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چكيده:
يكي از موضوعات بسيار مهمي كه مورد توجه شاعر توس بوده توجه
خاص به پرورش انسان ها و پيوندهاي خانواده و مسئوليت خانواده در
پرورش فكري افراد و همچنين جنبههاي مختلف آموزش و پرورش و انعكاس
موارد فوق در شاهنامه است .عالوه بر اين به ارزش فرزند نيز اشاره ميكند.
پسنديده تر كس ز فرزند نيسـت
چـو پيوند فرزند پيوند نيسـت( ب ،84ص 61
)
و در آغاز هر داستاني به اصول تربيت شاهان ميپردازد .در اين مقاله
سعي ميشود به اين موضوع پرداخته شود.
كليد واژه ها:
آموزش ـ پرورش ـ بينش ـ بالندگي ـ شكوفايي.
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عضوهيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد باغملك.
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مقدمه
نامه باستان فردوسي همچون دريايي بيكران است كه رسيدن به
نهايتاش غير ممكن و يا سخت دور از امكان ماست .از جمله مسائلي كه مورد
توجه فردوسي بوده ،پرورش ،تربيت ،رشد و شكوفايي و تهذيب اخالق
انسانها و رسيدن به آخرين مرحلهي انسانيت است.
فردوسي بر اين اعتقاد است كه اگر ايراني ميخواهد ايراني باشد و
ايراني بماند و ايران را از حوادث و آفاتي كه در سير تاريخ بر آن گذشته و
ميگذرد ،حفظ كند ،مهمترين وظيفهي او اين است كه آن چه تاكنون عامل حفظ
اين سرزمين و اين قوم و ملت از هجوم بنيان كن بوده است ،نيك بشناسد و به
درستي قدر آن را بداند و در موقع لزوم از آن بهره گيرد .گويا ديگر زمان آن
رسيده كه بدانيم فردوسي در اين نامور نامه چه نوشته و اين كاخ نظم را
چگونه پي افكنده است؟ و پس از آن ببينيم چرا و به چه دليل اين كتاب يكي از
اسناد گران بها و آيينه ي تمام نماي زندگاني پر حادثه مردم ايران است و
چگونه توانسته است در اين موج حوادث از فرو ريختن اين بنيان جلوگيري
كند .اكنون ميكوشيم به اختصار تحقيقي در حوزهي شاهنامه شناسي و در
زمينهي پرورش انسانهاي برومند و باعظمت سخن به ميان آوريم .و
مختصري از ابيات شاعر توس را در اين مورد تجزيه و تحليل نماييم.
آموزش و پرورش« :در شاهنامه نخستين كسي كه به كار آموزش
مبادرت مي ورزد تهمورث است كه شيوه كشت و كار و آداب رام كردن
جانوران سودمند را به مردم روزگار خود ميآموزد .چون اين شهريار به
آموختن و دانش ارزش زيادي قائل است پس از رام كردن ديواني كه انواع
علوم آشنايي داشتند ،از آنان ميخواهد تا نوشته هاي گوناگون را به وي
بياموزند»( .سپهري  ،1381ص ) 272
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كـي نامــور دادشـــان زينهــار
بـدان تا نهـاني كنـند آشـكــار
چـــو آزاد گشــتند از بنــد او
بــجستند ناچـــار پيــونـــد او
نبشتن يكي نه كـه نزديك سـي
چه رومي چه تازي و چـه پارسي
چه سعدي چه چيني و چه پهلوي
ز هر گونه اي كان هـمي بشـنوي
جهاندار ســي سال ازيـن بيشـتر
چگــونـه پـديـد آوريـدي هنـر
( ص ،12ب  44ـ ) 40
«هنگ امي كه جمشيد با فرّ و شكوه تمام بر تخت پادشاهي مينشيند و
كشور را سامان مي بخشد به ساختن زين افزارهايي چون شمشير و نيزه و
سپر و جوشن فرمان مي دهد و خود شيوة رشتن و بافتن و ساختن جامههاي
كتاني و ابريشمين را به مردم روزگار خود ميآموزد».
(سپهري  ،1381ص ) 272
به ف ّر كــشي نــرم كــرد آهــنا
چو خود و زره كرد و چون جوشنا
چو خفتان و چون درع و برگستوان
هــمه كــرد پيـدا به روشن روان
بــيامـوختشان رشتن و تــاختن بــه تــار انــدرون پـود را بافتن
( ص ،12ب 14ـ ) 10
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فرهنگيان و نقش آنان در آموزش كودكان« :در ابتدا الزم است قدري
در مورد واژه «فرهنگ» و ريشه آن توضيح داده شود:
فرهنگ كلمه اي است تركيب يافته از فر  +هنگ از ريشه تنگ اوستايي به
معني كشيدن ،هر دو مطابق است با ادوكات و ادوره در التيني كه به معني
كشيدن و نيز به معني تعليم و تربيت است .به معني فرهيخ است كه علم و
دانش و ادب باشد »...
فرهنگيان كساني بودند كه در زمينة آموزش و پرورش نقش بسزايي
داشتند  .فرهنگيان در لغت شاهنامه به ردة ممتازي از مردم گفته ميشود كه
كار ايشان آموزگاري و هنر آموزي بوده است.
همين كه كودك استعداد و قابليت پذيرش تعليم را ميياد ،وجود
فرهنگيان و آموزگاران ارزنده و منزه را الزم و ضروري ميدانند كه از ميان
آنان برجستهترين را انتخاب ميكردند و كودكان را به آنان ميسپردند و
نهايت مراقبت به عمل مي آمد تا كودكان در آينده آمادة زندگي و قبول هر نوع
مسئوليتي باشند( ».سپهري  ،1381صص  273ـ ) 274
بهرام به منذر مي گويد:
بــه دانـنده فـرهنگــيانـم ســپار
چــو كـارسـت بيـكار خوارم مدار
( ص  ،27ب ) 97
داراب نيز به گازر چنين مي گويد:
به فرهنگــيان ده مـرا از نخـست
چـو آمـوختم زند و اُستـا درسـت
از آن پس مرا پيشه فرماي و خوي
كـنون از مـن اين كدخدايي مجوي
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بـدو مـرد گـازر بسـي بـر شمرد
وز آن پـس بـه فـرهنـگيانش سپرد
( ص  ،1335ب  95ـ ) 93
«الف :در زمينه دبيري :در اين برنامه كودك از پنج سالگي و بيشتر در
دبستانهاي خصوصي يا در خانهها به استاد سپرده ميشد و در هنرهايي به
شرح زير تعليم ميديد:
خواندن ،نوشتن ،نامهنگاري ،سخن راندن ،آفرين خواندن ،فرمان نوشتن،
پند دادن ،آيين نشست و برخاست ،مردم داري ،كشورداري ،بزرگداشت
بزرگان ،پيمان نوشتن ،برگزار كردن آيينها و جشن هاي ديني و نژادي و
حماسي و ...
