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Abstract  

      The story of Rostam and Esfandiyar, as one of the common and rich 

epics in Iran, has been the subject of wide research studied and interpreted 

from various perspectives. Each research work, for its part, has shed light 

on this story to clarify some aspects of the Iranian culture and history. The 

present study is a descriptive-analytical type based on the historical 

research method. It tries to re-read the story of Rostam and Esfandiyar from 

another perspective and to test the hypothesis that this epic is the product 

of the analysis of the wise Iranian historians of a phenomenon that has 

occurred many times in the history of Iran and other countries. This 

historical phenomenon expresses a constant conflict between the central 

power and local powers. Centuries after the emergence and spread of the 

story of Rostam and Esfandiyar in Iran, Ibn Khaldun formulated it as a 

famous theory of how states rose and fell. Confirming this theory and 

presenting a new understanding of the story of Rostam and Esfandiyar, this 

research sheds light on the characteristics of the historiography and 

historical perspective of ancient Iranians. 
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 چکيده
 موضوع کنون ات ایران، حماسی هایداستان ترینپرمایه و فراگيرترین از یکی مثابۀ به اسفندیار و رستم داستان

 ینا از یک هر. اس  شده تفسير و بررسی گوناگون، هایدیدگاه از و است  گرفته قرار متعدّدی هایپژوهش

 و فرهنگ از زوایایی و ابعاد آن، با زمانهم گاه و اندافکنده داستان این بر پرتوهایی خود ستمم به ها،پژوهش

 تحقيق وشر بر مبتنی و تحليلی-توصيفی پژوهشی که نيز حاضر پژوهش. اندنموده روشن هم را ایران تاریخ

 و کند بازخوانی را اسفندیار و رستم داستان متفاوت، نگاهی با و دیگر ایزاویه از تا کوشدمی اس  تاریخی

 ایرانی اندیشمند مورّخِ تفکّر و تحليل محصولِ و ميوه حماسی، داستان این که بگذارد آزمون به را فرضيه این

 تقابل تاریخی، پدیدۀ این استت   داده روی کشتتورها ستتایر و ایران تاریخ در بارها که استت  ایپدیده از

 و رستم داستان رواج و پيدایش از پس هاستده که است  یمحلّ هایقدرت و مرکزی قدرت ميان هميشتگی

 ها،دول  ستتقو  و ظمور چگونگی دربارۀ خود معروف نظریۀ قالب در را آن خلدونابن ایران، در استتفندیار

 و رستتتم داستتتان از نو فممی ارائه و فوق فرضتتيۀ تأیيد ضتتمن پژوهش، نتيجۀ. استت  نموده بيان و تنظيم

 .باستان روزگار در ایرانيان نگاریتاریخ و نگریتاریخ هایویژگی بر اس  پرتوی همچنين اسفندیار،

 

 .خلدون ابن ،یپملوانقدرت  ی،محلّ هایقدرت تمرکزگرایی، اسفندیار، و رستمکليدی: های واژه
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 مهمقدّ -0

 مسأله بيان -0-0

 -یابيممي فردوسي شاهنامة در را آن روایت ترینكامل كه- اسفندیار و رستم نبرد داستان

-رمایهپ و تریندلکش بهترین، از ایراني، ادب و فرهنگ پژوهشگران از بسياری اذعان به

 ،محصّل راشد :.نک نمونه، برای) است هاآن ترینمهم بلکه و ایران حماسي روایات ترینِ

 را آن ندوشناسلاميشادروان،  سبب، همين به و( 089: 0649 سپاهي، و 464: 0649

 یکي» را آن هم (Nöldeke)  نولدكه و( 0691 ندوشن،اسلامي) نامدمي «هاداستان داستان»

 ه،نولدك) كندمي توصيف «دنيا يملّ  هایحماسه كلية روحي هایكشمکش ترینعميق از

0649 :005.) 

 گآسوری درخت پهلوی منظومة در را اسفندیار و رستم داستان به اشاره ترینكهن

 :.نک) اردد اشکاني خاستگاه پژوهشگران، از بسياری اذعان به كه منظومه این در. بينيممي

 كندمي خرسندی ابراز نخل، درخت با مفاخره جریان در بُز ،(259-254: 0638 تفضلي،

 برای آید،مي فراهم او چرم از كه ایتسمه از «اسفندیار و رستم» همچون كساني كه

 (. 30 بند: 0646 آسوریگ، درخت) گيرندمي بهره خود هایسلاح داشتننگه

 هب چه و شفاهي قالب در چه اسفندیار، و رستم داستان نيز انساساني روزگار در

 بانز به داستان این از اینسخه ،فانهمتأسّ. ه استداشت بسياری رواج مکتوب، صورت

 ندگاننویس در آثار متعدّدی هایاشاره اّما ؛است نمانده باقي( ساساني پهلوی) ميانه فارسي

 .كندمي تأیيد -اسلامي دورة اوایل تا كمدست- را آثاری چنين وجود اسلامي، دورة معتبر

 ادشاهانپ سيرت به راجع ایرانيان تأليفات زمرة در الفهرست، در ندیمابن نمونه، برای

 كه گویدمي و بردمي نام «اسفندیار و رستم كتاب» از ها،آن با مرتبط هایافسانه و خود

 رگرداندهب عربي به را آن -اموی خليفة ،عبدالملک بن هشام كاتب و مولي- سالم بن ةجَبَلَ

