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Abstract
Nature with its awesome powers was so overwhelming to humankind that he, by every
look round, saw a shape of magic or mystique. First communities, for safer habitation,
used to took their fears for sacred, henceforth initiated totemic beliefs in similar
circumstances. In Totemists' mind, the plants and animals grown for food supply and a
class of which was imagined to bear the soul of ancestors, this way guarding the tribe
and saving the people, and to deserve special values. Therefore, the current paper aimed
at exploring Totemism and its picture in the epics composed after Shahnama. Following
the totemic beliefs in the epics, we found a variety of sacred animals such as cows,
horses, and the Simurgh, along with the manifestation of worship of plants and trees, as
well as some totemic plants with mythologies on human genesis from the plant and the
healing attributes of herbs and trees; all of which pinpoint totemism featuring in ancient
Persian beliefs and myths, thus explaining social taboos against killing and eating
totemic things.
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توتم در منظومههای حماسی پس از شاهنامه
باتکیهبر منظومههای گرشاسبنامه ،سامنامه ،کوشنامه ،برزونامه


رضا ستاری -قدسیه رضوانیان -سوگل خسروی
چکیده

انسان ابتدایی اسیر طبیعت و جغرافیای زیستی خود بود و هر چیزی در اطرافش ،رمزز و راز غریبزی داشزت؛ بز هیزی
سبب برای زیستی کمخطرتر ،باتوج ب دانشاش ب بسیاری از ترسها تقدّس بخشید .باورهای توتیی برخاست از چنزی
ضرورت و اقتضایی است .انسان ابتداییای ک ب توتم باور دارد بر آن است ک برخی حیوانزات و گیاهزان تزممی کننزدة
خوراک آدمی ،حامل روح اجداد قبیل و نگهدار و نگاهبزان آن قزو و قبیلز انزد و بنزابرای از ارزش و تقزدّس ویزژهای
برخوردار هستند .هدف ای پژوهش ،بررسی توتم و نشان های آن در منظوم های حیاسی پز

از شزاهنام اسزت .ایز

منظوم ها دربردارندة بسیاری از باورها و آیی های که ایرانی پیش از ورود اسال ب ایران هستند؛ برخزی از مهزم تزری
آنها مانند گرشاسبنام  ،سا نام  ،کوشنام و برزونام اساس کار ای پژوهش قزرار گرفتز اسزت .بزا ردیزابی باورهزای
توتیی در ای منظوم ها ،نشان های بسیاری از قداست جانورانی مانند گاو ،اسب ،سییرغ و پرستش گیاهزان و درختزان،
همچنی نیون هایی از توتمگرایی گیاهی و افسان های مربوط ب گیاهتباری و نقش درمانگری درختان و گیاهان مشزاهده
می شود ک نشاندهندة وجود توتییسم در اسطوره ها و باورهای ایرانیان باستان اسزت؛ چنزی اندیشز ای تزوجیهی بزرای
نیون های تابویی مثل منع کشت و خوردن موجودات توتیی ،در جامع است.
واژههای کلیدی
توتم؛ نشان های توتمپرستی ،حیوانات ،گیاهان ،منظوم های حیاسی
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1ـ مقدمه
انسان ابتدایی در برخورد با رازوارگیهای طبیعت و عناصر آن ،خود را در برابر جهزان و گسزتردگی اش زبزون و حقیزر
می یافت .انسان ،طبیعت را جاندار میپنداشت و برای هریک از مظاهر هسزتی ،نیرویزی مزاورایی تصزوّر مزیکزرد .درک
برخی از جنب های شگفتانگیز حیوانات و گیاهان و اشیاء برای انسان نامیک بود و هیی موضوع ب تقدّسبخشی آنهزا
انجامید؛ البت تقّدسی ک از ترس و احترا برمیخاست .چنی نگاه و انگاشتی ،باعز

پیزدایش و رواج باورهزایی ماننزد

آنیییسم و تناسخ و توتییسم شد .توتییسم و اعتقاد ب توتم و تابو ،یکزی از باورهزای باسزتانی و موضزوعی مربزوط بز
تاریخ انسان بدوی است ک از نیون های آغازی ادیان بشر شیرده میشود .پیامد عیلزی ایز باورهزا در زنزدگی انسزان
بدوی ،ب پیدایش آیی ها و مناسک و اعیالی انجامید ک در آن بر اهییّت جانوران و گیاهان تمکید میشد .نیون هزایی از
ای باورها و آیی ها در متون ادبی و دینی که  ،ازجیل اوستا ،بندهشز و ...و برخزی آثزار حیاسزی ماننزد شزاهنام و
منظوم های حیاسی پ

از آن درخور توج است.

1ـ 1پیشینة پژوهش
تاکنون دربارة توتمپرستی و نشان های آن در منظوم های حیاسی پ

از شاهنام  ،پژوهش مسزتقلی صزورت نگرفتز

است؛ اما دربارة توتم ،تعریفها و انواع آن ،مقال هایی نوشت شده است؛ «توتم و توتییسزم» (سزامع 61 :1371 ،ز  )67و
«توتم؛ اییان ب حافظ و نگهبان» (حیدری133 :1333 ،ز  )141ازجیلة ای مقال هاست.
مدرسی و عزتی در مقالة «مشابهت برخی از اسطورههای توتییزک ایرانیزان و ترکزان» ،پز

از معرفزی اسزطورههزای

توتیی ایرانی ،مشابهتهای آن را با اسطورههای توتیی ترکی بررسی کردهاند (مدرسی و عزتی 13 :1391 ،ز .)63
کزازی و فرقدانی در مقالة «توتم در داستانهای شاهنام » ،توتییسم و انزواع و نیونز هزای آن را در شزاهنام بررسزی
کردهاند (کزازی و فرقدانی 31 :1336 ،ز  .)113در برخی از مقال ها نیز اشارههایی کوتاه ب بعضی از جانوران و حیوانات
توتیی شده است؛ قائیی و یاحقی در مقالة «اسزب؛ پرتکرارتزری نیادینزة جزانوری در شزاهنام و نقزش آن در تکامزل
که الگوی قهرمان» ،با اشاره ب توتمبودن اسب در خاندانهای پهلوانی هند و اروپایی و با تیرکز بر شاهنام  ،نقش اسب
را در پیوند با که الگوی قهرمان بررسی کردهاند .آنان بر ای باورند ک هرمان با را کردن اسب خود کز تجسزم قزدرت
غریزی ناخودآگاه اوست ،درواقع مسیر رشد و تکامل را پشت سر میگذارد (قائیی و یاحقی 9 :1333 ،ز .)76
محیدی حاجیآبادی و پورمند در مقالة «بررسی تطبیقی سییرغ با استناد ب اوستا ،شاهنام و منطقالطیزر» ،بزا بررسزی
سییرغ در اوستا و شاهنام و منطقالطیر ،سیر دگرگونی و تغییر آن را از اسطوره بز عرفزان تحلیزل مزیکننزد (محیزدی
حزاجیآبزادی و پورمنزد 17 :1391 ،ز  .)64طباطبزایی در مقالزة «سزییرغ در چنزد حیاسز ملزی» ،تجلیزات سزییرغ و
ویژگیهای آن را در منظوم های حیاسی مانند شاهنام فردوسی ،گرشاسبنام  ،برزونام و سا نام بررسی کزرده اسزت
(طباطبایی 44 :1331 ،ز .)11
ستاری و حقیقی در مقالة «نقش توتم در نفی ازدواج با محار در ایران باستان» ،ازدواج درونهیسری (خویتوکدس)
را در ایران باستان بررسی میکنند .آنان باتوج ب نشان هزای تزوتمپرسزتی (تزوتمهزای حیزوانی :گزاو ،اسزب ،سزییرغ و
توتمهای گیاهی :درخت سرو ،گز ،هرویسز تخیزک ،هزو ) در ایزران باسزتان ،منزع ازدواج بزا محزار و رواج سزنّت
برونهیسری در جامع را توجی کردهاند (ستاری و حقیقی 73 :1393 ،ز .)94
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2ـ توتمیسم
توتییسم یکی از اعتقادات و باورهای باستانی و موضوعی مربوط ب تاریخ انسان بدوی و نتیجزة جامعزة ابتزدایی اسزت؛
منظور از جامعة ابتدایی ،جامع ای غیرمتیدّن است ک آن را «جامعة کالنی» یا «سازمان اجتیاعی مبتنی بر کالن» میتزوان
نامید (آزادگان .)11 :1377 ،توتییسم عنزوانی کلزی و عزا در مزرد شناسزی اسزت و بز آن بخزش از باورهزا و اعیزال
انسانهای ابتدایی گفت میشود ک در رویارویی با طبیعت زنده ،جانوران و گیاهان و برخی عناصر طبیعی دیگزر ،شزکل
گرفت است .فروید معتقد است «توتمپرستی یک مرحلة طبیعی هیة فرهنگهای پیشی بوده است» (.)173 :1367
دانشیند انگلیسی ،جیالنگ ( )j.longنخستی بار واژة توتم را در سال  1917ب کار برد (دورکیم .)171 :1334 ،ایز
واژه از کلیة «اتوتیان» ( )ototemanز از آنِ قبیلة الگونکی و زبان سرخپوستی امریکای شیالی ز ساخت شده اسزت و
ب معنی «خویشاوند برادری و خواهری» است (آزادگان.)771 :1366 ،
واژة توتییسم در اواخر قرن هجدهم در ادبیات قو نگاران ظاهر شد و مزک لنزان نخسزتی کسزی بزود کز پزذیرفت
توتمپرستی را ب تاریخ عیومی بشریّت اضاف کند .او توتییسم را دینی مشتیل بر مجیوع ای از باورها و اعیال میدانزد
ک در نظا های دینی پیشرفت مشاهده می شود و سرچشیة هیة آیی های جانورپرستی و گیاهپرستی موجزود میزان اقزوا
که است (دورکیم 171 :1334 ،ز  .)177در ای دی و اندیشة ابتدایی ،حیوانات و گیاهان خاصی تقزدّس و سزنندینگی
دارند و برای آنها نیرو و قدرت ماورایی در نظر گرفت میشود .توتم ،جانور یا گیاهی است ک در جوامزع ابتزدایی نیزای
نخست یک قبیل یا کالن باشد (آزادگان.)111 :1397 ،
در باور فریزر ،توتییسم رابط ای نزدیک میان گروهی از مرد دارای قرابت با یکدیگر و انواعی از موجزودات طبیعزی
است ک ای موجودات ،توتم آن گروه انسانی خوانده میشوند (بهار 343 :1339 ،ز  .)349ب نظر دورکیم ،تزوتم نزوعی
اصل وابستگی است ک گویای یک اتحاد و خویشاوندی میان افرادی است ک از نا تزوتم یکسزانی برخوردارنزد؛ بز ایز
ترتیب ،ای افراد کیش یکسانی دارند و خود را خویشاوند هم میدانند .اصطالح توتییسم صورتی از تشکیالت اجتیزاعی و
آداب مذهبی -جادوگری است ک شکل مهم و بارز آن ارتباط بعضی از گروههای داخل یک قبیل با بعضی طبقات و انزواع
موجودات جاندار یا بیجان است و ارتباط با هر گروه جدا از ارتباطهای دیگر است (استروس.)41 :1336 ،
ب طورکلی میتوان گفت «توتم حیوانی است خوردنی ،بیآزار یا خطرناک و وحشتآور؛ توتم ب ندرت گیاه یا نیزروی
طبیعی است (باران ،آب) ک با هیة گروه رابطة ویژهای دارد .توتم در وهلة نخسزت جزدّ گزروه و در وهلزة دو فرشزتة
حامی و نگهبان آن است و برای آن گروه پیا های غیبی میفرسزتد و درعزی حزال کز بزرای دیگزران خطرنزاک اسزت،
فرزندان خود را میشناسد و آنها را مصون نگاه میدارد .هیی طور کسانی ک توتم واحدی دارند ای وظیفة مقدّس را بر
عهده دارند ک توتم خود را نکشند و یا از بی نبرند و از گوشزت آن نخورنزد وگرنز از مکافزات عیزل خزود در امزان
نخواهند بود» (فروید.)19 :1367 ،
استروس بر ای باور است ک توتییسم طریق ای است ک در میان اقوا و قبایزل بزدوی ،حکزم مزذهب را دارد و بزا
برقراری نظم و نظا قبیل و منع آنها از انجا نهیشدهها موجب تداو قبیل میشود« .توتییسم موهبتی است کز مزذهب
ب انسان بدوی در بهرهبرداری از محیط اطرافش و در نبرد برای بقا اعطا کزرده اسزت» (اسزتروس .)174 :1336 ،فریززر
معتقد است دلیل پیوند بی انسان و توتیش ،سودمندی دوجانب است؛ توتم معیشت انسان را تممی میکنزد و در مقابزل،
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انسان نیز توتم را مقدّس می شیرد و از آن محافظت میکند .نظریة «سودمندیِ» فریزر دو پایگاه دینزی و اجتیزاعی دارد؛
پایگاه دینی آن ،احترا ِ برخاست از ترسی است ک انسان ابتدایی از برخی گون هزای جزانوری و گیزاهی دارد و ازایز رو
برای آن قداستی در نظر میگیرد؛ پایگاه اجتیاعی آن ،اهییّتی است ک توتم در جایگاه تممی کننزدة خزوراک کزالن از آن
برخوردار است (توسلپناهی)33 :1391 ،؛ بنابرای  ،پیوند دوسوی ای بی انسان و توتم (کوبونگ) او وجود دارد .زنزدگی
هر فرد ب نوع خاصی از حیوان یا گیاه توتیی آن قبیل وابست است و مرگ آن شخص نتیجة کشزت شزدن آن حیزوان یزا
گیاه خاص است (فریزر.)793 :1333 ،
2ـ 1انواع توتم
توتمهای حیوانی و گیاهی مهمتری و پربسامدتری نزوع تزوتم هسزتند .بسزیاری از صزاحبنظزران معتقدنزد بیشزتر
ملّتهای امروزی جهان در آغاز طبیعتپرست بوده اند و مظاهر طبیعی مانند جانوران و گیاهان را میپرستیدند؛ زیرا آنهزا
منبع اصلی غذای زندگی هر انسانی است و زندگی و حیاتش ب آنها وابست است( ،آزادگان)46 :1397 ،؛ در اصزل ،آنهزا
خوراک آدمیان هستند و نیاز خوراکی در آگاهی انسان بدوی در مرتبة نخست اهییّت قرار دارد؛ پ

