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Abstract 

Happiness has been the main reason for Iranian national celebrations. Celebrations that are associated with 

myths and cultural symbols. Mehregan and Nowruz are the two great Iranian festivals that have been held in 

Iran since ancient times in order to protect the good and useful blessings of AhuraMazda. Nowruz (March 20) 

is celebrated in conjunction with the spring equinox and Mehregan during the fall equinox (September 21), and 

perhaps these two can be considered as a celebration of planting and harvesting in the agricultural days of Iran. 

The survival of these two celebrations to this day is due to the similarity of its symbols and signs with the stories 

of the holy books. The story of the Flood of Noah (pbuh) is told in the Semitic religions such as Islam, 

Christianity and Judaism, but the Iranians and Zoroastrians were unfamiliar with this story. By combining 

symbols and finding common ground with the myths and mythical kings of Iran, Zoroastrians were able to give 

a national and religious aspect to the two main celebrations of Mehregan and Nowruz, and protect them from 

the danger of being forgotten and obsolete. The research method in this paper is descriptive-analytical and 

finally, by comparative analogy, an attempt has been made to find commonalities. The main question of this 

research was the reason why these festivals have survived to this day. 
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 چکیده 

و    ن ی عج   ی فرهنگ   ی و نمادها   ر ی که با اساط   یی ها بوده است. جشن   ان ی ران ی ا   ی مل   ی ها ساز به وجود آمدن جشن و سبب   ه ی و سرور، ما   ی شاد 

  شود، ی برگزار م   ران ی از گذشته دور تا کنون در ا   یی و سودمند اهورا   ک ی ن   ی ها داشت از فروزه که به منظور پاس   ان ی ران ی . دو جشن بزرگ ا اند وسته ی پ 

  د ی و شا   شود ی )دهم مهر ماه( برگزار م   ی ف ی اعتدال خر   و مهرگان در هنگامه   ی ع ی ( همگام با اعتدال رب ن ی و نوروز نام دارد. نوروز )اول فرورد   ن مهرگا 

نمادها    ی دو جشن تا به امروز به سبب همسان   ن ی ا   ی دانست. ماندگار   ران ی ا   ی جشن کاشتن و برداشتن در روزگار کشاورز   ی دو را به نحو   ن ی بتوان ا 

و    ان ی ران ی آمده است اما ا   هود ی و    ح ی چون اسالم، مس   ی سام   ان ی کتب مقدس است. داستان طوفان نوح )ع( در اد   ی ها آن با داستان   ی ها و نشانه 

  تند توانس   ران، ی ا   ی ر ی ها و پادشاهان اساط نقاط اشتراک با اسطوره   افتن ی نمادها و    ب ی با ترک   ان ی داستان ناآشنا بودند. زرتشت   ن ی با ا   شان ی سناک ی مزد 

نوشتار    ن ی در ا   ق ی ببخشند و از خطر فراموش و منسوخ شدن محفوظشان دارند. روش تحق   ی ن ی و د   ی وروز وجه مل مهرگان و ن   ی به دو جشن اصل 

ها تا به امروز از  جشن   ن ی ا   ی ماندگار   یی وجوه اشتراک شده است. چرا   افتن ی در    ی سع   ی ق ی تطب   اس ی با ق   ت ی بوده و در نها   ی ل ی تحل   -   ی ف ی توص 

 است.   ق ی ق سئواالت تح 

 جشن مهرگان، جشن نوروز، جمشید، فریدون، ایزدان و ایزدبانوان   :  های کلیدی ه واژ . 

  ی ها )مهرگان و نوروز( و حلول آن در داستان   ان ی دو جشن بزرگ زرتشت   ی نمادها   ی واکاو .  ( 1399)   آزاده   زاده   ی پشوتن   

 305-294(:  3) 3.  تی خ شنا مطالعات مردم .  نوح )ع( 
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 مقدمه 

 یکه همواره در قلب خود شادمان  ستیکشور  ران،یا

  ی هانیی ها و آو نشاط را حفظ کرده است. تنوع جشن

ا  یرانیا م  نیبر  صحه  شاد    گذارد؛یموضوع  فرهنگ 

بوده   تی محبوب  ی دارا  انیران یا  انیدر م   ی به قدر  ستنیز

  نیموجود در ا  ی پس از آمدن اسالم، نمادها  یکه حت

داستانجشن با  تا    اندختهیدرآم   مقدسکتب    ی هاها 

همس آمدن  وجود  به  از  مقبول،   یان پس  مطابقت  و 

و    ی ها شرکت کنند و شادجشن  نیبا هم در ا  یهمگ

دو   نوروز،  و  مهرگان  جشن  گردد.  افزون  سرورشان 

و    ی است که به لحاظ نمادپرداز  انیرانی جشن بزرگ ا

دارد. از    ی رانیا  زدبانوانیو ا   زدانیبه ا  یساختار؛ اشارات 

کرده است عناصر و عوامل   ینوشتار سع  نیا  ابتب  نیا

داستان طوفان نوح )ع( و جشن مهرگان    انیمشترک م 

و    های نمادپرداز  نیکند. توجه به ا  ییو نوروز را شناسا

مودت و برداشتن    جادیا  یدر پ  رانیهمواره مردم ا  نکهیا

هم  ی اعتقاد   ی مرزها کنار  در  بتوانند  تا    هنان یمبوده 

بپردازند،    ی دبه شا  یدتیو عق  ینیبا هر تنوع د  شیخو

.  ردیمورد توجه قرار گ   دیاست که با  یت ی امر حائز اهم

مسبب    انیران یا  ی و کشاورز  یشبان  یاز آنجا که زندگ 

در    گریار ی  زدبانوانیو ا  زدانیاز ا  ییفراهم آمدن نمادها

  گاه ی و آب در جا  دیبوده است؛ لذا خورش  عتیامور طب 

  زد ینوشتار با ا  نیا  آغاز  ،ی رو  نینخست قرار دارند. از ا

به نماد آب    دی ناه  زدیو سپس ا   دیمهر به نماد خورش

 خواهد بود.

