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 خورشید و پرندگان خورشیدی در شاهنامۀ فردوسی

 محمود مدبری

رسیدانشگاه شهیدباهنر دانشکده ادبیات و علوم انسانی،گروه ادبیات فا دانشیار  

 سیده نرگس حسینی

 كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی 

 چکیده

ها به دلیل همراهی با روند ها از سوی فردوسی، تنخوریم كه به گمان ما انتخاب آنیدر شاهنامۀ فردوسی به نام پرندگانی بر م

دهد كه فردوسی در انتخاب و اشاره به برخی بررسی ما در شاهنامه نشان می. ستدالیل وزنی و زیبایی شناسی نی ها وروایت

ای رهپرندگان در شاهنامه، آگاهانه عمل كرده است؛ چنان كه می توان ارتباط عمیقی میان این انتخاب ها و برخی مفاهیم اسطو

. و خورشید است با آن در ارتباط هستند، صبح دمانای كه پرندگان یاد شده در این پژوهش مهمترین عنصر اسطوره. یافت

، ها با خورشیدر اسطورههای ایران باستان از جمله میتراییسم و نیز ددر آیین... و ، زاغسیمرغ، پرندگانی مانند كالغ، خروس، چکاو

ای و باستانی این پرندگان و این مجال با بررسی جایگاه اسطورهدر  .ستیزی ارتباطی ظریف و قابل بررسی دارندروشنایی و ظلمت

 .ها پرداخته شده استآن ارتباط موجود میان به بررسی ،بیان برخی شواهد شعری شاهنامه

 پرندگان خورشیدی، آیین میتراییخورشید،  ،اسطوره: هاکلیدواژه

 مقدمه -4
شاهنامۀ فردوسی به عنوان یگانه . های این متون استاز بارزترین ویژگی ها یکیاسطورههای حماسی با تنگاتنگ متن ارتباط

توان به این نتیجه رسید ها میه بر اساس بسیاری از پژوهشجاودان اثر حماسی فارسی نه تنها از وجود این ارتباط دور نیست؛ بلک

ردوسی بارها با نوع انتخاب ف. اندریزی شدهد پین به نوعی آگاهانه و نظام منای گوناگوارتباط شاهنامه با مفاهیم اسطورهكه 

یید ها و اساطیر را تاهای خود  و ارتباط موجود میان آنای گوناگون، آگاهانه بودن انتخابها، نام ها و داستان پردازی هشخصیت

هستند، پرندگان هستند كه های فردوسی كه به گمان ما با برخی مفاهیم اسطوره ای در ارتباط از میان این گزینش. كرده است

بررسی ما در مورد جایگاه آنان در نظر فردوسی نشان دهندة ارتباط ظریف این پرندگان با عنصر اسطوره ای خورشید و مفاهیم 

 .مرتبط با آن است

 لهبیان مسئ 4-4

شید یا اهمیت خور. داردای معنادار است كه خویشکاری گسترده و عمیقی در اساطیر جهان خورشید از آن دسته عناصر اسطوره

های طبیعی زندگی بشر، بی شک به اهمیت این عنصر طبیعی در زندگی او باز می ای، مانند دیگر پدیدههای اسطورهوایتمهر در ر

روز و دمیدن صبح با وارد شدن و طلوع خورشید؛ نیمروز با به میان  زمان برای انسان، با وجود خورشید معنا می یابد؛ آغاز. گردد

و به همین ترتیب گردش ایام و آمد و شد روز و ماه . شودآسمان رسیدن خورشید و شب هنگام با رفتن و غروب آن تعریف می

ه توصیف خورشید و ای كه در شاهنامه دارد، بفردوسی با لحن گیرا و حماسی ویژه. دهدسال نیز با گردش خورشید روی می

آنچه در این تحقیق مورد نظر ما است . ها از اهداف این پژوهش نیستاین توصیفدازد كه البته صحبت از پررفتارهای آن می

. است ای آن در ارتباطهای اسطورهدانه و آگاهانه با خورشید و جنبهای هنرمنهای فردوسی است كه به گونهگزینشبررسی 

 .كشند و مورد بررسی ما قرار گرفته اندكه چنین ارتباطی را به تصویر می های فردوسی هستندپرندگان، آن دسته از گزینش

 ضرورت تحقیق 4-2

ای و آیینی مه به ویژه در مورد عناصر اسطورههای فردوسی در شاهنارح شد، گمان آگاهانه بودن انتخابچنان كه در چکیده مطآن

ها و مطالعات اسطوره محور، وجود نکته و نیز گستردگی جهان اسطوره با توجه به این. همواره مورد توجه و قابل بررسی بوده است

 .ای خورشید احساس می شدها با عنصر اسطورهوسی در مورد پرندگان و ارتباط آنپژوهشی دربارة گزینش فرد

 پیشینۀ تحقیق 4-9

 .های نگارندگان این پژوهش، تا كنون تحقیقی مبتنی بر بررسی مورد نظر ما تدوین نشده استبا توجه به بررسی
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 جایگاه خورشید و صبح دمان در شرقنگاهی به  -2

 :ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه در مورد شب و روز در میان اعراب و ایرانیان گفته است

آنان از آغاز غروب آفتاب  اند پس، شبانه روز به عقیدهافق است فرض كرده های مغارب كه بر دایرهاعراب آغاز روز و شب را نقطه

ماه است و  های عربی مبتنی بر مسیر كرهچه ایشان را بر این امر وادار نمود این است كه ماهتاب فردا و آناست از افق تا غروب آف

تاریکی بر نور مقدم است و نور بر تاریکی طاری است؛  دلیل پیروان این عقیده آن است كه مرتبه. از حركت قمر استخراج می شود

اما میان غیر از عرب مانند رومیان و ایرانیان و مردم دیگر، روز و شب از آغاز  .م بداریمپس بهتر آن است كه تاریکی را بر فروغ مقد

این ملل روز بر شب مقدم است و دلیل این مدّعا آن است كه  طلوع آفتاب است از افق مشرق تا طلوع آفتاب از افق فردا؛ به عقیده

 (9_2: 4969بیرونی، .)ردفروغ، هستی است و تاریکی، نیستی و هستی بر نیستی تقدم دا

گردد، صبح روشناییِ به غایت ضعیف است و طوالنی كه ما آن صبح، روشنایی است كه در مشرق پیش از طلوع خورشید پیدا می

نامند و سپس به سرخی شود و آن را صبح راستین میگوییم و پس از آن روشنایی بر افق پهن میرا صبح دروغین و دم گرگ می

