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طاهره فؤادی
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چکيده
وایو یکی از مرموزترین خدایان هنددوایرانی اسد

کده بدرخ د دیگدر ایدددان

مددایی ،حاملِ مفهومی از تقابل دوگانهی حيات و مرگ اس  .از وایو در ریگودا،
اوستا و متون پهلوی یاد شده اس  .با بررسی بازتاب دو چهرهی متضاد اهورایی و
اهریمنی او در متون نامبرده و بهدنبال آن در حماسههای ملی ،میتوان بده قددرت
ماندگاری این ایدد کهن در قالب الگوهای آیينیاسطورهایِ نيایش ،رزم و مرگ پی
برد .در این پژوهش با روش توصيفیتحليلی و با تکيه بر منابع کتابخانهای تد ش
شده اس

نشان داده شود برخ د حضورِ واژهی سادهی «باد» در حماسهها ،باید

به آنچه در الیههای زیرین این واژه و در بارِ معنداییاسدطورهای آن وجدود دارد،
بيشتر توجده شدود .نگارنددگان ،ضدمن بررسدی شدواهد گونداگون موجدود در
حماسههای منظوم ،بدین نتيجه رسيدهاند کده بداد در ایدن آثدار ،تنهدا ،نمایدانگر
پدپدهای طبيعی نيس ؛ بلکه ایدد باد یا وایو ،کارکردهای اسدطورهای خدود را در
حماسهها ،بهویژه در شاهنامه ،حفظ کرده و در سه نقش اصلی ،خویشدکاریهدای
دیرین خود را بازتاب داده اس  .این نقشها عبدارتاندد از .۱ :خددای جندگ و
جنگاوران با طيفی گسترده از اعمال ،مانند نبرد با قهرمان ،یاری سپاه ،یاری پهلوان
در گذر از دریا ،سرنگونی درفش و حمای

از شاه؛  .۲پيک مرگ؛  .۳همکارِ تيشتَر

در اعمالی مانند جادوییکردن با باد و آزمون پهلوان با باد و سرما.

واژههای کليدی :ایزد جنگ ،باد ،منظومههاي حماسي ملي ،نيایش و «وایو».

