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  ∗  شهوت در شاهنامه مظهر خشم و،افراسياب
  دكتر ابراهيم رنجبر

   دانشگاه محقق اردبيليزبان و ادبيات فارسي استاديار
  چكيده

 است كه در كانون پربارترين به زمانيمتعلق و حكمي، و شاهنامه، اثري حماسي 
  و حكمت،در اين كتاب. قرار دارد تالقي فرهنگهاي شرق و غرب در ايران هايزمان

برانگيز به   كه اثري جاوداني و تحسين اريخ چنان در هم تنيده شده و تحماسهاساطير و 
توان  ي شاهنامه مي داستانهاهايمضموناز  را همحكمت فردوسي . وجود آمده است

 آشكار در پايان داستانها  حكيمانةهاي پندبه صورت از آنجا كه  استنباط كرد و هم
افراسياب در . استمربوط اسياب برخي از اين داستانها به جنگهاي افر. كند تجلي مي

طور در سرشت انسان، ف دو نيروي بالقوة شرانگيز مةشاهنامه از ديدگاه حكمت، نمايند
  .خشم و شهوت است

خواه به . ّ و بدي است سيماي افراسياب در آثار اساطيري و تاريخي مقرون به شر 
مايش بديها و همين دليل و خواه به دليل اينكه فردوسي در گزارش شخصيت او در ن

شرانگيزيها مبالغه كرده باشد، نتيجه اين است كه او در شاهنامه شرانگيزترين شخصيت 
در اين نوشته براي . دانداز  ميبه راهترين جنگ را عليه ايران  انيراني است كه گسترده
او چنانكه در متون  دو نيروي خشم و شهوت است، سيماي ةنشان دادن اينكه او نمايند

 با آنچه در شاهنامه آمده، مقايسه، و پندارها و گفتارها  انعكاس يافته اساطيريتاريخي و
و كردارهاي او، كه همه در دشمني با ايران و آميخته با شر و فساد است در شاهنامه 

  .بررسي شده است
  . در شاهنامه حماسه وسيماي افراسياب، شاهنامه، فردوسي، اسطوره:  ها كليدواژه

                                                 
 20/11/1387:                  تاريخ پذيرش مقاله20/1/1387:    تاريخ دريافت مقاله
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  مقدمه
 پيام ،رفاً مجموعة داستانها و سرگذشت شاهان نيست بلكه مانند آثار حكميشاهنامه ص

پايان خير و شر   راز سرنوشت بشر و مبارزة بي،پيام كلي آن. فلسفي و اخالقي هم دارد
بيني  جهان«در اين داوري . امان عناصر مِهر اهورايي و كين اهريمني است و رويارويي بي

  ).ص ده: 1372مرتضوي،(» راسر شاهنامه متجلي استژرف و حكمت واالي فردوسي در س
چنانكه در شاهنامه انعكاس ـ بيني ژرف و حكمت واال بديهي است كه داشتن جهان

. هاي فكري پيشينيان ممكن نيست   بالبداهه و بدون اتكا بر پيشينه و تجربه ـيافته است
مطالعه كرد، مسلماً يكي هاي متعددي  توان شاهنامه را با نگاه منشوري از ديدگاه اگر مي

هاي تأثير آراي حكيمان پيشين در باب نفس  تواند جستن نشانه ها مي از اين ديدگاه
بيني و  هاي جهان انسان و نگرش فلسفي به آفرينش انسان و سعادت او باشد كه از شعبه

آنچه از اين موضوع به . آيد حكمت و مĤالً از عوامل مضامين اساطيري به شمار مي
شود، نظر پيشينيان فردوسي در باب  اساطيري افراسياب مربوط مي ـ  داستانيشخصيت

  .قواي نفس آدمي است
در آثار فلسفي پيش از فردوسي و پس از او، نفس انسان را به سه مرتبه قسمت 

نفس نباتي كه محل قوة شهوي و نفس حيواني كه محل قوة غضبي يا خشم و : كنند مي
اگر نفس ناطقه در آدمي ضعيف باشد ممكن . ني استنفس ناطقه كه محل قوة عقال

از . است يكي از دو نفس ديگر بر وجود آدمي حكم براند و در افراط و تفريط باشد
 افراط و شود و از افراط و تفريط نفس نباتي، دو رذيلت حرص و خمود حاصل مي

 به تبع آن اگر نفس ناطقه و. شود تفريط نفس حيواني، دو رذيلت تهور و جبن متولد مي
قوة ناطقه بتواند در اين دو نفس اعتدال ايجاد كند از اعتدال در قوة شهوي، فضيلت 

ثمر مبارك اعتدال . شود عفت و از اعتدال در قوة غضبي، فضيلت شجاعت حاصل مي
 تمام اين فضايل از دانش و 1.در قوة عاقله حكمت يا به تعبير افالطون، عدالت است

اوت انسان با حيوان و فرق انسان با انسان در درجات عقل و گيرد و تف عقل نشأت مي
    2.فضايل مذكور است

سه فضيلت عفت و شجاعت و حكمت را در وجود غالب قهرمانان محبوب 
 ،وقتي تهمينه: بينيم ، مي شاهنامه و بويژه در رستم، كه معروفترين قهرمان شاهنامه است

يابيم و  خزد، رستم را عفيف مي اه او مي به خوابگنهانپ، نيمه شب، دختر شاه سمنگان
بينيم  مي) طلبي جاه(او را دور از خشم . اندوزي نيز دور است عالوه بر اين از شائبة مال
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چون به جاي اينكه به تكيه بر تخت سلطنت بينديشد در راه حفظ تخت شاهان عادل و 
حكمت . كند يدر ركاب امثال سياووش و كيخسرو و در مخاصمت با بدان جانبازيها م

در . كند بينيم كه رفتارهاي او از عقالنيت حكايت مي هاي مختلف مي او را در صحنه
مقابل او معروفتر از همه افراسياب، بزرگترين دشمن ايران، ايستاده است كه مبناي 

ناپذير، نمود  اندوزي يا حرص سيري مال. طلبي است اندوزي و جاه رفتارهاي او مال
كردند و   است كه در فرهنگ ايراني از آن به آز يا آزي تعبير ميافراط در قوة شهوي
نمود افراط در قوة غضبي است كه  طلبي،  رفت و جاه  به شمار مي3يكي از ده اهريمن

. رنج و آزار انسان يكي از نتايج شوم آن است و اين هردو در افرسياب جمع است
اند كه فردوسي او  دانسته» رداريسمبلي از ديو ك«شايد بدين دليل است كه برخي او را 

   ).125ص: 1386، قبادي( قرار داده است» كيخسرو اهورايي«را در مقابل 
سبب نيست كه شاهنامه را جزو آثار حكمي و در قلمرو مباحث مربوط به  پس بي

تفسير مضامين بسياري از داستانهاي اساطيري آن را بيش از عالم « و  بيني برشمرده جهان
 شاهنامه مانند ).ص يازده: 1372مرتضوي،( اند دانسته» لم حقيقت و امكان ميسرواقع در عا

كتب حكمي و تمثيلي براي بيشتر اوصاف و پندارها و كردارها و مفاهيم كلي مانند 
شده  عدل و ظلم و نام و ننگ و امثال آنها و حتي براي ادوار و حوادث تاريخي فراموش

 كه با توجه به اين نمايندگي، مخاطب 4ندگاني داردكم نماي  دست- اگر نگوييم سمبلها-
ها و  پروري شاعر و باورها و ديدگاه انتظاراتي از شخصيت داستاني دارد و هنر سخن

ميزان پايبندي او را نسبت به ارزشها و معيارها و آمال و آرمانهاي ملي و آن دسته از 
و در عالم حقيقت و امكان معاني واالي اخالقي و انساني كه صرفاً در قلمرو اسطوره 

نبايد فراموش كرد اساطير بيش از مضامين . زند قابل دسترسي است، آسانتر به محك مي
  . دهد  رواني ملل را نمايش مي–وقايع داستاني آمال فلسفي 

 كه بيش از همه نمايندة شر  افراسياب است اساطيري شاهنامههايشخصيتيكي از 
و ) طلبي جاه(او را بايد نمايندة دو نيروي خشم  .يدآ در قلمروهاي متعدد به شمار مي

كه خاص نيكان است، هيچ ) عقالنيت(بدانيم؛ زيرا از قوة ناطقه ) اندوزي مال(شهوت 
نشاني ندارد و به اقتضاي ماهيتي كه دارد، تمام پندارها و گفتارها و كردارهاي او 

 اهريمني خود را عليه بدين دليل او شرورترين انيراني است كه قواي. اهريمني است
  . گيرد ايرانيان به كار مي
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او سياووش را . 1: براي اين ادعا چهار دليل روشن در شاهنامه قابل پيگيري است
ترين و  مسبب گسترده. 2. كشد خو است، مي كه در شاهنامه، انساني اهورايي و فرشته

از منابعي كه به دست در برخي . 3.ورترين جنگهاي ايرانيان با انيرانيان، او است شعله
تمام . 4.است، سيماي او به اندازة شاهنامه سياه نيست مورخان مسلمان نوشته شده

دو مورد اخير در اين .  اهريمني است در شاهنامه،پندارها و گفتارها و كردارهاي او
  . شود نوشته بيشتر بررسي مي

  علل انتخاب افراسياب به عنوان مظهر خشم و شهوت
از ديدگاه  وسي افراسياب را از ديدگاه حكمي، نمايندة خشم و شهوتاينكه چرا فرد

اساطيري، نمايندة اهريمن و از ديدگاه روايتهاي داستاني نمايندة هولناكترين و 
ترين دشمنان ايران معرفي كرده است، بايد در پيشينة سياه او جست كه در  بدانديش

  .  ستميراثهاي مكتوب تاريخي و اساطيري انعكاس يافته ا

  پيشينة افراسياب در مطالعات اساطيري
: 1368 بهزادي،( به معني كسي كه به هراس اندازد 5ندر اوستا به صورت فرنگرسينام او 

