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Abstract 

Following the explanation of the historical position of Shahnameh, in this 

study, Firouz’s character in Shahnameh has compared with the Islamic 

historical texts, and it became clear that Shahnameh is one of the reliable 

historical sources too, and in general, is consistent with historical texts about 

the adventures of Firouz era; as Firouz's rebellion against his brother, 

Hurmazd, and taking the reign, seven years famine, Firooz's humanity, and the 

management of the crisis during the famine, the construction of cities in 

Firouz era, Firouz’s war with Khoshnavaz, the defeat of Firouz in 

confrontation with Khoshnavaz and being killed in the bay, appointing Sufra 

and Belash in the capital during the battle in front of Hephthalite’s king, 

twenty-seven years of the reign of Firuz, taking revenge from Khoshnavaz by 

Sufra and the return of trophies and captives, are all mentioned in Shahnameh 

and most of Islamic historical sources; and there is a conspicuous 

reconciliation between Shahnameh and the historical texts of the Islamic 

period. Obviously, in some details, there are differences between Shahnameh 

and the historical texts; as in the length of the period of famine, the duration of 

the kingdom of Firouz, the number and names of cities were built by Firuz, the 

method of his war with Khoshnavaz, his reactions in confrontation with 

Hurmazd, the reason of his war with Khoshnavaz, and his companions in the 

battle with Khoshnavaz, there are some differences between Ferdowsi's 

narrative and some historical sources. 
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 ياسلام ةدور خيدوم در شاهنامه و توار زدگرديبن  روزيف يمايس ينقد و بررس
 

 

  1 دشت ارژنه ييمحمود رضادکتر 

 پورزهرا ملک دهيس

 
 

 ده:يچک
 ةدور خيدر شااهنامه باا تا ار روزيف يمايجستار س نيشاهنامه، در ا يخيبخش تار گاهيجا نييتب يدر پ

ق و قابا  اتتمااد اسا  و در از منابع م ث ا يکي زين يخيو روشن شد که شاهنامه از نظر تار سهيمقا ياسلام

برادرش هرمزد و تصاحب  بر روزيف ش رش چنانکه س س ؛هم يخيبا مت ن تار روزيتهد ف يماجراها ات،يکل 

در زماان  ييساختن شاهرها ،يقحط ةبحران در دور  يريو مد روزيف يدارهف  ساله، مردم يسلطن ، قحط

با خ شن از و کشته شدنش در خندق، گماشتن  ييارويدر رو روزيبا خ شن از، شکس  ف روزيجنگ ف روز،يف

 روز،ياو هفا  سااس سالطن  ف س يب اطله،يه نيبه سرزم يدر هنگام لشکرکش تخ يو بلاش در پا يس فرا

آمده  يخيمنابع تار شترياز خ شن از و برگرداندن غنائم و اسرا هم در شاهنامه و هم در ب يس فزا يخ اهنيک

 .  ش ديم دهيد يتهد اسلام خيشاهنامه و ت ار نيب يلقاب  تأم  ييس اس  و هم

وجا د دارد؛ چنانکاه  يخيو مت ن تار اهنامهش نيب زين ييهااختلاف ات،يجزئ ياس  که در برخ يهيبد

ساخته شده باه دسا   يتعداد و نام شهرها روز،يف يت پادشاهمد  ،يخاستگاه خشکسال ،يت قحطمد  ةدربار

جنگ او با خ شن از، کنش او در م اجهه با هرمزد، خاستگاه جناگ او باا خ شان از و افاراد   يفيک روز،يف

 شا ديما دهيد يخياز منابع تار يو برخ يفردوس  يروا نيب يجزئ ياتهمراه او در جنگ با خ شن از اختلاف

 .مشه د اس  زين ياسلام ةدور خيخ د ت ار نيدر ب يحت  ياختلافات جزئ نيکه ا

 

 .ياسهي، نقد مقاياسلام ةدور ،خيشاهنامه، تار زدگرد،يبن  روزيف :يديکل واژگان
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 mrezaei@shirazu.ac.ir مسئول: ةنشاني پست الکترونيکي نويسند - 8



 __________________________________________________________________  
 42، شماره8931پاييز بيستم،نامه، سال كاوش     824

 

 مهمقد  -1

و  يپهلاوان ،يرياساا  ةآن به سه دور سميكهن شاهنامه، تق يهايبندمياز تقس يکي

 Cowasjiنماود  نيايامار را ت  نياداور ا يكواسا  روزيبار فنياست كه نخست يخيتار

Davar, 1927, P18صافا،رفتنديرا پذ يبندميتقس نيا پژوهانشاهنامه گري( و سپس د  . 

 ،8914 (،  مساااکو ،886-814صااا  ،8911 (،  ماساااه،226-221صااا  ،8913

 يبنادبخا »را  يبندميتقس ني( كه اShahbazi, 1991, P109-118(،  889-884ص 

 گااريد ،يبناادميتقسا نياااامااروزه (. 891، ص8932 دنلو،يا آنامنديماا« شاااهنامه يتسانّ

 ،يبراحتا وانتايكاه نما اناددهياسه بخ  چنان در هام تن نيندارد، چرا كه ا يگاهيجا

همراه  يبا بهمن سركارات ديبا ايگو ن اساس،يبر اسه بخ  قائل شد و  نيا نيب يکيتفک

، 8911 ،ي ساركاراتيخيو تار يااساووره بود كه شااهنامه را دو بخا  دانساته اسات:

   .(18ص

 پژوهااناز شااهنامه ياست كاه بر ا دهيمختلف شاهنامه چنان در هم تن يهابخ 

در  رانياا يملّا ةحماس: »داننديم يخيتار يبه نوع زيآن را ن يااسووره يهاقسمت يحتّ

و  امياا خياز ناو  تاوار يفيتأل يظاهر ينما ده،يبه دست ما رس نکيكه ا  يينها نيتدو

پردا تاه  ياوهيباستان به شا رانيا خيتار ييآن در بازگو يكلّ رحشاهان دارد و   ةكارنام

و  وساتهيپ يخيباه زماان تاار ركاناهيز يريبا تدب يريشده است كه ضمن آن زمان اسا 

از آن وانمود شده  ياو پاره خياز تار يبه صورت بخش ،نکيا .محض بوده ةآنچه اسوور

 (.   اهمان« است

شامرده و  انيياايآر خيرا تاار رجيتا سلونت ا مهشاهنا ياز ابتدا زين يديجن دونيفر

 ،يدي جندانديم رانيا خيرا تار يو زمان برنشستن منوچهر بر تخت پادشاه رجيپس از ا

 يشااهنامه را دارا يريبخا  اساا  يمساکو  حتّان، شااهر  يهمچن .(29، ص8911

 بياشااهنامه حاصال ترك يبخا  پهلاوان يهااداساتان: »داناديما يخيتار يهاهيمابن

 يساساان ينايبو جهاان ياشکان يخياوستا و دوران و مردان تار يري اسا يهاتيشخص

 .(14، ص8912 مسکو ،« است
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 ردياآن صورت گ ةدربار ياريبس ةارزند يهاشاهنامه، س ب شده كه پژوه  تياهمّ

ه به ا با توجّامّ ؛اثر بشکوه برداشته شود نينهفته در بون ا م هولاتاز  ياريو پرده از بس

باه  خيقسامت هرچناد تاار نيااسات و ا يخياثر سترگ، تار نيسوم ا کيحدود  نکهيا

باه آن راه  زيان يااز عناصار اساووره ياريبس و شوديمحسو  نممصولح  ود  يمعنا

رازآلاود  يايااز دن يادياشااهنامه، تاا حادود ز يهاابخ  گريبا د سهيا در مقاامّ افته،ي

   .اسووره فاصله گرفته است

عادم انو اا  آن باا  اياانو اا   زانيبخ  از شاهنامه و م نياپژوه  در  صوص 

 نيايت  ينگارندگان در پا ،جستار نيكه در ا يامر - دينمايم ستهيبا يامر يخيمنابع تار

 ،ياسالام ةدور خيبا توار زدگرديبن  روزيف ةشاهنامه دربار تيروا ةسيآن هستند تا با مقا

در  صوص پادشاه  يخيمتون تار گريشاهنامه و د تيروا نيروشن كنند كه تا چه حد ب

 يختگايآم و انادنااهمگون ،يدر چه مواردات يآن رواوجود دارد و  يشده، همگون ادي

از اصال  اتياتا چه حد سا ب شاده كاه روا ،يخيبا قسمت تار يااسووره يهاهيمابن

  ود دور شوند. يخيتار

 پژوهش ةنيشيپ -1-1

آن چنادان كاار  ياشاهنامه نس ت باه بخا  اساووره يخيبخ  تار ةدربار ،اساساً

 يبخ ، مقالاات نيا از پادشاهان مهمّ يصورت نگرفته و تنها در  صوص بر  ياستهيبا

( در مقالااة Klaus Schippmann منپي. كلاااوس اسااک8. منتشاار شااده اساات. 

«FĪRŪZ(PĒRŌZ)»(1999به چگاونگ )يچگاونگ روز،يابار تخات نشساتن ف ي 

پردا تاه  زانسياو مناس ات او با پادشااه ب ياو در دوران هفت سالة  شکسال يگركن 

اوّل نوشاته شاده و در دو  روزيااسات كاه درباارة ف يمقاله تنها مقالة مساتقل نياست. ا

 انيالي. شهرام جل2است.  دهيبه چاپ رس کايوانيدر دانشنامة ا «روزيف»مد ل  ليذ صفحة

 زين ي( اشارات8936 «انيساسان ياسيتحوّلات س خيتار»در كتا   يعنيآنها،  نيدريدر جد

 ياياو جاامع تماام زوا جان ههمه يكه به شکل يا اثر مستقلامّ اوّل داشته است. روزيبه ف
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 نيمقالاه نخسات نياباشد، تاكنون منتشر نشاده و ا دهيپادشاه را بررس نيدوران سلونت ا

 است.  نهيزم نيدر ا نياديگام بن

 

 ينقد و بررس -2

بن روزياف ةشااهنامه درباار تياروا ةسايكاه باا مقا شوديكوش  م ،جستار نيا در

 نيايت  اتياروا نياعدم انو اا  ا ايانو ا   زانيم ياسلام ةدور خيتوار اتيبا روا زدگردي

از  .گردد و روشان شاود كاه در صاورت ا تلاا ، در كادام ماوارد نااهمگون هساتند

 يخيبخا  تاار تاوانيحد م چه واهد شد كه تا  ها روشنين بررسيبر اثر ا ،گرسويد

 كرد.  يق و قابل اعتماد تلقّموثّ ،يخيشاهنامه را در موالعات تار

 بر برادر روزيش رش ف -2-1

ق ال از  يداشات. و روزيهرمز و ف يهانامدو پسر به زدگرديشاهنامه،  تيبنا بر روا

از انتخا  پدر سخت برآشفت و از شاه  روزيا فامّ ؛ ود قرار داد نيمرگ، هرمز را جانش

و او را از سالونت كناار  ديبر هرمز شاور انيتالياز ه يكمک  واست و با لشکر ،تاليه

 ياباه گوناه ؛در اوج مدارا رفتار كرد ،و با برادرش، هرمزد ستقدرت نش ةکيزد و بر ار

 ،1ج ،8916 ،ي وشانواز بود فردوسا هياز همراهان سپاه او در جنگ عل يکيكه هرمزد، 

 (.86ص

همگاون هساتند،  يفردوسا تيروا يبا سا تار كلّ  يكماب زين ياسلام ةدور خيتوار

 يا در بر ااناد، امّااشاره كرده روزيف ةليوسبه هرمز سلونت تصاحب به هااغلب آن يعني

  .ناهمخوان هستند اتيجزئ

دهام، مگار ينم يپادشاه به او گفت هرگز ترا يار»آمده كه:  نيچن «والا  ارالوّ»در 

 ،8914 ،يناوريد« ، و فياروز ساوگند يااد كارديكه از او بزرگتار ياينکه سوگند ياد كن

 از باودن تاربار بازرگ يم نا روزياكه در شاهنامه، به سوگند وردن في(، در حال11ص

بعاد از  روزيابر  لاا  شااهنامه كاه ف گرسو،ينشده است. از د يااشاره هرمزد برادرش

 ،ياسالام ةدور خياز تاوار ياريدر بسا كند،يبر برادر  ود، با او به رفق رفتار م يروزيپ
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 ،8918 ،يعقاوبي يعقاوبي خيچنانکاه در تاار كشاد؛يبارادر  اود، هرمازد را ما روزيف