 نام به اثری از «الذّهبروجمُ » در مسعودی ترتيب، همين به(. 631: 0403 ندیم،ابن) است

 اراسفندی و رستم ماجرای جمله، از و قدیم ایرانيان اخبار كه كندمي یاد 0«يکينکّالسّكتاب»
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. داشتندمي گرامي بسيار ،خود تاریخ كتاب مثابة به را آن ایرانيان و است شدهمي شامل را

 دكر رجمهت عربي به ،(پهلوی)=  «الاولىةفارسيّ» از مقفّع ابن را كتاب این كه افزایدمي وی

 (. 251-0/249: 0419 مسعودی،)

 را ایران مرزهای ،ساساني روزگار پایان در كمدست اسفندیار و رستم داستان

 عا،ادّ این تأیيد برای شاهد ترینمهم. بود شده شناخته نيز اعراب ميان در و درنوردیده

 هب كه است -آن حضرت دشمنان از و )ص( پيامبر ةخال پسر- حارث بن نضر حکایت

 «ندیاراسف و رستم أحادیث» نيز و ایران شاهان هایداستان با حيره، با ارتباطاتش واسطة

 . بود آشنا

 سرنوشت ازها را آن و نمودمي دعوت اسلام به را مردم ،مجلسي در پيامبر چون ،پس

 با و كرده جمع خود دور به را مردم نيز وی داشت،مي برحذر ثمود و عاد چون اقوامي

 ملوک» حکایات از ایشان برای است، محمّد هایقصّه از بهتر من هایقصّه كه دعوی این

 بن نضر تأثيرگذاری(. 0/611: تابي هشام،ابن) گفتمي سخن «اسفندیار و رستم و فرس

 در متعدّدی آیات كه بود ایاندازه به او ایراني هایداستان از اعراب استقبال و حارث

 دببخشای را نضر نتوانست هرگز هم پيامبر(. همانجا) است شده نازل او مذمّت در 2قرآن

 رپيامب فرمان به را او درآمد، مسلمانان اسارت به اكبر بدر جنگ در چون روی، همين از و

 (. 933/ 6: 0635 طبری، ؛42/ 2: 0635 هشام،ابن ؛39-38: 0649 واقدی،) زدندگردن

 جزیرة بهش در اسفندیار و رستم داستان فراموشي معني به حارث، بن نضر اعدام ،هالبتّ

 يامبرپ درگذشت از پس حّتي دهدمي نشان كه دارد وجود گزارشي بلکه ؛نبود عربستان

 بن لهعبدال گزارش، این مبنای بر است؛ داشته مخاطباني و یافته رواج داستان این نيز

 گروهي» ایبر را «اسفندیار و رستم اخبار» پيامبر، احادیث برجستة راوی و عمّ پسر اس،عبّ

 (.0/585: 0689 صوفيانه، حکایت هزار) كندمي بازگو «فارس اهل از
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 و رستم داستان به مسلمان نویسندگان از بسياری نيز ایران در اسلام گسترش از پس

 شکل به خواه و مفصّل صورت به خواه- را داستان این و دادند نشان علاقه اسفندیار

 :مودن تقسيم توانمي اصلي گروه دو به را آثار این. نمودند ثبت ،خود آثار در -مختصر

 و دانندمي قدرت سر بر نبردی را اسفندیار و رستم نبرد كه هستند آثاری ،نخست گروه

 پدرش فریبکاری و بدعهدی و اسفندیار طلبيجاه رویارویي، این اصلي دليل كه معتقدند

 و ودب زودهنگام پادشاهيِ خواستار پدر از مصرّانه كه اسفندیاری- است بوده گشتاسپ

 پسر فعن به پادشاهي از گيریكناره از داد،مي پسر به كه هایيوعده رغمعلي كه گشتاسپي

 مأموریت روانة را او پسر، اصرارهای از شدنآسوده برای سرانجام و كردمي خودداری

 مأموریت این از هرگز وی كه دارد اطمينان و كندمي رستم بندكشيدن بهبرای  ناممکن

: 0683 طبری،) لوکالمُ و الأممتاریخ همچون آثاری گروه، این در. گشت نخواهد باز زنده

 و رسالفُلوکمُ اخبارِ غررُ ،(648-4/280: 0656 فردوسي،) فردوسي شاهنامة ،(0/544

 التاریخیفِ الکامل ،(52: تابي) صصالقَ و واریخالتّجملمُ ،(266-205: 0648 ثعالبي،) همرِسيَ

 دارند يهمدل رستم با آثار این نویسندگان ،طبيعتاً. گيرندمي قرار( 0/235: 0685 الأثير،ابن)

