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  مقدمه
بشر به طور ذاتی طالب کسب قدرت و نیروي جاودانگی است تا بر دشمنانش و 

ی اما در طول زندگویژه مرگ) بتواند غلبه کند. (به هر چیز که موجب فناي او گردد
ابد. یشود که راهی براي مقابله با آنها نمیرو میههایی روببا مشکالت و سختی

 آورد که درمند و نامیرا روي میهاي قدرتیاپردازي و خلق اسطورهؤبنابراین، به ر
برابر هر مشکلی توان مقاومت دارند و با استفاده از جادو، افسون و یا نیروهاي 

زنند که از توان انسان عادي خارج اي دست میالعادهبه کارهاي خارق هماوراءالطبیع
 است. 

 هایی مانند اسفندیار ایرانی، آشیل (آخیلوس) یونانی، بالدر نروژياسطوره
یک که هر(اسکاندیناویایی) و زیگفرید ژرمنی (آلمانی) نشان از این موضوع دارند 

رچند که هیابند. تنی و نامیرایی دست میاي به قدرت رویینبر اثر ماجرایی افسانه
سرنوشت تمام این قهرمانان نامیرا با ابطال طلسم جاودانگیشان (اقرار بشر بر ضعف 

 )17: 1384(دادور خورد. و ناتوانی خود در برابر فناپذیري و مرگ) با مرگ رقم می
ر بخورد که عالوه در سراسر داستان رستم و اسفندیار، جادوهایی به چشم می
 گذارد. افزایش جذابیت و زیبایی داستان، بر این موضوع نیز صحه می

 

 روش تحقیق
 –روش کار این پژوهش که در حوزه تحقیقات علوم انسانی است، از نوع تحلیلی

برداري از کتب و سایر منابع است. هدف اي و فیشاسنادي و به صورت کتابخانه
هاي جادویی جادوها و آیینو استخراج  این پژوهش این است که عالوه بر شناسایی

موجود در داستان رستم و اسفندیار، به تحلیل این جادوها و بازتاب آنها در دنیاي 
ردازد. هاي اقوام دیگر بپواقعی و همچنین بررسی تطبیقی با موارد مشابه در اسطوره
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 هشاهنامهمچنین، این پژوهش قصد دارد تا ضمن تاکید بر ارزش محتواي کتاب 
از تاریخچه فرهنگی، آیینی و شیوه زندگی ایرانیان باستان  بردن در شناخت و بهره

 هاي زیر را بررسی کند:و احیاي فرهنگ و هویت ملّی، پرسش
جادوهاي مطرح شده در داستان رستم و اسفندیار در بررسی تطبیقی با . 1
داشته  هاییتفاوتها و یا ایران باستان و سایر تمدنهاي باستانی چه شباهت جامعه
 است؟
هاي جادویی ذکر شده در این داستان، علل رویکرد با توجه به جادوها و آیین. 2

ر د ماوراءالطبیعههاي اي و توسل به جادو و قدرتبشر به خلق قهرمانان اسطوره
 ي اساطیري چیست؟هاداستان
اي ههاي جادویی موجود در داستان و کسب قدرتجادوها و آیین تأثیر. 3

 ناپذیري وتوسط قهرمانان داستان، بر میزان سالمتی، شکست ماوراءالطبیعه
 جاودانگی ایشان چگونه است؟

 

 پیشینه پژوهش 
تاکنون نویسندگان و پژوهشگران بسیاري در آثار خود، داستان رستم و اسفندیار را 

داستان کتاب -1اند، مانند: از زوایاي گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داده
اثري است که به بررسی » محمدعلی اسالمی ندوشن«) اثر 1380( هاداستان

، بند یکنائ مفهوم تعبد، آزادي اسفندیار، جنگو  رستم جنگموضوعاتی از قبیل 
و  شتاسبگ ،اسفندیار، رستمدینی، شخصیت و  ملّی روایت ،شراب ،، گزتنینییرو

 رستم و اسفندیاراي بر مقدمهکتاب -2پرداخته است.  دیگر داستان شخصیتهاي
اي درباره زندگی و مذهب فردوسی و مقدمه) اثر شاهرخ مسکوب شامل 1377(

 ، معرفیاوستاو  شاهنامهآن در مقایسه و  »فر«بررسی ، نظر او نسبت به انسان
مقدماتی درباره والیت و همچنین  اششرح دوران زندگی و پادشاهی وکیخسرو 
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طرح اصلی داستان رستم و کتاب  -3است. ف ع و تصولی در مکتب تشیو و
استان هاي دریشه که به بررسیست ا پژوهشی) اثر سیروس شمیسا 1376( اسفندیار

هاي رستم و اسفندیار در متون اوستایی و دیگر متون نام سابقه ،رستم و اسفندیار
باورهاي سنتی مردم و مذاهب کهن ایرانی  ،هاي آیین مهرکهن هند و ایرانی، ریشه

هاي دیگر در باور ساکنان و اسطوره عناصر داستان نظیر چوب گز، سیمرغ درباره
) 1384» (هاي شمنی و شاهنامهآیین«مقاله  -4پرداخته است.  شرق فالت ایران

ی پژوهشی است در دو بخش که بخش اول شامل بررسی مسعود عدنان سیدنوشته 
ها با بخش شمنی و رازآموزي و بخش دوم شامل بیان ارتباط آن آیینهاي آیین

نشده اي و به سایر جادوهاي این داستان اشاره استپایانی داستان رستم و اسفندیار 
 است.

در آثار فوق و سایر آثار مرتبط، به صورت مختصر درباره برخی از جادوها و 
هایی شده است، اما تاکنون، اشارهنمادهاي جادویی در داستان رستم و اسفندیار 

پژوهشی به طور جامع و مستقل در این زمینه صورت نگرفته است. بنابراین، 
ضرورت دارد به منظور آشنایی با فرهنگ و فولکلور بومی و نیز عقاید و باورهاي 
ایرانیان باستان، پژوهشی جامع انجام پذیرد. امید است که این پژوهش گامی مثبت 

هاي کهن و پیشینه مستحکم تاریخ اساطیري دآوري و پاسداشت آییندر جهت یا
باشد که کمتر مورد توجه قرار گرفته  شاهنامهایران و شناخت بیشتر ابعادي از 

 است.
 

 بحث و بررسی

 جادو
 و جادوگر ،افسونگردر لغت به معنی سحر و افسون و همچنین به معنی » جادو«

 جادو«: ورده استچنین آدر توضیح این کلمه صاحب آنندراج هرچند . است ساحر
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ی دانند و یو عوام سحر را جادو ،ساحري و سحر کردن یساحر باشد و جادوی
چیزهاي غریب را که خالف عادت  ؛و این غلط است ساحر را جادوگر خوانند

: 1365 دهخدا» (اند.ی و سحر گویند و آن را سحر حالل خواندهیجادو ،طبع است
معنی ساحر ه الواقع در کالم قدما جادو ب فی« :گویدمیصاحب غیاث اما  )ذیل جادو

 ،ی و شاعران متاخر ایرانـفیض ،عراي معتبر هند مثل امیرخسروـاست و در کالم ش
ت که تعداد توان ـبیش از آن اس ،معنی ساحره معنی سحر و جادوگر به جادو ب

ت که ـو از اینجاسدو لفظ بر سبیل اطالق درست نباشد  کرد، پس تغلیط این هر
 )همانجا» (.استدو آمده  معنی سحر و ساحر هره جادو ب ،در برهان

 

 جادوگري هتاریخچ

 ها کاهنانهاي متمادي، در تمام تمدنجادوگري تاریخچه بسیار کهنی دارد. طی قرن
اند که معجون شفا، طلسم عشق، داروي مهر و محبت، جادوهاي و جادوگرانی بوده

شناختند و آنها را به همراه دعاها و تعویذهاي هاي نابودکننده را میسیاه و افسون
کردند. مردم نیز به آنها اعتقاد گوناگون براي بیماران و مشتریان خود تجویز می

     )110و  68: 1385راه  (ملکبسیاري داشتند. 
شده است،  هاي بسیارياشاره ،نیز به جادو و مبارزه با جادوگران شاهنامهدر 

مانند: جنگ طهمورث با سپاه دیوان و افسونگران، پدیدآوردن برف و سرماي 
سخت توسط پادشاه یمن براي نابودي پسران فریدون، نابینایی کاوس و سپاهیانش 
در اثر جادوهاي دیو سپید و همچنین مبارزه رستم و اسفندیار با جادوها و 

 .شانگانههاي هفتجادوگران در خوان
هاي باال، به طور معمول جادوها توسط دیوها و ضد قهرمانان باتوجه به مثال

شکست  برايشد و در عوض قهرمانان از زور بازو و یا نیروي فکر خود انجام می
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ند بردند، مانگرفتند. تنها در موارد اندکی قهرمانان به جادو پناه میدشمن بهره می
  جادویی بهره گرفت.رستم که براي شکست اسفندیار از شیوه 

جادوگري عالوه بر موارد فوق، در اموري مانند پزشکی و درمان نیز کاربرد 
هاي جادویی که تقریباً در همه اقوام بسیار داشت. در عصر باستان مردم با روش

س یدر جادو درمانی، به طور معمول رئ پرداختند.ها میمشابه بود، به درمان بیماري
مانگر مواقع نیز در بیشترار درمانگري را بر عهده داشت. در سپید قبیله کیا ریش

همان کاهن یا روحانی و جادوگر قبیله بود. او علت بیماري را نیرویی ماوراءالطبیعه 
کرد و معتقد بود حلول شیطان یا روحی شرور در بدن فرد، یا خروج معرفی می

جش تنها از روح وي از جسمش باعث بیماري و رنجش او گردیده است که عال
آمد. جادو درمانگر با توجه به نوع بیماري و علت بروز آن، عهده آن جادوگر برمی

با داروهاي غیرعادي خود و همچنین با استفاده از سحر و جادو اقدام به معالجه 
 ) 110: 1385راه  لکم(کرد. بیمار می

