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 چكيده

ا زمان يريختن آن براي مدت معين  عني انتقال غيرمستقيم شر و دوريبالگرداني 
هاي گوناگوني براي مبارزه با شر داشت و براي مبارزه با آن از فلسفهبشر . نامحدد

در اين مقاله سعي . كرد استفاده مي... وان و يابزارهاي رايجي همچون انسان، اشياء، ح
براي . گرداني بررسي شودهاي بال، روشيفردوس شاهنامةاست با مراجعه به  شده

آوري بشر به ، دليل روييربارة بالگرداند يا روشن شدن اين امر، پس از ذكر مقدمه
بالگرداني به دو شكل . استشده  يبررس شاهنامهدر  يو انواع بالگردانها بالگردان

كي در داستان ضحاك و ديگري در داستان رستم و اسفنديار يواسطه و باواسطه، بي
و به روش  ايمطالعات كتابخانه يةاين پژوهش به شكل بنيادي و بر پا. شوديم ديده

  .لي انجام شده استيتحل - توصيفي
  

   .، باور عاميانهشاهنامه، خون، يبالگردان :هاي كليديواژه

                                                                                                                   
  * hamidrezakharazmi@yahoo.com              باهنر كرمان دي، دانشگاه شهيات فارسيزبان و ادب ارياستاد .1
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  مقدمه .1
 خود با تا كرد منتقل گريدي كس به را خود رنج و درد و گناهان توانيم كه تفكر نيا

 و تاينيع ختنيدرآم از امر نيا. است بوده جيراي باور نينخست انساني برا ببرد،
ي بدو انسان. شوديمي ناش گريدييسوازي عادريغ وي عاد امر و سوكي از اتيذهن
. ندازديبي گريد دوش بر نداشت، را تحملش و تاب خود كهيي هامرارت ديكوش يم
 به حتما ستين الزم سازد، دور خود از تا است آن درصدد انسان كهي شرّ دانست ديبا

  . داد انتقالي گريد ء يش اي وانيح به را آن توانيم بلكه شود، منتقل گريدي انسان
 داخل و گذاردنديم ماريب سر بري آب ظرف عشق، درد راندني برا اعراب در مثالً
 معتقد و كردنديم خاكي بازي جا در را سرب سپس ختند،يريم مذاب سرب آن

  ).593: 1383 زر،يفر( بندديم رخت ماريب تن از درد و رنج ب،يترتنيابه كه بودند
 شناخت عدم ازي حاك كه -خود بيغر و مرموز فكر به توجه بايي ابتدا انسان

. ببرد نيب از را شده جادياي هاتيمحدود ازي بعض توانستينم -بوده اطرافش عتيطب
ي راحتبه نبود حاضر برد،ي پ خود ضعف به عتيطب با مقابله در كه گاهآن سركش انسان
جهت. دهد بسط و شرح را عتيطب كرديمي سع عوضدر لكهب رد،يبپذ را عتيطبة سلط
 حلِ راه افتني و مشكل نيا حلي برا بشر. نبود ريپذامكاني آسانبه عتيطب به دادن

 و كردني قربان ش،ياين و دعا به مثالي برا كرد،يم انتخاب راي گوناگوني هاراه مناسب
 تاي وحش انساني زندگ اگونگون دوران در كه -امور نيا به توسل. پرداختيم... 

 به توجه باي ول دارند؛ي واحد شكل ظاهربه -دارد وجود مراسم نيا هم هنوز متمدن
 آن با انسان برخورد نوع و امر نيا هيتوجي براي فكري ربنايز و فلسفه انسان، شرفتيپ

 نگامه مغوالن. است بوده جيرا انسان كردن يقربان دور،ي هازمان در مثال است؛ متفاوت
 دختران از و پختند هاطعام زخانيچنگ رواني براي پدريپ روز سه تا زخانيچنگ مرگ
 حركاتفيظر داللِحيمل جمالِنيريش مخبرِخوش منظر،فيلط«ي روماهة باكر
 و كردند ارياخت بودند، خدمت مالزم كه نانينو و امرا نسل از دختر چهل سكنات، نغز

 ده،يگز اسبان با ده،يپوش هيماگراني هاجامه و بستند شانيبرا حلل وي حل و جواهر
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ي قربان گريد شدهذكر زمان نيهم در ).149: 1382: ينيجو(» ...  فرستادند او روح كينزد
ي وانيحي قربان مثل ،يقربان ازي گريد شكلي ول ندارد؛ وجود رانيا نيسرزم دري انسان
  .مينيبيم كشور نيا در را

 دوران در. استي گردانبال انواعي ريگشكل ليدال ازي كي گوناگوني هامياقل
 نامناسب و سخت طيشرا آنتبعبه و جوامع، محدود وي ستيز شكل به توجه با ،ييابتدا
 انسان ناخواسته،ي هايگرفتار و هايماريب بروز آن،يپدر و سرما و گرما ليازقبي زندگ
 به اء،ياش و اهيگ وان،يح انسان، از. داشتيوام فكر به حوادث دفعي ريشگيپي برا را

 يبا شروع پيشرفت انسان، قربان. شديم استفادهي بالگرداني برا گوناگوني هاروش
واني به خود گرفت كه هنوز هم در جوامع رايج ي، شكل حيري از بالگردانيجلوگ يبرا

ن مباحث ما را به يشكافتن ا. هاي مربوط به بالگرداني متفاوت استآيين. است
هاي ن پژوهش ابتدا جنبهينگارنده در ا. كند ك مييهاي ذهن بشر نزدديسيدگر

  .پردازد مي شاهنامهارهاي مقايسة آن در يدهد، سپس به مع ح مييبالگرداني را توض

  قيتحقة نيشيپ. 2
ا به تعبير دقيق، شناسنامة فرهنگي هر ملت يادگار گذشته يبا توجه به اينكه حماسة ملي 

توانيم به افكار گذشتگان است كه با بازشكافي آن ميذكر شدهاست، نكاتي در آن 
نگاشته  شاهنامه ها درا آيينيهايي در زمينة آداب و رسوم ها و مقالهكتاب. نزديك شويم
  :ازجملهشده است، 

   ؛شاهنامه دري پهلوان رسم چند). 1375(ي مصطف ،يمقرب. 1
 ؛شاهنامه در كهن رسم چند). 1380( رجيا ،يوامق. 2
 ؛هاي اساطيري در شاهنامه نهادينه). 1379(، مهوش دوست واحد .3
 . »بررسي و تحليل چند رسم پهلواني«). 1389(آيدنلو، سجاد . 4

 روابط تبيين هدف با وي اكتابخانه روش به بنيادي تحقيق با پژوهش نيا درنگارنده 
در فرهنگ و باور ايران بررسي باور بالگرداني  به موجود، دانش بر افزودن و هاپديده بين
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ارهاي ين معييهاي بالگرداني، به تبان جنبهياين پژوهش با ب در. است پرداخته و جهان
  .پرداخته شده است شاهنامهمقايسة آن در 

