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چکيده
بشر برای در امان بودن از خشم طبیعت به تقدیس مظاهر طبیعت پرداخته و این
تقدّس سبب شده است که انسانهای بدوی برای مظاهر طبیعی ،قدرت سحر و جادو ،نیروی
مافوق طبیعی و یا روح قائل شوند .بدین ترتیب مذاهب فتیش(قدرت جادو) ،مانا(نیروی
مافوق طبیعی) و آنیمیسم(روح) شکل گرفته است .برخی اسطورهها ،زادة طبیعت و
اعتقادات دینی آن سرزمین است از آنجاییکه بنا بر نظر برخی پژوهشگران ،حماسهها
زاییدة اسطوره هستند؛ بنابراین وجود پدیدههای سحرانگیز در آنها امری طبیعی است.
گرشاسب نامه اسدی توسی نیز این گونه است .در این پژوهش نگارنده درصدد است تا به
شیوة توصیفی -تحلیلی پدیدههای طبیعی در گرشاسبنامه را که خاصیّت سحرانگیز دارند،
تحلیل نماید .نتایج پژوهش بیانگر این است که آیینه قدرت شفابخشی ،سنگ قدرت ریزش
باران و زایندگی زنان ،کمربند افزون دهندة قدرت پهلوان ،درخت قدرت شفای بیماران ،و...
پر پرنده شفای بیماران ،چشمه شامل قدرت یاریگری و شفابخشی؛ گیاه دارای نیرویِ
شجاعت و شفا بخشی ،شادیآور و خواب آور؛ آب دارای قدرت حیات بخشی ،گرز گرشاسب
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قدرت پهلوانی فوقالعاده است .بنابراین میتوان گفت پدیدههای طبیعی سحرانگیز به عنوان
فتیش و نیرو عمل میکند و روح موجود در آنها نقش مانا و آنیمیسم دارند.
واژگان کليدی :آنیمیسم ،فتیشیسم ،مانا ،گرشاسبنامه ،اسدی طوسی.
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مقدمه
ترس از مظاهر طبیعت سبب شده است انسانهای بدوی به تقدیس نیرومندترین و
اسرارآمیزترین پدیدههای طبیعی بپردازند .و این تقدّس گونگی اشیاء سبب شکلگیری
برخی از ادیان و مذاهب شده است که پنج دورة سیر ارتقایی دیانت را میتوان چنین
برشمرد :دوران بیخدایی؛ که پندارها ،عقاید و اوهام دینی صورت مشخّصی نداشته و
هیچ گونه روشی مبنی بر وجود یک شیوة ابتدایی در پرستش وجود نداشته است .دومین
دوران ،دوران توتمیسم است در این دوران عقایدی دربارة مردگان و چگونگی روح و روان
و ار واح مردگان و نیاکان به وجود آمد که راهی از نیاپرستی به توتمیسم گشود ،در این
دوران نخستین پندارهای روحی و روانی به وجود آمد که منجر به آنیمیسم یا جانگرایی1
و تصوّر جان در تمامی اشیاء و مظاهر طبیعت شد ،و این مرحله خود بالفاصله طبیعتپرستی
را موجب گشت که منشأ آن نیز تصوّر جان و روانی برتر و مافوق جان و روان و ارواح بشری
در مظاهر طبیعی بود .دوران سوم شمنیسم 2یا دوران پرستش و تقدّس جادوگران و
افسونگران ،یا پزشکان و حکیم باشیان میباشد که به عنوان واسطه و میانجییی میان خدا
و آدمیان به شمار میآمدند .بتپرستی مرحلۀ چهارم را در تطوّر ادیان تشکیل میداد در
این دوران اعتقادات ماورای طبیعی فوقالعادة خدایان ،انحطاط پذیرفته و شکل مادی و
انسانی به خود می گرفت که جنبۀ خرافاتی عمیقی داشت خدایان در این دوران نه بر آن
که از لحاظ جسمانی و ظاهری در هیأت انسانیان تجسّم داشتند ،بلکه از لحاظ طبیعت
نفسانی و خلق و خوی نیز تشابه و همانندی شگرفی با بشرها پیدا نمودند .بازپسین این
مرحله ،که فرازنای تکامل دیانت به شمار میآمد ،دوران یکتاپرستی3بود .این مرحله دورانی
بود که دیانت از جنبههای بسیاری تصفیه میشد و جنبۀ لطیف و آسمانی پیدا میکرد .در
این مرحله خدایی مصدرِ کلّی آفرینش بود که از قدرت و نیروی ناتمام و الیزال بهرهمند و
او را آفریننده و مصدر بی منازع هستی پنداشته و وجودش را با پندارهای اخالقی یکی و
قرین میشمردند(رضی ،بیتا ،ج .)634-632 :2باورهای مذهبی ابتدا در اساطیر انعکاس یافته
و در گذر زمان با تغییر زمان دورانی به خطی به حماسه راه یافتهاند .در این پژوهش نگارنده
در صدد است تا انعکاس فتیشیسم را که در واقع در دوران اولیه نوعی دین بوده در حماسۀ
گرشاسبنامه مورد بررسی قرار دهد.
1

Animism
shamanism
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Monotheism
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پيشينه پژوهش :در مورد آنیمسیم و مانا و فتیشیسم که این سه محور را بر روی

آثار ادبی پیاده کنند پژوهشهای چندانی مشاهده نشده است اما در کتبی از جمله تاریخ
جامع ادیان از آغاز تا امروز نوشتۀ جان ناس؛ خالصۀ ادیان در تاریخ دینهای بزرگ نوشتۀ
مشکور؛ تاریخ ادیان و مذاهب مبلغی آبادانی؛ تاریخ و شناخت ادیان نوشتۀ علی شریعتی؛
تاریخ ادیان نوشتۀ هاشم رضی؛ تاریخ ادیان و مذاهب در ایران نوشتۀ عباس قدیانی در مورد
این سه مولفه توضیحاتی آمده است .بنابراین مشخص گردید تاکنون پژوهشی تحت عنوان
«تحلیل پدیدههای طبیعی سحرانگیز در گرشاسبنامه با تأکید بر رابطۀ سه محور آنیمیسم،
مانا و فتیشیسم» صورت نگرفته است .لذا ضرورت انجام این پژوهش احساس گردید.
پرسشهایی که در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به آنها هستیم عبارتند از:
عناصر طبیعی در گرشاسب نامه به صورت سحرآمیزی حضور دارند یا در نقشهای
طبیعی خود هستند و یا کدامیک از عناصر گرشاسبنامه خاصیّت و نقش سحرآمیزی دارند
و ارتباط این عناصر سحرآمیز با آنیمیسم ،فتیشیسم ،مانا ،چیست؟ و یا اعتقادات موجود به
عناصر طبیعی و خاصیّت مانایی و جادویی آنها برگرفته از کدام اعتقادات مردم ایران زمین
بوده است؟
آنيميسم
اصطالح آنیمیسم به معنی جان و روان است و از لغت التین آنیما 1مشتق شده است
و آن عبارت است از «اعتقاد به اینکه مظاهر طبیعت صاحب ارواح مجردة مستقل هستند،
یعنی هر چیز و هر جسم دارای روحی است» (قدیانی )28 :1381 ،اساسِ بینش و اعتقاد در
مذهب آنیمیسم اصالتِ روح است و «مقصود از روح ،نیروی مرموزی است که در فردِ انسانی
و انسانها و همچنین در اشیاء وجود دارد» (شریعتی .)92 :1378 ،عقیده و آئین کسانى که
در جمیع کائنات ،روحى را مستقر مىپندارند سبب شکلگیری آنیمیسم شد .تشخیص و
تمایز میان آنیمیسم و سایر آئینهاى ساده بدوى و بتپرستى به سختى امکانپذیز است،
زیرا در بسیارى از مبادى با هم مشترکند .مثالً مانا و تابو که در توتمیسم از ارکان آن
محسوب بوده ،در آنیمیسم نیز وجود دارد .ولى در عین حال آنیمیسم را مىتوان یک مرحله
باالتر از توتمیسم دانست (مبلغی آبادانی .)68 :1383 ،پیروان این مذهب معتقدند که تمام
م وجودات اعم از متحرّك یا ساکن ،مرده یا زنده دارای روح و روانی هستند که درون آن
Anima

