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  16/11/1399تاریخ دریافت:  

 30/5/1401 تاریخ پذیرش: 

 چکيده     

چون اوستا، ای ایران است. در متونی همترین ایزدبانوان اسطورهاَشی، یکی از مهم      

بخشی به یاران و ایرانیان )ارتباط ها از اَشی با صفات مختلفی از جمله، ثروتها و یسنیشت

 های بیگانه برایینرساندن به دوستان، آوردن اسب و برکت از سرزمبا ثروت و برکت(، یاری

ساختی ه زیرایرانیان، ارتباط با زنان و تأثیر بر زنان یاد شده است. ازآنجاکه شاهنام

ای در های اسطورههای شخصیتتوان شاهد تجلی کارکردها و خصلتای دارد، میاسطوره

توان به تجلی های شاهنامه بود. از جملۀ این موارد میهای داستانبرخی از شخصیت

رو، ند. ازایره کرکرد زنان برجسته و تأثیرگذار شاهنامه اشاردهای ایزدبانو اَشی در عملکارک

تحلیلی، کردار زنانی از جمله فرانک، ـپژوهش حاضر بر آن است تا با روش توصیفی

ای هدخت را با کارکردها و خصلتفرنگیس، جریره، همای چهرآزاد، کنیزک رومی و بوران

ردار دهد که کی بررسی و مقایسه کند. برایند پژوهش حاضر نشان میبرجستۀ ایزدبانو اَش

ۀ های اَشی است؛ در واقع، این زنان تکرار چهرکاریاین زنان، تکرار اعمال و خویش

برده، های زنان نامای اَشی در متن حماسی شاهنامه هستند. با تأمل بر ویژگیاسطوره

ترین بخشی اصلیشی، صفت ثروت و برکتاَشود که در میان کردارهای مختلف مشخص می

رتباط بخشی و یاریگری زنان در اصفتی است که به این زنان رسیده است و اغلب این ثروت

 رسیدن برخی از شهریاران و پهلوانان است.قدرتبا پادشاهی و به

 بخشی.اسطوره، شاهنامه، اَشی، زنان، ثروت :واژگان کليدی    

 
 z.jamshidi@hsu.ac.ir 
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 . مقدمه1

خش نمایی از پیشینۀ فرهنگی ایران است. حماسۀ ملی ایران، بنۀ تمامشاهنامه، آیی

خی ران تاریای و تاریخ ایران از دوران باستان تا دوعظیمی از فرهنگ، تمدن، مفاهیم اسطوره

ها و انداست ساسانیان را در بر دارد. در این میان، تأثیر اساطیر ایرانی بر بسیاری از

رگ ه دیگر سخن، در این اثر ستبوشن و انکارناپذیر است. های شاهنامه موضوعی رشخصیت

هن کای ایران را در خود جای داده است، رّدپای عقاید که بخش مهمی از تاریخ اسطوره

ای، طورهترین کارکرد اسطوره و عقاید اسمهمشود. با توجه به اینکه ای نیز دیده میاسطوره

دار آدمی های معنیها و فعالیتآیین وار همۀهای نمونهنمودن سرمشقکشف و مشخص

ریخ است افسانه و تا ی از اسطوره،اختهیآمو چون حماسه،  (16: 1391پور، )اسماعیلاست 

ها توان سرمشق کهن برخی از شخصیت، با دقت در آثار حماسی می(167: 1386مطلق، )خالقی

شود تا تری میمینه و بسزتوان گفت که حماسه، های حماسی را یافت. میو آیین

 یابند. ی نو، نمود ت و قالبای، بار دیگر در هیأعناصر اسطورهها و شخصیت

ای دارند که با توجه به ای ویژههای شاهنامه کارکردهای اسطورهبرخی از شخصیت

ها دست یافت. برای نمونه، بعضی ای آنتوان به نمونۀ اسطورهها میهای این شخصیتویژگی

؛ برخی افراسیاب (61: 1396)باقری، اند گیو را همان شخصیت ایزد وایو دانستهگران از پژوهش

ا نمادی از و برخی زال ردر تأیید نظر بنونیست(  37: 1388)بازرگان، سالی )اپوشه( را دیو خشک

دانند. در این میان، می (111-108: 1399؛ اردستانی رستمی، 237: 1398)نظری، ایزد زروان 

ر های زن برجسته و تأثیرگذاایزدبانو اَشی را در میان برخی از شخصیتتوان تجلی می

 توان بهکرد دقیق تعدادی از زنان شاهنامه، میوجو کرد. با بررسی عملشاهنامه جست

ها و ایزدبانو اشی دست یافت که این موضوع، به های مشترکی میان آنویژگی یا ویژگی

 ر حماسۀ ملی ایران داللت دارد.  حضور همیشگی و جریان پیوستۀ اساطیر د

نگارنده در این جستار بر آن است که با تحلیل کارکرد گروهی از زنان تأثیرگذار 

بکاود. منظور از  1ای ایزدبانو اَشیشاهنامه، نمونۀ آغازین این کارکرد را در شخصیت اسطوره

ای را برای رسیدن به هزادیا شاه زنان تأثیرگذار، زنانی است که یا خود به پادشاهی رسیده

ها، آن شخص به شهریاری ای که بدون کمک آنگونهاند؛ بهقدرت و سلطنت یاری داده

ها و ایزدان از جمله آناهیتا و ههرسید. گفتنی است گرچه در کردار برخی دیگر از االنمی

ترین صلیترین و امهر اشتراکاتی با کردار اَشی وجود دارد، اما تأکید نگارنده بر برجسته
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آناهیتا ترین ویژگی برجستهکه بخشی است؛ در حالیکردار اَشی یعنی ثروت و برکت

   هاست.جنگاوری، عشق و ارتباط با آب و ویژگی برجستۀ مهر جنگاوری و نظارت بر پیمان

 . پيشينة تحقيق1-1

تر این دربارۀ شخصیت ایزدبانو اَشی مطالعات بسیاری صورت گرفته است. بیش

ای نیز به بررسی و اند و عدهایزد پرداختههای این زنها به معرفی و بررسی ویژگیپژوهش

ترین اند. در ادامه به معرفی مهمهای مهم است، دست یازیدهتوصیف اردیشت که از یشت

 شود.این تحقیقات پرداخته می

ایرانی و  نامۀ خود، به بررسی ایزدبانوان مهم( در پایان1374نژاد )ابراهیمیان واقع

ها همت گمارده که های آنالنهرینی پرداخته است و به توصیف این ایزدبانوان و ویژگیبین

 یکی از ایزدبانوان موردنظر وی، اَشی است. 

انجام داده است، به  نامه( نیز در پژوهشی که در قالب پایان1385رستمی گوهری )

ات و اطالع ران باستان پرداختهیسنا و ایها در متون مزدبررسی آناهیتا و اَشی و جایگاه آن

 جامعی دربارۀ جایگاه این دو ایزدبانو ارائه کرده است.