 (3همان، .)كه به كلّی آفتاب طلوع كندتا آن شودافزوده می

 خورشید و صبح دمان در شاهنامۀ فردوسی 2-4

ها به هم نزدیک است و گاهی بدون هیچ رسد كه معانی آنطور به نظر میهای مختلفی آمده اسوت كه اینصبح در شاهنامه با نام

 آیند؛تفاوتی به جای هم می

 .های خورشیداولین اشعه انتهای تاریکی شب و قبل از: شبگیر

 به شبگیر چون شید بنمود تاج                     زمین شد به كردار دریای عاج                   

                                                                                                                      (3/41) 

طبق اساطیر مهری، مهر قبل از . هنگام سحر، صبح زود، سپیدی و روشن شدن هوا بدون دیده شدن خورشید سحرگاه، :سپیده

 .كندجا را روشن میآید و همهطلوع خورشید بر فراز كوه می

 سپیده چو برزد ز باال درفش                      چو كافور شد روی چرخ بنفش                    

                                                                                                                    (1/62)  

 صبح زود، اول بامداد:پگاه

 ببود آن شب و بامداد پگاه                          سوی بیشه رفتند شاه و سپاه                  

                                                                                                             (1/963) 

 صبح زود، اول بامداد:سحرگه

 :دهد كه سحرگاه به شکار بروندرستم به پهلوانان پیشنهاد می

 سحرگه برآن دشت توران شویم               ز نخچیر و از تاختن نغنویم              

                                                                                                              (2/433) 

همین واژه را . بام، در آن به معنی فروغ و روشنایی است. داد ساخته شده است+ بام ، از دو پارهbāmdātدر پهلوی بامدات : بامداد

به « دادن»تواند از در آن می« داد». یابیمنیز كه به معنی روشن و درخشان است، باز می bāmig، در پهلوی بامیگ «بامی»در 

 (214: 4،ج4913كزازی،.)شودنیز دیده می« ادمهرد»و « خداداد»و« بغداد»معنی آفریدن برآمده باشد، بدان سان كه در 

 ببود آن شب و بامداد پگاه                          سوی بیشه رفتند شاه و سپاه                    

                                                                                                              (1/963) 

آیند؛ فردوسی از این خصوصیّت استفاده بانگ خروس و صبح ارتباط جدایی ناپذیری دارند و همیشه باهم می: اه بانگ خروسگ

 :كرده و گاهی به جای آوردن نام صبح، از گاه بانگ خروس استفاده می كند

 پیل كوسی سپیده دمان گاه بانگ خروس                 ببستند بوور كووهه                   

                                                                                                                 (3/64) 

 گه كه بیدار گردد خروس               ز درگاه برخاست آوای كوسبدان                   
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                                                                                                              (3/933) 

رده است و از كع شاعرانه توصیف دیدگاه متنوّ حکیم فردوسی در نامور نامه خود دمیدن سپیده یا طلوع روشنایی را با        

یتی فروز، فروزنده، گیتی فروز، گوهر دلفروز و هور، خور، چراغ، شید، شمع گ آفتاب، خورشید، :چونبسیاری هم نیواخورشید با عن

  .برده است نام
  خواب  رآمد ، بپالودوپیده بووس                   چو برداشت پرده ز پیش آفتاب                    

                                                                                                                    (4 /419) 
 چو یاقوت شد روی گیتی سپید                   یدوش برتیغچو برزد سر از كوه                     

                                                                                                                   (4 /433) 

 چوتاج خور روشن آمود پودید                     سووپیده  ز  خمّ  كمان  بوردمید                    

                                                                                                                   (4 /443)  
 برفتند  از آن  بیشه  با باز و یوز                    فروزبفروخت از كوه گیتیچو                    

                                                                                                                      (6/42) 

گاه یک تصویر واحد و اند، اما با وجود واژگان آشنا، هیچها استفاده كرده است مشخصها از آنكه لغاتی كه در توصیف طلوعبا این

ب، چاک روز، گل شنبلید، چادر زرد، آفتا تکراری خلق نشده است؛ تاج گنبد، خورشید تابنده، حریر سپید، روی رومی، خیمه

-فروز، سنان، زرّین سپر، تابان، رخشنده، زرّینفام، تیغ، نیام، درفش، گیتیروز، لعل چراغ، رخشان كمند، سندروس، چشمهروشن 

بیت با  64جز موارد به از آنها استفاده شده است، و همهطراز، شمع، واژگانی هستند كه در توصیف طلوع خورشید ، چینیكاله

 .اندآغاز شده« چو»

اهمیّت فلق و شفق در آن كامالً هویداست؛ در جریان شاهنامه خورشید . آفرینددر شاهنامه طبیعت است كه اغلب تصویرها را می

نهد، آفتاب شمشیر آتشین خود را از هنگامی كه شب پا به گریز می(. 263: 4913ماسه،)مقام شامخی دارد و این عجیب نیست

ای سپس این مرد جنگی تبدیل به دلداده. افکندكند و كمند نور را به گنبد آسمان میآورد، سپر زرّین خود را بلند میدر مینیام 

گزد كه خون زند و لبان ماه را چنان میگیسوی شب می خراشد، دست بر حلقهشب را می های تیرههایش گونهشود و با ناخنمی

 .كند همچون ماری كه در گرد و خاک بغلطدشروع به درخشیدن میخورشید . شوداز آن جاری می

قابل ذكر است كه در بسیاری از این موارد . در سراسر شاهنامه، مقاطع زمانی با دمیدن خورشید و غروب آن نمایانده شده است

آمدن خورشید با لشکر كشی،  توصیف طلوع خورشید با حاالت حماسی مطابقت دارد؛ چنان كه در توصیف رزم و كارزار، تصاویر بر

ای در واقع فردوسی، هشیارانه به این تمهیدات اسطوره. تیغ بر كشیدن، سپر بر روی گرفتن و تصاویری نظیر آن همراه شده است

از سوی دیگر، تأثیرات به جا مانده از مهرپرستیِ كهن و اساطیر ایرانی كه در این . جهتِ پی ریزیِ سبک حماسی دست زده است

 .كنددر بیشتر ابیات صبح شاهنامه، خورشید نقش اصلی را ایفا می. خورد غیر قابل انکار استبه چشم می متن

 چو خورشید روشن بیاراسوت گاه                 طووالیه  بوویامد  ز  نوزدیک  شواه                     

 (3/423) 

 در  باغ  بگووشوواد  گوردان  سوپهر                چو خورشید  بنمود  تابنوده چووهر                     

 ی  شونبلید                  دو  زلف  شب  تویره  شد  ناپدیدپودید  آمود  آن  تووده                    

 (3/66) 