  انتقال شر ةفلسف. 3
شر به اشياء  يگاه. استانتقال شر وجود داشته  يهاي گوناگون برادر گذشته جنبه
اي از انتقال شر نمونه. شدا حيوان مييگير انسان بانيگر يگاهيافت و  اطراف انتقال مي

 فلسفة انتقال شر اين. افتيكردن شتر يار با قربانيتوان در داستان رستم و اسفند را مي
انسان بعد از انتقال . ابديآساني به اشياء مادي دست  بود تا بشر با انتقال درد و محنت به

  . انداختور ميها را دشر به اشياء مادي، آن
 ةانداختن آن به دوش انسان زند ياست به سو يغالبا انتقال شر به اشياء مادي گام

ر گاه يعنوان مثال، انسان عصرِ اساطگويند؛ بهكردن شر مين عمل رديبه ا. گريد
كرد تا هركس به آن دست بزند دچار بيماري يپنهان م يماري خود را در سنگيب

   ).596: 1383زر، يفر(شود 
موجود از  يها در نمونه. شدواسطه انجام مي شكل مستقيم و گاه باانتقال شر گاه به

عني كشتن شتر در يدر نمونة نخست، . ن موارد را مشاهده كرديتوان ا يم شاهنامه
شويم و در يمواجه م يم شر و نحوست و بديداستان رستم و اسفنديار، با انتقال مستق

وانات و شستن سر و تن خود يها و ححاك با كشتن انساننمونة دوم كه در داستان ض
ا بالگرداني باواسطه را يتوان نوع دوم افتد، ميبرگرداندن سرنوشت اتفاق مي يبرا

  .مشاهده كرد

 جاد باليبالگرداني و عوامل ا. 4

انسان، حيوان و اشياء . استكرده هاي گوناگون استفاده مياز روش يبشر براي بالگردان
ها به شكل در ادامه به انواع بالگردان. اندهايي باعث بالگرداني بودهه روشهريك ب

  :جداگانه خواهيم پرداخت
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  حيوان. 1-4
هنوز اين رسم . ك حيوان استيريزيم، را دور مي يكه با آن شر و بد يگاهي بالگردان

م ا كسب مقايمحض خريدن خودرو، خانه در مراسم قرباني حيوان و ريختن خون آن به
. پاشيما خانه مييبر خودرو  يهاي متفاوتوان را به شكليخون ح. ج استيرا... ا كار و ي
زخم دفع چشم يتواند برااي از بدن برخي حيوانات، در تداول عامه ميختن تكهيآو

باي يبا طنز ز يسعد. زخمرفع چشم يختن سر خر بر درخت برايمؤثر باشد، مثل آو
  .1رفته استراد گين خرافه ايخود، بر ا

. استكرده، عامل بال نيز بودهگونه كه دفع بال ميگاهي كشتن حيوانات همان
است، ها در دوران حيات خويش، با توجه به فكر و مذهبي كه برآنان حاكم بوده انسان

پدر (ن ياند، براي نمونه در زمان آبتشناختهمي» حيوانات مقدس«حيواناتي را به عنوان 
. گاو حيوان مقدسي بود -شدرمانروايان اساطيري محسوب ميكه از ف -)دونيفر

دهد تا آن گاو را به فريدون، دستور مي» برماين«ضحاك بعد از آگاهي از شيردادن گاوِ 
  . ن ببرندياز ب

خواست دفع بال كند، ولي در اين داستان با شايد ضحاك با كشتن گاو برماين مي
ه به ديدگاه مردم دربارة امور مقدس، كشتن شويم كه با توجرو مي جنبة ديگري روبه
شود و بايد فرد كشنده منتظر تبعات و ز همچون قتل عمد شمرده مييحيوانات مقدس ن

  .بودبايست منتظر زوال حكومت ميضحاك با كشتن گاو برماين مي. عواقب كشتار آن باشد
كه حيوانات خاصي در ... ها و ها، تكيهزادهها، امامهاي مقدس مثل زيارتگاهدر مكان
ها باعث اثر سوئي كشتن آن -باشند يها موذهرچند اين حيوان -زيندها مياطراف آن

از  يختن خونيا ريزي يدن چيبايد با بخشوان يح ةشود و فرد كشنددر زندگي افراد مي
  . كند يدر انتظار فرد را خنث يري كند و بالين فاجعه جلوگيا

  انسان. 2-4
  . كشيد، انسان بود دوش ميگناهان مردم را بهكه  گاهي بالگرداني
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آمدند و به او بردند و همه ميدر آفريقا انساني را كه پرورده شده بود، به خيابان مي
كندند زدند تا نحسي، بال و گناهشان به او منتقل شود، سپس سرش را ميدست مي

  ). 612همان، (نمودند و خونش را به خدايان پيشكش مي
در اين مراسم، . اشاره كرد» رنوروزييم«توان به مراسم  ين براي نمونه مهمچني
وي مانند سلطان در چند روز نخست سال . شد يعنوان ميرنوروز انتخاب م شخصي به

ام يشد و پس از گذشتن اجهت اجرا ميهرهاي وي ازراند و فرمانجديد فرمان مي
سا، يني، به نقل از شميقزو(گشت بق برميمقرر، دوباره انجام امور به دست فرمانرواي سا

  : گويد حافظ با توجه به اين آيين مي. )1068: 1377
  گويم چو گل از غنچه بيرون آيسخن در پرده مي

  نورزيكه بيش از پنج روزي نيست حكم مير                                                     
 ) 1/345: 1368حافظ، ( 

ن اثر ضمن حكايتي، يدر ا. آمده است نامه مرزباندر  يانسان يگرداناي از بال نمونه
افتد و مردم آن سرزمين با عزت و يبي مين غريكشتيِ غالمي بر اثر امواج به سرزم

او را بركنار كرده، در بيابان رها  ينشانند، بعد از مدتيم ياحترام، غالم را بر تخت شاه
   ).82: 1367ني، يوراو(كنند مي

  اشياء .3-4
وجود آمدن باورهاي ده باعث بهين عقيا. كار رود به يبالگردان يتواند برااشياء نيز مي

- مثال هركس كه چشم گرگ همراه داشته براي. استدر بين قبايل شده 2مربوط به فتيش

رنگ در قنداق، آويختن مهرة آبي ).151: 1391، يصرف( ماندماري مصون مييباشد، از ب
بوده يها بيشترين عوامل بالگردانمهره ).153همان،(دارد زخم مصون ميبچه را از چشم

ا محافظ يبستند، نوعي بالگردان  شان مييكه پهلوانان بر بازو 3اي در حماسه، مهره. اند
رخ پس از زخميدر نبرد دوازده. استمتعدد داشته ين مهره كاربردهايا. است آنان بوده

  :بندد ياو م يبر بازور را يا شدن گستهم، كيخسرو مهره
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  كي مهره بد خستگان را اميدي    ز هوشنگ و طهمورث و جمشيد
  به بازوش بر، داشتي سال و ماه    رسيده به ميراث نزديك شاه
  گشاد آن گرانمايه از دست راست    چو مهر دلش گستهم را بخواست
  ...هاش دست بماليد بر خستگي    ابر بازوي گستهم بر ببست