 دانشيار زبان و ادبيات فارسي Zriahi@rose.shirazu.ac.ir

 دانشجوي دکتري زبان و ادبيات فارسي (گرایش ادبيات حماسي)( foadi@gmail.comنویسندهي مسئول)
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 .۱مقدمه
باد که در ابر بارانزا زندگي ميآورد و در توفانْ مرگ ،یکیي از اسیرارآميزتریخ ایدایان
هندوایراني است .هندوایرانيان تصور ميکردند ميان زمیيخ و آسیمانب بیا يب سیر آنهیا،
فضایي االي و تهي واقع شده است و بیاد ،محسیو  ،در آن حرکیت میيکنید .بیاد و
واژهي اوستایي که براي مفهوم آن بهکار ميرود ،یعني «وایو» ( )Vāyuو «واتیا» ()Vāta
هر دو از ریشهي «وَ» ( )Vāبه معناي وزیدناند .ایزد کهخ «واتا» هم در اوسیتا و هیم در
ودا ،ایزد بادي است که وزش آن محسو است (نک :بویس.)3۹ :597۱ ،
ادایان باستاني وبدایي ،عناصر طبيعي بودند که بسياري از آنان نزد آریایيها پرستش
ميشدند؛ براسا نوشتههاي هرودوتو ) ،(Herodotosپارسيهیا ميتیرا ،میاه ،زمیيخ
(زَم  ،)Zamآتش (آتَر  ،)Atarآب (اَپَمنَپات  )Apam Napatو وَییو ( )Vayuرا پرسیتش
ميکردند (نک :رضي.)211 :59۹۱ ،
انگارهي ودایي «واتَه» تفاوتي چندان با اندیشهي ایرانیي آن نیدارد .واییو و واتیه در
وداها ،هر دو ،معرّفِ جنبه هاي مينوي و مادي بادند؛ اما وایو بيشتر جنبه ي مينوي بیاد و
واته چهره ي مادي آن را بيان مي کنند .وایو ،زیبا ،تندرو چون ايیال و داراي ییک هیزار
چشم است .گردونه ي دراشان او را گروهي و گاه دو اسب سرخ یا گلگون مي کشیند،
گروه اسبانش گاه به  33یا صد و گاه به هزار مي رسید .او نخسیتيخ جرعیه از اَفشیره ي
سومَه را در آیيخها بهعنوان سهم اویش مينوشید .او تنیدروتریخ ایدایان اسیت و در
مسابقهاي که براي نوشيدن نخستيخ جرعهي سومه درگرفت ،از همیهي ایدایان پيشیي
گرفت .او نگهبان سومه است .او دشمنان را ميتاراند و نيازمندان را یاري ميدهید .وییو
در اساطير ایراني ،ایزدي است نيرومند که بیر فضیاي تهیي ميیانب دو جهیان هرمیزدي و
اهریمني فرمان مي راند و اهورامزدا و شاهان اسیاطيري از او طلیب ییاري میي کننید .او
دليرتریخ ایزدي است که اودي بر سر و طوقي بیر گیردن دارد .در ادبيیات اوسیتایي و
پهلوي به دو ویو برمي اوریم که یکي هرمزدي و دیگري اهریمني است .آن که هرمزدي
است ،ایزدي برکتبخشنده و آورندهي باران است و آنکه اهریمني است ،دییو اشیکي
یا سيل باید باشد.
واتهي ودایي که کمتر مردم وار گشیته اسیت ،شیتابان ،جیابر ،ویرانگیر و نعیرهزن و
پدیدآورندهي گردبادهاست .او سرگردان و بيآرام است؛ حتي ییک روز هیم در جیایي
نميپاید .زادگاهش ناشنااته است .مردمان او را ميشنوند؛ اما از دیدهها پنهان اسیت .او
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درمان بخش و زندگيبخش است؛ زیرا گنجينهي بيمرگي در سَیراي اوسیت؛ امیا واتیه،
ایزد اوستایي ،چندان رشدي نکرده و زیر تأثير ویو رنگ بااته است (نک :بهیار:5971 ،
 ۱71و)۱7۴؛ البته نزد هردو قوم ،ایزدِ دیگر باد یعني «وایو» موجودي بسیيار پيچيیدهتیر
است.
پژوهش هاي انجام شده درباره ي وایو ،صرف نظیر از توصیي ِ مختصیر کتیاب هیاي
اسطوره شنااتي درباره ي آن ،مقا تي اندک شمارند که به معرفي ایخ ایزد ،بیيتوجیه بیه
نقش او در منظومه هاي حماسي پردااتهاند؛ براي نمونه ،بربرییان بیه بررسیي انگیارهي
بادهاي زندانيب مسبّبب زميخلرزه پردااته است .او در ایخ پیژوهش در پیي آن اسیت تیا
اندیشه و باور آریایي در اصوصب عاملب رویداد زلزلیه را تحليیل کنید (نیک :بربرییان،
 .)۹۱1-۹9۱ :59۴3فکوهي اسطورهي وایو را از منظر باورهاي سياسي بررسیي کیرده و
کوشيده است تا مفهوم تحليل سااتي را با تکيه بر اندیشه کِلود لِوي اشیتراو تشیریح
کند و سازوکار نهفته در اسطوره ي وایو را بهمثابه ي اسطوره ا ي سياسي نشان دهد (نیک:
فکوهي .)5۴۴-597 :5973 ،ميهخ دوست به بررسي انگارههاي ميیداني بیاد و توفیان در
گسترهي فرهنگ بومي اراسان پردااته است و بر جنبهي اهریمني ایخ ایزد تأکيد کیرده
است (نک :ميهخ دوست .)53۱-57۹ :59۹۱ ،حسخ کياده نيیز بیه بررسیي نقیش واي در
داستان اکواندییو در شیاهنامه پردااتیه اسیت (نیک :حسیخ کيیاده.)5۱۱-599 :59۹۹ ،
براالف مطالب ارزندهي هر یک از پژوهشهاي نامبرده ،تیاکنون از منظیرب منظومیههیا،
اویشکاري هاي وایو در کانون توجه قرار نگرفته و پیژوهش حاضیر نخسیتيخ تالشیي
است که در ایخ باره صورت ميگيرد.
هدف نگارندگان از انجام ایخ پژوهش ،نخست ،بررسي کارکردهاي اصلي اییخ اییزد
باستاني در متون دیني ریگودا ،اوستا و متون پهلويب بهجامانده بوده اسیت و سیپس ،بیا
درنظرگییرفتخ پيونیید تنگاتنییگ و رابطییهي متقابیلب اسییطوره و حماسییه ،کوشییيدهانیید تییا
اویشکاريهاي بازمانده از ایخ ایزد و بازتاب آن در حماسههاي منظوم ملیي را آشیکار
سازند.
به ایخ منظور ،همه ي متون حماسي بهروش توصيفيتحليلي مطالعه و بررسیي شید؛
اما بهدليل وسعت کار و مجال اندک ایخ مقاله ،به برشمردن چند نمونه بسنده ميشیود و
کارکردهاي وایو در همهي منظومهها ،به تفصيلب بيشتر ،در قالب جدول ارائه ميگردد.
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 .۱ .۱کارکردهای وایو در ریگودا
در ودا« ،وایو» هميشه یک چهره دارد؛ اداي هوا یا بیاد ،بیه روایتیي از نفَیسب پوروشَیه
( )Purushaهستي یافت .با آنکه در وداها بهندرت از ایخ ادا یاد ميشود؛ امیا واییو از
ادایان مهم و کهخ و در شمار یکي از نخستيخ ادایان سهگانهاي اسیت کیه همیراه بیا
سوریا و اَگني از از آن نام برده شده است (نک :ایونس.)29 :5979 ،
جامعه ي ادایان هندواروپایي شامل سه مقام اسیت کیه بیر سیه طبقیهي اجتمیاعي
بنيادي منطبق میيشیود .در بیا تریخ مقیام ،فرمیانروایي ،بیهصیورت پادشیاهي و مقیام
روحانيت قرار دارد .در زیر آن ،مقام ارتشداري و پس از آن مقام کشاورزي اسیت .اییخ
تثليث در مجموعهي ادایان ودایي بازتاب یافته است .در مقام دوم ،ادایان جنیگجیو
را ميبينيم (نک :موله )93 :59۴9 ،که ایندرا در مرتبهي اوّل آنهیا قیرار دارد .او ایداي
توفان و پدیدآورندهي رعد است که در وداها به هيئت شیاه آرییایي جنیگجیو تصیویر
شده است .ایندرا بزرگتریخ دشمخب وَریتره در حمایت از ادایان و انسان و ازبيخبَرندهي
اوست (نک :ایونس .)2۱ :5979 ،او کُشندهي دیوان است و دشمنان را با ضربتي دو نيم
مي کند .همراهِ اوبب جنگجوي ودایي است که براي فتح پنجاب میي رود (نیک :مولیه،
 .)۱5 :59۴9در کنار او ،وایو ایداي بیاد قیرار دارد کیه نمیادِ حیالتي دیگیر از طبقیهي
جنگجو است؛ نيروي عنصري که از هيچ نظامي پيروي نميکنید و هیيچ موجیودي در
برابرش قدرت مقاومت ندارد (نک :بهار.)۱7۱ :5971 ،
در ستایش وایو ،در ماندا ي ده ،سرود ( 5۴۹وداها) آمده .5 :نيروي ارابیهي واییو را
اعالم نما که چون مي گذرد ،همه چيز را درهم ميشکند ،و آوایش رعدآساسیت .چیون
پيش ميتازد به آسمان ميرسد ،و (ابرها را) برافرواته ميسازد ،و چون به زميخ جو ن
مي کند ،توده غبیار را بیر آسیمان برمیيانگيیزد .2 .تنیدبادهاي بیاد (وات) در دنبیال او
برميايزند ،و مانند زماني که بهسوي انجمني روان باشند ،بهسیوي او روي میيآورنید.
بهاتفاق آن ها در همان ارابه ،اداوند ،پادشاه همهجهان ميشتابد( ...نک :جاللیي نیائيني،
59۱ :59۴7و)595؛ همچنيخ در ماندا ي اول؛ سرود دوم ،از او براي نوشيدن قطرههیاي
سوما دعوت ميشود (همان223 :و.)29۱
 .۲ .۱کارکردهای وایو در اوستا
وايب دیرنده اداي ،در اوستا «فضا ،باد» از ایزدان نيرومند زرتشیتي اسیت .واي ییا واییو
اود موضوع یک یَشت کامل (یشت پانزدهم) بوده و در دیگیر بخیشهیاي اوسیتا نيیز
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بارها ظاهر ميشود« .وایو ،بهعنوان اداي طبيعتگیرا ،بیاد و دقيیقتیر جیوّ در جنیبش،
فضاي هوایي است .در کيهان شناسي ،واییو آسیمان را بیه زمیيخ مربیو میيکنید و در
فرضيهي همه ادایي ،نفس ادا و در نتيجه کائنات است و اصل نيیروي محرکیهي دنيیا
است» (ویدِنگرن.)9۹ :5977 ،
در ایران ،وظيفهي جنگجویي براسا نظرییهي طبقیاتيب دومِزییل ) (Dumezilبیر
عهده ي دو ادا ،وایو و وَرَثرَغنَه ،است .ورثرغنیه ،صیورت ایرانیيب  ،Vrtrahanصیفت
ایندره است .ورثرغنه ،مظهر پيروزي است .معناي تحتاللفظي آن ،برانیدااتخ مقاومیت
است که توصي تجليات او ،بیه صیورتِ بیاد ،حيوانیات و موجیودات انسیاني و ...در
بندهاي دو تا  27بهرامیشت ،کردهي یکم ،آمده است.
وایو ،غایتِ مطلوب جنگجوي آریایي ،اداي سربازان و اداي مردگیان اسیت .او
اداي سرنوشت نيز هست .وایو بر زندگي و میرگ فرمیان میيرانید ،ارواح مردگیان را
