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 نشان دادم که چرا شاهنامه در کيستی ایرانی از جایگاهی بلند با آوردن نمونه هایی از دوره های گوناگوندر بخش نهم این جستار 
ین نکته که ستيزه جوئی آنان با این کتاب، در برخوردار است و همچنين از دروغ پردازیهای قبيله گرایان در باره شاهنامه نوشتم و از ا

آنان خود نيز به نيکی می دانند که شاهنامه خوانی . راستای ملت سازی و بریدن همه رشته های پيوند مردم آذربایجان با ایران است
 و پهلوانان شاهنامه تا کجا در جان و شاهنامه خوانان از چه جایگاه ارجمندی در چهارگوشه ایران و بویژه در آذربایجان برخوردار بوده اند

، که دست "فارسها"در آن بخش تنها بدنبال آن بودم که نشان دهم شاهنامه نه کتابی برای . و روان مردم آذربایجان تنيده شده بودند
.  و شاهان بوده استکم در هزاره فرمانروائی دودمانهای ترکزبان و ترکتبار چشم و چراغ مردم کوچه و بازار و فرهيختگان و درباریان

پيش از آنکه بازتاب جهانبينی و اندیشه نهفته در داستانهای پهلوانی شاهنامه را بر دیگر سرایندگان و اندیشمندان، و همچنين بر 
افسانه -اسطوره ای"کيستی ایرانی در درازنای تاریخ نشان دهم، ناگزیر از گفتن این سخنم که شاهنامه کتابی است در باره گذشته 

کشور ما، که در راستای نوزائی ملی و فرهنگی نوشته شده است و جایگاه آنرا نيز تنها و تنها از این نگرگاه است که " تاریخی-یا
آنچه که در . به دیگر سخن اینکه آیا هرگز رستمی و سهرابی در این جهان زیسته اند یانه، پرسش شاهنامه نيست. باید سنجيد

 می شود، نگاه ایرانيان باستان است، به بازگوییوب چکامه ای زیبا و داستانی پر آب چشم در چارچرستم و سهراب  داستان
  .سرنوشت، مرگ، راستی و دادگری

  
می خوانند، و " نژاد پرست"و " ترک ستيز"نگاه هر دو گروه قبيله گرایان، چه آنان که شاهنامه را بباد ناسزا می گيرند و فردوسی را 

خود می  بدنبال ریشه های نژاد پاک خود می گردند، که برگهایش در البالی کتابی دینی می ستایند و  آنرا همچون چه آنان که
چيز » عرب را بجائی رسيده است کار/ ز شير شتر خوردن و سوسمار « هزار بيت شاهنامه جز دههااست، و از " آریائی "پندارند

هر دو گروه می خواهند فردوسی و آفریده سُترگش را چنان کوچک و ُخرد .  داردنگرشدیگری نخوانده اند و نمی دانند، ریشه در یک 
  . کنند، که در اندازه های آنان بگنجند

  
 )پرستنده آن ایران باشد و چه  دشمنچه (قبيله گرا. نگاه قبيله گرایان و چپگرایان کهنه اندیش به فردوسی همانندیهای بسياری دارد

 انترناسيوناليسم  تنگ و تارکهنه اندیشی که هنوز از کوچه پسکوچه های" چپ"فروبکاهد و را به قبيله خود " کيستی"می خواهد 
 به همه کيستی اش را ه دربند انسان است و نه خاک،ک به بهانه این نُجسته است،"ی ملییابخود"شاهراه فراخ استالينی راهی به 

با آوردن گروه هر دو . هر دو سو بزیر آفندهای ناجوانمردانه می روددر این ميان اندیشه ای چون از آِن فردوسی از . می گستراندجهان 
فراخوانی است فردوسی  این سروده  کهمی رسندبه این سخن » بدین بوم و بر زنده یک تن مباد/ چو ایران نباشد تن من مباد «بيت 

انسانهای ساکن این سرزمين « به گفته خود آنان ، یاپای فروپاشی ایران در ميان باشدبرای کشتار مردم ایران تا واپسين تن، اگر که 
همه سر به سر "شاعر قرون وسطا ئی فردوسی باید که بخاطر ایران (!) اثيری نه تنها حق هيچ تغييری در آن ندارند بلکه به فتوای 

