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حال در دسترس ما قرار  به ي گذشته تا ها ها را از زمان كه فرهنگ ملت هايي هستند ينهيها آ اسطوره

ها برگرفته از هنر  طورهند، اگرچه اين اسداراي  هاي هند جايگاه ويژه  اسطوره،در اين ميان. دهند مي

ند كه تأثير اين ميراث دارهاي مشتركي  هنديان و ايرانيان ميراث. هستندو فرهنگ آريايي و ايراني 

هاي مختلف  مايه  شباهت نقش،توان مشاهده كرد و در اين قلمرو  مي،ها ينيها و آ را بر اسطوره

ايش خورشيد را نبايد فراموش خصوص اهميت ست ههاي متعدد اساطير ب تزئيني و نمادي و جنبه

 توان ميها و معابد هند  هايي بر روي نماي زيارتگاه صورت نقش برجسته هبرا كرد و اين نقوش 

  . كردمشاهده 

با وجود اينكه اين  مضاميني همچون گردونة خورشيد يا سوريا از ايران به هند منتقل شده و  

 هخامنشي و ساساني در هنر هند باستان چهره اند منتهي عناصر هنر ها اغلب متحول شده مايه نقش

شده، سپس به نقش اشاره  ابتدا به تقدس خورشيد در اديان مختلف ،در اين مقاله. ه استنمود

هايي چند از اين  در انتها نيز به نمونه. است  قاره پرداخته شده خورشيد و مهر در سرزمين شبه

  . اسطوره در هند و ايران اشاره خواهد شد
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  مقدمه

و كنند و آنجا كه تاريخ  ها منعكس مي كه تصويرهايي را از وراي هزاره هايي هستند ها آئينه اسطوره

ها به  آيند و فرهنگ آدميان را از دوردست ها به سخن درمي ند اسطورهما شناسي خاموش مي باستان

را در دسترس  مردماني ناشناخته ولي انديشمند ةآورند و افكار بلند و منطق گسترد ميحال زمان 

 . گذارند ما مي

هاي گوناگون هستند كه در فاصلة زماني  هاي خاورميانه و خاور دور ثمرة فرهنگ اسطوره  

 بيشتر ، كه از آن مردم هند است،هاي خاورميانه ترين اسطوره قديمي. اند  دراز به نگارش درآمده

يالد به هند مهاجرت كردند تصويرگر فرهنگ اقوام آريايي است كه در حدود هزارة دوم پيش از م

ها را هندوها اقتباس كرده و به رنگي ديگر درآوردند كه نمونة آن  و بعدها برخي از اين اسطوره

  . اسطورة خورشيد و مهر است

كه مسائلي چون اتفاقات تاريخي، تجارت و اعتقادات مذهبي باعث ورود هنر   از آنجايي  

 عناصر هخامنشي ،رو است از اين  و ساساني به هند شدهويژه هنر دورة هخامنشي، پارتي  ايران به

از  اي گوناگون هاي هندي همچون دين هندو مجموعه اسطوره. است  در هنر باستان چهره نموده

 دردين و اصوالً تفكر ديني . گذارد  تركيبي از چند اسطوره را به نمايش مي است و اعتقادات ديني 

طبعاً اعتقاد به خدا نيز در اين اديان  امي كامالً متفاوت است وهند با تلقي دين در فرهنگ اديان س

اين اديان و  با باورهاي رايج از خالق سازگار نيست، بهترين منابع براي آشنايي هرچه بيشتر با

  . است ريگ ودا ابباورها، متن وداها خصوصاً كت

هايي در   كه شباهتاست  هاي باستاني ايران و هند سبب شده  فرهنگي و مذهبي تمدنةرابط  

خصوص اهميت ستايش  بههاي متعدد اساطير و  هاي مختلف تزئيني و نمادين و جنبه مايه نقش

هايي بر روي نماي  صورت نقش برجسته وجود آيد و اين نقوش به هخورشيد و آتش ب

هاي تركيبي نظير گردونة چهار اسبي خورشيد يا گردونة   نقش شود، هاي هند ديده مي زيارتگاه

. اند ها اغلب متحول شده مايه ، اگرچه اين نقشاست  سوريا از انواع ايراني به هند منتقل شده

ترين خدايان وداها نيروها و عناصر خود طبيعت بودند، چون آسمان، زمين، آتش، نور، باد،  كهن

