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 شاهنامههای  افراسیاب در داستان

 شیوا شاکری

 

 چکیده     
 

 اساات دساات در کااه تعاااریفی طبااق کااه اساات شاااهنامه اصاالیهااای  شخصاایت از یکاای افراساایاب

 باه  او وجاود  تاریاک هاای   جنباه  و اسات  بادی  و شر نماد که شود می محسوب شاهنامه ضدقهرمان

 ایان  کناد  مای  کمک کیخسرو جمله از مقابلشهای  شخصیت وجود روشنهای  بخش شدن نمایان

 مختلاف هاای   الیاه  کاردن  بااز  با که است کرده تالش شده انجامای  کتابخانه روش به که پژوهش

 دهد دست به شاهنامه گاار تاثیر و مهم شخصیت این از تحلیلی وی شخصیت تحلیل به او رفتاری

 .داستان، شاهنامه، افراسیاب واژگان کلیدی:

 

 داستان چیست؟

اثری ادبی ست که تعاریف متعددی برای آن در دست است اما در این پژوهش هرجاسخن داستان 

انداموار )ارگانیک(که تمام اجزای آن در عین حال ای  عنوان مجموعه»از داستان است به داستان به 

دهند در زشت و زیبای سرنوشت یکدیگر  می مشخص و اختصاصی را انجامای  که هر کدام وظیفه

نگرد چرا که این اثر برگرفته از کتابی است کاه   می (1،8931)سرامی؛ «ناپایرخواهند داشتتاثیر انکار

 مرجا  شااهنامه پژوهای باه شامار     هاای   شاهنامه را مورد بررسی قرار داده و از آن جا کاه از کتااب  

 این اثر سترگ کارآمد باشد.های  تواند برای تحلیل یکی از شخصیت می رود بی شک می

 

                                                           
                                         کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسیshakeri_sh2000@yahoo.com 

 21/02/31تاریخ پایرش:   29/82/32تاریخ دریافت:     
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 یفی دارد؟شخصیت چه تعر

توانناد انساان باشاند یاا      می برند این افراد می هر داستان از افرادی تشکیل شده که وقای  آن را پیش

شوند  می موجود دیگری که نویستده به آن ویژگی انسانی بخشیده است.این افراد شخصیت خوانده

 مورد بررسی قرارکه در این پژوهش ای  مختلف قابل بررسی هستند جنبههای  از جنبهها  و شخصیت

 شوند می به دو دسته پویا و ایستا تقسیمها  است از این دیدگاه شخصیت گیرد انفعال و پویایی می

شوند این تحول خاواه   می هستند که در طول داستان دچار تحولهایی  پویا شخصیتهای  شخصیت

 پویاا قارار   های سمت و سوی مثبت داشته باشد خواه منفی شخصیت مورد نظر رادر دسته شخصیت

 .دهد می

 کنند. نمی ثابت هستند که در طول داستان تغییرهای  با ویژگیهایی  ایستا شخصیتهای  شخصیت

 

 ضدقهرمان کدام است؟

جرخد در محاور   می ریفی که از ضد قهرمان در مناب  مختلف ارائه شده حاول دو محور اساسیاتع»

)یوساافی « مخااالف قهرمااان معااار  و اول ضاادقهرمان کاریکاتورقهرمااان اساات و و در محااور دوم

منفی های  اطبق تعاریف محور دوم افراسیاب ضدقهرمان شاهنامه است که ویژگی (8913،10ودیگران،

او عبارتنااااد از:پرخروشاااای و تندمزاجی،شاااابیخون زدن،صاااالح خااااواه نبودن،باااادنامی،کمین   

 پردازیم: می شاهنامههای  کردن،بسیارستیزی وآزمندی.اکنون به بررسی صفات او در داستان

 

 های شاهنامه افراسیاب در داستان

که قرار است در این پژوهش بررسی شوند از کتاب از رن  گل تا رناج  هایی  برای انتخاب داستان

خار بهره گرفته شد چرا که تعریف داساتان در ایان پاژوهش از ایان کتااب برداشاته شاد و آنچاه         

