
 
 
 
 

 

 *داستان كيخسرو در شاهنامه
 بيان يك پيروزي يا تمثيل يك فاجعه!

 

 محمدرضا راشد محصل

 

هايي خاص از زندگي هريك متعلق به دوره داستانهاي اساطيري و حماسي

ي يعي و انساني، فضاي فكربا شرايط اقليمي، عوامل طبها است كه متناسب ملت

پذيري منطقي ذهن آدمي پس با شكلوجود آمده است، و محدودة خيالي مردم به

 و رشد عقلي او دگرگوني يافته درصورتي نو بازسازي شده است.

هاي حياتي و حوادث طبيعي چون ترديد نيست كه بشر در ابتدا از پديده

برق، تندر، سيل، خشكسالي و مانند آن برداشتهاي خاصي داشته كه در قالب 

تر شده يا آشناتر و با تجربه آموختهها مشخص شده است، آنگاه كه با دناسطوره

اند، بيني او را دگرگون كردهتدريج جهاناست اين برداشتها جهت منطقي گرفته به

كرده كه گاوهاي ابر را اگر در ابتدا خشكسالي را در هيأت اژدهايي تصور مي

كم كه پنداشته است كمكند و ايزد اژدركش را بندگشاي اين مشكل ميزنداني مي

هاي تن و روان آدمي پي تر و استوارتر شده و به تواناييالت اجتماعي منظمتشكي

                                                           

 .155تا  128صص ، دفتر نخست،  ش(1356شهريور  30تا  25) هشتمين كتگرة تحقيقات ايراني * 
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برده است، برآورد آرزوهاي خويش را در بخشيدن صفات اين ايزدان به شاهان و 

نموده پهلوانان يافته و آنچه را كه در عالم خارج برايش ممكن نبوده يا ساده نمي

دست كم در پندار خويش بهدستاست با توسل به اين انگاره، انسان خدائي، 

دهندة تنها نشانرو است كه داستانهاي اساطيري و قهرماني نهآورده است. از اين

هاي زندگي يك قوم بلكه خود زندگي است و دگرگوني تحوالت و دگرگوني

هاي فكري و ذهني آدمي و درجة تمدن اجتماعات ها درحقيقت دگرگونياسطوره

توان به سادگي سير تدريجي و مراتب اما چنان كه نمي دهد.انساني را نشان مي

توان مختلف ذهن آدمي را در مسير منطقي آن مشخص كرد و شناخت، نمي

هاي جزئي و كلي آن را نيز به درستي و تمامي تحول اسطوره  و دگرگوني

هاي فكري و ذهني و به هاي نسبي هم بيشتر نمايانگر ويژگيدريافت. بازشناسي

 ها و قرائن باقيمانده است.همدد نشان

ها نيز شكلي يكسان و منظم عالوه بر آن دگرگوني و آميختگي اسطوره

هت نداشته و بسته به محيط طبيعي و اقتصادي، درجة تمدن و رشد فكري و ج

ري ساطيمنطقي ذهن اقوام و ملل متفاوت بوده است و چنين است كه گاه عناصر ا

گيرند و يدر داستانهاي حماسي جاي م هاي خويشبا حفظ موقعيت و ويژگي

هاي ارتباطي الزم است تا اسطوره و بيني كهن جز در مواردي كه حلقهحتي جهان

 ماند.جاي ميهم پيوند دهد بهداستان را به

ظاهر اين داستان را از اين جمله داستان كيخسرو در شاهنامه است، آنچه به

و برتر از ديگر كيان نشان  ترو چهرة كيخسرو را مشخص دبخشاهميت مي

انديشي و ديگر صفات انساني او نيست دهد تنها فره ايزدي، خردمندي، نيكمي

بلكه او در دوگانگي ازلي و پيكار خير و شر پادشاه پيروزي است كه برتري نيكي 
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را بر بدي تحقق بخشيده و افراسياب را كه مادة بدي و مظهر جهاني و جسماني 

هايي كه به جاي مانده حكايت دارد كه ست كشته است. نشانهنيروهاي اهريمني ا

اي از اسطورة كهن نبرد ايزد باران و شدهبايد اين داستان حماسي صورت دگرگون

، كه البته در اين گفتار غرض باز نمودن جزئيات اين (1)ديو خشكسالي باشد

چنين نيست و نگارنده نيز برگ  هاي داستان با آناسطوره و نمايش شباهت

اي ندارد. اين اشاره بدان سبب است كه موقعيت نسبي اين اسطوره مقايسه

مشخص شده در بررسي جنبة تمثيلي داستان حماسي كه غرض اصلي است مفيد 

واقع شود. اينك براي جلوگيري از درازسخني بهتر است ابتدا به بعضي از 

 هاي داستان در شاهنامه اشاره شود:ويژگي

تقدير است  وسي داستان كيخسرو  اعتقاد به سرنوشت بيني اساـ جهان1

شتر كه گرچه برابر با آئين زردشت و شايد هم اسالم جهتي خاص گرفته و بي

تأثير آن  است اما از گسترة نفوذ و محدودة (2)متكي بر مشيت الهي و فرة يزداني

العادة جادوئي يا خدائي حاكم بر نفس پيدا است كه غرض همان قدرت خارق

 .سابقه استمي از زمانهاي بسيار دور است كه در اين شكل، در شاهنامه كمآد

آثار اين انديشه در تمام مدت زندگاني كيخسرو پيداست، او مانند بعضي 

از پيامبران و بسياري از شاهان و قهرمانان اساطيري از نژادي دوگانه است كه در 

محيطي كه هر آن خطر او را  خانوادة مادر و در ميان شبانان، در دامنة كوه و در

يابد تا كاري كه به نام او بر لوح شود و شايستگي ميكند بزرگ ميتهديد مي

، خواست يزدان اين است كه كودك رشد (3)تقدير رقم خورده است انجام دهد

كند، شاهي يابد و در دوگانگي ازلي، پيروزي نيكي را تحقق بخشد، افراسياب 

داند كه از تخمة تور و كيقباد شاهي ويان شنيده و مينياي او با آن كه از پيشگ
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يل »و  (4)برندرسد كه جهان بدو نياز دارد و به ايران و توران نمازش مينژاده مي

چون توصيف او را از پيران « (5)ممالك آريائي و استوارسازندة كشورها است

 گذرد به اين اميد كه:شنود از خونش درميويسه مي

 رچه بايست بودكنون بودني ه  

 (6)ندارد غم و درد انديشه سود  
 (672)شاهنامه ـ چاپ بروخيم ص 

 

ز نژاد شود كه او را به شبانان سپارند تا در تنهائي پرورش يابد و او راضي مي

 خويش آگاه نشود:

 مداريدش اندر ميان گروه  

 فرستيد نزد شبانان به كوه  

 امبدان تا نداند كه من خود كي  

 امن سپرده ز بهر چيبديشا  
 (672)ص 

 

هي حتي نقش تقدير بيش از اينها است، دل شاه توران كه جائي به گنا

م ن نرموهوم اغريرث خردمند را به خون كشيده و سياوش را سر بريده است چنا

گردد و اندوهناك است شود كه از اقدام خود نسبت به كيخسرو پشيمان ميمي

 كه:

