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 چكيده

و ملّي ايران حماسييها داستان  قابـل، دو دسـته بـه،اصالت روايت از نظر پيشينه

مي اي شامل آن حماسه دسته:تقسيمند آني روا شوند كه سابقه هايي ها به مĤخذ يات

و منظومه،ديگريا دسته؛دگرد پيش از اسالم برمي  هايي هستند كـه در مقـام تقليـد

آن سروده شده نامه شاههاي گويي از داستان نظيره و روايت و ها به دست نقّـاال اند ن

هاي حماسي دوران يكي از منظومه.گرفته استي اسالمي، شكل گزاران دوره داستان

 دوم است كه در بخشي از حوادث آن، برهمن در پاسـخ بـهي فرامرزنامهاسالمي، 

مي پرسش و مقابله،در اين جستار. كند هاي فرامرز، از ده ديو ياد ي ايـن با بررسي

و حما و كهن موضوع با برخي متون پهلوي هاي اين سالي روايت سي ديگر، اصالت

. نشان داده شده است،منظومه

.يادگار بزرگمهر، نامه كوش،م دوي فرامرزنامه، فردوسيي نامه شاه،ديو: كليدي هاي واژه

 مقدمه.1

و داستان يكي از آفرينش،ديو هاي هاي ايران است كه در نوشته هاي اهريمني در اساطير

 بـه صـورت،ديو در فارسي ميانه. وار كهن، به فراواني از آن ياد شده است بازمانده از اد 

)dēw(در فارسي باستان )daiva(در در)daēva( اوستاو آمده است كـه معـادل آن
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مـواليي،.ك.ر(. بـه كـار رفتـه اسـت»خـدا« به معني)devá( به صورت،سانسكريت

ز«)253: 1388  اسـت كـه پـس از ظهـور،ردشـت ديو به معني خدايان آريايي پـيش از

و گمـراه و؛كننـده، گرفتـه شـد زردشت به معني پروردگار باطل  ولـي نـزد اقـوام هنـد

و كلمـات ) zeus(،التينـي) dues(اروپايي، ديگر ديو معناي اصلي خود را حفظ كرده

و و انـد بـا كلمـه ريـشه فرانـسوي، همـه هـم)dieu(يوناني و پهلـوي ي ديـو فارسـي

)daēva(يياوستا.«)1381:150وشي، فره (

و،هاي باستان در ميان آريايي و ايـزدان، بـر سـر تفـوق كـسب دو دسته از خدايان

و پيكار داشتند  : آريـايي باسـتان(هـا يك طبقه از ايـن خـدايان، اهـوره«: قدرت، رقابت

مي) اسوره و گروه ديگر شناخته و دئـوه، يـك نـام-اسـوره. با نام دئـوه،شدند  اهـوره

و رقابت ميـان ايـن دو دسـته نتيجه. نس است؛ يعني يك طبقه از جنس خداج ي مبارزه

و اسوره هاي هندوستان، دئوه كه ميان آريايي چنين شد؛ ها محدود شـدند ها پيروز شدند

و بـه پايـهو ميان ايرانيان به عكس، دئـوه  ي اهريمنـان تنـزّل هـا مـردود شـناخته شـده

و اهوره وها كامياب پيداكردند ) 901: 1381 رضي،(».به مقام خدايي رسيدند شدند

بـ چنين به نظر مـي و اسـوره رسـد كـه اعتقـاد بـه اخـتالف هـا، بازتـاب ين ديـوان

به كهن و ايراني باشد كه را پنداري هند مايـا كـه(= موجب آن پايگاه خسروي جـادوي

 كـه ديـوان،رزمـي صالبت در جهان اهورايي با پايگاه) ها از آن برخوردار بودند اسوره

و همين انگاره باعث شد كه نخستين شـهريار مينـوي،دارا بودند نمـاد(= تفاوت است

و در دو قطـب) مظهر صالبت رزمي(و ايزد آذرخش ورز) خسروي جادوي  رويـاروي

و در نتيجــه)2: 2535سـن، كريــستن.ك.ر(.مخـالف، قــرار بگيرنــد  ،قــدرت جــادويي

به اسوره سهمگينِ  تـدريج در متـون متـأخّر ودايـي، بـه صـورت موجـودات ها، آنان را

و اهريمني درآورد زيان  اين دگرگوني به دنبـال گـسترش آيـين زردشـتي، در ايران.كار

و در رديف موجودات پديد مي و عمال دنياي بدي و ديوان به عنوان خدايان دشمن آيد

آن،اهريمني و پرستش مي از اين آيين طرد .شود ها منسوخ

كه ديواني اين برآنند كه هيچ مدرك مستقيمي درباره،محقّقان مانند ژان كلنز برخي

و در هيچ،اند مورد پرستش ايرانيان بوده  هاي ايرانـي نيـز، يك از گويش در دست نيست

همين سبب، بـه گمـانبه. شود ديو در معني مثبت آن، ديده نميي آثاري از كاربرد واژه 
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ا . سنن مـذهبي ايرانيـان بـوده اسـتي مري مشترك ميان همه او، تحريم پرستش ديوان،

)254: 1387مواليي،.ك.ر(

كه ديوان، پـيش گران بر اين باورند تر پژوهش حال بنا به شواهد موجود، بيش با اين

و  و قبايـل ايرانـي بـوده از ظهور زردشت، خدايان امـا. انـد ايزدان مورد پرسـتش اقـوام

آن،زردشت و تقدس آن الوهيت و بـا ايـن. ها را خدايان دروغـين خوانـد ان را انكاركرد

مي،همه سـان،ي قبايل ايراني، با تحريم پرستش ديوان بـه طـور يـك آيد كه همه به نظر

. ديوان را خـدايان حقيقـي دانـستند،چنان موافقت نشان ندادند؛ بلكه گروهي از آنان هم 

درهم()vidaēvi(صفت ويديو، است كه در آيين زردشترويبدينو)255،همان(

و لقبـ) ديوي شكننده ،)Ahura Tkaesa( در كنـار لقـب اهـوراكيش مهـمياصطالح

و زردشت مي صفت ت بـه ايـن ترتيـب، صـف. شـود برجستگاني چون اهورامزدا، آناهيتا

و براي همين اعتقاد همان ارزش مزديـسنا را دارد؛ ويديو، ويژگي مومن زردشتي است

 بايـد ويـديو هـم بلكـهت كه مومني فقط ديـن اهـورايي داشـته باشـد؛ يعني كافي نيس

، كـه زردشـت آمـده،در يـشت سـيزده از ايـن رو،) 341: 1387 آموزگـار،.ك.ر.(باشد

و ديـوان را نفـرين) رتـا(= است كـه ارتـا نخستين فرد از موجودات زميني را سـتايش

و خود را مزديسنا، زردشتي مي و اهوراكيش،كند : 1384خواه، دوست(.نامدمي ديوستيز

424(

مي گيمن درباره دوشن و دشمني زردشت با ديوان تـوان مـي ...«: نويسدي مخالفت

به مشاهده كرد كه واژه   ظاهرا به معناي،صورتي كه زردشت از آن استفاده كردهي دئوه،

مي،نخست: سه چيز بوده است -ني خـداي دوگانگي باستا رسد كه دئوه بازمانده به نظر

مي دئوه. انسان باشد و زشـت نداشـته باشـند توانند در اين ها در، دوم؛جا مفهوم مـوهن

