
 

 شناسینماد اسطوره و از نگاهصلح 

توان سخنی گفت مگر پس از بررسی نمی و نمادهای آن صلحی اسطورهدر باب 

نوعی دگردیسی، زشتی و  حاکی از جنگ  یاسطوره هموارهنمادهای جنگ. 

  .شودی صلح نباشد تعادل برقرار نمیو اگر اسطوره ،تعادلی استبی

ام تا نشان دهم که دو اسطوره را انتخاب کرده ،از خدایان جنگدر این مختصر، 

 حتی در جهان اساطیری جنگ بیرونی پلید است.

 . خدای جنگ اساطیر یونان، آرس اول

  ی آرس در واتیکانمجسمه 



روحی جنگجو داشت و قامتی بلندتر از قامت که  ، پسر زئوس و هرا، سآر  

کشید. پدرش زئوس جنگید و فریادهای وحشتناک می، معموالً پیاده میبشر

و مادرش  «آورتر استآرس از همه نفرت خدایان اولمپدر میان »گوید: می

گوید: و خواهرش آتنا می «شناسد.این دیوانه که قانونی را نمی»گوید: هرا می

نماد نیروی آرس  «.هوازده، این تجسد زشتی، این جلف سربهاین خشمآرس، »

د، و مفاهیم عدالت، آماش به هیجان میقدرت آدمکشیاز که  ی بودبارخشونت

مختصات اونیزه و شمشیر،  گرفت.تعادل و انسانیت را به سخره میروی، میانه

  ستنده گرگو حیوانات او کرکس و 

 تر است.، از او منعطفرسآ همذات رومیمارس 



 ی کاپیتولینیی مارس در موزهمجسمه

 

   ایرلندی.-سلتی، خدایبانوی جنگ در اساطیر موریگان دوم

) به عمد موریگان را انتخاب کردم تا گمان نبرید خدایان جنگ همه مذکر هستند. 

  اند(.مونث اغلباند، اما خدایبانوان صلح در میان آنها زنان هم بوده



 

 اش کالغو حیوان خاصه ایرلندی-موریگان خدایبانوی جنگ سلتی

کرد، بلکه با حضور ترسناک خود، از نظر خود در جنگ شرکت نمی موریگان

توانست به رساند. موریگان میگذاشت و آسیب میروانی بر دشمن تأثیر می

تا  و زیبا تا گرگ و مارماهی و کالغ، ی جواناشکال مختلف در آید، از دختر

 طرف مقابل را فریب دهد و بر او غلبه کند.

گری و فریبکاری و ابتذال، وحشی ی جنگ:سطورهاین دو امشترک  نمادهای

 دلی است.سخت

صلح  .است قلب آرامش و آشتی یبرعکس نشانه صلحی اسطورهنمادشناسی  اما

وجهی تمثیلی دارد و بیش از آنکه تجسمی در  که غایت صلح است، بزرگ

گیرد، به دنبال اولین مبتکر صلح بزرگ به اسطوره  بیابد، دراندیشه نضج می

 چین برویم.



 خاقان چین باستان-یوی کبیر خدا 

ه یائو و شون تجسم که به همرا ی چینهای اولیهخاقان -کبیر، یکی از خدا یوی

 آسمان، زمین و آب بودند. ،سه علت اولیه

ه جهان را سازمان دادپشت سیاه، به کمک دستیارانش، اژدهای زرد و الککه  یو

ی جهان را حامل چهار گوشه هایو ستون ه بودها را حفر کردو اولین ترعه بود

ه بود، کسی است کرد زمین تنظیم و آبها کردن آرام با را دنیاو ، ه بودبرافراشت

 .را برقرار کرد «ینگپ اید» ، یابزرگ صلحمکتب فکری  که



 

 دای پینگ یا قلمرو بهشتی صلح  

 در مقیمبه صورت تمثیلی  ، را یا صلح بزرگ« ینگپ اید» مکتب فکری

 دانستند؛می Penglai پینگالی ای به نامجزیره

  