 دنبيرة فريدون شبان پرور  

 ز راي بلند اين كي اندر خورد  

 ازو گر نوشته به من بر بديست  

 نگردد به پرهيزگان ايزدي است  
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 چو كار گذشته نگيرد به ياد  

 بود شاد و ما نيز باشيم شاد  
 (675)ص 

 هشدار بدو آيا افراسياب واقعاً چنان وجدان بيدار و عاطفة انساني دارد كه

ين ااين كه در چنگ تقدير گرفتار است و  دهد و از گذشته پشيمانش كند يا

شود توجيه كارهاي اوست؟ او كه معتقد است تقدير با پرهيز دگرگون نمي

 تواند انتظار داشته باشد كه:چگونه مي

 و گر هيچ خوي بد آيد پديد  

 بسان پدر سرش بايد بريد  
 (675)ص 

سفيد صحنة هاي سياه و اي از مهرهجز اين نيست كه شاه توران نيز مهره

رگ را زپرورد و مقدمة نبرد باين پيكار است كه درحقيقت مار در آستين مي

كند تا به كند، پيران ويسه نيز چنين است خسرو را راهنمايي ميفراهم مي

 بد.پرسشهاي افراسياب جوابهاي نادرست و پراكنده دهد و از مرگ رهايي يا

مان هنگر روش است كه نماياآوردن او به ايران نيز به اشاره و راهنمائي س

جا هبيني مبتني بر تقدير است. گودرز سردار پير كه در همتفكر ديرين و جهان

ا به ديدگان هستند، سروش رخود و خاندانش بهتر نگهبانان ايران و بيشتر زيان

دهد و گيو را از ميان دليران شايستة بيند كه مژدة سالمت خسرو ميخواب مي

 داند.مي انجام اين مأموريت

 ز گردان ايران و گردنكشان  

 نيابد جز از گيو كس زو نشان ...  
 (710)ص 
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 نيارد كس او را ز گردان نيو  

 جز از نامور پور گودرز گيو  
 (711)ص 

ريختگي دهد مبين درهمآنگاه كه گزارش خواب خويش مي سخن گودرز

هي ا از فرة شاتنهدهندة اين حقيقت است كه كاووس نهوضع اجتماعي و نشان

 رود و دوستان را دشمن دارد:نصيب است بلكه به راه شاهان نميبي

 همه غم چراست؟مرا ديد و گفت اين  

 غم چراست؟جهاني پر از كين و بي  

 ازيرا كه بي فرّ و برزست شاه  

 ندارد همه راه شاهان نگاه

 زمينچو كيخسرو آيد ز توران  

 رنج و كين سوي دشمنان افگند
 (711)ص 

 خوار كرده خودخواهي و غرور كاووس او را در چشم بزرگان راستيآيا به

ولي يا جامعة ايران در مسير تح كنند؟جويي مياست كه براي ازبين بردنش چاره

داست ه پيتازه افتاده و كاووس مانع اين تغيير است؟ شايد چنين باشد! اما آنچ

ايش بخشيدن به مردم ب و آسخواهي از افراسياخسرو رسالتي دارد و آن كين

 كنندگان اويند.است و در اين راه اختران ياري

 به ايران چو آيد پي فرخش  

 ز چرخ آنچه پرسد دهد پاسخش

 ميان را ببندد به كين پدر

 كند كشور تور زير و زبر
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 جوش آرد آببه درياي قلزم به

 نخارد سر از كين افراسياب

 همه ساله در جوشن كين بود

 ز در جنگ برزين بودشب و رو  
 (710)ص 

كه بيشتر شاهان  حون آزمايشي استمدد كشتي از جيگذشتن كيخسرو بي

ي پهاي احتمالي در اند و پس از شستن غبار ناپاكيو پهلوانان اساطيري انجام داده

و نيز . كيخسر(7)انداند برآمده، آن را به پايان رسانيدهانجام مهمي كه مأمور آن بوده

گذارد اما برخورد اي پاك قدم بر خاك ايران ميآزمايش با انديشه پس از اين

شود كه طوس و فريبرز و سرپيچي طوس از گردن نهادن به پادشاهي او سبب مي

ا نيز بيازمايند. در آنج (8)فريبرز و خسرو نيروي خود را در گشايش دژ بهمن

خداي بر آن ناي كه نام مهيپيروزي كيخسرو با خواست ايزد عملي است، نامه

 گردد:شود، و خسرو كامياب ميشكافد، دژ آشكار مياست باره را مي

 گفت كاين نامة پندمند« به گيو»بدو   

 ببر سوي ديوار حصن بلند  

 بنه نيزه و نام يزدان بخوان  

 بگردان عنان نيز و لختي بران ...  

 شد آن نامة نامور ناپديد  

 خروش آمد و خاك در بردميد  

 انگه به فرمان يزدان پاكهم  

 از آن بارة دژ برآمد تراك  
 (760)ص  
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ساز فراهم شده، اما دستگيري سرنوشت گرچه تكليف جنگ با دو نبرد

و  (1386)ص افراسياب هم درحقيقت پس از نيايش خسرو در آذرگشسب 

در آب  و، بنا به مشيت الهي است وگرنه افراسياب گريخته (9)همچنين نيايش هوم

 .(1391)ص پنهان شده است « چيچست» خنجست

شش ر كوبعالوه بر اين در گفتار خسرو نيز پيدا است كه او بيش از آن كه 

پناهد و از او شخصي متكي باشد و از دالوران كمك بخواهد به خداي مي

 خواهد:پيروزي مي

 پايهمي پيش يزدان بپاشم به  

 نخواهم به گيتي جز او رهنماي  

 گردد جهانمگر كز بدان پاك 

 به داد و دهش من ببندم ميان
 (1337)ص  

ل و انتخاب جانشين او نيز به مشيت الهي است زيرا لهراسب در چشم زا

كه  نام و نشان بيش نيست اما خواست يزدان اين استاي بيبزرگان يك سواره

 و:ويژه كه به گفتة كيخسرشاهي يابد و همگان ناچار از اين پذيرش هستند به

 ين دارد و شرم و فر و نژاد... د  

 بود راد و پيروز و از داد شاد ...  

 نبيره جهاندار هوشنگ هست  

 دستهمان راد و بينادل و پاك  

 ز تخم پشين است و از كيقباد  

 دلي پر ز دانش سري پر ز داد  
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 زمانه جوان گردد از پند اوي  

 برين هم بود پاك فرزند اوي  

 :و برتر از همة اينها 

 مرا گفت يزدان بدو كن تو روي  

 نكردم من اين، جز به فرمان اوي  
 (1433)ص 

جنگد، هدف او از بين ـ كيخسرو در چهرة ايزدي است كه با ديوي مي2

ظهر مكوشد كه بردن مادة بدي است. روش او با بزرگان ايران تفاوت دارد. او مي

ان يگرد اما براي دجهاني و جسماني بدي را نابود كند و كين پدر را باز جوي

كنندگان و بستگان گرچه هدف كين سياوش است ولي همة بدان و همة ياري

كمر  ديف قرار دارند. رستم و كيخسرو هردو به كين سياوشرافراسياب در يك 

 ما براياند، براي رستم توران جاي بدان است و تورانيان كشندگان سياوشند ابسته

ند، ن بدي است و ديگر مردم گناهي ندارخسرو چنين نيست، افراسياب سبب اي

جويي افتد با همة مسالمتاو باك ندارد كه وقتي دشمن ديرين به چنگش مي

 گردنش را بزند:

 كنون روز بادافره ايزدي است  

 مكافات بد را ز يزدان بدي است  

 به شمشير هندي بزد گردنش  

 به خاك اندر افگند تاري تنش  
 (1395)ص 

در تنگناها پشتيبان مردم باشد، او در داستان شاهنامه  تا كوشداما مي

دادگري است كه رسالتش بازگرفتن كين پدر از كشندگان او است و به ديگران 
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ويژه كه كمر جنگ نبسته و به نبرد برنخاسته باشند كاري ندارد، وقتي طوس را به

 كند:فرستد سفارش ميبه جنگ مي

 بدو گفت نگذر ز پيمان من  

 دار آئين و فرمان مننگه   

 نيازرد بايد كسي را به راه  

 چنين است آئين تخت و كاله  

 وركشاورز يا مردم پيشه  

 كسي كو به رزمت نبندد كمر  

 نبايد كه بر وي وزد باد سرد  

 مكوشيد جز با كسي هم نبرد  
 (793-4)ص 

شناسد و خردمندي و دورانديشي او را پيش حتي گودرز را با اينكه مي

 دهد:چشم دارد بازهم اندرز مي

 نگر تا نيازي به بيداد دست  

 نگرداني ايوان آباد پست  

 كسي كو به جنگت نبندد ميان  

 چنان ساز كز تو نيابد زيان  

 كه نپسندد از ما بدي دادگر  

 سپنج است گيتي، و ما بر گذر  

 چو لشكر سوي مرز توران بري  

 سريمكن تيز دل را به آتش  
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 تا بخوشي به كردار طوسنگر   

 نبندي به هر كار بر پيل كوس  

 به هر كار با هر كسي داد كن  

 ز يزدان نيكودهش ياد كن  
 (1148)ص 

 

 ا بهباالتر از آن چون طوس فرمانش را ناديده گرفته و برادرش فرود ر

ن برد و از خوكشتن داده است. تسلي مرگ برادر را به تقدير يزداني پناه مي

 گذرد:يطوس درم

 گفت كاي دادگربه يزدان همي  

 تو دادي مرا تخت و بخت و هنر  

 همي شرم دارم من از تو كنون  

 تري از من و چند و چونتو آگه  

 وگرنه بفرمودمي تا هزار  

 زدندي به ميدان به يكبار، دار  

 تن طوس را دار بودي نشست  

 دگر هركه با او ميان را ببست  
 (871-2)ص 

 

بايد رويان او گناهي ندارند و نقاد او خويشان افراسياب و پوشيدهبه اعت

 كند توصية او اين است:آزار ببينند، آنگاه كه توران را فتح مي

 بكوشيد و خوبي به كار آوريد  

 ما بهار آوريد چو ديدي سر  
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 من اين لشكرم را يكايك ز دير  

 كنم يكسر از گنج و دينار سير  

 بايد كشيدز خون ريختن دست   

 گناهان نبايد بريدسر بي  

 نه مردي بود خيره آشوفتن  

 به زير اندر آورده را كوفتن  

 ز پوشيده رويان بپيچيد نيز  

 كه دشمن شود دوست از بهر چيز  

 آفرين را پسندنيايد جهان  

 گناهان گزندكه جويند بر بي  
 (1347)ص 

 دراز كنند: خنشود كه ايرانيان ساين نيكي و بخشش سبب مي

 كه كيخسرو ايدر بدانسان شدست  

 كه گويي بر باب مهمان شدست  

 همي ياد نايدش خون پدر  

 بريده به خنجر به بيداد سر  
 (1343)ص 

ترسي و بيمي است كه جويي نتيجة خدايبايد تصور شود كه اين مسالمت

عي مرگ دهد تا از ترس سقوط در ژرفاي غرور، نوسرانجام او را خودآگاهي مي

انديشي او بازماندة همان را در زندگي برگزيند، اما اين امكان نيز هست كه كلي

اي باشد كه خويشكاري شاهان و قهرمانان اساطيري بوده است. به نقش اوليه

اي كيخسرو است كه وقتي اجزاي اسطوره در هرصورت شايد همين ايزدچهره
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گردد و آنچنان شكاف مي شود تفاوت ديد را باعثداستان حماسي ادغام مي

كند كه نه پيشگويي سروش، نه خرد احساسي بين عواطف او و بزرگان ايجاد مي

ذاتي و نه فرة يزداني كه او را از آمودريا گذر داده، در دژ بهمن پيروز كرده است 

شوند و غبار ترديدي يك گواهان كافي براي پذيرش پادشاهي او شمرده نميهيچ

شود تا از او بخواهند گان را چركين كرده است سبب ميكه دل كاووس و بزر

سوگند خورد كه به بدي نگرايد و كين سياوش باز جويد، بنياد اين سوگند گران 

 پذيرد:كند و خسرو ميرا كاووس گوشزد مي

 بگويم كه بنياد سوگند چيست  

 خرد را و جان تو را بنده چيست؟  

 بگويي به دادار خورشيد و ماه  

 اج و به تخت و به مهر و كالهبه ت  

 به داد فريدون و آئين و راه  

 به خون سياوش به جان تو شاه  

 به فر و به نيك اختر ايزدي  

 كه هرگز نپيچي به سوي بدي ...  

 چو بشنيد از او شهريار جوان  

 سوي آتش آورد روي و روان  

 به دادار دارنده سوگند خورد  

 به روز سپيد و شب الجورد  

 به خورشيد و ماه و به تخت و كاله  

 به مهر و به تيغ و به ديهيم شاه  
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 كه هرگز نپيچم سوي مهر اوي  

 اندرون چهر اوينبينم به خواب  
 (771)ص 

 رسد:نظر نميحتي اين سوگند هم كافي به

 يكي خط نوشتند بر پهلوي  

 به مشك از بر دفتر خسروي  

 گوا كرد دستان و رستم بر آن  

 گان لشكر همه همچنانبزر  

 به زنهار در دست رستم نهاد  

 چنين عهد و سوگند و اين رسم و داد  
 (772)ص 

البته در بافت داستان حماسي ترديد بزرگان چندان بيجا هم نيست. زيرا 

كيخسرو به هرحال در توران پرورش يافته و نسب از افراسياب دارد، دور نيست 

ند و از خونش درگذرد. عالوه بر آن اين كه روزي عواطفش در آن جهت سير ك

چنان كه بيم را در آن جايي نيست، ساز است و آننبرد براي ايرانيان زندگي

 جويي هم ناپسند است، توشة چنين جنگي دل پركين و شمشير تيز است سالمت

جويي منافات دارد. باوجود قرائن و هدف پيروزي يا نابودي، اين هردو، با صلح

آن ترديد مبين اصالت اسطوره باشد و اين سوگند و عهد همان حلقة ديگر شايد 

ارتباط اسطوره با داستان حماسي به حساب آيد زيرا نمايندة اجراي اين پيمان هم 

 (10)اي است قهرمان، كه جز در داستانهاي جنبي پادشاهي كيخسروچهره

ت و اين نه هاي شاهنامه دارد فاقد اسآشكارائي و وضوحي را كه در ديگر بخش

اند برجستگي چهرة كيخسرو نقش رستم را از آن جهت است كه بعضي پنداشته
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هاي نظر از عدم پيوستگياز داستان زدوده يا كم اثر كرده است، بلكه صرف

