یهاهتک
داب آ  نیا  کی  کیگرن  . ویدنکردیم  یو سپس دست بابک را گرفته به او اعالم وفادار  خوردیم

 درمثال،  ی. برادهدیارائه م انیرانیا میآن را در آداب و رسوم قد هیکرده و شب یرا دقیقاً بررس
( در  haoma)هئومه  maiی ( و مdrön) draonah ایمصرف نان و شراب  یمذهب زرتشت

کان آمده است که نان مقدس را تبرک کردند باب ریمراسم مقدس معمول بود. در کارنامه اردش
dronyäsht (و اردش زیتبرک کردن ن یبه معن شتنی )شکر گفت و طعام را خورد.   ریآمده است

و  میقد رانیدر ا زیگاو ن ی. قربان1ندگفت نگانیخوردند و آفر فات ی( را با تشرmiyazd) زدییآنها م

باستان سابقه نداشته   رانیاست که در ا  یپهن کردن پوست عمل  یمعمول بوده است، ول  سمیترائیم
. رنگ قرمز که نشان ۲شده است افت ی یمتعدد یهانمونه سمیترائیکه در م یاست، در حال

 ی. در مراسم رمزکندیم یینماخود یاصورت برجسته به زین سمیترائیبود در م یرانیجنگاوران ا
جامه  ترایاز م دیبه تقل زیهم با شلوار و جبه قرمز نقش شده است )پدر ن یسرخ و گاه ترایجامه م
 یارباب  ةجامع  میبستن عادت قد  مانیپ  هوسیل  نیا(. دست دادن و دست گرفتن و به  دیپوشیسرخ م

معمول بوده است   زین  تراسیم  نییآ  ررسم د  نی(. ایاعالم وفادار  نیبوده است )همچن  میقد  رانیا
گرفته   یرانیا  avistadو از  )  شدیم  دهینام  اوستادمیستاگوگ را که    ا یورود رازدانان دست پدر  و در  

نشان وحدت با پدر  ای iunctio dextrarumعمل را  نیو ا گرفتند،ی( م۲۲۵/۱۰۳شده است 
 مرسوم بود و به زیخواهند شد( ن حیتشرله که بعداً ِس)مغتِ انیمندائ نیرسم در ب نی. استنددانمی

 ( kushtäصورت دست بهم زدن )

  

 
  ه ینان و هئومه( و اغلب با اوراد و ادع ا ی) شدی طعام مقدس است که در آن نان و شراب مصرف م زدیی مـ ۱

  ش یایو آداب ن یطعام جمع ن یشرکت در ا یشد، برا انیطوری که قبالً ببه  هثریم شیستا نییهمراه بود. در آ
 . دیگردی و غسل و شستشو و تطهیر الزم م اضتیر انه،یتاز یهاتحمل ضربه  یحت
 خوان معمول بوده است. ایصورت سفره  هم پهن کردن پوست گاو به  رانیدر ا ـ۲
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 یاقوی( Ugrabäzuبه او لقب اوگربازو ) لیدل نیجنگاوران بود و به هم یخدا ترای. مشدیم اجرا
 گانشینقش شاه که خدا ا یرا داشته است  ترایبابک نقش م زیمراسم ن نیبازو داده بودند. در ا

  adiutor  نددادمی  ترایکه در روم به م  ی. لقبستنددانمی  شیخدا  نیجانش   قتیو در حق  دندینامیم
مبدل شده   اوریو  اری یبه معنا  اریّبه ا یاست و در فارس یرانی( اadyävar) راوَیداَبود که همان 

( که در  parväkänپرواکان ) تیروا نیبابک را در ا روانیاست. پ یپارت  یاست که لقب اشراف
 و متحد(. کرنگی)برادران  انددهیبوده است، نام sodales ای socii زین سمیترائیم

از موارد با  یاریمراسم در بس  نیکه ا ردیگیم جهیگرن نتاشارات ویدن نیاز جمع ا باالخره
در شمال   انیبابک یمشابه است و جالب است که مرکز اصل میدانمی سمیترائیکه ما از م یآداب

حدس    ترایمذهب م  یکه، آن را منشأ اصل  یارمنستان و قفقاز بوده است، جائ  و سرحد  رانیغرب ا
 پراکنده شده است. گریشعائر به نقاط د نیو از آنجا ا میزنیم

. اما در مورد ورود تراسیپژوهشگران دربارة منشأ میسترُین م ات یاز نظر یبود مختصر نیا
 نیمحقق  شتریب  میدیگونه که داست. همانمتفاوت    ات ینظر  زیو روم ن  ونانیبه    یتراپرستیمذهب م

مانند  نیاز محقق یاند. برخحدس زده  ریصغ یایو روم آس ونانیپرستی را به ترایانتقال م هوسیل
و روم  ونانیو از آنجا به  ریصغ یایبه آس رانیپرستی را مغان امعتقدند که اصوالً میترا مازرنور

 .G) نایمشهور مس  رانشناسیپس از شرح مفصل با استفاده از نظر ا اند. ورمازرنمنتقل کرده

Messinaای که کلمه مغ  سدینوی( م magu یکس  یبه معن ( است که در مگهmaga )ا یهدا ای  
است  یمعن نیاون به است )البته مگه میاست، سه یو الهامات اله وضیکه همان ف شش،و بخ

کریسوستوموس  ون یاست. بنابه گفته د رفتهیمزدا بکار م شگریستا ینه مگو(. پس مگو برا
(Dion Chrysostomusزرتشت بر رو )از  ()آتش فشان دهیجهیکه آتش از آن بر م یکوه ی

)غرب   Daskylionکه در    الدیمتعلق به قرن پنجم قبل از م  ی. در اثرستاهورامزدا الهام گرفته ا
  ده یاند دم بر دست و دهان را بستهسَرکه بَ یشده است، نقش دو مغ در حال افتی( ریصغ یایآس
اند. گونه که بر سر آن دو کله گاو و قوچ نصب شدهاست مهراب  ی. در مقابل آنان ستون1شوندیم

 یگاو و قوچ یدر محفظه آخور مانند زیآنان ن یپا یدر جلو

 
  

 
آن به وسیلة دم و   یاز آلودگ یریجلوگ یکه چون آتش مقدس بود برا دندینامی دهان بند را پادم م نی ا ـ۱

آتش   یکه به معن دندینامیم Pyrethe ونانیمغان را در  نی. ابستندیم یادهان را با پارچه  شگر،ینفس ستا
 ( ۲۸۲/۲۱مشغولند. ) ترانیبه خواندن م ریتصو نیکن بود. آنها در اروشن 
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کرده است،   هی( توجdeon derapeia)  شیایآداب ن  ایرا عبادت خدا    Mageia. افالطون  1انندینما

سوفوکلس کلمه ماگو مرادف با ساحر و  هیبنا به توج میقد ونانیطور معمول در که به  یدر حال
رابطه مغ و جادوگر پس از تماس مغان با فرهنگ    نیا  قت،یبوده است. در حق   geotes  ایجادوگر  

 یجشنها یشناسی و نجوم در فرهنگ آنان، شکل گرفته است. مغان داراذ ستارهو نفو هکلد
 نی. در ادندینامیکانه )مهرگان( مترایبرپا داشته و آن را م ترایبودند که به افتخار م یمخصوص

مقدس را افتتاح  یو شاه رقصها شدیبه عمل آورده م یفاتیو تشر یرسم یهایجشنها قربان
خود  گزارش ( درKetesia) ای. کتس شدیم دهیآور نوشیمشروب مست ترایافتخار م هو ب کردیم

. جشن اندعیوقا نیا دیمؤ زین گرید یکرده است. گزارشها انیواقعه را ب نیق.م ا ۳۹۰متعلق به 
. مغان ۲شدی)روز مهر از ماه مهر( که مطابق دوم اکتبر است، آغاز م ریثدهم ماه م  ای  ترایدر روز م

 کیشده و نزد  افتی  هیکاپادوک  Rhodandosکه در    یابهی. کتستنددانمی  دیخورش  یرا خدا  ترایم
 یو آرام یونانی یهادهند( به زبانآن را به قرن سوم ق.م نسبت می ی)برخ تیحیبه ظهور مس 

( سر Maga Pharnes( پسر مگه فارنس )Sagarios) وسیاست ساگار ی شده بود، حاک نقر
پرست ترایآید که مغان مبرمی  نیشده است. از آثار فراوان چن  ترایمغ م  اسیرا من  ایفرمانده سپاه آر

و استرابو خود با آنان مالقات کرده   اندکردهیم ت یفعال تیحیقرنها قبل از ظهور مس  هیکاپادوک
مطابقت   شود،یم  دهید  ومیلیکه دربارة آنها نوشته دقیقاً با آنچه در نقش داسک  یاست و شرح  بوده

 یریشده است به تصو افتی هیسور Dura Europos شگاهیایهم که در ن ی. در اثردینمایم
 میبا کاله ن زیدهند. آنها ننشان می ترایمیستریُن م میکه دو مغ را در حال تعل میکنیبرخورد م

  نشان داده تراست،یکه مشخص م یقیشکسته فر

 
 به وسیلة مغان بعدة مورد بحث قرار خواهد گرفت.  ه یفد میو تقد ازیمراسم آتش ن  نیـ ا۱
قبل   افتندی زدینام ا  انی( در مذهب پارسانیائیآر انیخدا  daevaپرست )دیو = ویو د ستیبرداشت مغان زروان نیـ با ا ۲

مزداپرست بود،  وشیاست که دار یقطع نی. ا پرداختندیو کهانت م تیبه فعال ابدیرواج  یمذهب زرتشت رانیاز آنکه در ا 
 بهیدر کت)کرده است    ادیفتخارات خود  را )دیو خانه( در شمار ا   یائیآر  انیخراب کردن معابد خدا   ارشایفرزند او خشا  یو حت

را متعلق به قرن پنجم   ومیلینقش داسکسنگ  نی. اگر ا انددهی( نامvi- daevaاو را ضد دیو )  زین  لیدل  نی(. و به همستونیب
گرفته باشد. البته  یپا هیمغان در کاپادوک نید ران، یدر ا  یقبل از رواج مذهب زرتشت دیبا (ارشای)سلطنت خشا میق.م بدان

 ار یرا در آن د  تیو روحان هانتاند که کبوده رانیدر شمال غرب ا  ی ماد یارهیکه مغان عش هینظر ن یبا در نظر گرفتن ا 
 هیتوج یبه سادگ توانیاست، م یکنون رانیکه شمال غرب ا  هیآنان را در کاپادوک تیفعال ساختند، یبه وراثت منتقل م

خود   یدر قالب باورها یول یزرتشت یهاهینام زرتشت و با استفاده از ما پرست بهرا مغان دیو یکرد. اصوالً مذهب زرتشت
. دندیوارثان همان مغان گرد یمغ ـ پتان پهلو ایو موبدان  (به آن نهادند یمزداپرست ای سنایشکل دادند )هر چند نام مزد

 به کتاب زرتشت مراجعه شود.
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 سمیترائیکه م ردیگ جهینت میگزارشها غیر مستق نیاست از ا لی( ورمازرن ما۹/۸۴ـ ۱۹. )اندشده
راه به روم وارد  نیو از ا افتهیتوسط مغان رواج  ریصغ یایدر آس تیحیقرنها قبل از ظهور مس 

و  کندیم هیتک ومیلینقش داسکبه سنگ زینظر کومو است که او ن دییبرداشت تأ نیشده است. ا
از   ایحداقل در قرن سوم ق.م  سمیترائیکه م ردیگیم جهینت یونانیو  یبه اتکاء گزارشگران روم

رواج داشته است و از آنجا به روم نفوذ  هیدر کاپادوک Commageneکوماژن  نیدوران سالط 
به  انیروم یول رفتند،یپذ رید اریو بس  یخود را به سخت یراثی دشمن م ی خدا انیونانی 1کرده است

 یگنج نهفته آشنا شدند، خدا نیاو به  افتندیتماس  هیدر کاپادوک انیرانیا نیبا د نکهیا حضم
و در حدود قرن   افتیسربازان توسعه  نیدر روم و بخصوص در ب بی( بسرعت عجترای)م بهیغر

روم برده شد و از   یسرحدات امپراتور ةتوسط سربازان به هم یرانیمذهب ا نیا یالدیاول م
حاکمه قرار گرفت، و در اواخر  ئتیمورد توجه ه یو بزود افتیگسترش  ایتانیتا بر نیادانوب و ر

( از جمله رازدانان و محرمان یالدیم  ۱۸۰ـ  ۱۹۲امپراتور روم )  Commodusقرن دوم کومودوس  
وسعت گرفت که به نظر  یبه حد ترایقرن بعد نفوذ و قدرت م کیشد و  ترایم یمذهب اسرار

. در ابدیروم تسلط  یایرانده و بر سراسر دن رونیرا از شرق و غرب ب گرید یرقبا ةهم دیرسیم
( Licinius) وسین ی( و لیس Galerius) وسیگالر (Diocletian) ن،یوکلس ید یالدیم ۳۰۷سال 

)التن  Carnuntumاسرار محرم شدند و در  نیبا هم در ا ۲( روم Tetrarchie) یاعضاء تترارش

فظ  نام حا به تراسیم یبرا یکه جشن تشرف گرفتند، معبد ی( بر دانوب محلیبورگ کنون
 ( ۱۳۱/۲۱-۱۳۶،  ۲۸۲بر پا کردند. ) fautori imperii sui یامپراتور

 انیشکل گرفته است و در عهد اشکان ریصغ یایدر آس سمیترائیمعتقد است که م زین کولپه
  نکهیعلت ا سدینوی. او م3و روم نفوذ کرده است ونانیو از آنجا به  افتهیرشد و رواج 

 
 ن ییآ نیا سدینویکه م دینماینقل م Lactantius Placidusنام  بهی روم سندهیاز نو یمثال، گزارش یبراـ ۱

 (  ۱۳۱/۱به فریقیه و از آنجا به روم منتقل شد. )  انیرانیتوسط ا
صورت اتحاد سه قدرت   سزار، در روم به وآگوستوس و د و د ،یحکومت چهار نفر ای Tetrarchieـ ۲
(Triumvirat) بود و   افتهیتوسعه  اریبس ش ی که سرحدات امپراتور نیوکلسیسابقه داشت و امپراتور روم د

 . کردندی را اداره م یبخش کی داد که هر  ل یحکو مت چهار نفره تشک کی کردند،ی م دیاو را تهد شیرقبا

  ی را زرتشت آنها هستند و  یراندند از اقوام پارت  رانیرا از ا انیدیق.م سلوک ۲۴۷که در حدود  ان یـ اشکان۳
( پسر خود  ۱۹۱ـ  ۱۷۶اتپ )ی ی نام فر به  ن یاز سالط  یکیسلسله  نی. چون در اواسط دوران حکومت ا نددانمی

  افتند، ی( نام تراداتیپس از او مهرداد )م زین گریو دو پادشاه د دیرس یرا مهرداد نام نهاد که بعداً به پادشاه
و سپس از آنجا به روم رفته است،   افتهیرواج  رانیا رتپ دای یمهر در دوران فر نییکه آ زنندی حدس م

 . اندده ینام  زیحکومت داشت( ن  ریصغ  یایآس  pontus)که بر    یپونت  ششم که او را  تراداتیبخصوص در دوران م
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چون معابد  ریصغ یای( از دوران پارتها در آسترابهیخاص )م یهاشگاهیایاز ن یاثر نیترکوچک
  ۲۸۴ـ    ۱۴۰  نیروم بخصوص ب  یدر سراسر امپراتور  یکه به آن فراوان  یروم  سمیترائیغار مانند م

آن است که پس از اضمحالل سلطنت   ده،ینگرد افتیاند، کشف شده یالدیم ۳۷۸ـ  ۳۵۷و 
 یبه رشد پرداخت و برا سمیترائی، در روم مMithradates Eupatorمهرداد ششم معروف به 

  یاز مذهب  یرویبودند، پ  انیروم  یکه در دوران پارتها، بخصوص مهرداد ششم، دشمن جد  انیرانیا
انتقال  هینظر نی( در کنار ا۳۹۵/۴۲. )1امپراتوران روم قرار داشت قابل تحمل نبود دییکه مورد تأ

اند که شده  انیب  زین  یگریفراوان د  ات یو نظر  ات یو روم حدس  ونانیبه    ریصغ  یایآساز   سمیترائیم
 .پردازمیوار به طرح آنها ماختصار فهرست تیرعا یبرا

 : سدینوی( سردار مشهور روم قرن اول ق.م مPompeius) یـ پلوتارک در سرگذشت پمپ۱
 انیروم ریمغلوب و اس( که ریصغ یایاز آس یاهی)ناح یک یلیک یائیدزدان در یدر زمان پمپ»

و  بیو آداب غر نددادمی ترایم یبرا یقربان یونانی انیکوه الپ مسکن خدا یشده بودند در رو
 نیمانده است. ا یباق زیکه تا امروز )قرن اول ب.م( ن کردندیرا اجرا م یرارو اس یشعائر رمز

،  ۲۹۴/۵۱،  ۹۷/۹۳، ۱۷/۹۲، ۱۹/۸۶.« )است دهیبار توسط آنها ارائه گرد نیآداب اصوالً اول
 (  ۱۲۲/۲۱و  ۲۵۰/۴۳

که اغلب افراد آنها از  Legio II adiutrixنام  به انیو سپاز ان یروم و سپاه یهاونیـ لژ۲
خدا و پرستش او را   نی( ایالدیم ۱۲۰منتقل شدند ) Pannonien۲که به  یشرق بودند، هنگام

 یکه سه سال در جنگها  Legio XV Apollinarisنام    به  ۱۵  ونیلژ  نیبا خود به روم آوردند. همچن
  به روم یالد یم ۷۱ـ۷۲شرق، بخصوص برضد پارتها شرکت داشتند، قبل از سال 

 
  ی الدیکه از اواخر قرن دوم م  یرخ داده است، در حال  الدیقرن قبل از م کیمهرداد در  یخودکش ایـ مرگ ۱
  ی ایکه قبل از مرگ مهرداد در آس یمیقد یهاشگاهیاین ایاست. آ افتهیمذهب در روم رشد و گسترش  نیا

و   دیرواج داشته است( همه ناپد ونانیشبیه روم و  سم یترائیم نیسرزم  نیاند. )اگر واقعاً در ابوده  دهبنا ش ریصغ
.  (وجود نداشته است تیحی چون مس یرانگریقدرت مخرب و و  ریصغ ی ایکه در آس ی اند؟ )در حالنابود شده 
مذهب   انی با روم یدشمن خاطربه  انیرانیا یول رفتند،یمذهب دشمنان خود را پذ انیچگونه روم ن،یعالوه بر ا

 نکهیقابل قبول بر ا  لیدال  گونهچی. هستیوجه قابل قبول ن  چیاستدالل به ه  نیخود را ترک کردند؟ ا  یاجداد
آن را   یهاترابه یروم م یپراکنده شد و در سراسر امپراتور ونانیکه در روم و   یمذهب رینظ سمیترائیم رانیدر ا

 نشده است.  ئه اند، وجود داشته، اراکشف کرده 
 نیتر(، و ... که مهم  Semlin)Tauranum(، آلتن بورگ،vindobone) نیاز دانوب شامل و  یاـ منطقه  ۲

 بوده است. ترایم  شیمنطقه ستا
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 گرید یاز نواح شیب سمیترائیکه م یادر منطقه دانوب بسر بردند، منطقه یشدند و مدت  منتقل
شده است که در آن   افتی شیاتر Limesادوار در  نیااثر معروف وابسته به  ک ی. افتیرشد 
( )همان  Commagenaاز قرارگاه کوماگن ) sagitari راندازانیوابسته به دسته ت  یسرباز

 تراسیوقف م یمهراب شیرفقا یسالمت یبرا 1فرات ةو در سرچشم ریصغ یایسکوماژن( شرق آ

 نیدر ا تراسیم یبرا یاز نذورات افسران و سربازان روم یگریآثار د نیکرده است. عالوه بر ا
 یهاونیتوسط لژ تراسیکه میستریُن م شودیم جهیآثار نت نیشده است. از جمله ا افتیمنطقه 

 (۱۸/۹۲، ۲۶/۸۶،  ۲۹/۴۳روم به غرب برده شده است. ) یشرق
نرو  سانیمذاهب را به روم آوردند. گزارش نو نیاول، شاه ارمنستان، ا ردادیـ مغان همراه ت ۳
(Neroامپراتور روم از قب )لی  Plinius , Sueton , Cassius Dio  اند بزرگ، و ... همه گزارش داده

 ست،دانمیکه خود را مغ    ردادیرا به روم دعوت کرد تا شخصاً تاج بر سر او گذارد. ت  ردادیکه نرو، ت 
که در مقابل نرو زانو  یاز مغان به روم آمد. او در حال یادیو تعداد ز یسه هزار پارت  یهدر همرا

آشنا و او  تراسینرو را به راز میسترُین م رداد،ی. مغان همراه ت دینام تراسیم یزد امپراتور را خدا
 دندینامیتشرف م یبرا یکه آن را شام مغ تراس،یرا محرم ساختند و سپس در شام مقدس م

(magique cenis initiaveratشرکت م )و ... نرو به  ،یلوبی. به قول ورمازرن، کومو، وکنندی
  ۱۸/۹۲،    ۲۷/۸۶،    ۱۳۱/۲۱. )۲استآشنا شده    تراسیامپراتور روم با آداب میسترُین م  نیعنوان اول

 ،۱۵۱/۱۰۶  ) 
 نییآ  نیکه ا  کندینقل م  یگزارش  Lactantius Placidusنام    به  یروم  سندهینو  کیـ کومو از  ۴

  د ی در ضمن خود او تأک  یبه فریقیه منتقل شده و از آنجا به روم نفوذ کرده است. ول  انیرانیتوسط ا
 امدهیبه عمل ن  زین  قیدق  قیادعا وجود ندارد و تحق  نیا  دییدر تأ  یشاهد  گونهچیمتأسفانه ه  کندیم

 (۱۳۱/۲۱است. )
 هیاول نیاز محقق یکیکه او را  ،یالدی(، قرن سوم مPorphyrios) وسیریکمپل از پورفـ ۵
(، شاعر قرن چهارم ق.م،  Obulus ای) Eubulusکه به گفته  کندیاند، نقل مخوانده سمیترائیم
  یهاهستند که دخمه  یکسان نیاول انیرانیشده و ا یگذارهیتوسط خود زرتشت پا سمیترائیم

 
 اند. بوده است که وجود آن را از قرن نهم ثابت کرده  هیدر سور Somasata می منطقه در قد  نیـ مرکز ا۱
اند. اصواًل آن قائل نشده یبرا  یتیقطع گونهچ یه یاند، ولکرده انیگزارش را ب نیا  یـ با وجود آنکه پژوهشگران متعدد۲

و  لینامد. دال تراسیم یکند و او را خدا  افتیروم در پراتورتاج خود را از ام ردادیکه ت ستیوجه قابل قبول ن چ یبه ه
صورت مهرداد  نیباشد. در ا  تراپرستیکه او م ستین نیمعرف ا  زین ردادیمورد ارائه نشده است. نام ت نیدر ا  زین یشواهد

 .بودیتر م( مناسبتراداتی)م
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 ( ۶/۱۶. )1اندرا بنا کرده شیاین

که پس   سدینویم  یاند. رضداشته  انیب  یات ینظر  زیو پرتو اعظم ن  یهاشم رض  یرانیـ دو محقق ا۶
منطقه   نیبود. »مغان در ا اریمغان بس  ان یدر م ریصغ یایمهر در آس یشهرت خدا وشیاز دار

اغلب مورخان  لیدل نی و به هم آوردندیبجا م قشیرا با تمام دقا یمهر نییمراسم پرستش آ
 نییجای آرا نادانسته به  ترایم نییآ گفتندیو سخن م کردندیم داریمنطقه د نیچون از ا یونانی

 نیبود. از هم ختهیدر آم یزرتشت نییسخت با آ ترایم نییآ نکهیگو ا کردند،یم یزرتشت معرف
در تمام خطه مغرب   ایتالیو از ا  ترف  ایتالیبه ا  یتوسط سربازان روم  ترایم  نییبود که آ  ریصغ  یایآس
انجام گرفت. اما  اشیدر صورت قطع الدیاز م شیپ کمی ةحادثه در سد نیپراکنده شد و ا نیزم
 یمزدائ نییکه در آ یترائیشد، آن م یبه روم و جهان غرب راه ریصغ یایکه از آس یترائیم نیا

 ( ۵۶مهر، صفحه  نیینبود.« )آو در اوستاست، 
و روم   ونانیبه  انددهیکه به اروپا کوچ انیائیبا آر یمهر ی: »باورهاسدینویتو اعظم مپر

 ( ۳۹صفحه  ،یرانیا یفلسف یهاشهیاست.« )اند دهیرس

 را تذکر داد. یابحث الزم است که چند نکته نیا انیپا در

از  سمیترائیاست که م یاز آنها اشاره شد، تقریباً قطع یکه به برخ ی( با شواهد فراوانالف
را از نظر دور  یتهائیواقع دیمورد با نیدر ا یو روم نفوذ کرده است. ول ونانیبه  ریصغ یایآس

قرار گرفته بوده است. شاهان  یونانیفرهنگ  ریتحت تأث تیحیصغیر قبل از مس  یاینداشت. آس
 یونانیمادر از شاهان  یو از سو یرانیپدر از اشراف ا یخود را از سو از تبار سلوکیدها گنکما
است.   یفرهنگ  بیترک  نیمانده معرف ا  یدولت باق  نیکه از فرهنگ و تمدن ا  ی. آثارستنددانمی
بود و  رانیو ا ونانیاز فرهنگ  یآنان مخلوط  ینظام فکر سد،ینویم زین مهیطوری که شورت به
 آنان , انیخدا یهانام

Mithras ـ   Apollon ـ   Helios ـ   Hermes , Herakles, Ares , Artanges , Zeus , 

Ormazdes 

است. در   یفرهنگ التقاط  نیجالب ا ةنقش شده بود( نمون ترایم سیتند ریدر ز رینام اخ نی)که ا
به امر شاه  تراسیم یخدا یشده فقط برا افتیمحل اقامت شاه،  Arsameiaکه در  یابهیکت
 یترایاز م یبیکه ترک یخدا بود؛ خدائ نیکه نشان عظمت ا شدیم دهیکاهن خاص برگز کی
وارد   نکهیقبل از ا  سمیترائیو م  ترایم  گر،یاست. بعبارت د  یونانیو هرمس    وسیهل  لون،و آپو  یرانیا

  به خود گرفته یغرب یروم شود قبالً رنگ فرهنگ

 
 نکرده است.  یابداعات  نیهرگز چن  زیدر روم وجود نداشته و زرتشت ن  سمیترائیاز م  یـ در قرن چهارم ق.م اثر۱
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شده بود،   کینزد ونانی یبه مذاهب اسرار ریصغ یایپرستی آسترایبا وجود آنکه م ،ی. از طرفبود
نبود.  تراسیم یایستریگرفت و رشد کرد، مو در آنجا شکل دیباز هم آنچه به روم منتقل گرد

 اندشده افتیآنچه در سراسر روم  رینظ یهائترابهیتذکر داده شد فقدان م زیگونه که قبالً نهمان
 سمیترائیکامالً با م  ریصغ  یایبر آن است که مذهب آس  لی( دلتیحیس از م  شی)پ  میقد  هیدر کاپادوک

 نبوده است. کسانی یروم
مهاجر به اروپا،   انیائیتوسط آر  ترایپرستش م  یحت  ایو    تراسیم  یایستریتصور که م  نی( اب 

  دییدر تأ  یشاهد و اثر  چی تنها هو نه    ستین  ح یوجه صح  چیو روم منتقل شده است، به ه  ونانیبه  
مر مطرح از دوران هُ ونانیدر  یوجود ندارد که خالف آن فراوان است. مذاهب اسرار هینظر نیا

 زوس،یونید س،یزیاند، مانند ارا گرفته ونانیکه شکل فرهنگ  یخارج یهانیستریو م اندشده
از همه آن است که  ترجالب . اندافتهیشهرت  تراسیم یایستریماگناماتر، و... همه قرنها قبل از م

و اگر   مینیبیملل نم  نیا میقد  ات یروم در ادب  ای  ونانی  انیاز خدا یکیصورت    را به  تراینام م  یحت
خدا در آثار  نیاز ا یحداقل نشان ستیبایبا خود آورده باشند م انیونانیرا اجداد  ترایپرستش م

مذهب  نیدر ا یونانی ریخاص غ آداب اصطالحات و  ،یوجود داشته باشد. از طرف ونانی یباستان
 ترای: اصوالً مسدینوی. شورتهیم مستین ی اجداد نیاست و د ینشان آن است که مذهب واردات 

میسترُین  کیبه عنوان  یالدیشد و فقط پس از تسلط روم از قرن اول مپرستش نمی ونانیدر 
از ادوار  یونانیو  یروم انینفوذ کرده است. جالب است که خدا نینش  یونانی یدر نواح یروم
است.   دهیگرد  تیتثب  یفراوان  اریدر آثار بس   شانیمشخص بودند و پانتئون آنان و نامها میقد  اریبس 
و... همه قبل از  س،یسراپ س،یزیا بل،یصحنه وارد شدند، مانند ک نیاکه به  دیجد انیخدا یحت
وجه در پانتئون   چیبه ه یروم تراسیقابل توجه است که م یاند. ولمشخص و معروف بوده ترایم

 (۲۰/۸۶شده است. ) یمعرف تراسیصورت میستریُن م به کبارهینداشته و  ینام ونانیروم و 
 تیرا با آفرود ترایاو م  زین لیدل نیو به هم ستین ونانیدر  ترایاز م یدر گزارش هرودت نام

 .ستین ونانیدر  ترایاز م یگزنفون نام ی. در گزارشهاکندیم سهیمقا

که با وجود   افتی می به عمل خواهد آمد، در خواه سمیترائیکه از م یمشروح ی( در بررسج
از اصول با هم اختالف  یاریدر اوستا، در بس  ترایو پرستش م سمیترائیم نیفراوان ب یشباهتها

  ک ینزد ایفراموش کرد که آثار متأخر اوستا اغلب به دوران ظهور اسالم و  دیدارند. در ضمن نبا
 و ریصغ یایدر آس سمیترائیم وعیپس از ش یمتماد یزمان تعلق دارند که قرنها نیابه 
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که به  یرانیا سندگانیزبان چون حافظ و نو یپارس یاند. شعراشده نیو روم، تدو ونانی سپس
اشارات  نیابه  سمیترائیدر حدود پانزده قرن پس از ظهور م زیاند نپرستی اشاره کردهمهر

و  کنندیمراجعه م یفردوس نیزبیدان برجسته و ت به اشعار سخن سندگانیاز نو یاند. برخپرداخته
 یکه متأسفانه فاقد اعتبار علم  ند،ینمایم  یهائیریگجهینت  یروم  سمیترائیسخنان او با م  ةس یاز مقا

و مقابله با  یو زبان پارس رانیزنده کردن فرهنگ ا یاست؛ عالوه بر آنکه هدف فردوس
 اندیو قوم  یمل  ات یاو روا  ی. منابع قصص حماسخیبوده است نه نوشتن تار  یفرهنگ  یهایرانگریو

 ،یاند. بنا به عادت معمول اقوام باستانپراکنده بوده  رانیا  نیزمان او در گوشه و کنار سرزم  درکه  
 اندشدهیآراسته و سینه به سینه منتقل م  یبه شکل داستانهائ  یخیحوادث تار  ان،یائیبخصوص آر

. به اندگرفتهی خارج و شکل افسانه به خود م یو انتقال از صورت اتفاقات واقع شیرایو نیو در ا
باشند. مسلمًا   ات یواقع  یایبدون آنکه گو  ند،یعوامل واقع  یدارا  میملل قد  ریاکثر اساط   ل،یدل  نیهم
جاذب و جالب   یهامربوط به چند هزار سال قبل را به حماسه یشفاه ات یکه روا یفردوس یبرا

. 1وجه وجود نداشته است چیبه ه یخیتار قیمبدل ساخته است، امکان تحق

 
  سازند ی نام مهر را مطرح م  به  یمبر یاله بهروز پح یذب  دیفق  شمندیاند   اتیبه اتکاء نظر  یران یا   سندگانیاز نو  یاریـ بس۱

  ت یحیشعائر مس نیکه ب ی ادیو شباهت ز  یطبر  خیبوده است. بهروز با استفاده از تار  ی نیمذهب مهر د  گذاره یکه پا
  ی متولد شده است. طبر  امبریمهر پ الدی از م شیپ ۲۷۱سال  رکه د  ردیگی م  جهیاست نت یروم سمیترائیم نییو آ

که   کنندی گمان م ینصار  یمتولد شده ول  رانیسال پس از غلبه اسکندر بر ا  ۶۵در  حی مس یسیبود که ع ی مدع
اند،  دانسته یالیرا همان مهر خ یفرض یسیع ن یاسکندر بر بابل بوده است. ا یروز یسال پس از پ ۳۶۳والدت او 

  ی وجود ندارد. در بررس  یخی شبه تار یحت ای و  یخی شاهد و نشان تار نیترکوچک  یک از آنهاهیچ  وجود یکه برا
پس از شش   یزرتشت یهااند. بنا به افسانهدانسته  کسانی یزرتشت انت ی را با سئوش ترایکه م دی د میخواه سمیترائیم

  اچه ی تخمه او که در در  از . در هزاره اول پس از زرتشت  دی آی م  ایزرتشت به دن  گذردی عالم م  نش یهزار سال که از آفر
که در   آوردی م  ایبه دن درینام هوش به  یو کودک شودی باکره باردار م یزها یمانده است، دوش یباق ستانیس انسهیک

متولد   انتیماه و در هزاره سوم سئوش دریهوش قی طر نیرسد. در هزاره دوم به هممی  یامبریبه پ یسالگ یسن س
را   یجهان ماد ةرد ساخته و دوروا منی ضربت نابود کننده را بر اهر نیآخر  کهرسد و اوست می  یامبر یشده و به پ

هم   یوجود ندارد، وجود عالم ماد یو در مقابل اورمزد دشمن ستیبدی در جهان ن  گریو چون د رساند؛ی م انی به پا
اورمزد   ی سو بهانسانها  نیو آخر شودی و هر چه در آن است نابود م  نی روز زم می ن ک یو در  ست ین یضرور  گر ید

در دوران سلطنت    امبریمهر پ  اتیروا  نیامشابه دانست. بنا به    دریبا هوش  توانی را م   یالیخ  امبری. مهر پگردند ی باز م
رن و پارت هستند  پ یرانی از اقوام ا یبیترک ان یشده است. اشکان ده ی به رسالت برگز یسالگ ۲۵اشک اول و در سن 

  امبر،یخود قرار داد. مهر پ تختیاول دامغان را تصرف کرد و پا ردادیت ای  دومو اشک  ستندیزی م رانیکه در شرق ا 
ق.م در دوران سلطنت اشک   ۲۰۸پرداخت و در سال  غ یبه تبل یسالگ  ۶۵تا  یسالگ  ۲۵باال، از سن  اتیبنا به فرض

مدند  مهر در آ  نیبه د   یاز شاهان پارت یو برخ افتیمهر رواج    نییکم آاردوان اول در گذشت. پس از او کم  ایسوم  
قرار گرفت.   سمیترائیم هیق.م( به روم رفت و پا ۱۲۰ـ۱۹۰در دوران مهرداد ششم ) ینیو مهرداد نام گرفتند. مهر د 

 ی میرسالت از مذاهب ابراه و  اصوالً فکر نبوت امبریپ کیخداست نه  کی سم یترائیدر م تراسیعالوه بر آنکه م
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 یهاشگاهیاین  یهاغرب دخمه  سمیترائیم  یهانهیو کشف زم  یو جالب در بازساز  یشاهد واقع  کی
 رانیاند. اگر در اروم کشف شده میقد یبوده است، که به تعداد فراوان در امپراتور ترایخاص م

 رینظ یادیز یهاسردابه ستیبایم شتدامیوجود  شد،یآنچه در روم اجرا م رینظ یشعائر میقد
 دنیروم پس از به قدرت رس ی. بخصوص که در امپراتوردیگردیکشف م یروم یهاترابهیم

و خاص به نابود   دیشد یبزرگ خود با دشمن ب یبر ضد رق یحیمس  تیروحان تیحیمس  یسایکل
وجود نداشت که   دیشد  یدشمن  نیتنها انه    رانیکه در ا  یمذهب پرداخت، در حال  نیساختن آثار ا

مهرابه   ک ی  یحت  ن،ی. با وجود اگرددیمشاهده م  رانیا  ات یاسالم در ادب  لیاوا  یحت  ینیآثار مهر د
سال پس از آن دوران  کهزاریتا  انیمتعلق به دوران هخامنش  یروم یهاترابهیبا مشخصات م

 ینف  رانیپرستی را در اترایوجود م  هاترابهیم  نینشده است. البته فقدان ا  افتی  رانی( در اانیساناس
بر  یروشن لی. در ضمن، دلدهدینشان م یروم سمیترائینبودن آن را با م کسانی بلکه کنندینم
و ظهور هویّت مهر پس از دوران سلطنت پارتها  دیو خورش ترایم یاست که همسان تیواقع نیا

 صورت گرفته است.
  Per Beskowنام    از پژوهشگران به  یکی  یبررس  میرسان  انیبحث را به پا  نیاز آنکه ا  شیپ

)از مجموعة   کنمیم  انیطور فشرده ب( ارائه شده است، به  ۱۹۷۵)  رانیا  سمیترائیم  ةرا، که در کنگر
1978 ,Etudes Mithriaques .) 

روم  یقلمرو امپراتور ةآثار در حوز نیترناشناخته است. کهن یعیدر حد وس سمیترائیم آغاز
 یایستریم  شهیکه ر  هینظر  نیوجود ندارد. ا  یمینشان قد  چیحوزه ه  نیاند و خارج از اآمدهدست  به  
برجسته  تیرو شده است. تنها شخص روبه یادیجست امروز با انتقاد ز رانیدر ا دیرا با تراسیم

و سئوال  منازعه رقابلی غ ی دیمدت مد یرا قوت داد و برا هیفرض نیفرانتس کومو بود که ا
شک    هیفرض  نیاست که در ا  یدانشمند  نیرسد اولبه نظر می  (St. Wikander)  کاندریساخت. و

مذهب  نیو ا ستین یکی یرانیا ثرهیبا م ،یونانی Mitrésو  یروم تراسیکرد و اظهار کرد که م
مذهب   نیدانوب را منشأ ا ینواح کاندریشکل گرفته است. و انیرانیمذهب ا ةدر خارج از حوز

مورد توجه قرار  شتریب هینظر نیامروز ا یرو شد، ول  روبه دیشد انتقادکرد و در آن روز با  شنهادیپ
در  ترایم شیروشن است. ستا اریبس  یرانیو مذهب ا یمیسترُین غرب نیگرفته است. اختالف ب

 که  یمردم بود، در حال یاز مذهب رسم یبخش  رانیا

  

 
 امبر، یمهر پ  ح،یمس انتیبار آورده است که سئوشرا به  یهائه یما یـ زرتشت یاسالم  رانیسرچشمه گرفته و در ا

 دانست.  دیامام زمان، و... را از جمله آنها با
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اند و نداشته یارابطه گونهچ یه رانیبود که با ا یخصوص یهاوابسته به گروه تراسیممیسترُین 
اند و نه به زبان داشته  یرانیو نه نامها و القاب ا  ان،یرانیبودند و نه از تبار ا  یرانینه ا  زیاعضاء آنها ن

اند. نداشته یوجه آگاه چیهبه  زین یاز آداب و شعائر مذهب زرتشت یاند. آنها حتآشنا بوده یرانیا
 نیبودن ا  شهیبر همر  یلیدل  توانیچون نبرزه، ناما، کاوتس و کاوتوپاتس را نم  یتنها کلمات نادر

 یدر شرق بکل اند،سمیترائیم یتولوژ یهائی که معرف مدانست. آثار و عالئم و صحنه نهاییآ
آثار موجب شد  نیاز ا ی فقط با حدس و گمان و استخراج مفاهیم فرضناشناخته بودند و اصوالً

 ترابهیدر م  یمربوط سازند. حت  رانیدر ا  ترایم  شیکه کومو و سپس ورمازرن به اشتباه آنها را با ستا
امروز ثابت  شود،یم افتیمذهب پارتها در آن  ریاز تأث ینشانهائ شدیکه تصور م هیدورا در سور

 شهیر یکرنگاریو نه پ ینه معمار واست،  یشده که همه آثار و عالئم وابسته به فرهنگ غرب
 لیمستقر در دانوب )در اوا Palmyreneرسد که سربازان به نظر می شتریدارد. ب یرانیو ا یشرق

اند. دهافکار را با خود همراه آور نیا هی( پس از بازگشت به موطن خود سوریالدیقرن دوم م
 یو روم یونانی یهاشهیهمه ر هک ردیگیم جهیآثار و عالئم به تفصیل نت حیبسکف پس از تشر

توسط  ای ،یکیلیک یائیرا مانند انتقال میستریُن توسط دزدان در گرید ات یدارند. او در ضمن نظر
با نقش گاوکش  نیپنج صفحه سفال نیداند و همچنمینادرست  یمتعدد لیو ... به دال رداد،یت 

و ورمازرن که آنها را منتقل  مو( برخالف کویالدیقرن اول م لیاند )اواشده افتی مهیکه در کر
 ردیگیم  جهیاند متعلق به محل دانسته و از شکل لباس و مشخصات نتحدس زده   ریصغ  یایاز آس
هنر از افکار آنان رنگ گرفته   نیاشغال شده بوده است، ا  یروم  یونهایمنطقه که توسط لژ  نیدر ا

به  انیو روم انیرانی: در بسفر اهرسد کمی جهینت نیامفصل به  یباشد. باالخره او پس از بررس
  ی. در شهرهاکردندیمبارزه م  Sarmatians1  ا ید  حدشمن وا  یک در کنار هم بر ضد    یطور استثنائ

گزارش شده است که  ی(مذهب یها)کلوب  synodoi ای thiasoiاطراف بسفر از  ریصغ یایآس
است.   هشدنمی  افتیها در آن دوران  دسته  نیا  ةنمون  ونانیاند، و در  بوده  یمشخصات خاص  یدارا

 نی. اکردندیم شیرا ستا ترایشرق، از جمله م انیاز طبقه اشراف بودند که خدا یآنها دسته مردان
 لینفر تشک ۱۵ـ۲۰ یهاو از گروه کردندیم تیعالف یطور پنهانها که به دسته

 
  

 
اروپا حمله برده و   یکه در حدود قرن چهارم ق.م به سو تی، از اقوام اسکSauromaten ای Sarmaten ـ۱

  ن یوجود آوردند. در هم روم به یامپراتور یبرا یکردند و در قرن اول ق.م خطر بزرگ شرفتیتا رود دانوب پ
 .گرفتندیقرار م هاتیمورد حمله اسک زین یرانیا یپارتها امیا
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 اریآنها را بس  توانیها مدسته نی. از گزارشها دربارة ادندینامیم Paterشدند، رهبر خود را یم
گرن و دانست که ویدن  ،یرانیمرد ا مان یجنگاوران هم پ یها، گروهMaennerbundeبه  هیشب
 اند.کرده شنهادیپ کاندریو

 مان یپهم یهادسته دیها، که شادسته نیاز مجموعه گزارشها و تصور ارتباط ا خالصه
فرقه  نیدر ا یاز سربازان روم یحدس زد که برخ توانیم ،یاند، با سربازان رومپرست بودهترایم

مذهب را با خود به آن مناطق برده و به   نیو در بازگشت به سرحدات دانوب ا افتهی تیعضو
منتقل شدند و در   هیسربازان بودند که بعدها به سور نیاند. و همدر آورده شیخو رنگ فرهنگ

 میسترُین پرداختند.  نیبه انتشار ا زیآنجا ن

 شودیمطرح م هیباز همان نظر هیاول رادات یکه باالخره با همه اعتراضات و ا شودیم دهید
 :میافتیکه ما هم در

 شیمنطقه از قرنها پ نیکه در ا ان،یرانیافکار و مذهب ا هیبر پا ریصغ یایدر آس سمیترائیم
و روم به شکل فرهنگ آن   ونانیرنگ و شکل و آداب آن در  یرواج داشت، شکل گرفته ول

 در آمده است. نهایسرزم

مذهب   یادیبه معتقدات و شعائر و اسطوره بن میپردازیمجمل م یبررس نیپس از ا حال 
 .سمیترائیم

 

 تراسیم ةاسطور

باره گزارش شده است  نیو آنچه در ا ستیدر دست ن یاسطوره مدون یروم سمیترائیم از
 هاشگاهیایو بخصوص ن ماندهیو مطالعه آثار باق یاز بررس نیاست که محقق یاتیو نظر ات یحدس

 یآثار نیتراند. مهممکشوفه استنباط کرده یهاینقشها و حجارو سنگ هایو نقاش

از آنها بازخواند،  توانیرا م تراسیم یمذهب اسرار یتقریباً جمع اصول اعتقاد که
معتبر از منابع آن  ریو تعاب ریو فقدان تفاس کسویاز  یجنب یاست. تفاوتها یترائیم یهاشگاهیاین

 روانیمعتقدات پ هیپژوهشگران در توج ات یاست که نظر دهیموجب گرد گرید یدوران از سو
 بیقر تیآهنگ نباشند. اکثرهم ماندهیآثار باق یو اشار یزبان مجاز ریو تفس  سترایمیسترُین م

 انیروم  ان،یرانیبینی اکه با جهان  یانیرا به ب  یترائیآثار م  میمفاه  کوشندیبه اتفاق پژوهشگران م
. سازندیرا مطرح م یکنند و کمتر اسطوره مشخص هیسازش داشته باشد، توج میقد انیونانیو 
 خود را ات ینظر  قتیدر حق پردازندیم یااسطوره نیهم که به طرح چن یسندگانینو
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نقل  د،ینمایم انیب تراسینام اسطوره م به دریکه کارل شن یتینمونه روا ی. براکنندیم خالصه
 :میکنیم

کند.  یدست آورده قربانرا به  هیگاو نر اول ابدییم تیمأمور یاعل یاز جانب خدا تراسیم
. با کندیم یو در آنجا قربان دهیکش  یو با زحمت آن را به غار دزددیم منیگاو را از اهر تراسیم

وجود  گندم و از خونش شراب به ةگاو خوشمو از دُ ردیگیشکل م هانیکشتن گاو از بدنش ک
 وانات یسگ است، که از ح  یقربان  نیدر ا  تراسیاور می.  هانندیک  ی. نان و شراب عناصر اصلدیآیم

عقرب  ابد،یتحول  یهانیک یبه نمادها یقربان نکهیخوب و متعلق به اهورامزداست. اما قبل از ا
شر   لیدل  نیبه هم  سازد،یم  نیاست تخمدان گاو را زهرآگ  منیمتعلق به اهر که از موجودات شرّ

  ت یبه عار دهیا ن یرا از هم یگناه موروث زین انیحی. مس شودیوارد م یصورت گوهر به جهان در 
به  تراسیبه عهده دارد. پس از خلق کیهان و موجودات آن م یکار نقش  نیاند. مار هم در اگرفته

. بردیبه آسمان م دیخورش ةاعلى او را سوار بر گردون یو خدا شودیمبدل م یو ناج اوری یخدا
مذهب مردانه دامن صخره  یکه معموالً برا شود،یمتولد م یااز صخره تراسیاسطوره م نیدر ا

به   ونانیزمان است که در  ایهمان زروان  یاعل یمورد پسند است. خدا شتریاز رحم مادر )زن( ب
زمان   ایزروان ـ اکرنه است    یزمان ازل  یاو همراه دائم  تراسیم  ةشده است. در اسطور  لیتبد  ونیا

 (۵۴/۸۲نشده )غیر مخلوق(. ) خلق

از   یدر بعض یشده است، ول یشده بازساز افتیآثار  میمفاه بیاسطوره از ترک نیچند ا هر
 ایاسطوره  نیا یادیرا به خود گرفته و قابل انتقاد است. موضوع بن کنندهمیموارد رنگ نظر تنظ

دهد، با می  لیشده را تشک افتی  یهاترابهیهمه م  یکه صحنه اصل  تراس،یکشتن گاو به وسیلة م
به اشکال   تیروا  نیاست. ا  یو ودان  یهند  شهیر  یبلکه دارا  ستیقابل تطبیق ن  یاوستائ  ات معتقد

دست  یبرا انیطور مجمل آن است که خداشده است و به  انیب میهند قد ات یگوناگون در ادب
اسطوره  نی. در اکنندیباد را مأمور کشتن گاو م ی( خداVayo) ویوا یجاودان ات یح یةما افتنی

. در رندیگیم کسانیماه است،  ی( که نام ماه و خداSomaرا با سُومَه ) یتیگاوگ ای یگاو آسمان
 نی. اشودیم دهینام یکننده است و مرگ زدااست که عصاره آن مست یاهیضمن، سُومَه گ

به کار رفته است )مرگ   زیاست( ن  ی )که همان سُومَه هند  یرانی( اhaomaهئومه )  یاصطالح برا
 یزندگ  یخدا  توانیاست که او را م  انیاز خدا  یکیومه و سُوَمه در ضمن  ئ(. هduraosha:  یزدا

از  یتیگاوگ ایکشتن سُومَه  یبرا ویدر ماه است. پس وا زی. تخمه گاو مقدس ندینام ات یو آب ح
 یاوریاو  یوارونا که صفت اصل ترای. مردیگیـ وارونا کمک م ترایم
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من دوست همه هستم   دیگویو م  زندیسرباز م  یهمکار  نیاست، ابتدا از ا  یو مهرورز  موجودات 
سهم  یاز قربان یدهند که بخش به او وعده می ان یخدا یقتل شرکت کنم. ول نیدر ا توانمیو نم

اسطوره در  نی. اکشدیو گاو را م شودیم تیشرط حاضر به انجام مأمور نیابه  ترایاو گردد و م
است،  گرفته صورت  یمیقد تیروا یةپس از اسالم بر پا یآن به احتمال قو میکه تنظ بوندهش،

 و شرّ ریخ ةمخلوق اهورامزداست. در مبارز نیشده است: گاو مقدس اول انیب یگریبه شکل د
ببرد،  نیتخمه آن را از ب خواهدیچون م یول کشد،یآن را م افتهیبه گاو مقدس دست  منیاهر

. شودیممنتقل    نیو جانوران گشته و به زم  اهانیگ  ةو در آنجا نطف  شود؛یآن تخمه به ماه برده م
 عتیطب نیزم یشدن خونش به رو یآمده که از کشته شدن گاو مقدس و جار گرید ی باز در جا

 .رندیگیو جانوران و نباتات شکل م کندیم ریرستاخ

گونه که مربوطند و همان  یهند ریبا اساط  یها به نحوقصه نیا شودیم دهی که دطوری به
 یزرتشت( به تفکر ودائ امی)نه پ یشد، مذهب زرتشت انیو ب حیتشر لیدر کتاب زرتشت به تفص

 را اخذ کرد،  یو انسان خدائ رفتیپذ زدانیصورت پرستش ا را به یوپرستیتنها دبازگشت و نه 

اند، شده  انیب  زیرا، که به صور مختلف در وِداها ن  یائیآر  میقد  ات یو روا  ریاز اساط   یاریبس   که
 ترا،یجای مکه به  شودیم دهیاسطوره کشتن گاو د نیدر هم یمطرح ساخت. ول یرات ییبا تغ
 یقربان ایخون گاو،  میکه تقد میدید زی. در شرح یشت دهم نشودیم یگاو معرفةکشند منیاهر

تحول  نی. از اگرددیم هیگناه مستحق کیفر توج یمخالف نظر اهورامزدا و نوع وان،یح نیا
گرفت که در مورد کشتن    جهیبرد و در ضمن نتیپ  انیرانیا  نیی افکار زرتشت در آ  ریبه تأث  توانیم

 هیشب یا. دربارة اسطورهیرانیشکل گرفته است تا ا ی هند اتیروا هیبر پا شتریب سمیترائیگاو م
است   یخیمنابع معتبر تار  ینه دارا  یاتیروا  نیکه چن  رفتیپذ  دیبا  کند،یم  انیب  دریکارل شن  چهآن

 ینشانها و سمبلها  ات یبه جزئ  یکل  ةاسطور  کیجای طرح  جامع است و بهتر است به    و نه اصوالً
 نیو از مجموعه ا میقرار ده یخود مورد بررس یرا در جا یو اثر ریو هر تصو میموجود بپرداز

 .میدست آوربه  سمیترائیدربارة م یکل دید کی شانهان

 
 تراس یم  یهاشگاه یاین

 یرا برا یعیطب یغارها ایو  اندشدهیم هیصورت دخمه و سردابه تعب به ایکه  هاگاهیجا نیا
آداب  یاجرا گاهیجا نیبودند که همچن تراسیم شیایتنها محل ننه  آراستند،یمنظور م نیا

 چگاهیمکانها ه نی. اما ارفتندیشمار مبه  زین مات یتعل افتیرازدانان و در یآئ گرد ،یمذهب
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 هاگاهیجا نیابه  یمختلف ینامها یونانیـ  یروم میرا نداشتند. در آثار قد یمعابد عموم صورت 
( ترئومی)م  Mithraeum یطور کلاند که اغلب با شکل و هدف آنها سازگار است. در روم به  داده

 ممفهو نی. اتراستیم ارتگاهیبه مفهوم ز قتیکه در حق شدندیم دهینام Mithraion ونانیو در 
 .شودیاستنباط م زیمقدس( ن گاهیجا) sacrarium)معبد( و  templumچون  گرید یاز نامها
 دیخورش  یمعبد خدا  Templum Dei Solis Mitrae  هی( در سورDura)  دورا  یمیقد  ترابهیم

)به  antrumو  speleaumها را به اعتبار شکل غار مانندشان دخمه نینام داشت. ا ترا،یـ م
به   Cryptaهم  یاند، و گاهشده  بیغار ترک ة( که هر دو از کلمantronو  spelaion یونانی

 هاگاهیجا نیا ینام مهرابه را برا راًیاخ یفارس ات ی. در ادبدندینامیم زین ردابهمفهوم دخمه و س
احتراز   یاوالً برا  یاست. ول  یهمان مهراب )محراب( و نام جامع و جالب  قتیکه در حق  1انددهیبرگز

به  یفارس ات یثانیاً چون مهر در ادب سم،یترائیم یو مذهب اسرار یرانیا یاز اختالط مهرستائ
 سمیترائیکه در م یخواهد شد، در حال دیخورش گاهیو مهرابه جا رودیبه کار م دیخورشمفهوم 

من نام  ست،ین تراسیم  کیهم هلیودروموس پ لیدل نیو به هم ستندین یکی دیو خورش تراسیم
 .امدهیاست، برگز بیهمان ترک یرا که دارا رابهیتم

 Mithra)دان ثرهیم ترا،یم یهاشگاهیایبه ن میقد رانیدر ا سد،ینویم چیکه گرشوطوری به

däna) تراستیخانه م یکه به معن اندگفتهیم. 
 وخانهید ای( daeva) deva dänaرا  یائیآر میقد انیخود معبد خدا ةبیدر کت ارشایخشا

 . ۲معبد بگه دانه نام داشته است ایگونه که در باکتراست، همان دهینام

را حذف   r یکه چون معموالً در زبان ارمن دندینامیم meheanرا  ترایارمنستان معبد م در
  ( ۳۵۷/۴۳همان مهرخانه بوده است. ) ایمهردانه  mehr dänaدر اصل  کنندیم

 
  ی دوبا مفهوم گ یبیاند و سردابه و مهراب و مهرابه را ترکدانسته  یو گودال  یبه مفهوم گود ی ـ آبه را برخ۱

و در   Abbatاند، که در فرانسه گرفته  گاهیجا یبه معن میقد یآبه را در فارس یگریاند. گروه دکرده  هیتوج
.  (ترایم گاهیبه جاترایو م)خواهد شد  مهر گاهیتوجیه محرابه به مفهوم جا نیشده است. با ا Abode یسیانگل

شده   هیو سینه کوهها تعب ی ممکن بود در بلند یقرار نگرفته و حت یدر گود شهیهم یترائیم یچون غارها
خواهد شد، که با   ترا یم گاهی به جاترایحال، م نیاست. در ا کینزد تی به واقع شتریمهر ب گاهیباشند، مفهوم جا

 . کندیم قیتطب شتریب تیواقع
خدا خانه است. کلمه بگه    یدان به معنبوده است و بگه   یطور کلنام خدا به    میقد  رانی)بغ( در ا  bagaـ بگه  ۲

  ترا یبغ و بگ لقب م انه یم ی شده است، مانند بغداد ـ خداداد. در ضمن، در فارس لیبعدها معرب و به بغ تبد
لقب امپراتور   شود،یتلفظ م زیاست. بغپور که فغفور ن تراخانهیدان همان مگفت که بگ توانیبوده است و م

 بوده است. ست،دانمیآسمان   یکه خود را پسر خدا نیچ
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( غار بوده است ترای)کشتن گاو بوسیلة م  یمرکز شعائر تاورکتون  میکه در قد  سدینویم  کمپل
 یاست. شاعر آتن دهینام «یرانیآن را »غار ا ،یالدیقرن اول م ،statius یو شاعر روم
Euboulos، گزارش از  نیکرده است. ا هیتک یترائیغار در آداب م تیقرن چهارم ق.م، به اهم

قطعه را  نی. کمپل اشودیدرک م زیقرن سوم ن یونانی ینوافالطون لسوفیف Porphyrius ةگفت
)محرم و رازدان( در   یرانیا ستسیاست: م نیبه تفصیل ترجمه کرده است که خالصه آن چن

  ت یهدا هانی( روحش به عمق کmystagogگوگ )ستایم یکه غار نام داشت به رهنمائ یمحل
 ی هاکوه  کی: »زرتشت در نزدسدینویاوبولوس م(. exodus) نمودیو دوباره خروج م شدیم
بودند، وقف  یآب در آن جار یهاو چشمه دهیرا که با سبزه نباتات پوش یعیغار طب کی رانیا
 ثرهیکه م یهانیک سازد،یرا مجسم م هانیک کی دهیغار ا رای. ز1سازنده و پدر عالم ساخت ثره،یم

 یهانیعناصر ک ینشانها شدیم دهیدر غار د چهو آن رفتیشمار مآن به  demiourgosسازنده 
تشرف و تحرم را در غارها   یکه شعائر و آداب رمز  یبر آنهائ  نیآن بود... زرتشت همچن  یو فضا

گونه که و تسلط داشت. همان  یرهبر ند،دادمیارائه  ،یو چه مصنوع یعیها چه طبو سردابه
(، chtonic) نیریقهرمانان عالم ز یبرا هاگاهآتش  ،یائیالمپ انیخدا یحرمها، معابد، مهرابها برا

غار   نیهمچن  د،یگرد  سیارواح عالم اسفل، تأس  ی( براmegera) ینیرزمیز  یهاگاهیگودالها و جا
که در غارها   یجوشان یها( دائر گشت، بخصوص با چشمهترای)م هانیک ةسازند یو سرداب برا

 ( ۶/۱۶.« )۲شدندیم یجار

  ک یمعرف  رایاست، ز تیاهم انیشا اریبس  یترائیم یشناسهانیک نیکه ا سدینویکمپل م
( است، که kosmokrator) هانیک ینه فقط پدر و فرمانروا ترایبینی است که در آن مجهان
 شود،ی( غار عالم شناخته مIkon) لیچون شما دید نیهم در ا ترایهست. خود م زیآن ن ةسازند

 غار نیا یکن موقتسا  کیخود  زی. روح ناشتراه نزول و صعود ارواح وجود د ک یکه در آن 

  

 
به اتفاق    بیقر  تیکه اکثر  شوند یبه زرتشت نسبت داده م  یادیز  یهاطوری که قبالً تذکر داده شد قصه ـ به ۱

 به کتاب زرتشت مراجعه شود.  است و متضاد با افکار اوست.  یافسانه ساختگ نیآنها مانند ا
اوالً در قرن چهارم ق.م هنوز آداب و    رایقابل اعتماد باشد، ز تواندیوجه نم چیبه ه وسیریگزارش پرف نیـ ا۲

  ی در اوستا یثانیاً از زرتشت حت سد،ینوی شد که اوپولوس دربارة آن ماجرا نمی ونانیدر  سمیترائیمراسم م
  دانسته ینم  ترایجهان را م  ةخالق و سازند   زینقل نشده است. ثالثاً حتى زرتشت اوستا ن  یاقصه  نیچن  زیمتأخر ن

  ة شینظر حاکم بوده است که ر نیگرفت که در دوران پرفیریوس ا جهینت توانی م تیروا ن یاز ا یاست. ول
که   ینیاست به محقق یها هشدارقصه گونهن ی. در ضمن، اافتی ران یدر ا دیرا با تراسیم یمذهب اسرار

 .رندینپذ ،یعلم لیو تحل  هیمختلف قدما را، بدون تجز یگزارشها
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. عالوه بر کندیم قیتطب انیو نو افالطون انیافالطون دهیبرداشت با ا نیاست. ا رفتهیمشمار به 
 زین یونانی ریو اساط  گرید یغار در مذاهب اسرار یکل دهیصورت غار و ا به هانیتصور ک ن،یا
  Prieneاهل  کرسازیپ Archelaosو در نقش برجسته  یکبخصوص در غار دلف شود،یم دهید
( است نه ریصغ یای)غرب آس یآناتول پیت  کی شتریب یروم یترائیم ی.م(. اما نمادهاق ۱۳۰)

گونه که همان دند،ینامیم زیخدا ن ةرا خان هاترابهیم نی(. کمپل معتقد است که ا۶/۱۶ـ ۸) یروم
آنها نقر شده است:   یکه بر رو اندافتهی یهائبه یمتعدد، بخصوص در آلمان، کت یهاترابهیدر م

domus divinae  گرفت   جهینت  توانیمفهوم م  نی( از اچینظر گرشو  دیی)تأ  خدا  ةافتخار خانبه    ا ی
 ةخان زین هانیک به رایاست، ز حیبوده است صح هانیبه معرف کترایم نکهیکه نظر قدما دربارة ا

شعائر  یو اجرا نیفقط محل مالقات مؤمن توانیرا نم ترابهیاست. پس م شدهیخدا اطالق م
 نیدر اغلب ا ل،یدل نیبوده است. به هم هانیاز ک یدیتقل قتیمکان در حق نیدانست، بلکه ا

 نیبا ا وممکن ارائه دهند  یرا تا جا یترائیم ات یو اله یشناسهانیشده است ک یسع هاترابهیم
 (  ۳۷۱/۱۶به راز و تکامل دانست. ) یمذهب عرفان و آشنائ کیرا  سمیترائیم دیبا دید

بر آمدن    ایشرق    یبه سو   دیغار با  ای  ترابهیکه جهت در م  زنندیحدس م  سندگانیاز نو  یبرخ
 ترابهیها مده یاز بررس . کمپلکندینم دییادعا را تأ نیا شده افتیکه  یآثار یباشد. ول دیخورش

 یشرق، گروه  یبه سو  یبلکه برخ  ستین  یسو  کیوجه به    چیکه جهت آنها به ه  ردیگیم  جهینت
آنها جهات جنوب  نیاند. در بهم به غرب متوجه بوده یبه شمال و کم یجنوب، بعض یبه سو

 سدینویم ایپاو( ۵۱/۱۶ـ ۵۳اند. )شده دهید زین یو شمال شرق یشمال غرب ،یجنوب غرب ،یشرق
با  یوجه نینظر به بهتر نی. اداستیپو نا کیآن تار یاست که انتها هانیک شانکه غار خود ن

و سنت کلمنت   اکاپوآیمختلف، بخصوص سانتامار  یهاترابهینقوش و صور سیارات و ستارگان در م
 (۱۵/۷۲در روم، ارائه شده است. )

همراز را  ۳۰تا  ۲۰حدود  شیک، که گنجاکوچ یهاعبارت بودند از دخمه هاترابهیم نیا
بود که  نینداشتند. علت ا شینفر گنجا کصدیاز  شیب زیبزرگ روم ن یهاشگاهیاین یداشتند. حت

 نی. به همرفتیشمار منبود بلکه محل تجمع حلقات همرازان محرم به  یبه معبد عمومترایم
  اد یز ازانکه تعداد همر یی. در مکانهااندافتهی یهائترابهیم زین ی خصوص ی الهایدر و یحت ل،یدل
( چهار Nida) داینام ن به یمنطقه کوچک کی. مثالً در کردندیم جادیا یگریبه دترایم شدیم
شهر روم( تا کنون    یاز نواح  یکی)  Ostiaنام    به  ی( در شهرک۵۲/۸۶. )اندافتهیهم    کینزد  ترابهیم

 ترابهیم ۲۶مکان  هیناح نیباخ در ا اند )به گزارش مرکلکشف کرده ترابهیم ۱۶
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  Coarelli کهی. بطوراندافتهی ترابهیم کصد یاز  شی(. در روم ب۴۸/۶۹کنون مشخص شده است تا
داشته است. وجود  ترابهیم  ۲۰۰۰آن در حدود  یدقیقاً حساب کرده است فقط در شهر روم و نواح

 :مانند یترائی( در مراکز م۱۵/۷۲از آنها را ارائه داده است. ) یاریمکان بس  یانقشهدر  زین اویپا
Hedernheim , Poetovio , Carnuntum, Aquincum ,Virunum, Apulum   

 ( ۴۷/۶۰اند. )در کنار هم وجود داشته ترابهیم نیو... چند
عرض   لیبوده است با طاق مقوس. به دل یو داالن مانند لیبه شکل تاالر مستط ترابهیم

آن را  یطاق قوس نگس ایمانند چوب  یبا مصالح ینداشته و به آسان اجیاحت یانیکم به ستون م
در   St. Maria Capua Vetere روم به نام یهاترابهیم نیاز مشهورتر یکی. اندکردهیم هیتعب

 و شکل یاز نظر معمار هاترابهیاز م یمتر عرض داشته است. در برخ ۵/۳متر طول و  ۱۲حدود 

 
 
 
 

 تومبه کارنون ترایاز م یمقطع
 

دانوب   ةتوم در منطقکارتون  ترابهیکه مانند م  یبه کار رفته است، بخصوص هنگام  زیتاالر، ستون ن
. )به شکل شدیدر نظر گرفته م یمجزا از دو داالن جنب ةبه شکل صحن یداالن وسط ش،یاتر

 تراسیمحل تولد م  قتی دخمه در حق  نیا  سدینویطوری که شورتهیم م( به ۴۷/۶۰مراجعه شود.( )
و با خدا   افتهییکه در آن تولد نو م  شدی( هم تصور مستسی)م  ستهیاست. م  شدهیمحسوب م  زین

 د،یتابینم ینور خارج گونهچ یکه در آن ه ک،یتار یهاسردابه نیاست. ا کردهیوحدت حاصل م
است   رفتهیشمار مبه    یجهان  دیمنبع نور و خورش تراسیبوده است که در وسط آن م  یتینشان گ
 از یمینور مستق چیکه ه دندیغارها را برگز زین لیدل نیو به هم
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ظلمت را مورد  نیاغلب ا انیحی. مس رفتیشمار مبه  یخود نور اصل تراسیم راینداشت، ز خارج
قرن دوم  یحیمس  نیالت  ات یادب انگذاریو بن سایکل هی)از پدران اول انیاند. ترتولاستهزا قرار داده

که قلعه   کنند  پرستش  ینور را در معبد  یخدا  توانندیپرستان چگونه مبت  نی: اگفتی( میالدیم
مورخ  (Firmicus Maternus)ماترنوس  کوسیرمی( است، و فcastra tenebrarumظلمت )

 کیتار  یکه در غارها  یدر حال  نامند،ینور م  یرا خدا  تراسینوشت، م  یالدیقرن چهارم م  یروم
 یپرستاند... چه بتگونه که خود در ظلمت ظاللت فرو رفتههمان  کنند،یاو را پرستش م  یو مخف

معرف همه عالم  هاگاهیجا نیکه ا کردندینم ک: »آنها درسدینوی!!. شورتهیم میشوم و زشت
 ( ۵۲/۸۶ـ ۵۴.« )رفتیشمار مآنها به  یو نقطه مرکز دیخورش ترایبودند و م
و در آنجا   دهیکش  یاو گاو را به غار تراسیم ةمعتقدند چون در اسطور نیاز محقق یبرخ

 رود،یشمار مآن به  یمرکز اصل یقربان ةاو را، که صحن شگاهیاین لیدل نیبه هم کند،یم یقربان
که   کندیم  انیرا ب  یتیمورد کپف واقع  نی( در ا۱۵/۷۲. )انددهیغارگونه برگز  یهادر غارها و دخمه

 یخدا روانیبه پ وستهیپ انیحیمس  سدینویمشکل در بردارد. او م نیا یتری را براپاسخ مناسب
آنها غافل  یول رند،دامیبرپا   کیتار یخود را در غارها یکه آنها آداب مذهب گرفتند،یم رادینور ا

طوری که شدت  به شدند،یم ینوران یفراوان یچراغها هبه وسیل تراسیم یهاشگاهیایبودند که ن
و در مقابل صحنه عالوه بر   افتییم شیافزا دند،یگردیم ک ینزد یاصل ة نور هر قدر به صحن

نام  به یمهرابهائ نیروشن بود: همچن یفانوس بزرگ، به نشان نور ابد ایل یقند کیچراغها 
مانند  شدند،ی( وجود داشتند که از درون روشن مbrennende Altäreسوزان« ) ی»مهرابها
، و... Bingenمهراب  ایو  ساخت،یآن را درخشان م یکه هالل ماه )داس( نوران Bonnمهراب 

