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 چهرزادي هماي پادشاهة بار در اتيروا تتشتّي اجتماع ليدالي بررس

1انگيز كراچي وحدكتر ر  

  چكيده

ـ يا زنـ پادشاـ  نينخستي ملة حماس تيروا به چهرزادي هما  سرگذشـتش   كـه  اسـت ي ران
 پسـر  ،رياردشـ  بهمـن  نيجانشـ  و دختر،همسر او. است خيتار و حماسه افسانه، ازي ازهيآم

 كشـور، ي اسـ يسي رهبـر  وي پادشـاه  نقـش  دري هما حضور. بود رانيا پادشاه و ارياسفند
 ضبط چون او مورد در اتيروا اختالف و تكثر. بود زيبرانگ چالش و متعارف ريغي حضور

ـ  رودخانـه،  در فرزنـد  كردن رها همسر، و پدر كساني تيهو متفاوت، نامِ 8  فرزنـد،  افتني
ـ ي سـاختگ ي حتـ  و سلطنت مدت وي پادشاه در اختالف  او،ي پادشـاه  و تيشخصـ  ودنب
ـ ا زنـان  مطالعات و خيتار حماسه، در بحث قابلي موضوع ـ ا از. اسـت  راني ـ ا در رو ني  ني
ي هماي تيجنس نقشِنو ي خوانش با وي ابي شهير اطالعات و آراي پراكندگ نيا عامل جستار

ـ ا بـه  ليـ تحل نيا در. ه استشد انيب نقش رِييتغ نيا به جامعهي سنت واكنش نگرش و و  ني
ـ روا تكثـر  سـبب  پادشـا ـ  زن عنوان بهي هماي اجتماع تيموقع كه ميا هديرس جهينت  و اتي
  .است شده اوي زندگي دادهايرو

  .يتيجنس نقش ،يرانيا زن ران،يا خيتار ،شاهنامه ،چهرزاد يهما: هاكليدواژه

  درآمد -1

 ابهـام  ازي ا دهپـر  در كـه  دارد تعلق يادوره به رانياي ملّ اتيروا و خيتار در چهرزادي هما
 ،يهخامنشـ ة سلسـل  سقوط از پس است، شده نوشته يغرب منابع استناد به كهي خيتار در. است
ـ  رابط انيپارت« و آمد كار سر بر هاپارت دولت  »انـد  بـوده  انيهخامنشـ  و] انيساسـان [ آنـان  نيب

 انجام يشناس باستان اساس بر رانيا خيتار در رشمنيگ رومن قاتيتحق .)344 :1384 رشمنيگ(

                                                 
  r_karachi@yahoo.com     يفرهنگ مطالعات وي انسان علوم پژوهشگاه اريدانش -1
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 كنـد  مي آغاز هاپارس و مادها مهاجرت از را رانيا خيتار ،اسالم تا آغاز از رانيا كتاب در شده،
 ازي نـام  ،خيتـار  نيـ ا در. رسـد  مـي  انيساسان و انيپارت ان،يهخامنش مادها،ي پادشاه به سپس و

 سـان ينو خيتـار ة نوشت وي ملّ اتيروا ر،ياساط اساس بر كهي خيتار در اما. ستيني انيكة سلسل
 و شـود  مـي  آغـاز  ومرثيـ گي پادشـاه  با رانيا پادشاهانة سلسل است، شده ميتنظ اسالم از پس

 ان،يشـداد يپ از پـس  .دهنـد يمـ  ليتشـك  را رانياي پادشاهة سلسل نينخست ،يشداديپ پادشاهان
ي خيتـار ة سلسـل  آنهـا  از پـس  و شـوند يمـ  رانيـ اي فرمانروا ،قباد يكي پادشاه باي انيكة سلسل
 هـا شكست و هاجنگ اثر بر كهي خيتاري گسستگ. سازنديم را رانياي پادشاه خيتار ان،ينساسا
 بـا  تـوان ينمـ  منـابع،  كمبود سبب به و است رانيا خِيتار آغازِ ابهامِ علت نيتر مهم آمده، ديپد

 اتيـ روا اسـتناد  بـه  پـژوهش  نيا. كرد انكار راي گريد و رفتيپذ را اتيروا ازي بعض تيقاطع
ــ ــابعم ،يملّـ ــ نـ ــهيمي فارسـ ــار و انـ ــاخيتـ ــسي هـ ــالم از پـ ــام اسـ ــده انجـ ــت شـ .                                اسـ
 اي ارياسفند بهمن همسرِ و دختر ؛استي انيك ةسلسل پادشاهان ازي ملة حماس در چهرزادي هما

 بـود  داراب مـادر  و ديرسـ  رانيـ ا يپادشـاه  بـه  همسرش و پدر مرگ از پس كه ر،ياردش بهمن
ـ  وي فارسـ  يهـا  خيتـار  در اخـتالف  .)354-372/ 6 :1967ي فردوس( ي زنـدگ  مـورد  دري عرب

 نـام  در اخـتالف  تـا  شوديم آغاز اوي برا متفاوتي هالقب و هانام ازي هماي اسيس وي شخص
-نام به را او. است رانيا پادشاه نيچندم نكهيا و سلطنت مدت فرزند، ازي نگهدار همسر، پدر،

 خيالتـوار  مجمـل ( مصـر  ملك حارث دختري هما،راندختيسم :چون ؛دانخواندهي متفاوتي ها
 سـال  30 كـه  هراچـات يچ چهـرزاد،  ،شهرزاد به ملقب بهمن دختري خمان اي ،) 30،418 :1318
 چهـرزاد  دختري خمان ،)6:1344ي مسعود(ي حما اي هيهما  ،)85  :1351،يطبر( كردي پادشاه

 آزاد، چهـر ي همـا ،)193/  1347:1 ،يعقـوب ي( يپادشـاه  سـال  30 بـا  پارس پادشاه نيشانزدهم
 ،)38 ،10: 1346،ياصـفهان  حمـزه (ي انيـ ك پادشاه نيهفتم هما، به ملقب و بهمن دختر رانيشم

 حانيابور(سلطنت سال 30 باي انيك پادشاه نيهشتم آزاد چهر لقب با بهمن رياردش دختري خمان
 كـرد ي پادشـاه  سال 30 كهي نايك پادشاه نيهفتم بهمن بنتي خما ،)149-146 :1352 ،يرونيب
 دختـر ي همـا  نامـه  بهمـن  در ،)51: 1364،ينوريد( بهمن همسري خمان ،)28: 1381،يضاويب(