شده  ياد 7ريئِ با صفت ماوستادر از او  .آمده است، 6)570، ص1ج:1373؛ يارشاطر،40ص
اند  ار دانستهكناهبه معني پست و فرومايه و برخي به معني گكه برخي آن را است 

 توراني وتوراني تبهكار اوصاف ها  روايت پهلوي و يشتدر . )94 ص ،1ج: 1373رضايي،(
  .بينيم  را هم در كنار نام او مي)60ص :1367،روايت پهلوي ؛37ص: 1369 صفا،( ،نابكار

و بندهش هندي آمده ايراني در بندهش . اند  سخنان مختلف گفتهو نسب اةدربار
ب پسر پشنگ پسر زئيشم پسر تورك پسر اسپئنيسپ پسر دوروشپ پسر افراسيا: است

  نگاريِ نسب در اين.)119ص:1368،هندي بندهش؛ 150ص:1369،بندهش(تور پسر فريدون است
    .رسد  مي معروفافراسياب با هفت پدر به فريدونِ بندهش،
بزرگترين . ندا هاي اهريمني و شرانگيز يافته را با چهره وااخير  اساطيري مطالعاتدر 

به احتمال زياد يك «داستان اين جنگ . دهد جنگ او با ايرانيان در زمان كيخسرو رخ مي
شدة اسطورة پهلوان اژدركش است كه با داستان فريدون و  روايت حماسِي تاريخي

گونة اساطيري اژدهاكشي اغلب با رويدادهاي گيهاني . اژدهاك همسانيهاي فراوان دارد
اينكه با تسلط افراسياب بر ايران آب و . )244 و 238ص: 1378راتي، سركا(» مرتبط است
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در تأييد اين نظريه، . رود شود، رويدادي گيهاني به شمار مي باران از اينجا بريده مي
 و معادل اژدهاست) سالي ديو خشك (8اند او در اوستا و متون پهلوي، نماد اپوش گفته

به 9ورت صورت كهن نام اپوش يعني اپ. )11  و7ص:1382،آيدنلو ؛ 337ص: 1386قبادي، (
هاي هندي كه ايزد   اژدهاي افسانه10ريشه است با واژة ورتْرَ هم«معني بازدارندة آبها و 
واژة افراسياب نيز از دو طرف با . )238ص: 1378سركاراتي، (» كشد باران، ايندرا او را مي

معني آب است و اب كه در پايان آن  كه به افراسياباف يا اپ در اول : آب ارتباط دارد
پس بايد گفت يك نماد اهريمني كه معادل اژدهاست و در كنار اقسام شرها . ظاهر است

... دارد، در صورتهاي گوناگوني مثل ضحاك، ورتر، افراسياب و  آب را از مردم باز مي
  . نمود يافته است

گرگ « .ندا ژاد گرگ دانستهنطرف پدر از از بر اژدهافش بودن او بسنده نكرده، او را 
 كه 11هنَثَ از طرفي با پ را اين گرگ كبود.» جد توتمي تركان به دست سام كشته شد،كبود

پرستي در  كه نام ديو 12هنَشَكشت و از طرفي با پ گرشاسپ نه فرزند از نسل او
اين نام اخير صورت قديمتر پشنگ پدر افراسياب . اند هشت است، يكي دانستي   آبان

گرگان، گرگ واحدي شدند به پهناي  ةدر زمان هوشيدر هم «از ياد نبريم كه. ستا
اش بر  سه گام كه مؤمنان از عهده سي و درازاي چهارصد و چهارصد و پانزده گام و

  . )106 و 76 ، 46ص:1380، مينوي خرد( »نيامدند و شر از وجود او به وجود مار منتقل شد
تخمـه دانـسته شـده        دخت وامون جـادوگر، هـم      در بندهش افراسياب با مادر زاب،     

زاب پسر طهماسب پسر كنك پسر بيرز پسر شت پسر اروش پسر هواسپ پـسر        «. است
 :1369،  بنـدهش ( »وئه تنگ پسر رغ پسر نودئه پسر مشواك پسر نوذر پسر منوچهر اسـت             

  ).9ص: 1382آيدنلو، (اند برخي هم مادر او را جادوگرزاده تلقي كرده. )151-150ص
 خـداي جنـگ و بزرگتـرين        اصـالً ) فرنگرسـين ( معتقد است كه افراسياب      13رتله«

هرتل در اين معني، پـر بيـراه نرفتـه          . )620ص: 1369صفا،( »خداي اقوام توراني بوده است    
بـود، اهـريمن     اگر او نمـي    « زيرا طبق روايت مينوي خرد او مظهر خشم است كه          ؛است

زيـرا اهـريمن بيـور اسـب،        « ،)45ص :1380،مينـوي خـرد   ( »داد فرمانروايي را به خشم مـي     
اند و اورمزد براي سود بزرگـي كـه          پنداشت كه جاودانه   افراسياب و اسكندر را چنان مي     

: 1368،  بهـزادي  ؛45ص: همـان (» اين كار در برداشت آنان را تغيير داد چنانكه معروف است          
ذيــل : 1369 ،فــساييرستگار(قلمــداد كــرده اســت » مــردي جــادو« دينكــرت او را ).241ص

  .)افراسياب
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اگر افراسـياب از اربـاب      «:  هرتل را با ترديد رد كرده و آورده است         ةدكتر صفا نظري  
 بزرگترين نمـودار پهلـواني و قـدرت چپـاول و يغمـاگري و               ها نبوده، اقالً   انواع توراني 

  ).62ص: 1369صفا،( »آمده است تاخت و تاز اقوام توراني به شمار مي
بـه  اهريمنـي  بـدگوهر و  ر و پهلوان باشد و خواه خداي جنگ،       خواه دالو  ،افراسياب

كه از آن خاندانهاي ايراني و      را  ي  فرّ« كند  مي هر قدر كه تالش      بدين دليل . رود  شمار مي 
دوسه بار بـراي    . شود  مي تاختن گرفته از دسترس او دور         بربايد، فرّ  »زرتشت پاك است  
ردويسور آناهيتا در گودال زمـين بـراي بـه      به ا . ماند كند اما ناموفق مي    اين كار تالش مي   

سه بـار در دريـاي      « .شود كند و اين خواهش او پذيرفته نمي       دست آوردن فره نيايش مي    
هنـگ زيرزمينـي    «حتي در   . گريزد  و در هر سه بار فره از او مي         »شود وروكش شناور مي  

 وي  د و از  نـ ك مـي ناهيتـا   آكـش     پـيش  »صد اسب، هزار گـاو و ده هـزار گوسـفند           خود،
ـ   ة   تا در درياي فراخكرت به فر      درا ياري كن  او   هدخوا مي اردويـسور  «. دشناور دست ياب

، 301،  147ص  : 1364اوسـتا،   ( »وردآ  يمـ  و خـواهش او را برن      زدسا مياناهيتا او را كامياب ن    
  .)241ص : 1368، ؛ بهزادي307

  پيشينة افراسياب در آثار تاريخي
و معروفتـر و بيـشتر       )367، ص 2ج: 1362 طبري،( يابراس فَ  نام او  ،در آثار مورخان مسلمان   

 اودر اينكـه     .)ذيـل افراسـياب   : 1369 ،فساييرستگار(از همه به صورت افراسياب آمده است        
اي از ايرانيـان      تورانيان را آريايي و شعبه     ،گروهي از محققان  . ي نيست توراني است، شكّ  

بنـدهش  (پندارنـد     مـي  »د تـرك و زرد     از نژا  بيگانه و اصوالً  «دانند ولي گروهي آنان را       مي
 را از فرزنـدان نـوح نبـي     نـوع انـسان    مـسلمان     برخي از مورخان   ).241ص: 1368،  هنـدي 
  .شمارند كه نوح از او دل خوشي نداشته است دانند و تورانيان را فرزند يافث مي مي

  سلم و تور و ايـرج ، است يافث بن نوح نبياز اوالد«كه  او ،ابوعلي مسكويه به قول   
 جور نهاد  را كه از اوالد اسماعيل بودند، بكشت و منوچهر را به قتل آورد و بنياد ظلم و                

). 95ص: 1373مـسكويه، ( »چال ساخت و مردم را در آن زنداني كـرد           سياه  بار او   نخستين و
پـدران   و   رساند را به عامور بن نوح مي     و كل اقوام ترك     صاحب مروج الذهب نسب او      

افراسياب پسر  «:  كه با هيچ يك از منابع همخواني ندارد        كند  مي افراسياب را چنين مرتب   
پسر ياسر پسر رامي پسر آرس پسر بورك پسر ساساب پـسر زسـب پـسر                ) تور(اطوج  
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 130-129، ص 1ج:1365ممسعودي،( »پسر فريدون ) تور(نوح پسر دوم پسر سرور پسر طوج        
  ). 221و 

شـكن، آزمنـد،     وزان تـرك، پيمـان    اخگر سـ  «: كند   از او با اين اوصاف ياد مي       ثعالبي 
جادوان، آتش خشم، شـادمان بـه       ة  تباهي، سركرد ة  دشمن مردم، گربز روزگار، سرچشم    

، 46ص: 1372ثعـالبي، ( »شـرم  نشدني و بي    آتش خاموش  ،جادوگر نماي، ردممغم مردم، ديو    
 او را جــادوگري ،در مطالعــات تــاريخي ايــران باســتان. )108، 106، 105، 103، 97-99، 89
  ،1ج:1373يارشـاطر، (انـد     هريمني و مصمم به ويران كردن آباديهـاي ايـران قلمـداد كـرده             ا

  ).570ص
منـابع در مـورد نـسب       . 1: شـود   مـي  روشـن  از نقل اقوالي كه گذشت، چنـد نكتـه        

 اتفاق نظر ندارند و اين خود نشان اساطيري بودن شخـصيت او و گـستردگي                افراسياب
اي  چهـره  ر هيچ يك از منابع اساطيري و تـاريخي        د او   .2. ديرين و دور شهرت او است     

