
  آب  و  افراسياب

  
محمد نويد بازرگان                  ∗ 

  

  چكيده 

دار توراني ـ كه در آثـار حماسـي     تاكنون پيرامون شخيصت افراسياب ـ سردار نام 
رود، سخن بسيار  هاي اهريمني بشمار مي ترين شخصيت اين سرزمين در جرگة پراهميت

  .رفته است
ذهبي كهن، متـون ميانـه و متـون    اين پژوهش تالش دارد تا ضمن بررسي آثار م

اي اين شخصيت دست يابـد و   يابي اسطوره دوره اسالمي براساس ترتيب تاريخي به ريشه
را كـه گفتـه بـود افراسـياب احتمـاالً تـالي ديـو         benevenistمند فرانسوي  حدس دانش

در . است، با بدست دادن شواهدي متنوع از متون فوق اثبات كنـد ) ئوشا اپه(سالي  خشك
ين مسير تالش شده است تا ژرف ساخت اسطورة آرش نيز كـه بـا آب و بـاران مـرتبط     ا

نشيني افراسياب روشـن   شناسي قرار گيرد و نقش او را در عقب است مورد بررسي و ريشه
  .سازد

  

  كليد واژه

نامـه فردوسـي ـ آرش ـ آب      هاي اهريمني ـ شـاه   افراسياب ـ اپه ئوشا ـ شخصيت  
  .انتيشتر و اپه ئوشا ـ بار

  
  
  

                                                      
 .گاه آزاد اسالمي ـ واحد رودهن استاديار و عضو هيأت علمي دانش ∗
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پادشـاه  . نـامي آشـنا و پربسـامد اسـت    » افراسـياب «نامة حكيم فردوسي،  در شاه

فـردي كـه   . ترين نماد پهلـواني، قـدرت، يغمـاگري و تجـاوز     بردار توران زمين و بزرگ نام
نامـه ـ از دوران پادشـاهي نـوذر، شـاه       از شـاه   زمـين بخشـي عمـده    نبردهاي او با ايـران 

  .دهد خسرو ـ را به خود اختصاص مي داستان كيهاي  پيشدادي تا آخرين بخش
را برگرفتـه از   » افراسـياب «شادروان پورداوود به نقل از فردينانـد يوسـتي ريشـة    

ذكر » كسي كه بسيار به هراس اندازد«اوستايي، به معني ) فرنگرسين( Franrasyānواژة 
  1.كرده است

اوستا و سپس متون  هاي حماسي مندرج در اما نام او در متون مختلف ـ از بخش 
هـايي متنـوع    فارسي ميانه گرفته تا آثار مورخان و نويسندگان دورة اسـالمي ـ بـه گونـه    

  2.فراسياب، فراسياو، پورسراسياك، فراسيات و غيره آمده است: چون
اي تاريخي براي اين شخصيت حماسي جسـت؟ پاسـخ بـه ايـن      توان ريشه آيا مي

گـران حمـالت گسـتردة     د برخـي از پـژوهش  سؤال دشوار و شايد ناممكن اسـت، هرچنـ  
گـران و مهاجمـان از    افراسياب را كه در آثار حماسي مندرج است معرف حمـالت اشـغال  

اند؛ نبردهايي كـه در طـي آن    ناحيه شرق و شمال شرقي ايران بر عليه قوم پارت دانسته
  3.اردوان دوم نيز جان خود را از دست داد

ي پهلوانان كه در نبردهاي ايران و توران ذكـر  نولدكه معتقد است بسياري از اسام
در ميان اسامي پادشاهان پارتي بچشم ) نظير گودرز، گيو، بيژن، ميالد و فرهاد(گردد  مي
  4.اساميي كه در افسانة ملي ايران در هم آميخته و ادغام شده است. خورد مي

تـرين فرهنـگ    اند، زيـرا در قـديمي   تركان، ظاهراً او را بيش از همه واقعي دانسته
نيـاي بـزرگ و پهلـوان تركـان     ) كاشغري ذيل تغـاز (تركي معروف به ديوان لغات الترك 

بـر مبنـاي چنـين    . شده اسـت   با افراسياب يكي دانسته» تنكاالب ار«آسياي ميانه، يعني 
ذهنيتي بود كه سلسله قراخانيان ـ كه  از نژاد ترك چگلي بودند و در كاشغر، بالساغون،  

  5.ناميدند ءالنهر حكومت كردند ـ خود را آل افراسياب ميختن و ماورا
اين شبهه كه البته توسط برخي امراي متجاوز ترك نيز ـ به جهت نسب تراشي ـ   

الملـك نيـز در كتـاب     باعث شده بود كه شخصي چـون خواجـه نظـام     شد، دامن زده مي
ــك  ــود، مل ــيرالملوك خ ــزرگ بشــمارد   س ــياب ب ــلجوقي را از نســل افراس ــاه س ــا  6.ش   ام

رنـه   7.داننـد  گران معاصر نسبت تركان را با افراسياب و تورانيان كامالً مردود مـي  پژوهش
گروسه معتقد است تورانيان، گروهي از ايرانيان بودند كه زير بار اصالحات ديني زرتشـت  

  8.اند نرفته، با زندگي در سرحدات شمالي، صحراگردي را به شهرنشيني ترجيح داده
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يـابي   دهد پـژوهش خـود را در جهـت ريشـه     ق، نگارنده ترجيح ميبنابر مراتب فو

تـر در   هاي بيش اي در مورد شخصيت حماسي فوق دنبال كند، تا شايد با واكاوي اسطوره
هاي اساطيري افراسياب، سرآغاز پيدايش و تكوين اين شخصيت تا جاي ممكن از  مايه بن

  .پردة ابهام بدرآيد
ي را كه اوستا و سپس متون ميانه از او ترسـيم  براي اين منظور بهتر است تصوير

  :كند، مرور كنيم مي

  افراسياب در اوستا و متون ميانه

او سه بار خـود   9.است» فرّ«افراسياب در اوستا پادشاهي در آرزوي بدست آوردن 
افكند امـا هـر سـه بـار مواجـه بـا        را به درياي فراخكرت ـ جايي كه فرّ شناور است ـ مي  

در ) هنـگ (او دژي زيرزمينـي بـه نـام هـنكن      10.آيد اگويان بيرون ميشكست شده ناسز
همـان دژي كـه در آن بـراي    . طبقه مياني زمين در حصار ديوارهاي آهنين ساخته است

  11.كند بدست آوردن فرّ، صد اسب، هزار گاو و ده هزار گوسفند قرباني مي
ه اسـت ـ بـا گـرز     گو را ـ كه ظاهراً يكـي از دشـمنان ايـران بـود      او زنگياب دروغ

  12.كشد پيروزمند مي
نخسـت  . بـرد  اوستا در عين حال از دو دشمن سوگند خـوردة افراسـياب نـام مـي    

بـراي ايـزد    ČEČASTروي درياچة عميق و وسـيع چئچسـت    است كه روبه» كيخسرو«
درمـان  » هـوم «كند كه افراسياب را برانـدازد و انتقـام بسـتاند و دوم     درواسپ قرباني مي

كنـد و بـه دعـا     اي نثار مـي  بلندترين قله كوه هرا براي فرشتة درواسپ فديهبخش كه در 
را به زنجيري كشيده نزد كيخسرو بـرد تـا او بـه    » مجرم توراني«خواهد كه افراسياب  مي

  13.انتقام خون سياوش و اغريرث توسط كيخسرو كشته شود
هم او را از اوستا كه بگـذريم متـون ميانـه و ادبيـات پهلـوي تصـوير نـاقص و مـب        

كند و او را پسـر پشـنگ    اي از او تصوير مي نامه بندهش شجره. بخشد تر مي وضوحي بيش
  اي اشاره  سپس به نكته. رساند مي» فريدون«به » تور«معرفي كرده و نسب او را از طريق 

تـر يافتـه اسـت و آن بازداشـتن بـاران توسـط        كند كه در دورة اسالمي تفصيل بـيش  مي
خـورد و   او از زاب تهماسپان فرزند منوچهر شكسـت مـي   14.ن شهر استافراسياب از ايرا

