
بت خورشید یا نماد فروهر؟!
نماد، نشانه ای است که در آن میان شكل و مفهوم 
آن رابطه ای کاماًل قراردادی وجود دارد. ازاین رو برای 
تعیین نمادها به تصمیمات آدمیان نیاز است و چنین 
تصمیماتی اختیاری هســتند))) و هر کس می تواند 
طبق ذوق و ســلیقه و در جهت منافــع خود آن را 

تعیین یا تفسیر کند.
نماد فروهر تا اوایل قرن بیستم تنها یك اثر باستانی 
بود، تا اینكــه باستان شناســان بریتانیایی و هندی، 
زندگی دوباره ای به آن بخشــیدند. در سالهای30 – 
925)م، دانشــمندی زرتشتی به نام »جی. ام اونواال« 
در سلســله مقاالتی، فروهر را نماد فره وشی؛ یعنی 
روح نگارندة تعالیم زرتشــتی معرفــی کرد؛ اما در 
ســال 928)م دانشمند اوستا شــناس هندی »ایراک 
تاراپور واال« مقاله ای منتشر کرد، مبنی بر اینكه پیكر 
بالدار، اهورامزدا و یا فروهر نیست؛ بلكه خورنه )فره 

سلطنتی) است.)2) 
امروزه این نماد به نماد فروهر مشهور شده است، 
در حالــی که هیچ گاه در ســروده های باقی مانده از 
گاهان و دیگر کتابهای دینی زرتشتیان، به این نماد و 
شكل آن اشاره ای نشده و تفسیر این نگاره به عنوان 
فروهر، در هیچ یك از نســخه های زرتشتی موجود 

یافت نمی شود.
چیستی و چگونگی پیدایش پیكرة بالدار

آنچه مورد اتفاق تاریخ پژوهان می باشد، این است 
1. فلسفه زبان، ویلیام پی آلستون، ترجمه: احمد ایرانمنش و احمدرضا جلیلی، 

دفتر نشر و پژوهش سهرودی، تهران، اول،1381ش، ص 140.
2. مقاله فروهر نگاره بالدار زرتشتیان، فرزانه زرین پوش، مجله رشد آموزش، 

ش 20، پاییز 1384، ص 22.

که خاستگاه اصلی این نماد، تمدن مصر بوده است 
و تمدنهای باستان با برداشت از فرهنگهای یكدیگر، 
به مرور آن را پدید آورده اند.)3) »نسرین عتیقه چی« 
می نویسد: در تمام ملل چون مصر، اورارتو، بابل و 
آشور، این نماد )بت خورشید) به چشم می خورد.))) 
کهن ترین نقش این نماد در ایران، مربوط به زمان 
داریوش اّول )9)5 – 86)ق م) در کتیبة بیستون و 
تخت جمشید، حدود 8)5 سال قبل از میالد است.

نماد آشــوری کشف شده در قصر نمرود که بین 
ســالهای 860 تا 865 پیش از میــالد تاریخ گذاری 
شده، مربوط به َشــَمش )خدای آفتاب آشوریان و 
بابلیان) است که مربوط به حدود 900 سال پیش از 

میالد می باشد.

شباهت این اثر به نمادی که از زمان داریوش تا به 
امروز وجود دارد، انكارناپذیر است. 

3. نشریه فروهر، فریدون جنیدی، شماره 10، 1362.
4. قرص بالدار نماد مقدس مشترک در خاور نزدیک باستان، نسرین عتیقه 
چی، انشارات مؤسسه فرهنگی و هنری میعاد شکوفا، تهران، به نقل از مقاله 
نگاره بالدار در تمدنهای باستانی خاورمیانه، بررسی و بازشناسی فروهر در 

ارتباط با تمدن هخامنشیان، میثم فالح و مژده لجمیری، 1383ش.

اشكال این ســخن: در برخی نقش نگاره ها دست 
چپ گشوده و رو به باالســت. به عنوان نمونه، در 
ابتدای ورودی آتشــكده یزد، سمت چپ ساختمان 
اصلی آن، تاالری به نام ورجاوند است. در باالی آن 
عالمتی از فروهر وجود دارد که دســت چپ آن به 
سمت آسمان و حلقه در دست راست آن قرار دارد.

7. رمــز هفتم: در نگاره فروهر در دســت چپ 
نگاره، حلقه ای اســت که نماد عهد و پیمان آدمی با 

اهورامزدا است.)))) 
اشكال این تفســیر: همانطور که در ذیل رمز اول 
اشاره شد، برخی از این نمادها پیكره ای نداشته و به 

صورت گوی بالدار است.
با توجه به مطالب ارائه شده می توان به این نتیجه 
رسید: نقشی که زرتشتیان آن را به عنوان فروهر قرار 
داده اند و آن را نشانة هویت ملی ایرانی می دانند، نقشی 
ایرانی نیســت و ربطی به زرتشتیان ندارد و برگرفته 
از نگاره ها و نمادهای دیگر اقوام می باشد. توجیهاتی 
که برای آن قرار داده اند، توجیهاتی بی اساس و بدون 
پیشینة تاریخی است، پس چرا زرتشتیان این نگاره را 
نماد خود دانســته و از آن استفاده می کنند؟ در حالی 
که این نماد در تمدنهای ماقبل از هخامنشــیان نماد 

خورشیدپرستان بوده است.

