
  فرهنگي مطالعات و انساني ، پژوهشگاه علومنامة ادب پارسي كهن
  154 -  135، 1397سال نهم، شمارة دوم، پاييز و زمستان پژوهشي،  ـ علمي نامة دوفصل

  اي كوه اسطوره از البرز تا قاف: بررسي تطبيقي دو رشته

  *عبداهللا واثق عباسي
  **پور اسماعيل علي

  چكيده
اند كـه در   اي در باور جمعي اقوام ايراني و عرب وه اسطورهك دو رشته» قاف«و » البرز«

ديگـر و گـاه،    اند؛ گـاه، مسـتقل از يـك    كار رفته اي به سه طريق به هاي اسطوره روايت
پنداري)، و در برخي موارد هم يكـي را نتيجـة ديگـري     سان هماني (يك صورت اين به

رد و بـا ديـن و آيـين زردشـتي     اند. البرزِ اساطيري ريشـه در ايـران باسـتان دا    پنداشته
اي مربوط به دورة اسالمي است و صبغة عربـي آن   درآميخته است و كوه قاف اسطوره

ديگر دارنـد، در   ها با يك هاي مشابه و مشتركي كه اين كوه ويژگي علت به غالب است. 
انـد. نوشـتار حاضـر درواقـع      كـار رفتـه   ديگر بـه  جاي يك برخي منابعِ دورة اسالمي به

كـوه اسـاطيري.    شي است انتقادي دربارة ساختارها و كاركردهاي ايـن دو رشـته  پژوه
پرسش اصلي اين مقاله اين است كه آيـا اسـطورة قـاف در دورة اسـالمي دگرديسـي      

هـا هويـت و سـاختار     كه هريـك از ايـن كـوه    همان البرز اساطيري ايراني است يا اين
اضر اين است كه اسطورة قاف، در اي مستقل و متفاوتي دارند. فرضية مقالة ح اسطوره

منابع دورة اسالمي، طرح و الگويي از اسطورة ايراني البرز باشد. هدف ايـن پـژوهش   
گـذر   هاي اساطيري است تا از اين ره كوه هاي مشترك اين رشته بررسي تطبيقي ويژگي

  ها مشخص شود. پنداري آن سان ها و علت يك همانندي
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  . مقدمه1
گيـري   روند كه پس از شكل شمار مي هاي مرتبط با آفرينش جهان به البرز و قاف از اسطوره

و منابع پهلويِ در دست، نويسندگان نوشتار حاضر  اوستا اند. با استناد به وجود آمده زمين به
ه و الگويي از اسطورة ايراني بر اين باورند كه طرح اسطورة قاف در متون دورة اسالمي نمون

ديگـر،   عبارت كه قاف دگرديسيِ البرز ايراني دوران پيشااسالمي است. به البرز است و يا اين
ها و باورهاي ايراني آميخته بود، با ظهور دين  كوه اساطيري البرز، كه با دين زردشتي و آيين

  صورت قاف استحاله شد. ـ اسالمي يافت و به جديد، صبغة عربي
مند بوده  به عظمت و قرابتي كه با آسمان دارد، همواره در نظر انسان ارزش كوه، باتوجه

هــاي زمينــي دور نگــه داشــته اســت و،  ســو آن را از پليــدي اســت. ارتفــاع كــوه از يــك
شـدن بـه آسـمان و منبـع اسـرار غيبـي و        مثابـة نردبـاني بـراي نزديـك     ديگـر، بـه   ازسوي

رو، در بـاور پيـروان    ايـن  ايزدان و فرشتگان بوده اسـت. از  ماوراءالطبيعه و واسطة ارتباط با
رفتـه اسـت و    شـمار مـي   گاه انوار الهي بـه  اديان ايراني و سامي، كوه محل عبادت و تجلي

هـا   تـرين اسـاطير بـا آن    انـد و معـروف   اي برخوردار بـوده  ها از جايگاه ويژه بلندترين كوه
هـا   هاي زردشتي ايران باستان بر فراز كـوه  هاند. مشهورترين آتشكد و شكل گرفته  درآميخته
غ بـر فـراز كـوه         اند؛ آتشكدة آذربرزين شده ساخته  نـد و آتشـكدة آذرفَرَنبـهر بر كـوه ريوم

زادگان بـر بـاالي    خوارزم و آتشكدة آذرگُشَسب بر باالي كوه اَسنوند. ساختن آرامگاه امام
انـد   ها رسته ر درختاني كه بر باالي كوهقصد شفاعت ب بستن به ها و نقاط مرتفع و دخيل كوه

  ريشه در همين باور دارند.
اي كـه گرداگـرد زمـين را     به اعتقاد ايرانيان باستان، البرز كوهي است مينوي و اسـطوره 

هاسـت. خورشـيد از آن طلـوع و در آن غـروب      فراگرفته است و اصل و ريشة تمـام كـوه  
مادي و مينوي است. جايگاه سـيمرغ اسـت و   كند. منشأ برف و باران و حدفاصل دنياي  مي

چنـين، باورهـاي دينـيِ     انـد. هـم   اي و تاريخي با آن در ارتباط هاي اسطوره بعضي شخصيت
هاي مشابه  اي قاف ويژگي جهان پس از مرگ با آن عجين شده است. كوه مقدس و اسطوره
با مسائل ديني زردشـتي   و نزديكي با البرز دارد. البرز اساطيري ريشه در ايران باستان دارد و

علـت   بـه  درآميخته است و قاف اسطورة دورة اسالمي است و صبغة عربي آن غالب است. 
جـاي   هاي مشابه و مشترك اين دو كـوه، در برخـي منـابع دورة اسـالمي گـاهي بـه       ويژگي

اند. مقالة حاضر درواقع پژوهشـي اسـت انتقـادي دربـارة سـاختارها و       كار رفته ديگر به يك
  كوه اساطيري. ردهاي اين دو رشتهكارك
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  . ضرورت تحقيق2
عللي كه زمينة بحث و بررسي دربارة موضوع اين مقاله را فراهم كرد بـه دو دسـته تقسـيم    

هـايي دربـارة چگـونگي     كننده به پرسـش  هايي درخور و اقناع شود: نخست، يافتن پاسخ مي
ة موضوع بدين قرار است: ايـن  ها دربار ها. برخي از پرسش پيدايش البرز و قاف در اسطوره

اي  هاي خـاص و جداگانـه   اي يك كوه با دو نام است يا هريك ويژگي كوه اسطوره دو رشته
اي ايرانـي اسـت و قـاف     كه البرز اسطوره به اين ها و باتوجه هاي آن اساس شباهت دارند؟ بر

، برپاية اسـناد  نظر از احساسات قومي و ملي منشأ عربي دارد، تقدم از آنِ كدام است؟ صرف
  را بايد به كدام قوم داد؟  شدن كوه اي مكتوبِ در دست، اصالت اسطوره

هـاي اسـاطيري    مايه ها به حوزة ادبيات كالسيك فارسي است. بن دوم، ورود اين اسطوره
حـوزة حماسـه و عرفـان از آنِ     هاي ادبيات فارسي و عربي را در  مايه گسترة وسيعي از درون

توان ادبيات پنداشت: خصلت روايـي؛   سه دليل مي  ها را به اين، اسطوره بر وهاند. عال خود كرده
ها در بدنة آثار ادبي، جزئي از ادبيات  كاررفتن آن علت به چنين، به جنبة تخيلي؛ بيان هنري. هم

بـه اسـت. بـدون     قـاف مشـبه  » قاف قربـت «روند. مثالً، در ساختار اضافة تشبيهي  شمار مي به
شبه اين تشـبيه، كـه دوربـودن و دشـواريِ      توانة معنايي اين اسطوره، درك وجه آشنايي با پش
ترتيـب، تشـبيه مـذكور كـاركرد      اين پذير نخواهد بود و به يابي به آن است، امكان مسير دست

تبعِ آن، بخشي از معناي مـتن بـه حالـت تعليـق      دهد و، به شناسي خود را از دست مي زيبايي
كـه در سـاختار     شـوند يـا وقتـي    ها به استعاره تبديل مـي  ه اسطورهك درخواهد آمد. هنگامي 

، كه مراد از آن »از قاف تا قاف«گيرند، مانند عبارت  ها قرار مي المثل هاي كنايي و ضرب جمله
روند. در ادبيات فارسـي، البـرز    شمار مي گرداگرد زمين و تمام جهان است، از همين مقوله به

