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اسطورهشناسی تمثیلی مجموعهی تختجمشید*
سهند محمدی خبازان ،1میترا حبیبی
1دانشجوی دکتری شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
2دانشیار گروه شهرسازی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر تهران ،تهران ،ایران.
**2

(تاریخ دریافت مقاله ،97/7/5 :تاریخ پذیرش نهایی)97/10/20 :

چکیده
پس از اســتیالی پارادیم پوزیتیویســتی طی سدهیگذشــته ،در معماری و شهرســازی نیز همانند دیگر
حوزههــا ،بــه روشهــای تحققــی و تحصلــی ا کتفــا شــد کــه به از دســت رفتــن معنــا و هویت در شــهرها
انجامید .برای رفع این مشکالت ،مطالعهی کیفی شهر به گونهای که به فرهنگ و جامعه و کالبد شهر
بــا هــم و از میان انــواع متون فرهنگی بپردازد ،مــورد توجه قرار گرفت .رویکــرد مطالعات فرهنگی ،یکی
از متاخرتریــن رویکردهای بینارشــتهای اســت که بــر پژوهش در تمام عناصری کــه در تعامل با یکدیگر
فرهنــگ خطــاب میشــوند ،تا کید دارد .از ســوی دیگر ،با ابداع اسطورهشناســی نو ،امــکان مطالعهی
ســاختمند اســطورهها به عنوان یکی از منابع مطالعاتفرهنگی ،رویکرد نوشــتار پیشرو ،فراهم شده
اســت .بــر این اســاس ،پرســش اصلــی پژوهش این اســت که چــه ارتباطی میــان شــهرها و مکانهای
اسطورهای و تختجمشید وجود دارد؟ این پژوهش نشان میدهد که از منظر روش اسطورهشناسی
تمثیلی کروزر ،میان شهرهای مثالی چون کنگدژ و ورجمکرد رابطهای مستقیم از نوع شباهت استوار
اســت ،در حالی که رابطهی میان شــهرهای اســطورهای با تخت جمشــید ،نه از جنس شــباهت ،بلکه
تمثیلــی اســت؛ رابط ـهای از جنــس دال لــت غیرمســتقیم و بنابراین اســطورهای ،و در مجمــوع میتوان
گفــت کــه برپایــی مجموعهای ایدهآل به ســان شــهرهای اســطورهای ،علت نمونهای هســتهی مرکزی
تختجمشید است.

واژههای کلیدی
اسطورهشناسی تمثیلی ،فردریش کروزر ،تختجمشید ،کنگدژ.
*این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با عنوان“ :خوانش تمثیلی «شهر» در اسطورههای ایرانی" است که بهراهنمایی نگارنده دوم در
دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر تهران در حال انجام است.
**نویسنده مسئول :تلفن ،021-66722740 :نمابر.E-mail: habibi@art.ac.ir ،021-66733410 :
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مقدمه
در سد هیگذشــته بــا اســتیالی پارادیــم پوزیتیویســتی در
هم ـهی زمینههــا در معماری و شهرســازی نیز بــه روشهای کمی
و تحققــی– تحصلــی ا کتفــا شــد و به ایــن ترتیب تا مدتهــا الگوی
علــوم طبیعــی و تجربــی در پژوهشهــای انســانی نیز بــه کار گرفته
شــد .در قــرن بیســتم ،برخــی متفکریــن بــه اســتفاده از روشهای
پوزیتیویســتی در علــوم انســانی و حتــی خــود واژهی علوم انســانی
شــک کردنــد و بر آن شــدند تــا روشهای نوینــی ابداع کننــد که با
حقیقت مســائل انســانی ،سازگاری بیشتری داشــته باشد .به این
ترتیــب در زمینههــای گونا گــون ،مکاتب متفاوتی شــکل گرفت که
هریک بهگونهای ،با علمگرایی افراطی در زمینهی مســائل انسانی
به مخالفت برمیخاســت .در همین راســتا ،گرایشــات گســتردهی
معماری و شهرسازی پسامدرن در غرب ،به استفاده از روشهای
کیفی و رویکردهای بینارشــتهای که مســائل انســانی را مورد توجه
قــرار میدهــد و آنهــا را بــه قالبهــای تعیین شــده علمــی و تجربی
تقلیل نمیدهد ،متمایل شد ،و در حالی که اندیشمندان در سایر
نقــاط جهــان ،بــه رویکردهای کیفــی و بینارشــتهای کــه فرهنگ،
جامعه و کالبد شهر را با هم مورد توجه قرار میدهد روی آوردهاند،
در جامع ـهی ایــران ،هنــوز تلقــی از شــهر ،بــه طــور جــدی ارتباطی
بــا هویــت ،ســنت و فرهنگ خــودی ندارد؛ چــرا که تمرکــز عمده بر
فضای کالبدی شــهر و تالشهای انجام شــده ،در بهترین حالت،
ً
معموال معطوف به اخذ دستاوردهای فرهنگ غربی بوده است.
اســطوره بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن عوامــل شــکلدهندهی
فرهنــگ مردمــان یــک ســرزمین ،نقــش پررنگی در هنــر آنهــا دارد ۱و
هدف از این پژوهش آن اســت که نشــان دهد اســطوره در معماری
و شهرســازی که بخشــی از هنر اســت نیز ،نقش مهمی ایفا میکند.
توضیــح آن که اســطوره ،یکی از منابع اصلــی در مطالعات فرهنگی،
از رویکردهــای متاخــر بــه مطالع ـهی فرهنــگ بــه عنــوان حــوزهای
بینارشتهای و فرارشتهای ،است .این رویکرد ،شاخهای از نظریهی
انتقادی اســت که به روشهای علمی پوزیتیویســتی که با مســائل
اجتماعــی هماننــد علــوم طبیعــی برخــورد مىکنند شــک میکند و
در عــوض بــا اتخاذ رویکــردی ســوبژکتیو ،به نحــوهی تولید فرهنگ
یپــردازد و گفتمانهــای غیررســمی را بــه انــدازهی
توســط مــردم م 
گفتمانهای رسمی ارج مینهد .این گفتمانهای غیررسمی شامل
هم ـهی منابع فرهنگــی همچون فولکلور ،جامعه ،دین ،اســطوره و
 ...اســت که هر یک ،منجر به شکلگیری انحای متفاوتی از دانایی
چون جامعهشناســی ،دینشناســی ،روانشناســی ،زبانشناسی،
اسطورهشناســی و قو منــگاری شــده اســت (مــرادی.)124 ،1393 ،

گفتنی است بخشی از پژوهشهای مطالعات فرهنگی که به سمت
مطالعهی فرهنگ عامه گرایش پیدا کرد ،بر وجه مقدم تفکر روایی
واقف شد و روایت را در مقابل ساختار علمی قرار داد که "به جای فرو
کاســتن رویدادهای عینی به ســاختارهای منطقی ،در جســتجوی
ســاختار معناســت که علیاالصول در الگوهای روایــت بنیاد توتم یا
اسطوره تجلی پیدا میکنند"(غالمرضا کاشی .)486 ،1393 ،در نظر
قائــان به رویکرد مطالعــات فرهنگی چون بارت و اســتراوس ،برای
دســتیابی به معانی فرهنگی یک قوم ،میبایســت به فرهنگ عامه
و منابــع آن از جملــه اســطورههای آن اقــوام مراجعه کــرد ،چنانکه
از نظــر فردریش کروزر ،بانی اسطورهشناســی تمثیلی نیز اســطورهها
نوعی بیان نمادین ویژه نشــات گرفته از درونیات اقوام هســتند که
بدینوسـ�یله فرهنگی را بنیان مینهنـ�د (Galland-Szymkowiak,
 .)2011, 2بر همین منوال ،از نظر فیلسوف قرن هجدهم جامباتیستا
ً
ویکو نیز ،اســطوره ،نخســتین نحو از علم ،دانش و یا اساســا دانایی
بشری است و ا گر در پی تحقیق در طبیعت آدمیان و جوامع آغازین
بشــری هســتیم ،پیش از هر چیز الزم است که به اسطورههای آنان
بپردازیم .بنابر نظر او ،اســطورهها ،افسانههایی بیمعنا و بیاساس
نیســتند بلکه روایتهایی درست هســتند که حقیقت را به مفهوم
فلسفی آن ،در آشکاراترین شکل ممکن بیان میکنند.۲
با ابداع دانش اسطورهشناســی ،اســطوره شناســی نــو و رویکرد
نقــد اســطورهای ،امــکان مطالعــهی ســاختمند اســطورهها و از
ایــن طریــق فرهنــگ و هنــر فراهــم شــده اســت .در ایــن رویکــرد،
از ســویی مطالعــات تاریــخ تمــدن و فرهنــگ ،و از ســوی دیگــر،
مبانــی روانشناســی – به ویژه روانشناســی جمعــی -در خدمت
تحلیــل آثار ادبــی و هنری قرار میگیرنــد (نامورمطلق .)1392 ،نقد
اســطورهای کــه در پی بیان منطق روایتهای اســطورهای اســت،
روشهــای بســیاری را شــامل میشــود کــه بــه شــکلی نظاممنــد،
ســاختار آثــار را مورد بررســی قرار داده و به کشــف منطــق نهفته در
یپــردازد .بــر ایــن اســاس ،در نوشــتار پیــشرو پرســش اصلی
آن م 
ایــن اســت کــه ناخــودآ گاه جمعی مردمــان ســرزمین ایــران که در
اســطورهها تجلی یافته ،از شــهر چه تعریفی داشــته است و ارتباط
مجموعهی تخت جمشید با این اسطورهها چه بوده و ویژگیهای
شــهرهای اســطورهای ،چگونه در قالــب این مجموعــه تبلور یافته
اســت .بنابراین پــس از تبیین یکــی از روشهای نقد اســطورهای،
اسطورهشناســی تمثیلــی فردریــش کــروزر ،بــا بهکارگیــری آن بــه
درک معنــای مجموعــهی تخــت جمشــید و ارتباط آن با شــهرها و
مکانهای اسطورهای پرداخته میشود.

پیشینه تحقیق
پیشینه این تحقیق در قالب رویکرد مطالعات فرهنگی شهری و
اسطورهشناسی شهر قابل بررسی است .قائالن به رویکرد مطالعات

