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Abstract 

The allegorical structure of dome in the Middle Persian text of Wizīdagīhā ī 

Zādisparam is used in a special sense to represent the mental force that is projected 

from the body’s dome-shaped structure. The present study aimed to investigate 

Zādisparam’s allegorical view of the design of the body dome and its generalization 

to the multifaceted patterns of psyche structure with respect to Chapters 29 and 30. 

In this descriptive-analytical article, factors and variables such as psyche 

teleportation (Chapter 31) were investigated with the help of “psyche in the ideal 

world”. The question posed for this study was whether according to the holographic 

theory (macrocosm and microcosm) in the human body (body dome) and ideal 

forces, the feedback of concepts such as reward, punishment and evaluation of 

individual beliefs in the struggle between good and evil forces all depend on the 

“psyche in the ideal world” (subconscious mind) or it depends on the will power and 

individual choice. The results revealed that the psyche has a psycho-kinesiological 
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process and obtains the rank of “Lord” in the sense of the eminent ideal teacher 

under the teachings of ideal parents. 

Keywords: Wizīdagīhā ī Zādisparam, Dome, Spirit, Igniting fire, Loard, Protection. 
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  381 -  355، 1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي دوفصل

جستاري بر مفهوم هولوگرافيكي گنبد در متن فارسي ميانه 
  هاي زادسپرَم گزيده

  *احسان شرقي
  ***زهره زرشناس، **ينجار نيحس

  چكيده
در مفهوم خاصي براي امر  هاي زادسپرَم گزيدهگونه گنبد در متن فارسي ميانه  ساختار تمثيل 
  فكني نيروي روان از ساختار گنبدي شكل تن بكار رفته است.  گذار و برون

اين پژوهش، با هدف بررسي ديدگاه تمثيلي زادسپرَم از طرح گنبد تن و تعميم دادن آن 
ام، سـعي   يهاي بيست و نهـم و سـ   به الگوهاي چند وجهي ساختار روان با توجه به فصل

گيري از منابع كهن موجود پيرامون انسان شناسـي   نموده با روش توصيفي ـ تحليلي و بهره 
هاي دورنوردي روان (فصل سـي و يكـم) بـه     زردشتي، به عوامل و متغيرهايي نظير حالت

بپـردازد. پرسشـي كـه در ايـن پـژوهش مطـرح        "روان در جهان مينويان"همياري نيروي 
ه  با توجه به بيان نظرية هولوگرافيكي (مهشود اين است كه؛  مي جهـان)، در بـدن    جهان و كـ

انسان (گنبد تن) و نيروهاي فراحسي (مينوي) بازخورد مفاهيمي چون پاداش، مجـازات و  
ارزش گذاري باورهاي فردي بين كشـمكش نيروهـاي نيكـي و بـدي همگـي وابسـته بـه        

افتـد يـا وابسـته بـه      آگاه) اتفاق مـي (ضمير ناخود "روان در جهان مينويان"همياري نيروي 
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دهـد، روان داراي   شوند؟ نتيجه اين بحث نشان مـي  نيروي اختيار و گزينش فردي ختم مي
در مفهوم آموزگار برجستة "رد "فرآيند حسي ـ حركتي است. در اين رويكرد روان، مرتبة  

  كند. هاي پدر و مادر مينوي، براي خود كسب مي مينوي را تحت آموزه
  ، گنبد، روان، آتش افروزنده، رد، سپاهبد.هاي زادسپرَم گزيده ها: دواژهيكل
 

  مقدمه .1
م (  جم يا گُشـن  فرزند جوان هاي زادسپرَم گزيدهزادسپرَم، نويسنده  جـGušn-jam  موبـدي ،(

زيسته و در آغاز اين متن بـه عنـوان هيربـد     است اهل سيرجان كه در سده سوم هجري مي
نام برده شده، مدتي در سرخس و سيرجان كرمان اقامـت داشـته اسـت و در     نيمروز از آن

مورد مراسم تطهير موسوم به برشنوم نوآوريهايي براي ساده كردن اين مراسم گذاشته بود كه 
: 1378شـود (تفضـلي    مورد مخالفت موبدان زردشتي از جمله برادرش منـوچهر واقـع مـي   

را اثـري جهـان شـمول دانسـت كـه بـر اسـاس         رَمهاي زادسـپ  گزيدهتوان  ). مي146- 145
ي ديگـري   هاي وسيعي از ادبيات اوستايي نگاشته شده اسـت. همچنـين وي رسـاله    آگاهي

) از خود بجاي گذاشته nibēg ī tohmag ōšmurišnīh(= نژادها) يا ( ها تخمهتحت عنوان انواع 
)Gignoux & Tafazzoli 1993: 49-51 .كه امروز در دسترس نيست (  

شناسي مزدايي و تئولوژي انديشـه مزديسـنا، همچـون نظريـه      زادسپرَم در بررسي كيهان
و » امري جهان شمولي«، »امركلي«جهان، همواره انسان و ساختار تن را با مفاهيمي چون  مه

پندارد. در اين روند پيكار، نيروهـاي   مي» يك جزء در ارتباط با كل«جهان  مفاهيمي چون كه
شوند همانند سپاهبد به رزم نيروهاي ويرانگر در گنبد تـن   كه مينوي تن ناميده ميتني  روان

به برانگيختگي » نيروي زداركامگي«شوند. به همين نسبت در ميدان نبرد روان با  فرستاده مي
). 85: 1385پـردازد (راشـد محصـل     ) بـه تكـاپو مـي   self» (خود«و نيروي پيشتاز در درون 

) xwadāyست و نهم، بند هفتم نيروي روان را به تعبيري خداي (فا.م.: چنانچه او در فصل بي
). 79 :كنـد (همـان   )، در سـاختار تـن معرفـي مـي    rāyēnīdārفرمانده و يا نظم دهنده (فا.م.: 

 1) را به عنوان يك الگو و محور جانشـيني xwadāyاحتماالً در اين برداشت، زادسپرَم تعبير (
)paradigmatic axis :.بجاي نيروي اَخو (فا.م (axw دينكرد) با توجه بدان چه در كتاب سوم 

روان خـداي  « axw xwadāy ud razm - bed ruwan) در مورد اين نيرو بيان شده: 218(فصل 
) بيـان  kāmagōmand، را نيروي مينوي در روان، صاحب اراده (فا.م.: »و فرمانده هستي است
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ــروي اَخــو (). Gignoux 2001: 25-30كنــد ( مــي ــروي axwچنانچــه ني ــه ني ) در تعمــيم ب
) در مفهوم (رشد يافتن، باليدن)، به عنوان نيرو يا قوه در روان  موجـب آتـش   waxšوخش(

. در همـين راسـتا   )Gignoux 1996: 27(شـود   تن مـي  2) در گنبدātaxš-waxšēnīdārاَفروزنده(
ـ  مي ن و سـاختار روان بـه دو رده دسـته    توان ديدگاه زادسپرَم را از بيان طرح تمثيلي گنبد ت

  بندي كرد: 
شناسي كه حاصـل رفتـار اسـت و واحـد تحليـل را تشـكيل        در سطح بيو زيست - ) 1
رسد مفـاهيم تكـويني و    دهد، زادسپرَم ضمن معرفي سه الگو از ساختار روان به نظر مي مي

احي مغـز در نظـر   تكاملي ضمير ناخودآگاه انسان را با رشد آناتوميك و كاركردهايي از نـو 
گرفته باشد. به عنوان مثال، او نيروي روان در تن (روان تني) را با قشر مغز اوليه و نـواحي  

تواننـد نظـام عصـبي محيطـي و نـواحي       دانـد زيـرا هـر دو مـي     حسي و حركتي مرتبط مي
هـا را بـراي    هاي دريافتي را پردازش كنند. اين قشر حركتي نيز به نوبه خود سيگنال سيگنال

. از طرفــي، يكــي از )Libet 1999: 47-57(كنــد  هــا ارســال مــي روز حركــت بــه ماهيچــهبــ
هـا و   توانـد بـه وسـيله مكانيسـم     )، مي38، بند: 30هاي نيروي روان تني(فصل  خويشكاري

) بيـان شـده، در برابـر    spāhbedاي يا سـپاهبد (  هايي كه به تعبير زادسپرَم، زره ماهيچه بخش
رسان مانند نيـروي   هاي آسيب يا نيرو» تنش، تخليه، وانهادگي«ي چون ها و فرآيندهاي انسداد

  آز، شهوت، خشم و كين مانع ايجاد كند. 
ي انساني، اين ساختار را بـه   در اين رده، زادسپرَم براي بررسي ساختار تن و پيكره - ) 2

صويري از ادراك كند. در اين رويكرد عموماً ما با ت بندي مي ) بخشhaft tōfهفت اليه (فا.م.: 
  ):4، بند: 30(فصل  يك سازه سه بعدي همچون گنبد و معبد گونه روبرو هستيم 

تـرين آن مغـز، پيرامـون مغـز،      تني گردي به وسيله هفت اليه كامل شـد كـه انـدروني   «
استخوان؛ و پيرامون استخوان، گوشـت؛ و پيرامـون گوشـت، پـي؛ و پيرامـون پـي، رگ؛ و       

  ).80: 1385(راشد محصل » ن پوست، موي استپيرامون رگ، پوست؛ پيرامو
) در معبـد تـنِ   xwarrahتواند تمثيلي از مفهوم فرّه (فـا.م.:   سازه سه بعدي (گنبد تن) مي

شود و در ارتباط با تصويري كه در انديشه مزديسنا از ادراك زمـين و نيروهـاي    انسان بيان 
باشد.  ساخته، قابل تأمل مي گر  خود جلوهاي كه مثال نفس يا روان را در  آسماني به منزله آينه

چنانچه اين بازنمايي همانند جهان هولوگرافيكي،  همانگونه كه هر بخش از يك هولـوگرام  
كند، هر بخش از اجزاي مادي و مينـوي بـدن    همچون آيينه تصاوير را در خود منعكس مي



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   358

 

تصاويري كه در مـدل و  تواند تصويري از گنبد كيهان باشد. به همين نسبت تكثير  انسان مي
هـايي   الگوي كيهان شناسي مزدايي بخصوص ديدگاه زادسپرَم با آن روبرو هستيم، به نسبت

  كند.  در ساختار گنبد گونه بدن انسان عموميت پيدا مي
  
  بيان مسئله 1.1

در نگرش زادسپرَم طرح تمثيلي و تشبيه نيروي گنبد تن و همگرايي آن بـا بنـاي آتـش در    
  ا ابزارهايي نظير نيروي روشنايي و گرما و دو نيروي پايدار همواره برقرار است.آتشگاه ب

ــا.م.:    1 ــروي جــان (ف ــه«)، gyān) ـ ني ــش افروخت ــا.م.:» آت ) از ātaxš waxšēnīdārīh(ف
  خويشكاري اوست و نظم موجود در تن را به عهده دارد. 