و  هياااان (، الت211ّص ،8911 ،يال وهر مسااااعودهَّب و معادنالااااذَّّج(، مُرو228ص

(،  18ص ،8919و القصاا  بهار،  خيوارالتّ(، م ماال12ص ،8961 ،يالاشرا  مسااعود

(، المع ام 231ص ،8918 ر،ياكامال ابن اث خي(، تار211ص ،8914 ،ي ثعال يثعال  خيتار

 ،8969 ساراج، ي(   قاات ناصر922ص ،8919 ،ينايقزو ينيآثار ملوک الع م حس يف

(، 112ص ،8991 ر واناد،يو الملاوک و الخلفاء م اءيالان رةيس يفا فالصّة(، روض869ص

 شده است.  رهاشا روزيف ةليمرگ هرمزد به وسبه 

م ااور آن  ارياز  راسان،  خارستان و د ،انيواليعلاوه بر ه روزيف ،ي  ر خيدر تار

 ،8911 ،ي  ار كشديو هم برادر و هم سه تن از  اندان  وي  را م  ل ديم ياري زين

 انياواليتنهاا از ه روزياف ،يعهد اسلام خيتوار گريكه در شاهنامه و ديدر حال ؛(623ص

و از  كشاديشده، تنها برادرش هرمازد را ما ادي يخيتار اتيرواو بنا بر  ديجويم ياري

و  «والقصاا  خيوارالتّم ماال»هرچنااد  ساات؛ين يكشااتن سااه تاان از  اناادان  اثاار

 ،8991 ر وانااد،يم؛ 18ص ،8919همسااو هسااتند بهار،  يبااا   اار زياان «الصاافاةروض»

را  تياروا نيهما ،«انيها در زمان ساسانو عر  انيرانيا خيتار»در  زينولدكه ن .(112ص

 (.222ص ،تايآورده است  نولدكه، ب

صارفاً باه مولاو  شادن هرمازد در  ،يحمدالله مستوف ةديگز خيدر فارسنامه و تار

 باه يباا و ايا، او را كشاته هرمازدبعد از غل ه بر  روزيف كهنياشاره شده و ا روزيبرابر ف

 ،8962 ،يمساتوف؛ 19ص ،8914 ،يمدارا رفتار كارده، مساکوت ماناده اسات ابن بلخا

بن بهارام، چهاار  زدجرديبن  روزيف»فارسنامه:  تيدر روااست كه  آورت(. شگف881ص

 ،هماان«  اروج كارد، پاس مولاو  شاد يعهد پدر بود و برادرش هرمز بر ويسال ول

 :شاده دارد ادي يخيتار اتيشاهنامه و روال با (، كه دو ا تلا  فاح  و قابل تأم19ّص

در  ده،يشاور روزيهرمز بر ف نکهيا گريپدر بوده و د عهديول روزيچهار سال ف كهنيا يکي

 كه عکس آن صاد  است.  يحال

 ؛ظفار يافات ي( بار پادشااهروزيهرمز برادر ف: »«الع ر»ابن  لدون در  تيبنا بر روا

و  گفتناديم را پي  از اين هيا له مپيوست. اين مردود برادرش فيروز به سود در مروالرّ
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ميان  وارزم و فرغانه سکونت داشتند. فيروز سپاهيان را باا  اود همدسات كارد و باا 

، 8911 ابان  لادون،« برادر  ود هرمز ن رد كرد و بر او پيروز شد و به زندان  افکناد

 اتياو ناه در رواآماده اسات ناه در شااهنامه  زيابه زندان اندا تن هرمازد ن .(836ص

 .يخيتار

معتقاد اسات  ،سو با ابن  لادونهم «ريالسّبيح »در  زين ري واندم نيالدّاثيه غال تّ

(. 291ص ،8962 ر،يابر هرمزد او را در بند كرده است  واند م يروزيبعد از پ روزيكه ف

در كه يدر حال ؛(291ص ،همانمعتقد است  روزيف يبرا« مردانه» سو او به لقب گرياز د

 . ستيلقب ن نياز ا ينشان يخيتار اتيروا گريشاهنامه و د

ماردم بلااش را انتخاا  كردناد و او را باه  روز،يپس از مرگ ف :معتقد است يبلعم

سپاه  واهد و ملک از بلاش  ي اقان شد تا از و ينشاندند و ق اد گريخت و سو يشاه

 ريدست او اساو به روديبه جنگ با  وشنواز م روزيا در شاهنامه، ق اد همراه فبستاند، امّ

 ،يامنازعاه چيها يبا گردد،يكه ق اد برم يو هنگام شوديشاه م شبلا ،نيبنابرا .شوديم

 .(618ص ،8914 ،ي بلعمرسديحکومت از بلاش به ق اد م

  اق  كاهاسات  نيبا شاهنامه وجود دارد، ا يخيتار اتيكه در روا يناهمگون گريد

كه پادشاه هيا له به او، در ن رد با بارادرش كارد،  يفيروز به  ا ر كمک ر،ياثابن تيروا

كاه در شااهنامه شااه ي(، در حاال926ص ،8918 ر،ياواگذار كرد ابن اث ي القان را به و

تركاان  يبارا گاردسهيكه ترمذ و و گذارديتنها با او قرار م روز،يكمک به ف يبرا ا لهيه

 كاهنيمگار ا ست،ياز  القان در كار ن يسخن و است بوده گذشته در كه  ورباشد، همان

 باشد.  گردسهيو اي القان همان ترمذ 

 هف  ساله و خاستگاه آن يقحط -2-2

 يدچاار قحوا رانياا روز،ياساال از حکومات ف کيبر شاهنامه، پس از گذشت  بنا

از ماردم و  ياريتا هفت سال ادامه داشت و چناان باود كاه بسا يقحو نيشد.  ا ديشد

 ياز گرفتن  اراج دسات برداشات تاا فشاار روزيف ام،يا نيرفتند. در ا نياز ب واناتيح

و   ديها را از كشاورزان با نر  دلخواهشان  رهتمام غلّ يمضاعف بر مردم وارد نشود. و



 __________________________________________________________________  
 521      ياسلام ةدور خيدوم در شاهنامه و توار زدگرديبن  روزيف يمايس ينقد و بررس

 

 

پار باشاد و در آن  يان اار يكرد و به همه سپرده بود كه م ادا در شاهر ميمردم تقس نيب

 دهد.  جان ياز گرسنگ يكس ،شهر

به درگاه دادار پناه برد و از  دا  لب بااران  روزيف يروز ،يپس از هفت سال قحو

شاد و   زيحاصالخ هاانيو تمام زم ديبار گر ش يو باران دياو را شن يكرد.  داوند ندا

 دوباره رونق گرفت. زيهمه چ

 تاااا  اناااه بگذاشاااتند بفرماااود

 

 به دشت آماد و دسات برداشاتند 
  بآسمان انادر آماد  اروش يهم 

 

و  يو درد و زار هياااباااس مو ز 

 و از دشات و غاار ابانيكوه و ب ز   جوش

 

 نهاااري واسااتند ز يزدان هماايااز  
 تا هفت ساال از جهاان گونهنيبر 

 

 

 كهااان و مهااان يساا ز دنااديند 

 
 

  نيدوَّرمااه فَّاا امااديهشااتم ب بااه

 

 نيابااار بااااآفر يکاااي برآماااد 
 بر  ااک  شاک دير ب اردُ يهم 

 

 مشاک يآمد از بوستان باو يهم 
 

 (86ص ،1ج ،8916 ،ي فردوس            

هفت ساله اشاره  يقحو نيبه ا ،يفردوس تيروا همانند زين ياسلام ةدور خيتوار در

ق موفّ -ه به آن اشاره شد زيكه در شاهنامه ن -يدارو مردم تيبا درا روزيشده است كه ف

 ،ي   ار ،ي  ار خيدر تاار يوارد نشود؛ چنانکه   ار دستانيبر ته ياديشد كه فشار ز

در  يناااوري(،د869ص ،8969 ساااراج، ياصر(، ساااراج در   قاااات ن621ص ،8911

(، 11ص ،8941 ،ي بنااكتيبناكت خيدر تاار ي(، بنااكت11ص ،8914 ،ينوريوال دا  ارالوّ

 ه،يالاامم ابن مساکودر ت اار  هي(،ابن مسکو216ص ،8914 ،يدر شاهنامه ثعال  يثعال 

در  ري(،  وانااادم23ص ،8941 ،يزي گردالا  اااارنيدر ز يزيااا(، گرد818ص ،8916

 ،8962 ،ي مساتوفدهيگز خيدر تاار ي(، مساتوف291ص ،8962 ر،يا  واند مريساّ البيح 

 لااادون در (، ابااان46ص ،8912 ،يضااااوي بخيوارالتّدر نظاااام يضااااوي(، ب881ص

 ،8916 ،ي  وافيحيدر م مال فصا ي اواف حي(،  فص836ص ،8911 لدون، الع ر ابن

و  ال اادءدر  ي(، مقدساا112ص ،8991 ر واند،يفا مالصااّ ةدر روضاا ر واناادي(، م44ص

( و 231ص ،8918 ر،ياكامال ابن اث خيدر تاار ري( ابن اث181ص ،8914 ،ي مقدسخيالتار
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 و انادكرده دييرا تأ يفردوس تيروا ،( همه18ص ،8919والقص  بهار،  خيوارالتّمُ مل

 .  است سوبا شاهنامه هم كاملاً تشانيروا

را سه سال مورح  روزيعهد ف ياست كه دوران قحو يتنها كس يعقوبي ،انيم نيدر ا

 ،يخيكتاب تاار ريدر شااهنامه و ساا كه يحال(، در 228ص ،8918 ،يعقوبيكرده است 

اشااره  يباه قحوا هيدر آثارال اق زين يرونيشده است.  ب انيهفت سال ب يت  شکسالمدّ

 ،8913 ،يرونينادارد ب يااشاره ،هفتعدد ت آن را چند سال ذكر كرده و به ا مدّامّ دارد؛