1
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مخفی و مستور می باشند و خاصّه افراد انسانی هر یک دارای روحی هستند که در هنگام
خواب و رویا از بدن او موقتأ خارج میشود و باألخره در لمحه واپسین و هنگام مرگ بدن
را به طور قطع رها میکند .نزد ایشان ارواح دارای شکل و صورت و احساسات و عواطفاند
و صاحب قوة اراده و صاحب قصد میباشند و مثل اشخاص زنده آنها را میتوان اداره کرد
و راهنمائی نمود و اگر آنها به خشم آیند و غضبناك گردند به منتهای درجۀ موذی و مضر
خواهند بود و چون آنها از خوش آمد و چابلوسی خشنود میشوند و از وفاداری و خلوص
ممنون میگردند از این رو باید همواره به یاد آنها بود همانطور که گفتهاند «نزد اقوام
بدوی سراسر عالم طبیعت پُر است از موجودات روحی که بر عالم احاطه و تصرّف دارند» و
چون آنها را مرکز نیروی غیبی میدانند تمام سرنوشت خود را به دست آنها سپرده و
اعمالی که نسبت به آنها به جا می آورند .در اطراف جهان هم اکنون به صور عدیده .و
مظاهر بیشمار مالحظه میشود( .ناس )14 :1354 ،به طور کلی میتوان گفت که آنیمیسم
عبارت از اعتقاد به آنکه مظاهر طبیعت صاحب ارواح و جانهای مستقلی هستند ،و نیز
معتقدند که هر چیز و هر جسم دارای روح و جانی است(مشکور.)27 :1377 ،
فتيشيسم

1

اصل این واژه ،پرتغالی و به معنای سحر یا افسون است .هنگامی که دریانوردان پرتغالی
در قرن شانزدهم سواحل غربی آفریقا را کشف کردند ،مشاهده نمودند که زنگیهای سیاه
پوست ساکن آن نواحی یک حال تعبّد و احترام روحانی نسبت به اجسامی خاص دارند ،و
از آنها آثار فوقالعاده توقّع میکنند ،آن اجسام را به زبان خود فتیش نام نهادند(قدیانی،
 )31 :1381در واقع احترام به اشیاء جسمانی غیرجاندار و احجاز نزد اقوام بدوی باعث
شکلگیری فتیش شده است و آن «عبارت است از استفاده و استمداد از قوة مخفی و مستور
در اشیاء بیجان»(ناس .)30 :1354 ،و گفتهاند فتیش شیء مفتون و مسحور معنی میدهد
که دارای قدرت جادو است(شاله .)23 :1346 ،همچنین فتیش اعتقاد به تقدیس بعضی از
اشیاء طبیعی است(شریعتی .)92 :1378 ،به طور کلی ایمان به فتیش ،یعنی احترام به یک
جسم و جسد مادی که دارای قوة سحرانگیز نهانی است ،این فتیشها اعم از اشیاء طبیعی
و مصنوعی ،دارای یک نوع شخصیّت مستقل هستند و صاحب اراده میباشند(قدیانی:1381 ،
 )31از آن روی آنها را فتیشهای طبیعی میگویند که دارای شکل و صورت خاصّی هستند
مانند سنگریزهها و قلوههای عجیب یا احجاز ساقطه از آسمان ،استخوانها ،چوبهای
1fetishism
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عجیب و نادر و امثال آن که از همان دقیقهای که به دست آنها میرسد در آن نیروی
عظیمی را مخفی میدانند که برای فرد و دوستانش مفید و سودمند و برای دشمنانش مضر
و زیانبخش میباشد(ناس )30 :1354،فتیتیسم عبارت است از پرستش بعضی از اشیاء مادی
و زمینی ،ولی شامل اعمال دینی بعضی از قبایل هم میشود ،که تعاویذ و طلسمات را به
عنوان مظاهر قدرت الهی میشمارند(مشکور.)26:1377 ،
مانا
مانا نیرو و نفوذی غیرمادی و مافوق طبیعت است که به وسیلۀ قدرت مادی یا هر نوع
قدرت و برتری که انسان دارا است ظاهر میشود(شاله .)13 :1346 ،مانا ،خدایی است که
مردمان بدوی آن را پرستش میکنند .خدایی است بیشخصیّت و بینام و بدون تاریخ و پا
برجا در جهان که در جمعیّتی بیشمار از اشیاء پراکنده است(همان )13 :اما اشخاص و اشیاء
از این رو صاحب مانا شدهاند که خود ،آن را از بعضی موجودات برتر اخذ کردهاند ،یا به
بیانی دیگر بدین جهت که به نحوی سرّی یا عرفانی از قداست بهرهمندند ،و به میزان آن
بهره مندی ،مانا دارند .اگر مشاهده شود که در سنگی ،قدرتی استثنایی نهفته است .علتش
این است که روحی با آن هم دست شده است .استخوان مرده دارای ماناست ،زیرا جان مرده
در آن هست .هر فرد خود صاحب ماناست و میتواند آن را دلخواهانه به کار برد ،ممکن
است با روح یا روان مرده ،ارتباط تنگاتنگی داشته باشد .مانا کیف ًا نیرویی متفاوت با نیروهای
فیزیکی است و از این رو خودسرانه به کار میافتد .خصلت جنگآوری جنگجویی خوب،
مرهون قوا و توانایی های خود وی نیست ،بلکه مولود مانایی است که جنگجویی مرده به
وی اعطا کرده است .این مانا در طلسم سنگی کوچکی که وی به گردن آویخته ،در چند
برگ درختی که به کمر بسته ،در وردی که میخواند ،نهفته است .زورق وقتی تیزرو است
که صاحب مانا باشد ،همچنین شاهینی که ماهی صید میکند یا تیری که زخمی مرگبار
می زند ،مانا دارند .هرچه در نظر آدمی ثمربخش ،پویا ،خالق و کامل مینماید ،بهرهمند از
ماناست(الیاده .)39 :137هر آنچه نامأنوس و غریب و شگرف باشد مانا است ،به اعتقاد بعضی
محققان میتوان همۀ پدیده های مذهبی را ناشی از مانا دانست .مانا برای مردم مالنزی،
قدرت اسرارآمیز و فعالی است که بعضی افراد و به طور کلی نفوس مردگان و همۀ ارواح
دارند .کار عظیم و شکوهمند آفرینش کیهان ،فقط بر اثر مانای الهی ،امکانپذیر گشته
است(الیاده )38 :1372 ،این نیروی روحانی غیبی (مانا) در نزد اقوام بدوی عمومیّت دارد ولی
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در هر ناحیه و اقلیم رسوم و آداب و واکنشهای خاصّی نسبت به آن میباشد .اعتقاد به مانا
در نزد هندوهای آمریکا ،وحشیان مراکش ،کوتولههای وسط آفریقا ،و بانتوهای آفریقای
جنوبی و باال خره ملل و اقوام بدوی در دیگر نقاط روی زمین همه جا ولی هرجا به نوعی
خاص وجود دارد .به طور کلی همۀ این مردم بدوی معتقدند که یک قدرت ساکت و نامعلوم
در هر شیای موجود است که این نیروی مافوق طبیعی به خودی خود دارای فعالیّت است
و به وسیلۀ اشخاص معیّن ،در وجود اشیاء زنده و متحرّك ظاهر میشود(ناس)11 :1354 ،
این نیروی فوق طبیعی ،هرگز در چیز معینی ثابت نمانده و میتواند در همۀ اشیاء مختلف
قرار گیرد ،همچنین دارای این خاصیّت است که میتوان آن را از اشیاء جامد به افراد زنده
و ذی حیات منتقل ساخت(مشکور.)22:1377 ،

خالصه گرشاسبنامه
گرشاسبنامه شرح حال بزرگی و نمود پهلوانی گرشاسب ،نیای رستم شاهنامه است.
گرشاسبنامه داستان گرشاسب پهلوان بزرگ سیستان ج ِّد اعالی رستم است .اسدی داستان
گرشاسب را از شرح سلسلۀ نسب او و از فرار جمشید پس از آشفتن حال وی به سیستان
و پناه بردن به خانۀ گورنگ شاه و عشق با دختر او و تزویج وی آغاز کرده به زادن تور از
پشت جمشید و از آن پس اخالف تور یعنی شیدسب شاه و طورگ و شم و اثرط را نام برده
است که همه از شاهان زابلستان بودهاند .از اثرط پسری به دنیا آمد به نام گرشاسب و از
این جا داستان گرشاسب پهلوان آغاز شده و سفرهای او به توران و هند و  ...سخن گفته
است.