فردوسـي  . 3.  به اوصاف زشـت و ناپـسند و منحـوس متـصف اسـت              وپسنديده ندارد   
هـاي    جانبـة جنبـه     رمـز مـشخص همـه     «شخصيت او را چنان گزارش كرده است كه او          

شده در شاهنامه است تا جايي كه حوادث پيش از            در تمام تاريخ طوالني روايت    ... منفي
  ). 339ص : 1386قبادي،  (» به نوعي در تكوين و خلق شخصيتي چون او دخالت دارداو

و او را پسر پـشنگ پـسر تـور شـمرده          نگاري كوتاه بسنده كرده و        فردوسي به نسب  
بيشتر حكمت و هنر خود را در اين به كار گرفته است كه سيماي او را چنـان گـزارش                    

يات انسان و در نتيجه همگاني و جـاوداني         كند كه بديهاي او مصداق بديهاي بنيادين ح       
 يعني  ؛شود  رنگ و فراموش مي     باشد نه از نوع بديهاي موقتي كه با تحوالت اجتماعي بي          

. او نمايندة پندار و گفتار و كردار بد و به عبارت حكما نمايندة خـشم و شـهوت اسـت                   
 مهره دو قطب بديهاي افراسياب بيشتر از هر چيز ديگر در تقسيم فلسفي عناصر جهان ب            

 همين قدر  ،نگاريهاي ديگران در فردوسي     تأثير احتمالي نسب  .  قابل تفسير است   14كينو  
  . بوده است كه براي نمايندگي شرورترين شخصيت انيراني، افراسياب را انتخاب كند

 و گاهي براي مراعـات وزن       افراسياب به صورت  نام اين شخصيت در شاهنامه غالباً     
  :داند فردوسي آشكارا فطرت او را خارج از فطرت انسان مي. است آمده راسيابفَشعر 

ــياب   ــين گفــت كافراس ــشان چن  بدي
  

 ز باد و ز آتــــــش ز خاك و زآب     
  

 همانا كـه يـزدان نكـردش سرشـت         
  

 كشت مگر خود سپــهرش دگر گونه      
ــي،(             )40،ص3ج:1374فردوس
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 خـاك   مـشتي  سـپاهيانش او را بـه        كنـد؛  پيران ويسه بـر او نفـرين مـي         ،  در شاهنامه 
كشد، سرش را از تنش جدا        زيرا هر يك از سپاهيانش كه دست از جنگ مي          ؛شمارند مي
شـكن، دگرگـون      بـي وفـا، پيمـان      :گونه موصوف است    از زبان ديگر كسان اين       .دنك مي

دور از راه خـدا، خـونريز،        پرجفـا،  كـش،  گردون، بدپيشه، ريمن، برادركش، شاه    ة  سرشت
 اژدهـا،   ،فريب، موجب خرابي جهـان      بيداد، بدگمان، از تخم آهرمن، بدساز مردم       گمراه،

بادسر، ،  جفاپيشه منش،  بدانديش، كژآفريده، ضحاك   ،هوش خرد، بدگوهر تيره   جادوي بي 
  . 15قابل نفرين و آزمند

منش شاهنامه هم بـه او هـم     با اينكه چند وصف از اوصاف پهلوانان و دالوران نيك     
فردوسي انواع پندارهاي بد را در گفتارها و كردارهـاي او بـه نمـايش               ،  هنسبت داده شد  
  .گذاشته است

  پيشينة تحقيق
شاهنامه از منابع جالب توجهي است كه در مورد آن مباحث فراواني صـورت گرفتـه و                 

در حاشية بحث از شاهنامه كما بـيش و جـسته   . منتشر شده استدربارة آن آثار فراواني   
اما تعداد آثاري كه صرفاً در مـورد        . افراسياب هم اشاره شده است    گريخته به شخصيت    

  : شود اختصار اشاره مي  به اين آثار به. شمار است افراسياب باشد، انگشت
در بـارة   » افراسياب در اسطوره و حماسه    «در كتاب   ) 1385(محمد رضا محمودزاده    

ي او در آنها سخن گفتـه  منابع قديم و جديد در مورد افراسياب و در مورد مقايسة سيما          
  .و البته به شرانگيزي او در تمام آثار اشاره كرده است

نگـاهي بـه شخـصيت افراسـياب در         «در مقالة بسيار مختـصر      ) 1372(مهدي دشتي   
  . به گزارش سيماي او از ابيات شاهنامه بسنده كرده است» شاهنامه

در صـدد   ) 1382(» ههاي سرشت افراسياب در شـاهنام       نشانه«سجاد آيدنلو در مقالة     
چنـين برخـي منـابع     برآمده است او را جزو شخصيتهاي اساطيري پرسابقه بدانـد و هـم        

صـرفاً بـه معرفـي او اكتفـا         ) 1384(» افراسياب«وي در مقالة    . مربوط به او را نشان دهد     
  . كرده است

ك تمام اين آثار به بد و شرير بودن او در حق ايرانيان اشارات كافي كرده اما هيچ يـ                  
دو اصطالح معروف در    (اند كه او نماد يا مظهر خشم و شهوت            به اين نكته توجه نكرده    

هـاي    جانبة جنبـه    رمز مشخص و همه   «او را   ) 1386(است؛ جز اينكه قبادي     ) ميان حكما 
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 و بـه    )339ص(دانـسته   » شـده در شـاهنامه      تز در تمام تاريخ طوالني روايـت        منفي و آنتي  
  .   همين اشاره بسنده كرده است

   بحث و بررسي
  پندارهاي افراسياب در شاهنامه 
دهد كه قابل اعتمـاد       ماهيت ثابت و معيني را بروز نمي       ،افراسياب در عالم پندار و گفتار     

 . استاو در شاهنامهة بيني و گريز ازحقيقت از نمودهاي اولي       ظاهر. و موجب تمايز باشد   
 ةخواننـد . بينـيم   ن عمل خطرنـاك مـي     پندارهاي بد و افكار متزلزل او را در مقدمة چندي         

بيند كه غرور پهلواني از راهش به        در نمود اول، افراسياب را جواني زورمند مي        شاهنامه
 ؛در برده و سرش به جستن جنگ تيز است اما از عالم پرپيچ و خم حقيقت خبري ندارد 

گويـد،   ايرانيان و كشتن تور و سلم داستان مـي        ة  زيرا وقتي پدرش، پشنگ در معني حمل      
تابـد امـا     تنور وجودش را ميافروزي  گردد و آتش جنگ     مي »پر درد كهن  «دل افراسياب   

كه از احكام فرهنگ ايرانيـان بـوده        اند    شده انتقام   كشتةحقيقت اين است كه تور و سلم        
 اگر ستم آغاز بدي باشد و عدل، جـواب بـدي،            .اند است و ايرانيان جنگ را آغاز نكرده      

 اند و افراسياب در صـدد شـروع سـتم ديگـر و جنـگ كالنـي اسـت                   ايرانيان عدل كرده  
پــس بايــد گفــت او از حقيقــت فاصــله دارد و پيــروِ   .)289-287، ص2ج:1377،فردوســي(

  .هوسهاي جواني خويشتن است
 سـازد؛   مي را شادمان    »پردرد كهن  « صاحب اين دل   ،پناهنده شدن سياووش به توران    
ي كـه دارد، پنـدار غلـط        شـعف شوق و   ست و از    اوة  زيرا چشم انداز آشتي نوازشگر ديد     

خود را دربارة مظلوميت تور و انتقامي را كه بـراي تحقـق آن كمـر بـسته اسـت از يـاد           
  : كند كه شورش جهان از تور بوده است چنين اعتراف ميبرد و  مي

 بــر آشــفت گيتــي زتــور دليــر
  

  كنون روي گيتي شد از جنگ سير         
  

   )83، ص3ج:1374فردوسي، (
 آرزوي خردمنـد بيـداربخت      ،معتقد است كه تاج و تخت     طلبي    اسياب از سر جاه   افر
وجدان او از كار بد آگاه و بيزار است و اگر كـسي مرتكـب آن                . )74، ص 3، ج همان(است  

وقتي كاووس، سياووش   شود اما خود از تكرار آن پرهيز ندارد؛ مثالً            شود، اندوهگين مي  
شود اما بارها خـود مرتكـب ايـن          راسياب پر زغم مي   دارد، دل اف   شكني وا مي   را به پيمان  
  . شود ميكار مذموم 
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هـايي اسـت كـه روزگـار بـدان بازيهـاي             آورترين بازيچه  در واقع او يكي از شگفت     
دهد كه از جنگ دست بردارد اما بالفاصله پس          او كيخسرو را پند مي    . نماياند شگفت مي 

  : گويد از پند دادن مي
 شدم  ترساننه زان گفتم اين كز تو 

  

 و گر پير گشتم دگرسان شـدم        
  

 ولــيكن همــي ترســم از كردگــار 
  

 زخون ريختن وز بـد روزگـار        
  )261، ص5، جهمان(         

 ؛باز كـور گـردد  ة  چشم بچ؛به پندار او از بيدادي شهريار جهان، گور در دشت نزايد  
 راسـتي   ؛رد مـشك در نافـه بـو نگيـ         ؛آب در چشمه قير شود     ؛از پستان نخچير شير نپرد    

بر خالف ايـن پنـدار در جنـگ    اما . )53-52ص، 3، جهمـان (گير شود   گريزان و كژي جاي   
مگـر از راه آشـتي،    كننـد تـا    گفتگو مـي »پيران ويسه« ايرانيان با »دوازده رخ «معروف به   

او . رساند پيران اين خبر را به افراسياب مي      . خونيان سياووش را به ايرانيان تحويل دهند      
ل كه به پيروزي خود مطمـئن اسـت در راه رسـيدن بـه پيـروزي از بيـداد و          در عين حا  

  :خونريزي ابايي ندارد
 جفاپيشه گشتم از اين پس به جنـگ        

  