 و ندیاراسف طلبيجاه ،زمانهم و دانند،مي ناسپاس بدو نسبت را اسفندیار و گشتاسب و

 .كنندمي محکوم را گشتاسب بدعهدی

 ینيد نبردی ،اصل در را اسفندیار و رستم نبرد كه هستند منابعي و آثار دوم گروه

 به ندیاراسف پسرش و زرتشتي دین پذیرندة عنوان به گشتاسپ كه معتقدند و دانندمي

 از يشپ ایرانيِ كهن هایآیين و باورها مدافع كه رستم با ،شتيزرد دین گسترانندة مثابة

 . كشديم اسفندیار و رستم نبرد به كار سرانجام و شده )=چالش( تنش دچار بود، زردشت

 بالارَةنهای اثر دو كه نخست دستة :شوندمي تقسيم دسته دو به خود گروه، این آثار

 شامل را( 51: 0630 دینوری،) والالطُّ اخبارُ و( 85-82: 0635) برَالعَ و رسِالفُخبارِاَ فی

 رکت را خود نياكان دین گشتاسب كه شودمي آگاه رستم چون كه هستند مّدعي شودمي

 و دگيرمي پيش در عصيان طریق و شده خشمگين است، گرویده زردشت به و گفته
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 واقع، در. ندكمي سيستان روانة او سركوب برای را اسفندیار پسرش ناگزیر نيز گشتاسب

 ارجاسب كنشوا همانند بسيار گشتاسب، دین تغيير به رستم واكنش منابع، از دسته این در

 آمادة یا و بشوید دست ،زردشتي دین از یا كه كندمي تهدید را گشتاسب كه است توراني

 در(. 46-49: 0630 آسانا، جاماسب در زریران یادگار رسالة :.نک) باشد تورانيان حملة

 تاسبگش پدرش فریبکاری و بدعهدی یا اسفندیار طلبيجاه از سخني هيچ دسته، این

 . نيست

-56: 0646 گردیزی،) الأخبارزین مشخصاً و- منابع از دیگری دستة دوم، گروه در

 دیاراسفن و رستم نبرد نهایي دليل گرچه كه هستند -(64-66: 0644) سيستان تاریخ و( 54

 محّرک كه دارند تأكيد ،همچنين امّا ؛دانندمي زردشتي دین پذیرش از رستم خودداری را

 بر مبني دخو وعدة به خواستنمي كه گشتاسب دیگر، عبارت به بود. گشتاسب نبرد این

 تا تادفرس رستم جنگ به آگاهانه را او نماید، عمل اسفندیار پسرش به پادشاهي واگذاری

 .كند نيست به سر را خود پسر ،رستم واسطة به

 دمتعدّ هایروایت ،قبل چندی تا كمدست فوق، منابع در مکتوب روایات بر علاوه

 هداشت رواج مردم عامة ميان در و ایران كنار و گوشه در اسفندیار و رستم رزم از شفاهي

 واقع، در و كنندمي دنبال را نخست گروه منابع سير خطّ همان عموماً  روایات این. است

 :.نک ،نمونه برای) باشند فردوسي شاهنامة از متأثر روایات، این اكثر كه رسدمي نظر به

 (.0693 جباره، و 204-216: الف0649 شيرازی، انجوی

 

 پژوهش پيشينۀ -0-5

 عنوان سزاوار را آن كه شهرتي و تجذّابي ت،اهمّي همان سبب به اسفندیار و رستم داستان

 و ایراني از اعمّ- متعدّدی پژوهشگران مطالعة موضوع است، نموده «هاداستان داستان»

 و معّرفي كه دارند وجود باره این در فراواني هایپژوهش و است گرفته قرار -غيرایراني

 انيپژوهشگر ميان از. باشد جداگانه پژوهش یک موضوع تواندمي خود آنها نقد و بررسي
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 ،(هست حاضر تحقيق با مرتبط بيشتر كه) اندپرداخته نبرد این اصلي ماهيت و مفهوم به كه

 «ایران حماسة و اسطوره بنيادهای» كتاب در كویاجي كوورجي جهانگير همچون گروهي

 ساشمي سيروس همچون بلکه و انددانسته تاریخي واقعة یک از بازتابي را آن ،(0681)

 كتاب در مسکوب شاهرخ و( 0634) «اسفندیار و رستم داستان اصلي طرح» كتاب در

 زردشتي دین گسترش هدف با دیني نبردی را آن ،(0642) «اسفندیار و رستم بر ایمقّدمه»

 . انددانسته

 در -دهستن نخست دستة منابع از متأثر وبيشكم كه- پژوهشگران از دیگر گروهي

 با ایمقاله در قریب مهدی گروه، این از. دهندمي نشان بيشتری همدلي رستم با نبرد این

 را اسفندیار ،(0634) «فردوسي شاهنامة از اسفندیار و رستم داستان بازخواني» عنوان

 او برابر رد رستم ایستادگي و كندمي توصيف طلبيقدرت جنون دارای و بينكوته فردی

 (. 653: 0634 قریب،) داندمي هاانسان آزادگي آرمان از دفاع را

 یاراسفند و رستم ها؛داستان داستان» در ندوشناسلامي محمّدعلي ترتيب، همين به

 «اسفندیار و رستم داستان بر مروری» در محصّلراشد دتقيمحمّ  و ،(0691) «شاهنامه در

 تلقّي جوحق و عيارپيشه مردمان نمایندة و گمنام مردم قدرت نمونة را رستم ،(0649)

