
 

 

 

 172 - 118، صص89 بهار و تابستان، 72، پياپي اولدهم، شمارة پانزهشنامة ادب حماسي، سال پژو

 

 1ای و دینیسی و پیوند آن با باورهای اسطورهبرررسی ساختار پیمان ها در آثار حما

 

 * دشتي نصراهلل

 کازرون. ایران. .فارسي سلمان گاهدانش دکتری جویدانش 

 **مهدی رضایي 

 .مسؤول( ة)نویسند . ایرانگاه سلمان فارسي کازرونیار دانشدانش

 
  2/9/1981تاریخ دریافت: 

  1/17/1981یرش: تاریخ پذ

 

 چکيده 

عهد و پيمان یکي از عناصر مذهبي و اجتماعي و اساس انضباط در جوامع ابتدایي است 

شکني گناهي شود و به عقيدة آنان پيمانبستگي اقوام اوليه ميکه مراعات آن سبب هم

و از ایزدان بزرگ اقوام هند « ميترا»زنندة نظم اخالقي بوده است. نابخشودني و برهم 

ها را بر عهده دارد. این ایزد وارد کار حفاظت از پيمان« ورونه»راه با اروپایي است که هم

یابد و تقدس خود را حفظ شود با خدایان آن سرزمين امتزاج ميهر سرزميني که مي

ي بخش ،است ي واالگاهکند. پيمان که نزد اقوام هند و اروپایي دارای تقدس و جایمي

دهد و سرنوشت تعدادی از حوادث ها را تشکيل ميي و اساطيری آناز آثار حماس مهم

کند. در این جستار ساختار و اجزای های حماسي را تعيين ميمهم و قهرمانان داستان

ای ایران، هند و یونان بررسي ها را در آثار حماسي، تاریخي و اسطورهمشترک انواع پيمان

دهدکه آدابي مانند قرباني کردن، شان ميکنيم. نتایج به دست آمده نو مقایسه مي

 
 .است «یونان و هند برتر هایحماسه با شاهنامه هایآیين مقایسه »عنوان با دکتری نامةپایان از برگرفته مقاله این.  1
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افشاني، حضور شاهد و حضور دو عنصر مقدس آب و آتش و فشردن دست در هنگام جرعه

ها بوده است. سپس با در کنار هم قراردادن همين پيمان بستن، اجزای مشترک پيمان

تر رسيم که در بيشسان و نزدیک به هم ميآداب و عناصر مشترک به الگوهایي یک

شود. مقایسة این الگوها و آداب مشترک با باورهای اساطيری و دیني ها رعایت ميپيمان

ها با ساختار و باورهای آیين سازد که ساختار پيماناقوام هند و اروپایي مشخص مي

 ميترائيسم )ایزد پيمان( پيوندی بسيار نزدیک دارد. 

 اختار.پيمان، ميترائيسم، حماسه، اسطوره، س: هاواژهکليد
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 مه مقد  

هاا از گيرد. آیينای هر قوم شکل مياعمال آیيني براساس اعتقادات و باورهای اسطوره

نمایانند که هر قوم به زنادگي ترین نمودهای هویت اجتماعي اقوام هستند و به ما ميمهم

وناة اساطوره هاا از جهاان باه گبينش جوامع ابتدایي و تفساير آن» :نگردخود چگونه مي

شوند. باورهای دیناي ها و شعایر متبلور ميها به گونة آیينشده است و اسطورهگر ميجلوه

های متاخخرتر باه گوناة ادیاان ها در زمانو بعد گرددها آغاز ميانسان نخستين از اسطوره

 در تفکر مربوط باه دیانات بادوی دو نظریاه رواج (.17: 1989پور، )اسماعيل« گيردشکل مي

است بادین معناي کاه  (ritual) گاه آیينترین نظریه، اسطوره خاستدارد به موجب کهن

ای محقق یا باوری است که موجد اعمال آیيني اسات و بارای فهام اسطوره متضمن واقعه

گذارش را شناخت و این اسطوره همواره و الزاماً دیناي نيسات اماا آیين باید اسطوره بنيان

 مندی حاکم برنظم اعمال آیيني همان نظام چنينهم(. 7: 1998)ستاری، هميشه قدسيست 

الگاویي چه در روند یک آیين، برای فرد معتقد به نظام ذهني و کهنالگوی کهن است؛ آن

های اساطيری به مثابة آیيني است و تجربه« تجربة اساطيری»دهد یکحاکم بر آن رخ مي

های وَر و سوگند که نمودهای آن در آیين ...طور منظم باید تکرار شود نمایشي است که به

الگاویي دارناد کاه های کهنوَر آتش و وَر گذر از آب هستند همه ارتباط با سنت شاهنامه

اعتقاادات آیيناي را باعا   ها، درزندگي فردی و اجتمااعي انساان رفتارهاا وتداوم باور آن

 (.189 - 181: 1987)قائمي،  «اندشده

ها و باه ها در اسطورهاورهای گذشتة اقوام است. بسياری از آیينگاه بآثار حماسي جلوه

ها باید آثاار حماساي را ماورد یابند و برای شناخت آیينتبع آن در آثار حماسي تجلي مي

های شناخت اسااطير آن اسات کاه ماا باا یکي از سودمندی» :تجزیه و تحليل قرار دهيم

اندیشاه و ساير پيشارفت یاک ملات را مطالعه اساطير یک ملت، تاریخ تمادن، فرهنا ، 

ها بيرون کشيد. در آثار توان از درون اسطورههای باستاني را ميشناسيم. باورها و سنتمي

 «روایمهای اجتمااعي، رفتااری و اخالقاي قاوم روباهحماسي نيز مانند اسااطير باا سانت

ي است که در متون های مهم و اساسسوگند و پيمان، یکي از آیين (.11: 1989پور، )اسماعيل

مقایسة آثار حماساي و اسااطيری . ای و حماسي اقوام هند و اروپایي راه یافته استاسطوره

گاه و ارزش این آیين و ساختار و الگاوی مشاترک تواند ما را به شناختي نسبي از جایمي
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ام هند های بسيار دور در ميان اقواز گذشته [1]آن نزد این اقوم، نزدیک سازد. عهد و پيمان

آن  شاده اسات. درو اروپایي، به عنوان اصالي ماذهبي، اخالقاي و اجتمااعي شاناخته مي

 :جوامع ابتدایي بر مبنای باورهای ميترایي )ایزد پيماان( ناوعي نظاام حااکم باوده اسات

یافته در کيهان، در دین و جامعه اسات. پيمان و سخن راست، اساس تمامي زندگي نظام»

: 1991)هينلاز، « گارددیابند و دروغ مغلوب مين با هم پيوستگي ميبا مراعات پيمان مردما

توانست برقارار پيمان از خانواده که اساس و بنيان جامعه است تا بين دو مملکت مي (.177

ترین تاا واقعيت اسات کاه نظام و انضاباط جامعاه ازکوچاک دهندة اینباشد و این نشان

نيرویاي « پيماان»در بناابر باورهاای کهان» :ترین واحد براساس پيمان باوده اساتبزرگ

سترگ و جادویي وجود دارد، همانند نيروی جادویي کالم مقدس )مانسر سپند(. این نيارو 

گاهي ویژه دارد. در هار برگرفته از نيروی نظم نيز هست که در باورهای هند و ایراني جای

ایراناي، ایازد ( aArta/A) برابر با ارته یاا اشاه (Rta)پيماني نظمي وجود دارد و ایزد رته 

توانایي است که در اساطير ایران به صورت اردیبهشت، دومين امشاسپند، نماادی از نظام 

دهد این امشاسپند نه تنها نظام جهاني و اخالقي و قانون ایزدی را در این جهان نشان مي

کناد هست و مراقبت ميکند، بلکه ناظم دنيای مينوی و دوزخ نيز را روی زمين برقرار مي

 (. 991: 1981)آموزگار، « چه سزایشان است تنبيه نکننداز آنکه دیوان، بدکاران را بيش

اش باه دوران هناد و اروپاایي و هناد و ایراناي ميتره از ایزدان بزرگي است که پيشينه

پيش  (1711شده که مربوط به هزاره دوم )ای یافتکتيبه[ 7]کاپادوسيه  رسد. در ناحيةمي

ای است ميان دو قوم ميتاني و هيتي از ميالد مسيح است. این کتيبه معاهده و پيمان نامه

راه باا هم« مهر /ميترا»روند. در این کتيبه نام که هر دو از اقوام هند و اروپایي به شمار مي

عنوان باه« ميترا»در هند باستان  (.179: 1989)بااقری، وارونا، ایندرا و ناستيا ذکر شده است 

راه با ایازد دیگاری باه ناام شد و در ودا نام او اغلب همخدای پيمان و روشني ستایش مي

دیگر راهاي یاکاند و به همروایان گيهانيفرمان« وارونا –ميترا  » [9] ؛شودذکر مي« وارونا»

ه ها را باهایي است که انساندر هند ورونه ضامن پيمان» :کنندنظم را در جهان برقرار مي

دهاد. اقاوام شکنان را در بند و زنجيار خاود قارار ميدهد. ورونه پيماندیگر پيوند ميیک

دهاد ... نسابت مي« ميتار»کاری )فونکسيون(های وروناه را باه ایراني بعدها همه خویش

 (.97: 1989پور، )اسااماعيل« وروناه ایازد ميثاااپ و پيماان و ميتاره ضااامن اجارای آن اسات

وارونا چون زئوس یوناني » :وس را خدای پيمان نزد یونانيان مي داندالکساندر کراپ نيز زئ
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هاست. همانند زئاوس ردای جهاان را کاه طالکاوب و ژوپيتر رومي خدای خدایان و انسان

ماناد بيند و هاي  چياز از چشامش پوشايده نمياست برتن کرده است ... همه چيز را مي

گرچاه  (.77: 1987)ساتاری، « ئاوس هلنايهاست همانند زرو خدای سوگندها و پيمانازاین

در  [7] کوماون تاریخ ورود آیين مهر به فرهن  یوناني دقيقاً مشاخص نيسات اماا فارانتس

مورد چگونگي تکوین دین مهری و انتشار آن در غرب معتقد اسات کاه بار اثار فتوحاات 

 .(117: 1989)بااقری، ایرانيان در آسيای صغير و سوریه از زمان هخامنشيان آغاز شاده باود 

چاون شاهنشااهي » :دانادورمازرن نيز رواج آیين ميترائيسام را در دوران هخامنشاي مي

خصوص کلادانيان مرباوط هخامنشي گسترش یافت موبدان با طبقات روحاني سایر ملل به

یونااني »شدند و پيوندهایي ميان این مغان و فرهن  یوناني برقرار شد ... و هماين مغاان 

