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بررسى ایزدان در شاهنامه فردوسى

دکتر محمدتقى فاضلى*، صدیقه شاهمرادى و شاهین آریامنش

*استادیار دانشگاه آزاد اسالمى واحد جامع شوشتر

چکیده

ایزدان سرچشمه راز و رمزهاى اساطیرى ایران باستان هستند از آن زمان که آریایى ها در پى 

شناخت آفریننده اى بودند، و پدیده هاى طبیعت را مى پرستیدند. واژة ایزدان در آیین زردشتى به 

معنى فرشتگانى است که از دید مقام پس از امشاسپندان قرار دارند. در اوستا از ایزدان بسیارى 

نام برده شده است و بیست روز از روزهاى ماه خورشیدى زردشتیان به نام ایزدان است. شاهنامۀ 

فردوسى شاهراه دستیابى به باورهاى اعتقادى وفرهنگى ایران باستان است. در این مقاله تالش 

مى شود ایزدانى که در شاهنامه نام آنان ذکر شده است شناسایى شوند. بعد از معرفى اجمالى 

آنها، کاربرد ایزدان، کنایه  و استعاره هاى آنها بررسى مى شود.

کلیدواژه: فردوسى، شاهنامه، ایزدان، آیین زردشتى، ایران باستان

پیشگفتار

قرن  ده  که  بود  مردى  تولد  شاهد  طوس  طابران  ناحیۀ  از  باژ  روستاى  هجرى،  چهارم  قرن 



او و شاهکار جاودانه اش مى گویند. شاهنامۀ فردوسى پلى است به گذشته، گذشته اى  است از 

پر از فراز و نشیب، گذشته اى سرشار از خاطره هاى خوشایند و ناخوشایند. این مقاله باورها و 

اعتقادات نیاکان ما را به تصویر مى کشد. ناشناخته هایى که جزیى از وجود هر ایرانى است اما 

در پیچ وتاب این دنیاى ماشینى و دین ستیزى غرب با آنها بیگانه شده است. هر ایرانى باید از 

عقاید دینى و فرهنگى پیشینیان خود آگاهى داشته باشد و به این باورها احترام بگذارد. نیاکان 

ما صاحب کهن ترین ادیان باستان بوده اند. دین هایى که نه تنها در ایران، بلکه آسیاى میانه و 

اروپا را تحت سیطرة خود داشتند. بسیارى از آداب و اعتقادات آیین مهر که برخاسته از ایران 

بود، در ادیان الهى و فرقه هاى دینى راه یافته است. ایزدان، آینۀ باورهاى دینى ایرانیان هستند. 

تاکنون کتاب ها و مقاالت بسیارى دربارة تاریخ اساطیرى ایران نوشته شده است و ایزدان بخش 

عمده اى از این تحقیقات را تشکیل داده اند اما به طور اختصاصى و جامع دربارة کاربرد ایزدان در 

شاهنامه تحقیق مفصلى صورت نگرفته است. این مقاله بر اساس حروف الفبایى کاربرد ایزدان 

در شاهنامۀ فردوسى را تحلیل و بررسى مى کند.

بینش مذهبى قهرمانان شاهنامه

براى دریافت نقش ایزدان در شاهنامه ابتدا الزم است که دربارة بینش مذهبى قهرمانان شاهنامه 

گفتارى ارائه شود. آنچه در نظر پژوهشگران و شاهنامه شناسان مورد اتفاق نظر است این است 

پهلوانان  یکتاپرست هستند.  قهرمانان شاهنامه  و  موج مى زند  روح خداپرستى  که در شاهنامه 

شاهنامه در خواب و بیدارى در سختى و آسایش، در زیر چکاچاك شمشیرها نظر به سوى آسمان 

دارند. رستم در لحظه هاى سرنوشت ساز نبرد با آرامش قلبى مى گوید:

پهلوان اى  کــه  رســتــم  گفت  ــدو  ب

ــن اســت ــنــده یـــار م ــن ــری ــان آف ــه ج

تــو از مــن مــدار ایــچ رنجــه روان

دل و تیــغ و بــازو حصــار من اســت

شاهنامه با نام خداى آفریینندة خرد آغاز مى شود:

ــد جـــان وخـــرد  ــداونـ ــه نـــام خـ نگذردبـ ــر  ب انــدیــشــه  ــر  ــرت ب ــن  کــزی

و با نام جهان داور کردگار پایان مى پذیرد:

ــرد  ــزدگ ــۀ ی ــّص ــون ق ــن ســرآمــد ک

بار هشتاد  پنج  شــده  هــجــرت  ز 

ارد روز  ــذ  ــدارم ــن ــپ س روز  بـــه 

ــار ــردگ ک داور  ــان  ــه ج ــام  نـ بــه 

 (فردوسى، شاهنامه، 1378 :2161)
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 البته باید این نکته را خاطر نشان کرد که خداپرستى مختص شاهان و پهلوانان ایرانى نیست. 

مرداس پدر ضحاك انسانى پرهیزگار و خداترس است:

مرد   نیک  هم  و  شاه  هم  گــران مایه 

بود   ــه  ــای ــران م نــام گ ــه مـــرداس  ک

ــاد ســرد بـ ــا  ب ــان دار  ــهـ ــرس جـ ز تـ

بود پایه  برترین  ــش  ده و  داد  بــه 

     اسکندر نیز به شیوة پادشاهان ایرانى زمانى که بر تخت جلوس مى کند، آغاز سخن خود را 

با نام خدا مزیّن مى کند:

گفت بنشست  تخت  بر  چو  سکندر 

است ــزد  ای جهان  بــر  پیروزگر  کــه 

جفت باد  خرد  شاهان  جان  با  که 

است بد  نترسد  وى  کز  جهان دار 

(فردوسى، شاهنامه، 1283)

     در نامه نگارى ها و مکاتبات شاهان و پهلوانان نیز نام خدا آرایش کنندة سرآغاز سخن آنهاست 

و شاهان غیر ایرانى هم به شیوة شاهان ایرانى رفتار مى کنند. نخستین نامه در شاهنامه، نامۀ 

فریدون به سلم و تور است و ایرج مأمور رساندن نامه به آن دو مى شود. در ابتداى نامه چنین 

آمده است:

زمین  ــاه  شـ بــنــوشــت  ــه  ــام ن یــکــى 

ـــرد آفـــریـــن خـــداى ــه ک ــام ســـر ن

بــه ســاالر چین و  ــداى  ــاور خ بــه خ

جاى به  همیشه  باشد  و  ــود  ب کجا 

 در آغاز نامۀ اسکندر به قیدافه، ملکۀ اندلس چنین آمده است:

گیر  یـــاد  از  بشنید  ــو  چ ســکــنــدر 

حریر ــر  ب نــامــه اى  ــس  پ نوشتند 

هوشمند  ــۀ  ــداف ــی ق نــزدیــک  بــه 

مهر  ــد  ــداونـ خـ آفـــریـــن  نــخــســت 

ــت راس و  داد  بخشندة  ــداونــد  خ

دبیر ــد  ــ اوش ــیــش  پ تــا  ــود  ــرم ــف ب

گیر شیر  اســکــنــدر  اوژن  شیر  ز 

بلند ــى  ــزرگ ب در  او   ــام  نـ شـــده 

سپهر ــردان  ــ گ و  مـــاه  فـــروزنـــدة 

سزاست کش  دهــد  را  کسى  فزونى 

(فردوسى، شاهنامه، 1312)

     دربارة فضاى فکرى و مذهبى قهرمانان شاهنامه، شاهنامه پژوهان آرا و نظرات متفاوتى دارند. 

