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 های آسمانی در شاهنامه بازتاب اساطیری پدیده
 غالمحسین مددی                                                   

 كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهركرد

 فخری زارعی                                                   

 كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه شهركرد

 چکیده

ای به این اثر  تمام نمای فرهنگ و تمدن كهن ایرانیان است كه بازتاب بسیاری از باورهای كهن ارزش ویژه شاهنامه آیینۀ

ی ها نیروی فرا انسانی پدیده. است های طبیعی گر ارتباط تنگاتنگ بشر نخستین با پدیده باورهای اساطیری نشان. بخشد می

بعضی از این روایات اساطیری . ها بازتابی از باور ایرانیان باستان است ن پدیدهپنداری ای ها، جان های ایزدی آن آسمانی، بیان ویژگی

بسیاری از ابیات در شاهنامه بیانگر آن است كه ایرانیان به دلیل . شود های شاهنامه پدیدار می به صورت دگرگون شده در داستان

پرداختند؛ این موضوع نمودی از دیرینگی فرهنگ و  های طبیعی می در ادواری به پرستش پدیده وج برخورداری از روحی كمال

 .است در میان اقوام ایرانی تمدن ایران و پیدایش ابتدایی دین

  ایزدگونه به بررسی تقدّس و نقش ها های آسمانی در اساطیر ایران با دیگر تمدن ای اجمالی بین پدیده این پژوهش ضمن مقایسه

 .پردازد ای اساطیری است میباوره  ها در شاهنامه كه در بردارنده نآ

 های آسمانی اسطوره، شاهنامه، پدیده :هاواژهکلید

 مقدمه

فریزر و تایلر اسطوره را . ها می تواند روند رشد تمدن و فرهنگ اقوام را نشان دهندها هستند و مطالعۀ آنتاریخ ملت اسطوره ها 

 و ای تبدیل مفاهیم استعاری به شبه واقعی استمولر اسطوره گونهاز دید ماكس . دداننانسان آغازین برای شناخت جهان میتالش 

اسطوره به شکل زندگی انسان در دوره های . های فلسفی انسان ابتدایی استمالینوفسکی اسطوره پاسخی به پرسشدر نظریۀ 

لّت شناختی، شکل دیگری یا عهای خاستگاهی در میان انواع اسطوره، اسطوره( 41:  4933هیلنز، .)مختلف زندگی او ارتباط دارد

 (21: همان .)ها هستند و هدفش بیان خاستگاه یا علت هر چیزی استاز اسطوره

در اساطیر همۀ اقوام عناصر طبیعت دیده می . آیندو در واقع جان حماسه به شمار می ها پیوند تنگاتنگی با حماسه دارنداسطوره 

گرایی او از  ستی از یک سو و روحیه كمالهای رازآمیز ه بشر ابتدایی نسبت به پدیده ابهامات... . شوند مانند درخت، آتش، آسمان و

اورای نیروی خود است به ها كه م او با مشاهدة نیروی این پدیده. ها برآیدجب می شود در پی شناخت این پدیدهسوی دیگر مو

رشید به مقایسۀ های آسمان، ماه و خوای پدیدهكوشد با بررسی خاستگاه اسطورهاین پژوهش می. آوردوی میها رپرستش آن

 .  ها در اساطیر و شاهنامه بپردازد و نقش ایزدی آنها را در این ارزشمند نشان دهدحضور این پدیده

 خورشید  

ستش پراز این رو . این نشان اهریمنی است خورشید از بین برندة های وجود اهریمن و در باورهای اساطیری تاریکی از نشانه   

 . آید شود و این پدیده از خدایان به شمار می ها دیده می ملّت  در باور همه خورشید كم و بیش

در استرالیا خورشید » .كند به برترین ایزد تبدیل می خورشید ساخته شده است كه او را هایی درباره طیر استرالیا روایتدر اسا    

ای از معتقدات مربوط به رازآموزی و شهریاری از  مجموعه. خیزد ای است كه هر بامداد از گور برمی نمونه و مثل اعالی مرده

شود، بلکه نزول اختر به  غروب، مرگ خورشید تصوّر نمی. گیرد مندی خورشید، یعنی تبدیل خورشید به خدا نشأت می ارزش

  (92:  4931معصومی، )« . گردد قلمرو مردگان محسوب می مناطق تحتانی به

می نامیدند و به پرستش آن « رع»مصریان ایزد خورشید را . ای برخوردار است خورشید در مصر نیز از مقام شایسته     

آن، ایزد توانایی به   انهگ ایزد رع در میان خدایان نهدر مصر یکی از چهار مركز آموزش دینی هلیوپولیس نام دارد كه . پرداختند می

رع كه در همۀ جهان به عنوان آفریننده و فرمانروای جهان شناخته شده است، از دورة پادشاهی كهن مصر، مورد » . آید شمار می

بست،  هر زمان كه نطفۀ فرعونی در زهدان نقش می. اند ای كه همگی خود را فرزند رع خوانده احترام فراعنه بوده است؛ به گونه
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، «رع»اعتقاد به این كه فراعنه خود را فرزند ( 21:  4931ک ویو، .ر)« . بانو درآمیخته است گفتند رع به زمین باز گشته و با شه می

پیوند میان . آورد را پدید می« آمون رع»و « خنوم رع»هایی چون  یابد و چهره ها انعکاس می دانستند، در نام آن ایزدخورشید می