شزگفتآور نیسزت

ک توج اعضای قبیل ب گون های حیزوانی و گیزاهی ،خزوراک اصزلی قبیلز  ،بسزیار باشزد (اسزتروس )177 :1336 ،و
ازای رو ،افزونبر توج  ،مقدّس نیز شیرده شوند؛ زیرا محور حیات اجتیاعی کالن بودند.
عامل دیگر تقدّس جانوران و گیاهان ،باور انسان ابتدایی ب ورود روح نیاکان و اجداد قبیل در ای عناصر طبیعت اسزت؛
ب هیی سبب توتییسم شکلی از کیش پرستش نیاکان ب شیار میرود .اقوا بسیاری تصوّر میکنند ک روان ،پ

از مزرگ

برای هییش بیجسم نییماند و بار دیگر در قالب و جسم دیگری ب زندگی خود ادام میدهد؛ ب سبب آنک روانشناسزی
نژادهای فرودستتر ،مرز جداگان و کامالً مشخصی میان روان آدمیان و جزانوران ترسزیم نیزیکنزد ،موضزوع انتقزال روان
بشری ب ت جانوران ب راحتی پذیرفت می شود؛ درحقیقت احترا دینی برخاست از سوی نیاکان ،ب طور طبیعی ب جانور یزا
گیاهی میرسد ک ظرفی برای پذیرش آن روان محتزر اسزت (دورکزیم 779 :1334 ،ز  .)731حیزوان و گیزاهی کز ارواح
مردگان در آن وارد میشود ب صورت یک خویش نسبی و یک جدّ درمیآید و ستایش میشود (فروید.)196 :1367 ،

3ـ نشانههای توتمپرستی در منظومههای حماسی پس از شاهنامه
باتوج ب افسان ها و اسطورههای ایران باستان در متون دینزی زردشزتی و آثزار حیاسزی ماننزد شزاهنام و منظومز هزای
حیاسی پ

از آن ،نشان انواع توتمهای حیوانی و گیاهی را در منظوم های حیاسیای مانند گرشاسزبنامز  ،سزا نامز ،

کوشنام  ،برزونام و همچنی منظوم های بانوگشسبنام  ،بهی نام  ،جهانگیرنامز  ،شزهریارنام و فرامرزنامز مزیتزوان
جستجو کرد.
3ـ 1توتم حیوانی
حیوانات از دیرباز نقش ویژهای در زندگی آدمیان داشت اند و باتوج ب زنزدگی شزبانی آریاییزان ،ایز نقزش در میزان
ایرانیان برجست تر است .مهمتری نشان های توتییسم در ایران باستان ،افسان هزای مربزوط بز کرامزتهزای جزانوری و
توتمهای حیوانی است .ب نظر باستید« ،توتییسم ،منشم اساطیری نو یعنی اسزاطیر حیزوانی اسزت» (باسزتید.)73 :1371 ،
ای تقدّس و تکریم از دورة گردآوری خوراک سرچشی میگیرد ک گوشت جانوران غذای اصزلی انسزان ابتزدایی بزود
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(آریانپور)173 :1331 ،؛ نیاز انسان ب هیبستگی با طبیعت و عناصر آن ،او را ب نزدیکشدن ب جانوران هدایت میکنزد.
در نظر مردمان شکارچی دوران باستان ،حیوان و جانور اساسیتری عنصر سازندة محزیط اقتصزادی اسزت؛ گیاهزان نیزز
تازمانیک بشر ب کشت آن اقدا نکرده بود ،نقش فرعی در تغذی داشت؛ افزونبر ای  ،هیدستی جانور در زندگانی بشر
ب سبب خویشاوندی حاضر در سرشت ایز دو موجزود ،بیشزتر و اسزتوارتر اسزت (دورکزیم .)371 :1334 ،از دیزدگاه
روانشناختی یونگ ،حیوانات ب طور معیول نیاد زندگی غریززی انسزان هسزتند (یونزگ .)731-779 :1339 ،ازایز رو،
اعتقاد ب جانوران و حیوانات توتیی ،اسطورههای حیوانی بسیاری را در پی داشت است .در اوستا بر اثر نفزو فرهنزگ و
عقاید اساطیری که  ،تقدی

و ستایش جانوران و روان آنها دیده میشود و در ایران باستان نیز ،تقدّس حیوانزاتی ماننزد

گاو ،اسب و سییرغ مشاهده میشود ک بیشتری نقش توتیی را بر عهده دارند.
3ـ1ـ 1گاو
گاو ازجیل حیوانات توتیی است ک در اوستا و اسطوره های ایران باستان نقش اصلی دارد .ای حیوان ،توتم مشترک
فرهنگ هند و آریایی و از مهمتری چارپایان اهلی است کز در ایرانزی باسزتان  gāvamو در فارسزی میانز  gāvو در
سنسکریت  gávاست (حس دوست ،1393 ،ج .)7336 :4ریشة ای کلیز در اوسزتا« ،گَزو» ( )gavاسزت و واژة «گَزو»
( )gavaب معنی گاو نر و همچنی ترکیب «گَودئنزو» ( )gava_daenuبزرای نامیزدن گزاو مزاده بز کزار رفتز اسزت
(عبدالهی ،1331 ،ج .)341 :7در ای فرهنگ گاو موجودی مقدّس و نوعی نیاد هستی و حیات است .آریاییها گوشزت
گاو را نییخورند و گاو را قربانی نییکنند .در اوستا نیز کشت ای حیوان منع شزده اسزت (کززازی و فرقزدانی:1336 ،
« .)91گاو یکتاآفریده» ،پنجیی آفریدة اهورا مزدا (دادگی ،)41 : 1331 ،در اوستا جزء یکی از پاکان س گان  ،گاو و اسب
و هو  ،ب شیار میرود (اوستا ،1337 ،ج.)111 :1
ارزش و تقدّس گاو در ایران باستان با نوع زندگی کشاورزی و دامنروری آنها در پیوند اسزت (کریسزت سز :1377 ،
 .)13گاو افزونبر اینک اساس تغذی ب شیار میرفت است ،در زندگی کشاورزی آن روز نیزز یزاری بسزیار مهزم بزرای
انسان بود و عیل زراعت و شزخمزدن را بزر عهزده داشزت (دادور و منصزوری .)61 :1331 ،اشزاره بز انزواع گاوهزا و
فعالیتهای وابست ب آن در اساطیر ایران و فرهنگ هند و اروپایی ،باع

شده است تا محققان ب ایز بزاور برسزند کز

گاوداری اصلیتری فعالیت هند و اروپاییان نخستی و مهمتر از کشت غالت بوده است (بهزار .)336 :1339 ،ایز نزوع
زندگی شبانی و کشاورزی ،تقدّس گاو و توتمبودن ای حیوان را در اندیشة ایرانیان بیشتر نیایان میکند.
در اوستا ،ب گاو پاک و نیکوکار درود فرستاده میشود (اوستا ،1337 ،ج .)379 :7در ویسنرد ،کزرده  ،71بنزد  ،7گزاو
یکتاآفریدة نخستی ستایششده است (هیان .)163 :در اسطوره های ایرانی ،گاو نیزاد مزاه و بزاروری اسزت و بزا آب و
بارندگی و باران پیوند دارد و در روایتهای دیگر ،زن جانشی ای عناصر شزده اسزت .بز هیزی سزبب در بعضزی از
اسطورههای نبرد پهلوان با اژدها ،پهلوان پ

از کشت اژدها ،آب ،گاو و یا زن را آزاد میکند و ای چنی موجب نزابودی

قحطی و خشکسالی میشود (مختاریان 777 :1339 ،و.)777
علّت دیگر تقدّس و ارزش گاو در اساطیر ایرانی ،برخاست از ارتباط میان گاو و آفرینش است؛ در باور زردشتی ،گزاو
یکتاآفریده ،نخستی آفریدة اهورامزدا و نیاد گیتی و آفرینش آبی و خاکی و نخستی تجلّی آفرینش مادی است (کزازی،
 .)791 :1331برپایة یک اسطورة بسیار که هند و اروپایی ،ایزدان در آغاز ،موجودی شگرف را قربانی کردنزد کز گزاه
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ب صورت غول و گاه ب صورت گاو تصوّر میشد؛ از اجزای بدن او بخشهای متفاوت جهان ماننزد آسزیان ،زمزی  ،آب،
گیاه و ....را ساختند .در اساطیر ایرانی ،ای موجود ،گاو «ایوکداد» (یکتاآفریده) است .برپایة یک روایت که تر ،مهر ای

گاو را قربانی میکند تا از اجزای آن آفرینش صورت گیرد و طبق روایت بندهش  ،اهریینی آن را میکشد .بنابر بنزدهش
وقتی گاو یکتاآفریده درگذشت ،نطفة او ب ماهپای باال رفت و در آنجا پزالوده شزد و از آن یزک جفزت گزاو نزر و مزاده
آفریده شد ک نسل هیة حیوانات از آن است؛ از مغز او نیز ک بر زمی پراکنده بود ،پنجاه و پنج نوع دانز و دوازده نزوع
گیاه رویید (دادگی.)73 :1331 ،

