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1. Introduction
One of the common topics in popular culture is healing and magic
therapy. For the ancient Iranians, the diseases had a magical cause
because the causes of incurable diseases were often unknown.
Diseases were considered as supernatural factors and a kind of plague
descended from the sky. Aided by magical acts and the use of magic,
people treated diseases whose origins were considered to be the
spirits. One of the areas in which such magical practices and magical
healings are discussed in detail is popular literature, especially folk
tales. The main issue of this article is to gain access to the most
important beliefs related to healing and the magical and healing
medicines, its themes in the storytelling scrolls, and finally, the
therapies that are influenced by folk medicine and folk beliefs that
have affected storytelling.
2. Methodology
The method of collecting information in this article is the library
method by reviewing printed texts and some manuscripts. Here, the
treatment, and magic-healing medicines in scrolls of storytelling have
been studied in a descriptive-analytical manner. Thus, initially,
samples of the motives of magical-healing medicines, and therapeutic
methods were extracted out of the scrolls, and then by studying epic
and mythological books and books of traditional and folk medicine
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and pharmacology by content analysis, the categorization and
analysis of the desired samples were made.
3. Discussion
The first therapist in Iranian mythology was Ahuramazda, who
brought healing herbs. Jamshid also gave immortality to the creatures
of Ormazd for six hundred years, and freed them from the pains of
aging and plague. He knew medicinal and aromatic plants, organized
medicine, and was doing diagnosis and treatment of diseases. Trit or
Afraydon as mentioned in the Shahnameh, was also considered as a
mythical healer; because he was asked to help people against
dementia, fever and weakness, and as it is mentioned in Yashts that
he was the first cure for the human race. Ahura Mazda brought ten
thousand medicinal plants grown around the immortality tree of
"Gokeren" or white hum in paradise, and made them available to him.
Trit is one of the first worshipers of Hume and his therapeutic method
is related to Hum, and Ahuramazda provided him with a gemmed
knife to perform surgery with it. Zoroaster was also proficient in
medicine and biomimicry and, was able to repel diseases, disasters
and eliminate the "Heteropterus" by reciting religious chants.
The discovery of medicines of transcendental and healing
properties, and the many events that happened around this search
have led to the formation of this motif among the amazing themes.
Magic therapy in storytelling is done in scrolls of storytelling in
different ways; such as the use of sacred plants with ritual functions,
fragrant scents, strange magic ointments made from the body parts of
demons, dragons or feathers of the Simorgh, precious stones and
countercharm objects and reciting chants and prayers. Among these,
the use of the latter was more important and in most cases, when each
type of magic therapy was used, prayer and chants were accompanied
by that ritual practice. In this article, we have dealt with
transcendental and healing medicines and therapists in epic
narratives.
The mythical motif "the healing property of magic plant", is
repeated in epics, folklore tales, and fairy tales. From ancient times
the plants’ magical role in human life has been paid attention to. The
leaves of some miraculous trees are healing and enable the blind to
see. The tree of life, the story of the mandrake or the emergence of
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human from the plants or the roots of the trees, the growth of a
healing plant on the grave of a cowardly slain man, the worship of
trees and plants and the transformation of human beings into plants
and trees in the myths of nations and peoples represent the magic role
of plants in human life. For example, the brazen body
(invulnerability) of Esfandiar was shaped by the pomegranate given
to him by Zarathustra; grapes grew from the blood of a cow killed by
the Mithra; whoever ate the Hom plant became immortal; and after
that the first created cow was killed by the devil, the seeds of various
medicinal plants were produced from the her body. The healing
property of some plants is due to the fact that they either have an
appearance of paradise or were initially picked and collected by a
god. Scrolls of storytelling refer to the healing properties of
maidenhair, apples, the herbs which were useful for healing wounds
and blindness, herbs which were useful for treating plant toxin, plants
leading human being to become brazen-bodied, and anesthetic and
pathogenic plants.
In the scrolls, we come across miraculous balms that quickly heal
wounds and fractures: i.e. the magic balm of Simorgh, the miraculous
balm inherited from the past kings and heroes, miraculous oil, the
balm made from a demon’s brain, and the balm made from the magic
feathers of Simorgh, which is a quick wound healer.
The belief in the healing properties of the body parts of a demon,
of a dragon, and magic has been reflected in epics, folklore tales, and
scrolls of storytelling, showing the fact that they quickly heal the
wounds, blindness, witchcraft, etc. These body parts include a
demon’s horns, his liver blood, his burnt heart, liver, and ashes of his
body, the blood of his heart and intestines, and his brain, or the brain
of a magic being, and the oil of a dragon or of a snake.
The scrolls have mentioned magic potions such as water of life or
antidote, and Simorgh magic potion. The antidote has been an herbal
and magical medicine for the healing of any wound. In one of the
scrolls, Hom's order to Feredun to take the jar of the “antidote"
(immortality medicine) with him shows the fundamental connection
of "the god Hom" with Feredun and with his family and Hom's
removal of death. In the scrolls, the antidote has been used to relieve
anesthesia, to expel poison and, to treat wounds. According to one of
the scrolls, the magic potion of Simorgh also has had such a property
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in that when Rustam put as much as a millet seed of it in the mouth of
Sohrab who had lost a lot of blood, the mate color of Sohrab's face
immediately turned rosy.
The healing properties of the beads have been mentioned in the
scrolls. The ancient physicians considered animal bezoar to be a stone
that is formed from the freezing of bile in the abomasum or intestines
or gall bladder of some animals such as ibexes and antelopes. Its
mineral type was called antitoxin stone and it was believed that if a
person who has been poisoned, keeps this tested bezoar in his mouth
immediately, it will be of complete benefit. According to the scrolls,
Simorgh has used the "master bead" to remove the poison of a python
thousand from Rustam's body and, has used a bead to remove the
poison from Siavosh's body.
The next case is healing with prayer and magic. In ancient Iranian
mythology, the fusion of power and magic and healing in a ritual
body has always been taken into consideration. The power of
Feredun's kingdom was combined with his healing function, and in
the Avesta and Pahlavi texts, in the chants and prayers, the essence of
Feredun against fever, scabies and snake bites, etc. have mentioned.
Feredun is also known to be the producer of magic and trickery for
relieving people of pain, illness and, disease through enchantment.
The enchantment of Feredun, of Zal (Rustam’s father), and of
Paridokht has been reflected in the scrolls as Feredun's blindness was
treated by praying to God to enable him to see Manoochehr, and
Paridokht's blind eyes were treated by praying to God to enable him
to see Zal.
In epical and folklore tales, sometimes water has healing
properties. There is talk of the fountain of immortality; the water that
overcomes aging and whoever drinks from it, becomes immortal. The
fountain of water of life has been reflected in the storytelling of
Iskandar-nameh: Every time Iskandar broke the hands of the
thousand-handed Samando, Samando went and washed his hands in a
miraculous spring and returned with healthy hands. Sam who had
illness during a period of seven years, washed himself in a spring
water at the foot of a mountain to heal his wounds. Sometimes the
waters have invigorating properties: Before the battle with Sohrab,
Rustam washed his own body in the water of a pearl spring and said
in praying: "lend me from your strength to throw this young man
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down on the ground", and then he threw his son down on the ground
with such a force that young son’ belly tore down.
The ancient Iranians used some plants to produce an anesthetic for
surgery operations, which seems to be the same cannabis that is
intoxicating. Wine has also been used for anesthesia, but sometimes
bhang powder has been used in wine. In Persian storytelling, the
oldest reference to anesthesia occurs in the story of Bijan and
Manijeh. In the scrolls of storytelling, the use of anesthesia has been
mentioned a lot, which by combining the anesthetic with wine or
food, or pouring it into a fire holder anesthetize the opponent.
In the Zoroastrian tradition, physicians have been divided into
three main groups: surgical therapists (surgeons), herb therapists
(pharmacists) and prayer physicians (psychiatrists). The sixth
paragraph of Ordibehesht Yasht has mentioned physicians named
"Ašô-baešaza" who were probably Zoroastrian priests and treated
people with remembrance, prayer and amulets. According to this
paragraph, the most healing physician is the one who heals with the
Holy Word. The scrolls have referred to the therapy done by
Simorgh, saints, spiritual guides, the devout, kings, heroes and
sorcerers.
4. Conclusion
The evidence of this article shows that new points can be achieved
by carefully reflecting over the epical and narrative texts, and it can
be concluded that the motif of magical and healing plants is a widely
used element in epical texts and narratives. There are plants in the
scrolls that have healed incurable diseases and saved a hero's life: i.e.
maidenhair, apples, magical plants that make human beings to be
brazen-bodied, plants healing blindness, plants repelling the plant
toxin, the plants that quickly remedy wounds, anesthetic plants, as
well as miraculous hereditary balms inherited from kings and heroes,
the balms obtained from the ashes of the body or body parts of
witches and demons or dragon oil or the magical feathers of Simorgh,
as well as magical potions such as the water of life or antidote and the
magic potion that Simorgh made, magic beads, therapeutic waters,
healing through praying and enchantment, and healing by being
blessed are among the cases of magic therapy in epical and
storytelling narrations. The spiritual guides, the devout, kings, heroes,
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saints, Simorgh, Zal and sorcerers are among the therapists or witch
doctors whose methods of therapy have been reflected in the scrolls
of storytelling. These methods were influenced by folk medicine and
folk beliefs that had affected storytelling.
Keywords: Medicine, Therapy, Magic, Healing property, the Scrolls
of storytelling.
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نشريّة نثر پژوهی ادب فارسی
دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی
دانشگـــــاه شهیـــد باهنر كرمان
سال  ،32دورة جديد ،شمارة  ،74بهار و تابستان 9211
بررسی داروهای جادویی و شفابخش و شیوههای درمان در طومارهای نقّالی
( علمی –
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چکیده
يکی از بنمايههايی كه در متون حماسی و روايات نقّالی عنصـر اابـو و پركـاربرد بـهشـمار
می رود ،يافتن داروهايی اسو كـه اایـیو مـاورايی و شـشابار دارنـد و پیرامـون ايـن جسـت و
رويدادها بسیار رو میدهد .در حماسهها ،گیاهـان و میـوههـا ع ییـی هسـتند كـه اـوا
جادويی دارند .همچنین مرهم ها جادويی و ششاباشی كه از گیاهان ،اجـاا بـدن ديـوان خشـا
ديو ،مغا سر ديو ،دل و جگر ديو) ،روغن اژدها و يا پر سیمرغ بهدسـو مـیآيـد و بـهطـور مج ـاه
آسايی موجب تندرستی و بهیود زامها میشود؛ نیا مج ـونهـا جـادويی ،مهـرههـا جـادويی،
چشمه ها ششابار ،درمان بـا دعـا و افسـون و نرركـرده شـدن از جملـه مـوارد جادودرمـانی در
روايات حماسی و نقّالی هستند .پیران ،عابدان ،اولیا ،شاهان ،پهلوانان ،سیمرغ ،زال و جادوگران ،از
جمله درمانگران يا جادوپاشکانی هستند كه شیوهها درمانشان در طومارها نقّالی بازتاب يافتـه
اسو .اين پژوهر بر آن اسو كه به ااتصـار درمـانگر و داروهـا جـادويی و شـشابار را در
طومارها نقّالی به شیوة توییشی -تحلیلی بررسی نمايد.
واژههایکلیدی :دارو ،درمانگر  ،جادو ،ششاباشی ،طومارها نقّالی .
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نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

