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  و زرتشت در هفت پيكر نظاميمهر  هاي آيين ةبن ماي

  
1ريم حسينيدكتر م  

  چكيده

منظومـه   ،نظـامي . سـت اتأثير آن در فرهنگ ايرانـي   ةتأثير آيين مهري و مزديسنا در ادبيات فارسي نتيج
ساسـاني،   ةدو پادشاه دور ةهم هنگام آفرينش داستان دربار) .ق. ـ ه 607 – 535(ايراني ةسراي برجست

ـاي   ، از بـن مايـه  هفت پيكـر  ةو بهرام گور در منظوم خسرو و شيرين ةعني خسرو پرويز در منظومي ه
در اين مقالـه  . هايي چون آيين مهري و آيين زرتشتي به صورتي استعاري و رمزي سود برده است آيين

ـتفاده . ه استبررسي شدها  هاي نمادين اين آيين هاي نظامي از قابليت برخي از بهره وري ـتان   اس از داس
پرمعناي نام بهرام در آيين مهري و مزديسنا، همچنين  ةو هال هرام پنجم به عنوان داستان مركزيزندگي ب

هفـت   ةانتخاب گنبد و بسامد فراوان آن در اين داستان كه به معني آتشگاه است، براي قصرهاي هفتگان
ـاهدخت بـر    ةايسهاي بهي و ميترايي، همچنين مق ت عدد هفت در آيينشاهدخت، اهمي نقش هفت ش

آيين مهري با گذر بهـرام   ةها، تطبيق هفت مرحل هاي مهريان بر سقف مهرابه گنبد كاخ خورنق با نقاشي
  .ها در هفت پيكر نظامي است هايي از كاركرد نمادين اين آيين نشانه ةاز هفت گنبد، نمون

  .نظامي، هفت پيكر، آيين زرتشت، آيين مهر: هاكليدواژه

  مقـدمه

بر برخي  بنا .)مهر(، يعني محل نگهداري آتش بغ)آذربغگان(نظامي از ايالت آذربايجان بود و آذربايجان
نام از  )2(نام ديگر آذربايجان). 22، 1389آموزگار و تفضلي، ( )1(آذربايجان بوده است ةزرتشت زاد ،روايات

شيز يا تخت سـليمان واقـع   است كه يكي در باكو و ديگري در  گرفته شده آذرگشسب ةآتشكدبامسماي 
هـاي   به نام گشتاسفي در محل قره باغ و باكو در كنار آذرگـاه اي  آذرگشسب و ناحيه ةآتشكدوجود  .است
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زا كـه تـا عصـر     خيز و نفت قديمي در همان محل نفتاي  طبيعي ميدان نفت و وجود آذربايجان يا آذركده
اي  به معني آتش رابطه» آذر« ان نام آذربايجان با مي ،شد موبدان هندي معتكف نگهباني مي ةصفويه به وسيل

بودنـد  اي  و شهرهاي اران و شيروان و باكو نواحي نظامي خود از مردم گنجه بود )3(.سازد استوار برقرار مي
ـتند و وي احتمـاال بارهـا از آن شـهرها ديـدن كـرده و         بـزرگ   ةآتشـكد  كه در نزديكي گنجـه قـرار داش

دهـد   هرحال قرايني در دست است كه نشان مـي  در. نزديك ديده بوده است را از) آذرگشسب(آذربايجان
ـتان و   . دختر امروزي معبد آناهيتا بوده اسـت  ةاين آتشگاه هنوز در باكو وجود دارد و قلع امـروزه در ارمنس

ماري هاي معابد مهري و مع شباهت فراوان مابين طرز نقاشي. آذربايجان بقاياي معابد مهري هنوز برجاست
ها و يا معابد آگاه بـوده و   هاي اين مهرابه آن است كه نظامي از ويژگي دهندة نقاشي كاخ هفت گنبد نشان و

   )4(.يا از آنها ديدن كرده است
ـياري از آداب    معتقد بوده است، اما از التفات به پيروان ديگر آيين ينظامي مسلمان ها دريغ نكـرده و بس

ـاد كـرده      در داستان آنها هاي آييني  از نمادها و كهن نمونه ايرانيان را ارج گذاشته و به مناسبت ـاي خـود ي ه
ـتاني    هفت پيكـر وي در ابتداي نظم . آورد منابع خود مي ةنظامي زند مجوس را در زمر. است ـابع داس از من

  : گويد خود چنين سخن مي
ــه ـتم ز نامـ ــانبازجســ ــاي نهـ  هـ

 سـت و دري  ها كـه تـازي   زان سخن
 هـــا پراكنـــده  وز دگـــر نســـخه 

 دير ايـن نامـه را چـو زنـد مجـوس     
ــك راه   ــر ي ــرخ اگ ــان چ ــا عروس  ت
ــاري  ــي و همكــ ــم آرايشــ  از هــ

  

 كـــه پراكنـــده بـــود گـــرد جهـــان  
 در ســــواد بخــــاري و طبــــري  

ــده  ــي آكنــ ــر دري در دفينــ  ....هــ
 جلــوه زان داده ام بــه هفــت عــروس
 در عروســـان مـــن كننـــد نگـــاه   
 هـــر يكـــي را يكـــي كنـــد يـــاري

  )17/ 4 :1363نظامي، (                   
نقل داستان  پادشاهان  ةواسطه ب هفت پيكرو  خسرو و شيرين ةاين ويژگي بخصوص در دو منظوم    

داستان بهرام گور  هفت پيكربراي حفظ تاريخ و فرهنگ باستان ايران، نظامي در . ساساني چشمگيرتر است
تـازه و نمـادين احيـا    اي  يوهبه نظم كشيده شده بود، به شـ  شاهنامهرا كه پيش از وي به همت فردوسي در 

كرده  معين در كتاب خود آورده است، بايد گفت كه وي مراعات زمانه مي طور كه با اين حال همان. كند مي
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از  هفت پيكروي در ابتداي كتاب  .)197 :1384معين، (ن آيين روش احتياط پيش گرفته استو در نقل اي
داستان مغان تازه كرده و سخن از زرتشـت و زنـدخواني    كند كه بر وي ايراد گرفته كه چرا دوستي ياد مي

  :رانده است
ــدايي ــودم خــ ـتي بــ ــه دوســـ  يگانــ
ـي     ـته چــون شـ ــر دربسـ ــب را كم  رتعص

ــه  آ در ــر گرفتـ ــت از سـ ــد سرگذشـ  مـ
ــاي  ادر ـاي برج ـتي پـ ــو هسـ ــن روزه چ  ي

ــت     ــن از مش ـتان بفك ــت پرسـ ــب ب  فري
ــ ــد زن كــــــ  وازه داريادرِ توحيــــــ

ــد  ــرده داننــ ــخندانان دلــــت را مــ  ســ
  

 رده بــا جــان آشــناييبــه صــد دل كــ 
ـير     ز ـپر بـر خصـم شمش  ده بر مـن س

ــا مــن درگرفتــه   …عتــابي ســخت ب
ــردار اســتخواني روزه مگشــاي  ــه م  ب
 فسون خواني مكن چون زند زردشت
ــازه داري  ــان را تـ ــم مغـ ــرا رسـ  چـ

ــد   ا ــده خوانن ــدخوانان زن ــه زن  گرچ
 

كنـد و   ان ياد مـي همچنين در پايان كتاب از تعرض منكران و حسودان و نسبت كفر و زندقه دادن ايش
ها سـخن رانـده    كه وي در كتابش از ترسايان و آتشگاه گويد و سخنان ايشان را مبني بر اين به آن پاسخ مي

داند كه بـه سـوي    هايي مي ها را نمادها و نشان آن داستان ةكند و هم رد مي ،است تا آيين ايشان را احيا كند
  :شوند توحيد رهنمون مي

 مشــتبســا منكــر كــه آمــد تيــغ در
ــاده .... ــايي نهــ  دري در ژرف دريــ

ــن   ــا ك ــا را ره ــردار و دري ــو در ب  ت
 تشــگهي را رهنمــون اســتامبــين ك

ـاج     عروسي بكر بين با تخـت و بـا ت
  

 مرا زد تيغ و شمع خـويش را كشـت   
 چراغــــي بــــر چليپــــايي نهــــاده

ــ ــراغ قبلـ ــن  ةچـ ــدا كـ ــا جـ  ترسـ
 عبارت بين كه طلق اندود چون اسـت 
ـته در توحيـد و معـراج      سر و بـن بس

  
داستان پادشاهي و زندگي خسرو پرويز و بهرام گور دو پادشاه ساساني، روايت اصلي دو داستان از پنج 

و به همين جهت نظامي بارها در اين منظومه، به  رايج دوران ساساني دين بهي بوده دين. گنج نظامي است
  .هاي آن اشاره كرده است آيين مزديسنا، موبدان و آتشگاه
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آنچـه فردوسـي   . هاي تاريخي با فردوسي متفاوت است رخورد با تاريخ و شخصيتشگرد نظامي در ب
ـاريخ آن دوره همـراه بـا ذكـر اندرزنامـه        ةدر باب پادشاهان دور هـا و   ساساني آورده، سراسـر بـازگويي ت

ـان   آورد درمـي يكي از پادشاهان اين دوره را به نظـم   ،اما نظامي داستان بهرام پنجم ،هاست پندنامه ي و بـا بي
ميـراث   ةآفريند كه دربردارنـد  ضمن بازگويي بخشي از تاريخ شگفت ايران، داستاني مي ،استعاري و رمزي