  . آب و باالخره خورشيد
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  تقديس خورشيد در ميان اقوام مختلف 

مانده  باقيهاي اين اعتقاد  ها نشانه  بوده و در برخي از فرهنگتقدس خورشيد در اقوام متعددي

پرستيدند اين ايزد در دستش شيئي را   را مي، ايزد خورشيد،النهرين شمس ياشاماش در بين .است

در مصر . راند سوي باختر مي اش به داشت كه به تيغة اره همانند بود و سوار برگردونه نگاه مي

 يعني EOLقوم سلت «.  مشهور بود(Re)نام رع  ه خدا را داشت و بترين خورشيد، عنوان بزرگ

 خورشيد در لغت ةكردند و خداي خورشيد فنيقيان همانند نام ستار  خورشيد را پرستش ميةستار

هاي طال  قوم اينكا داراي معبد خورشيد بوده كه ديوارهايش پوشيده از ورقه. است ELقوم سلت 

همچنين هرم خورشيدي بسيار باشكوهي از تمدن قوم . قع استبوده و االن در سرزمين پرو وا

  ١.»است  مانده باقيازتك در مكزيك 

صورت  يد در نزد ايرانيان باستان امري معمول بود و تقدس خورشيد بهشتوجه به خور  

صورت وسيعي در  اين تقديس به. آشكارا ظاهراً تا زمان روي كار آمدن ساسانيان ادامه داشت

شود و حتي  احترام به خورشيد در قرآن مجيد هم ديده مي. است  ي هم منعكس شدهادبيات فارس

  . هاي مباركة قرآن به اين نام است اسم يكي از سوره

  

  خورشيد و مهر 

و حرارت خورشيد سبب  كه بشر به زندگي كشاورزي روي آورد و دريافت كه نور از زماني«

 خورشيد ،شود  و نيرو بخشيدن به انسان ميي زمين و پرورش گياهان و موجب گرم كردنربارو

 ها گرما و نور خود در روز باعث نابودي ديوها و پليدي خورشيد با .جاي ماه ستايش شد به

و ) لوتوس(ها و گياهان، نيلوفر آبي  گل از. خشكي و تابستان بود شد خورشيد مظهر گرما، نور، مي

از عناصر، آتش و از . اي خورشيد هستندگل آفتابگردان، از درختان نخل و سرو و كاج نماده

شكل هندسي مربوط به .  سرخ و زرد و از فلزات طال منصوب به خورشيد هستندها رنگ

   ٢.»خورشيد دايره است

در هند دوران ودايي نام او . گردد هاي بسيار كهن برمي سنت پرستش مهر به دوران«  

د و يكي از خدايان گروه فرمانروا است و شو مفهوم پيمان و دوستي ظاهر مي با» ميتره«صورت  هب
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 در .شوند دهند كه از سوي مردم به ياري خوانده مي جفت جاويداني را تشكيل مي» ورونه«با 

ميترا در سنت ديني زردتشتي در . اي درخشان و اقامتگاهي زرين دارد سنت هندي نيز ميترا گردونه

شود تا از آفرينش او پاسداري  محسوب مي دة اوگيرد و آفري از اهورامزدا قرار مي تر مقامي پايين

او ايزد فروغ و روشنايي و . هاست او خداي پيمان است و وظيفة مهم او نظارت بر همة پيمان. كند

   ٣.»شود ترين ايزدان آيين زردتشتي محسوب مي از بزرگ

ين منزلگاهشان زر. است ورونه زوج خدايي جوان هستند كه چشمان آنها خورشيد -ميتره«  

اين زوج خدا پديدآورندة . اند آنان شهرياران و فرمانروايان مطلق كيهان. و در آسمان است

ميترا پيش از خورشيد  و خورشيد متفاوت است، مهر يا البته بايد گفت كه مهر؛ اند آذرخش و باران

  ٤.»كند  كه بعدها مهر معني خورشيد پيداه استشود و همراهي او با خورشيد باعث شد ظاهر مي

  

  )سوريا(خداي خورشيد 

ودايي محسوب مهم شود و يكي از خدايان  نام سوريا شناخته مي در هند خداي خورشيد با

 ، منبع و منشاء نور، گرما،سو تجلي عظمت آتش الهي است و از ديگر سو اين خدا از يك. شود مي

