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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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نقد و بررسي سيماي فيروز بن يزدگرد دوم در شاهنامه و تواريخ دورة اسلامي

دکتر محمود رضايي دشت ارژنه

1

سيده زهرا ملکپور

چکيده:
در پي تبيين جايگاه بخش تاريخي شاهنامه ،در اين جستار سيماي فيروز در شااهنامه باا تا اريخ دورة
اسلامي مقايسه و روشن شد که شاهنامه از نظر تاريخي نيز يکي از منابع م ثاق و قابا اتتمااد اسا

و در

کليات ،ماجراهاي تهد فيروز با مت ن تاريخي همس س ؛ چنانکه ش رش فيروز بر برادرش هرمزد و تصاحب
سلطن  ،قحطي هف

ساله ،مردمداري فيروز و مديري

فيروز ،جنگ فيروز با خ شن از ،شکس
س فراي و بلاش در پايتخ

بحران در دورة قحطي ،ساختن شاهرهايي در زماان

فيروز در رويارويي با خ شن از و کشته شدنش در خندق ،گماشتن

در هنگام لشکرکشي به سرزمين هياطله ،بيس

و هفا

سااس سالطن

فياروز،

کينخ اهي س فزاي از خ شن از و برگرداندن غنائم و اسرا هم در شاهنامه و هم در بيشتر منابع تاريخي آمده
اس

و همس يي قاب تأملي بين شاهنامه و ت اريخ تهد اسلامي ديده ميش د.
بديهي اس

که در برخي جزئيات ،اختلافهايي نيز بين شاهنامه و مت ن تاريخي وجا د دارد؛ چنانکاه

دربارة مدت قحطي ،خاستگاه خشکسالي ،مدت پادشاهي فيروز ،تعداد و نام شهرهاي ساخته شده باه دسا
فيروز ،کيفي

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

همراه او در جنگ با خ شن از اختلافاتي جزئي بين رواي

فردوسي و برخي از منابع تاريخي ديده مايشا د

که اين اختلافات جزئي حتي در بين خ د ت اريخ دورة اسلامي نيز مشه د اس .
واژگان کليدي :فيروز بن يزدگرد ،شاهنامه ،تاريخ ،دورة اسلامي ،نقد مقايسهاي.
 تاريخ دريافت مقاله8931/8/3 :

تاريخ پذيرش نهايي8931/6/83 :

 - 8نشاني پست الکترونيکي نويسندة مسئولmrezaei@shirazu.ac.ir :
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 -1مقدمه
يکي از تقسيمبنديهاي كهن شاهنامه ،تقيسم آن به سه دورة اساا يري ،پهلاواني و
تاريخي است كه نخستينبار فيروز كواسا ي داور ايان امار را ت ياين نماود Cowasji

 )Davar, 1927, P18و سپس ديگر شاهنامهپژوهان اين تقسيمبندي را پذيرفتند .صافا،
 ،8913صااا
ص

 ،)226-221ماساااه ،8911 ،صااا

 ،)886-814مساااکو ،8914 ،

 )Shahbazi, 1991, P109-118 ،)889-884كه اين تقسيمبندي را «بخا بنادي

سانّتي شاااهنامه» ماينامند آيادنلو ،8932 ،ص .)891امااروزه ايان تقسايمبناادي ،ديگاار
جايگاهي ندارد ،چرا كه اين سه بخ
تفکيکي بين اين سه بخ
بود كه شااهنامه را دو بخا

چنان در هام تنيادهاناد كاه نمايتاوان براحتاي،

قائل شد و بر اين اساس ،گويا بايد با بهمن سركاراتي همراه
دانساته اسات :اساوورهاي و تاريخي ساركاراتي،8911 ،

ص.)18
بخ هاي مختلف شاهنامه چنان در هم تنيده است كاه بر اي از شااهنامهپژوهاان
حتّي قسمتهاي اسوورهاي آن را نيز به نوعي تاريخي ميدانند« :حماسة ملّاي اياران در
تدوين نهايي

كه اينک به دست ما رسيده ،نماي ظاهري تأليفي از ناو تاواريخ اياام و

كارنامة شاهان دارد و رح كلّي آن در بازگويي تاريخ ايران باستان به شايوهاي پردا تاه
شده است كه ضمن آن زمان اسا يري با تدبيري زيركاناه باه زماان تااريخي پيوساته و
آنچه اسوورة محض بوده .اينک ،به صورت بخشي از تاريخ و پارهاي از آن وانمود شده
است» همان ا).
فريدون جنيدي نيز از ابتداي شاهنامه تا سلونت ايرج را تااريخ آريايياان شامرده و
پس از ايرج و زمان برنشستن منوچهر بر تخت پادشاهي را تاريخ ايران ميداند جنيدي،
 ،8911ص .)29همچنين ،شااهر مساکو

حتّاي بخا

بنمايههاي تاريخي مايداناد« :داساتانهااي بخا

اساا يري شااهنامه را داراي

پهلاواني شااهنامه حاصال تركياب

شخصيتهاي اسا يري اوستا و دوران و مردان تاريخي اشکاني و جهاانبيناي ساسااني
است» مسکو  ،8912 ،ص.)14
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اهمّيت شاهنامه ،س ب شده كه پژوه هاي ارزندة بسياري دربارة آن صورت گيارد
و پرده از بسياري از م هولات نهفته در بون اين اثر بشکوه برداشته شود؛ امّا با توجّه به
اينکه حدود يک سوم اين اثر سترگ ،تاريخي اسات و ايان قسامت هرچناد تااريخ باه
معناي مصولح ود محسو

نميشود و بسياري از عناصار اساوورهاي نياز باه آن راه

يافته ،امّا در مقايسه با ديگر بخ هااي شااهنامه ،تاا حادود زياادي از دنيااي رازآلاود
اسووره فاصله گرفته است.
پژوه

در صوص اين بخ

از شاهنامه و ميزان انو اا ياا عادم انو اا آن باا

منابع تاريخي امري بايسته مينمايد  -امري كه در اين جستار ،نگارندگان در پاي ت ياين
آن هستند تا با مقايسة روايت شاهنامه دربارة فيروز بن يزدگرد با تواريخ دورة اسالامي،
روشن كنند كه تا چه حد بين روايت شاهنامه و ديگر متون تاريخي در صوص پادشاه
ياد شده ،همگوني وجود دارد و آن روايات در چه مواردي ،نااهمگوناناد و آميختگاي
بنمايههاي اسوورهاي با قسمت تاريخي ،تا چه حد سا ب شاده كاه رواياات از اصال
تاريخي ود دور شوند.
 -1-1پيشينة پژوهش
اساساً ،دربارة بخ

تاريخي شاهنامه نس ت باه بخا

اساوورهاي آن چنادان كاار

بايستهاي صورت نگرفته و تنها در صوص بر ي از پادشاهان مهمّ اين بخ  ،مقالااتي
منتشاار شااده اساات .8 . .كلاااوس اسااکيپمن  )Klaus Schippmannدر مقالااة
« )FĪRŪZ(PĒRŌZ)»(1999به چگاونگي بار تخات نشساتن فياروز ،چگاونگي
كن گري او در دوران هفت سالة شکسالي و مناس ات او با پادشااه بيازانس پردا تاه
است .اين مقاله تنها مقالة مساتقلي اسات كاه درباارة فياروز اوّل نوشاته شاده و در دو
صفحة ذيل مد ل «فيروز» در دانشنامة ايوانيکا به چاپ رسيده است .2 .شهرام جليلياان
در جديدرين آنها ،يعني در كتا

«تاريخ تحوّلات سياسي ساسانيان»  )8936اشاراتي نيز

به فيروز اوّل داشته است .امّا اثر مستقلي كه به شکلي همهجان ه و جاامع تماام زوايااي
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دوران سلونت اين پادشاه را بررسيده باشد ،تاكنون منتشر نشاده و ايان مقالاه نخساتين
گام بنيادين در اين زمينه است.
 -2نقد و بررسي
در اين جستار ،كوش

ميشود كاه باا مقايساة روايات شااهنامه درباارة فياروزبن

يزدگرد با روايات تواريخ دورة اسلامي ميزان انو ا يا عدم انو اا ايان رواياات ت ياين
گردد و روشان شاود كاه در صاورت ا تلاا  ،در كادام ماوارد نااهمگون هساتند .از
ديگرسو ،بر اثر اين بررسيها روشن واهد شد كه تا چه حد ميتاوان بخا

تااريخي

شاهنامه را در موالعات تاريخي ،موثّق و قابل اعتماد تلقّي كرد.
 -1-2ش رش فيروز بر برادر
بنا بر روايت شاهنامه ،يزدگرد دو پسر بهنامهاي هرمز و فيروز داشات .وي ق ال از
مرگ ،هرمز را جانشين ود قرار داد؛ امّا فيروز از انتخا

پدر سخت برآشفت و از شاه

هيتال ،كمک واست و با لشکري از هيتاليان بر هرمز شاوريد و او را از سالونت كناار
زد و بر اريکة قدرت نشست و با برادرش ،هرمزد ،در اوج مدارا رفتار كرد؛ باه گوناهاي
كه هرمزد ،يکي از همراهان سپاه او در جنگ عليه وشانواز بود فردوساي ،8916 ،ج،1
ص.)86
تواريخ دورة اسلامي نيز كمابي

با سا تار كلّي روايت فردوساي همگاون هساتند،

يعني اغلب آنها به تصاحب سلونت هرمز بهوسيلة فيروز اشاره كردهاناد ،امّاا در بر اي
جزئيات ناهمخوان هستند.
در «ا ارالوّوال» چنين آمده كه« :پادشاه به او گفت هرگز ترا ياري نميدهام ،مگار
اينکه سوگند ياد كني كه از او بزرگتاري ،و فياروز ساوگند يااد كارد» ديناوري،8914 ،
ص ،)11در حاليكه در شاهنامه ،به سوگند وردن فياروز م ناي بار بازرگتار باودن از
برادرش هرمزد اشارهاي نشده است .از ديگرسو ،بر لاا

شااهنامه كاه فياروز بعاد از

پيروزي بر برادر ود ،با او به رفق رفتار ميكند ،در بساياري از تاواريخ دورة اسالامي،
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فيروز بارادر اود ،هرمازد را مايكشاد؛ چنانکاه در تااريخ يعقاوبي يعقاوبي،8918 ،
ص ،)228مُروجالااااذَّّهَّب و معادنال وهر مسااااعودي ،8911 ،ص ،)211التّن يااااه و
الاشرا