امـا   ،كنـد  يا هفت گنبد، وي داستان بهرام گور را نقـل مـي   هفت پيكردر داستان . فرهنگ كهن ايران است
ها، يعنـي، اغلـب يـك     اسهبهرام گورِ نظامي فقط يك شاه زميني نيست، بلكه قهرماني به مفهوم سنتي حم«

الياده نشان داده كه . انسان فاني شكوهمند است ةيا در هر حال تجلي يك اصل الهي فعال با چهر نيمه خدا
ـ    بـازيگران تـاريخ بـه بـزرگ      ةگرايش اسطوره شناسي جهاني عبارت است از تبـديل پيچيـدگي چندگان

فردوسي و پس از آن نظامي، . گيرند به خود مي تقدس ةها جنب هاي كردار قهرمانانه كه به كمك افسانه نمونه
ست خداي كهن ايراني كه زير نقاب بهرام گور پنهان شده ا ةاز رهگذر تصويرهاي گوناگون خود، از چهر

   .)77 :1385بري، (». پرده برمي دارند
ـين زرتشـت و مهـر ا    نمادين نظامي از برخي باورها و آيين ةدر اين مقاله به وجوه استفاد شـاره  هاي آي

هاي زرتشتيان و مهريان، رمزپـردازي عـدد    بهرام در اين دو آيين، گنبدها و آتشگاهاي  افسانه ةچهر. شود مي
كه (، همچنين سلوك بهرام در هفت گنبد)هاي سمبوليك آن در هفت كشور است كه يكي از جلوه( هفت

هايي از اين  شايد بتوان نمونه ، را)كند ست كه سالك در آيين مهري طي ميااي  به نوعي يادآور هفت مرحله
تواند برداشتي از طرز معمـاري و   ها و رنگ پردازي آن  مي معماري گنبد. هاي هنرمندانه تلقي كرد برداشت

هفـت   ةزيباي هفت عروس را شايد بتـوان بـا چهـر    ةي آيين مهري باشد و همچنين چهرها نقاشي مهرابه
  . گنبدهاي مهري يكي گرفتسيارات در  ةامشاسپند آيين زرتشتي و هفت نگار

ـين        ادب پارسيو  مزديسناپيش از اين محمد معين كتابي با عنوان  منتشـر كـرده كـه در بـاب تـأثير آي
. در اين كتاب به برخي تأثيرهاي اين آيين در ادب فارسي اشاره رفته اسـت . زرتشتي در ادب پارسي است

كنـون   از آن زمـان تـا  . آورده بسيار ناچيز است پيكرهفت  ةتأثير آيين بهي بر منظوم ةآنچه استاد فقيد دربار
هفت پيكر نظامي و «با نام تحقيق كوتاهي در نيز كيوان نجم آبادي . بحث در اين باب مسكوت مانده است

هـايي از مهـر كـه در    نقـش فرهنگ مزديسنا و تـداوم آن در  مهر وبهرام در  دو ايزد همسانيبه  »مهر آييني
كنـد،  اشاره مي است و احتمال شباهت بهرام نظامي و ايزد مهر ماندهقي با اروپار هاي مهرآييني دپرستشگاه



  99                           پيكر نظاميو زرتشت در هفت  مهر هاي بن مايه آيين                 پنجمچهل و سال 

ـتار بـدان        هفت پيكرهاي مهرآييني در اما از بررسي نشانه غفلت كرده اسـت؛ موضـوعي كـه در ايـن جس
  .پرداخته شده است

  تأثير آيين زرتشتي و نمادهاي آن بر آفرينش هفت پيكر - 1

  ها  م از خالل تاريخ و اسطورهبهرااي  افسانه ةچهر - 1- 1
  بهرام در آيين زرتشت - 1- 1 - 1

بهرام نام يكي از . هاي آييني دين زرتشت بهرام است شايد بتوانيم بگوييم يكي از پركاربردترين نام
پس  ؛هاي زرتشتي نيز هست همچنين بهرام نام پر اهميت ترين آتش .ساساني است ةهاي دور آتشكده

نـام دارد كـه نيـايش     "بهرام يشـت " اوستابخشي از . زرتشتيان است ةآتشكد بهرام هم نام آتش و هم
هم هسـت كـه در    بهرام يا ورثرغنه نام يكي از خدايان آيين مهري. بهرام يكي از خدايان آريايي است

  .شود و پس از اين در بخش آيين مهري از او سخن خواهد رفت ستايش مي اوستا

  آذرگشسب ةآتشكد - 2 - 1- 1
 :1341بلعمـي، ( ايرانيـان در واليـت آذربايجـان بـود    هاي  يكي از بزرگ ترين آتشگاه آذرگشسب 
چون در روزگاران كهن رسم بر اين بود كه پادشاهان پيش از آن كه به ميـدان جنـگ برونـد از     .)942

رفتند، بهرام گور هم پيش از آنكه به نبرد خاقـان   براي درخواست پيروزي و كاميابي به آذرگشسب مي
د، با سران و بزرگان ايران به آذربايجان رفت و در آذرگشسب به نماز و ستايش ايستاد و پـس از  درآي

را بـه خـادمي آن آتشـكده    و همسر خاقـان   و گوهر فراوان به آذرگشسب بخشيد شكست خاقان، زر
  :كه فردوسي گفته چنان آن) 942 :1341بلعمي، (". منسوب كرد

  

 بفرمـــود تـــا تـــاج خاقـــان چـــين
ــه ــا كـ ــدر گهرهـ ــود انـ  ن آزدهآ بـ

ـتند  ــوهر بياراســ ــه گـ ــه زر و بـ  بـ
  

ــدين     ــد پاكـ ـيش آورد موبـ ــه پــ بـ
ــوار آتشـــــكده  بكندنـــــد و ديـــ
ـتند  ــت آذر بپيراســــ ــر تخـــ  ســـ

)   397، 7و  6: 1373فردوسي،(        
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ـابع تـاريخي از احتـرام و     . ها و آتش مقدس زرتشتيان گره خـورده اسـت   نام بهرام با آتشكده تمـام من
ـبت  ـاد كـرده انـد     بـه آتشـكده   بخشش بهرام نس ؛ 623- 2/622 :1375 طبـري، ؛ 942: 1341بلعمـي، (هـا ي

بهرام گور بهرام پنجم، پادشاه ايران يكي از محافظان آتـش بـزرگ و حمايـت    ). 267 – 266 :1385ثعالبي،
نخست خاقان چين بـه   ةخوانيم كه پس از حمل در بخشي از هفت پيكر مي. ها بوده است كنندگان آتشگاه

  .كند نوازد و هزار شتر هم وقف آتشكده مي بهرام ستايشگرانش را با بخششي درخور مي ،ايران
ــناس  شـــاه فرهنـــگ دان شـــعر شـ
ــر   ــت پ ـنج و آن غنيم ــرد از آن گـ  ك
ــه كــاله  ــه دامــن فشــاند و زر ب  در ب

 خـــويش ةداد چنـــدان زر از خزانـــ
  

 قيــاس بــيش از آن دادشــان كــه بــود 
 وقــــف آتشــــكده هــــزار شــــتر
ــگاه   ــدان آتشــ ــر موبــ ــر ســ  بــ
 كــه بــه گيتــي نمانــد كــس درويــش

   )127 :1363نظامي،(                      

خـود را  اي  در داستان هفت پيكر نظامي هم، بهرام در واپسين روزهاي زندگاني اش هفت گنبد افسانه 
  :كند رها، و آن را وقف آتشگاه مي

  ت موبد دادـبد به هفــهفت گن     د زاد      ـــواند موبـهفت گنبد بخ
  معني آن شد كه كردش آتشگاه      اه     ـكي ناگـــر يـزد آتش به هدر

  )349 :همان(   
  )5(بهرام ةآتش بهرام يا آتشكد -1-3 -1

ة ايـران در  كه در آيين زرتشتي به منزله كليساي جامع عيسويان است، يكي از هفت آتشكدآتش بهرام 
مقـدس تـرين   ) بهرام(آتش ورهران .)133 :1369ياحقي، ( و سخت مورد توجه بوده است زمان ساسانيان

نويسـد آتـش    وارنـر مـي  . براي آن قائـل بودنـد  اي  آتشي است كه زرتشتيان برمي افروختند و احترام ويژه
ـاري و     ـنوف فلزك ورهران شامل تركيبي از پانزده يا شانزده نوع آتش مخصوص است كه اغلب آنها بـه ص

اين ورثرغنـه  . ايزد آتش نقش مهمي در ميان ايزدان دارد. ط اندهاي پست مربو ها يا حرفه همچنين به پيشه
  .)257 :1386وارنر، ( )6(است بهرام، ايزد حامي آتش بهراميا 

آتـش بهـرام، آدران و   : شوند دسته تقسيم مي سه ها بنا بر اهميت نوع آتشي كه در آن است، به آتشكده
آتش گوناگون مانند آتش خانگي و  شانزده) هرامدر زبان پهلوي آتخش و(راي تأسيس آتش بهرام ب. دادگاه
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متعدد و مراسم ديني دقيـق و طـوالني    هاي شود و در طي دعاخواني آتش صنعتگران و غيره گردآوري مي
ـاق         . گردد مي» تقديس«و » تطهير« پس از اين مراسـم، آتـش مقـدس را بـا تشـريفات دينـي خـاص در ات

ـانند  يا اصطالحا بر تخت مي نهند مخصوص در آتشكده در زير قبه برجاي خود مي پـس از آن فقـط   . نش
) گنبـد (توانند براي خـدمتگزاري بـه آن اتـاق     موبداني كه داراي شرايط و درجات خاص ديني باشند، مي