 كجـا / ما راه هم و نييآ چنانست« :آمد در بهمني همسر به كه بود مصر پادشاه حارث بن نصر
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/ ي دلبـر  بـدان ي نـ ينب هرگـز  كـه /ي پـر  چـون ي دختـر ي كـ ي را او مر/ ما شاه بود حارث نصر
 :1370 ،ريـ الخي اب بن رانشاهيا(» يرهنما از آمد نيچن سرشتش/ يهما فرخ چه و نام همانست

 به ملقب بهمن بنتي هما )95: 1339،يمستوف حمداهللا( بهمن بنت رانيشم ،يهما )115-116
 منابع اغلب در او ازدواج مورد در. )206: 1333،ريخواندم(گفتند مي يخمان را او و بود چهرآزاد

ي بلخ ابن باور به اما ،گرفت بار پدر از نژاد و دودمان حفظي برا و زمانه رسم به كه است هآمد
ي حماسـ -يخيتار اتيروا به بنا .)54 :1313 ،يبلخ ابن(» نكرد شوهر مردن به تا و بود بكر او«

 به مرده فرزند كه كرد عيشا آمد ايدن به فرزندش كهي زمان. است آور رتيح زين اوي مادرة قص
 انـداخت  فرات آب به را او ساختهي صندوق پس. شد ماهه 8 تا سپردي ا هيدا به را او ،آمده ايند
 در كـر  رودخانه به را فرزندة گهوار سانينو خيتاري برخة نوشت به و )6/356 :1967 ،يفردوس(

 ريخوانـدم ( اصـطخر  آببـه   ايـ  ) 1/86: 1351 ،يطبـر ( افكنـد  بلـخ  نهر دري قول هب اي اصطخر
ي هاصورت به مختلف منابع در زين گازر توسط فرزند گرفتن آب از ةقص. انداخت )1333:206

 مجمـل ( كـرد  نـام  دارآب و افتشيـ ب يگـازر  انـداخت،  آب در را صندوق ؛است آمده متفاوت
 مـال  و نهادي اگاهواره در را كودك«:است آمده خيتار و نشيآفر كتاب در .)31: 1318،خيالتوار
 آن و فرسـتاد  رونيـ ب شيخـو  تختيپا از را آنها و دهند پرورش را او ات دادي گروه بهي اريبس

 راي كشـت  كـه  شدي طوفان .دنديرس مذار به نكهيا تا نشستندي كشت در و بردند را او فرزند دسته
 سـاحل  بـه  تـا  ماند آبي رو بر وگاهواره شدند غرق بودندي كشت در كه آنها همه و كرد غرق

 دارد قــرار آن دري كــودك كــه ديــد و ديرســ شســتيمــ جامــه كــهي گــازر دســت بــه دجلــه
 بماند او نزد و دشينام داراب و گرفت را اوي گازر شاهنامه، تيروا به .)507 :1374،يمقدس(
 رانيا انيسپاه و كردند حمله]  بلخ[ هيناح آن به انيروم زمان آن در. شدي سپاه و شد بزرگ تا
 خـود  از داراب نبـرد  نيـ ا در. بازگشـتند  روزيـ پ و رفتنـد  انيـ روم جنگ به رشنوادي سردار به
ي بـرا  داشت بازو به كهي گوهر با همراه راي سپاه نياي ها رشادت رشنواد. داد نشان ها يريدل

 دري همـا . ديبرگز خودي نيجانش به و خواست را او شناخت، را شيخو پسر او. فرستادي هما
 هـا  خيتـار  در. داد مـي  تياهم كشورشي آبادان به و بود گستر عدالتي پادشاه سلطنت،  دوران
 توسـط  كـه  اسـت  اصطخر شهري بنا آنها نيترمعروف كه كرد بنا را شهر نيچند كه است آمده
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 استون هزاران جانب به يكي.كرد بنا سه اندر پارس به« . است شده ساختهي روم رياس سربازان
 مجمـل (»  مـره يگي روسـتا  در سـوم  و داراب راه بـه  )حمهـبن ( نيخهبـ  دوم.اصطخرسـت  كه

 و آورد خـود  با و كرد رياس را رومي بنّاها«  :كه است آمده الطوال اخبار در)55: 1318،خيالتوار
 راه كنـاره ي گـر يد و اصـطخر  شـهر  وسـط  دري كـ ي ساختند بزرگ وانيا سه رانيا در اوي برا

ي نـور يد(»  اصـطخر ي فرسـنگ  دوة فاصـل  در و گرد داراب راه دري سوم و خراسان به اصطخر
 و اسـت  بـوده  اصطرخ وسط در كه ميعظي اخانه و مناره چهل كه نديگوي جمع«  .)52 :1364

» اوسـت  آثـار  از اسـت،  خراب تيغا به] ق685[ زمان نيا و اند ساخته مسجد را آن مسلمانان
   .)29 :1381يضاويب(

 اتيروا اختالف و مسئله طرح -2

 است انيزرتشتي نيدي هابكتا از بندهش كرده، اشارهي هماي پادشاه به كهي منبع نينخست
 رانيـ و رانشـهر يا د،يرسـ  ارانياسـفند  بهمن بهي پادشاه چون« چهارمة هزار در :است نوشته كه
ي هما شانيا. كندي شاه كه نماند كسي شاهة تخم از و شدند نابود خود دست به انيرانيا. شد

 سـال ي سـ  دخـت  بهمـن ي هما .)140: 1369،يدادگ فرنبغ(» نشاندندي شاه به را بهمن دخت
 نـد يگو«  :است نوشته ق 278 حدود فيتأل الطوال اخبار دري نوريد. )156:همان(كردي پادشاه
 بـا  و بازگشـت ي مجوسـ  بـه  و كـرد  رها را نييآ آن ان،يپا در و بود شدهي هودي آغاز در بهمن
 ديرسـ  فـرا  او مـرگ  چـون  و كـرد  ازدواج ،بـود  روزگارش زنِ نيباتريز كهي خمان خود دختر
 كشـور  بزرگـان  بـه  و نهادند او شكم بر راي شاه تاج داد دستور بهمن. بود باردار او ازي خمان

 و الرسـل  خيتار دري طبر ريجر بن محمد. )51: 1364،ينوريد(».باشند فرمانبردارش داد دستور
 ومـدت  دانـد  مـي  رانيا پادشاه نيازدهمي را بهمن دختري خمان ،يقمر سوم قرن فيتأل الملوك
ي پادشـاه  بـه ي خمـان  دختـرش  بهمـن  از پـس «  :است نوشته و دانسته سال 30 را اوي پادشاه

