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 چکیده  
اشعار خویش  از جمله شاعرانی است که در سرودن    قاآنی شیرازي 

  فردوسی بوده و در جاي جاي کتاب گاهی تحت تأثیر اندیشه هاي  
  می به عالوه    .خویش از عناصر حماسی و پهلوانانی بهره برده است

و  اسفندیار  چون  شاهزادگانی  و  شاهان  شوکت  و  شكوه  از    توان 
 اساطیري موجودات حماسی و   .یاد کرد  ...چون سام، رستم و   پهلوانی

  می چشم ی بهمانند، دیو، سیمرغ، اسب و نظایر آن نیز در دیوان قاآن
وي  .خورد اشعار  در  عناصر حماسی  بیشترین  هم  روي  گونه   از  بر 

  را  شاهنامه  از يتصویر او  دیوان در   سیر .حماسه ملی و پهلوانی است
  نامور   نامه جایگاه و   ارزش  که  برآنیم  ما  مقاله  این  در   .کند  می  منعكس

  بررسی   شاعر  این  شعر  در  شده  ذکر  تلمیحات  و   اصطالحات  اساس  بر  را
 .  کنیم  تحلیل و 

ها قهرمان،  :کلیدواژه  و  اهریمن  شیرازي،  قاآنی   حماسه، 

 .  فرهنگ

Abstract  

Qaani Shirazi is one of the poets who has 

sometimes been influenced by Ferdowsi's thoughts 

in writing his poems and used epic and heroic 

elements in his book. In addition, we can mention 

the glory of kings and princes like Esfandiar and 
different heroes like Sam, Rostam, etc. Epic and 

mythological creatures such as a demon, Simorgh, 

horse, and the like are also seen in Qaani’s Divan. 

On the other hand, the most epic elements in his 

poems are national and heroic epics. Looking in his 

divan reflects an image of Shahnameh. In this 

article, we intend to analyze the value and status of 

Namur’ letter based on the terms and allusions 

mentioned in this poet’s poem.  
Keyword: epic, Qaani Shirazi, devil and hero, 

glossary.  

 

 مقدمه 
بیشترین عناصر   .حماسی خویش از فردوسی تاثیر پذیرفته است  وي در بیان اندیشه هاي  .ي قاجار استقاآنی شیرازي از شاعران دوره

 .  حماسی در اشعار قاآنی از گونه ي حماسه ملی است
را در    ...در این پژوهش تالش خواهیم کرد تا عناصر حماسی از قبیل شخصیت هاي حماسی، ابزارهاي جنگی، واژگان حماسی و  

مأخذ نگارنده در آوردن شواهد که از آن بهره برده است، دیوان اشعار قاآنی به    .اشعار این شاعر بزرگ مورد نقد و بررسی قرار دهیم
تصحیح مرحوم دکتر محمد جعفر محجوب است و اعدادي که در زیر ابیات آمده است، از چپ به راست به ترتیب بیانگر شماره ي  

  4بیت    447لوان شاه نامه آمده است از صفحه ي  به عنوان نمونه بیت زیر که درباره ي رستم، آرمانی ترین په   . بیت و صفحه است
 .  این دیوان استخراج شده است
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 قاآنی 
میرزا حبیب اهلل شیرازي متخلص به قاآنی در    .متخلص به قاآنی از شاعران بنام دوره مورد مطالعه ماست  »میرزا حبیب اهلل شیرازي

پدرش میرزا محمد علی گلشن اصالً از طایفه زنگنه بود که در شیراز   .هجري قمري در شیراز متولد شد  1223شعبان و سال  29روز 
قآنی در ابتدا به    .پدر میرزا محمد علی گلشن نیز مردي حكیم واهل فضل بوده استظاهراً    .به دنیا آمده و همانجا پرورش یافته بود

نام خود حبیب تخلص کرد اما چون با اوکتاي قاآن همنشین و همدرس گشت تخلص خود را به قاآنی تغییر داده و مردم و معاصران 
   .)حتی خود قاآنی( او را )حكیم قاآنی( می خواندند

ائن و مترادفات و سایر هنرهایی که مربوط به کلمه است براي کسانی که نظري به معناي واقعی شعر ندارند  قدرت او در استعمال قر
و هنگامی که به ذکر این گونه مطالب  .داستانها و افسانه ها آشنایی فراوان داشته است حافظه او قوي است با تاریخ و .حیرت زاست

 . می پردازد، خواننده را به حیرت می اندازد
می گفت و آخر االمر نتیجه تتبعات    قاآنی ابتدا به سبب صبا و سپس به طریقه منوچهري و خاقانی و عنصري و فرخی و قطران و شعر

  . خود را با ذوق خاص خویش ترکیب کرد و سبكی خاص پدید آورد که می توان آن را سبكی بین بین )بین عراقی و خراسانی( نامید
و استواري است و درشتی الفاظ که از سبك خراسانی است و خیاالت دقیق معانی باریك و توجه به  از ویژگیهاي این سبك فخامت  

   . ضرب المثلهاست که از سبك عراقی به وام گرفته است
قاآنی مردي درس خوانده و فاضل و در صرف و نحو و    .»قدرت وي در چیرگی برکلمات و حسن تلفیق آنها با یكدیگر کم نظیرست

در شعر قاآنی لفظ بر    .منطق و ریاضیات و فقه و اصول و حكمت مایه در زبان و ادب فارسی و عربی چیره دست بود  علوم ادبی و
قاآنی از شعر به یك طمطراق یا هنگامه پرسروصدا قناعت داشته    .معنی و خیاالت سطحی بر تخیالت عالیه و تصورات بلند عالیه دارد

قاآنی نخست غث و سیمین زیاد دارد انتخاب کلمات و لغات فخیم و ترکیبات قلنبه و خشن  است شادروان ملك الشعرا بهار معتقدند،
   .و تهتك در تشبیب و تعزل و عشقبازي از مختصات وي است

اما همان استاد و سخن شناس در بحث انتقادي و ارجمند خویش صراحت گفتار و سادگی شعر و مضامین تازه را از موجبات شهرت  
ده و به این نتیجه رسیده است که با این همه به قدري شعر خوب در دیوان قاآنی جمع است که حد ندارد و براي یك  شعر قاآنی شمر

 (325-326: 1373)یوسفی،  .« شاعر زیادست خالصه قاآنی یكی از شعراي بزرگ عصر دوره قاجاریه است 
آنی یكی از نخستین کسانی که در ان روزگار با زبان هاي قا  .هایش در بزرگداشت پیروزیها و جنگها سروده شده است»بهترین قصیده

که همه  شبلی حتی تا آن جا پیش می رود .اروپایی به ویژه زبان فرانسوي آشنا بوده و تا اندازه کمتر به زبان انگلیسی آشنایی داشت
صراحت لهجه او افسونگر    داند روشن و   خاقانی می  سنایی و  منوچهري،  قصیده هاي قاآنی را تقلیدیا نظیره هایی از قصیده هاي فرخی،

   .است
لطیفه هاي او دلنشین است اما حجم آثارش چندان زیاد است که به سبب تخلف گهگاهی که از ذوق سلیم، زبان و آهنگ در آنها رخ  

تادان و سخن  داده به ناچار آماج سرزنش می شود با این همه او را بهترین شاعر سده سیزدهم و نوزدهم و هم سنگ بزرگترین اس
 ( 584-585: 1382)ریپكا،  .« کالسیك می دانند او ولترایرانیان بود

»قاآنی را می توان بعد از صائب معروف ترین شاعر ایران در تمام دوره صفوي و قاجار شمرد و شاید در طرز سخن وصف و انتخاب  
 (  384: 1347)زهتابی  .«  ه با او برابري تواند کردکلمات و استعمال لذات و تتبع اشعار قدري کمتر کسی از سخن گویان این دور

ملك الشعراي بهار نوشته اند:» قاآنی از شعرایی است که می بایست کتابی در حماسه هاي ملی می گفت چه در ساختن قصه و پشت  
  . بوده است  هم انداختن مطالب و روایت و انتخاب لذات فخیم آن خشونت و غروري که مستلزم حماسه سرایی است در وي جمع

 (  61-62: 1382)بهار،  .«  چنانكه بهترین قصاید قاآنی قصایدي است که در موارد فتحی یا رزمی گفته شده است
غث و سیمین زیاد دارد   .»شادروان دکتر محجوب درباره شعر قاآنی می گوید: نخستین خالقیت شعر قاآنی یك دست نبودن آن است

 ( 22:   1380)فسایی،  .« ر بدهم داردشعرهاي بسیار خوب دارد و شعرهاي بسیا
   . مهمترین آثار قاآنی دیوان اشعار اوست که از زمان حیات شاعر به کرات در تهران و تبریز و هندوستان به طبع رسیده است
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مبتال شد و در روز چهارشنبه پنجم شعبان و همان سال در    به بیماري مالیخولیا و پریشان گویی  1270»قاآنی سرانجام در سال  
   (12: 1380)فسایی،  .«  گذشت و او را در بقعه ابوالفتوح رازي در جوار آرامگاه حضرت عبدالعظیم در شهر ري به خاك سپردند

 

 ایرج
بود که فریدون قلمروش را بین  فریدون ترین فرزندهاي ایرانی کوچكبر پایه اسطوره  Ērič:پهلوي  ؛ درAiriya:  اوستایی ایرَجدر