تواند با نقش رستم در داستان تاريخي نوع انديشة متكي بر تقدير صرف نمي

اين داستان اعتقاد به فره و  بينيآهنگ باشد زيرا چنان كه گفته شد جهانهم

خواست يزدان و پيروزي خواستن از آن است نه اتكاء بر كوشش و جنگاوري، 

اي را اي به نفس خود آن تحرك يا عشق و عالقهكيخسرو چون قهرمانان اسطوره

رسد كه از كه يك شاهزاده يا قهرمان بايد داشته باشد ندارد، حتي گاه به نظر مي

باشد، وقتي  تواند به خويشتن متكيرخوردار است و نمينوعي تزلزل روحي ب

خواند چارة اين مشكل را از مادر افراسياب او را براي بردن به چين پيش مي

خواهد و اصالً در اين انديشه نيست كه از حملة رستم به توران و پيروزي او مي

 استفاده كند و به فكر بازگشت به ايران افتد.
   

 ت كافراسياببه مادر چنين گف  

 فرستاد و خواند مرا نزد آب  

 چه سازيم و اين را چه درمان كنيم؟  

 به دانش مگر چارة جان كنيم ...  

 جز از رفتن آنجا نديدند روي  

 به ناكام رفتند پس پويه بوي  
 (703)ص      
 

د را تر است، او چونان كسي كه تنها خوانتظار او براي پادشاهي نيز شگفت

د، شناسام شاهي بيند و ديگران را مأمور رساندن خويش بدين مقام بشايستة مق

 گويد:سخن مي
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 به دل گفت كاين گرد جز گيو نيست  

 بدين مرز خود زين نشان نيو نيست  

 مرا كرد خواهد همي خواستار  

 به ايران برد تا كند شهريار  
 (718)ص 

 داند:يزدان ميو در پاسخ افراسياب، خود را بركشيدة زمانه و در پناه 

 گزند و بالي تو از من بگاشت  

 كه با من زمانه يكي راز داشت  
 (1335)ص 

بيني اساسي داستان بر حتي ديگران را نيز چنين اعتقادي است و جهان

ستيهن نبيند به انديشة آنان نيز سايه افگنده است، كلباد چون دستبرد گيو را مي

 گويد:چنين مي

 خسرو استبدان كاين همه فر كي  

 نه از زخم كوپال گيو گو است  

 يد برين بوم و برآندانم چه   

 ز فرمان يزدان كه بايد گذر  
 (726)ص 

شود حقانيت خود را چنين توجيه و گودرز چون با طوس درشت مي

 كند:مي

 ز مردي و از فرة ايزدي  

 ازو دور شد چشم و دست بدي  

  .... 
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 از ايران بگرداند او رنج و تاب  

 بود بر كفش هوش افراسياب  
 (754)ص 

ب كه اسيافريدون نژاد همين انديشه را دارد و در جواب افر هوم، پارسامرد

 گويد:جويد چنين مييمگري گريزگاهي زباني و چارهبا چرب

 ست سخنات چون در گلستان خو  

 تو را هوش در دست كيخسروست  
 (17بند  9و نيز يشت  1390)ص 

 ها و متون پهلوي به آن اشارهجنبة جاودانگي كه در يشتنظر از ـ صرف3

 كند قهرماني كه اژدهااي را بيان ميداستان نيز حقيقتي اسطوره پايان (11)شده است

 كيخسرو هم دردانگيز است. رانجام زندگيكشد سرنوشتي ناخوش دارد سمي

گرايي را كه خاص سخن كوتاه، داستان كيخسرو در هر مورد مطلق

ها است حفظ كرده و تغيير بنياني نپذيرفته است، شيت يا جبر مطلق، نيك هاسطور

و بد مطلق و پيروزي مطلق، همة اينها در داستان وجود دارد و اگر چهرة رستم 

آن برجستگي را كه در ديگر داستانها دارد فاقد است جز اين نيست كه رستم 

يست، او گرچه گرائي بدين شكل نشخصيتي حماسي است و در حماسه مطلق

گريزد، اينها صفات يازد و گاه از ميدان ميگري دست ميپيروز است گاه به چاره

انسانهاي عادي است، قهرمانان حماسه گرچه ابرمردان هستند اما بشرند درحالي 

اي همه چيز را در حد مطلق دارا هستند،  كيخسرو نيك مطلق كه دالوران اسطوره

برد اين دو نبرد ايزد و ديو است نه فرضاً پيكار و افراسياب بد مطلق است و ن

رستم و سهراب. در يادكردهاي اوستا و متون پهلوي نيز كيخسرو از چنين 

درصورتي كه از اصول آئين زردشت چنان كه در گاهان  (12)ور استاي بهرهچهره



 72  54گذشته و آیندة فرهنگ و ادب ایران / 

 و« (13)ايشان آزادند ميان اشه و دروج يكي را برگزينند»آزادي مردمان است  آمده

« (14)سازنداز آنجا كه مردم در گزينش خويش آزادند سرنوشت خود را خود مي»

ها و اعتقادات كهن ايرانيان به پس از زردشت انديشه»و همچنين پيداست كه 

اي از عقايد ايراني و بومي بود آئين زردشت راه يافت و آئين زردشتي كه آميخته

و اعتقاداتي گشت كه زردشت به پا گرفت، اين آئين تازه، انباشته از خرافات 

ظاهراً در زمان ساسانيان يعني موقع تدوين «. (15)نها جنگيده بودآعمري با 

خداينامه اين آئين تازه بيش از اصول و عقايد زردشت ريشه داشته و تقريباً 

بيني متكي بر جبر كه از تعاليم زروانيان است مورد پذيرش بوده است. در جهان

توان با كوشش آن نيكي را كه مقدر نشده است نمي»آمده رسالة مينوي خرد 

رسد، ولي كوشش دست آورد، ولي آنچه مقدر شده است با كوشش زودتر ميبه

حتي با نيرو و »و نيز « (16)ثمر است.هنگامي كه زمان با آن نباشد در گيتي بي

تقدير توان ستيزه كرد چه هنگامي كه زورمندي خرد و توانايي هم با تقدير نمي

براي نيكي يا بدي فرا رسد دانا در كار گمراه و نادان كاردان و بددل دليرتر و 

كار جهان به ». و مهمتر اين كه (17)«دليرتر بددل و كوشا كاهل و كاهل كوشا شود

رود( كه خود زروان فرمانروا و )ديرنگ تقدير و زمانه و بخت مقدر )پيش مي

اي براي هركس مقدر شده است كه آنچه اي كه در هر دورهخدا( است به گونه

رسد چنان كه از همان خانوادة آن گونه آن چيز بر او ميالزم است بيابد به همان

 .(18)«پيشينيان گذشته هم پيدا است

زروانيان همچنين در برابر گوهر توامان نيكي و بدي )اهورمزدا و اهريمن( 

ن زردشتي، اعتقاد به دو گوهر توامان نيكي و بدي )اهورامزدا و اهريمن( آئي

حدت خدا  داشتند كه پدر آنها زروان يا زمان نامتناهي است و درمورد زروان و
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بيني زرواني در ايران جاي دوگانگي را گرفته بود. به هر صورت جهان

