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Abstract  
In analyzing epic texts, one encounters the special presence of some animals in 

the development of the epic genre, this presence is at times positive and totemic, 

and at others negative and evil. Like the wolf which in a number of world myths 

and epics has positive functions, but not so in others. In Shahname as well, the 

appearance of the wolf is mostly negative. Through the method of text analysis, 

this article aims to investigate the reasons for Ferdowsi’s negative view of the 

wolf. The results show that one important reason for presenting a negative and 

evil picture of the wolf in Shahname is the devilish presence of this animal in 

religious texts of ancient Iran, in which it was deemed a positive and rewarding 

action to kill this wolf. The other reason for this issue is that in Shahname, 

Ferdowsi equates Turanians with Turks. When he mentions Turanians, he likens 

them to wolves and uses the negative characteristics of these animals to describe 

them. 
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 فردوسي شاهنامة در گرگ نقش و جایگاه

  ی نیزم یعال محمدنژاد وسفی
 و یانانس ومعل پژوهشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه ار،یدانش

 رانیا تهران، ،یفرهنگ مطالعات
  

 جهانگرد فرانک
 و یسانان علوم پژوهشگاه ،یفارس اتیادب و زبان گروه ار،یاستاد

 رانیا تهران، ،یفرهنگ مطالعات
  

 یگرم زاده یقن رحمان
 اهپژوهشگ ،یفارس اتیادب و زبان ارشد یکارشناس یدانشجو

 رانیا هران،ت ،یفرهنگ مطالعات و یانسان علوم

 چکیده  
 آفریني اشن این خوریم؛برمي حماسه پرور  در حيوانات برخي ویژۀ آفریني ناش به حماسي متون تحليل در
 هانج هايحماسه و اساطير برخي در که گرگ مانند. شریرانه و منفي گاه و است توتميک و مثبت گاه

 منفي الباًغ گرگ آفرینيناش نيز شاهنامه در. نيست چنين دیگر برخي در اما دارد، مثبتي هايخویشکاري
 نتایج. نيمک تحليل را گرگ به فردوسي منفي نگاه دالیل کوشيدیم متن تحليل رو  با مااله این در. است
 ریمنياه حضور شاهنامه، در گرگ از شریرانه و منفي تصویري ارائة عمدۀ دليل یک که دهدمي نشان حاصل
. ارندشمبرمي پادا  داراي و مثبت اعمال جزو را آن کشتن که است تانباس ایران مرهبي متون در گرگ
 فردوسي ز این رو،ا. است شاهنامه در فردوسي توسط ترکان با تورانيان شدن گرفته یکي مسأله این دیگر دليل
 توصيف ايبر را حيوان این منفي هايصفت و کرده تشبيه گرگ به را هاآن تورانيان از گفتن سخن هنگام
 .است برده کاربه آنان

  .حماسه اسطوره، فردوسی، شاهنامة گرگ،ها: کلیدواژه
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 مقدمه 

اي دارد؛ براي نمونه در این زمينه هاي برخي ملل جهان جایگاه ویژهگرگ در اسطوره
توان به جایگاه گرگ فنریر در اساطير اسکاندیناوي و یا ناش توتمي گرگ در ميان مي
هاي مردم ژاپن، ها و افسانهها، حماسهین موضوع را در اسطورهپوستان اشاره کرد. اسرخ

گرگ از »توان دید. چين، مغولستان، ارمنستان، ترکيه، آرربایجان و حتي خود ایران نيز مي
ر هاي بدوي مورد پرستش قراحيواناتي است که در ميان قبایل ساکن در ارمنستان و ارمني

توان در زندگي واقعي ليل این جایگاه ویژه را مي(.    د6871زاده، )نوري« گرفته است
وجو ها جستهاي انسانهاي بسيار دور در کنار زیستگاهها از زمانها و حضور آنگرگ

توانند خود را با دشوارترین شرایط راحتي مياند و بهها حيوانات سازگاريکرد. گرگ
هاي صلهاي متنوع در ففتن طعمهجغرافيایي هماهنگ کنند. تحمل سرما و همچنين توانایي یا

شود این حيوان بتواند در بسياري از مناطق کرۀ زمين ازجمله مختلف سال باعث مي
و  ها و مناطق گرمها، جنگلهاي سردسير قطبي، مناطق مرتفع کوهستاني، دشتسرزمين

ان ي را ميترین پراکندگها گستردهخشک بياباني زندگي کند. درواقع پا از انسان، گرگ
هود اند. در ایران نيز این گستردگي مشپستانداراني دارند که تاکنون روي کرۀ زمين زیسته

ها، مناطق کوهستاني، ها در بيشتر مناطق ایران پراکندگي دارند و در دشتاست. گرگ
 (.6869کنند )گلشن، هاي ایران زندگي ميها و بيابانجنگل

ي جوامع بدوي و کهن ایرانيان است، حيوانات هاي زندگدر شاهنامه که بازتاب اسطوره» 
« شوندها و جایگاه عادي خود خارج مياز اهميت واالیي برخوردارند و از ویژگي

(، با وجود این، گرگ به عنوان یک حيوان واقعي، حضور توتميک 6831)واحددوست، 
و  يان ناشتوان به تفاوت ممندي در آن ندارد و با یک بررسي اجمالي هم ميچندان قدرت

هاي ایراني، از یک سو و جایگاه واال و ویژۀ جایگاه نازل و منفي گرگ در اساطير و حماسه
آن در اساطير برخي ملل دیگر، از سوي دیگر پي برد. ماالة پيش رو به دنبال بررسي و تحليل 

 بسترها و زمينه هاي این مسأله در شاهنامة فردوسي است.
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 . بیان مسأله9
هاي منفي خود که به صورت بارز در متون عرفاني و ادبيات عامه نمود ناش گرگ در کنار

هاي مثبتي هم است؛ گرگ گاه در جایگاه کاريها داراي خویشدارد در جهان اسطوره
وان تدهندۀ کودک است. حتي ميگيرد و گاه پرور کنندۀ انسان قرار ميراهنما و هدایت

اساطير پيدا کرد؛ در ميان همسایگان فرهنگي ایران  ردپاي خدا بودن گرگ را نيز در برخي
اي قومي، عنوان نيخوریم. گرگ در اساطير آرربایجان و ترکيه بهها برميکاريبه این خویش
دهنده حضور دارد. در مغولستان نيز چنين جایگاهي را براي کننده و پرور توتم، هدایت
 گرگ شاهدیم. 