 -1مقدّمه
يکی از میاحث رايج در فرهنگ عامه درمـانگر و جادودرمـانی اسـو كـه محققـان
كموبیر بدان پردااتهاند .ناد ايرانیان كهن بیمار عامل جادويی داشـو؛ چراكـه علـو
بیمار ها درمانناپذير غالیاً ناشنااته بود .بیمار ها را از عوامل فراطییجـی مـیشـمردند و
اشم ادايان را عامل بیمار مـیدانسـتند و بیمـار را نـوعی بلیـة نـازل شـده از آسـمان و
بیمار ها روانی را عموماً نشوذ و حلول ارواح اییثه شـیاطین در انسـان مـیدانسـتند خن ـم
آبـاد 919 ،997 :9279 ،؛ انوشـه )319 :9241 ،و بـا كمـ

اعمـال جـادويی و كـاربرد

افسون ،به درمان بیمار هايی میپردااتند كه منشـ آنهـا را ارواح مـیدانسـتند .يکـی از
عریههايی كه اينگونه اعمال جادوانـه و درمـانهـا جـادويی در آنهـا بـهطـور مشصـل
پردااته شده ،ادبیات عامه بهويژه داستانها عامیانه اسـو خجهانشـاهی و جهـاد :9211 ،
.)991
-1-1بیان مسئله
مسئلة ایلی اين مقاله دسويابی بـه مهـمتـرين باورهـا مـرتیا بـا درمـانگر و داروهـا
جادويی و ششابار و بنمايهها آن در طومارها نقّالی اسـو و شـیوههـا درمـانی كـه
مت ار از طبّ عوام و باورها عامیانها هستند كه بر نقّالی ها ت ایر گذاشتهاند.
-2-1پیشینۀ پژوهش
پژوهشگران به مضمون پاشکی و جادوپاشـکی در شـاهنامه پردااتـهانـد ،ولـی دربـارة
داروهــا جــادويی و درمــانگر در روايــات نقّــالی بــه پــژوهر مســتقلی دســو نیــافتیم.
پژوهرهايی در ايـن زمینـه ان ـام شـدهاسـو ،ازجملـه :مقالـة «جادوپاشـکی در شـاهنامه»
خ )9241نوشته م تیی دماوند كه به نقر جادويی گیاهان ،دراتان ،سـنگهـا و پرنـدگان
بهويژه سیمرغ در درمان بیمار ها میپردازد .مقاله «پاشـکی و كاردپاشـکی خجراحـی) در
شاهنامه فردوسی» خ )9211از محمّدرضا رجبنژاد و همکاران كه ديرينگی دانـر پاشـکی
را در اشجار فردوسی و داستان زاده شدن رسـتم واكـاو مـیكنـد .بـایر الیلـی در مقالـه
«باورها عامیانة طیی در پارها از متون ادبی» خ )9212به باورهـا عامیانـة طیّـی و محمـود
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ن مآباد در كتاب تاريخ طب در ايران باستان خ )9279به تاريخ پاشکی در ايـران پـیر از
اســ م مــیپردازنــد .كاويــانی پويــا دركتــابِ تــاريخ پاشــکی ايــران باســتانخ ،)9212بــه
جادوپاشـکی ،رايحــهدرمــانی و اســتشاده از گیاهــان مجطــر ،كارددرمــانی خجراحــی) ،چشــم
پاشکی ،مراكا آموزشـی-درمـانی و بیمارسـتانهـا در ايـران باسـتان و میاحـث پاشـکی در
شاهنامه میپردازد.
-3-1اهمیّت و ضرورت تحقیق
فرهنگ عامّه چکیدها از ارد و هنر زندگی روزمرة مردم و داستانها عامیانـه سرشـار
از اط عات و مقوالت ارزشمند فکر و فرهنگی اسو و طومارها نقّـالی از منـاب مهـم
دسويابی به باورها عامیانه و مضامین مهم روايات حماسی هستند ،امـا مت سـشانه بـه دلیـل
عامیانه بودن كمتر مورد توجه پژوهشگران بودهاند .بنابراين مطالجـه و بررسـی فرفیـوهـا
ادبی و محتوايی طومارها نقّالی بسیار ضرور و مهم اسو.
 -2بحث
پیر از ورود به بحث بايسته اسو به سابقة جادوپاشکی در ايـران اشـاراتی شـود .ناسـتین
درمانگر در اساطیر ايران ،اهوراماداسو« :من هستم اهورامادا كه گیاهان درماندهنـده را
همراه آوردهام» خدارمستتر)311 :9213 ،؛ جمشید نیا ششصدسـال بـرا آفريـدگان اورمـاد
بیمرگی فراهم میآورد و عار از درد پیر و آفتشان میكند خعشیشـی .)714 :9212 ،و
گیاهان دارويی مجطر را میشناسد ،پاشکی را سر و سامان میدهد و بـه تشـای

و درمـان

بیمار ها میپردازد خفردوسی79/9 :9241 ،؛ كارنو  .)12 :9279 ،تريو يا همان آفريـدون
شاهنامه نیا از ششاباشان اساطیر و ناستین درمانبار نوع بشر اسو« :اهورامادا گشـو:
تريو در میان پرهیاكاران و دانايان ناستین مرد اسو كه نااوشی را بازداشو ،خزام)
نیاة پران را بازداشو ،حرارت تب را از تن مردم بازداشو» خيشوها .)911/9 :9244 ،در
ونديداد «طريته طییب ناستین كسی اسـو كـه بیمـار را در اـود بیمـار در بنـد نهـاد،
مرگ را در اـود مـرگ در بنـد نهـاد ،تـب سـوزان را دور نمـود ،از كـانون درمـانهـا و
سرچشمة دواها پرسر نمود و اين درمان را از اشتره و ريو خادا فلاات) دريافو كرد
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تا در برابر بیمار و مرگ مقابلـه و مقاومـو كنـد» خدارمسـتتر .)349 :9213 ،اهـورامادا ده
هاار گیاه دارويی را كه گرداگرد دراو جاودانگی «گوكِرِنَ» يا هوم سـشید رويیـدهاسـو،
از بهشو میآورد و در دسترس او مینهد .تريو از ناستین نیايشگران هوم اسـو و درمـان
باشیاش با هوم پیوند دارد خيسنا ،1 ،بند  )4و اهورامادا كارد مری به او عنايو میكند
تا با آن عمل جراحـی ان ـام دهـد خن ـمآبـاد  .)941 :9279 ،زردشـو نیـا در پاشـکی و
طییجوشناسی تیحّر دارد و با اواندن اوراد دينـی در دفـ بیمـار هـا ،ب يـا و از بـین بـردن
«ارفستران» تواناسو .و اسب پادشاه را درمان میكند؛ دو سه گونه مـاي بـه دهـان اسـب
میرياد و مشایلر را با دوايی اوشیو میمالـد و باـوردانی افرواتـه زيـر سـورا بینـی
اسب مینهد .عطر تند و نافذ از آن برمـیایـاد و پـا از لحرـها اسـب برااسـته شـیهه
میكشد ...خآموزگار و تشضلی25 :9245 ،؛ سیاحتنامة فیثاغورث در ايران.)35-37 :9212 ،
يافتن داروهايی با ااییو ماورايی و ششابار و رويدادها بسیار كـه پیرامـون ايـن
جست و رو میدهد ،سیب شکلگیر اين مضـمون در میـان بـنمايـههـا شـگشوانگیـا
گشتهاسو .جادودرمانی در طومارها نقّالی به روشها ماتلشی ان ـام مـیگیـرد؛ ماننـد
بهكارگیر گیاهـان مقـدس بـا كاركردهـا آيینـی ،بوهـا مجطّـر و اـوش ،مـرهمهـا
جادويی ع یب كه از اجاا بدن ديو ،اژدها و يا پر سیمرغ سااته میشد ،اح ار كريمه و
اشیا جادوشکن و اواندن ورد و دعا كه در اين میان ،استشاده از وردها و دعاها اهمّیـو
بیشتر داشته و در اكثر موارد كه هري

از انواع جادودرمانی استشاده میشده ،نیـاير

و دعااوانی نیا با آن عمل آيینی همراه بودهاسو .در پـی بـه مـوارد داروهـا مـاورايی و
ششابار و درمانگران روايات حماسی میپردازيم.
 -1-2گیاهان جادویی
بنماية اسطورها «ششاباشی گیاهان جادويی» در حماسه ،داستانهـا عامیانـه و یصـههـا
پريان تکرار می شـود .بـرگ هـا بجضـی دراتـان مج ـاه گـر شـشابارانـد و نابینـا را بینـا
میسازند .از روزگاران كهن به نقر جادويی گیاهـان در زنـدگی آدمـی توجـه كـردهانـد.
دراو حیات يا زندگی ،داستان مردم گیا يـا پديدآمـدن آدمـی از گیـاه يـا ريشـة دراـو،
رويیدن گیاهی درمانبار بر ماار انسانی كه ناجوانمردانه كشته شـده ،پرسـتر دراتـان و
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گیاهان و تیديل آدمی به گیاه و دراو كه در افسانهها ایوام و ملل هسـو ،بیـانگر همـین
مطلب اسو خشمیسا19 :9242 ،؛ دماوند  .)972 :9241،در افسانههـا بـابلی گیـاه مج ـاه
آسا «والدت» از آنِ «شَمَا» فرشتة مهر اسو و در كوهها میرويـد .هنگـامیكـه همسـر
«اِتَنَ» پهلوان بابلی ،نمیتواند از باردار برهد ،اِتَنَ دسو نیاز بهسو شَمَر برمیدارد تـا
گیاه والدت را بدو نشان میدهد و به يار عقابی به اين گیـاه دسـو مـیيابـد خكـارنو ،
 )21 :9279كه شیاهو زياد به داستان والدت رستم دارد .در گرشاسبنامه نیا تولـد سـامِ
درشو و سترگ مشکل بوده و پاش