در اين زمينه ها ،آموزش كه با روش علمي و تجربي همراه بود ،تا آنجا
پيش ميرفت كه كودك نوجواني شايسته ،مؤدب ،باسواد ،با كمال ،پرهيزگار،
جوانمرد ،يزدان پرست بارآيد و در يك كالم «فرهيخته» شود.
ب :در زمينة هنر يا ورزشهاي رزمي ،كه كودكان از هفت سالگي به
ميدانهاي ورزشي گسيل مي شد و از فرهنگيان چيره دست در هنرهايي به
شرح زير تعليم ميگرفت:
پهلواني ،سپر گرفتن ،نيزه افكندن ،كمان كشيدن ،شمشير زدن ،گرز
كوبيدن و هنرهاي كشتي ،چوگان ،سواري ،شكار ،نشانه زني ،عنان داري ،نبرد
تن به تن و نيز براي شاهزاده گان و فرزندان پهلوانان و سرداران ،هنر لشكر
كشيدن و سپه راندن ( ».سپهري  ،1381ص )275
تهتـمن ببــردش بــه زابـلستان
نشستن گهش ساخت در گلستـان
سـواري و تيــر و كمان و كمـند
عنان و ركيب و چه و چون و چـند
همـان بـاز و شـاهين و يوز شـكار
سال هفتم –
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( ص  ،203ب ) 79 ،81
در زمينه هاي ياد شده ،آموزش تا آنجا پيش ميرفت كه كودك نوجواني
پهلوان ،ورزيده ،آزموده و جنگنده گردد؛ تا بتواند نگهبان خويشتن و خانواده و
پاسدار مردم و كشور و همواره آماده جانبازي باشد .چنين جواني هنرور و
هنرمند ناميده ميشد و جوان بيهنر ارزش نداشت» .
(همان  ،1381ص ) 276
بـه زودي بـه فرهنگ جايي رسيد
كــز آمـوزگـاران سـراندر كشـيد
چو بر هفت شد رسم ميـدان نـهاد
هـم آورد و هـم رسم چوگان نهاد
به هشتم شدآييــن تخـت و كـاله
تـو گفـتي كمـر بسـت بهـرام شاه
توارث يا عامل ژنتيكي :
كـرا گـوهـر تـن بـود بــا نــژاد
نگـويـد سـخن با كسي جز به داد
نبـاشـد شمـا را جــز از ايــمني
نيـــازد بـــه كــردار آهــرمنــي
( ص 37 ،1210ـ ) 38
« از يكديگر ميراث گرفتن .از يكديگر وارث جستن .كليه مشخصات
جسماني و ضميري كه از آباء و اجداد و پدر و مادر به فرزندان منتقل ميشود
و محيط در ظهور آنها بياثر مي باشد ارثي هستند كه بايد دانست اساس اين
صفات و خصوصيات موروث در سلولهاي نطفه والدين موجود ميباشد و
انتقال اين خصوصيات از نسلي به نسل ديگر به واسطه همين سلولهاي
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«از مطالعه دوران كودكي شخصيتهايي چون فريدون ،منوچهر ،زال،
رستم ،سهراب ،سياوش ،كيخسرو ،داراب ،اردشير ،شاپور ،اورمزد ،شاپور
ذواالكتاف و بهرام اين گونه استنباط مي شود كه مسأله نژاد و اصالت و به
ارث بردن خلق و خوي پدر و مادر توسط فرزند در شاهنامه بسيار مورد
توجّه بوده است؛ مسألهاي كه امروزه مورد مطالعه روان پزشكان و دانشمندان
بزرگ علم ژنتيك است و تحت عنوان «علم وراثت» مورد بحث قرار ميگيرد.
براساس همين وراثت است كه در فرهنگ پرورش شاهنامه حفظ پاكي
نژاد از اهمّ مسائل است؛ وي مي گويد :هر چه نژاد پاكتر باشد ،منش برتر
خواهد بود( ».همان ،صص  279ـ)278
منذر در پرورش بهرام گور از هيچ تالشي فروگذار نميكند.
چــو آمـد بــه آرامـگاه از نـخست
فـــراوان زنــان نــژادي بــجست
ز دهقـــان و تــازي و پــرمــايگان
تــوانــگر گــزيده گـران سايگان
ازيـن مهتـران چـار زن بــرگــزيد
كــه آيـد هـنر بــر نـژادش پـديد
دو تــازي دو دهـقان ز تــخم كيان
ببــستند مــــردايـــگي را مــيان
(ص  ،927ب  92ـ ) 89
محيط« :مي دانيم محيطي كه كودكان در آن به دنيا ميآيد و محيطهاي
ديگري كه در آن نشود و نما مييابد .در گسترش صفات ارثي كه شخصيت او
را بنا مي كند ،اهميت بسزا دارد .هر چه وراثت در شكلگيري شخصيت كودك
تأثير قابل توجهي دارد ،ولي محيطي كه كودك در آن رشد ميكند و افرادي را
كه در نزد آنان آموزش مييابد .نيز نبايد ناديده گرفت .گاهي اوقات عوامل
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محيطي و برخورد با فاكتورهاي جـانبي ديگر ميتواند تأثيرات مثبت و منفي
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بــه صـلّاب كــرد ز اختر نگـاه
هــم از زيــج رومـي بجستند راه
از اخــتر چنان ديـد خرّم نـهان
كــه او شـهر يـاري بود در جـهان
ابــر هفـت كشـور بـود پـادشـاه
گــو شـاد دل بــاشـد و پـارسـا
( ص  ،925ب  40ـ ) 38
آن گاه كه يزدگرد صاحب فرزندي ميشود او را بهرام مينامد و مطابق
آيين زمان از ستاره شناسان مي خواهد كه به اختر بنگرند و سرنوشت وي را
بيرون آورند؛ تا اينكه سروش نامي از مردم هند اختر بهرام را در خشان
مييابد و پيشبيني ميكند كه وي بر هفت كشور شهريار خواهد بود؛ يزگرد از
اين سخن بسيار شادمان ميشود و چون دستوران و موبدان از اين كار آگاهي
مييابند ،انجمن تشكيل داده با هم به گفتگو ميپردازند كه اگر اين كودك خوي
و صفات پدر را فراگيرد در اندك زماني همه بوم و بر زير و زبر ميگردد و
سرانجام با همداستان ميشوند كه شاهزاده را بدست ،پرورندهاي سپارند كه
درست و خوب بار آيد و از اين روي موبدان به پيشگاه شهريار رفته ،چنين
ميگويند:
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بگـفتند كـايـن كـودك پـرفش
ز بيـغاره دورسـت وز سرزنش. . .