 وصف خودكامه هایحکومت و مردم رویارویي را اسفندیار و رستم نبرد واقع، در و كرده

 «ندیاراسف و رستم داستان ساختار» در مالمير تيمور همچون نيز گروهي سرانجام،. اندكرده

 . اندداده تشخيص نوگرایي و سنّت تقابل از نمادی را نبرد این( 0685)

 اند،هپرداخت اسفندیار و رستم نبرد موضوع به مستقيماً كه هاپژوهش این بر علاوه

 ضمن اّما ؛نيست اسفندیار و رستم نبرد آنها، اصلي ألةمس گرچه كه هستند نيز آثاری

 ةبرجست چهرة دو این یيورویار به منجر كه را ایزمينه خود، اصلي مسألة به پرداختن

 ا،هپژوهش این ترینشاخص. اندنموده روشن ایاندازه تا نيز است شده ایران ملي حماسة

 زا خودكامگي گذار حماسه، در گشتاسپي دورة» عنوان با عدناني دمسعودسيّ از ایمقاله

 در گشتاسپ برداشتنگام ،درستيبه آن، در نویسنده كه است( 0688) «تاریخ به اسطوره
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 ياصل عامل آید،مي ادامه در چنانکه كه) قدرت تمركز برای او تلاش و خودكامگي مسير

 امّا ت؛اس كشيده تصویر به را( است بوده موضوع همين هم اسفندیار و رستم رویارویي

 باهاتاشت دچار ایران، تاریخ در ساساني دورة با گشتاسپي دورة انطباق برای تلاش در

 . است شده توّجهي قابل

 

 پژوهش روش و هدف -0-1

 در هالبتّ  و اندپرداخته اسفندیار و رستم رزم به خود ظنّ از هاپژوهش این از یک هر

 رد هم و اندافکنده داستان این بر پرتوهایي هم اند،داده صورت كه كندوكاوهایي جریان

 حاضر پژوهش. اندنموده روشن را ایران تاریخ و فرهنگ از زوایایي و ابعاد آن، ضمن

 و دیگر ایزاویه از تا دارد نظر در امّا هاست،پژوهش همين جنس از اصل در گرچه هم

 فرضيه ینا واقع، در و بگذارد بحث به را اسفندیار و رستم داستان باز متفاوت، نگاهي با

 محصولِ  و ميوه اسفندیار، و رستم نبرد حماسي روایت كه قرار دهد آزمون تحت را

 نيز و ایران تاریخ در بارها كه است ایپدیده از ایراني متفکّر مورّخِ  تحليل و توصيف

-قدرت و مركزی قدرت ميان تقابل تاریخي، پدیدة این است و داده روی كشورها سایر

 دونخلابن اسفندیار، و رستم داستان رواج و پيدایش از پس هاسده كه است يمحلّ  های

 ارةدرب خود فرضية ارائه ضمن نيز -هجری هشتم سدة در مسلمان برجستة اندیشمند-

 . داد سامان علمي اصطلاحاً و نو قالبي در را آن ها،دولت سقوط تا ظهور پنجگانة مراحل

 تاریخي قيقتح روش بر مبتني و تحليلي-توصيفي پژوهشي كه پژوهش، این نتيجة

 شود،مي موجب را اسفندیار و رستم داستان از نو فهمي و درک كه این ضمن است،

 گارروز در ایرانيان نگاریتاریخ و نگریتاریخ هایویژگي بر است پرتوی حال،درعين

 .باستان
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 بررسی و بحث -5

 خلدونابن نگاه از هادول  سقو  و ظمور -5-0

 ات ظهور از هادولت كه است معتقد ،«العِبَر» به موسوم خود تاریخ مةمقدّ  در خلدونابن

  گذارند:مي سر پشت را مرحله پنج معمولاً سقوط

 رب استيلایافتن و خارجي، حریف بر غلبه و پيروزی و فتح دوران نخست، مرحلة

 ،مرحله این در. است خارجي حریف همان یا پيشين دولت دست از آن گرفتن و كشور

 هلا یا قوم فرّهمند مقتداى و پيشوا كشورگشایي، و سرورى كسب در دولت خدایگان

 انبردارفرم و مطيع را او داوطلبانه، و دل و جان با وی عصبيّت اهل و است خویش عصبيّت

 ،اصولاً  و يستن تازیکّه و مستبد و خودكامه فرمانروایي ایشان برابر در نيز او هالبتّ و هستند

 باعث هك اوست شخصيتي هایویژگي صرفاً و نيست رسمي منصب و جایگاه او جایگاه

 این در. شوند جمع او گرد به ،مشتاقانه و بپذیرند را اشرهبری او، عصبيّت اهل شودمي

 احبانص عصبيّت و است قّوت اوج در نو، دولت گذاربنيان و فاتح قوم عصبيّت مرحله،

 (.664-0/666: 0635 خلدون،ابن) است ضعف منتهای در پيشين دولت

 و خویش عصبّيت اهل یا قوم بر تسلّط و استبداد و خودكامگى دوران دوم، مرحلة

 این در دولت خدایگان دیگر، عبارت به. است كشوردارى امر در ایشان دست كردنكوتاه

 واقع در كه- را حریف این تا كوشدمي و شده كشمکش وارد دروني حریف با ،مرحله

 ،یجاًتدر ،درنتيجه و براند ،حاشيه به -بودند آورده كار سر بر را او كه هستند هایيهمان

