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 چکیده

شاهنامه، در یکی   شکل جدال نیروهای خیر )ایزدی( و   از چشم مابعدالطبیعه در  اندازها، به 

نیروهای شر )اهریمنی( پدیدار شده است. از همین روست كه در اغلب داستانهای شاهنامه  

شکلی آشکار دیده میشود. نیروهای اهریمنی، كه موضوع بحث ردّ پای یکی از این نیروها به

س، دیو، جادو )جادوگر( و اژدها. اغلب این حاضر است، در شاهنامه عبارتند از: اهریمن، ابلی

کلی ش ها با اتکا به نیروی مافوق بشری بضرورت میتوانند تغیر شکل داده و خود را به   پدیده

یب دادن و بیراه كردن               به فر ند و  یاور با( درب یل زن فری مًا دلخواه )ازقب دیگر و عمو

رتی كه دارند، سییرانجام ها با همۀ قوت و قدشییخصیییتهای قصییه بپردازند. همۀ این پدیده 

بهره از نیروهای ایزدی و خیر نیسیییت، از بین میروند و جهان، تا  بردسیییت پهلوانی، كه بی

تظاهر بعدی این نیروها، در صلحی نسبی بسرمیبرد. نکتۀ قابل توجه این است كه هرچه از  

سبتاً         شاهنامه( پیش میرویم، تغییری ن شهای تاریخی )پایان  سمت بخ شاهنامه ب هم  مآغاز 

تاریخی، برخالف بخشهای اساطیری    در نوع نیروهای اهریمنی بوجود میآید؛ مثالً در بخش

و پهلوانی، خبری از دیو و اهریمن و ابلیس نیسییت و اژدها، و بعضییاً جادوگر، نمایندۀ كامل  

 نیروهای اهریمنی شده است.

 جادو: مابعدالطبیعه، شاهنامه، اهریمن، دیو، ابلیس، اژدها، هاواژهكلید
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Demonic forces in the Shahnameh and their demonstrations 

Mohammad Reza Miri4, Umar Safar1 

 

Abstract 

Metaphysics has appeared in the Shahnameh, in one of the 

perspectives, in the form of a conflict between the forces of good (Divine) 

and the forces of evil (the devil). That is why in most of the stories of 

Shahnameh, the footprints of one of these forces are clearly visible. The 

demonic forces that are the subject of the present discussion in the 

Shahnameh are: the devil, the satan, the demon, the sorcerer, and the 

dragon. Most of these phenomena can be transformed by relying on the 

superhuman force and transforming themselves into another and generally 

desirable form (such as a deceitful woman) and deceiving and misleading 

the characters in the story. All these phenomena, with all their strength and 

power, will eventually be destroyed by the hero, who is not without the 

help of the divine and good forces, and the world will live in relative peace 

until the next manifestation of these forces. It is noteworthy that as we 

move from the beginning of the Shahnameh to the historical parts (the end 

of the Shahnameh), there is a relatively significant change in the type of 

demonic forces. , for example,  In the historical section unlike the 

mythological and heroic sections, there is no mention of demons, devils, 

or the daemon, and the dragon, and sometimes the sorcerer, has become 

the perfect representative of the demonic forces. 
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 مقدمه . 9

زندگی بشییر، البد از آغاز حیات بشییر، متوجه اموری ماورای عالم ماده بوده   بخشییی از 

ه های ناشناخت است؛ كوشش انسان نخستین در كشف روابط حاكم بر جهان و توجیه پدیده     

او را ناچار از طبیعت فراتر برد و درگیر ابعاد مابعدالطبیعه جهان كرد. با پیشیییرفت دانش              

شر، بخشی از اموری كه زمانی د   شت به حوزۀ محسوسات وارد     ب ر حوزۀ مابعدالطبیعه قراردا

شیید، اما بخشییی دیگر همچنان راه خود را در آن حوزه ادامه داد و با مسییامحت نسییلهای   

سیاری از این پدیده    سترش یافت. ب شر      گوناگون گ ساطیر در ذهن جمعی نوع ب شکل ا ها ب

عام این روندهای فراواقعی،  ها شییدند. ویژگی جایگیر و در مراحل بعد وارد قصییص و افسییانه

که گفته    قانونمندی طبیعی، عدم تبعیت از هنجارهای منطقی و نیز جبر           چنان ند، فقدان  ا

 (.514حاكم بر آنهاست )از رنگ گل تا رنج خار، 

سی، تجلیگاه عمدۀ همین رخدادهای       سی زبان فار شاهنامه، بعنوان مهمترین متن حما

سطوره    ست. ا شه  ها، علیرغممابعدالطبیعه ا ستحکم در وقایع مادی و  اینکه عمدتاً ری هایی م

تاریخی حیات بشر دارند، با این حال همواره پهلو به پهلوی مابعدالطبیعه حركت میکنند. از  

همین روست كه شاهنامه، حتی در بخشهای تاریخی نیز بطور كامل از این حوزه جدا نشده    

شانه  شا   و ن صر مابعدالطبیعی را ن شاهنامه، مانند اغلب متون  های متعددی از عنا ن میدهد. 

ست و           شر ا ساطیری، در دیدگاهی كالن، عرصۀ نبرد نیروهای خیر و  صًا ا كالسیک و خصو

شاهنامه، در دو بخش عمدۀ  بهمین دلیل پدیده دربرابر « شر »و « خیر»های مابعدالطبیعی 

ان و شییاهان  اند. نیروهای خیر ازقبیل سییروش و ایزدان )و حتی پهلوانآرایی كردههم صییف

یک  نان و       ن هاد( در برابر نیروهای شیییر از نوع اهریمن و ابلیس و جادوگر و اژدها )و پهلوا ن

شاهان بیدادگر( در سراسر شاهنامه دیده میشوند؛ این نیروها بترتیب وابسته ایزد و اهریمن      

ها را نیروها/پدیده       یا اهریمنی لقب داد. ما در این مق      هسیییتند و میتوان آن له  های ایزدی  ا

شان دهیم        می ستخراج كنیم و در چند مرحله ن کوشیم نیروهای شر و اهریمنی شاهنامه را ا

ها اغلب به چه اشکالی وارد داستان میشوند و تظاهرات مختلف آنها كدام     كه اوالً این پدیده

یاً ویژگیهای عمده این       ثان ها را از حوزۀ امور ایزدی خارج میکند        پدیده  اسیییت؟  ها، كه آن

 ها به چه صورتی از بین میروند.  ثالثاً هركدام از این پدیدهچیست؟ و 

 

 . مظاهر نیروهای شر و اهریمنی درشاهنامه6

 اهریمن 9.6

بینی ایران باستان است؛ از اهریمن، كه درست    اهریمن مهمترین مظهر نیروی شر در جهان 

چنانکه یزدان   نقطۀ مقابل نیروهای ایزدی و خیر اسیییت، با عنوان راهنمای بدیهاسیییت،           

راهنمای نیکی اسییت )برهان قاطع، ذیل اهریمن(. این كلمه از دو جزء تشییکیل شییده: جزء 
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ید و خبیث و جزء دوم بمعنی روح اسیییت؛ روی هم یعنی     ید، خرد  »اول بمعنی پل روح پل

(، در توصییییف اهریمن، 411در بندهشییین ) . (415)راهنمای زبانهای باسیییتانی،      « ناپاک  

 «.سردوخشک، جای تاریک و گنده در برابر )جهان( باال پیداستگوهر اهریمنی »آمده:

صویر           شاهنامه به ت ستا و متون پهلوی گرفته تا آنچه در  صیت اهریمن از او شخ البته 

شر        ست، ولی بهرحال همواره بعنوان نیروی  شته ا شده، تغییراتی هرچند كوچک دا كشیده 

ور اهریمن با ویرانگریهای او ترسیم  مثالً در اوستا حض  برابر نیروی خیر شناخته شده است؛    

میشییود و با ناتوانی و گریزش به دوزخ در رسییتاخیر پایان مییابد )مینوشییناسییی اهریمن،   

411.) 

اما ویژگی اهریمن در اوسییتا و متون پهلوی )كه در شییاهنامه چندان پررنگ نیسییت(   

ر به ثنویت سییرشییت و بُنِ جداگانۀ او از سییرشییت و بُنِ اورمزد اسییت كه بنوعی همان باو   

بارت دیگر در         تاریکی و روشییینی و بع گانگی در  گانگی( اسیییت. این دو «  مینوانگره»)دو

اند؛ هرچند در مزدیسیینا هر دو زادۀ اهورامزدا تلقی ، تجلی یافته«سییپندمینو»)اهریمن( و 

 اند، اما باور به دوگانگی شکل میگیرد.شده

ن رفته است؛ در بندهشن نیز همزمان  در گاتها، از دو بن نیک و بد ناسازگار در آغاز سخ

با اهریمن و اورمزد آشیینا میشییویم. اورمزد در روشیینی بیکران اسییت و اهریمن در تاریکی   

بیکران و بیخبر از اورمزد؛ تا اینکه اهریمن حركت میکند و به مرز روشیینان میرسیید و این  

 (.44سرآغاز نبرد خوبی و بدی است )ناسازگاری سیمای اهریمن و دیوان، 

ست كه او تن مادی ندارد؛ اما تن  اما ویژگی مشترک اهریمن در دوره  های مختلف این ا

شکل مییابد و به چهره   میآید )چنانکه در مقاله با ذكر نمونههای مختلف درمینُوی او تغییر 

بدان پرداخته خواهد شد(؛ البته اهریمن نمیتواند هركاری انجام دهد و توانای مطلق نیست، 

اتوانیهای خود میاندیشییید و از اینرو بر آن میشیییود كه به اورمزد حمله كند )همان،  اما به ن

44.) 

