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ارتباط ایزد باد )وای( با نوارهای در حال اهتزاز ساسانی*
مینا جاللیان**

کارشناس ارشد مطالعات عالی هنر، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده
نوارهای بلند، مّواج و در حال اهتزاز، از شاخصه های هنر دوران ساسانی است که عالوه بر حلقۀ قدرت 
و تاج  شاه، بر لباس و کفش، اسب و کمان شاه و لباس ایزدان و همچنین در برخی حیوانات، اشیاء و 
گیاهان نیز دیده می شوند. نوارها جایگزین بال در حلقۀ قدرت شده اند و باید همان ارتباط را با نیروهای 
آسمانی تداعی کنند. هدف از ایجاد آثار دورۀ ساسانی، نشان دادن قدرت و پیروزمندی شاه و مشروعیت 
آن از طریق فّره مندی شاه بوده  است. باقی ماندن فّره در شاه و افزونی آن به شرط پیروزی درجنگ و شکار 
معلوم بوده است. فّره در زمان ساسانی معنایی معادل بخت و تقدیر داشته است. ایزد باد در قالب »وای 
درنگ خدای« با زمان و مکان یکی و در آفرینش نقش دارد. همچنین گاه با سپهر یکی شمرده می شد. از 
این رو با بخت و تقدیر پیوند می خورد. »وای« با فّره و ایزدانی که آورندۀ فّره یا حافظ آن هستند مرتبط و 
همکار است. »وای« ایزد جنگ بوده و نابودکنندۀ موجودات اهریمنی و ایزدی باران آور و نعمت بخش هم 
بوده است. بنابراین با جنگ و شکار و خویشکاری »نعمت بخشی« شاه در ارتباط است. از این رو »وای« 
با آنچه سبب فّره مندی، حفظ فّره و افزونی آن می شود ارتباط دارد و نماد مناسبی برای جایگزینی بال 

محسوب می شده است.

واژگان کلیدی 
نوارهای ساسانی، ایزد باد )وای(، فّره، فّره افزون، نعمت بخشی.

مقدمه
اساطیر مجموعه ای است از تأثیرات متقابل عوامل اجتماعی-

انسانی و طبیعی که از صافی روان انسان می گذرد، با نیازهای 
آیین های  با  همراه  و  می شود  هماهنگ  او  اجتماعی  روانی- 
پدیدآوردن  آن  نهایی  هدف  می شود.  ظاهر  خویش  مناسب 
سازش و تعادل بین انسان و پیچیدگی های روانی او با طبیعت 
پیرامون خویش است )بهار، 1396: 411(. برای بررسی آثار 
کهن  هر قوم و ملت باید اسطوره ها، آیین ها و عقاید مذهبی 

با در نظر گرفتن اوضاع سیاسی، اقتصادی و  آنها را شناخت و 
جغرافیایی آنها به توضیح و تفسیر نمادین این آثار پرداخت.

توجه به این نکته که اصوالً هیچ موجود اساطیری در یک قالب 
غالباً  آنها  است.  ضروری  بسیار  نمی گنجد  نهایی  و  تغییرناپذیر 
خود  به  متناقض  صورت  می شوند،  متجلی  مختلفی  مراتب  در 
دوره ای  در  آنها  هستند.  تغییر  حال  در  پیوسته  و  می گیرند 
اما علی رغم  از خاطره ها محو می شوند،  پدید می آیند و سپس 
همۀ دگرگونی ها، صفات آنها باقی می ماند و جلوه ای نو به خود 
می گیرد و سرانجام از خدایان دیگر و زمان و مکان دیگر سر بر 

می آورد )گویری، 1385 :  44(.  minajalalian5633@yahoo.com 09124373835 .**
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تلفیق و آمیزش باورها و جهان بینی ها، از طریق سنکرتیسم 
)syncretism( باعث می شود ایزدی کهن، با نام بهرام و آناهیتا 

ظهور کند.
زمانی که آریایی ها به ایران آمدند، ارتباط های قومی و فرهنگی 
بیش  دورانی  به  یکدیگر  با  بین النهرین  و  ایران  بومی  اقوام 
پدید  فرهنگی  پیوندی  چنان  و  می رسید  هزارسال  شش  از 
آورده بود که حتی با آمدن آریاییان نیز گسسته نشد )بهار، 

  .)400:1396
قبایل آریایی، کوچگرد و بنا بر شیوۀ زندگی خود دارای نظام 
اخالقی ای بودند که در آن قدرت، خشونت و هر صفتی که 
دارای ارزش جنگی بود، محترم شمرده می شد. ایزدان مورد 
پرستش آنها نیز خصلتی جنگ جویانه داشتند و از قدرت و 

اسلحه های نیرومند برخوردار بودند.
از این رو اندرا، وایو، مهر، وهوم که اکثراً با جنگ و نعمت بخشی 
 :1390 )وکیلی،  داشتند  قربی  و  ارج  بودند،  ارتباط  در 
380و387(. سبک زندگی یک جانشینی نظم های پیشین را 
فرو ریخت. آریایی ها، کشاورزی، سیستم حکومتی، سه طبقۀ 
عالم و سه طبقۀ اجتماعی را از سومر اقتباس کردند. اما این 
چیزهای عاریتی را در جهت اهداف خویش به کار بردند. هدف 
آنها صرفاً قدرت بود : پیروزی و غنیمت )کمبل، 1383 :183(.

ظهور زردشت و نظام دو قطبی آن، که اهورامزدا و اهریمن 
برتری  و  می داد  قرار  شر  و  خیر  نیروهای  همۀ  رأس  در  را 
اهورامزدا بر همۀ ایزدان دیگر، سبب تغییراتی در ایزدان کهن 
شد. خدایان پیشین برای پذیرفته شدن در آیین زردشتی باید 
تغییراتی می کردند تا با این نظام اخالقی جدید تطبیق یابند. 
ناگزیر ایزدان قبلی استقالل خود را از دست دادند و فروتر از 
اهورامزدا و در خدمت او قرار می گرفتند. اغلب اوقات، ایزدان 
و  جنگ  امر  در  مثاًل  می شوند.  انجام کاری  مسئول  گروهی 
هوم  حتی  و  فروشی ها  بهرام،  مهر،  وای،  جنگ،  در  پیروزی 
و آناهیتا دخیل اند. در امر باران آوری، تیشتر، وای، اپام نپات 
روی  تغییراتی  نیز  ذاتی  خصلت های  نظر  از  دارند.  همکاری 
می دهد و بیشترین این تغییرات متعلّق به ایزدان فضایی یا 

جّو میانه است.
به سبب دو جنبۀ  باد  و  ایزدان قدرتمند طوفان  وایو  و  اندرا 
ذاتی شان، که هم یاری  دهنده و پیروزکننده و باران آور بودند و 
هم مخرب و مهارناپذیر و مرگ آور، برای ورود به دین زردشتی 
با شکاف و تغییری اساسی مواجه شدند. اندرا به عنوان دیو 
طرد شد و صفات مقاومت شکنی و پیروزگری او به بهرام منتقل 
شد. وایو نیز به دو بخش خوب و بد شکافته شد. اما همین 
پذیرفته شدن ایزدان کهن در آیین زردشتی که پیامبر قصد 
آیین ها  ریشه داربودن  نشانگر  را داشت  آنها  تضعیف  و  راندن 
و پرستش آنها درمیان مردم بوده است. ایزدان مهم در دین 

زردشتی عبارتند از: مهر، ناهید، بهرام، وای، تیشتر و سروش. 
عظیم  رابطۀ  و  اهمیت  از  وای  و  ناهید  و  مهر  میان  این  در 
برخوردار شده اند که در دورۀ ودایی همانند آنان دیده نمی شود 

)بهار،1390:  45(.
از میان سه ایزد، وای نسبتاً ناشناخته تر است و این امر می تواند 
دو دلیل داشته باشد، یکی این که مهر و ناهید امتیازاتی گرفته 
و مظهر هر سه طبقه اجتماعی شده بودند، از این رو پیروان 
آنان  از  زیادی  نمادهای  و  آثار  و  داشتند  بیشتری  معابد  و 
باقی مانده که در نتیجه امروزه محققان بیشتری دربارۀ آنان به 
پژوهش و نگارش پرداخته اند. دیگری، ویژگی ذاتی خود وای 
است که هم خود موجودی اثیری و اسرارآمیز است و هم تمام 
نمادی  و ساختن  نامرئی هستند  و طبیعی اش  مادی  مظاهر 
برای آن بدون چیزی دیگر که مرئی باشد ممکن نیست. اما 
اگر ما امروز، به نسبت دیگر ایزدان، شناختی دقیق از این ایزد 
و آیین وابسته به او نداریم، الزاماً به این معنی نیست که در آن 
دوران هم  چنین بوده باشد. شواهدی در دست است که وجود 
آیین وای و ستایش او را قبل و بعد از آیین زردشت در ایران 
نشان می دهد. به ویژه در دوران ساسانی، به زعم محققین و 
پژوهشگران، آیین وای- زروان رستاخیزی دوباره داشته است.