ایزد ـهای سه زننامۀ خود به بررسی توصیفی ویژگی( نیز در پایان1386لطفی نوذری )

م داده ن انجاهای پیشینامهسپندارمذ، آناهیتا و اَشی مبادرت ورزیده و کاری شبیه پایان

 .است

بر  و ایرانی افرودیتدر کتاب « اریک پیرار»( نیز اردیشت را بر پایۀ آرای 1392اکبری )

 کند. شناسی مطالعه و معرفی میشناسی و زبانهای نسخهمبنای داده

ف و ون مختلای به بررسی توصیفی جایگاه ایزدبانو اَشی در مت( در مقاله1389حسینی )

 دهد.های ذکرشده انجام میایر پژوهشسکاری مشابه  پردازد وهای او میکاریذکر خویش

 ادیهای یک از پژوهشگران در هیچدهد که پژوهشمطالعۀ پیشینۀ پژوهش نشان می

شی قر پژوهفا شناخت برو، نگارنده اند. ازاینبه تجلی ایزدبانو اَشی در شاهنامه نپرداختهشده 

ا و ارکردهکایزدبانو اَشی و مطالعۀ موجود، تالش کرده است که ابتدا به بررسی جایگاه 

 ه بکاود.های او بپردازد و سپس، تجلی این ایزدبانو را در برخی از زنان شاهنامکاریخویش

 . بحث و بررسی2

های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و شاهنامه، سنِد هویت ملی و بیانگر بسیاری از سنت

ا دورۀ تاریخی است. مفاهیم گوناگون سیاسی ایران در ادواری طوالنی از دوران باستان ت
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های مختلف این کتاب سترگ وجود صورت آشکار یا پنهان در الیهای و ملی بهاسطوره

زن در »های اوست. ترین موضوعات در شاهنامه، زن، رفتار و کرداردارند. یکی از مهم

شخصیت او،  شاهنامه همانند دیگر مظاهر انسانی آن کتاب، واالیی و کمال دارد و تصویر

های ها، خاصه در منظومهکه در داستانآنالشعاع امیال و افراد داستان نیست. حال تحت

تبع داستان  اند، تصویر وی غالباً بهدست ایرانی به آن پرداختهعاشقانه که شاعران چیره

 (.27:  1365)حریری،  «استترسیم شده 

های خاص که هرکدام کارویژه و نقش هیمهای مختلفی از زنان مواجدر شاهنامه با دسته

ویی ت و گخود را دارند. در این میان، کردارهای برخی از زنان مهم شاهنامه مشترک اس

ک زنان ها و کردارهای مشتربسیاری از این زنان تکرار زنان دیگر هستند. توجه به ویژگی

 ال تکرارحاین زنان در  کند که شاید در اصلتأثیرگذار شاهنامه این فرضیه را در تقویت می

، و قدرت گری، بخشیدن ثروتشده توسط الگویی آغازین هستند. یاریعملی از پیش انجام

نان زهای ایرانی، کردار مشترک بسیاری از نمایی و کمک در مقابل دشمنان به شخصیتراه

های نمونۀ این اعمال در اساطیر و شخصیتشاهنامه است. با بررسی و مطالعۀ پیش

های مهم رسیم که موارد یادشده در شمار کارویژهای ایران، به ایزدبانو َاشی میطورهاس

 اوست. 

 . اَشی2-1

عدود مو از اَشی یکی از ایزدبانوان کهن ایرانی است که جایگاهی بسیار ویژه دارد. ا

 و 9/48، 8/48، 10/46، 12/43، 6/43های )یسنایزدانی است که نامش در گاهان آمده است 

معنای خوب و های کهن است که در فارسی باقی مانده و بواژۀ اَرد )اَشی( یا اَرت، واژه .(9/50

وشی و خای است که مطابق روایات، تمام لوازم در اصطالح، اسم فرشته»نیک است. این واژه 

 صورت دختری زیبا رو کند، برکت وای بهآسایش به او اختصاص دارد. اگر اَرت، به خانواده

 (.93:1389)یاحقی، « آوردت به آن خانواده روی میوسع

)بندهشن، بخش چهارم؛ شایست نشایست های ارششونگ از اَشی در متون فارسی میانه با نام

نیز یاد شده که صورت تغییریافتۀ  )بندهشن، بخش یازدهم(، اهرشونگ و ارششونگ (22فصل 

ی اوستایی مؤنثی است، مشتق از شناسی، اَشی اسم معنااز نظر ریشه»است.  1اشی ونگوهی

. دربارۀ (66: 1389)حسینی، « -artaiاز صورت ایرانی باستان  tiراه پسوند به هم -arریشۀ 

ایزد بخت یا ، اَشی زنبویسمعنای ریشۀ نام این ایزدبانو اتفاق نظر وجود ندارد. بنا بر نظر 
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نام اَشی  بیلی،. (83: 1376 )بویس،است « آمدهدستبه»اللفظی آن پاداش است و معنای تحت

ریشۀ این واژه را  بارتولومه (Baily,1971:4)داند می« آوردندستبه»معنای به -arرا از ریشۀ 

، برای این کلنز(، Bartholomae, 1976: 241دانسته است )« بخشیدن و عطاکردن»معنای به

 :Insler, 1975)« ر بودنسزاوا»، اینسلرو  (Kellens, 1999: 457)« به حرکت درآوردن»ریشه 

گران برای نام اَشی چه از معناهای پیشنهادی این پژوهشاند. آنرا پیشنهاد داده( 131

که، ریشۀ این نام با مفهوم کسب و شود: نخست اینآید، ما را به نکاتی رهنمون میبرمی

دارد. این راه که، مفاهیم شایستگی و بخشیدن را به همثروت در ارتباط است و دیگر این

 مفاهیم در َیشتی موسوم به اَردَیشت نیز مورد توجه واقع شده است.