  بپيوست و برخاست، آزار و درد    مردهفته برآمد بر آن خسته دو
 )2507-2499ب 4/164: 1389، يفردوس( 

كه بر ناماليمات غلبه  است، نيرويي در خود داشتهاشيايي كه همراه قهرمانان بوده
ادگاري از زردشت است، چهرة اصلي زن زيبا را يزنجير اسفنديار كه . كرده استمي

  :كند را به شيري تبديل مي نمايان و او
 نهان كرده از جادو آژير داشت     كي نغز پوالد زنجير داشتي

 به گشتاسپ آورده بود از بهشت     به بازوش بر، بسته بد زردهشت
  نبردي گماني به بد روزگار    بدان آهن از جان اسفنديار
  بدانسان كه نيرو ببرد از تنش    بينداخت زنجير در گردنش

 )220-217ب 5/238مان، ه(

ا شالق ايندرا هركدام اثر جادويي ي 4اشياء ديگر مثل سيخك زرنشان جمشيد
  .اندرساندهاري ميياي گونهاند كه به قهرمانان به  داشته

  هاي مقدسا راندن انسانيكشتن . 4- 4
-رسانند و كشتهشود كه سود كلي به اطرافيان مي هايي گفته ميانسان مقدس به انسان

براي . همراه داردشود و براي گروهي تبعاتي را به يشدن آنان براي گروهي سبب سود م
ا چهرة بارزتر يجمله ايرج و شدن پادشاهان فرهمند ازتوانيم از كشتهاين الگو مي
سبب كشته شدن سياوش دچار ويراني  افراسياب به. جمله سياوش نام بردشاهزادگاني از

دادن فرمانروايي و برد و باعث از دستو گريز به سر ميشود و هميشه در جنگ مي
  . شودبراي سرزمينش مي ساليخشكسختي و 
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توانستند عامل رفع بال ا سرزمين مييشدن از قبيله هاي مقدس با راندهبرخي انسان
شدن زال از سوي پدرش سام را هم بتوانيم نوعي بالگرداني بناميم؛ شايد رانده. باشند

  : رايز
  چهره نكو بود بر سان شيدبه 

  

  و ليكن همه موي بودش سپيد  
  

  پسر چون ز مادر بران گونه زاد
  

  اديك هفته بر سام ينكردند   
  

  )2202- 2201ب 1/121همان، (
شود؛ يكند و ناخودآگاه زال مظهر جادو مسپيدي موي زال جادوگري را تداعي مي

وها كه مظهر يد. گيردتان ميسبب ارتباط با سيمرغ لقب دس هرچند زال در ظاهر به
  :ديو سپياند، مثل دداشته 5بوده، گاهي موي سپيد يآشوب و نابود

  بد نشان؟ ةن بچيم از ايچه گو    چو آيند و پرسند گردنكشان
  ا بربريست؟يپلنگ و دورنگ است و     چه گويم كه اين بچة ديو چيست؟
و بر آفرين   نخواهم برين بوم      از اين ننگ بگذارم ايران زمين

  )2229- 2226ب 1/122همان، (            
  . كندزال را از خود دور مي ين دليل، سام براي راندن گناه و نحسيبه هم

اين نكته ما را  ).724: 1390آيدنلو، (» در روايات نقالي مادرِ زال از طايفة پريان است«
هم بر « . اي دارددوگانهسفيد در نمادها مفهوم . كشاندبه باور آفرينش نابكار زال مي

» هايي مانند مرگ و ترس و شوميپاكي و زمان نامحدود داللت دارد و هم به مدلول
كه براي كشاند؛ آنجاهاي پيش از زردشت ميرابطة زال و سيمرغ ما را به آيين). همانجا(

ه و ر درجييا با تغيشدند  منان قلمداد مييا جزو اهريدادن خدايان، آنان نابكار جلوه
بعد از ) خدايان(ها براي مثال دئوه. كردند دي جلوه مييزد جديا ةاهميت خود، در چهر

بعد . كم از اهميت اسوراها بكاهند ايراني، توانستند كموهاي هنداييين آرياسوراها در ب
ها ها دئوههندي. ك گروه خدايان گرويدنديكدام به ها از هم، هرايرانيواز جدايي هند

ها بودند با كه در تعارض با اسورا -هادئوه. ها اسوراها رازيدند و ايرانيرا برگ
 يهاست، ولخورشيد جزء اسورا. ها در ايران، اهريمن شمرده شدندگيري اسورا قدرت
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را  6گاه وارونايچون مهر جا«. شودبا ظهور آيين زردشت، جزء ايزدان شمرده مي
 ةمهر سوار بر گردون ،)150:1381،يرض(» گيرديم ييروز و روشنا يعنوان خدا به

ارتباط با خورشيد، زال را به . هايي داردد همانندييد است و زال هم با خورشيخورش
ندة يزال و رستم نما. نمايدبرد و سر و روي او را سپيدگونه ميسوي نور و روشنايي مي

مبارزه با فرد مقدس . گيرند، با اسفنديار نمايندة آيين زردشت رودررو قرار مي7ن مهرييآ
بعيد . صورت وارونه جلوه داده باشدزال را به ةار ممكن است كه چهريمثل اسفند

ها، ارتباط زال با خورشيد و تكوين و تحول دورة بعد نيست داشتن قدرت ماياي اسورا
- هاي ديو جلوه داده گيري شخصيت زال مؤثر بوده باشد و او را جزو گونهدر شكل

  .شدن زال از جايگاه اصلي، چيز عجيبي نيستگون، راندهاين افكار گونابا ورود . باشد

  شاهنامهتحليل دو بالگرداني با خون در . 5
ديدن ضحاك بعد از خواب :بالگرداني با واسطه بالگرداني ضحاك با حوض خون،. 1-5

د و تعبير موبدان از خواب وي با بيان اينكه كسي تختش را تصاحب و او را نابود خواه
  : گيرداو را فرا مي يكرد، ناآرام

  هراسان شدست از بد روزگار    گناهان هزارببرد سر بي
  بر او ناخوشست يهمه زندگان    دلش زان زده فال پر آتشست
  كي آبزنيزد كند در يبر    همي خون دام و دد و مرد و زن
  شود فال اخترشناسان نگون    مگر كو سر و تن بشويد به خون

)934-931ب 1/62: 1380،يفردوس(         

كنيم مفاهيم ها، سعي ميبا بازشكافي اسطوره. ها خون معناي نمادين دارددر اسطوره
  .نمادين خون را بازگو كنيم

خون آدمي  .اي خورشيد الزم استدايش دورهيپ يبرا ي، خون آدم8هاميان آزتك
ين خون سرخ است و آب معادل نماد. شم سبزرنگ استيا يبه معني آب قيمتي 

همچنين خون . نيروي دروني بشر را در خود دارد؛ چرا كه جرثومة زندگي است
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زدايد اي زمين سبز را از مرگ زمستاني ميمرتبط با سرخ است كه به طور دوره
  ).91: 1378شواليه، (

دليل نيرو، قدرت و درخشش خود در سراسر جهان نماد زندگي  رنگ سرخ خون به
ا روشنيدو وجه است و مفهوم آن براساس تيره  يشناسي، خون دارادر نماد. است