 به اين مفهوم، برخـي ايـزدان در اوسـتاي.معناست ري موارد، دئوه با غير اهورا، هم بسيا

مي،متأخّر و سئوروه شدند دئوه ناميده آن؛...؛ مانند ايندره ي واژه،كـه سـرانجام سـديگر

ب و نظيـرِ؛انـد شد كه هرگز ايزدان باستاني نبودهه شياطيني گفته مي ديو » ... خـشم، دروغ

)246-245: 1385دوشن گيمن،(

در از ديوان نه و نوشـته نبـشته سنگ، اوستاتنها  يـاد،هـاي پهلـوي هـاي هخامنـشيان

در؛)54-41: 1388، اكبري مفـاخرو63-51: 1387اكبري مفاخر،.ك.ر(شود مي  بلكـه
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بهو داستان هاي ملّيسهحما از هاي عاميانه نيز، و اعمال آنان وفور . ياد شده است،كارها

)87-61: 1389، اكبري مفاخر(

در« هـايو متون فارسي ميانه، شخصيتي غيرعيني دارند؛ اما در حماسـه اوستاديوان

در ملّي به  ».تندهـاي ظـاهري متفـاوتي هـس، موجوداتي زمينـي بـا ويژگـي نامه شاهويژه

هـاي هـاي ظـاهري ديـوان در ايـن منظومـه ويژگي)237-218: 1387رستگار فسايي،(

و تيـره رنگنـدآن،حماسي هـايي ماننـد دنـدان گـراز، دنـدان؛ اسـت كـه اغلـب سـياه

و چنگال هاي لب و پيكري سياه، چشمان كبود از» كـاري وارونـه«. عظيم دارنـد،هاي تيز

ا.هاي عجيب آنان است ويژگي ي فارسـي بـه صـورت موجـوداتيهدبيـات عاميانـو در

و غول بلند لب قامت و تن پشمالو پيكر با موهاي مجعد، بيني كلفت، و آويزان هاي ستبر

و دو شاخ نيز بر اين تركيب. اند توصيف شده  مي،گاه يك جفت بال .ك.ر(.شود افزوده

)258: 1387: مواليي

، نامـه شـاه فارسـي بـه اسـتثناي در ادبيـات كالسـيك«است كـه سن معتقد كريستن

آنكم هاي اهريمني نظير پري،و ديگر چهرهاني ديو درباره و چـه هـم تـر سـخن رفتـه

در. صورت نمادي داشته است،ندرت در ادبيات كالسيك فارسي به كار رفته به اين امـر

آن مورد حماسه  و حماسه هايي كه موضوع نيـز هاي ايران باستان گرفته شده ها از تاريخ

)106: 2535سن، كريستن(».كند صدق مي

ــه ــه فرامرزنام ــي از منظوم آن يك ــه در ــت ك ــايي اس و،ه ــوان ــدادي از دي  از تع

آن كاري زيان ، موضـوع فرامرزنامـه ضمن معرّفي،ي گفتار در دنباله. ها يادشده است هاي

مي، را در اين منظومهيادشده .كنيم بررسي

 دومي معرّفي فرامرزنامه.2

 در سـرزمين، پـسر رسـتم،هـاي فرامـرز اي است در شـرح پهلـواني منظومه،امرزنامهفر

 رسـتم پـسر بهـرام هندوستان كه نخستين بار به كوشش يكي از زردشتيان هند، بـه نـامِ

آوري چـه سـبب نـامآن. در بمبئي به چـاپ رسـيده اسـت).ق.ه 1324(تفتي، در سال

بنـابر روايـت. اي او در هندوسـتان اسـت ماجراه،فرامرز در ادبيات حماسي شده است 

خـواهي پـدر لشكري بزرگ براي كين،كه به سلطنت نشست خسرو هنگامي، كي نامه شاه

و ورزيده. خود آراست  ترين پهلوانان ايران ترتيب يافته روزي از اين لشكر كه از بهترين
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مي،بود مي سان و پهلوانان يكي از پس ديگري از پيش وي ن نوبت بـهچو. گذشتند ديد

و از همان، كي فرامرز رسيد  فرامرز را راهـي هندوسـتان،جا خسرو با او به سخن درآمد

(كرد ج 1386فردوسي،. نگـام، اشـارهه بـه عّلـت ايـن گـسيل نابـه نامـه شاهدر)3:22،

آن شود؛ اما به روايت شهمردان ابن ابي نمي الخير، موجب فرستادن فرامرز به هندوسـتان

و او را در جنـگ بـا بود كه مانع  از آن شـود كـه هنـديان بـه افراسـياب مـدد برسـانند

و،از ايـن پـس) 329: 1362،الخير شهمردان ابن ابي(.خسرو تقويت كنند كي  فتوحـات

و سرزمين اعمال پهلوانانه مي،هاي ديگري فرامرز در هندوستان شـود كـه موضـوع آغاز

. استفرامرزنامههاي داستان

شد اپي كه پيشچي فرامرزنامه  نامـه بانوگشسپ،بيان ببرهاي از منظومه،تر از آن ياد

 ايـن،هاي فرامرز تشكيل شده است كه دكتر خالقي مطلق، بـراي نخـستين بـارو داستان

اسـت كـه رسـتمي جداگانه هاي فرامرز در واقع دو منظومه نكته را متذكّر شد كه داستان

ي فرامرزنامه طابع،تفتي و به صورت يك منظومه درآورده، آن دو را به كديگر پيوند داده

آن1551،ي اول منظومه)34: 1361خالقي مطلق،(.است و حوادث  در عـصر، بيت دارد

:شودمي آغاز،و با بيت زير1.كاووس اتفاق افتاده است كي

 به نام خداوند روزي رسان يكي قصه آرم برون از نهان

)78: 1324، فرامرزنامه(

:رسدو با اين بيت به پايان مي

ز نامت بماند به دفتر دبيـــگي بماناد بر تو يل شيـر رــر

)157،همان(

، چـاپل اوي فرامرزنامـهي در دنبالـه،گونه كه متذكّر شديمم همان دوي مرزنامهفرا

ب و تاكنون در.ي ديگري از آن شـناخته نـشده اسـت همين چاپ، نسخهزجبمبئي آمده

در باب داستان ، آمده كه در قرن پنجم، اخبار فرامرز جداگانـه تاريخ سيستان هاي فرامرز

