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دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات حماسی دانشگاه حکیم سبزواری ـ
استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده
شاهنامة فردوسی اثری گرانسنگ در ادب حماسی ایران و مجموعهای از فرهنگها و باورهای
قوم ایرانی از دورترین زمانها تا دورة فردوسی است .در شاهنامه همچنانکه فردوسی به ظاهر
روایتگر داستان شاهان و پهلوانان ایرانی از دوران اساطیری تا تاریخی است ،با مجموعهای از
باورها ،فرهنگها و آیینهای مختلف نیز روبهرو هستیم که نقشآفرین آنها ،پهلوانان ،شاهان،
عناصر مختلف طبیعی و جانوران هستند .فیل از جملة این جانوران است که در قسمتهای
مختلف شاهنامه دیده میشود؛ از آنجا که همة بنمایههای اسطورهای ـ حماسی و آیینی مرتبط
با این حیوان در شاهنامه ذکر نشده است ،برای رسیدن به جامعیتی کلی دربارة این حیوان
ناگزیر در کنار شاهنامه به بررسی دیگر منظومههای حماسی ایران که پس از شاهنامه و متاثر از
آن سروده شدهاند نیز پرداخته ایم .در این پژوهش نویسندگان با رویکرد تحلیلی ـ تطبیقی به
بررسی بنمایههای مرتبط با فیل در شاهنامه و ده منظومة حماسی (بانوگشسبنامه ،برزونامه،

بهمننامه ،جهانگیرنامه ،سامنامه ،شهریارنامه ،فرامرزنامه ،کک کوهزاد ،کوشنامه و
گرشاسپنامه) پرداخته و مهمترین بنمایههای مرتبط با این حیوان را استخراج ،طبقهبندی و
تحلیل نمودهاند .از مهمترین این بنمایهها میتوان به :اهورایی ـ اهریمنی بودن ،توتم فیل،
فیلاوژنی پهلوان ،پیکرینگی به سیمای فیل ،حضور در سپاه ،نقش آن در بازیها ،تعبیر خواب
و ...اشاره کرد.
کلیدواژهها :فیل ،شاهنامه ،بنمایههای اسطورهای ـ حماسی ،منظومههای حماسی ،ادبیات
حماسی ایران.
تاریخ دریافت مقاله1991/15/19 :
تاریخ پذیرش مقاله1995/09/50 :
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مقدمه
در میان جانوران اسطورهای ،فیل جانوری است با دو بنمایة اهورایی و اهریمنی
که با گذر زمان از بعد اهریمنی آن کاسته میشود و جنبة اهورایی آن پر رنگ
میگردد .این جانور با این صبغه ،در جایگاههای مختلف در شاهنامه و دیگر
منظومههای حماسی نقشآفرین است ،گاه چون یک انسان در آرایش نظامی سپاه
دیده میشود ،آن را کشته میشود؛ به غنیمت گرفته میشود و یا آن را به بزرگان
و شاهان هدیه میدهند .گاهی در بازیهایی چون شطرنج حضور دارد که کسی
چون بزرگمهر باید راز بازیاش را بیابد و یا به خواب افرادی همچون کید و
بابک میآید که باید تعبیر آن را بگزارند .در موقعیتهایی نیز پهلوان حماسی
برای اثبات دالوری خود باید با آن بیاویزند.

پیشینة پژوهش
دربارة فیل با ویژگیهایی که برای آن برشمردیم تا کنون تحقیق جامعی که به
بررسی بنمایههای اسطورهای ـ حماسی و آیینی آن در منظومههای حماسی ایران
بپردازد ،انجام نشده است؛ تفضلی و ذکری ( ،)1950مقالة کوتاهی دربارة بعد
اهورایی ـ اهریمنی آن نگاشتهاند .نگارندگان در این مقاله کوشیدهاند به بررسی
ابعاد مختـلف این جانور در شاهنـامه و دیگر منظومههای حـماسی ایران
بپردازند.
پرسـش اصـلی این پژوهـش این است که :فیـل در بُعد اسطورهای حماسی و
آیینی چه جایگاهی در منظومههای حماسی ایران دارد؟
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مهمترین اشارات و بنمایهها دربارة فیل در منظومههای حماسی ایران
موجودی اهورایی ـ اهریمنی
در متون پهلوی و پازند آمده است که جانوران همچون گیاهان و همة آفریدهها
به دو دستة هرمزد آفریده و اهریمن آفریده ،تقسیم میشوند( ،ر.ک .رضی :1951

190ـ )1دستهای از جانوران نیز هستند که نه اهریمنی هستند و نه اهورایی و گویا
تا زمانی که آدمی از آنها بیم دارد وجهی اهریمنی دارند و آنگاه که آدمی آنها
را رام میکند صورتی اهورایی مییابند ،همچون فیل که در بندهش دربارة این
دسته از جانوران چنین آمده است« :ددان بد آفریده همانا نه خرفستر گونهاند،
باشد که از بیم ،دوری جویند و باشد که نیز به میل رام شوند ،مانند پیل و شیر».
(دادگی  )100 :1969مینویخرد فیل را حیوانی اهریمنی معرفی کرده است که
جمشید در برابر این خواستة دیوان که از او خواستند که گوسپند را بکشد و در
عوض پیل بگیرد مخالفت میکند( .ر.ک )152-156/99 :1929 .مطابق اساطیر کهن،
اولین بار فریدون این حیوان را رام کرد و به عنوان مرکب در اختیار گرفت( .ر.ک.