مسااعودي ،8961 ،ص ،)12م ماالالتّواريخ و القصاا

بهار ،8919 ،ص،)18

تاريخ ثعال ي ثعال ي ،8914 ،ص ،)211تاريخ كامال ابن اثيار ،8918 ،ص ،)231المع ام
في آثار ملوک الع م حسيني قزويناي ،8919 ،ص )922قاات ناصري ساراج،8969 ،
ص ،)869روضةالصّفا في سيرةالان ياء و الملاوک و الخلفاء مير واناد ،8991 ،ص،)112
به مرگ هرمزد به وسيلة فيروز اشاره شده است.
در تاريخ ري ،فيروز علاوه بر هيواليان ،از راسان ،خارستان و ديار م ااور آن
نيز ياري مي ل د و هم برادر و هم سه تن از اندان وي

را ميكشد اري،8911 ،

ص)623؛ در حاليكه در شاهنامه و ديگر تواريخ عهد اسلامي ،فياروز تنهاا از هيوالياان
ياري ميجويد و بنا بر روايات تاريخي ياد شده ،تنها برادرش هرمازد را مايكشاد و از
كشااتن سااه تاان از اناادان

اثااري نيساات؛ هرچنااد «م ماالالتّواريخ والقصاا

»و

«روضةالصاافا» ني از بااا ااري همسااو هسااتند بهار ،8919 ،ص18؛ مير وانااد،8991 ،
ص .)112نولدكه نيز در «تاريخ ايرانيان و عر ها در زمان ساسانيان» ،هماين روايات را
آورده است نولدكه ،بيتا ،ص.)222
در فارسنامه و تاريخ گزيدة حمدالله مستوفي ،صارفاً باه مولاو

شادن هرمازد در

برابر فيروز اشاره شده و اينكه فيروز بعد از غل ه بر هرمازد ،او را كشاته ياا باا وي باه
مدارا رفتار كارده ،مساکوت ماناده اسات ابن بلخاي ،8914 ،ص19؛ مساتوفي،8962 ،
ص .)881شگفتآور است كه در روايت فارسنامه« :فيروز بن يزدجرد بن بهارام ،چهاار
سال وليعهد پدر بود و برادرش هرمز بر وي اروج كارد ،پاس مولاو
ص ،)19كه دو ا تلا

فاح

شاد» هماان،

و قابل تأمّل با شاهنامه و روايات تاريخي ياد شاده دارد:

يکي اينكه چهار سال فيروز وليعهد پدر بوده و ديگر اينکه هرمز بر فيروز شاوريده ،در
حالي كه عکس آن صاد است.
بنا بر روايت ابن لدون در «الع ر»« :هرمز برادر فيروز) بار پادشااهي ظفار يافات؛
برادرش فيروز به سود در مروالرّود پيوست .اين مردم را پي

از اين هيا له ميگفتناد و
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ميان وارزم و فرغانه سکونت داشتند .فيروز سپاهيان را باا اود همدسات كارد و باا
برادر ود هرمز ن رد كرد و بر او پيروز شد و به زندان

افکناد» ابان لادون،8911 ،

ص .)836به زندان اندا تن هرمازد نياز ناه در شااهنامه آماده اسات و ناه در رواياات
تاريخي.
ال تّه غياثالدّين واندمير نيز در «ح يبالسّير» همسو با ابن لادون ،معتقاد اسات
كه فيروز بعد از پيروزي بر هرمزد او را در بند كرده است واند ميار ،8962 ،ص.)291
از ديگر سو او به لقب« مردانه» براي فيروز معتقد است همان ،ص)291؛ در حاليكه در
شاهنامه و ديگر روايات تاريخي نشاني از اين لقب نيست.
بلعمي معتقد است :پس از مرگ فيروز ،ماردم بلااش را انتخاا

كردناد و او را باه

شاهي نشاندند و ق اد گريخت و سوي اقان شد تا از وي سپاه واهد و ملک از بلاش
بستاند ،امّا در شاهنامه ،ق اد همراه فيروز به جنگ با وشنواز ميرود و بهدست او اساير
ميشود .بنابراين ،بلاش شاه ميشود و هنگامي كه ق اد برميگردد ،باي هايچ منازعاهاي،
حکومت از بلاش به ق اد ميرسد بلعمي ،8914 ،ص.)618
ديگر ناهمگوني كه در روايات تاريخي با شاهنامه وجود دارد ،اين اسات كاه اق
روايت ابناثير ،فيروز به ا ر كمکي كه پادشاه هيا له به او ،در ن رد با بارادرش كارد،
القان را به وي واگذار كرد ابن اثيار ،8918 ،ص ،)926در حااليكاه در شااهنامه شااه
هيا له براي كمک به فيروز ،تنها با او قرار ميگذارد كه ترمذ و ويسهگارد باراي تركاان
باشد ،همان ور كه در گذشته بوده است و سخني از القان در كار نيست ،مگار اينكاه
القان همان ترمذ يا ويسهگرد باشد.
 -2-2قحطي هف

ساله و خاستگاه آن

بنا بر شاهنامه ،پس از گذشت يک ساال از حکومات فياروز ،اياران دچاار قحواي
شديد شد .اين قحوي تا هفت سال ادامه داشت و چناان باود كاه بساياري از ماردم و
حيوانات از بين رفتند .در اين ايام ،فيروز از گرفتن اراج دسات برداشات تاا فشااري
مضاعف بر مردم وارد نشود .وي تمام غلّهها را از كشاورزان با نر دلخواهشان ريد و
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بين مردم تقسيم كرد و به همه سپرده بود كه م ادا در شاهري ان ااري پار باشاد و در آن
شهر ،كسي از گرسنگي جان دهد.
پس از هفت سال قحوي ،روزي فيروز به درگاه دادار پناه برد و از دا لب بااران
كرد .داوند نداي او را شنيد و باراني شگر

باريد و تمام زمينهاا حاصالخيز شاد و

همه چيز دوباره رونق گرفت.
بفرماااود تاااا اناااه بگذاشاااتند

به دشت آماد و دسات برداشاتند

همي بآسمان انادر آماد اروش

ز باااس موياااه و درد و زاري و

ز كوه و بيابان و از دشات و غاار

زدان هماي واسااتند زينهااار
ز يا
جوش

برينگونه تا هفت ساال از جهاان

نديدنااد ساا زي كهااان و مهااان

بااه هشااتم بيامااد مااه فَّااروَّدين

برآماااد يکاااي ابااار بااااآفرين

همي دُر ب اريد بر ااک شاک

همي آمد از بوستان باوي مشاک
فردوسي ،8916 ،ج ،1ص)86

در تواريخ دورة اسلامي نيز همانند روايت فردوسي ،به اين قحوي هفت ساله اشاره
شده است كه فيروز با درايت و مردمداري -كه در شاهنامه نيز به آن اشاره شده  -موفّق
شد كه فشار زيادي بر تهيدستان وارد نشود؛ چنانکه اري در تااريخ اري،

اري،

 ،8911ص ،)621ساااراج در قاااات ناصري ساااراج ،8969 ،ص،)869ديناااوري در
ا ارالوّوال دينوري ،8914 ،ص ،)11بنااكتي در تااريخ بناكتي بنااكتي ،8941 ،ص،)11
ثعال ي در شاهنامه ثعال ي ،8914 ،ص،)216ابن مسکويه در ت اار الاامم ابن مساکويه،
 ،8916ص ،)818گرديااازي در زينالا اااار گرديزي ،8941 ،ص ،)23وانااادمير در
ساير واند ميار ،8962 ،ص ،)291مساتوفي در تااريخ گزيده مساتوفي،8962 ،
ح يبال ّ
ص ،)881بيضااااوي در نظاااامالتّواريخ بيضااااوي ،8912 ،ص ،)46ابااان لااادون در
الع ر ابن لدون ،8911 ،ص ،)836فصيح اوافي در م مال فصايحي وافي،8916 ،
الصاافا مير واند ،8991 ،ص ،)112مقدسااي در ال اادء و
ص ،)44مير وانااد در روضااة ّ
التاريخ مقدسي ،8914 ،ص )181ابن اثير در تااريخ كامال ابن اثيار ،8918 ،ص )231و
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مُ ملالتّواريخ والقص

بهار ،8919 ،ص )18همه ،روايت فردوسي را تأييد كردهاناد و

روايتشان كاملاً با شاهنامه همسو است.
در اين ميان ،يعقوبي تنها كسي است كه دوران قحوي عهد فيروز را سه سال مورح
كرده است يعقوبي ،8918 ،ص ،)228در حالي كه در شااهنامه و سااير كتاب تااريخي،
مدّت شکسالي هفت سال بيان شده است .بيروني نيز در آثارال اقيه باه قحواي اشااره
دارد؛ امّا مدّت آن را چند سال ذكر كرده و به عدد هفت ،اشارهاي نادارد بيروني،8913 ،
ص.)919
نکتة قابل توجّه ديگر اين اسات كاه بر اي از ماورّ ين بار لاا

فردوساي كاه

شکسالي را ،پديدهاي يعي تلقّي ميكند و ارت اا ي باين شاومي شااه و شکساالي
نميبيند ،مستقيم يا غير مستقيم ،قحوي هفت ساله را نتي ة شاومي و نحوسات فياروز
ميدانند؛ چنانكه براي نموناه ،اري بار ايان ديادگاه اسات ري ،8911 ،ص.)621
ثعال ي نيز به ور ضمني اشاره كرده كه« :فيروز مات و متحيّار ماناد و چاون كساي كاه
اشاكي در چشم ياا اساتخواني در گلاو ياا اضاورابي در دل داشاته باشاد ،باه اود
ميپيچيد .گاه ،بدين يال كه اين پاي آماد از شائامت دوران سالونت اوسات ،بار آن
ميشد كه ترک مقام ود گفته سر به بيابان نهد و از كشور ود دوري گزيند؛ ولي بااز
پايداري نموده تحمّل بدبختي ميكرد و بذل مال پيشة ود سا ته ،به دساتگيري لاق
ميپردا ت »...ثعال ي ،8914 ،ص .)216بيروني نيز در همين راستا ،روايتي نقل كرده كه
در نو

ود ،واندني و تأمّلبرانگيز است:

«فيروز به آتشکدة آذر ورا كه در فاارس اسات رفات و در آن اا ،نمااز واناد و
س ده كرد و از دا واست كه اين بلا را از اهل دنيا بر ار
آت

كناد .ساپس باه كاانون

رفت و ديد كه نگه انان آتشکده و هرابده بر سر كانون ،ايستادهاند و چنانکاه باياد

از پادشاهان تواضع كنند و سلام بدهند ،نس ت باه او ننمودناد .فياروز باه ساوي آتا
برگشت و دست و بازوي ود را حوالي آت

