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 چکیده 

ها، سفرهای آیینی پهلوانان است. از سوی دیگر ایران یکی از تأثیرگذارترین جوامع در  های اصلی حماسه مایه الیاده معتقد است یکی از بن 

های پیوند  ّ ان اسفندیار یکی از نمونه خشود. هفت های ایرانی بسیار دیده می رود و نمودهای شمنی در حماسه های شمنی به شمار می آیین

ای از شمن راهنمای  نشانه   گرگ سار. در این داستان  در برداردهای سفرهای آیینی را  مایه های شمنی است که بنهای ایرانی و آیین حماسه 

ها و سفر او به جهان زیرین برای بازگرداندن  خان نمود رازآموزی و تشرف، ورود پهلوان رازآموخته به انجمن های هفت نوآموز بوده و داستان

های  های آیین های گذر شمنی، نمودخان با آیین های هفت شود با بررسی تطبیقی داستان. در این مقاله کوشش می استروح خواهران  

خان اسفندیار مقام تشرف اوست. همچنین در مقاله نشان داده خواهد شد که تشرف در این داستان بررسی تا مشخص شود چرا هفت 

؛  است یافته به جهان مردگان برای بازگرداندن روح  های پس از آن نمود سفرِ فرد تشرف اسفندیار در خان سوم به تشرف رسیده و داستان 

 ها بوده است.  ر جوامع کهن به عهدة شمنای دوظیفه
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 گفتار. پیش1

مایة بسیاری از  ترین باورها در جهان باستان بوده و تا امروز بنگری یکی از گستردهدرمانـهای شمنی و جادوآیین

ها مفهوم »تشرف« است.  دهد. یکی از مباحث بسیار مهم در این آیینل میرفتارهای فرهنگی و اجتماعی را شک

شد و فرد را از  ها و روحانیون آیینی کهن انجام میای از مناسک است که عموماً به یاری شمن»تشرف« مجموعه

ن باورها، فرد  داد. در واقع بر اساس ایای فراتر یا گروهی خاص سوق میاش به مرحلهمرحله و مرتبة کنونی زندگی

های رازآموزی را پشت  هایی خاص و سری نیاز داشت تا آیینباالتر زندگی و یا ورود به انجمن  مراتببهبرای رسیدن  

  ة های پهلوانی در حماسهای بارز تشرفیکی از نمونهشد.  ها رازآموزی تشرف خوانده میسر گذارد و این گذر از آیین

ها  پیش از این نیز پهلوانی  است که در واقع مقام تشرف اوست. اگرچه اسفندیار  یارخان اسفندملی ایران، داستان هفت

؛ اما باید توجه  آیدرساند و تشرف او به شمار میهایی داشته، این روایت است که او را به مقام پهلوانی میو جنگ 

شود و نمونة مهمی از سفر به جهان زیرین در این  های تشرف پهلوانی را شامل نمیداشت این داستان صرفاً آیین

از الگوهای بسیار    خان اسفندیار هفتو آن بازگرداندن روح خواهران از جهان مردگان است.  خورد  داستان به چشم می

 های حماسی ایران قرار دهد.  ترین داستانتواند این داستان را در رسته کهنکند که میکهن و مهمی پیروی می

  های اسفندیار پهلوانی  از   است که   پرداخته یادگار زریران  اسفندیار  در باب ترین منبعی که به ذکر مفصل  کهن

ترین منبعی که به صورت گذرا  ؛ اما کهن(۷۶₋43:  13۸۷  ،یادگار زریران  )نککند  یاد میبرابر هجوم ارجاسب تورانی  

یشت به اسیر شدن دختران گشتاسب و آزاد  در کردة هفتم گوشها است.  خان اسفندیار اشاره کرده، یشتبه هفت

 (391، 1: ج13۷۷ ، هاشدن ایشان به دست اسفندیار اشاره شده است )یشت

دربارة اصالت هر کدام نظریات متفاوتی    و  رفته   اسفندیار خان در شاهنامه دوبار و برای رستم و  ذکر هفت

  ؛132:  13۸4  ،نولدکه  ؛1۷۸₋9:  13۸1  ، سن؛ کریستن3۷:  13۸1  ، ؛ همو20₋1:  13۷2  ،وجود دارد )نک: خالقی مطلق

هر    (4۸:  1393سرکاراتی )ترین نظر است.  باره شامل  توان گفت نظر سرکاراتی در اینمی  اما  (؛۶۶9:  1390  ،آیدنلو

های بسیار کهن حماسی رایج در  را اصیل دانسته و بر این باور است که »مطابق سنت  دو روایت رستم و اسفندیار

خان داشته باشد، آن هم بر مبنای  که بعد از برنا شدن هفتمیان مردمان هند و اروپایی هر پهلوان ناگزیر بوده است  

هایی دال بر اصالت این داستان  خان رستم نشانهالگوی از پیش پرداختة دیرین«. تردیدی نیست که در روایت هفت

و الگوهای این داستان    خان اسفندیارهفت  های متون بسیار کهن به اصل داستانبا توجه به اشاره  شود؛ اما دیده می
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این روایت هم اصیل و کهن است. گذشته از اصالت داستان ها، یکی از موضوعات بسیار مهم دربارة داستان  قطعاً 

  اند کههایی داشتهگران اشارهتر پژوهشخان اسفندیار، مفهوم »تشرف« و »سفر به جهان زیرین« است. پیشهفت

ترین اشاره را سرکاراتی به این موضوع دارد. او در این  توان گفت دقیقمی؛ اما  است  خان مقام تشرف اسفندیار هفت

 نویسد:  باره می

خان، اسطورة رفتن مرد است به کام مرگ و زایش دوبارة او. گونة دیگری از داستان رفتن به جهان »هفت

ای نمادینه  شاه و شاهزاده  صورتبهزن و یار، و گاه    صورتبهمردگان و فیروزی بر مرگ و نجات جان خود که گاه  

ارتباط    یعرفان  مهینو    یحماس  مهینهای  با مراسم تشرف پهلوان به راز آیین  مسئلهشده است و در حماسه این  

و رسیدن   پرخطرخان  ذشتن قصة پهلوان از هفتگ  صورتبهپیدا کرده است و در نهایت امر در حماسة ملی ایران  

 ؛( 4۸: همان) مقصد مرموز نهایی و نجات شاه یا خواهر پهلوان از بند دیو یا دشمن بازگو شده است«به 

