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Abstract
Shabdiz and Golgon, two beautiful horses of Khosrow Parviz�scourt, have been the
subject of many historians, especially Shabdiz, that according to some historical
sources, was one of the wonders of the court of Khosrow Parviz. The fame and glory of
this historic horse brought it into the world of myths as far as many Persian literary
works came out and many poets used it to create unique works. Since the name of
Shabdiz is linked to night and darkness, it is a beautiful theme for the poet's imagination
to fly in the night sky; however, the poet's imagination was not limited to the night sky,
but the sky of the day, with its companionship, Golgon, was seized by him. Nizami is
one of the most talented poets in the field, which illustrates the story of these two
beautiful horses in the style of Myth-Lyric. The symbolic birth of Shabdiz's birth is
somewhat reminiscent of the birth of the Mithras from the Stone and a marker of the
new processing of the ancient myths, which undoubtedly derives from the past ritual
beliefs in the drawing of day and night as a horse; it is possible that Nizami depicted
Shabdiz and Golgon to associate them with Mithras and Bahram and as the symbols of
day and night. Golgon symbolizes the day and the brightness of the god Bahram, and
his counterpart, Shabdiz, is the night sky, and is a symbol of Mithras, the god of the
night, as if they are a concept of time in a hall of symbols and similes. The magic of the
Nizami�sword, with the preservation of the historical and structural framework of
narrative, has tied the story of these two horses to the ancient beliefs, rituals and
mythologies, so that the names of these two always shine in Persian literature.
Keywords: Mithras, Bahram, Anahita, Shabdiz, Golgon, Day and Night

*

Corresponding author

اصلنام متن شناسی اد

اارسی (رلمی -پژوهشی)

معاونت پژوهش و اناوری دانشگا اصفهان
سال پنجا و چهارم ،دور جدید ،سال دهم
شمار دوم (پیاپی  ،)98تابستان  ،0932صص 01-0

شبدیز و گلگون ،جلوههایی از ایزد مهر و بهرام
∗∗∗

فزونه دوانی∗ -محمد فشارکی∗∗ -محبوبه خراسانی
چکيده

شبدیز و گلگون ،دو اسب زیبای دربار خسروپرویز ،از دیرباز تاکنون زبانزد بسیاری از تاریخنویساان باود اناد با ویاژ
شبدیز ک برخی منابع ،این اسب را از شگفتیهای دربار خسروپرویز برشمرد اند .آواز و شکو این اسب تاریخی آن را
ب دنیای اسطور ها کشاند ب گون ایک دستمایة بسیاری از آثاار اد

اارسای گردیاد و شاارران بسایاری از آن بارای

آارینش آثاری بیمانند بهر بردند .نام شبدیز در پیوند با شب و سیاهی است ب هماین سابب درونمایا ای زیباا بارای
پرواز خیال شارر در آسمان شب بود است البت خیال شارر تنها ب آسمان شب محدود نمیشاد و آسامان روز نیاز باا
همراهی گلگون در چیرة او بود .نظامی ازجمل شارران توانمندی است ک در این زمین ب زیباترین شکل ،روایات ایان
دو اسب زیبا را در قالبی از اسطور ا غنا ب تصویر کشید است .داستان نمادین تولاد شبدیز یادآور زایش میترا از سنگ
است همچنین نشاندهندة پردازشی نو از اسطور های کهنی است ک بیتردید از باورهای آیینی گذشت در ترسیم روز و
شب ب صورت اسب سرچشم گرات است گمان میرود نظامی شبدیز و گلگون را یادآور دو ایزد مهر و بهرام و نماااد
روز و شب قرار داد است .گلگون ،نماد روز و روشنایی و نقشآارین و تجلیگر ایزد بهرام است همتای او شبدیز نیاز
یک تاز آسمان شب و نمادی از میترا ،ایزد شب ،است گویی این دو مانند دو وجا یاک گاوی ،مفهاومی از زماان را در
هال ای از نمادها و تشبیهات بیان میکنند .جادوی کالم نظامی با حفظ چارچو

تاریخی و ساختار روایتی داساتان ،ایان

دو اسب را ب باورها و آیینها و اسطور های کهن گر میزند تا نام آن دو برای همیش در اد

اارسی بدرخشد.
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1ـ مقدمه
درونمایة بسیاری از آثار کهن و رامیانة زبان اارسی از باورها و آیینهای گذشت تأثیر پذیراتا اسات ایان تأثیرپاذیری
ب صورت استعار و کنای و تلمیح و نماد ،از دیرباز تاکنون ،در اد

اارسی بازتاا

دارد .اساب یکای از برجسات تارین

نمادهای اسطور ای ا آیینی دوران باستان است .ارزش و اهمیت این حیوان در زنادگی انساان ،جایگااهش را تاا مرتباة
خدایان باال برد .این ارزش و ارتبار در نزد ایرانیان باستان ب انداز ای است ک این حیوان را همرا و یااور ایزدانای مانناد
مهر و آناهیتا قرار میدهد .خدایان و ارشتگان در ادبیات دینی ودایی و زرتشتی سوار بر اسب و یا ب شکل اسب ظهاور
میکردند .اردویسورآناهیتا ( ،)Aredvisura-Anãhitãتیشاتر ( ،)Tishtryaدرواسا
هریک ب گون ای با اسب در ارتباطاند .اسبها ب خورشید و آ

( ،)Drvãspãساروش ،بهارام ،مهار،

و باد مانند شد اند .در اسطور های ملال ،قادرتهاای

ویژ ای مانند پیشگویی و درمان و برکتبخشی ب اسبان داد شد است .رخش و شابدیز و اسابان دیگار اساطور ای در
ااسان ها و داستانها از چنین قدرتهایی برخوردارند .در اسطور های هند ،ایندر ( )Indraخادای آسامانهاا و رراد و
باران ،بر ارابة خدای باد سوار است ک دو اسب سرخ آن را میکشند (ر.ک :اضایلی.)78 :0988 ،
نقش اسب بر آثار مختلفی مثل کتیب و سفال و الز و پارچ و قالی ،گویای ارزش ارهنگی و مادی این حیوان اسات.
نقشآارینی اسبها در دنیای اسطور ها و آیینها ب آنان جلو ای ویژ داد .زاد شادن از آ

و آتاش و کاو  ،آناان را از

دنیای واقعی ب ااسان ها کشاند تا پدر آسمانی یا دریاییشان قدرت و توانی تصورنشد ای ب آنان بخشد زیارا اساب در
نگرش انسان آغازین ،قدرتی آسمانی و خدای گون داشت .اسبهای وحشی دشتها و مزرر ها برای انسانی ک کودکی
وحشتزد در برابر طبیعت ناشناخت بود ،مانند نیرویی برتر ب شمار میآمد .تنها خدایان و انسانهای برتر قادرت مهاار
و رامکردن این چهارپای همتراز ایزدان را داشتند در نظر آنان اسبها قدرتهایی مانند باد و آ
نیز قدرت آ

و آتش داشتند .گااهی

و باد و آتش برگرات از خدایانی بود ک در شکل و قالب اسب تجلی میکردند .در دیاد آناان خادایان و