 .عریف مورد نظر مطابقت کامل دارددرکتاب یاد شده داستان شمرده شده است بی شک با ت

نام بارده شاده اسات افراسایاب را باه      ها  که در از رن  گل تا رنج خار آنهایی  مورد از داستان 80

 گیرند می عنوان شخصیت در خود دارند و به ترتی  قرارگرفتنشان در شاهنامه مورد بررسی قرار
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 جنگ رستم وافراسیاب

آورده شاده « پادشاهای کیکااووس ورفتان او باه ماازندران» استاانایان داستان در شاهنامه بعد از د

کنند و کاووس برای  می داستان ازاین قرار است که ماردم مصر و شاااام عالیه کااووس قیاام .است

رسد کاه سمت چاپش ماصاار، سماات     می کناد تا باه جایی میبه سمتشان حرکات ها  مقاابله با آن

 ویش هاامااوران است. ساران ایان سااه شاهر وقتای متوجاه حملاه کااووس       راستاش بربار و روبه ر

 شاااوند تااا بااااا شااااه ایاااران مقابلااه کننااد کااه در پایااان شکساات    ماای متاااحد شااوند بااا هااام ماای

خواهد شااه هاماااوران اسات. پااس از صاالح،      می خورند.نخستین کسی که ازکاووس زناهااار می

کناد، شااه    مای  کناد و باا او ازدواج   مای  خواستااگاری  -راندختر شااه هامااو -کااووس از ساودابه

کناد و وقتاای کاااووس یاه      مای  هاامااوران که از این مااوضوع راضای نیسات کااووس را مهماان     

نبااود شااااه، ایااران را دچااار هاارج و       کناد.  می رود از فرصات استفاده و او را اسیر می هامااوران

 زیان رابه دنبال دارد. افراسیاب وقتی ایارانیان را ضاعیف مرج حمله تا کناد که این هرج و می مارج

 دهاااد و خااود باار تخاات پادشاااهی ماای شاامردوتازیان را شکساات ماای بینااد فااارصت را مغتاانم ماای

خااواهند کامکاااشان    مای  روناد و از او  مای  ایرانیان که ازاین موضوع ناراضیند نزد رستم،نشیند می

 افراسیاااب کااه   .رود مای  و بعااد باه جناا  افراسایاب     کناد می رستام ابتدا کاووس را آزاد .کناد

دهاد کاه کارگرنماای     مای  بسایار هاای   بایند توان شکست دادن رستم رانداردبه سپاهیانش وعده می

 یابد. می افاتاد و سرانجاام چاره را در عق  نشینی و بازگشت به توران

گیارد از شاارایط استافاده کناد  یم افاراسیااب نقش تاثیرگاار دارد او تصامیم در داستاان یاد شده

گونااگونی از شخااصیت   های  و رستم را شکست دهد اما موفق نماای شود. در ایان داستان جالاوه

خاواهاد هام از حاق  می شاود، او در ابتادا فارمانادهی با شهامت است کاه می افاااراسیاب آشاکاار

ست خود را برای پادشاهی بار ایران از کاووس خاود دفاع کناد )او چون نواده تور فرزند فریدون ا

 و هم دشمان را غاافالگایر کناد وشکست دهد اما بعدازرویارویی با رستم وقتی در بیند( می تر محق

 گریزد. می بیند و می یابد که تااب رویاارویی با او را ندارد، شهاامت و سرسختای را بی فایده می
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جنا  طال  اماا ناه آنقادر کاه هماه عااواق  جنااااا  را       در این داستان افراسیاب فاردی است 

شاود او در کال شخصایتی بادنام      می بپایرد. برای او دفاع از نام اهمیتی ندارد و همین مساله بااعث

 واین یعنی او دارای شخصیتی پویاست. باشاد.در این داستان شخصیت او دچار تغییر

 

 سهراب رستم و

اسات رساتم    وهاافت گاردان در شاکارگاه افراسایاب آورده شاده     این داستان بعد از داستان رستم 

رود بعد از این که گااوری را   می شود و برای رف  غم به شکارگاهی نزدیک مرز توران می غمگین

شاود و رساتم    می رود، وقتای او خاواب است رخاش گام می خورد به خاواب می کند و می شکاار