هند چیرهدستی موفق میشود بـا يـار داروهـايی

همراه با تام كتان ،سام را بااياند خاسد طوسی.)241 :9211 ،
درمانگر جادويی و ششاباشی گیاهان بر اساس باور به نیروها بیکرانی اسـو كـه در
ارتیاط با حیاتباشی در آنان نهشتهاسو .در فرهنگهـا ملـل گونـاگون ،دراـو را مايـة
حیات و بالندگی گیتی میدانستهاند .یدرت بـیكرانِ نهشته در رستنیهـا ،موجـب بــاور بــه
جـاودانگی ،ت ديـد حیـات ،دانـايی ،بـارور و درمانگر میشود خمرشريـان.)51 :9212،
به گاارش بندهشن در دريا مقدس «فـرااکرد» دو دراـو كهـن رويیـدهاسـو :دراـو
«بـاتامـه» كـه تمام گیاهان از تامهها اوسو و دراو «گئوكَرَن» خشا گاو) كــه آن
را مايـة بـیمرگـی میدانند و هركه برگ آن را باورد ،جاودان مـیشـود خن.ک :دادگـی،
41،19 :9215؛ كارنو  .)21 :9279 ،در اساطیر ايران باستان با گیاهانی رماناک و اساطیر
مانند مشی و مشیانه ،هوم ،گا ،انار ،انگور و سرو مواجهیم كـه نقـر آنهـا تجیـین مـرگ و
زنــدگی شاصــیوهــايی نیمــهاداســو؛ چراكــه منشـ آدمیــان بــه دو گیــاه مشــی و مشــیانه
بازگردانده میشود .رويینتنی اسشنديار با انار كه زرتشو به و مىدهد ریـم مـىاـورد
خحقپرسو ،)39 :9212 ،از اون گاو كه به دسو مهـر كشـته مـىشـود انگـور مـىرويـد
خشمیسا ،)21 :9211 ،هركه از گیاه هوم باورد ،بیمرگ مىشود خهینلـا )59 :9219،و بجـد
از یتل گا ِو يکتاآفريده توسا اهـريمن ،تاـم گیاهـان ماتلـر دارويـی از بـدن گـاو پديـد
میآيد خدادگی .)41 :9215 ،ششاباشی برای گیاهان از اين بابو اسو كه آنها يا نمـود
مینو دارند و يا ناسـوبـار ايـاد آنهـا را چیـده و جمـ آور كـردهاسـو؛ «پونـه ،تـو
ناسوبار توسا اسک پیوس خپسر آپولو ،اياد درمـان و پاشـکی) پیـدا شـد و يـا توسـا
ینطورس »...خالیاده.)74 ،75 :9212 ،
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عیار دراتی هسو كه برگر بو آدمی را از بین میبرد .سم

با استشاده

از اين برگ بو آدمی را از اود دف میكند و به شهر پريان راه مـیيابـد خابـن اـداداد،
 .)9343-9311 /3 :9211در طومارها نقّـالی بـه اایـیو درمـانی پـر سیاوشـان ،سـیب و
گیاهان درمانكنندة زامها و نابینايی اشاره شده كه در پی بدان میپردازيم:
 -1-1-2پرسیاوشان :در اساطیر يونان ویتی ديونا پسر زئوس یطجـهیطجـه مـىشـود ،از
اونر انار مىرويد خدورانو ،بیتا .)391 :از یطرة اون سیاوش« ،اـون سیاوشـان» يـا «پـر
سیاوش» میرويد كه هااران ااییو دارد و هر برگر را میكَنند ،از جـاير اـون بیـرون
مــیآيــد خیــدایونــژاد511 :9247،؛ ان ــو  .)929/2 :9211 ،كتــر رســتم بــا گــرز بــرزو
میشکند و زامی عمیق برمیدارد؛ طیییان درمان رستم را با گیـاهی مـیداننـد كـه از اـون
سیاوش در توران میرويد .پهلوانی از جیحون میگذرد و پر سیاوشـان را مـیآورد خجیـاره
نایرو.)29 :9211 ،
در كتاب یانون در طب «اون سیاوشان» از داروها بـههـمآورنـده اسـو؛ دارويـی كـه
رطوبو هردو طرف زام را غلرو میباشد و آن را اش

میكند تا به حالتی درآيد كه

برا بههم چسییدن آماده شود خابن سینا.)25/3 :9213 ،
 -2-1-2سیب :سیب را نماد بارور دانستهاند؛ در فردوسینامه ،زال با نیـاير و زار از
ادا میاواهد پسر به او بدهد ...سیمرغ از دراـو مقابـل اـودش سـییی چیـده ،بـه زال
میدهد و میگويد نصشر را اودت مـی اـور و نصـشر را رودابـه ،اـدا بـه تـو پسـر
عنايو میكند و اسمر را رستم میگذار خان و .)397 /3 :9211،
در یصة «میرزا مسو و امار و بیبی مهرنگار» نیا درويشی انار و سییی به وزير میدهـد
و مــیگويــد انــار را زن پادشــاه و ســیب را زن اــودت باورنــد ،بجــد از چهــل روز بــاردار
میشوند ...خدرويشـیان و انـدان 131/97 :9213 ،و نیـا )591/99 :در یصـة «جـانتی و چـل
گیا» درويشی سییی جـادويی بـه زن پادشـاه مـیدهـد تـا نصـر آن را اـودش باـورد و
نصشر را پادشاه تا بارور شود خان و .)912/3 :9252 ،
 -3-1-2گیاه درمانکنندۀ نابینایی :بجضی گیاهان درمانكنندة نابینايیانـد :زرتشـو
روز نابینايی را ديـد و سـشارش كـرد كـه گیـاهی را برگرفتنـد و شـیرهاش را در چشـم او
رياتند؛ بینا شد خسیاحتنامة فیثاغورث در ايران.)31-35 :9212 ،
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پريداو در فراق فرزند نابینا میشود .سیمرغ گیاهی را میآورد كه بهیـورت پـودر
درآورده ،در چشــمر بريانــد تــا بینــا شــود خطومــار نقّــالی ســامنامه395-397 :9219،؛
میركــافمی .)291 :9219،مــادک حکــیم بــا ســرمها آمیاتــه بــه دارو كــور چشــم،
امیرحماه و گردان عرب را كور میكنـد ...اضـر خع) بـرگ سـیا بـر چشـم امیـر و بقیـة
كوران میمالد؛ بینا میشوند خحماهنامه .)591-591 ،592 :9213 ،پیر گشو :ايـن بـرگ را
در سايه اش

كن و با دو درمسنگ پیه بیامیا .مج ونی بهدسو آيد كه اگـر بـر چشـم

كور مادرزاد بگذار  ،روشن شود خابن اداداد435/9 :9211 ،؛ .)9327 /3
در یصة «مل

محمّد و ديو ي

لنگو» میوة دراـو بیـد كـه كنـار چشـمها رويیـده

اسو ،ماية روشنايی چشم میشود خدرويشیان و اندان799/97 :9241 ،؛ و نیـا )751/94 :و
در یصة «ديو داتر» ديو از ااییو برگ دراتی میگويد كه نابینا را ششا مـیدهـد .ملـ
احمد كوبیدة برگها را به چشم دو اواهر میمالـد ،بینـا مـیشـوند خان ـو .)949 :9255 ،
 -7-1-2گیاه درمانکنندۀ زهرگیاه :در ذایرة اوارزمشاهی عصارة گندنا و عصارة
پودنة جويیـار از داروهـايی هسـتند كـه اگـر طلـی كننـد ،مضـ ّرت زهـر را دفـ مـیكنـد
خجرجانی.)2317 /1 :9215 ،
سیهديو به سام میگويد در راه كوه فنا بیابانی اسو بـا زهرگیـاه بسـیار .سـاا بـا ديـوان
میرود و هركدام پشتها گیاه سیا میآورند .میگويد :از ايـن گیـاه بکوبیـد و آبـر را بـر
سراپايتان بمالید تا شما را از آفو زهر نگاه دارد خطومار نقّالی شـاهنامه.)259-259 :9219،
 -5-1-2گیاه درمانکنندۀ زخم :سايیدة گیاهی كه میشنااتند بـا سـوزاندة ااكسـتر
پر از سیمرغ را رو زام پهلو رودابه مـیپاشـند ،اـوب مـیشـود خان ـو /3 :9211 ،
 .)393سیمرغ علشی را در كوههايی به زال نشان مـیدهـد كـه امیـرش را بـر زاـم رودابـه
بگذارند تا بهیود يابد خمیركافمی .)291-291 :9219،سیمرغ سايیدة گیاهی را كه بـا شـیر و
مش

كوبیده و در سايه اش

كردهاند ،بر زام مینهد .برفور بهیود میيابد خرسـتمنامـه،

بیتا.)941 :
ویتی ياران امیرارس ن با شمشیر زمرّدنگار زامی میشوند ،تنهـا راه بهیودشـان مرهمـی
از مغا سر فوالدزره ديو و مادرش با چند گیاه اسو كه كاربرد ديگر آن ،باطلكردن طلسـم
فوالدزره اسو « :فرزند ،مغا كلة یمر وزير و فوالدزره ديو را دربیاور و در اين حقّه بريـا تـا
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من از گیاهان باغ فازهر مرهم درسـو كـنم بـرا زاـم شمشـیر زمرّدنگـار ...پیـرزن نجـر
فوالدزره را در آتر اندااو و ااكسترش را در حقّة ديگـر رياتـه ،بـه امیرارسـ ن داد تـا
ویتی مادر فوالدرزه را بکشد ،با ااكستر مادرش ع ین كند تا طلسـم یصـر فـازهر و ملـ
شاپور را باطل كند .پیرزن چند گیاه از باغ فازهر چیـد ،بـا مغـا سـر فـوالدزره و یمـر وزيـر
ع ین كرد و مرهمی سـااو» خنقیـبالممالـ