پهلوانان با اسب پیوندی محکم داشتند ک نشانگر شجارت و دلیری و اقتدار و تسلط بر نیروهای برتر بود .در تأیید ایان
ارضی ب گزارشی از هرودوت اشار میشود« :وقتی خشایارشا شاهنشا هخامنشی ب قصد اتح یونان با لشکری رظیم و
آراست ب «هلسپُن» (داردانل) رسید ،برای گذشتن از آسیا ب خاک اروپا ارمان داد ک پُلی بار روی آ

بساازند .پاا از

آنک ساخت پل ب انجام رسید ،دریا ب تالطم درآمد بندهای پل از هم گسست و آن را پراکند و پریشان کرد شاهنشا
از این حادث برآشفت و امر کرد ک سیصد تازیان بر امواج دریا زنند و یک جفات زنجیار در قعار آن ااکنناد .مان نیاز
شنیدم ک خشایارشا میرغضب هم ارستاد تا دریا را با آهن داغ کنند و امر کرد ک این پیغام بایمعنای را از شاهنشاا با
آ

برسانند .ای آ

تلخ! سرور و بزرگ تو اینچنین سزایت میدهاد بارای آنکا تاو او را آزرد نماود  ،هتاک آبارو

نمودی ،خشایارشا از روی تو خواهد گذشت چ تو بخواهی یا نخواهی مردم حق دارند ک از برای تو ادی نمیآورناد
زیراک تو خیانتکار و شور هستی» (پورداود .)017 :0922 ،ابراهیم پورداود توضیحاتی در رد و نادرساتی ایان گازارش
بیان میکند اما با بررسی و تحلیل از زاویة قیاس آ

و اسب این گزارش ب طور کامل هم نادرست نیست.

در این گزارش نکت های مهمی دید میشود .برخورد شا با آ
کشمکش است او آ

دریاا مانناد ایان اسات کا باا جاناداری زناد در

دریا را مانند اسبی وحشی میداند و با تازیان زدن و زنجیرانداختن و داغکردن میکوشد تاا آن را

ارمانبر و رام کند .این ارمال همگی ازجمل کارهایی بود ک رامکنندگان اسب برای اسبهای رامنشدنی انجام میدادند
گمان میرود ک مردماان باستاان قدرت آ ها را مانند نیااروی چنادین اساب مایدانساتند .آناان چناین مایپنداشاتند
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همانطور ک اسبها گردون ها و اراب های جنگی و مسااربری را بر روی زمین حرکت میدهند ،آ ها نیز اراب های آبی
و کشتیها را جاب جا میکنند .آ های سرکش در نظر آنان مانند اسبان سرکش و رام نشدنی ،اهریمنی بودناد نیروهاای
برتری مانند ایزدان یا جانشینان آنان و پادشاهان مایتوانساتند ایان قادرتهاای طبیعای را رام کنناد .خشایارشاا بارای
بهر گراتن از قدرت ایزدبانوی آ ها ک در شکل اسبی وحشی در برابرش ایستاد بود ،ناگزیر از داغ و درااش اساتفاد
کرد شاید در باور آنان قدرتهای خدایان در قالب اسب ظهور مییاات و اسب درواقع همان سنج ای بود کا بشار باا
آن توان و نیروی هر ایزد و پهلوان را انداز میگرات در تأیید این ارضای با «پوزوئیادن» ( ،)Poseidonایازد یوناانی
دریاها و رودها ،میتوان اشار کرد ک اسب جانور ویژ اش است (ر.ک :دیکسون کندی.)021 :0981 ،
برخی پژوهشگران بر این باورند ک ریشة اساطیری پیوند اسب با دریا یا دریایینژادبودن اسب در روایات ایرانی ،با
بخشی از یشتها و متون پهلوی بندهش مرتبط است .تیشتر ،ایازد بااران ،باا سرشات آبای خاود در نبارد باا «اپاوش»
( ،)Aposhدیو خشکسالی ،در پیکر اسبی سپید ب دریا وارد میشود (ر.ک :آیدنلو .)71 :0981 ،اردویسور اناهیت نیاز از
سرشتی آبی برخوردار است نام این ایزدبانو ،اردویسور اناهیت ،سرشت آبی او را در جایگا ایزدباانوی آ هاا آشاکارا
نشان میدهد« .این اسم از س صفت تشکیل شد است جزءِ اول «اَرِد» ب معنی باالبرآمادن و منبساطشادن و اازودن و
بالیدن است و مشتق از کلم «اَردْوی» ( )Aredviدر اوستا اقاط اسم رودی است و «سُوْرَ» ( )suraنیز ب معنی قوی و قاادر،
نامآور و دلیر» (پورداود )011 :0922 ،است .وجود صفاتی مانند چاالکی و نیرومندی و دلیری و برآمدن ک در نام این ایازد
نهفت است و کاربرد همین صفات برای اسب و اسبسوار نکت ای مهم و درخور تأمل است (ر.ک :اوشایدری)19 :0920 ،
همچنین شاید این موضوع توجیهی باشد برای تجلی ایزدان و پهلوانان در قالب اسب و یا تجلی اسب در قالب کهنالگاوی
قهرمان ک گویای پیوندی سخت بین اسب و کهنالگوی قهرمان است (ر.ک :قائمی و یاحقی.)01 :0988 ،
درخشش بنمای های اساطیری و آیینی و ارهنگی دربارة اسب را در اد