 غلامان و موالى سراغ به ایشان، جای به و گيردمي فاصله خویش عصبيّت اهل بر تکيه از

 اهل بر را ميدان» تا افزایدمى گروه این عدّة بر و رودمي مزدوران و پروردگاندست و

 از بردارىبهره در و سهمهم وى نسب در كه آنان[ یعني]- خویش عشيره و تعصبيّ

 دست رد الاستقلالبِ را فرمانروایى زمام و «كند تنگ -باشندمى وى انباز و شریک ملک،

 (.664 همان،) گيرد
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 بر هم دولت خدایگان ،مرحله این در. است آرامش و آسودگى دوران سوم، مرحلة

 به ات یابدمي فرصت ،درنتيجه و است شده چيره داخلي حریف بر هم و خارجي حریف

 طحس ت،امني توسعة با حال، عين در و بپردازد مالياتي هاینظام ساماندهي همچون اموری

 دست گسترده عمراني هایفعاليت به و دهد افزایش را دولت درآمدهای و مردم رفاه

 و هاكاخ و استوار دژهای و یادماني و عمومي بناهای احداث شاهد ،دوره این در. بزند

 ای پادشاه ،همچنين. هستيم تجارت و خارجي روابط توسعة و كاروانسراها بلند، معابد

 حوالا مراقب و سپاهيان و سپاه وضع پيگير ،مستقيماً و شخصاً  «دولت خدایگان» همان

 (.665-664 همان،) است ایشان

 در دولت رئيس» یا پادشاه و است جویىمسالمت و خرسندى دوران چهارم، مرحلة

 انندهم پادشاهانِ با و شودمي قانع اند،كرده گذارىپایه وى گذشتگان آنچه به مرحله این

 از ليدتق به سلطنت شيوة و رسوم و آداب در و گيردمي پيش جویىمسالمت راه خویش،

 و ابتکار، و اقيتخلّ دوران بهتر، عبارت به ؛(665 همان،) «پردازدمي خویش پيشينيان

 .است رسيده پایان به مرحله این در جدید بناهای احداث و تازه نهادهای گذاریپایه

 را آنچه ،مرحله این در دولت رئيس» و است، تبذیر و اسراف دوران پنجم مرحلة

 خواص بر بخشش و بذل و نفسانى لذایذ و هارانيشهوت راه در اندآوردهگرد او پيشينيان

 و بد همراهان و یاران و كندمي تلف عيش، مجالس و هامحفل در خویش ندیمان و

 هك گذاردمي نالایق و كوچک هایيآدم عهدة به را بزرگ كارهاى و «گزیندبرمي نابکارى

 . آیندبرنمي آنها دادنانجام عهدة از

 خویش، هاىشهوتراني راه در سپاهيان هاىمستمری كردنخرج سبب به» همچنين،

 عنایت ایشان كار به ،خویش تن به ،چه رود؛مى تباهى به رو او لشکر و سپاه وضع

 كارهاى دادنسروسامان و احوال پرسش به و داردمي پنهان آنان از را خویش و كندنمي

 سازدمي گونواژ بودند، نهاده بنيان وى پيشينيان كه را اساسى نتيجه، در و پردازدنمي ایشان
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-665 همان،) «كندمي منهدم و ویران را ایشان عظمت هاىكاخ و هاگذاریپایه كلية و

664 .) 

 يد،نام هم فروپاشي و انحطاط مرحلة را آن توانمي كه مقطع این در بهتر، عبارت به

 گرفتهكناره مردم، رفاه و امنيت و نظم مسئول و حاكم مقام در خود وظایف از عملاً شاه

 چيز به ود،خ بينانةكوته و شخصي منافع تأمين به جز كه سپرده نالایقاني به را امور ادارة و

 به ملهح برای دیگر عصبيّتي اهل از دعوت معني به وضعيت، این. اندیشندنمي دیگری

 .ستا الذّكرفوق مراحل دوبارة تکرار و تازه دولت بنای و مستقر دولت اسقاط و كشور

 

 یمحلّ هایقدرت با مرکزی قدرت تقابل از تاریخی هاینمونه -5-5

 ناً عي را بالا گانةپنج مراحل تواننمي حکومتگر هایسلسله و هادولت همة مورد در گرچه

 واقعّيت امّا ندارد، ادّعایي چنين نيز خلدونابن خود هالبتّ و نمود ردیابي و بود شاهد

 بسياری يلتحل برای بستری تواندمي است شده ارائه نظریه این در كه ارچوبيچ كه اینست

. نماید فراهم -اسلامي دورة در چه و باستان روزگار در چه- ایران تاریخي رویدادهای از