ش برخی عامل پیدایایرانیان باستان نیز همانند سایر اقوام کهن، اعتقاد داشتند که 
 ها جادو است و براي دفع آن باید به جادوگران متوسل شد.از اتفاقات و بیماري

 )114: 1371آبادي  (نجم
 

 شمن
شمن  ست.اپرستنده صنم و بت  ،عابد صنم ،پرستصنم، پرستبت به معنی 1شمن

سنسکریت مشتق شده و در زبان اخیر براي روحانیان در زبان ن رملغت س از
سرمن کسی است که خانه و کسان را ترك گوید و در « .شده استاستفاده می

و تارك  سرمن یعنی زاهد ،عبارت دیگره خلوت به عبادت و ریاضت گذراند. ب

                                                           
1. shaman 
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 دهخدا( »گویند.و بت را در عربی صنم می اندگفتهشمن دنیا. گاهی به خود بت هم 
 : ذیل شمن)1365

به معنی راهب بودایی  وهندي است  لقب روحانیبراساس فرهنگ معین، شمن 
همچنین به اعتقاد : ذیل شمن) 1382(معین پرست است. یا برهمایی و نیز به معنی بت

  saروسی و از فعل -ن، واژه شمن از لغت سمن در زبان منچوريابرخی از محقق
به معناي دانستن است و شمن یعنی کسی که  saمشتق شده است. در این زبان 

 )288: 1385راه (ملکداند. می
ها تنها از راههایی خاص میسر است: شدن و عضویت در گروه شمنامکان شمن

هاي بعدي در یک خانواده و یا از طریق از طریق انتقال موروثی این حرفه به نسل
الهام خدایان و ارواح به شخصی که توسط ایشان برگزیده شده است. روش دیگري 

هایی خاص به دارد، این است که اشخاصی با ویژگی که در برخی از اقوام رواج
هاي منش«آیند که شان و به صورت داوطلبانه به عضویت شمن درمیخواست قبیله
هاي نوع سوم نسبت به دو نوع اول از قدرت شوند. شمننامیده می» خودخواسته

وند شکمتري برخوردار هستند. البته این اشخاص زمانی به عنوان شمن پذیرفته می
ها) و سنت (فنون شمنی، نام و وظایف که دو نوع تعلیم یعنی خلسه (رویاها و جذبه

ارواح، اساطیر، نژادشناسی اجداد، زبان رمزي و ...) را دریافت کنند. این دوره را 
اي هاي حرفهنامند و مسئولیت آموزش آن برعهده ارواح شمنآیین تشرف می

 ) 53: 1387(الیاده است. 
 

 یآیین شمن
یک پدیده مذهبی با محوریت شمن است. سابقه کاربرد شمنیسم که  1آیین شمنی

ن گردد. در ایمذهبی است، به جوامع ابتدایی بشري باز میو جادو درمانی  یآیین
 )288: 1385  راه(ملکآیین هر دو عامل جادو و مذهب دخالت دارند. 

                                                           
1. shamanism 
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قه کار گرفته شد و سابواژه شمنیسم نیز براي اولین بار در آسیاي شمالی به 
پیدایش آن به هزاره سیزده پیش از میالد و حتّی دوره نوسنگی و عصر مفرغ 

گیري ابتدایی آن در دوره شکارگري بوده، سپس در دوره دامداري گردد. شکلبازمی
ته هاي گوناگون ترویج یافته است. البتر شده و در میان تمدنو کشاورزي پیشرفته
دهند. قابل ذکر است ایش آن را به دوره دامداري نسبت میبرخی از مورخان پید

در دوره باستان، این آیین در میان مردم آسیاي شمالی نسبت به مناطق دیگر دنیا به 
 )288: 1385 راهلکمتري پیشرفت کرده بود. (صورت تخصصی

در  طوالنی ايهاي مشابه آن، پیشینهایجاد حاالت خلسه در آیین شمنی و آیین
سنتی و بومی هر  ها به دلیل سکون در جوها دارد. اما این آیینبسیاري از فرهنگ

و  شناسانمند، تا قبل از تحقیقات باستانصورت قانونناحیه و عدم ثبت به
روانشناسان در اوایل قرن بیستم، به عنوان یک ابزار شفادهنده روحانی، تقریباً 

سی که به طور جدي به موضوع شمنیسم پرداخت، فراموش شده بودند. نخستین ک
 )همانجامیرچا الیاده، تاریخ نگار مذهبی بود. (

الیاده معتقد بود که شمنیسم مساوي است با فن خلسه و شمن فردي است که 
 ؛ندنیست آنانجام به دهد که دیگران قادر با استفاده از فن خلسه اعمالی انجام می

 -اي جادویی. در مقایسه شمن با جادوگران و حکیممانند احاطه بر آتش و پروازه
کند، اما هر ساحرانِ جوامع ابتدایی، باید گفت شمن همچون جادوگران جادو می

زیرا شیوه جادوگري شمن با جادوگران معمولی ؛ توان شمن نامیدجادوگري را نمی
ساحري داراي قدرت شفادهندگی  -یکسان نیست. همچنین او همانند هر حکیم

ست. حتی روش خلسه وي با دیگران ا ، اما روشش تنها منحصر به خود اواست
صورت که در هنگام خلسه، روح او به قصد صعود به آسمان یا اینتفاوت دارد. به

کند و عالوه بر کارهاي ذکر شده، توانایی سفر به جهان زیرین، جسم را ترك می
برقراري ارتباط با ارواح مردگان، شیاطین و طبیعت را دارد. شمن با برقراري ارتباط 
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مستقیم با دنیاي ماوراء و با کمک نیروهاي ماوراءالطبیعه قدرت شفابخشی پیدا 
(الیاده ند. کهاي خلسه و جذبه در فرد بیمار، او را درمان میکرده و با ایجاد حالت

1387 :41- 43( 
ها وظایف گوناگونی برعهده دارند، از جمله: حضور در مراسم قربانی شمن

جهت هدیه به خدایان به منظور سپاسگزاري یا کفاره گناهان و یا مراسمی از قبیل: 
هاي قومی و در کنار آنها درمان سپاري و سایر آیینزایمان، تولد، مرگ، خاك

مناطق از جمله آسیاي مرکزي و شمالی، جادو درمانی وظیفه  ها. در برخیبیماري
ها علت بروز بیماري را سرگردانی یا دزدیده رود. شمناصلی شمن به شمار می

شدن روح، یا تجاوز شیئی جادویی به بدن بیمار و یا تسخیر جسم او توسط ارواح 
ن، رداندن آن به بدیافتن روح و بازگ د که راه درمان آنها را به ترتیبداننپلید می

دانند. درمان چنین جادویی از بدن و راندن ارواح و شیاطین می ءدرآوردن شی
نیز مشاهده  شاهنامهدر کتاب ) 337(همان: آید. بیمارانی تنها از عهده شمن برمی

ها و مشکالت با در هنگام بروز بیماري است،» جادو درمانگر«شود زال که می
 گیرد. ن شمنی، از سیمرغ یاري میبرپایی آیینی همانند آیی

 

  هاي جادویی موجود در داستان رستم و اسفندیارجادوها و آیین
خورد. در اي به چشم میجادو و جادوگري به طور معمول در هر اسطوره و افسانه

ویژه در بخش اساطیري و پهلوانی نیز از این به شاهنامههاي بسیاري از داستان
هایی که در آن با جادوهاي متنوع و یکی از داستان موضوع غفلت نشده است.

 شویم، داستان رستم و اسفندیار است. رو میهروبهاي مربوطی به آن آیین
تن مانند هایی در مورد افراد رویینهاي اقوام گوناگون، داستاندر افسانه

بر  خورد کهبه چشم می نروژي بالدر و زیگفرید ژرمنی، (آخیلوس) یونانیآشیل
ها یک نقطه ضعف دارند. به ما همه آنشوند. اتن و نامیرا میاثر ماجرایی، رویین
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پذیر مانده است که سرانجام، این راز توسط عبارت دیگر، عضوي از بدنشان آسیب
شود و آنها پس از آسیب دیدن عضو مورد نظر و از بین رفتن شخصی فاش می

 )18: 1384(دادور شوند. تنیشان، فناپذیر و کشته میقدرت رویین
تن است که سیمرغ در هنگام مداواي نیز اسفندیار شخصیتی رویین شاهنامهدر 

 گوید: کند و به او میرستم، به این موضوع اشاره می
چرا رزم جستی ز اسفندیار

              
تن و نامدارکه او هست رویین   

)296 :6، ج1385(فردوسی   
اش سیمرغ ف راتن، راز جاودانگی اسفندیار اساطیر روییناما سرانجام، همانند سایر 

ي گز ریتپی به نقطه ضعف اسفندیار برده است، سیمرغ  د و رستم که با کمککنمی
 سپارد. مین تیر جان اهماصابت بر اثر اسفندیار د و نزمی ان اوه چشمب

 

 تنی اسفندیار افسون رویین
ه کبدین مضمون  ،اسفندیار وجود داردتن شدن رویین درخصوصمشهور روایتی 

و داد شومقدس شست ايچشمهآب در  ،زرتشت اسفندیار را که نوزادي بیش نبود
 آن هم به جهت این که(تنها چشمانش  .تنی اسفندیار شدو همین کار باعث رویین

تنی ماندند. البته در برخی از کتب، رویینپذیر آسیب )را بسته بود آنهاهنگام غسل 
گونه است که وقتی زرتشت به دانند: ماجرا اینفندیار را بر اثر خوردن انار میاس

کند که در آن دهد، خوانی پهن میگشتاسب جایگاهش را در آن جهان نشان می
دهد که چشمانش را به روي ك قرار دارد. شراب را به گشتاسب میچهار ماده متبرّ

دهد که سبب افزایش به جاماسب میکند. بوي (گل) را جهان دیگر و مینو باز می
دهد که با خوردن آن جاودانه می )1(شود. شیر را به پشوتنعلم و دانایی در او می

