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حماسه چیست؟
واژه حماس��ه برگرفته از ریش��ه َحمس تازی به معنی ش��دت عمل و سختگیری
اس��ت( ،صفیپور )1298 ،ولی در س��ده اخیر در ادب فارسی به معنی ادبیات رزمی و
پهلوانی به کار میرود و معادل آن در التین «اپیک» ( )Epicاست( .حییم ،1364 ،ج )1
نخستین بار ،پدر نقد الشعر (ارسطو) به طور مشروح به تعریف آن پرداخت و تفاوت
آن را با نوع کمدی و تراژدی بیان کرد( .ارسطو)120 :1357 ،
حماسه شرح رخدادهای پیش از تاریخ و دوران کودکی ملتهایی است که تمدنی
را تش��کیل دادهاند و شعر حماسی ش��عری است «داستانی و روایی با زمینه قهرمانی و
صبغ��ه اس��اطیری ،قومی و ملی که حوادثی بیرون از حد و ع��ادت در آن جریان دارد
و به هیچ وجه س��اخته ذهن شاعر نیست» (رستگار فس��ایی )337 :1380 ،البته شاعر
در پ��ردازش و رنگآمیزی و بزرگنمایی آن تا اندازهای که توجه و اعجاب خواننده را
برانگیزد ،دخالت دارد.
 -2اسطوره کدام است
این واژه در اصل ریش��ه در زبان التین (یونانی) دارد و برگرفته از کلمه Historia

بهمعنی داس��تان و آگاهی اس��ت که جمع معرب و مکسر آن اساطیر میشود .امروز در
زبان انگلیس��ی واژه  Mythبه معنی خبر و قصه از ریش��ه  Mythosیونانی قرار دارد.
مطالعه و دانش آن را میتولوژی ( )Mythologyمیگویند( .ذوالقدر)9 :1373 ،
بهترین تعریف را برای اصطالح اسطوره ،ژاله آموزگار به دست میدهد و میگوید:

«اسطوره را باید داستان و سرگذشتی مینوی دانست که معموالً اصل آن معلوم نیست و
شرح عمل ،عقیده ،نهاد یا پدیدهای است به صورت فراسویی که دستکم بخشی از آن
از سنتها و روایتهای گرفته شده و با آیینها و عقاید دینی پیوندی ناگسستنی دارد.
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در اس��طورههای نیمهتاریخی یا ش��رح خارقالعادهای که به دس��ت انسانهای زورمند
انجام گرفته و شاخ و برگ یافته ،مواجهیم( ».آموزگار)3 :1374 ،
به گمان ما اسطورهها دارای یک هسته هستند که در پوستههایی از افسانهها پوشیده
ش��دهاند و آن هسته دارای باور حقیقی مقدس است ،برای مثال اسطوره سیمرغ که به
الوهیت پیوسته ،همان روحانی دین مهرپرستی یعنی ُمغ است که فرزندی را از سر راه
برمیدارد و میپرود یا عمل جراحی رستمزایی را انجام میدهد.
 -3اسطوره و قداست
قداس��ت در جامعه باستانی ایران ،هند و چین و یونان که تمدنی مربوط به پیش از
تاریخ دارند ،از دو راه پدید میآید:
 -1از راه بینش الهی؛

(رب النوع ها) و یمه ها
الف) از راه خدا بودن؛ همچونَ :دا ِ َوها (دیوان) ،الههها ّ

ب) از راه نیمه خدا بودن؛ همچون :گیلگمش (منشی زاده)1382 ،
پ) از راه فرزند خدا بودن؛ همچون :فغفور (بغپور)

ت) از راه پیون��د ب��ا خدا؛ همچون :داش��تن فره ایزدی ،کمربس��ته ای��زدان بودن،
رویینتنی ،سایه خدا بودن و...
فر
 -2از راه محبوبی��ت و پذیرش مردمی؛ همچون ش��اهان و پهلوان��ان که دارای ّ

خسروانی هستند.

در بهیننامه فردوس��ی به دلیل غلبه فرهنگ یکتاپرس��تی ،دیوان که خدایان آغازی
بودهاند ارزش منفی پیدا کرده و منفور ش��دهاند؛ بنابراین قداس��تها از طریق پیوند با
خدایان به واس��طه س��روش و فره ایزدی ،کمربس��ته بودن ،رویینتی و همچنین فره
خسروانی نمود پیدا میکند.
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گاه در بهین نامه به کس��انی برمیخوریم که یمش��ید (جمشید) یعنی دارند .دو فره
ایزدی و خسروی با هم هستند مانند برخی شاهان کیانی که بهترین نمونه آن جمشید
است ،یعنی مانند حضرت سلیمان در قرآن هم فره ایزدی دارند ،پیامبر و موبد هستند
و هم فره خسروی دارند ،پادشاه هستند:
منـم گــفت بــا فــره ایــــزدی

همـم شـهریاری هــمم مـــوبدی
(فردوسی ،1368 ،ج )41 :1

نکته شایس��ته توجه آن اس��ت که قداست میتواند ش��امل پدیدههای غیر انسانی
همچون حیوانات ،جمادات و دیگر پدیدههای طبیعی حاصل ش��ود که از راه پیوند با
خدایان یا انسانهای مقدس حاصل میگردد .همچون کوه هراییتی (البرز) که بلندترین
رشته کوه ایران است و رخش ،اسب رستم و یا آب حیات که امری موهوم میباشد.
 -4حماسه و اسطوره
حماس��ه زاییده اسطوره است و اس��طوره به مامی پرورنده میماند که حماسه را
میزاید و آن را در دامان خویش میپرورد و میباالند .حماس��ه راس��تین و بنیادین جز
از دل اس��طوره بر نمیتواند آمد ،بنابراین میتوان چنین نتیجه گرفت که حماس��ه تنها
در فرهنگ و ادب مردمانی پدید میآید که دارای تاریخ کهن و اس��طورهای دیرینهاند.
(کزازی )183 :1376 ،حماس��ه که در هر شکلی بنمایههای اساطیری و پهلوانی دارد،
با اعمال محیرالعقول همراه است و در آن سخن از بهادریها و جنگاوریهای عجیب
و غریب و اغراقآمیز است( .شمیسا)120 :1383 ،
اسطوره و حماسه چنان در هم ادغام شدهاند که نمیتوان آنها را به صورت کامل از
هم جدا کرد؛ مث ً
ال کیومرث شاهنامه را نمیتوان به صورت کامل از گیومرتن اساطیری
جدا دانس��ت .اگر خمیرمایه اس��طوره که با ش��رح اعمال خارقالعاده و داس��تانهای
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ش��گفتانگیز و امور ماورایی در هم تنیده شده را از حماسه جدا کنیم ،حماسه شکوه
و واالیی خود را از دست میدهد .به عنوان مثال اگر سیمرغ و رویینتنی را از داستان
رس��تم و اسفندیار کنار بگذاریم ،دیگر این داس��تان گیرایی محسوسی نخواهد داشت
و به واقعهای رزمی یا تاریخی تبدیل میش��ود .بارزترین نقطه اش��تراکی که حماسه و
اسطوره را به هم پیوند میزند ،اعتقاد به خدای مقدس و قدرتمند است که در باورها
و آیینهای مختلف به گونههای مختلفی تجلی یافته است و آن زمان که شاعر ،قهرمان
داستان خود را با تواناییهای خارقالعاده به تصویر میکشد ،بدان معناست که او را به
خدایان پیوند زده است .اساس داستانهای حماسی ایران ،اساطیر کهن هند و ایرانیاند
که در اعصار متأخر ش��کل اساطیریشان کمرنگتر شده و صورتی حماسی و تاریخی
ب��ه خ��ود گرفتهاند .در این مورد میت��وان به ایزدانی چون یمه اش��اره کرد که از مقام
ایزدی به پادشاهی نزول میکنند و بدین گونه ،روند گذار از اسطوره به حماسه را در
داستانهای شاهنامه رقم میزنند.
 -5خوارق عادات
خوارق به تازی جمع خارق و خارقه است که از ریشه خَ رق به معنی پاره کردن و
شکافتن به کار رفته و در اصطالح ادبی به آنچه فراتر از عادت باشد ،گفتهاند .در لغتنامه
میآید که «چون خرق عادتی از نبی صادر شود که خلق از آوردن مثل آن عاجز آید آن
را معجزه گویند و چون از ولی خرق عادتی پیدا گردد آن را کرامت خوانند و چون خرق
عادتی از کافر به ظهور آید آن را استدراج گویند( ».دهخدا)1362 ،
خرق عادت ویژگی بنیادین اسطوره است ،اسطوره قداست خود را از خوارق عادات
میگیرد .چون نخس��تین ویژگی حماس��ههای طبیعی و ملی اسطورهای بودن آنهاست؛
بنابراین حماس��هها نیز از راه اس��اطیر و خوارق عادت ،قداس��ت مییابند .میدانیم که
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برجستهترین بخشهای بهیننامه فردوسی بخش اساطیری و پهلوانی میباشد؛ بنابراین
طبیعی اس��ت که در این دو بخش با امور و پدیدههای غیرطبیعی و خارقالعاده س��ر و
کار داش��ته باش��یم .اموری همچون رویینتن بودن ،داشتن خوراک فراوان و عمرهای
طوالنی و پدیدههایی نظیر دیو ،اژدها و هفتخوان که تصور وجود حقیقی آنها منطقی
به نظر نمیرسد مگر آنکه به مدد تأویل توجیه شود ،چنان که فردوسی میگوید:
		
تو مر دیو را مـردم بــد شــناس

کس��ی ک��و ن��دارد ب��ه ی��زدان س��پاس
(فردوسی ،1965 ،ج )310 :4

 -6بزرگنمایی
بزرگنمایی در سرش��ت شعر و ادبیات است؛ زیرا شعر از مقوله هنر و مجاز است
نه علم و حقیقت .لذا میدان در ش��عر ب��رای بزرگنمایی و دروغهای زیبا ،باز خواهد
بود ،بیجهت نیست که گفتهاند:
		
در شــعر هیــچ و در فـــن او

کــ��ز اک��ذب اوس��ـــت احس��ن او
(نظامی)26 :1369 ،

بهویژه در ش��عر حماس��ی ،که جایگاه نش��ان دادن ش��کوه و عظمت ملتهاست،
بزرگنمایی از اهمیت بیشتری برخوردار میشود .برای بزرگنمایی در ادبیات فارسی
گونهها و حدودی قائل شدهاند که عبارتند از:
الف) مبالغه یا تبلیغ :نخس��تین مرحله بزرگنمایی در ادبیات مبالغه نام دارد .مبالغه
مانند س��ایر گونههای بزرگنمایی از جنس دروغ نیست .یعنی هر گاه توصیف از نظر
عقل و عادت ممکن و پذیرفته باش��د به آن مبالغه یا تبلیغ گفته میش��ود و کاربرد آن
در نوع ادبی غنایی بیشتر خواهد بود و برای تزیین سخن به کار میرود تا بر تأثیر آن
بیفزاید.
ب) اغ��راق :اغراق در کنار دیگر ص��ور خیال ،یک��ی از نیرومندترین عناصر القاء
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در اس��لوب بیان هنری اس��ت و زمینه بسیاری از شاهکارهای ادبی فارسی بهخصوص
شاهنامه فردوسی را تشکیل میدهد .فردوسی با توجه به نقش اغراق در بیان حماسی
توانس��ته در س��طحی از هنر قرارگیرد که دیگر ش��اعران هرگز نتوانستهاند خود را به
پایگاه او نزدیک کنند( .شفیعی کدکنی)137 :1376 ،
اما محدوده و اندازه اغراق کدام است؟ از دیدگاه عالمه همایی اغراق «آن است که
در صفت کردن و ستایش و نکوهش کسی یا چیزی افراط و زیادهروی کنند ،چندان که
از حد عادت معمول بگذرد و برای شنونده شگفتانگیز باشد( .همایی )262 :1377 ،و
در جای دیگر برای محدوده آن میخوانیم« :ادعا نمودن امری که از روی عادت ممتنع،
اما از روی عقل ممکن باشد( ».تقوی)250-252 :1317 ،
ج) غلو :غلو آخرین حد و اندازه بزرگنمایی اس��ت و از نوع دروغهای ش��اخدار
به ش��مار میرود .جایگاه غلو همچون اغراق در شعر حماسی خواهد بود برای ایجاد
ترس و خالی کردن دل دش��من در میدان نبرد و بیان عظمت و ش��کوهمندی کسی یا
چیزی .از دیدگاه ادبی محدوده آن چنان است که توصیف نه مورد پذیرش عقل باشد
و نه عادت یعنی از هر دو جهت ناممکن باشد ،به گفتهای «ادعا نمودن امری که هم از
روی عقل و هم از روی عادت ممتنع باشد( ».تقوی)250-252 :1317 ،
عالم��ه همایی س��خنی دلپذیر درباره بزرگنمایی دارد ک��ه توجیه آن را پذیرفتنی
میکند« :هیچ کس تاکنون از مبالغات و اغراقات شعری در ضاللت و فریب نیفتاده که
آن را صدق و راس��ت بپندارد ،بلکه پیش گوینده و ش��نونده هر دو مسلم است ،قرینه
حال و مقام هم بهترین دلیل واضح و آش��کار است که نیت دروغگویی و فریبکاری
در کار نیست و مقصود گوینده تزیین سخن است( ».همایی)268-269 :1377 ،
 -7باورها

