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 مهر و خورشيد 

*هاي حماسي ملّي در منظومه  
  

  علي حميد جعفري قريهدكتر 

  رفسنجان) عج(عصر عضو هيأت علمي دانشگاه ولي

 
   چكيده

هاي كهني است كه هزاران سال پيش در ايران و هند و روم رايج  مهرپرستي از آيين
, ه به اينكه مهربا توج. است قرار داشته» مهر«نام  بوده و در رأس اين آيين، ايزدي به

توان گفت كه ايزدان همراه او؛ يعني ماه، ناهيد،  است، مي ترين ايزد بوده روزگاري بزرگ
آفرينش » مهر«تحت فرمان , )ايزد دادگري(خورشيد، باد و ايزداني نظير سروش و رشن 

به تعبيري ديگر اثربخشي . اند شده كرده و از شمار ياران او محسوب مي را پاسباني مي
  .و نه مستقل از او مطرح باشند» مهر«يافته است كه در كنار  ها زماني معنا مي نآ

است و با توجه به  مطرح بوده» ايزدمهر«در اين ميان خورشيد از ديرباز در كنار 
نامي و داشتن  پرستش آن دو از سوي اقوام ايراني و غيرايراني و با توجه به هم

گونه خورشيدپرستي  اند و بدين سان شمرده شدهبه مرور زمان يك, هاي مشترك ويژگي
  . است مترادف مهرپرستي دانسته شده

و خورشيد جداي از » مهر«ودا، اوستا و ساير متون مذهبي كهن،  از آنجا كه در ريگ
در اين جستار . اند روشني دريافت كه در اصل يكي نبوده توان به اند، مي هم مطرح شده

هاي  و خورشيد در منظومه» مهر«جايگاه و نقش  سي كنيم و بهاين موضوع را برر برآنيم تا 
حماسي مّلي بپردازيم و نشان دهيم كه در بسياري از موارد خورشيد در معناي 

  .هاي او را دارا شده است به كار رفته و ويژگي» ايزدمهر«
  

دادگر،  ايزدمهر، ايزدان آسماني و سرنوشت، پرستش خورشيد، روشن: ها كليدواژه

  . شي ميتراگاوك

                                                           
  31/6/85: تاريخ پذيرش نهايي        17/12/84  : تاريخ دريافت مقاله *
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 مقدمه

ها و اديان باستاني به شمار  حماسي ميداني بزرگ براي بازتاب آيين هاي منظومه
ها و  سنگ، تنها بيان جنگ پندارند اين آثار گران بر خالف آنچه برخي مي. آيند مي

هاي يك قوم يا اقوام مختلف به  هاي اقوام نيست، بلكه در عين توصيف مردانگي ريزي خون
پردازند و بسياري از خصايص مدني، اخالقي و فرهنگي را  ها مي د و تمدن آنبيان عقاي
هاي حماسي مّلي انجام  هاي بسياري كه در مورد منظومه با وجود پژوهش. دهند شرح مي

ها و  مايه اند و به ويژه به بن اي ناشناخته مانده هاي عمده شده است، اين آثار هنوز در بخش
  .ا كمتر توجه شده استه اي آن خاستگاه اسطوره

شدن اقوام  پيش از جدا  ,پيمايد كران آسمان را مي كه هر روز فضاي بي) ميثره(» مهر«
اي را تشكيل  گرفته و تركيب يگانه قرار مي (Varuna)»ورونه«ايراني از هندي در كنار 

را حفظ نظام هستي , برحسب اعتقادات اقوام هند و ايراني اين دو در كنار هم. داده است مي
  .اند و اعمال بشر را زير نظر داشته  كرده مي

است ) اسم آسمان در زبان سانسكريت( (Dyauh)» ديااوه«يافتة صورت تحول »ورونه«
  )145، ص2، ج1364معين، . (ترين خداي نژاد آريا بوده است مقام ترين و عالي كه كهن

اشت و تمام وظايف و گذ را كنار » مهر«از آنجا كه زردشت در اصالحات ديني خود 
فرمانرواي مطلق و دارندة » اهورامزدا«, آورد گرد » اهورامزدا«صفات خدايان بزرگ را در 
  . هاي او به شمار آمد از آفريده» مهر«شد و تمام صفات و اخالق نيك 

. در حدود سدة اول ميالدي به روم رفت» ميترائيسم«ايزد، با عنوان شكلي از آيين اين  

ه درواقع شكل بازيافتة آيين كهن ايراني بود با حفظ اصول اوليه اعتقادات، از اين آيين ك

اصالحات زردشت نيز تأثير پذيرفت و تا اواخر سدة چهارم در امپراتوري روم به حيات 

  .خود ادامه داد

مغان آسياي صغير كه با مغان كلداني پيوند برقرار كرده و زير تأثير باورهاي آنان قرار «
  ) 24، ص1383ورمازرن، (» .مهري را خلق كردند مراسم اسرارآميز دين  ,ودندگرفته ب
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» مهر«به صورتي ديگر در قالب پرستش سرّي» مهر«گونه پرستش آشكار و عمومي  بدين
را در » مهر آيين«، عقايد مغان آسياي صغير با اعتقادات مغان كلداني آميختگيدرآمد و 
را » ميترائيسم«سبب شد كه گروهي از پژوهندگان، اي قرار داد و همين امر  مسير تازه

  .متمايز دانند» مهرپرستي«از
هاي اين كيش كهن، بيشتر توسط خاورشناسان و آن هم  از آنجا كه مطالعات و پژوهش

اين كيش پررمز و , هاي اروپايي صورت گرفته است به اتّكاي آثار به جاي مانده از مهرابه
در غرب پيش از ظهور » ميترائيسم«بريم كيشي كه به ناماز ياد ن. راز تلّقي شده است

ها به حيات خود ادامه داد، شكل بازسازي شدة مهرپرستي ايرانيان بود و بعيد  مسيحيت سال
هاي آن بر ساختة نوآيينان غربي باشد و از آنجا كه  هايي از مراسم و آموزه نيست بخش

» مهري كيش«كرد، بازماندگان  يهاي اين كيش را به مرور سست م ظهور مسيحيت پايه
اند و البتّه طبيعي بوده  هاي نو به گسترش كيش خود ادامه داده اي سرّي و با شيوه گونه به

درنتيجه از . است كه به موجب پيشروي مسيحيان نتوانند در اين امر توفيقي حاصل كنند
ن امر اين كيش را اي باقي نمانده و همي جز آثار پراكنده) ياميترائيسم(» مهر«كيش كهن 

  . كيش پررمز و راز معرّفي كرده است
هاي پيشين به نقش و جايگاه ايزد مهر و  جويي از پژوهش در بخش زير بر آنيم تا با بهره

هاي حماسي بپردازيم؛ اما پيش از آن الزم است اشاره كنيم از ميان  خورشيد در منظومه
ديان در شاهنامه و خمسة نظامي و نقد تطبيقي ا«هاي پيشين، آثاري از قبيل  پژوهش

، )1381(تأليف هاشم رضي » آيين مهر«، )1382(تأليف حميرا زمرّدي » الطّير عّطار منطق
هايي از  در مورد پيشينة خورشيدپرستي و نشانه) 1384(تأليف راحله غرب » نماد خورشيد«

  . اند تأثير اين آيين در آثار ادبي مطالبي را مطرح كرده
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ريايزدان سپه  

ها وآثار كهن مذهبي و ادبي  نبشته از مجموع اعتقاداتي كه از اقوام ايراني در سنگ
توان دريافت كه عناصر فلكي تا مرتبة ايزدي تعالي يافته و مورد پرستش  جاي مانده مي به

  .اند قرار گرفته
هاي آن به شكل خورشيدپرستي يا  كه بعدها نمونه ،اعتقاد به سيارات هفتگانهسابقة 

اعتقادي كه زردشت تالش كرد با . گردد به پيش از ظهور زردشت برمي ،پرستي درآمد اهم
ها با آن النّوع جايگزين كردن اهورامزدا به جاي تمامي رب  ها را  النّوع مبارزه كند و اين رب

  . چون و چراي اهورامزدا درآورد زير سيطرة نفوذ و قدرت بي
كند كه آيين ايرانيان پيش  ن موضوع را روشن ميروايات هرودت از مراسم ايرانيان اي

از ظهور زرشت مبتني بر پرستش ايزدان متعدد بوده كه براي نيروهاي طبيعي ارزش و 
آب و , آتش, زمين, ماه , پارسيان براي خورشيد«. شده است اي قائل مي العاده اهميت فوق
ها از  كه حكم پرستش آن ستندهكنند و اين عناصر معبودهاي خاص ايشان  ها مي باد قرباني

  ) 74، ص1368هرودت، (» .روزگاران پيش برايشان نازل شده است
آمدند و بيشترين مراسم و اهداي نذرها  ها تواناترين ايزدان نجومي به شمار مي سياره
هر يك از اين اجرام آسماني سرپرستي روزي از روزهاي هفته را . شد ها انجام مي براي آن

  )124، ص1383كومن، . (ها موجب تقدس عدد هفت شده بود ند و شمار آنعهده داشت به
 ،پس از زردشت ،مهري به ويژه آيين ،هاي گذشته بسياري از عقايد و عناصر آيين

باور به سرنوشت و تقدير و تأثير هفت سياره در . دين زردشتي راه يافته است بهتوسط مغان 
 –شود از باورهاي زرواني  خرد ديده مي كتاب مينويويژه در  ها كه به تعيين مقدرات انسان

رسد از هفتان  هر نيكي و بدي كه به مردمان و نيز به آفريدگان ديگر مي«. ميترايي است
  )32-31، صص1380تفّضلي، (» .رسد مي) دوازده برج(و دوازدهان ) هفت سياره(=