فرضیه
عناصر  این  از  یکی  است.  نمادین  هنری  باستان،  ایران  هنر 
نمادین، نوارهای در حال اهتزاز ساسانی هستند که به نحوی 
بر  دلیلی  هنوز  می شوند.  دیده  جاها  بسیاری  در  اغراق آمیز 
چرایی در حال اهتزازبودن این نوارها ارایه نشده است. اولین 
چیزی  که با دیدن این نوارهای در حال اهتزاز به ذهن خطور 

می  کند، وزش باد است. اما با توجه به این نکات که :
1. هنر ساسانی نمادین و آرمان گرا است  و واقع گرایی در آن، 

جایی ندارد.
2. اهتزاز نوارها در جایی که امکان وزش باد وجود ندارد، مانند 
نشستن شاه بر تخت )تصویر 1( و همچنین اهتزاز نوارها در 
جهت های مخالف در یک مکان )تصویر 2(، نمی تواند ناشی 
از باد طبیعی باشد. لذا این فرضیه مطرح می شود که اهتزاز 
باد »وای«  ایزد  با  ارتباط  باد و در  از  نوارها نشانه ای نمادین 

باشد.
 به این منظور، با تقسیم بندی صحنه ها و اشخاص و موجودات 
و اشیایی که دارای این نوارها هستند و با بررسی ویژگی های 
ایزد باد و ارتباط او با فّره و آنچه باعث فّره افزونی می شود، با 
در نظرگرفتن نقش شاه در دورۀ ساسانی و هدفی که از ایجاد 
این آثار داشته اند، تالش می شود تا شواهد و دالیلی مبنی بر 

این ارتباط ارایه شود.
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تصویر1. شاه نشسته بر تخت. مأخذ : پوربهمن، 1386.

تصویر2. تاج گیری نرسی از آناهیتا_ نقش رستم. مأخذ : پوربهمن، 1386.

نوارهای درحال اهتزاز ساسانی 
یکی از شاخصه های هنر ساسانی نوارهایی پهن، بلند و مواج 
هستند که به نحوی اغراق آمیز تکرار می شوند و اکثراً رو به 

باال در حال اهتزازند.
به  داشته  وجود  کاله  و  سر  روی  فقط  که  نوارها  این  سابقه 
دوران مادها برمی گردد، که موها را با نوار سرخی می بستند 
سلطنتی  خانواده  افراد  که  می کند  اشاره  کاکس«  »ویل 

نمد  از  بی لبه  کاله  و  میتر  و  تیارا  چون  گوناگون  کاله های 
سفید بر سر می گذارند. دیهیم نیز در آن زمان رواج داشت که 
حلقه ای است طالیی که بلندی آن به پنج سانتی متر می رسد، 
با برگ و گل هایی از زر آرایش شده و بر سر پادشاه و ولیعهد 
به عنوان نشانۀ پیروزی و افتخار دیده می شود.»کورتیوس« 
می گوید : اسکندر نیز یک دیهیم ارغوانی و سفید به تقلید 
از پارسیان برگزید )غیبی، 1387:  123و122(. پوشش سر 
اشکانیان نیز یا کالهی بلند از نمد بود، یا کاله نوارداری که 
نوارهایش گوهرنشان بود )همان: 169(. طرح پوشش سر و 
پادشاهی  هر  می شود.  متنوع  بسیار  ساسانی  دوران  در  تاج 
تاجی مخصوص خود بر سر می گذاشت که با نمادهای خاصی 
همراه بود. ویژگی هر تاج به عواملی چون خود شاه، قدرت 
دربار و سلطۀ موبدان بستگی داشت و چیرگی هریک از این 
عوامل در فرم و شکل تاج مؤثر بود و تاج ها غالباً سمبلی از 

عامل غالب را در برداشتند.
تاج در حقیقت نشانۀ پیوند فرمانروا با نیروهای آسمانی بود و 
عالئم و تزیینات آن نیز این مسئله را تأیید می کند، چنانکه 
بال های شاهین، پرتو خورشید، نقش ستاره و هالل ماه از این 

جمله هستند )جوادی و آورزمانی، 1388: 37(.
با وجود تنوع تاج  ها در دورۀ ساسانی آنچه همه جا به چشم 
عالوه  که  هستند  مواج  و  پهن  و  بلند  دنباله های  می خورد 
ایزدان و  او در لباس  بر تاج و سر پادشاه و کمر و مچ پای 

موجودات و اشیای دیگر هم  دیده می شوند. از جمله :
1. حیوانات : نظیر اسب  شاه، قوچ، آهو، شیر، گوزن....

2. اشیاء : نظیرحلقۀ قدرت، کمان پادشاه، آتشدان، هالل  ماه 
و گیاهانی نظیر انار و نخل )تصاویر3 الی5(.

نوارها سؤاالتی را در ذهن پدید می آورد که چرا  این  دیدن 
این نوارها در این دوره چنین نمودی یافته اند؟ دو اظهار نظر 
شده  ارایه  نوارها  این  دربارۀ  »گیرشمن«  و  »پوپ«  توسط 
ابر  باریکه های  از  تقلیدی  شاید  که  است  معتقد  پوپ؛  است 
آسمانی  قدرت های  با  را  شاه  ارتباط  آن که  منظور  به  باشد، 
نوارهای  دربارۀ  نیز  گیرشمن  )پوپ،38:1338(.  دهد  نشان 
اسب بالدار استودان بیشاپور می نویسد : نوارهای مواجی که 
به گردن و زیر زانوان او بسته شده و هالل گوی داری که بر 
باالی پیشانی اش قرار دارد و منظرۀ »تقدس آمیزش« را نشان 
می دهد که آن نیز یک مظهر نیروی شاهی است که ایزدی 

آن را تقدیس کرده است )گیرشمن، 1370: 229(.
فّره  نماد  نوارها  این  بر آن هستند که  از پژوهشگران  بعضی 
سلطنت هستند. وجود نوار بر حلقۀ سلطنت و تاج شاه این 
در  حتی  نوارها  این  چرا  این که  اما  می کند.  تقویت  را  نظر 
لباس ایزدان و بسیاری جاها و چیزهای دیگر تکرار می شوند 
و مهمتر این که چرا در حال اهتزازند، چیزی است که می توان 
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از ایزدان 3. نبرد شاه با دشمن و پیروزی بر او 4. شکار شاهانه 
آتشدان،  نظیر  اشیای منفرد  و  5. حلقۀ سلطنت و حیوانات 

هالل ماه، انار و نخل. 
ایجاد  از  ساسانی  شاهان  منظور  و  هدف  به  پی بردن  برای 

چنین آثاری  باید به نقش شاه در دورۀ ساسانی اشاره کرد.
ویژگی ها  این  دارای  ساسانی  دوران  در  را  سلطنت  می توان 