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

162

یکی از موارد بزرگنمایی و خوارق عادات در بهیننامه فردوس��ی ورود باورهای
موهوم یا اعتقادی اس��ت ،باورهایی که فقط از راه تأویل و استعاره توجیهپذیرند .این
باورها گاه منش��أ حیوانی و گاه منش��أ گیاهی و یا جغرافیایی و ...دارند ،همچون :کرم
هفتواد ،هفتخوان اس��فندیار ،جام جم و غیره .گاه باورهای اعتقادی جنبه فرامادی یا
فره و غیره که از قداستی خاص برخوردارند.
متافیزیکی دارند ،همچون سروشّ ،
بحث و بررسی
 -1پدیدههای کیهانی (آسمانی)
در پیشگفتار گفتیم که برخی از خوارق عادات و بزرگنماییها کیهانی یا متافیزیکی
هستند که باورهای دینی را پدید آورده و قداستی ویژه دارند ،همچون فرشتگان که گاه
نمود زمینی و مادی هم پیدا میکنند و برترین آنها عبارتند از:
فره
الف) ّ
فر یا ّ

فره «نیرویی کیهانی و ایزدی اس��ت که رابط جهان انس��ان و جهان خدایان
فر یا ّ
ّ

فره است».
اس��ت .در واقع ،رس��یدن به برکت و اقبال و خواسته ،وابس��ته به داشتن ّ

ف��ره ایزدی با فرمانروایان همراه باش��د،
(به��ار« )119 -120 :1362 ،ت��ا زمانی که ّ

پی��روزی ب��ا آنان یار اس��ت اما به مجرد اینک��ه از آنان بگریزد ،بخ��ت از آنان روی
میتاب��د( ».آم��وزگار)50 :1374 ،
فر ایزدی،
ف��ر در بهیننامه به دو صورت ایزدی و خس��روی جلوه میکن��د ،انگار ّ
ّ

فر خس��روی (ش��اهی) که از مردم نشأت
فر پیامبری و قداس��ت الهی به همراه دارد و ّ
ّ
فر را در پادش��اهی جمش��ید
میگیرد ،پش��توانه مردمی میآورد .بهترین نمونه این دو ّ

میتوان جستوجو کرد .آنجا که میگوید:
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فــر شاهنـــشهی
کمــر بســت با ّ

جه��ان گش��ت سرتاس��ر او را ره��ی

فـــره ایــــزدی
منــم گفـــت با
ّ

همــ��م ش��ــهریاری و ه��م موب��دی
(فردوسی ،1963 ،ج )39 :1

فر هنگامی که نمود کیهانی پیدا میکند ،گاه به صورت پرتو و گاه به ش��کل پرنده
ّ

(وارغن��ه) و گاه ب��ه صورت میش کوهی ( ُغرم) ظاهر میش��ود ،چنان که بر اردش��یر،
سرسلسله ساسانی ،به شکل ُغرم ظاهر میگردد:
		
به د ّم ســواران یکـــی غرم پاک

چـ��و اس��بی هم��ی ب��ر پراگن��د خ��اک
(فردوسی ،1386 ،ج )154 :6

ب) سروش
«سروش از محبوبترین چهرههای آیین زرتشتی و نماینده نیروی آسمانی و ایزدی
اس��ت .ش��اه دادگر گوش به فرمان سروش میسپارد و ش��اه بیدادگر گوش به اهریمن
میسپارد( ».فضل اهلل )6 :1374 ،سروش در بهیننامه نقش پیک ایزدی را دارد و فرشته
پیغام آورنده اس��ت و در آیین زرتش��تی یکی از ایزدان است که به قولی «به بندگان راه
فرمانبرداری میآموزد و موکل بر روز هفدهم از هر ماه خوشیدی است( ».عمید)1358 ،
سروش در بهیننامه در موارد متعدد ،در خواب و بیداری ،هر بار به شکلی خاص
ظاه��ر میگردد .س��روش در بهیننامه نخس��تین بار به صورت پ��ری پلینگه پوش بر
کیومرث وارد میگردد:
		
یکایک بیامد خجسته سروش

بــس��ان پــ��ری پلینـــگ��ه پ��وش
(فردوسی ،1963 ،ج )30 :1

س��روش در بیداری بر فریدون نیز آش��کار میگردد و او را از کش��تن ضحاک باز
میدارد و او را افس��ون و ش��ناخت نیک و بد میآموزد .گاه در خواب ظاهر میگردد
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چنان که به ش��کل موبدی دانا به سام نریمان روی مینماید و او را به بازگرداندن زال
دعوت میکند و همچنین در رؤیای گودرز پدیدار گشته ،نشان از کیخسرو میدهد و
یک بار هم بر هوم پارسا ظاهر میشود:
به فــرمان یزدان خــجسته سـروش

مـ��را روی بنم��ود در خ��واب دوش

نشـسته بر ابری پر از بــاد و نــــم

بشس��ــتی جــه��ان را سراس��ر ز غ��م
(فردوسی ،1386 ،ج )414 :2

 -2پدیدههای زمینی
الف) جانوران و موجودات ایزدی و اهریمنی
پ��ری« :این نام در اوس��تا پئریکا  parikaو در پهلوی  parikمیباش��د .پری مؤنث
جادو اس��ت و وظیفه او این است که مزدیس��نان را به وسیله فنون عشق از راه راست
منح��رف کن��د .پری زنی کافر و بیگانه و در عین حال ج��ادو و برخوردار از نیروهای
فوق انس��انی و اهریمنی است( ».شهیدی 203 :1377 ،و  )204در شاهنامه چندین بار
با «پری» مواجه میش��ویم؛ نخستین بار در داستان کیومرث که سروش در هیئت پری
بر کیومرث پدیدار میشود و در سپاه او با اهریمن میجنگد .بار دیگر در داستان بيژن
و منيژه در حالی که بيژن را میفريبند .س��رانجام ،هم در هفتخوان رس��تم و هم در
هفتخوان اسفندیار به جادوان پریانی که به صورت زنی زيبا درمی آيند ،بر میخوریم:
		
یکایک بیامد خجسـته سروش

بس��ــان پ��ری پلنـــگین��ه پـــ��وش
(فردوسی)8 :1380 ،

س��پاهیانی از نوع دد و دام و مرغ و پلنگ و گرگ و ببر و ...در لشکر کیومرث؛ که
به حمایت از هوشنگ و کیومرث ،به کین خواهی سیامک بر خاسته و جهان را بر دیو
ناپاک دین ،تنگ میکنند:
پــری و پلنــگ انجمن کرد و شیر

زدرن��دگان گ��رگ و بب��ر دلی��ر
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سپـــاهی دد و دام و مــرغ و پری

س��پهدار

پرکی��ن

و

کن��دآوری

(فردوسی)9 :1380 ،

هما« :مرغی اس��ت که استخوان میخورد و بر س��ر هرکه سایه او افتد به دولت و
فر و ش��کوه دانند و به فال نیک گیرند
س��لطنت رس��د .در ادبیات فارسی او را مظهر ّ
فر پادش��اهی این بوده که پرنده
و مبارک دارند( ».دهخدا )1362 ،یکی از نش��انههای ّ
سعادت (هما) بر شانه فردی بنشیند:

نهاده ز هر چیز گنجی به جـای بـرو

نفـگنـ��د

س��ــایه

ف��ر
ّ

هــم��ای

(فردوسی ،1375 ،ج )248 :1

ماران برآمده از دوش ضحاک :از جای بوس��ه اهریمن دو مار س��یاه بر ش��انههای
ضحاک رویید .پزشکان مارها را از بن بریدند ،اما بی درنگ دو مار دیگر از جای آنها
س��ر بر آورد .وقتی کوش��ش پزشکان سودمند واقع نش��د ،اهریمن در هیئت پزشکی،
خوراندن هر روزه مغز سر دو جوان به این مارها را تجویز کرد:
		
بفرمـــود تا دیو چـون جـفت او

هم��ی بوس��ه داد از ب��ر س��فت او

...دو مار سـیه از دو کتـفش برست

غم��ی گش��ت و از ه��ر س��وی چ��اره جس��ت
(فردوسی)16 :1380 ،

گاو پرمایه(برمایه) :گاوی با صفات عجیب که همزمان با فریدون ،زاده میش��ود و
فریدون با شیر او پرورده میگردد:
		
همان گاو کش نام برمایــه بود

ز گاوان ورا برتری��ن پای��ه ب��ود

		
ز مادر جدا شد چو طاووس نر

ب��ه ه��ر م��وی ب��ر ت��ازه رنگ��ی دگ��ر
(فردوسی ،1373 ،ج )57 :1

سیمرغ« :مرغی بزرگ پیکر ،سخنگو و چاره جو که بر ستیغ کوه البرز آشیان داشت».

(رس��تگار فس��ایی« )588 :1379 ،نام سیمرغ در اوستا به گونه َس��ئِن  saenaو در پهلوی
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س��ین مور و یا  senmuruو در سانسکریت  syenaمیباشد( ».شهیدی 72 :1377 ،و )73
سيمرغ در شاهنامه و اوستا و روايات پهلوي ،موجودي خارقالعاده و شگفت است .پرهاي
گستردهاش به ابر فراخي ميماند كه از آب كوهساران لبريز است .وقتي بال ميگشايد به
اندازه كوهي است .از هر طرف چهاربال با رنگهاي زيبا دارد .منقارش چون منقار عقاب
كلفت و صورتش ش��بيه صورت انسان اس��ت .به قدري قوي است كه فيل را به آساني
ميربايد از اين رو به «پادشاه مرغان» شهرت يافته است .هزار و هفتصد سال عمر دارد.
در س��يصد س��الگي تخم ميگذارد و پس از بيست و پنج سال جوجهاش سر از تخم در
ميآورد« .اهورامزدا» به «زرتشت» سفارش كرده است كه پري از او بر تن خود بمالد و
آن را تعويذ خود گرداند( .یاحقی )267 -266 :1386 ،در شاهنامه به دو سيمرغ متفاوت
بر میخوریم :یکی پرندهاي عظيم الجثه که اس��فندیار آن را در خوان پنجم ميكش��د و
دیگری س��يمرغ مشهوری که بر كوه البرز آش��يان دارد و زال را پرورش داده است ،این
س��یمرغ چند بار به هنگام بروز مش��کل به یاری زال و خاندانش شتافته :یکبار به هنگام
تولد رستم به دستور سیمرغ ،پهلوی تهمینه را شکافته و نوزاد درشت هیکل را از شکم
مادر بیرون میکشند و بار دیگر در نبرد رستم و اسفندیار ابتدا به کمک پر و منقار سیمرغ
جراحات رستم و رخش بهبود مییابد و سپس با راهنمایی او ،رستم ،که از شکست دادن
اسفندیار رویین تن درمانده ،به وسیله شاخه درخت گز ،تیری دو سر ساخته و چشمان
اسفندیار را نشانه میرود:
به سیــمرغ بادا هــزار آفـــرین

ک��ه ایــ��زد ورا ره نم��ود ان��در ای��ن
(فردوسی ،1373 ،ج )245 :1

غرم (میش) راهنمای رس��تم در هفتخوان :غرمی که در خوان دوم به هنگام عبور
رس��تم از بیابان بیآب و علف و دست و پنجه نرم کردنش با گرما و تشنگی ،به یاری
فره ایزدی باش��د که در
وی ش��تافته و آبش��خور را به او مینمایاند .این غرم میتواند ّ

هیئت غرم بر رستم ظاهر شده است:
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همـانگه یـکی میــش نیـکو ســرین