ايـزد  (كه اين گونه آتش در آن جاي دارد، به ويژه آتشكدة بهـرام يـا آتـش بهـرام     اي  آتشكده. داخل شوند
با آتش بهرام « :نويسد گيمن هم مي)135؛ 25: 1374آموزگار، . (شود ناميده مي) مپيروزي در نزد ايرانيان قدي

چندين . تاجي بر فراز آن آويزان است. شود مانند پادشاه رفتار مي ،شود هاي طراز اول ابقا مي كه در آتشكده
 هفت پيكرمي در رسد روايت نظا نظر ميه ب .)114 :1375 گيمن،(».دمننا ها مي متن پهلوي آن را پادشاه آتش

ـپارد  آن را به موبدان هفتگانه مـي  و كند كه مبني بر آن بهرام گور هفت گنبد را به هفت آتشكده بدل مي  ،س
  .برگرفته از اين مراسم باشد

  ، يشت چهاردهم اوستابهرام يشت عنوان بخشي در   -4- 1- 1

هاي كهـن و درجـه يـك     بهرام يشت از يشت. شود نام بهرام ستايش مي اوستاهاي  در يكي از قسمت
ـتا نـام بهـرام در   . سروده شده است) بهرام(است كه در ستايش خداي مهري  غـن  +ورثـر «بـه شـكل   اوس

Verthra- Ghana   « آمده است كهVerethra  به معني حمله و يورش وGhan  به معني زننده، شكننده
ـامزد    بيستمين روز هر م. يا كشنده آمده و به طور كلي ايزد فتح و پيروزي است اه به نام اين ايـزد بـزرگ ن

هاي ديگر، در آغاز ورثرغنه  زرتشت چون يشت. بهرام چون ديگر خدايان آريايي داراي يشت است. است
ـتي، مانـدگاري و تيزچشـمي        ةستايد و بهرام نيـز بـه زرتشـت چشـم     را مي تخـم هـا، زور بـازو، تندرس
تواند به پيكر ورزا، اسب سپيد، شتر، گراز،  بهرام  ايزدي  است كه مي). 306 - 307: 1363رضي، (بخشد مي

  . درآيد) كه همه نماد قدرت جنگي و توان جنسي است(جواني زيبا اندام، پرنده، قوچ، بز وحشي و جنگاور

  بهرام ورجاوند -5- 1- 1

ـنا،    در عهد هوشيدر، بنا". هاي آيين مزديسنا بهرام ورجاوند است از ديگر بهرام بر اعتقاد پيـروان مزديس
به سركار خواهد آمد كـه  ) بلندپايه، داراي فره(شاهي دادگر از نژاد كيان، به نام بهرام و ملقب به ورجاوندپاد
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آيد و چندان مرد از پاي درمي آورد  او با نيروي كافي به ميدان مي. جنگاوران و دليران بدو خواهند پيوست
ــد    ـيش نمان ــرد بـ ــك م ــزاران زن ي ــر ه ــه در براب ـي . ك ـتري هوشـ ــد  وي در دادگسـ ــاري خواه در را ي

ـته اي،   «) 134: 1369ياحقي،(".كرد وي نمادي از ايزد بهرام است كه به صورت شاهي، سوار بر پيـل آراس
بعيد  .)76 :1374آموزگار، (».آيد براي ياري ايرانيان در برابر بدخواهان و دشمنان، از كابل يا از هندوستان مي

پرداخت و او را همچون شخصيتي پيامبرگونه به  ام ميبهر ةنيست هنگامي كه نظامي به جاويد ساختن چهر
انجـام كـار بهـرام در    . بهرام ورجاوند و نجات بخشي وي نيز نظر داشت ةبرد، به خاطر تعالي و معراج مي

بلعمـي،  : رك.(كس او را نمي يابد افتد و ديگر هيچ هاي  تاريخي چنين است كه به درون چاهي مي روايت
1341: 952(.  

بلكه همچون دودي از فراز غار برمي خيـزد و   م گور در پايان داستان نمي ميرد،هم بهرا هفت پيكردر 
مـردان   ةطور كه دربار در حقيقت همان. كند عروج نهايي را سپري مي ةگويي مرحل. پيوندد ها مي به آسمان

تي أره در هيـ كنند تا دوبا مقدس آمده است كه نمي ميرند، بلكه مدت زماني نامعلوم جسم خود را ترك مي
  . جاويدانان درآورد ةكند تا بهرام را در زمر تازه براي نجات بشر قيام كنند، نظامي هم تالش مي

  هفت گنبد بهرام و هفت آتشگاه زرتشتي - 2- 1

  گنبد به معني آتشگاه ةكاربرد واژ
دشاهان و يكي از آنها كاخ، محل نشستن پا. گوناگون آورده استمعاني براي محراب  لغتنامهدر دهخدا 

كه محراب بـر  شده نقل   كتاب مقدسهمچنين از قاموس . بزرگان و يكي ديگر از معاني آن آتشدان است
دهخدا معني مجازي گنبد را هم كليسا و دير و محـراب آورده اسـت و   . محل مقدس و هيكل داللت دارد

  :آمده به اين معني اشاره دارد خسرو و شيرينبا بيتي از نظامي كه در 
  گنبد ي درون آمد بهـــدربست شيرين پيش موبد        به فرّاشميان 

دليلي ديگر بر معناي گنبد به معني ديـر و  ) ذيل گنبد: 1330دهخدا، (بيتي از دقيقي كه دهخدا نقل كرده
  :محل عبادت موبدان و يا آتشگاه است

  )7(پراكنده گرد جهان موبدان      نهاد از بر آذران گنبدان



  103                           پيكر نظاميو زرتشت در هفت  مهر هاي بن مايه آيين                 پنجمچهل و سال 

كند كه گنبد آذر به معنـي  آتشـكده    به اين نكته اشاره مي مزديسنا و ادب فارسيتاب محمد معين در ك
  :دقيقي گويد. است

  به فرمان پيغمبر راستگوي        سوي گنبد آذر آريد روي
  )294/ 1: 1384معين،(  

 معتبر به عدد هفـت كوكـب   ةپارسيان هفت آتشكد«) 8(.است بوده آتشكده به يقين يكي از معاني گنبد
ـين، آذرخـرين،      : هاي آنها بدين قرار بـوده اسـت   سيار داشته اند و نام آذرمهـر، آذرنـوش، آذربهـرام، آذرآي

ـاي ايـن واژه بـه     ةهفت گنبد در انديش .)63 :1371اوشيدري،(»آذربرزين، آذرزردشت نظامي تلفيقي از معن
داستان بهرام گور هـم بهـرام   در پايان . معني كاخ و قصر با مفهوم روحاني آن به معني دير و آتشكده است

   :جا آتشگاه برقرار كنند سپارد تا در آن هفت كاخ خود را به هفت موبد مي
ــر آســمان بگذاشــت  هفــت گنبــد ب
 گنبــدي كــز فنــا نگــردد پســت    
 هفـــت گنبـــد بخوانـــد موبـــد زاد

ــاه    در ــي ناگ ــر يك ــه ه ــش ب  زد آت
  

 او ره گنبــــد ديگــــر برداشــــت   
ــر  ــت ب ــا قيام ــت و ت ـبد مس  و بخسـ

ــه    ــد ب ــت گنب ــد داد هف ــت موب  هف
 معنــي آن شــد كــه كــردش آتشــگاه 

 

  

  )349 :1363نظامي،( 
ـتي بـراي بهـرام    . هاي پر بسامد هفت پيكر است گنبد يكي از واژه شيده شاگرد سمنار گنبدسرايي بهش

دوران بهرام و ذكر داستان آنها در روايت نظـامي   ةدو معمار برجست ،حضور سمنار و شيده. آورد فراهم مي
ـاربرد دارنـد و     ةمعماري و نقاشي دو هنري هستند كه در منظوم. افزايد هنري اثر ميهاي  بر جنبه نظـامي ك

هاي دوران خود  ها و مهرابه هفت گنبد را ظاهرا نظامي از آتشكده ةايد. بخشي از داستان وابسته به آنهاست
. جالب است ،كند كه نظامي بين هفت قصر هفت عروس با هفت آتشكده برقرار مياي  موازنه. گرفته است

زيرا در پايان گذر نمادين خود از هفت  ،دهد گويي بهرام عروسان خود را در محلي چون آتشكده جاي مي
  . عنوان آتشكده از آن استفاده كننده سپرد تا ب بينيم كه اين قصرها را به موبدان مي گنبد مي
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  مشاسپندان و هفت عروس هفت گنبدا - 3- 1

رسـد نظـامي    به نظر مي. درجات پس از اهورامزدا از آن امشاسپندان است در آيين زرتشتيان مهم ترين
هاي  در بخش«نويسد كه ورمازرن مي. هم درصدداست تا داستان هفت زيبارو را با نام امشاسپندان پيوند زند
شود و بر اساس ايـن داده هاسـت كـه     متأخرتر اوستا اطالعات مربوط به ستاره شناسي جابه جا يافت مي

ـياره قلمـداد شـده ا   دا مي » .نـد نيم امشاسپندان هفتگانه كه در حكم دستياران اورمزد هستند، همانند هفت س
  .)188 :1387ورمازرن،(

طور كه اين دختران متعلق به يك ستاره و روزي از هفته هستند، امشاسپندان نيز هر كدام متعلق به  همان
تـوان بـه    در تحليلي روانكاوانه هم مي. ان استروزي خاص هستند و نام يكي از دوازده ماه  شمسي بر آن

ـتن   هاي گوناگون هويت بهرام در طي مراحـل گـ   اين نظر رسيد كه هفت دختر جلوه ذار در يـافتن خويش
   :خويش هستند

