
  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  77ـ96، صص 1396 زمستان، وچهارم سيي  ، شمارهنهمسال 

  
   و آرامگاه كوروشجمشيد تخت عامه درباره ي باورهايبررس 

  ي منابع مكتوب عصر قاجاراساس بر
  

 2يمي ندي هاد1ي، سلطانيمهد
  چكيده

 خي تـار  يهـا    از شـاخه   يكـ ي و   ينگـار   خي تـار  يكردهاي از رو  يكي تي ذهن خيتار
 نسبت بـه مـسائل   ي مردم عادي و باورهاتي شناخت ذهن ي است كه در پ    يفرهنگ

 هم بهـره    راني ا ي معمار خي شناخت تار  ي برا كردي رو ني از ا  توان يم. مختلف است 
 امـا   ،ندا  راني ا يمار و آرامگاه كوروش از آثار مهم مع       دجمشي  تخت ي  مجموعه. برد
 مثـال مـردم دوران قاجـار،    ي، و برا نسبت به آن    مردم گذشته  تي نگرش و ذهن   ايآ

ـ گ  با بهرهتوان ي پرسش، م  ني پاسخ به ا   يهمانند ما بوده است؟ برا      كـرد ي از رويري
 به سـراغ منـابع مكتـوب دوران         يخيتارـ   يري تفس قي و با روش تحق    تي ذهن خيتار

 مردم در آن دوران نسبت      ي معمار تيذهن  شناخت ها،  افتهياساس   قاجار رفت و بر   
 تي تصور و ذهن   رسد ي اساس، به نظر م    نيبر ا .  قرار داد  قي آثار را هدف تحق    نيبه ا 

در .  بـوده اسـت    ي امـروز  جي را تي متفاوت از ذهن   اري بس ي آثار معمار  نيمردم از ا  
و  وندي زمانشان پ  جي را ي باورها گريها و د     آثار با اسطوره   ناي مردم ي   عامه تيذهن
  . داشته استيكينزد

  

 مـادر  (كـوروش  مقبـره    د،يجمـش    تخـت  ،ي معمـار  تي ذهن خيتار :ي كليدي ها  واژه
   عامهي، باورها)مانسلي

                                                 
  )ma_soltani@sbu.ac.ir ()نويسنده مسئول(ي  بهشتدي دانشگاه شه،ي معماري دكتريدانشجو .1
  )h_nadimi@sbu.ac.ir (ي بهشتدي دانشگاه شه،ي و شهرسازياستاد دانشكده معمار .2
 30/4/1397: ديي تأخيتار   17/1/1396: افتي درخيتار
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  مقدمه. 1
اين مطالعات مانند ديگر انواع تاريخ      . ي بسياري دارد  ها  نهفتهمطالعات تاريخ معماري ايران     

 كه بيشتر در   اند  بودهو كساني    انسان ايراني چيزها     ي  گذشتهدر  . در پي شناخت گذشته است    
 بيشتر به چـشم     تشانيماهاين چيزها و كسان يا به دليل        . اند  داشتهبرابر چشم مورخان قرار     

 هـا   نامـه   خيتار و يا به شكلي عامدانه از طرف صاحبان قدرت و ثروت در              اند  آمدهمورخان  
 ي  عامه نبوده است؛    شان يزندگاما جوامع انساني محدود به آنها و آثار و          . اند  شده تر  پررنگ

و نـسبت بـه مـسائل گونـاگون نظـر، بـاور و يـا         كردند يممردم هم در اين جوامع زندگي 
 رويكـردي در    1تـاريخ ذهنيـات   . بوده اسـت  احساس داشتند كه كمتر مورد توجه مورخان        

هايي و به عنوان يكـي        ي است كه براي پاسخ به احساس كاستي در چنين زمينه          نگار  خيتار
 4. در قرن بيستم پديد آمـد      3 در فرانسه و در بستر مكتب آنال       2ي تاريخ فرهنگي  ها شاخهاز  

عـصر   يك مردمان دانايي افق ارتباط به فرهنگي تاريخي     مطالعه در ذهنيت در واقع تاريخ  
 بـه  فرهنگـي  كنـد و تـاريخ      مـي  توجـه  آثار معماري،  مثال براي آن، ونمودهاي فرهنگ با
  .دپرداز ي مباورها اين يها شهير

ي مختلف  ها  جنبه از رويكرد تاريخ ذهنيت براي شناخت ذهنيت مردم نسبت به            توان يم
 بخش مهمي از 5. و همچنين معماري به عنوان ظرف و بستر زندگي آنها بهره برد    شان يزندگ

ذهنيت مردم در رويكرد تاريخ ذهنيت در معماري، ذهنيت آنها نسبت به محـصول فرآينـد                
مردم نـسبت بـه آثـار پيرامـون خـود نظـرات مختلفـي               . ري است معماري، يعني آثار معما   

 بـود و    مـن ي خـوش  و برخي را نه، بعضي از آثار برايـشان           دنديپسند يم؛ برخي را    اند  داشته
                                                 

1. History of Mentalities 
2. Cultural History 
3. Annales School 

  . ركباره  نيا در .4
Peter Burke, (1986), “Strengths and weaknesses of the history of mentalities,” History of 
European Ideas, 7(5): p. 439-451. 
Patrick H. Hutton, (1981), “The History of mentalities: The new map of cultural history,” 
History and Theory 20, no. 3: p. 237–259. 

مهرداد قيومي بيدهندي و اميد     . ي از رويكرد تاريخ ذهنيت در معماري ايران رك        ريگ  بهره امكانات   درباره .5
. ، ش1. ، سات معمـاري ايـران  مطالع،  »درآمدي بر تاريخ ذهنيت عامه در معماري ايران       «،  )1391(شمس،  

  .25-5. ، ص2
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ي دور به   ها  گذشتهبر اساس باورهايشان نسبت به آثاري كه از         . دانستند يمبرخي را نحس    
 همـه موضـوع     نهـا يا. ات گوناگوني داشتند   و اعتقاد  كردند يميي  سرا  داستانجاي مانده بود،    

  .نديآ يممطالعات تاريخ ذهنيت معماري به حساب 
آينـد؛    همچنين برخي از ذهنيات نسبت به آثار معماري بر اثر گذشت زمـان پديـد مـي                

 كوروش در ذهن مردم به مظاهر افتخار و شـكوه بـدل             ي  مقبرهجمشيد و     آثاري چون تخت  
توان پرسيد آيا نگاه مردم گذشته به ايـن آثـار             مي. خورند يم و با هويت ملي گره       شوند يم

 از آن امكـان  مانـده  يبـاق ي تـاريخي كـه منـابع    ها دورههمانند نگاه ما بوده است؟ يكي از   
بـا  .  قاجـار اسـت  ي  دوره كند يمهاي رويكرد تاريخ ذهنيت را فراهم         يي به پرسش  گو  پاسخ
جمـشيد و     سبت بـه آثـار معمـاري تخـت         ذهنيت مردم ن   توان يمي از اين رويكرد     ريگ  بهره
 قاجار نسبت به اين آثار،    ي  دوره مردم در    ي  عامه كوروش را مورد تحقيق قرار داد؛        ي  مقبره