 (.919ص

كاه  يبار  لاا  فردوسا ني از ماورّ ياسات كاه بر ا نيا گريه دقابل توجّ ةنکت

 يشااه و  شکساال يشاوم نيبا يو ارت اا  كنديم يتلقّ يعي   يادهيرا، پد ي شکسال

 روزياو نحوسات ف يشاوم ة يهفت ساله را نت يقحو  م،يمستق ريغ اي ميمستق ند،يبينم

 .(621ص ،8911 ،ياسات   ر دگاهياد نيابار ا ي  ارنموناه،  يبرا كه چنان دانند؛يم

كاه  يفيروز مات و متحيّار ماناد و چاون كسا»اشاره كرده كه:  يضمن  وربه زين يثعال 

باه  اود  ،در دل داشاته باشاد يدر گلاو ياا اضاوراب يدر چشم ياا اساتخوان ي اشاك

آماد از شائامت دوران سالونت اوسات، بار آن بدين  يال كه اين پاي  ،پيچيد. گاهيم

بااز  يول ؛گزيند يشد كه ترک مقام  ود گفته سر به بيابان نهد و از كشور  ود دورمي

 لاق  يبه دساتگير ، ود سا ته ةكرد و بذل مال پيشمي ينموده تحمّل بدبخت يپايدار

نقل كرده كه  يتيروا ،راستا نيدر هم زين يروني(. ب216ص ،8914 ،يثعال « ردا ت...پمي

 است:  زيبرانگلو تأمّ ي واندن ،در نو   ود

نمااز  واناد و  ،آذر ورا كه در فاارس اسات رفات و در آن اا ةفيروز به آتشکد»

ساپس باه كاانون  .س ده كرد و از  دا  واست كه اين بلا را از اهل دنيا بر ار  كناد

اند و چنانکاه باياد ايستاده ،آت  رفت و ديد كه نگه انان آتشکده و هرابده بر سر كانون

آتا   ينس ت باه او ننمودناد. فياروز باه ساو ،داز پادشاهان تواضع كنند و سلام بدهن

 ةآت  گردانيد و سه مرت اه شاعله را باه ساين ي ود را حوال يبرگشت و دست و بازو

آت  به ري   ةچس اند و شعليكه دوست  ود را به سينه م يد دوست ود گذاشت، مانن

  س  اسات. اگار حاتو فرّ يهانام ةنسوزانيد. فيروز گفت:  داوندا هم يول ؛او گرفت
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به من بگو تا من  ود را از مياان باردارم و  ،  ث با ن من است يمن و برا يباران برا

 ،لع كن و بر  لاقل دنيا را نيز از واقعه موّديگر دارد، نيز مرا آگاه گردان و اه يتاگر علّ

آتشاکده بيارون شاد و  ةباران رحمت ب اران. سپس فيروز از كانون بيرون آماد و از ق ّا

 يساازند، ولاياسات كاه از زر آن را مانناد تخات م يچياز ن کابر دن کا( نشست و د

ن كوچکتر از آن است و رسم اين است كه بايد در ماد ل آتشاکده باشاد كاه تاا چاو

آن بنشيند و هرابده و نگه انان آتشکده بر گرد او جمع آيند و  يپادشاه وارد شود بر رو

نشسات، هماه   کااو چاون فياروز بار دن .سلام كنند -چنانکه رسم ملوک است -بر او 

چاه انادازه شاما  موبدان ونگه انان در ا را  پادشاه جمع آمدند. فيروز ايشان را گفت:

 :ايشاان گفتناد كاه .سلام نداديد ،هستيد؟ چرا به من در كانونسخت و مردم جفاكار دل

شرط اد  باه  كه كه از تو بزرگتر است ايستاده بوديم، اين بود يچون ما در نزد پادشاه

شاهر دارا  يايشان را تصديق كرد تا آنکه از شهر آذر اورا باه ساو روزيجا نياورديم. ف

كاامفيروز اسات و در آن  يروساتارسيد كه در زمان ماا  يبيرون آمد و چون به موضع

بر آسمان بر است و چندان باريد كاه مانناد آن  يابر .بود يبدون آبادان يصحراي ،وقت

 يديده نشده بود تا آنکه آبها در سراد  و  يام شاه راه يافت و فيروز يقين كرد كه دعاا

م صادقه ارد. در اين هنگام بود كه فيروز به مردزاو مست ا  شده و  داوند را سپاس گ

و  يگاذرانتشاکيل داد و مشاوول  وش يبخشيد و م السا يداد و اموال زياد يبسيار

 ت؛كه اين ده را كه كامفيروز است ساا گشت و از آن مکان بيرون نرفت تا آن يشادمان

كه پيادا كردناد  يفيروز در اين ا بود كه به كام  ود رسيد و همه مردمان از سرور ييعن

و پايدار ماناد و  يوقت باقپاشيدند و اين رسم در ايران از آنيهم م يها برواز اين آ 

ايشاان بااران آماد و در  يزيرا در اين روز باود كاه بارا ؛گيرندياين عيد را همه عيد م

 (.  911ص ،8913 ،يرونيب« روز باران آمد ايناصفهان نيز در 

 نياا روزياشود كاه هام ماردم و هام  اود فيروشن م ،يرونيب تيه به روابا توجّ

 يباشاد؛ امار روزيف«   ث با ن» ة ينت ساله،هفت يقحو ديشا كه اندبرداشت را داشته

 كه در شاهنامه به آن اشاره نشده است. 
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 يو شاوم يبختانگاون از بر اساته را سالههفت يكامل، قحو خيدر تار زين ريابن اث

ماردم، نام اارک و  ياو بارا ينداشت و پادشااه ينصي  ،از بخت و اق ال: »دانديم روزيف

اياران  يباه شاهرها يقحط و  شکساال يدرپيناميمون بود. در روزگار او هفت سال پ

 ر،يااثابان« شد و آ  دجلاه كااه  يافات  شکها همه ها و قناتيآورد و جو يرو

 (.  231ص ،8918

را شاوم و  روزيابر  لاا  شااهنامه، ف ،آثار ملوک الع م يدر المع م ف زين ينيقزو

اساتقلال و اسات داد از فيروز، نيک بد لق و مع اب باود و دم : »كنديم يفستمگر معرّ

ر مقارّ ي واست كه هرمز پشت زمين را ودا  كند و مال ملک جهاان بار ويزد و ميم

الامر اين ملتمس به اجابت مقرون گشت و عنان به جانب صاحب هيا له گردد و عاق ت

ا  او ا  و ح ّاو حسا ، بر ناوّ مريب ةنا واست ة واست ،تافت و پناه به درگاه او برده

به ولايت هرمز آورد و  يعدد، مدد داد و رويب يبپاشيد و صاحب هيا له او را به سپاه

بر هرمز واقاع شاد و پاروز نياز ، نفس پروز يبرادر بر آذر نهاد، به شوم لانآن مثل كه ف

  كه به استحثاث داشت ن يافت.حب مال و جذ  منال او را بر آنچون در مملکت تمکّ

 باه زر صاامت ،از دساترن  ضاعفا و مسااكين  راباه ةاموال از رعايا دست يازد و  زان

انضامام  ولاعٌ يلنّادلِ يضاًاَّ ساكينَّلمَّ واسته و گوهر مکنون مشحون گرداند، در سلک: لِ

 ،و در  زاناه يترتي ايدر مملکات، با ،ين قاعده بگذشتا دو سه بر يدهد. و چون سال

 ،8919 ،ينايقزو ينيحس« پديد آمد يپراكندگ ،و در لشکر يناايمن ،و بر رعيت يد ليب

 .(4ص ،8941 ،ي مرعشا وانديما «مياثا»را  روزياف زيان يمرعشان يرالدّيظه(. 928ص

ل ستمکار و بدكن  و شوم باود، چاون ايان فيروز از اوّ» :يبلعم تيبنا بر روان، يهمچن

هاا باران آمد و چشمه ؛رفتيآن توبه پذ -عزّ و جلّ - يتوبه كرد. پس  دا ،قحط بيامد

 (.  613ص ،8914 ،يبلعم« بگشاد

بهاره باود و از كام يفيروز پادشااه» آورده كه:  نيچن «والا  ارالوّ»در  زين ينوريد

دچاار  ،يهفت سال پياپ ،روزگار اوه برد و مردم بينم يابهره ،بيشتر گفتار و كردار  ود

 (  11ص ،8914 ،ينوريد« بودند يقحو
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بر آيين بود، جز آن كه نيک و باد را  يپيروز مرد» آورده كه: نيچن زين هيابن مسکو

 زيا( در المع ام ن818ص ،8916 ه،يابن مساکو« مردم بدشگون بود يداد و برايكيفر م

، 8919 ،ينايقزو ينيشاده است حسا يفو مست د معرّ  ببد لق و مع يفيروز، پادشاه

 (.928ص

كاه  ياتياهمخوان با شاهنامه و بر  لا  رواز ين خياز توار يبر چنانکه اشاره شد، 

عاادل و جاوانمرد  ياو را پادشااه دانناد،يما روزياف يشوم ايبد  ي و ة يرا نت يقحو

او،  داوناد بااران رحمات  را باه ماردم  يو مهارورز يدادگر ةواسو به كه اند وانده

 :  استآمده  نيچن «يبناكت خيتار»؛ چنانکه در است داشته يارزان

پدياد آماد و باه  يقحوا ،ام اوپادشاه عادل جوانمرد بود. در ايّا زدجرديبن  روزيف»

 راج از رعيت برداشت و چنان كرد كاه در هماه  ،هفت سال  ول بکشيد. در آن وقت

گرسنه نخفات. چاون اثار عادل او در  يش  ،هيچ كس از دروي  و توانگر ،يممالک و

 يهابدل گردانيد و باران ،نعمت يرا به فرا  يآن تنگ يتعال يد،  داهمه عالم ظاهر ش

 ،8941 ،يبناكت« وابلٍ رٍوَّمَّ نْمِ  يرٌ عادلٌ سلوانٌ»اند: شد، و گفته يرحمت ب اريد و ارزان

 (.  11ص

داد مظلوماان  :سيرت پسنديده داشت»كرده كه:  فيتوص نيرا چن روزيف زين يمستوف

باه امضااء  جازاحکام  ،و هام در م لاس يم ارم را باه زنادان نفرساتاد ؛ينيکو داد

معتقاد ، يه بنااكتيشا  يريبا تع  زين ي واف حي(. فص881ص ،8962 ،يمستوف« يرسانيد

 ،ي اواف« ل كاردنعمت م دّ يبه فرا  يآن تنگ يتعالحق ،عدل او ةبه واسو» است كه: 

 (.44ص ،8916

ناه از آن  ينشااننقل كرده كاه  روزياز ف يتيروا ساله،هفت يبعد از  شکسال يثعال 

كاه هفات ساال همين: »ياسالام ةدور خيتاوار گاريو ناه در دشود يده ميددر شاهنامه 

باز  ،روز كه فيروز به قصد تفريح و تفرّج به بيابان رفته بوديک ، اتمه پذيرفت يبدبخت

نماناده  يچيز ،ياز شدّت شادمان .متحرّک است يمرا ديد كه ريش  از وزش نس ييكوه

وزيده. از اسب به زير آماد  يزنده ديده و نسيم يبود عقل از سرش پرواز كند كه حيوان

در همين وقت كه او به  .شکر فراوان گفت ،يو  داي را از گشودن با  رحمت آسمان
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زماين  رآسامان با يهاگرد آوردن ابرها بر است و مشک يباد برا ،ع ادت مشوول بود

 (.216ص ،8914 ،يسرازير گرديد ثعال 

 ساختن شهر -2-3

  لي اردبروزيف( و باذانيكنون ي رروزرامير فادو شه روزايف ،يفردوس تايبر روا بنا

باه  ، يكمااب ياسلام ةدور خيرا آباد كرد كه توار ياريبس يها( را سا ت و مکانيكنون

دو شاهر،  نياا بار علااوه .انادكارده ياشاارات -اگرچه با ا تلا  در ناام - دو شهر نيا

   .نشده است يااشاره هاكه در شاهنامه به آن داننديم روزيف ةسا ت زيرا ن يگريد يشهرها

. از داناديما روزياف ةفيروز، روشن فيروز و شهرام فياروز را ساا ت يشهرها ي  ر

ا است، امّا «روزيباذان ف» ،سا ته، در شاهنامه  انيدر آذربا روزيكه ف ينام شهر گرسو،يد