سلم و تور که به ایرج رشك بردند، او را به    . بندي به ایرج رسیددر این تقسیم  ایران کشور  .تقسیم کرد تور وسلم سه فرزندش ایرج،

 .  کشت ایرج کین به  را دو آن ایرج ٔ  نوه منوچهر بعدها .قلمرو خویش دعوت و سرش را بریدند

   را ز سلم و تور کفر خواست کین ایرج دین
  

 این منوچهر مؤید کار نیرم کرد باز
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 چه افریدون وچه ایرج چه منوچهر وچه نوذر 
  

 چه زاب دوذراع آن شهره در فرخنده فرمانی
791/19 

 افراسیاب 
خواندنی   رستم او دشمن ایرانیان بود و داستان نبردهایش با ایرانیان و به ویژه  .است شاهنامه در پشنگ پسر توران اياسطوره شاه  

اولین یادکرد از افراسیاب    .کشته شد کیخسرو افراسیاب سرانجام به دست  .یران ویسهپ افراسیاب وزیر خردمندي داشت به نام  .است

منصوب شده بود  توران است که در آن جنگ افراسیاب از طرف پدرش پشنگ به فرماندهی سپاه جنگ پشنگ در شاهنامه در جریان

 . کشدرا می  اغریرث شغال کند، همچنین افراسیاب در آن جنگ برادر خردمند خودرا ا نوذر و توانست دهستان پایتخت

دیگر یادکردهاي  از  است که شاهنامه یكی  زمانی  افراسیاب  و  هاماوران به کیكاووس از  اسیر گشته  و  نجات  رستم رفته  براي    هم 

کند  آید و ایران را تسخیر می است و در آن زمان افراسیاب که چشم کاووس و رستم را دور دیده می   رهسپار شده  هاماوران  کاووس به

بیرون   ایران  از  را  افراسیاب  بازگشت  ره  در  رستم  که  .کندمی اما  زمانی  لشكرکشی می سهراب همچنین  ایران  اوبه    و  بارمان کند 

به همراه رستم   سیاوش کند وکشی می به ایران قشون   سیاوش او در داستان  .کند تا مانع آشنایی پدر و پسر گردند را مأمور می  هومان

مبنی   سیاوش و  رستم  شرط   تد و بافرسرا براي مذاکرات صلح می  گرسیوز اما در نهایت پس از شكست اول  .رودمی  توران جنگ سپاه  به 

رود صلح را تأیید کند به پایتخت می کیكاووس براي اینكه  رستم پس از آن  .کندفرستادن صد گروگان از اقوام خود موافقت می   بر

 شاه  خواسته  حاضر به پذیرش رستم  .کند صد گروگان کشته شوندپذیرد بلكه حتی دستور صادر مینه تنها صلح را نمی کاووس ولی

که حاضر به   سیاوش  .کندمنصوب می  پور دستان را به جاي طوس او را از فرماندهی لشكر عزل و کاووس و به همین دلیل  شودنمی

افراسیاب ابتدا میانه اي بسیار   .بردپناه می  توران دهد که صد نفر را بازگرداند و خود نیز بهرا دستور می  زنگه شاوران بد قبولی نیست

و افراسیاب راي به قتل    کنندتوطئه می  سیاوش برادر وي علیه گرسیوز کند ولی بعضی از اطرافیان او همانندپیدا می  سیاوش خوب با

افتد اتفاق می  سیاوش قتل  هاي فراوانی بین دو کشور بر سراین اتفاقات سر آغاز انتقام جویی ایرانیان و جنگ   .دهدشاهزاده ایران می

افراسیاب بود، کشته   دختر   فرنگیس  و   سیاوش   فرزند   که کیخسرو وي توسط جنگ بزرگ کیخسرو ها یعنیاست و در آخرین این جنگ 
( این دشمن بزرگ ایران مردي  1333:619)صفا،  .اي او با ایرانیان از عهد منوچهر آغاز گشت»افراسیاب مردي جادو بود جنگه   .شودمی

تندخوي و گناهكار و پیمان شكن و بی رحم بود از خون برادر خود اغریرث نگذشت و او را به جرم یاوري با ایرانیان و رهانیدن  
 (621: 1333)صفا، .«  پهلوانان ایرانشهر به قتل آورد

 چون منیژه دل بستمتا بر او 
 

 
 گشت افراسیاب دل آگاه
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 اسفندیار 
پارسی   بایست درکه می  Spandadāta  ايگونه میانه   .است  آمده(  خدایی  دادهآفریده/-Spəntōδāta به گونه اوستا نام اسفندیار در

و مرگ کمبوجیه خود را شاه  ، نام مغی که پس از مرگ بردیا پسر کوروش  Sphendadátes  تواند ازداشته است، می رواج می  باستان
 یا اسْپَنْدیاتْ خواند )د و ي در خط پهلوي شكسته داراي نشانه  اسْپَنْدَداتْ  توانمی   را  آن  میانه فارسی  ٔ  گونه .خواند، گرفته شده باشد
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https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%86%DA%AF%D9%87_%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D9%88%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF_%DA%A9%DB%8C%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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  که   است  شده  یاد  نام  این  از   گونه  دو  ارمنی   زبان  در  .است  یافته  بازتاب  اسفندیار  و  اسفندیاذمشترك هستند( که در عربی به گونه  
  .هستند( پسین گونه)  اسْپَنْدیَتْ و( نخستین گونه ) اسْپَنْدَرَت

»بزرگترین پهلوان کیانی و شاهنامه، اسفندیار پسر گشتاسپ است که در عهد خود پس از رستم هماورد و نظیري نداشت اسفندیار در  
ند رستم کارهاي بزرگ به دست او برآمده که مهمتر از همه آنها  شاهنامه در زمره ي پهلوانان بزرگ ایران و تالی رستم است و مان

 ( 596-597: 1333)صفا،  .« منكوب کردن ارجاسپ تورانی و کشتن او و گذشتن از هفت خان و گشودن رویین دژ است

 تو چو اسفندیار رویین تن 
 

 
 گرد کرده عنان اسب سیاه

                        726/12 

 بهمن  
بخش نخست نامش وهو    .شودنامیده می (Vahuman) و در پهلوي وهومن (Vahumanah) امشاسپندبهمن در اوستا وهومنه

تفكر، که در  به معنی اندیشیدن، شناخت و  (Manah) که صفت است به معنی خوب ونیك، و بخش دوم منه (Vanghu) ونگهو

»بنا بر روایت فردوسی در واقعه ي . است نهادنیك  و منشبه پس واژه وهومنه یا بهمن در مجموع به معنی .شده است منش فارسی
پسر اسفندیار بود در تواریخ اسالمی نیز بهمن را   .سیستان دو تن از پسران اسفندیار، مهرنوش و نوش آذر، کشته شدند و بهمن بماند

 (538 -539: 1333)صفا،  .« وانده و لقب او را دراز دست دانسته اندکی اردشیر خ

 مگذار بیژنم را در قعر تیره چه 
 

 
 را در کام اژدها  مپسند بهمنم

                  16/15 

 تهمورث  
و در شاهنامه   پیشدادي وي از پادشاهان  . هاي اساطیري ایرانی استاز شخصیت   . اندنیز نوشته  تهمورس یا طهمورث که آن را تهمورث

تهمورث با توجه    .که رهنماي تهمورث در کشورداري بود سحرسپ(  شهراسپ)تهمورث وزیري داشت زیرك بنام    .پسر هوشنگ است

نوشتن  ( خط دیوان  .و اجراي نصایح او، هم پادشاهی دادگستر گشت و هم توانست همه دیوان دوران خویش به دام انداخته اسیر نماید
»پس از  . خواندن( را به تهمورث آموختند بنابر این ممكن است سواد خواندن و نوشتن در ایران از زمان تهمورث مرسوم شده باشدو 

هوشنگ تهمورث به پادشاهی رسید و او در برانداختن دیوان رنج فراوان برد و رشتن پشم و بریدن و دوختن جامه را به آدمیان آموخت 
تهمورث سی سال پادشاهی کرد و پس از مرگش جمشید فرزند او به    .هاي نیكو آورد  هلی کرد و بسی رسمو بعضی از چارپایان را ا

جایش نشست از مشخصات سلطنت تهمورث برانداختن دیوان و پدید آوردن خط و سواد که تعلیم آن به امر او به وسیله دیوان صورت 
( »در روایت شاهنامه نیز تهمورث پس  418  -423:  1333)صفا،    .«  ه اند می گرفت و بعضی از مورخان طوفان را به عهد او نسبت داد

از هوشنگ است و لقب دیو بند دارد که بر اهریمن به افسون و پیروز می شود سوار او می شود دیوان را به بند می کشد و دیوان 
 ( 48: 1374)آموزگار  .« براي حفظ جان خود راز نگارش را به او می آموزد

 
 حشم هوشنگ تهمورث خدم داراي اسكندر

 
 

 کز ابر کف گاه کرم لولوي الال ریخته
                 742/10 

 سیاوش  
نام،  اوستایی صورتِ هم پهلوي صورتِ  و سیاه  نرِ  اسبِدارنده   معنی  به  سیاوَرشَن این    اسبِ   نیز شاهنامه در∗  . است سیاوخش آن 