1

توتمبودن گاو در اسطوره های ایرانی ،در رابطة بی گاو با خاندان فریدون نیز مشاهده می شود؛ در نسبنامة فریزدون،
پسوند گاو در نا تیا نیاکانش موجود است (هیان)149 :؛ هم چنی همزمانبودن تولّد فریدون با ب دنیا آمدن گاوی بز
نا برمای و شیرخوردن و پرورش یافتنش با آن گاو ،هیگی دلیلی بر توتم بودن حیوان گاو نزد ای خانزدان اسزت .گزرزة
گاوسر فریدون ک با آن ب جنگ ضحاک میرود نیز نشانة دیگری برای توتمبودن ای حیوان است .البتز گزرزة گاوسزار
فقط ویژة فریدون نیست؛ بلک «گرز ،جنگ افزاری هند و ایرانی است ک در جایگاه زی افزار ویژة ایزدان اژدرکش ،نیزاد
آیینی تندر و آ رخش است ک ب وسیلة آن اژدهای کیهانی اوژنیده میشود» (سزرکاراتی .)119 :1373 ،ایز جنزگافززار
آیینیِ ایرانی ،بیشتر ب شکل گاو است و پهلوانان ایرانی بیشتر چنی گرزی دارند . ...موبدان زردشتی گرزة گاوسزار مهزر
را در جایگاه نیاد جنگ و ستیز با نیروهای شرّ و بدی با خود داشتند (کزازی 97 :1336 ،ز .)93
بنابر روایت کوشنام  ،شخصی ب نا «برمای » ،وزیر سلکت ،ک شکل تغییر یافتة گاو برمایة شاهنام میتوانزد باشزد،
فریدون را پرورش میدهد (ایرانشان ب ابیالخیر .)334 :1377 ،کامداد ،وزیر آبتی  ،بعزد از آزمزودن سزلکت و برمزای ،
پرورش فریدون را ب آنها میسنارد (هیان .)331 :در جای دیگر اشاره شده است کز گزاو برمایز در سزخ عزوا کز
پرورشدهندة فریدون است ،هیان برمای است ک با علم و دانش خود ،فریدون را میپرورد و با تختی مانند زیج ،علزم
نجو را ب او میآموزد (هیان.)393 :
در گرشاسبنام نیز ،تقدی

7

و ارج گاو مشاهده می شود؛ آنجاک مهراجشاه ب پاس قدردانی از تالشها و جنگهزای

گرشاسب در مقابل دشینان ،تندیسی از گاو ب او هدی میدهد (اسدی طوسی )197 :1314 ،و شانزده هزار گاو و هززار
اسب زری ستا ب او پیشکش میکند (هیان 711 :ز  .)711همچنی  ،پرستش گاو در ای منظوم و منع کشت و خوردن
گوشت ای حیوان نزد اقوا هند و ایرانی ،نشان از توتم بودن آن در میزان ایرانیزان اسزت (هیزان 169 :و  .)196تزابوی
حیوانات و منع کشت و خوردن آنها ،هست و محور اصلی توتییسم را تشکیل میدهد (فروید .)111 :1393 ،بر پایة آیی
توتمپرستی ،کشت و خوردن برخی از حیوانات و گیاهان حاصل از نیروی توتم ،پرهیز شده است؛ زیرا معتقد بودند کز
جانور توتیی نیای قبیل است و «جانور توتم در حقیقت جز جانشینی برای پدر چیزی نییباشزد» (فرویزد)737 :1347 ،
و زندگی هریک از افراد قبیل ب زندگی ای حیوانات و گیاهان توتیی بستگی دارد؛ بنزابرای هرگزز دسزت خزود را بز
خون توتم قبیل آلوده نییکردند (صیدی14 :1367 ،ز  )11و هیواره در حفظ و نگهداری آن میکوشیدند.
باور قرارگرفت زمی روی شاخ گاو اعتقاد دیگری است ک نشان دهندة تقدّس گزاو و ارزش واالی ایز حیزوان نززد
اقوا هند و ایرانی است .نشان هایی از ای باور در بیشتر منظوم های حیاسی مشاهده میشود (بانوگشسبنامز :1337 ،
 111و )171؛ (برزونام )69 : 1337 ،؛ (سا نام  761 :1397 ،و )171؛ (مختاری غزنوی 31 :1377 ،و  46و )91؛ (مزادح،
)333 :1331؛ (اسدی طوسی.)36 :1314 ،
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3ـ1ـ 2سیمرغ
در میان جانوران ستایششده در اوستا ،پرندگان جایگاه ویژهای دارند .در فرهنگ باسزتانی ایزران ،پرنزدگان در شزیار
جانداران سنند و اهورایی هستند و مردمان که آنها را آفریدگانی فراسویی و از گونة دیگر میپنداشتند .ای چنی اسزت
ک پرندگان جایگاهی واال در نیادهای اسطورهای دارند (کزازی .)77 :1363 ،پرندگان مناسبتری سیبل تعزالی هسزتند.
ای سیبل نیایندة ماهیت عجیب شهود است ک از طریق یک واسط عیل میکند؛ یعنی فردی ک قادر است با فزرورفت
در یک حالتی مانند خلس  ،معلوماتی دربارة وقایع و حقایقی ب دسزت آورد کز بز طزور خودآگزاه دربزارة آنهزا چیززی
نییداند (پورنامداریان .)411 :1333 ،در رسال الطیرها ،پرنزده تصویرشزدة روح (شزوالی و گربزران ،1379 ،ج )197 :7و
رمزی برای نف

ناطق است ک ب صورت مرغی از عالم علوی هبوط میکند ،چند روزی ب قالب بدن تعلق میگیرد ،بز

آن روشنایی می بخشد و سن

ای قالب را رها میکند (پورنامداریان« .)416 :1333 ،پرندگان ب علزت نزوع حیاتشزان و

پرواز ب آسیان ،جایی ک در نظر انسان ابتدائی ،ماورای طبیعت و جایگاه ارواح است ،بسیار شکوهیند و مقزدس جلزوه
میکنند .برای انسان ابتدائی ،روح نیاکان درگذشت اش در هیمت ای پرندگان ب سزوی عزالم بزاال صزعود مزیکنزد و بز
آسیانها میرسد و شاید ای  ،سرچشیة مقدس و توتمشدن ای جانور شده باشد» (ولیزاده .)31 :1391 ،سزییرغ یکزی
از ای موجودات و پرندگان مهم و مقدّس است ک از آن در شیار حیوانات توتیی میتوان یاد کرد .سزییرغ نز تنهزا در
پهنة اسطورههای حیاسی ،بلک در اسطورههای عرفانی نیز جایگاه واالیی دارد .سییرغ در ادبیات عرفانی ،مظهر عظیزت
حق و وحدتوجود است (رستگار فسایی)17 :1333 ،؛ در ادب نهانگرایانة اسزیاعیلیان نیزز نیزاد پیشزوا و امزا اسزت
(کزازی )339 :1331 ،و با ویژگیهایی ک در شاهنام دارد در جایگاه پیر و مرشد کامل ،نیادی از که الگوی پیر فرزانز
میتواند باشد (باباخانی.)713: 1393 ،
سییرغ در اوستا با نا «سئِ » یا «مِرِغوسئِ » و در پهلوی «س مورو» و در فارسی «سییرغ و سزیرنگ» مشزهور اسزت
ک در اوستا و متون پهلوی ،آشیان او بر فراز درخت «ویسنوبیش» ،در میان دریزای فزراخکزرت و در شزاهنام بزر فزراز
البرزکوه است (اوسزتا ،1337 ،ج 1114 :7ز  .)1111سزییرغ در اوسزتا ،مزرغ زیزرک و خردمنزدی اسزت کز اسزمهزای
گوناگونی مانند «امرو»« ،کامرو» دارد .دریشت  ،13فقره  ،71بند  ،97سییرغی ب نا «اهومشتوت» ،اولزی معلزم و مربّزی
بشر معرفی شده است؛ همچنی محافظت و نگهداری یکی از درختهای اوستا ،درخت هیة بذرها ک در وسط دریزای
وروکاشا قرار دارد ،ب سییرغ واگذار شده است .هیچنی «سئِ » در اوسزتا ،فزروردی یشزت ،بنزد  97و  ،176بزرای نزا
شخصی حکیم و روحانی نیز استفاده شده است و در دینکرد هفتم و نهم ،نزا او در مقزا یکزی از پیزروان و شزاگردان
زرتشت آمده است (اوشیدری .)316 :1336 ،هیی شخصیت روحانی است ک شاید در وجود سییرغ حلول مزی کنزد و
با آن آمیخت می شود و شاید ب هیی سبب است ک بعضی از فرهنگهای فارسی مانند برهان قاطع ،سییرغ را حکزیم و
دانایی دانست اند ک زال در خدمت او کسزب کیزال کزرد (تبریززی ،1347 ،ج .)1711 :7در روزگزاران کهز  ،موبزدان و
روحانیان افزونبر کارهای دینی ،شغل پزشکی را نیز عهدهدار بودهاند (هیان)؛ بنابرای

باتوج ب اینک در شاهنام سییرغ

پرورندة زال است ،با ای حکیم زاهد سنجیدنی است .افزونبر ای  ،ارتبزاط سزییرغ بزا درخزت ویسزنوبیش ،مزیتوانزد
موجب برجست شدن ویژگی پزشکی و درمانگری او شده باشد .ای درخت دربردارندة داروهای نیک و داروهای کزارگر
است و پزشک هیگان خوانندش؛ درختی ک بذر هیة گیاهان در آن نهاده شده است (اوسزتا ،1337 ،ج« .)411: 1آشزیان
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سییرغ در درخت دورکنندة غمِ بسیارتخی است و هرگاه از آن برخیزد ،هزار شاخ از آن برویزد و چزون بنشزیند هززار
شاخ از آن بشکند و تخم از آن پراکنده شود» (مینویخزرد .)71 :1331 ،در بنزدهش «هزر سزال سزییرغ آن درخزت را
بیفشاند ،آن تخمهای فروریخت در آب آمیزد ،تیشتر (آنها را) با آب بارانی ستاند ،ب کشزورها بارانزد» (دادگزی.)37: 1331 ،
گویی ویژگی هیی درخت در حیاس ب خود سییرغ نسبت داده شده است .بنابرای  ،سییرغ با گیاه بیمرگی مزرتبط بزوده
است و از چنی خواص درمانی برخوردار است؛ درنتیج هم با تزوتم حیزوانی و گیزاهی پیونزد دارد و هزم اوسزت کز در
شاهنام توتم خاندان زال است؛ آن ،پرندهای است ک کودک راندهشده از خانواده را زیزر پرهزای مهزر و عطوفزت خزویش
میپروراند و در لحظ لحظة داستان و در بزنگاه ب کیک خاندان او میشتابد .ب هنگا تولد رستم ،سییرغ پزشکی است کز
روداب را از دشواری زاییان میرهاند و «مولود حیاس » را ب دنیا میآورد .در نبرد رسزتم و اسزفندیار ،زخزمهزای رسزتم و
رخش را با پر خویش درمان میکند و سرانجا  ،زمینة پیروزیاش بر اسفندیار را فراهم میکند.
یکی از ویژگیهای شگفت سییرغ ،خاصیّت و قدرت پر اوست .کسی ک استخوان یا پری از ای سییرغ و محزافظتی
ک در پر سییرغ است را ب هیراه داشت باشد ،از فرّه ایزدی برخوردار خواهد بود و هیچ ک

یارای مقابل با او را ندارد

(منزوی .)66 :1379 ،ای چنی « ،سییرغ نیاد فرّه ایزدی است ،اگر فرّ ب صورت معنوی حامی فرهیندان است ،سییرغ بزا
هیئت طبیعی و مادی خود ای مهم را بر عهده دارد» (واحددوست .)73 :1337 ،شاید ب سبب هیی ویژگیهاسزت کز
در بسیاری از نگارههای دورة ساسانی ،سییرغ ب شکل پرندهای با سزر شزیر و بزا هیبتزی قدرتینزد تصزویر شزده اسزت
(محیدی حاجیآبادی و پورمند .)61 :1391 ،ای ویژگیهای درمانبخشی ،معالج گری و محزافظتی کز در پزر سزییرغ
است ،در مرغ دیگری ب نا «وارِغ » نیز دیده میشود (اوسزتا ،1337 ،ج .)433 :1وارغز  ،هیزان مرغزی اسزت کز فزرّ
جیشید بعد از گسست از او در قالب و شکل ای مرغ ب مهر ،فریدون و گرشاس