بپیــمود پیــ��ش تهمتن زمیــن
(فردوسی)138 :1380 ،

اسب رستم (رخش)« :اسب شگفت آوری که عمرش به درازی عمر رستم است و
همراه او در چاه ش��غاد میمیرد .جز رخش هیچ اس��بی قادر نیست تن رستم را بکشد.
رستم با او حرف میزند و زبان صاحبش را میفهمد( ».اسالمی ندوشن)279 :1376 ،
او بس��یار قدرتمند است به طوری که در خوان نخست از هفتخوان رستم ،به تنهایی
شیری را میکش��د .این اسب از هوشیاری بسیار باالیی برخوردار است زیرا در خوان
س��وم میکوش��د تا صاحبش را از خطر نزدیک ش��دن اژدها آگاه سازد و خود نیز در
کشتن آن اژدها با رستم سهیم میشود .همچنین به هنگام زخمی شدن رستم در نبرد با
اسفندیار ،خونین و ناتوان به نزد زواره رفته و او را از این ماجرا آگاه میسازد:
است
		
همـی رخش خوانیم و بـور ابرش

ب��ه خ��و آتش��ی و ب��ه رن��گ آتش اس��ت
(فردوسی)119 :1380 ،

اس��ب سیاوش (شبرنگ بهزاد) :اسب سیاوش ،اس��بي خارقالعاده ،هوشیار ،دالور
و ش��گفت است .اسبی است که در س��ختیها یاری گر صاحبش سیاوش و پس از او
کیخسرو بوده .در پی تهمتی که سودابه به سیاوش زد ،شبرنگ بهزاد ،سیاوش را برای
اثبات بی گناهیش به س�لامت از میان ش��علههای آتش گذر میدهد .به عالوه سیاوش
با اس��بش حرف میزند و از او میخواهد که بگریزد و تا وقتی کیخس��رو به دنبالش
نیامده ،رام کسی نشود .اسب هوشیار نیز این سخن را درمییابد و میگریزد و پیش از
کیخسرو با کسی نمیسازد:
		
بــیـاورد شبـــرنگ بــــهزاد را

کـــ��ه دریـــافتـــ��ی روز کی��ن ب��اد را
(فردوسی ،1373 ،ج )143 :3

جانوران ش��گفت دریا که کیخس��رو با آنها رو به رو میشود :کیخسرو طی سفری
دریایی ،در پی یافتن افراسیاب و کشتن او ،با جانورانی شگفت رو به رو میشود:
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به آب انــدرون شیر دیــدند و گاو

هـم��ی داش��ــتی گاو ب��ا ش��ـــیر ت��او

همــان مردم و مــویها چون کمند

هم��ه ت��ن پ��ر از پش��م چ��ون گوس��فند

گــروهی ســران چون سر گاومیش

دو دس��ت از پ��س م��ردم و پ��ای پی��ش

یکی سـر چو ماهی و تـــن چون نهنگ

یک��ی پ��ای چون گ��ور و تن چ��ون پلنگ
(فردوسی ،1373 ،ج )351 :5

ش��تر پیشروی قافله اسفندیار در لشکرکشی به زابلستان :در لشکرکشی اسفندیار به
زابلس��تان ،شتری که پیش��روی قافله بود ،بر سر دو راهیای که از یکسو به دژ گنبدان
میرس��ید و از س��وی دیگر به زابل ،بر زمین زانو میزند .اسفندیار این اتفاق را به فال
بد گرفته ،دستور میدهد سر و یال شتر را ببرند تا بدی و شر به خود شتر بازگردد:
شـتر آنک در پيـش بودش بخــفت

تـو گفـتي که گش��ته اس��ت با خاک جفت
(فردوسی ،1373 ،ج )229 :6

ماهی کوه پیکری که اسکندر در دریای خاور دید :اسکندر در دریای خاور ،كوهي
زرد و درخشان میبیند که از آب برآمده ،كشتي طلب میکند تا از نزديك آن را بررسی
کند ،اما دانایان او را از اين كار باز میدارند .پس سي رومي و پارسي به قصد پژوهش،
با کشتی بدان کوه نزدیک میشوند كه ناگهان كوه كه در واقع ماهي کوه پیکری بوده،
دهان میگشاید و كشتي و سرنشینانش را میبلعد و ناپديد میگردد:
هـم آنگاه کــوهی بر آمــد ز آب ب��ه

دو پ��اره ش��د زرد چ��ون آفت��اب

...یکــی زرد مــاهی بد آن لخــــت کوه

هـ�� م آنگ��ه چ��و تن��گ ان��در آم��د گ��روه
(فردوسی ،1373 ،ج )68-69 :7

س��بز مرغانی که اسکندر را هش��دار میدهند :اسکندر طی سفر خود با سبز مرغان
س��ترگی رو به رو میش��ود که به آواز رومی با او س��خن میگویند و خردمندانه او را
هشدار میدهند:
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بر هر عــمودی کنامی بــزرگ

نشــسته برو ســبز مــرغی بزرگ

به آواز رومی سخــن رانـــدند

جــهاندار پیــروز را خـــواندنــد
(فردوسی ،1373 ،ج)81 :7

غرمی که در پی اردشیر بابکان تازان بود :زمانی که اردشیر از دست اردوان به پارس
میگریزد ،غرمی به دنبالش تازان است تا سرانجام به وی میپیوندد .این غرم میتواند
فره ایزدی باشد که در هیئت غرم بر اردشیر ظاهر گردیده است:
ّ
به دم سواران يكی غـــرم پاك	

چــو اسـبی همی بر پـراگند خاك
(فردوسی ،1373 ،ج )127 :7

اس��ب چشمه سو :اسبی عجیب که به ناگهان از چشمه سو بیرون میآید و یزدگرد
بزه گر را میکشد و دوباره در همان چشمه ناپدید میشود:
چو نزدیکی چشمه سو رسید

بــرون آمــد از مـــهد و دریا بدید

...زدریا برآمد یکی اسب خنگ

ســرین گــرد چون گــور و کوتاه لنگ
(فردوسی ،1373 ،ج )283 :7

اژدها« :این کلمه که در فارس��ی به صورته��ای اژدر و اژدرها و در عربی تنّین و
ثعبان به کار میرود ،موجودی است اساطیری به شکل سوسمار عظیم با دو پر که آتش
از دهان میافکنده و پاس گنجهای زیر زمین میداش��ته است( ».یاحقی)105 :1386 ،
واژه «اژدها» كه در فارس��ی صورتهایی دیگری چون اژدر ،اژدرها و اژدهاك دارد به
معنی ماری باش��د بس بزرگ ،با دهان فراخ و گشاده و مردم قهرآلود و پادشاه ظالم را
هم گفتهاند .لقب ضحاك نیز هس��ت« .اژی» در اوستا و «اهی» در سنسكریت به معنی
مار است كه گاهی با صفت «اودروتهراس»  Udaro-thrasaآورده شده ،یعنی «به روی
شكم رونده» ،و گاهی با صفت «خشوئو»  xsvaewaیعنی «زود خزنده و تند رونده یا
چست و چابك» .در گزارش پهلوی اوستا (=زند) اژی« ،شپاك» شده و در توضیح آن
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آمده« :مار شپاك» .همین واژه در فارسی ،به صورت «شیبا» در آمده است .این واژه در
پهلوی به صورت ajiو  aziبه کار رفته و به معنی مار است« .اژی» در اوستا چندین بار
با واژه «دهاك» آمده و تركیب «اژی دهاك» همان است كه در اساطیر ایرانی «ضحاك»
ش��ده اس��ت و در معنی مار و اژدها نیز به كار رفته اس��ت .در فارسی دری «اژدهاك»،
هم به معنی اژدها و هم به معنی ضحاك آمده است( .رستگار فسایی)1-8 :1365 ،
چند اژدهایی که در شاهنامه از آنان سخن به میان آمده است:
الف) اژدهای کش��ف رود :بر اساس روایت شاهنامه ،اژدهایی عظیم از کشف رود
بیرون میآید که هیچ پهلوانی را یارای ایس��تادگی در برابر او نیست« .این اژدها نهنگ
خوار و مردم اوبار و آتشین دم است و سرانجام سام با گرز گاو پیکرش او را میکشد».
(رستگار فسایی:)62 :1379 ،
		
چنان اژدها کو ز رود کشف

ب��رون آم��د و ک��رد گیت��ی چ��و ک��ف
(فردوسی ،1373 ،ج )202 :1

ب) اژدهای بزرگ :اژدهایی که رس��تم در راه رس��یدن به مازندران در خوان سوم
خود با آن رو به رو میشود و او را از بین میبرد:
		
ز دشت اندر آمد یکی اژدها

کــ��زو پیـــ��ل گفت��ی نیاب��د ره��ا
(فردوسی)139 :1380 ،

ج) اژدهای بیش��ه فاس��قون :اژدهایی که به صورت گرگی سالها در بیشه فاسقون
روم زندگ��ی میکرد و کس��ی را یارای برابری با وی نبود .مری��ن ،برای آنکه بتواند با
دختر قیصر روم ازدواج کند از گشتاس��ب میخواهد که با آن گرگ بجنگد .گشتاسب
نیز آن گرگ را از پای در میآورد:
		
شــود تا سر بيشه فاسـقون

بش��ويد دل و دس��ت و مغ��زش ب��ه خون
(فردوسی ،1373 ،ج )26 :6

د) اژدهای کوه س��قیال :اژدهایی که بر باالی کوه س��قیال منزل داش��ت و کش��تن
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آن ش��رط ازدواج اهرن ،س��ردار رومی ،با دختر قیصر روم بود .هیش��وی از گشتاسب
خواس��ت تا این اژدها را برای اهرن بکش��د .گشتاسب نیز به باالی کوه سقیال رفت و
آن اژدها را کشت:
ب��ه ک��وه س��قـیال یک��ی اژدهـاس��ت

ک��ه کش��ور هم��ه پ��اک از او در بالس��ت
(فردوسی ،1373 ،ج )37 :6

ه) اژدهایی که اس��فندیار در خوان سومش کشت :اسفندیار برای از میان بردن این
اژدها ،صندوقی س��اخت و آن را بر گردونهای که از هر سو در آن تیغهایی تعبیه شده
بود و دو اس��ب آن را میکش��ید ،نهاد و خود در آن صندوق نشست و به نبرد با اژدها
رفت .اژدها ،اس��بها و گردونه و صندوق را فرو برد .در این حین اسفندیار از صندوق
بیرون آمد و با شمشیر اژدها را کشت:
بی��اورد گ��ردون و صن��دوق ش��یــر

نــشس��ت ان��درو ش��ـــهریار دلی��ر

دو اس��ب گرانمای��ه بس��ته ب��ر اوی

س��ــوی اژدهــ��ا تی��ز بنم��ود روی
(فردوسی ،1373 ،ج )175 :6

و) اژدهای شهر طوس« :در واقع همان اژدهای «کشف رود» است؛ زیرا کشف رود
در خراسان جاری است و از خاک طوس میگذرد و به رودخانه «تجن» یا «هری» وارد
میشود» (رستگار فسایی:)66 :1379 ،
بکش��تش ب��ه ط��وس ان��درون اژده��ا

کــ��ه از چن��گ او کـ��س نیاب��د ره��ا
(فردوسی ،1373 ،ج )257 :6

ز) اژدهای سرزمین نرمپایان (اژدهای سیاه گاوخوار) :اسکندر در گذر از سرزمین
نرم پایان به شهری رسید که مردمانش هر شب پنج گاو را تقدیم اژدهایی میکردند تا
خود آنها را نخورد .اس��کندر به یاری آنان شتافت .او پنج گاو راکشت و پوست آنان
را از زهر و نفت پر کرد .همین که اژدها آن پنج پوست را بلعید ،زهر و نفت بر او اثر
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کرد و او را هالک ساخت:
یک��ی اژدهایس��ت زان روی کـــ��وه

ک��ه م��رغ آی��د از رن��ج زه��رش س��توه

نیــ��ارد گذش��ــتن ب��ر او ب��ر س��پاه

هــم��ی دود زه��رش ب��ر آی��د ب��ه م��اه
(فردوسی ،1373 ،ج )71 -72 :7

ح) اژدهایی که بهرام گور در توران زمین کش��ت :اژدهایی که بهرام گور به هنگام
شکار در توران زمین ،آن را از بین برد.
ب��ه نخــچی��ر ش��د ش��هریار دلــی��ر