در اوستا و متون پهلوی، اهریمن با آفریدگانش برابر اورمزد قرار میگیرد، اما در شاهنامه  

ستد و همۀ پلیدیها، از     اهریمن آفریده ست و برابر آدمیان میای صرفاً رهبر دیوان ا ای ندارد و 

ستران »هریمن گرفته تا خود ا شاهنامه،    «خرف ضمن در  ستند. در اهریمن  ، آفریدۀ اورمزد ه

 (.41منشأ ازلی و ابدی هم ندارد )همان، 

شاهنامه در مواردی از واژه  ستفاده   « دیو»و « ابلیس»های در  در معنا و مفهوم اهریمن ا

 هایش را ببوسد:نهشده است؛ مثالً ضحاک به اهریمن كه خوالیگر اوست، اجازه میدهد تا شا

 (41بفرمود تا دیو چون جفت اوی/ همی بوسه داد از بر سفت اوی )همان، 

بهرحال اهریمن در شاهنامه، بهر شکلی كه ظاهر شود، با خدا و نیکیها در تعارض است. 

 (.49او ضدّ ایزد و فرّه ایزدی است، اما هرگز نیرویی همعرض خدا دانسته نمیشود )همان، 
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شاهنامه  اهریمن و صورت  بار بکاررفته  4۱1های مختلف آن، و تركیبات مرتبط با آن، در 

مورد، بیشییترین كاربرد را به  44، با «اهرِمن»(. در این میان 54اسییت )موجودات اهریمنی، 

اند  بار در این متن آمده 9خود اختصییاص داده و دو صییورت دیگر )آهِرمن و اهریمن( تنها  

تلفظ « اهرمن»اند كه احتماالً امد به این نتیجه رسیییده)همان(. برخی محققان از این بسیی

(، اما از آنجا كه مسییئلۀ وزن و 63خراسییانی این واژه در زمان فردوسییی بوده اسییت )همان، 

بت نیز در این امر بی   تأمل             حتی كتا با  ندكی  ید در چنین اظهار نظری ا با تأثیر نیسیییت، 

 نگریست.

 جادو 6.6

اهنامه جادو اسییت؛ جادو، كه در متون قدیم اغلب بمعنی های اهریمنی در شییاز دیگر جنبه

شد؛ پس            صور می سب نیرو، قدرتبخش ت سرایت قدرت و ك ست، با اعمال نفوذ و  جادوگر ا

صیانت فرد دربرابر دشمنان      جادو برای قراردادن پدیده سان به  سلطۀ ان های طبیعت در زیر 

شد. جادو     شیدن به او بکار گرفته می ستقیماً در امور جهان تأثیری  و خطرات و قدرت بخ م

ساخت،           سان را امیدوار و بیباک می شد، زیرا ان ستقیم مؤثر واقع می شت، اما بطور غیرم ندا

دشوار را به چشمش آسان مینمود و او را به تسخیر عملی واقعی برمیانگیخت. فروید )توتم     

شاید اح       4۱9و تابو،  ستیال بر طبیعت و  شر به ا صول نیازب ساس ناتوانی در  ( این امر را مح

 برابر آن دانسته است.

آنچه در شییاهنامه جادو )جادوگر( را بعنوان یک نیروی اهریمنی به تصییویر میکشیید،    

مواجهۀ رسییتم با جادوگری اسییت كه به هیئت زن زیبایی درآمده اسییت تا او را بفریبد، اما  

 شود.چون رستم نام یزدان را بر زبان جاری میکند، چهرۀ اهریمنی او نمایان می

 تر گشت جادو به چهرچو آواز داد از خداوند مهر/ دگرگونه

 دیو 3.6

شده، مورد بیمهری   دیوان ظاهراً گروهی از خدایان آریایی بوده شت طرد  اند كه با آمدن زرت

 قرار گرفتند.

در متون مزدایی، دیوان موجوداتی مینوی هستند. مینو دنیایی است كه موجودات آن در 

پسودنی و بدون تن هستند. آفرینش در این دنیا بدون اندیشه، ناگرفتنی و حالت نادیدنی، نا

هزار سال به درازا میکشد. اورمزد و اهریمن نخست آفرینش خود را در بیجنبش است و سه

حالت مینون میآفرینند. آفریدگان اورمزدی از حالت مینو به گیتی میرسند، اما اهریمن و 

یمانند و از آنجا كه نادیدنی، ناپسودنی و بدون تن هستند، آفرینش او در حالت مینو باقی م

 (.419هستی ندارند و در نیستی به سر میبرند )مینوشناسی اهریمن، 

 اند، اماالبته پیش از زرتشت، گویا دیوها در هیئت مردان در زمین به آزار مردم میپرداخته

هان میسازد. دیوان خوی تباه آنها را در زمین پن« وَئیریهاهونَ»زرتشت با خواندن دعای 
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دارند و سمت نیکویی، گرایش ندارند و در گاتها آمده است كه با اختیار خود، بدی را 

 (.49برگزیدند )ناسازگاری سیمای اهریمن، 

اند. دیوان مادی بیشتر در اما در شاهنامه دیوان به دو دستۀ مادی و معنوی تقسیم شده

فکر میکنند و میتوانند بنویسند. برای جمشید كاخ  دورۀ اساطیری و حماسی حضور دارند؛

ساختند و سیصدسال در خدمت او بودند. آنها نیز توانایی تغییر چهره دارند، حتی در 

 دیو، او خود را بشکل باد درمیآورد.داستان اكوان

در دورۀ تاریخی شاهنامه، حضور مادی دیوان كم میشود؛ چرا كه واقعگرایی در پردازش 

 (.11از نقش آنها میکاهد و بیشتر با شخصیتهای انسانی روبرو میشویم )همان، روایت، 

از میان دیوان متون مزدایی، سه دیوِ رشک، آز و خشم در شاهنامه نمود بیشتری دارند. 

 فردوسی دیو را چنین معرفی میکند:

 تو مر دیو را مردم بد شناس/ كسی كو ندارد ز یزدان سپاس

 .(14دمی/ ز دیوان شمر، مشمرش آدمی )همان، هرآن كو گذشت از ره مر

ای كه بدست ما رسیده، از دیوان بعنوان موجوات زیانکار یادشده، اما     شده دریشتهای اصالح  

شد « ایزدان فروغ»واژه دیو در آغاز به  ست كه در     4در آیین میترا اطالق می سبب ا و بدین 

انی كه زرتشیییت الوهیت آنان را گاهان، دیوان، خدایان دشیییمنی، اعمال دنیایی بدی و ایزد

کار،         یان مداد میشیییوند )آفرینش ز غاز دیو نبودند    »و نیز،  6منکر گردیده، قل ،  «دیوها در آ

(.در شاهنامه دیوان میتوانند تغییر شکل بدهند و بهمین دلیل گاه بشکل انسان )مثالًزن 49

مهم دیوان وارونگی  جادو(و گاهبشکل حیوان )مثالً گرگ و شیر و...( ظاهر میشوند.از صفات 

ستند(.         صورت مؤنث وجود دارند )گرچه اغلب مذكر ه صورت مذكر و هم ب ست؛ آنها هم ب ا

های ایرانی كه اغلب متون از آن بعنوان دیو مؤنث یاد      ازجمله دیوهای معروف در اسیییطوره  

میکنند، پری اسییت. تعداد دیوان نیز همانند تعداد ایزدان فراوان اسییت. درمجموع دیوان از 

شرارت و گمراهی و         مایندهن شاهنامه هستند؛ فردوسی هرجا از  شر در  صلی نیروهای  های ا

دوری از عدالت و خروج از دین سخن میگوید، این را به دیو نسبت میدهد. فخرفروشی و از    

 «كیش اهریمنی»من و ما دم زدن را سرآغاز بداندیشی و بداندیشی را از عوامل پدید آمدن    

 (.65کیم توس، میداند )در مدرسۀ ح

 ابلیس 5.6

شاهنامه    شر، در  ست. چند   41از ابلیس، بعنوان یکی دیگر از مظاهر  سخن بمیان آمده ا بار 

مورد از مهمترین وقایع شیییاهنامه )ازجمله در داسیییتان پادشیییاهی ضیییحاک و كیکاووس(  

                                                      
 (.511: 4311این واژه در هند باستان نیز بمعنی فروغ و روشنایی و نام خداست )عفیفی،  -4
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 اند كه در شاهنامه، بعد از داستان  متن مقاله(.گفته←مستقیماً معلول حضور ابلیس است )   

 .(11ضحاک، از ابلیس به نام اهریمن یاد میشود )فرهنگنامۀ شاهنامه، 

 اژدها 4.6

سی          صیفات فردو ست اهریمنی؛ برپایۀ تو ستا، موجودی ا شاهنامه نیز، مانند او اژدها در 

اژدها بسییییارنیرومند، زهرآگین و خطرناک اسیییت و از دهانش دمی گرم چون آتش بیرون 

زیادی از شییاهنامه ظاهر شییده و كشییتن وی بر دسییت   میزند. این موجود در داسییتانهای 

ساطیر ایرانی       صلی اژدها در ا پهلوانان از امتیازات مهم پهلوانان بزرگ تلقی میشود. كشندۀ ا

یادآوری این نکته بیفایده نیسیت كه اژدها در   .گرشیاسیپ، فریدون و سیام نریمان هسیتند    

ارد. در نقوش و حجاریهای اوسییتا جانور بزرگ و مهیب و اهریمنی اسییت و اغلب شییاخی د 

پیکر وجود دارند كه داریوش با دست چپ تخت جمشید، جانورانی با شاخ، پر و بسیار زشت    

شنه       ست د ست را صاویر  شاخ جانور را گرفته و با د ای را در پهلوی جانور فرومیکند و این ت

 (.463یادآور همان نماد پیروزی معنوی شاه در برابر نیروهای اهریمنی است )یسنا، 
ای توجه كرد و آن تفاوتی، هرچند مختصیییر، در نوع انداز باید به نکتهدر همین چشیییم

نیروهای اهریمنی در بخشییهای مختلف شییاهنامه اسییت. بطور خالصییه میتوان گفت، مثالً  

اغلب در بخش اسییاطیری و پهلوانی شییاهنامه دیده میشییود )در بخشییهای آغازین   « دیو»

ه مازندران، دیوان نقش مهمی دارند(،  بکركشی كیکاووس  شاهنامه و بعدها، خصوصاً در لش     

ای اسییت كه در پدیده« اژدها»اما در بخش تاریخی اغلب خبری از دیو نیسییت. در مقابل، 

بخشییهای تاریخی متن نیز همواره دیده میشییود. میدانیم كه اژدها، بعنوان مار بزرگ، حتی 

این حضییور آن در بخشییهای تاریخی  در متون معمولی و غیراسییاطیری نیز بکاررفته و بنابر

 استبعاد و غرابت چندانی ندارد.  

