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  35- 61صص ، 1392پاييز و زمستان ، شانزدهمشمارة هم، نال س، نامة ادب حماسي پژوهش
  

  سوگند در شاهنامه و ارتباط اساطيري آن با آب و آتش

  دريا حيدري
   واحد رودهن–كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه آزاد اسالمي 

  14/8/1391: تاريخ دريافت
  1/12/1391: تاريخ پذيرش

  

  چكيده
و فرهنـگ ايـران     هـا     يني است كه آي   يراني و اصيل   ماندگار ا  شاهنامه فردوسي، اثر  

يكـي از ايـن     . قابل بررسي است  ها     آيين   آن  از  هر كدام  .در خود نگاه داشته است     كهن را 
 جاي جـاي  درشود و  وزه نيز از آن استفاده مي    ن سوگند خوردن است كه امر     آييها،    آيين

 مـرتبط   ن مقاله سوگند و باورهاي كهن     در اي بنابراين  . شاهنامه به آن پرداخته شده است     
 فردوسي و نيز ارتباط اساطيري آن با دو عنصر آب و آتش          ة و بازتاب آن در شاهنام     با آن 

. فارسي است و معادل آن در عربي قـسم و يمـين اسـت             اي    سوگند واژه . شود  مي بررسي
 اول و   سوگند بـه فـتح    .  سوكه آورده است   ةدكتر معين در حاشيه برهان قاطع پس از واژ        

در ايـران باسـتان و      . يعني داراي گوگرد است   ) گوگرد مند  (saokatevantسوم در اوستا    
  دو طرف دعـوي را مـورد آزمايـشي بـه نـام سـوگند قـرار                 ،مبهم و پيچيده  هاي    محاكمه

روي داسوگند  . است) هاي ايزدي در ايران باستان     آزمايش( قسمي از ور     سوگند. دادند مي
ـ   مـي  در آب به متهم    )آميخته و محلول  (شربتي   كه به صورت     ي است سم   اگـر  د؛خوراندن
  هـالك  ،كـار بـود    اگر گناه شد و     حقانيت او ثابت مي   رسيد و     نمي گناه بود به او گزندي     بي
  .شد مي

  ها كليد واژه
  .گناهي، حقانيت، عنصر آب و آتش آزمايش ور، بي آيين، سوگند، اساطير، سئوكنت،

  

                                                      
 darya-heidari@yahoo.com 
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  :مقدمه
در داوري ايزدي است كه بـه       ها     سوگند نوعي از آزمايش    ،طور كه گفته شد    همان

  . شده است  ميگناهي و حقانيت افراد مشخص  بي آنةواسط
 هر قـوم و ملتـي در        ، در روزگاران باستان كشف حقيقت دشوار بوده       از آن جا كه   

 مـاوراء  بـه قـواي   يـا   وقد بودنداي از داوري و آزمون و قضاوت معت    دوران باستان به گونه   
اين داوري جز بـا نظـارت       . خواستند  مي شدند و تميز حق را از باطل        مي عت متوسل طبي

در اروپا  . گوناگون دارد هاي     نام ،در جاهاي گوناگون  ها    اين داوري . ايزد ممكن نبوده است   
قـديم   در رم . ناميدنـد  مـي  dulduelmگفتنـد و در التـين       مايش اوردالي مي  به اين نوع آز   

deijudicioداوري ايزدي در سانسكريت  و divyeة از واژ؛ اين واژهشود  مي ناميده deva 

  )120 :1343پور داوود، . (كه خداوندگار است ساخته شده است
  شـده كـه شـامل دو نـوع           مـي   گفتـه  »ور« ،در ايـران باسـتان    هـا      اين آزمايش  به

. شده اسـت    مي معموال ور گرم با آتش و ور سرد با آب انجام          .  است »ورگرم« و   »ورسرد«
 روغن جوشان و آب     فلز گداخته و   آب و آتش و      ةر متون كهن از داوري ايزدي به وسيل       د
  . سخن گفته شده است )سوگند(ر آلود هز

 نماد روشني و عـدالت پـاكي        ،آتش در فرهنگ و ادب ملل گوناگون و اديان الهي         
يار در روايات داراب هرمزد   . دهنده حق از باطل و راستي است       اهورايي فره ايزدي و تميز    

 ه برخوردار بود كه هر چيز به آن رسد آن را هم چـون خـود پـاك       آمده آتش از چنان فرّ    
 در  تقريباًو سوزاند پليدي را ميشود و   نميآتش عنصري است كه هرگز آلوده  . گرداند مي

 ميـان گاه نيايش و آتـش واسـطه         كده جاي   آتش همه موارد حكم ميانجي را دارد معموالً      
 پرستاران  .شود  مي شود و سوگندها خورده    ش او گشوده مي   يزها پ انسان و خداست كه را    

 داري آتش را بـر     كه جايشان در كوه است و نگه      اند    آن رسمي خاص دارند و گروهي ويژه      
  ) 17 :1370راشد محصل، . (عهده دارند

 خرد و آتش از يك گوهر       ، نشايست  پاره دوم متن پهلوي شايست و      20در فرگرد   
شود و جاودانگي برائـت و        مي پساخت آتش اشاره  ة  گاه ويژ  به جاي د و سپس    آي  مي شمارب

شود و  )انجام(=كرده  يا محكوميت با چيز نيست كه ايدون شود چون آن چيز كه با خرد    
نيز آتش را هر كجا افروزند از دور بيند برائـت و محكوميـت را پيـدا كنـد و هـر كـه بـا                          

ا نيز در چند جا داوري به وسيله         دريسن .، جاودان محكوم شده است    آزمايش محكوم شد  
  : آزمايش آتش ذكر شده
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  4 بند 43هات 

  ».را در جهان مينوي توانا و پاك شناختمو مزدا تاي  «
 گيـري و بـه پيـرو راسـتي و پيـرو دروغ              مـي  دسـت گاه كه پاداش و پـادافره ب       آن

 نيروي مـنش نيـك بـه مـن روي           ،از گرماي آذر تو كه نيرويش از راستي است        ،  دهي مي
  )62 :1343پور داوود،  (".خواهد نمود
  4 بند 34هات

از آزمـايش آذر سـرخ خـود و آهـن           . آن سزايي كه تو به دو گـروه خـواهي داد          "
  )62همان،  ("زيان از براي پيرو راستي: نشاني در جان بگذار) از آن(اي مزدا ، گداخته

آب در   .كنـد   مـي  معنوي را نيـز پـاك     هاي    مادي آلودگي هاي    آلودگي بر آب عالوه 
يهـود  ، اديان گوناگون از ديرباز مورد تقدس بوده است و در اديان بزرگ ماننـد زردشـتي            

ماني و مزدك آب عنصري همواره مـورد  ، مهر، زروانهاي  مسيحي و اسالم و نيز در آيين   
ــه   ــه گون ــر يــك مظــاهر تقــدس آن ب ــوده و در ه ــرام ب ــايي  احت ــيه ــان م ــردد نماي   . گ

  )15 :1381بينالود، (

ستايي آپ و در پهلوي يكي از چهار عنصر پيشينيان است كه در ايـران               آب در او  
  . باستان هرگز نبايد آن را آلوده سازند

است كه اورمـزد خلـق كـرده اسـت          اي    آب دومين آفريده از آفريدگان هفت گانه      
 اهـورا مـزدا   10 فقره   65ستايش و قداست آب در اين آيين تا جايي است كه در يسناي              

 .زردشـت اي     نخست به آب روي آر و حاجت خويش از آن بخواه          «گويد    مي به پيغمبرش 
بخـشد بـه كـسي كـه او را            مي ه ايزدي هم چنين در متون مذهبي آمده است كه آب فرّ         

  ) 128 :1382دشتگل، (» .دبستاي
  : در روايات داراب هرمزد يار آمده

، آن گاه كه اي ساخته بود و هفت چيز در آن نهاده بود چنين گويند جمشيد خانه و«
يكي آن چراغي در آن نهاده بـود كـه         . گجسته اسكندر رومي به ايران رسيد، آن را نابود كرد         

ششم روي رود تختي بر افراشته و بر آن تنديس مردي مانند داوري ... روغن همي سوخت بي
هرگاه دو تن داوري نزد آن تنديس بردندي، آن كس كه دروغ گفتي، زير آب               . بر نشانده بود  

  ) 71 :1922اون واال، (» .ي و آن كس كه راست گفتي، روي آب مانديشد
ولي اين تفاوت چندان عميق اند،  شكي نيست كه ور و سوگند با هم تفاوت داشته

 ولي  ،رفته است   مي كاراشته و براي تكذيب ادعاي مدعي ب       سوگند اثر برائت د    .نبوده است 
سوگند بـه جـاي ور حـاكي از ايـن            رواج   . سوگند جانشين ور شده است     ةرفته رفته كلم  

از انـواع ديگـر ور      وردن سوگند به معناي آب گـوگرد بـيش          است كه در زمان ساساني خ     
  )190-189 :1346اشرف احمدي، . ( استمرسوم بوده
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رود و    مـي  كـار هايي كـه بـراي اثبـات حقانيـت در دعـوي ب              در اين مقاله آزمايش   
را  گـردد   مـي  گـويي ادا   استي و راسـت   سوگند عملي و آنچه به طور شفاهي براي اثبات ر         

  . كنيم  ميسوگند لفظي تعبير

  بحث و بررسي
گناهي در ايران باستان مربوط بـه    بي هاي عملي براي اثبات    مهم از روش  اي    نمونه

  . هاي پهلوي آمده است زردشت است كه در كتاب
  : در گزيده زادسپرم آمده است

 دين هست بـه زردشـت نمودنـد         را كه در  ) ديني(امشاسپندان سه گونه آزمايش     
انديشه نيك و گفتار نيك و كردار نيك پيش         : و زردشت به سه گام    ها    نخست از راه آتش   

 زردشـت  .ريخته شد و فلز در آنجا سرد شداش  دوم فلز گرم بر سينه    .  ولي نسوخت  ،رفت
پـس از پـا برجـا شـدن         «: اورمزد گفت كه  . با دست آن را گرفت و به امشاسپندان سپرد        

پاك هرگاه اختالفي در دين باشد شاگردان تو آن فلز گرم را بر ديگري ريزنـد و آن                  دين  
 سوم شـكم او بـا كـارد    .را به دست برگيرند و با اين كار همه جهان مادي به دين بگروند 

 اما دست بـر آن  ،چه اندرون شكمش نهان بود پيدا شد و خون بيرون آمد          بريده شد و آن   
دين پاك را ، دينان تو تو و هم«: ها نشانه اين بود كه مه اين ه.درست شد  ماليده شد و تن   

تن فلز گرم و با     كه با سوزش آتش و با ريخ      اي    پذيرد و به گونه     مي با وجدان ديني استوار   
  )138 :1384آموزگار، . (برنگرديد» دين به«بريدن به تيغ از 