عبداللهی  ،1951ج )691 :5با گذر زمان و رام شدنش ،این جانور جنبة اهورایی و
مقدّس پیدا میکند و در جنگهای بزرگ در خدمت ایرانیان قرار میگیرد،
چنانکه در جنگ شاپور دوم با رومیان ،بنا بر روایت آمیانوس مارسلینوس 1،فیالن
سکائیان که در خدمت شاپور بودند ،ترس و وحشت بسیاری در دل سپاهیان
رومی انداختند و گویند که در آخر جهان ،شاه بهرام ورجاوند ،سوار بر پیل سپید
آراستهای با هزار پیل برای یاری ایرانیان در برابر بدخواهان و دشمنان ،از کابل یا
از هندوستان میآید و ظاهراً در دورة ساسانی این حیوان اصل اهریمنی خود را از
دست میدهد؛ چنانکه در کارنامة اردشیر بابکان پیل سپید نشانة قدرت و
پادشاهی است( .ر.ک .قلیزاده  )125-129 :1951به نظر نگارندگان رنگ فیل با جنبة
1. Amyanous mārslīnous
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اهورایی یا اهریمنی آن رابطة مستقیم دارد .چنانکه هرجا به رنگ سفید آن در
اساطیر اشاره میشود ،هالهای از تقدّس دیده میشود و فیلهای سیاه رنگ همیشه
در سپاه دشمن جای دارند .در سیام 1پرستارانی از فیلهای سفید مقدّس نگهداری
میکردند( .ر.ک .وارنر « )296 :1956در قرن پنجم قبل از میالد نیز ،ملکه مایا 5،در
نپال فیل سفید ساکن کوه طالیی را که دارای شش دندان بود به خواب میبیند که
وارد بدنش میشود و خوابگزاران در تعبیر آن نوید تولد پسری را میدهند که
یا حاکم جهان خواهد شد یا ناجی بشر ،که پیشبینی دوم واقعیت یافت و بودا
متولد شد( ».بورخس )121 :1919به گمان نگارندگان این نمونهها و موارد مشابه
میتواند گویای اهورایی بودن و تقدّس فیل سفید رنگ در فرهنگهای گوناگون
باشد.

شکل فیل
دربارة شکل و ویژگیهای فیل در مجموعة منظومههای حماسی اشارات در خور
مالحظهای نشده و تنها در بهمننامه و فرامرزنامه چند نمونه ذکر شده است .در
بهمننامه چنین آمده است :شاه صور در جستوجوی دختران و خواهران
فرامرز ،هنگام مقابله با لشکرکشی بهمن به کشمیر بر فیلی سوار شده بود که
سرعتی باال همچون باد داشت و در خشکی ،آب ،کوه و دشت سریع حرکت
میکرد و دندانهای بسیار بلندی داشت:
سپید

که

بودی

بدو

هندوان

بلند

از

پی

شاه

پیلی

که چون باد بودی چو تازان شدی

به

گردون

رسیدی

چو

به آب اندرون همچو باغ آمدی

به

کهسار

2. Māyā

بر

چون

را

امید

بازان

شدی

کالغ

آمدی

1. Seyām
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رسیدیش
به

دندان به هفتم زمین

هنگام

کارزار

آرایش

کشیدیش
یکی

خرطوم
و

حمله

چرخ
صد

برین

هزاران

سوار

(ایرانشاه ابن ابیالخیر ،995 :1910بیت)2196-2195

در فرامرزنامه ،هنگام صف آرایی کید هندی در برابر فرامرز ،فیالن جنگی کید
چنین توصیف شدهاند:
ز

همانا

پیالن

که

ششصد

همه تن چو دیوار و دندان ستون

فزون

( ،115 :1955بیت )529

از نکات در خور توجه دیگر دربارة ظاهر فیل ،اشاره به رنگ آن است؛ رنگ
سفید فیل که مرکب شاهان بوده مکرر در شاهنامه و منظومههای برزونامه،
کوشنامه ،سامنامه ،گرشاسپنامه و بهمننامه اشاره شده است .به نظر نویسندگان
پژوهش حاضر ،رنگ سفید به گونهای میتواند بازتاب جنبة اهورایی و قدرت در
این جانور باشد .نمونههایی از این ابیات به شرح ذیل آمده است:
بیامد

نزدیک

به

پیل

سپید

بسان

کیان

شد آن شاه چین از روان ناامید
(فردوسی:1999ج ،595 :9بیت )5150

در

روز

این

لؤلؤ

همان مهد بر پشت پیل سپید

نشست

بر

از

پیلی

ژنده

ژیان

چو بر چرخ گردنده تابنده شید
(ایرانشاه ابن ابیالخیر،195-199 :1910
بیت )5596-5595

زنده

دگر

پیلی

دژآگاه

بود

به دیدار و باال چو کوهی ز برف
جهاندار

بر

پشت

پیل

سفید

که

ویژه

فرستاد

نشست
با

شهنشاه

سازهای

بود
شگرف

(اسدی طوسی  ،199 :1955بیت )51-55
ستاده به گردش سپه پر امید
(عطاءبن یعقوب ،19 :1910بیت )909

چو فردا نماید رخ از چرخ شید

در

آید

شه

چین

به

پیل

سفید

(خواجوی کرمانی  ،599 :1956بیت )12

فیلی را که فریدون به عنوان هدیه برای دایی خود کارم میفرستد ،رنگ
سفیدی ،سفیدتر از برف دارد:
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ز

شده

سنگش

ماهی

گاو

ستوه

ز رنگش خجل برف بر تیغ کوه
(ایرانشاه ابن ابیالخیر ،925 :1911بیت
)2129

اما رنگ سیاه فیل که به نظر میرسد شاید همان خاکستری بوده باشد در سه
جا در شاهنامه ،برزونامه و گرشاسپنامه آمده است .در شاهنامه هنگام برشمردن
داراییهای خسرو پرویز به فیالن سیاه اشاره شده است:
چینی

فغستان

و

پیل

که در زین زرّین بدی سال و ماه

سیاه

(فردوسی  ،1999ج ،591 :5بیت )9559

در بخش کهن برزونامه ،آن زمان که برزو به نیرنگ مادر از زندان رستم فرار
میکند؛ در رویارویی دوباره برابر رستم به او میگوید که تو را میکشم و بر پیل
سیاه مینشانم .به نظر میرسد که این بیان بازماندة همان تفکر اهریمنی بودن فیل
است:
ببر