( ص  ،926ب ) 52
هـنر گيـرد ايـن شاه خرم نهان
ز فـرمـان او شـاد گـردد جهان
( ص  ،926ب ) 56
چون يزدگرد گفتار آنان را ميشنود ،پسندش ميافتد و فرمان ميدهد كه
براي انتخاب پرورش دهنده اي شايسته ،فرستادگاني به ايران گسيل دارند .اين
جاست كه نعمان و منذر چنين ميگويند :شهريارا هنر و دانش و بينش ما بر
كسي پنهان نيست و با جان و دل به پرورش وي بر مي خيزيم و چنان كه بايد
هنرهاي شايسته را به او مي آموريم و (»...سپهري  ،1381صص  281ـ )280
يكــي تــا دبيـري بـيامـوزدش
دل از تيـرگـي هــا بيفـروزش
دگـر آنكـه دانسـتن بـازو يـوز
بيـا مـوزدش كـان بود دل فروز
(ص  ،927ب  111ـ ) 110
نقش مادر در تربيت فرزند« :همان گونه كه امروزه مادران نقش
چشمگيري در تربيت و شكوفايي و رشد انديشه و جسم فرزندان دارند و از
پايه هاي تربيتي كودكان محسوب ميشوند ،در شاهنامه نيز اين تأثير از ديد
حكيم به دور نبوده و هر جا كه فرصتي دست داده به وجود مادران به عنوان
چهرهاي ارزشمند در شكلگيري شخصيتها اشاره كرده است .نصايح مادرانه
و توصيههاي آنان را در جاي جاي شاهنامه ميبينيم؛ سخنان جريره به فرود،
تهمينه به سهراب و كتايون به اسفنديار نمونههايي از اين ارتباطات مادري و
فرزندي ميباشد( ».سپهري ،1381صص  283ـ ) 282
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بـه پيـش پـسر شـد پر از آب چشم
چنيـن گفـت بـا فــرخ اســفنديــار
كــه اي از كـيان جـهان يــادگــار
ز بهــمن شنــيدم كــه از گلـستان
هــمي رفــت خـواهــي به زابلستان
رشد شگفت انگيز قهرمانان :پهلوانان شاهنامه ،پس از اين كه ديده به
ال از رشدي شگفتانگيز برخوردارند .فيالمثل هم رستم
جهان ميگشايند معمو ً
و هم پسرش سهراب پس از زاده شدن به طرزي باور نكردني پرورده
ميشوند .رستم بدين گونه به زاد بر ميآيد.
بــه رســتم همي داد ده دايه شـير
كه نيروي مرد است و سـرمايه شير
چــو از شـير آمـد سـوي خـوردني
شــد از نــان و از گوشت افزودنـي
بــدي پنـج مرده مـراو را خـورش
بمــاندنـد مــردم از آن پــــرورش
چــو رســتم بپيـمود بـاالي هـشت
بسـان يــكي ســـرو آزاد گـــشت
چـنان شد كه رخشان سـتاره شـود
جــهان بــر ستــاره نظـاره شـــود
تـو گـفتي كــه سـام يلـستي بجاي
بــه بــاال و ديـدار و فـرهنـگ وراي
(ص  ،98ب  1557ـ ) 1552
و سهراب اين چنين بزرگ مي شود:
چو يك ماه شد ،همچو يك سال بود
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بــرش چــون بــر رســتم زال بـود
چو سه ساله شد زخم چوگان گرفت
سال هفتم -
شماره -22
بهار 89
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بــه پنــجم دل تيـر و پيـكان گرفت
چو ده ساله شد زان زمين كس نبـود
كــه يــارسـت بــا او نبــرد آزمـود
(ص ،175ب  117ـ ) 115
پرورش قهرمان از سوي جانوران -1« :فرانك پس از كشته شدن آبتين،
فريدون فرزند خويش را به نگهبان مرغزاري كه گاو پر مايه در آن ميچرد،
ميسپارد و كودك وي سه سال با شير آن گاو پرورده مي شود.
 -2سام ،زال فرزند را به جرم سپيدي موي به البرز كوه ميبرد و در آن
جا رها ميكند و سيمرغ وي را چون جوجگان خويش ميپرورد( ».سرّامي
 ،1383ص )566
به ياد خود انداختن ديگري از طريق ادب آموزي به پرستار وي
«هنگامي كه بوذر جمهر در حبس كسري به سر ميبرد ،براي آن كه شاه
را به ياد خود بيندازد و نظر لطف او را نسبت به خويش جلب كند به پرستار
شاه كه از بستگان اوست آيين درست آب ريختن بر دست شاه را ميآموزد.
پس از آن چون پرستاري به آيين درست آب بر دست كسري ميريزد ،شاه از
او ميپرسد ،آيين اين كار را از كه آموختي؟ پرستار ميگويد :اين شيوه را
بوذر جمهر به من ياد داد .كسري با شنيدن نام دستور خويش به ياد وي
ميافتد و از پرستار خويش ميخواهد تا به نزد او رفته از وي احوالپرسي كند».