  15.گردد مي) نوباران(زاب موجب بارش باران 
در زمـان  : (افزايـد  هـاي زاداسـپرم اطالعـاتي را بـه ايـن روايـت مـي        كتاب گزيده

به شـكل  ) ايزد بانوي نگاهبان زمين(سپندارمذ ) بازداشتن آب و خشك سالي ناشي از آن
» آب«زيبا در حالي كه  كمربندي زرين در ميان بسته بود، جهـت بـاز آوردن   اي دوشيزه
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خواهـد   برطبق روايتي ديگر افراسياب از اسـپندارمذ مـي   16.نماياند خود را به منوچهر مي

گر و جادوگر  كه به همسري او درآيد اما الهة زمين تن به ازدواج با افراسياب غاصب، ستم
  روايـيش بـود، پنهـان     گـاه خـاص و قلمـرو فرمـان     ه جـاي دهد و خود را در زمين كـ  نمي
  17.كند مي

هـاي بعـدي ايـن     اي ضمن توجه بـه تكامـل   شادروان دكتر احمد تفضلي در مقاله
اي از  مايـه  داستان در دورة اسالمي و با بررسي و مقايسة اسطورة زرتشتي و مانوي، به بن

پندارمذ بـه جهـت بازگردانـدن    بدين معني كـه اسـ  . كند در اين داستان اشاره مي» اغوا«
كند كه پيشـنهاد   هاي غصب شده توسط افراسياب وي را اغوا كرده و ترغيب مي سرزمين

  18.پرتاب يك تير را براي تعيين مرز بپذيرد

  افراسياب در متون دورة اسالمي

بسياري . رو هستيم در اين دوره با اطالعاتي بسيار متنوع از داستان افراسياب روبه
هـاي   نامـه  شـك مـأخوذ از خـداي    ، بـي  آيد اين دوره بدست مي هاي ها كه از كتاب از داده

پهلوي يا برگرفته از آثاري ديگر در زبان پهلوي است كه اكنـون در دسـت نيسـت و مـا     
اطالعاتي كه قـادر اسـت گـاهي    . ايم هاي عربي يا فارسي به آن دست يافته توسط ترجمه

  نامـة فردوسـي نيـز مـنعكس نشـده      تي در شاههايي مفقود از حماسة ملي را كه ح بخش
  .تر ارايه نمايد است كنار هم نهد و تصويري كامل

تر از ماجراي محاصـرة ايـران توسـط افراسـياب در زمـان       در اين آثار نكاتي بيش
منوچهر، معاهده فيمابين و ماجراي پرتاب تير توسط آرش به منظور تعيين مرز ايـران و  

و ايـن  . قع بايد گفت اكثر اين آثار، غالباً براين ماجرا متمركزنددر وا. گردد توران طرح مي
گيري اسطوره افراسـياب را   هاي شكل اتفاقاً همان داستاني است كه ريشه يا يكي از ريشه

  .سازد مشخص مي
در كتاب اخبارالطوال هجـوم افراسـياب را يكصـد و بيسـت     ) 227-282(دينوري 

  :نويسد كند و مي ميسال پس از آغاز پادشاهي منوچهر ذكر 
ها را كور كـرد و   تمام حصارها و دژهاي بابل را ويران كرد و سرچشمه ]افراسياب[

در نتيجه جويبارهـا خشـك شـد و مـردم در دورة پادشـاهي او گرفتـار قحطـي سـخت         
  19.شدند

بلعمي به نقل از طبري قلمرو منوچهر را در طبرستان و آمل آورده  است و اضافه 
ياب بر در طبرستان ده سال منوچهر را محاصـره كـرد امـا منـوچهر در     كند كه افراس مي

نياز از دريافت آذوقه از بيرون حصار پايداري كرد و سـپاه   قلعه پرنعمت و سرسبز آمل بي
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صلحشان بر ايـن شـرط قـرار گرفـت كـه سـرحدي ميـان        . تركان اجباراً مصالحه كردند

  :هاي ترك و ايران قرار دهند سرزمين
تـر كـس    ند كه  مردي بنگريد به لشگر منوچهر اندر، كه از وي قويو چنان گفت«

  20.»جا سرحد ملكشان بود نباشد و تيري بيندازد هر كجا تير وي بيفتد آن
چنين شد كه آرش بر سر كوه دماوند رفت و با همه نيروي خويش تيـري افكنـد   

ت و بـه راسـت   كه از زمين طبرستان، گرگان، نيشابور و سرخس و همه بيابان مرو بگذش
  21.جيحون افتاد

نيـز بـه همـين داسـتان     ) هــ ق  355تأليف در (مقدسي در كتاب البدء و التاريخ 
برند كه خداوند بادي را مأموريت داد تـا تيـر آرش    گويد برخي گمان مي اشاره دارد و مي

ر اي را مـأمو  را به جايي كه بايد فرود آورد و برخي نيز براين باوراند كـه خداونـد فرشـته   
  .هدايت آن تير كرده است

كنـد   گويد و به اين نكته اشاره مي وي سپس از مدت محاصرة افراسياب سخن مي
ها را خشك كرده و باران را محبوس ساخته، از مردم و  ها را ويران، چشمه كه او سرزمين

  22.حيوانات دريغ داشت
ي خـاص در  جاست كه تقريباً جملگي آثار دورة اسـالمي بـر اتفـاق    نكته جالب اين

سـالي توسـط افراسـياب     ند و آن ايجـاد خشـك  ا ساله ايران شهر متفق 12دورة محاصرة 
  :نويسد به عنوان نمونه تاريخ سيستان چنين مي. است

اندر شارستان سيستان كه بركة گرد گنبدست يك چشمه بودست كه از زمـين  «
  23.»از آن كر ديدي هم افراسياب ببست... همي برآمد
در هيرمنــد برابــر بســت و آب همــي برآمــدي و ريــگ و زر  يكــي چشــمه بــود«
  24.»افراسياب آن را به بند جادويي ببست... برآميخته

حمزه اصفهاني نيز در كتاب سني ملوك االرض و األنبياء پس از اشـاره بـه دوران   
  :نويسد ساله مي 12محاصرة 
رد، رودها را هاي تسلط خود شهرها را ويران و دژها را خراب ك افراسياب در سال«

ها را كور كرد و در سال پنجم سـلطة او، مردمـان دچـار     پر، كاريزها را لگدكوب و چشمه
ها خشـك   روايي او آب در هنگام فرمان. چنان بودند قحطي شدند و تا آخر روزگار وي هم

كـه خـدا او را    زارهـا تبـاه گشـت، تـا ايـن      هاي آبدان از سكنه خـالي شـد، كشـت    و جاي
  25.»برانداخت
  :نويسد ها مي التواريخ و القصص نيز ضمن اشاره به تخريب كاريزها و چاه جملم
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بدان وقت كه حصار بود، افراسياب كاسه رود ببست و پوسـت گـاوان بسـيار پـر     «

  26.»كرد تا آب غلبه گرفت و بگرديد و زمين ايران خراب گشت از آن
دوران پـس از  ها ايـن واقعـه بـه دوران منـوچهر و در برخـي بـه        در برخي روايت

  .نسبت داده شده است) دوران پادشاهي زاب(منوچهر 
نامـه حكـيم فردوسـي و نيـز      اين نكته البته در دو اثر مهم قرن پنجم يعنـي شـاه  

اي  غررالسير ثعالبي بدون اشاره بـه واقعـة آرش بازتـاب يافتـه  اسـت، ثعـالبي بـه گونـه        
  :گويد ن ميتر از دوران قحط سال در دورة محاصره ايرانشهر سخ مشخص
هـا در   اي باران دريغ كرد و زمين از بار دادن بـاز ايسـتاد و آب   آسمان از قطره... «

هـا خشـك    پسـتان دام . زارها ناچيز گشتند زمين فرو رفتند و درختان برنياوردند و كشت
  27.»ها بسيار و فقر و فاقه همگاني گشت شدند و فالكت