ب و حيواني اساطيري همانند سيمرغ در شاهنامه در حالي که حيواني واقعي چون اس 
موجودي با چنان گستردگي حضور در -چنين جایگاهي دارند، عجيب است که گرگ 
در شاهنامه جایگاه و ناش قابل توجهي  -سرزمين ایران و ناش پررنگ در اساطير ملل همسایه

گرگ،  هایي همچونندارد. حضور اندک و کمرنگ گرگ در شاهنامه در نام شخصيت
گرگسار و گرگين و همچنين درفش گيو و بيدرفش نمود پيدا کرده است. گاه نيز به پهلوانان 

خود در  خانخوریم. یکي از این پهلوانان اسفندیار است که در مسير هفتکُش برميگرگ
اي در شاهنامه سبب شده است تا با طرو جنگد. وجود چنين مسألهها ميگام آغازین با گرگ

زیر درصدد بررسي و تبيين دقيق این مسأله برآیيم؛ نخست اینکه نگر  منفي به  دو پرسش
گرگ در ادیان ایراني پيش از اسالم چه تأ يراتي بر کيفيت بازتاب جایگاه آن در شاهنامه 
داشته است؟ دوم اینکه رهنيت منفي فردوسي در قبال ترکان )و یکي گرفتن آنان با تورانيان( 

هاي توتميک گرگ در ميان اقوام ترک از طرف دیگر، تا چه مایهناز یک طرف و وجود ب
 حد در تعيين ناش کمرنگ و شریرانة گرگ در شاهنامه مؤ ر بوده است؟

 . پیشینة پژوهش6
 هاي حماسيگرگ در منظومه»اي با عنوان دربارۀ جایگاه گرگ در شاهنامة فردوسي، مااله

است. مطالب این مااله بعدها با ( منتشر شده6833) اول و شاميان ساروکالئياز رضائي« ایران
 «هاي حماسي ملي ایران با تکيه بر شاهنامه فردوسياي در منظومههفت جانور اسطوره»عنوان 
هاي اول نيز آمده است. پژوهشنامة تحصيلي دورۀ کارشناسي ارشد رضائيدر پایان
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هاي حماسي و شاهنامه رگ در منظومههاي گکاريها و خویشمایهاول و شاميان به بنرضائي
شده در این مااله نشده هاي مطروو توجهي به پرسش اختصاص دارد، اما در آن هيچ اشاره

 است.
هاي زیر با نگر  و رویکردي نسبتاً مشابه با ماالة نخست دو ماالة دیگر نيز با مشخصه 

ها قلمرو مطالعاتي آن درخصوص موضوع مورد بحث در این مااله نوشته شده است که اوالً
هاي ها پاسخگویي به پرسشمتون حماسي به طور عام بوده، نه صرفاً شاهنامه.  انياً هدف آن
ردپاي گرگ در اساطير و باور »مطرو در مااله حاضر نبوده است؛ این دو مااله عبارتند از: 

د ونمحمودي نوشتة پاشایي فخري و« ملل و جایگاه آن در ادبيات منظوم و منثور ایران
 (.  6869نوشتة سليماني، پروین و آورند )« گرگ در شاهنامه و فرامرزنامه»( و 6862بختياري )

 

 . جایگاه و نقش گرگ در شاهنامة فردوسي3
 هاها و درفش. شخصیت3-9

اي معنوي ميان خود و یک موجود ها رابطهتوتميسم، نظامي از باورهاست که در آن انسان
شوند. این موجود در اکثر موارد حيوان است و گاه در مواردي گياه یا شيء فيزیکي قائل مي

هندیان اجيبوا، حيوان خاص مورد پرستش خود را توتم »تواند توتم محسوب شود. نيز مي
شناسي این اسم را مأخر قرار اند. علماي مردمدادهناميده و قبيلة خود را نيز چنان نام ميمي

 (.6871)دورانت، « اندپرستي ناميدهطور کلي توتمبهداده، پرستش اشياء را 

ت شاهنامه توان در ميان ابياپرستي مسأله غریبي در شاهنامه نيست و اشاره به آن را ميتوتم 
است. در  در شاهنامه در یک بيت بسيار ارزشمند به توتميسم یا نياپرستي اشاره شده»یافت. 

و آن را  کندن در درخت یا حيوان یا شيء حلول ميپنداشتند که روو نياکاعصر اساطير مي
 آمده است: 23پرستيدند. در داستان هوشنگ در پانویا بيت عنوان توتم ميبه

 نيا را همين بود آیين پيش
 

 پاارساااااتااياادن ایاازدي بااود کاايااش    
 

 که مغشو  است و صحيح آن باید چنين باشد:
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 شيااپاا بااود يزدیااا دنيااپاارسااااتاا 
 

 شيکاا و نیاايااآ بااود نيااهااماا را ايااناا 
 

 (6861)شميسا، 

توان با نگاهي به جایگاه توتميک اسب در شاهنامه مشاهده کرد. رد پاي این تفکر را مي 
رغ نيز کند. سيمطور واضح چنين جایگاهي را نمایان مياستفاده از اسب در اسامي شاهنامه به
ي عار حماستواند یکي از مصادیق حيوان توتمي در اشجایگاه واالیي در شاهنامه دارد و مي

 فردوسي باشد.
اطير حيوانات در اس»براي بررسي جایگاه گرگ در شاهنامه ابتدا باید توجه داشت که   

کنند و هویتي دوگانه دارند: برخي از این حيوانات آزارگر هستند و برخي انسان را یاري مي
را برعهده (. گرگ در اساطير ایراني غالباً ناش اول 6833)قائمي، « گویندبا او سخن مي

متون  آفریني را درداشته و حيواني آزارگر تصویر شده است. شاید بتوان دالیل این ناش
 وجو کرد که در ادامه بدان پرداخته خواهد شد. دیني ایرانيان کهن جست

آنچه در این مرحله اهميت دارد، استفادۀ توتميک از نام گرگ در انتخاب اسامي  
در شاهنامه ... اطالق نام اسامي برخي »ط فردوسي است. ها توسها و ناو  درفششخصيت

تواند گواهي دیگر براي ناش توتمي این هاي انساني ميحيوانات بر بعضي شخصيت
هایي چون گرگسار، سگسار و گراز در ها باشد. وجود نامحيوانات در پيشينة این شخصيت

وتمي این حيوانات براي گروهي از هایي از ناش تهاي شاهنامه، نشانهآوران داستانميان رزم
وانات تواند نيرو گرفتن از نام حيگزیني مي)همان(. دليل این نام« استجنگاوران باستان بوده

برد هاي دامداران حمله ميگرگ به گله»ها باشد. وحشي و همچنين رساندن پيام صلح به آن
سد بشر کهن با اشتراک نام به رنظر ميو گراز و روباه بالي جان اقوام کشاورز بودند. به

يسا، )شم« خواهد با آنان در صلح زندگي کندداد که از اقوام آنان است و ميجانوران پيام مي
6861.) 

 ها. نام شخصیت3-6

 . گرگ3-6-9

اشاره « گرگ»نام هاي شاهنامه به دالوري ایراني به( در فرهنگ نام6876رستگار فسایي )
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 کند  و با رکر بيت زیر:مي

 نژادمااانینر گُرگ چاو  ورنيا کاما  
 

 قباااد چون اناادرونشيااپاابااه هیااطااال 
 

هجري( دالوري ایراني در  356بنابر نسخة انستيتيو خاورشناسي شوروي )مورخ »نویسد: مي 
دیگر  هايدار سپاه منوچهر بود. در نسخهسپاه منوچهر است که در جنگ با سلم و تور طالیه

(. 6876)رستگار فسایي، « آمده است« شاه»صورت هي بهاست و گا« گرد»شاهنامه این نام 
 است:شکل زیر تصحيح کرده ( بيت باال را به6831مطلق )خالاي

 قباااد بااا اناادرون شيپاا بااه هیااطااال
 

 نااژادمااانيااتاالاا گاارد چااو ورنيااکااماا 
 

 (6831)فردوسي، 

و نویا انيستيتنویا کتابخانة پا  در واتيکان و دستهمچنين در نسخة دست 
تگار ضبط شده است )رس« گرگ»اسي فرهنگستان علوم شوروي در لنينگراد، کلمة خاورشن
 (.6876فسایي، 

 . گرگسار3-6-6

ندیار در شود و راهنماي اسفدست اسفندیار اسير ميگرگسار نام پهلواني توراني است که به»
. شهبازي (6868)مجدم، « کشدشود، اما سرانجام اسفندیار او را ميدژ ميرفتن او به رویين

)شهبازي، « است« توراني، ترک»معني دیگر گرگسار »نویسد: مي 6نال از مارکوارتبه
6838.) 