 

 . تغییر شکل نیروهای اهریمنی3

ها در قید قواعد  یکی از مهمترین خصییایص نیروهای اهریمنی این اسییت كه این پدیده 

ست كه ظاهر واقعی      صل كلی دربارۀ این نیروها این ا ستند؛ ا ،  شان معمول عالم طبیعت نی

و باطنشان، كریه و ناپسند است، اما آنها، اگر ضرورت حکم كند، میتوانند  درست مانند ذات 

ست كه        ستری ا شوند. در چنین ب شکلی غالباً فریبکار و دلخواه ظاهر  تغییر ماهیت داده و ب

القاعده بسیارزشت است، مثالً بشکل زنی فریبا وارد داستان میشود       جادو )جادوگر(، كه علی

ن فریب، چنانکه انتظار میرود، دوام ندارد و در بزنگاه قصیییه، احتماالً تا قهرمان را بفریبد. ای   

تحت تأثیر یک نیروی ایزدی، ناگهان به هیئت اصیلی بازمیگردد و در حصیول به مراد ناكام    

میماند. البته چنانکه خواهیم دید، الگوهای دیگری نیز در این تغییر ظاهر دیده میشیییود؛           
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وان و ابلیس به اشکال خوالیگر و رامشگر و زن فریبا و گور   بهرحال در شاهنامه دیوان و جاد 

 ای ازقبیل ابر مسلح و اژدهای خشمگین درمیآیند:زیبا و گاه اشکال خصمانه

 

 ظاهر شدن ابلیس در هیئت جوان خوالیگر 9.3

در داسیییتان ضیییحاک ابلیس در هیئت خوالیگر درمیآید و از هرگونه مرغ و چهارپا برای           

 :ضحاک خورش میسازد

 یدونییبییهضییییحییاكییبیینییهییادرو یییهییمیی

 بییدوگییفییتییاگییرشیییییاهییرادرخییورم      

 یازمییرغییوازچییارپییا شییییت و زهییرگییو

 ریی خیونشییییبیپیروردبیرسییییانشییی     ه بیی

 

 یوگییونییگییفییتییینییبییودشییییجییزازآفییر  

 ...گییرمییینییامییورپییاكییخییوالیی    یییکییییی

 یکییبییجییایییکبیییییاورد یییرگییخییورشییی

 رییی بییدانییتییاكیینییدپییادشیییییارادلیی       

 بعد(به 414 ب4/14:4)ج                  

 پزشک   6.3

داسییتان ضییحاک، به شییکل پزشییکی بر او ظاهر میشییود تا راه آرام ابلیس، باز هم در همان 

 «(.اعمال جادوان»كردن ماران را به او نشان دهد )نگاه كنید به بخش 

 ظاهر شدن دیوی به هیئت رامشگر 3.3

شگر، به        شاده، دیوی به هیئت رام ستایی گ ساری، زبان به خود وقتی كیکاووس، هنگام میگ

ران و سرسبزی آن میپردازد. شاه آنچنان شیفته میشود كه      نزدش میآید و به توصیف مازند 

 سرانجام بدانجا لشکركشی میکند:

 دارچییو رامشییییگییری دیییو زی پییرده 
 

بر شییییاه بییار         خواهیید   بیییامیید كییه 

هر مییازنییدران            كز شییی گفییت  ین  ن  چ
 

 نییوازم ز رامشییییگییران...یییکییی خییوش 

خت رود        بایسیییت برسیییا  به بربط چو 
 

 سییییییرودبیییرآورد میییازنیییدرانیییی    

 مییازنییدران شییییاهییرا یییاد بییاد   كییه  

 

 هییمیییشییییه بییر و بییومییش آبییاد بییاد  

 بعد(به49: ب 1/1)ج    

 ظاهر شدن دیو بشکل غالمی زیبا 5.3 

ابلیس روزی دیوان را گرد میآورد و میگوید باید دیوی داوطلب شده جان كیکاووس را بیراه  

شکل     سایند. یکی از دیوان خود را به  س  غالمی زیبا بر كیکاووكند تا دیوان دیگر از وی بیا

 ظاهر میکند و او را برای رفتن به آسمان تحریک میکند:

                                                      
ستفاده كرده    -4 شاهنامه، از این الگو ا شمارۀ جلد و     در این مقاله، هنگام ارجاع به  ست(  ست )را ایم؛ عدد نخ

 عدد دوم )چپ( شمارۀ صفحه است. شماره ابیات نیز بعد از این اعداد ذكر شده است.
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بر پییای خییاسییییت          یکی دیو دژخیم 
 

كاری مراسییییت      فت كین نغز  چنین گ

تن            خویشیییی برآراسییییت از  می   غال
 

 ی انجمنسیییخنگوی و شییییایسیییتییه  

 (363-1: 1/41)ج    

 ظاهرشدن جادوگر در هیئت زنی زیبا 4.3 

در هفتخان رستم، پیرزن جادوگر در هیئت زنی زیبا ظاهر میشود و خوانی میگسترد.     الف(

شکرانه، نام یزدان را          شد و به  سنگی جامی مینو شیند و پس از رفع گر ستم بر خوان مین ر

بزبان میراند. زن جادوگر با شنیدن نام یزدان تیره و سیاه میشود. رستم متوجه میشود و او      

 م میکند.را با شمشیر به دونی

 گییوش زن جییادو آمیید سییییرود  بییه
 

 ی رسیییتم و زخم رود  همییان چییامییه  

بهییار         خود را بسییییان   بیییاراسییییت 
 

 و گییر چیینیید زیییبییا نییبییودش نییگییار   

بوی         پر از رنییگ و  تم آمیید   بر رسییی
 

ید و بنشیییسیییت نزدیک اوی...       بپرسییی

 سییییه گشیییت چون نام یزدان شییینید     
 

گرییید               ن ب برو  چون  متن سیییبییک  ه  ت

 كییمیینیید بییییینییداخییت از بییاد خییمّ    

 

 سییییر جییادو آورد نییاگییه بییه بیینیید    

 بعد(به 1۱5 ب:: 1/3۱)ج     
سفندیار نیز رخ میدهد؛ پیرزنی     ب(  ستم دیدیم در هفتخان ا شابه اتفاقی كه در هفتخان ر م

تا او را               هد  ید به پهلوان م جامی پر از می  ظاهر میشیییود و  با  ئت زنی زی جادوگر در هی

سنفدیار رنجیری را كه زرتشت از     سته بود، پنهانی بر   مستکند.ا بهشت آورده و بر بازوی او ب

گردن وی میاندازد. زن جادوی بار دیگر خود را به هیئت شیری درمیآورد و سرانجام پهلوان 

 او را با شمشیر تباه میکند:

 زن جیییادو آواز اسیییییفییینیییدییییار 
 

 چو بشییینید شییید چون گل اندر بهار...      

بروی           خو ترک شیییید  کی  ی  بسییییان 
 

بای چینی رخ،     از مشییییک مویچو دی

 بیییییامیید بییه نییزدیییک اسییییفیینییدیییار   
 

نار       گل در ك تان و   دو رخ چون گلسییی

 بعد(به 1۱1 ب:: 5/139)ج     
 درآمدن زن جادو به شکل شیر 4.3 

 ( بنگاه كنید به بخش پیش )ظاهرشدن جادوگر در هیئت زن فریبا/ بخش 

 درآمدن دیو به شکل سنگ 7.3

ای بر كمربند او میزند شاه مازندران میرساند نیزه  پس از آن كه رستم، جنگکنان خود را به  

 سنگ تبدیل میکند: ایتا او را از روی اسب سرنگون كند؛ ناگهان شاه خود را به پاره
 یییکییی نیییییزه زد بییر كییمییربیینیید اوی 

 

 جییدا كییردش از جییای پیییییونیید اوی   
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کپییاره كوه        ی تنش   شیییید از جییادوی 
 

 از ایییران بییر او بییر نییظییاره گییروه    

 (9۱1-9۱9: ب1/54)ج     

 درآمدن دیو به هیئت ابری مسلح 1.3
پس از آنکه شاه مازندران خود را به شکل سنگی درمیآورد، رستم سنگ را به دوش میکشد     

و تا سراپردۀ ایرانیان میآورد. رستم به شاه مازندران میگوید اگر از شکل سنگ بیرون نیایی،    

شیییاه مازندران از هیئت سییینگ درآمده و خود را به ات خواهیم كرد؛ ناگهان تکهبا تبر، تکه

ستور كیکاووس او را پاره       سرانجام با د سر و خفتان در بر درمیآورد.  اره  پشکل ابری كاله بر 

 میکنند:

یدا شیییوی          كه پ یدون  فت گرا  بدو گ
 

 بییگییردی ازییین تیینییبییل و جییادوی    

 وگییرنییه بییه پییوالد تیییییر و تییبییر     
 

همییه سییینییگ را سیییربسیییر          برم   ب

ید شییید     پاره ابر چو بشییین  چوی یکی 
 

بر              گ نش  ت یر  پوالد و  برش   بسییییر 

 (911-6 ب:1/6۱)ج    

 درآمدن در هیئت گوری زیبا 1.3 

دار اسبان شاهی به شکایت نزد شاه میآید  الف(در بارگاه كیخسرو مجلس بزمی برپاست؛ گله

م تو میگوید گوری میان گله آمده اسبان را میکشد. كیخسرو رستم را به یاری میطلبد؛ رس      

شکن، درمییابد كه او اكوان دیو است كه خود را به شکل گوری زیبا   در جستجوی گور اسب  

 درآورده است:

 بدانسیییت رسیییتم كه آن نیسیییت گور    
 

 ابییا او كیینییون چییاره بییاییید، نییه زور   

ین نشییییاییید بییدن          یو ا كوان د  جز ا
 

 بییبییایسییییتییش از بییاد تیییییغییی زدن   

 (15-16 ب: 3/194)ج     

بسییییارزیبا نظر بهرام را جلب میکند؛بهرام بدنبال گور میتازد تا به در نخچیرگاه گوری ب( 

كاخی زیبا میرسد. زنی زیباروی جادو، كه بر تخت نشسته و پرستندگان زیادی در خدمتش  

 حاضرند، با او به گفتگو مینشیند و او را علیه هرمزشاه میشوراند:

 یییکییی گییور دییید انییدر آن مییرغییزار  
 

 شیییکییار...تر كس نبینیید   كز آن خوب   

 گییرازنییده بییهییرام و تییازنییده گییور     
 

یده هور      مای آن دشییییت تفسییی  ز گر

گرییید            ن ب چون  هرام  ب  از آن دشییییت 
 

 یییکییی كییاخ پییرمییایییه آمیید پییدییید...   