رسااد   مای  کناد و باااه سامنگان کاه     می اسبش را دنبال شود و رخش را نمی بیند رد می وقتی بیدار

رسااد کاه رخاااش آن جاااست، نازد شاااه        مای  چون دیگر رد رخاش را نمی بیناد به ایان نتیجااه  

شبی که مهمان شااه سمنگان اسات تهمیناه دختار شااه      خواهد می رود واسبش را از او می سمناگان

 کنناد و شا  را باا هام     مای  آن دو باا هام ازدواج   کناد.  مای  رود وباه رساتام ابراز عااالقه  می نزداو

دهد تا نشانی از او باشاد بار   می رود و قبل از رفتن ماهاره ای به تهمینه می گارانند صابح رستام می

 شاودو مراحال رشدرابسیارساری  طای     مای  بعد از نه مااه ساهراب متولاد    .گیسو یاا بازوی فارزندش

 شود وقتی تهمینااه پدر را باه او  می و از نااژادش جاویا شود می کند و به مردی جنگاااور تبدیل می

گایرد علیاه کااووس قیاام کااند و رسااتم را باار تخات پادشاهاای          می شناساند ساهراب تصمیم می

کشااد کااه از شاناخته شادن      مای  که از ماجرای سهراب آگاه شده اسات نقشاه بنشاند. افاراسیااب

د تاا ساهراب رستاام را بااکشد، سپااس ساهراب راهاام        پسر بارای یکدیگار جلوگیری کنا و پادر

هاومااان و  هاای   غاافلگیار کناد واز بین ببرد. افراسیاب برای این کاردو تان از سااردارانش باه ناام    

وقتاای ساهراب باا     .فرساتد  مای  را با یک سپااه باه ناازد سهااراب  ها  کناد و آن می بارمان را مااماور

 کااااووس ازرستااام کاماااک کنااد ماای بهااایران حملاااهلشگاااری کااه افاااراسیاب فرسااتاده اساات  

رود و تعللاش موجاا  خشام     مای  کاااووس  رستام باعااد از چااند روز تاعالاال نازد     ،خاواهااد می

 شود کاه بااا پادرمیاانی اطااارافیان ماشکاال حاال       می کاووس و درگیری لافظی پادشااه و پهلاوان

 پایرد. می پایان اکشته شدن سهرابرود واین جن  ب می شود و رستام به جنا  ساهاراب می
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در ایان داستاان افاراسیاب دست پشت پارده است و پارخاروشی و تنادمزاجاای او نمااودی نادارد    

کشد تاا از شنااخته شادن رستم وساهاراب برای یکادیاگار جلوگایری کناد   می اما آن جا که نقشه

کشاد تا از این راه دشمنش رستم را  می کناد چارا که نقاشاه می باخاش پلیاد وجاودش را آشاکار

 از میان بردارد و سپس قاتل او را هام غافلگیر کند و بکشد.

 چنااین گفاات کااین چاااره اناادر جهااان     »
 

 اناااااادر نهاااااااان  و داریااااااد بسااااااازید 
 

 پسااااار را نااااااباید کاااااه داناااااد پسااااار   
 

 کااااااه بنددباااااادان مهرجااااااان وگهاااااار  
 

 مگرکاااااااان دالور گاااااااو ساااااااالخورد 
 

 شودکشاااااته بردسااااات ایااااان شااااایرمرد   
 

 چااوبی رسااتم ایااران بااه چناا  آوریااام     
 

 جهاااان پااایش کااااووس تنااا  آوریااام     
 

 وزان پاااااااس بساااااااازیم ساااااااهراب را 
 

 «ببناااادیم یااااک شاااا  باااار او خااااواب را 
 

 (821،ص2)شاهنامه،ج

او خاود را پشت ظاهاری خیارخاواه پنهان وستیزی ندارد اماا نقشاه ای کاه بارای رساتم وساهراب       

او بااشااد زیارا در ایان صااورت او باارای تسلااط بار        تواند جلوه ای از آزمانادی  می کشیده است

مانعی ندارد توضیح دیگار این که او در ایان داساتان شخصیتاای ایساتا دارد و هایچ تغییاری        ایاران

