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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the important functions in 
constructing Shahnameh narratives is the role of nature elements in events 
and human destiny. Among these natural elements, the element of wind has a 
special place. In Avesta, the difference between fire, water, soil on the one 
hand and wind on the other is significant. While the first three gods are only 
one species and have positive attributes, wind is two species. In Middle 
Persian texts, "God of the Wind" or "Wai Nik" and other "Demon of the Wind" 
or "Woe Bad" are mentioned. In the menu, wisdom is the wind among the 
gods, which is praised for its strength, and on the other hand, it is the devil 
wind that causes storms and strong winds. In the mentioned texts, the god of 
wind is praised for making kings and heroes in battle and their victory. This 
article has tried to study the role of the element of wind in ancient texts and 
Ferdowsi's Shahnameh and to show what changes this element undergoes 
after entering the epic space. 

METHODOLOGY: In this research, information was collected through library 
sources and the method of this research is descriptive-analytical. The basic 
text of Ferdowsi's Shahnameh is a 4-volume correction of Jalal Khaleghi 
Motlagh. 

FINDINGS: In Ferdowsi Shahnameh, wind is known for its pleasant and 
fragrant attributes. Bad wind is also associated with traits such as sharp, hard, 
dark and smoky. This element, regardless of its divine-demonic character, 
rushes to the aid of kings or heroes and often comes to the aid of Kaykhosrow. 

CONCLUSION: Bakundukav in the narrations of the national epic came to the 
conclusion that this element has lost its divine character and has become a 
natural element that acts only by the command of God Almighty and often 
supports the king and the worthy hero and fights for the right. They are. 
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 چکیده:

یکی از كاركردهای مهم در ساخت روایتهای شاهنامه، نق  عناصر طبیعهت در   زمینه و هدف:

رویدادها و سرنوشت آدمیان است. از میان این عناصر طبیعی عنصر بهاد دارای جایگهاهی ویهژه    

است. در اوستا تفاوت میان آته ، آب، خهاک از یکسهو و بهاد از سهوی دیگهر چشهمگیر اسهت.         

یک گونه و دارای صفات مثبت هستند، باد دو گونهه اسهت.    درحالیکه آن سه ایزد نخستین تنها

یهاد شهده   « وای بد»یا « دیو باد»و دیگر « وای نیک»یا « ایزد باد»در متون فارسی میانه نیز از 

است. در مینوی خرد باد در زمرۀ ایزدان است كه از برای نیرو گرفتن از آن ستای  میشهود و از  

روز طوفان و بادهای سخت میگهردد. در متهون ذكرشهده،    سوی دیگر باد دیوی است كه سبب ب

اسهت. ایهن   ایزد باد برای كامروا ساختن شاهان و پهلوانان در نبرد و پیروزی آنها ستای  شهده  

است تا نق  عنصر باد را در متون كههن و شهاهنامۀ فردوسهی بررسهی كهرده و      جستار كوشیده

 ار چه تغییراتی میشود.نشان دهد این عنصر پس از ورود به فضای حماسی دچ

اسهت و شهیوۀ    ای بودهدراین پژوه  گردآوری اطالعات از طریق منابع كتابخانه روش مطالعه:

موردنظر این پژوه  توصیفی ه تحلیلی است. متن اسهاس شهاهنامۀ فردوسهی تصهحیح جهالل       

 جلدی است. 1مطلق، دورۀ خالقی

بو شناخته میشود. بهاد بهد نیهز بها     و خوش در شاهنامۀ فردوسی  باد با صفات باآفرین ها:یافته

است. این عنصر بدون در نظر گرفتن من   صفاتی همچون تند، سخت، تیره و دمان همراه شده

 آید. ایزدی ه اهریمنی خود به یاری شاهان یا پهلوانان میشتابد و بارها به یاری كیخسرو می

باكندوكاو در روایتهای حماسه ملی این نتیجه بدست آمد كه ایهن عنصهر مهن      گیری:نتیجه

ایزدی خود را ازدست داده و بشکل یک عنصر طبیعی درآمده كه تنها به فرمهان خداونهد یکتها    

 و پیکار به حق آنان است. (عمل میکند و غالباً پشتیبان شاه و پهلوان سزاوار )مشروع

  

 4344آبان  54 :دریافت تاریخ   

 4344آذر  53:  داوری تاریخ   

 4344آذر  45: اصالح تاریخ   

 4344بهمن  54: پذیرش تاریخ   

 
 :كلیدی كلمات 

 اوستا، باد، شاهنامه فردوسی، سزاواری، 

 مشروعیّت.
 

 :مسئول نویسنده * 

   Ghavam.um.ac.ir

 39954755 (54 49)+  
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 مقدمه

 براساس. است ایران گذشتۀ فرهنگ و تاریخ به مربوط مسائل برای پژوه  و تحقیق منبع ارزشمندترین شاهنامه

 و ایافسانه مخلوقات بعضی و طبیعت عناصر میگیرد، نشئت كهن ایران بینیجهان از كه شاهنامه بین 

 و باشند برخوردار( مشروعیّت) سزاواری از پهلوان و شاه اگر منتها. پهلوانند و شاه راه سدّ و مانع واقعی موجودات

 نیروهایی وگرنه آیند،می آنها یاری به بعضاً یا و میشوند برطرف موانع این باشد، برحق آنها هدف و پیکار

اند مخلوقاتی چون اژدها، دیو، جادو، و موجوداتی چون شیر، كرگ )كرگدن(، و گرگ، و از این نمونه .اندبازدارنده

آبی. همچنین چهار عنصر طبیعت، یعنی آت  و آب و یا عناصر طبیعت چون سرمای سخت و برف، یا گرما و بی

بیگناه است نمیسوزاند، بلکه خاک و باد. مثالهای آت  و آب به نسبت كمترند. برای مثال آت  سیاوخ  را كه 

راه را بر او بازمیکند، و یا آب اروند و جیحون فریدون و كیخسرو را غرق نمیکنند، بلکه رام آنان میگردند. در 

مقابل مثالهای باد و خاک كه گاه با همکاری یکدیگر كار میکنند، بیشتر است. در این همکاری باد نق  عامل 

 عمول )كُنیده، كُنشگیر( را دارند. )كُننده، كُنشگر( و خاک نق  م

عناصر چهارگانه، آت  و آب و خاک و باد در متون كهن، برخالف آنچه در شهاهنامه مشهاهده میشهود، پایگهاهی     

ایزدی دارند و همچون خدایان ستای  میشوند. چنانکه اشاره شد نق  عنصر باد و خاک كه گهاه بهه یهاری بهاد     

خورد. در متون كهن نیز آنچه  عنصر باد را از دیگر عناصر آت  و آب و خاک آید، در شاهنامه بیشتر بچشم میمی

 متمایز میکند، این است كه ویژگی دووجهی آن آشکارتر است و چنانکه خواهد آمد مثالهای بسیار دارد. 

نظهور بها   اش در روایتهای شاهنامه بررسی مینماید، بهدین م این گفتار عنصر باد را با درنظر داشتن ویژگی دوگانه

ای و بکارگیری روش توصیفی ه تحلیلی به بررسی كاركردهای عنصر باد پرداخته میشهود.   تکیه بر منابع كتابخانه

پرسشهایی كه پیرامون این موضوع مطرح میشود یکی این است كه باد در متون كهن از چه پایگهاهی برخهوردار   

ماسی شاهنامه چه تحوّلی مییابد؟، سه دیگهر ارتبهاط   است؟، دو دیگر باد هنگام انتقال از اساطیر كهن به متن ح

 عنصر باد با سزاواری )مشروعیت( شاه یا پهلوان چگونه تبیین میشود؟

 

 سابقۀ پژوهش

بادههای اهریمنهی در   »اسهت.  در بررسی پیشینۀ پژوه  بایدگفت چند مقاله در موضوع مورد نظر نوشهته شهده  

( است. در ایهن  4345عنوان مقالۀ كاظمی و روانبخ )«  هااسطوره های همانند آنها درشاهنامۀ فردوسی و نمونه

است. مؤلّف بادههای اهریمنهی را ابهزاری     های متفاوت بادهای اهریمنی و بادهای ایزدی اشاره شدهمقاله به گونه

لهۀ  برای جادوگران دانسته كه موجب فریب یا آسیب پهلوانان یا مانع پیشروی و حركت سراه و لشکر میشود. مقا

( تجلّی اسطورۀ  باد را در داستانهای شاهنامه بررسهی و  4341نوشتۀ واثق عباسی )« تحلیل ساختار اسطورۀ باد»

بازتاب خویشکاری وایو در »( در مقالۀ 4345است. ریاحی )آن را ایزد جنگ و حامی شخصیّتهای اهورایی دانسته 

وم نمایانگر یهک پدیهدۀ صهرف طبیعهی نیسهت و      های منظمعتقد است باد در حماسه« های حماسه ملّیمنظومه

است. این پهژوه  بنها بهر مطالعهات پیرامهون ایهن       ای خود را بویژه در شاهنامه حفظ كرده كاركردهای اسطوره
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ها موضوع  ضرورت پیدا كرد. بدنبال این مقدّمه نخست به توصیف ویژگیهای باد در متون و سرس به تحلیل داده

 پرداخته میشود.