توان مـرتبط بـا    ي ـ كه آن را مي سال فردوسي نيز در دو موقعيت مختلف از خشك
كه اين نكته را بـه صـراحت بـه افراسـياب نسـبت       كند بدون آن افراسياب دانست ياد مي

  :دهد
يكي از اين موارد در هنگام پادشاهي زوطهماسب، مردي هشتاد سـاله اسـت كـه    

در حالي كه دو سپاه ايران و تـوران رويـاروي هـم    . فرزند تهماسب و از نژاد فريدون است
  :اند قرار گرفته

  همـان بــد كـه تنگــي بدانـدر جهــان   

ــم    ــيچ ن ــمان ه ــي زآس ــد هم   نيام

  دو لشگر بر آن گونـه تـا هشـت مـاه    

  

  شــده خشــك خــاك و گيــا را دهــان 

ــا درم  ــان بـ ــيدند نـ ــي بركشـ   همـ

ــپاه ــدر آورده روي سـ   28بـــه روي انـ
 

سالي، هر دو سپاه را براين نكته واقف كـرد كـه    به روايت فردوسي، تنگي و خشك
آنـان بـا تعيـين مـرز بـه جنـگ       . ا از كين كهن خالي كردن چارة اين سختي استدل ر

جاسـت كـه پـس از     جالـب ايـن  . زو به پارس و زال بـه زابلسـتان بازگشـت   . خاتمه دادند
  :زند مصالحه آسمان نيز بر زمين لبخند مي
ــار  ــد كوهس ــد ش ــل و رع ــر از غلغ   پ

  جهان چـون عروسـي رسـيده جـوان    

  

  ي و نگـار زمين شد پـر از رنـگ و بـو    

ــاغ و آب روان ــمه و بـ ــر از چشـ   29پـ
 

ظـاهراً  . دانـد  فردوسي تنگي و تيرگي روزگار را ناشي از نهاد پلنگي و درندگي مي
بدون اشـاره  ) نامه ابومنصوري شايد شاه(اي را كه او سرلوحة نظم خويش قرار داده  نسخه
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معرفـي كـرده و    به ماجراي آرش تنها تعيين مرز را در يك بيت عامل يا نتيجة مصـالحه 

  .گذرد مي
سالي اشاره  بار ديگر در ماجراي نبرد بزرگ ايران و توران به خشك نامه يك اما شاه

  .كند مي
گيرد، سـرانجام   پس از انتقام سختي كه رستم به كين سياوش از توران زمين مي

رد افراسياب پس از ترك توران توسط رستم مرزهاي ايران را مو. گردد به زابلستان باز مي
  :دهد تاخت و تاز قرار مي

ــت  ــوم و درخ ــاد ب ــي ســوخت آب   هم

  ز باران هوا خشـك شـد هفـت سـال    

  شد از رنج و سـختي جهـان پـر نيـاز    
  

  بــه ايرانيــان بــر شــد آن كــار ســخت 

  دگرگونه شـد بخـت و برگشـت حـال    

ــار دراز  ــراين روزگــ ــد بــ   30برآمــ

  
 

» زا رانابـر بـا  «يـك  : بيند در كشاكش اين دوران سخت، گودرز خوابي شگفت مي
او راه رهـايي از افراسـياب را شـهرياري از نـژاد     . بر آن سوار است» سروش خجسته«كه 

  .كند كيقباد به نام كيخسرو معرفي مي
اشاراتي چنين ـ گاهي به صراحت و گاهي غير مستقيم ـ كه همگي بـر كـرداري     

مـل  اي قابـل تأ  توسط يك پادشاه حماسي تأكيـد دارد، نكتـه  ) سالي ايجاد خشك(عجيب 
و يـا آن را   31شود كه افراسياب، باران را حبس كـرده  در برخي آثار صراحتاً ذكر مي. است

امـا قابـل توجـه اسـت كـه همـه جـا بـا رفـتن           32.زمين بازداشته  است از بارش بر ايران
  .گردد افراسياب نو باران و خرّمي باز مي

ا مجـدداً مرمـت و   ر) ها قنات(كاريزها ) زاب(در برخي آثار منوچهر و در برخي زو 
به اين ترتيب جشن تيرگان و يا آبانگان كـه سـومين جشـن     33.سازند رودها را جاري مي

مهم پس از نوروز و مهرگان در ايـران باسـتان و در واقـع نـوعي فسـتيوال و جشـن آب       
  .شود، جشن سالگرد پيروزي زاب و يا منوچهر بر افراسياب بوده است محسوب مي
داند كه آرش تيـر خـود را پرتـاب     را روزي مي) تيرگان(تير االخبار، سيزدهم  زين
و » كننـد  غسـل  «پارسـيان در چنـين روزي   «: و اين بـه رسـمي اشـاره دارد   . كرده است

هـا بشـكنند و چنـين گوينـد كـه مردمـان انـدرين روز از حصـار          دان ها و آتـش  سفالينه
  34»...افراسياب برستند

مصادف بـا بـارش بـاران دانسـته و ايـن       برخي آثار نيز رسيدن زو به پادشاهي را
  35.دانند نشيني افراسياب مي حادثه را موجب عقب
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شــايد توجــه بــه همــين اطالعــات دورة اســالمي اســت كــه موجــب گشــته تــا  

يـابي ايـن شخصـيت     در ريشه Benevenistگري بزرگ و تيزبين چون بنونيست  پژوهش
  :حماسي چنين اظهار نظر كند

. ديو بود) اپه ئوشا(اي اساطيري و تالي اوپ وري  غاز چهرهافراسياب احتماالً در آ«
گـر ايـن اسـطورة قـديمي      هاي شخصيت او در روايات ايراني ميانه بازتاب و نشـان  ويژگي
تكوين شخصيت اين موجود و دگرگوني چهرة او براساس مـوازين عقلـي از عصـر    ... است

  36.»هاي كهن آغاز شده است نگارش يشت
در مورد اپه ئوشـا چـه اطالعـاتي موجـود اسـت و چگونـه بـا         اكنون بايد ديد كه

تـر را در   آيـا جزئيـاتي بـيش   . يابد شخصيت افراسياب در آثار حماسي شيرازة اشتراك مي
توان يافـت كـه    مجموعة اطالعات موجود در اوستا، ادب ميانه و نيز آثار دورة اسالمي مي

داليلـي متنـوع بـر آن اقامـه     تر بخشد؟ آيا حدس بنونيست كـه   تطبيق را سهولتي بيش
  تر قابل اثبات است؟ نشده است با استعانت از مدارك بيش

  )سالي ديو خشك(ئوشا  اپه

 (Apavrta=Apaoša)ئوشـا   در اوستا، تيريشت تنها يشت كهني اسـت كـه از اپـه   
زا به صورت اسبي سفيد و زيبا  يا ستارة باران Tištraدر اين بخش تيشتر . گويد سخن مي
. كنـد  خرامـد و طلـب سـتايش مـي     اي زرد و لگام زرين به سوي روشنايي مـي ه با گوش

هـا، گـرده و دمـي كـل و      و كل با گـوش » سياه«ئوشا ديو به صورت اسبي  روياروي او اپه
  نبـرد آن دو، سـه شـب و سـه روز بـه درازا      . زنـد  دست به يورش مـي » ترسناك«هيأتي 

  .ئوشا است پيروزي با اپه. انجامد مي
جـا   كـه در ايـن   vurukrta/vourukaša) وروكش(ا از درياي وروك رت او تيشتر ر

سـپس تيشـتر   . برد تيشتر شكايت به اهورا مزدا مي. راند مظهر اقيانوسي فضايي است مي
شتابد و نزديك نيمـروز بـر اسـب     ورت مي ناك به مصاف اپ به صورت اسبي سفيد و تاب

آيـد، ابـر و    ها به هم برمي آب. راند ميرت پس  گردد و او را از درياي وروك سياه چيره مي
هـاي   ابرهـا بـه سـوي افـق    [ريزد و با وزش بـاد   گيرد، باران و تگرگ فرو مي مه شكل مي