 پیشینه موضوع 

باستان و مخصوصاً مهرگان    رانیا  ی ها درباره جشن 

نوشتارها نوروز  و    ی برجا  ی ارزشمند   ی و  است  مانده 

ا  ی اریبس  سندگانینو به  چه   نیراجع  جشن  دو 

صورت جداگانه بدان و چه به  یقیصورت مطالعه تطببه

از    ی اریدر بس  ز،یطوفان نوح )ع( ن  لهیاند. مسپرداخته 

اد مطالعه  به  مربوط  کتب  و  و    یبررس  انیمقاالت 

  گر یپژوهش با د نیا زیجستجو شده است. اما وجه تما

باستان   ان یرانیاست که جشن و سرور ا  نیموارد در ا

ارتباط د  کیبا    در  دهشتناک  از    یِنیحادثه  برگرفته 

اله و  یعذاب  گرفته  قرار  سنجه    اُلگوهای کهن   مورد 

مشابه مورد مداقه    ی هارا در قالب نمادها و نشانه  یاصل

اد  ن یگرفته است. گرچه د  رارق   ان یزرتشت در دسته 

  ن ینماد  ی هامشابهت   افتنیاما    ردیگیقرار م   یرسامیغ

مورد قابل    ی سام  انیبا متون کتب مقدس اد  یو همسان

 است. یتوجه

 چهارچوب طرح 

در    یاصل   ی ربناهایاز ز  نیو نماد  یقیتطب   ۀمطالع 

اساط  ان یاد  ۀحوز  ی هاپژوهش  م  ر یو  . شودیمحسوب 

 چهارچوب بهره برده است. نیاز ا ز یپژوهش ن نیا

 طرح مسئله 

تار شهادت  تار  خی به   ان یران یا  نکهیا  سان،ینوخ یو 

و از آلودن    گذاردند ی احترام م  عتیهمواره به عناصر طب 

  ان یرانیا  نکهی. اما استیه یبد  ی امر  کردند،ی م  زی آنها پره

پُرمخاطره و سرشار از    خی تار  دنیاز سر گذران  الرغمیعل

و    ی تحوالت خواسته و ناخواسته توانستند عامل شاد

از خطر    اندیمل  ی هارا که همان جشن  شتنینشاط خو

محفوظ و مصون نگاه بدارند و عالوه    یفراموش   زوال و

ا به  آن،  همگانجشن   ن یبر  وجه  بس  یها    ار یبدهند؛ 

چون سوگ   ی جالب توجه است. گرچه رسومات غمبار

صورت مجزا  به  خیمربوط به مردگان در خالل تار  نییو آ

ماند و هرگز مورد اقبال    یو فرق مختلف باق  انیاد  ی برا

شاد به  توجه  مسئله  نگرفت.  قرار  شاد    ی همگان  و 

اما نشر و    سناست یمزد شی ک  یاصل  ی ها ه یاز پا ستنیز

 ی ری امر خط یرانیا ی هاجشن لهیداشت آن به وسپاس 

صورت گرفته و تا به    اریبس   ری است که با تبحر و تدب

نمون  است.  مانده  جاودانه    ها،جشن  نیا  یمثال  ۀامروز 

نوشتار بدان پرداخته    نی و مهرگان است که در ا  زنورو

 خواهد شد. 
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 پرسش کلیدی 

)جشن مهرگان   انی ران یدو جشن بزرگ ا  نیچگونه ا

پرفراز    ی هادوران   دنیو نوروز( تا به امروز پس از گذران

اند و منسوخ مانده   یهمچنان باق  ران،یا   خ یتار  بیو نش

 اند؟نگشته 

 جايگاه خورشید و آب 

آسمان مطرح   یهفت طبقگ  ۀمسئل  ی ساسان  ۀاز دور 

هفتگانه تعلق   اراتیاز س  یکیکه هر طبقه به    شودیم

(. هفت اختر که هر  45،  1386  ،یاحقیداشته است )

طبقه از آسمان قرار داردند؛ شامل: ماه،   کی کدام در  

و زحل    ی بهرام، مشتر  / خیمر  د،یعطارد، زهره، خورش

  ر ی تحت تأث  زین   آب(.  879، ص.  1386  ،یاحقیاست )

، ص.  1386  ،یاحقیآباء سبعه )هفت اختر( قرار داشت )

از هفت شعاع   زین  دیخورش  ی ها(. عالوه بر آب، شعاع 6

فوق    افتهی  لیتشک بُعد  و  فضا  بُعد  به شش  که  است 

(. از  118، ص.  1387  ه،ی)شوال  شودیمرتبط م  یهانیک

پهلو  گرید  ۀجنب متون  اساس  اصل    انیرانیا  ؛ی بر  در 

  - 2سپهر اختران،    -1:  اند شناخته یچهار آسمان را بازم

)قلعه  -4  ه،یپا  دیخورش  -3  ه،یپاماه  ،یخانبهشت. 

مراحل    ه،یپا  دیتا خورش   هیپا( از ستاره 180، ص.  1382

  د ی به خورش  یزندگ  نیکه برتر   شدیرا شامل م  یزندگ

از آن، جهان پس از مرگ و    هیپا تعلق داشت و پس 

(. که 656، ص.  1367  ،ییرفخرایداشت )م  بهشت، قرار

داشت    دی لقب خورش  دیجمش   ،یرانیپادشاهان ا  نیدر ب

گو واالتر  لهیوس  نیبد  ایو  زندگ   نیدر  قرار    یمرحله 

  ی ریپادشاه اساط  نیجم، نخست  ای  دی. جمش گرفتیم

و   م« ییو در گاتها »   م« ی»   تیاست. در سانسکر  رانیا

  / رهی»درخشان« و »خوب رمه« و »سر  ی به معنا  دیش

به   دی شده است. ش  فی توص  با« یز صفت خور است و 

جمش  نیهم ا  دیجهت    د ی خورش  ایآفتاب    زدیرا 

هوم    اهیگ   دی(. جمش 78، ص.  1341  ،ی )کارنو  دانندیم

کرد و در اوستا از دو جفت مشابه    میرا به اهورامزدا تقد

نام »   انهیو مش  یبا مش به  برده شده است  و    م« ینام 

به    دیجمش  ی ا. )اوستا( صفت »خوب رمه« برمگ« یی» 

فر توسط  که  مهرگان  اما  و  دارد  اشاره  رقم   دونیگاو 

  ستیگاو، نماد  ن یباز به گاو اشاره دارد. بنابرا  خورد،یم

ب فر  نشگریآفر  د،یجمش  نیمشترک  و   دون،ینوروز 

ا  نشگریآفر آن  از  پس  و  بدان   بهرام  زدیمهرگان  که 

 پرداخته خواهد شد. 

گاو، نماد مشترک فريدون و جمشید/ مهرگان  

 و نوروز 

 ۀ معمول به اسم جنس بر هم  یگاو، در اوستا بر معن

م  انی چهارپا اطالق  واقع  شودی سودمند  در  )اوستا(   .

اعم از نر و ماده   ش،یگوسفند هم که امروزه بر نوع م

»گاو مقدس«   ایدر اصل »گئوسپنت«   شود؛ی اطالق م

( است  از هفت    یک ی(.  689، ص.  1386  ،یاحقیبوده 

آتشکده بهرام    ان،یدر زمان ساسان  رانیآتشکده معروف ا

از برج حَمَل   هیآن را کنا  یفارس  ی هابوده که در فرهنگ

م ص.  1386  ،یاحقی)  دانستندی)بره(  برا226،   ی (. 