از . بندیا های متفاوتی می در اساطیر مختلف ایزد خورشید و ماه جنسیّت. ترین باورهای كهن است هان از مهمبعضی از ایزدان در ج

 . توان دریافت كه رع در مصر مذكّر است بانو می آمیزش رع با شه  اعتقاد مصریان درباره

كه خورشید پسر و ماه دختر ذات اعظم  ها معتقدند مومش» . در میان اقوام آفریقایی نیز خورشید دارای مقامی واالست    

پانتوهای آفریقای شرقی ذات اعظم را با نام رووا به . دانند گاه خدای آسمان و همسرش ماه می ها خورشید را اقامت باروت. باشد می

ن خدای خورشید در یونا. خورشید در یونان و رم نیز مقدّس است (94:  4931معصومی، )« . خوانند معنای خورشید می

ای زرّین، آسمان را از شرق به غرب  هلیوس خدایی است كه هر روز با چهار اسب بالدار و ارابه. نام دارد« سل»و در روم « هلیوس»

را به « رودس»ی  ی تازه برآمده جزیره« زئوس»رو  روایی جهان حضور نداشته است، ازاین هلیوس هنگام تقسیم فرمان. پیماید می

های  در روم و یونان پرستشگاه. جا رونق می گیرد یوس حامی آن می شود و پرستش هلیوس از آنهل. هلیوس جایزه می دهد

 -41:  4933ک دیکسون، .ر). ناپذیر استای شکست بانان امپراطوران و الههایزد سل از پشتی. هاست هلیوس و سل بر روی تپه

413)  

هندوها . رود است كه چشم آسمان به شمار می« سوریا»خورشید،  در این سرزمین خدای. خورشید در هند نیز جزو ایزدان است   

 –دیائوس »ی خدایانی است كه با نام  نام ایزد خورشید زیر مجموعه. دانند خورشید و ماه را نخستین پدر و مادر آسمانی می

 (93: 4931ک معصومی،  .ر). ها خدایان جاویدند این خدایان در اساطیر هندی. شوند معرّفی می« پتیاره

. ورشید دریافتهای اوستا به خ توان از اختصاص یافتن یکی از یشت تقدّس و ستایش خورشید نزد ایرانیان باستان را می  نشانه    

هنگامی كه خورشید فروغ بیفشاند و تابان شود، هنگامی . ستایم ی رایومند تیز اسب را می خورشید جاودانه»: در اوستا آمده است

چنین در خورشیدیشت، خورشید  هم (اوستا، خورشیدیشت، بند یکم)« .، صدها و هزارها ایزد مینوی برخیزندكه خورشید بدرخشد

ایرانیان باستان ستایش خورشید را كه در اوستا با صفت . شود ستوده می هاست، ها و تیرگی تاریکی  كه از بین برنده به دلیل آن

آفریده، جادوان و راهزنان  ه است، برابر با پایداری و ایستایی در مقابل تیرگی دیوْهمرا (ی جالل و شکوه دارنده)جاودانه و رایومند 

در حقیقت تابش خورشید . شوند بر اساس باورهای اساطیری اگر خورشید بر جهان نتابد دیوها باعث نابودی جهان می. دانستند می

دارد و اگر او نبود،  چه را كه در اوست پاكیزه می زمین و آن در اساطیر ایران خورشید،» . هاست بر جهان باعث از میان رفتن پلیدی

  (213:  4913رضی، )« . آلودند، هركه او را بستاید هرمزد را ستوده است دیوان، جهان را می

های  در كتیبه. در باورهای كهن و اساطیر میان خورشید و ایزد مهر پیوستگی زیادی وجود دارد از این رو باید به مهر نیز پرداخت  

شود در بسیاری از  تنوّع معنایی مهر سبب می. شودمی ایزدی توانا و در ردیف اهورامزدا معرّفی (میترا)پادشاهان هخامنشی مهر

اگرچه ارتباط تنگاتنگی میان مهر و خورشید است ؛ امّا مهر در حقیقت . رشید، با ایزد مهر یکی تصوّر شودمواقع مهر در معنی خو

مهر . كند سرزمین آریاییان را نظاره می  كند همه زمانی كه طلوع می. گیرد آن روشنایی و نوری است كه از خورشید نیز پیشی می

 (433-6:  4931ک زنر، .ر. )ید منبع و منشأ آن استنه عین خورشید بلکه ایزد روشنایی است كه خورش

ارتباط این دو ایزد را از بعضی روایات . آمیختگی مهر و خورشید به حدّی است كه گاه تشخیص آن دو از یکدیگر دشوار است    

شود تا نیروی خود را  شدن بر آن می  چه در اساطیر آمده است ایزد مهر پس از زاده بر اساس آن. توان دریافت اساطیری بهتر می

مهر، خورشید را یاری . افتد ؛ امّا خورشید تاب نیروی مهر را ندارد و بر زمین میكند نخست با خورشید زورآزمایی می. بیازماید

گونه هر دو ایزد دست یکدیگر را به نشان دوستی  كند بدین كند تا از زمین برخیزد و دست راست خود را به سوی او دراز می می

نهد و از آن پس آن دو یاران وفادار  سپس ایزد مهر تاجی بر سر خورشید می. این عمل نشان بیعت مهر و خورشید است. شرندف می