؟ از نظر آنها چه كـساني ايـن آثـار را پديـد آورده               اند  داشتهچه نظرات، عقايد و باورهايي      
 رايـج آن بناهـا از كجـا         نام ي  شهير؟  اند  داشتهبودند و نسبت به بانيان اين آثار چه نگرشي          

نشئت گرفته بود؟ و باورهاي مردم عادي نسبت به وجوه ديگر معماري ايـن آثـار اعـم از                   
  ي اين آثار چه بوده است؟ها يحجارساختار، تزئينات و 

 مـردم نـسبت بـه معمـاري         ي  عامـه ي بـه ذهنيـت      ا  چـه يدردر اين مقاله تالش شده تا       
پژوهشي اين چنين عالوه بر اين كه از خطـر          . د و آرامگاه كوروش گشوده شو     ديجمش  تخت

يي از تاريخ معماري ايران را مورد توجه ها جنبه، كاهد يمتحليل آثار با ديد و نگاه امروزي 
  . كه كمتر به آنها پرداخته شده استدهد يمقرار 

 برخـي از آثـار آن از فرانـسه و           ي  ترجمـه  ي  واسطهي اخير به    ها  دههتاريخ ذهنيت در    
ي در  نگـار   خيتـار اين رويكـرد    . به فارسي در ميان اهل تاريخ شناخته شده است        انگليسي  

 موضوعات متنوعي به كار رفته است، با اين حال به           ي  مطالعهخارج از مرزهاي ايران براي      
 فرانسوي بـه همـراه      1مونيك الب . اند  ندرت براي مطالعه تاريخ معماري از آن استفاده كرده        

به   با رويكرد تاريخ ذهنيت    1معماري خصوصي، ذهنيت و خانه    اب   در كت  2آنه دبار بالنشارد  
                                                 

1. Monique Eleb 
2. Anne Debarre-Blanchard 
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در ايـران مهـرداد     . انـد   ي قرون هفدهم، هجدهم و نوزدهم فرانـسه پرداختـه         ها  خانهبررسي  
 معمـاري   ي  مطالعـه ي امكان استفاده از اين رويكرد را بـراي          ا  مقالهقيومي و اميد شمس در      

ي از ايـن رويكـرد بـه        منـد   بهـره تمـسكي بـا      و زهرا اهري و زينب       2اند  كردهايران بررسي   
 همچنـين  3.انـد  پرداخته قاجاري ي دورهي در آثاري از معماري      نينش  بست ي  دهيپد ي  مطالعه

اش، در خالل پيشنهاد تاريخ فرهنگـي معمـاري ايـران، بـه تـاريخ                 نازنين شهيدي در مقاله   
 و پاسـارگاد،  ديجمـش  تخـت  از سويي به فراخـور اهميـت آثـار          4.ذهنيت اشاره كرده است   

شناسـي و معمـاري انجـام        هاي تـاريخ، باسـتان       آنها در رشته   ي  دربارهي زيادي   ها  پژوهش
ـ پگرفته است كه ذكر      جمـشيد  . گنجـد  ينمـ  ايـن مقالـه      ي  طـه يح تمـامي آنهـا در       ي  نهيشي

 ي  مطالعـه ، بـه    كتاب آرامگاه كوروش و باورهـاي عمـومي مـردم فـارس           پيشه در     صداقت
 شـامل بررسـي باورهـاي        اين كتـاب   بخشي از  5. پرداخته است  آرامگاه كوروش در فارس   

 يها  اساس پژوهش   درباره آرامگاه كوروش است كه بر      )نه باورهاي معمارانه   (مردم فارس 
 زماني مورد مطالعه    ي  بازهاين كتاب از نظر     .  شكل گرفته است   1375سال   در   ميداني مؤلف 

  .و نوع نگاه با تحقيق حاضر تمايز دارد

پژوهش حاضر تفسيري تاريخي است، و بر اين اساس پس از رجوع بـه              روش تحقيق   
، هـا  دانـسته ي از ايـن منـابع،   بـردار   ادداشتمنابع اصلي تحقيق و تشخيص و ساماندهي و ي        

كاررفته   ي به نگار  خيتارهمچنين رويكرد خاص    . روايت و ارزيابي و در نهايت تحليل شدند       
  .معماري استدر اين پژوهش رويكرد تاريخ ذهنيت عامه در 

ايـن منـابع از طريـق منـابع         . انـد   اول ي  درجهبيشتر منابع اصلي اين مقاله، متون چاپي        
 سـوم يعنـي   ي درجـه  دوران قاجـار و منـابع        ي  دربـاره  دوم يعنـي آثـار محققـان         ي  درجه

                                                                                                                   
1. Monique Eleb and others, (1999), Architectures de la vie privee, Paris: A.A.M Hazan. 

  .25-5 .ص ،»ايران معماري در عامه ذهنيت تاريخ بر درآمدي«.  رك.2
 سـيد اسـماعيل،     زاده  امام: از ذهنيت عامه تا تظاهر كالبدي     «،  )1395(هري،  زينب تمسكي و زهرا ا    .  رك .3

  .84-61.  ص،12 .ش، 7 .س، »تهران قاجاري و رفع تعارضات اجتماعي، تحقيقات تاريخ اجتماعي
رويكرد تاريخ فرهنگي و امكان و فوايد آن در مطالعات          «،  )1392(نازنين شهيدي و مهرداد قيومي،      .  رك .4

  .108-87. ، ص17. ، شمطالعات تاريخ فرهنگي، »انمعماري اير
  .خجسته: ، تهرانآرامگاه كوروش و باورهاي مردم فارس، )1381(جمشيد صداقت كيش، .  رك.5
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، كتابخانـه  1المعـارف بـزرگ اسـالمي    دايـرة  هاي معتبري چـون      شناسي  ها و كتاب    دانشنامه
در ميـان تعـداد     . انـد    شناسايي شده  3خان بابا مشار  فهرست كتابهاي چاپي     و   2ديجيتال نور 

 مادر سليمان   ي  مقبرهجمشيد و      اول قاجاري كه در آنها از تخت       ي  درجهزيادي از اين منابع     
ياد شده است، منابع اندكي وجود دارد كه در آنها به نگاه و رويكرد مردم عـادي اشـاراتي                   

يي كه مطالبي در ارتبـاط بـا   آنهاشده،  ع به متن منابع شناسايي   بنابراين با رجو  . مندرج باشد 
اين منـابع را  . موضوع و رويكرد مقاله داشتند، به عنوان منابع اصلي اين مقاله انتخاب شدند       