سياوش اسـت   هاي عملي در شاهنامه فردوسي داستان        ترين نمونه از آزمايش    و به 
آيد كه اين     مي كند و سالم بيرون     مي گناهي خود از آتش عبور      بي كه سياوش براي اثبات   

  . روش بازتاب آيين سوگند خوردن در ايران باستان است

  : و هم چنين در قرآن كريم نيز در مورد حضرت ابراهيم اين نوع گذر از آتش را داريم
 علَـي    و سـالماً   كُونِي بـرداً  ر  ناقُلناَ يا   / اِن كُنتُم فاعلين    م  قاَلُو حرِقُواه و انصرُواالهتَكُ   

69 و 68هاي  آيه، ره انبياوس( اٍِبراهيم(  
بـر رضـاي    (قوم گفتند ابراهيم را بسوزانيد و خدايان خـود را يـاري كنيـد اگـر                 (
 در آن    آتـشي سـخت افروختنـد و ابـراهيم را          كاري خواهيد كرد پـسر آن قـوم       ) خدايان
آتـش بـه خطـاب     (آتش سرد و سالم باش براي ابـراهيم         اي    د ما خطاب كرديم كه    افكندن

  .)خدا گل و ريحان گرديد
در ايران باستان، در زندگي       و نمونه مهم آن را      آب ةو هم چنين آزمايش به وسيل     

  : بينيم زردشت نيز مي
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  ديگر كه در زندگي زردشـت ظـاهر شـد و آن هنگـامي بـود كـه كـه                 اي  معجزه«

پـر آب و سـتبر      اي    خانـه زنان پير و جوان و كودكان از رود       به همراه مردان و     خواست   مي
آن كـه پلـي       بي  اما زردشت با معجزه توانست     ،بگذرد گذشتن از آب براي آنان دشوار بود       
   )39همان،  (»در ميان باشد آنان را از رودخانه عبور دهد

 و  خـسرو  انند گذر كي  هايي از شاهنامه م     امه اين گذر از آب را در داستان       در شاهن 
، توان داستان حضرت موسي و گذر او از آب نيـل            مي فريدون از آب داريم و در قرآن نيز       

  :  در قرآن آمده كهو چه در زمان رسالتش اشاره كرد چناناش  چه در زمان كودكي
قَـالَ كَـالَّ   /دركُونَ فَلَما تَرائَا الَجمعانِ قَالَ اَصحب موسي انَّا لم /فَاتَبعوا هم مشرِقِينَ    «

فَاوحينا الَي موسي اَنِ ضرِب بِّعصاك البحرَ فَـانفَلََق فَكَـانَ كَُّـل فِـرقِ               /اِنَّ معِي ربي سيهدِيِن     
» و َانجينَا موسي و من معه اََجمعينَ ثُم اَغرقنَـا االَخَـرِينَ           /واَزلَفنَا ثَم الَاخَرينَ    /كَالطَّود العظيم 

  )64-60هاي  آيه: سوره شعرا(
 چـون دو لـشكر      ،گاهي كه فرعونيان موسي و بني اسرائيل را تعقيب كردنـد           صبح

 رو شدند و اصحاب موسي بيم كرده گفتند اينك به دست فرعونيـان سـخت هـالك                 هروب
شويم موسي گفت هرگز مترسيد كه خدا با من است و مرا به حفظ از دشـمن يقـين                    مي

 . پس ما به موسي وحي كرديم كه عصاي خود را به درياي نيل زد              .راهنمايي خواهد كرد  
  دريا مانند كوهي بزرگ بـر روي هـم قـرار گرفـت             ة   دريا شكافت و آب هر قطر      ،چون زد 

  را ) يعنـي فرعونيـان   (و ديگـران     )و راه عبور در دريـا بـراي موسـي و قـومش بـاز شـد                (
مراهانش را از دريا بيـرون آورده و        جا موسي و كليه ه     به دريا آورديم آن   ) از پي اسرائيل  (

  . كند  ميو به اين صورت موسي حقانيت خود را ثابت. سالمت رسانديمبه ساحل 
است و اين نكته كـه بـه مـواردي كـه            هاي لفظي بسيار     سوگند  انواع در شاهنامه 

به  برخي با آب و آتش در ارتباط است،           كه است مواردي مقدس    ،شود  مي سوگند خورده 
  :  استاين قرارطور كلي از 

، آذرگشـسب ،  آتـش  مـاه و خورشـيد و      دادار دارنده ويزدان پـاك و شـب و روز و          
  . آسمان و جان عزيزترين كسان خود، ناهيد، تاج و تخت و كاله، آذربرزين

  : شد ها سوگند خورده مي اقسام آن چه بدان
كنـيم كـه بـه چـه       مـي لفظـي را از آن جهـت بررسـي   هاي  در اين بخش سوگند 

  . اند خورده  ميسوگنديي ها چيز
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از اين قرار     به طور كلي   ،خورند  مي و مواردي كه در شاهنامه به آن سوگند       ها    واژه
  : است

، آذر گشـسب  ،  آتـش ،  مهـر ،  ماه و خورشيد  ،  شب و روز  ،  يزدان پاك ،   دادار دارنده 
  . . .  وو جان عزيزترين كسان خود، آسمان، ناهيد، تاج و تخت و كاله، آذربرزين

مهر ،  خورشيد نيايش :  از نيايش آمده است كه عبارت است      5رده اوستا نيز     در خ 
طـور كـه گفتـه شـد در          همـان بهرام نيايش، ارديسور نيايش و      آتش  ،  ماه نيايش ،  نيايش

و بازتابي ديگر از . استفاده شده است شاهنامه از اين مقدسات براي سوگند خوردن بسيار
 طبـق   اسـت و هـا بـا آتـش و آب    آن تـرين  مور و عملي سوگند است كه مه    هاي    آزمايش
 تـر   بـيش  لفظي شاهنامه هاي    سوگند ةدرون مايه و ريش   ،  آيد  مي ادامهكه در   هايي    بررسي

 خاصـيت تطهيـر كننـدگي دارد و تميزدهنـده گنـاه از              ،ه آب ، چ همان آب و آتش است    
  .گناهي است بي

  :قراراست شاهنامه فردوسي آمده بدين  درها كه از اين سوگندهايي   نمونه
ـــكن     ـــان شـــ ــرد پيمـــ ــدم م ـــا ب ــيم تـ  ن

 دســتچــو مــن دســت بهــرام گيــرم بــه      
 نخوانــــــــــد مــــــــرا داور از آب پــــــاك
ــدي   ـــي بيفزايــ ـــر بزرگــ ـــرا گـــــ  تــــــ

  
 

ـــان     ــين داستـ ــن چن ـــا م ــو بــ ــزن  ت ــا م ه
ــست   ــدر آرم شـكـ ــد انـ ــه عهـ ــس بـ وزان پـ
ـــاك   ــست بـ ــرا نيـ ــزدان مـ ــاك يـ ــز از پـ جـ

ــايد  ــرد بيــــشتر زيــــن بــــــدي شــ يخــ
)244-242 ابيات 8جشاهنامه (  

جا به شكلي  بينيم بحث داوري ايزدي و گذر از آب و ورسرد در اين همان طور كه مي
  . ماند شود كه پيمان شكني و گذشتن از سوگند در پيش يزدان پنهان نمي ديده مي

را بررسي مواردي    آوريم و سپس    مي  كه در خرده اوستا آمده     ينيايش 5 جا در اين 
 ازآن جهت كه آيـا ارتبـاطي بـا آب و آتـش              ،خوردند  مي ها سوگند  شاهنامه به آن   كه در 

  ؟ كنيم  ميدارند يا نه ارائه
 و مهر نيايش    نماز و آفرين را كه راجع است به خورشيد نيايش          5در خرده اوستا    

   :و ارديسور بانو نيايش و آتش بهرام نيايش داريم و ماه نيايش
 به معني هور درخشان يا هور ،تا هورخشئت استخورشيد در اوس: خورشيد نيايش

  .  است17-11 فقرات ،شاه، قسمت مهم نيايش آن
 ،خورشيد نيايش هر روز سه بار در هاونگـاه و دررپيتـوين گـاه و در اوزريـن گـاه                   

  . شود  مييعني در صبح و ظهر و عصر خوانده
. پيمان اسـت  فرشته فروغ و ايزد عهد و     mithraمهر در اوستا ميتره     : مهر نيايش 

ين گاه پس از خورشيد نيـايش       پيثوينگاه و اورز  مهر نيايش هر روز سه بار در هاونگاه و ر         
  . شود  ميخوانده
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تمام ماه يشت بـه مـاه نيـايش         و   ناميده شده    muoinhماه در اوستا    : ماه نيايش 

نخـست در وقتـي كـه       . شـود   مـي  ماه نيايش در هر ماه سه بار خوانده       .  است نقل گرديده 
 كه دوباره روي به     هنگامي سوم   ،دوم وقتي كه دايره آن پر است      شود،    مي ديده ماههالل  

  .شود  ميكاهش گذاشته تيغه
يـسور اناهيـت    و ارد .يـسور ناهيـد در اوسـتا      ويسور يـا ارد   وارد: يسور نيايش وارد

ardvisuranahita    اردويسور نيايش در كنار رود     . جهاني است هاي    سر چشمه مينوي آب
  . شود  ميماه خوانده هر) دهم(ر آبان روز و جوي و نيز د

آتـش  .  ناميـده شـده اسـت      atar آتـر    ،آتش يا آذر در اوستا    :  آتش بهرام نيايش  
هرمـاه  ) نهـم (خوانند و در آذر روز        مي بهرام نيايش را در هر پنج گاه موبدان در آتشكده         

  . شود  مينيز خوانده
  ) 103 :1380پورداوود، . (نامند نيايش ميپنجمين نيايش را بدون اين صفت آتش 

  آتش ،  سوگند به آذر-1
از اين روي پلك     دراز دارد كه ميترا   اي   سابقهها    گند به آتش نزد هند و ايراني      سو 

اين ايزد را با خورشـيد در       بدين جهت   . پايد  مي گذارد كه روابط آدميان را      نمي روي پلك 
 در آن باال مراقب يـك       ،م ببندد كه چش  آن  بي  زيرا خورشيد نيز تمام روز     ،ديدند پيوند مي 

 ايـزد پيمـان و      ، از سوي ديگر اين اعتقاد وجود داشت كـه ميـان ميتـرا             .يك مردم است  
براين رسـم چنـين بـود كـه بـراي           است بنا ميترة  اط وجود دارد و آتش نمايند      ارتب ،آتش

  و يـا   تشدان و خـواه مجمـر آتـش       آخواه آتش اجاق در      ،در حضور آتش  ها    تحكيم پيمان 
  )207-206 :1380رجبي، . (خوردند  مي در آسمان به ميترا سوگندخورشيد