نـر غنـايي، زيرشـاخة ادبيـات عرفـاني، راه يافتـه اسـت. ايـن         در ژانر حماسي و قـاف در ژا 
اند (براي نمونه، بنگريـد بـه نسـوي     ها حتي به متون تاريخي و مقامات نيز نفوذ كرده اسطوره
هـاي اسـاطيري و    ). بنـابراين، بررسـي ويژگـي   26: 1389؛ حميدالدين بلخي 90، 10: 1385

ها بـه درك و دريافـت مـا در     عنايي آنكردن موارد اشتراك و اختالف كاركردهاي م مشخص
  ژانر حماسي و عرفاني، كمك خواهد كرد.  ويژه در خوانش صحيح متون كالسيك فارسي، به

  
  . پيشينة تحقيق3

بن طاهر مقدسي، مورخ و محدث قرن چهارم هجري قمري، به مطابقت   بار، مطهر نخستين 
» انـد  ، به فارسـي، كـوه البـرز خوانـده    پيشينگانْ كوه قاف را«البرز و قاف اشاره كرده است: 
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پنـداري   سـان  ). منابعي كه از نظرگاه اخير به موضوع نگريسته و از يك303: 1374(مقدسي 
تر، بنگريد به  اند (براي آگاهي بيش اند به اقتفاي مقدسي رفته ميان آورده البرز و قاف سخن به

ــدي  ــدهش هن ــدكني  246: 1368 بن ــفيعي ك ــ457: 1375؛ ش ؛ 472: 1369داريان ؛ پورنام
  ).»قاف«و  »البرز«ذيل مدخل  :1386  ياحقي

اسـت. در    ) انجـام داده 1375نخستين پژوهش تطبيقي درباب البرز و قاف را كريميان (
هاي مشابه البرز و قاف را بيان كرده و  ويژگي» البرز همان كوه قاف است«اين پژوهش، ذيل 

  در پايان، به اين نتيجه رسيده است: 
ماند كه البرز و قاف يكي هستند و به آن صـورت كـه از آن تعريـف     ي باقي نميترديد

شده، جنبة مينوي و مثالي دارد و مصدوقة آن در زمين كوه عظيم منطقة قفقاز اسـت و  
كه كوه هنـدوكش را قـاف و نيـز البـرز      اند، چنان هاي ديگر زمين همه فرعي از آن كوه
  ).129اند (همان:  گفته

كه مقالة حاضر با گزارش كريميـان دارد ايـن اسـت كـه وي براسـاس       نخستين تفاوتي
كند، اما براساس منابع  بودن البرز و قاف اشاره مي سان ها به يك هاي مشترك اين كوه ويژگي

ـ اسالمي برگرفته  كند كه قاف عربي و متون پهلوي، تحليل و اثبات نمي اوستامكتوبِ، يعني 
يافتة البرز است. حتـي از عنـوانِ    كه قاف شكلِ دگرديس اين از اسطورة ايراني البرز است يا

نظر وي، قـاف مقـدم بـر البـرز      شود كه، به گونه استنباط مي اين» البرز همان كوه قاف است«
تا » كوه قاف همان البرز است«يافت:  كه عنوان به اين صورت بايد تغيير مي صورتي است؛ در

نويسد كه منظور وي از صورت  صراحت مي ان بهچنين، كريمي تقدم البرز مشخص باشد. هم
هـايي   است كه فارغ از زمان و مكان است و كوه» مثُل افالطوني«معنوي و مثالي البرز همان 

اند. ديدگاه نگارنـدگان   اند پرتوي از البرز مثالي و آسماني كه در روي زمين البرز ناميده شده
روي كه البرز اسـاطيري برسـاختة ذهـن     اين مقالة حاضر، با نظرية مذكور، متفاوت است. به

هـايي   اي البـرز يـافتن پاسـخ    كوه اسطوره پديدآورندگانش بوده است و اساساً طراحي رشته
هايي بوده است كه درپـي درك   گر نسل شناختي ذهنِ كاوش هاي هستي اقناعي براي پرسش

كـه البـرز    نانـد. ضـمن ايـ    هاي پيرامون خـويش بـوده   و دريافت روشني از محيط و پديده
وجود نيامده است، بلكه اعتقاد به كوه مينوي يا مقـدس در گـذر زمـان     باره به اساطيري يك

هاي بعدي نام البرز يا قاف را بر بعضي  كه نسل شكل گرفته و جرح و تعديل يافته است. اين
ر تواند يادگاري از حافظة جمعي يك قوم يا ملت باشـد و اسـتمرا   اند، مي از ارتفاعات نهاده

دهد كه در قالـب تفـويض نـام     حيات تاريخي يك اسطوره در دورة خردگرايي را نشان مي
  است. صورت گرفته 
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كوچـة  در » برزكـوه «اي بـا عنـوان    پژوهش ديگري كه در اين زمينـه وجـود دارد، مقالـه   
دنبال پاسـخي بـراي ايـن پرسـش اسـت: برزكـوهي كـه         است. مؤلف اين مقاله به پيچ هفت

كند كجاست؟ سپس، با استناد به منابع تاريخي  اي كار انوشيروان از آن ياد ميفردوسي در ابتد
 شـاهنامه دنبـال اثبـات ايـن اسـت كـه منظـور از برزكـوه مـذكور در           و جغرافيايي قديم، به

كوهستاني ميان كرمان و فارس است كه قسمت عمدة آن از رفسنجان تا حدود جيرفـت بـه   
)، 1384). هاشمي (174 - 150: 2535ست (باستاني پاريزي شده ا خوانده مي» جبال بارز«نام 

  است. بررسي و تحليل كرده  شاهنامهدر مقالة خود، رمزها و نمادهاي كوه البرز را تنها در 
مطالبي دربـارة وجـه تسـمية البـرز اسـاطيري آمـده اسـت        » سيمرغ و جبرئيل«در مقالة 

كوه شمالي ايـران را از   البرز براي رشته). قرشي پيشينة كاربرد نام 466: 1369(پورنامداريان 
نوشتة وي، البرز كنوني تا پـيش از قـرن پـنجم     داند و، به بعد مي  قرن پنجم هجري قمري به

به ايـن   ). بنابراين، باتوجه166: 1389مشهور بوده است (قرشي » پتشخوارگر«نام  هجري به 
كـوه شـمالي ايـران     رسد كه نام رشـته  نظر مي و متون پهلوي، به اوستااعتبار  قول و نيز به نقل

بريم برگرفته از  كار مي مقتبس از نام البرز اساطيري باشد؛ يعني البرزي كه امروزه نام آن را به
ست كه در فارسي پهلوي به هرَبرز و بعدها به البرز تغيير يافته اسـت و  اوستاهرَبرزئيتي در 

  اگرد زمين است.حدود قلمرو آن برمبناي جغرافياي اساطيري گرد
باره نوشته شده كه رويكردهاي متفاوتي با اين مقاله دارند. مؤلف  هاي ديگري در اين  مقاله

فارسي، با  ويژگي براي قاف، براساس متون نظم و نثر 36» در شعر فارسي “قاف”تجلي «مقالة 
). 129 - 115: 1384تـر، بنگريـد بـه نـوروز      شواهد مثالي ارائه كرده است (براي مطالعة بـيش 

هـاي قـاف، بـا     بعضـي از ويژگـي  » تحليـل نمـاد و اسـطوره در تـاريخ    «چنين، در مقالة  هم
تر، بنگريد  هايي از هينلز و هاشم رضي و ياحقي، بيان شده است (براي مطالعة بيش قول نقل

)، در مقالة خـود، اسـطورة   1386). جاللي و رضاداد (155 - 154: 1388به شعباني و رومي 
انـد.   و احاديث را، از نظر سلسلة راويان و اعتبار سـند، بررسـي كـرده    قرآنر قاف در تفاسي

، نخست مطالب مربـوط بـه كـوه    »دماوند، كوه مينوي و اساطيري«) در مقالة 1377نصرتي (
ها و متون تاريخي ذكر كرده و سپس به روايات اساطيري مرتبط با اين  دماوند را در سفرنامه

  كوه پرداخته است.
  