 (.  692ص ،8911 ،يشده است   ر ادي «روزيشهرام ف»از آن با نام  ي  ر خيدر تار

 روزيرام ف يهابه نام ييهند، شهرها نيدر سرزم روزيف ،ياصفهان حمزة تيبنا بر روا

بنا  يشهر ، انيو گرگان و آذربا ير ياز نواح کيدر هر  زيسا ت و ن روزيروشن ف و

كارد و  ليارا تکم يشهر جا يو بارو ديكش يواريد ،رانشهريهر و االنّءماورا انيكرد و م

 ،8946 ،يب ست اصافهان يآن را به دست آذر شاپور پسار آذرماناان اصافهان يهادروازه

 ( 19ص

در مياناه گرگاان و چاول و  ي، شاهريدر ر يشهر روزيف ه،يابن مسکو   ق نوشتة

معتقد است  هم يثعال  .(812ص ،8916 ه،يدر آذربايگان سا ته است ابن مسکو يشهر

فيروز بنا كارد و باين جرجاان و بنادر صاول نام رامه ب يشهر ،ير ةدر ناحي روزيف»كه 

 ،ي ثعاال «شهرام فيروز ساا ت مناه ب ينام روشن فيروز و در آذرباي ان شهره ب يشهر

مار، التّگرگان، شهر آذرباي اان، عاين ةشهر فاريا ، قص  «الا  ارنيز»(. 216ص ،8914

(. در 23ص ،8941 ،يزي گردداناديم روزيكرمان را سا ته شده به دست ففربرد، نسا و 

بسيار كردسات باه ا ارا   يپيروز بناها»آمده كه:  نيچن زين« والقص  خيوارالتّمُ مل»

هار و النّفياروز، و باه مااوراءروشان ،پيروز و ديگر[]رام ،را نام يهند و آن دو شهر، يک
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شهرها كرد، اشتقا  هم از نام  اود، و مياان تارک و  ،و گرگان و آذربايگان يناحيت ر

 (.  18ص ،8919اصفهان تمام كرد بهار،  يكشيد، و شهرستان ج يديوار ،ايران

 ،8969 اود بناا كرد ساراج،  لاکفياروز ناه شاهر در ا ارا  مما دياگويسراج م

، روشن فيروز از جرجان، رام فياروز از يفيروز از اعمال ر يشهرها يضاوي(. ب869ص

پن اه فرسنگ به   ناد مياان  يي ان، ديوارااد هند، شهرنو اصفهان، شادفيروز از آذرببل

 يفاامعرّ روزياادساات ف ةفيروز از اعمااال فااارس را سااا تكااام ةايااران و تااوران و قصاا 

 (.  46ص ،8912 ،يضاويكند بيم

فياروز هناد، شاهر ناو ، روشن فيروز جرجاان، راميفيروز رام ر يشهرها يمستوف

 ،ي مستوفدانديم روزيكازرون فارس و ]سادار[ آذرباي ان را بنا شده به دست فاصفهان، 

فياروز   يمعتقد است كه فيروز در دوران سلونت ، شاهرها ري واندم .(881ص ،8962

فيااروز جرجااان، كااازرون فااارس و شااادار آذرباي ااان را سااا ته ، روشاانيرام ر

 (.  42ص ،8912 ر،ياست  واندم

 انيابعاد از پا روزيكه ف دانديم ييرا از جمله شهرها روزيفكام زين يرونيب حانيابور

 يروساتا ماا زماان در كاه رسايد يموضع به چون»: است سا ته سالههفت ي شکسال

بر آسامان بر اسات و  يابر ،بود يبدون آبادان يصحراي ،توق آن در و است فيروزكام

 .در سراد  و  ياام شااه راه يافاتكه آبها چندان باريد كه مانند آن ديده نشده بود تا آن

تشاکيل داد و  يبخشايد و م السا يداد و اماوال زيااد يبسايار ةفيروز به مردم صادق

كه اين ده را كه آن تاگشت و از آن مکان بيرون نرفت  يو شادمان يگذرانمشوول  وش

 ،8913 ،يروناي ب«فيروز در اين ا بود كه به كام  ود رسيد يفيروز است سا ت؛ يعنكام

 .(911ص

 جنگ با خ شن از ييچرا -2-4

را هوس جنگ تركان در سار  روزيف ،ي شکسال انيشاهنامه، پس از پات يروابر  بنا

كه بهارام باه  ياكرد و با حمل مناره يپا گذاشتن عهد بهرام گور، مرزشکن ريافتاد و با ز

عهاد   ناديپا همچناان هاوانمود كرد كه آن نينهاده بود در جلو سپاه، چن انيعنوان مرز بن
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رو هار چاه  وشانواز او را باه نايا از!. اندنگذاشته تر يپا پ او، ةبهرام هستند و از منار

نکارد و باا هرمز بارادرش( و  ق اد پسار  يهتوجّ روزيبه عهد بهرام فرا واند، ف ي نديپا

 جنگ با تركان شد: ةبزرگ (، روان

 راند با لشکر و گن  و سااز يهم

 

 كااه پيکااار جوينااد بااا  وشاانواز  

 كاه بهارام يال كارده باود ينشان  

 

  باارآورده بااود يبلنااد يپساات ز  

 عهااد شاهنشااهان ييکاا ن شااته 

 

 از تارک و ايرانياان در جهاان كه 
 زين نشان هايچ بار نگاذرد يكس  

 

 رود برتاار زمااين نشاامرد     كاازان 

 پيروز شايراونن آن اا رسايد چو 

 

 كااردن شاااه ايااران بديااد  نشااان 
 گفت يک سر به گردنکشان چنين 

 

 نشااناز پي  تركان برين هام كه 
 بار آرم باه شمشاير و گان  مناره 

 

 هيتال تاا كاس ن اشاد باه رنا    ز 
 باشاد منااره باه پاي  بارک چو  

 

 به پاي  مان آرناد چاک بزرگان 
 كااه آن كاارد بهاارام گااور بگااويم 

 

 و فاارّ و زور يو داناااي يماارد بااه 
 (81-26ص  ،1ج ،8916 ،ي فردوس              

امار همسوسات و مانناد  نياباا ا «والا  اارالوّ»تنها  ،ياسلام ةدور خيتوار نياز ب  

كه بهرام گور برآورده باود،  ياو گذر از مناره روزيف يجنگ را مرز شکن ليدل ،يفردوس

 روزيرا  استگاه جنگ ف يگريد ليدلا خيتوار گريا دامّ ؛(11ص ،8914 ،ينوري ددانديم

 .  كننديم يجنگ تلقّ ة وشنواز را آغاز كنند يبر  يحتّو  داننديبا  وشنواز م

 انياواليه باودن كااررا لاواط انياتاليو ه روزياجناگ ف ليدل ه،يو ابن مسکو ي  ر

و  يدادگريب زين ي(. بناكت812ص ،8916 ه،يابن مسکو؛ 621ص ،8911 ،ي.    رداننديم

در : »داناديم هابه آن روزيف يلشکركش ليشنواز را دلوگرفتن    يقوم لوط در پ رتيس

بر هرمز ظفر يافت و پادشاه شد، ايان  ،ملک هيا له  وشنوازآن وقت كه فيروز به مدد 

اساس نهاد و سيرت قوم لوط پي  گرفت.  لاق  يبر رعيت  ود ظلم و تعدّ  وشنواز

داد  واستند. فيروز به نزديک او رساول  ،به فرياد آمدند و به حضرت فيروز ياز آن معن

تاو و ايان  بي  است از حقّ ي دا و ليکن حقّ ؛را بر من حق استو فرستاد و گفت: ت

 ،، مياان مان و تاو عهاديكنند، اگر دست از اين فعل ماذموم باداريم م لق از تو تظلّ



 __________________________________________________________________  
 531      ياسلام ةدور خيدوم در شاهنامه و توار زدگرديبن  روزيف يمايس ينقد و بررس

 

 

باه   وشانوازبيايم و دمار از دياار تاو بارآرم.  ،يمستحکم است و اگر برين اقدام ننماي

 (.  11ص ،8941 ،ي بناكت...سخن او التفات نکرد. فيروز لشکر كشيد و قصد او كرد

باا  روزيا وشانواز را  اساتگاه جناگ ف يدادگريبر  لا  شاهنامه، ب زين ر وانديم

از جاور ملاک آن ماان كاه م متظلّبنا بر تظلّ الوهيبه قصد بلاد ه روزيف: » دانديم ا لهيه

 .ديشاينديعهاد ن ضاز نقا .به درگاه او مت مع شده بودند، لشاگرها را جماع آورد اريد

 ماانيو شاآمت پ فتاادين ديامملکت او را منع كردند، مف انرحضرت و مدبّ انيهرچند اع

   .(112ص ،8991 ر واند،يم« ديرس انيرانيو ا رانيشکستن به شاه ا

اناد؛ و تركان را تركان آغاز كرده روزيف نيمعتقد است كه جنگ ب ينيقزو ينيا حسامّ

و در  يترتي ايدو سه برين قاعده بگذشت، در مملکت، با يچون سال»كه  بيترت نيبه ا

 پديد آمد. يو در لشکر پراكندگ يو بر رعيت ناايمن يد لي زانه ب

 يكاريكه م يهمان بدرو ،به داس دور زار زود زوالمکن كه درين كشت  ستم

متويار شاد و لشاکر گاران  روزيناستوده بر ف يواسوه صدور فعلهيا له به صاحب»

و گويند  اقات مقاومات  .كشته شد ،محاربت كردند و او در آن حر  يفرستاد تا با و

انهزام، به  ند  عميق رسيد و با اسب و سالاح در آن  ناد  افتااد   نداشت و در حال

 (.  922ص ،8919 ،ينيقزو يني حس

 يو صدور فعل يدادگريو ب يتيكفايب س ب وشنواز است كه به  نيبنا بر المع م، ا

 دهيعق نيبر هم زيابن  لدون ن گر،يد ياز سو .آغازگر جنگ با اوست روز،يناستوده از ف

از بلااد  يلشاکر آوردناد و  خارساتان و بسايار روزياهيا له به ا را  كشور ف»است: 

ا از هيا لاه شکسات  اورد ابن امّا ؛ راسان را گرفتند. فيروز به دفع آنان لشکر كشايد

 (836ص ،8911 لدون، 

معتقااد اساات كااه  ،و مازناادران انياا  رسااتان و رو خيدر تااار هاام يمرعشاا

پادشااه تاوران »باوده:  روزيااجستوار  وشنواز(، نقض عهد كرده و  آغازگر جنگ باا ف

كاه باه جناگ و جادال مشاوول  يزمين هيا له اجستوار بود. اين دو پادشاه بعد از مدّت

ايران زمين است متعلّاق باه  هجيحون و آ  بلخ ك يصلح كردند كه ورا ،بودند، عاق ت

غارت  يآ رالامر اجستوار نقض عهد كرده، برا .بر آن قرار بود يفيروز شاه باشد، و مدّت



 __________________________________________________________________  
 42، شماره8931پاييز بيستم،نامه، سال كاوش     891

 

به جنگ اجستوار بياماد.  يزياد ةبا عدّ ،شخصهبراج به ولايت شاه فيروز آمد. فيروز و تا

اجستوار ش يخون بر لشکر فيروز زده، سپاه او را منهزم سا ت. فيروز و فرزندان و امراء 

 ،8941 ،يبه قتل رسانيد مرعشا ،الفوريو اركان دولت ايران را دستگير كرد. فيروز را عل

 .(1ص

كارده  يتلقّ جنگ جن ان وشنواز را سلسله يدادگريفا، بالصّةدر روض زين ريم واند

كثير از بلاد هيا له كه جماع  يجمع ،چون مملکت فيروز سمت استقامت گرفت»است: 