  :كنيم اي از تأثير جبرگرايي را در ابيات زير مشاهده مي نشانه
چـنيـن است رســم قــضا و قــــدر     

  

  

  زبـخشش بـه كـوشش نيابــي گــذر  
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  جـهــانــــدار دانــا و پـــروردگـار

  

  

  چـنيـن آفـــريـد اخــتـــر روزگــار 
  

  )بعد به1143بيت/121ص/8فردوسي، ج(  

  نـوشته نگـــردد بـه ســر بــر دگــر  

  

  

  به از تــو نـدانـد كـس اي نامــــور
  

  

  )2964بيت/124عطايي رازي، ص(         

ميترايي را  –نفوذ عميق و شديد مغان در دوران ساساني كه بسياري از باورهاي زرواني 
. به روشني مشهود است  دربارة جبراختري و سرنوشت پذيرفته بودند، در متون فارسي ميانه

  )332، ص1، ج1381رضي، (
يك از افالك هفتگانه صفتي را كه  دينان روح هنگام نزول در هر بنابر اعتقاد مهري«

تفّكر منطقي و ) زحل(در فلك ساتورن . گيرد در حيات دنيوي مورد لزوم است به خود مي
در فلك , جسارت و جرأت) مريخ(اراده وكار، در مارس) مشتري(در ژوپيتر, عقل

قابليت سخن ) عطارد(در مركور , ميل و شهوت) زهره(در فلك ونوس, خورشيد ادراك
او پس از آنكه در روي زمين . كند در فلك ماه كيفيت رشد و نمو را دريافت مي ,گفتن
، 1373آشتيــاني، (» .كند  از همان راه به آسمانها پرواز مي ،پرواز شد يا پس از مرگ ةآماد
  ) 301، ص2ج

اي را  فلكي با آن كاربرد گسترده در شاهنامه هر خواننده جاندارگرايي در مورد اجرام
تصاوير و , نمايد كه اين نوع كاربردها اگرچه در ظاهر امر چنين مي. دارد ل واميبه تأم

دّقت در نحوة استفاده , آيد هاي ادبي به شمار مي تخيالت شاعرانه است و در زمرة آرايه
ها  سازد كه براي توجيه آن ها روشن مي شاعر از اين تصاوير و پيشينة اعتقادي در مورد آن

براي نمونه فردوسي در مورد كشته شدن . و باورهاي گذشته توجه كردها  بايد به سّنت
  : سرايد گونه مي فرزندان گودرز در جنگ با افراسياب اين

  

  ستـــاره بـــر ايشـــان بـنـالــــد هـمــــي

  

  

  بـه بــالينشان خــون بپـالــد هـمـــي    
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   ازيشان جهان پر ز خاك است و خون
  

  

  بلنـد اخـتــر تـوس گشتـــه نـگــون  
  

  )به بعد630بيت/156ص/4ج, فردوسي(             

ستايش بيش از حد از عناصر و اجرام آسماني در آثار ادبي چنين تصوري را 
بنابر باورهاي كهن آنها به واقع ايزداني هستند كه هدايت هستي را بر عهده انگيزد كه  برمي
عبارت ديگر تحوالت  به. كنند دخل و تصرّف مي  اي در آفرينش  گونه و هر يك به دارند

با چنين تصوري مهرپرستي نيز از آنجا كه با . زنند خواهند رقم مي گونه كه مي هستي را آن
 اعتقادات نجومي درآميخته است و بدين دليل كه تأكيد بسياري بر نقش عناصر و اجرام

ت و كون هرگونه عامل و عّلت فراسويي اس منكر انگيزد كه شبهه را بر مي  اين ،فلكي دارد 
اما تأمل در آثار ادبي گذشته كه هركدام . داند و فساد را وابسته به تأثيرات اين اجرام مي

سازد كه به دليل ناتواني فهم و خرد در  كنند، روشن مي چنين باورهايي را بازگو مي
هاي  اند تا از سويي پديده هايي متوسل شده ها به واسطه شناخت واقعي ذات يگانه، انسان

ها  ها به آن ها و شكست يعي گوناگون را توجيه كنند و از سوي ديگر در هنگام ناتوانيطب
  . پناه ببرند

فردوسي در آغاز شاهنامه بعد از ذكر پروردگار به صراحت ناتواني آدمي را در 
) اجرام فلكي(كند و شناخت آدمي را محدود به شناخت گوهران  شناخت ذات حق بيان مي

   :داند مي
  

  نيـابــــد بــــدو نـيـــــز انـديشــــه راه

  

  سخن هر چه زيـن گوهـران بگذرد

  

  

  بـرتــر از نـام و از جــايــگــاه  كه او
  

  جـــان و خـــرد   ،نـيــابــد بـــدو راه 
  

  )به بعد6بيت/12ص/1ج, فردوسي(                   

ن است، شاعر را بر آ انعكاس يافتهكه در مĤخذ فردوسي  آيين پرستش خورشيد و ماه 
هارا به فرمان حق  شود، آن هاي مختلف هرجا نام اين دو سياره مطرح مي داشته تا به بهانه
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توان گفت كه  مي. ببيند و هرگونه تأثير آن دو را برگرفته از خواسته و قدرت حق بداند
طريق از طرفي خود را از اتّهام  فردوسي در اين امر تعمد داشته است؛ چرا كه بدين

دانسته و از ديگر سو در اين اثر جاودانه بر يگانگي حق  گري مبرا  زردشتيديني يا  مهري
ترين اثر حماسي ما اگرچه بسياري از آداب و  بزرگ بنابراين سرايندة . است ورزيده تأكيد 

هاي معنوي و انساني را فراتر از همه چيز دانسته  ارزش  ,رسوم كهن قوم ايراني را زنده كرده
   :است
  

  خـداو نـد هستــي و هــم راستــــي  

  

   جــز از راي و فــرمـان او راه نيسـت
  

  

  ز تـو كــژّي و كاستــــي  نـخواهــد
  

  خور و مـاه ازيـن دانـش آگـاه نيست
  

  )بعد به 3093بيت/203ص/3ج, فردوسي(             

    :كند در پايان داستان اسكندر از زبان آسمان بريگانگي پروردگار تأكيد مي
  

ـــر      ــار سپـهــ ـــخوان كردگ ـــز اورا م جـ
  

  

ــ ـــر فــروزنـ ـــد ومـهــ ـــاه و ناهيـ   ـدة مـ
  

  )1930بيت/112ص/ 7همان، ج(                 

دارد كه در رأس آن  اي را پيش چشم مي نظام ديني بدين ترتيب شاهكار حماسي ما 
  .كند خداي يگانه قرار دارد و بر اعمال آدميان نظارت مي

  
 مهر يا خورشيد؟

بيانگر اين جاي مانده است،  بسياري كه در مورد خورشيد از اقوام كهن بهي  ها اسطوره
كه اين سيارة شگرف از ديرباز مورد تقديس و احترام مردم قرار گرفته و نقشي  است

  . انكار در اعتقادات آنان داشته است قابل اساسي و غير
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ها كه از اقوام »اينكا«. شود پرستش خورشيد در بين بسياري از اقوام كهن ديده مي
 .پرستيدند عنوان خداي برتر و قادر مي ي آمريكايي بودند، خورشيد را به كشورها

از اقوام اروپايي در جزاير ـ  (Selt)ها »سلت«همچنين ) 904، ص2، ج1379روزنبرگ، (
كردند و چهار روز  خورشيد را كه نماد روشني، باروري و زندگي بود، پرستش مي ـ بريتانيا
  ) 493، صپيشين. (بر پيوند خورشيد با زمين استوار شده بودآنها   صليا يتعطيل

اين . برده شده است نام » عبدة شمس«نيز از گروهي به نام » الملل و الّنحل«در كتاب 
هستي . نفس و عقل است داراياي از فرشتگان و  گروه بر اين باور بودند كه آفتاب فرشته

به همين دليل خورشيد استحقاق تعظيم و دعا  ،گيرد يموجودات سفلي از نور آفتاب منشأ م
يا پرستندگان خورشيد براي ايجاد ارتباط با آفتاب بتي » عبدة شمس«. و سجده دارد

اي ويژه  ساختند كه در دستش جوهري به رنگ آتش گرفته بود و آن بت را در خانه مي
ري برخوردار بود تا آنجا كه اين خانه با داشتن ضياع و خدمه از تقدس بسيا. دادند قرار مي

جستند و همچنين ديگر مردمان در هنگام خشكسالي  بيماران براي معالجه به آن توسل مي
  )454، ص1350شهرستاني، . (بردند جهت دعاي باران به آن پناه مي

مسّلماً نقش خورشيد به عنوان منبع نور و گرما در زندگي مردم، آن را تا مرتبة پرستش 
بيهوده نيست كه فردوسي در . چون و چرا نشانده است بر تخت قداستي بي باال برده و

  : كرده است خطاب » فرمانروا«حماسة ماندگار خود خورشيد را 
  

به عشق هـوا بــر زميـن شــد گـــوا     
  

  

  بـه نـزديك خـورشيــد فـرمـانـــروا  
  

  )12بيت/216ص/6فردوسي،ج(                
  : كرده است توصيف » تاجدار«و در جاي ديگر نيز خورشيد را 

   
  »هـــور«دگر روز چـون تـاج بـفــروخت

  

  

  جهـانـدار شـد سوي نخجيــر گــور 
  

  )1176بيت/372ص/7همان، ج(               
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اي وجود دارد كه  در باب پرستش خورشيد توسط ايرانيان و مقولة مهرپرستي، نكته
آن توسط اقوام مختلف و شباهت  اهميت خورشيد و پرستش. الزم است به آن اشاره شود

آيد، سبب شده است كه به  كه ايزد روشنايي و فروغ به شمار مي» مهر«هاي آن با  ويژگي
يكسان شمرده شود و سوگند خوردن به آن در رديف سوگند به پروردگار » مهر«تدريج با 

