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نمادشناسیابزاردرشاهنامهفردوسی 

دكتر فاطمه قهرمانی

*

چکیده
یکی از انواع نمادهایی که در سرودهها و نوشتهههتا حماستی و استاریر انتاا کتار رد
فراوانی دارد و در شاهنامه فردوسی هم از آا نره سیار گرفهه شده است ،ا زارها متی اشتند
در شاهنامه از ا زارها و رزما زارها

سیار نام میرود که کتارکرد آاهتا تننتا در گترو مننتا

وضع شده رایشاا می اشد همچوا اوشن ،خود ،گرز ،نیزه ژوپین ،عمود و

ایتن استهار تر

آا است تا دوا در نظر گرفهن کارآیی صرف ،تننا ا رشمردا ا زارهایی که در ا یات شتاهنامه
از آاها یاد شده و کارکرد نمادین و رمز دارند ،ه ررسی کار رد این ا زارها در دو ند نمتاد
ه شیوه نشانهها قرارداد یا « نماد گونه» و نماد ر پایه اسطورهشناسی پردازد ر ایتن پایته
در ایتتن استتهار پتتی از یتتاا مقدمتتها در تتان نمتتاد و اایآتتاه آا در ادن پارستتی و نیتتز
زیباییشناسی سخن ،همچنین اداساز «نماد» از «نمادگونه» و «نشانه» ،ه ررسی ا زارهتا
ه کار رفهه در شاهنامه پرداخهه میشود ا زارهایی که کار رد نشانهشناسی دارند در یک خت
ررسی میشوند و آا دسهه از ا زارهایی که ه عنواا نماد هسهند از دید اسطورهشناسی تحلیل
میشوند
واژههايکلیدي

نماد ،نمادگونه ،نشانه ،اسطوره ،ا زار

* عضو هیات علمی دانشآاه آزاد اسالمی اراک ،گروه ز اا و اد یات فارسی ،اراک ،ایراا
تاریخ دریافت96/9/29 :
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مقدمه 
نماد در معنای واژگانی خود به معنی ظاهرکننده و آشکارکننده است .هت چنتن بته معنتی
نماینده ،سمبل ،نشانه و عالم .اس .نمادها ،نمودهای آشکاری هستند که از الیة خودآگتاهی
اندیشه خود را گذرانده و سرشار از رمز و راز در الیههای پنهان ناخودآگاهی جای گرفتتهانتد
نمادها از آن روی که معنایی پنهان در درون خود نهفته دارند پنامی فراتر از رویه آشتکار ختود
را به مخاطب میرسانند یونگ در باره نماد بر آن اس .که «نمادهتا نماینتده چنتز مسنوستی در
زندگی روزانه هستند که عالوه بر معنی آشکار خود ،معانی تلویحی بته خصوصتی ننتز داشتته
باشند و معرف چنزی مبه  ،ناشناخته و پنهان از ما باشند » (یونگ)23 :1352 ،
از نماد در حوزههای پژوهشی بسناری بهره گرفته میشود نمونه را میتوان به بخت هتای
گوناگونی چون ادبنات ،اسطورهشناسی ،روانشناسی ،دی پژوهی ،جامعهشناسی ،عرفان ،هنتر و
تقسن کرد از ای روی اس .که هر پدیده یا شیء میتواند با یک معنتای نهفتته و نمتادی
دوباره به کار رود میتتوان گناهتان ،حنوانتات ،انستانهتای ختا ،،کتوه ،ستنگ ،رود ،دریتا،
خورشند و ماه یا حتی هر نگاره یا پنکرهای را چونان نشانه یا نماد بته کتار بترد نمادهتا بنتانی
آمنخته به رمز و راز هستند که مردمان از دیر زمان به شتنوههتای زبتانی ،نوشتتاری ،بتا ترستن
نگارهای از گناهان و جانداران گوناگون ،بهرهگنری از اشناء و ابزار مختلف و رنتگهتای ویتژه
آنها را به کار میگنرند تا آنچه در ناخودآگاهشان نمایان اس .به نمود در آورند
امروز نماد در دو مفهوم به کار میرود نماد گاهی مفهومی گسترده و کلی و گاهی مفهومی
محدود و خا ،دارد نماد در مفهتوم وستنک کلمته ،تعریتف وایعنتتی انتزاعتی یتا احستا

و

تصوری غایب برای حوا  ،به یاری تصویر یا شیء اس .نمتاد در ایت مفهتوم ،هتر عالمتتی
اس .که خصنصه نمای

دارد هر عالمتی اع از حرف ،عدد ،شکل ،عالم .اختصاری ،کلمه،

یول و حتی حرک .چه به صورت اشاره با چش و لب و دس .و چه به صتورت ریت

هتا و

مراس مذهبی ،خواه در جوامک ابتدایی و خواه در جوامک متمدن که ناظر بتر مفهتومی ویتژه در
ورای ظاهر نمای

خود باشد نماد یا رمز محسوب میشود » (ستاری)7 :1376 ،
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نماددرادبیات 
یکی از کارکردهای نماد در ادبنات ،کاربرد آن در جایگاه زیبتاییشناستی ستخ و بالغت.
اس .یکی از انواع بنان در مبحث زیباییشناسی سخ  ،نماد اس .هرچند باید گفت .در ایت
زمننه ،در کتابهای بالغی چندان به نماد پرداخته نشده اس .در بالغ ،.نماد را میتوان یکتی
از نشانهها و صورتهای بنان دانس .که انسان به کمک آن ،درونمایه ناشناخته ،مبه و یا غنتر
یابل بنان ذه و روان خود را نمایان میکند ای صورت بنانی نستب .بته ستایر اشتکال بنتان،
چون استعاره و تشبنه و مجاز و کنایه ،از نظر کهنگی ،پنچنتدگی ،عمتو و پتر معنتایی در عتن
ایجاز ،پویایی و حرک ،.ممتازتر و برتر و در عن ابهتام رستاتر و نستب .بته آنهتا همگتانی،
فرامکانی و فرازمانی اس( » .آیا حسننی؛ خسروی)59 :1398 ،
در باره جایگاه نماد در زیباییشناسی سخ  ،شمنسا بتر آن است .نمتاد ماننتد استتعاره بته
یادکرد مانسته (مشبهبه) میپردازد تا بتوان از آن ماننده (مشبه) را دریاف .با اشاره به ای نکتته
که «مشبه در سمبل به یک مشبه خا ،مشخ

دالل .ندارد ،بلکه داللت .آن بتر چنتد مشتبه

نزدیک به ه و به اصطالح هالهای از معانی و مفتاهن مربتوو و نزدیتک بته هت است .در
استعاره ناچاری که مشبه را به سبب وجود یرینه صتارفه حتمتا در معنتای وتانوی دریتابن امتا
سمبل در معنای خود ننز فهمنده میشود » (شمنسا)69 :1393 ،
جایگاهنماددربالغت 
شمنسا در بنان خود نمادها را بر دو نوع میآورد :نمادهایی که جنبه یراردادی دارند کته بته
سبب بسناری تکرار ،دالل .آنها بر یکی دو مشبه صریح و روشت

حاصتل وعتک و ابتکتار

شاعران و نویسندگان بزرگ اس .و برای خوانندگان تازگی دارد و فهت آنهتا دشتوار است.
کزازی نماد را از دید زیباییشناسی یک ترفنتد ادبتی نمتیدانتد چترا کته نمتاد را برخاستته از
ناخودآگاهی میداند نه آنچه که از ذه و اندیشه خودخاسته آدمی برمیخنزد و بر آن اس .که
آنچه مکتب ادبی سمبولنس چونان نمتاد متیخوانتد ،از آن روی کته زاده اندیشته است .بایتد
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نمادگونه خواند «نماد در معنای راستن و نهادی آن ،نشتانهای است .رازوارانته ،چندستویه و
چند رویه نماد زادة ناخودآگاهی اس.؛ به ویژه ناخودآگاهی تباری و همگانی نمادها ،از آن
روی که زاده خودآگاهی ننستند ،خاستگاه و آغاز و پدیدآوری شناخته نمیتوانند داش .آنچته
نماد را ،چونان برآمده از ناخودآگتاهی ،از ترفنتدهای ادبتی کته زادگتان خودآگتاهیانتد جتدا
میسازد ،همن اس .ترفند شاعرانه آفریده ذه سخنور اس .و در شتمار ترفنتدهای ادبتی
نامندن ای گونه از ترفندهای ادبی به نماد از سر مجاز اس.؛ ای ترفند ،در سرش .و ستاختار،
به راستی نماد ننس.؛ نمادگونه اس( » .کزازی)254 :1376 ،
ناظرزاده کرمانی ه نماد را امری فطری و برخاسته از سرش .آدمی میدانتد یعنتی همتان
زاده ناخودآگاهی «روانکاوان و روانشناسان ،نمادآفرینی ،نمادپروری و نمادشناسی را ویژگتی
انسان میدانند برخی از متفکران آن را دلنل محکمی بر شعور انسانی بر شمرده و برخی ننز آن
را مقولهای فطری یلمداد میکنند » (ناظرزاده کرمانی )673 :1368 ،وروتنان در کتاب بنان ختود
نماد را نشانه و رمز میداند یا برگردانی از واژه سمبل و بتر آن است .کته «رمتز یتک کتاربرد
مجازی خا ،هنرمند اس .که پایه و اسا