کهن و رامیان نیز میتاوان مشااهد کارد

ازجمل «تاختن ،شکو  ،توانمندی ،شیه کشیدن ،خروشیدن و حتی نوع انحنای پیکر اسب در ناحیة سر و گاردن کا با
امواج خروشان و سریع و کوبند دریا تشبی شد است ،بیانگر این تأثیرپذیری است ب ویژ ک پیشنمونة اساطیری ایان
حیوان را برآمد از اقیانوس بیکران میدانستند» (همان .)09 :نظامی برپای رواج چنین باورهایی با باازآارینی دو اساب
زیبای گلگون و شبدیز با ژرفساختی اسطور ای پرداخت تا از ترکیب تاریخ و اسطور روایتی نو آاریند.
برخی منابع تاریخی ،این اسب را یکی از شگفتیهای دربار خسروپرویز ب شمار آورد اند .بلعمی در توصیف شبدیز
چنین روایت میکند« :اسبی داشت ،شبدیزنام ک هیچ پادشا را نبود .هر طعاامی کا پرویاز خاوردی آن اساب را دادی
چون اسب بمارد ،او را کفنی ساخت و در گاور نهاد .نقش آن اسب بر سانگ کارد باود کا هرگااا آرزوی آن اساب
داشتی بر آن نقش نظر کردی» (بلعمی .)11 :0928 ،نام شبدیز مرکب از شب و دیز ب معنی سیا و شبرنگ و سایا ااام
و مانند شب در سیاهی است .شبدیز در ترکیب با نقرة خنگ ،کنای از آسامان و زمانا و روزگاار و شاب و روز اسات
(ر.ک :دهخدا :0922 ،ذیل شبدیز) .بیشک نام این دو اسب زیباا مؤثرترین رامل در بازآارینی و یا آارینش این دُر دری
در قالب اسطور ا غنااست.
1ـ 1بيان مسئله
شکو و جالل دربار خسروپرویز و آثار ب جاماند از نقش شبدیز همرا با خالقیات و ذوق هنرمنادان و نویساندگان
سبب شد ک شبدیز از دنیایی واقعی ب میدان اسطور وارد شود .این پژوهش نقش نمادین شبدیز و گلگون را در مثنوی
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خسرو و شیرین بررسی و تحلیل میکند .نظامی با نگرشی اسطور ای این دو اسب زیبا را از بااات تااریخی خاود جادا
میکند و در قالبی از اسطور ا غنا ب آن هویتی تاز میبخشد .بررسی روایت خسرو و شیرین نکاتی را آشکار مایکناد
ک بر همین مبنا ب این پرسشها میتوان پاسخ داد )0 :چ نکاتی روشنکنندة جنب های مشترک بین مهر و شبدیز اسات
 )7کدام رناصر نمادین و اسطور ای بین گلگون و ایزد بهرام مشترک است  )9کادام صافات و ویژگایهاای شابدیز و
گلگون نشاندهندة پیوند اسب با خورشید و ایزدان است  )1آیا نظامی در پردازش این داستان از باورهای آیینای رایاج
زمان و متون دینی و اسطور ای بهر برد است
1ـ 2پيشينۀ تحقيق
تمرکز بیشتر مقاالت و تحلیلهای پژوهشگران بر تولد شبدیز از دیدگا روانشناختی یا رناصر داساتانی و روایتای اسات
ازجمل مقالة «رویکردی اساطیری و روان شناختی ب تولد نمادین شبدیز در خسرو و شیرین نظامی» ک ب شکل نماادینِ تولاد
شبدیز و وجود نیم آسمانی او اشاار ای کارد اسات تاا قهرماناان اصالی را در مسایر رشاق هادایت کناد در ایان میاان با
نمادپردازیها و جنب های اسطور ای و روانشناختی اثر نیز توج شد است (جعفری و طغیانی 003 :0988 ،ا .)091
مقالة «ارضی ای در با

پیوند شبادیز با آیین مهر» با بررسی ارتباط تولد شگفتانگیاز و ارازمینی شبدیز باا اساطورة

مهر آن را در شش بخش نقد و تحلیل میکند )0 :کهنالگاوی غاار  )7کهانالگاوی زایاش از سانگ  )9کهانالگاوی
بکرزایی  )1پیوند مهر با اسب  )1قربانی اسب ب پیشگا مهر یا خورشید  )1تأثیر ارهنگ ارمنستان بر نظامی و مثناوی
خسرو و شیرین (زارری و خانمحمدی 017 :0939 ،ا .)010
مقالة «اسب پرتکرارترین نمادینة جانوری در شاهنام و نقش آن در تکامل کهنالگوی قهرمان» نیز برپاایة کهنالگوهاا و
دیدگا های روانشناختی و تأثیر این چارپای مقدس در تکامل کهنالگوی قهرمان است (قائمی و یاحقی 71 :0988 ،ا .)3
برخالف تحقیقاتی ک بیان شد ،در این پژوهش زندگی دو اساب اساطور ای روایات نظاامی ،شابدیز و گلگاون ،باا
نگرشی اسطور ای و برپایة آیینهای باستان و باورهای رایج زمان تحلیل و بررسی میشود سپا با مقایسة آناان باا دو
ایزد مهر و بهرام و همسانیهای آن دو ،تأثیرپذیری نظامی از اسطور ها و آیینها تحلیل میگردد.
2ـ تشابه اسطوره مهر با روایت نمادین شبدیز و گلگون
نظامی در پی آارینش یک شبدیز اسطور ای و متفاوت از واقعیتهای تاریخی است شبدیزی ک سررتی چون بااد دارد
دریاها را میشکاااند و از طواان نمیهراسد شبدیزی ک پدر آسمانیاش قدرتی بیمانند ب او بخشید است اسبی سایا
ک زاد شدنش هم زمان با یک اتفاق آسمانی است (ر.ک :نظامی .)91 ،98 :0922،این رخداد آسمانی با زنادگی شابدیز
جنب ای رازآمیز و جادویی داد است .همزمانی حادثة نجومی قاران و داساتان برخاورد مادیاان باا سانگ سایا  ،گاویی
بازآارینی اسطورة مهر در قالب روایت شبدیز اسطور ای است .گلگون همزاد شبدیز ک مانند آتش ،تند و تیز و همچاون
باد سریع است (ر.ک :همان ،)071 ،13 :گویا نمادی از «بهرام یاور همیشگی مهر حامی جنگجویان ،ساپاهیان و ساربازان
در میادین نبرد است» (زنر.)019 :0988 ،
3ـ زایش مهر و تولد شبدیز
برپایة اسناد و نقوش مهری والدت میترا بسیار شگفتانگیز است .نیرویی باطنی و سحرآمیز ،او را از درون صاخر ای با
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بیرون میکشد .او در این حالت ب طور کامل رریان است و کاال اریجای با سار دارد دساتش را بلناد کارد اسات و
خنجری و مشعلی را با آن گرات است اینگون زایندة روشنایی و نور از دل سنگی آبستن زاد میشود (ر.ک :ورمازرن،
 .)30 :0931مهریان حادثة تولد مهر را در شکلهای مختلف ب تصویر کشید اند و خاروج او را از سانگ باحالاتهاای
ویژ ای ب نمایش گذاشت اند .در نقشی یاات شد از مهراب ای در سنت اوبن ارانس  ،مهر با گامهایی کشید از دل صاخرة
سنگ بیرون میآید درحالیک بسیار درخشان و روشناطراف است .در یک نقش دیگار ،مهار در حاال تولاد از سانگ،
دست چ

خود را برابر با شان باال آورد و کار ای در دسات دارد (ر.ک :رضای .)931 :0980،نظاامی نیاز در روایات

شبدیز ب بارداری اسبی از سنگ اشار میکند و البت این حادثة شگفت در زمان قران رخ میدهاد .ایان همساانیهاا در
اضا و زمان روایت شبدیز و تولد مهر ،تأییدی بر تأثیرپذیری داستان از اسطور های کهن است:
ز دشــــت رم گلــــه در هــــر رانــ ـی

بگشــــن آیــــد تکــــاور مادیــــانی

ســـيه رغبـــت نمایـــد

ســاید

بـــر آن ســـن

بــه شــهو

خویشــ ن بــر ســن

بـــه فرمـــان خـــدا زو گشـــن گيـــرد

خــــدا گف ــ ـی شــــگف ی دل پــ ـ یرد

چنــين گویــد همـــایون مـــرد فرهنــ

کــه شــبدیز آمدســت از تخــ آن ســن
(نظامی)33 :1311 ،

شبدیز و مهر در محیطی مشاب و اضایی همسان متولد میشوند .تولد مهر همرا با نور و روشنایی است« .در برخای
از نقوش مهری بر روی کال اریجی مهر ستار هاایی دیاد مایشاود» (ورماازرن )31 :0931 ،کا شااید نشاانگر تولاد
شگفت انگیز مهر و ارتباط آن با نجوم و آسمان است لحظة قران و بارگراتن مادیان نیاز با ناوری یاادآور هماان لحظاة
شگفتانگیز تولد مهر است.
4ـ تشابه غار و دیر روایت شبدیز با معابد مهری
حادث ای شگرف در درون غاری تاریک برای مادیانی از دشت رم گل رقم میخورد و مادیان از سنگی سیا رناگ بااردار
می شود مکان این غار در زیر دیری کهن سال است .اضای غار و دیر ،همسان و نزدیک با غارها و معاباد مهاری اسات.
«مهریان معابد خود را در درون غارهای طبیعی یا مصنوری میساختند .برطبق آیاین بایاد چشام یاا رودخانا ای در آن
نزدیکی گاذر میکرد و یا درنهایت در کناار معابد حماامی برپاا میگردید تا رهروان ب راحتی مراسم آیینی خود را اجرا
کنند .بعد از مسیحیشدن مردم ارمنستان حاکمان آن دیار معابد را خرا