  .بودن رنگش متفاوت است
زاننده و نماد روز يرنگ سرخ روشن درخشان، مركز گريز، مذكر، پرقوت، برانگ

سرخ تيره . تابانداست و همچون خورشيد قدرتمند، اشعة خود را بر همه چيز مي
رنگ روشن، . ركز و رمز زندگي و نماد شب استمؤنث، پنهاني، محدود و متمايل به م

سرخِ شبانه و متمايل به مركز، رنگ آتش . كننده و رنگ تيره، هشداردهنده استكيتحر
زايش انسان ل، قوام زايش و بازيكه با عمل سرخ تحلييمركزي انسان و زمين است؛ جا

انه رؤيت اين سرخ شب. سرخِ تيره رنگ دل است. شودا عمل كيمياوي انجام ميي
در خندقي  9سالكان مسلك باطنيِ كوبله. بنهدسر يشود، مگر آنكه به مرگ عرفان نمي

اين گاو . شدا قوچ ريخته مييرفتند و در درون خندق بر روي بدنشان خون گاو فرومي
ني ذبح شده بود و خونش بر سر ييشكل آ خندق به ياي در باالا قوچ بر روي نردهي

ضحاك با شستن سر و تن با خون، . )568: 1377همان، (ريخت  مي سالكان فرو
بودند بيني كرده شناسان پيشخواست مرگ خود را به زندگي تبديل كند؛ زيرا ستاره يم

ريختن خون در حوض و شستن سر و بدن با آن، . كه ويراني ضحاك نزديك است
  . معناي زايش دوباره از جادويي بود كه اطرافش را فراگرفته بود به

، رازآموختگان به درون 10»سي بيل«هاي سرّي الهة ونان باستان، هنگام آيينير د
ها را در درياي ريختند و زخما بره مييرفتند و در آنجا برآنان خون گاو هايي ميگودال

كردند؛ زيرا باور شستند و پيكرهاي خونين را در آب فروميارغواني و بحر احمر مي
شود يل ميتبد يكه اصل جان است، مرگ به زندگ خون يداشتند به بركت قرمز

ضحاك . ش دوباره بوده استيزا يوجوي نوع جست ضحاك هم در ).124: 1374ك، يمون(
هاي داراي فرّه، هاي مقدسي مثل آبتين و ايرانيدليل كشتن گاو برماين و انسان به
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بال  ةكنندوسيلة ايجاد توان بهگاهي بالها را مي. گناهكار است و بايد اين بال را دفع كند
ا خوردن ادرار او يزخم را با خوردن آب دهان طرف، براي نمونه چشم. رفع كرد

ضحاك با كشتن گاو مقدس دچار بال شده و با  ).93: 1391، يصرف(اثر كرد  توان بي مي
  .تواند بال را رفع كندها، ميا خون انسانيخون امثالِ همان حيوان 

در استراليا . است و قدرت هم بوده 11خون نماد باروري هايي از جهان،در گوشه
ا خون تازه بر صورت يكردند، ها آغشته مينوآموزان را به جاي خون به رنگ سرخ گل

زدند و خونشان را بر بدن مردان رگ خود را مي» هارييا«در ميان . پاشيدنديآنان م
اي ديگر به نوآموزان خون تازه يلهدر ميان قب. دند تا آنان شجاع شونديپاشنوآموزان مي

شود نوشاندند؛ زيرا معتقد بودند با نوشاندن خون تازه، جنس مذكر قدرتمند ميمي
  ).66: 1368الياده، (

ضحاك نمادي ديگر قائل شويم، بايد  ياگر بخواهيم غير از نمادشناسي زايايي، برا
  . راندنديثه را ميوسيلة خون، ارواح خببه تاريخ اولية بشر برگرديم كه به 

اند و كردهكه خنجر به سر و صورت فردي فرو ميحاليشرقي هند دردر جنوب
تارانده و لبه بر دست داشته كه ارواح را ميشده، شمشيري دوخون از آن جاري مي

چكان هاي خوناند و اين آدمكشيدهافراد ديگر بر بستري از ميخ و درفش دراز مي
خداست، درفش  –كه انسان  يا فرديگرداندند ابان مييو خها در كوچه را ساعت

چكيد كه مردم كردند و بذاق خونين او در برگة كاغذي ميبزرگي بر زبانش فرومي
روي شوم و يدانستند كه به اين وسيله، نيرا ميبردند؛ زمشتاقانه به سر و دست مي

  ).600: 1383زر،يفر(شود يه ميخدا تخل –مني نهفته در انسانياهر
خواست با خون ن موارد با حوض خون ضحاك در اين است كه او مييتفاوت ا
نهفته در  يروي درونيوجه مشترك آن، ن ين ببرد؛ وليرا از ب يو نحس يديگران، شوم
پادشاه و «در باب  كليله و دمنهدر . كردن شر با خون استگر دفعيوجه د. خون است

هفت  يادشاهي به نام هيالر بود كه در شبآمده است كه در سرزمين هند پ» برهمنان
 گريد آخر، خواب از بعد. پرديم خواب از هاآن از كيهر با و نديبيمخواب هولناك 
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 صبح چون. برديم سربه هراس در هاخواب آن غم در را شبة هم و رودينم خواب به
 شانيا به ده،يد خواب در را آنچهي تمام و خوانديفرام را برهمنان و زديخيبرم شوديم
 پس. شندينديب آن در و ننديبنش هم با تا خواهنديم اجازه شنوند،يم آنان چون. ديگويم
  : نديگويم شهياند از

 او از را خودة نيك ديبا. ميدانست را او راز امروز. است كشته ما از كس هزاردوازده او
 پس. دهد تن م،ييوگ ما كهي كار هر و ميبترسان را او كه است آن راز. ميبخواه

 ازي افهيطا كه شود دفع بدان آن شرّ كرد، نيرنگ تو شخص كه خون آن مييگو
 ليتفص اگر و بكشند خاصه ريشمش بدان ما حضور به تايي بفرما شيخو كانينزد
 كاك و ريوز بالرِ و پسر مادرِ دخت،رانيا و پسر جوبر مييگو پرسد، شانياي اسام
 شانيبد او خاطر كه گريد ليپ دو آن و است خاصه بمرك كه ديسپ ليپ آن و ريدب

 و بگذارند ريشمش به را جمله ببرّد،ي مياقلي شب در كهي بخت اشتر آن و است نگران
» يزنآب« در شانياي هاخون و كنند خاك ريز در شانيا با و بشكنند زين را ريشمش

 چهار از ما از كسچهار ديآ رونيب چون و ميبنشان آن دري ساعت را ملك و زندير
 او چپ كتف بر خون آن از و ميدمي و بر و ميبخواني افسون و مييدرآ او جانب
 مجلس به فارغ و منيا و ميكن چرب و مييبشو و ميكن پاك را او اندام پس. ميبمال
 نيا شر شود، برداشته جماعت نيا از دل و ديآ كرده صبر نيا بر اگر. ميبر ملك