پرورش مي دهد و به زندگان بخششهایي عطا ميکند .وایو در یشتي که ویژهي اوست،
همچون نمونه ي مرد جنگي ایران توصي شده است« .اداي جنگ و جنگاوران اسیت
و ایخ ویژگي تا دوران ساساني همراه اوست؛ یعني عصري که به وي صریحاً بیهعنیوان
اداي ارتشتاران اشاره مي شود .در قدمت او منازعیه اي نيسیت؛ زییرا او در سیرودهاي
ریگ ودا نيز ظاهر شده و سرودي کامل به او ااتصیاص میيیابید» (زنیر.)5۱5 :59۹۱ ،
واي ،بهعنوان ایزد حامي جنگاوران ،به طور طبيعي با اسطوره ي مربو به طبقات تناسب
دارد« .او با یک ضربه (به حری ) غلبه مي یابد؛ با دییوان میي سیتيزد و دشیمخ را مهیار
مي کند .او اود همانند نيزه اي تيز و دارنده نيزه تيز است ،او اود چونان نيزه اي پهیخ و
دارنده ي نيزه پهخ است ،او اود چنان نيزه آاته و صاحبب نيزه آاته مي باشد .او باید به
هنگام نبرد و یا توسط شاه هنگامي که بهسوي جنگ مي شیتابد ،اوانیده شیود» (همیان:
5۱۱و .)5۱5آدميان نيز به درگاه واي دعا میيکننید ،اصوصیاً در مواقیع اطیر؛ زییرا او
جنگجویي سهمناک است .او در تعقيب دشمنان اود اطر ميکند تا اهیریمخ را نیابود
سازد و آفرینش اهورامزدا را پاسداري کند.
وایو مانند یک قهرمان دراشان است؛ اما از ظواهر چنيخ برمي آید که ایخ وظيفیه را
در ميان اقوام هندوایراني دو ادا انجام ميدادهاند؛ یکي هنر رزمآراییي عالمانیه را ارائیه
ميکرده و دیگري اشم پرااشجو و جنگي را .باورهاي هندي ما را وامیيدارد بگیویيم
وایو ،دوميخ جنبه و ورثرغنه نخستيخ جنبه را مجسّم ميکنند (نیک :وییدنگیرن:5977 ،
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 .)93چون وایو بهمنزلهي آغاز همهي پدیدهها تلقي ميشید ،طبيعیي بیود کیه در صیدر
فهرست ادایان براي یارياواستخ و دعیاکردن جیاي گيیرد .اییخ یشیت ،از قهرمانیان
اساطيري بسياري که براي وایو قرباني ميکنند (هوشنگ ،تهمیور  ،جمشیيد ،فرییدون،
گرشاسب ،هوتوسا) نام مي برد که حاجاتشان به وسيلهي ایزد برآورده ميشود؛ با وجیود
ایخ ،نيایش ضحاک و اوروَسارا ( )Aurvasaraپذیرفته نمي شود .با پایان ایخ دعا ،ما بیه
اسامي وایو ميرسيم که اود را جوینده ،بر همه چيرهشونده ،پیيشرونیده ،پیسرونیده،
یابنده ي فرّ ،تند ،تندتریخ ،دليرتریخ ،سخت ،سخت تریخ ،نيرومند ،نيرومندتریخ ،یکباره
شکسییتدهنییده ،دیوسییتيز ،سییتيزهشییکخ ،بییر سییتيهندگي چيییرهشییونده ،ايییزابآور،
ايزاببرانگيز ،ايزابفروریز و زبانهکشنده مينامد (نک :دوستخواه.)۱1۴-۱۱۹ :597۱،
وایوي اوستایي دو چهره دارد :یکیي واي وَه/ببیه (ایوب) و دیگیري واي بید .بیار
) (Barدر ایخ باره ميگوید« :باور آریایيهاي کهخ بر دو گونه باد بود :یکیي بیادي کیه
ميوزد و توفان به پا ميکند و کو ک راه مياندازد و چنان تنید و تيیز اسیت کیه بیا آن
یاراي هيچ گونه مقاومت نيست و دیگري بادي که نخستيخ نفس حيات کيهیاني اسیت.
در تمام جانداران ،وایو ،دمزدنب حياتبخش است؛ اما در کيهان ،وایو ،دم یا نفس زندگي
است .وایو ،نفس آاریخ پيش از مرگ نيز هست؛ پس هم ایزد زندگي است و هم اییزد
مرگ» (بویس.)33 :597۱ ،
در باورداشتهاي اسطورهاي و کهخقومي ،واي ،سواي تجسّمي از فضا ،بادي اسیت
که در ابر بارانزا ،زندگيدهنیده و در توفیان ،ویرانگیري میرگآور اسیت .واي مرمیوز،
اسرارآميز ،و در فضاي تهي ميان دو جهان روشنایي و تاریکي حکمفرمایي ميکند ،و در
فضا ،ميان دو نيرو قرار دارد .5 :در با که اورمیزد و روشینایي اسیت؛  .2در پیایيخ کیه
اهریمخ و تاریکي بر آن غالب است (نک :ميهخدوست.)57۹ :59۹۱ ،
زبنِر بيان ميکند که وایو در اصل اداي غالبب جمیاعتي بیوده کیه هیيچ ارتبیاطي بیا
جامعهي اصيل زرتشتي نداشتهاند .جنبهي بد شخصيت او در ميان زرتشتيان مزداپرسیت
آن قدر بارز بوده کیه مجبیور شیدند تیا شخصیيت او را دو بخیش کننید :یکیي واییوي
سودْرسان که در کنار اهورامزدا عمل ميکند و دیگري وایوي آبرسان که کمي بهتیر از
یک دیو مرگ است (نک :زنر .)593 :59۹۱ ،بههميخدليل ،در ادبيات اوستایي و پهلیوي
به دو وایو برمي اوریم که یکي هرمیزدي و دیگیري اهریمنیي اسیت .حتیي در یشیت
ویژهي او ،ایخ موضوع دیده ميشود؛ به سبب ااصيت دوپهلویش ،در یشتي کیه بیه او
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ااتصاص دارد تصریح ميشود که «آن طرفي را که به سپَندمينو تعلق دارد» هميستایيم.
در رامیشت با وجود تجليل و تکریم ایخ بخش از واي ،جدایيب جنبهي نيیک از جنبیهي
بدِ اداي باد ،تنها امري جزیي است و بيتوجهيب اصولياش به نظیم ااالقیي ،ناشیيانه،
پنهان ميشود (نک :زنر.)25۴ :5971 ،
اینکه وایو در بخش هایي از ایران تا سطح اداي غالب ارتقا ميیابد ،موضوعي است
که بهروشني از یشت پانزدهم دریافت ميشود؛ زیرا اهیورامزدا او را نيیایش میيکنید و
وایو دنبال کننده ي آفرینشب هم اهورایي و هم اهریمني است ،بر هر دو غلبیه میي کنید و
درواقع ،ادایي با تر از اوبي و بیدي اسیت و هماننید طبقیهي جنگیاوران در قیدرت
تجلي ميکند (نک :زنر )5۱5 :59۹۱ ،به اعتقاد زنر ،درست است که وایو بیراي ویرانیي
هر دو آفرینش آزادي عمل دارد؛ اما هيچ نشانه و اثري نيز وجیود نیدارد کیه حیاکي از
تسلط و غلبهي او بر سپَندمينو و اَنگرَهمينو باشد .حوزهي عمل او آفرینش میادي اسیت
(نک :زنر.)25۴ :5971 ،
بسياري بر ایخ عقيدهاند کیه اییخ دو شخصیيت جداگانیهي واي ،محصیول تفکیري
متأار است و در دوران اوليه ،وایو شخصيتي واحد با سيمایي دوگانه ،نيکوکار و درعيخ
حال ،شوم با نيرویي هرا انگيز بوده و کسي را یاراي گریز از او نبوده اسیت؛ امیا اگیر
چنانکه شایستهي او بوده اشنودش ميکردهاند ،در یورشها به یاري آدميان ميشیتافته؛
زیرا باد از ميان هر دو جهان یعني «جهان روح نيک» و «جهان روح بد» ميگذشته است
(نک :هينلز.)9۴ :5973 ،
 .۳ .۱کارکرد وایو در متون پهلوی
در سنتهاي بعدي زرتشتيگري ،آشکارا بيخ وایوي نيک و وایوي بد کیه موجیودي در
حد دیو مرگ است ،تفاوت گذاشتهاند .مسلماً زرتشتيان زمیانيکیه درحیال جمیعآوري
باورهاي متفاوت بودهاند ،در رویارویي با چنيخ اداي بيااالقي سیراورده شیدهانید؛
ازایخرو ،شخصيت وایو را به دو بخش تقسيم کردهاند و واي ایوب بیهعنیوان قیدرتي
سودْرسان و زیردستِ اهرمزد ،در ایخ نظام جذب شده است.
نيببرگ ( )Nybergو ویکندِر ( )Wikenderثابت کردهاند او در اصیل و بیهصیورت
مستقل ادایي برتر بوده است .در یشت اوستایي کیه بیه او ااتصیاص دارد نيیز چنیيخ
ظاهر ميشودُ .بندَهِشخ و دینکَیرت کوشیيدهانید تیا در کيهیانشناسیي نيمیهمَزدَیَسیني–
نيمه زرواني اود که براسا آن گزارشهایشان را اسیتوار سیااتهانید ،جیایي بیراي او
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بيابند .ایخ دو منبع ،واي را به صیحنهي کيهیاني میيکشیانند (نیک :زنیر.)2۱1 :59۹۱ ،
افزونبر نقش ایزد و دیو ،در متون پهلوي با جنبیهي سیومي از اییخ ایداي متريّیر نيیز
روبهرو ميشویم؛ زیرا واي که زماني بهعنوان اداي باد ميان آسیمان و زمیيخ بیه وزش
درمي آمد ،اکنون تبدیل به فضاي ميان قلمرو روشني و تاریکي شده و ستيز بیيخ نیور و
ظلمت در درون ایخ عنصیر غيرمیادي رخ میيدهید (همیان .)5۱9 :در بخیش نخسیت
بُندَهِشخ آمده است« :به ببهدیخ آنگونه پيداست (که) هرمزد فرازپاییه ،بیا همیهآگیاهي و
ببهي ،زمیاني بيکرانیه در روشیني میي بیود... .اهیریمخ در تیاریکي ،بیه پَیس-دانشیي و
زَدارکامَگي ،(zadār-kāmagĪh) 5ژرفپایه بود ...ميانب ایشان تهيگي بود که واي اسیت،
که آميزش (دو نيرو) ببدو است» (فرنبغدادگي.)91 :59۹1 ،
درنتيجه ،در ادبيات متأار ،سه گونه واي باید از هم بازشنااته شوند:
« .5وایي» که بهگونهاي ساده ،اداي مرگ است و گناهکاران را به دوزخ ميکشاند.
« .2واي نيکي» که به راستکاران مدد ميرساند ،حیامي طبقیهي جنگیاوران و جیوهرهي
زندگي است و روان پرهيزگاران را از حملههاي همتاي اود نجات ميدهد .او غافیل از
جان نيز (که در اینجا مترادف زندگي است) نيست؛ زیرا پس از تحمیل رنیج جیدایي از
بدن ،به پيشوازش رفته ،آن را تسکيخ ميدهد .پس او را ميتوان حیامي روان پرهيزگیار
دانست ،درحاليکه روح گناهکار به قعر دوزخ کشيده ميشود (نک :زنر.)5۱9 :59۹۱ ،
چهرهي جنگجويب واي نيک در بخش چهارم بندهشخ ،بازتاب یافته است« :وايب نيکیو،
جامهي زرّیخ ،سيميخ ،گوهرفشان ،والرونه (سرخ رنگ) پوشيد [که] جامیهي ارتشیتاري
است؛ زیرا فرازرونده [بیودن] از پیسب دشیمنان و پتيیاره را ازميیان بیردن و آفیرینش را
پاسبانيکردن [اویشکاري او است]» (فرنبغدادگي۱7 :59۹1 ،و.)۱۹
 .9وايب فاقد جنبه هاي بشري که اود فضاي کرانه مند است و از ایخ طریق بیا سیپهر ییا