 گرگسااااار او نااام بااُد ترک يکیا 
 

 روزگااار ماارهيباا باارو گاارشاااااتااه  
 

 (6831)فردوسي،  

 . گرگین3-6-3
 را یافت، گرگين پسر« گرگ»توان ریشة هاي شاهنامه که در نام او مياز دیگر شخصيت

                                                            
1. Markwart, J. 
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ورت این نام ص»خسرو است. کاووس و کيد است. گرگين از پهلوانان ایراني در عهد کيميال
قوت گرگ( )=گرگي، منسوب به گرگ، یعني به Vrkainaیافتة گونة ایراني باستان تحول

 gwlgynصورت بار روي مُهري بهاست و در ميان آ ار بازمانده از عهد ساماني تنها یک
 (.6868)سعادت، « صورت جرجين ضبط شده استع عربي بهنگاشته شده است؛ در مناب

هلوان توان بدان اشاره کرد، انتساب شهر گرگان به این پاز دیگر نکاتي که دربارۀ نام گرگين مي 
ین ادعا وجهي اند، اما اابن اسفندیار و مرعشي بناي شهر گرگان را به گرگين ميالد نسبت داده»است. 

ساب شهر گرگان به گرگين را ناصرخسرو و برخي دیگر از شعرا از جمله جز تشابه اسمي ندارد. انت
 )همان(.« اندسنایي، خاقاني، سعدي، قاآني و ایرج ميرزا نيز آورده

 نيگرگ بااا نمااانااد گرگااان شاااهار 
 

 شااااااپاااور باااا مااااناااد نشااااااباااور 
 

 (6873)ناصرخسرو،  

 . ضحاک3-6-0
رگ گ-به مسألة مار« اساطير ایراني ضحاک، مار گرگسان در»اي با عنوان زاده در ماالهقلي

بودن ضحاک اشاره کرده است. این مسأله تا آنجا که نگارندگان بررسي کرده اند در منبع 
کنيم: رو، در اینجا تنها به رکر یک بند از این مااله بسنده ميدیگري رکر نشده است. از همين

ه گرگ نيز در وجود و نام عالوترین کالبد اهریمن و ضحاک است. بهمار اولين و مهم»
مار »یا « گرگ-مار»به دالیل متعدد ( aži.dahākaضحاک تبلور یافته است. نام ضحاک )

معني به dhauو از ریشة هندواروپایي « گرگ»معني به Dahākaدهد. معني مي« گرگسان
 ناميدند، جواناني جنگجو بودند ومي dāsaیا  dāhaاست. کساني که خود را « کردنخفه»

د اي را در خوبا این تسميه تال  داشتند تا به هنگام رزم خوي و خصلت گرگ اسطوره
 (.6836زاده، )قلي« تاویت کنند

 ها. درفش3-3
بر دلبستگي به درفش سرزمين خودشان، درفش مختص به خود در شاهنامه، پهلوانان عالوه 

ر توتميک و همچنين نگاهي توان از منظها را در شاهنامه ميرو، درفشهم دارند. از این
هاي هر هاي پرچم در شاهنامه، یکي از ویژگيناش درفش و نشان»نمادگرایانه بررسي کرد. 
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گمان نگارنده از توتم و تبار هر پهلوان سرچشمه ها که بهپهلوان است. این ناش و نشان
)بيدمشکي،  «ر گيردگيرد، قابليت آن را دارد تا با دیدي نمادگرایانه مورد ناد و بررسي قرامي
نماید که ناش درفش پهلوانان حماسه خود را بدون (. در واقع از حکيم توس بعيد مي6837

برخي را گمان بر آن است که ناش درفش پهلوانان، نگارگري »دليل انتخاب کرده باشد. 
کيم بود با همه عشاي که حتخيل نگارین فردوسي است، اما به باور نگارنده اگر چنين مي

 کرد و او را از جانبردوسي به رستم داشت، نشان پرچم وي را اژدهاپيکر توصيف نميف
 )همان(.« ساختمادر به ضحاک منفور منتسب نمي

ش تواند در درفخوریم. این نشان ميهایي با نشان گرگ برميدر شاهنامه گاه به درفش 
انند جبهه تورانيان دیده شود؛ متواند در پهلوانان ایراني باشد؛ مانند درفش گيو و همچنين مي

 کند.دریافت مي درفشي که بيدرفش از ارجاسپ، پادشاه توران
خوریم. گيو فرزند گودرز و از پهلوانان جا به دو جنبة اهورایي و اهریمني گرگ برمياین 

پيداست که با توجه به تعلق »هاي شاهنامه قرار دارد. ایراني است و در جبهه خير داستان
هاي مثبت گرگ از جمله دالوري و اي که گيو به جبهه اهورایي دارد، ویژگينانهپهلوا

هاي شجاعت او در نمادپردازي نگارۀ درفشش اهميت دارد؛ زیرا جهان حماسه دالوري
 (.6868)عالمي، « بسياري از او درک کرده است

 نشان درفش گيو در چند بيت از شاهنامه آمده است؛ همچون: 

 بر  از درفش کريپگاارگ يکاایاا
 

 سااااار  نیاازر پاارده از باارآورده 
 

 
 (6831)فردوسي،  

 زهیااد کاار يااپاا کااجااا  يدرفشااا
 

 ساااترگ ويگ ساااپهاادار گرگنشااااان 
 

 )همان(

 هايااسااا يدرفشااا کريپگرگ يکیا 
 

 ساااپاااه  بااا اناادرون ويگ پشاااات پا 
 

 )همان(

 نشان به پهلوان خود، بيدرفشخوانيم که وي درفشي گرگدر داستان ارجاسپ نيز مي 
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 بخشد:ني، ميتورا

  درفااشيااباا باار داد يغااارتااگاار  و
 

 درفش  کريااپااگاارگ يکاایاا بااداد  
 

 )همان(

در پایان جا دارد به درفش زنگه شاوران نيز اشاره کوتاهي شود. درفش او در جایي هماي  
آیا این اختالف ناشي از منابع حکيم فردوسي بوده »و در دیگر جاي، گرگ رکر شده است. 

 ها از تخيل فردوسي سرچشمه گرفته و این اختالف ناشياین نشان است؟ آیا به گفته مينوي
از فراموشي و سهو است؟ آیا تشابه نام در ميان است و هرکدام از این پهلوانان از کالن 

 (6837)بيدمشکي، « اند؟دیگري بوده

 کُشي. گرگ0

ود تواند نمکشي ميتوان بررسي کرد؛ اول اینکه گرگکشي را از چند منظر ميگرگ
تواند جنبة تاریک درون پهلوان باشد و زورمندي و پهلواني شخصيت باشد. دوم اینکه مي

توان ا ميکند. این جنبه رتر ميوي با کشتن گرگ در واقع خود را به ماام انسان برتر نزدیک
تر ساخت. این مرحله را روشن« سایه»الگوي و بررسي کهن 6الگویي یونگبا دیدگاه کهن

در شاهنامه براي آنکه کاري بزرگ »خشي از آیين تشرف و زادن دوباره دانست. توان بمي
ن باید بينجامد، پهلوا -به پيروزي راستي و داد و شکست دروغ و بيداد-به فرجامي بزرگ 

خردي و ناداني خالي شود و خردمند گونه که از بيهاي دشوار را از سر بگرراند؛ آنآزمون
ید در مرگ و تولدي رمزي و تمثيلي در خود بميرد و چون مردي و دانا از ماجرا بيرون آ
 (.6836)مسکوب، « تازه از خود زاده شود