دانست :
1. شاه سرشتی ایزدی دارد و برگزیدۀ خدایان است، زیرا فّرۀ سلطنت 

از آن او بوده و تقدیر بر این کار قرار داشته است.
شاه مقدس بوده و فوق مردمان شمرده می شده و فرمان او مطاع 

بوده است.
فراخی نعمت و امنیت جامعه و مرزها بر اثر فّره مند بودن شاه بوده 
است. شاه بی فّره، یعنی شاهی که مورد اعتماد خدایان و در رأس 

آنها اهورامزدا نیست )بهار،1381: 503(.
نتیجه این که قسمت مهمی از قدرت الهی نصیب شاه می شد 
همین نیروی باطنی بود که برای کشور و اتباع او همۀ منافع، 
بار  به  را  در جنگ  پیروزی  و  آسایش  و  نعمت  و  فراوانی  از 
می آورد. از میان  رفتن هریک از این منافع نشانۀ آن بود که 
عنایت الهی سلب شده و شاه ممکن است تغییر یابد. این که 
از  است،  باقی  شاه  شخص  وجود  در  هنوز  آسمانی  قدرت 

پیروزی او در شکار معلوم می شد )پوپ، 1338: 53(.
هدف از ایجاد آثار هنری ساسانی  با توجه به نقش شاه در این 
دوره نشان دادن فّره مندی، تقدیر نیکو و قدرت و عظمت شاه 
بوده است، و به طور ضمنی گوشزدکردن این نکته که هر نوع 
دسیسه و شورش و نافرمانی بر علیه شاه که نماینده و مورد 

حمایت اهورامزدا و ایزدان بوده، محکوم به شکست است. 
اعتقاد به فّره ریشه ای قدیمی در دین و فرهنگ ساکنان نجد 

ایران و بین النهرین داشت. فّره انواع گوناگون دارد :
در اوستا خورنه به معنی فّره، فّر و شکوه است. فّره اهورامزدا 
و  پادشاهان  فّره  و سوشیانس ها،  ایزدان  فّره  امشاسپندان،  و 
پهلوانان فّره در اثر خویشکاری به دست می آید و خویشکاری 
رابط این نیروی کیهانی و جهان انسانی است. از ویژگی های 
فّره، اضافه، کم شدن یا از دست  رفتن آن است. در بندهش فّره 
کیان ویژۀ پادشاهان است و به وسیلۀ ارتکاب گناه از شاه دور 
می شود )گویری، 1385: 150(. در ادبیات اوستایی و پهلوی، 

فّره با برکت، اقبال و خواسته مربوط است.
پیروزی در جنگ و شکار توسط شاهان نه تنها نشانۀ وجود 
می شد  نیز  فّر  افزایش  باعث  بلکه  بود،  آنها  در  فّره سلطنت 
بعضی  پشت  در  »فّره افزون«  واژۀ  صورت  به  چیزی که  و 
دوم  خسرو  مسکوکات  می شود.  دیده  ساسانی  سکه های 
ساسانی با سکه  های قبلی تفاوت دارد. عالوه بر افزایش سه 
دایرۀ مدرج به دور نیم تنۀ شاه در روی سکه و دو دایرۀ دیگر 

تصویر3. سکه با نقش هرمز اول و آتشدان در پشت سکه. مأخذ : محمدپناه، 1385. 

تصویر4. قوچ نواردار، مأخذ : گیرشمن، 1370.

تصویر 5. شیرنواردار، مأخذ : گیرشمن، 1370.

و  نوار هستند  دارای  که  عناصری  و  با دسته بندی صحنه ها 
این  کرد.  روشن  صحنه ها  موضوعات  مبنای  بر  آنها  بررسی 
صحنه ها عبارتند از : 1. جلوس شاه بر تخت 2. تاج گیری شاه 
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نیز در  واژۀ »فّره افزون«  به دور مجمر آتش در پشت سکه، 
پشت سکه ضرب شده است. دوایر مدرج مسکوکات و حلقۀ 

مروارید نمادهای فّر هستند )همان :19(.
نمادهای فر ّ: فّر به عنوان نمادی که تأیید الهی را در برداشت، 
تثبیت  به  محتاج  که  فرمانروایی  بود.  پادشاهی  قدرت  مؤید 
به  را  الهی  تأیید  می کرد  کوشش  همواره  بود  خود  موقعیت 
باالترین درجه نشان بدهد. به ناچار انواع نمادهای فّر گسترش 
پیدا کرد )سودآور،1383: 136(. مروارید و نیلوفر از نمادهای 

فّر مهری محسوب می  شوند.
مسلماً  دستار  متموج  و  بلند  دنباله های   : می گوید  سودآور 
برای تداعی فّره ای مهمتر یعنی »فّره ایرانی« بوده است. زیرا 
در اشتات یشت، جنبش »باد زبردست« با آن همگام است و 

حاکی از ارتباط آن دو با یکدیگر است )همان :39(.
در مورد سابقۀ این نوارهای در حال اهتزاز، سودآور به مصر 
اشاره می کند که برای نمایش »نفس حیات بخش«ی که به 
همراه انوار خورشیدی از آتون ساطع می شد و بر صورت های 
اخناتون و خانواده اش می وزید به کار می رفتند )همان : 89(. 
برای توضیح بیشتر باید گفت »شو«، خدا- هوای مصری که 
از عطسۀ آتوم خدای آفریننده زاده شده بود، از ریشه ای لغوی 
در طبیعت  است. شو  تشکیل شده  یا خالی  تهی  معنای  به 
دربردارندۀ  وی  داشت.  نیرومند  خورشیدی  پرتو  یک  خود 
مفهوم هوای تراویده توسط پرتوهای خورشید بود. مفهومی 
 : کرد  استفاده  آن  از  )خورشید-خدا(  آتن  آخن  فرعون  که 
زندگی کن رع- هورختی و در افق شادمان باش- به نام او، 

شو، که در آتن )قرص خورشید( است )برن، 1384: 348(.
با  یعنی »وای«  ایرانی  هوای  ارتباط خدا-  روشن شدن  برای 
نماد فّر و نشان دادن این که ایزد باد عالوه بر فّر ایرانی، با فّر 
ارتشتاری، فّرپهلوانی، فروشی ها، فّره به معنی بخت و اقبال و 
نیز با ایزدانی که آورنده یا حافظ فّره اند ارتباط دارد، ویژگی 

ایزد باد مورد بررسی قرار می گیرد.

وای )وایو- ویو( ایزد باد
»وای« یا »وایو« یکی از کهن ترین و اسرارآمیزترین خدایان 
دوران هند و ایرانی است. ایزدی بوده که بر فضای میان گنبد 
متون کهن  در  است.  فرمان می رانده  زمین  و سطح  آسمان 
معموالً از عنوان »اندورا«؛ )فضای خالی( به جای وای استفاده 

می شود )وکیلی، 1390 :55(.
ایزدان  سایر  مانند  که  چهره  دو  و  فضایی  است  ایزدی  وای 
و  باران آوری  با  و  است  سریع  و  قدرتمند  بسیار  هم  فضایی 
نعمت بخشی و یاری گری در پیوند است و هم در عین حال 
سبب  به  چهرگی  دو  این  است.  مرگبار  و  ویرانگر  مخرب، 
بین  ما  یعنی  می کند،  فرمانروایی  آن  در  که  است  قلمرویی 

کردۀ  از  باد  پهلوی  دو  خصلت  اهریمن.  و  اهورامزدا  قلمرو 
یازدهم رام یشت پیداست :

مخلوق  هم  آفرینش،  دو  هر  که  است  من  نام  اندروای   •
سپندمینو و هم مخلوق انگره مینو را می رانم.