يزدان پيش از كه پي بردن به طبيعت اداريم  اين نكته را از نظر دور نمي. قرار گيردلق طم
هر يك از اين ايزدان گاه  هاي وصفبه ويژه وقتي بدانيم كه  ؛زردشت، امري ساده نيست

، نباشد هم نزديك و شبيه است كه تشخيص يكي از ديگري اگر ناممكن  قدر به آن
گونه توجيه كرد كه اين ايزدان در گذر زمان  توان مسأله را اين مي. العاده دشوار است فوق

اند،  كم به دست فراموشي سپرده شده خود را به ديگر ايزدان داده و خود كمهاي  ويژگي
گرفته و او را از حد خداي  را » مهر«هاي  ي زردشت ويژگي گونه كه اهورامزدا همان
داده و يا به تعبيري ديگر او را در ساية حمايت خود  اي تنزّل  العاده توانمند به فرشته فوق
  . داده است قرار 
و بسياري از ) م. ق 50متوّلد حدود (دان معروف يوناني  جغرافي (Strabo)»بواسترا«

اند و اين اشتباه از زمان نسبتاً  را همان خورشيد دانسته» مهر«نويسندگان يوناني و رومي، 
  ) 123، ص1380پورداوود، . (قديم روي داده است

كه  بود، چنانبه صورت يك خداي ناب خورشيدي در آمده » مهر«در دورة ساساني «
  )163، ص1374زنر، (» .امكان داشت با خورشيد شبيه شود

كه در زير به آن اشاره  استبا خورشيد معلول عوامل مختلفي » مهر«شمردن  يكسان
  : كنيم مي
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، در اوستا آمده »ايزدمهر«گونه كه اشاره كرديم بنابر توضيحاتي كه درمورد همانـ 1
اين توصيف . پيمايد آيد و پهناي آسمان را مي مي ز برهر صبح از فراز كوه البر» مهر«است 

با فروغ درخشان » مهر«كند؛ به ويژه آنكه  در ابتداي امر خورشيد را در ذهن متصور مي
  . كند و اين توضيح مسّلماً بيش از هر چيز معرّف خورشيد است خود جهان را روشن مي

ود محسوس بودند و حضوري طور طبيعي در نزد پرستندگان خ خدايان باستاني بهـ 2
عيني داشتند و اگرچه اقوام كهن براي آنها نيرويي فراتر از نيروهاي مادي قائل بودند، 

از . كردند كردند و در بسياري از موارد آنها را به چشم مشاهده مي وجودشان را حس مي
اشكال و .. .ها، ستارگان، درختان و كوه ؛اساس پنداشتي در ميان مردم ابتدايي آنجا كه بر

كه يونانيان آسمان را تن خداوند  آمدند، چنان هاي خارجي ارواح به شمار مي صورت
گونه نظر داد كه از نظر ايرانيان  توان اين دانستند، در مورد خورشيد نيز مي مي» اورانوس«

بوده و با چنين تصوري، درك ايزد از ديدگاه آنان » مهر«خورشيد شخص يا تن ، باستان
قابل رؤيت كه هر روز صبح  تر بوده است تا اعتقاد به موجودي غير فهم تر و قابل ادهبسيار س

پيمايد و با ده هزار چشم و هزارگوش اعمال آدميان را زير نظر  پهناي آسمان را مي
  . گيرد مي

خداي ده هزار » مهر«نمايد كه  خورشيد بوده است و طبيعي مي» مهر«يكي از معاني ـ 3
 :همان خورشيد دانسته شود چشم و هزار گوش،

  

   ايـن نقـشـهــاي سپـهــــر   نـگاريـده 
  

  

  چو هرمزد و بهرام و كيوان و مـهـــر 
  

 )214بيت/ 68فرامرزنامه، ص(      

  

   چهـــر » مهــر«بدو گـفت جـم كاي بت 
  

  

  ز چـهــر تـو بـر هـر دلـي مـهــر مهــر 
  

  )82بيت/25ص ، اسدي طوسي(               

Archive of SID

www.SID.ir



         

  نامه كاوش
  

  12، شماره )1385( هفتمسال 

  

73  

كـردة چهـارم   » مهريشـت «ماً مهر، همان خورشيد نيست و بـا توجـه بـه آنچـه در     اما مسّل

نخستين ايزد مينوي كه «: پرستي دانست توان مترادف خورشيد آمده است، مهرپرستي را نمي

از آنجاسـت كـه آن   . ... پيش از دميدن خورشيد جاودانة تيز اسب بر فراز كـوه البـرز برآيـد   

  .)356، ص1، ج1383دوستخواه، (» .هاي ايراني بنگرد انمانبسيار توانا بر همة خ» مهر«

همين يشت آمده است كه امشاسپندان و خورشيد براي مهر آرامگاهي  51 در بند 
آرامگاهي كه امشاسپندان و «: اند تا مهر بتواند از فراز كوه البرز جهان رابنگرد ساخته

) مهر(ساختند تا او –وري همكام و با خشنودي درون و منشي نيك و درست با -خورشيد
  ) 365، ص1همو، ج(» .را بنگرد) جهان مادي(بتواند از فراز كوه البرز سراسر جهان اَستومند 

در . نه خورشيد؛ بلكه حاكم بر خورشيد و ساير عناصر طبيعت است» مهر ايزد« رو از اين
س از آنكه پ«: گونه توصيف شده است اين» مهر«چهارم همين يشت نيز  و كردة بيست

سان  هر دو پايانة اين زمين پهناور گوي. فرورفتن خورشيد، به فراخناي زمين پاي نهد
  )376، ص1همو، ج(» .دوركرانه را بپساود و آنچه را در ميان زمين و آسمان است، بنگرد

در يكي . و خورشيد اشاره شده است» مهر«با صراحت به يكي نبودن » خرد مينوي«در 

پرسد كه چگونه بايد به پرستش ايزدان  مي» خرد مينوي«از » دانا«وقتي هاي اين كتاب  از بند

چون » مهر«بايد هر روز سه بار برابر خورشيد و « : دهد پاسخ مي» خرد مينوي« ،پرداخت

  ) 63، ص1380تفّضلي،(» .كنند، ايستاد با هم حركت مي) دو اين(

  : هم به كار برده است را در كنار» مهر«و » هور«واژة , فردوسي در پادشاهي هرمزد
  

  دگـر آنـكه گـفتـي شمـار سپـهـــر

  

  

  فـزون است از تـابـش هــور و مهــر 
  

  )1137بيت/383ص/8فردوسي، ج(                

 - طبيعي است كه تصور كنيم شاعر از هر دو واژه مفهوم خورشيد را اراده كرده است 
اما  -اند ي به معني خورشيد به كار رفتههر دو در زبان فارس» مهر«و  »هور«با توجه به اينكه 
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ماند كه آيا فردوسي با آن استعداد و توان شاعري در تنگناي وزن  جاي اين پرسش باقي مي
جانشيني مناسب بيابد؟ طبيعتاً پذيرش » هور«و قافيه گرفتار آمده و نتوانسته است براي واژة 

تواند از  ايي فردوسي كه ميچراكه شاعري با توان قدري دشوار است؛ , چنين پنداشتي
بعيد است كه دو واژة هم معنا را , تصاويري زيبا و متنوع بيافريند, هاي مختلف نبرد صحنه

تابش اين امكان را به راحتي در اختيار شاعر  بويژه كه واژة. كار ببرد چنين كنار هم به اين
فاده كند و روشن است كه در است» ماه«مثالً از واژة » هور«قرار داده است كه بتواند به جاي 

بلكه با در نظرگرفتن مصراع , شد چنين حالتي نه تنها در معناي بيت خللي ايجاد نمي
  . شد تر و زيباتر نيز مي معنا كامل, بيت اول

همان ايزد باستاني , در بيت مورد بحث» مهر«واژة , با اين توصيف به اعتقاده نگارنده
  . د استبه معني خورشي» هور«ايرانيان و 

 

» مهر«هاي خورشيد در پيوند با  ويژگي  

» خورشت«و در پهلوي  (Havare-Xsaeta)  »هورخشَئت«خورشيد در اوستا به صورت 
صفت و به معني درخشان است » شئت«جزء . آمده است» شئت«بدون » هور«ها  »گات«و در 

ا ساخته است و اين ر» خورشيد«در آمده و همراه خور تركيب » شيد«كه بعدها به صورت 
، 1377پورداوود، . (شود استفاده مي» خور«و » هور«تركيب امروز در زبان فارسي به جاي 

  ) 304، ص1ج
. خداي خورشيد، خطاب شده است ،(Surya)» سوريه«ده سرود به » ودا ريگ«در 

ن تابد و بسان آتش سوزان در اوج آسما ها مي خورشيد يا خداي خورشيد بر بسياري از خانه
زني و به اوج آسمان صعود  رخشنده از نور رحمت امروز كه سر برمي«. كشد شعله مي

ناييني،  جاللي(» .را از رخ من بزداي را از دل من و زردي  بيماري , خورشيد نمايي، اي مي
  )170، ص1367
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آمده است كه خورشيد ازكوه بلند البرز سر ) مهريشت(يشت دهم  118در سرود 
اين موضوع در بيت زير از منوچهري چنين بازتاب . رود س آن فرو ميآورد و در پ برمي

   :داشته است
  

ـــد   ــرص خـورشي ـــرزد ق ـــرز ب ـــر از الب   س

  

  

ــوده دزدي ســـر ز مكمــن  چـــو خـــون   آل
  

  )63ص ،1363، منوچهري(                  

پيمايد، ستايش  دينان خورشيد را كه هر روز با گردونة خود آسمان را مي مهري
راند و  ها بر اين باور بودند كه خورشيد با انوار درخشان خود تاريكي را مي آن. كردند مي
بخشد  كنند توان مي كند و به تمام موجوداتي كه انوارش را دريافت مي ها را پاك مي ي پليد