آن مجاز به همانندی اس .بیوجود یرینه لفظی و

میتوان آن را مجاز به رمز یا رمز و نشانه نام نهاد » (وروتنان)148 :1369 ،
رمزها ،رازها ،ایماها ،ایهامها ،ابهامها ،اشارهها ،القاها ،کنایهها ،طنطنهها ،موسنقیها ،رویاها،
خاطرهها ،رنگها ،حال.ها ،فضاها ،و شگف.انگنزیها نه فقط صنایک ادبی ت نمایشی بته شتمار
میآیند ،بلکه مجموعاً و هنگامی که عناصر و وسایل دیگری در خود بگنجانند ،آفرینندة جریان
و دبستان ادبی ت هنری ت نمایشی میگردند که بته آن نمتادگرایتی یتا سمبولنست متیگوینتد »
(ناظرزاده کرمانی)2 :1368 ،
نماددرشاهنامه 
شاهنامه سروده حماسی گرانسنگ ایران زمن  ،بر پایه اسطورهها ،پتای گرفتته است.؛ و از
آن روی که زبانی که اسطوره را میگزارد و توان کاوش آن را به گزارنده میدهتد ،زبتان نمتاد
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اس.؛ بنا بر ای  ،ای شاهکار بیمانند حماسی ،سرشار از نمادهایی است .کته هتن گزیتری از
دریاف .و شناخ .آنها ننس .باید ساز و ساختارهای اسطوره و روند شتکلگنتری نمادهتا را
شناخ ،.دریاف .و آنها را کاوید و گزارد استاد تو

خود ننز برای درک و دریاف .راس .و

درس .از نامور نامهاش ،خواننده را متوجه راز و رمز نهفته در آن میکند:
تتتتتو ایتت ت را دروغ و فستتتتانه مختتتتوان

بتتتته یکستتتتان روش در زمانتتتته متتتتدان

ازو هرچتتتته انتتتتدر ختتتتورد بتتتتا ختتتترد

دگتتتتر بتتتتر ره رمتتتتز معنتتتتی بتتتتترد

یکی از گونههای نماد در شاهنامه ابزارهای نمادی هستند
ابزارهاينمادیندرشاهنامه 
در شاهنامه فردوسی ابزارها و اجسام گوناگونی را میبننن که استاد تو

از آنها به عنوان

یک نشانه ،یا یک نماد با ساختاری اسطورهای بهره گرفته اس .شماری از ای نمادها ،اشتنایی
هستند که یا به تنهایی و یا در کردار ،چونان نشانه و نمادگونه به کار متیرونتد و شتمار دیگتر
رزمابزارهایی هستند که در دستان پهلوانان چونان یاریرسانی از سوی اورمتزد بته کتار گرفتته
میشوند که نمونه را میتوان از گرز گاوسری نام برد که آفریدون در نبرد و آویزش با اژدهتاک
از آن بهره گرف.؛ یا زره سناوش و مهره درمانگر و جتام جهتانبتن

از آن روی کته ابتزار در

شاهنامه از دید نمادشناسی ه  ،چونان نشانه به کار رفته و ه با کارکردی اسطوره شناختی؛ بنا
بر ای در ای بخ

ابزار در سه بند بررسنده شده اس:.

1ت نشانهشناسی ابزار
2ت نشانهشناسی ابزار همراه با کردار نمادی
3ت ابزارهای نمادی از دید اسطورهشناسی
ابزارهايیکهبهعنواننشانهونمادگونهبهکارمیروند :

الف)
1ت انگشتری و نگن  :ای دو ابزار نمادگونههای شاهی و فرمانروایی هستند
شتتتتوم ستتتتوی دژبتتتتان بتتتته پن مبتتتتری

نمتتتتتای بتتتتتدو مهتتتتتر و انگشتتتتتتری
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چتتتتو در دژ شتتتتوم برفتتتترازم درفتتتت

درفشتتتتان کتتتتن تنتتتت هتتتتای بتتتتنف

(ج ،134، ،1ب)
اگتتتر گتتتاه جویتتتد گتتتر انگشتتتتری

از ایتتتت بتتتتوم و بتتتتر نگستتتتلد داوری

(ج ،508، ،2ب)2064
چتتتو بشتتتنند از او ایتتت ستتتخ باغبتتتان

گتتتتتل موهتتتتتر آورد و آمتتتتتد دمتتتتتان

جهانتتتتدار بنهتتتتاد بتتتتر گتتتتل نگتتتتن

بتتتتدان باغبتتتتان داد و کتتتترد آفتتتتری

بتتدو گفتت .کتتای گتتل بتته موبتتد ستت ار

نگتتتر تتتتا چتتته گویتتتد همتتته گتتتوش دار

(ج ،1582، ،5ب)319-321
از ای نماد در داستانهای بسناری یاد شده :یباد انگشتری خود را کته نشتان فرمتانروایتی
اوس .به دختر مهرک نوشزاد میدهد تا در هنگام نناز به کار آید ماهوی ستوری ،پتن

از آن

که یزدگرد کشته شود انگشتری را که نام او بر آن نوشتته شتده بتود برمتی دارد و از آن بترای
تصاحب تخ .شاهی بهره میبرد گاه ننز انگشتری ،نشانی از دارنده آن اس .در داستان بنتژن
و مننژه ،زمانی که رست برای رهانندن بنژن از چاه اکوان ،ناشنا
درخواس .یاری و پر

به توران میرود ،مننژه بترای

و جو از خاندان بنژن نزد رست که در جامه بازارگانان ایرانی به توران

آمده اس .میرود رست انگشتر خوی

را درون شک مرغ بریانی مینهد و به مننژه میدهد تا

برای بنژن ببرد بنژن با دیدن انگشتر از بودن رست در آن شهر آگاه میشود
2ت برس  :از نشانههای آین زردشتی اس« .برس که در ل  .با برز به معنی بالندن و نمتو
کردن ه ریشه اس .در آین زردشتی عبارت اس .از شاخههای باریک و بریده از درخ .گتز
یا انار که هر یک از آنها را تای یا تاک گویند ایت شتاخههتا عتم خوانتدن اوراد و ادعنته
خا ،،با کاردی به نام برسمچن بریده میشتده است .برست در مراست مزدیستنا از استباب
ستای

بوده اس( » .یاحقی)124 :1375 ،
چتتو خستترو فتترود آمتتد از تختت .بتتار

ابتتتتتا جامتتتتتته روم گتتتتتوهر نگتتتتتتار
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خرامنتتتد خنتتتدان و بتتتر ختتتوان نشستتت.

بشتتتد تنتتتز بنتتتدوی برستتت بتتته دستتت.