ز
ببندم

بیانت
دستت

دو

بسازم
به

خمّ

کفن

به خنجر سرت را ببرم ز تن

کمند

بند

به

پیل

سیاهت

ببندم

به

(کوسج  ،199 :1951بیت )5165-5169

در گرشاسپنامه ،در رزم گرشاسپ با بهو ،مبتر ،سپهدار بهو در آرایش سپاه از
شش هزار فیل سیاه استفاده میکند:
گرد

دو ره صد هزار از یالن برشمرد

زرهدار

و

برگستواندار

دگر شش هزار از سیه زنده پیل

گزین کرد و صف ساخت بر چند میل
(اسدی طوسی  ،111 :1955بیت)6-1

توتم( )1فیل (پیوند فیل با نام افراد و نقش آن بر پرچمها)
استفاده از واژة پیل در نام برخی افراد و نقش آن بر درفش پهلوانان از بنمایههای
مهم اساطیری است و شاید بتوان گفت دلیل عمدة آن به نوع دین در دوران
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باستان و جوامع ابتدایی باز گردد و مسئلة توتمپرستی را بیان میکند .در باورهای
قومی و اساطیری ،فیل را همچون اسب ،مرکب خدایان یا پادشاهان دانستهاند .در
شرق مرسوم بوده است که فیل را میان شهر رها کنند و بر سر اولین فردی که
فیل وی را با خرطومش بلند میکرد یا رویش آب میپاشید ،تاج شاهی
میگذاردند؛ از اینرو فیل را مأمور انتخاب الهی میدانستند .از نشانههای آیین
هندو ،فیلی است که روی الکپشتی قرار گرفته و گلدانی از نیلوفر را نگاه داشته
است( .ر.ک .گرترود  )50-90 :1910در هند آن را مرکب ایندره 1،شاه آسمانی
میدانند( .ر.ک .شوالیه و گربران  ،1915ج )919 :9بر این اساس در شاهنامه ،برزونامه،
بهمننامه ،سامنامه و فرامرزنامه پهلوانانی دیده میشوند که نامشان ترکیبی از فیل
است ،همچون پیلسم ،سیهپیل ،اهرمنپیل ،قوپیل( .فردوسی :1999ج ،921 :5بیت
5196؛ ج ،95 :2بیت 559؛ کوسج  ،95 :1951بیت 692؛ ایرانشاه ابن ابیالخیر،506 :1910
بیت 9529؛ کیکاووس  ، 25 :1956بیت 1؛ خواجوی کرمانی  ،599 :1956بیت )9

از دیگر کاربردهای نام فیل عالوه بر نام افراد ،نقش این جانور بر درفش
پهلوانانی چون طوس ،اردشیر ،کوهیار ،پارس ،فغفور چین و مهراج است که
بازتاب آن در شاهنامه ،بهمننامه و گرشاسپنامه به چشم میخورد:
در

سواران

بر

زده پیش او پیل پیکر درفش

به

چنین گفت کان طوس نوذر بود

بود
پیکر
پیل
کجا
درفشش
(فردوسی  :1999ج ،129 :5بیت)215-211

وزان پس بشد با سپاه اردشیر

سپاهش

قیر

درفشش به پیکر به مانند پیل

سپهدار

دمان
گرد

همچو

زرینه

دریای

سپاهش

کفش

سنیل

(ایرانشاه ابن ابیالخیر  ،195 :1910بیت
همان از پسش پارس پرهیزگار

همیرفت

درفش از پس پشت او ژنده پیل

بینباشت

با
از

)9009-9005
بیشمار
لشکری
گردشان

رود

نیل

(همان ،195 :بیت )5151-5155
1. Indreh.
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پس از وی بشد با سپه کوهیار

کجا

درفشش به پیکر چو پیل سپید

شید
بپوشید
سپاهش
گرد
ز
(ایرانشاه ابن ابیالخیر  ،195 :1910بیت

وز این روی مهراج بر تیغ کوه

9001ـ)9009

زده پیل پیکر درفش از برش

داشت

به
ز

دیدار
یاقوت

پیوند

با

شهریار

ایرانیان

با

گروه

از

گهر

افسرش

تخت

ز پیروزه تختی به زر کرده بند

(اسدی طوسی  ،112-116 :1955بیت)16-11

بر آن تخت بنشست فغفور شاه

نهادند

بلند

فرازش درفشی درفشان چو شید

زبر چتر و بر سر ز گوهر کاله
به

بر
پیکر

چار
طرازیده

پیل
پیل

سپید

(همان)99-92 / 922 :

ترسیم فیلی بر روی پرچم ،غیر از آنکه به توتم فردی یا جمعی یک پهلوان یا
خاندان او اشاره دارد ،نشانگر تأثیر این نقوش بر روی دشمنان در جنگها بوده
است .مسعودی کاربرد پیکرة جانوران را بر روی درفشهای نظامی به وضع
آرایش نظامی آنها وابسته میداند ،چنانکه روی درفشهایی که در قلب سپاه
بودند ،نقش درندگان تنومند چون اژدها و فیل را مینگاشتند و بر روی
درفشهای پهلوی راست و چپ سیمای درندگان کوچکتر مانند شیر ،پلنگ و
گراز را نقش میزدند؛ پرچمهای جناحها ،نقش درندگان کوچکتری چون گرگ
را داشتند( .ر.ک ،1926 .ج )519 :1همچنین گویند که پیکر جانورانی چون اژدها،
شیر ،گرگ و ...را از پارچه یا چرم میساختند و هنگام برافراشته شدن ،بسته به
آهنگ حرکت پرچمدار ،دویدن ،برداشتن گامهای تند و نیز وزش باد به سوی
نیروهای خودی ،این پیکرهها از راه دهان از هوا انباشته میشدند و صدایی مانند
صدای جانور زنده درمیآوردند که باعث ترس و نگرانی در سپاه دشمن
میشدند( .ر.ک .بختورتاش )111 :1959نکتة دیگر در این قسمت آن است که در
یک مورد در شاهنامه آمده است که پس از آنکه بیدرفش ،زریر را میکشد سپاه
ایران به نشان کشته شدن زریر درفش او را بر پشت فیل میافرازند( .ر.ک .فردوسی
 ،1999ج ،195 :2بیت)600

س  12ـ ش  22ـ تابستان  95ـــــــــــ فیل و بنمایههای اسطورهای ـ حماسی و آیینی آن199 / ...