هـايي اگر مقصود نويسنده، داستان)53: 1381،خ سيستان تاري(.دوازده مجلّد بوده است

مييها نقش باشد كه فرامرز در آن  و قهرمان اصلي به شمار  بايـد،آمده است عمده داشته

 نظـر دكتـر خـالقي،با اين حال. از ميان رفته باشد، نامي هاي اين پهلوانِ بسياري داستان

هـاي حماسـي، وقايع بعضي از داسـتان گزاران مطلق نيز پذيرفتني است كه شايد داستان

و روايـت،هـا ايفـاي نقـش كـرده اسـتآن ديگر را كه فرامرز در   بـه نـوعي بازسـازي
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مي اند كه فرامرز، قهرمان آن داستان كرده مي ، ديگـري نـه پهلوانـان،آمده است ها به شمار

و و برزو  ....مانند بهمن

بـه،ه موضوع اين دو منظومه استك هنددرهاي فرامرز هاي دالوري متأسفانه داستان

و گويا نقّاالن بـه ايـن داسـتان، دسترسـي نداشـته  انـد طومارهاي نقّالي وارد نشده است

و اصالت، به مراتب از برخي وگرنه داستان  و روح حماسي هاي فرامرز از حيث موضوع

يك حكايت و جهان هاي رستم آن دست و بخش كه سرگذشـت هـا در طومارهـا بـا آب

ن  مي،قل شده است تاب امـا در حـال. توانست نظر نقّاالن را بـه خـود جلـب كنـد بهتر

رسم در دسـت دوي فرامرزنامـهيي فرامـرز بـه واسـطه هـا ترين داسـتان بيش،حاضر

و كوچك. ماست  به وجود آمده است،اين منظومه از پيوند يافتن چند قطعه شعر بزرگ

و نشانهوو با بيت زير ي بالفاصله پس از بيـت پايـاني فرامرزنامـه،يا بدون هيچ عنوان

:شودمي آغاز،اول

و با سپاه شدند آفرين  خوان ابر جان شاه فرامرز با لشكر

)157: 1324فرامرزنامه،(

مي به  159سـپس.ي شاعر گمنام منظومه است رسد هجده بيت نخستين، سروده نظر

كي سان در شرح نامه شاهبيت از و رفتن فرامرز بـه هندوسـتان ديدن خسرو از سپاه ايران

هـاي حماسـي تا جايگاه داستان در ميـان داسـتان) 165-159،همان(.آورده شده است 

در. معلوم باشد،ايران : 1379فردوسـي، ماكـان،( چاپ بمبئـيي نامه شاهتمام اين اشعار

مي)176-177 ج 1386دوسـي،فر( شود؛ ولي چاپ خالقي مطلق ديده ،3:17-23(112 

و مـشتمل بـر اشعار بعدي در شرح جنگ. بيت آن را دارد هـاي فرامـرز در هندوسـتان

( بيت است 3366 گاه سفرهاي دريـايي فرامـرز آغـازآن) 234-166: 1324، فرامرزنامه.

مي. بيت دارد 3364و اين بخش نيز) 408-234: همان(شود مي آيد كـه بخـش به نظر

و چنـد بيتـي نااسـتوار در سـتايش يباچهد،اخير اي داشته كـه قـسمتي از آن را حـذف

 همـين دو بخـش اسـت كـه بـا،م دوي فرامرزنامهاصل. اند زردشت، جايگزين آن كرده 

و بازگشت دوباره مي،ي او به هندوستان آمدن فرامرز به ايران چون در ايـن. پذيرد پايان

و   تكميـل بـراي، به دست بهمـن اشـاره نـشده كشته شدنش منظومه به سرانجام فرامرز

بـه) 340-295: 1370الخيـر، شان بن ابي ايران(نامه بهمن بيت نيز از 850، سرگذشت او

ج 1324، فرامرزنامه(.اند پايان داستان افزوده  12ي كتـاب بـا يـك قطعـه) 6:408-450،
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بي« زير عنوان،بيتي از بيتي كه همه» وفايي روزگار سخن در  اسـت نامـه شـاه هـاي آن

ج1386 فردوســي،( ،م دوي فرامرزنامــهي گوينــده.رســد بــه پايــان مــي،)6:229-230،

و قرينه. مشخّص نيست  وجود،اي كه به شاعر آن راهنما باشد در اشعار كتاب هم نشانه

دو بيـت در نكـوهش) 279: 1324، فرامرزنامـه(هـا فقط در پايان يكي از داستان. ندارد

، شـايد شـاعر دهـد، نـشان مـي شـود كـه اگـر الحـاقي نباشـند ديـده مـيي دوم، خليفه

ي شخـصي بـه نـام ها سروده اما به احتمال بسيار قوي، اين بيت. مذهب بوده است شيعه

كي،خسرو  ابيـاتي،»سبب نظم كتاب«است كه در پايان كتاب نيز زير عنوان كاووس پسر

و ناتن و چـاپ درست درباره سست  از زبـان رسـتم فرامرزنامـهي چگونگي گـردآوري

؛خذ شاعر نيز مشخّص نيستĤم) 454-451،همان(. طابع فرامرزنامه سروده است،تفتي

و شـهمردان بـني يكي از داستان پايه اما بر هـاي فرامـرز كـه در ايـن منظومـه هـست

الدولـه از كتـاب پيـروزان معلـم، معلـم شـمس، خودشي الخير نيز همان را به گفته ابي

) 443-433: 1362الخيـر، دان بـن ابـي شـهمر(. اسـت كـرده نقل، بن عالءالدوله فرامرز

.ي اين منظومه نيز متني مكتوب در اختيار داشته است توان حكم كرد كه گوينده مي

در.3  دومي فرامرزنامهده ديو

وارد، خـود م، فرامـرز در يكـي از سـفرهاي دريـايي دوي فرامرزنامـهم از در روايت دو

ميرهجزي دري خرّمي و همه،آن شود كه هايي دانـاي آنان انسان برهمنان سكونت دارند

و پارسـايي بـهو يزدان  آن فرامـرز بـر. انـد سـربرده پرست هستند كه زندگي را در زهـد

و اندرز آنان بهره يابد،شود كه از نزديك مي و از پند پـس. با اين خداپرستان آشنا شود