 و سـخاوت  و عاطفـه  و مهـر  ازي قدردان و پدر با محبت پاس به را او مردم كه اند آورده. ديرس
 و هراچـات يچ جهـرآزاد،  ،شـهرزاد  لقـب  بـه  راي خمان. دنديرسان سلطنت مقام به اش شجاعت
 400 حدود فيتأل هيالباق آثار دري رونيب حانيابور. )87-85: 1351،يطبر(» خواندند مي چهرزاد
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 و رونـد  مـي  شـمار  بـه  جبـابره ي مردمـ  كه بودندي انيك ملوك سوم، قسم«  :است نوشتهي قمر
 كـه  قسـم  سـه  نيـ ا از كيهر انيم در و شد قسمت نيمتبا امم انيم شانيا اميا در ايدن سلطنت

ي خمـان  او .» شـود  مـي  مشتبه گريكدي به خيتار انتظام سبب نيبد كه است ييهافترت شد گفته
 سلطنت سال 30 مدت كه داند مي يانيك پادشاه نيهشتم را چهرآزاد لقب با بهمن رياردش دختر
ـ يب حانيابور( كرد  و االرض ملـوك ي سـن  خيتـار  دري اصـفهان  حمـزه . )149-146: 1352،يرون
 بهمـن  دختر رانيشمي و ،چهرآزادي هما« :است نوشتهي قمر چهارمة سد حدود فيتأل اءياالنب
 واضـح  ابـن . )38 ،10: 1346،ياصـفهان  حمزه( بودي انيك پادشاه نيهفتم و»  اوست لقب هما و
 پادشـاه  نيشـانزدهم  را چهرزاد دختري خمان ،يقمر سومة سد فيتألي عقوبي خيتار دري عقوبي

 و خيلتـوار ا مجمل در. )194-193/ 1 :1347 ،يعقوبي( كردي پادشاه سال 30 كه دانديم پارس
 بـود،  حـارث  دختـر  نديگوي بعض خالفست، او نسب در چهرآزادي هما« : است آمده القصص

 بهمـن  زنِ او و ديـ زاي و از كه را آن و باشد را اوي پادشاه كه كرد تيوص بهمن و مصر ملك
 را او و بـود  مصـر  ملـك  دختـر  كـه  زن نيـ از و بود بهمن دختر خود او نديگو انيپارس و بود
 روا شانيا و گشت آبستن بهمن از ،يخواندند يهما را او لقب به و بود نام بهمن بنت رانيشم

 آب بـه  و او تختيپا  بلخة دربار گريدي صفحات در و )30 :1318 ،خيالتوار مجمل(»  اند داشته
ي مطـالب  كرده، درستي پادشاه سال 30 مدت در چهرآزادي هما كهي عمارات و فرزند انداختن
  : است آمده ارياسفند بهمن يپادشاه ليذ شاهنامه در. )55-54:همان( است نوشته

 ريشــهمچــويكــيرااومــر بــد پســر
ــر ــر دگ ــامش داشــتي دخت ــا ن  يهم
ــ ــدي همــ ــرزاد وراي خواندنــ  چهــ
ــدر ــذ در پــ ــوين از رفتشيپــ  ييكــ
 مــــاه تابنــــده افــــروز دلي همــــا
ــو ــاه درد، از چ ــدر ش ــد ان ــا ز آم  يپ

ــان ــن و بزرگ ــران كي ــد را اخت  بخوان
 چهـرزاد  تـن  پـاك  نيكـا  گفـت  نيچن

ــه  ــ ساســانك ــدي هم  رياردشــي خوان
ــا و هنرمنـــد ــن و دانـــش بـ  يرا كيـ

ــيگ ز ــد بـــهي تـ ــاد بـــود او داريـ  شـ
 يلـو پهي همـ ي خـوان  كـه  نيـ د آن بر

ــان ــد چن ــه ب ــتن ك ــد آبس ــاه ز آم  ش
ــود ــا بفرمـ ــ تـ  يشـــدهما او شيپـ

 نشــاند بــر گــانيگرانما تخــت بــه
 شـــاد نبودســـت فـــراواني تـــيگ بـــه
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 بلنـــدتخـــتوتـــاجبـــدو ســـپردم
 جهــان در بــود او مــن عهــدي ولــ
 پســر گــر بــرش ديــآ دختــر اگــر
 شـد  رهيـ خ سخن نيا ديشن ساسان چو
ــه ــب دو و روز دو ب ــان ش ــگ بس  پلن

  

 ارجمنــد بــا گــنج و لشــكرهمــان
ــزا كــزو كــس آن هــم ــدر دي  نهــان ان
ــد ورا ــا باش ــاج ني ــت و ت ــدر تخ  پ
 شـــد رهيـــت دلـــش بهمـــن گفتـــار ز
 ننــگ ز شــد دگــري مــرز بــه رانيــا ز

  352-6/351 :1967ي فردوس        
  
  :ديفرما مي بود، سال  32 چهرزادي هماي پادشاه ليذ و

 رياردشـــبمـــردانـــدريمـــاريب بـــه
ــا ــدي هم ــاج و آم ــر ت ــر ب ــاد س  نه

  

ــ  ــوديهم ــ ب ــاري ب ــاج ك ــر و ت  ريس
 نهــــاد گــــريد نيــــيآ و راهي كــــي

  354/  6 :همان                          
  

 ازي نگهـدار ي چگـونگ  پـدر،  نـام  سلطنت،ة دور ،يهما نامِ در آمد نيشيپ منابع در چنانكه
 نـدارد  وجودي نظر اختالف مورد كي در اما ،دارد وجود تيروا اختالف فرزند افتني و فرزند

 سـتن يكر اما .است بوده همراه سانينو خيتار نيتحس با كه اوستي دار مملكتة ويش هم آن و
 مطالـب  كبارهي به داده انجام انيانيكة دور به راجع كهي پژوهش در ،يدانمارك شناس رانيا سن،

ي هـا تيـ رواي حت و سانينو خيتار تمامة نوشت و داند مي يساختگ را بهمن نانيجانش به مربوط
 سـتن يكال از اسـكندر  رماني الديم هفتم قرن آغاز در چون« : است نوشته او! كند مي رد راي مل

ي رو از كـه ي انيسـر ة ترجم راه ازي پهلوة ترجم نيا وجود از( شد نقلي پهلو به) 1( نيدروغ
 نيآخـر  از افسانه به مخلوطي شرح آن در انيرانيا )ميدار خبر است گرفته صورتي پهلو متن