(سرّامي ،1383 ،صص 594ـ )593
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چـو روز دگـر شـاه نــوشين روان
بــه هنـگام خـوردن بياورد خـوان
پـرستنده را دل پر انـديشه گشت
بــدان تـا دگـر بـاره بنهاد تـشت
چنـان هـم چو داناش فرموده بـود
نه كم كرد از آن نيز و نه بـر فزود
بـه گفــتار دانـا فـرو ريخـت آب
نـه نـرم و نــه از ريختن بـر شتاب
بـدو گفـت شـاه اي فزاينده مـهر
كه گفت اين ترار گفت بوذر جمهر
مــرا انــدرين دانــش او داد راه
كــه بيـند همـي ايـن جهاندار شاه
( ص  ،1131ب  3518ـ ) 3513
پرورش زال
بفرمــود پـس تــاش بــرداشـتـــند
از آن بـــوم و بـــر دور بگـذاشتـنـد
بـه جايي كه سيمرغ را خانــه بـــود
بــدان خانـه اين خـرد بيـگانـه بـــود
نهادند بـر كـــوه و گشتــند بــــاز
بــرآمــد بــــريـــن روزگـــار دراز
چنـــان پهلـــوان زاده بـــي گنــاه
نـدانســت رنــگ سپيــــد از سيــاه
پژوهشن
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پـدر مهر و پيــونـد بفكــنـد خــوار
جفـا كـرد بــر كــودك شـــيرخـوار
[ يكي داستان زد بــراين نرّة شـــير
كجـا بچه را كـرده بــد شـير ســير ]
[كه گر من تـرا خــون دل دادمــي
سپاس ا يچ بــرســــرت ننــهادمـي]
[كه تو خود مرا ديده و هــم دلـــي
دلــم بگسلد گــر ز مـــن بگسـلي ]
چو سيمرغ را بچه شـــد گرســـنه
بـه پرواز بــر شــد دمـــان از بنـــه
يكــي شيـرخوار خــروشيده ديـــد
زميـن را چــو درياي جوشنــده ديــد
زخـاراش گــهواره و دايــه خــاك
تن از جـامه دور و لب از شــير پــاك
به گرداندرش تيـره خـــاك نزنــد
بـه سربـرش خورشيـد گشــته بلـــند
پلنگش بدي كاشكي مــام و بــاب
مگــر سايـه اي يافتـــي ز آفتــــاب
فرود آمـد از ابــر سيــمرغ و چنگ
بــزد برگرفتـش از آن گــرم سنــگ
ببـردش دمـان تا بـــه البـرز كــوه
كـه بـودش بــدآنجا كنــام و گــروه
سـوي بچگـان بـــرد تـا بشكــرند
بـــدان نـــالــة زار او ننــگـرنـــــد
كجــا بـودني داشــت انــدر بـــوش
سال هفتم –
شماره - 22
بهار 89
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ببخشــود يــزدان نيكــي دهـــش

103

مختصري از آيين پــرورش پهلوانــان در شاهنــامه

نگه كــرد سيمــرغ بـــا بچگـــان
بـران خرد خـون از دو ديــده چكــان
شگفتي بــرو بـــر فكنـدنـد مهـــر
بمانـدند خيـره بــدان خــوب چهـــر
( صص  58ـ  ،57ب  87ـ ) 61
در عهد پادشاهي منوچهر براي سام پهلوان فرزندي متولد ميشود كه
همه ي موي وي سفيد است او ياراي پذيرش چنين فرزندي نيست و به خاطر
داشتن اين ويژگي هاي ظاهري او را اهريمني ميخواند چرا كه تاكنون در جامع
سام چنين كودكي نيامده بود .پس سام غمگين و دل شكسته سر سوي آسمان
بلند ميكند و از دادار آفرينش كمك و آمرزش ميطلبد .آمرزش به خاطر
گناهاني كه از وي سر زده و بر اين باور است كه خداوند او را به خاطر
گناهانش مجازات كرده و چنين فرزندي به وي داده ؛ در حالي كه از بخشش
اليزال الهي بيخبر است .وقتي موهاي سفيد فرزند را مشاهده ميكند به درگاه
الهي سربر ميآورد و ميگويد:
كــه اي بـرتـر از كــژي و كاستــي
بهــي زان فــزايـد كه تـــو خـواستـي
چــو آيند و پرســند گــردنكشــان
چــه گويـــم ازيـن بچــه ي بـدنـشان
چه گويم كه اين بچه ي ديو چـيست
پلنگ و دورنگ است و گرنه پـري است
( ص  ،57ب  68ـ)66
و تنها راه رهايي و خالصي از شرمندگي را در اين مي داند كه سرزمين
اجدادي خود را رها كند.
ازيــن ننــگ بگــذارم ايران زمـين
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نخواهــم بــريـن بوم و بــر آفــرين
( ص  ،57ب ) 68
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اما اراده اي كه چنين موجودي را از ميان آدميان برآورده است سام را
وسيلهاي مي كند تا آفريده را به موضعي كه شايسته رشد و پرورش است
برساند .پس از بيم سخره مردم دستور ميدهد كودك بيگناه را در كوهها رها
كنند .سيمرغ او را بر فراز كوه ميبرد و پرورش وي را به عهده ميگيرد .او
جوان نيرومندي ميشود و سيمرغ نام او را دستان ميگذارد .سالها ميگذرد
و سام خوابي ميبيند ...
چنان ديـد در خوب كــز كوه هنـد
درخشــي بـــرافراشتـــندي بلـند
جــواني پديد آمـدي خـــواب روي
سپاهي گــران از پـس پشـــت اوي
به دست چپش بر يـكـي مـو بــدي
ســـوي راستــش نامــور بخــردي
يكي پيش سـام آمدي زان دو مــرد
زبـان پـر گشـادي بـه گفـتار سـرد
كه اي مرد بـي بـاك ناپـــاك راي
دل و ديــده شسته ز شـرم خــداي
ترا دايه گر مـرغ شـايــد هــمـي
پــس اين پهلواني چــه بايــد همي
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گر آهوسـت بر مرد مــوي سپـيـد
ترا ريش و سرگشت چون خنگ بـيد
پـس از آفرينـــنده بيـــزار شـــو
كــه در تنـت هر روز رنگي است نـو
پسر گر به نزديك تـو بــود خــوار
كـنون هسـت پــروردة كـــردگــار
(صص 59ـ  ،58ب  113ـ ) 105
سام از خواب بيدار مي شود و مي خروشد .همچون شير ژياني كه به
دام افكنده شود.
پس خردمندان و موبدان را فرا ميخواند و رهسپار البرز كوه ميگردد.
كوهي كه در اوج و بلندي به ثريا رسيده .كنام مرغ در باالي آن كوه است .سام
ميخواهد راهي بيابد و بر باالي كوه شود .
ره بر شــدن جست و كي بود راه
دد و دام را بـــر چـــنان جايگاه
(ص ،59ب ) 123
پس سر سوي آسمان بلند مي كند و مي گويد :خداوندا توبه مرا بپذير و
در راه رسيدن به اين فرزند پاك ياريم ساز.