فرهنگــی ،بــا مطالعــهی انــواع متــون غیررســمی ،در پــی کشــف
ســاختارهای فرهنگــی و ذهنــی ســازندهی معنــا در میــان مردمــان
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جوامع هستند .از این راه ،مطالعات فرهنگی شهری نیز در پی کشف
این ساختارهای ذهنی و فرهنگی شکلدهنده به کالبد شهرهاست
که تا به امروز بیشــتر بر بررســی و شــناخت شــهر از دریچهی ادبیات
۳
متمرکز بوده است .از اولین پژوهشها با این نگاه ،اثر ریچارد لهان
با عنوان شهر در ادبیات :تاریخی ذهنی و فرهنگی است که شهر را،
ساختی درحال رشد میانگاردکه از انحای ادبی تاثیر پذیرفته و برآنها
تاثیر میگذارد ( .)Lehan,1998کتاب ادبیات و تجربهی شهری نیز،
بر ارتباط بسیار پیچیده میان ادبیات و زندگی شهری تا کید و چنین
نتیجهگیــری میکنــد کــه دلیل بوجــود آمدن بســیاری از آثــار ادبی،
وجود شهر است ،اما از سوی دیگر ،آثار ادبی ،تجربهی خواندن را با
تجربهی زیستن آمیختهاند و بنابراین بر چگونگی زندگی ما در شهر
و آنگون��ه ک��ه میخواهی��م زندگی کنی��م ،تاثیر میگذارن��د (Jaye and
 .)Watts,1981, ixدیوید هاروی در کتاب پاریس پایتخت مدرنیته،
بالــزا ک را بــه عنــوان شهرنشــین بــرای مطالعــهی پاریــس انتخــاب
میکند و نشــان میدهد که زندگی اجتماعی در پاریس ،چگونه رخ
میدهــد .هــاروی در ایــن کتــاب ،به کمــک کاریکاتورهــای دومیه،
تصویری دقیق و توصیفی اعجابآمیز از پاریس در حال شکلگیری
و مشــکالت و مصائب آن به دســت داده اســت (هاروی .)1392 ،در
ایــران نیــز پژوهشهــای متعــددی با رویکــرد مطالعــات فرهنگی در
ارتباط با شهر با تمرکز بر ادبیات انجام شده است ،قصهی شهر سید
محســن حبیبی ،یکی از اولین آثاری اســت که شــکل شــهر تهران و
شــیوهی نو شــدن آن را در عرصهی شــعر و نثر مورد بررسی قرار داده
است (حبیبی.)1389 ،
ً
در حوزه شهرهای اســطورهای ،پژوهشهایی عمومی و عمدتا
توصیفی در زمینهی این شهرها انجام شده است ۴اما در مجموع،
پژوهشهای بسیار محدودی در خصوص اسطورهها در مطالعات
شــهری و به ویژه بــا رویکرد مطالعات فرهنگی انجام گرفته اســت.
یکــی از مهمترین پژوهشهای خارجــی ،به مطالعهی مفهوم فضا
در قالب ســه نوع فضای شــهر ،روســتا و دریا در اشــعار اســطورهای
یونان باسـ�تان پرداخته اسـ�ت ( .)Heirman, 2012پژوهشی دیگر،
بــه مطالع ـهی شــهرهای آســیای جنوبــی از منظــر ادبیــات هنــد
باســتان و نیز باستانشناســی پرداختــه و در آن تعریف این تمدن
از شــهر و تفــاوت آن بــا تمدنهای اروپایی را تشــریح و ارکان اصلی
این ش��هرها را با بررس��ی متون اسطورهای تعیین کرده است( (�An
 .)dreevich Eltsov, 2004آرمانشــهر در اندیشه ایرانی اثر حجتاهلل
اصیــل ،از اولیــن آثــار در زمین ـهی آرمانشــهرهای ایرانی اســت که
در آن ،ایــن آرمانشــهرها در دورههــای متفــاوت مــورد شناســایی
قــرار گرفتــه و شــهرهای اســطورهای ایرانی نیــز به عنــوان گروهی از
آرمانشــهرهای ایران باستان معرفی شــدهاند (اصیل .)1393 ،در
دو کتاب معماری و شهرســازی ایران به روایت شــاهنامه فردوســی
و فضاهــای معمــاری و شــهری در نگارگری ایرانی ،بــرای اولین بار با
رجوع به متون ادبی(شاهنامه) و نیز نگارگری ایرانی یک گردآوری
از آثار معماری و شــهری انجام شــده اســت (ســلطانزاده1377 ،و
 .)1387در کتــاب اســطوره ،معمــاری ،شهرســازی ،بــرای اولین بار
از روشهــای اسطورهشناس ـینو  -در مقابــل روشهــای ســنتی
اســطوره نــگاری -در خوانــش آثــار معمــاری و شهرســازی ایــران

اســتفاده شــده است .دســتاورد این کتاب ،برخورد با آثار معماری
 شهرســازی همانند یک متن و استفاده از روشهای رویکرد نقداســطورهای در جهــت درک معنــای نهفتــه در البهالی ســطور این
متن اســت (عوضپور و همــکاران .)1396 ،در مجموع در حوزهی
اسطورهشناســی ،بیشــتر آثار موجود به شــناخت این یــا آن روایت
اســطورهای از ایــن یــا آن فرهنگ خــاص پرداختهانــد ،در حالیکه
اینجا اسطورهشناســی در حکم یک رویکرد و روش مورد نظر اســت
نه موضوع یک تحقیق.

روش اسطورهشناسی تمثیلی
اسطورهشناســی تمثیلــی در قرن نوزدهم از ســوی ژرژ فردریش
كــروزر ،۵باستانشــناس و فیلولوژیســت آلمانــی ابــداع و در تاریــخ
اسطورهشناســی بــه نقطــهی عطفــی بــدل شــد ،بهطــوری کــه
اسطورهشناســیهای پیش از آن ،اسطورهشناســی سنتی خطاب
میشــوند و اسطورهشناســیهای پس از آن ،اسطورهشناسیهای
نو ،و از همینجاست که متخصصان ،کروزر را پدر اسطورهشناسی
نو میخوانند (نامورمطلق.)62 ،1392 ،
کــروزر در مهمتریــن کتــاب خــود نمــاد و اسطورهشناســی اقــوام
باســتان ،۶مردمــان دورهی باســتان را "مــردم شــاد روزگار باســتان"
مینامــد چــرا کــه به زعم کــروزر ،برای آنها ایــدهآل و رئال یــا به بیانی
حقیقــی و واقعی اینهمان بود ،به بیانی دیگر آنها به نحو خاصی از
نمادگرایی قائل بودند که طی آن ،دالها چنان به وضوح و خلوص
ب��ه مدلولها ره میبردند گو این که اینهمان هس��تند (Shalaeva,
 .)2014, 5-6به نظر کروزر ،مهمترین ویژگی این نمادها ،صورتدار
بودن آنهاست و در منظر کروزر ،منشاء اساطیر ،آنچه که به آنها ثبات
درونی میدهد و شا کلهی آنها را قوام میبخشد ،نمادها هستند" :از
نظر او [ کروزر] اســطورهها شــکل توسعه یافتهای از نمادها هستند"
( .)Ibid, 5کوتــاه ســخن ایــن کــه ،بــه زعــم کــروزر" ،تمامــی ایدهها و
اندیشههای دینی و فلسفی مربوط به عصر باستان به طور طبیعی
تحت دو شـ�کل اصلی قرار گرفتهاند؛ نمادین و اسـ�طورهای" (�Creu
 .)zer, 1841,Vol 1, 16او ،قســم نمادین را با تکیه بر رمانتیسیســم
تبیین میکند و قسم اسطورهای را با تکیه بر ایدهآلیسم.
توضیــح ایــن کــه ،بــه زعــم کــروزر ،نمادهــا یــا دقیقتــر از آن
صورتهــای نمادیــن ،بــر خــاف تصویرهــای مــادی معمــول
و بــه رغــم صورتمنــدی محســوس ،دیــده نمیشــوند بلکــه
ً
فهمیــده میشــوند" :از نظــر کــروزر ،نمــاد مســتقیما توســط روح
درک میش��ود" ( ،)Barasch, 1990, 234چــرا کــه در نمادگرایــی
ُ
رگانیــک
اقــوام باســتان ،میــان دال و مدلــول یــک نــوع رابطــهی ا
ِ
روحانــی برقــرار اســت کــه در ذات خــود ،بــا روح مــا و در ســطحی
۸
برتــر بــا روح مطلــق ،۷همســنخ یــا به بیــان فلســفی کلمــه همبود
اســت ،پــس ،روح مــا بــه دلیل این همســنخی – همبــودی ،نماد
را بــه وســاطت حــس باصــره مشــاهده نمیکنــد بلکه بیواســطه و
مبتنی بر بصیرت ش��هود میکند (.)Creuzer, 1841,Vol 1, 66-68
در ایــن میــان ،صورتمنــدی نمادهــا کمــا کان اهمیــت بنیادیــن
دارد چــرا کــه معانــی معقــول ،در صورتهــای محســوس نمادهــا
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متجلــی یا متظاهر میشــوند .اینجاســت که به زعم کــروزر ،کارکرد
بنیادیــن نمادهــا" ،متناهــی کــردن نامتناهی و یا کران بخشــیدن
بـ�ه نا کرانمند اسـ�ت" ( .)Ibid, 73گفتنی اســت که کــروزر ،این طرز
برخورد با نمادها را ،وامدار رمانتیکهاست.۹
در خصوص قســم اسطورهای هستهی فکری اقوام باستان ،به
زعــم کــروزر ،نزد این اقــوام رابطهی میان دال و مدلــول قراردادی و
مبتنی بر شــباهت نیســت ،بلکه ذاتی و مبتنی بر داللت اســت .ا گر
این داللت صریح و مســتقیم باشــد ،رابطهی میان آن دو نمادین
اســت ،در حالی که ا گر داللت مذکور ضمنی و غیرمســتقیم باشــد،
رابط ـهی میان آن دو اســطورهای اســت .در رابطهی نوع نخســت؛
نمادیــن ،همــان طــور کــه تبییــن شــد دال و مدلــول اینهمــان
هســتند ،امــا در رابط ـهی نــوع دوم؛ اســطورهای ،دال روایــت یــا به
بیان خود کروزر تمثیلی اســت کــه در پیرنگ خود به مدلول ارجاع
میده��د و از ای��ن طری��ق جایگزی��ن آن میش��ود ( .)Ibid, 74-77به
دیگر سخن ،بنا بر نظر کروزر ،اسطوره روایتی است که اقوام باستان
از آن بــرای تبییــن امــور معقولــی اســتفاده میکردنــد کــه از طریــق
شــباهت یا داللت صریح و مســتقیم (نمادپردازی) قابل بیان و به
تبــع ایــن قابل فهم نبودند .جای توجه دارد که او به همین دلیل،
اسطورهشناســی ابداعــی خــود را تمثیلی میخوانــد؛ واژهی تمثیل
در عبــارت "اسطورهشناســی تمثیلی" ترجمهای اســت برای واژهی
یونانــی  )ἀλληγορία) allēgoría؛ متشــکل از دو جــزء állos
 (ἄλλοςςبــه معنای دیگر و  )ἀγορεύω) agoreúōبه معنای
سخن گفتن .این اصطالح در لغت یونانی به معنای "سخن گفتن
بــه شــیوهای دیگــر" اســت .بــا تکیهی بــر ادبیــات حکمــت تمثیلی
افالطون میتوان گفت که به زعم کروزر ،اقوام باســتان ،که هستی
و حیات را در دل قطبیت بنیادی مثال (ایدوس) و تمثال (ایکون)
درک میکردنــد ،رابط ـهی میان این دو قطــب را تمثیلی (الگوریک)
میخواندند (.)Ibid, 83-84
کــروزر در تبییــن چنــد و چــون تکویــن یــک تمثیــل بــر مبنــای
یــک مثــال در معنــای اسطورهشــناختی آن ،بــه هستیشناســی
افالطــون بــه ویــژه رســالهی تیمائــوس ۱۰او ارجـ�اع میدهـ�د (Ibid,
 ،)224چــه در تبییــن علــل ایــن تکویــن هــم ،بــه دفعات به تفســیر
پروکلــس ۱۱از همین رس��اله اس��تناد میکن��د (,Ibid, 118 , 376 , 405
…) .بنــا بر رســالهی تیمائوس ،افالطون بر ســه نوع از هســتی قائل
اســت :پدیدههــای محســوس (ایماژهــا )۱۲یا "آنچه که شــدن در آن
صــورت میگیــرد" ،پدیدههــای معقــول (ایدوسهــا) یــا "آنچــه کــه
شــونده نقشــی از آن اســت" ،و صورتهــای نمادیــن (ایکونهــا) یا
"شــوندهها" (افالطــون .)1709-1819 ،1380 ،پروکلس در تفســیری
کــه بــر رســالهی تیمائوس افالطــون نوشــته ،با طبقهبنــدی تمامی
عوامــل و عناصر موثر در هســتی و حیات یافتــن پدیدهها یا دقیقتر
از آن شکلگیری یک ایکون/تمثال بر اساس یک ایدوس/مثال در
شــش گروه ،هســتییافتن (شــدن) را فعل لحاظ کرده و از این راه،
شــش علــت را انگیزهی هر فاعلــی برای اقدام به فعلیت بخشــیدن
بــه آن برشــمرده اســت بدیــن قــرار :علت غایــی؛ میبایســت غایتی
در کار باشــد .علــت فاعلی؛ میبایســت فاعلی آن غایــت را به انجام
رســاند .علت آلی؛ میبایســت ابــزار الزم برای این کار وجود داشــته