 ها با صبج دمانگان مهری در شاهنامه و ارتباط آنپرند -9

خوریم كه هر یک آگاهانه و در ست، به نام پرندگان بسیاری بر میه استوار ادر شاهنامه فردوسی كه بر محور حماسه و اسطور

از میان تمام این نام ها و پرندگان، آنچه در محدوده . مسیر پیشبرد زمینه حماسی و اسطوره ای روایت شاهنامه انتخاب شده اند

این پرندگان از این جمله . ح دم در اتباط هستندبررسی این پژوهش قرار دارد، پرندگانی هستند كه به طور ویژه ای با مفهو صب

 كالغ، زاغ، سیمرغ، شاهین، چکاو، خروس: هستند

 كالغ 9-4
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شاخی نوكان كه دارای قدی متوسط  باالن و از دستهسبک ای از راستهپرنده» :كالغ آمده است در فرهنگ فارسی معین ذیل واژه

ها را آنپشت، خاكستری مایل به سفید است و  ای سیاه می باشد ولی در ناحیهكه دارای پره« تقریباً یک مرغ خانگی جثّه»به 

اند های فارسی، میان كالغ و زاغ تفاوتی ویژه قائل نشدهبه طور كلی در فرهنگ(. «كالغ»،معین)«.گویندكالغ سیاه یا زاغ سیاه می

 . دانسته اند« غُراب»و آن را معادل 

سردة آفریده شده معرفی شده است و از آن جا كه این پرنده گندزدا و مردارخوار است، برای  231در بندهش هندی، كالغ جزو 

مرغان و ددان همه برای مخالفت : و باز در همین كتاب چنین آمده است( 32: 4963بهزادی، .)باشدحفظ پاكی طبیعت مفید می

این مطالب ( 414: 4963بهزادی، .)خورددیگر خرفستران را میی مرغان زیركتر باشد و مار و كالغ از همه. خرفستران و جادوان اند

گوشت كالغ همه ناپاک است، زیرا برای خوردن »: بنا به قول روایت پهلوی. در بندهش فرنبغ دادگی هم به همین شیوه آمده است

 « .مردار آفریده شده است

دن جسد در بلندی تپه و كوه بود به طوری كه چشمانش آمد؛ كه آن قرار دابه اجرا درمی« خورشیدنگرشتی»در مورد كالغ آیین 

خوردند و اگر الشه خوارانی چون گاه پرندگان و الشه خواران جسد را میآمرزش بود، آن به سوی خورشید باشد و این نوعی وسیله

 (992: 4، ج4933وندیداد،.)خوردند، نشان رستگاری مرده بودكالغ و كركس نخست چشم راست را می

-ی رسیدن مهمان یا مسافر یا خبر خوش مینشیند نشانهها بر بام منازل میران از دیرباز، قارقار و صدای كالغ را كه صبحدر ای

 (33: 4964مکری، .)دانند

 جایگاه كالغ در آیین ها و اساطیر   9-4-4

كالغ « هان» سلسله. كندر خود را اطعام میدانند، زیرا كالغ پدر و مادمردم چین و ژاپن، كالغ را نماد حق شناسی از والدین می»  

در . شودعشق خانوادگی است و به عنوان پیک الهی محسوب می در ژاپن كالغ نشانه. دانستندرا عالمت برقراری نظم اجتماعی می

نده تا بوده است تعداد كالغ های خورشید ده پر. خورشید بوده است فتوحات و پرنده ی سعد و بشارت دهندهچین نیز كالغ پرنده

شوالیه، .)در یونان نیز كالغ، نماد خورشید است. خواستند تا نور را به تمامی دنیا برسانندكه در هنگام طلوع از درخت توت برمی

 (339_334: 4913گربران، 

روایات شرقی،  های غربی و گاه در برخیدر بیشتر قصه. كالغ در نظر قبایل سرخپوست و مردم سیبری نماد فرهنگ و تمدّن است

 (343: 4936وارنر، .)دهدچه روی دادنی است خبر میكالغ مشاور و ناصح هوشیار مردمان است و از آینده و آن

ای كامالً شود كه در نمادگرایی كالغ جنبهها و نظرات مردم در نقاط مختلف به خوبی مشخص میبا نظری به چند مورد از بینش

جز ای است؛ بهنوعی مفهوم متأخّر و كالً منطقه ادین جنگ و پرواز كالغ و كركس بر فراز آن،های میمنفی وجود نداشته، صحنه

 .مواردی چند، تقریباً همه جا در مشرق و مغرب فضایل مثبت به كالغ منسوب است

 كالغ در آیین میترایی 9-4-2

كند پنداشتند كه پر این پرنده، انسان را حفظ میمینگریستند و ایرانیان قدیم به پر كالغ با احساس ترسی آمیخته با خرافات می

است، در ( میترا)احتماالً كالغی كه در تصاویر مهری بناهای تاریخی رومی همراه مهر. آوردو برای او نیکبختی و فرّه به همراه می

 (42: 4933هینلز، .)برای همراهی یا یاری ایزد مهر است(  ایزد بهرام)= اصل نمادی از خدای پیروزی

بر اساس نقوش . شودمی« كالغ مقدّس»تازه وارد ملقّب به « كروبنا»كالغ نماد هوا هم هست، در یکی از مراسم آیین میترا به نام  

چنین حضور كالغ در آیین هم. دیواری كه در معابد مهری پیدا شده، چنین نتیجه گرفته اند كه كالغ خدمتکار عالی مقدار است

 ( 914: 4934زمردی، )« .این سلوک، كالغ نام دارد اولین مرحله» شود كه ر و سلوک كمال دیده میمهری در هفت مرحله سی

 -3شیر  -4سرباز  -9عروس  -2كالغ -4»: گذاشتند كه عبارتند ازگفتنی است كه پیروان آیین مهر هفت مرحله را پشت سر می

 (22:  4914آموزگار ، )«پدر یا پیر -1پیک خورشید  -6پارسی 

 زاغ 9-2

به طوری كه . ایست از نوع كالغ و به اندازه نصف كالغ معمولی سر و گردن و دم این پرنده تا نصف كمر سیاه رنگ است زاغ پرنده

 .دُم زاغ دراز و سیاه و بالهایش اَبلق و پرهای بدنش سفید رنگ است. زند و بنفش گون می نماید از فرط سیاهی برق می
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در . گذارد می كند و معموالً بر روی درختان بید و سنجد آشیانه می ها زندگی ها و كشتزارها و باغ این پرنده بیشتر در جنگل