 

 ررسیبحث و ب

یکی از كاركردهای مهم در ساخت روایتهای شاهنامه، نق  عناصر طبیعت در رویدادها و سرنوشت آدمیان است. 

در اساطیر كهن ایرانی این نق  به عهدۀ ایزدان و از جمله برخی سیّارات و ستارگان همچون مهر و ماه و اورمزد 

تیر/ عُطارد و چهار عنصر آب، آت ، خاک و باد بود كه  / مشتری و كیوان / زحل و بهرام / مریخ و ناهید / زهره و

( و مانند ش  امشاسرندان جاودانان مقدّس، یعنهی:   457: ص 4ها، جخود در شمار ایزدان بشمار میرفتند )یشت

/ شههریور شههریاری    3/ اردیبهشت بهترین راسهتی، خَشههترَه و ئیریهه   6/ بهمن اندیشۀ نیک، اشا وَهیشت4َوهومَنَه

/ امهرداد بیمرگهی از زمهرۀ     4/خرداد كامل و كمال، اَمِرِتهات  5/ اسفند بردباری مقدّس، هروَتات 1سرندارمذ دلخواه،

(. برای مثال در یشت پنجم یا آبان یشت كه توصیف و ستای  44ایزدان یا فرشتگان بشمار میرفتند )همان: ص 

است كه او خواه   ناهید، فرشتۀ موكّل آبها باشد، آمدهاَرِدْویْ سُوْرَ اَناهیت آبِ توانای پاک، یعنی همان اناهیتا / 

هوشنگ و جمشید و فریدون و كرشاسپ و كیکاووس و كیخسرو، طوس و جاماسپ و زردشت و گشتاسپ و زریر 

پوزه، افراسیاب، پسران ویسه و كسان نیکوكار دیگری را برآورده میکند، ولی خواه  كسانی چون اژی دَهاک سه

 (.633ذیرد )همان: ص و بیدرف  را نمیر

از میان چهار فرشتۀ آب، آت ، خاک و باد، جز آب كه در اوستا دارای یشتی مستقل به خود است كه همان آبان 

 ,wāy؛ پارسهی میانهه   vāyuیشت باشد، یشت پانزدهم، یعنی رام یشت نیز تماماً به ستای  ایزد باد )اوسهتایی 

wāt كسانی چون هوشهنگ، تهمهورث، جمشهید، فریهدون، كرشاسهپ،       ( میرردازد. در اینجا نیز ایزد باد خواه

پهوزه را رد میکنهد. در یشهت نهامبرده     دهاک سههُوتُس زن گشتاسپ و چند تن دیگر را اجابت، ولی خواست اژی

ترین ویژگیهای او كه در آغاز این یشهت آمهده ایهن    است. یکی از برجسته صفات بسیاری به باد نسبت داده شده

 ر بر آفرینشهای دیگرست.است كه او ناظ

كه دیدبان سایر آفرینشهاست. من میستایم آب را و بهغ را، مهن میسهتایم     7به خشنودی اندروایِ )ویو( زبردست»

آشتی پیروزمند را و سود را و هر یک از این دو را، این اندروای راه میستاییم، این اندروای را ما به یاری میخوانیم 

خانخدای این خانه و از برای رادمردی كه َزوَر نهذر كنهد، سهتور و كهالم تها اینکهه بهه        از برای این خانه، از برای 

یکبارگی به دشمن شکست دهیم و بهترین ایزد را ما میستاییم. او را بستود ائوروَسارَ بهزرگ در بیشهۀ سهفید، در    

فرش زرّین، نزد برسهمِ  پی  بیشۀ سفید، در میان بیشۀ سفید، در روی تخت زرّین، در روی بال  زرّین، در روی 

                                                      
1- Vohumana 

2 - Asa vahista 
3- Xsthra Vairya 

4- Spenta Armaiti 

5- Haurvatat 

6- Ameretat 

 یاد پور داود مجازاً به معنای عامل و كارگر آمده است.این واژه در ترجمۀ زنده -7
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گسترده با كف دست سرشار. از او درخواست، این كامیابی را به من ده تو ای اندروای زبردست كهه یهل ممالهک    

ایران، استوار سازندۀ سلطنت، خسرو، ما را نکشد، و خویشتن از كیخسرو برهانم. او را برافکند كیخسهرو در همهۀ   

 415: صهص  6)همان، ج« بی را به او داد تا اینکه كیخسرو كامروا گردیدبیشۀ آبادیها. اندروای زبردست این كامیا

- 454.) 

مهر دارنهدۀ دشهتهای فهراخ بهه همراههی بهاد       »نیز در مهریشت از همراهی ایزد مهر با ایزد باد سخن رفته است: 

ب خهاطر،  پیروزمند و به همراهی داموئی  اُویمن به همان طرف )به آن یکی از دو دسهته همهاوردان كهه از طیه    

...« بین  نیک و اعتقاد حقیقی نماز آورده باشد( روی آورد برای فروغ و فهرش بها نمهاز بلنهد بها زور میسهتاییم       

 (.167)همان: ص 

در اوستا تفاوت میان آت ، آب، خاک از یکسو و باد از سوی دیگر چشمگیر است. درحالیکه آن سه ایزد نخستین 

یا « دیو باد»و دیگر « وای نیک»یا « ایزد باد»هستند، باد دوگونه است. یکی تنها یک گونه و دارای صفات مثبت 

(. در اینجا به این نکته اشاره شود كهه براسهاس باورداشهتهای    94)مینوی خرد: ص  4كه از دیوان است« وای بد»

، ههوای آن نیهز   ایرانی در زمینۀ آفرین  كه ایران را كشور میانی جهان و از هر بابت بهترین بخ  آن میدانستند

( و 414)بنهده : ص  « ایرانشهرِ آبادانِ خوشبوی»بهترین و خوشبوترین بود، چنانکه در ستای  آن آمده است: 

است. بار نخستین، هنگامی كه رستم زال كهه بهرای   همین صفت در شاهنامه نیز دو بار به ایران نسبت داده شده 

 دیکی پایتخت میرسد، میخوانیم:است، چون به نز رهایی بیژن از سیستان روانه شده

 یکهههههی بهههههاد نوشهههههین، درود  سهههههرهر 

 
 بهههه رسهههتم رسهههانید شهههادان بهههه مههههر  

 (744: ص 3)شاهنامه، ج                       

: 1بار دوم در نامۀ رستم فرخّزاد به برادرش هنگام وداع با او و با ایران: خوشا بادِ نوشین ایهران زَمهین )همهان، ج    

 (.94ص 

زمان ساسانیان چهار ایزد نامبرده در كنار من  ایزدی و مینوی خود،كاركرد زمینهی نیهز دارنهد. بهرای     در همان 

آن تَهم سراهبد نیو، زریر، كارزار آنگونه نیک كند، چنانکهه ایهزد آذر   »( میخوانیم: 75مثال در یادگار زریران )بند 

ای بهه مهن  ایهزدی عناصهر     رسیم دیگر هیچ اشارهولی به شاهنامه كه می «.اندر نیستان افتد و باد نیز یارش بود

چهارگانه نیست، همچنانکه هیچیک از ستارگان و امشاسرندان نقشی ایزدی و مینهوی ندارنهد. تنهها در داسهتان     

 است.بیژن و منیژه، هنگامی كه رستم آفرین و درود خود را نثار كیخسرو میکند، از امشاسرندان نام رفته 

 گفههههت:  بههههرآورد سههههر آفههههرین كههههرد و 

 كهههه هرمهههز دههههادت بهههه دیهههن پایگهههاه!  

 همهههههه سهههههاله اردیبهشهههههت هُژیهههههر   

 وُ شهههههههههریورت بههههههههاد پیروزگههههههههر

 مبهههادا جهههز از نیهههک نامیهههت جفهههت!  » 

 وُ بهمهههههن نگهبهههههان فهههههرّخ كهههههاله!  

 نگهبههههان شههههده بههههرهُ  ورای و ویههههر!