  نقش اين نامه را چو زند مجوس          جلوه زان داده ام به هفت عروس
  گاهــند نــن كنــن ماــك راه          در عروســـر يـتا عروسان چرخ اگ

  اريــي كند يـــي را يكـــكاري           هر يكــــي و همــاز هم آرايش
آيند و هـر كـدام از    هاي اورمزد بشمار مي امشاسپندان جلوه. آفريند را مي )9(اورمزد نخست امشاسپندان

حالي كه معموال از هفت تعداد اصلي امشاسپندان شش است، در . آنها دشمن مستقيمي در ميان ديوان دارند
هاي متأخر، ايـزد سـروش را    شود كه در متن اين اختالف از آنجا ناشي مي. آيد امشاسپند سخن به ميان مي

گروهي نيز خود اورمـزد را بـه   . رسانند آورند و تعداد آنها را به هفت مي يكي از امشاسپندان به حساب مي
ـتين   ده عنوان هفتمين امشاسپند در راس آنها قرار مي ند و برخي معتقد به آفرينش سپندمينو به عنـوان نخس

ـپندان آورده انـد   . امشاسپند هستند تقـويم  در ) 63: 1389آموزگـار، .(گاهي نيز ايزد بهرام را در زمـره امشاس
نام هركدام از شش امشاسپند نامگذاري ه شش روز از روزهاي ماه و شش ماه از دوازده ماه سال ب زرتشتي

  :است  شده
 - روز چهـارم  : شهريور - 3    ماه دوم - روز سوم : ارديبهشت - 2    ماه يازدهم - روز دوم : بهمن - 1

: مـرداد  - 6   ماه سوم - روز ششم : خرداد - 5    ه دوازدهمما - روز پنجم :   اسفند سپندارمذ - 4   ماه ششم
  ماه پنجم - روز هفتم 
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  آيين مهر و هفت پيكر نظامي - 2

آيين پرستش مهر، يكي از خدايان هند و اروپايي سـت كـه در   ) Mithraism(مهرپرستي يا ميتراييسم 
 .)5 :1387ورمـازرن، ( فت و از آنجا بـه روم و اروپـا رفـت   آسياي صغير شكل خاص و سرّي به خود گر

در غارهـا وجـود    عموماًهايي كوچك بود و معابد آنها  ها و دسته مهرپرستي از همان آغاز آييني براي گروه
در  .درون معبد راهرويي بود كه در دو سوي آن سكوهايي براي نشستن مهرپرستان بنـا شـده بـود   . داشت

نقـش دو  داد و در دو سوي آن،  گاو نشان مي انتهاي راهرو محراب مهر بود كه نقش مهر را در حال كشتن
مهر تابع اهورامزدا و زروان بوده و خود به عنوان آفريننده و واسط ميان انسـان   ظاهراً. شد مشعلدار ديده مي

بيست و پنجم دسـامبر روز  . شمردند مهريان روز هفتم هفته را مقدس مي. شده است و خدايان پرستش مي
مهرپرستان داراي هفت درجه يا مرتبه بودند كه . روز تولد مهر از سنگ بود تولد خورشيد شكست ناپذير و

  .)7- 8 :همان( ه شده بوداز سيارات هفتگانه گرفتظاهراً 
خاستگاه اين آيين را ايران  ،بلژيكي، كه يكي از برجسته ترين محققان آيين مهري است 1فرانتس كومن 
كه آيين مهر را به جهانيان معرفي كرد و درباره نشـانه   نخستين پژوهشگراني است ةكومن در جرگ. داند مي

كه اغلب پژوهشگران وطني نيز  2اما نظريات كومن، و پس از وي ورمازرن )10( .و نمادهاي آن سخن گفت
از آن جمله . آن را به عنوان نظريه غالب پذيرفته اند مورد اعتراض و نقد برخي پژوهشگران غربي واقع شد

كــه نظريــات كــومن را در بــاب خاســتگاه ايرانــي آن مــورد ترديــد قــرار داده   ديويــد اوالنســي اســت
    )11( )38: 1380اوالنسي،.(است

  بهرام يا مهر - 1- 2

پيش نمونه اي  هاي يك شخصيت اسطوره درآميختگي خصايص ايزدان و پهلوانان و نيز انتقال ويژگي«
نمايـد،   ژه پس از اصالحات زرتشت صـدق مـي  اين امر به وي. به چند تن از پهلوانان را نبايد فراموش كرد

ديني نقـش خـود را از    - هاي اسطوره اي چون يكي از نتايج اصالحات وي آن بود كه برخي از شخصيت

                                                 
١- Franz Cumont 
٢- Morten Vermaseren 
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ـين  )  152: 1389مختاريان،(» .دست دادند و نقش آنان به ديگران واگذار گرديد همانطور كه در بخش پيش
ورثرغنه . ها آمده است، ورثرغنه است كه ذكر او دراوستا و يشت آمد، بهرام نام يكي از خدايان كهن آرياييان

. شـود  جنگد و بر او پيروز مي هاي فردوسي و نظامي با اژدها مي و بهرام در داستان. به معني فاتح اژدهاست
هاي مربوط به ورثرغنه، خداي ايران باستان، توسط ايران شناسان و هندشناسان، به خواننده نظامي  پژوهش«

دهد تا برداشتي كلي از رمزپردازي غني ناگفته و انسجام ديني ژرف خـداي فـاتح اژدهـا را زيـر      ان ميامك
ـيش نمونـه اش،     . هاي گوناگونش به اثبات برساند نقاب بهرام مورد پرستش ايرانيان ساساني يـا در واقـع پ

ـا موسـوم بـه اينـدراي ورتراهـان اينـدراي        ـنده اژد ورثرغنه اوستا و ايندراي وداه هـا، خـدايي يگانـه    كش
  .)88 :1385بري، (».هستند

ـاپيش ميتـرا حركـت       ،هاي خود وي در يكي از جلوه. دارداي  هاي دهگانه بهرام جلوه يعنـي گـراز پيش
ـتاز و پيـروزي        . كند و همراه اوست مي بهرام ايزد جنگاوري، جلـوي گردونـه مهـر نمـادي از نيـروي پيش

آنچه گفتيم برگرفته از مهريشت . به همين جا ختم نمي شودهمراهي مهر و بهرام در آيين مهري  )12(.است
  . در اوستا بند چهارده يشت هم مختص بهرام است  .)306 :1363رضي، ( ؛ بند هفتاداست

مطالعه تطبيقي تصوير بهرام در هفت پيكر و ميترا در آيين مهري نشان از نوعي اختالط و يا آميختگـي  
بين تصويرهاي ميترا در سنگ اي  شباهت فوق العاده. هاي ميترا دارد تصوير بهرام گور نظامي با خويشكاري

ـاس بهـرام سـرخرنگ    . هاي ايراني و رومي و كاركرد شخصيتي بهرام در هفت پيكر موجود است نگاره لب
كـاله و بـاالپوش ميتـرا هـم در تمـامي تصـويرها سـرخرنگ        . چون منسوب به ستاره مريخ است ؛است
ـتان نيـز ديـده       « .)79 - 78: 1380مقدم، (است ـارگري كـوه خواجـه در سيس مهر سوار اسب با نيزه در نگ
هايي  صحنه. در بيشتر تصويرهايي كه از مهر بازمانده او را در حال تيراندازي و شكار نشان داده اند. شود مي

ـا در پرستشـگاه   كه در آنها مهر سوار اسب است يا به شكار مي  هـاي  هـاي مهـري و بازمانـده    پردازد نه تنه
 103 :همان(». گورها نيز كنده شده استهاي برجسته روي  شود، بلكه در نقش هاي مهري ديده مي پراكنده

– 104(.  

هايي كه از انجام زندگي مهر در دست است نشان  روايت. معراج بهرام و ميترا نيز به يكديگر شبيه است
بهرام نيز در پايان كـار وارد   .)101 - 99 :1380مقدم،(رود  ا گردونه خورشيد به آسمان ميدهد كه مهر ب مي

فقط تمامي همراهانش شاهد هستند كه دودي از دهانه . شود و هيچكس خبري از او بازنمي يابد غاري مي
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از اين نظر بهرام با سوشيانت و يا  .)351 :1363 نظامي،(رود كه نشانه عروج روح بهرام است غار به باالمي 
يـاحقي و   )13(.كند ميثمي در بخشي از كتاب خود به اين موضوع اشاره مي .منجيان اديان ديگر شباهت دارد

. بامشكي نيز اين بخش از اسطوره زندگي بهرام را شبيه انجام كار كيخسرو  و خضر و سوشيانت دانسته اند
رسند و روزي دوباره براي نجات بشريت قيـام   ها با ورود به غار به تولدي دوباره مي تمامي اين شخصيت

  .)57 - 54: 1388ياحقي و بامشكي، ( اهند كردخو

  عدد هفت در آيين مهري - 2- 2

ـتي و      بايد گفت، قدرت بسيار عدد هفت و كاركرد نمادين آن در آيين هـاي مهـري و مـانوي و زرتش
هاي  هفت عدد مقدس آيين. مسيحي و اسالمي ابزار مهم ديگر نظامي در رمزپردازي هفت پيكر بوده است

ـين   . معين در تحليل هفت پيكر بحث مستوفايي در باب عد هفت داشته استمحمد . ستابشري  بـه هم
  )14(.دهيم جهت خوانندگان را در باب سمبول عدد هفت به ديگر مراجع ارجاع مي

مراحل رشد و كمال . هاي هفت پيكر سود برده است نظامي از نظريه كيهان شناسي كهن در نظم داستان
آنچـه در اثـر   . يابد هفت گنبد جادويي و ديدار با هفت شاهدخت جريان مي بهرام در هفت پيكر با گذر از