« بودند کاه مراسام آیاين پار رماز و راز مهرپرساتي را خلاق کردنادآسيای صغير « مآبِ

که مهرپرستي از قرون اوليه ميالدی تا حدود قرن چهارم مذهب با این (.77: 1999)ورمازرن، 

هاای مارتبب باا ميترائيسام در باورهاای دیناي و رسمي در اروپا بود اما تعادادی از آیين

های آیاين ميترایاي از ساده»ب یافتاه اسات: ها بازتاااساطيری و آثار حماسي گذشتة آن

از ميالد در ایاران و منااطق های پنجم و ششم پيشاز ميالد تا سدهدوازده و چهارده پيش

کاه در سکونت آریاها و به احتمال نزد اقوامي دیگر، مراحل نخستين را گذراناده و هنگامي

« و رازآميزی رسيده باود رشگستر شود، به اوج پيچيدگي و گستاروپا نزدیک بود تا جهان
 (. 779 – 772: 1991)رضي، 

بررساي »چند پژوهش انجاام گرفتاه اسات؛ مقالاة  شاهنامهدربارة سوگند و پيمان در  

( اسات کاه 1992پور )از ساعيد حساام« شااهنامههای پيمان و ساوگند در تحليلي گونه

د. پاژوهش کنافردوساي بررساي مي شااهنامه گاه و اهميات پيماان و ساوگند را درجای

( است که نویسنده انواع 1991از سيد مهدی رحيمي )« شاهنامهداری در پيمان و پيمان»

و ارتباط اسااطيری  شاهنامهسوگند در »دهد. مقالة دیگر نشان مي شاهنامهها را در پيمان

باه  شااهنامه( است که در آن عناصری را که در 1987از دریا حيدری )« آن با آب و آتش

ها به آداب و سااختار یک از این پژوهششود، بررسي کرده است. هي د یاد ميها سوگنآن

ها نپرداخته است. هدف ایان تحقياق در مرحلاه اول یاافتن الگوهاای مشاترک در پيمان

ها نزد اقوام هند و اروپایي است و در مرحله بعاد نشاان دادن منشاخ ساختار و آداب پيمان

 ای و دیني است. ی اسطورهها با باورهااین آداب و پيوند آن
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 بح  و بررسي
 گاه پيمانارزش و جای -1 

تاوان یافات کاه بار های فراواناي را ميدر باورهای مذهبي اقوام هند و اروپایي، قریناه

گاه مذهبي و اجتماعي آن تخکيد دارد؛ آیين ميترائيسم سرشار اهميت عهد و پيمان و جای

کند؛ مهر یا ميترا خدای پيمان بوده اسات لت مياز مفاهيمي است که بر عهد و پيمان دال

ها استوار اسات. های اجتماعي است که نظم و بقای جامعه بر آنو رشتة پيونددهندة گروه

دارناادة دانسااتند. پيمااان، نگهمي« پيمااان» ایرانيااان باسااتان کشااور خااود را ساارزمين

های دور گذشاته در»نظماي اسات: کننده از هارج و مارج و بيو جلوگيری ساختارجامعه

ای در ایران وجود داشته و نظامي بر مبنای یک جامعه مهارآیين سازمان اجتماعي پيچيده

بر پيماان مياان  ميترا حتا (.19: 1991)رضي، « های اجتماعي بر آن حاکم بوده استو پيوند

راه ایازد کند و در پای پُل چينود هماورمزد و اهریمن که پيمان آفرینش است، نظارت مي

 مهریشااتدر  (.71ااا18: 1991)آموزگااار، ها ناااظر اساات رشاان و ایاازد سااروش باار قضاااوت

در تااریخ  .(917: 1987، خاواه)دوساتکاری مهر، نظارت بر پيمان است ترین خویشبرجسته

باستاني کشور ما، پيمان و عهد بستن و پيماان گارفتن از دیگاران در انجاام اماور جااری 

بسات وده است. کسي که پيماان ميراه بجوهر تقدس هم زندگي، امری معمول و با مایه و

صورت قول و قرار ساده، به هي  عنوان حاضر به برگشاتن از قاول و قارار شفاهي و به حتا

روی ترغياب خود نبوده است. آیين مزدیسنایي انساان را باه زنادگي خردمنداناه و مياناه

انادازه نگاه »هاوم در مف« ماانپي»توان باا واژة چکيدة اخالپ مزدیسنایي را مي»کند: مي

امنشي به مهر گوید که: پادشاهان هخگزنفون مي (.997: 1981)آموزگار، « بيان کرد« داشتن

در دوره ساساانيان نياز ایان ایازد اهميات ویاژه و  (.711 /1)پورداوود،  کردندسوگند یاد مي

ای در برجساتهطوری که در نقاش گاه خاص در اعتقادات و باورهای ایرانيان داشت بهجای

دهاد، مهار را گيری اردشير دوم از دست اورمزد را نشاان ميکه مراسم تاج« طاپ بستان»

 (.171 - 171: 1989)باقری، بينيم که ناظر بر این صحنه است مي

خصاوص باا هاا بهای از عقایاد ماذهبي آنآیين مهر وارد هر کشوری که شاد باا پااره

پروردگاار ( helios)کاه مهار بعادها باا هلياوس خورشيدپرستي امتزاج پيدا کارد، چناان

ميتارا هماان خادای روشانایي اسات کاه در هناد باه »خورشيد یوناني یکي دانسته شد: 

بينيم که در جهاان خورشيد تشبيه شده است. نظير او را الهة هليوس در حماسه هومر مي

ره در کائناات ا دوبااکشاد و راساتي ردیده ميکاره را از ساتمگردد و انتقام ظلم ساتممي
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تاریخ ادیان با مفاهيم انتزاعي و اخالقي »جا که: از آن (.12: 1999)ورماازرن،  «کندمستقر مي

در فرایناد  (.79: 1987)ساتاری،  «انجامادهای طبيعاي ميشود و ساپس باه پدیادهآغاز مي

شاود؛ مراسام تحوالت آیين ميترائيسم هم نقش و کارکرد ميترا باه خورشايد واگاذار مي

هایي هاا و هماننادیهای آن )ميترا( نيز با پرستش خورشيد قرابتاني و آداب و ویژگيقرب

 (. 777: 1991)رضي،  دارد

جا که در ادبيات دیني و حماسي و فلسفي یونانيان نوشته یا کتب مقدسي کاه در از آن

زد هي یونان باستان باشد، وجود ندارد، بررسي سير تحاول ایابرگيرندة قوانين و حکمت اال

تباهي و انحطاط رمزها موجب اغتشاش و ابهاام »پيمان نزد اقوام یوناني دشوارخواهد بود: 

حاکم بر اساطير یونان شده است که امروز عااری از هار گوناه ارزش متاافيزیکي اسات و 

« هاای اصالي را دشاوار کارده اساتآیينپرداز دانستن اساطير یونان کشا  همين خيال

آثار بدست آمده از ادوار کهن یونان باساتان حکایات از روحياة  اگرچه(. 79: 1998)ستاری، 

تردیاد بي»ریشه در مذاهب بادوی دارد اماا:  ها دارد و پيشينة عقيدتي یونانيانمذهبي آن

اند و به موازات گساترش تمادن و پيشارفت داشته ي متفاوتهای مختل  دیدگاهدر زمان

 19: 1987)برن،  «پذیرفته استيز تغيير ميها نهای اخالقي دیدگاه آندانش علمي و فلسفه

- 18.)  

در باورهای دیني هند باستان ایزد پيمان دارای ارزش واالیي بوده و معتقد بودناد کاه: 

شاود و اجارای یابناد و دروغ مغلاوب ميبا مراعات پيمان، مردمان با هام پيوساتگي مي»

)هينلاز، « تابد و باران بباردشود که خورشيد بمعتقدانة وظای  مرتبب با مناسک موجب مي

در نخساتين »شاود: واره به خدای برتار واگاذار مينقش و کارکرد این ایزد هم (.27: 1991

گانه است و ميرندگان را باا خطاهاشاان باه وارونا برترین خدا از خدایان سه -مرحله ميترا 

موعه خادایان گانه با مجکشند. در دومين مرحله با آميخته شدن نقش خدایان سهبند مي

و ساوریا )خورشايد(  آریایي، جای آنان به سه خدای جدید یعني وایو )باد(، آگني )آتش(،

ساوریا  اند و حتاارا خادای خورشايد دانساته که ميترا (.12: 1991)ورونيکاا،  شودواگذار مي

(surya/ هم گرچه به )عنوان شاد اماا باهعنوان معبودی مجزا شاناخته ميخدای خورشيد

و در تحول بعدی، وایاو نياز جاای  (.91: 1922)ذکرگو، های او نيز ذکر شده است نامیکي از 

هاایي کاه در سارودهای ودایاي باه نام (.11: 1991)ورونيکا،  کندخود را به ایندرا واگذار مي

ویژه در مهریشات دارد، شاباهت ایندره نسبت داده شده به صفاتي که ميتره در اوساتا باه
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اش خدای پيمان است درست مانند ميتره کاه وظيفاه و کاارکرد اصاليبسيار دارد. ایندره 

 شکنان است. گيرنده از پيمانها و انتقامپيمان است. ایندره برقرارکنندة پيمان
گاردد و دار باودن پادشااهان و پهلواناان بسايار تخکياد ميدر اندیشة ایراني بر پيماان

گيار خاانوادة ي عقوبات آن دامنکاه گااهتاا جایي شکني گناهي نابخشودني اساتپيمان

گيری سرنوشات نهاایي اسافندیار نياز یکي از عوامل مهم شکل»شود: شکن نيز ميپيمان

شکني به ناوعي بارهم زننادة این پيمان (.119: 1981)پورخالقي،  «شکني استپادافره پيمان

از دارناد و عادول ها هساتند کاه نظام جامعاه را نگااه مينظم اخالقي است. چون پيمان

اگاار کسااي »هااای ماانظم جامعااه را در پااي دارد: هااا و روشپيمااان، آشاافتگي در آیين

شاکني کناد و خواهاان اجارای مهردروجي کند یعني به نام ميترا سوگند بخاورد و پيمان

برگازار « رشانو»یا آزمایش آتش و انواع دیگار شاود، ایان مراسام باا داوری « ور»مراسم 

