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Abstract  

One of the most challenging points about Shahnameh is its historical part, 

including those concepts that can be explored historically and those that are 

considered as outdated legends and that cannot be trusted as real history. In 

this paper, through a case study of Balash, the degree of the convergence 

of the Shahnameh stories with the Islamic sources is measure. As it has 

emerged, the historical part of Shahnameh can be regarded as a reliable 

source along with other historical sources. The succession of Balash during 

the absence of Firouz, the transfer of monarchy from Balash to Ghobad, the 

supreme position of Sukhra during the reign of Balash, the reconciliation 

request of Khoshnavaz in Balash period, the four years of the kingdom of 

Balash and his justice and tolerance have been narrated in both Shahnameh 

and historical sources. There is also an interesting similarity between 

Shahnameh and the historical Islamic texts. But even historical sources 

themselves disagree in many cases; the confrontation of Ghobad with the 

reign of his younger brother, the way of transferring the power from Balash 

to Ghobad, the confrontation Sufra with Khoshnavaz and the several cities 

built just point to differences between Balash in Shahnameh and that in 

historical texts. The most fundamental difference is that, contrary to 

Shahnameh, in which monarchy transfers from Balash to Ghbad without 

any tension, in most historical texts, Ghobad resorts to Khoshnavaz to 

overthrow Balash. In Shahnameh, this occurs after the reign of Ghobad and 

the removal of his brother Gamasp, not Balash. 
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 چکيده

اواند دی هطالعات ااییخی برانگيز شااهااه،  سمت  ااییخی ن  ات  ه، نیا هیهای چالشیکی از بخش

. دی این اوا  بم طرسی برنتی  بشوليده و پریشا  ات  ه، از ن  هایی تراپاهطتح نظر واسع شاود یا اسمان،

شن یو  های دویة اتلاهیبلاش و هيزا  هتگونی یوای  شاهااه، با ااییخشخصيّ  با هطالعة هویدی   جمتای

اواند ب، عاوا  هابعی هوثق دی هاای دیگر هاابع ااییخی لحاظ شااود  شااد ه، بخش ااییخی شاااهااه، نيز هی

جایگاه والای تااوارا دی دویا  انتقال تاالطا  از بلاش ب، سباد  چاانک، جانشاايای بلاش دی اياف سيروز  

هم دی او  داییپادشااهی بلاش  دیاوات  نشتی اوشاواز دی عدد بلاش  چدای تال پادشاهی بلاش و هرد 

بين شاهااه، و اواییخ عدد اتلاهی دیده  وجّدیتویی سابل اهم دی هاابع ااییخی نهده ات  و همشااهااه، و 

 شود. هی

هوایدی  طوی ه، اود هاابع ااییخی نيز دی بماايایی از هواید ااتلان نظر دایند  دیهتا  دی عين حال 

اش ب، ال هماااد سدیت از بلبلاش  چگونگی انتق  چگونگی هواجدة سباد با تاالطا  برادی هوچکترش از سبيل

 ينبسباد  چگونگی یویایویی تاوسرا با اوشااواز و یهاند  سباد و تااات، شاد  چاد شدر ب، دت  بلاش  

 ی یوا ارین ناهتگونی این ات  ه، بر الانبايادی شاود.هایی دیده هیشااهااه، و هتو  ااییخی ناهتگونی

د با یتد  دی بيشتر هتو  ااییخی  سبابلاش ب، سباد هیبدو  هيچ ااشی  تلطا  از ب، هوجب ن   شااهااه، ه، 
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نید  دی حالی ه، این هاجرا دی شاهااه، هربوط ب، بعد از دی پی برهاایی بلاش برهی  اوتال ب، پادشاه هياطل،

 .بلاش هربوط ب، ن،و گرود الع سباد از تلطا  ات  ه، برای برهاایی برادیش جاهاتپ ب، هياطل، هی

 
 .های دویة اتلاهیبلاش سيروز  شاهااه،  ااییخهای هليدی: واژه

 

 ه،هقدّ -0

اای م تلف ین چنان در ام ای از اساارور  و تاریخ اساات و ب  شاااانامه، یمي  

 ،نوعيای ین را ني  باای اساارور قساامتپژواان حتي كه برخي از شاااانامه شااد تنيد  

نهایي  كه اینک به دساات ما رساايد ، حماسااه مل ي ایران در تدوی  »دانند: تاری ي مي

نماای اااری تلليفي از نو  تاریخ اای ایا  و كارنامه شاااااان دارد و کرّ كل ي ین در 

اکيری زمان اس ،ای پرداخته شد  است كه ضم  ینبازگویي تاریخ ایران باساتان به شيو 

ه صورت ک بمحض بود ، این ةبه زمان تاری ي پيوسته و ینچه اسرور ،با تدبيری زیركانه

فریدون  (.79: 9907سااركاراتي،«)ای از ین وانمود شااد  اسااتب شااي از تاریخ و پار 

جنيدی ني  از ابتدای شااانامه تا سلرنت ایر  را تاریخ یریایيان شمرد  و پ  از ایر  و 

( 19:9901داند.)جنيدی،زمان برنشااساات  منوچهر بر ت ت پادشااااي را تاریخ ایران مي

داند: اای تاری ي ميمایهاسااااکيری شاااااناامه را دارای ب  مساااکوی ني  حت ي ب  

اای اساکيری اوستا و اای ب   پهلواني شااانامه حاصات تركيش شا صايتداساتان»

 (74:9914مسکوی،«.)دوران و مردان تاری ي اشکاني و جهان بيني ساساني است

ر داد، افردوسااي بنيان ساارای  شاااانامه را مرتني بر شاااانامة مننور ابومنصااوری قر

فر بر ای  دیدگا  است كه فردوسي علاو  بر شاانامة ابومنصوری، ثاقش ارچند مرتضاي

اای دیگری چون كتایاز اایي از شاااانامه نه تنها برای تکميت كار خود و تدوی  ب  

بلکه از یگااان و دانایان زند  ني   ؛اای گوناگون سااود برد اخرار رسااتم و اسااکندرنامه

 :اای ایشان بهر  برد  است، منلاًو یا از كتای اا شنيد داستان

 



 00 اتلاهی دویة هایااییخ و شاهااه، دی سيروز بن بلاش جایگاه احليلی بریتی

 

 

 

 یااکااي پااياار بااد پااهاالااواني سااا  

 چاانااياا  گااویااد از دفااتاار پااهاالااوان

 

 بااه گافاتااار و كاردار گشاااتااه كه  

 كااه پرسااايااد موبااد ز نوشااايروان...

 (04:9907، فرثاقششاانامه به نقت از ) 

ه مواردی كمعتقد اسااات كه حتي در ت با ای  دیدگا ، م االف در اكرر نحوی ،هالرت ا

گوید كه داستاني را از راوی شنيد ، ای  امر به ای  معني نيست كه فردوساي یشاکارا مي

اي دخود فردوسي مستقيماً داستاني را از كسي شنيد  باشد، بلکه ای  امر به شيوة ارجا 

 (44-91: 9904گردد. )نحوی،در منرع مکتوی او برمي

م ین به سه دورة اساکيری، پهلواني و اای كه  شااانامه، تقيسبندییکي از تقسايم

 Cowasji)د ن ساتي  بار فيروز كواسیي داور ای  امر را تريي  نمو تاری ي اسات كه

Davar,1927:18 )   بندی را پذیرفتند. پژواان ای  تقسااايمدیگر شااااانامه ،و سااا

(، 994-999: 9904)مسااکوی،(، 974-994: 9971(، )ماسااه،140-144: 9901)صاافا،

(Shahbazi,1991, 109-118). بندی ساانتي شاااانامهب  »بندی را ای  تقساايم »

ای  سه  زیرا ؛بندی امروز  دیگر جایگااي ندارد(. ای  تقسيم997:9914نامند. )ییدنلو،مي

 ز ای  رو،اقائت شد و  ینهاتفکيکي بي   ،راحتيتوان باند كه نميدر ام تنيد  ب   چنان

ای اسرور  شاانامه را دو ب   دانسته است: گویا باید با بهم  ساركاراتي امرا  بود كه

   (79:9970و تاری ي.)سركاراتي،

ن ستي  نگارش تاریخ شااان  بایسنقری یمد ، بنا بر گ ارشاي كه در مقدمة شاانامة

اني به قو س   به فرمان ی دگرد سو  ، دانشمند دا ران به دساتور انوشيروان فراام شدای

نا  دانشور بر اساس تلليفات خ انة انوشيروان ین كتای را تلليف و تکميت كرد. ولي ای  

 ؛داردي نتلانویساي در زمان انوشيروان انیا  گرفته باشد، اي  اصنامهنظر كه یغاز خدای

نامه در زمان برخي از پادشااان بلکه گ ارش بالا در واقع مربوط به تکميت مرالش خدای

 (Agathias) ولي ات فاقاً در زمان امان خسرو انوشيروان مورخ بي انسي یگاثياساست. 

ای از توانسااته بود به چکيد  (Sergius) به یاری دوساات ارمني خود به نا  ساارگيوس
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تاریخ شاااااان سااااسااااني دسااات یابد و ین را در تلليف خود بياورد. )خالقي مرل ، 

11:9914  .) 