قاول ابوحنيفاه  و باه -بنيه را گويناديو هيوال به زبان بخاريان مردم قو -هيوال است 

كه حدود بلخ و كنار آ  آمويه است به درگاه  يع ارتست از  خارستان و بلدان يدينور

م نمودناد. فياروز دفتار پادشاه ع م آمدند و از  وشنواز كه حاكم ايشان بود آغاز تظلّا

باا ساپاه فاراوان بادان جاناب در حركات  ،احسان  وشنواز را بار  اا  نسايان نهااده

 .(291ص ،8962 ر،ي  واندم...آمد

 روزيو تركان را عدم ا اعت شاه تركان از ف روزيجنگ ف ليدل نکهيضمن ا يا ثعال امّ

 ود، راه حمله بر  وشنواز را گام  انيبر اثر غفلت بلدچ روزيمعتقد است كه ف داند،يم

از  يکايذكر آن گذشت،  خياز توار يكه چنانکه در بر يكرد و شکست  ورد، در حال

را باه  ان يسپاهاو و  روز،ي ود و جلب اعتماد ف يو پا تدس دني وشنواز با بر روانيپ

 : آورديو موج ات شکست او را فراهم م ديكشان يابانيب

كاه در بلاخ و  ،پادشاه هيا له ، وشنوازعموم سلا ين ا اعت امرش كردند به جز »

فيروز با عسااكر  اود راه  راساان پاي  گرفات و چاون  . خارستان حکومت داشت

 ي ا ،از بياباان ،راههكند به بي غافلگيرش ،بر او تا ته ،راه قصراز ا ،  ر واست بيمي

قسامت اعظام لشاگر تلاف  ،يآبي ريق كرد. بلدها غفلت كرده راه را گم كردند و از ب

به دشمن مراجعاه  يلشگريان در كمال ذلّت و  وار ةشد. فيروز ديد م  ور است با بقيّ

 ،از وشانودرآيد. ناچار نسا ت باه  حداشته با او از در صل يكند و حقيقت را از او مخف

نفرساتد و  يجااقشون باه آن ،به كشور او مراجعه نکرده، هرگز ،متعهّد گرديد كه ديگر

تنظايم نماوده باه او داد.  ،حمله به هيچ قسمت  اك  نکند و مراتاب مزباوره را كت ااً

او را  ةدائام كينا يهم دست از او داشته، فيروز به مملکت  مراجعت نمود، ول  وشنواز
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را كه فيروز  يسند  وشنوازداشت. چون فريقين صف آراستند، دل پرورانيده، آرام ن رد

كرده در معرض قشون فيروز قرار داد كه با ملاحظه اين ساند  يانوشته بود، بر فراز نيزه

او را دانسته، از متابعت  سرباز زنناد. همراهاان فياروز ماردّد شاده  يغدر و ناجوانمرد

كه جنگ درگرفات، قشاون فياروز منهازم دانستند كه بايد با او جنگيد يا نه و هميننمي

 .(216ص ،8914 ،يگرديد ثعال 

 فرجام جنگ -2-5

  روز،يه شدن فاها از كشتاواز، تنابا  وشن روزايگ فادر جن ،يفردوس تايبر روا بنا

ساخن  ،( به دست  وشانوازريبرادرش هرمز و اسارت پسرش ق اد و موبدان موبد اردش

 ياسالام ةدور خيكاه در تاواري(، در حاال81-26ص  ،1ج ،8916 ،يرفته است فردوس

و چهار پسر و چهار برادرش  روزيف ،ي  ر تياست؛ چنانکه در روا گريد يماجرا از لون

 باا آن همسوسات زيا لادون نكاه  ابن يتايروا - شاونديدر جنگ با تركان كشاته ما

 (.  836، ص8911 لدون،  ابن

 ي شانوار ساوا»در  ناد ،  روزيمعتقد است كه پس از مرگ ف ي  ر گرسو،ياز د

را اسير كرد  موبد  آورد و موبدان اردوگاه فيروز بازگشت و هر چه در آن بود، به تصرّ

ا شانوار  واسات باا  افتااد و يو فيروزد ت، د تار فياروز باا زناان  باه چناگ و

در  زياان ر وانااديم(. 694ص ،8911 ،ي  اار «فيروزد اات در آمياازد و او ابااا كاارد

پادشااه كاه پساران را از حار  معاا   يزه» كه: كنديم شخنديرا ر روزيف ر،يالسّبيح 

 توان گفات كاهين، ميبنابرا .(112ص ،8991 ،ر وانديم« داشته، د تر را به حر  آورد

چنانکاه  سات؛ين يقتيحقيب روزي وشنواز به د ت ف يدرازبر دست يم ن ي  ر تيروا

 در چناگ  وشانواز اشااره كارده روزيابه اسارت د ت ف ،ريالسّبيدر ح  زين ري واندم

 وشنواز مراجعت نمود و دست به قتل و غارت برآورد و اموال بسايار غنيمات : »است

 .(293ص ،8962 ر،ي واند م« را اسير كرد فيروزگرفته د تر 

موبدان موبد و پيروز د ات، د تار پياروز و زناان ديگار  انادان  زين هيابن مسکو

(. در 811ص ،8916 ه،ي ابن مسااکودانااديدر چنااگ  وشاانواز ماا ريرا اساا روزيااف
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ق اد و پيروز د ت، و موبد موبادان  روز،ياز اسارت پسر ف همو القص   خيوارالتّم مل

 .(12ص ،8919مهتران سخن رفته است بهار،  يو بسيار

بر  لا  شاهنامه معتقد است كه ق اد، بارادر  ر وانديم كهنيا گريه دقابل توجّ ةنکت

 ،8991 ر واند،يو به پادشاه تركستان پناه برده اسات م ختهياز چنگ  وشنواز گر ،بلاش

. ديآيق اد به اسارت  وشنواز در م خ،يتوار گريكه بنا بر شاهنامه و ديدر حال ؛(112ص

معتقاد اسات كاه  ،ياسالام ةدور خيتاوار ةشاهنامه و هما ا بر  ل يمقدس گرسوياز د

بازرگ  يكشاتار شانياشنواز از سپاه ا: »ستياو ن ةرا آزاد كرده و كشند روزي وشنواز، ف

« حملاه نکناد و او را رهاا كردناد شانيبد گريگرفتند كه د مانيپ ،روزيكرد و سپس از ف

 (.  181ص ،8914 ،ي مقدس

 با خ شن از ييارويدر زمان رو روزيف نيجانش -2-6

را  رانياا شاود،يرهسپار جنگ با  وشنواز م روزيف يشاهنامه، وقت تياساس روا بر

 :سپرديم «يسوفزا»نام به يو پهلوان ،بلاش ،به دست پسر كوچک  ود

 جنگ يگه كه پيروز شد سونابد

 

و  يپهلااوان جساات بااا را ييکاا 

 ساااااااااااااااااااااااااااانگ
   

 باشااد نگه ااان تخاات و كلاااه كااه

 

 جااوان را بااود نيکخااواه     بلاااش 
 يكااار شايسااته بااد سااوفزا باادان  

 

   ينااامور بااود پاااكيزه را ييکاا 
 ديااده از شااهر شاايراز بااودجهان 

 

 دل و گااردن افااراز بااود  سااپه د 
 تاناو مرزبااان بااد بااه زابلسااِ  هاام 

 

 تانغازنين و كابلساِ ه و ب ستبُه ب 
 (81-26ص  ،1ج ،8916 ،ي فردوس     

 يدر بر ا نکاهيباا شااهنامه همخاوان هساتند، جاز ا  يكماب ياسلام ةدور خيتوار

مملکت  ةادار روز،يف ا يسو را است كه در غ نيبلکه ا ؛ستين ياز بلاش اثر ها،تيروا

 ود، سو را را در شهر  ا يدر غ روزيف ،ي  ر تيچنانکه   ق روا رد؛يگيرا بر عهده م

 ،8911 ،ي  ار كناديبود، جانشاين  اوي  ما ان يس ون و شهر بهرسير كه شهر شاه

رفات، يكاه باه جناگ هيا لاه ما يفيروز، هنگام»معتقد است كه:  زين رياث(. ابن699ص

 ر،ياابان اث« كرد، جانشين  اوي  ساا ته باوديم ييسو را را كه در سيستان فرمانروا

 .  (921ص ،8918
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 ،يانقضاء اندک زماان زچون فيروز به مداين رسيد پس ا» زين ري واندم دگاهيبر د بنا

را كه از اولاد منوچهر بود به نيابت  وي  تعياين فرماود  ينقض عهد نموده سو را نام

 ،8962 ر،ي  وانادم«جاناب  خارساتان نهضات نماود باز به ،و به  يال انتقام  وشنواز

مملکت  ود را با دو پسار، بلااش و ق ااد باه ساو را  روزيف ،فاالصّة(. در روض291ص

باه  روزياكاه در شااهنامه ق ااد هماراه ف ي(، در حال112ص ،8991 ر واند،ي مسپارديم

 . شوديم ريو در دست  وشنواز اس روديجنگ م

 پيشاارو يجنااگ هرمااز بااد باادان

 

 رفاات بااا كارسااازان نااو يهماا 
 از پااس پشاات پيااروز شاااه ق اااد   

 

 راه   ه لشکر با ،راند چون باد يهم 
 پيااروز را پاااک فرزنااد بااود كااه  

 

 برومنااد بااود يشااا   ردمنااد 
 (21ص ،1ج ،8916 ،ي فردوس                   

 با خ شن از ييارويرو  يفيک -2-7

كاه بهارام نهااده  يمرز رييحاضر به تو ،شاهنامه، شاه تركان،  وشنواز تيبر روا بنا

ا عاق ات امّا ؛نامه نوشت و او را از جنگ برحذر داشت ،روزيف يبود، نشد.  وشنواز برا

عزم  روزيه شد فمتوجّ كهيآن دو درگرفت.  وشنواز هنگام نيو جنگ ب رفتينپذ روزيف

 يبزرگ حفر كرد و  ود باه ساو يجنگ دارد، دور تا دور سپاه او را  ندق يراسخ برا

و موباد  روزيه به جز ق اد پور فدر گودال افتادند و هم ان يو سپاه روزي ند  تا ت، ف

 ،1ج ،8916 ،يتركاان شد فردوسا رياس زين ري( كشته شدند و ق اد و اردشريموبدان اردش

 .(81-26ص 

 كاه القولنادفاقمتّ آناان .همسو هساتند يبا فردوس  يكماب زين ياسلام ةدور خيتوار

 خ،ياز تاوار يا در بر امّ ؛شد روزيشکست و كشتن ف سازنهيزم  ند ، حفر با  وشنواز

 : يبناكت خيبنا بر تار ارجمله، .جنگ در دو مرحله صورت گرفته است ،بر  لا  شاهنامه

دانام يآگاه شد، گفت: من ما ن ي وشنواز به سرزم ي وشنواز، از لشکركش يوقت»

او گفت: اگار پادشااه زن و  ياز امرا يكه مرا با لشکر فيروز  اقت مقاومت نيست. امير

حاصال  يفارا  كلّا ،فرزند مرا ق ول كند كه بعد از من چنان دارد كه مرا از حال ايشاان

به   وشنواز(. سپس 13ص ،8941 ،يبناكت« فيروز و لشکر او را كفايت كنم آيد، من شرّ
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ياد ل كرد و مال بسيار به ايشان داد. آن امير دست  ود ب رحضور معار ، ايشان را تکفّ