بررسي عناصر طبيعي سحرانگير در گرشاسبنامه
الف-سنگ
سنگ به دلیل ِسختی ،قوّت و دوام جنبۀ تقدّس داشته است .خودِ سنگ به عنوان
ذاتی مادی مورد احترام نیست ،بلکه روحی که بدان جان میبخشد ،و رمزی که سنگ را
مخصوص و ممتاز گردانیده و مقدّس کرده مورد احترام بوده است(الیاده )218 :1372،سنگ
ن جوان ،به سوی صخرهای خاص میروند تا
را دارای بُعد زایندگی میدانند؛ در هند همسرا ِ
بچهدار شوند .در جنوب هند زنان نازا معتقدند سنگ 1منزلگاه نیاکانی است که دارای
قدرت زایندگی هستند .لذا این زنان بدن خود را بعد از نذر برنج و گل به این سنگها
میمالند .در استرالیا ،صخرهای عظیم به نام  Erathipaوجود دارد که بنا به عقاید قدیمی
1

Dolmen
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کودکان از شکاف کنار آن بیرون میآیند و در کمین زنانی که از نزدیکی آن میگذرند،
مینشینند و وارد شکم آنها میشوند(جان صدقه )167 :1378 ،در منطقۀ رون زنانی که دوست
دارند بچهدار شوند ،به مدت سه شب متوالی روی صخرهای که همزاد سنگ نام دارد
میخوابند .همچنین عروسها و دامادها در شبهای اول زندگی مشتركشان به دیدار این
سنگ میآیند و شکمهایشان را به آن میمالند(همان .)168 :زنان نازای شمال کالیفرنیا به
صخرهای که شبیه زن آبستنی است دست میمالند(الیاده .)219 :13در جزیرة  kiaجنوب
شرقی گینۀ جدید زنانی که خواهان فرزندند سنگی را به روغن و چربی میآالیند (همان)219:
و در باور چینیان سنگی دایرهای شکل به نام «پی» مقدس است(دوبوکور .)96 :1376
در بسیاری مناطق سنگ را عالمت باروری و حاصلخیزی میدانند .این موضوع به
آیین باران خواهی اشاره میکند .سرزمین خشک ایران با مشکل خشکسالی مواجه بوده
است و باران نعمت شمرده میشده است و ایرانیان برای آمدن باران مراسم باران خواهی
اجرا میکردند .این مراسم و آیین ریشه در اعتقادات و باورهای دینی و اسطورهای داشته و
مخصوص پرستش آناهیتا الهۀ بارندگی و آبیاری است و آیین باران خواهی احتماالً بازمانده
توسل به آناهیتا است»(شیرمحمدی .)11 :1389 ،بنابراین برای نزول باران دستآویز باورهایی
میشدهاند از جمله کوفتن دو سنگ به یکدیگر که نمونۀ آن در گرشاسبنامه دیده میشود.
بوریاتها معتقدند بعضی سنگهای فرو افتاده از آسمان بارانزا هستند .از این رو در
خشکسالی به آنها قربانی پیشکش میکنند(الیاده )223 :1372 ،نمونۀ چنین باوری ،در
میان ایرانیان دیده میشود .در یکی از بخشهای استان چهارمحال و بختیاری به نام
«گندمان» منطقهای به نام «سنگ بر» وجود دارد .در این منطقه ،سنگی به همین نام
موجود است .اهالی منطقه ،بر این باورند که اگر در هنگام خشکسالی ،این سنگ را از زمین
بردارند ،آن سال بارندگی بسیاری خواهند داشت(بزرگ بیگدلی و همکاران)86 :1386 ،
بعد از نفوذ اسالم و مسلمان شدن پهلوانان برخی از آداب و رسوم مذهبی را به کار
بردند .رسم سنگ گرفتن برگرفته از کندن در خیبر توسط امام علی(ع) میباشد و میتوان
این رسم را ادامۀ نمود تقدّس سنگ دانست.
سنگ یکی از عناصر طبیعی است که در کتاب گرشاسبنامه بر دو جنبۀ بارندگی و
باروری آن اشاره شده است .بنابراین سنگ در حماسۀ گرشاسبنامه فتیش محسوب
میشود .چرا که این سنگ دارای قدرت و نیروی بارشِ باران است .جنبۀ تقدّس سنگ سبب
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شده در خصوص آن باورهایی شکل بگیرد و برای سنگ روح و جان قائل شوند بدین ترتیب
شیء بیجان از ارزش و احترام خاصّی بهرهمند شده است:
دگررر سررنگ دیدنررد کوچررک بسرری
همررران گررراه برررادی شرررگرف آمررردی

که چون زآن دو برر هرم بسرودی کسری
پرررس از بررراد بررراران و بررررف آمررردی
(اسدی طوسی)314 :1389،

گرشاسب در طی سفرهای خود به شهری میرسد که زنان نازا برای بچهدار شدن هم
جفت با بتی از جنس سنگ میشدند و دلیل این امر ،اعتقاد آنان به جنبۀ باروری و زایندگی
سنگ است .از این روی سنگ بیجان با داشتن قدرت زایندگی فتیش محسوب میشود.
برره شررهری دگررر ،بررا سررپه برگذشررت
درو چشرررمۀ آب روشرررن چرررو زنرررگ
بررردان شرررهر در هرررر زنررری خررروبروی
چو هرمجفرت آن بُرت شردی در نهفرت

برره ره گنبرردی دیررد بررر پهررن دشررت
برره نررزدش بترری مکرررد پیکررر ز سررنگ
کرره تخمررش برررآور نبررودی ز شرروی
از آن پرررس برومنرررد گشرررتی زجفرررت
(همان)186 :