مي از وارد شدن به جزيره  و آنان با گرميي برهمنان، با آنان مالقات  از او اسـتقبال،كند

مي پس از برپايي پرده. كنند مي و فرامرز از آنان پرسـش سراي، برهمن پيش او هـايي آيد

و رياضـت، چـها نخستين پرسش او اين. كند مي ست كه از اين زنـدگي تـوأم بـا زهـد

مي بهره و چرا روزگار را به سختي اي ميبريد دو به سر م اين است كـه در بريد؟ پرسش

و دانش و ناپـسند،گيتي چه چيزهايي نزد خرد و چه چيزهايي زشـت و پسنديده  نيكو

چه چيزهـايي! پرسد كه اي مرد خردمند است؟ پس از شنيدن پاسخ برهمن، بار سوم مي

و خردآدمي را تيره مي  م در جهان آفرينش است كه روان گويديسازد؟ برهمن در پاسخ

 و تار مي از كارهاي بد و روان انسان، تيره  بـرهمن،در ادامـه. شود ده ديو است كه خرد
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مي از ده ديو نام مي و به شرح كردار هريك هـاي در نوشـته،نام ايـن ده ديـو. پردازد برد

آن پهلوي نيز آمده  بهو از . وارد شده است،فرامرزنامهنيزونامه كوش،نامه شاه جا

 در يـك مـتن،شـود كار در كنار يكـديگر يـاد مـين جايي كه از ده ديو زيان نخستي

به،پهلوي مي. است يادگار بزرگمهر موسوم و«: خوانيم در اين اندرزنامه چه فرجام تـن

از[كدام آن دشمن كه دانايان را، بهش بهتر تـوان شـناختن؟ فرجـام تـن  ]عبـارت اسـت

و دشمن روان، اين چند دروغ و نيـازان]براي[ كه اهريمن،]است[ تباهي كالبد  فـريفتن

وغ آن درو. به دشمني، به مردم فراز داد،كردن مردمان و خشم و نياز و چند؟ آز ها كدام

و ورن  و ننگ و بوشسپ) شهوت(= رشك بي) خواب-كاهلي(=و كين  دينيو دروغ

)308-307: 1355ماهيار نوابي،(»).غيبت(=و دشيادي) بدعت-اهلموغ، آشموغ(

داسـتان نام اين ده ديو به همراه اهريمن، در يك مـتن پهلـوي متـأخّر، موسـوم بـه
مي، نيز گرشاسب و پـر«: شود ديده پس يازده دروج مانند از اين آفـرينش بـسيار گزنـد

و: زيان اهريمني  و بوشاسـب و كين و ورن و ننگ و رشك و خشم و نياز و آز گنامينو

اين ديوان همه هريك يكي ديگـر ). غيبت(=و سپزگي) گزار بدعت(= دروج اهلموغي 

و يكي خـشم  : 1378، داسـتان گرشاسـب(».را بخورد پس دو دروج مانند يكي گنامينو

259(

مي چنان يك نام اين ديوان در نوشته،شود كه ديده در برخـي. سان است هاي پهلوي،

ا هاي زيان به تعدادي از اين آفرينش،هاي ديگر نيز متن زنـدوهومندر. شود شاره مي كار
و گناه، خشم، كين، نياز، از هفت ديو آز يسن، مي شهوت، رشك كه كاري نام برده شود

(شوند در زمان پيدايش بهرام ورجاوند، از جهان دور مي )16: 1370راشد محصل،.

مي، دانا مي خرد مينويي در رساله را توان نگاه پرسد كه چگونه و آسـايش تـن داري

مي ان بود؛ بدون آن خواه : گويـد كه به روان آدمي زيان برسد؟ مينوي خرد در پاسخ بدو

و چيزهاي گيتي براي تو بي آزبه ...« و چيز متمايل مباش تا ديو آز تو را نفريبد هاي مزه

و كه خشم مرد هنگامي،چه؛مكن خشمگيني. نشود مينو تباه  و نمـاز گيرد كارهاي نيـك

و راني شهوت... غم مخور ...ش شود فراموش،پرستش ايزدان   مكن تا از كـردارت زيـان

 گنـاه مكـن ننگاز براي. مزه نشود زشت مبر تا زندگيت بي رشك. پشيماني به تو نرسد

مينـوي(». نـاكرده نمانـد،دهـي تا كارهاي نيكي كـه بايـد انجـام مخواببيش از حد ...
مي،با بررسي اين ديوان در ادبيات پهلوي)21: 1380،خرد تـوان رسـيد كـه بدين نتيجه
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وي زيان در اساطير كهن ايران، اين ديوان در زمره به آسيب كاران مي رسانان اند رفته شمار

هـاي مفقـود اوسـتا باشـد؛ زيـراو ممكن است نام اين ده ديو، برگرفته از يكي ازنـسك 

ا هاي پهلوي برجاي مانده كه صبغه تر متن بيش .وستا هستندي ديني دارند؛ متاثّر از

از دوم، برهمن به ده ديو پليد، اشاره ميي فرامرزنامه در ، نيـاز،آز: كند كـه عبارتنـد

و ناسپاسـي سـخن، دروغ،كـامي كاهلي، خـويش،كين، رشك،خشم شـش ديـو. چينـي

در نخستين، با شش ديو از ديوان نام  سانند، يك داستان گرشاسبو يادگار بزرگمهر برده

در عالوه بر اين متن. تفاوتم،و چهار ديو ديگر   نيـز از نامه كوشو نامه شاههاي پهلوي،

(شود ده ديو ياد مي در نام ده ديو نام) 142-115: 1365متيني،.ك.ر. ،نامه شاهبرده شده
و ناسـپاس، نياز، خشم، رشك،آز: عبارتند از در. ننگ، كين، ناپاك دين، دورويي، نمـام