  تحقيق. روش 4
هاي مشابه و تكرارشـونده در فرهنـگ    پژوهي، بررسي تطبيقي اسطوره هاي اسطوره از شيوه

اساطيري و ادبيات اقوام و ملل است. ارتباط و پيوند تاريخي، تفاوت زباني، و اثرگـذاري و  
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هاي ضروري  اثرپذيري سه مؤلفة اصلي ادبيات تطبيقي در مكتب فرانسوي است و از شرط
رود (بـراي   شـمار مـي   هاي ايـن مكتـب، بـه    ي تطبيقي، برپاية اصول و روشها براي بررسي

). در 12: 1374؛ گويارد 14: 1382؛ كفافي 14 - 13، 10: 1380تفصيل مطلب، بنگريد به ندا 
انجام گرفته است. شيوة كار در ايـن  » شناسي تطبيقي اسطوره«جستار حاضر، تحليل برمبناي 

هاي البرز و قـاف از منـابع گونـاگون،     نخست ويژگي مقاله به اين صورت است كه در گام
و متون تاريخي آميخته با روايات اساطيري، استخراج شده اسـت. در   بندهشو  اوستامانند 

ها ذيل پنج عنوان كلي آورده شده است. در مواردي نيـز،   هاي مشترك آن گام بعدي، ويژگي
  هاي هريك تبيين شده است. ها براساس ويژگي تفاوت

  
  بررسي و تحليل. 5

اي البرز و قاف پيداست كه اقوام ايراني و سامي زمين  هاي اسطوره كوه هاي رشته از توصيف
هـايي گرداگـرد آن را    كـوه  دانستند و اعتقاد داشتند كه رشته را گرد و مسطح و مركز دنيا مي

دايش ديگر اند كه اصل و ماية پي ها نيز از يك كوه اصلي منشعب شده اند و اين كوه فراگرفته
  ناميدند.» قاف«ها آن را  و عرب» البرز«هاست و ايرانيان اين كوه اصلي را  كوه

  
  پيدايش البرز و قاف 1.5

وجـود   ها طيِ نبـرد اهـورامزدا و اهـريمن بـه     و ديگر كوه 1»البرز«اي ايراني،  در باور اسطوره
اسـت كـه همـة    بلنـد   “البـرز ”نخستين كوهي كـه از ايـن زمـين بركشـيده شـد،      «اند.  آمده

؛ بـراي آگـاهي   485، 1: ج 1371 اوسـتا » (هاي باختري و خاوري را فراگرفته است سرزمين
صورت كـه پـس از    اين )؛ به35: 1381 دينكرد؛ 324، 2: ج 1347 ها يشتتر، بنگريد به  بيش

  نبرد آسمان و آب با اهريمن چنين رخ داد:
ت، زمين بلرزيـد. [از] آن گـوهر   كه اهريمن درتاخ ديگر نبرد را زمين كرد. هنگامي  سه

كوه كه در زمين آفريده شده بود، براثر لرزش زمين، در زمان كـوه بـه رويـش ايسـتاد:     
هاي ميانة زمين؛ زيرا چون  بخت (بر كنارة زمين). سپس، ديگر كوه نخست، البرزِ ايزدي

ز رسـتند  ها به رويِش ايستادند؛ زيرا همه از ريشـة البـرز فـرا    البرز فراز رست، همة كوه
  ).12 - 11: 1366 هاي زادسپرم گزيده؛ براي تفصيل، بنگريد به 65: 1385دادگي  (فرنبغ

اي اسـت كـه مهـرداد     اي كه از جغرافياي اساطيري البرز گرد آمده نقشه ترين نقشه كامل
اي گرداگرد جهان  ). برمبناي اين نقشه، البرز اسطوره71: 1362بهار طراحي كرده است (بهار 
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رفته است و مراد از جهان، در اين باور اساطيري، سرزميني كروي اسـت كـه هفـت    را فراگ
شد، در ميان شـش كشـور ديگـر     كشور را دربر دارد. خونيرَس، كه مركز جهان پنداشته مي

كوه البرز مانند كمربندي بر اين هفت كشور محيط اسـت. در ايـن    قرار گرفته است و رشته
برز، كه از شمال شرقي به جنـوب غربـي كشـيده شـده     جغرافياي اساطيري، وجود تيرك ال

هـاي نقشـة البـرز اسـاطيري اسـت كـه        كند، از ويژگي است و زمين را به دو نيم تقسيم مي
 درمورد كوه قاف چنين توصيفي نيامده است.

 العين   كتاباي قاف توضيحاتي آورده است  نخستين منبع مكتوبي كه دربارة كوه اسطوره
دربارة ارتباط آسمان با كوه قاف نوشته اسـت:   ق) است و  175دي (د بن احمد فراهي  خليل

يقَالُ: عمدها جبلُ قاف وهي مثل القُبة أطرافُها على ذلك الجبـلِ والجبـلُ محـيط بِالـدنيا مـن      «
اس من كلّ أَوبٍ زبرجدة خَضْراء وخضرة السماء منه فإذا كانَ يوم القيامة صيرة اهللا ناراً تحشر النَّ

  ).تا: باب العين و الدال و الميم معهما بن احمد بي  خليل» (إلى بيت المقدس
هـو فـي   «اي عربي دانسـته اسـت:    كوه قاف را اسطوره الساميةالحضارات   معجممؤلف 

» عرَف العرب األقدمين، جبـل يحـيط بِـاألرض ِالّتـي تَصـوروها مـدورة كَـالقُرص و مسـطّحة        
  آمده است:  معجم البلداندر »). قاف«ق: ذيل مدخل   1411  عبودي(

اند كه جنس آن از  اين كوه پيرامون زمين برآمده است و ... محيط بر زمين است و گفته
هـاي تمـام    باشد ... و ريشه زبرجد سبز است و همانا، رنگ سبز آسمان از سبزي آن مي

انـدازة   ند كه ميان كوه قاف و آسـمان بـه  ا ها از رگ كوه قاف است. بعضي نيز گفته كوه
چنين گفته شده است كه آسمان بر آن منطبق اسـت و،   قامت يك مرد فاصله است. هم

ها و موجودات ديگري هستند كـه جـز    زعم برخي ديگر، در آن سوي قاف، سرزمين به
قاف اند كه ماوراي  اي هم پنداشته ها آگاهي ندارد. عده خداوند متعال كسي نسبت به آن

كنـد   در حكم بخشـي از آخـرت اسـت. خورشـيد از آن طلـوع و در آن غـروب مـي       
  2).298، 4: ج 1977حموي   (ياقوت

وجودآمـدن كـوه قـاف برشـمرد:      توان براي بـه  برطبق اطالعات اين منابع، داليلي را مي
هايي كه موجـب اسـتحكام و تقويـت     سان ميخ نخست، ديواري بر گرد زمين باشد؛ دوم، به

لرزه باعث گسستگي آن نشود. ازسويي، در اين منـابع، رنـگ    ي زمين باشند تا زمينها بافت
  آسمان بازتابي از رنگ سبز كوه قاف دانسته شده است.

هـا   چنـين ريشـة ايـن كـوه     كوه احاطه كرده است و هم كه زمين را يك رشته باور به اين
اي البـرز و   هـاي اسـطوره   وههاست، از مشتركات اساسي ك لرزه دارندة زمين دربرابر زمين نگه
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اند و سـپس   اي، نخست، البرز و قاف از زمين روييده هاي اسطوره قاف است. در اين روايت
آمـده   آفرينش و تـاريخ دو هستند. در   هاي آن منزلة ريشه اند كه به وجود آمده ها به ديگر كوه

از ريشة درخت درخت كه  گونه هاي بلند را رويانيد، همان از كوه قاف كوه«است كه خداوند 
  ).48ق:   1428وردي  تر، بنگريد به ابن ؛ براي مطالعة بيش305: 1374(مقدسي » رويد مي

مقايسة اسطورة البرز  نحوي به به اسناد و مدارك در دست، هريك از منابعي كه به باتوجه
اسـالمي تـأليف   اند، در دورة  باره بيان كرده اين هاي انتقادي را در اند و ديدگاه و قاف پرداخته

كوه البرز و قـاف،   هاي مورخان و محققان را، دربارة پيدايش و ماهيت رشته اند. ديدگاه شده
داند  توان به سه دسته تقسيم كرد: نخست، نظرگاهي است كه قاف را منشعب از البرز مي مي

تمـام   اوسـتا  ). در87: 1368 بندهش هندي؛ 72: 1385دادگي  باره، بنگريد به فرنبغ (در اين 
واژة  اوسـتا دانيم معـادلِ كلمـة كـوه در     كه مي طور اند. همان هاي زمين از البرز رسته كوه

گَـر و كـوف   «صـورت   است كه در فارسي ميانه بـه )» Kaofaكئوف/ («و نيز » گري گئري/«
)Kōf «( عفيفي) كه تلفظ واژة اخير  اين به  ). باتوجه592: 1374تغيير يافته استKōf   به قـاف

شمار آورد كه بـا تغييـرات واجـي در لفـظ و      توان آن را از مقولة ابدال به است، مي نزديك
توان اين فرضـيه را مطـرح     راه بوده است. در اين صورت، مي حفظ داللت معنايي كلمه هم