ي بنـد   دسـته ي عاميانه   ها  داستان، متون تاريخي رسمي و      ها  سفرنامه ي  دستهتوان در سه      مي
اه مهمـي دارنـد، چـرا كـه ذهنيـت مـردم عـادي بـراي                 ها جايگ   در اين ميان سفرنامه   . كرد

انـد، حـال       آن نوشته  ي  دربارهنويسندگان ايراني معاصر آن دوران امري معمول بوده و كمتر           
  .آن كه اين موضوع در برخي از سفرنامه مورد توجه سياحان فرنگي بوده است

  
   و آرامگاه كوروشجمشيد تختمعماري . 2

 آنها نـامي  نيتر مهميكي از . آثار معماري وجوه مختلفي دارد مردم نسبت به   ي  عامهذهنيت  
 كه مـردم آن     دهد يم آن نشان    ي  شهيرنام اثر و    . شود يماست كه اثر معماري با آن شناخته        

 آثـار از    ي  سـازنده  سـاخت و     ي  نحوه. اند  دانسته يماثر را به چه كس و چه زماني منسوب          
نگـرش مـردم نـسبت بـه        . د شـناخته شـود    وجوه مهم ديگري است كه بايد در اين رويكر        

كاررفتـه   ي بهها هيآراهاي بنا و تزئينات و      ساختارهاي بنا و فضاهاي مختلف آن، همجواري      
ي ديگـر بررسـي ذهنيـت       ها  جنبهي پيوندخورده با آثار معماري        در آن و باورهاي عاميانه    

جمشيد   مورد تخت بر اين اساس، اين وجوه به ترتيب در         . مردم نسبت به آثار معماري است     
  .و سپس آرامگاه كوروش در شش بخش فرعي بررسي شده است

  
  وجه تسميه، سازنده و نحوه ساخت. 2-1

باور مردم گذشته، در مواجهه با آثاري كه ساختن آن را خارج از قدرت خود                 ذهن اسطوره 
                                                 

1. https://cgie.org.ir 
2. https://www.noorlib.ir 

  .مؤلف: ، تهرانفهرست كتابهاي چاپي فارسي ،)1350( خان بابا مشار، .3
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ته گـاه  مردم گذش. ساخت ها مرتبط مي  را به اسطوره   آنها،  ديد يمهاي پيش از خود       يا انسان 
ـ ي نسبت   ا  اسطوره را به افراد     العاده  خارقساختن آن آثار      و گـاه بـه موجـودات        دادنـد  يم

در واقع در ذهن انسان گذشته بعضي از آثار معماري نمود مادي            . غيرانساني و ماورالطبيعي  
ي در شناسـ  باسـتان ي هـا  يحفـار پيش از اولين   . ها در جهان واقعي بود       و اسطوره  ها  افسانه
 اطالعـات  2 در اوايل قرن چهاردهم هجـري شمـسي      1 توسط ارنست هرتسفلد   ديجمش  تخت

علمي دقيق به معناي امروزي در اختيار مردم عادي نبود و آشنايي مردم با اين آثار نه بـر                   
ي هـا  افـسانه  و ها  داستاني و شواهد دقيق تاريخي، بلكه از طريق         شناس  باستاناساس اسناد   
 در دوران قاجار، داسـتان      ها  داستانيكي از اين    . شد يمهم  هاي محلي فرا    قول  عاميانه و نقل  

  3.شمس و طغرا است
در . انـد   ديدار كردهديجمش تختدر بخشي از داستان شمس و طغرا، قهرمانان داستان از         

                                                 
1. Ernst Herzfeld 

.  س ،شـناخت  ،»پرفسور هرتسفلد و خروج غيرقانوني آثار باسـتاني       «،  )1385( كريم سليماني دهكردي،     .2
  .156-145 .ص، 51. ، ش21
نويـسنده بـه   .  مفصل است كه در سه جلد نوشته شده اسـت      نسبتاً داستان تاريخي شمس و طغرا داستاني        .3

را داده است و كل ايـن سـه جلـد           » ل و هماي  طغر«و به جلد سوم عنوان      » ماري ونيسي «جلد دوم عنوان    
هاي پرتـشويش انقـالب مـشروطيت      اين كتاب در سال   . شوند يم تحت عنوان شمس و طغرا شناخته        معموالً

 رجب همـان    23و جلد سوم در     .  ق 1328، جلد دوم در     . ق 1327تحرير جلد اول آن در      . ايران نوشته شد  
ـ يي مغول بر ايـران رخ       فرمانروا پرآشوب   رهدورويدادهاي داستان در    . سال به پايان رسيد     و خـود    دهـد  يم

زماني است آميخته با بعضي وقايع تاريخي و مطالـب جغرافـي و دقـايق               «: سدينو يمنويسنده در اين زمينه     
 .» سلغريانسلسله فارس و زمان پادشاهي آبش خاتون آخر اتابك از    سالهوچهار    از وقايع بيست  ... اخالقي  

 جغرافيـاي  و تـاريخ  از توجهي جالب شرح داستان، روايت مسير در خسروي، ميرزا اقرنويسنده آن، محمدب  
 ميرزا  محمدباقر .دهد  مي دست به دارند ارتباط داستان موضوع با كه ديگري هاي  سرزمين و ايراني شهرهاي
 چـشم  انكرمانشاه در .ق 1266 در كه بود قاجار شاه  فتحعلي نوادگان از  ميرزا،  محمدرحيم فرزند خسروي،

 او در شـاعري   . سـرود   مي ابياتي گاه و داشت عالقه شعر سرودن به جواني سنين آغاز از او. گشود جهان به
 امـاكن  و آثار تماشاي به را خود فراغت اوقات از بخشي فارس در خسروي. برگزيد را »خسروي «تخلص
 و شمس او، تاريخي رمان طرح در سرزمين اين تاريخي آثار با او آشنايي و سفر اين. گذراند فارس قديمي
  .بود مؤثر بسيار ،طغرا
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 آن  دهند يم است، به حدي كه احتمال       آور  اعجاب ديجمش  تختي داستان،   ها  تيشخصنگاه  
 نسبت دادن اين بنا بـه ديوهـا در ذهنيـت مـردم              1.ه باشند ها، بلكه ديوها ساخت     را نه انسان  

 دوم سده شـشم     ي  مهين كه در    نامه  بيعجابراي نمونه در كتاب     . ي عميق دارد  ها  شهيرايران  
 شده است، نسبت دادن اين آثار به ديوهـا و اجنـه تحـت خـدمت حـضرت                   فيتألهجري  

ز قـدرت انـسان     سليمان روايت شده اسـت، چـرا كـه سـاختن چنـين آثـاري را خـارج ا                  
  2.اند دانسته

اي بيان     داستان عاميانه شمس و طغري، ارتباط آن به جمشيد پادشاه اسطوره           ي  ادامهدر  
 به جمـشيد از طـرف مـردم عـادي، در            ديجمش  تخت انعكاس نسبت دادن آثار      3.شده است 