برخى عقیده دارند دو فضاى متفاوت فکرى و مذهبى بر قهرمانان شاهنامه حاکم است و آن دو 

فضا، فضاى میترایى و فضاى مزدایى است.

     مهرداد اوستا معتقد است که از پادشاهى کیومرث تا ناپدید شدن کیخسرو، فضاى میترایى 

بر شاهنامه حاکم است و با روى کار آمدن گشتاسب و پذیرفتن آیین زردشتى، آیین مهر به سر 
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مى آید و آیین مزدایى جاى آن را مى گیرد. این شاعر ارجمند، رستم را نمایندة آیین میترایى و 

اسفندیار را نمایندة آیین مزدایى مى داند و شاهنامه را داراى دو فضاى فکرى متناقض توصیف 

مى کند (ر. ك.، 1381: 29). 

     در شاهنامه ابیاتى وجود دارد که خواننده در دریافت حقیقى دین شاهان و پهلوانان، دچار 

سردرگمى مى شود. در بخش هاى اساطیرى و پهلوانى که اثرى از ظهور زردشت نیست ابیاتى 

عنوان شده است که در آن از ایزدان و آیین هاى زردشتى یاد شده است. نمونۀ بارز آن زمانى 

است که کیخسرو بر تخت جلوس مى کند و رستم او را با ایزدان زردشتى مدح و ستایش مى کند، 

در این بخش پهلوانان خسروستا و خسروپرست وصف شده اند نه یزدان پرست و یزدان شناس، 

همچنین در این بخش از زند و اوستا نام برده شده است:

بشست تن  و  سر  شب  یک  ــتجهاندار  اُس و  زنــد  ــر  دفــت ــا  ب دور  بشد 
(فردوسى، شاهنامه، 963)

     شاید تنها شاهد مستدل در شاهنامه را براى تأیید فضاى میترایى بتوان زندگى وزیر تهمورث 

دانست. تهمورث وزیرى به نام شهرسب داشت؛ این وزیر صائم الدهر بود. همیشه نماز شب به 

جاى مى آورد. در آیین زردشتى روزه و ریاضت به شکل معمول جایگاهى ندارد. درحالى که از 

ارکان آیین مهر، روزه و ریاضت نفس است:

بــود  دســتور  پــاك  یکــى  را  او  مــر 

خنیــده بــه هــر جــاى شهرســب نام

لــب دو  خــوردن  ز  بســته  روز  همــه 

چنــان بــر دل هر کســى بود دوســت

کــه رایــش ز کــردار بــد دور بــود

نــزد جز بــه نیکى بــه هر جــاى گام

بــه پیــش جهانــدار بــر پاى شــب

اوســت آییــن  روزه  و  شــب  نمــاز 

(فردوسى، شاهنامه، 35)

زمان  زردشت در  که  بپذیریم-  را  است  شده  پذیرفته  نزد همگان  در  -که  اصل  این  اگر   

گشتاسب ظهور کرده است، پس آیین قهرمانان شاهنامه قبل از این دوران چه بوده است.

     دکتر محمد معین معتقد بودند که رستم هنگام نبرد با اسفندیار به دین کهن باقى بود و معتقد 

است که ایرانیان قبل از ظهور زردشت به خداى مستقل یگانه اى معتقد نبودند، بلکه مشرك 

بودند. برخى دیگر اعتقاد دارند که زال و رستم پیرو آیین زروانى هستند و دلیل آنان عمر دراز 

زال و رستم و سپیدى موهاى زال است (ر.ك. حمیدیان، 1372: 236-241).     
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     این بیت را نیز مى توان شاهدى بر مهرى بودن سام و زال دانست:

سپهر گــردان  گشت  همى  سان  مهربدین  گسترده  زال  ــر  ب و  ــام  س ــر  اب

(فردوسى، شاهنامه، 114)

     رستم با غسل که در آیین مهر بسیار اهمیت دارد به درگاه خدا مى رود:

بــه پیــش جهان آفریــن شــد نخســتبشــد ســوى آب و ســر و تن بشســت

     چنان که ذکر شد بیشتر شواهد زردشتى گرى در بخش پادشاهى کیخسرو است. شاید یکى از 

دالیل آن، این است که این داستان ها قبل از پهلوانى هاى رستم به دست فردوسى رسیده باشد.  

     دکتر حمیدیان معتقدند که رستم زردشتى است و با اعتقاد نولدکه موافق است که با وجود 

زردشتى بودن آن چنان اهل شمشیرزنى در راه دین نبوده است، و پیداست که همۀ پذیرندگان 

دین جدید به صورت مؤمن کامل در نمى آیند (همان، 241). 

ایزدان

در ادامه به مبحث اصلى این مقاله که کاربرد ایزدان در شاهنامه است مى پردازیم. در ابتدا باید 

معانى ایزد را درگذشته و امروز بیان کنیم، پس از آن به ترتیب الفبایى، ایزدانى را که نام آنها در 

شاهنامه آمده است معرفى مى کنیم.

     در اوستا ایزد از «َیَزَت» به معنى در خور ستایش است. صفتى از ریشۀ «َیز» به معنى پرستش 

و  ستودن، یسنا و یشت نیز از همین ریشه هستند. َیَزَت به تنهایى در مورد فرشتگان به کار برده 

مى شود. در زبان پهلوى به صورت َیزد درآمده است و در فارسى به ایزد تبدیل شده است؛ اما در 

فارسى امروز، ایزد به معنى فرشته نیست بلکه به معنى خدا به کار مى رود. یزدان در فارسى امروز 

به معنى مطلق خداست ولى در پهلوى، یزدان جمع ایزد به معنى فرشته نیز به کار رفته است. 

سرشت و  اســت  گوهر  مــرا  تندى  بکشتکه  ــزدان  ی که  باید  زیست  چنان 
  (فردوسى، شاهنامه، 318)

 دو نوع ایزد در آیین هاى زردشتى یافت مى شود که شامل ایزدان مینوى و ایزدان جهانى 

است. در رأس ایزدان مینوى، اهورامزدا و در رأس ایزدان جهانى، زردشت قرار دارد.

     ایزدان براى پیروان آیین مزدایى اهمیت بسیارى دارند و بسیار قابل احترام هستند. ایزدان 

از نظر مقام و درجه، بعد از امشاسپندان قرار دارند. شمار ایزدان در آیین زردشتى بسیار است اما 
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مهم ترین آنها ایزدان همکار امشاسپندان و ایزدانى هستند که موکل بر روزهاى ماه هستند و آن 

روز به نام آنها نام گذارى شده است. به این ایزدان، ایزدان کهتر نیز گفته اند. در مقابل ایزدان، 

دیوان قرار دارند. دیوان در قلمرو تاریکى و انگره مینو به سر مى برند و همیشه در حال نبرد با 

ایزدان هستند.