شاااانامه حاوی »تاری ي شاااانامه معتقد اساات كه: تور  دریایي دربارة اک لاعات 

نامه از منابع دیگری ني  علاو  بر خدای ،اک لاعات مهم ي دربارةسااساانيان است كه اااراً

اند. شاانامه از وقایع مربوط به اواخر دورة ساساني اک لاعات بسيار دقيقي به دسات یمد 

تر ن مسااالمااان كااامااتداااد كااه حت ي از یثااار کرری و دیگر مور خااابااه دسااات مي

شود كه بنا بر مسائت ایدئولوژیکي، (. دریایي در ادامه یادیور مي944:9919است.)دریایي،

ا نامه یخدای»یت تاری ي ندارد: اا و به ترع ین قسامت تاری ي شاانامه، سند نامهخدای

 امان شاانامه در دوران ساسانيان و پ  از ین در خدمت ااداف و مقاصد متنو عي بود 

اسات. ای  كتای اب اری برای مشروعي ت ب شيدن به ساختار اجتماعي حکومت ساساني 

 به ین را  یافت و از مرجعي ت ني  اک لاعاتي كه ساندی ت تاری ي نداشت ،بود و در نتيیه

 ین كاست. 

یکي از ااداف نگارش ای  كتای ترليغ دی  و دولت وقت بود كه موجش شاااد در 

احظاات ایدئولوژیکي مانع از توجه به واقعي ت شاااود ملا ،ااای ینبسااايااری از ب  

، معتقد اساات اما زاگرس زند با دیدگااي در تضاااد با دیدگا  تور  دریایي .(19)امان:

ای و ني  با وجود منظو  بودن و اای غير تاری ي و اسرور شااانامه با وجود جنره»كه: 

ه بنساارت دار و امانت سااتنداش، متني اساات تاری ي، مپردازانهاای ادبي و خيالویژگي

اای دیری  ااای تااری ي پي  از خود. ای  كتاای بر اسااااس اصاااول و سااان اتمت 

نویساي ایراني پي  رفته و ین را به او  رساند  است. با وجود اینکه خویشکاری تاریخ

ایي ااای گذشته بود  و یرماننویساي صارف و گ ارش نوشاتهفردوساي فراتر از تاریخ

  را نویسي او نرود  و متوايفه تاریخاز تر و والاتر داشاته اسات، اما ای  نکته مانع فراخ

پرداخت  به چني  مقالاتي چون مقالة پي  رو،  (.14:9911ی ي نکرد  است )زند،غير تار

 كند. اایي را یشکار ميدرست یا نادرست بودن چني  دیدگا 



 09 اتلاهی دویة هایااییخ و شاهااه، دی سيروز بن بلاش جایگاه احليلی بریتی

 

 

 

بسياری دربارة ین صورت گيرد  اای ارزند ااميت شااانامه، سرش شد  كه پژوا 

توج ه به  اما با ،و پرد  از بسياری از گواراای نهفته در بر  ای  اثر بشکو  برداشته شود

اینکه حدود یک سااو  ای  اثر سااترا، تاری ي اساات و ای  قساامت ارچند تاریخ به 

 رای ني  به ین را  یافته، اما دمعنای مصارل  خود نيسات و بساياری از عناصار اسرور 

اای شاااانامه، تا حدود زیادی از دنيای رازیلود اساارور  فاصااله مقایسااه با دیگر ب  

پژوا  در خصاو  ای  ب   از شاانامه و مي ان انررا  یا عد  انررا   .گرفته اسات

 نگارندگان در پي ،نماید؛ امری كه در ای  جساااتارین با منابع تاری ي امری بایساااته مي

بلاش فيروز با تاریخ اای بيتي شاانامه دربارة  914ة روایت تريي  ین اساتند تا با مقایس

روشاا  كنند كه تا چه حد بي   اا را بررسااند واا و ناامگونيدورة اساالامي، امگوني

روایت شاانامه و دیگر متون تاری ي در خصو  پادشا  یاد شد ، امگوني وجود دارد 

ای با قسااامت اای اسااارور مایهاند و یمي تگي ب و در چاه مواردی روایات ناامگون

 تاری ي، تا چه حد سرش شد  كه روایات از اصت تاری ي خود دور شوند.

 

 پيشياة پژوهش -0-0

ز اشاراتي دربارة بلاش فيرو ،اایي كه دربارة سااساانيان نوشاته شد ، به فراخوردر كتای

است « انساسانيتاریخ تحو لات سياسي »جدیدتری  كتای اثر شهرا  جليليان  .وجود دارد

نویساند  اشااراتي ارزشمند دربارة چگونگي بر  در ین چاپ شاد  و 9914ل كه در ساا

 ارائه كرد  اساات اشریت ت نشااساات  بلاش، واكن  او به ارمنيان شااورشااي و نيکوكا

 (.  994-994: 9914)جليليان،

كتای دیگری كه به شااکلي جامع كوشاايد  اساات كه روایت شاااانامه را با دیگر 

  یکي از پادشااااان ساااساااني بررسااد، كتای فرزی  غفوری با نا تاری ي دربارةروایات 

 9917ل است كه در سا «سانی  منابع تاری ي شاانامه، در پادشااي خسرو انوشيروان»

  اای شاانامه از ایگ ارش از برخي چاپ شد  و نویسندة كتای به ای  نتيیه رسيد  كه



  74 ة  شتای0911زهمتا  بيم  و یکم   تال  ناه،هاوشسصلااهة علتی  07

 

خسااروانوشاايروان، بهتری  گ ارش در ميان منابع اوایت اای ویژ  در شاارّ جن دور ، ب

دربارة پادشااي انوشيروان، علاو  بر  كه منرع شاانامه و از دیگرسو دور  اسالامي اسات

اما از ینیا كه  ،(9: 9917)غفوری،ني  بود  است  كتای الکارنامج ابومنصاوری، شااانامة

ا  زوایای دوران سلرنت بلاش جانره و جامع تماسااسااً مقالة مساتقلي كه به شکلي امه

مينه ای  مقاله ن ستي  گا  بنيادی  در ای  ز ررسيد  باشد، تاكنون منتشر نشد ،فيروز را ب

 است. 

 اای پژوا پرس  -1-9

تا چه حد بي  روایت شاااانامه و دیگر متون تاری ي در خصااو  بلاش ب   -

 فيروز، امگوني وجود دارد؟

و اختلاف اسااسي بي  روایت شاانامه با  انددر چه مواردی روایات ناامگون  -

 شود؟دیگر روایات تاری ي دید  مي

ای با قسامت تاری ي، تا چه حد سرش شد  كه اای اسارور مایهیمي تگي ب  -

 روایات از اصت تاری ي خود دور شوند.

 

 نقد و بریتی -1

 جانشيای بلاش دی اياف سيروز -0-1

ر تبلاش در شااانامه پسر كوچک فيروز ب  ی دگرد است كه با وجود اینکه كوچک 

ز نشيند. فيروای با قراد چهار ساال بر مسند قدرت مياز قراد اسات، بدون اي  معارضاه

یید، كشااور را به فرزند جن  با خوشاانواز )شااا  تركان( برمي صااددكه در پ  از ای 

 شود.امرا  قراد رااي جن  مي س ارد و خود بهكوچک خود، بلاش، مي

   روپي  بااد  اارم  ،جاناا  باادان

    شااااا  پيروز پشاااات پ  از قراااد

   بااود فاارزنااد پااا  را پاايااروز هكاا

 نااو كااارسااااازان بااا رفاات اااماا  

 برا  لشاااکر ،باااد چون رانااد اااماا 

 بااود باارومانااد شاااااخا  خاردماانااد
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 شااااد بنشاااسااات ت ت بر از لاشب

 

 داد و مهر بااا باود پساااركاهاتار كااه

 (94 - 99و  99: 7:   9904)فردوسي، 

بر جانشيني بلاش  ،فا ات  با واكاوی تاریخ اای دورة اسالامي روشا  شد كه امه به

گذارند و اي  اختلافي در ای  زمينه بي  روایات تاری ي دور  در غيای فيروز صااح ه مي

، ابي یعقوی الر والاخراردینوری در  از جملهشود؛ اسالامي و روایت فردوسي دید  نمي

 ،یتاریخ نامه کرر، بلعمي در تااریخ کرریکرری در محمادب  جریر ، تااریخ یعقوبيدر 
فاتي  در م، خوارزمي در تاریخ پيامرران و شااان، اصفهاني در الت نريه و الاشرافمسعودی 

میمت التواریخ اای و  در زی  الاخرار،، گردی ی در تیاری الامماب  مساااکویه  ،العلو 
 ،در المعیم في یثار ملو  العیمحسااايني ق ویني  ،تاریخ كامتب  اثير در ، االقصااا 

ر دمرعشااي  در تاریخ گ ید ،، مسااتوفي العرردر اب  خلدون  ،ساارا  درکرقات ناصااری

الص فا امه امگا  با فردوسي، ةض  روميرخواند در   و تاریخ کررساتان، رویان، مازندران

:  9979(، )ابي یعقوی، 01: 9904)دینوری،داننااد. را جااانشاااي  فيروز ميبالاااش 

(، )اصاافهاني، 71: 9941مسااعودی، (، )471،:9974(، )بلعمي،497: 9901(،)کرری، 149

: 9947( )گردی ی، 911:9974(، )اب  مساااکویااه،941:  9947(، )خوارزمي، 14: 9944

، ) (941: 9909(، )حساايني ق ویني، 999: 9979(، )اب  اثير، 79-74: 9909(، )بهار، 11

(، )مرعشااي، 991: 9941)مسااتوفي، (،914: 9971)اب  خلدون،(، 949: 9949ساارا ، 

 (.  779:  9990(، )ميرخواند، 1: 9941

ي اای دورة اسلامالرته یادكرد ای  نکته ضروری است كه بر خلاف شاانامه و تاریخ

بلاش  رو یوشع ستون نشي  كه ام روزگا اند، لازار فارپيكه بلاش را پسر فيروز خواند 

بلاش را برادر ، (Agathias)و یگاثياس  (Procopius) اند و امچني  پروكوپيوسبود 

 .(999:9917)جليليان، انددو  دانسته دپيروز و پسر ی دگر

 