 نشیییسییییتییه بییروبییر زنییی تییاجییدار    
 

 بییه بییاالی سیییرو و بییه رخ چون بهییار 

 بعد(به 4114: ب 1/591)ج     
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 دختر گریان   95.3

ای، دختر قیصییر را خواسییتگاری میکند، قیصییر طی نامهپس از آن كه خسییروپرویز، در 

سییازان دسییتور میدهد تا طلسییمی بسییازند. آنان  برای آزمودن نمایندگان ایرانی به طلسییم

آنکه دختری گریان، و در اطراف وی انبوهی از كنیزكان جادویی، تدارک میبینند؛ دختر، بی 

پاک میکند. آنگاه قیصییر به اعضییایش تکان بخورد، هرلحظه دسییت برداشییته اشییکهایش را 

گستهم میگوید: پس از عروسی شوی او مرده و از آن پس، همواره، در حال گریه است. پس  

شاپور را بدانجا            سپس  سخنش اثری ندارد.  سخن تو آرام گیرد، اما  شاید با  به نزدش برو 

اشک  یزكان وفرستاد پند او نیز مؤثر نیفتاد؛ سرانجام خراد در دیدار با دختر، از خاموشی كن

 مستقیم او، درمییابد كه با طلسمی جادویی روبروست:

یرنییگ           ن قیصییییر بییه  مود  فر  سییییازب
 

 ای درازهییكییه پیییش آرد انییدیشییییه    

 بسییییازنیید جییایی شیییگفتی طلسیییم        
 

 كه كس باز نشیییناسییید او را ز جسیییم     

 نشیییسیییتییه زنی خوب بر تخییت نییاز       
 

 هییای طییرازهپییر از شییییرم بییا جییامیی  

گان   سیییو سیییو و از آناز این  ند  پرسیییت

 

گان        ند ندرون ب  پس پشییییت و پیش ا

 نشیییسیییته بران تخت بی گفت و گوی     

 

نی مییانیید آن مییاه      گریییان ز  روی...بییه 

 بعد(به 4394ب: 9/4۱5)ج     
 توضیح و تکمله 99.3 

اهنامه  در ش  هایادآوری این نکته ضروری است كه یک نمونۀ دیگر نیز از این تغییر شکل   

وجود دارد كه الجرم باید آن را از مقولۀ نیروهای اهریمنی جدا كرد؛ زیرا این تغییر شیییکل 

مربوط به فریدون اسییت كه اسییاسییاً ارتباطی به نیروهای شییر ندارد، بلکه به تعبیری نماد    

شاه عادل و فرخ  ستان فریدون میبینیم كه وی برای        پاد ضمن دا ست. بهرحال در  شت ا سر

شان را      آزمودن  شکل اژدها درمیآورد تا دلیری و هنرمندی و پایداری ای سرانش، خود را ب پ

 بیازماید:
 بیییییامیید بسیییییان یییکییی اژدهییا     

 

 كییزو شیییییییر گییفییتییی نیییییابیید رهییا   

 خروشیییان و جوشیییان به جوش اندرون    
 

 هییمییی از دهییانییش آتییش آمیید بییرون 

 

 
ید      یک د به نزد  چو هر سیییه پسیییر را 

 

 بییگییرد انییدرون كییوه تییاریییک دییید    

 بییرانییگیییییخییت گییرد و بییرآورد جییوش 

 

 جهییان گشییییت از آوازه او پرخروش... 

نییید و دییید         چو بشیییی فرخ   فریییدون 

 

 هنرهیا بیدانسییییت و شیییید نیاپیدییید     

 بعد(به 113 ب: 4/4۱3)ج     
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 . اعمال و آثار جادوان5

 غیب شدن  9.5

است، ای از همان تصرف در عالم واقع و جادوگری از دیگر اعمال ویژۀ جادوان، كه شعبه

ناپدید شییدن اسییت؛ این جادوان، در شییرایط بحرانی، از چشییم بیننده ناپدید میشییوند، اما   

شوند و چون نمیتوانند دیگر بار غیب        شکار می سرانجام بدلیلی، بعضاً ایزدی و بعضاً مادی، آ

 هایی از این قضیه در شاهنامه دیده میشود:شوند كشته میشوند. نمونه

ستم را از خواب بیدار و از آمدن      رخش، در هفتخان، با ك الف( شیهه ر شیدن  سم و ك وفتن 

شود و با خود          شمگین می ستم خ شود. ر ستم ناپدید می اژدها آگاه میکند، اما اژدها از نظر ر

سوم     سرش را از تن جدا كند، اما در بار  عهد میکند اگر رخش بار دیگر او را از خواب برآرد 

شدن ن    ست یزدان مجال ناپدید  ستم آمده     اژدها به خوا سرانجام رخش به كمک ر مییابد )

 اژدها را میکشد(:
 سیییوی رخش رخشییینییده بنهییاد روی

 

 جویدوان اسیییپ شییید سیییوی دیهیم  

بیییدار شیییید              خواب  چو از  تن  م ه  ت
 

 سییییر پییرخییرد پییر ز پیییییگییار شیییید  

 

 یچی
 بییه گییرد بیییییابییان یییکییی بیینییگییرییید  

 

 شیییید آن اژدهییای دژم نییاپییدییید...   

هان       خت روشییین ج نان سییییا  آفرینچ
 

ین            كییه   م کرد اژدهییا را ز ن نهییان   پ

تم او را بییدییید          گی رسیییی یر ت  بییدان 

 

 سیییبییک تیغ تیز از میییان بركشیییییید  

 بعد(به 311 ب: 4/11)ج     

رستم، بفرمان كیخسرو، سه روز به جستجوی گور طالیی میپردازد و روز چهارم گور را      ب(

مییابد. رسییتم با رخش بسییوی او حركت میکند و ابتدا قصیید میکند او را با تیر بزند، اما با   

ست؛ پس كمند حلقه میکند و میاندازد      اخود می شاه ببرد بهتر ا ندیشد اگر او را زنده به نزد 

 گور از چشم وی ناپدید میشود: در همان لحظه

 سییییه روزش همی جسییییت در مرغزار
 

گرد اسیییپییان شیییکییار           بر كرد  می   ه

 چهییارم بییدیییدش گرازان بییه دشییییت  
 

 چو بیاد شیییمیالی برو بر گیذشییییت...    

منیید              ك نی  كیییا تم  ینییداخییت رسییی  ب
 

 همی خواسیییت كارد سیییرش را به بند     

 چییو گییور دالور كییمیینییدش بییدییید    
 

ید            پد نا هان  ناگ  شیییید از چشیییم او 

 بعد(به 31 ب: 3/144)ج     
ستم تیر در كمان میگذارد و         شکار میشود، اما چون ر ستم آ در ادامه گور، دیگر بار، بر ر

 كمان میکشد گور ناپدید میشود:

 همییانگییه پییدییید آمیید از دشییییت بییاز
 

تنییدیییاز              یخییت آن  گ ن برا هبیید  پ  سییی
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 زه كرد و از بییاد اسییییپكمییان را بییه
 

 بینییداخییت تیری چو آذرگشیییسییییپ       

نو آن     كیییان دركشییییییید     چ  كمییان 
 

 دگییربییاره شیییید گییور ازو نییاپییدییید    

 بعد(، به14 بجا:)همان    
شود )این ابیات را        سد، ناگهان در زمین ناپدید می ضحاک را میبو ج( ابلیس، آنگاه كه كتف 

 ایم(.آورده« برآوردن ماران از دوش ضحاک»در ادامه، ذیل 

شاهنامه    نمونه شدن در  ستقیماً مربوط به  ای دیگر از این ناپدید  وجود دارد كه البته م

جادوان نیسیییت، ولی بهرحال متأثر از همان نیروهای اهریمنی و جادوی اسیییت. آنجا كه          

سرانجام با          شود )البته وی  ست ناپدید می سیاب از چنگ هوم گریخته در دریاچۀ چیچ افرا

سر ا           شیر  شم سرو با  سیوز، از آب بیرون میآید و كیخ صدای برادرش، گر ن و را از تشنیدن 

 جدا میکند(:

ند    ز خواهش بر او سیییسیییت كردم كم
 

 چییو آمیید بییر آب بییگشییییاد بیینیید    

ید           پد نا ندر اسییییت او كنون   به آب ا
 

 پییی او ز گیییییتییی بییبییاییید بییرییید     

 (1345-6: ب 1/344)ج    
 ایجاد برف، سرما، ابر، آتش و باران تیر به مدد جادو 6.5 

فریدون بمددجادوگران سییرمایی سییخت ایجاد  الف( سییرو، شییاه یمن، برای از میان بردن  

میکند، اما پسییران فریدون به تعلیم پدر آن افسییون را باطل میکنند. سییرو، صییبح، به آنجا  

میآید بدان امید كه آنها از سییرما یخزده و زیر برف مدفون شییده باشییند،اما آنها را در آنجا  

 سالم میبیند:

 بییرون آمیید از گییلشیییین خسییییروی  
 

 ویبیییییییاراسیییییت آراییییش جیییاد   

 بیییرآورد سیییییرمیییا و بیییاد دمیییان 
 

 بییدان تییا سیییر آییید بریشییییان زمییان  

هامون و راغ       كه بفسیییرد  نان شییید   چ
 

 بسییییر بییرنیییییارسییییت پییرّییید زاغ     

 (445-1 ب: 4/4۱4)ج     
شوند.        سل می سرو درجنگهایی كه با توران درمیگیرد، تورانیان به جادو متو ب(در عهد كیخ

ند، بدسیییتور پیران، برف و سیییرما بر لشیییکر ایران           بازور تركی نام كه فنون جادویی میدا

فرومیبارد، آنچنانکه دست سپاهیان بر نیزه و شمشیر یخ میزند و از كار بازمیماند. سرانجام       

 جادوگر بدست رهام از بین میرود و هوا آرام میشود: بازور

 پژوه چنین گفییت پیران بییه افسیییون        

 
 

 تیییییغ كییوهكییز ایییدر بییرو تییا سییییر   

برف و سیییرمییا و بییادی دمییان       کی   ی

 

 بییریشییییان بییرآور هییم انییدر زمییان...   