ـ  اتيـ روا در. كردند مالحظه ،يهخامنشة سلسل سقوط اميا  نيهمـ  بـه  اسـتناد  بـا  ان،يـ رانياي مّل
 انِيـ اپ وي انيـ ك گشتاسـب  سـلطنت  نيمـاب  حـوادث  كـه  شـد ي سـع ي خيتار محدود اطالعات
 از« : كـه  ديافزا مي ادامه در او. )212 :1343 ،سن ستنيكر(» گردد ميتنظ رانيا ميقدي شاهنشاه

ي معنـ  نيبد. است آشكار و محقق دارا دو وي هما به مربوط اتيرواي تصنعة جنب گريدي طرف
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 نيـي تع بـا  و انـد  دانسـته  بهمن دختر را او و ساختهي گريدي هما گشتاسب، دختري هما از كه
 نسـبت  را انيساسان حقِ شود، بهمن نيجانش ستيبا مي حقĤ كه ساسان نام به داراي براي ادربر
 انيانيك بهي ساختگ نسب سلسله با را سلسله نيا نسب رايز كردند، اثباتي انيك تخت و تاج به
 ازي پهلـوان  زيـ ن او دوم،ي داراي بـرادر  و اولي داراي پسـر  به اسكندر انتساب با. دنديرسان مي
ي نـ يد تيـ روا در كـه ي تصـور  خالف افت،ي را انيرانيا تيمحبوب اقتيل كه گشت رانيا خيتار

 رتيـ حي ادعا نيا و اتيروا اختالف نياي چگونگ در. )217 :همان(» دارد وجود او به نسبت
 .شناخت را اتيروا نوع و منابع ديبا نخست سن، ستنيكر زيانگ

                    ي         هما داستاني اافسانه وي حماس عناصر

 نقـل  در اخـتالف  سـبب  اسـالم  از شيپ رانياي شفاه خيتار باي رياساط اتيرواي ختگيآم در
. اسـت  دشـوار  اريبسـ  آني رياساط وي واقعي ها جنبه صيتشخ كه روست نيا از و شده اتيروا
ي رياسـاط  ناصرع البتهي انيك انيفرمانروا داستان در«  :سدينو مي سانينو خيتار ازي كي كه چنان آن
 دري مختلفـ  اتيـ روا .)1/41: 1364،كـوب  نيزر(» هست آن در زيني خيتارة جنب اما ،است شتريب

 در فرزنـد  كـردن  رهـا  ،يپادشاه مدت فرزند، همسر، پدر، ،يهماة بار دري مل ةحماس و ها خيتار
ي نـ يدة قصـ  بـه  تيـ روا نيـ ا ازي بخشـ . دارد وجـود  فرزند و مادر دنيرس هم به و شناختن آب،

  .است ختهيآمدري ا افسانه وي حماس عناصر با قصه ازيي هابخش و) 2(دارد شباهت
  :گويد  مي يفردوس! پدر باي هماي همسر :الف 

 ييكـــوينازرفتشيپـــذدر پـــدر
  

 يپهلـو ي همـ ي خـوان  كـه نيدآنبر 
  352/ 6: 1967 ،يفردوس             

 ةدور در و كهـن  رانيـ ا در كـه  است ممحار با ازدواجي سنت رسم همان نيا رسد مي نظر هب
 ليـ دال بـه  بنـا ي اجتماع خاص طبقات انيم ودر دربارها در انيساسان و انياشكان و انيهخامنش

 انتقـال  ازي ريجلـوگ  وي نـژاد  اصـالت  حفـظ  ،يهراس گانهيب رينظي اجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس
 را دختر كه استي تبار پدر–ي سنتي ا جامعهي نظر تنگ ثيحد اي ؟ است بوده معمول ثروت
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-يم تصور همسر اي برادر پدر، به متعلقيي كاال همچون را او و دانستي نم قدرتمند و مستقل
  .كرد
 اتيـ روا در! يسـپاه  همـه  آن انيم از را فرزندش ،يهما شناختن آور رتيح موضوع :ب 
 از ديـ د انيسـپاه  انيـ م را فرزنـدش   هاسال از پسي هما كهي زمان بار نينخست كه است آمده
 و بر آن ديد چو«!  شناختي سپاه همه آن انيم از را فرزندش ،يمادر احساس و زهيغر قيطر

 و شـاخ  نيبد/  كجاست از سوار نيا گفت و ديبپرس/   ريش بپالود  مادر زپستان/  ريدلپذة چهر
 تـا ي عـاطف ي وابستگ نيچن رسد مي نظر به. )362/   1967:6ي فردوس(» راستي باال و برز نيا

  .باشد انيراو تيذهن دهييزا  كه رود مي احتمال و است دور به تيواقع ازي ا زهاندا
 جمـع  در داراب كـه ي زمان! ييماورا آور رتيحيي شگويپ و نامعلوم ازيي صدا دنيشن :پ 
 و رفـت  كهنـه ي سـاختمان  طـاق  ريـ ز افـت، يني ا مهيخ گرفت، در باران و طوفان بود، انيسپاه

/ آمدش گوش بهي خروش رانيو ز«   :كه ديآ مي بلنديي صدا هنهك ساختمان از كه ديشن رشنواد
/ بـاش  نگهـدار  رانيا شاه نيبر/ باش اريهش آزرده طاق يا كه/ آمدش خروشي جا سهم كزان
 بـه  )6/360 :1967ي فردوسـ (» ريادگي سخن نيا مترس باران ز/ رياردش شاه فرزند تست در كه
  .است شده پرداخته و ساختهي اتطبق يتيذهن اساس بر افسانه نيا رسد مي  نظر

 پدر بهمن، متعارف ريغي پادشاه مدت در اغراق قصه، نيا در گريدي حماس عناصر از :ت 
  .استي پهلواني هاداستاني ژگيو از و بود سال 112  كه استي هما همسر و

 تسـلطن  حـق ي انيـ كي فرمـانروا « .يهما دنيرس قدرت بهي براي انيك اي يزديا فره به اعتقاد :ث
   )1/41: 1388،كوب نيزر(»  كرديم هيتوجي انيك فره–ي اله دييتأ كي اتكا به را شيخو

  نقد روش و پژوهش هدف -3

 منظـور  بـه  ،ياكتابخانـه  روش به اطالعاتي گردآور از پس است شدهي سع مقاله نيا در 
 ليـ تحل و فيتوصـ ي خيتـار  نقد روش با هاداده ،يهماي پادشاه وي زندگي دادهايروي بررس
 ريتـأث  جامعه،ي فضا وي اجتماعة طبق زمان،ة مؤلف بري مبن يِاجتماع نقد روش با سپس و شوند
 مـورد ي اجتمـاع  برخـورد  منظرِ از نادر ةديپد نيا وجود و شودي بررس زن سرنوشت بر جامعه
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 كيـ  پـژوهشِ  كانونِ در تيجنس«كه چنان آن گرا، زن نقد روشِ با آن از پس. رديگ قرار ليتحل
–يا اسـطوره  خيتـار  ازي ا دوره زنانهي خوانش با )295 :1385 ،ياعزاز(» رديگ قرار رپژوهشگ