ي اوستايي باشد. بنـابراين، تغييـرات واجـيِ در     »كَئوف«كرد كه وجه تسمية قاف مأخوذ از 
كـوف (فارسـي    ←(فارسي باسـتان)   به اين صورت نشان داد: كئوف توان گذر زمان را مي

  قاف. ←كاف  ← ميانه؛ پهلوي اشكاني/ ساساني)
داننـد كـه از ريشـة قـاف      هـايي مـي   اي از مورخان البرز را از جملة كـوه  سويي، عده از

ها كوه قاف آورده شده است كه خداونـد   منشأ تمام كوه آفرينش و تاريخروييده است. در 
» رويـد  كه از ريشـة درخـت درخـت مـي     گونه هاي بلند را رويانيد، همان ز كوه قاف كوها«

). نظر سوم، ديدگاه ميانه در 191: 1362مستوفي  چنين، بنگريد به ؛ هم305: 1374 (مقدسي
دانند،  ديگر نمي داران اين نظريه البرز و قاف را دو كوه جدا از يك موارد مذكور است. طرف

نـوعي بـه    ديگـر، بـه   عبـارت  انـد. بـه   كه آن دو يك كـوه بـا دو نـام متفـاوت     اند بلكه بر آن
پيشـينگان كـوه قـاف را بـه فارسـي كـوه البـرز        «زمينه بـاور دارنـد.    اين   پنداري در سان هم

). 190: 1362؛ مسـتوفي  15، 7: ج 1977؛ ياقوت حمـوي  303: 1374(مقدسي » اند خوانده
توان   ديگر دارند مي رز و قاف دربارة آفرينش با يكهاي مشتركي را كه الب درمجموع، ويژگي

  بندي كرد: صورت زير دسته به
  اند؛ . هردو در پيرامون و گرداگرد زمين قرار دارند و محيط بر آن1
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ها به البرز و قاف پيوسته  اند و ريشة همة اين كوه هاي زمين ها و بلندي . منشأ تمام كوه2
 است؛

 ها هستند؛ لرزه زميندارندة زمين دربرابر  . نگه3
 اند؛ . محل برآمدن خورشيد و ماه و ستارگان4
 (صراط) بر كوه البرز و قاف قرار دارد؛» چينود«هاي پلِ آزمايندة  . پايه5
 اند. . فراز البرز و فراز قاف در حكم بخشي از آخرت6
  
  باورهاي اساطيري البرز و قاف 2.5

كه  كند اين ي البرز و قاف توجه را جلب ميا هاي اسطوره نخستين موضوعي كه درمورد كوه
هايي كه پديدآور باورهاي اساطيري بودند زمين گرد و مسطح اسـت و   نظرِ نخستين نسل به

كوهي بزرگ احاطه كرده  كه زمين را رشته كوهي عظيم آن را فراگرفته است. باور به اين رشته
پنداشـتند؛   ا گرد و مسطح مـي كه زمين ر تواند ناشي از سه علت باشد: نخست اين است، مي
جز ايـن جهـان و زنـدگي     پنداشته است كه به كه بشر از همان آغاز حيات چنين مي دوم اين
اند كه در آن سوي كوه البـرز   هاي ديگري نيز بوده اي كه جريان دارد، عوالم و سرزمين مادي

چنـين   از مرگ و همرسد كه اعتقاد به جهان پس  نظر مي اساس، به يا قاف قرار داشتند. براين
ها موجوداتي غير از انسان باشند از آغـاز حيـات    هاي ديگري كه ساكنان آن وجود سرزمين

گونه فرض  بايست زمين را آن ها مي همواره فكر بشر را مشغول داشته است. نخستين انسان
جـا   هاي بنيادين خود را درمورد عوالم ديگـر و ساكنانشـان در آن   كردند تا پاسخ پرسش مي

گيري ايـن كـوه    ها داده باشند. سومين علت شكل بيابند و پاسخي خودباورانه به اين پرسش
اي وجود يك حصار امن و قرارداشتن در محدودة امن درمقابل حوادثي بوده است  اسطوره

 اند. كه از منشأ آن آگاهي نداشته

  جايگاه سيمرغ و عنقا 1.2.5
اي سـيمرغ در دريـاي فراخكـرد بـر      ندة اسطوره، پراوستابنابه روايت برخي منابع پهلوي و 

 هاي زادسپرم گزيده؛ 575، 1: ج 1347 ها يشت؛ 400: 1: ج 1371 اوستادرختي آشيان دارد (
فردوسي،  شاهنامةچنين  ) و هم246: 1368( بندهش هندي)، اما براساس روايت 12: 1366

گفتـار  «، ذيـل  شاهنامهدر  جاست. اش نيز همان كند و آشيانه سيمرغ در كوه البرز زندگي مي
  است:  چنين آمده» اندر زادن زال
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 بدان خانه آن خرد بيگانه بـود    جايي كه سيمرغ را خانه بود  هب
ــاري دراز    نهادند بـر كـوه و گشـتند بـاز     ــرين روزگ ــد ب  برآم
 بزد برگرفتش از آن گرم سنگ   فرودآمد از ابر سيمرغ و چنگ
 جا كُنامِ گـروه  كه بودش بر آن   ببردش دمـان تـا بـه البرزكـوه    

  )167 - 166، 1: د 1366(فردوسي 

بـار از كـوه البـرز     سال يك     كنند كه هر سه ياد مي» چمروش«اي به نام  ايرانيان از پرنده
بـرد   انـد ازبـين مـي    هاي ايراني آمـده  خيزد و تمام دشمناني را كه براي نابودي سرزمين برمي

اي سـيمرغ نخسـت در    ). پرندة افسانه100: 1368 هنديبندهش ؛ 144: 1354 خرد مينوي (
هـاي   هـاي حماسـي مثـل داسـتان     جا به داسـتان  اي مطرح شده و از آن هاي اسطوره روايت
وارد شده است. پس از افول ژانر حماسـي در ايـران، سـيمرغ اسـاطيري در متـون       شاهنامه

رج شـد و كـاركرد   تجلي يافت و از هيئـت حماسـي خـا    مثنويو  الطير  منطقعرفاني مثل 
  عرفاني پيدا كرد:

 بـاف  هر خيالي را نباشد دست   جاي سيمرغان بود آن سوي قاف
  )4016، 6: د 1380(مولوي 

هاي عرفاني گاهي عنقا يا عنقاي مغرب نيز خوانـده شـده اسـت. در     اين سيمرغِ داستان
اش در كوه قـاف اسـت.    اي با نام عنقا ياد شده كه آشيانه برخي منابع دورة اسالمي، از پرنده

خوي، معرفي شده اسـت   اي عجيب، از تيرة پرندگان درنده صورت پرنده به الحيوان ةحيادر 
علـت سـفيديِ    كه مانند كوه سفيد است. درباب وجه تسمية آن به عنقا، آمده اسـت كـه بـه   

انـد   مانندي است كه بر گردنش دارد و داشـتن گـردن (عنـق) بلنـد آن را عنقـا ناميـده       طوق
). در شماري از منابع، باور به وجود اين پرنـده چنـان قـوت    237 - 236ق:   1427ميري (د

اند و مصداقي خارجي براي آن قائل  گرفته است كه آن را با زندگي برخي از پيامبران آميخته
  نوشته است:  نسايم گلشناند. مؤلف  شده

السالم، در  ي، عليهسيمرغ، كه عرب آن را عنقا خوانده، نوعي مرغ بود كه در زمان موس
المقدس جاي داشتند، جثة بزرگ و عنقِ طويل كه در تسمية عنقا مالحظـة   نواحي بيت

تعالي، از آن ديار به كـوهي   فرمان حق السالم، وفات يافت، به آن رفته. چون موسي، عليه
جا بـر بعضـي حيوانـات غلبـه يافتنـد و صـيد        انتقال كردند از نواحي حضرموت و آن

ربودند. قـوم آن ديـار    يافتند، كودكان مي ون از وحوش و طيور صيدي نميكردند. چ مي
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السالم، درميان ايشـان بـود، التجـا بـه دعـاي او       نام، عليه مضطر شدند، پيغمبري حنظله
باشـد   كردند. دعا فرمود و آن مرغـان برافتادنـد، اكنـون از نـوع آن در كـوه قـاف مـي       

  ). 54 :1362شيرازي   (داعي

» عنقــا« ، ذيــل مــدخلايــب المخلوقــات و غرايــب الموجــوداتعجچنــين، در  هــم
  است:  آمده

الزمان در  هاست، به حجم ... گويند كه در قديم ترينِ همة مرغ او را سيمرغ گويند. بزرگ
عليـه، دعـا    اهللا النبي، صلي حنظلةميان حيوانان بوده است، چون خيانت او بسيار شد ... 