 ی و فههههرّ و هنههههر! بههههه نههههام بزرگهههه  

                                                      
در مینوی خرد از وای نیک و وای بد )= وایِ وِه و وای وَتّر( یاد شده است كه میان تاریکی و روشنی، اهرمن و اورمزد، قرار دارد. بخه    -4

انهد، رامه  بخه     ( رام كه آن را وای نیکوی درنگ خدای نیز نامیده94زبرین هوا به وای نیک و بخ  زیرین به وای بد اختصاص دارد. )

(. نیز باد نیک 464- 444كه وای بدتر خوانده میشود گیرندۀ جان آدمیان است )بنده : صص astvihadاست، و استویهاد  همۀ آفرین 

اگر پرهیزگار است، بدان سخن، بادی تیهز بهه پهذیره    »است، روان در گذشتۀ پرهیزگار را در بر میگیرد: كه از آن به باد خوشبوی یاد شده 

: 6ها، ج ( و )نک: یشت 435خوشبوتر و پیروزگرتر از همۀ بادهای به گیتی كه روان را شادی بخشد )همان: ص آید، بادی بهتر و نیکوتر و 

 (.461-437صص 
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 سههههههرندارمذ پاسههههههبان تههههههو بههههههاد! 

 زخههههرداد بههههاش از بههههرو بههههوم شههههاد!   

 دی و اورمههههههزدت خجسههههههته بَههههههواد!  

 

 خهههرد جههههای روشهههن روان تههههو بههههاد!  

 تهههههن چارپایانههههههت مهههههرداد بههههههاد!  

 در ههههر بهههدی بهههر تهههو بسهههته بَهههواد!    

 (714-735: صص 6)همان، ج               

در شاهنامه همۀ عناصر طبیعت گوش به فرمان پروردگار یکتا هستند كه هرچه با مردم از نیک و بد روا میدارند، 

گنهاه را  نیست. برای مثال، آت  كه كار او سهوزاندن اسهت، بهه فرمهان ایهزد سهیاوش بهی       جز به فرمان پروردگار 

 نمیسوزاند.

 سههههیاوش بیامههههد بههههه پههههی  پههههدر   

 هههههای سههههرید هشههههیوار بهههها جامههههه  

 بدانگهههه كهههه شهههه پهههی  كهههاوس بهههاز   

 انههههدُهُ مههههدار»سههههیاوش بههههدو گفههههت: 

 سهههری پهههر ز شهههرم و بههههایی مراسهههت؛   

 ور ایهههدون كهههه زیهههن كهههار هسهههتم گنهههاه

 دان نیکههههی دِهِهههه بههههه نیههههروی یههههز 

 چههون از كههوه آتهه  بههه هههامون گذشههت    

 همهههههی داد مهههههژده یکهههههی را دگهههههر  

 

 یکهههی خهههود زرّیهههن نههههاده بهههه سهههر ...   

 لبهههی پهههر ز خنهههده، ولهههی پهههر امیهههد ...  

 فهههرود آمهههد از اسهههپ و بهههردش نمهههاز ... 

 كزینسهههههان بهههههود گهههههردش روزگهههههار!

 اگهههههر بیگنهههههاهم، رههههههایی مراسهههههت،

 آفههههههرینم نههههههدارد نگههههههاه!جهههههههان

 «...بم رَهِههه !از ایهههن كهههوه آتههه  بیههها  

 خروشهههههیدن آمهههههد ز شهروزدشهههههت  

 «بخشههههود بههههر بیگنههههه دادگههههر!»كههههه 

 (554 - 366: صص 4)همان، ج              

 و یا چنانکه آمده است:

 چهههو  بخشهههای   پهههاک یهههزدان   بهههود    

 
 دَمِ  آتههههه   و آب  یکسهههههان  بهههههود   

 (555)همان: ص                                 

 (4)بود، بهادی تنهدی  بینی كردهاسفندیار، در میانۀ بهار، همانگونه كه گرگسار جادو پی خان و یا در داستان هفت

جا را فرامیگیرد و سرس برف سنگین و سرمای سختی بهر سهر لشهکر    میوزد و از پس آن تاریکی دهشتزایی همه

 آید:ایران فرود می

 بههههاری یکهههی خهههوش مهههن  روز بهههود   

 سههههراپرده  و  خیمههههه  فرمههههود كَههههی   

 مههههان  تنههههدبادی  ز كههههوهههههم انههههدر ز 

 جههههان یکسهههره  گشهههت چهههون  پهههرّ  زاغ 

 بباریهههههد از آن ابهههههر تاریهههههک  بهههههرف 

 سه روز  و  سه شهب  ههم بدانسهان بداشهت    

 هههوا پههود شههد، بههرف  چههون تههار گشههت    

 

 دل افههههروز بهههها  گیتههههی افههههروز بههههود!  

 بیاراسههههت خههههوان و  بیههههاورد  مَههههی   

 برآمههههد كههههه شههههد نههههامور زان سههههتوه

 ندانسههههت كههههس بههههاز هههههامون ز راغ   

 زمینهههی پهههر از  بهههرف و بهههادی  شِهههگَرف!

 دَم ِ بهههههاد  از  انههههههدازه اندرگذاشههههههت 

 سههههرهدار از آن  كههههار بیچههههار  گشههههت 

 (355-314: صص 3)همان، ج                 

 آورند:ایرانیان به دستور اسفندیار روی به نیای  پروردگار می

 همهههه  پهههی ِ  یهههزدان  نیهههای   كنیهههد!  

 مگههههر  كههههین بالههههها  ز مهههها  بگههههذرد  
 بخوانیههههد  و  او  را  سههههتای   كنیههههد!   

 كههزین پههس كههس از مهها پیههی  نسههرَرد     



 455/ نامهنصر باد در داستانهای شاهعكاركرد 

 

 پشههههوتن بیامههههد بههههه  پههههی ِ خههههدای 

 سهههههره  یکسهههههره  دسهههههت برداشهههههتند

 ههههم آنگهههه برآمهههد یکهههی بهههاد خَهههوش   

 

 كهههه  او بهههود  بهههر نیکهههوی رهنمهههای    

 نیههههههای   از  انههههههدازه  بگذاشههههههتند 

 ببهههرد ابهههر و روی ههههوا گشهههت گههه    

 (346هه  359)همان: صص                    

همانگونه كه آن باد تند و شگرف پیشین در واقع در صورت كهن روایت همان وای بهد، یعنهی در شهمار یکهی از     

دیوان است، این باد خوش را نیز باید در اصل همان ایزد وای نیهک دانسهت كهه در شهاهنامه مهن  اهریمنهی و       

مان پروردگار یکتا عمل میکنند. نمونۀ دیگهری از  اند كه به فرایزدی خود را باخته و تنها عنصری از طبیعت شده

است و آن زمانی اسهت  است كه در داستان رفتن گیو به تركستان از آن سخن رفته « باد باآفرین»ایزد وای نیک 

كه كیخسرو به ایران میرسد و به خواست كاوس دز بهمن را از جادوان تهی میکند. به فرمان یهزدان بهر بهارۀ دز    

شود و هوا از ابرهای تیره سیاه شده، تگرگ شروع به باریدن میکند و پس از چندی روشنی دمیده تراكی ظاهر می

 و جهان مانند ماه تابان روشن میگردد.

 همانگههههه بههههه فرمههههان یههههزدان پههههاک  

 تهههو گفتهههی برآمهههد یکهههی تیهههره ابهههر     

 برآمههههد یکههههی میههههغ، بههههارش تگههههرگ 

 وُزان پههههس یکههههی روشههههنی بردمیههههد   

 جهههههان شههههد بکههههردار تابنههههده مههههاه؛  

 مههههههد یکههههههی بههههههادِ بههههههاآفرین   برآ

 

 از آن بههههههارۀ دز برآمههههههد تَههههههراک ...  

 هههههوا شههههد بکههههردار كههههامِ هِزبههههر ...  

 تگرگهههی كهههه بَهههر دارد از ابهههر مهههرگ ...  