جهانتتتتتدار بگرفتتتتت .و انتتتتتدر نهتتتتتان

بتتتته زمتتتتزم همتتتتی رای زد بتتتتا ردان

چتتتون دیتتتد بنتتتداخ .نتتتان

از آشتتتفتگی بتتتاز پتتتا شتتتد ز ختتتوان

ننتتتاطو

ز ینصتتتتر بتتتتود بتتتتر مستتتتنحا ستتتتت

همتتتی گفتتت .بتتتاژ و چلن تتتا بتتته هتتت

(ج ،2150، ،7ب)2144-2148
3ت تاج :تاج در شاهنامه نمادگونه و نشانه پادشاهی و فرمانروایتی است .بهترام و خسترو
برای نشست بر تخ .شاهی باید «تاج» را از منان دو شنر بردارند تاج را نمادی از فره ایتزدی
ننز دانستهاند «از دیگر نمادهای فره ایزدی ،تاج و کاله اس .در شاهنامه ننز به فرهمندی تتاج
و کاله اشاره شده اس .شکل مدور تاج به دایره نورانی دور سر یدیسان (هاله نتور) شتباه.
دارد گویا نمود عننی هاله نور ،به صورت تاج نمود یافته اس .ای فرض میتواند ارتباو تتاج
و فر را تقوی .کند » (ماه وان ،یاحقی ،یائمی)129 :1394 ،
بنتتتتتاری شاهنشتتتتتهی تختتتتت .عتتتتتاج

بتتترش بتتتر نهتتتن ایتتت گرانمایتتته تتتتاج

ز بنشتتتتته دو شتتتتتنر ژیتتتتتان آوریتتتتت

همتتتتتان تتتتتتاج را در منتتتتتان آوریتتت ت

ببنتتتتدی شتتتتنر ژیتتتتان بتتتتر دو ستتتتوی

کستتی را کتته شتتاهی کنتتد آرزوی شتتود

تتتتتتاج برگنتتتتترد از تختتتتت .عتتتتتاج

بتتتته ستتتتر بتتتتر نهتتتتد نتتتتامبردار تتتتتاج

(ج ،1627، ،5ب)585-588
و ه چنن از دس .دادن «تاج» ننز نماد از دس .رفتت و در معترض خطتر یترار گترفت
پادشاهی اس .ریو ننز پسر کهتر کنکاوو

در رزم بر زمن میافتد و کشته میشود و تتاج

منان لشگریان ترک میماند در آن هنگام گنو رو به دیگران میگوید:
اگتتتتتر تتتتتتاج آن شتتتتتهریار جتتتتتوان

بتتته دشتتتم شتتتود شتتترم داریتتت از آن

و گتتتر متتت بجنتتتب در ایتتت رزمگتتتاه

شکستتت .انتتتدر آیتتتد بتتته ایتتتران ستتت اه

نبایتتتتتد کتتتتته آن افستتتتتر شتتتتتهریار

بتتته ترکتتتان رستتتد در صتتتف کتتتارزار
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فزایتتتد بتتتدی ننتتتگهتتتا ننتتتگ ننتتتز

از ایتتت ت افستتتتتر و کشتتتتتت ریتتتتتوننز

(ج ،663، ،2ب)1439-1442
4ت تازیانه :تازیانه در دو مورد از داستانهای شاهنامه صورت نمادی به خود گرفتته است.
در هر دو داستان ای ابزار در پنوند با نام بهرام اس :.بهرام پور گودرز و بهرام گور در داستان
نخس ،.تازیانه نماد شخصی بهرام و ننز نماد «نام» میشود در داستان بهرام پور گودرز ،او کته
تازیانه خود را در هنگامه نبرد با توراننان در مندان جنگ از دست .داده است .سراستنمه بترای
جستجوی تازیانه خود به سوی مندان میشتابد گنو و گودرز او را از ای کار بتاز متیدارنتد و
به او وعده تازیانهای دیگر از خزانه شاهی را میدهند اما بهرام نمتیپتذیرد او تازیانتة ختود را
میخواهد او که «نام» خود را در داستان کشته شدن فترود و بته جهت .نتاتوانن

از رهاننتدن

شاهزاده جوان ایرانی از مرگی دردناک از دس .رفته میبنند ،گمان دارد که اگتر تازیانتة او بته
دس .ترکان بیمایه بنفتتد تمتامی «نتام» و آبتروی پهلتوانی ختود را از دست .خواهتد داد او
تازیانهاش را ،نه از رنگ و نگار اس .که میخواهد بلکه از آن میخواهد کته بتا نتام و نتنگ
جف .اس .و از ای روی برای باز آوردن «نام» رفته ختود خطتر متیکنتد ،بته ستوی منتدان
میشتابد و جان بر سر نام میگذارد چرا که پهلوان بینام نتواند زیس.
شتتتما را ز رنتتتگ و نگتتتار استتت .گفتتت.

متترا آنکتته شتتد نتتام بتتا ننتتگ جفتت.گتتر

ایتتتتتدون کتتتتته تازانتتتتته بتتتتتاز آورم

بتتته کتتتار آورم

و گتتتر ستتتر بتتته کوشتت

(ج ،665-666، ،2ب)1493-1494
در داستان بهرام گور ،تازیانه نمادگونه شخ
بهرام ناشنا

اوس .در داستانهای بهرام گور هر جا کته

در سرایی فرود میآید ،در پایان تازیانه او بر در آویخته میشود و ست اهنان

بتا

دیدن تازیانه گرد آن در میآیند و احترام میکنند چنانکه گویی تازیانه خود اوس.
5ت تندیا :در شاهنامه یک جای از تندیا به عنوان نماد شخصی استتفاده متیشتود و آن
تندیسی اس .که بعد از زاده شدن رست  ،از چهره و باالی او میدوزند و آن را برای سام ،ننای
رست میفرستند تا چونی رست را بدو بنمایانند
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یکتتتتی کتتتتودکی دوختنتتتتد از حریتتتتر

بتتته بتتتاالی آن شتتتنر نتتتاخورده شتتتنر

درون انتتتتدر آگنتتتتده متتتتوی ستتتتمور

بتتته رر بتتتر نگاریتتتده ناهنتتتد و هتتتور

بتتتته بتتتتازوش بتتتتر اژدهتتتتای دلنتتتتر

بتتته چنتتتگ انتتتدرش داده چنگتتتال شتتتنر

انتتتدر گرفتتتته ستتتنان

بتته یتتک دستت .گوپتتال و دیگتتر عنتتان

ستتتمند

بتتته گتتترد انتتتدرش چتتتاکران ننتتتز چنتتتد

چتتتو شتتتد کتتتار یکستتتر همتتتی ستتتاخته

چنتتتتتان چتتتتتون ببایستتتتت .پرداختتتتتته

هنتتتتتتتونی تگتتتتتتتاور برانگنختنتتتتتتتد

بتتتتته فرمتتتتتانبران بتتتتتر درم ریختنتتتتتد

متتتتتر آن صتتتتتورت رستتتتتت گتتتتتزردار

ببردنتتتتتد نزدیتتتتتک ستتتتتام ستتتتتوار

بتتته زیتتتر کتتت

نشتتتاندندش آنگتتته بتتتر استتت

(ج ،213-214، ،1ب)1707-1714
6ت سکه :سکه با نام هر پادشاهی نشانه فرمانروایی و یدرت اوست .بهترام چتوبن بترای
ستنز با هرمز و برانگنخت اختالف منان او و پسرش خسرو پرویتز ،بته ری متیرود و دستتور
میدهد تا سکه به نام پرویز بزنند تا بدی شنوه پدر بر فرزند خشتمگن گتردد و او را دشتم
خود پندارد و خسرو را

نابود سازد:

پتتتر اندیشتتته از بلتتتر شتتتد ستتتوی ری
همتتتی کتتترد اندیشتتته در بتتتن
بستتتتتازند و آرایتتتتت

و کتتت

نتتتتتو کننتتتتتد

بتتتتته ختتتتترداد فرخنتتتتتده در متتتتتاه دی
بفرمتتتتتود پتتتتتا تتتتتتا ستتتتترای درم
درم مهتتتتر بتتتتر نتتتتام خستتتترو کننتتتتد

(ج ،2049، ،6ب)1735-1737
7ت جام کند :در داستان کند و اسکندر ،جام نشانهای از شادی و شادخواری است .در ایت
داستان جام به همراه سه نماد دیگر یعنی فنلسوف ،پزشک و دختر نشان میدهد در جهان تنهتا
آنچه در خور اعتناس .و دل بست را میشاید دان  ،تندرستی ،زیبایی و شادکامی اس.
8ت جامه شهریار :جامه شهریار در داستان بوذرجمهر نشانه دوستی و پشتنبانی شاه است .چنتانکته
بوذرجمهر آن گاه که برای ستاندن پاداش به سبب رازگشایی چنستانهای رومنان به گنج خانته شتهریار
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میرود ،چنزی جز جامه شهریار خواستار نمیشود و آن را نشانه بخ .و تخ .میداند
هتتر آن کتتا کتته او پوش ت

شتتاه یافتت.