عرضاه كرد هماان(.  يو استق ال ايشان كرد و به راه گذر فيروز نشست و  ود را بار و

و علاف  آ يبا يابانيسپاه او را به ب روز،يبا جلب اعتماد ف شوديق م وشنواز موفّ ريام

چنانکه فيروز بيست ش انروز در آن بيابان بماند و تمامت لشکر هلااک شادند.  ؛بکشاند

بيارون   وشانوازاز ملک  ياز آن ور ه  لاص يافت و بر  رف ،اندک يفيروز با جماعت

كس بازفرستاد و از آنچه رفت استوفار كرد و عاذر  واسات.  ،آمد و به حکم ضرورت

 يكاه حادّ يبه شار  ، ود رسانم دارالملکرا به و گفت: با تو صلح كنم و ت  وشنواز

تشريفات فرستاد و بفرماود  . پس او را علفه و علوفه وين كنم كه از آن ت اوز ننمايمعيّ

از اين مناره درنگذرد  ،هاز گچ و سنگ بسا تند و فيروز سوگند  ورد كه ال تّ ياتا مناره

 (.  13، ص8941 ،يبناكتننمايد  يق و تعدّآن است تعلّ يو بر ولايت او كه ماورا

 رناگيو ن يابر  لا  شاهنامه سخن از جنگ دو مرحلاه لاًاوّ ،چنانکه مشهود است

 گرساو،ياست و از د انيدر م روزي وشنواز و شکست و سپس استوفار ف روانياز پ يکي

كرده باود  نييرا به عنوان مرز تع يامناره روز،يبر  لا  شاهنامه، كه بهرام گور ق ل از ف

شد، بناا بار  انيواليو ه رانيا نيب جنگ جن انسلسله ،يرزشکنبا گذر از آن و م روزيو ف

از مرگ و اساتوفار و عارض پاوزش،  روزيف يينواز بعد از رها ود  وش ،يبناكت خيتار

بعاد از : »و دهاديقرار م روزي ود و ف نيو آن را مرز ب سازدياز گچ و سنگ م يامناره

 ؛و  واست تاا آن معاملات را مکافاات كناد دانتقام در كار آم يفيروز را دواع ،سه سال

لايق حال ملوک  ،لشکر كشيد و قصد ولايت او كرد. موبدان و بزرگان گفتند: نقض عهد

گفت: من  لا  سوگند نکنم، و لشکر براند. چون به آن مناره رسيد فرمود تا آن  .ن اشد

ام كاه  اورده دبردند و گفت: من سوگنيمناره را به حيلت برگرفتند و در پي  لشکر م

مقاومات نتواناد  يدانست كه باا و ،رسيد  وشنوازون   ر به از اين مناره درنگذرم. چ

عظيم زدند، و سر او را بپوشانيد. چون لشکرها مقابل شاد  ي ندق ،كرد. فرمود تا در راه

تا تناد و جملاه در آن  ناد  افتادناد و هلااک  يمنهزم گشت. ايشان در پا  وشنواز

 .(13-62ص  ،همان« شدند



 __________________________________________________________________  
 543      ياسلام ةدور خيدوم در شاهنامه و توار زدگرديبن  روزيف يمايس ينقد و بررس

 

 

 دهيااز سپاه  وشنواز، دست و پاا بر يمرد ،يبناكت خيچونان تار زين فاالصّةدر روض

سخت بار  يشکست ابان،يدر ب روزيو با كشاندن سپاه ف دهديقرار م روزي ود را سر راه ف

عهاد  روزياو ف رديپاذي.  وشانواز ما واهاديم امان ،ناچارب روزيو ف كنديم وارد هاآن

 وشنواز او را بار تخات  گربار،ي وشنواز لشکر نکشد و د نيسرزم به گريكه د بندديم

و شب  ديچيپيعار چون مار بر  ود م نيا ةاز غصّ شهيهم روزيف»ا: امّ ؛نشانديسلونت م

 ،در فرجاام «.كه چه چاره سازد كه  صم غالب را مولو  گرداند بوديدر فکر م ،و روز

 شاوديكشاته ما زيان روزياو ف دهاديرا شکست م روزي وشنواز با حفر  ند ، سپاه ف

 .(112ص ،8991 ر واند،ي م

فياروز  يا وقتاامّ ؛دانديبا  وشنواز را در دو مرحله م روزيجنگ فهم  ي  ر خيتار

 يا شنوار ميان  اوي  و دياار فياروز  نادق» ،ديار ا شنوار رفت يبار دوم سو يبرا

ها بر آن نصب كارد و آن ها زد و پرچمبزرگ كنده بود، چون فيروز به  ند  رسيد، پل

فياروز  يا وقتاهيوالياان رفات، امّا ينهااد و ساو نشاانهبازگشت سپاه  وي   يرا برا

 ،8911 ،ي  اار  «هااا را از ياااد باارد و در  نااد  افتاااد و بمااردپرچم بشکساات، محاالّ

 آن كاردن نشاانه و ند   ياز نصب پرچم بالا يكه در شاهنامه سخني(، در حال698ص

 (.112ص ،8991 ر واند،يم شوديده نميد روزيف يبرا هاپرچم

 و هاابه نصب پال ،و بر  لا  شاهنامه ي  ر خياست كه مثل تار يتنها اثر ريابن اث

 و بسات يهاايآن پال يفياروز بار رو»بر سار  ناد  اشااره كارده اسات:  ييهاپرچم

 آن ةنشاان باه بازگشات، هنگام سپاهيان  تا كرد پا بر هاپل آن سر به را  ود يهاپرچم

 کاهو گمراه نشوند. از آن ا گذشت و  ود را به هيا له رسااند. همين دندگر بر هاپرچم

. كارد آغااز را جناگ و نهاد يرو كارزار ميدان به ،سپس شدند، روروبه هم با لشکر دو

 را هااپال ،فارار حين در و گريختند و  وردند شکست جنگ اين در لشکرش و فيروز

 شادند كشاته او لشاکريان بيشاتر و فياروز ،گوناهبادين. افتادند  ند  در و كردند گم

 .(921ص ،8918 ر،ياثابن 

باا  روزيجنگ ف زين  ريالسّبيو ح  يحيم مل فص ،يالامم،   قات ناصردر  ت ار 

و  رناگياز رجال  وشنواز باا ن يکي وشنواز در دو مرحله عنوان شده كه بار نخست، 



 __________________________________________________________________  
 42، شماره8931پاييز بيستم،نامه، سال كاوش     844

 

و باار دوم  شاوديو باعاث شکسات او ما كشانديم ابانيرا به ب روزيمثله كردن  ود، ف

 ه،يرا شکسات دهاد و بکشاد ابن مساکو روزيف شوديق م وشنواز با حفر  ند ، موفّ

 ،8962 ر،ي وانااادم؛ 41ص ،8916 ،ي اااواف؛ 869ص ،8969ساااراج، ؛ 814ص ،8916

 (.  291ص

و مثلاه كاردن  رناگياز رجال  وشنواز باا ن يکي اتياز روا يبر اساس بر  كهنيا

در  رتکارّم ياهيامابان شاود،يو باعث شکسات او ما كشانديم ابانيرا به ب روزي ود، ف

 كشتيرا م انيآن پادشاه جهود كه نصران» يهااست؛ چنانکه داستان ياد  فارس ةگستر

 خيدر تار «الابرشةميجز» در شاهنامه، « شواد و رستم» مولانا،  يدر مثنو« باز بهر تعصّ

 و رنناهادشات ييرا دارند رضاا هيمابن نيهم زيو دمنه ن لهيدر كل« بوم و زا »و  يبلعم

   .(861-813ص  ،8931 زاده،ژنيب

را   ي، از او  واست كه دست و پاا«اشنواز» ارانياز  يکي زين يمقدس تيبنا بر روا

كاه باا  شاوديق ماآن مرد موفّا ،بيترت نيقرار دهند و به ا روزيسپاه ف ريب رند و در مس

مقادمات شکسات ساپاه او را فاراهم آورد.  آ ،يب يابانيبه ب روزيرهنمون شدن سپاه ف

گرفتناد كاه  ماانيپ روزيابزرگ كرد و ساپس از ف يكشتار شانياز سپاه ا» اشنواز ،سپس

(، كاه بار  لاا  181ص ،8914 ،يمقدسا« حمله نکند و او را رها كردند شانيبد گريد

 روزياف ةاست كاه  وشانواز را كشاند يتيتنها روا ،يعهد اسلام خيتوار گريشاهنامه و د

 .  داندينم

 ياباانيدر ب روزياف يشده، معتقد اسات كاه گرفتاار ادي يهاخيبر  لا  تار ،يثعال 

نه  است؛ سپاه او بوده انيگم كردن راه و اشت اه بلدچ ة يآ  و علف و شکست او، نتيب

 يااو را باه ور اه روز،ياف بيااز رجال  وشنواز با مثله كردن  ودش و فر يکي نکهيا

 هولناک بکشاند: نيچن

كاه در بلاخ و  ،پادشااه هيا لاه ، وشنوازعموم سلا ين ا اعت امرش كردند ب ز »

راه  راساان پاي  گرفات و چاون  ،فيروز با عساكر  اود . خارستان حکومت داشت

 يراهاه از بياباان  اگيرش كند باه بيغافل ،بر او تا ته ،  ر از اقصر راه واست بيمي

قسامت اعظام لشاگر تلاف  ،يآبيو از ب كردند ريق كرد. بلدها غفلت كرده راه را گم 
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به دشمن مراجعاه  يلشگريان در كمال ذلّت و  وار ةفيروز ديد م  ور است با بقيّ .شد

  وشانوازنسا ت باه  ،ناچار .داشته با او از در صلح درآيد يكند و حقيقت را از او مخف

و  ساتدنفر يجاامتعهّد گرديد كه ديگر به كشور او مراجعه نکرده هرگاز قشاون باه آن

تنظايم نماوده باه او داد.  حمله به هيچ قسمت  اك  نکناد و مراتاب مزباوره را كت ااً

او را  ةدائام كينا يولا ؛هم دست از او داشته فيروز به مملکت  مراجعت نمود  وشنواز

بار  زيان يثعاال  ،(. در هار حاال211ص ،8914 ،يال ثعا« آرام نداشت ،در دل پرورانيده

در هار  و دهيدر دو مرحله با  وشنواز جنگ روزيشاهنامه معتقد است كه ف تي لا  روا

 شکست  ورده است.  زيدوبار ن

 ت زمان سلطن مد  -2-8

 ةدور خيتاوار نيكارد، از با يو هفت سال پادشاه ستيب روزيف ،يفردوس تيروا به

هَّب و الاذَّّجمُرو ،يثعاال  ةشااهنام ،يو القص ،   قاات ناصار خيوارالتّم مل ،ياسلام