تحلیل به  نیاز  موضوعات  این  باره  اما  این  در  و همچنان سؤاالتی  داشته  بیشتری  از    ماندهیباق های  است: چرا 

خان اسطورة رفتن به جهان مردگان است؟ در این  هفت  روازچهشود؟  مقام تشرف اسفندیار یاد می  عنوانبهخان  هفت

خان پرداخته  های هفتدهد به تحلیل دقیق داستانکه الیاده ارائه می  الگوهای آیینیمقاله سعی شده تا بر اساس کهن

های آیینی را پشت سر  آموزشخان  در سیر هفتپهلوان  توان گفت پاسخ دهیم. در واقع می  دست نیازاو به سؤاالتی  

یابد و توانایی  مرگی الزم برای این سفر دست میگذاشته و توانایی سفر به جهان زیرین را به دست آورده، به بی

 . کندبازگرداندن ارواح از جهان مردگان را کسب می

 . پیشینة پژوهش:1. 1

 ( 13۸۸)  . آیدنلوخان مقام تشرف اسفندیار استاند که هفتکردهتر اشاره  پیش  پژوهشگرانچنان که اشاره شد بعضی  

مایة  ها و به کل مضمون »گذشتن پهلوان از چند دشواری برای رسیدن به مقصودی مشخص« را یک بنخانهفت

(؛ اما تحلیلی که ارائه داده، بر  1۷:  13۸۸  ،)آیدنلو  داندحماسی و گزارشی داستانی از آیین تشرف و آشناسازی می

تن شدن  تأثیر باورهای آیینی شمنی در روییناو همچنین اشاراتی گذرا به  های تشرف شمنی نیست.   ّاساس آیین

تنی  رویین که یدرصورتداند؛  (؛ اما آن را مرتبط با روایت غوطه خوردن او در آب می2۷: 1399 ، )همو اسفندیار دارد 

خان را بر اساس  ( هفت1392اسفندیار بیشتر با خان سوم مرتبط است و بدین موضوع خواهیم پرداخت. قربان صباغ )

( نیز  139۶زاده و ریحانی )داند. عبداهللمرتبط با تشرف می  یاگونهبهفر قهرمان کمبل« تحلیل کرده و  الگوی »س
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الگوهای یونگ و مفهوم ناخودآگاه بررسی  خان را مقام تشرف اسفندیار دانسته؛ اما این موضوع را بر اساس کهنهفت

های کهن شمنی این  آیین  بهباتوجهمقاله سعی داریم    ما در ایناند.  های تشرف شمنی توجهی نداشتهکرده و به آیین

 موضوع را بررسی کنیم.  

 یوبررسبحث. 2

  های نمادین بازگشت و تجدید حیاتآیین. 1. 2

دز به  به سعایت گرزم نزد گشتاسب، مغضوب پادشاه شده و او را در شب  خان، اسفندیارپیش از شروع داستان هفت

 کنند:بند می

ــد ــد آوریـ ــت بنـ ــروان گفـ ــر خسـ  سـ

ــای ــت و پـ ــه دسـ ــتند او را همـ  ببسـ

ــتوار  ــای اســ ــتند پــ ــانش ببســ  چنــ

 چــو انــدر گــره کــرده بــد گــردنش

 

 مــــرو را ببندیــــد و زیــــن مگذریــــد 

ــدار گیهان ــه پـــیش جهانـ  خـــدایبـ

ــه ــههر ک ــت زارهمیش ک ــد بگریس  دی

ــه شـــب ــردنشبـ ــود پـــس بـ  دز بفرمـ

 (.1۶۸،  ۵: ج13۸۶  ،)فردوسی

است. در    یا محلی محصور  رازآموز از جمع و بردن او به کلبه  جداکردنهای کهن رازآموزی،  اولین مرحلة آیین

نمودهای متفاوتی دارد. در  ؛ اما این آیین  شودشروع میتشرف با جدایی از خانواده    ،های رازآموزی دنیاهمة آیین

له  یهای قبگذراند و سنتهای سخت را میآموز به آنجا برده شده و آزمونبسیاری مناطق اتاقکی ساخته شده و راز

یا اتاقک  (. زمانی که او در کلبه  192:  13۸2  ،)الیاده  آموزد؛ در واقع »اتاقک رازآموزی نماد زهدان مادر است«را می

  ، )الیاده  کند و این فراموشی نماد مرگ استنماید و مادر او را فراموش میمادر مرده میبرد در چشم  به سر می

  است  مادر کیهانینماد این آیین، رساندن رازآموز به مادر کیهانی و زاده شدن او به صورت مستقیم از  (.  ۷۵:  13۶۸

(؛ یعنی  314:  1392  ، )کوپر  لم باشند توانند نماد مرکز مقدس و محور عا ها میهمچنین کلبه  .(211:  13۸2  ، )الیاده

دز، آن را  شب  در مورد(. دو نشانه  ۷13:  13۸۸  ،)الیاده  شودجایی که ارتباط زمین، جهان زیرین و آسمان میسر می

 هایی در دز.  زند؛ نخست اینکه دز در کوه است و دوم وجود ستونها شمنی پیوند میآییناین با 

 بـــــدان دزدش بردنـــــد در کوهســـــار

ــتون ــینســ ــزرگ آهنــ ــرده بــ  ها کــ

ــار  ــد از آهــــن چهــ  ســــتون آوریدنــ

 ســـر انـــدر هـــوا و بـــن انـــدر زمـــین
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 .(1۶9،  ۵: ج13۸۶)فردوسی،   

تواند  کند و میهای زیرین و آسمان را میسر میارتباط جهان  کوه یکی از اصلی ترین نمادهای مرکز عالم است که

(. بنابراین  ۸3:  الف1392  ،)الیاده گذارند، نماد بازگشت به رحم مادر استفرد را به سرآغاز ازل ببرد. آنچه در کوه می

ها نیز یکی  ستون.  استها  های رازآموزی است. نشانة دیگر مرتبط در روایت شاهنامه، ستونکوه نماد دیگری از کلبه

یابی به  ها و دیگر نمادهای دستها، ستونکوه  .ترین نمادهای مرکز عالم و مرتبط با عروج و باززایی هستنداز اصلی

(؛ در واقع این  ۵4:  1391  ،)الیاده  روندنیز به شمار می  رازآموزی آسمان چون نردبان و پله از جمله نمادهای بارز  

(. با 1۸2:  ب13۸۷  ،الیاده)  بخشدای تشریفات و رازآموزی ساختاری کیهانی میها هستند که به محل برگزستون

ها است.  کند و آن تعداد ستوناین همه نکتة دیگری در روایت وجود دارد که آیینی بودن نماد ستون را تصدیق می

ساخت آیینی فضا   ،هاسازهدر  این عدد به طور کلی و  آید های کهن عددی آیینی به شمار میعدد چهار در معماری

 (.   190 :ب13۸۷ ، الیاده)  کنندرا تصدیق می

 گرگسار؛ شمن راهنما. 2. 2

پس از حملة ارجاسب به ایران و کشته شدن لهراسب و بسیاری از شاهزادگان و پهلوانان و نیز اسیر شدن همای و  

آزاد کرد  1۷۵ـ1۸3،  ۵ج:  13۸۶  ، )فردوسی  آفریدبه به  اسفندیار می  اسفندیار (، گشتاسب تصمیم  به جنگ    گیرد. 