در طول سال گانة خورشيد  هاي دوازده اشراف سوريا به جهان با برج. حيات و معرفت است

فراز  بر. است  مرز سپهرهاي متفاوت قرار گرفته سوريا مركز عالم خلقت است كه در. نسبت دارد

خورشيد، افالك غيرمتجلي و غيرظاهر قرار دارند كه حوزة حكمراني حاكم اعظم كائنات است و 

ايگاه پس ج. اند واقع شده) و ديگر سيارات چون ماه و زمين(تحت آن كرات و سپهرهاي ظاهر 

شمار  است و او نمايندة هر دو وادي به) متجلي و نامتجلي(خورشيد حد اتصال دو مرتبة وجود 

ترين قواي طبيعت بوده و  ترين عنصر وجود و مهربان خورشيد براي انسان بدوي قوي. رود مي

ي به حيات و بقاي انسان بدو. بايست جزو اولين خدايان و معبودان براي او بوده باشد قاعدتاً مي

حضور خورشيد متكي بوده و لذا خورشيد كه منشاء نور، قدرت روحاني و قواي فكري و 

  ٥.»شد ترين پديده به ذات جاوداني الهي شمرده مي بوده نزديكي نيروهاي طبيع

جة تقدس خورشيد در. هر آنچه از آغاز تا انجام بوده و خواهد بود از خورشيد نشأت گرفته  

ها به خورشيد  پروردگار توليد نسل. شود رسد و با قرباني كيهاني يكي مي ه ميفرد اولي  گاه به مرتبة
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گردند، او توسط انوار تابناك خود به غذا و  شود و همة موجودات زنده از او متولد مي تبديل مي

شود و بقاي  كند به ربع شرقي وارد مي كه خورشيد طلوع مي بخشد، وقتي غالت جان مي

كند، آنگاه جهات غرب و جنوب و شمال و باال و  اي خود تضمين ميه موجودات را به شعاع

   ٦.»سازد پايين را و هر آنچه كه در ميان آنهاست منور مي

 بينايي تشبيه شده و او را چشم ينيروها منور بودن خورشيد به خورشيد روح جهان است،«  

هوراي اگاه با )  خورشيدخداي(سورياي هندي . اند ميترا، وارونا، آگني و ديگر خدايان دانسته

بخش گاه نيز با صفت   البته خورشيد حيات؛ مطابقت دارد، كه چشمان اهورامزدا است،ايراني

   ٧.»كند نابودكننده بيان شده، در آخرالزمان خورشيد همة جهان را خشك و از هستي ساقط مي

  

  صفات ظاهري سوريا 

وينزي و يرسوت تبديل به يك خدا و ي يعني سوريا، سيي ودايين هندو سه خورشيد خدايدر آ«

اي است  ين هندو خيرخواه انسان و نماد او صليب شكستهيسوريا در آ ٨».شوند جذب سوريا مي

درخصوص صفات ظاهري خداي . دانند او را كشندة اهريمنان مي. كه نشانة بخشندگي است

 همين متون شكل ها و تصاوير آنان براساس تجويز خورشيد اشارات زيادي است و اكثر شمايل

  . يابند مي

هايش  تمام وجود او حتي نوك ناخن. خداي خورشيد گيسوان و ريشي طاليي دارد«  

پس هر . اي وراي تمام شياطين دارد  او مرتبه.اي رنگ است چشمانش قهوه .تاس مشعشع و تابان

اطين ارتقاء تر از جايگاه كل شي اي رفيع كه وي را بشناسد و صفات او را دريابد خود به مرتبه

  او با دستبند و تاجي زرين خود را آراسته و از.پشت است شكل صدف الك  گردن او به. يابد مي

   ٩.»گردد تأللوي آن زواياي آسمان منور مي

 او .)هاي خورشيد است منظور شعاع(خورشيد دو بازوي بلند و يك بازوي كوتاه دارد   

اي از طال در دل تاريكي سير  ارابه  سوار بر،ند مرصع به كمر بستهبهاي بلند به پا دارد و كمر چكمه

ارابة سوريان يك چرخ دارد . دهد هاي مناسب خويش قرار مي كند و فاني و جاويد را در مكان مي

