
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Journal of Comparative Literature 

Faculty of Literature and Humanities 

Shahid Bahonar University of Kerman 

2019-autumn / Winter 2018 Year 10, No 19, 

Stick and its symbolic position in ancient beliefs and cultures 
(Scholarly-Research) 

 

Hamid Kavyani Puya*1, Amireh Amiri Zarand2 

Abstract 

Signs and symbols have had special concepts and meanings in the 

mythological and narrative history of each nation, and stories, beliefs 

and thoughts have been allocated to each one of them. Among all, an 

instrument like stick or baton, has had different functions and 

meanings in ancient times. In this regard, the present study tries to 

find out what functions stick had in different ancient beliefs and 

civilizations and what kind of symbol it had been considered to be. 

Also, it tries to understand what concepts this instrument conveyed in 

its tangible and abstract form in the hands of kings and religious 

leaders separately and how it had been depicted and introduced in 

religious beliefs, drawings and paintings. Hence, through studying and 

investigating historical texts and ancient paintings and referring to 

religious and mythological narratives and by using a descriptive-

analytical method, it was found that in the material world, the stick in 

the hands of people had been the sign of glory and worldly or 

religious power, and in the hands of gods it had been the sign of 

divine power and by using this instrument, gods and their 

representatives on earth realized their desires. On the other hand, the 

stick in the hands of officials had been considered as the sign of their 

leadership and authority, and also in some other cases, it had been 

considered as the sign of wisdom and experience and old age, which 

gave a special glory and value to old people and masters and was 

considered as a symbol representing them. 
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 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1397، پاییز و زمستان 19، شمارة   10سال 

 و باورهای باستانی هافرهنگعصا و جایگاه نمادین آن در 
  پژوهشی(-)علمی

 2امیره امیری زرند،  1حمید کاویانی پویا

 چکیده

و است معانی خاصی بودهها در تاریخ اساطیری و روایی هر ملل دارای مفاهیم و هنمادها و نشان

ابزاری  ،اند. در این میاناختصاص داده دفکرات و باورهایی را به خوت ها،داستان هاآن از یکهر

باستانی و در  سازد، در عصربه ذهن متبادر می را همچون عصا یا دبوس که امروزه معنای مشخصی

 بر این اساس، است.و متعددی داشته های متفاوتمعانی و کارکرددینی روایات دینی و غیرِ

ی مختلف باستانی دارای چه ها و باورهادریابد عصا در تمدن که پژوهش حاضر در پی آن است

این ابزار در شکل انتزاعی و  است؟ همچنینمی رفته و چگونه نمادی به شمارکارکردهایی بوده 

یک نشانگر هررهبران دینی( ) نیدشهریاران( و اصحاب قدرت )، در دست صاحبان خود ملموس

؟ بدین  شودباورهای دینی چگونه تصویر و معرفی میها و و در نقوش و نگارهچه مفاهیمی بوده 

جوع به روایات اساطیری با ر ،های باستانی و همچنینلعه و بررسی متون تاریخی و نگارهسان با مطا

 عصا/ حاکی از آن است که ،تحلیلی -با رویکردی توصیفی رو پیشِ های پژوهشیافته و دینی،

عنوان نماد درت دنیوی و دینی بوده و بهق نشانگر شوکت، ،مادی، در دست افراددبوس در دنیای 

و با این ابزار است که ایزدان و نمایندگان  شودهمواره در دست ایزدان مشاهده می ،قدرت ایزدی

منصبان نشانگر در دست صاحبرفی عصا پردازند. از طدر روی زمین، به تحقق آمال خود میآنها 

 سالی است.آزمودگی و کهن ،مبل فرزانگیس ،نقش رهبری و ریاست آنها و همچنین در مواردی
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 مقدمه -1

، وظیفه و دوران باستان، صراحت اهمیت فرهنگ اریخ اساطیری و نیزقیق به تنگاهی د

آنها  مطالعة با .خوبی آشکار می سازدطیری و پادشاهان ادوار کهن را بهایزدان اسا قدمت

مادین، دارای قدرت و ای نبرخی ابزار و اشیا، به گونه، یابیم که در باورهای اساطیریدرمی

ن و شوکت خاص یا خویشکاری معینی ، نشانگر شأو دارا بودن آنها اندای بودهجایگاه ویژه

 ،های انتزاعینشانهابزارها یا  نیا است.رفتهیا انسانی به شمار میهای آسمانی در نزد نیرو

 ،گرفتن آن نزد برخی افرادقدرت و شوکتی ایزدی باشد و قرار توانست گویایی میحتّ

 ةفرمانروایی و رهبری ایشان بر تودای بر یت دینی یا سیاسی آنها و تأییدیهنشانگر مشروع

      از لزوماً کهداشته  وجودهمچون حلقه ی ابزار ،طور نمونهبه رفت؛میمردم به شمار

. استدادهپادشاه را نمایش می یک شکوه وشوکت و شدههای شهریاری محسوب مینهنشا

، معنا و های باستانیها و فرهنگها در اکثر تمدنو نشانه مهم اینکه برخی از این نمادها نکتة

ودن آن در دنیای بگیراهمیت، اعتبار و همه، نشانگر است و این امرکارکرد یکسانی داشته

 ای است. شایستة توجه و مطالعة ویژهباستانی و 

قراردادهای خاص یا از ویژگی مهم ذهن خود استفاده کرده و با انسان در طول تاریخ 

به آنها نماد گفته که است ی احضار معانی به ذهن بهره گرفتهای براهای سادهعام، از نشانه

صورت که به ترین نمادهای باستانی است، دبوس یکی از مهمبا عطف بدین مهم شود.می

 ی دنیای باستانیهاها و تندیسها، نقاشیها، سفال، نگارهدر بسیاری از متون رز و برجستهبا

بیان کارکردهای  .استو باورهای کهن، بدان اشاره رفته هافرهنگو در  ترسیم گردیده

، چگونگی ، پادشاهان یا رهبران دینیعصا، معانی متعدد این نماد در دست ایزدان مختلف

کردن تصاویری که از باورهای باستانی این ابزار توسط آنان و روشن بردن ازاستفاده و بهره

 .ت که پژوهش حاضر به آن می پردازدخیزد، از جمله مسائلی است برمیو دینی یک ملّ

های به دست آمده، از بخشی بر روایات و دادهسجام و قوتدر این پژوهش، برای ان

قرآنی بهره و آیات  اسالمی تطبیقی استفاده شده و همچنین از روایات -مقایسه ای شیوة

چگونگی تحلیلی -با چینش و پردازش اطالعات موجود با روشی توصیفی ،سپس بریم ومی
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 های باستانی مورد مطالعه قرارنگرش و ماهیت آن را نزد فرهنگ شدن این ابزار،مطرح

 .دادخواهیم

 تحقیق پیشینۀ -1-1

هیچ تاکنون  ،بررسی قرارگرفته که در این پژوهش موردای مورد موضوع و مسئله در

بررسی برخی  بهکه  استدر این پژوهش سعی شدهاست. نوشتار و پژوهشی ارائه نشده

های باستانی و نگاره ،، نقوشادبی ،تاریخیالی متون از البه پرداخته و های باستانیفرهنگ