  . اينكه هفت سياره نقش فعالي در اين روند داشته اند ،نظامي روشن است
تأثير ستارگان بر سرنوشت آدميان و اهميت گذر  ةدر بار )15(اسماعيل پور به باورها و اعتقادات گنوسي

هاي ميانه، آيين گنوسي به  در سده«: نويسد وي در اين باب مي. ره دارداز هفت مرحله در آيين گنوسي اشا
هاي بـدعت گـذار    فرقهة پنهاني در مسيحيت، آيين يهود و اسالم وجود داشت و گنوسيان در جاماي  گونه

ـين اسـالم و    هاي درويشي، فرقه جنبش. به حيات خويش ادامه دادند هاي رياضت كش و گياه خوار در آي
ـبش  ةتر متأثر از آيين گنوسي و بازمانـد مسيح، بيش  ـيحيت انـد      جن اسـماعيل  (».هـاي گنوسـي صـدر مس

  .)195 :1382پور،
ـين ميتراييسـم    اوالنسي از پژوهشگران ميتراييسم هم دانش ستاره شناسي را يكي از پايه هاي راستين آي

در باور ميتراپرستان، روح . هاي ميتراپرستي به شدت با نجوم و ستاره شناسي درآميخته است آموزه«: داند مي
انسان علوي است و از فلك اعلي كه آسمان هشتم و جايگاه ميتراست با گذشتن از هفت سپهر سيارات يا 
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اختران آسماني كه هريك جايگاه خدايي ويژه است، با گذشتن از هفت سپهر يا اختران آسماني كه هر يك 
داند كه با بـه   نتيجه فرد مومن وظيفه خود مي در. جايگاه خدايي ويژه است، به زمين هبوط كرده است

تحـول و تكامـل   . روحش را نجات داده و دوباره با ميترا وحـدت يابـد  ، )16(انجام رسانيدن هفت مقام
از ايـن رو ايـن درجـات را بـه     . تدريجي مسبوق و منوط به خدايي است كه در آن مقـام جـاي دارد  

» .اصـر و اشـيا بـود   هـايي از عن  هريـك واجـد نشـانه   دادند كه  صورت نردباني با هفت پله نمايش مي
اين سيارات ايزداني بودنـد بـا    .دارنداي  سياره قداست ويژههفت در آيين مهر،  .)22 :1380اوالنسي، (

چنين باورهايي سبب شده بود كه هر يـك از   .ثر در سرنوشت جهان هستي و انسانؤنيروي بسيار و م
باور داشـتند كـه روان هـر     مهريان. باشندصوص به خود مخاين سيارات داراي صفات و مشخصاتي 

ويژگي يكي از سيارات را به خـود   در جسمي جايگزين گردد،   شود تا فردي كه از آسمان سرازير مي
بار شده و  گذشت تا به تدريج كامالً سبك سياره مي هفتگيرد و هنگام مرگ نيز روح انسان از اين  مي

  )17(.برسد اودانگيجيعني به  ؛به خورشيد ملحق شود
هريك از مراحل سلوك در آيين مهري نامي داشت و در طي مسير كمال هر يك از اين پله ها، از 

هفتگانـه بـودن   . عدد هفت از عناصر مقدس در آيين مهر هستند. برخوردار بوداي  معني و مفهوم ويژه
حله سلوك بودنـد كـه هـر    مهريان ايران داراي هفت مر«. در اجزاي دين مهر از اصول مهم بوده است

بـه اعتقـاد مهرپرسـتان بعـد از ايـن      . هاي هفتگانه بوده است يك از اين مراحل نمايانگر يكي از فلك
ارواح پس . آسمان هفت طبقه، يك طبقه ديگر نيز وجود دارد كه جايگاه نور محض و روشنايي است

تم كه جايگاه نـور و روشـنايي   يابند كه بي مانع به آسمان هش از گذشتن از هفت آسمان شايستگي مي
تصويري كه بهرام در اتاق اسرار  ةشباهت فوق العاد .)174 :1386ملك زاده، (» .بي پايان است، برسند

بـا  ) اسـت  بهرام قرار گرفته ةنقش هفت شاهدخت كه گرداگرد چهر(كند آميز كاخ خورنق مشاهده مي
سياره كه در شـكلي حلقـوي مهـر را در    هفت (هاي ميترايي وجود دارد هايي كه بر سقف مهرابه نقش

هـاي ديگـر    و نقاشي مهرپرستان و آيين نشان از هنرمندي نظامي در استفاده از هنر معماري) ميان دارند
  . ايشان در هفت پيكر دارد
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  ازدواج جادويي - 3- 2

ين واژه ريشه آمده است كه ا دائره المعارف ديندر . ازدواجي بين خدا و خدابانوست 1ازدواج مقدس
يوناني دارد و به صورت اصطالحي در اساطير به معني اتحاد ميان خدا و خدابانو و يـا موجـودي الهـي و    

در مفهوم پادشـاهي در  اي  اين واژه كاربرد گسترده. انسان و گاه به طورخاص وحدت بين شاه و الهه است
ـتن دو وجـه     ي. اساس رمزگرايي آن هم اتحاد زن و مرد است. خاور نزديك دارد كي كـردن و يكـي دانس

آييني آن را داستان سومري ازدواج اينانـا   ةقديم ترين نمون..... متضاد چون شرق و غرب، زمين و آسمان و
ـباني   ةاينانا خداي آسماني، اله. دانند با دموزي مي ازدواج  ،سـت ابركت و زايندگي با دوموزي كه خداي ش

  .)3982 – 6/3974: 2005الياده،()18(شود كند تا باروري و پرثمري محصول تضمين مي
د مريخ و زهره در دو طرف خورشي ةدر تصوير بطلميوسي كه زمين در مركز جهان قرار دارد، دو سيار

بوركهـارت،  ( اساطيري ناميده اسـت  ةرا دو دلدادبوركهارت آن دو . ندقرار دارند و به يكديگر نزديك هست
ـيار    ،و مبارزه و جنگاوري از صفات اوسـت ت زيرا طبيعت مريخ مردانه اس ،)92 :1387  ةدر حـالي كـه س

ـتارة در كيمياگري. زنانه تصور كرده اند كه سراپا شور و عشق و دلدادگي استاي  زهره را ستاره زهـره   ، س
ـيدي  . مشخص شده اند و مريخ با نشانه  با نشانه   زهره متعلق به فلز مس است و عالمت آن خورش

ـيدي اسـت كـه      است كه صليبي را در زي ر دارد و عالمت مريخ كه فلز مربوط به آن آهـن اسـت، خورش
  . شوند تعادل و كمال به جان بازمي گردد وقتي اين دو ستاره يكي مي. صليبي را در باال دارد

ترجمه شده  "راز پيوند"كه به فارسي    Mysterium coniunctionisيونگ در آخرين كتابش با عنوان 
يـا سـولفور و    يكي شدن آلياژ آهن و مـس . گفتند دت طبايع سخن ميمياگران از وحكي«: نويسد مي ،است

ـال     ) زهره(آهن مريخ بود و مس ونوس. جيوه، كه البته منظورشان نمادين بود ـين ح و تركيـب شـان در ع
گيرنـد جسـماني و عينـي     وحدت طبايعي كه يكديگر را در آغوش مي. شد عاشقانه محسوب مياي  رابطه

   .)427: 1381يونگ، (».شدند ها طبايع آسماني بودند كه به امر الهي تكثير مينبود، چه آن
شود كه سرخ پوش است و زهره با پوششي سـفيد   ت شاه متجسم ميأمريخ با رنگ سرخ خود در هي

خودشناسـي در هفـت گنبـد در     ةدر داستان هفت پيكر نظامي هم بهرام پس از گذر از هفت مرحل. رنگ
                                                 

١- Hieros Gamos  
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تر رنگ اين گنبد سپيد است و دخ. جمعه است، مهمان دختر پادشاه ايران استآخرين روز كه روز 
در اين آخرين گنبـد  . ايران است ةكه متعلق به اين گنبد و شاهزاد سپيدپوش نمودي از زهره است،
شـود كـه    داستان جوان زيبـارو و پرهيزگـاري مـي    ةشنوند ،ستابهرام كه مهمان شاهدخت ايراني 

هفـت گنبـد    ةگويي خود داستان در پايان هفت افسـان . كند دختران ازدواج مي سرانجام با زيباترين
با شاهدخت ايراني در ايـن گنبـد انجـام داده كـه     ) بهرام(رمزي است از ازدواجي مقدس كه پادشاه

اين ازدواج درمـي   ةدر اين مرحله بهرام منِ اصيل خود را از دريچ. نوعي نكاح كيمياوي نيز هست
  . ين ازدواج نوعي ادغام نيروهاي ناخودآگاه جان با خودآگاهي من جزوي استدر حقيقت ا. يابد

تواند از سيارات هفتگانه عبـور كنـد و همـين طـور      مهرپرستان معتقد بودند كه روح انساني مي
عقايـد نجـومي   . پنداشتند كه  ايزدان باد قادر به تسهيل يا ممانعت از اين عبور و انتقـال هسـتند   مي

 ةپلـ  .)197 :1387ورمـازرن، ( ثر بوده اسـت ؤالم علوي آنان سخت مايد مربوط به عها در عق مهري
خداي . دوم صعود در آيين مهري، عروس يا همسر بود كه كنايه از ازدواج عرفاني با ميتراس است

حامي او ونوس يا زهره، عنصر مربـوط بـه او آب و نمادهـاي همـراهش چـراغ و مشـعل اسـت        
داليلـي اسـت كـه    از يكـي ديگـر   ) مريخ(انتساب بهرام به سياره  بهرام شايد .)22 :1380اوالنسي،(