 .)1 (»تن به کشتن دهند
  

این سروده را یک شعار نژادپرستانه، یا دست اگر . درنگ می کنمآشکارتر شدن سخنم، کمی بر سر همين نمونه آورده شده برای 
کم خاک پرستانه بدانيم، آنگاه باید همه کسانی را که در درازنای تاریخ برای نگاهبانی از سرزمين خود جان باخته اند، نژاد پرست 

در نبردی " مرگ یا فرانسهیا "اگر پارتيزانهای نهضت مقاومت ملی در فرانسه با فریاد . ولی داستان به این سادگيها نيست. بدانيم
یا ميهن خود را از "اگرچه آنان تفنگ بدست گرفته بودند تا  (نابرابر به پيشواز ارتش آلمان می رفتند، نمی توان آنان را نژاد پرست ناميد

 مرگ یا آلمان ، ولی سرباز آلمانی درگير در همان نبرد اگر فریاد یا")سربسر تن به کشتن دهند"، و یا همه "دست نازیها برهانند
فریاد یا مرگ یا فرانسه اگر از دهان یک سرباز فرانسوی در الجزیره بيرون می آمد، . سرمی داد، بيگمان از سر نژاد پرستی اش بود

ن نژادپرستانه می بود، ولی رزمندگان الجزائری را نمی توان نژادپرست یا خاک پرست ناميد، اگر با فریاد یا مرگ یا الجزائر پا به ميدا
بروزگار سرایش شاهنامه ایران نه تنها چشم در خاک دیگران ندوخته بود، که خاک خود را نيز لگدمال سربازان بيگانه . نبرد می نهادند

، که فراخوانی برای ایستادگی در برابر دشمن برای کشتار دیگران" فتوائی "نه» چو ایران نباشد تن من مباد«از این رو  .می دید
  ولی آیا سراینده این بيت، جدا از خوب و بدش، فردوسی است؟ .تاشغالگر بوده اس

  
چو ایران نباشد «شاید اگر از تک تک ایرانيان خواسته شود سروده ای از شاهنامه را بخوانند، بخش بسيار بزرگی از آنان همين بيت 

ولی هنگامی که پای . ای نيز نمی توان گرفتبر کسانی که در کار پژوهش و کاوش نيستند، خرده .  را بياد آورند».../ تن من مباد 
داوری در باره یک کتاب و سراینده اش به ميان می آید، بویژه اگر که نویسنده خود دانشگاه دیده باشد و روش پژوهش را بشناسد، 

ا سراینده ای  شاهنامه را کتابی نژاد پرستانه و فردوسی ر، با دست آویختن به این تک بيت کهکسی. داستان دگرگونه می شود
  :نشان می دهد که که حتا یک بار نيز شاهنامه را نخوانده استواند، می خخاک پرست 

این بيت در هيچ کدام از دستنوشته های شاهنامه نيامده است و از اگرچه هيچ چيز نژادپرستانه ای در این سروده نمی توان یافت، 
  !فردوسی نيست

دهه ها که او و دیدم با کمی جستجو نوشتاری از استاد محمد تقی بهار یافتم .  ندیده ام این بيت راشاهنامهمن خود در هيچ کجای 
، از شاهنامه خود کرده است چنين شيفته  را به همين سخن برخورده است و بيتی را که قبيله گرایان و چپهای کهنه اندیشپيش

هر به انسانها جدا از نژاد و رنگ و زبان آنها نهفته است، ِم گفتنی است که ادبيات ميهندوستانه فردوسی که در پشت آن . نمی داند
، " پارسیخون پاکيزه "،" آریانژاد پاک" افتاد که خواب قبيله گرایانیگنجينه ای پربار است که بویژه بروزگار پهلویها بدست 

  : ها به کودکان می آموختندپس اگر در کودکستان.  و یاوه هایی از این دست را می دیدند"شاهنشاهی دوهزارو پانسد ساله"
، به »!شاهنشاه را دعا کن! خروس شکر خدا کن! ببين تاج سرش را! ببين بال و پرش را! چه حيوان ملوسی! به به چه خروسی«

  )2 (»!محمدرضا شاه گوید نُخست/ چو کودک لب از شير مادر بُشست «: بزرگساالن نيز می آموختند که
  