     در شاهنامه واژة ایزد با فّره و فروغ ایزدى به کار رفته است:

ــزدى   ــ ــّرة ای ــ ــا فـ ــت بـ ــف ــم گ ــن ــارى هــمــم مــوبــدىم ــری ــه هــمــم ش
 (فردوسى، شاهنامه، 36)

ــزدى جـــاه فـــّر کــیــان ــ ــدان ایـ ــ ب
                    

ــان ژی ــوزن  ــ گ و  ــور  گـ نخجیر  ز 
 (فردوسى، شاهنامه، 33)

     برخى از ایزدان پیش از اهورامزدا مقام خدایى و پرستش داشته اند، مانند مهر و ناهید، به ویژه 

مهر که خداى زمین و زمان و روشنایى بود. برخى دیگر جزیى از مناسک و رسوم دینى به شمار 

مى رفتند، مانند آتش و هوم و تعدادى دیگر از آنها از زمان پیدایش و اسکان آریایى ها، داراى 

احترام و پرستش بودند و در شمار خدایان طبیعى و مادران چهارگانۀ طبیعت بوده اند، مهمترین 

این ایزدان آسمان و خورشید و در کنار آنها، آب و باد نیز پرستش مى شده اند.

     ایزدان با گردونه هاى خود در آسمان اهورایى مى چرخند برخى از آنها به اشکال گوناگون در 

مى آیند و با دیوان تاریکى مبارزه مى  کنند؛ مانند بهرام. 

     در آیین هاى ایران باستان هنگامى که روز ماه با نام آن ایزد مطابقت مى یافت در آن روز 

جشنى برپامى کردند و هر جشن آداب و رسوم مربوط به خود را داشت. این آیین ها تا قرن ها پس 

از ظهور اسالم به ویژه در دورة حکومت  ترکان غزنوى  با جدیت و عالقه برگزار مى شد و با 

حملۀ بنیان کن مغول این جشن ها از میان رفت.

     از میان جشن هاى ایزدى ایران باستان فقط نام مهرگان آمده است و برخى دیگر از ایزدان 

با ذکر روز آنها بیان شده اند.

ــت اوس دیــن  مــهــرگــان  پرستیدن 
         

اوست آیین  ــوردن  خ و  آسانى  تن 
(فردوسى، شاهنامه، 64)

     در ادامۀ این مقاله به معرفى ایزدانى که نام آنها در شاهنامه آمده و همچنین طریقۀ کاربرد 

آنها در شاهنامه مى پردازیم.
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آب- آبان   

ــاد ب ــده  ــن ــرخ ف ــار  ــم کـ ــانــت ه آب ســپهر روان پیــش تــو بنــده بــادز 

  این بیت از ابیاتى است که رستم، کیخسرو را مى ستاید و مفهوم ایزدى آن مورد توجه است.

     در اوستا «اَپ» (AP)، در سانسکریت «اَپا» (APA)، و در فرس هخامنشى «اَپى» (APi) و 

در پهلوى «آپ» و در فارسى «آب» گفته مى شود. همچنین در بسیارى از لهجه هاى محلى 

ایزد  این  نام  به  ماه  دهمین روز  (پورداود،1380: 65). هشتمین ماه سال و  تلفظ مى شود  «آو» 

موسوم است. تدبیر امور آبان روز به عهدة اوست. جشن مطابقت و یکسانى نام این ماه و این 

روز «آبانگان» نام دارد. آبان یشت پنجمین یشت از اوستا است که در ستایش و بزرگداشت ایزد 

آب سروده شده است. در خرده اوستا نیز یکى از نیایش ها به نام «آبان نیایش» اختصاص دارد؛ 

که در ستایش ناهید سروده شده است. اردویسور ناهید و آپام نپات دو فرشتۀ نگهبان آب هستند.

«در این روز زو پسر طهماسب به پیروزى رسید و مردم را به حفر انهار و تعمیر آن امر کرد» 

(برهان قاطع).

اَرد

خنیــده بــه تــوران ســیاووش گــرد
          

کــز اختــر بنــش کــرده شــد روز ارد
(فردوسى، شاهنامه، 426)

     در شاهنامه این بیت به دلیل آنکه در آن سال پایان شاهنامه ذکر شده است مهم و شاخص 

است که در آن روز اَرد آمده است:

ــرد ــزدگ ــۀ ی ــص ــون ق ــن اردســـرآمـــد ک روز  ــذ  ــدارم ــن ــپ س ــاه  ــ م بـــه 

     «اَرَت» ایزدى است مؤنث که نماد مال و ثروت است. روز پنجم هر ماه خورشیدى به نام این 

ایزد مزیّن شده است. ارد از ایزدان همکار امشاسپند سپندارمذ به شمار مى رود. هفدهمین یشت 

از اوستا به ارد یشت موسوم است. در این یشت شکوه و زیبایى این ایزد ستوده شده است. ارد را 

دختر اهورامزدا مى نامند و از ایزدانى است که هنگام تولد زردشت حضور دارد. نام دیگر این ایزد 

«اَشى» است. در اوستا به صورت زنى زیبا، نیرومند و درخشان توصیف شده است.

آذر- آتش

روز و  شــب  رخشــنده تر  آذرت  تــو شــادان و تــاج تــو گیتــى فروزز 
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     ایزد آذر یکى از بزرگترین ایزدان آیین مزدیسنا است. آتش در اوستا «آتَر» (atar) و «آتر» 

(atr) و در فرس هخامنشى «آتَر» آمده است. در فارسى آذر و آتش مى گوییم (پورداود،1380: 69).

     آذر فرشتۀ موکل بر آتش است. در اوستا قطعۀ آتش نیایش در ستایش این ایزد سروده شده 

است. ماه نهم و روز نهم هر ماه خورشیدِى ایرانیان باستان به نام آذر روز موسوم بود و جشن 

مطابقت نام ماه و نام روز آذر را «آذر جشن» مى نامیدند. این عید ویژة آتش خانه ها بود. پس 

از نظافت آتشکده ها، مردم در کنار هم آتش بزرگى برپامى کردند و با هم به گردش و تفریح 

جایگاه  نبوده است ولى  ملّى  و  همگانى  نوروز و جشن مهرگان  عید  مانند  این عید  مى رفتند. 

ویژه اى در میان ایرانیان باستان داشته است.