چه گفته شد مهر و خورشید دو ایزد متفاوتند كه ارتباط تنگاتنگی از نظر  با توجّه به آن( 92:  4934ک بهار، .ر. )شوند یکدیگر می

جایی كه بعضی از اساطیر غیر  شود هر دو یکی پنداشته شوند تا  این ارتباط سبب می. هاست آن لغوی و روایات اساطیری میان

های مرلین  ویژگی. اشاره كرد« كلتی»در اساطیر « مرلین»توان به  برای نمونه می. دانند خورشید می  نی، مهر را معادل الههایرا

كند و هر چیز را  داند، هر كاری می یی است كه همه چیز را میخدا –مرلین خورشید ». شباهت بسیاری به مهر ایرانی دارد

بانی  چنین گله مرلین هم. دهد كه مرلین مانند مهر، خدایی است هزار گوش و ده هزار چشم این توصیف نشان می. بیند می
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از این حیث باز . ان در دست داردبان، گرزی گر مرلین گله. های فراخ است چراگاه  چراگاه، دارنده كه مهر فراخ پیکر است حال آن غول

 (69-4:  4914كویاجی، )« . هم مرلین مانند مهر است كه رزم افزار او گرز زیبای سبک پرتاب صد گره صد تیغه است

. هاست ترین یشت در اوستا یشتی جداگانه به مهر اختصاص یافته است كه از مفصّل. تری دارد بیش  تقدّس مهر، در اوستا جلوه   

های فراخ، نافریفتنی،  ی چراگاه بخش، دارنده بین، پاداش او ژرف. شود های بسیاری ستایش می یشت ایزد مهر با صفت در این

ای است كه ارزشی برابر با ارزش  اهمّیّت مهر در اوستا به گونه. داددهنده، نگاهبان و از دلیرترین و نیرومندترین ایزدان است

بدان هنگام كه من فراخ چراگاه را هستی »: گوید ه دودمان زرتشت چنین میورد ستایش مهر باهورامزدا در م. یابد اهورامزدا می

  (یکم ی اوستا، مهریشت، كرده)« . بیافریدم   -كه اهورامزدایم  -بخشیدم، او را شایستگی ستایش و برازندگی نیایش، برابر با خود 

رو به صورت خدایی برتر نمود  از این. ترین القاب را داراست ه بیشدر میان خدایان متعدد در اوستا مهر از خدایانی است ك   

كه « اهورا » لقب  در اساطیر ایران، . را منتسب استترین خداست كه به لقب اهو چنین اهورامزدا نزد ایرانیان بزرگ هم. یابد می

 (944:  4936آموزگار، )« . نیز هست[ مهر]ترین لقب خدایی است به جز اهورامزدا لقب اپام نپات و میترا بزرگ

ای آشکارا سخن به  آفرینش ایزد خورشید و ایزد مهر در روایات اساطیری به گونه  درباره. وپا با یکدیگر متفاوتندمهر در ایران و ار  

مهر  از روپاا در مهر دهد ؛ امّا تحقیقات نشان میشود، مهر اروپاییان است بیان می پیدایش مهر  چه درباره میان نیامده است و آن

ستادان بر اغلب صاحب نظران و ا»شود و  یمطرح م« كومن»ای است كه از سوی  این موضوع نظریه. ایرانی نشأت گرفته است

  است كه میتراپرستی شکل هلنی شدهاین نظریه حاكی از آن . اند ی غالب پذیرفته كومن را به عنوان نظریه  همین پندارند و نظریه

 ( 44:  4933اوالنسی، )« . مزداپرستی است

نکات قابل تأمّلی در . دانند های بسیاری بین مهر ایرانی و اروپایی است و بسیاری منشأ مهر اروپایی را مهر ایرانی می شباهت    

مربوط به   برجسته رسد؛ در نقوشگی پیدایش میترا ضروری به نظر میپیدایش میترا از صخره وجود دارد، از این رو بررسی چگون

؛ زیرا نیرویی باطنی و سحرآمیزی او را از درون استآور  والدت میترا بسیار شگفت»توان دریافت كه  رومی می -میترای یونانی

دستش را بلند كرده . حالت كامالًًً عریان است و كاله فریجی به سر دارد ای به جهان خارج، بیرون افکنده است؛ میترا در این صخره

پدید آمدن مهر از . درخور تأمّلی است  والدت مهر از سنگ، نکته( 34: 4936ورمازرن، )« . جری و مشعلی با آن گرفته استو خن

مطابق با باورهای اساطیر ایران آسمان از . آید، نیست ارتباط با آسمان كه در اساطیر ایران، جایگاه ایزدان به شمار می سنگ بی

رو آفرینش ایزد مهر از سنگ  از این (923، ص4934ک بهار، .ر. )از اَسَمَن به معنای سنگ استآید و لغت آسمان  سنگ پدید می

فرو ( آسمان)آید و خنجری را كه در دست دارد بر آن سنگ  مهر از سنگ بیرون می. تواند بیانگر آفرینش او از آسمان باشد می

تواند  و بارش باران از آسمان، می (آب)به سنگ و پدید آمدن  در حقیقت برخورد خنجر. شود گاه آب از سنگ جاری می كند، آن می