• بر همه چیره شونده نام من است که من بر هر دو آفرینش 
 1356 )پورداوود،  می یابم  چیرگی  انگره مینو  و  سپندمینو 

.)153:
بخش  دو  به  زردشتی  آیین  در  جذب  و  ورود  از  پس  وای 
خوب و بد تقسیم می شود. »وای وه« )وای به- وای نیک( در 
جبهۀ اهورامزدا قرار می گیرد و »وای وت« )وای بد( به جبهۀ 
اهریمن می پیوندد. بنابراین تمام قدرت ها و ویژگی های وای 

در جهت پیروزی خیر و بر علیه نیروی شر قرار می گیرد.
وایو، زیبا، تندرو چون خیال و دارای هزار چشم است. گردونۀ 
درخشان او را اسب های سرخ و گلگونی که تعدادشان گاه به 
هزار می رسد، می کشند. صفتی که در اوستا همیشه برای وایو 

آورده می شود، »زبردست« است.
نقش وای در آفرینش : قبل از تازش اهریمن به جهان و آغاز 
مبارزه، اهورامزدا برای پیروزی تمهیدی اندیشید، و آن ایجاد 
محدوده و چارچوبی از زمان و مکان بود که آفرینش مادی 
جهان و مبارزۀ خیر و شر می بایست در آن انجام پذیرد. وای 
درنگ  وای  عنوان  به  و  )مکان(  میانه  فضای  ایزد  عنوان  به 
خدای )زمان محدود عالم( میدان کارزار اهورامزدا و اهریمن 

می شود.
همان گونه  آفرید،  را  نیکو  وای  تن  آنگاه   : آمده  بندهش  در 
که »وای« را بایست. باشد که او را »وای درنگ خدای« فراز 
آفرید،  درنگ خدای  وای  یاری  به  را  آفرینش  آنگاه  خوانند. 
افزاری بود  زیرا هنگامی که آفرینش را آفرید، وای نیز چون 
که او را به کار در بایست )بندهش، 1395 :36(. او که وای 
درنگ خدای است سالح زروان است و باشد که سالح هرمزد 
است که بدو زور شکست یابد )همان : 111(. باد و جو محلی 
را که در آن دو آفرینش تطور می یابد، تشکیل می دهد. اما 
وای بر هر دو اینها برتری دارد. او چون زمان درنگ خدای 
در ورای تضاد دو جهان قرار دارد )موله، 1377 :37(. القاب 
زروان داد )زاده زمان(، ثواشه جاودان )مکان جاودان(، خوذاته 
)خودآفریده( پیوند و یگانگی وای را با زمان و مکان و نقشش 
را در آفرینش نشان می دهند. از همین جا ارتباط وای با بخت 

و تقدیر هم روشن می شود که بعداً اشاره خواهد شد.
نه تنها صحنه و مکان و زمان کارزار  : وای  وای، ایزد جنگ 
اهورامزدا و اهریمن است،  بلکه خدای جنگ هم هست. در 
رام یشت که سراسر ستایش وای است، او با چهرۀ جنگاوران 
زرین گردونه،  زرین تاج،  زرین خود،  دلیر،   : است  شده  پیدا 
آخته  نیزۀ  نیزۀ سرپهن،  نیزۀ سرتیز،  را  او خود  زرین سالح... 
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می نامد. عده ای از شاهان و پهلوانان اسطوره ای از جمله خود 
اهورامزدا از وای برای پیروزی در مبارزه با اهریمن و دیوان و 
وای در خواست  و  یاری می خواهند  آرمانی  داشتن سلطنتی 
آنها را می پذیرد و کامشان روا می شود. در بندهشن به صراحت 
»وای« خدای جنگ و مظهر طبقۀ ارتشتاران )جنگیان( شمرده 

می شود :
»وای نیکو جامۀ زرین، سیمین، گوهرنشان و الغونه )گلگون 
و سرخ( بس رنگ پوشید که جامۀ ارتشتاری است، زیرا فراز 
رونده بودن از پس دشمنان و پتیاره را از میان بردن و آفرینش 

را پاسبانی کردن خویشکاری اوست. 
باید به این نکته توجه داشت که سه رنگ سفید، سرخ و آبی 
یا کبود، در ایران و هند، نشانۀ سه بخش عالم )آسمان- هوا-

زمین( و سه طبقۀ اجتماعی )روحانیان- ارتشیان- کشاورزان( 
مظهر  و  می پوشیدند  سفید  جامۀ  روحانیان  می شد.  شمرده 
آسمانی آنها هرمزد بود. جنگاوران جامه ای رنگارنگ که سرخ و 
ارغوانی در آن سهم زیادی داشت می پوشیدند و مظهر آسمانی 
آنها وای بود. کشاورزان جامه ای نیلی یا کبود می پوشیدند و 

مظهر آسمانی آنها سپهر بود )بهار، 74:1381(.
ارغوانی  جامۀ  ارتشتاران  ارشد  و  سرور  عنوان  به  نیز  شاه 
»کتزیاس  می دانستند.  سلطنتی  رنگ  را  این  و  می پوشید 
یونانی« طبیب دربار هخامنشی می  نویسد که شاهان ایران در 
جشن مهرگان ردای ارغوانی به تن کرده و در مراسم شرکت 

می کردند )رضایی، 1372 :256(. 
در تمام  اسطوره های پهلوانی مربوط به جنگ و شکار  باد نقش 
مهم و اساسی دارد و سالح این پهلوانان و خدایان، آذرخش و 
بادهای گوناگون است. وای با آذرخش و باران آوری پیوند دارد، 
به  نیز  باران ساز  ایزدان  است،  باران سازی  ابزار  باد  آنجا که  از 
همان ابزار، به نیروی باد، آب را به ابر انبار کنند و باران بارند 

)بندهش، 1395 :96(.
وای، همکار تیشتر درآمدن باران است : هنگامی که تیشتر ابرها 
را پدید آورد، فرشتۀ باد به یاری او برخاست. به نفس خویش 
باد را در فضا به حرکت در آورد. بر همۀ زمین یکسره باد وزید، 
ابرها را بگسترد و باران ها فرو ریختند. ناچار اهریمن فریاد بر 
آورد، این باد را بمیرانید. این باد چیرۀ نیرومند را. اگر شما باد 
را بمیرانید، آنگاه همۀ آفریدگان را میرانده اید )بهار،  1396 

:557(. از این رو »وای« ایزدی نعمت بخش نیز است.

ارتباط وای با فّره به معنای بخت و تقدیر
وای که در اصل ایزد فضاست، در اساطیر متأخر زردشتی، تن 
زروان و برابر سپهر شمرده می شود و او را »وای درنگ خدای« 
)درازعمر( می نامند )بهار،72:1390(. وای در قالب درنگ خدای 
با تقدیر و سرنوشت پیوند می خورد و مسئول بخت و اقبال و 

رخدادهای تصادفی شناخته می شود. اصطالحاتی مانند : »ای 
با رخدادهای  روبرو شدن  بر من« که در مواقع  وای«، »وای 
ناخوشایند گفته می شود، و یا ضرب المثل بادآورده را باد می برد 
که به شانس در به دست آوردن چیزی یا بد شانسی در از دست 
دادن آن اشاره دارد و هنوز هم در زبان فارسی باقی مانده است، 

نشان از دیرپایی این باور و نقش وای در بخت و اقبال دارد.
شاید بتوان گفت وای نیز همچون همتای بین النهرینی خود 
»انلیل )هوا-خدا( لوح تقدیر را که سرنوشت انسانها و خدایان 
در   .)35: کال، 1373  )مک  داشت«  در دست  می زد  رقم  را 
این زمین دارای زیروزبر، جان مردمان و  باد   : بندهش آمده 
گوسفندان )حیوانات( را نگاه می دارد. هر چیزی را نظم زمانه 
از باد است. چون به سودمندی وزد، آن را فرارون باد خوانند. 
چون به زیانمندی وزد، باد جان هنج خوانند، زیرا همه چیز تباه 

و سست کرده شود )بندهش، 94:1395(. 