 روزگار ما با پيروی از شيوه سرایش فردوسی چنين یاوه هایی سروده شده اند و گاه چنان استادانه اگر می توان پذیرفت که در همين
که تک تک ایرانيان نيز فریفته شده و آنها را از فردوسی دانسته اند، پس در هزار سال گذشته کار چگونه بوده است؟ گفتنی است 

بسی رنج «: ته شده ترین بيتهای شاهنامه را نيز از فردوسی نمی دانندکه شاهنامه پژوهانی چون آقای خطيبی یکی دیگر از شناخ
 )3 (.»عجم زنده کردم بدین پارسی/ بردم در این سال سی 

همين دستُبرد در شاهنامه و سرودن چامه از زبان فردوسی شاید خود به تنهائی نشانگر جایگاه شاهنامه در ساختن اندیشه و 
خست باید ن. يم، به اینمان نباید بسنده کرد در جستجوی کيستی ایرانی خود در شاهنامه هستبا این همه ما اگر. کيستی باشد

دانست که شاهنامه از روزگار اسطوره ای مردم ایران آغاز می شود، سپس با گذر از افسانه های پهلوانی به بخش تاریخی می 



 آنچه که در شاهنامه در باره ساليان پس از .پایان می پذیرد" ایران زمين"رسد و با شکست ایرانيان از عربان مسلمان و فروپاشی 
  .فروپاشی ایران آمده است، بيشتر در پيوند با زمانه خود او است و درگيریهایش با روزگار و مردم آن، و رنگ و بوی تاریخنگاری ندارد

  
ها بوده است، چنانکه خود نيز در آغاز شاهنامه می  آن و سراینده فردوسی این داستانها و رخدادها را خود نيافریده و تنها گردآورنده

 که گویا یادَکردی است از خداینامه های نگاشته شده بروزگار »فراوان بدو اندرون داستان/  یکی نامه بد از گه باستان«: گوید
 او می خواهد که آنرا در آغاز داستان بيژن و منيژه این همسر فردوسی است که داستان را بر او فرومی خواند و از. ساسانيان
فردوسی توانسته است کار همه آن جنگآوران پهنه فرهنگ . »به شعر آری از دفتر پهلوی/ پس آنگه بگفت ار ز من بشنوی «: بسراید

 ایرانی خود بودند، به انجام  از مرده ریگ نياکان خود و از آن گذرگاه زنده سازی کيستییرا که هر یک به شيوه ای بدنبال نگاهبان
  فرهنگۀشاهنامه ِچکاد کوه سر به آسمان سائيده ای است که دانه دانه سنگ و ریَگش را فرهيختگانی سختکوش و دلداد. ندرسا

پس هنر فردوسی این بود که توانست به آن گنجينه ُپربهائی که فراچنگش آمده بود، بدیده زمين .  فراگرد آورده بودنددر دو َسده
کاخ "وان ُتخم نوزائی فرهنگی را پروراند، یا به چشم سنگ و خشت و ِگل و ساروجی که بتوان با آن همان د که بر آن می ترباری بنگرُپ

بدیگر سخن فردوسی در شاهنامه تنها به بازگوئی گذشته . َبرساخت و بيادگار گذاشت" بلندی را که از باد و باران گزندی نيابد
پس . می زند" انسان ایرانی"و بازسازی " آرمان ایرانشهری"ها دست به بازآفرینی ایرانزمين بسنده نمی کند و در چارچوب این داستان

 آنگاه در ستایش همين واژه سخن می رانداست و " خَرد"از همين رو است که او سخنش را با یاد خداوندی آغاز می کند که آفریننده 
از دیگر واژگانی که در شاهنامه به فراوانی بکار گرفته می . »دت دادچه ایزرخَرد بهتر از ه«و آنرا برترین داده خداوند به آدمی می داند 

می نامد " آزادگان"او همچنين ایرانيان را . نام برد" راستی" و "آزرم"، "دانش "،"فرهنگ"، "هنر "،"دادگری"، "داد"شوند، می توان از 
  . که در بخش هژدهم این ُجستار بدان پرداختم

  
 و تنها – آنچه که شاهنامه فردوسی را.  شاهنامه زده اندنگاشتن، ُسرایندگان بسياری دست به از او و هم پس پيش از فردوسیهم 

 فردوسی از همان داستانهای کهن بود، که از روزگار انوشه روان بدست  ویژه به جایگاه امروزینش رسانيد، برداشت-این شاهنامه را 
، که می بایست "خدای نامه"برداشت فردوسی از . فرزانگان خراسانی رسيده بودندموبدان زرتشتی به پهلوی نوشته شده و بدست 