 شهههد آن تیرگهههی سهههر بسهههر ناپدیهههد    

 بههههه نههههام جهانههههدار و از فههههرّ شههههاه،  

 هههههوا گشههههت خنههههدان و روی زمههههین 

 (451-411: صص 4)همان، ج                 

بهاد بهه   »تحوّل را در روایت آرش كمانگیر به نقل از ابوریحان بیرونی میبینیم كه تیر آرش را مثال دیگری از این 

به مقصد هدایت میکند و آن هنگامی است كه برای تعیین مرز ایهران و تهوران، تیهری را آرش از    « فرمان خداوند

ی مردم بدن مرا ببینید كه از آرش برپا خاست و برهنه شد و گفت ای پادشاه و ا»چلّۀ كمان خود پرتاب میکند: 

پاره خواهم هر زخمی و جراحتی و علّتی سالم است و من یقین دارم كه چون با این كمان این تیر را بیندازم پاره

شد و خود را تلف خواهم نمود ولی من خود را فدای شما كردم. سرس برهنه شد و به قوّت و نیرویی كه خداوند 

پاره شد و خداوند باد را امهر كهرد كهه تیهر او را از كهوه      بناگوش خود كشید و خود پاره بود، كمان را تابه او داده 

رویان بردارد و به اقصای خراسان كه میان فرغانه و طبرستان است پرتاب كند و این تیر در موقع فرودآمهدن بهه   

پرتاب تیر تا آنجها كهه    اند از محلدرخت گردوی بزرگی گرفت كه در جهان از بزرگی مانند نداشت و برخی گفته

 (. 335)آثارالباقیه: ص ...« افتاد هزار فرسخ بود و منوچهر و افراسیاب به همین مقدار زمین با هم صلح كردند و 

در روایت باال چون جنگ اسفندیار با ارجاسپ و تسخیر روئین دژ كاری روا و حق اسهت، بهه فرمهان ایهزد بهاد         

و سرما را میراند. ولی در داستان فرود، پس از كارهای ناشایست ایرانیان كه  خوش میوزد و بوران و طوفان و برف

منجر به كشته شدن فرود جوان و بیگناه و مهادر او جریهره و سهوختن دژ او كشهید، زمهان كوتهاهی پهس از آن        

نمیهوزد، بلکهه    تندبادی بر لشکر ایران میوزد و برف و سرما دست آنها را از كار بازمیدارد، ولی این بار باد خوشی

 نصیب لشکر ایران چیزی جز شکست و گریز نیست:

 وُ زان سهههههو  برآمهههههد یکهههههی  تنهههههدباد

 یکههههی تنههههدابری برآمههههد چههههو گَههههرد  
 از ایههران نبُههد جنههگ یههاد    كههه كههس را  

 زِ  سهههرما  همهههی لهههب  بههههم  برفَسَهههرد 
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 ههههها گشههههت یههههخ سههههراپرده و خیمههههه

 همههههه كشههههور از بههههرف شههههد ناپدیههههد 

 خهههور و خهههواب و آرامگهههه تنهههگ شهههد    

 كسهههههی را  نبُهههههد  یهههههادِ  روزِ  نبهههههرد 

 تبههههه شههههد بسههههی مههههردم  و چارپههههای 

 

 كشهههید از بهههرِ كهههوه  و در  بهههرف  نهههخ  

 بههه یههک هفتههه كههس رویِ هههامون ندیههد  

 تههو گفتههی كههه روی زمههین سههنگ شههد    

 همههی اسههپ  جنگههی بکُشههت و بخههورد    

 یکههی را   نبُههد  خِنههگِ جنگههی بههه پههای   

 (597-596: صص 4)شاهنامه، ج            

 كه این بالها را نتیجۀ رفتار نابکردار ایرانیان و بویژه ساالر لشکر طوس میداند، به او میگوید:بهرام گودرز 

 مکههن كههژ تههو بههر خیههره پرگههارِ راسههت      

 هنهههوز از بهههدی  تههها  چهههه آیهههدت پهههی 

 

 به یک جان نگه كهن كهه چنهدین بکاسهت!     

 بههه چههرم اندرسههت  ایههن زمههان گههاومی !  

 (544و  545)همان: صص                      

مانند همین روایت در جنگ فرامرز با بهمن روی میدهد. باد به یاری بهمن و سراه  و بر ضدّ فرامرز و لشکرش 

 میوزد:

 بهههه روزِ  چههههارم، یکهههی  بهههاد خاسهههت   

 بههههه سههههوی  فرامههههرز  برگشههههت  بههههاد 

 همهههی شهههد پهههسِ گَهههرد بههها  تیهههغِ  تیهههز 

 

 تههو گفتههی كههه بهها روزْ شههب گشههت راسههت! 

 دَمِ بههاد شههاد،جهانههدار ] بهمههن[ گشههت از 

 بههههههرآورد از آن انجمههههههن رِسْههههههتْخیز!

 (94-97: صص 3)همان، ج                    

تنها مأمور نگهبانی جان داراب هستند، بلکه هویّت واقعی او را نیز در روایت داراب فرزند همای، عناصر طبیعت نه

كشی ایران به روم به سرداری رَشهنواد، بر او و دیگران آشکار میسازند. داستان آن بدینسان است كه هنگام لشکر

است، داراب كه در این زمان سربازی در روزی طوفانی كه هركس از پیاده و سوار به چادر و خرگاه خود پناه برده

 است، پناه میجوید:گمنام و فقیر بی  نیست، از بیرناهی به زیر طاقی كه از سرایی ویران بر جای مانده 

 یکهههی  تنهههدباد چُنهههان  بُهههد  كهههه  روزی 

 یکهههی رعهههد و بهههاران بههها بهههرق و جهههوش 

 بهههه ههههر سهههو  زِ  بهههاران  همهههی تاختنهههد

 غمههههی گشههههت از آن كههههارْ داراب نیههههز 

 نگهههه كهههرد، ویهههران یکهههی  جهههای  دیهههد 

 بلنههد  و  كَهههن بههود  و بُههن خههورده بههود    

 نهههه خرگهههاه بهههودش، نهههه پهههرده سهههرای  

 بههههر آن طههههاق آزَرده بایِسههههت خفههههت  

 

 برآمههههد، غمههههی گشههههت از او رشْههههنْواد،  

 زَمهههین پُهههر زِ آب، آسهههمان پُرخهههروش،   

 ههها سههاختند، بههه دشههت انههدرون  خیمههه  

 جُسههههت  راهِ   گریههههز،زِ بههههاران  همههههی

 میههان   یکههی  طههاق  بههر  پههای   دیههد،    

 همهههان  بهههاد و بهههاران  وُرا پهههرده  بهههود،  

 نههه خیمههه، نههه همبههاز و نههی رهنِمههای،     

 چهههو تنههههاتنی  بهههود بهههی یهههار و جفهههت!

 (454-456: صص 3)همان، ج                 

در این وقت سردار لشکر كه برای سركشی به سراه سراپردۀ خود را ترک كرده، هنگهامی كهه از جلهوی آن طهاق     

 ویران میگذرد، آوای دهشتناكی به گوش  میرسد:

 زِ ویهههران خروشهههی بهههه گهههوش آمهههدش   

 ای طههههاقِ  آزَرده  هُشههههیار بههههاش!»كههههه 

 نبهههودش یکهههی خیمهههه و یهههار و جفهههت   

 ،-خههروش  آمههدشكههزان  سهههم  جههای  - 

 بهههر ایهههن شهههاهِ ایهههران نگههههدار بهههاش!  

 «بیامهههد بهههه  زیهههر  تهههو انهههدر  بخفهههت! 



 457/ نامهنصر باد در داستانهای شاهعكاركرد 

 

 (443-444)همان: صص                        

رشنواد نخست چنین گمان میبرد كه آنچه شنیده، توّهمی است از بانگ رعد و همهمۀ باد. ولهی چهون سهه بهار     

یفرستد. آنها داراب جوان را كه بر خاک خفته و جامه و همان خروش به گوش  میرسد، كسانی را برای تحقیق م

آورنهد. ولهی هنهوز گهامی از آن مکهان بیهرون       اسب  از باران تر و تباه شده مییابند و با خود به نزد رشنواد مهی 

 اند كه:ننهاده

 چهههههو دارا بداسهههههپ انهههههدرآورد  پهههههای

 
 ههههم آنگهههاه  طهههاق  اندرآمهههد زِ جهههای   

 (475)همان: ص                                 

خالف روایت باال، در واقعۀ نبرد رستم فرّخزاد با سعد وقّاص، باد تند نق  دیگهری دارد. در اینجها، پهس از آنکهه     

افتد، رستم میرود تا سر از سعد جدا كنهد، ولهی در   رستم تیغی بر سر اسب سعد میزند و سعد از اسب به زیر می

 م بادی برمیخیزد و خاک بر چشمان رستم میراشد:این هنگا

 بروشهههههید دیهههههدارِ رسهههههتم زِ گهههههرد   

 یکهههی  تیهههغ  زد  بهههر سهههرِ  تَهههرگ   اوی  

 

 بشهههد  سهههعد  پویهههان  زِ  جهههایِ   نبهههرد  

 كهههه خهههون اندرآمهههد زِ تهههارَک بهههه روی 

 (615-634: صص 1)همان، ج               

عنصهر   ”جنگ بزرگ كیخسهرو “اگر در داستانهای باال باد تنها یک بار به سود یا زیان كسی میوزد. در داستان     

باد چند بار پشتیبان كیخسرو است. در دومین جنگ میان او و افراسیاب، پی  از آغاز جنگ كیخسرو نخست به 

 :نیای  پروردگار میرردازد و از او در نبرد با دشمن یاری میطلبد

 سهههههراهِ دو كشهههههور كشهههههیدند صهههههف 

 سهههههرهدارِ ایهههههران زِ  پشهههههتِ سهههههراه  

 چههههو لختههههی بیامههههد، پیههههاده  ببههههود   

 بمالیهههههد رخ را بهههههر آن تیهههههره خهههههاک

 ام،تهههههو دانهههههی اگهههههرمن سهههههتمدیده  

 مکافهههات كهههن بهههدكُن  را بهههه خهههون!    