مردم ببرد و به بعضي از جزاير بحر محيط، كه هيچ  كردي. باري، عز و جل، او را از بين
  ).634: 1390جا نرسد، مكان ساخت (قزويني  آدمي آن

بر اين باورند كه عنقا همـان   ،عجايب المخلوقاتالبته، برخي از محققان، ازجمله مؤلف 
سيمرغ همان عنقاست كه مرغ بزرگي « اند: اي است و خالف اين را نيز گفته سيمرغ اسطوره

ديگـر، بـه    بيـان  ). بـه 246: 1368 بنـدهش هنـدي  » (زيسـته اسـت   است كه در كوه قاف مي
پنـداري   سـان  هماني سيمرغ و عنقا باور دارند. منشأ اصـلي ايـن يـك    پنداري يا اين سان يك

البرز و قاف هاي دورة اسالمي همان پندار مشتركي است كه دربارة  سيمرغ و عنقا در روايت
انـد، همـين    هاي البرز را بر قاف منطبق دانسته اند. درواقع، راويان اساطيري كه ويژگي داشته

اند و به همين علت است كـه در انديشـة عرفـاني     الگو را براي سيمرغ و عنقا طراحي كرده
  عطار، جايگاه سيمرغ از البرز به قاف منتقل شده است:

 ر پس كوهي كه هست آن كوه قافد   خــالف هســت مــا را پادشــاهي بــي
ــور   ــلطان طيـ ــيمرغ سـ ــام او سـ  او بــه مــا نزديــك و مــا زو دورِ دور   نـ

  )715 - 714: 1384(عطار 

  كوه مينوي و رابطة آن با خورشيد و ماه و ستارگان 2.2.5
كند و هنگام غروب در  بنابر روايات ايراني، خورشيد هر روز از فراز كوه البرز طلوع مي

با ستايش پسين، با ستايش پيشين، به مهـر نزديكـي جـويم تـا     «شود.  ان ميپشت آن پنه
] بلنــد البــرز ســر بــرآورد و در پــس آن فــرورود  بـدان هنگــام كــه خورشــيد از [كــوه «

). محل برآمدن مـاه  81: 1368 بندهش هنديچنين بنگريد به  ؛ هم382 ،1: ج 1371 اوستا(
  و ستارگان نيز بلنداي كوه البرز است:
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  ه دربرگيرندة تخمة گاو!اي ما
  برآي از فراز البرز ...

  ها! اي ستارگانِ دربرگيرندة تخمة آب
  برآييد از فراز البرز 

  )882، 2: ج 1371 اوستا(

باور ايرانيـان،   اي دارد رابطة آن با آسمان است كه، به ويژگي ديگري كه اين كوه اسطوره
هـاي آن اسـت    آسمان و درحكـم پايـه   ، البرز استواركنندةروايات داراب هرمزدياربراساس 
ها اين است كه رنگ آسـمان، كـه آن را سـبز     اي عرب ). باور اسطوره100: 1375(كريميان 

خداوند كـوه بزرگـي از يـاقوت سـبز     «... پنداشتند، از بازتاب رنگ سبز كوه قاف است.  مي
يك كوه بدانيم  ). اگر البرز و قاف را124: 2005(عجينه » آفريد كه سبزي آسمان از آن است

اي را كه  كه قاف را كوهي مستقل از البزر ولي با همان خصوصيات فرض كنيم، رابطه يا اين
  توان براي قاف نيز درنظر گرفت. البرز با خورشيد و ماه و ستارگان دارد، مي

  رويش و باليدن البرز و قاف 3.2.5
كـاربردن   گـردد، بـه   ها بازمي از نقاط مشترك اسطورة البرز و قاف، كه به ماجراي پيدايش آن

كـار   ها به است كه دربارة مرحلة تكوين و تكامل آن» رستن و رويش/ نمو و بالندگي«تعابير 
مثابة موجودي زنده و بالنده آمده است  ترين سند مكتوبي كه در آن كوه به رفته است. قديمي

كـه از زمـين    نخسـتين كـوهي  «نوشته شده است: » زامياد يشت«ست. در بند نخست اوستا
). 324، 2: ج 1347 هـا  يشت» (برخاست، اي سپنتمان زردشت، هرَييتي بلند (= البرز) است

ها از ريشـة البـرز در    مثابة درخت و پيدايش ديگر كوه انگارة رشد و نمو يا بالندگيِ البرز به
هـا   ر كـوه نيز تكرار شده است. در اين منابع، پيدايش البرز و ديگ اوستامتون پهلويِ پس از 

ديگر، اهريمن عامل ظهور و بروز كوه البـرز در   سخن شود. به پس از حملة اهريمن آغاز مي
  زمين بوده است:

هزار سـال در زمـين     سوي آفريدگان، جوهر كوه در طول يك پيش از آمدن اهريمن به
ر سـ  [زمـين] اهريمن) به زمين آمد، براثـر لـرزه    ويژه چون پتياره (= آفريده شده بود، به

اش به زير ... ريشة  بر زمين آمد مانند درخت كه شاخه به باال رويد و ريشه [و]برآورد 
گـذر   اتصـال) نظـم يافـت و راه    بنـدي (=  ديگر گذرانده شد ... و بـه هـم   يك ازها  كوه
وسيلة آن داده شد كه آب در آن چنان جريان يابـد كـه    زير به باال به [از]عبور) آب   (=
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؛ 11 :1366 هاي زادسپرم گزيدهسوي دل زور و آهنگ دارد ( ة تن بهها از هم خون در رگ
  ).72، 65: 1385دادگي  باره بنگريد به فرنبغ چنين، دراين هم

  از واژة باليدن براي كوه استفاده شده است:» گفتار اندر آفرينش عالم«ذيل  شاهنامهدر 
 سرِ رستني سويِ باال كشـيد    هــا بردميــد بباليــد كــوه، آب

  )17، 1: ج 1385ازي (كز
هاي رسـتن   اند از همين واژه تر منابعي هم كه به ماجراي آفرينش قاف پرداخته در بيش

و بالندگي استفاده شده است و در مواردي هـم نحـوة رويـش كـوه را بـه درخـت ماننـد        
؛ 305: 1374؛ مقدسـي  31، 1: ج 1383تـر، بنگريـد بـه طبـري      اند (براي آگاهي بيش كرده
  ).191: 1362؛ مستوفي 48ق:   1428 وردي ابن

هـا   از اين مقايسه و تشابهي كه بين البرز و قاف در چگـونگي بالنـدگي و گسـترش آن   
و متـون  اوسـتا  كه، براساس مستندات  آيد: نخست اين دست مي شود، دو نكته به خوانده مي

انـد و   بهره برده پهلوي، كه مؤلفانشان در تدوين آثار خود از منابع پهلويِ ايران قبل از اسالم
توان استنباط كرد كه انگارة رستن و بالنـدگي درمـورد كـوه از     نه از منابع دورة اسالمي، مي

اسطورة ايراني البرز به روايات اساطيري مربوط به قاف راه يافته است و دراصل، انديشـه و  
رِ رشـد و  كه برقراري رابطة تشابه بين كوه و درخت و سـازوكا  باوري ايراني است؛ دوم اين

هاي اساطيري ايران باستان است و در  مايه ها يادآور اسطورة نباتي است كه از بن گسترش آن
نوبـة خـود پيشـينه و     نشيني عرب دورة جاهلي سابقه ندارد. اين مسئله هم بـه  فرهنگ باديه

  د.كن قدمت ديرينة اسطورة ايراني البرز را در مقايسه با قاف عربي در دورة اسالمي بيان مي
  
  اي و تاريخي با البرز و قاف هاي اسطوره پيوند شخصيت 3.5
اي پيوندهايي ناگسستني  هاي تاريخي و اسطوره شخصيت شاهنامه، منابع پهلوي، و اوستادر 

انـد.   با البرز دارند. هوشنگ، هوم، گرَشاسپ، منوچهر، كيقباد، و كيكـاووس ازجملـة ايشـان   
آورد. منـوچهر   كش مي يتا، اسب و گاو و گوسفند پيشهوشنگ در پايِ كوه البرز، براي آناه

جـا نيـز از وي    كند و همـان  در البرز متولد شده است. تهمورث در البرز بر اهريمن غلبه مي
شان را در البرز سپري  ، فريدون و زال دوران كودكيشاهنامهخورد. بنابر روايت  شكست مي