باشــد .علــت نمونــهای؛ میبایســت نمونــه و الگویی وجود داشــته
باشــد .علــت صــوری؛ پدیــدهی مذکــور میبایســت صورتی داشــته
باشــد .و علت مــادی؛ پدیدهی مذکور میبایســت مادهای داشــته
باش��د ( .)Proclus, 1820, I.263.19-30کــروزر با تکی ه بر این همه،
شکل ظاهری روایتهای اسطورهای یعنی متن اساطیر یا به بیان
خــودش تمثیلهــا را بنــا بــر هستیشناســی افالطــون ،پدیدههای
محســوس یا همان ایماژها میخواند و بنا بر تفســیر پروکلس علت
مادی ،و شــا کله یا ریخت بنیادین روایتهای اســطورهای را ،بنا بر
هستیشناســی افالطــون صورتهای نمادین یــا همان تمثالها/
ایکونهــا میخوانــد و بنــا بر تفســیر پروکلس ،علت صــوری و نمونه
یا الگوی تکوین روایتهای اســطورهای را هم بنا بر هستیشناسی
افالطون پدیدههای معقول یا همان مثالها/ایدوسها میخواند
و بنا بر تفسیر پروکلس ،علت نمونهای .کوتاه سخن این که به زعم
کروزر ،اقوام باستان ،مفاهیم معقول یا همان مثالها/ایدوسها را
به شــکلی صریح و مســتقیم در کالبد صورتهای نمادین یا همان
تمثالهــا  /ایکونهــا تصــور میکردند و از ایــن راه میفهمیدند ،که
ماحصــل این فرآیند ،تشــکیل یــا دقیقتر از آن تکویــن نمادها بود.
اما ،ا گر به هر دلیلی این فرآیند به فعلیت نمیرسید ،آنها برای فهم
ضمنی و غیرمستقیم مفاهیم معقول یا همان مثالها  /ایدوسها،
به تمثیلها تمسک میجستند که ماحصل این فرآیند ،تشکیل یا
دقیقتر از آن تکوین روایتهای اسطورهای بود.
ا کن ـ ـ ـ ــون از همـــــــــهی آنچه گفته شـــــــــد ،میتـــــــــوان برمبنای
اسطورهشناسی تمثیلی مراحلی را متصور شد که از طریق آنها پس
از مشاهدهی یک تصویر ،به علت نمونهای آن دست یافت ،این
مراحل را میتوان به شرح زیر تنظیم کرد:
 .۱توصیــف علــت مــادی یــا تصویــر موجــود و تبییــن موضــوع و
مضمون آن.
 .۲انجــام یــک مطالعه ریختشناســانه ۱۳برای کشــف ،ریخت،
شــا کله یــا علــت صــوری؛ توضیــح آنکــه ریختشناســی ابتــدا در
۱۴
زیستشناســی بــهکار بــرده شــد و بعــد از آن ،والدیمیــر پــراپ
آن را از زیستشناســی در معنــای "بررســی و شــناخت اجــزای
تشــکیلدهندهی گیاه و ارتباط آنها با یکدیگر و با کل گیاه" گرفت
و در حــوزهی مطالعــات ادبــی بــهکار بــرد .ریختشناســی شــهری
در قــرن بیســتم ،در معنــای مطالعــهی فــرم ســکونتگاهها پا گرفت
و بــه مــرور از نظرگاههــای متفاوتی بــدان پرداخته شــد .برای مثال
شــولتز ،مورفولــوژی شــهری را ،چگونگــی برپایــی ،برافراشــتگی و
گشودهشدن عناصر ســکونتگاهی تعریف میکند .از نظر او ،برپایی
رابطــه بــا زمیــن ،برافراشــتگی رابطه با آســمان و گشــوده شــدن به
معنـ�ی تعامـ�ل فضایی با محیط یا همان رابطه درون و برون اسـ�ت
(.)Norberg-schulz, 1979, 43
 .۳مطالعــات فرهنگــی در دوره و پارادایــم حا کــم بــر اثــر یافتــن
ریختهای مشابه؛ همانطور که پیش از این اشاره شد مطالعات
فرهنگی یعنی پژوهش در همهی عناصری که در کنار هم فرهنگ
خطــاب میشــوند و مشــتمل بــر تمامــی گفتمانهــای رســمی و
غیررسمی و منابع ذهنی و عینی است.
 .۴تطبیق همهی نمونههای یافته شده و کشف علت نمونهای.
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 .۵کشــف و بــه تبــع آن درک چنــد و چون داللت مدنظــر در اثر
مورد نظر.

بازخوانـــــــــی تخـــــــــت جمشـــــــــید بـــــــــا روش
اسطورهشناسی تمثیلی
تخت جمشید یکی از مهمترین سازههای شهری ایران باستان
است و در این پژوهش قصد بر آن است تا با روش اسطورهشناسی
تمثیلــی کــروزر ،بــه بررســی و بازخوانــی آن پرداخته شــود تــا از این
طریــق ،بــه نگاهــی نــو از این بنا دســت یابیــم و از معانــی نهفته در
آن ،کشــف رمــز کنیم .از ایــن رو مطابق با مراحل اسطورهشناســی
تمثیلــی کــه پیشتر شــرح آن رفت ،ابتــدا به توصیــف مجموعهی
تخت جمشید و موضوع آن پرداخته میشود؛ سپس با انجام یک
مطالعه ریختشناسانه ،به دنبال کشف شا کله یا علت صوری آن
خواهیــم بود؛ در مرحلهی بعد با یــک مطالعهی فرهنگی در دوره
و پارادایم حا کم بر تخت جمشید در پی کشف ریختهای مشابه
آن؛ و ســپس بــا تطبیــق ایــن نمونههــا ،بــه کشــف علــت نمونهای
هســتهی مرکزی تختجمشــید پرداخته میشــود تا در نهایت ،با
درک نحــوهی داللتپردازی میان ایــن علت نمونهای و تصویر آن
بر تحلیل این مجموعه فائق آییم.
 -1توصیف علت مادی یا تصویر موجود و موضوع آن
بــا توجه بــه روش اسطورهشناســی کــروزر ،در مرحل ـهی اول به
توصیــف تصویــر موجــود از مجموعهی تخت جمشــید کــه در این
روش همــان علــت مــادی اســت ،و موضــوع و کارکــرد آن پرداخته
میشود.
تخت جمشــید مجموعهای اســت که حدود قــرن پنجم پیش
از میالد و در دورهی هخامنشــیان برپا شــده اســت .این مجموعه
کــه در شــهر مرودشــت در نزدیکی شــهر شــیراز قرار گرفتــه ،همانند
دیگــر شــهرهای ایرانــی پیــش از اســام دارای ســه بخــش اصلــی
محصــور در میــان یــک بــارو  ،کهــن دژ ،شــار میانــی و شــار بیرونــی
بــوده اســت (حبیبــی 14 ،1379 ،و ســلطانزاده.)78 ،1368 ،
که ـندژ و یــا درونیتریــن بــاروی آن ،مجموع ـهی باقیمانــدهی
کنونــی (تاریــخ جامــع ایــران ،)27 ،1394 ،از بناهــای ســتوندار
گذاری انجام شده
متعددی تشــکیل شده اســت که بر اســاس نام
ِ
در اولیــن حفاریهــا شــامل پلــکان ورودی ،دروازه ملــل ،کاخ
آپادانــا ،تــاالر صــد ســتون ،ورودی کاخ مرکــزی ،تچــرای داریوش،
هدیــش خشایارشــا ،تــاالر شــورا ،خزانــه شــاهی و  ...اســت.۱۵
مجموع ـهی مذکــور بــر روی صف ـهی عظیمــی واقــع شــده کــه بــر
کوهــی بــه نــام رحمت تکیه کرده و مشــرف اســت بر دشــتی پهناور
ً
و حاصلخیــز .احتمــاال شــروع ســاخت ایــن مجموعــه ،از ســوی
داریوششــاه بــوده و پادشــاهان بعــدی آن را تکمیــل کردهانــد
(پیرنیــا .)84-73 ،1383 ،در مــورد کاربری این مجموعه ،گروهی
آن را ارگ حکومتی-ســکونتگاهی (ســلطانزاده) 15-14 ،1383 ،
و گروهــی کاخــی بدون کاربــری اقامتی بــرای مالقاتهای رســمی
و برگزاری مراســم شــاهانهی آیینی لحاظ کردهاند (برومندســعید،