 اناداشاره كرده روزيف يسال پادشاه 21به  ،يچون فردوس يعقوبي خيتارو  ال وهرمعادن

 ،8911 ،يمساعود ؛213ص ؛8914 ،يثعال ؛ 869ص ،8969سراج، ؛ 18ص ،8919 بهار، 

از  روزياام حااث ف ياگرچااه در ابتاادا زياان ي  اار .(228ص ،8918 ،يعقااوبي ؛211ص

 ،يآورده اسات   ر زيارا ن 28و  26ا قاول كارده، امّا ادي او يسال پادشاه وهفتستيب

 (.  691ص ،8911

 قيات دقمادّ انياا در بامّ ،اندكرده انيت را بمدّ نيهم ، ياگرچه كماب خيتوار گريد

و ناه  ساتياز ده ساال تاا ب روزيف يت پادشاهكه مدّ يابه گونهآن، ا تلا  نظر دارند، 

 ايافيروز را  بيست و ش  ساال،  ييت فرمانروامدّ رياثسال در نوسان است؛ چنانکه ابن

بيست و يک ساال و باه  ي(، المع م، به قول926ص ،8918 ر،يبيست و يک سال ابن اث

بيست و ش   يضاوي(، ب922ص ،8919 ،ينيقزو ينيو ش  سال حس تدگر بيس يقول

(، 62ص ،8941 ،يبيساات و هشاات سااال بناكت ي(، بناااكت46ص ،8912 ،يضاااويسال ب

و ش   ستيب يبه قول ر واندي(، م41ص ،8916 ،يو هشت سال  واف ستيب  يحيفص

 ،ي  ار ةناماخي(، تار119ص ،8991 ر واند،يساال م کياو  ساتيب يتايسال و به روا
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 ،يمقدساو نه سال  ستيب خي(،  ال دء و التار611ص ،8914 ،يو ش  سال بلعم ستيب

 دگاهياد. دانا( ذكار كارده881ص ،8962 ،يده سال مساتوف ي( و مستوف181ص ،8914

 يتلقّا«  لا  قيمسلوک داشتن  ر»آن را  رياست كه  واندم آورتچنان شگف يمستوف

از بيسات و ياک ساال تاا بيسات و  ينفيروز را اكابر مور  يزمان پادشاه»كرده است: 

 ريق  لا  مسلوک داشته، گويد كه فياروز ده  ياند و حمد اللّه مستوفهشت سال گفته

 (.  291ص ،8962 ر،يوا   واندمسال سلونت كرده و اللّه اعلم بالصّ

 س خرا گاهيجا -2-9

در  ساتانيس يفرماانروا «هزاررفات»ب به سو را در شاهنامه سوفزا(، ملقّ اي زَّرمِهر

از  يباود. و يلاديپن  م ةدر اوا ر سد رانيو از آزادگان اشرا ( بزرگ ا انيزمان ساسان

در  رانياا ين  ا نيدر پارس بود. مقتدرتر ر ورهياردش هيكارن و زادگاه  ناح ة انواد

 يشاهپور كه از ماردم ر يگريسو را، و د ايزرمهر  يکي بودند؛دو تن  کمي روزيزمان پ

 و  اندان مشهور مهران بود. 

بزرگ در  يدو سردار كه با لشکر نيا ،انيدر جنگ با هفتال روزيپس از كشته شدن پ

برگشتند تا نفاوذ  اود را  سفونيبا ع له به ت ،به جنگ مشوول بودند ،و ارمنستان ي ريا

را  «دادگشنساب» ان،ياباا ارمن ييارويكار ب رند. زرمهر در رو هب ديدر انتخا  پادشاه جد

 ،يارمنا انياغي سيرئ ،«وهن»داشت. او با  «هزارپت»لقب  يمأمور مذاكره با آنان كرد. و

 صلح كرد. 

 نيابر تخت نشست و در زماان سالونت ا روزيبلاش برادر پبرادرش  روز،يبعد از ف

تاا  414بلااش باه ساال  لونتس يزرمهر بود. او از ابتدا رانيا يقيحق يپادشاه فرمانروا

ن ود كه كشاور  يبود، مرد نهادکين نکهيدار مقام وزارت بود. بلاش با اعهده يلاديم 411

و پاس از  افاتي ميبزرگان تعم يداشت. نا رسند اجيدر آن وقت به وجود او احت رانيا

را بر تخت سلونت نشااندند  کميچهار سال سلونت، بلاش را  لع و كور كردند و ق اد 

-922صا  ،8961، سانساتنيزرمهر بود كر ،انقلا  نيا يک اصلبدون شک محرّ كه

981). 
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را  يکيپ ،ابتدا شنود،يرا م روزي  ر مرگ ف يسوفزا يوقت ،شاهنامه تياساس روا بر

را  واهاد  روزياف نيكه ك كنديت ماتمام ح ّ د،يشد يو با لحن فرستدينزد  وشنواز م

 ديكرد و بر   ل جنگ كوب ي ود مرزشکن روزيكه ف ديگويگرفت.  وشنواز در پاسخ م

باه هماان سرنوشات دچاار  د،يماا شاو نيسارزم يراه زيو لاجرم كشته شد. اگر شما ن

با كسب اجازه از بلااش، پادشااه وقات، باا صاد هازار  يسوفزا ،رونيشد. از ا دي واه

 انيارانيباا ا ييارويا وشانواز در رو يو وقتا شاوديما انيواليه نيعازم سرزم ،يسپاه

 كه: كنديد مو تعهّ دهديم يآشت شنهاديپ ،بناچار  ورد،يشکست م

 آماااااد از  وشااااانواز يافرساااااتاده

 

 فاااراز  نزدياااک ساااالار گاااردنه بااا 
 جنااگ و ز پيکااار و  ااون ريخااتن ز 

 

 جاااز از رنااا  و آويخاااتن ن اشاااد 
 نااه باار باااد شااد كشااته پيااروز شاااه 

 

 ا تاار ساار آمااد باادو سااال و ماااه كااز 
 زانااک بشکساات عهاادگنهکااار شااد   

 

 كاارد حنظاال بيناادا ت شااهد گاازين 
 بااود و باار مااا گذشاات يكنااون بااودن  

 

 آنااک گاارد گذشااته نگشاات  نااک 
 ز  واساااته هااار  باااودااسااايران و  

 

 نابسااااود ساااايم و زر و گااااوهرِ ز 
 ز اسااب و سااليح و ز تاااج و ز تخاات 

 

 كااه آن روز بگذاشاات پيااروز بخاات   
 فرساااتم هماااه نااازد ساااالار شااااه 

 

 و گااان  و پيااال و ساااپاه   ساااراپرده 
 يايااران شااو يگاار سااوهپيااروز چااو   

 

   يشااااه دلياااران شاااو نزدياااکه بااا 
 اياااران بسااايچ يمااارا ساااو ن اشاااد 

 

 از عهاااد بهااارام گاااردن مپااايچ    تاااو 
 ب خشااايد راسااات يگيتااا شهنشااااه     

 

  توراسات ترک و چين است و ايران مرا 

 يگفاات بااا سركشااان سااوفزا چنااين تراست

 

 ييان نيسات راا اماروز ماا را جاز كه 
 ق اااديكااه در دساات ايشااان بااود كاا 

 

 فرزناااد پياااروز  سااارو ناااژاد   چاااو 
 موبااااد موباااادان اردشااااير همااااان 

 

 لشااااکر بزرگااااان برنااااا و پياااار    ز 
 اگااار جناااگ ساااازيم باااا  وشااانواز  

 

 ساااود بااار ماااا درازيكاااار بااا شاااود 
 آناااک دارد ز اياااران اساااير كشاااد  

 

 چاااون اردشاااير يجهاااان و ق ااااد 
 (81-26ص  ،1ج ،8916 ،ي فردوس                  

شاده اسات؛  ادي روزيف ةرنديعنوان انتقام گ از سو را به زين ياسلام ةدور خيدر توار

 ،8914 ،ي ثعال اناددهياعق نيابار از يان ريو  وانادم ر واناديم ،يمرعش ،يچنانکه ثعال 
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 يمرعشاان يهمچناا(. 293ص ،8962 ر،ياا وانااد م؛ 112ص ،8991 ر وانااد،يم ؛211ص

و قتل شاه را نازد ساو را كاه  يگيرو دست کستلشکر   ر ش يمابق»معتقد است كه: 

مادد  ،بود عاقل و با تدبير و عزم؛ فوراً يدر مداين قايم مقام شاه بود، بردند. سو را مرد

پادشااه  ،فراوان از آ  جيحاون بگذشات. چاون اجساتوار ياز ا را   واسته با لشکر

را كاه مح اوس  يرانديد، اهل و اولاد شاه و اكابر ايقاومت به  ود نمكه تا  م ،هيا له

كرد. سو را باه يداشت نزد سو را فرستاد، و از كشتن فيروز اظهار ندامت و حسرت م

ملقّب به اصفه د گردياد كاه از القاا   ،برگشت. به س ب اين مهمّ عظيم يمراد و كامران

 ينشاان ،لقاب در شااهنامه نياه از اال تّا .(1ص ،8941 ،يسلا ين بود مرعش ةمخصوص

 .ستين

 يكاه معتقدناد وقتا ياسالام ةدور خياز تاوار يبر  لا  شاهنامه و بر  ريا ابن اثامّ

داد و  يآشات شانهاديبا سوفرا شکست  اورد، پ يياروينخست در رو ة وشنواز در وهل

است كه ساو را، باا جناگ،  وشانواز را از  راساان  دگاهيد نياسرا را بازگرداند، بر ا

 پس گرفت:  زراند و اسرا را با رونيب

سو را با پادشاه هيا له ن رد كرد و او را از  راسان راند و آنچاه را كاه از لشاکر »

را كه او اسير كرده بود از  يهمچنين، ايرانيان .فيروز به غنيمت گرفته بود، باز پس گرفت

را از او ديدناد او را  يت و با آنها برگشت. ايرانيان كه ايان دلااوربند اسارت رها سا 

كاه باود، او را باه  يداشتند و مقام  را تا آ رين حد بالا بردند تنها چياز يگرام ياربس

 .(921ص ،8918 ر،ينرساندند ابن اث يپادشاه

 گاريو ناه در دهسات از سو را نقل كرده كاه ناه در شااهنامه  يتيحکا زين ي  ر

شااهنامه  تياباا روا ت ياروا ات،يادر كلّت يان روايااهرچناد  .يعهاد اسالام خيتوار

و جارتت  ياز مردم ولايت اردشير  ره در سيستان بود و علم و دلير ييک»سوست: هم

بودند و چون از كار  يبا و وارانساز چابک يبسيار داشت و نام  سو را بود و گروه

رفت تا نزدياک ا شانوار رسايد و كاس ش انگاه برنشست و پيوسته ب ،فيروز   ر يافت

 يبزرگ ساو يتهديد كرد. و ا شنوار سپاه يفرستاد و اعلام جنگ كرد و او را به نابود

ايشاان شاد و آنهاا را از  ويشاتن  يرو شدند سو را سواره سواو فرستاد و چون روبه
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از آنها اندا ت كه مياان دو چشام اسا   فارود  ييک يسو ييافت. گويند: تير ئنموم

رفت، چنانکه نزديک بود تير در سر اسب ناپديد شود و اسب بيفتاد و ساو را ساوار را 

بگاو. و آنهاا  يباا و يازنده واگذاشت و بدو گفت پي  يار  ود شو و آنچاه را دياده

حيران شاد و و چون نشان تير را بديد  ردندا شنوار رفتند و اسب را با  وي  ب  يسو

 اواهم كاه ي. سو را پاسخ داد كه ميبگو يكس پي  سو را فرستاد كه هر چه  واه

 ،8911 ،ي  ار و ا شانوار چناان كارد يو اسايران را آزاد كنا يديوان را به من باز ده

 (.  692ص

 يساو را گرفتكه  راسان را از او باز پس  يمرد»معتقد است كه:  زي لدون نابن

ساو باا هام ، يكمااب زيان ي(. ثعاال 836، ص8911 ابن  لدون،« منوشهر ةبود از تخم

 روز،يابعاد از شکسات ف»كرده كه:  تيروا نيسوفرا با  وشنواز را چن يشاهنامه، ماجرا

را پيواام داد كاه فاتح   وشنوازسوفرا مرزبان سيستان و زابلستان با قشون  ود رسيده، 

والّاا  ؛کند و اسرا و غناائم را مساترد داردن يروداده زياده تمه ا ي ود را به همين جا

مساترد داشات و ساوفرا پاس از گارفتن  اسرا را عموماً  وشنوازحاضر به جنگ شود. 