 با ارتباط در مشخصاً آنچه شمرد،برمي خلدونابن كه مراحلي ميان از صورت، هر به

 این در. است استبداد و خودكامگي مرحلة یا دوم مرحلة است، نظر مورد حاضر پژوهش

 با است، آن تجسّم شاهنشاه كه دولت همان یا مركزی قدرت رویارویي شاهد مرحله،

 ،ناميد پهلوانان تعبيری به یا يمحلّ شاهان اشراف، را آنها توانمي كه يمحلّ هایقدرت

 . هستيم

 بر مساعيتشریک با يمحلّ  هایقدرت و مركزی قدرت كه این از پس واقع، در

 درتق یا دولت سو، یک از شوند؛مي نمایان دروني هایتنش شدند، چيره بيروني حریف

 و قدرت دامنة بر و رودپيش بيشتر هرچه تمركزگرایي، مسير در تا كوشدمي مركزی

 یهاقدرت دیگر، سوی از و بيفزاید، يمحلّ هایقدرت امتيازات زیان به خود اختيارات

 مهر در را خود جایگاه مركزی، قدرت تضعيف با تا هستند فرصت مترّصد هم يمحلّ 
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 درتق تمركزگرایي و خودكامگي بهتر، عبارت به. بخشند ارتقا یا و كنند حفظ قدرت

 نخست نگاه در كه چنانآن- نه و است يمحلّ هایقدرت متوجّه مرحله، این در مركزی

 . مردم عامة -آیدبرمي

 هب مواقع اكثر در مرحله این -خلدونابن نظر رغمعلي– كه افزود باید حال، عين در

 ،عموماً مطلق خودكامگي و نشده منجر اشراف بر مركزی قدرت كامل غلبة و چيرگي

 يمحلّ هایقدرت و مركزی قدرت ميان تعادلي و توازن عمل، در بلکه ؛یابدنمي تحّقق

 وازنت این است ممکن ،دفعاتبه حاكم، سلسلة یک عمر طيِ در ،هالبتّ كه شودمي برقرار

 . بدهد جدید توازني به را خود جای و خورده هم به

 با عادلانه توازني به نخواهد یا و نتواند شاهنشاه/دولت كه مواردی در ،قضا از

 بيشينه يتمركزگرای و مطلق استبداد بر مصرّ آن جای به بلکه یابد، دست پهلوانان/اشراف

 این در گرا ویژهب گيرد؛مي را دولت گریبان زودی به كه شودمي كاشته بحراني بذر باشد،

 .باشد نشسته كمين در هم بيروني حریفي ميان،

 ادیم گانةشش قبایل سران آن، گاهتکيه كه- ماد دولت تاریخي، نمونة یک عنوان به

 شور،آ دولت كردنساقط با هووخشتره دوران در كه این از پس -بودند ماد اشراف مثابة به

-تدس بود، آشوریان تجاوزهای به دادنپایان كه خود وجودی فلسفة و هدف به توانست

 . شودمي خودكامگي مرحلة وارد آستياگ، او، جانشين دوران در یابد،

 رب كامل تسلّط پيِ در است، بيروني حریف از آسوده كه آستياگ مرحله، این در

 دروني رقيب كه را ایشان تا كوشدمي و آیدبرمي ماد( يمحلّ شاهان)= شاهکان و اشراف

 این در. بردارد اشتمركزگرایانه هایبرنامه راه سر از هستند، او خود عصبيّت اهل از و

 اب احتمالاً ) دیني سازییکپارچه نوعي از حمایت با تا داشت نظر در حتّي وی مسير،

 به- يمحلّ هایهویت مقوّم خود كه را متعدّد دیني هایهویت ،(زردشتي آیين محوریت

 اشراف ئةتوط و واكنش با آستياگ اّما. نماید تضعيف بودند، -اشراف قدرت پایگاه مثابة
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 كوروش نفع به را ماد دولت و شده مواجه كند،مي نمایندگي را آنها هارپاگ كه مادی

 (.0681 :684-688 ،(Diakonoff) دیاكونوف) دهدمي باد بر پارسي

 خسرو پسرش و قباد دوره، این در بينيم؛مي ساساني دورة در را دیگر اینمونه

 به يدانم از به مصمّم -ساساني مقتدر و اراده با نيرومند، شاهنشاه دو مثابة به- انوشيروان