 (414: 4964مکری، . )ضبط شده است« عکه و عقعق»های عربی زاغ با نام  فرهنگ

توس شب  فرزانه. اند تهدر نمادشناسی شعر، زاغ و گاهی كالغ به دلیل سیاهی رنگشان، مفهومی در برابر نور و روشنایی به كار رف

 .را سیه زاغ پرّان خوانده است

 چو خورشید تابان برآورد پر                         سیه زاغ پرّان فرو برد سوور                    

                                                                                                               (2/294) 

سیاهی و تاریکی كه حتی در . ترین علّت حضور زاغ در شاهنامه استكه به خوبی پیداست، رنگ سیاه پر و بال زاغ اصلیچنان

 .گنجدتصویر و توصیف نمی

 چو روی زمین گشت چون پرّ زاغ             از  افووراز  كوه  اندر  آموود  چراغ                 

                                                                                                                        (9/41) 

 گه  سور  از  كوه  برزد  چراغجهان  از  شب  تیره  چون  پرّ زاغ             همان                 

                                                                                                                        (4/33) 

 سیمرغ  9-9

-از بهرام یشت نیز به این مرغ برمی 44 در فقره. سیمرغ در اوستا سَئِنَ آمده است، در پهلوی سین مرو گویند یعنی مرغ سین»

لغت سیمرغ فارسی همان سَئِنَ اوستا است كه از . اندمه را به شاهین و عقاب ترجمه كردهمستشرقین این كل(. مِرغوسَئِنَ)خوریم 

 (313: 4931پورداوود، )«.آن یک مرغ بسیار بزرگ شکاری اراده شده است

ین ا. اگر بگوییم سیمرغ با سه بُعد مینوی، انسانی و جانوریش چشمگیرترین نماد شاهنامه است، سخنی گزافه آمیز نخواهد بود

 .ی ملّی ایران است پرنده نمادین، در بردارنده رمزها و رازهای بنیادین حماسه

، در اب، سمبل خورشید بود و از این روشاهین یا عق -كه به قول نورتروپ فرای قبل از عصر ادبیات بوده است -در عصر اساطیر»

 (431: 4913شمیسا، )«.تقدّس داشت بهآیین مهرپرستی جن

سیمرغ نیز از . سازی استرایی و فرزانگی و چارهسیمرغ نماد روشن. یابیمچونان نماد مهر، در شاهنامه بازمیپیوند سیمرغ را 

 .توان در شمار مرغان خورشیدی آوردانگیز را نیز میاین مرغ شگفت. پرندگان مهری است

ز سیر و سلوک و طریقت، برای رسیدن به ای تمثیلی ااسالمی سیمرغ جایگاه رفیعی پیدا كرد و اشاره در فرهنگ ایران دوره

چنان كه در داستان سفر مرغان به درگاه پادشاه خود سیمرغ، عطار به شکل بسیار ظریفی آن. حقیقت و تجلّی ذات باری تعالی شد

مظهر  حق دانسته و مولوی وحدت در كثرت را در رسیدن سی مرغ به سیمرغ نشان داده اسوت و یا سهروردی آن را جلوه مسئله

 .ترین پرواز روح انسان كامل شناخته استعالی

ای جبرئیل را و عده. رساندن سروش آسمانی به زمین را بر عهده دارد گروهی سیمرغ را مظهر عقل كامل تصور كرده كه وظیفه

 . اند كه وحی الهی را به پیامبر خاتم می رسانده استنمودی از سیمرغ دانسته

اساطیری  قاف هم كه نشیمن عنقا است، جنبهكوه .های خدانشین و مطلع خورشید استخانه دارد كه از كوهسیمرغ بر فراز البرز 

.  ستدر كتب پهلوی نیز چنین ا. سیمرغ در باالی درختی است كه در میان اقیانوس فراخکرت  برپاست ولی در اوستا آشیانه. دارد

جا سر با زیورهای زرّین و آراسته از آن« مهر»جایی كه هر صبحگاه . لبرز كوه استاین پرنده بر فراز ا بنابر گزارش فردوسی آشیانه

 (936: 4911پورداوود،)«.تیز اسب، بر فراز كوه البرز برآید كه پیش از دمیدن خورشید جاودانهنخستین ایزد مینوی » : آوردبر می

 سیمرغ در آیین میترایی 9-9-4

غ یا شاهین، بدان اشاره كردیم؛ ممکن است در بعضی جاها سیمرغ و شاهین و عقاب، یکی طبق مواردی كه در بخش، سیمر       

توان به ارتباط در نتیجه برای بررسی ارتباط سیمرغ با آیین مهری، می. باشدگونه میپنداشته شده باشند كه در برخی متون همین

 . عقاب و شاهین با مهر و خورشید نیز اشاره كرد

پنداشتند شاهین در گذشته می. این پرنده با خدایان خورشید همراه است. مهری است مرغ خورشیدی و پرندهم كه شاهین گفتی

توان یک پرنده سیمرغ و شاهین را می. تواند تا خورشید پرواز كند و بدون توقف به آن خیره شود و با خورشید یکی گرددمی
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های آفرینش به عنوان پیک خورشید معرفی شده است كه شاهین در افسانه. ای شاهین دانستانگاشت و سیمرغ را بازتاب افسانه

 (4236: 4934رضی،.)در كشتن گاو نخستین با مهر همکاری كرد

فروغ و    ای تبدیل شد؛ فرشته هترین خدایان آریایی است كه با ظهور زردشت چون برخی از خدایان به فرشت مهر یکی از كهن  

مهر یشت به خوبی یادآور عهد آریایی است كه اصالحات . ن یشت پس از فروردین یشت به نام مهر استدر اوستا بلندتری. روشنایی

 (416-913: 4، ج4931پورداوود،.)زردشتی در آن دیده می شود

های باستان شناسان به دست  توان با كنار هم نهادن آنچه در كاوشسند درستی در دست نیست، تنها می زندگی مهر هیچ  درباره

آمده زندگی او را بازسازی كرد و مراحلی را نشان داد؛ از جمله زایش، سواری، شکار، تیرانداختن به صخره و روان كردن آب زندگی 

: 4931مقدم، .)از آن، گرفتن گاو و قربانی كردن آن، شام آخر با پیروان خود و باال رفتن به آسمان پس از پایان زندگی این جهانی

 .دارد( ع)سیاری با زندگی عیسی مسیحكه البته شباهت ب(33

 :در شاهنامه آیین مهر با پادشاهی فریدون آغاز می گردد

 پرستیدن مهرگان دین اوسوت                   تن آسانی و خوردن آیین اوست                  

 ایچ منمای چهراو ماه مهر                   بکوش و به رنج  است از  اگر یادگار                   

                                                                                                                     (4/33) 