 اگـــــــر پـــيش آذر گشـــسب ايـــن ســــران
 خورنــــــد و مــــــرا يكــسر ايمـــن كننــد    
 ببـــــــاشم بـــدين مـــرز بــــــــــا ايمنــــي
ـــار اوي   ــنيدند گفتـ ـــون شـ ـــالن چـ  يــــــ
 بخوردنـــد ســـوگند زان ســـان كـــه خواســـت

 

ـــند   ـــايند و سوگــ ـــر  بيـــــ ــاي گـــ انهــ
ــشكنند  ـــان مـــن زان سپــــس نــ ــه پيمـ كـ
ـــمني  ـــار اهريـــ ـــم ز پيكـــــــ نترســـــــ
همـــــه ســــــوي آذر نهــــــــــادند روي  
كـــه مهـــر تـــو بـــا ديـــده داريـــــم راســـت 

)1770-1766 ابيات 7شاهنامه ج(  

آذر گشـسب و آذر     ،  بزرگ هم چون آذر فرنبغ    هاي    آذر مينوي آتش  ،  در بندهشن 
در آتشگاه نشيند و بـراي نـابود سـاختن و از ميـان              يي كه   ها  برزين مهر و نيز ديگر آتش     

  ) 414 :1383عفيفي، . (استباني آفريدگان آمده ياد شده  بردن دروغ و نگه
 مشهور و مهم در سه ناحيه قرار داشته كه هر يـك             كدة ايران باستان سه آتش   در  

رنبغ آذر ف، آذر برزين مهر، آن سه آذر گشسب. از اصناف مخصوص بوده استاي  به طبقه
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. گرفته اسـت    مي ها صورت  به نام يكي يا همه آن     ها    بسياري از سوگند  . است) آذر خرداد (
  )308 :1384معين، (

   سوگند به آذر گشسب1-1
معنـي آن را آتـش   . هاي ايران باستان اسـت  كده ترين آتش آذر گشسب نام يكي از مهم 

  .  در آذربايجان بوده استكده به طبقة رزميان اختصاص داشته و اين آتش. نويسند جهنده مي
 .هماره پناه جهان بـود    ر گشسب تا زمان پادشاهي كيخسرو        آذ :در بندهشن آمده  

 آن آتش بـه يـال اسـب فـرو       ، درياچه چيچست را ويران كرده     كدة وقتي كه كيخسرو بت   
 به طوري كـه او توانـست    ،نشست و سياهي و تيرگي را بر طرف نمود و روشنايي بخشيد           

گشسب را  گاهي ساخت و آذر     در همان محل در باالي كوه پرستش       .كندكده را ويران     بت
  . فرو نشاند

اي موكل بر آتش كه پيوسته در آتش          ها آذر گشسب را نام فرشته       همچنين در فرهنگ  
  ) 417 :1383عفيفي، . (آذر گشسب مورد سوگند بزرگان ايران بود. اند مقام دارد، دانسته

ـــدوگفت ــن   : بــــ ــازه كـ ـــا تـ ـــد مـ  سوگنـ
 بخوردنــــــــد سوگنـــدهــــــــاي گـــــران
ــه دل   ــد بـ ـــاقان نپيچـ ـــاه خــ ــه از شـــ  كـ
 بــه تــاج و بــه گــاه و بــه خورشــيد و مــاه      

  
 

همــــه كــــــار بــــر ديگــــر انــــدازه كــــن 
بـــه يـــزدان پـــاك و بـــه جـــان ســـران     
ــسل  ـــاري ورا دل گـــ ــه كــــ ــدارد بـــ نـــ
بـــــــه آذر گشـــــــسب و آذر پنـــــــــــاه

)1347-1344 ابيات 7شاهنامه ج(  

  1.  استورندههرمزدشاه سوگند خ

  سوگند به آذر برزين مهر  1-2
 و آذر برزين مهر تا زمان گشتاسب در گـردش         : آمده 8 بندهشن بند    17در فصل   

گـاه    آن .گـشتاسب ديـن پـذيرفت     ،  بود تا زرتـشت انوشـه روان ديـن آورد           مي پناه جهان 
. ادن خواننـد، فـرو نهـ      را پشت ويشتاسپا    نگشتاسب آذر برزين مهررا در كوه ريوند كه آ        

  )333 :1384معين، (

 چــــو بــــشنيد ســــيندخت سوگــــــند اوي
ــت   ـــاي خاسـ ــر پــــ ــيد وبـ ــين را ببوسـ  زمـ
ــت   ــد اسـ ـــادگيري بـ ــش ار يـــ ــن دانـ  از ايـ
ـــورد    ــوگند خـ ـــاه سـ ــشنيد ازو شـ ــو بـ  چـ
ــشم   ــه چـ ــنم بـ ــشمةسو نبيـ ــن چـ ـــه مـ  كـ

 

همـــــان راســـــت گفتـــــار و پيونـــــد اوي 
بگفـــت آنـــچ انـــدر نهـــان بـــود راســـت     

ــزد اســــ    ــردة ايــ ــن راز در پــ ــه ايــ تكــ
ــيد زرد  ــرزين و خورشـــ ــرّاد بـــ ــه خـــ بـــ
ــشم     ــام خـ ــه هنگـ ــادي نـ ــام شـ ــه هنگـ نـ

)325-320، ابيات 386، ص6شاهنامه ج(  

  .  استيزدگرد سوگند خورنده
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  ادسوگند به آذر خرّ 1-3
هـاي    كده نام يكي از آتش     آذر خراد  :اند نامه پارسي نوشته   آقاي نفيسي در فرهنگ   
نويسان گوينـد در شـيراز بـوده و چـون           كه فرهنگ    است   ايران قديم در زمان ساسانيان    
 و آذر   اين كلمه را آذر خرداد    . شده است  بدين نام خوانده     ،موبدي بدين نام آن را ساخته     

  . اند خورداد هم نوشته
كه گفتيم آذر فرنبغ يا خورنبـغ يـا           چنان .داردل  مأ آذر خرداد جاي ت    ةصحت كلم 

 كـه بـه    شـده مـشتق  )فـره (و  )هرّخُ ( اوستايي و پارسي باستانةهمه از ريش ،  فروبا يا فرا  
پس آذر فرنبغ يا خورنبغ به معني آتش فره ايـزدي اسـت و آذر               . معني شكوه و فر است    

 ،با دال آخر تلفظ كردهها  را بعد) خره(= چه خرا ،ست ا بدان نزديكيلفظ و معندر خراد 
  )350 :1384معين، . (اند كه فردا را فرداد هم استعمال كرده  چنان؛خرداد گفتند

  ) 339همان، . (سوگند ياد شده) آذر فرنبغ(به ) آتش بهرام نيايش(در خرده اوستا اندر 
  :  داريم و در شاهنامه نيز چنين سوگندي
 بـــه جـــان و ســـر شـــاه و خورشـــيد و مـــاه 
ــخت    ــوگند سـ ــه سـ ــن گونـ ـــرا داد ازيـ  مــ

 

اد و تخـــت و كــــــــاله بـــه دادار و خــــرّ  
بخـــوردم چـــو ديـــدم كـــه برگـــشت بخـــت

)360و359، ابيات 444، ص2امه جشاهن(  

  2.  استپيران سوگند خورنده

  سوگند به مهر و خورشيد 1-4
 در .بس ممتد دارداي  بسيار قديمي و سابقهاي  پرستش مهر در ايران و هند ريشه

شد و نام او اغلـب همـراه          مي هند باستان ميترا به عنوان خداي پيمان و روشني ستايش         
روايـان گيهانينـد و بـه     فرمـان . اسـت  شده ذكر ميوارونا –ميترا  ي ديگر به نام وارونا   ايزد
منـدي   نظـم راسـتي اسـاس سـامان       ،  كنند  مي ديگر نظم را در جهان بر قرار       راهي يك  هم

 ة ميتـرا جنبـ    .شـود   مـي  دين و جامعه است كه از طريق قانون و قضاوت بر قـرار            ،  گيهان
  . دروايي در جهان را بر عهده دار قانوني و قضايي فرمان

او كـه   . فروغ و روشنايي و عهد و پيمـان اسـت         ،  دليري،  در اوستا مهر ايزد راستي    
 همواره بيدار و زيناوند براي يـاري دادن         ،م است خرّهاي    هاي فراخ و چراگاه     دشت ةدارند

 ،گويان و پيمان شكنان  جويان و بر انداختن و مجازات كردن دروغ        گويان و جنگ   به راست 
هيچ چيز بر ايـن ايـزد فـروغ و روشـني پوشـيده              . تازد  مي  سوي از اين سوي جهان بدان    

و جـانوران هـزار گـوش و ده هـزار           هـا     نيست و براي پااليش و مراقبت مردمان و چراگاه        
 ةگاه مهر به پهنـاي كـر    جاي.نگرد  ميچشم دارد و از فراز كوه بلند هرا به ممالك آريايي   

او هميـشه بيـدار و      . و نـاظر اسـت     از اين روست كه او در همه جـا حاضـر              و زمين است 
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 دنيـا را بگيـرد و    ةتوانـد همـ     مـي   بازوان مهر به قدري تواناسـت كـه        .دشمن خواب است  
  ) 144 :1386باقري، . (دچنگ آورگو را در هر جايي كه باشد ب دروغ

، فروغ و روشـني   ،  دليري و سلحشوري  ،   مهر ايزد راستي   ،در اعتقادات مزديسنايي  
گـو و    دروغ. گويـان و پيمـان شـكنان اسـت          دروغ ةمجازات كنند نگاهبان عهد و پيمان و      

 از ايـن رو     .شود و مهر دروجي از زمره گناهـان اسـت           مي  مهر دروج خوانده   ،پيمان شكن 
 بـه او لقـب   كـه نقش مهر در پاييدن و نظارت بر راستي و وفاي به عهـد موجـب گـشته     

  . ميانجي و داور داده شود
هـاي     ولـي در زبـان     ،عني واسطه و رابط است    در فارسي دري ميانجي بيشتر به م      

در عهـد باسـتان در مجـامع    . قاضـي بـوده اسـت      اين واژه به معني داور و      ،باستاني ايران 
عمومي به هنگام رسيدگي به دعاوي حقوقي و قضايي مهر را به گـواه بـر حكـم و داد و                     

  ) 147همان، . (دخوردن  ميخواندند و به نامش سوگند  ميقانون فرا

 دارد   نيـز  فروغ و روشـني درون    ن كه مهر ايزد راستي و پيمان است،          از اي  گذشته
ست كه به    ا از اين رو خورشيد نيز از مواردي       وه است   پيوست كه با آتش و نور و خورشيد      

  : در شاهنامه نيز از اين گونه سوگندها داريم. خورند  ميآن سوگند
ــست  ــوگند چيــ ــاد ســ ــه بنيــ ــويم كــ  بگــ