 آموزگار( گردد.تن میدهد که رویینرا به اسفندیار می )2(هاي انارشود و دانهمی
1386 :82( 
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 شروع داستان و آمدن اسفندیار به سیستان 
آید تا آنها را به دین بهی (آیین زرتشتی) دعوت زال می اسفندیار به سوي خاندان

د که اسفندیار رسبسته به نزد گشتاسب ببرد. اما کار به جایی میو رستم را دست کند
ت، هر تن اسخیزند. از آنجا که اسفندیار رویینو رستم به جنگ با یکدیگر برمی

از سوي دیگر، ضربات افتد. زند، بر او کارگر نمیاي که رستم به وي میضربه
 گردد. بسیار بر تن رستم می اسفندیار باعث ایجاد جراحاتی

به نزد خاندانش بازگشت و به آنها گفت که  هنگامی که روز تمام شد، رستم
پذیر نیست. از سوي دیگر، رستم آید و صلحاسفندیار از خواسته خود کوتاه نمی

 ناتوان است:تنی اسفندیار بسیار در برابر قدرت رویین
تیغ من گر بدیدي پلنگ همان
برش ن اندرـجوش همی دنبرّ
 

تن زیر سنگـتی خویشــنهان داش   
رشـس ان برــپرنی پاره ه آنن  

)293: 6، ج1385(فردوسی   
خواند تا از او کمک و راهنمایی بخواهد. میسیمرغ را فراد، وشنمیزال که چنین 

غ، الزم فراخوانی سیمر برايقبل از بررسی ماجراي برپایی آیین جادویی توسط زال 
است راجع به زال و نحوه تبدیل او به یک جادوگر (شمن) و آموزگارش یعنی 

 سیمرغ توضیحاتی داده شود: 
 

 نحوه شمن شدن اوداستان تولد زال و 
 )4(داراي موهاي سپیدفرزند سام و از نسل گرشاسب است که از بدو تولد  )3(زال

 یکوه کناررا  اودستور داد دید،  بود. هنگامی که سام طفل سپیدموي خود را
وي جوجست سیمرغ که در از گرسنگی بمیرد یا غذاي جانوران گردد.تا  بگذارند
ان کودك عریان و گریبه طور تصادفی آن  ،ش به پرواز درآمده بودهایهبچ غذا براي
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 در دل سیمرغ وطفل اما مهر به چنگ گرفت و به البرز کوه برد. دید، پس او را را 
 هایش افتاد و بدین ترتیب، زال زیر نظر سیمرغ و در دامن او پرورش یافت.بچه

وان تدر بررسی این رابطه، می دارد. يحیات زال با وجود سیمرغ رابطه بسیار
آیین شمنی، میانِ زال و شمن و همچنین میانِ سیمرغ و حیوان رازآموز در 

 هاي بسیاري یافت. شباهت
مرحله اول تعلیم شمن، رازآموزي است. در این مرحله شمنِ نابالغ و نوآموز 
در طبیعت رها شده و زیر نظر جانوري رازآموز مراحل آموزش و تربیت روح و 

زال نیز همچون شمنی نوآموز در دامن  )64: 1384(عدنانی  کند.جسم را شروع می
اندن رکند. همچنین، طبیعت، با سیمرغ (به عنوان حیوان رازآموز) ارتباط برقرار می

 است.» جادو درمانگري«اي از رازآموزي و تشرف او به اش نشانهزال از قبیله
ه طور شود، بجوزف کمبل معتقد است کسی که براي حرفه شمنی برگزیده می

هاي آخر کودکی یا اوایل جوانی تجربه روانشناختی عظیمی را از سال معمول در
گذراند که نوعی اشکال شیزوفرنیک است و او را کامالً به درون سوق سر می

شود و شمن به درون آن سقوط دهد، گویی دریچه ناخودآگاه ذهن گشوده میمی
افتد. ها اتفاق میانها و مکها، در همه زمانکند. این تجربه در مورد همه شمنمی

 )137: 1384(کمبل 
فهمد و با او سخن نکته قابل توجه دیگر این است که زال زبان سیمرغ را می

یکی از اصول مهم در شمنیسم، دانستن زبان رمزي یا زبان حیوانات است. گوید. می
یک شمن نوآموز  شود وداراي روح حیوانی یا مادر حیوانی پنداشته میهر شمن 

در آیین تشرّف با حیوانی (که به طور معمول یک پرنده و یا یک اسب است) باید 
ط برقراري ارتبا برايو اسرار و رمزها را از او فرا گیرد. پس الزم است  کندمالقات 

 ) 62: 1384(عدنانی با آن حیوان، با زبان او و یا زبان رمزي آشنا باشد. 
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رود تا او را به دنبال زال میشود و به که سام پشیمان میها بعد، هنگامیسال
گوید چنانچه گرفتاري برایش پیش آمد، از زادگاهش بازگرداند، سیمرغ به زال می

 دهد:او یاري گیرد و پر جادویی خود را به او می
من آتش برافگن یکی پرّ بر
 

من ببینی هم اندر زمان فرّ   
)145 :1، ج1385(فردوسی   

است که هنگام اجراي آیین شمنی، با سوزاندن پر  هاشمن این کار نیز مشابه عمل
کنند تا آنها را در سفر به عالم ماوراء یک پرنده یا موي یک اسب، او را احضار می

: 1387(الیاده ها یاري نماید. رفع مشکالت و یا درمان بیماري برايو یافتن راه حلی 
682( 

رازآموزي زال است. اینک او به رفتن سام به دنبال زال، نمادي از پایان دوره 
هاي یک انسان معمولی، به صورت گردد و عالوه بر ویژگیمیان مردم باز می

پهلوانی فرهیخته، داراي خرد و مشرف بر رازهاي پنهان در نزد مردم شناخته 
در  یابد وشود. زال با رازآموزي و ارتباط با سیمرغ به تولدي دوباره دست میمی

خورد که او را به جادو و نیروهاي و عناصر پنهان آن پیوند میحقیقت با طبیعت 
 دهد. ماوراءالطبیعه ارتباط می

 

 هاي جادویی اي با قدرتسیمرغ، پرنده
ي ا، سیمرغ پرندهشاهنامهدر نیست.  معمولی ايسیمرغ در اساطیر ایرانی پرنده

هاي دقیق خود حکیمی دانا و پزشکی ماهر با راهنمایی اي است که همچونافسانه
زال  بهدر تولد رستم، سیمرغ کند. براي مثال، باز میاز مشکالت بسیاري گره 

آموزد که چگونه از طریق شکافتن پهلوي مادر، بچه را سالم به دنیا آورند. می
ست که درمان ا شود، اوهمچنین هنگامی که رستم در نبرد با اسفندیار زخمی می

 کند. وا میداند و رستم را مدادرد را می
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دانش جادویی و علم سیمرغ در درمانگري به طور حتم با محل سکونت او در 
مرغ ، محل زندگی سیاوستاهاي ایرانی ارتباطی بس قوي دارد. زیرا براساس اسطوره

قرار دارد که در میان دریاي » همه تخمه«یا » ویسپوبیش«بر باالي درخت 
دربرداشتن تمام داروهاي نیک و موثر، آن را روییده است و به دلیل » فراخکرت«
کند، با خود خوانند. سیمرغ هرگاه پرواز می(همه پزشک) نیز می» پزشک همگان«

: 2، ج1381(اوستا  پراکند.برد و میبذر این گیاهان دارویی را به نقاط دیگر جهان می
مانی تسلط هاي درپس دور از انتظار نیست که او بر انواع داروها و شیوه )1015

 داشته باشد.
 یعنی جایی دور از دسترس ،، آشیانه سیمرغ بر فراز کوه البرزشاهنامهبراساس 

 قرار دارد: 
ســر اندر ثـریا یکی کوه  دیـد
نشـــیمی ازو برکشـیده بلنــد
ره برشدن جست و کی بود راه

 

 که  گفتی سـتاره بخواهد کشـید 
  ...گزندبر برو  وانیککه ناید ز 

جایگاه بر چنـــان  م راو دا دد  
)143: 1، ج1385 (فردوسی  

النهرین، یک کوه مرکزي که کوه کیهانی نام دارد، هاي پیرامون بیندر باور تمدن
کند، از جمله کوه البرز در ایران و کوه آسمان و زمین را به هم وصل می

ژرمن باستان. صعود از کوه به منزله سفر به مرکز عالم است.  در 1»بجورگگهیمین«
روح شمن در دوره گذراندن مراحل رازآموزي، بر باالي درخت کیهانی و برکوه 

آموزد که چگونه روح گردد و در طی این مدت، شمن میمقدس آماده تشرّف می
درحالی است و در سراسر گیتی به پرواز درآورد. این  سازدخود را از کالبد جدا 

 )410: 1387(الیاده بینند. که اطرافیانش جسم او را بر روي زمین در حالت خلسه می
ئه از جایگاه سیمرغ ارا شاهنامهتوصیفی که «نویسد: عدنانی نیز در این باره می

هاي شمنی محل عروج کند که در آییندهد، آن را به ستون کیهانی مانند میمی
                                                           
1.Himingbjörg 
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به کیهان، به منظور اشراف بر گذشته و آینده، با هدف  شمن به آسمان، و صعود او
 )66: 1384(عدنانی  »رازیابی است.