ر بر جایگاه مه.  شود، كه برخی مورد بررسی قرار می گیرندباقی مانده، عناصری چند تکرار میهایی كه از مهر  ها و پیکره در نگاره  

سیمرغ نیز بنا به روایت شاهنامه در باالی كوه البرز . نگردآید و مردمان را میجا برمیاست و هر روز صبح از آن( البرز)كوه هرئیتی

-همان .جا پرورش داد و بزرگ كردزال را نیز در همان. هایش را تأمین كندكند تا غذای بچهجا پرواز میخانه دارد و هر روز از آن

مهر و خورشید ارتباط مستقیمی باهم دارند كه قبالً به آن اشاره كردیم؛ سیمرغ نیز جزو پرندگان خورشیدی محسوب  طور كه

 .شودمی

 شاهین 9-4

های بلندپرواز، به این پرنده با دیگر پرنده. مهری بود او مرغ خورشیدی و پرنده. نی بودشاهین همواره در ایران مرغ سپند و آیی

تواند تا خورشید پرواز كند و بدون توقف به آن پنداشتند شاهین میدر گذشته می. با خدایان خورشید همراه است ایطور گسترده

 .ای شاهین دانستتوان یک پرنده انگاشت و سیمرغ را بازتاب افسانهسیمرغ و شاهین را می. خیره شود و با خورشید یکی گردد

 4913كزّازی، )«روشن دیگری است بر سپندی و ارجمندی شاهین در فرهنگ كهن ایران ر سیمرغ همان شاهین باشد، نشانهاگ»

:34) 

تفاوت بسیار است و آشکار است كه از این دو نام دو پرنده متفاوت مقصود [ سَئَنَه]و سیمرغ [ وارَغن]به عقیده رضی میان شاهین 

ی، توجهی به اصل اوستایی مرغ سَئَنَه و مرغ شَینَه و یا به عقیده و. شوندشان شرح می ک با خصوصیات داستانیاست كه هر ی

شود و كلمه شین یا سین در زبان ارمنی كه از آن است و همین پرنده از آن اراده میدر سانسکریت كه به معنی شاهین « سی نا»

 (4232: 2، ج4934رضی، . )ای در مقایسه با فهم موضوع كمک كند الشخور اراده می شود، شاید تا اندازه

به معنای « سی نا» در اوستا به معنای سیمرغ یا واژه« سَئِنَه»مهرداد بهار در حواشی بندهش،  چنین شرحی نقل كرده كه اگر   

 (414: 4963بهار، .)عقاب در سانسکریت یکی باشند؛ در گذشته سیمرغ نزد هندیان و ایرانیان به معنای عقاب بوده است

سان یا حتی برترند و در این میان سیمرغ و كرشیفت به دلیل پرندگان از جهتی با سیمرغ یک در متون زردشتی، گاهی بعضی از

اند و به همین جهت درباره احترام و حفظ آنان به زرتشت سفارش شده است، هر دو این  پذیرفتن دین از یزدان ممتاز شده

 (14: 4933هینلز، . )اند ، یکی از امشاسپندان، به شمار رفته«بهمن»پرندگان، نماد جهانیِ 

معانی . كند و شاه مرغان است زید، در بلند آسمان پرواز می ی درختان میعقاب یا شاهین، پرنده خورشیدی است كه بر قلّه

 پروایی، پادشاهی، پاكدامنی، آرزو، آتش، آزادی، اعتقاد، اقتدار، الوهیّت، الهام، امپراتوری، بردباری، بی»: سمبولیک عقاب عبارتند از

شیطان،   پرهیزگاری، پیروزی، تحمل، جوانمردی، حاصلخیزی، حرص و طمع، خودرایی، رعد و برق، سبعیت، سرعتِ شورش،

 «.فناناپذیری و قدرت سازگاری  فراوانی،  عظمت،  توفان،  صعود،

 چکاو 9-3
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گردد و دارای صدایی نرم،  ا میچکاو یا چکاوک، پرنده ایست اندكی از گنجشک بزرگتر، دارای منقار سرخ و باریک در چمنزاره

 ( 412: 4برهان قاطع، ج.  )هم می گویند« ابوالملیح»او را به عربی . نازک و كشیده است

اش، می تواند نماد تحوّل و  شوالیه و گربران معتقدند كه چکاوک به خاطر صعود سریعش در هوا و یا برعکس به خاطر فرود ناگهانی

عبور متناوب چکاوک از زمین به آسمان و از آسمان به زمین، دو قطب هستی را به هم . دانستدگرگونی ناشی از ظهور یک مظهر 

. پیوند می دهد، چکاو مانند یک واسطه و شفیع است بنا به نظر مؤلفان نامبرده، چکاوک نماد وصلت این جهانی و آن جهانی است

 .یاهان می سازد و آواز او برخالف آواز بلبل شاد استهای خشک گ اش را بر روی زمین، با تركه بلند می پرد اما آشیانه

برای عارفان و متألهان، آواز . چکاو به عنوان شادی فارغ از جسم در نور صبح گاه پرواز می كند و نماد میل آدمی است به شادی»

 (323: 4913گربران،  -شوالیه)« .چکاوک عالمت نماز و دعایی نورانی و شادمانه است در مقابل عرش خداوندی

. مطلب اخیر یادآور تقدّس و نقش اهورایی خروس در ایران است كه صدای آن عالمت بیداری و نماز و عبادت در برابر خداوند است

ات بیداری و تنبه او را كند كه موجب، حکایتی از ذوالنون مصری ذكر میقشیریه  نیز عبداللهی، به نقل از رساله در همین زمینه

ذوالفنون مصری ضمن . ای از نقره آبخورد و در كاسهای از زر كنجد می نابینا در كاسهاین حکایت چکاوكی  كند؛ درفراهم می

: 4934عبداللّهی، ) د دل دور مانده و كور دل شده استكند كه چقدر از حقیقت حال و شهوحیرت از این صحنه با خویش فکر می

261) 

 نوای چکاو در شاهنامه  9-3-4

 برآموود خووروش خروس و چکاو                  كووبوده  نویامد  هومی  با  نژاد                   

 (9/66) 

 چو خورشید برزد سر از برج گاو                  ز هووامون برآمد خروش چکاو                   

 (4/246) 

این . دهد از جمله نخستین پرندگان سحر است كه نغمه سر می چکاو نیز. خروشیدن خروس و چکاو خبر از دمیدن صبح می دهد