گریزد. (. ارجاسب به توران می212)همان:    کندشکند و گرگسار، سپهبد تورانیان را اسیر میارجاسب رفته و او را می

کند و به همراهی پشوتن، سراپرده  دز برای بازگرداندن خواهران سپاهی مهیا مینیز به قصد رفتن به رویین  اسفندیار 

 : برد و پس از خوراندن چهار جام می به گرگساربیرون می

ــت ــدو گف ــونرویینب ــت؟ دز اکن  کجاس

 

ــران جداســت آن مــرز ازیــن بــومکــه   ای

 (.222  همان:)

  ترین روش مهمها هستند.  آیینی، شمن  آید و راهنمایبه شمار می  خان راهنمای اسفندیارهفتگرگسار در راه  

توان به صرف  (. نمی101:  13۸۸  ، الیاده  :ک.  )ن  هاسترازآموزی در اغلب مناطق و قبایل، آموزش توسط دیگر شمن

  گرگسارارتباط   تری در دست است. نخستشواهد متقنراهنما بودن گرگسار او را شمن خواند؛ اما برای این موضوع  

نویسد: »نام گرگسار شاید از اینجا پدید آمده است که در صورت  مطلق در این باره میبا توتم گرگ است. خالقی

زده  )نقاب( گرگ بر رخسار خود می  یک شمن یا قام بوده که در مراسم مذهبی چهرکتر این روایت، سخن از کهن
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: 1390  ،مطلقخالقی)  های دینی با قبایل آسیای میانه دارد« دهد که این داستان ریشه در جنگ است و این نشان می

های هنگام آموزش  جویانه و حماسی بسیار مرتبط است. عموماً شمنهای تشرف جنگ (. توتم گرگ با نشانه۸91

گر در شکل حیوان و ارتباط با  مبتدی نقابی از حیوانی درنده و به خصوص گرگ بر چهره داشتند که نماد روح یاری

در این مناسک    ن(. در واقع شم1۶۸:  13۸۸  ،)الیاده  بردعوالم دیگر است و رازآموز را همراه با خود به جهان زیرین می

را اعتقاد بر این بوده است که تشرف به کمک حیوانات که ارواح محافظ هستند  کند؛ زیخود را به حیوان بدل می

های انجام  و یکی از روشکند  (. این استحاله او را در وضعیت وجودی درنده شریک می1۷۶)همان:    شودانجام می

به گرگ عموماً به   الزم به ذکر است که آیین استحاله.  استی از درنده پوشیدن نقابیا   بر تن کردن پوست درندهآن 

 (. 22۵، 2: ج13۸9 ، )الیاده شود های جنگجویان مربوط میهای سری مردانه« و در واقع انجمن ّتشرف »انجمن

ها و باورهایی را به خود اختصاص  نماد و توتم گرگ در میان آریاییان از دیرباز این نمود را داشته و این چنین آیین

ای  حیوان درندهکه  تر آن  کند و اشکال کهنیا پوست گرگ رازآموز را هدایت می  مایة شمنی که با نقاب داده است. بن

مایه  شکل دیگر این بن  .(192:  13۸2  ،)الیاده  برد، نمود نیای اساطیری و توتمی استکند یا میآموز را هدایت میراز

 شود.  دیده می ر ( که در خان سوم اسفندیا جا: همانهمان :ک. )ن  بلعیده شدن توسط موجودی عجیب است

ـ که در ادامه به این موضوع خواهیم    به جهان زیرین است  سفر رازآمیز اسفندیار   خان هفتکه  نشانة دیگر این

(. یکی از  4۸۵:  13۸۸الیاده،  )  بوده است ها  شمنپرداخت ـ و هدایت افراد به جهان زیرین در باورهای کهن به عهدة  

آشنایی به آنها است و این موضوع شمن را به عنوان   های دیگر وبا جهان  اوارتباط    های شمن خویشکاریترین  مهم

 (.  44: همان) کندا به جهان زیرین معرفی میترین راهنممؤثر 

 خان؛ گذرگاه دشوار؛ هفت طبقة زیر زمین: هفت. 3. 2

کند. دو مسیر  دز معرفی میپرسد، او سه راه را برای رسیدن به روییندز را از گرگسار میراه رویین  چون اسفندیار 

 رسد؛ اما مسیری است پر خطر:  دز میاول مسیرهای طوالنی هستند و مسیر سوم هفت روزه به رویین

 پر از شـیر و گـرگ اسـت و نـر اژدهـا

 فریـــب زن جـــادو از گـــرگ و شـــیر

ــرآ ــا بـ ــی را ز دریـ ــاهیکـ ــه مـ  رد بـ

ــخت ــرمای س ــیمرغ و س ــان و س  بیاب

 کــه از چنگشــان کــس نیابــد رهــا 

ــر ــای دلیـ ــت و از اژدهـ ــزون اسـ  فـ

ــاه  یکـــی را نگـــون انـــدرآرد بـــه چـ

ــدرد درخــت ــزد ب ــاد خی ــه چــون ب  ک
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 (.223،  ۵: ج13۸۶  ،)فردوسی 

 گزیند.همین سفر را برمی و اسفندیار 

های سخت  (. گذرگاه231:  13۸۷  ،)واحددوست  آیندبه شمار می  ترین نمودهای گذر آیینی بنیادیها یکی از   ّخان

  ، )الیاده   ای قهرمان ازلی است خود نمودهایی از تشرف هستند. در واقع سفرهای تشرف قهرمانان تکرار سفر اسطوره

تشرف33:  13۸2 آیینی  خود  ورود سخت،  یا  گذر  نوع  هر  می(.  به شمار  نمودهای  گونه  با  سفرها  این شکل  آید. 