هاي نور   كه در شعاع، و گاهي نيز يك اسب هفت سركشند آن را ميو چهار يا هفت اسب ماديان 
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گل نيلوفري بر فراز اين ارابة زرين  برند و سوريا بر ريا را پيش مياند، ارابة سو محصور گشته

  . نشيند مي

 او در جلوي سوريا بر روي ارابه ...فام نام دارد  معني سرخ ران خورشيد آرونا به ارابه«  

 كه ،سوريا در معابدي. دارد ايستد و جهان را از شدت خشم سوزندة خورشيد در امان نگه مي مي

هند و رواج هنر حجاري موجب  شود وفور سنگ در  عبادت مي،شيد شهرت دارندبه معابد خور

هاي موجود در مناطق مختلف ساخته شوند و به همين خاطر  ها در سنگ گشته كه اكثر تنديس

  ١٠.»جاي مانده از سوريا از سنگ هستند ههاي ب اكثر تنديس

  

  هاي خورشيد  نام

هم از   كه آنSuryaسوريا يعني درخشنده و از ريشة : از ندا هاي خورشيد عبارت مشهورترين نام«

است و نام ديگر خورشيد آدي تيا يعني   معني درخشش و تابش اخذ شده  بهSwar يا Sur ةريش

   ١١.»است  ازلي و نيز به مفهوم منبع و منشاء نيز آمده  گسترة

  

  نمادهاي سوريا 

يكي از نمادهاي . است  ميانه رواج داشتهگردش نظام كائنات از ديرباز در نمادهاي باستاني خاور

چرخ يا ديسك . طور انتزاعي به معبود اشاره دارد غيرشمايلي در هند چرخ دارما است كه به

اش كه همان  اصلي مادامي كه چرخ كائنات بر محور«. خورشيدي مظهري از خداوند است

 اين صفحة ١٢.»دهد قانونمندي ازلي هستي است استوار باشد خللي در نظام هستي رخ نمي

و در  شود مشعشع در هنگام مقابله با نيروهاي تاريكي و ضد يزداني به سالحي مهلك تبديل مي

درخشد و   مي، كه همان لبة تيز عقل مطلق است، شمشيري جاودانيةاين حالت چون تيغة برند

  . كند سر از تن نيروهاي جهل جدا مي

اين چرخ از گردش . شود اع تبديل ميدر برخي موارد اين آلت به چرخي با شش شع«  

گردونة حيات، سپري شدن زمان، طي شدن روز، ماه و سال و ظهور و افول ادوار هستي حكايت 

دارد ) باال و پايين  چپ، راست، پيش، پس،(شش شعاع اين چرخ اشاره به شش جهت . »كند مي
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اگر مركز . هستندردش  در گ، اتكاء هستي استة كه همان نقط،كه همگي حول يك نقطه و محور

به اعتقاد . ريزد جا شود و محور آن از جاي خود حركت كند نظام كائنات فرو مي هچرخ جاب

) آتش و باد  خاك، زمين، آب،( كه همان پنج عنصر ه استيان چرخ از پنج اصل تركيب شديبودا

  ١٣.»شوند تلقي مي

  

  چليپا يا گردونة مهر 

ريائيان همان چليپا يا گردونة مهر است، كه به آ در اعتقاد نماد ديگر خورشيدپرستي و ميترائيسم

اي  اين نشانه در هر منطقه.  نيروهاي آسماني بوده و كاربردي وسيع داردةاعتقاد پيشينيان دربردارند

. است   در ايران و هند و نزد قوم آريايي مظهر و نشانه خورشيد بوده،ه استمفهوم خاصي داشت

 ،ترتيب بدين.  شاخه از اين عالمت جايگاه يكي از عناصر چهارگانه استآنان معتقد هستند كه هر

اين نشانه در . كنند و ذات آفرينش را حفظ مي چهار عنصر با هم و با چرخش خود نظام طبيعت

 نماد مركزيت و وحدت الهي  مركز اين نشان، .ايران به شاهين و فروهر نيز بسيار نزديك است

را  نشيند و چهار اسب سفيد ناميراي مينوي آن  است كه مهر بر آن مياي  گردونهناست و اين هما

 . كشند مي

  : اند ديگر نمادهايي كه نشان خوشيد بوده

مقدس و نشانة پيمان ناگسستني و . ي از چرخ استاديسم حلقه خود نميين ميتراي در آ،حلقه« -