بركـت و فراوانـي در هفـت پـارة      ]كنند و با باراني كه در بطن دارند دوردست حركت مي
  37.آيد گيتي به ارمغان مي
» مانعت از باال رفتن بخارهـاي آب م«ئوشا يا ديو خشك سالي در واقع  كاركرد اپه

از ميان برنده «اين نام در اصل به معني . به آسمان و جلوگيري از فرو ريختن باران است
  .اند زا و سياه دانسته برخي او را ابر غيرباران 38.است» يا پوشانندة آب
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) تيـر (او را خـداي مـاه چهـارم    . رود بخش بشـمار مـي   اي سامان تيشتر نيز فرشته

ايزد تيشتر و ايزد بـاد هـر   . اند ايزد تيشتر را همان ستارة شعراي يماني نيز دانسته. گويند
. بخشـد  تيشتر به اين ترتيب به زمين جلوه مي 39.هاي جوي و باران مرتبطند دو به پديده

گـاه كـه آب مـورد تهديـد      در متون ميانه، در اثر هجوم اهريمن بر آفرينش اورمزدي، آن
بارانـد   سالي باراني سخت مي يزد باران است كه به مقابله با ديو خشكگيرد، اين ا قرار مي

انـد نـابود    را كه بر اثر هجوم اهريمن، زمين را فرا گرفتـه ) موجودات موذي(و خرفستران 
در كنـارة البـرز   ) وروكـش اوسـتايي  (كند و باران فرو باريده را به درياي فـرا خكـرت    مي
زاسـت كـه    او در واقع نمادي از ابري باران 40.وردآ رساند و سه درياي كوچك پديد مي مي

  . گيرد قرار مي) باران و عقيم ابر سياه بي(ئوشا  در مقابل اپه
هـاي افراسـياب و ديـو     بـار ويژگـي   با دانستن اطالعات فـوق مناسـب اسـت يـك    

سالي را به جهت يافتن خصايص مشـترك و داوري در بـاب رأي بنونيسـت مـرور      خشك
نامـة فردوسـي نيـز ـ كـه شـكل تكامـل يافتـة           ه نـاگزيريم از شـاه  بديهي است كـ . كنيم

  .سازد ـ استعانت جوييم افراسياب را در قالب يك شخصيت حماسي تصوير مي

  بررسي تطبيقي ديو خشكسالي و افراسياب

  رنگ سياه و هيبت ترسناك -1

ت كه هـم  و در واقع ابري اس) اسب سياه(ئوشا با رنگ تيره يا سياه تصوير شده  است  اپه
در روايـات پهلـوي   . سـازد  گون مـي  خود تيره رنگ است و هم زمين تحت پوشش را تيره

. هرچه سفيد است از آفرينش هرمزد و آن  ديگري از آفرينش اهريمن ذكـر شـده اسـت   
آن كه سفيد است، بـه يـاري بـاران و آن     : افزايد اي جالب مي اين متن به دنبال آن، نكته
در واقع رنگ سـياه، يكـي از نمادهـاي دشـمني بـا بـاران       . ستديگري به دشمني باران ا

  41.گردد محسوب مي
  :گونه تصوير شده است نامه همين افراسياب نيز در شاه

  درفشش سياه اسـت و خفتـان سـياه   

ــه  ــه بـ ــن گرفتـ ــه روي آهـ   زر همـ
  

ــاله   ــن كـ ــاعد ز آهـ ــنش سـ   ز آهـ

ــر  ــود، ب ــر خ ــته ب ــيه بس   42نشــان س

 
افكـن شـدن    اي مصادف با سايه اب را به منطقهبرخي از متون تاريخي ورود افراسي

شمارند، به عنوان مثال تاريخ سيستان آورده است كـه افراسـياب    تاريكي به آن قلمرو مي
كيخسرو چـون خبـر   . در بنكوه حصاري بساخت كه از هر سوي تا دو فرسنگ تاريك شد
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گـاه كركويـت    شاو بشنيد، به آن منطقه آمد اما بدان تاريكي نيارست شد، سپس او به آت

  43.سازد كند و در نتيجه اين نيايش، ايزد تعالي آن منطقه را روشن مي رود و دعا مي مي
شايد به همين سبب است كه در ادبيات فارسي نيز گاهي افراسياب رمزي از شب 

  .گردد تلقي مي
  خسرو جهان كـه ز بـأس حسـام او    كي

  

  44هر دم ز خواب برجهد افراسياب شب 

  
 

شاعر با استفاده از استعارة مصرّحة زاغ سياه و باز سپيد، افراسـياب را  در بيت زير 
  :متمايز ساخته است) رستم(از پور زال 

  عالمي زاغ سياه و نيست يك باز سپيد

  

  45يك رمه افراسياب و نيست پيدا پور زال 
 

رود  نامه نيز گاهي تعبيراتي دربارة افراسياب بكـار مـي   جاست كه در شاه جالب اين
  :ناخودآگاه بر مالزمت او با مفهوم مورد بحث اشاره دارد  كه

  در جنگ نر اژدهاست) افراسياب(كه آن ترك 

  

  46!ســت»ابــر بــال«دم آهــنج و در كينــه  
 

اسبي سـياه و كـل و   (ئوشا با صفت ترسناك  از طرفي مطابق با مفاد بندهشن، اپه
كـه بـراي يـك قـوم      روسـت  شـك از آن  اين نكته بي. تصوير شده است) هيأتي ترسناك

  .آفرين است ناك و بيم سالي، تصوري ترس كشاورز، تصور خشك
. چـه گذشـت ـ وجـود دارد     اين مفهوم در ريشـه كلمـه  افراسـياب نيـز ـ چنـان      

Franrasyān به گفته فرديناند يوستي در معناي كسي است كه به هراس افكند.  

  قدرت جادويي -2

در فرهنگ مزديسنا ديوها با جـادوان و  . تناميده شده اس» ديو«ئوشا در اوستا  اپه
و در پهلـوي  » يـاتو «جـادو كـه در اوسـتا     47.گردنـد  پريان همواره در عرض هم ذكر مـي 

آمده است، كرداري منتسب به ديو و پري و به عبارت ديگر منسوب به » ياتوك«بصورت 
  .برخي از مخلوقات اهريمني است

هاي افراسياب در آثار كهن و نيـز   جالب است كه كردار جادوگري از جمله ويژگي
  .نامة فردوسي است شاه

. تاريخ سيستان از جمله كتبي است كه بر جادوگري افراسياب تأكيد نموده اسـت 
بست و حصاري محكـم را نيـز    ها را به بندجادويي مي براساس روايت اين كتاب، او چشم
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خســرو، وي چنــين پــس از ســوختن قلعــة او توســط كي هــم. بــه جــادويي بــرآورده بــود

  48.به جادويي گريخت) افراسياب(
او در مواجهـه بـا   . بـرد  نامه فردوسي نيز همين صـفت را در بـاب او بكـار مـي     شاه

شمارد و از توانايي خود بر برشدن به آسـمان   كيخسرو خود را داراي دانشي ايزدي بر مي
  .گويد و گذر از درياي كيماك سخن مي

  به فرمـان يـزدان بـه هنگـام خـواب     
  

  49م چــون ســتاره بــر آفتــاب   شــو 
 

  .»دلت جادويي را سرمايه گشت«: دارد اما كيخسرو او را به جادويي منتسب مي
  :كند قارن نيز خطاب به نوذر، افراسياب را به كاربرد جادو در جنگ متهم مي

  »يكي جادويي ساخت با من به جنگ«
است و اسبش  كند كه او سالح شيده را از جادو ساخته چنين ذكر مي نامه هم شاه

  .نيز نژاد ديو دارد
  :كند نامه نيز وي را به جادو ملقب مي بهمن
ــدان ــياب    ب ــادو افراس ــو ج ــاه ك   گ

  

  50زتــوران ســپه كــرده چــون ســيل آب 
 

كنـد تـاريخ بخـارا     از جمله كتب ديگري كه وي را به همين ترتيب توصـيف مـي  
  ...وي مردي جادو بوده است: است

ه براي نخستين بار ميـان رسـتم و افراسـياب در    نامة فردوسي در نبردي ك در شاه
كنـد كـه او را از    رستم عزم مي. گيرد گيرد، كمربند او در دست جهان پهلوان قرار مي مي