که از دهانش شعله به خارج  ر،یمجسمه ائون با سر ش مانندآتش افروز،  یهابخصوص مجسمه
اغلب دو   یدر دو طرف صحنه اصل ن،ی. عالوه بر ادندیرسیجالب به نظر م اریبس  فشاندیم

 یشمعها  هاستسیدهند مدست آمده که نشان می به    یآثار  نیدان دائماً روشن بودند. همچنآتش
 کردند،یتشرف آنها را حمل م انیدر جر صو بخصو گرفتندیمدست روشن کرده و به  یبلند

از  ی. )بعداً بحث خواهد شد( در برخکنندیم دیهم بدون درک مفهوم از آنها تقل انیحیکه مس 
در   ۱۸۸۸که در  یاترابهیاند. در مشده افتیچراغ و چراغدان  ۳۰تا  یحت هاترابهیم

Oberflorstadt    قرار داشتند.   یاصل  ةصحن  کیعدد آن نزد  ۲۱شده،    افتیچراغ    ۲۶کشف شد از
 Rückingen, رینظ هاترابهیاز م یاریدر بس 
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,Saalberg Heidelberg و در  یبزرگ برنز یو... چراغهاJajce یحتى فانوس بزرگ سقف 
 (۴۴/۶۰ـ ۵۳بوده است. ) زانیآو یاصل ةصحن یاست، که در باالکشف شده
 ی غار )طاق نما( در رو  ةبود به شکل دهان  یمکان صحنه رواق مانند  نیتربه مقدسترایدر م

کشتن گاو   ةمقابل آن صحن  واریدر ته تاالر قرار داشت و بر د  گریتر از نقاط دکه برجسته  یسکوئ
. دیگردیمجسم م  یاکرهیپ  اینگاره  صورت سنگ  به  ایو    شد،یمنقور م  ایمنقوش    تراسیدست مبه  
 ،ینقش بزرگ مرکز نی. در اطراف ادندینامیگاوکش م ای روزیصحنه پ نیا یرا در رو تراسیم

 سمیترائیوابسته به معتقدات م یهاصحنه گریو د تراسیم یزندگ یهااز صحنه ینقوش مختلف
سکو دو آتشدان  نیطوری که ذکر شد، در دو طرف اها، بهترابهیاز م یاری. در بس شدندیم دهید
 دندینامی( مApsis یونانی)به  Absidata ای exedra یطور کلسکو را به  نیقرار داشتند. ا زین

 Apsisبعدها    زیرا ن  ساهایگونه است. محراب کل( رواقTribuna)  بونیبه مفهوم تر  قتیکه در حق
( نام داشت، cellaال )که سِ ،یانیبه سطح داالن م یهائبا پله یرواق گاه نی. ادندینام Apse ای

از سنگ   یمانند  مکتین  یهامنگاهینش   فی)سال( دو رد  یانی. در دو طرف داالن مدیگردیمرتبط م
  دنیدراز کش   اینشستن    یشده بودند که برا  هیتعب  Praesepiaیا    Podiumنام    به  گریمصالح د  ای

که  گرفتندیقرار م یسنگ یسکوها ای زهایاغلب م ومی. در مقابل پودرفتندیهمرازان به کار م
( Apsisتاالر )  یانتها  یاغلب به سکو  مکتهای. نکردندیهمرازان در صرف طعام از آنها استفاده م

مستقل  ی فضا کیتا در انتها  شدندیاز سکو قطع م بلق مکتهاین نیا ی. گاهشدندیمتصل م
  ی کریپ  یاصل  ةو صحن  هامنگاهینش   نی. اغلب بشدیمربوط م  یانیشود، که با پله به داالن م  جادیا

 ترابهیگردند. در م شانیرازدانان و خدا ةتا واسط کردندیرا نصب م تراسیم اوریاز دو مشعلدار 
Poetovio بروج  ینشانها یبرا یهائهیپا زنندی که حدس م اندافتهیسکو  یدر جلو هیدوازده پا

که   Porticusنام  وجود داشت به یدرگاه ای یاند. در ورود به دخمه، هشتبوده یفلک ةگاندوازده
نام  وجود داشت به  یقبل از پله اتاقکهائ ی. در دو طرف هشتشدیبا پله به سال مربوط م

apparatorium نهکن و دعاخارخت  یکه نوع (Vestryبود و برا )به  یانجام شعائر مقدمات ی
بدون مجوز   گانهیتا ب  شدیساخته م  یاصل  ةقبل از ورود به سرداب  یگریتاالر د  ی. گاهرفتیکار م

و طول  ۴۱/۴به عرض  یبه معروف کاپوآ تاالرترایم یمقدس گردد. در جلو گاهینتواند وارد جا
انتهائی  یسکو ایرواق  وارید هاترابهیاز م یبرخ ر( د۳/۹۶-۴متر وجود داشته است. ) ۳۲/۱۳

(Apsisچرخان بود، بطور )طعام محبت   گرید  یگاوکش و در سو  تراسیسو نقش م  کی ر  که د  ی
 (دی: خورشsolو سل ) ترایم
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پس از اتمام شعائر خاص صحنه را   هاشگاهیاین نیکه در ا دیرسی. به نظر مشدیم مشاهده
وحدت با  ةو مرحل نندیبه طعام نش  انیدر حضور خدا یتا هنگام صرف طعام جمع چرخاندندیم

 یهااز نمونه  یکی( Heddernheimهدرن هیم ) ترابهی. در مرندیجشن گ افت یض نیخدا را در ا
از  یو نقوش سهایو تند کرهایبا پ هاترابهی. اغلب مدید توانی گردان را م یهاهصحن نیجالب ا

 یباکوس، مرکور  ،نروایزروان، هرمس، م  س،یچون سراپ  یکه برخ  یونانیو    یمختلف روم  انیخدا
 نییتز یمذهب یبا نقوش وارهایو د شدندیم شیداشتند، آرا یشرق یهاشهیماگناماتر، و... ر

تعلق  ی الدیم ۲۵۰کشف شد و به حدود  ۱۹۵۴لندن که در  Walbrookبه ترای. مدندیگردیم
اغلب با اشکال ستارگان  زی( طاق سردابه ن۱۶/۸۹هاست. ) ترابهیم گونهنیاز ا یدارد، نمونه جالب

و سقف آن را رواق  هانیطوری که شرح داده شد دخمه را تجسم کبه رایز د،یگردیمنقش م
خود منعکس ساخته است،  ةدر رسال ایکه پاو یات ی. به گزارش ورمازرن و کشفستنددانمیآسمان 
 قرار داشت به نام یدر وسط داالن گودال آب هاشگاهیایاز ن یدر برخ

Lavacrum  یبه طهارت خدا  ریو با نشان تطه  افتییم  یدر آن تغسیل شعائر  ستسیکه م 
شده است که آن را گودال  افتیقبر مانند  یچالها هاترابهیاز م ی. در برخجستیم یخود تأس

 یجا دهیانسان به حال دراز کش  کیگور مانند فقط  یفضا نی. در اانددهی( نامOrdeal) شیآزما
چاله  نیمعتقدند که در ا یقرار داشت. برخ یغرب ترکیدر قسمت بار سرشگرفت که یم

گور   یگودال را نوع  نی. ورمازرن ااندهدادمیرا انجام    یمختلف گرما و سرما و گرسنگ  یشهایآزما
را انجام دهد، که مرحله قبل از   یمرگ شعائر  شیآزما  یستیبا  ستسیکه در آن م  کنندیم  هیتوج

 دهیها دچاله نیجالب ا یهانمونه Carrawburghکاپوآ و  یهاترابهیماست. در  یتحرم نهائ
اند. در بوده ریتطه یاند که براشده افتی یهائچاله  زین یجنب یها( در محوطه۴۴/۹۶. )شوندیم
طوری که کپف ( به۱۰۶/ ۱۵۰-۱۵۱داشته است. ) تیاهم اریبس  یوجود آب جار هاترابهیم نیا
شد عنصر مقدس آب فراموش نمی  یاترابهیم  چیدر ه  کنند،یم  دییتأ  زین نیمحقق  گریو د  سدینویم

 ترابهیم  کینزد  یوجود داشت و اگر آب جار  بهترایکنار م  ایدر داخل    یعیطب  یهاچشمه  یو در برخ
اند که شده افتیهائی . در کاپوآ حوضچهکردندیم تیفضا هدا نینبود آب را با لوله به داخل ا

ارتباط  ریتطه یکه آب برا سدینوی( والترز م۵۱/۶۰. )شودیم دهیدر آنها د هسه محل اتصال لول
در   ستیبایم  ترابهیداشت و بنا به نوشته پرفیریوس م  تراسیمیسترُین م  یبا شعائر مذهب  میمستق

 افتی  دیچشمه جاو  ای  fons Perennisاصطالح    اهترابهیاز م  یاریبنا شود. در بس   یکنار آب جار
 یاهشده است. نوشت
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. در آن آمده، اندازدیموضوع م  نیبر ا  یدیدست آمده است، نور جدسانتاپریسکا به    ترابهیدر م  که
 یاست. )جار ریبخش فناناپذو طراوت  ات یآب ح ةچشم شودیم یصخره جار انیکه از م یرود

 یکه قدرت نوزائ شودیم جهیمتعدد نت یشدن آب از صخره بعداً مطرح خواهد شد( از گزارشها
هائی ترابهی( مGolداشته است. بخصوص در منطقه گل ) تراسیم یایستریدر م یآب نقش مهم
که هنوز    La Tourneکنار چشمه معروف    St. Anolédمانند    اند،افتهی  یجار  یهادر کنار چشمه

 نی(. کمپل ا۴۶/۱۰۰-۴۷قائلند ) یروحان هیو تصف هیچشمه قدرت تزک نیا یبرا انیحیهم مس 
  ت یآناه زدیا هدربار لیمربوط دانسته و به تفص انیرانیعنصر آب نزد ا ت یآب را به اهم تیاهم

( در  aqua vita) ات یآب( و آب ح زدی: اNapät- Apamم )( و نپات ـ آپَ تایسورا آناه ی)اردو
و با   کندیروح با آب، و... بحث م  ةآب، رابط  ی( و خداوانیو نقش ساتورن )ک  تراسیم  یایستریم

 هیخود را توج ات ینظر یونانیو  یروم سندگانینو یاز گزارشها یفراوان و شواهد یمثالها
 یبزرگ آب در هشت اریبس  یجامها یحوض آب و گاه ،یوجود آب جار یو با شواهد دینمایم

سرپرست  کیف پ(. بنا به گزارش ک۲۸۹/۱۶ُـ   ۳۴۵) شماردیمسلم م هاترابهیو... را در م یورود
 ایستاُبه ترایداشت، که در موجود    ترابهیدر هر م  Sacredosنام    کاهن به  کیو    Antistesنام    به

روشن نگاه  وستهیپ هاترابهیرا در م ی داشتند آتش و نور ابد فهینام آنها ذکر شده است. آنها وظ 
 دیخورش یرا برا یاشرق، جنوب و غرب سرود نمازگونه یدارند و صبح و ظهر و شام به سو

س معمواًل تنس و ساکردُ سیکتابدار و معاون کاهن( بود. آنت) Kuratorبا  ی. مسائل مالندیبسرا
 (  ۴۱/۶۰در مقام پدر بودند. )

و اصول  یخیتار میمستق یفقدان شواهد و گزارشها ت شد به عل انیطوری که قبالً ببه
که در   یآثار و نقوش یرا فقط از رو سمیترائیم روانیبینی و شعائر پمضبوط، طرز تفکر و جهان

به   لیدل  نیکرد. به هم  یبازساز  توانیاند مدست آمدهشده به    رانیو اغلب و  یمیقد  یهاترابهیم
 .میپردازیآثار م نیا یاصل یهاصحنه ترقیدق حیتشر

 
 1گاوکش تراس یم ای روزیپ تراس ی: میاصل صحنه

مذهب   روانیمحور تفکر و تجسم پ  یترائیم  یهاشگاهیایکه در تمام ن  یو عموم  یاصل  ةصحن
 را در حال ترایم افت،ییبه هویّت نمترایداد و بدون آن ممی لیرا تشک تراسیم یاسرار

  

 
اند. گاو  گاو افکن آورده  یلقب را گاواوژن به معن  نیاند. در اوستا اکرده  ی ـ تاوروکتونوس را گاوکش معن۱

 از گاوکش است. ترح یو هم صح تراوژتن، گاو افکندن است )اوژتن = افکندن(. اصطالح گاو افکن هم جالب
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متفاوت در اجزاء  یمختلف و دورانها یهاشگاهیایدر ن نکهیداد. گو امیگاو نشان  کشتن
 دهیا کی شگریهمه آنها نما یطور کلبه  یوجود داشت، ول یصحنه اختالفات نیاة کنندبیترک
 یصورت قهرمان جوان  به  ترایصحنه م  نی. در اگرفتیمبنا قرار م  هاترابهیبودند که در تمام م  یکل

سرخ و در حال  یقرمز و شنل یاتنهمیاست. اغلب او ن یبه لباس شرق که ملبس شودیارائه م
جوان  نیاز ستارگان است. ا یاهتزاز بر تن دارد که درون آن به رنگ آسمان و منقش به صور

 یقی)که اغلب آن را فر یرانیشکسته امیبه رنگ قرمز بر پا و کاله ن شتریب یرانیا یشلوارمین
زانو زده و  زیخمیبه حال ن یکلیه یقهرمان جوان بر پشت گاو نر قو نیدارد. ا( بر سر نامندیم

در  یو خنجر دهیکردن به باال کش  یانگشت در منخرین گاو انداخته و سر گاو را به نشان قربان
 یو در نقوش جهدیم رونیخنجر خون ب یکتفش فرو کرده است، تا قلبش را سوراخ کند. از جا

سه  ایگاو خوشه غالت و و اغلب از دم انددهیگندم و نباتات )تاک( روئ یهاخوشهزخم  یاز جا
 یخون است. مار دنیس ی در حال ل دهیزخم گاو جه یبه سو یخوشه گندم ظاهر شده است. سگ

. کندیم یخون سگ را همراه دنیدر مک زیمار ن یدر حرکت است و گاه یخون جار یبه سو
است.  انیبدن گاو نما ریدر ز ر،یاز ش ینقش  ای ریسر ش یگاه. تاس دهیگاو چسب ضهیبر ب یعقرب

آب   ای، که آن را جام خون 1( Kraterنام کراتر ) به یصحنه ظرف مخصوص نیاز ا یادر گوشه

 کراتر  ی رو  ایدر کنار    ریهم ش  ی. زمانخزدیآن م  یمار به سو  یوجود دارد که گاه  کنند،یم  هیتوج
 ی در حال ،یشکسته و لباس شرقمیبا همان کاله ن کقرار گرفته است. در دو طرف گاو دو جوان

 یکی. اندستادهیاند، ابر هم ضربدر کرده پاواریخود را چل یدست دارند و اغلب پاهابه  یکه مشعل
پایین متوجه ساخته است. در  یمشعل را به سو یگریباال و د یاز آنان مشعل خود را به سو

ماه، و... وجود  د،یتولد او از صخره، کالغ، خورش تراس،یم یاز شرح زندگ یاطراف صحنه نقشهائ
. در هر مورد یصور اصل حیبه تشر  میپردازیخواهند شد. اکنون م  ریدارند که جداگانه شرح و تفس 

 .شوندیم انیطور نمونه و خالصه ببه  هیفقط چند نظر
  ی رسالت اله کیعمل به انجام  نیگاوکش است که با ا تراسیم انگرینما یصلا صحنه

کردن گاو نر مشغول است تقریبًا همه پژوهشگران اتفاق  یبه قربان تراسیم نکهی. در اپردازدیم
 نظر است. نیا دیمؤ زینظر دارند. نام تاورکتونوس ن

 
  

 
مخلوط کردن    ایآب    یکه برا  گفتندی گشاد گلدان مانند با دو دسته مدهان  ی به ظرف  میقد  ونانیدر    Kraterـ  ۱

  .رفتی آب و شراب به کار م
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 تصویر
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متنوع   یهاگاهیاثر مختلف را در جا  ۲۳۴که در کتاب مفصل و جالب خود در حدود    ساکسل
نموده  هیتوج گرید یو ارتباطشان با مذاهب اسرار یترائیم یباورها د یکرده و آنها را از د یبررس

با هم   ات یشده در جزئ افت یو معتقد است که چون آثار  سازدیرا مطرح م یاصل کل کیاست، 
. دیپوشمطلق چشم یاعالم کرد و از اظهارنظرها اطیرا با احت هاگیرینتیجه دیبا کنندیتطبیق نم
  ی او، که اغلب متوجه به سو افهیکه از حرکات و اشارات و ق سدینویگاوکش م یترایدر مورد م

مشخصات   گریو... و د  گانه،  ۱۲و بروج    دینقوش ماه و خورش  نیآسمان است، و همچن  ای  دیخورش
 یعمل او دارا نیا یدر حال کشتن گاو نر است، ول تراسیکه م افتیدر توانیصحنه م نیا

نبوده و متوجه به آسمان است.   ینیاست. عمل او زم یاز قهرمانان باستان  ریغ  یگریمشخصات د
انسان در راه صعود به آسمان گردند. گذشته بر   یو رهنما  یمنج  دیاست که با  یاو چون قهرمانان

و ماه، در ارتباط   دیخورش  اینور  انیو خدا  وانات یح  عت،یاست که با طب  یانیاز خدا  یکی  تراسیم  ن،یا
  ان یغارها خدا نیبوده است. آنها در ا هیاول یانسانها گاهیاست، محل سکونت او غار است که جا

که نشان رابطه او با عالم   هاحاطه شد  هانیبا ک  تراسی. منمودندیرا زنده و فعال تجسم م  عتیطب
را در خود متمرکز ساخته   1المپ   انیقهرمان و خدا  ،یمنج  یتهایهو  قت ی است. او در حق  عتیو طب

 روزیقهرمان پ تراسیم ن،یناشناخته بود. عالوه بر ا کیدوران کالس یکه برا ینیاست؛ شکل نو
بر فراز قهرمان افراشته شده   زیاست که طاق نصرت ن  یروزیپ  ةصحن  کی  زیمنظره ن  نیاست و ا

صحنه هم آغاز حوادث  نی.( کشتن گاو نر در انددانمیکه آن را نشان غار هم  یاست. )قوس
  یرا در رو ات یو رشد ح یعمل بارور نیکه با ا ،یمنج ةاست و هم اوج حیات قهرمانان یهانیک
 یو کارد  ستادهیگاو ا  یبر رو  تراسی( مVilla Altieri)  یریآلت  الی. در نقش ودینمایم  نیتأم  نیزم

کردن است و کره نشان تسلط او  یدارد. کارد نشان قربان گریبر دست د یادست و کره کیدر 
و  تراسیم یروزیکامالً مشهود است، پ وانیبر ح تراسیم یروزیصحنه پ نیدر ا یبر عالم. حت

 ةشیکه اند سدینویم دهیا نیا شهیدربارة ر(. ساکسل ۴۶/۷۹-۵۳) گاونربر  یقهرمان شکارچ
شکل  یونانیصحنه در هنر  نیا یچگونگ یدر شرق و غرب وجود داشته ول وانیکردن ح یقربان

( در حال Nike)  کین  ای  ونانی  یروزیالهه پ نیطرح را چون اغلب محقق  نیدل اگرفته است. او مُ
  ۲داندمیکشتن گاو 

 
  ونان یکوه    نیتر(، که مرتفع Olymposرا ساکن کوه المپ )  ونانیبزرگ    انیطوری که قبالً اشاره شد خداـ به ۱

زئوس    انیخدا  نیا  نیتر. مهمدندینامی( مOlympios Olympianو آنها را )   ستنددانمیبود،    هیدر سر حد مقدون
 بود. 

 .شودی م دهینام یکینا  یسیبخش ارائه شده است، و به انگل نیا  انیکه شکل او در پا یا: الههNikeـ ۲
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 گر،ید  انینقش و نقوش خدا  نیا  نیب  یفرق اساس  کیمعتقد است که    یهم هراکلس(، ول  یگاه)
است  یاوالً نوجوان تراسیاست که م نیوجود دارد و آن ا وانیدر غلبه بر ح 1بخصوص هراکلس

عریان است،  تیاست. هراکل یکلیه یمرد قو تیکه هراکل یای، در حالپسر بچه یحت یو گاه
 یشرق یاو نوجوان . بر سر یبر تن دارد و کاله شرق یشرق یلباس مل کی وستهیپ تراسیم یول

 ( ۱۴/۷۹. )راندیاست که بر آسمان فرمان م
 
 
 
 

 در حال کشتن گاو Nikeاز  یطرح
 جهینت نیامفصل به  لیو با تحل نگردیصحنه م نیبر ا یگرید دیاز د یشوتسه اما بکل

و تفکر  یانسان است. انسان در برداشت مذاهب اسرار یوانیرسد که گاو نر نشان هویّت حمی
  ی وانیحمن  نگاو تجسم هما نیاست و ا کسانی وانیدر جان و احساس و درک لذت با ح میقد

است و آنچه  نیاز ا ریغ یول یانسان. من گرددیمجسم م یاست، که در همان عوامل جسمان
سرچشمه  یکه از منبع نور کل یاز نور« است، نور یاست »نور یوانیو ح یمن انسان نیب زیمتما

 یعلومن    نیو باال دارد. اما ا  یدر عالم علو  شهیاست که ر  یشمندیگرفته است و همان روان اند
اراده را در خود زنده کرد تا هویّت انسان   یفرد  یبا سع  دیتحقق بخشد. با  تیبا کوشش و جد  دیبا

ا من یکه بر گاو  شودیم تراسیحال او خود م نیعروج دهد. در ا یمن علو نیرا در جهت ا
 دلمب  ی. آنچه او را به انسان واقعستیهنوز انسان کامل ن  یعیغلبه کرده است. انسان طب  یوانیح
و سپس  کندیم تیهدا یخاص ةاو را فقط تا مرحل عتیباشد. طب تواندینم عتیطب یةهد سازدیم

 ی«آشکارساز خود» نیصورت انسان محقق سازد. بدون ا  خود را به د یکه با . اوستسازدیرها م
است    یمدل  قتیدر حق  یکه ظاهر و صورت انسان را داراست، ول  ماند،یم  یباق  یانسان فقط طرح

به زبان رمز   شودیم  روزیبر گاو نر پ  تراسیکه م  یاصحنه  نیاست. در ا  دهیکه به هدف خود نرس
در درون او متولد شود.  دیبا ترایانسان شدن م یاشاره شده است. برا «ی»من انسان ةزیبه انگ

 ی (. در جا۸۸/۸۵ـ ۸۹است ) «ی»من انسان یبرا یصورت ازل ترایم

  

 
 بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت. انی، در پاHerculesهمان هرکول  ایـ هراکلس ۱
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ک خود را در یانسان است که هدف اله یکه بر گاو غلبه کرده است صورت ازل تراسیم گر،ید
است که انسان   یزیساخته است. گاو نر سمبل چ  ی ماد  عتیرا ارباب جسم و طب  شتنیو خو  کرده

 ی. انسان فقط به وسیلة روان با شعور انسان واقعسازدیرا در روح و جسم محدود م
 1(۹۳/۸۵)شودیم

از   ترایهند و ایران بنا شده و م  ریهمان اساط  هیبر پا  سمیترائیم  ةمعتقد است که اسطور  کومو
 هوسیل نیارا بکشد، تا به  یگاو قربان ابدییم تی( مأمورSol - Helios) دیخورش یجانب خدا

خلق شده، گاو اوداد  گانهیبا کشتن گاو  ات یگونه که در اوستا تحول حخلقت آغاز گردد. همان 
(Gavi év - dädآغاز م )گرددی( .یترائی( )گاو م۶۰۱/۹ ( را گاو تکزادévak-dätنام )انددهی). 

سرچشمه   دهیعق  نیاز ا  یغرب  سمیترائیم  یگاو در فصل بهار برا  یکه قربان  سدینویم  یانکیب
گاو  ای( Taurusگاو بوده است و تاوروس ) کی یونانی( الهه ماه Seleneگرفته است. سلن )

 یترائیارتباط ماه را با گاو در فرهنگ م یگریبه سلن ملحق است. مدارک و منابع د زین ینجوم
دست آمده از محل به    تراسیکه از م  یو نقشهائ  کرهایپ  نیاز ا  یاری. در بس ۲دهندمی  ننشا  یروم

که معرف همان اسطوره آغاز خلقت موجودات از   د،یرویاز دم حیوان خوشه گندم م  ایزخم گاو و  
انسان(   نی)اول  ومرث یبلکه از تخمه ک  دیآیتخمه گاو است. در اوستا انسان از تخمه گاو به عمل نم

 ( ۶۰۲/۸ـ  ۶۰۵. )دیآیوجود م تطهیر شده است، به دیخورش رکه د
 سدینویو م  کندیم  هیتوج  یهانیک  دهیپد  کیکشتن گاو را    یترائیم  ریبه اساط  یمتک  زیپاویا ن

 تراسیصحنه خود م  نیدر ا  شد،یم میتقد  یقربان  انیخدا  یکه برا  میقد  یبرخالف مناسک قربان
 یبرا  نینو  ات یو ح  یبه وسیلة او موجب نجات و رستگار  وکننده است و کشتن گا  یخدا، قربان  ای

 ( ۱۵/۷۲. )گرددیانسان م

 
  

 
  ن یابه    نیکنندگان است نه معتقدات مؤمنریتفس  یهادهیو ا  یکه اغلب شخص   یو تصورات  التیتخ  گونهن یـ ا۱

به رمز و راز   اقیکشش و اشت یکه اغلب از رو  ینققیاز مح یبه وسیلة برخ یشعائره در تمام مذاهب اسرار
با   یباز گونهن ی. هر چند اشوندی م مطرح ،ندنک باور یانعرفو  فیمذاهب را انکار فلس نیا یةپا کنندی م یسع
 ثریتکا که    ،اعجاز  گرفتار طالب سحر و مردم    نیدر ب  یول  شوند،ی منتقل م  شینما  ة ت رفته رفته به صحنمالج

بین آن است که در  واقع ظیفة پژوهشگرمشتاقان فراوان دارد. و  نوزدهند. همی  لیض را تشکرساکن کره ا
توجه داشته   شدی در آن ادوار، درک م یشیشعائر نما گونهن یا یکه از اجرا میومفاهیم عمب به همذا یبررس

 . کندیم  لیتخ  یعرفان دوست  شمندیامروز اند  ایاست، و    دهیشیاندیشاعر و ... م  ای  لسوفیف  آنچه فالن  باشند، نه 
 .شودی بازگردانده م  نیو به زم  ریموجودات در ماه با نور تطه  مةتخ  ،میدید  کهیبه طور  ،یائیبنا به اساطیر آرـ  ۲
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دربارة  یائیآر ریو اساط  یو هند یرانیا یهاشهیبه ر وستهیمختلف پ یهایدر بررس ورمازرن
با  تراسیگاوکش نشان خلقت است و م تراسیکه صحنه م ردیگیم جهیکرده و نت هیتک تراسیم

  Soter یهم او را منج لیدل نیو به هم گرددیم تیکشتن گاو موجب نجات و سالمت بشر
 (۱۱/۹۲ـ ۵۴. )دندینامیم

از اساطیر  ،یگاو آسمان ایکه کشتن گاو،  ردیگیم جهیمشروح نت یبررس کیدر  زیکولپه ن
(، که Vretraو کشتن ورترا ) ،دهندمی تیمأمور ترایماه ـ گاو را به م ایکه کشتن ُسومَه  یهند

 ( ۳۹۹/۴۳گرفته است. ) شهیر نوشند،یدر آن سُومَه م انیآن را با جام ماه که خدا
نام به ترایم ی( در صحنه اصلWal brookبروک )لندن وال  ةترابیم در سدینویمی بنیتو    

Taucoctonos  بود که پرستش   یمنج  یخدا  کیدر اصل    ترایمشخص شده است. م  گاوکش  ای
صورت  شگرانشیو نجات ستا یطلب رستگار یبرا یونانیـ  یروم یمذاهب اسرار ة او چون هم

و  دیگردیشر، ظلمت و مرگ فائق م یروهایبر ن ترایم ک،یبه وسیلة کشتن گاو سمبل گرفت،یم
دهد، را در آن انجام می بخشات یعمل ح نیا ترایکه م ی. غارشدیم نینو اتیموجب تولد ح
دوباره به  روزیو پ بخشات یصورت ح تا به کندیدر آن نزول م ترایاست که م نیمعرف عمق زم
 ( ۲۱/۸۹و  ۶. )دیباال صعود نما

 منینقش را جنگ سپاهان اهر  نیا  یاریبس  سدینویو م  دهیگاو نام  یصحنه را قربان  نیا  نلزیه
شر و  یاست و عقرب و مار نشان قدرتها یکین یروهایکه سگ نشان ن کنند،یم هیتوج یکیو ن

 ی. ولدیرویم گاو است که از دم یکه نشان آن گندم شودیم روزیپ یکیآنها ن ة. در مبارزیزشت
  گر ید ی( و در جا۸۳/۴۲. )کندیوجه تطبیق نم چیدست آمده به هکه به  یبرداشت با آثار نیا
 یتیشود، واقع هیبه هر گونه هم توج یاست، ول یصحنه رستگار کیکشتن گاو  نیا سد،ینویم

و  گاو یبه نجات به وسیلة قربان یابیبوده است همان دست نیکه مورد توجه و اعتقاد مؤمن
  ت یابد نیو همسان شدن با خدا در ا گردد،یم ی ابد ات یکه موجب ح ،یخون ازل گرفتن ازبهره

 ( ۳۱۱/۴۳بوده است. )
صورت مشروب   اغلب به  میو ارزش خون آن، که در قد  یبا توجه به قربان  نیاز محقق  یاریبس 

حصول  یبرا یقربان یعکشتن گاو را نو دندیپاشیم اءیاش ای آن را بر بدن خود  ایو  دندینوشیم
 . 1اندکرده هیتوج بخشات یح عیما نیا

  

 
به  انیهودی یمیمهم و قد اریخون آن بر محراب و مذبح از شعائر بس دنیو پاش یدر تورات انجام قربانـ ۱

 .است رفتهی شمار م
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 جادیو ا یرستگار یگاوکش  ةدر صحن یهدف اصل سد،ینویاز رساالتش م یکیدر  ورمازرن
 یهانیستریمفهوم است که سبب شده در م  نی(، و همیبه وسیلة خون گاو است )نوزائ  نینو  ات یح
شد( غرقه شدن در  انی)قبالً ب بلیمتوسل گردند. بخصوص در میستریُن ک ومیبه تاوروبول گرید

 نیکه مؤمن سدینویم یبا ذکر شواهد گرید ی(. در جا۴۰/۸۶بوده است ) یوزائخون گاو نشان ن
شام مقدس، خون    ای  یو هنگام صرف طعام عموم  دندینامیخون گاو را شهد م   تراسیمیسترُین م

 ( ۱۱۱/۹۳. )کردندیم هیتوج ترایآن را خون م قتیو در حق دندینوشیگاو را م
گاو   یکه بر رو  میبه هدرن ه   ترایخود با اشاره به نقش م  یفلسف  ریبا وجود تفس   زیساکسل ن
 ةو عصار یکه خون گاو اله ردیگیم جهیاز آثار مشابه نت نیو هم چن دهیروئ یکشته شده تاک

است.  زوسیونیو د تراسیم نیدر ضمن نشان رابطه ب نیو ا اند،ستهدانمیانگور را همسان 
(۶۰/۷۹) 

از  سد،ینویتاوروبولیوم وجود داشته است و م زین تراسیمعتقد است که در شعائر مشوتسه 
رسم معمول بوده است و در سنگ  نیا تراسیکه در میسترُین م گرددیآثار موجود مسلم م

 هاترابهیکار در م نیا یکه برا شودی م دهید یالدیشده متعلق به قرن چهارم م افتی یقبرها
نام  به یمتعلق به شخص یاست. در سنگ قبر کردهیم فهیانجام وظ  یجرسرپرست و م کی

Rufus Caeinonius  ایبزرگ  شیکه کش (Pontifex  نام برده شده است. او خود را کاهن )
است.  دهیمیستریُن تاوروبولیوم مقدس« نام» فات یتشر سیدر بابل و رئ یبه پارس ترایاعظم م

 :شودیجمله آغاز م نیآمده است، با ا سکایبه سنت پرترایکه در م یسرود
 یاز مذاهب اسرار  یاری.« در بس یاسازنده نجات داده   یشده و ابد  یبا خون جار  زیکه ما را ن  ی»ا

آن ستوده شده است.  رکنندهیو تنو یروبخش یو ن ینوزائ ریاثر خون و تأث میقد یهاینولوژ یو م
 (  ۱۵۹/۸۵ـ  ۱۶۱)

 ،یمعروف آمده بود: »تو هم ما را نجات داد یدر شعر سد،ینویطوری که در مازرن مبه
 1( ۱۱۰/۹۳) سازدیم ریکه ما را فناناپذ یختیرا ر یچون تو خون

و معتقد   ابدیرا در اوستا ب  سمیترائیم  یهادهیهمه ا  شهیر  کندیم  یسع  یطور کلکمپل که به  
اند، در  گرفته دبه خو نیدر روم شکل نو یونانیبا معتقدات  بیدر ترک یرانیا ریاساط  نیاست که ا

 مشروح و ات ینظر نامد،یم یگاوکش  ای Tauroctonyکه همان  هاترابهیم یمورد صحنه اصل

  

 
1- Et nos servasti eternali Sanguine fuso. 
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چون عالوه بر  ست،ین سریرساله م نیکه متأسفانه نقل آنها در ا سازدیرا مطرح م یمختلف
 ینمونه قسمت یمتنوع و در هم و در فصول مختلف کتاب پراکنده است. فقط برا اریتفصیل، بس 

 .میکنیخالصه م شود،یو خون« که به بحث ما مربوط م یاو را دربارة »من انات یاز ب
در  توانیتخم )دانه( را م ایو  یوابسته به خون و من یهازهیاختالط انگ سدینویم او

 توانیرا در موزه لندن م  یمیقد  یلیخ  یگاوکش   یهاصحنه  ةکشف کرد. نمون  یترائیم  یکرنگاریپ
از دم گاو گندم   گرید یهااست. در صحنه  دهیجای خون خوشه گندم روئزخم به   یکه از جا د ید
گندم از بدن گاو، اشاره به   شیدر حال مرگ است. رو  د یشد  یزیرگاو با خون  کهیحال  در  د،یرویم

 Salona(، اما در نقش برجسته  یرانیروئید )اسطوره ا  ات یگونه حاست. که از بدن او همه  گوشورون
جای سگ بر زخم گاو  شده بزرگ خود را به  کیتحر یس آلت تناسلِتوکا یسگ وجود ندارد، ول

خود را شق کرده و بر زخم گاو   یسگ آلت تناسل Judovje ترابهینقش برجسته م ر. و دمالدیم
 ةترابیآنها نشدم(. در م یمتأسفانه موفق به فتوکپ یدو نقش را کمپل چاپ کرده ول نی)ا مالدیم

Rožanec  یمن  یهمبستگ  توانیشواهد م  نی(. از ا۱۲/۱۶دهد )سگ را با آلت شق نشان می  زین 
که به  مکد،یمار سه سر خون گاو را م کی  Poetovio ترابهیکرد. در نقش م جرا با خون استنتا

 یرانیادهیاست که با ا  یسام  ةدیا  کیخون    میتقد  یاصل  شهیجهان کثرت اشارت دارد. اما اصوالً ر
 یشبان و دوم ی( دو برادرند که اوللی)قاب نی( و کائلی)هاب لیشده است. در تورات آب قیتلف

به خدا  وهیو م نیمحصول زم لی( و قابی)قربان کندیم میخون تقد هوهیبه  لیکشاورز است. هاب
خون   ةدیهمان ا  نی. اردیپذیم  لیرا رد کرده و خون را از هاب  لیقاب  هیهد  هوهی  یدهد، ولمی  هیهد

 (  ۸۶/۱۶ـ ۸۹است. ) یاست که در اصل سام رستگارساز
و  یهمان رستگار یگاوکش ة دیا یکه مفهوم اصل کندیم  دیمختلف تأک یکمپل در بخشها

  ی خدا deus mundiصورت  به تراسیم زیصحنه ن نیانسانهاست. در ا ات یح دیو تجد ینوزائ
و  شودیگا، و... ارائه ممِ سرور و فرمانروا، آلفا و اُ  ای ی( اوستائRatu( و رتو )Ahuاهو ) ایعالم و 
و   gétéh) هتِگِی و نکیم یروهاین تیو تمام تیصحنه معرف کل نیدر درون ا ارهیهفت س

ménõk(  ۳۶۲/۱۶ـ  ۳۶۳جهان خلق و زوال است. ) ای ی(و ماد ینویم یروهای( )ن 
که خون و   سدینویم یبا ارائه شواهد سمیترائیگاو در م یدر ارتباط خون و من زیساکسل ن

. شودتا از آن برخوردار  رودیآن م یبه سو زیگاو مشروب رستگار سازنده است که مار ن یمن
(۶۲/۷۹) 
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 سمیترائی( مات ی)اساطیر و اله یو تئولوژ  یتولوژ ی: آنچه در مسدینویم گرید یدر جا کمپل
به  رد،یگیو خلقت انجام م ندیرویدارد خون گاو آسمان است که از آن نباتات م تیاهم اریبس 
بلکه از خون  ستین انیخدا یگاو برا یهدف قربان یگاوکش  یهاصحنه  ةدر هم لیدل نیهم

 یکشتن گاو مسلم است، ول گر،ی. به عبارت دندیرویگاو فرو شده نباتات م رگکه بر  یخنجر
 (۳۹۱/۱۶. )ستین یمعمول یقربان کی نیا

دهد که چگونه آن نشان می  یو نقشها  یمتنوع گاوکش   یهاصحنه  یباخ پس از بررسمرکل
و   وانیشکار و گرفتن و بردن ح انیدر صحنه دوار پشت آن جر یصحنه و گاه نیدورادور ا

که پوست گاو کشته شده با سر و   یباالخره کشتن و بر سر طعام نشستن ارائه شده است، در حال
( مشغول خوردن solو سل ) تراسیپهن شده است و م یزیجای سفره بر مآن به  یدست و پا

. تراستیاشارات نشان کشتن گاو به وسیلة م نیخون گاوند، و همه ا دنیهم نوش دیگوشت و شا
 (۷/۶۹ـ ۸است. ) یشکارچ کی زیاست و خود ن یشکارچ ردانم یاو خدا

که در نقطه مقابل   ،یرانیا  شمندیاز دو اند  هیگاوکش را با دو نظر  تراسیم  ةبحث دربارة صحن
 .میدهیم انیاند پاهم قرار گرفته

 یبرداشتهائ هیمورد نظرش شب نیاست در ا ترنیبخود واقع قات یکه در تحق یرض هاشم
 ،یروم  ،یسور  ،ینیچ  ،یسومر  ،یبابل  ریاست که تا کنون نقل شده است. او پس از اشاره به اساط 

 نشیو آغاز آفر  یاافسانه  وانیح  کیدر مورد قتل    سمیترائیم  رینظ  یات یو... که در همه روا  ،یونانی
نمونه  عتیطب انهیسال زیو رستاخ نشیگونه که در آفر: »اما همان سدینویوجود دارد، م عتیبدر ط 

هائی ساخت ذهن ناپخته انسان کهن افسانه ،یعیطب یالگو نیوجود داشت، بر اساس ا یو الگوئ
 یو نامبردار بایقهرمان جوان، پهلوان و ز لیدل نیکند. به هم لیرا تعد عتیدر طب یگرگونیتا د

و  یگرد ،یجوان لیقهرمان با خصا نیوجود آمد. ا ملل کهن به ینیو د یقهرمان ریدر اساط 
نوع آن صعود به  کیشدن انواع گوناگون داشت که  دیناپد نیو ا شدیم دیناگهان ناپد ،یپهلوان

 یگروه مردم برا شد،یم  نیچن و چون شدیآسمان بود، با موضوع کشته شدن و قتلش مطرح م
قهرمان  نیکه ا ستنددانمیاما . کردندیبر پا م یبودش مراسم ادی. به کردندیم یعزادار یو

 یدر آغاز فصل بهار جشنها شد،یم یاست و برخواهد گشت. چون زمستان سپر یبازگشتن
 گشتیباز م  نیبه زم  شد،یهنگام قهرمان دوباره زنده م  نیچون در ا  کردند،یباشکوه بهار بر پا م

د از کشتن گاو و ارتباط گونه که در مقاالت متعدسپس همان ی...« رضگرفتیاز سر م یو زندگ
 هینقش گئوش اورون و توج ،یرانیا میقد ریآن با اساط 
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به همان  زین نجایسخن گفته است، در ا یو پهلو یرساالت اوستائ گریبوندهش و د ات یروا
و پس  رسدمی ترا،یکشتن گاو به وسیلة م یعنی اند،افتهیمحققان به آن دست  گریکه د یاجهینت

را  ککه خو انیکنعان ریمتمدن نظ یاقوام مختلف، حت نیآن در ب یهاو نمونه سمیاز طرح توتم
اما »:  سدینویم  کردند،یم  میرا تحر  وانیح  نیو استفاده از خون و گوشت ا  1ستنددانمی  خودتوتم  

و   کردندیم یمراسم خوک قربان نیو در ا کردندیبر پا م یمراسم مذهب بارک ی یهر چند گاه
آمیز معتقد مراسم خلسه نی. در اکردندیمقدس را مصرف م  وانیگوشت و خون ح  یفات یتشر  یط 

مقدس   ی این ةمقدس و سازند یرویخون خوک، ن دنیوسیلة خوردن گوشت و نوش هبودند که ب
 روین  نیسوگند اخوت، چون همه افراد از ا  یبود برا  یدیتأک  نیا  یاند. وانگهرا در خود جذب کرده 

  «بودند... کسانیو با هم برابر و  کردندیجذب آن استفاده م و
  وان یکه گاو را ح ران،یو ا بخصوص هند  م،یمراسم در جوامع قد نیا حیپس از تشر یرض
 کسانیدر مهرابه  ترایاست که گروه مؤمنان به م لیدل نی: »به همسدینویم ستند،دانمیمقدس 

داشتند و در مجالس صرف طعام مقدس، که اقالم    کسانیبودند. اخوت به شدت برقرار بود. لباس  
قرار  فیرد کیدر  ندگانیو مرشد با گروه سالکان و پو ریو خون گاو بود، پ شتآن گو یاساس

مقدس و با توتم خود  وانیح ایگاو، نشانگر آن است که با گاو،  یو نقش آنان به رو گرفتندیم
 ( ۹۵  –  ۹۶، ۸۰اند.« )صفحان شده یکی

که از  یستیتوتم یهاشهیبا شرح ر زیاست که او ن یبه گفته ویلوب هیشب یرض هینظر نیا
اعتقاد   ن یبه هم یمتک زین تراسیکه پرستندگان م ردیگیم جهیمصر به روم نفوذ کرده است، نت

 ( ۱۵۶/۱۰۶. )نددادمیرا انجام  شیشعائر خو یتوتم
آن را تکرار  مینوشته ها سراسرموضوع مهم، که من در  ک یخود به  یهایدر بررس یرض

 یمردم ابتدائ  دیاز د  دیرا با  یو مذاهب باستان  ریاساط   نیاست که، ا  نیو آن ا  کندیام، توجه مکرده
دانشمندان عصر   دیکرد نه از د  یاند، بررسآنها بوده  یگذاران واقعپرست آن دوران که بدعتتوتم
 ا!فض

نگرانه درون  یکوشد با بررسیپرتو اعظم است که به قول خود »م  یرانیا  گرید  شمندیاند  اما
(Esotericمی(، چمها )مفاه)  کند و از بسنده کردن   ییرا شناسا  یفلسف  یهاو ناب نهاده  ابدیرا در

  آنچه را درون خود اوست شتریب رشیاو در تفاس لیدل نی.« به همزدیبپره یرونیب یبه نما

 
باور که    نیا  یاقوام سام  نیاند. در باز آنان اخذ کرده   زین  هایبوده است که آکاد  انیاعتقاد از سومر  نیا  شهیـ ر۱

خود آموخته   یگوشت خوک را از اجداد سام میتحر زین انیهودیوجود داشته و  میخوک توتم آنهاست در قد
 بودند.
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(.  objective)  انهیبازگو یتهایتا واقع  سازدی( است، مطرح مsubjective)  انهیبه گفته او بازنما  و
اند همه در اشتباهند و نتوانسته نیاست که محقق یپرتو اعظم مدع یدر مورد صحنه گاوکش 

دست بغ  ( گاو به  یکردن )قربان  یبرخ  ایکشتن    یرو  چیصحنه »به ه  نیرا درک کنند و ا  تیواقع
 یریاست، که ش دیکه بر کناره پلکان تخت جمش  یابا نگاره کرهایپ گونهنیا انی. مستین هرم

 ریدر سنجش با جانوران ش  د یدر کار است. گفته شد که نماد خورش  یوندیجسته، پ  یبر پشت گاو
با بغ   ر،یکه دندان ش نیمنگرانه ههمان بغ مهر است، که در برداشت درون ریش نیاست. پس ا

بارور  نیزم خوردیم نیهمان تندر و درخش است، بر گاو ماده زم ای یاز روشنائ یمهر، که پرتو
آور شده است که ادیو  رفتهیدست بغ مهر نپذکه کشته شدن گاو را به  یاز کسان یکی... شودیم
 یدیجن  دونیرا بکشد، فر  یشونده است، گاو  شیکه خود ستا  یزدینشده است که ا  دهید  گاهچیه

  انیدست آدمکردن گاو به   یبا برخ یوندینگاره، پ نیکه ا افتهینکته را در ن نیا زین او یاست، ول
که آن را بارور  نیآفتاب بر زم غهیاست. فرو رفتن ت  نیبا زم یندارد و همان برخورد روشنائ

بر  انیجانوران و آدم رستندیبر آن نم اهانیگ ماندیم یکیدر تار نیکه اگر گاو زم رایز ده،یگردان
 (۲۳ـ  ۲۵.« )صفحات ستندیزیآن نم
نشان آن است   ،یروم  سمیترائیخود اوست تا م  الت یتخ  شتریاظهار نظر پرتو اعظم، که ب  نیا

جای افکار و و به  میبپرداز انه«یبه توهمات »بازنما انه«یبازگو یتهایجای »واقعکه اگر به 
خود   ستمیمردم قرن ب  دیاز د  «یفلسف  یها»ناب نهاده  یبه جستجو  م،یمردم قد  یاعتقادات ابتدائ

 شد. میدرست منحرف خواه ریچگونه از مس  م،یساز سرگرمرا 
 قرار داد:  یمورد بررس ستیبایدو نکته را م یدیدر برداشت پرتو اعظم و جن

 .پردازدیم یاو به قربان یبرا ترایم روانیاز پ یکی ایاست؟ تریگاو م ةکشند ای( آالف

. در نیآفتاب بر زم غهیفرو رفتن ت  ایگاو است  یقربان ةصحنه نشان دهند نیاصوالً ا ای( آب 
 : داده خواهد شد یوار تذکراتمورد فهرست نیا

به خود گرفته  دینبوده است و در روم هم که نام خورش کسانی دیبا خورش گاهچیه ترایـ م۱
 هاترابهیداشته است که در همه م یگریهویّت د وستهیو تجسم آفتاب پ دیخورش یعمالً خدا

( برابر گرفتن تراسیرا با بغ مهر )در هوّیت م ریش لیدل نیاست. به هم دهیمستقالً ارائه گرد
 نادرست است.

بلکه گاو   م،یریبرابر گ  نیکه آن را با گاو ماده زم  ستیاو ماده ناز گ  یها اثرصحنه  نیـ در ا۲
 است.  نشیاست که همان گاو آفر ینر
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نسبت داده   انیالمیاست که به ا  ینجوم  یمیقد  اریسمبل بس   کیبر گاو    ریحمله ش  کریـ پ۳
 زین یآغاز بهار است. گاه قتیتابستان بر گاو زمستان و در حق دیو نشان غلبه خورش شودیم

تابستان است. در هر حال،  ریگاو زمستان بر ش یروزیکه نشان پ کندیحمله م ریبه ش گاو
نباتات   شیرو  انیپا  ایندارد. اتفاقاً جشن مهرگان که آغاز زمستان    سمیترائیبا م  ینقش ارتباط   نیا

 .1از غلبه نور و گرما بر گاو زمستان نداشت  ینشان  شد،یبرگزار م  یبردارصورت جشن محصول   به

که در منخرین گاو فرو شده و  تراسیو حاالت گاو، انگشتان م تراسیم ةافیـ حرکات و ق۴
که بر رگ گاو زده و خون از محل   یخنجر  ده،یرا به شدت به نشان کشتن به باال کش   وانیسر ح

 کند،یم یخون مشغول است و مار هم اغلب با او همراه دنیس یاست، سگ به ل یزخم جار
 گاو است. «کردن یو هرکولس، و... همه نشان »برخ Nikeنگاره با  نیشباهت ا

 یو روم به فراوان  ونانی  میقد  ات یتنها در تمام ادبنه    Mithras Tauroktonosاصطالح  ـ  ۵
  ا ی سیتند یو در پا هاترابهیدر م ینام برده شده است که حت یو به وسیلة گزارشگران متعدد

 تراسینشان برداشت پرستندگان م نیترخود روشن نیاست، و ا دهینقش گرد زین تراسیم ةنگار
نام   به یروم یشاعر یالدیدر قرن اول م یبروک لندن( حتوال  ترابهینمونه م یبوده است. )برا

Statius  نام    به  یادر قطعهTheobias  کی  رساندیکه م  د،یگویتاورکتنوس سخن م  تراسیاز م 
 (۳۷/۷۹بوده است. ) یعموم ةدیا

 یچون تو خون  یهمزمان مانند شعر معروف »تو ما را نجات داد  ات یاشارات فراوان در ادب  ـ۶
شده  ی»ما را با خون جار سکایبه سانتاپرترایسرود م ای.« سازدیم ریکه ما را فناناپذ یختیرا ر

غالب آمده، خون گاو که  یبر گاو قدرتمند یکه نوجوان تراسیم ةتأکید به معجز «ینجات داد
 است. اوو نقش خون گاو در طعام محبت، و... همه اشاره به کشتن گ شدیم دهیشهد نام

پهن شده  یزیم ای نیزم یپوست گاو کشته شده با سر و دست بر رو یـ در آثار متعدد۷
و  ستادهیاگاو کشته شده یبر رو تراسیم یتریآل الیمانند نقش و یمقدس( و در نقوش ةسفر)

 کردن گاو است. یدر دست دارد، همه نشان قربان یکارد

 یکه حت ،یرانیعالوه بر کاله ا تراسی. نشان م۲نیمهر د کیاست، نه  ترایگاو م ةکشندـ ۸

 در

  

 
 . دیگردی زمستان و تابستان مشخص م  ایفصل سرما و گرما  و د میدر قد ـ۱
فصل بهتر روشن    نیا  انیخواندن نابجاست در پا  نیرا مهر د  سمیترائیم  رو یو پ  ینیو مهر د  سمیـ اصوالً میترائ۲

 خواهد شد. 
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و در اهتزاز با نقوش ستارگان است. کالغ که  ینمرودواغ هم مشخصه اوست، شنل آسمان نقش
شده است،  دهیگاو کش  ةکشند یبه سو دیخورش یکه از خدا ینشسته، شعاع تراسیبر شنل م

است. نقوش  تراسیبه م یو ... همه اشارات  یو نزول یصعود یکاوتس و کاوتوپاتس با مشعلها
  ی و کره و خنجر ستادهیجسد گاو ا  یکه بر رو تراسینظر است. م نیا دییتأ زینگانه بروج دوازده

 است. یگرید ینشانها زیآن ن هیفراوان شب یهادر دست دارد و صحنه 
 تراس،یمناظر، معراج م گریاز صخره و د تراسیصحنه، تولد م نیـ آثار متعدد در اطراف ا۹

آب و ... همه   انیو جر  یراندازیت   ةبا دشنه معروف، صحن  یبرادر  مانیپ  ةو سل در صحن  تراسیم
 گاو همسان است. ةکه با کشند تراست،یاز سرگذشت م یمناظر

(، domus divinaeخدا ) ةهمزمان چون خان ات یو ادب هاترابهی. اصطالحات متعدد در م۱۰
حمال گاو  تراسی(، مTransitus dei(، تحول الهى )Deus sagittarius) راندازیت  یخدا

(Mithras Taurophorosو... همه اشاره بر ا ،)ها صحنه نیاست که در ا نیdeus یخدا ای  
 یابه یکت  تر از همه. جالب(خواهند شد  حیتشر  هیموارد در صفحات آت   نیا)ارائه شده است.    تراسیم

بر  میاست، در هدرن ه دهیذکر گرد تراسیصحنه نقش شده و نام م نیا یاست که اغلب در پا
چند  نهای(. اترایناپذیر مغلبه ی)خدا Deo Invicto Mithrae ای Mـ  I ـDآمده  یستون یرو

. گرفت از آنها بهره توانیم هاترابهیم یاصل ةصحن هیتوج یاست که برا ینمونه از شواهد فراوان
از   یاند و قبالً به بخش که توسط پژوهشگران ارائه شده یلیو شواهد و دال  ات ینظر نیعالوه بر ا

 یمسئله از موارد نی. اتفاقًا ا1خوانندگان باشند یبرا یجالب یرهنما توانندیم زیآنها اشاره شد، ن

 است که تقریباً همه پژوهشگران در آن اتفاق نظر دارند.

 یبرداشت عموم  نیکه خالف ا  یشاهد گونهچیموافق ه لیهمه شواهد و دال  نیمقابل ا  در
چون  سم،یترائیاست که م یتیواقع نیوجود ندارد. البته ا ،یرا به اثبات رساند، جز توهمات شخص

و به زبان رمز و مجاز اهداف آن  ستین یمشخص و مدون اتیادب یدارا ،یمذاهب اسرار گرید
  مذهب وجود ندارد نیا هیو توج ریتفس  یبرا یو چون آثار معتبر تارائه شده اس

 
که امروز در   ی مشتاقان ریو تعاب  ریبه تفاس دیمذهب نبا ک ی ه یتوج ی ام براگونه که بارها تذکر داده ـ همان۱

خود را   الت یو تخ اتیانسان، نظر یتری از فکر و شعور و دانش کلشرفته یفرهنگ و تمدن خاص و مرحله پ
  ن ی ظهور ا لیدر اوا نیمؤمن اتیو نظر اهمان برداشته اریمبنا و مع نیکرد، بلکه بهتر هیتک رانندیبر زبان م

از   ی ادیز ار یبس ی مخالفین، ما نشانها راداتیدر ا یاز آن دوران، حت ماندهیو آثار باق ات یمذاهب است. در ادب
صحنه به کشتن    نیدر ا  ترایکه م  تیواقع  نی. اتفاقاً امیکنی گاوکش و عوامل وابسته به آن را مشاهده م  تراسیم

ل  و هم به کمک آثار و شواهد مکشوفه قاب  یهم بوسیلة پژوهش علم پردازد،ی م خلقتبا گاو  د یگاو نر سپ
 است.  دییتأ
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به  سمیترائیپراکنده و نقشها و عالمات مختلف، که بخصوص در م یاز جمع آثار و گزارشها دیبا
گرن، دنیکومو، و  ریگرائی نظ. پژوهشگران واقعدیرا برگز  یقالب کل  کیاند،  کشف شده   ادیتعداد ز

  ی مادمت  یاند و هم سالهاداشته  ،یرانیبخصوص ا  ،یائیبه فرهنگ آر  یورمازرن، و... که هم آشنائ
 یو تا جا یشخص الت یبا احتراز از تخ کنندیم یاند، سعپرداخته یترائیآثار م قیدق یبه بررس

و  یرانیا ریپژوهشگران اساط  نیا یرا مطرح سازند. در برداشتها یاتینظر ات یامکان اتکاء به واقع
و روم آن  ونانیبا در نظر گرفتن فرهنگ و تمدن  شودیم یسع یول رند،یگیمبنا قرار م یهند

و  یآنان را قطع ات ینظر توانینم ن،یگردند. با وجود ا هیو تحول آنها توج ریاساط  نیدوران، ا
 مسلم شمرد.

(، بخصوص افکار Theosophie) یمکاتب تئوزوف ری که تحت تأث نیاز محقق یبرخ اما
اند، و قرار گرفته 1یش ی( تئوزوف معروف اترRudolf Steiner) نریرودلف اشت رینظ یاله یحکما

 یمذاهب اسرار یو مجاز یدر بکار بردن زبان رمز یدرون اقیو اشت یجاذبه عرفان ریتحت تأث ای
 ندیرو هستند، بدون آنکه توجه نما روبه یمکاتب فلسف نیتریبا عال یکه گوئ کنندیچنان غلو م

 شیپسند هزاران سال پو توهمات مردم افسانه الت یو تخ یابتدائ یفرهنگها هیمذاهب بر پا نیا
 س،یریاز س،یزیا تراس،یم یبه نامها یو توهم یالیکه صدها موجود خ یشکل گرفته اند؛ مردم

که سرنوشت مردم جهان را  کردندیتصور م شیقادر خو انیو... را خدا زوس،یونید س،یسراپ
  انیخدا  نیتوجه ا  یخام و بدو  یو اداها  یخوانهیو تعز  شیداشتند با نما  دیو ام  سازند،یمشخص م

 سم،یمیآن  سم،یتوتم  خ،یمذاهب ماقبل تار  نیتریابتدائ  یادبودهایکه    یرا جلب کنند. مردم  یتوهم
 یهاشگاهیایو ن هاترابهیهنوز در معتقدات خود حفظ کرده بودند و در معابد و م  او ... ر سم،یش یفت

 یامروز کدر یو برا بیعج یهابا صور حیوانات و در ژست یرا، حت یالیخود صدها شکل خ
عوالم مختلف   انیعروسکها را فرمانروا  نیو ا  اندهدادمیقرار    شیو کودکانه، مورد ستا  زیآممسخره

جای درس رمز و راز اگر به    فتهیپژوهشگران ش  نی. ا۲اندستهدانمیسرنوشت جهان    ةکنندنییو تع

 فرق و مذاهب نیا روانیکه پ گرفتندیو در نظر م کردندیتوجه م قیحقا نیافلسفه و عرفان به 

  

 
کرد   یگذاره ینام پا نیهم به هم یاو فرقه Anthroposophieنام  به یمکتب ستمیقرن ب لیدر اوا نریـ اشت۱

  ی و عرفان و شناخت الهام یبه فلسفه ماوراء عقل  نریاشت مات یگرانش معتقد بودند که با تعلن یو تحس روانیو پ
باره در   ن ی. در اگرفتی بهره م مات یتعل نیاز ا یمذاهب اسرار هیو توج ری. او بخصوص در تفسابندیی دست م

 خواهد شد.  یشتریفصل عرفان بحث ب
 .ستین یتکرار کنم کاف زیام و هر قدر نموضوع را قبالً مطرح ساخته   نیـ من ا۲
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عقل و شعور  یرا ورا مانینداشته و ا یتوجه گونهچیه یو فلسف یو منطق یعلم هیبه توج هرگز
سخن  یشتریب اطیآنان با احت ات ینظر هیدر توج اند،ستهدانمیمخالف علم و منطق  یو حت

معنا نبوده  نیابه  یو اشار یلی. بکار بردن زبان تمثکردندیم زیو از گزافه و اغراق پره گفتندیم
اند که به اسرار خلقت  بوده  یو خردمندان و دانشمندان  شمندانیمذاهب اند  نیا  گذارانهیاست که پا

سازند، برعکس هر قدر و اشاره آشکار هیرموز ناشناخته را با کنا نیاند ابوده لیو ما افتهیدست 
شود و  ختهیآم یرمز ریو غ یرمز فات یبا عالمات و اشارات، شعائر و آداب و تشر شتریب یمذهب
 یو مناسک ظاهر شهایخود را به تکرار جمالت و نما نشیب یسعادت و سالمت و حت نیمؤمن

 یو بال خروس و سر کالغ و عروسکها ریزبان سگ و دم گاو و سر مار و پنجه ش نند،یوابسته ب
موهومات گشته  ریاس شتریانسان شوند، آن مذهب ب ات یدر ح ینقش  یدارا یمقدس و اوراد رمز

مذاهب  نیو رشد شعور و فهم بشر خواهد گشت. در ا یو معنو یموجب کمال روحان رو کمت
گمراه کننده خواهند  نات یپردازند، گرفتار فروع و توهمات و تلق تهایجای آنکه به واقعبه  نیمؤمن

 . 1ستین یو کمال اثر یراه از نور رستگار نیشد، که هرگز در ا

 یو آن مدل اصل  دهمیم  انیکه تقریباً پژوهشگران در آن متفقند، پا  یابخش را با نکته  نیا
نام   به یروزیگونه که قبالً اشاره شد الهه پمدل همان  نیگاوکش است. ا تراسیم کرینقش و پ

  Nike - Viktoria  صورت   نیا  یهااز نمونه  یکیاست.    هی( است که اصل آن از تراکیکی)نا  کین
بر گاو زانو   تراسیاثر الهه کامالً با همان حالت م  نیول ق.م است. در ااز پرگامن، متعلق به قرن ا

جای دو مشعلدار، دو الهه به  نیفرو کرده است. در دو طرف ا وانیزده و با خنجر به گلوگاه ح
از دو مشعلدار  هاترابهیم یمیقد یهامشعل بزرگ قرار گرفته است. جالب است که در صحنه

چون کومو، کمپل، ورمازرن، کیف، و... معتقدند  ینی. محققستین یکاوتوپاتس( نشان)کاوتس ـ 
 تراسیتنها ممؤثر بوده است و نه  یونانیگاوکش مسلماً هنر  یترایم ةکه در شکل گرفتن صحن

: رس)قنطو Centaurچون هراکلس که در حال کشتن  گریو قهرمانان د انیگاوکش که خدا
گوزن شکل   وانیهراکلس که در حال کشتن ح  ایسب و سر آدم( است و  با تن ا  یاحیوان افسانه
 ( ۱۲/۸۱-۱۴، ۹۲/۶۰، ۹۳،   ۱۳/۱۶. )اندشدهنمونه تقلید  نیاست، از هم

 
  

 
فقط مختص مذاهب   یو معتقدات بدو  ی و تظاهرات بازار شهایاز شعائر و آداب و نما یاسارت در تور نی ـ ا۱

  ان یاد ن یدچارند. به رساالت گذشته دربارة ا یگرفتار ن یبه چن زیبزرگ ن ان یاد ینبوده است و حت ی اسرار
 مراجعه شود. 
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است که به حدود قرن دوم ق.م تعلق داشته   Nike v . Somothrakeنام    به  کریپ  نیا  اصل
 .شودیم ینگاهدار سیلوور پار ةو اکنون در موز

 گریگاوکش چند عامل د  تراسیدر دست است، عالوه بر م  کریپ  نیکه از ا  یگرید  ریتصو  در
 در

 
 
 
 
 
 

 
 سیتند  نیدارد. ا  یجا  سیاست و در موزه لوور پار  یبار  ییاز سنتاور که ساخته آنتوان لو  یس یتند

 .دهدیبرده نشان م ورشیازدواج  جشن ک ی انیدر جر ت،یمرگ سنتاور را که به داماد شاه الپ
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 حضور دارند که عبارتند از :  یاصل صحنه
 

 ( dadophoroi) 1دو مشعلدار   ای(  Kautopatesو  Kautes) تراسیم اوری  دو

 ترایم  هیشکسته شبمی دو جوان با کاله ن  روز،یپ  تراسیم  یهابه اتفاق صحنه   ب یقر  تیاکثر  در
 پاواریخود را چل یآثار آنها پاها نیاز ا یاری. در بس اندستادهیدر دو طرف گاو ا یو لباس شرق

  : Cautesنام  باالست )به یبه سو یکیدر دست دارند که  یاند. آنها مشعل)ضربدر( در هم کرده
دو را مشعلداران  نیکاوتوپاتس( ا : Cautopatesپایین ) یبه سو یگریوتس( و دکا

Dadophoroi  مفرد آن(Dadophoresن )هیتوج یرانیها را انام نی. اغلب منشأ ادندینامیم زی 
 .اندکرده

آمده    Cavtopatiو    Cavto  ینقشها گاهدو نام در سنگ  نیکه ا  سدینویشوارتس م  نیمارت 
که فقط از مشعل و جهت  اند( نام بردهgeminiتوامان ) ای( fraterاست. اغلب آنها را دو برادر )

دو را معرف شرق و  نی. انییبه پا یپات تهوه به باال کات داد، کاو زیآن دو را از هم تم توانیآن م
و   Oriensآنان را  یگاه زین ل یدل نیو به هم اندستهدانمیطلوع و غروب آفتاب  ایغرب، 

Occidens یکیرا، که  یعقرب یپات کاوتهرا در دست دارد و  یته سر گاووکا ی. در اثرانددهینام 
 نیابه  دینشان ورود خورش ایاست  (Skorpionبرج عقرب ) یگری( و دTaurusنشان برج ثور )

 نیمحقق د یدو صورت از د نیمشروح نام ا یاست. شوارتس به بررس زیکه شروع بهار و پائ وجبر
  ی ته را با کلمه کاووکا  یآلمان( محقق معروف  Schacderمثال شدر )  ی. براپردازدیم  رانشناسیا

و کاوتوپاتس  سازد؛یبوده است، مربوط م رانیدر ا ترایو کوم خوارتو اعطا کننده فره، که لقب م
و سرور( به مفهوم سرور بخت و اقبال   سیو بد = رئ  یتیکاوتوپت )پت و پئ  ایپاته،  همان کاوته  ار

دو در  نیکه ا ردیگیم جهیبرداشت نت نیبوده است. او از ا ترایداند و آنهم لقب ممیو سرنوشت 
 ت ( که معتقد است کاوته از کلمه کوschefielowitz) تسیهستند. شفتلوو ترایخود م قتیحق

 گرفته شده است. یفراوان ی( به معنیرانی)توده و کومه ا
 ی( به معنgaoyaoti- patis  شیپات  یات  ایگاو    ای)  gauyauti - patiآنها را از کلمه    چیگرشو

 به پاتس و یونانیدر  یداند که پات میبوده است، مشتق  ترایم ی سرور مراتع، که لقب اصل
gauyati) gauti  به )kauti  نر هِمبدل شده است. زِ یکاوتzehner آنها را از یسیمحقق انگل 

 
  

 
 k = c نیـ در الت۱
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kavta  یاو همان کاو  دهیکه به عق  (Kavi  است و )Ötak  ای  utak  داند میمشتق    شیخو  یبه معن
درخشان(   می=    دی= یم و جمش   مایی)  مایی  ینشان برابر  قتیاست. در حق  ماییلقب    utak - kaviکه  
 .تراستیو م

 نیا اندرفتهیگونه که اغلب پذ: اوالً همانسدینویم گرید ریتفاس انیپس از ب شوارتس
ناپذیر غلبه  یترایم  ینام خود را هم از همان خدا  دیهستند، پس با  ترایخود م  یبرگردان ظاهرجفت 

 هستند.  ترایخود م  ()متعلق به ذات   hypostasesدو تجسم    نیمسلم است که ا  نیگرفته باشند. ا

اند در نظر گرفته  یمختلف  یمعان  Kautکلمه    یبرا  شود،ی م  دهیقبل د  ریکه در تفاسطوری  به
(. اما به میاز آنها را ذکر کرد  یو ... که ما برخ  د،یسوزان، مشعل، توده و کومه، بخت، فره، خورش)
طفل و نوجوان است   یکودک به معن  ایکوتک    انهیم یتوجه نشده است که در فارس  تیواقع  کی
 ( H.W. Baily) یلیب میدیطوری که دکتک )کوتک( شده است. به یدر ارمن هک

 
 

ارائه   یکودک  ایبصورت نوجوان    تراسیکه م  شودیم  دهینقش د  نیـ در ا  Jubehyark  موزه
 شده است 

 
در  ن،یعالمت نوجوان و کوچک است. عالوه بر ا یرانی( در زبان هند ـ اKvaنشان داد که کو )

 و قهرمان ریدل یمرد کم سال و هم به معن ی( هم به معنیجوان )جووان اوستائ یزبان پارس
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 رانیدر ا یطوری که جوانمرد، جوانانه، و ... به مفهوم دالور و شجاعانه است. از طرف به است،
در ده روز اول ظهور  ایشترتی زدیطوری که ا است، به یجوان بودن در ضمن نشان بزرگ میقد

 ر. دردیگیبلندباال، قدرتمند، و... را به خود م  ،بینساله، درخشان، روشن  ۱۵جوان    کیخود شکل  
ونگهان   یو پدرش و مایی(. ۱۳/۸)یشت  شودیاز قدرت و فصاحت برخوردار م زیسن مرد ن نیا

ساله )هادوخت نسک   ۱۵( و دئنا به شکل دختر ۵/۹شت ی) ندیآیساله در م ۱۵به شکل جوانان 
سومه، و...  ،یآگن  ندرا،یا  انیلقب خدا  نیمچناست و ه  یجووان لقب گاو  زیدر وِداها ن  ی(. حت۹/۲

 ـ وارونا است. ترایم یتو ح
 جهیکالم است، نت لیکه ذکر آنها موجب تطو یفراوان ات یبا ذکر شواهد و روا شوارتس