 با كرد، ديبا انتظار را ميعظي بال نشود، سريم باب نيا اگر و گردد مرفوع خواب
  ). 347: 1361 ،يمنش(... ي زندگان شدنيسپر وي پادشاه زوال

 كمكم شيهاهيمابن است، نفهته خود در راي انسانة گذشت ديعقا كه داستان نيا
 بهي ااسطورهي الگو از داستان، روال و است شده هاانسانة استفادسوءة ليوس

 مردم نيب دري اعتقاد كه است نيا است روشن كهي زيچ. است افتهي رييتغيي خردگرا
ي كاردست اثر بري ول كرد؛ دفع توانيم خون حوض در نشاندن با را شر كه است بوده
 شده ستهينگر باور نيا به شاه، بردن نيب ازة حرب عنوانبه تنها ،دمنه و لهيكل سندگانينو

  . است
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 كرد ذكر شاهنامهي نقالي طومارها ازي گريد ليدل توان يم خون در بدن شستني برا
 حوض تا فرمود ضحاك طومارها، نيا طبق. استشدهيم فرد شدنطلسم باعث خون كه

 انيم در زاد،يآدم و پرنده و چرنده از جاندار، هزارسه به كينزد آن از بعد و ساختند
 آن انيم در گردن به تا و شد برهنه ضحاك. شد پرخون حوض تا دنديبر سر حوض
 ديشا تا ساختند طلسم بودند، حاضر كه ساحر نفر چهارصد فرمود و نشست خون

  ). 711: 1390 دنلو،يآ( نرسد او بانيگر به دونيفر دست گريد و بماند زنده ضحاك

 كهي جوان تابوتي جلو وانيح كشتن« به توانيم خونة واسطبه كارها طلسمِ از
 خون ها،مراسم گونهنيا در ).323: 1391 ،يصرف(» نمود اشاره است، رفته ايدن از ناكام
 امر نيا قتيحق در و گذارنديم + نشان صورت به تابوت،ي رو به را شدهيقربان وانيح

 شهرستان خَبرِي روستا در. دياين جوانان سراغ به گريد تا است مرگ طلسم كردنباطل
 ماند خواهد ايدن راهبهچشم نكرده، جربهت راي زندگ كه ناكام جوان معتقدند مردم بافت،

 خون ختنير. برد خواهد گريدي ايدن به و كشاند خواهد خود با هم را گريد كسان و
 ريسا ،يبالگردانة ليوس نيا با. شوديم محسوب مرگ كردنطلسم تابوت، بر وانيح

  .ماننديم امان در مرگ هجوم از بستگان

  )واسطهيب يبالگردان(يار داستان اسفند بريدن سر شتر در. 2-5
ك دوراهي بر روي يهنگام لشكركشي اسفنديار به سوي زابل، شتر پيشروي لشكر در 

  : دهداسفنديار دستور مي. كندخوابد و حركت نميزمين مي
  ست جفتتو گفتي كه با خاك گشته   شتر آن كه در پيش بودش بخفت 
  زمان كاروانز رفتن بماند آن     همي چوب زد بر سرش ساروان
  اليبفرمود كش سر ببرند و     جهانجوي را آن بد آمد به فال
  نباشد مگر فرّة ايزدي   بدان تا بدو باز گردد بدي 
  بدو بازگشت آن زمان اخترش    بريدند پرخاشجويان سرش

)206 -  201ب 5/309: 1389، يفردوس(  
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ان را نوعي قرباني دستور به كشتن شتر در اين داست )465: 1379(واحددوست 
در اين آيين كه . در باورهاي مردم ايران نيز آيين قرباني شتر وجود دارد. دانند مي

كردند داند، شتري را تزيين ميگيري آن را در دورة مغول ميشكل )87: 1369(مصطفوي 
 ا مأمور شاهيوسيلة شاه كردن شتر بهنهايت با قربانيگرداندند و درو محله به محله مي

هدف . بردندك ميهايي از آن را براي تبرمردم تكهوسيلة مرشد، و بعدها به )92همان، (
ماية آن با كشتن شتر در داستان رستم است و شكل و بناز اين قرباني چيز ديگري بوده 

  .و اسفنديار متفاوت است
 يابيم اين موضوع اگر به كشتن شتر در داستان رستم و اسفنديار دقت كنيم درمي

است تا نحوست موجود در شتر، به خود ك نوع بالگرداني يشكل قرباني ندارد، بلكه 
معناي گرفتن زندگي موجود زنده اعم از انسان، حيوان و گياه، از  قرباني به. شتر بازگردد

همان، (ب به خدايان بوده است كردن و خوردن، براي تقرا دفعيراه كشتن، سوزاندن 

ا انسان با هدف يوان يء، حيبود كه در آن ش يني مذهبييآ يقربان گرير ديا به تعبي؛ )21
شكش يپ يك معبود، به ويا جامعه با يرضامند شخص  ةد رابطيا تجديجاد، ادامه يا
خصوص تدارك غذا بوده  النهرين سبب خلقت بشر، تأمين نياز خدايان بهدر بين. شديم

بلك (بر داشت اشتهاي خدايان را دربنابراين، قرباني حيوان مفهوم ضمني رضايت . است
  ).172: 1383جرمي، 

: 1369، يمصطفو(نظر جلب: ن موارد اشاره كرديتوان به ااز داليل فلسفة قرباني مي

، برآورده شدن نياز افراد ازسوي خدايان با اهداي )21همان، (ان يو نشاندن خشم خدا )21
ها وجوي اسطوره با جست). 116، همان(و اتحاد با خدا  )103همان، (قرباني به آنان 

 كه ميهست رو روبهي موجود با انسان،ية اولي باورها در. گر ذكر كردياي د توان نمونه مي
 ها،ييايآر نيب در باور نيا. رديگيم شكلي هست شده،يقربان موجود از و شوديمي قربان

 باور در .شوديم دهيد ژاپن وي ناوياسكاندي هاملت ن،يالنهرنيبي هاحكومت
ي قربان. )43: 1381 ونس،يا( كننديمي قربان هياول غول عنوانبه را پورشه انيخدا ها، ييايآر

 ،)Ymir( ريمي ،يناوياسكاند ملل در ).309- 307: 1379 رزنبرگ،( نيالنهرنيب در مردوك
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 )Ve(ي و و) Vili( يليو ،)Ozin( نياوذي هانام به برادر يِخدا سه را ه،ياول غول
دربارة اتحاد با ). 46: 1383 سن،ستنيكر( سازنديمي اتازه جهان تنش، اجزاء با و ندكش يم

شده از نيروي ء قربانيكردن اين بود كه شيكي از داليل قربانييتوان گفت خدا مي
شد و انسان با خوردن آن، اين نيروي خدايي را به جسم خود انتقال مند مي خدايي بهره

 ين از آن نوع قربانيهمچن. ناپذير باشدتوانست به نوعي آسيبميداد و با اين روش مي
اين . استشده است، براي بالگرداني استفاده ميان بوده ينشاندن خشم خدا يكه برا

در . دهنده از آسيب ارواح و خدايان در امان بماندشد فرد قربانينوع قرباني سبب مي
در . اندگونه قرباني همنوعان خود گرديدهينها بدباورهاي ابتدايي بشر، خيلي از انسان