یکــ��ی اژده��ا دی��د چ��ون ن��ره ش��یر

...کم��ان را ب��ه زه ک��رد و تی��ر خدن��گ

بــ��زد ب��ر ب��ر اژدهـــ��ا بیدرنـ��گ

دگــ��ر تیــ��ز زد ب��ر می��ان س��ـرش

فروریخ��ت چ��ون آب خ��ون از ب��رش
(فردوسی)979 -980 :1380 ،

ط) اژدهای قنوج :اژدهایی که بهرام گور در هند کش��ت .ش��نگل ،پادشاه هند ،که
دالوریه��ا و شایس��تگیهای بهرام را دید ،مایل بود ک��ه وی را در هند نگه دارد و یا
کاری کند که او کش��ته ش��ود .پس او را به کشتن اژدهای قنوج برانگیخت .بهرام نیز با
آن اژدها جنگید و او را کشت:
ب��دو گف��ت ش��نگل که چندی��ن بالس��ت

بـدی��ن بوم م��ا در یــکی اژدهاس��ت
(فردوسی ،1373 ،ج )425 :7

ی) اژدهای کوه چین (ش��یر کپی) :اژدهایی معروف به «شیر کپی» که بهرام چوبین
آن را به درخواست همسر خاقان چین کشت:
چــ��و آن ش��یر کپ��ی ز کوه��ش بدی��د

فـــ��رود آم��د او را ب��ه دم درکش��ید
(فردوسی ،1373 ،ج )146 :9

ک) اژي دهاك (ضحاک) :پهلوي ،azdahāg :اوستا ،aži- dahāka :فارسي :اژدها و
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ضحاك؛ جزو نخس��تينِ واژه ،اوستايي «( »ažiاژي) به معناي افعي و اژدهاست و جزو
ّ
دوم نام خاص اس��ت .در اوس��تا ،اژي دهاك ،اژدهايي است سه كله ،سه پوزه و شش

چش��م ،كه ميخواهد جهان را از مردمان تهي كند و تا حدي نیز اين كار را میکند و
بر زمين چيره ميش��ود .از اژي دهاك در اوستا ،به عنوان شاه ،ذكري نرفته است ،بلكه
از او به عنوان اژدهايي كه در صدد نابود كردن مردم و آن چه بر زمين اس��ت و قوي
ترين دروغي كه اهريمن بر ضد جهان آفريده ،س��خن به ميان آمده است .ا ّما درادبيات
پهلوي ،او مردي است تازي كه به ايران ميتازد و بر جمشيد فائق ميشود و دو خواهر

جمشید ،شهرناز و ارنواز ،را به زنی میگیرد و پس از هزار سال سلطنت بد ،سرانجام
فريدون او را در کوه دماوند به بند میکشد( :بهار)152-153 :1362 ،
		
به ایـــوان ضــاک بردندشــــان

ب��ر

آن

اژدهاف��ش

سپردندش��ان

(فردوسی ،1373 ،ج )51 :1

ل) ک��رم هفت��واد« :کرم هفت��واد در واقع اژدهایی اس��ت اهریمن��ی و پلید»
(رس��تگار فسایی )209 :1365 ،کرمی اس��ت که دختر هفتواد در سیبی پیدا کرد
و ب��رای او بخ��ت به هم��راه آورد و از آن پس کار نخ ریس��یاش رونقی روز
افزون یافت .این راز را با پدر در میان گذاش��ت و هفتواد نیز کرم را پروریدن
گرف��ت تا جایی که از برکت وجود او توانگر ش��د .هفت��واد برای کرم تناور برفراز
کوه دژی ساخت و او را در حوضی از جنس ساروج و سنگ جای داد و نگهبانان
بر آن گماش��ت .اردش��یر پس از روی کار آمدن ،در اندیش��ه کار هفتواد شد اما در
نخس��تین رزم با وی شکس��ت خورد .پس در جامه بازرگانان به دژ هفتواد رفت و
با مس��ت کردن نگهبانان ،دیگی از ارزیز گداخته به کرم خورانید و او را کش��ت:
		
همان کرم کز مغز آهرمــن است

جهــ��ان آفرینن��ده را دش��من اس��ت
(فردوسی ،1373 ،ج )149 :7

دی��و :دیو در پهلوی  ،devدر اوس��تا  daevaو در هن��دی deva؛ در قدیم به گروهی
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از پ��رودگاران آریایی اطالق میش��ده ولی پس از ظهور زرتش��ت و معرفی اهورا مزدا،
پروردگار عهد قدیم یا دیوان ،گمراه کنندگان و ش��یاطین خوانده شدهاند .ولی کلمه دیو
نزد همه اقوام هندواروپایی به استثنای ایرانیان ،معنی اصلی خود را محفوظ داشته است.
 devaدر ن��زد هندوان هنوز هم به معنی خداس��ت Zeus .نام پروردگار بزرگ یونانی و
 Deusپروردگار التینی و  Dieuدر فرانس��وی از همین ریشه است .در شاهنامه از زمان
طهمورث با دیو آش��نا میش��ویم .در آنجا که طهمورث دیوان را به کارهای مختلف وا
میدارد .ضحاک نیز در صدد است لشکری از دیو و پری فراهم آورد و آنان را با مردمان
درآمیزد و به جنگ فریدون رود( .رس��تگار فسایی )393-396 :1379 ،حضور دیوان در
شاهنامه بیشتر در دوره پهلوانی رستم به چشم میخورد .آنها از ویژگیهای خارقالعاده
و شگفت انگیزی برخوردارند؛ جادوگری میکنند ،تغییر چهره میدهند ،پرواز میکنند،
در آب پنهان میش��وند و در چش��م برهم زدنی از جایی به جای دیگر میروند .عالوه
بر اینها فردوس��ی در کتابش برای دیوان ،امتیازاتی چون هوشمندی ،دانایی ،هنرمندی،
معماری و ...را نیز بر میشمرد .در ادامه به معرفی برخی از دیوانی که در شاهنامه از آنها
نام برده شده ،میپردازیم:
دیوهای شاهنامه
الف) خزروان ديو (دیو سیاه)« :در نسخههای مختلف شاهنامه این نام به صورتهای
خزروای و خرزوان هم ضبط شده است .نام دیوی است که کیومرث او را کشته است.
معنی این نام را «نگهبان خزر» نوش��ته و این نام را مرکب از خزر  +وان دانس��ته اند».
(رس��تگار فس��ایی )347 :1379 ،خزروان در روزگار کیومرث نهانی لشکری میسازد
تا به کیومرث حمله کند ،کیومرث فرزند خود س��یامک را به جنگ با او میفرس��تد اما
س��یامک به دست خزروان کش��ته میشود .س��رانجام این دیو به دست هوشنگ ،پسر

شماره  ،21پاببز 1393

175

سیامک ،نابود میگردد:
		
سیامک به دست خزروان دیو

تب��ه گش��ت و مان��د انجم��ن ب��ی خدی��و
(فردوسی ،1373 ،ج )30 :1

ب) دیو سپید (دیو مازندران)« :دیوی که در مازندران میزیست و سر نره دیوان شاه
مازندران بود( ».رستگار فسایی )392 :1379 ،این دیو که در واقع سردار شاه مازندران در
روزگار کیکاوس بود ،تواناییهای بس��یار شگفت انگیزی داشت ،به طور مثال چون ابر
در آسمان ظاهر میشد و همه جا را تیره وتار میساخت و یا اینکه کیکاوس و سپاهش
را با جادو نابینا کرد .رستم پس از گذشتن از هفتخوان ،او را کشت و جگرش را بیرون
کشید و با خون آن ،دیدگان کیکاوس و سپاه ایران را از تیرگی رها ساخت:
		
پزشکان به درمانش کردند اميد

ب��ه خــ��ون دل و مغــ��ز دي��و س��پيد
(فردوسی ،1373 ،ج )106 :2

ج) دیو (گوری) که بهرام چوبین را به دنبال خود کش��انید :گوری بهرام چوبین را
در حوالی بلخ به دنبال خود کش��ید .بهرام از پی او به کاخی رس��ید که زنی تاجدار در
آن نشسته بود .بهرام با آن زن خوراک خورد و چون باز آمد به خوی و منش دگرگون
شده بود .این گور پس از بیرون آمدن بهرام از کاخ ،بار دیگر او را به دنبال خود کشانید
و به سپاهش رسانید .موبدان درگاه هرمز این گور را «دیو» میدانستند:
		
چنين گفت موبد به شاه جهان

ک��ه آن گ��ور دي��وي ب��ود در نه��ان

		
چو بهــرام را خواند از راستی

پــدی��د آم��د ان��در دلـ��ش کاس��تی
(فردوسی ،1373 ،ج )405 :8

د) اکوان دیو :دیوی اس��ت وارونه کار که در هیئت گور ،گلههای اس��ب کیخسرو
را آس��یب میرساند .رستم مأمور کشتن آن دیو میشود .اکوان دیو ،زمینی را که رستم
بر آن خوابیده ،میبُرد و به آسمان میبرد و از او میپرسد که به دریا افکندش یا کوه،
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رس��تم با علم به این که آن دیو ،وارونه میاندیش��د ،کوه را انتخاب میکند و دیو او را
به دریا میافکند .رس��تم خود را نجات داده و بار دیگر به س��راغ اکوان دیو رفته ،او را
میکشد:
		
چـو اکوانش از دور خفـته بديد

يکــ��ي ب��اد ش��ــد ت��ا ب��ر او رس��ـــيد
(فردوسی ،1373 ،ج )304 :4

ه) سنجه :یکی از دیوان مازندران است .شاه مازندران به هنگام لشکرکشی کاووس
بدانجا ،از س��نجه میخواهد که نزد دیو سپید برود و از او یاری طلبد .سنجه نیز پیغام
شاه مازندران را به دیو سپید میرساند .سنجه همان دیوی است که از چاهی که کاوس
و همراهانش در آن زندانی بودند ،محافظت میکرد .این دیو س��رانجام به دست رستم
کشته میشود:
ز دیوان به پیش اندرش سنجه بود که

ج��ان و دل��ش زآن س��خن رنج��ه ب��ود
(فردوسی ،1373 ،ج )85 :2

و) ارژنگ« :دیوی که ساالر مازندران بود( ».رستگار فسایی )53 :1379 ،او نگهبان
دروازه مازندران اس��ت .پس از شکس��ت لش��کر کاووس ،دیو س��پید غنایم را به وی
میسپرد تا نزد شاه مازندران ببرد .ارژنگ در خوان ششم به دست رستم کشته میشود:
ســپرد آنچ دید از کران تا کــران بــه

ارژنــ��گ،

س��ـــاالر

مازنـ��دران

(فردوسی ،1373 ،ج )87 ،2

ز) ک��والد (پ��والد ،اوالد) غن��دی« :دیوی مازندران��ی که در درگاه ش��اه مازندران

میزیست و سپهدار وی بود .این نام معموالً در نسخ شاهنامه به صورت «پوالد غندی»
و «اوالد غندی» نیز آمده اس��ت( ».رستگار فسایی )800 :1379 ،رستم در خوان پنجم
رخش را برای چرا در دشتی رها میکند ،اما زمانی که دشتبان آنجا در این باره اعتراض
میکند ،رستم دو گوش او را از بن میکند .دشتبان به اوالد که ساالر آن سامان است،
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شکایت میبرد .اوالد و پهلوانانش به رستم یورش میآورند و رستم آنها را نابود کرده،
اوالد را به بند میکشد تا جایگاه دیو سپید و کاووس را به او نشان دهد .پس از تسخیر
مازندران ،کاووس به درخواست رستم ،پادشاهی آنجا را به اوالد میدهد:
		
بــدان مرز اوالد بد پهــلوان

یکــ��ی نامجــــ��وی دلی��ر ج��وان
(فردوسی ،1373 ،ج )100 :2

ه) بید :نام یکی از دیوان مازندران که نگهبان زندان سپاه ایران بود و زمانی که رستم
بدان سرزمین رسید ،او را کشت:
		
بـدرید پهلــوی دیو ســـپید

جــگ��رگاه پ��والد غنــ��دی و بی��د
(فردوسی ،1373 ،ج )402 :5

ح) پوالدوند« :دیوی اس��ت سترگ و س��تنبه ،که به یاری افراسیاب میآید .نام این
دیو از پوالد  +وند س��اخته ش��ده اس��ت و در معنی پوالدینه و وابسته به پوالد است».
(کزازی )701 -702 :1383 ،افراسیاب از این دیو میخواهد که به جنگ با رستم برود
و به او وعده میدهد که در صورت شکست دادن رستم ،نیمی از پادشاهی خود را به
وی ببخشد .این دیو سرانجام به دست رستم از پای در میآید:
		