گوسفند که در  و دنبه    ه یقدرتمند کردن آتش زوهر، پ

هنگام    ایآتش بهرام    سی مثالً هنگام تأس  یموارد خاص

پس    رمصبح روز چها  ای( و  یفصل  ی هاگهنبارها )جشن

روان درگذشتگان در    ان،یاز مرگ که به اعتقاد زرتشت 

ط است،  بهرام  شاه  بهرام   یمراسم  یخانه  آتش  به 

بهرام را با نماد    زدینماد ا  یبابت همسان  ن ی. از ادهندیم

»بهرام  افت؛یدر  توانی م  گاو در  آن،  بر   شت« یعالوه 

فرشت که  ورزا،    ۀ آمده  گاو  تند،  باد  گونه:  ده  به  بهرام 

  ۀ شتر سرمست، گراز نر، جوان پانزده سال  د،یفاسب س

شاهفروغ  م  نی مند،  گوزن   ا یقوچ    ش،یبلندپرواز، 

ز  دهیچ یپ بز  دل   با،یشاخ،  به    ومند،یرا  ریمرد  را  خود 

  ت ی ( سرانجام اهمشتیاست. )بهرام    اندهیزرتشت نما

. شودیمربوط به نوروز هم مطرح م   ی هاگاو در داستان 

  وارها یاز د  هاهی: سااستدر شرح نوروز آورده    ی زیگرد

که اندر    ند یها افتد و عجمان گوبگذرد و آفتاب از روزن 

جنوب رفت    ی بر گوساله نشست و سو  د ی روز جمش  نیا
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د س  وانیو  )گرد  اهانیو  مغلوب خود ساخت    ،ی زیرا 

پادشاه    دسانی(. عالوه بر تاج خورش241، ص.  1347

  د یخورش  ا یداستان به مهر    ن یدر مهرگان و نوروز، در ا

اشاره شده که وجه مشترک مهرگان و نوروز است.    زین

هم هست    ی گرینوروز داستان د  شیدایالبته در سبب پ 

بساختند و آن را بر    یتخت   د یبه فرمان جمش  وانیکه د

[ گذشتند. مردم با  1دوش گرفتند و از دماوند و بابل]

خورش  د یجمش  دنید همچون  به    دیدرخشی م  دیکه 

در    دیکه دو خورش  کردندیافتاده بودند و فکر م  رتیح

)ب است  ص.  1377  ،یرونیآسمان  باور  280،  در   .)

  د یسال جد  شی دایباستان، جنبش گاو سبب پ  انیرانیا

،  1386  ،یاحقینوروز است )  دنیکه همان آغاز  شودیم

  نه ییآ  ی قرار دادن تخم مرغ بر رو  نی(. همچن692ص.  

سال بر    لیدر نوروز و اعتقاد به چرخش آن هنگام تحو

به    یرا از شاخ  ن یکره زم  یآن است که گاو آسمان  هیپا

 ،یاحقی)  شودی م  لیو سال تحو  افکندیم   گرشیشاخ د

 (.692، ص. 1386

جمش  زین  دونیفر از  پادشاه    نیبزرگتر  دی پس 

ظلم   هیاست بر عل   دی. او که از نژاد جمشستیاسطوره ا

و سپس    کندیکاوه آهنگر شورش م  یضحاک به همراه

پادشاه  تخت  زمانندینشیم  یبر  فر  ی.  زاده    دونی که 

جدا شده است به   دیکه از جمش  یانیفَرّه ک  شود،یم

از    ونددیپیم  دونیفر ضحاک  چون  آمدن    ای دن  بهو 

کودک را    دون،یفرانک، مادر فر  شود،یباخبر م  دونیفر

. پس از  سپاردی ( مهیپُرما  ای  ونیبه نگاهبان گاو )بِرما

را که شهرناز و    د یدو خواهر جمش  دونیکاوه، فر  امیق

  ی و به همسر   کندیارنواز نام دارند از بند ضحاک آزاد م

،  1318و القصص،    خیالتوار. )مجمل آوردی درم  شیخو

  ش یخو  هیدر کتاب آثارالباق   یرونیب  حانی( ابور27ص.  

با   دونی اجداد فر  یموضوع اشاره دارد که تمام  نیبه ا

ترک   یاسام هو  باتی که  آن  در    ده ینام  داست ی»گاو« 

  ۀ به »دارند  نی را آبت  دونی پدر فر  زیاند. بندهش نشده

بس و  ریتعب   ار« یگاو  شدن  سپرده  است.  به   ی کرده 

و پس از    کندی را محکمتر م وندیپ  نینگهبان گاو هم ا

که به   انیاثف  ی گاوها  دنیرهان  ز،یبر ضحاک ن  یرگیچ

با    دونیارتباطات فر  گریبودند، از د   ریدست ضحاک اس

)ب است.  ص.  1377  ،یرونی»گاو«  نام  296،  اصالً   )

پ کردن  چوب  بر  با  که  م  )چر  یچرم   بندش ی»کاوه« 

پادشاهی گاو مسبب  واژ   دونیفر  ی(  همان    ۀ شد، 

 «cowۀ از واژ   یجزع   اریبس   رییاست که با تغ  یس ی« انگل  

به   یبلعم  ز یاست. بعد از آن ن  دهی»کاوه« حاصل گرد

گاو    یی هاگله   د،یناه  ی زدبانویا  ی برا  دونیفر  نکهیا از 

، ص.  1380  ،یاشاره کرده است )بلعم  کردیم  یقربان

امان خواست   دونیکه ضحاک از فر  یزمان  ی(. حت147

  دون یداد که او را نکشد، فر  سمو او را به خون جدش ق

که در خانه جدش بود سوگند خورد    ی به خون گاو نر 

)شاهنامه:   بکشد  را  او  تسم65که  وجه  مورد  در    ۀ (. 

( مطرح شده  دی آمدن مهر )خورش  دیجشن مهرگان، پد

  ر ی را از ش  دونیروز بود که فر  ن یر اآنکه د  گریاست و د

از نور    ی گرفتند و او بر گاو سوار شد و در آسمان گاو 

از نقره بود و   شیاز طال و پاها  شیآمد که شاخها  دیپد

 شودیآشکار م   یگاو ساعت  نی. ادیکشیچرخ قمر را م

او شود،   داری . هر کس موفق به دگرددیم   بیو سپس غا

 شودیبرآورده م  شی آرزوها  ندیبیکه آن را م  یدر ساعت

 (.  793، ص. 1386 ،یاحقی)

گاو    وجه عنصر  در  تنها  مهرگان  و  نوروز  شباهت 

تن  ستین بر  نو  لباس  مردم  جشن  دو  هر  در  بلکه   .