شـود در   ) خوانده مـي rad» (رد«ي  ) و مرتبهspāhbed(فا.م.: » سپاهبد«) ـ نيروي روان،  2
  باشد.  ) از خويشكاري آن ميātaxš-waxšēnīdārاصل برافروزندة آتش در نيروي جان (فا.م.: 

) ādūrgāhبا توجه به مطالبي كه بيان شد، از آنجايي كه ورودي هاي بناي آتشگاه (فا.م.:  
ر معمـاران بـراي   بندي پيشه (كاست) و طبقات اجتماعي در نظـ  توانست نسبت به درجه مي

گاه مهم قلمداد شود، زادسپرَم بـا در نظـر    دان و يزش دسترسي به مفاهيمي چون آتش، آتش
گرفتن همه اين مفاهيم از عنصري ارگانيك چون گنبد براي فرآيند تشـبيه سـازي بـا بـدن     

ـ  انسان استفاده مي دني و كند. احتماالً مباني اين تشابهات به رابطه و نشانه بين داللت هاي ب
هـاي   گردد. در ايـن رويكـرد نـو، شـكل صـعودي و چرخـه       ترسيم سازه گنبد گونه بر مي

) از قسمت رأس يا چكاد (قسـمت  wīdārبازگشتي نيروي روان براي عبور و مراحل گذار (
) همـواره مـد نظـر قـرار     garōdmānفوقاني گنبد تن) براي ورود به بهشت روشنايي (فا.م.: 

شـود و در فـرم گنبـدها،     اي شكل تعريف مـي  ي حلقه گنبد يك سازهاند. از آنجائيكه  گرفته
رأس (چكاد) هر طبقه بايد درست وسط دو رأس طبقه پايين قرار داشـته باشـد تـا نيـروي     

ها گسترده شود و از طرفي، مقدار و ميزان ارتفاع  وارد به هر قسمت بوسيله ارتباط بين حلقه
يابد تا شيب گنبد ثابت باال رود، زادسپرَم با آگاهي ها كاهش  ها نيز بايد به نسبت حلقه حلقه

سـازه   3از اين رابطه و تناسب بين نيروي گنبد تن و امر سياله روحي همچون رفتارشناسـي 
النهاري و مقاطع مداري براي تعادل بين نيروهاي كششي و  گنبد و با ادراكي از مقاطع نصف
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) را توسـط نيـروي جـان    ham-paymānih( فشاري استفاده برده، تا نيـروي تعـادل و پايـدار   
  ):3، بند: 29دهد (فصل  توضيح 

ud gyān kē tan zīndag dārēd be ō ātaxš ī andar gumbad abar gāh nišānānd. 

» و جان، كه تن را زنده دارد، همانند است به آتش اندرگنبـد، كـه بـر آتشـگاه نشـانند     «
  ).78: 1385(راشد محصل 

  
  پژوهش  فرضيه 2.1
هاي زادسپرَم بدان توجه نمود، عقيدة وي در مـورد   توان در ديدگاه معناي ضمني كه مييك 

هاي ارگانيك (تشبيه بدن انسـان بـه گنبـد) در تـداوم      ماهيت روان است. زادسپرَم از تمثيل
تني)، تقسيم و خويشكاري انسـان و گـذار از    بخشيدن نظرية توسعه شخصيت انسان (روان

) و سـپس وارد شـدن روان بـه    organic solidarityبسـتگي ارگـانيكي (  جهان ثنويت به هم 
گيـري فضـايي از قبيـل بـاال،      كند. مفاهيم يا استعارات جهت هاي بيكران استفاده مي روشني

پايين، دور، نزديك و اعمال حسي ـ حركتي در عبور روان از گنبد تن از منظر وي كـاربرد   
شود اين است كه در ديدگاه عام و دانـش   نجا مطرح مياي كه در اي اي دارند. اما فرضيه ويژه

يابد. ولي در  شناسي، اراده آگاهانه قبل از پتانسيل عمل در نواحي قشر مغز ظهور مي حركت
نگرش زادسپرَم، آستانه تحريك اعمال حسي ـ حركتي در گنبد تن (سوماتيك) بـه واسـطه    

  ): 7، بند: 29گيرد(فصل  م ميعمل ارادي روان، پيشتر از وظايف حواس در بدن انجا

و سپاهبد روان است كه خداي (= فرمانروا) و نظم دهنده تن است، كه خود بـر آن رد  
است. جايگاه در او دارد. همانند است به افروزنده آتش كـه مراقبـت، پـاك و درسـت     

: 1385(راشد محصل  داشتن گنبد و برافروختن آتش در خويشكاري (= وظيفه) اوست
79.(  

)، نام opponent processاي ( توان از آن به تعبير فرآيند مقابله ساس اين فرضيه كه ميبر ا
برد، زادسپرَم معتقد است براي هر كنش در سطح نيروي روان تني واكنشي مخالف وجـود  

) به عنـوان  kinesthetic sensess(4دارد. به همين نسبت، وي از رويكرد روان حسي ـ حركتي 
پـردازد.   هاي خواب مـي  استدالل براي همزيستي روان و عملكردهاي جبراني و ديگر نظريه

شود اين است كه آيا در نزد زادسپرَم، فرآيندهاي حسي  ولي پرسشي كه در اينجا مطرح مي
تواند فرآينـد خالقيـت موجـود در رويـا را توجيـه نمايـد؟        ـ حركتي (سايكوكينسيس) مي
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ادسپرَم منشأ نيروي حسي ـ حركتي در روان را بواسطه هيجانـات درهـم تنيـده و     احتماالً ز
پندارد. بنابراين روياها  كشمكش روان بين دو ساحت نيروهاي نيكي و نيروهاي ويرانگر مي

شـوند. امـا    و مسير عبور روان از گنبد تن به واسطه هيجانات نيروي روان تني پديـدار مـي  
فكني  آيند (حسي ـ حركتي) را رويكرد انتقالي براي اموري نظير برون جايي فر زادسپرَم جابه
كند كه در ساختار  داند. وي چنين فرض مي هاي ناهشيار ضمير ناخودآگاه مي روحي و جنبه

گيري و پتانسيل عمل اسـت كـه    ) در حال شكلkāmīg-kārīhروان يك نيروي ارادي (فا.م.: 
زنـد.   به اعمال قدرت در نيروي روان تني دست مي» روان اندرجهان مينويان«توسط نيروي 

)، نيمه آگاه از محيط پيرامـون  waxšēnīdārدر اين راستا، ساختار روان بواسطه نيروي (فا.م.: 
هـايي از تركيـب كـردن يـك      خود با خبر است. بنابراين در نزد وي روياهاي پـرواز نمونـه  

ن انـدر جهـان مينويـان رخ    محرك فيزيولوژيك به كمـك ضـميرناخودآگاه يـا نيـروي روا    
  ): 8، بند: 29دهد(فصل  مي

باشـد كـه دور    وو آن هنگام كه تن خفته است، روان بيرون شود، باشد كه نزديـك  
برود. اشـياء را بنگـرد، بـه هنگـام بيـداري دوبـاره در تـن رود، ماننـد آن هنگـام كـه           

ي كه آتش را خويشكاري آتش افروزنده نزديك ايستادن به آتش افروخته است. هنگام
باشد كه دور بـرود (راشـد محصـل     ودرِ گنبد را بست. باشد كه نزديك  ونهفت 
1385 :79.(  

  پيشينه پژوهش 1.2.1
در ديدگاه زادسپرَم، طرح تمثيلي گنبد تن اصوالً بر مبناي ارتباط بين بدن و نيروهـاي روان  

سازه سـه بعـدي گنبـد در    ) در قياس با Bioenergeticsبر اساس دانش زيست نيروشناسي (
اند و آنهم ساختار و ماهيت اندامهاي اصـلي، نيروهـا و ابزارهـاي     تشبيه و تعامل قرار گرفته

ي  ) و مرتبـه spāhbed» (سـپاهبد «مادي و مينوي است. زادسپرَم از آن به تعبيـري در مفهـوم   
عموماً بر اساس نظريه هايي كه در اين زمينه انجام گرفته،  برد. اما پژوهش ) نام ميrad» (رد«

انـد. هـر    شناسي زردشتي بيان شده نيروها و مفهوم عالم صغير و عالم كبير در مباحث انسان
چند پرداختن به اجزاي وجود آدمي مبحثي بسيار گسترده است كه از دسترسي اين پژوهش 

يلـي  اشـاره كـرد از جملـه، ب     توان به چندين اثر پژوهشي در اين زمينه خارج است، ولي مي
)Bailey, 1943 رَم گزيده)، فصل بيست و نهم كتابسپرا آوانويسي كـرد و ترجمـه    هاي زاد

) تـا  mardōmگيري انسان ( انگليسي از آن ارائه نمود. وي در فصل اختصاصي پيرامون شكل
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حدي به تفصيل از قواي باطني و مادي، از جمله پرداختن به هفت اليه بودن وجود انسان و 
) مبـاني  Lincoln, 1986پردازد. لينكُلن ( دن بدن، در تطابق با ديدگاه بقراط ميچهار بخش كر

جهان را با رويكرد اسطوره در دوران هند و اروپايي ارزيابي كرده است.  جهان و كه نظريه مه
) با نگرش به شكل گيري ماهيت و ساختار ثنويت در عهد ساساني و Shaked, 1994شاكد (

)، در فصلي بـه  4، بند:26(يسن  اوستاي متأخرشناسي كهن ايراني و  با رويكرد مفاهيم انسان
اجزاي وجود آدمـي در ديـن زردشـتي پرداختـه اسـت. در ايـن منظـر توجـه خاصـي بـه           

حث سه روح ناميرا نشان داده شده است. شناسي و نگرش زادسپرَم به مبا اصطالحات انسان
و » روح«) به معنـاي  wāxš) با تجزيه و تحليل خوانش واژه واخش(Gignoux, 1996ژينييو (

) با توجه به قرائت اين واژگان در متـون فارسـي ميانـه زردشـتي و در     waxšي وخش( واژه
ان تحليل و بررسي ، اين مفهوم را در شكل و ساختار نيروي رو»رشد دادن و باليدن«مفهوم 

) به بررسي و تحليل پزشكي در دوره ساسانيان بر اسـاس دو  Sohn, 1996كرده است. زون (
فصل پزشكي يعني فصل بيست و نهم (درباره ساخت و تركيب مردمان از تن جان و روان) 