یي است یعناي خداوناد مياان دو گاروه متخاصام شود. مراسم سوگند یک داوری خدامي

ها نيز ها ریشة کهني دارد و در گاتکند چنين باوری در ایران و بسياری از ملتداوری مي

هاا و مجاازات در وندیاداد اناواع پيمان (.28 - 29: 1991)رضاي، « به آن اشااره شاده اسات

. 7    ؛. گوسافندپيمان9     ؛پيمان. دسات7     ؛گفتارپيماان.1 شکنان آمده اسات:پيمان

 .. کشتزارپيمان1    ؛پيمان. مردم1    ؛گاوپيمان

صد برابار کار تاواني سيترین خویشاوندش را بدهکسي که گفتارپيمان را بشکند نزدیک

کار تااواني تاا پيمان را بشکند، خویشااوندانش را بادهبهای آن پيمان کند. کسي که دست

صاد ند، کسي که گوسفندپيمان را شکند، تااواني تاا هفتصد برابر بهای آن پيمان کشش

ترین خویشااوندش را برابر بهای آن پيمان کند. کساي کاه گاوپيماان را بشاکند، نزدیاک

پيماان را بشاکند صد برابر بهاای آن پيماان کناد. کساي کاه مردمکار تاواني تا هشتبده

خاواه، )دوساتی آن پيمان کند و... کار تاواني هزار برابر بهاترین خویشاوندانش را بدهنزدیک

اسفندیار پس از آگاه شدن از مارگ فرزنادانش از مؤاخاذه  شاهنامه در .(181 - 192: 1987

 گوید: شکنان در روز قيامت ميپيمان
 کشان ن  بود پيمان گردنااچني         به رستم چنين گفت کای بدنشان          

 ام و نن  ااو را نيست آرایش نات            گفتي که لشکر نيارم به جن        تو  

 نترسااي کااه پرسنااد شمااار                  ناداری ز مان شارم و ز کاردگار    

 ستااوده نباشنااد باار انجماان              شکاان        ناادانااي کااه  پيمااان 
 ( 991/ 1: 1991)فردوسي، 
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کاه پادشااه آیودهياا یادآوری شده اسات؛ وقتي در مذهب هندو، لزوم وفاداری به عهد

خواهاد پسار کناد کاه ميشود و اعالم ميکند که دوران پيری وی نزدیک مياحساس مي

شاود و از گيری کند. نامادری راماا خشامگين ميخود راما را به تخت بنشاند و خود کناره

کناد کاه یاادآوری مي خواهد که پسر خودش بهاراتا را بر تخت بنشاند و به پادشاهشاه مي

گوید کاه پادشااه نبایاد عهاد وعده داده بود که هرچه از او بخواهد، انجام دهد و به او مي

شاود: شاکنان اشااره ميخود را فراموش کناد. در اسااطير یوناان نياز باه مجاازات پيمان

( Ixion)دهند. ماثالً ایکسايون هراکلس در زندان تارتاروس دید که بدکاران را عذاب مي»

ور خاویش های شعلهود، بر چرخشکني کرده بروای شریر را که در برابر زئوس پيمانفرمان

  (.111: 1987)گرین،  «دید

های بازرگ ایاران، یوناان و پيمان با دشمنان بستن، بخش مهمي از نبردهای حماساه

جاست کاه سرنوشات تعادادی از حاوادث و دهد و اهميت پيمان تا آنهند را تشکيل مي

هاا باا هماين پيمان [1] مهابهاارات و شاهنامه، ایليادای مهم در آثار حماسي مانند هجن 

برای پایان دادن باه جنا  مياان ایاران و تاوران، گاودرز و  شاهنامهشود؛ در مشخص مي

تن باا باهبندند کاه دو پهلاوان از دو گاروه باه جنا  تنپيران، ساالر دو سپاه، پيمان مي

هر گروه به منزله شکسات ساپاه مقابال باشاد و سارانجام دو  دیگر بپردازند و پيروزییک

مان، شکست بهرة ساالر نيز با هم به نبرد برخيزند و با کشته شدن پيران و براساس پيسپه

نيز، بين مردم تروا و آخایي  ایلياددر سرود سوم  (.111/ 7: 1991)فردوسي،  گرددتورانيان مي

تن باهسوگند یااد نمایناد و پااریس و مانالس تنشود که سران دو سپاه پيماني بسته مي

 زلة شکسات ساپاه آن کشاور خواهاد باودمبارزه کنند و شکست هر یک از پهلوانان به من

بندد که اگار در ميادان نبارد او را شکسات یا هکتور با آخيلوس عهد مي (81: 1991)هومر، 

نش را گراماي دارناد و بار جاها تن بيداد باید پيکرش را به نزد دوستانش بازگرداند تا آن

شود که اگر بر حری  خود پيروز شاد، ساالا او را باه اخگر نهند و خودش هم متعهد مي

ها باز گرداناد تاا ماردم آخاایي او را باه خااک ایليون ببرد اما جسد آخيلوس را به کشتي

  (.129)همان:  بسپارند

کاه بار آنیارا عالوهدهيم زها، مبح  سوگند را هم مادنظر قارار مايدر بررسي پيمان

طور ضمني نوعي تعهد راه با سوگند است، در سوگند خوردن نيز بهها همبسياری از پيمان

و پيمان وجود دارد. عناصری مانند؛ ماه، خورشيد، آتش، پادشااه، ابازار نبارد و ... در بااور 

ام پيماان شود یا باه هنگاها سوگند یاد مياقوام باستان دارای تقدس هستند که به نام آن
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گيرند: ایرانيان برای شاه مقاام الوهيات قائال ها را گواه بر درستي گفتار خود ميبستن آن

تارین پس از یازدان، بيش شاهنامه در»دانستند: بودند و آنان را برادران خورشيد و ماه مي

دهنادة اهميات دشاهي یاد شده است. این امر نشاانسوگند به پادشاه و نماد و ابزارهای پا

چناين در هم (.11: 1992پور، )حسام« گاه پادشاه و قداست آن نزد ایرانيان باستان استایج

به ابزارهایي مانند تخت و تاج و کاله که نمادهای فر ه هستند و ارزشي واال دارند،  شاهنامه

های در اسااطير و حماساه (.71: 1987؛ حيادری، 198 – 172: 1987وان، )ماه خورندسوگند مي

باا توجاه باه  [8] ؛کننادتر به خدایاني مانند زئوس و آپولون و... سوگند یااد ميبيش یونان

رسد که آپولون یک ایزد شارقي باوده کاه آیيانش در یوناان راه نظر ميمجموعه قراین به

اند آميغي مذاهب ایراناي و یوناان آپولاون را باا مهار ایازد یکاي شامردهیافته .... و در هم

 )گارین، داننادان را سوگند به سر زئاوس ميترین سوگند در یونمهم .(98: 1922)بنونيست، 

دساتي ظاهراً ایان چوب [11] شود.سوگند یاد مي« دستيچوب»و گاهي هم به  (719: 1987

عصاای رساالت دارای ارزش »همان عصای رسالت است که در اساطير یونان قداست دارد: 

یان اسات و عصاای رساالت را در دسات بر زئوس و خدا، هرمس پيامادیسهاست در کتاب 

  (.19: 1928)پين سنت، « واگذار شده است (Iris) این نقش به ایریس ایلياددارد اما در 

 هاساختار پيمان -7
 دردست نهادندست -7-1

یکي از آداب رایج در هنگام پيمان بستن ایان اسات کاه دو طارف پيماان باه نشاانة  

بساته اناد. یگر را گرفته و بر سر موضوعي عهاد ميدهای یکوفاداری، هنگام پيمان دست

این نوآموز بارای ورود  پس از تخیيد صالحيت»این رسم ميان مهرپرستان رایج بوده است: 

داشتند تا در برابر جماعات مهاری ساوگند یااد کناد. به جمع مهرپرستان، او را بر آن مي

خاورد ... اسات قسام مي نوآموز با بلند کردن دست راست خود که نشانه تخیيد خویشاتن

کرد با دست راسات خاود که نوآموز طبق مراسم خاصي، سوگند وفاداری یاد ميپس از آن

بخش دیان های رهایيفشرد که این خود نشانه تسليم او به آموزهدست راست مرشد را مي

شاود و شتيان نيز رایج مياین رسم بعدها در مناسک دیني زرد(. 127: 1989)بااقری، « است

توان پيشاينة دسات دادن مي»شود: ست دادن نوعي رسم متداول بين مردمان عادی ميد

با دست راست را که نشانة موافقات و بيعات کاردن مهرپرساتان اسات در مراسام آئيناي 

مزدیسنا بازجست، زیارا ایان عمال عالمات تصادیق ساوگند و پيماان و شارط بساتن و 

طرف اسات و اغلاب در مراسام دیناي دو  بندی به قرار و اطمينان از دوستي و راستيپای
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ها این نوع ابراز ارادت و ماود ت معماول شتيان و به هنگام حضور در مراسم عبادی آنزرد

اما »: داندمهرپرستي مي ورمازرن هم فشردن دست راست را دليل (.127)همان:  «بوده است

ر نمارود داغ که مهرپرستي در آسيای صغير ظاهر شده، کتيباة معروفاي اسات ددليل این

های آپولون، ميتره، هليوس و هارمس ذکار شاده اسات و م( که در آن نام پ. 99 – 18)

هاا مقصود از این چهار نام یکي است، یعني آپولون همان ميتره و هرمس است زیرا این نام

 «فشااردعنوان حاامي و متحاد ميا باهبرای تصویر خدایي است که دست راست پادشاه ر

سايندخت  ؛شاودهنگام پيمان بستن این رسام رعایات مي شاهنامه در(. 1 :1999)ورمازرن، 

خواهد که ابتادا باا او پيمااني برای گفتن حقيقتِ ماجرای آشنایي زال و رودابه از سام مي

 ببندد: 
ساار پهلااواناان و دشت گااوان          پهلوان     سيندخت کای  دو گفتاب

که لرزان شود زو بر و بوم و رست    نخست        یکي سخت  پيمانت خواهم 

 ببست پيمان  و ور اینک بنواخت   گرفت آن زمان سام دستش به دست      

 د اواو پياون راست گفتار او          هماان   داسوگن سيندخت   دابشني چو 

 چه اندر نهان بود راستبگفت آن      ای خاست      اد و بر پاببوسي زمين را 
 (771/ 1: 1991)فردوسي، 

شود که یکي از شبانان او از نسال دارا اسات و ناژاد شااهي زماني که بابک متوجه مي

 خواهد که واقعيت را بگوید: بندد و از او ميدارد، با گرفتن دستانش با او پيمانِ زینهار مي