فیل اوژنی
از دالوریهای پهلوانان در منظومههای حماسی نبرد آنها با جانوران است؛ این
نبرد آزمونی برای پهلوان به شمار میآمده است و در شاهنامه و دیگر منظومههای
حماسی ایران پهلوانان گوناگون از جمله پهلوانان خاندان گرشاسپ هر یک به
شیوهای با کشتن اژدها ،شیر ،گرگ ،فیل و ...این آزمون پهلوانی را پشت سر
گذاشتهاند .بازتاب این دالوری را گاه در منظومههای حماسی و زمانی در روایات
عامیانه مشاهده میکنیم( .ر.ک .شامیان ساروکالئی و رضائی اول  )96 :1959مبارزة
پهلوان با فیل نمودی از بنمایة اسطورهای حماسی است ،البته بازتاب این عمل
پهلوانی را تنها در شهریارنامه و در ضمن دالوریهای شهریار مشاهده میکنیم؛
زمانی که شهریار برای نجات دالرام از دست مضراب دیو ،ناگزیر است از نه
بیشه که همان خوانهای پهلوان است ،عبور کند .در نخستین این خوانها او باید
با فیالن مبارزه کند( .ر.ک .مختاری غزنوی  ،95 :1925بیت 1-2؛  ،91بیت )2-56

همچنین در روایات آمده است که رستم اولین نبرد زندگی خود را با پیل سپید
میکند و آن را از پای درمیآورد( .رک :قلیزاده  )125 -129 :1951در ضمن
دالوریهای سام در شهر چین میخوانیم که روزی او نزد سعد گوهر فروش
است؛ فیل شاه بربر از بند فرار میکند و سام آن را به بند درمیآورد( .ر.ک.

خواجوی کرمانی  ،12 :1956بیت 2-1؛  ،19بیت  )50-19دربارة چگونگی کشتن فیل
روایاتی نیز در گرشاسپنامه آمده است و گرشاسپ ،نریمان را بدان سفارش
میکند:
چو بر جنگ پیالنت باشد شتاب
که

تا

چو

آید

به

پیکان

پیل

گردد

گه

هراسیده

حمله

الماس

دل

به
نیارد

هامون
نهادن
بازده

برافکن
پی
زود

از

پراکنده

آب

بوی

گل

تا

بگذرد

کت

بسپرد

رهش

چشمش

بدوز

دگر تخت و صندوقش از بر بسوز
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همه تیر بر پای و ناخن زنش

مر

او

رافکن

گرز

بر

گردنش

(اسدی طوسی  ،915 :1955بیت )20-29

پیکرگردانی /پیکرینگی به سیمای فیل
منظور از پیکرگردانی تغییر شکل ظاهری و ساختمان و اساس و هویت قانونمند
شخص یا چیزی با استفاده از نیروی ماوراءالطبیعی است که این امر در هر دوره
و زمانی غیر عادی به نظر میرسد .در این حالت شخص یا شیء از صورتی به
صورت دیگر میگردد و پیکری تازه و نو مییابد که ممکن است بروز آن
صوری ،ظاهری و محسوس باشد یا در نهاد و نهان دچار تغییراتی بنیادی شود؛
قدرت یا قدرتهای تازه به دست آورد که قبالً فاقد آن بوده و در نتیجه اگرچه
اصوالً همان است که قبالً بوده ،در صورت و باطن او تحول و تغییری تازه ایجاد
شده که شکلی نو و کنشهایی خاص و متفاوت پیدا کرده است( .ر.ک .رستگار

فسایی  )99-99 :1959نگارندگان این پژوهش به جای واژة پیکرگردانی واژة
پیکرینگی را به کار بردهاند؛ چراکه به گمان نگارندگان ،پیکرگردانی امریست
فاعلی ،حال آنکه پیکرینگی امری مفعولی است .دیگر آنکه فردوسی و دیگر
سرایندگان حماسی در آثار خود همه جا با صراحت از پیکرینگی سخن نگفتهاند
که بیشتر این مفهوم را در قالب صور خیالی و بدیعی به کار بردهاند که امروزه
گرچه به نظر خواننده تشبیهی ساده به نظر میرسد ،اما به گمان نگارندگان در
بعد اسطورهای و حماسی آن واقعاً چنین چیزی وجود داشته است( .ر.ک .رضائی

اول  )9-10 :1959از دیگر جلوههای اسطورهای ـ حماسی دربارة فیل بحث
پیکرینگی آن است .این بنمایه در شاهنامه و برخی دیگر از منظومههای حماسی
مطرح شده است .فردوسی در توصیف قوم یاجوج و ماجوج ،آنها را سیه روی
با گوشهای بزرگ چون پیل توصیف میکند که هنگام خواب یک گوش خود را

س  12ـ ش  22ـ تابستان  95ـــــــــــ فیل و بنمایههای اسطورهای ـ حماسی و آیینی آن121 / ...
بستر میکنند و گوش دیگر را چون چادری روی خود میاندازند( .ر.ک .فردوسی

 ،1999ج ،91-95 :6بیت  )1959-1996در فرامرزنامه از جمله عجایبی که فرامرز
میبیند جزیرة فیلگوشان است( .ر.ک .کیکاووس  ،599 :1956بیت )9-6و یا گرگی
که گویا دو نیش چون پیالن دارد( ،ر.ک .همان ،99 :بیت )1-5کناس دیو نیز تنی
چون پیل دارد( ،ر.ک .همان ،102 :بیت )2-6غول خوان دوم فرامرز هم دندانهایی
چون پیل دارد( .ر.ک .همان ،909 :بیت  )15-12دیو زوش که قرار است در یاری
بهمن شاه ،به نبرد با برزین برود چنان قدرتی دارد که میتواند خود را به هر
شکلی از جمله پیل درآورد؛ (ر.ک .ایرانشاه ابن ابیالخیر  ،291 :1910بیت)990-9909