يك شش ديو نخست با مت،نامه شاه :سانند ون پهلوي

شيد اهرمــــانده... بــكه آرنرـن هم به نيروي و خرد را زيــد جان ر ـــه

ديبدو ؟تـــد گريســان خرد را ببايــكزيشتـو چيســگفت كسري كه ده

كــــن داد پاسـچني و نياز ـــــخ فــــدو ديونه آز و گردن  رازــــد با زور

و رشكدگرخ و ناپــچ وكينست وننگست شم و دوروي ديــو نمام نـاك

آنــده سپـــم و هم نيســباســك از كس ندارد اسـشنت يزدانـه نيكي

ج1386 مطلق، فردوسي، خالقي( ،7:290(

در نخست از ده ديو ياد مي،نامه كوش در شود؛ اما در هنگام شمارش، نام يازده ديو

و سـخن، دورويي،كين، خواب، رشك، ننگ، نياز، خشم،آز:ميان است  چـين، ناسـپاس

و يادگـار بزرگمهـر هفت ديو نخستين، با ديـوان مـذكور در مـتن،نامه كوشدر. شتاب

:، برابري دارندداستان گرشاسب

تــــد كانـــبپرسي غمي ـــــن آدمـــــدر  ـــميچه ديو است چندان كه دارد

انـــگذر ياب هـــــد نت سي كز او تن نگهـــركـــدر دل بســـداشت ي؟ــــوان

كــــچنين داد پاس انـه ديوان دهنــــخ تـد كه مــــدر دــــردم گمرهنـــــن

و رشك است نياز است خش وخواب وآز است و و دوروي و شتابمـسخن چين

و كي دگـدگر ننگ و شنــــاس همه ديو در گيتـــر ناسپــــن اســــي آن ده

)380-379: 1377الخير، شان بن ابي ايران(
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ده،در جدول زير و منظومه ديوان :ايم هاي حماسي را نشان داده گانه در متون پهلوي

د در،ي گفتار نبالهدر و سنجش ديوان ياد شده و نامـه شـاه بـا فرامرزنامـه به بررسي

. پردازيم مينامه كوش

آز.3.1  ديو

آن،شـود از آن ياد مي2م دوي فرامرزنامهنخستين ديوي كه در و صـفت ، ديـو آز اسـت

:چنين است

بــازيشان نخست آزمن ز بيشي همي نغنـــدي ودـود كه هرگز

 تر بايدش دمي سيري از خواسته نايدش كه هر چش دهي بيش

و كين ايگ همه روزه باشد پر از درد و گهي نزد نــهي نزد آن

ش و نه خواب و مه در طلببـنه آرامش روز ز بهر درم سال

خ هيـنه از گنج ي ـــ آرامشي نه كس را بدو نيزــچ آسايشـود

رنـنبيند درين گيت بـــي از بهــي آرد زمانـــر به نادانــج سره

)272-271: 1324، فرامرزنامه(

و قدرتيادگار بزرگمهردر : آيـد منـدترين ديـو بـه شـمار مـي، ديوآز، نيرومندترين

در« بي،وغازين چند و : 1355ماهيـارنوابي،(».تـر چاره كدام نيرومندتر؟ آز ناخورسندتر
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در) 430 آن، توجه داشته، به صفت ناخرسندي اين ديو،نامه شاهفردوسي  ولي به جـاي

:شود گفته است كه اين ديو هرگز خشنود نمي

ش باـبدو گفت ازين دـــت آهرمن زورمنـس گزند كداموم ده

ازـستمگاره ديوي بود ديرس چنين داد پاسخ به كسري كه آز

چ همه در فزونيش باشد بسيچ ـــــكه او را نبينند خشنود اي

ج1386فردوسي،( ،7:290(

ت،نامه كوشدر و -4368 هـاي بيـت(بيـين صـفات ديـوان اگرچه در هنگام توضيح

در» نـه خرسـند«ي با توجه بـه قرينـه شود؛، به طور صريح به ديو آز اشاره نمي)4375

يادگـار كـه در مـتن همچنـان؛ ديـو آز اسـت،يابيم كه منظـور سـراينده بيت زير، در مي
: ناخرسندي است،يي كه به ديو آز داده شدهها نيز، يكي از صفتبزرگمهر

و با كينه جفتاز  ين ده ستنبه كدام است؟ گفت نه خرسند گفتا

)1377:380الخير، شان بن ابي ايران(

 ديو نياز.3.2

در ديو زيان : ديو نياز است،شود از آن ياد ميفرامرزنامهكار ديگري كه

نيــباشدوم ديو دژخيم  از ـــس از كه بر چيز مردم بود چارهـــد

س و نيرنگ مــبه دزدي ز  ردم فرازآورد ـــــاز آورد كه چيزي

ب نه بخشايش آرد نه رحم ردــــود ننگـــآورد اگر خود برادر

بي روادارد از بهر يك دانگ سيم و بيم سري را بريدن به  ترس

)272: 1324،فرامرزنامه(

و ترحم اين ديو كه شاعر به، بدان نسبت داده است فرامرزنامهويژگي عدم بخشش

و آزارمنـدتر نيـاز آزارنـده«: اشـاره دارد يادگار بزرگمهر اين عبارت ماهيـارنوابي،(».تـر

و ويژ) 430: 1355 ميگيصفات  با صـفات آزارمنـدتر،دهد هايي كه فردوسي بدين ديو

: برابر است،كه در متن مذكور بدو داده شده

و رخساره زرد نياز آن و درد همي كور بينند  كه او را از اندوه

ج1386فردوسي،( ،7:291(

: است دادهنسبت نيز مانند متن پهلوي، ويژگي اندوهگني را بدو،نامه كوش شاعر
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آنـــتا پراندوهــكدام است گفت تره هزمانش اندوهـــــكر نياز

)1377:380الخير، ايران شان بن ابي(

 ديو رشك.3.3

ده يكي ديگ،ديو رشك يا حسد و تبه گانهر از ديوان دري بزرگ  فرامرزنامـه كار مـذكور

:است

پــر كه پيوستــــششم ديو را رشك دان اي پس جــــه گرــــردرد دارد

چشـــبه هرچيز كو را درافت خشـــاد و مـــم درآرد همي در درون كين

م نــبه دل گويد آن چيز كان مرد راست چرا تــــدارم ورا ناسزاســـن

و روز ازين تن شب گ ــــگونه باشد به جنگ جهان بر دل خويشتن كرده

نهــن آشكـــسرانجام ازي و كم ان ـــار ز خود انـت نبيند جهـــر  ان ـــدر

ت كسي كو حسد جست بر سود نيست ـــود نيســــز داد خداوند خشن

)273: 1324،فرامرزنامه(

و آزرده ها، اين ديو بنابراين بيت و به خـاطر حـسد بـه، پيوسته، دردمند خاطر است

و سختي به سر مي  يادگـاري اين سخنان يادآور ايـن گفتـه. برد دارايي ديگران، در تنگنا
ب رشك بدكامه«:استبزرگمهر  و در هـم) 430: 1355ماهيـارنوابي،(».د اميدتر تر  چنـين

: شود، همانند متن پهلوي، به همين صفت بارز او اشاره مينامه وكوش نامه شاه

بـكزين بگذري خسروا ديو رش كـود بي بزشــك يكي دردمندي

بيـــاگر در زمانه كس جد ـــگزني دــــمنن او درداــببيند شود

ج1386فردوسي،( ،7:291(

و اشك كه باشد همه تر؟ گفت رشك كدام است بدكام  ساله با درد

)1377:380الخير، شان بن ابي ايران(

 كين ديو.3.4

كه ديو،ديو بزرگ ديگر و فرامرزنامهي به گفتهكين است ،انـدوه، دل مردمان را بـا غـم

و نه تنها با انسان همراه مي و عمـل خـويش ها سر سازگاري ندار سازد د؛ بلكه از كـردار