 كارِن، ششگانة معتبر هایخاندان آنها، رأس در كه شدند يمحلّ هایقدرت كردن در

 قرار زیگ، و مهران سپاهبد، ،(داشتند را َپهلَو لقب سه، هر این كه) اسفندیار سورِن،

 ند،داشت نفوذی حوزة و قلمرو ساساني، شاهنشاهي از ایگوشه در یک هر كه گرفتندمي

 نيز و ؛2/480: 0635 طبری،) بود سيستان در سورن خاندان نفوذ مركز و مقر جمله، از و

 (. 0685 :36-34 ،(Christensen) كریستنسن

 و زن در برابری شعار كه را مزدک اجتماعي-دیني جنبش آغاز در منظور،بدینقباد 

 و انداخت زردشتي دیني اشرافيت نيز و يمحلّ هایقدرت جان به داد،مي را خواسته

 ایانيپ نقطة نظامي، و اقتصادی بنيادی اصلاحات از ایمجموعه با انوشيروان آن، متعاقب

 . گذاشت اشراف كاركردهای و امتيازات كلية بر

 و گرفت دست به ،رأساً را ماليات گردآوری مركزی دولت اصلاحات، این اساس بر

 .دكر قطع يمحلّ هایقدرت مالي بازوی ،عملاً و داد خاتمه رابطه این در اشراف نقش به

 قدرت و شد داده پایان دولت برای نظامي نيروی تأمين در اشراف نقش به ،همچنين

 ستخداما به نسبت رأساً ماليات، مستقيم گردآوری از ناشي درآمدهای بر تکيه با مركزی

 راهمف مركزی قدرت به وابسته سپاهي و نموده اقدام نظامي مزدور نيروهای كارگيری به و

 (. 243-246: 0685 كریستنسن، :.نک) آورد

 قدرت برای مدّتكوتاه در گرچه ي،محلّ هایقدرت راندنحاشيه به و اصلاحات این

-توفّقيم تغييرات، همين بر تکيه با انوشيروان واقع در و داشت همراه به منافعي مركزی

 ادد نشان را خود هایآسيب انوشيروان، از پس بلافاصله امّا نمود، كسب هم بزرگي های

 گانهبي اعراب كه آنگاه و شد رهنمون ،سقوط سوی به سرعت به را ساساني شاهنشاهي و
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 پهلوانان ،تعبيری به یا يمحلّ  هایقدرت آوردند، هجوم ساساني شاهنشاهي و ایران به

 نقش ندتوانستنمي دیگر كه بودند شده فروپاشي دچار بلکه و تضعيف چنان زمين،ایران

 و ندكن ایفا ،درستيبه را بحران روزهای در شاهنشاهان گاهتکيه عنوان به خود كاركرد و

 برابر در نتوانست نيز مركزی قدرت به وابسته مزدور سپاه رفت،مي انتظار كه همچنان

 . كند ایستادگي مسلمان اعراب نوظهور عصبيّت

 پهلوانان و شرافا مثابة به- قزلباش قبایل بر تکّيه با كه صفوی دولت ترتيب، همين به

 رةدو در بود، نهاده سر پشت كاميابي با را نخست مرحلة و گرفته شکل -روزگار آن

 تننشس از پيش كه عبّاسشاه. شودمي استبداد و خودكامگي مرحلة وارد لاوّ  عبّاسشاه

 و شاه ممقا به نسبت ایشان هایحرمتيبي و قزلباش سران هایسركشي شاهي، تخت بر

 فّرمتن بلکه و اعتمادبي سخت ایشان به نسبت ،6بود نموده لمس عميقاً  را مركزی قدرت

 . شد آنها اب بنيادی تقابلي كاربهدست سلطنت، تخت بر استقرار از پس ،بنابراین. بود

 وابستگي ،قزلباش ایقبيله اشرافّيت قدرت رمز كه بود داده تشخيص درستيبه كه وی

 اقدام انوشيروان، خود سلف همچون است، نظامي امور در ایشان به صفوی دولت مطلق

 از گسترده گيریبهره آن، و نمود؛ صفوی دولت نظامي ساختار در اساسي اصلاحات به

 رد خصوصاً ) ایراني شهرنشين و روستایي طبقات همچنين و نومسلمان غلامانِ و اسرا

  .بود شاه سپاهيان تأسيس واقع در و صفوی سپاه در( تفنگچي دستجات قالب

 كه جدید سپاهيان این دارینگه و تأمين هایهزینه تأمين برای ،زمانهم عبّاسشاه

 و هاليتفعا برخي كار به دست گرفتند،مي مركزی دولت و شاه از ،مستقيماً را مواجبشان

 يولت حکم قزلباشان برای كه- «ممالک» تبدیل همه، از ترمهم كه شد اقتصادی اصلاحات

 و زودافمي شاه درآمدهای بر هم كه بود سلطنتي اراضي یا «خاّصه» ایالات به -داشتند را

 یشانا اقتصادی و مالي هایپشتوانه و ایقبيله اشرافيّت به دیگری اساسي ضربة هم

 (. 34-48: 0684 نویدی، :.نک) شدمحسوب مي
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 ارتقا را مركزی قدرت جایگاه ،مدّتكوتاه در گرچها اسعبّشاه اصلاحات و اقدامات

 ازسزمينه حال عين در امّا آورد، همراه به صفوی سلسلة برای را بزرگي دستاوردهای و داد

 اغنهاف حملة معرض در صفوی ایران كه آنگاه و شد نيز سلسله این زودهنگام فروپاشي

 مركزی، قدرت با شانذاتي هایرقابت رغمبه كه- قزلباش ایقبيله اشرافيّت گرفت، قرار

 برابر رد زمينایران پهلوانان حکم در واقع در و پادشاه گاهتکيّه و پشتيبان صورت هر به

 نقش یایفا امکان دیگر كه بودند شده رانده حاشيه به و تضعيف چنان -بودند انيرانيان

 .دشمي بایدنمي آنچه شد رو، این از و نداشتند را ایران شاهنشاهان و ایران از دفاع و خود

 