ها و ديوان، بر فراز البرز هفـت خانـه    نساناند. كيكاووس، پادشاه هفت اقليم و حاكمِ ا كرده
، 448، 345، 301، 146، 1  : ج1371 اوستاجا بر قلمرو خويش حكم براند ( سازد تا از آن مي

  ).326: 1385؛ هينلز 100، 56، 44، 1: ج 1385؛ كزازي 226: 1368 بندهش هندي؛ 473
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قاف پيوسته اسـت.  اي  پي آبِ حيات تاحدي با كوه اسطوره ماجراي خضر و رفتن او در
سوي قاف رفته است  يافتن به آب حيات و زندگي جاويدان به چنين، اسكندر براي دست هم

  ).428: 1385؛ هينلز 124: 2005(عجينه 
 ديد آن را كز زمـرد بـود صـاف      رفت ذوالقرنين سوي كوه قـاف 

  )3711، 4: د 1380(مولوي 

  كوه مينوي و باورهاي ديني 4.5
علت ارتفاع و قرابتي كه  ويژه به معي اقوام گذشته جايگاه ممتازي داشتند؛ بهها در باورِ ج كوه

طوركـه   همـان  3مثابة منبع الهامات غيبي و امور غيردنيوي، داشتند. از اين طريق با آسمان، به
اي در آن سـوي البـرز يـا قـاف      پيش از اين نيز گفته شد، براساس برخي روايات اسـطوره 

چـه در   اند كه آن كس نداند و بعضي از ايشان برآن جز خداي هيچ ها كه هاست و خلق عالم«
). 303: 1374(مقدســي » آن ســوي قــاف اســت از مرزهــاي آخــرت اســت و درحكــم آن

اساس، ايزدان مينوي يا فرشتگان روان آدمي را از پل چينـود يـا صـراط، كـه در كـوه       براين
افتد و  زخ، كه در زير آن پل است، ميدهند. اگر بدكار باشد به دو مقدس قرار دارد، عبور مي

اگر نيكوكار باشد، به بهشت كه در باالترين قسمت ايـن كـوه قـرار دارد و جايگـاه ايـزدان      
  شود. مي مينوي است، برده

و متون پهلوي پيداست، بهشتي كه زردشت به آن وعده داده  اوستا كه از متن گونه آن
اعتبار كتاب مقدس زردشتيان، فرازِ كـوه البـرز    است بر فراز اين كوه مينوي قرار دارد. به 

نه شب هست، نه تاريكي، نه باد سرد، نه باد گرم، نه بيماري كشنده «جايگاهي است كه 
بر سر چينود پل، پل اهورايي مزداآفريده، آنان [= «پس از مرگ ». و نه آاليشِ ديوآفريده

اي جـان و روان خـويش   ها] پاداش كردارهاي نيك جهاني را كـه پـيش از آن بـر    انسان
انـدام ... روانِ نيكوكـار را از    اي خوش گاه دوشيزه جويند ... پس، آن اند مي جاي آورده به

» دهــد گذرانــد و دربرابــر ايــزدانِ مينُــوي جــاي مــي فــراز البرزكــوه و از چينودپــل مــي
  .4)870، 2، ج 365، 1: ج 1371  اوستا(

ست كه بهشت و دوزخ بر فراز يا در شود اين ا چه از مجموع اين روايات حاصل مي آن
جاسـت و   اي البرز يا قاف قـرار دارد. پـل چينـود يـا صـراط نيـز در آن       وراي كوه اسطوره

چنين، ايزدان مينوي يا فرشتگان نيز در آن جاي دارند و روان آدمي هم پس از مرگ بـه   هم
ان است. در پشت شود تا به بهشت يا دوزخ منتقل شود. مكان فرشتگان و جني جا برده مي آن

هاي يخ وجود دارد كه از زمـين و موجـودات آن    هاي پوشيده از برف و كوه قاف، سرزمين
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فرمـان خداونـد، بـر قـاف      كنند. چهار فرشتة نگهبان، به دربرابر حرارت جهنم محافظت مي
؛ 305، 303: 1374باره، بنگريـد بـه مقدسـي      اين  (دراند تا شياطين از آن عبور نكنند  موكل

ودي  198: 1362؛ مستوفي 298، 4: ج 1977قوت حموي يا ق: ذيـل مـدخل    1411؛ عبـ
 مثنـوي انـد؛ مـثالً در    برخي از اين مضامين به حـوزة متـون عرفـاني راه يافتـه     ).»قاف«

  است: آمده
ــه  ــور آميخت ــار و اهــل ن  در ميانشان كـوه قـاف انگيختـه      اهــل ن

  )2571، 1: د 1380(مولوي 

صـورت كـه هرگـاه قـومي از      اين هاست. به لرزه مقدس و زمين نكتة مهم رابطة بين كوه
بديشان زلزلـه  «ها را عذاب دهد  فرمان حق و راه راست سرپيچي كند و خداوند بخواهد آن

فرستد و فرشته را، كه بر كوه قاف موكل است، امر آيد كه تارك و بيخ آن كـوه مطلـوب را   
» نــد و در آن زمــين زلزلــه افگنــدهــاي كــوه مقــدس برآمــده اســت] بجنبا [كــه از ريشــه

چنـين، گفتـه شـده     ستيغ كوه البرز ستايش شده است. هم اوستا،). در 198: 1362  (مستوفي
است كه جايگاه برآمدن و آرامگاه ايزد مهر است. آوردن پيشكش و قرباني براي ايـزد مهـر   

پـل آزماينـدة   « هـاي  بودن و تقدس آن اسـت. پايـه   اي ديگر از مينوي در پاي اين كوه نشانه
در سر اين پل است كه ايزدانِ رشن و اَشتاد و زامياد كردارِ «بر كوه البرز واقع است: » چينود

» شـوند  سنجند. اگر نيكوكارند به بهشـت و اگـر بدكارنـد سـرازير دوزخ مـي      مردمان را مي
، 301، 211، 1: ج 1371 اوستاتر، بنگريد به  چنين براي مطالعة بيش ؛ هم495: 1374(عفيفي 

  ).324، 2: ج 1347 ها يشت؛ 402، 401، 374، 348، 345
  
  ـ اسالمي و ادامة حيات اساطيري دگرديسي اسطورة البرز ايراني در قاف عربي 5.5

هاي فرهنگـي ايـران پيشااسـالمي، ماننـد      با پذيرش دين اسالم ازسوي ايرانيان، بعضي جنبه
بدنة سنت فرهنگي ايرانيان حذف نشدند،  باره از موسيقي و پيكرتراشي و رقص و آواز، يك

تر فرهنگي منتقل شدند يـا در ديگـر هنرهـا، ماننـد شـعر و نقاشـي،        هاي ژرف بلكه به اليه
  هاي ايران باستان نيز رخ داد.  استحاله شدند. اين فرايند براي بعضي اسطوره

ا انطباق خود شود و ب دهد، ادغام مي شود. تغيير شكل مي اسطوره هرگز كامالً نابود نمي
رسد و همين  گيرد و به دوام و پايايي مي با مسائل و مضامين تازه، حياتي تازه ازسر مي

آيـد   شـمار مـي   ظرفيت انطباق و تغييرپذيري است كه عامـلِ اصـلي دوام اسـطوره بـه    
  ). 25: 1382(رستگارفسايي 
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ـ  رنـگ  ويژه در متون عرفاني، اسطورة البرز كم اگر در دورة اسالمي، به ر شـده و قـاف   ت
جاي آن را گرفته است يا آشيانة سيمرغ اساطيري از كوه البرز بـه قلـة قـاف منتقـل شـده      

است، به اين سبب است كه اسطورة قاف برساختة دورة اسالمي است و عارفـان مسـلمان    
چـه مربـوط بـه ايـران باسـتان و       انـد تـا آن   تري داشته به اساطير دورة اسالمي تمايل بيش

انـد،   سني است. هرجا هم كه اساطير ايراني به حوزة عرفان اسالمي راه يافتـه باورهاي مزدي
اند. مثالً، تفـاوت نقـش    خود گرفته  ـ اسالمي به اند و هيئتي عرفاني شده اي استحاله  گونه به

چنـين اخـتالف روايـت فردوسـي و سـهروردي از       ، هـم الطير منطق با  شاهنامهسيمرغ در 
هاي تغيير در كاركرد اساطير اسـت. اسـطورة البـرز نيـز در      ونهماجراي سيمرغ و زال از نم

هـا،   دورة اسالمي از حافظة جمعي ايرانيان كنار نرفت، بلكه پس از عبور از ميان دگرديسي
اي از  ها و دگرگوني پـاره  گذاري با حفظ ساختار و شاكلة اساطيري و اندك تغييراتي در نام