گردانيد و سه مرت اه شاعله را باه ساينة

ود گذاشت ،مانند دوستي كه دوست ود را به سينه ميچس اند و شعلة آت

به ري

او گرفت؛ ولي نسوزانيد .فيروز گفت :داوندا همة نامهاي تو فرّ اسات .اگار حا س
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ث با ن من است ،به من بگو تا من ود را از مياان باردارم و

اگر علّتي ديگر دارد ،نيز مرا آگاه گردان و اهل دنيا را نيز از واقعه موّلع كن و بر لاق،
باران رحمت ب اران .سپس فيروز از كانون بيرون آماد و از ق ّاة آتشاکده بيارون شاد و
بر دن کا) نشست و دن کا چيازي اسات كاه از زر آن را مانناد تخات ميساازند ،ولاي
كوچکتر از آن است و رسم اين است كه بايد در ماد ل آتشاکده باشاد كاه تاا چاون
پادشاه وارد شود بر روي آن بنشيند و هرابده و نگه انان آتشکده بر گرد او جمع آيند و
بر او  -چنانکه رسم ملوک است -سلام كنند .و چاون فياروز بار دن کاا نشسات ،هماه
موبدان ونگه انان در ا را

پادشاه جمع آمدند .فيروز ايشان را گفت :چاه انادازه شاما

دلسخت و مردم جفاكار هستيد؟ چرا به من در كانون ،سلام نداديد .ايشاان گفتناد كاه:
چون ما در نزد پادشاهي كه از تو بزرگتر است ايستاده بوديم ،اين بود كه شرط اد

باه

جا نياورديم .فيروز ايشان را تصديق كرد تا آنکه از شهر آذر اورا باه ساوي شاهر دارا
بيرون آمد و چون به موضعي رسيد كه در زمان ماا روساتاي كاامفيروز اسات و در آن
وقت ،صحرايي بدون آباداني بود .ابري بر آسمان بر است و چندان باريد كاه مانناد آن
ديده نشده بود تا آنکه آبها در سراد و يام شاه راه يافت و فيروز يقين كرد كه دعااي
او مست ا

شده و داوند را سپاس گزارد .در اين هنگام بود كه فيروز به مردم صادقه

بسياري داد و اموال زيادي بخشيد و م الساي تشاکيل داد و مشاوول وشگاذراني و
شادماني گشت و از آن مکان بيرون نرفت تا آنكه اين ده را كه كامفيروز است ساا ت؛
يعني فيروز در اين ا بود كه به كام ود رسيد و همه مردمان از سروري كه پيادا كردناد
از اين آ ها بروي هم ميپاشيدند و اين رسم در ايران از آنوقت باقي و پايدار ماناد و
اين عيد را همه عيد ميگيرند؛ زيرا در اين روز باود كاه باراي ايشاان بااران آماد و در
اصفهان نيز در اين روز باران آمد» بيروني ،8913 ،ص.)911
با توجّه به روايت بيروني ،روشن ميشود كاه هام ماردم و هام اود فياروز ايان
برداشت را داشتهاند كه شايد قحوي هفتساله ،نتي ة « ث با ن» فيروز باشاد؛ اماري
كه در شاهنامه به آن اشاره نشده است.
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ابن اثير نيز در تاريخ كامل ،قحوي هفتساله را بر اساته از نگاونبختاي و شاومي
فيروز ميداند« :از بخت و اق ال ،نصي ي نداشت و پادشااهي او باراي ماردم ،نام اارک و
ناميمون بود .در روزگار او هفت سال پيدرپي قحط و شکساالي باه شاهرهاي اياران
روي آورد و جويها و قناتها همه شک شد و آ

دجلاه كااه

يافات» اباناثيار،

 ،8918ص.)231
قزويني نيز در المع م في آثار ملوک الع م ،بر لاا

شااهنامه ،فياروز را شاوم و

ستمگر معرّفي ميكند« :فيروز ،نيک بد لق و مع اب باود و دم از اساتقلال و اسات داد
ميزد و مي واست كه هرمز پشت زمين را ودا كند و مال ملک جهاان بار وي مقارّر
گردد و عاق تالامر اين ملتمس به اجابت مقرون گشت و عنان به جانب صاحب هيا له
تافت و پناه به درگاه او برده ،واستة نا واستة بيمر و حسا  ،بر ناوّا

و ح ّاا

او

بپاشيد و صاحب هيا له او را به سپاهي بيعدد ،مدد داد و روي به ولايت هرمز آورد و
آن مثل كه فلان برادر بر آذر نهاد ،به شومي نفس پروز ،بر هرمز واقاع شاد و پاروز نياز
چون در مملکت تمکّن يافت.حب مال و جذ

منال او را بر آن داشت كه به استحثاث

اموال از رعايا دست يازد و زانة راباه از دساترن ضاعفا و مسااكين ،باه زر صاامت
واسته و گوهر مکنون مشحون گرداند ،در سلک :لِلمَّساكينَّ اَّيضاً لِلنّادي ولاعٌ انضامام
دهد .و چون سالي دو سه بر اين قاعده بگذشت ،در مملکات ،بايترتي اي و در زاناه،
بيد لي و بر رعيت ،ناايمني و در لشکر ،پراكندگي پديد آمد» حسيني قزويناي،8919 ،
ص .)928ظهيرالدّين مرعشاي نياز فياروز را «اثايم» ماي واند مرعشاي ،8941 ،ص.)4
همچنين ،بنا بر روايت بلعمي« :فيروز از اوّل ستمکار و بدكن

و شوم باود ،چاون ايان

قحط بيامد ،توبه كرد .پس داي  -عزّ و جلّ -آن توبه پذيرفت؛ باران آمد و چشمههاا
بگشاد» بلعمي ،8914 ،ص.)613
دينوري نيز در «ا ارالوّوال» چنين آورده كه « :فيروز پادشااهي كامبهاره باود و از
بيشتر گفتار و كردار ود ،بهرهاي نميبرد و مردم به روزگار او ،هفت سال پياپي ،دچاار
قحوي بودند» دينوري ،8914 ،ص)11
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ابن مسکويه نيز چنين آورده كه «:پيروز مردي بر آيين بود ،جز آن كه نيک و باد را
كيفر ميداد و براي مردم بدشگون بود» ابن مساکويه ،8916 ،ص )818در المع ام نياز
فيروز ،پادشاهي بد لق و مع ب و مست د معرّفي شاده است حسايني قزويناي،8919 ،
ص.)928
چنانکه اشاره شد ،بر ي از تواريخ نيز همخوان با شاهنامه و بر لا

روايااتي كاه

قحوي را نتي ة وي بد يا شومي فياروز مايدانناد ،او را پادشااهي عاادل و جاوانمرد
واندهاند كه به واسوة دادگري و مهارورزي او ،داوناد بااران رحمات

را باه ماردم

ارزاني داشته است؛ چنانکه در «تاريخ بناكتي» چنين آمده است:
«فيروز بن يزدجرد پادشاه عادل جوانمرد بود .در ايّاام او ،قحواي پدياد آماد و باه
هفت سال ول بکشيد .در آن وقت ،راج از رعيت برداشت و چنان كرد كاه در هماه
ممالک وي ،هيچ كس از دروي

و توانگر ،ش ي گرسنه نخفات .چاون اثار عادل او در

همه عالم ظاهر شد ،داي تعالي آن تنگي را به فرا ي نعمت ،بدل گردانيد و بارانهاي
رحمت ب اريد و ارزاني شد ،و گفتهاند« :سلوانٌ عادلٌ يرٌ مِنْ مَّوَّرٍ وابلٍ» بناكتي،8941 ،
ص.)11
مستوفي نيز فيروز را چنين توصيف كرده كه« :سيرت پسنديده داشت :داد مظلوماان
نيکو دادي؛ م ارم را باه زنادان نفرساتادي و هام در م لاس ،حکام جازا باه امضااء
رسانيدي» مستوفي ،8962 ،ص .)881فصيح وافي نيز با تع يري شا يه بنااكتي ،معتقاد
است كه « :به واسوة عدل او ،حقتعالي آن تنگي به فرا ي نعمت م دّل كارد» اوافي،
 ،8916ص.)44
ثعال ي بعد از شکسالي هفتساله ،روايتي از فيروز نقل كرده كاه نشااني از آن ناه
در شاهنامه ديده ميشود و ناه در ديگار تاواريخ دورة اسالامي« :همينكاه هفات ساال
بدبختي اتمه پذيرفت ،يکروز كه فيروز به قصد تفريح و تفرّج به بيابان رفته بود ،باز
كوهيي را ديد كه ريش

از وزش نسيم متحرّک است .از شدّت شادماني ،چيزي نماناده

بود عقل از سرش پرواز كند كه حيواني زنده ديده و نسيمي وزيده .از اسب به زير آماد
و داي را از گشودن با

رحمت آسماني ،شکر فراوان گفت .در همين وقت كه او به
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ع ادت مشوول بود ،باد براي گرد آوردن ابرها بر است و مشکهاي آسامان بار زماين
سرازير گرديد ثعال ي ،8914 ،ص.)216
 -3-2ساختن شهر
بنا بر روايات فردوسي ،فياروز دو شهار فيروزرام ري كنوني) و باذانفيروز اردبيل
كنوني) را سا ت و مکانهاي بسياري را آباد كرد كه تواريخ دورة اسلامي كماابي  ،باه
اين دو شهر  -اگرچه با ا تلا

در ناام -اشااراتي كاردهاناد .علااوه بار ايان دو شاهر،

شهرهاي ديگري را نيز سا تة فيروز ميدانند كه در شاهنامه به آنها اشارهاي نشده است.
ري شهرهاي فيروز ،روشن فيروز و شهرام فياروز را ساا تة فياروز مايداناد .از
ديگرسو ،نام شهري كه فيروز در آذرباي ان سا ته ،در شاهنامه« ،باذان فيروز» است ،امّاا
در تاريخ ري از آن با نام «شهرام فيروز» ياد شده است ري ،8911 ،ص.)692
بنا بر روايت حمزة اصفهاني ،فيروز در سرزمين هند ،شهرهايي به نامهاي رام فيروز
و روشن فيروز سا ت و نيز در هر يک از نواحي ري و گرگان و آذرباي ان ،شهري بنا
كرد و ميان ماوراءالنّهر و ايرانشهر ،ديواري كشيد و باروي شهر جاي را تکميال كارد و
دروازههاي آن را به دست آذر شاپور پسار آذرماناان اصافهاني ب ست اصافهاني،8946 ،
ص) 19
ق نوشتة ابن مسکويه ،فيروز شهري در ري ،شاهري در مياناه گرگاان و چاول و
شهري در آذربايگان سا ته است ابن مسکويه ،8916 ،ص .)812ثعال ي هم معتقد است
كه «فيروز در ناحية ري ،شهري به نام رامفيروز بنا كارد و باين جرجاان و بنادر صاول
شهري به نام روشن فيروز و در آذرباي ان شهري به نام شهرام فيروز ساا ت» ثعاال ي،
 ،8914ص« .)216زينالا ار» شهر فاريا  ،قص ة گرگان ،شهر آذرباي اان ،عاينالتّمار،
فربرد ،نسا و كرمان را سا ته شده به دست فيروز ميداناد گرديزي ،8941 ،ص .)23در
«مُ ملالتّواريخ والقص