او نیز مانند ایرج به سبب خوبی سرشت خود،    . »عزیزترین پهلوان شاهنامه است  . ستا  آمده بهزاد نامِ  و به  شبرنگ صفتِ  با  سیاوش
( »پس از از کاووس و قبل از کیخسرو پادشاه مقتدر یكی از نواحی  173:  1384)ندوشن،    .«  قربانی نبرد میان خیر و شر می گردد 

  . هاي ما به تورانیان معروفتند کشته شده است  ستانشرقی مثالً بلخ بوده و در جنگ با قبایل مهاجم آریایی ماوراء جیحون که در دا
  .«  در متون پهلوي سیاووش را پسر کاووش و پدر کیخسرو دانسته اند در شاهنامه سیاووش صاحب اسبی به نام شبرنگ بهزاد است

 (512 -511: 1333)صفا، 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%B3%D9%BE&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4#endnote_siavarshan
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D8%B1%D9%86%DA%AF
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 سخن از بوسه آن لعل لب نوش افتاد 
 

 
 بمیان بار دگر خون سیاووش افتاد

                    898/1 

 جمشید  
هاي دوران اسالمی  و متن متون پهلوي و اوستا نام او در.  یكی از پادشاهانِ اساطیري ایرانی است و قدمتی بس کهن دارد جمشید

ایرانیاسطوره  در  .استآمده او نسبت داده شده هاي  به  بزرگ   شاهی  و طهمورث ، فرزندِشاهنامه جمشید در  .استکارهایی سخت 

»نخستین کسی  .  شودکشته می ضحاك دستِدهد و به را ازدست می فرّه ایزدي خودبینی و غرور خاطرِ  است که سرانجام به   فرهمند
فشارد و این سعادت به او می رسد که صاحب فرزندي به نام جم درخشان یا جمشیدي شود جم در  است که هوم را مطابق آیین می 

در اسطوره هاي ایرانی به جم با صفت  .  طی جا به جاي اسطوره ها، در ایران به شخصیتی بسیار محبوب و محترم تبدیل می شود
رث بود پس از پدر به پادشاهی نشست جمشید با این نیكی  ( »پسر تهمو48:  1374)آموزگار،    .«  شید به معناي درخشان همراه است

  .« نمی شد  ها و با پرستش خداوند و درستی سیصد سال پادشاهی کرد و در این مدت هیچ بدي در جهان نبود و کسی از مرگ رنجه
 ( 424: 1333) صفا، 

 جمشید زمانست و ولیعهد هم آخر 
  

 از دیو بگیرد بسنان مملكت جم
                  527/14 

 ضحاک  
نام وي در اوستا   .استاي ایران  از پادشاهان افسانه  /Àdahak]اَدَهَك :ارمنی ؛AŽI DAHĀKA  اَژي دهاکه :اوستایی ضَحاك

او پس    . است وراندشت نیزه و فرمانرواي مرداس در شاهنامه پسر  .دَهاکه، آمده است و معناي آن مار اهریمنی استبه صورت اژي 

به ستوه آمده بودند، به نزد ضحاك رفته و او را به   ایران پادشاه جمشید هايکه از ستم   ایرانیان  .نشینداز کشتن پدرش بر تخت می
پس از این واقعه ابلیس   .جهدها بیرون می بر دوش ضحاك، دو مار از جاي بوسه  دستیار ضحاك با دو بوسه ابلیس  .گزینندشاهی برمی 

»به روایت فردوسی به عهد جمشید   . کند که باید هر روز مغز دو جوان را خوراك مارها نماید تا گزندي به او نرسداي تجویز می نسخه
ناپاك و سبكسار اما دلیر و جهانجوي داشت به نام    در دشت سواران نیزه گذار نیك مردي به نام مرداس که پسري زشت سیرت و 

 ( 451:  1333)صفا،    .«  ضحاك که چون ده هزار اسب داشت او را به پهلوي بیو راسپ می خواندند ضحاك هزار سال پادشاهی کرد
بلیس پدر  ( »ا 52:  1374)آموزگار،    .«  »اژي به معنی اژدها یا مار بزرگ و دهاك نام خاص است که به صورت ضحاك در می آید

روي بر او ظاهر گشت و خوالیگر را کشت و به بوسه از کتفین او دو مار  خویش مرداس را کشت آنگاه ابلیس به صورت جوانی نیك
 (451: 1333)صفا،  .« برآورد

 هزار سال که ضحاك پادشاهی کرد 
 

 
 ازو نماند بجز نام زشت در عالم

                           971/3 

 فریدون 
بود و با   جمشید و از تبار آبتین پسر شاهنامه فردوسی بود که بر پایه پیشدادي او پادشاه  . است اساطیري ایران  هايیكی از شخصیت

فریدون، جهان را میان    .سپس خود پادشاه جهان شد  .زندانی کرد دماوند ستمگر چیره شد و او را در کوه ضحاك بر كاوه آهنگریاری

 . را به ایرج داد ولی سلم و تور به ایرج رشك بردند و نیرنگ کردند و ایرج را کشتند ایران او  .تقسیم کرد ایرج وتور ،سلم سه پسرش

»پس از جمشید بزرگترین پادشاه و پهلوان داستان ایران است از    .، نوه ایرج دادمنوچهر را به ایران فریدون پس از آگاهی از این رخداد
آبتین را ضحاك بكشت و مغز او را به مارها   نژاد جمشید پسر آبتین بوده است و مادرش فرانك هنگام زادن او گاوي به نام پرمایه بزاد

سپرد و او به شیر بر مایه بزرگ شد و بعضی از اعیاد نیز به عهد   داد و فرانك به بیشه یی گریخت و فریدون را به نگاهبان پر مایه
  .« فریدون منسوب شده و از آن جمله است جشن مهرگان که از بزرگترین اعیاد ملی و دینی ایرانیان و در عظمت همسنگ نوروز بود

 (53: 1374)آموزگار،  .«  (» پدرش از قربانیان ضحاك بود461 -468: 1333)صفا، 

 اگرش گاو زمین دادي شیرآن فریدون 
  

 این فریدون گه کین شیر فلك کردشكار
                  333/3 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%88%D9%86_%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D9%87%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9#cite_note-2
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D8%B4%D8%AA_%D9%86%DB%8C%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%A8%D8%AA%DB%8C%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D8%B4%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%87_%D8%A2%D9%87%D9%86%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%AD%D8%A7%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D9%85_(%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%AC_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1
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 کیقباد 
، گستهم و  طوس ، با اینكهشاهان پیشدادي آخرین شاه از گرشاسپ پس از مرگ  .است کیانیان کَوات( اوستا، اولین شاه از سلسلهکوي)

قباد را که داراي و بزرگان ایران، کی موبدان پس از مشورت با زال هنوز از میان نرفته بود، فریدون ، زنده بودند و دودماننوذر پسران

پس از    .بیاورد ایران فرستاد تا کیقباد را یافته به البرز کوه را به رستم زال  . برگزید  شاهی   به   بود کیان  تخت  و   تاجفرّ ایزدي و برازنده  
وایی  »به روایت شاهنامه پس از فرمانر.  که به ایران هجوم آورده بودند هزیمت یافته برگشتند تورانیان قباد بر تخت ایران، جلوس کی

گرشاسپ پیشدادي کی قباد از تبار فریدون به یاري رستم و بزرگان به شهریاري دست می یابد و با شهریاري او دودمان کیانیان  
  .«  شهریاري کی قباد و دوره فرمانروایی او با آبادانی ایرانیان و شكست تورانیان همراه است    .جانشین دودمان و پیشدادیان می شود

( »قباد اصطخر را به پایتختی برگزید و بسی شهر و آبادي ساخت آنگاه ده سال جهان گشت و باز به پارس آمد 326:  1383)هینلز،  
(»به روایت از شاهنامه پس از فرمانروایی گرشاسپ پیشدادي کی قبادي 496:  1333)صفا،    .« و بر این گونه صد سال پادشاهی کرد

ي دست می یابد شهریاري کی قباد و دوره فرمانروایی او با آبادانی ایرانیان و شكست  از تبار فریدون به یاري رستم وبزرگان به شهریار
 (1383:326)هینلز، .« تورانیان همراه است

 با جالل کیقباد و شوکت افراسیاب
  

 با شكوه قیصر و فرّ سلیمان میرسد 
                      158/17 

 کیخسرو 
حماسه کیخسرو و  اساطیر  ودر  ایرانی  فرزندفردوسیشاهنامه   هاي  فرنگیس سیاوش ،  نواده و  واژه    .است افراسیاب و کیكاووس و 

زیرا   .تر استنامکیخسرو در دیانت و شهامت، سرآمد شاهان کیانی و نسبت به کیكاووس خوش  .نام استکیخسرو به معنی شاه نیك 

 و متون شاهنامه در .ماندادشاهی عادل و شجاع باقی میاما کیخسرو به عنوان پ  دهدکیكاووس در شاهنامه اعمالی موذیانه انجام می
: 1383  )هینلز  .«  »در اوستا هئوسروه به معنی نیك نام و از جاودانه گان است.  کیخسرو نمادي از یك شاهنشاه آرمانی است پهلوي