مــن اکنـون سر دیو پوالدوند

ب��ه خــ��اک ان��در آرم ز چ��رخ بلن��د
(فردوسی ،1373 ،ج )293 :4

ط) جویان :از دیوان مازندران اس��ت که به هنگام نبرد ایرانیان با ش��اه مازندران در
مقابل س��پاه ایران ایس��تاد و هم نبرد طلب کرد .پس رس��تم با اجازه کاووس به نبرد با
جویان پرداخت و او را کشت:
		
که جويان بدش نام و جوينده بود

گــراينــ��ده گ��رز و گوين��ده ب��ود
(فردوسی ،1373 ،ج )118 :2

ی) ش��اه مازندران« :فرمانروای مازندرا ن که رس��تگار فس��ایی او را دیو میداند».
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(رس��تگار فس��ایی )614 :1379 ،پس از آنکه رستم دیو س��پید را کشت رو به نبرد با
ش��اه مازندران نهاد و او را گ��رزی زد ،اما وی خود را با جادو به صورت لختی کوه
در آورد .س��رانجام با تهدید رس��تم ،این دیو ناگزیر خود را آشکار ساخت و به دستور
کاووس کشته شد:
از آن پس تهـمتن یکی نیـزه خواست

س��وی ش��اه مازن��دران تاخ��ت راس��ت

 -2گیاهان

(فردوسی ،1373 ،ج )121 :2

ایرانیان باس��تان برای گیاه  -به ویژه درخت  -عالوه بر قداس��ت و اهمیت فراوان،

نيرو و خاصیت خارقالعاده نیز قائل بوده اند .چنانکه در داستانهای اساطیری ،قهرمان
به هنگام خستگی ،درماندگی یا ناخوشی با استفاده از برخی گیاهان ،سالمتی و نیروی
از دس��ت رفته خود را بازجسته و یا در پارهای موارد حتی به جوانی و حیات جاودان
دست یافته است .در ادامه به معرفی چند گیاه و درخت خارقالعاده که در شاهنامه از
آنها نام برده ش��ده ،میپردازیم (ش��ایان ذکر است که نویسندگان این مقاله در تهیه این
بخش ،تنها وجهه «شفابخش��ی» گیاه از منظر اعتقادی مردمان باس��تان را مد نظر قرار
دادهاند و نه جنبه علمی و پزشکی آن را):
نوشدارو :تریاق ،پادزهر( .دهخدا )1362 ،از جمله گياه داروهاي شگفت انگیز شاهنامه
است كه در داستان رستم و سهراب با آن روبه رو میشويم .اين داروي گياهي خاصيت
درمان بخش��ي و ش��فادهي خارقالعادهای دارد به طوری که خستگان را درمان ميكند و
عمری دوباره میبخشد« ،نوش» در مقابل «زهر» قرار دارد و مترادف با «پاد زهر» و «تریاق»
است .در شاهنامه رستم برای مداوای سهراب از کاووس نوشدارو طلب میکند:
		
ازآن نوشـدارو كه در گنج توست	كـجا

خس��تگان را كن��د ت��ن درس��ت

		
به نزديــك مــن با يكي جام مي سـزد

گ��ر فرس��تي ه��م اكنون ب��ه پي
(فردوسی)199 :1380 ،

پر سياوشون يا پر سياوش یا خون سیاوشان« :از خون سیاوش گیاه «خون سیاوشان»
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میروی��د که خاصیت دارویی دارد( ».شمیس��ا ،)76 :1383 ،ای��ن گیاه از ویژگیهایی
خارقالعاده برخوردار اس��ت ،به عنوان مثال بلندي غيرطبيعي دارد به طوری که سرش
به ابرها ميرس��د .همچنین تصویر فرد کشته ش��ده (سیاوش) بر روی برگهایش نقش
بسته است و به عالوه گیاهی است همواره معطر و هميشه سبز:
		
ز خاكي كه خون سياوش بخورد

ب��ه ابــ��ر ان��در آم��د درخــت��ي ز گ��رد

		
نگــاريده بــر برگــها چــهر او

هــم��ي ب��وي مش��ك آم��د از مه��ر او

		
به دی مه نــشان بــهاران بُــدی

بُـ��دی

پرســـتش��گه

س��ـــوگواران

(فردوسی)271 :1380 ،

هوم :از هوم در نوشتههای دینی مزدیسنا و شاهنامه سخن به میان آمده است .یکی
ایزد هوم و گیاه هوم و دیگری پارس��ایی به نام هوم که افراسیاب را دستگیر کرد .گیاه
هوم (در اوس��تا هئوم و و در ریگ ودا ُس��و َم  )somaگیاهی اس��ت که از آن نوشیدنی

هوم را میس��ازند .این نوشیدنی مانند خود گیاه ،هوم نامیده میشود .آریاییهای قدیم
گیاه مزبور را مقدس میدانستند و عصاره آن را میجوشاندند به حدی که دارای رنگ
شود و بر آن بودند که شیره آن روح را فرح میبخشد .این نوشابه خدایان را قوی دل
و مسرور ساخته و حس جنگجویی آنان را تهییج میکند .اما در شاهنامه آمده که هوم
پارس��ایی است که در کوه به نیایش مشغول بوده و افراسیاب به دست او دستگیر و به
کیخسرو تسلیم میشود (رستگار فسایی:)766-768 :1379 ،
		
کــجا نام ایــن نامور هـوم بود

پرس��ــتنده دور از ب��ر و بـــ��وم ب��ود
(فردوسی ،1373 ،ج )366 :5

س��رو :این درخت در ش��اهنامه رمز جاودانگي اس��ت و در بین درختان از وجهه
اس��اطيري قدرتمندي برخوردار اس��ت .در باورهاي مزديسنان آمده است كه زرتشت
دو ش��اخه سرو را از بهش��ت آورد و با دست خويش يكي را در كاشمر و ديگري ر ا
در فارمد كاش��ت .اين درخت مينوي سرشت تا آنجا تناور شد كه در سايه اش بيش
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از ده هزار گوس��فند آرام میيافتند و مرغان بس��ياري برش��اخههاي آن مأوا داشتند.
در ش��اهنامه فردوس��ي از اين درخت مقدس به عنوان قبله گاه زرتشتيان سخن رفته
اس��ت( .ياحقي )248 :1386 ،توضیح آنکه زرتشت به نشان این كه گشتاسپ دينش
را پذيرفته ،یکی از این س��روها را بر در آتش��کده برزين مهر میکارد و این درخت
به س��رو کاش��مر (کشمر) ش��هرت مییابد .این س��رو از ویژگیهای خارقالعادهای
برخ��وردار بوده اس��ت ،ب��ه عنوان مثال در م��دت زمان کوتاهی چن��ان بلند و تناور
میش��ود که مردم نميتوانس��تند پهنای آن را با كمند ان��دازه بگیرند .نیز زمانی که به
فرمان متوکل عباسي قطع شد ،بريدههاي پيکرش بر هزار و سيصد شتر ،بار شد:
		
يکي ســرو آزاده بـود از بهشت

ب��ه پي��ش در آذر آن را بکش��ت

		
نبشـــتی بــ ِر زاد سرو ســـهی

ک��ه پذرف��ت گشتاس��پ دی��ن به��ی
(فردوسی ،1373 ،ج )69 :6

گ��ز :درخت گز در ش��اهنامه از درختان م ّقدس اس��ت .به طوری ک��ه حتي آن را
ميپرس��تيده اند؛ «چنانچون بود مردم گز پرست» .از شاخه بريده و باريك اين درخت
در آيين مذهبی «برسم به دست گرفتن» استفاده ميشده است .ندوشن برای گیاهی مثل
گز ،دو خاصیت متضاد مرگباری و شفابخش��ی قائل اس��ت و معتقد است که «این گیاه
در نزد برخی اقوام طلسم ضد سحر به شمار میآید( ».اسالمی ندوشن )50 :1376 ،گز
در ش��اهنامه درختی ش��گفتانگیز به شمار میرود؛ هنگامي که رستم از شکست دادن
اسفنديار رويين تن در ميماند ،به راهنمايي سیمرغ ،به وسیله شاخهاي از درخت گز،
پيکاني دو سر ميسازد و با نشانه گرفتن چشمان اسفندیار او را از پای در میآورد:
		
بدان گز بود هوش اسفــندیار

ت��و ای��ن چ��وب را خ��وار مای��ه م��دار
(فردوسی ،1373 ،ج )298 :6

اس��كندر :داراب ک��ه از بوي ناخوش دهان همس��رش ناهید ،آزرده خاطر اس��ت،
پزش��كاني را از دور و نزديك فرا ميخواند تا او را درمان كنند .پزش��کان نيز به یاری
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اين گياه كام ناهيد را از بوي ناخوش رهايي ميبخشند:
گيــاهي كه ســوزنده كام بود

به روم اندر اسكــندرش نام بـود

بمالیـــد بر کام او بر پزشــک

ببارید چــندی ز مژگان سـرشک

بشدناخوشیبویوکامشبسوخت

به کردار دیبا رخـــش برفروخت
(فردوسی ،1373 ،ج )378 :6

ني :اس��كندر طی سفرخود به آبگيري میرس��د كه نیهایی شگفت انگیز به بلندي
پنجاه و پهنای چهل رش در آن رویيده بود:
به گرد اندرش نی بسان درخت

تو گفتی که چوب چنار است سخت

ز پنــجه فــزون بود باالي اوي

چــهل رش بپــيمود پهنـــاي اوي
(فردوسی ،1373 ،ج )69 :7

درخت س��خنگو که اس��کندر را هش��دار میدهد :درختی دو بن (نر و ماده) که به
هنگام بازگش��ت اسکندر از س��رزمین یأجوج و مأجوج با او سخن گفته ،او را هشدار
میدهد و آیندهاش را پیشگویی میکند:
درختي است ايدر دو بُن گشته جفت		

که چــونان ش��گـــفتي نشايد نهفت

		
یکــی مــاده و دیگــری نر اوی

س��خنــگو بود ش��اخ با رنگ و بوی
(فردوسی ،1373 ،ج )88-89 :7

 -3اشیا
پر هما« :قدما پر هما را نیز چون س��ایه او را میمون و مبارک میش��مردند و آن را
فر هما است( ».دهخدا)1362 ،
بر کاله و مغفر و امثال آن میزدند .پر هما صورتی از ّ
به پیــش اندرون سام کیهان گشای		

پ��ر هــمای
فروهــش��ته از تاجّ ،
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(فردوسی ،1373 ،ج )244 :1

زره س��یاوش :سیاوش برای فرزند خود ،کیخس��رو ،زرهی باقی میگذارد که پس
از کش��ته ش��دنش ،ابتدا به گیو و سپس به بیژن میرسد .با نیروي این زره کیخسرو به
سالمت از آب عبور میکند و فرود نیز در نبرد با بیژن تاب نمیآورد و کشته میشود:
		
نگـــردد چنــین آهن از آب تر نه

آتــش بــر او ب��ر بــود کارگـر

			
نهنیزهنهشــمشیرهنــدینهتیر

چــنین ب��اژ خواهی بدی��ن آبگیر
(فردوسی)295 :1380 ،

نیزه کیخس��رو :کیخس��رو از پدرش س��یاوش نیزهای خارقالعاده ب��ه یادگار دارد.
هنگامی که کاووس به منظور آزمودن شایستگی کیخسرو ،او را به بهمن دژ میفرستد،
کیخس��رو با نیزه خود ،آن دژ را میگش��اید و با این کار افسون جادوان از کار افتاده و
دیوان ناپدید میگردند:
			
يكي نيزه بگرفت خسرو به دست

همان نامه را بر س��ر نیزه بس��ت
(فردوسی ،1373 ،ج )245 :3

جام جم :یا جام گیتی نما که در شاهنامه به جمشید و کیخسرو منسوب است .این
جام وس��یلهای برای پیش��گویی بوده و هفت اقلیم در آن دیده میشده است .کیخسرو
محل زندانی شدن بیژن را در این جام میبیند:
		