ي تيجنسـ  نقـشِ  گـرا زني كـرد يرو بـا  و شود ليتحل زن-پادشاه كي تيمحور با رانياي حماس
 قـدرت  هـرم  ساختار رييتغ به نسبت محور مردة جامع واكنش تا رديگ قراري بررس موردي هما
ي بررس مورد مرداني هانوشته در زنان حذف ايي ينما بازي هاراه نقد نوع نيا در. شودي ابيارز
  .)160: 1382،هام( رديگيم قرار

 ها هيفرض -4

 )291 : 1385 ،ياعـزاز ( ميكن فيتعر دادهايرو و رهايمتغ نيب ةرابطي نيب شيپ را هيفرض اگر
 از كـه  دارد ودوج چهرزاد يهما به مربوط عاتيشا و اتيروا تشتت علل مورد در هيفرض چند
 مـرز  از گـذر  وي خيتـار -يپهلـوان -يرياساط دوراني دادهايرو يختگيدرآم -1:است جمله آن

 ةجامعـ  واكـنش . 2 ؟ است شده باره نيا در چندگانه اتيروا سبب خيتار به حماسه و اسطوره
 شـده  موجب را اتيروا تشتت نيا ،يتيجنس نقش رييتغ و زن كي يپادشاه برابر در ساالر مرد
 سـبب  بـه  اتيـ روا اخـتالف  .3 ؟ اسـت  آورده وجود هب را عاتيشا و هابحث اديز حجم نيا و

4 ؟ اسـت  داده رخي فرهنگـ ي دگرگـون  كـه  بـوده  متفـاوت ي ادوره دري نيد اعتقادات تفاوت .
 جـاد يا سـبب  داشـته،  هـم  پسـر  كـه ي حال در دختري پادشاه مورد دري هما پدرِي شكن هنجار

ي انيك فره. 5. است شده هاتيروا اختالف سبب دختر با پدر زدواجا نوع اي شده متعدد اتيروا
 او كه است بوده چگونه ساالر مردي سنت -ينيد ةجامع كي در چهرزادي همايي جادوي روين و

 ةعهـد  از هـا سـال  اسـت  توانسـته  و داده تيـ حقان و تيمشروع اشزنانه قدرت به لهيوس بدان
   ؟ ديآ بري وبخ هب رانيا بزرگ نيسرزمي پادشاه فيوظا
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  ها افتهي ليتحل - 5 

 نيـ ا تيشخصـ  وي اسـ يس وي خصوصـ ي زنـدگ  رامـون يپ شد، اشاره نيا از شيپ كه چنان
 شناخت را آنهايي چرا ديبا كه دارد وجودي متعدد اتيروا و عاتيشاي رانيا زنِ پادشا نينخست

 :بردي پ آنهايي دايپ علت به و

ي متفاوت اتيروا ،يحماس وي خيتار منابع. خيتار به وحماسه اسطوره از خردمندانه گذارِ -1
 حماسه و اسطوره نيب مرز استادانه و ركانهيز حماسهي خردگرا استاد كه اند كرده نقل اوة بار در
–ي رياسـاط  دوراني ا افسـانه –ي ذهنـ ي دادهايـ رو و اسـت  كرده ريتصو تريمنطق خيتار با را

ي پادشـاه  سرآغاز در رو نيا از :است زده ونديپ خردمندانه ،يخيتار يها تيواقع به راي حماس
ي خيتـار  تيـ واقع به راي حماس ةقص  و كند مي يمعرف رياردش بهمن دختر را او چهرزاد،ي هما

 تعلـق ي حماسـ  دوران بـه  بهمني ول ،استي خيتار دوران پادشاه ر،ياردش چون. كند مي متصل
  .دارد

ــه ــاريب ب ــدريم ــردان ــبم  رياردش
ــا ــدي هم ــاج و آم ــر ت ــر ب ــاد س  نه

  

ــ  ــوديهم ــ ب ــاري ب ــاج ك ــر و ت  ريس
 نهــــاد گــــريد نيآئــــ و راهي كــــي

  354/ 6 :1967 ،يفردوس              
  
 وجـود ي همـا  نام به تيشخص دو رانياي مل ةحماس و خيتار در .يهما ةدوگان تيهو -2 
 و اسـت  گشتاسـب  دختـر ي همـا ي كـ ي باشـد،  تيواقع با منطبق تيشخص دو نيا اگر كه دارد

 پادشـاهان ة نامشجره وي ملّ اتيروا و هاخيتار استناد به كه ارياسفند بهمن دختري اهمي گريد
 دو وجـود  سـن  ستنيكر اما. است گشتاسب دختري هماة نو ارياسفند بهمن دختري هما ران،يا

 نيـ ا بـا  .)217 :1342 ،سـن  سـتن يكر( داند مي يساختگ را بهمن دختر و كنديم انكار راي هما
 منـابع  از او كـه  افزود ديبا اما شود، مي حذف رانياي پادشاه خيتار ازي مين سن ستنيكري ادعا
ي ابيـ ارز تـوان يمي دشوار به بعد هاقرن را منابعي نادرست وي درست و است كرده استفادهي غرب
  .                                                                   كرد



  95                     ...يپادشاهة بار در اتيروا تشتتي اجتماع ليدالي بررس                   پنجمچهل و سال 

» كـرد يمـ  ريسـ ي كشـاورز  وي شـبان ي زندگ نيب هنوزي انيك ةجامع آنكه با«  .قدرت -2   
ة ادار وي ريـ گ ميتصـم  قدرت اصوالي خيتاري ها افتهي استناد به و )1/42: 1388 ،كوب نيزر(

 بـه  شـمول  جهـان ي ادهيـ پد ،مسـئله  نيـ ا و بود جامعه مردان دست دري اسيسي رهبر و امور
 ،يطبقات ساختار حفظ منظور به ديشا و مولمع ريغي ا گونه به اما است، تيبشر خيتاري درازا
 رانيـ ا خيتـار  ازي ا دوره در قدرت ،يپادشاه تخت و تاج همه از تر مهم و هيسرما و نژاد حفظ

