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  دهیچک

 انیعقل و عشق و نسبت م انیباستان، تا کنون ارتباط م رانیفرهنگ ا طۀیگرفته در ح گوناگون صورت هاي پژوهش با وجود
وجه از اسالم کمتر مورد ت شیپ رانیدر ا يشهود اییو معرفت حضور یعقل اییمعرفت حصول یعنی،دو نیاز ا یناش ياه معرفت

بسیار مهم و مورد یدوران اسالم رانیفرهنگ ا ،یکلطور و به اتیعرفان و ادب،موضوع در فلسفه نیا که یحالدر. قرار گرفته است
بخش  نتری دارد با کنکاش در گاهان، کهن یمقاله سع نیا. استافتهییمختلف هاي در متون گوناگون جلوهمیان آنها و توجه بوده 

به ارتباط  انهیساختارگرا یو با نگاه کندیباستان بررس انیرانیا يفکر هاي هیعقل و عشق را در پا انیارتباط م ی، چگونگاوستا
مقاله آشکار  نیا. دیجو نماو جست يسهرورد هاي شهیودا و اند گیمتن، ر نیارتباط را در ا نیا هیما متون گوناگون، بن انیم
محسوس دارد و  يدر کنار آن حضور یتزاحم چی، عشق بدون هاوستاخرد در گاهان و کل  ينقش مرکز رغم بهکه  سازد یم
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  مقدمه
 انیاست که نسبت م نیا در این پژوهش عقل و عشق انیارتباط م یاز طرح مسألۀ چگونگ یاصل هدف

 یکه ناش يحضور اییشهود رفتاست و مع فیحد و تعر قیشناخت از طر یکه نوع یحصول اییمعرفت عقل
، اوستابخش  نیتر دو گونه معرفت درگاهان که کهن نیا جیو نتا ها نهیزم نیواسطه است و همچن یاز ادراك ب
عقل  ةاز قو یمعرفت حصولنکهیبا توجه به ا .شودلیو تحل یاست، بررس یزرتشت میتعال یۀما و جانقلب آن 
 يکلمات عقل و عشق و معنا يِصورت ظاهربه چه  گر؛عشق يرویاز ن يو معرفت شهود ردیگ یم هسرچشم

  .است آنها نیز توجه شده  هیاول



قابل توجه  یعقل و عشق در فلسفه و عرفان پس از اسالم پژوهش انیم ۀرابط ۀنیکه در زم ینانید یمیابراه
اگر در . گردد یاست که به عقل و عشق مربوط م يآکنده از آثار يفرهنگ بشر«: دگوی یانجام داده است، م

مگر  ،ونددپی یبه وقوع نم خیدر تار يا دهیپد چیکرد که ه میاعتراف خواه م،یبه تأمل بپرداز شتریمسأله ب نیا
در فلسفه و فرهنگ در غرب پس  یروند عموم نیا)15: 1380(» .دارد یعشق بستگ ایبا عقل  یبه نوع نکهیا

 یو قبول ادراك حس یو حصول يعلم شهود نیب یجیتدر ییبه جدا ،تیاز رنسانس دگرگون شد و در نها
ي ها دگاهیاز د یکیبه  توان یم ،راستا نیدر هم)186: 1371 گانیشا( .معرفت منجر شد أمنش گانهیبه عنوان 

 يایاح يتالشش را برا تیجنبش که نها نیا .اشاره کرد یآلمان هاي کیمباحث رمانت بارهرشده د مطرح
الهام تا  يرویاز ن شیو در ستا ستدان خیتار ییمدرن انجام داد، عشق را هدف نها يایگمشده در دن یتیمعنو

 توان یم ا توجه به این نکاتب) 132: 1375 ياحمد(.برخاست زیبه ست يروشنگرو که با خرد  رفتشیآنجا پ
 شود؛ یگوناگون مشاهده م هاي است که در فرهنگ یخیامر تار کیعقل و عشق  انیرابطه م ۀگفت مسأل

 کسانیمختلف  يها انسان در فرهنگ تیو ماه دهند یم لیانسان را تشک يعقل و عشق ابعاد وجود رایز
  . است

تقابل دو  ،فلسفه ۀطیدر ح. پس از اسالم همواره مطرح بوده است رانیعقل و عشق در فرهنگ ا انیم نسبت
 یدر اشعار بزرگان مضموننیبازتاب ا درباره .کرد یابیارز نهیزم نیتوان در هم یمکتب مشاء و اشراق را م

و  گرفته است صورتیگوناگون هاي شپژوه یآثار عرفان ،یطورکل عطار و به ،ییچون موالنا، حافظ، سنا
 ریو خصومت با عقل تفس تاند،آثاروسخناناهلعرفانرادرجهتضدی کرده قیحوزه تحق نیکه در ا يافراد شتریب

و در گذر  ستیالساعه ن و خلق یناگهان ياما از آنجا که فرهنگ امر)20: 1380 ینانید یمیابراه(اند، کردهلیو تأو
را در  یاسالم رانیاز مباحث فرهنگ ا ياریبس شۀیر دیبا ابد،ی یو معنا م گردد یو تحول م رییزمان دچار تغ

  .جو نمودو از اسالم جست شیپروزگار 
 .است يو عمود یافق يراستا وهاوانفصاالتآشکار،درد گسست یرغم برخ به رانیا خیتار یفرهنگ یوستگیپ
 یو زرتشت یاسالم رانیا يماهو یوستگیپ دلیلبه  يگریو د يو نژاد یقوم ،يجوهر یوستگیپ به دلیلیاول

به  یاجمال یبا نگاه ،گرید ياز سو)64: 1383نصر (.واحد هاازمبدأمتعالی سنت یواسطۀ نشأت گرفتن تمام هب
 خداي. اند بوده لیخرد قا يبرا یفراوان تیاهم آنها که دید توان یآنها م يباستان و باورها انیرانیکتب ا

است و » سروردانا« ای،»میحک يخدا« ای،»حکمت يخدا« یبه معنخوانده شده که » مزدا اهورا« انیمتعال زرتش
تقابل  اییهدوگانه عقل و عشق و مسأله همرا )70: 1368 نلزیه(.او خرد است یژگیو د،آی یم که از نام او بر چنان
 یعنی،يگریوجود د یبررس رو، و از این آشکار دارد يحضور يو فکر یاز مکاتب کالم ياریدر بس نیزآنها 