 از آن پس بدو گفت کای  شهریار           شباان را به جان گر دهاي زینهاار 

 چو دستم بگيری به پيمان به دست   وهر  همه هر چه  هست       بگوید ز گ

 نهااان  نه  باار  آشاکار  نه  انادر     که  با  من  نسازی بدی  در جهان     
 (   177/ 1)همان:                                                                                  

کند که به پيمااني کاه باا دسات و پرویز به او یادآوری ميخاقان چين در جواب خسر

 دادن با بهرام بسته است، وفادار خواهد ماند:

 ها   مزن شکن         تو  با من  چنين  داستاننيم  تا   بُدم   ماارد  پيمان

 زان پس به مهر اندر آرم شکست  و     چو من دست بهرام گيرم به دست    

 آب   پاک          جز  از پاک یزدان  مرا نيست باک   از    داور  نخواند  مرا 
 (192/ 2)همان:                                                                         

در مراسام تشارف باه اسارار، امار فشاردن »آیين نزد اقوام دیگر هم رایج بوده است: 

عهده دارد. این رسم چه نازد ایرانياان و ا به، نقش مهمي ردست راست به عالمت وفاداری
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هاا مقاابر یاا ضاریح رومي ها جاری بوده و گاهي اوقات تصاویری از آن رویچه نزد رومي

هماان »هایي از آن وجاود دارد: نيز نمونه ایلياد درحماسة (.1999: 129)ورمازرن،  «بينيممي

 «سوگند جاوداني یااد کردناددیگر را فشردند و های خود جستند، دست یکدم از گردونه

آگاممنون دست منالس را گرفت و گفت: برادر گرامي، چاون تاو را باه (. 111: 1991)هومر، 

تنهایي در راه مردم آخایي با مردم تروا نبرد کني در این پيماان مارگ خطر انداختم که به

شاتند اماا تو را خواستار شدم، ایشان تاو را زخام زدناد و پيوناد اتحااد ماا را زیار پاا گذا

های ناب و این دست یگانگي که با ما دادند و ما ها و نذرکردن بادهبرهسوگندهای ما، خون

درآیاين ازدواج نياز کاه ناوعي (. 118)هماان: آن را درست پنداشتيم، بيهوده نخواهد باود. 

در تعادادی از »اناد:گرفتهدیگر را ميپيمان ميان زن و مرد است دو طرف باید دستان یک

های ساساني تصاویری که به نوعي حکایات از آیاين ازدواج و پيوناد زن و مارد اسات مُهر

شود. مي.سي. برونز معتقد است که در آیين زردشتي چناين رسام باوده کاه در دیده مي

دیگر را بگيرند و این امر بر روی مهرهای ساساني نياز مراسم ازدواج زن و مرد دستان یک

گاری کاردن کاه ناوعي پيماان باه در هند نيز خواست(. 111: 1991)کریمي، « شوددیده مي

 (.91 /1، مهابهارات)شود آید، با گرفتن دست آغاز ميشمار مي

 گروگان)نوا( فرستادن  -7-7

ناوعي گروگاان باوده « ناوا»است. « نوا»از آن یاد شده،  شاهنامهاز جمله آدابي که در 

فتااری دشامن، نازد خاود نگاه رهای دور برای پرهياز از جنا  و کجاست که در گذشته

داری زاده یاا افارادی را در دربارهاا نگاهاند؛ گااهي گانج و ثاروت و گااهي شااهداشتهمي

له حفاظ امنيات و صالح اساتوار اسات دو شايوة هاایي کاه بار مساخکردند. در پيمانمي

ترین جاایي کاه باه ایان رسام کهان قدیمي»رایج است: « خواهيباج»و « گيریگروگان»

ه، تاریخ هردوت است. از ميان پادشاهان هخامنشي نخستين بار کمبوجيه دختار اشاره شد

عنوان گروگان )نوا( باه درباار خاود طلبياد و آماازیس کاه روای مصر را بهآمازیس، فرمان

عنوان گروگان استفاده دانست کمبوجيه قصد ازدواج با دختر وی را ندارد و تنها از او بهمي

دختار  بناابراینسرا محسوب خواهد داشت، را در ردی  زنان حرم خواهد کرد و احتماالً او

پادشاه پيشاين مصار باود در « آیری یس»را که فرزند « ته تيسني»زیبای دیگری به نام 

در زماان  (.187 - 181: 1971)هاردوت،  «ای فاخر و آراسته به دربار کمبوجياه فرساتادجامه

روایاان دشامن برداری از جانب فرمانفرمانهای اطاعت و هخامنشيان یکي  دیگر از نشانه

ارسال مشتي خاک و آب )به رسم گروگان/ نوا( نزد سران هخامنشي بود و معموالً رومياان 
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و یونانيان که از رقبای اصلي پادشاهان هخامنشاي بودناد بارای اظهاار اطاعات از شااهان 

لاق باه شماسات فرستادند یعني خاک سارزمين ماا متعایران، مشتي خاک و آب )نوا( مي

دیاکو که یکي از رؤسای ماد و از متحدان اورارتو بود برای اثبات وفاداری خود  (.911همان: )

 شااهنامهدر   (.81: 1999)گيرشامن، یک پسر خویش را به گروگان به پایتخت رؤسا فرستاد 

 خواهنادها ميفرستد اما آندر داستان سياوش، افراسياب هدایایي نزد رستم و سياوش مي

خواهاد کاه صاد تان از که با او با سپردن گروگان پيمان ببندند و سياوش از گرسايوز مي

 عنوان ضمانت پيمان به ایران بفرستد: پهلوانان افراسياب را به
 تني صد که پيوستة خون  تُست کرد خواهي درست         چو پيمان همي

 گفتار  تو    بر گوا  بدین  خوب     بر  من    فرستي   به   رسم    نوا       
 (719/ 7: 1991)فردوسي،                                                               
هرکس در نبارد پياروز »بندند که که پاریس و منالس پيمان مي، نيز هنگاميایلياددر 

وگاان گر»بارای ضامانت پيماان از دو ساو « هایش از آن او خواهد بودشود هلن و دارایي

های مقدس آشتي را در این ميان منادیان سرافراز از دو سوی گروگان»آورند: مي« مقدس

ها قربانيااني بودناد کاه بارای ایازد پيماان قربااني این گروگان(. 82: 1991)هومر، « آوردند

 شدند. مي

 سر و تن شستن و لباس پاکيزه پوشيدن -7-9

ایسات. ایرانياان گااه ویژهرای تقدس و جایعنصر آب نيز مانند آتش، نزد اقوام اوليه دا

داشااتند و محافظاات از آن را وظيفااة آیينااي خااویش باسااتان آب را بساايار گرامااي مي

هاا ای باه ناام آناهيتاا را ایازد باانوی آبای باود کاه الهاهدانستند. تقدس آن به گونهمي

ميترایاي،  های آیاينکردناد. یکاي از مشخصاهدانستند و بارای او قربااني و فدیاه ميمي

ای ميان مهر و اپاام نپاات وجاود دارد و کوماون در پيوند ویژه»پيوستگي آن با آب است: 

: 1989پور، )اساماعيل «را اپام نباات یکاي دانساته اسات [1] های مهری اوسيانوسپيکر نگاره

موجب ( باود کاه باهvarangahایزد مهر، ایزد سرپرست وَر یا سوگند ایازدی )وَرنگاه  (.179

راه ميتراست در کار نظارت بر پيمان و سوگند باا شت، ایزد رشن نيزکه از ایزدان همیرشن

عنصر آب در مراسم سوگند خوردن نيز که با ناوعي  (.772هماان:)کاری داشته است وی هم

در روزگار باستان رسم بر این بود که اگار »راه است، نقش مهمي داشته: تعهد و پيمان هم

ورد، باید مراسم سوگند خوردن را در برابر آب انجام دهد و یاا خواست سوگند بخکسي مي

در ایران باستان در  .(17: 1927)بویس،  «گند خوردن، آب در دست داشته باشدبه هنگام سو
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های تمياز بار دهند و لباسشو ميونخست سر و تن خویش را با آب شست مراسم سوگند

خواست سوگند بخورد یکي از صي که ميکشيدند و شخای ميکنند و موبدان دایرهتن مي

آوردنااد و در آن چااوب صااندل و عااود خوانااد. در ایاان موقااع مجمااری مياوراد را مي

در روایاات  (.181: 1971)پاورداوود،  آوردنادجای ميگاه مراسم سوگند بهسوزانيدند و آنمي

باه راساتي و داراب هرمزدیار آمده که موبدان موبد آذرباد مهر اسفند گفات: اگار شاما را 

کنم... و آذربااد در پايش درستي دین پاک و نيک مزدیسنا شکي است من سوگند یاد مي

هفتاد هزار مرد سر و تن بشست و نه من روی گداخته بار ساينة او ریختناد و او را هاي  

 (. 711: 1999)عفيفي، « رنجي نرسيد

فته لودرز ارتباط ایان به گ»ای دارد: گاه ویژهدر مراسم سوگند اقوام هندو نيز آب جای

شاود؛ زیارا در ایزد با عنصر آب از رابطة باستاني ميان ورونه و ساوگند خاوردن ناشاي مي

بایسات مراسام خواست سوگند بخاورد ميروزگار باستان رسم بر این بود که کسي که مي

سوگند خوردن را در برابر آب انجام دهد و یاا باه هنگاام ساوگند خاوردن آب در دسات 

ورونه با آب پيونادی نزدیاک دارد و ميتاره نياز باا آتاش  (.17: 1997)شمس،  «شدداشته با

آداب دیگار در (. 117: 1989پور، )اساماعيلمرتبب است و نذر را در آتاش بایاد نثاار او کارد 

های هند مراسم سوگند، پس از غسل کردن پوشيدن لباس نو )سفيد( است که در حماسه

های پاکيزه بپوشيد و نام خدا بر سدنوا غسل کرد و رخت پس راجه»یابد: و ایران نمود مي

زبان آورد بعداز آن سدنوا را برداشته در آن دی  روغن انداختند و سدنوا با یاد خدا باود و 

: 7)مهابهاارات، ج« راند ... بعداز آن شعله فرو نشست و بار او سارد شادنام خداوند بر زبان مي

بينيم؛ او لباس سافيد نگام اجرای سوگند سياوش ميو ه شاهنامههمين آیين را در  (.729

 کنند: راهي ميمالد و موبدان او را همپوشد و کافور بر خویشتن ميمي

 چنين  بود  آیين  و این  بود راه             پرمایه  شاه   سوگند    گاه بدان

 پر  اميدلبي  پر  ز  خنده  دلي        سپيد        های جامه  با  و وار هشي

 چنان چون  بود رسم و ساز ِکفن       خویشتن         بر   کافور    پراگنده
   (791/ 7: 1991)فردوسي، 