ارتباط ایزد باد با فروشی ها
نیاپرستی که از مذاهب بدوی اقوام بشری است، در پیام زردشت 
جا و مقامی ندارد، اما بعد در یشت ها ستایش فّره وشی ها که 
ارواح نیاکان هستند جای آن را می گیرد یکی از راه های اثبات 
فّره مندی شاه، از طریق وراثت و نسبت با شاه قبلی بوده است 
و می توانسته حمایت فروشی نیاکان تاجدار را به همراه داشته 
باشد که با باد پیوند دارند. در بندهش، جان با باد پیوسته است 
)تنفس و دم و بازدم( و هنگام مرگ هم جان به باد می پیوندد. 
فروشی افراد نیکوکار بعد از مرگ تا روز رستاخیز در میان زمین 
و آسمان )قلمرو وای(  باقی می ماند و می تواند به مردم کمک 
کند. فروشی                                              ها روان درگذشتگان نامداری هستند که همچنان 
تأثیر و نیروی خود را حفظ کرده  اند و همچون جنگاورانی باز 
نموده می شوند که با باد پیوند دارند و در میدان های نبرد به 

یاری نوادگانشان می شتابند )وکیلی، 1390: 298(. 

ارتباط باد با فّره 
فّر، نور و فروغ ایزدی و درخشنده است. صفت»خوار ننگهوت« 
یعنی فرهمند در سراسر اوستا برای اهورامزدا و اندروای )وایو( 
رام یشت صفت»وندی خوارته« صفتی  در  است.  رفته  کار  به 
)پورداوود،313:1356(.   فّر  یابندۀ  معنی  به  وایو،  برای  است 
فّر  باران آور و ستارۀ  با تیشتر، ستارۀ درخشان و  ارتباط وای 
ایرانی در اوستا آمده است. باد سبب جنباندن تیشتر می شود 
تا در سپیده دم در راهی دور از باد به سوی آب ها می شتابد 
)وکیلی، 1390 :65(. و فّر مزدا آفریده، فّر نیک مزدا آفریده 
و درمان و نیرو آورد )همان :120(. باد نه تنها خود فرهمند 
در  و همچنین  تیشتر همکار  ایرانی  فّر  با مظهر  بلکه  است، 

آوردن فّر برای آدمیان شرکت دارد.
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حرکت، ویژگی ذاتی باد
این  است.  شده  مشتق  وزیدن  معنی  به  »وا«  از  ویو  کلمه 
»ریگ   در  دارد.  باد  متحرک  همیشه  ذات  به  اشاره  اسم 
ودا«آمده  : باد مانند آفتاب و ماه غروب کننده نیست )ریگ 
حرکت  و  کار  از  هرگز  یعنی  غروب نکردن   .)44:1367 ودا، 
باز نایستادن. از میان چهار عنصر آب، باد، آتش و خاک که 
هریک ارتباطی با جان و روان داشته اند، باد به خاطر جنباندن 
چیزها و ارتباطی که با تنفس دارد، همچون جوهرۀ زندگی 
تقدیس می شد. به سبب جان است که بدن حرکت می کند. 
واژۀ روح در عربی به معنای باد است و واژۀ روان در فارسی 
صفت باد و آب است. اما این باد است که آب را به حرکت در 
می آورد : پس مینوی باد به شکل مردی بر زمین پیدا شد، 
روشن و بلند.... چون جان که تن را بجنباند و تن بدین زور 
فراز  را  باد فضایی  باد سرشتی،  رونده شود، آن مینوی  فراز 
افکند.  زمین  ناحیت های  به  و  بماالنید  را  آب  باد  جنبانید. 

دریای فراخکرت از آن پدید آمد )بهار، 1381 :121(.
در رام یشت وای خود را چنین می نامد : تموج آورندۀ آب نام 
است.  نام من  است. موج انگیز  نام من  است. موج ریزنده  من 
زبانه کشنده نام من است )پورداوود، 1388 :154(. حرکت 
: باد همه  از باد است. در ریگ ودا آمده  شعله های آتش نیز 
روز از میان شعله های او )اگنی( بسان تیری که از چله کمان 
رها شده باشد می گذرد )ریگ ودا،67:1367(. خاک نیز به امر 

باد حرکت می کند و به صورت گردوغبار به هوا بر می خیزد.
باد، عالوه بر به حرکت درآوردن چیزها، می تواند عامل تحرک 
و آورندۀ نیرویی غیرمحسوس و غیبی هم باشد. باد، در نقش 
»نفس« یعنی هوای دمیده شده که باعث حیات، نیرو و سخن 

گفتن می شود، کارکردی مهم دارد.
»مهرداد بهار« در تفسیر داستان کیومرث، آنجا که اهریمن 
قصد جان کیومرث را دارد و اهورامزدا با فرستادن خواب به 
سوی  او در هیئت  یک مرد جوان پانزده ساله )سن آرمانی( 
مانع مرگ شده می نویسد، می توان گمان برد که مرد جوان 
با صفاتی کمتر یا بیشتر، مظهر باد و نفحۀ آسمانی باشد که 
این  می دمد.  مقصود  هر  به  و  بخواهد  هرکس  در  اهورامزدا 
نفحه معموالً نیروبخش و یاری دهنده است؛ همانطور که در 
جوامع ابتدایی، جوان پانزده ساله با تشرف به جرگۀ مردان 
به آن جوامع نیرو می بخشید و یاری می داد )بهار،90:1390(. 
تعبیر دم مسیحایی و تلقی باد به عنوان حامل پیام و سخن، 
که هنوز هم به کار می رود، با این رابطۀ قدسی پیوند دارد. 
چنانچه بنا به تعاریفی که از فّر به عنوان نور، نیرو و درخششی 
الهی شده که از طرف اهورامزدا در وجود هرکس نهاده شود، 
ریاست، سلطنت،  قابلیت هایی چون  دارای  فّر،  نوع  به  بسته 
پهلوانی و نیرومندی و.... می شود، بنابراین عجیب نیست اگر 

حامل این نیروی غیبی باد دانسته شود. به ویژه که با معنای 
واژه فروهر هم نسبت دارد. فّر، یعنی فرا و پیش و هر، یعنی 
بردن و راندن. فروهر یعنی جلو رفتن و پیشرفت. در فرهنگ 
است.  پویش  و  جنبش  حال  در  پیوسته  جهان  زردشتی، 
جنبش و پویش فیزیکی، تکاملی، گوهری و روانی در فرهنگ 

اوستایی یک واژه دارد : فروهر )رضایی، 1372 :174(.
برای نشان دادن موجودی نامرئی چون باد که حتی تجسم های 
زمینی  اش هم )باد طبیعی، نسیم، توفان، دم و بازدم( نامرئی 
چیزی  وجود  به  نیاز  حرکت  مفهوم  تجسم  برای  و  هستند 
برای  نشانه  بهترین  اهتزاز  حال  در  نوارهای  و  است،  مرئی 

تجسم باد و حرکت به شمار می رود.