بتته تختت .و بتته بختت .مهتتی راه یافتت.

دگتتتر آن کتتتته بتتتا جامتتتته شتتتهریار

ببننتتتتتتد متتتتتترا متتتتتترد ناستتتتتتازگار

دل بدستتتگاالن شتتتتود تتتتار و تنتتتتگ

بمانتتتتد رر دوستتتت .بتتتتا آب و رنتتتتگ

(ج ،1932، ،6ب3538ت) 3540
9ت چلن ا :چلن ا یا صلنب نشانه مسنحیگری اس .چنانکته ینصتر روم بترای خستروپرویز
خلع .و هدیهای به همراه چلن ا میفرستد خسرو نخس .از پوشندن آنها خودداری متیکنتد
چرا که او همراه داشت چلن ا را نشانه پنروی از آین ترسایی میداند
بتتته دستتتتور گفتتت .آن زمتتتان شتتتهریار

کتتتتته آن جامتتتتته روم گتتتتتوهر نگتتتتتار

نتتتته آیتتتتن پرمایتتتته دهقتتتتان بتتتتود

کتتتتته آن جامتتتتته جاولنقتتتتتان بتتتتتود

چتتتتو بتتتتر جامتتتته متتتتا چلن تتتتا بتتتتود

نشستتتت .انتتتتدر آیتتتتن ترستتتتا بتتتتود

(ج ،2148، ،7ب)2131-2129
10ت کاله کاغذی :کاله کاغذی در شاهنامه نشانی از تمستخر و انگشت.نمتا شتدن است.
رست به لشگریان

میگوید اگر کسی سر از جنگ برتابد:

نبننتتتتد مگتتتتر دار یتتتتا بنتتتتد و چتتتتاه

نهتتتاده بتتته ستتتر بتتتر ز کاغتتتذ کتتتاله

(ج ،772، ،3ب)644
11ت مهره :در شاهنامه در چند جا ،از مهره چونان نشانهای از نژاد بهره گرفتته شتده است.
رست پا از ازدواج با تهمننه و هنگام جدایی از او ،مهرهای را که بر بتازوی ختوی
تهمننه میدهد و از او در میخواهد تا اگر کودک
به بازوی
خوی

دختر بود به گنسوی

دارد بته

و اگر پسر بود آن را

ببندد همن مهره هنگامی که رست نادانستته و در نبتردی انتدوهبتار جگرگتاه پتور
را میدرد سبب شناسایی سهراب میشود
بتتته بتتتازوی رستتتت یکتتتی مهتتتره بتتتود

کتته آن مهتتره انتتدر جهتتان شتتهره بتتود
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بتتتدو داد و گفتتتت

کتتته ایتتت را بتتتدار

گتتتترت دختتتتتری آیتتتتد از روزگتتتتار

بگنتتتر و بتتته گنستتتوی او بتتتر بتتتدوز

بتتته ننتتتک اختتتتر و فتتتال گنتتتتی فتتتروز

ور ایتتتتدون کتتتته آیتتتتد ز اختتتتتر پستتتتر

ببنتتتدش بتتته بتتتازو بتتته ستتتان پتتتدر

(ج ،364، ،2ب)121-124
را که داراب نام دارد در صندویی نهاده

همای دختر بهم ننز هنگامی که پور نوزاد خوی

و در آب رها میسازد ،دستور میدهد تا گهری شاهوار به بازوی او ببندند ایت گهتر هنگتامی
که داراب ،جوانی برومند میشود نشانهای میگردد از آن که داراب فرزند همای اس.
شناسیآنهادرگروکردارنماديناست :


ب)ابزارهايیکهنماد

1ت ساز خود را در آت

انداخت  :باربد در سوگ خسروپرویز به نشانه ستوگواری ،پتا از

آن که انگشتان خود را میبرد سازش را در آت
بستتتتتوزم همتتتتته آلتتتتت .ختتتتتوی

را

ببریتتتد هتتتر چتتتار انگشتتت .ختتتوی

انداخته و میسوزاند:
بتتتتتدان تتتتتتا نبنتتتتتن بدانتتتتتدی

را

بریتتده همتتی داشتت .در مشتت .ختتوی

2ت زی اسب را نگون گذاشت  :ای رفتار به همراه بریدن دم اسب ،نشانه آن اس .که سوار
ای اسب در رزم کشته شده اس .و گاه سوگواری بر سوار کشته است .هنگتامی کته پشتوت
همراه با تابوت برادرش اسفندیار ،پا از رزم او با رست نزد گشتاسب برمی گردد:
پشتتتتوت همتتتتی بتتتتود پتتتتن

ستتتت اه

بتتتتر او بتتتتر نهتتتتاده نگونستتتتار زیتتتت

بریتتتتتده بتتتتت

و دم استتتتتب ستتتتتناه

ز زیتت ت انتتتتدر آویختتتتته گتتتترز کتتتتن

(ج ،1335، ،4ب)3926-3927
ننز لشگریان اسکندر پا از مرگ او چنن میکنند:
زدنتتتد آتتتت

انتتتدر ستتترای نشستتت.

نهتتتاده بتتتر استتت ان نگونستتتار زیتتت

هتتتتزار استتتت

را دم بریدنتتتتد پستتتت.

تتتو گفتتتی همتتی برخروشتتد زمتتن

(ج ،1484، ،5ب)1843-1844
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3ت پنبه ،دوک ،دوکدان و جامه زنانه :هرمز شاه برای بهرام چوبننه ،دوکتدان ،پنبته ،پنتراه
الژوردی  ،شلوار سرر و مقناع زرد هدیه میفرستد به نشانه ای که رفتار او را دور از متردی و
مردانگی نشان دهد
چتتتو بنهتتتاد بتتتر نامتتته بتتتر مهتتتر شتتتاه

بفرمتتتتتتود تتتتتتتا دوکتتتتتتدانی ستتتتتتناه

بنارنتتتتتتد بتتتتتتا دوک و پنبتتتتتته در اوی

نهتتتتاده بستتتتی ناستتتتزا رنتتتتگ و بتتتتوی

هتتتتت از شتتتتتعر پنراهنتتتتتی الژورد

یکتتتتی ستتتترر شتتتتلوار و مقنتتتتاع زرد

فرستتتتتتادهای بتتتتتیمتتتتتن

برگزیتتتتتد

کتتتته آن خلعتتتت .بتتتتیبهتتتتا را ستتتتزید

(ج ،2035، ،6ب)1390-1393
4ت پنمان بر سر ننزه :نمادی اس .از عهدشتکنی ستوی دیگتر رزم و اعتالن جنتگ بته او
خوشنواز خایان پا از ای که پنروز شاه ،حد و مرزی را که بهرامگتور بتن ایتران و سترزمن
خوشنواز یرار داده بود نادیده میگنرد به سرزمن او میتازد؛ پنمان خود با بهرام گور را بر ستر
ننزه کرده به جنگ

میآید.

چتتتو گفتتتتار بشتتتنند و نامتتته بخوانتتتد

ستتتتت اه پراگنتتتتتده را بتتتتتر نشتتتتتاند

بنتتتتاورد لشتتتتگر بتتتته دشتتتت .نبتتتترد

همتتتان عهتتتد را بتتتر ستتتر ننتتتزه کتتترد

(ج ،1754، ،6ب)78-79
5ت تنر :ارم ان فرستادن تنر برای یکدیگر نمادگونه و نشانه فراخواندن یکدیگتر بته نبترد
رویاروی اس .مقاتوره پهلوان چننی برای فراخواندن بهرام چوبن به نبرد ،بتا چنتن کترداری
نمادی سخ خود را میفهماند:
مقتتتتتتتاتوره بشتتتتتتتنند گفتتتتتتتتار اوی

ستتترش گشتتتت .پتتتتر کتتتتن ز آزار اوی

بتتته خشتت و بتتته تنتتتدی بنازیتتتد چنتتتگ

ز تتتتترک

بنتتتتاورد تنتتتتری ختتتتدنگ

بتته بهتترام گفتت .ایتت نشتتان متت استت.