همچون اوستا و عهد عتیق و  ،همچنین با مطالعه و بررسی نوشتارهای دینی وکتب مقدس

  .یمدست یاب نتزاعی عصاجدید، به ماهیت و کارکرد ملموس و ا

 اساطیری ایزداندر دست  ایزدی یو ابزار عصا نماد فرمانروایی -2

ین، گرز زرّین، زرّ ین، حلقة، تاج زرّشمشیر، تختمانندِ  ،نشانه های شهریاری ایزدان

نماد  اًتمام ،ین، مشعل و عصای زرّزرین، سپر سیمین، اسب سفید خود، زره، گردونةکاله

کنند. نمود این ابزار که با آن بر کل مخلوقات حکومت میشهریاری و اقتدار آنهاست 

ترین شایع خوبی نمایانگر است. در این میان،بهدر بسیاری از متون  ،برای ایزدان و پادشاهان

ان عصا یا دبوسی است که در دست ایزدان و نمایندگ ،ترین نماد فرمانرواییو مشخص

ز ها که برگرفته و بازتابی اترین متون و نگارهپادشاهان، قرار دارد و اگر به کهنیعنی  ،نهاآ

ترین ست کهندر د را بارز این نماد نمونة بنگریم،هستند،  های کهنباور مردمان در هزاره

 کنیم.مالحظه می ،مهر ،ایرانی -ایزد آریایی

زمان های بسیار کهن  در ،یسم، ایزد مهر به عنوان ایزد راستی و فیروزیین میترایدر آی      

شد. او نوان خدای پیمان وروشنی ستایش میعش واحترام اقوام آریایی بود و بهمورد ستای

 .ک:ر) .استرا دار از جمله عصا ،پاسبانی از مخلوقات الزم برای حراست وهای زارتمام اب

شناسی مغان زدمفاهیم ای با همخوان ،شناسی میترایی( ایزد380 :1ج  ،1385دوستخواه،

یکسان شده، ی که برای او به تصویر کشیدهزروانی است و این ایزد را با زروان و شمایل

در رأس همة  ،کرانهبییا زمان  (Zervân-Akarana) اکرنه زروان ،یندر این آیگیرند. می

. نامیدندیم (Saturuns)ساتورن را  خدایان آسمانی و مبدأ موجودات قرار دارد که او

نمایشی است با  ،ت نامشخص و توجیه نامعلوم، نخستین نقوش شرقی از اوبراساس یک سنّ
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نمادهای  ،استبدنی که یک مار به دورش پیچیده با سر شیر و ،هیوالیی -پیکری انسانی

گوناگون و نقوش متفاوت و متنوعی بر بدن واطرافش هست که بیانگر وظایف متنوع و 

خود  فرمانروایی آسمان را با عصای شهریاری و پیکان های و سرشت گوناگون اوست

جود، این دبوس از بین ابزارها و نمادهای مو ،رو از این (111-110 :1383 ،)کومن دارد.

 دهد.اهی میاست که فرمانروایی این ایزد را گو

و مهرها نیز  هادر نقوش برجسته، سکه ،سیمای میترا با عصای فرمانروایی در دست

در ناحیه  شدهی یافتهایکی از تندیسهآرام و محزون  چهرة گونه کهموجود است، بدین

 ،یک دست زروان در –. در اینجا میترا دهدرا نشان می سیمای میترا ،مریدا، واقع در اسپانیا

ای در نقش پیکره ،همچنین .مشعلی افروخته دارد ،در دست دیگر عصای فرمانروایی و

 درحالی که ،دهدنمایش می ای رابرهنهسر شیرِشده که کشیدهتصویر  به «ستیاوا» محرابة

نیز عصایی که نماد قدرت در دست راست او  است.شش بار به گرد پیکره پیچیده ماری

 (346- 345/ 2: 1381رضی، ؛266-263: 1385هنسمن،) .شودمیاست، دیدهشهریاری 

مهر را با  نقش ،هر دو سکهکه در آورده  سکه از ایزد مهر دو نقش ،در کتابش «کومن»

نشانة را به عصایی در دست دارد و دست خود  ،لافشان می بینیم. در نقش اوّای پرتوهاله

صورتی دیگر و به به مهر ،دیگرهای نگاره ( در50 :1383کومن،) .استدراز کردهدعا 

 در حالی شود،مینروایی بر کیهان است، نمایش دادهسبب خویشکاری خاص خود که فرما

. مشعل ونماد روشنایی دارد ،ست دیگرعصای فرمانروایی و دشنه و در د ،دستیک در  که

 (2/361: 1381رضی،)

زم ال ،ایزد مهر و مهرپرستی دربارة دینی ایرانی از خروج از بحث باورهای عامیانةش پی       

حضور و وجود عصا های بسیار کهن و پیش زرتشتی نیز به ذکر است که در یکی از کیش

 عوامل محیطی ایران و باور عامیانةافزون بر اینکه به سبب  ،در واقع گردد.مشاهده می

عنوان ستش آن، بهرو پ آب( الهة) تایآناهاز  ،زیست آنان بوده ثر از شیوهایرانیان که متأ

حضور  (199-195: 1395،حلوایی و کاویانی پویا :کر..)عیملمط ،ایزدبانویی بسیار کهن

از دوران  ،و گاه به تنهایی میترا در کنار ،در عصر تاریخی و هااین ایزد بانو را در نگاره

ها و هرهایی که بر روی مُآناهیتا اساسأ در صحنه، کیش واقع شاهدیم. در هخامنشی
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 ،«گورگیپه»هرها به نام است. یکی از مُاند، مشخص شدهای شکل نقش شدهصفحات دایره

دست خود را به سوی ای برسر دارد و دو کنگره دهد که تاجر پادشاهی را نشان میتصوی

ای نورافشان، بر روی در هاله ای دارد واست که او نیز بر سر تاجی کنگرهزنی دراز کرده

 .استیی گرفتهعصا ،گل و در دست چپیک  ،است و در دست راستیک شیر ایستاده

 (204-203: 1383 ،کومن ؛540 :1ج ، 1377،بریان)

گردد و با این ، همواره در دست ایزدان مشاهده می«نماد قدرت ایزدی»عنوان عصا، به

در اساطیر  این است که ،پردازند و جالب توجهخود میآمال ابزار است که ایزدان به تحقق 

،     اعتقاد به عصای ایزدی یا دبوس فرمانروایی ،های باستانیتمدن ملل کهن و در اندیشة

عنوان هب ،خدای برتر زئوس ،ه در یونانای کاست؛ به گونه عنوان باوری مشترک مطرحبه

هایش از ویژگی و شودمیشناخته انسانو فرمانروای  آذرخش ،خدای آسمان، هوا، تندر

 (109 :1 ج ،1347ک: فاطمی،نیز ر 257: 1385)کندی،  است. دارندگی عصای اقتدار

را بر روی تخت نشان    زئوس ،.مق 430 در باستانپیکرتراش یونان طور فیدیاس، همین

: 1ج  ،1347فاطمی، ) .دست دارد را درو آمریت ی و عصای اقتدار دهد که نشان پیروزمی

 470اثر پنته سیل بازمانده از ، سیپارداوری  یدر تابلو( 262-261: 1385، یکند ؛62-63

سنگی نشسته و کالهی سفری بر پشت و چماقی در دست دارد. نیز پاریس بر روی  ق.م.