دم نوروز خود را با    دهیو عالوه بر آن، در سپ   کنندیم

تا از هر گناه پاک شوند؛ چرا    دهندیآب قنات غسل م

،  1386  ،یاحقیروز به فرشته آب تعلق دارد. )  نیکه ا

ن835 مهرگان  روز جشن  در  نو    انیزرتشت  زی(  لباس 

از اجزاء   یکیکه  گستراندندیم ی او سفره دندیپوشیم

  گذاشت ی بر سر م  ینیتاج زر   زی آن انار بود و سلطان ن

بر آن بود و در نوروز و مهرگان بار    دیخورش  ریکه تصو

 یهقیب  خ ی(. در تار794، ص.  1386  ،یاحقی)  دادیعام م

 شد یم  برپا   ر یصغ  ی ایمراسم در سراسر آس  نیآمده که ا

و از آنجا با مهر به اروپا رفت. جشن مهرگان در روم  
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،  1356،    یهقی)ب  شدیتصور م   د یروز ظهور خورش  میقد

 (. 655و   359ص. ص 

فراوان  ی بارور  مظهر  انار، به   ستی و  متعلق  و 

اما    ستین  وهیم  نیاز ا  ی . در اوستا، نامدیناه  ی زدبانویا

و از جمله بندهش چند بار آمده است.    ی در متون پهلو

خوب قلمداد شده است. در    ی ها  وهیاز م  27در فرگرد  

نآتشکده  م  ز ی ها  انار  درخت  که    کاشتندی چند 

[ در مراسم به دست 2]  رسَمآن را به عنوان بَ  ی هاشاخه

نزدگرفتندیم انار  درخت  تک  هم  امروزه    ک ی. 

باالامامزاده  و  نماد  ی هاتپه  ی ها  همان    ی مقدس  از 

(. به  65، ص.  1355  ،یوشاعتقادات را با خود دارد )فر 

شاخه    تیروا مهرگان،  و  نوروز  سفره  سر  بر  جاحظ 

، ص.  1381حظ، )جا شدینهاده م تونیدرخت انار و ز

بنابرا275 پس  آب/    نی(.  عنصر  مهرگان،  و  نوروز  در 

بهرام    زدیمهر، گاو/ ا  زدی ا  /دی و خورش  د یناه  ی زدبانویا

 اشتراک دارند.

پ   ی مهر  ی هااسطوره   در مسبب  گاو    ش ی دایخون 

زم موجودات  م  نیتمام  و  است  صاحب    ترا،یشده 

نام دارد که    دیخورش  ی است و خدا   عی وس  ی هاچراگاه 

ب م  ۀبرندن یاز  محسوب  و   شودیدشمنان  )ماسون 

بنابرا99، ص.  1384پوگاچنکووا،   »دارند  نی(.    ۀ مهر، 

 دن یفرخوب« و    ۀرم  ۀ»دارند  د،یو جمش  ع« یچراگاه وس

  زدی ورود ا  لیاست. به دل  ار« یاز نسل»دارندگان گاو بس

و با توجه به    یزرتشت  نی در د  دیناه  ی زدبانو ی مهر و ا

ا  نکهیا مهر(،    زد ی ا  گاهی)جا  هیپا   د یخورش  ن،ید   ن یدر 

زندگ  نیواالتر از  بهشت  یمرحله  و  درستکار   ی انسان 

ونوس   گاه یجا  گر ید  ی و از سو   دهدیم  لیروان را تشک

(، در آسمان سوم است، دیناه  ی زدبانویا  نمادزهره )  ای

ناه و  مهر  ارتباط  فلک  دیلذا  صور  نمادها  یدر    ی و 

که در مبحث بعد مورد    د یمهرگان و نوروز مشخص گرد

 قرار خواهد گرفت. شتریب ی واکاو

 

 

 شیر، نماد مشترک مهر و ناهید 

بزرگتر  لیو درباره  اد   انیخدا  ن یدورانت   ان یدر 

مسدینویم   یشازرتشتیپ خورش  ترا ی:  و    دیخداوند 

،  1387  ،ی است )ثمود   ی ز یو حاصلخ  نی زم  ۀاله  تای آناه

چشم مهر است و در اوستا    تا،ی (. آناه33-  32ص.  ص 

 ان،ی)اخو  شودی م  ادیبه عنوان چشم اهورامزدا    ترایم  زین

  د یزهره، چشم خورش ۀتار س نی(. بنابرا32، ص. 1391

روست که   نیچشم خداوند است، از ا  د یاست و خورش

( و  دیزهره در آسمان سوم )به لحاظ فاصله تا خورش

 ی نویبه بهشت م  کیسوم و نزد  گاهیجا  ی دارا  د،یخورش

  تا یسورآناهی زرتشت از اردو  یاست. زمان  ی زدیو نور ا

را    تو  دی با  یبا کدام قربان  تا،ی سورآناهی اردو   ی : ادیپرس

قربان  م؟یبستا کدام  نزد  دیبا  یبا  تو  تا    کیبه  شوم؟ 

آماده    دی خورش  ۀکر  ی از آن سو  یتو راه  ی اهورامزدا برا

)آبان  آبان  90بند    شت،یسازد؟  خوانش  با   شتی( 

منبع و سرچشمه    کیاز    ییکه آب و روشنا  میابیی درم

را برقرار    د یمقام ناه  دیخورش   ۀهستند. اهورامزدا در کر

  ۀ بر اثر استغاث  تایسورآناهینموده و از آنجاست که ارد

  ب ینش  ی از فلک ستارگان به سو  زکارانی و پره   انیپارسا

ارددشتابیم م  ک ی  دی سورناهی .  آسمان  ی نوی رود   یو 

است و نه    د یخورش  ۀکر  ی از باال  انشیاست که راه جر 

  ش یایو ن  شی ستا  شتها،ی   91. بنا بر بند  نیزم   ی در رو

با  زی ن  دیناه هنگا  دیفقط  خورش  م در  در    دی حضور  و 

 ی ارتباط معنو  ۀ دهندخود نشان  نیباشد که ا  ییروشنا

  ی تا هنگام   گر،یاست. به عبارت د  ییآب و روشنا  نیب

 ،یخانارزش دارد )قلعه  شی این  نیکه نور آفتاب هست، ا

 (. 173، ص. 1382  زییپا

ناه   ییهاسک یتند فرزندش   دیاز  موجود است که 

را رو نگاه داشته و در حال ش   ی مهر  به    ریزانو  دادن 

بر ا66، ص.  1387  ،ی اوست )ثمود اساس، مهر    نی(. 