چنيــن گفت سيمرغ با پور سـام
كــه اي ديــده رنج نشيم و كنام
پدر سام يل پهلـــوان جــــهان
ســرافراز تر كس ميــان مــهان
بدين كوه فرزند جوي آمده است
تــرا نــزد او آب روي آمـدست
( ص ،59ب  130ـ ) 128
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كه ســير آمــدستي هماناز جفت
نشيم تو رخشنده گاه مـن اســـت
دو پّر تو فَرّ كـــاله مــن اســت
(ص  ،59ب  133ـ ) 132
و سيمرغ در پاسخ به زال مي گويد اگر تاج و تخت و بزرگي مي خواهي
اين نشيم به كار تو نيايد .اگر باور نداري آزمايش كن .و پرّ مرا همراه خود
بردار و در مشكالت و سختي ها آتش بزن در همان لحظه ف ّر مرا خواهي يافت
و به ياريت ميشتابم .چرا كه تو در زير اين فرّ پرورده شدهاي  .پس سيمرغ
دل زال را بدست مي آورد و بر باالي ابرهاي سياه وي را به پرواز در آورد و
به نزد پدرش رهسپار مي ساخت .و . . . .
« چنين موجودي نمي توانست يك باره از آشيانه سيمرغ بر آدميان نزول
كند .او بايد از آدمي زاده ميشد .اما ،پس از زاده شدن ،از آدمي دور ماند تا
عناصر غير طبيعي وجودش را ببالد و به هنگام بر زندگي ايرانشهر نازل شود.
سنت ،او را از خود مي راند ،كه اهريمني است ،اما آرمان اساطيري حماسه او
را به موضعي مي برد كه اصل روحاني و معنويش مي انگارد .هجرتي كه بدين
گونه براي اين كودك اساطيري پيش مي آيد ،فرصتي است به منظور آشكار
شدن نيروهاي مقدسي كه در هستي او با عناصر اهريمني آميخته است .در
هستي زال ،در سپيدي وي و نام وي (پير سپيد موي) راز و رمزي نهفته است.
سپيدي ،صورت مثالي الوهيتي جهانشمول و اسرار آميز است نشانه سپيدي
دال بر وجود خداوند ،در تمامي هيئت هاي آن تحت نام هاي شرقي چون
«بهاگاوات گيتا»« ،برهما» يعني خداي تناقض بي پايان است .سپيدي براي اشيا
فضيلتي است و توصيف با رنگ هاي تمثيلي در ادبيات اوستايي و پارسي نيز،
مثل ادبيات ملل ديگر بسيار است .جامه سپيد از آن « چيستا » ايزد حكمت و
نشانه دين مزدايي است .و كالم مقدس ،روان سفيد و روشن ،درخشان ،اهورا
پرورش رستم
سال هفتم –
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مزدا ناميده شده است( .واحد دوست  ،1379صص  446ـ ) 447
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به رستم هـمي داد ده دايه شـيـر
كـه نيروي مردست و سرمايه شير
چـو از شير آمد سوي خـوردنــي
شـد از نـان و از گوشـت افـزودني
بـدي پنج مرده مـراو را خـورش
بمـانـدند مـردم از آن پـــرورش
چـو رستم بپيمود بــاالي هشـت
بـه سـان يكـي سرو آزاد گشــت
(ص  ،98ب  1552ـ ) 1549
رستم تنها از شير رودابه سير نمي شود .دهها دايه ديگر به او شير
ميدهند تا سي ر گردد .چرا كه خوراك فراوان جزء ويژگي پهلوان است تا اينكه
هشت ساله ميشود و همچون سرو بالنده اي. .. .
پرورش فريدون
خجسته فريدون ز مــادر بـــزاد
جــهان را يــكي ديـــگر آمـد نهاد
بباليد بــرســان ســرو سهـــي
هـمي تافــت زو فــرّ شــاهنشهــي
(ص  ،20ب  107ـ )106

پژوهشن
امه
تربيتي
108

سال هفتم -
شماره -22
بهار 89

پژوهشنــامه تربيتي

همـان گاو كش نـام پــر مايــه بــود
زگـــاوان و را بــرتـرين پايــه بـــود
ز مـــادر جـدا شـد چـو طـــاوس نر
بــه هر مــوي بــر تــازه رنگــي دگر
شــده انجـمن بـر سـرش بخـــردان
ستــاره شـناســان و هــم مــو بــدان
كـه كـس در جـهان گاو چونان نديد
نــه از پيــر ســر كاردانـــان شنيــد
(.صص  21ـ 115 ،20ـ )112
بـه پيـش نگهبـــان آن مـــرغــزار
خروشيــد و بــاريد خــون بــركنـار
بدو گـفت كاين كودك شـير خــوار
زمـــن روزگـــــاري بـــزنهــار دار
پـدر وارش از مـادر انـدر پــذيـــر
وزيـــن گــاو نغـزش بپرور به شــير
(ص ،21ب  125ـ) 127
سـه سـالش همـي داد زان گاو شـير
هشيـــوار بيـــدار زنهــــار گيــــر
(ص  ،21ب )131
بيــاورد فــرزنــد را چــون نــونـد
چــو مــرغــان بــران تـيغ كوه بـلند
يكــي مـرد دينـي بـر آن كوه بــود
كـه از كـار گيتــي بـي انــدوه بــود
(همان ،ب 138ـ )139
پــــــدروار لــرزنــده بـرجــان او
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تــــرا بـــود بـــايــد نگـهــبان او
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(ص ،21ب )142
چو بگذشت از آن برفريدون دو هشت
ز البـرز كـوه اندر آمد بـه دشــــت
(ص ،22ب )149
در شاهنامه فريدون پسر «آبتين» است و مادرش فرانك نام دارد .هنگام
زادن او گاوي به نام «پرمايه» نيز زاده مي شود .آبتين به دست ضحاك كشته
مي شود و فرانك فريدون را نخست پيش دارنده گاو پرمايه مي گذارد و
فريدون با شير و دايگي اين گاو پرورش مييابد .پس از باخبر شدن ضحاك،
فرانك فريدون را در البرز كوه ،به مرد عابدي ميسپارد .ضحاك گاو را
ميكشد ،بعدها اين انگيزه ديگري ميشود تا فريدون در برابر ضحاك قيام كند
و سرانجام او را گرفته در كوه دماوند به زنجير كشد.