» نيز چنين آمده كه« :پيروز بناهاي بسيار كردسات باه ا ارا

هند و آن دو شهر ،يکي را نام[ ،رام]پيروز و ديگر ،روشانفياروز ،و باه مااوراءالنّهار و
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ناحيت ري و گرگان و آذربايگان ،شهرها كرد ،اشتقا هم از نام اود ،و مياان تارک و
ايران ،ديواري كشيد ،و شهرستان جي اصفهان تمام كرد بهار ،8919 ،ص.)18
سراج ميگوياد فياروز ناه شاهر در ا ارا

ممالاک اود بناا كرد ساراج،8969 ،

ص .)869بيضاوي شهرهاي فيروز از اعمال ري ،روشن فيروز از جرجان ،رام فياروز از
بلاد هند ،شهرنو اصفهان ،شادفيروز از آذرباي ان ،ديواري پن اه فرسنگ به

ناد مياان

ايااران و تااوران و قصا ة كااامفيروز از اعمااال فااارس را سااا تة دساات فياروز معرّفاي
ميكند بيضاوي ،8912 ،ص.)46
مستوفي شهرهاي فيروز رام ري ،روشن فيروز جرجاان ،رامفياروز هناد ،شاهر ناو
اصفهان ،كازرون فارس و [سادار] آذرباي ان را بنا شده به دست فيروز ميداند مستوفي،
 ،8962ص .)881واندمير معتقد است كه فيروز در دوران سلونت  ،شاهرهاي فياروز
رام ري ،روشاانفيااروز جرجااان ،كااازرون فااارس و شااادار آذرباي ااان را سااا ته
است واندمير ،8912 ،ص.)42
ابوريحان بيروني نيز كامفيروز را از جمله شهرهايي ميداند كه فيروز بعاد از پاياان
شکسالي هفتساله سا ته است« :چون به موضعي رسايد كاه در زماان ماا روساتاي
كامفيروز است و در آن وقت ،صحرايي بدون آباداني بود ،ابري بر آسامان بر اسات و
چندان باريد كه مانند آن ديده نشده بود تا آنكه آبها در سراد و ياام شااه راه يافات.
فيروز به مردم صادقة بساياري داد و اماوال زياادي بخشايد و م الساي تشاکيل داد و
مشوول وشگذراني و شادماني گشت و از آن مکان بيرون نرفت تا آنكه اين ده را كه
كامفيروز است سا ت؛ يعني فيروز در اين ا بود كه به كام ود رسيد» بيروناي،8913 ،
ص.)911
 -4-2چرايي جنگ با خ شن از
بنا بر روايت شاهنامه ،پس از پايان شکسالي ،فيروز را هوس جنگ تركان در سار
افتاد و با زير پا گذاشتن عهد بهرام گور ،مرزشکني كرد و با حمل منارهاي كه بهارام باه
عنوان مرز بنيان نهاده بود در جلو سپاه ،چنين وانمود كرد كه آنها همچناان پاي ناد عهاد
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بهرام هستند و از منارة او ،پا پي تر نگذاشتهاند! .از اينارو هار چاه وشانواز او را باه
پاي ندي به عهد بهرام فرا واند ،فيروز توجّهي نکارد و باا هرمز بارادرش) و ق اد پسار
بزرگ ) ،روانة جنگ با تركان شد:
همي راند با لشکر و گن و سااز

كااه پيکااار جوينااد بااا وشاانواز

نشاني كاه بهارام يال كارده باود

ز پسااتي بلناادي باارآورده بااود

ن شااته يکااي عهااد شاهنشااهان

كه از تارک و ايرانياان در جهاان

كسي زين نشان هايچ بار نگاذرد

كاازان رود برتاار زمااين نشاامرد

چو پيروز شايراونن آن اا رسايد

نشااان كااردن شاااه ايااران بديااد

چنين گفت يک سر به گردنکشان

كه از پي

تركان برين هامنشاان

مناره بار آرم باه شمشاير و گان

ز هيتال تاا كاس ن اشاد باه رنا

چو باشاد منااره باه پاي

بارک

بگااويم كااه آن كاارد بهاارام گااور

بزرگان به پاي

مان آرناد چاک

بااه مااردي و دانااايي و فارّ و زور
فردوسي ،8916 ،ج ،1ص

)81-26

از بين تواريخ دورة اسلامي ،تنها «ا اارالوّوال» باا ايان امار همسوسات و مانناد
فردوسي ،دليل جنگ را مرز شکني فيروز و گذر از منارهاي كه بهرام گور برآورده باود،
ميداند دينوري ،8914 ،ص)11؛ امّا ديگر تواريخ دلايل ديگري را استگاه جنگ فيروز
با وشنواز ميدانند و حتّي بر ي وشنواز را آغاز كنندة جنگ تلقّي ميكنند.
ري و ابن مسکويه ،دليل جناگ فياروز و هيتالياان را لاواطكاار باودن هيوالياان
ميدانند.

ري ،8911 ،ص621؛ ابن مسکويه ،8916 ،ص .)812بناكتي نيز بيدادگري و

سيرت قوم لوط در پي

گرفتن وشنواز را دليل لشکركشي فيروز به آنها ميداناد« :در

آن وقت كه فيروز به مدد وشنواز ملک هيا له ،بر هرمز ظفر يافت و پادشاه شد ،ايان
وشنواز بر رعيت ود ظلم و تعدّي اساس نهاد و سيرت قوم لوط پي

گرفت .لاق

از آن معني به فرياد آمدند و به حضرت فيروز ،داد واستند .فيروز به نزديک او رساول
فرستاد و گفت :تو را بر من حق است؛ و ليکن حقّ داي بي

است از حقّ تاو و ايان

لق از تو تظلّم ميكنند ،اگر دست از اين فعل ماذموم باداري ،مياان مان و تاو عهاد،
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مستحکم است و اگر برين اقدام ننمايي ،بيايم و دمار از دياار تاو بارآرم .وشانواز باه
سخن او التفات نکرد .فيروز لشکر كشيد و قصد او كرد ...بناكتي ،8941 ،ص.)11
شاهنامه ،بيدادگري وشانواز را اساتگاه جناگ فياروز باا

مير واند نيز بر لا

هيا له ميداند « :فيروز به قصد بلاد هيالوه بنا بر تظلّم متظلّماان كاه از جاور ملاک آن
ديار به درگاه او مت مع شده بودند ،لشاگرها را جماع آورد .از نقاض عهاد نينديشايد.
هرچند اعيان حضرت و مدبّران مملکت او را منع كردند ،مفياد نيفتااد و شاآمت پيماان
شکستن به شاه ايران و ايرانيان رسيد» مير واند ،8991 ،ص.)112
امّا حسيني قزويني معتقد است كه جنگ بين فيروز و تركان را تركان آغاز كردهاناد؛
به اين ترتيب كه «چون سالي دو سه برين قاعده بگذشت ،در مملکت ،بايترتي اي و در
زانه بيد لي و بر رعيت ناايمني و در لشکر پراكندگي پديد آمد.
ستم مکن كه درين كشتزار زود زوال

به داس دور ،همان بدروي كه ميكاري

«صاحب هيا له بهواسوه صدور فعلي ناستوده بر فيروز متويار شاد و لشاکر گاران
فرستاد تا با وي محاربت كردند و او در آن حر  ،كشته شد .و گويند اقات مقاومات
نداشت و در حال انهزام ،به ند عميق رسيد و با اسب و سالاح در آن ناد افتااد
حسيني قزويني ،8919 ،ص.)922
بنا بر المع م ،اين وشنواز است كه به س ب بيكفايتي و بيدادگري و صدور فعلي
ناستوده از فيروز ،آغازگر جنگ با اوست .از سوي ديگر ،ابن لدون نيز بر همين عقيده
است« :هيا له به ا را

كشور فياروز لشاکر آوردناد و خارساتان و بساياري از بلااد

راسان را گرفتند .فيروز به دفع آنان لشکر كشايد؛ امّاا از هيا لاه شکسات اورد ابن
لدون ،8911 ،ص)836
مرعشااي هاام در تاااريخ رسااتان و رويااان و مازناادران ،معتقااد اساات كااه
اجستوار وشنواز) ،نقض عهد كرده و آغازگر جنگ باا فياروز باوده« :پادشااه تاوران
زمين هيا له اجستوار بود .اين دو پادشاه بعد از مدّتي كاه باه جناگ و جادال مشاوول
بودند ،عاق ت ،صلح كردند كه وراي جيحون و آ

بلخ كه ايران زمين است متعلّاق باه

فيروز شاه باشد ،و مدّتي بر آن قرار بود .آ رالامر اجستوار نقض عهد كرده ،براي غارت
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و تاراج به ولايت شاه فيروز آمد .فيروز بشخصه ،با عدّة زيادي به جنگ اجستوار بياماد.
اجستوار ش يخون بر لشکر فيروز زده ،سپاه او را منهزم سا ت .فيروز و فرزندان و امراء
و اركان دولت ايران را دستگير كرد .فيروز را عليالفور ،به قتل رسانيد مرعشاي،8941 ،
ص.)1
واندمير نيز در روضةالصّفا ،بيدادگري وشنواز را سلسلهجن ان جنگ تلقّي كارده
است« :چون مملکت فيروز سمت استقامت گرفت ،جمعي كثير از بلاد هيا له كه جماع
هيوال است  -و هيوال به زبان بخاريان مردم قويبنيه را گويناد -و باه قاول ابوحنيفاه
دينوري ع ارتست از خارستان و بلداني كه حدود بلخ و كنار آ

آمويه است به درگاه

پادشاه ع م آمدند و از وشنواز كه حاكم ايشان بود آغاز تظلّام نمودناد .فياروز دفتار
احسان وشنواز را بار اا نسايان نهااده ،باا ساپاه فاراوان بادان جاناب در حركات
آمد ...واندمير ،8962 ،ص.)291
امّا ثعال ي ضمن اينکه دليل جنگ فيروز و تركان را عدم ا اعت شاه تركان از فيروز
ميداند ،معتقد است كه فيروز بر اثر غفلت بلدچيان ود ،راه حمله بر وشنواز را گام
كرد و شکست ورد ،در حاليكه چنانکه در بر ي از تواريخ ذكر آن گذشت ،يکاي از
پيروان وشنواز با بريدن دست و پاي ود و جلب اعتماد فيروز ،او و سپاهيان

را باه

بياباني كشانيد و موج ات شکست او را فراهم ميآورد:
«عموم سلا ين ا اعت امرش كردند به جز وشنواز ،پادشاه هيا له ،كاه در بلاخ و
خارستان حکومت داشت .فيروز با عسااكر اود راه راساان پاي

گرفات و چاون

مي واست بي ر ،از اقصر راه ،بر او تا ته ،غافلگيرش كند به بيراهه ،از بياباان ،اي
ريق كرد .بلدها غفلت كرده راه را گم كردند و از بيآبي ،قسامت اعظام لشاگر تلاف
شد .فيروز ديد م ور است با بقيّة لشگريان در كمال ذلّت و واري به دشمن مراجعاه
كند و حقيقت را از او مخفي داشته با او از در صلح درآيد .ناچار نسا ت باه وشانواز،
متعهّد گرديد كه ديگر ،به كشور او مراجعه نکرده ،هرگز ،قشون باه آنجااي نفرساتد و
حمله به هيچ قسمت اك

نکند و مراتاب مزباوره را كت ااً ،تنظايم نماوده باه او داد.