 هکرداند که در کوه زندگى مىسیمرغ را نام یک فرد زاهد دانستهنیز، برخى 
 هاي کهن، به طور معمول یک پیردر بسیاري از افسانه) 174: 1379(مهرآبادي . است

هاي دینی، رزمی و علمی قهرمان داستان را آموزشدانا یا مراد وجود دارد که 
شود. هدف دهد و او را در راه شکست دشمنان و غلبه بر مشکالت رهنمون میمی

 ها، هدایت و پرورش آن قهرمان براي رسیدن به کمال است. واال از این راهنمایی
 توان گفت سیمرغنیز می شاهنامههاي در بررسی شخصیت سیمرغ در داستان

که در خلوت خود به سیر و سلوك پرداخته است حکیم و دانا  یادي از انساننم
د. نام سیمرغ نیز دهیاري میاست و مریدانی دارد که آنها را در حل مشکالت 

پس در افسانه  )16-15: 1377(نوري نمادي از پرواز و سیر عارفانه به سوي باال است. 
ها و اسرار را دانا، دانش يمرشد توان استنباط کرد که وي زیر نظرزال نیز می

گرفت و پس از تبدیل به شمن (یا جادو درمانگر) به زندگی عادي خود بازگشت فرا
 گیرد.کارر زندگی بههاي خویش را دتا آموخته

 

 زال  دستبهبرپایی آیین جادو درمانی 
زال پس از دیدن جراحات رستم و وخامت حال او، براي نجات جان وي از چنگال 

 برايشود و مانند یک شمنِ درمانگر آیین شمنی را به سیمرغ متوسل می ،مرگ
 . دارداحضار او برپا می

 رود:باالي کوهی میزال با ابزار کارش به  گیردآیین در شب صورت می
منـــدببـودند هر دو بدان راي

از ایوان سه مجمر پر آتش ببرد
 

 ســپهبد برآمد به باال بلنــد 
او سه هشیار و گـردبرفتند با   

)294: 6، ج1385(فردوسی   
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با توجه به ابیات فوق، سه شخصِ هوشیار و با خرد زال را در این مراسم 
تاریخ هرودت نیز آمده است وقتی فرمانرواي سکاها بیمار  کنند. درهمراهی می

 هايشود، براي شفاي او سه جادوگر با توسل به جادوگري و با استفاده از ترکهمی
، به نقل (هرودتکنند. بینی میبید و قطعاتی از پوست درخت زیرفون آینده را پیش

 )67: 1384از عدنانی 
 شروع سیرِ طور که در صفحات پیش اشاره شد، کوه معبر آسمان و نقطههمان

 آسمان و کیهان است. باالرفتن از کوه نماد صعود شمن به آسمان براي یافتن چاره
دردها است. آتش درون مجمر نماد مرگ و در عین حال، نماد نوزایی و رنگ سرخ 

هاي آن همواره در حال صعود چرا که شعله شور حیات و قدرت است؛آن نیز نماد 
 به باال و به سوي آسمان هستند. 

را که همراه خود آورده است،  سیمرغو پر  زدافرومیآتشى بر در باالي کوه،ال ز
 خواند:فراتا او را  سوزاندمیآتش در 

فسونگر چو بر تیغ باال رســید
ی برفروختـز مجمر یکی آتش

            

بیرون کشـید  ز دیبا یکی پرّ   
لختی بسوخت به باالي آن پرّ  

)294: 6، ج1385(فردوسی   
 مو، خرده ناخن، مانندچیزهایی در میان بومیان ماالکا اعتقاد بر این است که 

، اندداشته تماسو با او  اندموجود زنده بوده جزئی از بدنکه زمانی  دهانآب  ابرو و
دن او و یا بر ب بگیرندتوانند از او تاثیر همچنان با صاحب خود ارتباط دارند و می

بینیم پر که زمانی متعلق به سیمرغ در اینجا نیز می )89: 1383(فریزر  تاثیر بگذارند.
به  و شودمیباط دارد و با آتش زدن آن، سیمرغ باخبر بوده است، همچنان با او ارت

آید. عالوه بر این، در صفحات پیش اشاره شد که در برخی از سوي زال می
ه زند کهاي شمنی، شمن پر پرنده یا موي حیوانی را به طور نمادین آتش میآیین
ه وقتی ت کاحضار آن حیوان جادویی است. مثلی نیز در میان ایرانیان رایج اس نشانه
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ش انگار موی«گویند: ، میسر برسددر مورد کسی صحبت کنند و او در همان لحظه 
 » اند.را آتش زده

تاریکی شب، نور آتش و دود ناشی از سوختن پر، فضایی اسرارگونه پدید 
اش حالتی جادویی به خود گرفته است. آورد. زال نیز با موهاي سفید و پراکندهمی

زیرا او جادوگري است که مراحل  شود؛افسونگر خوانده میدر این بیت، زال 
نیز جادوگري  شمنهاي جادو درمانی واقف است. رازآموزي را طی کرده و به آیین

است که قدرت شفادهندگی دارد و با رفتن به حالت خلسه، اعمالی مانند احاطه 
 )42: 1387(الیاده دهد. بر آتش و پروازهاي جادویی انجام می

ها، بسته به نوع مشکل یا بیماري و یا براساس هاي درمانی شمنیان روشدر م
 براي مثال، شمن خورد.هایی به چشم میها یا شباهتفرهنگ بومی هر قوم، تفاوت

نوازد تا به خلسه برود. سپس، روح درمان بیمار طبل و گیتار می برايترمیوگان 
ادن رود و با دبال روح بیمار میو به جهان زیرین به دن کندمیشمن بدنش را ترك 

 دگیرمیاي مانند پیراهن به ربایندگان آن روح، اجازه بازگشت او را وعده یا هدیه
و روح بیمار را که در  آیدمیآورد. سپس از خلسه بیرون و با خود به زمین می

کند تا شفا دست راست خود پنهان کرده است، از گوش راست او وارد بدنش می
 ) 344مان: (هیابد. 

گر را از آسمان روش شمن یاکوت و دولگان نیز این است که ابتدا ارواح یاري
 کند و با ضرباهنگ تندخواند. سپس با دهانش صداهاي عجیب تولید میفرا می

کشف علت  برايو از آنها  کندمی، به آن ارواح التماس ياشعارطبل و خواندن 
علت بیماري این است که روحی پلید وارد گیرد (به طور معمول بیماري یاري می

جسم بیمار شده و یا روح وي را دزدیده است). در ادامه، شمن با انجام رفتارهایی 
خواهد که بدن بیمار را ترك کند. عجیب و تهدید و سر و صدا، از روح شیطانی می

ه زکند آن را براند. پس از مبارو سعی می شودمیسپس با موجودي نامرئی گالویز 
 آمیزش به همراه  روحِبا روح شیطانی، صعود اجباري شمن به آسمان و سفر خلسه
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گردد. به این صورت که شمن شود، آغاز میحیوانی که در طول مراسم قربانی می
کند و پس از اهداي قربانی به ارواح حرکات پرندگان در حال پرواز را تقلید می

 )360-355: 1387 ادهیلا(گردد. محلی، به جاي قبلی خود باز می
  

 سیمرغ در نقش مادر حیوانی و یاري کننده زال
در اینجا، زال آیین  آید.سیمرغ به سوي او می، زندپس از آن که زال پر را آتش می
کند. سیمرغ نیز همچون استادانِ هاي رستم برگزار میشمنی را با هدف درمان زخم

شود و گر و مادر حیوانیِ زال ظاهر میمشرف بر اسرار کیهانی یا همان روح یاري
کند. در مورد شمن نیز او را در درمان رستم و پیروزي وي بر اسفندیار یاري می

رود، روحش در عالم وقتی او به حالت خلسه میدر صفحات پیش شرح دادیم که 
 ماند تا راه درکنماوراء با ارواح حیوانات یا مردگان و یا شیاطین ارتباط برقرار می

 بیماري را بیابد. 
اي مردم دوره باستان برخالف ما، حیوانات را گونه«گوید: جوزف کمبل نیز می

آوردند. حیوانات دست کم با ما برابر و گاهی اوقات نیز برتر تر به شمار نمیپست
از ما بودند. حیوان نیروهایی دارد که انسان ندارد. براي مثال، شمن غالباً با یک 

اي از حیوان حامی و آموزگار او دارد، یا به عبارت دیگر، روح گونهحیوان آشنایی 
 )122: 1384(کمبل » است.

 

 تلفیق روش درمانِ پزشکی با جادو درمانی در معالجه رستم
از  کند و در پایان او رازال ماجراي نبرد رستم و اسفندیار را براي سیمرغ بازگو می

(که او نیز رستم و رخشسیمرغ سازد. جراحات رستم و وخامت حالش باخبر می
خواند و پس از آمدن رستم، مانند را به نزد خود فرا می به شدت زخمی شده بود)

 پردازد. یک جراح متبحر به معالجه او می
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 جوید:هره میدر ابتدا، سیمرغ براي معالجه رستم از روش درمان پزشکی ب
تگیـــنگه کرد مرغ اندران خس

یدــازو چار پیکان به بیرون کش
 

تگیــــپیوس  راه  دروـان  دـــبدی   
یدـبه منقار ازان خستگی خون کش  

)296: 6ج، 1385 (فردوسی  
باال، مهارت سیمرغ در انجام عمل جراحی قابل توجه است.  يبا توجه به بیتها

کند تا به عمق جراحت و میزان آسیبی ها را معاینه میاو مانند جراحان، ابتدا زخم
م اند، پی ببرد. سپس تیرهاي فرو رفته در بدن رستکه تیرها به بدن رستم وارد کرده

ستم جا نماند. در انتها خون آورد تا هیچ قسمتی از آن در بدن ررا طوري بیرون می
کند تا محل زخم دچار عفونت نشود. بدین و مواد زائد درون زخم را تخلیه می

قش گر زال است، در نبینیم سیمرغ عالوه بر این که مادر حیوانی و یاريترتیب، می
 پردازد. شود و به درمان رستم و اسبش مییک جراح ماهر نیز وارد عمل می

 بودند که همانند» کارد پزشکان«اي از پزشکان به نام ، دستهدر ایران باستان
 کردند و یامی درمانآسیب دیده را  عضوبیمار،  جراحیجراحان امروزي از طریق 

: 1356 (خدادادیان .کشیدندبیرون میرا  آورزیان و زائد مواد و چرك، بیمار بدن از
174 ( 

درمان پزشکی، به تکمیل مراحل  در ادامه، سیمرغ با تلفیق روش جادو درمانی با
 پردازد:معالجه رستم می