 آید. نمی دراوبه وجاود

 

 داستان سیاوش

گیو ،ایان داساتاان در شاااهناامه بعاد از داستاان سهراب آمده است واز ایاان قرار است که: طاوس

بیانااند کااه از دسات     مای  روند آن جاا دخاتار زیبارویی می به شکاار -پاهالوانان ایرانی -و گودرز

خیزند، وقاتی به نتیجه نمی رسند  می بارسر تصاح  دختر به نزاع بار.پدر گریخته و سرگردان است

باا فاارستادن   گیاارد مشکاال را    مای  برند کاااووس هام تصااامیم می با خود نزد کااووس دختار را

رسااد باه    مای  دختاار به شبساتان خاود حال کاند. دخاتر که ناژادش از طاریق گرسیوز به فریادون

 شااود کااه ناماااش را ساایاوش ماای از ایاان پیونااد پسااری متولااد.آیااد ماای همساااری کیکاااااووس در

وس هم کااو،خواهدکه اجاازه دهاد سیاوش را با خاود به زابل ببرد می گاارند.رستم از کاووس می

 شاود و آییاان رزم و بازم و پاادشاهاای     می دهاد و بدین ترتی  سیاوش نزد رستام بزرگ می اجازه
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 آموزد و بعاد از چند ساال به قصر پادر بازمی گردد. سودابه )همسارکاووس( وقتای سایاوش را    می

شاود ایان  می خواهاد از اوکام بگیرد که با مخالفت سیاوش رو به رو می بنادد و می بیند به او دل می

گارد  می شود. سیااوش برای رهایی از نن  از آتش می مخالااافت باعث تهمات زدن سودابه به او

آید و سیاوش باه   می مدتای باعاد ماوضوع جنا  بااافاراسیاب پیاش .کند می و پاکی خود راثابت

ب وقتاای شکساات را   رود. افااراسیا  مای  ساودابه داوطلباناه به جن  اوهای  خاطار رهایی از توطئه

دهاد، سیااوش با ماشاورت رستم پیشنهااد افراسایاب   می بیند به سیااوش پایشنهاد صلح می نزدیاک

هاا   خواهااد گروگاان   مای  پایرد، اما کاووس کار او رانمی پسنادد و می را به شرق گرفتن گروگان

داند  می الف جاوانماردیسایااوش این کار را خا .کشتااه شاوند وسیاوش به ادامه جنا  باپاردازد

سرانجام در حااالای کاه رساتم بارای قاان       .ماند می کند اما شاه بر عاقیده خاودپابرجا می ومخالفت

سیااوش چااره را در سپردن ساپاه به طاوس )طبق دستور  کردن کااووس رفتاه و موفاق نشاده است

مصالحاات اندیشای افاااراسیاب را     بیندازآن ساو پیران بنابه می پدرش( ورفتن به کشوری جز ایران

رود و در دستاگاه  می پایرد و به توران می سیااوش.کند کاه سیااوش را در تاوران بپاایرد می قانا 

برای تحکیاام موقعیات سیااوش و رقام زدن سرنوشت   پیااااران .رسد می افراسیاب به مقام واالیی

 اج سایاوش باا فارنگیس دختار افراسایاب     خوب و به دور از آشوب باارای دو کشاور واساطه ازدو   

کناد وبه همراه فارنگیس در آن   می شاهاری به ناام سیاوشگارد بنا سایاوش پس از ازدواج .شود می

رود و باا دیدن موقعیات سیاوش به او  می ماند بعد از یک ساال گارسایاوز باه سایااوشاگارد می جا

شااود افااراسیاب    می در نهایت ماوفاق .گیاارد می نورزد و تاصامایم باه از میان بارداشاتا می حسد

 شود. می را قاانا  به کشتان سیاوش کناد و در پایان سیاوش در غربت وتناهایی کشتاه

چاهره ای کاه در اباتادای ورود سیاااوش بااه تاوران دارد     :در این داستان افراسیاب دو چهره دارد

چهاره   نباود پیران و تحت تااثیر بارادرش گاارسیوز   اماا بعد در  .چهره فردی دلسوز و مهربان است