یــکی جام بر کــف نهاده نبید

ب��دو ان��درون هـف��ت کش��ور پدی��د

زمــان و نــشان سپــهر بلنــد

هم��ه ک��رده پی��دا چ��ه و چ��ون و چند
(فردوسی ،1373 ،ج )43 :5

مهره (بازو بند) :ش��اهان و پهلوانان ایرانی به هنگام س��ختی و گرفتاری ،به یاری
مهرههایی که با خود به همراه داش��تند بر نامالیمات ،دش��منان ،دیوان ،ددان ،جادوان
و ...غلب��ه میکردند .این اش��یا اغل��ب ﻧﻴﺮو و خاصیتی خارقالعاده در ﺧﻮد داش��تهاند
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ﻛﻪ میتوانس��ته موجب برکت ،باروری ،پیروزی ،خجس��تگی ،شفابخشی ،درمانگری،
بالگردانی و ...ش��ود .به عنوان مثال کیخسرو همواره مهرهای بر بازو دارد که از آن در
مواقع و موارد مختلفی بهره میجوید؛ به طور مثال ﭘﺲ از زﺧﻤﻲ ﺷﺪن ﮔﺴﺘﻬﻢ در ﻧﺒﺮد
دوازده رخ ،کیخسرو این ﻣﻬﺮه را از بازو گشوده و جهت بهبود بر بازوی او ﻣﻲﺑﻨﺪد:
ز ﻫﻮﺷﻨﮓ و ﻃﻬﻤﻮرث و ﺟﻤﺸﻴﺪ		ﻳﻜﻲ ﻣﻬﺮه ﺑﺪ ﺧﺴﺘﮕﺎن را اﻣﻴـﺪ
		ﺑﻪ ﺑﺎزوش ﺑﺮ ،داﺷﺘﻲ ﺳﺎل و ﻣﺎه
رﺳــﻴﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺮاث ﻧـــﺰدﻳﻚ ﺷﺎه
		
...ابر بــازوی گســتهم بر ببست

بمالی��د ب��ر خـستگ��ی ه��اش دس��ت
(فردوسی ،1373 ،ج )233 :5

جوشن شیده :شیده ،فرزند افراسیاب ،جوشنی دارد که با جادوی افراسیاب آسیب
ناپذیر شده است:
		
سلیحش پدر کرده از جادویـی

ز کــژی و بـــیراهــــــی و بدخــــویی

		
نباشــد سلیــح شـــما کـارگر

ب��ران جــوشن و خ��ود پ��والد ب��ر
(فردوسی ،1373 ،ج )267 :5

زﻧﺠﻴﺮ اسفندیار :اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر از زرتشت زنجیری به ﻳﺎدﮔﺎر دارد که با نیروی خارقالعاده
آن ﭼﻬﺮه واقعی زن جادوگر اهریمن نهاد را ﻧﻤﺎﻳﺎن و او را ﺑﻪ ﺷﻴﺮي ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲﻛﻨﺪ:
ﻳﻜﻲ ﻧـﻐﺰ ﭘﻮﻻد زﻧﺠــﻴﺮ داﺷﺖ		ﻧﻬﺎن

ﻛﺮده

از

ﺟﺎدو

آژﻳﺮ

داﺷﺖ

ﺑﻪ ﺑﺎزوش در ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺪ زردﻫﺸﺖ		ﺑﻪ ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ آورده ﺑﻮد از ﺑﻬﺸﺖ
(فردوسی ،1373 ،ج )179 :6

پرسیمرغ« :ايرانیان باستان معتقد بودند كسي كه استخوان یا پري از سیمرغ با خود
داشت��ه باشد ،هي��چ مرد دلیری او را نتواند بر ان��دازد( ».رستگار فسایی.)588 :1379 ،
«اهورامزدا به زرتشت سفارش كرده كه پري از سیمرغ بر تن خود بمالد و آن را تعويذ
خود گرداند( ».یاحقی )266-267 :1386 ،در شاهنامه با سوزانده شدن پری از پرهای
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سیم��رغ به دست زال ،آن مرغ به سرعت در مح��ل سوخته شدن پرش حاضر شده و
ب��ه یاری وی میشتابد .به عالوه پر سیمرغ به عنوان شیئی درمانگر در شكافتن پهلوی
رودابه و معالجه جراحتهای مهلک رستم و رخش ،در نبرد با اسفنديار کاربرد دارد:
		
بر آن خــستگیها بــمالید پــر

فر
ه��م ان��در زم��ان گش��ت ب��ا زی��ب و ّ

(فردوسی ،1373 ،ج )296 :6

بب��ر بیان :پوشیدن��یای از سلب که جنگجوی��ان کیانی داشتن��د و معتقد بودند که
جبرئی��ل آن را از بهشت آورده است .ببر بی��ان به معنی ببر یزدانی و زره یزدانی است
و پوشش��ی کم و بیش نظر کرده .رستم هیچگ��اه آن را در جنگ از خود دور نمیکند
و ای��ن پوش��ش جزئی از شکست ناپذی��ری اوست( .اسالمی ندوش��ن)259 :1376 ،
پوش��ش رزمی رستم که هیچ حربهای برآن کارگ��ر نبود ،در آبتر نمیشد و در آتش
نمیسوخت( :زنجانی)137 :1372 ،
		
یکی جامه دارد ز چــرم پلنگ

بپوش��د ب��ه ب��ر و ان��در آی��د ب��ه جن��گ

		
همــی نام ببر بــیان خواندش

ز خــفت��ان و جوش��ن ف��زون دان��دش

		
نســوزد در آتـش نه از آب تر

شــ��ود چ��ون بپوشــ��د برآی��دش پ��ر
(فردوسی ،1373 ،ج )200 :4

جام��ی که کید هندی ب��ه اسکندر پیشکش کرد :کید هندی با پیشکش کردن جامی
شگف��ت ب��ه اسکندر ،سعی میکند که فرمانروایی خوی��ش را از حمله او در امان نگاه
دارد .ای��ن جام هرگز تهی نمیشود ،چنانک��ه اگر شاه با ندیمان ده سال از آن بنوشند،
چیزی از محتویاتش کم نمیگردد:
		
اگر جــام دارم که پر میکـنی

و گــ��ر آب ســ��رد ان��درو افکنــ��ی

		
به ده سال اگر با ندیمان به هم

نشین��د ،نگ��ردد م��یاز جـــ��ام ک��م
(فردوسی ،1373 ،ج )21-22 :7
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 -4پدیدههای خارقالعاده
سایه هما :پیشینیان سایه هما را میمون و مبارک میشمردند و معتقد بودند که سایه
او بر سر هرکه افتد ،به دولت و سلطنت رسد( .دهخدا)1362 ،
فـکنده بر و ســا یه پر هــم��ا ی

		
نهاده ز هر چیز گنجی به جای

(فردوسی ،1373 ،ج )126 :1

خون جگر دیو سپید :دیو سپید کیکاوس و سپاهش را با جادو نابینا میکند .رستم
او را میکش��د و جگرش را بیرون میکشد و با خون آن بینایی را به دیدگان کیکاوس
و سپاه ایران باز میگرداند:
		
پزشکان به درمانش کـردند اميد

ب��ه خــ��ون دل و مـــغ��ز دي��و سپي��د

		
چنین گفت فرزانه مردی پزشک

ک��ه چ��ون خ��ون او را بس��ان سرش��ک

		
چکانی سه قطره به چشم اندرون

شــ��ود تیرگ��ی پ��اک ب��ا خـ��ون ب��رون
(فردوسی)144 :1380 ،

هف��ت کاخی که کاووس بر فراز البرز ساخت« :ک��اووس هفت خانه از جنس فلز
یک��ی زری��ن ،دو سیمین ،دو پوالدی��ن و دو از آبگینه ب��ر میانه الب��رز ساخته بود که
دیواره��اي این هفت خانه ،که مرگ و پیري را دور میداشت؛ چنانکه اگر پیري ،وارد
آن میشد ،نیروی جوانی بدو باز میگشت و همچون پسری پانزده ساله بیرون میآمد»
(بهار:)155 :1362 ،
		
بفرمـود کز سنــگ خــارا کنند

دو خان��ه ب��رو ه��ر یک��ی ده کمن��د

			
...دو خانه دگر ز آبگینه بساخت

زبرجد ب��ه هر جایش اندر نشاخت

			
...دو خانه ز بــهر ســلیح نبرد

بفــرم��ود کــز نقــ��ره خام کرد

			
یکی کــاخ زرین ز بهر نشست

ب��رآورد و ب��االش داده دو شست
(فردوسی)164-165 :1380 ،
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چشمهای که کیخسرو تن خود را در آن شست و جاودان شد :كيخسرو تن خود را
در چشم��های روشن شستشو میدهد و پس از آن ناپدید شده و از جاودانان میگردد.
این چشمه میتواند نمونهای از آب حیات باشد:
			
بدان آب روشن ،سر و تن بشست

همي خواند اندر نهان ،زند و اُست

			
...چو از کوه خورشید سر برکشید

ز چـشم مــهان شاه شــد ناپدید
(فردوسی ،1373 ،ج )413 :5

آب حی��ات (آب حیوان)« :آب زندگانی؛ چشمهای است در ظلمت که هر کس از
آن بنوش��د عمر جاودان پیدا میکند( ».معین )1375 ،مشهورترين نمونه آب حيات در
شاهنام��ه فردوسی را در داستان اسكندر مشاهده میکنی��م .در اين داستان ،اسكندر و
لشکریان��ش به راهنمايي خضر به جستج��وي آب حيات میروند اما در این میان تنها
خضر موفق میشود که آب حیات را بنوشد:
			
اگر آب حـيوان به چنگ آوريم

بســ��ي بر پرستـش درنگ آوريم
(فردوسی ،1373 ،ج )80 :7

چشمه آب شور که اسکندر را هشدار میدهد :اسکندر در راه بازگشت از سرزمین
یأج��وج و مأجوج به خانهای عجیب از یاقوت زرد میرسد که چشمهای آب شور در
میان آن جوشان است .چون به این خانه وارد میشود از چشمه خروشی بر میخیزد:
			
خـروش آمد از چشمه آب شور

کهای آرزومـن��د چندین مشــور

			
بسی چیز دیدی که آن کس ندید

عنان را کــنون ب��از باید کشــید

			
کـنون زندگانــیت کوتاه گشت

سرتخت شاهیت ب��ی شاه گشت
(فردوسی ،1373 ،ج )88 :7

ک��وه سخنگو :هنگام م��رگ اسکندر در مورد محل دفن او بی��ن ایرانیان و رومیان
اختالف میافتد که برای حل این مشکل ،محل دفن اسکندر را از کوهی سخنگو سوال
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میکنند و او نیز در جواب میگوید که اسکندر باید در اسکندریه دفن شود:
			
چو پرسی ،تو را پاسخ آید ز کوه

کــه آواز او بشـــنود هر گــروه

			
...بگـفتند ،پاسـخ چــنین داد باز

کــه تابوت شاهان چه دارید راز

			
که خاک سکندر به اسکندریست

کـجا کرده بُد روزگاری که زیست
(فردوسی ،1373 ،ج)107 :7

فل��ز :فلز در نزد ایرانیان عنصری اسط��ورهای ،مقدس ،خارقالعاده و نیرو بخش به
حساب میآمده و از این رو همواره با جاودانگی ،نامیرایی و بیگزندي در ارتباط بوده
است« .پیشینیان برای این عنصر اصلی آسمانی قائل بوده و حتی گوهر آسمان را نیز از
فلز گداخته (خم آهن یا خماهان) میدانستند( ».بهار )18 :1362 ،از مهمترین ویژگیها
و کارکرده��اي ای��ن عنصر مبارزه ب��ا پدیدههاي اهریمنی است چنانک��ه در پارهای از
اساطی��ر ایرانی فلز وسیلهاي است ب��راي به بندکشیدن ،دفع کردن و یا کشتن نیروهاي
اهریمن��ی و پلیدیها؛ به عنوان مثال اردشیر برای نابود کردن کرم هفتواد -که در واقع
اژدهایی اهریمنی است -دیگی از ارزیز به او میخوراند:
			
بیــاورد ارزیز و روییـــن لوید

بر افــروخت آتــش به روز سپید

			
چــو آن کرم را بود گاه خورش

ز ارزیز جــوشان بدش پــرورش
(فردوسی ،1373 ،ج )152 :7

 -5جای ها
البرز :این نام در اوستا به گونه َه َرئیتی (کوه هرا) یا َهرا برزئیتی ودر پهلوی َهربرزیا