 همين سخن .، برداشت مردی از ميان مردم، نه از خدایگان و نه از موبدانبود) 4 (باشد، برداشت یک دهقان" خدایگان"سرگذشت 
 فردوسی در . ایرانيان فرونشست و فرومی نشيند از دل یک دهقان فرزانه بود که در درازنای یک هزاره همچنان بر دلهایهبرآمد

 و خوانده بود، بسنده نکرد و در چارچوب افسانه های ميهنی به بازآفرینی کيستی شنيدهُسرایش شاهنامه به بازگوئی آنچه که 
و " اشایستشایست و ن"، "انسان آرمانی: "در شاهنامه بر سه ستون ِستبر استوار شده است" کيستی ایرانی". ایرانی پرداخت

  ". فرمانروای آرمانی"
  

از همين رو است که شاهنامه . است" آزادگان"، یا همان "ایرانيانِِ آرمانی"یکی از بزرگترین شاهکارهای فردوسی بازسازی چهره 
  :ازد و آنها را بروشنی بازمی گویدبيش از آنکه به شاهان و خدایگان بپردازد، به پهلوانان و ویژگيهای آنان می پرد

 را در یت ورزشين شکل تربی تریعال» یپهلوان«د در مفهوم  خَر عمل و مرِدپرورش مرِد.  استین تکرار صفات در دوره پهلوانیشتريب«
 و ی به اصول اخالقیبندیو پا) یخردورز (ی عقلیه بر رهنمودهاي با تکیادیات زين مفهوم در ابی دهد که ایشاهنامه نشان م

 )5. (»ددارتکرار در اولویت قرار % 36 با "ردِخ"اخالقی، صفت -  بار تکرار صفات عقلی3134بين  از .د شده استي تاکیجوانمرد
در همين راستا است که فردوسی پروایی از ستودن پيران ویسه، وزیر افراسياب بزرگترین دشمن ایرانزمين ندارد و او را چنان می 

تنها آن ویژگيهایی را پيش س، شاه بيخرد ایران چيزی کم نمی گذارد و ستاید که زال را و گودرز را، او همچنين در نکوهش کيکاوو
   . اند"آزاده"چشم دارد، که بگمان او برازنده یک 

  
برای فردوسی این دو . خویش را در ایرج و سياوش بازمی آفریند" انساِن آرمانی"فردوسی آنگاه همچون نگارگری زبردست چهره این 

دادگری، مهر، بيزاری از جنگ و جان : ژگيهائی هستند که او آرزو دارد در هر ایرانی آزاده ای ببيندقهرمان کتابش دارای همه آن وی
از همين رو است که جاودانگان شاهنامه درست همان کسانی هستند که سر از جنگ می پيچند و . نهادن بر سر دوستی و آشتی

 و آنانرا فرامی خواند که از آزمندی می گذاردز جهان را به برادرانش واه خود ادوستی و آشتی می نهند؛ ایرج، آنجا که بهرجان بر سر 
ی گذارد و به سرزمين دشمن می رود و بپرهيزند، و سياوش، آنجا که برای گریز از نيرنگ سودابه تاج و تخت و دربار پدر بيخردش را وام

 .جام نيز جان بر سر آرمانخواهی خویش می گذاردرا می سازد و سران" سياوشگرد"پس از پيوند با فرنگيس دژ دوستی دو کشور 
سياوش و ایرج قهرمانان آرمانگرای شاهنامه اند، در جائی که رستم و سهراب و زال و پيران، تنها پهلوانانی وارسته اند، که دغدغه 

در زندگی و هم در مرگ خویش ایرج و سياوش ولی هم . به پریروی مه پيکری" دلباختگی"، و یا "نام و ننگ"است، یا " ميهن"آنان یا 
 ". آزادگی"یرانيان هستند؛ ا برترین ویژگی درخشاِن  هایآرمانها و ارزشهای خویش می اندیشند و نمونهه تنها ب

، آنجا که ایرانيان پسر سياوش" فرود"چنانکه رفت، فردوسی در نکوهش بيداد و بيخردی ایرانی و تورانی نمی شناسد و در داستان 
  : می نویسد،گشایندرود دست به کشتار و ویرانی می پس از کشتن ف