بتتته رزم انتتتدرون ترجمتتتان متتت استتت.

(ج ،2157، ،7ب)2325-2327
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6ت خنجر به سوی کسی فرستادن :نشانه آمادگی برای ستتنز و نمتای

زورمنتدی است .و

خنجر را شکسته باز پا فرستادن ،از آن اس .که به دشم گوشزد شود که توانایی رزم با او و
سرکوب

را دارند ای کردار ننز در داستان بهرام چوبن و بن او و هرمزد شاه انجام میگنرد:
بتتتتدی بتتتتر ننامتتتتد بستتتتی روزگتتتتار

کتتتته آمتتتتد کتتتتا از پهلتتتتوان ستتتتوار

یکتتتتتی ستتتتتله از خنجتتتتتر انباشتتتتتته

یکایتتتتتتک ستتتتتتر تنتتتت ت برگاشتتتتتتته

شتتتتتاه

همتتتی کتتترد شتتتاه انتتتدر آهتتت نگتتتاه

بفرمتتتتتود تتتتتتا تنتتت ت هتتتتتا بشتتتتتکنند

بتتتتدان ستتتتله نتتتتا بتتتتهکتتتتار افکننتتتتد

فرستتتتتتتاد نزدیتتتتتتک بهتتتتتترام بتتتتتتاز

نگفتتتتته ستتتتخ گشتتتت .پنتتتتدا ز راز

ستتتر ستتتله چتتتون کتتترد بهتتترام بتتتاز

بدیتتتتتد آن ستتتتتر تنتتتتت هتتتتتای دراز

بتتته دو نتتتن کتتترده نهتتتاده بتتته جتتتای

پتتتر اندیشتتته شتتتد متتترد برگشتتتته رای

بنتتتتتاورد و بنهتتتتتاد در پتتتتتن

(ج ،2041، ،6ب)1529-1535
پ) ابزارهای نمادی اسطورهای :یکی از شنوههای نمادپردازی استطورهای ،بته کتارگنتری
ابزارهای شگف.انگنزی اس .که ویژگیهایی فراتر از سرش .طبنعی خود دارنتد ایت ابزارهتا
هر یک به گونهای نمادی با اسطوره در پنوند هستند برخی از آنها چونتان رزمابتزار بته کتار
گرفته میشوند و برخی دیگر ابزارهای س ندی هستند که نگاهبتانی و پاستداری از چهترههتای
اهورایی را به کار برده میشوند ابزارهایی که گاه ،ویژگی روین تنی را بترای دارنتده ختود بته
همراه دارند؛ شماری از ای ابزارها در پی آورده میشود1 :ت ببر بنان :رست را جامهای شتگف.
و فراسویی بوده اس .به نام ببربنان که هن تنری بر آن کارگر نمیشده اس« .در یک روایت.
س دی در باره جنگ رست با دیوان ای جامه از چرم پلنگ یعنتی همتان پلنگننته نامنتده شتده
اس .در ل  .فر

برای ای جامه اصل بهشتی یائل شدهاند :ببر بنان پوشندنی اس .از سلب،

جننان کنان داشتندی و گفتندی جبرینل آورده از بهش( » .خالقی مطلو)212:1366 ،
در شاهنامه ببر بنان یا پلنگننه جامهای تنرهرنگ اس .که هن سلنحی بر آن کتارگر ننست.
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در آت

نسوزد و در آب تری نگنرد:
ب وشتتتتتند ببتتتتتر و بتتتتتر آورد بتتتتتال

بتتتتر او آفتتتتری خوانتتتتد بستتتتنار زال

کتته ای ت متتردری ختتود و خفتتتان جنتتگ

بننتتتتدازد ایتتت جوشتتت تنتتتتره رنتتتتگ

بتتتدو گفتتت .متتتردی چتتتو دیتتتو ستتتناه

پلنگننتتتتته جوشتتت ت از آهتتت ت کتتتتتاله

بتتترت را بتتته ببتتتر بنتتتان ستتتخ .کت ت

ستتر از ختتواب و اندیشتته پردختت .کتت
ز چتتترم پلنتتتگ

متتتترا بتتتتا دالور بستتتتی بتتتتود جنتتتتگ

یکتتتی جوشتتت استتتت

بگف .آن که ایت رنجت از یتک تت است.

کتتتته او را پلنگننتتتته پنتتتتراه استتتت.

(ج ،281، ،4ب)1118
(ج ،286، ،4ب )1188
ستتتتتلنح ننامتتتتتد بتتتتتر او کتتتتتارگر

بستتتتی آزمتتتتودم بتتتته گتتتترز و تبتتتتر

یکتتتتی جامتتتته دارد ز چتتتترم پلنتتتتگ

ب وشتتتند بتتتر او انتتتدر آیتتتد بتتته جنتتتگ

همتتتتی نتتتتام ببتتتتر بنتتتتان خوانتتتتدش

ز خفتتتتتان و جوشتت ت فتتتتزون آیتتتتدش

نتتتته در آب تتتتتر

شتتتتود چتتتتون ب وشتتتتد برآیتتتتدش پتتتتر

نستتتتوزد در آتتتتت

(ج200، ،4ت ،199ب 1356ت)1353
2ت جامه س ند :در داستان سودابه و سناوش هنگامی که ستناوش بایتد از آتت

بگتذرد تتا

بیگناهی او واب .شود ،او جامههایی س ند به بر کرده که ای خود نماد پاکی او از گناه اس.
پتتتتدر

یکتتتی ختتتود زریتتت نهتتتاده بتتته ستتتر

ستتتتناوش بنامتتتتد بتتتته پتتتتن

هشتتتتنوار بتتتتا جامتتتتههتتتتای ستتتت ند

لبتتتی پتتتر ز خنتتتده دلتتتی پتتتر امنتتتد

(ج ،442، ،2ب)523-522
ای جامه میتواند نمادی باشد از پاکی و پنراستگی از گناه
رنگ در شاهنامه با دیدی نمادی به کار رفته است .در منتان رنتگهتایی کته در شتاهنامه
نمودی نمادی دارند ،دو رنگ س ند و سناه کاربردی ویژه دارند س ند رنتگ پتاکی و روشتنی،
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رنگ اورمزد و رنگ ایران اس .رنگ س ند در بتاور ایراننتان باستتان رنگتی است .برآمتده از
سرزمن نور و روشنی که در فراز جای ،نشستنگاه اورمزد است« .هرمتزد فتراز پایته ،بتا همته
آگاهی و بهی ،زمانی بنکرانه در روشنی میبود آن روشنیگاه و جتای هرمتزد است .کته آن را
روشنی بنکران خوانند » (دادگی)33 :1385 ،
در اسطوره آفرین

آمده اس .که اورمزد ایوک دات (گاو یکتا آفریتده) را بته رنتگ ست ند

میآفریند ننز تنشتر ایزد باران در پنکر اس ی س ند به نبرد با اپوش میآید «در سرودی کته بته
تنشتر اختصا ،دارد ،نبرد منان ای خدا و دیو خشکسالی بازگو شده اس .تنشتتر بته شتکل
اس

س ند زری گوشی با ساز و برگ زری به دریای گنهانی فرو رف .در آنجا با دیو اپتوش

که به شکل اسب سناهی بود و با گوش و دم سناه خود ظاهری ترسناک داشت ،.روبترو شتد »
(هننلز)37 :1373 ،
ه چنن ای جامه میتواند نشانی باشد «از آنکه سناوش آماده مرگ اس .و آن را به جتان
می خرد :جامه سوگ در ایتران کهت و هنتوز ننتز در نتزد زرتشتتنان ،ست ند است( » .کتزازی،
)271:1382
3ت درف  :درف

در اصل پارچهای بوده از یماش سه گوشه که به زر منق

کرده بتر ستر

عل و کاله خود میبستهاند و به ترکی بنرق گویند و آن پارچه همنشه از بتاد در جنتب

بتوده

میلرزیده (آنندراج) ننزههایی که پرچمی بر آن بوده و بر سر سران و بزرگان س اه میداشتهانتد
(دهخدا) درف