ها  اي خويش ادامه داد. شماري از اين دگرگوني رهها در هيئتي نوين به حيات اسطو ويژگي
  به قرار زير است:

  جاي البرز؛ گزيني عنوان قاف به . جاي1
 اي سيمرغ به عنقا؛ . تغيير نام پرندة اسطوره2
 جاي پل چينود؛ گزيني پل صراط به . جاي3
 جاي ايزدانِ اوستايي. . قرارگرفتن فرشتگان موكل بر كوه قاف به4

ت مذكور، قاف اساطيري در دورة اسالمي، همان جايگاه و كاركردهايي را باوجود تغييرا
مراتـب آفـرينش، پـس از پيـدايش زمـين       دارد كه البرز ايراني داشت. اين كـوه، در سلسـله  

هـا و بـيم و عـذاب     لرزه وجود آمده است. هدف از آفريدن آن سكون زمين دربرابر زمين به
ن شده است. مرز ميان اين دنيا و جهـان ديگـر اسـت و،    هاي ناشي از زلزله بيا مردم با تكانه

عبارتي، حكم بخشي از آخرت را دارد. پلي كه محك و ميزان كردار درگذشـتگان را دارد   به
بر آن واقع است. برخي ايزدان يا فرشتگان موكل بر آن ارواح مردگـان بـه جهـان ديگـر را     

هـاي   رمقايسه با ساير پرندگان، ويژگياي است كه، د اي اسطوره كنند. جايگاه پرنده حمل مي
  توان گفت: به اين وجوه تشابه، مي نامتعارفي دارد. باتوجه

مرور زمان كهنـه و   انديشة اساطيري ممكن است در كسوت بعضي تجليات قبلي، كه به
مندرس شده و ديگر باب روز نيسـت، ظـاهر نشـود و خـود را بـا مقتضـيات جديـد        

كـن   فـق دهـد، امـا هرگـز ريشـه     اي نـوين فرهنگـي و  ها و اعتبارهـ  اجتماعي و رغبت
  ).179: 1392شد (الياده   نخواهد
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اي جديـد   اي خود در دورة اسالمي، به جامـه  البرزِ ايراني هم، براي ادامة حيات اسطوره
ـ دينيِ نوخاسته، حضور فعال و مستمر داشته باشـد   نياز داشت تا بتواند در ساختار فرهنگي

  لة البرز به قاف محقق شد.مدد استحا و اين مهم به
 

  گيري . نتيجه6
اي  اي البرز و قاف درخورذكر است؛ عـده  هاي اسطوره كوه سه ديدگاه متفاوت درمورد رشته

اي  هـاي مشـابه در بـاور اسـطوره     ديگر ولي با ويژگـي  البرز و قاف را دو كوه مستقل از يك
داننـد كـه از    هـايي مـي   كـوه  اي ديگر قـاف را ازجملـه   پندارند. عده اقوام ايراني و عرب مي

داننـد كـه از قـاف     هـايي مـي   هاي البرز برآمده است و بعضي هم البرز را از شمار كوه ريشه
تـر از قـاف در بـاور ايرانيـان و      اي بسـيار پـيش   جاكه البرزِ اسطوره منشعب شده است. ازآن

كـه بـا    ــ زبـاني   ها درنتيجة برخوردهـاي فرهنگـي   هايشان وجود داشته است، عرب داستان
انـد تـا بـر     برداري كرده و نام قاف را بر آن نهـاده  هاي البرز الگو اند، از ويژگي ايرانيان داشته

كه برخي از ايشان البـرز   رسد كه دليل اين نظر مي غناي باورهاي اساطيري خود بيفزايند و به
د واژة البـرز  چه فقط پيشينة كـاربر  دانند نيز همين باشد. چنان هاي منشعبِ قاف مي را از كوه

، با منابع عربـي بررسـي كنـيم، صـحت     مينوي خردو  اوستاو قاف را در منابع ايراني، مانند 
  اين مدعا مشخص خواهد شد.

يقين كوه اساطيري البرز، درمقايسـه بـا قـاف، پيشـينه و قـدمت       برپاية منابع مكتوب، به
المي، دو ديـدگاه را  تر دارد. بنابراين، دربـاب پيـدايش اسـطورة قـاف در دورة اسـ      طوالني

اي جداي از البرز قائـل بـود.    كه براي قاف، به هويت و شاكله توان بيان كرد: نخست اين مي
هاي بين البرز و قاف و با درنظرگرفتن پيشينة البـرز، طـرح    به شباهت صورت، باتوجه دراين

 زة فرهنگياسطورة قاف در دورة اسالمي الگوبرداري از اسطورة ايراني البرز است كه به حو

هـا يـا    كه براسـاس نظريـة بازتوليـد اسـطوره     ـ اساطيري قوم عرب راه يافته است؛ دوم اين
، اسطورة ايراني و پيشااسالمي البرز، كه ذكـر آن در كتـاب مقـدس    »پيكرگرداني در اساطير«

يابد كـه صـبغة    ، نيز آمده است، به شرطي در دورة اسالمي اجازة ورود مياوستازردشتيان، 
هـاي سـاختاري و    منظور، با تغيير نام و برخـي ويژگـي   همين ـ اسالمي داشته باشد. به عربي

ازجانب مفسران و انتساب احـاديثي بـه   قرآن پذير  هاي تأويل برقراري پيوند با بعضي از آيه
شود و  (ع) ازسوي راويان حديث در دين جديد بازتوليد مي  اي از امامان (ع) و عده  پيامبران

پذير،  هاي تأويل يابد (براي مطالعة پيوند با بعضي از آيه اساطيري آن ادامه مي گونه حيات اين
(ع) روايتي نقل شده اسـت    ، از امام باقربحار االنوار). مثالً در 324: 1371بنگريد به ميبدي 
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: ذيل مـدخل  1379اند كوه قاف جهان را در خود فراگرفته است (حسيني دشتي  كه فرموده
  صورت زير بيان كرد: توان به  رك دو ديدگاه مذكور را ميوجوه مشت»). قاف«
  ؛خرد  مينويو اوستا  . پيشينة وجود اسطورة البرز در منابع مكتوب ايرانِ پيش از اسالم، مانند1
همـاني   پنـداري و ايـن   سـان  ها را به مرز يـك  هاي بسيار مشابه البرز و قاف كه آن . ويژگي2

 كند؛ نزديك مي
معناي كوه  ) بهKaofa/ Kōf) و شباهتي كه به تلفظ كَئوف يا كوف (Qâf. وجه تسمية قاف (3

 در فارسي باستان و فارسي ميانه دارد.
 
  ها نوشت پي

اي البرز، كه به اعتقادات ديني زردشتي و باورهـاي عاميانـه    . نكتة درخورتوجه دربارة كوه اسطوره1
صورت كوچك يا  اين نان، كه به«است:  ه ) بودDronيافته است، پختن نوعي نان به نام درون (  راه

شود، نماد اين جهان است. برجستگي دايرة دور نان نمـاد كـوه البـرز     بزرگ از آرد گندم تهيه مي
  ).162: 1385(بهار » اي فراگرفته است است كه زمين را چون حلقه

: 1383؛ طبري »عمد« تا: ؛ مرتضي زبيدي بي»عمد«تا:  منظور بي تر، بنگريد به ابن . براي آگاهي بيش2
؛ 198: 1362؛ مستوفي 215، 45: 1359؛ نسفي 305، 303: 1374؛ مقدسي 28، 27، 20، 13، 1ج 
  ).124: 2005؛ عجينه 46، 26، 25ق:   1428وردي  ابن

هاي دين مسيحي و يهودي دارد كوهي به نام زيتا يا  . براي نمونه، كوهي كه ريشه در باورها و آيين3
المقدس كـه از   العين در كنار بيت زيتا يا كوه زيتون كوهي است نزديك رأسطور «زيتون است:  

قديم، محل رويش درختان زيتون بود ... [و] مشرف بر مسجداالقصي نيز بوده و هست. گوينـد  
كه عيسي از آن كوه به آسمان رفت و پاية پل صراط بر آن كوه است ... قبور بسـياري از انبيـاي   

  ). 56: 1389(قرشي » ه قراردارداسرائيل بر اين كو بني
  ذكر شده كه پاية پل چينود بر تيرك البرز قرار دارد. اوستادر 

؛ 129:  1385دادگـي   ؛ فرنبـغ 98: 1354 مينـوي خـرد  چنين، براي تفصيل مطلب، بنگريـد بـه    . هم4
  .233، 226: 1368 بندهش هندي؛ 53: 1366 هاي زادسپرم گزيده

  
  نامه كتاب

اهللا و هاشم محمد  ، تحقيق عبداهللا علي الكبير و محمد احمد حسبلسان العربتا)،  يمنظور، محمد (ب ابن
 الشاذلي، قاهره: دار النشر و دار المعارف.