گمان از هالة نور  ده بي ميترا بوة حلقه كه نشان ويژ،از سوي ديگر. اتحاد و وابستگي است

 وي ايزد نور و زيرا. ساخت را محاط مي نور كه ايزد مهر اي از دايره. است  خورشيد گرفته شده

  .»روشنايي بود

  . هاي خورشيد هستند هاي پياپي نمادي براي اشعه  زيگزاك،زيگزاك -

 مهر و سمبل اين گل متعلق به. گويند الحاً گل خورشيد نيز ميط اين گل را اص، گل لوتوس-

  .  زمين استةآفتاب و نيروي آنكه نگهدارند

نشانة بهار و . درختي هميشه سبز و با طراوت.  درخت سرو يا كاج ويژة خورشيد است،سرو -

  ١٤.»در عين حال مظهر و جنبة مطرح و مثبت زندگي است
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  جاي مانده از نقش خداي خورشيد  هثار بآچند نمونه از 

هاي اين ديوار  در زير يكي از طاق .غولديس بودا است در باميان ا، پيكره يك نمونه از اين نقش«

 ،در اين نقش. كار رفته كه موضوع آن مستقيماً ارتباط دارد با خداي خورشيد هتزئينات وسيعي ب

به دو در  كشند و اسبان دو را مي كه چهار اسب بالدار آن اي است گردونه خداي خورشيد بر

هاي كوتاهي دارد  رگي دور خدا را فرا گرفته و شعاع بزةهال. اند گرفته  قرارحالت نيمرخ  هطرفين ب

اي كه خدا در دست  چنين شمشير دراز و نيزه هم. هاي شعاعدار ايراني است  كه اين يادآور هاله

شود و نيز چهرة اطرافيان او كه همگي ريشدار  دارد و شنل بزرگ او كه در قسمت سينه بسته مي

   ١٥.»دهند ارند همه جزئياتي از هنر ساساني را نشان ميو حالت جدي د

اي از ماتورا است كه خداي سوريا را سوار بر گردونة خود نشان   نقش برجسته،نمونة ديگر«  

 كابل كه ة همچنين تنديس مرمر سفيد سوريا در عبادتگاه برهمني خيرخانه در منطق.دهد مي

در اين نمونة اخير . ستها ة ديگري از اين نقشمربوط است به قرون پنجم و ششم ميالدي نمون

توان مشاهده نمود، از آن جمله لباس و جامة خدا و  وضوح مي به را ثير هنر ايراني أنيز باز ت

كند از سنت ايراني مايه  اهداء مي دستياران او، و حتي حالت كسي كه به خداي خورشيد تاجي را

   ١٦.»است  گرفته

  )چليپا(صورت گردونة مهر يا خورشيد  ها به د در نقش برجستهدر ايران نيز نماد خورشي  

عنوان  چنين نقوش حيواني و گياهي چندي نيز هستند كه به  هماست،دايره، چرخ يا گل لوتوس 

 و نيز سرو و ...شوند از آن جمله شير، بزكوهي، عقاب يا شاهين، گاو  نماد خورشيد شناخته مي

نمونه نقش برجسته نيز وجود دارد كه نشانگر موجود مافوق اگرچه در ايران يك «. هستندكاج 

مانندي كه نماد كهن  اي دور سرش، روي گل نيلوفر ستاره گرزي در دست و هاله طبيعي با

هاي طاق  پرستي است ايستاده و اين همانا مهر خداي خورشيد است كه در نقش برجسته آفتاب

 است به سلطنت اردشير دوم و از آنجايي كه اين نقش برجسته مربوط. خورد چشم مي به بستان 

معني عهد و پيمان  اردشير دوم جانشين عادي و طبيعي شاپور دوم نبود، به همين دليل مهر كه به

گونه بازگوكنندة پيمان اردشير دوم و شاپور دوم باشد تا  بود، در پيكر نگارة او حضور دارد تا بدين

   ١٧.» منتقل شوددر زمان مناسب تاج و تخت به شاپور سوم



 

  

  شناسي ايران فرهنگ عامه و مردم580

  گيري نتيجه

توان از بافت تاريخي آن جدا كرد و براي شناخت اين مهم داشتن  هاي هيچ ملتي را نمي اسطوره

. اند الزم است اندركار بوده  تحوالت فرهنگي و نفوذهاي گوناگوني كه دست  اطالعاتي دربارة