تصویر چکاو در . كند آید و در آغاز فصل زمستان به نواحی گرمسیر كوچ می پرنده جزو مرغان مهاجر است كه با آمدن بهار می

 .ای است و فقط با جنبه نمادین صبح آمدن بهار در ارتباط است های اسطوره شاهنامه فاقد زمینه

 خروس  9-6

درآمده كه در اوستا به معنی « خِرئوس»ی نام خروس از خروش است؛ نام خروس از مصدر خروس از مرغان خانگی است و ریشه

 . اوستایی یکی است« خرئوس»خروش و خروشیدن با  خودِ واژه. خروشیدن است

اما نام دینی خروس در اوستا، . و این پرنده به مناسبت بانگ زدن چنین خوانده شده است« خروشنده»بنابراین خروس یعنی 

ه معنی دیدن در ب -dars-« در»و از مصدر « فرا و پیش»به معنی « پرو»این واژه مركب است از . است Pro-darsh« پرودرش»

 .گردانیده شده است( دیدن)= تن گزارش پهلوی اوستا همیشه در پهلوی به دی

، یعنی سپیده دم را پیش از همه بنگرد و مردم را از بامداد بیاگاهاند تا نماز بخواند و یا «از پیش بیننده»یعنی « پرودرش»بنابراین 

 (941 _943: 4931پورداوود، . )می باشد« تیزنگر»به معنی 

نیز « داتسو -كِرتُو»كه « خروس= پَردَرش »پیش از دیدن سپیده، مرغ : در وندیداد نقل شوده و در جاهایی دیگر نیز هست كه

 .نامیده می شود، آوای ایزد آذر را می شنود

جزءِ . یا مهمیز و اهرم است« مسلح و دارنده كارد»نیز آمده، كه به معنی  44كِرتُو داتسو این نام اخیر در هادخت یشت، بند 

 (322: 2، ج4933رضی، . )این اشاره به چنگال خروس دارد كارد، شمشیر و سالح است و: «كرتو»نخست 

خود  خواست ماكیانی را برباید و هر بار كه حملهوقتی كیومرث رفت كه از قاتالن پسرش انتقام بگیرد، در راه ماری دید كه می»  

خروس جفت . خروس انداخت سرانجام كیومرث مار را كشت و مقداری خوردنی پیش. گریزاندكرد، خروس او را میرا تکرار می

كیومرث از تهوّر و ایثار خروس خوشش . كه ماكیان دانه برچینند، او به خوردن بپردازدنخواست پیش از آخویش را خواند، نمی

 .آمد و چون از مأموریتش بازگشت؛ به پسرانش فرمان داد كه از خروس مواظبت كنند
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جا نیاید، و اگر در مقامی كه دیو ساكن باشد، خروس درآید و زبان خود را به ای كه خروس باشد، دیو در آنگویند در هر خانه

بدین . شودهنگام خروس بدشگون محسوب میاز سوی دیگر بانگ نابه. كندتسبیح خدا در كام بگرداند، دیو فوراً از آنجا فرار می

 (441-446: 4934سن، كریستن)«.دلیل كه خروس درست قبل از مرگ كیومرث بانگ زد

و از این رو، در دفع اثرات . خروس در سراسر جهان، نماد خورشیدی است زیرا بانگ خروس، طلوع خورشید را بشارت می دهد

 (32: 4913شوالیه، . )مشئوم شب هم مؤثّر است و تصویر خروس، اثرات شوم را از آن مکان دور می كند

 خروس در آیین میترایی  9-6-4

آید  در صدد كشتن گاو بر می« میترا»است كه چون « سُل»خروس، پیک خورشید . توجهی دارد ین مهر نقش شایانخروس در آی

آن گاه میترا از جای گاو آگاه شده . فرستدمی« میترا»ز نهانگاه گاو به سوی خروس را با پیامی ا« سُل»و گاو می گریزد، خورشید 

 .كندقدس را به دام كشیده و قربانی میو آن چارپای م

شد و مؤمنان با بانگ مراسمی دیگر، سحرگاهان انجام می ن مهر، عبادت و سرود خوانی و انجام غسل و شست و شو ودر آیی

مهر »های  ها و سنگ كنده در نقوش و بسیاری از سنگ برجسته. و همراه میترا بود، بیدار می شدند« پیک خورشید»خروس كه 

 (232: 2، ج4933رضی،. )نقوش اصلی، تصویر خروس دیده می شود های معابد پیاده شده، در كه در محرابه« ها آیین

در یکی از نگارهای مهری، . در آیین مهرپرستی خروس از نمادهای رازآمیز است و در پیوند با مهر كه با خورشید یکی شده است

گاشته شده است؛ بدان سان كه كند، خروسی برندر كنار میترا كه گاو، نماد آفرینش پست خاكی و آبی، را فرو می گیرد و پی می

سراید و شادمانه رهایی آفرینش خورشیدی به آواز بلند و نویدگر خویش، سرود پیروزی میترا بغ خورشید را می گویی این پرنده

 (33-34: 4913كزّازی، .)دربند را بانگ میزند

كه زن اردشیر بود، جامی شربت ساخت و زهر در آن  دختر اردوان»جا فرّ اردشیر وجود دارد،كه در آن در شاهنامه داستانی درباره

كرد و به اردشیر داد، جام از دست اردشیر بیفتاد و دختر لرزان گشت، اردشیر بدو بدگمان شد و فرمود تا چهار مرغ بیاوردند و آن 

 (49: 4، ج 4913رستگار فسایی، )«.ها داد، مرغان درجا بمردندشربت را بدان

 :شوداردشیر، بدین صورت روایت می مهاصل داستان در كارنا  

چون ایدون گویند كه ورجاوند، آذرفرنبغ پیروزگر، هم. دختر اردوان آن زهر با پست و شکر درآمیخت و به دست اردشیر داد

گربه و سگ كه در خانه بودند، آن خوش بخوردند و ... خروسی سرخ اندر پرید و پر به پست زد و آن جام به زمین افتاد

-به صورت خروسی جلوه می« فرّ اردشیر » شود كه در اینجا مشاهده می( 33و  39: 4934ی اردشیر بابکان، كارنامه)«...ندبمرد

 .كند

خروس در آیین زرتشتیان جانوری است مقدس و نوع سفیدرنگ .راندی ایران است و خروش او اهریمن بدكار را میخروس پرنده

 (69: 4919ورمازرن،) .اندكردهآن را به اهورامزدا و میترا هدیه 

 های اوستایی و پهلویمرغ سروش در نوشته ،خروس 9-6-2

هان مراقبت دارد، او از ایزدان بزرگی است كه بر نظم ج. معموالً پرهیزگار خوانده می شود. سروش به معنای فرمانبرداری است

