
 

 درادب پارسی ترین دروازه گفتگوي جهانیکهن

 
 سعداهللا رحیمی

 واحد کرمان -دانشجوي دکتري

 کبري رحیمی
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد بافت -دانشجوي کارشناسی ارشد

 چکیده
تمدن و زبان ایران زمین را بناهاي محکم تاریخ و ادبیات تمدن کهن، نگهبانند. تحقیق  دهد، ساختار بناي ها نشان می یافته

ها و رموز نهفته  برداري از دست نگاشته باهدف سیري بر یک جم از جام میراث نیاکان ایرانی، باشیوه توصیفی و با برگ
نما درتاریخ این سرزمین کهن  جامی جهاندر نوشتار مکتوب به ارث رسیده تدوین شده است. نتایج بیان کننده است که 

هاي پایانی این  کننده بخش نماید. نتیجه و منابع ترسیم هاي خرد را در سرزمین ادب پارسیان و اندیشه نیاکان باز می دریچه
 ترین دروازه گفتگوي جهانی (تخت جمشید) است. سیر اجمالی در شناساندن کهن

 ایران، میراث پارسه، ادبیات تخت جمشید، :يکلید گان واژ

 

 مقدمه      

توســعه همــه جانبــه  و انتقــال اندیشــه و راهکــارعملی بــراي بهبــود حفــظ ونگهــداري میــراث ارزشمندگذشــتگان و 
ــورها ره آورد ــا   کش ــنایی ب ــات و آش ــت.  ادبی ــار اس ــش آن روزگ ــوژي و  دان ــر تکنول ــه    درعص ــی وقف ــات ب اطالع

راهگشـاي بسـیاري از معماهـاي نهفتـه درپیکـره       ابنیـه تـاریخی موجودنـد،    و ازیادنبردن دانسـته هـایی کـه دردل آثـار    
حالـت پیشـرفته    عصـرمعین یـا   یـا  معنـوي بشـردریک منطقـه کشـور     مجموعـه دسـتاوردهاي مـادي و   « دانسته هاست.

ــم و    و ــرفت درعل ــان آن پیش ــه نش ــه ک ــی هرجامع ــري و فرهنگ ــه فک ــازمان یافت ــر س ــاعی  و هن ــاي اجتم ظهورنهاده
 .آن حیات می باشد )33: 1356صدیق،  (12»وسیاسی 

 1366( مطهــري،17»فرهنــگ آفرینــی دارنــد. بعضــی نژادهــا اســتعدادتمدن آفرینــی و «مطهــري ازدیــدگاه استادشــهید  
همـواره تمــدن سـازبوده اســت وکــاوش    ،ایـران بــا داشـتن ابنیــه تـاریخی وتمــدن و فرهنــگ غنـی در هرزمــان    ) 135:

 در ایـن تـالش تنهــا   قــدمت و صـالبت قـوم ایرانــی دارد.   بــوم همـه نشـان از   و داشـته هــاي ایـن مـرز    دردل بناهـا و 
 تـا  ،دانـش روز بـراي گفتمـانی درخورتحسـین تهیـه شـده اسـت        گونـه هـایی از مباحـث و    رهنمودي براي آشنایی بـا 

داراي  فرهنـگ آفـرین اسـت و    ،بـه خویشـتن ببالدکـه حتـی درعصـر اطالعـات هـم        قوم ایرانی بـاحفظ هویـت خـود   
 اي جهان پسند وجهان شمول. اندیشه باوتعامل سازنده  آماده هرگونه گفتگوي جهانی ادبیات گفتگوست و
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 پیشینه 

اي اســت کــه امــروزه فــارس و در قــدیم پارســه خوانــده  در ســرزمین ایــران و شــمال خــاوري خلــیج فــارس منطقــه
آن ویرانـه کـاخی بـه جـا مانـده        رد کـه در دامنـه  وجـود دا  کوهستانی کـوهی بـا نـام مهـر      در این منطقهاست.  شده می

 رسد. سال پیش می 2500آن به   شینهیکه پ

ــا 330از ســالهخامنشــیان   سلســله. ســاخته شــده اســت هخامنشــیان کــاخ در زمــان ــران  550ت ــر ای ــیش از مــیالد ب پ
شـود کـه شـاهان ایـن      مـی هـاي ایـن بنـا نشـان داده      نگـاره  هـا و سـنگ    نوشـته   کردند. بر اسـاس سـنگ   فرمانروایی می