( »از پادشاهان دوره کیانی بود او پسر سیاووش بود مردي نیرومند و صاحب پیروزي خداداد و تسلط مطلق و فرمان درست و 337
قاطع و شكست نایافتنی بود، او مردي کوشا و کارآمد بود و پیش از آنكه زردشت ظهور کند بر آیین مزدا آگهی داشت و آن را به  

یخسرو شصت سال معین شده است از بزرگترین پهلوانان و شاهان نژاد ایرانی است که مقام مذهبی بزرگی دوره پادشاهی ک  .کاربست
 (  517-518-520: 1333)صفا،  .« نیز دارد و به تدریج در شمار جاویدانان در آمده است

»کیخسرو در شاهنامه شاه ستوده اي است با آن که در آغاز کار مخالفینی دارد، ولی به هر صورت به نام این که پسر سیاوش بوده و  
 (148، 1380)جوانشیر،  .« توانسته است انتقام خون سیاوش گرفته و بر افراسیاب به طور کامل پیروز شود

 نخستین همچوکاووس است وثانی همچو کیخسرو 
  

 باسل چهارم شیراوژن پنجمین شجعان سیم
                668/14 

 کاووس 
»بنابر روایت فردوسی پس از کی قباد پسرش کی کاووس به تخت شاهی ایران نشست کیكاووس مردي تند و خودکامه و حق  

ت از کاووس غیر از سیاوش پسري به نام فریبرز  ناشناس اما در قدرت و شوکت همانند جمشید بود و پهلوانی بی نظیر چون رستم داش
 (  51 - 50: 1333)صفا،  .« مانده بود پادشاهی او صد و شصت بود

»دومین شهریار کیانی و نوه کی قباد بود به روایت از متون پهلوي کی کاووس بر هفت اقلیم و بر دیوان و آدمیان فرمان می راند بر  
دو خانه از سیم، دو خانه از پوالد و دو خانه از آبگینه می سازد و از آن جا بر قلمرو خود فرمان بلنداي البرز هفت خانه یكی از زمرد، 

 (172: 1380)جوانشیر،  .«  ( »دوران شاهی او دوران سرپیچی ها و قیام هاست326: 1383)هینلز،  .« می راند

 مرکی قباد و بیژن و کاووس هر سه را
  

 و چاه و کوري برهاند تهمتن زالبرز
              577/8 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%B3%D9%BE_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D8%B2%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D9%87%D9%85_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B0%D8%B1_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%D9%85%D9%86%D9%88%DA%86%D9%87%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A7%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%B2
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86_%D8%AF%D8%B1_%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3_%D9%BE%D8%B3%D8%B1_%DA%A9%DB%8C%D9%82%D8%A8%D8%A7%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86)
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 گشتاسب  
یاد می    »به معنی دارنده اسب رمنده و در اوستا از او به نام ویشتاسپه و با صفت مزدا پرست و پیرومنش راستی و دالوري فرکیانی

 .« سال شهریاري کرد 120شخصیت تاریخی دارد و ایجاد آتشكده آذر فرنبغ و آذر مهر برزین را بدو نسبت داده اند این شهریار   .شود
 ( 339: 1383)هینلز، 

  وم یافت وزیر به فرمان لهراسب به مقابله سپاه روم رفت و گشتاسب را در خدمت پادشاه ر  .»وزیر گشتاسب زریر پسران لهراسب بودند
از آتشگاه    .لهراسب پادشاهی را به گشتاسب بخشید به عهد سلطنت گشتاسب زردشت آیین خداپرستی آورد و گشتاسب دین او پذیرفت

  -531:  1333)صفا،    .«  آذر فرنبغ، آذر برزین مهر و آتشگاه در روایات مذهبی ایران منسوب به گشتاسب است  بزرگ ایران آذر گشسپ
528- 527) 

 لهراسب نیرزد بیك ارزن صد گرزن 
  

 صد افسر گشتاسب نیرزد بیك افسار
                           331/4 

 لهراسب  
»به معنی دارنده اسب تندرو و یادآورپیوند بسیاري از شهریاران ایران با توتم اسب و او را از القاب فریدون و پشین و کی قباد دانسته  

  .« لهراسب را دو پسر به نام گشتاسب و زریر است    .اسب با بنا نهادن آتشكده آذر برزین در بلخ به آیین زردشت می گرایدلهر  .اند
 (338: 1383)هیلنز، 

او از تخم شاهان نیست اما کی خسرو نژاد او آشكار کرد و گفت که از پشت کی پیشین و از تخمه قباد   »بزرگان و پهلوانان گفته اند
بنابر نقل مینوگ خرد لهراسب اورشلیم را ویران کرد و یهودیان را   .پادشاهی لهراسب صد و بیست سال بود  و صاحب فر کیانست

 ( 524 -526: 1333)صفا،  .« پراکند

 بیك ارزن   صد گرزن لهراسب نیرزد
  

 صد افسر گشتاسب نیرزد بیك افسار
                   331/4 

 منوچهر  
بنابر روایت فردوسی پس از قتل ایرج یكی از کنیزکان    »پادشاه معروف داستانی و نواده فریدون و کشنده کین ایرج از سلم و توراست

 .« او به نام ماه آفرید دختري آورد که فریدون او را به برادر زاده خود پشنگ داد و از ایشان پسري به وجود آمد و منوچهر نام یافت
 (  474: 1333)صفا، 

زدان می رسد، منوچهر فرمانروایی خود را در ایران شهر  »شخصیتی مرموز در اسطوره هاست که اصل او بنا به برخی نوشته ها، به ای
 (55: 1374)آموزگار،  .« استحكام می بخشد

 با فره فریدون با چهره منوچهر
  

 با عزت سكندر با حشمت سلیمان
                    670/8 

 نوذر  
نوذر    .در دوران نوذر، افراسیاب با لشكري انبوه رو به ایران می گذارد  .»پس از منوچهر فرمانروایی او به فرزندش نوذر سپرده می شود

( »بنابر روایت فردوسی پس از پدر به شاهی نشست و بعد از روزگاري از  60:  1374)آموزگار،    .«  به دست افراسیاب کشته می شود
ان از او به رمیدند اما سام او را براه باز آورد و طوس و گستهم در شاهنامه فردوسی نیز از فرزندان نوذر شمرده  راه پدر بگشت و لشكری

 (478 -479: 1333)صفا،  .« شده اند

 بیك فتراك صد ضحاك بسته
 

 
 بیك قالده صد نوذر گرفته 

                  862/17 

 هوشنگ  
»پسر سیامك یا نوه کیومرث که از پادشاهی دادخواه و دادگراست و به انتقام خون پدر خود که به دست دیوان کشته می شود، با آنان  

افزارها و وسایل  می جنگد، مدت سلطنت هوشنگ چهل سال است در زمان او آتش کشف می شود و با ذوب آهن در آتش جنگ  
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( »دومین پادشاه ایران است که پس از کیومرث به پادشاهی هفت کشور 150:  1381)رزمجو،    .«  چون تبرواره و تیشه به وجود می آید
ها را از پوست  جشن سده را آیین نهاد و آب از دریاها برآورد و در جویها روان ساخت و کشاورزي و بدست آوردن پوشیدنی  .نشست

آغاز خلقت تا    6243هوشنگ پیشداد پادشاه جهان بود بنابر روایت مذهبی پهلوي دوره زندگی او از سال    .مردم آموخت  حیوانات به 
 (411 -416: 1333)صفا،  .« بود 6283سال 

 اي گهر اندر گهر تاجور و شهریار
  

 داور هوشنگ هوش خسرو جم اقتدار 
               389/21 

 آرش 
یكی از اسطوره هاي کهن ایرانی و همچنین نام شخصیت اصلی این   .»از نمونه ترین تیراندازان ماهر بود و صفت کمانگیر نیز دارد

اسطوره است از اهالی طبرستان بوده است از سپاهیان منوچهر بود که پس از پایان جنگ ایران و توران به عنوان کماندار ایرانی جهت  
»یكی از قهرمانان این نبرد اسطوره ي و در ادبیات زرتشتی    (590:  1333)صفا،    .«  توران برگزیده شد  مشخص شدن مرز ایران و

( »از آرش قهرمان  120:1383) هینلز،  «.از قهرمانانی که در دوره ساسانیان بهرام چوبین خودرا از اعقاب او می خواند  ارخش نام دارد و
چون    بود و همه را به گواهی تندرستی خود طلبیده بود دیگر چیزي باقی نمی ماند؛که وقتی تیر را پرتاب می کند و پهلوانی تندرست  

 ( 56: 1374« )آموزگار، .او هستی خود را به تیري بخشیده که سرزمین ایران را گسترده تر کرده است

 گیسو کمند رستم وابرو حسام سام
  

 مژگان خدنگ آرش و قد رمح قارنا 
                    43/10 

 اشکبوس  
»نام مبارزي است کشانی که به مدد افراسیاب آمده بود و افراسیاب او را به یاري پیران ویسه فرستاد و رستم پیاده به میدان او آمد و  

 (  2654: 1377)دهخدا،  .« به یك تیرش به قتل آورد

 ماه بناوردگاه چرخ ز خورشید
 

 
 گریزان  گشت چو رهّام ز اشكبوس

660 /14 

 برزین
(  2575:  1375« )فردوسی،  .بودند وي سپس با کاووس به مازندران رفت و دلیري ها کرد  »از پهلوانان ایرانی که در اسارت اغریرث