هر پهلوان و هر شهریاری نمادی از آن پهلوان یا شهریار اس .نمتادی کته بته

راستی خود او را به نمود میکشد در روزگاران که  ،شایسته آن بتوده است .کته پادشتاهان و
پهلوانان هریک برای ختود درفشتی داشتته باشتند :درفشتی کته بته گونتهای نمتادی بنتانگتر
ویژگیهای آنان بوده اس .آن گونه که همنشه و در هر رزم پن

از خود او درفش

به چش

میآید در بسناری از رزمها یهرمان و جنگجو ،از روی درفش

شناخته میشود هتر پهلتوانی

در شاهنامه درفشی خا ،با رنگی ویژه دارد برای نمونه درف

خورشند پنکر ،نماد شاه ایران

اس .نق

خورشند در اندیشههای که ایرانتی ،نمتادی از اهتورامزدا و ننتز فرمتانروایتی و
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زورمندی بوده اس .در اندیشههای باستان درف
چنانچه درف

از چنان ارزش واالیتی برختوردار بتوده کته

کسی یا کشوری به دس .دشم میافتاد ،نشانگر شکس .آنان و از دس .رفت

«نام» و تباهی پادشاهی بود هنگامی که در نبرد ایراننان با ارجاسب تورانی ،درف

کاویتانی بتر

زمن میافتد بن از دس .دادن «نام» و شکست .در پادشتاهی آنچنتان است .کته گرامتیپتور
جاماسب ،بیهن هرا

از بارگی به زیر میآید و آن را از خاک بر میگنرد؛ گردان چننی که به
را به دندان میگنترد و

یاری توراننان آمدهاند ،دس .او را از بدن جدا میسازند ،لنک او درف

با دس .دیگر گرز میزند تا ای که کشته میشود و جان بر سر ای کار میبازد
بنفتتتتتتتتتاد از دستتتتتتتت .ایراننتتتتتتتتان

درفتتتتتتت

فروزنتتتتتتتتده کاویتتتتتتتتان

گرامتتی چتتو دیتتد آن درفتت

چتتو ننتتل

کتتتته افکنتتتتده بودنتتتتد از پشتتتت .پنتتتتل

فتتترود آمتتتد و بتتتر گتتترفت

ز ختتتاک

بنفشتتتتان ازو ختتتتاک و بستتتتترد پتتتتاک

چتتتتو او را بدیدنتتتتد گتتتتردان چنتتتتن

کتتتتته آن ننتتتتتزه آورد بتتتتتاالی زیتتتتت

از آن ختتتاک برداشتتت .و بستتتترد گتتترد

بتتتته گتتتتردش گرفتنتتتتد متتتتردان متتتترد

ز هتتتر ستتتو بتتته گتتتردش همتتتی تاختنتتتد

بنانداختنتتتتتد

درفتتت

بتتتتته شمشتتتتتنر دستتتتتت

فریتتتدون بتتته دنتتتدان گرفتتت.

همتتی زد بتته یتتک دستت .گتترزای شتتگف.

بتتتتته فرجتتتتتام کتتتتتارش بکشتتتتتتند زار

فگندنتتتد ختتتوار

بتتتدان گتتترم ختتتاک

(ج ،1192، ،4ب)533-535
نخستن درفشی که در شاهنامه از آن سخ میرود درفت

کاویتانی است .همتان چرمته

آهنگری که کاوه پا از آن که خشماگن از درگاه دهاک به در آمد ،آن را بر ننزهای افراشت .و
به همراهی مردمان در پی فریدون رف .ای درف

به گونهای رازناک با نماد استطورهای گتاو

در پنوند اس .که در نمادشناسی گرز به آن خواهن پرداخ.
3ت زره سناوش :زره سناوش از جامههای شگفتی اس .که هر کا آن را بر ت ب وشد هن
زخمی به او آسنبی نمیرساند ای زره از آن سناوش است ،.امتا در داستتان زنتدگی ستناوش
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سخنی از ای که او ای زره را بر ت داشته نمیرود ای زره پا از او توسط فرنگنا به پا
یاری گنو در آوردن کنخسرو به ایران ،به او داده میشود بنژن در نبرد با هومان ،از پدرش گنتو
میخواهد تا آن را به او دهد تا در رزم پنروز گردد در باره ای زره گفته میشود:
و دیگتتتتتتر کتتتتتته دارد همتتتتتتی آن زره

کجتتتتا گنتتتتو زد بتتتتر منتتتتان برگتتتتره

بتتتتر او تنتتتتر و ژوبتتتتن ننابتتتتد گتتتتذار

ستتتتزد گتتتتر پنتتتتاده کنتتتتد کتتتتارزار

ای زره نمادی از آرزوی آدمی برای پایداری در برابر ناتوانیها و مرگ میباشتد از چنتن
پوش های شگرف در جاهای دیگر ه یاد شده اس« .در روایات حماسی ایرانی زره شبرنگ
پسر دیو س ند مازندران ،زخ ناپذیر اس .نبد زخ بر درع او کارگر در دارابنامه آمده است.
که جوش سمندون زخ ناپذیر اس .و سبب زخ ناپذیری آن چنن اس .که ای جوش را در
خون آدمی پروردهاند بر طبو روای .همن کتاب بر خود داراب که در اصل متعلو به جمشتند
بوده زخ کارگر ننس .نخستن پنراه آدم داش .از پوس .پلنگ آزده گوینتد کنخسترو بته
لهراسب داد و لهراس

به گشتاس

و گشتاس

به اسفندیار و از اسفندیار به بهم و از بهمت

به همای رسند و همای به داراب داد فزون از صد چوبته تنتر در وی زده بودنتد و او را خبتر
نبود در روای .اخنر منظور از پنراه آدم که از پوست .پلنتگ بتوده همتان پلنگننته گنتومرث
اس( ».خالقی)212 :1366 ،
4ت زنجنر بهشتی اسفندیار :ای زنجنر را که گشتاس

از بهش .آورده بود ،زرتش .بر بتازوی

اسفندیار بسته بود تا او را ه چون چشمارو (= حرز؛ تعویذ) باشد و از گزند و چش زخت پتا
بدارد با بودن ای زنجنر ،روزگار در اندیشه بد کردن بتا استفندیار و آزردن جتان او نمتیافتتاد »
(کزازی)583 :1384 ،
یکتتتتی ن تتتتز پتتتتوالد زنجنتتتتر داشتتتت.

نهتتتان کتتترده از جتتتادو آژیتتتر داشتتت.

بتتته بتتتازوش بتتتر بستتتته بتتتد زردهشتتت.

کتتتته گشتاستتتتب آورده بتتتتود از بهشتتتت.

(ج ،118، ،6ب)2640-2641
5ت مهره روشنگر :از ای مهره در داستان اسکندر و چشمه آب زندگی یاد شده اس .او که
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راه چشمه را به رایزنی خضر در پی گرفته اس.؛ دو مهره با ختود دارد کته یکتی را بته خضتر
میدهد و مهره دیگر را خود بر متیدارد مهترههتایی کته در برختورد بتا آب چتون خورشتند
رخشنده میشوند و میتوانند راه گشای او در یافت چشمه آب زندگانی باشند
دو مهتتره استت .بتتا م ت کتته چتتون آفتتتاب

بتابتتتتد شتتتتب تنتتتتره چتتتتون بننتتتتد آب

بتتتاش

بتتتاش

یکتتتی زان تتتتو برگنتتتر و در پتتتن

دگتتتتر مهتتتتره باشتتتتد متتتترا شتتتتمک راه

نگهبتتتان جتتتان و تتتت ختتتوی

بتتته تتتتاریکی انتتتدر شتتتوم بتتتا ستتت اه

6ت مهره درمانگر :کنخسرو را مهرهای اس .که پی در پی از هوشنگ ،تهمورث و جمشتند
به موردری به او رسنده اس .ای مهره اگر بر بازوی زخمنان بسته شود آنان را بهبود میبخشد
او گسته خسته از نبرد با ترکان تورانی را با ای مهره درمان میکند و از مرگ میرهاند
ز هوشتتتتنگ و تهمتتتتورث و جمشتتتتند

یکتتتی مهتتتره بتتتد خستتتتگان را امنتتتد

رستتتتنده بتتتته منتتتتراث نزدیتتتتک شتتتتاه

بتتته بتتتازوش بتتتر داشتتتتی ستتتال و متتتاه

گستتتته را بخواستتت.