به  پیدایش آتش را  پیدایش آتش همه ساله برگزار مى شد.  به پاسداشت  نیز       جشن سده 

هوشنگ نسبت داده اند. هوشنگ آتش را فروغ ایزدى مى نامد:

ایزدى ایــن  اســت  فروغــى  بگفتــا 
             

ــردى ــخ ــر ب ــ ــد بـــایـــد اگ ــی ــت ــرس پ
  (فردوسى، شاهنامه، 33)

     هنگامى که زردشت به دنیا آمد فّره اش به صورت آتش بود. در بندهش هفتمین آفریدة 

اهورامزدا آتش است. ایرانیان باستان در آتشکده ها نیایش مى کردند. در شاهنامه احترام به آتش 

نمود آتش پرستى نیست. حکیم توس در جواب کسانى که ایرانیان باستان را آتش پرست مى دانند 

مى گوید:

بدند ــزدان  ی پیش  بر  هفته  یک  به 

ــهــراب بود ــاه م ــش بـــدان گ کــه آت

دراز   گـــردد  ــه  ــش ــدی ان چــنــد  ــر  اگـ

                                                                  

بدند ــان  ــت ــرس ــش پ ــات ک ــدار  ــن ــپ م

بــود آب  ــر  پ ــده  دیـ را  پــرســتــنــده 

بى نیاز اى  نه  یــزدان  ــاك  پ از  هم 

(فردوسى، شاهنامه، 967)

     اولین آتشکده را فریدون بنا نهاد. نیایش در آتـشکده در بخش اسـاطیرى و پهلوانى رواج 

دارد. با  ظهور زردشت دامنه دارتر مى شود. زردشتیان آتش را جلوه اى از نور ایزدى مى دانستند.

     در آیین زردشتى پنج نوع آتش وجود دارد؛ که نام آنها به ترتیب اینچنین است: برزى َسوه، 

هوفریان، اوروازشت، وازشت، اسپنیشت (بندهش، 1369: 95).

     سه آتشکدة مهم در زمان ساسانیان وجود داشت. نام آتشکدة آذرگشسب و آذر برزین مهر 

در شاهنامه آمده است ولى از آتشکدة آذرفرنبغ یاد نشده است:
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کــه بــا فرخــى بــود و بــا بــرز و کامیکــى آذرى ســاخت برزیــن بــه نــام
(فردوسى، شاهنامه، 1012)

ــســبگهــى باده خــورد و گهى تاخت اســب   ــش ــد ســـوى خـــان آذرگ ــام ــی ب
(فردوسى، شاهنامه، 524)

     در شاهنامه آتش با خلق و خوى انسان ها و خشم عصبانیت آنها رابطه دارد. چنانکه امروزه 

نزد عوام همین ویژگى براى آتش مرسوم است. فردوسى صفت آتش را براى دلیران  نیز در 

خشمناك و غضب آلود در میدان جنگ به کار برده است:

ــردار آتـــش بــدنــد ــ بدندپـــیـــاده بـــه کـ ــش  ــرک ت و  ــر  تــی ــا  ب ســـپـــردار 

آسمان 

در اوستا آسمان به صورت «اَسمن» (Asman)  آمده است. این واژه دو معنى دارد؛ سنگین و 

سنگ. قدما اعتقاد داشتند که آسمان به صورت سنگ بوده است. «در تقویم زردشتى روز بیست 

و هفتم باشد از هر ماه شمسى، تدبیر و مصالح روز مذکور به او تعلق دارد» (برهان قاطع).

به صورت  که  بود  آسمان  طبیعى  آفریدة  اولین  است.  شهریور  امشاسپند  همکار  آسمان       

بى ستون توصیف شده است. در ابتداى شاهنامه آفرینش آسمان این گونه آمده است:

رو تیــز  گنبــد  ایــن  آمــد  پدیــد 

ابــر ده و دو هفــت شــد کــد خداى

پدیــد  آمــد  دادن  و  بخشــش  در 

اندر دگر بســته شــد فلک هــا یــک 

                                                                       

ــه نو ــو بـ ــدة نـ ــن ــای ــم شــگــفــتــى ن

ـــزاوار جــاى گــرفــتــنــد هــر یــک ســ

سزید چـــون  ــان  چــن ــا  دانـ ببخشید 

شد پــیــوســتــه  ــار  کـ ــون  چـ بجنبید 

(فردوسى، شاهنامه، 19)

     آسمان به صور گوناگون و کاربردهاى مختلف در شاهنامه به کار رفته است.

آسمان جایگاه خداوند است:

ــوى آســمــان گمانکــى نــامــور ســر سـ بــد  بــر  خــواســت  بــد  و  ـــرآورد  ب

آسمان مظهر جبر و قدرت الهى است:

راى اســت  چنیــن  آســمانى  پــاىاگــر  نیســت  روان  ســپهر  بــا  مــرا 

     در شاهنامه با مترادفات چرخ، چرخ بلند،گردون گردان، چرخ گردنده، چرخ کبود، چرخ پیر، 

گوژپشت، فلک، و چرخ نامهربان توصیف شده است.
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 فردوسى واژة آسمان را بیشتر براى به کار بردن تصاویر هنرى و صور خیال و معنى ظاهرى 

آن استفاده کرده است. تنها در این بیت به معناى ایزدى آن توجه شده است:

آســمان  از  و  اشــتاد  ز  ســاله  تــن و جانــت بــا شــادى و کامتــانهمــه 

اَشتاد

در اوستا به صورت «اََرشتات» به کار رفته است. در پهلوى و فارسى، «اَشتاد و اَشتات» گفته 

مى شود. بیست و ششمین روز از تقویم زردشتیان به نام اَشتاد روز موسوم است.

در این بیت به مفهوم ایزدى این فرشته توجه شده است:

آسمان از  و  ــاد  ــت اش ز  ســالــه  تــن و جانت با شــادى و بــا کامتانهمه 

 نام یکى از سرداران خسرو پرویز اشتاد است.

ــراز چـــون خــســرو ســرف و  ــزاد  ــرخ ــدازف ــروز دشــمــن گ ــی ــاد پ ــت ــو اش چ
(فردوسى، شاهنامه، 1996)

     هجدهمین یشت از یشت هاى اوستا، اشتاد یشت نام دارد. این یشت بسیار کوتاه است که 

شامل نه بند است و محتواى آن هم در ستایش آشتاد نیست. در آن فّر ایرانى ستایش شده است.

باد

در اوستا «واَت» (vata)، در پهلوى «وات» (vat) و در فارسى «باد» گفته مى شود. این ایزد 

از یاوران میترا به شمار مى رود و در آیین مهر بسیار قابل احترام است. باد با مهر علیه دیوان و 

دشمنان آیین مهر مى جنگد. بیست و دومین روز از تقویم زردشتیان به نام این ایزد نامگذارى 

شده است.