نامه نيـز   اين نكته كه در بهمن. ماند زمين چون باد برگيرد، اما تنها كمربند در كف او مي
  :توصيف شده استآمده است در كتاب روايات داراب هرمزديار با اين بيت 

  همان افراسياب از سـحر پـس جسـت   

  

ــد و او خــودش رســت    51كمربنــدش بمان
 

  حبس آب -3

تر نگريسته شود، او وجودي بيش از  ئوشا با دقتي بيش هاي اپه اگر به نام و ويژگي
گونه كه ذكـر آن رفـت ـ ابـري اسـت عقـيم و يـا         در واقع ـ همان . سالي است ديو خشك

. گـردد  مانع از باالرفتن بخار آب به آسمان و تشكيل باران مـي  اي است كه دهنده پوشش
يعني آب را در بطـن خـود نگـاه    . باران است» احتباس«او به نوعي  (Function)كاركرد 

  .جنگد زا نيز مي بارد و با ابرهاي باران داشته و نمي
هـاي مختلـف آب را از    اصوالً براساس متن بندهش، نيروهاي اهريمني بـه شـيوه  

كنند و گاهي آب فسرده را چـون تگـرگ    دارند، آنان گاهي آب را فسرده مي ش باز ميبار
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گاهي حتي بـاران را از جـايي كـه در حـال     . بارانند مي)البد به جهت از بين بردن كشت(

و برخـي   52.دارنـد  حاصل بـه بـارش وا مـي    هاي بي بارش است منحرف كرده، در سرزمين
ئوشـا ابـري اسـت     اما اپـه  53.بارانند مندي آفريدگان مي انتكه به زي اوقات نيز باران را تكه

در حـالي كـه    54.شود ايستد و مانع از باال رفتن بخار آب مي تيره كه بر فراز فراخكرت مي
ستاند و بـر   ترين آب را از همين درياي فرا خكرت مي طبق مفاد همين سند تيشتر بيش

ئوشـه   سازي و كارگزاري اپه تر در بارانبه اين ترتيب كارگزاري تيش. باراند هفت كشور مي
اي تشـكيل   حاصل است، اما بطور طبيعي وقتي ابـري بـر روي درياچـه    در پوشانندگي بي

پـس او بـه نـوعي آب را در    . اسـت » آب«گردد، خود سرشار از بخار آب يعنـي ذرات   مي
زارهـا و   احتباس خود دارد، اما ماهيـت زايـش و بـارش را از دسـت داده اسـت و كشـت      

  .دارد نصيب نگه مي ها را بي چراگاه
كه اوسـتا   چنان. آب در كردار افراسياب نيز وجود دارد» احتباس«اين نكته، يعني 

كند، وي در هنگ زيرزميني يا دژ مخفي و عظيمي كه براي خود ساخته، سـه   تصريح مي
. هـا  اين سه چشمه مي، بوي و شير است؛ يعني نماد آشـاميدني . كند داري مي چشمه نگه
اي  و ايـن البتـه نكتـه   . را در هنگ خود محبوس ساخته  اسـت » آب«ها، يعني  او چشمه

كردار جادوان يكـي نيـز فرازبـردن    «: مهم است كه بندهشن نيز بر آن اشاره داشته است
  55».آب و ديگري در زمين فروبردن است

ايـن  . تبه عالوه بندهشن تأكيد دارد كه افراسياب، باران را از ايران بازداشـته اسـ  
و حـبس المطـرعن النـاس و    «اي عجيب است كه در كتاب البدء و التاريخ با جملـة   نكته

، چگونه ممكن است كه جنگاوري حماسي قادر باشد بـاران را  56گردد تأكيد مي» الحيوان
سـالي را   از بارش باز دارد و يا باران را در حبس خود بگيرد مگر آن كه نقش ديو خشـك 

  بازي كند؟
توان اين اشاره را نيز افزود كه طبق صراحت اوستا، افراسياب نيز  وق ميبه نكته ف

وجـوي فـرّ،    او در جسـت . ئوشا مالزمت و معيتي جالب با درياي فراخكـرت دارد  چون اپه
  .گردد افكند، اما در نهايت فر نصيب او نمي خود را سه بار به درياي فراخكرت مي

ئوشـا   چنان در ابر بـودن اپـه   ست، هماي ديگر كه در اين بخش جالب توجه ا نكته
  كـه او آب را در حـبس خـود دارد، مفهـومي اسـت كـه معمـوالً از ديـو          اين. نهفته است

آب عنصري مقدس و در فرهنگ مزديسنا داراي بار اهـورايي  . رود سالي انتظار نمي خشك
از آب . شـمردند  ايرانيان باستان چشمه، رود، بـرف و بـاران را مقـدس مـي    . و مثبت است

به  اين ترتيب اين مسأله به وجـود او نـوعي دوگـانگي     57.سويي نماد خرد نيز بوده است
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حـال آيـا ايـن تضـاد و دوگـانگي در شخصـيت افراسـياب نيـز         . بخشد مثبت و منفي مي

  انعكاس يافته است؟
اوستا او را واجد كرداري مثبت نيز . پاسخ اين سؤال به نحوي شگفت، مثبت است

زمـين   تازي را كـه بـر ايـران   » زنگياب«در پاسخ به مددجويي ايرانيان،  او: كند معرفي مي
چگونگي واقعه چندان مشخص نيست، اما هر چه هسـت،  . تاختن آورده بود، كشته است

نامـه امـا    روايت شـاه . داند افراسياب مي» گرز پيروزمند«اوستا شكست زنگياب را مرهون 
اي  جوشـان اسـت    داراي خشـم و كينـه   افراسياب از يك سـو . تر است واجد نكاتي جالب

او در برابر دختران خود فرنگيس . كشد بطوري كه برادرش اغريرث را خود به شمشير مي
نمايد و در بدترين كردار اهريمني، سـرانجام دسـتور قتـل     رحم مي عاطفه و بي ومنيژه بي

. دهد بروز مياما از سويي ديگر رفتاري عاطفي و انساني از خود . كند سياوش را صادر مي
  :تاب است بسيار بي) شيده و سرخه(در مواجهه با واقعه قتل پسرانش 

ــياب   ــاج افراس ــر و ت ــد س ــون ش   نگ
  

  58همي كنـد روي و همـي ريخـت آب    
 

  و يا
ــگ روان     ــد ري ــر پراگن ــر ب ــه س   ب

  

  59زلشــگر برفــت آن كــه بــد پهلــوان 
 

  و محبـت پـذيرا   او را بـه مهـر   . رفتار او با سياوش نيز در ابتدا مثال زدنـي  اسـت  
هـاي   دهد و در اين كـار ـ كـه پـيش از تأثيرپـذيري از وسوسـه       شود و پدرانه پناه مي مي

اي درخـور   ماجراي دسـتگيري او نيـز واجـد نكتـه    . نمايد گرسيوز است ـ كامالً صادق مي 
ايرانيـان بـرادر او، گرسـيوز را در كنـار     . اي پنهـان شـده اسـت    او در درياچه. توجه است

هـاي  دردنـاك    نالـه ) يعني پيوند او با سرشت انساني(عاطفه او . كنند ه ميدرياچه شكنج
رسد، نقل قولي مستقيم از آقـاي   بنظر مي. كند آورد و خود را تسليم مي  برادر را تاب نمي

  :خواه در كتاب حماسة ايران، بخوبي گوياي اين تضاد شخصيتي است جليل دوست
  
و ) افراسياب(ورز شگرف  ن نقشخردورزي و دژخردي در نهاد پيچيدة اي«

ايـن  . كنـد  يك سرشتي نيست و به خود، كار نمـي  كار اسطوره هيچ شگفت
دوگانه، در انديشه و كردار كساني چون پيران و گرسيوز در بيرون از نهـاد  

هـاي گونـاگون، او را بـدين     افراسياب، اما در كنار او در كارند و در هنگامه
» خـرد ناپيوسـتة  «پيران را .... هرگاه. ندشو نمون مي سوي يا بدان سوي ره