 

 همهههه جنهههگ را بهههر لهههب آورده كهههف    

 بشههههد  دور  بهههها  كهتههههری  نیکخههههواه 

 جهههههان آفههههرین را  فههههراوان  سُههههتود  

 ای  داورِ داد و  پههاک،»فههت  كههه چُنههین گ

 ام،بسهههههی روزِ  بهههههد  را   پسهههههندیده  

 «تههو  بههاش ایههن  سههتمدیده را  رهنِمههون!  

 (731-764: صص 6)همان، ج                 

افتند تا اینکه بادی از سهوی سهراه ایهران بهر     پس از آن جنگ سختی درمیگیرد و بسیار كس به خاک هالک می

 شکست لشکر توران است:سوی دشمن میوزد كه مقدمۀ 

 یکههههی بههههاد از ایههههران سههههوی  نیمههههروز

 بروشههههید و رویِ زَمههههین تیههههره گشههههت 

 بدانگههه كههه شههد چشههمه سههویِ نِشههیب     

 

 برآمههههد، رخِ  هههههورِ  گیتههههی فههههروز،    

 همهههان دیهههده از تیرگهههی خیهههره گشهههت

 دلِ شههههاهِ  تركههههان بخَسههههت از نِهیههههب

 (743-745)همان: ابیات                       

شکست سختی نیز بر سراه توران  میرسد، كسان بسیاری جهان میسهرارند و گروههی میگریزنهد.     با شکستن روز 

ای جز گریز ندارد. فرمان افراسیاب میماند و برادرش كرسیوز و اندک مایه سراه. با فرارسیدن شب افراسیاب چاره

 میدهد كه كسی خطاب به كیخسرو بانگ بركشد:

 چُهههههن  آوردگهههههه خهههههوار  بگذاشهههههتند

 شهههیرمردی زِ رنهههگِ شبسهههت ایهههن»كهههه 
 بفرمهههههود تههههها  بانهههههگ  برداشهههههتند،  

 مهههرا  بهههاز گشهههتن زِ  جنهههگِ  شبسهههت  
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 گهههر  ایهههدون كهههه  امهههروز یهههک راه بهههاد  

 چههههو روشههههن شههههود رودبههههار و  زَمههههین

 همهههه رویِ صهههحرا چهههو دریههها كنهههیم!     

 

 تهههرا  جُسهههت و شهههادی تهههرا در گشهههاد، 

 دِرفهههه ِ دل افههههروزِ  مهههها را  ببههههین!   

 !زِ  خورشهههههیدِ تابهههههان ثریّههههها كنهههههیم

 (935-964)همان: ابیات                      

افراسیاب البته به تهدید خود عمل نمیکند، بلکه شبانه با بازماندگان سراه خهود میگریهزد. ولهی آنچهه در سهخن      

نسهبت  « شهب و بهاد  »افراسیاب خطاب به كیخسرو جالب است اینکه او پیروزی كیخسرو را به دو عامل طبیعت 

 منظور او گویا همان طوفانی است كه در آغاز جنگ بر ضد سراه توران وزید.میدهد و از باد 

ای در شرح پیروزی خهود بهه كیکهاوس مینویسهد و سهرس بهه تعقیهب        پس از گریختن افراسیاب، كیخسرو نامه

ن از افراسیاب میرردازد و پس از چندی در محلّی به نام گل زرّیون دوسراه با یکدیگر روبرو میگردند و بسیار كسا

افتند. كیخسرو كه كار را بر خود و سراه خود تنگ میبیند، دوباره زبانِ نیای  بهه  هر دو سراه بر خاک هالک می

 ستای  یزدان میگشاید:

 چهههو كیخسهههرو آن پهههیچ ِ جنهههگ دیهههد 

 بیامههههد زِ  یکسههههو  زِ  پشههههتِ   سههههراه  

 ای برتهههههر از  دانههههه ِ پارسههههها »كهههههه 

 اگهههههر نیسهههههتم مهههههن سهههههتم یافتهههههه

 اشهههم بهههه جنهههگنخهههواهم كهههه  پیهههروز ب

 بگفهههت ایهههن و بهههر خهههاک  مالیهههد روی   

 همانگهههه  برآمهههد  یکهههی  بهههادِ  سهههخت   

 همههههی خههههاک برداشههههت  از رزمگههههاه   

 كسهههی كهههو سهههر از جنهههگ   برتهههافتی    

 بهههه خنجهههر بریهههدی سهههرش را زِ تههههن    

 چُنهههین تههها سهههرهر و زَمهههین تهههار  شهههد  

 

 جهههان بههر دلِ خههوی  بههر تنههگ دیههد،     

 بهههه  پهههی ِ جهانهههدار  شهههد دادخهههواه،  

 پادشهههها  پادشهههها،  جهانههههدار  و  بههههر  

 چُههن  آهههن بههه  كههوره نههدرون  تافتههه،     

 «نههه بههر  دادگربههر  كههنم  جههایْ  تنههگ!    

 ی  زارِ   اویجههههان شهههد  پُهههر از نالهههه   

 كهههه بشکسهههت  شهههاداب شهههاخِ درخهههت 

 بهههزد   بهههر  رخِ  شهههاهِ  تهههوران سهههراه    

 چُهههههن افراسهههههیاب آگههههههی  یهههههافتی،

 جهههز از خهههاک و ریگههه  نبهههودی كفهههن 

 فهههههراوان  زِ  تركهههههان گرفتهههههار شهههههد

 (446-496)همان: ابیات                         

اگر در توصیف پیشین میان نیای  پروردگار و اجابت او زمانی میگذرد، در توصیف باال بالفاصهله پهس از نیهای     

كیخسرو خواست او پذیرفته میگردد و به فرمان پروردگار باد سختی به یاری كیخسرو برمیخیزد و بر سراه توران 

ان آنچنان سخت است كه افراد لشکر تهوران از رزم روی برمیگرداننهد و افراسهیاب ناچهار دسهت بهه       میتازد. طوف

مجازات سنگین میزند تا از انهدام سراه  جلوگیری كند. ولی اقدام او سودی ندارد. سراه ایران بر سهراه تهوران   

 ستد:شبیخون میزند. با رسیدن روز گستهم خبر شکست سراه توران را به كیخسرو میفر

 همههه دشههت از ایشههان سُههرون و سرسههت    

 
 زَمهههین بِسهههتر و گردشهههان  چادَرسهههت!    

 (4554)همان: بیت                              



 454/ نامهنصر باد در داستانهای شاهعكاركرد 

 

افراسیاب این بار نیز از مهلکه جان بدر میبرد. كیخسرو همچنان سهر بهه تعقیهب او مینههد تها سهرانجام او را در       

 او محاصره میکند.  4كَنگِ

 آوای كههههوس چُههههن از كنههههگ برخاسههههت

 سههههر موبههههدان، شههههاهِ نیکههههی گمههههان  

 بیامههههههد، بگردیههههههد گِههههههردِ حصههههههار

 

 زمهههین آهنهههین شهههد، ههههوا آبنهههوس،     

 نشسهههت از بهههرِ زیهههن سهههریده دمهههان    

 نگهههه كهههرد تههها چهههون كنهههد كهههارزار    

 (4695-4679)همان: ابیات                 

 نیای  یزدان مینهد:ولی تسخیر آن حصارِ حصین كار آسانی نیست. كیخسرو در میانۀ جنگِ حصار روی به 

 وُ زان جایگهههههههه شههههههههریارِ  زَمهههههههین

 زِ   لشهههکر بشهههد  تههها  بهههه  جهههایِ  نمهههاز 

 ابهههر خهههاک چهههون مهههار پیچهههان ز كهههین 

 كههام  و بلنههدی زِ توسههت،  »همههی گفههت:  

 اگههههر  داد بینههههی همههههی  رایِ   مههههن   

 نگهههون كهههن سهههر جهههادوان را زِ تخهههت!   