زئوس یا پریام  ،شود و این مردمیدیده مردی سالمند با عصایی در دست ،ریسپشت سر پا

ص، نشانگر وجود عصا با ویژگی و مشخصات خا ،بنابراین (206: 1380)پین سنت،  است.

فرمانروایی بر کیهان است و  به در بین ایزدان است که دارندةرتمایزدی واالرتبه و عالی

خدایان رومی ازدیگر عنوان یکیبه تحت الشعاع قدرت وی قرار دارند. نیز دیگر ایزدان

، پاسدار بازرگانان و مسافران و کمابیش یا مرکوری (Mercurius) وسیمرکورتوان به می

مرکوری عصایی در  ،در این نقش ی و پیامبر خدایان اشاره داشت کههمانند هرمس یونان

 (260: 1385هنسمن،  ؛89: 1381پرون، ) .داردو کفشی بالدار به پا  هی برسر، کالدست

آفرینش یا فرمانروایی بر جهان مینوی و  گذار یونانی که درثیرایزدان مهم و تأ ،واقعدر 

و  استنها مشروعیت فرمانروایی دادهد که به آنقش دارند، عصایی را حمل می کنن گیتی

هادس  ،ی فرمانروای دوزخکه حتّطوری. بهنماد و نشان شهریاری آنان به شمار می رود
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(Hades ) عصایی در دست د ترسیم شده و با مویی سفی ،های سیزیفرنجدر روایت نیز

ود و پیامبر فرامین خدایان ب زین (Iris) سیریا ،کوه المپ ( در103: 1380. )پین سنت، دارد

نیز پیما . این دختر بالدارو بادرفت، به شمار میهمسر زئوس ،راخصوص او محرم اسرار هِبه

 و مت مأموریت آسمانی در دست داردبه عال اش راعصای فرمانروایی یا دستی کوتاهچوب

 (47: 1ج ، 1347فاطمی، کند. )ا ابالغ میان را به همه جاوامر خدای

یزدی و فرمانروایی نماد ا عنوانبه ،عصا را در دست ایزدانمی توان در روم باستان نیز 

ن زیباروترین خدایان عنوابه که )کوپید یا کیوپید( «اروس»که مالحظه کرد. چنان خدایان

 .دارای عصایی است که نشان آمریت اوست شویم،میهزیود با وی آشنا  در آثار ناپذیرفنا

به  ،عنوان مرکوری می شناختندی را بهکه رومیان ونیز  ( هرمس45-44 :1383همیلتون، )

در دست دارد. یونانیان بر با خود دست نمادینش را چوب ،سالشکل مردی ریشدار و میان

. هرمس بادپا و مردگان در سفر به جهان زیرین استراهنمای روان  ،این باور بودند که وی

زیرک )مرکوری رومیان( خدای پیک و حامی مسافران و نیز راهنمای مردگان در سفر به 

: 1384ناردو، . )است دست سحرآمیز وکاله بالدار و صندلچوب ،جهان زیرین و نماد وی

    ، زیبا وچابک بود. بر کاله کوچکش و همچنین بر عصا یا اندامخوش هرمس (25

. هایی هم داشتخواندند، بالیم (Caduceus)کادوسئوس را دستش که آن چوب

و آن را از  ستاز طال ،هرمسدستی یا عصای چوب ،در روایتی (41: 1383)همیلتون، 

پیچیده در دوجانب عصا هم، دو بال و دو مار بهگیرد. در باالی این عصاآپولو پاداش می

د. این عصا در کارهای نسازیقرار دارند و افسون های خود را به یاری این عصا جاری م

راهنمای ارواح به یا  ((Psychopompus و از آن شمار در سایکوپومپوس مختلف هرمس

نشانگر  نماد رسالت و ،«یندستی زیبای زرّچوب»این  ،بنابراین؛ جهان زیرین کاربرد دارد

 (51-50: 1380پین سنت،  ؛260: 1385)هنسمن، هاست.نقش هرمس در رهبری روان

شاخه نمودار   برخی خدایان با چوبی سه ،اساطیری و باستانی یها و باورهانگارهدر 

تصور کرد.  با همان قابلیت و توانایی عصاهایی آنها را نیز شبهِتوان شوند که میمی

دستانش که همیشه در یکی از  «برهما»، سوای در باورمذهبی هندیان باستان درحقیقت

صورت اغلب به« شیوا» ،(68: 1381ایونس، ) دارای چهاردست( عصای سلطنتی قرار دارد)
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تصویر سالحی سه شاخه در دست  با ،هار دستمردی خوشرو و دارای پنج صورت وچ

این  ناک( ارادةشاخه )پیی سهاین عصاگویند.  (Pinaka)« ناکپی»که آن را  گرددمی

 (74: 1381ایونس، ؛274: 1383،لتونیهم ک:. )ر.کندرا محقق میایزد هندویی

 در دست ایزدان و پادشاهانعنوان نماد شهریاری عصا به -3

عنوان ابزاری باشکوه و نماد قدرت ایزدی محسوب اینکه در دست ایزدان به از عصا جدا

اند از سوی ایزدان به ایزدان توپردازند، میبه تحقق ارادة خود می که با آنشود می

برای  درت الهی به ایزدانای از قگوشه ،ها اعطا گردد و از این طریقدست و انسانفرو

 مردم منتقل و واگذار ها برای حکمرانی برو یا به برخی انسان فرمانروایی بر ایزدان دیگر

نزدیک هایدلبرگ ) (Neuenheim) هایمنئوننقش برجسته در  ،در این راستا .شود

ه که عصای فرمانروایی جهان را ب گرددمیرنوس )زروان( تجسم کُای (، در صحنهآلمان

نیز خورشید  یخدا ،(sol) سُلشناسی میترایی در ایزد (70: 1383بخشد. )کومن،زئوس می

 شدر سمت راستکه حالیدرشود، می جهان منصوب یت فرمانروایمَاز سوی میترا به سِ

قرار داده عنوان نماد شهریاری در اختیارش بهکه  شودمیعصا و گوی فرمانروایی دیده

 ( 196: 1383کومن،. )استشده

 از سوی ایزدان ،بخشنمادی مشروعیتعنوان ، پیش از اینکه حلقة شهریاری، بهبنابراین

اد ایزدی و که نشان و نم است نرواییبه شهریاران زمینی اعطا گردد، این دبوس فرما

های به ایزدان فرودست یا برخی انسان ،د و از سوی ایزدانگردحکمرانی محسوب می

این  متوجه ،فکنیمیم نظری ببانوان کهن و متقدّو ایزداگر به ایزدان . دوشخاص واگذار می

ها و و در نگاره شد فرمانروایی کمرنگ لقةتدریج این نماد با درخشش حا بهامّ شویمامر می