  
  راـردش روزگـــيد و ز گـــــرســــــبت / ردگارــت کز کــــيان گفـــــــبه ایران

 هرـــــردد به مــــدادگر بر نگــــبه بي / ت سپهرـبه بد بس دراز است دس
  

آرماِن "رانی است، من به همين اندک در باره نگاه شاهنامه به از آنجا که سخن در این بخش بر سر جایگاه شاهنامه در کيستی ای
 و خوانندگان کنجکاو را به خواندن داستان فریدون و داستان سياوش در بپردازم" آرمان ایرانشهری"ا به بسنده می کنم ت" ایرانی

  .شاهنامه فرامی خوانم
  
 بد در شاهنامه بشمار آورد، به همان چيزی که فرنگيان آنرا را باید دستگاه ارزشی یا نيروی شناخت خوب و" شایست و ناشایست"
فردوسی چه از زبان قهرمانان شاهنامه، و چه از زبان خود همه جا بر گستردن این ارزشهای باز مانده از نياگان  .می نامند) 6" (ِاتيک"

 بر خواننده آشکار می کند، خدای او، فردوسی نخست در بخش آغازین شاهنامه جهانبينی خود را. در ميان مردم پای می فشارد
او همچنين به . »که یزدان ز ناچيز، چيز آفرید«: خداوند آفریننده خرد است، خداوندی که از نيستی، هستی را آفریده است

 آفرینش پس از آن او به. شناخته شده اند" عناصر اربعه"می پردازد که در برگردان نبشته های پهلوی به عربی بنام " چهارآخشيجان"
او همچنين . می خواند» مر او را دد و دام فرمان برد/ پذیرنده هوش و رای و خرد «می پردازد و او را " مردم"گيتی، جانداران و سپس 

. »ز داد اینهمه بانگ و فریاد چيست؟/ اگر مرگ داد است، بيداد چيست؟ «: دیدگاه خود را در باره سرنوشت و مرگ نيز باز می گوید
  :نيز می پردازد" شایستها و ناشایستها"ر کنار بازگوئی جهانبينی خود، در همه جای شاهنامه به فردوسی د

  
، "فرازیسرا"، "ميهندوستی"، "دليری"، "دادگری"در ميان شایستهای برجسته باید از . ین شایست در شاهنامه خردمندی استبرتر

. است همپا و هم ارز خرد  وآمده استفراوان که در شاهنامه  نام برد، "راستی " و همچنين"تن ندادن به ستم و بيداد"و " نامجوئی"
 درست پيش از یک برای نمونه آنجا که رستم. همچنين برتر دانستن ميهن و مردمانش بر شاه را نيز باید از شایستها بشمار آورد



می رنجد و راه سيستان در پيش می ) د استکه در شاهنامه نماد آشکار یک فرمانروای بيخر( از کيکاووس جنگ بزرگ با تورانيان،
  :او را باز می گرداند" شایست"گيرد، گودرز با یادآوری همين 

  
  هم ایرانيان را نباشـــد گناه/ تهمتن گر آزرده گردد ز شاه 

  
ده اهریمن  یکی از دیوان دستپرورآریائیدر ميُتخت شناسی " آز"گفتنی است که . بدترین ناشایست می داند فردوسی آزمندی را

فردوسی در پردازش ناشایستها به . این دیو دشمن ایزد آذر است. است، که هرچه را که بيابد فرومی بلعد و او را هرگز سيری نيست
  :بسيار آموزنده است" دیو"جایگاه ، )7(برای نمونه در داستان جنگ رستم با اکوان دیو . این دیوان نيز بسيار می پردازد

 
  کسی کو ز یزدان ندارد سپاس/ مردم بد شناس تو مر دیــــو را 

  ز دیوان شُمر، َمشُمر از آدمـی/ هر آن کو گذشت از ره مردمی 
  
 از دیگر ناشایستهای آمده "نمک ناشناسی"و " ُبزدلی"، "کام پرستی"، "بی آزرمی"، "ناراستی"، "دروغ"، "بيدادگری"،"گریز از خَرد"

" فّره ایزدی"اگر چه .  فهرست وار، که در البالی داستانهای پهلوانی بزیبائی بازگو کرده استدر شاهنامه اند، که فردوسی آنها را نه
اوستائی در شاهنامه جایگاه شایسته خود را بازیافته است، ولی فردوسی که از ميان دهقانان برخاسته است و نه " خوارنه"یا همان 