سـده پـس از مـیالد اولـین مـذهب رسـمی جهـان را ایجـاد          7یـا   6انـد کـه    تردید پیرو دیـن زردشـت بـوده    سلسله بی
   .همتا به کار رفته ایرانی است کرده و تمامی نمادهایی که در این کاخ بی

ــده   ــاه ش ــت، کوت ــران در نهای ــام ای ــترَ  ن ــد) (Irianokhashatra  ایریانوخشَ ــت، ب ــه از  اس ــان ک ــه آریایی ــی ک ین معن
یعنــی (Irioda’eenk-honam) ایریــو دئینکهونــام هــاي بزرگــی تشــکیل یافتــه بودنــد، نــام ســرزمین خــود را  قبیلــه

ــترَ شــان را  زیســتگاه آریاییــان گذاشــته بودنــد و وقتــی کــه داراي دولــت و پادشــاهی شــدند مــیهن  یعنــی  ایریانوخشَ
اي  اصـر ایـن بنـا را تخـت جمشـید یـا قصـر شـاهی جمشـید پادشـاه اسـطوره           در فارسی مع. پادشاهی ایرانیان خواندند

 .نامند ایران می

ــت ستو     ــه تخــت جمشــید س ــان ساســانیان ب ــی)ســتونن(صــد در زم ــد م ــده .گفتن : اســت در شــاهنامه فردوســی آم
اورنـگ یـا   جمشید پادشاهی عادل و زیبارو بود که نوروز را بـر پـا داشـت و هفتصـد سـال بـر ایـران پادشـاهی کـرد.          

صـدها سـال پـس از حملـه اسـکندر و اعـراب و        .کشـیدند  تخت شاهی او چنان بزرگ بـود کـه دیـوان بـه دوش مـی     
هـاي پارسـه عبـور     در زمانی که یاد و خاطره پادشاهان هخامنشـی فرامـوش شـده بـود، مردمـی کـه از نزدیکـی خرابـه        

اسـت و از آنجـا کـه     ردم بلنـد شـده  دیدنـد کـه روي دسـت مـ     کردند، تصـاویر حکـاکی شـده تخـت شـاهی را مـی       می
پنداشـتند کــه ایـن همـان اورنــگ     هـا را بخواننــد، مـی   هـاي حــک شـده روي سـنگ    توانسـتند خـط میخــی کتیبـه    نمـی 

اســت. بــه همــین خــاطر نــام ایــن مکــان را تخــت   جمشــید اســت کــه فردوســی در شــاهنامه خــود از آن یــاد کــرده 
ط میخـی کتیبـه را ترجمـه کننـد، متوجـه شـدند کـه نـام اصـلی          شناسـان توانسـتند خـ    بعدها که باستان. جمشید نهادند

پـارس یـا پرشـین مـی    را بـا عنـوان رسـمی     ایـران تـا اوایـل قـرن بیسـتم، مـردم جهـان کشـور         .اسـت  آن پارسه بـوده 
 .شناختند

نــام مشـهور غربــی   .نامیدنـد  در دوره اسـالمی ایـن مکــان را محتـرم شـمرده و آن را هــزار سـتون و چهـل منــار مـی         
محل یعنی پِرسه پلـیس ریشـه غریبـی دارد. در زبـان یونـانی، پِرسـه پلـیس و یـا بـه صـورت شـاعرانه آن پِرسـپ             این 

دهـد.   شـهرها معنـی مـی    کننـده  لقبی است بـراي آتنـه الهـه خـرد، صـنعت و جنـگ کـه ویـران         (Persepolis)  تولیس
س و بـازي بـا لغـات، در مـورد شـهر      این لقب را آشیل، شـاعر یونـانی سـده پـنجم پـیش از زادروز، بـه حالـت تجنـی        

باسـتان شناسـان ایرانـی و ایتالیـایی موفـق بـه کشـف بقایـاي یـک بنـاي عظـیم در تخـت             . اسـت  پارسیان به کار بـرده 
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کــاربري مــذهبی داشــته و بــا پشــتوانه حکومــت در دوره  ،آنهــا احتمــال مــی دهنــد کــه ایــن بنــا ؛جمشــید شــده انــد