دهد.افراسیاب  می گیرد که این موضاوع انافعال او را نشان می فردی بی رحم و خاونریز را باه خود

دهد اما ایان   می در این ماجرا هم به حفظ نام وجنگیدن تا پای جان اعتقادی ندارد و پیشنهاد صلاح

بلاکه تارس از عواق  جنا  اسات کاه او را باه ایان کاار        بدان معنا نیست که او صلح طل  است

افراسیاب هیچ تالشای بارای راساتی آزمااایی ساخنان گرسایوز نمای کناد کاه ایان          .کند می وادار
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نااه   .شااود  مای  در ایان ماجرا او در اوج بی رحمی دیاده .برگرفته از تندمزاجی وشتابزدگی اوست

بلکه به فارنگیس دختارش و جنینای کاه در شاکم       ،رساند می تناها سیاوش را به طرز فجیعی به قتل

 دهد او را آن قدربزنند تا سقط جنین کند که ایان بای رحمای    می دارد هم رحم نمی کند و دستور

بنابرایان  .تواند ناشی از پشیمانی او ازکشتن سیاوش و ترس از عواق  زنده ماندن فرزند او باشد می

ترساو و بای رحام اسات کاه در کناار     ،منفعل ،بی صبر ،زاجاو در در داستاان سیااوش فردی تند م

 دارد. مهربانی وماهاماان ناوازی را هم )در ابتدای ورود سیاوش به توران(،این صفات منفای

شود در اباتدای جنا  جن  طل  وکینه جوست و بعد خواهاان   می او در این داستان دچاار تغییر

به دشمنی بی  بعد تبدیل یاوش مهربان وخیرخواه است ودر ابتدای ورود س شود.در می صلح وآشتی

شود، ماواردی کاه  می تبدیل به پادشاهی خودکامه شود،در ابتدا نصیحت پایر است و بعد می رحم

 کند. می صاح  شخصیتی پویا او را

 

 داستان رفتن گیو به ترکستان

ر اسات که سااروش باه خاواب   در ادامااه داستان کین سیاوش آورده شده و از این قارا این داستان

کند که الیق پاادشاهای  می آید و به اومی گویددر توران پسری ازپشت سیاوش زندگی می گودرز

است و اگار باه ایاران برسد لحظه ای از کین سیاوش نخاواهد آسود و باا او هاامه چیاز در ایااران     

از هفات ساال جستجااو    بعاد   او ،فرساتد  می درست خواهد شد.گودرز گیورابه جستجوی کیخسرو

شود. افاراسیاب وقاتی  می یابد و با او و ماادرش فارنگیاس به سمات ایاران رهسپاار می کایخسرو را

 فرستد که در پایان گیو تورانیاان را شکسات  می شاود پیاران را برای مقابله او می متاوجه فارار آنان

 آورد. می دهدوکیخسرو و فرنگیس رابه ایران می

کند جلوی  می پیاران تالشهای  ستان افراسیاب نقش بسزایای نادارد فاقط با توجه به گفتهدر این دا

دهاد کاه در ایان داساتان او      مای  رسیدن کیخسرو به ایران را بگیرد که موفاق نمی شودو این نشاان 

 دارای شخصیتی ایستاست
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 داستان فرود
 طاوس باه کاساه رود حملااه     -رهفرزناد سایاوش از جریا    -در این داستان بعد از کشته شادن فارود  

فرستد و وقتای   می شود و پیران را با صد هزار سوار به مقابله با طاوس می کند و افراسیاب آگااه می
کناد و جنگاای    مای  یابد که ایرانیان دیده بان وطاالیه ندارند در شا  باه آنااان حاامله    می آگاهای

رساد سپاهاداری را به  می به کیاخسرو خورند وقتی خبر می باازرگ درمی گیرد و ایرانیان شکست
 کناد و قارار   می کند فاریبرز با پیاران صحبت می و طاوس را سارزناش و زنادانای دهد می فاریبارز

 جنگند و ایرانیاان شکسات   می بعد از یاک مااه دوبااره .شاود دو سپاه یک مااه استراحات کنند می
 خورند. می