 .بارد ها، باران می اند كه با تابش خورشید بر آن هایی دانسته شده در اساطیر، ابرها، سنگ. نمادی از برخورد ابرها و بارش باران باشد

 ایزد خورشید در شاهنامه

در . گر او باشد دهد؛ تا این نیرو یاری ی نیرویی فراتر از نیروی خود سوق میناتوانی بشر در بعضی از شرایط زندگی، او را به سو   

 : در این اثر خورشید نقشی ایزدی  دارد و به این امر آشکارا اشاره می شود. شاهنامه نیز چنین نیروهایی وجود دارند

 بدان گه كه رستم به بر برگره

 بشد پیش یزدان خورشید و ماه

 

 بر زره برافگند و زد بر گره 

 بیامد بدو كرد پشت و پناه

 (4112-9، ب11، ص3ج)                 

 :نویسد  ی پیران چنین می گودرز در جواب نامه    

 نگر تا چه سان گردد اكنون سپهر

 كرا داد خواهد جهان دار زور 

 

 نه جای فریبست و پیوند و مهر  

 كرا بر دهد بخت پیروز، هور

 (4241-43، ب434، ص3ج)            

 .های این ایزد در شاهنامه و مشترک با باورهای ایران باستان استپشتیبانی و پیروزی بخشی از ویژگییاریگری، نگه دارندگی، 
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در و مهر ماه . دانستند های آسمانی، به ویژه خورشید را نگهبان مردم و سرزمین اهورایی ایران می ایرانیان باستان پدیده    

كنند، رستم آسمان را یار  هنگامی كه خاقان چین و پیران در برابر ایرانیان لشکرآرایی می. اند آمده« نگه دار»شاهنامه نیز با صفت 

مهر فراخ چراگاه ، خود را ». های اوستا نیز بیان شده است تاین موضوع در یش. كند دار ایرانیان معرّفی می و ماه و مهر را نگه

  آن كه اهورا، او را به نگاهداری و نگاهبانی بهروزی همه... آن هماره بر پای ایستاده، آن نگاهبان بیدار... نگاهداری كند ی آماده

  (دهم، پانزدهم، بیست و ششم  اوستا، مهریشت،كرده)« .ن برگماشمردما

 بشد پیش یزدان خورشید و ماه

 همی گفت چشم بدان كور باد

 

 پناهبیامد بدو كرد پشت  و  

 بدین كار بیژن مرا زور باد

 (4119-4، ب11-4، ص3ج)             

در داستان بیژن و منیژه، رستم پیش از این كه برای رهایی بیژن اقدامی كند، در برابر دو ایزد خورشید و ماه به نیایش     

این ابیات بازتاب . ا در نجات بیژن كامیاب گرددطلبد و خواستار آن است كه زور او را بیفزایند ت ها یاری می او از آن. پردازد می

آن مهر نیرومند . جا ما را به یاری آید خوانم، بشود كه او در اینجا به یاری همی من تو را در این». باورهای اساطیری ایرانیان است

  (نوزدهم، سی و سوم  اوستا، مهریشت، كرده)« . آن كه زورمندترین زورمندان است

 سوی خورشید كردپر آژنگ رخ 

 همی گفت كای داور دادگر 

 

 دلی پر ز درد و سری پر ز گرد 

 تو دادی مرا هوش و زور و هنر

                   (34-2، ب414، ص6ج )                  

ذاب خورشید به سبب دادگری ناظر بر ع. های خورشید در باورهای كهن، دادخواهی و دادگستری اوست از برترین ویژگی    

تویی كه از پی » : در اوستا، این چنین بیان شده استانعکاس این ویژگی . چه باید كیفر نبینند دوزخیان است تا بیش از آن

 :در شاهنامه نیز این مطلب این گونه آمده است(نوزدهم ی اوستا، مهریشت، كرده)« . دادخواهی ، یاور توانای مایی

 چو داماد یابی چو پور قباد

 

 كه خورشید داد تو داد چنان دان 

 (                   31، ب492، ص2ج)                     

 :چنین در جای دیگری آمده است هم. های اساطیری ایزد خورشید است از ویژگی ای دیگر دادگری خورشید از زبان كاووس، نمونه    

 سزد گر بد آید بدو از پناه

 

 پسندد چنین داور هور و ماه 

 (                   4346، ب426، ص9ج)                    

 همی گفت كای پاک دادار هور 

 همی بینی این پاک جان مرا

  

 فزاینده ی دانش و فرّ و زور 

 توان مرا هم روان مرا 

 (               4913-3، ب914، ص6ج)               

های تن به تن، زمانی كه نبرد به  ها حتّی جنگ در جنگ. در شاهنامه بین زمان جنگ و حضور خورشید ارتباط ظریفی وجود دارد  

در حقیقت با غروب خورشید جنگاوران ایران . كشند انجامد با نزدیک شدن به انتهای روز پهلوانان ایرانی دست از جنگ می درازا می

دانند و با غروب  ها حضور خورشید را پشتیبان و حامی سپاه می آن. كنند د معتقدند، آوردگاه را رها میایزد خورشی گر كه به یاری

 : توان دید نگ رستم و اسفندیار میآن را در ج  نمونه. دانندمی بهره آن خود را از حمایت این ایزد بی

 چنین گفت رستم كه بیگاه شد

 شب تیره هرگز كه جوید نبرد

 