موضوع شکل گرفته است  نیمقاله حول ا نیا هیفرض.استریپذ هیآن با عقل توج ۀآن و رابط گاهیعشق و جا
،یکرابطۀمکملیاست؛یعنیهردودر )گاهان( هایزرتشتی که رابطه میان عقل و عشق در ریشۀ اندیشه

و تعامل  ردوهمراهیگونهتقابلوتضادیوجودندا میانایندوهیچ،اندودرعینحال بخشپذیرفتهشده جایگاهقوایمعرفت
  . تآن دو مشهود اس انیم



 ،یطورکل به .کاربرد داردساختارگرا  یشناس در نشانه ،پژوهش انتخاب شده است نیا يکه برا یروش
 ينظام ساختار کشوند،ی یم دهینظم د یکه ب یقیو مصاد ها یتجل یدارند در پ دهیمتفکّران ساختارگرا عق

است که  يادیبن يآن نظام ساختار افتنی،آثار منفرد یاز بررس انیهدف ساختارگرا. وجود دارد نیثابت و مع
 .دهد یشکل م ینیع هاي یمتون در حکم تجل نیبه ا ،یساخت ژرف يهمچون دستور رود یگمان م

 یمتون ایمتن  ۀبه مطالع ایو  ابندیدست  يتا به دستور کنند یرا مطالعه م ياریمتون بس ایانیساختارگرا
 ایکه ژول تینامتنیب هیمقاله از نظر ندرای)83–85: 1388 يسجود(.دستور را نشان دهند آنیتا درست پردازند یم

متون گوناگون و متعلق  انیم این نظریه،بنابر  .است بهره گرفته شده ،مطرح کرده است نهیزم نیدر ا ستوایکر
و خواست و  ادهبدون ار ایمؤلف است،  ۀآگاهان تین ةزاد ایکه  ار استبرقر یمتفاوت نسبت هاي به دوره

 ایمتن ندارد، بلکه خواننده  کیبه مؤلف  یچندان ارتباط ینامتنینسبت ب زیگاه ن. دآی یم دیمؤلف پد یآگاه
  )335: 1375 ياحمد( .ندآفری یمخاطب متن آن را م

است که متن گاهان  يدشوار شه،یاند کیعالوه بر درك تداوم  دو منبع از دو دورهانتخاب  یاصل لیدل
کمتر از آن است که بتواند  اریکوتاه و بس یگاهان متن. استو منفرد بودن آن  خود ناشی از ویژگی موجز

 چیه باًیتقر،گرید ياز سو .بردارد دهیچیپ تیغا بهو  بانهیاد غیسخنان بل ۀپرده از مجموع ،طور کامل به
عد زبان و از ب .خورد یدر آن به چشم نم ،يریولو اساط ،ییایجغراف هاي مکان اییخیبه حوادث تار اي اشاره
: 1386کلنز (.وجود دارد یتفاوت کل ،است دتریاز آن جد یکه چند قرن دیجد ياوستاآن و  انیم زین میمفاه

12- 13(  
وجود  هخاص ب یو مکان یبستر زمان کیدر  کهیفهم متون باستان يروش برا نیتر قیو دق نیبهتریکلطور هب

با  کینزد یکه ارتباطگرید هاي همزمان با خود در فرهنگ گرِینسبت آن متون با متون د اند،بررسی آمده
در  میتداوم مفاه ی به دلیلمتن اصل نگتربافرهکم یبا فواصل زمان یمتون ایدارند و  یفرهنگ متن اصل

دو مقاله  نیا دراین رو،؛از است یپنهان متن اصل یکشف معان ياشتراکات براافتنیعرض و در طول زمان و 
، ودا گریهااز آن یکی. در نظر گرفته شده است میتداوم مفاه یبررس یبرايفرهنگ ةدو حوزمنبع از 

و  یرانیا ییایآثار دو قوم آر نتری یمیقد اوستاو  ودا گیر. ،استهندو ۀمذهب و جامع ةسند زند نتری یمیقد
 کیبه هم نزد یو اجتماع يو از نظر فکر اند زبان مشترك مشتق شده کیهند هستند و هر دو از 

 فیدارند که تصن دهیپژوهشگران عقاز یاریبس )، مقدمه جاللی نائینی4: 1372 ودا هاي ریگ گزیده سرود(.هستند
دور از زمان  یزمان ۀفاصل کیطور جداگانه و در  هب تواند یاما نم، است ودا گیرگاهان متأخّرتر از 

  )2: 1367 شنانیکر( .صورت گرفته باشد وداهافیتصن
باستان در  رانیحکمت ا اگریرا اح يو .اشراق است خیمشهور به ش ،يسهرورد يها شهیاند منبع دیگر
 ،یونانیسنن  تالقیمحل  يسهرورد هاي نوشته. اند دانسته شهیاند ریدو س نیو عامل اتصال ا یدوران اسالم

 نیا قتیحق. کشف کند اي گانهییاو توانسته است در درون چند صورت مختلف معن .است یرانیو ا یاسالم
مقدار  ،چه در کار او مهم است، اما آناست داشته یاطالعات یسنت زرتش ةدربار یاشراق لسوفیاست که ف



 داشتهآن معلومات  ریاست که در فهم و تفس یبلکه دقت خاص ست،یباستان ن رانیا لیمعلومات او از مسا
بدین منظور  .شده استاو استناد  هاي شهیپژوهش به اند نیدر ا ،لیدل نیو به هم) 1-7: 1381 یخانیعال(است 

 قیتدق يپرداخته شده و برااوستاهاي بخش گرینسبت عقل و عشق در گاهان با کمک د یبه بررس ابتدا
مورد توجه  يتا گاهان و از گاهان تا آثار سهرورد ودا گیراز  میو مفاه قیدر موارد الزم، تداوم مصاد شتر،یب

  . قرار گرفته است
  

  گاهان زبان
  : دیگو یم ،باور سنت شمندیاند گنون، رنه

و در خور آن بوده و  نیمثل خود عقل انسان که زبان ابزار راست ؛دارد یو برهان یلیتحل یزبان قالب،یبه طور کل
ذاتاً مصنوع  ،کلمه قیدق يبه معنا يپرداز نماد ،برعکس. شکل ممکن است نیتر قیآن به دق دیتول زبان باز انیجر

 يباشد؛ شهود یشهود عقل یاز زبان، حام شیشود ب یسبب م نیاست و هم يشهود ییگو ن،یاست و بنابرا
  )79: 1382 گنون( .تراشتباهگرفت آن را با شهود نازل دیمافوق خرد که نبا