و  عالم باالبخشی شد که ازتوایی و مشروعیشاهی جایگزین عصای فرمانر ها، حلقةتمثال

ذکر این نکته  این، شد. با وجودشهریاران اعطا می به عالم زمینی و به از سوی ایزدان

گاه نقش و جایگاه خود را از دست نداد، بلکه هیچ ،فرمانروایی ست که دبوسِاضروری 

 را نشانّ آن ،شاهان وی از شوکت و قدرت بود نماد  ،همواره در دست شهریاران

که تنها شهریاری  س فرمانروایی بیش از حلقةدبو ،ی پنداشتند و این بارفرمانروایی خود م
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 شوکتمحسوس و نمایانگر قدرت و  ،ملموس ،در دست شهریاران ،ها آشکار بودارهدر نگ

 .شد و اعتبار شهریاری آنان

 ، آنچه بیش از همةگ دنیای باستانزرمطرح و ب باری با نظر به شاهان و حکمرانانِ       

 ،ن محسوب می گرددهااش وس است و نماد شهریاری و سلطة مقتدرانةلمم نمادها برجسته و

 «لیانل» ،سومری در باورهایکه طوری. بهقرار دارد که در دست آنان عصا یا دبوسی است

است که نام پادشاه را بر زبان       نخستین ایزدی  و «هاپادشاه همة سرزمین» خدا( -هوا)

یید بری را بدو تفویض و قدرت وی را تأمقام ره ،وه اآورد و با دادن عصای شاهی بمی

نشان     »و  «ی قدرتتجلّ»عنوان ، نماد عصا بههمچنین( 858: 1372بهزادی، ) .دکنمی

 «انمرکر» خوبی مشهود است؛ توضیح اینکهرودان بهدر اساطیر و فرهنگ میان ،«گریسلطه

(Enmerker)، سلطة خود را به  خواهد، وقتی میاوروک رهشدولتای پادشاه افسانه

بوالند سفیری را به بق ،(شهری در شمال اوروک در فالت ایراندولت) (Arrata)ته اَرّپادشاه 

ته آشکار از قدرت و نفوذ شخص انمرکر است، برای شاه ارّ یهمراه عصای شاهی که نماد

عصای شاهی را ستایش کند و برای او عقیق و سنگ الجورد  ،فرمانروای ارته می فرستد تا

 انمرکر، یدر صورت پذیرش و گرفتن عصا ته می داند کهبفرستد. از طرفی فرمانروای ارّ

     اقراربه قدرت و سلطة وی  به این ترتیب،  وگیرد میته زیر سلطة شاه اوروک قرار ارّ

 جمشید/»در اساطیر ایرانی نیز ( 408-407: 1390آموزگار، ؛281: 1376زاده،)مجید کند.می

که از سوی خداوند شهریاری می یابد و جهان را از پلیدی و  «نیک سیرت ویونگهانِ ،جمِ

ر.ک: ) .بیماری و هالکت نجات می دهد، با دبوسی شاهانه نقش می گردد

، فردوسی ؛55: 1379هینلز،  ؛666 :5بند ، ، فرگرد دوموندیداد ؛2ج ، 1385،دوستخواه

بر جن و با آن است که صاحب انگشتری  نبی سلیمان طورکههمان ،در واقع (43-44: 1385

سرمد، خلیلی ) ، جمشید نیز عصایی دارد که نشان شهریاری اوست.کندانس حکومت می

 پس من که اهورامزدایم،» خوانیم:ه از زبان اهورامزدا در اوستا میباراین ( در8: تابی محله،

 (17: 1382،پورداوود) «.زرنشان ین و اشتریسوورای زرّ ؛خشیدمبنت زی را دو او

بنیانگذار هخامنشی که م(؛  .ق 529-559کوروش )حک ایرانیان نیز  یِدر تاریخ ملّ

 ،استیید شدهمردوک، نبو، رع و دیگر خدایان( تأ)اهورامزدا،  سلطنت وی از سوی ایزدان
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همراه با این ابزار که شوکت و نشان شهریاری  کوروش است. عصای شاهی ةدارند

 ارهای کاخ پردیز(، چهاربار)دیو پشت ساختمان های پیش وروی درگاه، شودمحسوب می

 (88: 1388 ،اومستد). استنمایانده شدهدستی شاهانه به دست چوب وبلند  جامة شاهانة با

طایی ایزدان به فرزند در مورد عصای اع ،در گزارشی نیز که برخاسته از باور بابلیان است

همچون نماینده  کمبوجیه .م.ق  538 مارس 27 ،چون در چهارم نیسان»: استکوروش آمده

همراه با پریستاران  «نبو»آنجا سرپریستار  روش به پرستشگاه نبو در بابل رفت،و پسر کو

به او عصای  ،دستان نبو را گرفت و این بغ ،کمبوجیه آنگاه دیگر، کمبوجیه را پذیرفتند.

را به مردوک پیشکش کرد و پس از آن  شاهپور عصا ،سپس راستکاری راپیشکش نمود.

 (119همان:«)یافت.را باز در برابراو کرنش نمود و عصا ،که خود دستان مردوک را گرفت

نماد  عصا در دست شهریاران همچون دیگر ملل باستانی، ،باستان ایرانیان فرهنگدر         

لیاقت و  بایست ازشاهان مید بخشید، هرچنشوکت و اعتبار می هاری بود و به آنشهریا

متونی است جمله  از هک نامهدر کوروش .باشنددهبو برخوردار برازندگی داشتن این عصا

بدان که  ،وتو ای کمبوجیه» است:آمدهب و فرهنگ ایرانی توجه خاصی دارد، که به آدا

بهترین و     بلکه یاران صمیمی برای پادشاه ،ندکنمی ین، سلطنت را حفظزرّ عصای

 (268: 1383 ،)گزنفون «گاه هستند.ترین تکیهمطمئن

ی بوده ان دارای شکل و جنس خاصعصای شهریار کهاست  این ،متون مهم در نکتة        

همچون دست )فرمانروایان زیر و همچنین از عصای دیگر که آن را از عصای مردمان عادی

دبوس شهریاران  گزنفون، طبق روایت است.ساختهپاون( متمایز میها/ خشثره ساتراپی

که عصای شهریاری را به  های تخت جمشیدرا نگاره این امر و استهین بودزرّ ،هخامنشی

دبوس شاهی از نوع  اامّ (383-384: 1388 اومستد، ک:)ر. کند، تأیید میکشدتصویر می

یک تکه الجورد متعلق به عصا یا دبوس  ،تخت جمشید در خزانة است.دیگری نیز بوده

دست  به ،(مادی باشد -م و میراثی آشوری .ق 547 متعلق به غنائم سال )که احتماالًسلطنتی 

 (96: 1389 ،هینتس) است.آمده
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 هخامنشی ها و متون عصردر نگاره و رهبری ی عصای شاهیتجلّ. 4

است، عصا یا دبوس را به تصویر کشیده های ایرانی که نقش شهریاراندر بیشتر نگاره

ولیعهد و دیگر بزرگان است  شاهنشاه از نگارة نگارة کنندةایز، متمبا ویژگی خاص شاهانه