کردند و ب جای آنهاا کلیسااهایی برپاا کردناد»

(هوسپیان )0930 :البت «مسیحیان نیز ب دلیل دورااتادگی و امنیت غارها در زمان اشاارهای حکاومتی از ایان مکاانهاا
استفاد میکردند» (همان).
«صومعة «گغارد» ( )Geghardیا گغارت ارمنستان در استان کوتایک یکای از قادیمیتارین کلیسااهای غااری جهاان
است .این کلیسا بخشی از کو مجاور است ک در دو بخش درونی و بیرونی کو تراشید شاد و در میاان صاخر هاا و
در ای زیبا احاط گردید و در اهرست میراث جهانی یونسکو ب ثبت رسید است .این کلیسا متعلق ب قرن هفتم اسات
اما ااسان هایی وجود دارد ک قدمت آن را ب قرن چهارم نسبت میدهد .گفت میشود ک با حملاة ارارا

در ساال 379

قمری ،بخشی از این کلیسا سوزاند شد .صومعة گغارد با معماری بیمانند خود درون در ای خاوشمنظار در ااصالة 3
کیلومتری از معبد میترایی گارنی ( )Garniنهفت است .در سمت چ

صومع بر روی تپ  ،اتاقکهای رهبانی غارماننادی
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ک توسط راهبان ساخت شد اند ،دید میشود .در سمت دیگر صومع و در امتداد رودخان درختهای بسایاری وجاود
دارند .حوضچ ای در ورودی سمت چ

است ک از آ

چشم پر میشود .ساختمان صومعة شاگفتانگیاز گغاارد ،از

گرانیت سخت کند کاری شد است و جزء چهار کلیسای نایابی است ک در صخر هاا و در هاا بناا شاد اناد» (بقاایی:
 .)0930این گمان وجود دارد ک نظامی ب این مناطق سفری داشت است و تحت تأثیر آثاار با جاماناد مهاری ،اضاایی
مشاب را خلق کرد است ازجملة این تشابهات وجود سنگ خارا یا گرانیت در مصالح سااختمانی در دیار ِروایاتشادة
نظامی و کلیسای گغارد است:
زخـــارا بـــود دیـــری ســـاز کـــرده

کشيشــــانی بــــدو در ســــالخــــورده
(نظامی)33 :1311 ،

«مجسم هایی از مهر سوارکار در بیشتر معابد مهری وجود داشت» (دوشن گیمن 719 :0981 ،ا  )793کا مهار را در
حالت های مختلف نشان میداد .در روایت شبدیز نیز توصیف ستون سایا سانگی از نقاش هاای مهار ساوارکار با دور
نیست چراک سنگ سیا ب نوری پدر آسمانی شبدیز ب شمار میرود:
کــه زیــر دامــن ایــن دیــر غــاری اســت

در او ســنگی س ـيه ،گــویی ســواری اســت
(نظامی)33 :1311 ،

همسانی مجسمة مهر سوارکار با سوارکار سنگی غار ،خود نکت ای درخور توج و ارزیابی است .مجسم های مهار و
نقوش مرتبط با آن در نظر باورمندان و مؤمنان درگا میترا از تقدس ویژ ای برخوردار بود آنان خود را با اهادای ایان
نمادهای مذهبی ب درگا میترا ملزم میکردند ازجمل مجسم ها و نقوش مهر سوارکار ک در مهرابا هاا و گورهاا دیاد
شد است ،ب جام یااتشد از گور یک سکایی سدة چهارم پیش از میالد میتوان اشار کرد کا بار روی آن ،نقشای از
یک سوارکار وجود دارد و بالوتسکی ا کوچلنکو آن را وابست ب میترا میداند (ر.ک :رضی.)088 :0980 ،
5ـ رخدادهای کيهانی و طبيعی در زمان زایش مهر و روایت شبدیز
طبیعت همیش ناتوانی بشر را در برابر حوادث طبیعی نشان داد است .وحشت و ترسی ک از رخدادهای طبیعی حاصال
میشود ،در روح و جان انسان بیپنا در طول تاریخ ریش دواند است و در اساطور هاا و آثاار شاارران و نویساندگان
نمود می یابد .قرارگیری ایران و ارمنستان و جمهوری آذربایجان در خط زلزل خیز ،حوادث نااگواری را در طاول تااریخ
برای مردمان این مناطق ایجاد کرد است .تااکنون زلزلا هاای بسایاری در ارمنساتان رخ داد اسات «دو زلزلاة بازرگ
ارمنستان ب سال  0903میالدی و زلزلة  0123میالدی ،معبد میترایای گاارنی را با طاور کامال ویاران کارد» (هوساپیان:
 .)0930نظامی ،نیز در بخشی از داستان تولد شبدیز ،ب زلزل ای بزرگ اشاار مایکناد کا منطقا را با لارز درآورد و
خرابیهای بسیاری ایجاد کرد .این زلزل ب ویرانی دیر و اسبسوار انجامید:
کنــون زان دیــر اگــر ســنگی بجــویی
از آن کرسـ ـی کـــه خواننـــد انحـــرا ش

نيــــابی؛ گردبــــاد بــــرد گــــویی
ســـری بينـــی ف ـــاده زیـــر ســـا ش
(نظامی)33 :1311 ،

نظامی زلزلة گنج را در سال  191هجری قمری ب چشم دیاد اسات و از ویرانای هاا و خرابایهاای بسایار آن در
اقبالنام نیز یاد میکند شاید بتوان چنین گفت ک این ابیات بازتابی از مشاهدات و تجربیات وی هستند کا باا روایات
شبدیز درهم آمیخت اند و یا شاید بیانگر تولد میترا از سنگ باشد.
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زمان وقوع زمین لرز در داستان شبدیز نیز از اهمیت ویژ ای برخوردار است این گمان می رود ک زلزل هم زماان باا
بارگراتن مادیان از سنگ سیا رخ داد باشد .با پذیرش این موضوع حاوادثی مانناد قاران سایارات و زلزلا و نمادهاای
موجود دیگر ،روایتگر حوادث طبیعی و کیهانی اسطورة مهر است« .سیل ،آتش و طوااان ساخت نیاز از دیگار حاوادثی
هستند ک زندگی مهر را در بر گرات اند» (رضی .)912 :0980 ،در همین راستا بیت  811شاهدی بر پیوند روایت شابدیز
با حادث ای کیهانی است .در این بیت زلزل ای رخ می دهد و سرِ سوار سنگی غار بر پای اسب میااتد گاویی ایازدان در
این رخداد سهمی دارند و البت این گمان دور از ذهن نیست زیرا «پوزوئیدن» ( )Poseidonایزد یونانی دریاها و رودهاا،
با نماد اسب ،ایزد زمینلرز نیز هست (ر.ک :دیکسون کندی.)021 :0981 ،
بـــه مـــات داری آن کـــوه گـــ رنـــ