«بهترين نقش مادري را در داستان فريدون مشاهده مي كينم ،فرانك ـ
مادر فريدون الگوي يك مادر تمام عيار و فداكار ميباشد .وي بانويي است
نيك نهاد ،پردل و جرأت و هوشيار .فرانك كه همسر خودش را از دست داده
بود پسر نوزادش را برداشت و گريزان سر به صحرا نهاد تا مگر فرزند را از
دستبرد ضحاك برهاند .او گريزان و ناالن به بيشه اي سبز و خرم رسيد كه
گاوي شگفت در آن مي چريد .فرانك با گريه و زاري از نگهبان مرغزار خواست
تا كودك خود را پناه دهد و از شير آن گاو به او بنوشاند .او كه پيوسته با
هوشياري در انديشه ي فرزند بود بر آن شد كه پسر را از ايران بيرون برد و
در سرزمين هندوستان ،دور از دسترس دور با نان ضحاك بزرگ كند .بدين
اميد فرزند را در آغوش گرفت و روي بر بلندي هاي البرز نهاد .و بقيه ماجرا تا
اينكه فريدون بزرگ شد و  (» . ...سپهري ،1381 ،ص ) 282
پرورش سياوش
چنيــن تــا برآمـد بـرايـن روزگـار
پژوهشن
امه
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مـــرا پرورانيـــد بايــد بــه كـــش
چـو دارندگان تــرا مــايــه نيســت
مرا و را به گيتي چو من دايــه نيسـت
بسـي مـهتر انـديشـه كرد انــدر آن
نيامــد همـــي بر دلـش بــرگـــران
بـــه رستم سـپردش دل و ديــده را
جهـانجــوي گـــرد پســنديـــده را
تهـمتهن ببـــردش بــه زابلـستـــان
نشستنگهــش ساخـــت در گلســتان
ســواري و تــير و كــمان و كمـــند
عنـان و ركيب و چــه و چـون و چنــد
نشـستن گــه مجلــس و مــيگـسار
همــان باز و شاهين و كــار و شــكار
ز داد و ز بيــداد و تخــت و كــاله
سخــن گفتن رزم و رانــدن سپـــاه
هنــرهـا بيامـــوختـش سـر به سـر
بســـي رنــج برداشت و آمـد بــه بر
سيـاوش چـنان شـد كه اندر جـهان
بماننـــد او كــس نبـــود از مهـــان
(صص  203ـ  ،204ب  74ـ )84
«سياوش فرزند كي كاوس است .بعد از تولدش ،رستم وي را به زابل
ميبرد و رسم پهلواني به وي ميآموزد .سياوش با فرنگيس دختر افراسياب
ازدواج مي كند .شهرياران فرزندان خود را به دست پهلوانان شايسته و موبدان
و فرهنگيان دانا ميسپردند كه آيين رزم و بزم و ديگر هنرها بديشان بياموزند
پژوهشن
امه
تربيتي

تا مرداني رزمجوي و هنرمند و فرهومند بار آيند .در داستان سياوخش آمده
است كه روزي تهمتن به پيشگاه كي كاوس بار مي يابد و از شهريار مي
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خواهد كه سياوخش را به زابلستان ببرد و به آموزش و پرورش وي برخيزد.
كاوس پس از ا نديشه بسيار به پيشنهاد رستم خرسندي نشان مي دهد و فرزند
خود را به به وي مي سپارد و رستم شاهزاده را به زابلستان ميبرد و در
پرورش وي كوشش فراوان ميكند و سواري و تيراندازي و نخچير افكني و
ديگر هنرها را بدو ميآموزد ( » .آبادي باويل  ،1350ص ) 48
سياوش پهلوان برومند و بي همتايي مي گردد و پس از چندي ميگويد
به ديدار شاه آمدستم نياز .و مي خواهد به ديدار كي كاوس برود و به رستم
مي گويد حاال كه هنرهاي شاهانم آموختي بايد به نزد پدر برگردم .رستم
تجهيزات وي اعم از اسپ و برستنده و سيم زرو  ..را مهيا ميسازد و سياوش
پهلوان را رهسپار ميسازد.
همي رفــت بــا او تهمتــن به هـم
بــدان تــا نـباشـــد سپـهبد دژم
جـهانـي بـــه آييــن بـياراستــند
چــو خشـنودي نامــور خـواستنـد
(ص  ،204ب 94ـ )95
وقتي كاوس شاه از آمدن سياوش آگهي مي يابد آيين استقبال از پهلوان
را فراهم مي سازد و شهر را آذين مي بندند و زر و گوهر بسيار افشاندند و با
ديدن ف ّر و عظمت سياوش فروماندند و نام ايزد بر زبان راندند .و جشن با
شكوهي فراهم ساختند و از هر چيزي كه الزمة شاهي بود در اختيار پهلوان
نهادند؛ به جز تاج كه آن هم پس از هفت سال و گذراندن مراحل آزمون به وي
سپردند و پادشاه ماوراءالنهر گرديد.
پرورش كيخسرو :پيران ويسه سياوش را در خواب مي بيند كه به او
مي گويد برخيز و جشني به پا كن كه امروز روز نوي است و تولد كيخسرو
است ـ بالفاصله پيران از خواب ميجهد و به گلشهر ميگويد به نزد فرنگيس
پژوهشن
امه
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مي بيند كيخسرو فرزند سياوش متولد شده  .به نزد پيران باز مي گردد و
شگفتي هاي فرزند را برايش بازگو مي كند.