 درنـگ  نجويم به خون ريختن بـر       
  

   بــه راي هــشيوار و مــردان مــرد   
  ج

 بر آرم ز كيخـسرو ايـن بـار گـرد            
  

  )99، ص5، جهمان(
ران ايراني شده و سپس آنان را رهـا كـرده          در نصيحت برادرش كه ميانجي خون اسي      

ـ گويد كه سر جنگجو بايد كه پـر از آتـش باشـد و د       بود، مي  سوزي و مهـر را در حـق   ل
  ).538 و 365، ص2ج:1377،فردوسي(دشمن بكلي رها كند 

 زيـرا از    ؛ از ديگر خلقيـات اوسـت      گيرد   كه از تزلزل پندارهاي او نشأت مي       بادسري
 شادمان است كـه از ديـدار وي چـون بهـار خنـدان               وجود سياووش در كشورش چنان    

 گرسيوز، برادر افراسـياب را بـر آن         كند اما ديو حسد    شود و دخترش را جفت او مي       مي
چنـان در   . دارد كه ميان آن دو آتش جنگ بر افروزد و سـياووش را از ميـان بـردارد                  مي

چ گونه تحقيق و    دهد كه افراسياب بدون هي     دمد و خبرهاي دروغ مي     افراسياب عشوه مي  
، بـه سـياووش چنـان بـدبين          اسـت  به اتكاي خوابي كه ديده و افسوني كه شنيده         تأملي
شـود    به بريدن سر سياووش ختم مـي     گويا هيچ شناختي از او ندارد و ماجرا       شود كه    مي

  .)123ص،3ج:1374فردوسي،(
  ،) 137 و98 ص:1372ثعالبي،(دستي، ستم بر مردم، رشك  سركشي، دراز بيني، بزرگ خود
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 افراسياب بـه    پندارين ويژگيهايترين    تحوالت عاطفي بودن از عمده     خشم و دستخوشِ  
 رشك و خشم در فرهنگ ايراني جزو شـياطين و در حكمـت افالطـوني                .رود شمار مي 

اعتقاد به پند پدران در چگـونگي رفتـار بـا           . استحكمت  ة  كنند جزو ذمايم اخالقي تباه   
  .)37، ص3، جهمان(دارين اوست پن اخالق عواملدشمنان از ديگر 

 بـاور  يعني ؛)52 ص ،3، جهمـان ( چنان بايد زيست كه يزدان سرشته است     پندارد كه   مي
 مـثال هنگـام   ؛تسليم و در دست آن اسـير اسـت  ، تقدير البته در پيش  ،به فطرت و تقدير   

ته جنگها و كش  ة  آيد كه هم   رويارويي دو سپاه ايران و توران از پيامش به كيخسرو بر مي           
، 5ج،  همـان (دانـد    شدن سياووش را مشيت تقـدير دانـسته، كـسي را در آن مقـصر نمـي                

 وقتي تيري را كه نشانه گـذاري كـرده بـود، آرش انـداخت و از دور                  چنين  هم .)260ص
 زيـرا دانـسته     ؛رفتن آن شگفت زده شد در دلش خطور كرد كه پيمان بشكند اما ترسـيد              

  .)103ص: 1372ثعالبي،(بود كه اين كاري آسماني است 
كنـد    را براي سـياووش خواسـتگاري مـي        16دختر افراسياب  ديگر اينكه پيران ويسه،   

بدين اميد كه از اين دو نژاد شاهي به وجود آيد كه ايران و تـوران را يكـي كنـد و آب                       
گويد  شماران را باز مي    افراسياب در پاسخ او پيشگويي ستاره     . جنگ بريزد ة  آشتي بر كور  

ژاده شهرياري خواهد آمد و توران را ويران خواهد كرد و نخست كاله از              كه از اين دو ن    
اگرچه با اين وصلت مخالف است، تسليم تقـدير و پنـد            . سر افراسياب برخواهد داشت   

 مثال ديگـر    .)98-96،ص3 ج:1374 ،فردوسي(دهد   پيران شده، بدين امر نامطلوب تن در مي       
 را با افراسياب رو در رو قرار داده، ايـن   سياووش ،چيني اينكه گرسيوز با نيرنگ و سخن     

. دهد كـه سـر سـياووش را ببرنـد          كند و از طرفي دستور مي      خبر را دشمن هم مي     دو بي 
جو، اين خبر هولناك را به افراسياب رسانده، او را از اين كـار                آشتي نگرِ  آينده خردمندانِ

اگـر او را    «: گويـد  دهند اما وي در دست تقدير چنان اسير است كـه مـي             شوم پرهيز مي  
توانـست بهـين راه را برگزينـد و       مـي . »بكشم يا رها كنم در هر دو حال چشم بـال دارم           

بينـد   دارد و مي   دخترش نمي ة  گزيند و گوش عنايت به الب       بدي را مي   اماچشم بال بدارد    
تقد  معرؤيابه  مانند بيشتر قهرمانان شاهنامه      ؛)149-148 ، ص  3 ج همان،(! بيند از بال آنچه مي   

.  كه نماد حلول تقـديري اسـت كـه گريـز و گزيـري از آن نـدارد                  بيند  ميخوابي  . است
طبـق روايـت شـاهنامه او در        . صورت رؤياي او در شاهنامه و متون ديگر يكسان است         

از مار، جهان پرغبار، آسـمان پـر عقـاب،           بيابان پر : بيند يجنگ سياووش چنين خواب م    
بادي درفـش وي    .  سپاه است  و گرد آن در حصارِ     خشك و بارگاه وي بركران آن        ،زمين
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 ؛نـد كَ  مـي  بنيـا او را   ة  شود و خيم    از هر طرف جوي خون جاري مي       ؛كند را سرنگون مي  
هر يك از سپاهيان ايـران، سـري را بـر سـر          ؛  شوند سر مي  هزاران تن از سپاهيانش بريده    

را بـه دو نـيم      برنـد و سـياووش او        بسته پيش سياووش مـي     نيزه بر افراشته، او را دست     
  . كند مي

 دارنـد   وخيم جنـگ بـر حـذر مـي        پيامدهايگزارشگران در گزارش خواب، او را از        
اي  از اين خوابي كه ديده و از پيشگويي       . )130 -129ص: 1372 ؛ ثعالبي،  50-49ص  ،3، ج همان(

هـاي ترديـدآميز      هجوم اوهام هولنـاك و انديـشه       هدفدايماً   اند، كه ستاره شماران كرده   
 خـواب و قـرار از       دليـل بدين  . دارند ه او را از سر دوراهيهاي خطرناك دور نمي        است ك 

كـه  اسـت  وجود او و آرامش از مغز او رخت بر بسته و پريشاني بر دل او مستولي شده     
  . كيخسرو است  پريشانيفانِطوخواند و كانون اين  مي بدة خود آن را انديش

 گاهي زمـام دل بـه دسـت تقـدير           ؛دل او در كشتن و داشتن كيخسرو در تردد است         
ـ خواهي بر آ   سپارد تا او را بدارد و گاهي ديو خويشتن         مي دارد كـه او را بكـشد        ش مـي  ن

اند   در اين ماجرا تقدير و عاطفه جنگي بر افروخته     .)2519-25002 ابيـات  163، ص 3، ج همان(
، همـــان(؟ چـــه بايـــد كـــرد  آن افراســـياب اســـت و ســـخنش اينكـــهة كـــه ســـوخت

كنـد و     اظهار يأس مـي    در جنگ بزرگ كيخسرو با او، كامالً       .)2466-2460تابيا160ص  ،3ج
ة گفتـ « .)270، ص5ج: ،همـان (ار دارد حـ تنگويـد كـه گويـا قـصد ا     چنان نوميدانه سخن مي   

، 3، ج همـان (افزايـد    يهـاي يـأس وي مـ        نيز بـر اليـه     »راستان كه دانا بگفت از گه باستان      
  . اه او استاين همه حاصل پندارهاي سي. )3446بيت226ص

   شاهنامه در عالم گفتار افراسيابِ
كساني است كـه     ة   زمر دراو  . گفتار او نسبت به پندار و كردارش در شاهنامه كمتر است          

بيني كنند از راه خود       و پيروزي خود را قطعي پيش      ،هر گاه زور در بازوي خود احساس      
رو   روبـه ا ديـو شكـست       اما وقتي ب   ؛افروزند آتش جنگ را بر مي    ة  شوند و كور   خارج مي 

ة پيشه كرده، كساني را كه باعث افروختن شـعل         گردند و تعقل   به راه خرد برمي    شوند مي
 پس از شكـست از رسـتم در نخـستين           و چنانكه ا  ؛گيرند اند به باد مالمت مي     جنگ بوده 

 بالفاصـله بايـد     .)18و17ابيـات 13، ص 3ج:1377،  فردوسـي (كند   جنگ، پدرش را سرزنش مي    
ممـان رخـت و مـه تخـت         «: سـپارد  و همان كسي است كه به پيران ويسه مي        افزود كه ا  

از درد پيـران كـه در         پس از شنيدن خبر پـر      .)86بيت89، ص 5ج: 1374 ،فردوسي(» ساالر نو 
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گويـد مـن نيـز بـه تـن           ضمن آن گفته بود كه كيخسرو به تن خويش خواهد آمـد، مـي             
كوس اثري بر زمين     و   گاه  و تاج و   طوس و   كيخسرو و   از گودرز  خويش خواهم آمد و   

  .)167، ص5، جهمان (نخواهم گذاشت
شجاعت اخالقي، ة ن است كه در نهايت درجاي كه در وجود افراسياب است، حسني

ستاييها و رجزخوانيهاي معمول در      كند كه با خويشتن    اعترافاتي مبني بر عجز و ترس مي      
 از رسـتم و گروهـي انـدك از           از جمله وقتي سـپاه انبـوه او        ؛ميان پهلوانان منافات دارد   

  : خورد از زبان او مي شنويم پهلوانان ايراني، شكست مي
  بـــه پيـــران چنـــين گفـــت افراســـياب

