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 بیانگر  و  هاملت  قدیم  روزگار  مذهبی  باورهای  و  اعتقادات  و  تاریخ  به  توجه  با  هاییداستان  ،اسطوره

  حوادث   . است  تاریخی  و  پهلوانی   اساطیری،  ای حماسه  ، فردوسی شاهنامه.  است  آنان   فرهنگ و  تمدّن 

  های داستان  فردوسی .  است  شده  درآمیخته  اسطوره  با   درحماسه  طبیعی  غیر  موجودات  و  عادی  غیر

  مضامینی   ،خود  موضوع  به  توجه  با  هرکدام   که   تصویرکشیده  به  هنرمندی  و  زیبایی   با  را   شاهنامه

  با   رابطه  دریی که تاکنون  هاپژوهش.  کنندمی  منتقل  مخاطب   بهرا    ...    و  شجاعت  و   حکمت  چون

  نمادهای   یا  اساطیری  مایهبن  با  الگوکهن  چون  مواردی  با  متفرقه  طوربه  شده،  انجام  شاهنامه  و  اسطوره

 عنوان   با   ی اساطیر  اما   اند؛ پرداخته  شاهنامه  در   اساطیر   مبحث   به   حدی  تا  مشابه،  مواردی   و   ایاسطوره
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  شاهنامه  در  دانایی  و  بینایی   هایمایهبن  حاضر  پژوهش  در .  است  شده  بررسی   زمینه  این  در  خردورزدی

 و   مصر  در   دانایی   و  بینایی   ایاسطوره  هایمایهبن  که  شده  داده  پاسخ  پرسش   این   به  و  شده   بررسی
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  درشاهنامه  تاریخی  هایشخصیت  برخی  وجود  به  باید  دانایی  و  بینایی  مایهبن  با  ارتباط  در   و  یافته  جلوه

 . دارند هایی مشابهت نیز مصر اساطیر با  که  نمود اشاره
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 . های شاهنامه و مصر باستاناز منظر اسطوره بینایی و داناییبررسی  .1

 های شاهنامه و مصر باستان. از منظر اسطوره بینایی و دانایی  تطبیق و قیاس، تشابهات و افتراق .2

   :االت پژوهشؤس

 باستان دارد؟ های شاهنامه و مصر . بینایی و دانایی چه جایگاهی در اسطوره1

 ؟ های مصری چیستوجه تشابه و افتراق بینایی و دانایی در شاهنامه و اسطوره .2

 

 مقاله پژوهشی 

 46شماره  

  19دوره  

 273الی   254صفحه  

امی ساعد منصور ری ,  سی,  پاکدل,  ,  مای, 

( تطب1401مسعود.  ما  قی(.    ی ها  هیبن 

  ران یدر مصر و ا  ییو دانا  یینایب  یاسطوره ا

تاک بن  دیبا  در  محفوظ  شاهنامه    ادیبر 

,  ی. مطالعات هنر اسالمورکیوین  انیکورک

19(46  ,)254-273 . 

 16/07/1400تاریخ ارسال مقاله:         

 04/10/1400داوری:                تاریخ 

 18/12/1400تاریخ صدور پذیرش:       

 01/06/1401تاریخ انتشار:                

 ایران و مصر در دانایی و بینایی ایاسطوره هایمایهبن تطبیق

 نیویورک  کورکیان  بنیاد در محفوظ شاهنامه بر کیدأت با

  ،اسطوره

   ، بینایی

   ،دانایی 

   ، شاهنامه

 اساطیر مصر. 

dx.doi.org/10.22034/IAS 
.2022.323119.1849 

)/4.0http://creativecommons.org/licenses/BY/(  

dorl.net/dor/20.1001.1 
.1735708.1401.19.46.23.9 

 

 

 

https://orcid.org/0000-0002-7772-1522
https://orcid.org/0000-0001-9276-4582
https://orcid.org/0000-0002-2532-0639
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_146886.html
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_146886.html
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
http://www.sysislamicartjournal.ir/article_146886.html
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1401.19.46.23.9




   پاکدل مسعود، منصوری سیما، ساعدی امیر 

 

ایران  و مصر در دانایی و بینایی ایاسطوره  هایمایهبن تطبیق 255  

 مقدمه  

العاده و  کار اسطوره بیان کارهای خرق  با باورهای دینی و آداب و رسوم و باورهای مردم گره خورده است. 1اسطوره

با    آور است.های شگفتهایی درباره خدایان و قدرت داستانحوادث غیرطبیعی است و معموالً اقوام  اسطوره  مذهب 

  ادبیات،   اساطیر،  از  برخاسته  و  است  پذیرفته   تأثیر  کشور  این  فرهنگ   از  ایرانی  ۀ حماس  و  هنر ارتباط نزدیکی دارد.  باستان  

  ۀ شاهنام  همچون  حماسی   و  ادبی  متون  از   خود  ۀشد  گرفته  نمادین  ماهیت  بنابراین،.  است  باستانی  های آیین  و  دین

  و  مردم  آسایش  تأمین  و  اجتماع  صحیح  ۀادار  در  ایرانیان  تاریخی  تجارب  مجموعه  ،شاهنامه.  دکنمی   حفظ  را  فردوسی

  صورت   به  او  شاهکار  تا  ده ش  سبب  فردوسی  حکیم  نگریباریک   و  بینیژرف  و  دانش  و  خرد .  است  آنان  اخالق  به  توجه

اساطیر با    . حائز اهمیت استایران و مصر  هایی چون  اسطوره در شناخت ملتبررسی    . باشد  مردمان  این  فرهنگ  آیینه

دانای و  و در عملکرد شخصیتبینایی  دارد  ارتباط  نمایان میی  اسطوره  برای سرهای  فردوسی  از    ودنشود.  شاهنامه 

 های شاهنامه و عملکرد آنان نقش مهمی داشته است. عنوان پژوهشکرده و اسطوره در خلق شخصیتفادهاسطوره است 

بر داللت  روایت  حاضر  که  دارد  اساطیری  این  داردهای  پیوند  دانایی  و  بینایی  برروازاین.  با  ما  تالش  تا    ،  است  این 

هایی که مبتنی  بگیرد. استفاده از اسطوره  فردوسی ظهور یافته است، مورد تحقیق قرار   ۀ های..( که در شاهناممایه)بن

های  های گذشته با فرهنگ نزما  ها در است که انسان  طلب، بیانگر این ماساطیر مصردر شاهنامه و    بر بینایی و دانایی

و برای رسیدن به مرادها و آرزوهای  ها  یت و سخت الو همواره در مواجه با مشکاند  یکسانی داشته  مختلف، سیرت و ذات