 چو بییازور بر شیییید بییه كییه در زمییان 
 

 بییرآمیید یییکییی بییاد و بییرف ژیییان    
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 گییذاران ز كییارهییمییه دسییییت نیییییزه 
 

 فییرومییانیید از بییرف و از كییارزار     

 بعد(به 353 ب: 3/411)ج    
چوبین نتیجه نمیگیرد به جادو متوسل میشود؛ كردن در نزد بهرام ج( چون ساوه شاه از البه 

 او آتشی در هوا میاندازد و پس از آن ابری سیاه نمودار میشود كه از آن باران تیر میبارد:

 همییه جییادوان جییادویی سییییاختنیید      
 

 هییمییی در هییوا آتییش انییداخییتیینیید    

 بییرآمیید یییکییی بییاد و ابییری سیییییییاه  
 

 هییمییی تیییییر بییارییید ازو بییر سییییپییاه  

 (939-4 ب: 1/531)ج     

 نگاه زهرآگین 3.5

برخی از مالزمان انوشیروان، بر مهبود، وزیر او رشک میبرند؛ زروان حاجب، یکی از این   

مالزمان، از دوست جهودش میخواهد تا با نگریستن در ظرف شیری كه پسران مهبود برای     

  رودشاهمیشاه میبرند، آنرا زهرآگین كند. جهود خواستۀ زروان را برآورده میکند. زروان نزد 

و از ویمیخواهد كه بدون چاشنی غذا را میل نکند، زیرا آشپز زهر در شیر ریخته است. پس      

شییاه به آن دو جوان فرمان میدهد كه شیییر را بنوشییند؛ آنها شیییر را نوشیییده، در دم جان  

 میسپارند:

بگشییییاد روی     خورش زود   جوان زان 
 

 نییگییه كییرد زروان ز دور انییدروی    

 بیینییگییریییدهییمیییییدون جییهییود انییدرو  
 

ید،           بد ها  نگ خورشییی مد چو ر  پس آ

بار      به سییییاالر  فت از آن پس   چنین گ
 

بار!           به  كه كشیییتی  مد درختی   كه آ

 (4633-5 ب: 1/111)ج     
 گمراه كردن آدمیان   5.5 

الف( ابلیس در هیئت جوانی خیرخواه پیش ضحاک میرود و او را به كشتن پدر تشویق    

 ضحاک چاهی میکند و او را به قتل میرساند:میکند. سرانجام ابلیس در راه پدر 
خورد            ل خواجییه سییییا ین  بر  زمییانییه 

 

 هییمییی دیییر مییانیید، تییو انییدر نییورد   

 رگییاه اویوبییگیییییر اییین سییییر مییایییه  
 

جهییان جییاه اوی...       یبیید انییدر   تو را ز

 بییرآورد وارونییه ابییلیییییس بیینیید       
 

کنیید           ب بر  هش بییه ره  کی ژرف چییا  ی

 سییییر تییازیییان مییهییتییر نییامییجییوی    
 

 بنهییاد رویشییییب آمیید سیییوی بییاغ   

 چییاهچییو آمیید بییه نییزدیییک آن ژرف  
 

خت شیییاه        یک نگون شییید سیییر ب کا  ی

 بعد(به 45 ب: 4/11)ج    

( ابلیس بار دیگر، پس از برآمدن ماران بر دوش ضییحاک، بصییورت پزشییکی به نزد وی   ب

 میرود و میگوید برای دفع آن ماران باید مغز جوانان را به خوردشان دهند:
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 تفییت بسییییان بزشیییکی پس ابلیس         
 

 بییه فیرزانیگیی نیزد ضییییحییاک رفییت      

 بییدو گییفییت كییییین بییودنییی كییار بییود 
 

 بییمییان تییا چییه گییردد، نییبییاییید درود  

به خورد     خورش سیییاز و آرامشیییان ده 
 

ین چییاره     جز ا كرد     نشییییاییید  یز  ن  یی 

مردم مییده          غز  م جز  خورش  ب  شییییان 

 

پرورش                ین  یرنیید از ا م ب خود  گر   م

 (464-1 ب: 4/5۱)ج     
دسییت بر وی آشییکار میشییود و از ای چیرهدیوی در هیئت نوازندهج( در داسییتان كیکاوس  

زیباییهای مازندران تعریف میکند و او رامیفریبد تا به جنگ با دیوان مازندران برود و آنجا                

 را تصرف كند:

 دارچییو رامشییییگییری دیییو زی پییرده 
 

بر شییییاه بییار         خواهیید   بیییامیید كییه 

هر مییازنییدران            كز شییی گفییت  ین  ن  چ
 

 امشییییگییران...نییوازم ز ریییکییی خییوش 

 كییه مییازنییدران شییییاهییرا یییاد بییاد    
 

 هییمیییشییییه بییرو بییومییش آبییاد بییاد...  

ید ازو این سیییخن      كاووس بشییین  چو 
 

 یییکییی تییازه انییدیشییییه افییگیینیید بیین  

 جییویییش بییبسییییت انییدر آن  دل رزم 
 

ندران       ماز  كه لشیییکر كشیییید سیییوی 

 
 

 بعد(به 49 ب: 4/1)ج    
را تحریک میکند تا به آسمان رفته  د( دیوی خود را بشکل غالمی زیبا درمیآورد و كیکاوس   

 و راز آن را دریابد:

تو                 یبییای  فّر ز ین  ك گفییت  ین  ن  چ
 

تو...         گردان سیییزد جییای  چرخ   همی 

 چییه دارد هییمییی آفییتییاب از تییو راز؟  
 

یب و فراز؟        ندر نشییی  كه چون گردد ا

 برین گردش چرخ سییییاالر كیسییییت؟  وروز چیست؟ست ماه و شبچگونه 

 دل شییییاه از آن دیییو بیییییراه شیییید   

 

 روانییش از انییدیشییییه كییوتییاه شیییید   

 بعد(به 361 ب: 1/45)ج    

 برآوردن ماران بر دوش ضحاک 4.5
شود و اولین     ضحاک، در هیئت خوالیگری بر وی ظاهر می شتن پدر  ار بابلیس، پس از ك

از گوشت برای او غذاهای خوشمزه میسازد. ابلیس، سپس از ضحاک درخواست میکند كه        
 های ضحاک برمیآید:بوسه زند. پس از بوسه ابلیس دو مار از كتفاجازه دهد تا بر كتفش 

 بییفییرمییود تییا دیییو چییون جییفییت اوی
 

 همی بوسییییه زد از بر سیییفییت اوی       
ید          پد نا ید و شیییید در زمین   ببوسییی

 

ید         ند هان این شیییگفتی  ندر ج  كس ا
یاه از دو كتفش برسییییت      مار سییی  دو 

 

 گشت و از هرسویی چاره جستغمی 

 (451-6: ب 4/5۱)ج    
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د( زن جادوی فریبا، كه بهرام پس از تعقیب گور به او رسیییده، بهرام را مجاب میکند كه بر 
 پادشاه بشورد؛ زیرا پادشاه توران و ایران او خواهد بود:

 -زن –بییدو گیفییت پیییروزگیر بییاش!     
 

یبییادل و رای           ک میشییییه شیییی  زنه
برون          گلشیییین آمیید  هرام ازآن  ب  چو 

 

گفتی همی           بییارد از چشیییم خون  تو 
 دیگر و گفییت و پییاسیییخ دگر      منش    

 

 تییو گییفییتییی بییگییردون بییرآورد سییییر  
 (415۱-1 ب: 1/596)ج     

هییی( پس از آن كه بهرام چوبین با چاقوی قلون از پای درمیآید خواهرش، گردیه، با گریه و 
سخیادآوری میکند كه فریب دیوان     شاه بیوفایی میکردی؛ بهرام در پا زاری میگوید نباید به 

هایی از بیراهی دیوان را، درباب جمشییید و كیکاووس   بهرام ضییمناً نمونهرا خورده اسییت. 
 یادآوری میکند:

 هییمییی پیینیید بییر میین نییبیید كییارگییر  
 

 ز هییرگییونییه چییون دیییو بیید راهییبییر   
جمّشییییییید        تر از  بر  نبیید خسییییروی 

 

مییید                 یم و ا ب تی بییه  ی گ بود   كز و 
یوان ز راه         فتییار د گ  كجییا شیییید بییه 

 

 جهییان كرد بر خویشیییتن بر سییییییاه         
 
 

 نیییییز بیییییدار كییاووس كییی   هییمییان
 

 پیییاخییتییر و نیییییکجییهییانییدار نیییییک  
لییید              پ یو  فتییار د گ  تبییه شیییید بییه 