رسید (هیان 491 :ز .)491

سییرغ در منظوم های حیاسی بعد از شاهنام  ،تنها در سا نام و گرشاسبنام از نقش و کزارکردی ویزژه برخزوردار
است؛ در منظومة سا نام  ،از سییرغ توانا ،زورمند و چارهگر شاهنام خبری نیست؛ درواقع ،سزییرغ در ایز منظومز از
ظرفیتهای اساطیری تهی میشود و از او جز هیان پیکر عظیم و شگفت انگیز ک ب هنگا پرواز ،پزر و بزالش جهزان را
تیره میکند ،چیزی باقی نییماند .او ب پرندهای تبدیل میشود ک برای نابودی دشی خود از سا کیک مزیگیزرد 3 .در
سا نام  ،بعد از اینک سا  ،طلسم جیشید را میگشاید ،ناگهزان مرغزی عظزیمپیکزر مزیبینزد کز سزییرغ اسزت و از او
میخواهد ک ارقمدیو را از بی ببرد؛ زیرا بچ هایش را نابود کرده است (سا نام  476 :1397 ،ز  .)477سا مزیپزذیرد و
سوار بر سییرغ ب دشت کلنگ ،جایگاه ارقمدیو ،میرود و با راهنیایی و یاری او ارقمدیو را از پای درمزیآورد .سزییرغ
ب پاداش ای کار ،با او عهد و پییان میبندد ک هیواره از فرزندان و خانزدانش محافظزت کنزد (هیزان .)441 :درواقزع،
سییرغ در جایگاه تزوتم خانزدان سزا  ،محزافظ و نگهبزان و ضزام زنزدگی آنهاسزت .هیزانطزور کز بعزدها نقزش و
خویشکاری او را در پرورش زال ،تولد رستم و راهنیاییهای او را در نابودکردن دشینان خاندان سا مشاهده میشود.
در گرشاسبنام نیز ،از جنبة تقدّس و اهورایی سییرغ خبزری نیسزت؛ امزا جنبزة ظزاهری و محسزوس آن برجسزت
میشود .سییرغ در ای منظوم نقش خاصی ندارد و فقط یکبار در داستان ظاهر میشود .گرشاسزب در سزفر خزود بز
اقیانوس هند ،در جزیرة «رامنی» ب درختی میرسد ک آشیانة سییرغ است .ای درخت شبی درخت هی تخیز ای اسزت
ک در اوستا آشیانة سییرغ معرفی شده است (اسدی طوسی .)113 :1314 ،شاید بتوان سزییرغ ایز منظومز را بزا مزرغ
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موجود اهریینی در اوستا ب دسزت گرشاسزب کشزت مزیشزود (مهرکزی)711 :1331 ،؛ البتز

برخالف مرغ کَیک ،ای مرغ اهریینی نیست؛ درواقع ،سزییرغ ایز منظومز ماننزد سزایر عناصزر اسزاطیری ،بز هیزراه
توصیفهای اغراقآمیز صوری است ک جنبة اساطیری پیدا میکند .جنبة اهورایی ای مرغ در گرشاسبنامز تنهزا شزاید
کیک و راهنیایی راهگمکردگان باشد:
چــو گمــــــراه بینــد کســی روز و شــب

ز بــیتوشــ ی جــان رســیده بــــه لــب

 ...به ســـــوی ره راست بـــــازرردش

ز مــردم کــه را دـــــــد نـــــــازاردش
(اسدی طوسی)133 :1331 ،

در منظومة برزونام  ،جز اشارهای کوتاه ب سییرغ نشانی از ای پرندة اسطورهای نیست؛ کک کوهزاد خطاب ب رسزتم
از پرورش زال ب دست سییرغ و از کیکهایش ب خاندان زال میگوید (برزونام  746 :1337 ،و .)711
در گرشاسبنام  ،سایر پرندگان و مرغان عجیب و شگفت از بسامد باالیی برخوردارند ک با کارکردهای شگفت خود
در خیالانگیزکردن ماجراهای گرشاسب نقشی ارزنده دارند؛ ازجیل مرغان ای منظومز  ،مرغزان راهنیزا هسزتند کز در
جزیرة «هردوزور» ،مسیر درست را ب گیشدگان دریا نشان میدهند .درحقیقزت ،ایز پرنزدگان ،تزوتم افزراد آن جزیزره
هستند و در پی هدایت و محافظت آنها از خطرهای احتیالیاند (اسدی طوسی.)111 :1314 ،

1

3ـ1ـ 3اسب
اسب ،یکی دیگر از حیوانات مقدّسی است ک در اسطوره های ایرانی خویشکاری توتیی دارد و در اوستا یکی از س
بودة مقدّس ،در کنار گاو و هو است (اوستا 1337 ،ج .)111 :1ای واژه از ریشة «اس» ب معنی دونده یا تیزتک است و
چون اسب تیزتکتری جانور اهلی است ،ب ای نا نامیده شده اسزت (عبزداللهی ،1331 ،ج)47 :1؛ (اوشزیدری:1336 ،
« .)113ای واژه در اصل مادی است .در اوستا  aspaو در زبان باستان  asaخوانده میشده اسزت» (کززازی و فرقزدانی
)93 :1336،؛ در سنسکریت  ،ásvaنریان و  ،āsvāمادیزان اسزت (حسز دوسزت ،1393 ،ج .)139 :1در اوسزتا ،فرشزتة
نگهبان چهارپایان« ،درواسنا» ،ب معنای «دارندة اسب درست و سالم» خوانده میشزود .او اسزب و گردونز ای دارد و بز
رم های گاوان و کودکان تندرستی میبخشد و ای چنی با اسب پیوندی آشکار دارد (اوسزتا ،1337 ،ج .)937 :7یکزی از
علت های اهییّت اسب ،آشکارشدن ایزدان در شکل اسب سفید است ک نیاد الوهیّت و نشاندهندة ارزش واال و تقزدّس
ای حیوان است« .بهرا » ،ایزد جنگ ،بار سو ب پیکر اسب سفید و زیبا با گوشهای زری و لگزا زریز بزر زرتشزت
ظاهر میشود (اوستا ،1337 ،ج .)433 :1در تیریشت نیز ،تیشتر ب پیکر یک اسب سفید زیبایی ب مقابل بزا اَپزوش ،دیزو
خشکسالی ،میرود (هیان .)334 :بنابر ای یشت ،نیاد بارانآوری ایزد تیشتر ،مانند اسبی سفید و زیبا توصیف مزیشزود
ک ای نشاندهندة وجود ارتباط و مناسبات ویژهای بی اسب و آب و دریا است (کریست س .)77 :1313،
اهییّت آیینی ای حیوان در زنزدگی و باورهزای هنزد و اروپزایی و ازجیلز در باورهزای ایرانزی و در داسزتانهزا و
حیاس های ملّی آنها بسیار پررنگ و مهم است .نا ای حیوان در جایگاه توتم در بخشی از نا افزراد بسزیاری از قبایزل
ایرانی مشاهده می شود؛ برای نیون  ،ارجاسب دارندة اسب ارجیند؛ لهراسب ،دارندة اسب تیزرو؛ گرشاس  ،دارندة اسب
الغر؛ گشتاس  ،دارندة اسب آماده؛ ویشتاسب ،دارندة اسب چیوش و( ...اوشیدری :1331 ،مدخل واژههای نا برده) .در
میان نیاکزان زردشزت نیزز ،چنزد نزا بزا پسزوند «اسزب» دیزده مزیشزود :پزدر زرتشزت« ،پورشَسز  ،پسزر پیتَرسز ،
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پسرهئِچتاس  ،پسر چاشنوش( »...،دادگی .)17 :1331 ،بنابر باورهای توتیی ،قبایل و افزراد نزا حیوانزات تزوتم را بزر
خود میگذارند و با نا حیوانات توتیی قبیلة خود از یکدیگر بازشناخت میشوند .در باور ک.کزی )،)A.K KEANE
«ریش های توتم را باید در عالیم مشخّص نسبیّت (خانوادگی) جستجو کرد؛ چ افراد ،خانواده و قبایزل مزیخواسزتند از
یکدیگر بازشناخت بشوند» (فروید )137 :1367 ،و با همنا بودن با آن حیوان توتیی ،پیوند معنوی و اسرارآمیزِ میان خود
و آن جانور توتیی را حفظ کنند (هیان .)131 :هیچنان ک نا اسب را در جایگزاه یکزی از تزوتمهزای مهزم و بزاارزش
ایرانیان ،در نا خاص بانوگشسب نیز مشاهده می شود .بانوگشسب ک ترکیبی اسزت از بزانو ،گشز  ،اسزب ،بز معنزای
«دارندة اسب نر» (دهخدا :1377 ،مدخل واژة بانوگشسب) است .بنابرای  ،بانوگشسب عبارت است از :دارندة اسب نر یا
پهلوان زنی ک با مردانگیها و دالوریهایش مانند اسب نر است (بانوگشسبنام .)76 :1337 ،
یکی از خویشکاریهای توتمبودن اسب ،مراقبت و محافظت از پهلوان و سوار خود است .اسب ن تنها یزک مرکزب؛
بلک شخصیّتی است ک هییش هیراه پهلوان است .اسب ،مکیّل ،یار ،محافظ و تزممی کننزدة بخشزی از قزوای مزادّی و
معنوی پهلوان است (نامورمطلق .)91 :1337 ،درواقع خویشکاری اسب و نیادینگی آن ،تنها در ارتبزاط بزا کهز الگزوی
قهرمان معنا می یابد .حیوانات برخالف گیاهان ک سیبل رشد و زندگی روانیاند ،سیبل زندگی غریزی هسزتند (یونزگ،
 779 :1339ز  .)731اسب از بارزتری نیادهای زندگی غریزی روان ناخودآگاه انسان اسزت (شزوالی و گربزران،1373 ،
ج)136 :1؛ (قائیی و یاحقی )14 :1333 ،ک هیراهزی او بزا سزوارِ خزود ،تجسزم نیزروی سزرکش ناخودآگزاه و غریززة
مهارشدة اوست ک فرد را در مسیر کیال یاری میرساند (قائیی و یاحقی )11 :1333 ،و با پیروزی بر دشزی  ،بزر جنبزة
سرکش ناخودآگاه خود چیره میشود (قربانصباغ .)37 :1397 ،از نیون های برجستة آن رخشِ رستم و شبرنگِ سزیاوش
(بهزاد) است ک هییش و هی جا ،در تیا مراحل با پهلوان بوده اند و هیچون یاری دلسوز آنها را در صحن ها هیراهزی
کردهاند .سیاوش حتی فرزند خود کیخسرو را نیز ب اسبش میسنارد تا وظیفة توتیی خود را ز محافظزت و نگهزداری از
فرزندان او ز ب جای آورد.
پهلوانان منظوم های حیاسی ک با شجاعت و دالوریهای بیوصف ،ب نبرد با دشینان میپردازند ،باید اسبی خزاص
از نژادی برتر داشت باشند ک بتواند آنها را در جنگهزا و نبردهایشزان یزاری و هیراهزی کنزد .اسزب پهلزوان هیچزون
جنگافزار او باید ویژگی خاصّی داشت باشد تا یاریگری اش بزرای پهلزوان بز چشزم آیزد .هیزانطزور کز بسزیاری از
جنگافزارهای پهلوانان ،موروثی است و از پدران و نیاکانشان ب آنان ارث رسیده است ،اسب پهلوان نیز یا هیزان اسزب
پدر او است ،مثل اسب سیاوش ،بهزاد ،ک ب کیخسرو میرسد (برزونام  )136 :1337 ،و یا از نژاد اسب پدر است ،مانند