 از متشـكل  قـدرت  سـاختار  رسـد  مي نظر به چه اگر. است شده ضيتفو دختر به پدري سو از
 هـم  وي عيطب لحاظ به را نثمؤ جنس ژهيوي اقتدار با كه بودهي امردانهي رسم وي سنت قدرت
 قـرار  قـدرت  هرم رأس در هاقرن وهيش نيا با مرد و كرده مي وادار خود از اطاعت بهي اجتماع
 زند هم بر را نظم آن است، توانسته استيسة صحن در چهرزادي هما ميمستق حضور اما داشته،

 در زني ارزشـ  نظـام  و گـاه يجا ،ياجتمـاع  تيشخصـ  زن، تيهوي اجتماع ابعاد بريي سو از و
 عالوه به. ابدي نمود دختيآذرم و پوراندخت حكومت دري ساسانة دور در و بگذارد اثر جامعه

ـ  قـدرت،  ان،يـ گرا ذاتيـة  نظر اسـتناد  به كه داشت دور نظر از دينبا زين را موضوع نيا  وي ذات
 .است داشته ريتأثي هما دنيرس قدرت به در ريمتغ نيهمي قو احتمال به و استي عيطب

 بـزرگ  پسـر  بـه  راي پادشـاه  بهمـن  چرا كه دارد وجودي پرسش نجايا در.پدري نيجانش -3
 ايـ آ ؟ اسـت  داده داشته، شكم در كهي فرزند وي هما به راي پادشاه تاج و نداده ساسان خود،
 دسـتگاه  دري قـ يال مـرد  چيه اي ؟است بوده ساسان برادرش از شيبي هماي ريگ ميتصم قدرت
 و نبـوده  مطرح تيجنس بهمني برا اي كند؟ي پادشاه كه بود نمانده بندهش از نقل بهي حكومت

  :ديگو مي يفردوس كه چنان است، بوده نشيگز نيا ليدلي ستگيشا
ــر ــر اگ ــآدخت ــرشدي ــرب  پســرگ

  
ــا باشــدورا  ــاج ني ــدر تخــت و ت  پ

  352/ 6 :1967 ،يفردوس           
  
 و باشـد ي زديـ ا فرهي دارا ديبا شاه است آمده چنانكه رانيا يحماس اتيروا و اسطوره در 
ي هما ،يانيكة دور باورِ اساس بر پس كند، مي يپادشاه ةستيشا  را او كه استي انيك فره همان

 گمان يب. است رساندهي اري يشاه مقام بهي ابيدست در را اوي زديا فره و داشتهيي جادويي روين
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 در. است داشته باور رايي ماوراي اروهين بشر كه گردد مي باز  خيتار ازي ا دوره به موضوع نيا
 بـه  راي هما ،داشته فرزندش دو از كهي شناخت با پدر كه است نيا تيواقع موضوع نيا ليتحل

 در نشيگـز  نيـ اي زيانگ رتيح و دهيديم ساسان از تر ستهيشاي ذات اقتدار وي هوشمند سبب
ة سـلط  ريـ ز از را خـود  ،بهمـن  زمان، آن دريي گرا جنس غالبِ تصورِ به توجه با كه نجاستيا

 و قـدرت  بـه  رايز ،است كرده انتخاب خود نيجانش عنوان به  راي زن و كرده رهاي سنتي باور
  .است داشته مانيا او دري پادشاه اقتيل

 بلنـــدتخـــتوتـــاجبـــدو ســـپردم
ــديول ــن عهـ ــود او مـ ــان در بـ  جهـ
 شـد  رهيخ سخن نيا ديشن ساسان چو
ــه ــان شــب دو و روز دو ب ــگ بس  پلن
  

ــان  ــنج هم ــكر آن و گ ــد لش  ارجمن
 نهـان  انـدر  ديـ زا او كـز  كس آن هم
ــار ز ــن گفت ــش بهم ــت دل ــد رهي  ش
 ننـگ  ز شـد   دگري مرز به رانيا ز 

  352/ 6 :1967،يفردوس            
 سـه  بتـوان  اسـت  ممكن شود، آواره و آزرده نيچن ساسان شد سبب كه ننگ نيا ليتحل در

 ؛خـواهر ي عهديول -2 ؛پدر جانب از ميتصم نيا دنبو منتظره ريغ -1 :كرد منظور آني برا ليدل
  .خود دختر با پدر ازدواج -3

 اي بودني ساختگ اما شده، انجام پدر باي هما ازدواج موجود، اتيروا استناد به .ازدواج -4
 نيـ ا نتوانسته كه يمسلمان سينو خيتار ،يبلخ ابنة نوشت به. ستين مشخص آن داشتن قتيحق
ي بلخـ  ابـن (.» نكـرد  شـوهر  مـردن  بـه  تـا  و بـود  بكر« ي هما است شتهنو كند، باور را تيروا

ة دور دري نـ يد بخصوص وي اجتماع ،ياقتصاد ،ياسيس متفاوت نظامِ به توجه با اما. )1313:54
 اجبـار  به و دودمان حفظ جهت به عمل نيا كه داد احتمال توان مي آن، از پس و اسالم از شيپ
 طبـق  بـر ي سـنت  ازدواجِ نـوع  نياي فردوسة فرمود به بنا و باشد گرفته صورت پدر دستور به و
  .است شده انجام انيرانيا نييآ و نيد

ــدر ــذدر پـ ــوينازرفتشيپـ  ييكـ
ــا ــروز دلي همـ ــده افـ ــاه تابنـ  مـ

  

 يپهلـو ي همي خوان كه نيدبرآن 
 شـاه  ز آمـد  آبسـتن  كـه  بـد  چنان

  352/  6 :1967،يفردوس         
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ي اجتمـاع  خـاصِ  ةطبقـ  انيـ م در عمـل  نيـ ا چون كه داد احتمال توان مي يگريدية زاو از

 متعـدد،  اتيـ روا و عاتيشـا  نيـ ا بوده، مرسوم  اسالم از شيپ انِيدربار و پادشاهان بخصوص
  . انددانستهي نم درست را آن كه بوده،ي اجتماع گريد طبقات واكنش

 نظـر  بـه . سپرد نهرودخا آبِ بهي كودك در را خود فرزند ،يهما منابع، استناد به .فرزند -5 
 ليدال باشد، شده انجامي عمل نيچن اگر و كرد ديتردي اندك ديبا تيروا نياي درست در رسد مي
. آن بودن تعرض حاصل و فرزندي ناخواستگ چون ،يفرد ليدال تا داردي شتريب هيتوجي اسيس
 بزرگـان  ايـ  پهلوانـان  بـه  تيـ تربي برا را فرزند داشته، وجود دربارها در كهي سنت طبق بر رايز