 و یونانی ات یاست، و در اغلب ادب یجوان نوسال زیدر تولد از سنگ خارا ن ترایکه م ردیگیم

 
ناپذیر ذکر غلبه ینقش نام خداسنگ ریز بهیکه در کت شودیم دهیبه وضوح د ـ  کانیوات  موزه

 شده است 
 

 یاست که نوجوان یامعجزه نیاند »اکرده  دییو تأ انددهیرا قهرمان جوان نام ترایم یروم
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آمده  شیترید ةترجم سیمشخصات در پاپروس پار نیرا مغلوب سازد.« هم یقدرتمند وانیح
ظاهر  یرانیاست که با جامه و کاله ا یجوان ترایبخصوص در کوماژن م یمیاست. در آثار قد

خود اقتباس کرده است آمده  یرا برا تراسیکه او لقب م Gaius Valerius ةبیو در کت شودیم
 «ناپذیر...غلبه دیخورش تراسیم یخدا ریپذ»جوان فسادنا

(Incorruptus Juvenis Deus Sol Invictus Mithras…) 

و  تراستیم یت معرف نوجوانورسد که کامی جهینت نیاپس از بحث فراوان به  باالخره
مخالفین دروغ  گاهیپاته جا Pataدر اوستاست که او را محافظ  تراینام م کاوتوپات، اشاره به

 ترا یکاوتوپات لقب م  گریـ واروناست. به عبارت د  ترایلقب م  یگونه که در وِداها پات همان  اند،دهینام
القاب   زین  شانیو نامها  ترایمشعلداران تجسم م  نیمحافظ جوان است. خالصه ا  ایسرور    یو به معن

 ( ۴۲۰/۴۳-۴۰۷. )1اوست

 ،یسروش واش  زیگونه که در اوستا نهمان  ند،یترایدو، همراهان م  نیورمازرن معتقد است که ا
دو نشانگر صعود   نی. اندیوو تجسم ا  ترایخاص م  ات یفیدو در ضمن ک  نی. ا۲اندبوده  ترایهمراهان م

سمبل ماه  ریزوال و درخشش نور. آنکه مشعل را به پایین دارد در ز ای دندیو نزول ماه و خورش
(Lunaا )دینشان خورش ریاست و آنکه مشعل را به باال گرفته ز ستادهی (sol ( قرار دارد )شب و

نازل مغرب  دیو کاوتوپاتس با خورش یطالع صبحگاه دیروز(. در ضمن، کاوتس با صعود خورش
به آن  انیونانیکه  شودیم دهید یاکنندهکاوتس خروس بانگ یدر جلو یدر ارتباط است. گاه

با حال خرم و بشاش  ست. کاواندریشرور را م نیاط یش شیکه با بانگ خو گفتندیم یرانیمرغ ا
خدا بکار  ا ی deus هکلم زیکه کاوتوپاتس محزون و مغموم. در مقابل نام آنان ن یاست، در حال
تثلیث را  کی ترایدو با م نی( معتقد بود که اAreopagita) Dionysos زوسیونیرفته است. د

نشان  ترای(، مOriens) یصبحگاه دیس نشان خورشت کاو ثیتثل نیو در ا اند،هدادمی لیتشک
اند غروب کننده دی( و کاوتوپاتس نشان خورشانهی( )واسطه و مMesites) مروزین دیخورش

(Occidensدر م .)نشان روم بوده هک یدرخت سرو مانند یاترابهی 

  

 
  کنم ی آنان را نقل م  یهااز گفته  ی . من فقط مجملروندی م  ه یپژوهشگران چقدر به حاش  نیکه ا  شود یم  دهیدـ  ۱

آنان وجود دارد، و جالب است که اغلب   یتا خوانندگان درک کنند اوالً تا چه حد اختالف و تنوع در برداشتها
نادرست و برداشت آنان درست است. ثانیاً توجه شود که همه آنان با حدس و گمان   گرانیمعتقدند نظر د زین

 شمارند.   یاستنتاجات خود را مسلم و قطع  دیتضاد، نبا  یتنوع و حت  نیکه به علت هم   سازندیرا مطرح م  یمسائل
عدالت و سروش )در اصل   زد یرشنو، ا ایاست تجسم اشا، مظهر عدالت در مهر یشت رشن  یاالهه  ashiـ ۲

 هستند.   ترای( همراهان میاله یندا
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قرار گرفته،  ی(رانیـ ا یقی)با کاله فر ترایم هیشب یبا سه شاخه که بر رأس هر شاخه سر است
 ( ۱۰/۸۷، ۵۷ـ  ۵۸. )سازدیرا مجسم م ثیتثل نیا ینقش شده است که به روشن

 پوستازیتنها هتس و کاوتوپاتس نه وکه کا کندیرمازرن اضافه مو یگریدر رساله د
(hypostaseم )که آنها  سازند،یرا در طلوع و غروب مجسم م دیکه خورش ستنده ترای: اقنوم

با رنگ روشن و  هایهستند. اغلب کاوتس در نقاش زیو مرگ ن ات یح ز،یتجسم بهار، پائ نیهمچن
 دینشان خورش  ریکاوتس در شرق ز  یو در سمت شمال و گاه  رهیدر جنوب و کاوتوپاتس با رنگ ت 

صبح ـ شب، شرق ـ غرب،   زیحال ن  نیاند که در اگرفته  قرارنشان ماه    ریو کاوتوپاتس در غرب ز
 (۱۰۰/۹۳دهند. )را ارائه میحیات ـ مرگ 
اند، نشان تثلیث ها نقش شدهاو، که در اغلب صحنه اورانیو دو  ترایکه م سدینویشوتسه م

را  یهتثلیث ال کی»سه بار خدا« است و با دو مشعلدارش  ترایگفت که م توانیو م اندیترائیم
 نیاز مرموزتر یکیمتفاوت است. او معتقد است  یرانیبا دوآلیسم ا یدهد، که بکلمی لیتشک

(  Dieburgدیبورگ ) ترابهیم یصحنه اصل یةاست که در حاش یتثلیث نقش  نینشانها در ارائه ا
اثر  نیهم هی. شبتراستیم  ک یاست سه شاخه که بر سر هر شاخه  ی شده است و آن درخت افتی

نقش در  نی. ا1دید توانیکشف شده است، م Rücklingenدر  راًیکه اخ یدیجد محراب را در 

و   دییبرداشت ورمازرن را تأ گرید یدر جا زی(. شوتسه ن۴۸/۸۵است ) ات یضمن معرف درخت ح
 نیکرده و جمع ا  هیتوج  ()مشعل به باال( و مرگ )مشعل به پایین  ات یرا نشان ح  ترایم  اوریدو    نیا

تعادل  جادیا ةزیاحساس و خواستن، که انگ دن،یش یانسان سمبل اند رونسه صورت را در د
 (۶۵/۸۵داند. )می اندیدرون

  دند یماه و خورش یو از جهات مشعلها که به سو کندیم دییرا تأ یترائیم ثیتثل زیساکسل ن
که آنها نشان ستارگان شب و صبح و  ردیگیم جهینت زیعقرب و گاو است، او ن یبه سو یو گاه

نباتات است که نشان  یمشعل فرود آمده به سو زین یو بهار باشند. گاه زینشان پائ نیمچنه
نشان  دیکه شا زدیریاست که آب از آن فرو م یظرف یبه سو یو زمان (است )فصل بهار شیرو

 ریکال و صور مختلف تفس که به علت وجود اش کندیباران باشد. باالخره ساکسل خود اقرار م
  ( ۵۹/۷۹. )۲ستین سریقاطع م

 
است،   هیسه پا یکه دارا ردیگی صورت م یزیو سل بر سر م تراسیطعام محبت م هاترابه یاز م ی ـ در برخ۱

 . نددانمی  سمیترائیدر م ثینشان اعتقاد تثل زیاثر را ن نیا   نیاز محقق یبرخ کا،یکونج  ترابهیمانند م
خود   ریدر تفاس زین نیاغلب محقق ه اند، کعالئم و آثار و نقشها آنقدر متنوع و درهم  شودیم دهید که یـ بطور۲

تا خواننده بهتر  کنم ی است، ذکر م یهم تکرار یمختلف را که گاه ات یشوند. من بخصوص نظری م سردرگم 
 برد. یپ تیبه واقع
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سر  یکه در باال سدینویو م دیجویتوسل م یهانیک یبه نشانها ترایم اوریدو  هیدر توجپاویا 
 مکرهیوابسته به ن یاند، در بخش راست نشانهاگانه نقش شدهکه بروج دوازده یهنگام تراسیم

 یجنوب ةمکریوابسته به ن ی( و در سمت چپ نشانهاVirgoتا سنبله  Aries)برج حمل  یشمال
آنکه در سمت راست است   زیاند. دو مشعلدار ن( قرار گرفتهPiscesتا برج حوت  Libra زانی)م

Kautopates  چپ است    یبه شمال و آنکه در سوKautes  تفسیر   نیبه جنوب وابسته است. با ا
 (۱۶/۷۲. )شوندیم هانیمثلث نمودار ک نیا

 ات پکوت و کوتو أت یه بهروانند و  ترایکه در جانب راست و چپ م زدیدو ا سد،ینویم یرض
از    ۱۰۰و    ۹۹  یاند. در بندهاکرده  دایشکل پ  رییهستند که تغ یرانیا  زدانیاند، همان اشده  یمعرف

طرف  شود،یخود تازان از افق نمودار م ةکه مهر سوار بر گردون ییشت دهم آمده است، هنگام
اند. البته رشن وسروش  نیراستش سروش و طرف چپش رشن قرار دارند. کوت و کوتوپات هم

است که سروش  یلیخود دل یترائیم یهایدر نقاش زین دیچند نقش خروس سپ یلیبر دال دیمز
خروس  انیچون در اوستا م ند،یترایدر کنار م یاروپائ یهایاست که در نقاش یخدائ ا ی زدیهمان ا

داور ارواح مردگان است. در اوستا و  ترایمحکم موجود است. م اریسروش روابط بس  زد یو ا دیسپ
سروش.  ژهیودارند؛ به  یارواح نقشهائ زیدر کار رستاخ زیسروش ن زدیرشن و ا زدیا یمنابع پهلو

  ت ی دو فرشته هدا ای زدیواقع چه بسا که دو ااند، در سروش و رشن نیکوت و کوتوپات، که هم
ارواح به  ی ادشاد ه ةارواح به بهشت و دوزخ باشند. باالخره او کوت را با مشعل افراشته و چهر

به جهنم  ریارواح شر یرا راهنما نیزم یبهشت و کوتوپات با چهره دژم و مشعل واژگون به سو
 (۹۲. )همان مأخذ، کندیم هیتوج

 اریمتعدد پرداخته است، اشکال بس  یهاترابهیدر م قیسال به تحق یس یکه در ط  کمپل
او در سراسر   یبررس  زیمورد ن  نیدهد که متأسفانه در ادو مشعلدار ارائه می  نیاز ا  یمتنوع و مختلف

 هیاول یهاترابهیکه در م سازدیاصل را مطرح م نیاو ابتدا ا یطور کلکتاب پخش شده است. به 
 گر،یمشعلداران وجود ندارند. به عبارت د  یاصل  ة( در صحنDuraو    Sidon)مانند    یمیقد  اریبس و  
 یغرب ینهایسرزم یهاترابهیدر اکثر م نیاست. همچن افتهیتکامل  جیدر روم و بتدر دهیا نیا

 هاترابهیاز م  یدر بعض  یاند. ولو کاوتس طرف چپ او قرار گرفته  ترایکاوتوپاتس در سمت راست م
 معکوس بیترک نیا رانیجنوب ا یفرهنگ ریت تأثتح
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در   یغرب بی. در ترکنامدیم یدوم را شرق بیو ترک یاول را غرب بیاست. کمپل ترک دهیگرد
 گریدست مشعل و در دست د ک یاست و اغلب در  یپائیمشعلداران در هم و چل یضمن پاها

اند. اما و با هر دو دست مشعل را گرفته  یشرق پاها معمول  پیکه در ت   یاست، در حال  گرید  یئیش
که  بردی را فقط در اروپا نام م ترابهیم جدهیاز ه شیخود او ب یبعد یهایبررس درجالب است که 

که آنچه را او  کندیم دییتأ میمستق ریغ گر،ی. به عبارت دندینمایبندی او تطبیق نمطبقه نیبا ا
به  یا( مشعلداران را کمپل نشان گره و اشارهیپائیدر هم )چل ی. پاستیاصل قرار داده معتبر ن

معروف به  یرا ممکن است از اثر یغرب پیداند. ت می یویدن ات یروح و تن در ح ختنیآم همدر 
را  یشرق پیاقتباس کرده باشند و ت  ،1شدیم دهید نیمغموم« که در صور وابسته به تدف سی»آت 

 مشعلداران بوده است(.  نیمدل ا سیآت  گر،ید )به عبارت  یقیفر سیاز آت 
بخصوص   ،داندمیدر ارتباط    عتیکتاب مشعلداران را با فصول طب  یاز بخشها  یدر برخ  کمپل

 و بر گاو نر )ثور( که اشاره به بهار است؛ و بار یتقارن کاوتس با درخت ب

 نیخالف ا یگریاست. اما خود او آثار د زیبا درخت بارور و عقرب، که نشان پائکاوتوپاتس 
و عقرب،  ریش نیکاوتس ب یترابهایدر م یشمال یقایمثال، در آفر ی. برادهدیبرداشت را ارائه م

 شیکه دوران باران و رو  نیعقاب و دلف  نیکه دوران تابستان در آن منطقه است، و کاوتوپاتس ب
مفصل  اریبس  یاست. کمپل پس از بررس یقبل یةخالف نظر گر،ی. به عبارت ددهدینشان م را
از آثار به علت اختالف فصول در شرق و غرب صورت مشعلداران در    یکه در برخ  ردیگیم  جهینت

 ( ۳۸اند. )همان مأخذ، هم شده
را در   یخروس یو پا تراستی( کاوتوپاتس در سمت چپ مMoesia) Novaدر  یدر اثر

خود نگاه داشته است. در اثر  یزانو کیرا نزد یدست دارد و کاوتس در سمت راست و خروس
 یدر دست برافراشته خود دارد...کمپل در بخش یاست و خروس انیدر روم کاوتس عر یگرید

 و به اتکاء نوشته  نامدیسروش م زدیخروس را مخلوق اورمزد و معرف ا

صبح   ی)خروس( مناد پرودرش Paródarš ای Varezنام  ( که سروش به۱۴/۱۷) دادیوند
خروس   کی  ترایم  یکه دو سو  گرید  ی(. و در جا۲۳۲)  سازدیس را با سروش مشابه مت است، کاو

کالغ قرار دارند، مجدداً آنها را معرف مشعلداران و خروس را نشان صبح )کاوتس( و کالغ    کیو  
 کاوتوپاتس هرکه کاوتس و  یدر نقش  ی(. ول۳۲۱) خواندی( موپاتسرا نشان شب )کاوت 

  

 
بر دست دارد که نشان چوبدست   یکرده و چوبدست هیتک یبر مشعل ی( جوانOstia) ایدر اوست یاـ در مقبره ۱

 .دهدی را ارائه م  سیآت ریتصو نیاست و ا  سیآت یشبان
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سروش است. در  ایرشن  کیکه کدام  ستین یخروس در دست دارند )قبالً اشاره شد( سخن دو
وتوپاتس کا  است و  ات یح  ةدر ارتباط دانسته که روشن کنند  یهانیکاوتس را با آتش ک  گر،ید  یجا

که   کندی( اشاره مGaulدر گل )  ینمونه به اثر  یو برا  یهانیک  نشیآب آفر  یهارا محافظ دروازه
بزرگ در دست چپ دارد   دیکل کیراست و کاوتوپاتس  یپا یدر جلو یهانیک ةکر کیکاوتس 

در   و نگردیبه چپ م یپائیچل یکاوتوپاتس با پاها Bononidدر نقش برجسته  نی(. همچن۴۱)
گاو نر قرار گرفته   کیبرگ درخت و در سمت چپ او سر و دست    ةشاخ  کیراستش    یپا  یجلو

. در زدیریاست که از آن آب چون باران فرو م یآن جام ریهالل ماه و در ز کیاست. بر باال 
  م یبه سوم هدرن هترایخوشه گندم دارد، و در م گریمشعل و در دست د یدر دست یگرید ةترابیم

باالخره  یگری(. کمپل با ارائه شواهد د۴۱) (Oceanum)کاوتوپاتس آمده است  کریپ یةدر پا
نباتات و ارتباط   شیهمراه بودن کاوتوپاتس را با باران و رو  توانیآثار م  نیکه از ا  ردیگیم  جهینت

بزرگ شکار مشعلداران  ةدیبورگ در صحن ةترابی(. در م۴۱) افتیدر یکاوتوپاتس را با آتش اله
و  اندستادهیجام آب است، ا ایگلدان بزرگ  هیکه شب یستون یدارند. آنها بر رو یخاص شکل

در دست   یمشعل نزول کیکاوتوپاتس  یراگرفته ول یاکاوتس با دو دست خود مشعل افراشته
خرگوش قرار گرفته است. کمپل  کیاو  ریمشعل برافراشته در دست چپ دارد، و ز کیراست و 

(.  ۱۹۲)  دهدینم  ینظرو دربارة دو مشعل باال و پایین کاوتوپاتس    گذردیم  ریتفس   وناثر بد  نیاز ا
(، و در نقش ۱۸۰) شودیخارج م دیچون خورش یاکاوتس از دور کالهش اشعه گریدر صحنه د

از صحنه کشتن گاو  ینشسته و رو نیکاوتوپاتس با حال غمگ Dolichenus ترابهیبرجسته م
صحنه در  نی. انگردیگاوکش م یترایکه کاوتس بشاش به باال و به م یلبرگردانده است، در حا

که کاوتوپاتس   کنندیم  تینقوش حکا  نیا  سدینویتکرار شده است. کمپل م  هاترابهیاز م  یاریبس 
بودن  نیغمگ ی( که البته برا۳۵) کندیکاوتس آن را استقبال م یاست، ول نیاز کشتن گاو غمگ

. باالخره در بخشها و صفحات متعدد شودیذکر م زین یگریعلل د لداردو مشع نیا تیو بشاش
 ریو تفاس  ات یو نظر  گرددیمطرح م  یها و حاالت مختلفنمونه  تراسیدو همراه م  نیکتاب دربارة ا

ترکیبها   تها،یلباسها، حاالت، موقع  یآثار آنها دارا  نیاز ا  کی. در هر  شودیم  انیب  یمتنوع و متفاوت
خروس  یخروس در دست و زمان ینباتات، گاه یدرخت در جلو ریز یاند؛ گاهیو اشکال مختلف

اسب  ،یآنهاست؛ با سگ، گوسفند، خارپشت، خرگوش، مار، عقرب، عقاب، ماه ی پا یدر جلو
 هالل ماه، و... همراهند؛ با لباس و د،ی(، گوساله، ماه، خورشPegasusبالدار )
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  ی دیگاو متوجه است؛ کل  یشق شده که به سو ت یآلت رجول  ،یو معمول پاواریچل یبا پاها ان،یعر
 شوند؛یباران ارائه م زشیآنهاست، با جام آب و ر یپا یدر دست دارند؛ کره در جلو یاکره ای

دم گاو را در  یمتفاوت است، در سر گاو، در دم گاو؛ زمان زیکمان در دست دارند؛ مکان آنها ن
 نیدو سه نمونه از ا کیهر  زیتر آنکه پژوهشگران نجالباند؛ و نشسته یاند، گاهگرفته ستد

 ی. گاهسازندیرا مطرح م یریو تعب یریخود تفس  قهیانبوه در هم را انتخاب کرده و مطابق سل
و  ات یح ای یمعرف رشد و بارور یو زمان (ستیاند )که آن هم دقیقاً مشخص نآنها نشان فصول 

آنها را فرشتگان  یبا طلوع و غروب آفتاب برابرند. برخ یبا تحوالت روح و هنگام یگاهمرگ ؛ 
 د،یماه و خورش ،یهانیآتش ک ک،یو نشان تحوالت کوسم ،یرانیا زدانیا یارواح، بعض یرهنما

به شکل مشعل در بدن انسان، آتش  ات یروشن شدن آتش ح ،یکیزینزول روح به وسیلة تولد ف
را در نقل  ات یحدس نیاز ا یاری. بس نددانمی! یترائیم ثیثالثه و تثل میاقان الخرهو ... و با ،یاله

و در هر فصل کتاب که  ردیگیتعابیر بهره م نی. کمپل هم از اغلب امیدیپژوهشگران د ات ینظر
 اتی. )نظرکندیم انیآنان ب یبرا ینیبرداشت نو سازد،یمطرح م یمشعلداران را به صورت نیا

 نیا ة. از جمل(است ۲۹/۱۶ـ  ۴۳ یبخش کل یمطالعه کرد، ول توانیکتاب م سراسرکمپل را در 
 یو مشخص برا یقطع یمبنا کیگرفت که  جهینت توانیپژوهشگران مختلف م ات یآثار و نظر

مختلف و  یطهایمشعلداران وجود ندارد بلکه آنها در فرهنگها و مح نیو مسلم ا قیدق هیتوج
. در ضمن، اغلب  1اندمختلف را گرفته یتهایزمان و افراد و جمع یادوار متفاوت شکل برداشتها

(، که  Lucifer( و کاوتس را با ستاره صبح )Hesperusکاوتوپاتس را با ستاره شب ) نیمحقق
 .سازندیدارند، مشخص م  یدر نوک کالهک آنان جا یگاه
 
 

 سگ، عقرب مار،

 خون گاو در حرکتند. سگ معموالً به دنینوش یداده شد که سگ و مار براتذکر قبالً 

  

 
به عمل   یو جداگانه پژوهشهائ قیطور دقبه  ترابهیگذشته اخیراً دربارة چند م یهایـ ورمازرن پس از بررس۱

اند باز منطقه واقع شده   کیدر    هاترابه یم  نیقرار داده است. با وجود آنکه ا  یآنها را مورد بررس  اتیآورده و جزئ
دیبورگ( و  ةترابیر )مکماندا یترایدربارة م وصمشاهده کرد. بخص  توانیرا در موارد مختلف م یهم اختالفات

  ان یب  یمختلف  اتی( نظرD. Potaissaکه کاوتس و کاوتوپاتس کمان در دست دارند )سنت کا پوا    یاترابه یدر م
  ی در سر گاو و زمان  یگاه ست،ین کسانی شه یهم ترایار میرسد که محل دو می  جهینت نیا. او هم به شودیم

 ( ۹۸/۹۶سمت چپ ... )  یراست و در جائ یماه، زمان ر یز یو گاه دیخورش ریز  یبر عکس، گاه
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خون با سگ  دنیدر نوش یاز محل زخم خنجر مشغول است و مار گاه یخون جار دنیس یل
 . خزدی( مKraterبه طرف جام ) ایمحل خون  یهم به سو یو گاه کندیم یهمراه

همراه اوست.  زیشکار ن یکه در نقشها کنند،یم هیتوج ترایم اوریمتفقأ  نیرا محقق سگ
با انسان برابر شده است.   یحت  یاست و گاه  ییمقام واال  یو دارا  کین  وانات یسگ در اوستا از ح

 .نددانمی یرانیسگ را پژوهشگران همان منابع ا ةدیمنشأ ا

ار و شرند. م ریمتفاوت است. کومو معتقد بود که سگ و مار نشان خ ات یمار نظردربارة 
خون گاو آن را فاسد سازد و سگ که  دنیاوست که قصد دارد با مک ةو فرستاد منیمخلوق اهر

است،  یادیارزش ز یدارا زین یزرتشت نیاست و در د یو پاسدار یکیمخلوق اورمزد و معرف ن
  ۶۰۵/۱۰)  ردیصورت پذ  کیتا خلق ن  کندیم  یریو از فساد خون جلوگ  گرددیعمل مار م  نیمانع ا

که  هینظر نی(. ا۶۳/۷۹نموده است ) هیتوج نیکومو مار را نشان زم زین ی(. اما در جائ۲۷۹/۴۳، 
 تیامروز از طرف اکثر یداشت، ول یروانیپ میاست در قد منیو مخلوق اهر یموذ وانیمار ح

 دنیس یسگ و مار اغلب هر دو مشغول ل  اوالً  رای. زستین  رشیقابل پذ  رانبه اتفاق پژوهشگ  بیقر
جام در حرکت   یها به سواز صحنه یاریو ثانیاً مار در بس  ،دهندعمل را انجام می کیخونند و 

 میمار عظ  کیگاوکش    یترایجای صحنه مبه    یحت  ایاز اوست  یاترابهیگاو. در م  یاست نه به سو
  د ید میطوری که خواه(. به۲۹۴/۴۳است ) دهیگرد یصحنه اصل نیگزینقش شده و جا یبه تنهائ

مار   میو معتقدات قد ریدر اغلب اساط نی. همچنتراستیمار در کنار سگ همراه م زیدر شکار ن
 است. رفتهیشمار مبه  ات یسمبل ح ینشان شر نبوده و گاه

و برداشت  داندمی یو زندگ ات یح یرویکه مار را نشان ن Swobodaبا اتکاء به نظر  نلزیه
 هیتوج یکیو ن ریمار را نشان خ یونانیو  یآثار مختلف روم ی( که با بررسHarison) سونیهار

 ردیگیم جهیدر حرکت است، نت ات ینشان ح ایجام،  یکه مار به سو تیواقع نیکرده است، و ا
 ( ۲۹۷/۴۳در ارتباط است. ) ات یدانست بلکه با ح منیمخلوق اهر توانیکه مار را نم

. او شودیو بارور م کندیم افتیداند که خون گاو را درمی نیساکسل مار را نشان زم
. افتیدر توانیبوضوح م یارتباط مار را با بارور ونانی یریاساط  ات یکه در هنر و ادب سدینویم

گاو( را  خونی )اله ةهست که عصار زین نیاست و معرف روح زم نیحال نشان زم نیمار در ع
 زین زوسیونیآمده است که شراب از خون گاو است. د زی. در بوندهش نمکدیصورت غذا م به

 یحال خون اله نیانگور در ع ةمذهب عصار نیگاو و شراب بود و در ا یخدا
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در پشت صفحه   هدرن هیم  ترابهیگاو خداست(. در نقش م  زوسیونی= د  Tauromorphos)  است
 تراسیبه م وسیصحنه هل نیدر ا)گاو کشته شده تاک انگور نقش شده است.  یگردان بر رو

 .(کندیانگور تعارف م ةخوش کی
 

 یاصل ةنقش پشت صحن Ileddernheimبه ترایم
 

که مار   کنندیم دییکه شواهد فراوان تأ ردیگیم جهینت یساکسل باالخره با ذکر شواهد
 ( ۶۰/۷۹ـ  ۶۱. )شودیم بارور یخون اله دنیاست که با مک نینشان زم

 وسیریپرف یةمانند نظر یمیقد ات یو با استفاده از روا ردیپذیم زینظر ساکسل را شورتهیم ن
که مار   ابدییساکسل دست م  ةجیکرده است، به همان نت  هیتوج  ات یکه کراتر را سمبل چشمه ح

از کراتر  یگوئ که ههم چنان قرار گرفت ریها شاز صحنه یو خاک است. در برخ نینشان زم
 توانینشان آتش است، م ریاز قدما )بخصوص پرفیریوس( ش یاری. چون به نظر بس نوشدیم

گاو پر شده  بخشات یکه با خون ح یاز ظرف یخاک و آتش دو عنصر اصل ای ریگفت که مار و ش
 (۴۱/۸۶. )نوشندیجسم و جان است، م یبرا یابد ات یو منبع ح
داند میو تولد مجدد  شیو رو شیزا یابد انیو تجسم جر یمار را نشان قدرت بارور ایپاو

 زیوابسته است. او سگ را ن زین 1( Hydra) یستارگان مار آب ةکه در ضمن به مجموع

 
  

 
 .دندیروئی جای آن مبه    گری است که با قطع هر سرش دو سر د  یونانی  یهاه سر افسانه مار نُ  نیرا همچندهی  ـ۱
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بحث مجدداً   ان یدر پا ی. پاویا ول کندیم هی( توجCanis Minorبه مجموعه کلب اصغر ) وابسته
نباتات شوند،  شیخون و رو انیمانع از جر کنندیم یکه با عقرب سع منیمار را مخلوق اهر

 (۱۵/۷۲ـ ۱۹. )دینمایم ریتفس 
نشان طب  زیامروز ن یبوده است. حت Asklepios  ایشفا و درمان  یمار نشان خدا ونانیدر 

 که به ی. در دعائشودیاست، ارائه م یبر عصائ دهیچیپ یکه مار وسیاسکلپ یو طبابت، با عصا
است، مار با آتش  یترائی( معروف است و دربارة شعائر مParis , Papyros یس یپار روسینام پاپ

 ( ۱۷۳/۸۵،  ۶۵/۷۹شده است. ) هیتوج
 هیتوج یائیآر یباستان ریمار را به کمک اساط  تیموقع کندیم یبه روش معمول سع کمپل
  کند یم  ق یخود او تصد  یول   رد،یالهام گ  یونانی(  drakanو دراکن )  یرانی)اژدها( ا  azi  یکند و از اژ 

خون  دنیمختلف به نوش یها. مار در صحنهستندیمار ن ننشا هیتوج یبرا یکاف ریاساط  نیکه ا
 هیکه در سور ی. )بخصوص در دو نقش سدیلیگاو را م یها مناز صحنه  ی مشغول است و در بعض

 (۱۵/۱۶اند( )شده افتی
زخم گاو قد برافراشته  یبه سو یمار سه سر یاصل ةدر صحن Poetovio III ترابهیدر م

و در مباحث متنوع آنها  کندینمونه از نقش مار را ذکر م هااست. کمپل در صفحات مختلف ده
اند، که به که در جهات و نقاط مختلف و با حرکات و حاالت متفاوت ارائه شده سازدیرا مطرح م

سگ و مار در  ،سدینویم  ییقبالً اشاره شده است. او در جا یبررس نیاز آنها در طول ا یبرخ
و همه  ندیمانند مشعلداران که همراه آنها گرند،یکدی ةکنند لیصحنه تاوروکتونوس متقابالً تکم

دهد که  را نشان می  یدر ارتباطند. او آثار مختلف  ات یروح و ح  یادوره  رییتحول و تغ  انیآنها با جر
مار  گرید ی(، و در جا۳۷/۱۶ـ  ۳۸تحول و طرز تفکر دربارة نزول و عروج و روحند ) نیمعرف ا

 (۲۰۰/۱۶. )سازدیاست، برابر م  ریپذو فسادنا  جنبدیم  عیکه سر  ات،یح  مدَ  ای(  Pneumaرا با پنوما )
ستاره سگ  ا،یشتریدربارة ارج سگ و ارتباطش با ت  یرانیا ات یگذشته بر روا زیدربارة سگ ن

از   یکیکه سگ  سدینوی)پل صراط( است، م نوات یسگ حافظ پل چ نکهی( و ایمانی ی)شعرا
 شهیگاوکش اضافه شده است و ر یترایم هیساده اول ةبه صحن هاست ک یو نقشهائ هاهیما نیاول

  ز یجستجو کرد. در مصر ن  د یو روم با  ونانی  ریدر اساط   نیکه همچن  یرانیا  ریتنها در اساط آن را نه  
نام داشت که جذر و  سیزیدر کلب اکبر( ستاره ا یمانی یهمان ستاره سگ )شعرا ای وسیریس

 دیو تجد یسگ را با نوزائ میمستق ریو غ نددادمیرا به آن نسبت  یو بارور لیمد ن
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هکات  یسگ خدا ونانیبه شکل سگ بود. در  زین سیآنوب ی. خداساختندیمرتبط م ات یح
(Hekateمشهور بود و همراه آرتم )رفتیشمار مبه  زین سی( سگ سه سر .Cerberusشب )هی  

 (۱۱/۱۹ـ ۱۴بود. ) نیریز یایدن ةدروازحافظ  ،یمصر سیآنوب
ق.م(   ۶ـ۵حدود قرون  میو روم قد ونانی) کیمار در دوران آنت سد،ینوی ( مJ . Fink) نکیف

با اموات ارتباط داشته است و اشاره به قدرت  نیبوده است. مار همچن نیطور عموم سمبل زمبه 
نقش شده  نیبرل ةدر موز یمیقد یصحنه جنگ که بر ظرف کیناپذیر روح بوده است. در زوال 

جنگ  ةکشت چگونه از بدن هک شودیم دهی( دمیقد ونانیدار دسته ةکوز ای Amphoraاست )
 توانیم زیلندن ن ةصحنه را در موز نیدر مقابل دشمن برخاسته است. هم دیبا حال تهد یمار

مار مرگ در  نیا یونانی  یهامشاهده کرد. مار با شخص مرده ارتباط داشت و در نقش برجسته
و  یو اغلب تجسم دالور یبخش متوف نیترو قدرتمند شدیداده م شیارتباط با هویّت مرده نما

که او به »قدرت مرگ« مبدل شده است.  شدیاو بود. با ارائه شکل مار نشان داده م یقهرمان
(۳۰۷/۷۸ ) 

 وانات یاست. در اوستا عقرب در شمار ح  دهیگاو چسب  ةضیاما شکل سوم عقرب است که به ب
از  یاریاصل بس  نیبه اتکاء ا ی(منیاهر وانات یا حیآمده است )خرفستران  یمنیو اهر یموذ

 است.  منیکه عقرب معرف شر و مخلوق اهر انددهیعقبا کومو هم گرانپژوهش 

گونه که در عقرب که نشان شر است به زهار گاو حمله کرده است. همان  سدینویم  ساکسل
 ی. پس وظیفة اخالقدزددیم منیآمده است تخم ماه را، که همان گاو باشد، اهر یائیاساطیر آر

شده رها    ریاس  منینور را که در دست اهر  ده یکه با رفتار و حیات پسند  تراستیم  روانیپ  یو مذهب
 (۱۷/۷۹گردد. ) باز دوباره به آسمان اساخته ت 

خود را بر زهار گاو فرو برده  شین ده،یکژدم که بر زهار گاو چسب سدینویم زیپر تو اعظم ن
کار  شرفتیاست و خواهان پ منیکه کژدم نماد اهر رایباز دارد، ز یو آبادان یرا از بارور نیتا زم

 (۲۳. )ستیاست، ن یو فراوان یندگیزا ،یبارور ،یمهر که پراکندن روشنائ

یک از نقشها عقرب بر مثال، اوالً در هیچ یوجود دارد برا یهائیبرداشت نارسائ نیدر ا اما
آن را گرفته است. ثانیاً اگر  ست،ین نیخود که زهرآگ یبلکه با چنگکها زندینم شیزهار گاو ن

. ثالثًا ستین نیکه چن م،یکن ریتعب یمنیاهر وانیمار را هم ح دیبا میکن هیبه اوستا تک میبخواه
ارائه شده است که با   زین  گریاست و در موارد مختلف به صور د  دهیفقط به زهار گاو نچسب  قرب ع

 گونه که مفهوم مار را از فرهنگهمان  دی. پس باستیدر ارتباط ن یندگیممانعت از زا
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 . ندیرجوع نما ریاساط  نیابه  زیکژدم ن ریتعب یبرا کنندیاستخراج م یونانی
 یونانیـ  یروم یولوژیتکه در م سدینویو شورتهیم با نظر کومو مخالفند. شورتهیم م نلزیه

 وانیح سیزیمرکور و سراپیس و ا س،یآرتم یندارد. او برا یمنیوجه نقش اهر چیعقرب به ه
اند و سمبل ثروت برابر دانسته  د یبا خورش  یعقرب را حت  وسیماکروب  ة مقدس بوده است. بنا به گفت

مورد،  نیبخصوص در ا م،یریمفهوم در نظر گ نیااند. اگر ما عقرب را به شمرده یو خوشبخت
 ( ۴۱/۸۹. )گرددیاست، که به وسیلة تخمه گاو نصیب بشر م ینشان سعادت بخش 

خالف  یباشد و شواهد فراوان منیو اهر است که کژدم نهاد شرّ دیترد یجا سدینویم نلزیه
 است و در ارتباط با تخم یگفت که کژدم نشان نجوم توانیم بلکه کنند،یم دیینظر را تأ نیا

 یهایبررس  ریمختلف نظ  یهاهیمربوط ساخت. باالخره با اتکاء به نظر  یآن را به بارور  توانیم  گاو
 یبررس دیبا رشیو اساط  یرا جدا از مذهب زرتشت سمیترائیم کندیم هی( توصGordonگوردون )

 ( ۲۹۹/۴۳ـ ۳۰۳. )میکن
داند. در می یو آن را نشان بارور ردیپذیو مظهر شر بودن عقرب را نم یمنیاهر زین ایپاو

  ی خدا  کی  تراسیم  سد،ینوی. او مشماردیعقرب م  یصورت فلک  وابسته به  ینجوم  دیضمن، از د
پس  د،ینمایو هم با ظلمت مبارزه م کندیعطا م یبوده است که هم به جهان بارور یآسمان

 Spica)  یصورت فلک  گندم را به  ةخوش  یمربوط باشند. حت  هانیبه ک  دیاطراف او هم با  ینشانها
 (۱۵/۷۲ـ ۱۹) . سازندی( وابسته مVirgin ایسنبله  ةمجموع

 نددانمی  یترائیاز مقامات م  یکیعقرب را نشان »سرباز«    نیاز محقق  گرید  یباخ و برخمرکل
مورد   نیدر ا لی( کمپل به تفص۱۷/۶۹ـ ۱۹دهند. )را ارائه می یفراوان شواهد یهاو در صحنه 

آن را سمبل   یکرده و به عادت گذشته در فصول مختلف از آن سخن گفته است. در بخش   یبررس
که نظر  گزارشگران، گریو د وسیریا مراجعه به نظر پرفداند. او بمی Transitusانتقال و تحول 

اند، که معرف تحوالت روح یات یفیک وانات یبه کمک شکل و نام ح تراسیاند در میستریُن مداده
 یرویکژدم بر زهار گاو ممکن است نشان انتقال ن دنیکه چسب رددامیاظهار  کنند،یم هیتوج

 کی زین انیرانیا نیگونه که در دباشد، همان وانات یح گری( به اشکال دTransitusگاو ) یات یح
شکل  ۱۴ورترغن )بهرام( به  ۱۴شت ی. در ابدیگوهر امکان داشت به اشکال مختلف تجسم 

که در   شودیم ادآوری یادیز یهاترابهیرا در م یمختلف یها. کمپل نمونهشدیمجسم م یوانیح
مانند  اروپا یجنوب شرق یهاترابهیاز م یاری)مانند دورا و بس  ستین یآنها اصواًل از عقرب نشان

Apulum , Dacia در یاترابهیچون م یو ...( و در برخ 
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Thrace  1است دهیچسب تراسیم نیتیجای زهار گاو بر خصعقرب به . 

 یکی)که  شوندیم دهیعقرب در صحنه د واز روم د یاترابهیها، چون مترابهیاز م یبعض در
عقرب  Bononiaچون  هاترابهیاز م ی. در بعض(اندحدس زده یااز پژوهشگران مورچه یرا برخ

درخت    کیاند و در سر گاو کاوتس را با  سو قرار گرفته  کیدرخت پر برگ و کاوتوپاتس در    کیبا  
 دهیکه بر زهار گاو چسب یعالوه بر عقرب Dorstadtاند. در نقش برجسته نقش کرده باریب

در دست   یراست کاوتس سر گاو یدر دست دارد و در سو یدر سمت چپ عقرب زیپاتس نکاوتو
گونه که همان ،ینشان نوزائ ایو گاو نشان بهار است  زیگرفته است، که مسلماً عقرب نشان پائ

که عقرب به زهار گاو  یو بهار است. جالب است در همه آثار زیبر نشان پائیدرخت بارور و ب
. رساندیم  ب یدم خود آس  ای  شیکه عقرب با ن  ی گاو را گرفته است، در حال  ه یبا سر خود خا  دهیچسب

اند و برج عقرب نقش شده ترایگانه به دور معالئم بروج دوازده میقد هیسور Sidonاز  یدر اثر
 کیائبا موز  ترابهی)در کف م  ایاوست  وانات یبه ح  ترایدرست در مقابل زهار گاو قرار گرفته است. در م

 یعقرب بر کف داالن و قبل از آن مار بزرگ کی یدر ورود کیاند( در نزدنقش شده وانات یح
بودن  یمنینظر کومو را در مورد مخلوق اهر توانینقش شده است. با توجه به آثار مختلف نم

 یهمراه.  رفتیپذ  پردازد،یگاو م  ةساختن نطف  نیبخش به زهرآگانینماد شر و ز  نیا  نکهیکژدم و ا
. در بیباشد نه تخر ینشان بارور دیبا ترایم یبه آلت تناسل دنیعقرب با درخت بارور و چسب

نو.  شیآن زوال است نه دوران رو  بیدانست که در تعق  یعمل آن را اوج بارور  توانیم  قت،یحق
النهرین مردم شمال بین ها،تیخور ای تی)حور Hurrians نیبخصوص در ب ن،یهرالننیدر هنر ب
 Isharaنام    به  یاعقرب را با الهه  میقد  اریاز دوران بس   (اندبوده  یائیآر  دیدوم ق.م که شا  ةدر هزار
 یدربارة رابطه مرکور  قیدق  یقات یکوهها و رودها نام داشت. اخیراً تحق  یکه بانو  ستند،دانمیمشابه  

در کتاب    W. Deonnaبه عمل آمده است ) وانات یح گری( عقرب و مار و دیونانی یخدا طارد،)ع
 یهااز الهه  یاریعقرب و بس   نیتنها ارتباط ب«( و نه  Mercure et Seorpionمرکور و عقرب »

روشن  زین یروم یو شمال افریقا انهیعقرب، مار شرق م ،یمرکور پیشده که ت  هیتوج یباستان
 دهیگرد

  

 
که از فقدان کامل صورت عقرب تا عقرب بر زهار گاو،  دید میخواه میدقت کن ینشان جنب نیـ اگر در هم۱

تنوع و   ن یاند. اشده  افتیمختلف  ی هاترابه یدر م تراس یم اورانیعقرب در دست  تراس،یم ن یتیعقرب بر خص 
خود از اظهارنظر   ریکه در تفاس آموزندی است، به ما م یرینظا ی تفاوت نشانها، که در مورد صور مختلف دارا

 اند.مختلف شکل گرفته و متحول شده  ینشانها در طول زمان و در مکانها  نیکه ا  میریکرده و بپذ  زیپره  یقطع
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 یترائیعقرب در هنر م  ةدیدهد که اصوالً او شرح مفصل نشان می  ی. باالخره کمپل با بررساست
است.  یـ آناتول یتیحور دهیا نیگفت که اصل ا توانیاست. م ینداشته بلکه سام یائیآر شهیر

عقرب  میعقرب نقش شده بوده است. ماه قد زیکوماژن ن یرانیـ ا یونانیپادشاه  یهاسکه یرو
است. آشکارا   زیکه آغاز پائ  کندیم  قیتطب  یرانی( اترایگانه تقریباً با ماه مهر )مدوازدهبروج    یرودر  

ـ ۲۸همراه شده باشند. ) ترایبا م یشرق یفضا ک یگرفت که عقرب و مار در  جهینت توانیم
۱۸/۱۶  ) 
 

 و جام  ریش

و جام را نشان آب.  ستنددانمیرا اغلب سمبل آتش  ریکه قبالً تذکر داده شد ش  گونههمان
 ن یکه در ا ردیگیم جهیرا نشان آتش دانسته نت ریبا استفاده از نظر پرفیریوس که ش زیکومو ن

 یسه عنصر اصل قتیاست که در حق نینشان آتش، ظرف نشان آب و مار نشان زم رینقش ش
 (۶۳/۷۹دهند. )می ارائهرا  کآب و آتش و خا
در   ریکراتر )جام( در وسط، ش ی اصل ةدر طاق صحن Trier ترابهیدر م سدینویساکسل م

است،  نیکه نشان زم یاراست آذرخش و کره که نشان هواست و صخره یسمت چپ و در سو
آب و آتش و خاک و هواست.   ینشان چهار عنصر اصل  نیکه ا  زنندیحدس م  یاند. برخنقش شده

 Soma  ایداند و معتقد است که مار نشان ماه  مینظر را مردود   نیبا دالیل فراوان ا  ساکسل  یول
اند که دو  روح اینشان عنصر آتش  ری(، شیو خاک ینیسوما = بدن به مفهوم زم ی)در زبان فلسف

بر آن   لیاز آثار وجود ندارد دل یاریدر بس  ریچون نشان ش یاند، ولموجودات حیه یعنصر اصل
( ری)اساط   Mythology  یتولوژ یجای مکه به    کندیم  شنهادیعدها اضافه شده است. او پکه ب  است
 ینقش مهم ریش ای Leoکه در آن  میمراجعه کن سمیترائیو اوراد( م هی)ادع Liturgy یتورژ یبه ل
 زیاست که اغلب در مجالس همرازان با کراتر ن یترائیم تیاز درجات با اهم یکیو  کندیم یباز

نشان آتش روح است که از گاو آسمان   ریرسد که شمی جهینت نیابوده است. باالخره به  مربوط
صورت گاو نقش شده است.   ریاغلب ز  زین  لیدل  نیو به هم  کندیم  افتیدر  ات ی( حی)پس از قربان

 ( ۶۲/۷۹ـ ۶۷)
 ات،یح  ةرا سمبل چشم  داند و کراترمی(  psyche)  شهیرا نشان آتش و پس  ریش  زین  مهیشورت 
برداشت خون گاو در   نی . در انوشندیو مار از آن م ریهمان خون گاو است که ش قت یکه در حق

 (۴۱/۸۶. )گرددیجسم و جان م یبرا ات یکراتر منبع ح
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و معتقد است که وجود  شماردیم ینجوم یهاو جام را سمبل ریبه روش معمول ش ایپاو
گونه که قبالً تذکر داده همان هاترابهیبخصوص بروج دوازده گانه، در م ،یفراوان نجوم ینشانها
  ز یمورد ن نیو عالم ستارگان در ارتباط است. پس در ا هانیبا ک تراسیبر آن است که م لیشد دل

در موارد مختلف   زی( کمپل ن۱۵/۷۲ـ  ۱۶( بهره گرفت. )celestial)  یو علو  یشواهد سماو  زا  دیبا
و جام را  نیرا تجسم روح آتش  ریاو هم ش همرفتهیرو یدهد ولموضوع را مورد بحث قرار می نیا

. دینمایم  هیتوج  کند،ی( جلب و جذب م ی)جهان  ی معرف آب خنک و تازه، که روح را به لذات ماد
(۲۸۹/۱۶  ) 

 

 اطراف صحنه   یو نشانها   صور

و  تراسیم یاز زندگ یمناظر و اشکال مختلف یاصل ةکه ذکر شد در اطراف صحنطوری به
 آنها عبارتند از : نیاند که مهمترنقش و نقل شده گرید یو نشانها انیصور خدا

 

 تراسیم تولد

 نیآنها تولد از صخره است. به هم یبه صور مختلف ارائه شده است که مبنا تراسیم تولد
  Deus Saxigenus  ا یشده و    دیاز سنگ تول  تراسیم  Petrogenes Mithrasرا    تراسیم  زین  لیدل
 .دندینامیمتولد شده از صخره م  ی( خداTheos ek Petras یونان)ی

 انیو عر یاست که در تنهائ یآمده است، او خدائ ترایم ةدر افسان سد،ینویم کلریاشت دکتر
انسان شدن او را   ة. شبانان معجزسازدی خود را از سنگ جدا م یدرخت یةو در سا ی در کنار رود

و کالهک   ستادهیتا پسر بچه جذاب و مطبوع را که در علفزار ا دهیدو شیو به پ کنندینظاره م
کنند.  شیدارد، ستا یشکار یچاقوئ گریدست و در دست د کیبر  یبر سر و مشعل یقیفر
(۱۴۹/۲۶ ) 

 ی ارائه شده است. او هنگام تولد مشعل  یاز صخره در آثار متعدد  ترایتولد م  سد،ینویساکسل م
است، که معمواًل  دیاز خورش ریغ ترایم رساندیدارد که م گری در دست د یادست و دشنه کیدر 
را، که مشعل  ینور و روشنائ، 1(Prometheusچون پرومته ) تراسیدر دست اوست. م انهیتاز

 و با دشنه (آور است)نور آوردیم نیافالک با خود به زم اینشان آن است، از آسمان 

  

 
او   ی)آدم( را ساخت و برا ه یکردن خاک و آب از گل انسان اول ریکه با خم تانهایفرزند ت Prometheusـ ۱

 داده شد.  فریاز طرف زئوس ک زیجهت ن ن یاز آسمان آورد و به هم شدیآتش زئوس را، که سخت محافظت م
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 (۷۴/۷۹آغاز کند. ) نیتا خلقت را در زم پردازدیکشتن گاو م به
 
 

 نیاز صخره: کتابخانه دوبل تراسیم تولد
 Petra)نقشها به عنوان زاده از صخره سنگاز  یاریدر بس  تراسیم سد،ینویشورتهیم م

genetrix)  یو زندگ  ات یجای مشعل خوشه گندم به نشانه حاز آثار به    ی. در بعض شودیم  شیستا 
  حدس  (Poetovio ای Pettauو  Carnuntum ای Altenbergدر دست دارد )به عنوان نمونه 

 تراسیدهد که مرا ارائه می یبلکه قله کوه ستیسنگ جامد ن کیصخره نشان  نیکه ا زندیم
 زیاز صخره ن یااز نقوش شعله ی. در برخدهدیبار خود را از آنجا به انسانها ارائه م نیاول یبرا

بر قله کوه  ترایآمده است که م زیفشان است. در یشت دهم نکوه آتش هیکه شب جهدیم رونیب
نام  به یروم سندگانیاز نو یکی زین لیدل نی. به همشودیالبرز در درخشش نور ظاهر م

Commodianus  کیجای مشعل  به    تراسیاز آثار م ی. در بعضنامدیفشان مرا پسر آتش  ترایم 
و از هنگام   شودیاو چون خدا متولد م  گر،یکره، که نشان جهان است، در دست دارد. به عبارت د

 نی(. همچنHeidelbergبه ترای( است )نمونه مKosmokrator) هانیک یرواتولد فرمان
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بر عالم است.   شیمعرف سرور  زیاند که آن نگانه در اغلب آثار در اطراف او قرار گرفتهدوازده  بروج
کره عالم، و بروج به  یگانه را در دست دارد؛ در دست بروج دوازده یحت تراسیم Trier ترابهیدر م

را در   هدست و دشن کیکه هنگام تولد کره را در  یاوست. در آثار گریدر دست د یاشکل حلقه
  جاد یگاو را کشته و ا یادارد، نشان آن است که او حاکم جهان است و با دشنه گرشیدست د
 نی. همچنیتیو موجودات گ  ات یاست و هم خالق ح  یتیاو هم حاکم و هم حافظ گ  د،ینمایخلقت م

و شر و  ات یمرگ و ح نیصورت واسطه ب به تراسیکه م افتیدر توانیصور مختلف م نیاز ا
شده شبانان    افت ی  Besigheim  که در   ی. در اثرردیگیرا به عهده م  ی شده و نقش ناج  دهزا  یکین

 تراسیجشن تولد م  لیدل  نیاز صخره هستند و در حلول او شرکت دارند. به هم  تراسیشاهد تولد م
  dies natalis invictiدسامبر که آن را    ۲۵داشت و بخصوص در    تیاهم  اریبس   روانشیپ  نیدر ب

. شتنددامیبر پا  سکایپرانتابه سترایدر م یناپذیر( جشن بزرگغلبه ی)روز تولد خدا دندینامیم
 تراسیم  نییبود که او در آ  نینور متولد شدم« و مقصود ا  نی: »من در اولگفتندیم  تراسیم  روانیپ

 ( ۳۰/۸۶-۳۱. )شدیم تراسیدوباره متولد و م

گونه همان  تراسیکه م  کندیبه آنچه گذشت اضافه م  هیشب  یاتینظر  انیپس از ب  زینشوتسه  
 روانی. پ1سازدیمتصل م نیرا به زم دیروح خورش قتیشده بود، در حق ینیبشیکه در اوستا پ

  ی انسان که در تولد بدن خاک  یکه روح علو گرفتندیم جهینت کیبرداشت سمبل نیاز ا تراسیم
را در  ینور د،یآیم رونیب رهیکه از دل خاک ت  تراس،یم هیموظف است شب رد،یگیرا به خود م

در دل او روشن  دیآورد. تا آتش خورش ریبه ز د یظلمت روشن سازد. مشعل روح و منش او را با
نور    یگردد، خدا  روزیپ  عتیبر گاو طب  نیآهن  ةکه سالح بر دست دارد، با اراد  تراسیشود و چون م

و ظلمت ماده را با نور  شودیو ماده را منفجر ساخته ظاهر م زدیخیبر م نیزماز درون ظلمت 
در ضمن معتقد است که   . شوتسهدینمایمربوط م یرا با روح اله جانیو ماده ب سازدیزنده م

بروج را در دست دارد، نشان واسطه بودن   ةریکره و دا  تراسیکه م  یصحنه تولد از صخره، در حال
 ( ۴۹/۸۵ـ  ۵۱. )سازدیبا آسمان مربوط م ار نیاوست که زم

 یاز صخره به قدرت   تراسیکه تولد م  سدینویاز مطالب گذشته م  یاریبس   دییبا تأ  زیورمازرن ن
 به تراسی. مکندیرا اعالم م یدی( آغاز دوران جدSaxigenus) یو نامرئ یرمز

  

 
فکر خود آنهاست   ندهیکه زا ی. از اصلشودی پژوهشگران الهام م نیابرداشتها از کجا به  نیا ستنی معلوم ۔۱

 است. شانیکه سراسر تصور خود ا رندیگیم  یجینه اوستا، نتا
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 شود یمتولد م  Petragenetrixصورت    به  یادسامبر از صخره  ۲۵نور هر سال در    یخدا  صورت 
در  تراسیهست. م زین هانی( که در ضمن نشان کترابهیتجسم همان غار است )م قت یکه در حق

 یخود نشانها  ةبرافراشت  یو در دستها  گرددیزحل( ظاهر م  ای  وانیجای ساتورن )کصحنه به    نیا
نگاه داشته   ،دهندقهرمان را ارائه می  یمشعل و خوشه غالت، را که معجزات بعد  ودشنه    ،یرمز

بود.  نینچ زیگونه که ساتورن نبر عالم است، همان ینشان فرمانروائ زیاست. کره و دائرةالبروج ن
(۱۰۸/۹۳ ) 

 genitor)مولد نور  ای تراسیمشعل نشان آن است که م سد،ینوی او م گرید ی در جا

Luminis) ،در  نگرندیم رت یکه تولد او را با ح یمظهر نور است. دو شبان گریبه زبان د ای است
که در ضمن او را در    اند،ساتریمشعلداران م  ایکاوتس و کاوتوپاتس    یهمان دو وجود اله  قتیحق

است...  Mesitesقلمرو نور و ظلمت  ةواسط تراسی. در ضمن مکنندیم یاریخروج از صخره 
 تراسی( هنگام تولد مDura Europosدورا ) ةبترای. در مدیآیم رونیب هانیک رهاز صخ تراسیم

است که از برخورد دو سنگ حاصل  زنهنشان ارتباط با آتش نیو ا  جهدیم  رونیاز صخره آتش ب
تنه و شلوار است میهنگام تولد ملبس به ن تراسیم هاترابهیاز م یجالب است که در برخ شود،یم

فقط کاله بر سر  ای( و ایتالیدر جنوب ا نویمار ةترابی( بر سر دارد )مانند میرانی)ا یقیو کاله فر
ـ  ۱۴دهند. )او را ارائه می یآثار هویّت شرق نی(. اBarberiniو  Nersa یهاترابهیاوست )م

 ( ۶۰/۹۲و  ۷۰/۹۸و   ۱۶/۶۹
  ی ناج کی تراسی: مدهدیبود، شرح م عیگونه که در افواه شارا آن تراسیتولد م ةقص فپک

و پس از گذراندن    گرددی باکره متولد م  یمادر خاک  ک ی)خدا( و    یپدر آسمان  ک یجهان است که از  
 یآتش هند  یخدا  یافسانه تولد آگن ریقصه نظ  نی. اکندیدوباره به آسمان صعود م  ینیزم  ات یح
 تراسیصورت نور در وسط شب متولد شده و مانند م  که به   شدیباکره تصور م  کیکه پسر    1ستا

ارائه   هاترابهیاز صخره تقریبًا در تمام م  تراسیقرار گرفته است. تولد م  شیتوسط شبانان مورد ستا
که  یجالب است. او از قطعه سنگون توم نکار ترابهیو بخصوص صحنه تولد او در م شده است

که پشت او درخت نور  یدر حال جهد،یم رونیافراشته ب یبا دستها دهیچیدور آن پ به یمار
شده  دهیگل پوش ةحلق کیصخره با  Bingenدر  ترای. در تولد مشودیمشاهده م یترائیمقدس م

 تراسی( تولد مشودیحفظ م نیدوبل ثیاز رم )در کالج تثل یاست و در اثر

  

 
متولد شده    ینیانسان بودند و از مادر زم  میخدا و ن  میباستان ن  ونانیو قهرمانان    ایستریم  انیاز خدا  یاریـ بس۱

 بودند.
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در   Altmúhltal ةترابیجالب در م اریارائه شده است و باالخره صحنه تولد بس  تیآفرود رینظ
Trier  تراسیبه دور بدن او حلقه زده و م کره جهان را گرفته و دائرةالبروج یکه خدازاده در دست 

کالغ و سگ و مار و در چهار گوشه صحنه  ریکرده است. در ز هیتک رةیدا نیبر ا گریبا دست د
 یدر برخ  زین  یجالب  ةاند. صحنو ماه قرار گرفته  دیخورش  انیصحنه خدا  یباد و در باال  یخدا  چهار
 یصحنه سوراخ سوراخ و در پشت صحنه به وسیلة مشعلهائ  ةنیشده است که زم  افتی  هاترابهیاز م

  لد معتقد بودند که تو نیاست. مؤمن دهیدرخش یسوراخها نور م نیاست و از ا شدهیم جادینور ا
 (  ۲۶/۶۰ـ  ۲۷است. ) یو ازل زمانیب یشیبلکه آن زا ستین هیقابل توج خیدر تار تراسیم

  Hanauدر    Rückingen  ترابهیکه متعلق به م  یکی: در  دهدیباخ سه صحنه را ارائه ممرکل
 دنیکه به چ دینمایو چنان م ستادهیا یریپس از تولد در مقابل درخت انج تراسیآلمان است م

 ةاست. در افسان یترائیم ثیاست که نشان تثل یقیاست. بر درخت سه کاله فر ل مشغو ریانج
متعلق  گری. در صحنه دکندیم هیتغذ ریدرخت انج وهیآمده که پس از تولد از سنگ از م تراسیم

و بر سر درخت سه کاله   شودیاز درخت متولد م تراسیسو م  ک یدر  Dieburg ترابهیبه م
 تراسیم گرید یکاوتس و کاوتوپاتس است، و در سو تراس،یم شاناست که ن یقیشکسته فرمین

گانه سه  یخدا  ای  یترائیم   ثیاز درخت نشان تولد تثل  گانهسه  تراسی. تولد مشودیاز صخره متولد م
(Deus Triformisاز درخت ح )ترابهینقش در م نیهم هیاست. شب ات ی Heddernheim   وجود

جای صخره به که به    شودیاز درخت ارائه م  تراسیم  تولدصحنه    یاصل  ةصحن  یدارد که در باال
از صخره را   تراسیاست و در کنار صحنه نقش برجسته تولد م دهیجه رون یاز درخت ب یتنهائ

ـ  ۴۴. )گردندیم هیتوج ات یو درخت ح تراسیم یآثار وابستگ نی. در امیکنیمجدداً مشاهده م
۳۸/۶۹ ) 

و با ارائه آثار و  کندیم یرا بررس تراسیکمپل به روش معمول در فصول مختلف تولد م
هستند   ینقوش همانهائ  نیاز ا  یاری. بس سازدیرا مطرح م  یمختلف  ات ینقوش و شواهد فراوان نظر

 Theos ekصورت  تولد خدا به Natura Deiقرار گرفتند. او در فصل  یکه قبالً مورد بررس

Petras ابهتریمختلف به م یهاشده از سنگ( در ضمن شرح نقوش و صحنه جاد یا ی)خدا 
Apulum - Dacia  هالل ماه است.   هیسنگ شب  یکه در تولد از صخره قسمت باال  کندیاشاره م

بر    یدست داشته و تاجهنگام تولد از صخره دو مشعل به    تراسیکه م  Dura III  ترابهیم  نیهمچن
 تولد و نیشعله را نشان طبع آتش  نی. کمپل اگرددیسر دارد که از تاج شعله آتش متصاعد م
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از  یدر ضمن آن را نشان کند،یم ریاز آتش تفس  هانیتولد ک ای تراسیآتش بودن م یخدا معرف
است. در اثر  تراسیو سلطنت م یکه معرف قدرت فرمانروائ شماردیم یفره اوستائ ایخوارنو 

 . زدیخیمتولد و از آن بر م نیمحراب آتش  کیاز  تراسیاروپا، م یدر جنوب شرق یگرید
از آن  تراسیکه م یاصخره یةبر دور پا ی( مارCivitas Montane Sium) یاترابهیم در
است که از  یریاساط  agathos daimonاست، که به نظر کمپل همان  دهیچیپ شود،یمتولد م
به وسیلة   تراسیم  نی)بنا به گفته سنت اگوست  ردیگی( شکل می)روح ازل  یازل  یپنوما  نشیدم آتش 

از  تراسیم گریاز آثار د ی. در برخ(دیآیوجود م خاک به ایدر سنگ  اقینفس و اشت یهوا یداغ
و در چهار   گرددیاست خارج م یاز حلقه بروج که به شکل تخم مرغ ایو  شودیتخم متولد م

 در باد  ات یداغ مشهود ح یباد محصور گشته است که منشأ پنوما یگوشه با چهار خدا
 
 

 
 برجسته مدنا نقش

به آن اشاره   نیکه اغلب محقق  یحاالت را ما در اثر  نیاز جمع ا  یکل  ةدیا  کینامشهود است )!!(.  
 میتوانیشده است، م افتیمختلف  ی( در مکانهاModenaنام مدنا ) اند و بهکرده
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را  ایتالیدر ا یگریو د Borcovicium ایتانیدر بر یکینمونه کمپل دو اثر،  یبرا. میکن مشاهده
  که ی در حال شود،ی متولد م یهانیاز تخم ک تراسیم رینظ یجوان ی اثر خدا نی. در ادهدیارائه م

است   دهیچیپ یاست و به دور بدنش مار یازهی. در دست جوان مشعل و نزدیخیاز آن آتش بر م
 یچهار خدا زی. دورادورش دائرةالبروج و در چهارگوشه صحنه نزدیخیشعله بر م زیو از سر او ن

گرفتن کل( در ش۷۳/۶۰داند )می  کیاثر، که کف آن را ارف  نیحدس زد ا  توانیاند. مباد قرار گرفته
 (۲۷۲/۱۶ـ   ۲۷۹مؤثر باشد. ) تراسیتولد م یطرحها

سه سر همگون  نیو معتقد است ا کندیم انیب یگریدر مورد تولد از درخت نظر د  کمپل
بلکه   ستین  ثینشان تثل  شوندی( ارائه مArbor genetrix  ای   Arbor Vitae)  ات یکه بر درخت ح

( کمال Celtics) هاکیسه سر سلت یداگونه که خاست، همان  ات یو کمال ح تینشان تمام
اصوالً عدد سه نشان کمال بود و سه عنصر خاک و هوا و آتش  میداد. در قدمیرا ارائه  تیالوه
 انیزرتشت یگونه که براسرچشمه گرفته بودند، همان دهیا نیاز ا هیاول یسه عنصر خودزا ایو 

- ۴) شدیحاصل م کیو رفتار ن ک یگفتار ن ک،یدر سه اصل پندار ن یزندگ تیو تمام کمال 
گندم از دم    ةسه خوش  شیداند که رومیگانه روح  آن را تجسم سه  یول  گر،ید  ی(. در جا۱۹۳/۱۶
وجود    تیفیسه سر را نشان سه ک  نیهم کمپل ا  ی( در فصل۲۵۸/۱۶است. )  دهیا  نیاز هم زیگاو ن
ه ب  ی(. ول۳۶۷/۱۶)  کندیم  هیتوج  ،دهندرا ارائه می  ات یح  تیکالم و عمل که تمام  کر،تف  ،یعقالن

 تراسیو ارتباطش با تولد م  دهیا  نیا  حیو تشر  ات یاز درخت ح  گریاکتفا نکرده و در فصول د  نیهم
به  یپژوهشگران فراوان که دهدیرا ارائه م یکمپل نقش  یگری. در اثر ددیگویاز درخت سخن م

دست چپش به   تراسی. مشودیسبد خارج م  هیشب  یااز صخره  تراسیاند و در آن مآن اشاره کرده
او، شکار، با  یةو کمان و خنجر قرار دارند )نشان اعمال آت  ریت  کی او  شیسنگ است و در پ یرو
 یخوشه انگور  تراسیم  ودآوردن، کشتن گاو(، در دست راست برافراشته خ  رونیاز صخره آب ب  ریت 

  ی و به خدا ستادهیبا مشعل برافراشته ا اوکاوتس یبازو ریاش نگاه داشته است. زدر مقابل چهره
 ریو دست تح  ستادهیسنگ کاوتوپاتس ا  ی. در طرف مقابل و باالنگردیدر حال خروج از صخره م

  افت یاست و آن را، که در روم    زوسیونید  هیشب  تراسیم  کریپ  نیدر مقابل دهان گرفته است. در ا
 زوسیونی. کمپل معتقد است که دانددهی( نامMithras – Dionysus) زوسیونیـ د تراسیشده م

در ارتباط  ترایبا م زین یائیآر ریسُومَه مقارن است که در اساط   ایبا هوم )هئومه(  یترائیدر تصور م
اشتادت اشتک بورگ،یرا در والبروک لندن، د ی(. کمپل آثار مختلف۲۱۴/۱۶بوده است )

(Stockstadt ) 
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نشان داده شده است، و سپس  زوسیونیو د تراسیم ةکه در آنها رابط کندیم هی... نقل و توجو
 دیگویبا آتش، خوارنو )فره( گاو، شراب، هئومه، و..... سخن م  زوسیونیدربارة ارتباط د  لیبه تفص

 ( ۱۴/۱۶-۲۴. )کندیم هیروابط را توج نیو ... ا یهند ،یرانیا ،یونانی ریو با استفاده از اساط 
اسطوره   کیگرن به  از پژوهشگران چون کومو و ویدن  یتولد از صخره را برخ  نیا  یاصل  ةدیا

از سنگ   Agdosکه در کوه    سازندی( منسوب مAgdistis)  سیستینام آگد  به  یدربارة خدائ  یقیفر
داند و میکوه را در ارمنستان و در اطراف رود ارس  نیا قیگرن محل دق. ویدنشودیمتولد م
 دیمادها در قفقاز شکل گرفته است با نیدر شمال سرزم سمیترائیم ةسطورکه چون ا ستمعتقد ا

 ( ۴۱۶/۴۳. )باشدرنگ گرفته  یقیفر تیروا نیاز ا
 ت یکه ذاتش از سنگ بوده است، با روا ،یقیفر سیستیبه شباهت اسطوره آگد زیکمپل ن

سنگ بوده است )در   یبه معن agdosکه اصوالً  سدینویو م کندیم هیاز سنگ تک تراسیتولد م
 (  ۲۷۵/۱۶است(. ) دیسنگ سپ ایکوه  یآق ـ داغ به معن یترک

طور مختلف چند نمونه را به    ت یو روا  هیمن از دهها نظر  هک  شومیمجدداً متذکر م  هیدر حاش
تا چه حد تنوع  ات ینظر نیکه اصوالً در ا دیکردم تا خواننده توجه نما انیب ریمجمل و بدون تفس 

 قهیمطابق سل یبا اتکاء به چند نمونه موردنظر خود برداشت یطوری که هر محققه وجود دارد، ب
جای اعالم به  پردازند،یم یهم چون کمپل که به آثار متنوع ی. پژوهشگرانندیگزیبرم شیخو

متوسل  یمتنوع یرهایدچار شده و به تفس  یمشخص به اجبار به پراکنده گوئ هینظر کی
  . 1گردندیم

  

 
بر   سمیترائیکه م سازدی آشنا م تیواقع نیارا به  نیزبیمتفاوت پژوهشگر ت اتیآثار گوناگون و نظر نهمهیـ ا۱
وابسته به   ،یکل ةدیو ا نهیزم کی مدون و مشخص بنا نشده بوده است، بلکه بر  یو فلسف یمکتب فکر کی

نکنند.   قیممکن است با هم تطب  داز موار  یاریاند که در بسشکل گرفته  یمکان و زمان خاص تصورات طیشرا
است و   هیپایب یآن دوران، کوشش یمذاهب اسرار ةو منسجم در هم یفلسفه متعال کی  یاصوالً جستجو

 «یبرچسب »فراعقل کیرا با  سروتهیگونه که امروز معمول و باب شده است هر اعتقاد نامعلوم و بآن
  که ی توجه کرد، زمان  دیاست. با  ینیبگرائی و راستواقع   فکردن خال  هیرمزوراز، و ... توج  ک«یستی»م  «ی»عرفان
مسلماً در   م،یشویرو مخام و نادرست روبه یبا برداشتها یگاه زیآن دوران ن یعال یدر مکاتب فلسف یما حت

استوار بوده و  یابتدائ یریو توهمات اساط  التیو تخ یو آداب ظاهر شهایبر نما شتریکه ب یمذاهب اسرار
مدون معقول و موزون   انیبن ک یانتظار  توانینم یاول ق یدارند، به طر خیماقبل تار یبدو  قداتدر معت شهیر

تصورات    یةپا  یعال  اریبس  شیزمان خو  یبرجسته و برا  یموارد افکار  یرا داشت، هر چند امکان دارد که در برخ
 آنان قرار گرفته باشند.  یشهایشعائر و نما یو حت التیو تخ
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 کالغ

که اغلب  شود،یم دهید زیکالغ ن کریپ ایگاوکش نقش  تراسیم یهادر تمام صحنهتقریباً 
 تراسیبر شنل م  زین  ی( قرار گرفته است. گاهدیو سل )خورش  تراسیم  نیصحنه ب  یباال  ةدر گوش

 نشسته است.