پرداخته و به نقش نيـروي   هاي زادسپرَم گزيدهام (درباره ساخت مردمان) كتاب  و فصل سي
) و كاركرد اين نيرو در شكل گيـري جنـين و اختالفهـايي بـين     frawahrانندگي فروهر(روي

ي شناسايي  ) با بيان مسئلهGignoux, 2001كند. ژينييو ( حالت نطفه و پيدايش جنين اشاره مي
سرشت انسان و اجزاي تشكيل دهنده آن از ديدگاه انسان شناسـي كهـن ايرانـي و مطالعـه     

هاي زادسپرَم و با مد نظر قرار دادن اجزاي سه  ميانه به نقل از ديدگاه تطبيقي در منابع فارسي
  كند.  روح ناميرا در انسان، ارتباط بين روان و عنصر فروشي را بيان مي

  
 اهميت و ضرورت تحقيق 3.1

) ātaxš-waxšēnīdārزادسپرَم در فصل بيست و نهم، بند هفتم، هنگامي كه با اصطالح (فا.م.: 
كنـد ابتـدا بـه     در مـورد روان صـحبت مـي   » روشن كننده آتش، آتش افروزنـده « در مفهوم

كند و سپس به نظريه نيرو با توجه به اصطالح  خويشكاري روان در مفهوم تشعشع اشاره مي
بـه فرآينـدهاي حسـي ـ     » نيروي رشد دهنده، روياننـده «) در مفهوم frāz-waxšēnīdār(فا.م.: 

مين جهت، انديشه زادسپرَم در مورد روان با الهـام از يـك   پردازد. در ه حركتي در روان مي
هاي ايسـتايي و قوسـي اعـم از گنبـدي      نظام هولوگرام بيان شده است. در اين ديدگاه، فرم

شكل بودن اجزاي آناتومي بدن انسان و عملكرد ارگانهاي حسي و ادراكـي چـون؛ بينـايي،    
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) در گنبـد تـن   4، بنـد:  29(فصـل   شنوايي، چشايي، بويـايي و المسـه بـا روش هولـوگرام    
شوند. كيفيت سه بعدي بودن الگوي هولوگرامي گنبد تن، تنها وجه شاخصه از  بازسازي مي

رسد اگر برش هايي از تصوير هولوگرافيـك بـودن    ديدگاه زادسپرَم نيست، بلكه به نظر مي
يمـه حـاوي تصـوير    گنبد تن را به دو نيمه كنيم و سپس پرتو يا تابشي بر آن بتابانيم، هـر ن 

كامل بدن خواهد بود. در اين منظر، زادسپرَم اين انعكاس را حاصل ابزارهاي مينـوي چـون   
پنـدارد. بـه نظـر     در ساختار (روان و جان) مـي 	»آتش افروخته«و » نيروي برافروزندة آتش«

)، به دليل آتش افروزنـدگي در خـود   49، بند: 30رسد در اين نظريه نيروي روان (فصل  مي
) dwāzdah kirbān ud daxšagānي تصويري با فرم هايي از تصاوير نمـادين (  تواند حافظه مي

ي گنبد تن و هم بر  )، هم بر روي صفحهphotographicرا بصورت فتوگرافيك يا تصويري (
گنبد كيهاني ثبت و ترسيم كند. جهت فهم اينكه چرا زادسپرَم از چنين الگويي استفاده كرده 

ها دانست. يكي از مواردي كه هولوگرام را ممكن  بايد قدري درباره هولوگراماست، نخست 
) است كه از نقش ضربدري، از دو يا سه مـوج  interfereceاي به نام تداخل ( سازد پديده مي

  ).19: 1392آيد (تالبوت  نظير امواج آب كه در هم تداخل پيدا كرده حاصل مي
داخلي نظير امواج نور و راديو ايجاد كنـد زيـرا   تواند يك طرح ت هر نوع پديده موج مي

ي ليـزر پرتـوي    ) به صورت تمثيل همانند اشعهātaxš-waxšīdārنيروي آتش افروزنده (فا.م: 
بسيار خالص و تكفام از نور در نگرش زادسپرَم بيان شده است. براي ايجاد طرح تداخلي و 

هاي متقارن در هندسه گنبد تن كاربرد  تمثيلي بين نيروهاي نيكي و نيروهاي ويرانگر، نسبت
آيـد   مناسبي در فرآيند تشبيه سازي دارد. زماني يك الگوي هولوگرام در گنبد تن بوجود مي

ي ليزر بـه تنهـايي بـه دو     )، همانند اشعه8، بند: 29كه در ابتدا نيروي آتش افروزنده (فصل 
شود و به صـورت   كس ميشود. نخستين تابش از نيروي جان منع تابش جداگانه تقسيم مي

) و حس گداختگي به 4، بند: 29آتش در اطراف گنبد تن موجب روشنايي بخشيدن (فصل 
شود. سپس تابش دوم، از  گانه مي ) و حواس هاي پنجrāgān widāxtagخون در رگها (فا.م.: 
تـداخلي  شود كه با نور  اي توسط نيروي روان به گنبد تن تابانيده مي منظر زادسپرَم، به گونه

كند تا طرحـي تـداخلي    )، يعني نيروي جان، برخورد ميātaxš waxšīdagاز تابش نخستين (
شود. با توجه به مطالب بيان شده، طبق  بدست آيد. اين طرح موجب مراقبت از گنبد تن مي

پذيري قادر است اجزاي كل بدن را  ي زادسپرَم، هر قطعه از گنبد تن در هنگام تقسيم نظريه
در هنگـام بازگشـت بـه    » نيـروي روان در جهـان مينويـان   «بازسازي كنـد. در ايـن راسـتا،    

شود. با توجه  )، موجب احياي گنبد تن در انسان مي5ـ   1، بند: 31هاي مينوي (فصل  جهان



 363   و ديگران) احسان شرقي( ... جستاري بر مفهوم هولوگرافيكي گنبد

 

هاي انسـان شناسـي زردشـتي و ارتبـاط      به اهميت مباحث گفته شده در اين پژوهش، جنبه
  باشد. گنبد تن مستلزم پژوهش علمي ميانسان و خويشكاري روان از 

  بحث و بررسي .2
  ساختار روان از ديدگاه زادسپرَم 1.2

) سرنوشت انسان پس از مـرگ را  ruwān؛ فا.م.: -uruuanدر ادبيات فارسي ميانه، روان (ا.و.: 
ي  كند و موجب رستگاري در اين جهان و مراتب مينوي در راه رسيدن به مرتبه مشخص مي

. اما در نگرش زادسپرَم بـا  )Kellens 1995: 32(شود  مي» آنكه به جانب اشه تعلق دارد«اَشون 
 spāhbed(فـا.م.:  » سـپاهبد روان «، بند هفـتم، سـاختار روان را بـه عنـوان     29توجه به فصل

ruwānمرتبه ،(   د«و عنوانفا.م.: » ر)rad     كه خويشكاري و نظم تـن را بـه عهـده دارد، بـه ،(
رسـد   ش تشبيه كرده است. با توجه به مطالبي كه بيان شد، به نظر نگارندگان ميافروزندة آت

) كه نوعي خاص از درمانگري را در جوامع بدوي shamanismبر خالف فرهنگ شمنيسم (
) و همان گفتگوي  ميان شَمن (درمانگر) و سيستم روان 85- 83: 1392دادند (الياده  بروز مي

روان را نوعي رهيافت انـرژي يـا نيـروي حسـي ـ حركتـي        (هويت فردي) است، زادسپرَم
پندارد تا جائيكه روان در بستر خالقيت همراه با نيروهاي دانشـي (خـرد، هـوش، ويـر)      مي
) و بـدي (فـا.م.:   frārōnتواند در امر پالوده سازي بين توصـيف نيروهـاي نيكـي (فـا.م.:      مي

abārōn به درمان خود بپردازد. اگر روان در ) در حالت جابجايي و حركت به همياري ايزدان
تواند عنوان سپاهبد رزم باشد و پوشش شهرياري را براي خود  اين روند پرهيزگار باشد مي

  ):34، بند: 30كسب كند (فصل 
agar ahlaw abāg ruwān az yazadān bahr ī kard kārān xwāhēd čiyōn ham-āfrāh ud 

ham-dastwar kē pad ardīg frazām abāg spāhbed be ō dar ī šahryār šawēd ud dahišn ī hu-
āfrāyišn windēd. 

 وهمراه روان، از ايزدان مزد اعمال خواهد، مانند رايـزن   بوياگر پرهيزگار است «
خـويش  مشاور كه در فرجام نبرد، با سپاهبد به درگاه شهريار رود و پاداش مشورت نيك 

  ).84: 1385(راشد محصل » بيابد را
ر ديدگاه زادسـپرَم، روان يـك الگـوي چنـد وجهـي اسـت و داراي ابتكـار عمـل در         د
) در برخورد با اشياء و محـيط  Resonance) و رزنانس (radianceهايي چون تشعشع ( پديده

)، اعمال حركتـي را در هنگـام جـدا شـدن از تـن بـروز       8، بند: 29باشد (فصل  پيرامون مي
بـرد،   افروزنده كه نويسنده در ساختار مينوي روان بكار ميدهد و شايد بيان تمثيلي آتش  مي
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) از سـاختار روان تعبيـر شـود. بـه نظـر      Rayan capitalبه ميزان انتشار نور يا  اشعه اصلي (
 Bio«ي الگويي زيست ـ رواني ـ اجتماعي    رسد معني روان از منظر زادسپرَم در بردارنده مي

psychosocial Model «است. در اين رويكرد، روان هم متعلق به فرد اسـت   از تجربه زيستن
شود. به همين نسبت،  و هم در روند دوران نوسازي يا درخشان سازي (فرشگرد) تجربه مي

در ديدگاه او روان از خالل ادراك روان آفرينش در گنبد تن زايش يافتـه و سـپس در طـي    
دسـپرَم از مفهـوم روان را   شود. در همين راسـتا، نگـرش زا   روند دگرديسي از آن خارج مي

) بخشي از يك آگاهي waxšهنگامي كه روح ( - ) 1توان به دو گونه متغير برداشت كرد:  مي
)، همچون ارگانيسمي آگاه است و بايد به چيزي مبدل xrad harwisp āgāhīhكل باشد (فا.م.: 

    رَم، روان  شود كه به مثابه بودن آن بخش از آگاهي تغييـر كنـد و آن بخـش از نگـاه زادسـپ
توان روان را جنبه دروني يا تجربه روح در گنبد تن دانست. نيروهاي ادراك بر  باشد. مي مي

ها، فاصله، اندازه، شكل و موضوع مورد نظر را براي بخـش روح توسـط    مبناي اين بازتاب
جـان  ها و تـپش نيـروي    كنند. در تعابير زادسپرَم، تكانه نيروي روان نوسازي و بازسازي مي

) كه نيروي تن را زنده نگـه  Diastolic) و اعمال انبساطي (Systolicموجب اعمال انقباضي (
  ):4، بند: 29دارد اين گونه ترسيم شده است (فصل  مي

ud ēd rāy čē čiyōn ātaxš mānišn abar ādurgāh ud pad hamāg kustagān tabīh be 

rasēnēd, brāh ud payrōg pad dar be abganēd ō srāgān dīdārīhēd ud xwad pad 

xwarišn zīyēd. ka az xwarišn frāz mānēd nizār, abādyāwand šawēd. fradom 

kustagān-ē gumbadān afsarēnd ka bowandag be afsard, hamāg gumbad sard 

bawēd. ān-iz brāh, rōšnāgīh ī wēnīhist a-wēnābdāg bawēd. ham-gōnag gyān 

gōhr rōšnīh ud garmīhmāništ andar dil, čiyōn ātaxš abar ādurgāh, ud xōn 

andar rāgān widāxtag hamāg tan garm dārēd. 