و  هاي زورمندي پهلوان و آیين تشرفالگوي سایه بپردازیم و سپا به آزمونابتدا به کهن 
( 6869نامد )یونگ، مي« محتویات ناخودآگاه جمعي»الگو را نوزایي نگاه بيندازیم. یونگ، کهن

الگویي داند. وي در تبيين سایة کهن( ميShadow« )سایه»الگوها را ترین کهنو یکي از مهم
رویارویي با خود واقعي اولين آزمون شجاعتي است که در سفر خود به درون با آن »نویسد: مي
اي نمعترساند، چون مواجه شدن با خودمان بهشویم؛ آزموني که بيشتر مردم را ميرو ميروبه

                                                            
1. Jung, C. 
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داند و )همان(. یونگ سایه را طرف تيره طبيعت ما مي« رویارویي با چيزهاي ناخوشایندي است
 (.6863نامد )یونگ، ستيز همواره منِ خویشتن با سایه را مبارزه براي رهایي مي

دیو، »در شاهنامه نمودهاي گوناگوني دارد؛ یکي از این نمودها گرگ است. « سایه» 
توانند وانات وحشي، مار و دیگر موجودات اهریمني شاهنامه مياژدها، گرگ و سایر حي

گيرند بر سر راه قهرمانان قرار مي»(، چراکه 6862)خسروي، « نمادهاي سایه محسوب شوند
-الگو را با عنوان دیگري )همان(. مسکوب این کهن« ها را گمراه کنندکنند آنو سعي مي

لي با تأوی»نویسد: کند. وي ميمطرو مي -نيروهاي سرکش طبيعي و غریزه و نفا اماره
شناختي شاید بتوان گرگ، شير یا اژدها را تجسم حيواني که در ما خفته، نيروهاي روان

زبان دیگر، نفا اماره در حماسه دانست که پهلوان با به خطر سرکش طبيعي و غریزه یا به
ایي، تاریکي روان ها به یاري شعور، آگاهي یا روشنانداختن جان و پيروزي بر آن

 (.6836)مسکوب، « زند)ناخودآگاه( را پا مي
 ترین مصادیق نبرد با سایه/ نفا اماره و تشرف به ماام پهلواني راستين و معنويیکي از برجسته 

خوان اسطورۀ رفتن مرد است به کام مرگ و زایش هفت»خان اسفندیار است. در شاهنامه، هفت
آفرید، راهي سفري خطرناک و براي رهایي خواهران خود، هما و به )همان(. اسفندیار« دوباره او
 تواند راه جاودانگي اسفندیار باشد:شود. این سفر پُرخطر ميدژ ميسوي رویيندشوار به

 نراژدها و سااتگرگ و ريشاا از پر
 فریااب زن جااادو از گرگ و شاااير 

 

 رها اباد يا ن کا شاااانچناگ  از کاه  
  ساااات و از اژدهاااي دلااياار  فاازون  

 

 (6831)فردوسي،    

شرو خان رو شود. در ابياتي که بهاسفندیار در نخستين گام باید با دو گرگ تنومند روبه 
 هایي از ظاهر گرگ نيز پيدا کرد؛ سرو داشتن،توان نشانهاول اسفندیار اختصاص یافته، مي

اسپ نبرد گشتها را در دیگر جاي، داستان هاي بزرگ. این نشانهتن پوشيده از موي و دندان
 ایم:با گرگ بيشه فاساون، هم دیده

 گگر دو دیآ تو شيپ به نينخسااات
 يسااارو بر سااار به گوزنان بساااان

 ساااترگ يليپ چو کیهر ماااده و نر 
 يآرزو کااناانااد رانيااشااا رزم يهااماا
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 کااردار پااياال ژیااان دو دناادان بااه
 

  باار و یااال فااربااي و الغاار ماايااان    
 

 )همان(

دیار در این کشاند. اسفنپيکر مياین دو گرگ پيلهراس به نبرد با عزم اسفندیار او را بي 
آورد. دربارۀ ناش گيرد و دو نمایندۀ اهریمن را از پاي درميخان از تير و کمان بهره مي

اهریمني گرگ که در این داستان هم مورد اشارۀ فردوسي قرار گرفته )بر آهرمنان تيرباران 
 تفصيل بحث خواهد شد.گرفت( در بخش بعدي به

 گرگ کینزدبه آمد چو دساااپهبا 
 باادیاادنااد گاارگااان باار و یااال اوي 
 ز هااامون ساااوي او نهااادنااد روي 
 کاامااان را بااه زه کاارد ماارد دلااياار 
 باار آهاارماانااان تااياارباااران گاارفاات  
 ز پيکااان پوالد گشاااتنااد ساااساااات 

 

 سااترگ ليپ ساارافراز آن، گرگ چه 
 ماايااانِ یاالااي، چاانااگ و گوپااال اوي 

 جويدو پااياال سااارافراز، دو جنااگ 
 ربااغااریااد باار سااااانِ غاارنااده شااااياا   
 بااه تاناادي کاامااين ساااُواران گرفاات  
 نايااامااد یااکااي پاايش او تناادرساااات  

 

 )همان(

کُشي برجسته در شاهنامه، داستان نبرد گشتاسپ با گرگ بيشة فاساون است. دیگر گرگ 
شود و با گرگ بيشة فاساون آشنا مي« هيشو»گشتاسپ که از ایران به روم گریخته از طریق 

را چنين  توان آناي است که ميگونهتان در شاهنامه بهکند. ساختار این داسعزم نبرد با او مي
ید در گردان شده بادالیل دنيوي از پدر و وطن خویش روي تفسير کرد: گشتاسپ که به

اماره  تواند همان نفاسرزمين غربت به جنگ با گرگ اژدهاپيکري بپردازد. این گرگ مي
 و پُرخواهش وي باشد. 

ا در شاهنامه اژدهایي ر»رگرداني اژدها به گرگ است. نکتة دیگر در این داستان پيک 
شتاسپ کند و گبينيم که به صورت گرگ در آمده است و در بيشه فاساون زندگي ميمي

داند که این گرگ نيست نهد، اما از همان آغاز ميبه درخواست ميرین به کشتن وي روي مي
جنگد؛ اي ميچه جانور اهریمني (. مهم نيست پهلوان با6838)رستگار فسایي، « و اژدهاست

 این جانور نمود مجسم نفا و خوي حيواني اوست.
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 رگرگيپ نيک يشااويه گفت نيچن
 دو دناادان او چون دو دناادان پياال
 ساااروها  چون آبنوساااي فرساااپ 
 از ایاادر بسااااي نااامااور قاايصااااران 
 از آن باايشااااه ناااکااام بااازآماادنااد  
 بدو گفت گشااتاسااپ کان تيغ ساالم 
 رگهمي اژدهااا خوانم این را نااه گ

 

 سااترگ يونيه از اساات برتر ساار  
 دو چشااامش طبرخون و چرمش چو نيل
 چو خشااام آورد بگررد بر دو اساااپ 
 باارفااتاانااد بااا گاارزهاااي گااران       
 پار از ننااگ، تن چون طراز آماادنااد 
 بااياااریااد و اسااااپااي ساااارافااراز گاارم 
 تو گرگي مدان چون هيوني ساااترگ!