ب -درخت
درخت ،در نگاه انسان همواره چیزی بیش از یک گیاه معمولی بوده است و بیانگر
رابطهای رمزآلود بین اجزای اصلیاش یعنی ریشه ،تنه و شاخههایش با جهان سفلی (دوزخ)،
جهان میانی (زمین) و جهان واال (بهشت) است «در جهان اعتقادی انسان ،درخت با وجود
بیتحرّکی ،نمادی از تولد ،رشد و تکامل و به طور کلی زندگی دانسته شده و هم جلوههای
قدسی یافته است(غنینژاد .)46 :1379 ،درخت صورت مثالی زندگی و نماد تطوّر است .رشد
مدام نباتات ،نشانۀ تجدید حیات ادواری و یادآور اسطورة بازگشت جاودانه به اصلی واحد
است .از این روست که در اساطیر آفرینش از درختان مقدّسی چون درخت آفرینش ،شجرة
ممنوعه ،درخت معرفت و  ...یاد میشود .در روایات زردشتی به درخت بسیارتخمه ،در
فراخکرد که سیمرغ بر آن آشیان دارد اشاره شده و هم سپید یا درخت گوگرن ،دور کنندة
پیری محسوب میشود( .میرشکرایی .)53 :1379 ،در اساطیر بینالنهرین درخت زندگی که
ترکیبی از رستنیهای گوناگون است مقدس شمرده میشود(گری )32 :1378 ،و در اساطیر
ژاپنی ساکاکی درخت مقدس است که شاخههایی از آن در مراسم مذهبی آیین شینتو به
کار میرود (پیگوت .)65 :1383 ،در دیدگاه هندیان گیاهی به نام سوما خدا تلقی میشد و آن
دارای مادهای می دانستند که باعث نشاط انسان شده و احسان و نیکوکاری را به او الهام
میکند و نیز باعث می شود انسان دارای نظریات صحیح و رأی صائب گردد و حتی میتواند
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باعث حیات و زندگانی جاویدان برای وی شود (ویل دورانت :1971 ،ج .)31 :3در اسطورههای
یونان زئوس در درختان بلوط دودونُ 1سکنی دارد و با دکم خود به برگها جان میبخشد و
آنها سروشهای او هستند .هم چنین درخت غان درخت آپولون ،مورد درخت آفرودیت و
زیتون درخت ویژة آتناست(اسمیت .)210 :1383 ،اهمیت اساطیری درخت در میان ایرانیان
را میتوان از داستان آفرینش نخستین پدر و مادر بشر ،مشی و مشیانه دریافت« .نخستین
زوج بشر از نطفۀ کیومرث در زمین روییدند؛ به طوری که نمیشد تشخیص داد که کدام
مرد و کدام زن ،این دو با هم درختی را تشکیل میدادند که حاصالن ده نژاد بشر بود.
سرانجام وقتی به صورت انسان در آمدند ،اورمزد مسؤولیتهایشان را به آنان آموخت(هیلنز،
 .)93 :1377در قرآن کریم بارها از واژة درخت و انواع مختلف آن؛ طوبی ،خرما ،زیتون ،انار،
انجیر و  ...نام برده شده و معانی بسیار عمیق و با ارزشی را به صورت نمادین به کمک آن
بازگو نموده است .و در آیات متعددی به درخت سوگند خورده است .به طور کلی میتوان
گفت به نظر بسیاری ،جهان عموماً ،جاندار است و گیاهان و درختان از این قاعده مستثنی
نیستند « .تایلور اعتقاد به وجود روح در تمام اشیاء را منشاء و بنیاد تمام ادیان و اساطیر
مختلف میدانست» (زرین کوب.)39 :1369 ،
در اعتقادات عامیانه امروزی نیز ،درخت همچنان مقدّس است و در بسیاری زیارتگاه
دیده میشود مردم برای گرفتن حاجات خود به درختان پارچۀ سبز رنگی میبندند و عالوه
بر آن برگ بسیاری درختان را برای شفای اقسام بیماریها میخورند.
در گرشاسبنامه به جنبههای شفابخشی ،دروغ سنجی ،سیرکنندگی درخت اشاره شده
است .در ابیات زیر نیز اسدی طوسی از برگ درختانی یاد میکند که همیشه سبز و تازه
هستند و آتش باعث خشکی آنها نمیشود .این برگ درختان دارای قدرت سحرآمیزی
هستند به نحوی که هر کس دچار دندان درد شود و برگ آن درخت را با دهان بکند هرگز،
دندان درد سراغ او نمیآید .بدین ترتیب وجود قدرت سحر در برگ درخت آن را به فتیش
نزدیک کرده است و باور به پذیرش این امر که درخت دارای قدرت شفابخشی است مانا
محسوب می شود .و عالوه بر آن خاصیّت شفابخشی برگ درخت نشان از آن دارد که در
وجود درخت روحی وجود دارد که آن را الهی و معنوی نموده است:

Dodona
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بررردان شررراخها برگهرررا سررربز و ترررر
وزو هررر کرره ککنرردی برره دنرردان بکرررکش
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برررردو رودی از آب پهنررررا دو میررررل
تنررره لعلگرررون شررراخهاشررران کبرررود
نررره آهرررن نررره آترررش برررر او کرررارگر
نبرررردی دگرررر درد دنررردان سررررش
(اسدی طوسی)394 :1389 ،

در گرشاسبنامه درخت از امتیاز بیناکنندگی و دروغ سنجی برخوردار است بدین گونه
هم بینایی دل و هم بینایی چشم را به همراه دارد .و این به دلیل نیروی جادویی است که
درون این پدیدة طبیعی نهفته شده است:
دگرررر دیرررد شرررهری چرررو خررررّم بهرررار
میرررانش درختررری چرررو سررررو سرررهی
هررررم از برررریخ او خاسررررتی کیمیررررا
چو جستی کسی برا کسری گفرت و گروی
ز پررررروالد سرررررندانی انررررردر شرررررتاب
یکررری بررررگِ ترررر زآن درخرررت بِبکرررر
ککفکرررش سررروختی گرررر بُررردی آهمنرررد

درو نغررررررز بتخانررررررهای زر نگررررررار
کررره از برررار هرگرررز نگشرررتی تهررری
بُرررردی برررررگ او چشررررم را توتیررررا
برره چیررزی کرره سرروگند بررودی برردوی
ببررردی چررو تفسرریده اخگررر ز ترراب
نهرررادی اکبکرررر دسرررت و سرررندان ز برررر
و گررر راسررت بررودی ،نکررردی گزنررد
(همان)186 :

درخترری بررا تنرره سرربز رنررگ و شرراخههای سرریاه و برگهررای زرد در دخمررۀ سرریامک
وجود داشت کره برر روی برگهرایش چهررة مرردی پدیردار برود و همره وقرت در سرال
میوههررای سرررخ و شرریرین داشررت و هرریچ گرراه برررگ یررا میرروة آن کررم نمیشررد و اگررر
یکرری از آنهررا از درخررت میافترراد بالفاصررله جررایش برررگ یررا میرروهای میروییررد.
استشمام زیاد عطرر آن درخرت ،سربب خرون آمردن از بینری میشرد و هرر کرس میروة
آن را میخورد تا یک هفته به غذا نیازی نداشت.
درختررری درو سرکشررریده بررره مرررراه
همررره بررررگ او چرررون سرررپرهای زرد
بسرررران کرررردو میرررروه زو سرررررنگون
سررپهبد ز مرررد سرره چشررمه سررخن
چنررین گفررت کاغرراز گیترری درسررت
همرره سرراله ایررن میرروه باشررد بررر وی
نگرررردد زیرررن کرررم بررررو بررررگ و برررر
ور از یرررک زمرررانش بررره برررویی فرررزون

تررنش سررر برره سررر سرربز و شرراخش سرریاه
پدیرررردار در هررررر یکرررری چهررررر مرررررد
به خوشی چو قند و بره سررخی چرو خرون
بپرسرررررید کرررررار درخرررررت کهرررررن
نخست ایرن برد از هرر درختری کره رسرت
چررو شرکّر برره طعررم و چررو عنبررر برره برروی
چرررو کرررم شرررد یکررری بررراز رویرررد دگرررر
ز خوشرررری ز بینرررری گشررررایدت خررررون



310

پژوهشنامة ادب حماسي ،سال هفدهم ،شماره دوم ،پياپي ،32پایيز و زمستان 1400

از این هرر کره یرک میروه بایرد خرورش

یکررری هفتررره برررس باشررردش پررررورش
(همان)178 :