  و مـــــاهبگـــــويي بـــــه دادار و خورشـــــيد
 بـــه بـــرز و بـــه نيـــــك اختـــر ايـــزدي     

  
 

ــست     ــد چيـ ــرا بنـ ـــان تـ ــرد را و جـــــ خـ
بــه تيــغ و بــه مهــر و بــه تخــت و كـــاله      
ــدي   ــوي بـ ــه سـ ــي بـ ـــرگز نپيچـ ــه هـــ كـ

)88-86، ابيات 8، ص3شاهنامه ج(  

  .  استكيخسرو سوگند خورنده

  ارتباط خورشيد و مهر  1-5
 ارتبـاط و پيونـد او بـا       ،ي غربـي  پرست ميترا در آيين مهر    ةعمدهاي    يكي از ويژگي  

دست آمده كه قرابت و نزديكي ميترا و         از معابد مهري ب    متعددي  يها   نگاره .خورشيد است 
 وجود رابطه و نزديكي دو ايزد مهر و آفتـاب در اعتقـادات هنـد و                 .نماياند  مي خورشيد را 

 نگاهبـان   هـورا رانيان معتقد بودنـد سـه ا       زيرا هند و اي    ،بس ديرين دارد  اي    ايراني پيشينه 
 جهـان را   - كـه چـشم آن سـه ايـزد اسـت             - به وسيله خورشيد  ها     و روز  هستندراستي  

كـار  ايي اصطالح چشم ميترا به كرات ب      در متون ود  . شوند  مي و از همه چيز آگاه     پايند مي
رفته است و در ريگ ودا از آفتاب به عنوان چشم ميترا و وارونا ياد شده است كه آفتـاب                   

 ،در اوستا . اند  ند كه كدام يك از آدميان مرتكب گناه نشده        آگاها  مي و ايزد را  هر روز اين د   
 يشت دهم در نيايش مهر و يـشت شـشم در            .مهر و خورشيد دو ايزد مستقل و متمايزند       

شماري ايران باستان نيز روز يـازدهم هـر           در گاه  .داشت خورشيد سروده شده است     بزرگ
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تـر    متـاخر هـاي      ولـي در زمـان     ، نـام مهـر اسـت      ماه به نام خورشيد و روز شـانزدهم بـه         

آن دو را بـه      نزديكشان در انجام اعمال وظايفـشان        ةاين دو ايزد و رابط    هاي    كاري خويش
هم  موجب اختالط و     ي تا حدي كه اين قرابت و ارتباط گاه        ،كند هم نزديك و مربوط مي    

  ) 152همان، . (آميغي نام آن دو نيز شده است
 كـه   شـود   يـادآور مـي    نگار يوناني ساكن آسـياي صـغير       افي مورخ و جغر   ، استرابو

در نيايش خورشيد در اوستا     . اند  ناميده  مي را ميترا  )خورشيد(ايرانيان كاپادوسيه هيلوس    
  : بينيم  ميچنين

هنگـامي كـه خورشـيد فـروغ        . سـتايم   مـي  خورشيد جاودانه رايومند تيز اسب را     
صدها و هزارها ايزد مينوي برخيزند . شدهنگامي كه خورشيد بدرخ، بيفشاند و تابان شود

  . و اين فر را فراهم آورند و فرو فرستند
 افـزايش   ، افزايش جهان اشـه را     ؛پخش كنند ،  آنان اين فّر را بر زمين آهوره آفريد       

آب روان پـاك    . هستي اشه را هنگامي كه خورشيد بر آيد زمين اهوره آفريده پاك شـود             
 آفرينش اشه . آب ايستاده پاك شود.پاك شود دريا آب .ساران پاك شود  آب چشمه  .شود

  ) 323 :1370دوستخواه، . (شودكه از آن سپند مينو ست پاك 
آميـزي مهـر و خورشـيد در         گون گـواه بـر اخـتالط و هـم         نـا  گو شواهد و اشاراتي  

 گزنفـون و پلـو تـارخ        .شـود   مـي  نويسندگان يوناني عصر كالسيك مـشاهده     هاي    گزارش
 انيان در مراسم سوگند خواري و در آغـاز نبردهـا مهـر را نيـايش          كنند كه اير    مي گزارش

هـم چنـين در     . كنـد   مـي  كردند و كتزياس از سوگند خوردن ايرانيان به خورشيد ياد          مي
از نيك كلبـي در  . كند  ميسرياني شاپور دوم ساساني به خورشيد داور قسم ياداي   نوشته

هـي  ن و اهرمـزد نيازمنـد داوري اال       گويد كه چون اهريم     مي  زرواني ةگويي يك اسطور  باز
 ترديـدي  ،گـري و داوري مهـر    البته با توجه به نقش ميـانجي . خورشيد را آفريدند ،شدند

  .  خورشيد به جاي مهر آمده است،نيست كه در اين گزارش
توان در زبـان فارسـي        مي  اختالط و هم آميزي دو ايزد مهر و خورشيد را          ةبازماند

 بـه معنـي     ،مهر عالوه بر معني عالقه و دوستي و عهد و پيمـان           زيرا  . امروز نيز باز جست   
  ) 152 :1380باقري، . (تخورشيد و آفتاب نيز هس

 نـور و عظمـت و       ةخورشيد به واسط  . خورشيد نيز نام يكي از ايزدان مزديسناست      
هميشه نزد اقوام هند و اروپايي و سامي مورد تعظـيم و تكـريم و حتـي در مـصر                    ،  فايده

 در تاريخ   .اند خورشيد را چشم اهورا مزدا دانسته     در اوستا   . ستش بوده است  قديم مورد پر  
رشيد را  خوردار بوده است و در اعياد گردونه خو        خورشيد از اهميتي خاص بر     ،كهن ايران 

در منابع كهن عالمت اقتدار سلطنت و بقاي ايران زمين بـوده و بـه عنـوان          . دگرداندن  مي
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تطهيـر  . ي بر روي درفش پادشاهان قرار داشته است       مظهر مملكت باالي چادر شاه و حت      
 در ادبيات فارسـي خورشـيد منبـع    .وظايف خورشيد است ترين    يكي از عمده  ها    از پليدي 

من أمـ  - فلك چهـارم     آنگاه   پرتو افشاني و مظهر كمال و زيبايي و بلندي است كه جاي           
  . شود  دانسته مي- پيامبراني چون ادريس و عيسي

  : سوگند به خورشيد بسيار آمده استدر شاهنامه نيز 

ــورد   ــوگند خـــ ــده ســـ ــه داراي دارنـــ  بـــ
ــوگرو مــــي  ــز تــ ــرم كــــه جــ  نبينــــد ســ

  
 

بــــــه خورشــــــيد روز و شــــــب الژورد   
مگـــــر كيــــــــن بهــــــــــرام بـــــاز آورم

)1160-1159، ابيات 97، ص3شاهنامه ج(  

  3.  استگيوسوگند خورنده

  پادشاه و فّره او  وسر و تخت و كاله  سوگند به جان1-6
  را مورد بررسي قراررّقي كه به روش استقرايي نمادهاي ف  ابوالعال سودآور در تحقي   

 ايلخانـان كـه     ةبـه دور  اند،    جا گذاشته يموريان هند كه توصيفي از فّر ب       ت ة از دور  ،دهد مي
تـرين و    ه بيش و به دوره ساسانيان ك    اند    ن داشته سعي بر احياي آيين پادشاهي قديم ايرا      

 هخامنشيان كه براي تثبيت قدرت نو بنياد        ةتا دور اند،     فّر را ساخته   ترين نمادهاي  متنوع
 ،كـار بـرده بودنـد     تـر ب   جوار را گرفته با نمادهايي كه مادهـا پـيش          خود نمادهاي ملل هم   

تركيب كردند تا بتوانند آيين جديد اهورا مزدايي خود را با باورهاي قديم ايرانيان تلفيق               
  .دهند

 قـدرت   أخود موسوم بـه آيـين اكبـري در بيـان منـش            خواجه ابوالفضل در كتاب     
همتا و پرتوي از آفتاب عالم افروز  پادشاهي فروغي است كه دادار بي  : نويسد  مي پادشاهان

به زبان روزگار فر ايزدي خوانند و به باستاني ها  گاه شايستگي د كمال فراهم  يفهرست جرا 
از ديد آن همگنـان پيـشاني       زفان كيان خوره بي ميانجي دست امكان در قدسي پيكر و            

  . نيايش بر زمين پرستاري نهند
الـدين يحيـي سـهروردي       اين تعريف را ابوالفضلي از شـيخ اشـراق يعنـي شـهاب            

  .  تجلي فّر بنا كرده بودةي خود حكمت اشراق را بر پاةمقياس كرده بود كه او هم به نوب
  : نگارد  مي تزيينات اورنگ پادشاهيةابوالفضلي نيز در آيين اكبري دربار

امكاني هاي    ميانجي كوشش  روايي فره ايزدي است كه بي      شمسه چهار طاق فرمان   
 اورنگ نشينان فرهنگ افزا به صورت آرايـي دل برنهنـد و         .دست نهاد ايزدي قدرت است    

  . آن را چهر گشاي ايزدي فروغ پندارند
نيازي  ، پادشاه متجلي است   ةوار در چهر  عبارت ديگر چون فره ايزدي خورشيد     به  

  . به نقش شمسه بر تخت سلطنت نيست
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  .  كيومرث گفته مشابهت داردرّ به آنچه فردوسي در توصيف فرّاين تمثيل ف و

ــ  ــت زو فـــ ــي تاخـــ ــشاهيرّهمـــ   شاهنـــ
 

ــهي     ــرو ســ ــه ز ســ ــاه دو هفتــ ــو مــ چــ
 

  . موضــوع تــابش فــر از چهــره پادشــاهان مكــرر در شــاهنامه ذكــر شــده اســت  
  ) 29 :1384سود آور، (

نـشيند و مـوارد     مـي ساسـاني هـاي   كه بـه تـاج    هايي    مختلف بالك بررسي اشكال   
ها با مهر     نسبت قوي آن   ها با فر و نشان دهندة      گر ارتباط مستقيم آن     روشن ،استعمالشان

  . است
ايـن كتـاب در جـايي كـه آخـرين           هاي     يكي از صحنه   ، اردشير بابكان  ةدر كارنام 

 ؟ چيستة نشان،وچ به دنبال اردشيركند كه رفتن ق  مي الؤپادشاه اشكاني يعني اردوان س    
بينـيم    مي  پس .ه كياني است كه به اردشير روي آورده است        دهد كه فرّ    مي دستور جواب 

الجـرم آن دو نيـز      . نـد در معيت عناصري هستند كه همگـي از نمادهـاي فرّ          ها    كه بالك 
 هر تركيب قوچ و بالك و دستار در سنگ فرشي از انطاكيـه نيـز ظـا              .نمادي از فّر هستند   