ننيز و پيوسته در انديشهيست خشنود و؛ :ستيز با ديگران استي جنگ

كيـچهارم بود ديو دژخي نهــم )؟(نــزميان در ـــن كه آواز آرد
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م و مه كنـبرآن دارد او سال غــرد را كه در دل راــد با و درد م

ز غم تنگ كسدل كه تا زنده باشد سنـــ نداند دلگـــي راز آن

كنـــد گه آن را به زشتي تمنّــگه اين را به بدنام رسوا كن دـــا

مر نه با مردمش يك يــ نه از كار خويشش دمي خرميـدمزمان

و بدخو بود و پيكار و آن كين نه نيكو بود)؟(بدانديش  بدان شور

)272: 1324،فرامرزنامه(

و اغمـاض،، اين ديو دهشتناك يادگار بزرگمهر در و بـه دور از بخـشش ترين ديو

و نابخـشاينده كين سـهمگين«: است توصيف شده  ) 430: 1355ماهيـار نـوابي،(».تـر تـر

و او را ديوي اغمـاض فردوسي به اين دو وِيژگي بارز او اشاره مي و زشـت كند ناپـذير

:كند روي وصف مي

و خشم دگر ديو كين خش ست پرجوش چشـــز مردم نتابد گه مــم

ديـنه بخشايش آرد به كس بر نه مه پــــر دژآگاه  چهرر آژنگــوي

ج1386فردوسي،( ،7:291(

مي،نامه در كوش :شود تنها به خوفناكي او اشاره

 ساله اسبش به زين كه باشد همه كدام است او سهمگن؟ گفت كين

) 1377:380الخير، شان بن ابي ايران(

 ديو ناسپاسي.3.5

و كفران، ديو ناسپاسي است كه زمينه فرامرزنامهاز ديگر ديوان مذكور در هاي ناسپاسي

ميها نعمت  از ايـن ديـو چنـين فرامرزنامـه وصـف. سازدي خداوند را، در انسان فراهم

:است

بـدهم ديو را ناسپاس بكودــي ودـــــه آن از ره ناشناسي

جهـنباشد ورا هيچ ان نهانـدر و انـــ به جستن بود آشكار

هــــدش خواسته شود كارش از هيچ آراستـز ناگه فراز آي

راــــند كور چشمان بيننكده را ــــد آفريننـفرامش كن  ده

اسـدر دل آرد هراس به يزدان شود ناگهان ناسپـز دينار ان

و هم خيرگييـه ساله در تيرگـبماند هم  روان در پريشان
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ب ز دانش شـبدان سر نيارد ز يزدان همانا پريشان )؟(ودـــرد

)274: 1324،فرامرزنامه(

و آزرم فردوسي او را ديوي بي مي،شرم و بـدي در نظـرش وصف كنـد كـه نيكـي

:سان است يك

و ناسپــــدان دگر ديو بي و نيكيـــد خردمنـــــنباش اس ـــش  شناسد

و شرم اندكي به و نيك هردو يكيست نزديك او راي ست به چشمش بد

ج1386فردوسي،( ،7:291(

 ناشي اين ابهامو شايد اي مبهم بوده است از ديو ناسپاسي تا اندازه نامه كوشوصف

و تصرف كاتبان : باشد از دخل

كم كدام است گفت از همه ناسپاس؟ كسي بي و  كننده سپاس بر

) 1377:380الخير، شان بن ابي ايران(

رسـد منظـور از ايـن به نظر مـي. نشاني نيست،يادگار بزرگمهر از ديو ناسپاسي در

د  و افترا يا ديو غيبت باشد كه دهمين . يو مذكور در اين اندرزنامه اسـت ديو، ديو تهمت

ماهيار نـوابي،(».تر ناسپاس) غيبت(=و دشيادي«:ي اين ديو آمده دربارهيادشده،در متن

گونه ترجمـه اين،هاي ديگر اين اندرزنامه، عبارت مذكور در برخي ترجمه) 430: 1355

و افترا(=و سپزگي«: است شده و غيبت و«)4: 1350آبـاداني،(»تـر ناسـپاس) بدگويي

،هاي پهلـوي در فرهنگ»سپزگي«ي واژه) 127: 1371 عريان،(».استتر تهمت ناسپاس

و بـدگويي،)511: 1381وشـي، فره(چيني سخن به معناي بدگويي، افترا، تهمت،  بـدگو

.آمده است) 136: 1388مكنزي،(

ي مفهـوم واژه،هـاي يـاد شـده، بـا گذشـت زمـان ممكن است گوينـدگان منظومـه

 كه در مـتن پهلـوي، بـدين ديـورا» ناسپاسي« بنابراين صفت اند؛ دانسته را نمي» سپزگي«

مي به عنوان ديوي قلمداد كرده،داده شده و شكرگزار اند كه كفران نعمت .نيستكند

 چيني ديو سخن.3.6

،شـود به طور مـشترك ازو يـاد مـي نامه كوشو نامه شاه،فرامرزنامهآخرين ديوي كه در

در؛چيني است يو سخند :سخني به ميان نيامده است از آن يادگار بزرگمهر اما
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و بدديني است چيني دگر ديوهشتم سخن  است كجا آن همه راي