 .)751-754 :9241 ،زاـم امیرارسـ ن كـه

مادر فوالدزره با شمشـیر زمرّدنگـار بـر او زده بـود ،بـا ايـن مـرهم فـور ًا درمـان شـد خنقیـب
الممال

.)719 :9241،

در یصة «شاه روباه» برگ رز خدرويشیان و اندان )971/91 :9241 ،و در «با عاشقپیشه»
پوسو و برگ دراو چنار درمانگر زاـمهاسـو خدرويشـیان و انـدان.)743/94 :9241 ،
 -1-1-2گیاه بیهوشکننده :به تدبیر سـیمرغ بـا اورانـدن علشـی بـه رودابـه بیهوشـر
میكنند ،پهلوير را میشکافند و رستم را بیرون میآورند خان و .)395/3 :9211 ،
 -4-1-2گیاه بیمارکننده :گیاهی كه هركـه آن را باـورد« ،طیـر» اواهـد گرفـو ،در
غذا میرياند تا سام بیمار شود ...سام و كیوانشـاه نـااوش مـیشـوند و حکیمـی ايرانـی بـا
شیراشو مجال هشان میكند خمشکیننامه.)19-19:9211 ،
 -1-1-2گیاه رویینتنکننده :جاماسب هااروي

گیـاه را مـیجوشـاند و بـه روغـن

میدّل میكند و تجويذ به آن میاواند و بر سراپا اسشنديار میريـاد كـه دالور مـیشـود
خطومار نقّالی شاهنامه.)121-121 :9219،
 -2-2مرهمهای جادویی
مرهم به داروهايی گويند كه رو انواع زامها يا انـدامهـا بـدن بـرا التیـام جراحـات و
تسکین دردها نهاده میشود و يا بر آنها طلی كرده میشود و انواع ماتلشی دارد خابن سـینا،
 ،9213كتاب پن م .)723 :در طومارها نقّالی با مرهمها مج اهآسايی روبهرو میشـويم
كه درمانگر سري زام و شکستگیاند.
 -1-2-2مرهم جادویی سیمرغ :رستم به راهنمايی آزادمهر جوانان را از بند میرهاند
و از مرهم مج اهآسا سیمرغ بر زامشان مینهد خیدایونژاد.)22 :9245 ،
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515

بر زامها رستم مـیمالـد و رسـتم چشـم مـیگشـايد.

باییماندهاش را بر زامها رار میبندد ،او نیا مداوا میشود خجیاره نایرو971 :9211،؛
ان ـو  .)95-97 /3 :9211 ،رسـتم زاـمهـا ســهراب را مـیسـوزاند ،بایـه مـیكنــد و از
مرهمی كه از سیمرغ گرفته بود ،بر زامها مینهد خیدایونژاد.)214-211 :9247 ،
 -2-2-2مرهم معجزهآسای موورویی :زواره از ضـماد روغـن مـار كـه گرشاسـب
كشته بود ،مرهم میسازد و بر ساق شکستة رار میمالد خیدایونـژاد .)142 :9247 ،بـانو
از مرهمی كه از عهد گرشاسب ماندهاسو ،بر زام گیو ،بیژن و ساالران مینهـد .آماسشـان
فرومی نشیند و پا از مدتها به اواب مـیرونـد خیـدایونـژاد 421 :9247 ،و نیـا.)219 :
كیاسرو می فرمايد نوشدارويی را كـه از شـاهان بـه او رسـیده ،در امیـر كننـد و بـر زاـم
جهانبار و كوهکر گذارند تا بهیود يابد خكلیات رستمنامه ،بیتا.)955 :
 -3-2-2روغن معجزهآسا :روغن سام ،روغن رستم ،روغن فرامرز ،روغن سلیمانی و...
ازجمله روغنهايی جادويی و ششابار در طومارها هستند:
ویتی فـرق زنّاربنـد خداتـر شـدّاد) را مـیدرنـد ،بـا «روغـن سـام» زامـر را مـیبندنـد
خمشکیننامه .)995 :9211،رستم دستور میدهد فرامرز را كه از عشق شکرنوش اشّو دماغ
بههم رسانیده ،با آب گرم بشويند ،ساا از روغنی كه در یندوق دارد ،بر سـر و دمـاغ و
میمالد و او را میپوشاند .فرامرز بـه اـواب مـیرود و پـا از مـدتی بـه تکلـم درمـیآيـد
خطومار نقّالی شاهنامه .)511- 511 :9219 ،زاـم جهـانباـر و نیـا هژيـر بـا روغنـی كـه
فرامرز میفرستد ،مداوا میشود خمشکیننامه.)979-921 :9211 ،
گرشاسب روغن ضدّ آتشی را كه از طلسم بهدسو آورده ،بر بدن مـیمالـد و در آتـر
میرود تا مرغ شاادار را بکشد خمشـکیننامـه .)19:داتـر جـادو روغـن سـلیمانی بـر زاـم
حسین میزند ،فوراً اـوب مـیشـود خحسـین كـرد شیسـتر  .)397 :9215 ،اسـتاد یـیّاغان
آه

و زرنیخ به بدن رار میمالد كه تمام يال و موير میرياد .بجد روغنی میسـازد و

به بدن رار میمالد كه مو رار بور درمیآيد خیدایونژاد.)291 :9247 ،
 -7-2-2مرهمی از مغز سر دیو :رودابه فرمان میدهد سر ديو ساید را دو نیمه كننـد و
از مغا ديو مرهم میسازد خیدایونژاد.)913 :9247 ،
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آیر وزير از مرهم مغا سر فوالدزره ديو بر سر شما وزير نهاد ،فوراً بههوش آمـد...
بر زام سر مل

فیروز نیا مرهمی از مغا سر فوالدزره و یمـر وزيـر گذاشـو ،ملـ

چشم باز كرد خنقیبالممال

فیـروز

.)711 ،717 :9241 ،

 -5-2-2مرهم دختر بهرام زنگی  :داتـر بهـرام زنگـی بـا سـااهر بـه يـار سـیاوش
میآيد ...زامیان اردو بهرام را با مرهمی كه اود سااتهاند ،مداوا میكنند؛ چنانكه پا
از سهروز اار از زام در بدنشان نمیماند و بهرام كه بیم مرگر میرفو ،مداوا مـیشـود
خیدایونژاد.)511 :9247 ،
 -1-2-2مرهم پر جوادویی سویمرغ :پـر سـیمرغ درمـانباـر اسـو .در اوسـتا
«فريدون هنگام غلیه بر ضحاک پر يا استاوانی از مرغ وارِغنَه همراه دارد ».برای وارِغنَـه را
همان سیمرغ دانستهاند و تیحر فريدون در پاشـکی و افسـونگر را بـه پیونـدش بـا سـیمرغ
مربوط دانستهاند خهشولشکر .)519 :9244 ،در طومارها درمان زامها و سـرای بـدن زال،
زام پهلو رودابه پا از زادن رستم و زام هـا رسـتم و راـر بـا پـر سـیمرغ یـورت
میگیرد:
سیمرغ زال را به النهاش برده ،میشويد و پرش را بر بدن او میمالد؛ زاـمهـا و سـرای
بدن بچه اوب میشود خان و .)911 /3 :9211 ،
پا از دواتن پهلو رودابه ،كوبیدة گیاهی را بر زام رياته ،ااكستر يکی از پرهـا
سیمرغ را رو زام میپاشند خان و 393/3 :9211 ،؛ مشکیننامه ،)997 :9211 ،به روايتی
پر سیمرغ را رو بريدگی میكشند تـا جـوش مـیاـورد خان ـو 395 /3 :9211 ،؛ هشـو
لشکر )971 :9244 ،و يا گیاهی را رو زام میريانـد و يکـی از پرهـا سـیمرغ را درون
شیر كرده ،رو زام میمالند و زود اوب میشود خسجید و هاشمی.)319/9 :9219 ،
پا از جنگ با اسشنديار ،سـیمرغ پـرش را بـه زاـمهـا اـونچکـان رسـتم و راـر
میمالد ،فوراً درمان میشوند خهشولشکر745 :9244 ،؛ میركافمی .)915 :9219،به روايتـی
با مالیدن ااكستر چند پر سیمرغ ،زامها اوب میشود خان و .)914 /3 :9211 ،
پر ر  ،جشو سیمرغ نیا درمانبار اسـو :ویتـی مـرغ شـاادار پهلـو گرشاسـب را
میدرد ،ر پر اود را میسوزاند و بر زامر مینهد ،به میشود خمشکیننامه.)19 :9211 ،
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 -3-2درمانبخشی اجزای بدن دیو و اژدها
ديو در ایل نوعی ادا بارور و بركو بوده كه بجدها از جرگة ادايان اوب اـار و
جاو ادايان بد میشود ،اما همچنان شا آسمانی اود و ااییو شـشادهندگی اـونر را
حشظ میكند .شا ديو او را به حیوانات شـاادار ماننـد بـا و گـاو شـییه مـیكنـد كـه در
فرهنگ ايران نماد بارور و بركواند .در حماسهها ،داستانها عامـه و طومارهـا نقّـالی
باور به ششاباشی اجاا بدن ديو و اژدها و جـادو ،بازتـاب يافتـهاسـو كـه درمـانگر سـري
زامها ،رف نابینايی ،دف سحر و ...هستند.
 -1-3-2خون جگر دیو :به اعتقاد دائوگرايان چینـی ،شـنِ جگـر «لونـگيِـن» يـا «دود
اژدها» نام دارد و ملقب اسو به «هِنمینگ»؛ يجنی كسیكه روشنايی در آروارههـاير دارد.
بنابراين ویتی جگر ديو ساید دارا روشنايی اسو ،طیجاً چکانیدن اون آن در چشم ،سـیب
بینايی دوباره و ششا چشم میشود خكوياجی.)92 :9211 ،
رستم جگرگاه ديو سشید را میشکافد ،از اون دل ديو میلی به چشم كـاوس و سـااهر
میكشد خهشولشکر942 :9244 ،؛ طومار نقّالی شاهنامه .)779 :9219 ،يا اونابة جگـر ديـو
را در ت