 



  74 ة  شتای0911زهمتا  بيم  و یکم   تال  ناه،هاوشسصلااهة علتی  01

 

 واهاش سباد ب، پادشاهی بلاش -1-1

بر  تر فيروز است، بدون اي  اعتراضي بهبنا بر روایت شااانامه، با اینکه قراد پسر ب را

ند كتر خود بلاش، پدر را در جن  با خوشنواز امرااي مينشاست  برادر كوچک ت ت

اما  .(94 - 99و  99: 7:   9904شود )فردوسي، كه در ادامه به دست خوشنواز اسير مي

به  یشوبد و دست یاریاای دور  اسالامي، قراد از جانشيني بلاش بر ميدر بيشاتر تاریخ

 تا بلاش را از مسند قدرت فروكشد. كند سوی شا  ايتاليان دراز مي

پ  از فيروز پساارش بلاش به پادشاااا  رساايد. و  پساار »کرری چني  یورد  كه: 

فيروز پسار ی دگرد پسار بهرا  گور بود، و برادرش قراد در كار پادشاا  با و  م الفت 

)کرری، «گری ت و از او كمک خواست ،پادشا  تركان ،كرد و مغلوی شد و سو  خاقان

9901: 497  .) 

پ  از او )فيروز( فرزندان  » چني  گ ارش داد  كه: «یفرین  و تاریخ»سااي در دمق

قراد و بلاش بر سار پادشااي با یکدیگر به ن ا  پرداختند. قراد به بلاد تر  گری ت و از 

 (.  197:  9974)مقدسي،  «ایشان كمک خواست

ثعاالري ني  باه منازعت بي  قراد و بلاش اشاااار  كرد  كه برای درام كوبيدن بلاش، 

كه فيروز به سارنوشات شو  خود امي » دسات به ساوی خاقان تركساتان دراز كرد : 

رسايد، پساران  بلاش و قراد بر سار سلرنت به منازعت برخاستند. عاقرت بلاش غالش 

رد  به خاقان پادشا  تركستان پنااند  شد یمد و حکومت را در دست گرفت. قراد فرار ك

كاه به كمک او بر برادر خود بتازد. اعيان و وجو  مرد  ایران بر بلاش گرد یمدند و با او 

كامت تا  بر تارك  نهادند و او را تهنيت گفته  عهد عرودی ت و ترعي ت بساااته، با اکاعت

 (. 104:  9904ثعالري،«)دعا  خيرش كردند

به جدال قدرت بي  بلاش و  ،بر خلاف روایت فردوسي ،فارسانامه اب  بل ي ني  در

از وی دو پسر ماند: یکي بلاش و دیگر  چون فيروز گذشته شد،: »است قراد اشاار  كرد 

پ  بلاش چير  شااد و پادشااااي بگرفت، قراد  ؛رفتقراد و در ميان ایشااان منازعت مي
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اای بسيار به او داد، با ادیه خاقان ن تركساتان رفت و از وی مدد خواست.ن دیک خاقا

 (.  04 – 09:  9974)اب  بل ي، « ن فرستاد تا ای  بلاش را قهر كرداو لشکر گرا

به منازعة بلاش و قراد اشاااار  كرد ، اما از دسااات یاری  تاریخ كامتاب  اثير ني  در 

ش پ  از فيروز، پسرش بلا»است:  دراز كردن قراد به شاا  تركان س ني به ميان نياورد 

به جای  نشاااسااات و ميان او و برادرش قراد ن اع  واقع شاااد كه قراد پيروز گردید و 

 (.  999: 9979)اب  اثير، « پادشاا  را از او گرفت.

چني  روایت كرد  كه با پادشااي بلاش، چون قراد را  «المعیم »ر حسيني ق ویني د

یک   :و ای  فيروز را دو پسر بود»  برد  اسات: بيم جان در ميان بود ، به خاقان تر  پنا

پ  از پيروز بر بلاش كه فرزند  دار  و منصااش پادشاااا قراد. و كار ملکبلاش و دویم

مقر ر شاد و قراد از قصاد او چون ایمن  نداشت، را   ،دلرند و ارشاد و خلف انیش بود

   (.941: 9909)حسيني ق ویني،  «گری  پي  گرفت و به تركستان رفت

:   استتصاری  كرد قدرت بي  بلاش و قراد منازعةبه ني  الت واریخ نظا بيضااوی در 

بلاش ب  فيروز چون به پادشاا  رسيد برادرش قراد بگری ت و به تركستان رفت و از »

 (.  9901:44)بيضاوی، « خاقان مدد خواست

 ،از فيروزبعد : »  استاب  خلدون ام اختلاف دو برادر بر سار قدرت را یادیور شد

 برادرش قراد به خلاف او برخاست، به پادشااا  نشاست. فرزندش بلاش پسار ی دگرد،

)اب  «بلاش بر او پيروز شاد و قراد به خاقان پادشاا  تر  پيوست و از او یار  خواست

 (.  914: 9971خلدون

اری كند، اما از یفقط به گری ت  قراد از بلاش اشااار  مي تاریخ گ ید مسااتوفي در 

د ب  ب  فيروز ب  ی دگر بلاش »ت  قراد از شاا  تركان اثری در ای  كتای نيست: خواسا

بهرا  ب  ی دگرد ب  شااپور ب  شااپور ب  اورم د ب  نرسا  ب  بهرا  ب  بهرا  ب  بهرا  

ب  اورم د ب  شااپور ب  اردشاير ب  سااسان. بعد از پدر پادشا  شد. برادرش قراد از او 

 (.991: 9941)مستوفي،  «بگری ت
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  به گری ت  قراد و پيوساااتن  به خاقان تر  اشاااار  كرد «میمت »ر خوافي اما د

(. مرعشي 41: 9904)خوافي،  «برادر او از او بگری ت و به خاقان تر  پيوست: »اسات

در پادشااي او را امرااي  ،برادر بلاش ،یادیور شاد  كه جاماس  «تاریخ کررساتان»در 

 .از فيروز ساه پسار ماند  بود: قراد، بلاش، و جاماسش»اد به خاقان پنا  برد : كرد ، اما قر

لاش تر بود با بجاماسش كه از برادران كوچک بعد از ین بلاش را به پادشاا  برنشاندند.

جا ن د خاقان امراا  كرد. قراد به پادشااا  برادر راض  نشد. به خراسان رفت و از ین

کرقات »در  ني  سااارا (. 1: 9941)مرعشاااي،  «ش غالش ییدمدد او بر بلاه رفت كه ب

ند: كپنا  بردن قراد به خاقان برای فروكشيدن بلاش از مسند قدرت اشار  ميبه « ناصاری

 «ه ن دیک خاقان رفت به کلش مددقرااد باا پنج ك  از خوا ، به کرف تركساااتان، ب»

   .(949: 9949سرا ، )

توس ت قراد به خاقان اشار  كرد  كه در را  چون بلعمي ني  به اختلاف بلاش و قراد و 

اصاات ای  پيوند، بازد و حرسااند، قراد با دخت داقاني نرد عشاا  ميبه حد  نشااابور مي

قراد ساو  خاقان رفته بود كه س ا  یرد با پنج ت  از مهتران عیم كه »انوشايروان اسات: 

ه را  ب ،رفتند . چون م اوا  و  خواستند، از ایشان یک  را نا  زرمهر بود پسر سوفرا

جا فرود یمدند به خانه داقان  از ین دیه، و قراد به حد  نشابور به دا  برسيدند. ین ،راند

سا ت نيکو رو  بود و ار كه او را بدید  بدانست  كه ملک زاد  است. و ین داقان را 

 دختر  بود س ت نيکو رو . 

ز خانه ین مرد شدن. چون سه قراد ین دختر بدید و بر و  عاشا  شاد. نتوانسات ا

ه خوی  زرمهر را بگفت  روز برود، زرمهر او را گفت: یا ملک! او را بياید رفت .قراد قصاا 

زرمهر بترساايد كه  و گفتا: امروز نه از ملک یاد اساات و نه از جهان به ساارش ای  دختر.

 یا بماند و تدبير به خاقان شدن ترا  شود. قراد ین

و ای  زرمهر بيامد و ین داقان را و مادر دختر  اصفهان بودگفتند ای  اندر گروا و 

را بگفت كه ای  مهتر ما مرد  ب را اسات و ملک زاد  است. او را كار  افتاد  است و 
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اندر را  گذر اسااات و ای  دختر شاااما را ام  به زن  خوااد. ای  دختر را به زن  بدو 

، و چون كار و  نيکو شود باز دايد تا و  روز  چند اینیا باشد و به كار خوی  رود

ین دختر از پ  نه ما   ..گردد و دختر شااما را به خانه برد. پدر و مادرش اجابت كردند.

 پسر  ب اد، انوشروان نا  كردند و ام  پروردند. 

و قراد چهار ساااال پي  خاقان بماند. پ  او را سااا ا  داد تا به مملکت خوی  باز 

دیه كرد. پدر دختر او را بشااارت داد به پساار ، و او را یمد. چون بيامد، را  گذر بر ین 

 نا  انوشاروان كرد  بودند. قراد شااد شد و او را پي  خواست، س ت مانند بود به قراد.