مــداريــدش انــدر ميان گـروه
بــه نـزد شبانان فرستش به كـوه
بدان تا نداند كه مـن خود كــيم
بــديشان سپــرده ز بهــر چيـم
نياموزد از كـس خــردگر نــژاد
ز كــار گذشــته نيايــدش يــاد
(ص  ،268ب  2461ـ )2463
جــهان آفــرين را نيايش گرفت
بــه شـاه جهان بر ستايش گرفت
پــر انديشه بد تا به ايـوان رسـيد
كـزان رنج و مهرش چه آيد پديد
شــبانان كــوه قــال را بخــوانـد
وزان خــرد چـندي سخن ها براند
كه اين را بداريد چون جان پـاك
نبــايد كه بيند و را بــاد و خـاك
نــبايد كــه تنگ آيدش روزگار
اگــر ديــده و دل كــند خواستار
شبــان را ببخــشد بســيار چيز
يكــي دايــه با او فرســتاد نيــز
برايشــان سپرد آن دل و ديده را
جهــانـــجوي گــرد پسنديده را
بدين نيز بگذشت گردان سپــهر
چو شد هفــت سالـه گو سرافراز
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هنــر بـانژادش همـي گفــت راز
(ص  ،268ب  2468ـ )2476
«در زمينه هنر يا ورزش هاي رزمي ،كه كودك از هفت سالگي به
ميدانهاي ورزشي گسيل ميشد و از فرهنگيان چيره دست در هنرهايي به
شرح زير تعليم مي گرفت :پهلواني ،سپر گرفتن ،نيزه افكندن ،كمان كشيدن،
شمشير زدن ،گرز كوبيدن و هنرهاي كشتي ،چوگان ،سواري ،شكار ،نشانه
زني ،عنان داري ،نبرد تن به تن و نيزه براي شاهزادگان و فرزندان پهلوانان و
سرداران ،هنر لشكر كشيدن و سپه راندن .در زمينههاي ياد شده ،آموزش تا
آنجا پيش مي رفت كه كودك نوجواني پهلوان ،ورزيده ،آزموده و جنگيده گردد،
تا بتواند نگهبان خويشتن و خانواده و پاسدار مردم و كشور و همواره آماده
جانبازي باشد .چنين جواني هنرور و هنرمند ناميده مي شد و جوان بيهنر
ارزشي نداشت.
بهترين آموزگار و فرهنگياي كه در شاهنامه در تمام زمينهها خود
نمايي كرده رستم است كه در باب تربيت سياوش از هيچ نكته تربيتي و
آموزش فروگذار نكرده است( ».سپهري ،1383صص 276ـ )275
در افسانههاي شاهنامه كودك از  7سالگي يك مرد شمرده ميشد.
ال برنامه پرورشي به گونهاي است كه رشد فكري بچه زودتر از تكامل
اصو ً
جسمي او حاصل ميگردد .كودك در  8سالگي در بزم مردان و بزرگان
مي نشيند با گردان و پهلوانان دمساز مي شود .چرا؟ زيرا كه هدف پرورش
بسيار واالست .خانواده متعهد است كه از فرزند خود انساني پرهيزگار ،پاك و
درستكار بسازد تا نيك نامي خاندان حاصل آيد ( .همان ،ص )277
وصيت اسفنديار پهلوان هنگام مرگ:
كنــون بهمن ايـن نامور پــور من
خــردمــند و بيــدار دستـور من
پژوهشن
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بــه زابلســتان در و را شــاد دار
سخـــن هاي بــدگوي را ياد دار
بـــيامــوزش آرايـــش كــارزار
نشستنگه بــزم و دشــت شــكار
مـي ورامش و زخـم چوگان و كار
بــزرگـي و بـرخوردن از روزگار
چنين گفت جا ماسپ گم بوده نام
كــه هــرگز بـه گيتي مبيناد كام
كه بهـــمن زمـن يـادگاري بـود
ســرافــرازتــر شــهريــاري بود
تهمتن چو بشنيد بــرپـاي خاست
بـبر زد بــه فرمان او دست راست
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كه تو بگذري زيـن سخن نگذرم
سخن هـر چـه گفتي به جاي آورم
(ص  ،752ب 1479ـ )1471
اسفنديار پس از در غلتيدن از اسب به هنگام نزديك شدن لحظة واپسين
زندگاني خويش ،به رستم وصيت مي كند و از او ميخواهد كه تربيت بهمن
فرزند او را به عهده بگيرد بعد پشوتن را مخاطب قرار ميدهد و از او
ميخواهد كه پس از مرگ او لشكر را به پايتخت برگرداند و به پدر بگويد كه
سرانجام به مراد دل خويش رسيدي و با به كشتن دادن من ،در همه چيز مطلق
العنان گرديدي ولي بدان كه من در آن جهان چشم به راه توام و چون بيايي با
هم به نزد داور داوران خواهيم شد و او ميان ما داوري خواهد كرد.
پرورش بهرام:
چــو منـــذر بيــامد بـه شهر يمــن
پــذيــره شـدند ش هـمه مرد و زن
چـو آمـد بــه آرامــگاه از نخســت
فـــراوان زنــان نـــژادي بجـــست
ز دهقان و تــازي و پــرمــايـــگان
تــوانــگر گــزيده گــران سـايگـان
ازيــن مهــتران چــار زن بـرگـزيد
كــه آمــد هنــر بــا نـژادش پـديد
دو تازي دو دهـقان ز تــخـم كــيان
بــبسـتــند مـــردانـگــي را مـــيان
همـــي داشتـندش چنين چـار سـال
چــو شــد ســير شـير و بـياگـند يال
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چو شـد هفت ساله به منذر چه گفت
كــه آن راي بــا مهــتري بـود جـفت
چـنين گفت كــاي مهــتر سـر فـراز
زمـن كــودك شــير خـــواره مــساز
بــــه دانـــنده فــرهنگــيانم ســپار
چـــو كـارســـت بيكــار خـوارم مدار
بـدو گفـت مـنذر كـه اي ســرافــراز
بــه فـرهنــگ نــوزت نـيـامد نيـــاز
چـــو هنــــگام فـرهنــگ باشـد ترا
بــه دانـايـــي آهــنگ بـــاشـد تــرا
بــه ايــوان نمـانــم كــه بـازي كني
بــه بــازي همـي ســرفــرازي كــني
(ص  ،927ب  100ـ )88
يزدگرد بزه گر ،پادشاه اليقي نبود و مردم هيچ رضايتي از او نداشتند.
پسري برايش متولد شد او را بهرام ناميد .يزدگرد آينده نگري دانا به نام
«سروش» از هند و «هشيار» را از پارس دعوت كرد كه از احوال و آينده
كودك خبر دهند .وقتي به زيج ها مينگرند ميبينند اوضاع خوش و خرّمي
خواهد داشت و بر هفت كشور پادشاهي خواهد راند بهرام پادشاهي نيرومند و
پارسا خواهد شد .وقتي موبدان خبر به يزدگرد ميرسانند بسيار خشنود
ميشود و بر آنان فراوان نثار مي كند .در پايان موبدان و بزرگان نشستند و
انديشيدند كه اگر اين كودك خرد خوي و خصلت پدر را نگيرد پادشاه بزرگي
خواهد شد و بر آن شدند كه وي را به داننده گان نيك بسپارند.