عنوان در یشت هفدهم که به اردیشت موسوم است، اَشی شخصیتی زنانه دارد و به

رد و در ا نام اَشود. این ایزدبانو در پهلوی بایزدبانوی فراوانی، برکت، بخت و اقبال معرفی می

 معنی سهم، پاداش و بخشش است. در اوستا این اَردشود و بهه میاوستا با نام اَشی خواند

د و دهد. او دختر هرمزراه سروش، پاداش و پادافراه میبخشد و به هماست که پاداش می

در  (.14-6بندهای  :ها، اردیشتیشت)بخشد سپندارمذ است و خرد، خواسته و پیروزی می

بخش و خردمند است و بر سودبخش، درمان اندام،اردیشت، او ایزدبانویی زیبا، خوش

های مقتدر است و باید او را ههار است. اَشی از االای مجلل و پر سروصدا سوگردونه

و « گنجور»ایزدبانوی ثروت، بخت و اقبال نیز دانست و به همین دلیل، القابی از جمله 

 ان نفوذو بر زنموارد، ا دارد )همان(. عالوه بر این« دارای ثروت بسیار»و « بخشندهدارایی»

 (.30:1386)آموزگار، دارد و زنانی که اَشی یارشان باشد، سفیدبختند 

و و ها از جمله در فروردین یشت و زامیادیشت به این ایزدباندر برخی دیگر از یشت

اَشی »عنوان مثال، در زامیادیشت چنین آمده است: های او اشاره شده است. بهویژگی

« ستی فره اراه است که دارادارنده، با آن کسی همتور و علوفه ارزانیبخشنده، سآسایش

ومان خشیدن اَشی به خانب. در اَشتادَیشت نیز به جاه و جالل(54بند : ها، زامیاد یشت)یشت

 (.3-5بندهای  :ها، اشتادیشت)یشتدوستی اشاره شده است دار و راستیمردم دین

 . کردارهای خاصّ اَشی2-2

 بخشندة ثروت، آسایش و پاداش. 2-2-1

ه اَشی آید، به این نکته اشاره دارد کچه از توصیفات اَشی در اوستا و سایر متون برمیآن

های نیک و افراد خیراندیش ایزدبانوی بخشندۀ ثروت، خوشی و آسایش است که به خاندان

و بر هر فردی که اَشی  ایکند و در هر خانهنیاز میآورد و آنان را از ثروت و رفاه بیروی می
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شود صورت دختر زیبایی رو کند، خرد فطری، ثروت و برکت، شادمانی و فرّه نیک وارد میبه

برای متقاعدکردن گشتاسپ به پذیرش دین  روایت پهلوی. در (14و  8، 7، بندهای یشتارت)

اسپ گفتند به گشت»شود: مان او معرفی میوبهی، یکی از ثمرات پذیرش، فرود اَشی به خان

)میرفخرایی، « کنیمکه دین بپذیر، زیرا اگر دین بپذیری برای تو اَشی و دوام و شکوه آرزو می

تر نیز اشاره شد، اَشی در بسیاری از متون با لقب گنجور گونه که پیش. همان(57: 1367

 های مزداقدرت، ردان پاکی،هوم»ترین کارکرد اوست: گر مهمشود و این بیانمعرفی می

« جا هماره کوشا باشدباید در اینراه است، میکه با َارت گنجور همپاالییدۀ سروش نیک آن
 (.6، بند 27)یسنا، یسن 

در  کند واو کمک می تر این ایزدبانو و کارکردهاینکتۀ مهم دیگری که به شناخت بیش

ا رت و قدرت شود، اشاره به این نکته است که این ایزدبانو ثرومشخص می یشتارد 14بند 

جامۀ  باربر سیم و زرشان و نیز»آورد: های بیگانه برای نیکان ایرانی به ارمغان میاز سرزمین

. نکتۀ دیگر (14، بند یشتارد)« آوردسراچه می های بیگانه بهشکوهمند آماده را از سرزمین

رد و هم گیبه پرهیزگاران تعلق می پاداشی است که دهندۀنشانکه، اَشی در گاهان این

و بخش  معنا با سهمتوان نام َاشی را همرو، میکیفری که نصیب دروندان خواهد شد؛ ازاین

 دانست.

 ان و نيکانرساندن به ایراني. یاری2-2-2

 شمنان ورابر درساندن به ایرانیان و نیکان در بیکی دیگر از کارکردهای مهم َاشی یاری

یروزی پدالوران برای  یشت، بسیاری از شهریاران ورساندن یاران خود است. در اردپیروزیبه

های خروشان، آمادۀ حمله ای با چرخطلبند و او سوار بر گردونهبر دشمنان از اَشی یاری می

 :ها، اردیشت)یشتبخشد جویان پیروزی و قدرت میبه دشمنان است و به دلیران و جنگ

ت، ه بر مشکالبرای پیروزی بر دشمن و غلبداران بسیاری از شهریاران و نام (.13و  12بندهای 

دادی، جمشید، گ پیشتوان به هوشناند؛ از جملۀ این افراد میاَشی را ستایش کرده

دادی اَشی شخسرو اشاره کرد. برای نمونه، هنگامی که هوشنگ پیفریدون، هوم پارسا و کی

 که من به رت نیک بزرگواریابی را به من دِه، ای اَاین کام»خواهد ستاید و از او میرا می

ها، یشت)« ومهمۀ دیوان مازندران ظفر یابم؛ که مرا ترس نگرفته از بیم دیوها گریزان نش

شنگ بشتافت؛ فرارسید اَرت نیک بزرگوار. هو»کند و اَشی او را اجابت می (،25بند  اردیشت:

 (.26)همان: بند « دادی این توفیق یافتپیش
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 . ارتباط با زنان2-2-3

ای که گاه در قالب ایزدبانوی گونههاست؛ بهکتۀ دیگر، ارتباط اَشی با زنان و نفوذ بر آنن

راهی با دختران، شتابد و با همباروری و برای کمک به وضع حمل زنان به یاری آنان می

های پاک و توالد و تناسل است و باروری و تولد کند. او طرفدار عشقها را سفیدبخت میآن

 های مادی، بخشیدن زنانداند. در اردیشت بعد از ذکر ثروتشرط بقای خانواده می فرزند را

خواند که به مرد هایی میها و جواهرات را از جمله ثروتو دختران زیبای ملبّس به پوشش

بر این، او خود در قالب زنی عالوه  .(11-9بندهای  :ها، اردیشت)یشتپارسا بخشیده شده است 

مه را های او چهرۀ زن حماسی و آرمانی در شاهناشود که با دقت در ویژگیزیبا معرفی می

 رخشان به درآمد در کالبد دخترومانش، اَشی نیک زیبای دکسی که در خان»بینیم: می

نژاد... کسی که با باالِی باشکوه، آزادهاندام، کمربندبسته، راستزیبای بسیار نیرومند، خوش

 .(107بند  :ها، فروردین یشت)یشت« جنگددان بهتر میبازوان خویش بر ضد هماور

 . ارتباط با ایزدان جنگ، ثروت و پاداش2-2-4

این  د. گویاط داریار است. او با ایزد مهر ارتباراه و گاه دستاَشی با برخی از ایزدان هم

وده ر( ب)مه گردد که اَشی، ایزد بخت و اقبال و از همراهان ایزد جنگارتباط به دورانی برمی

ا بکند. اَشی یار مهر است و در توزیع ثروت مهر را یاری می. او دست(84: 1376)بویس، است 

)یسنا، یسن کند ها و فرزندان نژاده عطا میهای پرهیزگاران، نعمتهمراهی ایزد مهر به خانه

ی یزدبانوز که انی« پارندی»برای رساندن پاداش و پادافراه و با « سروش»او با (.  60بند  :7