  آثاربرجاي مانده از این روزگاران گفتنی هاي بسیاردارد. .کوروش هخامنشی ساخته شده باشد

 بردرگه اوشهان نهادندي رو       آن قصرکه برچرخ همی زدپهلو     

 )    89: 1374(خیام،10»دیدیم که برکنگره اش فاخته اي            بنشسته همی گفت کوکوکوکُو

احتمــال تعـدادي از هنرمنــدانی کـه در بابــل مســتقر    بـه قبـل از مــیالد، بابـل را فــتح کــرد و   539کـوروش در ســال     
قبــل از مــیالد کــه  521از ســال . ســاخته انــد بودنــد بــه منطقــه فــارس کوچانــده شــده و ایــن بنــا را در ایــن مکــان 

قبــل از مــیالد کــه خشایارشــاه روي تخــت ســلطنت نشســت، تغییــر و  486بــه قــدرت رســید تــا ســال اولداریــوش 
   .تحوالت مذهبی زیادي انجام شد

 

 دیواژه پارسه یا تخت جمش

 یفاتیتشــر مجلــل تخـت یپا ســال انیسـال  کــه اسـت  رانیــا یباســتان يشـهرها  از یکــی نـام  دیجمشــ تَخـت  ایــ پارسـه 
ــور ــا يامپرات ــور زمــان در رانی ــوده انیهخامنشــ يامپرات ــدار. اســتب ــزرگ، وشی ــان اول، ریاردشــ و ارشــایخشا ب  یزم

 برپــا دیجمشــ تخــت در نــوروز خصــوصبــه  هــاجشــن و ینــییآ مراســم يبرگــزار يبــرا يمرکــز ،ســال 50حــدود
ـ  هـا یسـاتراپ  از ینـدگ ینما بـه  گونـاگون  ملـل  از يادیـ ز يهـا گروه نو سال روز نیاول در. کردند  اعـم  هـا ياسـتاندار  ای

ـ بابل تــا انیمصـر  و انیـ ونانی از  يهــاجـام  انــواع الجـورد،  از شــده سـاخته  ظــروف ماننـد  ییایهـدا  بــا هـا يهنــد و انی
 بـاور  .کردنـد یمـ  میتقـد  شـاه  بـه  را خـود  يایهـدا  و شـدند یمـ  جمـع  دیجمشـ  تخـت  در گونـاگون  واناتیح و نیزر
ـ  330در یونـان ی سـردار  یمقـدون  اسـکندر  کـه  اسـت  نیا بر خدانانیتار ـ ا بـه  الد،یمـ  از شیپ  پارسـه  و کـرد  حملـه  رانی
ـ ا بـا  را یهخامنشـ  هنـر  و فرهنـگ  کتابهـا،  از یمـ یعظ بخـش  و دیکشـ  آتـش  به را ـ ا. نمـود  نـابود  کـار  نی  از مکـان  نی

ـ ا هشـد  ثبـت  آثـار  از یکـ ی 1979 سال ـ م در رانی  سـاخت  زمـان  در دیجمشـ  تخـت  نـام . اسـت  ونسـکو ی یجهـان  راثی
 در. انــدخوانــده» شــهرپارســه« یعنــی یونــانی بــه، سیپِرســپول را آن انیــونان. یبــود انیپارســ شــهر يمعنــا بــه» پارســه«

ـ ا يااسـطوره  پادشـاه  ،دیجمشـ  یشـاه  قصـر  ایـ  دیجمش تخت را بنا نیا معاصر یفارس  شـاهنامه  در کـه  نامنـد یمـ  رانی
هـا بـابی اسـت بـراي گفتگـوي       آداب ورسـوم وسـنت   هـا،  دریافـت وجـه مشـترك فرهنـگ     .اسـت آمـده  زین یفردوس
ها با یکدیگر که بـراي اغلـب طراحـان وسـیله اي اسـت بـراي انتقـال داشـته هـا بـدون صـرف زمـان چنـدانی               تمدن

ــدیل  ــی تب ــن یعن ــذیر وای ــی انکارناپ ــه واقعیت ــه هــاي  یکــی از چــالش؛ شــدن ب ــه  زمان ــدگاري درپهن ــراي مان اســت ب
تـالش بـراي ایجادارتبــاط میـان تمـدنهاي مختلــف نیازمنـدگفتمانی مشـترك بــا وجـود  مشـترکات درخــور          !روزگـار. 