ت

چشمها میچکاند خمیركـافمی )57 :9219،و يـا جگـر ديـو را بـه چشمشـان

میمالد ،فوراً بینا میشوند خكلیات رستمنامه ،بیتا.)95 :
اليجلمِ حکیم اون دل و جگر شمامة جادو را بر چشم اسکندر و ساالران میكشـد ،بینـا
میشوند خمنوچهراان حکیم.)213 :9211 ،
 -2-3-2سوزاندن دل و جگر و مغز دیو یا جادو :اليجلم حکیم دل و جگـر شـمّامة
جــادو را در آتــر مــیانــدازد؛ دود آن بــه چشــم بــایی كــوران مــیرســد ،بینــا مــیشــوند
خمنوچهراان حکیم.)213 :9211 ،
رستم ااكستر جگر سایدديو را به چشم كـاوس و همراهـانر مـیمالـد ،بینـا مـیشـوند
خان و  )11/3 :9211 ،و يا با سوزاندن جگر ديو طلسم و جـادو را باطـل كـرده ،از نابینـايی
ن اتشان میدهد خان و 331/9 :9211 ،؛ یدایونژاد.)919 :9247 ،
شمامة جادو تیمور ،جهانبار ،سام و ساالران را كور میكنـد و ن اتشـان را بـه جگـر
گلوبندديو می بنـدد .گـرگین دل و جگـر و مغـا گلوبنـد را بـر آتـر مـینهـد .دود تیـره
برمیایاد ،از چشم ساالران آبی سیاه برمیآيد و بینا میشوند خیـدایونـژاد.)192 :9247 ،

157

نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

شماره74

 -3-3-2خاکستر بدن دیو :گلوبندديو بـه غـار ديـو سـاید مـیگريـاد .مـادرش شـمّامه
میگويد تا من كشته نشوم ،آنهـا راه غـار را پیـدا نمـیكننـد .سـاا بـهیـورت عقـابی بـه
اردوگاه میآيد كه آذربرزين را بربايد .برزين سايهاش را میبیند و بر زمینر میافکنـد .بـه
دستور زال جگر شمّامه را بیرون میكشند و الشهاش را در آتر میاندازند .چون ااكسـتر
میشود ،چشم ساالران بینا مـیشـود و بـه كـورهراهـی مـیافتـد كـه بـه یلـة كـوه مـیرسـد
خیدایونژاد.)111 :9247 ،
برا مداوا سااهیانِ سنگشده ،رستم جسد مادر ديو ساید را جايیكه اردو ايرانیـان
سنگ و كور شدهاند ،آتر میزند و ديوان ااكسترش را در هوا مـیپراكننـد .ناگـاه بـرف
سنگین دود میشود و سااهیان بجد از هشوسال به حـال اولیـه بـازمیگردنـد خیـدایونـژاد،
.)919 :9247
ااكستر نجر فوالدزره و مادرش را بايد در آب رياته ،بر سر مل
برياند تا از یورت سنگ بیرون آيند خنقیبالممال

شـاپور و امیـرانر

.)771 :9241 ،

 -7-3-2خونابۀ دل و رودۀ دیوو :نمّامـة جـادو سـربازان كـاوس را بـا جـادو سـنگ
میكند و طلسمر را به دل و رودة ديو سشید میبندد .رستم اونابة دل و رودة ديو سـشید را
مالوط با آب بر سنگها میپاشد ،سربازان از جلد سنگی درمـیآينـد خمیركـافمی:9219،
.)57
 -5-3-2شاخ دیو :فريدون اانی ضرب تی زهرآبدار میاورد و سر و یـورتر آمـاس
میكند .عیدالحمید شا زرينتن ديو را – كه برا زام تی زهرآبـدار مشیـد اسـو -بـا دَمِ
كارد میتراشد و بر زام فريدون و بهرام میپاشـد .فـوراً زامشـان بهیـود يافتـه ،آماسشـان
فرومینشیند خمنوچهراان حکیم.)214 :9211 ،
 -1-3-2روغن اژدها یا مار :مار از آغاز با پاشـکی و تندرسـتی پیونـد داشـته و در
رساله ا داروشناسی از سومريان یـديم ،مالـوط پوسـو مـار و بجضـی گیاهـان دارويـی را
امربار دانستهاند .در يونان اسـقلییوس ،پسـر آپولـون و پـدر و ربالنـوع پاشـکی ،بـرا
مداوا بیماران از زهر مـار سـود مـی جسـو و شـهرت داشـو كـه بیمـاران را بـا زهـر شـشا
میباشد و مردگان را زنده میكند .در سنن و آداب عامه ،مار يار و مصاحب جادوگران و
درمانگران اسو و طلسم مار كه واجد یدرتها جـادويی و سـحرآمیا اسـو ،آدمـی را از
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گاند جادوگران و اشیاح مصون میدارد و پیکر مار بهسیب داشتن اـوا

حیـاتی ،دارو

درمانبار هرگونه بیمار اسو خدوبوكور .)14 :9242 ،در طومارهـا روغـن اژدهـا و مـار
اار جادويی و ششابار دارد:
ویتی ساق رار مـی شـکند ،زواره از ضـماد روغـن مـار كـه گرشاسـب كشـته بـود،
مرهمی میسازد و بر یلم رار میمالد خیدایونـژاد .)142 :9247 ،ویتـی چـرم گـاو را از
تن آذربرزين بیرون میآورنـد ،سـیمرغ بـا روغنـی كـه زال از دم اژدهـايی سـااته بـود كـه
گرشاسب در هندوستان كشته بود ،بدن او را چـرب مـیكنـد خیـدایونـژاد.)111 :9247 ،
پا از كشتن اژدها كمر گرشاسب ارد میشود .روغن همان اژدهـا را گرفتـه ،بـر كمـرش
میمالند؛ مداوا میشود ،ولی از اوالد میافتد خعنایر 54 :9219،؛ مشکیننامه.)47 :9211 ،
 -7-2معجونهای جادویی
 -1-7-2آب حیات یا نوشدارو
نوشدارو دارويی گیاهی و جادويی بوده ،هرچند تركییاتر ناشنااته ماندهاسـو .بـه روايـو
شاهنامه ،تنها در ااانة شاهان يافو میشد و هر زامی را بهیـود مـیباشـید .در يکـی از
طومارها سشارش هوم به فريدون كه كوزة «نوشدارو» خدارو بـیمرگـی) را بـا اـود بیـرد،
نشاندهندة پیونـد بنیـاد «ايـاد هـوم» بـا فريـدون و اانـدانر و مـرگزدايـی هـوم اسـو
خدوستاواه .)922 :9249،شربتی كه از گیاه هوم يا هئوما ) (Haoma-somaگرفته مـیشـد
و آن را مجموالً با شیر میآمیاتند و میآشامیدند ،دارويـی بـود پراایـیو كـه ماننـد يـ
ماده مستیآور ت ایر میكرد ،اما مطلقاً مادر نیود و طییب آن را بهمنالة دارو پـاکكننـدة
درون به بیمار میداد خاداداديان .)11 :9251 ،در يشوها آمدهاسو :زمـانیكـه هـوم بـرا
یربانی تهیه میشود ،سلطان گیاهان دارويی اسو كه از آن عقل ،یدرت ،پیـروز  ،سـ مو
و ششا را میطلیند خيشوها.)541/9 :9244،
طیق ي

روايو مردمی نوشدارو را از كلّة ديو سشید درسو كردهانـد خان ـو :9211 ،

 .)11 /9در روايو پشاو  ،رستم پا از دريدن شکم پسـرش او را مـیشناسـد و شـمّاس را
برا آوردن آب زندگی ناد آهنگر میفرستد .آهنگر به شمّاس میگويد كه هنگام دادن
آب زندگی به دسو رسـتم ،اـود را عمـداً بـه زمـین انـدازد تـا آب بريـاد .شـمّاس چنـین
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میكند ...در روايو سوانتی رستم شمّاس را برا گرفتن آب زندگانی ناد شـاه مـیفرسـتد.
شمّاس به دستور شاه در ناديکی رستم ،اود را بر زمـین مـیانـدازد تـا آب زنـدگی بريـاد
خاالقی مطلق .)19-14 :9243 ،در طومارها نوشدارو بـرا درمـان زاـم ،دفـ زهـر و رفـ
بیهوشی بهكار میرود:
 -1-1-7-2دفع زهر :نوشدارويی كه از هوم میگیرند ،اير را ن ـات مـیدهـد؛ غـ م
گورنگ با سحر به یورت ك غی شده ،ناد هوم عابد میرود و نوشـدارو را مـیگیـرد .آن
را به اير میدهند و زهر از او دف میشود خمشکیننامه.)39 :9211 ،
ویتی از زام منوچهرشاه اون نمیآيد و سرش آماس میكند ،كاوه میگويد :شمشـیر
زهردار بوده و ع

نمیشود مگر به نوشدارو كه در فارس ناد فريدون اسو .طیییان بیسو

روز نگاهر میدارند تا نوشدارو را میآورند و به اورد منوچهر میدهند .از زامر اون
میآيد و مداوا میشود خمشکیننامه.)75 :9211 ،
 -2-1-7-2درمان زخم :رستم از كاوس میاواهد كه «یـدر از آن نوشـدارو كـه از
عهد جمشید در ااانه دار و استگان را ع

میكند ،بـا يـ

جـام مـی بشرسـو .شـايد

سهراب به اییال شاه زنده شود» خطومـار نقّـالی شـاهنامه743 :9219 ،؛ یـدایونـژاد:9245 ،
99؛ هشولشکر915 :9244 ،؛ كلیات رستمنامه ،بیتا .)34 :در روايـاتی كـاوس نوشـدارو را
بـــا تـ ـ ایر مـــیفرســـتد و موجـــب مـــرگ ســـهراب مـــیشـــود خان ـــو 11/9 :9211 ،؛
929،923،921/3؛ زرير 252 :9211 ،؛ سجید و هاشـمی534/9 :9219 ،؛ كلیـات رسـتم-
نامه ،بیتا.)34 :
 -3-1-7-2رفع بیهوشی :سام پا از كشتن اژدها بیهوش میشود .بـا دادن نوشـدارو
بسیار و گرفتن بو ها اوش به دمـاغر بـههوشـر مـیآورنـد خطومـار نقّـالی شـاهنامه،
.)211-214 :9219
 -2-7-2معجون جادویی سیمرغ
رستم از مرهم سیمرغ بر زامها سهراب مـینهـد ،امـا آاـار از حیـات در او نمـیبینـد و
نیاير میكند .ناگاه رار حقّها را میآورد كه سیمرغ به رسـتم سـارده و گشتـه بـود «بـه
یدر ارزنی در دهان م روحی بگذاريد كه از او اون بسیار رفته باشد ،بـه كـرم يـادان شـشا
يابد ».رستم از مج ون سیارنگِ حقّه رو زبان سـهراب مـیگـذارد .ب فایـله رنـگ مـات
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سهراب گلگون میشود .رستم كمی شراب در گلوير میرياد ،چهل روز از مج ـون بـدو
میدهد و شیر با و شیرة كیاب بدو میاوراند تـا بـههـوش مـیآيـد خیـدایونـژاد:9247 ،
.)211-214
 -5-2مهرههای جادویی
در فصل  21كتاب روايات پهلو  ،اوا