 
ید...            كه او را رسییی ها  بدی یدی   شییین

 مییرا نیییییز هییم دیییو بیییییراه كییرد     
 

 بییَد آن بییُد كییه بیییییراه نییاگییاه كییرد   
 بعد(به 1663 ب: 9/1۱3)ج     

 خبرچینی  4.5 
تورانی منع میکند و گشییتاسییپ  روزی زرتشییت گشییتاسییپ را از دادن باژ به ارجاسییپ 

دیوی خبر به ارجاسییپ میبرد كه گشییتاسییپ دین نو پذیرفته و از دادن خراج  میپذیرد. نره
 منصرف شده است و قصد جنگ دارد. ارجاسپ با شنیدن این خبر بیمار میشود:

 دیییوی ازییینپییس آگییاه شیییید نییره  
 

 هم اندر زمان شییید سیییوی شیییاه چین  
 
 

جهییان       هریییار  گفییت كییای شییی  بییدو 
 

مهییان        ج   نو  كهییا یکسییییره از   هییان 
 بییه جییای آوریییدنیید فییرمییان تییو     

 

تو              یکییان  پ یش  پ  نتییابیید كسییییی 
 شیییاهمگر پورِ لهراسیییب گشیییتاسیییپ   

 
 كییه آرد همی سیییوی تركییان سیییپییاه  

 بعد(به 41 ب: 5/95)ج    
 طلسم جادویی در خواب 7.5 

شییاه مبنی بر صییلح و آشییتی موافقت  پس از آن كه بهرام چوبین با درخواسییت سییاوه 

شان از خواب         ست خورده و از او زنهار میخواهد. پری شک ساوه  نمیکند،خواب میبیند كه از 

میپرد و با خویشتن میاندیشد كه آیا با ساوه آشتی كند یا نه؟ سرانجام تصمیم میگیرد كه        
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سارت      شاه نبرد كند. پس از پیروزی جادوگری را كه به ا ساوه  خوابش را نادیده پندارد و با 

ست؟ میگوید: من به خواب     اند،درآورده سد هنر تو چی به نزد بهرام میآورند. بهرام از او میپر

افراد میروم و آنان را ترسیییان یا امیدوار میکنم، همانطور كه در خواب بر تو وارد شیییدم و       

ست خورده وتنها مانده      شک سپاه تو  ضی      وانمود كردم كه  صلح را سیله تو را به  ای تا بدینو

 كنم:

 ه جییادوامچیینییییین داد پییاسییییخ كیی  
 

 ز مییردی و از مییردمییی یییکسییییوام   

نگ          به ج باشییید  كه سیییاالر  گه   هر آن
 

تنییگ             بود كییار  چون  مش  ی  بکییار آ

به خواب         مایم  هایی ن  به شییییب چیز
 

پرشیییتییاب          كییه آهسیییتگییان را كنم 

خواب بیید         مودم شییییب آن  ن من   ترا 

 

 بییدانگونییه تییا بر سیییرت بیید رسیییید      

 (419-434 ب: 1/511)ج     
 سالح بوسیله جادونفوذ ناپذیری  1.5 

سالح هیچ         سیلۀ جادو نفوذناپذیر میکند تا  شیده را بو سالح فرزندش  سیاب  ک از یافرا

 ایرانیان در آن كارگر نباشد )سرانجام كیخسرو با یاری فره ایزدی شیده را از پای درمیآورد(:

یی          كرده از جییادو حش پییدر  ی ل  سیییی

 

 

 

 ز كییژیّ و تییاریّ و از بییدخییوی    

 پییوالدسییییربییران جییوشیییین و خییودِ  

 

گر         یح شییییمییا كییار ل  نبییاشیییید سیییی

 (515-6 ب: 1/1۱5)ج     
 از بین بردن فرّه ایزدی 1.5 

در شیییاهنامه چند نمونه وجود دارد كه در آنها، فرّه ایزدی شیییاهان، بدالیل اخالقی از       

ستقیماً، ربطی به         ست در ابتدا اینطور بنظر برسد كه این امر، م شود؛ ممکن ا شان جدا می ای

اهریمنی ندارد، اما اگر بعلل این مسیییئله توجه كنیم میبینیم كه در همۀ موارد         نیروهای  

ست؛ گناهانی ازقبیل كبر و غرور     شده ا گناهی بزرگ رخ داده و منجر به جدایی فرّه ایزدی 

باید بخاطر داشییته باشیییم كه این ویژگیها در دین عدالتی و امثال اینها. اندوزی و بیو ثروت

القی محسوب میشوند و بنابراین پیوستگی نزدیکی با اهریمن و دیوان    زردشتی از رذایل اخ 

 های برگشتن فرّه ایزدی در این موارد دیده میشود:دارند. نمونه

بینی، به بزرگان و لشییکریان میگوید كه همۀ الف( جمشییید، از روی غرور تکبر و خویشییتن

این خیال باطل باعث   هنرها از من پدید آمده و حتی هوش و جان شییما نیز از من اسییت. 

 میشود تا فرّه ایزدی از او برگردد و مردم نیز از او روی برگردان شوند:

 مِهییان  چنین گفییت بییا سییییالخورده        
 

نم جهییان          كییه جز خویشیییتن را نییدا

من آمیید پییدییید          جهییان از  نر در   ه
 

 چو من نییامور تخییت شییییاهی نییدییید  
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تم          من آراسیییی بی  خو  جهییان را بییه 

 

جا       نان سییییت گیتی ك  خواسیییتم...چ

گون               ن ه گنیید ف موبییدان سییییر  همییه 
 

 چرا كس نیییارسییییت گفتن، نییه چون 

 چو این گفتییه شیییید فر یزدان ازوی         

 

هان شییید پر از گفتگوی      بگشیییت و ج

 بعد(به 65 ب: 4/15)ج     
( نوذر، برخالف پدر، به سیییتم و بیداد و جمعآوری ثروت پرداخته، كشیییور را به ناامنی و ب 

عوامل باعث دور شییدن فره ایزدی از او میشییود، اما سییرانجام زال، با  آشییوب میکشییاند. این 

 پندواندرزهای خود، موجبات بازگشت آن را فراهم میکند:

 ز بیییییییدادی نیییوذر تیییاجیییور    
 

 كییه بییرخیییییره گییم كییرد راه پییدر    

كردار اوی        یران ز   جهییان گشییییت و
 

بیییدار اوی          بخییت  نوده شیییید آن   غ

 نییگییردد هییمییی بییر ره بییخییردی     
 

 فیییره اییییزدیاز او دور شییییید  

 (19-3۱ ب: 4/191)ج     
ج( پس از آن كه اسفندیار با ترفند گشتاسپ برای بستن دست رستم به سیستان میرود و           

سخن              شدن فره ایزدی  سپ را توبیخ كرده و از دور  شتا شوتن گ شود، پ شته می در آنجا ك

 بمیان میآورد:

كرده          یش بیید  خو تن  ین بییا   یی تو ز
 

 ییییدم از شیییییهییر ایییران بییرآورده  

 ز تییو دور شیییید فییرّه و بییخییردی    
 

 بیییییییابیییی تیییو بیییادافیییره اییییزدی 

 (4561-5ب: 5/114)ج     
 پیشگویی95.5 

آیین گشیییسیییپ، در پی تعقیب خسیییروپرویز، آیندۀ خود را از پیرزنی فالگیر، ظاهراً با  

خصایص جادوانه، میپرسد. پیرزن میگوید: مردی كه همراه توست، تو را خواهد كشت. آیین 

سپ نامه    ش سازد. در    گ سد و از او میخواهد كه این مرد را زندانی یا تباه  ای به هرمزد مینوی

بین راه مرد نامه را میخواند و از موضییوع باخبر میشییود. برمیگردد و آیین گشییسییپ را در  

 اش میکشد:خیمه

یش             خو یرزن راز  پ گفییت بییا  می   ه
 

یش           خو كس آواز  هر  كرده از   نهییان 

 میییییان انییدرون مییرد كییو را زشییییاه   
 

 رهییانییییید و بییا او بیییییامیید بییراه      

ل        یش زن فییا پ  برگییذشییییت   گو بییه 
 

 بییه مهتر نگییه كرد و انییدر گییذشییییت 

 بییدو پیرزن گفییت كین مرد كیسییییت 

 

 كییه از زخم او بر تو بییاییید گریسییییت 

 پسیییندیده هوش تو بر دسیییت اوسیییت  

 

به       بادش  مه مغز  مه پوسیییت  تنكه   در 

 (4941-9 ب: 1/644)ج     
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 تن به تیر گزازپادرآوردن رویین 99.5

ای از درخت رز جدا میکند و تیری دوشاخ با آن میسازد    رستم براهنمایی سیمرغ شاخه   

 تن را با همان تیر از پای درمیآورد: و سرانجام اسفندیار رویین
كمییان رانیید زود            گز انییدر  تن  م ه  ت

 

 برانسییییان كییه سییییمرغ فرموده بود         

فنییدیییار            بر چشییییم اسیییی یر  ت  بزد 

 

هان پیش آن       یه شیییید ج مدار   سییی  نا

 خییم آورد بییاالی سییییر و سییییهییی   

 

 ازو دور شییییید دانییش و فییرّهییی   

 پرسیییتنگون شییید سیییر شیییاه یزدان  

 

نش ز دسییییت           كمییا چی  فتییاد چییا ی  ب

 (4394-1 ب: 5/141)ج     
 . خروج نیروهای اهریمنی از داستان )نبرد با نیروهای اهریمنی(4 

 جنگ سیامک با دیوان 9.4

میآورد و با بچه اهریمن درگیر میشود. خروزان دیو در  سیامک، پسر كیومرث، سپاهی گرد    

 نبرد سیامک را میکشد:

جوی            گ ن ج یو را  یره شییییدش د  پییذ
 

بروی      چو روی انییدر آمیید   سیییپییه را 

 تیینییاسیییییییامییک بیییییامیید بییرهیینییه    
 

 بییرآویییخییت بییا دیییو آهییرمیینییا       

 بییزد چیینییگ وارونییه دیییو سیییییییاه    
 

 دو تییا انییدر آورد بییاالی شیییییاه    

 فکنیید آن تن شییییاه زاده بییه خییاک      

 

مرگییاه چییاک          ك كردش  نگییال  چ  بییه 

 سییییییامییک بییه دسییییت خروزان دیو  

 

ند انجمن بی       ما به گشییییت و   خدیو ت

 (34-35: ب 4/13)ج    
 جنگ هوشنگ با دیوان 6.4 

هوشنگ، پسر سیامک، به انتقام خون پدرش سپاهی بزرگ برای جنگ با دیو آماده میکند.      