     در شاهنامه باد به معناى خاص ایزدى و عنوان روز ماه به کار نرفته است اما در مفهوم 

نمادین و کنایى بسیار استفاده شده است. باد صفتى است براى جنگجویان سریع و چاالك:

پــاى  آورد  ــدر  انـ اســـب  ــه  ب جاى                                   بــیــامــد  ز  آمــد  ــدر  انـ ــاد  ب کـــردار  ــه  ب
(فردوسى، شاهنامه، 567) 

در معناى غرور:

دمید                                             چــو ســهراب شــیر اوژن  او را بدیــد ــر  ب ــش  دلـ ــى  جــوان ــاد  بـ ز 
(فردوسى،شاهنامه، 336)
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بر باد دادن:

باد  بــه  تندى  بــه  و  تیز  بــه  ــدادى  ــژادبـ ن ـــوذر  ن ــهــدار  ســپ آن  زرســـب 

     (فردوسى، شاهنامه،557)

باد سرد:

ســردبشــد جــان و مغــز ســرم پــر ز درد بــاد  دلــم  از  یکــى  برآمــد 
(فردوسى، شاهنامه، 628)

باد را در نهفت آوردن: کار بیهوده کردن:

آورىتو خواهى کشــان خیــره جفت آورى نهفــت  در  را  بــاد  همــى 
(فردوسى، شاهنامه، 433)

بهرام

نام دیگر این ایزد در اوستا «ِوِرثرغنه» است که َورهرام نیز نامیده مى شود. این ایزد به مانند باد 

از یاوران و پیشروان میترا در جنگ به شمار مى رود. بهرام ایزد پیروزى و جنگ است. روز بیستم 

هر ماه خورشیدى به نام این ایزد نامگذارى شده است:

روز   بهــرام  مــاه  آن  از  دار  فـــروزنگــه  گــیــتــى  مـــرو  در  تـــا  بـــرو 
(فردوسى، شاهنامه، 202)

یارى  ایزد  این  از  در جنگ ها  ایرانیان  دارد.  نام  یشت  بهرام  اوستا  از  یشت       چهاردهمین 

ادبیات فارسى با سیارة مریخ برابر شده است و مظهر جنگ آورى فلک  مى خواستند. بهرام در 

نامیده مى شود. قهرمانان شاهنامه به سیارات فلک از جمله بهرام سوگند مى خورند:

کاله و  تخت  به  ــوردم  خ سوگند  ماهکه  و  خورشید  و  بهرام  داراى  به 
(فردوسى، شاهنامه، 757)

تیر 

باران است. در اوستا  ایزد و ستارة  (Tshtar) یا تشَتر، در فارسى تیر نامیده مى شود. تیر  تیشَتر 

و  سال  ماه  چهارمین  مى شود.  نامیده  سیریرس  اروپا  در  و  است  آمده  «تیشتریه»  صورت  به 

سیزدهمین روز ماه زردشتیان تیر نامیده مى شود. برحسب توافق نام ماه و نام روز، جشنى برگزار 

مى شد که به آن تیرگان مى گفتند.
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     این جشن به خاطر بزرگداشت پیروزى ایران بر توران و فداکارى آرش کمانگیر برپا مى شد. 

تیشتر نگهبان ستارگان است. این ستاره در تیر ماه نمایان مى شود و در اواسط تابستان به ویژه 

در امرداد و شهریور جلوه گرى مى کند. نام دیگر سیارة تیر عطارد است؛ و در ادبیات مظهر دبیرى 

و نویسندگى فلک به شمار مى رود:

چــو خورشــید و تیــر از بر و مــاه زیرچــو کیــوان و بهــرام و ناهیــد شــیر
(فردوسى، شاهنامه، 747)   

  داستان آرش کمانگیر در شاهنامه نیامده است اما تیر آرش در این بیت به کار رفته است:

آتــشــى ــو  ــهــل پ آن  زخـــم  آن  که ســامیش گرز اســت و تیر آرشــىاز 
(فردوسى، شاهنامه، 1073)

خورشید

در اوستا «َهو َخشئِت»، در پهلوى «َخَورشَت» و در فارسى خورشید گفته مى شود. صفت خورشید 

امشاسپند  همکاران  از  خورشید  ایزد  است.  آمده  تیزرو  اسب  معنى  به  «اَرونداسب»،  اوستا  در 

است.  شده  بسته  اهریمن  و  اهورامزدا  میان  که  است  پیمانى  نگهبان  خورشید  است.  شهریور 

جایگاه خورشید آسمان چهارم است. در اوستا خورشید و مهر دو ایزد جداگانه هستند و دو نیایش 

به نام مهر نیایش و خورشید نیایش در اوستا وجود دارد. نماز خورشید نیایش روزى سه بار خوانده 

مى شود. خورشید در شاهنامه به صورت تشبیهات و استعاره هاى زیبایى به کار رفته است:

استعاره از سلم تور:

بلندچنیــن گفــت کایــن نامــۀ پندمنــد گشته  خــورشــیــد  دو  نــزد  ــه  ب
(فردوسى، شاهنامه، 79)

     تصاویر شعرى بسیار زیبایى از طلوع و غروب خورشید در شاهنامه به کار رفته است:

الژورد چــادر  شــدى  پنهــان  ــى یــکــى مــهــد زرچــو  ــاى رومـ ــب ــه دی ب
(فردوسى، شاهنامه، 1849)

کمند     ــاال  ب ــوى  س ــور  خ افکند  بلندچــو  چـــرخ  ز  آمـــد  بـــر  زبـــانـــه 
(فردوسى، شاهنامه، 329)

     در شاهنامه خورشید با فر شاهان رابطه دارد:

ــاووس خــورشــیــد فر ــ ــت ک ــاراس ــی ــى یــکــى مــهــد زرب ــاى رومـ ــب ــه دی ب
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     درفش پهلوانان در شاهنامه خورشید نشان، توصیف شده است:

یکــى بــرز خورشــید پیکــر درفــش

ابــا گــرز و بــا تــاج و زرینــه کفش 

                                          

بنفش غــالفــش  ــن  زریـ مــاه  ســرش 

ــش درف پیکر  خــورشــیــد  پشت  ــس  پ

(فردوسى، شاهنامه، 532)

دى

بــواد        خجســته  فرودینــت  و  در هــر بــدى بــر تــو بســته بــواددى 

     دى صفتى براى اهورامزدا است. در تقویم خورشیدى عالوه بر اول هر ماه که هرمز نام دارد 

سه روز دیگر به نام هرمز وجود دارد. دهمین ماه سال و روز هشتم، پانزدهم و بیست وسوم هرماه 

به نام دى موسوم است. جشن مطابقت نام ماه و روز دى را «دیگان» مى نامیدند.

دى  روز  بـــدى  آذر  مـــاه  ــا  ــج ک
                   

مى و  ــان  ــری ب مـــرغ  و  آتـــش  ــه  گ
(فردوسى، شاهنامه، 2090)

     براى تشخیص این سه روز به ترتیب به آنها دى به آذر، دى به مهر و دى به دین مى گفتند.

چهــرچــو مهــر ســپهر آورد دى بــه مهــر روز  هــر  بــاد  تازه تــر  را  تــو 

دین

در اوستا، ِدئنا (Daena) یکى از نیروهاى پنجگانۀ آدمى است. این نیرو انسان را از کارهاى خوب 

و بد آگاه مى کند. دین همانند سپندارمذ با انجام کارهاى خوب انسان ها خوشحال مى شود و از 

انجام گناه توسط انسان ها ناراحت مى شود. بیست و چهارمین روز از ماه هاى خورشیدى دین روز 

است، نیک است در این روز فرزند به مکتب فرستادن و نکاح کردن (برهان قاطع).