  .بستگي اين عناصر است شود و خود دليلي ديگر بر هم مي
  شود   ميتاييدها   و قوچ و بالكهم بستگي فرّ شاهنامه در

  " تو فّر كاله من استپرّ دو"
  )135، بيت 1شاهنامه، ج ( 

اردوان كـه در كارنامـه اردشـير        ،  نامه در ضمن همان داستان اردشير      و باز در شاه   
  : گويد كه مي بابكان آمده بود دستور

ــرّ   ــن فـ ــه ايـ ــخ كـ ــين داد پاسـ ــتچنـ   اوسـ
 

ــرّ    ــري پـ ــاهي و نيـــك اختـ ــه شـ ــتبـ  اوسـ
)300، بيت 6شاهنامه، ج(  

  ):ديهيم(  دستار
چه بـوده  اش  گزين چه شده و سابقه موضوع مهم اين است كه ببينيم دستار جاي       

  ؟ است
ني مانند فرشـتگان ساسـا  كه ه  نخست اين.نماي ما در اين امر مسكوكات است      راه
داريم كه سر بندي اي  اشكاني فرشتههاي   در پشت بعضي سكه،دست داشتندكه دستار ب  

 ديگر آن كـه همـان فرشـته و سـر بنـد را در پـشت سـر                    .ريسماني شكل در دست دارد    
  . بينيم كه سربندي مشابه به دور سر دارد  ميپادشاهي

. شود  مي م گفته زبان امروزي ديهي  در  اين واژه در پهلوي ددم يا دهم نام داشت و           
از مملكت همجوار ارمنستان مهر يا نشاني از تيگران دوم داريم كـه بـر               ها    زمان با اين   هم

كنـد    مي تيغه دار در پشت سر پادشاه گرفته است و به سمت او پرواز           يتاجاي    آن فرشته 
گفتنـد كـه     مـي  )اقبـال  (tycheو   )پيـروزي  (nikeو يونانيان و روميان به اين فرشـتگان         
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 . فر يعني اقبال و پيـروزي بـود        ةنمايند دي ديگر بر ادعاي ماست كه دستار ساساني       ييأت
،  اعم از دستار و ديهيم و تاج       ،چه اين فرشتگان در دست دارند      شود كه آن    مي پس معلوم 

 حكـم دسـتار ساسـاني را    ،روايي است و ديهيم اشكاني در زمان خود        نماد قدرت و فرمان   
  ) 51همان، . (داشته است

د كه ديهيم   شو   مي  مشخص ،كه تجزيه و تحليل كرديم    هايي    وجه به كليه چيز   با ت 
  . اند و سر قوچ و شمسه همگي از مظاهر فر و هم ارزش بوده و دستار

  .تاييد و فّر: آيين پادشاهي ايران باستان همواره مبتني بر دو اصل بود
. روايـي  مـان ي الزمة تـداوم قـدرت و فر        دوم ،اولي باعث نيل به مقام پادشاهي بود      

  ) 139 :1384سود آور (
           بناچـار  . د قدرت پادشاهي بود   فر به عنوان نمادي كه تاييد االهي را در بر داشت، موي

 اسـالمي  ةطور كه رشـته عنـاوين سـالطين دور       انواع نمادهاي فر گسترش پيدا كرد و همان       
بيشتر شدهاي شاهانه نيز به مرور زمان د عالمات فر در نقشبتدريج درازتر شد، تعد  .  

 هيچ يـك بـه      ،كار رفته تر ب  از ميان تمثيالت و تشبيهاتي كه براي تجسم فر بيش         
 فر و ،طور كه الفنباين پيشنهاد كرده است  همان.ميزان تشبيه فر به خورشيد موثر نيفتاد

است به معنـاي درخـشش و        sphel و اروپايي   هند ةسلف آن يعني خورنه مشتق از ريش      
 را پديد آورد و چـون آن واژه تحـول           splender در انگليسي واژه     كه  است اي  همان ريشه 

دستاويزي شد براي موبدان و سرودسرايان      و   در زبان اوستايي خورنه تلفظ شد        ،پيدا كرد 
 از . به معني خورشيد تلقي كنند، يعني خور، آواييشسنگِ اوستايي كه آن را همچون هم

   )140همان، . (دآن پس فر وابسته به خورشيد ش

 بـــه جـــان و ســـر شـــاه و خورشـــيد و مـــاه 
ـــت    ــوگند سخـ ــه سـ ــن گونـ ــرا داد از ايـ  مـ

  
 

بــــه دادار و خـــــراد و تخــــت و كــــــــاله 
بخـــوردم چـــو ديـــدم كـــه برگـــشت بخـــت

)360و359، ابيات 444، ص2شاهنامه، ج(  

    .  استپيران سوگند خورنده
در خـور     و  دارد  واال ي داراي فّر اسـت و ارزشـ       ،نيز آمده است كه كاله    نامه     شاه در

  . شكني نيست پيمان دروغ و
 ســـر نيـــك خـــواه تــــوايمه همـــه ســـر بـــ

 

ــر    ــده بـــه فّـ ـــه زنـ ــويمو كـــــ ـــاله تـ كـــ
)1535، بيت 268، ص4شاهنامه، ج(  

  و
ــواه  ــستن مخـــ ــان شكـــ ــد پيمـــ  ز فرزنـــ

  
 

ــاله    ــا كــ ــورد بــ ــي در خــ ــچ كــ دروغ ايــ
)958، بيت265، ص2شاهنامه، ج(  

  4.سياوش سوگند خورنده است
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   آب سوگند به-2
يـين  در آ خـرداد    امشاسپنداناز   وين و ثرپي،  مهر،  تيشتر،  آناهيتا،  ايزدان اپم نپات  

 اين .روند بشمار مي ايزدان آبترين  پر اهميتتر ند و آناهيتا و تيشب مربوطآزردشتي به 
 زايـش و بـاز زايـي      ،  بـاران آوري  ،  يـاري رسـاني   ،  بركت بخـشي   ايزدان وظايفي دارند كه   
  . ستها نآاز جمله .. .تطهير پيروزمندي و  و تقدسبخشيدن فر ايزدي پاكي

   سوگند به ناهيد 2-1
 مورخـان يونـاني   .آاليش است  بي توانايناهيد به معني پاك و آبِ ،  نام ديگر زهره  

 يكـي   ، عـصمت و عفـت يونـاني       ةه اال ،شد با ارتيمس    مي ناهيد را كه آناهيت نيز خوانده     
ـ       ادانسته و مورخ   بـسياري از پادشـاهان ناهيـد را        . انـد   ا خوانـده  ن روم و بيزانس او را ديان

  . ها بر آورده شود آوردند تا خواهش آن  ميو برايش فديهاند  دهستو
 ،كنـد   مياين ستاره را تقويت  بانوي آب بودن   ةيكي ديگر از معاني ناهيد كه نظري      

 ريـزد و   مـي  به درياي فراخكـرت وآاليش است كه آبي مينوي بوده      بي  تواناي معناي رودِ 
 به فرمان پروردگـار ناهيـد از فـراز آسـمان بـاران و        ،كند  مي هفت كشور زمين را سيراب    

هـا را در      ناهيـد همچنـين زن     .افزايـد   مي  به گله و رمه    وبارد    مي تگرگ و برف و ژاله فرو     
  .رساند  ميوضع حمل ياري

 بان عنـصر آب اسـت و آناهيتـا    در اساطير كهن ايراني آناهيتا يا ناهيد فرشته نگاه     
هـاي روي     همـه آب   ةآاليش است و سـر چـشم        بي كه به معني رود قوي پاك آب تواناي       

پرسـتش او   هـاي     از اين ايـزد بـانو در آيـين        هايي    هاي قديم تنديس    در زمان  ،زمين است 
  ) 1379ياحقي، . (توجود داشته اس

ق رابطة زهره با آب و سپيدي و روييدن و زايش و توليد مثل و طرب و زيبايي و عش                  
دهد كه بـه صـورت        پذير است و روي هم رفته قراين نشان مي        سايلي از اين قبيل انكار نا     و م 

  ) 1384الن گربران، -شواليه. (زني است بر اُشتري نشسته و پيشش بربط است و همي زند
 بـه طـور مـستقيم      در شاهنامه    ، آب هستند  ةه آناهيتا و ناهيد اال    با وجود اين كه   

  5.يا نداريمه آب يا آناهيتا يا درسوگند ب

   سوگند به ماه 2-2
بـا  . بخش است   درمان وآب از نظر آييني متضمن تجديد حيات است و وراثتي نو            

 در تامالت نظـري     .بارد  مي  باران  است و   رمز زندگي  ، آب  امكانات بالقوه  ةدر بر گرفتن هم   
خـدايان  . گيـرد   مـي هاست و باران از ماه سر چشمه  ماه در آب:هندوان چنين آمده است   
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چنين عقيده بر آن است كه مـاه         هم. اند  ماه نيز اغلب صفات و متعلقات آب را نگاه داشته         
  ) 165الياده، . (تموجب رويش و زاد و ولد همه چيز اس
  : در كنار سوگند به تخت و كاله آمده است،  در شاهنامه نيز سوگند به ماه

ــاد كـــن  ـــرا شـ ــان مـــ ــه پيمـ ــستين بـ  نخـ
ــ    ــت و كـ ــه تخـ ــاه و بـ ــه مـ ــدون بـ  الهفريـ

 همـــــان تـــور كـــش تخـــت و اورنـــد بـــود 
 

ــن     ــاد كــ ــي يــ ــاهان يكــ ــوگند شــ ز ســ
ـــاه  ــتي را نگـــــ ــتي راســـ ــي داشـــ همـــ
ــود    ــوگند بـــ ــانش ســـ ــه دادار گيهـــ بـــ

)2463-2461، بيت 371، ص2شاهنامه، ج(  

  6.  استفريدون سوگند خورنده

  سوگند به خرداد -3
 ةديـش ان امشاسپندان كه در واقع تجسمي از مجـردات معنـوي و اخالقـي ماننـد              

 ،صحت وكمال و جـاودانگي هـستند      ،  فروتني،  شهرياري مقبول و پسنديده   ،  راستي،  نيك
 هر كدام از آنان موكل بر دوام و پايش بخشي .روند بشمار مياهورا مزدا هاي  همگي جلوه

  : هستند از خلقت اهورايي به قرار زير
  بهمن موكل بر حيوانات  -
  ارديبهشت موكل بر آتش  -
   بر فلزات شهريور موكل -
  سپند آرمئيتي موكل بر زمين  -
  خرداد موكل بر آب  -
  ) 44 :1386باقري، (ن امرداد موكل برگياها -