پ-گياه
از دیرباز گیاهان در زندگی انسانها نقش مهم و حیاتبخشی داشتهاند .در اساطیر
ایرانی نیز این جایگاه به خوبی قابل مشاهده است .در کتاب بندهشن ،از گیاه به عنوان
چهارمین آفریده نام برده میشود« :چهارم گیاه را آفرید ،نخست بر میانۀ این زمین فراز
رست چند پای باال ،بیشاخه ،بیپوست ،بی خار و تر و شیرین ،او همه گونه نیروی گیاهان
را در سرشت داشت .او آب و آتش را به یاری گیاه آفرید .زیرا هر تنۀ گیاهی در سرشک
آبی بر سر و آتش و چهار انگشت پیش (از آن است) بدان نیرو همی رست»(دادگی:1390 ،
 .)40در آیین مهر نیز گیاه حضور و ظهوری اسطورهای دارد ،زیرا هنگامی که مهر گاو نر را
قربانی میکند ،از خون او گیاهی میروید که باعث باروری و سرسبزی زمین
میشود(سرخوش کرتیس .)13 :1373 ،هنگامی که سیاوش شاهزادة بیگناه ایران به دلیل اتهام
سودابه و گرسیوز کشته میشود گیاهی از خون او میروید که به گیاه سیاوشان معروف
است(شاهنامه ،ج.)491 :2
ارزش جادویی و دارویی بعضی گیاهان نیز مرهون نمونه و اسوة آسمانی گیاه ،یا
ناشی از این واقعیّت است که نخستین بار خدایی ،آن گیاه را چیده است .هیچ گیاهی
بالذات ،گرانبها نیست ،بلکه فقط به علت بهرهمندیاش از نمونههای مثالی یا به خاطر تکرار
بعضی کردهها و گفتهها که موجب تمایز گیاه از فضای دنیوی و مخصوص و مقدّس شدنش
میشود ،ارزشمند است(الیاده .)283 :1373 ،پاترینیا و میسکانتوس دو گیاهند که در باغهای
ژاپن غالباً نزدیک یکدیگر میرویند و آنها را افسانهایی است میگویند دختری که معشوق
او را رها کرده بود خود را در رود غرق کرد .خویشان دختر جسد را در رود گرفتند و به
خاك سپردند و چند روز بعد از گور او پاترینیایی سر برآورد .پسر غم زده از آزردن دلدادة
خویش نیز چندی بعد خود را در همان رود غرق کرد .خویشان پسر جسد او را یافتند و در
کنار گور دختر دفن کردند و چند روز بعد از گور او نیز گیاهی سر برآورد که همانا
میسکانتوس است(پیگوت.)30 :1373 ،
در گرشاسبنامه گیاه دارای قدرت جادویی است که با خوردن آن بیماریها درمان میشود
و بدن آن چنان قوی میشود که هیچ زهری بر بدن کارگر نیست .اعتقاد به وجود جاذبه و
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نیروی ماوراء طبیعی در درخت سبب میشود که پذیرفت درخت از چنان نیرویی برخوردار
است که میتواند مانند آبِ حیات خاصیّت جاودانگی به انسان عطا نماید.
سررر تیرر آن کُرره همرره خرراك بررود
کسرری کرران گیررا بررا مرریِ خوشررگوار

گیررراه و گلرررش پررراك تریررراك برررود
بخرروردی ،نکررردی برررو زهررر کررار
(اسدی طوسی )320: 1389

گیاه استرنگ در چهره ،مانند انسان است خاصیّت جادویی دارد و ریشه آن ارزشمند
است و سبب بهبودی میشود :در گرشاسبنامه از این گیاه و ویژگی شفابخشی او یاد شده
است:
هررم از آن گیاهرران بررا برروی و رنررگ
از آن هررر کرره کنرردی فتررادی زپررای
برره گرراوان از آن چنررد کندنررد و برررد

شناسرررررنده خوانرررررد و را اسرررررترنگ
چو ایشان شردی بریروان هرم بره جرای
مررر آن گرراو کرران کنررد بررر جررای مرررد
(همان)169 :

گلی که استشمام آن سبب غم و غصه و گریه آدمی میشد بیآنکه درد و غمی داشته باشند.
گلی بُرد کره چرون بروی برردیش مررد

شرردی زار و و گرینررده بیسرروگ و درد
(همان)151 :

گلی که سبب شادی و خندة شخص میشد .در قرآن در ضمن سه آیه سورة حج آیۀ
63؛ سورة ق آیۀ  7و سورة نمل آیۀ  60گیاهان ،شادی آفرین معرفی شدهاند.
ز گلها گلری بّرد کره هرر کرس بره بروی

گرفترررری بخندیرررردی از برررروی اوی
(همان)150 :

گل شجاع کننده به گونهایی که بعد از بوییدن این گل ترس از حیوان درنده در وجود
شخص نابود میشد:
یکرررری گلرررربن تررررازه در نیسررررتان
هرررر آن غمگنررری کامررردی نررررزد اوی
گرررررش برررریم بررررودی ز شرررریر نژنررررد
اگررر چرره برردی گلررش پژمرررده سررخت
بررره مررری درفکنررردی شرررکفته شررردی

گلررش چررون قرردح در کررف میسررتان
شدی شراد کران گرل گرفتری بره بروی
چررو بررر شرریر رفترری نکررردی گزنررد
چررو شرراخی بریرردی کسرری زان درخررت
دگرررر بررراره گلهررراش کفتررره شررردی
(همان)308 :

گلی که شخص با استشمام آن به خواب میرفت:
در آن مررررز بُرررد بیشررره بیرررد و غررررو
دو رسرررته گرررل صرررد هرررزاران فرررزون

میرررانش بنررری نررروژ برترررر ز سررررو
سرررپیدش گرررل و بررررگ زنگرررارگون
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هر آن کس کزان گرل گرفتری بره بروی
چررو بغنررودی آن کررار دیرردی برره خررواب
ببوئید و شد هرر کرس از خرواب سسرت

شدی مسرت و خرواب اوفترادی برر اوی
کررزو شسررت بایررد همرری تررن برره آب
وزان خررواب تنشرران ببایسررت شسررت
(همان)310 :

آدمی با لمس کردن آن گل به خواب میرفت و همین که دست از آن گیاه برمیداشت
از خواب بیدار میشد.
گیاه بُد که چرون سروی او مررد دسرت
چرررو زو مررررد کرررف بررراز داشرررتی

کشریدی شردی خفتره برر خراك پسرت
ز پسررررتی دگررررر سررررر برافراشررررتی
(همان)150:

در فرهنگ عامه و زندگی امروزة انسانها نیز گیاهان بسیاری هستند که خاصیّت
دارویی دارند و انسانها برای درمان امراض خود از آن بهره میبرند و حتی آن را سودمند
از سایر درمانها میدانند.
ج-آیينه
پدیدههای طبیعی نام برده شده در گرشاسبنامه منحصر به طبقۀ خاصّی نیست و در
ردههای گوناگونِ ابزار جنگی ،درخت ،گیاه ،آیینه ،آب ،سنگ و  ...دیده میشود .سحر انگیز
بودن آیینه در ابیاتی از گرشاسبنامه دیده میشود .آیینه نماد فرزانگی است و آیینۀ پوشیده
از گرد و غبار ،روحی کدر از جهالت است (شوالیه و گربران .)325 :1382 ،همچنین تقابل خاك
و افالك؛ حق و خلق در حکم آیینه دانسته شده است (اسماعیلپور )21 :1387 ،در متون
عرفانی که پیوند ناگسستنی با اساطیر دارد آیینه ،دو معنا را به خود اختصاص داده است.
آیینه از سویی دارای معنای نمادین میباشد و از دیگر سو کارکرد خود را به نمادی دیگر
تعمیم داده و با جام جم یکسان شده و با شخصیّتهای جمشید ،کیخسرو سلیمان و اسکندر
پیوند یافته است .آیینۀ اسکندر آینده را بر وی آشکار میساخته است .این آیینه بر فراز
شهر اسکندریه برای آگاهی از شورشیان بنا نهاده شده بود .اما به دلیل غفلت دیدهبان ،این
شهر توسط اهل فرنگ ویران و به دریا انداخته شد .اسکندر دوباره آن را از دریا بیرون کشید
و بر سر شهر نصب کرد (روشن .)110 :1386،در بندهشن آیینه بخش درونی بدن آدمی است
« او مردم را به پنج بخش فراز آفرید :تن ،جان ،روان ،آیینه و فروهر .چون تن آن که ماده
است ،جان آن که با باد پیوسته ،دم آوردن و بردن ،روان آن که با بوی در تن است :شنود،
بیند ،گوید و داند .آیینه که به خورشید پایه ایستد ،فروهر آن که پیش هرمزد خدای است.
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بدان روی چ نان آفریده شد که در دوران اهریمنی مردم میرند ،تن به زمین ،جان به باد،
آیینه به خورشید ،روان به فروهر پیوندد تا روان ایشان را توان میراندن نباشد»(دادگی:1390 ،
 .)48در خاو ِر دور آیینه را دارای خواص جادویی میدانستند که میتوانست ارواح خبیثه را
هم در این جهان و هم در جهان دیگر دور کند و به همین دلیل آن را در کنار مردگان
میگذاشتند در سده های سوم و چهارم میالدی آیینه به تدریج نقش مایۀ تائویی و بودایی
و گلها و جانورانی را نشان میدادند که نماد خوشبختی ،سعادت در ازدواج و مانند آن
بودند(یاحقی .)62 :1389،خاندانهای امپراتوری ژاپن آیینه را یکی از نشانهای سلطنتی
میدانند (پیگوت )17 :1373 ،در هنر عیسوی آیینۀ سالم و بینقص مظهر مریم عذرا و بکرزایی
او بود» (یاحقی .)62 :1389 ،از آنجایی که رسیدن نفس به آیینه سبب تیرگی آن شده ،آیینه
بهترین وسیله بود تا بتوانند حیات و مما ت خویش را تشخیص دهند به این صورت که در
حالت بیهوشی تمام آیینه پیش نفس گذاشته حال تنفس دریافت کنند اگر آیینه مکدر
شود زنده است و اال مرده» (رامپوری.)248 :1375 ،
آیینه در باورهای عوام و فرهنگ توده نقش به سزایی دارد به طوری که عوام استفاده
از آیینه را در مکانهایی همچون سفرة عقد ،سفرة تحویل سال و  ...خوش یمن میدانند
در گرشاسبنامه تنها به یک جنبۀ آیینه در باور عوام ،آن هم شفا دادن بیماران اشاره
شده است .بدینگونه که هر کس در آیینه مینگریست بیماریاش شفا مییافت و در دنیا،
بقای جاودان مییافت .آیینه نیز مانند سایر پدیدهها دارای قدرت سحرانگیزی است و به
عنوان فتیش کاربرد دارد زیرا فتیش شیء مفتونی است که دارای قدرت جادویی است و
جادویی آینه در شفابخشی آن است در واقع خصلت شفابخشی آیینه ،مرهون قوا و
تواناییهای خود آن نیست ،بلکه مولود مانایی است که باور پذیرفتگان این امر به آن اعطا
کرده است.
زمیرررررنش بررررره یکپررررراره از الژورد
درو شرریری از سرریم و تخترری برره زیررر
برره دسررت آینرره چررون درفشررنده مهررر
هررر آن دردمنرردی کرره بررودی تبرراه
چو چهرش ندیدی شردی زیرن سررای

همررره بررروم و دیررروار مینرررای زرد
بتررری کررررده از زرّ بکررررِ پشرررت شررریر
بررردان آینررره در همررری دیرررد چهرررر
چررون کررردی برردان آینرره در نگرراه
ور ایدون که دیردی ،شردی براز جرای
(اسدی طوسی)395 :1389 ،
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چ-آب
آب ،یکی از چهار عنصر اصلی است که همواره در همۀ سرزمینها مهم بوده و هست.
این اهمیّت به گونهای بوده که آب مورد پرستش قرار گرفته و مردم هر سرزمینی رودی را
که از سرزمینشان عبور میکرد ،به خدایی برگزیده بودند(دالشو .)137 :1386 ،بر پایۀ باورهای
اساطیری ایران ،آب دومین آفریدة مادی است که اورمزد در گاهنبار دوم از شش گاهنبار
آفرینش آب را در پناجه و پنج روز آفرید .پس از آن از روز آبان ماه تیر تا روز دی به مهر،
پنج روز درنگ کرد که نام آن پنج روز گاهنبار مدیشوم است .یعنی اینکه او آب روشن
بکرد .زیرا نخست تیره بود(دادگی .)41 :1390 ،آب در اسطورههای جهان اهمیّت و
کارکردهایی دارد و به عنوان یک عنصر حیات بخش ،نماد آفرینش ،تولد ،رستاخیز ،پاالیش،
شفا ،تطهیر ،باروریی...شناخته میشود( .هال.)195 :1380 ،

انسانهای نخستین و کهن که آب را عنصری حیات بخش در زندگی خود میدیدند و
تأثیر زندگی آفرین آن را در حیات و طبیعت مشاهده میکردند ،به تدریج برای آن ،کارکردی
جادویی و شگرف قائل شدند .آن کارکرد چیزی جز جاودانگی و بیمرگی نبود .آنان که در
زندگی گریزی از مرگ نداشتند و عشق به دیر زیستن و یا جاودانگی جزء آرزوهای ِ آنان
بود وقتی حیات بخشی آب را میدیدند ،در باورها و اعتقاداتشان سخن از آبی به میان
می آورند که هر کس از آن بنوشد و یا در آن تن بشوید جاودانه خواهد .این آب حیات در
اکثر اساطیر ملل و اقوام مختلف جهان دیده میشود و گویی آرزوی جهانی و همگانی در
بین آنان است .در اوستا به زرتشت گفته شده «نخست از آبها آرزوی خود بخواه»(پورداوود،
 .)92 :1380در اساطیر بینالنهرین و روایات آشوری نیز که همۀ آفریدگان از آمیزش آب
شیرین (اپسو) و شوراب (تیامت) پدید میآیند .اپسو نوعی مغاك پر از آب بود که گرداگرد
زمین را پوشانده بود؛ چشمههایی که از سطح زمین سر بر میآورند ،از اپسو نشأت گرفته
بودند و تیامت چهرة شخصیّت یافتۀ دریا بود که جهان را زایید(ژیران .)58 :1375 ،در اساطیر
یونانی نیز ،نخستین عنصری که پیش از جهان پدیدار میشود و بر آفرینش نظارت دارد،
اوسئان است که اقیانوس آغازین و فرزند اورانوش و گایا و تجسم ایزدی آب است و زمین
را چون رودی بسیار بزرگ در بر گرفته است همه چیز از آن پدید میآید و در آن
میمیرد(اسمیت .)93 :1383 ،در اساطیر کهن چینی ،کوه مقدس کون لون در غرب چین،
خاستگاه رود زرد به شمار می آمده است و سرچشمۀ چهار رودی است که هر کس از آن
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بنوشد به جاودانگی و تقدّس آب دست خواهد یافت(کریستی .)113 :1373 ،در اساطیر هندی
نیز ،در آغاز گردش دورانی آفرینش ،آبهای سیالبی بزرگی جهان را احاطه کرده بود که
در طی فرایند آفرینش ،تخم زرین جهان که هزار سال بر آبها شناور بود ،منفجر شد و
جهان از آن پدید آمد و به دو نیمۀ نر و ماده تبدیل شد(ایونس  .)43 :1373در قرآن نیز به
حیات بخشی آب در ضمن آیات متعددی از جمله؛ نور آیۀ 45؛ انبیاء 30/؛ نحل65 /؛
انعام99/؛ حج 63 /اشاره شده است .به دلیل قائل بودن نیروی خاص در آب ،آن را نماد
تجدید حیات میدانستند .هنوز همچنین باوری وجود دارد «پاشیدن آب بر روی زمین ،در
طی مراسم تدفین ،زنده شدن شخص متوفی را در جهان دیگر به همراه داشت و هم چنین
دفع شر و مرض بود» (هال .)198 :1380 ،این عنصر حیاتی ویژگی تطهیر کنندگی دارد و
انسان را از آلودگی پاالیش می کند و اورمزد نیز آن را روشن کرده است .آب در اسطورهها
برای پاك ساختن جسم مادی نیست؛ بلکه از نظر معنوی پاك کننده است .این ماده در
بیشتر ادیان وسیلۀ طهارت و پاكکنندگیِ آیینی است و برای پاكکنندگی ذات به آن
متوسل میشوند(شوالیه و گربران.)5 :1382 ،
در گرشاسبنامه نیز از آب حیات و زندگی بخش نام برده شده است و نشان میدهد
که آب دارای نیروی جادویی خاصّی است که سبب میشود جوانی و نشاط را به آدمی هدیه
کند .آب در نظام فکری ایرانیان عنصری مقدّس است .در اوستا āp :و اسمی مؤنّث است؛
چرا که بنیان آفرینش همۀ موجودات به آب بسته بود .آبان نام مینوی همۀ آبها و صفت
ایزدبانوی اردویسور آناهیتا ،است .دهمین روزماه و هشتمین ماه سال نیز آبان خوانده
میشود .پنجمین یشت اوستا که دارای سی کرده و یکصد و سی و نه بند است ،آبان یشت
نامیده میشود و البته در تمام تمدنهای بشری آب ،مقدس ،آفرینشگر و تجسّم پاکی و
اصل حیات است.
برره دسررت آور از آب حیرروان نشرران