     واژة دین در شاهنامه به نام ایزد دین و روز دین نیامده است و بیشتر به صورت باور قلبى 

و وجدان و آیین به کار رفته است. فردوسى، دین را اغلب با دانش و داد و پاکى که صفات ایزد 

دین هستند به کار برده است.

آفریــد  زمیــن  و  زمــان  و  ســپهر 

           

آفریــد دیــن  و  داد  خــرد  و  روان 

(فردوسى، شاهنامه، 679)
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اوفتاد چنین  کــارى  کــه  جایى  دادبــه  و  ــن  دی و  دانـــش  و  بــایــد  ــرد  خ

(فردوسى، شاهنامه، 378)

نگهبان زمان است و آسایش و رستگارى را به انسان ها نشان مى دهد و روان انسان ها را از فساد 

و ناپاکى دور مى سازد.

َرشن 

رشن، دادگر روز قیامت است و ترازوى عدل خود را بر فراز قلّۀ داییتى مستقر کرده است. در 

اوستا به صورت «َرشنو» و در پهلوى به صفت «َرزیستک» به معنى راست تر و درست تر استعمال 

شده است. رشن به همراه مهر و سروش داور روز قیامت است و هیچ گاه از عدالت و دادگرى خود 

عدول نمى کند. انسان اگر سر سوزنى قصور کرده است رشن گناه ناچیز او را در برابر چشمانش 

مجسم مى کند.

     هجدهمین روز از ماه خورشیدى روز رشن نامیده مى شود. در شاهنامه در یک مورد به صورت 

رش آمده است:

رش          روز  آورد  ســپهر  هــور  خوشچــو  و  پـــدرام  ــاد  ب زنــدگــى  را  تــو 

    دوازدهمین یشت از اوستا رشن یشت نام دارد. رشن از ایزدان همکار امشاسپند مرداد است.

فروردین

فروردین در پهلوى به صورت «فرورتین» که از ریشۀ اوستایى «فروشى» است، به کار رفته 

است. صورت هاى دیگرى مانند فروهر، فرور و فرورد نیز دارد. ایرانیان اعتقاد دارند که انسان در 

فروردین خلق شده است. اولین ماه سال و روز نوزدهم هر ماه تقویم زردشتیان به نام فروردین 

نامگذارى شده است و جشن مطابقت روز و ماه فروردین فروردینگان یا فروردگان نام دارد:

ــن ــرودی ــد مـــه ف ــای ــی ــان تـــا ب ــم دینب هــور  جهان  ــدر  ان بــفــروزد  که 

(فردوسى، شاهنامه، 746)

ــن ــرودی ــد مــه ف ــام ــی زمینچــنــیــن تــا ب روى  گــلــبــرگ  ــت  ــاراس ــی ب

(فردوسى، شاهنامه، 2049)

کهن ترین یشت اوستا، فروردین یشت نام دارد. در این یشت به فروهرهاى پاك نامداران درود 

فرستاده شده است. این یشت از بلندترین یشت هاى اوستا نیز به شمار مى آید.
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سروش

در اوستا «سراوشه» (Seraos-a)، به معنى اطاعت و فرمانبردارى است. روز هفدهم از تقویم 

خورشیدى به نام این ایزد اختصاص دارد. در اوستا بارها از سروش نام برده شده است. سروش 

پیر و زاهد ایزدان است. پیک ایزدى و فرشتۀ حامل وحى مزدیسنان به شمار مى آید. در اوستا 

آفریده هاى  از  نگهبانى  و  است  بیدار  همیشه  مهر  همانند  او  است.  آمده  ورشن  مهر  با  اغلب 

اهورامزدا را بر عهده دارد.

     نماد سروش، مرغى ایزدى است که «پَرُدِرس» یا خروس نامیده مى شود. این مرغ مردم را 

از خواب بیدار مى کند وشاید با خروس امروز که ماکیانى نر است ارتباط دارد. یازدهمین بخش 

از اوستا در ستایش سروش است که شامل دو بخش است که سروش یشت سر شب و سروش 

هادخت یشت نامیده مى شوند.

    در شاهنامه بیتى که روز سروش در آن باشد در شاهنامه نیامده است. در شاهنامه سروش با 

صفت فرخ و خجسته بسیار توصیف شده است:

ســروش خجسته  ــاران  بـ ــر  اب آن  گوشبــر  بگشاى  که  گفتى  ــودرز  گ به 

(فردوسى، شاهنامه، 487)

     سروش چندین بار بر شخصیت هاى شاهنامه ظاهر مى شود. نخستین بار به صورت پرِى 

پلنگینه پوشى بر سیامک فرزند کیومرث ظاهر مى شود و او را از نقشۀ بچۀ دیو آگاه مى کند. 

بعد از کشته شدن سیامک توسط بچۀ دیو، سروش بار دیگر بر سیامک ظاهر مى شود و از او 

مى خواهد انتقام خون سیامک را از دیوان بگیرد. در داستان ضحاك، سروش بر فریدون ظاهر 

مى شود و از او مى خواهد که ضحاك را نکشد و او را به کوه دماوند ببرد و بر بدن او میخ هاى 

به بند مى کشد. بعد از کشته شدن سیاوش، سروش در خواب بر  او را  محکم بزند و در آنجا 

گودرز ظاهر مى شود و زنده بودن کیخسرو را به او خبر مى دهد. سروش چندین بار بر کیخسرو 

ظاهر مى شود:

بــغــنــود دوش چــشــم  مـــرا  سروش                  ســحــرگــه  خجسته  بیامد  ــزدان  ی ز 
(فردوسى، شاهنامه، 997)         

     سروش بر هوم که مردى زاهد و پرهیزگار است نیز ظاهر مى شود و به او الهام مى کند که 

افراسیاب در غارى پنهان شده است. سروش در بخش تاریخى شاهنامه نیز حضور دارد و بر 

خسرو پرویز نمایان مى شود:
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هــم آنگــه چو از کوه شــد بــر خروش
همه جامــه  اش ســبز و خنگى بــه زیر 

                                          

ســروش فـــّرخ  راه  از  ــد  آم پــدیــد 
دلیر خــســرو  گشت  او  دیـــدار  ز 
  (فردوسى، شاهنامه، 1999)

ماه

در اوستا «ماونگهه» و در پهلوى و فارسى ماه نامیده مى شود. یشت هفتم از اوستا ماه یشت 

نامیده مى شود. در شاهنامه ماه سیارة مشهور در آسمان است:

گاه ــاه  ش یــک  ندیدست  تــو  ــون  چ نــه تابنــده خورشــید و گردنــده ماهکــه 

سى روز از سال:

تابنــده ماهچــو نــه مــاه بگذشــت بــر دخت شــاه  آمــد چــو  پــورش  یکى 

     روز دوازدهم هر ماه خورشیدى به نام این ایزد است. ماه از ایزدان همکار امشاسپند بهمن 

است. سوگند به ماه همچون پدیده هاى طبیعى دیگر در شاهنامه بسیار دیده مى شود.