 زین یترائیم ریو در اساط  شدیم دهینام آپولوپرنده  ونانی ریکالغ در اساط  سدینویم ساکسل
 ترایم یکشتن گاو را برا امیاو پ یکه از سو کردندیذکر م یاعل یخدا ای دیخورش کیآن را پ

پر تو  نیا نیکه کالغ در ب افتییادامه م ترایم ی به سو دیاز خورش یااشعه یآورده است. گاه
نشان  دیاشعه را با نیا یول ند،دانمی دیو خورش ترایم ةپرتو را نشان رابط نیا یداشت. برخ رارق

نفوذ   نیبه ظلمت زم  دیخورش  یپرتو از خدا  نیا  قت یدانست، و در حق  ترایگونه بودن« م  دی»خورش
 (۵۹/۷۹. )کندیم

. شدیم جیهتو انیخدا یو سخنگو شگویصورت مرغ پ کالغ در روم به سدینویشورتهیم م
. میدیو آپولو را د وسیهل یاست. قبالً در کوماژن برابر دهیآور آپولون نامامیپرفیریوس کالغ را پ

برد که   یپ  توانیم  یرا به وضوح دریافت. پس بروشن  یبرابر  نیا  توانیم  یدر آثار روم  نیهمچن
را   فهیوظ   نیاو ا  بهآورده است و    تراسیم یبرا  وسیکشتن گاو را از طرف آپولون ـ هل  امیکالغ پ

قرار گرفته و  دیو خورش تراسیاست که اغلب کالغ در وسط م لیدل نیمحول کرده است. به هم
 ( ۴۱/۸۶ـ ۴۵. )کشدیم تراسیم یرا به سو دیاز خورش یشعاع یحت  Capreae ترابهیدر م

داند می تراسیکشتن گاو به م تیابالغ مأمور یکالغ را قاصد سل ـ آپولو برا زیورمازرن ن
( با هم  ی)قاصد و مناد Kerux)کالغ( و Korax. نام ردیپذیرا م فهیوظ  نیبا اکراه ا تراسیکه م

  د یخورش یو از سو نگردیم تراسیم یکه کالغ به سو شودیم ده یصحنه د نیمترادفند. در ا
و مار در کنار او هستند.  ریبا ش یاست و گاه ترایهمراه م زیشکار ن یها. کالغ در صحنهدیآیم
 ( ۵۴/۹۲، ۱۰۳/۹۳را دارند. ) تراسیم یهمراه تیسه از جانب ساتورن مأمور نیا

اند که تکرار آنها شد مطرح کرده  انیآنچه ب  هیشب  یات ینظر  زین  گریدربارة کالغ پژوهشگران د
 نیکه ا  سدینوی. او مدهدیرا ارائه م  یمتفاوت   یمورد برداشتها  نیکمپل در ا  ی. ولستین  یضرور

 دیخورش  اگوشه شنل او قرار گرفته و ب  ایو    تراسیسر م  یطور معمول در گوشه چپ باالپرنده به  
 با نوک یجنوب شرق یاروپا یهاترابهینقش مسنگ نیدر چند یدر ارتباط است. ول
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 یمعبد آسمان کی یبر رو ایو  یهانیک ةدر مقابل کر ایرا گرفته و  ترایشنل م خود
(Celestialtemplumا )ترایراست م یکالغ در سو زین هاترابهیاز م یاریاست. در بس  ستادهی 
از آثار کالغ بر   یاند. در برخشده ضیتعو زین دیماه و خورش یحال، مکانها نی. در اشودیم دهید

هم در مقابل دم   یدر خارج صحنه نشسته است و گاه یبر بوته و درخت ایو  گندمخوشه  یرو
 Mithra - Jupiter  نقشهم، مانند سنگ  یگندم در آمده است. در موارد  ةصورت خوش  گاو که به

- Dolichenus  دو کالغ در صحنه    زیسر کاوتس قرار دارند. به ندرت ن  یباال  یروم کالغ و عقرب
به ترایدر م  Mithrem - Pledgeیدوست  ثاقیار مبه افتخ  افتی. در صحنه معروف ضشوندیم  دهید

Poetovio III  که بر نوک آن گوشت گاو   یبا خنجر  تراسیدهند و مو سل با هم دست می  ترایم
  ده ینام مانیپ ت یصحنه که تثب نی. در اکندیم ه یگوشت را هد نیکشته شده قرار گرفته به سل ا

دست   ری. ززندینوک م گوشت نیاز باال به پایین در حال پرواز است و بر ا یکالغ شود،یم
که  کندیم سهیمقا یصحنه را با رسم اوستائ نیفروزان است. کمپل ا یو سل آتشگاه تراسیم

(  Ratu( و رتو )Ahuاهو )  نیب  یهانیک  مان یو قرارداد را با پ  نددادمیبه هم دست    ثاقیعقد م  یبرا
(  incarnation) م( کالغ تجس۱۴ شتی) شتیدر بهرام  نی(. همچن۲۶۰/۱۶)ساختندیمجسم م

 نیاست. در هم  شهیر  کیورترغن از    زدیوارغن با نام ا  ایهفتم ورترغن )بهرام( است و نام کالغ  
طالع   د یخورش یکالغ در جلو زین یگاوکش  ة. در صحنشودیم هیپشت وارغن با آتش ورهرام شب

است،   ندهکن  بیو هم تخر  دکنندهیهم تول  نشیگاوکش، که قدرت آتش   تراسیم  یبه سو  یامیبا پ
(  hvarenoخوارنو ) ةهم اعطا کنند ترایگونه که در مهر یشت هم آمده که مهمان کند،یپرواز م

است و   یپنوماست که آسمان ای یات یح نیدم آتش  ک ی ی( است، که اولKshathroو هم کشاترو )
  اص خ  یروین  یکه دارا  انیمتفاوت، بخصوص در شاهان و فرمانروا  یبه نسبتهادر همه جانداران  

 ( ۲۱/۱۶ـ  ۲۵و  ۲۲۱است. ) یحامل آتش آسمان یوجود دارد. کالغ هم گاه اند،یفرمانده

 

 (Theos bouklopos) رمه« ةندیربا ی»خدا ای»گاو دزد«  تراسیم

از گرفتار کردن گاو ارائه شده  یمناظر یاصل ةصحن یباال ایدر گوشه  هاترابهیاغلب م در
کرده و بر دوش  ریگاو را اس گریبه دنبال گاو است، سپس در شکل د تراسیم یکیاست، که در 

سازد،   ریرا اس  وانیتا دوباره ح  جهدیبر آن م  ترایبعد گاو در حال فرار است و م  ة. در صحنکشدیم
 یتا در آنجا قربان بردیغار م یوش به سوبر گاو غلبه کرده و گاو را بر د ترایو باالخره م
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 زین لیدل نیو به هم نددانمیتحول روح  شیگاو که آن را نما دنی. صحنه بر دوش کش دینما
Transitus سر  یو باال یدر صحنه اصل یاست که گاه تیاهم یشده است، آنقدر دارا دهینام

و...(.  ،Tavalicavo , Moesia , Apulum , Dacia )در گرددیمشعلداران نقش م ای تراسیم
هرمس. ساکسل   یهم برا  گریاند و به شکل دکرده  تیاسطوره را روا  نیا  هیشب  زیهراکلس ن  یبرا

و  یگاوکش  )ربودن گاو، یونانی مهین یدو خدا نیبا ا تراسیاز مشخصات م یبرخ سهیدر مقا
اند شده بیترک یونانی ریبا اساط  ی ـ هند ینرایا ریدهد که چگونه اساط باالخره معراج( نشان می

 (۷۸/۷۹اند. )وجود آورده به را Mithras - Hermes - Helios – Herakles مفهوم کیو 

 ادهیپ یباستان ةها اسطورصحنه نیکه در ا ردیگیم جهیآثار مختلف نت یبا بررسشورتهیم 
 دیربایگاو را م ترایکه در اسطوره آمده است ابتدا گاو در حال چراست. م گونهشده است و همان

Mithras bouklopos کشدیرمه(، و او را بر دوش م ندهیربا یترای)م Mithras 

Taurophoros  بیگاو را تعق  ترای. مکندییابد فرار مرا درمی  تراسیگاو(. گاو که مقصود م  ل )حما 
. کشدیکه گاو او را با خود م  یدر حال  رد،دامیو محکم نگاه    اندازدیو دست بر گردنش م  کندیم

و در آنجا او  کشاندیبر گاو غلبه کرده و مجدداً بر دوش خود انداخته و به غار م تراسیباالخره م
 (۳۵/۸۶. )کندیم یرا قربان

کردن و کشتن گاو با  ریاس افتن،یکه جستجو،  سدینویها مصحنه نیا حیورمازرن با تشر
 روانشیو پ شودیم سریجوان م تراسیم یبرا اریبس  یرویزحمات و مشقات فراوان و صرف ن

  ک ی جادیاو  یمقصد کل یاجرا یکرده و برا یتأس تراسیبه م دیبا ندی( که سربازان اویستای)م
 ی( شخصTransitusو با تحول )  ندیمایبپ  یقو  میو پاک راه او را با همان اراده و تصم  روزیپ  ات یح
 ( ۵۹/۹۲سرمشق آنهاست. ) ترایهدف را تحقق بخشند. م نیا

از هراکلس اقتباس  یاتا اندازه ترایسرگذشت م نیمحقق ةدیکه به عق سدینویهم م فپک
گاو   دنیاز آنها ربودن و بر دوش کش  یکیکه  کند،یرا تحمل م یهائیشده است. او هم سخت

اند. تحول خوانده  یرمز  فیتوص  کیصحنه را با    نیا  هاترابهی. در مشودیم  روزیباالخره پ  یاست. ول
 Invict (0) Mithrae et Transitu»صحنه نوشته شده است:  نیا  ریدر ز  Poetovio  ترابهیدر م

dei»    صحنه را در سرگذشت    نی. چنکندیره ماشا  گریمرحله به مرحله د  ک یکه به تحول خدا از
بر دوش« اقتباس  بیصل حینام »مس  صحنه را به  نیا زین انیحی. مس افتی توانیم زیهراکلس ن

 ونهگ)همان ردیگیرا بر دوش م یبار جهان ماد تراسیم یاند. در برداشتکرده
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. شودیم  متحول   گریمرحله به مرحله د  کیاز او از    دیبه تقل  ستسیبار گناه انسان را( و م  حیمس   که
(۱۲/۶۰) 

به وضوح مراحل مختلف   یصحنه اصل  یکه در باال  بورگ،ید  ترابهیبا اشاره به م  زیباخ نمرکل
است   گریمقام به مقام د  کینقوش را همان تحول دانسته که گذر از    نی، مفهوم ا1ارائه شده است

ارائه شده است، عبارت  راز آثا یاریکه در بس  یننردبا سمیترائیبه گفته کلزوس در م سد،ینویو م
عبور از افالک  ای یکواکب )ثوابت( به جهان ماد یاست از سمبل نزول و صعود روح از فضا

منبع نور است که  ایو صعود به فلک ثوابت  ریمس  نیو بازگشت از هم نیهفتگانه و نزول به زم
پرستان ترایم عتقادکه چگونه به ا سدینویم زی. ماکروبیوس نکندیم قیتطب زیبا نظر افالطون ن

مورد لزوم است به  یوی دن ات یصفت را که در ح کیافالک  نیاز ا کیروح هنگام نزول در هر 
( اراده و کار، در ی)مشتر تریو عقل، در ژوپ ی. در فلک ساتورن )زحل( تفکر منطقردیگیخود م

و شهوت،  لیادراک، در فلک ونوس )زهره( م دی( جسارت و جرأت، در فلک خورشخیمارس )مر
 یرشد و نمو. او پس از آنکه در رو تیفیک سخن گفتن، در فلک ماه تیدر مرکور )عطارد( قابل

باال  یوباره به فضاپس از مرگ( از همان راه د ایدست آورد )پرواز به  یخود را برا یپرها نیزم
 توسیتحول را ترانز نیا یترائی(. در اصطالح مینو افالطون دهیعق کی نی)همچن کندیصعود م

 , Sarkezi , Brigetioشده است ) دیینقش و تأ هاترابهیاز م یاریکه در بس  انددهینام

Carnuntum , Poetovio، ( )...۲۶  ۲۵/۶۹ـ) 
 گرانیاو، آنچه اضافه بر د ات ی. نظردیگویمختلف سخن م یدر بخشها لیکمپل به تفص

دزد در  رمه  ةکه اسطور  سدینوی دزد ماست: دربارة رابطه غار و رمه  نیداشته است، مجمالً چن  انیب
شده است،   انیب  یات یصورت مختلف در روا  کهن دارد و به  اریبس   نهیش یارتباط با غار و کوهستان پ

 ـ آپولو به وسیلة هرمس و ربودن وسیرمه هل یونانی ریکه بخصوص در اساط 

  

 
  ی آسمان ة است آن را طویل ی معبد ه یشب یاو بنائ یکمند در دست دارد. در جلو تراس یصحنه ابتدا م  نیـ در ا۱

 ی رانیخادم ا  کی باخ آن را  گاو را بر دوش دارد. مرکل   تراسیدر آن است. پس از آن، م  یاند که گاو کرده   هیتوج
سوار    تراس یصحنه م  نیدارد. در اطراف ا  وش قبالً کشته است، بر د  تراسیکه گاو کشته را، که م  کندی م  هیتوج

 .شوندی م دهیو... د تراس،یگاو بر دوش م کند،یم بین را تعقآ  ترایبر گاو، گاو در حال فرار و م

  ن ی حدس زد که در ا توانی است، به نظر من م یرانیفقط کاله ا تراسیها نشان مصحنه  نیدر ا چون
انجام   یاو در عوالم روحان ی که خدا یدهد، اعمالاعمال را انجام می   نیا  تراسیدر تجسم م  ستسیها مصحنه 

و حرکات جوانمرد   تو کالغ و ژس دیو وجود ماه و خورش یشنل آسمان روزیپ تراسیداده است. در صحنه م
 .دباشمی  یترائیهویّت م هی توج یبرا ی بر گاو نر، همه شواهد روزیپ

 



302 
 

۲عرفان  

در مقابل  Cacusآن که هرکولس و  ی( به وسیلة هراکلس و اسطوره مشابه رومGeryon) رمه
وریتراکش  ندرایصورت ا اسطوره به نیا یودائ ات یآن است. در روا یهانمونه رند،یگیهم قرار م

(Indra Vritrahan( آمده است )12.3/Rv. I/32.2 , 11.12IIو حت ،)ةانیعام تیروا کی ی 
ماترنوس به آن اشاره کرده و  کوسیرمیدزد وجود داشته است که فرمه تراسیدربارة م یرانیا
قائلند و آن را عنصر   تیآتش ارجح یبرا برندیبسر م رانیکه در ا یو مغان انیرانیا سد،ینویم

. هویّت مؤنث آتش را با کنندی. آنها آتش را به دو هویّت مذکر و مؤنث مجسم منددانمی هیاول
هویّت    قتیدهند. آنها در حقآن را احاطه کرده است، نشان می  یمیگانه که مار عظسه  ت صور  کی

 یا آنان اعالم کرد:  مبریگونه که پ... همانکنندیم شیدزد ستاصورت رمه مذکر آتش را به
 ترایدزد را همان م... آنها رمهیپدر عال  کی  (مانی)هم پ  Syndéxiosو    رویرمه، پ  ندهیربا  ستسیم

دهند. قدرت مذکر آتش مقدس را، که همان انجام می یمخف یو شعائر او را در غارها نددانمی
ممکن است  ور. آتش شعله1از نور است ریکه غ ستند،دانمی دیخورش ةدر اشع دیحرارت است، شا

. کمپل دهها نمونه از کندیم ات یح جادیا دایو ناپ یحرارت درون یگردد، ول ات یح یموجب نابود
که   کندیم دییاند و تأدزد و غار مشخص شدهرمه تراسیکه در آنها م کندیرا ذکر م هاترابهیم

 (۸/۱۶-۱۱بوده است. ) یغار نیچن کیخود  زین ترابهیاصوالً م
(. در نقشها اغلب در صحنه به دنبال هم ۲۵۲/۱۶است ) Dieburg ترابهیجالب م نمونه

 زیصحنه را ن نی(. اMithras ephipposبر گاو سوار است ) تراسیم یاند که در اولآمده
Mithras invictus ۲پوسیفاِ تراسیم نی. اانددهینام( همان ورترغن ،Verethraghna به )

و هم   ندهیاست، او هم فزا یعطاکننده قدرت و فرمانده ترای. ماست( invictus) روزیمفهوم پ
  vrtra ایمخالف و مقابل  ghna ایاند که کشنده دو صفات ورترغن نیبخش است، که ایروزیپ

 یقربان ای تراستیم یکشتن برا یکان به معنترایکشتن است. م یبه معن kana ای ghnaاست )
 ای یو رستگار ینوزائ یبرا ترایدشمن است(. م ةدکشن یبه معن قتیکردن. ورترغن در حق

  

 
مجعول است و نه    ،دهندکه به زرتشت نسبت می  یگرید  اتیمانند اغلب روا  کوس یرمیف  اتیروا  نمسلماً ای   ۔۱

از   یکه در اوستا هم وجود ندارد. ول ست،یاشارات ن نیاز ا یاز زرتشت، اثر ماندهیتنها در گاتاها، تنها اثر باق
هاست. صحنه   ن یا  ه یتوج  یبرا   یاله یو وس  ن آن روزگارا  ن یطرز تفکر مؤمن  یمعرف  ات یروا  گونهن یا  گر،یطرف د

 .افتیدست  یریگجه یبه نت توانیمذاهب بهتر م نیهمعصر ا انیراو   از سخن
  aspaو  eksva یودائ ة اسب است و از کلم یبه معن یونانیدر  hipposاست که  ep - hipposـ در اصل ۲

 (۱۹۱/۱۶. ) استمشتق شده  یاوستائ
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 ةچه در حال راندن گردون ترای. مردیگیدو قدرت بهره م نی( جهان، از اFrashkart) فرشکرت 
 تراسیم نیبر پشت گاو، معرف ا ایدورا،  ریهائی نظترابهیو چه سوار بر اسب، مانند م یآسمان

اسب و   زیت  ةگردون یدارا ترایگونه که در مهر یشت مهمان بخش است، یروزیو پ روزیپ
گاو را بر دوش  تراسیاول است، م ةدوم که بالفاصله متعاقب صحن ةبخش است. صحنپیروزی
 دیبا  ترایکه م  شودیم  دهی د  یغار  ةدر مجاور آن، دهان  ایحمال گاو    یترای. در پشت مکندیحمل م

 Mithras یاصل ةهمان نقش صحن یقربان ةسازد. صحن یقربان دهیگاو را به آن کش 

Tauroctonos ی. قبل از نقش حمل گاو، خدادهدیرا ارائه م نشیآفر ل است، که آغاز تحو 
که حمال گاو   یس یتند  ای  کریپ  ریز  Poetovio Iچون    هاترابهیاز م  ی. در بعضگرددیگاوربا نقش م
و  بورگیبه مفهوم تحول و گذر است. در دکه  Transitusدهد، نوشته شده است را نشان می

از درخت و درخت سه شاخه  تراسیغار، تولد م هب دنشیپس از نقش گرفتن گاو و کش  نگنیروک
گاو در حال احتضار که از دم   یگندمةگانه روح و با سه خوشکه معرف تجسم سه  تراسیبا سه سر م

  Psychoppomposنام    به  زیرا ن  گرید  ةصحن  ک ی. کمپل  شودیدر ارتباط است، ارائه م  د،یرویم
 یمختلف  یهاو آن را از صحنه  دیافزاین مناظر میارواح است، بر ا  تی)رهبر ارواح( که معرف هدا

پروانه است و به وسیلة اروس مشعل به دست،  هیبزرگ شب یبا پرها Psyche ةکه نشان دهند
 اندیها معرف تحول الهصحنه نیمعتقد است که ا . کمپلکنندیم یبازساز شود،یم تیهدا

(Transitus deiدر صحن .)ن هما قت یگاو در حق ،یگاو دزد ة ( گوشورونGó šurvan )گاو  ا ی
جهان و  یهمان ورترغن که در مرکز و محور نوساز تراسیاوستاست و م نشیو گاو آفر اهیگ

تحول است  نیگاوربا معرف ا تراسیمقرار دارد.  بیو تهذ ینوزائ ایفرشکرت  یآماده کردن برا
ها . پس همه صحنهردیگیمشکل    ینینو  نشیکه گاو را به غار برده و با کشتن آن از خون گاو آفر

 ( ۲۸۲/۱۶و  ۲۵۷و   ۱۹۵. )1جهان است ینوساز یکشتن گاو و رسالت برا یمقدمه هدف اصل

 

 (Deus Aquaeو  Deus Sagittariusساز )و آب راندازیت تراسی( میخدا)

صخره است،   ایابر    هیکه شب  یابه توده  یراندازیرا در حال ت   تراسیم  هاترابهیاز م  یاریبس   در
 ترایآب و باران( م جادیسازی )اصحنه را معرف باران نیکه ا میدیدهند. قبالً دنشان می

  

 
( ménok)  یویاز جهان من  ی و از انتقال روح علو  کندیم  انیب  ینینو  ات یباز هم نظر  گر یـ کمپل در فصول د۱

 .دیگوی سخن م گری( و برعکس و مسائل دgétèh)  یبه جهان ماد
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 سهیدر تورات مقا یخروج آب از صخره توسط موس تیصحنه را با روا نیا زین ی. برخانددانسته
 ینقششده است. در سنگ  دهیباران نام  ةکنند  جادیکه ا  شت،یمهر  یترایبا م  زین  یو بعض  کنند،یم

 یناست و در مقابلش شبا یابه صخره یراندازیدر حال ت  ترای( مPoetovioپواتوویو ) ترابهیدر م
با کف  زدیریکه از صخره فرو م یاز آب یگریشبان دزانو زده و در حال تمناست، در پشت او 

 یطور کامل معجزه خروج آب از صخره ارائه شده است. در برخصحنه به    نی. در انوشدیدست م
 یفقط کمان ترایم یپرتاب کرده است و در برخ ریباال در جهت ابرها ت  یبه سو ترایم هاترابهیاز م

هائی ترابهی(. در ممیهیو نو  میههر دو صحنه ارائه شده است )مانند هدرن  یدر دست دارد و در بعض
و  ستادهیا تراسیم هینفر شب کیاست و پشت او  یراندازیدر حال ت  ستادهیا اینشسته  تراسیم

در   یشنل تراسیشخص دوم چون م هاترابهیاز م ینهاده است. در بعض راندازیدست بر دوش ت 
، و  Kurtowo وُکورتو ا،سّیداسیا، آپولوم، پوتا یهاترابهیبال است )م دو  یدارا ایبر دوش و  تزازاه

آسمان بلند کرده است و دست   یدست خود را به سو کی دوم  تراسیهائی مترابهی....(. در م
 دینمایم  هیو هکاتس تشب  ایشتریرا با ت   راندازیت   یقرار دارد... کمپل خدا  راندازیبر دوش ت   گرشید

گونه (، همان Deus Aquae) نامدی( مAqua Vita) ات یآب ح ةکنند جادیا یرا خدا تراسیو م
معرف  راندازیت  یآب و خدا یآب معرف اهو یدارد. خدا یافهیوظ  نیکه در اوستا آپام نپات، چن

صخره  ینفس ابرها یو هوا اقیآتش اشت یرهایباد گرم است. ت  یرتو ایاصل تنظیم دهنده 
 نیا نیاغلب محقق یطور کل(. به  ۳۲۸/۱۶) کندیم بخشات یباران ح جادیو ا شکافدیمشکل را 

ساز باران یرا خدا راندازیت  تراسیو م نددانمی یو هند یرانیا یریصحنه را اقتباس از اساط
 جادیرا نشان ا  تراسیعمل م  نی. ورمازرن ادیگشایآسمان را م  چهیخود در  یرهایکه با ت   نامندیم

 دنیهستند که به نوش  ترایاران می  ود  زیکه دو شبان ن  نامدیم  (fons Perennis)  یو ازل  یآب ابد
 (۱۲۲/۹۳. )مشغولندآب 

 

 تراسیم معراج

او را بر گردونه  دیخورش ی که خدا یرا در حال تراسیها، مبهترایاغلب م ی جنب یهاصحنه  در
و نشان  یقیکاله فر تراسیدهند. نشان مارائه می کند،یخود، که در حال حرکت است، سوار م

پران در حال صعود   یبا اسبها زیبر دست است، و گردونه ن انهیتاج مشعشع بر سر و تاز دیخورش
 ترابهیصعود م ایصحنه را معراج  نی. تقریباً پژوهشگران باالتفاق ااالستبه ب
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بسر برد و  یمردمان فان نیدر ب یکه مدت ن،یزم یقصه صعود خدا نی. اکنندیم هیتوج آسمان
 یاز مذاهب اسرار یاریدر بس گردد،یمنبع نور، پدر عالم، و ... باز م ،یعالم علو یسپس به سو

 .شدیم دهیآن ادوار د
است که سفر  یواقع ریو غ یخیتار ریقدر غبه آسمان همان  حی: »عروج مس سدینویم فپک

خاطرنشان  میتوانیبلکه م میندار شرویپ ایمحتاط  یاله یبه مشاجره با علما اجی. ما احتترایم
اند. ها دست نخورده ماندهکه قبور ملکه  یهستند، در حال  «ی( »خال ur)  ورا  که قبور شاهان  میساز
که در دو طرف آنها دو  شوندیمشاهده م یاقبورگشاده یدرها یسومر یااستوانه یمهرها رو د

 (۷۲/۶۰قدمت هزاران ساله است.«) یتصور دارا نی. ااندستادهیا (فرشته ایپردار ) وید

 
 
اقتباس  تراسیاز معراج م اًنیکه ع یحیمس  یساهایاز کل یکیمعراج الیاس به آسمان در  نقش

 شده است
 

  ده ید ترایم یجمع افتیض  ایصحنه پس از طعام محبت  نیکه معموالً ا دهدمی حیورمازرن توض
ل در حال شالق سُـ  وسیخو، که هلنیدو اسبه، آتش  ایچهار اسبه،  ةدر گردون ترایکه م شودیم

 (  ۸۳/۹۲. )کنندیزدن بر آنهاست، به آسمان صعود م
 دیبورگ و استربروکن اشاره یهاترابهیبه نقش برجسته م هینظر نیا دییبا تأ زین کسلسا
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و کمان   ریمعراج آن هویّت آپولو را به خود گرفته و نشان او را، که ت   یدر نقشها  ترایکند که میم
است، او را   دیالبروج نشان خورشرةیکه در دا ر،یاست، در دست دارد و در صعود به آسمان ش

 (۷۷/۷۹. )کندیم یهمراه
 ةبرگردون ترایکه در آن م رد،یگیصحنه از اوستا کمک م نیا هیدر توج شهیکمپل مانند هم

. اطراف او دو آتش درخشان که همان  راندیپر در افالک مزیت  یسوار است و با اسبها یهانیک
 (. ۱۸۲/۱۶ـ ۱۸۴اند )است، قرار گرفته یفره مرئ Kavaem Hvarenö ایخوارنو 

و  تراسیبودن م یمنج گرددیبه دنبال آن مطرح م ایصحنه و  نیاکه وابسته به  یموضوع
از همان اعتقاد  دهیا نیمعتقدند که ا نیرستگار ساختن انسانهاست. اغلب محقق یبازگشت او برا

مردگان  زیموجب رستاخ یگرفته است، که در روز داور شهیر انتیبه سئوش یو اوستائ یزرتشت
 آنها شرکت خواهد کرد.  یداور رشده و د

 یدر گذشته متک  یکه خود را به الهام  ان،یاز اد  یبر خالف بعض  ترایم  نید  سد،ینویم  شوتسه
  ان یمذهب از جمله اد  نیبود. ا  دهیچسب  شیخو  یحائیمس   ندهیتا لحظات آخر محکم به آ  سازند،یم

( و خود را  Advent mysteriumبودند ) یاله یمنج کیدر انتظار  نیبود که مؤمن یحائیمس 
 (۵۰/۸۵. )ساختندیم آماده شظهور یبرا

از روم  یابهیواحد بودند. در کت تیشخص کی انتیو سئوش ترات یورمازرن معتقد است که م
 کانین ترایدر بوندهش م . nama Sebesio انتیسئوش یا آمده، سالم بر تو تراسیخطاب به م

(. ۲۰/۹۲گذراند )یم بلعد،یکه زشتکاران را م یدهد و از فراز آتشعبور می نوات یپل چ یرا از رو
را با کاله  تراسیم زین گریصحنه ارائه نشده است. در نقوش د نیفقط در ا تراسیسل و م ةرابط

 تراسیسل و م  یادهند. در صحنهبر دست، نشان می  انهیرا با تاج مشعشع و تاز  دیو خورش  یرانیا
  گر ینقش د ر زانو زده است و د تراسیسل در مقابل م گریدهند و در صحنه د با هم دست می 

 . دهدیقرار م دیتاج مشعشع را بر سر خورش تراسیم

 یکینقوش معرف نزد نیکه ا رندیگیم جهینت نیاز محقق گرید یکومو و برخ ورمازرن،
از او  ترنییپا یزانو زده است، در مقام تراسیدر برابر م دیچون خورش یول دند،یو خورش تراسیم

  ی دو مقام اعال  دیخورش  کیرا نشان پاتروپ  کریدو پ  نیاز پژوهشگران ا  یاری(. بس ۵۷/۹۲قرار دارد )
. اما با نددانمی دیخورش کیها را مراسم تشرف به مقام پصحنه نیو ا یترائیمقامات م باننرد

اعتبار است. مثالً در  یباال دارا هیاز دو نظر یکه بخش  افتیدر توانینقشها م نیدقت در ا
 توانیبه زانو در آمده است، به وضوح م تراسیدر برابر م دیکه خورش یاصحنه
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و کاله   تراستیم  هیکه شب  یکریاند. پارائه شده  دیخورش  کینقشها پاتروپ  نیداد که در ا  صیتشخ
تاج   گریبرداشته و با دست د یرا از سر جوان یدست کاله کی( بر سر دارد، با یرانی)ا یقیفر

گفت که  توانیم گر،ی. به عبارت دگذاردیرا بر سر او، که در مقابلش زانو زده است، م یمشعشع
است که پدر کاله جوان را برداشته و با دست   دیخورش کیصحنه مراسم تشرف به مقام پ نیا
و با هم ندیکه ا یادر صحنه ی. ولگذاردیهمان تاج را، بر سر او م ای د،یخورش کینشان پ گرید

  ایمرد سالمند  دیبا بودیکه اگر او معرف پاتر م یاست، در حال ینوجوان تراسیدهند مدست می
که بر سر دارد    یاست و تاج  دیکه در دست خورش  یاانهیتاز  ن،یباشد. عالوه بر ا  یسالانیم  اقلال

  د یداد که خورش صیتشخ توانیم یعروج به آسمان به روشن ةدر صحن نیمعرف اوست. همچن
 .کندیم شیخو ةرا دعوت به گردون تراسیم

و عهد   یدوست مانیکرد. در پ هیرا توج تراسیو م دیرابطه خورش توانیم ینقوش اصل در
برابر ارائه  اریدو  دیو خورش تراسیم ،یگاوکش  ةمعراج، طعام محبت و بخصوص صحن ،یبرادر

ابالغ  تراسیکشتن گاو را به م تیمأمور دیخورش ریمعتقدند که بنابر اساط  یحت ی. برخشوندیم
 ست،ین  یبرتر  نیاز ا  یاثر  یترائی. در نقوش و آثار مرساندیرا م  دیخورش  یبرتر  نیکرده است و ا

بودند که در ماده    یوارو روم ارواح ان  ونانیدر    یبنابه برداشت باستان  سد،ینویطوری که کومو مبه
( anagogeusسازنده )یدهنده و علوکننده و تعادل ریعامل تطه کی دیاند. خورشمحبوس شده

مرا به  دیجمله »خورش نی. اکندیمبدأ جذب م یارواح را از ماده خارج ساخته و به سو هاست، ک
اعتقاد بود   نیا  یو بازگو  شدی سنگ قبور نقش م  ی( اغلب بر روsol me rapuit)  ای  د«یباال کش 

 یاو برجسته یمقام اعل زین تراسیم روانیپ نیدر ب ی حت دیخورش گر،ی(. به عبارت د۱۰۲/۲۲)
 دست و عامل او. رینه ز رفتیشمار مبه  تراسیمرتبه مو هم مانیپو هم  وستداشت و د

 یهااست، مجسمه  تراسیوابسته به سرنوشت م  ماًیها که مستقنقشها و صحنه  نیبر ا  عالوه
 افتی هاترابهیم نیدر ا زین یو شرق یو روم یونانی یهاو الهه انیاز خدا یفراوان و نقشهائ

مورد  اریسر، که قبالً دربارة آن سخن گفته شد، بس ریکه بخصوص مجسمه انسان ش شدند،یم
از زئوس  یبیکه ترک ونیانام  بود به شیمورد ستا یو روم خدائ ونانیاست. در  رفتهبحث قرار گ

در    یرانیا  زروانبا    پنداشتند،یخدا که تجسم زمانش م  نی. ارفتیشمار مـ کرونوس و اورمزد به  
است بالدار   یصورت انسان  شده است به  افتیبه  ترایخدا در م  نیکه از ا  یکریبود. پ  کیارتباط نزد

 یاکره یبر رو یاست و گاه دهیچی در دور بدن او پ یو مار ریش سربا 
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مجسمه   نیگرن اموجود است. ویدن  کانیدر کتابخانه وات   سیتند  نیاست. نمونه برجسته ا  ستادهیا
 ( ۲۳۳/۱۰۳. )کندیم هیآن را اقتباس از اوستا توج یلیداند و با ذکر دالمی منیرا متعلق به اهر

که بر چهار    سدینویو م  کندیم  هیتوج  زروان  ا ی  ونیاسر را همان    ریانسان بالدار ش  نیا  فپک
نشان آتش است و به    ریکه نشان زمان است. ش  شود،یم  دهی مجسمه نقش چهار فصل د  نیبال ا
 کریپ نیحلقوم ا هاترابهیاز م ی. در برخکردندیدهان باز و گشاد آن را سرخ رنگ م لیدل نیهم

آتش خارج   ریطوری که از دهان شبه  راندند،یکرده و از پشت مجسمه آتش به درون م  وراخرا س
بر دست   یو عصائ  ستادهیکره ا  یخدا بر رو  نیهفت بار حلقه زده است. ا  ی. بر بدن آن مارشدیم

 زیو او که سمبل زمان است با دهان فراخ خود همه چ هانیاست بر ک یدارد که نشان فرمانده
. از نددانمیآسمان  دیاست، که آن را نشان کل یدیخدا کل نیدر دست ا ی. گاهکشدیرا فرو م

و   یفرمانده یوجود آمد که عصا به زروان ـ ساتورن ـ کرونوسبرداشتها باالخره هویّت  نیا
حدس زد که  توانیدست آمده و مبه  میمجسمه در مصر قد نیا ریدرخش بر دست دارد. نظ

 ( ۹۴/۶۰است. ) دهمصر اقتباس ش شکل آن از
گرفته  Kronosکه از مفهوم  نامدی( مDeus aeternus) ی ابد یرا خدا کریپ نیا لیکم

 .است شده

 کند یم  حیمختلف تشر  یهاترابهیرا در م  کریپ  نیبه روش معمول خود دهها شکل از ا  کمپل
مجسمه، بالها، نقش   یپا  ریگاه و ز  هیتک  ستادن،ی. حالت اشوندیم  دهید  یکه در همه آنها تفاوتهائ

)نشان قدرت(، نقش فصول در  یشانیچشم در پ کیچشم در سینه )نشان معرفت( نقش  کی
 عالئم بروج چ،یتا هفت پ چیپ کیبا  دهیچیپ کریکه به دور پ ینقشها، مار نیبالها و بدون ا

و بدون عصا، و ...  یفرمانده یدورادور مجسمه و بدون آنها، با مشعل و بدون مشعل، با عصا
اند، و تخیالت مؤثر بوده  کرهایپ  نیا  شیدر آرا  یمختلف ات یاختالفات نشان آن است که نظر  نیا

که  داند در مصر می یارا مجسمه کریپ نیسرمشق ا زیاند. کمپل نقرار گرفته هاآن یمبنا یمتنوع
است و از سرش   ریچون بز و بدن انسان و سر ش  یپاهائ  یو دارا  شودیم  دهینام  oxyrhyncusبه  

 در آخر بخش ارائه شده است(.). انددهیچیبر او پ زین یو مارهائ شودیخارج م یااشعه

و  ردیپذینم نددانمی منیاهر ایمجسمه را نشان زروان  نیکه ا ینیکمپل نظر محقق اما
 و خود خلق  یاست دائم یزمان در اوستا خدائ یخدا ایاوستا(  Zurvánکه زروان ) سدینویم
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  ده ی( نامderang xvatäy یدرنگو خوداته )درنگ خوتا darengó xvadáta که( خدا ۔)خودآ 
  Arimanius ای Arimanoارائه شده است و  یمستقل یخدا هاترابهیدر م زین منی. اهرشودیم

 یبلکه او را انرژ  دانستندیو شر نم یرا مظهر زشت منیاصوالً اهر یاست. ول شدهیم دهینام
دست  که در روم به  ی. در دو اثرشتنددامیکرده و محترم  هیجهان توج هیاول ةمحرک در ماد

 ( ۸۰/۱۶ـ  ۸۱و  ۳۴۸ـ  ۳۵۲مجسمه ذکر شده است. ) یدر پا وسیمانیار یاند نام خداآمده
 یول ند؛دانمیرا اقتباس از مجسمه مدنا، که قبالً شرح داده شد،  کریپ نیا فپباخ و کمرکل

مؤثر   خوانند،یکه آن را زروان م  کر،یپ  نیدر شکل گرفتن ا  زیرا ن  نکوسیریاوکس   یمجسمه مصر
 (  ۷۳/۶۰. )شمارندیم
 

  سمیترائیم شعائر 

 تیعضو

آداب »که همان  ،یخاص فات یگرائی با تشرمذاهب راز ةدر جمع رازدانان مانند هم رشیپذ
مذهب فقط با ورود به جرگه و حلقه اهل راز   نیدر ا ی. ولشدیتشرف« بود، همراه م ایتحرم 

مرحله آغاز  نیبلکه ا رفت،یپذی نم انی( پاmystes ای initiateنوسفر ) یو تکامل یتحول تیفعال
مقامات مختلف با  ریمس   نیدر ا  زین لیدل نیو به هم رفتیشمار مآنان به  یروحان وکو سل ریس
 وجود داشت.   ی( معنویرارشیسلسله مراتب )ه کی

 یو گزارشها ات یبه مقامات باالتر روا لیآداب و مناسک و شعائر »تشرف« و ن یچگونگ از
و تذکرات  مکشوفه یهاترابهیم یو نقشها ریو فقط از اشکال و تصاو ستیدر دست ن یمیمستق

موارد   یاز مجهوالت پرده برداشت. در بعض یاتا اندازه توانی آن دوران م سندگانیو اشارات نو
هم اختالف نظر  لیدل نیهستند و به هم ایگو اریبس  هاترابهیآنها، آثار م یو نشانها ات مانند درج

 یهب اسرارمذا ةمانند هم سمیترائیدر هر حال چون زبان م یمسائل کمتر است، ول نیدر ا
 نظر وجود ندارد. اتفاق زیمعلومات مشترک، ن نیا ریدر تفس  یبود؛ حت یو رمز یمجاز

بود   کیشناسی در ارتباط نزدبا نجوم و ستاره سمیترائیکه قبالً تذکر داده شد، م گونههمان
 دهیعق  زین  یمسائل عرضه گردد. در مورد مدارج تکامل  دید  نیاز ا  شدیم  یو در موارد مختلف سع

اختران  ای ارات یو گذر از هفت سپهر س نیبه زم یکهن هبوط روح انسان از فلک اعل اریبس 
 و اتصال ینزول ریو صعود مجدد آن از همان مس  اند،ان یهفت خدا گاهی، که جایآسمان
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  ت یو آسمان ثوابت است، افکار آنان را هدا  یسپهر اعل  ایآن فلک هشتم    گاهینور محض، که جا  به
درجات را  نیوحدت حاصل کنند. ا تراسیتا با م مودندیپیهفت مقام را م زین انی. رازگراکردیم

 انددهیعقباخ همبا مرکل نیاز محقق ی. برخساختندینردبان هفت پله مشخص م کیصورت  به
 (۱۳/۶۹افالطون اقتباس شده است. ) symposion) ونیاز سمپوز ینردبان ةدیکه ا

از موارد به   یاریدر بس   یمشخص ول  یونانیمقامات، که معموالً به زبان    نیا  یمجاز  ینامها
 عبارت بودند از:  شدند،یبرگردانده م نیالت 

 (  corvus ا ی Koraxـ کالغ )۱

 (  Nymphus ای  Nymphosو  Kryphios( )لهیپ ةعروس )حشره در مرحل ایـ مستور ۲

 (  Miles  ای Stratiotes) یسپاه ایـ سرباز ۳

 ( Leo ای Leon) ریـ ش۴
 ( Persis  ای Perses) یپارس ـ۵
 ( Heliodromus ای  Heliodromos) دیخورش کیپ ـ۶
 ( Pater Patrumو   Paterپدر )ـ ۷

همزمان  سندگانیاز نو ی. عالوه بر گزارشهائاندشده دییتأ ینامها در منابع و آثار متعدد نیا
ماترنوس،  کوسی(، فرمJullian) انیامپراتور ژول (Ambrosiasterستر )ایآمبروز ان،یترتول رینظ

  ـ  ۳۱۰ و St. Jerome (۱۴/۶۹ یامقدس  Hieronymus) موسینریو بخصوص ه وسیپروفر
ذکر  (سیارات  انیمقامات )خدا یحام ینامها با ذکر خدا نیا زیهائی نبهترایم در( ۲۸۹/۱۶  و ۳۰۴
 به آنها درود گفته شده است. یاند و با فورمول خاصشده

 مثال: یبرا
 Nama Militibus Tutelaمارس است ) تیبر سرباز که تحت حما شیدرود و ستا

Martisاست دیخورش ت یکه تحت حما د یخورش کی بر پ شی( درود و ستا (Nama 

Heliodromis Tutela Solis) 

Nama   اند و  کرده  یمعن  شیدرود و ستا  یو به معن  یپارس  یارا کلمهTutela  تحت   یبه معن
( نام sanctus:  نی)الت  hierosبا لقب مقدس  ستسیدرودها م نیاز ا یاریاست. در بس  تیحما

 یمتعدد یهاترابهی. در مگرفتیعنوان مقدس به همه درجات تعلق م برده شده است. اصوالً
 منبع نیترمهم یول افت،ی یشواهد توانیو... م ا،یدورا، اوست سکا،یپرسانتا، Aventineچون 
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 سیموسسیة فِلیبترایم
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 هفت سپهر ایهفت طاق نما  ةبترایم
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 است که عبارتند از :   ایبه در اوستترایآنها سه م  کیسمبل  یدرجات و نشانها  نیا  دییو تأ  صیتشخ
 ینام هدیده کننده آن است، ول موسیسیسیکه فل Mitreo di Felicissimo ةترابیمـ ۱
 آن را

 . نامندیم  زیهفت در ن ایهفت نردبان  ةترابیم
  (Mitreo delle scette sfere)هفت سپهر.  ایهفت طاق نما  ةبترایـ م۲

  (Mitreo delle sette porte)هفت دروازه  ةترابیم ـ۳

 .سکایسانتا پر ةترابیمـ ۴

 فصل  انیپابه در  ترایموجود است. اشکال چهار م  یشواهد  زی( نCapuaبه کاپوآ )ترایدر مـ  ۵
 است. آمده

 رهیدا کینقش موزائ ک ی ی ورود یپس از دخول در کف هشت موسیسیسیبه فلترایم در
 ةجام بزرگ دو دست  کی( سپس نقش  ۱۵/۶۹. )نددانمیکه آن را نشان درخت    شودیم  دهیمانند د

( و در نقطه  ۱۵/۶۹باخ آن را سمبل گوهر روح خوانده است. )کراتر(، سمبل آب )مرکل یونانی
 یرانیا  از آتشکده  یو آن را نشان  زدیخیآتشدان است، که شعله از آن بر م  کینقش    یمقابل ورود

نردبان هشت خانه به رنگ   کی( نقش Cellaسال ) ای یانیاند. در ورود به داالن مکرده هیتوج
 ینردبان  نیاز وجود چن  (Celsusکلزوس )  یافالطون  لسوفیشده است. ف  هیبر کف داالن تعب  اهیس

است و هر دروازه هفت پله و هفت دروازه    یکرده بوده است که دارا  تیروا  تراسیدر میسترُین م
وجود دارد که پس از پله هفتم   زین یهشتم ةهفتگانه است. درواز ارات یس انیاز خدا یکیمعرف 

  نیکامالً با نقش کف ا تیروا نی(. و ا۱۵/۶۹بر ضد کلزوس  گنسیقرار دارد )در آپولوگت ار
که نوک  شودیمشاهده م یرانینردبان دو کالهک ا نیاول ا ةاز پل بل. قکندیم قیتطب ترابهیم

 یریاساط   یکه نام دو قلوها  انددهینام  Diuscuriدو کالهک را    نیاست. ا  یااز آنها ستاره  کیهر  
 نددانمیکاوتس و کاوتوپاتس  تراس،یهمراهان م نینشان را جانش دو کالهک ستاره نی. اونانندی

ها ستاره  نیاند. اقرار داشته  یکنار پله ورود  ای  یورود  یدر هشت  شانیکرهایپ  هاترابهیکه در اغلب م
 نیاند که نام و مقام ا (Lucifer – Hesperusو هسپروس ) فریهمان ستارگان صبح و شام لوس

اند، کرده  ریتعب  زیدو شکل را در جام کوچک ن  نیبه آنها وابسته بود )قبالً بحث شد(. البته ا  اورانی
جای مشعلداران نقل کرده دو ستاره به  نیرا در بکار بردن ا یفراوان ی، که مثالهاکمپل ظرن یول

 تراسیم اورانی یآنها را نشان رمز یقابل قبول لیباخ که با دال( و مرکل۹۲/۱۶و  ۳۰۶است )
پله  ایکالغ که نشان مقام اول  ک یاول  ةمورد اعتبارند. در خان شتری( ب۱۵/۶۹ذکر کرده است )

 . در کنار آنشودیم دهیداول است، 
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جام   نیاند. امرکور است، نقش شده  یکه نشان خدا  ،یچاووش  یعصا  کیدار و  کوچک دسته  جام
خون گاو را  دیشا ایجام شراب  میکه تقد ستنددانمیرازدانان  افتیکالغ در ض فهیرا معرف وظ 

ارائه شده  فهیوظ  نیمختلف کالغ در حال انجام ا یبه عهده داشت. در نقشها یدر طعام عموم
 رو نی( معتقد است نام کالغ از اGsängerاست.( گزنگر ) Konjice ترابهیجالب م ونهاست. )نم

 اتیتمام به ح  یکنند و با فداکار  یخارج را بررس  یایچون غراب دن  ستسیشده بود که م  دهیبرگز
 ( ۱۲۰/۳۲. )دیبه درون منتقل نما افتهیپردازد و آنچه را در یدرون

را  یطوفان ابتدا کالغ انیاز پا یآگاه ی. نوح براتکالغ نوح مشهور اس سد،ینویشوتسه م
تا زمان   آمدندیبه پرواز در م Odhin یهر روز از دوشها Muninو   Hugin یپرواز داد، کالغها

 انیسپاه  یبینی بود. اسکندر کالغ را راهنماکالغ مرغ دانا و روشن  انیونانی  یکنند. برا  یرا بررس
امپراتور را خبر  زی( کالغها ساعت رستاخBarbarossa) ا. در افسانه بارباروسستدانمیخود 

سالمت بود.  نینو نیو سرزم حیراه صح افتنی یروح برا یرویسمبل ن نیدهند. کالغ همچنمی
که روح را به مکان معرفت و حکمت  یراه دیدر مقام کالغ با ستسیم زین تراسیدر میسترُین م

 (۱۰۴/۸۵. )ابدیب کند،یم تیهدا یاله
طوری که است. به سمفُیمقام ن ایکه محو شده، پله دوم  ینشان تنها مقام نردبان نیدر ا

  ک یدوم در سمت راست  ة . در پلانددهینام Kryfiosو هم  Nymphosمقام را هم  نیا میدید
. شدیگذاشته م  ستسیتاج است، که معموالً در آداب تشرف بر سر م  مین  کیآن    یچراغ و در باال

بوده است که  یکه سمبل محو شده جوان زنندیدرجه ونوس است. حدس م نیا یحام یخدا
شده و او  مقام ارائه نیا ستسیم سکایسانتاپر ةترابیم وارید یداشته است. در رو یحجاب بر رو

در دست در حال قدم زدن است.  یبر سر دارد و با چراغ یاست که حجاب بلند زرد رنگ یجوان
.  (nama nymphos tutela Venere)ونوس    تیدر حما  مفسینقش آمده درود بر ن  نیا  ریدر ز
 Neosمقام  نیاست، ا یمیقد اریبس  یاترابهی( که مDura graffiti) یتیدوراگراف ةترابیدر م

Nymphos  ماترنوس   کوسیفرم  تینظر و روا  لیشده است. کمپل به تفص  دهینام  ن،ینو  مفین  ای
کرده و نوشته است، فقط  یترائی( مsponsus) دامادکه به استهزاء اشاره به تازه  دینمایرا نقل م

  قت یدر حق  هاو راهبه   هاشیاست )که کش   حیتازه داماد وجود دارد و آن نور فقط مس   ک ینور و    کی
را  تراسیم تیحیاز مس  دیبه تقل تراسیم روانی(. مقصود آن بوده است که پکنندیبا او ازدواج م

: زنده باد کنندیاظهار م تراسیم روانیپ د،یگوی. او مانددهینامیرا عروس او م مفسینور و ن
 اصطالح (hail nymphos neon phos) نینور نو مفسین
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 نیبه هم ست،ین یاست و به مفهوم عروس و داماد معمول یمذهب یبرداشت رمز کی عروس
چشم عروس  تراسیم یو علو یحال نور آسمان نیحتماً مؤنث باشد. در ا دیهم عروس نبا لیدل

 رهیدرخشش و جمال خ نیخود اندازد که از ا یحجاب بر رو ستیبایو او م ساختیم رهیرا خ
  ن یمذکر بودند و همچن انی( هر دو خدانی)م یقیو ماه فر یرانیماه ا کهنشود. قابل توجه است 

که )عروس مذکر است  کی مفسین نجایمذکر بود. پس در ا زین ی( رومDeo Luneماه ) یخدا
اتفاقًا ، و (Mith Virigins)مردان بودند .  زین تراسیم یهاگونه که باکرهدر حجاب است(. همان

 یترائیا عروس محجوب میمفهوم مقام دوم  یکامالً بازگو س،و کرف مفسیدو نام ن نیجمع ا
وابسته  تراستیآتش و نور، که جهان م یایعشق، دن یباطن ی ایبا دن ستسیمقام م نیاست. در ا

 ( ۳۰۶/۱۶ـ ۳۰۷. )دیگردیم
مفصل  اریبس  هینظر نی. اکندیم قیتطب زیدارد، که با شواهد ن یجالب هیباخ توجاما مرکل

شده است و  افتیکه در روم  کندیرا عرضه م یباخ نقش است. مرکل نیاست که مجمل آن چن
و ماه در    دیو خورش  ستادهیا  یاگاو کشته  یدهد که بر رورا نشان می  تراسیم  یبائیو ز  یبه روشن

نقش سنگ نیدارد. در ا گریدر دست د یادست و کره کیدر  یادو طرف او هستند، و او دشنه
 کالغ اوتس و کاوتوپاتس با ستارگان وابسته به آنها،کاند. ارائه شده آنها یهمه مقامات با نشانها

اند. شده یدر چنگ دارد، برجسته کار یکه گرز تر،یو سگ و مار و خروس و عقرب و عقاب ژوپ
. مرکل با 1نقر شده است یزنبور لهیکرم در پ کینشانها  نیدر نوک کاله کاوتوپاتس عالوه بر ا

صحنه همه    نیکه در ا  خواندیم تراسیاران و رازدانان ممی  یجمععکس دسته  کیصحنه را    نیا
در زبان  سدینوینشان داده شده است. او م لهیکرم پ نیاند. مقام دوم با همارائه شده قامات م
شده  دهید یترائیم ات یکلمه فقط در ادب نی( وجود ندارد و اNymphos) مفسیکلمه ن یونانی

 نیعروس و همچن  یبه معن  nympheنوداماد و    یبه معن  nymphios  یونانیاست و بس! در زبان  
 است.  له یو بخصوص کرم در پ یائیدر یپر

 یآن را عروس مذکر معن توانیباشد که م مفیمذکر ن مفسیحدس زد که کلمه ن توانیم
  له یخود از کرم پ یعیطب خیتار ةمذکر است. ارسطو در رسال زین لهیبه مفهوم پ مفین ةکرد. کلم

  Nymphaiرا )  لهیدرون پ  یداشته و کرمها  انیب  یتبدل پروانه شرح  ی( و پروانه و چگونگمفین)
 را کرم در مفین زین Hesychاللغه در فقه نی. همچننامدی ( مNymphesمفرد آن 

  

 
اشکال   نیکه ا یمتنوع امکان ندارد، در حال اریبس ریاز تصاو  یبخش کوچک یـ متأسفانه گراور کردن حت۱

 است.  یمذاهب رمز میبرداشتها و مفاه هیتوج یراهنما نیبهتر
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سخن  هامفیدربارة غار ن زی. پرفیریوس نکندیم یکه پردار شده است، معن یهنگام لهیپ حال 
زنبور »که چگونه روح از آسمان نزول کرده و هنگام تولد  دهدروح شرح می هیتوج یگفته و برا
باخ . باالخره مرکلکندیخدا پرواز م یو دوباره پس از مرگ به سو شودیم دهینام له«یدر حال پ

 یونانی  ةاسطور  انیروح با زنبور و پروانه و ب  سهیپس از شرح نظریات فیثاغورث و افالطون در مقا
شده است )روح چون  افتیاسطوره  نیاز ا یه کاپوآ نقش جالببترایو اروس، که در م شهیپس 

هم عروس مذکر است و هم مستور و در   مفسیکه ن ردیگیم جهیبال است( نت یدارا یاپروانه
 یکه مرد کاپوآ ةترابیاست که قبالً اشاره شد هم شکل م لهیحجاب؛ و سمبل آن، هم کرم در پ
و در  سکا،یسانتاپر ترابهیمذکر محجوب )مستور( در م ستسیاست بالدار به شکل پروانه، و هم م

که از  ردیگیم جهیباخ نت. مرکلمیرو هستعروس مذکر در حجاب روبه کیاحوال ما با  نیهمه ا
اغلب با مار ارائه  مفسیمقام ن تراسیدرک کرد چرا در میسترُین م توانیم نیهمچنشواهد  نیا
است که دائماً در حال   یوانیاست(. مار هم ح ترایبه شکل مار همراه م زی)که در شکار ن شودیم
گونه همان  رد،یگیبر خود م  نینو  ةآمده جام  رونیب  میو تحول و نو شدن است. او از پوست قد  رییتغ

 (  ۲۲/۶۹ـ  ۲۴. )ابدییهویّت نو م گریبه مقام د یدر ارتقاء خود از مقام زین ستسیکه م
 سکایو با اشاره به نقش سانتاپر  کندی م  دییباخ را تأنظر مرکل  نیهم  یگریشورتهیم به زبان د

تاج عروس از  میکه ن ا،یاوست کینشان داده شده است، و نقش موزائ یبا تور عروس مفسیکه ن
 نیآید که ابرمی  زین  گریمختلف د  یکه از گزارشها  سدینوینقش شده است، م  قامم  نیا  ینشانها

است، و نشان   کردهیم  یازدواج شعائر  تراسنیبا م  یمذهب  فات ینوع تشر  کی»عروس مذکر« در  
 کوسینوعروسان است. در گزارش فرم نیا یاز نورپراکن یو مشعل حاک  یچراغ کوچک روغن
 نور تازه...( یاعروس را، درود بر تو، درود بر تو »بنگر: شودیماترنوس ندا داده م

به  ستسی( که مNeon Phös) دندینور جد یگفت که مشعل و چراغ نشانها توانیم پس
مقام  نیدر روم ا یابهی. جالب است که در دو کتگرددیمرتبط م دیخورش یوسیلة آنها با خدا

Cryfii  ایو Chryfii است  نیا هیتوج نیترشده است که ساده نام برده ،یمستور و مخف یبه معن
حجاب    کی نقش شده، خود را در پشت    سکایگونه که در سانتاپرهمان  تراس،یم  یکه عروس رمز

دوازده نفر  Dura Europos ترابهیاست. در م گشتهیم Cryfiiاست و  ساختهیم یعروس مخف
 اجازه شرکت یاند، که در طعام جمعنام برده شده تراسینام عروس مذکر م به

  
  



318 
 

۲عرفان  

 ( ۱۹/۸۶. )ساختندیطعام محبت و وحدت با خدا آماده م یآنها را برا یول نداشتند،
نام در آغاز  نی. و در ضمن معتقد است که اکندیم انینظر را ب نیتقریباً هم زیشوتسه ن

 یتر و رمزتمبدل شده است که همان مس  وسیفی( بوده است و بعدها به کرمفوسی)ن مفسین
به وسیلة  ستیبایجوان م ستسیبود که م ن یچن زینام ن نیا اب انتخ ل ی( و دلOccuttاست )

تعهد وفا و صداقت او   نیکند و ا  میتقد  یعلو  یای( خود را به دنSacramentumمقدس )  ثاقیم
 حیعروس مس سایکل یهاگونه که راهبههماناست،  ساختهیبا عالم معنى مزدوج م یرا به نوع

را  ثاقهایم نیاز ا یکی(. ورمازرن ۱۰۵/۸۵است ) یاگسستنآن ن وندیکه پ یازدواج رند،یگینام م
 یهانیرا از آسمان، نور را از ظلمت، روز را از شب، نظام ک  نینام خدا که زم  : »بهکندینقل م  نیچن

و معرفت کامل   یرا از مرگ، شدن را از زوال جدا ساخت، با آگاه ات ی(، حchaos) ینظمیرا از ب
 Herald( و هرالد کامریون  serapion)  یرا که توسط پدر متق  ایستریاسرار م کنمیم  ادیسوگند  

Kamerion از   زمیعز اریآداب تشرف و تحرم( و برادران هم عهد بس  یمقدس و معزز )رهنما
دارم و   یدلشاد دیبه عهد ام یشده است، هرگز فاش نکنم. از وفادار انیاعتماد به من ب یرو

 زی( ورمازرن ن۱۰۹/۸۵) «آماده باشم.  فریک افتیدر یبراکردم  انتیکه اگر خ کنمیم ادیسوگند 
که با روبند و حجاب ارائه شده است و نشان او  خواندیم تراسی( را عروس ممفوسی)ن مفسین

است که  نیهم مشعل و چراغ و تاج است که مشعل و تاج نمودار عروس و چراغ همان نور نو
 ( ۱۱۷/۹۲. )سازدیوابسته م نور یرا با خدا ستسیمختلف آمده است و م ات یدر روا

  ی هایپر ای nymphe هامفیهمان ن هیشب هامفوسین نیا دیکه شا زندیحدس م یرض
 نیهم یدارا هامفوسین زیها ندر محرابه ای: »آسدینویاند. او مبوده انیکوهستان و همسر خدا

 یخوانندگ  و  ینوازندگ  وکرده    یها زندگبودند که در محرابه  ترایو مفهوم بودند و همسران م  فهیوظ 
 ترایم  یکه در مراسم مذهب  میدانمی  ژهیواست، به  یاسهیمقا نیاز چن ی. ظواهر امر حاککردندیم

در محرابه  ی نید یکه سرودها یمرسوم بوده است. هنگام زین یقیسرود خواندن و نواختن موس
 (. ۱۰۴بوده باشند.« )صفحه  هامفین نیو نوازندگان هم انیهمسرا ةدست یستیبا شدیخوانده م

 یدختران رامشگر وجود ندارد و در اشکال موجود هم نشان نیاز ا یگزارش گونهچیه چون
به  زیزنان ن یخود رض ةوجود نداشته است و به گفت یزندگ یبرا یجائ زیبه نترایو در م ستین

 .رفتیپذ توانیرا نم هینظر نیا ند،شدنائل نمی ستسیمقام م
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سرباز  گاهیخانه که جا نی. در امیشویوارد خانه سوم م یانیدوم و عبور از در مة از خان پس
(Miles است )ة کاله ساد میباخ آن را نچون مرکل ی)که برخ یسرباز یپشتکوله ایتوبره  کی
مقام مارس است.  نیا یحام ی. خداشودیم دهید یازهی( کالهخود و ن۵۹/۶۹. انددهینام یرانیا

عقرب است  یاصل ةنقوش، بخصوص صحن یمقام در رو نیمعتقد است که نمودار ا باخمرکل
است نشان عقرب   گونهنی مارس قرار دارد و به هم  ت یکه مقام سرباز در حما  دیگوی(. او م۱۷/۶۹)

 دهیعقرب نام زیسپاه روم ن یجنگ یپرانسنگ نی. ماشردیگیکه به مارس تعلق م جالبرورةیدر دا
شده  افتیداری جام بزرگ دسته Friedberg ترابهیهست(. در م زیجنگ ن ی)مارس خدا شدیم

نردبان سه پله قرار گرفته که نشان  کیآن نقش عقرب و چند مار است و کنار عقرب  یکه رو
 اند.نکرده دییتأ یاریرا بس  ریتذکر اخ نی(. البته ا۱۷/۶۹ـ ۱۸) استمقام سرباز  ایپله سوم 

خاص   فهیرا نشان سرباز، کالهخود را معرف وظ  یپشتکوله نیاز محقق یاریچون بس  کمپل
 شودیم  دهید  یسرباز  سکای. در سانتاپرکندیم  هیسرباز توج  یمارس حام  یرا نمودار خدا  زهیاو و ن

بر مچ دست  یرنگ که سه باند ارغوان دیتنه سفبا نیم کشد؛یبر دوش م ینیسنگ یپشتکه کوله
و قدرت  ینشان سَروَر یاست و رنگ ارغوان یو فداکار یپارسائ ،ینشان تقو یدی. سفتآن اس

 Nama Militibus)و مارس است.«  ا  یسر او نوشته شده: »درود به سرباز که حام  یاست. در باال

Tutela Martis) مقام  نیدورا ا ةترابیدر مStratiötie Akeriöi  ایسرباز پاک و  یونانیکه به 
آمده   Pius Miles نینام به الت نیا گرید یهاترابهی: خالص و ناب( در مakeriosناب است )

خود سرباز حاکم    یاست، ول  ی(. کالهخود هر چند نشان سَروَریپاک و متق  یبه معن  Piusاست )
مدافع است نه مهاجم.  یاو سرباز قت یاو حفظ سلطنت است. در حق ةفیبلکه وظ  ستیو سلطان ن

به نوشتن  دیتقل ا یو  کردندیداغ م یسرباز مهر یشانیآید که بر پبرمی فمختل یهااز گزارش
 ( ۳۰۷/۱۶ـ ۸. )شدیم تراسیعمل، او سرباز خالص م نیو با ا نمودندیم

(، و شورتهیم ۱۲۰/۳۲داند )میاو    یرمز  مات یو تعل  ترایسرباز را مبارزه در راه م  ةفیگزنگر وظ 
 هایو جنگ با زشت  یآماده مبارزه در راه راست  تراسیچون م  دیمقام با   نیدر ا  ستسیکه م  سدینویم

 دیو شر است. سرباز با منیگونه که در اوستا و وِداها آمده است او مبارز بر ضد اهرگردد و همان 
کرده است  دییآن را تأ زین انیکه ترتول یمبارزه گردد. در گزارش نیوقف ا شیخو یچون خدا
را  ثاقشیمانده و م یباق شهیتا هم ساختندیمشخص م یشانیدر پ یرا با مهر تراسیسربازان م

 برضد یدر سخنران زی( نGr. V. Nazianzآورد. گرگور مقدس ) ادیبه 
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 militia) تراسیگزارشها از سربازان م نیکرده است. البته در ا ادیمهر  نیامپراتور از ا انیژول

Mithriaca)    باشد   تراسیم  روانیپ  ةاشاره به هم  یطور کلنام برده شده است که ممکن است به
 ( ۱۱۷/۹۲و  ۵۶/۱۰۶و  ۷۰/۸۶. )انددهینامیم تراسیکه خود را سربازان م

خصلت او،  نیترمیدان نبرد نبود بلکه مهمکه سرباز به مفهوم جنگاور  سدینویشوتسه م
شدن در روح و فکر و شعور خودش است. او  تراسیم یعالوه بر جسارت و استقامت، سرباز واقع

( با سکوت مفسینی )و آنچه را در مقام قبل  دیگردیم  ترایمذهب م  یاعالم کننده و مدافع واقع  دیبا
است که با  ی. او سربازگذاشتیم شیاندوخته بود به معرض عمل و آزما هروح و اراد تیو تقو
 (۱۰۶/۸۵. )کندیمبارزه م یرانیدر راه مکتب نور ا یکالم معنو ریشمش 

 ةو جامعه را صحن شدیخدا وارد م یمعتقد است که سرباز در خدمت سپاه زیورمازرن ن
 یونهایکه سربازان لژ ستیتعجب ن یداد... جامیسالمت و رحمت قرار  یبرامبارزه در راه خدا 

 هاترابهیم  تراسیم  یبرا  یداشتند. سربازان و سرداران فراوان  قیتوجه و عالقه عم  تراسیبه م  یروم
 (۲۳/۸۵اند. )کرده میتقد ییایاند و هداو محرابها ساخته

صداساز  ت)آل Sistrum سترومیس داز،انخانه آتش نیاست. در ا ریچهارم مقام ش ةدر خان
مقام تعلق دارد.  نیا یحام یخدا تریکه به ژوپ شودیم دهیتور( و نشان آذرخش دنس هیشب
  آورد یآن را به صدا در م سیریشوهرش از یدر جستجو سیزیبود که ا ی در ضمن آلت سترومیس

گاه که جزر آن  افتی  لینجسد را در    سیزیکند. باالخره ا  یریگیرا پ  سیریتا از آهنگ آن جسد از
و اتکاء  سترومیو برج اسد و س ریش ة( قرار داشت )رابطریدر برج اسد )ش دیرود آغاز شد و خورش

 (. ۵۸/۶۹ ریبه اساط 
به کمک  یآداب رمز یدر اجرا ریغرش ش یصدا دیتقل زنندیکه حدس م سدینویکمپل م

آتش، معرف حداکثر   ای  یکیزیف  لاص  کیصورت    به  ریاست..... ش  گرفتهیانجام م  سترومیس  نیهم
طوری مهراب بوده است ...، به  یسرخ نشان قدرت ماد  یگونه که ذغالهااست، همان  یقدرت ماد

و با   دندینامی م asthmaرا  یفلک ةاسبان گردون نیم آتش دَ سد،ینویم Dio Chrysostomکه 
سراسر  یامقام جامه نیا رد ستسیم سکای)نه با آب(. در سانتاپر شدیم ریتطه ریمقام ش مدَ نیا

انداز مهراب را در دست . او آتشیدلقرمز بر تن دارد، که رنگ آتش است و نشان تحرک و زنده
 تریژوپ تیکه در حما ری ـ درود بر ش Nama Leonibus Tutela Jovisآمده: ـ  بهیدارد. در کت
 ریاند. شو رام، لقب داده فی، به مفهوم شرHabrosمقام را  نیا یتیدورا گراف ةترابیاست. در م

. کردیم قیتطبی هانینظام ک نی( اصل آتش Asha- mithrem) ترمیکامالً با اصل اشا و م
(۳۱۰/۱۶ ) 
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کرده   هیتوج  یآماده ساختن قربان  ،یآداب مذهب  یمقام را در اجرا  نیا  یاصل  ةفیشورتهیم وظ 
 تریژوپ  تی( در حمارانیاشی)  یستای. مکردندیم  یهمراه  سترومیاست که آن را با آواز و نواختن س

... نوازندیم  سترومیسو    زنندیمرا بهم    یانداز آتش قربانبا آتش  کند،یکه درخش او آنها را حفظ م
(۷۰/۸۹) 

 نیاز مؤمن  یکه فقط اندک  دیگردیمیسترُین آغاز م  یپله مقامات باال  نیاز ا  سد،ینویشوتسه م
 هیو سر انسان تشب ری( با بدن شSphinx) نکسیرا با اسف ری. مقام شافتندییبه آنها دست م

صعود  «یانسان تیبه »هو دیبا اممق نی. در اکردیرمز انسان را بازگو م ریکه در اساط  کردندیم
کرد و به تفکر   تیرا تقو  یمعرفت باطن  ستیبایکار م  نیا  یکرد و رمز باطن را آشکار ساخت. برا

شود، فاقد هویّت  ریتنو دار«ی. آنکه نتواند به »من بافتیدست  واسطهیمستقل و خود آگاه و ب
شود. روش  انسان دیبلکه با ستیانسان ن ک یهر فرد بشر  سمیترائیم دیاست. از د یانسان یواقع

مراحل تکامل  یترائیدهد و هفت مقام مانسان شدن را ارائه می یمذهب راه واقع نیا یاسرار
»شعور  ستسیاست، م ریکه همان ش نکس،یدر مقام اسف نریانسان است. به قول رودلف اشت

سخن  یطور عادبه  گری است. او د یدر باطن اله ی. او به ظاهر انسان است، ولشودیمجسم« م
مفهوم   توانیم  دنیش یکه فقط با تفکر و اند  کندیبلکه با رمز و معما کلمات خود را ادا م  دیگوینم

 ( ۱۱۰/۸۵ـ ۱۱۱آنها را درک کرد!! )
نام   دار بهکوتاه چنگک ریشمش  کیپنجم نقش  ةاست. در خان یپارسدر پله پنجم مقام 

( را قطع کرد(.  Medusaسر مدوزا )  Perseusکه پرسئوس  یری( )شمش Akinakes) ناکسیآک
ستاره را  نی. اشودیم دهیآن است، د انیدر م یابلند و هالل ماه که ستارهو داس دسته
 ینشان کاوتوپاتس است. ماه الهه حام م یدیکه د نددانمیستاره شب   ا ی Hesperus)هسپروس( 

. ماه در ضمن نشان نددانمی  یرا معرف مقام پارس  کاوتوپاتس  هاترابهیمقام است. در نقوش م  نیا
در دست چپ دارد و در دست برافراشته راست  یداس یپارس سکایاست. در سانتاپر یرانیکمان ا

  به یمشخص شده است. در کت نیزرد در مچ آست هیاو با حاش دیتنه سفم یگندم و ن یاخود دسته
  phylaxtön Karpön  کیرا    یپرفیریوس پارس  ةماه« به گفت  تیحما  ریز  سیآمده »درود بر پرس

«  perses…, elemnoisبه دورا آمده »ترای. در مستنددانمیها(  ها )ثمرهنگهدارنده و محافظ میوه
 یکه به معن «Perses in melomenois»: کندیم لیتکم نیکمپل قطعه محو شده آن را چن

 یرانیاة دیا ماه از اب یمحافظ« است. تقارن پارس سیپرس ی»برا
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قرار گرفته  دیبالفاصله پس از خورش یماه در برتر یرانیا میگرفته است. در معتقدات قد شهیر
 (. ۳۱۱/۱۶بوده است ) ات یگاو و ح ةاست که محافظ تخم

 یگونه که خداهمان ستند،دانمیرا محافظ بروبار نباتات  یکه پارس سدینویم زیشورتهیم ن
صورت ساتورن ارائه   به  ترایاز نقشها م  یدر برخ).  کندیغالت و ثمر نباتات را درو و جمع م  زیاو ن

 کی ی( پارس۱۲۰/۹۲ . کندیدرو م شوند،یرا که از خون گاو سبز م یشده که محصول و نباتات
 (۷۰/۸۶است. ) شیخو یاعمال رهاسازنده خدا ندیو نما یواقع رویپ

 یچون با قربان کرد،یم یبرداربهره ترایکار م جهیاز نت ماً یمستق یپارس سد،ینویم زین یرض
را درو کرده و   یخوردن یهابا داس خود ساقه ی. پارسدندیروئیم ینبات  یهاو ساقه اهانیگاو گ

 ( ۱۰۸. )همان مأخذ، کندیمعاش انبار م نیتأم یبرا

 نریآنان است. اشت یآلهاده یقوم و مبلغ ا ک ی یو تجل ندهینما یمعتقد است که پارسشوتسه 
و روح  ات یکه معرف معنو ابدی یو شعور خود تعال یچنان در آگاه دیبا یکه پارس سدینویم زین
  ی روحان ات یمقام در ح نیسازد. او در ا یآن قوم را در خود متجل یروحان ات یقوم گردد و ح کی

. گرفتیاو قرار مو اعمال و افکارش تحت مراقبت    گشتیم  می( سهArchangeloiملک مقرب )
هلیودروموس  ةکه خان میرسیپله ششم نردبان م ایششم  ةمرحله به خان نی( پس از ا۱۱۳/۸۵)
(Heliodromus )دهیرا برگز اینام مهرپو یمقام مهندس حام نیا یاست. برا دیخورش کی پ ای 

 یرانیا نیاز محقق یاریو بس یحام یچون در برداشتها یاست، ول ییبایو ز مااست که نام با مس 
 ایمهرپو  اند،دهیرا مهرابه نام  تراسیم  یهاشگاهیاین  زین  لیدل  نی برابر است، و به هم  تراسیمهر با م

سازگار  ستسیم یو نام واقع یونانیخواهد شد، که با مفهوم  تراسیم ک یبه مفهوم دونده و پ
ـ مهر. هلیودروموس دونده  ترایوابسته است، نه به م Helios ای دیمقام به خورش نیا رایز ست،ین

 یو مهر به معنا تراسیاشتباهات از تداخل مفهوم م نیا شتریاست. ب دیخورش ای وسیهل کیو پ
به کار برده  تراسیم لیتجل یو سل برا وسیو روم القاب هل ونانی. در گرددیحاصل م د،یخورش

 گاهچیه یترائیم یمذهب یها و عالمات و نشانهاو نقشها و نگاره ات یزبان و ادب رد یول شد،یم
 ترودروموسیاز م  ریغ  یهلیودروموس بکل  زیمورد ن  نی. در همگرفتیرا نم  دیخورش  یجا  تراسیم

 است.