 ی است و والدت و  یزرتشت  نید  ی هاانس یاز سوش  یکی

  ان یدر م  دیاز مادرش ناه   انسیاست: »مهر سوش  نیچن

ا  یرانیا  ییسکا  رهیت  کی شرق  شد«   دهییزا  رانی در 
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به ا59، ص.  1388)مقدم،    یفیمهر توص  زدی(. راجع 

  ف یتوص  ترق یو مهر را دق  دیرفته است که ارتباط ناه 

که    ی ریاست، دل   ستادهیبه پا ا  شهی: »مهر، همکندیم

را زب آ گ  ادیها  بباراند،  باران  برو  اهانیکند،  و    اندیرا 

و    136ص.  ، ص 1377  پور،ل یکردگار« )اسماع  ۀدیآفر

دست آمده،  که از کوشان به  ییهاسکه  ی (. بر رو137

 من،ینقش شده است )دوشن گ  ریش  ی رو   دی ناه  ریتصو

در    نیو همچن  ی آشور  ی (. در مُهرها284، ص.  1375

هزار  ی هاینقاش به  )متعلق  ماره  به    ریدوم(، ش  ۀقصر 

تصو  یکیعنوان   زهره  متعلقات  در    ریاز  است.  شده 

  ان یخدا  ری ا ماده شیشرزه    ر یزهره، ش  ،یمذهب  ات یادب

(. از  487، ص.  1387  ه،ی)شوال  شودیآسمان خوانده م

مِهر    ی مهم جانور  ی از نمودها  یکی  ری ش  گر،یطرف د

ه در  مهر  م  ری ش  ئت یاست.  شابدیی نمود    ی تجل  ر ی. 

 ،یو رسول  لری درندگان است )موسو  نیمهر در ب  ینیزم

های ای از پرستشگاه (. بر پاره 115، ص.  1389تابستان  

در    رینیز، تصویر مهر با سر شیر موجود است. ش  امیتر

م ناه  سمییترایمعابد  می   د یو  بهپرورش  عنوان یابد. 

سر در  آناهیتا  مثال:  برای  پرستشگاهی  ایالم،  زمین 

نگهداری   اهلی  شیران  آن  در  که  بود  شده  ساخته 

کسانی می پیشواز  به  شده،  رام  شیران  این  شدند. 

میمی پرستشگاه  وارد  که  )عابددوست،   ندشدآمدند 

( در  Pliny)   ی نیبه نقل از پل  ای(.  103، ص.  1389  ز ییپا

داشت که    ( قرارTa Azaraبه نام تازارا )   ی شوش معبد

 ی رهایو ش  رفتی به شمار م  تایآناه   ی برا  یمکان مقدس

 ،ی در رفت و آمد بودند )ثمود  ی رام شده در آن به آزاد

 (. 64، ص. 1387

 ،ینی متون د  گریو د  شتهای  شت،یتوجه به آبان    با

در    یتام دارند. گاه  یوستگ یپ   گریکدیبا    دیمهر و ناه 

  ی را برا   ی نقش مادر  د،ی ناه  ینقش چشم هستند. گاه

  ۀ )مهر(، سرچشم   د یکره خورش  یو گاه  کندی م  فایمهر ا

 . گرددی م دیناه

سالح و جنگاوری، نماد مشترک بهرام با مهر  

 و ناهید 

 یآن وِرِثرَغَن و پهلو  ییبهرام که صورت اوستا  زدیا

و بُندهش بهرام    سنا یمزد  اتیآن ورهران است؛ در ادب 

م معن  شود ی خوانده  »پ  یپارس  یو  است.   « ی روز ی آن 

تغ  نیا معنا  ترَهَن« ی»ور  ۀافتیشکل    ر یی واژه   ی به 

است.   یخشکسال   ای  بارانیورتره که همان ابر ب  ۀکُشند

ا  زد یارتباط ا ا  زی ن  د یناه  ی زدبانویبهرام و  صفت    ن یاز 

  ۀ )جزء اول از کرد  شتی بهرام مشخص است. در بهرام  

سالح متعلق به    نیبهتر  ،ی نوی م  زدانی ا  انیاول( در م

هم  زد یا  نیا به  و  هنگام  ن یاست  در  نبرد،    ۀسبب 

و به  م  ی جنگاوران  او    شدندیمتوسل  از    ی اریو 

  ده« یفربهرام، بارها با صفت »اهورا آ  زدی . اخواستندیم

 (. شت یستوده شده است )بهرام 

  شتر ی مهر با تموز و قالب اقالب    یبابل  ی هاافسانه   در

  ری مهر با خنجر بر ش  یکه گاه   ابدییمطابقت م  دی با ناه

  ریحربه به دست، سوار بر ش  دیناه  یسوار است و گاه

  ن ی ا  د،یبرّان در دست مهر و ناه  ۀحرب  کی است. داشتن  

ا  زدانیا به  شب  زدی را  افسان  ه یبهرام  در  است.    ۀ کرده 

در  یرانی ا  دی)ناه  شتریا  ،یبابل معشوق    ی جستجو( 

( به جهان یرانی تموز )مهر ا  ای  ی خود، دوموز  ۀکشته شد

  ن یبه زم  ی همراه و  روزمندانهیرفت و سپس پ  نیریز

( را غالباً  یرانیا  د ی)ناه  شتریبازگشت. در بابل و آشور، ا

)پاکباز،    کردند ی مجسم م  ریحربه به دست و سوار بر ش 

 (.973، ص.  1381

  ،ی مکشوفه از معابد مهرپرست   ی ها مجسمه   شتر ی ب   در 

  ده ی که در دست دارد د   ی مهر با مشعل فروزان و خنجر 

ن   ۀ مبارز   ۀ . خنجر نشان شود ی م  با  و    ی من ی اهر   ی روها ی او 

و    ی است )اکبر   د ی خورش   یی مشعل نماد فروغ و روشنا 

 (. 87، ص.  1384دهنو،    ی کا ی ال 

وجود   زین  ی گرید  ی د یخورش  زدیباستان، ا  رانیا  در

  نیدر چند  ی دارد که همان ورثرغنه )بهرام( است. و

 ی ابهرام، نگاره   ۀجلو  نیمهمتر  ابد،ییصورت تجسم م 
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  ار یبس  نات ییو با تز  ییطال   غهیاز ت  ی ریبا شمش  یانسان

است.    ی رمز   ی که مشابه خنجر مهر و در همان معنا

  شه یمهر هم  نییطول رواج آ  ر بهرام، د  ِی دیخورش   زدِیا

بهرام،    زدیمهر بوده است، هر چند که ا  زد یو همراه ا  اری

  خ یمر  ارهیبا س  رانیا  ریدر اساط   ی روزیجنگ و پ   ی خدا

اما در منابع مختلف از او به عنوان   شودیانگاشته م  یکی

رسول  لری )موسو  شودی م  ادی  ی د یخورش  زدیا   ،یو 

 (. 114، ص. 1389تابستان 

ا  ی آورجنبه جنگ   فیتوص مهر  زدیمهر   شت،ی در 

ه با  و  موحش  چنان   بت یبس  اندام  است،  بر  لرزه  که 

:  دهدیم  یرزم  یۀو به جنگاوران روح  افکندی دشمنان م

. کندیحرکت م  دهیآفراو بهرامِ اهوره   شی شاپ یکه در پ 

نبرد و مبارزه است. در    نیزمان نگهدار ا  زی ن  دیخورش

است    از   ی جنگاور  ی شکار یاوستا خو بهرام  و  مهر  آن 

به جنگاور139، ص.  1377  پور،ل ی)اسماع راجع    ی (. 