   توجه است.

 آنها که کهن شدندواینهاکه نوند      هرکس بمرادخویش یک تک بدوند
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 10 »رفتند ورویم ودیگر ایندو روند         بکس نماندباقی     این کهنه جهان

 )  66: 1374(خیام،                                                             

 مفتخراست. ایران کشوریست که درمقابل عالم به داشتن تمدن کهن وشعراي بزرگ ونامی

 این جام جهان بین به توکی دادحکیم؟ گفتم

  »آن روزکه این گنبد مینا می کرد گفت

 )    85: 1364(حافظ، 8                                                    

گفتگـوي بــین اقــوام مختلــف درجغرافیــاي پراکنــده ممکــن اســت محورهــاي متفــاوت داشــته باشــد، همانطورکــه      
 عتی نیــز ممکـن اسـت تأثیرزیــادي داشـته باشــند.   علـوم انسـانی در ایــن ارتباطـات دخالـت دارنــد، دسـتاوردهاي صـن      

ــی و ــا، تحــول زیســتگاه همزیســتی، تجــارت، اجتمــاعی، دســتاوردهاي دین  بســیاري دیگــربخشامورگردشــگري،  ه
وپارســیان ســهم بســیاري  پارســه(تخت جمشــید) بــین المللــی راتشــکیل مــی دهنــد. هــاي همزبــانی هــاي اساســی،

 انیان رابه عهده دارند. ازگویش عالم فهم و زبان گفتگوي جهانی ایر

اهمیـت   در بررسی فرهنـگ جهـانی ایرانیـان، بـه قـدرت رسـیدن پارسـها درایـران (حـدودقرن پـنجم پـیش ازمـیالد)             
ــژه اي دارد؛ از ایــن نظرکــه دولتــی  ــه وی ــد، تقریــبب ــر وجهــانی تأســیس کردن ــاي  قســمت و فراگی هــاي عمــده دنی

 حکومــت هخامنشــی بــراي اولــین باردرجهــان باســتان،     قراردادنــد.  تأثیرفرهنــگ خــود  باســتان رازیرســلطه و 
 به عنوان مصداق واقعی جهان وطنی مطرح می شود. باحکومت مقتدر،

 نگرتاچه کاري ،همان بدروي     سخن هرچه گویی، همان بشنوي

 )220:  1377(محمودي بختیاري،  14»درشتی زکس نشنوي، نرمگوي      سخن تاتوانی به آزرو گوي

شـمه و نخسـتین منبـع و منشـا بسـیاري چیزهـا در زبـان و ادبیـات فارسـی و فرهنـگ ایرانـی اسـت،             شاهنامه سرچ«  
رستم نیز پیشـرو و پیشکسـوت همـه پهلوانـان ایرانـی اسـت و تمـام دلیـران افسـانه، تـاریخ و حماسـه، قـدم برجـاي              

و ازبعــدي  )362:  1371( صــفا،13»ایرانــی اســت.  پـاي وي مــی نهنــد. و رســتم مظهــر و سرمشــق و نمونـه پهلوانــان  
ي هـا  ایـن ویژگـی  دیگر تخت جمشید هـم مظهرعظمـت وشـکوه ایرانیـان اسـت. بـراي یـافتن دانسـته هـایی بیشـتر،           

ــاریخی ــی وت ــت:  ادب ــی اس ــاري ازدو راه درخوربررس ــاي معم ــمند. ، بقای ــاي ارزش ــه ه ــدودي کتیب ــترمحققان  مع بیش
بعضــی پنداشــته انــد کــه هنرســاختمانی  «فشــرده اي ازاطالعــات قیمتــی اســت. اتفــاق نظردارنــد کــه تخــت جمشــید،

ــد ــوش،   از عهدهخامنشــی بع ــان داری ــه خوددرزم ــرین نقط ــالی ت ــه ع ــه   وصــول ب ــی توانســت ب ــازه اي نم دیگرچیزت
ــاي ماندگاربســیارفراتر) 154: 1349(گیرشــمن،15 »وجــودآورد. ــرا ،ایــن مــی باشــد از اهــداف درایــن بن برگــزاري  زی