آورند، ا برخي مرغان را كه صداي خروس درمييمحل، باور مردم بايد سرِ خروس بي
  ).173و  171: 1391صرفي، (بريد تا خانه از نحسي و بديمني دور بماند 

  يفردوس ةشاهنامباورهاي ديگري از مفهوم خون در . 5
ت و بخش زيادي از آن با دالوري و شجاعت و اس يك اثر حماسي شاهنامهچون 

عنوان تشبيه، استعاره، كنايه و نماد جنگاوري همراه است، واژة خون بسامد بسياري را به
  :محل خون گاهي جگر و گاهي دل تصور شده است. به خود اختصاص داده است

  به پيش پدر شد پر از خون جگر
  

  پر انديشه دل پر ز گفتار سر  
  

  )3090ب 1/156: 1380فردوسي، ( 

  ه دو روييپر از خون دل و پر زگر
  

  چنين تا زمانه سرآمد بروي  
  

  )2150ب1/115همان، (              
  :كشتن است يمعن  قي بهيحق يختن در معنايرخون

  ز دانا شنيدم من اين داستان       به خون پدر گشت همداستان
  

 )484ب 4/40همان، (              

گير فرد و جامعه خوبي ندارد و عواقب آن گريبان ريختن خون پادشاهان فرجام
  :خواهد شد
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 چنان دان كه ريزندة خون شاه 
  

  جز آتش نبيند به فرجام گاه  
  

  )29879ب 1336/ 4همان، (           

ها است كه اصل مهمي در جنگ ملتورزي بوده ريزي كينهكي از عواقب خوني
  : نمايان شده است

  نگيختناكي كينة نو بري       ريختنچه چاره است جز خون او 
  

)4379ب 1/212همان، (  

رود، گاهي خون مورد تشبيه براي چشم قرار يكار مهاتي كه دربارة خون بهيدر تشب
  :براي نمونه براي تشبيه چشم مار، چشمة خون به كار رفته است. گيردمي

  دوچشم از بر سر چو دو چشمه خون
  

  گونز دود دهانش جهان تيره  
  

)295 ب 1/24مان، ه(  

بخار به . شودسوزد و بخار ميدر فرهنگ گذشته معتقد بودند كه خون جگر مي
سپس از راه چشمه و ناودان مژه بيرون . شودرود و به اشك گرم مبدل ميدماغ مي

كار ن بهير اشك خونيتعب ين مجاورت، گاهيسبب ابه. )107: 1377سا، يشم(آيد  مي
  : توجه است وارد، دو جنبه از خون قابلن ميبر ا عالوه. رود يم

  خونخوردن. 5- 1
 فرو برد چنگال و خون بر گرفت 

  

  بخورد و بيالود روي اي شگفت  
  

   )19061ب 2/857همان، ( 
ل، به يدومز(است خون، بيان شدت تنفر از دشمن بوده كي از موارد مشهور خوردني

داد، بلكه خوردن ساير يتنفر را نشان نمشدت  يخوارتنها خون. )18:  1389دنلو، ينقل از آ
مشهورترين داستان تاريخي، خوردن . استدادن مقدار كينه رايج بوده اعضا در نشان

. )289: 1378، يسبحان(، به دست هند جگرخوار است )ص(جگر حمزه، عموي پيامبر
لو، دنينقل از آهرودت، به(خوردند كشتند، ميسكاها هم خون نخستين كسي را كه مي

، به انتقام پدرش، خون سر ارنامهيشهرارژنگ در . )72: 1369، يمصطفو: ك.؛ نيز ر18: 1389
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خوردن ك واقعة تاريخي، پس از شكستيدر  ).18: 1389آيدنلو، (نوشد يتوپال را م
شدگان به جستجو پرداختند و پيكر  دستور شاه اسماعيل در ميان كشتهبه ازبكان،
هنگامي كه شاه اسماعيل پيكر . فتند و آن را نزد شاه بردندايخان را در خرابه  شيبك
خان را ديد، از شدت خشم سه ضربه شمشير بر شكم او نواخت و دو دستش را  شيبك

هر كس كه سر مرا دوست دارد، از گوشت دشمن من طعمه «قطع كرد و گفت كه 
خوردن گوشت سربازان با شنيدن اين سخن، به پيكر شيبك حمله بردند و براي . »سازد

آن گوشت متعفن با خاك و خون آغشته را به «كه چنان. بدن او، به درگيري پرداختند
كردند كه چرغان شكاري در حال گرسنگي گوشت  كديگر ربوده، تغذيه ميينحوي از 

سر او را از تن جدا كردند و . )27: 1339ت، يهدا(» كديگر برباينديآهو را بدان رغبت از 
. ت سر او را كندند و آن را نزد سلطان بايزيد دوم عثماني فرستادندبه دستور شاه پوس

شيبك را نيز با روكشي از طال تزيين كردند و با آن در مجلس شاه اسماعيل  ةجمجم
  .كردند نوشي مي باده

 بها برگرفت آن زمان سر بي
  

  به خون پدر خورد خونش روان  
  

  )82: 1381دنلو، ينقل از آ، بهارنامهيشهر(
خونت را «ها براي ترساندن طرف ديگر هنوز از اصطالح در تداول عاميانه نيز بچه

توان گفت نوشيدن خون به معني نشاندن البته، هميشه نمي. كنند استفاده مي» خورميم
ن عمل يتوان مفهوم انتقال قدرت را از ااست، بلكه گاهي ميوتاب انتقام دروني بودهتب

، ير از دشمنيد غيها خوردن خون دشمن شانمونه در بعضي از«. برداشت كرد
دست آوردن قدرت و صالبت هماورد، و نيز ايجاد ترس و ستي، در پندارهايي نظير به

  ).18: 1389آيدنلو، (» سپاه دشمن، با اين رفتار مؤثر بوده است
دهد، نبرد گودرز و پيران به يخسرو رخ ميكه در زمان ك 12رخدر داستان دوازده

. انجامدمي -كه نماد خرد و خردمندي در لشكر توران است -شدن پيران ويسهزخمي
خورد و از خونش بر روي خود رسد و مقداري از خون او را ميگودرز به او مي

ا صفاتي كه يگوشت و خون شخصِ مرده را براي برخورداري شجاعت، خرد «. مالد مي
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ا يبا خوردن گوشت انسان . )554: 1378زر، يفر(خوردند مي در او وجود داشت غالبا
وان را يآن ح يو فكر يات اخالقي، بلكه خصوصيات جسمانيتنها خصوصوان، نهيح

شده نمايندة خدا باشد كه به شكل انسان نشان ممكن بود فرد قرباني. كردنديكسب م
 كا، سرخپوستان بعد ازيواقع در آمر 13لواستونيهاي نيدر سرزم. )551همان، (شد داده مي

جرعه و همراه با شده را جمعي و جرعهش شكارياي، خون گاومنخستين شكار دوره
جويي از اين حيوان  ، ديگر انتقام14خوردن خون بوفالو. نوشنديهايي ماجراي رقص