بخرررور زو و پرررس شررراد زی جررراودان
(اسدی طوسی)32 :1389 ،

در گرشاسب نامه

از چشمۀ آبی که خاصیّت مست کنندکی داشت ذکر شده(اسدی:1389 ،

 .)150که این امر بر تجدید حیات اشاره دارد.
ح-چشمه
در ایران باستان اغلب آیینهای مذهبی در کنار چشمهها ،نهرها و رودخانهها برگزار
میشد و زیارتگاهها و معبدها برای خود ،آب و یا چشمهای داشتند .آب به عنوان مایۀ
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حیات و زندگی اهم ّیتی فوقالعاده در دیدگاهها ،فرهنگها و اساطیر دنیا داشته و نقش آن
فراتر از نقش عمل کردی به مثابۀ نمادی از پاکی ،زایش و زیبایی مورد توجه قرار گرفته
است(اسماعیلپور .)20 :1387 ،در آن دوران ،آب پیامآور روشنایی و پاکی به شمار میرفت و
از ارزش زیادی برخوردار بود .چشمهای که در میانۀ باغ بهشت زمینی و در پای درخت
زندگی می جوشد ،در طول چهار نهر به سوی چهار جهت اصلی روان میشود ،سرچشمۀ
حیات و بی مرگی و طول عمر و جوانی جاوید یا سرچشمۀ علم و معرفت و رمز تجدید حیات
و تصفیۀ باطن است(همان .)20 :در داستان ایوب در قرآن نیز شفابخشی ایوب در چشمه بود
ک هذا مُغْ کتسکلٌ بارِدٌ کو شکرابٌ(ص )42 /به او
به گونه ای که وحی آمد ای ایوب ا ْرکُضْ بِرِجْلِ ک
گفتیم پاى خود را بر زمین بکوب این چشمۀ آبى خنک براى شست و شو و نوشیدن است.
در حماسهها تیز مشاهده میشود که بسیاری از اتفاقات مهم در کنار چشمهها صورت
گرفته ا ست چ شمه در دا ستانهایی که زن و مرد در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند ،نقش
کلیدی و اسرراسرری ایفا میکند .نزدیک چشررمهها و چاهها ،مالقاتهای اسرراسرری صررورت
میگرفته ا ست« .نقطهای که آب پیدا می شد ،به مثابۀ مکانی مقدّس ،نق شی بیبدیل ایفا
میکرد .نزدیک آب ،ع شق متولد می شد ،و صلت صورت میگرفت» ( شوالیه و گربران:1382 ،
.)8

در گرشاسبنامه اهمیت چشمه در ابیات زیر مشخّص میشود چرا که به وسیلۀ آن
گناهکار از بیگناه تشخیص داده میشد و این نمایانگر ویژگی تطهیر کنندگی آب است
که انسان را از آلودگی پاالیش میکند:
بکررررِ شرررهر بُرررد ژرف چررراهی مغررراك
بدان چشمه در هرر کره یرک تنرگ برار
چرررو کررروه آبرررش از مررروج بفراختررری
برره خررون و برره دزدی چررو آن مردمرران
ببسررتی شرره او را سرربک دسررت و پررای
شرردی ،گررر گنرراه کررار بررودی تبرراه

درو چشرررمۀ آب چرررون سررریم پررراك
درافکنرردی از یرررک رطرررل ترررا هرررزار
ز پرررس بررراز برررر خشرررکی انرررداختی
شرردندی برره دل بررر کسرری برردگمان
در آن چشررمه انررداختی هررم برره جررای
فترررادی بررررون گرررر بُررردی بیگنررراه
(همان)321 :

و مسحور بودن چشمه در گرشاسبنامه مصداقهایی دارد از جمله این که چشمه ،ندا
دهنده بوده است .ندا آمدن از چشمه در اسطوره به چشم میخورد همچون چشمهای که
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اسکندر را از مرگ و نابودیاش خبر میدهد(رستگار .)415 :1383 ،در واقع ندایی که از چشمه
به گوش میرسیده به عنوان راهنما و هدایتگر تلقی میشده و این هدایت از یک چشمه
را میتوان یکی از جنبههای سحرآمیزی آن دانست .در واقع روح پاکی که برای آن چشمه
قائل میشدند سبب میشد تا از جنبههای تقدّس آن بهرهمند گردند.
بررردان شرررهر گلرررزار بسررریار برررود
برره پهنررا فررزون از دو میرردان زمررین
چررررو خورشررررید گیترررری بیاراسررررتی
همرره سررنگش از زیررر هررم در شررتاب
چو کرردی نهران خرور فرروغ از جهران

یکررری چشرررمه بررراالی گلرررزار برررود
همرره آب آن چشررمه چررون انگبررین
یکرری بانررگ از آن چشررمه برخاسررتی
دویرررردی سررررتادی بررررر افررررراز آب
همررران سرررنگها بازگشرررتی نهررران
(همان)362 :

نمونۀ دیگر از سحرانگیزی چشمه در گرشاسبنامه ،چشمۀ آبی تیره رنگی بود که هر
کدام از موجودات دشت هرگاه به بیماری مبتال میشد ،در آن چشمه خود را شست و شو
میداد و در زیر درخت میغلطید و حرکاتی خاص انجام میداد گویی به پرستش
میپرداخت پس از آن یا سالمتی خود را به دست میآورد یا در همان جا در زیر درخت
جان میداد.
دگرررر دیرررد دشرررتی همررره کندمنرررد
تنش سبز و شراخش همره چرون زریرر
چرررو پیچررران رسرررن برگهرررای دراز
ز نخجیررر هرررد انرردران دشررت و کرروه
دویرردی بشسررتی در آن چشررمه تررن
خروشررررران پرسرررررتیدن آراسرررررتی
درسررت ار شرردی در زمرران برراز جررای

در آن دشررت سررهمگن درخترری بلنررد
به زیرش یکری چشرمه آبری چرو قیرر
فرررو هشررته زو تررا برره هررامون فررراز
بررره بیمررراری انررردر بمانررردی سرررتوه
ز پرریش درخررت آمرردی چ رون شررمن
نشسرررتی گهررری گررراه برخاسرررتی
و گرنرره بمررردی فتررادی برره جررای
(همان)263 :

عالوه بر موارد فوق در گرشاسبنامه ،چشمهای سرخ رنگ بود که تندیس سنگی از
گوزن در کنار چشمه ساخته شده بود و هر گوزنی که به بیماری مبتال میشد در آن چشمه
خود را میشست و پس از آن یا زنده میماند یا در اثر همان بیماری میمرد .آب به سبب
فضایلی چون تزکیه کنندگی ،آفرینندگی و قدرت عظیم درونیاش که از جمله آنها قوای
شفادهنده است ،همیشه مورد توجه بوده است.
سپهدار خاموش از او بر گذشت
درو چشمۀ آب چون خون به رنگ