و از اين روي مانند آتش جاي گرفته بر آتشگاه به همه سوي گرمي برساند، روشـني و  
فروغ به در بيفگند، در سرايها ديده شود و خود با خورش زيست كند، اگر از خـورش  

ناتوان شود. نخست اطراف گنبدها سرد شوند، هنگـامي كـه كـامالً     ودور ماند، نزار 
شد، نيز ناپيدا شود؛ همين  ور و روشنايي كه ديده ميسرد شد، همه گنبد سرد شود. آن ن

 جايگونه گوهرِ جان، روشني و گرمي است، جاي آن دردل است، چنانكه آتش را 
: 1385بر آتشگاه است و خون را در رگها گداخته، همه تن را گرم دارد (راشد محصل 

78.(  
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نيروي «ي فروهر در مفهوم رسد زادسپرَم در پرداختن به خويشكاري نيرو )ـ به نظر مي2
) در psychic planesاين نيرو را زير مجموعه مراتب و طبقـات روان (  ، »بالندگي، رويانندگي

) موجب انعكاس lifeforceنظر گرفته باشد. زيرا اين نيرو به عنوان نيروي حيات و زيست (
م روان را شود. اين امر متحمـل اسـت كـه زادسـپرَ     و توزيع نيروي روح در بخش روان مي

 psychicهاي رواني ( )، يا نيروهايي متعلق به بخشي از جهان1، بند: 30داراي كالبدها (فصل 

worlds) يعني نيروي ادراك ،(bōy  ) نيـروي جـان ،(gyān ) نيـروي روان ،(ruwān  نيـروي ،(
) تلقـي كـرده باشـد. ايـن     frawahr andarwāy) و نيروي فروهر انـدرواي ( frawahrفروهر (
كنند  ي مينوي براي امر روشنايي بصورت فونكسيون يا كاركرد در روان تحقق پيدا مينهادها

) در بخـش فيزيولـوژي   Temperatureو هر كدام بسته بـه ميـزان گرمـا و درجـه حـرارت (     
فكني و هم تعادلي نيروهاي روان  روحاني سبب نيروي پاراسمپاتيك و حس شادي در برون

  ):21، بند: 30شوند (فصل  بين گرما و خنكي در گنبد تن مي

… čiyōn tazāgān āb pad wād. ka pad tābišn ī ātaxš ī az dil freh az paymān 

garm bawēd, ān pad nērōg ī ul-āhanǰ pad damišn be ō bērōn tazēd ud az 

frawahr ī andarwāy xunakīh padīrēd ud pad frōd-āhanǰ abāz ō dil šawēd. pad 

padīrišn ud abespārišn ī paymānīg zōr wād ī frawardīh zīndag dārēd tan. 

به وسيله تـابش آتـش دل،    نفس... هم چنانكه آب جاري به وسيله باد، هنگامي كه 
بيش از اندازه گرم شود، به وسيله نيروي بر آهنج (=بازدم) با دمش به بيرون تـازد و از  

سيله فرود آهنج (=دم) دوباره به دل رود. با فروهر اندرواي (=فضا) خنكي پذيرد و به و
سپردن نيروي متناسب باد فروردي (=دمِ فروهر) تن را زنده دارد (راشـد   وپذيرفتن 
  ).82: 1385محصل 

اي از علـم انسـان سـنجي     ) و شاخهAnthropologyزادسپرَم از منظر علم انسان شناسي(
)Anthropometry( گيري كمي ابعـاد  تشريح به اندازهاي از علم  ) كه به عنوان شاخهQunt و (

) را در تعبيـري نزديـك در برگردانـدن    frawahrپردازد. اوايـن نيـرو (   سازه تن در انسان مي
نيـروي رشـد،   ) «vṛddhiḥ) در زبان سنسـكريت بـه عنـوان (   -frauuaṣ̌īوشي (ا.و.:  مفهوم فر

، زادسـپرَم امـر روياننـدگي    . در اين رونـد )Dhalla 1908: 259(بكار برده است » رويش، نمو
) بـه صـورت خويشـكاري در    frawahr-čihrنيروي فروهـر را در سـاختار كمـي و كيفـي (    

 -frāzكند. به همين نسـبت او اصـطالح (فـا.م.:     ) تعريف ميčihrōmandīhمحدوده طبيعي (

waxšēnīdār frawahr» (ته شود وابس را كه توسط نيروي روح در گنبد تن توزيع مي» باالننده
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گيري اجزاي فيزيولوژي  رسد وي با نگاه به شكل داند. چنانچه به نظر مي به نيروي روان مي
فروهـر را قبـل    يرويـ ن) Embryologyانساني در شاخه طب كهن و علـم جنـين شناسـي (   

 اي »انيجسم رو«به  كينزد يريآندومتر رحم در تعب هيدر شبك افتهيتخمك لقاح  ينيگزيجا
تا در هنگام اتصال نيروي روح ايـن جسـم تـن پـوش      بكار برده باشد (فروهر) »تن پوش«

  ):35، بند: 30بتواند از جسم جنين مراقبت كند(فصل 
Frāz-waxšēnīdār frawahr abāg tōhm andar ō gāh šawēd ud pad ham gām az 

tōhmīh be ō gumēzagīh ud az gumēzagīh be ō freh-xōnīh wardēnēd. 
با تخم در جاي رود و در همان گام از تخمي (=حالت تخم بـودن) بـه   فروهر باالننده «

(راشـد محصـل   » آميزگي (=اتحاد تخم نر و ماده) و از آميزگي به پر خوني گردانيـده شـود  
1385 :84.(  

ي حركت، جنبش و نگهـداري سـاختار    چنانچه بيان شد و طبق ديدگاه نويسنده، مقوله
) در جسـم  penetrationر مينـوي، فرآينـد و عمـل (   شكل اوليه جنين ابتدا به صورت يك ام

گيـرد   ) شكل مـي Amnionآيد و سپس در حول كيسه آمنيون ( پوش (فروهر) بوجود مي تن
) به نظر نگارندگان bawišn). در حقيقت، محل پيوند و امر تكوين (فا.م.: 146: 1387(برنن 

وي روح و تخمـك بـارور   ابتدا بوسيله خويشكاري آتش افروزنده در نيروي روان بين نيـر 
پذيرد و سپس توسط نيروي رويانندگي فروهر موجـب تحقـق در نيروهـاي     شده انجام مي

  شود. حسي ـ تني در گنبد تن مي

  الگوي چند وجهي از ساختار روان 1.1.2
در ديدگاه زادسپرَم، روان از ميان اجزاي سه روح ناميرا بيشترين بهـره را از مينـو دارد. ايـن    

)، بصـورت  37، بنـد  30گيرد. زادسپرَم در (فصل  رور با شخصيت انسان شكل مينيرو به م
ــي     ــيم مـ ــش تقسـ ــه بخـ ــه سـ ــاختار روان را بـ ــرح وار سـ ــدرتن   طـ ــد. روان انـ   كنـ

)ruwān ī andar tan  )يـا روان تنـي ،(ruwān ī tanīg     بـا رويكـرد بيولـوژيكي و سـاختمان ،(
ــماني ( ــاط    phenotypeجس ــي در ارتب ــاي روان تن ــيب ه ــي) آس ــرون   م ــد. روان بي   باش

)ruwān ī bērōn سترسازي و خالقيت روان در رويا و خواب مشاركت مـيكنـد. ايـن    )، با ب
) هم Neuro psychologyتواند با رويكرد عصب روان شناختي يا نوروسايكولوژي ( بخش مي

يـراث  رسد زادسپرَم اين بخش را م به نظر مي» روان در جهان مينويان«قرين باشد. در مورد 
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داند و اين نهاد مينـويي را موجـب اعمـال حسـي ـ حركتـي در        در روان مي» بقاياي كهن«
  ):7، بند: 29كند (فصل  هاي مينوي و موجب برافروختگي در گنبد تن تعريف مي جهان

ud spāhbed ruwān, ī xwadāy ud rāyēnīdār [īh] ī tan kē-š xwēš rad, buništ padiš, 
homānāg ō ātaxš-waxšēnīdār, kē gumbad pāk, drust, pad nigerišn dāštan ud ātaxš 
abrōxtan andar xwēškārīh. 