د پرــــــتگیها بمالیــبران خس
 

رـت با زیب و فــهم اندر زمان گش   
)296: 6، ج1385(فردوسی   

مالد، در واقع از شیوه هاي رستم میهنگامی که سیمرغ، پر خود را بر روي زخم
و قدرت جادویی و شفابخشی دارد،  گیرد و از پرش که نیروجادو درمانی بهره می

ثیري دارد که رستم أکند. درمان سیمرغ چنان تها استفاده میبراي بهبود زخم
آورد. همچنین در دو بیت زیر که از قول دست میخود را بهفرّ بالفاصله زور و 

 شود:گفته می سیمرغ
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دـــتگیها ببنـبدو گفت کاین خس
یرـــمن تر بگردان به ش یکی پرّ

 

د ــد دور از گزنـچن همی باش یک   
رـتگیهاي تیـــدران خسـال انــبم  

)296: 6، ج1385 یفردوس(  
یعنی شیر و ابزار  ،کند که در آن ماده داروییرستم تجویز می براي اياو نسخه
اند. پر سیمرغ که بعد جادویی درمان یعنی پر سیمرغ با هم توام گشته ،جادویی

هاي رستم کشیده دارویی آن است، آغشته شده و بر زخماست، به شیر که بعد 
شود تا درمان تسریع یابد. به عبارت دیگر، درمان پزشکی و جادو درمانی در می

 روند. کنار هم و به صورت تلفیقی براي شفاي بیمار به کار می
توان نوعی جادوي که جزئی از وجود یک موجود زنده است می را پر سیمرغ
هاي کهن، در انجام اعمال جادوگري از اجزاي . در برخی از تمدنمسري دانست

شد و اعتقاد بر این بود که هر یک از اجزاي او خاصیت بدن موجود زنده استفاده می
خواندند. می» جادوي مسري«و نیروي خود آن موجود را در بردارد. این شیوه را 

یعنی قدرت  ؛استا را دار هاي اوبنابراین پر سیمرغ ویژگی )89: 1383(فریزر 
تواند نیروي جادویی سیمرغ را به شفادهندگی سیمرغ که در پر او نهفته است، می

 بیمار انتقال دهد و باعث شفاي او گردد. 
اي به نام وارغن اشاره شده نیز به خواص جادویی پر پرنده اوستادر کتاب 

پرسد: مزدا میاهورهیشت، کرده چهاردهم، وقتی زرتشت از براساس بهراماست. 
مزدا اهوره »دخواه آزرده شوم، چاره آن چیست؟اگر من از جادویی مردمانِ بسیار ب«

پري از مرغ وارغنی بزرگ شهپر بجوي و آن را بر تن خود «گوید: در پاسخش می
بپساو و بدان پر، جادویی دشمن را ناچیز کن. کسی که استخوانی یا پري از این 

داشته باشد، هیچ مرد توانایی او را از جاي به در نتواند برد و  مرغ دلیر را با خود
 »نتواند کشت. آن پر مرغکانِ مرغ بدان کس پناه دهد و بزرگواري و فرّ بسیار بخشد.

 )438: 1، ج1381 اوستا(
ن، ظاهراً وارغن باید مرغی همانند سیمرغ باشد. به اعتقاد برخی از محققا

هاي سیمرغ هاي این مرغ با ویژگیویژگی«است: دماوندي در مورد وارغن نوشته 
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» بخش دارد.نان که او هم چون سیمرغ پر درماندرآمیخته و همانند است. چ
 )147: 1379(دماوندي 

ود. شم میان پزشکی با شیوه جادو درمانی توأدر داستان تولد رستم نیز درم
ترمیم  برايسیمرغ پس از اینکه به زال در مورد روش درمان رودابه و تهیه دارو 

 گوید: دهد، در انتها میزخم پهلویش توضیح می
پس یکى پرّ من آن ال ازــبدو م

 
نــایه فرّ مـــس ته بودــــخجس   

)238: 1، ج1385(فردوسی   
درکنار درمان پزشکی براي معالجه شود که در اینجا نیز جادو درمانی مشاهده می
رود و خواص جادویی و شفابخش پر سیمرغ مکمل درمان پزشکی بیمار به کار می

 بیمار است.
شود که درمانگر در هاي درمانی دوران باستان نیز مشاهده میدر بررسی آیین

 . اوگرفتاز جادو درمانی نیز بهره می به طور معمولکنار درمان به شیوه پزشکی، 
عالوه بر تجویز داروهاي گیاهی و حیوانی، از طلسم، تعویذ و یا اجسام جادویی 

 هاي جادویی که دارند، بهبودي بیمار را تضمینکرد تا با قدرتدیگر نیز استفاده می
در اینجا نیز پر سیمرغ که پس، ) 24 :1ج ،1379 (سرمدي کنند و تسریع بخشند.

 کند.د طلسم درمانگران عمل میخاصیت جادویی و شفابخشی دارد، همانن
 

 رستم و سفر جادویی (نمایی دیگر از آیین شمنی)
 شود. این بار به جاي زال، رستمبخش دیگر این داستان به سفر رستم مربوط می

گردد که قرار است سیمرغ مراحل رازآموزي را به وي نوآموز می یتبدیل به شمن
 برد:  خود به سفر میتعلیم دهد. او رستم را پس از مداوا، با 

یدــــد تا پیش دریا رسـهمی ران
رازـــــد به نزدیک دریا فـچو آم

به رستم نمود آن زمان راه خشک

دـیمرغ روي هوا تیره دیــس ز   
رازـــــفرود آمد آن مرغ گردنف  

کــهمی آمد از باد او بوي مش  
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خویش ش پرّـرکاد بر تـــــبمالی
                          

شـتم آمدش پیــبفرمود تا رس  
)298: 6، ج1385(فردوسی   

آموزد و او را از اسرار پنهان آگاه سیمرغ در این سفر به رستم رازهایی می
 کند:می

چنین گفت ســیمرغ کز راه مهر
که هر کس که او خون اسفندیار
همان نیز تا زنده باشــــد ز رنج
بدین گیتیـش شــــوربختی بود

                          

 بگویم کنــون با تو راز سپهر 
 بریزد ورا بشـــــکرد روزگار
 رهایی نیابـــد نمانـدش گنج
 وگر بگذرد رنج و سـختی بود

)298و  297(همان:   
در اینجا باید به توانایی سیمرغ در پیشگویی و اطالع از اسرار نهانی و آینده 

بینیم. در صفحات پیش ذکر شد آیین شمنی نیز می اشاره کرد که مشابه آن را در
ح کند، رورود و سفر کیهانی خود را آغاز میکه وقتی شمن به عالم خلسه فرو می

موزد و او را از آحیوانی که راهنماي او است، راه حل مشکالتش را به وي می
 سازد. می رازهاي نهفته و اتفاقات آینده باخبر

توان بازگشتش از این سفر را می ست وا هاه شمنسفر رستم مشابه عالم خلس
چرا که رستم به دلیل جراحات شدیدش، درحال مرگ بود و  تولد دوباره او نامید؛

اینک گویی دوباره زاده شده است. از سوي دیگر، بازگشت رستم و اتمام این 
مراسم آیینی در حالی است که او عالوه بر شفا یافتن، شایستگی اطالع از اسرار را 

 پیدا کرده و با جادوها و راز و رمزهاي سپهر آشنا شده است.
به خاطر این که رستم از وجود زال است، پس او نیز باید نیروهاي جادویی شاید 

چرا که روح او  داند؛را از پدر به ارث برده باشد و سیمرغ او را الیق رازآموزي می
 مانند پدرش آمادگی پذیرش اسرار را دارد، حتی اگر راز جاودانگیِ یک شخصیت

برخی از اقوام نیز حرفه شمنی به  نامیرا باشد. در صفحات پیش اشاره شد که در
 یابد.صورت ارث به نسل بعد انتقال می
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 اي است کهنکته دیگري که در این داستان وجود دارد، در پایان مراسم و لحظه
 رسد: زمان وداع زال (شمن) با استاد و روح یاریگرش یعنی سیمرغ فرا می

تن زال را مرغ بدرود کـــرد
                          

 ازو تار و از خویشتن پود کرد 
)299: 6، ج1385(فردوسی   

ال گونه با زممکن است در اینجا این پرسش به ذهن خطور کند که چرا سیمرغ این
ی اشاره شد، در آیین شمن از این کند؟ در پاسخ باید گفت همانطور که پیشوداع می

اعتقاد بر این است که هر شمن یک مادر از نوع حیوانی دارد. پس، آیا بیت باال بر 
گذارد که زال شمن و سیمرغ مادر حیوانی او بوده است؟ این موضوع صحه نمی

به عبارت دیگر، وجود زال با وجود سیمرغ ارتباط دارد، گویی هر دو از یک تار و 
 ک وجود هستند.پود و دو وجه ی

یا مادري حیوانی دارد که مستقل و جدا  أجوزف کمبل معتقد است شمن منش
یک پرنده است) را شاید بتوان  به طور معمولکند. این حیوان (که از او زندگی می

 کندیاي شمن دانست که به واسطه آن در کیهان پرواز میؤهمان نیروي خیال و ر
 )107: 1381(کمبل، به نقل از کریمی گردد. و از آینده و گذشته مطلع می
توان گفت که ممکن است سیمرغ هویت خارجی با توجه به نظر کمبل، می

هاي عمیق روحی و درونی نداشته باشد، بلکه نیروي ماورایی و جادویی در الیه
زال است که در ناخودآگاه او جاي دارد و در هنگام بروز مشکالت به این صورت 

همانند شمنی است که به خلسه  د تا او را یاري کند. این عمل اوگردمتجلی می
رود و پس از بیرون آمدن از آن حالت، اطالعاتی راجع به نوع بیماري و میفرو

دهد. در واقع، شمن در خود غور کرده است، اما عقیده دارد نحوه درمان ارائه می
 اند. که ارواح این اطالعات را به او داده