فراي در زمان  خصوص در دورة ساساني تأثيري داشته و حتي به نظر ريچاردبه

اند اند، دو طريقه بودهساسانيان زروانيت و آئين مزدائي در عمل ازهم جدا نبوده

اند در ميان زردشتيان خاصه در دستگاه حاكمه و دادهكه تشكيل يك دين مي

. بنابراين داستان (19)انداند كساني كه تمايل به طريقة زرواني داشتهدربار بوده

بيني مسلط دورة ساساني ا آئين كهن و چه برابر با جهانكيخسرو هم، چه برابر ب

صورت اصلي خود را حفظ كرده باشد كامالً طبيعي است چه اگر شخصيتي 

شك بايد از پشتيباني ها برسد بيبخواهد به مهمترين آرزوها و باالترين هدف

د مند باشد وگرنه بشر معمولي با نيروي انساني و محدويزدان و نيروي فره بهره

 تواند بر مطلق آرزوها دست يابد.خود، تنها به كمك كوشش نمي

با اين مقدمات به گمان من داستان كيخسرو در شاهنامه، گرچه نمايانگر 

ها نيز هست. فاجعة انسان ها است اما تمثيل دردانگيزترين فاجعهبرترين پيروزي

ناگاه بنگرد و ببيند هها رسيده باشد اما ببه آرزو رسيده، انساني كه به برترين هدف

آورد و انتقامي نيست كه ي براي زيستن ندارد، عشقي او را به جنبش نمياانگيزه

اي به خطر كردن وادارش كند. البته در حال عادي چون تصور چنين مرحله

اي كه به دنبال دارد نيز ناشناخته است وگرنه زندگي ممكن نيست عظمت فاجعه

ي چيزي مادي يا معنوي چه ارزش دارد؟ كيخسرو آرزوآرزوي پيروزي و بيبي

توانست بازهم بر آباداني در داستان اگر تنها يك شاه يا يك قهرمان بود شايد مي

بيفزايد، مردم را امنيت و آسايش بيشتر بخشد و اتحاد كشورها را استوارتر كند اما 

پايان رسانيده ، رسالتي داشته و آن را به (20)او شاه موبد است و به قولي پيامبر

است. فرضاً سالهاي بيشتري پادشاه باشد ديگر چه كند؟ حفظ نام و جاي؟ اين 
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سكون است نه تحرك، چيزي كه با روح انسان مغايرت دارد و دهن كنجكاو او 

بيني داستان نيز تغييري نكرده كند، شايد به همين سبب باشد كه جهانرا قانع نمي

اه پس از پيروزي هيچ، ديگر به آن انسان است، مشيت الهي همه چيز است و ش

مصمم درون داستان، بلكه كسي است كه خود را در چنبر تقدير زبون حس 

درمان نبوده است و اين همه را قدرتي ديگر به دست يابد كه او بيكند و درميمي

رو بيم دارد كه چون رسالتش پايان يافته او و به نامش انجام داده است، از اين

 شاهان پيشين سر از داد بپيچد و در رنج افتد.مانند 

 شباهت به روزگار جمشيد نيست.جهان در روزگار خسرو بي

 ن بد آباد كرداهر آنجا كه وير  

 دل عمگنان از غم آزاد كرد  

 از ابر بهاري بباريد غم  

 ز روي زمين زنگ بزدود و غم  

 زمين چون بهشتي شد آراسته  

 واستهز داد و ز بخشش پر از خ  

 جهان شد پر از خوبي و ايمني  

 ز بد بسته شد دست اهريمني  
 (765-6)ص 

چيز را از آن خود و اما او خوددارتر از آن است كه چون جمشيد همه

بيند و اين نه انديشة عارفانة او وابسته به خويش داند، او خودي در ميان نمي

انديش است ند و نيكگيرد، او پادشاهي خردماست بل از اعتقادش سرچشمه مي

كند و رنجهاي داند كه ستم بنياد فرمانروائي را سست ميو بيش از هر چيز مي
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خواهد به دهد، از اين روي است كه پيش از آخرين نبرد ميكهن را به باد مي

نامي برگيرد، سايش بخشد، سنتي پايدار برجا گذارد و توشة نيكآمردم امنيت و 

آرامد تا كند و در هر جاي چند روزي ميا را آباد ميهگردد ويرانهجهان را مي

پس ، از آن(21)هم پاس رنجها را نگهداشته باشد و هم سنت نيكو بر جاي گذارد

يابد كه بايد به فكر خويشتن باشد، چه، تاج و تخت بزرگي پايدار نيست و درمي

ن است رسد و كام و ناكام را بايد رخت سفر بست، ايسرانجام روزي مرگ درمي

ترسد غرور او را درربايد و چون پيشينيان ويژه كه ميكه تمايل به ماندن دارد به

به يزدان ناسپاس گردد، او به دنياي پس از مرگ ايمان دارد و از جاودانگي  آن 

ويژه كند بهوزه را با آرامش جاودان عوض نميرآگاه است بنابراين كام و نام چند 

رفته است و سرنوشت او از قلم تقدير چيست؟ همه داند در آفرينش چه كه نمي

 كند و ترديد هم ندارد:چيز را آزموده و به آرزوها رسيده است. درنگ نمي

 رد منيآروانم نبايد كه   

 آهرمني شبدانديشي و كي  

 شوم همچو ضحاك تازي و جم

 كه با سلم و تور اندر آيم به زم
 (1405)ص 

 خواهد؟به راستي هم ديگر چه مي

 رسيديم و ديديم راز جهان  

 بد و نيك هم آشكار و نهان  

 ... كشاورز ديديم   

 سرانجام بر مرگ باشد گذر  
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نيا ده در كبرويي دارد، چرا اين آبرو را چندروزي ديگر آ ،كام و نام يافته

 است به خطر اندازد يا پيوسته از سقوط بيمناك باشد؟

 كنون آن به آيد كه من راه جوي  

 ش يزدان پر از آب رويشوم پي  

 مگر هم بدين خوبي اندر نهان  

 پرستندة كردگار جهان  

 روانم بدان جاي نيكان برد  

 كه اين تاج و تخت مهي بگذرد  

 نيابد كسي زين فزون كام و نام  

 بزرگي و خوبي و آرام و جام  
 (1406)ص 

 درد او دردي است دروني و به خارج از وجود او ارتباطي ندارد.