 بـن  منـذر  بـه  را گور بهرام اي رستم بهي كودك از را بهمن و اوشيس كه گونه همان ؛سپردند مي
ي همـا ي پادشاه با مخالفت سبب به اي) 171/ 1: 1371صفا( بودند سپردهي لخمي عد عمروبن

-يمنطق و شدهيمي نيب شيپ عهديولي برا دربار در فراواني خطرها مخالفي هاگروه جانب از
 بـزرگ  تـا  شود سپرده دربار اعتماد مورد افراد به و بماند دور هابيآس از عهديول كه بوده آن رت

 تـا  باشـد  تركينزد قتيحق به ليتحل نيا رسد مي نظر به. بازگردد دربار به الزم زمان در و شود
 نايـ م در. انـد كرده ذكري  هماي طلب جاه اي يخودخواه راي عمل نيچن كهي سندگانينو دگاهيد

 در انـد،  دانسته مادرانه عواطف ازي عار را او و دانسته مقصر راي هما همه كه موجود اتيروا
 است موجود آن در تيواقع ازيي ها رگه كه شده نوشته متفاوتي تيروا خيتار و نشيآفر كتاب

« ي همـا  نوشـته  او. كنـد  كينزد قتيحق به را قصه كه بوده آني پ در مؤلف رسد مي نظر به و
 از را آنهـا  و دهنـد  پـرورش  را او تا دادي گروه بهي اريبس مال و نهادي ا گاهواره در ار كودك

 مذار به نكهيا تا نشستندي كشت در و بردند را او فرزند دسته آن و فرستاد رونيب شيخو تختيپا
 و شـدند  غـرق  بودنـد ي كشـت  در كـه  آنهـا  همـه  و كرد غرق راي كشت كه شدي طوفان. دنديرس

 و ديرسـ  شست مي جامه كهي گازر دست به دجله ساحل در نكهيا تا ماند آبي رو بر گاهواره
 تيـ ذهن محصـول  قصـه  نيـ ا نكهيا اما. )507: 1374 ،يمقدس( دارد قرار آن دري كودك كه ديد

ي امـروز  نظرگاه جهينت هاليتحل نيا ديشا. ستين معلومي درست به دارد، تيواقع اي است جامعه
  .  باشد ما
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ي شـاه  تخـت  بري هما«  : چون كه است آمده رانيا نيسالط احوال شرح در.يحكمران -6
»  داد حضـور  اجازت عام و خاص به و ختنديآو برابرش در زربفت وي انيپرني ا پرده ،نشست

 كـه  اسـت ي مسـلمان  سينو خيتار ،يثعالبي شخص  ةديعق نوشته، نيا ايآ .)243: 1372 ،يثعالب(
 ايـ  كنـد  تصـور  شيخـو ة دور بـا  ريمغـا ي تيجنسـ  نقشِ رد و پرده از خارج را زن توانستهي نم

ة نوشـت  در چون و است نوشته را تيروا نياي ثعالب تنها سانينو خيتار انيم از ؟ داشته تيواقع
ي ثعـالب ي شخصـ ة ديعق نيا گماني ب است، نشده اشارهي موضوع نيچن به سانينو خيتار گريد

ـ  خيتارة دور با را خود زماني رگونگگيد و بوده دشوار اوي برا موضوع نيا باور كه است  شيپ
 نيبزرگتـر ي هما« ات،يروا نيا اغلب در كه است نيا گريد موضوع. است نگرفته نظر در آن از

ي ثعـالب ( اسـت  شـده ي معرفـ » مـردم  منافع وحافظ كوكارين گستر، عدالتي پادشاه عالم، ملكه
 مقتدر پادشاهان با اي بوده، ستردادگ و عادل مهربان،ي پادشاه واقع در او ايآ .)179-180: 1328

 تفـاوت  دارد احتمـال . انـد  كـرده ي قضـاوت  نيچن سانينو خيتار كه است شده سهيمقا مستبد و
 و ميـ مال اشزنانه عتيطب سبب به زن رايز. باشد قضاوت نيا گريد علت زين مرد و زني رفتار

 پادشـاهان،  گـر يد بـا ي رفتار تفاوت نيهم سبب به و كنديم زيپره خشونت از و است مهربان
     .است گرفته قرار سانينو خيتار نيتحس مورد شيرفتارها گونه نيا

 كيتفك مختلف جوامع در و بشر خيتار طول درتمام ديآ مي بري خيتاري ها افتهي از چنانكه
 مـوارد  جـز ي پادشاه نقش ايدني كشورها شتريب در و داشته وجود جنس اساس بر مقام و شغل
 مقـام  جامعـه،  در مرداني برتر ليدال ازي كي رود مي احتمال و ،بوده مردان هب منحصريي استثنا
 بتـوان  ديشا نيبنابرا  .است بوده خيتاري دورها از آنها مردانه مشاغل ويي روا فرمان وي سرور
ي رايپذ كه داد ارتباطي مساعدي اجتماع–ي فرهنگ ساختار به پادشاه عنوان به راي هما حضور

 نقـشِ  برابـر  در جامعه اعتراض گماني ب .است بوده سال 32 مدت به مه آن زن كي حكومت
 يمنفـ  واكـنشِ  و بگذارد قدرت انيجر بري مخرب ريتأث كه نبوده گسترده چنداني هماي تيجنس
ة نوشـت  از و است بوده پادشا-زن به مربوط اخبار كردن مخدوش و عاتيشا حد همان در مردم
 و است رفتهيپذ را زن كي حكومت شرط و ديق بدون عهجام كه ديآ مي بر نيچن سانينو خيتار
 دري اجتمـاع ي بنـد  طبقـه   نظـام  اگر اي. اند كرده نيتحس را اوي دار مملكت اتيروا اغلب در
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 دري سـرور  زن دورانة بازمانـد ي همـا  تيشخصـ  كه است نيا گريد احتمال ،ميريبپذ را رانيا
     .باشد كهن رانيا

   جهينت 

ـ يا زن-پادشـاه  نينخسـت  رانيا خيتار وي ملة حماس استناد به چهرزادي هما  در. اسـت ي ران
 نظـر  مـورد  عامـل  دو مقالـه،  نيا در اوي پادشاه وي زندگ مورد در اتيروا تشتت علت ليتحل
 خيتـار  در ،يپادشـاه ة سلسل كي آثار تمام حذف و هاجنگ سبب به نكهيا نخست گرفت، قرار