، تحقيق أنور محمـود  الغرائب ةالعجائب و فريد ةخريدق)،  1428بن المظفر (  وردي، ابوحفص عمر ابن
  .مكتبة الثقافة االسالميةزناتي، قاهره: 
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 ، ترجمة جالل ستاري، تهران: توس.اندازهاي اسطوره چشم)، 1392رچا (الياده، مي
  ، تهران: مرواريد.2و  1)، گزارش و پژوهش جليل دوستخواه، ج 1371( اوستا

  ، تهران: نگاه.پيچ؛ مجموعه مقاالت كوچة هفت)، 2535پاريزي، محمدابراهيم (باستاني 
 هران: مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي.)، تصحيح و ترجمة رقيه بهزادي، ت1368( بندهش هندي

  . 91و  90، شجستارهاي ادبي، »سيمرغ و جبرئيل«)، 1369پورنامداريان، تقي (
 ، ويراستة كتايون مزداپور، تهران: آگه.پژوهشي در اساطير ايران)، 1375بهار، مهرداد (

  .4و  3، ش 12، س وم حديثعل، »كوه قاف، اسطوره يا واقعيت؟«)، 1386جاللي، مهدي و فاطمه رضاداد (
، تهـران:  8، ج المعـارف جـامع اسـالمي     دايرةمعارف و معاريف؛ )، 1379حسيني دشتي، سيدمصطفي (

  مؤسسة فرهنگي آرايه.
  نژاد، تهران: مركز نشر دانشگاهي. ، تصحيح رضا انزابيمقامات حميدي)، 1389(  حميدالدين بلخي، عمر

جـا: دار و   حقيق د. مهدي المخزومي و د. ابـراهيم السـامرائي، بـي   ، تكتاب العينتا)،  خليل بن احمد (بي
 الهالل. مكتبة

، تصحيح محمدنـذير رانجهـا،   نسايم گلشن: شرح گلشن راز)، 1362الدين محمود ( داعي شيرازي، نظام
 آباد: مركز تحقيقات فارسي ايران و پاكستان. اسالم

 .المعرفة دارالثالث و الرابع، بيروت:  ، الجزءالحيوان الكبري حياةق)،  1427دميري، محمد (
  )، ترجمه و ويراستة فريدون فضيلت، تهران: فرهنگ دهخدا.1381( دينكرد؛ كتاب سوم

  ، تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.پيكرگرداني در اساطير)، 1382رستگارفسايي، منصور (
  .11، ش 4، س مسكويه، »سطوره در تاريختحليل نماد و ا«)، 1388شعباني، رضا و فريبا رومي (
صور خيال در شعر فارسي؛ تحقيق انتقادي در تطور ايماژهاي شعر )، 1375شفيعي كدكني، محمدرضا (

  ، تهران: آگاه.پارسي و سير نظرية بالغت در اسالم و ايران
  طير.اسا ، تهران:1، ترجمة ابوالقاسم پاينده، ج تاريخ طبري)، 1383بن جرير (  طبري، محمد

 برس.  ، طرابلس: جروسالثانية الطبعة، الساميةمعجم الحضارات ق)،   1411عبودي، هنري س. (
، بيروت: دار الفارابي، دار محمد و دالالتها الجاهليةاساطير العرب عن  موسوعة)، 2005عجينه، د. محمد (

 علي للنشر.
  عي كدكني، تهران: سخن.، تصحيح محمدرضا شفيمنطق الطير)، 1384بن ابراهيم (  عطار، محمد

  ، تهران: توس.هاي پهلوي اساطير و فرهنگ ايران در نوشته)، 1374عفيفي، رحيم (
كوشش احسان يارشاطر، دفتر يكم،  تصحيح جالل خالقي مطلق، به ، شاهنامه)، 1366فردوسي، ابوالقاسم (

 .Bibliotheca Persicaنيويورك: 
  چاپ مسكو، تهران: پيمان. شاهنامةاس ، براسشاهنامه )،1384( فردوسي، ابوالقاسم

 ، گزارنده مهرداد بهار، تهران: توس.بندهش )،1385دادگي ( فرنبغ
 ، تهران: هرمس.آب و كوه در اساطير هند و ايراني)، 1389اهللا ( قرشي، امان
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كوشش مسعود غالميه و  ، بهعجايب المخلوقات و غرايب الموجودات)، 1390قزويني، زكريا بن محمد (
 اسالمي.  خانة مجلس شوراي باباپور، قم: مجمع ذخاير اسالمي كتاب ف بيگيوس

 ، تهران: سمت.1 ، جنامة باستان: ويرايش و گزارش شاهنامة فردوسي)، 1385( الدين كزازي، ميرجالل
پژوهشي در شاهنامه: دربـاب ري، پهنـة تهـران، البـرز، مازنـدران طبرسـتان،       )، 1375كريميان، حسين (
كوشش علي ميرانصاري، تهران: سازمان اسناد ملي  ، بهب و مازندران مشرق در شاهنامهمازندران مغر

 ايران، پژوهشكدة اسناد.
، ترجمـة  پژوهشي درباب نظرية ادبيات و شعر روايي ادبيات تطبيقي؛)، 1382كفافي، محمد عبدالسالم (

  نشر. سيدحسين سيدي، مشهد: به
ــده ــپرم گزي ــاي زادس ــدتق1366( ه ــة محم ــات و   )، ترجم ــة مطالع ــران: مؤسس ــد محصــل، ته ي راش

 فرهنگي.  تحقيقات
  محمدي، تهران: پاژنگ. اكبر خان ، ترجمة عليادبيات تطبيقي)، 1374گويارد، ام. اف. (

من المحققين، بيروت:  مجموعة، تحقيق تاج العروس من جواهر القاموستا)،  مرتضي زبيدي، محمد (بي
 .دارالهداية

  .75و  74، ش چيستا، »برز، دريا، زالال«)، 1369مدبري، محمود (
 ، تهران: دنياي كتاب.القلوب نزهة)، 1362بكر ( بن ابي  مستوفي، حمداهللا
 ، ترجمة محمدرضا شفيعي كدكني، تهران: آگه.آفرينش و تاريخ)، 1374بن طاهر (  مقدسي، مطهر
 ن: مهتاب.تصحيح رينولد نيكلسون، تهرا ، مثنوي معنوي)، 1380الدين محمد ( مولوي، جالل
 جا: بنياد فرهنگ ايران. )، ترجمة احمد تفضلي، بي1354( مينوي خرد

 اصغر حكمت، تهران: اميركبير. ، تحقيق علياالبرار ةكشف االسرار و عد)، 1371بن محمد (  ميبدي، احمد
 روز. ، ترجمة زهرا خسروي، تهران: نشر و پژوهش فرزان ادبيات تطبيقي)، 1380ندا، طه (

اهتمام احمد مهدوي دامغاني، تهران: بنگاه ترجمه  ، بهكشف الحقايق)، 1359بن محمد (  عزيزنسفي، عبدال
 و نشر كتاب.

 ، تصحيح و توضيح اميرحسن يزدگردي، تهران: توس.المصدور نفثة)، 1385نسوي، محمد بن احمد (
  .146، ش كيهان فرهنگي، »دماوند؛ كوه مينوي و اساطيري«)، 1377نصرتي، مسعود (

ادبيات فارسي دانشـگاه آزاد   نامة تخصصي فصل، »در شعر فارسي“قاف”تجلي «)، 1384ز، مهدي (نورو
  .6، ش اسالمي مشهد

، »شـاهنامه  هاي رمزي و نمادين البرزكوه در جغرافياي اسـاطيري  ارزش«)، 1384هاشمي، منيرالسادات (
  .8و  7، ش ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد نامة تخصصي فصل

 ، ترجمه و تأليف باجالن فرخي، تهران: اساطير.اساطير ايران)، 1385نلز، جان راسل (هي
 ، تهران: فرهنگ معاصر.ها در ادبيات فارسي واره فرهنگ اساطير و داستان)، 1386ياحقي، محمدجعفر (
  صادر.، المجلد الرابع و السابع، بيروت: دار معجم البلدان)،  1977بن عبداهللا (  ياقوت حموي، ياقوت

  ، تهران: طهوري.2و  1)، گزارش ابراهيم پورداود، ج 1347( ها يشت