آنان خورشيد را صرفاً جسمي طبيعي . ها را از خود برانند تا از زيانكاران دور شوند و پليدي
گونه برخوردار است و  شمردند كه از سرشتي خداي را موجودي مي بلكه آن  دانستند؛ نمي

  . شايستة ستايش است
» ميترا«خورشيد نخستين ايزدي بود كه با  ،منسوب است» ميترا«اي كه به  بر اساس افسانه

نبرد كرد و چون در اين نبرد شكست خورد با او پيمان همكاري و دوستي بست و در 
اج درخشاني بر سر او نهاد و اين دو براي هميشه پشتيبان و همكار يكديگر ت» ميترا«, مقابل
  )134، ص1383كومن، . (شدند
. دهد نشان مي) خورشيد(را در كنار سل » ميترا«برخي از تصاوير ،»ميترايي«پيكرنگاري  

ه ب. گذارد تفوق و تسلّط ميترا را بر خورشيد به نمايش مي اها آشكار بسياري از اين صحنه
در . شود ديده مي» ميترا«در حال زانوزدن جلوي ) خورشيد(اي سل  عنوان نمونه در صحنه

ناپذير  وصف شكست, دادن خورشيد با شكست) ميترا(=» ميتراس«اين مورد اعتقاد است كه 
- 159، صص1381اوالنسي، . (را كه قبالً در اختيار خورشيد بوده از آن خود كرده است

160(  
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ة  براساس سرود. شود ودا ديده مي هاي ريگ مهر به روشني در سرودهپيوند خورشيد و 
هنگام كه  پيمايند، آن راه ثابت خويش را مي» ميترا«و » ورونا«سيزدهم از مانداالي چهارم 

از  68و در سرودة) 23، ص1367ناييني،  جاللي. (برند خورشيد را در آسمان باال مي
روشن و فناناپذير و زيبا و پاك خورشيد به لطف اشعة ساطع و «: مانداالي ششم آمده است

  ) 68همو، ص(» .درخشد طالع گشته است و چون زينت خورشيدي مي» ورونا«و » ميترا«
دهد و ارتباط  اوستا اين ايزد باستاني را مجرّد نشان مي» مهريشت«در » مهر«توصيفات 

البتّه اين تصور وجود . ها را يكسان بپنداريم شود كه آن آن با آتش و خورشيد سبب نمي
ويژه كه در اوستا  به ،دارد كه اساساً خورشيد مثل ماه از ايزدان پيش از زردشت بوده باشد

حتّي اگر چنين تصوري را بپذيريم ارتباط تنگاتنگ مهر . دو يشت به اين دو اختصاص دارد
بدين معني  .شود كه اين دو را مستقل از هم مورد بررسي قرار ندهيم با خورشيد موجب مي

 –به ويژه از دورة ساساني به اين طرف  –آميختگي مهر و خورشيد  دليل درهم كه به
و سوگند به آن » مهر«توان توصيفات خورشيد و سوگند به آن را در رديف توصيفات  مي

هاي حماسي  اين پيوند تنگاتنگ را به روشني در منظومه. ايزد باستاني به شمار آورد
  .توان نشان داد مي

كنيم تشبيه چهره به خورشيد از  گونه كه در آثار مختلف ادبي مشاهده مي همان
رسد اين است  هاي كهن تشبيهات حسي بوده و طبيعتاً آنچه در ابتداي امر به ذهن مي گونه

كه  گونه از تشبيهات، زيبايي و نوراني بودن رخسار است، چنان كه رابطه و وجه شبه در اين
در مورد تشبيه چهره به ماه، . ر مورد تشبيه چهره به ماه صادق استدقيقاً همين تصور د

نظير آن  و زيبايي و درخشندگي كم -رسد گونه كه در شب به نظر مي آن - گردي اين كره 
تواند رابطه و وجه شبه را به راحتي نشان دهد؛ اما پذيرش زيبايي ظاهري و درخشندگي  مي

درست است كه درخشندگي . از به تأمل داردخورشيد و ارتباط آن با چهرة آدمي ني
اما  -و اساساً در توجيهات علمي ماه نوري از خود ندارد –خورشيد بسيار بيشتر از ماه است 

تواند مستقيماً به آن بنگرد، منشأ چنين تشبيهي  اي نمي آيا حقيقتاً اين نور شديد كه هيچ ديده
  : هاي مربوط به خورشيد بنگريم ههايي از تشبيهات و استعار بوده است؟ به نمونه
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  زاد ســروقــد  اي آفـتـاب چـهــرة بـت
  

ــان چــين   ــر بت ـــود ب ــين نبـ ـــنگاشته چن    ب
  

  

  كـز زلف مشك باري وز نـوك غمــزه تـيــر   
  

ـــر  ــر حـريـ ــوب بـ ــال روي يوســـف يعقـ   تمثـ
  

  )116، ص1373دقيقي، (                     
  

ــان را  ـــر پـنهـــان كــرد آفــــتاب تاب   بــه اب

  

  

  بـرگ خــندان را  به سبزه بنهفت آن الله
  

  )180، ص1370  ,ابواسحاق جويباري(    
   

  نــور رخ تـــو طلسـم خـورشيـــد شكسـت    

  

  رخ زرد و خجل گشت و به مغرب پيوسـت 

  

  

  خـورشيـد ز شــرم سـايه از خلـق گسسـت   
  

  پيرايـه سيــه كــرد و بــه مـاتـــم بنشسـت     
  

  )709ص ،1368 خاقاني،(                

تر  باور نگارنده در وراي ارتباط ظاهري رخسار با اين كرة سوزان پيوندي ژرف به
وجود دارد كه از ديرباز شاعران را بر آن داشته است تا در موارد بسيار به اين مانندگي 

هاي گوناگون خورشيد دست نيافتني را از اوج خود فرود آورند و در  بپردازند و به بهانه
  . دسترس قرار دهند

طور كلّي انسان به خورشيد اين است كه هميشه مشبه  ة مهم در مانندگي رخسار يا بهنكت
شود اين پنداشت استوارتر  مادينه نيست، بلكه زماني نيز نرينه است و همين امر موجب مي

  . گردد كه ارتباط اين دو در ظاهري زيبا و آراسته نيست
  : ختران جمشيد به كاربرده استفردوسي اين تشبيه را در شاهنامه اول بار براي د

  

ـــاي  ـــان ز جـ ـــد رويــ     بجستنـدخـورشيـ
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  از آن غـلغـــــل نـامـــــور كــدخـــــداي  
  

  )51بيت/54ص/1فردوسي، ج(                  

  : كرده است و در همان داستان فريدون را به خورشيد تابنده تشبيه 
  

ـ  ــ ـــرّ خ ـــا فـ ـــودجـهانجـــوي ب   ورشيد بـ

  

  

ـــود    ـــد بـ ـــده خـورشي ـــردار تابن ـــه كـ   ب
  

  )109بيت/ 57ص/ 1فردوسي، ج(                 

  : فردوسي اين تشبيه را در مورد زال هم به كار برده است
  

  بـــر و بـــازوي شيـــــر و خـورشيــــد روي

  

  

ـــوان ـــوي  , دل پهل ـــر ج ــت شمشيـ   دس
  

  )147بيت/ 146ص/ 1همان، ج(               

كرد كه مردم آن  زندگي مي (Azotak)» آزَتك«اي به نام  در آمريكاي مركزي قبيله
ترين خدايان آنان به  قبيله به خدايان متعددي اعتقاد داشتند و در اين ميان خورشيد از مهم

ها گمان  »آزتك«.آمده است» نمادخورشيد«بر اساس آنچه در كتاب . آمد شمار مي
به  ,كند تغذيه مي, شود مرگي وي مي ها كه موجب بي كردند كه خورشيد از خون انسان مي

همچنين آنان زناني جوان را نيز براي ماه . كردند قرباني مي  همين روي مرداني را براي آن
غرب، . (اين امر نشان از تصور زنانگي ماه و مردانگي خورشيد دارد. كردند قرباني مي

به . شود البتّه اين تصور مردانگي خورشيد در ميان مصريان نيز ديده مي) 145، ص1384
هاي نافذ و حرارت  اي است كه مادر زمين را با شعاع ن خورشيد، پدر درخشندهاعتقاد آنا

  )217-216همو، صص. (سازد باردار مي, خود
يابد كه دخترش،  رستم چون در مي. شود مذّكرنمايي خورشيد در بيت زير ديده مي

پدرشوهر دخترش , خطاب به گودرز, تمكين نكرده» گيو«در برابر شوهرش، » بانوگشسب«
  : گويد يم

  

    بـگـويــــم سـخــنــــها بــــه آواز نــــــرم
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ـــرم     ـــر، گـ ـــاه از مـهــ ـــازم دل م   بـسـ
  

  )1009بيت/127نامه، ص بانوگشسب(                

  .است» گيو«استعاره از » مهر«اي روشن از دخترش، بانوگشسب و ماه استعاره
د فراتر از شو در بسياري از موارد توصيفات خورشيد و آنچه به آن نسبت داده مي 

صرف نظر از درخشندگي خورشيد . اي از كرات آسماني است هاي معمولي كره ويژگي
العاده ارزشمند و  فوق,  هرگونه رابطه و نسبتي با آن, گيرد كه اغلب وجه شبه قرار مي

  . افتخارآميز است
كاووس كه خواهان ازدواج با دختر شاه , در داستان رزم كاووس با شاه هاماوران

  : گويد ران است در پيامي به او چنين ميهاماو
  

ـــاد   ـــور قبـ ـــي چـــو پـ ـــاد يـاب   چـــو دام

  