 نیا ی. حامشودیم دهید انهیتاز ک یتاج مشعشع و  کیمشعل روشن،  ک یخانه ششم  در
 داند که نشانمیستاره صبح متعلق  فر،یباخ مشعل را به لوسمرکلاست.  دیخورش زیمقام ن
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 یاسبها  انهیران است که با تازگردونه  دینشان خورش  انهیهست. تاج مشعشع و تاز  زیکاوتس ن
 (۱۹/۶۹. )آوردیخود را به حرکت در م نیو آتش  زرویت 

و تاج مشعشع را نشان  د،یرا نشان خورش انهیتاز ن،یکمپل اما مشعل را نشان آسمان آتش 
در   شود،ی م  کی (. در سانتاپریسکا هلیودروموس به پدر نزددیخورش  کیداند )پمیمقام    نیا  فهیوظ 
رنگ )آسمان( قرار  یتاج آب کیکه دست خود را به حالت سالم بلند کرده است. بر سر او  یحال

تنه مین ک یدارد. او  هیتک ی آب ةکر کی چپ او بر  یاز آن ساطع است. بازو نیزر ةدارد که اشع
 :آن آمده ریرا بر دوش دارد. در ز یبر تن و شنل آسمان زردقرمز با کمربند 

 Nama Heliodromis)است.«  دیخورش تیکه در حما دیخورش کی»درود بر پ 

Tutelasolis)  
است با تاج مشعشع   یانیاز جوان عر  یکریپ  یسنگ  یةپا  یبر رو  Poetovioسوم    ةترابیم  در

 یکره گرفته است. تاج او دارا کیو در دست چپ، که دراز کرده،  انهیکه در دست راست تاز
است و در پشت سرش سه  یگانه است. بر دوشش شنل آسماندوازده اشعه به نشان بروج دوازده

 یراننده گردونه آسمان دیخورش کیبه وضوح معرف پ کریپ نی. اشودیم دهاسب گردونه مشاه
 ( ۳۱۱/۱۶ـ ۳۱۲. )کندیم حکومتاست،  ریاست که بر آنچه در ز

مرده   ینیزم  ات یدر ح  قتیاست که در حق  دیگزنگر معتقد است که مقام ششم قهرمان خورش
. انددهینام زین دیاو را قهرمان خورش زین لیدل نیزنده شده است و به هم دیو روحأ در خورش

(۱۲۰/۳۲ ) 
 یدرون نانیاطم افتنیو  هیپا نیابه  دنیرس یقبل یمعتقد بود که هدف همه مقامها نریاشت

 نیب  قیعم  یآهنگهم  کی  شدیمقامات و اسرار واقف م  نیابود و آنکه به    یدیو درخشش خورش
 (۱۱۶/۸۵. )افتییبر طاق آسمان م دیخورش ریسرنوشت خود و مس 

بار به مقام ششم نام   ۱۸از    شیب  میدورا ـ اروپوس توجه کن  ةترابیاگر به م  سدینویشوتسه م
stereothés  .داده شده استSteréoma و اساس است. به  ادیو ثبات و بن یپابرجائ یبه معن

 نیا  زین  شد،یثابت و سخت تصور م  می: سپهر و گنبد آسمان( که در قدFirmamentفیرمامنت )
ثبات و استقامت   یمقام ششم تجل  ةود از استرئوتس آن است که دارند. مقصدیگردینام اطالق م

 ( ۱۱۶/۸۵بوده است. ) رقابل تزلزل سپه ریغ
روابط   دیو خورش  ترایمهر است، م  ژهییشت دهم که و  ژهیوچون در اوستا به  سد،ینویم  یرض

 بودند که مهر پرتو انوار ک یبا هم داشتند و در واقع متحد و آنقدر نزد یکینزد اریبس 
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  ی خدا انیشد، روم عیو شا افتیچون به اروپا راه  ترایم نییگاه آشده است. آن یمعرف دیخورش
 ی. اگر پارس1وسیهل ونانیبود و در  دیخورش ینهادند. سل خدا یرانیا دیجای خورشخود را به 

شاخص عنصر   زیدر مناصب هفتگانه است، هلیودروموس ن  یرانیعنصر مشخصه ا  ةندیمعرف و نما
  ان یدن  یاست در مجمع مهر  وسیسل ـ هل ندهیاست. او نما  دیخورش  کیپ  یچون و  ،است  یروم

 ( ۱۰۹)همان مأخذ، 
گونه که که مقام پدر بود. همان نهدیقدم م هیپا نیآخر ایهفتم  ةبه خان ستسیم باالخره

حال . که    نی. آنها در عنددادمی  لیخانواده را تشک  کیپرستان  ترایاز م  یاهر گروه و دسته  میگفت
را  آنان تکامل یهاهیپا قت یداشتند، که در حق یچون اعضاء خانواده برابر بودند، مراتب و درجات 

درجه تکامل را دارا  نیو باالتر رفتیشمار مخانواده به  نی. پدر سرپرست و پدر انددادمیارائه 
 دهیو داس د یرانیشکسته امیعصا، کاله ن کیجام کوچک،  ایانگشتر  کیهفتم  ةبود. در خان

و  انددهیمنا یرانیا ونیدهند و کاله را سرپوش روحان. جام و عصا را به مغان نسبت میشودیم
 Pater) پدر پدرانرا که در موارد خاص  هیپا نیمقام. ا نیا یحام یداس را نشان ساتورن خدا

Patrumتنه اند، با نیمهلیودروموس مشخص کرده  هیدر سانتاپریسکا با لباس شب  دند،ینامیم  زی( ن
( قرمز رنگ. یکمربند زرد و شنل در اهتزاز )آسمان نها،یبلند و نوار زرد بر آست ینهایقرمز و آست

  ینقش دارا نیپدر در ا ن،یاست. عالوه بر ا یرانیدر کاله ا دیرشخو کیشکل با پ نیاختالف ا
نشسته  یکه جوان است. پدر بر تخت بلند دیخورش کیبرخالف پ ،رسدو معمر به نظر می شیر

 .کندیآسمان اشاره م یخود به سو ةو با دست راست برافراشت

 ساتورن.« تیشکل آمده: »درود به پدر از شرق تا غرب در حما نیا ریز در

Nama Patribus ab Oriente ad Oxidente (m) tutela saturni 

داده بودند که مقصود   وسیـ هل تراسیساتورن نام م ةاریبه س هیدر سور سد،ینویم کمپل
)غرب( اشاره به همه  دی)شرق( تا افول خورش دیبود. از طلوع خورش یزمستان دیخورش یترایم

جام   کیمقام پدر به وسیلة  ایدر آن ساکن است. در اوست یفضاست، که پدر آسمان ایآسمان 
اهو  یشگوئیترکه پ ای rhabdos توانیساحران، که آن را م یچوبدست کیکوچک شراب و 

(Ahuنام )است.   شده  مقام، ارائه  نیا  یو ساطور مقدس ساتورن ـ کرونوس خدا  یقیو کاله فر  د،ی
(۳۱۳/۱۶ ) 

  

 
 قبالً بحث شد.  ترایو رابطه آن با م دیدربارة خورشـ ۱
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 یاند. ولحلقه انگشتر و عصا نام برده ،یجای جام کوچک و چوبدستبه  نیاز محقق یبرخ
  hvarenö ایمرطوب و گرم  یچون پنوما سد،ینویخود دربارة جام م یاثبات ادعا یکمپل برا

 نیاو مستور است، وابسته به پدر بود، جام مشروب مقدس سمبل  یکه نشان آسمان مخف  دا،یناپ
 ( ۳۱۹/۱۱شد. ) مقام

 ( ۷۰/۸۶داند. )می یفرمانده ی( و عصاpatera)  هینشان پاتر را جام فد زیشورتهیم ن
اثبات نظر  یو برا خواندیشده را نشان پاتر م سیجام کوچک مشروب تقد زیباخ نمرکل

 کیپ ،یاوستا کشف شده است و در آن سمبل سه مقام پارسکه در  یبرنز ةصفح ک یخود به 
 یبرا  اس،د  کی  یپارس  یصفحه برا  نی. در اکندیم  هیمشاهده کرد، تک  توانیو پدر را م  دیخورش

صفحه به پدر پدران   نیاند. اجام نقش شده  کیپاتر  یو برا یدیتاج خورش ک ی دیخورش کیپ
  (Pater Patrum Sextus Maximus)شده است  میتقد موسی)پاتر پاتروم( سکستوس ماکز

سه دندانه   یصفحه در باال دارا نیبوده است. ا ایمنطقه اوست یهاترابهیکه رهبر و پدر اعظم م
 سیپرس ،یترائیها معرف سه مقام ارشد مدندانه نیبلندتر است. ا یوسط کم ةاست که دندان

رهبر همه اقوام   تراس،یپاتر در وسط معرف م  ،یقوم روم  ندهیهلیودروموس نما  ،یرانیقوم ا  ندهینما
 (۲۰/۶۹و  ۵۳جهان است. )
  ة و حلق  شدیم تیو پدر جمع افتهی( وحدت Logos) یپدر با کالم اله سد،ینویگزنگر م

 ( ۱۲۰/۳۲انگشتر و عصا نشان مقام او بود. )
در لباس  زین لیدل نیو به هم ستنددانمی تراسیم ةندیورمازرن معتقد است که پدر را نما

 یانگشتر و چوبدست حکمت. او پدر قانون ةو حلق یقیاست، با کاله فر شدهیظاهر م تراسیم
(Pater nominusافراد خانواده بود که اعضاء آن خود را برادران م )به پدر حافظ  دندینامی .

(، sophistes) می(، ساحر و حکmagister sacrarumو استاد مقدس ) defensor تیجمع
  مقام ی(، عالPater Patrum( پدر میسترُین و پدر پدران )Summus Pontifexکاهن اعظم )

(dignissimus( منجم عالم ،)studiosus astrologiaeو باالخره سر شب ،)و پدر مقدس   ان
(Pater sanctus  نام )( ۱۲۰/۹۲. )نددادمی 

که  اندهدادمی  (Avistäd) ستادیب اولق  نیگرن معتقد است که در روم به پدر همچنویدن
. کندیم هیموبدان موبد توج ایاست. در ضمن، او استاد را معادل مغان مغ،  یرانیهمان استاد ا

(۲۲۵/۱۰۳ ) 
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 گونهمعرف پدر ـ خدا بود. همان  قتیپدر در حق  سد،ینویداده و م  حیحلقه را ترج  زینشوتسه  
نظر داشته   ریانسانها را ز  ةهم  ستیبایم  زین  ینیکه خدا پدر موجودات و منشأ خلقت است، پدر زم

 یادیز اریو قدرت بس  شدیپدر پدران محسوب م قتیسر شبان، در حق ایباشد. مقام پاتر پاتروم 
و آنها را در ارتباط   دندیدیخدا را مجسم م  ةاراد  نینادر بودند، مؤمن  اریافراد، که بس   نیدارا بود. در ا

 (  ۱۱۹/۸۵. )ستنددانمیماوراء  عالمبا  میمستق
داند میهمان عصا و حلقه    خواند،یمغان م  رینشان پدر را، که او هم پ  یبا شواهد روشن  یارض

و حلقه نشان حکمت و  یعصا نشان سلطنت و فرمانروائ سد،ینویدارد و م یرانیا میکه منشأ قد
 میکنی ( مالحظه م۱۴/۱۱و  ۱۸  فرگرد  داد،ی)وند  ودات یدیو عطوفت است. در و  یو مهربان  تیروحان

 نیبه وسیلة هم  یگرفتار  یو تنگنا  یعصا و حلقه است و در هنگام سخت  نیهم  ةدارند  دیکه جمش 
 سد،ینویم  یمفصل  باره شرح  نیدر ا  ی(. رض۱۱۳)  شودیم  روزیعصا و حلقه در کار خود موفق و پ

 موسیسیسیلیبه ف تراینقش م لرسد. با توجه به اصبه نظر می تریکه از استدالل کمپل منطق
هر چند   کنند،یم قیتطب شتریب تیحلقه و عصا با واقع رفتیپذ توانیپدر و مقام او، م ةفیو وظ 

نقش  یترائیم یبا سه دندانه و سه نشان مقامات باال ایاوست یبرنز ة مانند همان صفح یدر آثار
مختلف، برداشتها   یو مکانها  ادوارحدس زد که در    توانیمورد م  نیجام کامالً مشخص است. در ا

 متنوع باشند.

قلمرو نور   یهشتم به سو  ةوجود دارد که در واقع درواز زین  یهشتم  ةخان  کینردبان    نیا  در
 فلک ثوابت است. ای

پدران بوده  نیمقام در ب نیتریکه عال نامد،یم یخانه را نشان پاتر پاتروم آسمان نیا کمپل
 هیدار شبجام بزرگ دسته کیخانه  نی( در ا۳۱۲/۱۶. )ات یاست و در ضمن نشان پدر خلقت و ح

اند. در  نقش شده یبرگهائ ةقرار دارد و اطراف آن شاخ شد،یم ده ید ی ورود یکه در هشت یجام
 است.  دهی( حک گردموسیسیسیلی)ف ترابهیجام نام اهدا کننده م یباال

 لسوفیاست که کلزاس ف ینردبان همان سمبل نیا سد،ینویباخ مکه مرکلطوری به
رده است. نردبان در  ک ادیدروازه هشتم«  کینام »نردبان با هفت دروازه و  از آن به یافالطون

از  یکومو برخ ةبکار برده شده است. به نوشت اریصورت نشان صعود بس  به میقد یفرهنگها
ماه وارد شده و سپس  ریآسمان به جهان ز یکه روح انسان از اوج اعال ودندمعتقد ب انیثاغورثیف

 ردیگیرا به خود م  ارات یس  نیاز ا  کیخاص هر    ات یفیو ک  کندیاز افالک سیارات هفتگانه عبور م
 یاست. پس از مرگ روح دوباره از همان راه ات یفیک نیا یو در زمان تولد دارا
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  شیخو  یهارا چون جامه  ات یفیک  نیبازگشت ا  ریو در مس   گردد یخود باز م  یآمده به مبدأ علو  که
( حرص و آز، یبه عطارد )مرکور  ،یات یح  ی. به ماه )لونا( انرژ دهدیباز پس م  ارات یبه س  ک ی  کی

 یبه مشتر ،یجنگجوئ ی)مارس( خو خی)سل( عقل، به مر دیبه زهره )ونوس( شهوت، به خورش
از همه احساسات و  انی. او عریپرورو تن یبه تنبل لیبه زحل )ساتورن( تما ،یطلب( جاهتری)ژوپ

  ان یخدا  یچون ذات منزه و ناب، از سعادت ابد  یو ازل  یرسد و در نور ابدبه فلک هشتم می  ال یام
اند. در  کرده هیپله توجصورت نردبان هفت نزول و صعود را اغلب به  نی. اشودیبرخوردار م

از  یکیاز هفت پله با هفت فلز، که هر فلز معرف  یتصور نردبان نیبر هم یمتک زین سمیترائیم
 کیرا با  یهر فلز زین میشناسی قد. در ستارهستنددانمی یفلک ریس نیبود. سمبل ا یافالک نیا

س را با زهره، آهن منقره را با ماه،    د،ی. سرب را با زحل، طال را با خورشکردندیمشخص م  ارهیس
 ( ۱۰۷/۲۲. )1یرا با مشتر را با عطارد، قلع وهیج خ،یرا با مر

 یترائیمقامات مختلف م شوند،یم دهی رساله د نیدر ا زی که نقش آنها ن گر،ید ةترابیدو م در
 Mitreo delle sette)فلک هفت ةترابیاست: در م نیاند که شرح مجمل آنها چنارائه شده

sefere) هفت  یدر چپ و راست قرار دارند. قوسها تراسیم اوریدو  یهاپس از ورود مجسمه
وجود   یاهیاند و در سمت راست حاشسامم واریچپ با د یکف داالن در سو  در یدرپیطاق پ

داخل محوطه مخصوص به درجه خود   گریمقامات د  یبتواند بدون دخول در فضا  ستسیدارد تا م
 دهیگانه دبروج دوازده  یطاقها نشانها  نیمقابل ا  یهاهی!!( در حاشیو ظاهر  یفات یشود )آداب تشر

 انیحام ارهیهفت س یا نامهایهفتگانه  انیخدا یبه نامهاترایدو طرف م یوارهای. بر دشوندیم
ارتباط مقامات را با ارباب و افالک   توانیم  نیهمچن  ترابهیم  نیاند. در انقش شده  یترائیمقامات م

 افتیفلک باالتر، را در  کیتولد آنها در    ای  گر،یفلک به فلک د  کیدرجات از    نیو تحول ا  یآسمان

 ةشش درواز انیدر م یا( مقام پدر به شکل دروازهsette porteهفت دروازه ) ةترابیم در
 ایو  یمجاز یهفت دروازه مقامات با نشانها ةترابیو بلندتر از آنها ارائه شده است. در م گرید

کالغ نشان  یپا رینشان سرباز، داس ز زهیکالغ با هوا، ن . شوندیخود، نشان داده م یعنصر
 اشاره به  نیدر دم مار نشان لئو، و همچن  ری( شنیو خاک )زم مفسی(، مار نشان نسی)پرس  یرانیا

  
  

  

 
(  خیبهرام )مر د،ی)زهره( سف دیناه ،یـ زرد، ماه ـ زنگار دیخورش اه،ی)زحل( س وانیـ در مقابله با رنگها: ک۱

 .ی( خاکستری )مشتر س یعطارد( کبود، برج) ریسرخ، ت
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 اُستیاـ میترابة هفت دروازه
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 اُستیاـ میترابة هفت دروازه
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چهار عنصر هوا، خاک، آتش  که ضمناً شودیم دهیدار نشان آب، ددر وسط آنها جام دسته آتش،
و  یفرمانروائ یبا عصا ر،یش یحام تر،یکف داالن ژوپ ةصحن یاند. در باالارائه شده زیو آب ن

که داس در دست دارد، نشان   یتنه مارس در حالاز نیم یو باالخره بخش  شودیم ده یآذرخش د
 . دندیخورش کیاند، که نشان پدر و پنقش شده دیو خورش تراسی، ماًمجدد یانتهائ وارید برپدر. 

دقت است، اشاره  انیشا اریکه کمپل مطرح کرده و به نظر من بس  یاهیبه نظر انیپا در
  که  وجود نداشته است شتریدر روم دو مقام ب سمیترائی. او معتقد است که در آغاز ظهور مکنمیم

اند. در درجات هفتگانه شکل گرفته یونانی. بعدها در اثر نفوذ تفکر اندو کالغ بوده ریآن دو ش
 یمیقد یهاترابهیما در م زین لیدل نیبوده است. به هم ریاز حاالت خاص ش یکیپدر هم  میقد

 نیبکه در    میکنیشعائر و مناسک بدون مقام خاص( برخورد م  انی)مجر  Cultoresاز    یتیبه جمع
 نی(. در ا۵۸/۱۶و ۳۰۴( وجود داشته است )Pater Leonumپدر ) رینام ش پدر به کیآنها فقط 

شکل نگرفته  کبارهی تراسیکه میستریُن م تیواقع نیاند. اما در ااظهارنظر نکرده نیمورد محقق
قبالً داشت.    دیترد  توانیمتحول شده است، نم  جیبتدر  ونانیبه روم و    ریصغ  یایو در انتقال از آس

شده و اصوالً درجه   افتی ریاز مقام ش یفراوان ینامها یمیقد یهاترابهیاز م یکه در برخ میدید
 نیا دیعودسوز معرف رازدانان بودند. شا رانیو ش دند،ینامی( مHabrosو واال ) فیرا شر ریش

 ست،یو مسلم در دست ن یدر هر حال چون منابع قطع ینظر کمپل باشند. ول دیمؤ زیشواهد ن
 امکان ندارد. قیاظهار نظر دق

کرده است که مقامات هفتگانه   هیته  یجدول  یانکیورمازرن و ب  ات یبا استفاده از نظرباخ  مرکل
 است: نیجدول چن نی. ادهدیآنها ارائه م یرا با معادلها و نشانها

 
 مقام و درجه خدای حامی  عنصر  نشانهای روی صحنه  سمبل

کالغ  (  Mercurعطارد ) ( Caelusهوا ) کالغ کالغ، پیاله، عصای مرکور 

(CorvusKorax ) 

 (  Nymphusعروس ) (  Venusزهره ) ( Tellusزمین ) مار  کبوتر، پیله زنبور، چراغ

توبرة سربازی )کاله ایرانی( 

 نیزه، کاله خود  

 عقرب 
 

 (Milesسرباز ) ( Marsمریخ )

، عقاب، شیر، اندازآتش 

 آذرخش، سیستروم 

 ( Leoشیر ) (Jupiterمشتری ) ( Vulcanusآتش ) سگ

داس، مشعل فرودی، دلفین، 

 قمه ایرانی، جغد، بلبل  

Cautop -Hesperus ( آبNeptunus ) ( ماهLuna  ) ( پارسیPerses ) 

تاج مشعشع، تازیانه، مشعل 

 فرازی، خروس 

Cautes , Lucifer ( هواCaelus ) ( خورشیدSol ) Heliodromus 

داس ساترون، انگشتر )جام(، 

 عصا )چوبدست( 

Mithras ( آتشVulcanus ) ( زحلSaturn) Pater 
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 ممراسم تحّر ای تیعضو آداب

مدارج  یسلوک و ط  یکه برا یو مناسک شهای( و آزماacceptio) رشیآداب پذ هدربار
 ستند،ین ایگو زیآثار و نقوش ن یمحدودند و حت اریاخبار و اطالعات بس  اندبوده یهفتگانه ضرور

 لیاستنتاجات پژوهشگران را تشک  یةپا  شتریمورد حدس و گمان ب  نیبخصوص در ا  لیدل  نیبه هم
تا هم اختالف برداشت آنها روشن  کنمیرا نقل م نیاز محقق ی. من به اجمال نظر برخدهدیم

 : دیدست آبه  یطرح کل کیها برداشت نیگردد و هم از جمع ا

 
اند و نه نقشها و نقاشیها مشخص شدهنه آداب تشرف و تحرم در سنگ سد،ینویم کمپل

قابل   یهمه مقامهاست، به آسان  یبرا  یآنکه آداب ارتقاء به درجات خاص از آنچه معرف شعائر کل
 یبرا ینمونه و قالب کل کیاند، بوده نیکه خاص درجات مع یبا انتخاب مراسم دی. شازندیتم

تشرف به همه درجات ارائه شده باشد، البته به شرط آنکه مفهوم آنچه را که نشان داده شده است 
 (۳۰۷/۱۶.)میدرستی درک کنبه 

نکرده  انیب هیاول شریپذ یبرا یدربارة آداب مقدمات  ینظر نییک از محققهیچ همرفتهیرو
خاص داشته و در  یکامالً شکل تراسیکه آداب تشرف م سدینویم یطور کلاست. بورکرت به 

بوده است. در هفت مرحله   یابرجسته یبندگیابهت و شکوه و فر یدارا گرید یهانیستریم نیب
 نیاصوالً آثار در ا  یول  شد،یانجام م  یمراسم خاص  گریمقام به مقام د  کیارتقاء از    یبرا  یرازدان

 ،یحیمس  سندگانینو ضیبه کاپوآ و گزارش ضد و نقتراینادر است و جز نقوش م اریمورد بس 
بوده است.  یتولد مجدد و نوزائ کی یترائیتحرم م ی. اصوالً مبناستیدر دست ن یگریشواهد د

است و جشن  افتهی ینینو ات یکه او ح شدیاعالم م ستسیمسلم است که پس از ورود به م نیا
 (۹۸/۱۵  –   ۹۹نوزاده شده بود. )  ای  natusrenatus  کیحال او    نیو در ا  گرفتندیم  شیبرا  یتولد

 
که    دهدیو معتبر اجازه نم  میمستق  یو گزارشها  ات یکه فقدان روا  کندیم  دیتأک  زین  مازرنور

شدن  رفتهیحدس زد که مراسم پذ توانیاظهار کرد. م ینظر قطع شهایآداب و آزما نیدر مورد ا
و  یائیبخصوص استرال ،یبدو لیاز قبا یباشد که امروز در برخ یآداب هیدر جمع رازدانان شب

 بلوغ به ةورود پسران در مرحل یمرسوم است و اغلب برا یکائیو امر یقائیافر
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سخت   یشهایپس از گذراندن آزما  ستیبایم  رشیپذ  نی. داوطلب1گرددیاجرا م  لهیمردان قب  جمع

شده و با دارا شدن حقوق   رفتهیپذ تیجمع تیکه معرف جرأت و جسارت آنان بود، به عضو
 شودی تعهد کنند که آنچه به آنها گفته م ستیبای. اغلب مرندیتری را به عهده گمشکل فیوظا

از کمک و   نیچنهم تیعضو نیبخصوص به زوجه خود بازگو نکنند. آنها با ا ومحفوظ داشته 
و درجات پس از  یزندگ نیدر ا زیحافظ فرقه ن ی خدا تیاعضاء بهره گرفته و از حما گرید یاری

محتماًل کند که در آن    یط  یآموزش  ةدور  کی  زیقبالً ن  ستیبایم  ستسی. مشوندیمند ممرگ بهره
است. سپس  شدهیمخصوص او... آگاه م هیمختلف و ادع یو رموز خلقت و سرودها ریاز اساط 

آید که آنها در ها برمیبهترایرا انجام دهد. از نقوش م یآداب دیدر فرقه با یرسم رشیپذ یبرا
و ابتدا لخت و   گرفتندیقرار م شیگوگ مورد آزماستایم ایهائی تحت نظارت دو استاد سردابه

که در فلورانس  یروسی. در پاپکردندیم یرا ط  یدست بسته مراحل یو چشم بسته و گاه انیعر
که اسرار فرقه را کاماًل حفظ کند و در صورت  کندیم ادیشده است، داوطلب قبالً سوگند  افتی

 ةمقدم  یطوالن  یهاروزه  یبرخ  تیآداب، که به روا  نیشکستن سوگند به مجازات تن در دهد. در ا
که در قبر   انندینمایم نیاز آثار چن ی. برخشدیاعمال م زین ن دساندن و عذاب دااآن بود، هر

هم    دیکردن و شا دیتهد یدستچوب  ای ریو از مرگ برخاستن، با شمش  زیرستاخ یخواباندن و نوع
فانت(، تحت فشار قرار گرفتن، و... در شمار رویه Hierophantضربه زدن توسط رهبر مراسم )

اند که اغلب نادرست و را گزارش داده یسخت یهاشکنجه ته. الباندشدهیآداب محسوب م نیا
شده است. پس از اتمام   لینام سازند، تخ  د بودند آنها را ب  لیفرقه که ما  نیضد ا  انیحیمس   هبوسیل

. کردندیرا داغ م  تراسیاو مهر م  یدستها  ای  یشانیسوگند بر پ  یو ادا  شهایدر آزما  تیمراسم و موفق
( دست  Paterپدر ) فات،یداشتند. پس از تشر یشانیداغ را بر پ نیا ماز امپراتوران رو یاریبس 

  Syndexiعمل او    نیو با ا  دندینامیم  dexiosisفشردن دست راست را    نی. افشردیراست او را م
دست دادن با دست راست   میقد  رانیاز ا  ی. بنا به رسمشدیپدر، م  مانیپراز و همهم   یپدر، به معن

سوگند مورد نظر بوده است.   تیو تثب  دییتأ  زین  نجایآن بوده است. در ا  تیو تثب  دقرار دا  دییشان تأن
(۱۱۲-۱۰۵/۹۲ ) 

 که خالصه  کندیم انیب یات یاز درجات مختلف نظر یدر مورد آداب ارتقاء بعض ورمازرن

  

 
.  شودیمشاهده م یشعائر و مناسک آنها و مردم بدو  نیب یشباهتهائ می قد یـ اصوالً در تمام مذاهب اسرار۱

 .میبری م یقرابتها پ نیاز ا یاریبه بس سمیشامان یدر بررس
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 است: نیچن آن
آداب مقدس تشرف به مقام کالغ را همان   ا ی( Coracina Sacraبه مقام کالغ ) رشیپذ

و   زندیداند که پس از اتمام آنها رازجو ماسک کالغ بر چهره ممی یمقدمات  نات یو تمر شهایآزما
( فرا hagnos Korax ۶۸/۱۶دورا  ترابهی( )در مhieroskoraxنام کالغ مقدس ) پدر او را به

که  کندیتفویض تاج و امتناع رازدان اشاره م. در شعائر تشرف به مقام سرباز به مراسم خواندیم
 تراسیهر مبه شکل مُ  ستسیم  یشانیداغ کردن پ  انیدر پا  نیجداگانه شرح داده خواهد شد. همچن

 mors)  کیکه آداب مرگ سمبل  زندیحدس م  گرید  ة(. در رسال۱۱۷/۹۲ـ    ۱۱۸)  سازدیرا مطرح م

voluntariaکه  ر،ی(. در مورد مقام ش۱۰۹/۹۳مقام سرباز بوده است ) یشهایدر شمار آزما زی( ن
چون آب و   کردند،یجای آب از عسل استفاده مبه  ریتطه یاست برا نینشان آتش و نهاد آتش 

  ملو دهانش را به ع دندیمالیاو م یمراسم عسل بر دستها نی. در استندیآتش با هم سازگار ن
را  ریمقام ش هاترابهیاز م ی در برخ ل یدل نیاز گناه پاک شود. به هم یتا بکل آغشتندیم
 ستسیمراسم، م ی. هنگام اجراانددهیبا عسل مسح شده نام ای( Meli- chrisus) سوسیکریمل

با  دیتعم دیاو بود. شا نیکه نشان طبع آتش  د،یپوشیسرخ م یو ردا زدیبر چهره م ریماسک ش
  شهایدر شمار آزما زیآتش ن

 ( ۱۱۸/۹۲ـ ۱۲۰) دشیم اجرا
را  یوحشتناک یهاشکنجه یحیدهد که پدران مس خود تذکر می یبررس انیورمازرن در پا

امپراتور   انیاند که ژولانسان اشاره کرده  یبه قربان  یاند و حتدر شعائر تشرف و تحرم گزارش داده
 انیحیمس  یادعا نیکه ا دهدنشان می قیدق یهایبررس ی. ول1به آن عمل کرده است زیروم ن

دربارة کشتن اطفال و انجام   یالدیقرون اول م  انیقدر صحت داشته است که اتهامات رومهمان
حدس زد که  توانیکاپوآ م ترابهیم یوارهاید یهای. از نقاشانیحیبه وسیلة مس  یعاد ریآداب غ

اجرا   زدانانرا  ةاراد  تیتقو  یبه ظاهر ترسناک برا  ی( مراسمکی)سمبل  یش یطور نماممکن است به  
 (۱۳۶/۹۲است. ) شدهیم

 یاکاپوآ به عمل آورده است از چاله  ةترابیدربارة م  لیکه به تفص  یدیجد  یورمازرن در بررس
است،  دهیسخت( نام یشهای= آزما Ordealشده و آن را چاله اردال ) افتیصورت قبر  که به

 یگرما و سرما و گرسنگ  یشهایمارازجو آز  ستیبایچاله م  نیدر ا  زنندیکه حدس م  ردیگیم  جهینت
  چون گرید یهاترابهیقبر مانند که در م یهاچاله نیرا انجام دهد. او معتقد است در ا

 
ها  قصه نیبر او مهر کافر ملعون زدند و ا انیحیمس وستیپ سمیترائیرا ترک و به م تیحیمس انیچون ژول ـ۱

 کردند.   تیدربارة او روا زیرا ن
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 ةکه مرحل  افتهییمرگ انجام م  شیشده است، آزما  افتی  رشینظ  زی( نCarrowburgh)  بورگروُکَ
که ورمازرن  شودیم دهید یبر پشت رازجو عقرب وحشتناک یاست. در نقش  یقطع قبل از تحرم

جای گاو است که عقرب به او حمله کرده است. از به  ستسیم ریتصو نیکه در ا زندیحدس م
نقوش  نیا گرفت. از کلّ جهینت توانیآتش و تحمل درد و شکنجه را م شیماآز گرید ینقشها

 ستیبایم شدیم یمعرف ترابهی( که به مinitiandusبرد که )نوکار و نوباوه( رازجو ) یپ توانیم
 یسفر علو یمرتبه خود را برا نیترنی( را بگذراند. او از پائinitium) رشیخاص پذ فات یتشر

  ی و خدا  تراسیم  یتا باالخره به نور آسمان  رفتیبه قدم به افالک باالتر م  قدم و    ساختیآماده م
( را به mystagogusنوکار و استاد ) یرازجو نیب ادینقوش فاصله ز نی. در ادیرسیم دیخورش

را شرح  یچند یهامختلف صحنه یاحساس کرد. ورمازرن با استفاده از نقشها توانیوضوح م
راست زانو زده و دست چپ را مقابل  یبر پا انیعر یعبارتند از: مرد هاآن نیدهد که مهمترمی

گوگ است. او مرد ستایاست که همان م  ستادهیا یکفل خود نگاه داشته است و پشت او شخص
 شینوچه( چشمها ایرازجو ) گری. در نقش ددهدیل مرا که همان رازجوست به جلو هُ انیعر

 Pseudoکاذب ) نیت بسته است به گزارش اگوستبه پش  زیاست و دستانش ن انیبسته و عر

Agustineوارد  یدیفشار شد شدیکه چون خشک م بستندی( دست و پا را با روده مرغ م
قرمز بر  یقرمز و نوارها ةقیبر تن دارد با  دیسف یاگوگ، که جامهستای. او در مقابل مساختیم

شکسته بر سر مین یقیقرمز بر تن و کاله فر ةتنزانو زده است. در مقابل او پدر که نیم ن،یآست
اوست. در صحنه   گریدر دست د یرینوچه دراز کرده و شمش  یبه سو یو مشعل ستادهیدارد، ا

بر   یدارد تاج ال یکه خ دیآیگوگ که پشت اوست به نظر مستایباز شده و م ستسیدست م گرید
گوگ در دو طرف ستایو پدر و م دهیدراز کش نیزم یبر رو ستسیم گریر نقش دسر او گذارد. د

 .اندستادهیاو ا یپا یسر و جلو یباال
که تاج به او ارائه  ی گرید ةنوچه دراز شده و صحن یرا که آتش به سو یاصحنه ورمازرن

دهد که او گزارش می  انیبه نوشته ترتول  کنندیداند و اشاره ممیتشرف مقام سرباز    نییآ  شود،یم
و آن را به  کندیدهند که بر سر او گذارند. و او امتناع مارائه می یتحرم سرباز به او تاج نییدر آ

سنت  ةترابیکه در م یاتاج من است.« در جمله تراسی»م دیگویو م اندازدیم شیدوش خو
 نیرا بر دوش خود حمل کردم.« از ا انیخدا نیفرام انیشده است آمده »من در پا افتی سکایپر

گزارش داده است،   انیکه ترتول  یهمان عمل  هیسرباز آت   قتیگرفت که در حق  جهینت  توانیجمله م
 با دشمن قتیعمل سرباز در حق نیدر ا سد،ینوی. ورمازرن مدهدیم انجام
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که افتخار و  کندیم دییو تأ دیآیاست، مبارزه کرده و بر آن فائق م یطلبخود، که قدرت  یدرون
 رد،یگیرا بر دوش خود م تراسیم نیاست. سرباز فرام تراسیفقط از آن م یو فرمانده یروزیپ

گاو را بر دوش خود حمل کرد. ورمازرن پس از شرح   ،Transitusاو هنگام    یگونه که خداهمان
تنها در برداشتها که در نقوش و آثار نه  یفراوان یهایکه چگونه ناهمآهنگ دهدنشان می لمفص

 (۳۷/۹۶ـ ۴۰موجود است. ) زین
آید که رازدان برمی  ختهیاز آثار جسته گر  سد،ینویباخ دربارة تحرم سرباز و نقوش باال ممرکل
 یپاسدار از آن ریشمش  احفظ و ب یکه آن را در محل ابدی دست  یبه تاج دیبا یمقام سرباز

با نگهبان منازعه کرده و او را شکست دهد و تاج را به تصرف در آورد.   دی. رازدان باکردندیم
حال، پدر او را متوجه    نی تا تاج را بر سر رازدان نهد. در ا  ابدیی حضور م  یپس از تصرف تاج خادم

 دیگویو م اندازدیخود م انهش یو سرباز تاج را به رو تراستیکه تاج فقط در خور م سازدیم
جرأت   شیبر سر نخواهد نهاد. آزما  یدر سراسر عمر خود تاج  گریو او د  «تاج من است  تراسی»م

مراحل ذکر شده را مشاهده  توانیکاپوآ م ةترابیبوده است. در نقوش م یسرباز ضرور یبرا زین
تاج ستانده  افظاست که از دست مح یرین شمش است هما ستسیکه در کنار م یریکرد. شمش 

. سازدیتاج بر حذر م افتیرا از در ستسینشان داده شده است و پاترم دیسف ةاست. خادم در جام
تسلط   نیاز ا  دیجرأت سرباز اشاره نموده و نوشته است، با  شیبه آزما  نیبا عجب و تحس   انیترتول

 ( ۲۸/۶۹-۲۹. )گرفت( سرمشق Miles) لسیبر نفس م

جمع   نیدر ا تیکه قبول عضو سدینویو م دیگویباره سخن م نیدر ا یکل اریبس  دریاشن
از مرحله بعد  ترنییپا  کیکه هر    مودیپیبلکه داوطلب هفت مرحله را م  گرفتیانجام نم  بار  کی

شمار مقام به  نیوجود داشت که پدر برتر میستریُن نیدر ا یمعنو یرارشیه ک یبود و در واقع 
افراد خانواده   یول  شد،یپرست آن محسوب مبود که پدر سر  یا. هر گروه به شکل خانوادهرفتیم

 یممکن بود برده مقام روحان کهیبه طور شدند،یم یتلق یبا هم برابر بودند و برده و شاه مساو
 شدیمجسم م  یگردان نظام  کیصورت    جرگه به  نیدست آورد. در ضمن، ااز ارباب به    یواالتر

. 1ستنددانمی تراسی( مcohortو جمع خود را گردان ) دندینامیم ترایو اعضاء خود را سربازان م

 کیو  یو شعائر یشام دسته جمع کیجرگه با  نیورود در ا

  

 
 . دندینامی از آنها را کوهرت م  کیکه هر    شدیم  میبه ده گردان تقس  یروم  ونی: هر لژKohorte  ای  Cohorـ  ۱
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 نیتریگردانها قو نی. اشدیرفاقت کامل بنا م یةبر پا تیو جمع دیگردیآغاز م ینظام سوگند
. در دیروم گرد یدولت یخدا تراسیم کهیبخصوص زمان شدند،یدولت روم محسوب م نیمدافع

 یشهایآزما گریسخت همراه بود و آزمون با آتش، اردال و د یشهایبا آزما رشیمراحل باالتر پذ
ممکن بود به مرگ داوطلب ختم شود، گزارش شده است )که البته او  یگاه یدردناک، که حت

 شد،یم لیکه از شراب و نان تشک ی(. پس از هر مرحله طعام جمعدهدیارائه نم یشاهد چیه
 انیحی. مس دیگردیبرقرار م  تراست«یمن م  گوشت و خون رِبّ  نیفورمول »ا  نیا  یبخصوص با ادا

 ( ۵۵/۸۲. )اندد کردهیمراسم تقل نیاز هم زین
  ۳۰است با اشاره به مهر یشت )کرده  یقبل ات یکه تکرار نظر یپس از شرح مقدمات  یویلوب

 سازد،یهمراه م انهیرا با تحمل ضربات فراوان تاز ازین میکه آداب تقد (شد انی( )قبالً ب۱۲۱بند 
است و با توجه   ودهمعمول ب انهیتحمل شکنجه و ضربات تاز زین سمیترائیکه در م ردیگیم جهینت

داغ  یعیسخت سخن رفته که با سوزاندن و ما یشهایکه در اوستا از اردال و آزما تیواقع نیابه 
 نیچن زین تراسیکه امکان دارد در مذهب م زندیاو ... توأم بوده است، حدس م ختنیبه دهان ر

تا هشتاد نوع شکنجه را به وسیلة آتش، آب  یحیاست. پدران مس  آمدهیبه عمل م یآزمونهائ
هم با دستها و  یو ... که گاه اد،یز یهاییمایپراه ،یتشنگ ،یگرسنگ خ،یداغ، فرو بردن در 

 چیگزارشها به ه نیامعتقد است که به    یاند. ویلوباست، نام برده  گرفتهیبسته انجام م  یچشمها
 دی( را نبا!)! عوضاخبار و اطالعات بال نییک از اهیچ سد،ینویم اعتماد کرد و توانیوجه نم

 نیاند که انجام چنآنها محدود بوده لیکوچک و وسا یها به حدمیترابهیقیناً گرفت.  یجد
نقطه  کیدر  یدر آن محوطه کوچک امکان نداشته است. ول زیها حتى تظاهر به آنها نشکنجه

Nonnus   یا(Nonnos  در تفس یالدیو راهب قرن پنجم م یحیمس  یونانیشاعر )شکیب رشی 
در   یروان یخونسرد کی جادیاصوالً ا شهایآزما نیاز ا ی: »قصد اصلسدینویمحق بود که م

 یو استوار عواطف و احساسات را در آنها پرورش دهند.« ویلوب  یکنترل دائم  یکیبود تا    نیداوطلب
قتل نفس اقدام  کیبه  ستیبایداوطلب م شهایآزما نیاند در اگزارش داده نیهمچن سد،ینویم

 کیکه او  کندی( نقل مCommodusاز قول امپراتور کومودوس ) lampridius یکند و حت
حدس زد که تظاهر به قتل مورد  توانیم زیمورد ن نیدر ا یرا انجام داده است، ول یکار نیچن

توسط  تراسیم نیقتل که بر ضد مؤمن یاتهام عمد»انسان.  کینظر بوده است نه واقعاً کشتن 
قدر کم اعتبار است که اتهامات مشابه بر ضد مخالف و دشمن آنان اعالم شد، همان سندگانینو

 یایستری.« تظاهر به مرگ در مانیحیمس 
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 لیدل نیاست. به هم ات یح دیتجد یمرگ مقدمه منطق رایز ،رسدبه نظر معقول می تراسیم
و اتحاد مقدس در شعائر  یتجربه نوزائ یبرا neophytes شانیتظاهر به مرگ از طرف نوک

 نیا دیدر بحث راجع به شعائر غسل تعم انیداشت. ترتول یعیتقدم طب دیبر غسل تعم یترائیم
 imagoجمله    نی. اکندیم  جادیرا ا  یتوهم  زیرستاخ  کی  هوسیل  نیابه    تراسیکه م  سدینویفرقه م

ressurectionis  (پندار  زیرستاخ)از  یکه تظاهر به مرگ جزئ  الًاز دو نظر قابل توجه است. او  ی
با   نیمراسم همچن  نیبوده است. در ا  ینوزائ  ةآداب مقدم بر تجرب  نیاست؛ و ثانیاً ا  یترائیشعائر م

است. در  گرفتهیانجام م یروحان ات یح دیتجد کیفرو رفتن در آب  ای وآب مقدس  دنیپاش
 ر یدر دسترس بوده است و غسل نشان شستن گناه و تقص وستهی( آب پترابهی)م تراسیم یغارها

و آن را با   کندیم ادی ریجای آب در مقام ش از غسل با عسل به  یلوبیاست. و رفتهیشمار مبه 
  ک یدر غسل با عسل  دیداند. شامیمربوط  دند،یمالیرا عسل م دعادت آن زمان که زبان نوزا

به اتکاء  هیاول انیحیو مس  1ونیمارک روانیونه که پگاست، همان  شدهیتظاهر م کیتولد سمبل

. عالوه نددادمی افتگانی  دیمخلوط کرده به تعم ریعسل با ش  د،یبرداشت پس از غسل تعم نیهم
. شودیم  دیماه تول  ریاست که تحت تأث  یجوهر فلک  کی  یدارا  سلبه اعتقاد آن روزگاران ع  ن،یبر ا

به ماه برده شده است.   کشد،یآن را م  تراسیکه م  یهانیتخم گاو ک  زین  یترائیم  یتولوژ یبر طبق م
که در آن اهل راز خود   میابیی( را مMithraslithurgy) یترائیم یدعا  کی یمصر روسیدر پاپ

دوباره متولد    یریکه در فناپذیری مرده و به فناناپذ  ستنددانمی  ینوزاد  ن،یستریم  نیارا با ورود به  
 نماز آمده: نیشده است. در ا

اکنون   دمیام... پس از آنکه با آداب و رسوم مقدس متبرک گردزاده شده  یفان  یاز مادر  من»
و کامل  یو متعال شومی... من دوباره زاده منگرمی م تیبه عصر )ائون( ابد یریفناناپذ دگانیبا د

و از  ابمییدست م یبه هست بخشات یو سپس با تولد ح رمیمیدوباره م یپس از تعال گردم،یم
  ی گونه که تو قانون را وضع کردهمان  ،یکه تو فرمان داد  رومیم  ی. من به راهشومیرها م  مرگ

 (۱۵۹/۱۰۶ـ  ۱۶۴.« )یداشتو ساکرامنت را مقرر 
که  کندی( اشاره مOsterburkenمختلف، بخصوص در اوستربورکن ) یهاکومو به صحنه

به  هیشب یزیدر دست دارد زانو زده و چ یازهیکه ن تراسیدر مقابل م یدیبا تاج خورش یجوان
 کیدو شکل را پ نیشد(. کومو ا انینهاده است )قبالً ب دیخورش ةبر شان ریشمش  ایکتف گاو 

  

 
  ت یحیگذاشت و بر ضد مس هیرا پا یکه کانن خاص یحیمس شمندیاند نی(: اولMarcion)یا  Markionـ ۱

 مراجعه شود.  تیحیکرد. به کتاب مس امی ق قیوابسته به عهد عت
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. او معتقد است که در خواندیرا نشان سرباز م  ترایدست م  زهیو ن  دینمایو پدر برداشت م  دیخورش
و او را به   زندیم دیخورش کیبر شانه پ ریپدر با شمش  ه،یشبیه تفویض مقام شوالها، صحنه نیا

. کومو و شورتهیم نقوش دینمایم دییتأ زینظر را شورتهیم ن نی. اکندیمفتخر م یمقام سرباز
نقشها  نیاز ا سد،ینوی. شورتهیم مکنندیم هیبرداشت توج نیهم هیتقریباً شب زیکاپوآ را ن ةترابیم
-۶۸اند. )نداشته قتیاند، حقکه قدما گزارش داده یوحشتناک یهاکه صحنه افتیدر توانیم

۶۷/۴۵/۸۶ ) 
غسل با عسل   دستهاو    یشانیداغ کردن پ  ،یو تشرف به مقام سرباز  یشورتهیم آداب مقدمات 

 توانیشعائر را م  نیکه ا  کندیرا مطرح و اضافه م  یقبل  رات یدر مقام شیر، و... همان گزارشها و تعب
کرد که  سهیشد( مقا انیاز آداب مغان کشف شده )قبالً ب هیکاپادوک Dasky leionبا آنچه در 

  د یتعم قتیاپوآ در حقک در. خوانندیو عسل را ممزوج کرده و در مقابل آتش دعا م ریش زیآنان ن
مغان  یکه برا نیبه دورا ـ اروپا آمده »دم آتش  ترایباره در م نی. در همردیگیبا آتش صورت م

 عودعود سوز را.« )در آتش  رانیش ریپدر مقدس بپذ یا»  نیحمام مقدس است.« و همچن کی
 (۷۰/۸۵.( )سوزاندندیم

جای آب معتقد است که عسل نشان وجود نور و حرارت در مورد بکار بردن عسل به    شوتسه
با قدرت  ستسیاند( و منور را در خود متمرکز ساخته نیا مکدیکه زنبور م یبود )گلهائ دیخورش

با زبان صورت  که او رو گفتا شدیو کردار او که با دست انجام م دیگردیم هیتغذ دیآتش خورش
ـ  تراسیو روح م شهیکه مقصود همان شعور و اند دینور و حرارت خورش یرویبا ن گرفتیم

  ر ی(. او در ضمن چون ششدیم  دهی)بر دست و زبان رازدان عسل مال  شدیم  تیاست، تقو  وسیهل
 زرا متمرک دیاست، در درون خود قدرت نور و خورش وانات یح انیکه معرف قدرت و جرأت در م

(. او از ۱۱۲/۸۵با آتش است ) دیهمان تعم قت یدر حق زین یشانی. نشان و مهر داغ بر پسازدیم
که داوطلب ورود به فرقه را در حدود سه  ردیگیم جهینت کاپوآ ةترابیآثار و نقوش بخصوص در م

 کمخصوص به کم  یو کاهن و روحان  شتنددامیمرده و شبیه اغما نگاه  مهیتا چهار روز به حال ن
مختلف که روح ذهن و  یبا انواع شکنجه و شوکها دیشا نیمتنوع و همچن ینهایداروها و تمر

هم نظیر فراماسونها او را   دیشا  کرد،یم  خودیاز خود ب  یاو را بکل  ساختیشعورش را کامالً فلج م
. شودیم  دهینقش گور مانند د  نیچن  کی  سکایگونه که در سنت پرهمان  گذاشتندیتابوت م  کیدر  

 کردندیم  شهایآزما  گونهنیا  شاگرد را آماده  ینات یسالها با تمر  دیشا  ای  یمرحله سال  نیالبته قبل از ا
 مختلف و یاضتهایو با ر
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را بر او مسلط سازند  هیروفانت ةاو اراد تیّبردن اراده و ن نیتا با از ب ساختندیاو را مجهز م روزه
 یسخت به حد  نات یتمر  نی. اشدیخود حاکم م  یو احتیاجات ماد  ال یبر ام  زیو در ضمن شاگرد ن

او دوباره  که . آنگاهدیگردیم جانیب یاکه شاگرد در زمان تشرف چون مرده افتییادامه م
به  امیا نیبود. او که در انوگشته  یو انسان افتهی رییواقعاً تغ شدیو تقریباً زنده م آمدیبهوش م
. گرفتی م ید یهم نام جد ی و گاه شدیپسر خدا م یبود پس از نوزائ افتهیارتباط  یعالم علو

را  Nonnus تیروا تسهداند. شومینو  ینامها نیاز ا یکی( ترادادهیرا )م ترادات یشوتسه نام م
پنجاه روزه، سپس دو روز تمام تحت   ةچون روز ییشهایآزما دیبا نیکه داوطلب دینمایبازگو م
فرو شدن، و... را بر خود هموار سازند. البته   خیروز در برف و آب    ستیسخت و بعد ب  یهاشکنجه

که در   گونههمان  ،باشند  یش یممکن است نما  شهایآزما  نیکه همه ا  کندیم  قیشوتسه خود تصد
 گونهنی. با اندیرا به عالمت ضربه حواله نما ریکنند، شمش  کیصورت نزد نقشها آمده آتش را به

مرگ را  نات یتمر نیبا ا ستسینمود. م ریتر تعبآسان ارینقوش مهرابه کاپوآ را بس  توانیم هیتوج
د آمدن  پس از بخو ستسیآمده م ئوسیگونه که در نوشته آپولاست و همان کردهیم شیآزما

 نیعناصر سفر کردم و دوباره به زم نیگذر کردم، من از ب Proserpina»من از آستانه  گفتهیم
شدم و   کینزد نیو زبر نیریز انیمن به خدا دمیرا د دیبازگشتم. در وسط شب درخشش خورش

 سریم یدر شرق و غرب و جنوب با چشم معمول دیخورش نیا دنیرو به رو آنها را ستودم.« د
 تیدل قابل رو ةدیشب قرار داشت فقط با د مهیدر ن دیگاه که خورشآن ایدر شمال  یول شد،یم

  ةدر هم ستسیم یاز اهداف عال یکیشب  مهیدر ن دیخورش یدرون دنی(. دیبود )شهود باطن
آن   یو نوران ینظر نداشتند بلکه به مفهوم روحان یماد دیآنها به خورش رایبود، ز یمذاهب رمز

بود که در اوستا مهر با  لیدل نی. به همکردندیفقط تظاهر آن بود توجه م یمعمول دیکه خورش
است  نیدر ا نیاشتباه بزرگ شوتسه و اغلب محقق)( ۱۴۷/۸۵ـ ۱۵۱شده است. ) هیاهورامزدا شب

 است.( تراسیاز م ریغ دیخورش زین سمیترائیدر م یو حت ستین دیهرگز خورش ثریکه در اوستا م

و  بلیکه ما قبالً در شعائر ک سازدیمطرح م ریتشرف به مقام ش یرا برا یآداب نیاشتتسنیر
 ستیو پس از ب کردیرا رازدان حفظ م نیلباس خون نیا سدینوی. او م1میداشت انیتاوروبولیوم ب

 
  

 
بود، بر او فرو  یا قوچیکه گاو  ینازک خون قربان یهافاخر و با لوله  یدر گور با لباسها ستسیـ خواباندن م۱
  یآداب برا  نیا  ایقرار گرفتن... آ  ش یو ستا  ن یآمدن و مورد تحس  رونی ب  نی خون  یسپس از قبر با لباسها  .ختنیر

 .ستین سریآن م  دییاست که تا یاست، حدس رفتهی بکار م ریتشرف به مقام ش
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در مصر هم وجود داشته است و باالخره   دینوع تعم  نی. انمودیبا خون را تکرار م  دیتعم نیا سال 
 ( ۳۲/۷۶-۳۳است. ) شدهیعمل م تراسیدر میسترُین م ریمقام ش یو روم برا ونانیدر 

( را Erosعشق ) ی( و خدا Psycheکه روح ) کاپوآ ةترابیبا اشاره به نقش برجسته م ایپاو
که  یاندام بالدار رومکودک یخدا دی)کوپ Celestial Cupid نیا ةفیوظ  سدینویدهد، مارائه می

کرده و    تیظلمت هدا  انیرا از م  ستسیآنست که روح م  یاست( کوپید علو  Erosدر واقع همان  
که هر فضا   یفلک یاز شش فضا د یکند. رازجو با ه یرستگار شد به او بوسه نور را هد هگاه کآن

هفتم    ةتا در مرحل  دیصعود نما  جیخداست، عبور کند و به تدر  کیو    یصورت فلک  کیتحت نفوذ  
 بهترایم  یجنب  یورود در اتاقها  یشهای(. آزما۲۳/۷۲است )  تراسیبه خدا رسد، که همان م  یو اعل

پر شده بود  خیاز آب  کهی ابار در چاله نیچند انیعر ستیبایو ابتدا رازجو م گرفتیصورت م
و باالخره در   شد،یم یزخم یزینوک ت  ریشمش  هبا چشمان بسته فرو رود سپس ران او به وسیل

  ک یرازجو خون    شهای. پس از موفق شدن در آزماکردندیداغ م  شیشانیرا بر پ  یبینشان صل  انیپا
پاترپاتروم او را  سپسو  دینوشیم شد،یم یقربان (کرونوس )زروان یرا که در حضور خدا یقربان
 یکه به وسیلة آن رازجو به مقام رازدان و محرم خدا آوردیبر زبان م یو ورد کردیم لیتغس 

 (۴۱/۷۲. )دیگردیاعالم م تراسیم
آداب تشرف و تحول به درجات مختلف  هیتوج یکه برا یبا اشاره به آثار معدود زیکپف ن

نام رازدان را در تحول به   رییداشته و تغ  انیب  وردم  نیدر ا  نیمحقق  گرید  هیشب  یوجود دارد، شرح
که رازدانان پس از تشرف   شودیم  دهیمثال، در سانتاپریسکا د  ی. براسازدیمقامات باالتر مطرح م

با   Gelasiusو  Phoebusخدا  هیهد ای Theodorusچون  یمختلف ینامها ریبه مقام ش
 (۵۹/۶۰. )اندافتهیدرخشنده، و... 