ملک ماند  است و او را دیگر روز خرر یمد قراد را كه بلاش مرد  اسات و عیم ب  ،پ 

زن و فرزند بر م  مرار  یمدند، ام  چشم دارند. قراد بدان ني  شاد  كرد و گفت: ای  

حری، و ین و پسر را با مادر بر گرفت و با خویشت  به مدای  برد و به ملک بنشست ب 

 ار، و ملک عیم بر و  راسااات بيساااتاداا  بسااايسااا ا  تر  را باز فرساااتاد با ادیه

 .(471: 9974)بلعمي،

در را  بر دختي بنااكتي ني  امي  ماااجرا را گ ارش كرد ، باا ای  تفاااوت كاه قرااد 

از او بگری ت و به خاقان تر   ،قرااد ،برادرش ،در ین مادت»بنناد: اسااافرایيني دل مي

اسفرایي  در سرا  داقان  فرویمد. داقان اگرچه  ، در شهررفتپيوسات و در را  كه م 

دختر  صاااحش جمال  یورد. و داقان رادار  به جا اما شاارط مهمان ،او را نشااناخت

قراد با ین دختر جمع شااد. دختر حامله گشاات، و قراد به جانش خاقان  بود به و  داد.

 رفت. 

روان دختر بعد از نه ما  پساار  زاد كه در جمال نوش بود. بدی  ساارش او را نوش

خاقان لشکر  با و  فرستاد  ،نا  كردند. و قراد چهار ساال در تركستان بماند، بعد از ین

رسيد و ین پسر را بدید و حظ  شاد  از  د. چون قراد بدی  دیه  گردانَلک مسات لَتا مُ

مشااد  او برداشت، امان روز از ایران شهر قاصد  برسيد و او را خرر وفات برادر داد 

کلرند تا تا  و ت ت به و  س ارند. قراد ین پسر را و بشاارت داد كه اات عیم او را م 
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ا رسوخرا برد و ملک را در تصاار ف یورد و  گرفت و او را با خود به مدای نيک به فال 

   .(44: 9940)بناكتي، برقرار بداشت 

داد و به اختلاف دو برادر و دسااات خوافي ني  روایتي امساااان با بناكتي ارائه مي

(. ميرخواند ني  41: 9904)خوافي،  كندقراد به سااوی خاقان اشااار  مي دراز كردن یاری

ت: ردن  به خاقان ارائه كرد  اسروایتي مشرع از بریشفت  قراد و پنا  ب ،فاالص  ةض رودر 

هر نهاد چون به حدود نيشاااابور رسااايد به قرااد از مادای  گری تاه روی باه ماورا الن »

 كه ملاز  او بود از غلرة شهوت شکایت كرد. یزرمهر دختر خوی روی  سوخرا یزرمهرب  

یا پيدا كرد ، مادر و پدر ین م د   را راضااي گردانيد اعضااای از بنات عظمای ینمناسااش

 كه دختر خود را به نکاحي كه متعارف ایشان بود، به قراد داند. 

شااا اد  شاري با دختر به سار برد  و یبي بر یت  شهوت زد  در امان شش دختر 

نيک اختر به نوشاي  روان حامله گشات. صراّ، قراد دختر را نعمت ج یت داد  به خانة 

جا متوج ه تركستان شد. شاا اد  قرع منازل و مراحت نمود  به ادر فرستاد و خود از ینم

شي جنگي جيخاقان،  ،جا بماند بعد از ین مدتدرگا  خاقان رسايد و چهار ساال در ین

 به ایران فرستاد.  ،امرا  او كرد 

 ینچون به نشااابور رساايد پدر دختر او را کلريد و از حال دختر اسااتفسااار نمود. 

قراد نوشااي  روان را کلش  ه مولودی فرخند  مقد  بشااارت داد.شاا   شاااا اد  را ب

اند خرر به او رسيد كه برادرش بلاش را از ت ت بر ت ته كشيد  ،داشت در امان موضع

و از سااارای فاني به عالم باقي رفته، قراد قد  نوشاااي  روان را بر خود مرار  دانساااته 

   (.779:  9990)ميرخواند،  مدای  امرا  بردي تما  به شاا اد  را با مادرش با تیم ل

ماجرای بریشفت  قراد از پادشااي بلاش و دراز كردن دست  برانگي ،نکتة بسيار تلم ت

یاری به ساوی خاقان و ازدوا  با دخت داقان و تولد انوشايروان است. اگرچه ای  امر 

 ،نهو ه بعد از پادشااي قراد است شود، اما ای  ماجرااا مربوط بدر شااانامه ني  دید  مي

چنانکه در برخي روایات ذكر ین رفت، پي  از پادشااي . از دیگرسو دست یاری دراز 
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 ایسااالهدر شاااانامه برای درام كوبيدن جاماساا  د ايتال كردن قراد به سااوی پادشااا  

به  برایاسات كه به عنف بر جای قراد نشسته، در حالي كه در روایات یاد شد  ای  امر، 

زیر كشايدن بلاش از اریکة قدرت اسات و گویا یک جابیایي صاورت گرفته است. در 

را  سااوخراور، خون ای رشااکشاااانامه ماجرا از ای  قرار اساات كه قراد به تحریک عد 

ری ات. در پي ین، مرد  اماه از قرااد  بي ار شااادند، او را از شاااااي بركنار كردند و 

ها به تن ،را به جای او نشاااندند. قراد را در غت و زنیيرجاماسااش )برادر كوچک تر قراد( 

 نا  زرمهر س ردند تا كي  پدرش را بگيرد.به را سوخپسر 

اما زرمهر ني  مانند پدر به قراد نيکي كرد و قراد را ب شيد و با ام به امرا  پنج مرد 

تر داقان دل دگر رااي ااواز شدند. در ااواز در من ل داقاني مهمان شدند و قراد به دخ

دختر به عقد قراد دریمد. قراد از ااواز امرا  زرمهر و پنج مرد ن د  ،بسااات و در نهاایت

لشااکری به او داد و قراد به سمت ايتال رفت و از او كمک خواسات. شاا  ايتال شاا  

به خانة داقان سااار زد و فهميد كه دختر داقان از او  ،ایران حركت كرد. در را ، دوبار 

بسيار خوشحال شد و با زن و فرزند و لشکر  .و پسری به نا  كسری زایيد باردار شاد  

 .(47-11: 7:   9904به ایران یمد )فردوسي، 

اای دورة اسلامي ني  امگا  با روایت شاانامه الرته گفتني اسات كه برخي از تاریخ

)اب  تیاری الامماند؛ چنانکه ای باه تنااز  قادرت بي  بلااش و قراد نکرد اي  اشاااار 

، اریخ و القصااا ومیمت الت(، 11: 9947)گردی ی، زی  الاخرار(، 9974:911مساااکویه،

)خواندمير، حريش السااير(، 949 : 9949، ) ساارا ، کرقات ناصااری( 79: 9909)بهار، 

 اند. ( از ای  زمر 190: 9941

 

 چگونگی انتقال تلطا  از بلاش ب، سباد -1-9

ن د  ،رایسوخشود و با قراد از بند یزاد مي ،رایسوخبنا بر روایت شاانامه، با تلاش 

اای كنند و از دلاوریها اساااتقرال ميگردد. بلاش و ب رگان كشاااور از ینيبلااش باازم
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 كرد وحکومت مي سوخرای عملاًكنند. در پادشااي بلاش، بسايار تشاکر مي ،رایساوخ

و  خرایسااوامه از كار  ،با قراد سااوخرایپ  از یمدن  .گرفتاای ب را ميتصااميم

بسااايار شاااهر   ساااوخرای . در اینیاكردندانتقا  وی از تركان و یزادی قراد تعریف مي

لاش بسيار زیركانه ب كند وبدون اي  تنشي، از نفوذ خود استفاد  مي سوخرایشاود. مي

بدون اي  درگيری بر قراد  كاه دسااات از مساااند قدرت بردارد وكناد را متقااعاد مي

 نشيند. اریکةقدرت مي

 امااالاز جهااان بي ساااوخرایباارااد 

 ناارااودی جاا  ین چااي  كو خواساااتي

 فاش ،فرماان او گشااات در شاااهر وچ

 شااااااااي نااراني امي :باادو گاافاات

 سااااتا داناااتر ،قاراااد از تو در كااار

 بااه ایاوان خاوی  اناادر یمااد بلاااش

 

 زی  گوناه تاا چار ساااالارفات امي 

 جاهااان را بااه رای خاود یراساااتي

 ب رداخاات گااا  از بلاااش چربيبااه 

 ناايااکااان ناادانااي اااميباادان را ز 

 تساااا تواناااتر ،دی  پااادشاااااايباا

 نيااارساااات گفت  كااه ایاادر مراااش

 (  44: 7:   9904)فردوسي،             

داند كه اياکله ني  بلاش را تحت فشاااار دور نمي (Ghirshman) الرته گيرشااام 

د ام باشد كه چندان مسترعگذاشاته باشاند و با مداخلة ینها قراد بر اریکة قدرت نشسته 

پيمان ایران به از زمان مرا فيروز، قو  میاور ایران در سمت مشر ، دیگر ام»نيسات: 

رود و ني  قومي تابع كه باید خرا  ب ردازد نيسااات، و مت حد ام محساااوی شااامار نمي

رود كه حتي به دریافت خرا  قو  م دو  و ساروری به شمار مي بلکه تقریراً ؛گرددنمي

را در زمان سلرنت چهار ت  از جانشينان فيروز یعني در  كه ین –انگفت ساليانه و نقد 

راضي نيست. پادشا  اياکله در صدد مداخله در امور  –مدتي متیاوز از نيم قرن گرفت 

اای اای مدعيان تا  و ت ت و توکئهداخلي ایران و در والة اول مشااااجرات و رقابت

از چهار سال سلرنت  دربار بریمد. ای  امر از جلوس بلاش محساوس اسات. بلاش پ 

جای خود را به قراد داد. اگر به یاد بياوریم كه قراد چند سااال از روزگار جواني خوی  
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توانيم نتيیه بگيریم كه قو  م بور در وقایعي كه موجش را ن د ايااکله گذرانيد  بود، مي