همچنین تندبر در توصیف راه رسیدن بهمن به دخمة گرشاسپ و سام و نریمان،
از کوهی میگوید که در آن جادوانی میزیند که خود را به هر شکلی از جمله
پیل درمیآورند( .ر.ک .همان  ،911 :1910بیت )6929-6965اژدهایی را که شاه بربر از
سام میخواهد آن را بکشد نیز پیل گوش است؛ (ر.ک .خواجوی کرمانی ،11 :1956

بیت  )16آنگاه که سام برای گشودن طلسمات جمشید رهسپار میشود ،به پای
حصاری میرسد که بر برج آن تصویر فیلی است و بر سر فیل ،مرغی که از
طلسمات است ،دیده میشود( .ر.ک .همان ،291 :بیت )1-5کوش زمانی که متولد
میشود دندانهای چون پیل دارد و خود کوش در تصرفاتش به سرزمین
پیلگوشان میرسد( .ر.ک .ایرانشاه ابن ابیالخیر  ،559 :1911بیت 1965-1960؛ ،505

بیت )969-965از شگفتیهایی که گرشاسپ در هند میبیند یکی جانورانی با تن
اسب و خرطوم پیل و دیگر سگسارانی که گوش پیل دارند و نیز مردمی را
میبیند که خوراکشان از فیل است و گستردنی هم از چرم فیل دارند( .ر.ک .اسدی

طوسی  ،129 :1955بیت 9-1؛  ،169بیت 2-1؛  ،199بیت  )62در اساطیر گویند که
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گنشا 1،ایزد خرد این جهانی که قبل از هر کار تهور آمیزی ،بدو پناه میبرند سر
فیل دارد( .ر.ک .وارنر )296 :1956

پوشش و آالت فیل
در دوران اسطورهای و حماسی همچنان که جانوران دارای اهمیت هستند ،ابزار و
یراق و پوشش آنها نیز اهمیت داشته و در منظومههای حماسی نه تنها به این
پوششها که به جنس آنها نیز اشاره شده است ،خصوصاً آنجا که از فیلی که
شاه یا پهلوان در جنگ بر آن مینشسته سخن به میان آمده است .تختی را هم که
بر پیل میبستند چه برای نشست شاه و بزرگان چه به عنوان مهد عروس ،دارای
تزییناتی بوده است؛ در مورد فیلبان نیز گاه اشاراتی به پوشش آنها شده است که
افسر بر سر آنها میگذاشتهاند یا دارای طوق و گوشوار بودهاند .برای نمونه
ابیاتی از شاهنامه در اینجا ذکر میشود:
ز

پیالن

زبرجد
به

نهادند
نشانده

زرین

ستام

بر
به

پنج
زین

و

جناغ

زین
اندرون
پلنگ

بیاراست
ز

ده

دیبای

را

به

زربفت

دیبای

چین

پیروزهگون

به زرین درای و جرسها و زنگ
(فردوسی  ،1999ج ،165 :9بیت)950-955

همه یال پیل از کران تا کران

پر از مشک بود و می و زعفران
(همان ،ج ،551 :9بیت )5599

فیل و بازیها
از دیگر مضامینی که دربارة فیل در منظومههای حماسی به آن اشاره شده ،حضور
این حیوان در بازی کهن شطرنج است که در دوران نوشینروان ،شاه هند برای
1. Gonŝā
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آنکه به نوشینروان باج و ساو ندهد ،بازی شطرنج را به دربار او میفرستد تا راز
آن را بیابند ،اما هیچیک از بزرگان ایران از راز این بازی آگاه نیستند تا آنکه
بزرگمهر این راز مهم را کشف میکند( .ر.ک .فردوسی  ،1999ج،909-910 :1
بیت)5196-5190

در نبرد گو برابر برادرش طلخند ،و مردن طلخند بر پشت زین ،مادرشان
گمان میکرد که گو برادرش را کشته است .بنابراین ،تصمیم به خودکشی
میگیرد .گو برای تسکین درد مادر ،صحنة جنگ با برادرش را در قالب بازی
شطرنج نزد مادر میبرد تا بدان سرگرم باشد البته در این بازی شطرنج ،شتر
جایگزین اسب است:
سپاه

ز

یک

دست

فرزانة

نیک

خواه

بیاراسته

ابر دست شاه از دو رویه دو پیل

ز

پیالن

شده

گرد

همرنگ

نیل

بریشان

دو

پاکیزه

رای

دو
سه

شاه

اشتر
خانه

بر

قلب
پیل

کرده

برفتی

به

سرافراز

پای

نشانده

پیل

بدیدی همه رزمگه از دو میل...
(همان ،925 :بیت9962 :و )9921-9929

فیل در آرایش جنگ
استفاده از فیل در جنگ به چند منظور بوده است :نخست استفاده از خود این
حیوان در جنگ همچون یک سپاهی در پس یا پیش سپاه و یا هر دو و دیگر
ابزارهای اطالع رسانی همگانی چون کوس ،کرهنای ،رویینه خم و تبیره را بر
پشت آن میبستند و سه دیگر آنکه ابزارهای جنگی چون صندوق که ناوک
اندازها را در آن نگاه میداشتند یا ناوک اندازها و آتشافکنها را بر پشت فیل
حمل میکردهاند.
چو گودرز و گرگین و فرهاد و طوس
برین

کین

ببندند

یکسر

کمر

ببندند
در

و

بر

کوهة

دشت

گردد

پیل
پر

از

کوس
نیزهور

(همان ،ج ،925 :5بیت)5501-5510

 / 129فصلنامة ادبیات عرفانی و اسطورهشناختی ــــــــــــــــــــ مریم رضائی اول ـ ابراهیم استاجی