دگر پیشش آمد یکی پهن دشت
برِ چشمه کرده گوزنی زسنگ
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در آن بوم و بر هر گوزنی که درد
دوان تاختی پیش او چون نوند
چو روزش بدی مانده ،گشتی درست

برو چیره گشتی بماندی ز خورد
تن خویش سودی در او بار چند
چو مرگی بدی گشتی افتاده سست
(همان)361 :

در ادب عامه آب جایگاه خود را دارد به طوری که با ریختن آب به روی کسی ،میگویند
آب روشنایی است و شخص ناراحت نمیشود .اگر در خواب آب ببیننند ،تعبیر خوبی از آن
میکنند یا اینکه هر گاه خواب بدی میبینند،آن خواب را برای آب روان تعریف میکنند
تا از ناراحتی آنها از دیدن آن خواب کم شود و به نوعی به روحشان آرامش و پاك شدن
بدهند .اگر آب روانی نباشد ،شیر آب را باز میکنند تا حکم آب جاری را داشته باشد.
خ-کمربند
در میان مسیحت چنین رایج بوده است که کمربندی که به آن زنار میگویند برای
تمایز بین خود و مسلمانان بر کمر میبستند و یا در میان زرتشتیان کمربند مقدّسی بعد
از سن یازده سالگی بر کمر میبستند تا بتوانند در مراسمات مذهبی شرکت کنند .در
حماسهها قهرمانها قبل از نبرد آمادة پوشیدن لباس رزم میشوند و به بستن کمربند آنها
اشاره میشود و این کمربند گویا قدرت و نیرویی را در وجود آنان ذخیره و نهادینه میسازد.
در گرشاسبنامه کمربند به عنوان وسیلۀ قدرت و محافظت محسوب میشود آنجا که
خاقان در نبرد با سپاه نریمان کشته میشود ،سپاهیان خاقان همزمان با کاله ،کمرها را نیز
به عنوان شکست و تسلیم از خود باز میکنند.
برره ترکرران غریررو انرردر افترراد خرراك
کررررررراله و کمرررررررر بینداختنرررررررد

فکندنررد یکسررر تررن از بررن برره خرراك
خروشررریدن و مویررره برررر سررراختند
(همان)331 :

د-گرز گرشاسب
گرز یکی از پرکاربردترین سالحهایی است که ایزدان و پهلوانان هند و اروپایی از آن
استفاده میکنند « .در اساطیر هند و ایرانی به عنوان زین افزار ویژة ایزدان اژدهاکش نماد
آیینی تندرو آذرخش است ،که به وسیلۀ آن اژدهای کیهانی اوژنیده میشود»(سرکاراتی،
 .)119 :1378گرز ویشنو که کاموداکی نام دارد ،سمبل دانش و معرفت اولیه نافذترین و
مؤثرترین سالح اوست .لفظ کاموداکی به معنای مست کنندة ذهن است و از عظمت علم
الیتناهی ویشنو که برای اذهان ناقص غیرالهی قابل ادراك نیست حکایت میکند .قدرت
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این گرز که آن را مؤثرترین سالح نامیدهاند ،همان قدرت معرفت ویشنو است (ذکرگو:1377 ،

 .)89گنجینۀ نشانهای مقدّس در اساطیر ژاپن از اهمیّت خاص برخوردار است و این
نشانهای فرمانروایی یعنی؛ آینه،گرز و گوهر هدایایی است که آماتراسو به نینگی پیشکش
کرد (پیگوت.)40 :1373 ،
شاید بتوان گفت امروزه در زورخانههای ایران که محل ورزشهای باستانی است ابزار
جنگی گرز به شکل میل پا بر جا مانده است .ورزش زورخانه یکی از ورزشهای پهلوانی
است که بازمانده از روزگار ایران باستان است.
در واقع گرز برای گرشاسب ،پیروزی را برای او به ارمغان دارد .با قدرت جادویی که در
گرز وجود دارد گرشاسب میتواند بر تمام نیروهای اهریمنی غلبه کند و پیروزی را از آن
خود کند.
بررره گررررز گرررران یاخرررت مررررد دلیرررر
بدانسررران همررری زدش برررا زور هنرررگ

درآمرررد خروشرررنده چرررون تنرررد شررریر
که از کُه به زخمرش همری ریخرت سرنگ
(اسدی طوسی)77 :1389،

ذ-پر پرنده
پر پرندگان در حماسه و اسطورهها کاربرد دارد .همانگونه که در شاهنامه پر سیمرغ
یاریگر زال بود و هرگاه زال در سختی گرفتار میشد با سوزاندن پر سیمرغ میتوانست از
قدرت یاریگری سیمرغ برخودار شود.
یکی دیگر از مواردی که در گرشاسبنامه دارای قدرت سحر است پر پرندهای است که آواز
آن شوم بود اما پر آن برای درمان بیماری سودمند بود:
یکررری بیشررره و خررروش چراگررراه برررود
چررو مرغرران برره پرررواز در هررر کنررار
بررره درد پررررّش بررردی سرررود و برررال

همرررره بیشرررره پرّنررررده روبرررراه بررررود
چه برر شرخّ و هرامون چره برر کوهسرار
و لرریکن بُرردی شرروم بررانگش برره فررال
(همان)321 :

نتيجهگيری
عناصررر طبیعرری سررحرانگیز در کترراب گرشاسرربنامه شررامل نُرره عنصررر؛ سررنگ،
آیینرره ،آب ،درخررت ،گیرراه ،کمربنررد پهلرروان ،گرررز گرشاسررب ،پررر پرنررده و چشررمه
میشرررود .سرررنگ دارای دو جنبرررۀ بارنررردگی و بررراروری؛ آیینررره دربردارنررردة قررردرت
شفابخشرری؛ آب عنصررری حیررات بخررش؛ درخررت شررامل سرره قرردرت شفابخشرری ،دروغ
سررنجی ،سرریرکنندگی؛ گیرراه دارای پررنج قرردرتِ جررادویی شررجاع کننررده ،شررادی آور،
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غمگین کننده ،شرفا بخرش و خرواب آور؛ کمربنرد افرزون کننردة قردرت پهلوانران ،گررز
گرشاسب قدرت پهلروانی فوقالعراده؛ پرر پرنرده قردرت شفابخشری و چشرمه نیرز شرامل
دو قدرتِ برترر ندادهنرده (یراریگری) و شرفا بخشری اسرت .در فرهنرگ عامرۀ امرروزی
از میان نُه عنصر فروق تنهرا پرنج پدیردة سرنگ ،آب ،درخرت ،آیینره ،گررز برا کرارکردی
تقریباً یکسان دیده میشرود .اعتقراد بره نرزول براران توسرط سرنگ در برخری از شرهرها
همچنرران ادامرره دارد .اسررتفاده از آیینرره در مکانهررایی همچررون سررفرة عقررد ،سررفرة
تحویل سرال و  ...امرری خروش یمرن محسروب میشرود .در اعتقرادات عامیانره امرروزی
نیررز ،درخررت همچنرران مقرردّس اسررت و در بسرریاری زیارتگرراه دیررده میشررود مررردم
برای گررفتن حاجرات خرود بره درختران پارچرۀ سربز رنگری میبندنرد .پاشریدن آب برر
روی زمررین ،در طرری مراسررم ترردفین ،زنررده شرردن شررخص مترروفی را در جهرران دیگررر و
همچنین پاشریدن آب پشرت سرر مسرافر دفرع شرر و مررض را نشران میدهرد .گررز در
قالررب میررل نمررود یافترره اسررت و نشرران قرردرت و زورمنرردی پهلوانرران در زورخانررههای
امروزی است.
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