شنگ نیز        شوند و هو شنگ با دیوان درگیر می سرانجام    سپاهیان هو سیاه درمیافتد و  با دیو 

 سرش را از تن جدا میکند:

 بییه هییم درفییتییادنیید هییر دو گییروه   
 

توه      یوان سییی  شییییدنیید از دد و دام د

نگ         نگ چون شییییر چ ید هوشییی یاز  ب
 

تنییگ            توه  یو نسیییی بر د كرد   جهییان 

 كشییییییدش سیییراپییای یکسیییر دوال    
 

همییال          برییید آن سیییر نییا هبیید  پ  سییی

 (63-65 ب: 4/15)ج    

 با اهریمنجنگ طهمورث  3.4

دیوان از فرمان طهمورث، پسییر هوشیینگ، سییرپیچی كرده با سییپاهی گران به او حمله 

شوند و طهمورث به نیروی تن، عده  شان  میکنند؛ مردان طهمورث با آنان رودررو می ای از ای
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ای را بند میکند. دیوان اسیییر شییده متعهد میشییوند كه او را خط و هنر  را میکشیید و عده

 بیاموزند:

جنییگ     یکییایییک   یو   برآراسییییت بییا د
 

 نییبیید جیینییگشییییان را فییراوان درنییگ  

 از ایشیییان دو بهره به افسیییون ببسیییت  
 

به گرز گران كرد پسییییت     دگرشییییان 

 كشییییدندشیییان خسیییته و بسیییته خوار 
 

هار           مان زین ند آن ز جان خواسیییت  به 

نر              ه نو  کی  ی کش تییا  م  كییه مییار ا 

 

 بیییییامییوزنیییییمییَت كییه آییید بییه بییر...   

تنیید            خ مو بیییا تن بییه خسیییرو   نبشییی

 

تنیید             خ فرو ب خورشییییییید  چو   دل را 

 (36-11 ب: 4/31)ج    

 جنگ سام با دیوان مازندران 5.4

ساران، از كارزار خود با دشمنان و       سام در گفتگو با منوچهر، و در وصف نبردهایش در گرگ

شاهنامه از دیوان بوده          صم، كه به تعبیر  سپاه خ شان و دالوری پهلوان  سپاه ای د،  انانبوهی 

 چنین میگوید:
 وزان گییرگسیییییاران جیینییگییاوران    

 

 دیییییوان مییییازنییییدرانوزان نییییرّه 

خورد           یمییار  ت پرسیییییید بسییییییار و   ب
 

 سیییپهبد سیییخن یک به یک یاد كرد...       

جوی آمییدنیید              گ ن ج من  یش  پ  همییه 
 

 پییوی آمییدنییدچیینییان خیییییره و پییوی 

نب     په ج تار   سییی بان شیییید و روز   جن

 

یش غییار...          پ فراز آمیید و   پس انییدر 

 بعد(به 919 ب: 4/113)ج     
  

 جنگ كیکاووس با دیوان مازندران 4.4

كیکاووس، در ماجرای لشیییکركشیییی به مازندران، گیو را به قتل و غارت مردم مازندران             

میفرستد؛ شاه مازندران از دیو سپید یاری میخواهد و دیو سپید خود را بصورت ابری سیاه،        

یاری از سیپاهیان   كه سینگ و چوب از آن میبارد، برفراز لشیکریان ایران نمودار میکند. بسی   

 :وندشمی ای نابینا میشوند و كیکاووس و همراهان او نیز به بند كشیدهایران كشته و عده
 بییدو گییفییت: رو نییزد دیییو سییییپییییید 

 

ید        نده شییی نان رو چو بر چرخ گرد  چ

 بییگییویییش كییه آمیید بییه مییازنییدران   
 

یران سیییپییاهی گران...     بییه   غییارت از ا

 چنین داد پییاسیییخش دیو سیییپییید          
 

 ان مشییییو نییاامییییید  كییه از روزگییار  

گران              هی  نون بییا سییییپییا ك یم   بیییا

 

 بیییبیییرّم پیییی او زمیییازنیییدران    

پاه      مد یکی ابر شیییید بر سییی  شییییب آ

 

یاه      جهان گشیییت چون روی زنگی سییی

 به بعد( 499 ب: 1/45)ج     
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در ادامه، رسییتم راهی مازنداران میشییود و بعد از سییپری كردن هفتخان، با دیو سییپید 

 ادامۀ بحث(.←میجنگد )

 دیورستم با ارژنگجنگ  4.4

رستم، در خان ششم، با دیوان زیادی كارزار میکند و سرانجام پهلوان ایشان، ارژنگ دیو، را       

 از پای درمیآورد:

 دیییوبییرون آمیید از خیییییمییه ارژنییگ  
 

 چو آمیید بییه گوشیییش خروش و غریو 

خت اسیییپ       بدیدش برانگی  چو رسیییتم 
 

 بییدو تییاخییت مییاننیید آذرگشیییسییییپ  

یر             ل لش د بیییا گرفییت  ب گوش   سیییر و 

 

یر            کردار شییی ب کنییدش  ب تن   سیییر از 

 (541-1 ب: 1/39)ج     

 جنگ رستم با دیو سپید 7.4 
ست، روبرو میشود؛ از آنجا كه كشتن دشمن          سپید كه خفته ا رستم، در خان هفتم، با دیو 

ستم حمله         سنگی بزرگ به ر ستم او را بیدار میکند. دیو با  ست، ر در خواب جوانمردانه نی

بسرعت، با تیغ، یک دست و پای او را قطع میکند. پس از درگیری طوالنی میکند، اما رستم 

 رستم جگرگاه دیو را میشکافد:
 شییییر بزد دسییییت و برداشیییتش نره     

 

 بییگییردن بییرآورد و افییکیینیید زیییر     

 فییروبییرد خیینییجییر دلییش بییردرییید     

 

یرون كشیییییید            ب یره  ت تن   جگرش از 

 (59۱-4 ب: 1/13)ج     
 دیوجنگ رستم با جویان 1.4 

نام جویان در جنگ با رسییتم شییکسییت نبرد میان شییاه مازندران و كیکاووس پهلوانی بهدر 

خورده، كشیییته میشیییود. شیییاه مازندران به دیو دسیییتور میدهد كه به ایرانیان حمله كند؛  

 سرانجام رستم وارد میدان شده، جویان را میکشد:
 چو آواز جویییان بییه رسیییتم رسیییییید 

 

ید...      یان بركشییی  خروشیییی چو شییییر ژ

 د نیییییزه بییر بیینیید درع و زره   بییز 

 

 زره را نییمییانیید ایییچ بیینیید و گییره    

تش           برداشیییی كرد و  نش جییدا  ی  ز ز
 

 چییو بییر بییابییزن مییرغ بییركییاشییییتییش  

 بینداختش از پشیییت اسیییپ در مغاک    
 

 دهیین پییر زخییون و زره چییاک چییاک 

 بعد(به 161 ب: 1/56)ج     

 جنگ رستم با اكوان دیو 1.4 

میشییود؛ رسییتم میخواهد او را زنده بچنگ آورد، اما  اكوان دیو به هیئت گوری طالیی ظاهر 

تم ای میآید و رسای جادویی ناپدید میشود. برای بار دوم اكوان دیو به كنار چشمهگور بگونه
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ستم را با تکه  سمان    را خفته در آنجا مییابد.اكوان ر سنگ از زمین جدا كرده و به اوج آ ای 

شود، خود    ستم از خواب بیدار می سمان مییابد؛ دیو از او میپرسد تو را   میبرد. چون ر را در آ

ستم میداند      شوی یا به دریا كه طعمۀ نهنگان گردی؟ از آنجا كه ر به كوه بیندازم تا ریزریز 

كار دیو وارونه اسیییت، كوه را انتخاب میکند. پس دیو او را به دریا میافکند.اكوان برای بار            

س      ستم با سر   سوم در نزدیکی مرز ایران ظاهر میشود؛ ر رعت او را به بند میکشد و با خنجر 

 از تنش جدا میکند:

منیید               ك گی  ن ج بگشییییاد  تراک  ف  ز 
 

بنیید               نش بییه  میییا گنیید و آمیید  ف ی  ب

 بییپیییییچییییید بییر زییین و گییرز گییران   
 

گران                 ن ه پتییک آ چون  یخییت  ه  برآ

 بزد بر سیییر دیو چون پیییل مسییییت       
 

 سیییر و مغزش از گرز رسیییتم بخسیییت  

 فییرود آمیید و آبییگییون خیینییجییرش    

 

برییید جنگی سیییرش       برآهیخییت و        ب

 (414-431 ب: 3/146)ج     
 . نبرد با اژدها4 

 رودنبرد سام با اژدهای كشف 9.4

 رود نبرد كرده این اژدها را چنین توصیف میکند:سام كه با اژدهای كشف
 چیینییان اژدهییا كییوز رود كشیییییف  

 

كف               چو  تی  ی گ كرد   برون آمیید و 

هنییای او             پ هر  هر تییا شییی ین شییی م  ز
 

 بییاالی اوهییمییان كییوه تییا كییوه     

 (449-4: ب4/131)ج     
 شرح نبرد سام با اژدها، از زبان خودش، چنین است: 

 مییرا كییرد پییدرود هییركییو شیییینییییید  

 
 

 كییه بر اژدهییا گرز خواهم كشیییییید...       