 نـاقص، ي صـورت  بـه  بعـد ي هـا دوره در آنهـا ي ازس باز و داده رخي گسستگ رانيا از دوره نيا
 مختلـف ي هـا تيـ روا همه نيا وجود رود مي احتمال. شده انجامي واقع ريغ و افسانه با ختهيآم
ي همـا  سرگذشت و تيشخصي قيتطبي بررس در .است پادشاه تيجنس دوم عامل .باشد نيهم
 نظر به و ندارد وجود پادشاه نِمردا مورد دري اتيروا تعدد نيچني انيكة سلسل پادشاهان گريد با

 بـا يي ارويـ رو در جامعه كه باشد نياي هماة دربار متعدد اتيروا همه نيا وجود علت رسد مي
 بـروز  عامـل  ت،يجنسـ  و داشـته  نظر او تيهوي جنس وجه به زيهرچ از شيب او تيموقع و زن

 باشـد،  داشـته  تيواقع احتمال، نيا اگر. است شده او باره در مختلف عاتيشا و اتيروا تشتت
 نيـ اة ادار تيمسئول ران،يا خيتار از سختي ابرهه در كه استي هما شرمسار حماسه و خيتار

 زن كي يپادشاه اگر و است كرده مقاومت مردانه نگرش برابر در و گرفته دوش به را نيسرزم
 ظـام ن دري سـاالر  زن دورانِ بـه  متعلـق  را آن و ميكنـ  فـرض ي عيطبي امر رانيا نيسرزم در را

 جامعـه ي بند طبقه مورد در شناسان جامعهية نظري انتقادي ليتحل با ديبا ،ميبدان رانياي اجتماع
 از سـان ينو خيتـار ي سنت برداشت و شناخت به و ميكني پژوه باز دوره آن در راي ساالر مرد به

ـ  در و ميبنگـر  ديـ تردة ديـ د به رانيا جامعهي ساالر مرد ساختار  سـاختار ي واقعـ  شـناخت ي پ
ي گريد عاملِ به ،يهما به مربوط اتيروا تشتت در مؤثر عوامل بر افزون. ميباش رانيا يجتماعا
 چـون  زيـ ن رانيـ ا در كه است رانيا گذشتهة جامع دري تيجنس نقش آن و كرد اشاره توان مي زين

ي هـا نظـام ي هـا  مشخصـه  ازي كـ ي نيـ ا و بـوده  مردانـه  صـرفاً ي نقشي پادشاه كشورها اغلب
 نقـش  كيـ تفك نيـ ا. دارد وجود آنها در آشكاري حد در نقش زيتما كه استي سنت -ياستبداد
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 دگاهيـ د نيوا روش نيا رييتغ رود مي احتمال شده، نهينهاد و داشته تداوم جامعه در هاقرني ط
 بـه  كـه  اسـت  شدهي عاتيشا بروز جهينت در و جامعه دري تينارضا سبب و بوده همراه واكنش با

   .ستنديني واقع اآنه ازي مين رسد مي نظر

  هاادداشتي

 كه بود آن ،دندينام يم  )callisthene PseudC(نيدروغ ستنيكال را اسكندر رمانة سندينو آنكه علت - 1
 :1343 ،سـن  ستنيكر( دانست مي منسوب اسكندر مورخ  )Callisthenes(ستنسيكال به را خود اتيرواي و

212(.  
  .  افتي توان مي زيني موس حضرتة قص چوني نيدي ها قصه در را آب در كودك  كردن رهاية ما بن  - 2
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 محمـود  دكتر موقوفات اديبن: تهران .محدث هاشم ريم كوشش به.خيالتوار نظام .).1381( .عمر بن عبداهللا ،يضاويب
  . افشار

   مجلس: تهران .رانيا نيسالط احوال شرح دري ثعالب شاهنامه. ).1328( .محمد بن نيحس ،يمرغني ثعالب
  :مشهد. يروحان محمد ةترجم.ريغررالس خيتاري  پارس كهن، شاهنامه). .1372( .محمد بن نيحسي، عالبث

  .ريركبيام: تهران. ينوائ نيعبدالحس اهتمام به.دهيگز خيتار .)1339( .بكري اب بن حمداهللا ،يمستوف حمداهللا
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 جعفـر  ةترجمـ . )اءياالنب و االرض وكملي سن( شاهان و امبرانيپ خيتار). .1346( .حسن بن حمزهي، اصفهان حمزه

 . رانيا فرهنگ اديبن: تهران. شعار

. يهمـائ  نيالـد  جالل ةمقدم با بشر افراد اخباري ف ريالس بيحب خيتار. )1333( .نيالد همام نيالد اثيغ، ريخواندم
  .اميخ: تهران). 1353 افست(،2چ. ياقيس ريدب محمد نظر ريز

  .ين: تهران. يدامغاني مهدو محمود ةترجم. الطوال خبارا .).1364( .داود بن احمد ،ينوريد
  . ريركبيام: تهران.11 چ .اسالم از قبل رانيا ران،يا مردم خيتار .)1388( .نيعبدالحس كوب، نيزر

  .فردوس: تهران.12چ.رانيا در اتيادب خيتار .)1371(اهللا حيذب صفا،
 صـادق  ةترجمـ  .يهجـر  31 سال تا آغاز از رانيا بخش، الملوك و الرسل خيتار. )1351( .ريجر بن محمدي، طبر

  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران. نشأت
  .يشورو اتحاد علومي آكادم: مسكو. عثمانوف.ن.م  حيتصح .يفردوس شاهنامه. )1967(. ابوالقاسمي، فردوس
  .توس: تهران. بهار مهرداد حيتصح. بندهش ).1369( .يدادگ فرنبغ
  .كتاب نشر و ترجمه بنگاه: تهران. صفا اهللا حيذب ترجمه. انينايك. 1343 (). .سن ستنيكر
  .يفرهنگ وي علم انتشارات شركت: تهران. 16 چ .اسالم تا آغاز از رانيا. ).1384( .رومن،رشمنيگ

 .يرمضان محمد: تهران. بهاري تق محمد كوشش به ).1318( .القصص و خيالتوار مجمل

 و ترجمـه  بنگـاه : تهران. ندهيپا ابوالقاسم ةترجم. الجوهر ومعادن هبالذ مروج ).1344( .حسن بني عل ،يمسعود
  .كتاب نشر
 .آگه: تهران. يكدكني عيشف رضا محمد ةترجم. خيتار و نشيآفر). 1374( .طاهر بن مطهري، مقدس

 ياحمد نينوشي، داغ قره فرخ، مهاجر روزهيف ةترجم .يستينيفمي ها هينظر فرهنگ .)1382( .گرانيد وي مگ، هام
  . توسعه: تهران. يخراسان

  . كتاب نشر و ترجمه: تهران. يتيآ ميابراه محمد ةترجم .يعقوبي خيتار. )1347(. اسحاق بن احمدي، عقوبي