گیرد و برای این کار شباناه  می او تصمیم به مبارزه .جاراستدر این داستان افراسیاب یک ساوی ما
منفای اوسات و ایرانیااان کاه در شاااهنامه      هاای   کناد که این کااار از ویژگای   می بااه ایاران حماله

« 8922ن. ک:کازازی  »زنناد   نمای شوند دسات باه چناین کااری      می همسوی نور و روشنای شمرده
 ستشخصیت افراسیاب در این داستان ایستا

 

 داستان کاموس کشانی
بعد از شکست ایران از توران )در ماجرای فرود( کیخسرو لاشگری را باه سپهداری طوس به جن  

فرساتند و از   می فرستد کااه در آساتانه شاکاسات قرارمی گیارند و نامه ای به کیخسرو می تورانیان
با سپاهی به ساارکردگی فریاابرز بااه     خواند و می خاواهناد آناان رایاری کند. او رستم را فرا می او

 شوند. می فرستد و در نهاایت ایرانیان پیروز می یااری آنان

در این داستان افراسیاب فرماندهی است پشتیبان او پاایران را به رزم فارستاده است اما خاودش نیاز   
ی از بی کاار نیست و از هایچ تالشای بارای کامااک باه سپاهااش روی گااردان نیسات او ائنالفاا         

 کند تا در جن  پیروز شود. می کشاورهاای مختالف ایجااد
 شخصیت افراسیاب در این داسان ایستاست

 

 رستم وخاقان چین
این داستان در ادامه ماجرای کاماوس کشاانی آماده است و این گونه است که بعد از کشاته شاده   

 کااار هوماان را نازد رساتم    گیارد،باارای ایان    مای  کاموس، خاقان چاین تاصمیم به گارفتن انتااقام  
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پیااران باه ناازد     .دهاد و پیران را نزد خود فرامی خواناد  می رستم به هومان پیشنهاد آشتی،فرستد می

گیرد و خاقان چاین   رود و در ناهایت پیشناهاد آشتای پایرفته نمای شود و جن  درمی می رسااتام

اا پاوالدوند پاادشاه بخشی از چیاان  ب ،شاودافراسایاب بعااد از شکست می به دسات رستم گرفاتاار

 .گریزد می برد و شاود اما باز هام راه به جایی نمی می و ازدلیران این کشور هم پیاامان

گیرد اما در ناهایت  می در این داساتان افاراسیاب فاعالیت هایی کاه در داستاان پیشیان داشت را پی

 داند وفاقاط به نجاات جاان خاویش فکر گریزد و گریختن را نن  نمی می خورد می وقتی شکست

 کناد این درست نقطه مقابل پهلوانان ایرانی است کاه مااردانه کشاته شادن را باه فاارار تارجیح        می

 دانند. می دهند و فرار را نن  می

 .گیرد می ایستا قرارهای  ین شخصیتبدر این داستان شخصیت افراسیاب 

 

 بیژن و منیژه
که از طرف مادر با رستاام رابطه فامیلی دارد و از پهاالوانان شااهنامه    فرزند گیو پسر گودرز -بیژن

 کنناد باه آن جااا   می را نابودها  برای کشتااان گارازهایی کاه در نزدیکی مرز توران مزرعه –است 

در این ساافر گارگیان که به دستور کیخسرو راهنمایی او را بر عهاده گرفته به درخواست  .رود می

نشیند. بعااد از ایان کااه بیاژن      می دهد وتانها به نظاره می ر کشتن گرازها پاسخ منفایکمک بیژن د

در آن بازم  .بارد  مای  کنااد و باااه باازم تاورانیااان     مای  شود گاارگین او را وسوسااه   می کارش تمام

 باایژن ومنیاژه دلباختاه هاام     .زیبارویانای حضور دارند که منیاژه دختر افراسیاب یکی از آن هاست

 کاشانااد افااراسیاب کاه ماااوضوع را متوجاه      مای  منیژه، بیژن را به داخل کاخ افراسایاب  وند.ش می

کند و منیژه را از کااخ   می اندازد ودهانه چاه را با تخته سنا  ماسدود می شاود بایاژن را به چاه می

فرساتد   یما  در پایان کیخسرو که از جاای بیژن آگاه شده رستم را بااارای نجاات او  .کند می بیرون