 ی یوی کبیرجزیره پینگالی ساخته

 چهار به که ،در چهار با داشت،وجود  مربع هاییحجره ی پینگالی،در جزیره

 جهات این هایرنگ و عناصر به درها از یک هر شد، ومی باز اصلی جهت



 ، محل تالقیخاک عنصر  در ارتباط با هاحجره یمرکزقسمت داشت.  ارتباط

 اید» مکتب فکری ،محلدر این  .آسمان و زمین و محل اقامت جاودانگان بود

  یدر محل «پینگ دای»جریان داشت؛ صلح بزرگ یا بزرگ صلحیا « ینگپ

 در مکاتب عرفانی چین طالب .بود رها ،عالم اغتشاشات تمام از کهسکنا داشت 

ی دا»و به  شدساکن می ،این محلدر نخستین، سرانجام مراحل گذراندن از بعد

 یافت.دست می صلح بزرگیا « پینگ

 .خوریممی بر Sidh «سید» موسوم به مشابه مکانیبه  در اساطیر سلتی،

 در اساطیر سلتیجایگاه صلح سید بهشت روی زمین 

این  .بهشت بر روی زمین است دیگر، و تجسم جهان و غیب عالم ،«سید»

 صلح محل استقرار و، واصل ارواح   جایگاه «سید»واژه به معنای صلح است. 



 واست   مکان و زمان از بیروناین مکان  تعریف طبق ؛است بزرگ

  . ی ندارنددسترسبه آن  طلبانجنگ

 .المقدس برویمی بیتدر کناره «لوز» به شهر «سید»بعد از 

  

 المقدسی بیتلوز، شهر صلح در کناره

شهر  ؛زمینی بهشتیا محل استقرار صلح بزرگ  یشهربه معنای بادام، « لوز»

د. آن را تدهین کر که یعقوب با روغن مقدس واقع است در محلی «لوز»

جایگاه بیمرگان است، زیرا این شهر ساکنان خود را و  ،ناپذیرزوال «لوز»شهر  

به شهر لوز  ؛دارد. محل آن از چشم بشر پنهان استالموت در امان میاز ملک

منتهی  لوز فقط از طریق سوراخ درخت بادامی که به غاری و از آنجا به شهر

 توان وارد شد.، میشودمی

 ؛ستبوده ا )عربی سالم( در کنعان «لیمش»شهر صلح دیگر 



  

  (هلندی قرن پانزده دیریک بوتس نقاش)کار ابراهیم و  ملکی صدق در شهر شلیم

نان و  ،صدق ملکیشاه آن  که شهری همان آمیزصلح به معنای «شلیم»ی واژه

اشاره به افخارستیا  توراتنان و شراب در این حکایت ) برای ابراهیم آورد شراب

، حتی ملکی صدق را همذات مسیح داردیا تناول نان و شراب در مسیحیت 

  د.کری آن یحیی معمدان غسل برکه، و همان شهری است که در (اندانگاشته

جایگاه  ،اندکه آن را بهشت زمینی خوانده «دژکنگ » ،اساطیر ایران دربه یقین 

: گویدمی دژ -ندهش در وصف این شهر؛  ب  بوده« دای پینگ»صلح بزرگ یا 

ای( و هفت دیوار زرین و سیمین و پوالدین و آهنین و برنجین و آبگینین )شیشه

، طلبپهلوان صلحرا سیاوش،  «نگ دژک». داشته کاسگینین )به گوهر آراسته(

 .بود ساخته ایرانی روینیکآالیش و بی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B7%DB%8C%D8%B1_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86


 یی شاه طهماسبسیاوش از شاهنامه

های پهلوی روایت است که این دژ، دست و پا داشته و گردان در برخی متن 

هنوز  «دژ نگک»رفته. رفته، به دنبال او میبوده و هرکجا که سیاوش می

در  ،ساخته جاودانسپهبد  لشکر که زرتشت او را فناناپذیر و  برپاست و پشوتن

 ،خود ایزددر پایان  دهمین هزاره، اهورمزدا دو  .دنکزندگی می «نگ دژک»

خواهد فرستاد، آنان خروش برخواهند  «کنگ دژ»را به  هسروش و نئیری وسنگ

مرد  پرهیزگار از  آورد: ای پشوتن نامدار...برخیز و پشوتن با صدوپنجاه

در آخرالزمان آشکار خواهد  «دژ کنگ» ای معتقدند عدهخیزند. یاورانش برمی

ی ، در ناحیهمشرق به روشنی معلوم نیست گفته شده در «گنگ دژ»محل شد. 

چند فرسنگ دورتر از فراخکرت واقع بوده ن و خراسان، ستانیمروز، بین سک

 است.