ابر
بر

پشت
آمد

ز

پیالن

تبیره

زنان

از

درگاه

زخم

درای

ز

پیل

رویینه

خم

آن

رزمگه

بازگشته

دنان

(فردوسی  ،1999ج ،109 :9بیت)1612
کرّهنای
خروشیدن
پیالن
(همان ،ج ،512 :1بیت)1212

ببستند

بر

برآمد

خروشیدن

گاو

دم

(همان ،ج ،15 :9بیت)569
برای مشاهدة دیگر نمونهها به منابع ذیل مراجعه شود( .ر.ک .همان ،ج ،991 :1بیت
191؛ ج ،109 :5بیت 19؛ ج ،51 :9بیت 592؛ ج ،119 :9بیت 195؛ ج ،95 :6بیت 299؛ مادح
 ،22 :1950بیت 611؛ اسدی طوسی  ،112 :1955بیت 9-2؛ کیکاووس  ،199 :1956بیت -15
)19

در نمونهای در گرشاسپنامه از فیالن برای بستن راه و شبیخون دشمن
استفاده شده است( .ر.ک .اسدی طوسی  ،925 :1955بیت  )99در جای دیگر در همین
کتاب آمده که زنگیای که در بیابان با گرشاسب میجنگد از استخوان فیل به
عنوان ابزار کارزار استفاده میکند؛ آخرین استفادهای که از این حیوان در جنگ
شده است در نبرد سقالب با سپاه ایران است ،آنجا که سقالب دو بتی را که
پرستش میکرده است سوار بر فیل به میدان میآورد؛ این امر به گمان نگارندگان
باید برای قوت قلب سپاهیان سقالب شاه بوده باشد( .مادح  ،599 :1950بیت -9591
)9590

فیل در آیین استقبال
استفاده از فیل در مراسم استقبال از شاه یا یکی از بزرگان از جلوههای این جانور
در منظومههای حماسی است که بازتاب آن را در منظومههای حماسی مشاهده
میکنیم:

س  12ـ ش  22ـ تابستان  95ـــــــــــ فیل و بنمایههای اسطورهای ـ حماسی و آیینی آن122 / ...
چنو

آمد

به

کاوسشاه

آگهی

بفرمود تا با سپه گیو و طوس

که

آمد

برفتند

با

سیاوخش
شادی

با
پیل

و

فرّهی
کوس

و

(فردوسی :1999ج ،509-505 :5بیت )95-99
بزد نای مهراب و بربست کوس
ابا

پیالن

زنده

و

بیاراست

لشکر

رامشگران

زمین

شد

همیرفت ازین گونه تا پیش سام

فرود

آمد

چو

بهشت
از

چشم

از

اسپ

خروس

کران
و

تا

بگذارد

کران
گام

(همان ،ج ،561 :1بیت)1955-1999
پذیره

فرستادش

پذیره

فرستاد

چند

میل

از

گردانش

را

سپه یکسر و کوس و باالی و پیل
(اسدی طوسی  ،919 :1955بیت)11

ببردند پیل و سپاه و درفش

همه
همان

نامداران
زرین

کوس

ایرانش
و

زرینه

را
کفش

(کیکاووس  ،599 :1956بیت)10-11

شاهانی که به خواستگاری بانوگشسپ میآیند بر پیالنی آراسته نشستهاند و
به نزد تهمتن ،گویی در حقیقت به استقبال و رویارویی با دختر بزرگ پهلوان
ایرانی میروند( .بانوگشسبنامه  ،109 :1955بیت )155 -191

هدیه دادن
فیل ،عاج و دندانش و تختی که گاه از جنس عاج است از هدایای گرانبهاییست
که در گذشته در روابط درون کشوری یا میان کشورها به شاه یا پهلوانان تقدیم
میشده است.
دینار

ریخت

چون

سی

هزار

پس از گنج خضرا ز بهر نثار

برون

وزان زنده پیالن جنگی چهار

همه جامه و فرش کردند بار
(فردوسی  :1999ج 599 :1بیت 1095؛ ،595
بیت )1051

یکی طوس را داد از آن تخت عاج

همان

یاره

و

طوق

و

منشور

چاج

(همان ،ج ،906 :5بیت )991
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یکی تخت پر مایه از عاج و ساج

پیروزه

ز

مهد

و

بیجاده

ز

تاج

(فردوسی  :1999ج ،101 :9بیت)1599

از جمله هدایایی که قیدافه به اسکندر میدهد ،چهارصد دندان فیل است.
(ر.ک .همان ،ج ،11 :6بیت  )1002زمانی که خاقان چین دختر خود را به همسری
نوشینروان میدهد هدایای بسیاری با او همراه میکند که از آن جمله میتوان به
فیالن آراسته اشاره کرد( .ر.ک .همان ،ج ،919 :1بیت  )5525از این نمونهها در دیگر
منظومهها نیز بسیار دیده میشود.

غنیمت جنگی و باج و ساو
در منظومههای حماسی ایران و در جریان جنگهای مختلف ،پس از شکست
دشمن ،غنیمتهای بسیاری نصیب برندة جنگ میشده است ،همچون فیالن
جنگی و گاهی نیز در میان باج و ساوی که شاهان میگرفتند فیل نیز وجود داشته
است؛ این فیلها به غنیمت گرفته میشد و برای حمل بار از آنها استفاده
میکردند:
چنین داد پاسخ که پیالن و تاج

نزدیک ما باید و تخت عاج

به

(همان ،ج ،591 :9بیت )5169
سپهبد

بیامد

همه

گرد

کرد

کمرهای زرّین و بیجاده تاج

برفتند

گردان

به

ز دیبای رومی و

دشت

نبرد

از تخت عاج

(همان ،ج ،599 :9بیت )5516-5516
به دست آمدش پیل هشتاد و پنج

همان تاج زرّین و شمشیر و گنج

ز ترکان همی پیل بستاند و تخت

(همان ،ج ،115 :6بیت )1665
بخت
فیروز
زال
بر

بیامد

(عطاءبن یعقوب  ،159 :1910بیت)5111
هزار و صد و شصت زیشان اسیر

گرفتند

پیالن

بسی

دستگیر

(کیکاووس  ،195 :1956بیت)12
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بت و تخت فغفور و پیالن رمه