ز پیش برده، بیش اراهی با ایزدان نامراه است. همرود، همشمار میبان گنج و ثروت بهنگه

 کند.بخشی و یاری به پهلوانان را آشکار میارتباط اَشی با ثروت و برکت

 . تجلی اَشی و کارکردهای او در برخی از زنان شاهنامه2-3

معنا که برای تحلیل  ای دارد؛ به اینرهشاهنامه متنی حماسی است که زیرساختی اسطو

بسیاری از مفاهیم و رویدادهای آن باید به اساطیر و مفاهیم اساطیری رجوع کرد. گاه برخی 

اند و گاه برخی از کردارها، تکرار های اسطورهای متأخر از شخصیتها نمونهاز شخصیت

به کردار برخی از زنان تأثیرگذار  نمونۀ آغازین آن کردار توسط ایزد یا ایزدبانویی. با توجه

توان ارتباط و پیوند ناگسستنی و های ایزدبانو اَشی، میکاریشاهنامه و با عنایت به خویش

معناداری میان این خدابانو و برخی از زنان شاهنامه کشف کرد. منظور از زنان تأثیرگذار 

سزایی نت، نقش بهشاهنامه، زنانی هستند که یا در رسیدن شهریاری به قدرت و مک

اند یا زنانی که سهم مهم و درخوری در وقوع برخی از حوادث اند و او را یاری کردهداشته
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تواند برگرفته از تصویر و جلوۀ بخشندۀ زن ایرانی در شاهنامه میاند. به دیگر سخن، داشته

 های مقتدر ایرانی، به نام اَشی باشد. ههکاری یکی از االخویش

، های زرتشتی و پیشازرتشتیهه در اردیشت و سایر آموزهرجستۀ این االکاری بخویش

و به ابر اساس این یشت،  (؛72:1389)حسینی،بخشندۀ فروانی، برکت و بخت و اقبال است 

 کاری اعظم او بخشندگیطبع، خویشبخشد و بهپرستندگان خود، شکوه، جالل و ثروت می

ر در ها را دقان خود و نیروهای مثبت است و آنگر یاران و موافاست. از طرفی، او یاری

ا یکی دیگر از رگری توان یاریدهد؛ بنابراین میتنگناها و پیروزی بر دشمنان یاری می

تبع آن در های اشی دانست. زنان نیکوسرشت نیز در اسطوره و بهکاریترین خویشمهم

کاری یشمختلف، با خوهای حماسه، دارای کفی راد و دلی سخاوتمندند و در موقعیت

 گذارند.گری خود را به اجرا میبخشی و یاریبخشش، نقش برکت

 پردازیم و بادر ادامه به بررسی و تحلیل رفتارهای معنادار برخی از زناِن شاهنامه می

و  یر پیوند رازآمیزهای اشی، سعی در کشف و تفسکاریها با خویشمقایسۀ کردارهای آن

 با یکدیگر داریم. ارتباط معنادار آنان

 . فرانک2-3-1

های اجتماعی شاهنامه، فرانک، مادر فریدون است. در یکی از زنان تأثیرگذار در دگرگونی

نام پساوند است. « فرانک»در واژۀ « ک»اوستا از فرانک نامی نرفته است. به گمان بسیار، 

ر با پرانا در سانسکریت اوستایی براب« 2فرانای»است و شاید از « 1فران»ستاک اصلی این نام 

دادن، برآمده است. بر این پایه، ریخت اوستایی آن با پسوند تصغیر، فرانکا معنای دَم و دَمبه

آورد. البته ممکن است فرانک، های خُرد برمیکه دَمدَم است؛ یعنی آن معنی خُردبوده که به

ایند و دلخواه و آنای سانسکریت معنای خوشاوستایی به« فریای»بوده باشد که از  3فریّاآناکا

انگیز که دهان خوش و دلآن »معنی دهان، تشکیل شده باشد که بر این پایه، معنی آن به

 (.298:1386)کزازی، باشد « دارد

ای در باب فریدون آمده است که بنابر آن، مادر او فرانک نام داشت و در بندهشن، افسانه

یانی از یک نی که در دریاچۀ وُروکَش رُسته بود، به گاو دختر یکی از تورانیان بود و فِرّ ک

وسیلۀ شیر آن، نخست به فرانک و سِحرناکی که پدر فرانک پدید آورده بود، حلول کرد و به

 
1. frān 
2. frānāy 
3. Friya-āna-ka 
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آمده است که فرانک از پدر خود گریخت و به  داتستان دینیکگاه به فریدون رسید. در آن

 (.689:1388)رستگار فسایی، شد کیقباد پناه آورد و از آن دو فریدون متولد 

داشته  آید، احتمال دارد که فرانک نژادی غیرایرانیچنان که از مطالب ذکرشده برمیآن

ن شهریارا عنوان یکی ازرساندن به فریدون بهباشد. با توجه به نقش فرانک در پرورش و یاری

گری ریشد و نقش یابخای چون ضحاک پایان میبسیار مهم شاهنامه که به پادشاهی پتیاره

های کاریتوان کردار او را با خویشبخشی او پس از پیروزی فرزند خود، میو سپس برکت

 اشی تطبیق داد.

آورد، یران مکران به ایچون خیر و برکتی بیفرانک از سرزمینی بیگانه، وجود خود را هم

در نقش  وال چون فرشتۀ اقبکند. همسپس در پی حفظ جان فریدون، تالش بسیار می

کند و مندی چون فریدون، مدام او را از خطر ضحاک حفظ میرسانی به شهریار فرهیاری

سپارد. پس از رسیدن خبر شکست ضحاک و به فرزندش را به محافظان دیگری می

دان یازمننپادشاهی رسیدن فریدون، به شکرانۀ این فتح فرخنده، به بخشش اموال خود به 

شی را کاری بخشندگی و سودرسانی اَفرانک با این کارکرد خود، خویش پردازد. در واقع،می

 رانک ظهور یافته است:ت فکند. گویی اشی بار دیگر در هیأمیتکرار 

ــر ــرخ  پس ــد  ز ف ـــی  آم ــس آگــاهـ  پ

ــایش ــتنی ــن  بشس ـــر  و  ت ــان ســ  کن

 نهــاد آن ســرش پَســت  بـــر خـــاک بــر

ــار ـــر کردگ ـــد ب ـــرین خوانـ ــی آفـ  هم

 ر آنکــس کــه بــودش نیــازاز آن پــس هــ

ــت ـــس را   نگف ــرد و کـ ــوا ک ــانش ن  نه

 یکــی هفتــه زیــن گونــه بخشــید   چیــز

 

 

 

 

 

 

 بــه مــادر کــه فــرزنـــــد شــد تــاجور

ـــان ــیش جهـ ــه پ ــد نخســتب  داور آم

 همــی خوانــد نفریـــن بــه ضــحاک بــر

ـــار ـــردش   روزگ ــادمان گـ ــر آن ش  ب

ــویش راز ـــد خ ــت روز بـ ــی داش  هم

ــدر  ــت ان ـــی راز  او  داش ــتهمـ  نهف

 چنان شد کـه درویـش نشـناخت نیـز

 (21-1/90/13: 1386)فردوســـــی،       

 