های بینایی و  تطبیق اسطوره.  اندخواسته دست یافتهکمک گرفته و به آنچه که می یطبیعالءنیروهای ماورا محالشان از  

ی از این  با هدف مطابقت، نه هیچ منظور دیگر  که هاى این دو  و آنگاه تفاوتها  ی آنها از شباهت  یرخب  دانایی بیان

ها یعنی اختالف زبان و بافت فرهنگی  شرط فعالیت برای مطابقت آند، هرچند پیششوبا شواهد موجود، بیان می   منظر

(. شاهنامه و اساطیر مصری در نگرش اساطیری  70:  1391)خسروی و همکاران،    و تاریخی دو ملت متفاوت وجود دارد 

ویژه جایگاه  از  نشانجهان  بر  عالوه  و  برخوردار هستند  ریختای  همچنین  و  قومی  و  تاریخی  فرهنگ  شناسی  دادن 

 .(96: 1390زاده میرعلی و قنبری عبدالملکی،های در رابطه با اساطیر بینایی و دانایی دارند )حسنمفاهیم و واژه

ها  شناسی ساختارهای مشابه و یکسان و گاه تکراری روایتاهمیت بررسی اساطیر مرتبط با بینایی و دانایی در روایت 

دهد. شناخت عناصری از  است و این موضوع عوامل اساسی در متن را که گاه ناپیدا هستند در برابر مخاطب قرار می

(. این موضوع درباره فرهنگ عصر ایران در عصر  279:  1398ی،  )بهار و شکر  شوندروایت که در آثار مختلف تکرار می

فرهنگی و اجتماعی    ۀروایت در ترسیم اندیش  .(49:  1391پرست،  )حق  دهددست میهفردوسی و مصر نیز اطالعاتی را ب

 .(458:  1400)رفاهی،    گویدتجربه آدمی از جهان واقع سخن میو    گونگی نگرشچاز  دارای اهمیت بسیاری است و  

از دیدگاه پژوهش و اسطورهای مختلفی  با عنوانهای گوناگون درباره شاهنامه  اما تحقیقی  انجام شده  های  مایهبن  ه 
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  ال و هدف اصلی این تحقیقؤس  روازاین  به رشتۀ تحریر درنیامده است.  شاهنامه فردوسی  ای بینایی و دانایی دراسطوره

شاهنامه   )در ای بینایی و دانایی در مصر و ایراناسطوره  هایمایهتحلیل تطبیقی بنتحلیلی است،    - که به شیوه توصیفی

 باشد. می فردوسی(«

« به بررسی تشابه و  النهریناسطوره و آفرینش انسان درمصر و بین»ای با عنوان  ( در مقاله1393فیروزی و حقیقت )

رمزهایی از اساطیر  »کتاب    در (  1386)  گرد فرامرزیهمچنین سلطانیاند.  النهرین پرداختهبینهای مصر و  تفاوت اسطوره

ای با عنوان  هدر مقال (1389) آباد فحسنی باقری شری احمدی و  .آورده است زمینه این  در مقاالتای مجموعه«، ایران

ساختارها» و  مبانی  فردوسی؛  شاهنامۀ  در  سیاسی  سیاسی  به  «  خرد  باستان  فردوسیخرد  ایران  کهن  متون  و    از 

ه خرد و دانش در  ب  (1391)  کتاب فرّ و فرهنگ و رای   در  دهقانیان فرد  اند.ها اشاره کردهاز آن  یری شاهنامهپذتأثیر

اشاره کرده استاندیشه فردوسی  رنجبر در کتاب  های  فردوسی  جاذبه.  فکری  فردوسی  به دیدگاه  ( 1363)های  های 

با این تفاسیر، پژوهش حاضر بر آن است تا به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر    نموده است.درباره خرد اشاره  

 ای به بررسی این موضوع بپردازد. های منابع کتابخانهداده

 نقد و بررسی منابع درباره بینایی و دانایی در شاهنامه .1

معرفت و  ادراک  یعنی  دربه  ؛(167:  1341)دهخدا،    دانش  نویسندگان    طورکلی  و  شاعران  فارسی  به  ادب  همواره 

کتبی همچون اساطیر مصر نوشته ورنیکا ایونس، تاریخ اساطیر   در اند. بینی در آثار خود اشاره کردهخردمندی و روشن

اساطیر نوشته درویش و ... نیز عنوانی با نام اسطوره خرد و بینایی ذکر نگردیده است.     گامی در  ایران نوشته آموزگار،

جان کالم و هستۀ اصلی تعالیم زرتشت،    چراکه   ؛است  حائز اهمیت بوده  خردورزی در باور زرتشتی   خرد و حال،  ا اینب

اندیشه و      (.271:  1374معرفت به وجود یک نیکی مینوی است که ارباب خرد و عقل کل جهان هستی است )بویس،  

داند که خرد چشم  بند خرد است، میفردوسی که پای  است. درواقع قرارگرفتهبینش حاکم بر شاهنامه بر محور خرد  

تواند  ها را نمیآنگاه که گره  .کـار و کوشش رهنمون استراهنمای آدمی است. تا خرد انسان برجاست، او را به  جان و

کـردن هـر  دست خرد، وابستهسپردن سرنوشت انسان به».  (328:  1374  )رضا،«  گیردباز کند، از خرد خود کمک می 

خرد که عامل  .  (63:  1380)جوانشیر،«  بینی فردوسی استکاستیش به خرد، رکن اصلی جهان  دو سـرای و فزونـی و 

  د خردمند و دانا همیشه چشم و رفته و فر  تفاوت میان انسان و حیوان است در گذشته همیشه موجب ستایش قرار

 است.  شدهمیان مردم خود تلقی چراغی در

  500کلمه خرد بیش از  گرفته است.    استفاده قرار   آثار قدیمی مثل شاهنامه نیز کلمه خرد و خردمندی بارها مورد  در

لذا    ؛(49:  1372)مهاجرانی،    بار در شاهنامه آمده است   20مندی  بار و کلمه خرد  300بار و کلمه خردمند بیش از  

که توان  می بر  گفت  است  اثری  خرشاهنامه  داستاناساس  چهارچوب  در  که  دانایی  و  حماسی  د  و  اساطیری  های 

دانایی با بینایی همراه است. همچنین  ؛ این  ده است کرکید أطور کلی بر دانایی تمندانه زیستن را توصیه کرده و بهخرد
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  ؛گر استشاهنامه فردوسی جلوه  در   که نمود آن نیز ارتباط با بینایی باید به بینش مذهبی ایران باستان اشاره داشت    در

اساطیر    ن درایزدا  شود.اساطیر ایران مهر ایزدی است که از خدایان باستانی محسوب می  در  یعنی اندیشه مهرپرستی.