 د دست كوتاه شد ز رزم و ز ب 

 تو اكنون بدین رامشی باز گرد

 (4464-3، ب233، ص6ج)               

 :در جنگ بزرگ كیخسرو با افراسیاب آمده است     

 بمان تا بیاساید امشب سپاه

 ز لشکر گزینیم جنگ آوران

 

 چو بر سر نهد كوه زرّین كاله 

 سرافراز با گرزهای گران

 (436-1، ب269، ص3ج)                  
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ک .ر). در این روایات شیر مظهر خورشید است. در باورهای اساطیری خورشید از ایزدانی است كه با شیر ارتباط تنگاتنگی دارد    

ای  شید پدیدهخور. توان شاهد این ارتباط بود های توصیف شاهنامه نیز  می در عبارات و صحنه( 36:  4913، 9بصیری، ج -وهّاب

 :یابد یزدی، در كنار شیر تجلّی میاست كه در نقش ا

هایی  برای نمونه گشتاسب از شخصیّت. گاه بسیاری از اساطیر ایرانی است، دیده می شود پرستش خورشید در شاهنامه كه تجلّی

 :پردازد  خورشید میپیش از به تخت نشستن، نخست به پرستش و نیایش است كه 
 نیایش همی كرد خورشید را  

 

 چنان بوده بد راه جمشید را 

 (22، ب66، ص6ج)                        

ها همواره با نام این ایزد و  آغاز نامه. های شاهنامه نشان دیگری از ایزدی بودن این پدیده است در شاهنامه حضور خورشید در نامه

های متعددی از  نشانه. شود این مطلب از بررسی سوگندهایی كه در شاهنامه وجود دارد بهتر دریافت می. استهم ردیف نام اورمزد 

، 4933فر،  ک ثاقب.ر. )خوردند دهد ایرانیان هنگام سوگند رسمی به ایزدمهر سوگند می زمان ساسانیان وجود دارد كه گواهی می

 (231ص

 بدان برترین نام یزدان پاک 

 ه و به ناهید و ماهبه تخت و كال

 

 به رخشنده خورشید و بر تیره خاک 

 كه من بد نکردم شما را نگاه

 (213-31، ب36، ص4ج)                   

 به جان و سر شاه و خورشید و ماه 

 مرا داد زین گونه سوگند سخت

 

 به دادار هرمزد و تخت و كاله 

 بخوردم چو دیدم كه برگشت بخت 

 (9491-4، ب223ص ،9ج)                

 به خورشید رخشان به جان زریر 

 

 به جان پدرم آن جهان دار شیر 

 (211، ب294، ص6ج)                     

خواهد تا شاهد درستی نیّت  كند، از ایزد خورشید می رستم هنگامی كه كمان را برای انداختن تیر به سوی اسفندیار آماده می    

شود كه بازتابی از  دانش، فرّ و زور ستوده می  ایی چون پاكی، دادار و افزایندهه تم، ایزد خورشید با ویژگیهای رس در نیایش. او باشد

... ی كشورها روان شود فرّ به سوی همه  آن ایزد مینوی، بخشنده»: در اوستا آمده است. رهای كهن استهای خورشید در باو ویژگی

، اوستا)« . زور، پیروزی، دانش مینوی... چه را از تو خواستاریم به ما ارزانی دار آن تر، ای توانا... او كسانی را پیروزی بخشد

 :شودی خورشید به عنوان ایزد اشاره میروای در شاهنامه به فرمان (چهارم و هشتم  مهریشت،كرده

 به عشق هوا بر زمین شد گوا 

 

 روا به نزدیک خورشید فرمان 

 (                   42، ب246، ص6ج)                       

 . تواند دلیل دیگری بر ایزد بودن خورشید باشد ها تصویر شده است می توجه به درفش پادشاهان و نقش و نگاری كه بر آن

 نخستین فریبرز بد پیش رو

 ابا گرز و با تاج و زرینه كفش

  

 كه بگذشت پیش جهان دار نو 

 خورشید پیکر درفشپس پشت 

 ( 239-4، ب26،ص4ج)                    

 ای به رزم اندرون شیر پاینده

 

 بر و بازوی شیر و خورشید روی 

 

 ای به بزم اندرون شید تابنده 

 (94، ب491، ص4ج)                     

 دل پهلوان دست شمشیر جوی

 (441، ب446، ص4ج )                    

 گفت نیک اختری تو ز هوربدو   

 

 چو گور كه شیری و بدخواه تو هم 

 (2433، ب249، ص3ج)                   
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 چپ لشکرش جای رهام گرد

 

 به فرهاد خورشید پیکر سپرد 

 (                   4114، ب432، ص3ج)                  

 یکی ماه پیکر درفش از برش 

  

 به ابر اندر آورده تابان سرش 

 (                   946، ب23، ص4ج)                       

 آسمان 

های  اسطوره». كند شود و زمین را بارور می یآسمان در مزدیسنا نخستین مخلوق اورمزد است كه در اساطیر با نقش پدر ظاهر م    

های  گر پدیده بشر ابتدایی، نظاره( 41، ص4932فرشی،  شیخ)« . های بشر هستند ترین اسطوره زمین از كهن -آسمان و مادر  -پدر 

؛ از این رو آسمان را به ردپندا ای از لطف و خشم آسمان می ها را نشانه او این پدیده. آسمانی مانند باران، برف، تگرگ و صاعقه است