 افشانيقرباني کردن و باده -7-7

های مهم اقوام ابتدایي است که در مرکز مناسک دیني اقوام هناد قرباني کردن از آیين

بار مراسام نياایش و رار دارد. این آیاين عالوهخصوص باورمندان به ایزد مهرقو اروپایي به

شاده شکرگزاری، در بسياری از رسومات اجتماعي مانند: ازدواج، سفر، پيمان و... برگزار مي
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شاود؛ است. به عقيدة آن اقوام، قرباني سبب رضایت خدایان و به نتيجه رسيدن اعماال مي

کردن مانند این باود کاه کساي  راه با اعطای قرباني بود و قربانيسوگند خوردن گاهي هم

کاه آشاور طلبياد ... هنگاميخدایان را برای گواه گرفتن صداقت گفتاارش باه کماک مي

بسات، عهد مي (Arpad)روای آرپاد فرمان (Matilu)با ماتي ایليو ( Ashur-nirary)نيراری 

پادر  آماده کاهسايرت کاوروش در کتاب (. 12 - 11: 1991)قدیاني، . قوچي را قرباني کردند

 و خواناادبااه کااردار نيااک فاارا مي و کااوروش، او و سااران سااپاهش را اناادرز داده

پيشنهاد من اینست که با هام قربااني کنياد و خادایان را شااهد بخواهياد و باا  :گویدمي

در  شود؛و شبيه همين آیين در یونان برگزار مي (11: 1911)لسان،  پيمان شویددیگر همیک

خواندناد، از سار داشاتند و دعاا ميپای مي مراسم قرباني را بر، هنگام پيمان بستنیونان 

 خاشبرا مياان سارکردگان  کردناد و آني جادا ميیحيواناتي که باید قرباني شوند موهاا

بادة ناب را در خم آميختناد و آباي »؛ گرفتندکردند و خدایان را به این پيمان گواه ميمي

ها مویي چناد جادا کارد و منادیاان بانيصاف بر دست شاهان ریختند آگاممنون از سر قر

قرباني کردن گااو نازد  (82: 1991)هومر، « کردند بخشميان سرکردگان مردم تروا و یونان 

ای از مفااهيم را در اسااطير ها پربسامد است؛ گاو از جانوران نمادیني است که مجموعهآن

را که موجب رویاش اغلب محققان، قرباني گاو »ملل مختل  به خود اختصاص داده است: 

اند و معتقدند کاه قربااني شود مبين امر خلقت دانستهگياهان و حيات موجودات دیگر مي

خصاوص در س گااو، بهتقد  (.117: 1989)بااقری، « گاو یک عمل آفرینشي و بندهشني است

گر ایان واقعيات اسات کاه گااو در افکار هند و اروپایي و آسيای صغير به نظر الياده بياان

 شاده اسات و حتااثار جوی پرستيده مير کهن تجلي قدسي خدای زاینده و مظهر آروزگا

در اعتقادات ميترایي قرباني گاو (. 89 - 82: 1998)الياده، اند خوردهمردمان به آن سوگند مي

آیاين قربااني یاک  شاود؛بسيار مهم بوده است و ریختن خون گاو سبب باروری زمين مي

باورمندان معتقد بودند که با خاوردن گوشات گااو ، هام  شد وآیين توتميک محسوب مي

کردند و هم با اجرای آن یک سنت کهن مربوط باه تقدس و قدرت او را به خود جذب مي

تر از همة این مراسم، جشني کردند و مهمتکوین و آفرینش اساطيری نخستين را اجرا مي

گاذراني نوشيدند و باه خوشمي گساری که نوشيدني سکرآور هوم راکوبي و بادهبود با پای

 ( 777: 1991)رضي، پرداختند مي

آداب دیگر اقوام یوناني هنگام سوگند و پيمان، نوشيدن شراب باه نشاانة دوساتي و   

در این هنگام نستور فرزانه برخاسات و گفات: »فشاني بر خاک در راه خدایان است: جرعه
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هاا و آن هماه شد، پاس آن هماه ر یها و سوگندهای ما چه خواهد به من بگویيد پيمان

دیگر خاوردیم و باه نشاانة گاني کاه باا یاکهای دوساتها، آن شرابنهادها و نقشهپيش

دیگر بساتيم ها که با فشردن دست یکها بر خاک فشاندیم و آن همه پيماندوستي جرعه

 (.21: 1991)هاومر، « سره نابود شد و بر باد رفت؟ها که کردیم یکو آن همه عهدها و پيمان

خواهي به ناخواه من باه گاه هکوب با دلي از غم پریشان پيش آمد و گفت: اینک که ميآن

های مردم آخایي بروی، این باده را در راه پدر خدایان بيفشان و او را سوگند ده کاه کشتي

 در یونان جشني به ناام(. 191)همان:  دل ما به کاخت بازگرداندنان سن تو را از ميان دشم

نظر شاود و باهميترا وجود داشته که در آن پس از اجرای مراسم قرباني شراب نوشيده مي

: 1922ذکرگاو، ) مربوط باوده اسات (soma)رسد با رسوم قرباني ودایي و نوشيدن سوما مي

از قرباني یا ماوارد این عمل در ميان اقوام مختل  باستاني متداول بوده و ایشان پيش (.92

خدایان و اموات شراب یا روغن یا آب و عسل و یا شير و یا مشروبات دیگار  دیگر به افتخار

و باه فرانساه  (libatio)باسيو ریختند. این عمل در التين ليها یا مقابر ميبر روی مجسمه

نوشااي را بااه ملاات یونااان آداب باده (.79: 1977)صاادیقي، نامنااد مي( libation)باساايون لي

نخستين کسي که این رسم را جاری »دانند: باده منسوب مي النوعباکوس/ دیونيسوس رب

که در اعصار مختل  تمدن یونان از این  ي متعددهایساخت، خود دیونيسوس بود در نقش

شود که گاهي از آن شاراب را باه النوع به جا مانده، اغلب ساغری در دست او دیده ميرب

گونه که در یونان وجود داشت یکي ماناین آیين ه .(17: 1977)معين، « ریزدروی زمين مي

و گویاا »اند: از باورهای مذهبي ایرانيان باستان نيز بوده است؛ استاد عالمه قزویني نوشاته

اصل ودایي عمل یعني افشاندن جرعة از شراب بر خاک پس از نوشيدن آن عاادتي ایراناي 

پيماان از آداب دیناي  رسد ارتباط ایان آیاين باا عهاد ونظر ميبه .(11)همان: « بوده است

های انجمان ميترایاي اجارای آیاين یکاي از شاخصاه» [1] :نشئت گرفته باشد  ميترائيسم

)رضاي، « های آیيني بوده استخودی و سماع و رقصنوشي و دست یافتن به حالت بيهوم

کناد تاا ميترا گاو را قرباني مي» و این آیين با آیين دیونيزوس مشترک است:  (111: 1991

وانش بتوانندگوشتش را بخورند و خاونش را بنوشاند. درسات هماين آیاين در آیاين رهر

گزین و باا گذشات زماان جاای (179: 1999)ورماازرن،  «شاوددیونيزوس هام مشااهده مي

خون  (.11)همان: « جانشين گوشت و خون گاو مقدس است نان و شراب معر ف و»شود: مي

بة جااودانگي اسات در یوناان باساتان، شاراب و مي هر دو در ارتباط با هم و نشاانة نوشاا

شاده اسات. بناابر داد ميجانشين خون دیونيزوس بوده و نشانة مشاروب جااودانگي قلام



  191 مان ها در آثار حماسي و پيوند آن با باورهای اسطوره ای و دینيبرررسي ساختار پي
 

 

آميختند و برای کسب همين پندار روميان مهرپرست خون حيوانات مقدس را با شراب مي

احتمااالً در  و (911: 1991)رضاي،  نوشايدندافتن با خدای روشانایي ميجاودانگي و اتحاد ی

شده با شيرة گياه هوما، تنهاا ایران به علت مخالفت زردشت با رسم امتزاج خون گاو قرباني

ماند. در کتاب هفتم هردوت آمده کاه خشایارشاا نوشي باقي ميفشاني و جرعهرسم جرعه

جا دستور داد گااو نار قربااني کردناد و بارای که وارد معبد تراژان آتن شد، در آنهنگامي

اساکندر  (.918: 1971)هاردوت، کناد. فشااني مينودی روا بزرگان عهد باساتان جرعهخش

خواست مياان مقادونيان و ایرانياان اتحااد و اتفااپ مي( Apis) که در شهر آپيسهنگامي

ایجاد کند جشني بر پا کرد و قرباني کرد و هماه از یاک جاام شاراب خوردناد و برخااک 

فردوسي به این آیين اشاره نشده است چرا کاه  شاهنامه در ( 11 /9: 1927)بویس،  افشاندند

سطوا مختل  دیني، اساطيری و آیيني روایات آن در گذر زمان و در عصر ورود باه تفکار 

شده است و بسياری از باورهای کهن در آن بازتااب نيافتاه « زدایياسطوره»مذهبي دچار 

 است.

 دیگر دادننشانه به یک -7-1

دیگر اسات؛ معماوالً پهلواناان در و پيماان دادن نشاانه باه یاکیکي از نمودهای عهد 

مردی بند بودن به اصاول جاوانبرخوردهای اوليه یا در ميدان نبرد به نشانه دوستي یا پای

در هنگام مبارزه، ساالا یاا ابازار جنگاي خاود را مانناد زره، شمشاير و... باه حریا  یاا 

، آژاکس و هکتاور در وقات جادا شادن دو بخشند: در پایان روز اول نبردپيمانشان ميهم

در (. 191 - 128: 1991)هاومر، دیگر دادناد پهلوان به نشانة دوستي شمشيرهایشان را به یک

دهاد، دیوماد پيونادی را کاه نياکانشاان رخ مي« گلوکوس»و « دیومد»ای که بين مبارزه

ني ما را به هم پيوساته نوازی باستابدان که پيوند مهمان»شود: بسته بودند به او یادآور مي

بزرگوار را در کاخ خود پذیرفت « بلورفون»سرشت در روزگارگذشته مرد پاک« اونه»است. 