نام   به یدر فصل یدهد، ولموارد را مورد بحث قرار می نیمختلف ا یدر بخشها کمپل
Telete ای initiation  و  کندیم یرا بررس تراسیآداب تشرف و تحرم میستریُن م یطور کلبه

در   معموالً یکیکه  میکنیمراسم، دو نفر را مشاهده م نیامربوط به  یکه در نقشها سدینویم
  ی است و گاه انیکه عر یگریرا بر تن دارد، و د ترایاست و اغلب لباس م ستادهیسمت چپ ا

به احتمال   ستادهیزانو زده است. آنکه ا  یگرید  یبر سر اوست و در سمت راست جلو  یقیکاله فر
شعائر  رندهیو آنکه زانو زده پذ کند،یعمل م یکاهن ایگوگ ستایصورت م پدر است که به یقو
 :شودیآداب حداقل به چهار شکل ارائه م نی. اتاس
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 دو دست خود را بر سر محرم شونده ای ک ی(، که عامل Devotioدست بر سر نهادن )ـ ۱
 گذارد. یم

 . شودیم ختهیشاخ بر سر داوطلب آب ر کی(، که اغلب از In fusio) ختنیآب ر ـ۲
گاو کشته  کتف ایحال میستاگوگ با استخوان ساق پا  نی(، که در اPurgatioـ تطهیر )۳

 آثار ی(. از برخنهادندیبر دوش آنها م ریکه شمش  هاهی)مانند شوال زندیم ستسیشانه مبر شده،
 است.  شدهیعمل م یآداب در ارتقاء به مقام سرباز نیآید که ابرمی نیچن

 . 1گذارندیم ستسیبر سر م دگونیتاج خورش کی(، که اغلب Consecratio) یـ تاجگذار۴

 یکره آب  کیاست،    دیخورش  کیکه معرف پ  یرازدان  شودیم  دهیسانتاپریسکا د  وارینقش د  در
از آن   نیزر  ةبر دور سر اوست که اشع  زیرنگ ن  یآب  یارنگ نشان آسمان را بر دست دارد و هاله

 کرد.  یتاجگذار دیمقام با نیاتشرف به  یکه برا رندیگیم جهینقش نت نی. از اگرددیمشعشع م

همه مقامات بوده  یبرا یکه آداب دست بر سر گذاشتن مراسم کلّ  زندیحدس م کمپل
 ای( یشعائر د یی)ابرام و تأ confirmation ینوع میرسم از قد نیاست، بخصوص که ا

dedication ( بوده است. ی)اختصاص 

  ی که نهادن کتف گاو بر شانه رازدان او را از همه قدرتها زنندیحدس م ریمورد تطه در
( مراحل simitovo)در بلغارستان:    Thrace  هیدر تراک  ینقش است. در سنگ  کردهیپاک م  یطانیش

که نشان پدر است، دست راستش  یشداری. مرد رشودیتشرف و تحرم ارائه داده م نیمختلف ا
داری جام دسته  زیراست او ن  ی. در سوزدیری از آن فرو م  قرار دارد که آب   یبزرگ  اریجام بس   یبر رو

جام هالل ماه قرار دارد. ماه و آب  ةآن نقش شده و بر دست یبر رو ریکه سر ش شودیمشاهده م
  ی . پدر که بر روشودیم دهی د یغار زین یا. در گوشهنددانمیو نوساز  ندهیزا یرا نشان قدرتها

که زانو زده قرار داده است و در دست    ستسیسر م  یاست، دست چپ خود را بر رو  نشسته  یتخت
متوجه ساخته است )در   ستسیشانه م ا یسر  یاست که به سو یا کتف گاویاش ساق برافراشته

در  یدر لباس سرباز یگری( در ضمن شخص دریکتف گاو است تا شمش  هیشب شتریآثار فراوان ب
 مقام یآداب برا نیا رساندیکه م شودیصحنه مشاهده م نیا

  

 
 یکس یو آن به معن برندیاست به کار م  initiatus نیکه در الت initiateکلمه  ستسیجای ماغلب به ـ ۱

جای آن کلمات داوطلب، نوچه، نوکار، نوباوه، پسر، مؤمنان،  به    یاست که وارد فرقه و محرم شده است. در فارس
 مفهوم را در بردارد.   نیرازدان بهتر ا  ایو محرم راز  ستین سترسی مفهوم م یایکه گو برندی و... را به کار م
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نقش وجود دارند که نشان هفت مقام  نیدر ا زی( نAltarاست. در ضمن، هفت مهراب ) یسرباز
قرار  یمورد بررس لیکه کمپل به تفص گرید یهااشکال و صحنه  نی. از مجموع ااندیترائیم

از مراحل  ک یدر هر  قتیاست و در حق ینوزائ یآداب برا نیکه اصوالً ا ردیگیم جهیدهد، نتمی
است   گرفتهیصورت م  ن،ی به مفهوم تولد دوباره در مقام نو  ینوزائ  کیبه مقام باالتر    دصعو  یبرا
 هبه وسیل ریمراسم تطه نیدهند. ادر هفت مقام را ارائه می «یهفت مهراب »هفت نوزائ نیو ا

 بخشات یآب به وسیلة شاخ گاو ح  ختنیبا ر  لیسپس تغس   و  ستسیم  ةقرار دادن کتف گاو بر شان
. ردیگی انجام م د،یرا دزد یپرومته است که در آن آتش اله 1که همان نارتکس ین کیاز  ایو 

 ستسیعمل به م نیاست و با ا شدهی( محسوب مapotheosisساختن ) یاله ینوع یتاجگذار
 بوده است. دیخورش ةاست و سمبل آن گردون دهیگردیاعطا م یجهان تیهدا تیقابل

  ق یتصد ای dedicationاست  شدهیم دییتأ ستسیکه به آن وسیلة م یعمل نیآخر معموالً
وجود داشته است که از آنها  یگریاست. مسلماً آداب و مناسک و شعائر د شدهیم دهینام دییو تأ

شده   افتی یاصلة صحن  یدر روبه رو یستون دورابه  ترای. در مستیدر دست ن یاطالع گونهچیه
ورود و خروج نقل شده است. کمپل آنها   ای  exodosو    eisodos  یونانیاست که بر آن دو کلمه  

و مقامات پایین   نیشوتسه معتقد است که مؤمن  یول  ،داندمیآداب تشرف    انیرا اشاره به آغاز و پا
 فاتیتشر سیرئ یروحان ا یاز دست پدر و  ابهتریو سرباز( پس از ورود به م مفوسیکالغ و ن ای)

 یو رو ماندندیم ترابهیو فقط مقامات باال در م شدندیو دوباره خارج م گرفتندیم اب نان و شر
 (۳۲/۸۵ورود و خروج است. )  نیستون اشاره به هم  نی. ا۲دندیکش یدراز م  ایو    نشستندیم  مکتهاین

ها و را در مورد شکنجه یحیپدران مس  یگزارشها هاترابهینقوش م حیکمپل پس از تشر
دهند مطرح ساخته و او هم معتقد است که نسبت می commodusامپراتور  هکه ب یحتى قتل

 کشتن  قت یتن و نفس و در حق  ی رها کردن روح از بندها  یاند و برابوده  کیاعمال سمبل  نیا  ةهم

  

 
  شدی گفته م  یمیعظ  انهیبه راز  یونانی  ریدر اساط  یاست، ول  میقد  یساهایکل  شخوانی: معموالً نام پNartexـ  ۱

 .  سازدی منتقل م نیته به وسیلة آن آتش را از آسمان به زماست و پرومِ یکه به شکل ن
از پژوهشگران  یاریاند بسشرکت در طعام وحدت را نداشته ة اجاز ئیترایرا که سه مقام اول م هینظر نی ـ ا۲

طعام محبت  یهاتقریباً در تمام صحنه  رایباشد، ز حیصح تواندیبرداشت نم ن یاند. اما به نظر من امتذکر شده 
نردبان مقامات است   ةپل  نی صورت کالغ، که اول ا یدر ماسک کالغ  ستسیو ... م ثاقیو م یطعام عموم ای

 است.  کردهی حضور داشته و خدمت م
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آب و آتش نقش  ینوزائ نیاست. البته در ا شدهیو تولد مجدد اعمال م یتیو مردن هو نفس
(  renatus) یاز نوزائ یشکل Teleteکه  هینظر نیارائه ا یاند. کمپل برابه عهده داشته یمهم

که در آن آمده: »تولد صورت گرفت   کندیسانتاپریسکا م  ترابةیدر م  یابهیبوده است، اشاره به کت
( ی)صبحگاه = هاون گاه اوستائ  دیواقعه با طلوع خورش  نینوامبر.« ا  ستمیتورن بدم روز سادهیسپ  رد

 رفت،یشمار ممرگ و تولد مجدد مشهور بود نشان خاص مقام پدر به  دیو ساتورن که به خورش
 گونهبوده است.همان  افتهیتولد مجدد    تراسیدر م  ستسیحدس زد که م  توانیمربوط شده است. م

 دهینام  تراسیم  ایناپذیر  غلبه  دیخورش  Pater Patrumکه خود را    یاز روم پدر  یگریکه در اثر د
)تولد در   renatus in aeternumو  ابدییتولد مجدد م تراسیدر م ومیاست، به وسیلة تاوروبول

 (۲۹۱/۱۶ـ ۳۰۸. )گرددی( متیابد
درهم و تذکر    یگزارشها  یو برخ  آکاپو  ةترابیمانند م  یفراموش کرد که جز آثار محدود  دینبا

و   ستیدر دست ن شهایآداب و مراسم و آزما نیاز ا یزدن(، منابع معتبر انهی)تاز شتیثریدر م
 زین یحیپدران مس  ی. گزارشهارنددامیاظهار  یات یحدس و گمان نظر یةپژوهشگران اغلب بر پا

و در  ستیقابل اعتماد ن انچند سا،یکل بیمذهب رق نیآنان با ا دیو مخالفت شد نهیک لیبه دل
 تیقطع  تواندیرا کشف کرد، که در هر حال نم  تیاشارات، واقع  نیا  یالاز البه  ستیبایم  قتیحق

طور که به  یاز اصول یآنها و برخ یحام ان یاز مسائل مانند مقامات و خدا یداشته باشد. در برخ
کرد   یداور توانیبهتر م ند،اصورت روشن و مشخص ارائه شده به هاترابهیدر نقوش مبرجسته 

  یاست که حت یو رمز یمذهب شعائر کی سمیترائیآنچه مسلم است م یو اظهار نظر نمود. ول
ممکن  یو شعائر یمناسک یاضتهایو تحمل ر یآداب و رسوم رمز یرا با اجرا یتکامل و تعال

نظام  کیاز  تیبعو ت  ستنددانمیخود را سربازان او  تراسیم روانیپ ن،یعالوه بر ا. ستدانمی
الزم  هایخود را در تحمل سخت یاز خدا دیو تقل شمردندیم فهیو قهرمانانه را وظ  یسخت سرباز

 یهامتعدد دربارة تحمل شکنجه یحدس زد که گزارشها توانیم لیدل نی. به همستنددانمی
 ،یاز طرف اقابل قبول باشد. ام یاقبل از محرم شدن، تا اندازه هیمختلف بخصوص در مراحل اول

ها را نابجا شکنجه نیا هیدر توج یافراط و گزافه گوئ توانیدر دست است که م زین یلیدال
دست آمد که به  یآلمان کشف شد، آثار Riegelدر  ۱۹۷۴که  یاترابهیمثال، در م یدانست. برا

  کی و یشینما ریشمش  کیمثال،  ی. براکنندیم دییها را تأشکنجه نیاز ا یبودن برخ یش یمان
دو  یس فلزتسمه مقوّ کیبر دو سر  یواقع زهیجای سرن. به کندیجلب توجه م یتقلب زهیسرن

 نصب شده است و زهیصورت سرن به لهیم
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بغل حامل است. با  ریز زهیسرن کیرسد که میکه آن تسمه را بر دوش افکنند به نظر  یهنگام
 کردندی( وانمود مشودینازک جمع م ة)تسم شودیپس رانده م یکه با فشار یش ینما زهین نیا

 یبرا شینوع نما کیاز  زین Lampiridiusگونه که همان کنندیرا سوراخ م ستسیکه سینه م
به قتل و کشتن در   دیگزارشها دربارة تهد  دی. شادیگویسخن م  ستسیترساندن و غلبه بر ترس م

فراموش کرد که مذاهب  دی( )نبا۷۴/۸۶گرفته باشند. ) شهیر شهاینما نیاز هم زین تراسیراه م
قاعده  نیاز ا زین سمیترائیم نییاستوار بودند و آ یو آداب ظاهر یش یبر شعائر نما شتریب یاسرار
 .(بودن یمستثن

  ی با چشمها یو گاه انیرا عر شینوک ایکه رازجو  میدی دست آمده دکه به  یاغلب آثار در
 یو چشمان بسته نشان کودک یبرهنگ نیمعتقدند که ا نیاز محقق یاند. برخبسته نقش کرده

به   دهیو د شودیصورت متولد م  نیدارد و به هم یاست که لخت و چشم بسته در شکم مادر جا
. کمپل کندیاسرار چشم باز م یایبه دن  انیدر تولد مجدد عر زین  ستسی. مدیگشایخارج م  یایدن
که تجسم و   یرمِغار هُ ریو با اتکاء به گفته پرفیریوس در تفس  کندی م انیب یگرینظر د یول

نشان  ستسیبودن م انیکه عر ردیگیم جهینت یترائیاست، و انطباق آن با شعائر م هانیتصور ک
که چشمان  می(. البته اگر توجه کن۳۱۶/۱۶بوده است ) ست،یسازگار نروح  باقطع عالقه از آنچه 

بودن  انیکمپل فقط شامل عر ریتعب رایز کند،یصدق م شتریب یاول ریبسته است، تفس  زیرازجو ن
 . گرددیرازجو م

 

 ( Trapeza Mithrou) 1شام وحدت ایمقدس  طعام

 تراسیمهم میسترُین م اریو بس  یاز آداب اصل یکیشد طعام مقدس  انیکه قبالً بطوری به
 نیا. به  نددانمی  یشعائر همه مقامات هفتگانه ضرور  انیطعام را در پا  نیا نیاز محقق  یبود. برخ

 مختلف: طعام مقدس، شام وحدت، اجتماع وحدت، شام محبت، و ...  یتجمع نامها
(Trapeza Mithrou, societas divina, agapé ) اند.داده 

است که در نقش   یلصا  ةصحن  نیوحدت دوم  زیو م  Trapeza Mithrou  سد،ینویکمپل م
دهد که بر را نشان می اریجنوب اروپا ارائه شده است و حداقل دو هم یهاترابهیم یهابرجسته

 اندبه اشکال مختلف نشان داده شده ردیپذیصورت م یمراسم که در غار نیاند. انشسته یزیم

 
  

 
 .یروم شرق یهادر صومعه  ی: تاالر غذاخورTrapezaـ ۱
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 است: نیطور خالصه چنبه  که
 در  مثال،  ی)برا  شوندیم  دهیچند نفر در اطراف آن د  ای(، که دو  هیسه پا  مکتی)ن  Tricliniumـ  ۱

 شش نفر(.  stockstadt( سه نفر و در Barberini) ینیفرسک باربر
  مکت یدر مقابل ن  یکوچک  زیاز آثار م  یدر نقش سفره(، که در بعض  زیم  ای)سفره و  Menzaـ  ۲

 قرار گرفته است.  هیپا سه
آن   یکه بر رو  یزیم  ایگاو کشته شده و    ةالش  مکتیجای ن، که به  Trapeza Taurikaـ  ۳
 و سر گاو( پهن شده قرار گرفته است. ی)با پا گاو پوست

از آثار   ینشان داده شده است. در برخ زین ریش کریوحدت پ زیاز نقشها در کنار م یاریبس  در
است   یکیزیو تجسم ف  یکه سمبل نوزائ  شوندیم  دهی هالل طاق غار د  ک یو سگ در نزد  ریسر ش

 تراسیم هیشب یرانیکاله ا یکی یاصل اریهم واند. دمراسم طعام وحدت  نیا یانیکه دو مفهوم بن
  د یخورش یکه نشان خدا یدیتاج مشعشع خورش یگریاست، و د تراسیکه نشان م داردبر سر 
( Fiano Romanoرومانو )  انویهم هستند. در ف  دیخورش  کینشان پدر و پ  زیدو اغلب ن  نیاست. ا

که پوست  یمکتین یو سل جلو تراسیاست که م یگاوکش نقش جالب تراسیبر پشت صحنه م
هالل ارائه شده که سر خود   انیماه در م  یصحنه خدا  ة. در گوشاندگاو بر آن افکنده شده نشسته

 ی(. سل برهنه است، ولکنندیم هیتوج یصحنه برگردانده است )ماه را نشان جهان ماد نیرا از ا
است. در دست چپ سل   یرانیبا لباس و کاله ا تراسیدارد و م یدیو تاج خورش یشنل آسمان

داده است.  هیتک شیخو ةبه شاناست که  یمشعل بزرگ تراسیبلند و در دست چپ م یاانهیتاز
 یکه عالوه بر مشعلها شوندیم دهیاز سطح آن کاوتس و کاوتوپاتس د ترنییو پا زیم یدر جلو
 کینزد دهیبر آن نقش گرد یکه مار یبا دست راست نشان آذرخش را بر ظرف بزرگ یخود اول

به  دنینوش یرا برا یبا دست راست شاخ یدومو  ،(کنندیم هیطرف را آبدان توج نی)ا کندیم
 یول تراسیم هیشب یبا کاله زین یها خدمتکارانصحنه نیکرده است... در اغلب ا میسل تقد
اند و وار چهار بخش شدهبیرا که صل یآنها شراب و گرده نانهائ ی. گاهشوندیم دهیتر دکوچک

 نیا  میبه هدرن هترایبزرگ م  ة. در صحنکنندیطعام وحدت بودند در دست حمل م  یعوامل اصل
تاج  یگاو کشته شده قرار گرفته است، ول اریدو هم یاند. در جلوعوامل به وضوح ارائه شده

دست شاخ شراب و  کی . پدر در شودیدو مشاهده م نیپشت ا یریسل بر فراز شمش  یدیخورش
خدمتکاران سبد نان  وکرده است، گرفته  میاش به او تقدهمسفرهرا که  یانگور گریدر دست د

 ةترابیدر دست دارند. در م
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ها را نشان صحنه  نی. کمپل هر دو اشودیم  دهیها دصحنه  نیا  رینظ  زی( نRickingen) نگنیروک
دست آن را به   ریاست و سرباز با شمش  ریداند که تاج وابسته به شمش می یتشرف به مقام سرباز

در   Konjica ةترابینقوش در م نیاز جالبتر یکی. 1از بر سر نهادن امتناع کرده است یآورده ول

)سفرة   Trapeza taurika  کی   یاصل  ةجای مانده است که پشت صحنبه    یوگوسالوی  یالماسد
سبد  زیم ی. در روشوندی م دهیکوچک( د هیسه پا زیم) Menza ک یپوست گاو( و در مقابل آن 

تاالر   هیمشهودند. صحنه شب  یاند، به روشنوار چهار بخش شدهبیمخصوص که صل  یگرده نانها
که   اند(یستایاند. خدمتکاران همان رازدانان )مآن ارائه گشته  یچیمارپ  یااست که ستونه  یمعبد

با  ی...(. اما دو خدمتکار معمولریبر چهره دارند )کالغ، ش یبه صور مناسب با مقام خود ماسکهائ
و پشت او  کندیم می( تقدrhytonشاخ شراب ) یکی زی( در دو طرف میقی)فر یرانیا یهاکاله

شانه خادم گذاشته است. پشت خادم دوم که سر و دستش   یدست بر رو   الغدر ماسک ک  ستسیم
نشسته و به آن   Menzaدر کنار  زین یریاست و ش ستادهیا ریبا ماسک ش ستسیمحو شده م

نان معادل   نی. اشوندیم  دهیاند، دگونه بخش شده  بیآن چهار گرده نان که صل  یکه رو  نگردیم
چهار جهت   یاست که دارا  یبه چهار بخش نشان معبد آسمان  می. تقس ۲است  یزرتشت  nödrهمان  

بزرگ نقش شده است   اریشعائر طعام وحدت بس  ،یاصل ةدر کنار صحن زیدورا ن ةترابیاست. در م
سر گاو را به   ینیس  کیدر    ی( خادم حتMerida)  داینقش باالست. در نقش برجسته مر  هیکه شب

اند، مثاًل که با نام مشخص شده شوندیم دهی د ادم خ نیو در سانتاپریسکا چند آوردیطعام م زیم
با نام تئودور(. در طعام وحدت دورا  ریدر مقام ش ستسی: )مTheodoro Leoni یتئودورولئون

  در دست دارد که بر آن یخیخادم با ماسک کالغ س

 
محبت    افتیض  الًکه او   میقبول کن  دیبا  میریدر آن توافق دارند، بپذ  نی از محقق  یاریرا، که بس  ریتعب  نیـ اگر ا۱

دو را به عهده    نی اند که نقش ابوده   دیخورش  ک یپدر و پ  ن یاست و ا  شدهی و سل انجام م  تراسیم  یندگیبه نما
آگاپه    ک یبا    یگونه که مقام سربازو همان   ودهبا آداب تشرف همه مقامات توأم ب  ی. ثانیاً طعام عمومگرفتندیم

مختلف نظر   یبه اعتبار گزارشها نیاز محقق یاریبوده است. بس نیچن زین گریاست مقامات د شدهی همراه م
 یستایو م اندگرفتهیم یجا یاصل ةدر مقابل صحن دیخورش کیپدر و پ یاند که در همه جلسات شعائرداده 
. اصوالً با  کردندی و با هم صرف طعام م دندیکشی دراز م ایو  نشستندی م یانیمداالن  یدو سو یمکتهایبر ن

تاج مشعشع ارائه   ایو  یرانیشکسته ام یبا کاله ن یهائی که رازداناناز صحنه  یاریبس ریبرداشت تفس نیا
 اند. و سل مجسم گشته  تراسیم یلیاز نقوش به دال ی . البته در برخگرددیتر مآسان شوند،یم
( را در مراسم  Haoma( و شراب )هئومه، draonaنان مقدس )دراونه،  انیشد، زرتشت انیطوری که بـ به ۲

  ن ییمراسم از آ نیا زین تراسیمعتقدند که در میستریُن م نیمحقق تی و امروز اکثر کردندی مصرف م یمذهب
 اقتباس شده است.   انیپارس
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 . کندیم میتقد نانیزنش یکباب قطعات گوشت زده شده و او آنها را به م چون
  قت ی. به نظر او در حقدهدیشرح م لیرا مطرح و به تفص یاریها و نقوش بس صحنه کمپل

 اندیستایهمان م  Hypertai ا ی. خدام دهدیمرحله تشرف به هر مقام را ارائه م نیطعام آخر نیا
ها شام صحنه  نیکه ا  کندیم  دییتأ  زیاند. کمپل نو کالغ نشان داده شده  ریکه اغلب به ماسک ش

از افراد فرقه  یکیپدر و  یاصل تیبلکه دو شخص ستیدر آسمان ن دیو خورش تراسیم یریاساط 
 یاعضاء در رو ه یاست، و کل یران آسمانگردونه یندگیبه نما دیخورش ک یاست، که اغلب پ

شام رازدانان  ایشام آخر  نیا قت،ی. در حقانددهیدراز کش  اینشسته  ترابهیم یدو سو یسکوها
 وانیکه »د سدینویجالب است. او م اریمانده است که بس  یبجا یگزارش دیشه نیوستیاست. از 

اند، که را مرسوم داشته یشعائر تراسیدر میستریُن م تیحیمس  دیصفت به تقل طانیو ش دیپل
( از آب poterion) ی( و جامartosگرده نان ) کی شودیهنگام تشرف به آنکه محرم راز م

(hydatosرا با ذکر ورد )دهند.«مخصوص می ی 

 ی شاخ نوشابه را به سو ا یجام  دیخورش ک یو بخصوص پ ستسیمختلف م یهاصحنه  در
است که همه عناصر مقدس از آنجا   یآسمان  یفرمانروا  مینشان تکر  نیآسمان بلند کرده است و ا

 رایز شد،یم هیتوج هانیبود، سمبل ک ی. نان میترائی که معادل دراونه زرتشتردیگیسرچشمه م
شکل گرفته بود، معموالً به دنبال  یبه وسیلة حرارت درون یریخم یادر توده هانینظر ک نیاز ا

اش با دست چپ  داد که رانندهمیرا ارائه    یو گردونه آسمان  شدیممرحله نقش    نیصحنه آخر  نیا
و در حال سوار   ترایکه به شکل م  یمسافر  یو دست راست خود را به سو  کردیم  تیاسبها را هدا

: مقدس  Consecratic  نی)به الت   Apotheosisصحنه را    نی. اکردیدراز م  ود،شدن به گردونه ب
در دست و تاج  یران مشعلاز نقوش گردونه ی. در برخانددهیشدن نام یشدن( به مفهوم اله

 یبر دوش و گاه یشنل زیو مسافر ن 1است دیخورش کیبر سر دارد که هر دو نشان پ یمشعشع

  ده ید hydra ای Oceanusاز  ینقش  زیکنار آن ن ایباال  دردر دست دارد. اغلب  یاهم دشنه
 ... کمپلزدیخیبر م انوسیبه اق هیشب یگردونه از امواج ایو  شودیم

  

 
  ن یاغلب محقق کند،ی م هیو پدر توج  دیخورش  کیکه او پ  ارشیران و مسافر همـ نظر کمپل را دربارة گردونه ۱
و کشتن   فهیاست که پس از انجام وظ تراس یم ن یا رای. زنددانمی تراسیو م د یدو را خورش نیو ا رندیپذینم

خدا و وحدت با   یموس. بازگشت به سوودرو نه پاتروهلی  کندی به آسمان معراج م  دیخورش  ةگاو دوباره با گردون
  ن یابه   دیخورش  کیو فقط پاتروپ گرددیاتحاد حاضر م  نیهدف همه رازدانان است که پس از مرگ ا تراسیم

ی و روم یونانیو  یرانیا ریدر اساط نیآتش  یبا اسبها ترا یو م دیبخصوص گردونه خورش شوندیعروج موفق نم
 نظر باالست. دیمؤ زیو دشنه و ... ن یشنل آسمان چون گریشده است. آثار د دییتأ
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 ( ۳۱۶/۱۶ـ ۳۲۷. )ستیآن ن انیب یکه جا برا سازدیباره مطرح م نیدر ا یمفصل شرح
بود که با تشرف   یهمه آنهائ  یبرا  یشعائر خاص ضرور  یمعتقد است که طعام عموم  یویلوب

به  ایخون و  نیا شد،ینباتات سبز م یهانی. چون بنابر اسطوره از خون گاو کشدندیعضو فرقه م
طعام نان   نیو در ا  رفتیشمار مبه    یترائیم  یهااز ساکرامنت  یکی  دهنده  ات یمشابهت شراب ح

از خدمتگزاران  یکیطور مسلم به  konjica ةبترای. در نقش م1شدیخون( صرف م ایو شراب )

در مقامات  یستایم زین نیو حاضر کندیم میجام مشروب تقد نیاست که به داوطلب یرانیا کی
 ( ۱۶۲/۱۰۶مختلفند. )
بوده  یترائیشعائر م نیترشام مقدس برادران از مهم ای یکه طعام عموم سدینویم رنورماز

در  یبرادر افتیض نیقرار دارند در ا Praesepia یمکتهاین یکه بر رو یاست. همرازان در حال
 نی. اکنندیشرکت م ساختند،یآن دو را مجسم م دیخورش کیو سل که پدر و پ تراسیحضور م

. اگر گاو در دسترس نندینش یدو نفر را داشت، م ی که فقط جا گرانیاز د دتربلن یدو بر صفها
  suove taurilia  یاز آثار مکشوفه قربان  یکی. در  دندیبریرا سر م  یمرغ  یحت  گرید  وانات ینبود ح

( و گاو نر Ovis( گوسفند )Sus: خوک )یقربان بینام برده شده است که عبارت است از ترک
(taurusاغلب مرغ .)رازدانان را با ظروف  یسه عامل بوده است. در نقشهائ نیهمراه ا زین ی

 تراسیکه سل و م  یجائ  ترابه،یدهند که به ماند نشان میشراب بوده  ایآب    یکه محتو  یمخصوص
گونه که قبالً تذکر داده شد، خون گاو و آب صخره را شهد و شربت . همانروندینشسته بودند م

. کردندیم  هیوحدت، خون و آب و نان را، خون و گوشت خود توج  شام و هنگام صرف    دندینامیم
 یکه خود را برا تراستیگاو خود م یو رمز یامروز تقریباً ثابت شده است که در زبان مجاز

)خدا( را  تراسیشام محبت و مقدس خون و گوشت م نیدر ا ستسیو م کندیم یقربان تیبشر
 د،یو خورش تراسی(. دو قهرمان، متیحیاست )کامالً مانند مس  کردهیصرف م کیطور سمبلبه 

 وندیپ  دیبه صرف شام در کنار هم و تجد  ،یپران علو  یقبل از صعود به آسمان در گردونه اسبها
به  یگوشت و خون در آداب رمز نی. ااندپرداختهیم یبه وسیلة گوشت و خون گاو قربان یبرادر

 تراسی. مشودینان و شراب مبدل م

  

 
بوده است    انیمجلس انس زرتشت  ا ی  ی( طعام جمعیاوستائ  زدیی )م  myazda( و  یپهلو  زد ی)م  myazdـ آداب  ۱

طعام    نیاشت بخصوص به  ی  ریثاست. اما در م  شدهی هئومه مصرف م  یای  درونه و م  ایکه در آن نان و شراب  
آن بوده است. پس   طیاز شرا ادانجام گرفته و شالق خوردن و ذکر اور  دیخاص با طیکه با شرا شودی اشاره م

 شده است.  دیاز آن تقل  زین  سم یترائیمیثر بوده است که در م  شگرانیطعام وحدت ستا  زد،یی گفت که م  توانیم
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 تراسیاز م دیبا زین ستسیو م سازدیبرابر م دیصعود به آسمان خود را با ساتورن و خورش یبرا
که زنان در  شدیمردانه برداشت م فهیوظ  کیشرکت در میسترُین  ل،یدل نیبه هم. دینما دیتقل

 (  ۱۱۱/۹۳-۱۰۵. )1آن راه نداشتند

و با ذکر  دیگویشام وداع سخن م ایشام آخر  نیاز ا لیورمازرن به تفص یگرید ةدر رسال
 توانیمهربانانه، م یهاکه از فشردن دست، تنگ دور هم نشستن، نگاه سدینویم یشواهد

خود   انیاز خدا دیاز آثار رازدانان به تقل یآگاپه است. در برخ ا یهمان شام محبت  نیکه ا افتیدر
  ی و سل در باال تراسیجای مبه  دیخورش ک یو پدر و پ پرداختندیشام محبت م نیصرف ا به

 ( . ۷۸/۹۲). نشستندیصحنه م

شهید و مقدس   نوسیوستیو اشاره به گفته  یترائیم افت ی( پس از شرح ضkane) نیک
(Justinus که قبالً بیحی: از پدران مشهور قرن دوم مس )د یپل وانید دیشام را تقل نیشد، و ا انی  

)مهرداد( شاه  ترادات یکه در مالقات م دینمایرا نقل م ینیاز پل یاکرد، گفته انیب تیحیاز مس 
شام محبت بوده است(  نی)که هم یمغ افتیض کی( امپراتور روم در Neroرو )با نِ  انارمنست

بوده است  یزرتشت ترادات یمعتقد است چون م نیامپراتور را به اسرار محرم ساخته است. ک
 سمیترائیشام وحدت م  نیاز ا  ریغ  یگرید  افتیض  نیپرست باشد و اترایحال م  نیدر ع  توانستهینم

 ( ۳۱۵/۴۳ ـ ۳۱۷. )۲بوده است

 واریاز نقش د یو محل یشخص قیدق شیورمازرن و آزما ات یبا استفاده از نظر نیو ک نلزیه
تنها وجود نان و شراب طعام نه  نیکه در ا سندینوی( مCapua Vetereر )ِتکاپوآ وِ ترابهیم

)مانند  اندرفتهیشمار م( به Communion) ونیکمون یبوده است که آنها وسیلة نوع یضرور
در دست چپ   یکه رازدان زانو زده و شاخ مشروب یابخصوص در صحنه انیحی( مس یربان ءعشا

به او   یشده گرده نان  کینزد  ستسیپاتر به م  زد،یری از جام را در آن م  یزیاوست و میستاگوگ چ
صحنه  نیگفت که ا توانیاند.( مکرده خود ثابت  یشهاینان را در آزما یها. )وجود گردهدهدیم
شراب به منظور  یانان و جرعه یبار به او قرص نیاول یاست که پدر برا تیآداب محرم انیپا

  . دهدیم Communionوحدت 

 
شده   افتی ی عموم یةنظر ن یبر نقض ا ی( شواهد استثنائStefano Rotondoاستفانو روتوندو ) ة ترابیـ در م۱

 کرد.   یکل یریگجه ینت توانی است نم  یچون نمونه نادر یاست، ول
شاهان مؤمن   یکه حت تیواقع  نیابا توجه به   رایز ند،دانمی را ناوارد    نی ک راد یا ن یاز پژوهشگران ا ی اریـ بس۲
هم میثر    شتی ثریپرست بودند. در مترا یم زین نگماوشاهان ک یو حت  کردندی م ش یرا ستا تا یآناه ترا یم ی ساناس

 .رفتیرا پذ نینظر ک توانی همسنگ او شده است، نم زین یدرجات ی است و حت یبزرگ زدیدر کنار اهورامزدا ا
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( ی)خام گوشت خوار Omophagiaمعتقد است که ورمازرن تحت تأثیر آداب  نیک
 یتصور نوزائ تراسیم روانیشده است که خوردن گوشت و خون گاو در پ یمدع یزوسیونید
( به  ۳۱۵ـ    ۳۳۵)  یونانیو   یروم  میاز آثار و شواهد قد  یمشروح  یاست. او پس از بررس  نمودهیم
در  انیمجلس و حضور خدا نیاو دعوت آنان به  انیخدانام  به افتیرسد که ضمی جهینت نیا
است  شدهی م میتقد انیبه خدا زین یهائیمرسوم بوده و در آنها قربان انونیدر  میشعائر از قد نیا

 ضیافتها و مجالس را نی. ااندکردهیصرف م نیحاضر زیرا ن یکه بخش 
Theoxenia , Theodaisia , Thiasoi , Orgeones هم  یگاه وParasitoi  وeranos  

  Athenaeus. شوندیم افتیآنها  دییتأ یبرا یشواهد فراوان میو آثار قد هابهی. در کتدندینامیم
را   نیو مدعو  دهینام  thiasosو    eranosضیافتها را    نیقرن دوم ق.م.( ا  یونانیو مورخ    سندهی)نو

eranistai  وThiasostai یو رستگار یضیافتها نوزاد نییک از انام برده است، اما در هیچ 
به خدا تعلق داشت و   یاز گوشت قربان یضیافتها بخش  نیاز ا یمورد نظر نبوده است. در برخ

 دینام داشتند، شا  Hieroi. خدمتگزاران که  رفتیطعام مقدس به کار م  هیته  یبرا  یگریبخش د
 . بردندیم امضیافتها را حتى مرادف با میستریُن ن نیهمان رازدانان بودند. ا

ضیافتها بود    نیهم  هیشب  زین  یترائیکه طعام م  ردیگیم  جهیخود نت  یهایباالخره از بررس  نیک
 زین یبه رستگار یابیو دست ینداشته است و به قصد نوزائ انیبا طعام مقدس زرتشت یو ارتباط 

 ( ۳۱۲/۴۳ـ  ۳۸۷. )1است هشدصرف نمی

گاونر قرار داشته است، که  یقربان سمیترائیم یمعتقد است که در مرکز مراسم مذهب کپف
طعام  کیواقعه را با  نیا یستایم لیدل نیاست. به هم شدهیبرداشت م یسرچشمه رستگار

 نگندم بود )به نشا ةگاو و خوشطعام در آغاز خون نیا یاصل ة. مادگرفتندیجشن م یمذهب
جای آنها نان و شراب به کار برده شده بعدها به  ی( ولدیرویگاو مدم که از یگاو و گندمخون

گونه بیگرده نان صل  زیو در سفره ن  شودیم  دهیبا خوشه انگور د  تراسیفراوان، م  یاست. در نقشها
  تکرار نیزم یدر رو تراسیم روانیبه وسیلة پ یبخش شده وجود دارد... طعام اله

 
اثبات   لیوجه دل چیبه ه ونانیدر  یمذهب یمیقد یوجود ضیافتها رایاست، ز رادیقابل ا نیبرداشت ک نیـ ا۱
  ی هایو اهداف بوده است. بررس میهمان مشخصات، مفاه یدارا ناًیع زین یترائیکه طعام م ستیادعا ن نیا

  ی دی( شده است، تأکrenatus) یوزائکه دربارة ن یها، اشاراتترابه یفراوان پژوهشگران و آثار بدست آمده در م
اتحاد مقدس   نیعوامل ا نیاز مهمتر یکی یو وحدت با خدا به عمل آمده و طعام دسته جمع ونیکه در کمون

  ی . ادعااندن ی ک اتینظر فهمه خال د،زَیو بخصوص مَ یبا طعام زرتشت یترائیطعام م یشباهتها ده،یذکر گرد
از قرابت   ی گریاند، نشان دکرده  دیتقل ان یحیطعام را از مس ن یترا ایم  روانیآن دوران که پ ی حیمس ونیروحان

 شعائر است.   نیا
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 نیجذب کنند. در ا شتنیخود در خو یخدا دیآن، نان و شراب، را به تقل یتا مواد اصل شودیم
آنکه   شد،یم  هیگفته زرتشت تک  نیابه    دیو شا  گرفتیآداب پارسیها سرمشق قرار م  یطعام مذهب

. 1افت یبا او وحدت خواهم  زیو من ن شودیم یکیاز بدن من بخورد و از خون من بنوشد با من 

 دندیگردیم  یو برادران روحان  شدندیبا هم متحد م  مانهیصم  یستایطعام در ضمن م  نیاوسیلة  به  
( communioوحدت ) یکه نوع کیطعام سمبل نی. عالوه بر ادندینامیبرادر م زیرا ن گریکدیو 
بود  هیاول انیحیطعام محبت مس  هیهم وجود داشت که شب یگرید یطعام عموم کردیم جادیا
(agapéا .)سمیترائیم  ریتحت تأث  انیحیگفت که مس   دیبا  تیحیبر مس   سمیترائیبه علت تقدم م  لبته 

 اند نه بر عکس.قرار گرفته بوده
دست آمده است. در به  هاترابهیدر م یکمتر آثار ومیگاو و مراسم تاوروبول یمورد قربان در

کشف شده است که   ینیرزمیبا راهرو ز یبزرگ اریگودال بس  Caracalla - Therme ةترابیم
 نیگودال نشان مرگ و تدف نیمراسم تاوروبولیوم باشد. زانو زدن در ا یمحل اجرا تواندیم

( بر تیحی)بره خدا در مس  یخون ارزشمند حیوان قربان دنیمرده است که پس از پاش  کیاسمبل
که  ینیرزمیاست و از داالن ز کردهیم امیو ق زیدست آورده و رستاخبه  یاتازه ات یح ستهیم

 فراوان یهاترابهیکه در م ی. از آثارگشتیبه راه داشت به جمع برادران باز مترایبه م ماًیمستق
اند، چون ظروف بخور و هشد افتیهوفن و ...(  گسیکون نگن،یاشتک اشتادت، روک دیبورگ،)

با   یکه طعام عموم  رندیگیم  جهیآب و شراب و... نت  بیکوچک، فلوت، ظروف ترک  یعود، زنگها
کوچک را به صدا    یو دود کردن بخورات معطر توأم بود و در لحظات خاص زنگها  یقیموس  ینوا

  . ازکردندیمخلوط م یخاص بیو شراب و آب را با ترک ۲آوردندیدر م

 
. کومو و  ستین یشاهد و منبع قابل اعتماد گونهچ یه یگفته که به زرتشت نسبت داده شده دارا نیـ ا۱

 دیگوی م ارانشیزرتشت به  سدینوی . مثالً ورمازرن مکنندینقل م یگریگفته را به اشکال د نیا زیورمازرن ن
گونه که من  همان  زد،یامیخود را با من در ن  هوسیل  نیاو به    اشامدی» آنکه از گوشت من بخورد و از خون من ن

است   نیمعرف ا ینادرست، ول ینقل قولها نی(. ا۸۳/۹۲) افت،یدست نخواهد  یبه رستگار زمیآمی با او در م
ارائه شباهت آنها از قول  یمعتقد بوده و برا یترائیو م یبودن طعام زرتشت شهیبه همر زین یباستان انیکه روم

 اند.ا جعل کرده ی نقل و  یوحناانجیل   هیشب یاناتیزرتشت ب
 ی( نوجوانانMessمحراب )  ش ی و خواندن دعا توسط کش  یهنگام انجام مناسک عموم  یحیمس  یساهایـ در کل۲

  فپ . منظور کآورندی را به صدا در م یکوچک ی زنگها ی( در مواقع خاصMinistrants) اندش یکش ار یکه دست
  ز یارگ ن یو اغلب صدا شودیآداب دود م  نیهم در ا خورکه ب ساست،یکل یدعاخوان نیهم هیشب یراسمم زین

هنوز   زی. اکنون ندیگردیم وان یو د نی اطیزنگ به اعتقاد قدما موجب راندن ش ی . صداکندی م یآن را همراه
که از   یگریرا، مانند شعائر فراوان د یترائیآداب م نیا نیو مؤمن شودیآداب اجرا م نیا تیحی مس یسایدر کل

 . کنندیم  ش یستا ،یحیصورت آداب و رسوم مقدس مس شده است، به  قتباسا سمیترائیم
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آنچه در   خورد؛یو م شکستیسهم خود را م کیهر  ستهیچهار م ،ینان چهار بخش  یهاگرده
 (۴۹/۶۰ـ ۴۷معمول شد. ) زین سایکل

و اضافه بر آنها  کندیشد اشاره م انیآنچه ب رینظ یاتیکومو دربارة طعام وحدت به نظر
 ختهیآم یقبل ورات با تص زین یگرید ده یا کی یمذاهب اسرار یضیافتها نیکه در ا سدینویم

است.  شدهیمجسم م یشده است و آن خوردن خود خداست که با خوردن گوشت و خون قربان
 ( ۱۲۰/۲۲. )گرددیدوران توحش انسان باز م نیتریبه بدو دهیا نیا

که پژوهشگران مختلف  یات یو روا ات یهمه نظر نیمتذکر شوم که با وجود ا دیدر خاتمه با
فقط با حدس و گمان و استفاده از   ست،یدر دست ن یاند چون آثار مضبوط و مدونداشته انیب

کرد. به  هیآداب و شعائر را توج نیا توانیم ست،ین یقطع زین رشانیکه تفس  یکرهائینقوش و پ
خوانندگان  یآشنائ ات ینظر نیاتفاق نظر وجود ندارد. هدف من از ذکر خالصه ا زین لیدل نیهم

نکات   توانیم  گر،ید  ی. اما از سوزندیبپره  ینگرتا از مطلق  تاس  نیمحقق  ات یفرض  یبه پراکندگ
 حاصل کرد.   یکل دید کیبرداشتها را مورد توجه قرار داده و  نیمشترک ا

 

 یاخالق اصول

و  روانینسبت به پ یحیپدران مس  یکه در گزارشها یو نفرت  نه یوجود همه دشمنیها و ک با
و  یگزارشها هم به اخالق و رفتار رواق نیهم یالاز البه توانیم شود،یم دهید تراسیمذهب م

 برد. یپ تراسیم یایستریرازدانان م ینجابت و شرافت انسان

وجود    سیپار  یکه در کتابخانه مل  ،یترائیم  یدعا  ای  یمصر  روسیپس از اشاره به پاپ  یویلوب
پس از تشرف خود   ستسیاثر م  نیکه در ا  سدینویمعروف است، م  زین  یجادوئ  روسیدارد و به پاپ

شرح داده شد(، قبالً  )  شودیزنده م  یریداند که در فناپذیری مرده و دوباره در فناناپذمی  یرا نوزاد
و کامل گشته   یمتعال  انیم  نیو در ا  شومی: من دوباره زنده مگرددیجمله ختم م  نیاو باالخره به  

 نیاز ا ی. ویلوبشومیاز مرگ رها م افتهیوجود  بخشات یح یو سپس با تعال رمیمیو دوباره م
 ردیگیم  جهینت  سمیترائیم  روانیپ  یدر مورد اصول اخالق  میقد  سندگانینو  یو گزارشها  یجوئکمال 

بتوان  دیشا تراسیشده و نقش او در میسترُین م انیب ترایم یکه در اوستا برا یکه از مشخصات
 یو مبارز بر ضد شر و زشت قتیو حافظ حق یقهرمان راست ترایگونه که مکرد، همان یریگجهینت

 یخیارزش تار یریگجهین نتی. هر چند اندیمایبپ ستیبایراه را م نیا زین روانشیبوده است، پ
 پرستی درترایبخصوص گزارشها دربارة م یندارد، ول
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 حفظ نیخود را در آن سرزم یرانیمذهب واقعاً موروث ا نیاست که ا نیاز ا یحاک ارمنستان
کم است   اریروم بس  سمیترائیم  روانیپ  یدربارة اصول اخالق  یخیبوده است. شواهد تار  کرده

در پاک شدن   یو سع یو باطن یآنها با طهارت ظاهر آل دهیکه ا سازدیمسلم م یدقت کاف یول
توأم دانست.  دیبا اضتیر ینوع یداری و حترا با خود یترائیم ات یاز گناهان همراه بوده است. ح

سیزم آن با میستی یبوده است. حت یائیو تعلیم تحرک و پو غیمذهب تبل نیمحاسن ا زا یکی
 قیرا تشو یفرد تیو جد یسربازانش همراه بود و سعو  تراسیم نیو اشتراک ب یهمکار کی
 نیب یهانیاز جنگ ک یبود که بخش  یمبارزه دائم کی عیدر مفهوم وس ات یآنان ح ی. براکردیم

 نیو تضم نیمبارزه رازدانان عامل تأم نی. در ارفتیشمار مبه  ،یراستدروغ و  ای یکیشر و ن
و به   anikétos یونانی(، در Nabarza)  ذنبر یکه در پارس ،ناپذیرشکست ی بودند و خدا یروزیپ

مددکار همه   تراسی. مکردیآنان را کمک م شد،یم دهینام insuperabilis ای invictus نیالت 
 یو مدافع حق و دشمن سرسخت شر و زشت  یزگاریآنان و حافظ پره  تراس  یانسانها در کوششها

  ز ی. در عمل نکردیم نیرا تضم روانشیپ یروزیپ یمراقب و جوان ابد شهیهم یخدا نیبود. ا
و دروغ و وسوسه و شهوت داشتند.   بیو نفس فر  یشرطلب  ةزیدر غلبه بر غر  یسع  تراسیم  روانیپ

شده بود. بنا به  نیسعادتمندانه تضم یریو فناناپذ ادالنهع یداور کی زیرازدانان ن ندهیآ یبرا
 یبود و باالخره چون پدر  یروح در سفر آسمان  یراهنما  نیهمچن  تراسیامپراتور، م  انیژول  تیروا

 ( ۱۶۵/۱۰۶ـ ۱۶۸. )گفتیخوش آمد م یبهشت ةمهربان به آنان در خان
چون  ات یدر مبارزه ح شتاز انسانها توقع دا ترایم نیکه دکتر سدینویم کلریدکتر اشت

 ل،یدل نی. به همستندیبا یجهنم یروهایر مقابل ند ترایناپذیر در کنار موفادار و رشوه یجنگاور
گرا شاد و لذت  ونانیدر  توانستیهرگز نم یکننده انرژ داریو ب  ی آمرانه و جد یاصول اخالق نیا

بردگان و  نیباران روم، بنیشود، بلکه برعکس در سپاه زحمتکشان و سنگ ریپاپگدل و زنده
اراده مبارزه و  نی. درست همافتی یمیو سربازان معتاد به اطاعت، نفوذ و انتشار عظ آزادشدگان

 ةتود یرا برا سمیترائیجهان، مذهب م نیدر ا یبر ضد زشت یکیبه نبرد ن فهیاحساس وظ  نیا
 ( ۱۴۸/۲۶ـ ۱۴۹مردم جالب ساخت. )

 یمبارزه با شر و زشت تراسیم روانیپ یو مذهب یقاخال ةفیمعتقد است که وظ  زیساکسل ن
شده رها   ریاس  منینور را که در دست اهر  دهیو رفتار پسند  ات یبوده است و آنها موظف بودند با ح

 (۶۸/۷۹بود. ) تراسیدر هر حال خود م تیسازند و دوباره به آسمان باز گردانند. ضامن موفق
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شد نمی لیتشک یو آداب رمز فقط از سرودها یترائیمعتقد است که عبادت م زینشورتهیم 
 اتیبر زحمات و واقع یکه متک یفیوظا یبه شدت بر اجرا ونیرواق مات یبلکه کامالً مانند تعل

 یمتقابالً بهم قوت قلب و قول همراه  شی. رازدانان در مراسم ستاشدیروزانه بود، استوار م  یزندگ
مشاهده  یبخوب میتوانینتاپریسکا مبه ساترایبرداشت را در م نیا یها. نمونهنددادمی یاوریو 
 (۶۲/۸۶آنان شده بود. ) فهیسخت و شرکت در غم هم، وظ  امیدر ا گریکدی. کمک به میکن

 ستنددانمی  یروح را متعلق به عالم علو  سمیترائیشوتسه معتقد است که امروز ثابت شده در م
گونه همه  نیداشته است و قبل از نزول به زم  یمنیاهر  یروهایمبارزه با ن  فهیوظ   نیزم  یکه در رو

روح پس از مرگ وابسته   تیبه وسیلة افالک هفتگانه به او عطا شده است. موفق  یهانیک  یقدرتها
گونه خود عمل کرده است، همان یانسان فیتا چه حد به وظا یویدن ات یاست که در ح نیابه 

خود در هفت   ینیزم ات یدر ح زیدارد انسان ن شیدر پ هیهفت مرحله تزک ازگشتکه روح در ب
 ( ۱۰۰/۸۵بودند.. ) یترائیهفت مرحله همان مقامات م نیشود. ا هیتصف دیمرحله با

که به  یمعنو هیو تزک هیگذشته هدف رازدانان را تصف رینظ یبا اشاره به شواهد زینشوتسه 
رسد که انحرافات می جهینت نیامشروح به  یو پس از بررس کندیم هیتوج انجامدیتولد مجدد م

و  بلیک زوس،یونید یایستریرا که در م یناهنجار شهوان یهاو زائده یمولد مجالس شرابخوار
 تراسی. بر عکس، خدمت به ممیابیی وجه نم  چیبه ه  تراسیو... معمول بودند، در میستریُن م  سیآت 
قرار داد، در  تیحیآن را کامالً در کنار مس  نتوایبود، که م یاخالق یبرداشت عال کیبا  ختهیآم
از  یاریبا بس  دیوجود داشت که در تضاد شد یمعنو یقو زهیانگ کیمیستریُن بدون شک  نیا

نبود و   یمجلل و پر سر و صدا اثر یمذهب از جشنها نیبود. در ا یو مناسک یاسرارمذاهب 
 تکلفیساده و ب اریبس  ک،یمقدس باشکوه دوران آنت یبا معابد و مکانها سهیدر مقا هاترابهیم

و  نددادمیو خشونت را ارائه  ینوع خوددار کی زین یمذهب یهاکرهینقوش و پ نیبودند. همچن
 یتا به لذات شهوان  شدیداده م  تیاهم  یو معنو  یباطن  تیبه ترب  شتریآید که ببرمی  نیاز آنها چن

 ( ۱۷۳/۸۵ـ ۱۸۵). یاحساسو 
آن   یقو  یو اخالق  یشد اصول عمل  سمیترائیآنچه موجب توجه به مذهب م  سد،ینویکومو م

 روم که  یالدیدر جامعه قرون دوم و سوم م یاخالق یعال انیبن نیبود، و بخصوص هم
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 تراسیم یایستریم تیموفق تیعدالت و تقدس برآورده نشده بود، موجب تثب یمردم برا یآرزو
که در   یتیقائل بودند و دقت و جد شیخاص خو ات یاخالق یبرا انیرانیکه ا یارزش... دیگرد
آنان بود که در نور  ینشان صفات مل نیترمشخص دیشا بردند،یدستورات آن به کار م یاجرا
و عدالت   قتیحق و حق یبه خدا رانیقدرت و مظهر نور در ا ترای... مرسدمیبه چشم ما  خیتار

است، با  یشد. او در واقع آپولون مزدائ رفتهیبا همان مشخصات پذ زیو در غرب ن دیمبدل گرد
کمک گرفتند  یبائیز دی که به جمال داشتند از د یادر تجسم او با عالقه انیونانیفرق که  نیا

او را  یو جهات اخالق ستهینگر ترایبه م یاخالق یةاز زاو شتریب شیبا طرز فکر خو انیرانیا یول
از دروغ بود که واقعًا   انیرانیا  دینفرت شد  شتدامیرا به تعجب وا    انیونانیبرجسته ساختند. آنچه  

 بانیبود و پشت یحق و راست یدر هر حال خدا ترای. مساختندیمجسم م منیآن را در وجود اهر
و رازدانان  کردندیم غیتبل زیرا ن ینظام سخت، برادر نی... در کنار امانیقرارداد و پ قیانجام دق

که   یبزرگ شرق  یهانیستریم  انیبر خالف خدا  ترای... مستنددانمیپدر    کیهمه خود را فرزندان  
 جهینت نیمطهر بود و ا( و Sanctusزوجه و معشوقه بودند، تنها و عفیف و مقدس ) یهمه دارا

 شیجای ستادر ضمن به  ترای. مشدندیطهارت قائل م یبرا انیرانیاست که ا یادیز تیاهم
و تسلط بر   ایو قناعت« بود، که ترک دن  یخوددار»  شیکه ستا  گذاردهیرا پا  نینو  شیاین  ،یبارور

 است.  یانسان  یانرژ   تیو تقو  تیبه فعال  قیبلکه تحرک توأم با عمل و تشو  ستینفس و سکون ن
 ةفیو شر است، که همه موجودات در آن شرکت دارند. وظ  ریجهان صحنه مبارزه دو قدرت خ

 رویکمک کند. پ  ریخ  ینهائ  یفرمانروائمومن آن است که هر لحظه با شر به مبارزه پرداخته و به  
کند بلکه به  نمی گم  ی)عرفان( شهود کیستیم ک ی خود را در  گریچون فرق د تراسیمذهب م

در معتقدات خود پناه و  تراپرستانیو اختالل، م ینظامیب ،یدوران سست کی. در پردازدیعمل م
خود ادامه  روانیپ تیحما وبه کمک  زیگور ن یآن سو تراسیبخصوص که م افتند،ییم بانیپشت
 یذاهب شرقیک از مرسد که هیچمی جهینت نیامفصل به  یداد. کومو پس از شرح و بررسمی
حرارت و جنبش   نیاز چن  چکدامینبود و ه  سمیترائیچون م  یاوستهیبهم پ  ینظام اخالق  کی  یدارا

 ( ۱۴۱/۲۱ـ  ۱۴۶شد. )نمی برخوردار یاخالق
( که آن را حکمت و  Dini Mehrمهر« ) نیکتاب مشروح خود در فصل »د ان یکمپل در پا

خود را )که در آغاز کتاب  یطوالن قات یتحق نمیبیالزم م سد،ینویم کند،یم یمعن ترایم یدانائ
 نیدربارة هنر و د یبا دو تذکر کل ترایم ی( دربارة حکمت مذهبکندیم انیسال ب یس
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 است: نیخاتمه دهم. تذکرات کمپل به اجمال چن یترائیم
 ة در عضو نوکار جذب نید نی(. هر چند اکیستی)م یبود تا عرفان یشعائر شتریب نید نیـ ا۱
 gnostic)بر شناخت و معرفت  یمتک زمیسیستیم کی نیا یول کرد،یرا الهام م یعرفان

mysticism) بود   یاول مذهب ةدر درج رایباشد. ز توانستیکه بر تفکر و مراقبه استوار است، نم
 یهانیک  یاالجراحوادث الزم  شیکه نما  یشعائر  شد،یبنا م  یشعائر  نییکه بر مناسک و آداب و آ
بنا  یسنت یشناسهانیو ک ات یاله یةبر پا شیمقدسات کم و ب نی. اشدیمربوط به انسان تصور م

 صیتشخ یضرور گر،ید یایو چه دن ایدن نیاو، چه ا یایاصالح انسان و دن یشده بودند و برا
را  یبه سردرگم شیو شعائر و مناسک هر گونه گرا نییبر آ هیتأکید و تک نیا. شدندیداده م

  کی با  که داد صیتشخ توانیم ی)به آسان کردیم یخنث یسیزم تفکرمیستی کینسبت به 
به مقاومت در مقابل فشار   لیتما  یترائیم  یدئولوژ ی. در واقع، ا(میستیرو نروبه  یسیزم تفکرمیستی

 1شت....دا  یو نو فیثاغورث  ینو افالطون  ،یپسند تفکر رواقتأثیر اشکال عامه  ایعلم و فلسفه معاصر  

 یترائی(. مذهب می)متحرک است تا صور کیاست تا مورف کینامید شتریب یترائیـ هنر م۲
اعمال  زین یترائیدر هنر م دید نیبود تا ساکن. ا ایپو شتریاصوالً در برداشتها و تأکیداتش ب زین

و اشکال و  هادهیبینی آنان خالق اجهان  ریکه تحت تأث یو هنر یونانیگشته است، برخالف هنر 
که هنر  یدر آثار یاند. حت( بودهstatic icons) ستایا یلهایو تمثالها و شما کیمورف یهابلسم

که در اصل   ده یگرد تحرک خاص کی یقرار گرفته است، دارا یونانیهنر  ریتحت تأث یترائیم
  ا ی Nikeاگرچه ممکن است از  تراسیفاقد بوده است. مثالً صحنه کشتن گاو به وسیلة م

Heracles در آن عوامل و صور فراوان مانند سگ، مار، عقرب،  یشده باشد، ول دی)هرکول( تقل
ـ   ۲۹۳دهند. )میرا ارائه  کینامیمفهوم د کی همیاند که رومتنوع وارد شده میکالغ و... با مفاه

۲۹۲/۱۶ ) 
و از   کندیم  هیرا توج  سمیترائیبودن م  یشیو نما  یسو شعائر  کیاظهار نظر، کمپل از    نیبا ا

خود، که به   ی. اما برخالف روش بررسدینمایم نیآن را تحس  ت یتحرک و خالق گرید یسو
 از نیوجود ا. با دهدینم یمذهب شرح نیا ات یو معنو ات یدربارة اخالق پردازد،یم ات یجزئ

  

 
که بخش آخر شماره سوم   د یبه چاپ رس کایاز مجالت آمر یکیدر  یمقاله مفصل ترایو م سمیترائیـ دربارة م۱

مشروح خواننده   هیرساله خواهم آورد تا قبل از توج نیا انیبخش را در پا نیاست. ا ینیآن عرفان و مهر د
 آشنا گردد.  لیتحل نیبا ا مقدمتاً
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و  بیترک گرید نیمحقق ات یدرک کرد که اگر با نظر توانیرا م یتذکرات فشرده نکات نیهم
 است:  نیطور خالصه چنکه به  شودیحاصل م یجامع جهیگردند نت لیتکم

جوامع رواج   نیدر ا  سمیترائیاز م  شیو روم که پ  ونانی  یدر مذاهب اسرار  میدیکه دطوری  به
 یبا اجرا نیو به رسم آن دوران مؤمن شدیتوجه م یو اخالق یبودند، کمتر به امور معنو افتهی

و  جیپسند و اغلب مهظاهر یخوانهیو تعز یاندازدسته راه شها،یشعائر و آداب و جشنها و نما
و به زبان آن روز،  یش یحرکات و عالئم نما دیو مبتذل، و تقل انهیوحش  یگاه یو حت حرکم

گشته   میآنان سه  یمرگیو ب   ت یکنند و در الوه  د یخود را تقل  انیسرنوشت خدا  دندیکوشیم  ،یرمز
توأم بودند. اصوالً به اهداف   شات ینما  نیبا هم  زیآداب تشرف و تحرم آنان ن  یو رستگار شوند. حت

 .شدیکمتر توجه م یو معرفت یو کمال اخالق یومعن

جشنها و تظاهرات   گونهنیاز ا  یبوده است که بکل  نیا  سمیترائیمشخصه مذهب م  نیترجالب
  گر ینسبت به معابد مذاهب د  زیآنان ن  یهاشگاهیاین  یحت  کردیم  زیپره  یو آداب افراط   شهایو نما

 ی کوچک و ساده و خصوص  اریبس   شد،یو ارائه شکوه و عظمت و جالل آنها م  شیدر آرا  یکه سع
به  گرید یهااز فرقه شی مذهب ب نیا روانیکه پ افتیدر توانیم زیمتعدد ن یاگزارشه ازبودند. 

مذهب  نیو معتقدات ا یتولوژ یو م نیگونه که دکترتوجه داشتند، همان  یو معنو یامور اخالق
رازدانان خود را موظف  زین لیدل نیاستوار بودند. به هم اتیو اخالق ات یمعنو هیبر پا شتریب

و  یراست یدالور حام تراس،یآماده وحدت با م یو استقامت و طهارت اخالق ت یبا جد ستنددانمی
نسبت  یو معنو یاز نظر اخالق زین تراسیو زشتکاران، گردند. م یراستان و دشمن دروغ و زشت

 پسندانهیعام یهاو قصه شدیم فیتری توصیمشخصات عال یدارا گرید یایستریم انیبه خدا
و ازدواج مقدس و ... به او نسبت داده  یو زنده شدن و شعائر بارور ردنو م یعشق و عاشق

  ک یمذهب از  نیکه ا افتیدر توانیدهد، مگونه که کومو تذکر میهمان همرفتهیشد. رونمی
و   یو جوانمرد یریدل ،ی و پاک یو درست یکه بخصوص از نظر توجه به راست ،یتریفرهنگ عال

مذهب،  نیا یرانیا یهاشهیاست. ر گرفتهیم هیداشت، ما یصخا یبرجستگ ،یتحرک و زنده دل
مجاور آنها کاماًل  ینهایو روم و سرزم ونانیدر جوامع  جیعادات و اخالق را لیبخصوص در تحل

 است. صیقابل تشخ

بنا به معمول   زیمیسترُین ن  نیبجاست که در ا  اریسخن کمپل بس   ها،یبرجستگ  نیبا همه ا  اما
و   یعرفان  میمفاه  یجا  ،یو به اصطالح رمز  یآن ادوار، شعائر و حرکات و آداب و مناسک ظاهر

 آن نه به عقل و شعور و فلسفه و عرفان نظر داشتند و روانیرا گرفته بودند و پ یفلسف
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بلکه   نمودندیتوجه م  یو کمال بخش واقع  یمعنو  میشعائر و مناسک چندان به مفاه  یدر اجرا  نه
گونه که در خاستگاه همان کردند،یدل خوش م یخود رمز دهیو به عق یش یبه ظواهر نما شتریب

بخش و کمال  یمعنو میمفاه نیگزیجا یش یو نما یفات یتشر نید زین رانیا ا یمذهب  نیا یاصل
 .دیانجام رانیو انهدام جامعه ا یخره به سقوط فرهنگ مذهبکه باال بود، دهیگرد

 

 تیحیو مس سمیترائیم

روشن و مشخص است،   اریبس   تراسیم  یایستریبا م  تیحیو قرابت آداب و شعائر مس   شباهت
 هیتوج  یو برا  دییرا تأ  یآوائهم  نیباالجبار ا  یحیمس   یسایکل  هیپدران اول  ی حت  میدی طوری که دبه

که  میتوجه کن تیواقع نیااند. اما اگر به را مطرح ساخته یحیمس  یسایاز کل یطانیش دیآن تقل
و روم منتشر  ونانیو سپس  ریصغ یایدر آس ت،یحیاز ظهور و بسط مس  شیپ یلیخ سمیترائیم

 شتریکه ب کرد فراموش دی. بخصوص نبامیبر یادعا پ نیا یبه نادرست میتوانیشده بوده است، م
  ت یحیمس  یسایدر کل جیبه تدر حیمس  نیپس از ظهور د یطوالن یدوران یدر ط  تیحیشعائر مس 

 :کنمیاشاره م هینمونه به چند نظر یاند. براشده رفتهیپذ

و شعائر آن  تراسیم یتولوژ یکه م اندیمدع انیحیمس  انی: »از زمان ترتولسدینویم شنیدر
 نیاعتراف کنند تا چه حد ا سازدیآنان را مجبور م یادعا ول نیاست. ا تیحیاز مس  طانیش دیتقل

اند بوده انیحیمس  نیاست که ا ی هیمشابهت کامل دارند. اما بد یحیبا شعائر مس  یترائیرموز م
 نییآ نیالت  یایاند نه برعکس. در سراسر دنکرده دیدر غرب تقل افتهیتوسعه  سمیترائیم ازکه 

که زنان را  افتادیفکر م نیابه  یزمان سمیترائیبود و اگر م تیحیمس  بیرق نیتردیشد تراسیم
را از صحنه رقابت خارج سازد.«  تیحیمس  یمحتمل بود که حت اریبس  رد،یدر جرگه خود بپذ زین
(۵۳/۸۲  ) 

 ونی( که شعائر کمونKonjica)  کاییکن  ةترابیبا اشاره به نقش م  یطعام جمع  حیدر تشر  یلوبیو
جالب و  اریوضع بس  کیدر  یحجار نیا سد،ینویدهد مرا بوضوح ارائه می سمیترائی)وحدت( م

 انیحیمس  یمراسم مقدس نظیر عشاء ربان یرانیا یدهد که مذهب اسرارنشان می یمعمول ریغ
 (سانینو هی: دفاعApologetها )آپولوگت زیمورد ن نیبا نان و شراب داشته است، که البته در ا

 انیحیمس  یعشاء ربان ان یدر ب دیشه نیوستیاند. ساخته تیحیاز مس  ی را متهم به دزد طانیش
 روانیاند و به پکرده  دیتقل تراسیم یایستریشعائر را در م نیتبه کار ا نیاط یدهد، »شتذکر می

 اند تا همان اعمال را انجام دهند. نان در مقابل داوطلبداده مانفر شیخو
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قبل از  تراسی!« میاموزیو نه ب یآن را بدان یتوانیکه نه م یبا افسون خاص شود،یم گذاشته
همراهانش در شام آخر   گریو د وسیبخش خود با هلنجات  ات یح انیصعود به آسمان و در پا

 ای یقهرمان خود مراسم شام همگان ادبودیبه  انیحیمانند مس  زین سمیترائیم روانیشرکت کرد. پ
. دندینامیعشق )مانند آگاپه( م افتیمراسم را ض نیا زیدهند. آنها نرا انجام می دت شام وح

(۱۶۲/۱۰۶ ) 
گروه  ا ی Ecclesia militansرا  انیحیجمع مس  میقد تیحیکه در مس  سدینویم کومو
چون   زین دیو تعم شدند،یم حیسرباز مس  Militia christi زین انیحیو مس  دندینامیسربازان م

بر ضد   تشیو هدا یسربازان او بودند که با فرمانده حیمس  روانیبود و پ یسوگند به پرچم سرباز
 نیدر ا است. هارناک مفصالً تراسیمیسترُین م هیکه همه آنها شب کردندیم بارزهم طانیسپاه ش

  د یتقل ایآن را  توانیوجود داشته م تیحیبرداشت قبل از مس  نیکرده است و چون ا قیباره تحق
مطلقه و قدرتمند  یسلطنتها ادبودی دیدوران، که شا یمذهب د ید ریتأث ایدانست و  سمیترائیاز م
 ( XII/21ان بوده است. )یهخامنش  رینظ

امروز  سد،ینوی. او مدینمایم د ییآن را تأ زیکه کمپل ن کندیرا مطرح م یاهیورمازرن نظر
 یرا برا شتنیکه خو تراستیگاو خود م سمیترائیم یشده است که در برداشت رمز یتقریباً قطع

 نی. اخوردیم کیطور سمبلخون و گوشت او را به  قت یدر حق ستسیو م کندیم یقربان تیبشر
با اشاره به گزارش کومو که گفته  گری( و در رساله د۱۱/۹۳. )است تیحیمس  هیشب الًکام دهیا

 سدینویشد( م  انی)قبالً ب  کنندیگوشت و خون خود به شاگردانش نقل م  میزرتشت را در مورد تقد
و   ی میشام صم نیگفت که ا توانیم انیترائیم یجمعاز شام  ماندهیکه در همه نقوش و آثار باق

و  (جای شراب خون گاو )به  دنیاست و نوش انیحیمس  یستیکاریوهمان آداب ا هیبرادرانه شب
گونه که در شام و حدت . همانتراستیجای نان( نشان گوشت و خون مخوردن گوشت گاو )به 

است   گونهنیبوده است. به هم  نیچن  زیمیستریُن ناست، در    حیدر مس   ینیهدف، تولد نو  انیحیمس 
 (۸۳/۹۲. )گریاز آداب و شعائر د یاریو بس  تراسیمعراج م

و با  سازدیرا مطرح م یزرتشت انتیآن با سئوش سهیو مقا یمنج گرید یورمازرن در جا
را بر  ینقش منج انتیاموات سئوش زیجهان در رستاخ انی( که در پا۸۹/۱۹) شتیادیاشاره به زام

جنگاور  ترایکه م (۳۰/۳۱)یشت بهمن سازد،یبر بدان را محقق م کانیعهده داشته و حکومت ن
Peshotanu  یروزیاهورامزدا سپاه نور را به پ  یاریو او با    شودیمبارز بر ضد کافران خوانده م  ای 

 اموات زیپس از رستاخ انتی( سئوش۲۵/۳۰و در بوندهش ) کندیم تیهدا
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که در  ردیگیم جهینت سازد،یم ایانسانها مه یگاو و هئومه برا یاز چرب یریفناناپذ نوشابه
و داور روز  یمنج حیمس  زی ن تیحیاست. در مس  ت یشخص کی انتیو سئوش تراسیم سمیترائیم
اند که به مغان نام برده شده حیمس  یس یدهندگان عبشارت  تیحیمس  ات یاست. در ادب امتیق
. در نسخه عربی انجیل آمده است ندیآیو اعالم ظهور او م یسیستاره ع دنید یبرا اللحمتیب

کرده بود.« او از   ینیبشیپ  زیگونه که زرتشت نالمقدس آمدند همان تیمغان از شرق به ب نیبب»
به  سمیترائیاست که در م یزرتشت انتیهمان سئوش یمنج حیکه مس  ردیگیم جهیمقدمه نت نیا
 (۱۸/۹۲ـ ۲۰شده است. ) لیتبد حیبه مس  تیحیو در مس  تراسیم

 یو اشاره به نقشها یدربارة آداب عشاء ربان دیشه نیپوست انات یبا ذکر ب زین نلزیو ه نیک
و   ۳۲۰. )سازندیرا مطرح م یترائیو م یحیدربارة شام وحدت قرابت شعائر مس  هاترابهیمختلف م

۳۱۱/۴۳ ) 
 یبررس  جدهم یدهد که چگونه از اواخر قرن هنشان می  ی مفصل( در مقاله  A. Demanدمان )

 جیبتدر انیحیمس  یدر برداشتها یترائیو بخصوص اثر هنر م تیحیدر مس  سمیترائیم ریتاث
باره به پژوهش   نیرا که در ا  ینینام مؤلف  یرا به خود مشغول داشت. دمان در فهرست  سندگانینو

داشته  انیتا عصر حاضر ب ۱۷۹۹( در F. Dupuis) وسیدوپ( و J. Hammerاند از هامر )پرداخته
کرده است، که  لیرا تکم رات یتأث نیا لیبه تفص زیآنان را شرح داده است و خود ن ات یو نظر

 ( ۵۰۷/۴۳در اصل همان مسائل است که دربارة آنها بحث شد. ) یول ات یبحث در جزئ شتریب
 یجهان  یانیپا  ةشد، مرحل  رفتهیز پذین  سمیترائیکه در م  یبنا بر اعتقاد زرتشت  سد،ینویکمپل م

تصور   نی(. اانتیو سئوش  یصورت منج  به  تراسیاست )برگشت م  هیحالت معکوس خلقت اول  کی
که معکوس  دندیدیآدم دوم را م ،یمنج ت یوجود داشت، که در شخص زین هیاول انیحیدر مس 

وجود دارد    ینقش   ادور  یسایمحراب کل. در  دهدیعمل آدم اول را که موجب هبوط او شد انجام م
 ریتصو  نیا  ر ی(. در زکیدهد )شبان ن بر دوش گرفته نشان می  یکه گوسفند  یرا در حال  حیکه مس 

)حمال گوسفند( که  Agnophoros حی. مس شودینقش آدم و حوا و مار و باغ عدن مشاهده م
را بر دوش  یگاو آسماناست که  taurophoros ترایهمان م بردیم یگوسفند را به آغل آسمان

  ا ی( را انجام دهد که گاو نر را از معبد bouklopolosتا معکوس عمل ) یتیبه غار گ دهیکش 
 (۳۹۱/۱۶رها کرد. ) یاصطبل آسمان

 از شباهت  یشد موارد متعدد  انیکه قبالً ب  Elementa sacraو    Trapezaکمپل در فصل  
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پدران   یهامشروح و تذکر گفته یرا ارائه داده و پس از بررس انیترائیو م انیحیمقدس مس  شام
 یونانیـ  یشرق یرمز انی( به ب۳۳/۶در انجیل یوحنا ) سد،ینویو ... باالخره م تیحیمس  هیاول

Graeco - Oriental نان خدا آن است که از آسمان نازل شده شودیگفته م یسیاز زبان ع :
(ouranouو به جهان ح )ات ی.. منم نان ح. بخشدیم ات ی (artos. (artos tes zoés یطوربه 

نباشد که  یاتفاق نیا دیبود... شا یتیگسمبل ای یترائیـ م یزرتشت drönکه گفته شد مشابه 
artos    باarta  ( یا اشاasha  )( بهشتی)ارد  شتیوهارته  ای  ینظام جهان که گوهر آن آتش آسمان  ای

(Artavahisht است، شباهت )( ...۳۲۳/۱۶دارد) 
 کندینزول م  نیاست از آسمان به زم  سمیترائیمذهب م  یکه خدا  تراسیم  سد،ینویساکسل م
که  وسیو هل دیرا اجرا کند و سپس با جالل دوباره به آسمان صعود نما یاعل یتا فرمان خدا

و  دیزمان خورش نیو از ا بردیاو را در کنار گرفته به آسمان م ابدییرا با خود مشابه م تراسیم
از آغاز پسر خدا و همذات  حیآن است که مس  یس یبا ع تراسیم فرق. شوندیم یکی تراسیم

... ساکسل مؤمن به گرددیپدر باز م یآمده و دوباره به سو نیطور موقت به زماوست و به 
از آداب  یاریدهد که بس متنوع نشان می یمختلف و گزارشها یبا استفاده از نقشها تیحیمس 
شام مقدس، معراج و... و  س،یگذاشتن و تقد سردست بر  د،یچون غسل تعم تیحیمس  یسایکل

پدران   ی که حت نداساتریم یچنان مشابه با آداب مذهب اسرار یفات یاز آداب تشر یادیتعداد ز
 ( ۸۵/۷۹ـ ۹۱. )اندخوانده طانیش دیآنها را تقل یحیمس 

با نقش عشاء   سهیو مقا  Konjica  ترابهینقش مبا اشاره به آثار متعدد چون سنگ  زیشورتهیم ن
 کانیپطرس مقدس وات  یسای، دخمه قبور در کلKallistus - Katakombeدر  یسویع یربان

(St. Pietroهمان نظر ،)آسمان  ةترا واسطیدهد که مو ادامه می کندیرا تکرار م یلوبیو ات ی
و انسانهاست. عروج به آسمان   یپدر آسمان  ةواسط  یس یگونه که عبوده است، همان  نیو زم  یعلو

از عوامل مهم مشترک  یاست و روز داور تیحیو مس  سمیترائیخدا مرکز مذاهب م زیو رستاخ
از  زیاخرست تیحیکه در مس  یه آسمان است، در حالعروج ب سمیترائی( )البته در م۷۱/۸۶آنان. )

 قبر و سپس صعود به آسمان مطرح است(

 ب،ینان با عالمت صل  یهابخصوص شرح گرده  ،یترائیو شام م  یعشاء ربان  سهیبا مقا  نلزیه
بوده است،   دیو نشان خورش  یمیقد  ارینقش بس   ب یو معتقد است که صل  کندیم  هیآنها تک  یبر رو

 (۸۲/۴۲برابر شده است. ) ترایکه با م
 ده است، چونیبرگز یس یو ع تراسیکه اصوالً موضوع کتاب خود را شباهت م فیک
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از مذهب   تیحیرا که مس  یدر سراسر کتاب موارد ،داندمی تیحیرا مقدم بر مس  سمیترائیم
بره  ای: گوسفند میشوینمونه چند مورد را متذکر م ی. برادهدیکرده است، شرح م دیتقل تراسیم

 یترائیبرداشت م شود،یاطالق م حی( به مس ۲۹/۱( که در انجیل یوحنا )Lamm Gottesخدا )
 یبارور یدر سومر و در هویّت تموز خدا تیحیسه هزار سال قبل از مس  اصلاست که در 

را بره خدا  یسیآن را بکار برده است. )ع سمیترائیم تیحیقبل از مس  یول کردهیم ییخودنما
گناه بخشوده شود.( درخت بخصوص   نیشده است تا ا  یگناه مردم جهان قربان  یکه برا  نامندیم

هفت روز هفته   1ثی. تثلشوندیم  دهید  یترائیم  یهااز صحنه  یاریبس سرو و کاج در    هیدرختان شب

بوده   تراسی( که روز مSonntag) Sunday  ای  دیبخصوص روز خورش  ۲ارهیو تطابق آن با هفت س

پاتر   دند،یبرگز  Domenica  ای  حیآن را روز مس   زین  انیحی(، و مس دی)روز خورش  dies Solisاست،  
و   Abbateو  abt( و پاپ و )پاتر شهایاند و القاب کش از آن مشتق شده زین Abbaکه پاپا و 

Abbé  اند، لقب  از آنان اخذ شدهPius  ریمقامات سرباز و ش  یبرا  استپاپ انتخاب شده    یکه برا 
 هاهیو حمل چراغ در تعز  ونیاست، روشن کردن چراغ و حمل شمع در مراسم کمون  رفتهیبه کار م

عمل توجه  نیآنکه به هدف اشده است، بدون  دیتقل سمیترائیاز م یحیمس  یهایاندازو دسته راه
 کیتار یهاترابهیکه در م یحال در پردازند،یکار م نیادر روز به  لیدل نیداشته باشند و به هم

. ساختندیرا روشن م طیفراوان مح یچراغها زیو ن کردندیبلند با خود حمل م یرازدانان شمعها
 نیبدون درک مفهوم ا ساهایآنها سخن گفته شد و امروز در کل که قبالً دربارة یکوچک یزنگها

  ی که در کنار درب ورود آب جام کوچک  سا،ی. ناقوس کلزنندیآداب دعا زنگ م نیکار در ب
کاله   نالها،ی. شنل قرمز کاردندیهاترابهیمختلف م  یناقص از آبدانها  دیتقل  شوندینصب م  ساهایکل

 دیکل ح،یحمل صلیب بر دوش مس  شوند،یم دهینام ترایم یحت که نالهایمخصوص پاپ و کارد
 دن،یکش  بیشد، به صل تیروا یسیع یراه رنج که برا مودنیآسمان که به پطرس داده شد، پ

سه شاه  ح،یشدن آسمان در مرگ مس  کیتار گر،یو دو محکوم د یس یع یگانه براسه بیصل
 ستاره ند،یآیمقدس که از شرق م

  

 
  ت یحیمس  کی. هر چند به علت برخورد تماس نزدنامندیم  یترائیم  ثی از تثل  دیرا اغلب تقل  تیحیمس  ثیـ تثل۱

در پنجهزار سال قبل در مصر به   یتثلیث را حت شهیر یوجود دارد، ول دیتقل ن یدر روم امکان ا سمیترائیو م
شمش، و...  شتار،یکلده بعل، ا رو ...( و سپس د س،یزیا س،یریمختلف )رع، هوروس، هاتور، از یصورتها

 شکل خاص خود را دارد.   زین تیحی. تثلیث مسافتی توانیم
 (Sunday)و... بخصوص  Monday , dies Lu nae )ونوس( Vendredi(، تری)ژوپ Jeudi ای Giovediـ ۲

Sonntag  که همانdies solis بوده است. انیترائیم 
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  تیحیمس  یسایمهم در کل اریبس  ةبه درخت بارور، و باالخره دو واقع ب یشدن صل لیتبد ح،یمس 
که دربارة واقعه   ح،یو معراج مس   زیرستاخ  یگریشام محبت و وحدت است و د  ایشام آخر    یکیکه  

به آسمان را با   دیخورش  ةبا گردون  تراسیسفر م  زیدوم ن  ةسخن گفته شد، و دربارة واقع  اریاول بس 
و آن   کندیموضوع جالب اشاره م ک یمورد به  نیدر ا فپ ک ی. ولکنندیم سهیمعراج مقا نیا

وارد شده است و آن را  حیدر معراج مس  تیحیمس  هیاول ات یاست که ناخودآگاه در ادب یبرداشت
)سفر به آسمان با   Himmelfahrtواقعه    نیابه    یحت  یاند. در آلمانداشته  انی»سفر به آسمان« ب

هم که از  یمیاند، بدون آنکه به مفهوم آن توجه کنند. در تنها نقش قد( نام نهادههیوسیلة نقل
است  دیهمان گردونه خورش هیکامالً شب یاسوار بر گردونه یس یاست ع ماندهیباق حیصعود مس 

 کیبا موزائ کانیقدس در وات پطرس م یسایکل ری)در نکروپل ز بردیرا به آسمان م تراسیکه م
آن    دیآن بکار رفته کامالً معرف اقتباس و تقل  یکه برا  ینقش و اصطالح  نیو ا  (استنقش شده  

 .کندیبه آسمان سفر م یابه گردونه تراسیاست که م سمیترائیاز م
از  یریها و تفاسنمونه یحیو شعائر مس  ات یو نقشها و روا ریاغلب تصاو یکه برا کپف

  ن یدقیقاً در دکتر تیحیمس یسایرا از کل یاصطالحات  ةش یر ی و حت کندیم انیب سمیترائیم
مطرح نموده و با نقل  انیحیرا توسط مس  یترائیکردن آثار م رانیباالخره و ابد،ییم سمیترائیم

ادعا که فقط   نیرا با اعالن ا  سمیترائیبخصوص م  یستریفرمان مرگ مذاهب م  که  نیوستیگفته  
 لیبود باور کند پس از تبد  لیما  ی: آنکه حتسدینویاست، صادر کرده م  قتیحق  تیحیمس   یسایکل

بود و در   ونشیاز همه مد شیرا که ب یبخصوص آن مذهب ،یو دولت یرسم نیبه د تیحیمس 
در اشتباه بود، بلکه  اریداشت مورد مراعات قرار خواهد داد بس  اکبا آن اشتر یمات یتعل یمبان

 به یکونایو نابود شدند. د بیبا خشم و جنون کور تعق میمذاهب قد گریمذهب و د نیبرعکس ا
 ةو تود ونیو روحان شهایدهد که چگونه به دستور اسقف و کمک کش نام مارکوس گزارش می

 یعمل قهرمان نیا لیتکم یو طعمه آتش ساختند. سپس برا رانیمعبد را سراسر و کیمردم 
تنها مردان، که را فرش کنند » تا نه  ابانیمعبد خ یهاخرابه یدهد با مرمرهااسقف فرمان می

 ( به Praefekt)  یافسر ارشد روم  1آن راه روند.«  یبر رو  وانات یح  گریزنان و سگان و خوکان و د

دستور  سایاثبات ارادت خود به کل یم.( برا ۳۷۷شدن ) یحیپس از مس  Graechusنام گرکوس 
 یرد و نابود ساخته، و از روورو کرده، خُریرا ز هاترابهیداد همه م

  

 
حد قابل احترام   کیدر  واناتیزنان و ح ،یحیمس ونیروحان یبرا ق یعهد عت می که به تعل شودی م دهیـ د۱

 !بودند
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که  یفراوان یهاترابهیاز م ی(. کپف شرح مفصلsubvertit , fregit , excussitبراندازند ) نیزم
 سدینویو م کندیم انیگزارش شده است، بورو کردن آنها ریکردن و ز رانیسوزاندن، و انیجر

 یارینماند. بس  یاز آنها بجا یاثر نیکمتر گریشدند که د رانیچنان و هاترابهیم نیا تیکه اکثر
 شدندیساخته م هاترابهیم  یهاخرابه یکه بر رو ی دی جد یساهایکل ریرا در ز هاترابهیم نیاز ا

دانها ها و فاضل آبها و خاکروبهرا خرد کرده و در چاه گری ها و آثار ددفن کردند و مجسمه
 کریپ Saarburgاند. در دست آمدهمکانها به  نیاز ا یکنون یهااز آثار موزه یاری. بس ختندیریم
نبود. در آن مکان اسکلت   ریپذآن امکان  میترم  گریکه د  ندقطعه خرد کرده بود  ۳۶۰را به    تراسیم
به پشت بسته  ریبا زنج شیدستها یامجسمه یکه در پا افتندیرا  تراسیمذهب م یروحان کی

 ی را پا  یابود مرده  یمقدس کاف  کریپ  کیدار ساختن  لکه  یبه اعتقاد آن دوران برا  رایشده بود. ز
 آن چال کنند. 