در دومین نبرد به کین خواهی سیاوش  .  وي از جمله پهلوانان نوذر به شمار می آمد.  »در شاهنامه نام فرزند گرشاسپ ونوه جمشید است
 ( 637:1387«)دوانلو،.ي بر تورانیان ،پاداش ارزنده دریافت نموددر تاج گذاري کی قباد حضور داشت و پس از پیروز.  دالوري بسیار نمود

 چو در کین طلعت افروزد نیایش گوي خرّادش
 

 
 چو برزین قامت افرازد ستایش جوي برزینش
             470/5 

  بیژن

نیژه، دختر افراسیاب است و نجات یافته از  » همسر م  (577:  1333)صفا،    .«  »پسر گیو را باید مسلما از اسامی شاهان اشكانی دانست
 (2580: 1375«) فردوسی، .دست رستم از زندان توران است

 دلم اندر چه زنخندانش 
  

 همچو بیژن فكند لیك آنماه
                    725/4 

   پشوتن 

»پسر بزرگ گشتاسب و برادر اسفندیار است پشوتن در روایات آیینی از جاودانانی است که بر گنگ دژ فرمان می راند و در آخرین 
دهه ي هزاره آخر همراه صد و پنجاه هزار تن از یاران و باده هزار درفش به فرماندهی خورشید چهر فرزند زرتشت به یاري سوشیانت  

 (127: 1383« )هیلنز، .بر می خیزد
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 کاي خرد و نیروي تو زال و تهمتن
 

 
 پیكر و رایت اسفندیار و پشوتن 

                     597/12 

 پشن
 ( 2581: 1375)فردوسی،  .« »پشن همان پشنگ است پدر افراسیاب است

 کجا نشته بود او ستاده است پشین
 

 
 کجا سواره بود او پیاده است پشن

602/6 

 رهام 
 ( 2597: 1375)فردوسی،  .« »پسر گودرز از سرداران و پهلوانان ایرانی معاصر کی کاووس بود

 خصم بگریزد زسهمش آري آري اشكبوس
 

 
 چون کشد گرز گران دل بگسلد رهام را

                  25/8 

 رستم  
یا رستم نام برده نیز مانند چند تن از پهلوانان دیگر شاهنامه از امرا و رجال و سرداران ایران در عهد اشكانی بوده   »در فارسی رستهم

که در سیستان قدرتی داشت و بر اثر کارهاي بزرگ خود در داستانهاي ملی ایرانیان مشرق راه جست عمر او به ششصد سال رسید از  
خان،  روایت دیگري از قبیل پروردن سیاوش، گذشتن از هفت  .ژدها و جادو و دیو سپید جنگیدهفت خان گذشت و در آن با شیر و ا

(»پسر زال و از خانواده ي گرشاسپ است و مادرش رودابه 568  -567:  1333)صفا،    .«  جنگ با سراب، فتح دژ سپند کوه و غیره است
انروایی آنها سیستان بوده است نشان دهنده یك پهلوان کامل  دختر مهراب کابلی است مهم ترین خانواده ي ایرانی بوده قلمرو فرم

است داستان  ایران  توانا است292:  1348)ندوشن،    .«  در  برومند  پهلوان  است صفت هر یل  لقب رستم    .« ( »تهمتن در شاهنامه 
 ( 2586: 1375)فردوسی، 

 از پس پرده اگر صرصر قهرش بوزد 
  

 جگر رستم زال آب گردد ز نهیبش
                 511/2 

 زال 
( »در روایت ملی از میان خاندان پهلوانان سیستان 59:  1374)آموزگار،    .«  »زال فرزند سام است که چون به دنیا می آید سپید مواست

نه البرز نهاد تا همان جا تباه شود اما سیمرغ او را  پدید می آید که بر اثر سپید موي پدر او را در شیرخوارگی از خود دور کرد و بر دام
 ( 560: 1333)صفا،  .« این پهلوان در شاهنامه زال زرودستان نام دارد .بدید و برداشت و بكنام خود بردو چون فرزندان خویش بپرورد

 کاي خرد و نیروي تو زال و تهمتن
  

 پیكر و رایت ا سفندیار و پشوتن 
              597/12 

 

 سهراب  
 ( 2603: 1375)فردوسی،  .« »سهراب پسر رستم از تهمینه دخترشاه سمنگان که به دست رستم کشته شد

»سهراب به فرماندهی لشكریان تورانی به جنگ ایران آمد و با رستم در حالی که یكدیگر را نمی شناختند جنگید و به دست او کشته  
 ( 13856: 1377خدا، )ده .« شد

 کنار افق از شفق گشت رنگین 
  

 چو پهلوي سهراب از تیغ رستم 
                 529/2 

 سام  
»پسر نریمان بود و پدر زال در خدمت منوچهر بود و در کین خواهی ایرج همراه او بوده است او امیر زابل و سرآمد پهلوانان ایران 

 (  58: 1374)آموزگار،  .« بوده است
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 پاینده تر از سام سوارست به کینه 
 

 
 کوشنده تر از نیرم نیوست به نیرو 

               720/5 

 ده  شی
 (2610: 1375)فردوسی،  .«  »شیده پسر افراسیاب و دایی کیخسرو بوده است 

 سنجري از دوده الب ارسالن شد حكمران 
 

 
 شیده یی از تخمه افراسیاب آمد پدید 

        198/22 

 طوس 
است و بزرگترین پهلوانان آن طوس و گستهم است از این خاندان در شاهنامه   »از خاندان بزرگ در شاهنامه است از خاندان نوذري

طوس همواره مقام    . نیز پادشاه و فرد مشخص و بزرگ آن طوس است که در عهد کیانیان از امرا و سرداران بزرگ شمرده می شد
و پهلوانی بزرگ منش و محترم اما تند خو و   بزرگ خانوادگی خود را از میان پهلوانان ایران حفظ کرد و اغلب سپاهساالر ایرانیان

 ( 591: 1333)صفا،  .« موصوف به سبك مغزي و کم خردي و شتابزدگی بود

 نی گرفتم از در طوسست آسیب از کجا
  

 برتن و بازوي سام پهلوان می آورد
                 147/20 

 فرامرز 
 (  2613: 1375) فردوسی، .« رستم بوده است  »فرامرزپسر

 با صدمه گرزش چه گراز و چه گرازه 
  

 با فره برزش چه فرامرز و چه برزو 
                720/6 

 فریبرز  
از  2615:  1375)فردوسی،    .«  پسرکی کاووس است  »فریبرز به دلیري و شاه دوستی است  پهلوانان بوده ( »در شاهنامه موصوف 

 ( 593: 1333)صفا،  .« است

 زهی در فرّه ات فرّ فریبرز 
 

 
 زگرزت لرزه اندر برز البرز 

862/22 

 قارن 
 جنگ هاي کیقباد با افراسیاب مردانگی  ( »در2617:  1375)فردوسی،    .«  »قارن پسر کاوه آهنگر و از سپهساالران فریدون بوده است

 قارن هم که پهلو به پهلوي خاندان شاهنشاهی اشكانی و ساسانی، می زدند گزیر می بایست به فكر جعل چندین  خاندان  ها نمود

 ي افتد و از همین جاست که نسب خود را با جعل نام و داستان قارن و پهلوان و انتساب او به کاوه که درفش کاویانی بدونسب نامه 

 ( 574: 1333)صفا،  .« زرگترین رجال عهد تصور می شدمنسوب بود و از این روي پس از شاهان از ب

 گیسو کمندرستم وابرو حسام سام
 

 
 مژگان خدنگ آرش و قد رمح قارنا 

                    43/10 

 کاوه  
کاوه   . »کاوه از خاندان هاي معروف پهلوانی خاندان کاوه است که افراد آن در شاهنامه عبارتند از کاوه و دو پسرش قارن و قباداست

مردي آهنگر بود یكی از پهلوانان داستانی است که او علی الظاهر در دوره اشكانی و ساسانی ابداع شده و علت این ابداع وجود درفش 
او با برافراشتن پیش   ( »او با داشتن پیشه آهنگري نماینده طبقه پیشه ور است 569 -570: 1333)صفا،  .«  ه استمعروف کاویان بود

 .بند چرمین خود که درفش کاویانی نام می گیرد، بر سر بازار می رود و مردم به جان آمده از بیداد ضحاك را به دنبال خود می کشد
 .« تا همگی او را که فرزندي از تخمه جمشید است یاري می کنند که بر ضحاك پیروز شودآنها به سوي جایگاه فریدون می شتابند 

 (52: 1374)آموزگار،
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 مهر منور خروج کرد زخاور 
 

 
 بر صفت کاوه از دیار سپاهان 

                    660/15 

 کاموس 
 ( 2619: 1375)فردوسی،  .« یاري پیران آمد »کاموس دالور کشانی که در محاصره سپاه ایران در هماون به

 کمند رستمی چون تاب گیرد 
 

 
 نیارد تاب کاموس کشانی

               797/15 

 گودرز 
دومین دودمان    »در روایت هاي کهن و کمابیش در شاهنامه گودرز کشوادکان از تبار کشواد زرین کاله بزرگ دودمان گودرزیان