مــاه ــد و  ــه نـــام خــداونــد خــورشــی ب
              

راه داد  خــرد  نامش  به  را  دل  که 
(فردوسى، شاهنامه، 588)

یکى ســخت ســوگند خــوردم بــه ماه 
            

شــاه دیهیــم  و  کیهــان  دادار  بــه 
(فردوسى، شاهنامه، 552)

درفش پهلوانان به شکل ماه نقش شده است:

بــرش از  درفــش  پیکــر  مــاه  یکــى 
                 

بــه ابــر انــدر آورده تابــان ســرش
(فردوسى، شاهنامه، 552)

ــر ســیــاه ــگ ــرده اى دیـــد دی ــ ــراپ ــ س
                   

ــردار ماه ــشــان بــه کـ درفــشــى درخ
(فردوسى، شاهنامه، 636)

ناهید

ناهید در اوستا به صورت آناهیتا و با صفت «اََردویسور» به معنى بالنده و قوى همراه است. در 

اوستا صفات فراوانى براى ناهید آمده است. ناهید ایزد افزایندة زندگى، بارور کنندة دشت ها و 

مردان است. آناهید، ایزد آب هاى ایران و کشورهاى همجوار ایران باستان بوده است. در ادبیات 

فارسى ناهید نماد زیبایى و نوازندگى است. پنجمین یشت از اوستا به نام او موسوم است. روزى 
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به نام ناهید در سى روز تقویم زردشتیان نامگذارى نشده است. پرستش ناهید از دیرباز در میان 

ایرانیان باستان رواج داشته است و معابد بسیارى براى این الهه در ایران و کشورهاى همسایۀ 

ایران ساخته شده است. شاهان هخامنشى به ناهید بسیار احترام مى گذاشته اند و در کتیبه هاى 

خشایارشا و اردشیر دوم و سوم نام این ایزدبانو بسیار ذکر شده است. در شاهنامه به صورت سیارة 

فلک و اسم خاص آمده است:

که شــیر ژیــان اســت هنــگام رزم 

ســپهر   گــردان  و  کیــوان  خداونــد 

بــزم روز  همــى  مانــد  ناهیــد  بــه 

مهــر و  ناهیــد  و  مــاه  فروزنــدة 

     دختر شاه عّمریه روم همسر داراب،که اسکندر فرزند اوست:

ورا ــى  ــوان نــاهــیــد خ ــه  ک ــارى  ــگ وران ــشــانــى  ن زریـــن  ــگ  اورنــ ــر  ب
       (فردوسى، شاهنامه، 1259)

مهر 

است  زردشتى  بزرگ  ایزدان  از  میتَر،  سانسکریت  و  هخامنشى  فرس  در  «میَتهر»،  اوستا  در 

(پورداوود، 1380: 62)

مهر داراى معانى متفاوتى است:

نام ماه هفتم سال که آن بودن آفتاب است در برج حمل (برهان قاطع)

ــاه م ــهــر  م ســر  خجسته  روز  کالهبــه  کیانــى  آن  برنهــاد  ســر  بــه 
(فردوسى، شاهنامه، 65)

    مهر فرشته اى موکل بر روز شانزدهم هر ماه که تدبیر امور این روز بر عهدة اوست. مطابقت 

ماه مهر و روز مهر را جشن مهرگان مى نامیدند و از باستانى ترین جشن هاى ایران کهن به شمار 

مى رود. فریدون جشن مهرگان را پایه گذارى کرد:

ــاه م ــهــر  م ســر  خجسته  روز  بــه 

ــد ــن ــت ــروخ ــش اف ــ ــا آت بــفــرمــود تـ

نو  ــاه  ــ ش چــهــرة  و  روشــــن  ــى  مـ

ــت ــان دیـــن اوس ــرگ ــه پــرســتــیــدن م

مهر  مــاه  او  از  اســت  ــار  ــادگ ی اگــر 

کاله کیانــى  آن  برنهــاد  ســر  بــه 

ســوختند زعفــران  و  عنبــر  همــه 

نــو مــاه  و ســر  داد  ز  نــو  جهــان 

تــن آســانى و خــوردن آیین اوســت

بکــوش و برنــج ایــچ منمــاى چهر
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مهر به معناى محبت و عالقه:

تــو را با تــژاو ایــن همه پند چیســت

را   تــو  تــوران  شــهر  از  برانگیخــت 

بــه ترکى چنیــن مهر و پیوند چیســت

کــه بــر مهــر دیــد از دلیران تــو را

مهر در معنى خورشید:

مهــر و  ناهیــد  و  بهــرام  ســپهرخداونــد  کشــیده  بــر  ایــن  خداونــد 

مهر: آتشکدة مهر:

مهر و  خـــّراد  چــو  و  آذرگشسب  چــو 
        

سپهر ـــردان  گ ــردار  کـ ــه  ب ــروزان  ــ ف
(فردوسى، شاهنامه، 1369)

مهر: نام خاص

آذرگشســب و  مهــر  و  ســینه  اســبیــالن  ــر  ب ــداران  ــامـ نـ ــا  ب نشستند 
(فردوسى، شاهنامه، 2037)

     واژة مهر در شاهنامه بسیار تکرار شده است؛ اما بیتى که در آن مهر به عنوان ایزد مهر یا 

پیامبر آیین مهر باشد اشارة مستقیمى نشده است. چنانکه ذکر شد به صراحت نمى توان مرزى 

براى مهرى و زردشتى بودن شخصیت هاى شاهنامه تعیین کرد. قبل از پادشاهى گشتاسب که 

هنوز نامى از زردشت در شاهنامه نیست، کیخسرو با ایزدان زردشتى ستوده مى شود و از مظاهر 

زردشتى مانند زند و اوستا و سروش نام برده مى شود. علت این امر منابع در دسترس فردوسى 

بود که برگرفته از خداینامه ها و منابع پهلوى است و موبدان زردشتى آثار مهرى را زدوده بودند. 

زردشت در قبال مهر برخورد دوگانه اى داشته است. در یک رویه او را از مقام خدایى خلع مى کند 

و او را در ردیف ایزدان قرار مى دهد و در رویۀ دیگر در مهر یشت همسنگ اهورامزدا است. 

     مهر در ابتدا خداى شب بود ولى پس از قدرت تدریجى او، خداى آسمان نیز لقب گرفت. 

اولین خدایى که ایرانیان به عنوان پرستش انتخاب کردند میترا بود. البته قبل از میترا، ایرانیان 

به مظاهر طبیعت احترام فراوانى مى گذاشتند ولى پس از پرستش مهر ستایش عناصر طبیعى 

کمرنگ شد.

     میترا مظهر نور و روشنى، عهد و پیمان، دشمن بدى و ناراستى و خداى آفتاب بود. «او خود 

خورشید نیست بلکه نور و روشنایى است، تاریکى را زایل مى کند. زندگى و شادمانى را به زمین 

هدیه مى کند. با گرماى انوارش طبیعت را بارور مى کند و دیوهاى تاریکى را به دور مى راند.» 