ارتباط ایزد باد با بهرام، مهر، آناهیتا
یعنی  یگانه،  بر خدای  تأکید  و هخامنشی  دورۀ ساسانی  در 
گسترده  و  همگانی  امپراطوری  یک  مقتضای  که  اهورامزدا 
لزوم  به  که  مردمی  باورهای  با  و می بایست  نبود  کافی  بود، 
اعتقاد داشتند، آمیخته شود.  فّر  پشتیبانی خدایان بخشندۀ 
قوی  ارتباطی  زمان ساسانی  در  مهم  ایزدان چهارگانۀ  میان 

وجود داشته است.
مهر: مهر در ابتدا ایزد طبقۀ اول یا روحانیت و حکومت بود. 
وظیفۀ او با رسالت ایزد جنگ )ورثرغنه( در آمیخت و بعدها به 
صورت ایزد سپاهیان و جنگیان درآمد )مسکوب، 78:1394(. 
همکاری وای و مهر در جنگ از این بند مهریشت آشکار است: 
به آن یکی از دو دسته هماوردان که از طیب خاطر با منش 
نیک و اعتقاد حقیقی نماز آورده باشد، مهر دارندۀ دشت های 
فراخ به همراهی باد پیروزمند و به همراهی داموئیش اوپمن 
)به معنای قوی و دلیر( به همان طرف روی آورد )پورداوود، 
427:1356(. ارتباط دیگر مهر با وای از طریق »رام« است. 
نام ایزد رام همواره با نام مهر می آید و لقب او هم بخشندۀ 
یکی  اما در بندهش وای و رام صراحتاً  چراگاه وسیع است. 
دانسته شده اند. در آیین مهرپرستی غربی نیز هوا و باد نقش 
مهمی دارد. عالوه بر غسل تعمید با هوا که در مورد متشرفان 
به مقام کالغ انجام می شده، روی بسیاری از نقوش مهری نیز 
شده  نقش  باد  چهارگانه  خدایان  تصاویر  آن  چهارگوشۀ  در 

است )ورمازرن، 196:1375(.
 1869 سال  در  »استارک«  بار  نخستین  برای  همچنین 
نماد هوا و فضای  اشاره کرد که غار میترا می تواند  میالدی 
میان زمین و آسمان باشد. این دیدگاه بعداً توسط »بک« و 
»اوالتسی« تأیید شد. اوالتسی معتقد است که فضای درون 
شود  محسوب  وای  هوا-  برای  نمادی  همچون  می تواند  غار 

)وکیلی، 258:1390(.
اشاره  مهر  میانجی  موقعیت  بر  پژوهشگران  این،  بر  عالوه 



مینا جاللیان 112

کرده اند که او را در موقعیت  وای قرار می دهد. »ویندیشمان« 
در مقاله مهمی )1875( مهر را با وای همانند دانست. مرجع 
بین  ایزدی میانجی  بود که در آن »وای«  بندهش  او  اصلی 
گیتی حایل شده  و  مینو  قلمرو  میان  در  و  آسمان  و  زمین 

است )همان : 330(. 
»پلوتارک« نیز خیلی قبل نوشته بود هرمز به روشنی محض 
و اهریمن به ظلمت محض شبیه و مهر واسطه ای میان این 
دو است. واسطۀ بین نور و ظلمت میتری است که ایرانیان او 

را »میترس میانجی« می نامند )رضایی، 1368: 256و41(.
ارتباط  پیروزی.  ایزد  بهرام  و  است  جنگ  ایزد  وای   : بهرام 
داده  نشان  ایندره  و  وای  ارتباط  طریق  از  دو  این  تنگاتنگ 
می شود. در ریگ ودا، وای و ایندره هر دو ایزد هوا و فرمانروای 
طبقۀ جو در میان سه طبقۀ آسمان- هوا- زمین بوده اند.دربارۀ 
آنها آمده  : آن دو توأمان نیرومندند که با هم می تازند و به 
یاری آریایی ها می آیند. اندرا و وایو شاهانی هستند که ستم 
 .)74:1367 )ریگ ودا،  جهان اند  دو  سلطان  و  نمی دارند  روا 
بیانگرترین عنصر بهرام برای پیگیری تبارش، نام اوست. بهرام 
در فارسی تغییریافتۀ ورثرغنه است. واژه ای که مقاومت شکن 
و اژدهاستیز معنی می دهد. ورثرغنه اوستایی همان وریترهن 
یعنی  هوا،  سلحشور  و  جنگاور  خدای  لقب  که  است  ودایی 
ایندره بوده است )وکیلی، 1390 :101(. باید گفت همچنان که 
تقسیم شد،  بد  وای  و  وای خوب  به  زردشتی  آیین  در  وای 
همتای او ایندره نیز دو جلوه یافت. سویۀ نیک جنگاورانه و 
دشمن شکن او در قالب بهرام تبلور یافت و سویۀ خشمگین و 

کینه توزش به صورت دیو ایندره باقی ماند و طرد شد.
به  یکی  بهرام،  ده گانه  تجسم های  از  دوگونه  بهرام یشت  در 
صورت بادی تند و دیگری به شکل مرغ وارغن، مستقیماً با 
وز  فعل  در تجسم های دیگرش هم همه جا  دارد.  نسبت  باد 
آمده که در پهلوی وزیتن و وزیدن فقط برای باد به کار برده 

می شود. 
رام  و  مهر  یار  و  همکار  و  دارد  فّره  با  روشن  ارتباطی  بهرام 
)وای( است. همانطورکه اشاره شد بهرام در کالبد باد به سوی 
زردشت وزید و برای او فّر مزدا آفریده را آورد او همچنین به 

چهرۀ باد برای مردمان فّره، درمان و نیرو می آورد. 
ناهید : آناهیتا ایزدبانوی آب و باروری از محبوب ترین ایزدان 
گردونۀ  آبان یشت  در  بوده  است.  معابد  بیشترین  دارای  و 
آناهیتا را چهار اسب می کشند که عبارت اند از : باد، باران، ابر، 
تگرگ. در تیریشت می خوانیم که این باد است که ابر و تگرگ 
و باران را به هفت کشور می راند. در رام یشت آمده که وای، 
موج آورنده، موج ریزنده و موج برانگیز است. یعنی موجودی که 
باعث حرکت آب است. در نقش تاج گیری نرسی از آناهیتا، 
از  عالوه بر نوارهای در حال اهتزاز، لباس آناهیتا و آبی که 

ظرف می ریزد نیز مواج هستند و مصداق این صفات باد است 
)تصویر 6(.

بخت  و  فّره  با  او  ارتباط  و  باد  ایزد  ویژگی های  به  توجه  با 
برکت آور  ایزدی  و  جنگ  ایزد  عنوان  به  او  نقش  و  اقبال  و 
دارای  را که  و موجوداتی  افراد  و  می توان صحنه های جنگ 

نوار هستند مورد بررسی قرار داد.
شاه رزمنده : فضایل سربازی همواره جزئی از صفات شاهان 
بنابراین  می شد.  محسوب  مشروعیت شان  اثبات  برای  ایرانی 
شاهان  ساسانی هنگام جنگ پیشاپیش سپاه قرار می گرفتند 
فّر  نظامی،  مهارت های  و  دلیری  به سبب  که  کنند  ثابت  تا 
کیانی دارند و الطاف خدایان شامل حالشان است )ویسهوفر، 
با دشمن، یک  واقعی  بر جنگ  :246(. جنگ، عالوه   1377
معنای نمادین مذهبی هم داشته است. از همان ابتدا میان 
انسان در  و  بوده  برقرار  مبارزه  و  اهریمن جنگ  و  اهورامزدا 
به  او  است.  داشته  برعهده  مهمی  بسیار  نقش  پیکار  این 
عنوان سرباز اهورایی باید تا جان در بدن داشته بر علیه شر 
و پیشبرد خیر و نیکی بکوشد. وجود نوارهای مواج می تواند 
نشانۀ این فّر و نیز نشانۀ بخت و اقبال بلند شاه بوده و به طور 
ضمنی به حمایت ایزد جنگ و نقش او در حفظ و افزونی فّره 
و نعمت آوری حاصله از پیروزی در جنگ اشاره داشته باشد.