گشتتتاد آن گتتترانمایتتته از دستتت .راستتت.

ابتتتتتر بتتتتتازوی گستتتتتته آن ببستتتتت.

بمالنتتتد بتتتر خستتتتگیهتتتاش دستتت….

وز آنجتتتتا بنامتتتتد بتتتته جتتتتای نمتتتتاز

بستتتتی بتتتتا جهتتتتان آفتتتتری کتتتترد راز

دو هفتتتته بتتتر آمتتتد بتتتری خستتتته متتترد

ب نوستتتت .و برخاستتتت .از رنتتتتج و درد

چتتتو مهتتتر دلت ت

(ج ،988، ،3ب )2429-2437
داشت چنن مهرهای بنانگر ای خواس .دیرینه آدمی اس .که همواره ت نده و پرشتور در
آرزوی چنرگی بر بنماریها و مرگ و دستنابی به زندگی جاودانه بوده

اس..

7ت جام کنخسرو :کنخسرو را جامی بوده اس .که با نگریست در آن میتوانسته آنچه را در
جایی دیگر از گنتی روی میدهد چونان آیننهای به دیدار بنشنند در داستان بنژن و مننژه آنگتاه
که بنژن برای شکار راهی شده و در ب چاهی گرفتتار دست .توراننتان متیشتود و از او هتن
نشانی نمییابند؛ کنخسرو با نگریست در جام ،نشان او را در گرگساران مییابد
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بنامتتتتتد ب وشتتتتتند رومتتتتتی یبتتتتتای
خروشتتتتتند پتتتتتن

جهتتتتتان آفتتتتتری

بتتتدان تتتتا بتتتود پتتتن

یتتتزدان بتتته پتتتای

بتتته رخشتتتنده بتتتر چنتتتد کتتترد آفتتتری
داد خواستتتتت.

ز فریتتتتتادگر زور و فریتتتتتاد خواستتتتت.

از آهتتتتترم بتتتتتدکن

خرامتتتتان از آنجتتتتا بنامتتتتد بتتتته گتتتتاه

بتتته ستتتر بتتتر نهتتتاد آن خجستتتته کتتتاله

یکتتتی جتتتام بتتتر کتتتف نهتتتاده نبنتتتد

بتتتدوی انتتتدرون هفتتت .کشتتتور پدیتتتد

نشتتتتتتان و نگتتتتتتار ستتتت ت هر بلنتتتتتتد

همتته کتترده پنتتدا چتته و چتتون و چنتتد

ز متتتاهی بتتته جتتتام انتتتدرون تتتتا بتتتره

نگاریتتتتتده پنکتتتتتر همتتتتته یکستتتتتره

چتتتو کنتتتوان و بهتتترام و هرمتتتزد و شتتتنر

چتتتو ناهنتتتد و تنتتتر از بتتتر و متتتاه زیتتتر

همتتتته بتتتتودنیهتتتتا بتتتتدوی انتتتتدرا

بدیتتتتتدی جهتتتتتاندار افستتتتتونگتتتتترا

نگتتته کتتترد و پتتتا جتتتام بنهتتتاد پتتتن

بدیتتتتد انتتتتدرو بتتتتودنیهتتتتا ز پتتتتن

بتتته هتتتر هفتتت .کشتتتور همتتتی بنگریتتتد

کتتتته یابتتتتد ز بنتتتتژن نشتتتتانی پدیتتتتد

ستتتتوی کشتتتتور گرگستتتتاران رستتتتند

بتتتته فرمتتتتان یتتتتزدان متتتترو را بدیتتتتد

ای جام را به جمشند پنشدادی ننز خواندهاند و از آن به جام ج یا جام جهان نما ننز یتاد
شده اس« .جام کنخسرو همزمان با شاهنامه و پا از آن بارها در ادب فارسی به کتار رفتته و
به استناد شواهدی که در اشعار منجنک ترمذی ،یطران تبریزی ،سرودی کهت در نوروزنامته و
شهریارنامه موجود اس ،.احتماالً از سدههای چهار و پنج هجری طبو یاعده یلب ت بتاژگونگی
انتساب به جمشند ننز نسب .داده شده و به تدریج ترکنب جتام جهتان نمتای جت ت جمشتند
مشهورتر و پرکاربردتر از نمونه اصلی و که جام کنخسرو شده اس( » .آیدنلو)1392 :1388 ،
ه چنن «جام ج (= جهاننما ،گنتینما ،جهانبتن  ،عتال بتن  ،جهتانآرا) بته اتفتاق کلنته
فرهنگها جامی بوده است .کته احتوال و راز هفت .فلتک را در آن معاینته متیدیتدهانتد در
خداینامهها آمده که صور به خصو ،و سنارات هف .کشور زمتن بتر آن نقت

شتده بتود و

خاصنتی اسرارآمنز داش .به طوری که هرچه در نقاو دوردس .کره زمن اتفاق متیافتتاد بتر
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روی آن منعکا میشد (یاحقی)156 :1375 ،
به هر روی ای جام نمادی اس .از خواس .و تالش پر شور و دیرینه آدمتی در گشتودن
راز هستی و آنچه در ورای جهان پن

روی او بوده اس .همانند تالش کنکاوو

در گشودن

راز و رمز نهفته در س هر بنکرانه که با پرواز به سوی آسمان به یاری عقابها خواس .تتا آن را
شدنی کند و ننز از آنجا که کنخسرو شاهی اس .که دل از شنفتگیهای گنتی بریتده و از بنتد
ت رسته اس .و پن

از آن که ت در جهان مادی بفرساید مرگ در زندگی را بر متیگزینتد و

زنده به مننو میرود ،میتوان او را ننز همانند راهروان راه ایزد دانس .که دل پاک و بته دور از
زنگارشان چونان آیننهای رازهای نهان گنتی را بدیشان مینمایاند و ای جام شگرف را نمتادی
از دل پاک و روان تابناک او دانس.
8ت گرز :گرز در اسطورههای ایرانی صورتی آیننی و نمادی یافته اس .گرز ابتزار نمتادی
نبرد و آویزش با اهریمننان اس .در اوستا از گرز به عنوان ابزار نبرد ایزد مهر بتا اهتریم یتاد
شده اس« .مهر توانمند تنرهای یک اندازة به پر شاهن نشانده ،بدانان ببخشد بدان هنگام کته
او سواره به سرزمن های مهر دروجان رسد ،نخس .گرز خوی
رود و به ناگاهان اس

و سوار هر دو را به هرا

را بته است ان و متردان نشتانه

دراندازد و به ننستی افگنتد » (اوستتا ،کترده

 )25آفریدون براندازندة دهاک ماردوش به یاری گرزة گتاو ستر بتر او متیآشتوبد و در پایتان
جهان ننز در هزارة آخر ،گرشاس

یل ،دهاک را با آن میکوبد و از پای در میاندازد ای گترز

دو نماد آه و گاو را در ختود دارد آهت در استاطنر ،نشتانه برتتری ،جنگتاوری ،چنرگتی و
توانایی اس« .در باورهای باستانی ،فلز بهرام (مریر) میشمردهاند کته ختدای جنتگ پنداشتته
میشده اس .و طبک او ر ا به طالک مریر ،گرم و خشک میدانستهاند » (کزازی)21 :1370 ،
آن زمان که آفریدون بر دهاک میشورد ،کنتانوش و بررمایته دو بترادرش را بترای ستاخت
گرزهای گاوسر در پی آهنگران میفرستد:
بناریتتتتتتتتد داننتتتتتتتتده آهنگتتتتتتتتران

یکتتتتی گتتتترز فرمتتتتود بایتتتتد گتتتتران

چتتتو بگشتتتاد لتتتب هتتتردو بشتتتناختند

بتتتتتته بتتتتتتازار آهنگتتتتتتران تاختنتتتتتتد
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هتتر آن کتتا کتتز آن بنشتته بتتد نتتامجوی