هفتاد تن از فرزندان گودرز در نخستین لشكرکشی    پهلوان نامدار بارگاه کی خسرو و پدر زن رستم است  پهلوانی و بعد از دودمان نریمان
ابود  در این نبرد گودرز نیز فرمانده سپاه افراسیاب یعنی پیران ران  .کی خسرو براي گرفتن انتقام خون سیاووش به توران کشته می شوند

 ( 126 -127: 1383)هینلز،  .« می سازد

 مات شود از هراس تیغ تو در رزم 
  

 رستم و گودرز و گیو و سلم و نریمان
               662/5 

 گیو  
رهانیدن کی خسرو از اسارت تورانیان و در این کار فرکی خسرو   »گیوپسر گودرز و در روایتی دیگر داماد رستم و بزرگ ترین کاروي

  ( 127: 1383)هینلز،  .« او را یاري می دهد و یك تنه از پس همه مخاطرات بر می آید و پیران فرمانده سپاه توران را اسیر می سازد
)صفا،    .«  ن راه یافته و در شمار پهلوانان در آمده اند»گودرز و گیو از پادشان و بزرگان اشكانی بوده اند که به تدریج در روایات ملی ایرا

1333 :576) 

 باز این تویی که از تو گه رزم در هراس
  

 گودرز و گیو و رستم و گستهم و نوذرست 
                 95/2 

   گرشاسب 

رزورونرمنش یعنی دلیران و پهلوان گرشاسب اژدهاي »در ادبیات پهلوي و فارسی از مشاهیر پهلوان ایران است به صفات گیسودار و گ
 (577-588: 1333)صفا،  .« سرور یعنی شاخدار را که اسبان و آدمیان رامی او باربد کشد

گرشاسب بخشی از فره جمشید را دریافت می کند و همان طور که پیش از این    .»پس از جمشید و فریدون و پیش از زردشت است 
بر ضحاك پیروز می شود، نابودي ضحاك در هزاره هاي پایانی و جهان پس از بندگسستن او به دست  گذشت، با اینكه فریدون  

)آموزگار،    .«  صفت نرمنش گرشاسب و القاب او، در شاهنامه شخصیتهایی با نامهاي نریمان، سام به وجود می آیند  . گرشاسب خواهد بود
1374 :58-57) 

 فرداست که برمه رود از خاك سر اندیب
  

 ر و شغب از دخمه گرشاسب و نیرم شو
 526/3 

 نریمان  
دیده می شد و   ( »در شاهنامه به صورت نیرم2634:  1375)فردوسی،    .«  »نریمان پدر سام و پدر بزرگ زال نیاي بزرگ رستم است

پهلوان در دژ سپند گشته شد و رستم   . از نریمان همواره به عنوان فرد پهلوانان و معروف خاندان سام در شاهنامه سخت رفته است
 (560،1333)صفا: .« انتقام او را گرفت

 چو او بعرصه بدرعی نهان هزار نریمان
  

 چون او به پهنه برخشی عیان هزار تهمتن 
                616/5 
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 هجیر  
:  1375)فردوسی،    .«  نگهبان دژ سفید از سرداران و مرزبانان ایرانی در عهد کی کاووس و کی خسرو و سهراب او را اسیر کرد  »هجیر
2636 ) 

 مرگ سهراب نهانی بود از مرگ هجیر
  

 گر چه زخمش بتن ز تیغ گو پیلتنست
                114/1 

 هومان 
)فردوسی،    .«  »هومان پسر ویسه و برادر پیران و سپهبد سپاه افراسیاب که به انتقام خون سیاوش به دست بیژن سرش بریده شد

1375 :2637) 

 بیژن خورشید در کنابد گیتی 
 

 
 هومان  پهلو شب رافكند خوار چو 

        660/11 

 رودابه 
( رودابه همچون نوشابه  12330:  1377)دهخدا،    .«  »رودابه نام دختر مهراب کابلی است که زال او را خواست و رستم از او تولد یافت

فرزند    همسر واین زن نماد عشق به    . پرآوازه شاهنامه است  زنان پاکدامن و  از   پادشاه بردع ملكه و به نوعی مادر تمام سیستان است و
 .  است

 بانوي نوشابه شاه کشور بردع
 

 
 خانم رودابه مام گرد سجستان

                 663/11 

 شهرناز  
ضحاك بودند و بعد از کشته شدن ضحاك هر دو به فریدون منتقل    »شهرنازخواهر جمشید و او با خواهر دیگرش ارنواز در حباله نكاح

 ( 14614: 1377)دهخدا،  .« می شوند

 لیلی و پورك یگانه بانوي پوران   شكر و شیرین و شهرناز و گل اندام 

 

 فرانک 
 (17029: 1377)دهخدا،  .« »فرانك مادر فریدون است مادر فریدون فرخ بود که او را در بیشه مازندران پنهان کرده بود

فرانك به دست ضحاك    به همین دلیل اگر  طبق پیشگویی دشمن اصلی ضحاك محسوب می شد   فریدون بر   .فریدون بود  فرانك مادر
نمادین   فرانك نقش اساسی و  پس نه تنها  .بیم ضحاك به سرمی بردند   فریدون به دنیا نمی آمد تمام دنیا درترس و  کشته می شد،

 .  بود آوردن فریدون موثر به دنیا با  نیز سرنوشت دنیا  بلكه در .دارد

 بود فرانك اگر نبود فرانك 
  

 هر طرف از بیم بیوراسب گریزان 
                 663/7 

 فرنگیس  
 (  17106: 1377)لغت نامه دهخدا،  .« سیاووش بود »فرنگیس دختر افراسیاب که در عقد نكاح

 بود فرنگیس اگر نبود فرنگیس 
 

 
 یار گله روز و شب بكوه و بیابان  

                  663/5 

 کتایون 
 (  18169 :1377)دهخدا، .« »کتایون دختر قیصر روم زن گشتاسب و مادر اسفندیار بود

 صد چو صفورا ورا مجاور درگه 
 

 
 صد چو کتایون ورا خدم شده سنان 

        663/8 
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 منیژه  
 ( 21719، 1377)دهخدا،  .« »منیژه نام دختر افراسیاب بود و بیژن پسر گیو عاشق او بود

 چون منیژه دل بستمتا براو 
 

 
 گشت افراسیاب دل آگاه

                 725/3 

 اردشیر بابکان  
»دوره ي سلسله ساسانی بود اردشیر چند تن از ملوك پایین را مغلوب و هالك کرد و مقام آنان را صاحب شد ممالك سكستان و 

مجلس تاج گذاري    -ابهرشهر خراسان فعلی و مرو و خوارزم و بلخ را متصرف شد به این ترتیب قدرت خود را بر نواحی شرق بسط داد
:  1377)دهخدا ،  .«  كی در نقش رجب و دیگر در نقش رستم کنار دخمه سالطین هخامنشی استاردشیر در دو محل دیده می شود ی

1728- 1727) 

 نیی حون اردشیر بابكان کز طالع کرمی
  

 گریزاند دو نوبت هفتواد از ملك کرمانش
              460/1 

 اسکندر  
  شرف نسب را با دانش و داد و شجاعت در آمیخته و به فتوح عظیم و   »در شاهنامه مردي بزرگ و اصیل و از نژاد کیان است که

که در باب اسكندر وجود داشت پدر اسكندر یونانی نبود یكی از   کارهاي بزرگ تأمل شده است و بنابر بعضی روایت و حكایت یونانی
( »او چهارده 547:  1333)صفا،.«  منبعث بود    مصریان بنام نكتانبوس بود این روایت در زبان فارسی نیز وجود داشت و از اسكندرنامه 

 (172: 1381)رزمجو،  .«  اسكندر از ازدواج داراب با ناهید دختر فیلقوس پادشاه به دنیا آمده است .سال بر ایران فرمانروا بود

 اسكندر دارا خدم داراي اسكندر حشم
 

 
 ساالر افریدون علم سلم سپهدار آمده

                745/10 

 دارا 
بنابراین    .»آخرین پادشاه کیان است که پسر داراب و از فرزند ناهید است به روایت شاهنامه اسكندر در عهد او به ایران حمله کرد

وش سوم که هنگام فرار  داراي دارا همان داریوش سوم هخامنشی است که مغلوب اسكندر مقدونی شد و داستان او با سرگذشت داری
 (  545: 1333)صفا،  .« به دست نزدیكان خود کشته شد شباهت و قرابت بسیار دارد

»دارا مدت پادشاهیش چهارده سال بود در زمان وي فیلقوس پادشاه روم می میرد و اسكندر به جایش صاحب تخت و تاج مقدونیه  
 ( 171: 1381)رزمجو،  .«  می شود

 گردد روح دارا زان دو محرم شاد
  

 گر ببیند خنجر پهلو گذارت 
                  82/15 

 شیرویه  
کشتن برادران و پدر خود خسروپرویز   »شیرویه پسر خسرو پرویز مدت پادشاهی هفت ماه بود مهمترین رخداد کوتاه پادشاهی شیرویه

 ( 180: 1381)رزمجو،  .« را به پیشنهاد برخی از بزرگان کشوراست

 پسران دشنه فوالد زسرگرمی کین 
 

 
 هم چو شیرویه به خون پدر آمیخته اند

                 172/17 

 قباد  
پیروز مدت پادشاهی او چهل سال بود از کارهاي عمده قباد کشتن سوفراي سپید ایرانی است که به سعایت گروهی از    »قبادفرزند