  دادهــا در ايــن اســطوره،  نمــوني گــزارش روي افراســياب بشــماريم، بــه ره
او آميـزة غريبـي از   . او بـدانيم »  دژخردي ناپيوسته«توانيم گرسيوز را  مي

اين دو جنبة ناسازگار و نمونه كامل عيـاري از مـنش و كـنش كسـان در     
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قرار او، آوردگـاه نبـرد    ندرون خسته و بيگويي ا. است» دوران آميختگي«

تـوان بانـگ چكاچـاك     است و هـر دم مـي  » دو مينو«گيهاني و سهمگين 
انـداز آن پهنـة    افزارهاي دوهمسـتار را از دو سـوي آن شـنيد و چشـم     رزم

  60.»هاي شورانگيز اسطوره و حماسه ديد شگفت را در وصف

  ئوشا با گياه ارتباط مفهومي اپه -4

نوعي وابستگي تام و تمام كه قوام معيشت گيـاه را  . گياه روشن استارتباط آب و 
او دشـمن گيـاه و بـه    . ئوشا به همين سبب نابودكنندة گياهان اسـت  اپه. كند تضمين مي

كشـد، امـا در جهـان     ئوشا گيـاه را مـي   اپه. همين قياس بايد گفت گياه نيز دشمن اوست
دانيم كه سياوش در واقـع يـك ايـزد     يرساند و م حماسه افراسياب سياوش را به قتل مي

مايـة   بـن  61.شـود  شود، از خونش برگ سياوشان سبز مـي  نباتي است كه وقتي كشته مي
النهرين، افغانستان و درة سند و گاهي ساير نقاطي كه آب در  خداي نباتي در سراسر بين

بـه  » ايـزد گيـاه  «در ايران بازگشـت ايـن   . خورد آن واجد اهميتي خاص است، بچشم مي
گـردد و بركـت و    فرزند او كيخسرو است كه بـاز مـي   62.گردد صورت كيخسرو مجسم مي

  در واقـع  . رود آورد و افراسياب كـه ديـو خشـكي اسـت از بـين مـي       نعمت و استقالل مي
هـاي آسـياي غربـي، آب و     گونه كه شادروان بهار نشان داده است، محور همة آيين همان

سالي اسـت   خداي ميرنده جهان خشك. حيات است گياه و حيوان و مسأله جدال مرگ و
  .هاي مجدد است و حيات مجدد، باران

خورد، ايـزدي نبـاتي    مسأله قابل توجه ديگر كه در ارتباط با آب و گياه بچشم مي
گياهي رازآميـز كـه حـاوي آب    ). در ايران(و هومه يا هئومه ) در هند(است به نام سومه 
در وداها در بخش سام . ها بوده است همه آشاميدني شد و در واقع نماد حيات شمرده مي

  :ودا ـ ادهياي اول درباره سوما چنين آمده است
  آيـي و بـه مـا سـعادت عطـا       اي سوماي عقل كل كه تو از راه آسماني، بارها مي«

بختـي و نيـك انجـامي هسـتي،      مندي و سرچشمه خوش كني، تو كه در نيرو و قدرت مي
  ».در حضور ما بچكان هاي خالص خود را قطرات آب

معموالً در مراسم نيايش، زرتشـتيان، بـا كوبيـدن شـاخه خشـكيده گيـاه هـوم و        
آب «تركيب آن با عصاره برگ تازه انار، شير و مقداري آب تقديس شده، مـايعي بـه نـام    

ريختنـد،   كردن اوستا به آب مـي  راه با زمزمه و اين تركيب را هم. آوردند بدست مي» زوهر
اين هوم كه به هوم سپيد  63.اين كردار نيروبخشي به آب و تطهير آن بود هدف اصلي در
  64.دانستند مي» آفريده باران«معروف است را 
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در گاهان نام برده نشده است، اما در اوسـتاي نـو، نـام    ) Haomaاوستايي (از هوم 

شـده كـه گـاهي زرتشـتيان در      گياهي است كه از شيره آن، آشاميدنيي مقدس تهيه مي
  .نوشند هاي ديني آن را مي ينآي

گزيند تا  بر مي) پيشوا( Zaotarدر اوستا آمده است كه اورمزد او را به عنوان زوت 
امـا   65.هاي يسن را با آواي بلند بسرايد و با نواي خوش، آن را به هفت كشور برساند آيين

ـ : گردد جالب توجه است كه هوم در اوستا با افراسياب نيز مرتبط مي زد درواسـپ  هوم، اي
برد تا به او توانايي دهد كه بر افراسياب چيـره شـود و او را دسـت بسـته نـزد       را نياز مي

يعنـي يـك نمـاد گيـاهي      66.كيخسرو ببرد تا انتقام خون پدرش، سياوش را از او بسـتاند 
بازتـاب ايـن مسـأله در     67.بشدت مايل است انتقام خون سياوش را از افراسـياب بسـتاند  

دستگيري افراسياب، نهايتاً با استعانت از عابدي بـه  : اي جالب آمده است ونهنامه به گ شاه
چنان كـه كريسـتين سـن نيـز آورده اسـت،       رسد آن بنظر مي. پذيرد انجام مي» هوم«نام 

تبديل ايزد هوم به يك تن از آحاد انساني در نقل روايات ملي عهد ساسـاني بـه ادبيـات    
  68.گرفته باشدها انجام  اسالمي و تنظيم مجدد آن
هـا و يـا نمـاد گيـاهي، بـا شـيره        بينيم هوم، كـه نمـاد رسـتني    به اين ترتيب مي

آشاميدني است، چگونه در عرصـه حماسـي در نقـش يـك عابـد انتقـام خـود را از ديـو         
  گيرد و نهايتـاً در سـناريوي كشـتن او نقشـي اساسـي بـازي        مي) افراسياب(سالي  خشك

عصاره يـا افشـره گيـاه سـوما در     . خورد دا نيز بچشم ميهمين نكته در ادبيات و. كند مي
در نبـرد اسـت و    (indra)اصل نوعي قرباني و يا نوشيدني بـراي نيروبخشـيدن بـه انـدرا     

ديـو پليـد    (vritra)دانيم كه انـدرا، خـداي نـژاد آريـايي و قهرمـان نبـرد بـا وريتـرا          مي
  ).ريگ ودا ـ مانداالي نهم ـ سرود اول(سالي است  خشك

  ارتباط آرش و افراسياب -5

كـه ذكـر    چنان هم. رسيم جا به فرازي جالب توجه در ماجراي افراسياب مي در اين
آن رفت، در آثار دوره اسالمي، ماجراي محاصـرة  ايـران شـهر توسـط افراسـياب و دورة      

زمان برجسته شده است، اما با قبول يك معاهده، يعني با پرتاب يك تير  سالي، هم خشك
انگيز تير از كمان مردي به نـام آرش، محاصـره شكسـته     ن مرز و پرش شگفتبراي تعيي

بايد ديد . كند نشيني مي شود و افراسياب تا جيحون، يعني محل فرود آمدن  تير عقب مي
پهلوان تيرانداز ايراني در  arašاين داستان در ژرف ساخت، واجد چه معنايي است؟ آرش 

داسـتان  . ايرانيان ذكر شده اسـت » تيزتيرترين« با صفتEraxša اوستا به صورت ارخشه 
  :او براساس متون كهن چنين است
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يـا  (در زمان منوچهر شاه پيشدادي، وقتي افراسياب، منـوچهر را در پدشـخوارگر   

منوچهر به اسپندارمذ، ايزدبانوي زمين، متوسل شـد و او   69به محاصره گرفت،) طبرستان
او . زر بسته بود، در خانة منوچهر ظـاهر گشـت   اي زيبا كه كمربندي از به صورت دوشيزه

به منوچهر توصيه كرد كه براي رفع اختالف به افراسياب پيشـنهاد كنـد كـه تيرانـدازي     
تيري پرتاب كند و هرجا كه تيـر او فـرود آمـد،     70)كه از او تيراندازتر مردي نبود(ايراني 