  

  چنــان دان كــه خـوشيـــد داد تــــو داد   
  

  )87بيت/132ص/2ج, فردوسي(              

پهناي » تندباالي خود«كه سوار بر  خورشيد در حالي, همچنين در داستان فرود سياوش
  : ده استگونه توصيف ش پيمايد، اين آسمان را مي

  

ــاالي خــويش  ـــد بنمــود ب   چـــو خـورشي
  

ـــره   ـــرج بــ ـــدر آورد بـ ـــر انـ ـــه زيـــ   ب

  

  

  نــــشست از بــــر تنــــد بــــاالي خـويــــش
  

  چنيـــن تــــا زميـــــن زرد شــــد يـكســــره 
  

  )به بعد 389بيت/ 32ص/4ج, همان(              

ي بخش است عالوه بر آنكه از روشن انگيز و زندگي روشني خورشيد كه فروغي دل«
از جوهر و عرض مردمان نيز بهره گرفته است و در طول روز نيز از , مينويي خورشيد است

شود كه  و چنين مي) 84، ص1376ميرفخــرايي، (» .برخوردار است» ايزدمهر«مصاحبت 
در ضمن . شود گيرد و شايستة ستايش و نيايش مي گونه در دل مردمان جاي مي اين
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, درخشد و با گردش مستديري در پهناي آسمان مي صورت ُقرصي تابان خورشيد كه به
رمز وحدت و , كند و اساساً دايره دايره و مركز را تداعي مي, دهد گذشت روز را نشان مي

دايره نمادي از خلق جهان در مقابل خالق نيز . شود چيز از آن آغاز مي مبدأيي است كه همه
گر،  هوهنه. (آسمان كيهاني است تر نشان دهندة عالوه بر اين در معنايي مستقيم. هست
  ) 31-29، صص1366

هاي مّلي  كنيم كه در حماسه با اين اوصاف جاي شگفتي نخواهد بود اگر مشاهده مي
  :است كار رفته به» خورشيد پاك«، »يزدان پاك«جاي تركيب  گاهي به

  

ــاك   ـــد پ ــه خـورشي ـــر آرد ك ـــي لشك   يك
  

  

  

  ه مــاچين دژم گـــردد از تيــره خــاك   بــ
  

  )2101بيت/262نامه، ص كوش(               
  

  ســـپاس از خـــــداوند خـورشيــــد پــــاك
  

  

ـــر دســت دشمـــن نگشتـــم هــالك    كــه ب
  

  )2919بيت/183الخير، ص بن ابي شان ايران(               

روز يازدهم هر ماه شمسي , با توجه به جايگاهي كه خورشيد در تفكرّ قوم ايراني داشته
  :شده است ناميده مي» خورشيد روز«

  

  »روز هـــــور«بــه آذر مـــه انــــدر بـــد و 
  

  

  كــه از شيـــر پـــردخته شـــد پشــت گـــور 
  

  )886بيت/62ص/9ج, فردوسي(               

دقيقي پرستش و . هاي حماسي به آيين پرستش خورشيد اشاره شده است در منظومه
  : مانده بود داند كه گشتاسب نيز بر اين آيين استوار  نيايش خورشيد را آيين جمشيد مي

  

  نيـــايش هـمــــي كـــرد خــورشيــــد را  
  

  

ـــد را   ـــد راه جـمشيـ ـــوده بـ ـــان ب   چـن
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  ) 22بيت/66ص/6ج, همان(                 

  : نامة اسدي نيز به آيين پرستش خورشيد اشاره شده است و در گرشاسب
  

ـــد كــه چـــون آ   ـــي ب ـــابدرخــت گل   فـت
  

ــت   ـــد پسـ ــوي خـورشيـ ـــي سـ   فـروتاختـ

  

  

  بـديـــدي شكفتــــي هــــم انـــدر شـــتاب   
  

ــت    ــردم خورپرس ـــون م ـــويش چ ـــر خ   س

  

  )به بعد6بيت/156اسدي طوسي، ص(              

و درجايي ديگر از همين منظومه آمده است كه فرستادة گرشاسب خطاب به فغفور 
  :خواند پرست و خورشيدپرست مي چينيان را بت, چين
  

  و مـــاه پرســتيد و خــورشيـــد شــما بــت 
  

  

ــند راه    ـــزدان شناس ـــه يــ ـــران ب   در ايـ
  

  )96بيت/370اسدي طوسي، ص(                   

  .شود بررسي مي» ايزدمهر«هاي خورشيد در پيوند با  زير ويژگي  در بخش 

  
كش ايزد كينه  

در بررسي اساطير و باورهاي مذهبي اقوام كهن با تضادها يا دو شخصيتي بودن خدايان 
اشاره كنيم كه آفرينش و مظاهر اين مطلب بايد   در توجيه. شويم رو مي هها روب و توتم

زشتي و زيبايي , روشنايي و تاريكي, ند و نيكي و بديهست طبيعت نمودار اضداد مختلف
گردند و از آنجا كه خدايان جامع همة صفات به  اضدادي هستند كه در عالم مشاهده مي

ويرانگر،  و  ها خوشايند و ناخوشايند، سازنده توان انتظار داشت آن پس مي, آيند شمار مي
  .مهربان ونامهربان ظاهر شوند
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, در جاي خود, داشتني دارد سيمايي دوست  ايزد باستاني ايرانيان نيز در عين آنكه» مهر« 
ها و عملكرد داوري او  واقع در نگهباني از پيمان به» مهر«بار جنبة خشونت. هراسناك است

نگرد و  به ديدة خيانتكار مي, كنند كه از قانون و پيمان تخطّي به آنان» مهر«. شود توجيه مي
وي كه ايزد مهرباني و دادگري است در جاي خود . شود براي تنبيه آنان به زور متوسل مي

اين ايزد هم با »مهريشت«29بر اساس سرود. تواند خشمگين گردد و جنگ را برانگيزد مي
هر روي  به. انگيزد و هم ستيزه را هم آشتي را برمي. كشورها خوب است و هم بد

ايزدي سخت , شكنان را نسبت به پيمان» ايزدمهر«، »مهريشت«سرود ازسرودهاي چندين
هاي  آنكه در جنگ پايدار ماند و رده»  :است آمده 36در سرود . دهد جو نشان مي كينه

آوران را در هر دو بال آوردگاه، پراگنده و پريشان كند و  آنكه رزم. دشمن را از هم بدرد
  )362، ص1، ج1383دوستخواه،(» .دل سپاه دشمن خونخوار لرزه افتداز بيم او در 

خورشيد نسبت  را در بيت زير به » ايزدمهر«فردوسي دو ويژگي مهرباني و جنگاوري
  : است داده 
  

  بـــــرين ســــان رود آفــتــــاب سپـهـــــر
  

ـــخشاي ـــه ب ـــه هنگــام خـشـــم ن   ش آرد ب

  

  

  به يك دست شمشير و يك دست مـهـــر 
  

  نـه خشم آيدش روز بخشش بــه چشـــم  
  

  )به بعد 727بيت/95ص/8فردوسي، ج(             

در جاي ديگر خورشيد همچون مبارزي به تصوير كشيده شده است كه درفش خود را 

  :گردد افرازد و از خنجرش دم شب، بنفش مي برمي
   

ــش    ـــردون درف ــرزد ز گ ـــورشيد ب ـــو خ   چ

  

  

ـــنفش   ـــر او ب ـــد از خـنج ـــب ش   دم ش
  

  )1053بيت/75ص/4ج, همان(                 

Archive of SID

www.SID.ir



         

  نامه كاوش
  

  12، شماره )1385( هفتمسال 

  

83  

كش در داستان نبرد دو برادر  نمونة ديگري از حضور خورشيد را به عنوان ايزدي كينه

به موجب گزارش فردوسي اين دو تن پس از مرگ . بينيم مي» گو«و » طلخند«هاي  به نام

پدر مدتي بر سر تاج و تخت شاهي با هم نبرد كردند و سرانجام بر آن شدند كه نزديك 

اي دور سپاهيان خود ايجاد كنند و در آن محدوده به نبرد برخيزند تا هر كس  ريا، كَندهد

اي خردمند و نيكنام بود و برادر  شاهزاده» گو«. شكست خورد، راهي براي فرار نداشته باشد

خواند و از نبرد پرهيز داشت تا آنجا كه به برادرش طلخند پيشنهاد  را به خويشتنداري مي

حكم رانند و مرز دو طرف مشّخص باشد؛ ولي طلخند , يك در سرزمين خودكرد كه هر 

آنكه تيغ و تيري به او  حاضر به پذيرش پيشنهاد برادر نبود و سرانجام نيز در ميدان نبرد بي

  : بر پشت پيل جان داد, اصابت كند
   
  بــاد و ز خـورشيـــد و شمشــير تـيـــز    ز

  

ـــرد  ــت و بـمـ ـــن بخف ـــن زريـ ـــران زي   ب

  

  

  نـه آرام ديـــد ونــه راه گــــريــز
  

ــد   ـــور هن ــه كش ـــو«, هم ـــرد» گـ   را سپـ
  

  )به بعد3214بيت/239ص/8ج, همان(        

پيمانِ ايزد مهر و در برداشتي ديگر معادل  در اين نبرد، خورشيد كه در برداشتي هم
» ايزد باد«و باريد  تابيد كه گويي از آسمان بر سر سپاهيان تيغ فرو مي است، چنان مي» مهر«

  :مؤّثر بود» گو«اي داشت و در پيروزي  كننده نقش تعيين, عنوان ياوري از ياوران مهر نيز به
  

ـــي    ــارد همــ ـــغ ب ـــوا تـي ـــي ه ـــو گفت   ت

  

  