، سـفر بـه     1849 -1780 (4جيمز موريه . ي قاجاري نيز مشهود است    ها  سفرنامهتعدادي از   
ـ  به ايران سفر كرده بود       شاه ي  فتحعلكه در دوران    ) 1810 و   1808ان در   اير ـ نو يم  كـه   سدي

ـ  منـار   چهـل  و يا    ديجمش  تختمردم مجموعه پرسپوليس را با نام         6 وامبـري  5.شـناختند  يم
هـاي     از ديـدار خـود بـا تـرك         اش  سـفرنامه در  ) 1862 سفر به ايـران در       1913 -1832(

 را  ديجمـش   تخـت  كه آنها معتقد بودند كه       كند يمروايت   چنين   ديجمش  تختبيابانگرد مجاور   
 كه ايـن پادشـاه جـامي        اند  داشته باور   آنها. ي به نام جمشيد بنا كرده است      ا  افسانهپادشاهي  

 تمام آرزوهايش را تحقق بخشد و با اين         توانسته يمداشته است كه با لمس لبان خود بر آن          
 7. آورده اسـت   ديجمـش   تختتر پروازكنان به    تماس سنگها را از خاور و هنروران را از باخ         

 ي  سـفرنامه ، در بخشي از     )1883، سفر به ايران در      1914-1837 (8بعدها ساموئل بنجامين  
                                                 

  .274. چاپ فجر اسالم، ص:  تهرانشمس و طغرا،، )1374( محمدباقرميرزا خسروي، .1
، »جمـشيد   آن بـا تخـت  رابطهي ايران، نوروز در شاهنامه و شناس باستانشاهنامه و «، )1357( يحيي ذكا،  .2

  .15-2. ، ص186 .ش، 16. ، سهنر و مردم
  .276. ، صشمس و طغرا .3

4. James Justinian Morier 

  .169. توس، ص: ، ترجمه ابوالقاسم سري، تهرانسفرنامه جيمز موريه، )1386( جيمز جاستي موريه، .5
6. Vambery 

 ترجمـه ،  زندگي و سـفرهاي وامبـري شـامل سـياحت درويـش دروغـين             ،  )1372( آرمينيوس وامبري،    .7
  .115 .صانتشارات علمي و فرهنگي، شركت : محمدحسين آريا، تهران

8. Samuel Greene Wheeler Benjamin 
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عالوه بر اين نام معمول، به تمام يا گاه بخـشي از            . خود همين موضوع را روايت كرده است      
 چهـل   قاًيدق موجود   يها  ستون است، هرچند تعداد     شده يمجمشيد چهل منار هم گفته        تخت

 و روشن اسـت كـه ايـن         2 كه عدد چهل، نزد ايرانيان مقدس بوده       ميدان يم 1.عدد نبوده است  
  .عنوان در وجهي نمادين به كار رفته است

در . هاي تاريخ اساطيري ايران اسـت       جمشيد پادشاهي پيشدادي و از مشهورترين چهره      
و نظرهاي گوناگوني آمـده اسـت، از آن    نام اي درباره اسالمي ي  دورهمنابع فارسي و عربي     

 رو جمـشيدش     جمله اين كه جم به زبان پهلـوي روشـنايي اسـت و شـيد آفتـاب و از آن                   
ي حماسـي ايـران     هـا   سنت و در    3.تافت  رفت روشنايي از وي مي      خواندند كه هر جا مي      مي

 ي  لهسـا  اهورامزدا در ملكوت به صورت شهرياري هزار         ي  سالهدوران فرمانروايي سه هزار     
 نخستين بار كه مردم تخت او را در آسمان ديدند كه            4.جمشيد در گيتي بازنمايي شده است     

ها   مردم در پادشاهي او فارغ از رنج      . درخشيد، آن روز را نوروز خواندند       چون خورشيد مي  
  5.زيستند، تا اين كه تكبر او را فراگرفت و فره از وي بگسست

  
  ماهيت آثار. 2-2

 چنين روايت كرده است كه با آن        ديجمش  تختمادالسلطنه در ارتباط با      اعت خان  محمدحسن
هاي مهم آن به علل مختلف از ميان          كه از آن بناي رافع جز آثار اندكي باقي نيست و بخش           

                                                 
سـازمان انتـشارات    : ، ترجمه محمد حـسين كردبچـه، تهـران        ايران و ايرانيان  ،  )1363( ساموئل بنجامين،    .1

  .217. جاويدان، ص
، » چهـل و هفـت  جايگاه اعداد در فرهنگ مردم ايران با تاكيد بر اعـداد    «،  )1386(،  زاده  حسنآمنه  .  رك .2

  .190-165 .ص، 10. ، ش4 .س، فرهنگ مردم ايران
المعارف   مركز دائرة   : ، تهران 22. ، ج المعارف بزرگ اسالمي    دائرة  ، در   »جمشيد«،  )1367( عسكر بهرامي،    .3

  .445. بزرگ اسالمي، ص
بيات و علوم   دانشكده اد ،  »اسطوره جمشيد با نگاهي به سرنوشت سليمان نبي       «،    )1385( فاطمه مدرسي،    .4

  .36-9. ، ص4 .ش، 2 .س، )دانشگاه شهيد چمران اهواز(انساني 
دانـشنامه جهـان اسـالم،      : ، تهران 10. ، ج دانشنامه جهان اسالم  ، در   »جمشيد«،  )1393( بهمن سركاراتي،    .5

  .117 .ص
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رفته است، آنچه باقي است اسباب حيرت و عبرت مردم روزگار قاجار است و نـشانگر آن   
او در جايي ديگر . اند بودهاندازه در صنايع و علوم ماهر      آثار تا چه     ي  سازندهاست كه مردم    

 كه در زمان قديم، عجـم صـنعت         كند يم كه اين آثار به مردم يادآوري        سدينو يمدر كتابش   
حجاري و نقاري و علم هندسه و جراثقال و مناظر و مرايا و بعضي علوم و صنايع ديگر را                   

 و همچنين ديجمش تخت مردم نسبت به آثار     نگاه با شگفتي و حيرت     1.اند  داشتهبه حد كمال    
وامبـري در ديـدار از      . احترام آنها نسبت به اين آثار در متون ديگـري هـم منـدرج اسـت               

جمشيد با ايرانيان مجاور آنجـا مالقـات كـرده و از احتـرام بـسيار آنهـا نـسبت بـه                        تخت
  2. كه برايشان يادآور روزهاي شكوه و شادي بوده روايت كرده استديجمش تخت

 بـراي مـردم روزگـار       ديجمش  تخت كه   شود يم برخي از متون ديگر روشن       ي  مطالعهاز  
ـ  و شـادمان     زده  جـان يهي بوده است كه از ديـدن آن         ا  نشانهقاجار   هينـريش  . انـد   شـده  يم
، در كتابش چنـين نقـل كـرده         )1866  و 1859، سفر به ايران در      1894-1827 (3بروگش