طور که در ابتدا اشاره کرده  موضوع درست است که همان نیا یکند، زمان یم گرچهگنونزبانراابزارعقلمعرفی
 گرید ،مصنوع وارد زبان گردد ياما اگر همان نمادها ؛داشته باشد یو برهان یلیتحل یقالب باناست، ز

ما و در  یجسمان یدر هست شهیعشق ر«: دگوی یادگار مورن م. توان آن را صرفاً ابزار عقل دانست ینم
 یدر هست شهیحال ر نیاما عشق در ع ؛گفت که عشق مقدم بر زبان بوده است توان یم. حواس ما دارد

 نیحل ا يبرا ،نیبنابرا)22: 1383مورن (؛»ما دارد که مسلماً مفروض بر وجود زبان است ةما، در اسطور یروان
کند و زبان  نییو تع نییرا تب لیارد مساد یکه سع یزبان ،یزبان عقل ةزبان را به دو حوز متوانی یمسأله م

 میبه زبان آورد، تقس انیب يبا مجازها ،دینما یم یفتنناگ آنچه راکوشد  یکه م یزبان ،یادب ایشاعرانه  ،يشهود
  . کرد
 میابراه). شاعرانه(يشهود ایاست و  یزبان عقل کیمعلوم گردد که زبان گاهان  دیمطالب بااین توجه به  با
گاثا عبارت است از قطعات  ییو بودا یبرهمن میقد اریبس یدر کتب مذهب: دگوی یباره م نیا داوود در پور

مناسبت موزون  نیه همو ببوده  يزیچ نیچن در اصلزین) گاهان( اوستايگاتا. نثر باشد انیکه در م یمنظوم
دشوار بودن فهم متن  لیاز دال یکی،يوبه عقیده . سرود و نظم و شعر یعن؛یه استشد دهیبودن آن گاتا نام

که سابق  ينثر زیطرز مخصوص شاعرانه آنها را سروده است و ن کیگاهان با  ةندیاست که سرا نیگاهان ا
درست )89-80: 1378 ها گات(.از دست رفته است ساخته، یآن را روشن م ینظم بوده و معان نیبا ا ختهیآم

به چند شعر آراسته شده  يو هر گفتار و اندرز ختهیبه هم آمدر آن که نثر و نظم  يسعد گلستانمانند 
و  يزبان شهود وکننده  نییو تب یاز زبان عقل یامتزاج گفت زبان گاهان توان یم ،نیبنابرا)414: همان(؛است
نهفته در  يشهود یمبان يرهگشا تواند یدارد که م یمصنوع يپرداز گاهان در درون خود نماد. انه استشاعر
  .مپردازی ینمادها م نیا یبسط پژوهش ابتدا به معرف يبرا ،رو نیاز ا ؛اشدآن ب



  

  امشاسپندان
بند صرفاً  تک نیبند از گاهان آمده است و ا کیتنها در  ،عقل و عشق به صورت مجرد میآنجا که مفاه از
حامل توسط امشاسپندان که سراسر  میبه مفاه در ابتدایاري رساند،  يرگی جهینت لیما را در تکم تواند یم

و بازتاب آن  گریکدیاز آنها با  کیو سپس به ارتباط هر  مکنی اند،توجهمی خود گرفته ةطریس ریگاهان را ز
 نیفرشتگان د نیدسته از بزرگتر کیاست که به  یامشاسپند نام. پرداخت میخواه یزرتشت شهیدر اند

بار در  نیکلمه درگاهان وجود ندارد و نخست نیالبته ا .استریمقدس فناناپذ استوبهمعنیداده شده  سنایمزد
 ها یشت( .دیآ یبه شمار م اوستاياجزا نیتر یمیکه پس ازگاهان از قدمخوری یم به آن برها یشتدر  یتیها هفتن
 ي،ست و در جهان مادامزدا از صفات اهورا یکیمظهر  ی،فرشتگان در عالم روحان نیاز ا کیهر )73: 1356

مجرد  میمفاه يهم به معنا یگاهامشاسپندان البته  .است و سپرده شدهه اب ساماز اج یکیش روو پر ینگاهبان
مزدا را درصدر امشاسپندان قرار  اهورا یانوسپنتامی)103–101: 1378 ها گات.ك.ر(.اند به کار رفته

 ذ،سپندارم ور،یشهر بهشت، يبهمن، ارد نو،یسپنتام ایمزدا اهورا :قرارند ناندهفتامشاسپندانازای اندوگفته داده
 نیبعد از گاهان ا ةدر دور یول ،استا مزدا جدروح مقدس از اهورا اینویدر گاهان، سپنتام .خورداد و امرداد

  )8: 1367 شنانیکر(.گردند یمتخاصم م يروهاین منیاورمزد و اهر اینومی و اهورامزدا و انگره شوند یم یکیدو 
را و سپندارمذ  بهشت يبهمن، ارد نو،یتنها چهار امشاسپندسپنتامما پژوهش،  نیتوجه به موضوع ا با

نکته  نیبه ا یدبا یاز بررس شپی. کنیم یمیارتباط با موضوع انتخاب و بررس دلیل بهو  ینشیصورت گز هب
ذات  کیصفات به  ۀکه هم ییمزدا هستند و از آنجا امشاسپندان صفات اهورا ر،یتعب کیکه به  ردکتوجه 

 ،لیدل نیمجزا باشند؛ به هم گریکدیطورکامل از  توانند به یخواهند بود و نم یاشتراکات ياشاره دارند، دارا
 یامتزاج ي، ممکن است دارااست از امشاسپندان در نظر گرفته شده کیهر  يکه برا ییمعنا هاي حوزه

  . خواهدشداشاره هامشخصه و هم به اشتراکات آن هاي یژگیبخش هم به و نیباشند و در ا
  

  نویسپنتام
که از آنِ  استیکین ةقو ایمقدس، روح مقدس  ينویم یدر لغت به معنسپنتامینو 

خلّاق  ۀشیمظهر اراده و اند نویسپنتام. قرار داردیقوة زشت ایثیخب ينویم اینومی انگرهاستودرمقابآلن،اهورامزدا
: همان(.کامل است اییوجود آرمان ۀست، نشانا اهورامزدا ۀشیسان که در اند روح مقدس، بدان. استا مزد اهورا

مزدا و  اهورا انیامشاسپندان واسطه م گریمانند د نویاست که سپنتام یداوود براساس متن گاهان مدع پور)4
روح « ،یزرتشت نیخدا در آئیاصل ۀآن را مشخص نلزیاما جان ه)72: 1356 ها یشت(است، بندگان