 (.949 – 944:  9971جلوس ای  پادشا  گردید دخالت داشته است )گيرشم ، 

  فيمؤل  »داند: ني  مداخلة اياکله در جانشيني قراد را دور از ذا  نمي سا كریسات 

 ولاش ،اند. با وجود ای از نيات حساانه و ساالامت نف  ولاش تمیيد كرد ی ني  عيسااو

وجود او احتيا  وافر داشااات. ه مرد  نرود، كاه كشاااور ایران در ین وقات ب )بلااش(

سلرنت ولاش را خلع و كور كردند  و پ  از چهار سال یافت تعميم ناخرسند  ب رگان

 اصاال  ای  انقلای  محر  ،بلا شااک. و كواذ پساار پيروز را بر ت ت ساالرنت نشااانيدند

مصاال  سياس  در نظر داشته زیرا كواذ چندی  سال پ  از  كه اااراً زرمهر بود  اسات

با   سربرد  بود و روابط نيکویه عنوان گروگان به شاکسات پيروز ن د پادشا  افتاليان ب

پ   ،بکااد. اااراً ین کایفه داشات. ایرانيان اميد داشتند، كه انت ای او از فشار افتاليان

ر گرفتند، داز ایران خرا  م افتاليان  ،اب   السااا  ما ف با وجود اینکه كَ ،از نصاااش كواذ

 .(194 – 199: 9904س ، )كریست  «اا سهولت  اییاد شدروابط ین

در ارحال، در برخي از تاریخ اای دورة اسالامي روایتي امسان با روایت فردوسي 

پ  از فيروز پسرش بلاش »وجود دارد؛ چنانکه دینوری در اخرارالر وال چني  یورد  كه: 

پ  از او پادشاا  را به  شوخرپادشاا  شاد و چهار ساال پادشاا  كرد و درگذشت و 

(. اما در دیگر تاریخ اای ای  دور  روایت انتقال 01: 9904)دینوری،« قراد برادر او س رد.

سااالرنت از بلاش به قراد قدری متفاوت اسااات؛ چنانکه بلعمي چني  گ ارش كرد  كه 

برگشاات، امه از او خواسااتند پادشااا  شااود، اما فقط تاليان ياوقتي سااوخرا از جن  با 

ي از ساسانيان را به دانست و از ینها خواست كه یکپادشااي مي ةزادگان را شاایستشاا 

 (.  441:9974پادشااي بگمارند )بلعمي

اب  بل ي چني  گ ارش كرد  كه قراد به كمک س ا  خاقان، بلاش را از مسند قدرت 

ن تركستان رفت و از وی مدد قراد ن دیک خاقا»كشيد  و خود جای او نشسته است: فرو

اای بسايار به او داد، با او لشکر گران فرستاد تا ای  بلاش را قهر خاقان ادیه خواسات.



  74 ة  شتای0911زهمتا  بيم  و یکم   تال  ناه،هاوشسصلااهة علتی  17

 

چني  روایت كرد  كه قراد  تااریخ كاامات(. اب  اثير ني  در  09: 9974)اب  بل ي، « كرد

پ  از فيروز، پساارش بلاش به جای  »لاش را از ساالرنت كنار زد  اساات: ب ،عنفبه

كه قراد پيروز گردید و پادشاا  را از نشاسات و ميان او و برادرش قراد ن اع  واقع شد 

 .(999: 9979)اب  اثير، « او گرفت

چني  گ ارش شاااد  كه وقتي قراد از  ،در برخي دیگر از تاریخ اای دورة اسااالامي

برد، در را  برگشت، خرر مرا یشوبد و به خاقان پنا  ميتر برميپادشاااي برادر كوچک

نشااايند؛ چنانکه در درگيری بر ت ت مي بدون در نتيیهرساااانند و بلااش را باه او مي

 ،عرر، النظا  التواریخ، یفرین  و تااریخ، المعیم في یثار ملو  العیم، کرقات ناصاااری

قراد بعد از  ،الصفا و حريش السيرةض، میمت فصايحي، تاریخ کررساتان، روتاریخ بناكتي

)حساايني ،  (197:  9974)مقدسااي،  گيردزما  امور را در دساات مي ،مرا کريعي بلاش

 9971(، )اب  خلدون9901:44)بيضاااوی، ، (949: 9949(، )ساارا ، 941: 9909ق ویني، 

(، 1: 9941(، )مرعشاااي، 41: 9904(، )خوافي، 44: 9940، )بناااكتي، (917 – 914:

 (.  190: 9941)خواندمير،  و (779:  9990)ميرخواند، 

 

 جایگاه توارا دی دویا  پادشاهی بلاش -1-7

ور یید، پشااااانامه، وقتي فيروز در پي رویارویي با خوشااانواز برميبناا بر روایت 

 است و اصالتي كند و سوفرا )سوخرا( را كه پهلوانكوچک  بلاش را جانشاي  خود مي

فيروز در جن  تركان كشته  ،داد. در فرجا عنوان مشاور بلاش قرار ميبه شايرازی دارد

شاااود. بلاش پور ب را فيروز كه در جن  امراا  بود، اساااير مي ،شاااود و قراادمي

كه قرلا مرزبان زاولساتان، بست، غ ني  و كابلستان  ساوخرایحکومت خود را با كمک 

 كند. بود، یغاز مي

گيرد انتقا  خون فيروز را بگيرد. در با اجاز  و مشورت بلاش تصميم مي ساوخرای

كند و زما  امور امه به دسااات ور را ادار  ميساااوفرا كشاااعملاً واقع در دوران بلاش، 
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اوسات و بعد از برگشت از جن  با خوشنواز ام، چشم امه ایرانيان و رجال حکومتي 

 نه بلاش: و به اوست

 بدینگه كه فيروز شاد سوی جن ... 

 كااه باااشاااد نگهرااان ت اات و كلااا 

 ساااوخرایبدان كار شاااایساااته بد 

 جهاااناادیااد  از شاااهر شااايراز بود

 لساااتااانوزا هبااد بااام او مرزبااان 

 ساااوخراییگاااي یمد ساااوی   چ

 رخ برچکيده ز مژگان ساارشااک  ب

 ة شاااهریااارگافاات بار كينااااماي

 وزان پاا  فاارساااتاااد ناا د بلاااش

 كنون م  بااه دساااتوری شاااهریااار

 خون فيروز شااااا  ةكاايااناا ه ازكاا

 تااذرو بياااراساااات لشاااکر چو پر 

             ساااوف ا  اندرون شاااهره ب یمد چو

             شاااا  بياراسااات را شااادن پاذیر 

 گو ساااوفرا را ساااتودامي چااامااه

 ساااوخرایمهاان را امه چشااام بر 

 اماه شاااهر ایران بادو گشااات باز

 امااالاز جهااان بي ساااوخرایبرااد 

 ناارودی ج  ین چي  كو خواساااتي

 

 یکي پهلوان جسااات بااا رای و ساااناا  

 خااوا باالاااش جااوان را بااود ناايااک

 راییااکااي نااامااور بااود پاااكااياا  

 افااراز بااودساااا ااهاارااددل و گااردن

 لساااتااانوغ ني  و كاااه و باا بساااته باا

 راااناامااایرای و باايز فاايااروز بااي

 پااهاالااوی بااردریااد ةااامااه جاااماا 

 بالاااش جاوان چااون بااود خواساااتااار

 كااه شااااااااا تو از مرا غمگي  مراااش

 گااونااه باار كااارزاریاا  دباابساااياایاام 

 باانااالااد ز چاارخ روان اااور و مااا 

 سااااوی ماارو ،باايااامااد ز زاولسااااتااان

 جااا  ز ساااریااک باارفااتنااد با رگااان

 سااا ااا  بودش ینااک بااا رفاات ااما 

 بااه بارباط ااماي رز  تركااان سااارود

 ازو گشااااتااه شاااااد و باادو داد  رای

 كساااي را كااه بااد كااياانااة خوشااانواز

 زی  گونااه تااا چااار سااااالارفاات امي

 جااهااان را بااه رای خااود یراسااااتااي

 (94 - 99و  99: 7:   9904)فردوسي،    
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در دوران سوخرا اای دورة اسالامي ني  امگا  با شاانامه، به جایگا  رفيع در تاریخ

ش چون بلا»است كه:  چنانکه در تاریخ کرری چني  یمد  ؛اندسالرنت بلاش اشار  كرد 

ب رگان و سران قو  به ن د و  فراام شدند و تهنيت گفتند و خواستند  ،تا  به سار نهاد

كه سااوخرا را به ساارش اعمال  كه كرد  بود پاداش داد و بلاش و  را ج و خاصااان 

   .(497: 9901)کرری، « دادوی  كرد و گرام  داشت و عرا خ

چون بلاش به پادشاااا  بنشااساات، »نامه کرری ني  چني  اشااار  شااد  كه: در تاریخ

« ساااوفرا  را خليفاات كرد بر مملکاات خوی  و كااار و تاادبير بااه و  سااا رد.