 جنگ و مبارزه و دالوري است ستارةمريخ . نظامي داستان بهرام را براي به نظم كشيدن برمي گزيند
سوب بـه  ست كه منابهرام پادشاهي . جويد و نظامي از اين همنامي به قدر كافي در داستان سود مي

بهـرام پـس از گـذر از هفـت     . شاه بانوي آسمان، ازدواج با ونوس و آمادةمريخ است؛ سرخ پوش 
 ةشـود و مرحلـ   خوان مهري در نهايت با ازدواجي جادويي با زهره به كمال انسان كامـل نائـل مـي   

  .  رساند نخست خودشناسي را به پايان مي
ـ      از اي  ازهدر عشق و ازدواج جادويي نقش زن بيدار كردن قهرمان آييني اسـت تـا بـه سـطوح ت

همين عشق و آميزش جادويي اسـتوار اسـت و بهـرام در     ةهفت پيكر نيز بر پاي. آگاهي دست يابد
هايي كـه در درون   پايان هر شب، در پايان راهي دراز سرشار از همدلي و همزباني، با شاهزاده خانم

 .)126 :1386ياوري، (شود  زد و يگانه ميآمي گويند مي هر گنبد براي او قصه مي
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  هاي مهري گنبد يا مهرابه  - 4- 2

گويند  يا آوج به غار و جاي گود مي آبها ي آوه« .)31 :1386كومن، (».گنبد را به پارسي آوه يا آبه گويند«
ـته   محراب يا مهراب رتبعدها به صو مهرابهة كلم .)109: 1382رستم پور،(»...و گرمابه سردابه، :انندم نوش

رفته و با همين معنا به همراه اين دين به اروپا رفتـه و   كار ميه ه معناي دير بآبه يا آوه نزد پيروان مهر ب .شد
  .انگليسي بازمانده است Abbey ةدر واژ
بوده كه محل نگهداري آتش ) آذربايجان( ة شمال غربي ايرانمهرپرستان در منطق ةبزرگ ترين آتشكد«

اي  از جمله نواحي) آذربايجان ةهمساي(منستانار همچنين .)228 :1386 ملك زاده،(» .شد ناميده مي) مهر(بغ 
 چهـارم  ةنخسـت سـد   ةتـا نيمـ   آمد كـه  شمار ميه اشكانيان يكي از مراكز مهم آيين مهر ب ةبود كه در دور

هم اكنون هم بقايـايي از معابـد مهـري در ايـن     . )29: 138رستم پور،(ميالدي در آن سرزمين ادامه داشت 
محمد مقدم كه از پژوهشـگران ايرانـي   . شود نوان كليسا از آن ياد ميسرزمين موجود است كه امروزه به ع

ي بـزرگ در  اي، خبـر از كليسـ  هاي ايـن انديشـه پرداختـه    نشانه ةداين آيين است و به جمع آوري باقي مان
ـارني   اي  همچنين در ناحيه. هاي مهري را دارد دهد به نام اچميادزين كه طرح گنبد ارمنستان مي  1بـه نـام گ

  .بزرگ ترين معابد مهري باقي مانده استيكي از 
و  )19(داشتند درون غارها بر پا مي ،نام داشت "مهرابه"هاي خويش را كه  مهر پرستان معموالً پرستشگاه 

ـين سـاخته     حتي االمكان از ساختمان ،در صورتي كه دسترسي به غار نبود هايي شبيه به غار كه در زيـر زم
ـتاره  ساختمان ؛كردند استفاده مي ،تشد و تاريكي بر آن سيطره داش مي . هايي با سقف محدب و مزين به س

مومنان ابتدا خـود را در آب   ،شد و طبق رسوم مهريان بر پا مياي  اين معابد در نزديكي چشمه يا رودخانه
سقف مهرابه مانند سـقف غـاري    .)45: 1387ورمازرن،( شدند سپس به مهرابه وارد مي و دادند شستشو مي

د، آن ميترا گاو را كشته، نماد عالم است و مانند سقف غار كه با بروج دوازده گانـه زينـت يافتـه بـو     كه در
ورمازرن هم نظر گيمن را در اين باب تأييـد   .)308 – 307  :1375 گيمن،( ها داشته است آرايشي از ستاره

ـتاره  ال محگنبد آسمان است و به همين علت طاق پرستشگاه معمو ةاما غار نشان«. كند مي دب و مزين به س
در بسياري از معابد مهري، ديوارها مزين به نقوشي هستند كه اشخاص مختلف نـذر  « .)48: همان(» .است

                                                 
١- Garni  
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ـاوير دختـران هفـت     .)51: 1387ورمارزن،(».آنها كرده اند اين همان تصوير اتاقي است كه بهرام در آن تص
ـياره     اتاقي دربسته كه روزني به بيرون. بيند اقليم را مي ندارد و سقف اتاق آراسته و نقش شده بـا هفـت س

شوند كه ژوپيتـر در   كه در بولونيا يافته شده، سيارات هفتگانه ديده مياي  نقش برجسته ةروي حاشي .است
ـيارات هفتگانـه بـه    . مركز آنها قرار گرفته و به همين مناسبت سبدي بر سر دارد روي اين نقش برجسته س

  .)191 :همان(گرديده اند  ترتيب روزهاي هفته نقر
 زه و هر روز هفته را به نام يكي اهمچنين هر كدام از اين سيارات را موكل يكي از روزهاي هفته دانست

  :سيارات عبارت بودند از. ناميدند سيارات مي
ـارد (ـ تير ،)زهره(ـ  ، ناهيد)خورشيد(ـ ، مهر)مريخ(ـ   ، بهرام)مشتري(ـ   ، هرمزد)زحل(ـ   كيوان و  )عط

  .هما
  :روزهاي هفته ايراني عبارت بودند از

ـنبه :بهرام شيد، چهارشنبه: مهشيد، سه شنبه:مهر شيد، دوشنبه: شنبه كيوان شيد، يك:شنبه : تير شيد، پنج ش
  .استكه البته شيد همان خورشيد . ناهيد شيد: هرمزد شيد و جمعه

ـتار . نندكهاي مختلف آراسته  مهري رسم بوده كه طاق نماها را به رنگ ةدر دور مـاه،  (رونـده  ةهفت س
اينهـا   ةهمـ . مهري و هفت روز هفته بودند ةسرپرست هفت مرحل) خور، بهرام، تير، هرمزد، ناهيد و كيوان

كـه در آن  ) هفـت گنبـد  (تواند نشان از اين حقيقت داشته باشد كه نظامي در آفرينش داستان هفت پيكر مي
ـتگي  گنبدهاي كاخ هر يك به رنگي آراسته بود و هر كدا م با يك روز هفته و با يكي از ستارگان رونده بس

  . بزرگ بوده است ةمهري الهام گرفته باشد و هفت گنبد، در واقع يك مهراباي  داشت، از درون مايه

  نتيجه گيري 

هاي خود از اشاره به برخـي   نظامي با وجود اعتقاد محكمي كه نسبت به دين اسالم داشته ، در منظومه
ـاي   ي دريغ نكرده است؛ بخصوص كه دو داستان از داستانهاي زرتشت آيين اختصـاص بـه    هفـت پيكـر  ه

 . آمده اند شمار ميه پاسداران اين آيين ب ةخسرو و بهرام از پادشاهان ساساني دارد كه هر دو در زمر

هـا و   ملت  ةنظامي همچون شخصيت تاريخي اش پيوند دهنده و الفت دهند هفت پيكربهرام گور در 
ـبت بـه     . گفت بهرام گور به  چند زبان سخن مي. ستاديان ا ـيد و نس عيسويان ايران را  آزادي دينـي بخش
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هاي  زيست و با بازمانده نظامي كه در همجواري با ارمنيان مي. كرد پيروان تمامي اديان با احترام برخورد مي
انديشد كه  جهاني و عرفاني ميآشنايي داشته است، به آييني  ،پيروان مزديسنايي كه هنوز در آن ايالت بودند

 ةاز نظـر نظـامي، همـ   . شـود  وي جلوه گر مـي اي  اسطوره - هاي تاريخي  در شخصيت بهرام گور و جلوه
گونـه كـه    همـان . گردند كه يكتا و واحـد اسـت   همه به دور مركزي مي. ها و همه اديان يكي هستند اقليم

تصوير بهرام نقـش شـده بـود، در حـالي كـه       تصوير شاهزادگان هفت اقليم بر گنبد كاخ خورنق گرداگرد
  . گر وي بودند همگي نظاره

. بخشد و نمادين به وي مياي  آورد و نقشي اسطوره نظامي بهرام را از قالب پادشاهي تاريخي بيرون مي
آفريند كه در پي يافتن حقيقـت وجـود خـود اسـت و بـراي       انساني جستجوگر را مي ةاو از بهرام، اسطور

هاي هفت تايي را با رفتن از  بهرام مراحل هفت گانه و يا خوان. كند شتن خويش تالش ميرسيدن به خوي
شنود كه در  كند و از زبان هفت شاهدخت مقيم هفت گنبد هر بار داستاني مي گنبدي به گنبد ديگر طي مي

ـياهرن   . طي مسير گنبدها از سياهي به سپيدي است. افتد ثر ميؤتربيت وي سخت م ـتين گنبـد س گ و نخس
شود و با باطني پاك و آيينه وار  بهرام با دروني تاريك وارد نخستين گنبد مي. متعلق به شاهدخت هند است