  ر ی بار، سالح و شمش  نینخست   د،یجمش  ی بلعم  تیدر روا

  ن ی(. و از ا130، ص.  1380  ،یرا به کار گرفت )بلعم

ا با  مشابه  جمش  زدیبابت  است.  بر    دیبهرام  نوروز  در 

 (. 22، ص.  1346 م،ینشست )ابن ند  یتخت پادشاه

با   یکه پادشاهان هخامنش   دهدینشان م  پلوتارک 

  ی کینزد  ی وندهایجنگ، پ  ۀدر نقش اله  ژهیوبه  تای آناه

: سدینوی( و هرودت م 72، ص.  1387  ،ی داشتند )ثمود

 ،ی )کارنو  خواستند یم  ی اریدر جنگ و نبرد    د یاز ناه

 یعنیدوم،    ری اردش  یی( در سال فرمانروا34، ص.  1341

گ شده  جن   ۀوقف اله  ی معبد   دق.م. در پاسارگا  405در  

آناه معبد  پلوتارک،  از  نقل  به  که  است    تایبود  بوده 

 (. 729، ص. 1381 س،ی)بو

 ان یمشترک م  ی ها و نمادهامبحث، شباهت   ن یا  تا

و وجوه اشتراک    دیو بهرام مشخص گرد  دیمهر و ناه 

  ی اب یمورد ارز  دونیو فر  دی جمش  اینوروز و مهرگان و  

  ی کشاورز  یکه زندگ  انیرانیبابت ا  نیقرار گرفت. از ا 

که   یشاد بودند و زمان  دیداشتند با حضور مهر و ناه

و    تیکردند حس خوب امنی بهرام را در نظر مجسم م

  ۀ لی. جشن نوروز، به وسشدی م  یتداع  شانی برا  ی روزیپ

 ی زدبانویبزرگداشت ا   ی برا   دیجمش   /دی خورش   ندهینما

م برگزار  نما  شدیآب  را  مهرگان  بهرام/    ندهیو جشن 

امن پاس   ی براگاو   برکنار  تیداشت  برپا    ی و  ظلم 

  ی دو جشن بزرگ و سرشار از شاد  نی . اما همکندیم

به  اتیح  ادامه  ی برا نمادهاخود  قالب    ییصورت  در 

تا مقبول طبع    رند یگیم   ی داستان طوفان نوح )ع( جا

 .  ابدیو سرور ادامه  ی شاد نیهمگان شوند و ا

 و ارتباط آن با ناهید و مهر (  نوح )ع

داستان ضحاک و بر   ،یاسالم  اتیروا   یبنا بر برخ

در زمان حضرت نوح )ع( صورت گرفته    ی دار کردن و

( داستان طوفان 549، ص.  1386  ،یاحقیاست  در   .)

دارد. داستان نوح )ع(    ییسزانوح )ع(، کبوتر نقش به

 ی رزنیآب از تنور پ  دنیدر آسمان و جوش   یکه از طوفان

با فروکش کردن آب   و  م  بهآغاز شد  با    رسد،ی اتمام 

آب در ارتباط است. چرا که پس از فروکش    ی نمادها

کشت آب،  آمد.   یکردن  فرود  آرارات  کوه  بر  )ع(  نوح 

  ق یتحق  ی ابتدا نوح )ع(، کالغ را و سپس کبوتر را برا 

  ن یآورد و از ا  ام یپ  تونی از ز  ی افرستاد و کبوتر با شاخه 

،  1386  ،یاحقی)  ندیبابت کبوتر را »قاصد نوح )ع(« گو

  گانه یباستان با داستان نوح )ع( ب  انیرانی(. ا828ص.  

مشابهت   دونیرا با فر  ی کهن، و  اتیبودند؛ اما در روا

کشت داده  و  ن  یاند  )ع(  ]  زینوح  جمکرد«  »ور  [  3با 

ص.  1341  ،ی )کارنو  افتیمشابهت    دیجمش  ،84  .)

  د ی مربوط به جمش  ری)ع( با اساطداستان نوح    نیبنابرا

راستا قرار    ک ینوروز و مهرگان در    اهانپادش   دون،یو فر

و    نیگرفت. آغاز طوفان نوح )ع( با آب است چه از زم

شد بر اساس متن    دیچه از آسمان. همانطور که قالً ق

ز شاخه  االضداد  و  به   تونی المحاسن  انار،  صورت  و 

ه مهرگان  و سفر  ی نوروز  نیدر سفره هفت س  نینماد

ز جز  به  است.  داشته    گر ید  اتصالنقطه    تون،یقرار 

  د یناه   ای داستان نوح )ع(، زهره است. انار که نماد زهره  

اسم   د،ی. ناهابدییم  ینی داستان کالبد زم   نیاست در ا

بلند    ی هاشت یاز    یکیکه    شت،یستاره زهره است. آبان  
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ناه فرشته  به  مربوط  است  دو    د یاوستا  بر  مشتمل  و 

توص  اول:  بخش  است.  و    د یناه   فی بخش  ستارگان  و 

دو نامدارانمبخش  و  پادشاهان  جمش  ی:  و    دیچون 

التقاط و    یۀ ما  نجای( از اشت یو ضحاک. )آبان    دونیفر

. زهره  شودی نوروز و مهرگان آغاز م  ی هاداستان  ب یترک

است، با داستان هاروت و ماروت  که از فرزندان نوح )ع(  

شده    نیعج   ستیهئوروتات و امرتات زرتشت  ای  یاسالم

شرح آن آمده است. هاروت    96  هیبقره در آ  ۀو در سور 

فرشت دو  ماروت،  مستند    ۀو  در  که  هستند  خداوند 

از فرزندان نوح )ع( به   یو زن   ند یآیم  نی قضاوت به زم 

فتنه شده   ی بر و شانیا  رود،یم شانینام زهره به نزد ا

زهره نام اعظم    زیو در آخر داستان ن  نوشندی و خمر م

زهره    ۀستارو به شکل    آموزدیم  شانیپروردگار را از ا

امرتات که  شودیدر آسمان بدل م و  واژه هئوروتات   .