153 ،1381و .) Razmjou, 2010, 244
دسترســی بــه ایــن مجموعــهی ســنگی ،از پلــکان عظیمــی در
شــمال غربی مجموعه میســر میشــود .پس از عبــور از این پلکان،
دروازهی ملل به شــکل یک تاالر چهارســتونی قرار دارد که شــامل
ســه درگاه غربــی ،شــرقی و جنوبــی بوده و از ســمت شــمال بســته
است .درگاه جنوبی ،راه سوی کاخ آپادانا میبرد و درگاه شرقی ،به
خیابان ســپاهیان و تاالر صد ســتون .کاخ آپادانا به عنوان کاخ بار
داریــوش ،یکــی از مهمترین بناهای این مجموعه اســت .این کاخ
در ســه جانــب خود ،ایوانهای ســتونداری دارد کــه ورود به کاخ
را از طریق پلههای دو طرفهی خود میسر میسازند .گفتنی است
نقــش برجســتههای پلههــای ایــن کاخ ،روایتهایــی را بــه تصویر
درآورده کــه به خالصهترین شــکل ممکن میتــوان گفت برخی آن
را مربــوط بــه دیدار نمایندگان کشــورهای مختلــف و دادن بار عام
به پادشــاه ایران دانستهاند و برخی دیگر آن را به برگزاری مراسمی
آیینــی در نــوروز مرتبــط دانســتهاند (رزمجــو188-180 ،1377 ،و
ذکاء ،)1377 ،کــه ایــن هــر دو ،بــا در نظــر گرفتــن نکاتــی میتوانــد
درســت باشــد .در جنوب غربی کاخ آپادانا ،کاخ داریوش قرار دارد
کــه بــا نام کاخ تچر نیز شــناخته میشــود .گفته شــده اســت که در
زمــان داریوش ،تنهــا کاخ آپادانا و کاخ داریوش به همراه قســمتی
از خزانــه ســاخته شــد و خشایارشــا ورودی را تغییــر داد و دروازهی
ملــل را در قســمت شــمال غربــی مجموعــه ســاخت .درگاه جنوب
شــرقی دروازهی ملل ،ســوی کاخ آپادانا گشوده میشد و چنانکه
گفتــه شــد درگاه شــمال شــرقی دروازهی ملــل ،راه ســوی کاخ صد
ســتون میبرد که در دورهی خشایارشــا ساخته شده است .وجود
نگارههــای پهلوانــان و ســربازان در این کاخ باعث شــده که گمان
رود این کاخ برای نظامیان و سربازان بوده است (شاپورشهبازی،
 .)212 ،1389عمــارت خزانــه در جنوب این کاخ و در کنار حرمســرا
و مجموعهی اندرونی مجموعه قرار دارد و این ســه ،به همراه کاخ
صدســتون و کاخ آپادانــا ،تــاالر شــورا را در برگرفتهاند که درســت در
وســط مجموعه قــرار دارد (تصویر  .)1گفتنی اســت در ا کثر بناهای
ایــن کاخ ،نقشبرجســتهها و حجاریهایــی در تناســب با عملکرد
بنــا وجــود دارنــد کــه روایتهــای متفاوتــی از اســطورههای ایــن
ســرزمین را بــه تصویــر کشــید ه و از ایــن طریــق بــه فضــای اطــراف
خــود معنــا بخشــید ه و فضــای مــورد نظــر را تعریــف کردهانــد.۱۶
 .2انجــام یک مطالعهی ریختشناســانه مبتنی بــر روایت برای
کشف شا کله یا علت صوری
ایــن مرحلــه بــر مبنــای روش اسطورهشناســی تمثیلــی کــروزر،
به دنبال کشــف شــا کله کلــی ،صورت یــا علت صــوری پدید آمدن
مجموعهی تخت جمشید است.
ایــن مجموعــه ،همانند دیگر شــهرهای ایرانی پیش از اســام،
دارای ســه بخــش اصلــی محصــور در میــان یــک بــارو ،کهــندژ،
شــار میانــی و شــار بیرونــی بــوده اســت و کهــندژ آن کــه امــروزه
تختجمشــید نام دارد ،بر روی صفهی عظیمی واقع شــده اســت
کــه بــر کوهی به نــام رحمت تکیه کــرده ،و نام قدیمــی آن بامداد و
یــا مهــر بــوده و پــس از اســام رحمت نامیده شــده اســت (قرشــی،
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178 ،1380و شاپورشــهبازی .)18 ،1389 ،گفتنــی اســت ســازهای
تجمشــید خوانده میشــود ،نه در زمانیکه از طرف
که ا کنون تخ ِ
داریــوش بنیــان گرفــت ،نــه در زمانیکه از طرف پســر او خشایارشــا
اردشیرنخست
توســعه یافت ،و نه در زمانیکه از طرف پسـ ِـر پســر او
ِ
توســعهای بیشتر یافت ،به این نام خوانده نمیشد ،بلکه نخست
از طــرف یونانیــان پرسپولیــس نــام گرفــت کــه در لغــت آنــان،
ـهر پارسیان معنا میداد (سلطانزاده .)13 ،1383 ،برخی
دولتشـ ِ
محققیــن نیــز بــا ارجــاع بــه کتیب ـهی خشایارشــا در دروازهی ملل؛
"...به خواســت اهورا مزدا این داالن همه کشــورها را من ساختم.
بســیار چیزهای زیبای دیگر در این پارســه کرده شده که من کردم
و پدر من کرد("...شــریعتزاده ،)51 ،1388 ،نام پارســی این شــهر
یشــمارند .نــام ایــن شــهر را در دورههــای بعــد به دلیل
را پارســه م 
بهرهمنــدی از انبوهــی از ســتونها ،هزارســتون خواندنــد کــه ایــن
نــام در دور هیاســامی بــه چهلمنار دگردیس شــد (ســلطانزاده،
 .)13 ،1383کوتاه آنکه ،تختجمشــید نامی بود که بســیار بعدتر
برای نامیدن این سازه به کار رفت.۱۷
دقت در نظام و ســازمان فضایی کاخهــا و تاالرها در مجموعه،
مبیــن آن اســت کــه تــاالر شــورا یــا کاخ س ـهدری در مرکــز صف ـهی
تختجمشــید قــرار دارد ،و شــش بنــای اصلــی مشــتمل بــر کاخ
آپادانــا ،کاخ صــد ســتون ،کاخ داریــوش ،کاخ هدیــش ،کاخ ملکــه
و تــاالر گنجینه ،به دور این کاخ س ـهدری قــرار گرفتهاند (تصویر .)1
کاخ س ـهدری ،تاالری کوچک و مربع شــکل اســت و با چهار ستون
ً
ســنگی ،و ســنگی مســطح و چهار گوش نیز دقیقا در مرکز این تاالر
قرار دارد .کاخ دارای سه دروازه است که بر دو طرف درگا ه جنوبی،
نقــش واحــدی از پادشــاه به انــدازهی بزرگ ،با ریــش بلند ،عصای
شــاهی به دســت راســت و گل نیلوفر آبی به دســت چپ و با تاجی
که با ورقهای از فلزی گرانبها و گوهرنشــان پوشــیده بوده ،در حال
بیرون رفتن از تاالر دیده میشود و بر فراز سر او ،فر کیانی به صورت
انســانی بالدار ،در جامهی شاهی که به یک دست حلقهای دارد
و دست دیگر را به نشانه احترام و برکت گشوده است ،قرار دارد .بر
دو ســوی درگاه شــرقی نیز ،نقش واحدی منقوش اســت که در آن
بیســت و هشــت تن از بزرگان ممالک تابع هخامنشــیان ،اورنگ یا
تخت بزرگ پادشاهی را بر دست گرفته و به درون تاالر میبرند.
همــان طــور کــه در مرحلــه پیــش اشــاره شــد ،ورود بــه تخــت
جمشــید از طریــق پلکان عظیمی که بــه دروازهی ملل راه میبرد،
انجــام میشــود .دروازهی ملــل ،یــک تــاالر چهارســتونی اســت که
دارای ســه درگاه غربــی ،شــرقی و جنوبــی بــوده و از ســمت شــمال
بســته اســت .درگا ه شــرقی رو بــه خیابــان ســپاهیان و درگاه غربــی
رو بــه پلــکان ورودی بــاز میشــوند و درگاه جنوبــی رو بــه کاخ
آپادانــا (ســلطانزاده .)53 ،1383 ،در درگاههــای غربــی و شــرقی،
تندیس گاو بالدار با ســر انســان جای گرفته اســت .این گاوها در
فرهنگهــای متفاوت ،به اشــکال گونا گون حضور دارند و از آنها با
نامهای الماسو ،اسفینکس و ابوالهول نیز یاد شدهاست .چهرهی
ایــن گاوهــای بالــدار در دروازهی ملل ،مردی ریشدار با ســیمایی
باوقار است که با تنهای به شکل گاو و بالهای بزرگ عقابی در دو
ســوی درگاه قرار گرفتهاند (شاپورشــهبازی50 ،1389 ،و .)52جای

ً
توجــه دارد که پالن نامتعارف دروازه با ســه درگاهی (دروازه عموما
در یــک راســتا دو درگاهــی یــا چهــار درگاهــی دارد) ،و تندیسهــا،
یگــر کنشهای ســهگانهی بنیادین؛ شــهریاری ،سلحشــوری
تداع 
دومزیــل ۱۸اسطورهشــناس ،اصلو
زعم
بــه
که
اســت
وری
ه
و پیش ـ
ِ
اســاس فرهنــگ هندواروپایی را بنیان مینهند .قابل توجه اســت
دومزیــل ،خــود یکــی از مظاهــر کنشهــای ســهگانه را کتیبــهی
داریوش در بیستون معرفی کرده است .براساس متن این کتیبه،
داریــوش از اهورامــزدا خواســته اســت که این کشــور را از دشــمن و
خشکسالی و دروغ محفوظ بدارد و براساس نظر دومزیل ،این سه
هریک به شکل سلبی با یکی از سه کنش در ارتباط است؛ دروغ با
کنش اول شهریاری ،دشمن با کنش دوم سلحشوری و خشکسالی
با کنش ســوم پیشــهوری (نامورمطلق و عوضپور .)89 ،1395 ،در
تندیسهای گاوبالدار نیز ،سرانســان نمایندهی کنش شــهریاری،
بالهای عقابی نمایندهی کنش سلحشــوری و تن گاو نمایندهی
کنــش پیشــهوری اســت .از ســه دروازه کاخ ،یکــی روی به قســمت
ســپاهیان -سلحشــوران ،کاخ صدســتون ،دارد و دیگــری روی به
کاخ شــاهان -شــهریاران ،آپادانــا و دیگری روی بــه عامهی مردم-
پیشهوران (عوضپور و همکاران.)105-96 ،1396 ،
چنانکــه گفتــه شــد درگاه جنوبــی روی بــه کاخ آپادانــا دارد که
بــرای بارعام و جشــنهای مهم ملــی چون نوروز اســت .نامواژهی
آپادانــا در فارســی بــه معنــای فضای سربســتهی مجهز بــه انبوهی
از ســتونها اســت و خــود کاخ نیــز به فضــای بزرگ ســتوندار خود
مشــهور اســت .نقشبرجســتههای آن هــم یکــی گاو بالدار با ســر
انسان همانند نقشمایهی دروازهی ملل و دیگری گاوی است که
به دســت شیری قربانی میشــود (ســلطانزاده .)30 ،1383 ،باید
ً
اشــاره شــود که پیشتر ،برخالف امروز ،نقشبرجســتهها یا اساســا
ً
تزیینــات ،جــزو افزودنیهــای پــس از اتمــام کار آن هم صرفــا برای
زیبایی نبودند ،بلکه بخشــی از بدنهی کار بودند که به لطف آنها،
فضایــی معمولی بــه مکانی خــاص تبدیل میشــد .۱۹نقشمایهی
گاو قربانشــده به دست شیر در اســاطیر ایران ،با دو نگاه متفاوت
قابــل تبییــن اســت :نخســت گاوی کــه از طــرف مهر-میتــرا قربان
گاویکتاآفریــده ،قابــل
میشــود تــا آفرینــش ســرآغاز گیــرد و ایــن بــا ِ
تطبیــق اســت .دومــی اما نمادی اســت از تقابل ،نبــرد و در پی آن
چیرگی بهار بر زمستان و تحویل سال؛ تفوق برج اسد (شیر) بر برج
ثــور (گاو) در نزدیکیهــای اعتدال ربیعی و فرارســیدن بهار (همان،
 )31-30و برپایــی جشــن نــوروز هم یکی از کاربریهــای اصلی کاخ
اســت و پایهگــذاری آن منســوب بــه جمشــید .ایــن چنین بــه نظر
میرســد کاخ آپادانا نیز در ایجاد مجموعهای آرمانی ،ســهم خود را
به خوبی ایفا کرده است.
در جنــوب ایــن کاخ ،کاخ تچــر ،مختــص جلســات شــاهانهی
خصوصــی اســت .مهمتریــن نقشبرجســتهی کاخ ،نقشمایــهی
فروهر اســت که نمادی اســت از ســه اصل بنیادین آیین زردشتی؛
گفتار ،کردار و پندار نیک .در سنگنوشــتهای بر دیوارهی جنوبی،
داریــوش از اهورامــزدا میطلبــد کــه ســرزمین و مردمــان او را از
دروغ و دشــمن و خشکســالی در امــان نــگاهدارد و چنانکه پیشتر
اشــاره شــد ،ســه خواســتهی مذکــور بــا ســه کنــش بنیادیــن اقوام

33
اسطورهشناسی تمثیلی مجموعهی تختجمشید

هندواروپایی یکبهیک متناظر است.
پــس از کاخ تچر ،حرمسراســت با دو بخــش اصلی؛ کاخ هدیش
و کاخ ملک ـهی مــادر که در هر دورهای از ِآن مادر شــاه بوده اســت.
در زمان ســاخت مجموعه ،حرمســرا عالوه بر اختصاص به آسایش
و آرامش و مصاحبت ،مکان آموزش و پرورش شــاهزادگان نیز بود.
و جالــب اینجاســت کــه مهمتریــن نقشمایههــای ایــن قســمت،
از مجموعــه درخــت زندگی اســت و گل لوتوس .در اســاطیر ایران،
لوتــوس ،ایزدبانــوی آبهــا آناهیتاســت چــرا کــه هــردو بــا آب در
ارتباطنــد ،و از ســویی ایــن گل بــا آییــن مهــر نیــز پیونــدی نزدیک
دارد؛ در صحن ـهی زایش ،مهر-میتــرا از درون غنچهی نیلوفرآبی-
لوتــوس متولــد میشــود (یاحقــى .)42 ،1386 ،بهعــاوه ،نمــاد
انســانی اهورامــزدا ،نیمتن ـهی مردی اســت کــه شــاخهای لوتوس
در میــان انگشــتان خــود گرفتهاســت .در خصوص درخــت زندگی
امــا در متون اســطورهای آمدهاســت که ســیمر غ بر درختــی به نام
هرویس ـپتخمک (در بــر دارنــدهی تخــم هم ـهی گیاهان) آشــیان
دارد ،درختــی کــه با نشســت و برخاســت مر غ بــر آن ،تخم همهی
گیاهــان پرا کنــده و آفرینــش محقــق میشــود (یش ـتها،1356 ،
 ،)573-5و در متــون زرتشــتی ،درخــت زندگــی ســروی اســت کــه
زرتشــت خود کاشته اســت (همان) .کوتاه ســخن این که ،این دو
نقشمایــه ،در تمامــی آیینهــای ایــن دیــار ،بر پیدایــش و پرورش
ابتنــاء دارنــد کــه رابط ـهی ایــن دو از طرفــی بــا آمــوزش و پــرورش
شــاهزادگان آشــکار اســت و از طــرف دیگر ،تصویــری از مجموعهی
آرمانی هخامنشیان را یادآور میشود.
در نهایــت امــر کاخ صدســتون محــل آســایش نظامیــان اســت
و سرســتونهای آن ،هــر کــدام به هیئــت یک جانــور ترکیبی چون
اســفینکسهای غربیــان اســت کــه در متــون اســاطیری مــا جــزو
ُپرمهیبتریــن موجــودات محســوب میشــوند؛ جانورانــی کــه در