براینکـه ایـن مجموعـه     دلیـل دیگـري اسـت،    ،مهـر هـا تاتـدفین شـاهان دردامنـه کـوه       ازجشن آیینی، مراسم مذهبی و
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بااندیشــه اي فراتــراز زنــدگی روزانــه اداره مــی شــد. همچنــین، برپــایی جشــن نــوروز یکــی از اتفاقــات خجســته اي  

صـاحب جـام سـحرانگیز     جمشـید،  تکرارمـی شـده اسـت.    اسـت کـه هـر سـاله باشـکوهی بیماننـد درتخـت جمشـید        
بعـد از تهمـورث در نهایـت قـدرت و شـکوه  برتخـت سـلطنت نشسـت.          طینـت شـفاف بشـر،    ربصـیرت و جم ومظه

پــس  مــردم درصــلح وراحتــی مــی زیســتند. در زمــان او، ناخوشــی و مــرگ و وگرســنگی وتشــنگی وجودنداشــت و 
ــزود.  ــر بروســعت آن اف ــه زمســتانی    جمشــیدزمین راشــکافت وســه براب ــرداد ک ــه جمشــید خب ــزد ب ــد: هرم ــی گوین م

درپــیش اســت و رودهــا ازشــدت بارنــدگی طغیــان خواهنــد کــرد. جمشــید قلعــه اي چهــارگوش ســاخت و  ســخت 
درآنجـا بمانـد تـا، پـس ازآن خرابـی، زمـین        درختـان زیبـا رادرآنجـا گـردآورد.     چارپایان بارکش وانسـانها ي سـالم و  

اشـتراکات   دازانـه اسـت،  مؤمن آبادگشـت. ازآنجاکـه اسـطوره هـا سـاخته اندیشـه هـاي بلنـد وخیـال پر          مردمان از باز
 بسیاري دربین اقوام پدیدآورده ونوعی پیوستگی جادویی ایجادمی کند.

(مقایسـه طوفـان نـوح وداسـتان      مـی گیـرد.   دربـر  همـه اندیشـه هـا را    این پیوستگی هرگـز مـرزي نمـی شناسـد و       
ــل،  ــردروازه مل ــه اي ب ــی و  جمشــید). درکتیب ــان ایالم ــه ســه زب ــده ا پارســی و ب ــابلی،چنین آم ــه خواســت  «ســت:ب ب

ســاخته ســرزمینم                 اهــورامزدا، ایــن دروازه کــه اقــوام همــه کشــورها ازآن مــی گذرنــد، مــن بــراي مــردم  
ــن دروازه اســت.  ) 191: 1349(گیرشــمن،15»ام. ــودن ای ــانی ب ــار ســندادعاي جه ــج آن روزگ ــان رای  اســتفاده ازســه زب

عـوت ازآنهـا بـراي زنـدگی درجهـانی متعلـق بـه همـه اقـوام          این درواقع نوعی نشـانه احتـرام بـه همـه مـردم دنیـا ود      
 به مصداق: بزرگ وکوچک است.

 بنی آدم اعضاي یکدیگرند               که درآفرینش زیک گوهرند

 چوعضوي به دردآوردروزگار                دگرعضوهارا نماند قرار

ــ  «    ا نظمــی ســتودنی مشــغول حمــل بــر دیوارهــاي مختلــف تخــت جمشــید، نقوشــی از مردمــی حــک شــده کــه ب
 بابل، مصر.  سغد، هند،  ایونی، نمایندگانی از:کاپادوکیه، هاي گوناگون براي شاهان هخامنشی اند. پیشکش

ــزیین و اهــداف متنــوع    پــس ازاردشــیراول،  ــداع نکــرده اســت؛ امــا کــار ت ــازه اب هنرســاختمانی هخامنشــی چیــزي ت
عصـر ساسـانی نیـز از دوره هـاي      کهیافـت مـی شـود   در) 1369( ابـن نـدیم،    2»دراین بناي تـاریخی هرگزقطـع نشـد.   