گرفتند

ایران

گردان

همه

(اسدی طوسی  ،960 :1955بیت )95
و

سراپرده

فغفور

ساز

شاه

به دست اندر آورد با پیل و گاه
(خواجوی کرمانی  ،560 :1956بیت )11

در پایان نبرد ایرانیان با تورانیان در داستان کاموس کشانی ،رستم شاهان
کشورهایی را که به اسارت گرفته است همچون خاقان ،به همراه دیگر غنایم
سوار بر فیل به نزد کیخسرو میفرستد( .ر.ک .فردوسی  ،1999ج ،592 :9بیت -5595

 )5591همچنین سپاه نوشینروان پس از پیروزی برابر قیصر ،گنج قیصر را به همراه
اسیران ،سوار بر فیل نزد نوشینروان میفرستند( .ر.ک .همان ،ج ،199 :1بیت -615
)611

مجازات مجرمان
از دیگر بنمایههای در خور توجه دربارة فیل آن است که در منظومههای حماسی
گاه از این حیوان برای مجازات مجرمان استفاده میکردهاند؛ گاه مجرم را سوار بر
فیل به تبعیدگاه میبردند و یا او را چون زال درون قفسی بر پشت فیل نگه
میداشتند و گهگاه مجرم را برای مجازات و کشتن جلو فیل میانداختند:
آهنگ

طالیه نگه کن که از خیل کیست

سر

چو مرد طالیه بیابی به چوب

هم اندر زمان دست و پایش بکوب

ازو چیز بستان و پایش ببند

نگه

بلند

برینسان فرستش به نزدیک شاه

مگر

راندند

همه

شاه

کت

کن

آن دوده
یکی

بخته

را نام چیست

پشت
گردد

پیلی
بدان

بارگاه

(همان ،ج ،599 :9بیت )5561-5510
همی

پیل

بر

زندگان

پشتشان

بر

زمین

ماندند

(همان ،ج)1929 ،521 :9
به

دستان

فرستاد

پیغام

این

است

تا

زندهای

جایگاه
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یکی ژنده پیلی تو را باد بس

که

پشت

بر

باشی

او

اندر

قفس

(ایرانشاهبن ابیالخیر  ،951 :1910بیت -2969
)2965
چنین گفت پس پهلوان بزرگ

بدان

که از شهر گردون و گاو آورند

مر

پر
آن

خرد
دیو

مهتران
سوی

را

پیالن

سترگ
برند

(کیکاووس  ،519 :1956بیت )11-15

استفاده از عاج فیل در ساخت تخت و گنبد
از دیگر استفادههایی که از عاج فیل میکردهاند ،ساخت تخت و گنبد ،کاخ و
کوکبة خوان بوده که در شاهنامة فردوسی نیز به آن اشاره شده است؛ نخستین بار
دربارة تدفین بهرام گور میخوانیم که پس از کشته شدن او ،گیو ،تن او را چون
شاهان بر تخت عاج سوار میکند و بر سرش تاج میگذارد و او را در دخمه قرار
میدهد:
بر آیین شاهانش بر تخت عاج
در دخمه را کرد سرخ و کبود

بخوابید
تو

و

گفتی

آویخت
که

بر

بهرام

سرش

تاج

هرگز

نبود

(فردوسی  ،1999ج ،99 :9بیت )1199-1500

کاووس شاه را نیز پس از مرگ بر تخت عاج میخوابانند و بر سرش تاج
مینهند:
نهادند زیر اندرش تخت عاج

به سر بر ز مشک و ز کافور تاج
(همان ،ج ،956 :9بیت )5959

برای مشاهدة دیگر نمونهها به منابع زیر مراجعه شود( .ر.ک .همان ،ج،929 :2
بیت 599؛ ج ،961 :2بیت 991؛ ج ،961 :1بیت 9209؛ ج ،29 :6بیت 199؛ ج ،599 :1بیت
)1199 -1196
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فیل و تعبیر خواب
فیل از جمله جانورانی است که همانند دیگر جانوران و عناصر در تعبیر خواب و
نجوم نقش دارد و اهمیت آن در اینجا ،بازتاب آن در شاهنامة فردوسی است؛ در
این اثر سترگ در دو مورد یکی کید هندی و دیگر بابک ،در خوابی که میبینند
فیل حضور دارد .نخست کید هندی ده شب ده خواب میبیند که خواب شب
اول او چنین است:
چنان دان که یک شب خردمند پاک

بخفتم

یکی خانه دیدم چو کاخی بزرگ

بدو

در خانه پیدا نه از کاخ بود
گذشتی ز سوراخ پیل ژیان

به پیش اندرون تنگ سوراخ بود
تنش را ز تنگی نکردی زیان

ز روزن گذشتی تن و بوم اوی

اوی

بماندی

به

آرام

اندرون

بدان

بیترس
زنده

خانه

و

پیلی

باک
سترگ

خرطوم

(فردوسی  ،1999ج ،15 :6بیت)156-190

تمام خوابگزاران از تعبیر این خواب عاجزند؛ او را به سوی مهران نامی،
راهنمایی میکنند ،او خوابهای کید را تعبیر میکند؛ در تعبیر خواب اول کید
چنین میگوید:
یکی خانه دیدی و سوراخ تنگ

کزو

تو آن خانه را همچو گیتی شناس

همان

بیدادگر

که

باشد

و

کژ

گوی

پیل
پیل،

بیرون
شاهی

شدی

بیدرنگ

بود

ناسپاس

جز از نام شاهی نباشد بر اوی
(همان ،ج ،12 :6بیت )119-112

دیگر خواب را بابک میبیند .وی دو شب خواب ساسان را میبیند؛ در شب
نخست او را سوار بر فیلی میبیند:
شبی خفته بد بابک زود یاب
که ساسان به پیل ژیان برنشست