تصویر  -1پالن تخت جمشید و موقعیت کاخ سهدری در مرکز مجموعه.
مأخذ( :پیرنیا75،1383 ،؛ بازترسیم از نگارندگان)

نقشبرجســتههای درگاههــای کاخ از طــرف نظامیــان و پهلوانــان
درحــال نبــرد مغلــوب شــده و به ســتوه درآمدهانــد (ســلطانزاده،
 .)57 ،1383این چنین دیوکشی برای یک پادگان نظامی در یک
مجموعهی آرمانی ،نقشی درخور است.
از تمامــی آنچــه کــه در ایــن مرحله بــه اجمال مورد بررســی قرار
گرفــت میتــوان دریافــت کــه نامگــذاری ،چیدمــان فضایــی و نیــز
تزیینات بناهای تختجمشید هریک بهنحوی حاوی داللتهای
اســطورهای هســتند ،و نقوش برجسته به عنوان بخشی از بدنهی
اصلــی فضــا ،هریک به روایتی اســطورهای متناســب بــا کارکرد فضا
اختصــاص دارنــد و بــه لطف آنها ،هــر فضا به مکانــی خاص تبدیل
شــده اســت .بنابرایــن علــت صــوری و تصویــر ذهنــی از هســتهی
مرکزی تخت جمشید ،صورتی از مجموعهای اسطورهای است.
 -3مطالعــات فرهنگــی در دوره و پارادایــم حا کــم بــر اثــر و پیــدا
کردن ریختهای مشابه
در این مرحله ،به دنبال کشــف ریختهای مشابه مجموعهی
تخت جمشید در پارادایمی که در آن ایجاد شده هستیم .پارادایم،
همــان ایــده یا اندیشــهی مســلط بــر هــر دورهی تاریخی اســت که
سرمشــق و الگوی چارچوب فکری و فرهنگی را میســازد .۲۰از آنجا
کــه به باور بیشــتر متخصصین ،تختجمشــید در دورهای ســاخته
شــده کــه اندیشــهی مســلط از نــوع اســطورهای اســت ،۲۱بنابراین
میتــوان گفــت پارادایم حا کم بر آن دوره ،اســطوره بوده اســت و از
این رو در روایتهای اسطورهای ،به دنبال پیدا کردن ریختهای
مشابه تخت جمشید خواهیم بود.
همانطــور که پیشتر اشــاره شــد ،تختجمشــید نامــی بود که
بسیار بعدتر برای نامیدن این سازه به کار رفت اما ،نکته اینجاست
کــه ایــن نام در قرون بعد پذیرفته شــد و به کار رفــت ،چرا که به نظر
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میرســد این شــهر ،ایرانیان را به یاد جمشید و شهر او ،ور جمشید،
ورجمکرد یا ورهی یمه ،نخستین شهر آرمانی اوستایی میانداخت
کــه جمشــید بــرای نجــات هم ـهی باشــندگان در دل البرزکــوه ،در
ایرانویــج بنیــان نهــاد .اهورامــزدا جمشــید را آ گاه میکنــد کــه وقوع
زمســتانی ســخت در راه اســت و بــه او توصیــه میکند که شــهری در
زیــر زمیــن بســازد و به نژادتریــن موجــودات را در آن قرار دهــد تا آنها
از ســرمای مهرکوشــان حفاظت شوند و این چنین نسل بشر و دیگر
موجــودات نجات پیدا کنند .اهورامزدا نحوهی ســاختن ورجمکرد
شــرح میدهــد و به جمشــید میآمــوزد و از او می خواهد که شــهر را
در ســه بخــش بســازد و تخم ـهی مردمــان را در این ســه بخــش قرار
۲۲
دهد (دوســتخواه ،جلــد  .)674-669 ،1385 ،2جیمز دارمســتتر
در جلــد دوم کتاب زند اوســتا چنین نتیجه گیــری میکند که طرح
خــاص ورهی یمــه ،برای ســه گروه یا طبقه از مردمان طراحی شــده
بــود که اهمیت شمارشــی آنان نابرابر بود :دیــن مردان ،جنگیان ،و
کشاورزان – دامپروران ( .)Darmesteter, 1892, 27بنابراین میتوان
نتیجــه گرفت که طرح ورجمکرد ،همانند پالن دروازه ملل و نقوش
حجاریشده بر آن تداعیگر کنشهای سهگانهی بنیادینی است که
دومزیل اسطورهشناس،
همانطور که پیشتر شرح آن رفت ،به زعم
ِ
اصــلو اســاس فرهنگ هندواروپایــی را بنیــان مینهند .همچنین
چنانکه پیشتر اشــاره شــد ،عملکرد آیینی تخت جمشــید بهویژه
هنــگام نوروز ،پیش از هرچیز ،اســطورهی جمشــید و نــوروز را یادآور
میشود (برومندسعید.)78-75 ،1381 ،
از ســوی دیگــر گفتــه شــد که تخــت جمشــید بر صف ـهای که بر
کــوه رحمــت یــا همــان مهر تکیــه کــرده واقع اســت و ایــن پیش از
هــر چیــز کاخ مهر را بــه خاطر میآورد .در اســاطیر ایران نخســتین
ُ
روایت آرمانشــهر مربوط به کاخی اســت که ِمهر-میترا بر گردهی
ً
البرزکــوه فــراز داد و تقریبــا در تمامــی کاخهایــی که هخامنشــیان
برپاداشــتهاند ،کتیب ـهای موجــود اســت کــه ســازنده بنــا بدیــن
امــر اشــاره میکنــد که بنا را به درخواســت مهــر و آناهیتــا برپا کرده
اســت .۲۳اهورامــزدا کاخ مهــر را در بــاالی کــوه اهورایی هــرا  -البرز
درخشــان و بلند -برپا کرده ،جاییکه نه شب است نه تاریکی ،نه
باد ســرد است نه باد گرم ،و نه نا گواریهای اهریمنی .این کاخ را
امشاســپندان و خورشید با همیاری و خوشنودی و شادی ،برای
مهــر فراهم ســاختهاند تا او از فراز البرز کــه "همانا زمین ،با همهی
پیرامونــش ،در برگرفته با کوه البرز اســت"(دینکرد ،)19 ،1381 ،بر
سراســر گیتی چشم داشته باشد".مهر" ،دارندهی این آرمان شهر
اهورایی اســت ،کاخ مهر در گیتی به "پهنای زمین" (دوســتخواه،
جلــد اول )364 ،1385 ،اســت کــه نیاز در آن راه نــدارد و خانهای
درخشــان و دارای پناهگاههای بسیار است.
همانطــور کــه پیشتر اشــاره شــد بــه دلیل وجود ســتونهای
بسیار در تخت جمشید ،این بنا در دورهای نیز هزار ستون نامیده
شــده ،که بیشــباهت به کاخ ســروش و نیز جایگاه آناهیتا نیســت
چــرا کــه بنابر یســن  57بنــد  ،21کاخ ســروش برفراز البرزکــوه دارای
یکهــزار ســتون اســت و بــر اســاس آبــان یشــت بنــد  101و  102نیز،
خان ـهی ایزدبانــو آناهیتــا در كران ـهی دریاچ ـهای بــا هزارســتون بــر
هزارپایــه جــای دارد .هــزار ســتون تختجمشــید همچنیــن یادآور

شــهر اســطورهای کنگدژ است .این شهر را ســیاوش در آسمان بر
سر دیوان میسازد و پسرش کیخسرو به زمین میآورد و در مکانی
بــه نــام ســیاوشگرد بــا هــزار ارم و میخ بر زمیــن اســتوار میکند .در
برخی روایتها نیز کنگدژ بر باالی کوه اسطورهای کنگ بنا شده
اســت .در خصوص ســاخته شــدن کنگدژ درکتاب روایت پهلوی
چنین آمده است که:
"درباره سیاوش کاووسان پیداست که ورجاوندی او چنان بود
که به یاری فره کیان ،گنگ دژ را ،با دســت خویش و نیروی هرمزد
و امشاســپندان بــر ســر دیــوان بســاخت و اداره کــرد ...تــا آنگاه که
کیخســرو آمــد ،متحــرک بود ،پس کیخســرو به مینــوی کنگ گفت
که « :خواهر منی و من برادر تو هســتم .زیرا ســیاوش تو را با دســت
ســاخت و مــرا از گنــد کــرد .به ســوی من بــاز گرد» .و کنــگ همین
گونــه کــرد ،به زمین آمد در توران ،در ناحیهی خراســان ،آن جا که
ســیاوشگرد اســت ،بایستاد و کیخســرو هزار ارم در آن افکند و هزار
میــخ در آن نهــاد و پــس از آن (گنــگ دژ) نرفت و همــه تورانیان را با
گوسفند و ستور نگاه دارد»( روایت پهلوی.)65 ،1367 ،
َ
واژهی ارم در اوســتایی بــه معنــای بــازو و شــاخه( )-aremaاز
ریش ـهی هندواروپایــی * -arبــه معنــای متصــل کردن اســت ،این
َ
واژه (ارم) بــا واژهی  armsدر معنــای ابــزار و اســلحه نیــز همریشــه
است ( .)Klein, 1971,50جالب است که واژهی بازو( )-bazuنیز از
ریش ـهی هندواروپایی  -bhāghuو دارای دو معنای بازوی دســت
و پ��ای جل��وی حیوانات و نیز ش��اخهی اصلی درخت اس��ت( (�Mal
 .)lory and Adams, 2006, 180واژهی میــخ نیــز از ریشــهی هنــد
و اروپایـ�ی  meiب��ه معن��ای با تیر ی��ا تیرک محکم کردن اس��ت (�Po
 .)korny, 2007, 2014بنابرایــن هــزار تیر یا تیرک کنگدژ شــباهت
بسیاری با هزارستون تخت جمشید دارد.
باید اشــاره شــود کــه در نظر برخــی صاحبنظران ،نــام کهندژ
در ابتــدا کنــگدژ بــوده و بعدهــا بــه کهــندژ تبدیــل شــده اســت
(عالیخانــی )101 ،1389 ،و تخت جمشــید کنونی نیز در واقع ارگ و
کهندژ این شــهر اســت (تاریخ جامع ایران .)27 ،1394 ،از ســویی
شتــر در خصــوص نحــوهی آرایــش فضایــی کاخهــا و تاالرهــا در
پی 
تخــت جمشــید اشــاره شــد کــه تاالر شــورا یــا کاخ ســهدری در مرکز
صف ـهی تختجمشــید قــرار دارد ،و شــش بنــای اصلــی مشــتمل
بــر کاخ آپادانــا ،کاخ صد ســتون ،کاخ داریــوش ،کاخ هدیش ،کاخ
ملکــه و تــاالر گنجینه به دور این کاخ ســهدری قــرار گرفتهاند .این
آرایــش فضایــی و موقعیــت ویژهی کاخ مرکــزی یادآور هفــت اقلیم
در کیهانشناســی اســاطیر ایران اســت که خونیرس درخشــان در
مرکز آنها قرار گرفته است (بندهش)71-70 ،1369 ،؛ "اقلیم چهارم
ُ
از خورشــید اســت که به فارســی خرشــاد اســت و از جمله نامهای
آن آفتــاب است"(مســعودی .)34،1378 ،در بندهــش ،جایــگاه
کن ـگدژ "بــه ماننــد دیگــر کشــورهای اســاطیری" چــون ورجمکرد
و ایرانویــج و کشــمیر درونــی در خونیرس اســت (بندهش،1369 ،
 )127و خونیــرس نیــز همــان ســرزمین ایــران .همچنیــن کنــگدژ
را نیــز هفــت دیــوار اســت کــه هریــک بــه رنگــی اســت و جنســی از
ســنگ ،پــوالد ،آبگینــه ،ســیم ،زر ،كهربــا و یاقــوت دارنــد .شــایان
توجــه اســت که یافتههــای باستانشناســی حا کی از آن اســت که
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ً
محتمال رنگ کفســازی و ستونهای کاخهای مجموعهی تخت
جمشــید هریک به رنگی بوده اســت ،برای مثال؛ رنگ کفســازی
کاخ آپادان��ا س��بز مایل به زرد ی��ا خا کس��تری (،)Schmidt, 1953,79
کفسـ�ازی کاخ داریوش و حرمسـ�را قرمز سیر(،)Ibid, 159 and 222
و کفس��ازی کاخ صد ستون آبی ( .)Nagel, 2010, 91هر چند این
یافتههــا بــه دلیــل بــه آتش کشــیده شــدن مجموعه اندک اســت،
امــا یــادآور دیوارهــای رنگین کن ـگدژ اســت .از آن جالبتر این که
پژوهشهای متاخر نشــان داده ،هدف ســازندگان تخت جمشید
از رنگآمیــزی ســتونها ،بازنمایــی رنگ ســنگهای قیمتی چون
زر ،یاقوت ،الجورد و  ...بوده است (.)Ibid, 228
از هم ـه آنچــه در این مرحله به میان آمــد حاصل آن که به نظر
میرســد ،کن ـگدژ ،ورجمکــرد ،کاخ مهــر و خان ـهی آناهیتــا و کاخ
سروش ،همگی ریختهای مشابه تخت جمشید هستند.
 -4تطبیق همهی نمونههای یافته شده و کشف علت نمونهای
در ایــن مرحلــه ،با تطبیــق نمونههای یافته شــده در مرحلهی
قبــل ،بــه دنبــال کشــف علــت نمون ـهای ســاخت تخــت جمشــید
هســتیم .همانطور که در مرحلهی قبل مورد بررســی قرار گرفت،
چنیــن بــه نظــر میرســد کــه ورجمکــرد ،کاخ مهــر ،کاخ ســروش،
خان ـهی ایزدبانــو آناهیتــا و کن ـگدژ ،جملگــی ریختهای مشــابه
مجموعهی کنونی تخت جمشید هستند.
ارتبــاط میــان کن ـگدژ و ورجمکــرد و کاخ مهر نیز قابل بررســی
اســت چــرا کــه میــان ســیاوش برپادارنــدهی کن ـگدژ و جمشــید
ســازندهی ورجمکــرد ،و میــان ســیاوش و مهــر ،شــباهتها و
پیوندهای بســیار پررنگی وجود دارد .جمشــید در اوستا؛ شاهوار،
درخشــان ،خورشید چهر و زیبا است (دوستخواه ،جلد ،1385 ،2
 )968و مهر ،نگهدارندهی عهد و پیمان و به روشــنی نور خورشید
اســت (همان ،جلد  ،1مهریشــت) ،ســیاوش نیز ،ویژگیهای هردو
خورشــید و جمشــید را در خــود دارد و در اوج زیبایــی اســت ،چــرا
کــه بنابــر زنــد و هومــن یشــت یکــی از صفتهــای ســیاوش " بامی"
بــه معنای درخشــان (هدایــت )103،1342 ،و نیز نشکســتن عهد و
پیمان اســت .۲۴مهرداد بهار با اســتناد به صفات جمشــید که او را
با خورشــید مربوط میکند ،شــباهت ور جمشــید با کاخ مهر بر فراز
البرز ،کارکرد فرمانروایی هردو و در نهایت رابطهشان با گاو ،چنین
نتیجهگیــری میکنــد که جمشــید در واقع تجســم زمینــی ایزدمهر
اســت (بهــار )227-225 :1375 ،و ایــن شــباهت ،زنــر ۲۵را نیز بر آن
داشته که با توجه به نام یمه که به معنی همزاد است ،جمشید را
در حقیقت همزاد میترا (مهر) بداند (زنر.)196-98 ،1388 ،
از ســوی دیگر ورجمکرد نیز بیشــباهت به کنگدژ نیست ،چرا
ً
کــه اوال در اســاطیر هند ،یمه یا همان جــم ،دارای یک کاخ آرمانی
اســت (معــادل هنــدی ورجمکــرد) کــه هماننــد کن ـگدژ متحــرک
اســت و "جم هــر جا که خاطــرش میخواهد آن عمــارت را میبرد"
ً
(مهابهــارت )213 ،1380 ،و دومــا ،کنگدژ نیــز همانند ورجمکرد،
اندوختهای اهورایی برای بازسازی جهان است ،چرا که کیخسرو،
پشــوتن و وروچهــر ،بــه همــراه صــد و پنجــاه تــن از یارانشــان در آن
ســا کنند تــا در پایــان عمــر دوازده هــزار ســالهی جهــان ،بــه یــاری