بســیاري ازپژوهنــدگان بــراین باورنــد کــه ریشــه وشــالوده  درخشــان فرهنــگ و دانــش ایــران پــیش از اســالم اســت.
 هـاي اسـالمی، فرهنـگ و دانـش ایرانـی بـوده اسـت، زیـرا نوشـته هـا وکتـاب            هـاي علمـی ودانـش    تمدن ونهضـت 
همچنین کتابهاي یونـانی و هنـدي (کـه بـه زبـان پهلـوي برگردانـده شـده بـود) بـه زبـان عربـی              ي وهاي علمی پهلو

پایــه ومایــه فرهنــگ اســالمی گردیــد. جنــبش علمــی و پیشــرفتهاي فرهنگــی ایــران عهــد ساســانیان از   ترجمــه شــد،
ــانی و شــاپوراول آغازشــد و دردوران  ــیر، بنیانگــذارحکومت  ساس ــان اردش ــه  زم ــید، خسروانوشــیروان ب اوج خودرس

 ازلحاظ علمی ایران دولتی برجسته و بزرگ درجهان آن روزگار محسوب می شد. ،تاآنجا که
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هـایی کـه از ایـران باسـتان      اسـتیال یافت،کتـاب   آنگـاه کـه اردشـیرپاپکان،    مـی نویسـد:   ابن نـدیم درکتـاب الفهرسـت    

آنهــارا نگاهــداري مــی کــرد. پســرش، درگنجینــه اي  مانــده و پراکنــده شــده بودنــد ازهندوســتان و چــین گــردآورد و
هـاي دیگربـه فارسـی برگردانـده شـده، و بـه صـورت کتـاب درآمـده           شاهپوراول،کاراو رادنبـال کـرد وآنچـه از زبـان    

اردشــیر دســتورداد نســخ  درشــاهنامه ثعــالبی نیــزچنین آمــده اســت:) 1369( ابــن نــدیم، 2»همــه را فــراهم آورد. بــود،
هـایی دیگـراز آنهـا را بـه یونـان بـرده        هـایی ازآنهـا راسـوزانید و بخـش     شدینی و طبی ونجـومی راکـه اسـکندر بخـ    

بــه تـدریس آنهـا بپردازنــد. اردشـیر بـراي ایــن منظـور از هـیچ اقــدامی        و از نـو بنگارنـد   و جمـع آوري کننــد  بودنـد، 
 شد.  دربار ساسانی بتدریج مرکز دانشمندان )1385( ثعالبی،5»کوتاهی نکرد و مبالغ گزافی بدان اختصاص داد.

اندرعهـد اردشـیربابکان، سـام ابـن رجیـع، دسـتور بـود         مـی نویسـد:   بدانگونه که صاحب مجمـل التـواریخ والقصـص   
 بهــروز، چــون: هرمزآفریــد، پــیش اوکــه علــم راخریــداربود، و ماهرمؤبــدان، مؤبــد وحکیمــان بســیاري جمــع شــدند،

کـه ازآن بسـیاري نقـل کـرده انـد بـه الفـاظ         هـا وعلـوم بـوده انـد از هرنـوع      ایزددار. اینها همه مصنف کتـاب  بزرمهر،
ــازي. ــواریخ، 1 »ت ــع الت ــی (  ) 1318(مجم ــاعد اندلس ــدبن ص ــاعدبن احم ــم ص ــی ابوالقاس ــري)   قاض ــنجم هج ــرن پ ق

ایرانیـان انـد کـه ملتـی       دربحث مربوط به علـم ایـران مـی نویسـد: دومـین امـت متمـدن دنیـا،          درکتاب طبقات االمم،
ــاع ازمظلــومین مــی کننــد.  باشــرف وعزیزنــد. مملکــت آنــان مــنظم  ایرانیــان نمــی «  )1995( اندلســی، 3 »وهمــاره دف

سـابق پـیش ازجنگهـاي مـادي بریونـان نیزنورافشـانی       درو  ه خودمخـدوم آنـان بودنـد،   کـ  توانستنداز نفـوذ هنریونـانی،  
ــرد ــد.، مــی ک ــی مــردم ونظــام حــاکم همــواره   ) 157: 1365( زریــن کــوب، 11»اجتنــاب کنن ــافع مل ــه من اندیشــیدن ب