  بـــه خـــاك انــدرون اللــه كــارد هـمـــي 
  

  )3205بيت/239ص/8ج, فردوسي(         

» طلخند«و  قائل بودترام داد و پيمان و آيين برادري اح برايپهلواني بود كه » گو«
كه بر سر داد  ايزدمهر نيز با آنان. آورد بادساري كه در برابر پيمان و داد، سر تسليم فرود نمي

  . ستيزد مي, و پيمان نباشند
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هاي  در اسطوره) شمش(» ايزدشمس«توان با صفت دادگري  اين ويژگي خورشيد را مي
هاي ستمگران و بدكاران را دنبال  هساي, با پرتو درخشندة خود» شمس«. بابلي سنجيد

. ، دادگري دانسته شده است»شمس«بارزترين صفت . كشد كند و آنان را به بند مي مي
  ) 73، ص1375ژيران، (
 

 روشن دادگر

عالوه بر آنكه در جهان پسين بر سر   »رشن«و » سروش«همراه با » مهر«, »مهر آيين«در 
در اين دنيا نيز داوران ميان مردم و , دازندپر به داوري كردار مردم مي» چينوت«پل 

در البرزكوه » مهر«با توجه به اينكه آرامگاه . شوند شكنان محسوب مي پيمان ةكيفردهند
چيز از ديد او  هيچ, را بنگرد) مادي  جهان(تواند از فراز آن سراسر جهان اَستومند است و مي

ون نيكي ورزند به آنان پاداش بخشد و تواند اعمال مردمان را ببيند و چ پنهان نيست و مي
  . آنان را به مجازات برساند, چون نيرنگ و بدكنشي كنند

اين ايزد، نگاهبان بيداري توصيف شده است كه بانگ » مهريشت« 61بر اساس سرود 
به خورشيد » ايزدمهر«اين ويژگي . دارد ها داد را برپا مي شنود و در سرزمين دادخواه را مي
  : شده است هم نسبت داده

گيرد و سر به سوي خورشيد بلند  تاج از سر برمي, خسرو پرويز در نبرد با بهرام چوبين
  : نالد كند و از سركشي بهرام چوبين مي مي

  

ـــد كـــرد     ـــد و ســـر ســوي خـورشي بنالي
  

ـــرچـنيـــن گـــفت كــاي    روشـــن دادگـ

  

  

  زيـــــزدان دلـــش پـــر ز امـيــــد كـــرد
  

  درخـت اميــد از تـــو آيـــد بـه بـــــر     
  

  )به بعد249بيت/25ص/9ج, فردوسي(             

  : رسد شود كه توضيح آن ضروري به نظر مي در همين بخش بيتي ديگر نيز ديده مي
  

همــــان نيـــــز ده بــــدره ديـنــــــار زرد   
  

  

  فــشـانـم بـــريــن گـنبـد الژورد
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  ج
  )260بيت/26ص/9ج, همان(                 

مهرداد بهار در بحثي راجع به قرباني، . بخشي است آيين بركت اين عمل درواقع نوعي
را به آسمان  شد، بخشي از آن كه قرباني انجام مي معتقد است كه در ايران كهن پس از آن

، 1376بهــار، . (نظر و بركت بخشي آنهــا بود اين سهم خدايان و براي جلب. انداختند مي
  )300ص

جاي ديگر شاهنامه نيامده است  دهد، در هيچ شان ميهاي نگارنده ن تا آنجا كه بررسي
به هر روي . براي آسمان نذر كند, هايش برآورده شدن خواسته برايكه شاهزاده يا پهلواني 

پرستيده و  خورشيد را در زمرة ايزدان مي, دهد كه خسرو پرويز گزارش فردوسي نشان مي
  .به آن معتقد بوده است

. ماند چيز از ديد او پنهان نمي نافريفتني است و هيچ ايزدمهر ايزدي هميشه بيدار و
شود اين توانايي را در او  ديده مي اويژگي روشن كه در اوست و در خورشيد نيز آشكار

ها پاك  ي از پليد, اي بيابد پوشيده نيست كه هر آنچه از اين ويژگي بهره. بخشد استواري مي
ها  در اين جهان از بودني, سرشار گردد شود و رواني كه همچون خورشيد از زالل نور مي

سبب نيست كه درابيات  بي. يابد شود و در جهاني ديگر به آسايش ابدي دست مي آگاه مي 
  :رواني چون خورشيد آرزو شده است, زير براي كيقباد و سياوش

  

  چــــو خـورشيـــــد بــــادا روان قـبــــــاد
  

  

  تـــرا زيــن جهــــان جـــاودان بهـــر بـــاد
  

  )203بيت/19ص/1ج, انهم(         
  

  روان سيــــاوش چـــو خـورشيـــد بـــاد   
  

  

ـــاد    ـــد ب ـــاي امـيـ ـــيتيش ج ـــدان گ   بـ
  

  )414بيت/34ص/4ج, فردوسي(         

  :ها در خواب آگاه گردد تواند از بودني هاي روشن مي و در بيت زير روان
  

ـــواب    روان ـــه خ ـــد ب ـــن ببين ــاي روش   ه
  

  

ــرآب  همـــه بـودنــــي ـــو آتـــش ب   هــا چـ
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  )970بيت/110ص/8ج, همان(           

  
 سوگند به خورشيد

حاكي از اعتقاد قلبي , سوگند چه درشكل باستاني و چه صورت متحول شدة آن 
ايجاب ديگران در زمان حجت آوردن و  به منظورطبيعتاً انسان ابتدايي . ورنده است سوگند

. خورد به آنان سوگند مي شد و نيز به وقت پيكار به ايزدان يا مقدسات خود متوسل مي
خورشيد در جايگاه و مرتبة ايزدان يا در پيكر موجودي فراسويي به شدت مورد توجه اقوام 

. شده است تعهدي غيرقابل برگشت را موجب مي, مختلف بوده و بدين سبب سوگند به آن
ن آورده اهميت سوگند خوردن به خورشيد آن قدر بسيار است كه بالفاصله بعد از نام يزدا

  : شود مي
ـــاك   ـــزدان پ ـــام يــ ـــرين ن ـــدان بــرت   ب
  

  بـــه تخــت و كــاله و بـــه ناهيــــد و مـــاه

  

  

  رخشــنده خورشــيد و بــر تيــره خــاكبــه 
  

ـــا را نـگـــاه   ـــردم شم ـــد نكـ ـــن ب   كـــه م
  

  )به بعد 279بيت/96ص/1ج, همان(              

كند كه او را  گند ياد ميسو... در پاسخ نامة مهراج به خورشيد و» سرانديب«، شاه »بهو«
  : خواهد كشت

  

ــت  ـــان نخسـ ـــن بتـ ـــد و ديـ ـــه خـورشيـ   بـ
  

ـــزم كــت و افســرت   ـــون بـري ـــر خـ    كـــه ب
  

  

ــي آدم و بـــوم و رســت،     ـــه گـــــور و پ   ب
  

ـــي تـــن ســـرت  ـــرانديب بــ ـــرم زي سـ   بــ
  

  )به بعد 37بيت/78ص, اسدي طوسي(             

  : شود ده مينيز سوگند به خورشيد دي» كك كوهزاد«در داستان 
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ــر   ـــه بهــرام و تي ـــاه و ب ـــد و م ــه خـورشي   ب
  

ـــگ   ـــي درن ـــسازم زمـان ـــس ن ـــن پ   كـزي

  

  

ـــر،   ـــردان شمشيــرگيـ ـــروي مــ ـــه نـيـ   بـ
  

ــگ   ـــون نهن ــان چ ــه دم ـــر آن ُك ـــم ب   شتاب
  

  )به بعد164بيت /243ص, برزونامه(              

، سوگند دهد رخ مي» سو«شنود كه مرگ او نزديك چشمة  گر وقتي مي يزدگرد بزه
  : خورد كه هرگز به آنجا نرود مي

  

ـــورد     ــوگند خ ـــاه س ـــد زو ش ـــو بشني   چـ
  

ـــشم    ـــه چ ــنم ب ـــو نبي ــمة س ـــن چش ــه م   ك

  

  

  بــــه خــــرّاد بـرزيــــن و خـــــورشيد زرد،
  

  نـــه هنگــام شـــادي نـــه هنگــام خشـــم     
  

  )به بعد327بيت/282ص/7ج, فردوسي(               

ها را مربوط به  توان آن شود كه مي يان مياي ب گونه ها به گونه سوگندها و نيايش اين
توان خورشيد را  آفريدگار يا تجلّيات او دانست و يا به تعبيري ديگر در اين سوگندها مي

  .جاي خداوند پنداشت به
  

  خورشيد فرمانروا

در قرن پنجم پيش . دانستند در عهد باستان غالباً فرمانروايي كيهان را از آن خورشيد مي
چيز خطاب  خورشيد را پديد آورندة خدايان و پدر همه (Sofokles)»كلسسوف«از ميالد 

رئيس و , از خورشيد به عنوان سرور» سيسرون«, كرد و در قرن نخست پيش از ميالد مي
  )156-155، صص1381اوالنسي، . (راند فرمانرواي ساير انوار سخن مي

  :  نامه آمده است بهمنشود، چنان كه در  در برخي از آثار حماسي اين ويژگي ديده مي
  

    چـنيـــن تـــا بـــگشت از ميـــان هـــــوا    
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  درخـشنـــده خـورشيـــد فــرمـانــــروا    
  

  )4067بيت/250نامه، ص بهمن(             

  : توصيف شده است» فرمانروا«در شاهنامه نيز خورشيد با ويژگي 
  

  عشــق هـــوا بـــر زميـــن شـــد گــــوا  بـــه

  

  