ـاي دارد  خارج مي ،از گنبد هفتم كه گنبد سپيد است ازدواج  ،شود و با دختر پادشاه ايران كه در اين گنبد ج
خسـت تفـرد را بـه پايـان رسـانده اسـت،       ن ةدر نهايت پس از اين ازدواج جادويي بهرام كه مرحل. كند مي

ورزي و  هاي تاريخي هم از او و عدالت در كتاب. كند و جور و ستم را ريشه كن مي مي كند دادگري پيشه
. از ابهام فرو رفته استاي  پايان زندگي او هم در هاله. وي با تمامي ايرانيان سخن رفته است ةرفتار دوستان

كمال را كـه   ةگويي او آخرين مرحل. خبري از او نمي يابد كس ديگر هيچرود و  بهرام درون غاري فرو مي
جاويداني از بهرام  ةكند تا چهر نظامي تالش مي. كند يكي شدن و وحدت است با فرو رفتن در غار طي مي

و ميرند، بلكه همانند كيخسرو زنده به مينـ  در ايران زمين نمي زيرا مردان سپند آيين. ارائه دهد كه ناميراست
بخشد و به نوعي بهرام را منجي مردمان جهـان   يك منجي را به بهرام مي ةبه اين ترتيب وي چهر .روند مي
  . بهرام ورجاوند ؛شود گويي بهرام به نجات بخش آيين مزدايي تبديل مي. داند مي

 هـا و  دهـد كـه نظـامي از وجـود مهرابـه      هاي مهري و زرتشتي  نشان مي اطالعات فراهم آمده از آيين
ـ به خوبي در آفـرينش هن  ه و احتماال آنها را ديده است وهاي آذربايجان آگاهي داشت آتشكده هفـت   ةرمندان
  . ها سود جسته است هاي مربوط به اين آيين از نمادها و آيين پيكر،
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جاسـت   اهميت نگارگري در اين داستان تا آن. هاي رايج است نقش و نقاشي از موتيف هفت پيكردر 
ام گور براي فتح هفت اقليم در ازدواج با هفت دختر زيبارو كه بر روي طاق نمـاي يكـي از   كه روياي بهر

  . يابد معنا مي ،هاي قصر خورنق نقاشي شده اتاق

  ها يادداشت

در برخي منـابع ايرانـويچ بـا آذربايجـان     . البته در مورد زادگاه زرتشت اختالف نظر وجود دارد  - 1
 ،از پژوهشگران معتقدند زرتشتاي  عده. اند ت را آذربايجان دانستهيكي دانسته شده و محل تولد زرتش

زيـرا زبـان اوسـتا زبـاني متعلـق بـه شـرق ايـران بـوده           ؛شهرهاي شرقي و احتماال خوارزم باشـد  ةزاد
  )24-22: 1389آموزگار، تفضلي،: رك.(است
دگان يا بايگان بـه  اند كه از لفظ آذر به معني آتش و با و بعض ديگر گفته معجم البلدانصاحب  -2

آتروبـات يـا   . النـار باشـد   النار يا حـافظ بيـت   معني حافظ و خازن آمده است و معني مجموع آن حافظ
آذربدآتش پناه و اتروبات مانسارسپندان نام موبدي وزير شاهپور دوم وشارح اوستاست كه تمام نـام او  

  ).روبات مانسارسپندانذيل آت :1330،دهخدا( دهد معني مي» پسر قانون مقدس آتش پناه «
ظاهرا بنـابر نظـر دهخـدا     .اين آتشكده آورده است ةدهخدا  ذيل لغت باكو شرح مفصلي دربار -3

هـا موجـود بـوده     يعني شهر خدا و در اين شهر آتشـكده  ؛شده است اين شهر در اصل باكوان ناميده مي
بنيـاد گـذارده بودنـد و جايگـاه      ،دان ها را پادشاهان پيشين ارمنستان كه مسيحي نبوده اين آتشگاه. است

 ،المجـالس  نزهـة كتـاب   ةهمچنين محمد امين رياحي در مقدمـ . خدايان كهن از مهر و ناهيد بوده است
آتش جاويدان، بازپسين  :آذرگشسب باكو نوشته استة آتشكد ةدربار ،تاليف شده در قرن هفتم هجري

از قديم ترين كاربرد گاز طبيعـي بـه دسـت     در سوراخاني يا سوراخانه كه سندي گويا آن ديار ةآتشكد
ايرانيان بود با زيبايي و شكوه خاص خود تا آخرهاي قرن نوزدهم در كنار پااليشگاه نفت بـاكو برپـا و   

هاي خود از  رفتند و جهانگردان اروپايي در سفرنامه پارسيان ايران و هند به زيارت آن مي و فروزان بود
  .بر جاي نهاده اند هايي دقيق آن معبد باستاني وصف

اشـاره  در مرزهـاي ايـران و يونـان    آنـاتولي   ةبه پرستش ميترا در ناحيدر كتاب خود راجر بك  -4
  .)237 :2006راجر بك، : رك( كند مي
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هاي امپراطوري بـوده   تش بهرام برترين آتشآنويسد كه  مايكل بري به نقل از دوشن گيلمن مي -5

ايـن آتـش شـاه    . ن روشن كنندآوانند آتش معبدهاي ديگر را با كه هرگز خاموش نمي شد تا موبدان بت
  .)120 :1385 بري،( شود گيرد و همچون يك شاه محترم شمرده مي ها نام مي آتش
ها پـيش   كه ارمنياست   كند اين خود به آن اشاره مي ةمهمي كه وارنر در اين بخش از مقال ةنكت -6

داسـتان بهـرام    ةنظيـر ) Vahagn(ارمني واهـاگن  ةافساناز گرويدن به مسيحيت مزداپرست بودند و در 
: واهـاگن  .غنه، يعني تير انـداز و موجـد رعـد و بـرق، ورثرغنـه، بهـرام       -ويهاواهاگن يا .موجود است

 ،تـاريكي بودنـد   ةي را كـه سـبب يـا نماينـد    يواهاگن به خداي اژدهاكش معروف بود، زيـرا او مارهـا  
: گي متولد شدن واهاگن ضبط شده اسـت چگون ةوهي درباردر سنن قديم ارمني، سرود باشك. كشت مي

خ را نيـز در  ني سر؛ زمين و درياي ارغوان نيز همچنين بودند ؛كشيد آسمان از درد وضع حمل رنج مي«
او ريشي  ؛دويد واني ميها ج در ميان شعله ؛رفت هاي ني دود بر آسمان مي از ساقه ؛دريا زادن گرفته بود

هنگـامي كـه گريگـور     ».اين جوان واهاگن بود ؛يك جفت خورشيد بودندهايش  آتشين داشت و چشم
كـه خـود از سـه معبـد     (كرد، شنيد كه معبد واهـه واهيـان     بزرگ ارمني از قيصريه مراجعت مي ةخليف

پس فرمان داد تا با كلند بناهاي معابد را ويـران  .هنوز برجاي است و ويران نشده است) شد تشكيل مي
ر واهاگن يكي در مشرق از معابد ديگ. پايداري كرده و همگي تلف شدند) ها مغ(ها اين بار ديو .سازند

هاي واهـاگن،   ها و شجاعت از پهلواني). ايالت جنوب وان(و ديگري در آغ باك  صغير بود كوه واراگ 
ها بعداً در آسـمان پراكنـده شـده كهكشـان را تشـكيل       اين كاه. استهاي بارشام بوده  يكي دزديدن كاه

واهاگن شكارچي و خود نيز خداوند شـكار  . است غلبه بر مارهاي گمراه كنندهاو  ديگرپهلواني . دنددا
مين صفات در ه .گور آورده اند بهراماين خدا در ايران برابر وِرِتراغنا  است كه صفات او را براي . بود

كـه نـزد    اگن، چنـان واهـ . اي آورده شـده اسـت   افسـانه  پهلـوان گرجستان براي واكستانگ گُرگاسالن  
  .ها، در ميان ارامنه نيز نام بيست وهفتم هر ماه بود زردشتي

به ايـن معنـي    ،اند گنبد داشته ةنسرين علي اكبري و مهرداد حجازي كه پژوهشي بسامان دربار  -7
  .)36: 1388علي اكبري و حجازي،( اند گنبد توجه نكرده

واقع در استان فارس و در روستاي كهـن ايـچ   كيلومتري شهرستان استهبان  36ايچ در  ةآتشكد -8
ساسانيان يا قبل از آن  ةاي سرسبز به نام بدره قرار دارد كه مربوط به دور در دره آتشكده اين. قرار دارد

متر اسـت و يـك در ورودي    20/3بلندي آن . ... كه متاسفانه اطالعات كاملي در مورد آن نداريم است
كـه   گفت توان اي در ميان آن ساخته اند و به جرات مي حوضچه سقف آن گنبدي شكل است كه .دارد
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كه تا اكنون ديده ام سالم تر است و دليل آن هم مراقبت مردم خـونگرم آن ناحيـه    يهاي آتشكده ةاز هم
مـردم آن  ...اي خيـره كننـده دارد   هاي اطراف آن جلـوه  گذرد و باغ اي از زير آن مي آب چشمه. ... است

  .نامند ميگنبد  راآتشكده  منطقه اين
 :اند از شش امشاسپندان عبارت  -9

 .نشـيند  و در طـرف راسـت اهـورامزدا مـي     نيك ةعني انديشيبه  .يا بهمن كه مذكر است هوهمن -1
 .ارپايان سودمند استچموكل بر 

زيباترين امشاسپند و پاسـبان  . ين راستيبه معني بهتر:  كه مذكر است ارديبهشت يا شه وهيشته -2
 . تيبان آتش استشراستي و حقيقت و پ