وشنواز هم دست از او داشته ،فيروز به مملکت

مراجعت نمود ،ولي دائام كيناة او را
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در دل پرورانيده ،آرام نداشت .چون فريقين صف آراستند ،وشنواز سندي را كه فيروز
نوشته بود ،بر فراز نيزهاي كرده در معرض قشون فيروز قرار داد كه با ملاحظه اين ساند
غدر و ناجوانمردي او را دانسته ،از متابعت

سرباز زنناد .همراهاان فياروز ماردّد شاده

نميدانستند كه بايد با او جنگيد يا نه و همينكه جنگ درگرفات ،قشاون فياروز منهازم
گرديد ثعال ي ،8914 ،ص.)216
 -5-2فرجام جنگ
بنا بر روايات فردوسي ،در جناگ فياروز با وشناواز ،تناها از كشتاه شدن فيروز،
برادرش هرمز و اسارت پسرش ق اد و موبدان موبد اردشير) به دست وشانواز ،ساخن
رفته است فردوسي ،8916 ،ج ،1ص

 ،)81-26در حااليكاه در تاواريخ دورة اسالامي

ماجرا از لوني ديگر است؛ چنانکه در روايت ري ،فيروز و چهار پسر و چهار برادرش
در جنگ با تركان كشاته مايشاوند  -روايتاي كاه ابن لادون نياز باا آن همسوسات
ابن لدون ،8911 ،ص.)836
از ديگرسو ،ري معتقد است كه پس از مرگ فيروز در ناد « ،ا شانوار ساوي
اردوگاه فيروز بازگشت و هر چه در آن بود ،به تصرّ
و فيروزد ت ،د تار فياروز باا زناان

آورد و موبدان موبد را اسير كرد

باه چناگ وي افتااد و ا شانوار واسات باا

فيروزد اات در آمياازد و او ابااا كاارد» ااري ،8911 ،ص .)694مير وانااد نيااز در
ح يبالسّير ،فيروز را ريشخند ميكند كه« :زهي پادشااه كاه پساران را از حار
داشته ،د تر را به حر

معاا

آورد» مير واند ،8991 ،ص .)112بنابراين ،ميتوان گفات كاه

روايت ري م ني بر دستدرازي وشنواز به د ت فيروز بيحقيقتي نيسات؛ چنانکاه
واندمير نيز در ح يبالسّير ،به اسارت د ت فياروز در چناگ وشانواز اشااره كارده
است « :وشنواز مراجعت نمود و دست به قتل و غارت برآورد و اموال بسايار غنيمات
گرفته د تر فيروز را اسير كرد» واند مير ،8962 ،ص.)293
ابن مسکويه نيز موبدان موبد و پيروز د ات ،د تار پياروز و زناان ديگار انادان
فيااروز را اسااير در چنااگ وشاانواز ماايدانااد ابن مسااکويه ،8916 ،ص .)811در
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م ملالتّواريخ و القص

هم از اسارت پسر فيروز ،ق اد و پيروز د ت ،و موبد موبادان

و بسياري مهتران سخن رفته است بهار ،8919 ،ص.)12
نکتة قابل توجّه ديگر اينكه مير واند بر لا

شاهنامه معتقد است كه ق اد ،بارادر

بلاش ،از چنگ وشنواز گريخته و به پادشاه تركستان پناه برده اسات مير واند،8991 ،
ص)112؛ در حاليكه بنا بر شاهنامه و ديگر تواريخ ،ق اد به اسارت وشنواز در ميآيد.
از ديگرسو مقدسي بر لا

شاهنامه و هماة تاواريخ دورة اسالامي ،معتقاد اسات كاه

وشنواز ،فيروز را آزاد كرده و كشندة او نيست« :اشنواز از سپاه ايشان كشاتاري بازرگ
كرد و سپس از فيروز ،پيمان گرفتند كه ديگر بديشان حملاه نکناد و او را رهاا كردناد»
مقدسي ،8914 ،ص.)181
 -6-2جانشين فيروز در زمان رويارويي با خ شن از
بر اساس روايت شاهنامه ،وقتي فيروز رهسپار جنگ با وشنواز ميشاود ،اياران را
به دست پسر كوچک ود ،بلاش ،و پهلواني بهنام «سوفزاي» ميسپرد:
بدانگه كه پيروز شد سوي جنگ

يکااي پهلااوان جساات بااا راي و

كااه باشااد نگه ااان تخاات و كلاااه

بلاااش جااوان را بااود نيکخااواه
ااااااااااااااااااااااااااانگ
سا
يکااي نااامور بااود پاااكيزه راي

جهانديااده از شااهر شاايراز بااود

سااپه د دل و گااردن افااراز بااود

زابلس اتان
ِ
هاام او مرزبااان بااد بااه

كابلساتان
ِ
به بُست و به غازنين و

باادان كااار شايسااته بااد سااوفزاي

فردوسي ،8916 ،ج ،1ص
تواريخ دورة اسلامي كمابي

)81-26

باا شااهنامه همخاوان هساتند ،جاز اينکاه در بر اي

روايتها ،از بلاش اثري نيست؛ بلکه اين سو را است كه در غيا
را بر عهده ميگيرد؛ چنانکه ق روايت ري ،فيروز در غيا
يس ون و شهر بهرسير كه شهر شاهان بود ،جانشاين اوي

فيروز ،ادارة مملکت
ود ،سو را را در شهر

مايكناد اري،8911 ،

ص .)699ابناثير نيز معتقد است كه« :فيروز ،هنگامي كاه باه جناگ هيا لاه مايرفات،
سو را را كه در سيستان فرمانروايي ميكرد ،جانشين اوي
 ،8918ص.)921

ساا ته باود» ابان اثيار،

__________________________________________________________________
نقد و بررسي سيماي فيروز بن يزدگرد دوم در شاهنامه و تواريخ دورة اسلامي

545

بنا بر ديدگاه واندمير نيز «چون فيروز به مداين رسيد پس از انقضاء اندک زمااني،
نقض عهد نموده سو را نامي را كه از اولاد منوچهر بود به نيابت وي

تعياين فرماود

و به يال انتقام وشنواز ،باز به جاناب خارساتان نهضات نماود» وانادمير،8962 ،
ص .)291در روضةالصّفا ،فيروز مملکت ود را با دو پسار ،بلااش و ق ااد باه ساو را
ميسپارد مير واند ،8991 ،ص ،)112در حالي كاه در شااهنامه ق ااد هماراه فياروز باه
جنگ ميرود و در دست وشنواز اسير ميشود.
باادان جنااگ هرمااز باادي پيشاارو

همااي رفاات بااا كارسااازان نااو

ق اااد از پااس پشاات پيااروز شاااه

همي راند چون باد ،لشکر باه راه

كااه پيااروز را پاااک فرزنااد بااود

ردمنااد شااا ي برومنااد بااود
فردوسي ،8916 ،ج ،1ص)21

 -7-2کيفي

رويارويي با خ شن از

بنا بر روايت شاهنامه ،شاه تركان ،وشنواز ،حاضر به تويير مرزي كاه بهارام نهااده
بود ،نشد .وشنواز براي فيروز ،نامه نوشت و او را از جنگ برحذر داشت؛ امّاا عاق ات
فيروز نپذيرفت و جنگ بين آن دو درگرفت .وشنواز هنگاميكه متوجّه شد فيروز عزم
راسخ براي جنگ دارد ،دور تا دور سپاه او را ندقي بزرگ حفر كرد و ود باه ساوي
ند تا ت ،فيروز و سپاهيان

در گودال افتادند و همه به جز ق اد پور فيروز و موباد

موبدان اردشير) كشته شدند و ق اد و اردشير نيز اسير تركاان شد فردوساي ،8916 ،ج،1
ص

.)81-26
تواريخ دورة اسلامي نيز كمابي

با فردوسي همسو هساتند .آناان متّفاقالقولناد كاه

وشنواز با حفر ند  ،زمينهساز شکست و كشتن فيروز شد؛ امّا در بر ي از تاواريخ،
بر لا

شاهنامه ،جنگ در دو مرحله صورت گرفته است .ارجمله ،بنا بر تاريخ بناكتي:

«وقتي وشنواز ،از لشکركشي وشنواز به سرزمين

آگاه شد ،گفت :من مايدانام

كه مرا با لشکر فيروز اقت مقاومت نيست .اميري از امراي او گفت :اگار پادشااه زن و
فرزند مرا ق ول كند كه بعد از من چنان دارد كه مرا از حال ايشاان ،فارا كلّاي حاصال
آيد ،من شرّ فيروز و لشکر او را كفايت كنم» بناكتي ،8941 ،ص .)13سپس وشنواز به
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حضور معار  ،ايشان را تکفّل كرد و مال بسيار به ايشان داد .آن امير دست ود ب رياد
و استق ال ايشان كرد و به راه گذر فيروز نشست و ود را بار وي عرضاه كرد هماان).
امير وشنواز موفّق ميشود با جلب اعتماد فيروز ،سپاه او را به بياباني بايآ