اسب فرامرز و بانوگشسب ک از نژاد اسب رستم ،رخش ،دانست شده است (بانوگشسبنامز )61 :1337 ،؛ (فرامرزنامز ،
 116 :1337ز .)117
در جهانگیرنام نیز ،رخش در کنار رستم و هیراه با او ،ب نبرد با دشینان میپردازد .در خوان چهار  ،وقتی رسزتم بز
کَشَفرود میرود ،رخش نیز مانند رستم با کَشَفها مبارزه می کند (مادح .)73 :1331 ،همچنی او با قوّة تشخیص خزود
دوست را از دشی شناسایی میکند؛ وقتی شبانان آزادچهر ب سیت رستم و آزادمهر میآیند ،رخش بزا هشزیاری خزود،
رستم را از نزدیکشدن افراد ناآشنا آگاه میکند و خود ب آنها حیل ور میشود (هیان .)77 :در برزونام نیز وقتی رسزتم
و برزو در مقابل هم قرار میگیرند ،رخش با شیه کشیدن ،اسب برزو را ر میدهد و او بر زمی میافتزد و رسزتم بزر او
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چیره میشود (کوسج .)111 :1337 ،در جنگ برزو با فرامرز نیز ،اسب برزو موجب می شود تزا فرامزرز او را اسزیر کنزد
(هیان .)37 :خویشکاری دیگر رخش در جهانگیرنام  ،نقش مهم او در شناسایی رستم و جهانگیر است کز بزا دخالزت
ب هنگا  ،از بالیی بزرگ جلوگیری میشود .وقتی رستم و جهانگیر نادانست و ناشزناخت روبزروی هزم قزرار مزیگیرنزد،
هنگامیک رستم جهانگیر را اسیر می کند و میخواهد او را از پای در آورد ،ناگهان رخش شیه ای مزیکشزد؛ فرامزرز بزا
شناخت شیهة رخش پی ب سوار آن میبرد و رستم را از خویشاوندی با جهانگیر آگاه میکند و ای چنی پزدر و پسزر را
ب هم میشناساند (مادح.)799 :1331 ،
سایر پهلوانان حیاسی نیز از اسبی تیزتک برخوردارند؛ جهانگیر اسبی کوهپیکر و رهزوار دارد کز مسزیحای عابزد در
اختیارش قرار میدهد (هیان 117 :ز  113و  .)137اسب گرشاسب نیز تنومند و درشتهیکل اسزت و هییشز هیزراه و
یاور پهلوان در نبردهایش است .ای اسب ب کوهی جنبنزده و دژی اسزتوار مزیمانزد (اسزدی طوسزی .)793 :1314 ،در
سا نام نیز ،منوچهرشاه اسبی بادپا وتنومند ب سا میدهد (سا نام  )1 :1397 ،ک ای اسب ،غزراب ،هییشز و در هیزة
نبردها هیراه و یاور اوست (هیان 139 :و  .)349غراب مانند رخش از قوّة تشخیص باالیی برخوردار است و پریزدخت
ک در پی سا است ،ب هیراهی و راهنیایی او ب بیش ای میرسد ک سا در آن بوده است .درواقع اسب ،سوار خزود و
جایگاه او را میشناسد (هیان.)113 :
یکی از ب مای های داستانی پرتکرار در پیوند با نقش اساطیری ز آیینی اسب ،مضزیون «اسزب دریزایی» اسزت کز در
اساطیر و روایات گوناگون دیده میشود .ای اسب ها یا خود از دریا بیرون میآمدهاند و یا از گشنی کردن اسزبی دریزایی
با مادیان معیولی زاده شدهاند (آیدنلو .)141 :1333 ،در علل و ریشة باورشناختی اهییّت و برتزری اسزبهزای دریزایی
میتوان چنی

پنداشت ک چون آب در پندارهای که انسان سرچشی و مبدأ هستی و رمز کلّ چیزهایی است ک بالقوه

وجود دارند ،اسب آفریده شده از آب نیز ارزشیند و برتر است؛ زیرا بدون دخالت واسط  ،از گوهر خلقت پدید مزیآیزد
(هیان« .)117 :جانوران آبزی و خاص ماهیان ....و موجودات عجیبالخلقة دریایی آیات قداست میشوند؛ زیرا قائممقا
واقعیت مطلقی میگردند ک در آبها انباشت شده است» (الیاده .)193 :1339 ،بنابرای  ،پیوند اسب بزا آب نقزش مهیّزی
در خویشکاری اساطیری ای جانور نیزادی دارد .اسزب را بز سزبب سزرعت تزاخت و توانینزدی و شزیه کشزیدن و
خروشیدنش و حتی ب سبب شکل و نوع انحنای پیکرش ،ب امواج خروشان و سریع و کوبندة دریا تشبی کردهاند؛ حتزی
پیشنیونة اساطیری ای حیوان را برآمده از اقیانوس بیکران میدانستند (قائیی و یاحقی.)13 :1333 ،
در عجایبالیخلوقات ،دربارة چشیة سو ز محلی برای پرورش اسبهای دریایی ز آمده اسزت :گوینزد دیهزی اسزت
میان نیشابور و طوس« ،سو» گویند و آنجا چشی ای است آن را سورود گویند ک در آن اسزب بحزری اسزت (هیزدانی،
 6 .)736 :1371در میان منظوم های حیاسی پ

از شاهنام  ،در کوشنام چندی بار ب اسبان دریایی اشزاره شزده اسزت.

طیهور در جزیرهای ک فرمانروایی آن را ب عهده دارد ،توصیف کاملی از اسبان دریایی و آمیزش آنها با مادیزانهزا را بز
آبتی ارائ میدهد (ایرانشان ب ابیالخیر .)777 :1377 ،اسب کوش نیز ،اسبی نژاده و اصیل است (هیان )664 :ک ماننزد
بهزاد ،اسب سیاوش ،از نژاد اسبان دریایی است (هیان .)443 :اسب آبزی ،اسزبی بزاارزش و اصزیل اسزت کز آبتزی در
جایگاه هدی ای باارزش برای سلکت میفرستد (هیان )397 :و کار  ،برادر فرارنگ ،نیز ای اسبان دریایی را بز فریزدون
هدی میدهد (هیان 447 :ز .)443
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3ـ 2توتم گیاهی
تقدّس درختان و گیاهان و آیی ها و رمزهای نباتی در تاریخ هر مذهب و در سنت ها و روایات مردمی سراسر جهزان
دیده میشود ،هم چنی نشان آن را در بینشهای مابعدالطبیعی که و شیایلنگاریها و هنر عوا نیز مزیتزوان جسزتجو
کرد (الیاده .)719 :1339 ،در دورة کشاورزی زمی و آب و گیاه و گردش فصول در زندگی بشر اهییّت یافت؛ درنتیجزة
آن ،توتمگرایی گیاهی و افسان های مربوط ب گیاهتباری و تبدیل انسان و گیاه ب یکدیگر ایجاد شد و جش هزای بهزاری
رونق یافت؛ درحقیقت ای جش ها نوعی جادوکاری برای رویش ب شیار میرفت (آزادگان .)143 :1397 ،گیاه با زمی
در ارتباط است و درحقیقت هیراه با زمی است؛ ب هیی سبب با آب و آتش و سایر عناصر هستی نیز در پیوند اسزت.
از سوی دیگر ب سبب آنک در مرکز آفرینش قرار دارد ،ستایش و تکریم و تقدی

میشود (کتاب پنجم دینکزرد:1336 ،

« .)71تقدس گیاه ،زادة طبع خیال براگیز انسان و نیاز بز دوا و درمزان تغذیز گزری و نیزود جزاودانگی او بزوده اسزت»
(میه دوست .)163 :1331 ،گیاهان در دورهای از زندگی انسانهای ابتدایی ،تممی کنندة خوراک آدمیان بودهاند؛ ب هیی
سبب شگفتآور نیست ک آدمیان ب آنها بسیار توج کرده باشند؛ زیرا محور زندگی اجتیاعی آنان بود.
تجلّی روح انسانی در قالب گیاهان و درختان امری نیادی ب معنای تجدید زندگی در وجود مادر یعنی الهزة نباتزات
است .در تاریخ دینی قو آریایی در اروپا ،پرستش گیاه و درخت بسیار برجست اسزت و درخزتپرسزتی در میزان هیزة
خاندانهای بزرگ اروپایی از تبار آریایی ب طور کامل وجود دارد (فریزر .)117 :1333 ،انسزان اولیّز  ،مفزاهیم زنزدگی و
واقعیّات آن را در مقیاس و تیثیل با گیاهان برای خود تبیی میکند؛ برای مثال در رویش دوبارة گیاه ،مفهو رسزتاخیز و
زندگی دوباره برای او معنا مییابد (الیاده .)761 :1339 ،انسان بدوی اعصار کهز و انسزان بزدوی عصزر حاضزر گیزان
میکرد و میکند ک درختان نیز مانند انسانها روان دارند .مشاهدة طبیعت و چرخة زایش و مرگ در فصل رویزش گیزاه
از دل خاک و رشد و نیو آن ،انسان بدوی را ب سوی هم اتپنداری با گیاهان هدایت میکند تا ای چنی زنزدگی خزود
را مانند گیاهان ب ابدیّت پیوند زند و جاودان کند .ای «مناسبات سرّی میان درختان و نوع بشر» (هیان ،)736 :زیربنزای
اعتقاد او ب گیاهتباری یا نسببردن ب نوعی گیاه و نبات شد؛ ب ای معنی ک درخت یا گیزاه ،نیزای اسزاطیری قبیلز بز
شیار میرفت .ای روند رشد و رویش ،الها بخش انسان برای پردازش چنی اسطوره هایی دربزارة خلقزت انسزان شزده
است و کامالً طبیعی و حاصل برداشت مفهومی انتزاعی از طبیعت و ساخت داستانی دیگر در شکل آن اسزت (رضزایی،
 .)146 :1334ازنظر نیادشناسی« ،عالم نباتات مجالی واقعیت زنده و زندگانیای است ک ب هرچنزدگاه تجدیزد مزیشزود»
(الیاده .)311 :1339 ،گیاهان و نباتات هرسال میمیرند و با تولّد بهار از نو میشکفند و حیات دوباره مییابند .گیزاهتبزاری ز
اینک گیاه یا درختی ،نیای اساطیری قبیل ب شیار میآید ز و ارتباط بی انسان و گیزاه و تبزدیل آنهزا بز یکزدیگر ،یکزی از
تصویرها و ب مای های رایج در اساطیر ایران باستان و سایر ملل و اقوا است .هیانطور ک گیاه در چرخة حیزات ،در آغزاز
بهار زندگی خود را از سر میگیرد ،نیا نیز با آرمیدن روحش در آن نزوع گیزاه و نبزات ،زنزدگی ابزدی و جاویزد مزی یابزد.
بنابرای  ،توتم گیاهی از دو جنب قداست دارد؛ یکی اینک زندگی و معیشت انسان وابست ب آن است و دیگر اینکز جایگزاه
روح نیا و جدّ قبیل است و ای گون از تقدّس و اهییّت باالیی برخوردار است (توسلپناهی 117 ،1391 :ز .)113
اعتقاد ب گیاهتباری در اساطیر که را میتوان نشاندهندة رابطة نیادی میان انسان و درخت دانست؛ از هیی روست
ک در شجرهنام نویسی ،با نشاندادن نیاکان ب شکل درخت و ب و بار و بزرگ آن ،از نیزاد درخزت اسزتفاده مزیکننزد.

توتم در منظوم های حیاسی پ

از شاهنام

33 /

«درخت ،رمز جامعة زندگان و نیایشگر والدت و رشد و بالندگی و تکامل پیوستة خانواده و جامع و قو و ملّت است»
(دوبوکور )71 :1376 ،برای انسان مذهبی ،اوزان و آهنگهای نشو و نیای گیاه خودبز خزود رمزز حیزات و آفزرینش و
نوزادن ،جوانی و جاودانگی را آشکار میکنند( 7الیاده.)111 :1371 ،
درخت در که تری تصویرش ،درخت کیهانی و درخت زندگی غول پیکری است ک رمز کیهزان و آفزرینش اسزت.
ای درخت ستون و رک کیهان است و زمی و آسیان را ب هم پیوند می زند .نوک ای درخت ،هیزة سزقف آسزیان را
پوشانده است؛ ریش هایش در سراسر زمی دویدهاند ،شاخ های په آن در سراسر جهان گسترده و قلبش ،جایگاه آتزش
آ رخش است .خورشید و ماه و ستارگان میان شاخ و بزرگهزای ایز درخزت هیچزون میزوهای تابنزاک مزیدرخشزند
(دوبوکور .)9 :1376 ،چنی درخت مقدّسی یادآور ایززدان و ایزدبزانوان اسزت و هیزة صزفات آنزان ازقبیزل بزاروری و
جاودانگی را دارد (هیان .)19 :در گرشاسبنام ب «درخت کیهانی» ،در جایگاه نخستی درخت گیتی اشاره شده اسزت؛
گرشاسب در دخیة سیامک ،با درخت عظیم و پرباری روبرو میشزود .ایز درخزت ،نیزودار درخزت کیهزانی و اولزی
درخت گیتی است (اسدی طوسی 173 :1314 ،ز .)179
از گیاهان مقدّس اسطورههای ایرانی ب «هو » میتوان اشاره کرد« .هزو » ( ،)hūmدر فارسزی میانز  hōmو ایرانزی
باستان  ،haumaاز ریشة  havب معنی کوفت و افشردن است (حس دوسزت ،1393 ،ج )7971 :4و از گیزاه ز خزدایان
مقدّس دوران هند و ایرانی ب شیار می رود و ماننزد هیتزای هنزدی آن« ،سزوم » ( ،)somaبز چنزدی چهزره و پیکزر
درمیآید .او در دنیای مینوی ،ایزد است؛ در دنیای مادی ،صورت گیتیانة گیاهی دارد و در شزاهنام  ،بز صزورت موبزدی
پرهیزگار درآمده است و ب یاری کیخسرو میشتابد و افراسیاب را ب بند میکشد( 3رستگار فسایی.)139 :1333،
درخت دیگری ک در اساطیر ایرانی از پزاکی و کرامزت ویزژهای برخزوردار اسزت ،درخزت «هرویسز