 به شـدت بـه هيجـان        ديجمش  تختي  ها  رانهيوو از ديدن    است كه ايرانيان همراه با كاروان ا      
 او نظير چنين روايتي را در كتـاب ديگـرش           4.آمدند و صداي بلند فرياد شادماني سر دادند       

  5. هم آورده استسفري به دربار سلطان صاحبقران
 كه در نگاه مردم ديآ يبرمافزون بر اينها از مراجعه به متن داستان شمس و طغري چنين           

ران، زمـاني ايــن آثــار سـاخته شــده كــه فـارس آبــادترين ســرزمين و پادشــاهش    آن دو
 كه  اند  بوده و مردم آن صاحب انواع علوم و صنايع          بوده است قدرتمندترين پادشاهان جهان    

  6.ديگر كسي از آن علوم خبر ندارد

                                                 
 محدث، ، تصحيح عبدالحسين نوايي و ميرحاشممرآه البلدان،  )1367( محمدحسن بن علي اعتمادالسلطنه،      .1

 .1077 .صدانشگاه تهران، : تهران

  .115. صزندگي و سفرهاي وامبري شامل سياحت درويش دروغين،  .2
3. Heinrich Karl Brugsch 

  .230. چاپ سعدي، ص: ، ترجمه مجيد جليلوند، تهراندر سرزمين آفتاب، )1374( هينريش بروگش، .4
  .442. اطالعات، ص: ، تهرانبقرانسفري به دربار سلطان صاح ،)1367( هينريش بروگش، .5
  .278-276. ، صشمس و طغرا .6
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  ها يحجارها، تزئينات و  ساختار، همجواري. 2-3
 زنـدگي   ديجمـش   تختو به ويژه مردمي كه در اطراف         قاجار،   ي  دوره مردم ايران در     ي  عامه

 ديجمـش   تخـت هاي مختلف بنـاي       ، بر اساس ذهنيت حاكم بر آن دوران، به بخش         كردند يم
 در اين باره مدعي است      اش  سفرنامهموريه در   . دادند يمي مختلفي نسبت    ها  نام و   كاركردها

 ساخته بودند؛ بخشي را     ديجمش  تختي مختلف   ها  بخشهاي گوناگوني براي      كه ايرانيان نام  
 او  1. و حـوض دالك    خانـه   فـراش هاي ديگـري را گرمابـه،          و بخش  دندينام يم خانه  شربت

 را به عنوان حـرم جمـشيد        ديجمش  تختي  ها  رانهيو كه مردم عادي بخشي از       كند يمروايت  
 كه در جنوب چهل منار، عمارتي از سـنگ سـياه            ميخوان يم آثار عجم  در   2.اند  معرفي كرده 

خانـه   هايش، مردم آنجا را به عنوان آيينه        ه است، كه به علت صاف و صيقلي بودن سنگ         بود
ي صـيقلي در    هـا  يفرورفتگـ  كـه گـاه بعـضي از         انـد   آورده همچنين   3.شناختند  جمشيد مي 
ـ  از طرف مردم عادي بـه عنـوان محـراب تلقـي              ديجمش  تختديوارهاي    4. اسـت  شـده  يم

 ديجمـش   تخـت  ورودي   ي  دروازه ي  منزلـه  ي منطقـه دو بنـاي مجـاور هـم را بـه            هـا  يبوم
 و بخشي از آثار را كه به نظر بخـش اصـلي مجموعـه بـوده اسـت، عمـارت                     اند  دانسته يم
 هـم وجـود     ديجمش  تخت ي  مجموعهي  ها يهمجوار چنين تصوراتي نسبت به      5.اند  دهينام يم

 كه  سدينو يم خود   ي  سفرنامهدر  ) 1855، سفر به ايران     1882-1816 (6گوبينو. داشته است 
 زمـاني كـه موريـه در خانـه و     7. كاخ جمشيد بوده است  ي  آشپزخانهاز نظر ايرانيان، شيراز     

                                                 
  .111. ، صسفرنامه جيمز موريه .1
  .113.  همان، ص.2
: ، تـصحيح منـصور رسـتگار فـسائي، تهـران     آثار عجـم ،  )1377( محمد نصير بن جعفر فرصت شيرازي،        .3

  .284 .صاميركبير، 
انجمـن آثـار و     : رجمه كيكاووس جهانداري، تهران   ، ت جغرافياي تاريخي فارس  ،  )1372( پاول شوارتس،    .4

  .42. مفاخر فرهنگي، ص
  .441. ، صسفري به دربار سلطان صاحبقران .5

6. Arthur comte de Gobineau 

 .صقطـره،   : ، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهـران      سه سال در آسيا   ،  )1383( ژوزف آرتور گوبينو،     .7
142.  
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 كه از محلي به     خواهند يم، مردم محل از او      نديگز يمجمشيد سكونت     باغي نزديك به تخت   
ي او ايرانيان قاجاريه بر اين باور       ها  نوشته بر اساس    1.جمشيد ديدار كند  » خانه  نقاره«عنوان  

 و شيپورها در زمان جمشيد در اينجا چنان بلند و رسـا بـه گـوش         ها  نقاره كه غريو    اند  هبود
جمشيد كه تا آنجا نـه مايـل فاصـله دارد، شـنيده             » چهل منار « است كه در كاخ      دهيرس يم
ي ا  دهكـده  خود مدعي است كـه       ي  سفرنامه او همچنين در بخش ديگري از        2. است شده يم

ي هـا  داستان وجود دارد كه بنا بر    ديجمش  تختت يا نه فرسنگي      در هش  خانه  نقارهبه نام سد    
 و صـداي ايـن      كـرده  يمها و شيپورهاي پادشاهي را نگهداري         عاميانه، جمشيد در آن طبل    

  3. استدهيرس يم ديجمش تختافزارهاي موسيقي از آنجا تا 
تقادات  هم اع  ديجمش  تختها و تزئينات بناي       همچنين مردم در آن دوران نسبت به آرايه       

 كه بـه معبـد      اند ياشخاص كه اين اشكال صور      اند  بودهبعضي بر اين عقيده     . اند  داشتهمختلفي  
 با مطرح كردن اين موضوع همزمان معتقد است         البلدان  آةمر مؤلف.  تا قرباني شوند   روند يم

ـ  بعضي ديگر آن را به نقوش پيغمبـران نـسبت            4.كه اين روايت اعتباري ندارد      و انـد   داده يم
از نظر .  به اين موضوع در داستان شمس و طغرا هم به تفصيل پرداخته شده است5.انند آنم

 تـا   انـد   خواسـته  و از طريق آنهـا       اند ياليخهاي حيوانات صور      شمس صور تركيبي از اندام    
 شهوت و غضب و ديگر صفات ناپسند آن بنمايند و بفهمانند            ي  قوهصورت نفس اماره را با      