نمی داند و بروشنی همگان را فرا می " فّره" را تنها در گرو برخورداری از از ميان مؤبدان و خاندان شاهی، داشتن ویژگيهای آرمانی
  :خواند که در راه رسيدن به جایگاه آرمانی دست از کوشش برندارند

  
  به مشک و به عنبر سرشته نبود/ فــــریـــدون فـــرخ فــرشــته نبـود 
   توییتو داد و دهـش کن، فریدون/ به داد و دهش یافت آن نيـــکویی 

 
.... دارد دنباله  

 
 ١٧. زبان پارسی و کيستی ایرانی -  بخش یکم
 ١٨. زبان پارسی و کيستی ایرانی – بخش دوم
 ١٩. زبان پارسی و کيستی ایرانی -  بخش سوم
 ٢٠. زبان پارسی و کيستی ایرانی -  بخش چهارم

 

 خداوند دروغ، دشمن و خشکسالی را از ایران زمين بدور دارد
   هشتاد و ششزمستان

  مزدک بامدادان
de.mazdakbamdadan@arcor  

 
در این نوشتار در پی پاسخ گوئی به سخنان ایشان در باره شاهنامه نيستم، .  تارنمای اخبار روز،"عناصر خرد و عالئم غریزه "دکتر فرهاد قابوسی. 1

 برای یافتن نمونه های اندیشه قبيله گرا بی نياز ی بيشترولی خود را وامدار ایشان می دانم، چرا که نيم نگاهی به نوشته های ایشان مرا از جستجو
د، ن تاریخ ایران بشمار نمی روی"قرون وسطی"نه تنها ) یازدهم ميالدیدهم و ( خورشيدی  و پنجم چهارم های تنها ناگزیر از گفتنم که سده!می کند

.بنگرید به بخش نوزدهم همين جستار. انددانش هنر و  فرهنگ و  آفرینشکه درخشانترین دوره تاریخی این سرزمين در  
 

قبيله گرایان شاه ه از بيخ و بن در شاهنامه یافت نمی شوند، نمونه های بسياری نيز در دسترسند، که در راستای آماجهای در کنار این نمونه ها ک. 2
هنر نزد «در داستان بهرام گور، که همگان آنرا به صورت » ندادند گرز ژیان را به کس/ هنر نيز ز ایرانيان است و بس «:  شده اند، ماننددستکاریَپرست 
.می شناسند» ان است و بسایراني  

 
20 و 19، برگ 1384ابوالفضل خطيبی، بيتهای عرب ستيزانه در شاهنامه، تهران . 3  
 

به گمان می رسد دهقانان روزگار فردوسی، بازماندگان سومين طبقه بزرگزادگان ایران پيش از اسالم . پهلوی است" دیهگان"دهقان برگرفته از واژه . 4
اینان بروزگار ساسانيان زمينداران کوچکی بودند که به هنگام جنگ در َرسته ِاسواران ارتش . نيز می ناميدند) آزادها" (آزاتان"ا بوده باشند، که آنان ر
. ایران می جنگيدند  

 
ندانشگاه گيال. ، رحيم رمضانی نژاد، حسن دانشمندی، عليرضا نيکوئی، بهرام بهرامی پور در شاهنامهی پهلوانیسه صفات اصلیمقا. 5  
 

Ethique .6 
 

نام پنج دیو دیگر و امشاسپندان . ، و یکی از شش دیو دستيار اهریمن است)اندیشه نيک:وهوَمَنه(، دیو اندیشه بد و دشمن بهمن )َاَکه َمَنه(َاکومن  .7
) فرمانروائی نيک، دادگری(ور َسئورَو، دیو آشوب و ستم و دشمن شهری) *برترین راستی(ایندَر، دیو گمراهی و دشمن اردیبهشت *: همآورد ایشان

َتروَمتی، دیو گرسنگی، تشنگی و بيماری و دشمن خرداد ) *مهرورزی و دوستی(ناَونگَهئيتَيه، دیو نافرمانی و شورش و کينه و دشمن اسفند *
).ناميرائی(َزئيریش، دیو مرگ و نيستی و دشمن َاُمرداد ) *تندرستی(  
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