در یکی از د. کننقش رهبری وی را گوشزد می ،و افزون بر بخشیدن شوکتی به شهریار

 ،مزدااهورازیر نماد »: استشده ی مندرجگونه تصویراین ،های تخت جمشیدنگاره

 مرگانیبآید که مهمانان را خوشامد بگوید و دستی و نیلوفر بیرون میبا چوب داریوش

ین و گیر زرّپشت او هستند که آفتاب ،ترار کوچکدو پیشک را سان ببیند. سپاه جاویدان()

  (247-246 :1388، )اومستد «.پران را باالی سر او نگاه دارندمگس

بر  ؛آیدمی آپادانا، شاه به جنوبی از یک گذرگاه خلوتاز کاخ در تصویر دیگری 

در و دار زر باریک و گره از ایدستیچوب ،در دست راستش، سرش افسر بلند شاهانه

تصویر ( 384-383: 1388، اومستد) .استدو غنچه نگاه داشته نیلوفری با ،دست چپش

آپادانای تخت جمشید ی تخت که در اصل در جلوی پلکان شمالیک  ای از نگارةبریده

ین گرفته و در دست شاهنشاه در دست راست، دبوسی با روکش زرّنیز استقرار داشته

 ،اومستد ؛200: 1389 ،نتسیه) .عنوان نماد باروری داردبه را گل انار با دو غنچه ،چپ

 بر ،هاادشاه بر بسیاری از نقوش برجستهنیز پ در اسناد تصویری پرسپولیس (292:  1388

عصای دراز سلطنت وجود دارد که انتهای آن  ،است و در دست راستشروی تختش نشسته

آمده  در روایتی چنین (475: 1، ج 1377بریان، ) شود.میجلوی چارپایه دیدهبرروی زمین، 

ی میانه از تشنگی در نبردی در آسیاگاه که سپاهش به وقت نآ ،لداریوش اوّاست که 

آمدن خورشید بر کوه سپاهش به خدایان متوسل شد. با برهالک بود، برای نجات  آستانة

ردای سلطنتی و تاج بلند خود را بر آن  ، عصایش را در خاک فروبرد،بسیار بلندی رفت

از آسمان برایشان  ،نهاد و به درگاه آپولون دعا کرد که اگر سرنوشت پارسیان نجات است

 (394: 1396، بریانبارید. )د و رگباری برایشان فروشنی آب بفرستد. خداوند سخن او را

ای ، بلکه در مرتبهسطنت ایشان نبود روایی تنها نماد شاهنشاهان و نمادعصای فرمان       

اند که نشانة ی بوده( نیز دارای عصایهاساتراپ /هاخشثره پاون) انیفرمانروا ،فروتر

های پادشاهی نخستین سال در. این امر از آنجا پیداست که استحکمرانی آنها بوده
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ر کوتاه پارسی است و کمرش شمشی بر ،سپاهمادی  ةتهم سپاه( فرماندتحمسپاده ) ،داریوش

 .است، در دست گرفتهاوست پایگیة بلندنشان کهرا ای دستی، چوبدر حال کرنش

های ، دو عودسوز روی پایهدرست در برابر شاه ،در نقوش دیگری (294: 1388، اومستد)

، دست هیدربار در برابر پادشاه به حال تعظیم کوتا ةرتبقرار دارند و یک افسر عالیخود 

 ،بریان) .استرا نگاه داشتهعصای کوتاهی  ،دست چپ راستش را بر دهان گذاشته و با

 (476-475: 1، ج 1377

و دستی چوبرتبه نیز برخی از کارکنان عالی ،گونه که مشخص استآن ،بنابراین

اند. داشته دردست -ستاحکمرانی  که نشانة البته متفاوت از دبوس شهریاری - را ییعصا

به  ،کردمیخدمت در زمان داریوش تا سنین پیری که  نیز فرنکه ،موارد ذکرشده ازغیر 

شمالی و شرقی های های مسطح پلکاننگاره در است.ای داشتهدستینشانة مقامش چوب

تخت  پیش روی داریوش بر ،نکه با کمر خمیده به رسم ادبرَ، فِآپادانای تخت جمشید

ای در دست چپ دارد دستی، چوبمقامش به نشانة او کند.ل ادب تعظیم میبا کما نشسته و

یعنی عصایی که در  ،این مقام مادی نشان .استداشتهو دست راست را جلوی دهانش نگه 

 ،هینتس) .رفتبه شمار می«وزیردربار»منصب  اواخر مشخصةتا همین  ،دست چپ دارد

با او در این  .در زمان داریوش با فرنکه بود نیز مقام ریاست تشریفات (284-283 :1389

مقام، دبوسی در  فرنکه به نشانه ..م( برخورد می کنیمق497تا  505)25تا  17مقام از سال 

ما باید این  نشان رئیس تشریفات بود.زمان صفویه  ی دردبوس حتّ نیا دست چپ دارد.

، خطوط صاف و ظریف محیط این دبوس شاید از طال بدانیم. ،بهااز جنسی گران دبوس را

است که به سمت ای بودهدستی ، چوبدبوس نیا است.فلزی بوده دهد که حتماًنشان می

که زیر فرمان  هاییها و همة آنپیک ،یک از نگهباناندستی هیچچوب .شدهپایین نازک می

هنری به پای این  از نظر ،اندفراوان های تخت جمشیدو در نگاره اندرئیس تشریفات بوده

 (25-24:  1387،ماری کخ) .دبوس نمی رسد

 وجود «دستانبهچوب» چهار دسته از ،افزون بر شاه و مناصب بسیار واالی سلطنتی

؛ نداهس منصبی واقع شده بودو در رأ را داشته کوچک یرهبری گروه که وظیفة نداهداشت

پلکان در چارچوب  ،جفتجفتدستان آماده به خدمت هستند که به، چوبنخست دستة
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ولیعهد  آنها نگهبان ورودی کاخی بودند که داریوش و ،بدین ترتیب اند.بار ایستاده دروازة

 اشانگروه فرّ ،دوم دستة .پذیرفتندمادی را به حضور می سی وزادگان پاردر آن نجیب

خوبی به های مسطح تخت جمشیددر نگاره اند که تصویر آنانبوده فرمان وزیر دربار تحتِ

کدام در به دنبال خود دارد که هر اش راچهار فرّ یک چوب به دست،. استنمایان شده

سر خدمت می ، دستعصابهشخصی ها را نیز نیا .هستندیک شالق  حال حمل یک فرش و

سان داشتن عصا بدین( 286-285: 1389 ،هینتس) .هتر اصطبل شاهی استماو  ؛استهبرد

رفت و اشخاص با این در امور کوچک و بزرگ به شمار می نشانگر رهبری و ریاست

اعتبار و ارزش خویش و کار  ،دبوس( و نوع و شکل و جنس آنها عصا/ها )دستیچوب

 خود را نمایان می ساختند.