از خدا هستند که در هر  یاتیامشاسپندان تجل گرید ومنحصر به خداوند است هداند ک یم »نندهیآفر«ای»کوکارین
هستند که خدا را به انسان و انسان را به خدا  هایی لههاوسی جلوه نیباشد؛ ا میسه تواند هاانسانمیاز آن کی

  )71: 1368 نلزیه(.کند یم کینزد



پنج  ۀدر قطع. درست است آورد، یهفت م و چهل يسنایداوود از  که پور یلیاول با توجه به دال مطلب
 نیکه تو به توسط ا هایی نعمت نیاهورا، از آن بهتر مزدا يا«: شود گري سپنتامینو اشاره می به واسطه سناینیهم

 چینگاهبان ه نویسپنتام مینیب یم ،گرید سوياز )229: 1378 ها گات(»...يوعده داد یراست رویخرد مقدس به پ
توان گفت  یم ،نیبنابرا ؛باشدنلزیسخن ه دیمؤ تواند یم و این نکتهستین يماد يایاز موجودات در دن ینوع

 مینبی یم دیعهدجددر . ندارد يملموس در عالم ماد اي اماجلوه،ستا ها مزدا و انسان اهورا ۀواسط نویسپنتام
گونه که  درست بدان: دیگو یم وسینینوم. دهد یکه از طرف خداوند است، خبر م یروح واسط ةارکه درب
 ،ستا خدا ونیخود را مد یکه هست زین یدوم يکند، خدا یمزدا کار م اهورا يبرا) روح مقدس( نویسپنتام

 ینروحا يایمتعال در قلمرو دن يخدا. کند یم تیدر جهان فعال ریعنوان روح خ در جایگاهوجود دارد که 
  )4: 1367 شنانیکر(.يو هم در جهان ماد یروحان يایهم در دن دوم يدر کار است و خدا

  
  وهومنه/بهمن
مظهر  ی،در عالم روحان ،ستا مزدا اهورا ةدیآفر نینخست ،کیمنش ن اینهاد پاك  یبه معن که وهومنه ایبهمن
 دگاریبخشد و او را به آفر یبهره م ریانسان را از عقل و تدب ،خداوند است ییو خرد و دانا کین شهیاند
–88: 1356 ها یشت(.سودمند است واناتیح بانینگاهبان و پشت ي،در عالم ماد و کند یم کینزد

 ریخ ةندینما نویگرفت که سپنتام جهیگونه نت نیتوان ا یم سپنتامینو و بهمنشدهدربارة ازمجموعمطالبگفته)89
و که در مقابل او شر مطلق قرار دارد به این دلیل خصوص  به ؛است یمطلق در عالم هست یکیمطلق و ن
 یدر عالم هست یکیکه سپاه ن استنکته  نیا ةدهند که البته نشان است یخرد مقدس به آن لفظ ۀاطالق کلم

 لیاهورامزدا در ذ گریتمام صفات د ،قتیحق خرد مقدس اهورامزدا واقع شده است و در ةطریس ریدر ز
 .از آن نور گرفته است زین یانسانست که عقل ا صفت عالم اهورامزدا ةندیبهمن نما. رندگی یقرار م نویسپنتام

آمده است  دیپد) خداوند(از نوراالنوار ماًیکه مستق داند مییرا تنها نور مجرد بهمن،از یک سوزین يروردسه
 .داند میرا درست » اول ما خلق اهللا العقل«سخن  ،گرید يو از سو کند یم یمعرف نیو آن را صادر نخست

  )241: 1385 یقانیوا يمحمد(
  

  وهیشته اشه/بهشت اردي
است از نظام  يامشاسپندان، نماد نیباتریز ی وو درست یراست نیبهتر یبه معن شتهیوه اشه ایبهشت يارد

 )16: 1387آموزگار (.او آتش است یجهان نیا ةندینما. جهان نیدر ا یو نظم اخالق يزدیقانون ا ،یجهان
کننده او از قانون و نظم خدا  دور ودر انسان » روح ارتداد«که  است) اندر( ندرهیاو ا یهماورد اصل

به من درست  .پرستم یتو را م نیا(: وسوم چهل يسنایسوم  ۀقطعبه ژان کلنز با توجه)75: 1368 نلزیه(.است
زمان، اهورامزدا اشه را  دم دهیدر سپ معتقد است ،)ش؟یزا ۀواسط هاشه ب رِیپدر پ ستیک! اهوره يا يبگو

را ساختار موزون و  میقد ياوستانظام  يمفهوم مرکز يو. سامان جهان است ساسوجود آورده است که ا هب



به  جایگاه این امشاسپند مشخص گردد، بایدکه آن يحال برا )125: 1386کلنز (.داند یهمان اشه م یعنی،منظم
که  »تایر«ای» رته«به نام ،وجود دارد عتیکه در طب یهانیقانون ک اییهانیاو توجه شود؛ درودا نظم ک ییوداۀنمون

تحت  رته. است اوستاکه معادل اشه در  شود یم خواندهرساند، یم زیرا ن زهایچ انیجر ایراه  ایریمفهوم مس
و در جهان  یو درست قتیبه صورت حق ،کلمه در جهان اخالق نیهم .است انیخدا نیباالتر یسرپرست
 انیصورت دروغ نما هب بیعدم نظم و ترت. دهد یرا نشان م بیمراسم، نظم و ترت اییبه صورت قربان ،مذهب

هاي  گزیده سرود(.مطابقت دارد هانیبا ناموس ک) اتقو(دهیاخالق حم. است يبد نیو بزرگتر شود یم
  )58: 1372ودا ریگ
چون شخص  ؛رته است ایاشه  یعنی،یهانینظم ک نیاز ا تیزرتشت تبع نییانسان در آ ۀفیوظ نتری یاصل

 يخدا نیا ینیزم ةگفت جلو توان یم )75: 1368 نلزیه(،شود یم دهیاشه نام رویپ یعنی،»اشون«مؤمن در اوستا 
 یکامالً عقل يامر تواند یو م شود ینظم مشخص م يرفتار بشر بر مبنا ياست که برا یهمان اصول يمعنو

 )1(.ستین یصرفاً عقلنیراست نیو د يزدیو قانون ا یهانیاز نظم ک يرویپ یعنی،آن یشود، اما جلوة آرمان یتلقّ
  : شود یاشاره م ینانید یمیاز ابراه یروشن شدن موضوع به مطلب يبرا