ویژگی  اندتوصیف شده ایزدیو  انسانهای  ورای  استشان  هزار چشم وصف    مثالً  ؛ ها  ده  و  هزارگوش  با  را  مهر  ایزد 

  آن   دیگر  جایی   »در  و  ( 231  /1:  1387پورداوود،  )  است  شده«   همانند   خورشید  به  مزدااهوره  »پیکر  اوستا  در2اند.کرده

 (.306و 98: همان) است«کردهتشبیه مزدااهوره چشم به را

اسطورهمایهبن .2 داناییهای  و  بینایی  کورکیان    در ای  بنیاد  در  بر شاهنامه محفوظ  تأکید  با  شاهنامه 

 نیویورک 

د. ذکر اعمال و  شوها دیده میحوادث، رویدادها، باورها و شخصیت ها، در داستان ، شاهنامه در   دانایی و  ارتباط بینایی   

های شاهنامه  شخصیت  های اساطیری شاهنامه بیانگر بینایی و دانایی در آنهاست. برخی ازهای شخصیتگیگفتار و ویژ

 کنند ازجمله: ما را بدین مطلب رهنمون می

 

 

 

 

ستی از  کلمه مهر در پهلوی متر و مثر بوده است و در اوستایی میثره و در التین میترا شده است. مهر در آغاز خدای پیمان بوده است. آیین مهرپر .2

اوستا در مهر یشت که سرود مخصوص او است توصیف زیبایی    چشمگیری پیدا کرد. ... درباستانی ایران است که در روزگار اشکانیان گسترش    هایآیین

.  (175:  1388موسوی،    )رک:  مهر معنی خورشید پیدا کند  شود و همراهی او با خورشید باعث شده که بعدهامهر پیش از خورشید ظاهر می  شود.از او می

اند داریوش  اگیر شد و تا آمدن زرتشت مردمان به آیین باستان خورشیدپرست بودند، حتی گفتهپرستش خورشید پس از پرستش ماه در ایران باستان فر

های  از ویژگی.  (26:  1362)رک:کویاجی،   های مصری به پرستش خدای آفتاب توجه بیشتری مبذول داشته استهخامنشی هنگام فتح مصر از میان آیین

قدرت بینایی مهر در اوستا آنچنان وسیع است که قادر است هر کسی را که دروغ بگوید ببیند. در کنار این   که چنان ، است بصیرت و دانایی مهر در اوستا 

ایزد افزوده  ، فردویژگی منحصربه به شکوه این  نیز  همچنین   .141:  1387)پورداود،  است. در اوستا بخشش مهر از روی خرد و آگاهی است خردمندی 

خوبی بر سر  ستایم. گرز مهر فراخ چراگاه را که بهاست: مهر فراخ چراگاه، آن هزارگوش، ده هزار چشم را میرار گرفتهمورد ستایش قمهروزی و مهربانی او  

ای دیگر از مهرورزی  ستایم. بهترین دوستی را که در میان خورشید و ماه بر پاست. آورندگی باران، روشنایی و بخشندگی نیز جلوهشود میدیوان کوفته می

است که توسط اهورامزدا به عهده وی نهاده تا با  نگهبانی از همه آفریدگان از وظایف مهر شمرده شده  همچنین.  (324ی ایزد مهر است )همان:  و مهربان 

»این که  )خورشید( چشم »وارونه« خدای آسمان است:    بنابر اساطیر، ایزد مهرهمچنین   (.378)همان:    ، نگهبان آفرینش باشداشکمک از خرد و آگاهی

های اوستا، یشتی مخصوص مهر و یشتی ویژه خورشید است و در  توان آورد؛ ازجمله آنکه، در یشتمهر در آغاز جدای از خورشید بوده، دالیل زیادی می

همچنین در مهریشت    (4ی  ، مهریشت، کرده1347)پورداوود،    گذاری روزهای ایرانی، روز یازدهم از هر ماه، خورشید روز و شانزدهم، مهر روز استنام

های تیزرو، پهلوانی خوش انـدام و نبردآزمـا، دارای هزار گوش و هزار چشم و هزار چستی و چاالکی  های فراخ و اسبآمده مهر ایزدی است که دارنده دشت

 . (107 :1379)ولی و بصیری،   بارانیدران میکردند و او بود که باو فروزنده باران از ابر اسـت و مهـری دینـان در هنگـام کمبـود آب از وی طلـب آب می
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 او با دانایی   شخصیت اساطیری کیخسرو و پیوند .2.1

شاهنامه در نگاه »گیو« او   در 3دار است.. او شهریاری خردمند و دیناست خرد و اسطوره از سرشار پادشاهی   یخسروک

 خوانیم: چنانکه می .ارای فر قلمدادشده استای دانا و داسطوره

 پدید آمد ورایـت بخردی /  ز بـاالی او فـرّۀ ایـزدی

 .(206 /3 :1374)فردوسی،

 او با دانایی   و پیوند  بوزرجمهرشخصیت اساطیری   .2.2

و دانایی  خرد ابیاتی به  آموزد. چنانکه درن میکه به شاه نیز دی  است ن آموزگار خرد در شـاهنامهداناتریبوزرجمهر، 

 گردد:اش اشاره می

 چه نیکو ست پرهیز با تاجدار   / چو پرهیـزکاری کنـد شهریار

 نگــردد بـه میـل و بـه کنـداوری  / ز یـزدان بترسد گه داوری

 بدانگه که خـشم آورد پادشا  /خرد را کنـد پادشاه بر هـوا

 .(133 / 8 )همان:

 و پیوند او با دانایی   شهرسپشخصیت اساطیری      .2.3

. این شخصیت در بیان  به نام شهرسپ دارد و خردمند  طهمورث دیوبند وزیری داناقسمت اسطیری شاهنامه،   در

 : خرد استی از دانایی ونماداست و از این جهت به شاه و راستی  راه نیکـی هآموزنـدفردوسی 

 ....که رایش ز کردار بد دور بــود  / مـر او را یکی پاک دستور بود

 به پـیش جهاندار بر پای شب /ـوردن دو لبهمـه روز بـسته ز خ

 ...نماز شب و روزه آیـین اوسـت /چنان بر دل هر کسی بود دوست

 همـه راستی خواسـتی پایگاه  / همه راه نیکی نمودی به شاه

 ( 37 / 1 همان:(

 

گیرد و از مرگ در کالم فردوسی، درواقع تجلی نمادین فرهمندی، اقبال فرخنده، خوبی اخالق و کمال توفیق آدمی است که در شادی و حیات شکل می  کیخـسرو .3

مثابـۀ زند و درنتیجه این وجود تازه بهخلق نمادی بـا رنـگ روحانی و معنویتی شاد میستاند. در ساختن کیخسرو، راوی دست به  جداست و از ظلمت، رنج و ستم، کین می

 .(137: 1383مزداپور،  )رک: کنـدانگیز از جاودانگی، پیروزی حقیقـت و آرزو را ابـالغ مـیگردد که پیامی دلاسـطورهای نمایـان می
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 . نیویورکبنیاد کورکیان  مربوط به دوره صفوی،    و طهورث، شاهنامه طهماسبی،  :مبارزه فریدون1تصویر

نهاده است و دانایی و دینهای مذهبی و دینی مثل نماز و روزه  بنابراین وی مناسک و آیین بنا  با هم در را    ورزی 

 راهنمای پادشاه است.  او  شاهنامه نمود پیداکرده است.