ها در عالم خلسه توانایی تغییر شکل ها، روح آن، بنا برعقیده شمناز طرف دیگر
الیاده (کند. به موجودي مانند پرنده را دارد و با این تغییر شکل در آسمان پرواز می
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توان استنباط کرد این روح زال است که به هنگام نیاز، از جسم پس می )696: 1387
سی کرده و در گیتی به پرواز درآمده اي دگردیاو خارج شده، سپس به صورت پرنده

است. از آنجا که زال قبالً در پیوند با عناصر طبیعت دوره رازآموزي را سپري کرده 
است، با پیوستن به طبیعت و نیز با قدرت ماورایی خود بر اسرار جهان از جمله 

یابد. سپس رستم را که از راز نامیرایی اسفندیار و خواص جادویی گز آگاهی می
گر و کند و در مراحل بعدي، هدایتجود خودش است، از این رازها آگاه میو

 ست. ا راهنماي او
 

 تنی اسفندیار روش جادویی سیمرغ براي باطل کردن طلسم رویین
 گوید. نقطهتنی اسفندیار را به رستم میشدن طلسم رویینسیمرغ راز باطل

د، تیري افتکه بر او کارگر میست و تنها سالحی ا پذیر اسفندیار چشمان اوآسیب
 اي از چوب درخت گز تهیه شود. است که باید با آداب ویژه

درخت  کند که یکبا توجه به ابیات پیش، سیمرغ رستم را به مکانی هدایت می
گز در آنجا قرار دارد. سپس، همچون آموزگاري مراحل تهیه تیر گز را براي رستم 

امل گردد و رستم بتواند اسفندیار را شکست دهد تا خواص جادویی تیر کشرح می
 دهد.

 

 تیر گز جادویی
ن به عربی آ .رویدمی هارودخانهاطراف و  هاکه بیشتر در کنار آب استدرختی گز 
امراض چشم و زهر کننده که درمانخوانند می »الطرفا ةثمر«اش را و میوه »طرفا«را 
بت به معنی اصا» طرف«در نظر بگیریم، » طرف«را از ریشه » طرفا«اگر  است. لرتی

چیزي به چشم (به نحوي که از آن اشک جاري شود) یا برهم نهادن پلک است، 
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یا کاج و  ،را از نوع سرو درخت گز برخیشود. به هرحال به چشم مربوط می
سر آن  دو هر کهاست نوعی تیر بی پر و پیکان  گز نیزدانند. درختی بهشتی می

 : ذیل گز)1365(دهخدا  است.باریک و میانش گنده و ستبر 
 سیستان ومنطقه هاي زیست محیطی در از شاخصه از دیرباز، یکی درخت گز

از  . بنابراین، برخیاست شدهبوده و در این منطقه به وفور یافت میبلوچستان 
آن  قائل نبودند و بهساکنان این ناحیه به دلیل فراوانی درخت گز، ارزشی برایش 

ي ثمرارزشی و بیگفتند. امروزه نیز در میان برخی از آنها بیهنر میدرخت بی
همین دلیل است که در بیت زیر، سیمرغ به رستم درخت گز زبانزد است. شاید به

 دهد که گز را ناچیز نپندارد:هشدار می
فندیارـــز بود هوش اسـبدان گ

                          
دارـمایه متو این چوب را خوار   

)298: 6، ج1385(فردوسی   
رغم موضوع فوق، مشاهده شده است که درخت گز در نزد گروهی از علی

باره نوشته شمیسا در اینمردم منطقه داراي قداست و احترام خاصی بوده است. 
گزهاي کهن و تنومند در جنوب ایران حکم درخت چنار را دارد و مقدس «است: 

 )35: 1376 شمیسا(» بندند.ها به آن دخیل میاست و در امامزاده
اقوام از احترام خاصی برخوردار بودند.  بیشتردر عهد کهن نیز درختان در نزد 

مردم باستان در بررسی زندگی رازآلود درختان، به دلیل اطالعات محدود خود، 
جادویی تصور  هاي خدایی یا مافوق بشري و نیروهايدرختان را داراي قدرت

گردید. این تصورات کردند که موجب عمر طوالنی و حیات اسرارآمیز آنها میمی
خورد. در اقوام به چشم می بیشترها نیز راه پیدا کرده است که در فرهنگ در افسانه

مندي از حمایت آنها، برخی از اقوام ایرانی نیز براي جلب توجه درختان و بهره
واره کردند و همهایشان را تزیین میبردند، شاخهرایشان میهایی بکشهدایا و پیش

 شمردند.آنها را مقدس و محترم می
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باستان به این علت بود که ذات و  در زمانالیاده معتقد است پرستش درختان 
ر بودند و درخت را نماد کیهان زنده و جاندار جوهري روحانی براي درخت متصو

 ) 261: 1372(الیاده دید حیات است. دانستند که مدام در حال تجمی
نشانه فراوانی نعمت و باروري درخت گز باستان  در باور ایرانیانعالوه بر این، 

از  دانستند. آنهامیمقدس و حتی قبل از آن شتیان تدر آیین زررا . این درخت بود
هاي مذهبی به نشانه سپاس از ند و در آیینختسامی» برسم« گز هايشاخه
ظاهراً گزپرستان نیز مردمی بودند د. رفتنگدست میدر ، آن را مزداهاي اهورهنعمت

که به دلیل خواص جادویی و شفابخشی (مانند درمان امراض چشمی و زهر رتیل) 
د. پرستیدنداشتند و میکه به باور آنها در درخت گز وجود داشت، آن را گرامی می

ی و استحکام چوب گز اشاره شده است در کتب قدیم نیز به سخت )36: 1376(شمیسا 
: 1376(اسالمی ندوشن دانستند. هاي مناسب براي تهیه تیر میو آن را یکی از چوب

55( 
وابسته به خدایان و نماد  گز یکی از درختان مقدسِ درختدر مصر باستان 

خداي  ،. این درخت از درختان مقدس اوزیریسشدباروري و نعمت شناخته می
باروري و نعمت بود. در تصاویر اوزیریس در معبد ایریس، تصویر درخت گزي 

 )55(همان: پاشند. خورد که دو مرد بر آن آب میبه چشم می
در آثار ادبی کهن سومر، ایزد تموز به بوته گز تشبیه شده است. تموز در اساطیر 

نست. مردم توان درخت خورشید دابابلی خداي خورشید است. پس گز را می
گزپرست نیز ممکن است همان مهرپرستان باشند که گز را به عنوان مظهر مهر یا 

برخی معتقدند آیین مهري یا مهرپرستی  )36: 1376(شمیسا اند. پرستیدهخورشید می
(میترائیسم) بر پایه پرستش مهر، خداي خورشید و نور است که در بسیاري از 

آید و نور آن چشم ورشید) از درخت گز برمیادیان کهن وجود داشته است. مهر(خ
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هاي قدیم از چوب گز تیر کند. براساس این اعتقاد از دورهزند و کور میرا می
 )24: 1376(شمیسا  .ساختندمی

ها را از میان چیزهایی که در محیط پیرامون عالوه براین، بشر همواره اسطوره
 هايها و افسانههمین دلیل توتمزندگی خود مشاهده نموده، خلق کرده است و به 

و  توان گفت در منطقه سیستانهایی دارد. بنابراین، میهر قوم با قوم دیگر تفاوت
و  شد، پرستشبلوچستان و مناطق اطراف، از آنجا که درخت گز به وفور یافت می

احترام به این درخت در میان گروهی از مردم منطقه باب بود. احتماالً این گروه به 
 اند. اند که آداب خاصی براي پرستش این درخت داشتهردم گزپرست مشهور شدهم
 

 شیوه ساخت سالح جادویی
یمرغ اي از پر سبینیم که تکهتیر گز شیئی جادویی است و در مراحل ساخت آن می

گردد. به عبارت دیگر، این تیر با کمک پر که قدرت جادویی نیز به آن وصل می
شود تا مستقیم به هدف بزند. نهفته دارد، نیرویش دو چندان میسیمرغ را در خود 

ت نیز نحوه ساخ راهنماي ساخت این تیر نیز باید جادوگر بزرگی باشد. در اینجا
داند که در عالم اسرار از آن مطلع شده است و این ابزار جادویی را تنها سیمرغ می

 .دهدموزش نحوه تهیه آن را به رستم آتواند ست که میا تنها او
روش تهیه تیر جادویی نیز آداب خاصی دارد. ابتدا باید براي بریدن شاخه 
درخت گز، خنجري تیز و برنده تهیه شود. در ابتداي سفر، سیمرغ به رستم فرمان 

 دهد: می
برو رخش رخشنده را برنشین

                          
جر آبگون برگزینـــیکی خن   

)298: 6، ج1385(فردوسی   
شاید هدف از تهیه خنجر آبگون، این است که از خاصیت جادویی چوب گز کاسته 
نشود. از دوران باستان تاکنون، رعایت آداب بریدن درختان مقدس یا چیدن گیاهان 
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 براي مثال، اقوام. جادویی و شفابخش، در میان اکثر اقوام امري مرسوم بوده است
گیاه مقدسی به نام دارواش که بر درخت بلوط دروییدي و ایتالیایی براي چیدن 

یاه کردند. یعنی گرویید و خاصیت شفابخشی داشت، آداب خاصی را رعایت میمی
د شد. پس از چیدن نیز نبایباید در نخستین روز ماه و با ابزاري غیرآهنی چیده می

شد. کرد. به این ترتیب، خاصیت شفابخشی آن دو چندان میبا زمین تماس پیدا می
 )764: 1383(فریزر 

رسند، سیمرغ شیوه ساختن تیر را که سیمرغ و رستم به درخت گز میهنگامی
 آموزد:اینگونه به وي می

ترتـاخی گزین راسـبدو گفت ش
آتش مرین چوب را راست کن بر

انــبر نش  کان بروـپی و  بنه پرّ
                          

...ترسرش برترین و تنش کاست   
نــنگه کن یکی نغز پیکان که  

انــــودم ترا از گزندش نشـنم  
)298: 6، ج1385(فردوسی   

اي است که قرار است هاي شاخهکید سیمرغ ویژگیأیکی از موضوعات مورد ت
 میاندهد که از از آن تیر گز ساخته شود. به همین دلیل، او به رستم فرمان می

تر که سرش بلندتر و تنش باریکرا  ترراست تر واي صافههاى گز، شاخشاخه
 انتخاب کند. ،باشد

تواند نشانه هاي درخت گز گاهی آنقدر بلند است که میشود شاخهگفته می
هاي چینی نیز برخی از در افسانه )54: 1376(اسالمی ندوشن پیوند آن با آسمان باشد. 