ســيهجامــه نشســ ه یــک جهــان ســن

بـــه چشـــمی کامـــده در ســـنگ خش

شــــکوفهوار کــــرده شــــا شــــاخش

فلــک گــویی شــد از فریــاد او مســت

بـــه سنگسـ ـ ان او در شيشـــه بشکســـت
(نظامی)33 :1311 ،

6ـ مار و باروری
مار در نزد اقوام و مذاهب مختلف ،هم ستود می شود و هم وحشت و نفرت می آاریناد .در آیاینهاای خورشیدپرساتی
هند و ودایی و ایرانی نقش خورشید و مار نشانگر مناسبات مستقیمی میان جهان ماادی زناد و جهاان پساین اسات .از
سویی دیگر همین نمادها ،در آیینهای خورشیدپرستی میان اقوام گوناگون گا در تضاد هستند .در آیین مزدیسانایی ماار
در شمار جانداران زیانکار و اهریمنی است اما در آیین میترایی و ب موجب نمادشناسی ودایی ،جلاوة زنادگی و نشاان
باروری و آمیزش جنسی و رالمت مردانگی است (ر.ک :رضی.)193 :0980،
مار در نقشهای مهری با لیسیدن خون گاو تمایل خود را مبنیبر آبستنشدن و خیر انسانها آشاکار مایکناد (ر.ک:
ورمازرن .)81 :0931 ،مار ،هم در صحن قربانیکردن گاو و هم در نقش های شکار مهر سوارکار همرا با ساگ یاا شایر
دید میشود (ر.ک .همان .)018 :مار در نقوش مهری ،نقش نمادین دارد و باتوج ب صحنة قرباانیکاردن گااو در آنهاا،
گمان می رود ک حضور مار در نقش های شکار مهر سوارکار نیز بیانی از نوشدن حیات و باروری باشد .شاید نظامی نیاز
با آگاهی از ارتباط مار و باروری و نقش آیینی آن در حیاتبخشی و آارینش دوبارة زمین بیت  813را سرود است:
ز صـــد فرســـنگی آیـــد بـــر در غـــار

در او ســنبد چــو در ســورا خــود مــار
(نظامی)33 :1311 ،

شبک ای از واژ هایی مانند گشن ،تخم و شهوت (ر.ک :همان) با همین مفهوم باروری و نوشادن حیاات تأییادی بار
این مهم است.
1ـ نيروهای فراطبيعی
در آغاز بهرام یشت ،اهورامزدا در پاسخ زردشت دربارة بهرام ،از او با صفت زیناوندی و دارنادة جلاو هاای گوناااگون
یااد میکند ازجملة این جلو ها ربارت است از :باد شتابان ،گاو زرین شاخ ،اسبی سپید زیبا ،اُشتر مسات ،گاراز نرینا ،
مرد پانزد سال  ،وارغَن (مرغ شکاری) ،قوچ نر دشتی ،بز نر دشتی ،مرد ارهمند مسلح ب کارد زرکو

(ر.ک :دوساتخوا ،

 190 :0921ا  .)111از میان جلو های مختلف یادشد باد یکی از موضورات مشترک بین میترا و بهرام است .میترا بادهاا
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را در تسخیر خود دارد و از آنها یاری میجوید .نظامی نیز باا بهر گیاری از این مفااهیم ،شبدیزی بیمانند میآاریناد او
سریعتر از بااد و مانند کشتی از رودخان هاای رمیاق میگذرد باهوش و زیباست و صفاتی مانند آدمیاان دارد .از آ

و

طواان هراسی ندارد و دریاها را میشکاااند .سرچشمة این قدرت و استعداد بیهمتاای شابدیز ،پادر آسامانی و ایازدی
اوست .شبدیز زمان را در تصرف خود گرات است و مانند باد سریع و قدرتمند است او زادة باد نیست اما بادها در زیر
سلط قدرت او هستند:
بـــه شـــبرنگی رســـی شـــبدیز نـــامش

کـــه صرصـــر درنيابـــد گـــرد گـــامش
(نظامی)32 :1311 ،

بــــر آخــــر بســــ ه دارد رهنــــوردی

کـــزو او در تـــک نيابـــد بـــاد گـــردی

ســــبق بــــرده ز وهــــ فيلســــوفان

چـــو مرغـــابی ن رســـد ز آب طوفـــان

بــه یــک صــفرا کــه بــر خورشــيد رانــد

فلــــک را هفــــت ميــــدان بازمانــــد
(همان)36 :

هــران کــره کــز آن ســنگش بــود بــار

ز گـــوران تـــک بـــرد و ز بـــاد رف ـــار
(همان)33 :

گلگاون و شبدیز هر دو سریع و قدرتمند جلو گاری مایکنناد آنچناانکا آسامان را نیاز در زیار سامهاای خاود
درمینوردند .تسخیر آسمان و قدرت پرواز این دو اسب ااسان ای برخاست از نگاا ناو نظاامی با اسابان اساطور ای و
آیینی و یا برگرات از نقوش ب جاماند از اسب پرند است (ر.ک :نامجو ،اروزانی .)91 :0937 ،از این نمون میتاوان با
«نقش ای از دو اسااب بالاادار در بشااقابی نقاار از دوران ساسااانی» (ماارادینااژاد ش ایرازی )012 :0930 ،اشااار کاارد .در
اسطور های ودایی نیز اسبان بالداری ب نام ددهی کرا (�( )Diiii krر.ک :قلایزاد  )711 :0988 ،و اسابی با ناام اژون
(ر.ک :ذاکری .)011 :0981 ،وجود دارد همچنین مجسمة یک اسب بالدار در بخشی از صفة مقادس تخات سالیمان از
جنا مفرغ پیدا شد ک از آنِ پرستشگا خاص آتن «هیپا» است (ر.ک :گیرشمن .)11 :0910 ،ایان اشایا و نقاوش اساب
پرند  ،بیتردید از باورهای رایج زمان در طول قرنها آارید شد است:
ســــرانجام اســـ

را پــــرواز دادنــــد

عنـــانهـــا را بـــه مرکـــ

بازدادنـــد

مـــه و شـــبدیز را در بـــا مـ ـیجســـت

(نظامی)55 :1311 ،
به چشـمی بـاز و چشـمی زا مـیجسـت

چو زین بـر پشـت گلگـون بسـت شـيرین

(همان)53 :
بـــه پویـ ـه دسـ ـ برد از چـــر پـــروین

همــــایی

پــری مــیبســت در هــر زیــر پــایی

بــــدان پرنــــدگی زیــــر

(همان)15 :