سوشــیانت بشــتابند .۲۶قابــل توجــه اســت کــه در اســاطیر هنــد،
رود گنــگ نیــز هماننــد کنــگدژ بــه درخواســت یکی از پادشــاهان
اسطورهای ،بها گیرتهه ،و بهوسیلهیمهادیو از آسمان پایین آمده
و با عبور از باالی ســر ایزد شــیوا ،به پیکر دختری درآمده ،بر زمین
جاری میشــود و ایــزد بانوی گنــگا ،۲۷ایزد همین رودخانه اســت:
«بها گیرتهه شــنیده بود که از نســل انشمان شــخصی گنگا را از
آســمان خواهد آورد ...بعد از هزار ســال ،گنگا بــه صورت زنی پیدا
شــده برابــر آمــده گفت ...من از آســمان میآیم ،تــاب تیزی من به
غیر از مهادیو دیگری ندارد .این سخن گفته ،از نظر غایب شد. ...
آنگاه مهادیو ،بها گیرتهه را همراه گرفته به کوه هماچل رفت .آنگاه
بها گیرتهــه را گفــت که تو گنــگا را بطلب ،من نگاه خواهم داشــت.
پس بها گیرتهه ،گنگا را بطلبید .گنگا از آسمان متوجه زمین شد.
مهادیــو ســر خود را پیش داشــت تــا تمام گنگا در ســر مهادیو آمد.
بعد از آن گنگا به صورت زنی برآمده برابر بها گیرتهه آمده گفت که
ای راجــه حــاال هر جا کــه میخواهی مرا ببر من از عقــب تو میآیم»
(مهابهارت.)327 ،1380 ،
گنــگ( )gangaدر سانســکریت بــه معنــای رفتن ،ســریع رفتن و
از ریش ـهی هندواروپایــی* -ghenghو * -ghonghبــه معنای قدم
گذاشــتن اســت و واژههای* janghaدر هندی باســتان ،به معنای
ســاق پــا و  -zangaاوســتایی بــه معنای قــوزک پا هر دو از ریشــهی
همین واژه هسـ�تند( .)klein, 1971,303در خصوص ریشهشناسی
کن ـگدژ که در متون پهلوی به صورت کنگدیز ،کنگدژ ،کنگ و
گنگ آمده است باید گفت ،بخش دوم دژ از ریشهی اوستایی دئزا
به معنای دیوار و سانسکریت  dehaبه معنای دیوار پیرامون است
کــه خــود از واژهی هنــدو اروپایــی  *-dheighبــه معنای ســاختن و
شـ�کل دادن ،ریشـ�ه گرفته اسـ�ت ()MacKenzie, 1971, 64؛ اما در
خصوص ریشهشناســی بخش اول در زبان فارسی ،ابهاماتی وجود
دارد .بــا ایــن وجــود در خصــوص معنــای کنــگ در لغتنامههــای
دهخدا و معین ،معانی ذکر شده است که میتواند در ریشهشناسی
این واژه نیز راهگشا باشد .بر این اساس کنگ به معنای بال یعنی
ســر انگشــتان دســت آدمی تا دوش و نیز بازوی انســان است ،بال
پرنــده و شــاخهی درخــت اســت .از ایــن راه در مجمــوع میتــوان
چنین نتیجهگیری کرد که تصویر عروج در اســاطیر ایرانی با رفتن،
اما به شــکل از زمین کندن و پرواز ،و در اســاطیر هندی ،به شــکل
جــاری شــدن تجلــی یافتــه و در اولی به صورت شــهر متحــرک و در
دومی به صورت رود روان خود را بازنموده اســت .شــباهت واژهی
کنگدژ با کوهستان اسطورهای  ،Gangdisêدر رشته کوه هیماالیا
که از تقدس ویژهای برخوردار اســت نیز قابل تامل اســت .این کوه
در تمامــی آیینهــا و ادیــان شــرقی مقــدس اســت چنانکــه بــرای
مثــال؛ نــزد هندوهــا خانــهی ایزد شــیوا و نمادی از قدرت اوســت؛
و ن��زد بوداییه��ا ،مرک��ز جه��ان اس��ت ( .)Albinia, 2008, 288در
واژهشناســی بودایی ،گنگ به معنای هر جهان یا مکانی است که
در آن تولــد دوباره در میان شــش طبقــهی موجودات رخ میدهد
( .)khyentse, 2008,127- 128بنابرایــن در مجموع میتوان گفت
گ در فرهنگهای هندوایرانی ،از تقدســی ویژه برخوردار اســت
کن 
و همانند دیگر ریختهای مشــابه خود که مورد اشــاره قرار گرفت،
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شهر یا مکانی مقدس و آرمانی است.
باید اشــاره شــود که همهی این شهرها در اســطورههای ایرانی،
در حقیقــت نوعــی شــهر آرمانــی ،۲۸شــهر مثالــی ،شــهر ایــدهآل و
الگوی نمونهای و کهنالگویی شــهر هســتند و از همین روســت که
ایدهالترین شــرایط در آنها فراهم اســت .بر اســاس وندیــداد ،فرگرد
دوم ورجمکرد ســرزمینی فراخ با َمر غهایی همیشه نکاستنی است
که با روشناییهای خودآفریده و روشنیهای هستی آفریده از درون
خود روشــن اســت ،طول هر روز در ورجمکرد به نظر ســا کنانش یک
سال است و در هر چهل سال یک جفت انسان و یک جفت از دیگر
جانداران متولد میشــوند (دوســتخواه ،جلــد  )674 ،1385 ،2که
هــر یــک ،ســیصد ســال عمــر میکننــد (مینــوی خــرد )80 ،1354 ،و
حتــی بنا بــر وندیداد ،بیمــرگ و از میان نارفتنی هســتند و کنگدژ
نیــز مطابــق با یادگار جاماســبی همیشــه بهــار ،آبــاد و درخــت به بار
اســت و گرما و ســرما و آفتهای دیگر در آن كم اســت ،ســا كنان آن
خــوبزی و مهربــان و بهدیناند .داد ایشــان بهی و دینشــان كیش
نخســتین است .زندگی ایشان دراز اســت ،و هنگامی كه میمیرند،
نکــه مشــاهده شــد بــا
نیكبختانــد (عالیخانــی .)93 ،1389 ،چنا 
رجوع به ریشــههای هند و اروپایی نیز میتوان شــباهتی میان این
شــهرهای آرمانی و مثالی و مکانهای اســطورهای سایر اقوام هند و
اروپایی چون هندیان باســتان یافت .این شــهرها ،همگی نمونهی
آرمانی شهر ایرانی هستند ،چرا که از سویی بهدست شاهان آرمانی
ایرانیان جمشــید ،سیاوش و کیخسرو و یا برای ایزدان و ایزدبانوان
اســطورهای چون مهر و ســروش و آناهیتا ســاخته شــدهاند و مرگ و
بدی در آنها راه ندارد و سا کنان آن نیز از برگزیدگان و جاودانانند و از
سویی مکان وقوع مهمترین اتفاقات در مهمترین بزنگاههای تاریخ
اسطورهای ایران زمین هستند.
بنابرایــن از همــه آنچــه گفته شــد میتــوان چنیــن نتیجهگیری
کــرد کــه از آنجــا که ایــن مکانهــا و شــهرها ریختهــا و نمونههای
مشــابه هستهی مرکزی تختجمشید هستند پس علت نمونهای
یا الگوی ســاخت این مجموعه نیز ســاخت مکانی آرمانی و ایدهآل
اســت .به دیگر ســخن میتوان گفت علت نمونهای داریوش شــاه
از ســاخت تخــت جمشــید ،داشــتن دولتــی کامــل و ایدهآل اســت
کــه در آن هم ـه چیــز در حــد اعلــی نیکــو باشــد چنانکــه خــود در
ســاخت ایــن مجموعــه از اهورامزدا طلــب میکند تا او کشــورش را
از ســه بال که از نظر او بدترین آنهاســت حفظ کند؛ دروغ ،دشــمن
و خشکســالی .شــایان ذ کــر اســت مــدارک مربوط به ساختهشــدن
تخــت جمشــید نیــز تصدیقــی بــر ایــن مدعاســت .داریــوش در
سنگنبشــتههای متفاوتــی در تخت جمشــید از اهورامــزدا و دیگر
نچــه را که در آن برپا میشــود
ایــزدان میخواهــد تــا ایــن دژ و هر آ 
نکــه در سنگنبشــتهای میگوید که «اهــورا مزدا
حفــظ کنند چنا 
بــا همهی خدایــان برین نظر نموده که این قلعه ســاخته شــود ،و
نکــه قصــد من
مــن آن را ســاختم و آن را ایمــن و زیبــا و کافــی چنا 
بــود ســاختم ( »...برومندســعید .)237 ،1381 ،در کتیبهای دیگر
داریوش به نحوهی ســاخت این مجموعه اشــاره میکند که در آن
از مصالــح و مواد غیربومی نیز اســتفاده شــده اســت ،افــزون بر این
وی در ساخت مجموعه از معماران ،صنعتگران و هنرمندان اقوام