 است. «شخینا»برابر در عرفان قباالیی، «دای پینگ»یا  بزرگ صلحمفهوم 



 

 شخینا خدایبانوی عبرانی به معنای صلح و حضور خداوند

ها دور را از بدی آورد و بشریتکه آرامش قلب می خدایبانویی استشخینا 

 دنسکنا گزی یامعن به ،شخن یریشه از به معنای صلح خداوند،«شخینا»کند؛می

 خداوند بقای ینشانه «شخینا» ؛است خداوند دیدار بابرای   ی اجتماعهخیم در

 تمامیت یک عنوان به را  «شخینا» یهودی فیلسوفان از برخی. است مخلوق در

 اجتماع یخیمه .است ارتباط در آن با انسان که دانند،می نور از مجزا، مخلوقی

 .بود «شخینا» سکونت محل هیکل اورشلیم، اولین در

 «شخینا» است، شده خوانده زیبا ظرف شش خلقت، روز شش باهر، سفر  در 

 خداوند حل تجلیم، «شخینا» عهد تابوت در .است زیبا ظرف ی ازاین شش یک

 «شخینا» راند،می دور را «شخینا» غرور، بخصوص گناهان .است دنیا در

 جا همه اشالهی هایشعاع کننده، غروب خورشید مانند و مقیم است غربم در

  کند.منعکس می جهان در را الهی نور که است ماه مانند «شخینا» .هستند



در « سکینه»است. شش بار نام  «سکینه»اسالم و تصوف در « شخینا»همذات 

های بقره، توبه، و فتح( و به معنای صلح بزرگ، یا ن آمده است )در سورهقرآ

زمانی که ابراهیم و اسماعیل به و مکان سکنای خداوند است. صلح خداوندی 

ابوعبدهللا . را یافتند «سکینه»ای برای بنا کردن کعبه بودند، جستجوی نقطه

 «سکینه»نویسد: قمری( می7میالدی) 13دث اندلسی قرن مح الق رط بی، مفسرو

. گوردون ویدگو سخن می رددا ی چون انسانروحی از خداوند است که صورت

چون  «سکینه»نویسد: متخصص مطالعات تطبیقی ادیان خاورمیانه مینیوبی 

در تصوف به معنای « سکینه»گفت. صورت داشت و سخن می نسیمی بود که

روحی است که در او صلح و آرامش، « سکینه»ک است. اشراق درونی سال

  گرما، شفقت و نیرو هست.   

 «شانتی» جستجو کنیم به در آیین هندو و بوداییاگر مفهوم صلح را حال 

 ، رسیممی

 به معنای صلح و بودایی شانتی در آیین هندو 



مونث یکی از هشت وجه شاکتی یا نیروی ی خداوند و عنصر زنانه شانتی

 شیوا است؛

 

 شیواخدا نیروی مؤنث  با هشت وجه، شاکتیخدایبانو 

ی کنندهدانند که از طریق آنها نیروهای حمایتای میاین هشت شاکتی را ترعه

 تواند فعالیت مثبت خود را انجام دهد.خدا می

 است؛بزرگ ی صلح چه از نظر ذهنی و چه از نظر روحی مرحله «شانتی»

ها را باید هوس بزرگیا صلح  «شانتی»برای رسیدن به  یک مرام معنوی در



 آتش ، خاموشیبزرگ یا صلح «شانتی» .را نابود کرد هامنیت و از بین برد

، کندجلوگیری می هااز بیماری «شانتی»ها؛ هوس آتش یکننده خاموش و است

 شانتی»ی . مانترهبردمی بین را از و اغتشاش راندرا دور می و اثرات نحس

دعای صلح بر تو باد،  به مفهومشود و ادا می هادر پایان نیایش« شانتی شانتی

 موجب تسکین درد و آرامش روان است.