  .به مهني شهرياري نيك كه پشتيبان فلزات است: ه مذكر استك شهريورخشتره وييريه -3
  .به معني فروتني و اخالص كه نگاهبان زمين است:  كه مونث است سپندارمذ ،سپنته آرميتي -4

 .استپشتيبان آب بوده كه به معني رسايي و كمال : ه مونث استك خرداد ،هيوروتات -5

. اسـت  موكل بر گياهـان بـوده  و مرگي و جاودانگي  به معني بي: كه مونث است امرداد ،امرتات -6
  )17 – 15، 1374آموزگار،(

  ). 1387 ورمازرن،؛ 1380اوالنسي،؛ 1380كومن،(در اين باب رجوع كنيد به   -10
كه ميتـراس در  است  نظر مي رسد اينه آنچه از نظر تمامي پژوهشگران آيين ميترايي بديهي ب -11

دسامبر در كنار رودي و از دل سنگي زاده مي شود عريان است و تنها كاله فريجـي اش را بـر    25روز 
ة گاهي به جاي مشعل خوش. دشنه اي ديده مي شوددر يك دست مشعل و در دست ديگرش . سر دارد

از همان بدو . گندم يا انگور يا يك گوي به دست دارد و دست ديگرش بر منطقه البروج قرار مي گيرد
تولد او با نشانه ها و عاليمي غيرعادي همانند تجلي نـور همـراه   ة تولد فرمانرواي كيهان است و حادث

خـداي   ،پـس از مـدتي كـالغ كـه منـادي سـل      . ام حاضر هسـتند معموال چندچوپان در اين هنگ. است
او با گاو درمـي آويـزد و سـرانجام بـا سـختي      . خورشيد است، پيام كشتن گاو را به ميتراس مي رساند

كه بـاالخره در   تا اين دوش گرفته و به سمت غاري بكشاند بسيار موفق مي شود آن را دربند كرده و بر
 آيـد گندم مي رويد و از خـون او شـراب پديـد مـي      از دم گاو خوشة .با خنجري مي كشد غار گاو را

ميترا گاو را در غار مي كشد، كشتن گاو توسط ميترا به عمل آفرينش تعبير شده  .)21: 1380اوالنسي، (
از بـدن گـاو   . در حقيقت آفرينش جهان مادي زماني شروع مي شود كه ميترا گاو نر را مي كشـد . است
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 ةاز نطفـ . وجود آمد و از مغز حرام او گندم و از خون آن رز روييده شده ودمند بسبزي ها و گياهان س

رغم ميـل خـود    كشتن گاو بنابه دستور خدايان بود و ميترا علي. حيوانات مفيد پديد آمدند ةگاو نيز هم
از او را مي كشد، زيرا مي داند كه  ،گرچه از كشتن گاو غمگين است اميتر. اين حكم را به عهده گرفت

طور كلـي در آيـين ميتـرا، گـاو مظهـر نيـروي خـرد و كـالم         ه ب. اي خواهد باليد مرگ گاو زندگي تازه
  .)103: 1382رستم پور، (با ذبح گاو در واقع عالم وجود رهايي مي يابد . پروردگار است

كه به باور برخي پژوهشگران وطني چون محمد مقـدم و ذبـيح بهـروز     آنچه جالب است اين - 12
پيش از ميالد از مـادرش ناهيـد در ميـان     272صي بوده است كه در بيست و پنج دسامبر سال مهر شخ

تجسم بخشي به اين خـداي آيينـي ميتـرا البتـه در     . شود يك تيره سكايي ايراني در شرق ايران زاده مي
اي  تـازه  ابـداع  ،كه او را فردي انساني تصور كنند ها صورت گرفته است، اما اين ها و سنگ نگاره مهرابه

  )60 – 59 :1380 :رك.(ستا
هاي شيعه و سني و سوشيانت در آيـين   ميثمي اين خويشكاري بهرام را با امام مهدي در آيين  -13

ـ  زرتشت مقايسه مي را همراهـي  ) ميتـرا (در رسـتاخيز منجـي  همچنـين در آيـين مهـري ورثرغنـه     . دكن
  )Meisami, 1987, 235.(كند مي

 »رنگ و عـدد در هفـت پيكـر نظـامي    « ة، همچنين مقاليكر نظاميكتاب عدد هفت در هفت پ  - 14
منتشـر شـده    خيـال فرهنگسـتان هنـر    ةدر نشري 1384جورج كروتكف كه توسط هاشم بناپور درسال 

  . است
نجات و رهايي از اصـول عمـومي   . مكتب گنوسي بر رهايي، رستگاري و آزادي استوار است -15

در آيـين  . اد به اصل دوگانگي و دو مبدأ خيـر و شـر اسـت   طبيعي اعتق ةمذاهب گنوسي است كه نتيج
در مكاتب گنوسي، نجات . م استزندان ماده در تالش و تكاپوي داي گنوسي روح براي نجات خود از

در مكتـب گنوسـي،   . گيـرد  قسمت علوي و روحاني از راه افالك و سيارات و سـتارگان صـورت مـي   
وجود دارنـد كـه مخـالف آزادي روح از اسـارت زمينـي      اي  ها يا حاكماني در هفت فلك سياره آرخون

  .ها فائق يابد هستند و روح بايد بر اين آرخون
 زهره همسر؛ منسوب به  -2 ؛هوا و باد: ؛ نماد)تير يا مركورى(كالغ ؛ منسوب به عطارد   -1 -16

شير؛ منسوب  -4؛خاك: ؛ نماد)ساربهرام يا م( از؛ منسوب به مريخسرب -3؛آب: ؛ نماد)ناهيد يا ونوس(
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پيـك خورشـيد؛    -6؛ )مـاه ( ؛ منسوب به قمر)پارسى(پارسا  -5؛آتش: ؛ نماد)هرمز يا ژوپيتر( به مشترى
  ).كيوان يا ساتورن( پير مرشد؛ منسوب به زحل -7 ؛)صبح ةستار(منسوب به مهرپيما 

تن به هر مقام تقدس وجود داشت كه رهرو يا سالك براي راه ياف 7در ميترائيسم يا مهرگرايي  -17
. هايي از جمله شست و شوي آييني بود هاي باالتر ناگزير از گذراندن آيين تشرف و آزمون يك از مقام

  ).80، 62-61 :1380مقدم،(اند  رسم غسل تعميد در ميان عيسويان را نيز برگرفته از اين آيين دانسته
اند كه بازتابندة آيـين   يافته ها به نقوشي دست ي در مهرابهيررسي و تجزيه و تحليل نقوش ميترادر ب

گذراندنـد تـا    هايي را مي ي بايد آزمونيدر مهرگرايي همة رهروان ميترا. تشرف در ميترائيسم بوده است
كـي از  ي، در ديوارنگارة مهرابة كاپوآ. ددر حالت نوزايي مقام همراز را بيابند و به واالترين مقام گام نهن

ابر استاد راز آموز زانو زده است و اسـتاد از جـامي كـه در دسـت     رهروي نوآيين در بر ،شهرهاي ايتاليا
اين نقش را نمايانگر واپسين مرحلة آزمون سـالك بـراي   . ريزد تا بنوشد دارد، شراب در پيالة سالك مي

:    ؛ براي تفصيل آيين تشرف در دين مهـر، نـك  547-2/546 :1363رضي،(اند  تشرف به آيين مهر دانسته
در دين مهر نيز آيين سرسپردگي و سوگند ياد كردن به ). 68 :1380مقدم،:   نيز نك ؛548 -2/538همو، 

» بـرادر «پـذيرفت و پـس از آن نوآمـوز     دست پير براي تشرف نوآموز بـه جرگـة مهـري صـورت مـي     
 ). 87 :1380مقـدم، (كردنـد   شـد و او را خـالكوبي مـي    شناخته مـي » پير«يا » پدر» «پسرِ«سرسپردگان و 

  .)مدخل تشرف ،15ج   ):1387(باشي،  بلوك
انجام  -كه تجسد خداي قرباني شونده است -آييني كه در آن، ازدواج مقدس ميان الهه و شاه  -18

در الواح باسـتاني بـين    ،بركت در شهر و كشور است و حيات و پديد آمدن گيرد و مايه رونق نبات مي
  .)297: 1387الهيجي و كار، .(گردد النهرين با اشكال گوناگون وصف مي

يكي از نوافالطونيان قرن سوم ميالدي نقل   Porphyryراجر بك در كتاب خود از شخصي به نام   - 19
كند  كه غاري طبيعي را به احترام ميترا برپا مي) نقل كرده است Eubulusخود وي از شخصي به نام (كند  مي

هاي سـرزمين ايـران در    د كه در كوههمچنين وي تصريح مي كن. دهد و آن را به پرستش ميترا اختصاص مي
 .(Beck, 2006, 33 ) محلي كه چشمه هاي آب بوده، غارهايي را به پرستش ميترا اختصاص داده بودند
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  .اساطير :تهران. چاپ پنجم .ابوالقاسم پاينده ةترجم .تاريخ طبري .)1375(محمد بن جرير،  طبري،
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 اول شمارة                                    )ادبيات و علوم انساني سابق(جستارهاي ادبي                                                    120 

   .آگه: تهران. اي شاهنامه درآمدي بر ساختار اسطوره. )1389(. مختاريان، بهار
  .به كوشش مهدخت معين. نشگاه تهرانانتشارات دا .دو جلد .مزديسنا و ادب پارسي. )1384(. معين، محمد
  .هيرمند: تهران. مهر و ناهيد ةجستار دربار. )1380(. مقدم، محمد
  .هزار: تهران. )تأثير مهرپرستي بر حافظ شيرازي(اين آتش نهفته. )1386(. ، فاطمهملك زاده
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