ستتتتتتوی فریتتتتتتدون نهادنتتتتتتد روی

جهتتتتتتانجوی پرگتتتتتتار بگرفتتتتتت .زود

وز آن گتتتترز پنکتتتتر بدیشتتتتان نمتتتتود

نگتتتتاری نگاریتتتتد بتتتتر ختتتتاک پتتتتن

همنتتتتتدون بستتتتتان ستتتتتر گتتتتتاومن

(ج ،48، ،1ب)807-815
گاو ننز در اسطورههای ایرانی جانوری اس .س ند و اهورایی گاو نخستتن جانتدار یتا دام
آفریده اورمزد اس .زمانی که اهریم گاو نخستن «ایتوک دات= یکتتا آفریتده» را متیکشتد؛
اورمزد تخمه گاو را به ماه ایه میبرد و آن را به فروغ میپاالید ،از آن جانداران گوناگون پدیتد
میآیند در پایان نبرد هرمزد و اهریم  ،از گاوی به نام هدیوش ستخ متیرود کته بته دست.
سوشنانا برخی میشود تا به مردمتان در دوره ویچارشت  ،زنتدگی جاویتد بخشتد پنونتدی
شگرف منان انسان و گاو؛ در آغاز آفرین

از مرگ ایوک دات زندگی ناپایدار انسان متیآغتازد

و در پایان جهان از مرگ هدیوش زندگی جاودانة انسان پای میگنرد در باورهتای استطورهای
مرگ او یعنی آغاز زندگی از سوی دیگر گاو با فریدون پنوندی ویتژه دارد آنگتاه کته فرانتک
همسر آبتن و مادر فریدون از بن دهاکنان ،او را به نگهبان مرغزاری میس ارد ،او از شتنر گتاو
پرورده میشود گاوی شگرف که برمایون خوانتده متیشتود و همزمتان بتا زادن فریتدون زاده
میشود گاوی که موبدان و ستارهشناسان و بخردان همه از او به شگف .آمدهاند ای گاو برای
آفریدون نق

مادر را دارد مادری که ویژگیهای س ند و مننوی خود را از راه شتنری کته بته

کام فریدون میریزد ،در جان و روان او آمنخته میدارد گاو با فریدون پنوندی ستخ .دارد از
آن اس .که درف

کاویانی که کاوه آهنگر به همراه مردمان ایرانتی بتر متیافرازنتد تتا در پتی

فریدون بروند از چرمه آهنگران اس .آماده شده از پوس .گاو
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نتیجه 
بنا بر آنچه نوشته آمد در بسناری موارد نماد به عنوان آنچه که زبان بنان خوانده میشتود و
برای رازگشایی اسطورهها به کار میرود با اصطالحاتی چون نمادگونه و نشتانه یکتی انگاشتته
شده و کاربرد دارد با توجه به ای که نمادها ساخته اندیشته بشتری ننستتند و تنهتا خنزشتی از
ناخودآگاه فردی و تباری هستند و انگنزشِ نشانه و نمادگونه بته عنتوان عالمتتی یتراردادی از
سوی ذه آدمی اس ،.باید مرز منان ای دو اصطالح آشتکار گتردد کته البتته در کتتابهتای
زیباییشناسی سخ چندان به آن پرداخته نشده اس .در شاهنامه از نمادهتای بستناری ستخ
رفته که یکی از ای نمادها ابزار و اشنا هستند با بررسی برخی ابزارهای به کار گرفته شتده در
شاهنامه مشخ

شد ابزارها گذشتته از کتاربرد صترف و محضشتان بته عنتوان وستنلهای کته

میتواند راهگشای مشکالت و سختیهای انسان باشد؛ گاه چونان یک نشانه و عالم .بته کتار
میرود که با توجه به آنچه در مت آمد ،نشانه یا نمادگونه خوانده میشود ای نشتانههتا چتون
صورتی برساخته و یراردادی دارند میتوانند ه چون زبانی عام و یابل درک و دریاف .به کتار
روند و گاه ریختی اسطورهای مییابد و چونان نمادهای اسطورهای به کتار متیرونتد و از آن
روی که اسطوره برتافته از ناخودآگاه تبتاری است .و درک و دریافت .آن جتز از راه گشتودن
رازهای نهانی ای نمادها ننس .باید معنای نهفته در آن را گشود و بنان نمود
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پینوشت 

1ت ای نماد برای نشاندادن تظل و دادخواهی به درگاه پادشاهان ننز بته کتار رفتته است.
مانند ای نماد را حافظ ننز آورده اس:.
کاغذی جامه به خونتاب بشتوی کته فلتک

رهنمتتتونن بتتته پتتتای عرلرتتت داد نکتتترد

2ت ای جام در ادب عرفانی نمادی اس .از دل پتاک و بتیآالیت

راهتروان و ستالکان راه

حو «ای جام از اسطوره و ادب حماسی راه به آیتن هتای راز و ادب نهانگرایانته ایتران بترده
اس .و در ای دو ننتز ،کتاربردی گستترده یافتته است .و نمتادی از دل روشت و جتان آگتاه
درویشان و پنران گردیده اس( » .کزازی)389 :1384 ،
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منابعومآخذ 
1ت آقا حسینی ،حسین؛ خسرو  ،اشرف« ،نماد و اایآاه آا در الغت فارسی» ،وسهاا ادن1389 ،
2ت آیدنلو ،سجاد ازاسطورهتاحماسه تنراا :رگ الیاده1388 ،
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رمزوداستانهايرمزيدرادبفارسی تنراا :انهشارات علمی و فرهنآی1368 ،

4ت پورنامداریاا ،تقی
5ت ثروتیاا ،نروز بیاندرشعرفارسی تنراا :رگ1369 ،
6ت حافظ ،شمیالدین دیوانغزلیات ه کوش

خلیل خطیب رهبر تنراا :صفی علیشاه

7ت خالقی مطلق ،االل « ،بر یاا رویین تنی و گونهها آا» ،ایراا نامه1366 ،
8ت خلف تبریز  ،محمدحسین برهانقاطع ه اههمام محمد منین تنراا :امیرکبیر1362 ،
9ت دادگی ،فرنبغ بندهش ترامه منرداد نار تنراا :توس1385 ،
10ت داوود ،ا راهیم فرهنگایرانباستان،تهران اساریر1380 ،
زبانرمزيافسانهها ترامه االل سهار  ،تنراا :توس1364 ،

11ت دالشو ،م لوفلر،
12ت دو وکور ،مونیک رمزهايزندهجان ترامه االل سهار  ،تنراا :مرکز1376 ،
13ت سرامی ،قدمنلی ازرنگگلتارنجخار تنراا :انهشارات علمی و فرهنآی1373 ،
14ت شمیسا ،سیروس بیانومعانی تنراا :میهرا1393 ،
15ت فردوسی ،ا والقاسم شاهنامهج1و 2تصحیح ژول مل تنراا :سخن1374 ،
16ت فروم ،اری

زبانازیادرفته ترامه ا راهیم امانت تنراا :مروارید1349 ،

17ت کاسیرر ،ارنست زبانواسطوره ترامه محسن تالشی یاا :نقره1367 ،
18ت کزاز  ،میرااللالدین پرنیانپندار .تنراا :روزنه1382 ،
19ت تتتتتت ،تتتتتتتتتتتتت رؤیا ،حماسه،اسطوره تنراا :مرکز1370 ،
20ت تتتتتت ،تتتتتتتتتتتتت مازهايراز تنراا :مرکز1376 ،
21ت تتتتتت ،تتتتتتتتتتتتت نامهباستان ج ،3تنراا :سمت1384 ،
ازگونهايدیگر تنراا :مرکز1368 ،
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23ت ماه واا ،فارمته؛ یتاحقی ،محمتد انفتر؛ قتاممی ،فترزاد « ،ررستی نمادهتا تصتویر فتر»،
پژوه نامه ادن حماسی1394 ،
نمادگرایی«سمبولیسم»درادبیاتنمایشی تنراا :رگ1367 ،

24ت ناظرزاده ،فرهاد
25ت هینلز ،ااا راسل شناختاساطیرایران ترامه ژاله آموزگار و احمد تفضلی تنتراا :چشتمه
1386
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26ت الیاده ،میرچا اسطورهوآیینازروزگارباستانتاامروز ترامه ا والقاسم اسماعیلپتور تنتراا:
اسطوره ،اوسها1388 ،
27ت یاحقی ،محمدانفر فرهنگاساطیرواشاراتداستانیدرادبیااتفارسای تنتراا :ستروش،
1375
انسانوسمبولهایش ترامه محمود سلطانیه تنراا :اامی1377 ،

28ت یونگ ،کارل گوسهاو
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