 
 
 

 (6831)فردوسي،  

ي یکي از کشپرداختيم تا نشان دهيم که گرگ ها در شاهنامهکشيبه رکر دو نمونه از گرگ 
هاي کهن است. این اسطوره در شاهنامه همراه شده است با عبور از مراحل دشوار براي اسطوره

مضمون گرشتن پهلوان از چند دشواري براي رسيدن به ماصودي »رسيدن به یک هدف. 
 واني )ایراني و غيرایراني(اساطيري معروف در روایان پهل -هاي حماسيمایهمشخص، یکي از بن
هاي روایي گوناگون آن ضمن اینکه گزارشي داستاني از آیين تشرف/ است که بازتاب

مانند جوامع باستاني است در مراحل و آشناسازي نوجوان بالغ در نظام زندگي کهن و قبيله
بشر باستان  هايها و دغدغهها و حتي هراسها( معتادات، انگارههاي متعدد خود )خاندشواري

 ( .6833)آیدنلو، « دهدجو/ پهلوانِ مطلوب را در نظر او نشان ميو نيز بخشي از معيارهاي جنگ
کشد. این نام پشن را ميکش ایراني گرشاسب است که گرگي بهاز دیگر پهلوانان گرگ 

، گتوان رابطه او را با پشنشود. همچنين ميعنوان جد تورانيان شناخته ميگرگ بعدها به
 پدر افراسياب، مورد بررسي قرار داد. این مسأله در بخش پایاني بررسي خواهد شد.

 . گرگ در متون مذهبي ایران باستان5

ضرورت پرداختن به این موضوع از این رو اهميت دارد که فردوسي در سرودن شاهنامه در 
وسي همراه با فرد»کنار منابعي که در دست داشته از باورهاي زرتشتي نيز بهره گرفته است. 

ها هاي شفاهي توده مردم نيز بهره برده و بيشتر بدانمندي از منابع زرتشتي، از روایتبهره
(. ما در این بخش در پي آنيم که با نگاهي به جایگاه 6833)ستاري، « گرایش داشته است
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رگ در اي مثبت گهاي اسطورهگرگ در متون مرهبي ایران باستان، دليلي براي فادان جنبه
 شاهنامة فردوسي بيابيم.

ترین منبع الهام ایزدي براي قهرمانان شاهنامه و واسطه اهورامزدا، در هيأت سرو ، مهم» 
سانش یک پري، کيومرث و تنها پسر او، سيامک را از ناشه شومي که اهریمن و فرزند گرگ

نجمن رد با اهریمن اخشم آمده، براي نبکند. سيامک بهاند، آگاه ميبراي نابودي او کشيده
شود و )خزوران( کشته مي« دیوبچه»آراید، اما در تاز  زادۀ اهریمن به دست این مي
خواهي او توسط هوشنگ و شکست دیوان، آغاز مسير طوالني نبرد خير و شر است که کين

( و پا فردوسي 6866)قائمي، « دهدهاي شاهنامه را تشکيل ميروو حماسي حاکم بر داستان
عنوان زادۀ اهریمن مشخص و تا انتها نيز بارها ا  جایگاه گرگ را بهمان آغاز حماسهدر ه

 هاي آشکار و پنهان بيان کرده است.آن را به شکل

 یکي بچااه بود  چو گرگ ساااترگ
 

 دالور شااااده بااا سااااپاااهااي باازرگ   
 
 
 

 (6831)فردوسي،  

آفریدگان ویژه  سردگان )انواع گرگ( ازدر منابع پهلوي و پازند ... گرگ و گرگ» 
روست که در اعتاادات (. از همين6836)رضي، « اهریمن و جهان تيرگي و تاریکي است

از صد در « 1بند  26در »مندي است. در مرهبي ایرانيان باستان کشتن گرگ فعل ارز 
اگر شيري یا گرگي یا پلنگي یا مانند این ددي بکشند چندان گناه که »خوانيم: بندهش مي
کردن و بعد از آن نکند و همه کرفة آن کسي را باشد که از آن ددان یکي او خواست 
« نژادان بگریزید!اي گرگ»م(. در اوستا نيز با عباراتي همچون 6686)جمشيد، « بکشند
نژادترین اَردیبهشت ... گرگ ]دست[اهریمن تبهکار گفت: واي بر من از»( و 6831)اوستا، 
دهم )همان(. در فرگرد هيج« نژادان بستيزدنژادترینِ گرگنژادان را براندازد. با گرگگرگ

 اند )همان(.شدن دانسته شدهکش از سزاواران کشتهوندادید نيز گرگان زوزه
ایان جهان هاي پتلاي منفي ایرانيان دربارۀ گرگ از ابتداي اسطورۀ آفرینش تا روایت 

اي فيهم چنين تلاي من قابل مشاهده و پيگيري است. پا دور از رهن نيست که فردوسي
که در داستان خان اول از گرگ داشته و آن را در شاهنامه بازتاب داده باشد؛ چنان

ها را اهریمنان خوانده بود. غرض از مطرو کردن این بحث خان اسفندیار، گرگهفت
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هاي کاريدر اینجا طرو این پرسش است که  غيبت گرگ در شاهنامه به ویژه خویش
شود تا چه حد ممکن است ر اساطير همسایگان فرهنگي ایران دیده ميمثبت او که د
 هاي منفي مرهب ایرانيان باستان نسبت به گرگ بوده باشد؟ پاسخزمينهتحت تأ ير پيش

دادن بدین پرسش، مستلزم توجه به دو نکتة مهم است؛ نخست اینکه فردوسي و منابع او 
م اینکه اند؛ دواي مرهبي ایران باستان بودهدر سرودن شاهنامه تحت تأ ير فرهنگ و باوره

را  توان تأ ير آنناش منفي گرگ در متون مرهبي آن دوره چنان پررنگ بوده که نمي
ل عمده رسد که یکي از دالیبر فردوسي به کلي نادیده گرفت. به همين دليل به نظر مي

يان بوده رهبي ایرانهاي مثبت گرگ در شاهنامه فردوسي، اعتاادات ماعتنایي به کنشبي
 است. 
براي درک بيشتر ناش منفي گرگ در متون مرهبي ایرانيان پيش از اسالم به بيان چند  

در دین گوید که اهریمن آن دزدگرگ را آفرید، کوچک و »کنيم: نمونه در اینجا اکتفا مي
پنجم و نيز به ماجراي هزارۀ « روایت پهلوي»(. در 6873)دادگي، « شایستة )جهان( تاریکي

شوند و جا جمع ميسردگان یکهوشيدر اشاره شده است که در آن زمان همة گرگ
کنند ها رفته، نمایندۀ اهریمن را نابود ميدرنهایت مزدیسنان به فرمان هوشيدر به نبرد آن

(. این روایت با بياني دیگر در صد در بندهش نيز آمده است )جمشيد 6868)روایت پهلوي، 
. دیگر کنش منفي گرگ در روایات زرتشتي به ماجراي مرگ زرتشت م(6686و مودي، 
)روایت « شکل گرگ درآمد، زردشت را کشتپا تور برادرو  که به»گردد: بازمي
پا تور برادرو ، که »گونه معني کرده است: این بند را این 6(. البته ویليامز6868پهلوي، 

 )همان(.« در رفتار مانند گرگ بود، زردشت را کشت
تون رسد متأ ر از مهاي بازتاب ناش منفي گرگ در شاهنامه که به نظر مياز جمله نمونه 

 مرهبي ایران باستان باشد، داستان کودکي شيرویه است. موبدي او را در حال بازي با پنجه
 گيرد:بيند و آن را به فال بد ميگرگ مي

 ساااترگ جوان آن چااپ دسااات بااه
 ساااروي سااار گاوميشاااي به راسااات

 گرگ چنگااالِخشااااک يکی دهیاابر 
 همي این بران بر زدي چونک خواسااات

                                                            
1. Williams, A. 
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 دل موبااد از کااار اوي غمي شااااد
 باه فاالش بد آمد هم آن چنگ گرگ  