 شخصیت اساطیری کیومرث و پیوند او با دانایی  .2.4

فردی است که هوشنگ را پرورش    شاهنامه یادشده است. او کیومرث اولین شخصیت اساطیری و همان شاه خردمند  

 شاهنامه آمده است:  در  ه کشتن دیو ترغیب کرد؛ چنانکهداد و رازهای زیادی را برای او روشن کرد و حتی او ب

 چو بنهاد دل کینه و جنگ را/ بخواند آن گرانمایه هوشنگ را 

 ها بدو باز گفت/ همه رازها برگشاد از نهفت همه گفتنی

 ه من لشکری کرد خواهم همی/ خروشی براورد خواهم همی ک

 ( 31 /1)همان:  
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 . نگاره مربوط به کیومرث، شاهنامه شاه طهماسبی، مربوط به دوره صفوی، محل نگهداری بنیاد کورکیان نیویورک  :2تصویر

 

های دانایی همراه با بینایی در شخصیت کیومرث تعلیم و پرورش هوشنگ و گفتن رازهای فراوان و  نشانه ،نتیجه در

 است.پشتیبانی از لشکر در جنگ با دیو با توجه به ارشادهای وی 

 

 شخصیت اساطیری زال و پیوند او با دانایی  .2.5

ه خود نماد  »زال پدری است ک و اهورایی است.  معنویاش یو دانایست که خرد  نادنماد دانای شاهنامه  توان  زال را می

موی سفید    در زمان تولد فردی بازال شخصیت اساطیری خردمند  .  (47:  1382پور،  )اسماعیل  دانایی و بینایی است«

بود که پدرش او را اهریمنی گمان کرد و چون  از داشتن چنین فرزندی شرمسار بود، دستور داد که او را در دامن کوه  

کنند و سیمرغ او را با فرزندانش بزرگ کرد. سیمرغ وقتی زال بزرگ شد، به او قول داد که همیشه مهر او را    البرز رها

چنانچه زال به حضور او نیازمند بود، آن را درآتش بسوزاند تا به چشم  دل دلش نگه دارد و پر خود را به زال داد تا  

زال با رودابه ازدواج کرد و هنگام تولد رستم، زال درمانده شد و پر    برهم زدنی سیمرغ حاضر شود و او را کمک کند.
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با شکافتن پهلوی    را  شاهنامه است، رستم   های سیمرغ که پزشکی بینا دل و تومند در سیمرغ را آتش زد و با راهنمایی

  زال   رودابه و دوختن آن به دنیا آورد. سپس سیمرغ پرش را بر زخم مالید و آن را شفا داد. او پر دیگری به زال داد.

خرد    هزال، پهلوان پیر شاهنامه، هم اسطور»   کند.خردمند است که او را راهنمایی می پس از تولد رستم پدری دانا و 

متولد شد.    گراست. اولین و مهم ترین نشانۀ خردمنـدی او ایـن بـود کـه پیرسـرمعنویتدیندار و    است و هم بـسیار

مهـری، آیـین  در  کمـال  مرحلۀ  هفتمین  اوست.  آگاهی  و  کمال  نشان  او  که    پیری  کسی  است،  پیر  یا  پدر  مرحلۀ 

رسیده  پایگاه پدری یا پیری میگذرد، به  های آیینی را برتابد و پیروزمند ازهفت آزمون بزرگ بتوانسته است رنجمی

  پیـر یـا  -ها مرحلۀ درونی پیـران  که آخرین و باالترین آن   دارای سه مرحلۀ درونی است  است، ایـن مرحلـه خـود

تواند  پیر رایزن آن. او می  شاهنامه، زال هم پدر حماسه است و همدر  ».  (187  :1380کزازی،  )  « پیر است  - پدران  

راهنمای    تـرین و پیرترین رایزن وسو بزرگباشد که به مرحلۀ پدران ـ پیر رسیده اسـت. او از یک   نمونۀ انسان کاملی 

به معنای خردمندی و دانایی    ملی است و این دو ویژگـی   ۀرستم قهرمان حماس  سوی دیگر پدر  شاهنامه است و از

 .(47: 1382، پور)اسماعیل «نقد اسطورهای یونگ پدر نیز سمبل خرد و تفکر اسـت است. در

 گوید: زال می ر توصیف دانایی دفردوسی 

 تو گفتی ستاره است از افروختن /چنان گشت زال از بس آموختن

 که چون خویشتن در جهان کس ندید   /ی و به دانش به جایی رسیدأبه ر

 .(154 /1: 1374)فردوسی،

 خوانیم: کمک طلبیدن زال از سیمرغ  می  ه درشاهنام در

 سیمرغش آمد به یاد/ بخندید و سیندخت را مژده داد همان پر 

 یمی مجمر آورد و آتش فروخت/ ورآن پر سیمرغ سختی بسوخت

 گون شد هوا/ پدید آمد آن مرغ فرمان روا هم اندر زمان تیره

 .(237 / 1)همان: 

وجودی    زال، سیمرغ،  ۀدهند »پرورشهمانگونه که مشهود است، زال نیز از بینایی و دانایی خود را از سیمرغ دارد.  

زال در کودکی از دایۀ خردمندش سیمرغ، دانش و خـرد   .آمیخته از خرد و اسطوره است. او سمبل خرد و دانایی است

تعصب آدمیان را ندارد، نژادپرست نیست    است.نشدهآمیخته  های آلودهمغزش با اندیشه  ؛اسـتبرهنـۀ طبیعـی آموختـه

پس سیمرغ است که زال را تعلیم داد و او    ؛(163  /16:  1374)رضا،«  فرود نیاورده استهای آن روزگار سر  سنت  و به

های  البته زال به دیگر شخصیت  تبدیل به شخصیتی بینا و دانا گردید و در شرایط سخت یاریگر و چاره اندیش اوست.