بـــسخن چين بدگو مباد از بن بدـه كه آن و يكدرگ هـــتن دل

كهـبه گفتار خود تيره باشد چن م ان  نيست اندر زماننگويد چو

آن از آن ب جا حديثي به بگــجا  ذردــرد چو گويد همان بشنود

كـخرابي پديد آي وــگو ار او پريشان كند خلق از گفتــــد از

ن هـورا زين سخن هيچ مقصود نه به جز رنج ازو هيچ موجود

)274-273: 1324،فرامرزنامه(

مي در شاه :گويد نامه اين ديو نمام خوانده شده كه پيوسته دروغ

ك جــدگر ديو نمام فــو  روغـــز دروغ نداند نراند سخن با

و دوروي ديو بريده دل از بيم گيهان خديو بماند سخن  چين

و جنگ آورد بكوشد كه پيوستگي بشكرـميان دو تن كي دن

ج1386فردوسي،( ،7:291 (

و بدگمان دادهنامه كوشدر :اند بدين ديو صفت فريبنده

و بدگمان  تر كدام؟ يكي ديو گفتا كه دوروي نام فريبنده

)1377:380الخير، شان بن ابي ايران(

دد به ديو بي يادگار بزرگمهردر،اند صفت فريبندگي كه بدين ديو داده اده شـده يني

بي«: است و فريفتارترو ديو ايـن احتمـال) 430: 1355ماهيـار نـوابي،(».ديني نهفتارتر

و ويي، جـايگزين ديـو بـيو دور چيني ديو سخن،وجود داد كه در عصر اسالمي  دينـي

و  .باشد وارد شده،هاي حماسي به منظومهبدعت شده

 ديو خواب.3.7

مي است كه ديو ديو بوشاسب،ديو ديگر و خواب، به شمار وصف او چنـين.رود تنبلي

:است

يـــي مكن كاهلي گر تو خود جاهلـــم دان كاهلــــــنهم ديو دژخي

اســـكام كجا كاهلي اصل بي و بدنامي استتــي و خواري  درو رنج

بز كاهل چه شتآيد و دل اندر و خواب تنش خاكسار ابــــجز خورد
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ز اميـــهميش خـــه تيــود نااميــد و ديدگانـد دلش دــش سفيـــره

خــــفت بيــاده چو و پا مردم سوگ اك از بر راه خوار چو  وارـــدست

)274: 1324،فرامرزنامه(

وش به اين ديو خواب اشاره مي يادگار بزرگمهر در  بـدو نـسبت، دو صفت زيـر ود

و فراموشـكارتر بوشسب كاهـل«: داده شده است در) 430: 1355ماهيـار نـوابي،(».تـر

و تنبلي،نامه شاه  شـناخته،كارترين ديـو، زيان نامه كوشدر. نشاني نيست، از ديو خواب

و به جاي نام بردن مي :شود ياد مي3،كاري است از اسم او، از صفت او كه فراموششود

آن كارتر گفت كيست؟ فراموش ديوان زيانز  كه مغزش تهي است كار

) 1377:380الخير، شان بن ابي ايران(

 ديو خشم.3.8

در آخرين ديوي،خشم در. شود بدان اشاره مي،نامه كوشو نامه شاه،فرامرزنامهاست كه

دي نامه كوشو نامه شاه مي فقط نامي از او در شمار آن؛شود وان دهگانه برده از بدون كـه

و كاركردهاي اين ديو  در. ياد شود،صفات گونـه ايـن،فرامرزنامـه اما توصيف اين ديـو

:است 

ب سيم ديو خشم و بيــست با دار ك رد كه او مرد و بدكام ردــــنام

كيـــچو او اسب در زير زي ن آوردــن آورد تو گويي كه با چرخ

و درن  كش چون پلنگگ شتاب آورد كينهـــنه آرام داند نه هوش

كنـــنه نيكي شناسد نه پي دمـــدا ز باد ودــــان نغنــد چو آتش

ك هر آن مسĤچيز تــيدش در پيش دست بهم برزند همچو ديوانه

ن پس از كرده شي خود پشيمان شود ودــكوهش كنندش غريوان

)272: 1324،فرامرزنامه(

بـ،يادگار بزرگمهر در و خـشم بـدفرمان«: دو نـسبت داده شـدهه دو صـفت رواتـر

به ديو غيبـت يـا تهمـت نيـز را صفت ناسپاسي)430: 1355ماهيار نوابي،(».تر ناسپاس

.ايم بدان اشاره داشته،تر اند كه پيش داده

آنه بر ديوان هشتگانه، عالو فرامرزنامهدر و،ها ياد كرديم اي كه از  از دو ديـو دروغ

مي خويش  داسـتانو يادگار بزرگمهرهاي نه تنها در متن،ازين دو ديو. شود كامي نيز ياد
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اي هـا اشـاره نيـز، بـه آن نامـه كوشو نامه شاه، سخني به ميان نيامده؛ بلكه در گرشاسب

. نشده است

 گيري نتيجه.4

ميچآن از :توان به نتايج زير دست يافته آورده شد

داسـتانو يادگـار بزرگمهـر هاي فارسي ميانـه از جملـه نام ده ديو كه در برخي متن.1
ايـن احتمـال وجـود.ي يك باور قديمي در اساطير ايران است آمده؛ بازمانده گرشاسب 

 عـصر ساسـاني تاياوسـ هـاي گانه، برگرفته از يكي از نسك دارد كه نام اين ديوهاي ده 

و خاطره،باشد كه با گذشت زمان و ياد ي آنان در ذهن موبدان باقي مانـده از ميان رفته

و با گذشت زمان، آن را در نوشته و مذهبي خويش در عـصر اسـالمي است ،هاي ديني

. اند واردكرده

ده.2 در گانه اگرچه ديوان ديو يـاد شـده، با ده فرامرزنامهو نامه كوش،نامه شاهي مذكور

و برابري دارنـد؛، گاهي هم داستان گرشاسبو يادگار بزرگمهر در متن   در برخـي ساني

و تمايزات، نـشان. موارد، اختالف فراواني ميان آنان وجود دارد ي دهنـده اين اختالفات

هـاي ديگـر پهلـوي بهـره ها، يـا از مـتن است كه مولّفان روايت مكتوب اين حماسهنآ

دهكه اند گرفته و نوع ديوان  يادگار بزرگمهرگانه، با شمار ديوان متن در اين متون، شمار

و يا آن داستان گرشاسبو به، متفاوت بوده است با يك يا چند طور مستقيم، بلكه كه نه

 دچـار،اند كه با گذشـت زمـان اين دو متن پهلوي، روايت خود را اخذ كردهاز،واسطه

و تصّرف شده است .دخل

در وجود.3 ي گـر ايـن اسـت كـه سـراينده، بيـان نامه شاه با فرامرزنامه اختالف سه ديو

و در واقع نامه شاه، به روايت فرامرزنامه و نظيره، نظر نداشته گويي از ايـن در مقام تقليد

و نام اين ديـوان را نـه از روايـت فردوسـي، بلكـه از يـك روايـت  روايت نيامده است

. بر ما نامعلوم است،حاضرمكتوب ديگرگرفته كه در حال 

و برهمن يادكرد از ده ديو اساطير.4 و پاسخ فرامرز  مناسـبي كه جايگـاهي در پرسش

گـر آن اسـت كـه خود نـشان،اسالمي، به متن اين منظومه است هاي براي ورود انديشه

 االيام، در فرهنگ ايرانيان وجود روايتي اصيل است كه از قديم،م دوي فرامرزنامهروايت 

و زمان پيدايش آن، به دوران پيش از ورود اسالم مي،داشته به بيان ديگـر. رسد به ايران