 عاقرت بلاش غالش»گا  شامخ سوفرا را یادیور شد : (. ثعالري ني  جای471،:9974)بلعمي،

ت گرفت. از او تقاضااا نمودند كه ساا هرد سااوفرا را در ازا  یمد و حکومت را در دساا

ینان را پاسخ داد   ةاهور رسانيد ، پاداش خير داد. بلاش خراب ةاا كه به منص شایاعت

« ، افتتاّ نمودمسااائولشاااان را اجابت كرد و سااالرنت خود را به نشااااط و انرسااااط

 (.  109- 104:  9904)ثعالري،

را واساارة سااوفبه ت ت نشاااند  شاادن بلاش، به خواندمير ني  معتقد اساات كه حتي

سااوخرا چون خاکر از ممر خوشاانواز جمع ساااخت، پلاش ب  » صااورت گرفته اساات:

(. در 190: 9941)خواندمير، « فيروز را كه ملقش به گرانمایه بود به پادشاااا  برداشاات.

یخ رو القصااا ، تاریخ كامت، تاریخ بناكتي، تا میمت التواریخدیگر تااریخ اایي چون 

به جایگا  والای سوفرا در عهد  ،ني  امساان با روایت فردوساي الصافا ةض گ ید  و رو

(، )بناكتي، 994-999: 9979(، )اب  اثير، 79-74: 9909بلاش اشااار  شااد  اساات. )بهار، 

 (.  779:  9990(، )ميرخواند، 991: 9941(، )مستوفي، 44: 9940

 دیاوات  نشتی اوشاواز دی عدد بلاش -1-1

بنا بر روایت شااانامه، بعد از كشاته شدن فيروز و اسارت برخي از رجال ایران، از 

با كسش اجاز  از بلاش، به خوشنواز  سوخرایجمله قراد پور فيروز در دست خوشنواز، 

 یید: كند و خوشنواز ني  از در جن  درميداد و اعلان جن  مينامه مي
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 رناا  و بویااايتاااليااان بااه  منااماااناا

 دساااتهساااتت با  گاا  یمادرز  ین ك 

 ماارو یور  خااا  تااوران زمااياا  بااه

 ز خااون ااامچو دریااا كنم كشاااورت

 (94 – 99)امان:                             

 جویم  اینااک بااه مرو یمااد  كينااه 

 اساايران و ین خواسااته ارت اساات

 اماه باازخواام به شااامشاااير كي 

   سااارتباارر   ،فاارمااان یاا دانه باا

 

كند و اا ميدلاوری سااوخرای ،گيرد. در ای  جن در مي «بيکند»جن  ساا تي در 

خود را پنهان  «دزكه »گری د و در مکاني بنا  زند. خوشنواز ميزخمي بر خوشانواز مي

گراید و بيند، به یشتي مياا را بسته ميخوشانواز كه امة را  (.91 – 97)امان:  كندمي

روت كند و پول و ث، اسيران را یزاد ميگوید كه اگر بر سار عهد و پيمان پيشي  باشيممي

 داد:غارت كرد  را پ  مي

 فاارازبااه ناا دیااک سااااالااار گااردن

 نااراااشااااد جاا  از رنااج و یوی ت 

 د ایاا دیبُاا ،باادانااي كااه ین كااار

 و ساااال و ما ا رك  اختر ساااریماد ب 

 رد گاذشاااته نگشاااتخناک یناک گ 

 ،ز سااايام و زر و گوار نااابساااود

 چااه از ویژ  گنج و چااه چي  سااا ااا 

 عااهااد بااهاارا  گااردن ماا ااي و از تاا

 ( 49– 44)امان:                         

 زی یمااد از خوشااانواافارساااتاااد  

 كاه از جنا  و پيکار و خون ری ت 

 اگاار باااازجااویااي ز را  ردی

 ناه بر باد شاااد كشاااته فيروزشاااا 

 كنون بودني بود و بر مااا گااذشااات

 خواساااتااه ارت بود زواساااياران 

 فرساااتم امااه ن د سااااالااار شااااا 

 ایران بساااي  نراااشااااد مرا ساااوی

 

 ؛گيرد كه خوشنواز را بر شدپ  از مشورت با لشکر و بلاش تصميم مي ساوخرای

ای قراد پسر ب را فيروز شا  و عد  ،داند و از کرفيفاید  ميچراكه جن  را با تركان بي

شنواز با سياست به خو سوخرای ،از ب رگان در دسات تركان اسير استند. به ای  ترتيش

اا یزادی كند كه از جملة ینداد و شارایري برای ب شايدن خوشنواز تعيي  ميامان مي
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كه مرز بي  ایران و تركان امان مرز قدیم بهرا  گور)جيحون( قراد و ب رگان است و ای 

یمي  رابرة مسااالمت ،شااوند و بار دیگرباشااد. پ  قراد و ب رگان از چن  تركان راا مي

 .(44 – 49)امان:  شودبي  تركان و ایرانيان برقرار مي

 التواریخ و القص میمتاای دورة اسلامي، تنها اما شاگرف اسات كه از بي  تاریخ

پادشاا  »است: به درخواسات یشاتي خوشنواز از سوفرا اشار  كرد  امگا  با شااانامه،

 ،راز فرا  شيوقراد را س  بلاش ب  فيروز چهار سال بود. امي  قدر بود پادشاا  و ، تا

 خواست و ناچارسا هرد ایران، باز یورد، بعد از ینک سا ا  برد از ایرانيان و خاقان صل  

و اسااايران دیگر با  ب اذیرفات و قرااد را و خواارش را، و موباد موبادان، و ت  فيروز

 (.  79-74: 9909اا، جمله به ایران بازیورد)بهار، ج یت

كشته  شنواز راوخ ،ی  اشاار  شد  كه سوفرا به كي  فيروزفقط به ا ،تاریخ گ ید در 

وخرا  به عهد او س» و از پيشنهاد یشتي سوخرا و یشتي بي  ایران و اياکله اثری نيست: 

شااانواز تر  باز خواسااات و وشااايراز  كه جهان پهلوان بود، برفت و كي  فيروز از خ

 (.  991: 9941)مستوفي،  شنواز را بکشتوخ

يرحريشدر  سوخرا چون خاکر از ممر »اندمير به شاکلي اشار  كرد  كه: ني  خو السا 

ب  فيروز را كه ملق ش به گرانمایه بود به پادشاا  برداشت پلاش خوشنواز جمع ساخت، 

. بينيم( و از پيشانهاد یشاتي خوشانواز در ای  اثر ام نشاني نمي190: 9941)خواندمير، 

ای به اای عهد اساالامي اي  اشااار یخگفتني اساات ج  سااه تاریخ یاد شااد ، دیگر تار

ناچار پيشنهاد یشتي دادن او شنواز و مستلصت شدن خوشنواز و برویارویي ساوفرا و خو

 نشد  است. 
 

 هدت پادشاهی بلاش -1-1

بنا بر روایت شااانامه، بلاش چهار ساال بر مسند قدرت نشست و بعد از راایي قراد از 

 فرمانروایي را به برادرش قراد واگذار كرد.بند خوشنواز، با تدبير سوفرا، بلاش 
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 امااالاز جهااان بي ساااوخرایبرااد 

 ناراودی ج  ین چي  كو خواساااتي

 فرمان او گشااات در شاااهر فاش وچ

 

 زی  گونااه تااا چااار ساااالارفاات امي 

 جااهااان را بااه رای خااود یراسااااتااي

 ب رداخاات گااا  از بلاااش چاارباايبااه 

 (47 – 44)امان:                            

اسات كه در امة تاریخ اای دورة اسالامي ني  مانند شاانامه، به چهارسال یا جالش 

اخرارالر وال، تاریخ  وایي بلاش اشااار  شااد  اساات؛ چنانکهچهار سااال و اندی فرمانر
یعقوبي، تاریخ نامه کرری، الت نريه و الاشاراف، یفرین  و تاریخ، فارسنامه، ثعالري، میمت 

، المعیم في یثار ملو  العیم، کرقات ناصری،  العرر، و القصا ، تاریخ كامت التواریخ 
ير و تااریخ گ یاد ، تااریخ کررساااتاان، رویاان، مازندران اند. از ای  زمر  حريش السااا 

(، 497: 9901)کاارااری،  (،149:  9979)ابااي یااعااقااوی،  (،01: 9904)دیاانااوری،

:  9904ي،( ، )ثعالر197:  9974(، )مقدسي، 71: 9941(، ) مسعودی، 471،:9974)بلعمي،

: 9979(، )اب  اثير، 79-74: 9909(، )بهار، 04 – 09:  9974(، )اب  بل ي، 109- 104

، 9971)اب  خلدون،(، 949،: 9949(، ) سرا ، 941: 9909(، )حسيني ق ویني، 999-994

(، )مرعشي، 41: 9904(، )خوافي، 991: 9941)مستوفي،    (44: 9940.)بناكتي، (،  914:

 (.  190: 9941)خواندمير،  و (1: 9941

تنها تاری ي كه به شااکلي شااگرف، بر خلاف شاااانامه و و دیگر تاریخ اای دورة 

 اب بلاش»داند، میمت فصايحي است: اسالامي، مدت پادشاااي بلاش را پنیا  ساال مي

فيروز ب  ی دگرد ب  بهرا  ب  ی دگرد ب  شاپور ب  شاپور ب  اورم د ب  نرس  ب  بهرا  

ا  شد. پادش ،ب  بهرا  ب  اورم د ب  شااپور ب  اردشاير ب  سااسان. بعد از پدر ب  بهرا 

سوخرا  شيراز  كه جهان پهلوان بود، برفت و  ،برادرش قراد از او بگری ت. به عهد او

كي  فيروز از خشانواز تر  باز خواسات و خشانواز را بکشت. بلاش مدت پنیا  سال 

 (.991: 9941پادشا  بود )مستوفي، 
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 بلاش داییهرد  -1-4

دار و رعيت نواز شاانامه است بنا بر روایت شااانامه، بلاش یکي از پادشااان مرد 

، در تنگنا كوشااد كه بر مرد  سااتمي وارد نشااود و مرد  از نظر معيشااتيكه اموار  مي

داي به اقتصاد نابودشدة ایران و خ انة شاانشااي بلاش در كوشا  برای سامان»نيفتند. 