 

 

یرا او ند؛ زشوافزون بر نیازمندان، بزرگان و صاحبان مکنت نیز مشمول بخشندگی فرانک می 

 بخشد:سان میهتر، یکمبخشی است که به کهتر و چون باران برکتهم

 دگــر هفتــه مـــر بـزم را سـاز کـرد

 

ــر بَدر ـــردهس ـــاز ک ـــای دِرَم بـ  هــــ

ـــان   ـــتان خ ـــون بوس ـــت چ بیاراس

 خــــــــــــــــــــــــــــــــویش

 

 مهــان را همــه کــرد مهمــان خویـــش

از آن پـــــس همــــــــه  گنـــــــج  

ـــــــــــــــــــــــــــــــه  آراستـ

 

ـــه ـــان  خواسـت ـــدش نهـ ــراز آوریـ  ف
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 هــا را  گشــــادن  گرفـــتهمــان گنج

 

 نهـــاده همـــــه  رای  دادن  گــــرفت

ـــاه   ــنج  را گــ ـــد گشــادن در گ  دیـ

 

 وار دیــد چــون پســر شــاه دیــددرم خــ
 (22-26 /91و   90)همان:            

 شود:بخشی فرانک، شامل فریدون نیز میبرکت

ــرد ــار ک ــتر ب ــر ش ــته ب ــه خواس  هم

 

ـــرد ـــدار ک ـــوی جهان ـــاک س  دل پ

ــــز  ـــد چیـ ـــک فرزن ـــتاد نزدی  فرس

 

 زبـــانی پـــر از آفـــرین داشـــت نیـــز
 (30-29 /91)همان:                 

 . فرنگيس 2-3-2

فرنگیس، دختر افراسیاب، همسر سیاوش و مادر کیخسرو نیز مثل فرانک از نژادی 

موسوم است و تبدیل این  1«ویسپان فَریه»غیرایرانی است. نام فرنگیس در منابع پهلوی به 

)رستگار فسایی، تر سابقه دارد صورت فارسِی خود، به نوعی خاص صورت گرفته و کمنام به

سان اتی، برای فرنگیس در امر پرورش فرزند، نقش و اهمیتی هماستاد سرکار (.701:1388

عالوه، فرنگیس رازدار و گنجور سیاوش است. او به (.244:1385)سرکاراتی، فرانک قائل است 

بهای شوهر را نیز از گزند پرورد، گنج بیکه فرزند سیاوش را در تن خود میافزون بر این

ای از زر و گوهر ا ارزش مادی ندارد و تنها مجموعهدارد. این گنج، تنهدشمنان نهان می

که افزارهای مقدسی نیز در آن وجود دارد که خواصی غیبی دارند و در نیست، بل

آیند که از جملۀ این ابزارها، خسرو از افراسیاب به کمک وی میخواهی فرجامین کیکین

 توان به درع، سالح و محل اختفای شبرنگ بهزاد اشاره کرد.می

ه فرزند برساندن اسی در یاریخسرو، پادشاه آرمانی ایران، نقشی اسعنوان مادر کیاو به

 آوردن راهی او و نیزخسرو به ایران با همخود و حفظ جان او دارد. هنگام آمدن کی

رساند به های دیگر و یاریهای پنهان خود، کردار اشی را در آوردن ثروت از سرزمینگنجینه

 کند:رایی تکرار میشهریاران اهو

ــــرد ـــده ک ـــده پراگن ـــو آب دو دی  چ

 

ــرد ــده ک ــنج آگن ــوی گ ــر س ــبک س  س

ــان  ــودش نه ــنج ب ــی گ ــوان یک ــه ای  ب

 

ـــان ـــدر جهــ ــه ان ــی آگ ــد زان کس  نب

 یکـــــی گـــنج آگنـــــده دینـــار بـــود 

 

 گهــر بــود و یــاقوت بسیـــــار بــــود

ـــتوان  ـــال و برگس ـــنج گوپ ـــان گ  هم

 

 گــــــوان ِهمـــان خنجـــر و گـــرز و تی 

  
1 .vispānfrya 
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ــــر ـــیش پسـ ــــاد پ ــــج بگشـ  در گن

  

 جگرپـــر از خـــون رخ، از درد خســـته

 (160-156 /429 /2: 1386)فردوسی،                                                                           

از  یابد و با برگزیدن بخشیتر میگیو با دیدن گنجینۀ فرنگیس جرأت و جسارتی بیش

 شوند:سپار ایران میتری رهنفس بیشله زره سیاوش، با اعتمادبهآن گنجینه از جم

ــو ــم گی ــته چش ــر خواس ــد ب ــو افگن  چ

 

 گــــزین کــــرد درع ســــیاوخش نیــــو

ــــه  ــــه پـرمای ــــوهر ک ـــدز گـ  تر یافتن

 

 ببردنـــــد چنـدانـــــــک بـــــــرتافتند

ــــرگستوان  ـــه ب ـــرگ و پرمای ـــان ت  هم

 

 ســــلیحی کــــه بــــود از در پهلـــــوان

ــــاه  ــــرد شـ ـــنج را ک ــــوار در گ  استـ

 

ـــــار ـــــان برآراســــت ک ــــه راه بیابـ  ب

 (170-167 /430)همان:                   

ود و یز با خنخسرو نسبت به شبرنگ بهزاد، اسب سیاوش را کردن کیاز طرفی، او با آگاه

 آورد:فرزند به ایران می

ــــه دور ـــدر ن ـــزار اســـت از ای  یکـــی مرغ

 

 بــــه یکســــو ز راه ســــــواران تــــــور

 و زیـــن و لغــــــام سیــــاه تـــو بـــا گیـــو 

 

ـــاه ــــزاران پگ ــــر ســـوی مــرغ ـــرو ب  ب

ــــزار  ــــی مرغ ــــی یکــ ـــاال برآیــ ـــه ب  ب

  

ـــه کــــــردار خـــــرم بهــــار  ببینـــی ب

ـــزار  ـــدر آن مرغ ـــت ان ـــه هس ـــه هرچ  گل

 

 بـــه آبشـــخور آیــــد ســـوی جـــــویبار

ــــام  ــــن و لغ ــــای زیـ ـــزاد بنمــ ـــه به  ب

 

ــــردار گـــام ـــو بـــ ـــو رام گـــردد ت  چن

ـــزد او   ـــرو ن ـــرب ــــای چه ـــگ و بنمــ  تن

 