یا َهربوچ ودر فارسی البرز میباشد .البرز نخستین کوهی است که از زمین سر بر آورده
و همه کشورهای شرقی و غربی را برگرفته است .در روایات مذهبی ایرانی البرز با نام
«هرابورزئیتی» کوه بلند افسانهای است که گرد جهان کشیده شده و معادل کوهی است
که در افسانههای این زمان بدان «قاف» میگویند( .شهیدی 73 :1377 ،و « )71عظمت
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کوه البرز از حد عرف و عادت به نزد پیشینیان بیرون بوده ،به طوری که سرش از فلک
افالک زبرتر و بنش از کره خاکی زیرتر است .سری از پل چینود بر کوه البرز قرار دارد
و مه��ر ،ایزد مین��وی ،در البرز منزل دارد( ».کریمان )138 :1375 ،در شاهنامه مسائل و
ام��ور خارقالعاده بسیاری به البرز نسبت داده شده است؛ سیمرغ باالی این کوه آشیان
داش��ت .زال ،پدر رستم ،در البرز به وسیله سیمرغ پرورده شد .کیقباد در البرز بود بود
و رستم او را از آنجا آورد .هوم عابد در البرز به پرستش مشغول بود .جمشید در البرز
کوه قصری بنا کرد و کاووس نیز در آنجا دژی ساخت .فریدون در البرز به مردی دینی
سپ��رده شد تا آنجا در امان باشد .ضحاک در البرز به بند فریدون میافتد و فریدون او
را در غاری در البرز کوه زندانی میکند .برانگیخته شدن فریدون برای نجات مردم نیز
به گفته خود او از البرز کوه صورت میگیرد:
			
که یــزدان پاک از مـــیان گروه

برانگـــیخ��ت ما را ز البــرز کوه
(فردوسی ،1373 ،ج )76 :1

 -6جادو و جادوگری
یکی از مضامینی که در حماسه و در اینجا به صورت مشخص شاهنامه فردوسی به
کرات مشاهده میشود ،جادو و جادوگری است .جادو و جادوگری بیشتر در مواقعی
به کار گرفته میشود که با نیروی بازو و گرز و شمشیر نتوان از پس دشمن برآمد .در
شاهنام��ه بزرگترین جادوان دیوانند .در شاهنامه ارجاسپ ،افراسیاب ،کیخسرو ،بازور،
بیدرفش و نامخواس��ت ،فریدون ،زرتشت ،شاه مازندران ،ضحاک و زال و ...از جمله
کسانیان��د که به جادو منسوب شدهاند .فریدون برای آزمودن پسرانش به اژدها تبدیل
میشود ،کیخسرو به هنگام نبرد با بهرام در غاری گرفتار میشود اما به گونهای جادوانه
و خارقالع��اده نجات مییابد .رستم و اسفندی��ار در هفتخوان خود با جادوانی روبه
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رو میگردن��د .در داستان کاموس کشانی ،تورانیان ب��ا توسل به جادو و جادوگری به
ن��ام ب��ازور برف و سرما بر سر سپاه ایران فرود میآورند .ساوه شاه در نبردش با بهرام
چوبین��ه به سپاهیانش دستور میدهد که از طری��ق جادو وارد جنگ شوند .کاووس و
سپاه��ش بر اثر جادوی دیو سپید نابینا میشوند .افراسیاب تورانی به جادو خود را در
دریاچ��ه چیچس��ت پنهان میکند .شاه مازندران با جادو خ��ود را یکبار به سنگ و بار
دیگر به پارهای ابر تبدیل میکند:
شد از جادویی تنش یک لخت کوه		

از ایــ��ران برو ب��ر نــظاره گروه
(فردوسی)152 :1380 ،

 -7پیشگویی
یک��ی از مسائل مهم��ی که در شاهنامه باره��ا از آن یاد شده ،مسئل��ه پیشگویی و
پی��ش بین��ی است .پیشگویی یکی از عناص��ر بارز حماسه است که آدم��ی را در برابر
مشکالت به چ��اره اندیشی بر میانگیزد .پیشگویی در شاهنام��ه نمود فراوانی دارد و
ب��ه روشهای گوناگون و ب��ه وسیله افراد مختلفی صورت میپذی��رد .از متداولترین
ای��ن روشها میتوان به خوابگ��زاری و ستاره شمری اشاره کرد .به عنوان مثال ضحاک
از سرنگون��ی پادشاهی خویش ب��ه دست فریدون ،از طریق خ��واب و خوابگزاری و
ب��ه وسیله خوابگزاران آگاهی یافت .در م��ورد ستاره شمری نیز نمونههای فراوانی در
شاهنامه وجود دارد؛ جاماسب کشته شدن اسفندیار به دست رستم را با ستاره شماری
پیشگوی��ی کرد .پیشگویی در شاهنام��ه گاهی نیز به واسطه نیروها و موجودات ماوراء
الطبیعه صورت میگیرد؛ سیمرغ شور بخت شدن کشنده اسفندیار را پیشگویی میکند.
چشم��ه و درخ��ت نیز نزدیک شدن م��رگ اسکندر را به وی ی��ادآوری میکنند و در
واقع آن را پیشگویی مینمایند .از مشهورترین پیشگویان شاهنامه جاماسب ،پیشگوی
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گشتاسپ است که مرگ اسفندیار به دست رستم را پیشگویی میکند:
			
بخواند آن زمان پیر جاماسب را

کــج��ا راهب��ر ب��ود گشتاسپ را
(فردوسی ،1373 ،ج )77 :6

 -8دیگر موارد
رویین تنی
«رویی��ن تن کسی است که هیچ حربهای بر او اثر ندارد ،نیروهای مافوق طبیعی او
را شکس��ت ناپذیر کردهاند و فقط یک نقطه از ب��دن او رویینه نیست ،یعنی یک نقطه
نق��ص و ضعف دارد .در ادبيات جهان اين خصيص��ه به چند قهرمان نسبت داده شده
است :آشیل ،زيگفريد و بالدر( ».شمیسا )92 :1383 ،اسفندیار پهلوان ایرانی نیز رویین
ت��ن است .در زراتشت نامه آمده كه زرتشت پيامبر ،چهار ماده متبرك به چهار تن داد
تا هر يك را از موهبت خاصي برخوردار دارد :شراب به گشتاسب كه چشمانش را به
جه��ان ديگر و مينو میگشود .بوي (گل) به جاماسپ كه او را از دانايي و روشن بيني
به��ره من��د ميداشت .انار به اسفنديار كه او را رويين تن ميكرد .جامي شير به پشوتن
ك��ه او را زندگي جاويد ميبخشيد( ...ندوش��ن )50 :1376 ،درمورد چگونگی رويين
ت��ن شدن اسفنديار روايات دیگری نیز وج��ود دارد از جمله اینکه اسفندیار به دستور
زرتش��ت در رودخانه اساطیری «داهی تی» آب تن��ی میکند و رویین تن میگردد .اما
چ��ون در موقع غوط��ه خوردن به ناچار چشمان خود را بست��ه بود ،چشمانش رویینه
نمیگردد( .شمیسا )93 :1383 ،و روایت دیگر اینکه «زماني كه اسفنديار در خوان سوم
مغز اژدها را ميكوبد ،بر اثر زهري كه از تن اژدها بيرون ميآيد ،بيهوش ميشود .شايد
دود بر آمده از زهر اژدهاي از پاي در آمده كه تمام وجود اسفنديار را فرا ميگيرد ،او
را رويين تن كرده باشد( ».آموزگار)69 :1374 ،
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چرا رزم جــستی ز اسفندیار

ک��ه او هست رویینت��ن و نامدار
(فردوسی ،1373 ،ج )296 :6

عبور از هفتخوان
«ای��ن کلمه مصحف هفتخان ،مرکب از هفت و خ��ان = خانه به معنی هفت منزل
است( ».دهخدا )1362 ،نام هفت منزل پرخطر و دشواری است که رستم برای رهایی
کاووس از بند شاه مازندران و اسفندیار برای آزاد ساختن خواهرانش از دست ارجاسب
تورانی پیمودند .هر دو هفتخوان سراسر حاوی وقایع خارقالعادهاند:
الف) هفتخوان رستم
ک��اووس آهنگ فتح مازندران دارد .ش��اه مازندران از دیو سپید یاری میطلبد ،دیو
سپید نیز جادو کرده و چشمان کاووس و همراهانش را تیره میسازد .کاووس به زال
و رستم پیغام میفرستد و از آنان یاری میخواهد .زال ،رستم را روانه مازندران میکند.
رست��م در راه مازن��دران از هفت منزل یا خوان میگ��ذرد؛ در خوان نخست رستم در
حال استراحت است که رخش با شیری میجنگد و او را از پای درمیآورد .خوان دوم
بیابان سوزان و بیآب و علفی است که رستم در آن با مرگ دست و پنجه نرم میکند
و غرم (میش)ی او را به سوی آبشخوری هدایت میکند .در خوان سوم رستم به یاری
رخ��ش با اژدهایی میجنگد و بر آن پیروز میشود .در خوان چهارم جادوی در هیئت
زنی زیبارو قصد فریب رستم را دارد که حیله او آشکار میشود و رستم او را میکشد.
در خوان پنجم رستم ،رخش را برای چرا در دشتی رها میکند ،اما زمانی که دشتبان در
این باره اعتراض میکند ،رستم دو گوش او را از بن میکند .دشتبان به اوالد که ساالر
آن سام��ان است ،شکایت میبرد .اوالد و پهلوانانش به رستم یورش میآورند و رستم
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آنه��ا را نابود کرده ،اوالد را به بند میکشد ت��ا در این سفر راهنمای او باشد و جایگاه
دی��و سپید و کاووس را به او نشان دهد .در خوان ششم رستم با ارژنگ دیو میجنگد
و او را از بین میبرد .در خوان هفتم دیو سپید را میکشد و با خون جگر او بینایی را
به کاووس و لشکر ایران باز میگرداند.
ب) هفتخوان اسفندیار
اسفندیار برای نجات خواهرانش که در رویین دژ در دست ارجاسب تورانی گرفتارند،
از هف��ت منزل یا خوان عبور میکند؛ در خ��وان اول با گرگهای غول پیکری رو به رو
میشود و آنها را میکشد .در خوان دوم دو شیر نر و ماده را نابود میکند .در خوان سوم
اژدهایی را میکشد ،در خوان چهارم با جادوگری که به صورت پری درآمده ،رو به رو
میش��ود و او را از پای درم��یآورد .در خوان پنجم با سیمرغ دست و پنجه نرم میکند،
سیمرغ درمانده میشود و به قولی میگریزد و بنا به روایتی جفت سیمرغ ازمیان میرود.
در خوان ششم برف و سرما را پشت سر میگذارد .در خوان هفتم با دریایی ژرف مواجه
میشود و از آن میگذرد و سرانجام به رویین دژ میرسد.
گ��ذر از آتش :سیاوش برای اثب��ات بی گناهی خود باید از می��ان شعلههای آتش
بگ��ذرد .به دستور موب��دان ،آتشی بر پا میسازند .سیاوش ب��ا اسب خویش (شبرنگ
بهزاد) خویش وارد آتش شده و تندرست از آن بیرون میآید:
			
چو از کوه آتش به هامون گذشت

خروشی��دن آمد ز شهر و ز دشت
(فردوسی)215 :1380 ،

ب��ی مرگ��ی :در سنت که��ن ایران ،نام��داران و به خصوص قهرمانان��ی هستند که
نمیمیرن��د و چون زمان معولی زندگیشان به سر میرسد یا به خواب میروند و یا در
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جای��ی پنهان میمانند و به هنگام ل��زوم و در زمان فرشگرد(دوران بازسازی جهان) به
یاری بزرگان دین و مردم میشتابند .از میان آنها میتوان به گرشاسب ،توس و گستهم
پس��ران نوذر ،کیخس��رو ،گیو و فریبرز از پهلوانان دوران کیخس��رو ،اور َوتَت ن َ َره پسر

زرتش��ت ،گوبدشاه یا اغریرث برادر افراسی��اب ،یوشت فریان ،پشوتن پسر گشتاسب
اشاره نمود( .آموزگار)54 :1374 ،
عمرهای طوالنی :قهرمان حماسه عمری دراز دارد؛ جمشید و فریدون بیش سیصد
سال فرمانروایی میکنند .منوچهر صد و بیست سال حکومت میکند .رستم در ششصد
سالگ��ی  -آن هم به مرگی غی��ر طبیعی -از دنیا میرود .کاووس پس از صد و شصت
س��ال حکومت میمی��رد .در شاهنامه افراد دیگری مانند افراسی��اب ،زال و رودابه نیز
عمری طوالنی دارند:
			
مرا بر صد و بیست شد سالیان

به رن��ج و به سخت��ی ببستم میان
(فردوسی ،1377 ،ج )274 :2

ب��ه دنیا آمدن غیرطبیعی :در می��ان قهرمانان شاهنامه تنها رستم است که به شیوهای
غی��ر طبیعی به دنیا میآی��د؛ به هنگام تولد رستم به دستور سیم��رغ ،پهلوی تهمینه را
شکافته و نوزاد درشت هیکل را از شکم مادر بیرون میآورند:
			