11. هفت رمز فروهر، رحیم چاوش اکبری، مرکز نشر صدا، تهران، 1376ش، 
ص 33.



هخامنشیان که در ساخت کاخها از هنرها و آیینهای 
دیگران اســتفاده می کردند، این نماد را از آشوریان 
گرفتند)5)؛ ولی در هیچ یك از کتیبه های هخامنشــی 
برای این نماد نام فروهر یا مفهوم آن اســتفاده نشده 
است، پس از هخامنشیان نیز نشــانه ای از این نماد 
در آثار باســتانی ایران پیدا نشــده)6)؛ حتی در زمان 
ساسانیان که اوج حكومت دینی زرتشتیان بوده است.

فروهر، روان نادیدنی
به موجب اندیشه های اوستایی)یسنا))) 26، فقره))، 
نیروهای نهادی و باطنی آدمی پنج نوع اســت که از 
حیث رتبه با هم مســاوی نیســتند. یكی از این پنج 
 Faravashi (نیرو، در زبان اوســتایی فره وشی )فروهر
است.)8) فره وشی ذره ای از ذرات نور الهی است که 
در بدن هریك از ما به ودیعت گذاشــته شــده تا در 
زندگی راهنمای ما به سوی پیشرفت باشد.)9) فروهر 
در اوســتا به صورت فَرَوشــی Fravashi آمده است. 
این قوه روان نادیدنی است، و لذا نمی توان برای آن 

پیكره و شكلی ساخت،)0)) 
زرتشــتیان امروزی برای اثبات این نگاره به عنوان 
نمادی زرتشــتی، توجیهاتی را ارائه می کنند که قابل 

5. نشریه فروهر، شماره 10.
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میراث فرهنگی کشور )پژوهشگاه(، تهران، 1379ش.
7. بخشی از اوستا، کتاب مقدس زرتشتیان.

8. ترجمه کتاب یشتها، ابراهیم پور داود، انتشارات اساطیر، ج1، 1377ش، 
ص581.

9. کتاب مراسم مذهبی و آداب زرتشتیان، موبد اردشیر آذر گشسب، ص 197.
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عتیقه چی.

تأمل و نقد اساسی می باشد.
تفاسیر بی اساس 

در ادامه توجیهاتی که زرتشتیان برای این بت قرار 
داده اند، به همراه چند نقد آورده می شود:

1. رمز اول: نگاره فروهر از ســر تا به کمر که به 
صورت تصویر پیرمردی کهنسال است، نشان انسان 

باتجربه )انسان کامل) می باشد. 
در نقد این تفســیر باید گفت: در نقش پیرمرد در 
کتیبه های مختلف تفاوتهایی می بینیم. در نقش رستم 
و تخت جمشــید؛ لباس و کاله پارسی و در بیستون 
لباس و کاله آشوری و بین النهرینی بر تن دارد و از 
شمایل چهرة این اثر کاماًل واضح است که او ماهیتی 

غیر پارسی دارد. در تأیید این نظریه می توان به نماد 
دولت آشــوریان بر روی کاله این پیرمرد )در کتیبه 

بیستون) اشاره نمود.
دیگر اینكه: در تخت جمشید نگارة دیگری دیده 
شده است که نشانه ای از پیكر و سر و چهره در آن 

نیست.
2. رمز دوم: در نگاره فروهر ســه ردیف بال، در 
دو طــرف آن قرار دارد که در حال پرواز اســت و 
تمثیلی از پرواز فروهر انســان با گفتار نیك، کردار 

نیك و پندار نیك است.

اشــكال این تفســیر این اســت که در کنار قبر 
داریوش بالهای نقش فروهر از چهار قسمت تشكیل 

شده است.
با این بیان، ردیف چهــارم چه مفهومی می تواند 
داشته باشد؟ این تناقضی آشكار در گفتار زرتشتیان 

است. 
3. رمز سوم: در نگاره فروهر، پایین کمر دامنی 
 می بینیم که ســه طبقه دارد که نشــانة بد اندیشی 
)= ُدژمت)، بدگفتاری )= ُدژوخت) و بدکرداری )= 

ُدژورشت) است.
نقد این تفسیر این است که ُدم این نگاره در کتیبه 
بیستون  دارای دو ردیف است، لذا نمی تواند با این 

تفسیر منطبق باشد.

آیا زرتشتیان برای این تناقض جوابی دارند؟
4. رمز چهارم: دو رشــتة پیوسته که در دو طرف 
دامــن )دم) قرار دارند و به پایین آویزان شــده اند، 
در طرف راست و چپ، یكی انگرة مینو و دیگری 

سپنته مینو می باشد. 
اشكال این تفســیر این است که این دو رشته در 
برخی ســنگ نگاره های دیگر بــه صورت چنگال 

است. دلیل این تغییر و اختالف چیست؟
5. رمز پنجم: بــر دور کمر نگاره فروهر حلقه ای 

است که کنایه از زمان بیكران است. 

اشــكال این تفســیر: جدای از اینكه این سخن 
ســندیت تاریخی ندارد، محوریــت زروان )زمان 
بیكرانه) در عقاید، مربوط به فرقه زروانیه است که 

زرتشتیان امروز آن فرقه را بدعتگذار می دانند.
6. رمز ششــم: در نگاره فروهر می بینیم دست 
راست او گشاده است و کف دست او رو به باالست 

که در حال نیایش است. 