زرتشت  ی نامها امشاسپند  امرداد  و  به   انی خرداد  است 

دومز است   یاصل  یاسام  لینظر  ماروت  و  هاروت 

با نماد سوسن   لی(. نظر دومز54، ص.  1356  گان،ی)شا

ناه  و   دیکه سمبل مشترک  بوده  امشاسپند  و خرداد 

بر عهده خرداد امشاسپند    زین از آب    ی پرستار   فهیوظ

  اهان یاست؛ عالوه بر آن امرداد امشاسپند هم نگهبان گ

  ن ی . راجع به سوسن، همرسدی ماست، درست به نظر  

باستان   رانیکه در ا  دیاز معابد معروف ناه  یکیبس که  

شوش است. گل   یدر شهر باستان  دیگرد  ی گذار  هیپا

نماد و نشانه  ی کیسوسن که   ناه  ی هااز    د یمخصوص 

هم هماست  و  باستان  یمعننام  شهر   ی »شوش«، 

داوود؛ از سوسن به عنوان    ر یخوزستان است. در مزام

نوا و  موس  یینغمه  نوازندگ  ای  یقیاز  ابزار  و  و   یساز 

ا  ادی  ی اگریخن و  با   تیخصوص  نیشده  را  آن  ارتباط 

  ی شرح  می(. در التفهقی )عهد عت  کندیتر م محکم   د یناه

آب است   ی زدبانویهمان ا رهآمده است که زه   د یاز ناه

  ف یتوصدر دست    یبر شتر با بربط  تهینش  یکه چون زن

ا را  زهره  است.  سرپرست    یقیموس  ی زدبانوی شده  و 

  دانند یرامشگران، نوازندگان و خوانندگان م  اگران،یخن

 (.354، ص. 1318 ،یرونی)ب

نوح    د،یناه  /زهره با  ماروت،  و  هاروت  داستان  در 

خون ارتباط  سو   ی)ع(  از  مرت    گرید  ی دارد.  و  هرت 

مجبور  تاکستان   ی خدا   ارانی)دست را  بادها  که  ها( 

باران را فراهم آوردند و بر کوه آرارات ببارند،    سازندیم

)   فیوظا  ادآوری امشاسپندند  امرداد  و   ،یاحقیخرداد 

که بنا بر   ستیمحل  قاًیدق  وهک  نی(. ا864، ص.  1386

پ جا  شی دایسفر  هشتم،  باب  آمدن    گاهیتورات:  فرود 

آب    یکشت فرونشستن  از  پس  )ع(  )عهد  نوح  است 

باب هشتم(. کبوتر که در داستان طوفان نوح    ق،یعت

در    زین  کندینقش م  ی فا ی)ع( به عنوان قاصد نوح )ع( ا

  ده ینام  د یناه  ی زدبانوی ا  کی پ  ن،یزم  رانی ا  ریاساط

(. ارتباط زهره و نوح  622، ص.  1386  ،یاحقیشود )یم

معنا به  ا  ی نمادها  شی ریپذ  ی )ع(  در    ران یمشترک 

نمادها    ش یری و پذ  بیترک  نیباستان و پس از آن است. ا

ا جشن نوروز و    ش یریپذ  ی برا  ان یرانیبه جهت تالش 

غ جانب  از  نت  انیرزرتشت یمهرگان  در  استمرار    جه ی و 

 بوده است. یدو جشن مل  نیا  ییو برپا ی شاد

 گیری ه نتیج 

  گر ی با د   ق ی همواره تالش داشتند تا به هر طر   ان،ی ران ی ا 

قرابت    ن ی خود را حفظ کنند. ا   ۀ و اقوام روابط دوستان   ان ی اد 

  ی اعتقاد   ی ها رساخت ی و ز   ی مگر آنکه با مبان   شد ی حاصل نم 

به    ی گر ی د   ی رسم   ن ی که با خود د   د ی جد   ی ها ُدول و سلسله 

  ش ی ر ی پذ گردد تا    جاد ی ا   یی ها ی ساز مشابه   آوردند،ی ارمغان م 

نوروز    ی ها . رمز محفوظ ماندن جشن رد ی صورت گ   ه ی دوسو 

  ان ی آنها م   ت ی و مقبول   ن ی و مهرگان به سبب اشتراکات نماد 

دو جشن که    ن ی مختلف بوده است. ا   ی ها شه ی و اند   ان ی اد 

  داد ی م   د ی را نو   ی مهرگان، ورود به فصول سرد سال و بارندگ 

  تاب آغاز فصول گرم سال و تابش آف   دبخش ی و نوروز که نو 

ا   ی و شبان   ی کشاورز   ی درخشان بود در زندگ    ران،ی مردم 

است. دو    د ی آب و خورش   ی عن ی   عت ی طب   ی نماد دو عنصر اصل 

ز   ی عنصر  ا   ان ی ران ی ا   ست ی که  بود.  وابسته  که    ران ی بدان 

همواره مورد هجوم اقوام و ملل مختلف بوده در اعتقادات  

مورد حما   زد ی ا   له ی به وس   ان ی ران ی ا  و    ت ی بهرام  داشته  قرار 
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و    ی شاد   ن،ی زم   ران ی آرامش و صلح در ا   ن ی با تضم   الطبع ب 

خاص  رونق  از  م   ی نشاط  برگزار   شد ی برخوردار  با    ی که 

م   ی ها جشن  استمرار  و  افت ی ی مختلف  نوروز  جشن  دو   .

  م ی تقس   م ی ان با فاصله حدودًا شش ماه، سال را به دو ن مهرگ 

  افتن ی   ی . برا زدند ی را رقم م   ی کشاورز   م ی و تقو   کردند ی م 

فراهم آمده تا وجوه    ی مشترک، جدول   ن ی نماد   ابعاد عناصر و  

اشتراک مشخص گردد. 

 

 جمشید و نوروز فريدون و مهرگان بهرام ناهید مهر  

 *  خورشید

چشمه گرفتن  سر

اردیسورآناهیتا از 

 خورشید  کرۀ

 ایزد خورشیدی 

گذاشتن تاج خورشید 

بر سر و جشن گرفتن 

هنگام ظهور خورشید 

 در روم

گذاشتن تاج 

خورشید بر سر/  

جمشید همان  

خورشید دوتایی در 

 نوروز 

جنگاوری و  

 سالح
 *  *  *  *  * 

 دارنده رمه خوب بسیاردارندگان گاو  برج حَمَل  تقدیم قربانی با گاو ی چراگاه دارنده گاو

 - *  *  *  شیر 

نماد شیر گاوشکن 

در آثار دوره  

ساسانی و 

هخامنشی، نماد  

 نوروز 

 *  *  - *  - انار

زیتون، کبوتر و 

 نوح /کشتی نوح
-  * -  * 

ور جمکرد= کشتی 

 نوح

 

 نوشت: پی 

اغلب معتقدند که هاروت و ماروت در چاه بابل  -[1]

  ختهیکه واژگونه در آن آو یصورتو معذبند و به  یزندان

اند. چنانکه لب تشنه بمانند و به آب نرسند )محمود  شده

 (. 305، ص. 1380  ،ینیالقزو

  کی ی به بلند دیبا یبرسم در متون زرتشت -[2]

، ص. 1386 ،یاحقیجو ) کی ی گاوآهن باشد و به پهنا

 گاو مشخص است.  تیاهم زین  نجای(. در ا206

  د،یجمش یسال پس از گذشت پادشاه صدی س -[3]

  نیزم دی موجودات تنگ شد و جمش ستنیز ی برا نیزم

را   یطوفان ،ییاهورا کین ی ها. فروزه دی را گستران

  یباغ /ی وَر  دیگفتند که با  دیکردند و به جمش  ینیبش یپ

ساخت و   یباغ زدانی بر اساس اشارات ا زی بسازد. او ن

جفت در    کیو انسان  اهی چون نوح )ع( از هر موجود و گ

باغ قرار داد تا از سرما و گزند طوفان در امان باشند  

 (. 292، ص. 1386 ،یاحقی)

 مالی   منابع 

   است.   شده   تامین   نویسنده   توسط   پژوهش   این   مالی   منابع 

 

 منافع   در   تعارض 
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   است.   نکرده   گزارش   منافع   در   تعارضی   نویسنده 

 

 

 

   منابع 

 ( ندیم  محمدرضا  الفهرست (.  1346ابن  ترجمه:   ،

 تجدد،  تهران، بی نا. 