 .(211ص ،8914 ،ي ثعال « غنائم به مدائن برگشت

 

 يريگجهينت -3

ماورد  شاهيكاه هم دهديم ليتشک يخيشاهنامه را بخ  تار سومکيحدود  ، اًيتقر

مصولح  اود همخاوان اسات.  يبه معنا خيقسمت با تار نيمناقشه بوده كه تا چه حد ا

 ياسالام ةدور خيدر شااهنامه و تاوار روزيف يمايس ةسينگارندگان با مقا ،جستار نيدر ا

 اسات؛ ساوهام يخيباا متاون تاار روزيعهد ف ياهاماجر اتيكه شاهنامه در كلّ افتنديدر

سااله، هفات يبار بارادرش هرمازد و تصااحب سالونت، قحوا روزيف شورش چنانکه

 روز،يادر زماان ف ييسا تن شاهرها ،يقحو ةبحران در دور تيريو مد روزيف يدارمردم

با  وشانواز و كشاته شادن  در  ييارويدر رو روزيبا  وشنواز، شکست ف روزيجنگ ف

 ا لاه،يه نيبه سارزم يدر هنگام لشکركش تختيو بلاش در پا يگماشتن سوفرا  ، ند

از  وشنواز و برگرداندن غنائم و اسرا، هم  يسوفزا ي واهنيك روز،يسال سلونت ف 21
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شاهنامه  نيب يلقابل تأمّ ييسوآمده است و هم يخيمنابع تار شتريدر شاهنامه و هم در ب

 . شوديم دهيد يعهد اسلام خيو توار

 يخيشااهنامه و متاون تاار نيب زين ييهاا تلا  ات،يجزئ ياست كه در بر  يهيبد

برادرش، هرمازد از  زيآممسالمت يبعد از بركنار روزيوجود دارد؛ چنانکه در شاهنامه، ف

فا، الصاّ ةروض ،ي  ر خيتار ،يثعال  ةا بنا بر شاهنامامّ كند،يسلونت، با او به مدارا رفتار م

. كشاديو ما دهديبا ن رد با هرمز او را شکست م روزيف خيوارالتّملو م  الذّهب مروج

 رفتند.  انيتاليبه جنگ ه روزياست كه همراه ف يدر افراد گريتفاوت د

 ريپور بزرگ  ق اد و موبدان موبد، اردشا روز،يهرمز، برادر ف ،يفردوس تيبنا بر روا

به  ريو ق اد و اردش شوديم هكه در فرجام هرمز به همراه پدر كشت كننديم ياو را همراه

با كشتن هرمازد  روزيف ،يخيكه  بنا بر متون تاريدر حال گردند،يم ريدست  وشنواز اس

  ار مارگ  دنيو بعاد از شان ماناديدر كناار بلااش ما زياق ااد ن رساد،يبه سلونت م

 كنناد،يما يرا همراها روزيكه ف يو تنها كسان زدي ي( با بلاش به نزا  برمروزيپدرش ف

 است.  روزيو د ت ف رياردش

باه  روزيااسات كاه در شااهنامه، ف نيدر ا يخيشاهنامه و متون تار يناهمگون گريد

كارده باود، وارد  نيايكه بهرام گور به عناوان مارز تع ياو گذر از مناره يمرزشکن ليدل

گارفتن   يقاوم لاوط پا رتيسا خ،ياز تاوار يا در بر اامّا ؛شوديجنگ با  وشنواز م

 يجنگ تلقّ ليدل روز،ياز ف انيواليعدم ا اعت ه ايبودن  وشنواز و  تمکارس اي انيواليه

مرحلاه ر   کياباا  وشانواز در  روزيادر شاهنامه جنگ ف نکهيا گريد ةشده است. نکت

عهد  خيتوار شتريا در بامّ دهد،يرا شکست م روزيف ،يكه  وشنواز با حفر  ندق دهديم

از سرسااپردگان  يکااينخساات،  ةجنااگ در دو مرحلااه ر  داده كااه در مرحلاا ،ياساالام

و باا جلاب اعتمااد او و  دهاديقرار م روزي ود را سر راه ف دهي وشنواز، دست و پا بر

را فاراهم  روزياآ  و علف، موج ات شکسات ساپاه ف يب يابانيبه ب رانيكشاندن سپاه ا

 . آورديم
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 ناامتعاداد و  روز،ياف يت پادشااهمادّ ،ي اساتگاه  شکساال ،يت قحومدّ ةدربار

 يو بر ا يفردوس تيروا نيب يجزئ يا تلافات زين روزيسا ته شده به دست ف يشهرها

 .  شوديم دهيد يخياز منابع تار

 
 و مآخذ منابع

 ها:الف( کتاب

 .سخن ، نشر(، دفتر  سروان، تهران8932 ادس ّ دنلو،يآ -8

 ،جعفار شاعار، تهاران ةترجم ،و شاهان ام رانيپ خيتار ،(8946حمزه  ،ياصفهان -2

 .رانيفرهنگ ا اديبنانتشارات 

، اپ سومچ ،يروحان نيدحسمحمّ ةترجم ،كامل خيتار ،(8914 نيعزالدّ ر،ياثابن -9

 .رياسا  ، نشرتهران

 ، انتشاارات رازيشا ،ييمنصور رستگار فساا حيتصح ،فارسنامه ،(8914 يبلخابن -4

 .يشناسفارس اديبن

نشار  ،تهاران، يتايآ نيع دالحس ةترجم ،الع ر ،(8911حمن بن  لدون، ع دالرّا -1

 پژوهشگاه.

 ،تهاران ،يابوالقاسام اماام ةترجما ،ت ار  الاامم ،(8963 يابن مسکويه، ابوعل -6

 سروش.                        انتشارات 

 ،د روشاان، تهاارانمحمّاا حيتصااح ،ي  اار ةنامااخيتار ،(8914 يابااوعل ،يبلعماا -1

 سروش.انتشارات 

، باه كوشا  جعفار شاعار، تهاران ،يبنااكت خيتاار ،(8941 نيفخرالادّ ،يبناكت -1

 .يان من مفا ر ملّانتشارات 

، اپ ششاماك ار داناسرشات، چا ةترجما ،هياآثارال اق ،(8913 حانيابور ،يرونيب -3

 .   ريرك يام ، انتشاراتتهران

، تهارانث، ميرهاشام محادّ حيتصاح ،خيوارالتّنظاام ،(8912ع داللاه  ،يضاويب -82

 بنياد موقوفات دكتر محمود افشار. انتشارات 
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 ، نشارتهاران ،يد فضاائلمحمّ ةترجم، يثعال  خيتار ،(8961ع دالملک  ،يثعال  -88

 نقره. 

 ، انتشااراتتهاران ان،يساساان ياسايلات ستحوّ خي(، تار8936شهرام  ان،يليجل -82

 .سمت

 .بلخ ، انتشاراتتهران، زندگي و مهاجرت نژاد آريا (،8911فريدون  جنيدي، -89

 حيتصاح ،المع م في آثار ملاوک الع ام ،(8919 نيالدّ، شر يقزوين يحسين -84

 .  يان من آثار و مفا ر فرهنگ ، انتشاراتنسب، تهرانياحمد فتوح

، جم، تهارانوي اد نيحسا ةترجم ،العلومحيمفات ،(8941ابوع دالله  ،ي وارزم -81

 .  رانيفرهنگ ا اديبنانتشارات 

 ،ينصارآباد يمحسان نااج حيتصاح ،يحيم مل فصا ،(8916 حيفص ،ي واف -86

 .رياسا  ، نشرران، تهاپ ششمچ

اپ چا ،ياقيس ريد دبمحمّ حيتصح ،ريالسّبيح  ،(8962 نيالدّاثيغ ر،ي واندم -81

 .امي  يفروشكتا  ، انتشارات، تهرانسوم

 ،، تهارانثميرهاشم محدّ حي. تصح،مآثر الملوک ،(8912 -------------- -81

 رسا.نشر 

 ،يدامواان يمحماود مهادو حيتصاح ،والا  اارالوّ ،(8914 فهيابوحن ،ينوريد -83

 .ين ، نشر، تهرانچاپ ششم

 .ي هور ، انتشاراتتهران ،شکار شده يهاهيسا ،(8911بهمن  ،يسركارات -22

 .قوره، نشر تهران ران،يدر ا ييسرا(، حماسه8913 اللهحيصفا، ذب -28

، ، تهاارانيح ي اا يع اادالح حيتصااح ،ي  قااات ناصاار ،(8969منهاااج سااراج  -22

 كتا . يدنيا انتشارات

چااپ  ناده،يابوالقاسام پا ةترجما ،ي  ر خيتار ،(8911 ريجردبنمحمّ ،ي  ر -29

 .رياسا  ، نشر، تهرانششم

 ديرشاغلامرضاا  ةترجما ،انيدر زمان ساسان رانيا ،(8961آرتور  سن،ستنيكر -24

 كتا . يايدن انتشارات، تهران، چاپ ششم ،ياسمي
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، تهااران ،ي اايح  يع اادالح حيتصااح ،الا  ااارنيز ،(8941 ديابوسااع ،يزيااگرد -21

 .رانيفرهنگ ا اديبن انتشارات

 ر،يمضاروشان يمهاد ةترجما ،يو حماسه ملّ ي(، فردوس8911 يماسه، هانر -26

 .زيدانشگاه ت ر ، انتشاراتزيت ر

 ، انتشااراتعراء بهار، تهرانالشّملک حيتصح ،(8919واريخ و القص  التّم مل -21

 كتا . يايدن

 حيتصاح ،تااريخ   رساتان و روياان و مازنادران ،(8941 نيرالدّي، ظهيمرعش -21

 .شر  يمو وعات ةسمؤسّ ، انتشارات، تهرانيدحسين تس يحمحمّ

چااپ  ،يناوائ نيبه كوش  ع دالحس ،دهيگز خيتار ،(8962حمدالله  ،يمستوف -23

 .ريرك يام انتشارات، ، تهراندوم

 ناده،يابوالقاسام پا ةترجما ،و الاشرا  هين التّ ،(8961 نيحسبنيعل ،يمسعود -92

 .يفرهنگ يعلم ، انتشارات، تهرانچاپ دوم

چااپ  نده،يابوالقاسم پا ةترجم ،الذّهب مروج ،(8911 نيحسبنيعل ،يمسعود -98

 .يفرهنگ يعلم ، انتشارات، تهرانششم

 ، انتشارات(، تهرانزي در مرگ و رستخاوشي(، سوگ س8912مسکو ،شاهر   -92

 .ي وارزم

 .ين نشر ،در شاهنامه، تهران ي(، ارموان مور، جستار8914 ----------- -99

 يعيدرضاا شافمحمّ حيتصاح ،خيو تار ن يآفر ،(8914 اهر ربنموهّ ،يمقدس -94

 آگه.نشر  ،تهران ،يكدكن

 .امي  ، انتشاراتتهران ،فاالصّةروض ،(8991د محمّ ر واند،يم -94

 ةترجما ،انيهاا در زماان ساساانو عر  انيارانيا خيتار ،(تاينولدكه، تئودور ب -91

 .يان من آثار ملّ ، انتشاراتتهران ،يي و ا ياس زرع ّ

، چاپ ششم ،يتيآ ميدابراهمحمّ ةترجم ،يعقوبي خيتار ،(8918احمد  ،يعقوبي -96

 .       يفرهنگ يعلم انتشارات، تهران
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