کمار شمشايری را کاه  (oenee)... و ایشان با هم پيمان ناگسستني دوستي بساتند. اوناه 

« شيدرن  ارغواني فروزان داشت به بلورفون داد و بلورفون ساغر زرین زیبایي را به اونه بخ

دیگر عوض سالا خود را با یک»ها نيز پيماني ببندند: خواهد که آنو از او مي (118)همان: 

بریم. پيوست از یاد نميای را که نياکان ما را به هم ميکنيم و به همه نشان دهيم دوستي

دوساتي دیگر را فشاردند و ساوگند های خود فروجستند، دسات یاکهمان دم از گردونه

های وفاداری باه پيماان در ایاران باساتان از دیگر نشانه (.111)هماان:  «د کردندجاوداني یا
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مهار در آیاين اوساتا، »دیگر است که با ایزد مهر در ارتباط اسات: دادن گل بنفشه به یک

فرشتة موکل بر گواه و راستي است؛ انواع گل بنفشه نيز مربوط به مهر کاه نشاان عهاد و 

سالطنت اشاکانيان و  ةدر دور (.712: 1929)پاورداوود، « ودشاه پيماان اسات، ميوفاداری ب

: 1922)مظااهری،  دادنادل بنفشه به عاشاق خودشاان ميساسانيان دوشيزگان یک دسته گ

اناد و در آن بيند که مردمان شاهر گارد آمده، کتایون شبي در خواب ميشاهنامهدر  (.17

دهاد و دساته ای گل بدو ميدستهآید و رخسار پدید ميميان مردی غریب و سروباال و ماه

 گيرد:گلي هم از او مي

 یي رن  و بویو زو بستدی دسته     یکي دسته دادی کتایون بدوی               

 (02/ 5: 6831فردوسی، )                                                                                   

رود و کاار مايپيمان حلقه است که در پيونادها باهعهد و  هاییکي از نمادها و نشانه 

های بشری اسات. ترین انگارهدهندة دوستي و وفاداری است. نماد حلقه یکي از بزرگنشان

شود. شکل دایره، کليت در اساطير، حلقه نماد تماميت و قدرت مطلق داشتن محسوب مي

مندلاه »شاود: ه یا مانداال ناميده ميکند. طرا دایره در این معني مندلجهان را تداعي مي

در وهله اول، نقش و تصویر عالم، جام جهان نماسات؛ یعناي در عاين حاال کيهاان را باه 

کند و ترسيم یا سااختن آن برابار صورت بسيار خرد و نيز معبد همه خدایان را مجسم مي

دناد کاه فضااهای پيشينيان معتقد بو(. 91: 1991)الياده، « است با بازآفریني ساحرانه جهان

گيارد؛ در هاا قارار ميای نگهبان و حافظ هر چيزی هساتند کاه درون آنای و دایرهحلقه

تاو را »بخشاد: باه او مي« یماه»ای گل برای پادشاهي حلقه« ایندره»های هندی اسطوره

دهم که مایة پيروزمندی تو است این حلقة گال در های زنبق ناپژمردني ميای از گلحلقه

هاای انتخااب یکي از آیين(. 117: 1999)دومزیل، « را از دشمن مصون خواهد داشت نبرد تو

شده از طارف دختار باوده اسات. در هناد، سر انداختن حلقة گل به گردن فرد انتخابهم

گاری آمده که دختر حلقة گل را به گاردن هار کاس اناداخت او را انتخااب خواست بارةدر

ای که در دسات چاف فروهار حلقه« طاپ بستان»تصویردر (. 911 /1، مهابهارات)کرده است 

کناد کاه هميشاه پيماان است، نماد عهد و پيمان است و به یاک زردشاتي یاادآوری مي

 مودهای تقدس دایاره، انگشاتر و حلقاةشکن نباشد. یکي از نخویش را حفظ کند و پيمان

دگاني و کااری ای ناگسستني و قباول زناحلقه نشانه پيوند و وصلت و رشته»ازدواج است: 

 (.18: 1929)دوبوکاور، « کننادآتي جفتي است که زناشاویي ميمشترک و نيز نماد زندگاني 
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: 1981)کمبال،  گياریمدیگار قارار ميه در کناار یاکدهد که ما در یک دایرحلقه نشان مي

واره و در هماه شود که همزن و شوهر انداخته مي در دستدليل ازدواج بدین  حلقة (.911

راه داشته باشند و و در حلقه و محدودیتي که مهار برایشاان معاين کارده را به همجا آن 

، قباد با دادن انگشتری به دختار دهقاان او شاهنامهپابرجا بمانند و پيمان از یاد نبرند. در 

 گزیند: سر برميرا به عنوان هم

 ند روی را پيش خواند          به زانوی  گندآورش  بر نشاقباد  آن پری  

 ابا  او  یک  انگشتری  بود و  بس         که  ارز  نگينش  ندانست کس   

 بدو داد و گفت این نگين را  بدار          بود  روز  کاین را بود خواستار  
 (11/ 2: 1991)فردوسي، 

یکي از انواع پيمان، پيمانِ زینهاار اسات، کاه در آن از مجاازات کاردن کساي چشام  

بهارام از بنادوی  شاهنامهگونه پيمان است؛ در ن انگشتری از آداب اینپوشند، بخشيدمي

 خواهد که برای او از خسروپرویز پيمان زینهار بگيرد:مي

 چو  بندوی   بگرفت  استا و  زند           چنين   گفت  کز  کردگار   بلند

 پنج مبيناد   بندوی   جز  درد  و رنج           مباد  ایمن   اندر  سرای  س

 گه که خسرو بياید ز جای            ببينم   من   او  را  نشينم ز پای که آن

 مگر  کو   به   نزد  تو  انگشتری            فرستد   همان    افسر    مهتری 
 (18/ 9)همان:                                                                                         

  گواه گرفتن -7-1  

های رایج در مراسم پيمان بستن و سوگند خوردن این است که ایان مراسام را از آیين

کنند؛ گااهي شااهد پيشاوایان دیناي یاا افاراد معماولي در حضور شاهد و گواه برگزار مي

ان و عمل سوگند خوردن در عهد باستان رسوم خاصي داشت که در حضور موباد»هستند: 

شتيان و در مجالس نزد زرد» (.171-171: 1991)پورداوود، « گرفتصورت مي پيشوایان دیني

عنوان گاواه و شااهد بار شادند و باهها رسم بوده که موبدان و بزرگان حاضر ميازدواج آن

هایي نموناه (.197: 1919)رضایي، « کردندپيوند زناشویي، در مراسم ازدواج و عقد شرکت مي

بهيکم گفت: من در حضور چندین بزرگان دین و »بينيم: مي از این آیين را درحماسة هند

کنم که تا زنده هستم، مجرد بمانم و سالطنت خاانوادگي خاود را واگاذار دولت شرط مي

 :)هماانخورم اندر گفت: من هم در حضور رکهيشران سوگند مي (.119 /1)مهابهارات، « کنم.
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نشست آیين سوگند در ميان بزرگاان زماني که شهریاری بر تخت مي شاهنامهدر  .(119 /7

کناد و رساتم و نویس ميکااووس ساوگندنامه را دساتشاد؛ کيو سران کشور برگزار مي

 کنند:بزرگان درگاه بدان گواهي مي

 به  مُشک  از  برِ  دفتر خسروی      یکي   خب   نبشتند  بر  پهلوی       

                   چنينلشکر  همه   هم بزرگان     گوا  بود  دستان  و  رستم  برین       
 (81 - 87/ 9: 1991)فردوسي،                                                       

در عهاد باساتان در مجاامع »گيرناد: را شااهد مي« رشان»و « مهر»و گاهي هم ایزد 

حکام و داد و را به گاواه بار « مهر»عمومي به هنگام رسيدگي به دعاوی حقوقي و قضایي 

گاواه  چناينهم  (.172: 1989)بااقری، « خورنادخوانند و به ناامش ساوگند ميقانون فرامي

کسي که آگاهانه در برابر گوگرد زرین »گرفتن به دروغ گناهي بزرگ بوده و مجازات دارد: 

و آب بازشناساندة اشه از دروج )رَشن( را گواه گيرد و مهار دروج باشاد، پاادافره گنااهش 

 (.211: 1987خواه، )دوست« صد تازیانه اسپهته اشترا و شصت تازیانه سَرَوشو چَرَن استهفت

)آگني( نزد اقوام هند و ایراني یکي از گواهان پرکاربرد در بساياری  عنصر مقدس آتش

ها سابقه دراز دارد که ميتارا سوگند به آتش نزد هند و ایراني»هاست: از سوگندها و پيمان

پاید ... از سوی دیگر این اعتقااد گذارد و روابب آدميان را ميپلک نميرویاز این روی پلک

وجود داشت که مياان ميتارا، ایازد پيماان و آتاش ارتبااط وجاود دارد و آتاش نماینادة 

ها در حضور آتاش، خاواه آتاش ميتراست بنابراین رسم چنين بوده که برای تحکيم پيمان

« خورنادر آسمان به ميترا سوگند ميا خورشيد ددان و خواه مجمر آتش و یاجاپ در آتش

غرض از آتاش »نویسد: ورمازرن دربارة ارتباط ميتره با آتش مي . (712 - 711: 1991)رجبي، 

ساوزی جهاان در روز رساتاخيز اسات. در انجاامين روز در دین ميتره کنایه زدن به آتش

ان در این آتاش از مياان های آتشين، جهان را به سوختن خواهد کشانيد و نادُرستچشمه

خواهناد  (Niptron)کنناده کاران در این چشمة آتاش، حماام پاکخواهند رفت و درست

نویساد کاه ایرانياان مي( Curtuis)مورخي به نام کورتياوس  (.719: 1989)ورمازرن، « یافت

دی دارای اهميات کنناد و چناين ساوگنبرابر آتش و به این عنصر مقدس سوگند یاد مي

شاتيان، آتاش نماادی اسات کاه روا در نظرگاه زرد (.711: 1999)عفيفي،  ده استبسيار بو

یابد دالي مادی کاه مادلولي مجارد را در یاک رمزپاردازی آیيناي هي در آن تجسد مياال

بيني، محقق کاردن هماين پيوناد ها نيز در این جهانکاری آتشکدهکند. خویشداللت مي

ای گاه نيز نمایهسوگند خوردن به آتش و آتش روا الهوتي انسان و اصل مينوی آن است.
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گونه همان  .(118 - 119: 1998)قائمي،  شده در عنصر طبيعي استاز همين قداست فرافکني

که در بسياری مراسم از جمله: تولد، ازدواج، سوگند، تدفين و... در کنار انسان حضور فعال 

فظ این پيمان بایاد در حضاور آب یاا برای ح»ها نيز است: و مؤثری داشته، گواه بر پيمان