نظامی در پردازش تصویر شبدیز در بیت  801با بهر گیری از مفهوم بخشی از دینیشت ،کردة س و چهااار ،نقشای
بیهمتا میآاریند البت پورداود نیز ب این نزدیکی معنایی اشار کرد است:
زمانــــه گــــرد

و اندیشــــهرف ــــار

چــو شــ

کارآگــه و چــون روز بيــدار
(همان)36 :

شبدیز و گلگون ،جلو هایی از ایزد مهر و بهرام
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«در دینیشت کردة س و چهار زرتشت پا از ستودن ایزد ،درخواست نیرومندی و تندرستی میکند و از اهاورامزدا
خواهان نیروی بینایی اسبی است ک در یک شب تاریک بارانی و برای گراتار تگارگ شاد و تواناا هسات از اراساوی
هشت قطع زمین یک موی اسب را بیابد و ببیند ،چ موی شکم ( »...پورداود.)977 :0922 ،
3ـ ارتباط مهر و آناهي ا ،شبدیز و شيرین
شبدیز و گلگون مانند خورشید تیزاسب شرق و غر

را ب سان باد درمینوردند آنان از دریا هراسی ندارناد و مانناد آتاش

تند و تیز درهم شکنندة نیروهای چیرة طبیعت هستند .قدرت بیهمتای آنان در نگاا اساطور ای برخاسات از آن اسات کا
مردمان باستان آتش را آخشیج برتر از دو ویژگی گرمی و خشکی میدانستند زیرا آتش ،در خشکی باا خااک و در گرمای
با باد همرا است گرمی ،ویژگی مهین و مینوی برتر از خشکی ،نشان از جان و جنا دارد و گوا گزیدة زندگانی در برابار
سردی ،یعنی نشان مرگ و ااسردگی و ایستایی ،است .ازاینرو در نمادشناسی کهن ایرانی گرمای باا نرینگای و ساردی باا
مادینگی در پیوند است (ر.ک :کزازی .)11 :0988 ،در همین راستا دو رنصر آ
سرچشمة حیاتاند آ

و آتاش نیاز دو اصال مخاالف و نماودار

رمز جوهر آغازین است .همة اشکال و صوری ک سرانجام ب این رنصر بازمیگردناد ،از آ

زاد

میشوند .در اسطور های هند آمد است ک نارایانا بر آ ها شناور بود تاآنک از نااش درخت کیهانی یا گل لاوتا روییاد
در این اسطور با پیدایش موجودها و گسترش گارما ،زندگی میبالد و آارینش آغاز میگردد (ر.ک :بایار.)011 :0930 ،
نبایـــد کـــز ســـر تنـــدی و تيـــزی

کنــــد در زیــ ـر آب ،آتــــشســ ـ يزی
(نظامی)43 :1311 ،

نظامی دو رنصر مقدس آتش و آ

را در قالب شیرین و شبدیز ب تصویر کشید اسات .آ

در ایان بیات کنایا از

شیرین و ب شکلی همذات ایزدبانوی آ ها ،آناهیتا و ایزد بانوان دیگر اسات .آتاشساتیزی شابدیز کنایا ای از تنادی و
بدلگامی اوست ک از وجود آتشین آن آشکار شد است .ب استناد شواهد موجود در باور گذشتگان ،اسبی مانند آتش یاا
آتشی مانند اسب وجود داشت است در تأیید این گمان تأمل در معنای ناام آذرگشساب ،آتاش اساب نار ،راهگشاسات
(ر.ک :اوشیدری .)21 :0920 ،دهخدا از آن ب معنی «آتش جهند یاد کرد و گشسب را ب معناای جهناد و خیازکنناد
دانست و معنی برق را نیز برایش منظور کرد و صفت جهند و خیزکنند را متناساب باا بارق دانسات اسات» (دهخادا،
 :0922ذیل آذرگشسب) .جاللالدین کزازی در ارتباط با سرشت آتش گفت است« :دو ویژگی سرشاتین و سااختاری در
آتش ک سرشت و خاستگا مینوی و آسمانی آن را آشکارا نشان میدهد ،یکی ناآرامی و بیتاابی کا باا جنابش همارا
است و دیگری ارازجویی تا آتش در مغاک خاک و گو گیتی برمیااروزد ،بیتا

و جنبان و ناآرام سر با ساوی ساپهر

برمیاارازد و گریزان از شیب ،اراز را میجوید» ( .)11 :0988شبدیز نیز صفت تندی و تیزی دارد و صدایش در غریادن
مانند ررد است:
بـــه حکـ ـ آنکـــه آن شـــبرن

شـــبدیز

چـــو رعـــد تنـــد باشـــد در غریـــدن

به گـاه پویـه بـ

تنـد اسـت و بـ

تيـز

چـــو بـــاد تنـــد باشـــد در بریـــدن
(نظامی)43 :1311 ،

بــت لشــگرشــکن بــر پشــت شــبدیز

ســـواری تنـــد بـــود و مرکبـــی تيـــز
(همان)55 :
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«صفت تیز اسب و تند اسب بارها در متون دینی زرتشتی برای خورشید و اَپَم نپات آمد اسات» (اوشایدری:0920 ،
 .)19در زامیادیشت «اپام نپات» ( )Apam-Napatایزد مأمور پخش آ ها با صفاتی مانناد شایدرو و تیازاساب و سارور
ستود شد است (ر.ک :پورداود« )911 :0922 ،اپاام نپاات در جایگاا ایازدی نیرومناد بلنادباال و دادرس دادخواهاان
ستایش میشود و دارای صفت تند یا تیزاسب است .خواستة او دستیابی ب ارّ ای است ک در نبرد ایزد آتش باا اژدهاای
س پوزة بد دین ضحاک ب سوی دریاای اراخکرد گریخت است .این ایازد باا آتش هام در ارتباااط اسات .در وداهاا او
ارزناد آ ها و خدایی آتشین در میاان آ هاست کا بیسوخت در آ

میدرخشد اپام نپات دارای کالبدی زرین و از

زهدانی زرین زاد شد است میان او و آگنی خادای آتش ارتباطی رمیق وجود دارد بیگمان اپام نپات ودایی و ایرانی
ب دورة ارهنگ هند و ایرانی بازمیگردند .آتش ارماق آ ها آذرخشی است ک از دل ابرهای پر باران پدیاد مایآیاد و
آتش زمین را ک ب صورت طبیعی گا از آذرخش پدید میآید طبعاً ب این ایزد مربوط دانست اند» (بهار.)121 :0981 ،
ایرانیکا کاربرد واژ اپم نپات ودایی را با شواهد ایرانی آن متفاوت میداند و آن را یک رناوان و نا یاک اسام ویاژ
برشمرد است« .این نام در متون کتا

مقدس ودا ،بیشتر برای آگنی استفاد شد اسات .ازآنجاکا آگنای خادای آتاش

است ب هیچوج نمیتوان او را «ارزند آ ها» خطا

کرد .این رنوان در برخی موارد بارای سااویتر نیاز با کاار راتا

است یعنی کسی ک با خورشید ارتباط دارد هرچند الوهیت اَپَم نپات صرااً در جایگا خدای آ

و آسورا شناخت شد

است اما باتوج ب این نمون ها میتوان چنین نتیج گیری کارد کا اَپَام نپاات حقیقای ،دارای الاوهیتی مساتقل و دارای
«روحی الوهی از آ » است ک ایرانی ا هندی بود است .بعدها او با آگنی ایزد آتش ادغام شد چراک خاردورزان هناد
باستان ،بر این باور بودند ک آ

آتش را درون خود حفظ کرد و برای توجی ارتباط «روح آبای» باا سااویتر نیاز چناین

تصور کرد اند ک خورشید ،در حال غرو

ب درون دریاهای زیرزمین ارومیرود» ( .)www.iranicaonline.orgبا ایان

تفاسیر شاید بتوان توجیهی برای ارتباط اسب و آتش و آ
3ـ پيوند اس

و خورشید در نظر گرات.