بیامد یکی موبدی چرب دست

م��ر آن ماه رخ را به میمست کرد

			
بکــافید بی رنـــج پهلوی ماه

بتــابی��د مر بـــچه را ســر ز راه

			
چنـان بی گزندش برون آورید

که کس در جهان آن شگفتی ندید
(فردوسی ،1377 ،ج )245 :2

پرخ��وری غیر عادی :از می��ان قهرمانان شاهنامه توانایی رست��م در خوردن زبانزد
اس��ت؛ در نوزادی ده دایه به او شیر میدهند ،هنگامی که کودکی بیش نیست به اندازه
پنج مرد غذا میخورد ،در یک وعده غذایی گوری را به یک مرتبه میخورد و:...
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به رستــم همی داد ده دایه شیر

که نیروی مرد است و سرمایه شیر

			
چــو از شیر آمد سوی خوردنی

شــد از نان و از گوشت افزودنی

			
بدی پنج مرده مر او را خورش

بمانــدند مردم از آن پــــرورش
(فردوسی)98 :1380 ،

ق��درت بدنی شگفتآور :تمام پهلوانان شاهنام��ه  -به خصوص رستم  -از زور
و ب��ازو و قدرت بدن��ی بسیار باالیی برخوردارند .به عنوان مث��ال به هنگام ده سالگی
سه��راب ،هیچ پهلوانی یارای نبرد و مقاوم��ت در برابر او را ندارد .رستم سنگی را که
هف��ت پهلوان نمیتوانند از جا تکان دهن��د ،به تنهایی جا به جا کرده و دور میاندازد.
به گونهای دست دیگران را میفشارد که ناخنهای فرد فرو میریزد .برای او از ریشه
در آوردن درخت زحمتی ندارد و گور خر در دست او به اندازه پر مرغی وزن ندارد:
			
چو آتش پراگنده شــد پــیلتن

درختــی بجـــست از در بابـزن

			
یکـی نره گوری بزد بر درخت

که در چنگ او پر مرغی نسـخت
(فردوسی)173 :1380 ،

بلن��دی ق��د :در شاهنامه قهرمانان از هیک��ل و قدی غیر عادی ب��ر خوردارند؛ قد
افراسی��اب هشتاد رش است و رستم آنقدر بلند قدتر از اوست که برای ربودن تاجش
بای��د خ��م گردد( .نولدک��ه )109 :2537 ،رستم به هنگام نشستن ی��ک سر و گردن از
کسانی که در کنارش ایستاده اند ،بلندتر است:
		
ز هر کس که بر پای پیشش بر است

نشسته به یک رش سرش برتر است
(فردوسی)187 :1380 ،

ثروت و ساز و برگ شاهان :در شاهنامه شاهان همواره بیحد و حصر دولتمندند،
آنه��ا بی حد و اندازه بذل و بخشش میکنن��د؛ اردشیر دوم در مدت ده سال پادشاهی
خ��ود ،به هیچ وجه مالیات نمیگیرد بلکه رایگان حکومت میکند ،بهرام گور مردم را
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از پرداخ��ت مالیات معاف کرده و حتی به مدت هفت سال از شاهان بیگانه هم خراج
نمیگی��رد زیرا برای  23سال ،وجه کاف��ی در خزانه دارد .شمار ساز و برگ و خدم و
حش��م پادشاهان شاهنامه بسی��ار شگفت انگیز است؛ مث ً
ال گاه سیص��د سوار یوز دار،
خس��رو دوم را همراه��ی میکنند و گاه نیز خدم و حشم برخ��ی شاهان آنقدر بیشمار
است که راهها را آب پاشی میکنند تا در اثر عبور آنان گرد و خاک به هوا بلند نشود.
(نولدکه)121-123 :2537 ،
زمان و مکان :زمان و مکان در شاهنامه مانند سایر حماسههای طبیعی و ملی ،زمان
و مکان را ارج و بهایی نیست« .تور» در شمال شرق ایران (ترکستان) و سلم در شمال
غ��رب (روم) سلطنت میکنند و میان آنان کشور ایران فاصله است ،اما این دو ،آزادانه
ب��ا یکدیگر ارتباط دارند و از مالقات هم برخوردارن��د( .صفا )247 :1374 ،همچنین
در شاهنام��ه تصویرهای عجیب و غریبی از وسعت مازندران ارائه میشود؛ از ورود به
سرحد مازندران تا محل حبس کاووس ،رستم باید صد فرسنگ راه طی کند ،از آنجا تا
محل سکونت دیو سپید نیز باز صد فرسنگ راه است .اما حداکثر وسعت این سرزمین
بیش از سی فرسنگ عرض و صد فرسنگ طول نیست( .نولدکه)118-119 :2537 ،
نتیجهگیری
نخستی��ن و برترین ویژگی حماسههای طبیعی و مل��ی ،اساطیری بودن آنهاست و
ویژگی سرشتینه اساطیر خارقالعاده بودن است ،بنابر این حماسهها و اساطیر از همین
راه خارقالعادگ��ی ب��ه قداست میرسند .راویان حماسهها نیز ب��رای برانگیختن توجه
مخاطب��ان خود با یاری جستن از عنصر اغراق به متبلور ساختن خوارق عادات دست
مییازند تا از این راه اعجاب آنان را برانگیزند ،زیرا هر ملتی دوست دارد که قهرمانان
خود را در مقام قداست و شگفتی ببیند و به آنان بنازد .فردوسی یکی از معدود کسانی
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اس��ت که با توجه به نق��ش عظیم عنصر اغراق در بیان حماسی ،توانسته در سطحی از
هنر قرار گیرد که دیگر شاعران هرگز نتوانستهاند خود را به پایگاه او نزدیک کنند .در
واق��ع شاهنامه او به درختی میماند ک��ه ریشهای از اسطوره دارد و تنهای از حماسه و
شاخهه��ای از خوارق عادات و برگهایی از مبالغه و اغراق و غلو که در آن همواره با
موجوداتی غیرطبیعی و شگفت انگیز نظیر دیو ،اژدها ،سیمرغ ،کرم هفتواد و ...یا اعمال
خ��ارج از حد طبیع��ی و محیرالعقول قهرمانان مثل رویینتن ش��دن ،گذشتن از هفت
خوان ،کشتن دیو و اژدها و ...یا امور غیرعادی و شگفت آور مانند عمر بسیار طوالنی
افراد ،وسعت شگفت آور ح��دود جغرافیایی ،قدرت پیشگویی برخی از جانوران و...
مواجهیم.

شماره  ،21پاببز 1393

197

فهرست منابع
 .1آموزگار ،ژاله ( ،)1374تاریخ اساطیری ایران ،چاپ اول ،تهران :انتشارات سمت.
 .2ارسطو ( ،)1357فن شعر ،ترجمه عبدالحسین زرینکوب ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
امیرکبیر.
 .3اسالمی ندوش��ن ،محمدعلی ( ،)1376داستان داستانها ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات
آثار.
 .4بهار ،مهرداد ( ،)1362پژوهشی در اساطير ايران ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران :انتشارات
توس.
 .5تقوی ،نصراهلل ( ،)1317هنجار گفتار ،تهران :چاپخانه مجلس.
 .6حیی��م ،سلیمان ( ،)1364فرهنگ بزرگ انگلیسی -فارسی ،جلد  ،1چاپ دوم ،تهران:
انتشارات فرهنگ معاصر.
 .7دهخ��دا ،علی اکبر ( ،)1362لغتنامه ،ته��ران :مؤسسه لغتنامه دهخدا وابسته به دانشگاه
تهران.
 .8ذوالقدر (میر صادقی) ،میمنت ( ،)1373واژهنامه هنر شاعری ،چاپ اول ،تهران :کتاب
مهناز.
 .9رستگارفسایی ،منص��ور ( ،)1365اژدها در اساطیر ایران ،چاپ اول ،شیراز :انتشارات
دانشگاه شیراز.
 .10رستگ��ار فسایی ،منصور ( ،)1380انواع شعر فارسی ،چ��اپ دوم ،شیراز :انتشارات
نوید شیراز.
 .11رستگارفسای��ی ،منص��ور ( ،)1379فرهن��گ نامه��ای شاهنامه ،چ��اپ دوم ،تهران:
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 .12زنجانی ،محمود ( ،)1372فرهنگ جامع شاهنامه ،چاپ اول ،تهران :انتشارات عطایی.
 .13شفيع��ي كدكني ،محمدرض��ا ( ،)1386صور خيال در شعر فارس��ي ،چاپ یازدهم،

فصلنامهی تخصصی تحلیل و نقد متون زبان و ادبیات فارسی

198

تهران :نشر آگاه.
 .14شمیسا ،سیروس ( ،)1383انواع ادبی ،ویرایش چهارم ،تهران :انتشارات میترا.
 .15شمیسا ،سیروس ( ،)1379بیان ومعانی ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات فردوس.
 .16شهیدی مازندران��ی ،حسین ( ،)1377فرهنگ شاهنامه (نام کسان و جای ها) ،چاپ
اول ،تهران :نشر بلخ.
 .17صفا ،ذبيحاهلل ( ،)1374حماسهسرایي در ايران ،چاپ ششم ،تهران :انتشارات فردوس.
 .18صفیپ��ور ،عبدالرحیم ( ،)1298منتهی االرب ف��ی لغهی العرب ،جلد  1و  ،2تهران:
کتابخانه سنایی.
 .19عمید ،حسن ( ،)1358فرهنگ عمید ،چاپ هفدهم ،تهران :انتشارات امیرکبیر.
 .20فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1375شاهنامه ،عزیز اهلل جوینی ،جلد اول ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 .21فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1377شاهنامه ،عزیز اهلل جوینی ،جلد دوم ،چاپ اول ،تهران:
انتشارات دانشگاه تهران.
 .22فردوس��ی ،ابوالقاسم ( ،)1373شاهنامه ،سعید حمیدیان ،جلد  ،1 -9چاپ اول ،نشر
قطره ،تهران.
 .23فردوس��ی ،ابوالقاسم ( ،)1386شاهنامه ،ج�لال خالقی مطلق ،در  8جلد ،چاپ اول،
تهران :مرکز دایرهیالمعارف بزرگ اسالمی.
 .24فردوس��ی ،ابوالقاسم ( ،)1965شاهنامه ،ب��ه اهتمام ر .علییف و ،...مسکو :انتشارات
دانش.
 .25فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1963شاهنامه ،تحت نظری .ا .برتلس ،جلد اول ،مسکو :اداره
انتشارات ادبیات خاور.
 .26فردوسی ،ابوالقاسم ( ،)1380شاهنامه(متن کامل) ،چاپ هفتم ،تهران :نشر قطره.
 .27فض��لاهلل ،رض��ا ( ،)1374پژوهشی در اندیشههای فردوسی ،چ��اپ چهارم ،تهران:
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انتشارات علمی و فرهنگی.
 .28ک��زازي ،مير جالل الدي��ن ( ،)1376رويا ،حماسه و اسطوره ،چاپ دوم ،تهران :نشر
مرکز.
 .29کزازی ،میرجالل ،الدین ( ،)1383نامه ،باستان ،جلدچهارم ،چاپ اول ،تهران :سازمان
مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی(سمت).
 .30کریمان ،حسین ( ،)1375پژوهشی در شاهنامه ،چاپ اول ،تهران :سازمان اسناد ملی
ایران.
 .31گیلگمش ( ،)1382مترجم داوود منشیزاده ،چاپ اول ،تهران :نشر اختران.
 .32معين ،محمد ( ،)1375فرهنگ فارسي ،چاپ نهم ،تهران ،انتشارات اميركبير.
 .33نظامی گنجهای ( ،)1369لیلی و مجنون ،تصحیح برات زنجانی ،تهران :انتشارات و
چاپ دانشگاه تهران.
 .34نولدکه ،تئودور ( ،)2537حماسه ملی ایران ،ترجمه بزرگ علوی ،چاپ سوم ،تهران:
مرکز نشر سپهر.
 .35هماي��ي ،جاللالدين( ،)1377فنون بالغت و صناع��ات ادبي ،چاپ پانزدهم ،تهران:
نشر هما.
 .36ياحق��ي ،محمدجعفر ( ،)1386فرهنگ اساطير و داست��ان وارهها در ادبیات فارسی،
چاپ اول ،تهران :فرهنگ معاصر.