و سپاهبد روان است كه خداي (= فرمانروا) و نظم دهنده تن است، كه خود بـر آن رد  
است. جايگاه در او دارد. همانند است به افروزنده آتش كـه مراقبـت، پـاك و درسـت     

: 1385آتش در خويشكاري (= وظيفه) اوست (راشد محصل داشتن گنبد و برافروختن 
79.(  

ام، زادسپرَم ساخت (=تركيـب) انسـان را فرآينـدي رو بـه تكامـل       با توجه به فصل سي
اي طوالني تكامل  تواند پيشينه كند كه هر كدام مي ) از اندام وارها تصور ميuspurrīgīh(فا.م.: 

د. او روان انسان را نيـز مـاهيتي از اشـكال و    روند زيست شناسي را پشت سر گذاشته باشن
هايي از مفاهيم غريزي و موروثي بنـام   پندارد كه درون مايه هايي مي نمادوارهايي از خاستگاه

) را در درون خود جاي داده است. با همين تصور، وي روان را در Archetypeكهن الگوها (
كند. اين تصـاوير   را گنجور معرفي مي داند به همين نسبت، روان پاداش و پادافراه سهيم مي

  ):49، بند:30آل عموماً در قالب دوازده پيكر نمادين قابل بازبيني هستند (فصل  ايده
ruwān ī ān gyāg nigāhbed ud ganǰwar-ē ast ī kirbag baxšīhēd ō dwāzdah kirbān ud 

daxšagān ī ast: [ī] mard kirb ud kanīg kirb ud āb kirb ud urwar kirb … 

روان كه آنجا نگهدار و گنجور كرفه است، به دوازده پيكر و نماد بخش شود كـه مـرد   «
  ).87: 1385(راشد محصل » پيكر و كنيز پيكر و آب پيكر و گياه پيكر ... است

  تني روان 2.1.2
دانـد كـه اعضـاء و     اي درونـي مـي   تني) را همسان جامعه زادسپرَم بخش روان در تن (روان

آن (انواع خود) همانند اعضاي يك جامعه گيتي و مينوي رويكردهايي خاص دارند. اجزاي 
در باورمندي وي، ساختار روان همچون يك جامعه نيازمند روابط گفتماني ميان نـوع و رده  
شناسي نيروهاي روان درون خويشتن يك فرد است. بسياري از فرآينـدهاي سـاختار روان   

براي تسلط نيروي تن در اين ديدگاه بين نيروهـاي نيكـي   همچون ديالوگ (گفتمان) و نبرد 
) در روان در حالت تكاپو هستند. چنانچه زادسـپرَم در  abārōn) و بدي (فا.م.: frārōn(فا.م.: 
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) در پيكار spāhbedپرداختن به نيروهاي روان تني اين قسمت را مينوي تن همچون سپاهبد(
  ):38ند: ، ب30با مينوي بد انديش مي انگارد (فصل 

ruwān ī tanīg, čiyōn tan-iz xwānīhēd-čē xwad mēnōg ī tan ast-spāhbed homānāg ī ō 
dušmenān razm frēstīhēd u-š hamāg spāh abzārān ristagōmand dāštan xwēškārīh, ud im 
ast kē menēd ud gōwēd ud warzēd kāmag. 

مينوي تن است ـ مانند سـپاهبد كـه بـه     روان تني، كه تن نيز خوانده شود؛ ـ زيرا خود  
رزم دشمنان فرستاده شود و خويشكاري او مرتب داشتن همه نيروهاي سـپاه اسـت و   

  ).85: 1385اين (= روان تني) است كه انديشد و گويد و آرزو كند (راشد محصل

به تعبيري اين بعد از ساختار روان (روان تني) در مفهومي نزديك بـه خـود و گفتمـان    
) به چيزي دروني اشـاره دارد  و يـا بـه تعبيـر مفـاهيم      selfدارد. بطور معمول، خود ( اشاره

) براي ادراك صور غيـر مـادي و درونـي نيازمنـد ابـزار و      -manahنيروي منَه (ا.و.:  گاهاني،
) و خويش هاي برترين همواره به انسان يـاري  egoبينشي دروني است كه به شناخت ايگو(

) External، در حالي كه مفهوم گفتمان نوعاً با چيزي بيرونـي ( )Kellens 2000: 75(رساند  مي
مرتبط است. در نظر زادسپرَم، سفر اكتشافي و گفتگوي بخش روان با نيروهاي خالقيـت و  

گـردد (يونـگ    ) موجب بازسازي روان مـي drōzسايه و نيروهاي دروجي و ويرانگر (فا.م.: 
(فـا.م.:   "ورن"اي روانـي (سايكوسـوماتيك) هماننـد    هـ  ). زادسپرَم آسيب258- 257: 1395
waran :.يا آز (فا.م ،(āz  را عامل مهمي براي تدبير در كار تن و جنگ با نيروهاي ويرانگـر (
هاي  حالت«شمارد. تعبير زادسپرَم در يك توصيف موجز از نيروي روان تني دركي از  بر مي
) در تـن منتهـي   hamēmālي متخاصم (فـا.م.:  از تماس ذاتي روان در برخورد با نيروها» من
گردد. در اين روند، روان قادر به حركت از يك حالت به حالت ديگر مطـابق بـا بخـش     مي

) تمايـل پيـدا   husrawīhايزدي و مينوي در درون خود است كه يا به خـوش نـامي (فـا.م.:    
بازتـاب ايـن تعـابير    رسد، چنانچـه   كند يا به انگاره نيروهاي ويرانگر در فرديت خود مي مي

  ):40، بند:30شوند (فصل  چنين بيان مي

u-šān druǰ pad dō wihān frēbēd ō xwēš kunēd. fradom pad ārzōg[ī]-wizārišnīh 

ī čihr ud griftan ī andag gētīgīg rāmišn ī gumēxtag abāg wināh ī ruwān wināh. 

dudīgar ahlawīhā grīw pahrēz ī az ardīg ī ast an-ayārīh ī ābāg razm-yōzān 

čihr, bowandagīhā ārzōg-kunišnīh rāy, pad čē kunēd, ēraxtag bawēd pad 

wināhišn ī dāmān. ahlawīhā-kunišnīh rāy, ēraxtag pad an-ayārīh ī ham-

gōhrān. 
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ويش كند. يكي به سبب آرزو، كه رها دروج ايشان را به دو سبب فريب دهد و از آن خ
كردن سرشت و گرفتن شادي اندك آميخته با گناه جهان مادي اسـت ـ كـه گنـاه روان     
است ـ ديگر به پرهيزگاري خويشتن را از ستيز دور نگهداشتن ـ كه يـاري نكـردن بـا      

براي آنچه كند، محكوم  ورزم آوران است ـ سرشت به سبب بر آوردن كامل آرزوها 
نابودي آفريدگان است. به سبب رفتار پرهيزگارانه نيز محكوم به ياري نكردن با هـم   به

  ).85: 1385نژادان (راشد محصل 

  روان در جهان مينويان 3.1.2
)، زادسـپرَم ايـن بخـش را    ruwān ī andar rāh mēnōg( »روان در راه مينويان«در پرداختن به 

شمارد كه در حالت برون  هاي مينوي برمي انمراحل پيشروي نيروي بيوزيستي روان در جه
رسد متنـاظر بـا الگـوي روان در تـن،      شود و به نظر مي فكني از نيروهاي روان تني جدا مي

ضمير ناخودآگاه از هوشياري و فرآيند خاصـي چـون تشعشـع برخـوردار اسـت چنانچـه       
سي را به افروزنـده  زادسپرَم فرافكني و عبور روان در هنگام جدا شدن از نيروهاي تني ـ ح 

  ):8، بند: 29آتش در اطراف گنبد تن تشبيه كرده است (فصل 

ud ān ī ka tan xuftag, ruwān bērōnīhed ast ī ka nazdīk ast ka dūr be šawēd. 

xīrān nigerēd. pad wigrādagīh hangām abāz ō tan šawēd. pad ān homānāgīh ī 

čiyōn ka ātaxš waxšīdag ātaxš-waxšīdār padiš nazdīk ēstīdan xwēškārīh. ka 

ātaxš nihuft, dar ī gumbad bast, ast ka nazdīk, ast ka dūr šawēd. 

باشـد كـه دور    وو آن هنگام كه تن خفته است، روان بيرون شود، باشد كه نزديـك  
برود. اشـياء را بنگـرد، بـه هنگـام بيـداري دوبـاره در تـن رود، ماننـد آن هنگـام كـه           

آتش افروزنده نزديك ايستادن به آتش افروخته است. هنگامي كه آتش را  خويشكاري
باشد كه دور بـرود (راشـد محصـل     ودرِ گنبد را بست. باشد كه نزديك  ونهفت 
1385 :79.(  

) dēn؛ فـا.م.:  -daēnāروان از طريق ابزار مينـوي و بيـنش شـهودي (ا.و.:     رسد به نظر مي
اي از الگوي روان باشد. به عبارت ديگر، نيروي روان  تواند محور تمام تجربيات و پيشينه مي

در جهان مينويان به واسطه فرديت با هستي و درك هستي در مقارنت زمان و آگاهي اسـت  
كنـد. در ايـن حالـت     روان در تن (روان تني) زندگي مـي و آن هنگامي است كه در نيروي 

نوعي دگرديسي بين روان درتن و نيروي روان در جهان مينويـان در حالـت سنتونيزاسـيون    
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)syntonisationشـود و آن نقـش دينـا     آيد كه موجب حس كنش در كردار مـي  ) بوجود مي
)daēnā-ي از كـردار نيروهـاي   ) در نقش راهنماي شهودي براي عبور روان است كه تصوير

 :Gnoli 1993(سازد  ) از خود متجلي ميātaxš waxšīdārروان را بصورت افروزندگي آتش (

دهد كه اين بخش از روان چون صاحب عمل ارادي  . زادسپرَم به ما اين آگاهي را مي)79-85
)kāmīg-kārīh   است، نوعي حركت بر مبناي ادراك حسي ـ حركتي در هنگام برون فكنـي (

دهد. اين حركت نوعي واپس گرايي نيست بلكه پيشروي به سوي مينويان  از خود انجام مي
  ):45، بند:30است (فصل 

ruwān ī andar rāh mēnōg ast ī weh ud abēzag čihrag. padīrag ī tan ōwōn 

winārd ēstēd, ōwōn čiyōn tan kāmag xwarišn xwarēd ud wistarg nihumbēd ud 

ān ī ruwān kāmag ka pad tan, xwarišn be ō gursagān wistarg be ō brahnagān 

pad rāstīh, be baxšēd dahēd. čiyōn tan kāmag kū kāmagīhā pad rōz šab be 

xufsēd, ān ī ruwān kāmag ka pad tan, rōzān šabān xrad ī ahlawān xwāhēnd. 
است كه خوب و پاك سرشت است. در برابر تـن آنگونـه كـه     ييروان اندر راه مينو

ترتيب يافته است كه چنانكه تن را آرزوست كه خوراك خورد و جامه پوشد، آن روان 
را آرزوست كه بوسيله تن خوراك به گرسنگان، جامه به برهنگان بـه راسـتي ببخشـد    

و ن روان را آرزوست بدهد، چنانكه تن را آرزوست كه با ميل در شبانروز بخوابد، آ
5كه با تن شبانروز خرد پرهيزگاران را خواهند (=خواستار باشند)

.  

  
  كهن الگوي خويشتن و فرايند فرديت  2.2

چنانچه بيان شد، نيروي روان تني هنگامي كه دچار تعـارض يـا عـدم تـوازن بـا نيروهـاي       
) handarzنـدرز ( همـواره بـه روان در تـن ا   » در راه مينويـان «متخاصم در خود بشود، روان 

) در برابر نيروي رقيـب  hunarدهد و بصورت مداوم سعي در برانگيختن فضيلت (فا.م.:  مي
. در اين حالـت  )de menasce 1945: 30(رساند  ) به روان در تن هم ياري ميbrādarōd(فا.م.: 

نيروهاي روان تني را توسط برون فكني از خويشتن خـويش جـدا   » روان در جهان مينوي«
كند. اين موضوع دسـت كـم فصـل مشـتركي بـا باورهـا و ديـدگاه زادسـپرَم در مـورد           مي

، بنـد :  30) اين گونه بيان شده است (فصـل  -daēnā) و بينش دروني (kunišnپذيري ( كنش
48:(  
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ud ka tan ān weh menēd ud gōwēd ud warzēd, ruwān ī andar rāh az im hu-

menišnīh, hu-gōwišnīh ud hu-kunišnīh paymōg-ē paymōzīhēd ud az nēmrōz 

ālag frāz rawēd ul ō abar šawēd ō tan āfrīn kunēd. ka ān ī wad menēd, gōwēd, 

warzēd, az im duš-menišnīh ud duš-gōwišnīh ud duš-kunišnīh ā-š paymōg-ē ī 

tārīk paymōzīhēd. az abāxtar nēmag frāz rawēd. andar tom frōd šawēd ud 

abar tan nifrīn kunēd. 