چنان دید روشن روانش به خواب
یکی تیغ هندی گرفته به دست

هر آن کس که آمد بر او فراز

بر او آفرین کرد و بردش نماز

بیاراستی

بپیراستی

زمی

را

به

خوبی

دل

تیره

از

غم

(همان :ج ،190 :6بیت)99-105
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در تعبیر خواب بابک ،خوابگزاران ،نوید پادشاهی نو را میدهند:
کسی را که دیدی ازین سان به خواب

به

گر ایدونکه این خواب ازو بگذرد

پسر

شاهی
باشدش

برآرد
کز

سر

از

آفتاب

جهان

بر

خورد

(فردوسی :1999ج ،191 :6بیت )119-119

در موجودات خیالی نیز آمده که پنج قرن پیش از میالد مسیح ،ملکه مایا در
نپال ،فیل سفید ساکن کوه طالیی را که دارای شش دندان دراز است به خواب
میبیند که وارد بدنش میشود .خوابگزاران این خواب را چنین میگزارند که
ملکه پسری به دنیا خواهد آورد که یا حاکم جهان خواهد شد و یا منجی بشریت؛
تعبیر دوم که تولد بوداست واقعیت مییابد( .ر.ک .بورخس )121 :1919

فیل در باورها و اعتقادات مردم
گذشته از مضامینی که دربارة فیل در منظومههای حماسی بدان اشاره شد ،این
حیوان در باورها و اعتقادات مردمان جهان نیز نقش پر رنگی دارد .در
گرشاسپنامه شاعر در توصیف کوه دهو و گیاهان آن از گیاهی به نام پیل غوش
نام میبرد( .ر.ک .اسدی طوسی  ،190 :1955بیت )10در باورهای عامیانه اگر تکهای از
عاج فیل را بر گردن کودکی که صرع دارد ببندند از حملة صرع در امان خواهد
بود و یا اگر استخوان آن را در باغها و مزارع دود کنند از آفت در امان میمانند؛
(ر.ک .عبداللهی  ،1951ج )159 :5و گویند که اگر کسی زهرة فیل را در سایه خشک
کند ،آن را ساییده و با شکر سفید مخلوط کند و به کسی که دلزنه دارد بدهد آن
را از بین میبرد و برای دل درد هم مفید است( .ر.ک .تحفةالغرایب  )196 :1911از
معانی سمبلیکی که برای فیل برشمردهاند ،پایداری ،آرامش اعتدال ،طول عمر،
قدرت و ...است ،اما با این حال جانوری است که توسط حیوانات کوچکتر از
خود فریب میخورد .خرطوم آن را نشانة باران میدانند؛ همچنین مرکب ایزدانی
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چون ایندره است و فیل مزیّن به شش عاج یکی از صورتهای بوداست.
همچنین در منطقةالبروج بودایی فیل در مکان بز یا بزغاله قرار دارد( .ر.ک .گرترود

 )59-90 :1910این حیوان در هند و تبت نقش حیوان کیهانی را دارد و گویند دنیا
بر پشت فیل نشسته است( .ر.ک .شوالیه و گربران  ،1915ج)912 :9

نتیجه
از مجموع آنچه که در این مختصر گفته شد ،چنین برمیآید که فیل به عنوان یکی
از جانوران اساطیری ،دارای دو بعد اهریمنی و اهورایی در سنت اسطورهای و
حماسی ایران آمده است .حیوانی است که اگرچه بنا بر روایات پهلوی در آغاز
جلوهای اهریمنی داشته ،اما با گذر زمان و رام کردنش و استفادههایی که از آن
میشود صبغة اهورایی آن بر وجه اهریمنیاش پیشی میگیرد .این حیوان در
شاهنامه و مجموعة ادبیات منظوم حماسی بنمایههای اسطورهای ـ حماسی و
آیینی مختلفی را به خود اختصاص داده است؛ فیل سفید ،نشستنگاه شاهان و
پهلوانان ،نشانی از قدرت و دارای جلوهای اهورایی است ،چنانکه فیل سیاه
جنبهای اهریمنی دارد .به عنوان توتم در نام افراد به کار میرود و یا بر درفش
پهلوانان نقش میبندد .پهلوان حماسی برای اثبات دالوری خود به نبرد با این
جانور میرود و آن را میاوژند .گاه در منظومههای حماسی با پیکرینگیهایی از
این حیوان روبهرو هستیم و گاهی در بازیها حضورش را مشاهده میکنیم؛
چنانکه گاه در خواب افراد حضور دارد .در مواردی نیز مجرمان را برای مجازات
درون قفس بر پشت فیل نگاه میدارند و یا پایمال فیالنش میکنند؛ در ادامه
آنگاه که شاهان یا پهلوانان از دنیا میروند ،عاج این حیوان در ستودان،
زینتبخش تخت آنها میگردد.
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پینوشت
( )1به طور کلی توتم ،یک حیوان ماکول و بیآزار یا جانوری خطرناک و مخوف است که با
مجموع افراد گروه رابطهای مخصوص دارد و به ندرت نیز یک رستنی یا یکی از نیروهای
طبیعت (باران ،آب) توتم قرار میگیرد .توتم در درجة اول نیای گروه است و در درجة ثانوی
یک روح نگهبان و نیکوکار است که به وسیلة ندای غیبی پیام میفرستد و در حالی که برای
دیگران خطرناک است ،فرزندان خود را باز میشناسد و به آنان گزند نمیرساند .توتم انواع
مختلف دارد :الف ـ توتم قبیله که از نسلی به نسل دیگر انتقال مییابد؛ ب ـ توتم مخصوص
یک جنس؛ یعنی توتم متعلق به تمام افراد قبیله که همجنس ،زن یا مرد ،هستند و سایر افراد
قبیله که از جنس دیگرند ،در این توتم شریک نیستند؛ ج ـ توتم فردی که متعلق به یک
شخص است و به اعقاب او انتقال مییابد( .ر.ک .فروید  :1999ج)191 :1
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