و علاف

بکشاند؛ چنانکه فيروز بيست ش انروز در آن بيابان بماند و تمامت لشکر هلااک شادند.
فيروز با جماعتي اندک ،از آن ور ه لاص يافت و بر رفي از ملک وشانواز بيارون
آمد و به حکم ضرورت ،كس بازفرستاد و از آنچه رفت استوفار كرد و عاذر واسات.
وشنواز گفت :با تو صلح كنم و تو را به دارالملک ود رسانم ،به شار ي كاه حادّي
معيّن كنم كه از آن ت اوز ننمايي .پس او را علفه و علوفه و تشريفات فرستاد و بفرماود
تا منارهاي از گچ و سنگ بسا تند و فيروز سوگند ورد كه ال تّه ،از اين مناره درنگذرد
و بر ولايت او كه ماوراي آن است تعلّق و تعدّي ننمايد بناكتي ،8941 ،ص.)13
چنانکه مشهود است ،اوّلاً بر لا

شاهنامه سخن از جنگ دو مرحلاهاي و نيرناگ

يکي از پيروان وشنواز و شکست و سپس استوفار فيروز در ميان است و از ديگرساو،
بر لا

شاهنامه ،كه بهرام گور ق ل از فيروز ،منارهاي را به عنوان مرز تعيين كرده باود

و فيروز با گذر از آن و مرزشکني ،سلسلهجن ان جنگ بين ايران و هيواليان شد ،بناا بار
تاريخ بناكتي ،ود وشنواز بعد از رهايي فيروز از مرگ و اساتوفار و عارض پاوزش،
منارهاي از گچ و سنگ ميسازد و آن را مرز بين ود و فيروز قرار ميدهاد و« :بعاد از
سه سال ،فيروز را دواعي انتقام در كار آمد و واست تاا آن معاملات را مکافاات كناد؛
لشکر كشيد و قصد ولايت او كرد .موبدان و بزرگان گفتند :نقض عهد ،لايق حال ملوک
ن اشد .گفت :من لا

سوگند نکنم ،و لشکر براند .چون به آن مناره رسيد فرمود تا آن

مناره را به حيلت برگرفتند و در پي
از اين مناره درنگذرم .چون

لشکر ميبردند و گفت :من سوگند اوردهام كاه

ر به وشنواز رسيد ،دانست كه باا وي مقاومات نتواناد

كرد .فرمود تا در راه ،ندقي عظيم زدند ،و سر او را بپوشانيد .چون لشکرها مقابل شاد
وشنواز منهزم گشت .ايشان در پاي تا تناد و جملاه در آن ناد افتادناد و هلااک
شدند» همان ،ص

.)13-62
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در روضةالصّفا نيز چونان تاريخ بناكتي ،مردي از سپاه وشنواز ،دست و پاا برياده
ود را سر راه فيروز قرار ميدهد و با كشاندن سپاه فيروز در بيابان ،شکستي سخت بار
آنها وارد ميكند و فيروز بناچار ،امان مي واهاد .وشانواز مايپاذيرد و فياروز عهاد
ميبندد كه ديگر به سرزمين وشنواز لشکر نکشد و ديگربار ،وشنواز او را بار تخات
سلونت مينشاند؛ امّا« :فيروز هميشه از غصّة اين عار چون مار بر ود ميپيچيد و شب
و روز ،در فکر ميبود كه چه چاره سازد كه صم غالب را مولو

گرداند» .در فرجاام،

وشنواز با حفر ند  ،سپاه فيروز را شکست ميدهاد و فياروز نياز كشاته مايشاود
مير واند ،8991 ،ص.)112
تاريخ ري هم جنگ فيروز با وشنواز را در دو مرحله ميداند؛ امّا وقتاي فياروز
و دياار فياروز نادقي

براي بار دوم سوي ديار ا شنوار رفت« ،ا شنوار ميان اوي

بزرگ كنده بود ،چون فيروز به ند رسيد ،پلها زد و پرچمها بر آن نصب كارد و آن
را براي بازگشت سپاه وي

نشاانه نهااد و ساوي هيوالياان رفات ،امّاا وقتاي فياروز

بشکساات ،محالّ پرچمهااا را از ياااد باارد و در نااد افتاااد و بماارد»

ااري،8911 ،

ص ،)698در حاليكه در شاهنامه سخني از نصب پرچم بالاي ند و نشاانه كاردن آن
پرچمها براي فيروز ديده نميشود مير واند ،8991 ،ص.)112
ابن اثير تنها اثري است كه مثل تاريخ ري و بر لا

شاهنامه ،به نصب پالهاا و

پرچمهايي بر سار ناد اشااره كارده اسات« :فياروز بار روي آن پالهاايي بسات و
پرچمهاي ود را به سر آن پلها بر پا كرد تا سپاهيان

هنگام بازگشات ،باه نشاانة آن

پرچمها بر گردند و گمراه نشوند .از آن ا گذشت و ود را به هيا له رسااند .همينکاه
دو لشکر با هم روبهرو شدند ،سپس ،به ميدان كارزار روي نهاد و جناگ را آغااز كارد.
فيروز و لشکرش در اين جنگ شکست وردند و گريختند و در حين فارار ،پالهاا را
گم كردند و در ند افتادند .بادينگوناه ،فياروز و بيشاتر لشاکريان او كشاته شادند
ابناثير ،8918 ،ص.)921
در ت ار الامم ،قات ناصري ،م مل فصيحي و ح يبالسّير نيز جنگ فيروز باا
وشنواز در دو مرحله عنوان شده كه بار نخست ،يکي از رجال وشنواز باا نيرناگ و

__________________________________________________________________
844

كاوشنامه ،سال بيستم ،پاييز ،8931شماره42

مثله كردن ود ،فيروز را به بيابان ميكشاند و باعاث شکسات او مايشاود و باار دوم
وشنواز با حفر ند  ،موفّق ميشود فيروز را شکسات دهاد و بکشاد ابن مساکويه،
 ،8916ص814؛ ساااراج ،8969 ،ص869؛ اااوافي ،8916 ،ص41؛ وانااادمير،8962 ،
ص.)291
اينكه بر اساس بر ي از روايات يکي از رجال وشنواز باا نيرناگ و مثلاه كاردن
ود ،فيروز را به بيابان ميكشاند و باعث شکسات او مايشاود ،بانماياهاي متکارّر در
گسترة اد

فارسي است؛ چنانکه داستانهاي «آن پادشاه جهود كه نصرانيان را ميكشت

از بهر تعصّب» در مثنوي مولانا « ،شواد و رستم» در شاهنامه « ،جزيمةالابرش» در تاريخ
بلعمي و «بوم و زا » در كليله و دمنه نيز همين بنمايه را دارند رضاايي دشاتارنناه و
.)861-813

بيژنزاده ،8931 ،ص

بنا بر روايت مقدسي نيز يکي از ياران «اشنواز» ،از او واست كه دست و پااي

را

ب رند و در مسير سپاه فيروز قرار دهند و به اين ترتيب ،آن مرد موفّاق مايشاود كاه باا
رهنمون شدن سپاه فيروز به بياباني بيآ  ،مقادمات شکسات ساپاه او را فاراهم آورد.
سپس ،اشنواز «از سپاه ايشان كشتاري بزرگ كرد و ساپس از فياروز پيماان گرفتناد كاه
ديگر بديشان حمله نکند و او را رها كردند» مقدساي ،8914 ،ص ،)181كاه بار لاا
شاهنامه و ديگر تواريخ عهد اسلامي ،تنها روايتي است كاه وشانواز را كشاندة فياروز
نميداند.
ثعال ي ،بر لا
بي آ

تاريخهاي ياد شده ،معتقد اسات كاه گرفتااري فياروز در بيابااني

و علف و شکست او ،نتي ة گم كردن راه و اشت اه بلدچيان سپاه او بوده است؛ نه

اينکه يکي از رجال وشنواز با مثله كردن ودش و فرياب فياروز ،او را باه ور اهاي
چنين هولناک بکشاند:
«عموم سلا ين ا اعت امرش كردند ب ز وشنواز ،پادشااه هيا لاه ،كاه در بلاخ و
خارستان حکومت داشت .فيروز با عساكر اود ،راه راساان پاي

گرفات و چاون

مي واست بي ر از اقصر راه ،بر او تا ته ،غافلگيرش كند باه بيراهاه از بياباان اي
ريق كرد .بلدها غفلت كرده راه را گم كردند و از بيآبي ،قسامت اعظام لشاگر تلاف
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شد .فيروز ديد م ور است با بقيّة لشگريان در كمال ذلّت و واري به دشمن مراجعاه
كند و حقيقت را از او مخفي داشته با او از در صلح درآيد .ناچار ،نسا ت باه وشانواز
متعهّد گرديد كه ديگر به كشور او مراجعه نکرده هرگاز قشاون باه آنجااي نفرساتد و
حمله به هيچ قسمت اك

نکناد و مراتاب مزباوره را كت ااً تنظايم نماوده باه او داد.

وشنواز هم دست از او داشته فيروز به مملکت

مراجعت نمود؛ ولاي دائام كيناة او را

در دل پرورانيده ،آرام نداشت» ثعاال ي ،8914 ،ص .)211در هار حاال ،ثعاال ي نياز بار
لا

روايت شاهنامه معتقد است كه فيروز در دو مرحله با وشنواز جنگيده و در هار

دوبار نيز شکست ورده است.
 -8-2مدت زمان سلطن
به روايت فردوسي ،فيروز بيست و هفت سال پادشاهي كارد ،از باين تاواريخ دورة
اسلامي ،م ملالتّواريخ و القص

 ،قاات ناصاري ،شااهنامة ثعاال ي ،مُروجالاذَّّهَّب و

معادنال وهر و تاريخ يعقوبي چون فردوسي ،به  21سال پادشاهي فيروز اشاره كردهاناد
بهار ،8919 ،ص18؛ سراج ،8969 ،ص869؛ ثعال ي8914 ،؛ ص213؛ مساعودي،8911 ،
ص211؛ يعقااوبي ،8918 ،ص .)228ااري ني از اگرچااه در ابتااداي م حااث في اروز از
بيستوهفت سال پادشاهي او ياد كارده ،امّاا قاول  26و  28را نياز آورده اسات ري،
 ،8911ص.)691
ديگر تواريخ اگرچه كمابي  ،همين مدّت را بيان كردهاند ،امّا در بياان مادّت دقياق
آن ،ا تلا

نظر دارند ،به گونهاي كه مدّت پادشاهي فيروز از ده ساال تاا بيسات و ناه

سال در نوسان است؛ چنانکه ابناثير مدّت فرمانروايي فيروز را بيست و ش

ساال ،ياا

بيست و يک سال ابن اثير ،8918 ،ص ،)926المع م ،به قولي بيست و يک ساال و باه
قولي دگر بيست و ش