 به گيتي ز دشمن مرا نيست رنج  

 نشد نيز جايي پراكنده گنج  

 نه آزار دارم ز كار سپاه  

 نه اندر شما هست مرد گناه  

 ز دشمن چو كين پدر خواستم  

 به داد و به كين گيتي آراستم  

 به گيتي پي تيره خاكي نماند  

 كه مهر و نگين مرا برنخواند  
 (1407)ص 

دهندة كاميابي او، و هم نمايانگر دردي م نشاناين پاسخ او به بزرگان، ه
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هاي خارجي زندگي نيست، از واقعيت چيكآزارد. وابسته به هياست كه او را مي

او نه در تنگناي دشمني گرفتار است و نه بيم از دست رفتن گنج و درم آزارش 

اند دههايي از اين دست ندارد زيرا پهلوانان و بزرگان آمادهد و اصوالً نگرانيمي

 كه:

 اگر غم ز درياست خشكي كنيم  

 همه چادر خاك مشكي كنيم  

 و گر كوه باشد ز بُن بركَنيم  

 به خنجر دل دشمنان بشكنيم  

 و گر چارة اين، برآيد ز گنج  

 نبيند به گنج و درم نيز رنج  

 همه پاسبانان گنج توايم  

 پر از درد، گريان ز رنج توايم  
 (1411)ص 

دهد يم دارد. زيرا دانش تجربي و بينش يزداني او هشدار مياو از سقوط ب

كه نگهداري اين نام نيك ساده نيست، اطمينان ندارد كه بتواند بر همان روش كه 

برد كه مظهر جسماني بوده است بماند. او از سوئي نسب از افراسياب مي

اي هنيروهاي اهريمني است و از سوي ديگر با كاووس پيوند دارد كه خودكام

مغرور است، با اين حال اگر بپندارد در سرشت او آمادگي سقوط وجود دارد 

شگفت نيست. عالوه بر اين تجربه ثابت كرده است كه جهانداراني چون ضحاك، 

جم و كاووس آنگاه كه جهان زير پر گرفتند مني كردند و به يزدان ناسپاس 

نام نيك از دست  دي از آنان گسسته شد و در سراشيب سقوطزشدند، فره اي
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خواهد وقتي به آرزو رسيده است و دادند و بر تيرگي از جهان درگذشتند، او نمي

جهان از بدي و بدان پاك كرده به دام افتد و سرانجامي ناخوش داشته باشد، 

بازگوئي اين هراس و تأكيد او بر احتمال گسستن فره ترس او را از تقدير و 

 د:دهاعتقادش را به جبر نشان مي

 ور جان شاهپرانديشه شد مايه  

 از آن رفتن كار و آن دستگاه  

 گفت ويران و آباد بومهمي  

 ز چين و ز هند و ز توران و روم  

 سراسر ز بدخواه كردم تهي  

 مرا گشت فرمان و گاه مهي  

 بيم شدجهان از بدانديش بي  

 دل اهرمن زين به دو نيم شد

 ز يزدان همه آرزو يافتم

 همه سوي كين تافتم دگر دل

 روانم نبايد كه آرد مني

 بدانديشي و كيشي آهرمني

 شوم همچو ضحاك تازي و جم

 كه با سلم و تور اندر آيم به زم

 به يك سو چو كاووس دارم نيا

 دگرسو چو توران پر از كيميا

 چو كاووس و چون جادو افراسياب

 كه جز روي كژي نديدي به خواب
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 اسبه يزدان شوم يك زمان ناسپ

 به روشن روان اندر آرم هراس

 ز من بگسلد فرة ايزدي

 گرايم به كژي و راه بدي

 از آن پس بر آن تيرگي بگذرم

 به خاك اندر آيد سر و افسرم

 به گيتي بماند ز من نام بد

 همان پيش يزدان سرانجام بد

 تبه گرددم چهر و رنگ رخان

 بريزد به خاك اندرون استخوان

 ايهنر كم شود ناسپاسي به ج

 روان تيره گردد به ديگر سراي
 (1404)ص 

كند بندد، از خويش و بيگانه اعراض مياين است كه در به روي خود مي

« ردببدان جاي نيكان »پردازد تا خداوند گناهش ببخشد و روانش و به نيايش مي

اي ديشهدهندة چنين اناندر، نسپارد، سخن او به بزرگان نشان و او را به دست ديو

 است:

 كنون پنج هفته است تا من به پاي  

 خواهم از داور رهنمايهمي  

 كه بخشد گذشته گناه مرا  

 بيفزود اين تيره ماه مرا  
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 برد مرمرا زين سراي سپنج  

 نماند ز من در جهان درد و رنج  

 نبايد كزين راستي بگذرم  

 چو شاهان پيشين بپيچد سرم  
 (1417)ص 

 خواهد:را از خداوند مي چنين آرزوئي دارد و تحقق آن

 تو باشي به مينو مرا رهنماي  

 چو من بگذرم زين سپنجي سراي  

 به كژي دلم هيچ ناتافته  

 دالن يافتهروان جاي روشن  
 (1409)ص 

 دهد:آرامش و آسايش او وقتي است كه خجسته سروش مژدة مرگ مي

 سحرگه مرا چشم بغنود دوش  

 ز يزدان بيامد خجسته سروش  

 ه برساز كآمد گه رفتنتك  

 برآمد نژندي و ناخفتنت  
 (1417)ص 

آن رنج و اين آرامش شايستة عارفي پاكباز نيست، و اين هم نيست كه 

كيخسرو بيش از آن كه اجتماعي باشد و مصالح جمع را رعايت كند فردي 

بينديشد و خود را درنظر گيرد بلكه انگيزة انساني و رسالت يزداني او تمام شده 

بخشي و امنيت، هريك از اين ت، خويشكاري او انتقام بوده و رسالتش آسايشاس

عوامل قوي از سويي با عواطف انساني و ارضاي احساسات او بستگي دارد و از 
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شك مهم و نيروبخش و بي (23)سوي ديگر يك خويشكاري ديني و سنتي است

اگر  هم هست، چون انسان به آرزوهايي چنين پرارزش برسد شگفت نيست

تر نخواهد بود. بپندارد به همه چيز رسيده است و ديگر زندگي برايش شيرين

 است:كيخسرو در چنين موقعيتي

 من اكنون چو كين پدر خواستم  

 خوبي بياراستمجهاني به  

 بكشتم كسي را كه بايست كشت  

 كه بد كژ و با راه يزدان درشت  

 به آباد و ويران درختي نماند

 مرا برنخواندكه منشور تخت 

 بزرگان گيتي مرا كهترند

 وگر چند با گنج و با افسرند ...

 جويكنون آن به آيد كه من راه

 شوم پيش يزدان پر از آب روي
 (1406)ص 

رسد هرگز گرچه به چنان پيروزي نميترديد نيست كه يك انسان عادي 

ارد كه پنداي هم ندارد، خود را تا آن حد ناتوان نميچنين احساس نوميدانه

داري نداشته باشد و اصوالً براي بشر عادي زندگي قدرت ضبط نفس و خويشتن

دارد و به خطر كردن تشويق اي قوي است كه او را نگاه ميبه نفس خود انگيزه

تر كند، اما كيخسرو اسير سرنوشت است، گرچه خشنودي خداوند را باالمي

و دلزده است كه توان ندارد  داند و آرزوي بهشت دارد اما چنان خستهچيزها مي
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، بلكه (24)«اي بفزايد وز شرش نقصان كنداي به خبر درون پارههر لحظه»كه: 

 كند:نوميدانه آرزو مي

 ز من گر نكوئي و گر رفت زشت  

 مرا جاي ده در بهشت نشستِ  
 (1412)ص 

ه بر مي كخداوند او بر همه كاري توانا است، جبر، تقدير يزداني يا هر نا

ا را بيند و برآورد آرزوهاو مستولي است كه خودي نمي نهاده شود چنان بر دلآن 

 طلبد، آيا اين دلزدگي ناشي از احساس بيهودگي است كه گمان دوماز او مي

تر است پس بايد مرگ را طلب كرد و به خداوند نزديك شد اما اين حال قوي

و  شناسندن كه هست ميبراي زال و قهرمانان شناخته نيست، آنان زندگي را چنا

دهند و آيد بيم به خود راه نميها را در نظر دارند، تا آن دم كه نفس ميواقعيت

كوشند، شايد هم آن دورنگي و خردي كه خسرو دارد نداشته باشند اما مي

ا دانند و هر كار رانسانهاي عادي هستند كه هرچيز را به جاي خود نيكو مي

هاي كاووس درخور سرزنش بلندپروازي نظر آنان دهند، ازموقع انجام ميبه

 گيري كيخسرو نوعي شانه از زير بار خالي كردن است و فردينيست اما گوشه

 انديشيدن.