تخیزک» یزا

«ویسنوبیش» است .ای درخت در میانة دریای فراخکرت روییده است و آشیان و جایگزاه سزییرغ اسزت .از آن بزا نزا
«درخت دورکنندة غمِ بسیارتخی » (مینوی خرد )71 :1331 ،نیز یاد شده است ک شامل یکصد هزار نوع گیاه با خزواص
درمانی و دارویی است و هی نوع گیاه از آن میروید (وزیدگیهای زادسنر  .)46 :1331 ،هر سال سییرغ آن درخت را
میافشاند؛ آن تخمها ب دریا میریزد و تیشتر آنها را با آب باران میستاند و ب سزایر کشزورها مزیبزرد (دادگزی:1331 ،
 .)37هرگاه سییرغ از آن درخت برخیزد ،هزار شاخ از آن بروید و چون بنشیند ،هزار شاخ از آن بشکند و تخزم از آن
پراکنده شود و «چینامروش» مرغ نیز در آن نزدیکی مینشیند و آن تخمها را ک از درخزت بسزیار تخیزة دورکننزدة غزم
فرومیریزد ،برمیچیند و آنجا ک تیشتر آب را میستاند ،میپراکند تا تیشتر آب را با هیة تخمها بستاند و با آن باران بز
جهان ببارد (مینویخرد 71 :1331 ،ز  .)71ای درخت در اوستا ای گون توصیف شده اسزت ...« :در دریزای فراخکزرت
در کنار درخت «ویسنوبیش» ،بذر هریک از گون های گیاهان م میروید ...،بذر گیاهانی ک م ز اهورا مزدا ز بزاران بزر
آنها فرومیبار تا مرد اَشَون و گاو افزونیبخش را خوراک و گیاه پدید آورند؛ تا مرد مرا خزوراک آمزاده کننزد و گزاو
افزونیبخش را گیاهانی برویانند ک مایة زندگی آنها شود» ( 9اوستا ،1337 ،ج.)717 :7
در گرشاسبنام نیز ،ب گیاهان و درختان زیادی مشاهده می شود ک خاصیّت درمانی و شفابخشی و درنتیج تزوتیی
دارند؛ شاید ای ویژگی متمثر از ارتباط خاندان گرشاسب با گیاه اسطورهای و شفابخش «هو » باشد ک گرشاسزب بزرای
پاداش فشردن ای گیاه آیینی ،ب پدرش ،اَترت ،بخشیده شده است و ای ویژگی درمانی و شفابخشزی هزو  ،بعزدها بز
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اَثرت ،پدر گرشاسب ،میرسد (هیان .)371 :ای ویژگی پزشکی در خاندان گرشاسب بزاقی مزیمانزد و اَثزرت در مقزا
نخستی پزشک خردمند ،توانگر ،فرّهیند و دوردارنزدة مزرگ مطزرح مزیشزود .گرشاسزب در مسزیر دیزدن عجایزب و
شگفتیهای هند ،ب جزیرهای سرسبز و خرّ میرسد و با درختی گش و پربرگ روبرو میشود ک بزا قزدرت جزادویی
خود ،درمانگر بییاریها و دردهاست (اسدی طوسی)417 :1314 ،؛ گیاهانی ک خاصیت دارویی و ضد زهر دارنزد و مزرد
مانند سایر موجودات توتیی از آنها حیایت و حفاظت می کنند (هیزان 116 :و  .)367از نیونز هزای دیگزر ایز گیاهزان و
درختان شگفت و جادویی ک خاصیّت درمانی دارند ،درختانی هستند ک میوههای آن موجب جوانی ،عیزر طزوالنی و گزاه
بیمرگی میشوند .یکی از آن درختان ،درختی است با هفت نوع میوه ک بییاران را شفا مزیدهزد و موجزب بهبزودی آنهزا
میشود (هیان .)197 :ای درخت در جایگاه توتم قبیل از چنان ارج و منزلتی برخوردار است ک افراد افزون بر پرستش آن،
جان خود را فدای آن میکردند (هیان) .در داستان سفر نرییان ب توران نیز درختی مشاهده مزی شزود کز جزانورانی بزرای
پرستش آن ،در چشی ای سر و ت میشویند و ب عبادت و ستایش آن میپردازند (هیان.)363 :
از گیاهان مقدّس دیگر نزد قبایل ایرانی ،گیاه «ریباس» است ک ارتباط آن با انسان ،ریشز ای کهز دارد و در جایگزاه
توتم آنها شناخت شده و محتر بوده است (بهار .)131 :1339 ،روییدن ریباس از آب پشت کیومرث (نخستی انسزان) و
پدیدآمدن مشی و مشیان (نخستی زوج بشری) از آن در اساطیر ایرانی ،با مبح

توتییسم و تزوتم گیزاهی ارتبزاط دارد

(دادگی 31 : 1331 ،و )31؛ (مقدسی .)371 :1374 ،نخستی زوج بشر ب شکل گیاه زاده شدند و «ای گیاه در مقا توتم
گیاهی نیودار پیوند نخستی گیاه و انسان ،از کیومرث ب گیاه و از گیاه ب انسزان (مهلزی و مهلیانز ) بز صزورت چرخزة
حیات میان گیاه و انسان تصور میشود» (زمرّدی  .)39 :1337 ،تبدیل انسان ب گیاه و ارتباط ایز دو بزا هزم ،از قزدرت
تجدید حیات در عالم نباتات و رستنیها نشان دارد؛ عالم نباتات محل آشکارشدن واقعیت زنزده و زنزدگانی اسزت کز
هرچند گاه نو میشود و گیاهان و رستنیها مظهر مجسم واقعیتی است کز بز زنزدگی تبزدیل مزیشزود و بزدون آنکز
ریش اش بخشکد ،هر لحظ میآفریند و دوباره زنده میکنزد ( 11واحددوسزت .)341 :1337 ،بنزابر ایز افسزان  ،پیزدایی
گیاهان ب برکت خون یا پیکر خدا یا قهرمانی است ک ب ناحق و ناجوانیردان کشت میشود (مانند کیزومرث و سزیاوش
در شاهنام )؛ درواقع زندگی فردی ب گون ای دردناک پایان میگیرد و سن

در گیاهی ادام مییابزد و مزیکوشزد تزا بز

شکلی دیگر و در قالبی دیگر ب زندگی خود ادام دهد .درواقع زندگی انسان باید کامالً پایزان پزذیرد تزا هیزة امکانزات
خالقیّت یا تجلیّش پایان گیرند (الیاده.)733 :1339 ،
گرشاسب در سفر خود با برهینی روبرو میشود ک دربارة گیاهتباری آدمی و ارتباط انسان با گیاه میگوید:
بپرســــید کــــ کــــار ردم ســــ

چــه دانــی کــه گوـنــد گــل بــد ز بــ

دگـــر گکـــت کـــاـ دش چـــون ر رــــد

ورا از درختـــــی پدــــــد رورــــــد

بکرمـــود پـــس تـــا درخـــت از درون

بکا نـــــد و زو ردم رمـــــد بـــــرون
(اسدی طوسی)113 :1331 ،

گیاه «استرنگ» یا مرد گیاه ک شبی ب آدمیان است ،از نیون های آن است؛ نباتی انسانگون و هزمشزکل آدمزی کز از
گیاهان مینوع است و ا یّتکردن و خوردن آن موجب مرگ و تباهی میشود (هیزان .)169 :نیونزة دیگزر آن ،درخزت

توتم در منظوم های حیاسی پ

شگفت «واقواق» است ک میوههای آن مانند آدمی است (هیان.)177-171 :

از شاهنام
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درواقع ،علت تقدّس و پرستش درخت و گیاه آن بوده است ک میپنداشتند گیاهان و درختان عاملی برای محافظت و
نگهبانی آدمی است و آرزوی دیرینة او را برای جاودانگی و بیمرگی محقّق مزیکنزد؛ ایز ویژگزی تزوتیی درخزت در
منظومة شهریارنام نیز مشاهده می شود .لهراسبشاه ک ب سبب حیلة طهیاسب تورانی ،از بارگاه خود فرار کرده اسزت،
آواره و مجروح سوی کوهی میگریزد .در آن کوه ب درخت چنار گش و سترگی پناه میبزرد و زیزر سزایة آن درخزت
میآرامد (مختاری غزنوی .)191 :1377 ،ب نظر میرسد آن درخت چنار باالی کوهی و ب دور از مردمان شزهر ،درخزت
مقدّسی است ک توتم افراد ،نگهبان و محافظ جان و زندگی آنهاست؛ هیانگون ک پناهبردن ب آن درخت چنار ،در کنار
مقا واالی شاه و فرّه شاهی او ،موجب حفظ زندگی لهراسبشاه و نجات او از دست تورانیان میشود .شزاید از تقزدّس
آن درخت است ک کسی جرأت و توانایی حیل ب لهراسبشاه را ندارد.
در سا نام نیز ،ب درخت چنار کنار چشی ای ،اشاره شده است ک آن مکان مقدّس ،محل آشزنایی سزا و قلزواد بزا شزاپور
است .او بعدها یار و هیراه سا در پشت سر گذاشت موانع و دشینان میشود .درحقیقت سا و هیراهانش بزرای نجزاتدادن
پریدخت از دیو اَبرَها ب راه میافتند و ب بیش ای میرسند ک در آنجا با شاپورگرد آشنا میشوند (سا نام .)713 :1397 ،
گذشت از شهر زنان ،یکی از مراحل و موانعی است ک سا برای رسیدن ب هدفش باید پشت سر گذارد .نکتزة شزگفت
در شهر زنان ،درختی گش و بلند کنار چشی ای است ک زنان آن شهر سر سال نو ب کنار آن می آینزد و در اثزر تیزاس بزا
درخت و رفت در آب چشی  ،نیاد باروری و زایش ،از آن بار میگیرند .وجود درخت ،کنار چشی و ویژگی بزاروری آن،
افزون بر تقدّس درخت ،نشان توتم بودن آن است ک ضام بقاء و زندگی افراد قبیل میشود .بارگیری زنزان از آن درخزت،
ب سبب اعتقاد آنها مبنیبر حلول ارواح نیاکان و اجداد قبیل در آن توتم خاص میتواند باشد (هیان 117 :ز .)113
1ـ نتیجهگیری
با بررسی عقاید توتمپرستی در منظوم های حیاسی پ

از شاهنام  ،شواهد بسیاری میتوان یافت ک با ایز بزاور کهز

در پیوند است .می توان گفت توتمبودن حیواناتی مانند گاو و اسب در اسطوره هزای ایرانزی در ارتبزاط بزا خانزدانهزای
پهلوانی و شیوة نا گذاری افراد است؛ برای مثال تکرار موروثی نا گاو در خاندان فریدون و نا اسب در اسزم پهلوانزانی
مثل بانوگشسب و ...از آن جیل است .همچنی  ،گرزة گاوسر ،جنگافزار آیینی هیة پهلوانان ایرانی است ک هیزواره آن
را در جایگاه نیاد جنگ و ستیز با نیروهای اهریینی هیراه داشتند .از جانوران دیگر توتیی در منظوم هزای حیاسزی بز
سییرغ میتوان اشاره کرد .از ویژگیهای مهم ای پرنده ،نقش توتیی و محافظتی ای پرنزده بزرای خانزدان سزا اسزت.
همچنی نشان های بسیاری از توتمگرایی گیاهی و افسان های مربوط ب گیاهتباری و نقش درمانگری درختزان و گیاهزان
مشاهده میشود ک بسیاری از آن پیشتر بیان شد و میتواند گواهی بر ای سزخ باشزد .بنزابرای  ،بزا پیگیزری عقایزد و
باورهای توتمپرستی در ای منظوم های حیاسی ،نیون های بسیاری از حیوانات و گیاهان توتیی مشزاهده مزیشزود کز
برپایة آیی توتمپرستی ،کشت و خوردن آنها ،مینوع و تابو بوده است.
پینوشتها
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 .1افزون بر گاو یکتاآفرینندة «ایوک داد» ،گاو دیگری در اساطیر ایرانی نقش دارد و آن «سریسوگ» است کز گزاو «هزدیوش» نیزز
خواننده شده است و «ب فرشکرد انوشگی را از او آرایند» (هیان« .)117 :گاو هدیوش ،گاوی اسزت کز در پایزان نبزرد هرمززد و
اهریی  ،برای ساخت زندگی جاوید مردمان ،ب دست سوشیان