  . از آب وجود دارداي  بينيم كه در خرداد هم درون مايه مي
 بــــدو گفــــت شـــــــاه اي ســــپهدار مــــن
ــاله    ــت و كـ ــه تخـ ــورد بـ ــوگند خـ ــه سـ  كـ
 كـــه گــــــــرگين نبينـــد ز مـــن جـــز بـــال 

 

 بنــــد و زنهــــــــار مــــنهمــــي بگــــسلي 
بــــه داراي خــــرداد و خورشــــيد و مــــاه   
مگــــر بيــــژن از بنــــد يـــــــــــابد رهــــا 

)824-822، ابيات 365، ص3شاهنامه، ج(  

  .  استرستم سوگند خورنده

   سوگند به شب و روز-4
، در سـوگند    در سوگند به آتش و ماه     ،   در مورد خورشيد   پيشينطبق توضيحات    

 ةشود و شب بـه واسـط        مي به آتش مربوط  ،  ورشيد در روز   وجود خ  به آب وروز به واسطة    
 :شود و هم چنين در فروردين يـشت آمـده اسـت             مي وجود ماه در آسمان به آب مربوط      

از ايـن پـس مهرفـراخ         .چون زرتشت زاده شده مهر و اپام نپات وظايفي مـشابه يافتنـد            
  . ها را فرو نشاند روايان كشور را نيرو بخشد و آشوب فرمان، چراگاه
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روايان كشور را نيرو بخـشد و سركـشان را لگـام             فرمان،  از اين پس اپم نپات توانا     

اپم نپـات كـه     ،   عصيان ة به عبارتي ديگر اين دو ايزد حامي پادشاهان شدند و كوبند           .زند
شـهريار و   هاي    ايزد آب است و در زامياد يشت به صفت        هاست،    معني فرزند آب  به  نامش  

را كه جمـشيد از     اي    هو ايزدي است كه فرّ    . صيف شده است  اهوراي بزرگ و درخشنده تو    
  .  سرانجام گرفت و از بهر پاسداريش به زير دريا برد،دست داد

چنـان كـه در      آن(وليت برابر اين دو ايزد      سؤمري بويس معتقد است كه مقام و م       
 به زمـاني كـه در       ؛گردد  مي  باز ،به دوران ماقبل زردشت   ) فروردين يشت گفته شده است    

گرفت و شب تحـت حمايـت اپـم           مي روزي صبح تحت حمايت مهر قرار      قسيمات شبانه ت
  .  بودنپات

و اروپـايي     برابري در مقام و هم چنين به مناسبات باوري كه اقوام هند            ةبه واسط 
بـه فـر دو      نـسبت   اين دو ايـزد    ،رود  مي داشتند كه به هنگام غروب خورشيد به دريا فرو        

 در مـدت روز و اپـم      . فـر بـود    ة بخشايند ،ان ايزد خورشيد   مهر به عنو   ؛عامل مكمل شدند  
طوري كه بـا طلـوع خورشـيد در    . پاسدار فر بود به هنگام شبها  نپات به عنوان ايزد آب   

  ) 29 :1384سودآور، . (دش  ميآسمان شروع و با فرو رفتنش به قعر درياها بسته

ـــورد   ـــد خــ ـــده سوگنـــ ــه داراي دارنـــ  بـ
  

 

 الژوردبــــــه خورشــــــيد روز و شــــــب   
)1159، بيت97، ص3شاهنامه، ج(  

  .  استگيو سوگند خورنده
ــورد   ـــند خـ ــك روز و سوگــ ــفت يـ ــر آشـ  بـ
 كـــه او را بـــه جـــز بـــسته در بـــــــارگاه    

  
 

ــب الژورد   ــپيد و شــــ ـــه روز ســــ بــــــــ
نبينـــد كــــسي زيـــــــن گزيــــده ســــپاه  

)275 و274، ابيات 315، ص5شاهنامه، ج(  

  7 .خورد  ميبهمن از زبان گشتاسب سوگند

   سوگند به آسمان -5
خورشيد و مـاه نيـز در       . شود  ديده مي   نيز در شاهنامه سوگند به ستارگان و اختر      

 آسمان مربـوط اسـت و بازتـابي از          ة اين نگاه به آسمان شايد به اسطور       .قرار دارد آسمان  
گاه  شود كه جاي   در قرآن ديده مي   به آسمان   سوگند  . استتفكر باستاني در مورد آسمان      

كـه مظهـر پـاكي       آتـش را   هـم  توان گفت هم آب و      مي ماه است و   خورشيد و ،  انستارگ
  . در خود جاي داده استاست، 
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5-1 عد ديني آسمان ب  
پـدري كـه در     متوجـه ؛ همگـي متوجـه آسـمان اسـت     ،اقـوام هـاي      نيايش ظاهراً

شناسان  و جامعه  هرجا آسمان باشد خدا همان جاست     : گويند  مي در آفريقا . هاست آسمان
ــشانه ح ــسيار ابتــدايي ن ــد هــايي از وجــود خــدايان آســماني يافتــه  تــي در جوامــع ب   . ان
  ) 1382آسمان در نگاه اسطوره، (

كه به اين   هايي     خدا يا نشان او را با نام       ،اقوام كهن آسمان رمز اعتالست، بنابراين     
 در baiameقبايل مناطق جنوب و غرب استراليا معتقدنـد كـه   . اند علو اشاره دارد خوانده  

هـاي    جا به ديدار جان    آسمان و در نزديكي سرچشمه يك آب بزرگ ساكن است و در آن            
 بـر  »آفتـاب و مـاه  «او بر تختي از بلور تكيه دارد و به كمك فرزنـدانش    . شتابد  مي نيكان

قبايل ديگر آفتاب و مـاه      . رسوالن اويند به سوي زمين     آفتاب و ماه  . گذارد  مي زمين تاثير 
فرستد تا سراسر زمين را سر سـبز          مي او باران . دانند  مي ر را صداي او   را چشمان او و تند    

  .  خويشتن است و ديگر اشيا را از عدم آفريده استة او آفرينند.كند
بينـد و از    مـي  او همه چيـز را . در هند بر اين باورند كه وارونا چشم آسمان است      

دم را بـا سخنانـشان بـه        مردم اسـت و مـر     هاي     او ضامن پيمان   .با خبر است  ها     خطا ةهم
هـاي     چون او صاحب نيرو    ،هاي وارونا پروا دارند   »طناب« مردم از    .دهد  مي ديگر پيوند  يك

  .هاست اهانه و امنيت مردم و همه حاكميتآور عدالت تدبير امنيت ش شگفت
 بزرگ  ةتويي بينند «: گويد  مي  ودايي سرودي است كه خطاب به وارونا       ةدر حماس 

خدايان بـه همـه     / آن چنان كه گويي به همه چيز نزديكي         /بيني   ي م همه چيز را  /عوالم  
  ».، با خبريكند  ميتو از رفتار كسي كه گمان دارد در نهان كاري/چيز آگاهند 

 و عـاري و پوشـيده و گريـزان را         /آرام گرفتـه و متحـرك را      /وارونا تو پادشـاهي     «
  ».هايي ين آنچون تو سوم/داني   ميديگر و نجواي دو تن را با يك/بيني  مي

اعـضايت دو   / دور دارد هـاي     كه مرز /و نيز آسمان بلند     /اين زمين دارايي توست     «
آن كـه از مرزهـاي       .اي با اين همه تـو در قطـره آبـي نهفتـه           / زميني و آسماني    : دريايند
جاسوسـانت از آسـمان     /پادشاها  /از تو خالصي ندارد     / ديگر بگذرد    ةبه سوي كران  /آسمان  

نگاهت بـر همـه چيـز       /شود    مي  آنان بر زمين گسترده    ة چشمان هزار گان   و/ آيند    مي فرو
  ».كند  ميو از حد فاصل دو جهان به ما وراي مرزهايشان نفوذ/ احاطه دارد 

جامة او گنبد آسمان اسـت و  . در ايران، اهورا مزدا، آقاي حكمت و خداي مالك است 
و » بينـد  بهتـر مـي   «و  » بينـد   اوان مي آن كه فر  «او را   . فرستد  باران را براي خوراك انسان مي     

و » كنـد   آن كه تجسس مي   «و  » بيند  آن كه بهتر را در دور دست مي       « و   »بيند  دورتر را مي  «
  . نامند  مي»كند آن كه خطا نمي«و » شناسد آن كه بهتر را مي«و » داند آن كه مي«
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هـزار   چـون داراي ده  .رود  نمـي همانند ديگر خدايان آسماني اهورا مزدا به خواب      

  . چشم و هزار گوش است
نـزد  ،  پرومتئوس آتش را از آسمان به روي زمـين آورده ،چنان كه نزد يويانيان   آن

جا به دسـتياري ماتريـشون بـه روي زمـين            هندوان نيز ميهن آتش آسمان است و از آن        
آورده شده است و گفته شده كه نخست آتش را از براي بجا آوردن آيين فديـه بـه ويـو                     

 خواه آتش آسماني خورشـيد و خـواه         .هاست اگني پروردگار همه گونه آتش     .سوت سپرد 
چون اگني پروردگار خاندان هم هـست       . و خواه آتش زميني   ) آذرخش برق (آتش هوايي   

يك پيك آسماني است كه بسيار به آدمي نزديك اسـت و ميـانجي اسـت ميـان                  ) اجاق(
اگني در آسـمان    : ا گفته شده  در جاي ديگر ريگ ود    . آفريدگان خاكي و مينويان آسماني    

 به روي زمـين آورد و بـه مردمـان هويـدا             ،جا بر گرفته    ماتريشون آن را از آن     .پنهان بود 
  ) 92 :1343پورداوود، . (تساخ

ــي ســـخت ســـوگند شـــاهان بخـــورد      يكـ
ــد    ــان آفريـ ـــن جهـ ــر كايـــــ ــدان دادگـ  بـ

 

ـــب الژورد  ــپيد و شــــــ ــه روز ســـــ بـــــ
ــان آفريــــــد   ــپهر و دد و دام و جــــ ســــ

)2466، بيت372، ص2 جشاهنامه(  

  .  استافراسياب سوگند خورنده
 همـــان تـــور كـــه ش تخـــت و اورنـــد بـــود 
ـــيم و زور  ــه ديهــــــ ـــم را بـــ  نيازادشــــــ

 

بـــــه دادار گيهانــــــــش ســـــوگند بـــــود 
بــــه دادار و هرمــــزد و كيــــوان و هـــــور   

)2464، بيت371، ص2شاهنامه، ج(  

  . فريدون سوگند خورنده است

   سوگند به مقدسات 5-2
 ،شده و از ديرباز     مي طور كه گفته شد به چيزهاي مقدس و پاك سوگند ياد           نهما

و همچنـين امـروزه نيـز       نامه   شـاه  چـه در ايـران باسـتان و چـه در          ،  چه در قرآن مجيد   
  . طور است همين