ــر ــه مه ــتت ب ــال دس ــرو م ــوان و ب  بخ

 (121-119و 116-114 /427-426 /2)شاهنامه،  

 بیگانه برای هایها از سرزمیناین اعمال، تکرار کردار اشی در آوردن اسبان و گنجینه

س رسانی جنگی به دوستان در کردار فرنگینقش جنگاوری و یاری یاران خویش است. حتا

آید، گویی رو سوی ایران میخسپوشد و با گیو و کیجامه میجا که رزمشود؛ آنینیز دیده م

 کند:راهی میایزد اَشی آن پهلوان و شهریار را هم

ـــاد    ـــر نه ـــر ب ـــه س ـــی ب ـــریگیس ترگ  ف

 

 برفتنــــد هــــر ســــه بکــــردار بــــاد     

 (172 )همان:                              
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ز گری کاردان است. او نیسیاوش نیز نسبت به فرزند خود یاری جریره، همسر دیگر

 قوع مرگوکند. پیش از نژادی تورانی دارد و کردار اَشی را نسبت به فرزندش فرود تکرار می

رساندن به بیند و با آگاهیرو را به خواب میدادهای شوم پیشفرود، جریره در خوابی روی

 ها و غنایمدرنگ به نابودی گنجرد. پس از  مرگ پسر، بیدادن به او دافرزند، سعی در یاری

رد بُها را از دستپردازد و با خشم و خروش، آندژ کالت که متعلق به فرود بوده است، می

 دارد. کُشندگان پسرش دور می

ها و نجگشود. عالوه بر یاری فرزند، در کردار جریره نیز ردّپای کردار اَشی دیده می

لی که تکرار و تج دارد و با خشم و خروشبرد دشمنانش محفوظ میا از دستهای او راسب

 م که اَشیتر اشاره کردیکند. پیشخشم اَشی بر دشمنان است، خود و خزانۀ پسر را نابود می

بخشد. کردار واژگونۀ جریره نسبت به های تیزَتک به یاران خود میعالوه بر ثروت، اسب

 شی نسبت به دوستان خود است:دشمنان، مساوی با کردار اَ

ــت ـــی برفروخ ــی آتشـــ ــره یک  جری

 

هــــــا را بــــه آتــــش همـــــــه گنج 

یکــی تیــ  بگرفــت از آن پــس بــه  بسوخت

 دســــــــــــــــــــــــــــــــــت

 

 درِ خـــانــــۀ تــــازی  اســبان ببســت 

 شکمشـــان بدریـــد و ببریــــــد پـــی 

 

ــویهمی  ــون و خ ــت از روی او خ  ریخ

 بیــامد بـــه بــالیــــن فـرخ   فـرود 

 

 ر جــامــــۀ او یــــکی دشــنه بــودبـــــ

 دو رخ را بـــه روی پســــــر برنـــــهاد 

 

 شکم بـــردریـــد از  بـرش جـان بـداد

 (483 -487 /57 /3)همان:            

در « نئیری»نیز خوانده شده است. « 2نائیریکا»، با واژۀ «1جنیکا»زن در اوستا، افزون بر 

« نائیریکا»شود. ست و به مرد پهلوان اطالق میمعنی دلیری، جنگاوری و پهلوانی ااوستا به

 (.55:1381)معین، رفته است کار میآور نیز بهبرای زنان دلیر و نامصورت مادینۀ این واژه 

به توجه  با های جنگی و پهلوانی دارند.برخی از ایزدبانوان از جمله اَشی نیز ویژگی

ایزدان صورت »های حماسی در داستان گران کهها و نیز طبق نظر پژوهشههگری االستیزه

توان رفتار پرخروش زنان حماسی را می (،216:1385سرکاراتی، )«کنندپهلوانان پیدا می

هگان باستانی با دشمنان خود دانست جویی االتصویری زمینی و ملموس از ستیزه
  (.16:1387)آیدنلو،

 
1. jenikā 
2. nāīrīkā 
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ی و ر کشاورزسیار باستانی و اعصاها متعلق به ادوار بههکه بسیاری از االبا توجه به این

گری و ها نیز مرهون نیاز جوامع باستان به آنان بوده، ستیزهاند و قدرت فراوان آنساالریزن

عصر  ویژه دری بعد و بههااست، اما در دوره ها بودهدشمنان نیز در توان آن مقابله با

دلیل ظهور عصر ها نیز بهت آنیابد و قدرساالری پایان میها، دوران زنگیری حماسهشکل

ا به مقابله ب و میل ریپرخاشگکند و شکار و اهمیت مردان در این امر، کاهش پیدا می

اسی نان حمگیرد؛ به این شکل که برخی از زدشمنان در زنان، صورتی دیگرگون به خود می

و خروش دیگر خشم  مانند و برخیجو باقی میها، جسور و ستیزهههبه سبک و سیاق اال

دهند. نمونۀ رساندن به خود نشان میکردن دشمن یا اندوه و آسیبصورت نفرینخود را به

جا که توان کرد. به این شکل که آن دهتوان در رفتار جریره مشاها میبارز این امر ر

ای وهرساندن به بدن خود، جلرویارویی با کُشندگان فرزندش را ندارد با پرخاش و آسیب

ار گذارد و با این عمل، دشمن خود را رسوا و خوز خشم خود را به نمایش میواژگون ا

 سازد.می

 . همای چهرزاد2-3-4

داری رسد، شگردی تازه از حکومتپس از مرگ بهمن وقتی که همای به پادشاهی می

تان ر داسدآید. که اساس آن بر دادگری، فقرستیزی، مهربانی و بخشش است، به جلوه درمی

به آب  گرفتن فرزند خود، داراب و سپردن اورزاد، بقایای مادرساالری در نادیدههمای چه

 بهمن دخترش، همای چهرزاد را بر ساسان، پسرش برتری»شود. گفتنی است که دیده می

ای برتری زنان بر مردان را در گونهگزیند که این خود، بهدهد و او را برای سلطنت برمیمی

با عنایت به این  (.169: 1399، رستمی )اردستانی« دهدمه نشان میتاریخی شاهنادورۀ شبه

 ها در نظامههتوان ریشۀ این داستان را به دورانی بسیار کهن که دوران تسلط االنکته، می

ری کرد. های ایزدبانوان را در این داستان پیگیمادرساالری است، گره زد و ردّپای ویژگی

ثروت  راه با بخشیدنتی زنانه و هممبتنی بر مهر و مدیریکه، روش حکومت همای، دیگر این

 کند:و خواسته به دیگران است که در این روش عمل ایزدبانو اَشی را تکرار می

ــاد ــر نه ـــر س ـــاس ب ـــد و ت ـــای آم  همــ

 

 یکـــی راه و آییـــــن دیـــــگر  نهــــاد

 
ـــه  ــار دادســپه را همـــــه ســـر ب  ســر ب

 

ــــار  دا ــــاد  و  دینـ ـــنج بگشـ  ددر گ

 بــه رای و بــــه داد  از پــدر برگذشــت 

 