ذات  یرمتناهیمطلق و غ قتیآهنگ حق خود را با ضرب یآهنگ هست که ضربنیجز ا ،ندارد اي انسان آگاه چاره
راه وصول به حق به  نتری میتوان آن را مستق یم هاست ک يزیهمان چ یهماهنگ نیا .پروردگار هماهنگ سازد

 یهماهنگ نیاست که به ا يزیهمان چ ،شود یخوانده م »قتیطر« اهل معرفت انیآنچه در م دیشا. شمار آورد
  )12: 1380(.کند یم تیبه خداوند حکا براه تقر نتری واسطه یو از ب دارداشاره 

دست  واسطه یب یاشه به معرفت رویگفت پ توان یپس م کند؛ یم دیتأک قتیطر يعنابر م زیرته ن يلغو يمعنا
توان  میکند و یم نییرا تب ینیو د يمعنو لیمسا ،است يکه از انواع معرفت شهود یمعرفت قلب .ابدی یم

پرستندگان با به جا آوردن مراسم پرستش در  )همان(.دهد یم لیرا تشک مانیمالزم با ا لیو فضا مانیا گفت
محمد . کنند یم دیتجد يرمز يبه نحورا اشه جادیا یعن، یبه دست اهورامزدا هانینظم کامل، عمل خلقت ک

 يادهایبن( یزرتشت لاص يبه اقتضا یرانیا انیصوف«:دگوی یمبهشت يصنم آتش بودن ارد ةدرباریاقبال الهور
را  زیکه جز خدا همه چ دندیرا آتش مقدس نام ریخود، عشق جهانگ) ونیفهلو اییحکمت خسروان

را آتش  یهست أمنش ،کیخاور نزد يها واسطه آموزه به توسیهراکل)87: 1349 يهوراقبال ال(» .سوزاند یم
: 1367 شنانیکر(.جهان را به کام خود فروخواهد برد ۀمعتقدند که آتش سرانجام هم زین انیو زرتش داند یم
. کند یعطا م يشهود یاز اشه معرفت يرویگرفت که پ جهیتوان نت یشد، م انیمجموع آنچه دربارة اشه باز )5
دارد و از  یمطلق با ذات اله یهماهنگ ،ییچون از سو ؛ستین یمعرفت عقل یمناف اییرعقلیغ معرفت نیا
  . د  رگی یفرشتۀ خرد قرار نم ایاشه در مقابل بهمن  گاه چیسو، ه گرید
  

  یتیآرمئ سپنتا/ سپندارمذ
مظهر مهر و  ،يمقدس، در عالم معنو ياخالص و بردبار ،يفداکار ،یفروتن یبه معن یتیآرمئ سپنتا ایسپندارمذ

 يمظهر فرمانبردار يو)103: 1378ها گات(.بدو سپرده شده است نیپرورش زم ،ایست و در دنا محبت اهورا



 ،داوود پور ةدیبه عق)94: 1356 ها یشت( .استوفا، اطاعت، صلح و سازش  ،پرستش ،یمذهب یمؤمنانه، هماهنگ
پنجم سرود  يمانداال ،ودا گیردر . استاست، همان سپندارمذ  نیزم يخدا ودا گیرکه در  »يویتهیپر«

 يرومندهارابانی وزن کوه ینیسنگ قتیبه حق »يویتهیپر« يتو ا«: آمده استنیزم شیهشتادوچهار، در ستا
است و  یاله تتوان گفت او نماد صفت محب یم ،نیبنابرا) 48: 1372 ودا هاي ریگ گزیده سرود(؛»کنی یتحمل م

 .نازل از عشق است يا محبت درجه .شود یآن مستفاد م يحق بودن از معنا میاطاعت و تسل ی،در عالم انسان
عشق  يکه برا ییمعنا ةدر حوز تواند یم زین ارمذسپند. داند یهم عشق را از محبت برتر م يسهرورد

 ؛دیافریب) جهان را(مزدا آن را«وپنجآمده است  چهل يسنایپنج  ۀدر قطع. ردیقرار گاست، مشخص شده 
 یرونیب حانیابور) 207: 1378ها گات(» .تسا کنش او کیدختر ن نینهاد است و زم کین گرانیکه پدر برز یکس

که  گرفتند یم یجشن ،که به سپندارمذ تعلّق دارد،ماه سال نیروز از آخر نیدر پنجم میقد انیرانیکه ا دگوی یم
که  يامر )94: 1356 ها یشت(؛اند کرده یم افتیدر هیخود هد همسرانو آنها از  است به زنان تعلق داشته

بر  هیمتن گاهان با تک یبه بررس ادامهدر .مردم است انیآن در م یو تجل ینیمنشانگر مفهوم عشق در بعد ز
  .مشخص گردد آنهاتیو موقع گاهیتا جا مپردازی یامشاسپندان م انینوع روابط م

  

  امشاسپندان در گاهان ۀرابط
 زیدر کل گاهان نو این تأکید  استتأکید شده بهمن و اشه  گري هشت بر نقش واسطه و ستیب يسنایدر

 ۀنمونه در قطع براي؛است آشکارامشاسپندان  گریشاخص بودن آنها نسبت به د سناینیهم در. شود یتکرار م
و  يداریمرا پا ده،زرتشت آم يبا وهومن واشه به سو شیمطمئن خو ةمزدا بنا به وعد يا«: شش آمده است

به نام گوشورون که  اي نه از فرشته و ستیب يسنااز ی قطعه دو و سهدر )133: 1378 ها گات(» .پناه استوار بخش
مزدا شکوه  او از ستم روزگار به درگاه اهورا. شود یم اده است،یترجمه کرد نشیداوود آن را روان آفر پور

تو  ایآ :پرسد یاز اشه م نشیروان آفر دگارِیآفر«سپس  .کند یطلب م يو سرور يمهتر يو از و آورد یم
اشه در جواب ... ؟و غمخوار او گردد اریبخشد،  شیکه بدو آسا یشناس یم نشیروان آفر يبرا يداور
که بداند چگونه با  ستین یمردمان کس انیدر م .ستین نشیروان آفر يبرا ییتوانا اوریدگوی یم دگاریآفر

 انیدر م دیپرس نشیروان آفر«: هاي هفت و هشت آمده است قطعهدر و )139: نامه(» .رفتار کند ردستانیز
 يزدیا نییکه آ یکس گانهی: شد؟ وهومن پاسخ داد دهیمحافظت من برگز يوهومن برا يمردمان که ا