آسـماني ماننـد    هـاي     كتـاب ،  يزدان پاك ،  دادار آفريننده ،  اهورا مزدا ،  خداوند يكتا 
جـان بزرگـان و عزيـزان از مقدسـات اسـت كـه              ،  صليب ن و ابراي دي ،  زند و اوستا  ،  قرآن

  . بينيم  مينيزنامه  شاهرا در ها سوگند به آن
 بـــــه دادار دارنـــــــده سوگــــــند خـــــورد

 

ــرد    ـــح نبـ ــي سليـــــ ــيم بـ ــز نـ ــه هرگـ كـ
)39، بيت381، ص2شاهنامه، ج(  

  . رستم سوگند خورنده است
 بـــــه دادار دارنـــــده سوگنــــــــد خـــــورد

  
 

ــسيحــا و گ   ــن مــ ــه ديــ ــردبــ ـــرد نبــ ـــ
)879، بيت64، ص6شاهنامه، ج(  
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  . اسكندر سوگند خورنده است
 كنيــــزك بــــه دادار سوگنــــــد خــــورد   
ــليب   ــوگ صــ ــسيحا و ســ ــان مــ ــه جــ  بــ

  
 

بــــه زنـــــّار شمـــــّاس هفتــــاد گــــرد     
بــــد ابــــاء وابـــــراي كــــشته مــــصيب    

)210و209، ابيات305، ص6شاهنامه، ج(  

  . كنيزك رومي سوگند خورنده است
ــن رو  ــيدو روشـــ ــه خورشـــ ــربـــ  ان زريـــ

  
 

ـــان     ــدرم آن جهــــ ــان پـ ــه جـ ــير بـ دارشـ
)279، بيت315، ص5شاهنامه، ج(  

  8. اسفنديار سوگند خورنده است

  سوگند به دشت نبرد و وسايل جنگي -6 
شـود    مـي  سوگند به دشت جنگ و شمشير و وسايل جنگي نيز ديده           شاهنامه   در

  . رسوم باستاني باشدبرخيبرگرفته از  شايد كه
 اما حتـي ايـن      ،خوردند  مي هايشان سوگند  ستان به شمشير يا سالح    ي اقوام با  برخ

داري خـود   جنگ به عنـوان ضـامن صـدا قـت و وفـا     اقوام نيز در واقع از نماد قدرت ايزد   
  . جستند  مياستعانت

 چنان داراي ارزشـي فراسـويي و آن سـري پنداشـته             باد آن  ،كهنهاي    در انديشه 
و در كنار شمشير كه     اند    شمرده  مي شانه زندگي شده است كه سكايان باستاني آن را ن        مي

  ) 1382باوند سوادكوهي، . (ندكرد  مي بدان سوگند ياد،نشانه مرگ بوده است

ــاله   ــنج و كـ ــشير و گـ ــيد و شمـ ــه خورشـ  بـ
  

 

بــه مهــر و بــه تخــت و بــه ديهــيم و گــاه       
)93، بيت8، ص3ج(  

  .  استكيخسرو سوگند خورنده
 بـــه جـــان و ســـر شـــــــاه ســـوگند خـــورد

ــ ـــوده ام كـــ  ـه مـــن جنـــگ هـرگــــز نفرمـ
  

 

ــه  ــرد   بـ ــت نبـ ــشير و دشـ ــيد و شمـ خورشـ
كـــسي كـــين چنـــين كـــــــرد نـــستوده ام 

)1114-1113، ابيات 385، ص5ج(  

  9. رستم سوگند خورنده است

  : گيري نتيجه
سوگند در ايران باستان نوعي داروي سـمي بـود كـه بـه              طور كه گفته شد      همان

گناه بـود   خوراندند، كه اگر بي حقانيت به متهم مي  و گناهي  صورت شربتي براي اثبات بي    
  . شد كار بود هالك مي رسد و اگر گناه به او گزندي نمي

هايي از مـوارد سـوگند لفظـي و عملـي در شـاهنامه و                 بندي يمسدر اين مقاله تق   
. هايي مشخص از مـوارد سـوگند ارائـه شـود            اساطير بعمل آمد و سعي بر آن بوده تا الگو         
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ها با آب و آتش مورد بررسي       هاي آن   هاي اسطوره   عي شده تا حد امكان ريشه     همچنين س 

در شـاهنامه   ) آب و آتـش   (هايي ذكر شد تا بازتاب ور سـرد و ور گـرم               قرار گيرد و نمونه   
  . بررسي شود

شود   در ايران باستان، سوگند لفظي در دو داستان زرير و داستان زروان ديده مي             
نامـه، يادگـار بزرگمهـر و        بندهشن، زندبهمن يسن، ارداويراف   و در متون مهم ديگر مانند       

  . شود درخت آسوريك كه مورد مطالعه نگارنده قرار گرفت، سوگند لفظي ديده نمي
توان نتيجه گرفت كه در بخش اساطيري آن، سوگند  مي شاهنامه براساس بررسي

بخـش پهلـواني و   تـر در   بيش. كمتر كاربرد دارد و سوگند لفظي به مقدسات وجود ندارد     
  .  زياد دارديسوگند كاربردنامه   شاهتاريخي

هاي لفظـي در كـدام        جدول تهيه شده در ذيل نشان دهندة اين است كه سوگند          
  . هاي شاهنامه و چند بار و توسط چه كساني بيان شده است قسمت

  
  آنچه بدان سوگندخورده شده  شخصيت  داستان
  سب آذرگش   هرمزدشاه    هرمزد نوشين روان 

   آذرگشسب    بهرام    خسروپرويز 
   آذربرزين مهر    يزدگرد   يزگرد بزه گر

   آذر خرّاد   يزدگرد    يزدگرد بزه گر 
   آذر خرّد   كسري    داستان قباد 

   آذر خراد   پيران    داستان گيو به تركستان 
   خورشيد    كيخسرو    داستان عرض كردن كيخسرو 

   خورشيد    گيو    داستان فرود سياوخش 
   خورشيد    رستم    داستان كاموس كشاني 
   خورشيد    شيده    داستان كاموس كشاني 

   خورشيد    گودرز    داستان رزم يازده رخ 
   خورشيد    بهمن    داستان رستم و اسفنديار 
   خورشيد    رستم    داستان رستم و اسفنديار 
   خورشيد    رستم    داستان رستم و اسفنديار

   خورشيد   كسري  ان قباد داست
   خورشيد   يزدگرد   داستان يزدگرد بزه گر 

   سرو تخت و كاله پادشاه    فريدون    داستان سياوش 
   سرو تخت و كاله پادشاه   گيو    داستان رفتن گيو به تركستان 
   سرو تخت و كاله پادشاه   كيخسرو    داستان عرض كردن كيخسرو 
   سرو تخت و كاله پادشاه  يخسرو  ك   داستان عرض كردن كيخسرو 

   سرو تخت و كاله پادشاه   بيژن   داستان فرود سياوخش 
   سرو تخت و كاله پادشاه   گودرز   داستان رزم يازده رخ 
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   سرو تخت و كاله پادشاه   رستم    داستان رستم و اسفنديار 

   سرو تخت و كاله پادشاه   خسرو   داستان خسرو پرويز 
   سرو تخت و كاله پادشاه   بهرام   ويز  داستان خسرو پر
   ماه    فريدون    داستان فريدون 

   ماه    گيو    داستان رفتن گيو به تركستان 
   ماه    كيخسرو    داستان عرض كردن كيخسرو 

   ماه    بيژن    داستان فرود سياوخش 
   ماه    رستم    داستان كاموس كشاني 

    ماه   گودرز    داستان رزم يازده رخ 
   ماه    رستم    داستان رستم و اسفنديار 

   ماه    بهرام    داستان خسرو پرويز 
   شب و روز    افراسياب    داستان سياوش 

   شب و روز    گيو    داستان فرود سياوخش 
   شب و روز    بهمن    داستان رستم و اسفنديار 

   آسمان    افراسياب    داستان سياوخش 
   آسمان   ن  فريدو   داستان سياوخش 

   سوگندبه خداومقدسات   رستم    داستان كين سياوخش 
   سوگندبه خداومقدسات   اسكندر    داستان پادشاهي اسكندر 
   سوگندبه خداومقدسات   كنيزك رومي    داستان شاپورذواالكتاف 

   سوگندبه خداومقدسات   اسفنديار    داستان رستم و اسفنديار 
   سوگندبه خداومقدسات  يخسرو  ك   داستان عرض كردن كيخسرو 
   سوگندبه خداومقدسات   كيخسرو    داستان عرض كردن كيخسرو 

   سوگندبه خداومقدسات   بيژن   داستان فرود سياوخش 
   سوگندبه خداومقدسات   بيژن   داستان فرود سياوخش 
   سوگندبه خداومقدسات   فرود    داستان فرود سياوخش 
  سوگندبه خداومقدسات    گيو    داستان فرود سياوخش 

   سوگندبه خداومقدسات   افراسياب    داستان جنگ بزرگ كيخسرو 
   سوگندبه خداومقدسات   اسفنديار    داستان هفت خوان اسفنديار 

   سوگندبه خداومقدسات   گشتاسب    داستان رستم و اسفنديار 
   سوگندبه خداومقدسات   هرمزد شاه    داستان هرمزد نوشين روان 

   سوگندبه خداومقدسات   خسرو   ن خسرو پرويز  داستا
   دشت نبرد و وسايل جنگي   كيخسرو    داستان عرض كردن كيخسرو 

   دشت نبرد و وسايل جنگي   رستم    داستان رستم و اسفنديار 
   دشت نبرد و وسايل جنگي   اسكندر    داستان اسكندر 

  
ها   تر از ساير داستان    شود، سوگند در داستان سياوش بيش       طور كه ديده مي    همان
  . كاربرد دارد
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 ماننـد فـرّ، خورشـيد، روز،        ،چه كه ارتباط به آتش دارد      سوگند به آن  نامه   شاه در
تر از سوگند به چيزهايي است كه به آب ارتباط دارد، مانند ماه، شب، ناهيد و                 آتش بيش 

  ) 5ك پي نوشت شمارة .ر. (آب
كيخـسرو، گـشتاسب،    : پادشـاهان خورنـد، از      سـوگند مـي   نامه     شاه كساني كه در  

رسـتم، اسـفنديار، بيـژن، گيـو،        : افراسياب، فريدون، بهرام، يزدگرد هستند و از پهلوانـان        
  . پيران، گودرز و شيده
گشتاسب است كه به اسفنديار سوگند خـورده بـود، تخـت    نامه  شاه سوگندشكن

در زندان به بند كشيد و      گناه    كار را نكرد و اسفنديار را بي       دهد و اين    پادشاهي را به او مي    
. گويـد او را از غـل و زنجيـر نجـات دهنـد      براي نيازي كه به او داشت به افراد خـود مـي   