 فرستد. می دهد و با منیژه به ایران می اورا نجات کاه رستم

گاارد باا ایان کاه اطرافیاانش باه       می منفای را به نمایشهای  در این داستان افاراسیاب اوج خصلت

اومی گویند نابایاد بیاژن را بکشاد و اشتااباهای را کاه در مورد سیااوش کرده اسات تکارار کناد،    

دهاد که او ذره ذره بمیارد.افراسیاب  می کند و ترتیبای می کشتن او صارفه ناظار فاقاط از یک باره
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البته این کااااار از کسای کاه     ،کند می حتی به دختر خود رحم نمی کند و منیژه را از کااخ بیارون

 برادر خود را بی رحمانه کشته است عجی  نیست.

 .افراسیاب این داستان شخصیتی ایستا دارد

 

 ازده رخداستان ی
 پی درپاای دسااات ازجن  بر نمای دارد وآماده جنا  باااا ایاران   های  افراسیاب باوجود شکست

دهااد کااه دسات ازجنااا       مای  گاودرز کاه برای مقاابله با پیاران رفته اسات باه او پیاام    .شود می

گاارناد   یما  شااود آناان قارار    می باردارد و به کایخاسرو بپیوندد پیران نمای پایرد و آماده جنا 

شااوند وتااوران    مای  کااه جن  تن به تن انجام شااود ساارانجام همااه پهاالوانااان ایاراناای پیاروز      

 خورد. می شکست

فاارد ماغااروری    ،در این داستان افراسیاب پادشااهی لجباز است کاه دست از جان  برنماای دارد 

ناد و به همین منظاور از  خواهد این موضوع را جبران ک می  تحاقیرش کارده وها  است که شکست

 کند. می استفاده تمام توانش

 شخصیت افراسیاب در این داستان ایستاست

 

 جنگ بزرگ کیخسرو
 گیارد از طرفای کیخسارو    مای  افراسیاب با وجود شکسات در جنا  قبلای بااز تصامیم باه جنا        

 ستگاایرد و تورانیااان شکاا    مای  در ناهایات جنا  در .خواهد تکلیاف جنا  را روشان کند می

 کشور دیگر را به قلمارو پادشااهی خاود    گریزد.کیخسرو، توران و چناد می خورند و افاراسیاب می

گوید توجاه زاهادی  می افزایدتاا این که روزی افراسیاب که در غاار پنهان شده و با خود سخن می

دهاد و   مای  و نشاانیش را بااه کیخسارو    شناساد  مای  هوم او را،کناد  می به ناام هاوم را به خود جل 

 کشد. می کیخسرو او را

خاااود را تا پایان زندگی تاغییر نمی دهاد هم چنان  او شیااوه .این داستان پایان کار افراسیاب است

 جنگاد و نتیجااه ای هام کاه     مای  شاود و  مای  کند، با کشورهای دیگاار متحاد   می مثل گاشته رفتار

نوه خااودش از در  ،با کیخسااارو  گیرد چیزی جز تکرارشکست و فرار نیست او سعی نمی کناد می
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دوستی وارد شود و در کل شیوه ای جز مخاصماااه پایش نمای گیاارد.در ایاااان داساتان او را در       

بینیم که تحمل شنیدن صاادای گرسایوزرا نادارد و باه محاض شانیدن صادای او از آب        می حالی

شخصایت اوسات کاه    آیاد و به دسات کیخسرو اسیرمی شود و ایان جنابااه دیگاری از    می بیارون

دخااترش فرنگاایس را آزار داده و دخااتر دیگارش منیاژه را از       ،بارادر دیگارش اغریرو را کشته

 کاخ بیرون کرده است.

 افراسیاب در آخرین داستانش در شاهنامه دارای شخصیتی ایستاست.