اووس و اصرار وی برای رفتن به  ک ازجمله در داستان کی  ؛دهد اساطیری شاهنامه نیز نصایحی از روی خرد و بینایی می

 کند او را از رفتن بازدارد:مازندران، زال سعی می
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 که آن خانه دیو افسونگر است/ طلسم است و زبند جادو درست 

 مران را به شمشیر نتوان شکست/ به گنج و به دانش نیاید به دست

 باد... هم آن را به نیرنگ نتوان گشاد/ مده رنج و گنج و درم را به 

 . (82 / 2)همان: 

نه او شده،  کاووس که دانایی و بینایی زال را ندارد و هوس رفتن به مازندران مانع تعقل و تفکر عاقالدر این داستان کی

ا راهنمایی رستم  اینجاست که زال ب  شود و درهایت اسیر و درمانده و پشیمان مین  کند و دربه سخنان زال گوش نمی 

 د:خیز به نجات او برمی

 به رستم چنین گفت دستان سام/ که شمشیر کوته شد اندر نیام

 نشاید کزین پس چمیم و چریم/ و گر تخت را خویشتن پروریم 

 چه مایه بالست که شاه جهان در دم اژدهاست/ به ایرانیان بر

 را رخش زین/ بخواهی به تیغ جهان بخش کین کنون کرد باید تو

 . (88/ 2)همان: 

فهماند که وجود او و پرورش او برای چنین زمانی بوده  بینایی اوست، به رستم می  زخود از برخاسته اادامه کالم    زال در 

 است:

 همانا که از بهر این روزگار/ تو را پرورانید پروردگار 

 . (89 /2 )همان، 

 سازد: های ضروری در این راه آگاه میسپس از روی خردمندی و دانایی رستم را برای بردن سالح

 را به ببر بیان سخت کن/ سر از خواب و اندیشه پردخت کنبرت 

 هران تن که چشمش سنان تو دید/ که گوید که او را روان آرمید..

 . (89)همان:

 دهد: میهمچنین زال مسیر رفتن به مازندران به به رستم نشان

 ازاین پادشاهی بدان گفت زال/ دو راه است و هر دو به رنج و وبال 

 آنکه کاووس رفت / دگر کوه و باال و منزل دوهفت... یکی از رو راه 

 .)همان(

 کند.کاووس نجات پیدا می  ،های زال و بینای و دانایی اودرنتیجه راهنمایی
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ل رستم را از جنگ  آغاز ماجرا زا  های زال بینایی و آگاهی او در جنگ میان رستم و اسفندیاراست. در از دیگر نقش

 دارد:برحذر می

 ان ز رستم سخن/ پر اندیشه شد جان مرد کهن... چو بشنید دست 

 بترسم که روزت سرآید همی/ گر اختر به خواب اندر آید همی...

 .(275 / 6 )همان، 

البته رستم باز هم به به جنگ  این مبارزه مطلع کند.  رویش در  ش درواقع زال سعی کند تا رستم را از خطرهای پی

 دهد: میم زال راه نجات را به او نشاندرآنجا ه شود وپردازد و دچار رنج و گرفتاری میمی

 ای شو فرود از مهان/ که کس نشنود نامت اندر جهان... ...به بیغوله

 .)همان(

و در ارشادهای  درنتیجه رستم دچار جهل است  مقاومت می   مقابل  دازال  باز  اما  نجات  کند  را  او  زال  بینایی  و  نایی 

 دهد. می

 پیوند او با دانایی شخصیت اساطیری سیمرغ  و  .2.6

شاهنامه    . در بین استخردمند و عاقبت  ،گرو چاره  مداواکننده،  اهورایی  4، و مرغان خورشیدی  سیمرغ از پرندگان مهری

 خوانیم:می

 به خورشید نزدیک و دور از گروه /یکی کوه بُد نامش البرز کوه

 که آن خانه از خلق بیگانه بود   /بدان جای سیمرغ را النه بود

 .(110 /1: 1374وسی،)فرد

 برد:اش میدهد و به آشیانهل را چنگ حیوانات و ددان نجات میسیمرغ زا

 بزد بر گرفتش از آن گرم سنگ / فرود آمد از ابر سیمرغ و چنگ 

 که بودش بر آنجا کنام و گروه  / ببردش دمان تا به البرز کوه 

 .(140)همان، 

 
. رسدمی اسالم از پیش به ایرانی فرهنگ در اساطیری مرغ این حضور ۀسابق. دارد  مأوی البرزکوه  بلندای بر –دارد چشم هزار ده  و گوش هزار یک که –در اسطوره، مهر.  4

ویسپوبیش یا  نام  بخش بهتوان دریافت که این مرغ، مرغی فراخ بال که بر درختی درمان آید میز اسالم برمیا  پیش  فرهنگ  از  طورکلیبه   یا  پهلوی  آثار  و  اوستا  در  آنچه  از

)رک: پورداود ،   .نورکش یا دریای فراخکرت قرار دارد آشیان دارد. در اوستا اشاره شده که این درخت در دریای و گیاهان است، ۀهم  ۀتخمۀ هرویسپ تخمک که دربردارند

ها نشانگر نمود مهر  رپرستی یا خورشیدپرستی است؛ هم اینشاهنامه، بر آیین مه  ۀزال؛ و رستم هم بنا به گفت   ۀسیمرغ مرغ خورشیدی است و پرورند.  (575و    7:  1387

 (.436: 1387واحددوست،  یا خورشید در شاهنامه هستند )رک:
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جویی و  ارتباط با پر سیمرغ به چاره  آور است و درای حیرتهم اشاره شد، پرهای این پرنده اسطوره  همانگونه که قبالً 

 دانایی او اشاره شده است: 

 ببینی و رسم کیانی کاله  /چنین داد پاسخ که گر تاج و گاه

 یکی آزمایش کن از روزگار   / مگر کاین نشیمت نیاید به کار

 بود سایه فرّ من خجسته  / ابا خویشتن بر یکی پرّ من

 ور از نیک و بد گفتگوی آورند  /گرت هیچ سختی بروی آورند

 ببینی هم اندر زمان فرّ من  / بر آتش برافکن یکی پرّ من

 / (145 / 1)همان،

  اند. »اگر همچنین شاهین و سیمرغ یکی قلمداد شده  اندیش است.دانا و چاره  و   ای روشنفکرپرنده  درنتیجه سیمرغ