ران يدر داستان نبرد گودرز و پ. نيست، بلكه انتقال قدرت اين حيوان به درون خود است
  :رينه استينة ديسه، نشاندن كيران ويظاهر امر در خوردن خون پسه، يو

 نيايش همي كرد بر كردگار    زخون سياوش خروشيد زار 
  بناليد با داور دادگر   پسر ز هفتاد خون  گرامي

  چنان بدكنش خويشتن را نديد    خواست از تن بريدسرش را همي
 )9064- 9062ب 2/875: 1380،يفردوس(

  :گوينديگريم، گودرز بعد از برگشتن لشكر مولي اگر دقيق به اين امر بن
 كي شيردل مرد بود يكه پيران 

  

  همه ساله جوياي آورد بود  
  

)19076ب 2/857همان، (  

دارد كه با آشاميدن خون، به نكتة ترديد گودرز دربارة كشتن پيران، ما را بر اين مي
نيك سپاه هاي نيمههرهران از چيپ. ديگري غير از انتقام و كينه براي گودرز قائل شويم

شايد گودرز با اين . هاي زيادي به سرزمين ايران كرده استافراسياب است كه خدمت
  .خواسته در خصايص، قدرت و تدبير پيران شريك شودكار مي

  نايييدرمان ناب يعنوان داروچكاندن خون در چشم به. 2-5
  مرا چشم در تيرگي خيره شد   ها تيره شد سپه را زغم چشم

  به خون دل و مغز ديو سپيد    پزشكان به درمانش كردند اميد
  كه چون خون او را به سان سرشك    چنين گفت فرزانه مرد پزشك



 حميدرضا خوارزمي  ________ ________________________________   باور بالگرداني در شاهنامه

19 

  چكاني سه قطره به چشم اندرون
   

  شود تيرگي پاك با خون برون  
 )5491- 5487ب 1/271همان، (   

  به چشمش چو اندر كشيدند خون
  

  گونشد آن ديدة تيره، خورشيد  
  

  )5551ب 1/273همان، (
شاه و سپاهش به دست جادوي ديو سپيد، چارة بازيافتن شدن كاووسبعد از كور

و ينكه بعدها خون ديق در اياي دق شهيبا اند. د بوده استيو سپيد روشنايي، خون دلِ
ن بردن يو از ب يكردن شر و بد يگيرد، هدف خنثيخود مد حالت نوشدارو را بهيسپ

اه ياي بين نوشدارو و گشود كه رابطهجادوي خون آنگاه معلوم مي. ه استجادو بود
  . ميهوم برقرار كن

مرگي، و دارو برگرفته از داروگ، به معني تنة واژة نوش، از واژة انوشه به معني بي
كار  را براي درمان دردها به... چون در گذشته، گل، برگ، ساقه و . درخت است

  ). 26: 1379آيدنلو، (كننده اطالق شد دارو به هرچيز درمانكم مفهوم  بردند، كممي
خوبي  درخت، به و در اصطالح دار» دار«ها را با واژة بازماندة گل ةارتباط دارو با بوت

  . ابيميمي
يم دستبه نام نيهم بهي اهيگة ريش ريتخم از كه بوديي وداة دور انيخدا از هوم

 غلبهي برا ندرايا«. كردنديم استفاده اريبسي دنيآشام نيا زاي قربان مراسم انجام در. آمد
 و رفتيپذ را وارونا نقش كم،كم و كرد استفادهي دنينوش نيا از ،يسالخشكي اژدها بر
 ونس،يا(» كرد يم زيست انيخدا دشمن با و بود انيخداي حام كه شد بدليي جنگجو به

نام . رو هستيم روبه» هوم سپيد«به نام  ك نوع هوميهاي ايراني با در اسطوره ).28: 1381
مرگ سازندة زندگان است كنندة مردگان و بياي كه دشمن پيري، زندهدرخت افسانه

در درياي » هرويسپ تخمك«اين درخت در كنار درخت ). 155: 1369بندهش، (
 مرگي، بر ديوان پيروزياين داروي بي ).12: 1366هاي زاد اسپرم،  گزيده(فراخكرت است 

شود، بيشتر جنبة  خصوصيتي كه براي اين گياه ذكر مي. )156: 1369بندهش، (بخشد مي
كه به صورت رازبخشي، در حماسه با آن  - صفات مشترك سپيدي. جادويي آن است

يخته و ديگري ديو كي وجود زال است كه با جادو و جادوگري آمي -رو هستيم روبه
بين . اران نابيناي ايراني استيخشي براي بخون جگرش داروي روشنايي سپيد كه اتفاقا

شود كه بيشترين هايي ديده ميديو سپيد و هوم موبد كه در حماسة ملي آمده، شباهت
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هاي جزئي ذهن ما را به همين شباهت. ها، زندگي در غار و دل كوه است آن شباهت
مانده  يهايي از هوم سپيد در حماسه بر جاكشاند كه ممكن است نمونهسو مياين
 رستم، داستاني نوشدارو كه افتيدر توانيم هومة دربار هاداستان مجموع از«. باشد
   ).26: 1379دنلو، يآ(» است مرگة دوردارند و بخشدرمان هوم همان

-گذشته، خون و نگهداري آن حالت مصونيت در برابر حوادث را داشته  در دوران

شد تا آن را با خون گوسالة قربانييم ينعنوان نمايندة خدا قربادر رم اسبي به. است
هايشان نگهداري كنند شد تا از گلهاين معجون بين شبانان توزيع مي. شده بياميزند

  .)491: 1383زر، يفر(
  :دست آمده بودمعجوني كه از جگرگاه ديو سپيد به
 ز پهلوش بيرون كشيدم جگر 

  

 ..... چه فرمان دهد شاه پيروزگر  
  

)5547ب 1/273: 1380، يفردوس(   

  :كشيدندزماني كه خون را به چشم شاه مي
 به چشمش چو اندر كشيدند خون 

  

  شد آن ديدة تيره خورشيدگون  
  

)5551ب 1/273همان، (  

اي از قدرت ارتباط نوشدارو و هوم و جنبة رازگونگي و جادوگري هوم كه بازمانده
كردن جادو و كه خون خاصيت خنثي دارد تا بگوييمين مياي اسوراها بود، ما را بر ايما

  .استكنندگي داشته درمان

  گيريجهينت. 6
هاي مقابله كي از راهي كه گفت توان يم پژوهش، نيا در شده مطرح مباحث به توجه با

هاي آن با توجه به زمان، اقليم، است كه شيوه با طبيعت ناشناخته، بالگرداني بوده
 يامروزه بالگرداني هنوز وجود دارد؛ ول. ده استها متفاوت بو فرهنگ و تمدن انسان

 ةشاهنام در يهاي مهم بالگردانكي از جنبهي. افراد با گذشته متفاوت است يه عمليتوج
د يشا. شودبا خون است كه در داستان ضحاك ديده مي ي، شستن سر و رويفردوس

با توجه به . استكي از داليل شستن سر و روي با خون، تبديل مرگ به زندگي بوده ي
ارتباط با كه اين مورد بي -است» باززايي«ها هيم خون در اسطورهكي از مفاياينكه 
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اي خواسته با اين عمل زايش دوبارهضحاك مي -وري ضحاك در خون نيستغوطه
  .داشته باشد