ایرانیان انجام می گیرد، از زندانی شدن قباد و بر تخت نشاندن ایرانیان برادرش جاماسب را گریختن قباد از زندان و پناه بردن به  
 ( 176: 1381)رزمجو، .« هیتالیان بود
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 قبادچون به چنگ آرد کمان مویان به قبر از وي 
 

 
 چون به کف گیرد سنان ناالن به گور از وي پشن

                    588/3 

 ابزارهای جنگی  

 تیر 
قوت کمان  »تیر که از کمان جهد، آلت دفاع چوبینی که از آهن نوك تیزي مسمی به پیكان مسلح شده و به طرف مقصود به زور و  

 ( 7189: 1377)دهخدا، .« انداخته می شود و به تازي سم گویند، معروف است و به عربی سهم خوانند

 را بریدن به  تیربكیش من سر آن 
 

 
 بجرم آنكه کمانرا چرا نشد قربان 

             972/18 

 تیغ 

 (7225: 1377)دهخدا، .« که تیز دارد بریدن و شكافتن را چون کارد و شمشیر و امثال آن »کارد تیز باشد و شمشیر هر آلتی

 هم از میانه گزین کرد شش هزار دلیر
  

 آژن تیغ هژبر زهره و پوالد پوش و  
                606/14 

 پیکان 
 (5583:1377)دهخدا،.« می گذارند نیزه و  تیر سر  بر  و نهند تیر  »آهنی که بر

 بارد عنا به پیكرم ارپیكان 
  

 راپیكانرویین تنم ننالم 
                36/19 

 پتک
 (5435:1377)دهخدا،.« »مطرقه اي بزرگ ازفوالدآن چه آهنگران با آن کوبند

 ولیكن از آن پس که آهنگران 
  

 گران  پتكهايزنندش بسر 
       937/12 

 

 جوشن 
 (7908: 1377)دهخدا،   .« »خفتان و سالحی می باشد غیر زره چه زره تمام از حلقه است و جوشن حلقه و تنگه آهن هم باشد

 شیر بچرم پلنگ یا تو بخفتان 
 

 
 جوشن کوه بدریاي نیل یا تو به 

                     597/1 

 خنجر 
)دهخدا،    .«  سالحی نوك دار و برنده است  .»چاقوي کالن، نوعی از کارد یا شمشیر کوتاه نوك تیز هاللی جنگ جمع خناجر است

1377 :9978) 

 چو تیره شب از قله کوه آتش 
  

 خنجر فروزانش از پشت شبدیز 
               321/5 

 خفتان
جامه اي    .خوانند جبه که سه روز جنگ می پوشند  »نوعی از جبه و جامه روز جنگ باشد که آن را قزاگند گویند و ترکی و قلمقاقی

 ( 9888: 1377)دهخدا،  .« هنگفت و سطبر بوده است

 و خود و درع و زره  خفتانزدستوانه و 
 

 
 زگوشواره و خلخال و طوق و تاج و کمر

284/1 
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 خدنگ 
)دهخدا،   .«  ه این اعتبار گویند»درختی است بسیار سخت که از چوب آن نیزه و تیر و زین است سازند و تیر خدنگ و زین خدنگ ب

1377 :9597  ) 

 او چو بیرون جهدززه خدنگزسهم 
  

 کند ماه آسمان چوماهی بتن زره
825/16 

 درع 
می کنند، از آالت و ابزار سالح است  »جامه اي است از زره آهنین بافته می شود و آن را در جنگها براي محافظت از اسلحه دشمن بر  

 ( 10626: 1377)دهخدا،  .« می کنندجنگجویان براي محافظت خود از شمشیر و تیر آن را بر 

 طفل هم داند یقین کاندر مصاف پور زال
 

 
 و مغفر داشتن  درعرا نشاید  پیرزالی

674/5 

 دشنه 
)دهخدا،    .« خنجري باشد که عیاران بر میان بندند  »کارد بزرگ و مشمل نوعی خنجر است که بیشتر مردم الري دارند نوعی خنجر

1377 :10915( 

 فوالد زسرگرمی کین  دشنهپسران 
  

 بخون پدر آمیخته  همچو شیرویه
172/17 

 درفش کاویان 
»درفش ملی معروف عهد ساسانی است که همه مورخان بزرگ اسالمی از آن نام برده اند این درفش از پوست خرس یا شیر بود و  

فراغ از کار ضحاك چرم کاوه را بدور جواهر بیاراست    فریدون پس از  .درفش کاویان خوانده شد و بعدها آن را به گوهرها و زیبا آراستند
 (571: 1333)صفا،  .« و درفش کاویان نامید

 بهردفع بیود اسب دي گلستان کاوه را 
  

 می آورد درفش کاویانازگل سوري 
145/8 

 زره
 ( 12847: 1377)دهخدا،  .«  »جامه اي باشد که از حلقه هاي آهنین ترتیب داده اند و در روزهاي جنگ پوشند

 بر بدن به پوشم تنگ  زرهیكی فراخ 
  

 که راست روي تن اسفندیار را مانم
564/2 

 زوبین
روي دشمن پرتاب می کردند حربه اي است که در قدیم به آن  »نیزه کوچكی که سر آن دو شاخه بود و در جنگ هاي قدیم آن را بر

 (1301: 1377)دهخدا،  .«  جنگ می کردند

 زوبین بپیلگوش و دژآهنج و ناوك و 
  

 به پیلپا و یك انداز و دهره و تكمر
283/16 

 سنان 
 (13772: 1377)دهخدا،  .« است  »سر نیزه و نیزه

 ماریست رمح او که زبونتر شود زمور 
  

 گزید سنان هر شیر شرزه را که بنیش 
                      844/2 
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 شمشیر 
بو بیرون آوردند آهن  از کان  نایستد نخستین گوهري که  تا وي نبود هیچ ملك راست    .« د»پاسبان ملك است و نگهبان ملت و 

 ( 133: 1382)پورداوود، 

 و خنجر و خنجیر شمشیرزیبل و بیلك و 
  

 برمح و ناوك و کوپال و گرزه و گرزن 
                     606/8 

 فتراک
 (16971: 1377)دهخدا،  .« »تسمه و دواللی باشد که از پس و پیش زین اسب آویزند و آن را به ترکی قنجوقه ترك بندگویند

 امروز یكی پشته خاکست حصارش
  

 پر از افعی و ارقم فتراكاز ناوك و 
                    525/8 

 کمان
در هر جایی از اوستا که   .»در اوستا از ابزارهاي جنگی بسیار شاعرانه سخن رفته است و مانند چكامه هاي رزمی از آنها نام برده است

( »معروف است به عربی قوس خوانند هر چوب خمیده اي که از یك 100:  1382)پورداوود،    .«  واژه ثنور آمده به معنی کمان است
 ( 18558: 1377)دهخدا،  .« ی سخت محكم بسته باشند و به تازي قوس گویندسر آن تا به سر دیگرش زه

 بدشت از سهم تیر و تیغ و گرز و برزت اندازد 
  

 بهمن کمر نوذر  کمانسنان قارن سپر بیژن 
                    317/20 

 کوپال 
 ( 93: 1382)پورداوود،  .«  »لخت آهنین بود یا گرز باشد

 محیط قهرم و شمشیر و گرز امواجم
  

 و تیغ بارانم  کوپالسحاب کینم و 
                 567/9 

 کمند 
»ریسمانی باشد که در وقت جنگ در گردن خصم انداخته به خود کشتند و گاهی شخصی یا چیزي را از جاي بلند نیز بر آن انداخته  

 ( 18586: 1377)دهخدا،  .« بر کمر دشمن می اندازند و وي را به بند می آورند و یا جانوران را بدان مقیدي کنند .به خود می کشند

 هلوانانپ کمندسرمن فرو نیاید به 
 

 
 توکنی به تار مویی همه روزه دستگیرم

                  914/7 

 گرز
  .« »یكی از کهن ترین ابزارهاي جنگی جهان باشد زیرا هر چوب نخست با گره و بند و انگله خود ابزاري بوده از براي شكار یا پیكاراست

 (19059: 1377)دهخدا،  .« ت است( »عمود آهنین، کوپال و لخ1382:82)پورداوود، 

 گاو سر گرزو آنكه چو پور آتبین کرده ز
  

 مغز سرده آك را طعمه مار حمیري
                  756/10 

 نیزه 
 (71: 1382)پورداوود،  .«  است  »در پهلوي نیچك بسیار آمده است و همین واژه را نیزك یا نیزق گفته اند و جمع آن نیازك

 شاه شجاع آنكه شرزه شیر دژ آهنگ 
 

 
 به نیستان  نیزه اشنغنود از بیم  

               659/17 

 ناوک
»نوعی از تیر باشد و آن تیري است کوچك، تیر کوچك که در غالف آهنین یا چوبین که مانند ناوي باریك بود گذارند و از کمان 

 (22282: 1377)دهخدا،  .« سر دهند و بدین وجه آن را ناوك گویند
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 زسهم خنجر آن فتنه مختلف اوضاع 
 

 
 این چرخ مرتعش اعضاست ناوكزبیم 

               84/21 

 البرز
  . هربرز« مرکب از دو جزء: هر، به معنی کوه و برز به معنی باال و بلند و بزرگ» پهلوي Harā Bərəzaitī هره برزَیتی» اوستا در