ین را تهي كرد  بود، به كشاااورزی و اباداني ا تاليان كه خشااکسااالي و پرداخت با  به 

 (:991:9917)جليليان، دادای ميروستااا اام يت ویژ 

  ردان ا  گفت گا  بر بنشااساات چو

             م  ن دیااک ب رگيسااات را شااامااا

             كنااد نيک  كااه ینک  ار باگايات 

             سااگال بد او باشااد كیا ك  ین ار

             كنم توانگر پناادشه باا نا ساااتاي 

             پرساات دی  لشااکر زی  كه ینگه ار

             بشااااکااناام بااياادادگاار ماارد دل

 

 باا ااردان دل و را  باایااویاايااد 

 م  تاااریااک را  شاااود روشااا  چو

 نشاااکنااد مااا را  تااا كااه بکوشااااد

 امال را خود شاااا  ام  خواااد كاه

 كنم افسااار خون  از ،ناا ااذیاارد چاو

 زیااردساااات یااکاا  مااا باار باانااالااد

                   كنم بر ب  ز شاااااخ  و بيخ اامااه

 (91و  99: 7:   9904)فردوسي، 

داری بلاش، در فرجا  كه قراد از بند خوشاانواز رغم مرد الرته گفتني اساات كه علي

كه  كندداند، او را مت هم ميتر ميبرای تا  و ت ت شایستهشاود و ساوفرا قراد را راا مي

نهد و چون قراد از او داناتر اسات، باید سلرنت را به نفع قراد نميبدان را از خوبان فر  

 (47 – 44)امان:  تر  گوید.

سا  ني  معتقد اسات كه بلاش پادشاااي شاایساته و كاریمد نرود  و بنا بر كریسات 

 نهاد و ااارا مرد  نيکولاش »اند: قراد را بر جای او نشاند  برخي مناسارات ساياساي،

نيت بود، كه قصاااد داشااات ملت را خوشااار ت كند. حکایت كنند كه چون از  خوش

وسااتایيان گفت او با رزیرا م  ؛نمودشااد، داقان را میازات م یگا  م  ایهویران  م رع

. دانناچار تر  اوکان گفته ،معاشت فقدان وسائت تا به عل  چندان امراا  نکرد  اسات
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  اند. با وجود ایاز نيات حساانه و ساالامت نف  ولاش تمیيد كرد ی ني  في  عيسااومؤل 

وجود او احتياا  وافر داشااات. ه ولااش مرد  نرود، كاه كشاااور ایران در ین وقات با

را خلع و كور ولاش  ،و پ  از چهار سااال ساالرنت یافت تعميم ناخرسااند  ب رگان

لای بلا شک محر  اصل  ای  انق. اذ پسر پيروز را بر ت ت سلرنت نشانيدندكردند و كو

زیرا كواذ چندی  سال پ  از  ؛مصال  سياس  در نظر داشته زرمهر بود  اسات، كه اااراً

  با سربرد  بود و روابط نيکویه عنوان گروگان به شاکسات پيروز ن د پادشا  افتاليان ب

پ   ،كه انت ای او از فشار افتاليان بکااد. اااراً تندان اميد داشاین کایفه داشات. ایراني

ر گرفتند، دافتاليان از ایران خرا  م  ،اب   السااا  ما ف كه كَ از نصاااش كواذ با وجود ای 

 .(194 – 199: 9904س ، )كریست  «اا سهولت  اییاد شدروابط ین

با شاااانامه داری و دادگری بلاش، تقریراً امة منابع تاری ي اما در خصااو  مرد 

بلاش روشاا  نکو داشاات و به یبادان  »د؛ چنانکه کرری چني  یورد  كه: گا  اسااتنام

ا  خرای شد  و شانيد كه خانهراغش بود و از حسا  تدبير و  یک  ین بود كه اگر م 

كرد كه چرا ا  را كه خانه در ین بود عقوبت م اند، صاااحش داکد مردم  كوت كرد 

   .(497: 9901)کرری،  به كوت كردن نشوند كمکشان نکرد  تا ناچار

و ساااوفرا  را خليفت كرد بر مملکت »نامة بلعمي ام اشاااار  شاااد  كه: خدر تاری

خوی  و كار و تدبير به و  سا رد و عدل كرد و اندر جهان یبادان  كرد، و ن سندید كه 

جا ین و ار خانه كه ویران شد  و خداوند از ر پادشاا  و ، اي  خانه ویران شد اند

بشاد ، از بهر او مهتران ین جا  را عقوبت كرد  و گفت  چرا ای  مرد را نگا  نداشتيد 

 (.  471 : 9974)بلعمي، یا مرا یگا  نکردید تا نفقه دادم 

ا  نکو داشت. یبادان  بلاش شيو »داری بلاش را یادیور شد : مرد اب  مساکویه ني  

چنان كه اگر  ؛نگریسااتنکو م  ، داشاات. در كار كشااور و مردرا ساا ت دوساات م 

اند، كدخدا  ین د  را و خانگيان از ین كوچيد  ا  در دا  ویران شااد شاانيد خانه م
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اب  اند )داد كه گر  از كارشاان نگشاود  تا ناگ یر به كوچيدن از د  خوی  شد كيفر م 

   .(9974:911مسکویه،

اب  اثير ني  امگا  با بلعمي و اب  مسااکویه، حساسيت بلاش را به  كه جالش اسات

اش یادیور شد  است و گویا ای  جلای وک  كساي به خاکر س تي و ویران شدن خانه

اند: تي كمابي  امگون ذكر كرد امر چناان عظيم بود  كاه چناد تااریخ ین را در روایاا

. ار مند بودو ساخت  بنااا علاقهبلاش اميشاه رفتار  نيک داشات و به یبادان  شهراا »

ا  ویران شد  و اات خانه از ین جا رفته و جلا  وک  ا  در قریهشانيد كه خانهگا  م 

زیرا در جلوگير  از شاايو  فقر و  ؛كردداد و توبيخ مياند حاكم ین قریه را كيفر م كرد 

ه فراام یورد كر  فاقه غفلت ورزید  و نتوانساته بود وسائت رفا  و یسای  مرد  را کو

 (.  994-999: 9979)اب  اثير،  ناگ یر به دور  از زادگا  خود نشوند

چون بلاش عروس مملکت را در »  امي  امر را گ ارش كرد  اسااات: ميرخواند ني

ار ك  كه از وک  خود جدا شاادی، بلاش حاكم ین . عدل و داد یغاز كرد ،اعتنا  یورد

 «بيچار  مهاجرت اختيار كرد ین  ،هت الم توموضاااع را عقوبت فرمودی و گفتي به ج

   (.779:  9990)ميرخواند، 

خت  به مسدود سا»خویي بلاش اشار  كرد  است: خوشبه  ،ثعالري به شاکلي مشرع

و از مهربان  به مرد  و اعمال عدل  ابوای خلت و بهرود اوضا  و گستردن عدل پرداخته

خل  را وابسته  ،نمودبه حد  امکان مي و رعایت انصاف در امور ینان و بذل و ب ش  كه

به خود و از خود خشاانود كرد  بود. بلاش مرد  ار ایالت را به تهي ه مصاانوعات خاصااه 

امان نقره از قريت اشايا  اریفه و الرساه و چي اا  دیگر مل   داشته غدغ  كرد قيمت 

چند به دلقک   ،ای  اجناس را در فهرسات با  و خرا  ین محت محساوی دارند. ضمناً 

 ،خادمت خود پذیرفت كه در امور جد   به ا ل و در مورد احقا  ح  به گفت  لاکائت

ینان را در سااه  ةول  مداخل ؛خاکر نراشااداو را كمک كنند و ب ندانند كه ارگ  افساارد 
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 9904)ثعالري، مورد نه  كرد كه عرارت از معابد و میال  عموم  و ميادی  حری باشد

 :104 -109  .) 