:  13۸۸  ، )الیاده  شوندهای مرگ دیده میهای تشرف پهلوانانه، تشرف شمنی، صعودها و آیینمتفاوتشان در آیین

ترین نمود این اساطیر  پل چینود شناخته شده  های باریک و برنده بعد از مرگ، چون پل صراط و ّ(. گذر از پل434

ای دیگر و همچنین باززایی و مرگ از صورت  است. نماد این گونه گذرها امکان گذر از یک منطقة کیهانی به منطقه

 (. 13۵: الف13۸۷ ،)الیاده به شکلی مقدس است  ن نامقدس و زاده شد

برای صعودها و سفر به جهان زیرین عموماً باور به گذر  گانه است.  نکتة دیگر در این سفر مخاطره آمیز، گذر هفت

های سری تشرف میترایی »نردبان آیینی هفت پله داشت  از هفت مرحله یا هفت طبقه وجود داشته است. در آیین

(. باور به هفت طبقه صرفاً به اساطیر صعود محدود  ۵2:  1391  ، )الیاده«  که هر یک از فلزات متفاوت ساخته شده بود

به جهاننمی رفتن  اساطیر  نمونهشود. در  نیز  زیرین  از  های  به یکی  را  از هفت طبقه  بسیاری است که گذر  های 

، ملکة آسمان تصمیم  (Inanna)   های سفرهای نزولی تبدیل کرده است. برای مثال در اساطیر سومری، ایناننا  ّمایهبن

و خدای شهید شوندة باروری و گیاهان به جهان    یا تموز، همسر خود  (Dumuzi)  گیرد برای بازگرداندن دوموزیمی

بود. او برای رسیدن به جهان مردگان باید از   (Ereshkigal)  کیگالزیرین سفر کند که تحت فرمان خواهرش، ارش

نهک هفت دروازه عبور   با  و  )ت ند  این دروازه(Netiی  نگهبان  این 20₋1:  1391  ،هوک)هنری  شودها درگیر می،   .)

چ از  هفتاسطوره  با  جهت  اسفندیارند  دروازه  خان  نخست  دارد.  هفتمشابهت  که  های  ایناننا  هدف  دیگر  گانه؛ 

نیز نمونة بابلی همین اسطوره    (Ishtar)   ایشتر.  بازگرداندن خدای باروری و شکل دیگر آزاد کردن دختران از بند است

  خان اسفندیارمایة هفت(. بنابراین بن44)همان:    گذرد است و او نیز برای رسیدن به جهان مردگان از هفت دروازه می

های سخت و گذراندن هفت طبقه برای رسیدن به جهان زیرین و آزادکردن نمودهای باروری  های گذرگاهبا آیین

 مطابق است.  

 خان اول و دوم؛ کشتن درندگان؛ پیروزی بر گرگ.  4. 2
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 آید:شود و بر آنها فائق میسپاه را به پشوتن سپرده و به تنها راهی جنگ با دو گرگ مهیب می  در خان اول اسفندیار

 یکــــی تیــــو زهرآبگــــون برکشــــید

ــاک ــرد چ ــان ک ــه شمشیرش ــر ب  سراس

 

ــان را   ــیدعن ــر درکش ــرد و س ــران ک  گ

ــونگِل ــت از خ ــاک انگیخ ــان ز خ  ایش

 (22۷،  ۵: ج13۸۶  ،)فردوسی

ان چون تن  رتوان به آن اشاره کرد جثة مهیب آنها است. پشوتن و پهلوانان ایها میای که در باب گرگنکته

 جان دو گرگ را بر زمین دیدند:بی

ــگفت ــردان شـ ــار گـ ــد از آن کـ  بماندنـ

 مسـت  اگـر پیـلخـوانیم  این گـرگ    که

 

ــدر گرفـــت  ــه انـ ــر اندیشـ  ســـپه یکسـ

 و تیـو و دسـت  دلکه جاویـد بـاد ایـن  

 (.22۷)همان:  

 (.  229)همان:   کشددو شیر را به همین شکل می در خان سوم نیز اسفندیار

های تشرف و به خصوص تشرف پهلوانانه تر، شکار حیوانات مهیب، همیشه از آزمونکشتن یا به عبارت صحیح

(. این 210:  139۷  ،)الیادهباشد  میجویی است مرتبط  بوده است. اساساً شکار با مقولة فتح که از کارکردهای جنگ 

: 139۷)الیاده  کرار اعمال اساطیری او است.  شکل از شکار در واقع همسان شدن با شرایط اساطیری یک درنده و ت

 نویسد: در این باره می( 3۶

»شکار کردن جانور بزرگ درست مثل رازآموزی و تشرف آیینی یا جنگ یا حمله و اشغال قلمرویی جدید،  

هایی است که الگوهای نمونة اساطیری برایشان وجود دارد: در زمان آغازها یک جانور درندة فوق  همگی فعالیت

جوی طبیعی برای نخستین بار آن اعمال را انجام داده است. بدین ترتیب آن کسی که یک شکارچی نامدار، جنگ 

شود، تا حدی توانسته موفق شود که آن اسطوره را دوباره تحقق بخشد؛ یعنی از  با صالبت یا فاتحی بزرگ می

 رفتار آن جانور درنده تقلید و آن واقعة ازلی را تکرار کند«. 

اشاره کرد اگرچه کشتن شیر موضوعی کمتر تکرار شده است، کشتن گرگ در بسیاری از ملل   یداین راستا بادر 

بایست یک گرگ یا  مردان رازآموز حتماً می  ( Taifali)  آید. برای مثال در میان قوم تایفالی نشانة تشرف به شمار می

های ایرانی  مورد الزم است که کشتن شیر در آیین(. همچنین ذکر این  223:  2: ج13۸9  ، )الیاده  کشتند گراز را می

 است.   ایران باستان های همیشه از نمودهای رازآموزی بوده است و نمونة بارز آن جنگ شاهان با شیر در کتیبه
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 بلعیده شدن توسط اژدها و تسلط بر گرما . 5. 2

پس از گذر موفق از خان اول و دوم گرگسار را خوانده و پس از دادن سه جام می درباره منزل سوم سؤال   اسفندیار 

 گوید: پرسد. گرگسار نشان از منزل سوم میمی

ــد دژم ــت آیــ ــا پیشــ ــی اژدهــ  یکــ

 همــــی آتــــش افــــروزد از کــــام اوی

 

ــه دم  ــا بـ ــرآرد ز دریـ ــاهی بـ ــه مـ  کـ

ــدام اوی ــت انـ ــارا سـ ــوه خـ ــی کـ  یکـ

 (.231،  ۵: ج13۸۶  ،)فردوسی

 در این روایت دو نشانة بسیار مهم وجود دارد؛ یکی اژدهاکشی به شکلی آیینی و دیگری تسلط بر گرما. 