شکند یا متهم به شکستن پيماان اسات بایاد باه که پيمان را ميآتش سوگند خورد ... آن

هاای آیيناي( هاا )آزمایش«وَر»آزمایش آتش یا آب یا ریختن فلز گداخته بر سينه و دیگر 

تاد آزمون وجاود چنين در راز آیيني ميترایي نيز هشهم (.991: 1981)آموزگار، « تن در دهد

در هناد (. 99: 1929، )شاواليه و دیگاری ها وَر آتش باوده اساتداشته که ظاهراً نخستين آن

فرما بار آتاش اسات و جا که آگني خدایي حکماز آن»ها گواه و ناظر است: آگني بر پيمان

خورند تا بتوانناد بسيار مقدس است در مهابهارات سوسرما و برادرانش به آتش سوگند مي

رجونا را شکست دهند یا به دست او بميرند ... این سنت ناشي از این باور است که آگناي آ

در (. 11: 1992)کيااني، « اصر طبيعات باوده و بسايار مقادس اساتترین عنیا آتش از پاک

دیگر یاری رسانند و برای تضامين خاود خورند که به یکرامایا، راما و سوگریوا سوگند مي

رخند. نمونة دیگر شاهد گرفتن آگني به وسيلة سيتا اسات؛ بعاد از چسه بار دور آتش مي

آورد و جادوی این کالم، اهریمن را را بر زبان مي (Ahunawar)پيمان بستن، اورمزد اهونور 

تخمل، سه مرتبه به دور سر رام چندر گردید و ساجده باه جاا برد. سيتا بيهوشي ميبه بي

و در دل برهمناان را ساجده نماود ... و در آتاش آورد و نزدیک آتش شد و گرد او گشات 

ایان ایازد گاواه و  (. 711: 1928)والميکاي، زد خاود را اناداخت سوزان که بر فلک شعله مي

عنوان نمونة آیيني در هر راه با آتش قرباني هنوز بهآگني هم»شاهد آیين ازدواج نيز است: 

هد ازدواج است و حافظ حرمات نوع ازدواج جدید هندو حاضر است. او آگني سکشي یا شا

بادون حضاور آتاش، ازدواج  حتاا .(11: 1992 )کيااني،« شاودو تقدس پيوناد زناشاویي مي

شود که مادر و پدر و برادران و خویشاان وقتي زن از آن شوهر مي» رسميت نداشته است:

در  (.119/ 9)مهابهاارات، « بر گرد آتش او را گردانيده و به گواهي آتاش باه شاوهر بساپارند

 کند:خسرو  قبل از به تخت نشستن رو به سوی آتش، سوگند یاد ميکي شاهنامه

روان  آورد   روی  و  چو  بشنيد  ازو   شهریاران   جوان           سوی   آتش 

  دادار   دارنده   سوگند   خورد           به   روز   سپيد  و   شب   الژورد  به 
 (9/ 9: 1991)فردوسي،                                                              

ای کند. عدهشود پدرش قصد کشتن او را دارد فرار ميکه متوجه ميخسرو پرویز زماني

خواهد که در برابر آتش ها ميکنند و او از آناز فرماندهان و بزرگان با او اعالم وفاداری مي

 سوگند وفاداری یاد کنند: 
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    انجمان  شااه و آن  از  بيمم از  پر  شان  چنين گفت خسرو که  من          بدی 

 سوگندهای    گاران    پيش   آذرگشسب   این   سران            بيایناد    و   اگر

 سر  ایمن   کنند            که  پيمان  من  زان  سپس  نشکننخورند  و  مرا   یک

 رمني ااآه     پيکار    م    ز اا    ایمني            نترسبباشم    بدیان    مرز      ب

روی   نهادناد     آذر  وی اس    همه        د   گفتار   اوی   اشنيدن    چون   یالن

 راست داریم   دیده   با  تو  مهر   که    بخوردند سوگند از آن سان که خواست    
 (111/ 2)همان :                                                                                        

عنوان گاواه ساوگند یااد ماي شاود: به [9] در اساطير یونان از آب رود مقدس استيکس

جامي از آب استيکس را به  (Iris)که خدایي باید سوگند یاد کند به فرمان ایرس هنگامي»

شکست باه عقوبات دایي سوگند استيکس را ميآورد تا گواهِ سوگند باشد. اگر خالمف مي

توانست از غاذای خادایان شدیدی گرفتار و یک سال از تنفس محروم و در این مدت نمي

آگااممنون »خدایان گاواه پيماان هساتند:  ایلياد و در (77: 1928)پين سنت، « استفاده کند

واال جاا، ای خادای دست به آسمان برافراشت و به بان  بلند دعا خواند: ای زئوس ای پدر 

چياز از دیادگانت پوشايده شانوی و هي کش، ای آفتابي که همه چيز را ميبزرگ و کينه

دهيد، گواه ما باشيد و استواری سوگندهای ماا را گار را کيفر ميشکنان گنهنيست و پيمان

  (.82: 1991)هومر، « پاس دارید

 سوگند خوردن -7-2

است. گرچاه ساوگند  شاهنامههای عهد و پيمانناپذیر بسياری از سوگند بخش جدایي

راه و جا آوردن هامها با سوگند بهنيز نوعي عهد و پيمان در خود دارد اما تعدادی از پيمان

شود. گاهي شهریاران و پهلوانان و دیگر افراد برای تخکيد بر پيمان خود، ساوگند محکم مي

در موضوعات گوناگون دیده  ي متعددیهاپيمان شاهنامهدر  نند.کبه کسي یا چيزی یاد مي

راه است. در داستان ضحاک، ابليس ها با یک یا چند سوگند همتر این پيمانشود. بيشمي

گيارد کاه ایان راز که از ضحاک بخواهد به قتل پدر دست بزند از او پيماان مياز آنپيش

 راه است: پوشيده بماند و این پيمان با سوگند هم
گه سخن برگشایم درسات خواهم   نخست            پس آن  بدو  گفت  پيمانت

 جوان نيک دل گشت و فرمانش کرد            چنان چون  بفرمود  سوگند خورد
 (71/ 1: 1991)فردوسي، 
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خواهد که با او پيمان ببندد و با سوگند خوردن به پيماان خاود سودابه از سياوش مي 

 وفادار بماند: 

 تو  پيمان  کني           نپيچي   و  اندیشه   آسان   کناي اگر  با  من  اکنون  

 دختری    نارسيده   به   جای         کنم  چون  پرستار  پيشت  به  پای  یکي 

 به سوگند  پيمان کن  اکنون   یکي         زگفتار   من    سر   مپي      اندکي 
 (771/ 7)همان: 

اب باه ساوی ایاران لشکرکشاي کارده یاادآوری شنود که افراسايکه کاووس ميوقتي 

            کند که او پيمان را با سوگند یاد کرده بود: مي
 روگان  کند اخوبي  گزبان  را  به که  چندین  به  سوگند  پيمان  کند        

 جوی           بتابد  ز  پيمان  و  سوگند  رویمردم   کينه   چو   گرد  آورد 
 (771/ 7)همان:                                                                             

، ایلياادراه اسات؛ درسارود ساوم ها با ساوگندخوردن هامدر یونان نيز تعدادی پيمان

سيرسه  (.82 - 81: 1991)هومر، شود. پيمان مردم تروا و آخایي با سوگند به زئوس مؤک د مي

اولايس  دیگار ساوگند نمونة .(179: 1998)هومر، خورد برای پيمان بستن، سوگند بزرگ مي

یک از شما برای یاوری با ایاروس ایان گندی بزرگ یادکنيد که هي اینک همه سو»است: 

 (. 712)همان: « دادگری را نداشته باشد که دست گران خود را بر من فرود آوردبي

  کتاب مقدساستفاده از  -7-9

در بسياری از موارد برای محکم کاردن عهاد و پيماان خاویش، باه  شاهنامهقهرمانان 

نشااندة اردوان باوده )ساباک( چاون دست کردند؛ بُنااکمي های مقدس سوگند یادکتاب

کند کاه شااه نسابت باه وفااداری او پيوندد، احساس ميکه به اردشير مياست پس از آن

 زناد و اوساتابدگمان است بنابراین برای رفع شک و شبهه و اعاالم وفااداری باه اردشاير 

 خورد: آورد و سوگند ميمي

 چنين  گفت  کز  کردگار   بلناد             زناادو     ااُستاابيامد   بياااورد    

 بُریدست  پر  مایاه  جاان  بُنااک            اگر دل  ندارد  سوی  شااه  پاک   
 (118/ 1: 1991فردوسي، )

 :   زندو  اُستاپيمان بستن بندوی با بهرام با آوردن 
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 ایان کار دشخوار خوار   ی تو نگير بخواهاي  مرا   زو  به  جان  زینهار           

 کزو    بار  تن    من   نياید   زیان             نگردد    باه     گفتار    ایرانيان

 به سوگند بنادوی را بند خواست        بگفت ایان و پس دفتر زند خواست           
 (18/ 9)همان:                                                                     

 مُهرکردن     مکتوب کردن و -7-8

چاون پيماان شاهریاری، پيماان پيوناد، پيماان بخشايدن سارزمين و هایي همپيمان

شااهِ ایاران  (.17 - 17: 1991)رحيماي،  اندآمدهراني به شخصي به صورت مکتوب درميحکم

د وگرناه پيمااني شداشت تا شایستة پيمان شهریاری ميهای خاصي ميبایست ویژگيمي

از باه دسات گارفتن  آورد. بهارام چاوبين قبالبست دوام نميکه او با خداوند و مردم مي

 بندد: قدرت، پيمان شهریاری با مردم مي

 آواز  دارندة   پااس  خاست            قلام خواست بهارام و قرطاس خاواست   چاو 

 یت  و   قلام    پيش    دانا    نهاااد دو        و   راد      دبيار   خردمناد  بياماد  

 بادو   گفت   عهادی   ز  ایرانيان           بيایاد   نبشتان    بر    این    پرنيااان  

 سازاوار   تااج  است  و  زیباای   تخت     روز بخت     اکه بهارام شااه است و پي
 (  11/ 9: 1991)فردوسي،                      

روز را باه او نویساد و والیات نايمگزاری از رساتم عهادی ميبارای ساپاس خسروکي

 سپارد: مي
 و مشک و عبيار  بفرماود  تا  رفت  پيشش  دبياار            بياورد قارطاس 

 پاک  دیان   خسرو سارافراز  کي نبشتناد  عهادی  ز  شااه  زمين           

 دادگار    خسرو آیيان   کاي   بر          مُهار   زر    بار  عهاد  بار نهادناد 
 (911/ 7)همان:                                                                             