جادويی مهرهها شرح داده شـدهاسـو ختشضّـلی،

 .)941:9244اطیّا یديم پادزهر حیوانی را سنگی میدانستند كه در شیردان يا روده يا زهرة
حیواناتی چون با كوهی ،گاو كـوهی و میمـون و ینشـذ از ان مـاد مـواد یـشراو بـهعمـل
میآيد .پادزهر به ح رالتیا خسنگ كیسة یشرا با كوهی) اط ق میشد كه رنگر سیا
زيتونی تیره و جرمر توبرتو اسو و چون با هوا مصادف شـود ،یـلب و سـاو مـیشـود.
پاشکان نوع مجدنیاش را سنگ زهركر مینامیدند و مجتقـد بودنـد اگـر شاصـی را زهـر
اورانده باشند و همانلحره ايـن فـادزهر آزمـوده را در دهـان نگـاهدارد ،نشـ تمـام باشـد
خن.ک :بیرونـــی992 :9249،؛ عقیلـــی .)914-911 :9231 ،در شـــیرويه نامـــدار ،شـــیاهنگ
اژدهايی را میكشد و ي

جشو شاهمهره از گلوير بیرون آورده ،به بازو میبندد خشـیرويه

نامدار.)721 :9217،
در طومارها نقّـالی سـیمرغ بـا «شـاهمهـره» زهـر هاارافجـی را از بـدن رسـتم مـیكشـد
خیدایونژاد ،)45-47 :9247 ،همچنین با مهرها زهر را از بدن سیاوش میكشد خان ـو ،
323-329/3 :9211؛ .)991-995/2
بارگمهر حماه را بیهوش میكند ،بـازوير را مـیشـکافد و شـاهمهـره را در آن نهـاده،
میدوزد و هنگامیكه كنیاان گستهم بـه حمـاه زهـر ه هـل مـینوشـانند ،شـاهمهـره بـه او
بهیود میباشد « :ایلیمون حکـیم آن مهـره از بـازو حمـاه بکشـید و فرمـود شـیر آدمـی
آوردند؛ آن مهره را مینشانیدند و آن شیر در حلق امیر میچکانیدند .هربار امیر یی میكرد
و زهر بیرون میاندااو .هشو شیاروز چنین كردند تا بـهكلـی انـدام امیـر سـاید شـد و روز
بیسوويکم چشم گشود» خحماهنامه.)912،914 ،911 :9213 ،
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 -1-2درمان با دعا و افسون
در افسانه ها كهن ايرانی آمیاتگی یدرت و جادو و درمـانباشـی در يـ

هیئـو آيینـی

همواره مورد توجّه بودهاسو .یدرت پادشاهی فريدون توأم با كاركرد درمانباشی اوسـو
و اريو ،ناستین كسی اسو كه ااییّو درمانی گیاهان را دريافتهاسـو .در اوسـتا و متـون
پهلو به نام فريدون در وردها و دعاها بسیار برمیاوريم كه فروهر او بر ضدّ تب ،جرب
و نـیر مـار يـاد مـیشـود .او را بنیانگـذار دانـر پاشـکی و دارا یـدرت جـادوگر
میدانستند و مجتقد بودند از گیاهان ،جهو درمان بیمار و دف نیر مار داروها و تريـاق
سـااتهاسـو؛ بنـابراين از فروهـر او جهـو درمـان نااوشـی يـار مـیاواسـتند خن.ک:
ماتار 449 :9211 ،؛ دماوند  .)791 :9217 ،فريدون بهوجودآورندة افسون و نیرنگ نیا
دانسته شده تا با افسونها ،دردها و بیمار ها از تن مـردم دور شـود .افسـونگر فريـدون،
زال و پريداو در طومارها بازتاب يافتهاسو:
نابینايی فريدون با دعا به درگـاه يـادان بـرا ديـدن منـوچهر خمشـکیننامـه35 :9211 ،؛
هشــولشــکر21 :9244 ،؛ طومــار نقّــالی شــاهنامه329 ،393 :9219 ،؛ عنایــر 39 :9219 ،؛
سجید و هاشمی )15/9 :9219 ،و نابینايی پريداو با دعا به درگاه يادان برا ديـدن زال،
درمان میشود .بیمار سام با دعا پريداو در حق او به میشود خمشکیننامه-19 :9211،
 )13و بانوگشسب كه به ه هل مردهاسو ،به افسون زال زنده میشود خیدایونژاد:9247 ،
.)124
 -4-2شفابخشی آب چشمه
در بندهر از چشمة آب جاودانگی سان رفتهاسو؛ آبی كـه بـر پیـر چیـره مـیگـردد و
هركا از آن بنوشد ،به بیمرگی دسو میيابد و «هنگامیكه پیرمـرد بـدين در ،انـدر شـود
برنا پانادهساله بدان در بیرون آيـد و مـرگ را نیـا از میـان بیـرد» خدادگـی.)924 :9215 ،
بازتاب چشمة آب زندگانی را در اسکندرنامه نقّالی میبینیم:
اسکندر هربار دستان سمندو هااردسو را یلم میكند ،سمندو میرود و با دسوهـا
سالم برمیگردد ...اضر خع) فاهر میشود ،میگويد سمندو ي

چشمة مج اهگر دارد كه
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هرگاه زامدار میشود ،دسو در آن میشويد و درسـو مـیشـود .بـه روايتـی چشـمة آب
زندگانی اسو ...خمنوچهراان حکیم.)543-549 :9211 ،
پا از هشوسال بیمار  ،گرشاسـب در اـواب بـه سـام مـیگويـد در دامنـة ايـن كـوه
چشمها اسو ،اود را با آبر بشو تا زامهايو التیام يابد .سـام درون چشـمه مـیرود و
زامهاير اوب میشـوند خمیركـافمی ،)292-293 :9219،بـه روايتـی در اـواب چشـمة
ششاباشی نشانر میدهند .سام درون چشمه میرود و جانورانی كـه بـدنر را مـیاورنـد،
فرومیرياند و حافرهاش را بازمیيابد خطومار نقّالی سـامنامه )393 :9219،و يـا نـوح نیـی و
ابراهیم الیل در رؤيـا بـا دسـو چشـمها نشـانر مـیدهنـد .سـام درون چشـمه بـدنر را
میشويد و بیرون میآيد؛ هیچ اار جراحتی در بدنر نیسو ،حتی نقاهـو روحـی خزريـر ،
 )9359-9371/3 :9211و يا فرهنگ ،سام را در آب میانـدازد و بـدنر را مـیشـويد تـا از
حالو ديوانگی بیرون میآيد خان و .)11-11/9 :9211 ،
گاه آبها ااییو نیروباشی دارند كـه تـوان ازدسـورفتـة پهلـوان را بـازمیگرداننـد:
رستم با تن اونین از تیرها اسشنديار به یلة كوه رفته ،چشمة آبی میبیند .با ذكـر نـام اـدا
تیرها را درمیآورد ،تن در آب چشمه میشويد ،گريه و نیاير میكند تـا در اـواب بـه او
میگويند برایا كه زور جوانی را دوباره به بدنو وارد كرديم .رستم بیدار میشود ،میبیند
زورش زياد شده و پاهاير تا ساق در ااک فرو میرود خان و  .)397-392 /9 :9211 ،به
روايتی رستم پیر از نیرد تن در آب چشمة مرواريد میشويد و نیايركنـان مـیگويـد« :از
نیرو اوير به من وام ده تا اين جوان را بر ااک افکنم» ،ساا پسرش را با چنان نیرويی
بر زمین میزند كه شکم جوان از هم میدرد خاالقی مطلق.)12-17 :9243 ،
 -1-2داروی بیهوشی
ايرانیان باستان از برای گیاهان برا سااتن دارو بیهوشی بهمنرور اعمال جراحی اسـتشاده
میكردند كه گويا همان شاهدانه بوده كه سکرآور اسو .شراب نیا برا بیهوشی اسـتجمال
میشدهاسو ،ولی گاهی گرد بنگ در شراب میرياتـهانـد خن ـمآبـاد  .)314 :9279 ،در
داستانسرايی فارسی ،هیچ اشارتی یديمتـر از اشـارة فردوسـی بـه دارو بیهوشـی وجـود
ندارد و با توجه به ت ایر شاهنامه در ذهن و ذوق مردم ،میتوان گشو كه الهامبارِ تمـام
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داستانسرايان بجد در استشاده از بیهوشدارو بودهاسـو خمح ـوب.)9994-9991 :9217 ،
استشاده از بیهوشدارو در داستان بیژن و منیـژه رو مـیدهـد خفردوسـی )33/5 :9241 ،و در
طومارها نقّالی به كاربرد آن اشاره كردهاند:
وزرا و حکما فرنگ برا اایان دارو بیهوشی را ااتراع میكنند .با رياتن دارو در
شراب ،سام را بیهوش میكنند و میبندند خمشکیننامه ،)19 :9211 ،دايـة منیـژه ،بیـژن را بـا
دارو بیهوش میكند خمشکیننامه ،)972: 9211 ،شاه هاماوران با رياـتن دارو بیهوشـی در
شرابِ كاوس و سااهر ،بیهوششان میكند خطومار نقّالی شـاهنامه ،)771 :9219،جاماسـب
با رياتن دارو بیهوشی در غذا بهمن بیهوشر میكند تا مجال هاش كند خیـدایونـژاد،
 ،)114- 111 :9247رستم با دارو بیهوشی زال را بیهوش میكنـد و مـیگريـاد خیـدایو
نژاد ،)279 :9247 ،شمنديا با رياتن بیهوشـدارو در شـراب ،سـاالران و گـودرز را بیهـوش
میكند خیدایونژاد ،)945 :9247 ،اجرام یلجهدار با رياتن بیهوشدارو در شراب ،تهمـتن را
به زن یر میكشـد خیـدایونـژاد ،)329 :9247 ،گـرگین دارو بیهوشـی در كاسـة مشـجل
میرياد و اود پنیه آغشته به گ ب و سركه در بینی مینهد تـا جـادوان بیهـوش مـیشـوند
خیدایونژاد ،)192 :9247 ،دالرام رامشگر شرابِ آلـوده بـه دارو بیهوشـی بـه زنـدانیانان
میدهد و برزو را ا