 یابیم.میباز   Pax tecum «پاکس تکوم»را در  ، مفهوم صلح بزرگ

 

 پاکس تکوم یا صلح بر تو باد

به اسم  فلزی یاصفحهبر ،()قرن پنجماز آباء کلیسا ،س()اینوچنتاول سنتاینو

 به  Pax tecum  «پاکس تکوم» التین عبارتو  دادمی بوسه (Pax) پاکس



 «پاکس» فلزی  یصفحهکرد. را ادا میالسالم علیک( «)دبا تو بر صلح»معنی 

 خدایبانوی صلح در اساطیر روم گرفته؛  «پاکس»به معنای صلح، نام خود را از 

  

 پاکس خدایبانوی رومی صلح

 ،هشد خوانده  «پاتن» بعدها پاکس

 

 پاتن بشقاب برای صرف نان و شراب در هنگام عشاء ربانی



 کمی داخل از که ،است دایره شکل به آبدیده، ینقره یا طال از یاصفحه پاتن 

 متبرک شراب و نان دادن برای ربانی عشاء هنگام در هنوز هم وشده  حکاکی

 خیلی اما بود بزرگ بسیار صفحه این قدیم در .رودمی کار به القربان تناول و

آمد.  در است بشقاب یک یاندازه به کوچک ییدایره که اشفعلی شکل به زود

 واژه همین از بشقاب معنی به فرانسهو  انگلیسی در plat و plate یواژه

 ، که به ترتیبی تقدس را وارد آیین غذا خوردن کرده است.یافته اشتقاق

ی صلح را در اساطیر یونان باستان برای پایان دادن به این مقال دو اسطوره

 ببینیم:

  Halcyone «هالکوئونه» ای که  از اساطیر یونان انتخاب کردمین اسطورهاول

  بادها بود و شاه آیولوس، دختر ،و آرامش صلح معنای به  «هالکوئونه» است.

  .وصلت کرد صبح یستاره پسر کئوکس با

 هرا و زئوس با را خود که بود کامل قدری بههاکوئونه و کئوکس   خوشبختی 

صورت مرغ  به ند، وشد خدا دو این انتقامگرفتار   دلیل همین به کردند و مقایسه

 ؛دندگردی مسخ دریایی



 

 هالکوئونه و کئوکس مسخ شده به شکل مرغ دریایی

 گردید و مفهومی اسطوره وارد ودریایی شد  نام مرغ «هالکوئونه»از آن پس 

 به دایم و بود رودخانه کنار درو کئوکس  «هالکوئونه» یآشیانهیافت؛  نمادین

 اما .است همینجا از آنان آمیزشکوه فریاد علت، شدمی امواج خراب یوسیله

 و قبل روز هفت کرد،می آرام را دریا در سالدوبار ،ترحم از روی زئوس

 ندنامیدکوئونی میروزها را روزهای هالکه این شتوی،  انقالب از بعد روز هفت

 نگاه این با. گذاشتمی تخم «هالکوئونه» موقت، آرامش این زمان در و

 زیرا گرفت، بهره آن از شتاب به باید که صلحی. شد نماد صلح «هالکوئونه»

 .است کوتاه مدت



 که در اساطیر یونان خدایبانوی صلح بود؛ او دختر (Eirene) «ایرنه» ،دوم

را به صورت زن زیبای جوانی که  بود ایرنهخدایبانوی عدالت(تمیس) و زئوس

کردند. یک شاخ نعمت یا کورنوکوپیا، و یک مشعل در دست داشت، تصویر می

. گرچه آن مجسمه گم شده ز آتن برپا بوداز برنزدر مرک  «ایرنه»ی مجسمه

که امروزه در )است اما رومیان یک کپی از سنگ مرمر از روی آن ساختند 

 .(ی مونیخ قرار داردموزه

  

 ایرنه خدایبانوی یونانی صلح با پلوتوس خدای ثروت

مادرانه پلوتوس، خدای ثروت و فراوانی را در آغوش  «ایرنه»در این مجسمه 

کرد، اینک از میان که مشعلی را حمل می «ایرنه»های گرفته؛ یکی از دست

  دهد.   رفته، این مجسمه تمثیل فراوانی و ثروتی است که در زمان صلح رخ می



 «ایرنه»ق.م جشنی به افتخار 371یونانیان پس از پیروزی بر اسپارت از 

 koine «کوینه ایرنه»ای را که نامهکردند، و صلحخدایبانوی صلح برپا 

Eirene  شد امضاء کردند که بر طبق مفاد این یا صلح مشترک خوانده می

توانستند از امتیازات یک کشور نامه تمام ایاالت یونان در عین استقالل میصلح

 UNنامه مبنای اصلی مفاد قوانین سازمان ملل برخوردار شوند؛ این صلح متحد

  قرار گرفت.
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