 و ايران استيال يافتند و اين قوم  دوم و اول پيش از ميالد بر هندةيان در هزاريرياآدانيد كه  مي

 . جديد به هند و ايراني معروف شد

و بودند، از جهاي هندي بازتابي هستند از روش زندگي آنان كه چادرنشين و جنگ اسطوره  

ند و در عين حال از دشمني و بدخواهي آشكار آن در هراس بودند و دبر طبيعت لذت مي

اين خدايان از لحاظ شكل و .  و عناصر خود طبيعت بودند نيروها،ترين خدايان آن گونه كهن بدين

اگرچه در قالب عناصر طبيعي چون خورشيد و ماه و باد و باران .  شباهت دارندها انگيزه به انسان

   .كند  تجلي پيدا مي...و 

را  حوادث تاريخي، تجارت و مهاجرت نيز از مواردي هستند كه هنر ايراني ،از طرف ديگر  

ابط فرهنگي و مذهبي عميقي وهاي بسيار دور ر گذشته  و از آنجايي كه ازاست ال داده انتقبه هند 

هاي تزئيني و نمادي از ايران به هند باعث  مايه  انتقال نقش،بين ايران و هند برقرار بوده درنتيجه

سو نشانگر مجد عظمت پيكرتراشي  هندي از يك تر شدن هنر هندي گشته و سبب شده هنر غني

 ء احساس ذاتي و عميق هنرمند هندي به زندگي و اشياةدهند  نشان،باشد و از ديگر سوين ااير

  .  طبيعت را از نزديك تجربه كنده استداد كه ترجيح ميباشد زنده و با روح پيرامونش 

  

  ها نوشت پي

  . ۱۰۳-۱۰۴، ص ۱۳۷۶ تهران، نشر مركز، ، جالل ستارية ترجم،رمزپردازي آتش ، پير بايار، ژان.۱
، بهار ) عملي، پژوهشي دانشگاه هنرةفصلنام (هنرنامه، حضور نمادها در هنر سنتي ايران،  افشار مهاجر، كامران.۲

  . ۵۱ -۶۳، ص ۶ ة، سال سوم، شمار۱۳۷۹
  . همان.۳
  . ۸۰، ص ۱۳۷۷تهران، سروش،  ، بيان نمادينةاسطور  ابوالقاسم،  پور،  اسماعيل.۴
  . ۶۰ -۶۱، ص ۱۳۷۷ تهران، فكر روز، ،)ييخدايان ودا ( هنداسرار اساطير   ذكرگو، اميرحسين،.۵
  .۶۳ ص ، همان.۶
  .۶۴ همان، ص .۷
  . ۱۴۱، ص ۱۳۷۳چاپ اول،    تهران، اساطير،، فرخينترجمة باجال  ،شناخت اساطير هند ، ايونس، ورونيكا.۸



 

  

581   نقش خورشيد و مهر در اساطير هند و ايران 

  .۶۴، ص همان ذكرگو، اميرحسين، .۹
  . ۶۵ص  ،  همان.۱۰
  .۶۶ همان، ص .۱۱
، ص ۲ ة، سال اول، شمار۷۸يز ي، پاهنرنامه،  ابريشمةي در امتداد جادينگاري بودا تحول شمايل اميرحسين، گر،ر ذك.۱۲
۶۴- ۶۳ .  
  .۸۷ -۸۸، ص اساطير هند اسرار  اميرحسين،   ذكرگو،.۱۳
، ۲ ةشمار  ول،، سال ا۷۸، بهار هنرنامه، تاريخ ايران هاي پيش از نمادهاي مهر و ماه در سفالينه عبداللهيان، بهناز، .۱۴
  . ۴۶ -۶۳ص 
-۳۰، ص ۱۳۷۶ دكتر آژند، تهران، مولي، ة، ترجمهند و اسالمي، هنرمند و ايرانيهرمان گوتس،   و  مااليد، مادلين.۱۵
۲۷.  
  .۲۱ ص ، همان.۱۶
 و شناسي باستان ةپور، مجل  ابوالقاسم اسماعيلة، ترجمشناسي ايران در باستان) مهر(ميتره   نلسون فراي، ريچارد،.۱۷

  .۱۳ -۱۶، ص ۱۳۶۷، ۲ ة، سال دوم، شمارتاريخ