  تحلیل   . ( 1391) اهلل  حبیب   اللهی،آیت   مهدی،  اخویان،
  متبرکه   بقاع   دیواری   نقاشی   در   مقدس   هالۀ   رنگ 
 پژوهش.   تهران: گنجینۀ   ،ایران 

  ،ن ی نماد   اِنی ب   ُاسطوره   (. 1377)   ابوالقاسم   پور،اسماعیل 
 . ( سیما   و   صدا   انتشارات )   تهران: سروش 

  چلیپای   . ( 1384)   ثریا   دهنو،الیکای   تیمور،  اکبری،
 تهران: سمیرا.   ،رازآمیز   نماد   شکسته 

یشتها  پورداوود،  1347)   اوستا/  ابراهیم  گزارش   .)

 تهران، طهوری. 

 ( ابوعلی  بلعمی (.  1380بلعمی،  تصحیح  تاریخ   ،

پروین   محمد  کوشش  به  بهار،  محمدتقی 

 گنابادی، تهران: انتشارات زوار. 

  پیر   سروش   باستی،  زهرا :  مترجم   . ( 1381)   مری   بویس،

در     دی جمش   ۀ ادنام ی   مقاالت   مجموعه مغان، 
تهران:   کتایون   کوشش   به   ،ان ی سروش    مزداپور. 

 ثریا. 

 ( ابوریحان  االوائل  (.  1318  - 1316بیرونی،  التفهیم 
التنجیم  تهران:  صناعه  همایی،  تصحیح جالل   ،

 چاپخانه مجلس. 

 ( ابوریحان  اکبر  آثارالباقیه (.  1377بیرونی،  ترجمه   ،

 داناسرشت، تهران: امیرکبیر. 

 ( بیهقی  بن حسین  ابوالفضل محمد  (.  1356بیهقی، 

 ، مشهد: دانشگاه فردوس مشهد. ی هق ی ب   خ ی تار 

روح  جهانبانی،  محمدحسین؛  یزدی،  انگیز  پاپلی 

تحقیقات  م ی اقل   هفت (.  1381و    1380)   ،
 . 61  -   12، صص  64و    63، شماره  جغرافیایی 

  سوم،  چاپ   ،هنر   المعارف دایره   . ( 1381)   رویین   پاکباز،

 معاصر.   تهران: فرهنگ 

  و   باستان   ایران   در   ایزدبانوان   . ( 1387)   فرح   ثمودی،
 . آَورن   تهران:   ،هند 

،  المحاسن و االضداد (.  1381)   بحر   بن   عمرو   ،جاحظ 

 . شریف الرضی قم:  

اوستا  روانشاد    1310)   خرده  استاد  تألیف  شمسی(. 

 پورداوود، بمبئی، چاپ بمبئی. 

  ،باستان   ایران   دین   . ( 1375)   ژاک   گیمن،  دوشن 

  انتشارات   تهران:   اول،  چاپ   منجم،  رویا   مترجم 

 . روز   فکر 

(. ادیان و مکاتب هند، تهران:  1356شایگان، داریوش ) 

 امیرکبیر.  

:  نمادها   فرهنگ   . ( 1387)   آلن   گربران،  ژان،  شوالیه،
:  تحقیق   و   ترجمه   ،...    و   رسوم   رؤیاها،  اساطیر،

 . جیحون   تهران: انتشارات   فضایلی،  سودابه 

. مترجم:  ))براساس کتاب مقدس اورشلیم   عتیق   عهد 

 تهران، نشر نی. پیروز سیار،  

. مترجم:  ))براساس کتاب مقدس اورشلیم   جدید عهد 

 پیروز سیار، تهران، نشر نی. 

 ( ابوالقاسم،  فردوسی (،  1315فردوسی،  به  شاهنامه   ،

 تصحیح عباس اقبال آشتیانی، تهران: بروخیم.  

تهران: دانشگاه    جهان فروری،  (. 1355)   بهرام   وشی،فره 

 تهران. 

تهران:  ، مترجم: محمد  قرآن مجید  فوالدوند،  مهدی 

 الکریم. دارالقرآن 

آثار  م(.  1960القزوینی، زکریا بن محمد بن محمود ) 
 ، بیروت: بی نا.  البالد و اخبار العباد 
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در اوستا، در    د ی خورش (.  1382خانی، گلناز )پاییز  قلعه 

هند   انه ی م   ۀ دور متون   در  مطالعات    ۀ مجل ،  و 
 . 194  -   169، سال دوم، شمارۀ چهارم،  ی ران ی ا 

  احمد   مترجم   ،ایرانی   اساطیر   . ( 1341)   جی . ا .  کارنوی 

 . اپیکو   تهران: انتشارات   اول،  چاپ   طباطبایی،

االخبار یا  زین (.  1347گردیزی، ابوسعید بن محمود ) 
 ، تهران: بنیاد فرهنگ ایران.  تاریخ گردیزی 

گالینا   پوگاچنکووا،  یوگنیویچ،  میخاییل  ماسون، 

های اشکانی نسا، جلد  ریتون (.  1384آناتولینا ) 
ریتون  نقوش  تفسیر  رؤیا  ها دوم/  مترجم:   ،

همدان:  تاج  حیدرآبادیان،  شهرام  بخش، 

 انتشارات بازتاب اندیشه. 

القصص مجمل  و  ) التواریخ  تصحیح  1318،  به   .)

 خاور.   الشعرای بهار، تهران: کاللۀ ملک 

،  جستاری درباره مهر و ناهید (.  1388مقدم، محمد ) 

 تهران: نشر هیرمند. 

 منابع دیگر: 

اشرف موسوی  )تابستان  لر،  اعظم  رسولی،  السادات، 

  و   د ی خورش   ی ر ی اساط   ی نمودها   ی بررس (.  1389

،  16، شماره  گلجام ،  ران ی ا   دستباف   فرش   در   مهر 

 . 131تا    111

 ( مهشید  پهلوی (.  1367میرفخرایی،  تهران:  روایات   ،

 انتشارات مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی. 

  و   اساطیر   فرهنگ   . ( 1386)   محمدجعفر   یاحقی،
  تهران: فرهنگ   ،فارسی   ادبیات   در   ها واره داستان 

 معاصر. 

 