 یقربان  تراسیم  ونیو حوار  روانی: »چقدر از پسدینویخود م  یف در آخر پژوهشهاپک  باالخره
نامعلوم  شهیهم یبرا دند،یبود، گرد رینظی مذاهب تنها و ب خیکه در تار یرانگریو نیا نیخون

 :نی!« و همچندیگویسخن نم یکس  گریکه امروز از آنها د ئیخواهد ماند: شهدا

. آنها نه از نظر افتی!! را درحیمس  نیخادم نیو در ضمن حماقت ا یدشمن ةتوان درجیم»
پرستان شده تر از بتپرستکه بخصوص در قرون چهارم و پنجم خود بت  ،یپرستمبارزه با بت
آمیز اقدام کردند. بخصوص  جنون یخودخواه نیاآن به  ةو سلط سایحفظ کل یبودند، که برا

 سمیترائیم  ونیخود مد  تیحیتا چه حد مس   میابیکه در  میبر  یپ  یخودمحور  نیابه    میتوانیم  یزمان
 (  ۷۹/۶۰ـ ۸۲.« )بود یسویتا ع یترائیم شتریب قت یو در حق

تا  کنمیرا خالصه م تیحیمحقق مؤمن به مس  ک ی یمبحث برداشت و داور نیا انیدر پا
 آشنا گردد.  یعلم یهایدر بررس یاعتقاد حت ادیاعت ریخواننده بهتر به تأث

در مباحث متنوع    لیابتدا به تفص  تیحیمس   شگریاز پژوهشگران مجذوب و ستا  یکیشوتسه  
. دهدیارائه م  یترائیرا با برداشتها و مناسک م  تیحیمس   یسایشباهت آداب و شعائر و معتقدات کل

که قبالً به آنها اشاره شده  ییهاو از نمونه کندیم سهیمقا یترائیم ثیرا با تثل یحیمس ثیتثل
. کندیم  ادیو محراب دیبورگ    Rücklingemو    Dieburgدر    تراسیبا سه سر م  است چون درخت 

دهند با  را در حال حمل گاو بر دوش خود نشان می تراسی که م ی( نقوش مختلف۴۷/۸۵ـ ۴۸)
 نی( ایرانی)ا یقیکه »فقط با توجه به کاله فر سدینوینموده و م هیتشب کیشبان ن یحیمس  ةدیا

 است.« یو شرق یترائیم دهیا نیدرک کرد که اصل ا توانیم ریتصاو
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(. او ۱۰۰/۸۵)  سازدیبرابر م یس یع  زیرا به آسمان و معراج او را با رستاخ  تراسی( صعود م۹۴/۸۵)
 ایگونه که سه مرحله اول همان سدینویو م کنندیرا مطرح م یترائیهفت مرحله با مقامات م

Trivium میلتع ةهم آنها که در مرحل میقد یسایرا نداشتند، در کل یاجازه شرکت در شعائر رمز 
( بودند نیاصول د  میتعل  یبه معنا  نی، کاتکمنوس الت Catechumenus)   Katechumenen  ای

( دربارة پاولوس ۱۰۲/۸۵اجازه شرکت داشتند. ) یخاص ةفقط تا مرحل یدر مراسم دعاخوان
داشته و اصوالً به گزارش  یآشنائ تراسیم یایستریمحتمل است که او با م اریبس  سد،ینویم

منطقه  نیاز موطن پاولوس، ترسوس به روم رفته بوده است. در ااصوالً  ایستریم نیپلوتارک ا
( سوم در زادگاه  Gordianus) انوسیامپراتور گورد یاند و حتشده  افتی یمتعدد یهاترابهیم

 ینقر کرده بوده است. پاولوس در موارد متعدد شیهاگاوکش را بر سکه تراسیپاولوس نقش م
. بخصوص در آنجا که از سرباز خدا کندیم قیتطب تراسیم یردارد که با مذهب اسرا یاشارات 

فکر و روح مسلح   ریمجهز است و با شمش   یعدالت و کاله خود رستگار  ةکه با زر  دیگویسخن م
. او در موارد اندازدیم تراسیسرباز م ادیمبارزه کند، ما را به ظلمت  یتا بر ضد قدرتها دهیگرد

  ۱/۴) بردیم نام خداست و از تاج افتخار و تاج عدالت  درکرده است که تاج او  انیمتعدد ب
 یس ی( ع۴۷/۱ـ  ۴۹( در انجیل یوحنا )۱۰۷/۸۵ـ  ۱۰۸، و ...( )  Iتسالو.    II  ،۹/۲.  مویت   ۸/۴  ان،یپیلیف

و  ،یاغالب شده لهیکه بر فکر و ح یهست یواقع یلیتو اسرائ دیگوی ( مNathanelبه نتنائیل )
است. در  دهیفائق گرد ایو ظاهر دن بیاست که بر فر ی(رانیا) سیپرس ایهمان مقام پنجم  نیا

که من تو را در روحت  دیگویو م کندیم هیتوج ستسیم کیرا  لینتنائ یس یع انیب نیهم
 .1شناختمیم

 نی: »اسدینویمتعدد م یهایدر موارد مختلف و ارائه برابر یقیتطب یپس از بررسشوتسه 
محرم » کیاند مگر آنکه خود دارا نبوده یرا افراد عاد یمذهب اسرار ات یواقع قیدق یشناسائ

به وسیلة   تیحیاز منابع کانن مس   یاریبس   گر،یبه عبارت د  «ها باشند.فرقه  نیاشده« و متعلق به  
 ۲۰/۳(. او با اشاره به مکاشفه یوحنا )۱۱۵/۸۵بوده است )  دهیگرد  می( تنظMystai)  محارم  نیهم
تنها دهد که نه آنها نشان می لی( و... دربارة شام مقدس و تحل۹/۲۶) ی( و مت۹/۱۹و  ۱۷و 

(. ۱۲۸/۸۵)  اندبوده  کسانی  حیو مس   تراسیمذاهب م  نیب  زیو اهداف ن  یکه محتو  یصورت ظاهر
 سو  کیاز تکرار موارد مشترک فراوان او که از  سو باالخره پ

 
  

 
 مراجعه شود.  تیـ به کتاب مسح۱
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 سمیترائیاز م  سایکل دیبه تقل  ستین لیما گرید  یاز سو  یکند ولرا انکار نمی  سمیترائیم  تقدم
را   یقصه جالب  ت،یحیمس  هیرهبران اول  انهیوحش   یرانگریو  دیشد  یدهد بدون توجه به دشمن  یرأ

ـ خدا دانست  یس یظهور ع یشگوئیرا پ تراسیم یایستریم دیمسلماً با سد،ینویو م کندیابداع م
سئوال را مطرح   نیا  بارکی  دیبا».  1است  ساختهیآماده م  نیزم  یورود خدا به رو  یکه مردم را برا

را، که از  تیحیو مس  تراسیموجود در میسترُین م یهایهمه شباهتها، قرابتها و برابر نیکرد که ا
فقط  ایتوجیه کرد؟ آ توانیچگونه م ریتعب نیاند، جز با او با ابهت رینظر تعداد و ارزش چشمگ

در  میمفاه یدست در کار باشد؟« شوتسه مجدداً به مشابهت و اشتراک تواندیک اتفاق کور می
 پسر خداست، یس یچون ع کند،یپرداخته و کشف م تیحیو مس  سمیترائیم

 یبا تولد در قالب انسان قابل شناسائیقیناً ز ازل با خدا و در خدا بوده است، پس ا که
 شیمختلف ستا یاست، بلکه از آغاز خلقت انسانها او را به عنوان خدا در نامها دهیگردینم

شده است. اما باالخره  دهیو... نام ،یرانیا یاهورامزدا یزمان ،ینام شمش بابل به یگاه اند؛کرده
است...   یواقع  تراسیم  حیکرده است و به گفته شوتسه »مس   یطور کامل تجلبه    تراسیدر قالب م

 همحال هم اهورامزدا و  نیکه در ع میابیرا ب یوجود میتوانیما م حیگفت که در مس  توانیم
. محرم گرددیدرستی قابل درک مبه  تراسیو م وسیحال است که وحدت هل نی. در اتراستیم

که  کردندیم کرا در یقتیاز حق یخود پرتو یمسلماً در شهود باطن تراسیم یایستریشدگان م
  ی در رو یتا شکل انسان ساختی خود را آماده م زین حیداد و روح مس میرا بشارت  حیظهور مس 

مبدل شود که در   ی( به خدائینهای)ک کیوجود کوسم کیاز  هوسیل نیاو به  ردیگبه خود  نیزم
. مینیبیم یکیهر دو صورت را  تراسیخواهد کرد. ما در هر حال بعدها در م یروح انسانها زندگ

ناپذیر و غلبه دی( هم خورشPsychopomposپمپس )کویاست و هم پس  Sol invictusاو هم 
 (  ۱۸۸/۸۵ـ ۱۹۴جهان ارواح.« ) یباطن ههم رهبر ارواح در را

 میکرد  یرا بررس  تیحیمس   یسایو معتقدات کل  یخیتار  یسایع  لیبه تفص  تیحیدر کتاب مس 
خدازاده   حیمس   نیقیطور  به    ست،یقابل اثبات ن  سایکل  حیمس   یخیعالوه بر آنکه وجود تار  میدیو د
  مسلم زین مرا نیو ا ستندین کسانی لی( اناجیناصر ای) یرینذ یسایو ع سایکل

 
( نبوده میالیپسر خدا )بن  ان،یحیو مس  انیهودیبه اعتقاد    ای  مبریپ  کی  تراسیم  نیکند که اـ شوتسه توجه نمی ۱

است که    یلیوجود موهوم و تخ  کیرا بشارت دهد بلکه    حیدر روم ظهور کرده و ورود مس  امیاست که در آن ا
صفات و اشکال مختلف   یائیمختلف آر ام شکل گرفته، و در اقو یبدو  انیائیهزاران سال قبل در معتقدات آر

قرار گرفته است. جالب است که پدران مقدس   شیمورد ستا تراسی نام م به در روم  زیاست و باالخره ن افتهی
 . دندیپرست و گمراه ناماو را بت روانیخواندند و پ طانی را بت و ساخته ش تراسیاز آغاز م سایکل
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نام   ابداع و ... به د،یبا اقتباس، تقل جیبه تدر سایکه کل یکه شعائر و مناسک و مراسم است
 انیرا بن  یتعلق ندارند که او نه فقط شعائر  لیاناج  یسایوجه به ع  چیبرقرار ساخت به ه  تیحیمس 

 هم برپا ننمود. یکنون یالتیبه مفهوم تشک یسائیهاد که کلنن
کهکشانها و سفر به فضا، که از  یعصر بررس ستم،یاستاد محقق قرن ب کیشوتسه  حال 

شک  یسائیکل ریها و اساط در قصه  دهندیبه او اجازه نم یو اعتقادات موروث ادات یسو اعت کی
 ستندیکه قابل انکار ن شودیرو مروبه یتهائیبا واقع سمیترائیدر مورد م گرید یکند و از سو

آداب و شعائر  یکسانی ی حت یکند که شباهت، و در موارد نیتلق گرانیو د خودبه  کوشدیم
بوده است که از اول خلقت    حیهمان مس   تراسیدلیل آن است که م  سمیترائیو م  یحیمس   یسایکل

  ی )مذهب  Advent mysterion  ک ی مختلف ظاهر شده و باالخره در روم در    انی)!!( در هویّت خدا
در   دیکه با کندیرا الهام م ی( شعائردینمایخدا را اعالم م دکه راز ظهور و ورو یاسرار
  یبنا ردیگینزول نموده و شکل انسان به خود م نیگاه که خدا از آسمان به زمآن ان،یاالدخاتم

 مارانیتوجه داشت که شوتسه و امثال او ب دی!! باردیقرار گ نید نیآداب و رسوم و معتقدات ا
و در   ستمیهستند که در قرن ب یبلکه پژوهشگران ستند،ین مویاسک لیاقب یشامانها ایو  یانیهذ

آپولون، سل، شمش،  ترا،ی. مندیگویپژوهان دانشمند سخن مدانش یبرا شرفتهیجامعه پ کی
 یانسانها  یو ابتدائ  یکه مولود افکار و تصورات بدو  یلیموهوم و تخ  ی الوجودها  و...   ندرا،یوارونه، ا

کرده و از سنگ و چوب و رعد و ابر و باران و   یاولیه عقل و شعور را ط  ارجاند که مدبوده ینوپائ
چون شوتسه،   یمعتاد  یانسانها  یبرا  ساختند،یم  انیو ستارگان و... سپاه سپاه خدا  دیماه و خورش

 الوجود به  کیظهور  که   شوندیم  یقیو حق  یواقع  یوجودها  رندگذایبر خود م  زیکه نام محقق ن
تر از همه آن است دهند!! جالبدوز بوده است، بشارت    مهیپاولوس خ  لیتخ  ةرا که زاد  حینام مس 

به قول شوتسه  ای تراسیتنها ماند، نه بوده نید نیا گذارانهیکه پا یحیکه پدران مقدس مس 
)از نظر  یواقع انیحیکه مس  دندیو مظهر شرارت نام طانیرا ش حیتظاهر مس نیترو مهم نیآخر

مطرود دانستند   طانیپرست و مسخر به وسیلة شپرستان را با مهر کافر و بتترایمهمان    ایشوتسه(  
که  یآنان را مورد حمله و تجاوز قرار دادند و همان آثار و نشانهائ تیو جان و مال و موجود

 نیکه آثار ا یو منهدم و نابود ساختند، تا جائ رانیو ند،دادمیرا ارائه  سایکل حیبشارت ظهور مس 
 یواقع انیحیمس  نیاز همه آنکه همان قاتل تربیبرانداختند. عج نیزم یرا از رو حیمس  نیمبشر

تنها از را درک و خدا را مشاهده کرده بودند )گفته شوتسه(، نه  قتیکه در باطن خود پرتو حق
 طرف
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  ی کنون یسایکل نیگشته و هم یچون شوتسه محکوم نشدند که مقدس و مطهر و اله یافراد
 گذاشتند. هیوابسته به آن است پا زیرا که شوتسه ن تیحیمس 

افکار آنان، که  یدانشمندان و پژوهشگران امثال شوتسه فراوانند و مطالعه و بررس نیب در
آموزنده و  اریبس  کنند،یاظهار نظر م مان یو ا ت یمیو با صفا و صم ده یعق یاز رو یاریبس  اًیقین
رها شدن از   یندارد و برا یدانش و علم راه  ادیاعتقاد و اعت ة است که در صحن تیواقع نیا دیمو

هائی ارائه . ما در همه رساالت گذشته نمونهستین یتنها سواد و علم کاف یشداوریو پ تعصب
  یحت م یدیطوری که دو به  ساختندیرا روشن م اد یوراثت و اعت ت،یکه اثر تلقین، ترب میداد

و   ینگس نهیادوار پار ادبودیکه  کردندیم یریگیرا پ یدانشمندان صاحب نام و صادق معتقدات 
از  توانیمذاهب م یو علم قیدق یکه در بررس آموزندیبه ما م قیحقا نیبودند. ا نسانتوحش ا

 دیآنان را نبا یریگجهینت یپژوهشگران دانشمند بهره گرفت، ول قیعم یهایریگیجستارها و پ
و  مانیخواست. ا یاریرا به  میشعور و عقل سل ستیبایمورد م نیو مسلم دانست و در ا یقطع

دانشمند   یو دروغ و جعل و ... را برا  بیفر  یو حت  فیتحر  ق،یتحم  ،یگزافه گوئ  ونههرگ  یفتگیش
که با  ستندین یشگاهیآزما ات یو تجرب یاضیر ات یواقع ی. معتقدات مذهبسازدیمجاز م یو عام

و  یباشند، هر چند حوادث مذهب یریگجهیو نت یمشخص و مسلم قابل بررس جیفورمولها و نتا
 لیدل نی. به هماندلیو تحل هیقابل تجز یخیتار عیوقا ینیمعتقدات د نتشارو ا شیدایپ یچگونگ
به جستار   ینید  یدربارة باورها  ی مذهب  ادیو اعت  یشداوریکه بکوشد بدون پ  یپژوهشگر  یتنها برا

 درست وجود خواهد داشت.  یریگجهیپردازد امکان نت

 

 ایستر یو م تیحیمس

که در   نددانمیمذاهب  نیاز ا یکی زیرا ن تیحیمس  یاز پژوهشگران مذاهب اسرار یاریبس 
کم از انحصار جرگه رازدانان مذهب کم  نیاست. چون ا  افتهیرشد و گسترش    گرید  یهاکنار فرقه

 یمردم  دیو اصول عقا  سایکل  جادیبه خود گرفته است با ا  یو محرمان خارج گشته و شکل عموم
 را از صحنه رقابت خارج کرده است.  گریو مذاهب د رفتهیپذ نتشارتوسعه و ا

 یهانیستریاز م یکیدر آغاز فقط  تیحی: » مس سدینویم کبرودنمازرن از زبان فونور
 (۳۶۳/۹۳بر سراسر قلمرو روم پراکنده شده بودند.«) یحیبود که در قرون اول و دوم مس  یفراوان

( انسان  kala sarkatمیسترُین از نظر جسم )گوشت( )  نیا  یخدا  حیمس   سد،ینویم  تیفیگر
 و
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 ی( فرق اساسBrandon( خدا بوده است. بنا به گفته براندن )kata pneumaنظر روح ) از
( را یسی)ع یخیتار تی شخص کی نید نیآن بوده است که در ا یبا مذاهب اسرار تیحیمس 
 نیا یریهویّت اساط  کی گرید یهانیستریکه در م یدر حال ند،دانمیکرده  زیرستاخ یخدا

 (۲۳۲/۳۱را داراست. ) تیموقع
وجود دارند که به آنها   یدیاصول عقا تیحیچون مس  یعموم ان یدر اد سد،ینویبورکرت م

وجود   یشعائر و آداب  یکه در مذاهب اسرار  ی( در حالCredoمؤمن بود و به آن اعتراف کرد )  دیبا
رمز و   ا ی symbolonاصطالح  انیحیمس  لیدل نیبه هم گرفتندیرا م دیعقا نیا ی داشتند که جا

که   یدر حال بردندیخود به کار م دهیعق یعالئم و رموز( را برا ای Symbolaعالمت )جمع آن 
 یعالئم و نشانهائ  ی( را براSynthema)مفرد آن    Synthemata  ای  Symbola  یمذاهب اسرار

و مناسک و   ساختیوابسته م تیخود در قبول عضو ةرا به فرق mystaiکه  بردندیبه کار م
 (  ۴۶/۱۵( بود. )myesisتحرم )و  رشیپذ نیاکه مربوط به  یآداب

که  مبوالیس یمیسترُین بوده است و دارا کیدر آغاز  زین تیحیمس  نیمحقق نیا دیاز د
 اند.شده  Crdeoمبدل گشته و  یدت یکانن عق کیها به نشانه نیبعدها ا

و تحول آن را  رددامیو روم محسوب  ونانی یرا در شمار مذاهب رمز تیحیمس  شنیدر
از موارد آن   یکه چون مفصل است برخ کنند،یم قیتطب گریداشته و با مذاهب د انیب اًمشروح

 :شودیبه اجمال نقل م

اند آشنا نبوده انیهودی یفکر یکه با فضا نیمترجم یونانیبه  یعبر قیعهد عت ةترجم در
 ای دند،یش یاندی که در آن م یزبان فرهنگاند، آنها را به درستی درک نکردهمفهوم آن را به  ایو 

 سرپ کیتولد  ۷مثال، در کتاب اشعیا، بند  یاند. برابرگردانده یو روم یونانی یایستریفرهنگ م
دختر جوان و تازه عروس  یالماه به معن ی. کلمه عبردیگویم کیملکه جوان تبر کیشاه را از 

جای به  به زبان میستریُن برداشت کرده و    مفهوم را  نیاست، که همان ملکه جوان است. مترجم ا
سرود عبد یهوه در  ۵۳در اشعیا،  ای. را به کار برده است یعروس جوان الهه باکره مذاهب رمز

قوم خود تحمل رنج کرده است. به   یاز سو  ابتیسخن از بنده )عبد( خداست که به ن  یعبر  متن
نام خوانده   نیااست که در تورات اغلب به    یهمان موس  ( عبد یهوهGrassmannنظر گراسمان )

 یهمان پسر خدا شی. مترجم عبد یهوه را پسر خدا ترجمه کرده است، و در تصور خوشودیم
 روانیاست. پ نمودهیتوجیه م شود،یو دوباره زنده م ردیمیبا تحمل درد و رنج م همیسترُین را ک

 حیبارزش او را مس  تیپس از مرگ او به علت شخص یس یع یهودی
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 یونانی روانیجالب است که پ یآمده است. ول قیکه در عهد عت یحیهمان مس  کنند،یم تصور
 نیرا با پسر خدا که در ب یس ی( بود، عStephanosکه رهبرشان استفان ) ه،یدر اسکندر یس یع

استفان  روانیپ ةکرده است، منطبق ساختند. مبارز زیانسانها تحمل رنج کرده و مرده و رستاخ
 تیحیمس  یروزیرا شکل داده است. پ تیحیاول مس  یهادهه ان،یحیـ مس  یهودیو  یونانی
عهد    یونانی  ریاز همان تعب  زیکه پاولوس ن  دیباعث گرد  شد،یم  انیکه در زبان میستریُن ب  ،یونانی

( به ندرت ... انیپیلیف ان،ی)قرنط انیونانیو  یونانیبه مجامع  شیهابهره گرفته و در نامه قیعت
را داراست و  یونانی انیصفات خدا یاعل یکند. در برداشت پاولوس خدا قیعت دبه عه یااشاره

 ری)نظ  کندینزول م  نیزم  یترحم به شکل انسان در آمده و به رو  یاست که از رو  یصاحب پسر
بلکه به مرگ خدا   دهدینم  تیخدا اهم  ینیزم  ی(. پاولوس مانند میستریُن به زندگایستریم  انیخدا
 ردیپذیرا م  دی. پاولوس از شعائر تشرف نوکار غسل تعم1است  زیآن رستاخ  بالهکه دن  کندیم  هیتک

اند، کامالً را برخود پوشانده حیمس  اندافتهی دیتعم حینام مس  شما به نیآنها که ب کند،یم دیو تأک
و با او متحد  انداختندیرا بر خود م سیزیا یکه پس از غسل ردا سیزیا روانیپ دیتعم هیشب
فرزند خدا، که به  بیمیسترُین فراوان است. تعق یریلوقا هم عوامل اساط  لیانج در. شدندیم

که  یگر در معبد از اسطوره هرمس، شاه پارساست، قصه کودک معجزه هیاکلس شبهر ةاسطور
  ک یپسر خدا و نزد شیآزما تراس،یمیستریُن م هیشب د،یستایو م کندیرا مشاهده م حیمس  ةستار

 در انجیل یوحنا  یس یمرگ ع  تراس،یاسطوره م  ریبه او و خدمت کردن آنها، نظ  یشدن ارواح آسمان
 اناتشیب  گریاهل افسوس و د  ی بخصوص در انجیل یوحنا  ز،یچون مرگ هراکلس، اسطوره رستاخ

ها دقیقاً اقتباس از آنهاست. معجزات از گفته یبرخ یو حت یمذاهب رمز ریاست از اساط  یبیترک
 سمیترائیاز م ماًیکه مستق یگوشت و خون او، اکثر شعائر و آداب دنگفتار او دربارة خور ،یعیس 

خود   تیحیمس   رساندیاست که م  یشد( همه نشانهائ  انیگرفته شده است )قبالً در بحث گذشته ب
و روم شکل گرفته بوده است.  ونانی یمذاهب رمز بیبوده است که از ترک یمذهب رمز کی
(۷۱/۸۲) 

. در سازدیمربوط م یرا با مذاهب رمز تیحیمس  یگری( به شکل دED. Schuréشوره )
و   یهودی انینسِفرقه اِ نیرابطه ب نیاز محقق یاریشد که بس  انیب لیتفص به تیحیکتاب مس 

است.  سندگانینو نیاز ا یکی یحیو عارف مس  ی. شوره دانشمند آلمانشمارندیرا مسلم م یس یع
 او

 
  

 
 مراجعه شود. تیحیو مس هودی انیاد یمسائل به کتابها نیاز ا شتریاطالع ب یـ برا۱

 



371 
 

تراسیم نیستریم ای سمیترائیم  

را مادرش قبل از تولد نذر و وقف خدا کرده بوده است،   یس یاست که بنا به شواهد فراوان ع  معتقد
 دندینام یااو را نازاره لیدل نی. به هم1شده بود هوهیوقف خدمت به  زین لیگونه که شموئهمان

. و دها( سپرده شاسنه  ایبه فرقه اسنان )  یدر کودک  یس یشده بود. ع هوهی( که نذر  یرینذ  یس ی)ع
 اءیانب یرا، که برا یآنان بهره گرفت و در محفل آنان به او کالم اله یو رمز یباطن مات یاز تعل

 یدادند. شوره معتقد است خداوند انسانهائ  میتعل  شد،ینام اسرار پسر انسان و پسر خدا شناخته م  به
... در  زندیآمی در هم م تیو آنها با الوه کشدی خود م یبه سو شیرا با قدرت حکمت و عشق خو

در مورد بسر  لی... آنچه در اناجشودینسان به پسر خدا و کالم زنده او مبدل محال پسر ا نیا
  ه یهائی که در باداست که او از اسنه یامیشده است همان ا تیروا ابانیدر ب یس یبردن ع

 قیحقا نیا انیآشنا شده بود در زبان رازگرا یکه به راز اله یس یگرفته است. ع میتعل ستندیزیم
 (۲۹۰/۸۴ـ  ۳۲۷اهل راز آشکار ساخت. ) یرا برا

 ل یانج میاغلب کلمات پاولوس و مفاه یو مذاهب اسرار تیحیاز شواهد مهم قرابت مس 
 نیاشتمختلف به عمل آمد. ریتسن  سندگانیمورد چند نقل قول از نو  نی. در ابرندییوحنا را نام م

 یدهد که پاولوس انسانهاتذکر می نیکند و همچنیرا از پاولوس نقل م یمتعدد انات یب زین
 یکی  زیمفرد( را مورد توجه قرار داده و خود ن  pneumatikos)  Pneumatikoiی  و معنو  یروحان

پاولوس  نیقرار داشتند. ا یاسرار ان یانسانها هستند که مورد نظر اد نیاز آنان بوده است. ا
به معرفت بالواسطه دست  ،حیمس  ایخدا  یاست که به وسیلة شهود و مشاهده باطن کیپنومات

داشته است.  افت یاز خدا در ماًیرا مستق شیخو لیبه گفته او انج ز ین لیدل ن یاست و به هم افتهی
 وحنای( ۱۲/۱۱( مرقس )۱۳/۵ـ  ۱۴، ۱۱/۳ـ ۱۲) یمت لیاز اناج یانات یبا اشاره به ب زین یاوهل

میستریُن   گذارهیسخنان و گفتار همر، که بنظر او پا  نیکه ا  ردیگیم  جهی( و... نت۱/۱۵ـ  ۱۰،  ۴۹/۱)
میسترُین   انی( پاحیمس   یسیاند و میسترُین جلجتا )میستریُن عشده  انیدهان ب  کیاست از    یونانی
 زوسیونیو مقدمه میسترُین جلجتاست. میسترُین د اول پله  زوسیونیمیستریُن د ایو  زوسیونید
از تکامل انسان را آماده ساخت و در  یدیجد ةمرحل یاصل جهان کیشدن به  لیبا تبد یونانی

 Mysteriumجای آن میستریُن بزرگ )و به    د یخواهد رس  انیبه پا  ندهیآن اثر گذاشت و در زمان آ

Magnum )سکان گریحال، د نی. در ادینمایم ظهورنو،  یصورت آغاز میستریُن جلجتا به ای 
 که تا ح،یراهنما نخواهد بود بلکه کالم مس 

  

 
که نذر خدا شده    یرینذ  یسی باره نظر داده شده است. ع  نیدر ا  لیبه تفص   حیمس  نیدر د  یقیـ در کتاب تحق۱

 است. ترک ینزد اریبس تیاست که به نظر من به واقع یبوده است، نام
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بار نخواهد  به یاوهیم گرید میمیستریُن قد ریخواهد ماند. درخت انج داریپا نیتکامل زم انیپا
 ( ۱۷۷/۹۰. )1خواهد داد نیزم دیخود را به نمک جد یجا حیمس  یآورد و نمک با شاگرد

که آن را اغلب رمز بزرگ  یو مذاهب اسرار تیحیاز موارد مهم ارتباط مس گرید یکی
 دندیمقدس کوش نیاز دوران اگوست تیحیاز بزرگان مس  یاریتثلیث است. بس  انددهینام تیحیمس 
در اشکال مختلف به  شیکنند که از هزاران سال پ هیتوج تیحیمس  یرا سر مهم عرفان ثیتثل
 داشته است.  انیرا ب یقتیحق یرمز انیب

 زیدر افکار افالطون، فیثاغورث، زرتشت و... ن یاست که حت ی( مدعE. Wind) ندیادگار و
 توانیتثلیث را م نیاثر ا ونانیروم و  انیو نه فقط در پانتئون خدا کند،یم ییخودنما ثیتثل نیا
نشان  منیترا ـ اهریبه صور مختلف وجود داشت، در کلده هم اورمزد ـ م ثیکه در مصر تثل د،ید
افالطون مشابه   Hypostasesگانه  سه  میبا اقان  توانیها را مسه گانه  نیبودند، و همه ا  ثیتثل  نیا

 سد،ینوی ( مGiovanni Pico) کویقرن پانزدهم پ ینوافالطون لسوفیطوری که فدانست. به
ی نامها بهدر موزه ناسیونال(  یخادم ونوس )فرسک پمپ یبایسه ز ثیوحدت ونوس در تثل

ematio - vivificatio - reneatio و وحدت ،Necessitas سه الهه سرنوشت روم  ثیدر تثل
با  دی. نکنندیم یـ نپتون ـ پلوتو، و... تجل تریژوپ ثی، وحدت ساتورن در تثلParzen ای میقد

حادس    ای  نیریز  یایکه دربان دن  ی: سگZerberusسر )چون زربروس سه  گرید  یهاتوسل به مثال
اموات، که با سه چهره ارائه   یو راهنما  یونانیگانه )الهه  بوده و سه سر داشته است( و هکات سه

است که نه   یشده است( مدع افتیسه چهره فراوان  کریپ نیا هاترابهیو بخصوص در م شدهیم
 یرویسه ن  گردند،یم  یاله  یمعرف قدرتها  ثیدر تثل  زین  یمنیاهر  یکه قدرتها  یاله  یروهایفقط ن

 ( ۲۷۶/۱۰۷ـ  ۲۸۹. )۲اندثیتثل نیمعرف ا زیـ آسمان ـ جهنم ن نیزم

 هیپا چیه یمیسترُین دارا ای یمذهب اسرار کیصورت  به تیحیچون اصوالً طرح مس 
کرد.    ق یمورد اظهار نظر دق  نیدر ا  توانی وجود ندارند، نم  زین  یسنت  ات یروا  یو حت  ستین  یخیتار

 یلیاست، که بحث تفص یو ذوق یشخص رات یتعب شتریب شودیم انیمورد ب نیآنچه در ا

  

 
  ی از آنها رموز عرفان   کوشدیمذاهب م  ن یمجذوب  ةچون هم  زیاند و اوهلی نشده   انیب ل یکه در اناج  یـ جمالت۱

  ن ی تکامل زم انیرا تا پا حیبخشد و کالم مس  ی اعتبار ابد زیخود را ن ةدیاسرار عق نیکشف کرده و به اعتبار ا
 .  دیو معتبر توجیه نما داریپا
چون سگ سه سر جهنم   یبدو  الت یتوهمات و تخ شودی چگونه سبب م ی اداعتق ادیکه اعت شودی م ده یـ د۲

 !!رندیاسرار خلقت قرار گ هیتوج یبرا ستمیقرن ب نیاستدالل محقق  یةموهوم و ... پا انیو خدا
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 تیحیو مس   یمذاهب اسرار  نیفراوان ب  یهایرساله است، هر چند همسان  نیا  فهیخارج از وظ   آنها
 انکار کرد. توانیرا نم

شکل گرفته و رشد   یدر فضا و زمان  تیحینکته را متذکر شد که مس   کی  دیدر خاتمه با  یول
 نییآ نیاند و چون ارواج کامل داشته یلیو تمث یو زبان مجاز یکرده است که مذاهب اسرار

آن دوران و   یفضا انیاست، مسلماً از مذاهب و اد  یبی( و ترکSyncretic) یقیمذهب تلف کی
شده  لیعامه تبد نید کیبه  تیحیفراموش کرد که مس  دیاست. اما نبا رفتهیپذ ریزبان آنها تأث

و آداب  طیاوالً گروه خاص، با شرا یمذاهب اسرار ة. در همستیسازگار ن ایستریاست، که با م
ا موظف و ثانیاً در حفظ رمز و راز فرقه، خود ر وستندیپیم تیبه فرقه و جمع یخاص و رمز

 ا یمقدس  لیدر رسا تیحیمس  یوجه با آنچه دربارة مراحل آغاز چیه هب طیشرا نی. اساختندیم
 وستنیکه سخن از پ  میدیاعمال رسوالن د  ة. در رسالکندیشده است، تطبیق نم  انیب  سایکانن کل

معرف طرز  یاست ول یاست، که البته گزافه گوئ انیحیمس  ت یروز به جمع کیچند هزار نفر در 
در اناجیل مردم ساده و  یس یو شاگردان ع ونیحوار ایو  ست؛آن دوران ا یحیتفکر رهبران مس 

در   یو آداب خاص فات یو بدون تشر ،یدرک عال یاز سرّ و راز و حت یکه بدون آگاه اندیعام
مطرح  کینوپتیهم که در اناجیل س یمسائل. مطالب و شوندیروان م یس یبه دنبال ع یالحظه
و  ات یروا هیاز آنها بر پا یاریو راز ندارند، هر چند بس  مزاز ر یاند و اغلب اثرساده اریاند، بس شده

 یسائیدر شعائر و آداب کل  شتریرا ما ب  یاند. اثر مذاهب اسرارشکل گرفته  یمعتقدات مذاهب اسرار
 مورد ارائه شد.  نیدر ا یذشته شواهد فراوانکه در فصل گ م،یمشاهده کن میتوانیم

وجود دارد   یرمز و راز ات یمفهوم است که در آن روا نیا یایگو ینید ات یروا ریتفس اصوالً 
 تیحیتنها در مس نه    یدارد. از طرف  ریو تفس   ریبه تعب  اجیو احت  ستین  هیقابل توج  یعاد  انیکه به ب

 هیوجرا در زبان رمز و راز ت  ینید ات یو روا انات یب کوشندیمؤمن م شمندانیاند انیاد ةکه در هم
  ش یاند که رنگ معرفت و دانش زمان خوشکل گرفته یدر فضائ یکنند. مذاهب مختلف باستان

 یاز مسائل جزم یاریاعتبار بس  یمعرفت انیبن نیرا داشته است و در ادوار بعد با تکامل و تحول ا
دهد  می  نیامکان را به مؤمن  نیا  ،یبه ظاهر رمز  ای  ،یانتخاب زبان رمز.  گردندیگذشته متزلزل م

به  یلیزبان تمث ن،یکنند. عالوه بر ا ریو تعب ریبتوانند مسائل را به زبان روز تفس  تیتا بنا به موقع
ارائه  یریو تفس  ریدهد که به ذوق خود تعباجازه می ،یهر رهبر و مراد، به اصطالح صاحب سر

 کشد. متأسفانه شیمجذوب و مسحور را به دنبال خو یدهد و گروه
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 یواحد نید ةدر حوز یهمه فرق و مذاهب مختلف، حت نیامکان است که موجب ظهور ا نیهم
که   یوجود آورده است، در حال  را به  عیفج  یبتهایو مص  هایورزنهیهمه برخوردها و ک  نیگشته، و ا

و انحراف و اختالف کند. آنچه در  یتفرقه و دشمن جادیا دیو ... هرگز نبا یاصول انسان قت،یحق
بخش بوده است مسلماً و آرامش  نیشده اگر در همان فرهنگ سعادت آفر  انیب  شیسال پ  هزاردو  

امروز هم سودمند و قابل احترام خواهد بود و به ابداع و اختراع  یدر مفهوم کل طیشرا قیبا تطب
 رد.ندا یازین ریتفاس

 

 (Hermes- Hermetism) سمیترمِو هِ سرمِهِ

. کنمیاشاره م شود،یمطرح م یکه اغلب به عنوان مذهب اسرار یرساله به مکتب نیا انیدر پا
در  یرا داراست، ول یمشهور است به ظاهر شکل مذاهب اسرار سمیمکتب که به هرمت نیا

به آنها  ندهیمحسوب داشت، که در رساالت آ زمیسیستیدر شمار مکاتب م دیآن را با قتیحق
 پرداخت. میخواه

نام برده شده است، از نظر  یمذاهب اسرار یهااز مجموعه یاریدر بس  سمیهرمت چون
واگذار   هیآت   یبه بخشها  شتریو شرح ب  انیباره ب  نیدر ا  یمختصر  اریبا مفهوم آن تذکر بس   یآشنائ

 .گرددیم

قابل نفوذ و بسته،  ریغ ی( به معنhermeticus: نی، الت hermetic) کیهرمتاصوالً 
 یاست که مکتب یها و مقاالتنام نوشته کیهرمت ات یپرمفهوم است. ادب ایو  دهیپوش ،آمیزاسرار
شکل   ونانیدر    تیحیبه ظهور مس   کیمکتب نزد  نی. ادینمایم  حیتشر  سمینام هرمت  را به  یاسرار

 داشت. تریمیقد شهیر یگرفت، ول

انسان   نی( است. هرمس را اولMano)  1مانو  رینظ  یرینام اساط   کیهرمس    سد،ینویم  شوره

از کاهنان واقف به اسرار  یامحرم شده بوده است، طبقه  یتیبزرگ مقدس که در اسرار و رموز گ
 Hermesاو را  انیونانیعطارد همسان بوده است.  ارهیاند که با سخدا دانسته کیو 

Trismegistos شاه، کاهن و داور تیو او را تجسم سه هو دندینامیهرمس سه بار بزرگ م ای :
فرعون و سلطان متمرکز  تیدر آن زمان در شخص تیسه شخص نی. استنددانمیقانونگذار 

 کتاب  ۴۲به او  انی. مصررفتیشمار مکه در ضمن قانونگذار و کاهن اعظم به  دیگردیم

  

 
 پسر برهما و پدر انسانهاست، نظیر آدم تورات.  یهند ریاست که در اساط Manuـ مقصود ۱
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را از او  توسیس مگ سینام هرمس تر به  یکتاب انیونانیو  نددادمینسبت  یعلوم اسراردربارة 
 انیمصر یکرده و از برداشتها فیتأل ونان یدر  کیکه در واقع شاگردان مکتب هرمت ستند،دانمی
 ( ۹۰/۸۴کرده بودند. ) استفاده میقد

که در آن   Tabula Smaragdina Hermetisنام  به نددادمینسبت  یبه هرمس لوح
و مادرش ماه است، باد او را  دیکه پدرش خورش شدیم هیتوج یالعلل همه موجودات وجودعلت

 یعظمت هجهت مرا هرمس س نیلوح آمده: از ا نی. در ادینمایم اشهیتغذ نیو زم کندیحمل م
 (۱۴۰/۳۲که سه بخش همه معارف را دارا هستم. ) نامندیم

بود و او را   Maiaکه پسر زئوس و مادرش  ستنددانمی یهرمس را خدائ نیمچنه ونانی در
 یبازرگانان، خدا  ی راهها، خدا  ی. او خداخواندندیم  انشیآور خداامیپ  رایز  ند،دادمیارائه    ئیبا بالها

  ی مصر ی بود. در ضمن، او را با خدا نیریز ی ایارواح در دن ی و رهنما یهنر و نطق و سخنور
Thoth  مرزل . واننددادمیرا به او نسبت    کیهرمت  ات یو ادب  شمردندیم  کسانیحکمت    یبا خدا

(Van Moorselدر شرح ادب )طور مجمل آن به  ةدارد که مقدم یمشروح ةرسال کیهرمت ات ی
  libelliنام  به tractatesمقاله  ۱۸( از CH)با عالمت  Corpus Hermeticumاست:  نیچن

وجود  یامجموعه زین نیاند. در الت شده میتنظ یونانیو به زبان  ونانی درکه  شود،یم لیتشک
دو  نیبوده است. ا Capitula ایبخش  ۴۱ ی( که داراAsclepius) وسیپنام اسکله داشته به

. اندیو فلسف  یمذهب  مات یمکتب و تعل  کیو شامل    شوندیم  دهینام  Hermeticaمجموعه با هم  
قابل سئوال است.  کایهرمت خیاند. تارشده میتنظ نهیزم نیدر ا عدهاب زین یگرید ات یالبته ادب

است و به  یمقاالت مصر نیا یسنت ی. فضادهدینسبت م ی الدیم ۲۳۰آن را به حدود  سپلیک
  CHپیوس را هم عرض اسکله نیاز محقق یاند. برخشکل گرفته هیدر اسکندر یاحتمال قو

)عقل( درک   Nousخود از    ةکه به نوب  یمبریصورت خدا و پ  مقاالت هرمس به  نی. در ادانندینم
 عبارتند از:  ند،یگویرساالت سخن م نیکه در ا یتهائی. شخصشودیارائه م کند،یحکمت م

۱Hermes Trismegistus را داراست. یکه هویّت رهبر 

 است.  یمصر Thoth( که همان Tatـ پسر اوتات )۲

 یونانی(، شهر  دوروسیدر شهر اپ  Asclep  ی)لقب خدا  Soterاز    یبیکه ترک  Asclepiusـ  ۳

Epidauros  وImhotep هرم  دیرامیپ نیمعمار اول(Cheops  .) 
 است.  یمصر Kneph یکه مشابه خدا Agatos Daimonـ ۴
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 شاهزاده کی، Hammonـ ۵
و به  شودیظاهر م CHاول از  ةکه فقط در مقال یمرموز تی، شخصPoimandresـ ۶
 اشتباه

 .نامندینام او م را به CH مجموعه

 یزمان  رند،یگیهم را م  یو جا  شودیدر مقاالت مختلف عوض م  شانینقشها  تهایشخص  نیا
  ی است که حت کیهرمت تیشخص نیتریرساالت عقل اعل ةشاگرد... اما در هم یاستاد و هنگام

 .ندینش یم میبه تعل یعقل چون شاگرد یهرمس در پا یگاه

بینی و است از جهان یامجموعه رایکرد، ز هیچهارچوب توج کیدر  توانیرا نم سمیهرمت
 دیآن قرار گرفته بوده است. فقط با یمبنا یکه منابع متفاوت  یو رمز یمختلف فلسف یهادگاهید

 ماتیتعل یةو مکاشفه پا یبلکه تداع ستین یمقام یمجموعه دارا نیتوجه داشت که منطق در ا
 ( ۹/۹۱ـ  ۱۴. )ردیگیقرار م

 یکه شباهت  سدینویدارد. او م  کیمقاالت هرمت  میتنظ  خیدربارة تار  یگرینظر د  نیاشتریتسن
که به مفهوم شبان   Poimandres.  1وجود دارد  انیحیهرماس شبان مس   ةمقاالت و رسال  نیا  نیب

 نیا نیوتد خیتار لیدل نیبوده و به هم یهرماس شبان هویّت آشنائ سندهینو یانسانهاست، برا
 یهاشهیآید که بر ربرمی کایدانست. اما از مفاد هرمت یالدی قبل از قرن دوم م دیمقاالت را با

شده و مذهب    بیترک  ونانی  یبوده است که با فلسفه و مذاهب اسرار  یمتک  یمصر  یمیقد  اریبس 
 وجود آورده است.  ( بهSyncretic) یقیمذهب تلف کیصورت  را به یهرمس 

پیوس مگیستوس و اسکله  سیتات پسر هرمس تر  نیب  وسیپمقاالت اسکله  یهمان ابتدا  در
برد. در   ی پ کیمذهب هرمت یمحتوا یبه مفهوم عرفان توانی که از آن م ردیگیدر م یگفتگوئ

خوانده  یتقوائیب ینماز، به خداوند حد اعال ازیاز ن ریغ ه،یو فد هیگفتگو اوالً تقدیم هد نیا
ندارد تا الزم  یزیبه چ یازیدر اوست ، ن زیمطلق است و همه چ ریکه خ یخدائ رایز شود،یم

و  شیستا) ردیپذیاست که او م یاهیکلمات تنها هد ةدر جام شیکنند. ستا هیباشد به او هد
  یبحث رمز  Discourse on the Mountainزبان و دل(. ثانیاً بخصوص در بخش    یشکرگزار

 ی تگاربه رس دن ی( و رسی)نوزائ یموعظه بر سر کوه انجیل(، تحول از راه باززائ هیبر سر کوه )شب
 ک ی و اصطالحات »از خود فنا شدن و سپس با دخول در  شودیمطرح م

 
  

 
 مراجعه شود.   حیمس نیدر د یقیبه کتاب تحق ـ۱
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  ر یبدن فناناپذ نی. ارودی گشتن، در روح دوباره متولد شدن« به کار م ریفناناپذ یروحان بدن
 نی. در استیدرون نگر دهیدر خود فرو رفت و با د دی. بادید توانینم یبا چشم جسمان گریرا د

 شتنیرا در خو یاحساسات ماد دیحال با نیابه  افتنیدست  ی. برادیخدا را د توانیحال، م
 یهااز شکنجه  یبا رهائ  یگاه خدا در تو متولد خواهد شد. توقف احساسات مادساخت. آن  وقفمت

و   دهدپسرش تات شرح می یمگیستوس برا ستویماده را تر یها. شکنجهگرددیم سریماده م
افراط، شهوت،  ،یکه عبارتند از: جهل، بدخلق کندیم انیب یعیطب زیشرآم الت یتما ۱۲آنها را 

 و عناد، شتاب.. یخشم، بدخواه ب،یطمع، رشک و حسد، قباحت، فر ،یعدالتیب
 نیخداوند شامل شود همه ا  ضیشرها به رحمت خدا وابسته است و اگر ف  نیدفع همه ا  یول

 کششها انسان را ترک خواهند گفت. 

و هرمس   رودیو در خود فرو م  کندیسکوت م  شنودیرهنمودها را از هرمس م  نیکه ا  تات 
آنها معرفت   نیکه مهمتر  سازدیم  نیجانش   لیرا در او با فضا  هایزشت  نیا  کی  ک یبه قدرت خداوند  

 (۱۹۹/۱۰۶ـ ۲۰۹. )گرددیجهل م نیخداوند است که جانش 
با مذاهب  سهیکه در مقا افتیدر توانیم قتد ی. با کمسمیبه هرمت یمجمل ةبود اشار نیا
به عهده دارند، با   یو عالمات و اشارات در آنها نقش مهم یش یکه شعائر و آداب نما ،یاسرار

مکاتب  یمکتب را در بررس نیا حیتشر زین لیدل نی. به هممیرو هستتری روبهیمرحله عال
 کرد. میدنبال خواه یرازگرائ

رو شده و هرگاه روبه  اقیو اشت  رت یبا هراس توأم با ح  وستهیدر برابر معما و سرّ و راز پ  انسان
است. اصوالً  دهیو مجاز را برگز لیمعماها نبوده است، زبان اشاره و تمث نیدانش او قادر به حل ا

آنها  هیتوج و حیدر تشر لیو تمث هیاسرّ و راز را با سحر و اعجاز توأم ساختن و از هنر اشاره و کن
 لیدل نیحال مقنع و ارضاء کننده است. به هم نیجاذب و در ع اریانسان بس  یبهره گرفتن، برا

مذاهب   هیاول یبه عهده داشته است و در تمدنها یسحر و جادو نقش اساس یدر جوامع بدو
مورد توجه  ،اندزبان راز و مجاز را به کار برده  ستانهایچ هیو توج ریکه در تفس  یو معتقدات  یاسرار

از معماها، باز  یاریدانش و معرفت بشر و امکان گشودن بس  شرفتیبا پ یاند. ولقرار گرفته ادیز
.  کندیانسانها را به خود جلب م  یگریهم سرّ و راز جاذبه خود را از دست نداده است و به شکل د

 یادیز  یبندگیفرکشش و    یجوامع هنوز دارا  نیترشرفتهیپبه اشکال مختلف در    زیسحر و جادو ن
 انسان جهان محسوس و ملموس و یاست. برا
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ناشناخته، که در آن رمز و  جهان ماوراء یول کند،یبه آن عادت م رایز ست،یچندان جالب ن آشنا
با جهان نامحسوس و  یطور کلبه  انیو جذاب است. اد بندهیراز و سحر و جادو حاکم است، فر

 نیآنها را در ا نیاز مهمتر ینام میستریُن برخ که به یتنها در مذاهبآشنا سر و کار دارند و نه نا
 یاو به گونه  هیتوج  یبا نشانها و عالئم رمز  یهانیسرنوشت بشر و حوادث ک  میبخش مطرح ساخت

الطبیعه با عوامل مافوق هاده یو مذاهب پد انیکه در تمام اد گردند،یبا سحر و اعجاز توأم م
 باحث. در مردیگیمورد استفاده قرار م یلیو تمث یزبان رمز یآنها به شکل هیو در توج بیترک

( و مذاهب  homo – religiosusاست )  یمذهب  یاشاره شد که بشر موجود  تیاقعو  نیامختلف به  
خواهند بود، بخصوص که وراثت و   یمجذوب روانیپ یدارا شیکم و ب وستهیبه صور مختلف پ

 یمعتقدات مذهب  ریتأث  نرویمذاهب دارا هستند. از ا  تیدر انتقال و تثب  ینقش اساس  ادیو اعت  تیترب
فراموش کرد که اعتبار  د یگرفت. اما در ضمن نبا دهیناد دیو نبا توانیدر سرنوشت جوامع نم ار
 یکل ات یبا واقع توانیاست و آنها را نم  ی و ذوق یو اغلب ذهن یو فرد یباورها خصوص نیا

 ستیبایم  یزندگ  یجامعه و حل مشکالت کل  یدر مسائل عموم  لیدل  نیهمسنگ دانست. به هم
که دانش انسان   میبهره گرفت. در ادوار قد  ندیو واقع  یاعتبار عموم  یکه دارا  یگرید  یاز روشها

 یدگیچیساده و روابط جوامع و افراد پ اریبس  یشکل زندگ زیجهت ن نیمحدود و به هم اریبس 
مذاهب  میو دخالت مستق گرفتیمردم سرچشمه م ینیبود، نظام جامعه از معتقدات د افتهین

بود. هر قدر دانش و معرفت  رشیمورد پذ یتیواقع یاجتماع ات یدر ح هاآن الت یو تشک یجادوئ
و با گسترش روابط افراد و اجتماعات،   دیتر گردو جامعه مرکب  تردهیچیپ  یو زندگ  افتهیبشر توسعه  
و  یواقع یبه روشها اجیبه هم وابسته شد، احت شتریو آرامش و سالمت جوامع ب شیرفاه و آسا

و به   یفات یو آداب و شعائر تشر  یو توهم  ی ذهن  یزمان بود که باورها  نیا  ر. ددیافزون گرد  یعمل
به عمل   یدر همان صحنه فرد ستیبایمعتقدات م نیاوابسته به  یو اسرار یاصطالح رمز

 شیو مؤثر در جامعه نگردند. البته همه مذاهب کم و ب یپرداخته و مانع بکار گرفتن اصول واقع
در آماده ساختن   توانیاند و مانسان  یروحان  تیترب  یبرا  دیمف  یمعنوو    یاخالق  یهاهسته  یدارا

و به دور از تعصب  یشناخت واقع زین لیدل نیاز آنها بهره گرفت. به هم یو پرورش هویّت انسان
و سنجش  یتیترب دیاست و جدا کردن هسته مف یضرور نشیاهل دانش و ب یمذاهب برا نیا

 ستایا  نیسودمند خواهد بود. اصوالً د  اریبس   یمیتعل  یروشها  خاب آنها در انت  یو اعتبار واقعارزش  
 که ما در نروستی. از اگرددیوجه با معرفت و دانش بشر همپا نم چیو ثابت است و به ه
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که فقط  میکنیمذاهب برخورد م نیتریاجتماعات هنوز به اشکال مختلف بدو نیترشرفتهیپ
 حیو شناخت صح یبه معرفت واقع یابیدست یاند. پس براداده رییخود را تغ یشکل ظاهر یگاه

پرداخت و آنها   یکنون یباورها یابیشهیبه ر یمذاهب باستان قیدق لیو تحل یبا بررس ستیبایم
 کرد یابیرا ارزش
به اتفاق آنها از   بیقر  تیکه اکثر  میرسیم  جهینت  نیابه    یباستان  یمذاهب اسرار  یبررس  در

و آداب و   یلیاند و معتقدات تخو کمال بخش بوده یفاقد روشها و تعلیمات متعال ینظر عموم
جامعه و نظام  یبرا اندتوانستهینم زیدر آن روزگاران ن یآنها حت یو اغلب بدو یش یشعائر نما

و   یاخالق یکه بر مبنا سمیترائیم یارائه دهند. حت یادهیآن دستورالعمل سازنده و پسند یکل
 یگرفته بود، فقط در فضا شهیتری رتری بنا شده و از فرهنگ برجستهیعال اریبس  یمعنو

 یو دارا  شدیمبدل م  یمذهب همگان   ک یجای گذارد و اگر به  به    کوین  ریتأث  توانستیم  یمحدود
 یاریکه از بس  ت،یحیبهتر از مس  یسرنوشت د،یگردیم تیحیمانند مس  یعموم الت یکو تش  سایکل

 شد، نداشت. یحیو تحمیل و باالخره هم زوال جوامع مس  قیو تحم بتیجهات موجب مص

برخورد که از نظر   یمتعال یبه مبان توانیم یو مذاهب باستان یاز مکاتب فکر یاریبس  در
اند. در مذاهب انسان سازنده و بالنده بوده ات یو تکامل معنو شهیرشد اند یبرا یو باطن یفرد

که در   یمطرح شدند و چه به صورت  م یگونه که در مصر قدچه آن ،یو مکاتب عرفان یاسرار
اصوالً   ی. ولاندشدهیم  افتیبخش فراوان  تعلیمات تعالی  نیقیطور  شکل گرفتند، به    مو رو  ونانی

و شعائر و آداب و مناسک  تیو روحان الت یتشک یصورت مذهب دارا که به یهر مکتب فکر
شد  انیو معامله با ارواح و اشباح و خدا یو فروش رستگار دیبخشش گناه و خر هو وسیل دیگرد

باز هم  ق،یو عم یپرستی را رواج داد هر قدر هم عالو فرد یپرستبت یس نوعیو تقد ریو با تکف
 حیصح یادا شها،یسازی و نماو ظاهر ت فایگشته و باالخره تشر یگیمای کم دچار سکون و بکم

خاطر ترس از که به یفیکه در آنها فقط ظواهر مورد نظرند، وظا یاوراد و اذکار و انجام شعائر
 الت یحفظ طبقه اداره کننده تشک  یکه اغلب برا  یدستورات   رند،یگیانجام م  اداشبه پ  دیو ام  فریک

عوامل  نی. بر همه ادیخواهند گرد  یو معنو یباطن مات یتعل نیگزیجا شوند،یبه کار گرفته م
  ی تعصب و تحجر و حت گر،ید  ان یاد انیحرص و آز، فساد، رقابت با متول ،یطلببخش، قدرت زوال 

 ینید  یهاحوزه  مات یتعل  یگیمای و ب  یکنواختیو    نید  انیکه از شکل پرورش متول  یاغلب سفاهت
 اضافه شده و جوامع زین گردند،یحاصل م
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و  ئیستایبه ا لیمذاهب و م ة. متأسفانه کشش و جاذبندینمایم دیرا به سقوط تهد یمذهب
 یمذهب مات یو تعل الت یتشک یکه آنها در مقابل خطرات عموم شودیسبب م نیمؤمن یپسگرائ

را  بیرق الت یتشک یانهایو ز بیفقط معا ندیهم چشم گشا یگردند و اگر روز «یخود »عم
خود شده باشد با مطالعه  یشداوریکه موفق به مهار پ نیبو واقع نظریبمشاهده کنند. خواننده 

مذاهب هدف   نیخواهد برد که چگونه در اغلب ا یپ یباستان یمعتقدات و شعائر مذاهب اسرار
گرفتن بهرهو  یلیاز سرّ و راز تخ یمافوق و آگاه یبا قدرتها یرابطه توهم جادیاحساس ا یاصل

و احساس وقوع معجزه  یو فرد یاز سحر و اعجاز بوده است، که البته امکان اقناع و ارضاء باطن
 غیگونه که اجرا و تبلها، آنفرقه نیو تجارب ا میدر اصل تعال ی. ول1وجود داشته است یدرون

 یاز موارد برا یارینبودند که در بس  دیجامعه مف یواقع یتکامل و تعال یتنها برانه  شدند،یم
 ن،یبودند. با وجود ا انبخشیز یحت ینداشتند و گاه یاهیما گونهچیههم  یفرد ات یمعنو تیترب

از آنان آنچه   یاریو بس   نددانمی  ونانیبخصوص در غرب که خود را وارث تمدن و فرهنگ روم و  
از  کوشندیامروز م یکه حت یفراوانند مشتاقان کنند،یم شیتعلق داشته ستا یفرهنگ نیارا به 

که در تمام دوران تحول فرهنگ و تمدن جوامع به   یالپروریو خ نزبان صاحبدالن خوش باط 

 ،۲ند یجویچنگ زده، از حال و مجال مدد م ال یپرواز به فلک معرفت و کمال در وهم و خ یآرزو

روند که   شیپ یتا جائ برابر سازند و یو معنو یمکاتب عرفان نیتریرا با عال یمذاهب اسرار نیا
قرار داد. متأسفانه  یجامعه بشر یتعال یبرا یتوهمات را رهنمود نیا دیشوند امروز هم با یمدع

و مناسک و آداب  ات یتجرب تیمذاهب و واقع نیا کیستمات یهرگز توجه به نقد س نیمجذوب نیا
مذاهب نسبت  نیارا به  یالیخ میخود ساخته و مفاه ریاز تفاس یاآنها ندارند، بلکه فقط مجموعه

 است مورد توجه قرار دهند.   شدهیو عمل م  غیو آنچه را واقعاً تبل  یملع  جیبدون آنکه نتا  ،دهندمی
و لطیف و   نیریکردن و جمالت ش ی و کلمات باز میبا مفاه ات یهنر و شعر و ادب ة صحن در
 دن،یآل رسدهیبه پرواز در آمدن و به اوج کمال ا  ال یآمال با بال خ  یرا بکار گرفتن، در فضا  مطبوع
و به دامان فرشتگان پاک و ارواح مقدس پناه بردن    ختنیروزانه گر  یزندگ  یو خشونتها  هایاز زشت

با  دیمتأسفانه با یزندگ اتیواقع یبخش و سازنده است. اما در فضاو آرامش ریدلپذ اریو ... بس 
  ناهموار و اغلب یهاعلم و معرفت و تجربه حرکت کرد و راه یپا

 
 به رساالت گذشته مراجعه شود.  یو درون یدربارة معجزه فرد ـ۱
 .یاز پژوهشگران مذاهب اسرار یاریو بس نریاشت روانیها و پـ تئوزوف۲
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 یپروازها نیو آلوده را با غلطک شعور و عقل هموار و آماده ساخت. پس بجاست که ا زشت
دادن روح و آرام ساختن باطن  قلیو ص یواقع یزندگ یفرار از خشونتها یرا فقط برا یالیخ

جامعه   یاصالح و تعال  یهاراه  افتنیو    دنیش یاند  یبرا  یول  م،یریبه کار گ  یو پرورش درون  شیخو
فضا را در   نیشده در ا تیاندوخته و تقو یرویو ن میباز گرد ات یبه جهان واقع یالیخ لمعا نیاز ا

 .میروزانه به کار انداز یزندگ
 داریاست و جامعه بدون مذهب پا  یمذهب  شیگرا  یام انسان داراکه بارها تذکر دادهطوری  به

واحد هم که با آن بتوان همه جوامع  یو منطق یمذهب علم کینخواهد ماند. امکان کشف 
جای به    یـ تجرب  یعلم  یقالب فکر  کیداد، وجود ندارد. اگر هم اتفاقاً    میتعل  کنواختیرا    یبشر

اند هویّت  محصور شده ی قالب نیچن ک یکه با  یشود، موجودات  لیانسانها تحم همذهب بر هم
 اند.و مورچه تنزل کرده انهیخود را از دست داده و به سطح مور یانسان

و تکامل است.  تیانسان است و قابل ترب یاستعداد متعال کیگراست و وهم توهم انسان
به حال دست   ال یبا وهم و خ نهیزم نیو در ا شودیه درون متوجه ماز برون ب شمندیانسان اند