 

 بیامهههد   بهههه  پهههی ِ  جههههان آفهههرین     

 ابههههها كردگهههههارِ  جههههههان گفهههههت راز  

 همههههی خوانههههد بههههر كردگههههار آفههههرین

 بهههه ههههر سهههختیی یارمنهههدی زِ توسهههت! 

 مگهههردان  ازیهههن  جایگهههه پهههایِ   مهههن!  

 «مههههرا  دار  شههههادان دل  و نیکبخههههت!  

 (4357-4356)همان: ابیات                  

میخوانیم كهه  این بار ظاهراً سخنی از وزیدن باد تند نیست. ولی پس از پیروزی كیخسرو، در نامۀ او به كیکاووس 

 است:در پیروزی او در گشودن شارستانِ كَنگ نیز از یاری طوفان برخوردار بوده 

 وُ زآن پهههس  برآمهههد یکهههی بهههادِ سهههخت  

 بههههدآب  انههههدرافتاد  چنههههدی  سههههراه    

 

 كهههه بركنهههد از او شهههاخ و بهههیخ درخهههت  

 كههه  جُسههتند  بههر مهها  همههی   دسههتگاه   

 (4193هه 4196)شاهنامه: ابیات              

افتد و به بهشت كَنگ میگریزد و دوباره سراهی فراهم میکند و باز میان دو سهراه  یاب این بار نیز به دام نمیافراس

 جنگ سختی درمیگیرد و باز این بار نیز در كشاك  نبرد طوفان به یاری سراه ایران میتازد:

 همانگهههههه   برآمهههههد  یکهههههی تیزبهههههاد  

 همههههی خههههاک برداشههههت ز آوردگههههاه   

 گرفهههههتز سهههههرها همهههههه تَرگهههههها بر 

 سُهههههوارانِ تركهههههان كهههههه روزِ دِرنهههههگ 

 ندیدنهههههد  بههههها چهههههرخ  رویِ  نبهههههرد  

 

 كههه هرگههز نههدارد  كههس آن   بههاد یههاد      

 بهههزد بهههر سهههر و رویِ   تهههوران سهههراه    

 بمانههد انههدر آن شههاهِ تركههان  شِههگِفت...    

 زبهههههون داشهههههتندی شهههههکارِ پلنهههههگ،

 همهههی خهههاک برداشهههت از جنهههگ مهههرد!

 (4411هه 4434)همان: ابیات                 

 افراسیاب این بار نیز با تنی هزار میگریزد تا سرانجام به دست هومِ زاهد گرفتار میگردد. 

كیخسرو پس از آخرین پیروزی كه در باال شرح آن رفت، شبی را جشن میگیرد و سرس با برآمدن آفتهاب تمهام   

 روز در تنهائی  به ستای  یزدان میرردازد:

                                                      
دژی بوده است كه افراسیاب در زمین كنده و در آن پنهاه   kana-Hanاند. گفته« هنگ افراسیاب»در متنهای میانه آن را  -4

 (.644 ص :است )دینکرد هفتمگرفته بوده 
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 بفرمههههود تهههها تخههههتِ زرّیههههن نِهنههههد    

 رامشههههههگران را بخوانههههههد مَههههههی آورد و

 شههبی كههرد و جشههنی كههه تهها روزِ پههاک     

 چهههو خورشهههید بهههر چهههرخ بنمهههود دسهههت

 شهنشهههاهِ ایهههران سهههر و تهههن بشسهههت     

 كههههز ایرانیههههان كههههس مههههر او را ندیههههد 

 ز شهههبگیر تههها مهههاه بهههر تخهههتِ سهههاج     

 سِههههتای  همههههی كههههرد بههههر كَردگههههار  

 فهههههراوان بمالیهههههد بهههههر خهههههاکْ روی  

 

 بهههه خَیمههههَ نْهههدر آرایههه ِ چهههین نِهنهههد  

 اوان سههههران را بخوانههههد ز لَشههههکر فههههر 

 همهههی مهههرده برخاسهههت از تیهههره خهههاک

 شهههبِ تیهههره را رخ بهههه نهههاخن بخسهههت، 

 بهههه جهههایی خُرامیهههد بههها زنهههد و اُسهههت، 

 نههههههههه دام و دد آوای او را شِهههههههههنید 

 بهههه سهههر برنِههههاد آن دل افهههروز تهههاج،   

 از آن شههههههادْمان گههههههردشِ روزگههههههار

 بههههه رخ برگشههههاده زِ دیههههده دو جههههوی

 (4444-4444)همان: ابیات                    

پس از آن نیز تا گرفتاری افراسیاب به دست هوم، نخست یک بار تنها بهه نیهای  میرهردازد و از درگهاه خداونهد      

 خواستار پیروزی بر افراسیاب میگردد:

 جهانههدار یَههک شههب سههر و تههن بشسههت     

 همهههه شهههب بهههه پهههی ِ جههههان آفهههرین  

 ایههن بنههده ی نههاتوان  »همههی گفههت كههه   

 آبجهههههان، كههههوه و ریههههگ و بیابههههان و  

 كههههههه او راهِ تههههههو دادگههههههر نسههههههرَرد

 تهههو دانهههی كهههه او نیسهههت بهههر داد و راه   

 مگهههههر باشهههههدم دادگریَهههههک خهههههدای 

 امتهههو دانهههی كهههه تههها مهههن سَهههراینده     

 بهههههه گیتهههههی ازو نهههههام و آواز نیسهههههت 

 اگهههههر زو تهههههو خشهههههنودی ای دادگهههههر

 بکُههه  در دل ایهههن آتَههه ِ كهههینِ مهههن!   

 

 بشههههد دور بهههها دفتههههرِ زنههههد و اُسههههت  

 همهههی بهههود گریهههان و سهههر بهههر زَمهههین  

 همیشهههههههههه پهههههههههر از درد دارد روان!

 همهههههی پهههههویم از بههههههرِ افراسهههههیاب،

 كسهههی را ز گیتهههی بهههه كهههس نشهههمَرَد  

 بسهههی ریخهههت خهههونِ سهههرِ بهههی گنهههاه  

 بههههه نزدیههههکِ آن بههههدكُن  رهنِمههههای 

 ،-ام ی آفریننهههههههههدهپرسهههههههههتنده -

 ز مههههن راز باشههههد، ز تههههو راز نیسههههت! 

 مهههههرا بهههههازگردان ز پَیکهههههار سهههههر!   

 «بههههدآیینِ خههههوی  آور آیههههینِ مههههن!  

 (6464-6444)همان: ابیات                    

 (6)و یک بار نیز به اتّفاق كیکاوس در آذرآبادگان به زیارت آتشکدۀ آذرگُشسپ میرود.

آید اینست كه آیا یاری ایزدان به شاه و پهلوان از دلیهری آنهها و در نتیجهه از بُهردِ     پرسشی كه در اینجا پی  می

 "شهب و بهاد  "ن آمد، افراسیاب به كیخسرو میگوید: شکست من از حماسی داستان نمیکاهد؟ چنانکه پی  از ای

است و نه از تو. در پاسخ این پرس  باید بدین نکته توجّه داشت بر پایۀ آئین ایرانی كه هم در اوستا و هم بهی   

حهقّ  از آن در شاهنامه معرّفی میگردد، تنها ستمدیده و یا كسی كه در راه نیکی و مبارزه با بهدی برها میخیهزد،    

ریختن و آن هم تنها ریختنِ خون ستمکار را دارد. برای اثبات این مطلب جز آنچه در باال از شهاهنامه نقهل    خون

امها داوری   (3)هایی از داستانها را شاهد آورد كه شرح آن از چارچوب این گفتهار بیهرون اسهت.   شد، میتوان نمونه

چنانکه كیخسرو به دفعات شرط اجابت خواست خهود را  اینکه ستمدیده كیست و ستمکار كدام، با خداوند است. 

 ای خود مینهد. گناهی و ستمدیدهاز سوی یزدان بی

 چُههن  آهههن بههه  كههوره نههدرون  تافتههه،       اگهههههر نیسهههههتم مهههههن سهههههتم یافتهههههه



 444/ نامهنصر باد در داستانهای شاهعكاركرد 

 

 نخهههواهم كهههه  پیهههروز باشهههم بهههه جنهههگ 

 
 «نههه بههر  دادگربههر  كههنم  جههایْ  تنههگ!    