و اگر آن تن نيك انديشد و گويد و كنـد، روان انـدر راه از ايـن نيـك انديشـي، نيـك       
اي پوشانده شود؛ از سوي نيمروز (= جنوب) فراز رود. به  گفتاري و نيك كرداري جامه

شـي  كند، از اين بداندي وبد انديشد، گويد  تنباال رود و بر تن آفرين كند. اگر آن 
از نيمه اباختر  واي تاريك پوشانده شود  و بدگفتاري و بدكرداري، آن گاه او را جامه

  ).87: 1385(=شمال) فراز رود. در تاريكي فرو شود و بر تن نفرين كند (راشد محصل 

همانگونه كه بيان شد، تصاوير نمادين از بينش شهودي كه زادسپرَم بدان توجه خاصـي  
باشـد.   ) مـي ušah(ا.و.: » سرخي سحر، سحر«دم  ان با ايزد بانوي سپيدهدارد، روبرو شدن رو

هايي از روشني و شهود را براي روان ارمغان بياورد كه عموماً در  تواند جنبه اين تصاوير مي
هـاي   شود. هر چند روان در سفر خود براي ورود به جهان قالب زن جوان و زيبا مجسم مي
اي زيبـا   كند اين ديدار در قالـب دوشـيزه   يش مالقات ميمينوي هنگامي كه با خويشتن خو

كند، ولي به نظـر   شود يا پيرزني كه در خود تصاوير كردار بد را به ما منعكس مي پديدار مي
رسد زادسپرَم به تلفيق اين مفهوم يعني ايزدبانوي سپيده دم و كاراكترهايي از مفهوم بينش  مي

ديسه يا صورتي از جزء مردانـه در  ) «Animusيموس (شهودي به دو پارگي بودن روان يا آن
كند  اشاره مي» ديسه يا صورتي از جزء زنانه در بخش مردان) «Animaو آنيما (» بخش زنانه

). در ديدگاه زادسپرَم، فرآيند فرديت همان رسيدن نيروهاي روان بـه  52- 39: 1370(يونگ 
تواند تمام كهن الگوهاي ديگـر را   ميباشد كه  آخرين كهن الگو، يعني خويشتن خويش مي

در خود جذب كند، آنهم فراز رفتن نيروي روان با اعمال حسي ـ حركتي (سايكوكينسيس)  
رسـد ايـن نيـروي روان     ) مثالي است. به نظر ميēwēnagدر مواجه با اشكال و هيأت (فا.م.: 

 30تواند فرآيند بستر سازي در زمينـه رويـا و خـواب (فصـل،      است كه مي تنبيرون از 
) spenāg-mēnōg) را به صورت دو طيف يعني قسمت روشنايي و نيروي گستراننده (52بند:

) براي مواجه شدن روان در جهان مينويان بازسـازي  ahremanو بخشي از قسمت تاريكي (
» بـرون سـازي  «ا بخش تاريكي و سايه ابتـدا بـه   كند. به همين منوال، روان با روبرو شدن ب

)Externalization    در تن منجر مي شود و بصورت روحي تشـنه و گرسـنه در دوزخ بسـر (
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) ولي هنگاميكه خويش هاي برتر با مينوي خوب و مقدس آشـنا  39، بند: 30برد (فصل  مي
» سـازي  درون«كنـد و بـه سـمت     شـوند، روان جريـان پسـگرايي را از خـود جـدا مـي       مي

)internalizationگردد و آنهم حركت به سوي تصاوير و شمايل  ) در جهان مينوي متمايل مي
هاي تحتاني خـود در راه   ها و خويش اثيري است. در اين مرحله روان خود ناظر بر واكنش

گيرد و آنهم رو بـرو شـدن بـا     ) قرار ميčinwad-puhl  رسيدن به پل گزينش و داوري (فا.م.:
شود.  ادين و اثيري است كه با توسعه تدريجي، روان با اين مفاهيم نمادين آشنا مياشكال نم
دهنـد.   هـا سـوق مـي    ها بدون در نظر گرفتن ثنويت، روان را بـه سـمت روشـني    اين سمبل

)، ايـن مفـاهيم   urwar-kirb)، گيـاه پيكـر (  āb-kirb)، آب پيكـر ( wād kirbهمچون باد پيكر (
شوند تا روان با پيكر گاو سپيد نر و  هارگانه (عناصر) شروع ميهاي چ پالوده شده از آخشيج

هايي از غرايـز و   )، با جنبهIdبينيم بخشي از نهاد ( ) روبرو شود. در اينجا ميgāw ī kirbماده (
گردد و سپس طي روند استحاله گري روان بـا   ) مواجه ميprimary processجويي ( امر لذت

كند. چنانچه زادسپرَم  احتماالً بـا رويكـرد    تران برخورد ميپدر و مادري مينوي، در نقش مه
) را در توصـيفي از قالبهـاي انتزاعـي    Mehtarānبه مفاهيم گاهاني، پدر و مادر مينوي روان (

) به ضمير ژرفاي انساني هسـتند در مفهـوم مردپيكـر    -ratuپيرخردمند كه ناظر و داور (ا.و.: 
)mard kirb) و كنيز پيكر (kanīg kirbبرد. چنانچه روان در اين مرحلـه بـا روبـرو     ) بكار مي

و مراتب اجتماعي را براي امـر نوسـازي   » چهار پيشه«)، personaشدن با بخشي از پرسونا (
  ):5، بند:31دهد(فصل  در خود پرورش مي

ān kē ahlaw, pad ayārīh ī kanīg kirb ō mēnōgān axwān šawēd. u-š ham kanīg 

kirb ā-š bawēd parwardār, u-š hammōzēd saxwan ī mēnōgān. u-š pas mard 

kirb frāz hammōzēd ristag ud nišān ud ēwēnag ud brahmag ī mēnōgīg kār-

rāyēnišn, pas ka bawēd hammōxtag ud frahixt, abar wizīnēd pēšagān kē 

mādayān andar čahār parwand ī hēnd: āsrōnīh, artēštārīh ud wāstaryōšīh ud 

hutuxšīh. 

آن كه پرهيزگار است به ياري كنيز پيكر به جهان مينويان رود و او را همان كنيـز پيكـر   
پرورنده باشد و سخن مينويان او را بياموزد. پس مردپيكر او را شيوه، نشان و روش كار 

پس هنگامي كه آموخته و فرهيخته شد چهار پيشه مشـخص   وراندن مينوي بياموزد 
و هوتخشـي (=  » واستريوشـي «و » ارتشـتاري «، »آسروني«صلي را برگزيند كه هستند: ا

  .6پيشه وري)
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  گيري نتيجه .3

شناسـي   اصوالً زادسپرَم از ساز و كارهاي نوروفيزيولوژيكي مرتبط با رويا و اساس زيسـت 
گويـد. در رويكـرد    ) سخن نمـي Rapid Eye Movementخواب مانند حركات سريع چشم (

تعاملي حسي ـ حركتي ادراك آگاهانه صرفاً نتيجه انواع و اقسام الگوي شـليك نـوروني در    
وجـوگر (روان)   قشر مغز نيست بلكه حالتي از واكنش و فعال شدن ميل انگيزشـي جسـت  

مندي به اكتشاف در تداوم بخشيدن نظرية توسعه شخصـيتي انسـان    است كه موجب عالقه
هـاي بيكـران را توضـيح     ان تني)، گذار از جهان ثنويت و سپس وارد شدن بـه روشـني  (رو
دهد. از سوي ديگر زادسپرَم بخشي از كاركرد رويابيني را بصورت پديـده رزونـانس يـا     مي

كند. اين پديده يكي از خواص سيستم ارتعاشي است و زماني  ) بيان ميResonanceتشديد (
(تحريك خارجي) با فركانس طبيعي جسم، سيستم يكسان شـود.  افتد كه فركانس  اتفاق مي

تر اگر يك جسم يا سيستم در معرض ارتعاش اجباري خارجي قـرار بگيـرد و    به زبان ساده
افتد. اما  فركانس ارتعاش اجباري با فركانس طبيعي آن جسم برابر باشد، رزونانس اتفاق مي

فركانس (محرك) با فركانس طبيعي در  چنانچه بيان شد در رزونانس از برابر شدن و شدت
دهد. از طرفي نويسنده ساختار روان را يك نيـروي ارادي در حـال    سيستم يا جسم رخ مي

كند كه توسط يـك   فكني از تن بيان مي گيري و پتانسيل عمل در حالت خروج و برون شكل
باعث خـروج از   "روان در جهان مينويان"محرك خارجي يعني ضمير ناخودآگاه يا نيروي 

شود. در اين منظر حركت نيروي روان هنگامي كه بـه حـد طبيعـي برسـد بـه دليـل        تن مي
يابد. نكته مهم اينكه زادسپرَم امر نگريستن را بـه نيـروي    رزونانس خود به خود افزايش مي

) توسط يـك محـرك شـهودي    wēnāgīhدهد اين مهارت و امر بينايي ( روان تني نسبت مي
)dēnكند،  دهد. الگوي كه نويسنده پيشنهاد مي وان اجازه ورود به مرحله رويابيني را مي) به ر

الگويي است كه به منظور تبيين چند و چون شكل گـرفتن محتـواي ادراكـي قابـل توجيـه      
است. آن گونه كه بيان شد روان همانند يك جست و جو گر در تكاپوي يك سيستم پاداش 

نگيختگي يا بازسازي فعاالنه براي اعمال حسي ـ حركتي و  شود و ميل برا دهنده شناخته مي
روياهاي پرواز يك پيش شرط براي اعمال برون فكني قابل تأمل اسـت. از آنجائيكـه روان   

گردد  توسط نيروي خرد به امر گزينش، به سمت نيكي و نيروي دروجي (دروغ) متمايل مي
گيرد. اين هيجانات  ت تأثير قرار مياز سوي نيازهاي متابوليك، غريزه و هيجانات مداوم تح



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   374

 