 همــه گیتــی از دادش آبــــاد گشــت

 نخســتین کــــه دیهیــــم بــر  ســر نهــاد 

 

 جهــان را بــه داد و دهــش مــژده داد
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 کــه ایــن تــاس و ایــن تخــت فرخنــده بــاد

 

 دل بدســـــگاالن مـــــا  کنــــده بـــاد

ـــا  ـــردار مـ ــاد کــ ـــکوی ب ـــه نیـ  همــ

 

ــج و ت ـــس  رن ـــاد  کـ ــامبینـ ــار م  یم

ــود  ــش ب ـــک دروی ـــم آن ــوانگر   کنیـ  ت

 

ــود ــویش ب ــن خ ــج ت ــه  رن ـــازش  ب  نی

 مهـــــان جهـــان را کــه دارنــد گــنج     

 

ــــم از آن نیکوی ـــجنداریـ ـــه رن ـــا ب  ه

 (1-9 /488و  487 /5: 1386 )فردوسی،                                                                          

خود  پسر ز پشیمانی از دورکردن پسر از خود و یافتن داراب، حکومت را بههمای پس ا

شهریار  وکند و هنگام انتقال قدرت به او نیز عمل اَشی در بخشش ثروت به یاران منتقل می

 شود:نظر خود، تکرار می مورد

 ز دینـــــــار گنجـــــــی فــــــروریختند

 

 مـــی و مشـــک و گـــــوهر برآمیختنـــد

 ــــودش نیــــازببخشــید بــر هــرک بـ 

 

ـــاز ــرد بــ ــنج درم ک ـــه گ ــر هفتــ  دگ

ــت  ــکده س ــت کاتش ــه دانس ــایی ک ــه ج  ب

 

ــد و اســتا و جشــن ســده ســت  وگــر زن

 ببخشــید گنجــی بــرین گــونـــه نیــز 
 

ــر پراگنــد چیــز  بــه هـــــر کشــــوری ب
 (275-272 /509و 508)همان:         

 گلنار .2-3-5

که در کارنامۀ اردشیر بابکان نام او های مهم شاهنامه است گلنار، یکی از شخصیت

بخش اول (. 1388:909)رستگارفسایی، اند خوانده« 1دختاَرته»ها او را نیامده است، ولی یونانی

دخت صورتی دیگر از اَشی است و پیوند ظریف میان این زن و ایزدبانو اَشی را یادآور نام اَرته

راهی وی با مال و خواسته برای هم شود. از خصایص مهم گلنار در داستان اردشیر،می

گریزد و واسطۀ برکت وجود و یاری گلنار از اردوان میاردشیر است. عالوه بر این، اردشیر به

رسد. نکتۀ مهم این است که گلنار هنگام فرار اردشیر برای او اموال و به پادشاهی می

ردوان است و این سِمَت، ارتباط آورد. او گنجور اراه میهایی را از خزانۀ اردوان به همثروت

 کند:تر آشکار میوی را با اَشی که دارای لقب گنجور است، بیش

ـــــد ــــود اردوان را بلن ــــاخ ب ــــی ک  یک

 

ــده ــدرون بن ـــاخ ان ــه کــ ــدب  ای ارجمن

 کـــه گلنـــار بـــد نـــام آن ماهــــروی 

 

ـــوی ــگ و بـ ــوهر و رن ــر از گ ــاری پ  نگ

ـــــود  ــــتور ب ــــو دس ــــر اردوان همس  ب
 

ـــواسته ــر آن خـــ ــود ب ــور ب ــز گنج  نی

 (214 -216 /148 /6: 1386)فردوسی، 

 
1. Arta-doxt 
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 کند:او در معرفی خود به اردشیر به گنجوربودن خود اشاره می

 دالرام گنجــــــــور شــــــــاه اردوان

 

ــن روان    ــاد و روش ــود ش ــن ب ــه از م  ک

 (228 /149)همان:                           

دادهای آینده، رخ انستنآید، اردوان برای دنامه برمیچنان که از متن شاهآن

وجو، ها پس از چند روز جستکند. آنها را روانۀ سرای گلنار میگویانی را احضار و آنپیش

 که: ها مبنی بر اینبینی آنکنند. گلنار با شنیدن پیشسرنوشت و آیندۀ اردوان را بیان می

ـــری کهتـــری ـــزد از مهت ـــه بگری  ک

 

ــــدآوری ــــژادی و گنـ ـــپهبد نــ  س

ـــس  ـــد وزان پ ـــهریاری بلن ـــود ش  ش

 

 اختر و ســـودمندو نیـــکجهانـــدار 

 (252و  251 /150)همان:            

به  دهد و او را برای گریز از اردوان و رسیدنشرح ماجرا را به اردشیر اطالع می

اده از شی شهریاری نژعبارت دیگر، گلنار با کارکرد اکند. بهشهریاری تهییج و تشویق می

ای که اردشیر با شنیدن گونهکند، بهدن به قدرت، مشتاق و یاری میایران را برای رسی

 شود:سخنان او برای گریز از اردوان مطمئن می

ـــز    ـــاه تی ـــد از م ـــا ش ـــرد برن  دل م

 

ــز ــت راه گری ــزون جس ــس ف  وزان پ

 (258)همان:                           

ن ز دشمنااها را است که ثروتکردار گلنار هنگام فرار اردشیر یادآور و تجلی کردار اَشی 

 داد:ها را در راه رسیدن به قدرت یاری میآورد و آنبرای ایرانیان نژاده می

 هـــــــا بـــــاز کــــردکنیــــزک در گنج

 

ـــردز هرگونه ــاز ک ــتن آغ ـــی جس  ی

 ز یـــــاقوت و از گوهـــــــر شـــــــاهوار 

 

 ز دینـار چنـدان کـه بـودش بـه کــار

ـــت  ـــای نشس ـــه ج ـــد ب ـــت و بیام  گرف

 

ــه ــدان خان ــوهر ز دســت ب ـــهاد گ  بن

  (267 -269 /152و  151)همان:    

با دقت در اجزای داستان گلنار و اردشیر و رفتارها و کردارهای گلنار، متوجه شباهت 

که در ادامۀ داستان، شویم. نکتۀ دیگر اینهای گلنار با ایزدبانو اَشی میکاریعمیق خویش

رساندن اردشیر بوده است و این قدرتاو تنها بهدیگر نشانی از گلنار نیست و گویا کار اصلی 

کند؛ چون اگر غیر از این بود، اردشیر باید به پاس امر نیز کردار ایزدانۀ او را آشکار می
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بینیم که اردشیر دختر کرد، اما در نهایت میخدماتش، او را ملکۀ همیشگی دربار خود می