 راندیشه ایرانیان بوده است.د

 فرازمــانی اندیشــیدن در جامعــه هــاي ایــران باســتان در دوران هخامنشــی وگســترده اي ازآن در زمــان ساســانی،       
نماي روشنی است، ازاندیشـه جهـانی زیسـتن بشـردرمیان ایرانیـان. تحـوالت فکـري فرهیختگـان بـه همـان سـان کـه             

توانـداعالم موجودیـت سـندجهانی شـدن گفتگوهـا رابـه همـراه داشـته          مـی  منجربه ظهورتازه هـا درفـرد مـی گـردد،    
 . باشد،یعنی نویدي باشد ازسوي ایرانیان صلح طلب وآزادیخواه براي همه مردم جهان

ادبیات گویی نگاهبان دسـت سـاخته هـاي تمـدن بشراسـت ودروراي سـاخته هـا بناهـایی بـه بلنـداي ابـدیت دردل              
وخـط خـط نوشـتارهاي برجـاي مانـده رسـالت مانـدگارنمودن آثارتـاریخی راهـم          خودنهفته دارد درتـک تـک ابیـات    

آمیزشـی  «درمنـابع بـه چشـم مـی خوردکـه       تاییدمی کند. براستی کـه پیونددوگانـه تـاریخ وادبیـات ناگسسـتنی اسـت.      
بـه جمشـید منسـوب      جـامی نگـین رام کننـده دیوهـا را، نـه بـه سـلیمان بلکـه         .که در مورد سلیمان و جم شده اسـت 

 می داند. 

 )708: 1341(جامی، 6»به ملک انس و جن مسند نشینی نگینی داشت جم کز یمن آن بود          
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ــدگانی حقیقــی توجــه دارد. آنجــا کــه  ــوط بــه زن در ایــن زمــان پایتخــت هــا و « هنرهخامنشــی بــه صــحنه هــاي مرب

از بــارزترین نمونــه یکـی   قصـوري وســیع و ظریـف ســاخته شـد کــه همــه حکایـت ایــن زمـان را در دل خوددارنــد.     
 هاي این هنرنمایی هخامنشیان تخت جمشیداست. 

ــرده ،      ــه ک ــوه تکی ــه ک ــه ب ــی ک ــطح بزرگ ــید س ــت جمش ــوه)   و درتخ ــخره (ک ــردن ص ــوار ک ــمتی ازآن براثرهم  قس
بـه شـکل    ،کـه باسـرب مـذاب ثابـت شـده     ، قسمت دیگرازتوده هاي سنگی عریض کـه بـه وسـیله آهـن     و ایجادشده ،
هـاي کـم    اسـت. اجـداد داریـوش بـدین وجـه، سـاحتهایی بنـا مـی کردنـد و روي آنهـا کـاخ           تشکیل شده  دم چلچله،

ــتند.  ــودرابرمی افراش ــت خ ــمن،15»اهمی ــه   )162: 1349(گیرش ــراي نمون ــه   آ ب ــید، قرین ــت جمش ــه تخ ــه  آپادان پادان
ا در هنرمنـدان ومباشـرانی کـه کـار خـود ر      الواح داراالسـناد تخـت جمشـید دلیـل آن را ذکـر مـی کننـد:        شوش است،

(  16»ادامـه دهنـد.   شوش بـه انجـام رسـانیده بودنـد، بـه تخـت جمشـید انتقـال داده شـدند، تـا در آنجاکـارخویش را           
 )102: 1371محجوب،

ــی هنر  ــاایران ــیان الیتغیر ت ــان دوره هخامنش ــی پای ــد، وم ــه  مان ــالیترین   البت ــکندر ع ــتعل اس ــش مش ــه آت ــانی ک آن زم
انســان ســازي وگفتگــو دردهکــده کوچــک جهــانی  ســیده بــود.بــه غایــت خودر جلــوات وي را طعمــه نیســتی کــرد،

اســطوره هــاي شــعر جــامی  ودر ســرفرازي کشــوردارد. درایــن عصــرارتباطات، بزرگتــرین خــدمت رابــه مانــدگاري و
ترکیبـی اسـت کـه بـا عنصـر غالـب در آن اسـاطیر و تلمیحـات اسـالمی و گـاه بـه تطبیـق عناصـر اسـطوره ایرانـی و                