خود را احساس   یعروج تعال  نیو در ا  کندیصعود م  یعاد  ات یو به کمک توهم از سطح ح  ابدییم
وهم توأم با تفکر شکل  نیاز هم نیهوموساپ یسال ونیلیدر طول تحول چند م ذاهب. مدینمایم

گونه که فرهنگها و زبانها به رنگ هویّت ها همانگروه  یمحیط و نوع زندگاند. با جدا شدن  گرفته
با روح و  جیبه تدر زیاقوام و ملل ن یبینی مذهباند جهانو تصورات اقوام مختلف در آمده یفکر

بشر متمدن،   یتشکل اجتماعات و در ادوار کودک  هیاند. در مراحل اولتطبیق حاصل کرده  انباطن آن
و وابسته به اقوام  افتهیمذاهب تشخص  جیبتدر یاند، ولنبوده ریچشمگ هابینیان اختالف در جه

 گانهیقوم ب کیمانند جنگ و تسلط  یکه در اثر حوادث یمرحله ملل نی. در ادندیمختلف گرد
اند شده یاگانهیخود را از دست داده و مجبور به قبول سریع مذهب کامالً ب یفرهنگ یهاشهیر

منهدم شده  زیآنان ن یخود در آورند، هویّت مل یاند آن مذهب را به رنگ فرهنگاگر نتوانسته
 .1اندده یسرنوشت دچار گرد نیبه هم شوندیم دهیکه امروز عرب نام یاز اقوام یاریاست. بس 

  

 
  ی فرهنگ مذهب کی  لیمؤثر است و با تحم اریانحطاط آن ملت بس ا ی یدر شکوفائ یـ هویّت مذهب هر ملت۱
تکامل   تیترب یبرا زیجهت ن نی. به همابدییم یبه سرعت فزون یاو غیر مأنوس امکان زوال جامعه  گانهیب

سته است که عوامل بالنده را  یکرد، بلکه شا لیو تحم حیرا تلق یاز خارج بر او طرز تفکر دیبخش هر قوم نبا
 . داد  میدر قالب فرهنگ همان ملت تعل
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تمدنها   یبود در بررس  یباق  یو ژرف و قابل پژوهش است. اگر عمر  دهیچیپ  اریمسئله بس  نیا
موضوع آن   نیامقصود از اشاره مجمل به    یقرار خواهد گرفت ول  لیمورد تحل  شتریموضوع ب  نیا

و   یمکتب علم کیو انتخاب  یمن معتقد به ترک مذاهب موروث دیاست که خواننده تصور ننما
نادرست و خام    انیممکن و هم از بن  ریهم غ  یپندار  نیمردم جهان هستم. چن  ةهم  یبرا  یمنطق

آنکه  یبرا یکرد. اما از طرف میتنظ یاضیر یبا فورمولها توانیرا نم یباطن یاست. باورها
را  یتکامل یمهایدر معتقدات خود ترم د یهمپا گردد با یبتواند با تکامل و تحول جهان یاجامعه

را بشناسد و آنها را رشد دهد و با   شیخو یقوت و قدرت فرهنگ واقع جهات و بخصوص  ردیبپذ
عوامل  نیو در صورت لزوم طرد ا لیو تحل میبخش به ترمعوامل سدکننده و تنزل  صیتشخ

و تکامل  یکه خواستار ترق یو پژوهشگران شمندانیاند یبخصوص برا هایبررس گونهنیبپردازد. ا
است. یضرور د،خود هستن هنانیمهم یو شکوفائ
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 مه یضم

 1( و عرفانسمیترائی)م ینیدربارة مهر د ینکات

 گرفتندیمورد پرستش قرار م  یفراوان  انیخدا  یباستان(  ستیتئ)پولی  یخدائ  نیجوامع چند  در
اقوام   انیاغلب خدا  ن،یهر سرزم  انینبودند بلکه در مجمع خدا  یخاص  ةجامع  ایکه وابسته به گروه  

 ن،ی. با وجود اردیشکل گ  توانستینم  یمذهب  دیحال، تعصب شد  نیشرکت داشتند. در ا  زین  گرید
معبد حاکم،  ایوابسته به فرمانروا، شاه، قدرت حاکمه، طبقه  یخدائ یادر پانتئون جامعه رگاهه

خدا صورت   نیا  یمقام فرمانروائ  تیقدرت حاکم با تثب  تیو تثب  عیتشر  افت،ییم  یو برتر  یسَروَر
 روان یبه قتل و غارت و کشتار پ یقدرت فرض نیبود که در رکاب ا طیشرا نی. در اگرفتیم

 یخدا نیتری اچون بر ی. ولپرداختندیو آثار آنان م کرهایکردن معابد و پ رانیو و گرید انیاخد
حکومت  رییاو دوام نداشت و با تغ یحاکمه بود، سَروَر ئتیفرمانروا وابسته به ادامه تسلط ه

دستخوش تزلزل   زین  تشیموجود  یحت  یو گاه  افتییتحول م  زیخدا و معبد و کاهنانش ن  تیموقع
 .دیگردیم

 جادیتری قرار داشتند، و ایتر و عالدر مرحله کامل  یکه از نظر فکر  ،یدیتوح  انیظهور اد  با
 یدیتوح  انیخطه قوت گرفت و با وجود آنکه هدف اد  کیثابت و مشترک، تفکر    عتیکانن و شر

گاه که با قدرت وصلت کرد )که انسانها بود، آن یو اتفاق و اتحاد و همبستگ یوحدت اجتماع
و  نیبهتر نیاز ا کوشدیقدرت و حکومت م رایز شود،یم جادیا یهمبستگ نیا وستهیپ همتأسفان
شد و  تیتقو ینید یش یاندکند( تعصب و خشک یبردارعامل نفوذ در عامه مردم بهره نیموثرتر

حال بود   نی. در اافتندیشدت    یمذهب  نیسخت و خون  یوابسته به آن جنگ و کشتار و برخوردها
   نیترقهار و جبار و منتقم، که کوچک یکه خدا

 
 نگاشته شده است. ترایمهر و م ه ها درباراز ماهنامه  یکیکه در   یـ بخش سوم نوشتار۱
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خور و خواب دستور  یآنان حت یامور زندگ ةهم یرا تحت نظر داشته و برا انسانها حرکات 
 نیجانش   کرد،یم  میتسل  ایرا محکوم به فنا    روانشانیرا طرد و پ  گرید  انیو همه خدا  کردیوضع م

 یچیاو بودند و سرپ ان«ی»بند ایبندگان  روانشیکه همه پ ی تمندریغ یشد. خدا انیمجمع خدا
حاکمه در زمان   ئت یه کیتنها وابسته به  گرید ،دادمی فریمجازات ک نیتردیاز فرمانش را با شد

حکومت داشت و تمام بندگان موظف به گسترش حوزه  شهی خاص نبود بلکه بر همه مردم و هم
که در    یهولناک مذهب  یو کشتارها  ات یبودند. جنا  یو ابد  یمطلق، متعال، ازل  تیالوه  نیقدرت ا

 یاکه هر جبهه  ی واحد و قادر  ی جنگ و جهاد مقدس در راه خدا  ةبه بهان  بشرتمدن    خیسراسر تار
حاکمه   یئتهایه  میوصلت مستق  جهینت  شتریاست، ب  صورت گرفته  ست،دانمیاو را وابسته به خود  

  مان یا  جادیراهه و ا  کیمذاهب بوده است که با تلقین طرز تفکر    یسایکل  ا ی  تیو کهانت و روحان
اند، نداشته یو اختالف یدشمن گونهچ یرا که با هم ه یانسانهائ ،یضرَعَ رت یکور و تعصب و غ

به ظاهر   یقدرت حاکمه ول تیاند تا در راه تثببه جان هم انداخته ،یبدون علت معقول و عموم
و کشتن و  دنیبه در وانات،یح نیتریاز وحش  ترانهیوحش  اریبس یخدا )!!( گاه نیدر راه خدا و د

 .پردازند گریکدینابود کردن 
به  یکور و عموم مانیا نیاند که در مقابل ابوده یپاکنهاد، آزاده و صافدل یانسانها عرفا

اند و عرفان را در مقابل از راه بازگشت به درون متوسل شده  قتیو در حق  یا شناخت باطنیعرفان  
. عرفان شناخت و درک انددهی( برگزPistis) سیستی( را در مقابل پGnosis) سیگنوز و مانیا

و   ی ردوصف ف نیبا ا زی است. مذهب عارف ن یو خصوص ی فرد لیدل نیاست و به هم یطنبا
 عتیشعائر و آداب و شر  یةبر پا  تواندینم  یمذهب  نیچن  کیاوست.    یو درون  یبه درک باطن  یمتک

ندارد. از  میمستق ةرابط زین یو دانش عموم یو تجرب یبا علم اکتساب یو حت ردیشکل گ یعموم
و تحمل( توأم است و از تعصب و   یبا صلح و صفا و تولرانس )بردبار یرفاننظر مذهب ع نیا
 کوشدیم  شیخو  یعرفان  ای  یدر سلوک روحان  یاندهیراهه بدور است. هر پو  کیکور و تفکر    مانیا

مسدود ساختن همه  یانیو به ب هیو تنز دیتجر یتمرکز، مراقبه و ... به زبان ن،یتمر اضت،یبا ر
از حجاب احساس، به عمق خود بازگشته و اتمن، خود، من  یرهائ ای یقلو ع یحس  یارگانها

قدرت کامل باطن را ظاهر سازد و در وحدت با حق،   ایبودا و ... را متحقق و  وا،یروح، ج ،یواقع
 کیمعرفت  نیا شودیم دهیطوری که د. بهابدیمعرفت  قتیخدا، بودا، برهما، تائو، و .... به حق

عارف است که خاص خود اوست. به  ی»حال« درون کیلکه ب ستین یتجربو علم  یدانش واقع
 و پژوهشگران نیهم تمام عرفا و مفسر لیدل نیهم
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.  ابدیخود شخصاً آن را در دیبا یو هر عارف ستیو شرح ن انیمعرفت قابل ب نیکه ا اندیمدع
 ایو  یدکاندار یبرا زین یو ... گاه یفتگیش ،یاحساسات و عواطف شخص ریکه تحت تأث یآنهائ

به راز خلقت و   شیکه در هزاران سال پ خوانندیم یو عادت عرفا را آگاهان و خبرگان دیبه تقل
به انحراف و  شتریمتأسفانه ب شود،یتازه امروز رفته رفته کشف م اتشانیبرده و نظر یپ عتیطب

 آنان.  تیتا هدا کنندیکمک م ندگانیجو یگمراه
 ta chüh,bodhi ,mokshaوصل،فناء فی اهلل، فناء فی الحقیقت، شهود و اشراق و مکاشفه، 

visio beatifica, unio mystica , ming اند که بدون ارتباط سالکان ی... همه »حاالت درونو
  ی که هر قدر هم عال ابندییدست م حال به  ال یدر عالم وهم و خ ،یبا عقل و شعور و درک واقع

»حاالت«  نیندارد. البته ا عتیطب یو نظام واقع نیبا قوان یتباطو برجسته )از نظر عارف( ابدأ ار
 نیقوان توانیوجه نم چی از آن به ه یاست ول فیلطیف و شر اریسالک بس  ی»مقامات« برا ای

 یعارفان با آنچه امروز در علوم تجرب نیمورد نظر ا میاستخراج کرد. مفاه یو اجتماع یعیطب
 انیرازگر نیا لیتجل دیو به ام یفتگیش یاز رو میتوانیاند. ما نممتفاوت  یبکل شوندیمطرح م

 م؛یو ... کشف کن  یو دستورات اجتماع  یشناسهانیک  ،یمیش  ک،یزیاز افکار آنان علوم ف  ن،یبدرون
 ی...«تو برهمائ ،یو فرار کهکشانها را درک نموده و از »تو آن هست یهانینظام ک وایاز رقص ش
و...   یموج و ماده و انرژ   یکوانتوم و همسان  هیدو، نظر  نیو وحدت ا  لیتبد  ایو ماده    یموازنه انرژ 

تنها در نه  رفت،یپذ دی. البته بامیریزی نمائرا پی نیشتایان تینسب هینظر ایو  میدست آوررا به 
 یالهام و اشراق به نوع یعلم یشرفتهایو ابداعات و پ ات یو هنر که در تمام کشف ات یشعر و ادب

( 2E = m.c)  نیشتایبزرگ، مانند همان فورمول معروف ان  ات یاثر داشته است و بخصوص در کشف
 نیفراموش کرد که ا دینبا یمؤثر بوده است. ول یعرفان نشیمکاشفه و ب یخود او، نوع ةبه گفت

و روزه گرفتن و نماز و ذکر و  اضتیاز ر ریبا علم و دانش و تجربه همراه بوده و غ یدرک الهام
که  یبه جوامع یو اهلل و ... را تکرار کردن است. نگاه Muو  OMدعا خواندن، چله نشستن و 

و ذلت و درد و رنج و   یو در بدبخت میندازیاند ببوده یعرفان رافکا گونهنیخاستگاه و پرورشگاه ا
و....   یشانیو فساد و پر  یو بخصوص جهل و تحجر و سکون، عدم آزاد  یو فقر و گرسنگ  یماریب

فراوان  اریبه تعداد بس  یها و گروهها و ... که گاهفرقه نیاز ا کی کدام ای. آمیکن یآنها را بررس
 اند؟دهیکوش  ایبال  نیجهالت پرداخته و در رفع ا  نیاند به مبارزه با ادر اطراف و اکناف پراکنده بوده

دارد، پرداخته   ازین  یواقع  ات یگونه که جامعه و حآن  سته،یشا  یبه پرورش انسان واقع  یکدام مکتب
 و ؟است
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 تیو ... به بشر  نگ،یبا مکاشفه و الهام خود به قدر کخ، پاستور، فلم  یالقدرلیکدام عارف جل  یحت
تکامل گام  ریدر مس  شیسال پ ونهایلیاست که از م یبشر نیهم تیخدمت کرده است؟ واقع

 یبرا  ال یخود را از دست نداده است. در عالم وهم و خ  یوانیغرائز و صفات ح  زیبرداشته و هنوز ن
 یبرا  یسرپوش و پناهگاه  سازد،یرا آسوده م  الپروانیقصر ساختن فقط درون خ  یآسمان  ینسانهاا

 بنا کرد! دیجهان پر آشوب با نیمردم هم
و در    ،یصنعت  یو نقش آن بخصوص در کشورها  یغلط از ارزش عرفان واقع  کدر  متأسفانه
و  یمذاهب رمز ،سیزمعرفان، میستی جیموجب شده است که به بهانه ترو کا،یصدر آنها امر

esotericگورو، بر پا سازند و به نام یگسترگیری و دامافتتاح و بساط معرکه یفراوان ی، دکانها 
و... به تخدیر و   نیوگیعارف، قطب، غوث، امام، استاد،   ،یش یر ش،یگر، دروموعظه  ح،یمس   مبر،یپ

خرد   یپردازند که اغلب سرخورده، گرفتار، خسته و در چرخها  ئیکردن انسانها  سهیاغلب هم سرک
 شیحش   و  گاریس  یو گاه  ،یارتباط   لیو وسا  نیو با دود کارخانه و ماش  ریسا  ینیکننده جامعه ماش

ارزش مراقبه، تفکر و  رشی. با پذاندازندیچنگ م یبه هر پر کاه یرهائ دیاند و به امو... پر شده
جهان    نیدوران و در ا  نیرا که ا  یعرفان  دیتعمق و تمرکز، پرورش درون و توجه به علم باطن، با

داشت که  توجه تیواقع نیانمود و به  غیو کمال است، تبل یو موجب بالندگ ازیمورد ن یواقع
 یکسونگریاز    دی. بادیمبه کمال نخواهد انجا  ،یکیو مکان  یو چه علم  یراهه، چه عرفان  کینگرش  

که   یاست. سالک  یو دانش هر دو متک  نشیکه بر عرفان و علم و ب  دیرا برگز  یکرد و روش  زیپره
داشت. نکته   اهداست، خو  یبه معرفت را، که در هر حال نسب یابیدست  دیراه گام بردارد ام  نیدر ا
بزرگ  ان یاغلب مذاهب و اد که است نیکه متأسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته ا یجالب اریبس 

و  فات یرا بدون توجه به شعائر و تشر یباطن نیاند که دبوده یعرفان ةهست کی یدر آغاز دارا
داد. میگشتند، مورد نظر قرار    یطور کلبه    نیکه بعدها معرف د  ،یو معبد  یسائیآداب و رسوم کل

را ارتوپراکس  انیهودی ل ین دلیو به هم ستنددانمیمذهب شعائر و آداب  میرا از قد هودی نید
(Orthoprax( در مقابل ارتودوکس )Orthodoxم )است  ینیمتد  ی. ارتوپراکس به معندندینامی

است.  شدهیقائل م تیاهم فات یآداب و رسوم و ظواهر و تشر ق یدق یاجرا یبرا تینهایکه ب
است،  یاسالم یترس و لرز در مقابل خدا و همان ورع و تقوا یا یرع که به معنایترس از خدا 

. گرددیبر ترس از خدا استوار م زین یحکمت واقع یاست که حت یمذهب یتنها دستور اصلنه 
( و  ۷/۱در دستورات اوست )پند و امثال ) دیو سفاهت شک و ترد یوانگیحکمت ترس از خدا و د

 بخصوص در ادیز اریاشارات بس 
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که   شدیدستور موجب م  نی( و...( هم۱۵/۶و    ۱۵/۲۸و    ۱۲/۱۰کتاب قانون دوم )  ای  ومیترونومیدو
و در   رندیدقیقاً مورد توجه قرار گ ستیبایم یظاهر فات یو تشر بات یحرکت و ترت  نیترکوچک

  قیرساالت عهد عت  گریچون تورات و د   ،ی. اما از طرفندیرا عمل نما  یشرع  یحدود هزار امر و نه
به  دی( بادیاز تبع شیپ)اسرائیل را بنی اءیاند در واقع افکار انبشده نیبه بابل تدو دیپس از تبع
پس از  زین اءیبرداشت کرد. هر چند کتب انب هودی نید یو اشراق یالهام یمبان نیترعنوان مهم

داد.  صیتشخ توانیدر آنها م یادیز اریبس  لیرا به دال هیاول یهاهیما یاند، ولشده میتنظ دیتبع
 نی. چون در امیکنیبرخورد م یکامالً مخالف مذهب ارتوپراکس  یما با اصول اءیانب نیا انات یدر ب

 یکی. در تورات میکنیمسائل است به حداکثر اجمال اکتفا م نینوشتار نه جا و نه امکان شرح ا
 نیمهمتر بدمختلف است و مع یبه صورتها یقربان میتقد یعبادات و شعائر مذهب نیاز مهمتر

که اصوالً   کنندی م بیرا تکذ یقربان نیتنها ااسرائیل نه بنی اءی. انبهاستیقربان نیا یمکان اجرا
. ندینمایاعالم م نید یبه آن داد، برا توانی نم یگرینام د یکه جز عرفان ،یکامالً خاص ریتعب
اللحم تی( چوپان پاکدل بکندیآنکه خدا او را حفظ م ار،ی: خداای)عاماس یمثال: عاموس نب یبرا

بر  هوهیزبان چون صحرا گسترده و صاف دارد از  یانهیپهناور و ژرف و س ایچون در یکه دل
 ریشما متنفرم و آنها را تحق ی: من از جشنهازندیم ادیکار فرایساز رظاهر نیکاهنان و مؤمن

( شودیآتش سوزانده م یکه در رو یقربان) دیآوریم ازیمن آتش ن یگاه که شما برا. آنکنمیم
که حق چون    لمینگاه کنم. من ما  ستمین  لیما  یرا حت  تانیهایندارم و قربان  یلیشما تما  یایبه هدا

در آن چهل سال  ای. آابدی انیجر شود،یکه هرگز خشک نم  یآب روان گردد و عدالت چون نهر
 (۲۱/۵) د؟یآوردیم یازهائین ای یمن قربان یبرا یک حرکت در صحرا

در : دیگویم هوهیاز زبان  میافرا لهیاز قب یازادهدهقان  ()خدامدد یریبئبن ()هوشع ایهوش
شخص  ی... اما متهم واقعشودینم افت ی یکه از معرفت خدا اثر ستیعشق و وفا ن نیسرزم نیا

 معرفتچون فاقد  شود،ی... قوم من فنا مسازمیکاهن محکوم م یا بلکه تو را ستین ینامعلوم
... شما از گناهان و کنمی. پس تو را از مقام کهانت عزل میادهیاست، چون تو معرفت او را دزد

عقل  یاو... شراب قربان تیخاصیب یهایقربان یبرا دیصیو حر دیکنیم هیقوم من تغذ یخطاها
در هم  (را نیآنها را )کاهن ی... طوفانآوردیم یخود رو یساختگ یهاو به بت دیربایقوم را م
خود...   نیننگ  یهاها و محراب و آنها با ننگ و عار نابود خواهند شد، به سبب مذبح  دیچیخواهد پ

 . خدا را جستجودیو محبت و رأفت حق درو کن دیعدالت بکار
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 ( ۱۲/۱۰و  ۱/۴ـ ۶او نزد شما خواهد آمد. ) دیکن
: با دیگویاورشلیم م  گات از مرشت  یازادهچون خداست؟( دهقان   یچه کس   ای  لیکائی)م  کایم
 دیبا ایتعظیم کنم؟ آ هوهیدر صیون در حضور  دیحاضر شوم؟ و چگونه با هوهیدر مقابل  دیچه با

به هزاران قوچ و دهها  هوهی ایآ کساله؟ی یاحاضر گردم با گوساله هوهیدر حضور  ازیبا آتش ن
 یچه انتظار  هوهیخوبست و    زیای انسان به تو گفته شده است چه چ  هزار نهر روغن اعتنا دارد؟... 

 یو صداقت را دوست داشتن و با احترام باطن  یکیجز »به حق رفتار کردن، ن  زیچ  چیاز تو دارد. ه
دربارة  میاست( از اورشل یا ناجخد یبه معن ای)اشع اهویشای( ا۶/۶راه رفتن.« ) ک یدر  تیبا خدا

گفت پروردگار   نیشماست؟ چن  یهایهمه قربان  نیابه    یاجیمرا چه احت  ای: آدیگویم  یعبادت واقع
گاوان شما متنفرم، از خون گاوان نر  یو چرب هیو از پ دیسوزانیم یقربان یکه برا ی. از قوچهوهی

و  دیمرا لگدمال ساز ةصحن خان خواست ... چه کس از شمامشما نفرت دار یها و بزهاو بره
 دیکه مورد تنفر من است... خود را پاک ساز  یازیآتش ن  د،یآور  یمعنیب  یهاهیمن هد  یبرا  خودیب

من به    یکه در مقابل چشمها  د یو بس کن  دیزشت دست بردار  یاز کارها  د،یو منزه ساز  دیو بشوئ
 نیکه حق و عدالت اجرا گردد. به مظلوم  دیائو توجه نم  دیکن  کیکه کار ن  دیاموزی. بدیشرارت بپرداز

 (۱۱/۱ـ ۱۷... )دیزیبرخ وگانیب تیو به حما  دیرا برآور مانیتیو حق  د یکمک کن
 نی. در نظر استین اءیانب نیفراوان ا ات ینظر انیب ینوشتار فرصت برا نیمتأسفانه در ا

و علوم به اصطالح  ات یفقه و شرع یو مکتبها ینید یهاکه نه در حوزه یپاکباز انبینروشن
و دربار آنان را مسحور و مجذوب ساخته  سایاند و نه قدرت کلبه تحجر و سکون دچار شده یاله

و   دنیبه خدا رس کایو به گفته م قت یحق و حق یشناخت باطن ایعرفان  یواقع نیاست، هسته د
است  یرستگارفان و شناخت خدا موجب تنها عر ایهوش ةراه رفتن است. به گفت کیبا خدا در 

صریحاً   هوهی(. عاموس از زبان ۶/۶و  ۱/۴و  ۶ ایکه خدا فقط به عرفان نظر دارد و بس )هوش
  یا دی)سودان و حبشه( ارزش دار تهایاز کوش شیمن ب یشما برا ایکه: »آ کندیاعالم م

 ورفتکرا از  سترهایلیهم ف گونهنیهم یرا از مصر خارج کردم، ول لیمن اسرائ یآر ؟اسرائیلبنی
کاماًل  گفتار نیآوردم.« ا رونی( بنیالنهرنیدر ب ری)ق ریرا از ک های( و آرامهیکاپادوک ای)کرت 

 تیهمه تعصب و تحجر و انزوا و محروم نیاست، که موجب ا هودیقوم  یدگیمخالف قصه برگز
قرار  یمورد بررس هودی نیدر د یقیدر کتاب تحق لیرا به تفص ات یواقع نی. من ادیگرد انیهودی

 :دهمیم انیبحث پا نیاکتاب به  نیام و با نقل چند جمله از اداده
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آزاده و   یهایاست که نب یشالقهائ نیهم شودیم هودی  نید ب یکه نص یافتخار نیبزرگتر
جای اند و به و حکومت منحرف آن دوران نواخته تیروحان کریبر پ لیاسرائ یدل و باصفاساده

  ن یو هدف د هیو عرفان را ما یو آزادگ یاخالق لیفضا ت،یانسان ،یکیزائد، ن فات یشعائر و تشر
 یرا، که از هر موهبت یاخالق لیپاک و فضا ریاند. آنها باطن باصفا و ضمنموده یفمعر نیراست
سوزان و  یو چرب ازیآتش ن یدود و بو نیاند و آنها را جانش ساختهدرگاه حق  ازیاست ن ترفیشر

اند... داده حیو شعائر ترج عتیو اسارت در بند شر یرا بر بندگ یاند و آزادگخون و چرک نموده
هرگز جامعه شکوفا و سازنده و  مانیهر قدر هم با خلوص و ا یشعائر و دستورات معبد یاجرا

خارج شود و به   فات یاز قالب شعائر و تشر  ستیهرگز قادر ن  یمعبد  تینساخته است. روحان  شرویپ
پوشان و فطرت و چوپانان و ژنده  باطن و زالل مردان صاف  نیکه درخور ا  ،یبزرگ روح  یپرشها

 شهیکه نه با فکر و اند کنواخت،ی. تعلیمات خشک و ابدیاست، دست  قتیعاشقان حق و حق
و  یاحرفه ونیمانع از آن است که روحان وند،یآوند دارد و نه با دل و باطن سازنده پ ندهیپو

برخوردار   یو اجتماع  یتحول ژرف اخالق  ک ی  جادیا  یالزم برا  یدرون  یاز آزاد  یسائیدانشمندان کل
زبان  ریکرده و با شمش  امیق ریشوند و با چوبدست ساده خود بر ضد فرعونها و ساحران مارگ

که از درون متالطم و دردمند    یادهائیرا پاره کنند. با فر  نید  یدربار  انیمتول  قیو تحم  ایر  یتورها
 سایمردان کل  یول  شود،یباز م  تیآزاد انسان  یفضا  یبه سو  یاپنجره  زد،یخیساده مردان بر م  نیا

برپا داشتن   ال یکه به خ  ش،یجامد خو  ریو تفاس  ریروزنه بکوشند با تعاب  نیا  یدر فراخ  کهجای آنبه  
که آن  سازندیم یغیر قابل عبور واریناخودآگاه د شوند،یگذر مطرح م نیدر مقابل ا یادروازه

 ( ۴۲۸ـ  ۴۲۵. )کندیمسدود م زیروزنه را ن
در اصل  یول یعقل یمعماگونه و به ظاهر ورا میکه عرفان را با سرّ و راز و مفاه نیمؤمن

)در اصل قباال:  Cabbalahرا  هودی یبه اشتباه مکتب عرفان کنندیم هیتوج یواقع ریموهوم و غ
qabbalahهَآن را کتاب ُظ ی( و راهنما( رZohar )لیو اص یکه عرفان واقع یدر حال نددانمی 

که در   زین  یموس  نید  نیقیطور  آموخت. به    دیاز تبع  شیاسرائیل پبنی  اءیانب  نیاز هم  دیرا با  هودی
 گرفته  شکل  یسائیو مراسم کل  فات یو تشر  یبدون معبد و قربان  اءیانب  نیصحرا و به گفته ا  یسادگ

 یشده و هویّت واقع  یخود آنان دربار  دیینبوده است که به تأ  اءیانب  مات یتعل  نیبوده است، جز هم
 خود را از دست داده است. یو عرفان

 یس ی. عمیشویرو مگرفت روبهشکل هودی نیکه در د یاده یپد نیما با هم زین تیحیمس  در
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که با مهر و لطافت کودکان را در آغوش   یپوشژنده یپا)نذر و وقف شده به خدا( برهنه یرینذ
به ناله دردمندان و دلسوختگان گوش   کرد،یو مردان و زنان مطعون جامعه را نوازش م  گرفتیم

و با کافر   دیزیپرهی . از سامریان بدنام نمنهادیم  مارانیو شفا بر سر ب  داد و دست مالطفتمیفرا  
 یشعائر  نید  لیدر اناج  گفت،یسخن م  یکه منفور جامعه بودند به مهربان  یرانیو گناهکار و باجگ

ترس و وحشت از خدا   نیگزیو معرفت خدا را جا یرا نسخ و مذهب عشق و گذشت و بردبار
که   ،یرینذ یس یع ایعاشق خدا  ن یاز هم ال یدر عالم وهم و خ یمتعصب یهودیساخت. پاولوس 
که   تیساخت که خالق جهان بود. روحان یحیاسرائیل بود، خدا ـ مس بنی اءیاز تبار همان انب

 دهیرا ند  یسیع  یپاولوس، که حت  لیتخ  نیهم  یةنداشت بر پا  یدر تعلیمات عیس   یاهیپا  گونهچیه
( مورد پرستش incarnationپسر خدا و تجسم خدا )  حینام مس   را به(  ی)ناصر  یانازاره  یس یبود، ع

 یبرپا داشت. جالب است که حت سایکل یدر محرابها یمصلوب او را چون بت کریقرار داد و پ
و در موارد فراوان به  رفتیشمار مبه  عتیشعائر و شر رکنندهیتحق نیترپاولوس خود سرسخت

: سدینوینگردند. او م یمتک عتیداد که به شعائر و شرمیفرمان  یدستور و حت شیخو روانیپ
قطع کرده و  حیارتباط خود را با مس  ابندیبه عدالت دست  عتیشر یبا اجرا کوشندی»آنها که م

 عتیطرد شر  لیدال  یدر فصل مشروح  ی( پاولوس حتانیغالط   ۴/۵ـ  ۶خدا محرومند.« )  ضیاز ف
 کندیم هیرا توج  ستنیز حی)خدا( و با مس   حیو به قول او در مس   یباطن  نیو شعائر و بازگشت به د

 (.انیو غالط  انیروم یها)بخصوص نامه
است که به  Pneumatikoi ایو  Gnostikoiاو با  یاست که سخن واقع یمدع پاولوس

 ،: عرفانیکوی)گنوست گشته است یمتجل شانیدر ا یاست که روح اله یاهل دل و آنهائ یمعن
 ونی. او به راز خدا آشناست و اهل سرّ و راز است و روحان(دارند ی: آنها که روح الهیکویپنومات

 زبان او را  یواقع

 (انیقرنط ۶/۲ـ ۱۶. )کنندیم درک
فرقه   ک یها، که  آن دوران است و اصوالً رابطه اسنه  یسراسر به زبان عرفا  زیانجیل یوحنا ن

به  یهودی نیگروه خاص مؤمن کی( که ونیفارس ای ونیس ی)فر میبودند، و پروش یهودی یعرفان
 یجالب اریو... بحث بس  یو مذهب زرتشت (انی)پارس انیرانیآنان با ا یفکر وندیو پ رفتند،یشمار م

 شیدایآن روزگاران در پ یبه نفوذ افکار عرفان توانیآن م لیو تحل هیو تجز یریگیاست که با پ
 نیمراجعه شود(. اصوالً د حیمس  نیدر د یقیبرد )به کتاب تحق یپ تیحیو شکل گرفتن مس 

 که خدا را یانیو تحمل است. در اد یمذهب عشق و صفا و گذشت و بردبار یعرفان
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 ندگانیدستورات نما دیکه همه مردم جهان با سازندیمجسم م یغول عظیم قادر و قاهر چون
 اند،نیو قیم مؤمن یو شعائر و ول عیرا، که فقها و خبرگان واقف به شرا یسائیکل تیروحان ایاو 

و  ریحق یو در تعصب و تحجر و کوردل ابدییاجرا کنند، هرگز انسان به رشد و تکامل دست نم
و  ادل یو در  شودیو کامل م  یت که انسان خدائاس  ی. در عشق و صفا و آزادگماندیم یصغیر باق

خود  دیخدا، باران و نور خورش کند،یکه بارها و بارها تکرار م یسائی. مذهب عگرددینگر مژرف
گرد و در معاشرت با زنان دوره کند،یعطا م کسانیپرستان، و بت انیهودی کان،یرا بر بدان و ن

دهد تا نشان می یلطف و مهربان شتریو کفار و گناهکاران و... ب انیمنفور جامعه، سامر رانیباجگ
و در تمام  خواند،یکه اغلب آنان را مطرود و محکوم و فاسد م ،یسائیکل تیبا کاهنان و روحان

شدن و خدا را در    یآماده شدن به شرکت در حکومت خدا )اله  یخود تحول انسان را برا  مات یتعل
 باشد. تواندینم یعرفان نی ، جز ددهد( اصل قرار میافتنیخود 

 بیترک یفاتیو تشر یبا دستورات و مقررات اجتماع نهیدر آغاز قبل از آنکه در مد اسالم
در دل عاشقان   زین  میانسان توجه داشت. خداوند رحمن و رح  یباطن  هیو تصف  هیگردد، تنها به تزک

 وقرار داد  یرستگار یتفلحوا را مبنااالاهللدر دعوت خود قولواالاله مبریبه حق خانه داشت و پ
شما را پرستش   ینه من خدا  نْیدْ  یلوَ  مکُنَیم دکُ لَ. دون.. عبُد ما َتعبُاَن ال  روُالکافِاهَیاَ  ایاعالم کرد:  

من  یمن برا نیشما و د یشما برا نیکرد. پس د دیو به شما معبود مرا عبادت خواه کنمیم
اسالم بازگشتند و  یواقع نیو د یمرکز ةهست نیامسلمان دوباره به  یکافرون(. عرفا ة)سور

که عطار او را  هیو کالم سپردند. از رابعةالعدو ثیرا به فقها و اهل حد یو حکومت یشعائر سالما
چون  یتا اوتاد و اقطاب دهیقرب و احتراق نام فتهیو ش اقیسوخته عشق و اشت

و... همه هر چند    یمحمود شبستر  خیو ش  یعربابننیالدیاکبر مح  خیو ش  یرومنیالدموالناجالل 
معتقدند کعبه  کهیمذهب عشق و عرفانند، تا جائ رویدر باطن پ یو متشرعند، ول نیدبه ظاهر مت

 کنمیم انیرا به اجمال ب یعربابن ةقطعه از گفت ک ینمونه فقط  ی. من برادیآیآنان م ارت یبه ز
  خود   نیاالشواق دربارة د. او در شعر معروف ترجمانمیعاشقان حق آشنا شو  نیتا بهتر به مذهب ا

 :دیگو

 یبرا یتورات و کتاب یاست برا یرهبانان، معبد اصنام و کعبه حجاج است. لوح رید دلم
 .رومیبه دنبالشان م رانندیمذهب عشقم و هرجا که اسبان و شتران عشق م رویقرآن. من پ
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 ،نباشد(. به قول موالنا سیاست و ممکن است سل یسیمن.)ترجمه از انگل مانیو ا نید نستیا
انداخت و   ی شرع را به کنار ةنشناخت و رسال ی و سر از پا دیکه راه عشق برگز یمجتهد هیفق

 وار به رقص و سماع پرداخت: دیوانه
 روزه راه  کی یههر مَ زاهد ریس  تا تخت شاه )خداوند(  یعارف هر دم ریس

 برتر است  مانیالجرم از کفر و ا    زانکه عاشق دردم نقد است مست  
 از فراز عرش تا تحت الثرى      یعشق را پانصد پر است و هر پر

 نکرد  یدرس یو شافع فهیبوحن    درد   افزودیآن طرف که عشق م
را مذهب و ملت  عاشقان)عارفان(   داستج نهادیعشق از همه (ملت )مذهب

 خداست

که  ستنددانمیدورانش  ی که از فضال و علما یعبدالرحمن جام نینورالد است موالنا جالب
بود،    یتا فقه و اصول صاحب رأ  یعیو طب  یاضیدر صرف و نحو فلسفه و منطق و حکمت ر  یحت
و با جسارت تمام اعالم  دیعشق را برگز قیو علم باطن پرداخت طر ینگرگاه که به درونآن

 کرد: 

من مشرب عشق توشست از دل     نی متفقم در همه د نیزم یهمه رو با
 خالفنقش

 و:
 که هم ز کفر مبرا بود هم از اسالم     یبرد جام یسخن آن زنده پ نیا سرّ به

 است عابد اوهام و عابد اصنام یکی  عشق  عتیبگردان که در شریاز وهم رو

از  یکی. میارا بازگو نکرده یفصل میس یکتاب بنو نیشرح مذهب عشق عرفا اگر چند در
  د یو صاحبدالن نام انبینمشعلدار روشن ریپ دیکه او را با یرانیا یعرفا نیترو آزاده نیتربرجسته

مغان   ریپ  فتهیش  نیافکار ااست، که خوشبختانه اشعار و    یرازیمحمد حافظ ش  نیالدخواجه شمس
فراوان به خامه فرزانگان و پژوهشگران  یراه خرد و عرفان در دفترها و نوشتارها روو ره
. خواننده ژرفنگر و ستی سخن ن یجا گریمن د یاند و براشده ریشناس نگاشته و تفس حافظ

 .کنمیجستارها سفارش م نیا یریگیجستجوگر را به پ

است،  یو همگان یصورت عموم کیدو جنبه کامالً متفاوتند.  یدارا یمتداول هند مذاهب
موجب   که  معتقدات   نیاند. ابه اشکال مختلف  یابتدائ  یپرستو بت  یکه هنوز همان معتقدات بدو

و  نیبکه هر پژوهشگر واقع اند،دهیگرد یباستان میملت عظ ک یفالکت و ذلت و درد و رنج 
 دیژرف پرداخته است به تأثر و اندوه شد یبه جستجو و بررس نیسرزم نیرا که در ا یشمندیاند

 با عرفان ندارند.  یارابطه گونهچیه سازد،یدچار م
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شکل گرفته است که   یهند  شمندانیو کوشش و تفکر و جستار اند  یبه سع  یگرید  صورت 
مفصل   اریافکار بس   نیاست. چون بحث در ا  دهیاستوار گرد  یعرفان و شناخت باطن  یةاصوالً بر پا

 .کنمیاکتفا م یدار است، من تنها به اشاره مجملو دامنه
 - a است. در سنت هندو وِداها  یالهام شمذاهب هندو بر وِداهاست که به مفهوم دان یةپا

paurusheya  ،ی و ابد یشده است، بلکه ازل فیآنچه نه توسط انسان و نه خدا تأل یعنیاست  
و ظهور   یاند. آنها معتقدند که با تجل( آنها را مکاشفه نمودهRishiها )ریشی  ای  انبیناست و روشن

)کرانته  Kränta - darsin ای Kavi یو مقدس شده به کاو نیببرهمن در انسان، او روشن
ودا   جهیو نت انیپا ای( Vedanta. در مکتب ودانتا )گرددیمبدل م نیب( شاعر روشننیدارشـ
(veda - anta توأم با ) َا( ـ دوایتهa-dvaitaبه مفهوم نه )شادها یکه بر اوپان ت،یدوئ 
(Upanishadsو آرن )هاکهی  (Aranyakasبنا شده )( اند و آنها را کتاب معرفتJnänä - Kända  )
  ی آزاد  قتی( است، که در حقmokshaموکشا )  یرستگار  یمبنا  یشناخت باطن  ای. عرفان  نامندیم

تولد و مرگ رها  ای( Samsaraاست که از چرخ سمساره ) ی( کسmukti) یاست. موکت یروحان
 ایعارف  یالدیم ازدهمیقرن  ری( عارف شهRämänujaرامانوجه ) ةشده است. در ضمن به گفت

Jnani ک ی Bhakta ا ی ( عاشق خداست. عشق به خداBhakti در مذهب هندو با )Mukti ا ی  
و  Bhakti- Yogaانسان )آتمن( دو راه  یو تظاهر ذات اله یتجل یتوأم است و برا یرستگار

Jnäna -Yoga  انجامدینقطه ختم و به تحقق آتمن ـ برهمن م ک یبه. 

را مطرح  شمندانهیبرداشت اند کی زین یتئیسم وحشتناک هندپولی هیتوج یعرفا برا نیا
( هستند که اغلب همان  eko-deyahخدا )  کی یهمه تجل انیخدا نیکه ا ندیو مدع سازندیم

 .شودیم دهیبرهمن نام

 ریو تنو افتنی( دست bodhiمذهب بودا که اصوالً از آغاز هدف بودا شدن و به معرفت ) در
. ابدییم یچرخ سمساره رهائ ایتولد و مرگ است که عارف از چرخ  ریتنو نیبوده است، تنها با ا

آزاد شده و به   ات یانضباط و معرفت روح از بند ماد  نیبا تمر  دیبا  زی( نJainism)  سمینیدر ج  یحت
و تولد مجدد در سعادت   ان یخدا  یباال صعود کند و از ظلمت گذشته به نور وارد شود تا ورا  یفضا

خودآگاهی  دیبا یروان ینهایهم با کنترل و تمرکز و تمر سمیبرد. در تائوئ بسر روانایو برکت ن
  د ی د( گرtêو صاحب قدرت )  افتیدست    رت یبینی و بصخود را پروراند تا به روشن  یخالص و درون

 مسلط گشت. ات یبر جهان ماد هوسیل نیاو به 
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خودآگاه و  ،یمعبد تیمذاهب به همت و کوشش روحان نیدر تمام ا نکهیاز ا میبگذر
اند که انبار شده فات یشعائر و آداب و مناسک و تشر یهاهیآنقدر رو یمرکز ةناخودآگاه، بر هست
  ک یدر آغاز همه بر  انیاد  نیآن است که ا تیواقع یمانده است. ول یبجا یکمتر از اصل اثر

اند. ساخته  دیهسته را محو و ناپد  نیا  یخارج  یزنگارها  جیو به تدر  اندشکل گرفته  یعرفان  ةهست
است که  یرساالت مفصل نیانحرافات آنها محتاج به تدو هیمذاهب و توج نیاز ا کیهر  یبررس

 منتشر خواهند شد.  یبزود زین هیاز آنها را به انجام رسانده و بق یبرخ سندهینو
 یانسان ات یعرفان در ح یعمل ریتذکر داد و آن تأث دیرا با ی بحث نکته جالب نیا انیپا در

  ک یو چون اصوالً عرفان  شندیاندی فرد م یو رستگار یبه رهائ یاز مکاتب عرفان یاست. برخ
جامعه  یبرا یسود گونهچینگرش ه نیاست، با ا ی»حال« فرد کی( و وی)سوبژکت یباطن کدر

پس از حصول  یاز مکاتب و مذاهب عرفان یاریبس  ینخواهد داشت. ول یطور کلو انسان به 
اسرائیل دهند. در مورد انبیاء بنیرا اصل قرار می  یکمال بازگشت به جامعه و خدمت به جامعه انسان

حبت راه رفتن، عدالت کاشتن و م کیکه خدمت به خلق و با صداقت و عدالت با خدا در  میدید
شناخت خدا و عرفان   یبرخاستن و... شرط اصل  مانیتیزنان و    وهیضعفا و ب  تیدرو کردن، به حما

  یخدمت به نوع است و بخصوص با شرح  حیعشق به مس   ةالزم  زین  یحیمس   یعرفا  نیاست. در ب
نجات  یبرا یاهیمصلوب شدن او را فد یآمده است و حت لیدر اناج یس یکه از رفتار و کردار ع

. ثارندیو ا یموظف به خدمت و فداکار انیحیتنها عرفا که همه مس اند، نه کرده هیتوج تیبشر
( و روحش  Visio beatifica)  شودینائل م  حیمس   ا یحق    داری در مرحله وصال به د  یحیعارف مس 

حال در   نی. او در ازندیخیبر م  انیها از مگشته و همه پرده  یو محو جمال اله  یغرق در نور ابد
 یعرفا  نی. در بکشدیبار همنوعان را به دوش م  ای  بیصل  نینو  یتیو با هو  گرددینوزاده م  حیمس 

 یاهلل است. ول  اتحاد با خداوند است که همان فناء فی  ایوصال حق، وحدت    یمسلمان هدف نهائ
و سپس  رسددر سیر الى اهلل به خدا می  ی. به قول شبسترکنندیمقام توقف نم نیاغلب آنها در ا

 گرددیخدا به عالم ظهور باز م  یعن اهلل از سو  ریو در س  گرددیم  قت یقدر سیر فی اهلل فناء فی الح
 یتا به حق زنده گردد. اغلب عرفا شودیم یحال بقاء بعد از فناست. او در حق فان نیکه در ا

واالتر از هر و  تریمرحله عال نیخدمت به خلق را در ا ،یرانیبزرگ مسلمان، بخصوص عارفان ا
 .شمارندیم یعبادت 

 نیمشهور ا دیاسات  یمورد نظر است. حت یفرد یدر ودانتا، رهائ یمذهب هندو، حت در
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. اما در نددادنمی تیو شاگردانش به جامعه و صالح آن اهم شنایچون شانکارا و راماکر مکتب
تحول  جادیا یبرا یجنبشهائ( Sri Aurobindo) ندویاروبیچون سر یشانینواند ریقرون اخ

همنوعان را طالب    ات یو معتقد است تنها آنکه کمال حندیوبرنگرش بوجود آوردند. ا   نیدر ا  یاساس
 . ابدییبه کمال دست م خوداست 

و  ال یمقام سکون ام روانایمورد نظر بود و ن یفرد یو رستگار یرهائ زین میقد سمیبود در
ادوار به  نی. در ارفتیشمار مو نه مرگ به  شیو مقام نه زا یفرد یآرامش و صلح و سالمت

شده که در   ری( تنوeka: کیمنفرد ) ا ی Pratyeka Buddhasنام  به میکنیبرخورد م یبوداهائ
 هانیهمنوعان توجه داشته باشند. در مکتب مها  گریاند، بدون آنکه به دبوده  یشخص  یروانایطلب ن

(Mahayana )ریتکامل و تنو یوجود آمد. حد اعال به یتحول اساس دید نیبزرگ در ا ةاراب ای 
 ای ری( او تنوSattva) یاست که هست یوه است که به مفهوم کس تَسَیودمکتب مقام بُ نیدر ا

Bodhi ( استBodhisattvaاو تا مرحله ن .)نیاورود به  ینموده است، ول یسلوک عرفان روانای 
 .ابندیتا آنکه تمام مخلوقات نجات  رفتهیمرحله را نپذ

 نی(، آخرMahävira) رای( معتقدند که رهبر بزرگ مَهاوJainدر مذهب جین ) یحت
Tirthankaras که  یهنگام (آموزانندیآموزگاران و گدارسازان )گذر کردن از رود تناسخ را م ای

فهم شد، به سقف عالم صعود نکرد و همه دیرس روانایو به ن افتیدست  یبه کمال و معرفت اعل
 انسانها و خدمت به نوع پرداخت. میماند و به تعل یاقبلکه در جهان ب

 نیتریاست که به عال یو انسان کامل کس  Sheng - Jen ایهم مرد مقدس  سمیدر تائوئ
و با آن وحدت حاصل کرده است و سپس در    افتهی( دست  Taoتائو )  میمستق  ک شهود و در  ةدرج

 .گرددیجهان اعمال و رفتار خود را با تائو منطبق ساخته و در واقع تجسم تائو م نیا

 توانیم ایآ نمیبه عمل آمد، حال بب یکه از مذاهب عرفان یفشرده و مجمل اریشرح بس  با
مهر »را    یرانیعرفان ا  یاز پژوهشها مبنا  یت؟ در برخعرفان دانس   هیرا پا  سمیترائیم  ای  ینیمهر د
را سرچشمه  «یترائیپا فراتر گذاشته »عرفان م یحت یاند. برخدانسته ترایپرستش م ای «یپرست
 یدر مکاتب عرفان یاند که به نحوکرده یو... معرف یودائ ،یبودائ ،یمانو ،یرانیا ،یعرفان ارافک
 انیاز خدا  یکیطوری که قبالً شرح داده شد  به  ترایگذاشته است. م  یبجا  ریتاث  زین  یونانیو    یسام

 نیاالترو و نیترنه بر)کوچ کرده بودند  ریصغ یایاست که به هند و ایران و آس یائیآر یهارهیت 
 ابند،ییم  یو... مقام واالتر  یوارونا، آگن  ندرا،یا  یحت  یکه گاه  میدی(. در وِداها دانیائیهمه آر  یخدا
 اند،آنان دهها سرود به نظم درآمده شیطوری که در ستابه
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در کنار وارونا   ترای. البته مشودیسرود اکتفا م  کیاز    تیفقط به چند ب  ترایکه در وصف م  یحال  در
حدس زد که   توانیخدا، م نیصورت برتر مورد هم نه به نیدر ا یول ابد،ییم یاارزش برجسته

 یشاهد  نیتربوده است. کوچک   یائیآر  انیخدا  گریمانند د  زین  ترایپرستش و شعائر و آداب م  نییآ
در آن دوران    (Mithras Mysteria)  تراسیم  یبه شکل مذهب اسرار  ی نییکه آ  ستیدر دست ن

 یگاو در مکان یبا قربان ترایم شیگرفت که ستا جهینت توانیم یوجود داشته باشد. تنها از اشارات 
 شتهزرتشت اثر گذا نیدر د ترایادعا که پرستش م نیهمراه بوده است. ا ده،یتابینم دیکه خورش
 نیقی  توانیم  یودائ  یکه بر عکس با مراجعه به گاتاها و سرودها  ستیتنها قابل اثبات ناست، نه  

ود را به شدت مطر نییآ  نیدر افکار زرتشت آن بوده است که ا ترایکرد که تنها اثر پرستش م
 یچگونگاز    یما حت  انیکان )مهرگان( در اواخر هخامنشترایبه جشن م  یاز اشارات   ریساخته است. غ

و گمانها که  ات یفرض نیو همه ا میندار یقیاطالعات دق زیپرستی در دوارن پارتها نترایشعائر م
آن را با مهر  وستهی)که پ ترایم شیستا نییدر مورد آ یروم سمیترائیم یبه اتکاء شعائر و باورها

شاهد  چیبر ه  سازند،یمطرح م رانیقبل از اسالم در ا  یو حت تیحی( قبل از مس سازندیم  کسانی
پرستی ترایکه دربارة رابطه م  یفراوان  اتیو نظر  یدعاو  رونی. از استیاستوار ن  یو اثر واقع  یخیتار

 است. یفاقد اعتبار علم شودیم لیتخ ش،یهزار سال پ نیدر چند یحت یو عرفان، گاه
 

 .یرانیو عرفان ا یروم سمیترائیرابطه م اما

که در  یبر اشارات مختلف هیبا تک رانیا یو مشتاقان فرهنگ واال شمندیاند پژوهشگران
 شوند،یم افتی یپس از اسالم به فراوان یصوفیان و عرفا ات یو نظر یعرفان ات یاشعار و ادب

 کنندیم  انیپرستش مهر ب  نییو آ  «ینیطور مسلم در »مهر دسرچشمه عرفان پس از اسالم را به  
دانسته و از اصطالحات و شعائر و آداب و  یروم سمیترائیمذهب را همان م نیا هدشا نیو بهتر
 دیی. با تأکنندیم یبردارقرار گرفته است، بهره یمورد بررس ترقیکه دق ن،ییآ نیبینی اجهان
 :میفزاینگرش ب نیچند نکته را بر ا دهمیدانشمندان به خود اجازه م نیا ات یاز نظر یبخش 

را که بر  یتئیسم رومو پولی یپرستبت توانیوجه نه م چیکه داده شد به ه یبا شرحاوالً 
 یثرم شیاستوار بوده است، و نه ستا یفاتیو تشر یش یشعائر و آداب و مناسک فراوان خام و نما

با شعائر و  یروم سمیترائیبنا شده و چون م یائیآر زدانیا شیستا ایپرستی ویرا که بر د یاوستائ
 یبه جا راستنیپزدن و برون یشانیخوردن و داغ بر پ انهیتاز ،یشیو نما یآداب ظاهر
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و   ه یجستن و فد یاری( Haoma , barsam , zaothraه )ئوثرَآراستن، از هئومه و برسم زَ درون
عرفان  یاست، بنا دهیکردن استوار گرد می( و... تقدZaotarتوسط کاهنان سوداگر )زئوتر:  ازین
و عشق به همه   قتیو باالخره وحدت با حق و حق  رت یو بص  نشیدانست، که بر معرفت و ب  یرانیا

 نیبوده است. د یمتک شهایو نما هایو باز فات یجهان ، بدون توجه به شعائر و آداب و تشر
 گر،ید یو اسرار یآنها بر مذاهب رمز یایبا وجود همه مزا ،یروم تراسیو مذهب م ییاوستا

همه رنگها و زنگهاست،  یمذهب عارف ورا کهیاست، در حال یفات یو تشر یمذهب شبه معبد
سد   نیاسب با گرز زرزیت   ثریدرک اختالف عظیم پرستش م  یمذهب عارف ز مذهبها جداست. برا

گری و ی)نه صوف یگاوکش زاده شده از سنگ و ... با عرفان واقع تراسیو سد گره و م غهیت 
 سمیترائیقبالً م  دیاند( باپراکنده  کایکه از هند تا امر  یآور دکاندارانچندش  یشهایو نما  یبازشیدرو

 نیچن  رقرار داد که متأسفانه د  لیو تحل  هیمورد تجز  لیو به تفص  اًقیرا دق  یو مکاتب مختلف عرفان
 اتیکه در اشعار و ادب یدر ضمن از چند جمله و اشارات یول ست،ین سریوجه م چیبه ه ینوشتار

 ترایعرفان را مذهب پرستش م یکرد و مبنا یریگجهینت یبه سادگ دینبا زیاند نوارد شده یرانیا
که خود از عاشقان و  ،یدیجن دونیفر یرانیا ینمود. من چند جمله از پژوهشگر کوشا انیب

است، بازگو  یرانیو عرفان ا ینیمهر د وندیپ هیو بخصوص مدافع نظر رانیفرهنگ ا فتگانیش
مهر  شیک رویمهر شناسان او را پ ،یدیکه پس از ذکر چند شعر از حافظ که به قول جن کنمیم

 . آورندیاز او گواه م یو سخنان نددانمی
 مانند:

 بود  دایرقم مهر تو بر چهره ما پ    با ما بود  یباد آنکه نهانت نظر ادی
 :دیگو زین یشابوریو عطار ن

 گفت تا داغ محبت بودت بر رخسار    نالم  یتو تا ک یاز دست ستمها گفتم
 از حافظ که  یگریشعر د نیو همچن

  اهیدم که صبا چاک زد شعار سدهیسپ   مهر  قتیطراز دوستان تو آموخت در 

: سدینویندارند، م یارابطه ینیاشعار با مهر د گونهنیدهد اپس از آنکه نشان می یدیجن
 توانیمهر بوده است، سد چندان چامه م  شیک  رویکرد که حافظ پ  یبتوان داور  ات یاب  نیاگر با ا»

 توانندیم زین انیاست. مانو یمغان و زرتشت ریپ شیبه ک ایاست  یس یع شیاز او آورد که به ک
 خورد،یاو به چشم م  یکفر در شعرها  زیاست، و گاه ن  یکه مانو  اورندیفراوان از سخنان او ب  اهگو

 از همه مسلمان و حافظ قرآن بوده است. به گمان من راست شیباز آنکه او پ
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است و به  آوردهیم یاست سخن دهیدیم ستهیگذشتگان هرگاه که با شهیکه حافظ از اند آنست
 (۸۱دانست.« )ماهنامه فروهر، شماره  یاو را مهر توانیچند شعر نم نیا یگواه

صادق است، بخصوص که در مقابل تعصب    یرانیا  شهیعارف پ  یشعرا  شترینظر دربارة ب  نیا
 یروشندالن  نی. اجستندیتوسل م  یاهیآزادگان به هر اشاره و کنا  نیآمیز و سفیهانه او تحجر جنون

بر آستان سلطان  سر و دلشاد بودند که بنده عشقند و از هر دو جهان آزاد، نه گفتندیکه فاش م
 جهنم در هراسند. ال ینه از خ و بندندینه به وصال بهشت موعود دل م نهند،یم

ا یشرق باستان،  یافکار عرفان زهیانگ نیتعجب است که پژوهشگران به مهمتر یجا اما
  ۱۵۰۰در حدود )او  تیکه در دوران فعال ی اند، در حالننموده یتوجه گونهچیزرتشت ه یگاتاها

حکمفرما  یمعتقدات خام بدوو  یپرستبت  یمنطقه مذاهب خراف نیدر سراسر ا کهیق.م( زمان
نهاده  هیرا پا یبینی عرفانجهان نیترخود ژرف امیبا پ یائیآر شمندیاند نیتررجستهب نیاند، ابوده

اثر گذاشته است، که بخصوص   میمستق  ریو غ  میمستق  انیتنها در اغلب اداست. افکار زرتشت نه  
به   انیرانیبوده است. هر چند با بازگشت ا  یقابل انکار  ریو غ قیعم  ریتأث  یدارا  رانیدر فرهنگ ا

با وجود  یدور شدند، ول اریاو بس  مات یاز زرتشت، از افکار و تعل شیپ انیائیپرستی آروید بمذاه
هویّت   ،یآن به وسیلة تسلط و تحمیل و فشار حکومت و فرهنگ عرب  دیانحراف ناگوار و تشد  نیا

بزرگمرد مزداپرست از دست نداده  نیخود را به افکار ا یهنوز هم وابستگ رانیفرهنگ ا یاصل
است که هر فرد انسان مستقاًل   یشناخت باطن  کیکه قبالً تذکر داده شد عرفان    گونههماناست.  

است   یو خصوص یکه کامالً ذهن ابدییدست م «یحال» خود به یبا درک و استنباط درون
(Subjectiveتا زمان .)استدراک  نیباز نگشته )سیر عن اهلل( و اثر ا ات یعارف به جهان واقع کهی

است. در   ارزشیاو از نظر اجتماع کامالً ب یمنعکس نسازد، شناخت ذهن شیرا در اعمال خو
او مؤثر خواهد بود و از  یمعنو یسو تزکیه و تعال کیاز  یعارف فرض یاجتماع تیاعمال و فعال

باطن،  یو تمرکز و صفا رت یو بص نشیاو، به اتکاء ب یت واقعو شناخ یدانش تجرب گرید یسو
 انیمرحله است که قدر عارف و ارزش عرفان او نما  نی. در ادیتر خواهد گردگسترده  رشیدامنه تأث

و ...   اضتیو تمرکز و ذکر و دعا و ر  هیراه تزک  ازفقط    کندیکه تصور م  یدل. جاهل سادهگرددیم
برخوردار   یممکن است از آرامش و تعادل درون و صفا و سکون باطن  افت،یبه عرفان دست خواهد  

 او یباشد. ارزش »حال« و در ذهن دیچندان مف تواندیجامعه نم یبرا یگردد، ول
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 خود او قابل سنجش است.  یبرا فقط
اند و با داده حیراهه را ترج کیسلوک  یباستان یبه اتفاق عرفا بیقر تیاکثر متأسفانه

 نیا ینشان نادرست نیاند. اتفاقاً بهتررا انکار کرده یارزش عقل و علم و دانش تجرب یکسونگری
است  یفساد و ظلم و فقر، و... جوامع ،یجهل، درد و رنج، اسارت و بندگ ،یگرائپس ،یکسونگری

که گذشته    ی سالکان روشندل فقط اندک  نیاند. در بکرده  یرویراهه پ  کی  یروشها  گونهنیا  زکه ا
موهبت  نیتریعال ایبرخوردار بوده عقل و شعور،  زین یاز علم و دانش تجرب یبر سلوک روحان

جامعه خود مؤثر واقع گردند. در   یو بالندگ یاند در شکوفائاند توانستهخود را به کار گرفته یانسان
راهه  کی ریس نیا رانگریگرفتار آثار ناسازگار و اغلب و یگرید دیداز  زیگرا نیماد یجوامع غرب

 لیتحص یبرا یو توسعه علوم تجرب یماد شرفتیسعادت و کمال را تنها در پ زیاند. آنها نشده
 گرشو ن یستیبینی مکاندادند. و به جهان صیتشخ یبهره و رفاه ماد ترعیو سر شتریهر چه ب

 افتند،یدست  یفراوان یظاهر یتهایحرکت به موفق نیتوسل جستند. آنها در ا کیکالس یعلم
شدند و  گانهیب شیخو یتر از همه با هویّت انسانو دردناک عتیمتأسفانه با جهان و طب یول

. امروز رفته رفته دندیتوسعه بخش  عتیو اضطراب و عدم تعادل را در جامعه و طب یآهنگناهم
 یعرفان نشیو ب ینگرش علم بیاند که فقط با ترکبرده یپ تیواقع نیاجهان به  شمندانیاند
کرد و به  زیپره دیراهه با کیو حرکت  یکسونگریگام برداشت، از  یدر راه کمال واقع توانیم
 ( متوجه شد. holistic) ینیکل ب نشیب

 یةرا بر پا مانیارائه کرد و ا نیاز د یاگانهیاست که مفهوم  یآور باستانامیتنها پ زرتشت
متفکر   نیرا با اعمال راست و درست توأم ساخت. جالب است که ا  نشیدانش و عرفان بنا نهاد و ب

را  ینیبکرد و کل بیرا با هم ترک یو نگرش عقالن یعرفان نشیب کینگر در آن ادوار تارژرف
و من چون در کتاب  ستین سرینوشتار م نیزرتشت در ا ات ینظر حیقرار داد. تشر نید یمبنا

عرفان  گذارهیپا دیمزداپرست را، که به گمان من او را با شمندیاند نیافکار ا امدهیزرتشت کوش
وافر خواهد داشت، به قدر توان و   ازیبه آن ن کمیو  ستیکه انسان قرن ب یدانست، عرفان یواقع

ر متوجه ساخته و با ذکر چند بند  جستا  نیارا به    ندهیکنم، خواننده جو  حیتشر  شیمحدود خو  همف
 :دهمیاز گاتاها به گفتار خود خاتمه م

اهورامزدا را  ی. حتندیشخصاً راه خود را برگز دیاست و هر کس با یو باطن یفرد نیدـ ۱
  ۱۱/۳۱،  ۹/۳۱،    ۲/۳۰،    ۵/۳۰،  ۳/۳۰:  سنای( )نمونه در  یعرفان  نی)د دیبرگز  یو دانائ  اریبا اخت  دیبا

 و ...(
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برخوردار و   یاست و از فیض خرد اله یو دانائ کین شهیاند یخردمند )آنکه دارا یداناـ ۲
 و نادان کوردل راه کژ را.  ندیگزیاست( راه راست را برم افتهیدست  نشیبه ب

 و ...(  ۸/۵۱،  ۱۲/۳۳، ۳/۲۰،  ۲/۳۰ : سنای)نمونه در 
کردار   یخردمند  نیدرست استوار است و چن  نشیو خرد و ب  کین  شهیراست بر اند  مانیـ ا۳

با کردار و  ندیبرگز یو وجدان پاک به آزاد کین شهیرا که اند یراه د،یگرا یکیو گفتارش به ن
  ده یک و گفتار و کردار پسندیبه خداوند عمل ن هیو هد هیفد نیترگفتار راست توأم است. بزرگ

،  ۲/۳۴، ۱۴/۳۳،  ۱۶/۳۱،  ۲/۲۸، ۱/۲۸) (. سوداگرانه یاست )نه شعائر و مناسک و زهد و تقوا
 و...(  ۴/۴۸،  ۱۰-۱/۴۵،  ۴/۴۸

است که در پرتو دانش، گفتار و کردار و وجدانش   یو پارسا و خداشناس کس   مانیـ مرد با ا۴
 بخشدیم یمعنو یرویبخش دانا به او نهستی کیداشته و در پرتو منش ن شیگرا یبه راست

 ، و...( ۲۱/۵۱و سازنده است( ) کیآن عمل ن جهیو نت نشیعرفان و علم، دانش و ب بی)ترک

بند در هر هات دوبار تکرار شده است که   کی(  ۳۴ـ    ۲۸در تمام هفت هات اهنودگاتاها )ـ  ۵
 فراوان آن است: تینشان اهم

ود سازم. را خوشن نشیپاک« برخوردار گردان. بشود تا روان آفر شهیمرا از »خرد اند خداوندا
توأم با مهر و محبت و   کیاست که از چشمه باطن ن یخرد یونگهئوش خرتوم مننگهو به معن

 .گرددیم راب یس ینوع دوست

)وصال حق(. خدا را با  دیآیانسان م یبه سو یو راست کیپاک و ن شهیـ خدا در پرتو اند۶
 visio) دید توانیاست، م آهنگعرفان هم ای نشیکه با ب یدانش  ،یهومن کسب دانش و

beatifica) ۱۸/۴۶،  ۳/۴۶، ۶/۲۸،  ۵/۲۸، ۴/۲۸، ۲/۲۸رستگار شد ) توانیو به وسیلة خرد م  
 و...(

 است.  نشیبدانش و  بیترک وستهیخردمندان است. خرد پ یـ خداوند مظهر خرد و رهنما۷
 یعرفان نشیب نی( ا۶/۴۵،  ۶/۵۰،  ۱۱/۳۱،  ۳/۴۳،  ۶/۴۹،  ۱۸/۴۶،  ۱۶/۴۳، ۱۴/۳۴،  ۴/۳۲)

گذاشت و با وجود انحرافات و تحمیالت فراوان   یبرجا  قیاثر عم  رانیزرتشت بود که در فرهنگ ا
 نیامسلماً  زیمهر ن شیدر ستا یقرار داد. حت ریرا تحت تأث نیسرزم نیمردم ا یافکار عرفان

آذرباد،   ی خرد، اندرزها نوکیچون م ،یاوستائ ات یاز ادب یاریمؤثر بوده است. ما در بس  مات یتعل
 وهو،شماَچون  یزرتشت یشهایایدر ن نیپند زرتشت و... و همچن
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. میکنیرا مشاهده م ریتأث نیاز ا یهم نشان یاوستائ یسناهایاز  یاریو ... بس  هیوبراهونه
 .دهدیاثر خود را ارائه م یتفکر گاتائ یگاه دادیدر وند یحت

زرتشت   یتوانا و رسا  شهیاند  ریتأث  میمستق  ریغ  زیپس از تسلط اسالم ن  یرانیا  یافکار عرفا  در
اشراق  خیش یرانیپاکباز ا شمندی. بخصوص در حکمت اشراق و افکار اندافتیدر توانیرا م

 اتیاحساس کرد. مهر در افکار و نظر  توانیزرتشت را آشکارا م  نشینفوذ ب  یسهرورد  نیالدشهاب 
عرفا   نیتفاوت دارد. ا  یارائه شده است، بکل  یروم  یهاترابهیو م  شتیثریبا آنچه در م  عارفان  نیا

 شتریو عاشقان نور مطلق، به مفهوم جمال و جالل و کمال مطلقند، که با اهورامزدا ب ندگانیجو
اند، عشق به حق، به عشق و مهر و محبت یایپا. آنها در هویّت مهر جوزیسازگار است تا مهر ت 

و  یو سرچشمه پاک یمظهر راست اینور  یو صفا و وداد، و ... و کوشش به سو یکیبه ن ت،یانسان
 .یجهل و شرارت و ناراست ،یرگیو نابود کننده ظلمت و ت  یدرخشندگ

و فرهنگ   یرانیعرفان ا ةرابط دگاهید نیاز ا یرانیو پژوهشگران ا شمندانیکه اند بجاست
 و جستجو کنند. یرا بررس نیسرزم نیا یباستان

  یانیآشت نیالد جالل 
 ۱۹۸۹سپتامبر  خ،یمون
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 الدین آشتیانی لیست آثار مهندس جالل 

 

 دفتر )جزوه( ماتریالیسم
 ۱۳۲۷ 

 ۱۳۵۸ اسفند  مدیریت نه حکومت 

 ۱۳۶۰ شهریور مزیستا و حکومت زرتشت

 ۱۳۶۲ مهر تحقیقی در دین یهود

 تحقیقی در دین مسیح
 ۱۳۶۴ 

 ـ شامانیسم عرفان بخش اول
 ۱۳۶۷ 

 ۱۳۶۸ پائیز ـ مذاهب اسراری  عرفان بخش دوم

 ـ وداها )مذاهب هندی(عرفان بخش سوم 
 ۱۳۷۰ 

 ۱۳۷۰ زمستان ـ ودانتا )مذاهب هندی( عرفان بخش چهارم

 ۱۳۷۳ تیر پیشگفتار چاپ نهم زرتشت مزیستا و حکومت 

 ـ بودیسم و جینیسمعرفان بخش پنجم 
 ۱۳۷۶ 

 ۱۳۷۹ اردیبهشت دین مسیح() ۱۹۸۹خالصه خبر آسوشیتدپرس 

1381   بهمن پیشگفتار تحقیقی در دین یهود  )اشپیگل(  

 شگفتاریدر پ حیمس یسیمقاله کشف راز آرامگاه گمشده ع
 حیمس نیکتاب د

 ۱۳۸۹ 
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