  

 خواب دشت جنگ است اگر جاي     كه اين   
  

  كــه در جــستن كــين دليــران بــديم     
  

ــ   ــرفتيم و سـ ــگالش گـ ــيران شـ  ديمبـ
  

ــاه    ــون دشـــت روبـ ــنكنـ ــيبيـ   م همـ
  

 ز رزم آز كوتـــــاه بيـــــنم همـــــي    
   )98-96 ابيات287، ص3ج:1377،فردوسي(   ج

 گويـد   وقتي داستان جنگ با رستم و شكست خـود را بـه پـدرش بـاز مـي                  چنين  هم
ـ             و با    آشكارا  آسـمان   هصداقت كامل از عجز و شكست خود سخن گفته، سر رستم را ب

  .)17-14، ص3، جهمان(رساند  مي

  افراسياب در ميدان نمايش كردار 
زند يا بـه جنـگ       ر متون اساطيري، حماسي و تاريخي سر مي       كارهايي كه از افراسياب د    

انـد     در كارنامة او هيچ كردار نيكي ثبت نكرده        .مربوط است يا به شر و كارهاي اهريمني       
در هـر حـال گويـا كـسي او را اليـق كـار               . يا شايد خود از كردار نيك بيزار بوده است        

   . او از زيور عقالنيت و حكمتاين خود دليلي تواند بود بر عرياني. ديگري نديده است
دالوري است كه در ميدان جنـگ بـه هـر        او  . در شاهنامه دليري او مورد تأكيد است      

با . )314ص2ج:1377،فردوسي(شود مانند رود آب      دشت پر از خون مي    ،  گذرد گوشه كه مي  
  .وجود دالوري از حيله و نيرنگ، كه موجب ننگ دالوران است، پرهيز ندارد

 296، ص 5ج:1374فردوسـي،   (شود    شبيخون متوسل مي   ناپسندِة  ا به شيو  در اغلب جنگه  
گيرد، حتي اگر بداند كه شكـست    تمام امكانات خود را در جنگ به كار مي        ؛)331-330و  

دهد تـا صـلح و       رغم ميل خود، گروگان مي      ؛ به )178-177ص،  3، ج همان(وي حتمي است    
 حتي تطميع را نيز     ؛)883-874 ابيات 57ص،  3، ج همان(ند  محقق ك آشتي را براي تجديد قوا،      

 چنانكـه در حـق رسـتم و         ؛كند تا مگر خـود را از شكـست نجـات دهـد             فراموش نمي 
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 از نيرنـگ در جنـگ       ؛)54، ص 3، ج همـان (عمل پوشـانيد    ة  سياووش چنين قصدي را جام    
كـه  رود  ميشكار به جنگ رستم و هفت گرداني     ة به بهان  گونه كه   ؛ همان رويگردان نيست 

  .)279، ص3، جهمان(گاه او تجاوز كرده بودند به شكار
اوست كه بيش از شاهنامه در متون اسـاطيري و          عملي   ويژگيهايجادوگري از ديگر     

 رنگينكند به    بيني مي   گرفتاري خود را پيش    ،هر گاه در ميدان جنگ    . تاريخي آمده است  
در نخستين جنگ    .)313 ، ص  2ج: 1377،فردوسي( كاوه كرد    قارنِِ  چنانكه با  ؛دشو   مي متوسل

ة با رستم، دوال كمرش پاره شد و از دست رستم گريخت اما بر خالف شاهنامه، شاهنام          
نـوذر او را جـادوي      بـدين دليـل      .)108ص  ،  همان( دهد  ميكهن گريز او را به جادو ربط        

  ).251 بيت317 ، ص2ج:1377،فردوسي(نامد  بدپسند مي
 ايرانيان به پتشخوارگر راند و به تنگـي         سوم افراسياب آمد و منوچهر را با      ة  در هزار «

-137ص  :1369،فرنبغ دادگـي  ( »و مرگ نابود كرد و فرش و نوذر، پسران منوچهر، را كشت           
. خدايي كژدم به ايـران بـود      ة   اين در هزار   . ايران حكومت كرد   براو دوازده سال    . 17)138

، نـدهش هنـدي   ب ؛155ص،  همـان (، كار به داستان معـروف تيرانـدازي آرش كـشيد            سرانجام
  ).85ص: 1365، مسعودي؛  121ص :1368

درختـان ببريـد، بـس آشـوب كـرد، در            عمـارات بـشكافت،   «پس از تسلط بر ايران      
هالكت مردم شتاب كرد، به سال پنجم پادشاهي وي مردم دچار قحط شـدند، درختـان                

ايـن   هـا اين ة اينها و شايد علت همـ     ة و مهمتر از هم    »بار شد، مردم در بليه بودند      مثمر بي 
باران از ايرانشهر بازداشت، در درياي كيانسه يك هزار چشمه را، چه بـزرگ و               «بود كه   

چه كوچك به بلندي اسب، به بلندي شتر، به بلندي گاو و به بلندي خر پايمـال كـرد و                    
 ديگر واتئنـي رود و شـش آب نـاورد را در            ؛زراومند را پايمال كرد   ة  درهمان دريا چشم  
 ؛ رودها و كاريزها را با خـاك بينباشـت         ؛ مردم نشانده را بيرون كرد      و ،همان دريا پايمال  

  18.)139-76ص:1369، فرنبغ دادگي( »جريان آب را از ايران بازداشت

 وقتي اهريمن از مـرد  . كار اهريمنان است آب  آزردن كرد كه يادآوري  بالفاصله بايد   
براي احيـاي او بـديهاي      پرهيزگار سه هزار سال گيج شد و از كار افتاد، اهريمنان ديگر             

او عـالوه بـر كـوركردن    . آنها به آزردن آب اشـاره كردنـد       ة  خود را برشمردند و از جمل     
 .)92و56صهمـان،  (ها آتش كركوي را كـه سـه آتـش بـه سيـستان اسـت، نـشانيد                  چشمه

هاي مكررش به ايـران، از آوردن         فردوسي از جادوگري و سرشت دگرگون او، از حمله        
  .  ش بارها ياد كرده استا آزاري ايران و از مردمقحطي و خشكسالي به 
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  نخستين جنگ افراسياب با ايرانيان طبق روايت شاهنامه 
 نمايـان   ،بيشتر كردارهاي افراسياب در مراحـل مختلـف جنـگ بـا ايرانيـان             در شاهنامه   

شاهنامه در گزارش نخستين جنگ وي با ايرانيان بـا متـون اسـاطيري و اغلـب                 . شود مي
ا هـ  طبـق ضـبط آن     .همداسـتان نيـست     ايـران اسـالمي،    ةي مكتـوب در دور    متون تـاريخ  

 در  .رانـد   حكـم مـي    ايـران    بـر كشد و به جاي او دوازده سـال           منوچهر را مي   ،افراسياب
ميدان جنگ با ايرانيان، چنين اسـت كـه منـوچهر            شاهنامه نخستين حضور افراسياب در    

كند و در نتيجه از بـه جـاي     شه مي نشيند و در شاهي آز پي      ميرد و نوذر به جاي او مي       مي
ضـعف دسـتگاه حكومـت و        خبـر . مانـد  آوردن تمهيدات يك سلطنت مقتدر ناكام مـي       

ور  كـشي را در تنـور مغـز او شـعله           رسد و آتش انتقـام     آزمندي شاه به گوش پشنگ مي     
كند كه كين سلم و تور را از ايرانيان بكشد؛ چنانكه زال، رسـتم را بـه كـشيدن كـين                      مي

در . كنـد  به دژ سپيد فرستاده بود، پشنگ افراسياب را به جنگ ايرانيان روانه مـي             نريمان  
  : پهلواني دارد اين جنگ افراسياب لقب جهان

  ج  بخواندش درنگي و آمد شتاب          پهلوان پورش افراسـياب    جهان

  ).92ص: 1377،فردوسي(
 بينـد  مياز طرفي منوچهر را رفته      :  است چند عامل در تحريك پشنگ به جنگ مؤثر       

   دارد كهباورديگر سوي  از و
 نبيره كه كين نيـا را نجـست        « 

  

 »سزد گر نباشد نژادش درست      
  .)293، ص2، جهمان(   

 يعنـي همـان     ؛عامل مهم ديگر اهميتي است كه نام سرزمين ايران مقرون بدان اسـت            
شنگ را   اينكه وقتي اغريرث پ    گواه. اي كه سلم و تور را به كشتن ايرج برانگيخت          انگيزه

جويد كـه    دهد، او چندين بهانه مي     از فرستادن افراسياب به قصد تصرف ايران پرهيز مي        
اشاره به اهميـت    ها    از اين بهانه   سرانجام خود را توجيه كند و يكي         شايد بتواند كار تلخْ   

ميانـه و خـال جهـان اسـت و           ايران پيشاني، نـاف،    «:ايران و دست يافتن بدان است كه      
اهميت ايـران در قيـاس بـا        . )93ص: 1372ثعالبي،(» ا و كاالهاي گرانبها دارد    داراييها، گنجه 

  . 19 در شاهنامه آمده استمكرر، بخشيدساير بخشهايي كه فريدون به سلم و تور 
بينـد و    اي اسـت كـه در بـازوي افراسـياب مـي            العـاده  زور خـارق  ة   غـر  ،عامل سوم 

جويي را از خود      كين ركِ تَ د و ننگِ  خواهد بدان وسيله كين پدرش را از ايرانيان بكش         مي
  . دور كند
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ايرانيان و كشتن سلم و     ة  از شنيدن داستان حمل   : افراسياب نيز براي خود داليلي دارد     
اوالً . شود جوشد كه چشمش از ديدن هور حقيقت كور مي         تور، چنان ديگ خشمش مي    

ثانيـاً ميـداني    . د غليان خشم را فرونـشان     كرده،خواهد اين نياز عاطفي خود را جبران         مي
 ثالثـاً خـود را      . و نـام و ننگـي بجويـد         خود را به نمايش بگـذارد      بسيارطلبد كه زور     مي