در . یعنی خروس است« پَروُدرش»فرمانبردار كوشای سروش، دینان است و پیک و نگهبان خاص به پاید و فرشتهها را می پیمان

اهورا مزدا »: كندسروش معرفی می فردگرد هجدهم وندیداد شرحی راجع به خروس و سروش مندرج است كه خروس را گماشته

است؛ وقتی  سروش می نامند، گماشته« كهر كتاس»كه مردمان بد زبان آن را ( خروس)« پروُدَرَش»ای سپیتمان زرتشت : گفت

كه سه قسمت از شب می گذرد آذرِ مقدّس از بیم خاموش شدن، سروش را به یاری خود می خواند تا انسان را برآن دارد كه بدو 

 (424: 4، ج4933رضی، « ...آنگاه سروش، خروس را بیدار كرده و به بانگ زدن وادار می كند. مدد رساند

از آن جمله، خروس ( اند دسته)مرغان یکصد و ده سرده اند »: خروس چنین آوردهدرباره « نحوه آن آفرینش ها»بندهش در فصل 

 (43: 4963 فرنبغ دادگی،)« ...خوانند« پَروُدَرَش»كه 

مردمان را از . ن اهوراستای كه جزو لشکریا ای اهورایی معرفی می شود، پرنده بنابراین در اكثر آثار كهن پهلوی خروس، پرنده

 .داری آن به همه توصیه می شودرهاند و نگهغفلت می
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عنوان آفریدگان نیک هرمزد یاد می شود كه به دستیاری سروش، حافظ و نگهبان آفرینش مادی در بندهش از خروس و سگ به

 (419: 4963فرنبغ دادگی، .)هستند

 خروس و خورشید 9-6-9

گوید و برای میترا شرق به طلوع خورشید تهنیت میدر . ایزدان خورشید به استثنای نمادهای اسکاندیناوی و سلتی خروس نشانه 

 .و آپولون در نقش ایزد خورشید مقدّس است

. ای نمادین و آیینی بوده است و هنوز نیز در باورهای مردمی ارج خویش را از دست نداده استخروس در ایران باستان، پرنده

خروس این نویدگر خورشید به آواز بلند خویش، جهان . د استخروس از مرغان خورشیدی است و با این اختر تابان، نیک در پیون

 .خواندانگیزد و به تالش و تکاپو فرا میخواب آلود و در تیرگی فرو رفته را كه در چیرگی نیروهای اهریمنی است، برمی

های مهری، در از نگاره در یکی. در آیین مهرپرستی خروس از نمادهای رازآمیز و در پیوند با مهر، كه با خورشید یکی شده است

كند، خروسی بر نگاشته شده است، بدان سان كه گیرد و پی میكنار میترا كه گاو، نماد آفرینش پست خاكی و آبی را فرو می

-سراید و شادمانه رهایی آفرینشِ در بند را بانگ میخورشیدی به آواز بلند خویش، سرود پیروزی میترا را می گویی این پرنده

 . خانه استجایگاه خروس آسمان چهارم یاد شده و با خورشید هم( 44: 4934غراب، .)زند

 ارتباط صبح و خروس 9-6-4

خروس در دل تاریکی، اولین . چه در شاهنامه از نام خروس به ذهن متبادر می شود، شروع فرخنده و مبارک روز استآن        

جنگ، صلح، حركت كاروان، یا حركت . شودگاه زندگی از سر گرفته میرساند، آن گان میآمدنش را به هم بیند مژده پرتو روز را می

های  پیشینه ای بسیار ارزنده دارد كه برگرفته از همه خروس در شاهنامه چهره. لشکریان با خروش خروس به جریان می افتد

 :ای، فرهنگی و نماد صبح و بیداریست اسطوره

 ووبگیر هنگام  بانگ خروس                         ز درگاه برخاسووت  آوای  كوسبه  ش                     

 (6/223) 

 به  شووبگیر هنگام  بانگ خروس                         برآمد  خوروشیدن  بوق  و  كوس                    

 (4/231) 

 .شودنقش خروس در صبح، بهتر شناخته میبا مرور بر مطالبی كه گذشت، 

 چو پنهوان شود آن  چادر آبنوس                        به گوش آمد از دور بانگ خروس                   

 (3/49) 

 به  شووبگیر گاه خروش  خووروس                     ز هر سو همی خاسوت آوای كوس                   

 (4/3) 

 خروس                     ز  درگاه  برخاسووت  آوای  كوسببود آن شوب و گاه  بانگ                   

 (6/446) 

خروش غفلت كش و آگاهی آورِ خروس در هنگام صبح، نوید پایان تاریکی است و در شاهنامه آغاز صبح، پایان شب و مژده بیداری 

 :و آگاهی، با خروش خروس همراه است

 گه كه  خوویزد  خروش  خروسبدان                چنین گفت موبد كه یک روز طوس                   

 (2/212) 

 گه كه خوویزد  خروش  خروس                            سوورِ  ماه  برخاسوووت  آوای  كووس                   بدان                  

                    (2/916) 

 شب  تیره  هوونگام  بانگ  خووروس                    از آن   دشت برخاست آوای كوس                 

 (3/913) 

چه پیشتر یاد شده است، در چنان. ای و فرهنگی دارد های عمیق و كهن اسطوره خیزی و بانگ بیدار باش خروس ریشهاما این سحر

پیش بین یا از . باشد كه تیزبین استفرمانبرداری كه مرغ پَرودورش می دارد و فرگرد هجدهم وندیداد آمده، كه سروش پیکی
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زند تا مردم برخیزند و از دام دیو كاهلی و  كند و بانگ میبامدادی را از دور احساس می پیش بیننده، معنا شده، این مرغ سپیده

 .رهایی یابند( بوشاسپ)خواب 

 :س بیشتر صبح و سپیده دم اراده شده استدر شاهنامه از خروس و بانگ خرو        

 

 چو از روز شد كوه چون سندروس                     به  ایران  در آمد خوروش  خوروس                    

 (9/41) 

 بدانگه  كه  بیدار گوردد  خووروس                      ز درگاه  بورخاسووت  آوای  كووس                   

 (3/933) 

 دموان گاه  بانگ  خووروس                      ز درگاه  بورخاسووت  آوای  كووسسپیده                     

 (3/232) 

 هوا  شوود  به كووردار چشم  خروست  آوای  كوس                   بوه شبگیر برخاسوو                    

 سووتاره  شوده  سرخ  و  زرد  و بنفش درفووش                پورنیووانی ز بس  نوویوزه و                    