فس اماره خود غالب آمده است؛ چراكه در حكمت زرتشتي اعتقاد بر آن             كه اين پادشاه بر ن    
  6.بوده است كه جسد هر حيوان مناسب يكي از صفات زشت و رذايل انساني است

ي روي  هـا  يحجـار  فهميد كه در ذهنيت آن دوران نقـوش و           توان يماز آنچه گفته شد     
و حجـاران بـا ايـن نقـوش در پـي            در نظر مردم، معماران     . اند  بودهديوار ابزاري براي بيان     

                                                 
  .107. ، صسفرنامه جيمز موريه .1
  .108.  همان، ص.2
  .165.  همان، ص.3
  .126. ، صمرآه البلدان .4
  .140.  همان، ص.5
  .279-278. ، صشمس و طغرا .6
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ي عصر و زمان خود     ها يژگيوي اخالقي و ديني و يا بيان        ها  اميپروايت موضوعي، يا دادن     
  .اند بودهبراي مخاطبان اثر و آيندگان 

  
   مادر سليماني مقبرهوجه تسميه . 2-4

 كه در ذهنيـت و زبـان آن زمـان اسـامي آرامگـاه               ديآ يبرماز داستان شمس و طغرا چنين       
بر اساس مـتن داسـتان در ذهنيـت آن    . اند نبودهكوروش و پاسارگاد شناخته شده و معمول  

 1.اند  دهينامروزگار اين بنا به عنوان مشهد مادر سليمان شناخته شده و آن را مشهد ام النبي                 
ي عميقـي در ذهنيـت ايرانيـان        هـا   شهير) ع (مانيسلشباهت و نزديكي جمشيد و حضرت       

سليمان هر دو پادشاهان بزرگ، عادل، توانـا و مبتكـري بـه شـمار               جمشيد و   . داشته است 
 و مشخص است كه اين ذهنيت تا زمان قاجار و نوشته شـدن داسـتان شـمس و    اند  آمده يم

 در يكي از    االرض  ة  صور قمري، در كتاب     321ابن حوقل در سال     . طغري رايج بوده است   
 كه در اصطخر مسجدي بـه       سدينو يمجمشيد     تخت ي  دربارهي موجود   ها  تيروا نيتر يميقد

پندارند كـه جـم پـيش از           وجود دارد و گروهي از عوام ايران چنين مي         2نام مسجد سليمان  
، در متـون    » مـادر سـليمان    ي  مقبـره «يا  » مشهد ام النبي  « نام   3.ضحاك همان سليمان است   
 ي بـره مق« در بـاور عمـومي آن دوران ايـن بنـا بـا نـام                اصوالًقاجاري بسيار رايج بوده و      

همچنين در روايات مـردم آمـده اسـت كـه سـليمان در              . شده نبوده است    شناخته» كوروش
 ي  دربـاره   ناصـري  ي  فارسـنامه در  .  زماني يك صبح تا شام به اينجا آمـده اسـت           ي  فاصله
 مادر سليمان چنين آمده اسـت كـه چـون عجـم سـليمان و جمـشيد را يـك نفـر                       ي  مقبره
 اشـاره   اش  سـفرنامه  وامبري هـم در      4.اند  ادر سليمان دانسته  اند، آن بنا را هم مشهد م        دانسته

 كـوروش   ي  مقبـره بنايي كه تعدادي از مورخـان بـه عنـوان             ايرانيان معتقد بودند كه    كند يم
                                                 

  .287.  همان، ص.1
  .جمشيد دارد و نه مقبره مادر سليمان  اشاره به بنايي در مجموعه تخت.2
  .47. د فرهنگ ايران، صبنيا: ، ترجمه جعفر شعار، تهرانصورة االرض، )1345(  محمد ابن حوقل،.3
: ، تصحيح و تحشيه منـصور رسـتگار فـسائي، تهـران    فارسنامه ناصري، )1367(  حسن بن حسن فسائي،    .4

  .1558. اميركبير، ص
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ي از مـردم    ا  عـده  كه   كند يمالبته او يادآوري    .  مدفن مادر سليمان نبي بوده است      شناسند يم
  1.ي در عهد كهن بوده استا ناشناختهبود پهلوان  اين بنا يادنديگو يمهم در رد اين موضوع 

ــاالفوا ــين دي ــران 1920-1843 (2همچن ــه اي ــد از آن )1884 و 1881، ســفر ب ، در بازدي
 بـه  3.دانستند و ايرانيان قبر مادر سليمان ها آن را آرامگاه كوروش مي     نويسد كه انگليسي    مي

بوده است و بايد قبر مادر كوروش        زني   ي  مقبرهداد كه آن      اعتقاد خود او، وضع بنا نشان مي      
يا همسر او باشد و نام كوروش، كه بنا بر روايت او براي تمام ايرانيان مجهول بوده است، به          

  4.نام سليمان كه در قرآن آمده تغيير يافته است
  

  سازنده، كاركرد و تزئينات . 2-5
يـت دوران قاجـار      يا مادر سليمان، در ذهن     كوروش ي  مقبرهبر اساس اسناد مكتوب موجود      
 تقدس اين بنا در نگـاه مـردم عـادي در بخـشي از               وجه. مقدس و بسيار محترم بوده است     

 وامبري آمده است؛ او روايت كرده است كـه مـسلمانان از داخـل مقبـره بـراي                   ي  سفرنامه
 و بـراي    گذاشتند يم و براي اين منظور هميشه چند قرآن در آنجا           كردند يمعبادت استفاده   

  5.شد اجازه گرفته مي رون آرامگاه بايددخول به د
 تحت فرمان حضرت سليمان ي اجنه كه اين بنا توسط ديوان و اند بودهمردم عادي بر آن 

 پيامبري الهي و محل دفن مادر       ي  ساختهو به منظور دفن مادر او ساخته شده است و چون            
ـ ي خدا   اياول اين مقبره را مانند مقبره ديگر        آنها. اوست مقدس و محترم است      و  دانـستند  يم

افراد مقدس ديگري را در مجاورت آن دفن كرده و در آن و يا در مجـاورتش بـه عبـادت              
 مادر سـليمان  ي مقبره شرحي از ديدار خود از اش سفرنامهموريه در جلد دوم  . پرداختند يم

. كنـد  يم دييتأي ديگر منابع در مورد نگاه مردم به آن را           ها  گفته كه در مجموع     كند يمارائه  
                                                 

  .111. ، صزندگي و سفرهاي وامبري شامل سياحت درويش دروغين .1
2. Jane Dieulafoy 

. دانـشگاه تهـران، ص    : وشـي، تهـران     محمد فره ، ترجمه علي    ايران كلده و شوش   ،  )1371( ژان ديوالفوا،    .3
392.  