میكند خیدایونژاد172 :9247 ،؛ جیاره نایرو.)27 :9211،

كلیات عیار با بويیدن گلها ع یـبِ آغشـته بـه دارو بیهوشـی ،عطسـه زده ،بیهـوش
میشود خحماهنامه  ،)211 :9213،ملکه با غذا آغشته به دارو بیهوشی ،اسکندر و آتـر
افروز را بیهوش میكند؛ فتنه ،با رياتن عود و دارو بیهوشـی در آتـر م مـر ،مشـکین و
غ مان را بیهوش میكند و فیروز نقل و می و ماه را به دارو بیهوشی میآاليد و محمّد را
بیهوش میكند خمنوچهراان حکیم.)319 ،153 ،123 :9211 ،
گاهی با رياتن روغن بنششـه ،بـادام يـا سـركة كهنـه در بینـی ،فـرد بیهـوش را بـههـوش
میآورنـد خان ـو 372/2 ،؛ منوچهراـان حکـیم249 :9211 ،؛ حمـاهنامـه )552 :9213 ،و
گاهی با پاشیدن گ ب بر سر و رو و  .خمنوچهراان حکیم.)744 :9211 ،
 -9-2درمانگران
در سنّو زرتشتی پاشکان به سه گروه ایلی تقسیم شدهاند :كاردپاشکان خجراحـان) يـا
كَرِتو بَئِشَاَ؛ گیاهپاشکان خداروپاشکان) يا اورْوَر بَئِشَاَ و دعاپاشکان خروانااشکان) يـا مـانثثثر
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بَئِشَاَ .در بند ششم ارديیهشويشو از پاشکانی به نام داتو بَئِشَاَ ياد شده كه احتماال موبـدانی
بودهاند كه با ذكر و دعا و تجويذ درمان میكردهاند .بهموجب همین بند ،درمانباـرتـرين
پاشکان كسی اسو كه با ك م مقدس ششا میدهد خيشوهـا .)972/9 :9244 ،در طومارهـا
سیمرغ ،اولیا ،پیران ،عابدان ،شاهان ،پهلوانان و جادوگران درمانگر هستند:
 -1-9-2درمانگری پیران و عابدان :پا از كشتن اژدها گرشاسب بیهوش مـیشـود.
به دستور پیر عابد گرشاسب را درون طشتی از شیر گاو میاندازند تا چشـم بـاز مـیكنـد.
ساا اطجمه و اشربة بیحد میدهد تا به یوت تمام میآيـد خطومـار نقّـالی شـاهنامه:9219،
.)919-919
زال با ديدن پیکر بیهوش رستم ،گريیان چاک میكند .تمرتـاش پیـر حقّـها زيـر بینـی
رستم میگیرد .رستم عطسها میزند و چشم میگشايد خیدایونژاد.)224 :9247 ،
موی زادن جهانگیر ،دلنواز درد شديد دارد كه بیم ه كـر مـیرود .مسـیحا عابـد
بیهوشر میكند و پهلو چار را شکافته ،نوزاد درشواندام را بیرون مـیآورد و زاـم را
بایه زده ،مرهم میگذارد .ساعتی بجد از جا زام اار نیسو خیدایونژاد.)47 :9245 ،
پیر گشو از دراو روبهرو ترن ی بیاور و مغاش را دور بینداز و پوسـتر را باـور.
من از همان میاورم و اين هیکل بارگم از نیرو آن اسو كه با وجود پیر مـیتـوانم
سر ژندهفیلی را از تن بکنم خابن اداداد. )435 /9 :9211 ،
 -2-9-2درمانگری شاهان و پهلوانان :گاهی پهلوان در رؤيا دستورالجمل درمـان
را از شاه يا پهلوانِ درگذشته دريافو میكند؛ مانند اشاره طهمورث به گرشاسـب كـه بـرا
ن درون طلسـم را بـر بـدن بمالـد خمشـکیننامـه،
رفتن در آتـر ،طلسـمی را بشـکند و روغـ ِ
 ،)19:9211اشارة جمشید به گورنگ كه بـرا دفـ زهـر از ايـر  ،از هـوم عابـد نوشـدارو
بگیريد خمشکیننامه ،)39: 9211 ،راهنمايی طهمورث به گرشاسب كه «روغـن همـان اژدهـا
را بر كمرت بمالند ،به میشو » خعنایر  )54 :9219،و راهنمـايی گرشاسـب بـه سـام كـه
اود را با آب ف ن چشمه بشـو تـا زاـمهايـو التیـام يابـد .خمیركـافمی )293 :9219،در
طومارها نقّالی به درمانگر شاهان و پهلوانانی چون كیاسرو ،كاوس و زال اشـاره شـده
اسو كه در زمرة جادوپاشکان بودهاند.
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زام كوهکر و جهانبار با نوشدارو كیاسرو كه از شـاهان بـدو رسـیده ،درمـان
میشود خكلیات رستمنامه ،بیتا .)955 :جهانبار با گـو شـگشو كیاسـرو كـه از هـود
خع) به ارث برده ،درمان میشـود؛ گـو را درون شـیر گوسـشند مـیكننـد و بـر زاـمهـا
جهانبار و نیا گستهم و كوهکر مـیمالنـد ،فـوراً بهیـود مـیيابـد خهشـولشـکر:9244 ،
.)731
در شاهنامه ،كیاسرو مهـرة جـادويیاش را كـه از هوشـنگ و طهمـورث و جمشـید بـه
میراث برده و همواره در بازو دارد ،بر بازو گستهم میبندد ،بر زامهاير دسو میمالـد،
پاشکان ايرانی و يونـانی و رومـی و چینـی را بـر بـالینر مـینشـاند ،هرگونـه افسـون بـر او
میاواند و در جايگاه نماز نیاير میكند تا پا از دو هشته مهرة كیاسرو با آيینی مـذهیی
همراه شده ،گستهم را ن ات میباشد خفردوسی.)322-327/5 :9241،
در طومار به ششاباشـی و مستجاب التعو ة بـودن كیاسـرو در بـاور مـردم اشـاره
میشود؛ «یرچة سگسر» تیر به رستم میزند .كیاسرو بر بالینر میآيد و بـا یـراردادن
دستی بر پیشانی او و دستی بهسو آسمان ،از اداوند سـ مو او را مـیاواهـد .ناگهـان
رستم برمیایاد و س متر را بازمیيابد خسجید و هاشمی.)435 /3 :9219،
كاوسشاه در زمرة جادوپاشکان اسو؛ نوشدارويی دارد كه درمانگر سـري زاـمهـا و
دارو بیمرگی اسو و مرده را زنده میكند .در روايتـی كـاوس از نـدادن نوشـدارو بـرا
زنده ماندن سهراب ابراز ندامو میكند خیدایونژاد .)971 :9245 ،ویتی ديو سشید كـاوس
و سااهر را نابینا میكند ،رستم از كاوس راه درمانشان را میپرسد .میگويد اگـر میلـی از
اون دل خجگر) ديو سشید بر چشم كشیم ،شـشا مـیيـابیم و االّ عـ

نـدارد خهشـولشـکر،

949 :9244؛ كلیات رستمنامه ،بیتا.)92 :
در روايات طومارها ،به بجضی از یدرتها زال اشـاره كـردهانـد و جاماسـب حکـیم را
شاگرد زال گشتهاند خطومار نقّالی شاهنامه )121 :9219 ،كه در اينیورت جـادويی كـه بـه
زال نسیو میدهند ،همان دانر و ارد ابتدايی انسانهايی اسـو كـه بـا طییجـو و نیروهـا
مرمــوزش رابطــها رازگونــه دارنــد خماتــار  .)395 :9211 ،زال در پیونــد بــا ســیمرغ بــر
افسونها و نیرنگهايی آگاه اسو كه یادر به درمان رستم و رار اسو؛ چنانکه اسـشنديار
بهیود زامها رستم را به جادو زال نسیو میدهد خفردوسی.)299/1 :9241 ،
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رستم پا از كشتن بیر بیان بیهوش میشود .زال هشـو حوضـچه را پـر شـیر مـیكنـد و
رستم را برهنه در اولی میاندازد؛ شیر در اار زهر جانور لاتهلاته مـیشـود و همـینطـور تـا
مویجیكه رستم را در حوضچة هشتمی میاندازد ،شـیر تغییـر نمـیكنـد و رسـتم بـههـوش
میآيد ،ولی تمام گوشو بدنر آب شدهاسو .سه ماه مجال هاش میكنند خان ـو :9211 ،
 )391/9و به روايتی زال بههوشر میآورد و دارويی سااته ،بر او میپاشـد كـه گوشـو و
پوستر فرومیرياد .بجد مجال هاش میكند تا رستم پوسو و مـو تـازه بیـرون مـیآورد و
پا از ي

سال تندرسو میشود خطومار نقّالی شاهنامه.)729 :9219،

 -3-9-2درمانگری سیمرغ :دانر جادويی و درمانگر سیمرغ با محل سکونو او در
اساطیر ايرانی ارتیاطی با یو دارد .سیمرغ بر دراو ويساوبیر آشیان دارد كـه در میانـة
دريا فرااکرت رويیده و داروها نی