اي توصيفي و هيجاني براي روان  ) استعارهčinwad-puhlبه وسيله مسيرهاي بينايي و تمثيلي (
كند. در اين راستا نويسنده طيف وسيعي از ساز و كارهاي نياز سنج در نيروي روان  خلق مي

هـا بـه    رسانند. اين رديـاب  كند كه به روان براي خروج از تن همياري مي تني را معرفي مي
شكل مداوم از محيط ادراكي با روان مرتبط هستند. زادسپرَم نيروي خـرد ذاتـي يـا فطـري     

)āsn-xrad) و خرد اكتسابي (gōšūsrud-xrad   را تمايز و تناوب بين مراتب ادراكـي در فـرد (
در بـين نيروهـاي    پندارد كه به نظر نگارندگان فكني مي ايمان در اين برون باورمند و فرد بي
 Limbicهوش و خرد، نيروي دريافت همانند سيستم ليمبيـك ( » دريافت«دانشي يعني وير 

systemهاي عاطفي است و نيـروي خـرد هماننـد سيسـتم      ) مسوول ادراك و ارزيابي انگيزه
) موجب درك مفهومي و عقالني به باورمندي از اسامي ذوات Frontal - lobeلوب پيشاني (

زد و ايزدان مي شود. برانگيختن شرط الزم براي ديدن رويا است، اما به هيچ وجه يعني اورم
ها) به يكي  براي آن كافي نيست. احتماالً روان در اثر فديه و پيشكش دادن (رواج دادن نيكي

كند. هر چند در متن هيچ شواهدي مبتني بر مطالعات باليني  از مراحل رويابيني ورود پيدا مي
خورد اما نيروي ادراك و دريافت  هاي نوروشيمي خواب به چشم نمي ا فعاليتـ آناتوميك ي

)bōy) بصورت نيروي شنوايي (ašnawagīh) و نيروي بينايي (wēnāgīh كه ابزارهاي نيروي (
هاي محـيط خـارجي    ) برخي جنبهuzwārišnدهد به گزينش ( روان هستند به روان اجازه مي

فكنـي در مواجـه بـا     تني در موقع برون ينكه نيروي روانخواب دست يابد. نكته قابل تأمل ا
) در فـراز  Frāz( "بـاال "قادر است خود را در نقطه رو بـه   "روان در جهان مينويان"نيروي 

ي اَهـوي كيهـاني    شود روان بـه مرتبـه   نيروي تني ـ حسي مشاهده كند. اين امر موجب مي 
نـده گيتـي و سـپس بـه عنـوان و      ي رهبر يا نظم ده (سرور جهان) در خويشكاري و مرتبه

)، در ساختار ضمير ناخودآگاه برسد. اين تعبيري است كه حداقل در متـون  radي رد ( مرتبه
بـراي  » داور، راه راسـت، قـانون، داد  «اوستايي و فارسي ميانه زردشتي در مفـاهيمي چـون   

ـ  راي خويشـكاري  آموزگار برجسته مينوي بكار رفته است و زادسپرَم آگاهانه اين تعبير را ب
تواند ناظر بـه   برد كه مي همچون آموزگار و پير خردمندي بكار مي» روان در جهان مينويان«

اعمال آييني در نيروهاي روان تني باشد و خود در مراسم تطهير و پـالوده سـازي و انتقـال    
روان از بخش گيتي به جهان مينوي شركت كند و داوري راه درست را بر اسـاس نظـم بـه    

  نشان دهد. روان
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  ها پي نوشت
) g )a(ast. نيروي ايستايي و تكيه گاه براي تحمل وزن بدن در گنبد تن به عهده نيروي استخوان (1

)، كـه  axwرسد زادسپرَم اين نيرو را در مفهوم نزديكي به نيروي اَخو (فـا.م.:   باشد. به نظر مي مي
 :Makenzie 1971(اسـت  » روان، ذات، هستي، جان، اراده«داراي طيف معاني مختلف همچون 

كند، ولي اين احتمال هست كه  ، بكار برده باشد. هر چند زادسپرَم از نيروي اَخو استفاده نمي)46
) در گنبـد تـن همچـون،    axw ī astōmandدر نگرش وي اين نيرو در تقابـل انسـان و كيهـان (   

ي  رود، به منزله هاي بدن انسان به شمار مي ترين بافت تخوانها كه بافتي است همبند و از سختاس
گاه براي تحمل وزن سازه بدن تصور شده است. چنانچه گنبد كيهاني با اشكال مدور گونـه   تكيه

بندي خاص است كه در تعريف بدان استخوانمند و تنومنـد   داراي يك بافت همبند، فرم و شكل
. زادسپرَم فرم و بافت همبند )Zaehner 1961: 268-275(شود  اراي استخوان و تن) گفته مي(= د

 :Kellens& pirart 1990() را به صورت كالبد اسـتخواني  astəṇtāt(ا.و.: 	»بندي استخوان«يا نظام 

)، اليـاف و پوشـال   gilتعريف مي كند. نيرو و ابزارهاي مادي در ساختن خانه چون گـل (  )207
)، بصورت يك فرآيند تركيبي (كمپوزيت) براي جلـوگيري از جمـع شـدن و تـرك     dārياهي (گ

  ):1، بند: 29خوردن سازه تن و ساختار ايستايي در گنبد بكار مي روند (فصل 
Kū homānāg ast tan, kē-š passāzišnān hēnd: gōšt, ud astag ud pay abārīg, ō xānag, kē-

š passāzišn az gil ud sang ud dār abārīg. 

ديگر ... همانند است به خانه  وكه تن، كه سازندگان آن هستند گوشت و استخوان و پي «
  ).77: 1385(راشد محصل » ست چيزهاديگر   وكه ساختنش از گل و سنگ و چوب 

فركتـال   كند. آنهم ساختار او اين بافت همبند (=استخوان) را به نيروي هستي بخش تعبير مي
باشد. چنانچـه سـاختار    در اشكال تقطيع شدة هندسي بين اجزاي ايستايي كيهان و بدن انسان مي

) همراه با اشكال تقطيع شده هندسي در بدن pērāmon mazg astفركتال از نيروي مغز استخوان (
: 1392) تقسـيم كنـد (بويـل    haft tōfتواند خود را به بخشهاي گوناگون و هفت اليه ( انسان مي

شـوند و نيـروي    مختلـف تكـرار مـي     ). در اين ديدگاه، اجزاء و عناصـر فركتـال در مقيـاس   16
شوند (همسان ظرف پختـه شـده يـا نمـاي گنبـد)، بـراي        استخواني كه با عمل عضله تغذيه مي

  اند.  حركات مفصلي و تغذيه نيروي استخوان (آستي ـ پوشان) مد نظر قرار گرفته
)، بيـان  4، بند 30در (فصل  )uspurrīgīhistورت كامل و تخصيص شده (زادسپرَم آنها را بص

) و pērāmōn ast) از پيرامـون اسـتخوان (  astي اين تركيب هفت سازه اسـتخواني (  كند. همه مي
اي بـه نـام    اند. اين اليه ضـخيم از بافـت ميـان رشـته     سطح استخوان متراكم بيروني تشكيل شده

بينيم فرآيند تكرارپـذيري   اوستئوم) پوشيده شده است. چنانچه باز ميپيراستخوان يا ضريع (پري 
ترين بخش گنبد تن يعني مغز تا  و ساختار فركتال در نظريه زادسپرَم از نيروي استخوان، اندروني



  1401 پاييز و زمستان، 2، شمارة 13سال  ،شناخت زبان   376

 

)، و اين فرايند به صورت نيروي 2074- 2068، 3: ج 1361باشد (گايتون  موي قابل گسترش مي
  ):4، بند:30شود (فصل  جديد) مطرح مي اوستئوژنيك (= استخوان

tanīgirdīg pad haft tōf uspurrīgihist ī ast ān ī andartorm, mazg; pērāmōn mazg, ast; ud 

pērāmōn ast gōšt ud pērāmōn ī gōšt pay; ud pērāmōn pay rāg; ud pērāmōn rāg, pōst; 

pērāmōn ī pōst, mōy. 

ترين آن مغز، پيرامون مغز، اسـتخوان؛ و   امل شد كه اندرونيگردي به وسيله هفت اليه ك تني«
پيرامون استخوان، گوشت؛ و پيرامون گوشت، پي؛ و پيرامون پي، رگ؛ و پيرامـون رگ، پوسـت؛   

  ).80: 1385(راشد محصل » پيرامون پوست، موي است
آيـد.   مي) جسمي است كه از دوران يك قوسي حول محور تقارن آن بوجود gumbad. گنبد (فا.م:2

ها در نظر گرفت. از ديدگاه هندسي، تاق از لغزاندن  اي از قوس توان گنبد را حالت تعميم يافته مي
ـ   298: 1376آيـد (فرشـاد    ي قوسي بدست مي يك منحني در امتداد خط رأس، عمود بر صفحه

وران شود و شكل گنبد از د اي و يا فقط تاق خوانده مي ي قوسي گاهي تاق گهواره ). صفحه299
-g(e)u-m*گردد. اين واژه از صورت هنـد و اروپـايي (   منحني قوس حول محورش حاصل مي

b(h)- (ي  از ريشه*geu- "به شكل قوس در آمدن، خَماندن"  )Pokorny 1959: 396(  ًو احتماال
گرفتـه شـده   » داراي گنبـد « gmbet’avorايراني) از صـورت،  » (گنبد« ’gmbetي ارمني:  نامواژه
  .)Hübschmann 1897: 127(است 

. مبناي ارزيابي ديدگاه زادسپرَم در رفتارشناسي سازه گنبد احتماالً به برداشت او از مفهوم ساختار 3
زيستي مشـترك مردمـان هنـد و اروپـايي و مـردم       ي انساني، با الهام از انديشه و هم تن يا پيكره

) در اصـل از  tanم، واژه تن (فـا.م.:  داني شناسي تاريخي بدن انسان شكل گرفته است. چنانچه مي
[توسعه يافتـه از جهـت بلنـدي، گسـترش دادن]     » باريك، نازك« )*-tenصورت هند و اروپايي (

). در اين گفتار، صحبت از گنبـدهاي تـك پوسـته، دو    1065: 1959برگرفته شده است (پوكرني 
هـاي   ر مبنـاي ارزيـابي پوسـته   پوسته، سه پوسته به ميان نيامده است. اما از رفتارشناسي گنبدها ب

داخلي ـ خارجي پيرو نگرش زادسپرَم به عناصر ارگانيك (فصل بيست و نهم)، از جملـه گنبـد،    
هـايي بيـان شـده اسـت. اصـوالً در       آتشگاه در فرآيند تشبيه بـا بـدن انسـان تحليـل و سـنجش     