  .398.  همان، ص.4
  .111 .ص، زندگي و سفرهاي وامبري شامل سياحت درويش دروغين .5
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اي  اند و در گوشه  كه هيچ كس به جز زنان حق ورود به اين ساختمان را نداشتهسدينو يماو 
 ديـاالفوا هـم از   1.هاي قرآن قرار گرفتـه بـوده اسـت       اي از نذورات و نسخه      از بنا مجموعه  

 مادر سليمان گفته است، چرا كه او لباس         ي  مقبرهتالش زنان منطقه براي بيرون راندن او از         
دانه برتن داشته است و مردان در باور آن دوران به احترام مادر سـليمان نبايـد وارد آن                   مر

، در كتـابش    )1886، سـفر بـه ايـران        1925-1859 (3 با اين حال، كـرزن     2.شدند  مقبره مي 
 از ورود   1809 زنان اسـت و در سـال         ارتگاهيز كه اين اعتقاد كه آنجا فقط        دهد يمتوضيح  

ده است در زمان او وجود نداشته و او توانـسته بـدون اجـازه يـا          موريه به آن جلوگيري ش    
  4.ي وارد آنجا شودريشگيپ

 آورده كـه  اش سفرنامه، در )1888، سفر به ايران  1926-1862 (5ادوارد گرانويل براون  
 دانند يمي مقدس ها مكان و جزو خوانند يم كوروش را مسجد مادر سليمان ي مقبرهايرانيان 

 هـم آمـده     البلدان  آة  مر در   6.اس داشته است كه مانع ورودش به آنجا شوند        و بنابراين او هر   
است كه بناي مشهور به مسجد سليمان به اين نام شهرت يافته است چراكه عـوام عجـم را                   

همچنين او  . عقيده بر اين بود كه جمشيد كه پيش از ضحاك پادشاه بود همان سليمان است              
و در زمان اتابك سـعد زنگـي مـسلمانان مـسجدي             كه در مجاورت اين مقبره       نوشته است 

 و در درون مقبره آيـات  اند  كرده و بسياري از بزرگان خود را در پيرامون آن دفن            اند  ساخته
  7.اند كردهقرآن نقش 

                                                 
  .153. ، ص سفرنامه جيمز موريه.1
  .394. ، صايران، كلده و شوش .2

3. George Curzon 

علمـي و  : علـي وحيـد مازنـدراني، تهـران    ، ترجمه غالم ايران و قضيه ايران   ،  )1373( جرج ناتائيل كرزن،     .4
  .97. فرهنگي، ص

5. Edward Granville Browne 

ـ ر  مـاه : ي صالحي عالمه، تهران   مان  ترجمه،   در ميان ايرانيان   سال   كي،  )1381( ادوارد گرانويل براون،     .6 ، زي
  .268. ص

  .126. ، صالبلدان  ةآمر .7

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 c

hi
st

or
ys

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                            14 / 20

https://chistorys.ir/article-1-786-fa.html


 91 | ...بررسي باورهاي عامه درباره تخت جمشيد و آرامگاه كوروش  |

  باورهاي عاميانه. 2-6
جمـشيد و      ساخت بناهاي تخت   ي  نحوهافزون بر آنچه در خصوص باورهاي مردم نسبت به          

 ديگـري هـم     ي  انـه يعامان گفته شد، مردم نسبت به اين آثار اعتقـادات            مادر سليم  ي  مقبره
گرانويـل بـراون در ديـدار از    . انـد  داده يم و گاه اعمالي مرتبط با اين باورها انجام  اند  داشته
 باورهـاي مـردم نـسبت بـه آثـار          ي  دربـاره ي پيرامون آن    ها  رانهيو مادر سليمان و     ي  مقبره
مانـده   ي بـاقي هـا  سنگاند كه اين  ته است كه مردم معتقد بوده در آن محدوده نوش  مانده يباق

 وامبري در   1.ي بسياري در اين محدوده پنهان است      ها  گنج شفابخشي هستند و     ي  قوهداراي  
 در ميان بقاي باستاني     شمار يبديدارش با اهالي منطقه به باور ايشان به وجود ارواح خبيثه            

هـا    ي عاميانه، از زماني كه فرنگي     ها  افسانهبر اساس    كه   سدينو يماو همچنين   . كند  اشاره مي 
يي را هم به يغما بردند كه در حكم طلسم بود و            ها  سنگ  تخته را غارت كردند،     ديجمش  تخت

از آن زمان به بعد است كه مصيبت ايران را فراگرفت و شيراز را زلزله تكـان داد و سـپس                     
در ) 1851، سـفر بـه ايـران        1891-1818 (3 پـوالك  2.وبا، قحطي و نظاير آن ظـاهر شـد        

 و در بسياري    كنند يم كه مردم كمتر به نگهداري بناهاي قديمي توجه          سدينو يم اش  سفرنامه
او در ادامه مدعي اسـت كـه در   . شوند يماز موارد اين بناها به علت بدشگون بودن متروك     

نهـا   انساني مصادف شده كه بـر اسـاس ايـن بـاور كـه اي               ي  برجسته با نقوش    ديجمش  تخت
 هستند مثله شده بودند، و يا حداقل چشمهايـشان را درآورده  ها پرست بت يا ها  بتنمايانگر  

 كه بر اسـاس آن      كند يم نويسنده داستاني از اعتقادات عاميانه روايت         آثار عجم   در 4.بودند
انـد كـه      جمشيد چرخي به نام چرخ الماس وجود داشته كه مردم بر اين باور بـوده                در تخت 

ر آنجا رود هالك خواهد شد و صداي حركت و گردش آن چرخ را همـه كـس                  كسي كه د  
  5.شنود يم

                                                 
  .270. ص در ميان ايرانيان، سال  كي .1
  .115.  صو سفرهاي وامبري شامل سياحت درويش دروغين،زندگي  .2

3. Jakob Eduard Polak 

: ، ترجمه كيكـاووس جهانـداري، تهـران       سفرنامه پوالك ايران و ايرانيان    ،  )1368( ياكوب ادوارد پوالك،     .4
  .47. خوارزمي، ص

  .316. ، صآثار عجم .5
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ي دور داشته و سينه به سينه و        ها  گذشتهاي از اين دست البته ريشه در          باورهاي عاميانه 
مردم عادي، به خصوص آنهـايي كـه در         . نسل به نسل بين مردم انتقال و توسعه يافته است         

 زدنـد  يم را با اين بناها پيوند       شانيها  ذهني  ها  داشته،  اند  كرده يممجاورت اين بناها زندگي     
 و يـا از حـضور در آن بناهـا بـه             انـد   بودهو براي مثال به قدرت شفابخشي اين آثار معتقد          

هـاي     همچنين بر اساس اين عقايـد تغييراتـي در حجـاري           آنها. هنگام شب وحشت داشتند   
  .اند كرده يمي در پيوند با اين آثار نقل ا انهيعامي شفاهي ها داستهانبناها داده بودند و 