درختان تا سه هزار متر بلندي دارند و داراي خواص درمانی هستند و درنا که نماد 
 )  141: 1383(حیدري طول عمر در چین است، بر باالي آن درختان آشیان دارد. 

هاي چینی اعتقاد به وجود درختان جادویی مشاهده در بسیاري از اسطوره
ود، اما شرو میهبا خطر مرگ روب» سنتارو«، پهلوانی به نام ايشود. بنابر افسانهمی

آید. درنا پهلوان را یک شبه از با کمک یکی از جاودانگان، درنایی به یاري او می
گرداند. و سپس باز می بردمیبخش گذراند و به کنار درخت حیاتفراز اقیانوس می
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بسیاري بین داستان  هايشباهتشود، طور که مشاهده میهمان) 141: 1383 يدریح(
 فوق و ماجراي سفر رستم با سیمرغ وجود دارد. 

دوگروت  ،ي که قرار است به تیر تبدیل شودشاخه گز هايویژگی درباره
 دهباعث رواج عقی ،کنندهاي شگفتی که برخی از گیاهان پیدا میشکل: «گویدمی

رین ه درازتکدهد رستم یاد میسیمرغ نیز به  شده بود. در چین »گرایی گیاهیجان«
(دوگروت، » درخت گز را برگزیند و تیر خود را از آن بسازد. شاخه ترینو راست

 ) 141به نقل از همان: 
شناسی تطبیقی، بین تیر گز و شاخه دبق در افسانه مشهور بالدر، از دید اسطوره

اطل شد، یر گز بتنی اسفندیار توسط تشباهتی وجود دارد. همچنان که افسون رویین
تنیِ بالدر اسکاندیناویایی نیز بر اثر اصابت شاخه دبق به او، از بین رفت و رویین

 )54: 1376(اسالمی ندوشن در نهایت بالدر جان سپرد. 
هایی است، اما در ادبیات در صفحات پیش اشاره شد که گز گرچه داراي میوه

راي انجام کاري با اهمیت ارزش بثمري معروف است. این درخت بیفارسی به بی
شود: یعنی کشتن اسفندیار که کسی را یاراي مقابله با قدرت و خطیر انتخاب می

یت است. خاصخطر و بیاو نیست. دبق نیز مشابه گز است. دبق گیاهی ضعیف، بی
دهد و باعث کشته شدن اهمیت کاري بس مهم انجام میاما همین گیاه حقیر و بی
 )جا(همانآید. شود. کاري که از پس کسی دیگر برنمییک اسطوره نامیرا می

 يادآید و او را مانند استدر تمام مراحل تهیه تیر گز، سیمرغ پا به پاي رستم می
 دانا، راهنما و ناظر است: 

ببرید رستم تن شاخ گز چو 
بران کار سیمرغ بد رهنماي

                          

د ز دریا به ایوان و رزــبیام   
 همی بود بر تارك او به پاي

)299و298: 6، ج1385(فردوسی   
 چنانچه اسفندیار از خواسته تو سرباز زد:«گوید: در انتها سیمرغ به رستم می
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زــبه زه کن کمان را و این چوب گ
ابر چشم او راست کن هر دو دست

مـــت آن را به چشـزمانه برد راس
 

رورده در آب رزــه پــبدین گون   
تــبود مردم گزپرس چون چنان  

»مشــبدانگه که باشد دلت پر زخ  
)299: 6، ج1385 یفردوس(  

از آنجا که رستم الگو و اسطوره ایرانیان است، حتی اگر جادو را براي شکست 
دشمنش بکار ببرد، باز شایسته او نیست که بدون مقدمه دست به قتل بزند. پس 

اسفندیار مدارا کند و او را اندرز دهد. در کند که ابتدا با سیمرغ به او یادآوري می
نهایت، چنانچه اسفندیار از خواسته خود کوتاه نیامد، رستم به ناچار باید دست بر 

 کمان ببرد.
در مورد آب رز که رستم تیر گز را در آن پرورده  نکته دیگر آب رز است.
نامه لغات از جمله برهان قاطع، آنندراج، و لغت هاياست، در برخی از فرهنگ

(اسالمی ندوشن دهخدا آمده است که منظور از رز در بیت فوق، همان زهر است. 
چرا که چوب گز به دلیل اینکه خود ؛ آیداما این تعبیر به نظر صحیح نمی )56: 1376

دارد نخاصیت کشندگی دارد، براي این امر خطیر انتخاب شده است. پس ضرورتی 
د انکه آن را در آب رز بپرورانند. بنداري و موهل آب رز را به شراب تعبیر کرده

 نامهشاهترین مفسر حیح است. از آنجا که بنداري قدیمکه احتماالً همین معنی ص
هرچند این نیز پاسخی مستدل براي  )57(همان: است، نظر او معتبرتر است. 

 پروراندن تیر گز در شراب نیست. 
هوم نام گیاه مقدسی معتقدند منظور از آب رز همان عصاره هوم است.  برخی

آوردند و به عنوان نوشیدنی است که شیره آن را طی تشریفاتی خاص فراهم می
هاي مربوط به هوم در ها و نیایشبردند. آیینآیینی در مراسم مذهبی به کار می

، 1381 اوستا(خر، جایگاه خود را حفظ کرده است. أنو و در دین زرتشتی مت اوستاي
 ) 1086: 2ج
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در برخی از کتب فارسی، گیاه هوم با درخت گز شباهت دارد. هوم در ایران 
باستان، شرابی با خاصیت شفابخشی بوده است که خوردن آن موجب جاودانگی 

 و کشنده داشته است. ازی شد. درعین حال، هوم در مواردي نیز خواص سممی
هد. دگویند کور را شفا میاي وجود دارد و میطرفی دیگر، بین هوم و چشم رابطه

شود. حال همین هومِ شفادهنده، باعث کوري و مرگ اسفندیار می )39: 1376(شمیسا 
گیاه دبق نیز از دو خاصیت متضاد شفابخشی و مرگباري برخوردار است. بنابر 

ی داشت و به عنوان مرهم براي بهبود عقاید مردم عامی، این گیاه خاصیت شفابخش
د. شوبینیم که باعث مرگ او میرفت، اما در اسطوره بالدر میجراحات به کار می

 )50: 1376 (اسالمی ندوشنگردد. یعنی به یک سالح مرگبار تبدیل می
 

 تنی اسفندیار باطل شدن جادوي رویین
ت اسفندیار به نرمی سخن گفطور که سیمرغ به او آموخته بود، ابتدا با رستم همان

و او را پند و اندرز داد. اما هنگامی که دریافت سخن گفتن با او ثمري ندارد، تیر 
 را درکمان گذاشت و به سوي چشمان اسفندیار پرتاب کرد:

ان راند زودـتهمتن گز اندر کم
فندیارــــر بر چشم اسـبزد تی

هیـــخم آورد باالي سرو س
تـپرسیزداننگون شد سر شاه 

                          

 بران سان که سیمرغ فرموده بود 
د جهان پیش آن نامدارـیه شـس  

یــد دانش و فرهـــازو دور ش  
تـــبیفتاد چاچی کمانش ز دس  

)304: 6، ج1385(فردوسی   
بخشید و این قدرت در واقع طلسم جاودانگی اسفندیار، به وجود او قدرت می

بخش که بشر از دوران باستان همواره آرزوي آن را داشت. گنج همان چیزي بود
 نمود مرگیشاخصۀ اساطیري بی در اسفندیار،«نویسد: باره میزمانی نیز در این

در  قدرت بیند، نفوذمی نمانابیناییِ متناقض این در که چیزي تنها و دارد واقعی
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 تمام که پیداست .زدسا حماسی و اساطیري تاریخ تمام را سرآمد او تا اوست
 قدرت برتري آن و هستند هدف واحد یک در پی زنان حتی شاهنامههاي انسان
ماند اما این قدرت جاویدان نمی )129-128: 1386(گنج بخش زمانی » است. آنان انسانی

ها راهی براي رهایی از نفوذ مرگ و فناپذیري و از آنجا که در تمام اسطوره
تنی اسفندیار نیز در اثر اصابت وجود ندارد، طلسم رویین طلبهاي جاودانانسان

دهد. پیشگویی سیمرغ شود و سرانجام، او جان خود را از دست میتیر باطل می
در مورد قاتل اسفندیار (که در صفحات پیش ذکر شد) نیز به حقیقت پیوست و 

وهاي رمدتی بعد، رستم به دست شغاد کشته شد. به عبارت دیگر، استفاده از نی
جادویی و ماورایی در چنین مواردي، براي هر دو طرف داستان(حتی شخص به 

 ظاهر برنده) چیزي جز ضرر و تباهی نخواهد داشت. 
اي مطرود و ناجوانمردانه است. ایرانیان جادوگري و سحر در نزد ایرانیان شیوه

 خواندند.جادوگري را عملی اهریمنی و ترفند دشمنان ایران به ویژه تورانیان می
صفا (پرداختند. زدند و مردانه به مبارزه میبنابراین هرگز به این شیوه دست نمی

. البته گیردرستمِ پهلوان نیز تنها در این داستان است که از جادو بهره می )248: 1387
در  )249(همان:  نامد.گري (و نه ساحري و جادوگري) میصفا کار رستم را چاره

ز به این مطلب اشاره شده است. او در لحظات پایان زندگیش سخنان اسفندیار نی
 :گویدبه پشوتن می

به مردي مرا پور دستان نکشت
رـبدین چوب شد روزگارم به س

اختـس زال  نیرنگها  و فسونها 
                          

 نگه کن بدین گز که دارم به مشت 
گرچاره  تمـــرس وز  مرغ ــسی  ز  

ناختـش او بند جهان ند وکه ارو  
)307: 6ج ،1385(فردوسی   

جویی به نزد زال رفت و در اصل این زال افسونگر و سیمرغ یعنی رستم براي چاره
بودند که دست به جادو زدند. به اعتقاد صفا، این داستان ساخته موبدان زرتشتی 

ه آیین آید و رستم کاست. اسفندیار بزرگترین پهلوان مذهبی مزدیسنا به شمار می
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زرتشت را نپذیرفته است، ارزشش در نزد آنها همانند تورانیان است و چه بسا 
 ) 249: 1387(صفا  همچون آنها به انجام اعمال جادویی نیز متوسل شود.