 

 گیری نتیجه
ی اساات. هااای مثباات و منفاا ای خصاالت روی هاام رفتااه شخصاایت افراساایاب در شاااهنامه مجموعااه

 هر دو در وجودوی جم  شاده اسات. وی در ماواردی بسایار مهام     پایری  خودکامگی و نصیحت»

برمای دارد.و در نتیجاه هام خاود او وهام       پایرد و در کارها خردمندانه گام می رای خیرخواهان را

و کاه از سار خودکاامگی     برند.ولی در ماوارددیگر  می از این طرز رفتار بهره بسیار توران وتورانیان

باال   گیرد ویا رای نیک اندیشان را نمی پایرد،هماه راگرفتاار   می نابخردانههای  استبداد رای تصمیم

باا یاارانش    مخالفاانش بای رحام اسات     اوهمان قادرکه نسبات بااه  (8932)متینی « سازد می ومصیبت

تگی از او به شایس کشاد می قدرشناس است تا آن جا که وقتی بارمان قباد را مهربان و نسبت به آنان

 کند: می قدردانی

 یکااااای خلعاااااتش داد کانااااادر جهاااااان 
 

 کاااااااس از مهتاااااااران نساااااااتدونزمهان   
 

 231: 8:ج8913فردوسی:

همان طور که  .اگر جایی در موض  ترس وزبونای قارار دارد جایی دیگار شجاع و قدرت مند است

خواهاد او را   مای  که کند زماانی می سوزاند و به او محبت می سیاوش بر او دل هنگاام درماانادگی

 در جای دیگار  کند، می جایی برادرش اغریرو را به دو نیم بکشد بی رحم و خونریز است. اگر در

گارسیاوز را نمی آورد و به خاطار همین  برادر دیگرشهای  با وجود آگاهی از خطر جانی تاب ناله

و نامهربان اسات باا    ارسپارد،اگر با دودخترش بدرفت می شود و جان می تاب نیااوردن اسیر کیخسرو

 لطف پدرانه دارد.افراسیاب برای پیران هام ارزشاای درخاور    پسرانش رابطه ای سرشار از عاالقه و

مثابت هم دارد که این موضوع شخصیت او های  منفی خصالتهای  او در کنار خصلت .قائل است
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کند چرا کاه   می یاکنزدها  مادرن تا حادودی به آنهای  زیاد با شخصیت های را با وجود اختالف

 مال بیشاتر خاکساتری باودن او راباه مخاطا  ثابات       أت اماا  رساد  می اگرچه در نگاه اول سیاه به نظر

  کند. می

پویاسات، او از  هاای   پویاا و ایستا افراسیااب شااهنامه جازء شخصایت   های  در دسته بندی شخصیت

شاود او از   مای  اار تغییرابتادای حضاورش در شاهنامه تا زماان کشته شدنش به دست کیاخسرو دچ

 شود شکست خاورده کاه می شود تبدیل به انسانی می پهلوانی که داشته هایش به زور بازو خالصه

  .نجات دهد کند با استفاده از فکر حیله ای بزند و خود را می سعی

 

 و مآخذ منابع

 ( ،شاهنامه، باه کوشاش جاالل خاالقی مطلاق، چااپ ساوم، ت       8931فردوسی، ابوالقاسم ،)  :هاران

 مرکزدایرة المعارف بزرگ اسالمی.

 ( ،افراسیاب در اسطوره و حماساه و زخام عمیاق رساتم، چااپ      8919محمودزاده، محمدرضا ،)

 سوم، تهران: نشر قطره.

 ( ،از رن  گل تا رنج خار، چاپ پنجم، تهران: علمی فرهنگی.8931سرامی، قدمعلی ،) 

 ( ،رویا حماسه اسطوره، 8922کزازی، جالل الدین ،).چاپ سوم، تهران: مرکز 

 ( ،............................8920.مازهای راز، چاپ دوم، تهران: مرکز ،) 

 ( ،زندگی و مرگ پهلوانان در شاهنامه، چاپ هفتم، تهاران:  8911اسالمی ندوشن، محمدعلی ،)

 شرکت سهامی انتشار.

 ( ،افراسیاب، ایران نامه: سال دوم: زمستان 8932متیتی، جالل ،)3: شماره8932. 

 ( ،ضاادقهرمان در شاااهنامه و منظومااه8913یوساافی، هااادی و دیگااران ،)  ،هااای پهلااوانی ایااران

 .93، ص1گوهرگویا، سال اول، شماره 
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