 دنـدان دشـمنان را از خيـال         ،خواهد با نمايش قـدرت     داند و مي   جانشين سلم و تور مي    
يابـد و     رابعاً خود را يك سر و گردن از نياكان خود برتر مي            .د كند حمله به كشورش كنْ   

  ).84-83 ابيات 290، ص2ج:1377،فردوسي( رفع نقايص مردانگيهاي آنان است در صدد
 سپاه چـشم پوشـيد كـه در         فراوانيتوان از عامل مهم      ها نمي  در ميان انگيزه   چنين  هم

سپه «اين جنگ سپاه تركان، سپاه چين و گرزداران خاور زمين جزو مهاجمانند چنان كه               
 چهـار صـد وسـي هـزار نفـر اسـت        دست كمهيان تعداد اين سپا  . »را ميان و كرانه نبود    

  .20)299-297 ص ،2، جهمان(

  افراسياب و اغريرث
ها اغريرث برادر خردمند و دورانديش افراسياب با اين جنگ سـخت             اين انگيزه ة  با هم  

. )92ص: 1372،ثعـالبي (شـمارد    خـردان مـي     حمله بـه ايـران را كـار بـي          كند و   فت مي مخال
 شده است كه از تركستان بـه غيـر او           يادآور  و امبران ذكر كرده  مستوفي او را در گروه پي     

امـا در متـون حماسـي و اسـاطيري چنـين             ؛)60ص:1369مـستوفي، (پيغمبر مسطور نيست    
 aŋrerad در پهلوي به صورت    و aŋraērada در اوستا به صورت   . چيزي نيامده است  

كان شمرده شده اسـت     نية  به معني قهرمان و دلير آمده و از جمل         naravā با صفت نروا  
 به ايرانيان ، او منوچهرباها در نبرد افراسياب  طبق روايت يشت ). 94، ص 1ج: 1373رضايي،(

او سرور كشور   . ديآ ميبه پاداش آن پسري چون گوبدشاه از او پديد          «رساند و    ميياري  
   .)بهار  يادداشتهاي،193ص: 1369،فرنبغ دادگي( »سوكوستان است

به جاي قواي خشم و شهوت از       بيني است كه     از نوادر حقيقت  در شاهنامه، اغريرث    
 او .خورند  را نمي   خود فريب زور و زر فرمانروايي    گيرند و     قوة ناطقة خويش دستور مي    

 حمله بـه ايـران     تلخ   پيامدايستد و از     نظير پشوتن كه در مقابل گشتاسپ و اسفنديار مي        
  بـاز دارد   »آشـوب خـاور   «از   متعـددي قصد دارد پـدرش را بـا داليـل          ،  دهد هشدار مي 

  ). 293-291، ص2ج:1377 ،فردوسي(
   »پرانديشه دل« دارد، اغريرث »سري پر ز كينه، دلي پرشتاب«كه افراسياب  در حالي
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بينـي در نـصيحت بـرادرش        از روي ژرف  گـشايد و      زبان به حق و حكمت مـي       )جاهمان(
   :گويد مي

 كه تاج و كمر چون تو بيندبسي      
  

  باهر كـسي     نخواهد شدن رام    
  

تعـريض بـرادرش را از        بـه  ،خرد تقسيم كـرده    خردمند و بي  ة  او شاهان را به دو دست     
اي كه اغريـرث در سـر        انديشه. )544-542 ابيات   366، ص 2 ج  ،همان(شمارد   گروه دوم برمي  

او خـود    چنانكـه    ؛ متناقض اسـت   دارد، اهورايي و با آنچه در سر افراسياب است، كامالً         
سـرانجام او بـر سـر كردارهـاي نيـك و            . خوانـد   مـي  »مرد آهرمني «ب را   افراسياناگزير  

  ،2 و ج  502 بيـت  359، ص 2، ج همان(شود    ستاييهاي خود به تيغ جور افراسياب كشته مي         حق
  ).367-357 و362-351 و303-302 ص ،2 و ج 541 بيت365ص

ر  كه مثل مرغ حقي از شاخ گوشش آويختـه د          كشد  ميظاهر برادرش را     بهافراسياب  
مهر، وفـا، انـسانيت و اقبـال را بـه خـون            اما در حقيقت خرد،    ويد،گ  مي حقيهر قدمي   

بدين .  حكومت خود را از دست داده است       اقبال و فرّ   آغشته است و به قول زال، بخت،      
  .)546-545 ابيات366ص: 2، جهمان(خواند   مي»بي وفا و ناهشيوار«ترتيب فردوسي او را 

   كردار افراسياب با سياووش
ة آلود سودابه، حمل عشق گناهبدناميهاي سياووش براي گريز از  طبق روايت شاهنامه،

در جنگ پيروز شده، پيمان صلح . شمارد افراسياب و رفتن به جنگ او را مغتنم مي
لق مذموم درخور دارد كه اين خُ شكني و حمله وامي  اما كاووس او را به پيمان؛بندد مي

  .دهد  مي برتري افراسياب را بر ديگر جوانب امرهار پناه بسياووشي نيست و ناچة انديش
نويسد سراسر مهر،  اي به او مي افراسياب براي دعوت سياووش به كشورش، نامه

براي استقبال سياووش ؛ )75-74ص3ج:1374،فردوسي( و دانش تواضع، وفا و جستجوي فرّ
گسارد   ياد سياووش ميدر بزم خود باده به؛ )1402 بيت91ص ،3،جهمان(آيد  به كوي مي

گذارد و تكريم او را بر   از بزرگداشت وي هيچ فرو نمي؛)1378 بيت90، ص3،جهمان(
شمارد  آدم نمي يابد و از نوع بني نظير مي  او را بي؛)85-84ص ، 3،جهمان(سپارد  همگان مي

.  مهان كه در سياووش هست در كس ديگري نيست و فرِّي بلند، باالزيباچون روي 
 83ص3ج:همان(خواند كه از ديدار چنين پسري شكيبايي دارد  خرد مي  را بيكاووس

با وجود اين در عمق دلش بر كمانداري و دالوري و فرّ و باالي وي . )128-127ابيات
  .)89-85ص: 3، جهمان( ورزد رشك مي

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 
اي

شه
ژوه

ه پ
لنام

فص
 

سال
ي 
ادب

5
اره

شم
 ،

21
يز 
 پاي

،
13

87

   

62 

چينيهــاي تركــان و  ، ســخن كــه برخاســته از قــوة خــشم اوســترشــك افراســياب
، افراسياب را به جنگ سـياووش       استز كه برخاسته از رشك وي       انگيزيهاي گرسيو  فتنه
كـالن  جنگـي   شـده و     را در برابر كار انجام      و گرسيوز با كشتن سياووش، او      زدانگي ميبر

خـود  پس از كشته شدن سياووش، افراسياب       . 21)153 بيت 119ص: 3ج    ،همان( دهد  ميقرار  
از آن سخت پـشيمان     نشيند و    فرو مي ) خشمش(طلبيش    بيند و حس جاه     رقيب مي   را بي 
  .)2454-2453ابيات160، ص3، جهمان( شود مي

خواهـد   نكه افراسياب از قتل سياووش سخت پشيمان و لبش پر باد است و مـي              ايبا  
ة  بـه فرزنـد سـياووش و نـو     كـردن  آن را جبران كند و بهترين راه آن، نيكـي       اي  گونهبه  

د و از پيشگويي كارآگهان از وجود تواند دلش را به اين كار راضي كن خويش است، نمي
شـود   قتل او هر دم در دلش دميـده مـي         ة  كيخسرو سخت نگران و پريشان است و دمدم       

  .)2466-2456 ابيات160، ص3،جهمان(

  افراسياب و رستم 
اگـر چـه پـس از شكـست در جنـگ اول، پـدرش را         . رستم خار چشم افراسياب است    

ست، چشم طمع از ايران برنداشته، خارخار       داشته ا  كند كه او را به جنگ وا       سرزنش مي 
 كنـد و تنهـا مـانع راه او، وجـود رسـتم اسـت               دلـش خلجـان مـي      تجاوز بـه ايـران در     

بينـد، هـوش از      چنانكه وقتي رستم را در ميـدان جنـگ مـي           ؛)297، ص 3ج:1377،فردوسي(
گويا تقدير اين است كه هر گاه دشمني قوي در خـارج      .)285ص3ج:همـان ( پرد ش مي سر
 ايران، براي دشمني قد برافرازد، پهلواني قويتر در ايران گردن بكشد و خـار چـشم                 مرز

دشمنان باشد كه در مقابل افراسياب، رستم است و افراسـياب بـدين واقعيـت اعتـراف                 
  : كند مي

 يكي كم شود، ديگر آيد به جاي       
  

 كدخـداي   جهان را نماننـد بـي       
  

  .)61 بيت13، ص3، جهمان (
آساني افراسياب را از پشت زين        زيرا در خردسالي به    ؛تم نيست افراسياب حريف رس  

-40 ابيات 10ص: 3، ج همان(يابد   دارد و با پاره شدن كمربند از چنگ رستم نجات مي           بر مي 
رود اما در    پرتگاه مرگ مي  ة  شود و در هر سه بار تا لب        رو مي  سه بار با رستم روبه      او .)45

دهـد تـا    او را نجات مـي  ـ   رخي منابع ذكر كرده اندنه جادو چنانكه ب ـاي   هر بار حادثه
 كرد و به جاي او كس ديگري بود، قطعـاً          آنجا كه اگر تقدير يا روال داستان ايجاب نمي        
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حتي در برخي از اين برخوردهـا دو هـزار يـل همـراه              . يافت از چنگ رستم رهايي نمي    
او را چنـين مقـرون بـه        فردوسي دومين شكست    . اند  تنها بوده  افراسياب در مقابل رستمِ   

  : كند رسوايي توصيف مي
  روي به جيحون نهادنـد    وز آن جا  

  