کرهي آسماني و آسمان ،یکي شنااته ميشود؛ هر دو نهتنها طاق قوسیيب آسیمان ،بلکیه
همه ي آنچه را که در درون آن جاي گرفته است ،شیامل میي شیوند (نیک :زنیر:5971 ،
.)253
 .۲بررسی منظومهها
 .۱ .۲خویشکاریهای وایو و بازتاب آن در منظومههای ملی
با بررسي متون دیني زرتشتي ،ميتوانيم پراکندگي نقشهاي اساسي ایخ ایزد کهیخ را در
سه دسته ي اداي جنگ و جنگاوران ،پيک مرگ و همکاري با تيشتَر ،طبقهبندي کنيم و
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سپس ردّپاي باقيماندهي ایخ وظای را در متون حماسي دنبال کنيم و شواهدي را مبنیي
بر نقش پنهان ایخ ایزد به دست آوریم .آنچه مسیلّم اسیت ،هیر دو جنبیهي اهیورایي و
اهریمني وایو در ایخ متون بارها دیده ميشود.
 .۱ .۱ .۲خدای جنگ و جنگاوران
در شاهنامه به نمونههایي برمياوریم که باد با وزیدن اود ،زمينهي شکست دشیمخ را
فراهم ميکند؛ البته ایخ موضوع در حماسههاي دیگر نيز دیده ميشود .در ایخ رواییات،
افزونبر یاري باد به سیپاه اییران ،اویشیکاري دیگیر آن ،یعنیي نقیش اییزد میرگ نيیز
اودنمایي ميکند؛ چراکه در هر شکستي ،مرگ یا مرگهایي رخ ميدهد .بهجز داسیتان
اکواندیو (با پذیرفتخ اینکه اکوان همان واي است) و همچنيخ آزمودن پهلیوان بیا بیاد و
سرما که در آن باد اود بهشخصه به نبرد با قهرمان ميپردازد ،در نمونههیاي دیگیر ،بیاد
نقش یاور و حامي جنگاوران و پهلوانان و سربازان را به عهیده دارد .نکتیهي شایسیتهي
توجه  ،نيایش پهلوان به درگاه ایزد براي پيروزي در جنگ است که با وزییدن بیاد ،اییخ
مقصود حاصل ميشود؛ براي نمونیه ،در شیاهنامه ،در رزم کيخسیرو و افراسیياب آمیده
است:
جهان بیر دل اویشیتخ تنیگ دیید
چو کيخسرو آن پيچش جنگ دیید
بییه پییيش اداونیید شیید داداییواه
بيامد بیه ییک سیو ز پشیت سیپاه
جهانییدار و بییر هییر کسییي پادشییا
کیییه اي برتیییر از دانیییش پارسیییا
چییو آهییخ بییه کییوره درونتافتییه
اگیییر نيسیییتم میییخ سیییتمیافتیییه
نییه بییر دادگییر بییرکنم جییاي تنییگ
نخواهم که پيروز باشیم بیه جنیگ
جهییان پییر شیید از نالییهي زار اوي
بگفت ایخ و بر ایاک ماليید روي
که بشکست شاداب شیاخ درایت
همانگییه بيامیید یکییي بییاد سییخت
بییزد بییر رخب شییاه تییوران سییپاه
همییي اییاک برداشییت از رزمگییاه
(فردوسي)77۹ :59۹2 ،
ایخ موضوع بيانگر حضور نااودآگاهِ باورداشتي کهیییخ در یههاي زیریخ ادبيیات
حماسي است که با وجود گذشت زمان توانسته ماندگاري اود را حفظ کنید ،حتیي بیه
ایخ مسئله اشاره مي شود که وزیدن باد و شکستِ دشمخ کاري ایزدي ست .ایخ نيایش ها
و وزشهاي باد پس از نيایش را نميتوان یک رویداد طبيعي صِیرف دانسیت؛ بلکیه بیا
اندکي تأمّل ميتوان دریافت که چگونه اعتقاد به حمایت ایخ ایزد از طبقهي ارتشداران،
آنان را به نيایش به درگاه او وامي دارد؛ البته در مواردي نيز ،وزش باد عليیه سیپاه اییران
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است .توجيهي که در ایخ باره ميتوان ارائه داد ایخ اسیت کیه واییو ،حیامي جنگیاوران
آریایي است و تورانيان نيز ،اویشاوندان آریایي ایرانيان هستند و هیر کیه او را اشینود
سازد ،از یارياش بهرهمند ميشود؛ اما در ایخ نمونههیا بیه نظیر میيرسید کیه جنبیهي
اهریمني وایو ،یاریگر سپاه توران است؛ زیرا همان گونه که پيشیتر در پیيش درآمید بيیان
کردیم ،زبنِر بر ایخ باور است که ایخ ایزد در ویراني و تباهيب هر دو آفرینش اهیورایي و
اهریمني ،آزادي عمل دارد (نک :زنر)25۴ :5971 ،؛ گرچه از نگاهي دیگر ،ميتوان دليل
را در کارکرد وایوي بد جستوجو کرد که دییو میرگ اسیت؛ همچنیيخ یکیي دیگیر از
اعمال باد ،سرنگونکردن درفش است که مقدمهاي بر شکست سپاه به شمار ميرود.
کییارکرد ایییزد وایییو در نبردهییا ،طيفیي متنییوع از اعمییال را شییامل مییيشییود کییه در
زیرمجموعههاي نبرد باد با قهرمان ،یاري سپاه ،یاري پهلوان در گذر از درییا ،سیرنگونيب
درفش و حمایت از شاه طبقهبندي ميشوند.
اکنون به بررسي شواهد مثال ميپردازیم:
 .۱ .۱ .۱ .۲نبرد باد با قهرمان .به گفتهي جهانگير کویاجي ،افسانهي اکیواندییو چيیزي
جز افسانهي چيني «دیوب باد» نيست .چگونگي ظاهر و دیگر اوصاف اکواندیو ،همانندي
دارد با آنچه در افسانههاي چيخ دربارهي فِئيليخ ( )Fei lienدیو باد گفته شیده اسیت.
ایخ دیو پيکر گوزن نر و دُمي همانند دُم مار دارد و ميتواند باد را بیه دلخیواه بیه وزش
درآورد .فردوسي تمام ایخ ویژگيها را بهدقت در توصي اکواندیو ،به کار برده اسیت.
او دو بار به رنگ زرد یا طالیي اکواندیو و نقطهها یا اطهایي بر روي پوسیتش اشیاره
کرده است:
سییپهرش بییه زرآب گییویي بشسییت
همییان رنییگ اورشییيد دارد درسییت
ز مشیییک سیییيه تیییا بیییه دنبیییال اوي
یکیییي برکشیییيده ای یط از ییییال اوي
بییه چییرم انییدرون زشییت پتيییاره بییود
دراشیینده زرّیییخ یکییي بییاره بییود
ز سییرما همییي لییب بییه دنییدان فسییرد
یکییي ابییر تنیید انییدر آمیید چییو گییرد
کشییيد از بییر کییوه بییر بییرف نیی
سیییراپرده و ايمیییههیییا گشیییت ییی
فردوسي،شیید
همییه کشییور (از بییرف
بيییک هفتییه کییس روي هییامون ندییید
ناپدییید)
13۴ :59۹2
شایان توجه است که در اساطير چيخ ،دیو باد به پيکر یک گوزن نر درمیيآیید و در
افسانه هاي هندي ،اداي باد بر پشت یک بز کوهي سیوار میيشیود؛ بنیابرایخ گیور در
شاهنامه و گوزن نر در اساطير چيخ و بز کوهي در افسانههاي هنید ،همیه کناییه از بیاد
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است؛ هنگامي که اکواندیو در تنگنا ميافتد ،بهصورت باد درميآید و پيکر پهلیوان را از
زميخ برميگيرد و به دریا ميافکند.
فردوسي در طي چند صفحه ،پيدرپي به باد اشاره ميکند:
چیییو بیییاد شیییمالي بیییر او برگذشیییت
چهییارم بدیییدش گییرازان بییه دشییت
بخایيیید رسییتم همییي پشییت دسییت
چو بیاد از ایم ایام رسیتم بجسیت
ببایییییییدش از بییییییاد تيرییییییي زدن
جییز اکییوان دیییو ایییخ نشییاید بییدن
یکییي بییاد شیید تییا بییدو در رسییيد
چیییو اکیییوانش از دور افتیییه بدیییید
(همان)137 :
در گرشاسبنامه نيز ،طبقب نظر کویاجي ،نبرد با دیو باد و چيرگیي بیر او ماننید ییک
سنت در ااندان رستم پيشينه دارد؛ زیرا در دینکرت (کتاب نهیم ،بخیش پیانزدهم ،بنید
دوم) دربارهي گرشاسب میي ایوانيم کیه بیاد نيرومنید ،بیه نيیروي او فرونشسیت و از
آسيبرساندن به جهان بازماند و به سود آفریدگان به کار گماشته شد« :چیون [بیاد] بیه
مخ آمد ،که گرشاسبام ،آن گاه نتوانست پاي مرا از زميخ برداشتخ ،و مخ برااستم [و او
را] به زميخ افکندم و با هر دو پاي بر شکم وي بایستادم تا پيماني بست که باز بیه زییرب
زميخ شوم و آنچه را هرمزد فرمود که زميخ و آسمان را نگهیدار ،بکینم [و] سیپس رهیا
نکنم .اگر مخ آن کار نکردمي ،اهریمخ بر آفرینش تو پادشا بیودي» (بهیار-29۱ :5971 ،
.)29۴
در روایات داراب هرمزدیار  ،دفتر یکم ،نيز به ایخ مسئله اشاره شیده اسیت و بهمیخ
سَرکاراتي براالف نظر کریستخسِخ ) (Christensenمعتقد است باد یا مينیوي بیاد ،در
اینجا باد بتَر یا وایو نيست؛ بلکه ایزد باد است که اهورامزدا نگهداري زمیيخ و سیپهر را
به او سپرده است (سرکاراتي .)۹ :597۴ ،بازتاب ایخ اسیطوره در گرشاسیبنامیه بیه دو
صورت است که احتمال هر کدام مي رود؛ یکي سااتخ پنج درب آهنيخ بر شیهر سيسیتان
در مقابل باد و دیگر ازبيخبردن سرما و باد در رزم با فَرفور و جادویيکیردنب ترکیان کیه
شاهد مثال دوم در ذیل کارکرد همکاري با تيشتر اواهد آمد:
بَییییرو پیی ینج در آهنییییيخ برنشییییاات
چییو آن شییهر پرداییت و بییاره بسییاات
همییییه شییییهر و بییییرزن بينباشییییتي
چیییو بیییاد آمیییدي رییییگ برداشیییتي
کییه از چییوب و از اییاره وَرغییي ببنیید
چنیییان کیییان بیییرهمخ ورا داد پنییید
ببسیییت از سیییوي دامیییخ رییییگ ور
یلییه کییرد از آن سییو کییه بیید آب مَییر
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دگیییر سیییوش درییییا کیییه ایییواني زره
ز یییک سییوش بُیید ریییگ ده جییافِره
از آن پییس نبیید بییيمش از ریییگ و بییاد
ميیییییانش دري بیییییاد را برگشیییییاد
27۴ :591۱
اسدي طوسي،
 .۲ .۱ .۱ .۲یاوری باد به سپاه .در شیاهنامه ،کيخسیرو (
جيحیون) بیا
گذشیتخ از
پیس از
افراسياب و سپاهش روبهرو ميگردد؛ ازایخرو ،به درگیاه ایدا نيیایش میيبیرد و از او
مياواهد تا در جنگ او را پيروز گرداند .در ایخ هنگام:
کییه بشکسییت شییاداب شییاخ دراییت
همانگیییه برآمییید یکیییي بیییاد سیییخت
همیییي ایییاک برداشیییت از رزمگیییاه