می تواند  که  دارد  وجود  ساسانی  نقوش  در  مورد  دو 
شبهه برانگیز باشد. یکی سنگ نگاره نبرد اردشیر با اردوان در 
متعلق  ساسانی  نگین  دیگری  و  )تصویر7(  فارس  فیروزآباد 
تن  به  تن  نبرد  )تصویر8(که  پاریس  ملی  موزۀ  کتابخانۀ  به 
صحنه،  دو  هر  در  می دهد.  نشان  را  روم  امپراطور  با  شاپور 
وجود  توضیح  برای  هستند.  نوار  دارای  روم  قیصر  و  اردوان 
نوارها بر لباس دشمن چند دلیل می توان ارایه داد. در مبارزه 
او  بر  باشد، غلبه  نامدارتر  و  به تن، هرقدر رقیب قوی تر  تن 
را  پیروز  شخص  فّره  و  بود  خواهد  عظیم تر  و  افتخارآمیزتر 
فّره  بایستی  اشکانی  شاهنشاه  اردوان،  کرد.  خواهد  افزون تر 
داشته باشد. اما این فّره می توانسته از شاه ناالیق جدا شده و 
به شخص دیگری بپیوندد. نبرد اردشیر که یک حاکم محلی 
شکست  اردوان  باالخره  تا  کشید  طول  مدتی  اردوان  با  بود 
خورد و کشته شد. داستان گسستن فّر از اردوان و پیوستن 
آن به اردشیر در کارنامۀ اردشیر بابکان آمده که فّر به صورت 
قوچی به دنبال اردشیر که در حال فرار برای تدارک شورش 
بود، روان شد تا باالخره به او رسید و پشت اسبش نشست. 
در سنگ نگاره تعداد و شکوه نوارهای اردشیر بیشتر از اردوان 
دیده  اسب  از  سقوط  حال  در  اردوان  این  بر  عالوه  است. 
می شود که نشانۀ سقوط او از اریکۀ قدرت و از دست رفتن فّر 
اوست. شکست اردوان، شاهنشاه اشکانی توسط حاکم محلی 
او اردشیر، آنقدر افتخارآمیز و بزرگ بوده که اردشیر آن را در 
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سه  سنگ  نگاره حک کرده است.
همین دلیل در مورد پیروزی شاپور بر والرین قیصر روم نیز 
صدق می کند. روم قوی ترین دشمن و تنها رقیب ایران در آن 
زمان بود و پیروزی بر او بسیار مهم تلقی می شد. در آن نگین، 
شاپور با گرفتن مچ دست رقیب، بدون این که حتی شمشیر 
ید  خلع  و  خود  قطعی  پیروزی  آورد،  بیرون  نیام  از  را  خود 
از والرین را اعالم می دارد. در سنگ نگاره ای هم که پیروزی 
روم  امپراطور  )تصویر 9(  نشان می دهد  را  رومیان  بر  شاپور 
هنوز تاج برگ غار را بر سر و ردای سلطنتی را بر دوش دارد 
تا نشان بدهد او که بوده، اما از نشانه های دیگری شکست او 
معلوم می شود. شاه سواره و قیصر روم پیاده است و اینکه جلو 
اسب شاه زانو زده و دست های خود را به حالت التماس بلند 
کرده، و مهمتر از همه نقش فرشتۀ پیروزی که به سمت شاه 

پرواز می کند و حامل فّر است )تصویر 10(.
که  باد  دو چهرۀ  به  سرنوشت،  و  تقدیر  در  باد  نقش  به  اگر 
به سودمندی )فرارون( یا زیانمندی )بادهنج( می وزد و این 
خویشکاری باد که پاسبانی آفرینش اهورامزدا و از بین بردن 
دشمنان  اوست، توجه کنیم، در اینجا می توان مصداق آن را 

دید. نتیجۀ وزش باد بر نوارهای اردشیر و اردوان در فیروزآباد، 
در نگارۀ نقش رستم ظاهر می شود : اهورامزدا و اردشیر هر 
دو سوار بر اسب در حالی تصویر شده اند که اهریمن در زیر 
سم اسب اهورامزدا و اردوان در زیر سم اسب اردشیر لگدکوب 

شده اند )تصویر 11(.

شاه شکارگر  
شکار و نخجیر از فعالیت مورد عالقۀ شاهان و بزرگان و اشراف 
بود. هنگامی که جنگ نبود به شکار می رفتند و این کار نماد 

آمادگی برای پیکار محسوب می شد )دریایی، 16:1377(.
شاه  در  سلطنت  فّره  باقی بودن  معنای  به  شکار  در  پیروزی 
دوران  در   : می نویسد  بهار  مهرداد  است.  بوده  فّره افزونی  و 
اشکانی شکار چندان اهمیت داشت که اگر شاهی بدان عشق 

نمی ورزید، از سلطنت برکنار می شد )بهار، 1390 :92(.
پیروزی در جنگ و شکار در راستای خویشکاری نعمت بخشی 
شاه هم بود. جشن نوروز و جشن مهرگان در ارتباط با باروری 
و نعمت بخشی بوده اند. در زمان هخامنشی، هر سال شاه باید 
در مراسم شکار و تیراندازی  های سنتی نوروز شرکت کند، و 

تصویر6. آناهیتا- تاق بستان، مآخذ : پوربهمن،1386.

http://www.beytoote.com : تصویر7. فروهر. مآخذ

تصویر8. نبرد شاپور با امپراطور روم، مآخذ : پوربهمن،1386.
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شاه  نمی توانست  دیگر  بکند،  کاری  چنین  نمی توانست  اگر 
باشد )بهار، 1390 :271(.

نمادین هستند.  بنابراین صحنه های شکار در زمان ساسانی 
چنان که در سنگ نگاره سر مشهد )تصویر12( بهرام در حال 
مبارزه با شیرهای درنده است. این تصویر که شاه را در کمال 
خونسردی و ایستاده نشان می دهد که با یک دست، دست 
ملکه را در دست دارد و با دست دیگر در حال کشتن شیری 
و  دفاع  قدرت  نشان دهندۀ  نمادین  طور  به  می تواند  است، 

اتباع کشور، توسط شاه فّره مند و دفع  از خانواده و  حمایت 
حملۀ نیروهای شر و اهریمنی توسط او باشد. پیروزی او سبب 
شاه  اهتزاز شال های  بود.  نعمت آوری خواهد  و  برکت بخشی 
افزونی  و  اقبال شاه  و  نعمت آوری، بخت  این  نشانۀ  می تواند 

فّره او شمرده می شود. 
تاق بستان است )تصویر 13(. سودآور  نمونۀ دیگر شکارگاه 
درمورد این نقش تاق  بستان و ظهور هاله در پشت سر شاه 
فّری  و  شاه  موفقیت  نشانۀ  را  این  شکار،  پایان یافتن  هنگام 
)سودآور،  است  آمده  دست  به  سباع  کشتن  از  که  می داند 
21:1383(. اما نکتۀ دیگری هم در این نگاره وجود دارد و 
آهوان و حیوانات  میان سایر  نواردار در  آن وجود دو آهوی 
است. وجود آهوان  نواردار می تواند نماد فّری باشد که شاه به 
وسیلۀ شکار در پی کسب آن است و وجود هاله گرد سر شاه 

در پایان شکار نشانۀ موفقیت شاه و فّره افزونی است.
نوار  دارای  وایزدان  شاه  بر  عالوه  که  چیزهایی  و  موجودات 

هستند عبارتند از: 
دیده  شاه  اسب  بدن  بر  نوارها  بیشترین  شاه،  از  بعد  اسب: 
در  مرکوب  عنوان  به  که  اهمیتی  بر  عالوه  اسب،  می شود. 
جنگ و شکار داشته است، یک الگوی ازلی است و در تمامی 
اسطوره ها و قصه ها، گاه مرگ  و گاه زندگی را بر پشت خود 
تحمل می کند. اسب نماد دو وجهی است. او که الگوی عقل و 
غریزۀ مهار شده و مطیع و منقاد است، نماد هوس و سرکشی 

تصویر9. پیروزی شاپور بر رومیان، مأخذ : پوربهمن، 1386.