 .او را كاهش دهدستاید و در پی آن است كه با اجرای آیین و مناسکی مانند قربانی كردن خشم  های آن می دلیل موهبت

اورمزد پس از پایان یافتن نخستین نبردش با اهریمن، .  آسمان مطابق با اساطیر ایرانی سخت و محکم و جنسی از سنگ دارد    

بر اساس باوری اساطیری اورمزد، آسمان را . آفریند او در آفرینش مادّی ابتدا آسمان را می. كند آفرینش روحانی و مادّی را آغاز می

  (46، ص4931زاده،  ک قلی.ر. )است بر تن مینوی آسمان آفریده ( خماهن)فلز یا الماس نر چون سپری یا زرهی از 

در ایران باستان   Asmānaبه معنی سنگ معادل با  Akmeneoهند و اروپا در». و ایرانیان آسمان از سنگ است در باور هندوها

در ایران  Asaچنین معادل با  ه معنی سنگ و همدر روس هر دو ب Kamenدر یونانی و   Akmiبه معنی آسمان و معادل با

ایرانیان باستان ( 423:  4931قرشی، )« . در اوستایی كه همگی به معنی سنگ هستند  Asangaباستان و آسن در فارسی و 

شک این  بی. پذیر نبود از این رو رهایی از آسمان به سادگی امکان. كردند كه بسیار سخت و محکم بود برای آسمان بارویی تصور می

آسمان در واقع دامی است كه اهریمن » در باورهای اساطیری . باور با نخستین هجوم اهریمن به آسمان و گرفتاری او مطابقت دارد

  (43،ص4934بهار، )« . آیند و دیوان در آن گرفتار می

ی اورمزد با این موضوع  تقدّس آسمان به عنوان نخستین آفریده. آسمان نزد اقوام مختلف به ویژه هندوها و ایرانیان مقدّس است   

ای است كه نسبت به بسیاری از  آسمان پدیده. شود آید، بهتر دریافت می كه عنصر پاكی چون آب از گوهر آسمان پدید می

وارونا »و « دیائوس » رو به  از این. ندا هندیان و ایرانیان برای آسمان برتری مقام قائل بوده». است های دیگر برتر دانسته شده پدیده

 ( 43، ص4934دوست،  متین)« . اند اند لقب اسورا، ایرانی واژة اهورا به معنی سرور و بزرگ داده كه در آغاز رب گنبد آسمان بوده« 

« خدایان در آسمان است  خانه»در اساطیر آمده است . یافتاز جایگاه خدایان درتوان  ی دیگر تقدّس آسمان را می جنبه    

این اندیشه در . رو جایگاه آنان باید پاک و منزّه باشد  از این. های مینوی اورمزد هستند خدایان از آفریده( 434، ص4936بهار،)

ها، جایگاهی مقدّس و دور از دسترس را  ن یان و قداست آبشر برای نشان دادن ماورایی بودن خدا. شود اساطیر بیشتر ملل یافت می

ک .ر. )كردند ها بر فراز باتالقی بزرگ زندگی می ها معتقدند خدایان در آسمان برای نمونه آفریقایی. شود برای خدایان متصوّر می

 (  23، ص4914پارنیدر، 

. گرفت ای انجام می ها در آن روز و با مناسک ویژه ش آنموكّل یک روز ماه بود كه پرستهر خدایی در اعتقاد اقوام مختلف     

، خدای «زئوس»در سرزمین یونان باستان نیز در زمان خاصّی به پرستش . خدای آسمان موكّل بیست و هفتمین روز هر ماه است

شد، به پرستش او  ر میروزهایی كه ماه به شکل بد. خدای نور و رعد و برق و صاعقه بود» در یونان، زئوس . پرداختند آسمان می

 ( 22، ص4936توفیقی، )«. اختصاص داشت

 ایزد آسمان در شاهنامه  

های اساطیری مطابق با باور. ها در شاهنامه مطابق با باورهای اساطیری است ها، نیروی ماورایی و نقش آن چگونگی آفرینش پدیده

به چگونگی آفرینش   گذرا به آفرینش عناصر چهارگانه ای رهدر شاهنامه نیز پس از اشا. جهان مادّی است  آسمان نخستین پدیده

ابیات آغازین شاهنامه بیانگر مطابقت آفرینش . های دیگر كه جزو آفرینش مادّی اورمزد هستند، پرداخته می شود آسمان و پدیده

 :جهان در شاهنامه با آفرینش مادّی اورمزد در اساطیر ایرانی است 
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 پدید آمد این گنبد تیزرو

 ها یک اندر دگر بسته شد لکف

 چو دریا و چون كوه و چون دشت و راغ

 

 ...ی نو به نو شگفتی نماینده 

 بجنبید چون كار پیوسته شد 

 زمین شد به كردار روشن چراغ

 (49-41، ب43، ص4ج)                   

بیت زیر نیز شاهدِ دیگری بر آفرینش جهان . های دیگر است این ابیات بیانگر آنند كه آفرینش آسمان پیش از پدید آمدن پدیده   

 :مادّی بر اساس اساطیر ایرانی یعنی؛ تقدّم آفرینش آسمان نسبت به آب است 

 ز یاقوت سرخست چرخ كبود

 

 نه از آب و گرد و نه از باد و دود 

 (13، ب41، ص4ج)                        