 ساخت قدگر آن كه كاووس صندو  

 سر از پادشاهي همي برفراخت  

 چنان دان كه اندر فزوني منش  

 نسازند بر پادشا سرزنش  
 (1421)ص 

كه سالها تجربه اندوخته و شاهان بسيار ديده است، از اين سخن زال است 
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كند كه انديشد، هرگز تصور نميانسان و نيروهاي او آگاه است و بشري مي

داند كه از ترس يا اندوه يا هر يافتني باشد، او را مختار نميرسالت انسان پايان

غيرعادي  راستي حق دارد كيخسرو راچيز ديگري خود را به كام مرگ اندازد، به

بداند و بپندارد كه ديو در درون او جاي گرفته و فرة پادشاهي تباه كرده است، اما 

نشدني، بيم از سقوط چنان در تار و پود خسرو هم ناگزير است و تسليم

وجودش رخنه كرده است كه ممكن نيست نظر خود را تغيير دهد، پس به توجيه 

 پردازد:مي

 به گيتي مرا نيز كاري نماند  

 ز بدگوهران شهرياري نماند  

 هر آنگه كه انديشه گردد دراز  

 ز شاهي و از دولت دير باز  

 چو كاووس و جمشيد باشم به راه  

 چو ايشان ز من گم شود پايگاه  

 چو ضحاك ناپاك و تور دلير  

 كه از جور ايشان جهان گشت سير  

 بترسم كه چون روز بر نخ كشند  

 خ كشندچو ايشان مرا سوي دوز  
 (1421)ص 

كمال  ن ياالبته اين توجيه پذيرفتني نيست، اما زال شايد به اقتضاي داستا

خواهد، تأكيد خسرو در اينجا نيز بر پذيرد و پوزش ميانديشة خسرو آن را مي

 ها و بيم از سقوط است:كاميابي
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 ز هوشنگ رد تا به كاووس شاه  

 كه بودند با تخت و فر و كاله  

 ايشان به گيتي نماند جز از نام  

 كسي نامة رفتگان برنخواند  

 از ايشان بسي ناسپاسان بدند

 به فرجام از اين بد هراسان بدند

 امچو ايشان همان من يكي بنده

 ام ...و گر چند با رنج كوشنده

 كنون آنچه جستم همه يافتم

 ز تخت كيي روي برتافتم ...

 
 (1424-5)ص 

 يا

 ايم گيتي سپنجهمه رفتني  

 چرا بايد اين درد و اندوه و رنج  

 گذشتن كنون به كه با لشكريم  

 دستگه بگذريمنبايد كه بي  

 بترسيد يكسر ز يزدان پاك  

 مباشيد ايمن درين تيره خاك  

 كه اين روز بر هر كسي بگذرد  

 زمانه دم ما همي بشمرد  
 (1424)ص 
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آميز تكرار يهپذيرند و سر سخن گالاين است كه مردم عادي آن را نمي

 شود:مي

 گفت هركس كه شاها چه بودهمي  

 دلت شد پر از داغ و دودكه روشن  

 گر از لشكر آزار داري همي  

 مر اين تاج را خوار داري همي  

 بگوي و تو از خاك ايران مرو  

 جهان كهن را مكن شاه نو  
 (1437)ص 

 

ر و دز افسون ديتفاوت اينجاست كه اين ديگر زال و بزرگان نيستند كه ا

و  است بيم باشند و تاريخ گذشتگان پيش چشم دارند. اينجا خسرو بر جناح سفر

ارا نگ خساين فرياد مرد و زن ايراني است كه كوه را پرناله و پرخروش دارد و 

خواهند از اين سفر مايگانند كه از او مي(، اين تُنُك25را به جوش آورده است)

ه دست شاه نو نسپارد اما حقيقت اين است ك باز گردد و جهان كهن را به

دهد و به خواهد خود را از اين تنگنا برهاند، مردمان را تسلي ميكيخسرو مي

 خواند:آرامش مي
   

 شهنشاه از آن كار خيره بماند

 وز آن انجمن موبدان را بخواند  

 چنين گفت كايدر همه نيكويي است  

 ها نبايد گريستبرين نيكويي  
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 دان شناسيد يكسر سپاسز يز  

 شناسمباشيد جز شاد و يزدان  
 (1437-8)ص 

 

 اما تمسّك به كارهاي انجام شده، پيام سروش، دلتنگي و تمايل به

هاي موجه باشد و مردم عادي را راضي كند، زيرا اينان تواند بهانهگيري نميگوشه

ما اداشت  غم نان دارند و بزرگان غم نام، بزرگان به هرحال بزرگي خواهند

 «.(26)گرگ كه به گله زند واي بر يك بزي»

راستي توجه و پرمعني است، او آنچه را كه بهآخرين بخشش او هم جالب

بخشد كه در اين دهد و از لوازم پادشاهي است به كساني ميتشخيص ظاهري مي

روند و در برف و بوران جان خود را ازدست سرانجام همراه او ميسفر بي

هاي تن هدرحالي كه گودرز را به باغ و گلشن و رستم را به جام دهند،مي

كند ياره و طوق به گستهم، اسبان تيزتك به طوس، سالح جنگ به خوشحال مي

بخشد، و بيژن را سراي به فريبرز ميگيو و جوشن و ترك و كاله و خيمه و پرده

نساني اند. راستي كبه داشتن طوقي گرانبها كه نام خود بر آن كنده است مفتخر مي

دو برا  كه به آرزو رسيده نه در جهان توان زيستن دارد و نه آنچه اين برتري

دارند، افتد، دالوران هم، چنين پاياني را خوش نبخشيده است ديگران را مفيد مي

 بازند.گردند تا جان ميروند و با همة اصرار او باز نميگام به گام به دنبالش مي

با معيارهاي خدايي و اخالقي پسنديده باشد اما برابر وش كيخسرو رشايد 

هاي اجتماعي و انساني چنين نيست زيرا زندگي يك واقعيت است و در ارزش

يا، آنگاه كه وحال پداشتني، و انسان يك حقيقت است و در همههمه حال دوست
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اين حقيقت يك سايه تصور شود و خود را آزاد نپندارد، آن واقعيت را ارزشي 