تواند نیروی نوینی با پهلوان اعطا  های بسیار تکرار شونده در اساطیر جهان است که میمایهاژدهاکشی یکی از بن

(. اژدهاکشی عملی آیینی است و از روی الگویی کهن که در آغاز اساطیر انجام شده تکرار  1۶4:  13۸3  ، )دومزیل  کند 

تواند  می ای مایه نشانه(. اما در این بن320: 13۸۷ ،)واحددوست  ندابه سرآغاز هستی و ازل برسپهلوان را شود تا می

 و آن بلعیده شدن توسط هیوال است.  تر کند یرا آیین اژدهاکشی 

برای کشتن این اژدها درودگران را حاضر کرده و    خورد. اسفندیاردر روایت خان سوم به چشم می  این نشانه

 کند: نشان میسازد و آن را تیوای میگردونه

ــد ــران آورنـــ ــا دنرگـــ ــود تـــ  بفرمـــ

ــردون چــوبین بســاخت ــی نغــز گ  یک

ــز ــندوق نغ ــرد ص ــی گ ــر یک ــر ب ــه س  ب

 

 ان آورنـــــدافـــــزار چـــــوب گـــــرز  

ــدرش تیو ــرد ان ــه گ ــاختب ــا در نش  ه

ــز ــاک مغــ ــر پــ ــت آن درگــ  بیاراســ

 (.231₋2،  ۵: ج13۸۶  ،)فردوسی

 رود: آورد، درون گردون میدیگر روز چون به جنگ اژدها رفته و روی به او می

ــاهمی ــدش رهـ ــز از گزنـ  جســـت اسـ

ــم ــردون بهـ ــبان و گـ ــرد اسـ ــرو بـ  فـ

 آمــــد ز صــــندوق مــــرد دلیــــربر

ــه  ــزش ب ــیر مغ ــاکهمیشمش ــرد چ  ک

 بــــه دم درکشــــید اســــب را اژدهــــا 

ــه ــندوق  ب ــت ص ــی در گش  …دژمجنگ

 یکــی تیــز شمشــیر در چنــگ شــیر

ــاک ــد ز خـ ــرش برآمـ ــی دود زهـ  همـ
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 (.233  همان:) 

(. این طرح 142: 13۸۷ ،)الیاده یکی از نمودهای اصلی تولد دوباره، بلعیده شدن توسط هیوال در سن بلوغ است

(.  213:  13۸2  ، الیادهنک  )  باشد( و نشانة مرگ و رستاخیز نمادین می44:  1394  ، )الیاده   نشانی از رفتن به دوزخ 

اسطوره در  الگو  این  کلی  شکل   ّ طرح  به  هیوال»ها  توسط  قهرمان  شدن  خروج »و    «بلعیده  برای  راهی  کردن  باز 

های  (. در یکی افسانه11۸:  ب1392  ، )الیاده  شودها اجرا میبه صورت نمادین در آیینو  نمود یافته است    «پیروزمندانه

آیینی فنالدی آمده است هنگامی که جادو، قهرمان را بلعید، راهی برای خارج شدن قهرمان به او نشان داد؛ اما  

قهرمان پاسخ داد »راه خروج را من خود خواهم ساخت« و با ابزار آهنگری که به شکل جادویی ساخته بود، شکم  

 (. 21۶: 13۸2الیاده، ) یرون شد جادو را شکافت و ب

بلعیده شدن توسط هیوال همچنین نمودی از از رفتن به جهان تاریک مردگان و بازگشتن از آنجا به صورت زنده  

و از سویی با رفتن  های تجدید حیات و نوزایی به صورت مقدس  با آیین  از سویی  ( و این گونه21۵:  همان)  است

تواند نماد رفتن به جهان  پیوند دارد. نکتة دیگری که میازگرداندن ارواح خواهران اسفندیار به جهان مردگان برای ب

ای از رفتن  های شمنی نشانهزیرین را تکمیل کند بیهوش شدن اسفندیار پس از کشتن اژدها است. بیهوشی در آیین

 (. 391: 13۸۸ ،)الیاده نزد ارواح و نیاکان در جهان زیرین است

پس از کشتن اژدها در    بر آن است. اسفندیار  خان سوم، آتش افروزی اژدها و غلبة اسفندیارمورد دیگر در روایت  

تواند بر آن غلبه کند. غلبه و تسلط بر گرما و آتش یکی از مضامین تکرار  شود؛ اما میحرارت دود زهر او بیهوش می

گری،  درمانـآید. در باورهای جادوها به شمار میویژگی شمن  از  تسلط بر آتش اساساً.  تشوندة باورهای آیینی اس

ها بر آتش چنان است که حتی »قادرند روح آتش را نیز تجسد بخشند؛ تا جایی که آنها در طی جلسة  تسلط شمن

(. تسلط بر آتش و البته  ۶۸۸:  13۸۸  ،)الیاده «  دهند شان و کل بدنشان آتش بیرون میاحضار ارواح از دهانشان، بینی

  . جویان مشترک استها، آهنگران و جنگ شود و بین شمنیابی به حرارت درونی شامل چندین نمادشناسی میدست

جو، هر کدام  »وضعیت بشری متوقف شده یا کنار رفته و شمن یا آهنگر یا جنگ   تسلط بر آتش است کهبه واسطة  

(. آتش و گرما نماد رسیدن  1۸۷:  ب1392  ،)الیاده  شود[«وضعیت برتر و واالتری وارد]می  بهوزة خاص خودش،  حدر  

. الیاده  که به صورت گرما قابل حس استباشد  مییابی به نیرویی جادوی و قدرتی مقدس  به حالت فراجسمی و دست

بدن پهلوان  در واقع  است.    جویانه و حماسی مرتبطهای جنگ این موضوع با تشرف  بر این باور است که(  143:  13۸2)
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 چنان که اسفندیار پس از کشتن اژدها: شود.ها و کارهای جادوانه بسیار گرم میهنگام انجام آزمون