در شاهنامه نیز مطابق با باور ایرانیان باستان آفرینش . یا فلز است (خماهن)ایرانیان معتقدند آسمان از جنس سنگ، الماس نر      

های بسیاری میان  و یاقوت سرخ از سنگ است و شباهت (خماهن)آسمان از یاقوت سرخ است؛ زیرا ماهیّت وجودی الماس نر 

 3246، ص4914ک معین، .ر. )مایل به سرخ یعنی به رنگ یاقوت سرخ است  الماس خماهن سنگی سخت و تیره. تهاس آن

ی آسمان از واژگان  از سوی دیگر ریشه. كند تأیید میشاهنامه را با این باور اساطیری به خوبی   ی اندیشهاین مطلب نزدیک( 4441و

ر زبان چنین آس به معنی سنگ د هم. ارتباط با یاقوت نیست اَسمَن و اَسَن در اوستا و سانسکریت كه به معنی سنگ است بی

 (413، ص4939رک اوشیدری .)همین لغت است   فارسی كنونی باقی مانده

مطابق با اساطیر كهن، خدایان قادرند سرنوشت . تأثیرپذیری سرنوشت انسان از اجرام آسمانی از دیگر باورهای اساطیری است    

 :و غیره تغییر دهند   انسان را در زندگی، جنگ

 نگه كن بدین گنبد تیز گرد

 

 كه درمان ازویست و زویست درد 

 (14، ب41،ص4ج)                         

چنین منشأ بسیاری از  هم. تغییرمی دهدای آشکار به این باور دارد كه آسمان با توانی ایزدی، شرایط سخت را  بیت اشاره 

در سراسر شاهنامه بازتاب این . این ایزد صادر شود  تواند از ناحیه آید، می وجود میها و نامالیماتی كه برای انسان به  دشواری

غم  شادی و نی،گناهان، تسلیم انسان دربرابر آن، نگهبازی بخشی، عدالت گستری،توجه به بیپیرو. توان دید باورهای كهن را می

 :های آسمان استبخشی از ویژگی

 توووورا بووواد پوویوروزی  از  آسومووووان

  
 كوورد   سر سوپوهبد  سوووی آسووموان 

 

 بوبواشیووم تووا رای گردان   سپووهووووور

 

 چونویون اسووت سووگنود  چرخ بلنوووود

 

 چوونین داد پواسخ كووه چووورخ   بولوند 

 

 چونویون  اسوووت  رای اگور آسووومانی 

 

 كوه گردان سپهر جهان  یار  موواسووووت

 

 موبووادا  بووه جووز  داد  و نویووکی گومووان  

  (96، ب34، ص4ج)                          

 گوووور كوووه ای  دادگووووور  داور  چووواره

 (2439، ب 291، ص3ج)                    

 چوگووونوه گشوایود  بودیون  كووار  چوهور 

 (4362،ب421،ص9ج)                       

كوه بور بی گونواهوان نویوایود  گوووزنووود               

 (           469،ب99،ص9ج)                            

 دلووم كوورد  پور  درد و جوانووم  نووژنووود 

 (4616، ب414، ص9ج)                     

 مورا  با  سپوهور روان   نویوسوت  پای  

(                      4433،ب33،ص9ج)                         

 موه و مهر گووردون  نوگوووه دار موواسووت                       

 (4226،ب 432، ص4ج)                     

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 المللی ترویج زبان و ادب فارسیهای دهمین همایش بینمجموعۀ مقاله

 دانشگاه محقق اردبیلی

 4934شهریورماه  6 -4

 

413 
 

های شاهنامه به ویژه  های ایزدی در اساطیر و وجود نیرویی ماورایی در پدیده با ویژگی های آسمان در این  ابیات همانندی ویژگی

در اساطیر هندی كه نزدیکی زیادی به اساطیر ایرانی دارند نیز به وجود ایزدی آسمان . آسمان تأییدی بر ایزدی بودن آن است

یابد و برای  درت آسمانی جادویی و در نقش ایزدی ظهور میدارند كه به عنوان یک ق« مایا»آنان نیرویی به نام . شود اشاره می

 (4933، 14رک داالپیکوال، ص. )شود گمراه كردن دشمنان از جمله ضدخدایان به كار گرفته می

 رویارویی اهریمن و آسمان در شاهنامه

شاهان ایرانی در شاهنامه . شود می نبرد اهریمن و یورش او به آسمان از روایات اساطیری است كه بازتاب آن در شاهنامه دیده    

های زیادی از  در این میان كاووس تنها پادشاهی است كه در طول پادشاهی بلند مدّتش، خودسری. اند به دانش و خرد ستوده شده

پندناپذیری كاووس در رفتن به سرزمین . كند های اهریمنی معرفی مییژگیفردوسی او را در شاهنامه با و. دهد خود نشان می

جادوان، برخوردهای نابخردانه با سیاوش، رفتن به هاماوران، پیوند با وجودی اهریمنی چون سودابه، نقش او در مرگ سهراب و در 

  .از رفتارهای اهریمنی استهای اوست كه نمودی  نهایت رفتن او به آسمان اوج خودسری

 خرد نیست او را نه دانش نه رای

 

 نه هوشش به جایست و نه دل به جای 

 (429، ب434، ص2ج)                     