براي اين مهم انتخاب كنـد  مرز ايران و توران شناخته شود و نيز توصيه كرد كه آرش را 
كه افراسياب  گاه براي آن آن 71.نمايي كند كه چه تيري برگزيند گير را راه و اين مرد كمان

افراسـياب  . را با پيمان صلح موافق كند، خود را با همان زيبايي بدو نماياند و دل از او برد
به ايـن ترتيـب آرش   . تبه خيال خام ازدواج با آن دوشيزة زيبا اغوا شده، پيمان را پذيرف

گذارد، در همان حال كمان را كشـيده و   رود و تيري در چله كمان مي به بلنداي البرز مي
خداوند باد را فرمان داد كه  تير او را از كوه رويان بـردارد  . شود پاره مي درنگ پاره خود بي

طخارسـتان يـا   احتمـاالً  (و طبرسـتان  ) احتماالً فرخـار (و به اقصاي خراسان ميانه فرغانه 
  .برساند) طالقان

اي  گاه به دستور خدا فرشته آن. به روايتي ديگر تير از طبرستان به بادغيس رسيد
آن تير را به پرواز درآورد تا به زمـين خلـم در بلـخ    ) بنا به روايت مقدسي و بيروني، باد(

  .گونه مرز ايران و توران مشخص گرديد رسيد و بدين
، اما منابع بعـدي  72اند راندازي را روز ششم فروردين گفتهتر تاريخ تي منابع قديمي

  از مـاه تيـر يعنـي در جشـن تيرگـان ذكـر       ) روز سـيزدهم (واقعه تيرانـدازي را تيـر روز   
  73.اند كرده

در واقــع . ايـن داسـتان كـامالً توانــايي تجزيـه بـه نمادهــاي طبيعـي را داراسـت       
. ئوشـا و تيشـتر اسـت    گـر سـتيز اپـه   بازآفريني همان نبرد اهريمن و آب و يا به بيـان دي 

ايران شهر را محاصره كـرده اسـت و طبيعـي    ) ئوشا سالي يا اپه نماد ديوخشك(افراسياب 
جا به شكلي جالـب توجـه پـاي ايـزد بـانوي       سالي رخ داده است، در اين است كه خشك

ايـزد  . سالي مسـتقيماً بـر زمـين اسـت     زيرا تأثير خشك. آيد بميان مي) سپندارمذ(زمين 
از طرفـي  . اسـت ) افراسـياب (اي بـراي رهـايي از ديـو خشـكي      بانوي زمين در فكر چاره

خواهـد بـا او ازدواج كنـد ـ تئـودور باركنـاي        داده بانوي زمين اسـت و مـي   افراسياب دل
ــو خشــك  زرتشــتيان خشــك: نويســد مــي ــه زمــين  ســالي را نتيجــه تجــاوز دي ســالي ب
آرزوي بـاران اسـت و بـراي ايـن كـار       اما از سويي ديگـر زمـين خـود در    74دانستندـ مي

كند كه تيراندازي را بر گمارد كه  تير او مرز ايران شهر را تعيـين   منوچهر را تحريض مي
مـرز  . زا اسـت و تيـر او تمثيلـي از بـاران     اين تيرانداز بدون شك نمادي از ابر بـاران . كند
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قصـه بنگريـد تـا    به تصـاوير زيبـاي ايـن    . كند خرمي و خشكي را بارش باران تعيين مي

  :هاي تمثيل رخ نشان دهد واقعيت آن از پشت پرده
دانـيم كـه قلـه البـرز در      كنـد و مـي   آرش براي پرتاب تير به نوك البرز صعود مي

او ابتدا برخوردار از بدني سالم و عاري از عيب است،  اما پـس   75.قرار دارد» آسمان پايه«
ماند، گويي پس از پرتاب، همـه   در ميان نمي شود و هيچ از پرتاب تير بدن او پاره پاره مي
براستي چرا بايـد از يـك تيرانـداز پـس از پرتـاب تيـر       . جسم او به تير تبديل شده است

همـة  . چيزي باقي نماند و او پاره پاره شود؟ پاسخ  اين است كه او يك ابـر بـاران زاسـت   
جالـب اسـت كـه تيـر     . ددگر تبديل شده و او پاره پاره مي) تير(وجود ابر به قطرات باران 
  آيـا ايـن بيـاني ديگـر از حكايـت پيـروزي تيشـتر بـر         . رسـاند  آرش را باد به جيحون مي

را به ياري خواست و پـس از بـارش، بـاد،    » باد«جا نيز تيشتر  ئوشا نيست؟ زيرا در آن اپه
در . نشـيني كـرد   ئوشـا عقـب   را به كناره درياي فراخكرت راند و به اين ترتيب اپـه » آب«
  77.فراز رود» باد«تنها به » آب«: دهش آمده استبن

ئوشا هـر دو در بخـش    جالب است كه هم نام آرش و هم داستان نبرد تيشتر و اپه
كـه در ايـن بخـش فرشـته بـاران در       تـر ايـن   و جالب  78.كهن تير يشت ذكر شده  است

   79.تشبيه شده است» تير آرش«چاالكي به 
  .روز از تيرماه جشن تيرگان ناميده شده استاز طرفي روز پرتاب تير يعني تير 

دهند،  چه تواريخ عربي از وقايع پس از پرتاب تير بدست مي در بخش حماسي، آن
  . سالي افراسيابي است دوراني از رونق و خرمي از پس خشك

بگشاد و از فرات .... بود كه رود فرات و نيز رود مهران را) منوچهر(و همو «
هـا بـه    هـاي بسـياري را از كـوه    گـل ... ي بشكافتهاي بزرگ و دجله چشمه

گاه  آن. ها ديوار كشيد آب و علف آورد و بكشت و پيرامون آن هاي بي زمين
  80» .جا را بوستان ناميد ها، آن به سبب بيست و شش بوي خوش آن

  گـردد كـه داسـتان زيبـاي آرش كـه در ادب حماسـي،        به اين ترتيب روشن مـي 
گونـه سرمنشـأيي كهـن دارد و بـه سـتيزي       بخش اسـت، چـه   مساز و الها اي هويت قطعه

  .گردد مربوط مي» خشكي و باران«ديرسال ميان 
توان اطالعات موجود را به جهت مقايسـه و   چه گذشت مي در مجموع، برطبق آن
  :در جدول صفحه بعد مرتب نمود) ئوشا اپه(سالي  تطبيق افراسياب و ديو خشك
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  جدول تطبيقي

  )ئوشا اپه(سالي  اب و ديو خشكهاي افراسي ويژگي

  

  )افراسياب(در جهان حماسه   )ئوشا اپه(در دنياي اسطوره   ها ويژگي

سـالي و حـبس بـاران،     ايجاد خشك  1
  پوشش روي فراخكرت

سـالي،   محاصره ايران و ايجاد خشك
  حبس باران

ــراس  2 ــك(آور  هـــ ــالي  خشـــ ســـ
آورترين بـراي قـومي كشـاورز     هراس
  )است

   (Franrasyan)هراس آفرين 

داراي درفش، خفتان و نشـان سـياه     سياه رنگ  3
  )نامه در شاه(بر كاله خود 

داراي قــدرت جــادويي، مكــان در     4
  ابرپايه

توصيف شده به مهـارت در جـادو و   
  )نامه شاه(قدرت پرواز به آسمان 

نشيني هنگـام بـارش بـاران در     عقب  5
  نبرد با تيشتر 

  

  /نشـــيني بـــا بـــارش بـــاران عقـــب
پس از پرتاب تيـر آرش  نشيني  عقب

  )نماد باران(

ــاري دشــمن او    6 ــه ي ــاد ب ) تيشــتر(ب
  خيزد برمي

) آرش(بــاد بــه يــاري دشــمن او    
  شتابد مي

  كند در زمين آب را پنهان مي  7
  سازد در خود آب را محبوس مي

ــود آب را   ــي خ ــر زمين ــگ زي در هن
  .پنهان و سه چشمه روان كرده است

ــابود مــي  8 ــا تمــا گيــاه را ن م كنــد و ب
ــتيز دارد و   ــاهي سـ ــاي گيـ نمادهـ