 

 ز بااازي و باايااهااوده کااردار اوي    
 شااااغ گاااو و راي جااوان سااااتاارگ 

 
 
 
 
 

 (6831)فردوسي،  

 . رابطة تورانیان )ترکان( و گرگ2

 باازرگ پااادشاااااه  آن يرويااناا بااه
 

 !گرگ چنگ از دارم نگااه رانیا من 
 
 
 
 
 

 (6831)فردوسي،    

هاي منفي در شاهنامه از آگاهي فردوسي در قبال باور توتمي آیا حضور گرگ با ناش 
فرض گيرد؟ براي پاسخ به این پرسش به چند پيشترکان )تورانيان( به گرگ سرچشمه مي

ست. دوم ته انياز خواهيم داشت؛ اول اینکه فردوسي تورانيان و ترکان را یکي در نظر گرف
ه گرگ در ميان ترکان جایگاه نياي قومي دارد و سوم اینکه فردوسي از این جایگاه آگاه این

 بوده و آن را در حماسه خویش متجلي کرده است.
در بخش پيشين به جایگاه گرگ در باورهاي مرهبي ایران باستان پرداختيم و تأ ير آن را  

« کرشسپ»هاي مرهبي در آن دوره نبرد ایتدر شعر فردوسي بررسي کردیم. یکي از رو
؛ یعني آسماني( فامکپور )گرگ آبي»بوده است. « پشن»یا « کپور»نام )گرشاسپ( با گرگي به

موجودي است اساطيري ... این موجود اساطيري همان نياي توتمي ترکان است که ایرانيان 
هفت پسر  را هالک کرده ... دانيم کرشسپ وي و که مياند و چناننام نهاده« پثن»بر او 

پدر افراسياب سرکرده تورانيان و خصم قوم ایراني « پشنگ»در بندهش از این موجود به اسم 
کرده ششم زامياد یشت نيز آمده است:  56(. این داستان در بند 2989، 6)کریستنسن« یاد شده

(. در آبان 6831ستا، )او« آنکه نُه پسر پثنيه و پسران نيویک و پسران داشتياني را کشت...»
پشن »خواهد که به او در نبرد با از اهورامزدا مي« گشتاسپ»خوانيم که یشت نيز مي
 )همان(. یاري برساند« دیوپرست

شاید در ابتدا این فرض دور از رهن به نظر آید، اما مستنداتي که در ادامه خواهد آمد،  

                                                            
1. Christensen, A. 
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ي به اعتبار تاریخ»ا چنين آورده است: هآن را تأیيد خواهد کرد. شميسا در کتاب شاهِ نامه
ین معني که در کشي است. به اتوان گفت جنگ گشتاسبيان با ارجاسبيان مبتني بر گرگمي

رکزي( دار آسياي مهاي ایرانيان به دست تورانيان )اقوام گلهبنياد مسأله بر سر ربودن گله
تند. کُش هسان گرگاست. گرشاسب و گشتاسپ و برخي دیگر از شاهان و پهلوانان ایر

که د چنانشوگرگي را که گرشاسب کشت موسوم به پشن است که بعدها جدّ تورانيان مي
 (.6861)شميسا، « اسم پدر افراسياب پشنگ بوده است

 ببينيم ابتدا .پردازیممي بخش این ابتداي در شده مطرو هايفرضپيش بررسي به مادمه این با  
 پژوهشگران يبرخ دید از گزاره این. نه یا است انگاشته یکي را رکانت و تورانيان فردوسي آیا که
 نندگانکرونویا و نویساننسخه دخالت ا ر در جایيجابه این که معتادند هاآن است؛ اشتباه
 شودمي دیده فردوسي شاهنامه گوناگون هاينویادست به نگر  با. »است داده رخ شاهنامه
 گردی سخنبه و یکدیگر بجاي ترکان و ترک یا توران و تور نام شاهنامه، جايجاي در که

 این از اهنامهش نویساندست و کنندگانرونویا که پيداست گونهاین و اندرفته کاربه هم مترادف
 شواهدي ماابل، ناطه در(. 6871 مازندراني، شهيدي) «اندبرده بهره مفهوم و معنا یک براي نام دو

 برده کاربه یکدیگر جاي به و هم مترادف را تورانيان و ترکان سي،فردو دهدمي نشان که هست
 داده نشان هک است این فاط هدف بلکه نيست، امر این تاریخي صحت از بحث اینجا البته. است
 :است داشته رویکردي چنين فردوسي شود

 اسااات منیر و شاااهيبدپ ترک آن که
 

 اساات بدتن هم و اساات بدنژاد هم که 
 
 
 
 
 

 (6831وسي، )فرد     

خوانده شده است. آشکار است که این « بدنژاد»در این بيت، افراسياب از سوي فردوسي  
داند، مغایرت دارد. پيشتر ضمن بحث اي که تورانيان را از نسل فریدون ميمسأله با گزاره

دربارۀ افراسياب و نژاد او نشان دادیم که در جریان فکري آن دوره ارتباط معناداري ميان 
پيشينة پدر افراسياب، حداقل در حدود تغيير نام با »ورانيان و ترکان وجود داشته است. ت

افراسياب پسر فشنج (. »6833)آیدنلو، « موجودات اهریمني و غيربشري )گرگ( مرتبط است
 (.6879)صدیايان، « )پشنگ( پسر رستم پسر ترک که ترکان بدو منسوب هستند...
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 پشااانگ ترکااان سااااالر دياابشااان چو
 

 جنگ به رانیا به دیکا خواسااات چنان 
 
 
 
 
 

 (6831)فردوسي،   

بعد، توران با ترکاني که به آسياي ميانه آمده در دوره ساساني از قرن ششم ميالدي به » 
جایي ميان ترکان و تورانيان هر روي این جابه (. به6875)آموزگار، « بودند یکي شمرده شدند

 یداست:رخ داده و نشان آن در شاهنامه هو

 نياازمااتااوران داد را تااور دگاار
 

 نيااچاا و تاارکااان ساااااالر کاارد ورا 
 
 
 
 
 

 (6831)فردوسي،    

ده شدن ترکان و تورانيان توسط فردوسي، داستان رزم یاز نشانة دیگر، مسأله یکي گرفته 
زبان تورانيان در داستان رزم دوازده رخ ترکي است. هومان، پهلوان »رخ در شاهنامه است. 