کشت میشود» (بهار .)117 :1339 ،گاو «مرزیزاب» گزاو دیگزری

بود ک در دینکرد هفتم از آن یاد شده است .ای گاو «حافظ مرز ایران و توران بود .اهورامزدا ای گاو را از آن روی آفریده بود ک
چون نزاعی بی ایرانیان و تورانیان درگیرد ،او سُم خویش بر حدّ واقعی ایران و توران بکوبد و نززاع و جزدال را از میزان بزردارد.
کاوس ک میخواست بر خاک توران هجو کند ،پهلوانی ب نا «سریت» را ب کشت گاو فرمان داد .اما کشندة گاو پز

از اجزرای

فرمان کاوس خود نیز کشت شد» (صفا 114: 1339 ،ز .)111
 .7در برخی مت ها نا یکی از برادران فریدون ،پرمای یا برمایون است (صدیقیان ،1371 ،ج.)713 :1
 .3چهرة سییرغ در سا نام نسبت ب شاهنام تغییر میکنزد و از مقزا او کاسزت مزیشزود .احیزد طباطبزایی علّزت ایز تغییزر را
تمثیرپذیری از فرهنگ عرب و تباهی نوع حیاسی میداند ک در پی آن بیشتر موجودات شگفت و اساطیری ایرانی کز مظهزر روح
پاک و طبع بلند ایرانی است ،اصالت خود را از دست می دهند و ب شکل شیاطی و ارواح پلید اسزاطیر آن قزو ظزاهر مزیشزوند
(طباطبایی.)11 :1331 ،
 .4یکی دیگر از کارکردهای گرشاسب ،جنگ با مرغ کیک و کشت آن موجود اهریینی است؛ «گرشاسب مرغ کیک را ک سزرش
ب فلک میرسید و از ش پرهای خود خورشید و ماه را پوشیده میداشت و جهان را تیره و تار مینیزود و در وقزت بزاران پرهزای
خود گشوده نییگذاشت ک باران ب زمی برسد و پ

از آن ب دریا رفت آبها را ک ب پرهای خود گرفت بود در آنجا میریخت

و جهان را از قحط و غالء ب تنگ آورده بود و رود و چشی را خشک کرده بود ،با تیر بزد پ

از آن در مدت یک هفت از پزی او

تاخت .وقتی ک مرغ کیک از آسیان افتاد جهانی از افتادنش خراب شد آنگاه گرشاسب با گرز منقارش بکوفت» (یشتهزا،1377 ،
ج.)717 :1
 .1پرندة دیگری ک گرشاسب در یکی از جزایر هند با آن روبرو میشود ،پرندهای شگفت و نواخزوان از سزرزمی رو اسزت کز
یادآور پرندة اسطورهای قفنوس میتواند باشد (هیان 161 :ز .)161
 .6در شاهنام نیز ،یزدگرد بزهکار برای درمان خونریزی بینیاش ب سفارش پزشکان ب کنار چشی سو میرود ،اسبی از رود بیرون
میآید؛ با جفت ای یزدگرد را میکشد و دوباره ب چشی بازمیگردد (امیدساالر)173 :1376 ،؛ بنابرای  ،که تری و نخستی اشزاره
ب «اسب دریایی» در شاهنام فردوسی مشاهده میشود.
 .7میرچا الیاده معتقد است ک «هرگز درختی فقط ب خاطر خود درخت پرستیده نشده اسزت؛ بلکز هیزواره بز خزاطر آنچز بز
وساطت درخت مکشوف میشده و برای معنایی ک درخت متضی آن بوده و بر آن داللت میکرده ،مسجود و معبود بوده اسزت»
(الیاده .)761 :1339 ،بنابرای درخت ب سبب ات و جوهر روحزانی و معنزوی نهفتز در آن در جایگزاه تزوتم قبیلز ای پرسزتیده
میشود و بزرگداشت و تقدی

می گردد .درواقع ،آنچ موجب میشود ک ب گیاهی توج شود ،ارزش مزذهبی آن اسزت (هیزان،

 )111 :1371و البت ای تقدی

از اعتقاد ب نیادینگی ایزد ،تجلی مفهو الوهیت در درخت ،برمیخیزد (آیدنلو.)761 :1334 ،

 .3هو در شاهنام  ،ترکیبی از گیاه هو است ک بر کوهها میروید؛ ایزد هو نیز یاور و پشتیبان پاکزان و راسزتان اسزت (سزتاری،
)43 :1333؛ هو با وجود زمینیشدن ،رابطة آسیانی خود را با میانجیگری سروش هیچنان حفظ کرده است و بنابرای ترکیبزی از
انسان اسطوره و انسان حیاس است (مختاری .)319: 1379 ،او «دوردارندة مزرگ» اسزت (اوسزتا ،1337 ،ج )137 :1و بز هنگزا
فرشکرد ،انوشگی و بیمرگی را از او آرایند (دادگی »duraosa« .)37 :1331 ،واژة اوستایی است ک در جایگاه صفت بزرای هزو
ب کار رفت است .ای واژه از دو جزء  duraب معنی دور و  ausaب معنی نابودی تشکیل مزی شزود کز در کزل بز معنزای «دور
دارندة نابودی و دوردارندة مرگ» است؛ « »duraosaرا نیز شربت بیمرگی ترجی کردهاند (مزداپزور و لطیزفپزور.)714 :1391 ،

توتم در منظوم های حیاسی پ

از شاهنام
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ای گیاه «سرور گیاهان» (دادگی )37: 1331 ،و «ردِ اوروران» (سرآمد گیاهان) (درخزت آسزوریک )91 :1346 ،اسزت و در حالزت
عادی نیرو میبخشد و شفا میدهد ،ای نیروبخشی و شفابخشی آن در هنگامی ک ایزدان بر آن دعا بخوانند و آن را تقدی

کننزد،

بسیار بیشتر خواهد بود .هو در ای جایگاه ،موبدی ایزدی و پسر اهورامزداست (دادور و منصوری )113 :1331 ،کز یزک یشزت
اوستا ،هو یشت ،و س یسنای نهم ،دهم و یازدهم ب آن اختصاص یافت است .میرچا الیزاده مزیگویزد« :سزوم یزا هومز  « ،ات و
جوهر الهی است ،چون زندگانی را ب واقعیت مطلق؛ یعنی ب حیات جاوید مبدل میسازد» ( .)167 :1339او ایزدی است ک خزود

در مراسم قربانی ،قربان میشود تا مرد زندگی یابند .در گاهان ،آشامیدن عصارة هو کاری نکوهیده معرفزی شزده اسزت (اوسزتا،
 ،1337ج)67 :1؛ اما در اوستای نو ،فرایند نوشاب سازی از گیاه هو  ،خود یک آیی پرستش مقدّسی اسزت کز «روان را بهتزری و
شادیبخشتری آشامیدنی است» (هیان )139 :و مانند سالح نیرومندی در برابر دیوان ،آنها را نابود میکند (هیان .)141 :هریزک
از چهار مردی ک نخستی بار هو را فشرند ،درخور موهبت شدند؛ آنزان صزاحب فرزنزدی عزالیقزدر و صزاحبقزدرت شزدند؛
ویونگهان پدر جیشید؛ آبتی پدر فریدون ،نابود کنندة اژیدهاک؛ اَترَت پدر گرشاس  ،پهلوان گزرور و پوروشَس

پزدر زرتشزت

از آن جیل هستند (هیان137 :ز .)139
 .9از درختان دیگر ،درخت «گَوکِرِنَ » یا هو سفید است ک در دریزای فراخکزرت رسزت اسزت .آن را شزهریار گیاهزان دارویزی
خواندهاند (هیان )377 :و هیة مردمزان اکسزیر جزاودانگی را در هنگزا بازسزازی جهزان از آن دریافزت مزیکننزد .ایز درخزت
ویژگی های درمانی داشت و جاودانگی و نامیرایی میبخشید «هو سنیدِ درمانبخش پاکیزه ،در کنار چشیة اردویسور رست اسزت.
هرک آن را خورد ،بیمرگ شود و آن را گوکَرَن درخزت خواننزد» (دادگزی) 37 :1331 ،؛ (وزیزدگیهزای زادسزنر )46 : 1331 ،؛
(رضی .)179 :1343 ،همچنی

ب درخت گز و سرو میتوان اشاره کرد .درخت گز مقدس در باور ایرانیان نیاد برکت و بزاوری و

از شاخ های آن برسم میسازند و در مناسک دینی آن را ب نشانة سزناس از نعیزت پروردگزار بز دسزت مزیگیرنزد (پورخزالقی
چتروردی.)67 :1331 ،
 .11باور ب گیاهتباری و آفرینش آدمی از گیاه ،همچنی رویش گیاه از انسان بز صزورت مختلزف در اسزطورههزای ایزران و سزایر
ملت ها نیود دارد؛ مثالً در حیاس های هندی آمده است ک انسان از شاخة نی متولد شد و در اساطیر ژاپ داستانی است ک در آن
پ

از طوفان تنها برادر و خواهری زنده میمانند و با یکدیگر ازدواج میکنند .دختر گیاهی میزاید کز هیزة نزژاد بشزر از آن بز

وجود میآیند و یا قبایل استرالیایی ملبورن باور داشتند ک نخستی انسان از درختان و بامبو ب وجود آمزده اسزت (آیزدنلو:1334 ،
.)717
 .11درخت شگفت دیگر ،درختی است ک برگهای آن پ

از فروریخت ب پرندهای تبدیل میشود ک با آمدن زمستان مزیمیزرد

ک ای تبدیل و تغییر میتواند برگرفت از پیکرگردانی گیاه ب انسان یا حیوان باشد (هیان.)163 :

منابع
 -1آریانپور ،امیرحسی ( .)1331جامع شناسی هنر ،تهران :نشر گستر.
 -7آزادگان ،جیشید (« .)1366خالص رسال های دکتری نهادهای دینی ابتدائی ز توتییسم» ،مجلة مقاالت و بررسزیهزا،
شیارة  43و  711 ،44ز .744
 .)1377( ---------- -3ادیان ابتدائی ز تحقیق در توتییسم ،تهران :مؤسسزة مطالعزات و انتشزارات تزاریخی میزراث
ملل.