  بـــه نـزديــــك خـــــورشيد فــرمـانـــــروا
  

  )12بيت/216ص/6، جفردوسي(          

نسبت داده » ايزدمهر«به » مهريشت«145ويژگي شهرياري و فرمانروايي درسرود 
 1383دوستخواه، (» .ستاييم ها را نزد گياه برسم مي شهريار همة سرزمين, مهر«. است شده
  )388، ص1ج

داده شده كه  با دو بال اطراف آن نشان ،خورشيد, اي از تخت جمشيد برجسته در نقش
از خورشيد  را توصيفات زيبايي, در ادبيات فارسي. معرّف تقدس و آسماني بودن آن است

, شود برخالف آنچه پنداشته مي. كنيم مشاهده مي, آيد كه در پهناي آسمان به پرواز در مي
تصوير وتوصيف پرواز خورشيد، صرفاً تصويري هنري و شاعرانه نيست؛ بلكه خاستگاه و 

اي دارد كه همانا قداست و آسماني بودن آن در ميان ايرانيان و ساير ملل  ة اسطورهماي بن
  .است

 

 خورشيد و بخت

هاي پهن و  را از زنان برازنده و بالش ايزد مهر مردم ،»مهريشت«30سرود بر اساس 
او  نيز آشتي و ستيزه در كشورها به 29در سرود. كند هاي سزاوار برخوردار مي گردونه
بهروزي دلخواه مردمان را » ايزدمهر«، 60موجب سرودة همچنين به. ده شده استنسبت دا

گونه  بدين. شود پشتيبان و نگاهبان همة مردمان ناميده مي 54بخشد و درسرود به آنان مي
داند، فراخور زمان انجام  سرنوشت مردمان را در اختيار دارد و آنچه را درخور مي» ايزدمهر«

  .اي آشكار به خورشيد هم نسبت داده شده است به گونه ها اين ويژگي. دهد مي
  : داند سهراب پيروزي خود را به شرط ياري دادن هور و ماه قطعي مي
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  كــــران نبينــــي تــوزيــــن لشكـــــر بـــــي
  

ـــاه   ـــه آوردگ ـــد ب ـــن آيـ ـــش مــ   كـــه پي

  

  

ـــران،   ـــرد جنگـــي و گـــرزي گـ   يكـــي م
  

  گـرايـــدون كــه يــاري دهــد هـــور و مـــاه 
  

  )به بعد470بيت/207ص/2ج, فردوسي(               

سپاهيانش , گردد فرزند افراسياب برمي» شيده«تن با  به كه كيخسرو از نبرد تن زماني
  :دهند شوند و زنده بودن او را به بخشايش خورشيد و ماه نسبت مي شادمان مي

  

  اهخــروشـــي بـرآمـــد ز ايـــران سپــــ   

  

  

  كــه بخشــايش آورد خـورشيــــد و مـــاه   
  

  )684بيت/276ص/5همان، ج(                 

  : اند تعيين كنندگان سرنوشت معرّفي شده, در نبرد گشتاسب و ارجاسب، ماه و خورشيد
  

ـــاه  بـــرين    ســان همــــي گشــت پــيش سپ
  

  

  نبـــود آگــه ازبـــخش خـورشيـــد ومـــاه    
  

  )481بيت/98ص/6ج, همان(                  

يابد كه  ر به همسري برگزيده بود، چون در ميآسياباني كه چهار دختر او را بهرام گو
گويد كه  مهتري از مهتران بهرامشاه به او مي. شود شگفت زده مي ،داماد او شاه ايران است

  : چنين شويي را خورشيد از آسمان چهارم فرستاده است
  

ــوي   ــه آن روي و م ــر ك ــت مهت ــين گف   چن

  

  

  ز چــــــرخ چــــهارم خــــور آورد شــــوي
  

  )513بيت/334ص/7ج, همان(        

اي خطاب به اسكندر شكست خود را به گردش خورشيد و سرنوشت منسوب  و دارا در نامه
  : كند مي
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  مــــردي بـــد ايـــن رزم مــا بــا سپــــاه نــه

  

  

ــاه   ـــور و م   مـگـــر بخشــش و گــردش هـ
  

  )266بيت/396ص/6ج, همان(                

و پشتيبان آفريدگان  نگهبان» مهريشت« 54 بر اساس سرودة» مهر«كه اشاره شد  چنان
  : در بيت زير اين ويژگي به خورشيد نسبت شده است. است
  

  گــفتـــار تــــو, نباشــد بــه جـــز خــــوب
  

  

  كــه خـــورشيـــد بـــادا نـگـــهدار تــــو    
  

  )64بيت/258ص/9ج, فردوسي(                  

  
 خورشيد و گاو

در هيچ منبعي  هاي ايراني گاوكشي ميتراست كه در اسطوره  »ميترائيسم«شاخصة عمدة 
زردشت نسبت به , گونه كه قبالً اشاره كرديم اي نشده؛ بلكه همان به اين شاخصه اشاره

، »ميترا«كشته شدن گاو نخستين نيز نه به . قرباني كردن اين حيوان اظهار نفرت كرده است
  . بلكه به اهريمن منسوب است

» ميترا«دين شرح است كه ب ،افسانة گاوكشي ميترا كه با رمزهاي بسياري درهم آميخته

كند و پس از جدالي سخت آن را گرفتار  به خواست ايزدان به گاو نخستين حمله مي

گاو در فرصتي مناسب . رود كه بر پشت آن سوار است به غاري مي سازد و در حالي مي

» ميترا«نزد  را كالغ يا شاهين, پيك خود, خورشيد. رود زاري مي كند و به بيشه فرارمي

گيرد و  گونه ديگر بار ميترا گاو را مي بدين. دهد گاه گاو را به او نشان مي ستد و مخفيفر مي

  . كند به اكراه آن را قرباني مي

آغاز بهار است؛ , انگيزة اصلي مراسم قرباني گاو  تفسير نمادين اين اسطوره بر اساس
رتيب گياهان ت شود و بدين خونش بر روي زمين روان مي, چرا كه بر اثركشته شدن گاو

  )380، ص1،ج1381رضي، . (گيرد رويند و حيات نيرو مي مي
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توان  گونه كه گاو را مي بدين. اي به رستاخيز طبيعت دارد اين رويداد شگفت اشاره
) زمستان(بر گاو ) خورشيد(غلبة ميترا . كنايه از زمستان و ميترا را رمز خورشيد گرفت

اين رويداد طبيعي در آثار ادبي به . عت استدرواقع نشانة تجديد حيات و رستاخيز طبي
  :شكل غلبة خورشيد بر گاو يا ورود خورشيد به برج ثور نشان داده شده است

  

ــاو   ــرج گ ـــر از ب ــر زد س ـــد ب   چـوخـورشي

  

  

  خـــروشان همـــي بــر هـــوا شـــد چـــكاو 
  

  )6249بيت/478ص, نامه كوش(              

  :چنين آمده است  اين بيت در شاهنامه
  

چـــو خـورشيـــد بــر زد ســـر از بــرج گــاو   
  

  

  زار بــــر شـــد خــــروش چـــكاوگـلــــز 
  

  )1206بيت/72ص/7، جفردوسي(              

آيد  دينان به شمار مي نمايندة خورشيد و يكي از مراتب هفتگانة مهري) برج اسد(شير 
ز ورود خورشيد به برج ثور در حدود ماه ارديبهشت ا. نمايندة زمين است) برج ثور(وگاو 

ترتيب غلبة خورشيد بر گاو يا ورود خورشيد به برج  بدين. گيرد هاي فصل بهار انجام مي ماه
  .هاست ها و گل ثور به معناي دگرگوني طبيعت و آغاز رويش سبزه

را در آثار حماسي نشان داد كه در آن  توان موارد ديگري عالوه بر آنچه بيان شد مي
آمده » مهريشت« 112درسرودة. مطرح شده است» ايزدمهر«اي پيوند خورشيد با  گونه به

» .راند گردونه مي, با تازيانه  زرين در بر  و زره] بردست[كه سپر سيمين  آن«: است
  )380، ص1، ج1383دوستخواه، (

زرين نيز استعاره از   اي آشكار از ماه و زره دارد و سپرسيمين استعاره» مهر«آن اشاره به 
  . است) در معناي ايزد باستاني» مهر«يا نور خود(نور خورشيد 

تعبير سپرسيمين براي ماه و تيغ زرين براي اشعة آفتاب به كار رفته » نامه گرشاسب«در 
  : است
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  بـــر تيـــغ زريـــّن ز, چـــو آهيخــت خـــور

  

  

  سپـــر ســيمين, نـهــــان كــــرد ازو مـــاه  
  

  ) 27بيت/290،صاسدي طوسي(               

شوند و او را در راه  شمرده مي» مهر«مكاران و ياوران گونه ماه و خورشيد از ه بدين
  .دهند ياري مي) مهر دروغگوي به(رسيدن به داد و پيروزي بر مهردروجان

  :شويم اي مواجه مي گونه نامه نيز با اين تعبير به و در بهمن
  

ــر زد از چـــرخ، ســـر  ـــن ســپر ب چـــو زري  

  

  

  ـــه زر ـــن را بــ ـــت روي زمـيــ   بـيــاراسـ
  

  )8266بيت/485نامه، ص بهمن(               

نامه  در بهمن. اي ديگري از تقدس خورشيد است نشانه» خورشيد«كاربرد اسامي با نام 
  :شوند دو نفر با اين اسم ديده مي

از پهلوانان ايراني كه در زمان شورش سپاهيان بهمن به سرداري » خورشيد مينو«)1
 : همن پيوستبر ضد بهمن جنگيد و سپس به اردوگاه ب» لؤلؤ«

   
ـــاه    ـــده م ـــردار تــابن ـــه ك ـــي ب   غـالمــ

  
ـــه  ـــو «ك ــيد مين ــد»خورش ـــام ش گفتن   ن

  

  