ار است، بر ي، كشتن شتر در داستان اسفندشاهنامه در يگر از موارد بالگردانيكي دي
هرچند گاهي . بوده است نه قرباني يبرخي اين عمل، نوعي بالگردانخالف تصور 

  .رودكار مي قرباني براي بالگرداني به

  ها نوشت پي
  خرش شد سقطيي روستاي كي. 1
  

  سرش بستان تاك بر كرد علم  
  برگذشت او بري ريپ دهيجهاند  

  
  دشت ناطور به خندان گفت نيچن  

  حمار نيكا پدر جان مپندار
  

  كشتزار از بد چشم دفع كند  
)2619-2616ب 564: 1374 ،يسعد(    

ة ديعق به كه هستنديي اياش هاشيفت. استيي جادو زيچي معن بهي پرتقال لفظ) fitich( شيفت. 2
 آني پ دريي ابتدا اقوام اگرچه. دارد وجود هاآن دريي جادو و زياسرارآميي روين ها،آن كاربرندگان به
 انجام آنة دربار كهي اعمالي ول ببرند؛ يپ روين نيا تيماه به و دبشكافن را موضوع كه ستندين
ي اتيح اصل آنان تصور به كه دهديم نشان كنند، يم آنة دربار كهي ادهيعق ابراز اي دهند، يم

 ).68-67: 1382 ،يتراب( دارد وجود هاآن دري مرموز

 .12 : 1389 دنلو،يآ: ك.ر هامهرهة دربار شتريب موارد دنيدي برا .3

 زبانة مجل. »ضحاكي سوورا و ديجمشي سوورا«). 1354( احمد ،يتفضل: ك.ر شتريبة مطالعي برا. 4
   . 90ش. تهران دانشگاهي انسان علوم و اتيادبة دانشكد .ادبيات و

 درهمي اليخ موجودات با شاهنامه در وهايدة چهر. شوديم دهيد هم اكوان در وانيدي برا ديسپ رنگ. 5
گويد كه گوري چون  آيد و ميكيخسرو با بزرگان همراه بود كه چوپاني از دشت مي .است ختهيآم

  :استها را كشته ها آمده و آنديو، درون گلة اسب
 همان رنگ خورشيد دارد درست 

  
 سپهرش به زرآب گويي بشست   

  
  يال اويده خط از يكي بركشي

  
  ز مشك سيه تا به دنبال اوي  

  
)28-27 ب 289/ 3: 1389فردوسي، (  

6. Varuna 
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 ياصل طرح). 1376( سيروس شميسا، : ك.براي مطالعة بيشتر دربارة رابطة رستم و زال با مهر ر. 7
 .اول چ ترا،يم: تهران. ارياسفند و رستم داستان

 در رايي ِچندخداي مذهب ستميس كي در گوناگوني رياساط انيخدا ازي ا مجموعه ها،آزتك تمدن. 8
 صد از شيب(ي اديز تعداد بر مشتمل و است  شده شناخته تيرسم به آنانة ليوس به كه رديگيبرم

 قوم نيا رياساط ها، آزتك ديعقا وي نيدي باورها اساس بر ن،يا بر افزون. است زدبانويا و زديا ،)مورد
 ،ينيحس( كردي تلق ز،يني بشر فوق و العاده خارق موجودات ازي تعدادة رنديدربرگ توان يم را

1383 :10(. 
 .ساختند اوي برا آتن دري معبد بعدها. بود او عاشق سيآت كه ونانيي اهيگ زدانيا از كوبله. 9

 و نوري خدا ونان،ي انيخدا از آپولن. نديگو آپلون معبد انيگو بيغ به كل در )Sybele( ليبي س. 10
 اپولن. است ندرخشاي معن به كه دنديناميم فبوس وناني در را او ليدل نيهم به. بوديي روشنا
 نام بليس كه بودي معروف انيگو بيغي دارا وناني در او معابد. بود زيني نيب شيپ ويي گو بيغي خدا

   .داشتند
بزرگ  ةگر، دختران الهيان به شكل ملكه بود و زنان ديخدا-، تجسم مادريساالر در دوران مادر. 11

در ابتدا اين پادشاه . كرد قدس انتخاب ميهرسال ملكه، همسري را به نام پادشاه م. آمدنديشمار م به
رسيدن به مقام پادشاه . كردند كه نماد پسر ملكه بود بعدها فردي را انتخاب مي. ا پسرش بوديبرادر 

كم به آيين  ها كمشد و اين آيينهايي ترتيب دادهمسابقه. آمدآساني به دست نمي مقدس، به
. بايست مراحلي را طي كنداين درجه برسد، ميخواست به كس كه ميهر. رازآموزي تبديل شد

شد و ملكه گوشت او را براي قدرت  بايست قرباني مينكتةجالب اين است كه پادشاه مقدس مي
رو،  ازاين. شدياهلي پاشيده م خورد و خون او براي بركت بر روي مزارع و حيواناتباروري مي

- جشن ساالنه، كسي را به جاي خود بر مي كم پادشاه در سازي شروع شد و كمهاي جانشينآيين

هاي استفاده از اين فكر براي نجات پادشاه، قدرت الهه. شد بايست قرباني ميگزيد و آن فرد مي
 ين است كه گاهيم، ايتوانيم نام ببردليل ديگري كه براي نجات پادشاه مي. كردمادر را محدود مي

-كشاورزان ميو گوشت و خونش را  كردنديان مجسم ميخدا - وانيروحِ غلّه را به صورت ح

دهد كه ديگر داشتند و اين امر نشان مي يحيوانات و پرندگان در اين ماجرا نقش مهم. خوردند
كردن، از  انتخاب و قرباني. پيشرفت جالب باشد حال توانست براي انسان درقرباني انساني نمي

. ميرندكنند و ميشوند، رشد مي ها زاده ميالگوي زندگي در دنيا گرفته شده كه جانوران و انسان
  .ونان اشاره كرديسازي در هاي جانشينتوان به اسطوره براي آگاهي بيشتر مي

جليل دوستخواه نيز در . اندرخ را برگزيده ازدهيبرخي از پژوهشگران ازجمله خالقي مطلق نبرد . 12
 .رخ اصرار دارد بر نام دوازده هافراسوي هزارهكتاب 

هاي آيداهو، مونتانا و  تالقي ايالت ةكه در نقط) سنگ زرد) (Yellowstone( پارك ملي يلوستون. 13
-ترين پارك ملي جهان و يكي از بكرترين مناطق جغرافيايي و زيست وايومينگ قرار دارد، قديم
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مايل مربع، معادل  3470ش از ييلوستون كه مساحتي ب ةمنطق. شودمحيطي روي زمين شمرده مي
  .غربي ايالت وايومينگ قرار دارد مربع را اشغال كرده است، در شمال كيلومتر 8980

 Yellowstone Battle For Life Full Episode BluRay 720pن مطلب از مستنديا. 14
  .است David Attenborou ةساخت
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