د تا آورآید با خود ترجمان، مترجم، ميزماني که به هماوردجویي از سپاه ایران ميتوراني، 
 (.6861)آیدنلو، « گفتار او را از ترکي به زبان ایراني برگرداند

 دماااندهيااساااپ نیز باار از نشاااساااات
 سااااپاااه رانیااا کیااناازد بااه امااديااباا

 

 تاارجاامااان يکاایاا بااا انیااژ ريااشااا چااو 
 شااااه نيک از پر سااار دل، جنااگ از پر

 
 
 
 
 

 (6831)فردوسي،   

 آورد:آید، مترجمي به زبان ترکي با خود همراه ميبيژن گيو نيز وقتي به نبرد با هومان مي 

 بجساااات لشاااکر ز را ترجمااان يکی
 

 درساااات باادانااد تاارکااان گاافااتااار کااه 
 
 
 
 
 

 )همان(

اند که فریدون جهان را به سه قسمت تاسيم کرده و فردوسي و ابن بلخي گفته» 
الک شرق را به تور جد ترکان داده بود. به همين جهت نيز ناميده ترکستان و همه مم
 «نام توران از طرف ایرانيان با همين نام تور در شاهنامه ارتباط داردشدن ترکستان به
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 (6865، 6)آلتونگوک
بدین ترتيب، با بررسي جایگاه گرگ در ميان ترکان به این مسأله خواهيم رسيد که  

گرگ را توتم  هامعنا باشد. بعضيتواند بيف تورانيان با گرگ نميارتباط نسب پادشاه معرو
دانند و اند و برخي دیگر گرگ را تنها نياي قومي ترکان مياي ترکان درنظر گرفتهقبيله

لوس و اي این ترکان گرگ بود. مانند رموتوتم قبيله»جایگاه توتمي براي آن قائل نيستند. 
شير داده بود. یک سر گرگ را هم که از طال ریخته بودند  رموس، پدر نژادشان را آن حيوان

 (.6816، 2)ساندرز« کردندهاي خود نصب ميبر سر چوب پرچم
ها اکتفا هاي گوناگوني دارد که ما اینجا تنها به رکر یک نمونه از آناین داستان روایت 
د، که آن مانه مياي زندکشند و تنها پسربچهیک وقتي دشمنان هم قبيله را مي»کنيم. مي

دنيا هاي آلتاي دَه پسر را بهکند و از وي در کوهگرگي خوراک داده بزرگ ميرا ماده
« شوندشوند و اولين ترکان پيدا ميها به دختران تورفن خانداد ميآورد. آنمي

 (.6836اف، )یعاوب
کان تر هايهدف از بيان ارتباط توران و ترکان و همچنين جایگاه گرگ در اسطوره 

فرض سوم برسيم. پرسشي که مطرو است این است که آیا فردوسي با علم این بود که به 
به جایگاه گرگ در ميان ترکان از این موجود در شاهنامه تصویري منفي ترسيم کرده 

 است؟
رد بطور یاين شاعر لرت نميهاي نامة اوست. بهها موضوع عمده جنگدشمني با ترک» 

وسي توان از تعبير فردکرد ... آیا ميیک نفر ترک بر وطن او حکومت مياز اینکه اکنون 
سال )پا از جنگ قادسيه( بيگانگان در ایران  588موجب پيشگویي اخترشناسان که به

فرمانروایي کرده و در این مدت هيچ شاه حاياي ایراني بر تخت نخواهد نشست، نتيجه گرفت 
 (. 6896، 8)نولدکه« این مطلب بوده است؟که خود فردوسي هم در واقع معتاد به 

در شاهنامه  هاي ملل دیگرکه گرگ برخالف اسطورهآنچه مشخص است این 
هاي منفي قرار گرفته و فردوسي توجهي به جنبة کاريهمواره نماد قساوت و خویش
در »کننده، خدا و... است، نداشته است. دهنده، هدایتمثبت وجود او که پرور 

                                                            
1. Altungok, A. 

2. Sanderz, J.J. 

3. Nöldeke, T. 
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رحمي و قساوت، آشکار یا غيرآشکار معرفي عنوان نماد بيمواره گرگ بهشاهنامه، ه
 (.6833)قبادي، « شده است

 ساااترگ يویااد چاو  يمارد  دژآگاااه
 

 گاارگارغاانااده کاارداربااه يسااااپاااهاا  
 
 
 
 
 

 (6831)فردوسي،        

 بزرگ دندان و ساابز و کژ چشاامش دو
 

 گرگ هاامچو رود کااژ اناادرون راه بااه 
 
 
 
 
 

 )همان(

شوند.این دشمنان با الالب در شاهنامه، گرگ خوانده ميرحم و قسيشمنان بيعموماً، د» 
 (.6833)قبادي، « تصویري نمادین، همان دشمنان اهورا و ایرانند

 ساااترگ ديپل آن ترک ارجاسااابيز
 

 رگاارگيااپاا کااريااپاا کاار يااپاا کااجااا 
 
 
 
 
 

 (6831)فردوسي،        

ين ي با نگر  خاص خود چنپا نمود منفي گرگ در شاهنامه تصادفي نيست و فردوس 
در بندهشن آمده است که گرگ نخستين را »جایگاهي را براي گرگ ترسيم کرده است. 

ثالً م -اهریمن آفرید، شاید از همين روست که در شاهنامه تورانيان که دشمن ایران هستند
 همچون پدر شوند. کهرم، پسر ارجاسب توراني،گرگ خوانده مي -ارجاسب یا بيدرفش

 (.6861)شميسا، « گرگ استخود 

 ساااتاارگ پاالاايااد بااياادرفااش آن پااا
 

 رگاارگيااپاا کااريااپاا کاار يااپاا کااجااا 
 
 
 
 
 

 (6831)فردوسي، 
 

 ساااترگ درفااشيااباا آن پااا امااديااباا
 

 رگرگيپاا و جااادو و سااااگ و ديااپالا   
 
 
 
 
 

 )همان( 
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 ساااترگ کهرم -گفتااا– کاادامساااات
 

 رگاارگيااپاا کااريااپاا کاار يااپاا کااجااا 
 
 
 
 
 

 )همان(

 گیریبحث و نتیجه
ریني توان نتيجه گرفت که یکي از علل عمده ناش آفه و تحليل شد، ميبا توجه به آنچه گفت

هاي ایراي، به ویژه حماسة ملي ایران؛ یعني شاهنامه، منفي گرگ در فرهنگ عامه و حماسه
حضور اهریمني آن در متون مرهبي ایران باستان است. گرگ در این متون از آفریدگان 

آن از اعمال مثبت و داراي پادا  است. فردوسي شود و مبارزه و کشتن اهریمن محسوب مي
نيز از این متون تأ ير پریرفته است که این مسأله را ما در آغاز شاهنامه و داستان کيومرث و 

هاي کنيم؛ نگرشي که در دیگر بخشزاده مشاهده ميها با گرگ اهریمنسيامک و نبرد آن
ي معدود، گرگ را نماد قساوت، که ما جز در مواردشاهنامه نيز حفظ شده است. چنان

 بينيم.رحمي، پليدي و اهریمن ميبي
ان توسط شدن تورانيان با ترک دیگر دليل این حضور منفي گرگ در شاهنامه، یکي گرفته 

نوعي توتم آن قوم هاي ترکان گرگ جایگاه واالیي دارد و بهفردوسي است. در اسطوره
کر شده در متن مااله از این مسأله آگاه بوده و استناد ابيات رشود. فردوسي بهمحسوب مي

ضمن یکي گرفتن تورانيان و ترکان براي نماد آن مردمان جایگاهي منفي و اهریمني در 
ها شاهنامه خویش در نظر گرفته است. بنابراین، فردوسي هنگام سخن گفتن از تورانيان آن

 برد.کار ميي توصيف آنان بههاي منفي آن حيوان را براکند و صفترا به گرگ تشبيه مي

 تعارض منافع 
 تعارض منافع ندارم.
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 منابع
. ترجمة پرویز زارع شاهمرسي. تبریز: ایران و توران در کشاکش تاریخ(. 6865آلتونگوک، احمد. )

 سومر نشر.
 . تهران: سمت.ي ایرانتاریخ اساطير(.  6875آموزگار، ژاله. )
 تهران: سخن. پژوهي(.گفتار در شاهنامهاز اسطوره تا حماسه )هفت(.  6833آیدنلو، سجاد. )

نشریة ادب و زبان فارسي دانشکدۀ ادبيات و علوم انساني خانِ پهلوان. (. هفت6833.  )________
 .27-6(، 28)پياپي  21، دورۀ جدید، دانشگاه شهيد باهنر کرمان

  -6شناسي ادب فارسي، هاي ترکي شاهنامه فردوسي. متن(. نگاهي به واژه6861. )________
85 (2 ،)66-81. 