بیییزد بیییر رخب شیییاه تیییوران سیییپاه

(فردوسي)77۹ :59۹2 ،
در گرشاسبنامه ،در رزم سوم گرشاسب با مهراج اسرو هندوان چنيخ مياوانيم:
کیه آسییان همییي در ربیود اسی و مییرد
یکییي بییاد برااسییت و تاریییک گییرد
نگییون شیید درفییش دليییران ز چنییگ
بییزد بییر رخ هنییدوان ریییگ و سیینگ
گریییییزان و بییییرهمفتییییان از نهيییییب
نهادنییید سیییر سیییوي بیییا و شیییيب
(اسدي طوسي)5۱1 :591۱ ،
در کوشنامه نيز ،در نبرد کوش و چينيان ،وزش باد سبب شکست چينيان ميشود:
سییییوار و پيییییاده بییییه هییییم برفتییییاد
تگیییرگ آمییید و تنییید برااسیییت بیییاد
تییگ از تییازي اسییبان ،وز مییرد هییوش
همییيبییرد زاري و بانییگ [و] اییروش
گریزنییییده را تيییییر از زاییییم اییییار
اليییده بییه پییيش انییدرون نییوک اییار
(ایرانشاهبخابيالخير)251 :5977 ،
در بهمخنامه هم ،پيش از وزش باد عليه سپاه سيستان و شکست فرامرز ،بادي شدید
ميوزد که سبب شکست سپاه ایران و سرنگونشدن درفش کاویان ميشیود .در دومیيخ
بخش از بهمخنامه ،پس از چند سال نبرد بيخ بهمخ و فرامرز ،در رزم سومي کیه بهمیخ
تدارک مي بيند ،دست تقدیر عليه سپاه ایران است ،باد شدیدي میيوزد و لشیکر فیراري
ميشود:
یکییییي بییییاد برااسییییت از نيمییییروز
بییییه روز چهییییارم گییییه نيمییییروز
سیییپه کیییي توانسیییت بیییودن صیییبور
کییه اییواني مییر آن را تییو بییاد دبییور
دل و دسییت و شمشيرشییان گشییت دود
بییییر ایرانيییییان کينییییهي بییییاد بییییود
سییپه را دو دیییده شییده پییر ز اییاک
همي برگرفیت از زمیيخ رییگ و ایاک
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چنییان چییون کسییي کییو شییود روزکییور
بماندنییید بیییر جیییاي میییرد و سیییتور
سیییپا از اداونییید نيکیییي دهیییش
فرامییییرز را گفییییت نيکیی یي جهییییش
وگرنییییه کییییرا بییییود بییییر بییییاد راه
کزویسییییت نيییییرو و هییییم دسییییتگاه
2۴۱بیوه)2۴5
:597۱
پرالخير،
بادابي
شاهبخ
طیرف
اار را
سنگ و
ایرانبار،
اما در رزم چهارمب بهمخ و فرامرز ،سرنوشت( ایخ
سپاه سيستان ميراند و درنتيجه بسياري از لشکریان کشیته و فرامیرز دسیتگير و بیه دار
آویخته ميشود.
دمان گشیت و رییگ از زمیيخ برگرفیت
سیییوم روز بیییادي ز بلیی اي شیییگفت
همییییییان نامییییییداران آن مییییییرز را
بییییزد بییییر دو دیییییده فرامیییییرز را
همیییه سیییوي بیییاد آوریدنییید پشیییت
چیییو ایشیییان بدیدنییید بیییاد درشیییت
ز زیییخ مییرد برکنیید و اسییب از زمییيخ
چنییان سییخت شیید در زمییان بییاد کییيخ
(همان)2۹7 :
در فرامرزنامه ،در رزم فرامرز با شاه ااور زميخ نيز چنيخ مياوانيم:
بییه هییامون بییرآورد گییردي ز بخییت
چهییارم یکییي بییاد برااسییت سییخت
یکییییي حملییییه کردنیییید ایرانيییییان
بییییزد بییییر تییییخ لشییییکر زنگيییییان
(اسروکيکاو )957 :59۹۴ ،
 .۳ .۱ .۱ .۲یاریدهندهی پهلوان در گذر از دریا .کيخسرو هنگام گذشیتخ از آب زره،
از ادا مي اواهد که سالم به اشکي برسد و پس از شش ماه راندن بیر روي درییا ،بیا
وزیدن باد شمال
کییه مییالح اوانییدش فَییم ا َسَیید
بییه راهییي کشییيدیش مییوج مییدد
چنیان اواسیت ییزدان کیه بیاد هییوا