  در دورةبلاش اشاااار  كرد  اسااات: به او  امنيت و رفا الاخرارزی در ني  گردی ی 

رفت، و او پادشاا  نيکو چون بلاش به شااانشااا  بنشاسات، ام بر رسام پدر امي»

اای نيکو یورد، و امه به صلاّ رعي ت كوشيد  بود و رعيت را اندر سايرت بود، و رسم

« يد  بودند و اندر ایمن شااهر یرامایران ،ایمن  داشاات و عدل كرد و به امه روزگار او

   (11 :  9947)گردی ی، 

 غایتبلاش ب»پروری بلاش را گ ارش داد  است: ني  كمال رعيت «المعیم» صااحش

پرور بود و در انوا  انر، بصيرت  كامت و در فنون یدای، ذا  صاف  گستر و رعيتعدل

ه م اقدَاَ وَ ه ف  أكُ یود ال ا ل  قتُلَا خَمَ ت وَییاد و بلند خود، ییت  بود از ت جي داشت و در ام 

از اوصاااف سااتود  و اخلا  پسااندید  او قيا   . و اگر به شاارّ نرذ ش واا المَ يض ف ال ا ل 

کرقات ناصااری، العرر، (. 941: 9909نمود  یید، ساا   دراز گردد. )حساايني ق ویني، 

 پروری و حساا  خل كه بر رعي ت انداای دورةاساالاميني  از دیگر تاریخ تاریخ بناكتي

 – 914،   :9971)اب  خلدون(. 949 : 9949اند. ) سااارا ، بلااش تصاااری  كرد 

 (.44: 9940)بناكتي، (،917
 

 تاا  شدر -1-1

به اینکه بلاش در دورة ساالرنت  به ساااخت  شااهراا یا ای اي  اشااار  ،در شاااانامه

ی  اای دورة اسلامي تصربيشتر تاریخاای پرداخته باشد، نشد  است، در حالي كه یبادی

اند كه بلاش شهراای متعد دی را در عهد فرمانروائي  بنيان نهاد  است؛ چنانکه در كرد 

و از عمارت دو شااهر كردساات یک  بلاش »چني  یمد  كه:  و القصاا  میمت التواریخ

 ست، وا فر خوانند و اكنون خراییباد به سااباط مدای ، و دو  به جانش حلوان، و بلاش

كه  نق حرف بدی  حدود ما اندر، صاورت او بر سنگ  نگاشتست، و پيرامون ین مانند 



  74 ة  شتای0911زهمتا  بيم  و یکم   تال  ناه،هاوشسصلااهة علتی  97

 

ست، و از ین جن  سن  كرود بدان ن دیک   این را ندانند خواند، و بر تل   كوچک نهاد

نيسات و اكنون ین تت، و پيرامون  دايست كه بدان صورت باز خوانند: دون و لاش، و 

سات، و اثر دیوار شاکارگا  از سان  بر   اشاکارگا  و  بود لاشایردو ام بدی  حدود 

 (.  79-74: 9909.)بهار،  كو  ب را كه ین را خوراند خوانند انوز پيداستدام 

و  در سواد، شهر  بنيان »داند: در مدای  را ساختة بلاش مي کرری شاهر بلاشااواذ

: 9901اساات..)کرری، كرد و ین را بلاشاااواذ ناميد كه امان شااهر ساااباط ن دیک مدای  

به »  : یباد ذكر شد، امي  شهر، با نا  بلاشتاریخ بناكتيو   نامة کرریتاریخ( كه در 497

در سواد عرا  »(، 471 : 9974)بلعمي، ساواد شاهر  بنا كرد و ین را بلاشاباد نا  كرد

 .(44: 9940)بناكتي، « شهر  بنا كرد نا  ین بلاش یباد

ر یکي دو شه» و بلاشغر را برساختة بلاش دانسته است:یباد اصافهاني دو شهر بلاش

 بلاش یباد و دیگری در جانش حلوان به نا  بلاشاااغر سااااخت در سااااباط مدای  به نا 

باشد؛ چنانکه در شاانامة  «كردباش»ی ای  بلاشاغر شااید گشته (.14: 9944)اصافهاني، 

اوضااا  و گسااتردن عدل پ  به مساادود ساااخت  ابوای خلت و بهرود »ي یمد : رثعال

یباد كه امان ساااباط ن دیک نا  بلاشپرداخته، از نظر یباد  كشااور در سااواد شااهر  به

:  9904)ثعالري، كرد بنا كردنا  بلاشمدائ  اسات سااخت و در حلوان و مرو دو شهر به

104 -109  .) 

  ني  به سااخته شدن شهر ساباط در حدود مدای  اشار  كرد معیم و العررصااحش 

اما سرا  معتقد است  (،917 – 914،:9971)اب  خلدون،(، 941: 9909)حسيني ق ویني، 

مملکت را به عدل و  »كه بلاش شاان د  شاهر را در دوران پادشااي  بنيان نهاد  است: 

   (949،: 9949نيکوی  یبادان گردانيد، شان د  شهر را بنا نهاد) سرا ، 

ا ني  از ترری  و کار  و بر  ر ،اسااالامياای عهد خواناد مير بر خلااف دیگر تاریخ

بلاش ب  فيروز: ترری  و کار  و بر  از جمله »داند: مي شااادة بلاشعماارات سااااخته

. )خواند مير، عمارات بلاشاان است و مرغ ار بلاشان در حدود اصفهان منسوی بدوست
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)ميرخواند،  داندة بلاش مي(، اما ميرخواند شااهر ساااباط و مدای  را بنيادنهاد94:  9971

9990  :779.) 

 

 :گيرینتيج،

اای دورة اساالامي روش  با واكاوی جایگا  بلاش فيروز در شااانامة فردوسااي و تاریخ

تواند به عنوان منرعي موث   در كنار دیگر شاد كه شاانامة فردوسي از نظر تاری ي ني  مي

تصااویری كه از بلاش در شاااانامه پرداخته  ،یثار تاری ي مورد توجه باشااد؛ برای نمونه

ني  در بنيان امسااان اساات؛ چنانکه  اای عهد اساالاميشااد ، كمابي  در دیگر تاریخ

وخرا در جایگا  والای سانتقال سلرنت از بلاش به قراد، جانشيني بلاش در غيای فيروز، 

شااي دوران پادشاااي بلاش، درخواسات یشاتي خوشنواز در عهد بلاش، چهار سال پاد

ام در شااااانامه و ام در بيشاااتر منابع تاری ي یمد  اسااات و او  داریبلااش و مرد 

 شود. سویي قابت تلم لي بي  شاانامه و تواریخ عهد اسلامي دید  ميام

شاااود، به ای  اما یک اختلاف بنيادی در روایت شااااانامه با متون تاری ي دید  مي

ي  تر فيروز اسااات، بدون اقراد پسااار ب رابا اینکه ترتيش كه بنا بر روایت شااااانامه، 

تر خود بلاش، پدر را در جن  با خوشنواز اعتراضاي به بر ت ت نشاست  برادر كوچک

اای دور  اسااالامي، قراد از جانشااايني بلاش بر كناد، اما در بيشاااتر تاریخامرااي مي

 تكند تا بلاش از مسااند قدریشااوبد و دساات یاری به سااوی شااا  ايتاليان دراز ميمي

كند و با پور خود انوشيروان به فروكشاد و در را  برگشات به دخت داقاني ازدوا  مي

 شود. گردد و جانشي  بلاش ميایران برمي

ای  در حالي اسااات كه پنا  بردن قراد به پادشاااا  اياکله و پيوند با دخت داقان و 

م كوبيدن و برای درازادن انوشااايروان در شاااااناامه مربوط به بعد از پادشاااااي قراد 

عنف بر جای قراد نشااسااته، در حالي كه در روایات ای اساات كه بهسااالهجاماساا  د 

 تاری ي توس ت قراد به پادشا  اياکله، برای به زیر كشيدن بلاش از اریکة قدرت است. 
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 كفایتيبي سااوخرایراد، از دیگرسااو، در شاااانامه وقتي قراد از بند خوشاانواز مي

ذارد، گناچار سلرنت را به قراد واميبلاش بدون درگيری و بهشاود و بلاش را یادیور مي

اند كه قراد به كمک سااا ا  خاقان، در حاالي كه اب  بل ي و اب  اثير چني  گ ارش كرد 

یفرین  و تاریخ، بلاش را از مساند قدرت فروكشيد  و خود جای او نشسته است و در 
یمت تاریخ بناكتي، م، العرر یخاروتنظا  ال، المعیم في یثار ملو  العیم، کرقات ناصااری

ي قراد چني  گ ارش شد  كه وقت ،الصفا و حريش الس ير ةضفصايحي، تاریخ کررستان، رو

برد، در را  برگشاات، خرر یشااوبد و به خاقان پنا  ميتر برمياز پادشااااي برادر كوچک

 کريعي بلاشبدون درگيری و بعد از مرا در نتيیه، رساااانند و مرا بلاش را به او مي

 گيرد.زما  امور را در دست مي

نکتة ناامگون دیگر بي  شااااانامه و متون تاری ي ای  اسااات كه در شااااانامه به 

زمان بلاش اشااار  نشااد ، در حالي كه قریش به ات فا  متون  رساااخت شااهر یا عمارتي د

اش اند، كما اینکه شهراای بلتاری ي، به سااخت شاهراایي در زمان بلاش اشاار  كرد 

معتقد  دانند و حتي سرا نهادة بلاش ميكرد را بنيان، ساباط و بلاشفر، بلاشغربلاشیباد، 

اساات كه بلاش شااان د  شااهر را در دوران پادشااااي  بنيان نهاد  اساات و خواندمير بر 

 شدةاای عهد اسالامي ترری  و کار  و بر  را ني  از عمارات ساااختهخلاف دیگر تاریخ

 داند.بلاش مي

دیگر ناامگوني شااانامه و متون تاری ي، عد  اشاارةكتش تاری ي به نق  سازندة 

سوفرا از در جن   ،)سوخرا( و انتقا  از خوشنواز است. بنا بر روایت شاانامه ساوخرای

ي پيشنهاد یشت ،ناچارخورد، ببعد از اینکه شاکست ميخوشانواز یید و با خشانواز درمي

راد كه در دساات خوشاانواز اسااير اساات، یشااتي را داد و سااوفرا به خاکر امنيت قمي

اای دورة گرداند، اما شاااگرف اسااات كه از بي  تاریخپذیرد و قراد را به ایران برميمي

، به الس ير امگا  با شاانامهحريش تاریخ گ ید  و التواریخ و القص ،اسلامي، تنها میمت

اریخ یاد شد ، دیگر متون اند و ج  سه تدرخواست یشتي خوشنواز از سوفرا اشار  كرد 
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ای به رویارویي سوفرا و خوشنواز و مستلصت شدن خوشنواز و عهد اسالامي اي  اشار 

 اند.به ناچار پيشنهاد یشتي دادن او نکرد 
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