 .78-15، 667، کتاب ماه هنرهاي درفش پهلوانان شاهنامه. (. درنگي بر نشان6837بيدمشکي، مریم. )
ر و باور ملل (. ردپاي گرگ در اساطي6862وند بختياري، رقيه. )پاشایي فخري، کامران و محمودي

المللي ترویج زبان و ادب هشتمين همایش بينو جایگاه آن در ادبيات منظوم و منثور ایران. 
 .فارسي ایران

 . هندوستان، بمبئي: صد در نثر و صد در بندهشم(. 6686جمشيد، جيوانجي و جي مودي. )

Trustees of the Parsee Punchayet Funds and Properties. 
الگوي سایه در (. بررسي کهن6868براتي، محمود و رضاتيان، سيده مریم. )خسروي، اشرف، 

  .682-77(، 65)27، نامهکاو «. شاهنامه
 کوشش مهرداد بهار. تهران: توس.به بندهش.(. 6873دادگي، فرنبغ. )
 . ترجمة احمد آرام و دیگران. تهران: علمي و فرهنگي.6. ج تاریخ تمدن(. 6871دورانت، ویل. )

. 2. گزار  و پژوهش. و هاي ایرانيترین سرودها و متناوستا: کهن (. 6831تخواه، جليل. )دوس
 تهران: مروارید.

. تهران: پژوهشگاه علوم انساني 2. چ 2. ج هاي شاهنامهفرهنگ نام(. 6876رستگار فسایي، منصور. )
 و مطالعات فرهنگي.

تهران: پژوهشگاه علوم انساني و . پيکرگرداني در اساطير(. 6838. )_________________
 مطالعات فرهنگي.

زبان و هاي حماسي ایران. (. گرگ در منظومه6833رضائي اول، مریم و شاميان ساروکالئي، اکبر. )
  .685-689(، 92) 266، ادب فارسي

هاي حماسي ملي ایران با تکيه بر اي در منظومه(. هفت جانور اسطوره6836رضائي اول، مریم. )
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 جند.. دانشگاه بيرنامة کارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسيپایانمه فردوسي. شاهنا
تاریخ آیين رازآميز ميترایي در شرق و غرب: پژوهشي در تاریخ آیين ميترایي (.  6836رضي، هاشم. )

 . تهران: بهجت.از آغاز تا عصر حاضر
 الااسم حالت. تهران: اميرکبير.. ترجمه ابوتاریخ فتوحات مغول(. 6816ساندرز، جان جوزف. )

(. گشتاسب، هوتوس/کتایون از اوستا تا 6833ستاري، رضا، حاياي، مرضيه و مادسي، زهرا. )
  .651-627(، 1) 28، ادبي هايپژوهششاهنامه. 

. تهران: فرهنگستان 9. ج دانشنامه زبان و ادبيات فارسي(. 6868سرپرستي(. )سعادت، اسماعيل)به
 سي.زبان و ادب فار

،  اورمزد(. گرگ در شاهنامه و فرامرزنامه. 6869سليماني، حاتم، پروین، محمدجعفر و آورند، سميه. )
23 ،9-67. 

 . تهران: هرما.هاشاه نامه(.  6861شميسا، سيروس. )
مجله «. هاي یادشده در شاهنامهمالحظاتي درباره برخي نام(. »6838شهبازي، عليرضا شاپور. )

  .825-861(، 68) 98 ،شناسيایران
 تهران: نشر بلخ. مرزهاي ایران و توران بر بنياد شاهنامه.(.  6871شهيدي مازندراني، حسين. )

: 6. ج روایت منابع بعد از اسالمحماسي ایران به-فرهنگ اساطيري(. 6879دخت. )صدیايان، مهين
 پيشدادیان. تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

هاي شاهان و پهلوانان در وارگي درفش(. نشان6868والفاار و نسرین شکيبي ممتاز. )علّامي، ر
  .637-699(، 22) 77، زبان و ادبيات فارسيشاهنامه. 

کوشش جالل خالاي مطلق. تهران: مرکز . بهشاهنامه(. 6831فردوسي، حکيم ابوالااسم. )
 المعارف بزرگ اسالمي.دائره

(. اسب؛ پرتکرارترین نمادینة جانوري در شاهنامه و ناش 6833دجعفر. )قائمي، فرزاد و یاحاي، محم
  .21-6(، 52)68، زبان و ادب پارسيالگوي قهرمان. آن در تکامل کهن

(. تحليل اسطوره کيومرث در شاهنامه فردوسي و اساطير ایران برمبناي رویکرد 6866قائمي، فرزاد. )
 .15-87(، 671) 59، جستارهاي ادبيشناختي. ناد اسطوره

آیين آینه: سير تحول نمادپردازي در فرهنگ (. 6833قبادي، حسينعلي و خسروي شکيب، محمد. )
 تهران: مرکز نشر آ ار علمي دانشگاه تربيت مدرس. ایراني و ادبيات فارسي.

 ،پيک نور زبان و ادبيات فارسي(. ضحاک، مار گرگسان در اساطير ایراني. 6836زاده، خسرو. )قلي
(6)6 ،73-682.  

. ترجمة احمد طباطبایي. تبریز: آفرینش زیانکار در روایات ایراني(.  2989کریستنسن، آرتور.)
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 انتشارات مؤسسة تاریخ و فرهنگ ایران.
. تهران: کانون پرور  8. چ 6. ج سانان و کفتارهاپستانداران ایران: سگ(. 6869گلشن، علي. )

 فکري کودکان و نوجوانان.
واژیان شاهنامه؛ پژوهشي در نام کسان، جاها، جانوران و گياهان در (. 6868ين. )مجدّم، محمدحس

 . تهران: بهين.شاهنامه حکيم ابوالااسم فردوسي توسي
خوان در: تن پهلوان و روان خردمند؛ بخت و کار پهلوان در آزمون هفت(. 6836مسکوب، شاهرخ. )

 . تهران: طرو نو.2. چ هایي تازه در شاهنامهپژوهش
 .  تهران: پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.روایت پهلوي(.  6868ميرفخرایي، مهشيد. )

تصحيح مجتبي مينوي و مهدي محاق. چا   دیوان اشعار ناصرخسرو.(. 6868ناصرخسرو قبادیاني. )
 نهم. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

 تهران: چشمه. .تاریخ و فرهنگ ارمنستان(. 6871زاده، احمد. )نوري
 . ترجمة بزرگ علوي. تهران: نشر سپهر.حماسه ملي ایران(. 6896نولدکه، تئودور. )

، مجله مطالعات ایراني(. عواطف حيواني در شاهنامه. 6831واحددوست، مهو  و ربيعي، فاطمه. )
1 (62 ،)667-269. 
اني و توران )مجموعه پيدایش واژگان تور و ترک، در: جهان ایر(. 6836شاه. )اف، یوسفیعاوب

 اهتمام مرضيه ساقيان. تهران: مرکز چا  و انتشارات وزارت امور خارجه.. بهمااالت(
 . تهران: جامي.62. ترجمة محمود سلطانيه. چ هایشانسان و سمبول(. 6863یونگ، کارل گوستاو. )

پور و فرناز . ترجمة محمدباقر اسمعيلالگوناخودآگاه جمعي و کهن(. 6869. )____________
 گنجي. تهران: جامي.
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