 خليده دل و با غم و گفت و گـوي     
  

ــ   ــليح و گس ــسته س ــرسشك   ته كم
  

 پر  نه بوق و نه كوس و نه پاي و نه           
  

  )66،ص2ج: 1374 فردوسي،              (                                                      
گريزد و رستم كشور او را ميان پهلوانان ايراني  حتي از كشور خود مي  از ترس رستم    

. )194-191ص3 جو310ص4ج: 1374 فردوسـي،  ؛189-188و297و13ص  ،3، ج همان(كند   تقسيم مي 
 فردوسي به جاي تعريض و كنايه كه از آداب رعايـت قواعـد فـصاحت شـعري اسـت،          

  :  استفاده كرده است افراسياب از رستمترسة  از واژآشكارا
  ز رســتم بترســيد افراســياب  

  

  نكرد ايچ بر جنگ جستن شتاب  

  ) 87 بيت286ص ،3ج:1377،فردوسي(
نه جنگ او بر مبناي تفكر منطقي اسـتوار اسـت و نـه              . افراسياب اسير عواطف است   

هـاي   نخـستين جلـوه   ة  مـشاهد  تازد و با   دليل بر سمند خشم سوار شده، مي       بي. صلح او 
تراشد و   كند كه براي آشتي داليل متعدد مي       ست، ترس چنان بر او غلبه مي      ضعف و شك  
او هراسان  .   را در حق او بيش از همه به كار برده است            گريه و   ترسهاي   فردوسي واژه 

در  ).52-51ص3ج:1374،فردوسـي (است كه جنـگ شـدت و دوام يابـد و روان او بپژمـرد                
، همـان (گين بـودن او     انـدوه  و   ستن، گري ست دال بر ترس، لرز    متعددي ه شاهنامه ابيات   

  .)165-164 و  ص261 بيت23 ص ،5 ج؛1128 بيت80، ص4 ج؛3434 بيت225، ص3ج
. كنـد   بـه ايـن معنـي يقـين مـي          هافراسياب از كشتن رستم در ميدان جنگ عاجز بود        

 مانند تطميع پهلوانـان، فـريفتن       ؛كند بنابراين از هيچ نيرنگي براي كشتن او فروگذار نمي        
نيرنگها مأيوس شـده از     ة    اما از هم    .يالن جمعي با  ب، شبيخون زدن و هجوم دسته     سهرا

گـردد   آن گاه از كردارهاي كهن خود غمگين مي       . شود جنگ با رستم سخت پشيمان مي     
، 3ج:1377،فردوسي ؛ 2699 بيت 176، ص2807-2802 ابيات 184، ص 2862 بيت 187ص: 3، ج همان(

افراســياب و شكــست يــافتنش از رســتم، شــبيه تاخــت و تــاز  .)110-108 ابيــات 289ص
گسترش شر و كين اهريمني در عالم و نابوديش به دست نيروهاي اهورايي است كه به                

  .حكم انتظارات دروني وجدان عمومي پيروزي نهايي از آن نيكي است
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  افراسياب و كيخسرو
ـ  يمـ  تا روزي كه از توران به ايـران          استاز زماني كه كيخسرو در بطن فرنگيس         ، زدگري

الحيـل    لطـايف   و  اما تقدير  ؛ او را از ميان بردارد      صدد است   در و هراسانافراسياب از او    
 درميـدان جنـگ بـا او        سـرانجام ند تا اينكـه     نك پيران ويسه او را از اين عزم منصرف مي        

خواهد كه تن به تن بجنگد و پيش خـونريزي           هاد صلح داده، مي   نشود و پيش   رو مي  روبه
گيرد و در نهايت به گريـز و تـواري افراسـياب             اين طرح جاي خود را نمي     را بگيرد اما    

به اتفاق تمام منابع، افراسياب     . )191-190، ص 3 ج ؛262، ص 5ج:1374،فردوسي(شود   منجر مي 
بر دست هوم پارساي دلير گرفتـار شـده بـه           22به آذربايجان گريخته در درياي چيچست     

و گريـز و مـرگ افراسـياب بـه دسـت            در واقع ترس    . 24شود كشته مي 23دست كيخسرو 
   .كيخسرو تمثيلي از شكست نهايي بدي در مقابل نيكي است

  نتيجه
افراسـياب بـا اينكـه شخـصيتي        . آيـد    جزو آثار حكمي و نمادين به شـمار مـي          هشاهنام

تـوان او را كـه نماينـدة شـرها و             اساطيري است در شاهنامه چنان انعكاس يافته كه مـي         
خـشم و شـهوت دو      . ت نمايندة خشم و شـهوت تلقـي كـرد         بديهاست از ديدگاه حكم   

نيروي مفطور در سرشت آدمي است كه اگر از عقل دستور بگيرند، سرچـشمة فـضايل                
اين دو نيـرو در     . شوند  در غير اين صورت موجب فساد اخالق آدمي مي        . شوند  واقع مي 

ل افراسـياب   بـدين دليـ   . انـد   پـا كـرده     وجود افراسياب، دور از راهنمايي عقل، توفان بـه        
مجموعة گفتارها و پندارها و كردارهاي بد است و تمام آنها را در رأس نيروهاي انيراني      

  .گيرد عليه ايرانيان به كار مي
آن گـاه جنـگ دو پهلـوان در دو          . افرازد  در مقابل اين فرمانرواي شر، رستم قد برمي       
و ) بير حكماي يونـاني     مهر و كين به تع    (جبهة ايران و انيران به جنگ ميان كون و فساد           

شـود و پـس از شكـستهاي          جنگ ميان نور و تاريكي مطابق فرهنگ ايراني، تبـديل مـي           
شـود و كـين و        مكرر مهر و نور، سرانجام پيروزي نهايي و دايمي از آن مهر و نـور مـي                

  . شود تاريكي در قالب وجود افراد افراسياب، نابود مي
  
  نوشت پي

  در اين مورد . است. م. ه قواي نفس، متعلق به يونان قرن شش و پنج قنخستين آثار مكتوب مربوط ب. 1
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عـين ايـن نظريـة      ). 57-56ص: 1367فروغي،(،  »سير حكمت در اروپا   «براي تفصيل رجوع كنيد به           
بينيم اما خواجه نصيرالدين توسـي بـه      فلسفي را در آثار حكماي ايراني اعم از نظم و نثر، فراوان مي            

 اين نظرية فلـسفي را  ، نوشتند ا و متكلمان ايراني كه به آثار اسالف خود شرح مي  شيوة مألوف حكم  
  .به شرح و تفصيل تمام به عبارات مستحكم آراسته است

  .24-23ص:1367 و فروغي،100-48ص:1373،نصيرالدين توسي. براي تفصيل رك. 2
ـ   . 3 آز، : اقي مانـده عبـارت اسـت از   اين ده اهريمن در يادگار بزرگمهر، كه به خط و زبان فارسي ميانه ب

شـبيه  ). غيبـت (و سپزگي   ) ديني  بي(نياز، خشم، رشك، ننگ، ورن، كين، بوشاسب، دروغ اهرموگي          
  : اين در شاهنامه چنين آمده است

 ده اهريمننــــد ايــــن بــــه نيــــروي شــــير
  

  كه آرنـد جـان و خـرد را بـه زيـر          
  

ــست      ــو چي ــه ده دي ــسري ك ــت ك ــدو گف  ب
  

ـ          د گريـست    كز ايشان خـرد را بباي
  

ــاز   ــه آز و نيـــ ــين داد پاســـــخ كـــ  چنـــ
  

ــراز    ــردن ف ــا زور و گ ــد ب   دو ديون
  

 دگر خشم و رشك است و ننگ است و كـين           
  ج

 چو نمام و دو روي و ناپـاك ديـن           
  

ــپاس     ــدارد سـ ــس نـ ــه از كـ ــم آن كـ  دهـ
  

 به نيكي و هم نيست يزدان شـناس          
  

  )83ص:1375باقري،(
ام كرد، اهريمن بـا تمـام نيروهـاي ديـوي بـه مقابلـه بـا                  وقتي هرمز آفرينش گاو و كيومرث را تم       

اي از كار خود بر گاو و كيومرث حمله بـرد و آز و نيـاز و درد و                    او در مرحله  . آفريدگان هرمز پرداخت  
-97ص:1383نيز رجوع كنيد به صـفاري، ). 9ص:1386مسرت، (بيماري و شهوت را بر آنها فرو هشت       

  .  87-71ص:1382 و شجري،102
  .         1386قبادي، . مورد نمادپردازي در شاهنامه و نمادهاي آن ركدر . 4

5. Franŋrasyan 
  .211ص1ج:1377پورداوود،. در مورد معني نام او نيز رك. 6

7. mairya    8. Apusha     9. apa-vrta       10.vrtra     11. Pathana   12. pashana       
13. Hertel    

عـالم را تركيبـي از عناصـر        .) م. ق 5قـرن   ،  Enpodocle( باستان مانند انبـاذقلس      برخي از فالسفة  . 14
دانستند و جمع و تفريق عناصر را، كه ماية كون و فساد عالم             چهارگانة آب و آتش و باد و خاك مي        

شوند و هر گاه      در اين نگرش اين دو مؤثر غالب و مغلوب مي         . خواندند   مي كين و   مهراست، نتيجة   
 يابـد   شـود، تفرقـه شـدت مـي         دارد، جمعيت بر پريشاني فايق است و چون كين چيره مي          مهر غلبه   

 حاكميت دو نيروي اهريمني و اهورايي و شكست و پيروزي متوالي جمشيد و              ).10:1367فروغي،(
ضحاك  و فريدون و برادران ايرج و منوچهر و افراسياب و كيخسرو را در شاهنامه با ايـن ديـدگاه                     

  .توان تفسير كرد  ميراحتي فلسفي به
،   74 ص5 و ج293،233،232،38،35ص 4 و ج226،159،154،46، 40ص3ج:1374فردوســـــــي،. 15