 (1/44     ) 

 :نظامی، آوای خروس موجب ناپدید شدن دیوان است در شرف نامه

 به غولِ سیه بانگ برزد خوروس            در آموود  به غرّیوودن آواز كووس                           

 (413: 4969نظامی،)                                                                                                       

از آن رو غول، دشمنِ خروس . سازد كه غول از بانگ خروس فرار می كنداستاد وحید دستگردی در شرح این بیت خاطرنشان می

ما باید دانست خروس یا مرغ سحر به اعتبار این كه آوای آن نماد صبح و دمیدنِ سپیده اسوت، ا( 413: 4969دستگردی، .)است

 .گرداند نه آوای خروس به تنهاییشود، زیرا تقابل  اهریمن را در روشنی ناممکن میموجبِ ترسِ غوالن و اهریمنان می

 هاها و شباهتبررسی زیرساخت -4

ند و این نکته ن یاد شده در این نوشته به طور مستقیم با خورشید و صبح دمان در ارتباط هستگونه كه دیدیم، تمامی پرندگاهمان

، باقی ای برای آن در نظر گرفتچکاو كه نمیتوان زیرساختی تسطورهبه جز پرنده . های آگاهانه فردوسی استنشان دهنده انتخاب

 .معنا می یابند... ها درارتباط با مهر، خورشید و صبح وآن ند كه همگیی دارای شباهت هایی هستاپرندگان از منظر اسطوره

های برخالف برداشت. ه ای یکسان هستندگونه كه دیدیم، كالغ و زاغ به دلیل شباهت های ظاهریشان تقریبا دارای بار اسطورآن

نمودی كامال مثبت و بشارت  تازه تر و منفی نسبت به كالغ، در اساطیر جهان به خصوص در اساطیر چین و یونان، كالغ دارای

جایگاه آن در آیین میترایی برای همراهی با ایزد مهر نیز تایید . دهنده ایت و این امر به دلیل همراهی او با صبح است و خورشید

ای مهری دانست زیرا چنان كه دیدیم توان پرندهپرندگان، خروس را می بیش از دیگر. كننده جایگاه مهری و خورشیدی اوست

 .روده حتی از لشکریان مهر به شمار میبیش از همه با مهر و خورشید در ارتباط است چنانک

 :هایی كه از بررسی هاله هاب اسطوره ای این پرندگان به دست می آید از این قرارندشباهت

اند و برخی ید شدهكاب خورشبرخی مانند كالغ و شاهین، هم ر. تمام این پرندگان به گونه ای با خورشید و مهر همراهند -

 .مانند خروس، پیام آور طلوع مهرند
مواردی مانند پیروزی، پیک و . در عموم موارد می بینیم كه این پرندگان مهری با ویژگی های مشتركی همراه هستند -

جایگاه خورشید . ای خورشید استهمراهی این عناصر با عنصر اسطورهاین موارد مشابه به دلیل ... پیام آوری، پرهیزكاری و پاكی و

ها، عموما آغاز جنگ. شناخته شده است های گوناگون به عنوان آغاز روز و انجام امور مهمطلوع صبح در میان اقوام و فرهنگ و

این . همگی در آغاز روز و با طلوع خورشید انجام می شوند... سفرها، انجام مناسک و مراسم های دینی، انجام دعا و نیایش و

 .های مهری نیز به همراه خواهد داشتویژه ای نیز برای پرندگان و پیک بودن، جایگاه اهمیت آغازین
توجه به این نکته كه تمام آن ها به نوعی پیام آور ایزدی ویزه و . ارتباط مشترک این پرندگان با ایزدان، قابل تامل است -

همین . اندگاهی مقدس و ایزدی برخوردار بودهاگون از جایالبته ایزد مهر هستند نشان دهنده این نکته است كه در اساطیر ملل گون
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پیکی كه از جانب ایزدی مقتدر پیامی به همراه . سازدرا به عنوان نماد پیروزی مطرح میپیام آوری از جانب ایزدان است كه آن ها 

 .دارد، عموما نمودی از تقدس، راهگشایی و برتری است
در ها دارای ویژگی هایی خاص هستند كه تی به یکدیگر ندارند اما تمام آناگرچه از نظر ظاهری این پرندگان شباه -

ترین مکان به طلوع مهر گونه كه دیدیم سیمرغ ساكن نزدیکبرای نمونه همان. تاثیر نیستهمراهیشان با خورشید و صبح بی

ای سات كند، خروس نیز دارای تیزبینی ویژهتواند تا خورشید پرواز پروازی و تیزبینی است چنان كه میاست، شاهین نماینده بلند

ای کاو اگرچه در شاهنامه بار اسطورهتواند پیش از همگان آمدن خورشید را دریابد و نیز دیدیم كه چزیرا بنابر ریشه نامش می

ه روشنایی روز توان با تغییر تاریکی بو دگرگونی است كه این نکته را میاش نمودی از تحول ندارد اما به دلیل تیز پروازی

 .هماهنگ دانست

 گیرینتیجه

كنند، نشان دهنده ای موجود در شاهنامه را بررسی میعناصر و مفاهیم اسطورههایی كه تنها پژهش حاضر؛ بلکه تمام پژوهشنه 

های داده نتقالهای اسطوره ای پیش از خود نه تنها در انوان نگارنده و گرد آورنده روایتاین نکته هستند كه فردوسی به ع

ای ه بهره می گیرد كه از نظر اسطورهباستانی امانت دار بوده است بلکه در داستان پردازی و بازسازی روند روایت ها از عناصری ویژ

حقیقاتی كه در مورد عناصر پیش از این نیز در ت. ای داستان استهای اسطورهانتخاب شده و هماهنگ با زیرساخت كامال آگانه

در شاهنامه انجام شده اند همگی تایید كننده این نکته ... ای وهای اسطورهها، نامی مانند آب، خورشید، كوهدیگرای اسطوره

كه آیا فردوسی در  نکته بودی ایزد مهر و خورشید، رسیدن به همین در این مجال نیز هدف از بررسی پرندگان مرتبط با. هستند

بررسی كردیم این امر را ها نظر داشته است؟ آنچه در این نوشته ای آنو پیشینه اسطوره بمورد انتخاب این پرندگان نیز به بازتا

ای در ارتباط ید و مهر و صبح دمان به طور ویژهپرندگان نامبرده و یاد شده در  این نوشته در شاهنامه با خورش. كندتایید می

-نگ با زمینهی با آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی است بلکه هماههستند كه این امر نه تنها برای منظور زیبایی شناسی و هماهنگ

 .های شاهنامه استای روایتهای اسطوره
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