:  1368کزازی،) ایران« کهن  فرهنگ  در شاهین ارجمندی و سپیدی بر است روشنی ۀنشان باشد، شاهین همان سیمرغ

 . (135: 1388)حجازی،  « اندیشی در انسان استمکر و چاره اسطوره سیمرغ تجلی عشق، عقل،» .(84

 کند:همچنین سیمرغ در داستان رستم و اسفندیار رستم را هم راهنمایی می

 راست آن را به چشم/ بدانگه که باشد دلت پر زخشم زمانه برد 

 . (299/ 6)همان،

  گیری خردمندانه او شد، زمانه تیرخشم بر او چیره شد و مانع تصمیم  دهد که هر زمان اهی میلذا سیمرغ رستم را آگ 

 تیر پرتاب کند.  چشمان او به  گوید بایدمی برد و به او می را  به طرف چشم اسفندیار

 اساطیری جاماسب و پیوند او با دانایی شخصیت   .2.7

البته این  .  (60:  1379گویری،  ) « شهرت دارد  بـه خـرد و دانـایی و هنـردر ادب زرتشتی »جاماسب    وزیر گشتاسب

ردار بازدارد و  ردی و اعمال بدخکند گشتاسب را ار نادانی و بیشاهنامه با وجود دانش و خرد، سعی نمی  شخصیت در 

  برسد و از این نظر خردمندی با سیمای منفی در  کند تا گشتاسب به مقصود خوداش استفاده میداناییحتی از او  

 شاهنامه است: 

 تـو ایـن روز را خوار مایـه مدار  / بدو گفت جاماسب کای شهریار

 بـه دست تهم پـور دستان بـود / ورا هوش در زاولستـتان بـود
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 .(220/  6، )همان

بینی کرد اسفندیار توسط رستم   وجود آگاهی از قصد گشتاسب، او را راهنمایی نمود و پیشبا  بنابراین این وزیر

 میرد. می

 شخصیت اساطیری فریدون و بینش مذهبی مهرپرستی  .2.8

النوع ستایش  ترین ربعنوان بزرگبه»آن را    پرستیدند و می  خورشید را باستان    ایرانیان  اشاره شد،   طورکه قبالًهمان

 .(155: 1380فر، )شایگان«  خورشید برای آنان، مظهر قدرت و زندگی بودو  کردند می

 شود:فریدون دیده میهای اساطیری شاهنامه ازجمله شخصیت بینش مذهبی مهرپرستی در شخصیت

 بستش به کین پدر  کمرتنگ   / فریدون به خورشید بر برد سر

 . (66 /1: 1374)فردوسی،

 آسانی و خوردن آیین اوست تن / پرستیدن مهرگان دین اوست

 . (79 / 1)همان،
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   پاکدل مسعود، منصوری سیما، ساعدی امیر

 

 

 . نگاره شعری مربوط به مبارزۀ فریدون، شاهنامه شاه طهماسبی، دوره صفوی، محل نگهداری: بنیاد کورکیان نیویورک  :3تصویر

 

 رازدانشخصیت اساطیری کیخسرو با بینشی   .2.9

  لذا در 5. نماستهمراه با دلی که خود آیینه جهانشاهنامه فردی است با با بینش رازدان خدا  شخصیت کیخسرو در

  ، مکان جام گیتی نمانما است و آگاه، خردمند و دانا به احوال جهان. کیخسرو با کمک جام جهان ۀ اهنامه وی دارندش

 دهد:کند و او را نجات میپیدا میشدن »بیژن« را به بند کشیده

 
های همه بین خورشید و با بینش رازدان خدا، عین بینایی و کیخسرو دارای جام جهاننماست که با چشم»  باره مورد توجه است.شاهنامه دراین   شخصیت کیخسرو در  .5

ها جامی بوده است که احوال عالم و  بین به اتفاق کلیه فرهنگبین، عالمنما، جام جهانجم، جام گیتینما یا جامجام جهان نماست.آگاهی است، با دلی که آیینه گیتیدل 

ن بر آن نقش شده بود و خاصیتی اسرارآمیز داشت ها آمده است که صور نجومی و سیارات هفت کشور زمینامهدر خدای . انددیده راز هفت فلک را در آن به معاینه می

یاحقی،    رک:)  است  ه نما به کیخسرو نسبت داده شدشد. در شاهنامه، جام گیتی افتاد، بر روی آن منعکس می دست کره زمین اتفاق میرکه، هرچه در نقاط دوطوری به

کرده است و از سویی  اش صفاتی از قبیل حکمت، آگاهی، قدرت و پیروزی ارزانی میبه دارنده سو خاصیتی مینوی داشته و  »جام« در اساطیر، از یک(.  157،  369همان،  

مفهوم جام    رابطه با  شده است. درگرفته است؛ گاه چون پیاله، زمانی نیزه و گاهی هم به شکل مهره یا قطعه سنگی نمایان میدیگر، اشکال و نمودهایی متفاوت به خود می
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 فرستم بجویم بهر جایگاه... /من اکنون ز هر سو فراوان سپاه

 شوم پیش یزدان بباشم به پای /بخواهم من آن جام گیتی نمای 

 ...بینم بر و بوم هر کشورا / کجا هفت کشور بدو اندرا

 به جام اندرون این مرا روشن است / بگویم ترا هر کجا بیژن است

 .(39 /5: 1374)فردوسی،

 : کنددرگرگساران پیدا میشانی بیژن را نمایش نکیخسرو با کمک جام جهان

 بدو اندرون هفت کشور پدید    یکی جام بر کف نهاده نبید 

 همه کرده پیدا چه و چون و چند   زمان و نشان سپهر بلند 

 نگاریده پیکر همه یکسره    زماهی به جام اندرون تا بره

 چو خورشید و تیر از برو ماه زیر    چو کیوان و بهرام و ناهید و شیر

 بدیدی جهاندار افسونگرا   بود نیها بدو اندرا همه 

 ها ز بیش بدید اندرو بودنی   نگه کرد و پس جام بنهاد پیش 

 ز بیژن به جایی نشانی ندید    بنگرید به هر هفت کشور همی

 به فرمان یزدان مر او را بدید    سوی کشور گرگساران رسید 

 مرگ جست اندران  ز سختی همی   به چاهی ببسته به بند گران 

 .(43  :)همان                              

 ضد اهریمنیکیخسرو با بینشی  شخصیت هوشنگ .3

باور به نظام متقابل است    ،واقع باورهای باستانیگیرد. دردر مقابل اندیشه اهورایی قرار میایران اندیشه بد    اساطیر  در

های اساطیری به  دهنده بینش شخصیتنشان  نیکی و بدی در اساطیر نزاع جنگ میان بنابراین   ؛ همچون خوبی و بدی