 ز گنجـــور خـــود جامـــة نـــو بجســـت

 

 بــه آب اندرآمــد ســر و تــن بشســت 

 (.234: 13۸۶  ،)فردوسی

ه سه بشکه آب  کشود  پس از انجام مقام تشرف چنان گرم می (Cuĉhulain)  ، کوچولیننیز  های ایرلندیدر حماسه

(. به آب شستن خود، نمود خنک کردن حرارت حاصل از تشرف و رفتن به جهان  143:  13۸2  ، )الیاده  ریزندبر او می

 )بلعیده شدن توسط اژدها( است.   دیگر

)بازگشت پیروزمندانه از جهان    که یکی از نمودهای آنـهای تجدید حیات  در سوی دیگر گرما و آتش با آیین

های آتش  است. در بسیاری باورها تجدید حیات از درون کوره  مرتبط  ـمشاهده شد  زیرین( در خان سوم اسفندیار

   (.   122ـ3: الف1392 ، الیاده :)نک   مسیحی چندین بار تکرار شده است یانةعام  باورهایدر  نمودخیزد و این برمی

 آوازخوانی و الگوی عجوزه. 6. 2

نماید. در این خان چند  شود که به صورت زنی زیبا خود را بر او میرو میای روبهدر خان چهارم با عجوزه  اسفندیار 

سپه را به برادر سپرده و طنبوری    شود. نخست مسألة میگساری و آواز خوانی است. اسفندیار نشانة آیینی دیده می

 شود:ای میگرفته و راهی چشمه

 جـــام زریــن بـــه کــف برنهـــاد یکــی

 بــزد دســت و طنبــور در بــر گرفــت

 

ــش گشتچــو دانســت  ــی دل ــاد،کز م  ش

ــت ــام دل در گرفــ ــراییدن از کــ  ســ

 (.33۶ـ۷: 13۸۶  ،)فردوسی

است. در واقع »میگساری  و مرتبط با باروری  میگساری نمودی از رسیدن به وضعیت تفکیک ناپذیر پیشاآفرینشی  

کیهانی، تشکل قبلی، آبها، برای اطمینان از تجدید کامل حیات و از این رو باروری زمین  و عیاشی بازگشت به شب  

با اسطورة بازگشت    تشرف اسفندیار  ،خان اسفندیار(. در داستان هفت109:  الف13۸۷  ، )الیاده   و فراوانی محصول است«

بازگرداند این نکته مهم میبه شب کیهانی و  باروری مرتبط است. ذکر  با اسطورة  از اسارت  نماید که  ن خواهران 

 (.  44: 1394 ،)الیاده  های آفرینش همواره با نوعی جنون و عیاشی و شادخواری همراه است ّآیین

های  انی همواره جزوی از آییندر این مقام است. رقص و آوازخو  آواز خوانی اسفندیار در این خان  نکتة دیگر  
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الزمة    ( Apapocuva)  گری بوده و با سفر به جهان زیرین و باروری مرتبط است. در قبیلة آپاپوکواتشرف و درمان

(؛  1۵4:  13۸۸  ، )الیاده  آموزندشمن شدن، آموختن آوازهایی است که خویشاوندان متوفای داوطلب در خواب به او می

نوازد و بدین وسیله وارد جهان  طبل می  های درمانی انجام آیین، شمن هنگام  (Ugrians)   هادر آیین های اوگری

که برای بازگردادن روح همسر به جهان    ( Orpheus)   (. در اساطیر یونان نیز، اورفئوس343)همان:    شود زیرین می

نیز  در بعضی آیین  .(119:  1390  ،کندی)دیکسون  ای اساطیری استرود شاعر و خوانندهمردگان می امریکا  های 

(. بنابراین دو  4۵۷:  13۸۸  ،)الیاده  آوازهای آیینی است  ه کمک های باروری مثل بارش باعتقاد بر نمود یافتن نشانه

 های آیینی ارتباط دارد.  )آزاد کردن خواهران( با آوازخوانی نی ورود به جهان زیرین و باروری خان، یعالگوی هفت

 سمیرغ و کارکارکرد دوبارة صندوق . 7. 2

 پرسد: پس از کشتن زن جادو، از گرگسار دربارة منزل پنجم سؤال می  اسفندیار

ــار ــخ ورا گرگســـ ــین داد پاســـ  چنـــ

ــدین  ــخوارتربــ ــار دشــ ــت کــ  منزلــ

ــوا ــدر هـ ــر انـ ــی سـ ــوه بینـ ــی کـ  یکـ

 کـــه ســـیمرغ گویـــد ورا کـــارجوی

ــر ــه ابـ ــرآرد بـ ــد بـ ــل بینـ ــر پیـ  اگـ

ــج ــی  رنــ ــتن هــ ــد ز برداشــ  نبینــ

 ســـت بـــا او بـــه بـــاالی اویدو بچه

 

ــارزار  ــه کـ ــی گـ ــل جنگـ ــه ای پیـ  کـ

ــده ــدارترگراینــــ ــاش و بیــــ  تر بــــ

 روابـــر او بـــر یکـــی مـــرغ فرمـــان

ــارجوی ــت پیگ ــوهی اس ــده ک ــو پرن  چ

ــرز  ــکی هزبـ ــگ و ز خشـ ــا نهنـ  دریـ

 مــرو را چــو گــرگ و چــو جــادو مســنج

ــا رای اوی ــته بــ ــان رای پیوســ  همــ

 (.240،  ۵: ج13۸۶  ،)فردوسی

  کشد شود و چون اژدها سیمرغ را میدر این خان، همان صندوق و گردون را برده و درون صندوق می  اسفندیار

برابر با بلعیده شدن توسط هیوال و پیروزی بر او، کشتن موجودی بزرگ که به  (. شکل کشتن سمرغ  241₋2)همان:  

 های گذشته پرداختیم.  این موارد در قسمت

 غلبه بر سرما؛ نمود دیگر تسلط بر گرما  .8 .2

 ، سرد شدن بی حد هامون است.خان اسفندیارخان ششم از هفت
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ــی ــود کــ ــه فرمــ ــراپرده و خیمــ  ســ

ــوه ــدبادی ز کـ ــان تنـ ــدر زمـ ــم انـ  هـ

ــرّ زاغ ــون پ ــت چ ــره گش ــان یکس  جه

ــرف ــک بــ ــر تاریــ ــد از آن ابــ  بباریــ

 