 (494-495: ابیات 6)همان، ج                 

به سخن دیگر، در آئین ایرانی كار دلیری بدون حقّانیت به جایی نمیکشد. ولی این حقّانیت خود به خود به ثبوت 

نمیرسد، بلکه باید آن را با دلیری  بدست آورد. اثبات حقانیّت كیخسرو برای بدسهت آوردن تخهت شهاهی، یکهی     

یخسرو آن را میرذیرد. كیخسرو با یاری خداوند پذیرفتن پیشنهاد كیکاوس مبنی بر نبرد با دیوان بتکده است و ك

بر دیوان پیروز میشود و اینگونه سزاواری خود را برای جانشینی رقم میزند. در برداشت ایرانی از حماسه، دلیهری  

ههای  در تجاوز نیست، بلکه دلیری در دفاع از حق و تالفی مشروع است. در شاهنامه، برخالف بعضهی از حماسهه  

آفرین است، نه یک شجاعت كور، نه یک سود شخصی، بلکه یهک دلیهری هدفمنهد، چهه     حماسه پس از آن، آنچه

برای شخص خود و چه برای كشور و مردم آن است. این مدّعا بارها در شاهنامه به ثبهوت میرسهد. بهرای نمونهه     

چنهین آمهده   آفرین تسلیم خواهد كهرد،  هنگامی كه رستم در خان دوم هفتخان، عنقریب از تشنگی جان به جان

 است:

 همهههی جُسهههت بهههر چهههاره بهههردن رههههی  

 كههههای داورِ  دادگههههر »چُنههههین  گفههههت  

 گرایهههدون كهههه خشهههنودی از رنهههجِ مهههن  

 برههههویم همههههی  تهههها  مگههههر كردگههههار   

 هههههم  ایرانیهههههان را  زِ  چنگهههههالِ دیهههههو 

 گنهکهههههههار  و  افگنهههههههدگانِ  توانهههههههد!

 

 سهههویِ  آسهههمان كهههرد  روی  آنگههههی،    

 همههه رنههج و سههختی تههو آری بههه سههر      

 تههی  آگنههده  شههد  گههنجِ  مههن، بههدان   گی

 دههههههد شهههههاه كهههههاوس را  زینههههههار  

 رههههانم   بهههه فرمهههانِ  گیههههان خهههدیو   

 «پرسهههههتنده  و   بنهههههدگانِ  توانهههههد!  

 (359-353: ابیات 4)همان، ج              

افتد، ولی در همین زمان غُرمی میرسد و او را به چشمۀ آب رهنمایی میکنهد. آنگهاه   رستم از تشنگی بر خاک می

 رستم میشنویم: از زبان

 بههه  جههایی كههه تنههگ  اندرآمههد  سَههخُن     

 
 پناههههت  جهههز از  پهههاک یهههزدان  مکهههن ! 

 (365)همان: بیت                               

میدانیم كه لشکركشی كیکاووس به مازندران از نظر خود ایرانیان یک تجاوز بود كهه ههدفی جهز ارضهای ههوس      

كهار اسهت. خداونهد بها     از خداوند خواستار بخش  این مطهرودان گنهه  خودكامگی كاووس نداشت. ازاینرو رستم 

گرفتن از فرستادن می  و نجات رستم از مرگ دعای رستم را اجابت میکند. این استغاثه به درگاه احدیّت و یاری

ر او چیزی از دلیری رستم در این داستان نمیکاهد، بلکه بدان مشروعیّت میدهد و حماسه را از نمای ِ مطلق سه 

 ریختن جدا میکند. براثر همین اعتقاد است كه بیم و هراس نزد پهلوان ایرانی معنایی ندارد. بریدن و خون

 

 گیرینتیجه

با دقت در آنچه از شاهنامه نقل شد و مقایسۀ آن با آنچه در اوستا و بویژه در یشتها آمده است و ما در آغهاز ایهن   

ی میتوان تصوّر كرد كه در صورت اصهلی همهه یها اكثهر روایهاتی كهه از       را نقل كردیم، بآسان گفتار چند نمونۀ آن

شاهنامه نقل شد، شرح واقعه چنین بوده كه شاه یا پهلوان برای ایزد باد یا یکی از ایزدان دیگر قربانی كهرده و از  

وان و ناهیهد و  بود. ولی در توحید شاهنامه باد و دیگر عناصر طبیعت از مهر و مهاه و كیه  او خواستار پیروزی شده 

گوش ایزدنهد و  بهبهرام و تیر گرفته تا آب و خاک و آت  همه پایگاه و استقالل ایزدی خود را باخته و بندۀ حلقه
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اند. این نظر، بویژه در پایان كار افراسیاب در روایت از خود اختیاری ندارند و عامل اجرای فرمان خداوند یکتا شده

 (1)ئومه است، بخوبی مثبوت میگردد.هوم زاهد كه در اصل همان ایزد ه

همه، ازآنجاكه كار جهان همیشه بر پرگار راست نیست و گردش آن كمتر به كام خردمندان است، شهگفت  با این

ای كوتاه، جهان  از ایهن همهه نامالیمهات بهدرد آیهد و از       نیست كه خردمندی چون فردوسی گهگاه برای لحظه

 اند:ر آورده و در خدمت زمانۀ كور درآمدهت سر از فرمان پروردگار بدسخن  چنین برآید كه گوئی عناصر طبیع

 

 بهههه  ژرفهههی نگهههه كهههن كهههه بههها یزدگِهههرد

 
 چههه كههرد ایههن برافراختههه هفههت گِههرد!      

 (43: بیت 1)همان، ج                         

 چُنههههین داد خههههوانیم  بههههر  یزدگِههههرد؟  

 
 وُ گههر كینههه خههوانیم از ایههن هفههت گِههرد؟   

 (769)همان: بیت                              

 و یا:

 اگههههر  تنهههههدبادی  برآیههههد   زِ   كُهههههنج  

 سههههههتمگاره خههههههوانیم ، ار دادگههههههر؟

 

 بهههه خهههاک  افگنهههد  نارسهههیده تُهههرُنج،    

 هنرمنههههد گههههوییم ، ار  بههههی هنههههر؟ 

 (6هه 4: ابیات 4)همان، ج                      
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6-   

 وُ زان پههههس نِشسههههتند بههههی انجمههههن

 چُنههین گفههت خسههرو بههه كههاوس شههاه:   

 بیابهههان و یَهههک سهههاله دریههها و كهههوه    

 نیهههههها و جهههههههانجوی بهههههها رای زن 

 جهههز از كَردگهههار از كهههه جهههوییم راه! »

 بههههرفتیم بهههها داغ دل یَههههک گههههروه، 



 443/ نامهنصر باد در داستانهای شاهعكاركرد 

 

 بهههه ههههامون و كهههوه و بهههه دریهههای آب 

 گهههر او یَکزمهههان اندرآیهههد بهههه كَنهههگ  

 همین رنهج و سهختی بهه پهی  اندرسهت     

 نیههها چهههون شِهههنید از نبیهههره سَهههخُن   

 مهها همچُنههین بههر دو اسههپ »بههدو گفههت: 

 رسَههم بههه دسههت سههر و تههن بشههوییم و بَ 

 ابههههها واژ بهههههر كَردگهههههارِ جههههههان   

 بباشهههیم بهههر پهههی ِ آتَههه  بهههه پهههای  

 بههههه جههههایی كههههه او دارد آرامگههههاه   

 بهههر ایهههن رای گشهههتند ههههر دو یَکهههی  

 نِشسههتند چههون بههاد هههر دو بههر اسههپ    

 هههههای سَههههریدبرفتنههههد بهههها جامههههه 

 چُهههن آتَههه  بدیدنهههد، گریهههان شهههدند 

 بهههدان جایْگهههه زار و گریهههان دو شهههاه   

 دجهههههان آفههههرین را همههههی خواندنهههه 

 چهههو خسهههرو بهههدآبِ مهههژه رخ بشسهههت

 بههه یَههک هفتههه بههر پههی ِ یههزدان بُدنههد   

 كهههه آتَههه  بهههدان گهههاه محهههراب بهههود 

 اگههههر چنههههدت اندیشههههه گههههردد دراز 

 بهههههه یَهههههک مهههههاه در آذرآبادگهههههان 

 

 نِشههههههانی ندیههههههدیم از افراسههههههیاب

 د از هههر سُههوْی بههی دِرنهههگ،   سههراه آر 

 «اگهههر چنههههدْمان دادگهههر یاورسههههت!  