نشیییید کییییژ بییییا ااتییییر پادشییییا

(فردوسي)۹59 :59۹2 ،
و پس از هفت ماه به سالمت «که بادي نکرد اندر ایشان نگاه» به اشکي ميرسد.
در حرکت به سوي سياوشگرد ،کيخسرو با وزیدن باد راه ییکسیاله را هفیت ماهیه بیر
روي دریا ميرود؛ بيآنکه آسيبي به او برسد:
بیییه درییییاي بیییيماییییه انیییدر کشیییيد
بفرمیییییود تیییییا بادبیییییان برکشیییییيد
چنییان تيییز شیید بییاد در هفییت مییاه
همیییان راه درییییا بیییه ییییک سیییاله راه
کییه از بییاد کییژ آسییتي تییر نگشیییت
که آن شاه و لشیکر بیدیخ سیو گذشیت
(همان)۹5۴ :
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 .۴ .۱ .۱ .۲سرنگون کننده ی درفش .درفشها همواره نماد ایدئولوژي ،باورها و عقایید
یک قوم یا ملت هستند .در متون دیني زرتشتي ،از جمله اوسیتا (یسیناي دهیم ،فقیرهي
 ،)5۱از درفش و کاربرد نظامي آن سخخ به ميان آمده است .در رواییات حماسیي نيیز،
حفظ درفش و نثار جان براي آن بهروشني نشان داده شده است .برافراشتهبودن درفیش،
نشان از جوشواروش سپاه و سرنگونشدن آن بيانگر شکست قطعي سیپاه اسیت .بیر
هميخ اسا  ،هميشه درفش در قلب سپاه قرار دارد تیا دشیمخ بیه آن گزنیدي نرسیاند.
رضایي دشتارژنه بر آن است که درفش در حماسهها و اساطير ،چيزي فراتر از پرچمي
صِرف است و درواقع اقوام بَدَوي ،بیراي پاسداشیت جیان ایود ،آن را در ییک شیيء
اارجي به ودیعه مينهادند و به هميخ سبب ،حفظ درفش به مثابه توتِم ایرانيان ،همواره
اهميت و نمودي آشکار و گسترده در اساطير و حماسههاي ملیي اییران داشیته اسیت و
سرنگونشدن آن ،ميتوانسیت سیبب شکسیت و میرگ سیپاهيان شیود (نیک :رضیایي
دشتارژنه.)2۱-۴ :5932 ،
در داستان سياوش و کيخکشي ،افراسياب اواب ميبيند که او و سپاهيانش در بياباني
پُر از مار که بر فراز آن عقابان در حال پروازند ،سراپرده و ايمه زدهاند .در ایخ هنگام:
درفییش مییرا سییر نگییونسییار کییرد
یکییي بییاد برااسییتي پییر ز گییرد
(فردوسي)959 :59۹2 ،
و بسياري از لشکریان کشته شدند.
در نبرد ناماواست و گرامي ،پورب جاماس  ،وقتي گرامیي بیه صی دشیمخ حملیه
مي برد ،باد با داالت غيرمستقيم ،مقدمهي شکست سپاه را فراهم میيکنید و بیا تشیدید
تيرگي و آشوب ميدان جنگ ،به رزمب سپاه کمک ميکند:
پیییس از دامیییخ کیییوه برااسیییت بیییاد
ميیییان صییی دشیییمخ انیییدر فتیییاد
و گییییرد از دو لشییییکر برانگيختنیییید
سیییپاه از دو رو بیییر هیییم آویختنییید
از آن زایییم گیییردان و گیییرد سیییياه
بیییدان شیییورش انیییدر ميیییان سیییپاه
درفییییییش فروزنییییییدهي کاویییییییان
بيفتیییییییاد از دسیییییییت ایرانيیییییییان
(همان)3۱۹ :
و بسياري کشته ميشوند.
 .۵ .۱ .۱ .۲حمای از شاه .هنگامي که اسرو از تيسیفون میيگرییزد ،بیه طیرف روم
ميرود .در آنجا به شارستاني میيرسید .چیون ترسیایان سیپاه اسیرو را میيبيننید ،درب
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شارستان را ميبندند .سیه روز اسیرو پشیت در میيمانید و در روز چهیارم ،فرسیتاده
مي فرستد که براي ما آب و غذا بياورید ،ما براي جنگ با شما نيامیدهاییم؛ امیا ترسیایان
سخخ اسرو را اوار ميپندارند .ناگهان:
بررییییید برسییییان جنگییییي هژبییییر
هیییم آنگیییه برآمییید یکیییي تيیییره ابیییر
بهییر برزنییي بانییگ و فریییاد ااسییت
وز ابییر انییدران شارسییتان بییاد ااسییت
ز بیییاره یکیییي بهیییره شییید ناپدیییید
چییو نيمییي ز تيییره شییب انییدر کشییيد
(همان)575۱ :
پس از ایخ ماجرا ،همهي اهالي شارستان عذراواهي ميکنند و اوردني و پوشيدني و...
براي اسرو ميبرند.
 .۲ .۲پيک مرگ
وایو ،بهعنوان نيرویي که بر حرکت هوا نظارت دارد ،ایخ قدرت را دارد که نفس (جان)
آدمي را نيز بستاند و از ایخ طریق به اداي مرگ ،یعني همچنان یک ادا و نه یک دیو،
تبدیل ميشود.
زروان و وایو ،بهعنوان ایزدان مرگ ،هیر دو صیاحبب راه هسیتند؛ در میتخ اوسیتایي
آئوگمدیچه ( ،)Aogamadacaوایو پيک میرگ اسیت و از راه او گرییزي نيسیت؛ امیا
ظاهراً در اینجا از او نه بهعنوان دیو ،بلکه با کلماتي که مناسب ابهّت ییک ایداي قیادر
است ،سخخ مي رود« :از آن راهي که از آن روداانه هاي اروشیان محافظیت میي کنید،
مي توان دوري گزید ،فقط از راه وایوي بي رحم هرگز گرییزي نباشید .از آن راهیي کیه
توسط اژدهایي به بزرگي گاو نر محافظت میي شیود ،اژدهیایي کیه مردمیان و اسیبان را
ميبلعد و آدميان را ميکشد و بيرحم اسیت ،میيتیوان دوري گزیید ،فقیط راه واییوي
بيرحم است که هرگز از آن گریزي نيست( »...زنر257 :5971 ،و.)25۹
در روایت پهلوي نيز آمده« :اَستویهاد /اَستویداد (= جداکننده ي استخوان) دیو میرگ
است و با واي بد ،یکي گرفته شده است .او به کمک ویزَرش )=Vizaršدییو میرگ) و
دیو اشم ،روان مردگان را تا پل چينوَد همراهي مي کند و روان گناهکاران را از آنجا به
دوزخ ميکشاند» (ميرفخرایي.)597 :59۴7 ،
در متون پهلوي ،واي بد صرفاً دیو مرگ شمرده ميشود .او دیگر ایدایي پرابهیت و
بيشفقت ،آنچنانکه در ائوگمدیچه تصیویر میيگیردد ،نيسیت؛ بلکیه بیه سرسیپردهي
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فرومایهاي از براي اهریمخ بدل شده و با استوداد یکي دانسته ميشود .استوداد ،واي بید
است که جان آدميان را ميستاند؛ آنچنانکه گفته ميشود« :چون او با دسیتش میردي را
لمس کند آن اواب باشد ،چون سایه اش را بر او برفکند ،آن تب باشد و زماني کیه او را
با چشمش دریابد ،جانش را بستاند» (زنر.)5۱9 :59۹۱ ،
همان گونه که در بخش جنگ گفته شد ،در هر نبیردي کیه بیاد در آن حضیور دارد،
مرگ شخص یا اشخاص که مالزم طبيعيب نبرد است ،رخ ميدهد؛ بنابرایخ ميتیوان اییخ
اویشکاري را در نگاهي دیگر ،ذیل بحث جنگاوري آورد.
در شاهنامه ،در یک نمونه ،آشکارا و مستقيم ،باد نقش ایزد مرگ را به عهیده دارد و
در دو نمونه نيز ،پس از مرگ قهرمان ،باد مي وزد که ایخ اود بيانگر همراهیي واییو بیا
روان مردگان به منظور عبور از پل چينوَد است.
نمونهها:
 در شاهنامه ،شاپور سوم ساساني پس از پنج سال و چهار میاه سیلطنت ،روزيبه نخجيرگاه ميرود و هنگامي که در اوابگاه به استراحت ميپردازد:
که کس بیاد از آن سیان نیدارد بيیاد
بخفت او و از دشیت برااسیت بیاد
بیییزد بیییر سیییر شیییهریار بلنییید
فییرو بییرده چییوب سییتاره بکنیید
(فردوسي)52۹2 :59۹2 ،
و ایخ موضوع سبب مرگ شاپور ميشود.
 هنگامي که سياوش توسط گرويزره کشته ميشود:برآمیید بپوشییيد اورشییيد و مییاه
یکییي بییاد بییا تيییره گییردي سییياه
گرفتنیید نفییریخ همییه بییر گییروي
همیییي یکیییدگر را ندیدنییید روي
(همییان)975 :
کشیمي
 هنگامي که دارا به دست دستوران اود کشتهشود:بییر کییوه بییر بییرف نیی
یيد از
ااست
شدبیاز
کشیتيره
همییهشب
چو
مهيخ بر چ و ماهيارش به راسیت
باد ناپدییید
یرفهواشیید
یور از
بییزد بییر بییر و سییينهي شییهریار
یکیییي دشییینه بگرفیییت جانوشیییيار
(همییان)5۱37 :
کشییيد از بییر کییوه بییر بییرف نیی
 .۳ .۲همکاری با تيشتَر
همییه کشییور از بییرف شیید ناپدییید
در تيریشت (یشت هشتم ،از کرده ي پنجم تا ششم) آمیده اسیت کیه« :تشیتر ،سیتارهي
رایومند فرّهمند ،را ميستایيم ...بهراستي او بهپيکرب اسب پاکي در آید و از آب ،ايزابها
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برانگيزد .پس باد چا ک ،وزیدن آغاز کند... .پس آنگاه ،مَه پیاک پدیدآورنیدهي ابیر بیه
جنبش درآید .باد نيمروزي وزیدن آغازد و مه را به پيش ،به راهي که هومب شاديبخیش
گيتيافزاي از آن ميگذرد ،براند .پس باد چا ک مزداآفریده ،باران و ابر و تگیرگ را بیه
کشتزارها به اانم-راکندهکردن ابرها یاري ميدهد (نک :بویس.)3۹ :597۱ ،
در متون پهلوي نيز به ایخ همکاري آشکارا اشاره شده است .در بندهشیخ در بخیش
سوم که دربارهي فراز آفریدن روشنان است ،ایخ چنيخ آمده است« :دیگر [اینکیه] آتیش
وازبشت ،باد و ابر همکار و یاور تيشتر ،سپاهبد شرقانید» (فرنبیغدادگیي )۱۱ :59۹1 ،و
همچنيخ همکاران ارداد که پرستار و قيّم اود آب است ،ایزدان تيشتر و واتا هستند که
باران را مي آورند (نک :بویس« .)9۴7 :597۱ ،ششم از مينویان ارداد است ...بهییاري و
همکاري وي تير و باد و فیروردیخ داده شیدند ،کیه تيیر تيشیتر اسیت کیه در [دوران]
اهریمخ آن آب را بهیاري فروردیخ که فروهر پرهيزکاران است ،ستاند ،به مينویي به بیاد
سپارد .باد آن آب را بهشتاب به کشورها راهبر شود ،بگذراند ،به افزار ابیر بیا همکیاران
بباراند» (فرنبغدادگي.)۱3 :59۹1 ،
در نخستيخ نبرد آب با اهریمخ (بخش هشتم ،بندهشخ) نيز تيشتر ،آب را بهیاري باد
بهسوي ابر روان ميکند و باد آب را به کرانه زميخ میيبیرد و از آن درییاي فَرااکیرت
پدید ميآید.
«ازآنجاکه باد ابزار بارانسازي اسیت ،اییزدان بیارانسیاز نيیز کیه ایود در (جهیانب)
آميخته اند ،به همان ابزار ،به نيروي باد ،آب را به ابر انبار کننید و بیاران بارنید» (همیان:
.)3۴
«همچنيخ ،گردبادها همه دیوان اند (که) چَشمَگان (دیو)اند .چنانکه تيشیتر هنگیامي
که به نيروي باد آب را به اندرواي انگيزد ،ایشان ااک و گرد را انگيزند ،بیه پیذیره ابیر
بَرَند و بدان آیيخ با ابر کوشند» (همان.)37 :
از طرفي ،وایو ،بهعنوان ایزد «فضا و هوا» ،ارباب و مالک میزرع سیبز فلیک نيیز بیه
شمار ميرود؛ مزرعهاي که گاوهاي سپيد ابرها در آن ميچرنید تیا در زمیان مشیخص،
باران (= شير) ببارند (نک :بویس.)5۱۱ :597۱ ،
در شاهنامه و دیگر منظومههاي حماسي ،دشمخ جادو ميکنید تیا بیا بیرف و بیاد و
باران سپاه ایران را شکست دهد؛ اما با نيایش ایرانيان به درگاه ایزد ،آثار جیادو برطیرف
ميشود .احتما ً در اینجا ،وایو سرسپرده ي اهیریمخ اسیت و بیا اَسیتوداد یکیي دانسیته

192

ــــــــــــــــ مجلهی شعرپژوهی (بوستان ادب) /سال  ،2شمارهی  ،1بهار ( 1991پياپی)82