ــی  ــاورد مــ ــوان و بیــ ــت خــ  بیاراســ

 برآمـــد کـــه شـــد نـــامور ز آن ســـتوه

 ندانســـت کـــس بـــاز هـــامون ز راغ

ــادی شــگرف ــر از بــرف و ب ــی پ  زمین

 (.249)همان:  

(؛ اما کارکرد آیینی این  2۵0)همان:    سرد را از بین ببرد تواند هوای  در این خان پشوتن است که با نیایش می

های تشرف و مراتبی  خان تسلط بر سرما است. تسلط بر سرما نیز همچون تسلط بر گرما از کارکردهای شمن، آزمون

  تبتی در شبی زمستانی داوطلب باید چند ملحفة ـهای هندویابد. در یکی از آزمونآموز به آن دست میاست که راز

ها ماندن در زیر یخ  (. در میان اسکیموها نیز یکی از آزمون۶3۸:  13۸۸  ،)الیاده  خیس را با بدن عریان خشک کند

روز است  پنج  آیین۶39)همان:    به مدت  این  به حرارت جادویی ممکن می(.  با دستیابی  بر سرما  ها  شود. تسلط 

انی، کنار زدن شرایط انسانی نامقدس و متجسم  یابی به شرایط غیر جسمی و روحهمچون تسلط بر گرما نماد دست

اش  جویانهتواند در کارکرد جنگ (. در سوی دیگر این سرما می14۵:  13۸2  ، )الیاده  شدن در شرایط مقدس است

جو کم کند؛ چنانکه اسفندیاری که در تمام منازل قبل با خشم بر  حرارت درونی و خشم مرتبط با آن را در جنگ 

طور که اشاره شد پشوتن با دعای خود سرما را از بین  ود، در این منزل منفعل شده و هماندشمنان پیروز شده ب

 برد. می

 الگوی بازگرداندن روح مرده از جهان مردگان و چند نماد دیگر . 9. 2

دقیقاً  های شمنی  نخستین نشانة آیینی خان هفتم، موضوع آن یعنی آزاد کردن دختران است. این مفهوم در آیین

  (. نشانة آیینی دیگر در این خان گذشتن از آب است. اسفندیار334:  13۸۸  ،)الیاده  مطابق رفتن به جهان زیرین است

 گذرد:  شود و بی آزار از آب میرو میدر راه رسیدن به دز به دریایی ژرف روبه

 بــــه دریــــا ســــبکبار شــــد بــــارگی

 چــو آمــد بــه خشــکی ســپاه و بنــه

 

 ســــپاه اندرآمــــد بــــه یکبــــارگی 

 ببـــد میســـره راســـت بـــا میمنـــه

 (.2۵4،  ۵: ج13۸۶  ،)فردوسی

  ان از سوی منبعی الهی و تأیید مینوی اوستشود و نشان حمایت قهرماین الگو که اسطورة نجات نامیده می
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(، در اساطیر ایران و دیگر ملل تکرار شونده و مشهورترین آنها گذشتن موسی بدون کشتی از آب  ۵:  1390  ، )کوپ

باره می این  نیز آمده است. سرکاراتی در  فریدون  ایران دربارة کیخسرو و  نویسد، گذشتن  نیل است و در اساطیر 

های  این الگو با آیین  (.244:  1393  ، )سرکاراتی  ، بدون کشتی از آب به یاری فرة ایزدی استفریدون و کیخسرو

به شرایط پیش نشانة رسیدن  آب  رفتن درون  است.  مرتبط  نوزایی  و  استتشرف  (.  211:  13۸2  ، )الیاده  کیهانی 

وری در آب »با دوباره وارد شدن موقتی در نامعلوم که آفرینشی جدید، حیاتی جدید یا انسانی جدید در پی  غوطه

  شناسانه به سطح دیگر(. گذشتن از آب تغییر از حالتی هستی9۸:  الف13۸۷  ،)الیاده  داشته باشد نیز برابر است«

 اهمیت به مقام پهلوانی یا امثال آن است.  ای بی( و این همان گذر از مرتبه1۵: 1392 ،)کوپر

بیند. ورود سخت، خود یک  رسد، آن را فتح ناشدنی و ورود به آن را غیر ممکن میبه دز می  چون اسفندیار

 گیرد به صورت بازرگانان وارد دز شود:  (. بنابراین تصمیم می441: 13۸۸ ،)الیاده مایة شمنی است بن

ــوم ــدین دز شــ ــان بــ ــو بازارگانــ  چــ

 

ــوم  ــن پهلـ ــه مـ ــی را کـ ــویم کسـ  نگـ

 (.2۵۷: 13۸۸  ،)فردوسی

پوشی پهلوان و پنهان  در اینجا با سه موضوع در ارتباطیم؛ نخست دز که نمادی از جهان زیرین است؛ دوم چهره

 کردن هویت خود و در نهایت بازگردادندن خواهران. 

ها، معابد، قصرها  (. قلعه299:  1392  ،)کوپر  های تشرف استدشواری و آزمایشها، غلبه بر  غلبه بر دزها و قلعه

  های جهان زیرین( که در واقع یکی از نمودهای دروازه404:  13۸۸  ،)الیاده  های کوه برابرندبا نماد شناسی  …و

 ( و راه یافتن به آنها همچون دست یافتن به جهان زیرین دشوار است.  320)همان: 

پوشی محافظت از شخص  عموماً دلیل نام به هیأت بازرگانان به دز است.  پوشی و ورود اسفندیار نامموضوع دیگر 

دانست  تواند تمایز قائل شود و نام را جزئی حیاتی و ذاتی از شخص میها و اشیا نمیاست. انسان ابتدایی بین واژه

(؛ به همین دلیل در اغلب جوامع سعی در  2۷1: 13۸۸ ، بت شود )فریزربایست از آن مراقکه قابل آسیب است و می

پوشی شمن هنگام  رو هستیم و آن چهرهدر اینجا با موضوعی فراتر روبه(؛ اما  2۷4پوشاندن نام اهمیت داشت )همان:  

جمله درمان،  های شمنی هنگام ورود به جهان زیرین برای هرکاری از  ورود به جهان مردگان است. یکی از آیین

در   (Yukagir)  است تا ارواح مرده او را نشناسند. شمن یوکاگیر  پنهان کردن هویت …و  نزد نیاکان  یرساندن متوف 