آن هاي اصيلي حماسهم در زمره دوي فرامرزنامه هـاي كه مانند برخي حماسـه است؛ نه
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و داستاني خيال متأخّر، زاده و گزاران عصر پردازي نقّاالن اسـالمي اسـت كـه بـه تقليـد

د نظيره :1381نحـوي،.ك.ر.(ي فردوسي، سروده شـده باشـد نامه هاي شاه استانگويي از

371-372 (

ها يادداشت

. به چـاپ رسـيده اسـت،1382در سال،به اهتمام مجيد سرمدي، اول در ايراني فرامرزنامه.1

و: تهران( )1382 مفاخر فرهنگي، تهران، انجمن آثار

از.2 و تنهـا نـسخه تصحيح انتق، دومي فرامرزنامه تاكنون آن ادي نشده است  بـه،ي موجـود از

كه سرشار از بدخواني و غلط صورت چاپ سنگي است در ذكـر شـواهد. هاي چـاپي اسـت ها

كه نشان  كه ضبط بيـت،ايم گذاشته)؟(شعري، هرجا آن، بدين معناست و يـا كـه فاسـد اسـت

.شود معناي درستي از آن دريافت نمي

مي كامداد تنها درباره«: نوشته است، در حاشيه نامه كوشح مصح.3 وي هشت ديو پرسش كنـد

يكي از آن  مي ها را فراموش سلكت  ذكر نـشده،برد كه نام اين ديو در رديف ديگر ديوان كار نام

به قرينـه؛نظر مصحح درست نيستاما)1377:380ايرانشان ابن ابوالخير،(».بوده است ي زيرا

ايادگار بزرگمهرمتن و تنبلي استز فراموش، منظور .كار، ديو خواب

 فهرست منابع

.دانشگاه اصفهان: اصفهان.حكيم اندرزنامه بزرگمهر).1350(.آباداني، فرهاد

و اسطوره).1387(.آموزگار، ژاله .معين: تهران.زبان، فرهنگ

(اكبري مفـاخر، آرش و فارسـي باسـتان«). 1387. ي مجلـه.»ديـوان در متـون اوسـتايي
صص، شماره14ي، شماره7 سال مطالعات ايراني، .63-51ي پاييز،

( اكبري مفاخر، آرش ،8سال،ي مطالعات ايراني مجله.»ديوان در متون پهلوي«). 1388.

صص11ي شماره .54-41، پاييز،

(آرش اكبري مفاخر، ي هـاي مّلـي بـر پايـه شناسـي ديـوان در حماسـه هـستي«). 1389.

و زمستان،21ي، شماره11، سالنامهوشكا.» فردوسيي نامه شاه .87-61صص، پاييز

و: تهـران، تـصحيح رحـيم عفيفـي.نامـه بهمـن ). 1370(. الخيـر ايرانشان بن ابي علمـي

.فرهنگي

.علمي: كوشش جالل متيني، تهرانبه.نامه كوش). 1377(. الخير ايرانشان بن ابي
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. دنياي كتاب:انتقي بهار، تهرتصحيح محمد). 1381(.تاريخ سيستان

 پـاييز،ي، شـماره1آمريكـا، سـال،نامه ايران.»فرامرزنامه«). 1361(. خالقي مطلق، جالل

.45-22صص

و متن،داستان گرشاسب و جمشيد گلشاه (هاي ديگر تهمورس گزارش كتايون ). 1378.

.آگه: مزداپور، تهران

(خواه، جليل دوست .مرواريد: تهران.اوستا.)1384.

گ .نشر علم: رويا منجم، تهراني ترجمه.دين ايران باستان). 1385(.ژاك يمن،دوشن

وي موسـسه: تهـران.زنـد بهمـن يـسن ). 1370(.تقيراشد محـصل، محمـد  مطالعـات

.تحقيقات فرهنگي

(فسايي، منصور رستگار و تحليل هرمونتيـك داسـتان«). 1387. هـاي ديـوان در اسـاطير

رضـا، به كوشش علياي در ميان سايه آفتابي مقاالت مجموعه.»متون حماسي ايران 

.قطره: تهران مظفّري، سجاد آيدنلو،

.سخن: تهران. ايران باستان،نامه دانش). 1381(.هاشم، رضي

ي موسـسه: پور، تهران تصحيح فرهنگ جهان.نامه نزهت). 1362(. الخير شهمردان بن ابي

و تحقيقات فرهنگي .مطالعات

. مليي كتابخانه: تهران.متون پهلوي). 1371(.عريان، سعيد

(فرامرزنامه . رسان فيضي چاپخانه: به اهتمام رستم تفتي، بمبئي).ق.ه1324.

و مفاخر فرهنگي: تصحيح مجيد سرمدي، تهران). 1382(. فرامرزنامه .انجمن آثار

ا سـميع ترنـر ماكـان، بـه خـط اوليـ. فردوسـيي نامـه شاه). 1379(.فردوسي، ابوالقاسم

. سعدي-سنايي: شيرازي، تهران

مركـز: مطلـق، تهـران تـصحيح جـالل خـالقي.نامـه شـاه ). 1386(.فردوسي، ابوالقاسـم

.اسالمي المعارف بزرگ دايره

(بهرام. وشي فره . دانشگاه تهران: تهران.فرهنگ زبان پهلوي). 1381.

 احمـدي ترجمـه.آفـرينش زيانكـار در روايـات ايرانـي ). 2535(. آرتـور سـن، كريستن

و فرهنگ ايراني موسسه: تبريز،طباطبايي . تاريخ

:شـيراز به كوشش محمـود طاووسـي،.»مجموعه مقاالت«). 1355(.ماهيار نوابي، يحيي

. مطالعات آسياييي موسسه
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، آمريكـا، نامه ايران،»ي منظوم ديگري از يادگار بزرگمهر ترجمه«). 1365(.متيني، جالل

صصي، شماره5سال .142- 115 پاييز،

: مهشيد ميرفخرايي، تهـراني ترجمه.فرهنگ كوچك زبان پهلوي ). 1388(.ن.د.مكنزي

و مطالعات فرهنگي پژوهش .گاه علوم انساني

(مواليي، چنگيز و ادب فارسـي.»ديو«).1387. ج دانشنامه زبان ، زيـر نظـر اسـماعيل3،

. فرهنگستان زبان فارسي: سعادت، تهران

(خرد مينوي بهي ترجمه.)1380. . توس:كوشش ژاله آموزگار، تهران احمد تفضّلي،

(نحوي، اكبر و علـومي مجله.»برزونامهي هايي درباره ناگفته«).1381.  دانشكده ادبيـات

.388-371صص،2و1، شماره34انساني دانشگاه فردوسي مشهد، سال