 یَکههههی پنههههدِ پیرانههههه افگنههههد بُههههن 

 بتههههازیم تهههها خههههانِ آذرگَشَسهههههپ   

 ،-چُنان چون بهود مهردِ یهزدان پرسهت     -

 بههههه زَمْههههزَم كنههههیم آفههههرینِ مِهههههان

 مگهههر پهههاک یهههزدان بهههود رهنِمهههای   

 «نِمایههههههههههد نِماینههههههههههدۀ دادْ راه

 نگردیههههد یَههههک تههههن ز راه انههههدكی  

 خههههانِ آذرگُشَسههههپدمههههان تهههها درِ 

 پُههر از تههرس دل، یَههک بیههک پُرامیههد    

 چهههو بهههر آتَههه ِ تیهههز بریهههان شهههدند 

 ببودنههههههد بهههههها درد و فریههههههادخواه

 بههههدان موبَههههدان گههههوهر افشههههاندند 

 برافشهههاند دینهههار بهههر زَنهههد و اُسهههت   

 مرنهههدار كهههاتَ  پرسهههتان بُدنههههد!    -

 پرسههههتنده را دیههههده پُههههرآب بههههود!  

 -هههم از پههاک یههزدان نههه یههی بههی نیههاز! 

 و آزادگههههههان ببودنههههههد شههههههاهان 

 (6644-6447)همان: ابیات               

است؛ رستم پروردگهار جههان آفهرین را     نمونۀ دیگری از این اعتقاد در داستان رستم در رزم با پوالدوند آمده -3

 میخواند و چنین میگوید:

 كههههه ای برتههههر از گههههردش روزگههههار   

 گههر ایههن گههردش جنههگِ مههن داد نیسههت  

 روا دارم ار دسههههههههههت پوالدونههههههههههد

 ور افراسهههههههیاب سهههههههت بیهههههههدادگر

 كههه گههر مههن شههوم كشههته بههر دسههت اوی 

 ورنههههه مههههرد كشههههاورز و نههههی پیشههههه

 

 جهانههههههدار و بینهههههها و پروردگههههههار،  

 روانهههم بهههدان گیتهههی آبهههاد نیسهههت،    

 روان مهههههههرا برگشهههههههاید زبنهههههههد  

 تههو مسههتان زمههن دسههت و زور و هنههر،   

 بهههد ایهههران نمانهههد یَکهههی جنگجهههوی،  

 نههه خههاک و نههه كشههور، نههه بههوم و نههه بههر!

 (6719-6713: ابیات 6)همان، ج             

 است چنانکه پوالدوند با شنیدن سخنان رستم میگوید:این اعتقاد در میان تورانیان نیز بوده 

 چنهههین گفهههت رسهههتم بهههه پوالدونهههد   

 ز جنگهههههاوران نیهههههز گویههههها مبهههههاد! 

 چهههو بشهههنید پوالدونهههد ایهههن سَهههخُن   

 چندسهههت بهههیم و زَلیفَنهههت و بنهههد»كههه   

 «چو باشهد، دِههد بهی گُمهان سهر بهه بهاد!       

 بههههه یههههاد آمههههدش گفتهههههای كَهُههههن،
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 هههر كههه بههه بیههداد جویههد نبههرد    »كههه 

 تگههر از دشههمنت بههد رسههد، گههر ز دوسهه  

 

 جَگهههههر خسهههههته بازآیهههههد و روی زرد  

 بهههههد و نیهههههک را داد دادن نکوسهههههت! 

 (6731-6735)همان: ابیات                    

 دوردارندۀ مرگ و سرور گیاهانی یاد شهده هوم یا هئومه گیاهی است كه از آن با صفات درمانبخ ، پاكیزه و  -1

بخ  پاكیزه در كنار چشمه آب اردویسور رسته است، هركه آن را خهورد،  آن درخت هوم سرید درمان»... است. 

بیمرگ شود و آن را گوكرن درخت خوانند، چنین گوید كه هوم دوردارندۀ مرگ كه در فرشهگرد بیمرگهی از آن   

-هوم مُقوّی درمان»است: (. نیز در مهریشت آمده 444-445ده  هندی: صص )بن« آرامید، سرور گیاهان است

بخ  و فرماندۀ زیبا با چشمهای زردرنگ در بلندترین قُلّه كوه هرئیتی كه موسوم است به هکر از بهرای آن مههر   

: 4مهریشهت، ج آالیه  فدیهه آورد )  آالی  و از كالم بیآالی  و از زور بیآالی  از برسم بیآالی  آن هوم بیبی

(. چنانکه مالحظه 393است )همان: ص بخ  و سرور نیک خطاب شده ( و در گوش یشت هوم درمان147-149

ههایی از سهتمگری و   میشود هوم از ایزدان كهن پیشازرتشتی بشمار میرود، اما در طبیعت زرتشتی حامهل نشهانه  

دیرزمهانی اسهت   »است: رای این گیاه بکار رفته ب -البته با اكراه –درگاهان « دوردارندۀ مرگ»كشتار است. صفت 

پرسهتان را  اند چه میرندارند كه از ایهن راه دروغ كه گرهما و نیز كاویها تمام فکر و قوّۀ خود را برای ستم گماشته

(. و در فهراز  14)گاتهها: ص  « یاری كنند و میگویند كه گاو برای قربانی است تا دوردارندۀ مرگ به یاری ما شتابد

كی ای مزدا شرفا برسالت پی خواهند برد كی این مشروب مسکر و كثیف »ری آن را آشکارا نکوه  میکند: دیگ

)همان: « را خواهی برانداخت از آن چیزی كه كرپانهای زشت كردار و شهریاران بدرفتار بعمدا ممالک را میفریبند

اسهت، ههوم نیکوكهار و    نمود پیداكرده (. كاركردهای متفاوت این گیاه در شاهنامه به گونۀ دو شخصیت 454ص 

كار، از سویی هوم بعنوان پیری نژاده كه در غاری مسکن دارد و روزگار به پرست  میگذراند افراسهیاب  هوم زشت

)خالقی مطلهق:   –Haomaبه معنی از نژاد هوم  -را به دام انداخته و به كیخسرو میسرارد. از سوی دیگر هومان 

دارای سرشتی آتشین است و همه جا در جنهگ شهتاب دارد كهه بازتهابی      -(11: ص 45یادداشتهای شاهنامه، ج

 است از هوم زشت.

پـدرام  ***)نویسندۀ مسئول(، محمّدرضا راشدمحصّـل  **ابوالقاسم قوام، 0باقرآبادملوك براتیمعصومه

 *جم

 نویسندگان مشاركت

دكتر علی  انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامهپایان از مقاله این

 بر را نامهپایان این راهنماییابوالقاسم قوام آقای دكتر . است شده استخراجشریعتی دانشگاه فردوسی مشهد 

 این پژوهشگر عنوان به ادسركار خانم معصومه ملوک براتی باقرآب. اندبوده مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده

آقای دكتر محمدرضا راشدمحصل و آقای د كتر . اند داشته نق  نهایی متن تنظیم و هاداده گردآوری در رساله

 ایفا را پژوه  این انمشاور نق  تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز پدرام جم

 .است بوده پژوهشگر چهار هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامهپایان داوران هیئت و دكتر علی شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد انسانی



 445/ نامهنصر باد در داستانهای شاهعكاركرد 

 

شناسی بهار ادب، جناب از مدیر محترم مجلۀ وزین سبکهمچنین  .نمایند اعالم دادند، یاری پژوه  این كیفی

 پژوه ارجمند، در پذیرش مقالۀ نهایت سراس و تشکر را دارم.آقای دكتر امید مجد، شاهنامه

 

 منافع تعارض
 ۀاین مقاله قبالً در هیچ نشریم مینمایگواهی و دیگر نویسندگان این مقاله باقرآباد ملوک براتیاینجانب معصومه

شده و تا هنگام اعالم نظر نهایی، به  همقاله صرفاً به این مجله فرستاد. داخلی و خارجی به چاپ نرسیده است

ه و تمامی فعالیتهای پژوهشی اینجانب و همکاران آماده شد ۀمقاله در نتیجد. نخواهد ش دیگری ارسال لۀمج

قوانین و موضوعات اخالقی ۀ این تحقیق طبق كلی ارسال مقاله به این مجله آگاهی دارند. نویسندگان در مورد

مسئولیت گزارش تعارض احتمالی  تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. آماده شده و در جریان اجرای آن، هیچ

 .رمكلیه موارد ذكرشده را بر عهده میگیمسئولیت  .است اینجانب ۀمنافع و حامیان مالی پژوه  به عهد
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