ميشود؛ درواقع ،به نظر ميرسد که جنبهي اهریمني وایو در اییخ بخیش از منظومیههیا،
بهشکل فعّال ظهور ميکند .جنبهي منفي وایو هرگز در متیون دینیي زرتشیتي فرامیوش
نشده ،اما همواره همکاري با تيشتر در ایخ متون و در تصویر باستاني از القت عالم ،در
قالب واي ببه و با هدف بارانسازي نشان داده شده است .ایخ جنبهي نيک و همکاري با
تيشتر در حماسه ها و در گذر زمان ،دگرگون شده و رنگ منفي به ایود گرفتیه اسیت؛
باایخحال ،در حماسهها نمونههایي را نيز ميبينيم که در آن وزیدنب بادي اوش و مالییم
پس از شکست جادوان ،یادآور همکاري وایو و تيشتر است و ما را با جنبیهي اهیورایي
باد روبهرو ميکند؛ چراکه بادِ اوش یکي از همکاران اهورامزدا در نگهداريب آفرییدگان
اوب است .همچنيخ عبور از باد و سرما یکي از اوانهایي است که پهلوان بایید از آن
بگذرد و با نيایش به درگاه ایزد بهسالمت االصي یابد .احتمیا ً بیاد در اییخ ایوانهیا
همان گذرگاه بيرحم وایو (واي بد) بهعنوان پيک مرگ است .حضور بیرف و بیاران و
سرما ،حتي ميتواند بيانگر پيکرگرداني ایزد تيشتر در هيئت باد تند( 2پسر پیانزدهسیالهي
روشخ) باشد.
 .۱ .۳ .۲جادوییکردن دشمن با باد و سرما
هنگامي که تورانيان بر سپاه ایران جادویي ميکنند ،بیه دسیتور پيیران ،شخصیي بیه نیامب
بازور ،برف و سرما و باد دمان را بر ایرانيان ميآورد .سپس ،پيران دستور حمله به سیپاه
ایران ميدهد و بسياري کشته ميشوند .ایرانيان به درگاه ادا نيایش ميکنند تیا آنهیا را
از برف و سرما نجات دهد و در نهایت ،بازور با تيغ رهام کشته ميشود:
برآمیید یکییي بییرف و بییاد دمییان
چو بازور در کیوه شید در زمیان
فرومانییید از بیییرف در کیییارزار
همییه دسییت آن نيییزهداران ز کییار
(فردوسي)1۱۱ :59۹2 ،
در رزم بهرام چوبينه با ساوه شاه نيز ،سپاه ساوه دست به جادویي ميزنند:
همییي در هییوا آتییش اندااتنیید
همییه جییادوان جییادوي سییااتند
همییي تيییر بارییید ازو بییر سییپاه
برآمیید یکییي بییاد و ابییري سییياه
(همان)5۴99 :
با وجود ایخ ،بهرام به سپاهيان دستور ميدهد به جنگ ادامه دهند و به جیادو توجیه
نکنند .جادویي کردن دشمخ با باد سرد در گرشاسبنامه نيز نمونهي دیگیري اسیت کیه
ميتوان به آن اشاره کرد:
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بد از ايلشان جیادوان بیيشیمار
به افسیونگري بیر سیر تيیغ کیوه
همییي مییار کردنیید پییرّان رهییا
تگییرگ آوریدنیید بییا بییاد سییخت
بد از سوي تیوران زمیيخ آفتیاب

گرفتیییه بیییيانیییدازه پرّنیییده میییار
شییدند از پییس پشییت ایییران گییروه
نمودنییید از ابیییر انیییدرون اژدهیییا
پس از بیاد سیرما کیه درّد درایت
و زیخ سو ز سرما همي ی شد آب
(اسدي طوسي)913 :591۱ ،

 .۲ .۳ .۲باد و برد به مندلهی آزمون پهلوان
ميتوان ایخ بحث را ذییل پيیک میرگ نيیز قیرار داد؛ زییرا در هیر ایواني ،اطرهیایي
مرگآفریخ پيشب روي قهرمان است.
 در اوان ششم اسفندیار:زميني پیر از بیرف و بیادي شیگرف
ببارییییید از ابییییر تاریییییک بییییرف
سهروز و سه شب هم بدان سان به دشت
دم بیییاد ز انیییدازه انیییدر گذشیییت
هیوا پییود گشیت ابییر چیون تییار شیید
سیییپهبد از آن کیییار بيچیییار شییید
(فردوسي)3۴۱: 59۹2 ،
ازایخرو اسفندیار به سپاه ميگوید تا:
بخوانيییید و او را سیییتایش کنيییید
همییه پییيش یییزدان نيییایش کنيیید
کزیخ پس کسيمان به کس نشمرد
مگییر کییایخ بالهییا ز مییا بگییذرد
(همان)
با نيایش به درگاه ایزد ،بادي اوش ميوزد و اسفندیار از مهلکه رهایي ميیابد.
 در جهانگيرنامه ،زماني که رستم نشاني مرربزميخ را از مردم ميپرسد ،آنهیااز بيشهاي نام ميبرند که باید پهلوان ،بهتنهایي ،از آن عبور کند:
کز آن درگذشیتخ نیه آسیان بیود
از آن چییون گذشییتي بيابییان بییود
نيابد گذر گرچیه صید جیان درو
رهش رییگ و ایار مریيالن درو
ازو کوه ایارا شیود همچیو میوم
نباشییید درو غيیییر بیییاد سیییموم
(مادح)۴2 :59۹۱ ،
و در پایان ،رستم به سالمت از بيشه ميگذرد.
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 .۳نتيجهگيری
همان گونه که در گسترهي مقاله دیده شد ،بررسي اویشکاريهاي پراکنده وایو در متون
دیني زرتشتي و پيگيري آن در منظومههاي حماسي ،سیه نقیش اساسیي او را درقالیب
اداي جنگ و جنگاوران ،پيک مرگ و همکاري با ایزد تيشتر آشکار کرد:
 .5وایو ،بهعنوان اداي جنگ و جنگاوران :تأمّل در منظومههاي بررسيشیده ،نشیان
مي دهد که حضور باد در صحنهي نبردها ،بهعنوان عنصر طبيعيب محض نيسیت؛ نيیایش
پهلوان به درگاه ایزد و وزش نابهنگام باد در پي آن ،بيانگر حفیظ نقیش واییو بیهعنیوان
حامي طبقهي جنگاوران آریایي ،در یههاي پنهان روایتهاي حماسي ملي است .نقیش
وایو در نبردها ،طيفي متنوع از اعمال را شامل ميشود که در زیرمجموعههايب نبرد باد با
قهرمان ،یاري سپاه ،یاري پهلوان در گذر از دریا ،سیرنگوني درفیش و حماییت از شیاه
طبقهبندي ميشوند.
 .2پيک مرگ :وزش باد هنگام مرگ قهرمان و نيز نقش باد به عنیوان عامیل اساسیي
مرگ در منظومههاي حماسي نشان ميدهد که نقش وایو در قالب پيک یا ایزد میرگ در
گذر زمان فراموش نشده است.
 .9همکاري با تيشتر :براالف حفظ جنبهي نيک واییو در قالیب همکیار تيشیتر در
منظومهها ،در براي نمونهها از جمله جادویيکردن سپاه دشمخ ،ایخ کیارکرد دگرگیون
شده و وجه اهریمني به اود گرفته است که با نيایش به درگاه ایزد ،آثیار جیادو از بیيخ
ميرود .ایخ همکاري در دو زیرشااهي جادویيکردن با باد و برف و سرما و نيز آزمون
پهلوان با باد و سرما نشان داده ميشود.
جدول زیر ،وظای اصلي وایو در منظومههاي حماسي ملي را نشان ميدهد:
نام منظومه

خویشکاری وایو

بانوگشسبنامه
برزونامه
بهمخنامه

نمونهاي یافت نشد.
نمونهاي یافت نشد.
.5اداي جنگ و جنگاوران؛
 .2یاریگر سپاه.

( 2نمونه)

جهانگيرنامه

همکاري با تيشتر ،باد و
برف بهمنزلهي آزمون پهلوان

موضوع داستان

نبرد فرامرز و بهمخ (ص)2۴5
نبرد فرامرز و بهمخ (ص)2۹7
عبور رستم از بيشهي پر از باد
سموم (ص)۴2
عبور رستم از کوه پر از ی و
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سرما (ص)۴7

( 9نمونه)
همکاري با تيشتر،
جادویيکردن با باد و سرما

شاهنامه
( 22نمونه)

اداي جنگ و جنگاوران،
یاریگر سپاه

جهانگير و کوه جادو
(صص257و)25۹
نبرد افراسياب و
کيخسرو(ص)۱۴5
نيایش کيخسرو و وزیدن باد و
شکستهشدن سپاه تورانيان
(ص)77۹
ذکر کارکرد باد در نامهي
کيخسرو به کيکاو (ص)731
شبيخونزدن افراسياب بر
کيخسرو و یاريدادن باد به سپاه
ایران (ص)۹۱5
یاريدادن باد به فرامرز در
کيخکشي از شاه کابل
(صص5۱19تا)5۱1۱
نبرد فرامرز با بهمخ و
یاريدادن باد به فرامرز
(ص)5۱۴5
جنگکردن اردشير با بهمخ و
پيروزيیافتخ ارشير به او به
یاري باد (صص5535و)5532
جنگکردن اردشير با اردوان و
یاريدادن باد به اردشير
(ص)5532

اداي جنگ و جنگاوران،
یاري پهلوان در گذر از دریا

یاريگري باد در نبرد اردشير و
هفتواد (ص)52۱۴
گذشتخ کيخسرو از آب زره و
نيایش و همراهي باد در دریا
(ص)۹59
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اداي جنگ و جنگاوران،
سرنگونکنندهي درفش

اداي جنگ و جنگاوران،
حمایت از شاه

شهریارنامه
( 9نمونه)

همراهي باد در دریا بر برگشتخ
کيخسرو از گنگدژ (ص)۹5۴
اواب افراسياب مبني بر
سرنگوني درفشش بهوسيلهي باد
(ص)959
نبرد گرامي با ناماواست
(ص)3۱۹
آمدن کيخسرو به سرزميخ روم و
حمایت باد از شاه (ص)575۱
پرسشهاي مؤبد از زال
(ص)595
وزش باد هنگام قتل سياوش
(ص)975