 

 نتیجه  
 تمام که دانست نیاکان تجربیات میراث از ايگنجینه همچون توانمی را شاهنامه
 نحوي به که مشترك است و مشابه ساختاري چندین عنصرحاوي  هاي آنداستان

داستان  .شودهاي سراسر دنیا یافت میو افسانه پریان هايقصه ها،تمامی اسطوره در
ته هاي برجسهاي زیباي ایرانی و از داستانرستم و اسفندیار نیز یکی از اسطوره

 داستان با جامعه نیمطرح شده در ا يجادوها یقیتطببررسی در است.  شاهنامه
اي خورد. بروجوه مشترکی به چشم می یباستان يهاتمدن ریباستان و سا رانیا

ابه هایی مشسم و آیینهاي باستانی از جمله ایران، مراتمدن بیشترمثال، در میان 
هاي شمنی ذکر شده در این داستان، به منظور درمان درمانی و آیینمراسم جادو

شد. آیین شمنی در عهد قدیم در آسیاي گوناگون برپا می بیماري و یا حل مشکالت
شمالی رواج داشت و بعدها به بسیاري از تمدنهاي دیگر راه یافت. مورد دیگر، 

یل یونانی، آش هاي دیگر نظیرتنی اسفندیار است که مشابه آن در اساطیر تمدنرویین
 اسفندیار بر اثر شود که همگی همانندمشاهده میبالدر نروژي و زیگفرید ژرمنی 

آنها با افشا شدن راز  شوند، اما سرانجامِ همهتن و نامیرا میاتفاقاتی رویین
 ست.ا شان و باطل شدن طلسم آن، مرگ و فناجاودانگی

ر یابیم که بشدر بررسی این جادوها (مانند آیین شمنی، جادو درمانی و ...) درمی
با برخی از مشکالت و رویدادها و همواره به دلیل قدرت محدود خود، در مقابله 

 شود که در طولویژه در مقابله با مرگ ناتوان بوده است. بنابراین مشاهده میبه
شدند. برخی نیز خود را هاي بسیاري به جادو و افسون متوسل میتاریخ، انسان
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کردند و در نقش جادوگر به این موضوع دامن هاي ماورایی تصور میداراي قدرت
  زدند.می

دهند که در سراسر دنیا و در تمام هاي مشابه آن، نشان میاین داستان و داستان
ها و نیازهاي دیگر آنها کسب قدرت در نظر انسانها بر بسیاري از خواستهاعصار، 

ها و عدم امکان مقابله با اتفاق هاي جسمیمحدودیتبشر به دلیل تقدم داشته است. 
براي حفظ قدرت خود شود، ا آنها مواجه میهایی که در طول زندگی بو پدیده

ی، قدرت و ئکند با استمداد از نیروهاي ماورازند و سعی میدست به جادو می
ترین دالیل رویکرد بشر به این موضوع یکی از عمده .کندجاودانگی خود را حفظ 
ي های در داستانهاي ماورائاي و توسل به جادو و قدرتخلق قهرمانان اسطوره

 اساطیري است.
د. کننیز نمود پیدا میساخته ذهن بشر هاي این نوع بینش در داستانها و افسانه

هاي جادویی به کند و قدرتاي خلق میهاي اسطورهشخصیت ها، اودر این افسانه
اما  .بخشد تا به این وسیله در عالم خیال بر حس ناتوانی خود غلبه کندآنها می

ه در کچرا ؛پذیرد که از مرگ گریزي نیستحقیقت را میسرانجام، گویا بشر این 
تنِ هاي مشهور، از جمله داستان رستم و اسفندیار، شخصیت رویینتمام اسطوره
تنی، نقطه ضعفی دارد که در نهایت موجب رغم دارابودن قدرت رویینداستان علی

واند تنمیهاي جادویی نیز گردد. جادو و قدرتشدن طلسم جاودانگی او میشکسته
  او را یاري دهد تا از چنگال مرگ رهایی یابد.

موجود در داستان  ییجادو يهانییجادوها و آرغم ابیم که علییدر نتیجه درمی
ی ئماورا يهاو کسب قدرتاي مانند سیمرغ و استمداد از موجودات قدرتمند افسانه

م از شکست طلستن) بعد یک طرف مبارزه (یعنی اسفندیار رویین و جاودانگی،
شود و طرف دیگر مبارزه (یعنی رستمِ جهان پهلوان) عاقبت جاودانگیش، فنا می
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و شود. پس قدرت جادشغاد کشته می به دستیابد و به طرز دردناکی خوشی نمی
 اي سودي براي هیچ یک از قهرمانان داستان نداشته است. و سایر نیروهاي افسانه

 

 نوشتپی
ذیر و جاودانی را فناناپ است که زرتشت اوبرادر اسفندیار  و پسر گشتاسبپشوتن بزرگترین ) 1(

 گیرد ومیزرتشت از ، پس از آنکه گشتاسب شربت مقدس را زراتشت نامهبراساس کرد. 
 پشوتن او کند.مشاهده می بهشتخود را در  مقام و رود و جایگاهسه روز به خواب می نوشد،می
 ه است،دادشت به او تشده) که زرخوردن شیر یشته شده (دعاخواندهچگونه با که بیند مینیز  را
شود که پشوتن نیز اشاره می بندهشدر  )471: 1374 (عفیفی د.گردمرگ و جاودان میبی

برد تا مرگان قرار دارد و در کنگ دژ به سر می(پشیوتن) چهرومیان، پسر گشتاسب در زمره بی
 )128-127: 1390بیاید. (فرنبغ دادگی در فرشکرد سازي به یاري سوشیانس 

شد. در انار از دوران بسیار کهن مقدس بود و از نمادهاي فراوانی و باروري محسوب می) 2(
ستش هاي انار در دبرنزهاي باستانیِ کشف شده در ناحیه لرستان، تصویر خداي باروري با شاخه

هاي آن براي کاشتند و از شاخهمیها درخت انار خورد. زرتشتیان نیز در آتشکدهبه چشم می
 )51: 1376. (اسالمی ندوشن کردنداستفاده می» برسم«تهیه 

 Zarاز ریشه اوستایى  شود. زرنیز مشاهده می» زال زر«به صورت  به طور معمولنام زال ) 3(
به معناى   Jra و Jar هاينیز واژه هندى باستاندر کتب  گرفته شده است. »پیر شدن«به معناى 

 ید موىِسپو فرتوت  پیرِ زال زر یعنی کسی کهو  است. زر نیز به همین معنى اندآمده» پیر شده«
 شاهنامه در«نویسد: ) در مورد انتخاب نام زال، رضایی می137: 1379(مهرآبادي روى باشد. سرخ
 به سیمرغ را از آشیانۀ زال سام وقتی چنانکه نهادند،نمی آنها بر را فرزندان نام ابتدا از گویی
 بازگشت راه در که فرزندانش وقتی فریدون یا و نهدمی او بر را زال نام خواند،فرا می خود درگاه
 هر العملچگونگی عکس فراخور به و شودمی ظاهر آنها بر هیأت اژدهایی هستند، در از یمن
 )90: 1388(رضایی دشت ارژنه » نهد.می و تور سلم را ایرج، آنها نام فرزندان، از یک

 باتوجه به ابیات زیر:  )4(
تىــکه اى برتر از کژى و کاس

اماهى گران کردهــــاگر من گن
تىــتو خواسد که ـبهى زان فزای   

امن آوردهــــش آهرمـر کیـو گ  
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انـــر کردگار جهــپوزش مگهب
رمـش جانم زرهــد همى تیـبپیچ

انــــچو آیند و پرسند گردنکش
گویم که این بچه دیو چیستچه

                          

انـــاید اندر نهـمن بر ببخشه ب  
د همى در دلم خون گرمــبجوش  

انــم ازین بچه بدنشـــچه گوی  
دورنگست وگرنه پریست پلنگ و  

)13967: 1، ج1385(فردوسی   
شدند، متولد مییابیم که در گذشته خرافات بسیاري در مورد اشخاصی که با موي سپید در می

ها از تخم اهریمنند و با خود شومی و گونه طفلکردند اینوجود داشت. مردم باستان تصور می
ها معتقد بودند اگر شخصی به خاطر گناهانش مورد خشم پروردگار آن .آورندبدبختی به همراه می

ابراین، بنگردید. گرفت، به کیفر آن، چنین طفل اهریمنی و دیوسیرتی نصیبش میقرار می
گونه دید، با تصور اینکه گناهی نابخشودنی به درگاه پروردگار این که سام طفلش راهنگامی

و به  کندبلند میآسمان  ه سويدست بمرتکب شده است، براي طلب بخشایش از پروردگار، 
 پردازد.گریه و زاري می 

 1نیسمآلبی نام مادرزادي بهاما امروزه ثابت شده است که این خصوصیت یک نقص وراثتی و 
رنگدانه سیاه مالنین در  نامند). در این بیماري، از آنجا کهاست (در ایران آن را بیماري زالی می

. ستا سفید مایل به صورتی به رنگشود، تمام موهاي بدن سفید و پوست پوست ساخته نمی
 )137: 1379(مهرآبادي 
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