و مؤار دارد و پاش

همگان اواننـدش خيشـو

ها .)544 /9 :9244 ،گويی اوا ّ اين دراو در حماسه به اود سیمرغ نسیو داده شده و
بهیورت درمانباشیاش ت لی كردهاسو خماتار  .)41-44 :9211 ،كارهايی كه سیمرغ
در شاهنامه و طومارها نقّالی مانند طیییی ماهر ان ام میدهد ،در نرر مردم باسـتان جـادو
شمرده میشود .سیمرغ به درمان سیاوش ،كاوس ،رودابه ،زال ،سهراب ،رستم و آذربـرزين
میپردازد:
سیاوش :به دستور سودابه به سیاوش شرماهه زهر میدهنـد ...سـیمرغ از كیسـها كـه در
گردن دارد ،مهرها به اندازة فندیی درآورده ،نای نازک از سورا مهره رد میكنـد و آن
را در گلو سیاوش فرومیبرد و بیرون آورده ،در فرف شیر میاندازد .شیر تیديل به مايجی
زردرنگ میشود .هرویو سیمرغ مهره را در گلو شاهااده میبرد و اار میكند ،مهـره
به اندازه و زرد يـ

زردة تاـم مـرغ مـیشـود و هربـار سـیمرغ مهـره را در فـرف شـیر

میاندازد و شیر میبندد ،دستور میدهد فرف شـیر تـازها بیاورنـد تـا اينکـه زهـر از بـدن
سیاوش كشیده میشود و ديگر رنگ شـیر تغییـر نمـیكنـد .خان ـو 323-329/3 :9211 ،؛
.)991-995/2
کاوس :ویتـی كـاوس از آسـمان سـقوط مـیكنـد ،رسـتم ن ـاتر مـیدهـد و زاـمهـا و
استاوانها شکستهاش به كم
.)49/2:9211

جراحـان و راهنمـايی سـیمرغ مـداوا مـیشـود خان ـو ،

117

شماره74

نشریّۀ نثر پژوهی ادب فارسی

سهراب :در روايو ماندايی رستم پا از شنااتن پسرش او را ناد شـاه مـیبـرد ،ولـی شـاه
مرهم نمیدهد .دسو به دامان سیمرغ میشوند كه به هر زامی زبان بکشد ،درمان میيابـد.
دَم سیمرغ كه دَم زندگی اسو ،روان پسر را در تنر نگه میدارد و نیرويی بـدو مـیباشـد
كه از رستم شکوه میكند ...سیمرغ میگويد :اگر رستم ي

سـال تمـام تـو را رو سـرش

حمل كند استگیات درمان میيابد .من هر يکشنیه میآيم و به تو نیرو مـیدهـم تـا بـدون
اورش زندگی كنی .جوان لب از سان میبندد و سیمرغ سراپاير را زبـان مـیكشـد و او
را در یندویی مینهد .رستم یندوق را بر سر گرفته ،به بیابان میرود .هر يکشنیه سیمرغ به
جايی در ناديکی كارون  -كه به نصارا و ماندايیهـا تجلـق دارد و اـالی از هرگونـه جـانور
مضر چون مار و پشه و عقرب اسو -میآيد و انـدام جـوان را زبـان مـیكشـد و از ايـن راه
ي

سال به او نیرو میدهد تا سران ام روز با بالها گسـترده بـه درگـاه اداونـد نیـاير

میكند ،بالهاير را رو جوان میگسترد و به او مینگرد .روانِ جوان نرم

نرمـ

نیـرو

میگیرد ،چشمانر میدراشد و عطسها زده ،تمام جان او به تنر بازمیگردد .مـینشـیند
و درسو مثل مار كه پوسو میاندازد ،پوسو اندااته پـاک و زيیـا جلـو آمـده ،بـه پـا
سیمرغ میافتد كه سااسگاارم كه مرا بدين جهان بازآورد خاالقی مطلق.)15-17 :9243 ،
رستم :رستم پا از نیرد با اسشنديار ،با بدنی اونچکان بهسو سـیمرغ مـیرود و سـیمرغ
زامهاير را میبندد و يا با منقار تیرها را از اندام او و رار بیرون میكشـد و پـرش را بـه
زامها میمالد ،فوراً درمـان مـیشـوند خان ـو 391/9 :9211 ،؛ هشـولشـکر745 :9244 ،؛
میركــافمی .)915 :9219،پــا از شکســو رســتم از ســهراب ،رســتم نــاد ســیمرغ مــیرود.
سیمرغ با پرهاير بدن رستم را چرب میكند كه نیـروير زيـاد مـیشـود خان ـو :9211 ،
.)925/3
اریم ،رستم را با شرابِ آلوده بـه زهـر هاارافجـی مسـموم مـیكنـد .بـدن رسـتم آمـاس
میكند ...سیمرغ میگويـد هشـو دلـو شـیر بـا بیاورنـد .سـاا شـاهمهـره در دهـان رسـتم
میاندازد و بیرون میآورد و درون شیر میانـدازد .شـیر مـیجوشـد و لاتـهلاتـه مـیشـود.
هشوبار شاهمهره به دهان رستم میاندازد ،بار هشتم شیر لاته نمیشود .بجد رسـتم را در شـیر
با تازه میاواباند و به نیشتر رگر را باز میكند؛ از طرفی اون مـیرود و از طرفـی از زال
و اوالد گرشاسب اون میگیرد و از رگ ديگر به بدن رستم وارد میكند تـا كـمكـم ورم
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میاوابد و اون سیاه سر میشود .بجد رگها رستم را به حکمو میبنـدد و مـیگويـد
تا چهل روز فقا شیرة كیاب و آب میوه به او باورانند تا بههوش آيد خیدایونژاد:9247 ،
.)41-47
آذربرزین :سیمرغ آذربرزين را -كه رستم يکدسو او را در پوسو گـاو كـرده بـود -در
كاسة الکپشتی پر از شیر آهو میاندازد .ي

هشته چرم گاو در شیر آهوسو .مرتیاً شـیر را

عوض میكنند تا چـرم اـیا مـیاـورد و بـا پوسـو و گوشـو از تـن آذربـرزين بیـرون
میآورند .سیمرغ با روغن اژدها بدن او را چرب میكند و مج ونها ماتلر مـیدهـد تـا
چشم باز میكند و زال ي

سال مداواير میكند خیدایونژاد.)114-111 :9247 ،

زال :سیمرغ زال رهاشده را شسووشو میدهد و پرش را بـر بـدن او مـیمالـد؛ زاـمهـا و
سرای بدن زال اوب میشود خان و .)911/3 :9211،
رودابه :سیمرغ رودابـه را بیهـوش مـیكنـد ،در يـ

چشـمبـههـمزدن پهلـو راسـتر را

شکافته ،رستم را بیرون میكشد ،زام رودابه را مـیدوزد و پـرش را بـر آن مـیمالـد ،فـوراً
اوب میشود خان و 391-394/3 :9211 ،؛ هشولشکر.)971 :9244 ،
 -7-9-2درمانگری اولیا :هنگامیكه كاوس از آسمان در جنگلی میافتد ،یورتر
سیاه و دهانر كج شده ،زبانر بند میآيد .موبدان میگويند فقا حضرت سلمان میتوانـد
مجال هاش كند .رستم به يمن میرود و از سلمان شیشة آبی ششابار میگیرد كه كاوس بـا
اوردنر ششا میيابد خان و .)42-43/2 :9211 ،
از جانب ییله حضرت علی خع) میرسد؛ سام را بلند كـرده ،اسـمی بـر و مـیاوانـد و
دسو میارک بر سراپاير میكشد ،فوراً ششا میيابد خهشولشکر .)975 :9244 ،ویتـی فیـل
محمود با ارطوم ديگرش به كمر گرشاسب میزند ،مجیوب مـیشـود و در كـوه عیـادت
میكند .شاصی نورانی میآيد و ششاير میدهد خمشکیننامـه .)54-51 :9211 ،جاماسـب
بهمن را به تربو حضرت آدم میبـرد ،پـا از ده روز شـشا مـیيابـد خیـدایونـژاد:9247 ،
 .)119به دستور انوشیروان چشمان بارگمهر را از حدیه درمیآورند و با بستن ااک پا
پیامیر خ

) بر چشم بارگمهر ،بینايی به چشمر بازمیگردد خحماهنامه.)533 :9213 ،

 -5-9-2درمانگری جادوگران :پیران مجال ه زواره را به «زاغ جادوگر» میسـاارد
و میگويد اگر ي

مو از سر پسر زال كم شـود ،تـو و دودمانـو را در آتـر مـیانـدازم...
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خیدایونژاد )339 :9247 ،ویتی بانوگشسب كتر و كمر سهراب را میشکند ،بـا مـداوا
«زاغ جادو» و مرهمی كه گودرز میفرستد ،حال سهراب بهتر میشود خیدایونـژاد9247 ،
.)279:
-3نتیجهگیری
شواهد اين مقاله نشان میدهد كه با ت مّل دییـق در متـون حماسـی و نقّـالی مـیتـوان بـه
نکات تازها

دسو يافو و نتی ه گرفو كه بنماية گیاهان جـادويی و شـشابار در متـون

حماسی و روايات نقّالی عنصر پركـاربرد اسـو .در طومارهـا گیاهـانی وجـود دارنـد كـه
بیمار ها الع

را درمان مـیكنـد و موجـب ن ـات جـان پهلـوان مـیشـود؛ ماننـد پـر

سیاوشان ،سیب ،گیاهان جادويی روئینتنكننده ،گیاه درمانكنندة نابینايی ،گیاه دفـ كننـدة
زهرگیاه ،گیاه درمانكنندة سري زام ،گیاه بیهوشكننـده و نیـا مـرهمهـا مج ـاهآسـا
موروای كه از شاهان و پهلوانان به میراث مانده و مرهمهايی كه از ااكستر بـدن يـا اجـاا
بدن جادوگران و ديوان و يا روغن اژدها و يا پر جادويی سیمرغ بهدسو میآيـد ،همچنـین
مج ونها جادويی چون آب حیات يا نوشدارو و مج ون جادويیا كه سیمرغ میسازد،
مهرهها جادويی ،آبها ششابار ،درمان با دعا و افسون و ششايافتن بـا نرركـرده شـدن
از جمله موارد جادودرمانی در روايات حماسی و نقّـالی هسـتند و پیـران ،عابـدان ،شـاهان،
پهلوانان ،اولیا ،سیمرغ ،زال و جادوگران ،در زمرة درمانگران يا جادوپاشـکانی هسـتند كـه
شیوهها درمانشان در طومارها نقّالی بازتاب يافته و اين شیوهها درمـان ،متـ ار از طـبّ
عوام و باورها عامیانها هستند كه بر نقّالیها ت ایر گذاشتهاند.
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