غیرایرانی نیز بهره برده است (سلطانزاده ،)16 ،1383 ،چرا که به
نظــر میرســد داریوش قصد داشــته مجموعهای بــا کمک بهترین
استادکاران و از مناسبترین و بهترین مصالح بنا کند.
 -5کشــف و بــه تبــع آن درک چند و چــون داللت مدنظــر در اثر
مورد نظر
در این مرحله که آخرین مرحله است ،به نحوهی داللت علت
نمونهای کشــف شــده که همان ایجادشهر ایدهآل و آرمانی ایرانی
اســت ،در اثر مورد نظر یعنی تخت جمشــید پرداخته میشــود ،به
دیگر ســخن در این مرحله ،قصد آن اســت که نشــان دهیم ایجاد
یــک مجموعــ ه آرمانــی ،چگونه در تخت جمشــید بــه منصه ظهور
رسیده است؟
چنانکــه در مرحلههــای پیشــین نیــز گفتــه شــد ،ســتونهای
بســیار ،تکیــه کــردن بــر کــوه مهر ،آرایــش فضایــی ویــژهی کاخها و
رنگآمیــزی آنهــا ،و نیــز نقشهــای گل نیلوفــر و لوتــوس ،درخــت
ســرو ،گاو بــالدار بــا ســر انســان ،گاو قربانشــده بــه دســت شــیر،
انــواع جانــوران ترکیبــی و  ...کــه در بخشهــای مختلف به چشــم
میخورند ،هرکدام به دلیلی ویژه در شکلدهی به مجموعه نقش
داشــته و یــا در قســمتی از ایــن مجموعــه بــه کار گرفتــه شــدهاند.
در مراحــل پیشــین ،بــه دالیــل این امور پرداخته شــد ،امــا در این
مرحله ،به دنبال روشن نمودن این است که این داللتها به چه
شــکل در تخت جمشــید بــه منصهی ظهــور رســیدهاند؟ چنانکه
در مراحــل قبــل بــدان پرداختــه شــد ،تعداد زیــاد ســتونها و هزار
ســتون خوانــدن آن ،مــا را به هــزار ارم و هــزار میخی کــه کنگدژ را
بــر زمیــن اســتوار ســاخت ،رهنمــون میکند .بــرای تبییــن دقیقتر
موضــوع میتــوان این ســوال را مطرح کــرد که آیا برای نگهداشــت
سقف چوبین تخت جمشید نیازی به ستونهایی چنان پرتعداد
بــوده اســت؟ و ا گر ســنگ مــورد نیاز برای ســاخت این ســتونها از
معــادن پیرامــون و نــه چندان نزدیک بــه این محــل و چوب مورد
نیــاز ســتونهای چوبــی از لبنــان و هند تهیه میشــده اســت پس
البــد اهدافــی فراتــر از نیازهــای کاربــردی در میــان بودهاســت .بــه
گفتهی پیرنیا" :ستونهای تخت جمشید از بلندترین ستونهای
ساختهشــده تــا آن زمــان در تمــام دنیــا میباشــد"(پیرنیا،1383 ،
 .)74همچنیــن پروفســور دانجلیــس ایــن اوجگیری بیهمتــا را به
عنــوان تیپیکترین عنصر بناهای هخامنشــی ارزیابی میکند ،و از
نظــر او ،ایــن نــوع معمــاری با زمین ســر جنــگ دارد و میخواهد با
شــدت و حــدت هرچــه تمامتر از زمین برکند و ســر به افال ک ســاید
(همــان .)77-76 ،در خصــوص این ویژگی ســتونها و تعداد زیاد
آنهــا و مقایســهی آن بــا هــزار ارم کنــگدژ میتــوان چنیــن نتیجــه
گرفــت کــه با توجه به نحوهی زندگی مردمان باســتان که در اعصار
کهــن ،بــه صــورت چادرنشــینی بــوده اســت ایــن عمــل کیخســرو،
همانــا کوبیدن تیرک و نگاهداشــتن و کشــیدن آن بــا طناب و میخ
است ،در حالی که در زمان ساخت تختجمشید که یکجانشینی
حادث شده است و نحوهی اسکان نیز به تبعیت از آن تغییر کرده
سازندگان تخت جمشید برای نگه داشتن تخت جمشید با توجه
بــه شــرایط زمانــهی خــود هزار ســتون را برپــا داشــته و با هــزار پایه
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ســتون بــر زمین نگاه داشــته اند ،البتــه با همان نیت کیخســرو؛ تا
دیوان امکان جابجایی و بردن آن را با خود نداشته باشند.
از ســوی دیگــر همانطــور کــه پیــش از این در خصــوص واژهی
کنگ اشــاره شــد ،این واژه در اســاطیر هر دو ســرزمین ایران و هند
کاربــرد داشــته و دارای معانی مشــابهی بوده اســت ،امــا در هند به
رود گنــگ و جریــان ســریع آن انجامیــده در حالیکــه در ایــران بــه
پرواز و عروج ،و این امر در تختجمشــید با اوج گرفتن ستونهای
کشــیده و مرتفع محقق شــده است .همچنین چنانکه گفته شد،
تمامی نقوش و سرســتونهای مربوط به کاخ میانی یا ســه دروازه
به پادشــاه و فر شــاهی و سروری او بر سایر ممالک اختصاص دارد،

این کاخ در مرکز صفه و در میان دیگر کاخها قرار داشــته و کاربری
اصلــی آن ورود بــه کاخهــای مجموعــه در پیرامــون بــوده اســت،
بــه گون ـهای که بــرای ورود بــه این کاخها ابتــدا بایــد وارد این کاخ
میشــدهاند ،و شــگفت آن کــه با وجود چنین عملکــردی این کاخ
نــه در بــدو ورود بلکــه در میان صفه قــرار گرفته و برای رســیدن به
ً
آن ،باید مســیری نســبتا طوالنی را طی کرد ،و این امر شــاید از این
روست که قرارگیری در مرکز جهان ویژگی اقلیم خونیرس درخشان
اســت ،بــه عبارت دیگر ایــن آرایش فضایی و موقعیــت ویژهی کاخ
مرکزی یادآور هفت اقلیم در کیهانشناسی اساطیر ایران است که
خونیرس درخشان در مرکز آنها قرار گرفته است (بندهش.)1369 ،

نتیجه
ن کــه گفتــه شــد از منظــر روش اســطوره شناســی تمثیلی
چنــا 
کــروزر در مواجهــه بــا یــک اثــر یا یــک پدیده ،علــت مــادی آن قابل
مشــاهده اســت ،ا گر از این علت مادی به علت صوری و از آنجا به
علــت نمون ـهای آن ره بریم ،فلســفه وجودی آن قابــل فهم خواهد
بــود .پــس در نهایــت میتــوان گفــت در مواجههی نخســت با یک
اثر در واقع با یک تصویر مواجه میشــویم ا گر این تصویر به شــکلی
تمثیلــی بر یــک مثال (ایــدوس) داللت کند ،ایــن داللت ضمنی و
غیرصریــح اســت پس همچنیــن آن ایدوس علت نمون ـهای تصویر
مذکــور خواهــد بود و میتوان گفــت اثر مدنظر از دید کــروزر یک اثر
اسطورهای است.
ن چــه که گفته شــد ا کنون میتوان بــه این نتیجه
از مجمــوع آ 
رهنمــون شــد که ســازهی شــهری تخــت جمشــید که بــا ارجاعات
اســطورهای فراوان ســاخته شــده با روش اسطورهشناسی تمثیلی
کــروزر قابــل بررســی اســت .ایــن مجموعــه در پارادایــم اســطوره
برافراشــته شــده و ریختهای مشــابه این مجموعه در اســاطیر آن
دوره کاخ مهــر ،کاخ ســروش ،خانهی ایزدبانــو آناهیتا ،ورجمکرد و
کنگدژ اســطورهای هســتند .این شــهرها و مکانهــا ،کهنالگوی
شــهر و مــکان آرمانی و مثالــی و مربوط به عصری هســتند که هنوز
پیونــد میان اســاطیر هنــدی و ایرانی برقرار اســت چرا کــه با رجوع
به ریش ـههای هنــد و اروپایی نیــز میتوان شــباهتی میان کنگدژ
و مکانهای اســطورهای ســایر اقوام هنــد و اروپایی چون هندیان

باســتان یافــت ،بهطوری کــه رود گنگ در اســطورههای هندی ،و
کوهســتان گنگتســه در اســطورههای هنــدو در حقیقــت صورتــی
از کن ـگدژ در اســطورههای ایرانــی هســتند ،که در بســتر فرهنگی
و تاریخــی خــود تغییــر شــکل یافتهانــد .ایــن چنیــن ایــن بررســی
نشــان داد کــه از منظــر کــروزر میــان ایــن شــهرها و مجموعههــای
اسطورهای رابطهای مستقیم از نوع شباهت استوار است ،این در
حالی اســت کــه رابطهی میان شــهرها و مکانهای اســطورهای با
برخی شــهرهای زمینی و ساخته شــده و در اینجا هستهی مرکزی
تختجمشید نه از جنس شباهت ،بلکه رابطهای از جنس داللت
آن هــم داللــت ضمنــی اســت و ایــن بــدان معناســت کــه رابطهی
مذکور اسطورهای است .در مجموع علت نمونهای تخت جمشید
همانند ریختهای مشــابه آن ،فراهم ســاختن بســتری برای یک
دولــت کامــل و ایدهآل اســت که در آن هم ه چیــز در حد اعلی نیکو
باشــد،مجموعــهای ایــدهآل که جزء به جــزء عناصر و نیــز ترکیبات
کلــی حاصــل از آنهــا دارای داللتی ضمنــی به شــهرها و مکانهای
اســطورهای چــون ورجمکــرد ،کاخ مهــر و مهمتــر از همــه کنــگدژ
اســت که این امر در کالبد هســتهی مرکزی تختجمشید از طریق
ویژگیهــای خــاص ایــن مجموعــه از جملــه ســتونهای بســیار،
تکیهکــردن بر کوه مهر ،آرایش فضایــی ویژهی کاخها و رنگآمیزی
آنهــا ،و نیــز نقــوش تزیینــی ویــژه بــر هریــک از بناهــای مجموعه در
هماهنگی با کاربری آن به منصهی ظهور رسیده است.