 يست.ن

 
 ها:يادداشت

داند مي« رتراو»م با يا ايزد بهرا« ايندرا». هرتسفلد داستان كيخسرو و افراسياب را صورت جديدتر نبرد 1

نج( پص چهل و ان )اما نگارنده اين گمان را از توجيه استاد آزاده دكتر مهرداد بهار در اساطير اير

پهلوان »طابة خورت نبرد ايشترو و تموز در صدريافته است، نيز از محقق فاضل دكتر سركاراني به

 شنيده است.« اژدركش

 وسي و نه  صاي است. نك: اساطير ايران، دكتر مهرداد بهار، . فره خود از نهادهاي ابتدائي و قبيله2

ئين آ، نيز 2سن، ترجمة باقر اميرخاني و بهمن سركاراتي، ص . نيز كارنامة شاهان، كريستن69

 به بعد. 144اهلل صفا، ص تر ذبيحشاهنشاهي ايران، دك

به بعد، نيز  237و  215، ص 2دربارة فره داشتن كيخسرو: نك يشتها، ابراهيم پورداود، ج  

« شيده»و هم سخن خودش وقتي كه به جنگ  521اهلل صفا، ص سرايي در ايران، دكتر ذبيححماسه

 رود:مي

 سر نباشدش با جنگ او پا و  فر تكسي را كه يزدان ندادس  

 فر و نژاد خود آيدش ننگ ز   همان با شما او نيايد به جنگ  

 دو جنگي بود يكدل و يك نهاد  نبيرة فريدون و پور قباد  

 1300ص          

تا  57و  14ا ت 10بندهاي  26. دربارة تقدير و تأثير آن نك: مينوي خرد، دكتر احمد تفضلي، پرسش 3

63. 

 .2630ـ  31س  671. شاهنامه، چاپ بروخيم، ص 4

يز ، ن3و  2بندهاي  15و يشت  49بند  5و نيز يشت  151، ص 2و ج  253، ص 1. يشتها، ج 5

 .523سرايي در ايران، ص حماسه

ون جا از شاهنامة چاپ بروخيم با ذكر صفحه نقل شده است، جز در مواردي كه مضم. شواهد همه6

 اشاره شده است. اشعار به نثر برگشته كه به شمارة بيت نيز در پانوشت

گذرد، گذرند، فريدون براي گشودن پايتخت ضحاك از اروندرود ميشاهان و پيامبران از آب مي. »7
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گذرد، اردشير براي رسيدن به سلطنت به كنار دريا زردشت در ديدار هرمزد از آب دائيتي مي

 نك: اساطير ايران، ص چهل و پنج.« رود ... مي

 Tritaâptyaاي از اسطورة سه برادر و پيروزي تريته آپتيه رز برساخته. شايد سرپيچي طوس و فريب8

ساطير صورتي آمده است. براي داستان سه برادر نك: اباشد كه در داستان فريدون و پسرانش به

دژ بهمن  90ايران، ص چهل و هشت و نيز اساطير ايراني، ا. جي. كارنوي، ترجمة طباطبائي، ص 

باشد كه  Uzdestchârة بزرگ كنار درياي چيچست يا بنا به روايات پهلوي نيز احتماالً همان بتكد

آن  چون كيخسرو براي گشودنش اقدام كرد آذرگشسب بر يال اسب او نشست و از پرتو ايزدي

را  شان بيكار شد و سپاهيان خسرو بتخانهساحراني كه تيرگي مصنوعي ايجاد كرده بودند نقش

ه شيز بود فرود آمد و اين آتش ك Asnavantر فراز كوه اسنونت ويران كردند، آنگاه آذرگشسب ب

 ه همداني،العاده داشت و از مورخان اسالمي ابن خردادبه، ابن فقيدر زمان ساسانيان اعتبار فوق

، ص 2ج  اند. نك: يشتها،ولف، تاريخ قم و همچنين ابوالحسن عامري و ديگران به آن اشاره كرده

 شم رضي، زير نام كوي هئوسروه.ستا، هاو فرهنگ نامهاي او 8-246

گوش يشت  19و  17بندهاي  9و نيز يشت  194-5، ص 2؛ ج 283-5و  253، ص 1. نك: يشتها، ج 9

 «.نيايش هوم و كيخسرو» 42، 41، 38، 37و ارت يشت بندهاي 22، 21، 18، 17بندهاي 

 ر آن.خاقان چين و غيي، نبرد شان. مانند: همايون، داستان بيژن و منيژه، نبرد كاموس ك10

به نقل » 35صد در بندهش فصل  11فقرة  15كتاب نهم دينكرد فصل  7. آفرين پيامبر زرتشت فقرة 11

 519سرايي در ايران، ص ، نيز حماسه7بند  56، نيز مينوي خرد، پرسش «سرايياز يشتها و حماسه

 186 ـ 188ن نصر، ص ، نيز مجموعة آثار فارسي شيخ اشراق، به تصحيح دكتر سيد حسي523و 

 )الواح عمادي(.

 سرايي در ايران و نيز يشتها و فرهنگ نامهاي اوستا.. نك: سرگذشت كيخسرو در حماسه12

 . اساطير ايران، ص بيست و هفت.13

 .118و  96تا  88بيني ايراني، نوشتة دكتر مهرگان، چاپ دانشگاه تبريز، ص . همانجا، نيز جهان14

 بيست و هشت.. اساطير ايران، ص 15

 .6تا  4بندهاي  38. مينوي خرد، ص 16

 .7تا  4بندهاي  39. همانجا، ص 17

 .6تا  4بندهاي  26پرسش 42. همانجا ص 18

 .91. زندگي و مرگ پهلوانان در شاهنامه، دكتر محمدعلي اسالمي، ص 19
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 .35. تاريخ پيامبران و شاهان، ترجمة دكتر جعفر شعار، ص 20

 به بعد. 79س  ،769. شاهنامه، ص 21

راه يبند و . برابر روايات كهن و هم شاهنامه پادشاهاني چون ضحاك، جمشيد، كاووس، فريفته شد22

د اين مور . درگشتند و كساني چون منوچهر، ايرج، اردشير، بهرام گور پيوسته از سقوط بيم داشتند

 ويژه كوروش نك:و همچنين شباهت زندگي و اخالق و عادات كيخسرو با اين پادشاهان و به

مة دكتر ترج وآرمان شهرياري در ايران باستان، از كسنفن تا فردوسي، ولفگانك كناوت با همكاري 

ي، ص ؛ نيز درمورد نقش پادشاهان نك: عهد اردشير، ترجمة امام شوشتر77تا  66آبادي، ص نجم

 .1بند  62

 مهدي ، هانري ماسه، ترجمة. درمورد اين وظيفه در آئين باستان نك: فردوسي و حماسة ملي23

 .175ـ  7ضمير، چاپ دانشگاه تبريز، ص روشن

 . اصل بيت ناصرخسرو اين است:24

 بفزايم و ز شرش نقصان كنم  اير درون پارهياي به خهر لحظه  

 .371نك: ديوان ناصرخسرو، چاپ دانشگاه، به تصحيح استادان مينوي، محقق، ص  

 .3062س  1437. شاهنامه 25

 امثال و حكم.« گرگ به گله زد واي بر آن كه يك بز دارد. »26
 

 

 

  
 

  

 

 

 
 