  كند سالي ايجاد مي خشك

كشـد و   را مـي ) نمـاد گيـاه  (سياوش 
او را بــه ) نمــاد ديگــر گيــاهي(هــوم 

  كند انتقام سياوش دستگير مي

ــاد   9 ــه و متض ــود دوگان آب را در : وج
حبس دارد ولـي قحطـي و خشـكي    

  رساند مي

، عاطفي و در عين )تضاد شخصيتي(
  رحم جو و بي حال ستيزه

كنـد و خواهـان    به زمين تجاوز مـي   10
  تصاحب اوست

ايـزد  (خواهان ازدواج بـا سـپندارمذ   
  است) بانوي زمين
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  ها نوشت پي

ــت  .1 ــات يش ــورداوود، تعليق ــا  پ ــك1/211ه ــتي : ؛ نيزن ــه . (103يوس  bartolomeبارتولوم
ب يابي به يك اتيمولوژي صحيح در مورد نام افراسـيا  هايي را كه تاكنون براي دست تالش

  )986بارتولومه، : نك. شمارد يابي نام او را بعيد مي ثمر دانسته، ريشه صورت گرفته بي
؛ ابـن  221؛ بيرونـي،  1/228؛ طربـي، چـاپ بيـروت    85مسعودي، التنبيه و االشراف، : نك .2

 .83؛ ثعالبي، 23؛ تاريخ بخارا، 36؛ تاريخ سيستان، 31بلخي، 
 yarshater, comb. Hist.lranlll p.p. Tiiiffايرانيكا به نقل از  .3
 گ .نيزنك. جا همان، همان .4

Iranissches nationalepos, Berlin and liep ig 1925, par 
؛ نجـم رازي در  )119، صـفحه  niolyبه نقل از نيـولي  (نامة جهان اسالم، ذيل توران  دانش .5

 .88نامد، صفحه  كتاب مرموزات اسدي در مزمورات داوودي او را كنكالب مي
 .13سيرالملوك،  .6
 .73-1/74پور داود، يسنا  .7
 .470-471تمدن ايراني،  .8
 .در انگليسي splendidيا  gloriousاي معادل  فرّ كلمه .9

 .56-64-82زامياد يشت، فقرات  .10
 .آبان يشت 41-43فقرات : ؛ نيزنك180، ص 7فقره  11يسناي : نك .11
 .93زامياد يشت، كردة پانزدهم، فقره  .12
 .4درواسپ يشت، كردة  .13
زاد : نـك . آورد سخن بميـان مـي  » آب«هاي زاد اسپرم از بازداشتن  يده؛ گز139بندهشن،  .14

 .52اسپرم، 
 .151، 139همان،  .15
 .جا زاداسپرم، همان .16
 .24هاي ايران،  شهرستان .17
 .195-196تفضلي،  .18
 .35اخبار الطول،  .19
 .348تاريخ بلعمي،  .20
 .جا همان، همان .21
 .146-147البدء و التاريخ،  .22
 .16تاريخ سيستان،  .23
 .17همان،  .24
 .25 ء،لوك االرض و االنبياسني م .25
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 .43مجمل التواريخ و القصص،  .26
 .83-84غررالسير ثعالبي،  .27
 .167نامة فردوسي،  شاه .28
 .168همان،  .29
30. 396. 
 .و حبس المطرعن الناس و الحيوان: نويسد ي ميسمقد .31
 .212بندهشن،  .32
 بلعمي و كتاب سني ملوك االرض و االنبياء نيز بيروني در آثار الباقيـه آن را بـه منـوچهر    .33

نامـه و مسـعودي در التنبيـه و االشـراف آن را بـه ذو       اند و ابن بلخي در فارس نسبت داده
 .اند منتسب كرده) زاب(

تاريخ تيراندازي را روز ) 104هاي پهلوي  متن(تر  ؛ منابع قديمي351االخبار گرديزي،  زين .34
 .رسينامة زبان و ادب فا مقاله آرش در دانش: نك نيز. اند ششم فروردين ذكر كرده

 .70كيانيان،  .35
 .81كار،  سن، آفرينش زيان به نقل از كريستين .36
 )اصل تيريشت( 80كار،  آفرينش زيان: رك .37
 .63نامة زبان و ادب فارسي به نقل از بهار،  تفضلي، مقاله آب در دانش .38
 .259هاي زاد اسپرم، صفحه  ويژگي .39
 .جا تفضلي، همان .40
چونـاكوا ترجمـه   . م.مـه فرهنگسـتان ا  هاي پهلوي، نا مقالة جنبه نمادي رنگ در متن: رك .41

 .1376ليال عسگري، سال سوم، شمارة چهارم زمستان 
 .178نامه، چاپ مسكو، صفحه  شاه .42
 .36تاريخ سيستان،  .43
 .473سراجي، لباب الباب،  .44
 .195سنايي، ديوان، صفحه  .45
 .798نامه، چاپ مسكو، صفحه  شاه .46
 .28، 1ها، جلد  يشت .47
 .36تاريخ سيستان،  .48
 .785سكو، صفحه نامه، چاپ م شاه .49
 .7335-7339نامه، ابيات  بهمن .50
 .روايات داراب هرمزديار .51
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گونـه   آن آب را بيفسارند و آب را آن. ، سردي بدان آب هلنددچون ديوان به پتيارگي رسن .52

باشـد كـه بـاران را از    . گرگ باردتنيز باشد كه سرشك را افسرند تا . خشك كنند كه نبارد
 .95بندهشن، . سود بارد ند تا به جايي بيجايي كه در حال باريدن است سپوز

 .96همان،  .53
 .98همان،  .54
 .96بندهشن،  .55
 .147البدءوالتاريخ،  .56
دادار : 3زند بهمن يسن، صفحه : نيزنك/آب ـ زوهر : ، ذيل92، 1مري بويس، ايرانيكا، جلد  .57

جهان مادي، خرد همه آگاهي را به پيكر آب بر دست زرتشت كرد و او را گفت كـه از آن  
سـام ودا ـ ادهيـاي اول بـه     : نك. كند ذكر مي» عقل كل«وداها نيز صفت سوما را ؛ بخورد

 .152نقل از كتاب  هند در يك نگاه ص 
 .387نامه، چاپ مسكو، صفحه  شاه .58
 .767همان، صفحه  .59
 .203ها،  خواه، حماسه ايران، يادماني از فراسوي هزاره جليل  دوست .60
 .264مهرداد بهار، از اسطوره تا تاريخ،  .61
 .جا ن، همانهما .62
 .نامة فارسي مقاله آب، احمد تفضلي، دانش .63
 .46هاي زاداسپرم،  ويژگي .64
 .89مهريشت، بند  .65
 .18و17سپ يشت بند دروا .66
ئوشا و  اي در فرهنگ اساطيري ايران است، در نبرد ميان تيشتر و اپه اين، البته يادآور نكته .67

ده اسـت، تيشـتر را يـاري    هاي ميانه برزآبان نـاف گفتـه شـ    نيز ايزد اپام نپات كه در متن
 .كند مي

 .167سن، كيانيان،  كريستين .68
، ابـوعلي مسـكويه   3/146، مقدسـي  345-1/346، بلعمـي  1/435، طبري 211بندهشن  .69

، مجمـل التـواريخ و   25، حمزه اصـفهاني  37، ابن بلخي 72، گرديزي 107، ثعالبي 1/12
 .43القصص 

 .348بلعمي،  .70
 .428مقاله آرش، احمد تفضلي، : رك .71
 .104هاي پهلوي،  متن .72
 .36نك، تفضلي، همان به نقل از بيروني، القانون،  ، نيز350االخبار  گرديزي، زين .73
 .تئودورباركناي .74
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ضمناً تثليث آسمان، آب و كوه ارتباط وثيق كوه و آب ـ يعني  . 45هاي زاد اسپرم،  ويژگي .75

 .215اني، آب و كوه در اساطير هند و اير: نك. سازد عناصر مهم طبيعت ـ را مشخص مي
 .43زاد  اسپرم،  .76
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