ـــاه،   ـــان شــ ـــان غــالمـ ـــرفت از ميـ   ب
  

ـــام   ـــا تمـ ـــش همـان ـــد بيســت سـال   نـب
  

  )به بعد2591بيت/165، صهمان(             

 :شان داد از سرداران سپاه زال كه درنبرد با بهمن دالوريهاي بسيار ن» خورشيد«)2
  

ــارد  ـــد«بيفش ـــاي  » خـورشي ـــول پ ــر پ   ب

  

  

  يكايــك فـــرو داشــت دشمـــن بـــه جــاي
  

  )4816بيت/292همان، ص(          
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شد  طور معمول در نبردها حمل مي هايي كه با نقش خورشيد مزين شده و به درفش
. در زندگي اجتماعي اقوام گذشته است» اين عنصر ايزدگونه«اي ديگر از نقش  نشانه
دگان ايراني در هنگام عرض سپاه و لشكركشي، اغلب داراي درفش خورشيدپيكر شاهزا
كه سپاهيان براي جنگ با افراسياب  فرزند كاووس در هنگامي» فريبرز«كه  چنان. بودند
  : شود شدند با درفش خورشيدپيكر در عرضگاه حاضر مي مي  آماده

  نـخستيـــــن فـــريبـــــرز بــــــد پـيشـــــرو
  

ـــه كـــفش   ـــاج و زرين ـــا ت ـــرز و ب ـــا گـ   اب
  

  

ـــگذشت پـــيش جهــانــــدار نــــو    كـــه ب
  

ــت  ـــس پش ــش خـورشيـد, پ ـــكر درف   پي
  

  )به بعد293بيت /26ص/4، جفردوسي(                

، غالم سياه حمايت »لؤلو«مصر كه از بهمن درجنگ با   شاه, درفش سپهدار حارث
  : خورشيدپيكر بود , كرد مي
   

   درفـــش از پـــسش قــرصـــه آفــــتاب   
  

  

  ببـسودي و بـر سـرش زريـن عقـا
  

  

  )2120بيت/138نامه، ص بهمن(             

  
گيري نتيجه  

ستايش ذوات آسماني از نخستين اعتقادات اقوام ابتدايي بوده است و بشر بر اثر 
سويي زير تأثير نيروهاي  اي كه به دست آورده، دريافته كه بسياري از حوادث اين تجربه

اي بر اقاليم  گونه گونه معتقد شده است كه عوالم آسماني به و بدين دهد فرازميني رخ مي
بنابراين براي آسمان و نيروهاي آسماني قداست قائل شده و به . روايي دارند زميني فرمان

  . اشكال مختلف، موجودات برتر آسماني را ستايش كرده است
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اجرام و عناصر فلكي  هاي مختلف اين نوشتار آمده، در آيين مهر نيز كه در بخش چنان
سبب شده است كه اقوام ايراني   اند و همين امر از تقدس و احترامي ويژه برخوردار بوده

خطّ مشي اعمال ديني و اخالقي خود را , پيوسته با اتّكا به نيروهاي فرازميني اين عناصر
  .خواهندها ياري ب ترسيم كنند و در هنگام نياز به اين عناصرمقدس روي آورند و از آن

به » ميترا«جاي مانده در اروپا و ساير مناطق جهان، هاي به گونه كه بيان شد در نقش همان
شود و  نشان داده مي, تابد هايي از آن مي طور معمول در هيأت خورشيد با كالهي كه شعاع

توان نتيجه گرفت كه  ترتيب مي بدين. خورشيد همراه اوست  ,ها ها و تنديسه يا در اين نقش
همچنين با توجه . هاي ديني مردم داشته است اي درآيين ورشيد نقش بسيار مهم و سازندهخ

و پيروزي او بر خورشيد به آشتي و بيعت آنان منجر » مهر«اي، نبرد به اينكه براساس اسطوره
هاي گذشته اين آشتي را به اشكال  شوند، سّنت شود و از آن پس ياران وفاداري مي مي

هر روي  به. هاي آن در متون حماسي پراكنده است ته است كه نمونهمختلف منعكس ساخ
كهن ما نيز   رود، در فرهنگ همراه با خورشيد از مشرق به مغرب مي» مهر«گونه كه  همان

اي كه گاهي تشخيص يكي از ديگري ممكن  گونه گردد، به همگام با خورشيد مطرح مي
  . اند  توان گفت كه آن دو يكي شده و مي نيست

  
 منابع و مĤخذ

: تهران, )چهارجلد(, سيزم ميستي -سيزم عرفان گنوستي). 1373(، الدين جالل, آشتياني -1
 . شركت سهامي انتشار

, به اهتمام حبيب يغمايي, نامه گرشاسب ،)1354(، بن احمد ابونصر علي, توسي اسدي -2
 .كتابخانة طهوري: چاپ دوم، تهران

: چاپ هشتم، تهران, جلد دو  ستخواه،گزارش و پژوهش جليل دو ،)1383(، اوستا -3
 .مرواريد 

نشر : تهران, اميني  مريم ترجمة, نو در ميتراپرستي پژوهشي). 1380(، ديويد, اوالنسي -4
 .چشمه
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انتشارات علمي و : تهران, عفيفي بهمن ويراستة, نامه بهمن). 1370(، الخير بن ابي ايرانشان -5
 .فرهنگي

 .انتشارات علمي: تهران, به كوشش جالل متيني, نامه وشك ،)1377( ،  ـــــــــــــــــــــ -6

پژوهشگاه علوم انساني و : تهران, انگيز كراچي تصحيح روح، )1382(، نامه بانوگشسب -7
 .مطالعات فرهنگي

 .  نشر چشمه : تهران, از اسطوره تا تاريخ ،)1376(، مهرداد, بهار -8

, گرجي به كوشش مرتضي ,)مجموعه مقاالت(آناهيتا  ،)1380(، ابراهيم, پورداوود -9
 . انتشارات افراسياب: تهران

كوشش ضياءالدين سجادي،  ديوان خاقاني، به ،)1368(، بديل الدين شرواني، افضل خاقاني -10
 .زوار: چاپ سوم، تهران

سازمان انتشارات : پيشاهنگان شعر پارسي، چاپ سوم، تهران ،)1370(، دبيرسياقي، محمد -11
 .و آموزش انقالب اسالمي 

, به اهتمام محمد جواد شريعت, ديوان دقيقي ،)1373(، ابومنصورمحمد, دقيقي توسي -12
 . اساطير : چاپ دوم، تهران

 .بهجت: تهران, دوجلد, مهر آيين ،)1381(، هاشم, رضي -13

مؤسسة مطالعات و تحقيقات : تهران, مهشيد ميرفخرايي  ترجمة ،)1376(، روايت پهلوي -14
 .فرهنگي

ترجمة عبدالحسين , )ها ها و حماسه داستان(اساطير جهان  ،)1379(، دونا, روزنبرگ -15
 . اساطير: تهران, دوجلد, شريفيان

 .الطير عطار ، نقد تطبيقي اديان در شاهنامه و خمسة نظامي و منطق)1382(زمردي، حميرا  -16

فكر : تهران, ترجمة تيمور قادري, گري زروان يا معماي زرتشتي ،)1374.(سي . آر, زنر -17
 .روز

, پور ترجمة ابوالقاسم اسماعيل, اساطير آشور و بابل ،)1375(،ف و ديگران, ژيران -18
 . فكرروز: تهران

الدين  ترجمة افضل, الملل و الّنحل ،)1350(، ابوالفتح محمدبن عبدالكريم, شهرستاني -19
 . اقبال: تهران, به تصحيح سيدمحمدرضا جاللي نائيني, صدر تركه اصفهاني
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: تهران, به اهتمام محمد دبيرسياقي, برزونامه ،)1382(، )يعقوبعطاء ابن (, رازي عطايي -20
 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي

 .محقق: مشهد, )در فرهنگ و ادبيات(نماد خورشيد  ،)1384(، راحله, غرب -21

 .انجمن آثار و مفاخر فرهنگي: تهران, به اهتمام مجيد سرمدي ،)1382(، فرامرزنامه -22

كوشش محمد  ديوان فرّخي، به ،)1363(، جولوغ بن علي فرّخي سيستاني، ابوالحسن -23
 .كتابفروشي زوار: دبيرسياقي، چاپ سوم، تهران

در چهار (جلد نه , به كوشش سعيد حميديان, شاهنامه ،)1382(، ابوالقاسم, فردوسي -24
 .نشر قطره: ، چاپ ششم،  تهران)مجلد

چاپ دوم، , رضيهاشم  ترجمة  ,آيين پررمز وراز ميترايي ،)1383(، فرانتس, كومن -25
 .بهجت: تهران

: تهران, دوجلد, به كوشش مهدخت معين, مجموعه مقاالت ،)1364(، محمد, معين -26
 .مؤسسة انتشارات معين

: چاپ پنجم، تهران, منوچهري ديوان ،)1363(، احمد ابوالّنجم, دامغاني منوچهري -27
 . زوار كتابفروشي

 .توس: تهران چاپ سوم،, ترجمة احمد تفّضلي، )1380(، مينوي خرد -28

: چاپ چهارم، تهران, بزرگ نادرزاد ترجمة, آيين ميترا ،)1383(، مارتين, ورمازرن -29
 .نشرچشمه

 . كتاب دنياي: چاپ دوم، تهران, وحيدمازندراني. تواريخ، ترجمة ع، )1368(، هرودت -30

سازمان چاپ : جو، تهران ها، ترجمة علي صلح نمادها و نشانه ،)1366(، گر، آلفرد هوهنه -31
 .نتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالميو ا

 .اساطير: جلد، تهراندو, گزارش و شرح ابراهيم پورداوود، )1377(، ها يشت -32

  

Archive of SID

www.SID.ir



 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