(کوُمن، 1383: 25).

276 ❖  آفرین ادیب، جشن نامۀ استاد ادیب برومند



 اهورامزدا خداى مجرد و آسمانى است ولى مهر هم در زمین و هم در آسمان مقام خدایى 

دارد. مهر داراى ویژگى هایى است که اهورامزدا فاقد آن است:

1. شهریار است، بزرگ ترین شهریار، وفائق بر همۀ شهریاران؛

2. مهر حامى همۀ انسان هاست؛

3. آب ها، گیاهان و گاوها را زیاد و حمایت مى کند (بهار، 1388: 116).

 قدیمى ترین سرود اوستا بعد از فروردین یشت، مهر یشت نام دارد. مهر یشت شامل دو بخش 

است: بخشى که قبل از ظهور زردشت وجود داشته است و یشتى که بعد از ظهور زردشت نوشته 

شده است. با وجود کاهش مقام مهر توسط زردشت، پیروان زردشت از دستورهاى زردشت عدول 

کردند و رسومى را که زردشت از آیین مهر منسوخ کرده بود، بار دیگر برقرار کردند. رسومى مانند 

قربانى هاى خونین و استفاده از شربت سکرآمیز هوم.

     در دوران اشکانى آیین مهر توسط سربازان به آسیاى صغیر و از آنجا به اروپا راه یافت و در 

حدود چهار قرن اروپا را تحت سیطرة خود داشت. آیین میترا در اروپا به صورت دگرگون شده اى 

از آیین مهر در ایران بود. امپراتوران روم مهرابه هاى بسیارى در اروپا ساختند.

     افسانه هاى بسیارى براى تولد مهر ساخته اند. در اساطیر کهِن ایران، میترا از صخره اى زاده 

شده است و هنگام زاده شدن خنجرى در دست دارد. میترا گاو نخستین را در غارى کشت و 

با کشتن گاو آفرینش شروع  مى شود. از تک تک اعضاى بدن او گل ها وگیاهان و خوشه هاى 

گندم روییده مى شوند؛ اما کشتن گاو در نزد پیروان میترا به شدت افراط مى شد و زردشت با شعار 

شکایت گاو نخستین از مردم نزد گشتاسب مى رود و گشتاسب با قبول دین زردشت، آیین هاى 

مهرى را برانداخت.

     آیین مهر در اروپا با قدرت گرفتن مسیحیت و مسیحى شدن کنستانتین امپراتور روم در 

قرن چهارم میالدى از میان رفت در حالى که بسیارى از آداب و رسوم آیین مهر در مسیحیت 

رواج یافت.

اسامى ترکیبى مهر در شاهنامه همچون مهراب، مهران، مهراس، مهرنوش،  بسیارى از       

مهرك، زرمهر، مهران ستاد، مهر هرمزد وجود دارد. مهر در کاربردهاى ترکیبى و کنایى مختلفى 

به کار رفته است:

 مهر داشتن: عالقه مند بودن، محبت داشتن
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داشت مهر  از  پر  دل  یک  که  دیگر  گذاشتسه  انــدر  بــد  هــر  زو  ببایست 

(فردوسى، شاهنامه، 370)

مهر بریدن: قطع عالقه کردن

ســپهر نــزد  اســت  راز  چــه  مهرندانــم  ــاك  پ ــا  م ز  ــدن  ــری ب بــخــواهــد 

(فردوسى، شاهنامه، 495)

مهرخون: رابطه اى که از راه پدر فرزندى حاصل شود

رهنمون یکى  زد  ــان  ــت داس که مهرى فــزون نیســت از مهر خونبــریــن 

(فردوسى، شاهنامه، 378)

     آیین مهر، آیینى بود که بر همۀ ادیان و فرقه هاى دینى پس از خود تأثیر داشته است. مهر 

در آیین زروان خداى میانجى است. نقش او در آیین زردشت نیز غیرقابل انکار است و اهورامزدا 

اورا هم تراز خود مى داند. تأثیر مهر در میان صوفیان و عارفان نیز بسیار قابل توجه بوده است. 

آثار سهروردى و برخى از اشعار مولوى و طمطراق واژگان و آراء مهریان در حافظ به خوبى گواه 

این مّدعاست.

     آیین مسیحیت نیز از مهر بسیار تأثیر پذیرفت و شباهت هایى میان مهر وحضرت مسیح وجود 

دارد. وجود مهران ها و مهرابه ها، لوحه ها و سنگ نگاره ها نشان مى دهد که آیین مهر عالوه بر 

ادیان باستان بر فرهنگ و هنر دنیاى باستان نیز تأثیر گذاشته است. 

هوم

هوم گیاهى است که در اوستا «هئوم و هئومه»، در پهلوى «هوم»، در ودا «سئوم» و «سئومه» 

خوانده مى شود. هوم گیاهى است مقدس که شیرة آن را به صورت شراب در آیین هاى مذهبى 

مى نوشند. زردشت نوشیدن این شراب را به سبب سکرآور بودن منع کرد؛ اما پس از اصالحات 

و  عابد و پارسا است که در کوه مشغول عبادت است  نام مردى  زردشتیان در شاهنامه، هوم 

نسبش به فریدون مى رسد. سروش جایگاه افراسیاب را بر هوم الهام مى کند. به جایگاه افراسیاب 

مى رود و او را به بند مى گیرد اما افراسیاب فرار مى کند. هوم به پهلوانان ایران نشانى افراسیاب 

را مى دهد وکیخسرو افراسیاب را دستگیر مى کند.  
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برآیند

جلد اول تا پنجم شاهنامه که شامل پادشاهى پیشدادیان و کیانیان و پهلوانى هاى رستم است، 

زیر سیطرة واژة مهر و مظاهر مهر و عناصر طبیعى مانند آسمان و ماه و خورشید و باد و آتش 

است و این امر ما را به یاد طبیعت پرستى و ادیان نخست ایران باستان به ویژه مهر مى اندازد. 

سبک و سیاق کالمى و اعتقادى قهرمانان شاهنامه بعد از ظهور زردشت با سخنان و رفتارهاى 

شخصیت هاى قبل از ظهور زردشت تفاوت مى کند. اسامى شخصیت هاى شاهنامه پس از ظهور 

زردشت، واژگان زردشتى هستند، مانند اورمزد، هرمز، بهرام.                         

     بسیارى از ایزدان که نام آنها در شاهنامه آمده است، نقش ایزدى را که در آیین زردشت 

دارند، ایفا نمى کنند مانند بهرام که ایزد پیروزى و جنگ نیست یا باد و خورشید و ماه که نقش 

الهام رسان تا حدودى به سروش زردشتیان شباهت  ایزدى را ندارند. سروش به عنوان فرشتۀ 

دارد. نام چند ایزد به عنوان فرشتۀ موکل بر روزهاى ماه همچون آسمان روز، هرمزد روز، روز 

ارد، دى به مهر، بهرام روز، روز رش و اَشتاد آمده است. 
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