 عیت دینی و اعجازوعصا نماد قدرت و مشر -5

 ،مطرح است و ریاست رهبری سیاسیحکمرانی،  عنوان نماد اقتدار،ون بر اینکه بهدبوس افز

و رهبران  ستاایزدی و مشروعیت دینی  های باستانی نشانگر قدرتخی فرهنگدر بر

ی هادارندگان مقام ،در باور مردم ند.اهمواره با خود به همراه داشته این نماد را ،دینی

شهریاران ای هخامنشیان، ی در نگاره حتّ اند.دست تصویر می گردیده با عصایی در معنوی

اوامر و  ةکنندی و ساری جار و کنندمعرفی می« اهورامزدا برگزیدة»خود را آنجا که 

 دنیویمقام رهبری  خود را دارندةتنها نه ،(kent,1953:122-133)هستند فرامین ایزدان 

معرفی نیز معنوی جامعه  عنوان رهبربهخود را  ،دستدر دبوس با گرفتن بلکه  ،می دانند

 .کنندمی

 ،سیاسی در کنار نقش ،برای عصا نیز و اساطیری عهد عتیق روایات دینی ،در این بین

 ،مبنای این باور بر اند.وی برای دارندگان این ابزار قائلدینی و جایگاه و مقامی معن کارکرد

خدای تعالی  کهع( داوود )ازپیامبران بنی اسرائیل وفرزندحضرت  ،حضرت سلیمان )ع(

 زبان مرغان رابه وی آموخت ، طیر و باد را برایش مسخر کرد وجن و به او دادملکی عظیم 

 ، آیةس سبا ؛18- 16 آیة ،س نمل ؛81؛ س انبیا، آیة 102 ، آیةه، س بقرقرآن کریم ر.ک:)

  .اللهی اوستنماد خیلفه که ستا عصایی ةدارند( 12-13
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ی داوود )ع( که سلیمان را چون حق تعالی وحی فرستاد به سو» موجود، طبق روایات

، کند: خردسالی را برما خلیفه میاسرائیل به فریاد آمدند و گفتند، بنیخود گرداند خلیفة

        اسباط ها و اکابر تر هست. پس داوود )ع( سرکردهمیان ما از او بزرگکه حالیدر

 شما اسرائیل را طلبید و گفت: به من رسید آنچه شما در باب خالفت سلیمان گفتید.بنی

، شب در با عصای سلیمان یک نام خود را بر عصا بنویسید وعصاهای خود را بیاورید و هر

باشد، و میوه داده کس سبز شدهوریم. پس عصای هرآگذاریم و صبح بیرون میای میخانه

چنین کردند و عصاها را در خانه گذاشتند و  پس بود.لهی سزاوارتر خواهدا او به خالفت

کردند. چون  حراست آن خانههمه از ،اسرائیلهای قبایل بنیسرکرده در خانه را بستند و

عصاها را بیرون آورد و چون  ،با ایشان به جا آورد، در را گشودداوود )ع( نماز صبح را 

، استن )ع( برگ آورده و میوه داده، عصای سلیمان عصاهااسرائیل دیدند که در میابنی

عصای حضرت ( 971: 2ج  ،1384 ،)مجلسی .«پس به خالفت آن حضرت راضی شدند

برجسته داشته و زندگی این حضرت با  کارکردی ،گی سیاسی و دینی ویسلیمان در زند

       ساختن بنایهنگام » است کهن آمدهاین ابزار ایزدی در پیوند است. در روایتی چنی

ر بار درختی    و از محرابش ه خوانددو ماه در آنجا بود و نماز میالمقدس، سلیمان بیت

عصایی درست  ،. سلیمان از آن درختنام داشت «خروب» ،ید. یکی از آن درختانرویمی

المقدس تبی داد. او می دانست که از بنای، بر آن عصا تکیه میخواندرد و چون نماز میک

به دستور او  و ر سلیمان)جنیانی که مسخّ بمیرد، دیوان ترسید که اگرمی است وبسیار مانده

مرگ من از دیوان پنهان کن.  ،رب یا :کار نکنند. گفت المقدس بودند(مأمور ساختن بیت

کس از چیه رد و همچنان بر جای بود تا مسجد تمام شد.روزی که بر عصا تکیه داشت مُ

 ،به او نزدیک شود. عاقبت ،ت زیرا کسی جرأت نداشت بدون رخصتمرگ او خبر نداش

 ؛477: 1386یاحقی، )«است.مرده صا خورد و سلیمان افتاد و فهمیدند که اوآن ع موریانه

 (14 ؛ قرآن کریم، س سبأ، آیة1010- 1007: 1384مجلسی، 

 هایایزدی در دست انسان به عنوان ابزار عصا بههمواره  در فرهنگ عامه ،بنابراین

سته نگری ترین ابزار برای تحقق اهداف آناننیرومند ،همچنین و یسیاسی و دینة برگزید

با عصای  ، خدایاندر باورهای اساطیری و عامیانه که طورهمان دیگر، به عبارت د.وشمی
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عنوان یک ، بهبا عصای خود دنتوانمی پیامبران هم ،سازندخویش را جاری میامور  ودخ

طبق تعریف  ،بنابراین؛ محقق سازندرا با موفقیت اهدافشان  الهی، ابزار و در قالب معجزه

شخص  از ،خداوند متعال امرخارق عادتی که به اراده و خواست عجزه که عبارت است ازم

: 1385خسروپناه، )ای بر درستی ادعای اوست شود و نشانهمیظاهر  پیامبر(ت )نبوّمدعی 

به  آن ای مهمی است که پیامبران به واسطةزارهیکی از ابعصا  نیزر روایات دینی د ،(82

 پرداختند.می و درستی دعاوی خویش اعجاز

مردم جایگاه  که در باور دینی است عصاهاییاز جمله  ی)ع(،موسعصای حضرت 

شمال در شرق خلیج عقبه و ) نیمدهنگامی که موسی به معتقدند گروهی است. داشته بسزایی

ا برخی بر فرشته ای از آسمان برایش آورد امّاین عصا را رد شد، ( واحجاز و جنوب شامات

بود و در میان نسل او آدم است که آن را از بهشت آورده همان عصای ،این باورند که این

به حضرت موسی رسید. این عصا به همراه چهل  از اودست به دست گردید تا به شعیب و 

شعیب بودند. هنگامی که موسی به  آنها در خانه ةمیراث پیشینیان بود وهم از ،یگرعصای د