(  154:  1387است« )باقری،  هتیافنظام ثنویت تکوین  ۀادیان باستان ایران بـر پای »  )اهوورا و اهریمن است(.  خیر و شر

 و حماسه سراییده است. های کهن تاثیر گرفته مین اسطوره و فردوسی نیز از ه

 
خوریم. »مهر« یکی از بغان یا خداوندگاران آریایی یا هند و ایرانی پیش از  ها در آیین »مهری« و مراسم آن برمیها یا قدح ها و قراینی از وجود پیالهدر اساطیر، به نشانه

 (.5:  1345ورمازرن،   رک:زرتشت است که یکی از ایزدان یا فرشتگان آیین »مزدیسنا« گردید )
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   پاکدل مسعود، منصوری سیما، ساعدی امیر

 

  شود، اینکه سیامک بدست دیو تباه میبعد از    های اساطیری نبر هوشنگ با دیو است.میان شخصیت  از جمله نبردها در

فرستند و اقدام هوشنگ نشان از بینش ضد اهریمنی او  ( می خزروان دیوکیومرث هوشنگ را به جنگ با دیو سیاه )

 . دارد

 بیالمد سیه دیو با ترس و باک/ همی  بآسمان برپراکند خاک...

 برشکستند هر دو گروه/ شدند از دد و دام دیوان ستوه به هم 

 بیازید هوشنگ چون شیر چنگ/ جهان کرد بر دیو نستوه تنگ

 کشیدش سراپای یکسر دوال/ سپهبد بریدآن سر بی همال 

 . (32 /1:  1374)فردوسی،

اقوامی که تفکرات اساطیری دارند، به هر حال     به خدای خرد رواج داشته    در  نیز  در   است. اعتقاد    بینش زرتشتی 

جان  نماید. »با خرد خود همه هستی را رهبری میچنانکه  ،شدهاهورامزدا یعنی خدای دین زرتشت مظهر خرد دانسته

کالم و هسته اصلی تعالیم زرتشت معرفت به وجود یک نیکی مینوی است که ارباب خرد و عقل کل جهان هستی  

منم خرد...منم    »منم سرچشمه دانش و آگاهی ...  خواندمزدا خود را دانا میاهورا  لذا در   ؛(271:  1374است« )بویس،  

وانده شده و  خدای خرد خ  6مصر باستان نیز »توث   در.  (272  /1  :1370)دوستخواه،دمند... منم دانایی... منم دانا«  خر

اساطیر اهورامزدا از    در  .(43:  1372)ناس،  ثبت اعمال درگذشتگان  بوده است«    که عمل او بیانگرشایسته احترام بوده  

خورشید  »  داند:می که اهریمن حوادث بعد از اتفاق افتادن  درحالی   ،ها بیناستست و نسبت به آنحوادث آگاه ا  قبل از

برد و در جهان نیکی اورمزد از همه چیز خبر دارد و از جهان بد و اهریمنی  رمزد است که تاریکی را از بین میچشم او

ه  نآگاها  ۀ اندیش.  (39:  1374)آموزگار،    «و البته ناآگاه از عالم اهورایی هم باخبر است و اهریمن مظهر نادانی مطالق است  

و محوری است،    اوستا مهم   د در طورکه خرهمانو خردمندانه کسانی چون زال و سیمرغ نیز در شاهنامه اهورایی است.  

 در شاهنامه نیز مفهومی محوری است.  

شاهین نماد و نشانه عظمت فراعنه تلقی شده و چشم  .  همچنین در اساطیر مصر، حورس خدا با نماد شاهین است

است.  بوده  ماه  چپش  چشم  و  خورشید  آسمان  خدای  شاهین  این  فر  7راست  حورس  لذا  تبار  از  را  خود  مصر  اعنه 

 
6 toth   

از مصـر   ۀ هـای بازمانـدشد و در نگاره نما« یا خدای قوشسـر بود که در میان یونانیان با آپولن یکی پنداشـته می »ایـزد عقاب  (هوروس)  حورساساطیر مصرنیز    در.   7

کرد. بسیاری از آنان آسـمان  ن در آسمان پرواز مینمود که فراز سرشانما میباسـتان، سـر عقـاب دارد. او با نام هـور، بـه معنای آسـمان در نظر مصریـان باسـتان، عقاب

دانستند و از  های پیش از تاریخ، »توتم« می نظام  نما را درپنداشـتند که دو چشـمش، یکی خورشید و دیگری ماه بود. پرستندگان، ایزد عقاب را هم چون عقابی ایزدی می 

چشـم و ابـروی هـوروس، مظهـر قدرت    .ویـر نگاره ایزد عبارت است از عقابی که بر تیرکی نشسته استآمد. تصشـمار می نخستین زمان، موجـودی ایزدی و برجسـته به

چشـم رع مار سـلطنتی نیز هست. چشـم هوروس احتماالً ماه و اهله آن را تداعی   .و نیرو اسـت. چشـم راسـت یعنی خورشـید، رع و اُزیریس؛ چشـم چپ، ماه و ایزیس

 .(311: 1380کوپر، رک:) شودهدایایی است که در معابد برای ایزدان تهیه میکند و نماد می
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های زیادی داشته و  خورشید مهمترین خدای مصریان نام  همچنین   ها نماد قدرت حورس بود.دانستند و قدرت آنمی

 8نامیدند.شده است که او را حوروس نیز می کارهای مختلفی به او نسبت داده

 .(241:  1383)محجوب،  «  در اصطالح روشنگر نوع مرغ بوده است  های باستانی به معنای باز وسین در زبان»  همچنین

ُققنُس    سیمرغ با  الروح همانندیبهجت  ۀ شده است. در رسال  از ققنوس در اساطیر ایران، یونان، مصر و چین نام برده

  در طلوع است   خورشید  ۀققنوس در اساطیر مصر، شکل شخصیت یافت.  (64:  1392)دوستی،    یکی گرفته شده است

  9« اتم»  اساطیر مصر  درهمچنین     .(112:  1375)ایونس،    نشستبود، می  هرمی که نماد پرتو خورشید  ستونکه بر تک 

پرداخته است. اتوم اوجا یا چشم نخستین  داشته و به سیر و گشت می   و این چشم خود  قدرتی مسقلیک چشم داشته  

  10« اساطیر مصر »هرختیبا توجه به    پیشانی خود قرارداد تا از آنجا ناظر جهان باشد و بران فرمان براند.  خود را بر

 وجهه مثبت رع، خدای خورشید است.  تجسم 

 

 