اشه  زاست که ابتدا ا نیمشهود است، ا سناینیکه در ا يا نکته نیاول )همان(» .تزرتشت سپنتمان اس ،رفتیپذ
وهومنه و  واشه صدوهشتاد بار تکرار شده است  ۀدرگاهان کلم. و سپس از بهمن است سؤال شده

مقام  ياشه دارا) پاره هفت(یتیها تنفهدر گاهان و  ،داوود به قول پوربنا نیهمچن. بار یصدوس باًیمشتقاتش تقر
-101: 1378 ها گات(؛ دوم قرار دارد ۀبدر رت اوستايها قسمت ریدر سا یول ،امشاسپندان است انیدر میاول

  . اشه درگاهان باالتر از بهمن بوده است تیگفت ارزش و اهم توان یم نیبنابرا)103



و  کند یعمل م رانهیاست که اشه کامالً سختگ نیا ،گوها استخراج کردو گفت نیان از ا تو یکه م یدوم ۀنکت
انتخاب  يشتریبهمن با اغماض ب که یحال در داند، ینم نشیرساندن به روان آفر يارۀیستیکس را شا چیه
 ،دارد یم و آن را از سر راه خود بر دهد یم یپاسخ منف رمعشوقیعشق به غ«: دیگو یم ینانید یمیابراه .کند یم

سخن بر  نیا )40: 1380(».دیرا معقول سازد و آن را در قلمرو خود وارد نما رمعقولیغ کوشد یعقل م یول
به جانب عقل  شتریباشد که بهمن ب این نکتهدییتأتواند  و میدارددیعقل تأک يرگی عشق و سهل يرگی سخت

  .دارد و اشه به جانب عشق گرایشو خرد 
بشر  شیمزدا در روز نخست از خرد خو يکه تو ا یدر هنگام«: ده استمآ ک،ی و یس يسنایازدهیقطعه در
که تو کردار و  یوقت ،يآورددر يرا به قالب ماد یکه زندگان یدر هنگام ،يدیآفر شهیاند ةو قو نیو د
: 1378 ها گات(» .رفتار کند یاعتقاد باطن يبه حسب اراده خود از رو یکه هر کس ی، خواست]يدیآفر[اراده
 یاست، مطلب يپهلو هاي از اندرزنامه یکیکه ) ندارانید نینخست( شانیوتکیپور اندرزنامهقطعه دوم در  )153

راه  يگریانجیبه م)قتیسالک راه حق(چم  داریگز«: است سنایقطعه از  نیآمده است که در امتداد مفهوم ا
که به  یکس ی،زردشت نییدر آ ،نیبنابرا)538: 1354 ینواب(؛»افتیدست ) یمانیا(]ي[گروش نیچن نیبر ا خرد،

کسب معرفت  يقوا ۀدو به منزل نیکه ا؛ چراابدیبدان راه  تواند یم نیخرد و د ياریاست، به  قتیدنبال حق
بنابر ). يشهود اییمعرفت حضور اعاز انو(یبه معرفت قلب يگریاشاره دارد و د یبه معرفت عقل یک؛یهستند

 و همین مطلبگذاشتند  يپا یدو قوه با بشر در روز نخست به عالم هست نیشد، ا انیب سناچهازیآن
دانا مرد هوشمند را به «: آمده است وچهار یس يسنادرقطعه ده ی. ها استآن یو همراه یکنندة همگام اثبات
» .نمود تیهدا ،است) اشه(یو دوست راست ندهیمقدس که فزا یتیو به آرمئ تکه از منش پاك اس يکردار

 یمفهوم ةحوز شتریاشتراك بتوانبه  یجا منیاز ا شود، یم یاشه معرف اریسپندارمذ دوست و )181: 1378 ها گات(
  .برد پیامشاسپندان  گریدو امشاسپند نسبت به د نیا

  : ه کرده است، ضروري استترجم دو بارپورداوود  کهوسه،  چهل يسناینه و ده از  ۀ مهمقطع توجه به
خود را  زیبه چه چ دیمن شتافت و پرس يبود که وهومن به سو یوقت .مزدااهورا ياختم اآنگاه تو را مقدس شن

آورم،  هیکنان فد شیکه آتش تو زبانه کشد و من در مقابل آن ستا یتا مدت) دیزرتشت گو(داد؟ یتوان صیتشخ
من با  نکیا) دیمزدا گو. (را که همواره خواهانم یکس ؛بگذار تا اشه را بنگرم. خواهم بود) اشه( یراست رویپ

  )193: همان(؛یخواه یاکنون بپرس از ما آنچه م .تو آمدم يو اشه به سو یتیآرمئ
به  یخواه یم قیطر نیبه کدام: پرسش نیآنگاه که بهمن به من نازل شد با ا .اهورامزدا پاك شناختم يو تو را ا

کمال (که به اشه یتا هنگام) آتش تو(تو ) نماد(برابر آذرِ  ...نماز ازیآن نبا ) گفتم(؟یابیو معرفت دست  ییشناسا
  )76 –78: 1379 یرض(.ابمیدست ) معرفت

مستمر  اضتیو ر شیستا يا که با گونه کند یم یبه معرفت نفس را معرف یابی قطعه راه دست نیا ،قتدرحقی
  . شهود است قیبه معرفت از طر یابی به کمال معرفت همراه است که همان روش دست یابی تا دست

 شتریب: دگوی یهم م يسهرورد)45: 1367 شنانیکر( .خاص است ینشیمنبع ب) تپس(اضتیر زین ودا گیردر 
 کیاما از )4: 1382( ؛ذوق حاصل شده است ییو راهنما اضتیبلکه بر اثر ر ،ستیفکر ن ةنظرات من فقط زاد



کرده است،  يکه بر معرفت شهود يدیقطعه از گاهان، با همه تأک نیا یحت .غفلت کرد یدنبا فیظر ۀنکت
عقل و  ۀبهمن، فرشت از آنجا کهو  است نوع معرفت ندانسته نیرا منوط به ا شتنیخو قتیبه حق یابی دست
وصول او به  ریدر مس زین یمعرفت عقل پرسد، یمعرفت نفس م ةو از او دربار دآی یزرتشت م يبه سو ،خرد
 زیاشه و سپندارمذ ن یهمراه. درخور داشته و پلّه اول محسوب شده است یگاهیجا شتنیخو قتیحق