همـه مــوبدان نـزد شــاه آمـدنـد
گشــاده دل و نيـك خـواه آمـدنـد
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بگفتند كاين كـودك بــر منـــش

ز بيغــاره دو راسـت و ز سـر زنـش
سال هفتم –
شماره - 22
بهار 89

117

مختصري از آيين پــرورش پهلوانــان در شاهنــامه

جهان سر به سر زير فرمان اوسـت
بــه هـركشوري بـاژ و پيمان اوسـت
نگـه كن به جايي كه دانــش بــود
زدانـــنده كـشور بــه رامـش بــود
ز پــرمايــگان دايـگانـي گــزيـن
كــه باشــد ز كــشور بـرو آفـريـن
هنــر گيــرد ايــن شـاه خرم نهان
ز فــرمــان او شــادگــردد جــهان
(ص  ،926ب 51ـ ) 56
يزدگرد فرستادگاني به هند و چنين و روم و سراسر جهان مي فرستد تا
پرورش دهندة خوبي براي بهرام بيابند .دانشمندان و فالسفه و بزرگان بسيار
از سراسر جهان خواستار آموزش بهرام شدند.
منذر آمادگي خود را اعالم مي كند و مي گويد شاه از هنرهاي من مطلع
است و مي داند كه من سواركار ماهر و پهلوان و ستاره شمر و توانا و
فيلسوف هستم و توانايي آموزش بهرام را دارم .يزدگرد منذر و بهرام را
خلعت و ثروت فراوان ميبخشد و روانه شهر يمن ميسازد .منذر زنان دانا و
آگاه و با نژاد را برگزيند تا دايگي بهرام را بر عهده بگيرند .تا اين كه چهار
سال بهرام را شير مي دهند و كودك بالنده اي مي شود و در هفت سالگي طالب
آموزش و يادگيري فنون رزم و تير و كمان و علوم مختلف را خواستار مي
شود.
فـرسـتاد هــم در زمــان رهنــمون
ســوي شـورستان سركشي بر هيون
سه موبد نگه كرد فـرهـنگ جــوي
كه در شورســتان بودشان آب روي
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دگــر آنــكه دانستن باز و ديــوز
بيــامــوزدش كــان بــود دلفـروز
و ديگــر كه چوگان و تير و كمان
هــمان گــردش رزم بــا بـدگمان
(ص  ،927ب  110ـ )114
بهرام چنان مي گردد كه:
چنان گشــت بهرام خسـرو نژاد
كــه انــدر هــنر داد مردي بداد
(ص  ،927ب)118
« شاهان و بزرگان كودكان شيرخوار را به دست دايگان مي سپردند و
در برگزيدن آنان بسيار مي كوشيدند كه به گوهر و نژادي و هنرمند و تندرست
باشند تا شير پاك آنان در نهاد كودك كارگر بيفتد و فرزندشان پرمايه و گران
سايه به بار آيد .چنانكه در شاهنامه يزدگرد بزهكار را ميبينيم كه فرزند بهرام
خود را به دست نعمان بن منذر مي سپارد كه به پرورش وي برخيزند و نعمان
نيز برابر آيين زمان از ميان دهگانان و تازيان دايگان نژادي و پرمايه بر
ميگزيند و كودك را به آغوش آنان ميسپارد(».آبادي ،1350صص  305ـ
)304
نامگذاري سهراب:
چو خندان شد و چهره شاداب كرد
و را نــام تهمــينه ســهراب كـرد
(ص  175ب)114
نامگذاري منوچهر:
فريدون چـو روشن جـهان را بديـد
چنـين گفت كز پاك مــام و پــدر
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يكي شاخ شايســته آمــد بــه بــر
مـي روشــن آمد ز پر مايــه جـام
مــر آن چــهردارد منـوچـهر نــام
(ص  ،44ب 490ـ ) 492
نامگذاري رستم:
مرآن بـــچه را پيـش او تاختند
بســان سپــهري بــرافــراختند
بخنديد از آن بچه سرو سهــي
بـديــد انــدر و فــرّ شاهنشهي
[ به رستم بگفتا غم آمد به سـر
نهــادند رستمـــش نـام پـسر ]
( ص  ،97ب 1515ـ )1517
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نتيجه گيري
با مطالعه و ژرفنگري در شاهكار شاعر توس ميبينيم كه از تولد و
پرورش پهلوان سخن به ميان آمده است و زندگي خانوادگي و تولد و مرگ و
روابط شخصي و  . .در كل زندگي آنان تبيين گرديده است در بخش هايي
چهرهاي بشري ايزدي در پرورش قهرمانان و پهلوانان را شاهد هستيم.
در داستان زال اين سيمرغ است كه به گونهاي شگفت وي را مي پروراند
و به نيروهاي فوق طبيعي ميآرايد .در اينجا سيمرغ موجودي است مهربان و
مادر و حامي زال از اين پس او مربي و پرورانندهاي است كه زال را با روح
خرد آشنا ميسازد و نيك و بد را به او ميآموزد .آنچه اين مربي به زال
ميآموزد و ميبخشد سرمايه و نيروي كيفي و كمي اوست توانايي هايي است
كه اساطير براي زال منظور كرده است.
يا به هنگام تولد رستم طبيبي است آگاه كه رودابه را از دشواريهاي
شگفت زايمان ميرهاند .دستورهاي او هم پزشكي است و هم ايزدي .او
آميزهاي است از جادو و خرد .بنابراين در اين موارد سيمرغ نيرويي است
بشري و ايزدي  .و نيرويش همه در راه زايش و رشد رهايي بشر اساطير و
حماسه است .او در اين دو مورد كاركردي مقدس و اهورايي دارد ،حتي اگر از
طريق وي مراسمي جادويي تظاهر كند .كه اين جادو بودن نيز خود در طريق
تكميل همان آيين و بينشي است كه تقدس و معنويت را به منسوب كرده است
همچنين انسان ابتدايي از طبيعت و جهان دريافتي عجيب اما مشخص دارد .در
بينش اساطيري او پديده هاي طبيعي داراي شعور و اراده اند .و از اين روي در
سرنوشت بشر سهيم و دخيلند.
گفتيم كه زندگي انسان حماسي در مجموع حماسه تكميل ميشود و هر
پهلواني بخشي از آن را نمايان ميسازد و نمود پرورش پهلوانان خود زمينهاي
فرهنگي است كه زبان ستايش خود ،افتخارات و طرح و رسم و سنت خود را
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