 
  نیز،  سلطنت با که شدمی پرستش سرزمین آن ایزد –عنوان اَبَر نماد خورشید، با اسطوره خدای خورشید در مصر باستان نیز ارتباط دارد. ایزد خورشید مصریان »رَع« به 8

که نام او نیز به معنی خورشید  -خورشید در اوج قدرت  خدای  رع،.  دانستندمی  زمین   روی  خورشید  ایزد  جانشین  و  خدا  فرزند را  فرعون  کهطوری به  داشت؛  تنگاتنگ  پیوندی

، سر برآورد؛ گاه آفرینش در آن نهان بود  ۀنظمی و آشفتگی آغازین، که همشد، اما در اغلب روایات رع، به اراده خود از »نون« یا بیدر آغاز »آتوم« نامیده می   -است

ویو،  )رک: آیدکه نمادی از پرتو خورشید است، فرود می –  آبلیسک –بِن« کشد و بر روی یک ستون سنگی هرمی »بِنپر می پنداشتندکه او به هیئآت ققنوسی»بنو« می

بن«، مرکز معبد رع است.  های نون سر برآورد. جایگاه سنگ »بنکه از آبدر روایات، هلیوپولیس، معبد رع که بر تپه آغازین بنا شده است، اولین جایی بود  (.  54:  1381

داد. این ستون را در پرستش گاهی به نام  بار خود را بر شیئ سنگی به شکل ستون هرمی، نشانکاهنان بر این باور بودند که ایزد خورشید در هلیوپولیس، برای نخستین

اوزیریس و  »  گب و نوت«  »  رع، ایزد خورشید، هشت ایزد بزرگ و نخستین مصری را آفرید. »شو، تفنات«.  (55)همان.    داشتندبن« )کاخ هرمی شکل( نگاه میبن»حت

قطعه تقسیم    26 به را  او بدن و کشدمی  بود، مصر  پادشاه  که را او دشمنی دلیل  به – اوزیریس برادر –ست و نفتیس«. اوزیریس برادر و همسر ایزیس بود. ست »ایزیس« 

آورد. ایزیس قطعات پیکر همسر خود را گردهم آورد و با قدرت گردد و همه را گرد میهای تن شوهر خود میپراکند. ایزیس به دنبال پاره کند و در سراسر مصر میمی

گیرد  نام می  آید »هوروس «  مرده است. فرزندی که به دنیا می  جادو او را زنده کرد. در همین زمان که برای چند لحظه او زنده شد، از همسر خود باردار گشت؛ همسری که

یکی از   های مصری، مردی با سر شاهین به تصویرکشیده شده است. هوروس باید با قاتل پدر خود برای کسب سلطنت دوباره پدرش، بجنگد. در نتیجه جنگ، که در نقش

کند و به این ترتیب هوروس که اکنون یک چشم دارد، به  دادگاه خدایان، او را پادشاه مصر معرفی می  شود.شود. درهرحال او پیروز میچشمان او توسط ست دریده می

شوند. با ترکیب او دو ایزد با یکدیگر، ایزدی جدید با نام »رع  ای از تاریخ، رع و هوروس با یکدیگر ادغام میرسد. او تحت حمایت رع است و در دوره سلطنت مصر می

هورختی با تصویر مردی با سر شاهین که تاجی از خورشید بر گردد. در آثار به جا مانده، ایزد رع های اهرام مصر مشهود است، فرمانده تمام مصر مینگاره هورختی« که در 

  خورشیدی   خدایی  هورختیرع  .است  سنجش  ل قاب  میترا«  –اساطیر مصر، با تلفیق دو خدای ایرانی »اهورامزدا    شود. ترکیب دو ایزد مربوط به خورشید درسر دارد، نمایان می

خورشید    "رع"(لذا در مصر باستان  172:  1386) رک:اسماعیل پور،  .های نون برآمد، بر ستونی هرمی، شبیه سوزن، تابیداولین بار که از آب  برای  و  دارد  چشم   یک  که   است

 .( 55: 1386بیرلین،   )رک:"برآورده استبه باور مصریان از درون گلبرگ های نیلوفر آبی سر "خدای نیم روزکه 

این نقش  دارای    اتوم در  -های مصر اتوم همان خورشید خدا رع و ظهور او برتپه آغازین پیدائی نور درتاریکی آشفته و پراکنده اقیانوس نون است. رعبخشی از کتیبه  در.   9

 .( 41:  1374)آموزگار،  ی شکل پدیدار و پرتویی از خورشید استشبگیر برتستون هرم ققنوس، نقشی نمادین و به هیات پرنده ئی بنو نام، 

: 1383هارت،  )رک:  این دلیلی برای شباهت او با سیمرغ است،  گیرد و مثل خورشید دور از دسترس استشود که در افق اوج می پیکر شاهینی متجلی می  هرختی، در 10

16). 
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 گیرینتیجه

های مجاور آن چون مصر، یونان،  ایران و سرزمین  و اندیشه میترائیسم است.  مهر  ۀاسطوره  ،کهن  هایاسطوره  از  یکی

  مهر  آیین   و   خورشیدپرستیرو  . ازاینشوند و اشتراکات اساطیری دارندهای باستانی محسوب میهندو چین، از تمدن

چراکه    ،شودنمودهای مهرپرستی در شاهنامه دیده می  است.داشته  وجود  روزگاران کهن  ایران از  و  مصر  در  میثرا  یا

اندیشه    باوری باستانی است.   ۀدهندشانبینیم که نهایی از نیایش و باور به مهر ایزد یا خورشید را در شاهنامه مینشانه

او نشأت    بخشش مهر از خرد و آگاهی  حال  و درعینقدرت بینایی مهر است  اساطیری ایران زمین در اوستا بیانگر  

اسطورهشخصیتگیرد.  می است.  های  خورده  پیوند  دانایی  و  بینایی  به  شاهنامه  دیگر  ای  و  سیمرغ  زال،  خردمندی 

های  تپرستی و ضد اهریمنی و رازدانی شخصیمذهبی و مهر  های دانایی و بینش مایههای اسطوره بیانگر بنشخصیت

چشم    ، در اسطوره مصری بین( )چشم جهان  چشم ایزدی همچنین نقش   است.  بینایی   مایهبیانگر بن  ۀ اساطیری شاهنام

دید وسیع اتوم در اساطیر    ،اعتقاد به خدای خورشید و خدای خرد در اسطوره ایران و مصر  است. (هوروس)  حورس

ای  یمرغ خود بیانگر اشتراکات اسطورههایی میان اسطوره مصر و سهمانندی  ، خسرو از احوال جهانو آگاهی کیمصر  

 است.
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