را  يو معرفت شهود یمعرفت عقل ۀازگاهان که رابط اي تنها قطعه. شود یجا مشاهده منیدوباره در ا
 سته،یدل نگر ةدیمزدا، همان که تو را با د يا«: استکی و یس يسنایهشت  ۀکرده، قطع انیصورت مجرد ب هب

 ییکه تو) بهمن(پدر منش پاك ییسرانجام که تو ییکه تو غازسرآ ییکه تو افتمیخود در ۀشیاند ةدر قو
بر  گرید يدیتأک و این مطلب)151: 1378ها گات( »یداور دادگر اعمال جهان ییکه تو) اشه(یراست ةنندیآفر

  .است قتیشناخت حق يبرا يو شهود یمعرفت عقل یهمگام
  

  يسهرورد يها شهیو اند ودا گیردر گاهان،  نور
نکته نه در  نیالبته ا .دارند یروز بستگ یهر دو کامالً با روشن است، کرده جادیکه ا )اشه( یو نظم اهورامزدا

از  دربخشی. قابلمشاهدهاست) ها هفت( پاره در هفت یعنی،بخش به گاهان نتری کیبلکه در نزد ،خود گاهان
 نیکه از ا یشخص گاهیتا آن باال، از جا نجایآسمان درخشان از ا«: شش آمده است و یس يسنایشش  ۀقطع

 يسنایو چهار کهایی در قطعه» .ستا همه صورت مشهود اهورامزدا د،یتا برسد به خورش نگرد یم نییپا
به موضوع نور  زدرخودگاهاننی)87: 1386 زکلن(.استدانسته شده  یانیو م یاشه حافظ جهان آسمان ،هفت و یس

که در روز نخست به  یآن کس«: آمده است کی و یس يسنایهفت ۀقطعرد ؛توجه شده است یو روشن
  )151: 1378ها گات(» .دیشیاند) فردوس(بارگاه نغز نیگشتن ا یو نوران دنیدرخش

و در  هستندییکه معادل امشاسپندان اوستا شوند یم معرفیها هیتیموسوم به آد انیاز خدا اي دسته ودا گیردر
. استگنبد آسمان بوده  ينخست فقط خدا وابهت است بزرگ و با قرارداردکهخدایی»ورونه«هارأس آن

ورونه،  ، خصوص رهبرشان و به ها هیتیآد)11: 1387 گارآموز(.است رانقدرتاودرهندهمسانباقدرتاهورامزدادرای
در آن  ها هیتیکه آد يرناپذی و غلبه دیعنصر جاو)36: 1367 شنانیکر(.هستند ،اشه یی، معادل ودا»رته«پاسداران 

روشن موجود  اتیح نهانگاهدارندگانایآن. است ینور آسمان ،دهد یم لهاراتشکینو ذات آ کنند یم یزندگ
  )106 –107: 1372 ودا هاي ریگ گزیده سرود(.هستند

معتقد است که نوراالنوار مبدأ کل و  يسهرورد. است» نور« یهست ادیاصل جهان و بن زین درمکتبسهروردي
از . بهمن است ایمینور عظ ایآمد که نور اقرب  دیپد مینور مجرد مستق کیخالق عالم است و از آن فقط 

 گرید هاي نوروفلکهانور نیو نور مجرد دوم حاصل شد و از ا استفالکاال فلک که فلک کینور اقرب 
گرفته است و نور مربوط  بر را در یخاک نیفلک است که زم نیآخروجود آمد تا نور نهم و فلک نهم و آن  هب

. ساخته است سریم يو يافکن شده و ادراك معقوالت را برا فلک در قلب و مغز انسان پرتو نیبه ا
و  يمعرفت نظر یهرگز نوع) خرّه(انوار نیا ۀآثارش تکرار کرده است که تجرب يجا يدر جا يسهرورد



است که معرفت تمام  يزیچ ۀبلکه تجرب ست،یدرك مفهوم ن ینوع ایفرض  ایءیش کیاز  يصور یبرداشت
 یعامل هبلک ست،ین دنینفسه موضوع د ینور ف .کند یم يگذار هیو پا دینما یم ریپذ شرق را امکان اتیاله

  . دارد دیتأک يبر معرفت شهود کسرهیکه  يامر)9: 1384کربن (؛سازد یرا ممکن م دنیاست که د
 ،اگر خواهد .کرده باشد اي را چون جامه شیخو کریاست که پ یکس ي،سهرورد ریمتألّه برحسب تعب میحک

عالم اشراق نور  ۀهم نچو. ستیمرتبه جز با نور اشراق ممکن ن نیبد لین. برکند ،آن را پوشد و اگر خواهد
 تیو از کدورت جسمان ابدیبه نور اتصال باید به بهجت و کمال  لین ينفس انسان هم ناچار برا ،است
متصل  يرا به نفوس سماو یارواح انسان شود، یصادر م یگونه نور که از جانب روح قدس نیبد .برهد

 ،نبنابرای)295–296: 1362 کوب  نیزر(کنند؛ یمیارییبیغ قیاکشف حق یدرداریرا در خواب و ب يو زهانیآن کند، یم
 یفراوان تیاهم يسهرورد هاي شهیدر اند یتوسط انوار اله قتیگفت معرفت حاصل از مکاشفۀ حق توان یم

 ها هیتیآد یژگیو با توجه به. قابل انکار است ریغ يامر ينزد و نیز از آن یعقل و معرفت ناش تیاهمو  دارد
باستان و ترادف آن با  انیرانیا شۀیعنصر نور در اند تیبه موقع توان یم يو نظرات سهرورد ودا گیردر 

  .است واسطه یادراك ب أعنصر منش نیا و دریافت که برد یمعرفت پ
  

  يسهرورد يو آرا ودا گریبخشدر معرفت يقوا
 پرداخته شده يسهرورد هاي شهیو اند ودا گیرمورد توجه در هاي انواع معرفت یبخش به بررس نیا در

 یگونه معرف نیا قتیحقبه حصول  لیوسا ودا گیردر.یشوندواکاو زین ياز نظر مباد منبعدو  نی، تا ااست
 ياریبه  قیتحق) جداند،  یکه م یکس ۀگفت) ب فکر، ایحواس  ۀلیبه وس میدرك مستق) الف :شده است

دانست، از  واسطه یو ب ياز معرفت شهود يریتعب توان یرا م یاول )45: 1367 شنانیکر(.استدالل یعنی،فکر
و همان  رود یکه فراتر از عقل م يشهود یعنی،آن نیاست تا واالتر یحس رفتنوع آن که همان مع نیتر نازل