سال حسيني قزويني ،8919 ،ص ،)922بيضاوي بيست و ش

سال بيضاااوي ،8912 ،ص ،)46بناااكتي بيساات و هشاات سااال بناكتي ،8941 ،ص،)62
فصيحي بيست و هشت سال وافي ،8916 ،ص ،)41مير واند به قولي بيست و ش
سال و به روايتاي بيسات و ياک ساال مير واند ،8991 ،ص ،)119تاريخناماة اري،
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بيست و ش

سال بلعمي ،8914 ،ص ،)611ال دء و التاريخ بيست و نه سال مقدساي،

 ،8914ص )181و مستوفي ده سال مساتوفي ،8962 ،ص )881ذكار كاردهاناد .ديادگاه
مستوفي چنان شگفتآور است كه واندمير آن را «مسلوک داشتن ريق لا » تلقّاي
كرده است« :زمان پادشاهي فيروز را اكابر مور ين از بيسات و ياک ساال تاا بيسات و
هشت سال گفتهاند و حمد اللّه مستوفي ريق لا
سال سلونت كرده و اللّه اعلم بالصّوا

مسلوک داشته ،گويد كه فياروز ده

واندمير ،8962 ،ص.)291

 -9-2جايگاه س خرا
زَّرمِهر يا سو را در شاهنامه سوفزا) ،ملقّب به «هزاررفات» فرماانرواي سيساتان در
زمان ساسانيان و از آزادگان اشرا ) بزرگ ايران در اوا ر سدة پن ميلادي باود .وي از
انوادة كارن و زادگاه

ناحيه اردشير وره در پارس بود .مقتدرترين ن اي اياران در

زمان پيروز يکم دو تن بودند؛ يکي زرمهر يا سو را ،و ديگري شاهپور كه از ماردم ري
و اندان مشهور مهران بود.
پس از كشته شدن پيروز در جنگ با هفتاليان ،اين دو سردار كه با لشکري بزرگ در
اي ري و ارمنستان ،به جنگ مشوول بودند ،با ع له به تيسفون برگشتند تا نفاوذ اود را
در انتخا

پادشاه جديد به كار ب رند .زرمهر در رويارويي باا ارمنياان« ،گشنسابداد» را

مأمور مذاكره با آنان كرد .وي لقب «هزارپت» داشت .او با «وهن» ،رئيس ياغيان ارمناي،
صلح كرد.
بعد از فيروز ،برادرش بلاش برادر پيروز بر تخت نشست و در زماان سالونت ايان
پادشاه فرمانرواي حقيقي ايران زرمهر بود .او از ابتداي سلونت بلااش باه ساال  414تاا
 411ميلادي عهدهدار مقام وزارت بود .بلاش با اينکه نيکنهاد بود ،مردي ن ود كه كشاور
ايران در آن وقت به وجود او احتياج داشت .نا رسندي بزرگان تعميم يافات و پاس از
چهار سال سلونت ،بلاش را لع و كور كردند و ق اد يکم را بر تخت سلونت نشااندند
كه بدون شک محرّک اصلي اين انقلا  ،زرمهر بود كريساتنسان ،8961 ،صا
.)981

-922
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ر مرگ فيروز را ميشنود ،ابتدا ،پيکي را

نزد وشنواز ميفرستد و با لحني شديد ،اتمام ح ّت ميكند كه كين فياروز را واهاد
گرفت .وشنواز در پاسخ ميگويد كه فيروز ود مرزشکني كرد و بر ل جنگ كوبيد
و لاجرم كشته شد .اگر شما نيز راهي سارزمين ماا شاويد ،باه هماان سرنوشات دچاار
واهيد شد .از اينرو ،سوفزاي با كسب اجازه از بلااش ،پادشااه وقات ،باا صاد هازار
سپاهي ،عازم سرزمين هيواليان مايشاود و وقتاي وشانواز در روياارويي باا ايرانياان
شکست مي ورد ،بناچار ،پيشنهاد آشتي ميدهد و تعهّد ميكند كه:
فرساااااتادهاي آماااااد از وشااااانواز

باااه نزدياااک ساااالار گاااردنفاااراز

ز جنااگ و ز پيکااار و ااون ريخااتن

ن اشاااد جاااز از رنااا و آويخاااتن

نااه باار باااد شااد كشااته پيااروز شاااه

كااز ا تاار ساار آمااد باادو سااال و ماااه

گنهکااار شااد زانااک بشکساات عهااد

گاازين كاارد حنظاال بيناادا ت شااهد

كنااون بااودني بااود و باار مااا گذشاات

نااک آنااک گاارد گذشااته نگشاات

اسااايران و از واساااته هااار باااود

ز ساااايم و زر و گااااوهرِ نابسااااود

ز اسااب و سااليح و ز تاااج و ز تخاات

كااه آن روز بگذاشاات پيااروز بخاات

فرساااتم هماااه نااازد ساااالار شااااه

ساااراپرده و گااان و پيااال و ساااپاه

چااو پيااروزهگاار سااوي ايااران شااوي

باااه نزدياااک شااااه دلياااران شاااوي

ن اشاااد مااارا ساااوي اياااران بسااايچ

تاااو از عهاااد بهااارام گاااردن مپااايچ

شهنشااااه گيتاااي ب خشااايد راسااات

مرا ترک و چين است و ايران توراسات

چنااين گفاات بااا سركشااان سااوفزاي

اماروز ماا را جاز ايان نيسات راي
كه
تراست

كااه در دساات ايشااان بااود كاايق اااد

چاااو فرزناااد پياااروز سااارو ناااژاد

همااااان موبااااد موباااادان اردشااااير

ز لشااااکر بزرگااااان برنااااا و پياااار

اگااار جناااگ ساااازيم باااا وشااانواز

شاااود كاااار بااايساااود بااار ماااا دراز

كشاااد آناااک دارد ز اياااران اساااير

ق ااااد جهاااان وي چاااون اردشاااير
فردوسي ،8916 ،ج ،1ص

)81-26

در تواريخ دورة اسلامي نيز از سو را به عنوان انتقام گيرندة فيروز ياد شاده اسات؛
چنانکه ثعال ي ،مرعشي ،مير واناد و وانادمير نياز بار ايان عقيادهاناد ثعال ي،8914 ،
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ص211؛ مير وانااد ،8991 ،ص112؛ وانااد ميار ،8962 ،ص .)293همچناين مرعشاي
معتقد است كه« :مابقي لشکر

ر شکست و دستگيري و قتل شاه را نازد ساو را كاه

در مداين قايم مقام شاه بود ،بردند .سو را مردي بود عاقل و با تدبير و عزم؛ فوراً ،مادد
واسته با لشکري فراوان از آ

از ا را

هيا له ،كه تا

جيحاون بگذشات .چاون اجساتوار ،پادشااه

مقاومت به ود نميديد ،اهل و اولاد شاه و اكابر ايران را كاه مح اوس

داشت نزد سو را فرستاد ،و از كشتن فيروز اظهار ندامت و حسرت ميكرد .سو را باه
مراد و كامراني برگشت .به س ب اين مهمّ عظيم ،ملقّب به اصفه د گردياد كاه از القاا
مخصوصة سلا ين بود مرعشي ،8941 ،ص .)1ال تّاه از ايان لقاب در شااهنامه ،نشااني
نيست.
امّا ابن اثير بر لا

شاهنامه و بر ي از تاواريخ دورة اسالامي كاه معتقدناد وقتاي

وشنواز در وهلة نخست در رويارويي با سوفرا شکست اورد ،پيشانهاد آشاتي داد و
اسرا را بازگرداند ،بر اين ديدگاه است كه ساو را ،باا جناگ ،وشانواز را از راساان
بيرون راند و اسرا را باز پس گرفت:
«سو را با پادشاه هيا له ن رد كرد و او را از راسان راند و آنچاه را كاه از لشاکر
فيروز به غنيمت گرفته بود ،باز پس گرفت .همچنين ،ايرانياني را كه او اسير كرده بود از
بند اسارت رها سا ت و با آنها برگشت .ايرانيان كه ايان دلااوري را از او ديدناد او را
بسيار گرامي داشتند و مقام

را تا آ رين حد بالا بردند تنها چيازي كاه باود ،او را باه

پادشاهي نرساندند ابن اثير ،8918 ،ص.)921
ري نيز حکايتي از سو را نقل كرده كاه ناه در شااهنامه هسات و ناه در ديگار
تواريخ عهاد اسالامي .هرچناد ايان روايات در كلّياات ،روايات

باا روايات شااهنامه

همسوست« :يکي از مردم ولايت اردشير ره در سيستان بود و علم و دليري و جارتت
بسيار داشت و نام
فيروز

سو را بود و گروهي از چابکسواران با وي بودند و چون از كار

ر يافت ،ش انگاه برنشست و پيوسته برفت تا نزدياک ا شانوار رسايد و كاس

فرستاد و اعلام جنگ كرد و او را به نابودي تهديد كرد .و ا شنوار سپاهي بزرگ ساوي
او فرستاد و چون روبهرو شدند سو را سواره سوي ايشاان شاد و آنهاا را از ويشاتن
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فارود

رفت ،چنانکه نزديک بود تير در سر اسب ناپديد شود و اسب بيفتاد و ساو را ساوار را
زنده واگذاشت و بدو گفت پي

يار ود شو و آنچاه را ديادهاي باا وي بگاو .و آنهاا

سوي ا شنوار رفتند و اسب را با وي
كس پي

ب ردند و چون نشان تير را بديد حيران شاد و

سو را فرستاد كه هر چه واهي بگوي .سو را پاسخ داد كه مي اواهم كاه

ديوان را به من باز دهي و اسايران را آزاد كناي و ا شانوار چناان كارد اري،8911 ،
ص.)692
ابن لدون نيز معتقد است كه« :مردي كه راسان را از او باز پس گرفت ساو راي
بود از تخمة منوشهر» ابن لدون ،8911 ،ص .)836ثعاال ي نياز كماابي  ،هامساو باا
شاهنامه ،ماجراي سوفرا با وشنواز را چنين روايت كرده كه« :بعاد از شکسات فياروز،
سوفرا مرزبان سيستان و زابلستان با قشون ود رسيده ،وشنواز را پيواام داد كاه فاتح
ود را به همين جاي اتمه داده زيادهروي نکند و اسرا و غناائم را مساترد دارد؛ والّاا
حاضر به جنگ شود .وشنواز اسرا را عموماً مساترد داشات و ساوفرا پاس از گارفتن
غنائم به مدائن برگشت» ثعال ي ،8914 ،ص.)211
 -3نتيجهگيري
تقري اً ،حدود يکسوم شاهنامه را بخ