هودي) بيشتر لحـاظ  هاي داخلي و خارجي تأثير ديداري (ش رفتارشناسي گنبدها با تكيه بر پوسته
شده است.  اما ابزارهاي تحليلي در اين گفتار به خاطر ايجاد مقيـاس و تناسـب فضـاي كـروي     
شكل بدن انسان و فضاي نشيمن گاه زير گنبد (آسمانه) صورت گرفته است. زادسپرَم از فرآينـد  

رفتارشناسـي  سازي با بدن انسان استفاده كرده است اين نـوع بـازخورد از وجـود     و عناصر شبيه
فضاي گنبدي شكل بدن، پوسته بيروني (فضاي سر ـ جمجمه) پوسـتة داخلـي و تشـبيه شـكم      
همانند ديگ (فرآيند متابوليك ـ عضله گنبدي شكل ديافراگم) ترسيم شده است. كه به روشـني   
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دهد هم سازه گنبدي شـكل تـن. در ايـن     عملكرد تقارني هم در سازه گنبدي شكل را نشان مي
ملي چون ميزان تابش نور خورشيد، زاويه تابش در سازه گنبد در آتشگاه در همساني تحليل عوا

اند. انتقال موج گرما بـه   با ميزان درجه حرارت و عوامل خنكي در بدن انسان مد نظر قرار گرفته
سرما، به ميزان تشعشع و طلوع خورشيد و تابش مستقيم رفتارشناسـي مختلـف در سـازه گنبـد     

باشـد، خاصـيت سـايه انـدازي سـقف بـه        ر كه بيشترين مقدار تابش مستقيم ميدارد. هنگام ظه
افتـد. و جهـت سـايه     رسد. در هنگام بعد از ظهر عكس اين پديده اتفـاق مـي   كمترين مقدار مي

كند بدين شكل بخش موجود در سايه طي روز با جذب حرارت از بخش  اندازي سقف تغيير مي
ن به هواي سردتر موجود در بخش سـايه، هماننـد انـرژي    تر در معرض خورشيد و انتقال آ گرم

و ظرفيت دمـايي در   "نيروي جان"كند. اما  نزد زادسپرَم (فصل بيست و نهم)،  رادياتور عمل مي
دهد. جريان هـوا، از يـك    گنبد تن (سر ـ پوست)، به دو طريق بدن انسان را تحت تأثير قرار مي 

كند.  (جابجايي هوا در اثر اختالف دما) را مشخص مي سو مقدار تبادل حرارتي از طريق همرفت
كند. تأثير  و از طرفي تبخير در هوا و در نتيجه ميزان خنك شدن بدن از طريق تعريق را تعيين مي

سرعت هوا، ظرفيت تبخير پذيري آن را افزايش و در نتيجه تأثير رطوبـت بـيش از حـد هـوا را     
الب تبادل حـرارت خـارجي (انتقـال حـرارت از سـر      دهد. انتقال حرارت از مغز در ق كاهش مي

هاي جابجايي و تبخير عرق)، تبـادل حـرارت داخلـي و توليـد حـرارت توسـط        توسط مكانيزم
سوخت و ساز سلولي است ميزان اين انتقال حرارت با تغييـر در شـرايط سيركوالسـيون خـون،     

سپرَم مواد جامد بـدن را اعضـاي   دهد. اصوالً زاد متابوليسم مغز و ابعاد سر را دستخوش تغيير مي
پندارد. در اين ديدگاه سـازة كـروي بـدن     )، ميTensegrity( "بستي كش"ي  تحت فشار يا سازه

انسان به خاطر عناصر فشاري متمايز كه داخل يك شبكه كششي شناور است مهم شناخته شـده  
د و بـا يـك پيكربنـدي،    كنـ  است. زيرا چنين ساختاري موقعيتي از يك تعادل پايدار را ايجاد مي

). زادسـپرَم نيـز ايـن    Tibert 2002:24رسـاند (  انرژي آالستيكي ذخيره شـده را بـه حـداقل مـي    
ي درونـي و   خويشكاري در گنبد تن كه مسئول كشيدن و كوتاه كردن قسمت داخلي يـا پوسـته  

ني بوسـيله  سنجد. اين حفره بد بيروني در گنبد تن هست را با ترسيم نمودار سازه تنسگريتي مي
) 1باشد:  اي و حفره شكمي قابل تقسيم مي ي سينه ي گنبدي شكل به نام ديافراگم به حفره عضله

) ـ بخش بااليي ناف كه از بـاال بـا    2شود  ـ بخش زير ناف كه از پائين با ديافراگم لگني بسته مي
ـ     ديافراگم شكمي بسته مي ن انحنـاي  شود. اندام هاي شكمي در اين دو بخـش قـرار دارنـد و اي

كند باعث شده كه در نگرش  ديافراگم گنبدي شكل، حفره قفسه سينه را از حفره شكمي جدا مي
ي كنش (انقباض و انبساط) ديـافراگم   زادسپرَم تقارني در قفسه سينه در جهت عمودي به وسيله

ايجــاد شــود تــا انــرژي بــراي زيســتن و كاركردهــاي فيزيولــوژيكي ماننــد فرآينــد كاتابوليســم 
)Catabolism     ) براي گرما و تجزيه ذخـاير بافـت و ديگـري فرآينـد آنابوليسـم ،(Anabolism ،(

ساختن ذخاير بافت و خنك كردن در بدن محقق گردد. در نظر زادسپرَم، اين عملكرد همـراه بـا   
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اي  توانـد وسـيله   ) كه ميābگيرد. ابتدا توسط نيروي سيال پذيري آب ( دو عامل حياتي انجام مي
جابجايي تمام مايعات بدن همچون مايعات برون سـلولي و درون سـلولي، مايعـات لنفـي     براي 

بافت خون و تبادل عناصر غذايي، گازها (اكسيژن، كربن ديوكسيد) در نظر گرفته شود و ديگري 
باشد. به نحوي كـه در زمـان    ي اصلي آتش مي )، در بدن بافت عضله نمايندهātaxšنيروي آتش (

شـود (گـايتون    ، كربوهيدراتهاي عضله شكسته وگرما همراه با انرژي آزاد مـي هاي عضله انقباض
). اين انرژي هم براي روند حركت و تغذيه، هضم و جذب و سپس 1775ـ   1768، 3: ج 1361

)، در بدن اين چنين تصور شده اسـت (فصـل   spōzāgبراي جدا كردن غذاي هضم نشده (فا.م.: 
  ):6، بند: 29

če kumīg homānagīh ast dēg xwarišn ud āb andarōn dārēd, pad gyānīg ātaxš ēwēnīhā 

tābīhēd. Ka ō sāmān ī xwēš mad, pad zōr ī čihr ān ī rōšn ī zōrōmand be ō dil āhanǰēd, az 

dil pad rāgān ud rāgīzagān be ō sar ud abārīg tan rawēnēd ud abar mazg ī sar abzōn 

bawēd. 

دارد. به وسيلة آتش جـاني بـه آيـين     خودهمانند ديگي است كه خورش و آب درون   چه، شكم
گرم شود. هنگامي كه به حد خويش آمد، به وسيله نيروي ذاتي آنچه روشنِ زورمنـد اسـت، بـه دل    

تـن   انـدامهاي ها (=رگهاي فرعي) به سر و ديگـر   از دل به وسيله رگها و رگيزه  وكشيده شود 
  ).78: 1385تر باشد (راشد محصل  شود و بر مغز سر افزون روان

ها و تركيبات فعلي همراه با پيشايند در فصل (بيست و نهـم   . زادسپرَم با مطرح كردن ساخت واژه4
ام)، يكسري اعمال حسي ـ حركتي، براي عبور روان و امر برون فكني از سازه گنبد تن را   و سي

) در مفهوم طي كردن bērōnīhēdهمانند عبور روان بصورت فعل حركتي (دهد كه  به ما ارائه مي
  ):8، بند: 29مسير و خارج شدن از تن بيان شده است (فصل 

ud ān ī ka tan xuftag, ruwān bērōnīhēd ast ī ka nazdīk ast ka dūr be šawēd. 

» د كه دور بـرود باش وو آن هنگام كه تن خفته است، روان بيرون شود، باشد كه نزديك «
  ).79(همان: 

Frāz » در تركيب فعلي (» فراز ـ پيشfrāz widārēd    تعبيري است براي عبـور روان كـه بـا ،(
اراده خود در حال حركت با كهن الگوهايي نظير؛ كنيز پيكر، مردپيكر، گاو سپيد نر و ماده، آتـش  

هايي كه نقطه شاهد  پديدهپيكر و غيره مواجه مي شود. روان از يك نقطه در مسير حركت اش با 
هـاي   )، وارد جهـان Teleportationهستند با تجربيات يا  ادراك فراحسي در حالت دورنوردي (

  ):52، بند:30شود.(فصل  مينوي مي
… pas kanīg kirb ud mard kirb ud pas gāw kirb ī spēd, nar ud mādag. pas ātaxš kirb, 

kē-š pad činwad-puhl frāz widārēd … . 
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پس كنيز پيكر و مرد پيكر و پس گاو پيكر سپيد نر و ماده پس آتش پيكر (بايستد) كه تا «... 
  ).88- 87 :1385(راشد محصل ...» او را به چينود پل بگذارند 

Frāz »در تركيب فعلي (» فراز ـ پيشfrāz- rawēdوان در جهان مينويان )، در اينجا پيشروي ر
  ):47، بند: 30رسد(فصل  پيشتر از (روان در تن) به انجمن مي

Pēšōbāy ī ruwān ī andar rāh frāz rawēd, ō hanǰaman pēš az tan be rasēd. 

  ).86روان اندر راه كه در پيش فراز رود، پيش از تن به انجمن برسد ... (همان: 
abāz »در تركيب فعلي (» بازabāz uzēd روان در حالت جابجايي بـه  »باال رفتن«) در مفهوم ،

شود. اين تركيب به نوعي نشان دادن مسير جهت يابي در ورود مسـير   مسيري دورتر رهنمود مي
  ):52، بند: 30روان به بهشت روشنايي تصور شده است (فصل 

… kē-š ruwān padiš abāz uzēd ud pas ayōšust kirb ud sang kirb pad homānāgīh ī gāh 

ī zarrēn-kard. abdom zamīg kirb kē-š xwad mān bawēd ī ȷā̌wēdānīg. 

كه روان بر او باال رود و پس فلز پيكر و سنگ پيكر همانند تخت زرين كـرد (= از طـال   «... 
  ). 88(همان: » سرانجام زمين پيكر كه خود خانة جاوداني او باشد وتركيب شده و ساخته) 

  ).86: 1385. (راشد محصل 5
  ).90: 1385. (راشد محصل 6
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