با خورشيد ،روز و ش

اسب در بین آریاییها مهمترین جانور و شناسانندة خورشید بود .تناوع شاکلهاای اساب با صاورت تنهاایی ،جفات،
سین ب سین و متقابل ،در حال چرا و ایستاد  ،نشانگر ارزش این حیوان در نزد مردماان باساتان اسات با هماین نسابت
شکلهای اسبان بالدار نیز معمول بود است ضمن اینک این شکلها ب صورت الکی ارس بزرگ نیز بازنمایی شاد اناد
و گا شناسای خورشید هستند .در موزة بریتانیا ،مُهر رقیق جگریرنگی وجود دارد کا بار آن نقاش صاورتک شایر در
باالی پیشتنة دو اسب بالدار پشتب پشت نمایاند شد است .اسبها هم از نوع ساسانی و در ترکیب آرایش ب اساب
«پرشرون» ا نژاد اسب ارانسوی قوی بنی و بارکش ا نزدیکاناد (ر.ک :پاو

و اکارمن .)389 :0982 ،اساب در بیشاتر

متون دینی و آیینی دنیای باستان ،حیوانی خورشیدی است .در یسنا ،هات  27خورشید با صفت تیزاساب با کاار راتا
است (ر.ک :رضی .)717 :0921 ،هرودوت در همین زمین از خورشید در جایگا سریعترین ایزدان یاد کارد اسات با
همین سبب اسب در جایگا سریعترین حیوان ،شایستة قربانی برای این ایزد واال بود (ر.ک :قلیزاد .)712 :0988 ،
پیوند اسب و خورشید در ارهنگ بسیاری از ملتها دید میشود .در باور بسیاری از مردماان نورهاایی کا پاا از
بارش باران در آسمان دید میشود ،گا ب صورت اسبی بالدار جلو گری میکند .در اساطور هاای ودایای آماد اسات کا
اسبان بسیار پاک اینادرا چون سرمست میشوند ،آسمان را نورانی میکنند پا با خورشید در ارتبااط هستند .آناان ایناادرا
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را بر خود ساوار میکنند همانطورک هرروز خورشید را با خود میبرند .خورشید در آغاز شب اسبی تیر رنگ را میراناد
بعد اسبی خاکستری و در صبحدم ب همرا اسبی سفید و روشن با دمی سیا نمودار میگردد (ر.ک :همان.)718 :
و گــر بــر وی نشســ ن نــاگزیر اســت

نــه شــ

زیبــاتر از بــدر منيــر اســت
(نظامی)55 :1311 ،

کــه ســيّاره چــو شــ

بــازی نمــود

تـــک طيّـــاره چـــون از مـــا ربـــود
(همان)51 :

چــو ســيّاره شــ ابآهنــ

مــیبــود

ز ره رفـــ ن بـــه روز و شـــ

نياســـود
(همان)52 :

بــه شــبدیز و بــه گلگــون گــرد ميــدان

چــو روز و شــ

همــیکردنــد جــو ن
(همان)13 :

چــو بــر شــبدیز شــ

گلگــون خورشــيد

مـــه و خورشـــيد دل در صـــيد بســـ ند

ســ ام افکنــد چــون گلبــر

بــر بيــد

بـــه شـــبدیز و بـــه گلگـــون برنشسـ ـ ند
(همان)33 :

پیوند نام شبدیز و گلگون با روز و شب ،نکت ای درخور توج است شبدیز در معنای شبرنگ ،سیا اام ،مانند شاب
در سیاهی و گلگون نیز ب معنای سرخرنگ و سرخگون است .سرخگونی و گلناری را در لباس ایزد بهرام و سیارة بهرام
نیز میتوان یاات (ر.ک :رمادی ،)103 :0911 ،درواقع همذاتی و درآمیختگی ایزدانی مانند بهرام و خورشید (ر.ک :پو
اکرمن )339 :0982 ،برخاست از همین نمادسازی است .سرخرنگی ایزد بهرام ،رنگ سارخ خورشاید و ارتبااط اساب و
خورشید در گزینش نام گلگون برای اسب بیتأثیر نبود است .گلگون نامی مناساب بارای اساب اساطور ای خورشاید
است .این نام بیتردید برگرات از باورهای آیینی است و اضای مناسبی بارای هامذاتپناداری مهار و بهارام ،شابدیز و
گلگون رقم میزند .این نوع تصویرسازیها در شعر شاررانی مانند اردوسی و خاقانی نیز دید مایشاود (ر.ک :مباارک،
 )11 :0989بنابراین مانندشدن شبدیز و گلگون ب روز و شب و اجرام آسمانی درواقع بازآارینی اندیش های کهن است.
نظامی تنها از اسطور ها و ااسان های مهری بهر نگرات است بلک ب اسطور ها و متون زرتشاتی نیاز توجا داشات
است .او خلق اسبی بیمانند و ایزدگون را با ب کارگیری الگوهای باستانی ممکن کرد است سامهاای قدرتمناد شابدیز
یادآور توصیف سمهای اسبان مهر در مهریشت است .در مهریشت ،کردة یازدهم بند چهل و هفات درباارة اسابان مهار
چنین آمد است« :اگر مهر ب زیان سپا دشمنِ در میان جنگاوران دو سرزمین جنگجو ،اسبان اراخ سُم برانگیازد »...یاا
در کردة سی و یکم بند صد و بیست و پنجم هماین یشات آماد اسات« :ایان گردونا را چهاار تکااور میناوُیِ ساپیدِ
درخشان ِجاودان ک خوراکشان از آبشخورِ مینُوی است میکشند ،سمهای پیشینِ آنان از زر و سامهاای پساین آناان از
سیم پوشید است و هم را لگام و مال بند و یوغی پیوست ب چنگکی شکاادار و خاوشسااخت از الازی گرانبهاا با
یکدیگر بست است تا در کنار هم بایستد» (پورداود .)113 :0922 ،همة نشان های اسبان مهر در ایان بیاتهاا نیاز دیاد
میشود .در این ابیات سمها و پاهای شبدیز با اقتدار و توانایی ویژ ای میتواند کو را بکند و دریاها را بپیماید:
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بـــه گـــاه کـــوهکنـــدن آهنـــين ســـ

گــــه دریــــا بریــــدن خيــــزران دم
(نظامی)36 :1311 ،

یکـــــی زنجيـــــر زر پيوســـــ ه دارد

بــــدان زنجيــــر پــــایش بســــ ه دارد
(همان)

لگـــام پهلـــوانی بـــر ســـر

کـــن

کــن

بــه زیــر خــود ریاضــتپــرور

(همان)55 :