تاريخي تشکيل ميدهد كاه هميشاه ماورد

مناقشه بوده كه تا چه حد اين قسمت با تاريخ به معناي مصولح اود همخاوان اسات.
در اين جستار ،نگارندگان با مقايسة سيماي فيروز در شااهنامه و تاواريخ دورة اسالامي
دريافتند كه شاهنامه در كلّيات ماجراهاي عهد فيروز باا متاون تااريخي هامساو اسات؛
چنانکه شورش فيروز بار بارادرش هرمازد و تصااحب سالونت ،قحواي هفاتسااله،
مردمداري فيروز و مديريت بحران در دورة قحوي ،سا تن شاهرهايي در زماان فياروز،
جنگ فيروز با وشنواز ،شکست فيروز در رويارويي با وشانواز و كشاته شادن

در

ند  ،گماشتن سوفراي و بلاش در پايتخت در هنگام لشکركشي به سارزمين هيا لاه،
 21سال سلونت فيروز ،كين واهي سوفزاي از وشنواز و برگرداندن غنائم و اسرا ،هم
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در شاهنامه و هم در بيشتر منابع تاريخي آمده است و همسويي قابل تأمّلي بين شاهنامه
و تواريخ عهد اسلامي ديده ميشود.
بديهي است كه در بر ي جزئيات ،ا تلا هايي نيز بين شااهنامه و متاون تااريخي
وجود دارد؛ چنانکه در شاهنامه ،فيروز بعد از بركناري مسالمتآميز برادرش ،هرمازد از
الصافا،
سلونت ،با او به مدارا رفتار ميكند ،امّا بنا بر شاهنامة ثعال ي ،تاريخ ري ،روضة ّ
مروجالذّهب و م ملالتّواريخ فيروز با ن رد با هرمز او را شکست ميدهد و مايكشاد.
تفاوت ديگر در افرادي است كه همراه فيروز به جنگ هيتاليان رفتند.
بنا بر روايت فردوسي ،هرمز ،برادر فيروز ،پور بزرگ

ق اد و موبدان موبد ،اردشاير

او را همراهي ميكنند كه در فرجام هرمز به همراه پدر كشته ميشود و ق اد و اردشير به
دست وشنواز اسير ميگردند ،در حاليكه بنا بر متون تاريخي ،فيروز با كشتن هرمازد
به سلونت ميرساد ،ق ااد نياز در كناار بلااش مايماناد و بعاد از شانيدن

ار مارگ

پدرش فيروز) با بلاش به نزا برمي يزد و تنها كساني كه فيروز را همراهاي مايكنناد،
اردشير و د ت فيروز است.
ديگر ناهمگوني شاهنامه و متون تاريخي در اين اسات كاه در شااهنامه ،فياروز باه
دليل مرزشکني و گذر از منارهاي كه بهرام گور به عناوان مارز تعياين كارده باود ،وارد
جنگ با وشنواز ميشود؛ امّاا در بر اي از تاواريخ ،سايرت قاوم لاوط پاي

گارفتن

هيواليان يا ستمکار بودن وشنواز و يا عدم ا اعت هيواليان از فيروز ،دليل جنگ تلقّي
شده است .نکتة ديگر اينکه در شاهنامه جنگ فياروز باا وشانواز در ياک مرحلاه ر
ميدهد كه وشنواز با حفر ندقي ،فيروز را شکست ميدهد ،امّا در بيشتر تواريخ عهد
اساالامي ،جنااگ در دو مرحلااه ر داده كااه در مرحلاة نخساات ،يکاي از سرسااپردگان
وشنواز ،دست و پا بريده ود را سر راه فيروز قرار ميدهاد و باا جلاب اعتمااد او و
كشاندن سپاه ايران به بياباني بي آ
ميآورد.

و علف ،موج ات شکسات ساپاه فياروز را فاراهم
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دربارة مدّت قحوي ،اساتگاه شکساالي ،مادّت پادشااهي فياروز ،تعاداد و ناام
شهرهاي سا ته شده به دست فيروز نيز ا تلافاتي جزئي بين روايت فردوسي و بر اي
از منابع تاريخي ديده ميشود.
منابع و مآخذ
الف) کتابها:
 -8آيدنلو ،س ّاد  ،)8932دفتر سروان ،تهران ،نشر سخن.
 -2اصفهاني ،حمزه  ،)8946تاريخ پيام ران و شاهان ،ترجمة جعفار شاعار ،تهاران،
انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
 -9ابناثير ،عزالدّين  ،)8914تاريخ كامل ،ترجمة محمّدحسين روحاني ،چاپ سوم،
تهران ،نشر اسا ير.
 -4ابنبلخي  ،)8914فارسنامه ،تصحيح منصور رستگار فساايي ،شايراز ،انتشاارات
بنياد فارسشناسي.
 -1ابن لدون ،ع دالرّحمن  ،)8911الع ر ،ترجمة ع دالحسين آيتاي ،تهاران ،نشار
پژوهشگاه.
 -6ابن مسکويه ،ابوعلي  ،)8963ت ار

الاامم ،ترجماة ابوالقاسام اماامي ،تهاران،

انتشارات سروش.
 -1بلعم اي ،ابااوعلي  ،)8914تاريخنام اة ااري ،تصااحيح محمّ اد روشاان ،تهااران،
انتشارات سروش.
 -1بناكتي ،فخرالادّين  ،)8941تااريخ بنااكتي ،باه كوشا

جعفار شاعار ،تهاران،

انتشارات ان من مفا ر ملّي.
 -3بيروني ،ابوريحان  ،)8913آثارال اقياه ،ترجماة اك ار داناسرشات ،چااپ ششام،
تهران ،انتشارات اميرك ير.
 -82بيضاوي ،ع داللاه  ،)8912نظاامالتّواريخ ،تصاحيح ميرهاشام محادّث ،تهاران،
انتشارات بنياد موقوفات دكتر محمود افشار.
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 -88ثعال ي ،ع دالملک  ،)8961تاريخ ثعال ي ،ترجمة محمّد فضاائلي ،تهاران ،نشار
نقره.
 -82جليليان ،شهرام  ،)8936تاريخ تحوّلات سياساي ساساانيان ،تهاران ،انتشاارات
سمت.
 -89جنيدي ،فريدون  ،)8911زندگي و مهاجرت نژاد آريا ،تهران ،انتشارات بلخ.
 -84حسيني قزويني ،شر الدّين  ،)8919المع م في آثار ملاوک الع ام ،تصاحيح
احمد فتوحينسب ،تهران ،انتشارات ان من آثار و مفا ر فرهنگي.
 -81وارزمي ،ابوع دالله  ،)8941مفاتيحالعلوم ،ترجمة حساين اديوجم ،تهاران،
انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
 -86وافي ،فصيح  ،)8916م مل فصايحي ،تصاحيح محسان نااجي نصارآبادي،
چاپ ششم ،تهران ،نشر اسا ير.
 -81واندمير ،غياثالدّين  ،)8962ح يبالسّير ،تصحيح محمّد دبير سياقي ،چااپ
سوم ،تهران ،انتشارات كتا فروشي يام.
 ،)8912 -------------- -81مآثر الملوک .،تصحيح ميرهاشم محدّث ،تهاران،
نشر رسا.
 -83دينوري ،ابوحنيفه  ،)8914ا اارالوّوال ،تصاحيح محماود مهادوي داموااني،
چاپ ششم ،تهران ،نشر ني.
 -22سركاراتي ،بهمن  ،)8911سايههاي شکار شده ،تهران ،انتشارات هوري.
 -28صفا ،ذبيحالله  ،)8913حماسهسرايي در ايران ،تهران ،نشر قوره.
 -22منهاااج سااراج  ،)8969قااات ناصااري ،تصااحيح ع اادالحي ح ي اي ،تهااران،
انتشارات دنياي كتا .
 -29ري ،محمّدبنجرير  ،)8911تاريخ ري ،ترجماة ابوالقاسام پايناده ،چااپ
ششم ،تهران ،نشر اسا ير.
 -24كريستنسن ،آرتور  ،)8961ايران در زمان ساسانيان ،ترجماة غلامرضاا رشايد
ياسمي ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات دنياي كتا .
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 -21گرديازي ،ابوسااعيد  ،)8941زينالا ااار ،تصااحيح ع اادالحي ح ي اي ،تهااران،
انتشارات بنياد فرهنگ ايران.
 -26ماسه ،هانري  ،)8911فردوسي و حماسه ملّي ،ترجماة مهادي روشانضامير،
ت ريز ،انتشارات دانشگاه ت ريز.
 -21م ملالتّواريخ و القص

 ،)8919تصحيح ملکالشّعراء بهار ،تهران ،انتشاارات

دنياي كتا .
 -21مرعشي ،ظهيرالدّين  ،)8941تااريخ رساتان و روياان و مازنادران ،تصاحيح
محمّدحسين تس يحي ،تهران ،انتشارات مؤسّسة مو وعاتي شر .
 -23مستوفي ،حمدالله  ،)8962تاريخ گزيده ،به كوش

ع دالحسين ناوائي ،چااپ

دوم ،تهران ،انتشارات اميرك ير.
 -92مسعودي ،عليبنحسين  ،)8961التّن يه و الاشرا  ،ترجماة ابوالقاسام پايناده،
چاپ دوم ،تهران ،انتشارات علمي فرهنگي.
 -98مسعودي ،عليبنحسين  ،)8911مروجالذّهب  ،ترجمة ابوالقاسم پاينده ،چااپ
ششم ،تهران ،انتشارات علمي فرهنگي.
 -92مسکو ،شاهر  ،)8912سوگ سياوش در مرگ و رستخيز) ،تهران ،انتشارات
وارزمي.
 ،)8914 ----------- -99ارموان مور ،جستاري در شاهنامه ،تهران ،نشر ني.
 -94مقدسي ،موهّربن اهر  ،)8914آفرين

و تاريخ ،تصاحيح محمّدرضاا شافيعي

كدكني ،تهران ،نشر آگه.
 -94مير واند ،محمّد  ،)8991روضةالصّفا ،تهران ،انتشارات يام.
 -91نولدكه ،تئودور بيتا) ،تاريخ ايرانياان و عر هاا در زماان ساساانيان ،ترجماة
ع ّاس زريا

ويي ،تهران ،انتشارات ان من آثار ملّي.

 -96يعقوبي ،احمد  ،)8918تاريخ يعقوبي ،ترجمة محمّدابراهيم آيتي ،چاپ ششم،
تهران ،انتشارات علمي فرهنگي.
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