عراقـی، اسـتفاده از     وان هـاي سـه گانـه شـیخ جـام و بـا توجـه بـه ویژگـی هـاي سـبک           دیشده است.  سامی پرداخته
چـون جمشـید، رسـتم و بـدون اشـاره       بزرگـانی اساطیر ایرانی به ندرت و آن هم به صورت خـام و تنهـا بـا ذکـر نـام      

 وي اسـطوره هـاي   باتوجـه بـه اعتقـادات جـامی، در دیـوان هـاي شـعري       «  به مـاجراي خـاص بـه کـار رفتـه اسـت.      
ــه خــود اختصــاص داده اســت.   تخــت جمشــید ) 122: 1371(محجــوب، 16»اســالمی حجــم بیشــتري از ادبیــات را ب

ــراث اســطوره  ــاب گفتگوســت و توجــه بیشــتر درحفــظ ایــن می ــه اي از ایــن ب ــه ارزش  تنهــا ،گون ــاه دریــافتن ب درپن
 بنیادي این بناست.

 جام جهان بینت کو گفتم اي مسند جم،

 )87 :1362(حافظ،9 »بخفت بیدارگفت افسوس که آن دولت 

 اریکه قدرت دانسته اند: اورنگ و تخت را

 )708: 1381( انوري،4»تهی کرده ازرنج شطرنج گنج    یکی تخت شطرنج کرده به رنج      

مـی            جایگاهی به شکل اتاق کوچک یـا صـندلی نصـب شـده بـر صـفحه اي، کـه پادشـاهان و بزرگـان بـر  آن          
 آن راحمل می کردند. غالمان نشستند و

 ) 857:  1341(جامی، 6»بدین تخت روان باجام جمشید     به سلطانی برآمد نام خورشید 
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متـون نثـرادب پارسـی     و هـا و درمـتن اشـعار    تلخـی حـوادث دردل نقـوش تـزیین کـاري ایـن سـاختمان        شیرینی و 

  هرکدام بابی است براي گفتمانی جهانی.

 اسباب تردد خردمندانند      اجرام که ساکنان این ایوانند  

 )66: 1374(خیام،10» هان تاسررشته خردگم نکنی           کانانکه مدبرند سرگردانند

شخصـیت    وي همـواره  اسـت،  شیخ جـام در دیـوان هـاي خـود بـه کـاووس و کیخسـرو در پـنج بیـت توجـه کـرده           
رده و بـا ذکـر نـام آن هـا ناپایـداري      هاي حماسی ایران پیش از اسالم را بـه واسـطه جـالل و شکوهشـان توصـیف کـ      

 و فانی بودن دنیاي دون را متذکر شده است. 

 )857: 1378(جامی،7»صیت کی و کاووس نمی دارد سود    با طبل اجل کوس نمی دارد سود    

 

 نتیجه

 پیش آور می برسازترانه اي و   هنگام صبوح اي صنم فرخ پی   

 )96: 1374(خیام،10»آمدن تیر مه و رفتن دياین   کافکند بخاك صدهزاران جم وکی   

 انتقـال دانسـته هـا    ایـن همـان احسـاس سـنگین حفـظ و      دریک کالم، دانستن یعنی بها دادن بـه میـراث گذشـتگان و    
ــا  ــه ه ــی    را وآموخت ــه هرایران ــرین وظیف ــه کمت ــی داردک ــت.  درپ ــان بخرداس ــدگاردانش   وهرانس ــه مان ــروغ همیش ف

 و یـک اثـر خـوب متعلـق بـه همـه زمانهاسـت؛        بـه توسـعه داشـته اسـت.     ودرعرصه جهل ستیزي همـواره رونـدي ر  
ــین بزرگــان. خالقــان ایــران زمــین ســرفراز از ــامبران قلــه هــاي ادب پارســی میراثــی اســت   ایــن چن آثارهرکــدام ازپی

در  ه سـاز حماسـ  وبناهـاي  نـه اسـاطیر و داسـتان هـا    یادمابـا بررسـی تجلـی     ماندگار و بنایی بـه عظمـت تـاریخ دارد.   
تفکـر بـزرگ گـامی    عظمـت  و در جهـت شـناخت ایـن     پیشـینیان نقبـی زده  بـه عمـق اندیشـه هـا و افکـار       رادبیفاتد

 ه شود.  کوچک برداشت
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