15ـ دوبننگری ،شبدیز و گلگون
تأثیر دوبننگری زرتشتی در ارهنگ و اندیشة ایرانی برای قرنها در همة جنب های زندگی ایرانی نمود داشت در برابار هار
پدیدة طبیعی سودمند یک دیو مخر

طبیعی وجود داشت و در برابر هر امشاساپندان و ایازد اهاورایی نیروهاای اهریمنای

قدرتنمایی میکردند .این نگا در اسطور ها و ااسان های رامیان هم نفاوذ کارد اسات در برابار هار پهلاوان خیار یاک
شخصیت ناپسند و شر قرار گرات است و سرانجام از برخورد تضادها ،نیروهای اهورایی پیروزمندانا سار بار مایکشاند و
باززایی و ادامة زندگی را ممکن میکنند .نبرد تیشتر و اپوش نمون ای از این تضادهاست .پیامد جدال سخت دو اسب سایا
و سفید نمادین ،بارش باران و لبخند طبیعت است .بیشک در برابر تجلی بهرام ب شکل اسب سافید ضادی وجاود دارد و
چون بهرام و مهر را میتوان دو وج یک گوی برشمرد ،پا ضد اسب سفید بهرام ،اسب سیا مهر است:
کــه بــا شــبدیز کــ

هــ تـــک نباشــد

جــز ایــن گلگــون اگــر بــدر

نباشــد

(نظامی)63 :1311 ،

گلگون ،اسب سرخ رنگ شیرین ،بهر ای از بدرگی و سرکشی دارد گویی آن دو اسب همازاد مانناد دو رقیاب در تالشای
پیگیر از هم پیشی میگیرند و رگ هایی از تضاد و تقابل صفات اهورایی و اهریمنی در هریک نماود کارد اسات .ایان تقابال
میان دوقلوهای اسطور ای ازجمل ارزندان زروان ،اورمزد و اهریمن ،نیز دید میشاود .در اساطور هاای یوناان در نبارد میاان
«بلرواونتا» ( )Bellerophontesبا «کیمرا» ( ،)chimeraدو اسب دوقلاو «پگاساوس» ( )pegasusو «خروساائور» ()chrysaor
یکی با چهر ای خو و دیگری دیوسیرت ،در نبردی سخت در رقابتاند (ر.ک :قلیزاد .)771 :0988 ،
گلگون و شبدیز دو اسب همزاد از یک مادیان بودند .ب نظر میآید ک این مادیان از دشت ابگل و یاا دشات دمکلا
بود است و آن مادیان را جفت نبود .در آن دشت ،اسبی ساخت شد از سنگ بود و هرگا آن مادیااان را ذوقای با هام
میرسید ،خود را ب آن اسب سنگی میکشید ب قدرت خدای تعالی آن مادیان بار میگرات (ر.ک :برهاان :0981 ،ذیال
گلگون) .با این تفسیر گلگون نیز از نسب همان سوار سنگی و با همان قدرت بیمانند است مهینبانو ب قدرتِ همساان
گلگون و شبدیز باور دارد اما مضمون بیتها چنین چیزی را ب خوانند انتقال نمیدهد .وصف نظامی ب گونا ای اسات
ک خوانند  ،شبدیز را قویتر از گلگون میپندارد:
بــه حکــ آنکــه گلگــون ســبکخيــز

بــــدو بخشــ ـ ز همــــزادان شــــبدیز

هــ تــک نباشــد

نباشــد

کــه بــا شــبدیز کــ

جــز ایــن گلگــون اگــر بــدر

اگـــر شـــبدیز بـــا مـــاه تمـــام اســـت

بــه همــراهيش گلگــون تيزگــام اســت

و گــر شــبدیز نبــود مانــده بــر جــای

جز ایـن گلگـون کــه دارد زیـر او پـای؟
(نظامی)63 :1311 ،

شبدیز و گلگون ،جلو هایی از ایزد مهر و بهرام
اگـــر شـــبدیز توســـن را تکــی هســـت
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ز تيــزی نيــز گلگــون را رگــی هســت
(همان)124 :

11ـ ن يجهگيری
درخشش نور در آسمان شب همرا با ستارگان نورانی این گساترة بایانتهاا ،ذهان خاالق انساان ابتادایی را با دنیاای
اسطور ها و راز و رمزها کشاند .شب و روز ،نور و روشنایی ،تاریکی و ظلمت ازجمل مفاهیمی بود کا ذهان مردماان
باستان را ب خود مشغول کرد بود .ب گمان آنان نور و روشنایی از آسمان زایید میشد .این زایاش روشانایی پایش از
طلوع آاتا

در نزد ایرانیان ،مهر نام داشت اما مهر با گذر زمان در جایگا خورشید قرار گراات و آسامان روز را از آن

خود کرد البت آسمان شب نیز از سلطة او خالی نباود .روز و شاب در نگاا انساان باساتان مانناد دو هامذات در پاا
یکدیگر در حرکتاند یکی ب همراهش نور و روشنایی و دیگری تاریکی و سیاهی است صفاتی ک با ایزدان اهاورایی
و اهریمنی در پیوند است .نام میترا با سیاهی و شب گر خورد است بنابراین همذات او ب شکل اسبی سفید ،نمااد روز
و روشنایی ،در برابر اسب سیا میترا ،نماد شب ،قرار دارد.
در باور مردمان باستان ،پیامد اندیشة برخورد دو قطب متضاد و دو ضد ،زایش نوزایی و برکتبخشی بود با هماین
سبب سرانجام نبرد اهریمن و اورمزد ،پیروزی اورمزد و نیروهای اهورایی است .در متون زرتشتی ،مهر و بهرام هاردو باا
خورشید در ارتباط هستند بهرام گاهی همان مسئولیتها و وظایف میترا را بر رهد دارد و در قالب اسبی سفید جلو گر
میشود ک نمود نور و روشنایی است و یک ایزد خورشیدی با شامار مایرود .اساب سایا میتارا نمااد شاب نیاز در
اسطور های آریایی مانند طواانی ااسارگسیخت دشمنان را لگدکو

و یاورانش را یاری می کند .جلو گری ایان دو ایازد

در شکل و نمای اسب و یا روز و شب زمینة مناسبی برای پروراندن روایت شبدیز و گلگون اراهم کرد است.
ذهن خالق و پویای نظامی با بهر گیری از باورهای رایج زمان  ،شبدیز را همتاای مهار در نظار مای گیارد و زایشای
آسمانی را برایش رقم میزند .زمان این حادثة بیمانند در یک مقارنة نجومی و در غاری ب دور از نگا نامحرماان اسات
تا شکل جادویی و رازآمیزش حفظ گردد .گلگون اسب سرخرنگ شیرین نیز ب نوری جایگزین خورشید شاد اسات تاا
یادآور ایزد بهرام شود همة این مفاهیم با کمک شبک ای گسترد از نمادها و ایماهایی مانند روز و شب ،ما و خورشید،
مار و باروری ،آسمان و سیارات ،آ

و آتش ،گلگون و شبدیز شکل گرات است تاا روایتای شایرین از باورهاایی کهان

آارید شود.
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