كند و به نظر نگارنده اين باز كردن غل و زنجير براي اثبـات                كار را مي   اسفنديار خود اين  
ياوش طور كه س   فرض بر اين است همان    .  شايد بتوان نوعي آزمايش ور ناميد      راگناهي    بي

آيد، اسـفنديار نيـز بـه     به واسطة داشتن فرّه از جنس نور و آتش از آتش سالم بيرون مي           
سـت كـه شـايد        ا اي  البته نظريـه  . نجير را باز كند   تواند غل و ز     واسطه روئين تن بودن مي    

  . بتوان اثبات كرد

  :ها نوشت پي
  :نمونه ديگر سوگند به آذر گشسب در شاهنامه از اين قرار است -1
، داستان خسرو پرويز، گفتار اندر عهد كردن بزرگان بـا بهـرام             889، بيت   69د هشتم صفحه    جل

  .باشد چوبين كه سوگند خورنده بهرام مي
  :هاي ديگر سوگند به آذرخراد در شاهنامه از اين قرار است نمونه -2

بهرامشاه، ، داستان يزگرد بزه گر، گفتار اندر خشم راندن يزگرد بر 324، بيت 386، صفحه6جلد 
  .باشد يزگرد سوگند خورنده مي

، داستان قباد، گفتار اندر داستان مزدك با قبادو كـسري، كـسري             318، بيت   77، صفحه   7جلد  
  .باشد سوگند خورنده مي

  :هاي ديگر سوگند به مهر و خورشيد در شاهنامه از اين قرار است نمونه -3
  .باشد يخسرو سوگند خورنده مي، داستان عرض كردن كيخسرو، ك87، بيت 8، صفحه 3جلد
، داستان كاموس كشاني، گفتار اندر كشته شدن گهار گهاني بر           2102، بيت   233، صفحه   3جلد

  .باشد دست رستم، رستم سوگند خورنده مي
، داستان كاموس كشاني، گفتار اندر رسيدن رستم بدان دز كـه            2604، بيت   265، صفحه   3جلد

  .باشد ميمردم خوردندي، شيده سوگند خورنده 
  . باشد ، داستان رزم يازده رخ، گودرز سوگند خورنده مي527، بيت 35، صفحه 4جلد
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، داستان رستم و اسفنديار، گفتار اندر فرستادن اسفنديار بهمـن           279، بيت   315، صفحه   5جلد  

  . خورد را نزد رستم، بهمن از زبان اسفنديار سوگند مي
و اسـفنديار، گفتـار انـدر رزم زواره و فرامـرز بـا        ، داستان رستم    1113، بيت   385، صفحه   5جلد

  .باشد نوش آذر و مهر نوش، رستم سوگند خورنده مي
، داستان رستم و اسفنديار، گفتار اندر كشتن رسـتم اسـفنديار            1342، بيت   408، صفحه   5جلد  

  .باشد را، رستم سوگند خورنده مي
ن مـزدك بـا قبادوكـسري، كـسري     ، داستان قباد، گفتار اندر داستا318، بيت  77، صفحه   7جلد

  .خورنده ميباشد سوگند
، داستان يزگرد بزه گـر، گفتـار انـدر خـشم رانـدن يزدگـرد بـر                  324، بيت   386، صفحه   6جلد  

  .باشد بهرامشاه، يزگرد سوگند خورنده مي
  :سر و تخت و كاله پادشاه در شاهنامه از اين قرار است هاي سوگند به به جان و نمونه -4

، داستان سياوش، گفتار اندر زادن كيخـسرو از مـادر، فريـدون             2462، بيت   371 ، صفحه 2جلد  
  .باشد سوگند خورنده مي

، داستان رفتن گيو به تركستان، گفتار اندر شـدن پيـران ويـسه              315، بيت   441، صفحه   2جلد  
  .باشد پس گيو و كيخسرو و فرنگيس، گيو سوگند خورنده مي

  .باشد كردن كيخسرو، كيخسرو سوگند خورنده مي، داستان عرض 85، بيت 8، صفحه 3جلد
  . باشد ، داستان عرض كردن كيخسرو، كيخسرو سوگند خورنده مي89، بيت 8، صفحه 3 جلد
، داستان فرود سياوخش، گفتار اندر رفتن گيـو نـزد فـرود، بيـژن               380، بيت   50، صفحه   3جلد  

  .باشد سوگند خورنده مي
  .باشد  يازده رخ، گودرز سوگند خورنده مي، داستان رزم527، بيت 35، صفحه 4جلد 
، داستان رستم و اسفنديار، گفتـار انـدر رزم زواره و فرامـرز بـا                113، ، بيت    385، صفحه   5جلد  

  .باشد نوش آذر و مهر نوش، رستم سوگند خورنده مي
، داستان خسرو پرويـز، گفتـار انـدر رسـيدن خـسرو و بهـرام بـه                  257، بيت   21، صفحه   8جلد  

  .باشد سرو سوگند خورنده مييكديگر، خ
داستان خسرو پرويز، گفتار اندر پادشـاهي بهـرام چـوبين، بهـرام              890، بيت   69، صفحه   8جلد  

  .باشد سوگند خورنده مي
در اهـورامزدا  . يابيم كه آب و روشنايي از يك منبع و سرچشمه هـستند  در آبان يشت در مي   -5

آن جاست كـه بـر اثـر اسـتغاثه س پارسـايان و              قرار نموده و از     كرهي خورشيد مقام ناهيد را بر     
ارديـسور ناهيـد    .تابد كوه هرا به سوي نشيب مي   ة   فلك ستارگان يا از بلندترين قل      پرهيزكاران از 

خورشيد است نـه روي زمـين و از         ة   است كه راه جريانش از باالي كر       يك رود مينوي و آسماني    
 ايـن يـشت     91ريمن نيست بنـابر بنـد       اين جهت مثل ساير آبهاي مينوي دچار جانوران آبي اه         

ستايش و نيايش ناهيد نيز فقط بايد در هنگام حضور خورشيد و در روشنايي باشد كه اين خود                  
ارتباط معنوي بين آب و روشنايي است و به عبارت ديگر تا هنگامي كه نور آفتـاب         ة  نشان دهند 
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جام گيـرد، شايـسته سـتايش       هست، اين نيايش ارزش دارد و روشنايي كه بعد از طلوع آفتاب ان            

  .ديوهاست
  :نمونه ديگر سوگند به ماه در شاهنامه از اين قرار است -6

، داستان رفتن گيو به تركستان گفتار اندر شدن پيران ويسه پس            315، بيت   441، صفحه   2جلد
  .باشد گيو و كيخسرو و فرنگيس، گيو سوگند خورنده مي

  .باشد يخسرو، كيخسرو سوگند خورنده مي، داستان عرض كردن ك87، بيت 8، صفحه 3جلد
، داستان فرود سياوخش، گفتار اندر رفتن گيـو نـزد فـرود، بيـژن               380، بيت   50، صفحه   3جلد  

  . باشد سوگند خورنده مي
، داستان كاموس كشاني، گفتار اندر كشته شضدن گهار گهاني          2102، بيت   233، صفحه   3جلد  

  .باشد بر دست رستم، رستم سوگند خورنده مي
  .باشد ، داستان رزم يازده رخ، گودرز سوگند خورنده مي527، بيت 35، صفحه 4جلد 
، داستان رستم و اسفنديار، گفتار اندر كشتن رسـتم اسـفنديار            1342، بيت   408، صفحه   5جلد  

  .باشد ر، رستم سوگند خورنده مي
چـوبين، بهـرام    داستان خسرو پرويز، گفتار اندر پادشاهي بهـرام          890، بيت   69، صفحه   8 جلد  

  .باشد سوگند خورنده مي
  :نمونه ديگر سوگند به شب و روز در شاهنامه از اين قرار است -7

، داستان سياوش، گفتار اندرزادن كيخـسرو از مـادر، افراسـياب            2466، بيت   372، صفحه 2جلد  
  .سوگند خورنده است

  :رار استهاي ديگر سوگند به به يزدان و دادار در شاهنامه از اين ق نمونه -8
  .باشد ، داستان عرض كردن كيخسرو، كيخسرو سوگند خورنده مي90، بيت 8، صفحه3جلد 
  .باشد ، داستان عرض كردن كيخسرو، كيخسرو سوگند خورنده مي88، بيت 8، صفحه3جلد 
، داستان فرودسياوخش، گفتـار انـدررفتن گيـو نـزد فـرود، بيـژن               365، بيت   50، صفحه   3جلد  

  . باشد مي خورند سوگند
، داستان فرودسياوخش، گفتـار انـدر رفـتن گيـو نـزد فـرود، بيـژن        380، بيت 50، صفحه   3جلد

  . باشد خورنده مي سوگند
، داسـتان فـرود سـياوخش، گفتـار انـدر جنـگ بيـژن و فـرود،                  423، بيـت    53، صـفحه    3جلد  

  . باشد فرودسوگند خورنده مي
انـدر رفـتن گيـو و بيـژن پـس           ، داستان فرود سياوخش، گفتار      1159، بيت   97، صفحه   3 جلد  

  .باشد بهرام گودرز، گيو سوگند خورنده مي
، داسـتان جنـگ بـزرگ كيخـسرو، گفتـار انـدر آگهـي يـافتن                 244، بيت   186، صفحه   4 جلد  

  .باشد افراسياب از كشتن پيران ويسه، افراسياب سوگند خورنده مي
 خـوان پـنجم و كـشتن        ، داستان هفت خوان اسفنديار، گفتار اندر      324بيت  248، صفحه   5جلد  

  .خورند اسفنديار سيمرغ را، اسفنديار با يارانش سوگند مي

Arc
hiv

e 
of

 S
ID

www.SID.ir

www.sid.ir


 
 1392پاييز و زمستان ، شماره شانزدهم، نهمپژوهشنامة ادب حماسي، سال  60

 
، داستان رستم و اسفنديار، آغاز داستان، گشتاسب سوگند خورنده 128، بيت 303، صفحه5جلد
  .باشد مي

، داستان هرمز نوشين روان، گفتـار انـدر آمـدن پرمـوده پـسر               1345بيت   578، صفحه   7 جلد  
  .باشد مزدشاه، هرمزد شاه سوگند خورنده ميساوشاه به نزد هر

  باشد ، داستان خسرو پرويز، خسرو سوگند خورنده مي257، بيت 21، صفحه8 جلد 
  :هاي ديگر سوگند به دشت نبرد و وسايل جنگي در شاهنامه از اين قرار است نمونه -9

 نـزد قيدافـه،     ، داستان اسكندر، گفتار اندر متن اسكندر به رسـولي         879بيت   64، صفحه   6جلد  
  .باشد اسكندر سوگند خورنده مي

  .باشد ، داستان عرض كردن كيخسرو، كيخسرو سوگند خورنده مي89، بيت 8، صفحه 3جلد 
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