 7ص3ج:1377ي،  فردوس ص ؛    5 و ج  359،354،347،327،309،  293،  267،  211،266 ، 87،90،179
  . 281و 
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ثبت شده اسـت    و در تاريخ كامل ثعالبي به صورت وسفافريد          فرنگيس متونة   نام اين دختر در هم     . 16
  .)280ص ،1ج:1372(

  .311ص:1377كريستن سن،. نيز رك. 17
ــران،   . 18 ــدن آب از اي ــا بري ــاط افراســياب ب ــورد ارتب ــز ركدر م ــدي،. ني ــدهش هن ؛ 121ص:1368بن

ــايي، ــري،؛ 37ص1ج:1373رض ــستوفي، ؛367ص2ج:1362طب ــر،؛ 85ص:1369م ــن اثي  1ج:1370اب
و تعليقـات    46ص:1380 مينـوي خـرد،    ،104ص:1372؛ ثعالبي، 511ص:1377سن،  كريستن ؛234ص

  .105آن، ص
؛ نامـة   102ص:1374وشي،   ؛ فره  182ص:1367يوسفي،. دربارة اهميت ايران در فرهنگ باستاني رك      . 19

  . 89ص:1354تنسر به گشنسب،
 حتـي   و بر خالف روايت شاهنامه، برخي آغاز اين جنـگ را بـه كـاووس و سـياووش نـسبت داده              . 20

  ).280ص1ج:1370ابن اثير، (،اند دانستهرا دختر او ) عديس(ب و سودابه  كاووس را داماد افراسيا
  .138-137 ص:1372ثعالبي،. نيز رك. 21
  .)431ص2ج:1362( طبري به جاي چيچست، چاه خاسف ضبط كرده است .22
ابوعلي (به قول صاحب تجارب االمم في تاريخ ملوك العرب و العجم، آرش كمانگير او را كشت . 23

  .)95ص :1373مسكويه،
  .2212 بيت365ص5ج:1374،فردوسي؛ 90ص:1369؛ مستوفي،286ص1ج:1370ابن اثير،.  نيز رك.24
  

  منابع
 ،دانشنامه زبـان و ادب فارسـي      ؛ به سرپرستي اسماعيل سعادت؛      »افراسياب«آيدنلو، سجاد؛   . 1

  .477-473، ص1384زبان و ادب فارسي،   فرهنگستان: تهرانجلد اول،
، سـال   پژوهشهاي ادبـي  ؛  »هاي سرشت اساطيري افراسياب در شاهنامه       شانهن« ؛   --------. 2

  .36-7، ص1382اول، شماره دوم، پاييز و زمستان
 : تهـران ،جلـد اول ، ترجمـه دكتـر محمـد حـسين روحـاني         ؛  تاريخ كامل  ؛عزالدين ،رابن اثي . 3

  .1370اساطير،
  .1364 مرواريد،: ران ته، چاپ پنجم، نگارش جليل دوستخواه، گزارش پورداود؛اوستا. 4
  .1375 ،نشر قطره:  تهرانچاپ دوم،؛ تاريخ زبان فارسيباقري، مهري؛ . 5
مطالعـات و تحقيقـات     ة   موسـس  :، تهـران  ، تـصحيح و ترجمـه رقيـه بهـزادي         بندهش هندي . 6

  .1368 ،فرهنگي
  .1377  اساطير،: تهران؛يشتها پورداوود، ابراهيم؛. 7
 ؛)پارسي تاريخ غرر اخبار ملوك الفرس و سـيرهم         (كهنشاهنامه  ؛  ثعالبي، حسين بن محمد   . 8

  . 1372مشهد،   دانشگاه فردوسي:، مشهدترجمه سيد محمد روحاني
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، خـرداد   11، شماره   2، سال   آشنا؛  »نگاهي به شخصيت افراسياب در شاهنامه     « مهدي؛   ،دشتي. 9
  .1372 تير –

مطالعـات و تحقيقـات     ة  سـس  مو : تهـران  ؛فرهنگ نامهاي شاهنامه   ؛رستگار فسايي، منصور  . 10 
  . 1369فرهنگي، 

تـا انقـراض     جلـد اول از پيـدايش آرياهـا        (تاريخ ده هزار ساله ايران    ؛  رضايي، عبدالعظيم . 11
  .1373 اقبال، : تهران،چاپ پنجم؛ )پارتها

ة  موسـس  : تهـران  ؛ترجمه مهشيد ميـر فخرايـي     ؛  )متني به زبان فارسي ميانه     (روايت پهلوي . 12
  .1367ت فرهنگي، مطالعات و تحقيقا

  .1362،جاويدان:  تهران،؛ چاپ چهارمها يادداشتها و انديشهكوب، عبدالحسين؛  زرين. 13
  . 1378نشر قطره، : ؛  تهرانهاي شكار شده سايهسركاراتي، بهمن؛ . 14
؛ شـماره   پژوهشهاي ادبي ؛  »تحليل و بررسي عنصر آز در شاهنامه فردوسي       «شجري، رضا؛   . 15

  . 87-71،ص1382اول، تابستان 
  . 1369 امير كبير، : تهران؛ چاپ پنجم،حماسه سرايي در ايران ؛صفا ، ذبيح اهللا. 16
  .1383جام گل، : ؛ كرجموجودات اهريمني در شاهنامهصفاري، نسترن؛ . 17
،  ترجمه ابوالقاسـم پاينـده     ؛)تاريخ الرسل و الملوك      (تاريخ طبري  ؛طبري، محمد بن جرير   . 18

  . 1362طير،  اسا:چاپ دوم، تهران
 چاپ دوم،   ، به كوشش سعيد حميديان    ؛ براساس چاپ مسكو   شاهنامه ابوالقاسم؛    فردوسي، . 19

  . 1374 دفتر نشرداد، :تهران
؛  انتـشارات    ، جلـد دوم   جـويني عزيـزاهللا   تـصحيح و گـزارش        ؛ شاهنامه؛  -----------. 20

  .1377دانشگاه تهران، 
  . 1369 توس،  : تهران،ر گزارش مهرداد بها؛بندهش ؛فرنبغ دادگي. 21
  .1367،زوار:  تهران، چاپ دومسير حكمت در اروپا؛فروغي، محمدعلي؛ . 22
  .1374؛ چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران، ايرانويچوشي، بهرام؛  فره. 23
سـير تحـول نمـادپردازي در       : آيين آيينه ، حسينعلي با همكاري محمد بيرانوندي؛       قبادي. 24

   .1386دانشگاه تربيت مدرس، : تهران ؛دبيات فارسيايراني و ا فرهنگ
 اي هاي نخستين انسان و نخستين شـهريار در تـاريخ افـسانه            نمونه ؛آرتـور  سن، كريستن. 25

  . 1377 نشر چشمه، :  تهران، احمد تفضليوترجمه ژاله آموزگار ؛ ايرانيان
  . 1379نشر قطره، : تهران ؛ادب پهلوانيمؤذن، محمد مهدي؛ . 26
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ــودزاده.27 ــا؛  ، محم ــد رض ــه  محم ــطوره و حماس ــياب در اس ــران افراس ــاپ دوم، ته : ؛ چ
  .  1385كاروان،

 ،مؤسـسه مطالعـات و تحقيقـات فرهنگـي      :  تهران ؛فردوسي و شاهنامه  منوچهر؛    مرتضوي،  . 28
1372.  

 اميـر   : تهـران  ؛ چـاپ دوم،    به اهتمـام عبدالحـسين نـوايي       ؛تاريخ گزيده  ؛مستوفي ،حمداهللا . 29
  . 1369كبير،

  .1386؛ رسالة دكتري ادبيات فارسي؛ دانشگاه تبريز؛ اوستا و حماسة مليمسرت، مهين؛ . 30
 نژاد   تصحيح رضا انزابي   ؛تجارب االمم في اخبار ملوك العرب و العجم       ابوعلي؛   ،مسكويه .31

  .1373مشهد،   دانشگاه فردوسي:، مشهديحيي كالنتريو 
 ، الطبعـه االولـي    ، لـه الـدكتور ابوالقاسـم امـامي         حققه و قـدم    ؛تجارب االمم   ؛ -------- .32

  .1366  دار سروش، للطباعه و النشر،:طهران
 چـاپ   ،ترجمـه ابوالقاسـم پاينـده     ؛  التنبيه و االشراف   ؛مسعودي، ابوالحسن علي بن حسين    . 33

  . 1365  علمي و فرهنگي،:تهران، دوم
 علمـي و    :اپ سـوم، تهـران     چـ  ؛ابوالقاسم پاينـده   ترجمه؛  مروج الذهب ،  )م( ؛   -------.  34

  . 1365 فرهنگي،
 نـشر   : تهـران  ، ويـرايش سـوم    ر، به كوشش ژاله آموزگـا     ،دتفضليم ترجمه اح  ؛مينوي خرد . 35

   . 1380،توس
، چـاپ دوم،     تصحيح مجتبي مينـوي و محمـد اسـماعيل رضـواني           ؛نامة تنسر به گشنسب   . 36

  .1354انتشارات دانشگاه تهران، 
:  تهـران  ،؛ تـصحيح مينـوي و حيـدري، چـاپ پـنجم           ناصـري اخـالق   نصيرالدين توسي؛   . 37

  .1373خوارزمي، 
از سـلوكيان تـا فـرو پاشـي دولـت           (، تـاريخ ايـران      تاريخ ملـي ايـران    يارشاطر، احسان؛   . 38

احسان يارشاطر؛ ترجمه حسن    : پژوهش دانشگاه كمبريج؛ گردآورنده    ، جلد اول  ؛)ساسانيان
  . 1373امير كبير، :  تهران،انوشه؛ چاپ دوم

چـاپ  ؛  فرخي سيستاني، بحثي در شرح احوال و روزگار و شعر او          يوسفي، غالمحسين؛   . 39
  .  1367،علمي: سوم، تهران
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