را به  تري بيشهای مکتوب حجمهای غيرمکتوب در قياس با پيمانپيمان شاهنامه در

چون ها همانان به این نوع پيمانخود اختصاص داده است با این حال شهریاران و پهلو

 های کتبي متعهد هستند.پيمان
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 گيرینتيجه

های اخالقي، اجتماعي و مذهبي نزد اقوام هند و اروپایي عهد و پيمان یکي از فضيلت

دهد. ها را تشکيل ميتاریخي آن همي از آثار حماسي، اساطيری و حتااست که بخش م

رارکنندة نظم و انضباط در جوامع ابتدایي و در روابب ها و برقایزد پيمان که حافظ پيمان

مندترین ایزدان هر قوم ترین و قدرتاره از ميان بزرگهموها بوده است، ميان انسان

ورونه ایزد پيمان نزد اقوام اولية هند و اروپایي است که وارد هر  -شود. ميترهانتخاب مي

این ایزد در  کارییابد. خویشتزاج ميشد با خدایان برتر آن سرزمين امسرزميني که مي

به مهر/ خورشيد  های طبيعي،فرایند تحول تاریخ ادیان و تبدیل خدایاِن انتزاعي به پدیده

شود و ميترائيسم با پرستش خورشيد یکسان و نماد زميني آن یعني آتش واگذار مي

ساختار  دهندة اجزا و عناصری مشترک درها، نشانشود. مقایسة پيمانشمرده مي

های هاست که همين آداب و عناصر مشترک ما را به الگویي واحد در ساختار پيمانپيمان

رساند. از جملة این عناصر مشترک، حضور شاهد و گواه در هر اقوام هند و اروپایي مي

شود؛ این شهود در یونان ایزداِن پيماني است که سبب تحکيم و افزایش اعتبار آن مي

یاران و گاهي هم س و آپولون هستند و در هند و ایران گاهي موبدان/ دینپيمان یعني زئو

ها عناصر مقدسي مانند آب )آناهيتا/ ورونه( و آتش )آگني/ آذر( است که بر درستي پيمان

دیگر است که بر متعهد و به یک« نشانه»آداب مشترک دیگر دادن نوعي  کنند.نظارت مي

عنوان گروگان و در مواقعي سالا دارد؛ گاهي انساني به وفادار بودن دو طرف پيمان داللت

چنين و ابزار جنگي و یا یک حلقة )گل( یا انگشتر این نقش را بر عهده دارند. هم

افشاني کردن و دست دادن در هنگام پيمان بستن در هایي نظيِر قرباني کردن، جرعهآیين

ای و دیني ا با باورهای اسطورهميان این اقوام رایج و مشترک است. مقایسة این الگوه

ویژه با ها بهها با باورهای مذهبي آندهد که ساختار و آداب مشترک پيماننشان مي

های مربوط به ميترائيسم پيوندی بسيار نزدیک دارد و در حقيقت این ایزد مقدس آیين

 دهد. شکل ميها را پيمان )ميترا/ مهر/ خورشيد و...( است که سازه و ساختار انواع پيمان
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 هانوشتپي

به معني اندازه گرفتن است  اوستایيmay /ma /mai با  patiواژة پيمان بازماندة ترکيب  -1

و « اندازه»، «دوره»، «پيمان»آید و معنيدرمي paymanکه در فارسي ميانه به صورت 

به » به معني paymanigو « پيمانه»به معني   paymanagدهد و مشتقات آنمي« اعتدال»

 (.991: 1981)آموزگار،  .است« روميانه»و « معتدل»، «اندازه

 بخشي از آسيای صغير است در نزدیکي آنکارا. -7

پور، )اسماعيل ودا سخن رفته است. ورونه بيش از دویست بار در سرودهای ری  -از ميتره  -9

1989 :117.) 

به جهانيان ميترائيسم   رابطه با آیينای در تحقيقات ارزنده دار بلژیکي کهکومون محقق نام -7

 .دانندپژوهي مدرن مياعرضه کرد و او را پدر ميتر

خاطر عهد و پيماني که با کوروان بسته بودند سيزده سال در جنگل تبعيد بودند و پاندوان به -1

ر از آن، در بين مردم آشکاها متعهد شده بودند که اگر قبلها را متحمل شدند؛ آنانواع سختي

های ها و مصيبتهمين وفاداری به پيمان سختي دليلو به شوند بار دیگر باید ترک وطن بکنند

 (.777 /1)مهابهارات،  کنندبسياری را تحمل مي

 های به هم پيوسته جهان است.( تيتان آبoceanusاوسيانوس) -1

ي حاصل از آن از روید که مشده تاکي ميدر آیين مزدیسنایي و ميترایي از خون گاو کشته -2

 (. 29: 1918دادگي، فرنبغ ) دیگر داروهای گياهي برای سالمتي سودمندتر است

ها از ترین رود هادس است و در نبرد زئوس و تيتاناستيکس، در اساطير یونان الهة بزرگ -9

 بخشد که خدایان به نام او سوگند بخورند.کند و زئوس این امتياز را به او ميزئوس حمایت مي

سوگند به آپولوني که نزد زئوس گرامي است ... که تا من »آخيلوس در جواب کالکاس گفت:  -8

های ما دست سنگين خود را بر تو فرود نخواهد کشتي کس از بازماندگان دانا نزدیکام هي زنده

  (.99: 1991)هومر،  «آورد

دستي که ند بدین چوبخورم، سوگکنم و سوگندی بزرگ مياکنون من بر تو آشکار مي» -11

 (.79: 1991)هومر،  «شده جداستچوب آن از درختي که در کوهستان از آن بریده
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 ( .1919رضایي، عبدالعظيم.) نا.تهران: بيهای ایرانيان باستان، اصل و نسب و دین 

 ( .1991رضي، هاشم .)،بهجت.تهران آیين مهر : 

 ( .1998ستاری، جالل .) ،تهران: مرکز.آیين و اسطوره 

 ( .1991ستاری، جالل .) ،تهران: مرکز.اسطوره ایراني 

 ( .1987ستاری، جالل .)شناسيجهان اسطورهII.تهران: مرکز ، 

 ( .1999سرامي، قدمعلي .)،تهران: علمي و فرهنگي. از رن  گل تا رنج خار 

 ( .1997شمس، محمد جواد«.)نزد ایرانيان و هندوانگاه آب در نه و جایپيشي» ،

 .27 – 18، صص1سمنان، ش علوم انساني کدةدانش

 ( .1929شواليه، ژان و گربران، آلن .)ترجمه و تحقيق سودابه  فرهن  نمادها ،

 فضایلي، تهران: جيحون.

 ( .1999عفيفي، رحيم.)  ،تهران: توس.اساطير و فرهن  ایران 

 ( .1977صدیقي، غالمحسين« .)9، شمجله یادگار ،«فشاني بر خاکجرعه ،

 .11 - 72صص

 ( .1991فردوسي، ابوالقاسم .)مطلق و کوشش جالل خالقيبه (9 - 1)ج شاهنامه

 المعارف بزرگ اسالمي.کاران، تهران: مرکز دایرههم

 مهرداد بهار، تهران: توس.  ،بندهش(. 1918) دادگي.  فرنبغ 

 ( .1987قائمي، فرزاد« .)رتباط ميان کنش آیيني و تکرار الگوی بررسي ا

 های آیيني، مشهد: و پژوهش شاهنامه، مجموعه مقاالت همایش «اساطيری

 .711 – 181گاه فردوسي، صصدانش

 ( .1998قائمي، فرزاد« .) تحليل نمادینگي آتش در اساطير با تمرکز بر اساطير

 .119 – 81، صص121ش جستارهای ادبي،، «فردوسي شاهنامةایران و 

 ( .1991قدیاني، عباس .)تهران: فرهن  مکتوب.تاریخ ادیان و مذاهب در ایران ، 



  172 مان ها در آثار حماسي و پيوند آن با باورهای اسطوره ای و دینيبرررسي ساختار پي
 

 

 ( .1991کریمي، سعيد« .)79و  72، شکتاب ماه هنر، «نمادهای آیيني ،

 .112 – 117صص

 ( .1981کمبل، جوزف .)،ترجمه عباس مخبر، تهران: مرکز. قدرت اسطوره 

 ( .1992کياني، مهرانگيز« .)711شمجله چيستا،  ، «نيایزد هند باستان آگ ،

 .97 – 19صص

 ( .1987گرین، راجرلنسلين .)،ترحمه عباس آقاجاني، تهران: سروش. اساطير یونان 

 ( .1999گيرشمن، رومن.) ترجمه محمد معين، تهران: علمي ایران از آغاز تا اسالم ،

 و فرهنگي.

 ( .1911لسان، حسين« .)112شری، هنر و معما، «قرباني از روزگار کهن تا امروز ،

 .21 - 11صص

 ( .1997معين، محمد .)گاه تهران.، تهران: دانشمزدیسنا و ادب فارسي 

 ( .1977معين، محمد« .)12 - 11، صص9، شمجله یادگار، «یک رسم باستاني. 

 ،انسانيگاه علومتهران: پژوهش، گزارش روایت پهلوی.(1981). مهشيد ميرفخرایي 

 .فرهنگي مطالعات و

 نامه پژوهش ،«بررسي نمادهای تصویری فر»(. 1987و دیگران. ) ماه وان، فاطمه
 .119 - 118، صص18، شحماسي ادب

 ( .1922مظاهری، علي اکبر .)،تهران: قطره. خانواده ایراني پيش از اسالم 

 کوشش جاللي نائيني، الدین قزویني، به(. ترجمه مير غياث1991. )مهابهارات

 تهران: طهوری.

 ترجمه امر سنکهه و امر پرکاش، تهران: رامایانا، (. 1928. )والميکي و داس تلسي

 الست فردا.

 ( .1999ورمازرن، مارتين .)،ترجمه بزرگ نادرزاده، تهران: چشمه. آیين ميترا  

 ( .1971هردوت .)،ترجمه وحيد مازندراني، تهران: فرهنگستان ادب و هنر. تواریخ 

 ( .1998هومر .)،اعلمي و فرهنگي. ترجمه سعيد نفيسي، تهران:ادیسه 

 ( .1991هومر .) ،ترجمه سعيد نفيسي، تهران: علمي و فرهنگي.ایلياد 

 ( .1991هينلز، جان .)،ترجمه ژاله آموزگار و احمد تفضلي،  شناخت اساطير ایران

 تهران: چشمه.