پینوشتها
 1از نظر بســیاری از فالسفه ،اســطورهها از مهمترین عوامل شکلدهنده
به فرهنگ هســتند کــه از این میان ،نظرات اندیشــمندان رویکرد مطالعات
فرهنگــی (روالن بــارت ،اســتراوس و  )...در ادامــهی مقالــه مــورد اشــاره قرار
گرفتــه اســت امــا جــز ایشــان ،میتــوان بــه ارنســت کاســیرر فیلســوف آلمانی
اشــاره کــرد کــه از نظــر او ،اســطوره یکــی صورتهــای بیــان فرهنگــی اســت

(کاسیرر ،)1396 ،و بنابراین از همان نسبت میان فرهنگ و هنر نیز برخوردار
اســت .چنانکه از نظر شــلینگ فیلســوف رمانتیــک یونانی نیــز ،روایتهای
اسطورهای همواره منشاء اصلی هنر بودهاند (.)Schelling, III, 1984, 18
 2جهــت مطالعــهی بیشــترVico, Giambattista (1725), New Science, :
.TranslatedbyM.H.FischandT.G.Bergin.cornellU.P.NewYork,Ithaca
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3 Richard Lehan.
 4از میان این آثار میتوان موارد زیر را بر شمردVarma, Urmila (2010), :
Lost Mythological Cities of India. Publications Division, Ministry of
 .Information & Broadcasting, Government of Indiaو Desale Darshan
.(2017).Shambhala. Chennai: Notion Press
5 Georg Friedrich Creuzer.
6 Symbolik und Mythologie der alten Völker.
 7روح و روح مطلــق در معنــای هگلــی آن؛ جــای توجــه دارد کــه هگل از
دوســتان نزدیــک کــروزر اســت و کــروزر در مباحــث فلســفی بــه آرای او توجه
خاص دارد (.)Barasch, 1990, 233
 8بر اساس تئوری رنگ گوته که از پیشروان رمانتیسیسم است ،رنگ به
شــکلی ایدهآل از اینهمانی تاریکی و روشــنایی در شبکیهی چشم ما ایجاد
میشــود نــه در اشــیاء ،و ایــن یعنی این که مــا در طبیعــت تصویرهای رنگی
نداریــم ،بلکــه در ذهــن خود صورتهــای رنگی داریم .به دیگر ســخن ،رنگ
بــه مفهوم رئال آن یک پدیده اســت در بیرون از مــا ،در حالی که ما در درون
خــود فقــط پدیدار ایــدهآل آن را میفهمیم .وکروزر در جلــد دوم کتاب خود،
مناسـ�بت اقوام باسـ�تان به رنگ را عین به عین همین میخواند (Creuzer,
 ،)1841-Vol 2, 64-66بایــد توجــه داشــت کــه او بــه شــکلی انضمامــی ایــن
فرآیند را به ادرا ک صورتهای نمادین هم بسط میدهد.
9 Timaeus.
10 Proclus.
11 Images.
12 Morphologic.
 14جهــت مطالعــهی بیشــتر ؛ پــراپ ،والدیمیــر ( ،)1396ریختشناســی
قصههای پریان ،ترجمه فریدون بدرهای ،نشر توس.
 15نامگــذاری بناهــای مختلــف مجموعــه تختجمشــید در اولیــن
حفاریها توســط هرزفیلد انجام شده است .دکتر شاهرخ رزمجو ،نامگذاری
ایــن بناهــا را اشــتباه میداند چرا که بــرای مثال نامگــذاری آپادانا با توجه به
شــباهت صــوری بنــا بــه بنایــی در هگمتانــه انجام شــده ،در حالیکــه آپادانا
بــا ایزدبانــو آناهیتــا و نیــز آب در ارتبــاط اســت کــه در این بنا چنین نیســت و
ســایر بناهــا نیــز کاخ اقامتی نیســتند .بــا وجود این بــه دلیل متــداول بودن
ایــن نامگذاریهــا میــان متخصصین و عامــه وی خود نیز از همیــن نامها در
توصیف بناهای تخت جمشید استفاده کرده است (.)Razmjou, 2010
 16واژه آرایــه در زبــان فارســی ،مشــتق از ریشــه هندواروپایــی آر( )arبــه
معنــای ســاختن و بــا واژه aramدر زبــان هنــدی بــه معنــای کافــی و زیبنده
همریشــه اســت (نورائی .)31 ،1378 ،این در حالی اســت که در غرب مدرن
واژهی معــادل آرایــه ornamentاســت کــه به هرچیــز تزیینــی افزودنی اطالق
میشــود .بنابرایــن میتوان گفت در غرب مدرن ،تزییــن مایهی تکمیل هنر
اســت در حالیکــه در فرهنــگ هندوایرانــی ،تزییــن نــه تنهــا مایــهی تکمیل
بلکه مایهی تشــکیل هنر یا همان "هو نه اره " به معنای زیبا ســاختن اســت
(عوضپــور ،) 37-36 ،1392 ،چنانکــه ا گــر آرایه را از بناهای تختجمشــید
حذف کنیم ،چیزی از اثر باقی نخواهد ماند.
 17از قدیمیترین منابعی که به نام تخت جمشــید اشــاره میکند ،کتاب
عجایبنامــه ،متعلــق بــه اواخر قرن ششــم اســت (ســلطانزاده.)13 ،1383 ،
گفتنی است در آثار منثور فارسی پس از این کتاب نیز همواره از کاخی منسوب
به جمشید در استخر سخن گفته شده است (برومندسعید.)1381 ،
18 Georges Dumezil.
 19جهت مطالعهی بیشــتر؛ کوماراســوآمی ،آناندا کنتیش ( ،)1389هنر و
نمادگرایی ســنتی ،ترجمه صالح طباطبایی ،موسســه تالیف ،ترجمه و نشــر
آثار هنری متن.
 20اندیشمندانی چون امیل دورکیم برای تاریخ حیات بشر ،سه یا چهار
پارادایم اصلی قائلند که شــامل اســطوره ،دین و علم اســت و برخی فلســفه
را نیــز پارادایمــی مجــزا محســوب میکنند .جهــت مطالعهی بیشــتر؛ کوهن،
بهــای علمــی ،ترجمــه احمــد آرام ،تهــران:
تامــس ( ،)۱۳۶۹ســاختار انقال 
انتشــارات ســروش ،و دورکیــم ،امیــل ( ،)1394صــور بنیانــی حیــات دینــی.
ترجمه باقر پرهام .تهران :مرکز.
 21همانطــور کــه بســیاری از متخصصیــن از جملــه بنونیســت ،بهــار،

کریستنســن ،زرینکوب ،رزمجو و بســیاری دیگر اشــاره کردهاند ،با توجه به
آثــار بر جــای مانده از دورهی هخامنشــیان و نیز آداب و رسومشــان میتوان
گفــت آنهــا به آییــن کهن آریایــی ،نــوع ایرانی آیینهــای هنــدو اروپایی قائل
بودهاند که در بیان امروزی اندیشهی اسطورهای خوانده میشود.
22 James Darmesteter.
 23جهت مطالعهی بیشتر رجوع شود به :نجمی ،شمسالدین(،)1384
مهــر ،خــدای صلــح و پیمــان ،مجلــهی مطالعــات ایرانــی ،مركــز تحقیقــات
فرهنــگ و زبانهــای ایرانــی ،دانشــگاه شــهید باهنــر كرمــان ،ســال چهــارم،
شمارهی هفتم ،بهار ،صص.235-234
 24جهت مطالعه بیشتر در خصوص شباهتهای سیاوش و جمشید و
مهر رجوع شــود به؛ ا کبری مفاخر ،آرش( ،)1385ســیاوش و شــاه ،شاهنامه
پژوهی ،دفتر نخست.
25 Zaehner.
 26بــه نوشــته زنــد و هومــن یشــت ،در اواخــر هــزارة زردشــت ،پایــان
جهــان ،هرمــزد نریوســنگ و ســروش را گســیل مــیدارد كــه به پشــوتن پســر
گشتاســپ كیانــی در كنــگدژ بگوینــد آیینهــای دینــی را برپــای دارد و دین
را در ســرزمینهای ایرانی بپیراید ،او نیز به یاری صد و پنجاه مرد پارســا و به
دســتیاری آذرفرنبغ ،آذر گشنســپ ،آذر برزینمهر فراز مــیرود ،از كنگدژ به
ایرانشــهر میآیــد و بتكــدهی همه دیــوان را برمیكند (هدایــت-61،1342 ،
 .)63بنــا بــر بندهــش و دینکــرد کنــگدژ مــکان رســتاخیز ایــران خواهد بود
(همان )61 ،و پشوتن از آنجا به هنگام ظهور سوشیانس به همراه کیخسرو،
گیو ،طوس ،گرشاســب و ســام نریمان از یاوران سوشــیانس به ایران خواهد
آمد (سنچولی.)88 ،1383 ،
27 Ganga.
 28روش اسطورهشناســی تمثیلــی ،آشــکارا از حکمــت تمثیلی افالطون
برگرفته شــده و همانطور که پیشتر اشاره شد ،افالطون در هستیشناسی
خــود بــه ســه عالم یــا ســه مرتبه از هســتی قائــل اســت؛ مرتبــهی مخصوص
معانــی محــض عقالنــی ،مرتبــهای کــه در آن ایــن معانــی صــورت میگیرنــد
ِ
(ایدههــا) ،و مرتبــهای کــه در آن ایــن صورتهــا بــه مــاده و تبعــات آن دچــار
میشــوند (ایکونها) .از این رو در این پژوهش نیز مراد از شــهر آرمانی همان
شــهر مثالی ،شــهر ایدهآل و الگوی نمونهای و کهنالگویی از شــهر اســت که
بــه مرتبــه ایدههــا و مثــل افالطونــی متعلــق اســت نه شــهر خیالــی حاصل از
خیالپردازی.
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D

uring last century domination of positivist
paradigm resulted in limiting to scientific and
quantitative methods in architecture and urban
planning which led to loss of meaning and identity
in cities and urban environments. In order to solve
these problems qualitative study of cities in a way
that takes in to account culture, society and physic of the city as a whole and within cultural texts
has grown significantly. Cultural studies is one of
the most recent interdisciplinary approaches that
emphasis on the study of all the elements that is
called culture altogether in interaction with each
other, and accordingly urban cultural studies is
focused on different kinds of cultural texts, their
importance in urban studies and also accurate
reading and making use of them. On the other
hand, by inventing the New Mythology and mythological criticism approach the possibility of methodological study of myths as one of the sources
of cultural studies have been provided. Therefore,
in this paper, the main question is that, what are
the main characteristics of Takht-e-Jamshid by
referring to the mythical cities especially Kangdej, and what are the relations between them.
Therefore, at first, the method of allegorical mythology one of the methods of mythological criticism is explained, and then this method is used to
understand the true meaning of Takht-e-Jamshid
complex. Allegorical mythology is one of the first
methods of mythological criticism approach and it
is invented by Georg Friedrich Creuzer. Creuzer
as an idealist established his method on Plato’s
allegory theory and the relation between Idos and
Icon. According to Creuzer, ancient peoples used
myths to explain the rational things that could not
be expressed through resemblance or direct anal-

ogy (symbolism), and thus with the help of implicit implication of myths they created a way to
understand and explain the rational things. Study
of Takht-e-Jamshid complex with the help of allegorical mythology of Creuzer showed a relationship between this complex and mythical cities like
Kangdej and Varejamkard and that the relation
between ideal cities and places such as Kangdej, Mehr Palace, and Varejamkard is direct and
based on similarity. However, the relationship between ideal cities with some real ones such as the
central part of Takht-e-Jamshid is not of the same
kind, but of indirect connotations and implicit implications, therefore the relationship is a mythical
one; it seems as if making a utopia like Kangdej is
the allegorical and archetypical cause of Takht-eJamshid. These implicit implications to ideal cities
and places such as Kangdej, Mehr Palace, and
Varejamkard are apprehended through different
elements and details, composition of the spaces
of Takht-e-Jamshid, and also the characteristics
of the complex as a whole, and among the physical examples of these implicit implications in this
complex we can mention numerous columns in all
of the parts of it, leaning on the Mehr Mountain,
arrangement of palaces and the colours used in
them, special decorative motifs for each of the
parts of it in relation to its use, and etc. which all
have counterparts in mythical cities.
Keywords: Allegorical Mythology, Friedrich
Creuzer, Kangdej, Takht-e-Jamshid.
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