، شعیب به او دستور داد که یکی از آن و با آن پیامبر بزرگ خدا آشنا شدمدین رفت 

باشد. موسی دست برد و این عصا را برگرفت. شعیب به او همراه داشتهعصاها را برگیرد و 

همان عصا به دست  ،که دست گشودا هربار امّ عصا را بدهد و دیگری را برگزیند گفت آن

این که  اندرآنب نیز گروهی (64-63: 1380طبرسی، ) .مد و شعیب سرانجام پذیرفتاو آ

 هم آن درخت دید و گروهیبود که موسی در بیابان آتشی بر « جعوس»عصا از درخت 

 (779: 1386یاحقی، . )استهبود «مورد»از درخت که گویند 

 به هر روینام و نشان عصای موسی اختالفات و اقوال بسیاری هست،  ةباربا وجود اینکه در

، معجزاتی را به منصة ایزدی ابزارِن با ای )ع(است که حضرت موسی این ،است آنچه آشکار

برساند یش را به سرانجام د و توانست بر دشمنان خویش فائق آمده و رسالت خوظهور رسان

ای که این بود؛ به گونه در پیشبرد اهدافش او عصا همراه همیشگی ،این مراحل ةهم و در

عنوان ابزار سحر که از عصای خویش به فرعوندربار  و جادوگرانِ ساحرانعصا در مقابل 

، کاربردی مشابه (92-78 :7-4 فصل ،2-4 ، بند2، ج توراتکردند )استفاده می جادوو 

و این  سحر آنان را باطل ساخت ،ماربزرگ(اژدها )به  ی خودتبدیل عصاو موسی با  یافت

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AD%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%88
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 نیز  در قرآن عالمت خداوند ،عهد عتیقعالوه بر ثیرگذار بود که مهم و تأ رخداد به قدری

چه چیزی در دست راست تو » )ع( فرمود:متعال به موسی یخدا.استبه آن اشاره فرموده

آن  با .کنمعصای من است. برآن تکیه می نیا )ع( در جواب عرض کرد:یموس است؟

 ،قرآن) .«و نیازهای دیگری را برطرف می سازم ریزمبرای گوسفندانم می برگ درختان را

زجواب آن که ناظر به ا امطلق و مبهم است امّ ،سؤال خداوند( 21-17 ةی، آطه ة سور

اسم آن جسم نبوده بلکه سؤال  ،شود که مراد خدای متعالمی، فهمیدهستماهیت عصا

عنوان عصا در دستی موسی که به، آن چوبیعنی؛ عصا و کارایی آن بوده استدربارة 

معلوم  ،توضیحی موسی ها و منافعی است و از این پاسخِگیدارای ویژ ،گرفتهمی دست

 کند، به اژدهای واقعی تبدیل میکه خداوند همین عصا را که یک تکه چوب بودهشود می

ایت عصا به مار را در رو لی( تبد110-109 :1420ابن عاشور،) .اعجاز بزرگی است ،و این

بار دیگر ، یکبود هنگامی که موسی رهسپار مصر شاهدیم.نیز دیگری در داستان موسی 

 به شکل اولیه برگشت تا شاهدیدوباره  ،عصای وی به اذن خدا به ماری تبدیل شد و سپس

، آیة س نمل ،قرآن کریم ؛64: 1380طبرسی، ) .باشد بر قدرت خداوند و پیامبری موسی

 (92-87: 2 ، جتورات ؛12-21

 ،آوری اودی و اعجاز پیامدرت ایزعنوان نماد ق، بهاز دیگر موارد کاربرد عصای موسی

پس »: گردید شدن آب دریاشکافتهسبب  ،الهی اهلل با این ابزار و به ارادةلیمکه کاین است 

شکافت و آب  ای، درزد . چونما به موسی وحی کردیم که عصای خود را به دریای نیل زن

در  (66-63 ةقرآن، س شعراء: آی) «.دریا مانند کوه بزرگ بر روی هم قرار گرفت هر قطعة

 ،از این روایاتیکی  است.شده ردهبرای عصا برشم دو کاربرد نیز و عهد عتیققرآن کریم 

و یاد آرید وقتی را که موسی برای قوم خود به » :ستتوسط عصا دوازده چشمهجوشیدن 

 ،آمد و ما به او دستور دادیم که عصای خود را بر سنگ زن. پسوجوی آب برجست

، س قرآن). «را آبشخوری معلوم گردید طیدوازده چشمه آب از آن بیرون آمد و هر سب

 ،رابطه با کارآیی عصای موسی رددیگری  هایروایت (109: 2 ج . تورات،60 بقره، آیة

نوعی آفت قمل )وزغ(،  وقورباغه ضفادع )شدن رود نیل، خون دیگری ازجمله معجزاتبه 

 اند.اشاره کرده الهی عصا وبه اذن وارادة وسیلةبه طوفان  ملخ( وجراد )شپشک(،  نباتی یا
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 2ج ، 1346 ،توراتنیز  ؛133 ةیآاعراف،  ورة، سکریم قرآن ؛465-463 :6ج ، )مجلسی

:93 -97) 

 آزمودگی انگی وفرز ی،پیر ةعصا عالمت ویژ -6

، پیری ؛گردده ذهن آدمی متبادر میب از وجود عصا در دست انسان ری کهنخستین تصوّ

است؛ شدهاشاره  ، بارها به این تصوّردر ادبیات کهن ایرانیست. اام و آزمودگی گذر ایّ

جای عنانم هب» :استآمده گذر زمان و کهنسالیمثالً در داستان سیاوش شاهنامه، دربارة 

عالوه بر این، این  (371: 1385)فردوسی،  «پراگنده شد مال و برگشت حال/ عصا داد سال

ای که در    نهگوبه  است؛و اساطیری نیز کاربرد داشتههای بسیار کهن در دورانتصوّر 

و درجات  مقامات ،درون جماعات مهرپرست در و مهرپرستی() ییایآرترین دین کهن

از  ،بیشتر مسلکان می توانستند با احراز صالحیت و امتیازاتِمختلفی وجود داشت که هم

 ،که شامل نمادی نیز بودندمراتب هفتگانه  یک از این. هریابندمقامی به مقامی باالتر ارتقا 

پیک خورشید و پیر.  پارسی، شیر، ،سرباز کالغ، همسر، :ازبه ترتیب عبارت بودند 

ف برای تشرّ ةترین مرحلعالی ،م و منصب هفتممقا ،در این میان (173-172 :1389)باقری،

 pater partum))پدران  پدر و پدرِ ای pater))پاتر یک سالک میترایی بود. این مقام را 

س است و نماد وی یک راسته داس، مقدّاو مغ اعظم و ( 2/573 :1381رضی، ) نامیدند.یم

نشان  ،ت و حلقهنشان سلطنت و فرمانروایی اس ،حلقه است. عصا ، عصا وکاله فریژی

نشان سلطنت است و نشان  ،حانیت، مهربانی و عطوفت. عصا، رومعرفت، حکمت

و خرد برای این قدرت و تسلط الزم بود تا از روی معرفت  افرمانروایی و قدرت تحکم امّ

 ،همچنین (602-599 :2 ج ،1381)رضی، .آسایش وضع و حال مردم مصروف شود بهبود

 .شداین مقام محسوب می ةدارند نشانگر تجربت و آزمودگیِ صاع

     پیر ةاز عصا وحلق ،به نام آیین میترا در کتاب خود (Vermaseren) «نورمارز»         

 او در ةن درجه در آیین میترا و نمایندتریعالی ریپ» است:عنوان عالمت فرزانگی یاد کردهبه

س اوست و هم پیر مریدان است. آموزگار مقدّ صاحب منصب، نیا .روی زمین است

 ةکه نشان ش حلقه و عصای وی استاپروری که عالمت فرزانگیاوست حکیم انسان

عنوان مرشد اهل به، عصا ةپیرِ دارند (185-184: 1387 ورمارزن،)« .فرزانگی او هستند
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ها و ی در سدهحتّبود که ای به گونه ،طریقت میترایی مطرح بود و شهرت و اعتبار وی

. در این آراستندنیز خود را به صورت و نشان وی میبرخی رهبران دینی  ،های بعدیهزاره

 یرو ،سوریه در «دورااروپوس»در دو طرف محراب پرستشگاه  ، گفتنی است کهراستا

بر  ،شود که لباس مخصوصی بر تن دارند و به طرزی مجللمیتصویر دو موبد دیده، دیوار

عصایی چوبین در دست راست و کتابی در دست چپ  ،یکی از موبدان .اندنشستهتختی 

که راه وصول به اسرار را نشان      ست اای نگرد و فرزانهوقار به مقابل خود می با دارد.