 گزیند.اردوان را به همسری برمی

 می )در داستان شاپور(رو. کنيزک 2-3-6 

 هستیم. رانیدر داستان شاپور نیز شاهد تجلی و حضور رازآمیز کنیزی رومی با نژادی ای

کردن کند، همین کنیزک رومی با گرمهنگامی که قیصر روم شاپور را در پوست خر اسیر می

ین ادهد. کردار شیر و ریختن آن در پوست خر او را از پوست خر نجات و سپس فراری می

کرار اره تکنیزک نیز درست همانند کردار گلنار است؛ گویی داستان گلنار و اردشیر دوب

گری و هدایت تواند تجلی ایزدبانو اَشی باشد. او در این نقش یاریشود. این کنیز نیز میمی

 کند:یشاپور را برای گریز بر عهده دارد و زمان مناسب گریز او را از روم مشخص م

ــدو گ ــزک ب ـــاهکنی ـــردا پگــــ ــت فـ  ف

ــدرون ــه روم ان  یکــی جشــن بـــــاشد ب

 چــو کــدبانوی از شــهر بیـــرون شــــود

 ییشــود جــای خــالی و مــن چــــــاره

ــان ــر و کم ــال و تی ــپ و دو گوپ  دو اس

 

ــنگاه ــوی جش ــان س ــن بزرگ ــوند ای  ش

ــرون ــد ب ــودک آی ــرد و زن و ک ــه م  ک

ــود ــامون ش ــه ه ــرم ب ــن خ ــدان جش  ب

ــــاره ــــم ز پتی ــــازم، نترسـ  ایبســـ

ــن روان ـــه روش ــو آرم بـ ــیش ت ــه پ  ب

 (230-226 /306)همان،              

رانی به اپور ایای شهنگام فرار، او نیز مانند گلنار، اسب و ثروت از سرزمین بیگانۀ روم بر 

چون اَشی شهریاری ایرانی را برای رهایی از دشمنان با مال و سان همآورد و بدینراه میهم

 رساند:اری مینمایی یخواسته و راه

ـــپ گران ـــرددو اس ـــر بب ـــه ز آخ  مای

ــــز ـــت نیـ ـــدانک بایس ـــار چن  ز دین

  

ـــرد ـــواران گـــ ـــح  س ــده  سلیـ  گزی

ــز ــه چی ــاقوت و هرگون ــاب و ی  ز خوش

 (241و  240  /307)همان:               

 ست و ایناز قابل توجه مایه برای شاپور نیهای گرانراه آوردن اسبدر این ابیات، به هم 

 .یان باشدهای بیگانه برای ایرانتواند، تکرار عمل اَشی در آوردن اسب از سرزمینضوع میمو

 دخت. بوران2-3-7

، یوستیرسد. دخت، یکی دیگر از زنانی است که در شاهنامه به مقام پادشاهی میبوران

کب بوران، ظاهراً مر (.Justi, 1895: 70-73)داند می Bōrān Doxtصورت صحیح این نام را 

 (.258:1388)رستگار فسایی، )ان نسبت( و معنای آن گلگون است  ān)سرخ( +  Bōrاست از 
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شود، مدتی تخت شاهی بی که اردشیر سوم به دست پیروز خسرو کشته میپس از آن

نشانند. او دخت، دختر خسروپرویز را به تخت میماند، تا این که بزرگان، بورانشهریار می

پس از رسیدن به سلطنت، اولین برنامه و سیاست خود را بر بخشش نیز به مانند همای، 

 دهد.مال و ثروت بر دیگران قرار می

زی گویند رو»نویسد: طبری در کتاب تاریخ خود دربارۀ پادشاهی بوراندخت چنین می

وش نکو ردهم... و با رعیت که به پادشاهی رسید گفت: نیت خیر دارم و به عدالت فرمان می

خشید ماندۀ خراس را بها را آباد کنند و باقیدالت کرد و بگفت تا سکۀ نو زنند و پلداشت و ع

ارد، هاد... و گفت امید دخواهی خویش را با عامۀ ناس در میان نها نوشت و نیکو نامه

ری و کشورگی ند کهخداوند به روزگار وی چندان رفاه بیارد و کارها چنان استوار باشد تا بدان

که این نشانی به صولت و شجاعت و تدبیر مردان نیست، بلیروزمندی و فتنهلشکرکشی و پ

 (.270: 1362طبری، )« خواهی کنندهمه از خدای است و بفرمود تا اطاعت آرند و نیک

 آورد:بانو با اَشی را فرایاد میسانی این شاهکردار بوراندخت، همانندی و هم

چنــین گفــت پــس دخــت بــوران کــه 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــن   م

 

ـــــم ــــن نخواهـ ـــــدن انجم  پراگنـ

 کسی را کـه درویـش باشــــد ز گـنج 

 

ــج ــه رن ــد ب ــا نمان ــنم، ت ــوانگر  ک  ت

 مبـــــادا ز  گیتــی  کســـی  مســتمند 

 

 کــه از درد او بــر مــن آیــد گزنــد

 

 

 (3 – 5 /393 /8: 1386)فردوسی،                                                               

 گيرینتيجه 

یز نزردشت  در گاهان ایزدبانو حتا ایرانی است. نام اینترین ایزدبانوان از کهن اَشی یکی

عرفی مصورت مفهومی مجرد و معادل ثروت و برکت آمده و این ذکر نام او در گاهان که به

او در  ان دارد.ای ایرانیان باستشده است، نشان از جایگاه واالی این ایزدبانو در تفکر اسطوره

ر ایزدان مهم و تأثیرگذار در امها و بسیاری از متون دیگر، یکی از زنها، یسناوستا، یشت

اَشی که  ن است.رساندن به شهریاران و دالوران ایرانی در به قدرت و ثروت رساندن آنایاری

ها و ها و آوردن خزانههایی از جمله ارتباط با گنجینهالقابی چون گنجور دارد با کارویژه

رای برساندن به یالن و شهریاران رای یاران خود، یاریهای بیگانه بمینها از سرزاسب

 رسیدن به قدرت و ارتباط با زنان و تأثیر بر زنان در ارتباط است.

توان تجلی ای است، میای اسطورهزمینهچون شاهنامه متنی حماسی با پس

دادهای شاهنامه ویها و رای را در میان برخی از شخصیتها و کردارهای اسطورهشخصیت
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مشاهده کرد. یکی از این موارد، تجلی رفتار  و کردار اَشی در اعمال تعدادی از زنان مهم و 

دهد که زنانی مثل فرانک، فرنگیس، جریره، تأثیرگذار شاهنامه است. برایند تحقیق نشان می

-اَشی در یاری دخت، تجلی و تکرار کردار و رفتارهمای، گلنار، کنیز داستان شاپور و بوران

رساندن به دیگران در زمان پادشاهی خود، رساندن شهریاران برای رسیدن به قدرت یا یاری

های بیگانه برای ایران و ایرانیان و مهربانی نسبت به دوستان آوردن ثروت و اسب از سرزمین

 خود هستند.
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 مطالعات فرهنگی.  علوم انسانی و
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