 ز بییانییگییش بییلییرزییید روی زمییییین    
 

یای چین    ز   هان شیییید چودر  زهرش ج

یر          برسییییان شیییی برزدم بییانییگ   برو 
 

 چیینییان چییون بییود كییار مییرد دلیییییر  

کی      یکییان خییدنییگ         ی پ لمییاس  یر ا  ت

 

بی         مش  چرخ انییدرون رانیید  درنییگ...ب

 ی گییاوچییهییرزدم بییر سییییرش گییرزه 

 

 رز

 بییرو كییوه بییارییید گییفییتییی سییییپییهییر  

 بعد(به 4۱4۱ ب: 4/131)ج     

 نبرد رستم با اژدهای بزرگ 6.4
در ماجرای لشییکركشییی كیکاووس به مازندران و سییپس رفتن رسییتم برای نجات او و   

 آن اشاره كردیم، رستم، با كمک رخش، اژدهای بزرگ را میکشد: لشکرش، كه قبالً به
 چییو زور تیین اژدهییا دییید رخییش   

 

یخییت بییا تییاج       برآو خش  كزانسییییان   ب

گفییت          گوش انییدرآمیید شییی لییید   بمییا

 

 بییکیینیید اژدهییا را بییدنییدان دو كییتییف  
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كه شییییر        بدانسییییان  ید چرمش   بدّر
 

 بییرو خیییییره شیییید پییهییلییوان دلیییییر   

تن سیییرش          بنییداخییت از  یغ و  ت  بزد 
 

برش           خون از  چون رود  یخییت   فرور

 (315-9 ب: 1/19)ج     
 نبرد گشتاسپ با اژدهای بیشه فاسقون 3.4 

شه          صورت گرگی در روم، و در بی سالها ب سقون  شه فا ای بهمین نام، زندگی  اژدهای بی

صر روم از میرین میخواهد این گرگ را      سرانجام قی سی یارای برابری با او ندارد.  میکند و ك

دختر خود را به زنی به او دهد. میرین از گشیییتاسیییپ، كه در روم اسیییت، یاری بکشییید تا 

سرانجام              شد ولی  سپ را میک شتا سب گ سپ با آن گرگ میجنگد، گرگ ا شتا میخواهد. گ

 گشتاسپ بر وی چیره میشود:
 بییرانسییییان یییکییی اژدهییای دلیییییر   

 

 بییه كشیییور بمییاننیید تییا سییییال دیر      

 بییرآییید جییهییانییی شییییود زو هییالک   
 

 چه یک مشت خاک چه قیصر مرورا، 

 به شیییمشییییر سیییلمش زدم بر دو نیم  

 

 سیییرآمید شیییمیا را همیه ترس و بیم    

 (111-6: ب 5/31)ج     
 نبرد گشتاسپ با اژدهای كوه سقیال 5.4 
سردار رومی،         شرط ازدواج دختر خود با اهرن،  سقیال را  شتن اژدهای كوه  صر روم ك قی

؛ گشتاسپ برای   را برای اهرن بکشد  قرارمیدهد. هیشوی از گشتاسپ میخواهد تا این اژدها   

دمان بسییوی آن اژدها میشییتابد و او را  كشییتن این اژدها به كوه سییقیال میرود و سییپیده  

 ازپادرمیآورد:
 به شییمشیییر برد آن زمان دسییت شیییر  

 

 بییزد بییر سیییییر اژدهییای دلیییییر      

 ریخت مغزش برآن سییینگ سیییخت    همی 

 

بخییت            ک ی ن گو   از اسییییپ انییدرآمیید 

 (561-5/13:3)ج     
 نبرد اسفندیار با اژدهای خان سوم 4.4 

اسییفندیار در خان سییوم با اژدهایی روبرو میشییود و برای از میان برداشییتن او، فرمان    

ای، كه از هرسو تیغ بر  میدهد درودگران صندوقی بسازند و سپس آن صندوق را بر گردونه     

صن      شیدند، نهاده و خود در آن  سب آن را میک شته بودند و دو ا شیند و  آن كار گذا دوق مین

 الحیل، اژدها را میکشد:سرانجام، با لطایف

ها    همی ندش ر  جسییییت اسییییپ از گز
 

 بییدم دركشییییییید اسییییپ را اژدهییا   

هم          گردون بییه  برد اسییییپییان و   فرو

 

 درگشییییت جنگی دژم    بییه صییینییدوق  

 بییه كییامش چوتیغ انییدرآمیید بمییانیید        

 

 چو دریای سیییبز از دهانش برفشیییاند...     
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چاک به شیییمشییییر مغزش همی    كرد 

 

 هییمییی دود زهییرش بییرآمیید ز خییاک  

 بعد(به 456: ب 5/133)ج     
 پایاننبرد اسکندر با اژدهای سرزمین نرم 4.4 

سرزمین نرم   سکندر پس از گذر از  شهر      ا شبها از  شهری میرسد كه مردم آنجا  پایان به 

میگریزند. ایشان ناگزیرند هرشب پنج گاو برای اژدهایی كه پشت كوه هست ببرند تا وی به     

این سییوی كوه نیاید. اسییکندر به آنها فرمان میدهد برای اژدها خوراک نفرسییتند تا ناچار   

سرانجام، پس از مقداری كش   سوی بیاید.  ست پنج گاو را با نفت و   بدین  سکندر پو وقوس، ا

 زهر پر میکند و به نزد اژدها میبرد. اژدها به یکدم آنها را میبلعد و میمیرد:

نده    ندش آگ  شیییید چو از پوسییییت پیو
 

 بییر انییدام زهییرش پییراكیینییده شیییید   

 هییمییه رودگییانیییییش سییییوراخ كییرد   

 

 بییه مغز و بییه پی راه گسیییتییاخ كرد... 

 سییییپییاهییی بییروبییر بییبییارییید تیییییر    

 

 بییپییای آمیید آن كییوه نییخییچیییییرگیییییر  

 (4145-9: ب 6/91)ج     
 زمیننبرد بهرام گور با اژدهای توران 7.4 

بهرام گور در توران به شیییکار رفته كه اژدهایی عجیب و غریب را در شیییکارگاه میبیند و            

 میکشد:  
یر             ل هریییار د یر شیییید شییی چ خ ن  بییه 

 

 شییییییر ییکیی اژدهییا دییید چیون نیرّه     

 بییه بییاالی او مییوی بیید بییر سییییرش  

 

برش        بر  چن آن زنییان   دو پسیییتییان 

یری خییدنییگ          ت كرد و  بزه   كمییان را 

 

 بییزد بییر بییر اژدهییا بیییییدرنییگ       

 تیییییر زد بییر میییییان سییییرش   دگییر 

 

برش            هر از  خونییاب و ز یخییت   فرور

 (613-6: ب 5/169)ج     
 نبرد بهرام گور با اژدهای قنوج 1.4 

شان میدهد تا آنجا       شنگل رفته، دالوریها ن ستادگان به درگاه  بهرام گور، كهدر جامۀ فر

كند كه او كشییته كه شیینگل میخواهد او را در هند نگهدارد و اگر بهرام نخواهد بماند،كاری 

شیییود؛ بنابراین بهرام را به كشیییتن اژدهای قنوج برمیانگیزد. بهرام به نبرد اژدها رفته او را 

 میکشد:
 كییمییان را بییزه كییرد و بییگییزییید تیییییر 

 

 كییه پیکییانش را داده بیید زهر و شییییر 

 بییر آن اژدهییا تیییییر بییاران گییرفییت    

 

 چپ و راسیییت جنگ سیییواران گرفت...     

ها گشیییت از آن تیر      سیییسیییت تن اژد

 

 همی خاک را خون و زهرش بشیییسیییت...   

 بییه تیییییغ و تییبییرزییین بییزد گییردنییش   

 

فگنیید پیجییان تنش           بییه خییاک انییدر ا
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 بعد(به 1454: ب 6/519)ج    
 نبرد بهرام چوبین با اژدهای كوه چین 1.4 

اژدهایی در كوه چین ظاهر شییده و دختر خاقان را فرومیبرد؛ سییرانجام بهرام چوبین به 

 آورد:او را از پای درمی جنگ اژدها رفته
 خییدنییگییی بییییینییداخییت مییرد دلیییییر  

 

نگ سییییر     دل شییییركپّی شیییید از ج

 دگییر تیییییر بییهییرام زد بییر سییییرش   

 

برش           خون از  چون آب  یخییت   فرور

 (1393-1: ب 9/491)ج     
  

 گیرینتیجه

نیروهای اهریمنی از مهمترین مظاهر مابعدالطبیعه در شاهنامه بشمارمیروند. این نیروها در   

مدام          قالب  های  با تغییر شیییکل ته  ها و الب جادو و اژد )در  هایی چون اهریمن، ابلیس، دیو، 

بوجود میآورند. در شاهنامه تمام این نیروهای   میشوند و بحرانی  قصه  وارد  بار(41شاهنامه:  

سرشت، كه بطریقی نمایندۀ نیروی ایزدی، از میان         شاه/پهلوان نیک سرانجام، با دخالت  شر، 

میروند همه از میان ایرانیان هستند   پهلوانان و شاهانی كه به جنگ دیوان برداشته میشوند.   

های روایی شاهنامه طبعاً متناسب و همخوان است؛ در همین نبرد با     و این امر با سرچشمه  

دیوان، رسییتم بیش از دیگران درگیر ماجرا میشییود و خصییوصییاً در ماجرای لشییکركشییی   

درمیآورد. در بخشهای پایانی   یجنگد و ایشان را ازپایكیکاووس به مازندران بارها با دیوان م

های  اندک از میزان حضییور پدیدههای تاریخی آن آشییکار اسییت، اندکشییاهنامه، كه صییبغه

ماورایی، ازقبیل اهریمن و ابلیس و دیو كاسیییته میشیییود، ولی گاه، همچنان، اژدهایان و           

كه حضییور اژدها و جادوگران  جادوان در متن دیده میشییوند. دلیل این امر البد این اسییت 

های دیگر را نداشییته اسییت )كمااینکه در  تر بنظر میرسیییده و غرابت نمونهمقداری طبیعی

 های حضور اژدها متون غیرحماسی، ازقبیل داستانهای عامه، نیز بارها و بارها میتوانیم نشانه   

 و جادوگر را مشاهده كنیم(.
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