(. در 2۶۸:  13۸۸  ،)الیاده  کنندهای تشییع برای اینکه ارواح مردگان آنها را نشناسند از ماسک استفاده میمراسم
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(.  2۶9)همان:    کنداندود میح نیاکان به زیر زمین چهرة خود را روغنهای آلتایی نیز شمن هنگام بردن ارواآیین

نیز قصد ورود به جهان مردگان برای بازگرداندن روح خواهران دارد و هویت خود را به منظور شناخته    اسفندیار 

 کند. نشدن توسط ارواح پنهان می

آزادکردن خواهران است   موضوع  ـکنار بلعیده شدن توسط هیوالر  دـ  خان اسفندیارمهمترین الگو در روایت هفت

)عموماً خواهر، برادر یا همسر( از جهان مردگان    بازگرداندن روح متوفی  که در واقع اولی نمود تشرف او و دومی نمود 

  رازآموختگان. یکی از کارکردها و وظایف شمن بازگرداندن روح از جهان مردگان است و این موضوع با مسألة  باشدمی

های بیماری گم شدن روح و یا ربودن روح بیمار توسط  های ابتدایی یکی از علتشمن پیوند تنگاتنگ دارد. در آیین

بایست  می  یا یک شمن  آموختهفردی راز( و  3۶۶:  13۸۸  ،)الیاده شدارواح و برده شدن به جهان مردگان شناخته می

(. این الگو احتماالً  3۶۵)همان:    گرداندیافت و به بدن بازمیبرای درمان او به جهان مردگان رفته و روح او را می

ندن  ها نه تنها قادر به بازگردانمودی جدیدتر از الگوی کهن بازگرداندن ارواح مردگان به جهان است. در واقع »شمن

این کار بازماندة    (.4۶۸)همان:    ارواح سرگردان بیمار، بلکه همچنین قادر به بازگرداندن مردگان به زندگی هستند« 

در اساطیر یونانی، اورفئوس نیز برای بازگرداندن روح همسر خود  های خدایان در اساطیر است.  یکی از خویشکاری

می سفر  زیرین  جهان  ایزانامی11۶:  1390  ،کندی )دیکسون  کندبه  از  آتش  ایزد  تولد  از  پس  ژاپن  اساطیر  در   .)  

 (Izanami)میرد؛ پس ایزاناگی، مادر تب کرده و می   (Izanagi)   همسر او به یومی  (Yomi )    که جهان مردگان است

اتار،  های یکی از اقوام ت (. در افسانه1۶₋۷:  13۸4  ،)پیگوت  که به جهان زندگان بازگردد  دپذیررفت؛ اما ایزانامی نمی

دختری است که برای بازگرداندن سر برادرش که توسط هیوالیی از تن جدا شده بود به جهان  (  Kubaiko)کوبایکو  

نیز دو برادر برای یافتن خواهرشان به    ( Alibamu)  (. در یک روایت آلیبامویی 333:  13۸۸  ،)الیاده  رودمردگان می

( که با داستان  4۶۷)همان:  گذرند از چهار آزمون سخت میروند و به کمک یک پیرزن یا پیرمرد جهان مردگان می

توان گفت تشرف اسفندیار به  بنابراین می  و پشوتن به دز برای بازگرداندن خواهران مطابقت دارد.  رفتن اسفندیار 

 شود.  سفر آیینی او به جهان زیرین و بازگرداندن ارواح خواهران از جهان مردگان ختم می

 

 گیری. نتیجه 3

های ملی ایران است. این سفر مقام تشرف اسفندیار به شمار  ترین سفرهای حماسهخان اسفندیار یکی از آیینیهفت
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توان شکل کهن این  ، میبا سفرهای آیینی شمنی   خان اسفندیارهفت  عناصر داستانهمگونی    با توجه بهرود.  می

برند. پهلوان  را ربوده و به جهان مردگان می داستان را به این گونه خالصه کرد: ارواح یا موجودی خواهران اسفندیار

  های سخت تشرف راهی جهان مردگان شده و در این راه از آزمون)گرگسار(  دایت یک شمنو با ه به همراهی برادر

پوشی به جهان مردگان  با چهرهآورد. سپس  و توانایی سفر به جهان مردگان را به دست میآمده    پیروزمندانه بیرون

دو عنصر اصلی از سفر به جهان    در این داستان  گرداند.رفته و خواهران را از جهان مردگان به جهان زندگان بازمی

شود که نخستین بلعیده شدن توسط هیوال و رسیدن به تشرف پهلوانی و دیگری سفر پیروزمندانه  مردگان دیده می

 به جهان مردگان و بازگرداندن روح خواهران است. 
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Analytical study of Haft Khan Esfandiar's connection with 

shamanism, initiation and the world of the dead 

Ali Farzane Qasrodashti1 ، Mahmoud Rezaei Dashtarzhane2 ، Farrokh Hajiani3 

Abstract   

Eliade believes the ritual travels of heroes is one of the main themes of epics. On the 

other hand, Iran is one of the most influential societies in shamanic rituals and 

shamanic manifestations are seen in many Iranian epics. Esfandiar's Haftankhan is 

one of the examples of the connection between Iranian epics and shamanic rituals 

which includes the basics of ritual travel. In this story, Gogsar is a symbol of the 

novice guide shaman and the stories of Haftkhan are symbols of initiation, the arrival 

of the learned hero in the associations and his journey to the dead's world to bring 

back the souls of the sisters. In this article, an attempt is made to compare the 

manifestations of the initiation ritual in this story by comparatively checking the 

stories of Esfandiar's Haftkhan with the shamanic passage rites and show why this 

story is his initiation. The article will also show that Esfandiar in the third stage passed 

the rites of initiation successfully. And the stories that follow are a description of his 

journey to the underworld to restore the soul. This task was performed by shamans in 

ancient societis. 

Keywords: Esfandiar; Haftkhan; Initiation; Shamanism; journey to the dead's world. 

 

 
1 . PhD student in Persian language and literature, Shiraz University,Shiraz ,Iran. (Corresponding Author) // 

alifarzaneqd@gmail.com 
2 . Professor of Persian Language and Literature, Shiraz University ,Shiraz ,Iran.// mrezaei@shirazu.ac.ir 
3 . Associate Professor, Department of Culture and Language of Ancient Iran, Shiraz University,Shiraz ,Iran.// 

f.hajiyani@rose.shirazu.ac.ir 