  
  بحث و تحليل. 3

جمـشيد و      مردم نسبت بـه تخـت      ي  عامهتوان ذهنيت     براساس شواهد تاريخي ذكرشده، مي    
  :آرامگاه كوروش را در چند محور اصلي زير تحليل كرد

     علمـي  شناسانه آثار به معنـاي         مردم از قدمت تاريخي و ارزش باستان       ي  عامهبا آن كه
تفاوت نبودند و آن آثار در ذهنيـت رايـج آن دوران              خبر بودند، نسبت به آنها بي       آن بي 
  .شد  تلقي ميباارزشمهم و 

  هايي كه در   مردم به اسطورهي عامه در ذهنيت آنها شكوه و عظمت اين آثار، ريتأثتحت
 مـردم   ي  عامـه ذهنيت  . چارچوب ذهني آن دوران پذيرفته شده بود پيوند خورده بودند         

هـاي    را بـه قـدرت  آنهاديد،  زماني كه آفريدن چنين آثاري را خارج از قدرت خود مي   
گذاري آثار، گاه از      همچنين مردم در نام   . داد  اي ارتباط مي    ماورايي و پادشاهان اسطوره   

  .بردند كه در ذهنشان مقدس و ويژه بود اعدادي بهره مي
   بر اثر گذشت زمـان  آنهاترام همراه بود؛  مردم به اين آثار با شگفتي و اح ي  عامهنگرش 

هاي مهمي بدل شده بودند و ديدار آنها، چون آشنايي در ميـان بيابـان، باعـث                   به نشانه 
اي از دوران مكنت و آبـاداني و   اين آثار در ذهنيت مردم، خاطره . شد  شادماني مردم مي  

  .شان بود اي از قدرت و شكوه سرزمين نشانه
    اين بناها نسبت به وجوه مختلف معماري آنها، چون تزئينات           ي  هدربارباورهاي عاميانه 

هاي آثـار در ذهـن ايـشان از گذشـته پيـام               حجاري. هاي آنها هم رايج بود      و حجاري 
همچنين ديگر آثار و مناطق همجوار با ايـن دو          . دادند و حامل معاني اخالقي بودند       مي
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ـ       ريتأثبنا، در نگرش مردم، تحت       ش و كـاركردي مـرتبط بـا آنهـا           اين آثار بودنـد و نق
  .داشتند

                 در ذهن مردم، بناها به پيامبري كه در ذهنيت آن دوران فردي مقدس بود، پيوند خورده
مردم اعتقادات ديني زمان خودشان را بـا        . يافتند  بود و در نتيجه بناها وجهي مقدس مي       

  .بردند كردند و از آنها براي عبادت بهره مي آثار باستاني همراه مي
 ر نگرش روزمره مردم، اين آثار با ديگر اعتقادات عاميانه چون گشت و گـذار ارواح                د

مانده آثار قدرت     هاي باقي   در نظر آنها بعضي از سنگ     . ها همراه شده بود     در ميان خرابه  
هايي كه به يغما رفته بودند، در حكم طلسم بودنـد؛             شفابخشي داشتند و بعضي از سنگ     

 نگـاه   ريتأثهمچنين تحت   . هاي بسيار بود     عامل مصيبت  در ذهنيت عامه همين موضوع    
  .پرستي ايجاد نگردد يافتند تا شائبه بت رايج، بعضي از آثار تغيير شكل مي

  

  يريگ جهينت. 4
 قاجار نسبت به وجوه مختلف ي دوره مردم در ي عامه گفت توان يمبر اساس آنچه گذشت، 

بناهـا  . انـد   داشـته ي متفاوت با امروز      كوروش نگاه  ي  مقبره و   ديجمش  تختمعماري بناهاي   
 ي  شده اي داشت و در چارچوب ذهنيت رايج آن دوران، ساخته           براي ايشان، وجهي اسطوره   

اي يا پيامبري با قدرت به كار گـرفتن ديوهـا،             هايي ماورايي، چون پادشاهي اسطوره      انسان
 كه  اند  بودهين آثار مهم     ا ي  سازندهجمشيد و سليمان نبي، كه در ذهنيت آنها، همانندند،          . بود

. ي از ديوان و اجنه برپا كرده بودندمند بهره و شان ييماوراي ها قدرتي از ريگ بهرهآنها را با 
ـ اين بناها در نگرش مردم آن دوران خبر از دوران باشـكوهي               كـه در آن هنرهـا و        داد يم

 بـا روايـت   هـا نآ.  و بـسياري از آنهـا ديگـر وجـود نداشـته اسـت      انـد  بودهصنايع در اوج    
، احساس حسرتي نسبت به فقـدان آن داشـتند و ايـن             ديجمش  تختيي از تخريب    ها داستان

 بر اساس ذهنيـت روزگـار خـود نـسبت بـه             آنها. دانستند يمي  آموز  عبرترويداد را محل    
ـ ي  گـذار   نام را   ديجمش  تختهاي مختلف     فضاهاي مختلف آثار معماري، بخش      و  كردنـد  يم

هـاي صـاف و بـراق داشـت           فضايي كـه سـنگ    . دادند يمنسبت  ي فرضي به آنها     كاركردها
 چنين نگرشي را نـسبت بـه        آنها.  و محلي را حوض دالك و مانند آن        دندينام يم خانه  نهييآ
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ـ  جمـشيد    خانـه   نقـاره هاي اين بناها هم داشتند؛ جـايي را           همجواري  و فكـر    شـناختند  يم
 برايـشان   بناهاي  ها يحجار نقوش و . بوده است  ديجمش  تخت كه شيراز آشپزخانه     كردند يم
 تا پيام آنها را دريافت كنند و گاه در باورهايـشان،            كردند يم از گذشته بود و تالش       آور  اميپ

 درهـم  شـان  يمـذهب  گاه با باورهـاي  آنهاي اسطورها. كردند يميي سرا داستاندر مورد آنها  
آن بـه مكـاني      كوروش به محلي براي عبـادت و پيرامـون           ي  مقبره و براي مثال     ختيآم يم

هايي از بناهـا       بر اساس مباني مذهبي، گاه بخش      ها  آن؛  شد يمبراي دفن افراد بزرگ تبديل      
ـ ي قرآني بـه آن      ها  هيآرا و براي مثال     دادند يمرا تغيير     آنهـا افـزون بـر ايـن،       . افزودنـد  يم

هايي از آن بـراي شفابخـشي بيمـاري           باورهاي خرافي نسبت به اين آثار داشتند؛ از بخش        
ها به علت باور به حضور اجنـه از حـضور در آن فـضاها                 و شب  بردند يمنند هاري بهره    ما

يي چون چرخ الماس در ذهن آنها باورپذير بود و آن را سينه به       ها  افسانه؛  كردند يماجتناب  
  .كردند يمسينه روايت 
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