پيک مرگ
فروشدن پهلوانان در برف در پيب
کيخسرو با وزیدن باد و سرما
(ص)۹15
وزیدن باد هنگام کشتهشدن دارا
(ص)5۱37
باد و مرگ شاپور سوم
(ص)52۹2
جادویيکردن تورانيان بر سپاه
ایران (صص1۱۱و)1۱5
همکاري با تيشتر،
جادویيکردن با باد و سرما
جادویيکردن ساوهشاه در نبرد
با بهرام چوبينه (ص)5۴99
اوان ششم اسفندیار گذشتخ از
همکاري با تيشتر ،باد و
برف (صص31۹تا)3۴۱
برف بهمنزلهي آزمون پهلوان
نبرد بيخ شهریار و هيتالشاه
اداي جنگ و جنگاوران،
(ص)9۱
حمایت شاه
اواب لهراسب و باد و ابر
(ص)5۹3
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همکاري با تيشتر،
جادویيکردن با باد و سرما
اداي جنگ و جنگاوران،
نبرد باد با قهرمان

فرامرزنامه
( 3نمونه)

اداي جنگ و جنگاوران،
یاري سپاه
اداي جنگ و جنگاوران،
یاري پهلوان در گذر از دریا

اداي جنگ و جنگاوران،
گذر پهلوان از دریا ،جنبهي
بد وایو
همکاري با تيشتر ،باد و
سرما بهمنزلهي آزمون پهلوان
اداي جنگ و جنگاوران،
نبرد باد با قهرمان

گرشاسبنامه

اداي جنگ و جنگاوران،
یاري سپاه

( 7نمونه)
پيک مرگ
همکاري با تيشتر ،باد و

نبرد شهریار و زنگي (ص)3
دیو و باد (ص)27
دیو و باد (ص)555
پيلگوشان و باد (ص)23۱
رزم فرامرز با شاه ااورزميخ
(ص)95۴
رزم فرامرز با شاه ااورزميخ
(ص)957
باد و دریا و نيایش ضمني با به
کاربردن مُهرههاي سيمر
(ص)91۱
باد و دریا و دورافتادن فرامرز از
سپاه (ص)9۱9
باد و دریا و کشتيشکستگي
بازرگان (ص)9۱۱
اوانهاي پهلوان ،نيایش و
برطرفشدن تندباد (ص)95۴
گرشاسب و نبرد با باد
(ص)2۱1
سااتخ سيستان ،داستان باد و
پند برهمخ (ص)2۴7
رزم سوم گرشاسب با اسرو
هندوان (ص)5۱1
جنگ گرشاسب با بهو
(ص)529
فرستادن باد کشتي را به کام دیو
مَنهرا (ص)2۹5
آزمودن گرشاسب با باد
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سرما بهمنزلهي آزمون پهلوان
همکاري با تيشتر،
جادویيکردن با باد و سرما

کوشنامه
( 9نمونه)

(ص)1۴
جادویيکردن ترکان (ص)931
نبرد کوش و نيواسب (ص)521

اداي جنگ و جنگاوران،
یاري سپاه

جنگ مهراج و ماهنگ
(ص)539
جنگ بيخ ایرانيان و کوش
(ص)15۹

یادداش ها

 .5زَدارکامگي) zadār :(zadār-kāmagĪhاز ریشه  zanبه معني زدن و کُشتخ است کیه بیا
کامَگي به معناي تمایل ،ترکيب شده است؛ همچنيخ پسوند  Īhاسمب معناساز است .معناي کلّیي
آن عبارت است از :ميلب به کشتخ ،تمایل به تخریب و نابودي (نک :مکنزي.)5۴۹ :59۹۹ ،
 .2تيشتر به سه پيکر ميگردد .5 :در ده شب نخست ،بهپيکر میرد پیانزدهسیالهي دراشیان بیا
چشمان روشخ ،بلندبا و...؛  .2در ده شب دوم ،بهشکل گاو زریخ؛  .9در ده شب سوم ،بهپيکیر
اسب سفيد زیبا با گوشها و لگام زریخ .در ایران ،وظيفهي جنگجویي بر عهدهي دو ادا ،وایو
و ورثرغنه (ایزد بهرام) است .بهرام نيز به ده پيکر درميآید .5 :باد تند؛  .2گاو نر بیا شیاخهیاي
زریخ؛  .9اسب سفيد با گوش و لگام زریخ؛  .۱ماده شتر گشخ؛  .1گراز؛  .۴مرد پانزده سیاله؛ .7
مر واربنگَخ )(Varəngan؛  .۹قوچ وحشي؛  .3بز کوهي؛  .5۱مرد جنگي .همانگونه که دیده
ميشود ،تيشتر و بهرام شباهت بسيار به یکدیگر دارند و اگر توصيفي را که در متخهاي پهلیوي
درباره ي باد آمده است در نظر بگيریم ،آشکار ميشود که ایخ هر دو در واقع ییک پيکرنید .در
بندهشخ آمده است« :آن باد نيکو از ایخ زميخ به پيکر میرد پیانزدهسیالهي روشیخ ،بیا چشیمي
روشخ و ...با نيرویي کامل فراز آفریده شد»؛ بنابرایخ باورکردني است که بیاد تنید همیان پسیر
پانزدهسالهي روشخ باشد (نک :بهار.)۴9 :5971 ،

منابع

فهرس
اسدي طوسي ،ابونصرعلي بخ احمد .)591۱( .گرشاسب نامه .به کوشش حبيیب یرمیایي،
تهران :چاپ افست مروي.
ایرانشاهبخابيالخير .)597۱(.بهمخنامه .ویرایش رحيم عفيفي ،تهران :علمي و فرهنگي.
یییییییییییییییییی .)5977(.کوشنامه .بهکوششب جالل متيني ،تهران :علمي و فرهنگي.
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ایونس ،ورونيکا .)5979( .اساطير هند .ترجمهي باجالن فراي ،تهران :اساطير.
بربریان ،مانوئل« .)59۴3( .انگارهي بادِ زنداني یوناني است ییا ایرانیي » .اییرانشناسیي،
شماره ،۹صص..۹۱1-۹9۱
بویس ،مري .)597۱( .تاری کيش زرتشت .ترجمهي همایون صنعتيزاده ،تهران :تو .
بهار ،مهرداد .)5971( .پژوهشي در اساطير ایران .تهران :آگه.
جاللي نائيني ،محمدرضا .)59۴7( .گزیدهي ریگ ودا .تهران :نقره.
حسخ کياده ،معصیومه« .)59۹۹( .اکیوان دییو و واي اسیطورهي بیاد» .مطالعیات ایرانیي،
شماره ،5۴صص.5۱۱-599
اسروکيکاو  .)59۹۴( .فرامرزنامه .بهتصحيح ميترا مهرآبادي ،تهران :دنياي کتاب.
دوستخواه ،جليل .)597۱( .اوستا .تهران :مروارید.
رضایي دشتارژنه ،محمود« .)5932( .جایگاه درفیش کاوییاني در شیاهنامه فردوسیي».
متخپژوهي ادبي ،شماره ،11صص.2۱-۴
رضي ،هاشم .)59۹۱( .دیخ و فرهنگ ایراني پيش از عصر زرتشت .تهران :سخخ.
زنر ،آر.سي .)5971( .طلوع و غروب زرتشتيگري .ترجمهي تيمور قادري ،تهران :فکیر
روز.
یییییییییی .)59۹۱( .زروان یا معماي زرتشتي گیري .ترجمیهي تيمیور قیادري ،تهیران:
اميرکبير.
سییرکاراتي ،بهمییخ« .)597۴( .بازشناسییي بقایییاي افسییانهي گرشاسییب در منظومییههییاي
حماسي ایران» .نامهي فرهنگستان ،شماره ،5۱صص.9۹-1
فردوسي ،ابوالقاسم .)59۹2( .شاهنامه .تهران :هرمس.
فرنبغدادگي .)59۹1( .بندهشخ .بهگزارش مهرداد بهار ،تهران :تو .
فکوهي ،ناصر« .)5973( .تحليل سااتي از یک اسیطورهي سياسیي؛ اسیطورهي واي در
فرهنییگ ایرانییي و همتایییان غيرایرانییي آن» .مطالعییات جامعییهشیینااتي ،ش یماره،5۴
صص.5۴۴-597
کویاجي ،جهانگير کوورجي .)5919( .آییيخهیا و افسیانههیاي اییران و چیيخ باسیتان.
ترجمهي جليل دوستخواه ،تهران :فرانکليخ.
مادح ،قاسم .)59۹۱( .جهانگيرنامه .به کوشش سيدضیياءالدیخ سیجادي ،تهیران :انجمیخ
استادان زبان و ادبيات فارسي.
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مکنزي ،دیوید نيل .)59۹۹( .فرهنگ کوچک زبان پهلوي .ترجمه ي مهشيد ميرفخراییي،
تهران :پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.
موله ،م .)59۴9( .ایران باستان .ترجمهي ژاله آموزگار ،تهران :تو .
ميرفخرایي ،مهشيد .)59۴7( .روایت پهلیوي .تهیران :مؤسسیه ي مطالعیات و تحقيقیات
فرهنگي.
ميهخدوست ،محسخ« .)59۹۱( .واي» .کتاب ماه هنر ،شماره  ۹1و ،۹۴صص.53۱-57۹
ویدنگرن ،گئو .)5977( .دیخهاي ایران .ترجمهي منوچهر فرهنگ ،تهران :آگاهان ایده.
هينلز ،جان .)5973( .شناات اساطير ایران .ترجمیهي ژالیه آموزگیار و احمید تفضیلي،
تهران :چشمه؛ آویشخ.