تصویر10. پیروزی شاپور بر امپراطور روم با نقش فرشته پیروزی در باال- تنگ 
چوگان، مأخذ : جوادی، 1388.
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و  است  انسان  مظروف  و  محمل  مرکوب،  اسب،  هست.  هم 
بدین ترتیب سرنوشتش از انسان جدایی ناپذیر است )فضایلی، 

 .)23: 1387
میان اسب و باد نیز پیوندی وجود دارد. باد، سریع ترین ایزد 
و اسب سریع ترین مرکب بوده است. وجود اسب بالدار مؤید  
این نکته است. در اساطیر و افسانه ها، اسب، گاه بادی، گاه 
آبی، گاه آتشین و گاه خاکی و در ارتباط با چهار عنصر بوده 

است )همان :24(.
گیرشمن در مورد اسب بالداری که بر روی استودان بیشاپور 
به  نوارهای مواجی که   : را می کشد می نویسد  گردونۀ میترا 
گردن و زیر زانوان او بسته  شده و هالل گوی داری که بر باالی 
پیشانی اش قرار دارد و منظرۀ »تقدس آمیزش« نشان می دهد 
که آن نیز یک نیروی شاهی است که ایزدی آن را تقدیس 

کرده است )گیرشمن، 1370 :245(.
بنابراین، وجود نوارها بر بدن اسب، انعکاسی از فّره، تقدس و 
مشروعیت قدرت راکب آن است و تأکیدی بر آن به شمار می رود.

سایرحیوانات : تمامی حیواناتی که دارای نوار هستند، نماد 
فّره یا نماد ایزدان هستند. پرندگان همواره نماد هوا و در عین 
حال می توانند نماد ایزدی هم شناخته شوند. مانند وارغن یا 
شاهین که نماد فّره، و هم نماد بهرام شناخته می شود که بر 

فّره مندی و باد سرشت بودن او داللت دارد.

اسلحه-کمان : سلطنت با قدرت پیوند دارد و اعمال قدرت 
بدون سالح ممکن نیست. سالح بی فّر، به معنی سالحی که در 
دست شخص بی فّره و نابکار است، کارایی ندارد. در مهریشت 
آمده : تیرهای با پر عقاب آراسته، نیزه های خوب سرتیز... و 
گرزهای خوب پرتاب شدۀ دروغگویان و پیمان شکنان کارگر 

نخواهد بود و به هدف نخواهد رسید )همان: 445(.
پدیدارشدن نوارها روی کمان در دورۀ ساسانی می تواند تأکید 
بر فّره مندی و مشروعیت قدرت شاه و حمایت ایزدان، به ویژه 
آمده  کمانگیر  آرش  داستان  در  چنان که  باشد،  جنگ  ایزد 
است : آرش، برای تعیین مرز ایران و توران همۀ توان خود 
را به کار گرفت و تیر خود را از کمان رها کرد و خود جان 
داد. تیر به همراه ایزد هوا )وایو( راهی دراز طی کرد و در مرو 
بر بن درختی فرود آمد و مرز ایران گشاده تر شد )فّره وشی، 

. )37: 1355
آتشدان : تقدس آتش و فّر آن امری واضح است. آذر یکی 
از ایزدان دین مزدیسنی است. برخی آتش را پاره ای از وجود 
اهورامزدا و برخی پسر او خوانده اند. در یشت نوزده، در نبرد 
بین آذر و اژی دهاک بر سرگرفتن فّره ناگرفتنی، آتش پیروز 
می شود )گویری، 1385 :116(. همکاری آذر و وای در مبارزه 
است.  آمده  زردشتی  متون  در  نیز  باران  آوردن  و  دیوان  با 
مزدیسنی  اساطیر  در  آتش  و  باد  دیگر  همکاری  و  ارتباط 

تصویر11. تاج گیری اردشیر اول از اهورا مزدا- نقش رستم، مأخذ : پوربهمن، 1386.
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است.  سودمندتر(  برنده تر،  )پیش  »وازشت«  آتش  طریق  از 
آتشی که در ابر با باد حرکت می کند. آذرخش نیز ترکیبی از 

عناصر باد و آتش است )زمردی،121:1382(.
در اساطیر هند نیز اگنی را یکی از ماروت ها )خدایان توفان 
قرمز  اسب های  را  گردونه اش  دانسته اند.  وایو(  فرزندان  و 
می کشند و بادهای هفت گانه چرخ های آن است. اگنی، سوار 
بر باد در همۀ جوانب فلک پراکنده می شود. باد همۀ روز از 

میان شعلۀ او می گذرد )ریگ ودا، 1367: 84 و98(.
سکه های  یشت  آتشدان های  از  بعضی  بدنۀ  بر  نوار  وجود 

ساسانی نشانۀ پیوند فّر آتش-که نمایندۀ فّر اهورامزدا- است 
و فّر سلطنت -که انعکاس فّر اهورامزدا- بوده و باد رابط این 

دو است.
هالل ماه و میوۀ انار- هالل ماه و میوۀ انار نماد آناهیتا است. 
فّرۀ  با  آناهیتا  فّر  پیوند  بوده اند.  مخصوص  فّرۀ  دارای  ایزدان 

سلطنت، نشانۀ حمایت این ایزد شاه است.

نتیجه گیری   
ساسانیان که در پی تشکیل حکومتی متمرکز و قوی مانند دورۀ 

تصویر12. شاه در حال شکار. مأخذ : پوپ، 1338. 
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هخامنشی بودند، به سبب دشمنی با اشکانیان، نماد فّره را تغییر 
دادند. این نماد که همواره با بال همراه بود، به صورت حلقه ای 
نواردار درآمد. نوارها که جای یال را گرفته بودند، همان وظیفه، 
ارتباط با نیروهای آسمانی را، برعهده داشتند. تکرار این نوارها 
بر لباس و تاج و اسب و کمان شاه نشانۀ تأکیدی بود که شاهان 
بر فّره مند بودن خود داشتند. تراکم نمادهای مختلف از ایزدان 
و حتی نمایش اهورامزدا و مهر و ناهید در سنگ نگاره ها نیز به 
همین دلیل است. با توجه به هدف ایجاد این آثار، می توان گفت 
نمادهای به کار رفته برای مردم آن زمان آشنا و قابل  درک بوده 
است. نوارهای مواج و در حال اهتزاز که در نگاه اول باد را تداعی 
می کنند، می توانسته ارتباط ایزد باد را با فّره، و سایر ویژگی های 
او را در اذهان بینندگان تداعی کند و به عنوان نمادی جدید با 
آنها ارتباط برقرار سازد. انتخاب این نماد به چند دلیل موجه به 

نظر می رسد :
1. وای، در قالب »وای درنگ خدای« با بخت و تقدیر ارتباط دارد. 

2. وای به عنوان دم الهی می تواند آورندۀ فّره یا سبب افزونی آن باشد.
3. وای با فّره و ایزدانی که آورندۀ فّره یا حافظ آنند در ارتباط است.

4. وای، به عنوان ایزد جنگ با خویشکاری شاه به عنوان شاه رزمنده 
که دفاع، ایجاد امنیت و صلح و نعمت های حاصله از آن است، ربط دارد. 
5. وای، به عنوان ایزدی باران آور و نعمت بخش، با نقش نعمت بخشی 

شاه در ارتباط است.

6. وای، به عنوان پهلوانی که با موجودات اهریمنی می جنگد و با 
نابودی آنها برکت و نعمت به بار می آورد، با نقش شاه شکارگر مربوط 

است.
به طور کلی»وای« با ویژگی های خود با فّره و هرچه سبب افزونی فّره 
می شود مرتبط است و نماد مناسبی به نظر می رسد که می توانسته 
هدف شاهان را تحقق بخشد. عالوه بر این شاید به طور ضمنی آن 
چهرۀ نیرومند و خشن و دشمن شکن باد را هم برای ارعاب رقیبان و 

دشمنان در نظر داشته اند.

پینوشت
با  )وای(  باد  ایزد  با موضوع »ارتباط  نو  از کارگاه نظریه های  برگرفته  *.  مقالۀ حاضر 
در   1397 سال  در  نگارنده  سخنرانی  به  که  است  ساسانی«  اهتزاز  حال  در  نوارهای 

پژوهشکده نظر برگزار شد.   
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