به همین  ..مق 350 در( Hegemonius) به نام هژمونیوسمردی در جای دیگری  دهد.می

 انی روپوشی بر تن داشت با زمینةم» و می گوید: کندمیمانی پیامبر را توصیف  ،روش

ت و های گوناگون، عصایی سخت از جنس آبنوس به دست داشن به رنگفام و مزیّآبی

 (26: 1387)ورمارزن، «بود.کتابی بابلی در دست چپ گرفته

و  ی از روایاتها و موارد دیگردر نمونه را آزمودگی عنوان نماد پیری وبه تصویر عصا

هر  تواند در بین هر صنفی ومی عصا توان مالحظه کرد.می زهای کهن نیتصویرسازی

است نقش  آن مقام یا مرتبه باشد. از این دست مندی و آزمودگینشانگر خرد ،مرتبتی

 /آسکلپیوس) وسیاسقلباسکوالپ یا  که رسدمی نظر به اسکوالپ با عصایی در دست؛

Asclepios)  دهد و باید می مرگدهنده و ضدِفادهنده، حیاتش معناینوعی لقب باشد که

و یک ریشه  م طب را با علم کهانت ازچون عل اند.امی باشد که به پزشکان ماهر دادهنام ع

به  اسکوالپاند. وضع ظاهری و جسمی سوب به خدایان می دانستهرا من دو هر ومنشأ 

و  شودتصوّر می همواره با عصایی در دست ،رطبیب متبحّ عنوانبه ست کهاای گونه

 را «آسکلپیوس»تمثال  ،او های ظاهریاز روی ویژگی ، از اطبای نام آور یونانی،نوسیجال

سرش بر سر داری است که موی ریش سیمای مرد ،سیمای اوکند: چنین تصویر و تفسیر می

داشتن ریش را سمبل عفت و شیخوخیت  پرپشت و دارای گیسوان است. ،جمع شده

ست و این ادار در دست اوست که از چوب ختمی اند. عصایی پیچیده و کنگرهانستهد

باشد که ای رسیدهباید از لحاظ سن و تجربه، به درجهداللت بر آن دارد که طبیب  ،چوب

است که عطایای الهی به او د که بر آن تکیه کند یا اشاره به آن باشاحتیاج به عصایی داشته

زئوس و هرمس عطا  خداوند به کهچنان ،داردا ست که استحقاق گرفتن عصا را ایبه درجه
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این است که داللت بر  ،که عصای او دارای پیچ استگفته دلیل آن نوسیجال .استفرموده

عصای مزبور خالی  ،دارو یا انواع فنون صنعت طب دارد و در عین حال ،اصناف معالجات

 ،استری را که بر عصا پیچیدهعمکل نیست و روی آن، شکل حیوان درازاز زینت و ش

  (130-126: 1384 ،نفیسی) کشیده اند.

ک یا گاهی دو مار به دور خود همواره ی است،تصویر شده عصایی که در دانش طب

دو  هم( caduceus)کادوسئوس  نمادکه در ها وقف او هستند، چنانمار ،در واقع د ودار

در اساطیر ایران باستان و  ،«کادوسه». عصای (38: 1385 ،کندی) اند.پیچیدهمار در یکدیگر 

استان بود که یونان ب درشود. نفوذ باورهای مهری ایران زمین میدیدهنیز در آیین میترا 

که برای این ،های یونان باستانپزشکی و درمان در اسطوره، ایزد موجب شد تا آسکلپوس

ماری که  را دست مهری خود، چوبمان حفظ کنددارو و در فرمانروایی خود را در گسترة

آن ماری حلقه       عصایی است که دور ،عالمت او .در دست بگیرد ،استبر آن تابیده

نشان دارو و درمان جهانی انجامید. از ، ها به نماد کادوسهست که بعدهمین عصا و استزده

او  کهچنان ،مورد بیشترین پرستش در میان ایزدان قرار گرفت ،این روست که آسکلپیوس

 (56: 1391 ،دانستند. )رسمیخورشید می را برابر با

 گیرینتیجه -7

در طول  و فارغ از چرایی ابداع، معنا و کارکرد اصلی خویش از جدا ،ایوسیلههر ابزار و 

؛ سازدمیای را به ذهن متبادر شود و مفهوم ویژهمیعنوان نمادی خاص مطرح زمان به

گویای نماد و نشان  ،توانند نزد اقوام و ملل مختلفهریک می ،اشیاء و ابزارآالت ،بنابراین

ی جایگاه فرد یا ها و وظایف و حتّتوان به برخی ویژگیها میو با بررسی آن خاصی باشند

کننده از این ابزار دست یافت و موقعیت و جایگاه حامالن این ابزار را نزد افراد استفاده

صراحت به آن پرداخته به ،و متونِ موجود هاهموضوعی که در نوشت ؛اذهان عموم دریافت

 است. نشده

و تنها به  دهندمیز دستن معانی باطنی خود را ا،در طول تاریخ و در اثر گذر زما نمادها

به  ،باور و فرهنگ باستانی در .شوندمیی انتزاعی مطرح ا مفهومعنوان شیئی ملموس و ب

 ،هادر تمثال .استهشدای مینگاه ویژه کارکرد مشخص امروزی آن،  از جدا بوس،د عصا/
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ی خاص هایشخصیتهمچون  و دینی، دارندگان عصا ادبی ،ت تاریخیها و در روایانگاره

بر یا شهریاران های دینی معتشخصیت نیز و حامالن عصا شدندمیفرد تصویر و منحصربه

در  ،ند. همچنیناهدنیایی را دارا بود که نماد شوکت و قدرت دینی و شکوهمندی بودند

خویش را محقق    ةتوسط آن ارادکه بود در دست ایزدان  ابزاریعصا  ستان،با فرهنگ

یید یا حکم تأندی منشور خداو ،و شهریاران فرودست ساختند و با اعطای آن به ایزدانمی

نماد  توانستمی هم ،در دست اشخاص عصا ،بنابراین؛ دادندمیا نهبه آ را فرمانروایی

امری  ؛و آزمودگی بودن، باتجربهو هم نماد پیریباشد عیت دینی و اعجاز ومشر ،قدرت

دینی و دنیوی( ) یتویگ های مینوی وها و متون کهن در مورد شخصیتکه در نگاره

 .بود آشکار
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