 / 33مت شناسی ادب فارسی ،سال پنجاه و سو  ،دورة جدید ،سال نهم ،شیارة ( ،4پیاپی  )36زمستان 1396

 .)1397( ---------- -4تاریخ ادیان ابتدایی و قدیم ،تهران :سیت ،چاپ هفتم.
 -1آیدنلو ،سجاد (« .)1334ب مای اساطیری روییدن گیاه از انسان و بازتاب آن در شاهنام و ادب پارسی» ،نامزة ایزران،
ج ،7ب کوشش حیید یزدانپرست ،تهران :اطالعات 711 ،ز .737
 .)1333( -------- -6از اسطوره تا حیاس  ،تهران :انتشارات سخ  ،چاپ دو .
 -7استروس ،کلودلوی ( ،)1336توتییسم ،ترجیة مسعود راد ،تهران :توس ،چاپ دو .
 -3اسدی طوسی ،حکیم ابونصر علی ب احید ( .)1314گرشاسزبنامز  ،بز اهتیزا حبیزب یغیزایی ،تهزران :کتابخانز
طهوری ،چاپ دو .
 -9الیاده ،میرچا ( .)1371مقدس و نامقدس ،ترجیة نصراهلل زنگویی ،تهران :سروش.
 .)1339( -------- -11رسال در تاریخ ادیان ،ترجیة جالل ستاری ،تهران :سروش ،چاپ چهار .
 -11امیدساالر ،محیود (« .)1376اسب رود یا اسب زو ؟» مجلة ایران شناسی ،شیارة  ،3سال نهم 177 ،ز .177
 -17اوستا( .)1337ترجیة جلیل دوستخواه ،ج  1و  ،7تهران :مروارید ،چاپ سیزدهم.
 -13اوشیدری ،جهانگیر ( .)1336دانشنامة مزدیسنا ،تهران :مرکز ،چاپ چهار .
 -14ایرانشاه ب ابیالخیر ( .)1371بهی نام  ،ویراستة رحیم عفیفی ،تهران :علیی و فرهنگی.
 .)1377( ------------- -11کوشنام  ،ب کوشش جالل متینی ،تهران :علیی.
 -16باباخانی ،مصطفی ( .)1393کاربرد که الگو در شاهنام  ،تهران :جامی.
 -17باستید ،روژه ( .)1371دانش اساطیر ،ترجی جالل ستاری ،تهران :توس.
 -13بانوگشسبنام ( .)1337مقدم  ،تصحیح و توضیح روحانگیز کراچی ،تهران :پژوهشزگاه علزو انسزانی و مطالعزات
فرهنگی.
 -19برزونام ( .)1337منسوب ب خواجز عییزد عطزاب یعقزوب معزروف بز عطزایی رازی ،بز اهتیزا سزیّد محیزد
دبیرسیاقی ،تهران :انجی آثار و مفاخر فرهنگی.
 -71بهار ،مهرداد ( ،)1339پژوهشی در اساطیر ایران ،تهران :آگاه ،چاپ هشتم.
 -71پورخالقی چترودی ،مهدخت ( .)1331درخت شاهنام  ،مشهد :آستان قدس رضوی.
 -77پورنامداریان ،تقی ( .)1333رمز و داستانهای رمزی در ادب فارسی ،تهران :علیی و فرهنگی ،چاپ پنجم.
 -73تبریزی ،محیدحسی (برهان) ( .)1347برهان قاطع ،ج دو  ،ب اهتیا دکتر محید معزی  ،تهزران :کتابفروشزی ابز
سینا ،چاپ دو .
 -74توسلپناهی ،فاطی ( .)1391توتم و تابو در شاهنام  :با نگاهی ب یادگار زریران و کارنامزة اردشزیر بابکزان ،تهزران:
نشر ثال .
 -71حس دوست ،محید ( ،)1393فرهنگ ریشز شزناختی زبزان فارسزی ،ج 1و ج ،4تهزران :فرهنگسزتان زبزان و ادب
فارسی ،چاپ دو .
 -76حیدری ،زهرا (« .)1333توتم؛ اییان ب حافظ و نگهبان» ،کتاب ماه هنر ،شیارة  76و  133 ،71ز .141
 -77دادگی ،فرنبغ ( .)1331بندهش ،گزارنده :مهرداد بهار ،تهران :توس ،چاپ سو .
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 -73دادور ،ابوالقاسم؛ منصوری ،الها ( .)1331درآمدی بر اسطورهها و نیادهای ایزران و هنزد در عهزد باسزتان ،تهزران:
انتشارات کلهر.
 -79درخت آسوریک ( .)1346ماهیار نوّابی ،بیجا :انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.
 -31دوبوکور ،مونیک ( .)1376رمزهای زنده جان ،ترجیة جالل ستاری ،تهران :مرکز ،چاپ دو .
 -31دورکیم ،امیل ( .)1334صور بنیانی حیات دینی ،ترجیة باقر پرا  ،تهران :مرکز ،چاپ دو .
 -37دهخدا ،علیاکبر ( .)1377لغت نام  ،زیر نظر محید معی و سید جعفر شهیدی ،تهزران :انتشزارات دانشزگاه تهزران،
مؤسس لغتنام دهخدا.
 -33رستگارفسایی ،منصور ( .)1333پیگرگردانی در اساطیر ،تهران :پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی.
 -34رضایی ،مهدی ( .)1334آفرینش و مرگ در اساطیر ،تهران :اساطیر ،چاپ دو .
 -31رضی ،هاشم ( .)1343دی قدیم ایرانی ،تهران :مؤسس انتشارات آسیا.
 -36زمرّدی ،حییرا ( .)1337نیادها و رمزهای گیاهی در شعر فارسی ،تهران :نشر زوّار.
 -37سا نام ( .)1397تصحیح وحید رویانی ،تهران :میراث مکتوب.
 -33سامع ،محید (« .)1371توتم و توتییسم» ،مجلة رشد آموزش علو اجتیاعی ،شیارة  61 ، 9ز .67
 -39ستاری ،جالل ( .)1333جهان اسطورهشناسی ،اسطورههای ایرانی ،تهران :مرکز ،چاپ دو .

 -41ستاری ،رضا؛ حقیقی ،مرضی (« .)1393نقش توتم در نفی ازدواج با محار در ایران باستان» ،نشریة زن در فرهنزگ
و هنر ،دوره  ،6شیارة  94 ،1ز . 73
 -41سرکاراتی ،بهی (  .)1373سای های شکار شده ،تهران :قطره.
 -47شوالی  ،ژان؛ گربران ،آل ( .)1373فرهنگ نیادها ،ج ،1ترجیة سوداب فضایلی ،تهران :جیحون.
 .)1379( --------------- -43فرهنگ نیادها ،ج ،7ترجیة سوداب فضایلی ،تهران :جیحون.
 -44صدیقیان ،مهی دخت ( .)1371فرهنگ اساطیری زز حیاسزی ایزران بز روایزت منزابع بعزد از اسزال  ،ج ،1تهزران:
پژوهشگاه علو انسانی و مطالعات فرهنگی.
 -41صفا ،بیحاهلل ( ،)1339حیاس سرایی در ایران ،تهران :امیرکبیر ،چاپ نهم.
 -46صیدی ،مهرانگیز ( .)1367ماه در ایران ،از قدیییتری ایا تا ظهور اسال  ،تهران :علیی و فرهنگی.
 -47طباطبائی ،احید (« .)1331سییرغ در چند حیاس ملی» ،مجة دانشکده ادبیات و علو انسانی تبریز ،شزیارة 44 ،36
ز .11
 -43عبداللهی ،منیژه ( .)1331فرهنگنامة جانوران در ادب پارسی ،ج 1و  ،7تهران :نشر پژوهنده.
 -49فرامرزنام ( .)1337ب اهتیا مجید سرمدی ،تهران :انجی آثار و مفاخر فرهنگی.
 -11فروید ،زیگیوند ( .)1347پیدایش روانکاوی ،ترجیة هاشم رضی ،تهران :آسیا.
 .)1367( ----------- -11توتم و تابو ،ترجیة دکتر ایرج پورباقر ،تهران :آسیا.
 .)1393( ----------- -17روانکاوی و زندگی م ب هیراه توتمپرستی ،ترجیة محیود نوایی و محیدعلی خنجزی،
تهران :جامی.
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 -13فریزر ،جییزجرج ( .)1333شاخة زری (پژوهشی در جادو و دی ) ،ترجیة کزاظم فیروزمنزد ،تهزران :آگزاه ،چزاپ
ششم.
 -14قائیی ،فرزاد؛ یاحقی ،محیدجعفر (« .)1333اسب ،پرتکرارتری نیادینة جانوری در شاهنام و نقزش آن در تکامزل
که الگوی قهرمان» ،مت پژوهی ادبی ،شیارة  76 ،47ز . 9

 -11قربانصباغ ،محیودرضا (« .)1397بررسی ساختار در هفت خوان رستم :نقدی بر که الگوی سفر قهرمزان» ،مجلزة
جستارهای ادبی ،شیارة  77 ،131ز .11
 -16کتاب پنجم دینکرد ( .)1336ژال آموزگار؛ احید تفضلی ،تهران :معی .
 -17کریست س  ،آرتور ( .)1313آفرینش زیانکار در روایت ایرانی ،ترجیة احیزد طباطبزایی ،تبریزز :مؤسسز تزاریخ و
فرهنگ ایران.
 .)1377( ------------ -13نیون های نخستی انسان و نخستی شهریار در تاریخ افسزان ای ایرانیزان ،ترجیزة ژالز
آموزگار؛ احید تفضلی ،تهران :نشر چشی
 -19کزازی ،میر جاللالدی ( .)1363از گون ای دیگر ،تهران :مرکز.
 .)1331( --------------- -61نامة باستان ،ج ،1تهران :سیت ،چاپ پنجم.
 -61کزازی ،میرجاللالدی ؛ فرقدانی ،کبری (« .)1336توتم در داستانهای شاهنام » ،فصلنامة زبزان و ادب ،شزیارة ، 34
 113ز . 31
 -67کوسج ،شی الدی محید ( .)1337برزونام (بخش که ) ،تصحیح اکبر نحوی ،تهران :میراث مکتوب.
 -63مادح ،قاسم ( .)1331جهانگیرنام  ،تصحیح ضیاءالدی سجّادی ،با مقدمة مهدی محقزق ،تهزران :مؤسسز مطالعزات
اسالمی دانشگاه تهران ز دانشگاه مکگیل.

 -64محیدی حاجیآبادی ،فائزه؛ پورمند ،حس علی (« .)1391بررسی تطبیقی سییرغ با استناد ب اوستا ،شاهنام و منطق
الطیر» ،فصلنامة هنرهای تجسیی نقشمای  ،شیارة  ،3سال چهار  64 ،ز . 17
 -61مختاری ،محید ( .)1379حیاس در رمز و راز ملی ،تهران :توس ،چاپ دو .
 -66مختاریان ،بهار ( .)1339درآمدی بر ساختار اسطورهای شاهنام  ،تهران :نشر آگ .
 -67مختاری غزنوی ،عثیان ( .)1377شزهریارنام  ،بز کوشزش غالمحسزی بیگزدلی ،تهزران :وزارت فرهنزگ و ارشزاد
اسالمی.

 -63مدرسی ،فاطی ؛ عزتی ،الناز (« .)1391مشابهت برخی از اسطورههای توتییک ایرانیزان و ترکزان» ،فصزلنامة ادبیزات
عرفانی و اسطورهشناختی ،شیارة  13 ،79ز . 63

 -69مزداپور ،کتایون؛ لطیفپور ،صبا (« .)1391گیاه هو و نقش آن در آیی ها و اساطیر هند و ایرانی» ،مجلزة تحقیقزات
تعلییی و غنایی زبان و ادب فارسی ،شیارة  776 ،11ز .713
 -71مقدسی ،مطهر ب طاهر ( .)1374آفرینش و تاریخ ،مقدم  ،ترجی و تعلیقات از محیدرضا شفیعی کزدکنی ،تهزران:
نشر آگ .
 -71منزوی ،علینقی ( .)1379سییرغ و سیمرغ ،تهران :راه مانا ،چاپ دو .
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 -77مهرکی ،ایرج (« .)1331تحول شخصیت گرشاسب در اسطوره و حیاس » ،مجلة زبان و ادبیات فارسی ،شزیارة ،37
 197ز .714

 -73موسوی ،کاظم؛ مددی ،غالمحسی (« .)1339بازتاب باورهای اساطیری رستنیها در شاهنام فردوسی» ،مجلة زبزان
و ادبیات فارسی ،شیارة  197 ،67ز .161
 -74مینوی خرد ( .)1331ترجیة احید تفضلی ،ب کوشش ژال آموزگار ،تهران :توس ،چاپ سو .
 -71میه دوست ،محس ( .)1331پژوهش عیومی فرهنگ عام  ،تهران :توس.
 -76نامورمطلق ،بهی ( .)1337اسطوره مت هویتساز ،تهران :علیی و فرهنگی.
 -77واحددوست ،مهوش ( .)1337نهادین های اساطیری در شاهنام  ،تهران :سروش ،چاپ دو .
 -73وزیدگیهای زادسنر ( .)1331پژوهشی از محیدتقی راشدمحصزل ،تهزران :پژوهشزگاه علزو انسزانی و مطالعزات
فرهنگی ،چاپ دو .
 -79ولیزاده ،مریم ( .)1391بررسی ب مای های توتییسم در قص های عامیانة ایران ،پایاننام کارشناسی ارشد دانشزکده
علو انسانی و اجتیاعی ،دانشگاه مازندران.
 -31هیدانی ،محید ب محیود ( .)1371عجایبنام (عجائبالیخلوقات و غرائبالیوجزودات) ،ویزرایش مزت  :جعفزر
مدرس صادقی ،تهران :نشر مرکز.
 -31یونگ ،کارل گوستاو ( .)1339انسان و سیبولهایش ،ترجیة محیود سلطانی  ،تهران :جامی ،چاپ هفتم.
 -37یشتها ( .)1377ترجی و تفسیر ابراهیم پورداوود ،جلد اول ،تهران :اساطیر.