 .  است آن  اللفظیتحت در ادبیات پارسی »برزکوه« هم به معنی البرز آمده و ترجمه 

 البرز زگرزت لرزه اندر برز 
 

 
 نور تجلی برتن طور چو از 

                    428/7 

 اورنگ
 ) )آنندراج .سریر و تخت .()ناظم االطباء( )هفت قلزم  .تخت پادشاهی  .)انجمن آرا( )برهان ( .اَ رَ [ )اِ( تخت پادشاهان  [ .اورنگ  

 چه هوشنگ گران فرهنگ و چه تمورس دانا 
 

 
 و چه ضحاك علوانی  اورنگچه جمشید سپهر 

               791/18 

 رزم
 . جنگ و جدال و حرب و نبرد و پیكار(  .10 ص 2 )از شعوري ج  .جنگ ومحاربه و مقاتله    .)فرهنگ رشیدي (  .رَ [ )اِ( جنگ   [  .رزم  

  خطی  ( )لغت محلی شوشتر نسخه )فرهنگ جهانگیري ( )برهان  . جنگ و جدال    .)فرهنگ فارسی معین (  .نبرد و پیكار  .)ناظم االطباء(
  .مستعمل  راندن  و  برانگیختن   لفظ  با  و  پیكار  و  جنگ  .(سروري  فرهنگ( )  اللغات  غیاث( )  معین  فارسی  فرهنگ( )  مولف  کتابخانه

)فرهنگ   .کارزار  .()فرهنگ خطی  .جنگ باشد  .()لغات فرهنگستان  .ر میان دو گروه ارتش یا دو گروه مردم  د  مخاصمه  .(  آنندراج)
  .جدال  .جنگ  .هیجا  . وغا  .نبرد  .ناورد  .فرخاش  .پرخاش  .پیكار  .کارزار  .آورد  .()فرهنگ لغات شاهنامه  . محاربه  .زد و خورد  .جنگ  .اوبهی (

  مقابل بزم .جدل

 بروز بزم کنی جن و انس را دعوت 
  

 کنی وحش و طیر را مهمان رزمبگاه 
                      637/24 

 سپاه 
، استی »افساد« و »افساد« «[ )اِ( از پارسی باستان »تَخمه سپاد« ، اوستا »سپاذه « )قشون (، ارمنی عاریتی و دخیل »سپه ِس[  .سپاه  

 فوج   .(  معین  چ  قاطع  برهان  هحاشی)  .سپه  ،اسبه  ،اسپاه  به  شود   رجوع  .(  لشكریان  (، پهلوي »سپاه « )مجموعه)مقدار بسیار، سپاه ، فوج
  . عسكر  .(دهار)  .جیش  .(القرآن  ترجمان)  .جند  .(منیري  )شرفنامه  .اسپاه و اسپه از این لغت است   . لشكر گشن و انبوه  .()آنندراج  .لشكر  و

  خیل .لشكر .قشون

 سپاه نیروي مملكت ازتست نه از گنج و 
 

 
 فره ملك زشاهست نه از تاج و کمر 

                    326/1 

 موجودات حماسی و اساطیری  

 اهریمن  
همینطور براي اهریمن می توان از کلمه کما ریكان، دیوان و جاودان نام برد در    .»در اوستا به به معنی روح پلید و خرد ناپاك است

مكاران و همراهان اهریمنی قرار می گیرند و از آنها به عنوان همیستار  اعتقادات زرتشتی هر یك از این امشاسپندان در مقابل یكی از ه
کلمه اهریمن و صورتهاي مختلف آن و کلماتی که با این واژه ساخته شده است از جمله    . یعنی رقیب وضد و دشمن نام برده می شود

 (59 -58 -57: 1383)صفاري،  .« . . .  آهرمن، اهرمن، آهرمنی، اهریمنی، بچه اهریمن، دام آهرمن و 

 خیره چوروي زنگیان تیره اهرمنچو چشم 
  

 شده گفتی همه چیره بمغزش علت سودا
                     3/6 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%87_%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%AA%DB%8C
https://en.wikipedia.org/wiki/en:Hara_Berezaiti
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%87%D9%84%D9%88%DB%8C
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 اژدها
 . اي داردجهان جایگاه ویژه اساطیر اژدها در .است جهان هايدر فرهنگ ايموجودات افسانه یكی از  با تلفظ اَژدَها اژدها

 پوالد سنجان در وغا بر باره پوالد خا
 

 
 تچون پیل باال ریخ اژدهاهر یك زهندي 

                   743/17 

   تکاور

( بمعنی تك آورنده باشد یعنی حیوانات رونده و دونده عموماً و بمعنی اسب و شتر باشد که عربان فرس  ت َ وَ [ )نف مرکب [  .تكاور
 تك:  از  .(االطباء  ناظم)  .خصوصاً  وشرفتارخ  اشتر  و  اسب  و  عموماً  خوشرفتار  ستور رونده  .()برهان ( )آنندراج  .و جمل گویند خصوصاً

  دونده   نیك  که  شتر  و   اسب  . (دهخدا  مرحوم  بخط   یادداشت)  . نجیب  اسب   .تندرو  .تیزتك  .دونده  .(معین  چ   برهان  هحاشی)  .(آوردن)  آور+
  (منیري شرفنامه) . بود رونده و

 سر چو بخاك بر نهد تن بهالك در دهد
  

 حرون  تكاور بر جهد همچو  از چپ و راست مفوض
                            687/11 

 دیو 
»این واژه در هند باستان بمعنی فروغ و روشنایی و نیز نام خدا است قدمت و دیرینگی این واژه به عصر آریاییها می رسد، دیوان در  

واژه دیو    .اران آریایی بودند که با آمدن زرتشت و تعالیم وي طرد شدند و مورد بی مهري قرار گرفتندواقع گروهی از خدایان و پروردگ
 ( 79: 1383)صفاري،  .« در آغاز به ایزدانی که زردشت الوهیت آنان را منكر گردیده، قلمداد می شوند

 در صف ناورد تو بیژن و گودرز چیست 
  

 دیو و تهمتن کدام طوس و فرامرز چیست
                    823/9 

 رخش
چنانچه مشهور است    . میخته استرخش در لغت به معنی رنگ سرخ و سفید درهم آ  .است شاهنامه ايقهرمان اسطوره رستم اسب نام

 .  هاي کوچك بود و از زیر دم تا زیر گردن و چشم تا دهان سفید بودهاي قرمز و زرد و گل بدن رخش داراي لكه 

 تیز تك مهریست تابان برفلك رخشبرپشت 
  

 برکوهه فوالد رگ کوهیست برباد وزین
                      710/2 

 سیمرغ 
اي قاف  کُنام )آشیانه( او کوه اسطوره   .دارد شاهنامه هاياو نقش مهمی در داستان   .اي ایرانی است افسانه-اينام یك پرندۀ اسطوره 

در   رستم به  .کندیپرورد و همواره او را زیر بال خویش پشتیبانی مزال را می  .دانا و خردمند است و به رازهاي نهان آگاهی دارد  .است

  از   .اندداده  قرار  خود  داستان دیگر شاعران پارسیگوي نیز سیمرغ را چهره   شاهنامه جز در  .رساندیاري می تناسفندیار رویین نبرد با

 .  اندنیز از آن دسته  عطار نیشابوري ،منطق الطیر جمله

 در بشصت تو یا تیر دال پر  سیمرغ
  

 البرز بربدست تو یا گرز گاوسار 
                 409/14 

 هژبر
 .  هَ ژَ [ )اِ( مصحف هِزَبر است به معنی شیر  / هَ ژَ [ .هژبر

 مثال داد که از هر کرانه پرّه زنند 
  

 افكنان شیرشكن  هژبربگرد باره 
                   610/6 
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 نتیجه گیری  
حماسی و اساطیري، ابزارهاي    آن گونه که مالحظه می گردد قاآنی در بیان اشعار خویش از عناصر حماسی از قبیل شخصیت هاي

آن چه بیشتر  جنگی، واژگانی که خاص ادبیات حماسی است و موجودات اساطیري و حماسی بهره برده است در حوزه شخصیت ها،
جلب توجه می نماید، آن است که از شخصیت هاي حماسی و اساطیري اعم از شاهان و پهلوانان بیشتر استفاده گردیده است مانند  

رستم، ضحاك و غیره و هم چنین از شخصیت هاي تاریخی از قبیل: اردشیر بابكان، اسكندر مقدونی، و غیره نیز در اشعار  فریدون،  
ابزارهاي جنگی که قاآنی از آن ها استفاده کرده است، مربوط به متون حماسی کهن نیز خنجر، تیر، تیغ،    .قاآنی به کار برده است 

هم چنین در  .ه در متون حماسی کهن از آن ها استفاده شده است مانند ذوالفقار، پتك و حساماست و هم ابزارهایی ک . . .شمشیر و 
موجودات اهریمنی و اهورایی نیز در اشعار قاآنی به کار   .واژه هاي حماسی کلماتی مانند: جنگ، خون و خصم بیشتر به کار رفته است

 .  اشاره کرد . . .ا، اهریمن و رفته است از آن جمله می توان به موجوداتی چون اسب، اژده
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