پردازد،  او پس از آشوب بر روی زمین، به نبرد با آسمان می. رفتن كاووس به آسمان بازتاب یورش اهریمن به ایزد آسمان است    

 . شود ماند و سرنگون می آسمان ناكام می امّا مطابق با اساطیر ایرانی در برابر

 نشست از بر تخت كاووس شاه

 دگر گفت از ان رفت بر آسمان

 به جنگ زمین سر به سر تاختی

 پس از تو  بدین  داستانی كنند

 كه تا ماه و خورشید را بنگرد

 

  ...كه اهریمنش برده بد دل ز راه 

 ...كه تا جنگ سازد به تیر و كمان

 پرداختی كنون باسمان نیز

 كه شاهی برآمد به چرخ بلند

 ستاره یکایک همی بشمرد

 (419-99، ب 439-33، ص 2ج)        

 :در جایی دیگر آمده است    

 همی خواست كز آسمان بگذرد

 

 همی گردش اختران بشمرد 

 (2613، ب939، ص3ج )                

 ماه

هایی است كه  های متفاوت آن در پی یافتن پاسخ پرسش های آسمانی است كه بشر ابتدایی با دیدن جلوه ماه از دیگر پدیده    

ماه با سایر   ن  ماه، در محاق شدن آن و رابطههایی مانند چگونگی هالل یا بدر شدپرسش. را به خود مشغول كرده است ذهن او

ظلمت را دریده و   مشعل ایزدی است كه پردهماه در برابر دیو ظلمت، یگانه »رهای اساطیری مطابق با باو. یعتهای طب پدیده

 ( 33، ص 4933منصوری،  -دادور )« . عفریت سیاهی را رسوا ساخته است

ه شود ارزش ما شرایط اقلیمی از جمله دالیلی است كه باعث می. یابد تری می در بعضی اقوام ماه نسبت به خورشید قداست بیش

مطابق با باورهای اساطیری، ماه . تواند دلیل دیگر ارزشمندی این پدیده باشد ارتباط ماه با آب، نیز می. نزد بعضی اقوام باالتر رود

 . خیزی و نگهبان محصوالت است حاصل  چنین او الهه هم. شود محسوب می ها خدای آب

یافته و گیاهان و  شده، در همان جا تطهیری می ماه جمع می منی گاو كه میترا قربانی كرده است در»در باورهای باستان   

، 4936ورمازرن، )« [. شود  می] ها قلمداد  به همین دلیل است كه ماه چون نگهبان میوه. آورده است های جدیدی به بار می میوه

خیزی و   حافظ و پشتیبان حاصل» در میان سومریان ماه . شود های سومر و آشور نیز دیده می این اندیشه در میان تمدّن (434ص 

« . دانستند ها نیز ماه را نماد آفتاب، شب و ایزد زراعت و آبیاری می آشوری. داشت كشاورزی بود و فصول را ثابت نگاه می

شود ماه به عنوان نخستین خدا  وابستگی كشاورزان به ماه و ارتباط ماه و آب، سبب می( 49، ص4931چترودی،  پورخالقی)

 . شود پرستیده
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ایرانیان باستان نیز . گاو نخستین است  تخمه  ماه در اساطیر ایران دربردارنده. شودیز دیده میانعکاس تقدّس ماه در ماه یشت ن    

درود بر ». یزدی توانا و ناظر بر همه استیشت آمده است، ماه ا چه در ماه باتوجّه به آن. دانستند فروغ ماه را سبب رویش گیاهان می

ای در شاهنامه ماه فراتر از پدیده (اوستا، ماه یشت، بند یکم)« .نگردمان گاو، درود بر ماه، هنگامی كه می  تخمه  در بردارندهماه 

   .های شاهنامه به ایزد بودن این پدیده اشاره می شوددر بسیاری از داستان. دار می شودطبیعی است و در نقش یک ایزد نمو

 كنیدیک امروز در جنگ یاری 

 كه گردان سپهر جهان یار ماست

 

 برین دشمنان كامگاری كنید 

 دار است مه و مهر گردون نگه

 (4226، ب432، ص4ج)                  

ی در توصیف فردوس.  نگارد سازد و بر دیوارهای آن تصویر جمشید و فریدون را می گشتاسب پس از ظهور زرتشت، كاخی می       

 : داند  خورشید و ماه می  آن جمشید را پرستنده

 برو بر نگارید جمشید را 

 

 پرستنده مر ماه و خورشید را 

 (14، ب11، ص6ج)                        

     .ابیات به طور صریح به ایزد بودن ماه نزد اقوام ایرانی اشاره دارد

 گیری نتیجه 

جهه با طبیعت به دنبال قوم ایرانی در ایران باستان، در موا. ایرانی استعقاید قوم  فردوسی تبلور آداب، رسوم، مناسک و شاهنامه

آن در  ستارگان از زمان باستان و ادامهتوجه به نیروهای فراانسانی تأثیر آسمان، خورشید، ماه و . جویی نیز بوده استنوعی كمال

ها از محورهای اصلی شاهنامه و تبدیل ین نگرشتلفیق ا. ین پدیده ها استهای نگرشی دگرگونه به ابن مایهعقاید مذهبی از 

 .عقاید و باورها و شکل بخشیدن به آن از نکات قابل توجه در مورد این پدیده ها است

 فهرست منابع و مآخذ
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