 یحصول اییرا شهود ییاست که دانا یراه به کمک کس مودنیمورد دوم پ. استفکر  ۀلیوس هب میدرك مستق
هم دو راه  ودا گیردر قتیحقپس در ؛اشاره دارد) یعقل(یبه معرفت حصول گریو راه د است کسب نموده

  . است ذکر شدهکسب معرفت  يبرا یعقل ویشهود
کوتاه  ۀدر رسال. شده است انیب شیها از رساله يعقل و عشق، در تعداد ۀرابط ةدربار يسهرورد نظرات

  : دیگو ی، مالعشقۀقیحقیرسالهفایالعشاق مونس
اهللا  قَلَما خَ اولُ«که ؛او را عقل نام کرد .بود تابناك يگوهر ،دیافریب یکه حق سبحانه و تعال يزیبدان که اول چ

از . دندیبخش ،شناخت حق، شناخت خود و شناخت آن که نبود، پس ببود ن گوهر را سه صفتیو ا» العقل یتعال
آمد و از آن صفت که به شناخت خود تعلق  دیپد» حسن«،تعلق داشت تعالی آن صفت که به شناخت حق

 یقانیوا يمحمد( .آمد دیپد» حزن«،آمد و از آن صفت که به نبود و پس به بود تعلق داشت دیپد» عشق«،داشت
1385 :242-241(  



بلکه  ه،یو نه همچون صوف کند یعقل آغاز م تیبا حکا ،عشق است اشراکهدربارة رساله نیا يسهرورد
عشق زادة عقل  ،به اعتقاد او. کند یم یمخلوق خداوند معرف نیاز خود، عقل را اول شیپ ۀهمچون فالسف

  . آید است و از شناخت خود، که از صفات عقل است، حاصل می
  : سدینو یدربارة عشق م گرید ییدر جا يسهرورد

 هپای پساول... ترازمعرفت ترازمحبتاستومحبتخاص آن را عشق خوانند و عشق خاص ،رسد تیغا محبت چون به
تا از معرفت و  دنینتوان رس ،همه است يعشق و به عالم عشق که باال هیپا سوممحبت و هیپا معرفت است و دوم

  )286–287: 1355 يسهرورد( .نسازد ردبانن یۀمحبت دو پا
تنزل  یوانیح ةزینوع غر کیتا سرحد ،معرفت نباشد یاگر عشق مسبوق به نوع ،يدر نظر سهرورد ن،بنابرای

خود به  يواال هاي عقل و عشق در جلوه ،يسهرورد ۀشیدر اند. عقل است ۀافتیصعود عشق. خواهد کرد
 ارزش یب ،شود یم یرا که از آن ناش یو نه معرفت کند یاو نه عقل را انکار م. رسند یم زیانگ شور یوحدت

 گریجا داالتر از آن حد را ندارد و در آنب قیدرك حقا ییکه توانا دوش میلئقا يآن حد ياما برا شمارد، یم
  .دهد یاز شهود جوالن م یعشق و معرفت ناش

  
  
  جهینت

عقل و عشق  انیگفت که رابطه م توان یم ،دست آمد هکه از هر بخش ب یجچهگفتهشدونتایآنبا توجه به 
 هاي حوزه ةگاهان و مشاهد ۀکننده و شاعران نییامتزاج زبان تب. دارد یرانیا شۀیکهن دراند اریبس اي شهیر

 يدر معنا نویعقل و سپنتام ندةینما ،لیصکه بهمن به صورت ا اي گونه اگون معرفت در نزد امشاسپندان بهگون
و سپندارمذ در قالب محبت  ،یعشق در قالب اشه، نماد شهود عقل ندگانیآن است و حضور نما یضمن

 يو آرا ودا گیردر  یعنی،در عرض و طول زمان میدو گوهر در درون گاهان و تداوم مفاه وندیاهورامزدا و پ
و هم معرفت  یهم معرفت عقل ،یزرتشت نید لیاص هاي شهیکه در گاهان و در ر دهد ینشان م يسهرورد

که در  یمعرفت عقل آن نیهمچن. بر عقل است یکه مبتن  يمعرفت شهودگونه  البته آن ؛حضور دارند يشهود
ت که در اس یاز عقل یبلکه معرفت ناش ،که بر اثر استدالل صرف باشد ستین یگاهان مطرح است، معرفت

و  یو ناف رندگی یدر مقابل هم قرار نم گاه چیدو معرفت ه نیا. قرار گرفته باشد یکیو ن ریخ يراستا
  .دانست گریکدییبرا هارامکملیآن دیبلکه با ستند،ین گریکدیشمارنده  خُرد

  

  نوشت پی
 یگونه برداشت کرد که نظم جهان نیتوان ا یمسأله م نیهم ترجمه کرده است و از ا نیراست نید يداوود اشه را به معنا پور) 1(

  .شده است انیب یزرتشت نیتوسط اهورامزدا در قالب د
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  .یفرهنگ ی وعلم: تهران. 1ج. يترجمۀ خسرو جهاندار. فلسفۀ شرق و غرب خیتار. 1367.رادا شنان،یکر

  .فروزان روز: تهران. مقامی احمدرضا قائم ۀترجم. یزردشت نیزردشت و د ةدربار یمقاالت. 1386.ژان کلنز،
  .اساطیر: تهران. گزارش ابراهیم پورداوود. 1378. ترین قسمت اوستا قدیمی: ها گات

  .نقره: تهران. 3چ. رضا جاللی نائینی به کوشش سیدمحمد. 1372. ودا گزیده سرودهاي ریگ
  .5ش . 2س .يترجمۀ فرزانه طاهر .الیفصلنامۀ خ.»کلمه و نماد«. 1382.رنه گنون،
  .نهیپاز: تهران. حکمت باستان يدانا ي،سهرورد. 1385. کاظم ،یقانیوا يمحمد
  .علم: تهران. يترجمۀ عباس باقر. شعر، حکمتعشق، . 1383. ادگار مورن،
  .سرا دهیقص: تهران. یدهقان دیسع ۀترجم. رانیدر ا یاسالم یسنّت عقالن. 1383. نیحسدیس نصر،

  .ییایآس ۀمؤسس: رازیش. 1ج .مجموعه مقاالت. 1354. اریماه ،ینواب
  .بابل و نشر چشمه يکتابسرا: تهران. یتفضلترجمۀ ژاله آموزگار و احمد . رانیا ریشناخت اساط. 1368. جان نلز،یه

 .اساطیر: تهران. گزارش ابراهیم پورداوود. 1356. ها یشت
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