 ایران ملی حماسۀ در پملوانان و شاه تقابل آغاز -5-1

 كه درسمي نظر به شود،مي گذاشته بحث به ادامه در آنچه و شد گفته آنچه به توجّه با

 ایهقدرت ميان رقابت ارچوبچ همين در بتوان نيز را اسفندیار و رستم نبرد داستان

 . داد توضيح( شاه) مركزی قدرت و( پهلوانان) يمحلّ 

 ملّي ایاترو ،صفا اللهذبيح نظر مطابق كه است ذكر قابل بحث، این به ورود از پيش

 روایيفرمان و بشر نوع آغاز از ایران باستاني تاریخ از است عبارت آن موضوع كه را ایران

 نمود قسيمت تاریخي و پهلواني اساطيری، دورة سه به توانمي ساسانيان، سقوط تا ایرانيان

 .4(205-214: 0666 صفا، :.نک)

 چون شاهاني و هاستداستان اساس و محور ،دیوان و آدميان نزاع اساطيری، دورة در

 نيز، و رویدادها اصلي گردانصحنه ضّحاک، و جمشيد تهمورث، هوشنگ، كيومرث،

 ،خط مسکن، پوشاک، زراعت، آتش، همچون آن، لوازم و مدنيّت سوی به آدميان راهبر

 . هستند كار تقسيم و اجتماعي بندیطبقه سلاح،

 ستمر شدنكشته با و شودمي آغاز فریدون ظهور و آهنگر كاوة قيام با پهلواني دورة

 و ایرانيان ميان نبرد رویدادها اساس دوره، این در. پذیردمي پایان او خاندان برانداختن و

 سرشپ و كاوه چون پهلواناني بلکه پادشاهان نه هم اصلي گردانصحنه و است، تورانيان
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 و فریبرز و طوس و گيو و گودرز و رستم و زال و نریمان و سام و گرشاسب و قارن

 و هشد آغاز ،تاریخي به پهلواني دورة از گذار بهمن، پادشاهي در. هستند همامثالُ و ميلاد

 -شوديم منطبق هخامنشي سوم داریوش با كه- دارایان دارای به پادشاهي نوبت رسيدن با

 عادت خارقِ افراد از سخن كمتر دیگر پس، این از و شودمي آغاز تاریخي واقعي دورة

 به- تاریخي اصطلاحاً رویدادها و هاشخصيت و است غيرعادی رویدادهای و اعمال و

 .شوندمي -آن امروزی معنای

 بياني به یا و- يمحلّ هایقدرت و مركزی قدرت ميان رابطة در ،پهلواني دورة در

 مقابله بر طرف دو هر تمركز و است برقرار توازن نوعي -پهلوانان و شاه ميان رابطة دیگر،

 و رستم ها،آن معتبرترین كه) پهلوانان دوره، این در. است تورانيان، یعني انيراني، دشمن با

 تورانيان اب نبرد در و نظامي امور در ویژهب اصلي، گردانصحنه( هستند سيستان در او نياكان

 و لشکركشي چون مهمّي امور در شاه. دارند ایشان دست در را سپاه فرماندهي و بوده

 دنجویاش و پهلوانان با مشورت به موظّف خود، جانشين تعيين حتّي و كشورگشایي

 . بود نظرشان

 شاه ورحض به بتوانند خواستند،مي كه زمان هر كه داشتند را ویژه امتياز این لوانانپه

 شاه ایهسياست و كشورداری در طریق، این از و باشند داشته دسترسي بدو و یافته بار

 اب ،قلمرو این در و داشتند موروثي قلمرویي پهلوانان این از یک هر. كنند نظر اعمال

 و منافع از و راندندمي فرمان كوچک، شاهي همچون و فراوان عمل آزادیِ و اختيارات

 تاج ستندةپر» و پریستار نيز پهلوانان برابر، در. بردندمي بهره ،قلمرو آن مالياتي درآمدهای

 «تيبانپش نيکوترین و...  گاهتکيه و دوستار بهترین» و( 4/002: 0656 فردوسي،) «تخت و

 بارها و( 226: 0648 ثعالبي، :.نک) بودند بحران، روزهای در ویژهب كشور، و شاه برای

. يدندرهان دشمنان ترینسهمگين و هاگرفتاری ترینسخت از را زمينایران شاه و ایرانيان

 هك این ولو ندوختند؛ شاهي جایگاه به طمع چشم هرگز ها،آفرینينقش این رغمعلي امّا
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 اشتباهاتش، با بارها كه بودند مواجه س،وكاو همچون رأی،سست و بدرفتار شاهي با

 . نمود گرفتار را ایرانيان و خود

-كشته رخب كه آنگاه مثال، برای شد؛مي پدیدار طرف دو رابطة در هایيتنش گاه ،هالبتّ

 سكاو مهرِ  و سودابه كه رستم رسيد، زمينایران به توران در سياوش ناجوانمردانة شدن

 كاوس سراغ به خشونت و خشم با داند،مي سياوش مرگ اصلي باعث را سودابه به

 بيرون شاهي حرم از را سودابه ،سرانجام و دهدمي قرار خطاب را او عتاب با و رودمي

-2/209: 0656 فردوسي،) كندمي نيم دو به خنجر با كاوس چشمان مقابل را او و كشيده

 عليا مهد يگمب خيرالنّساء كه است قزلباشان رفتار یادآور بسيار چه رستم، رفتار این(. 221

 ایشان هایخواهيزیاده برابر در كه را( اول عبّاسشاه مادر و خدابنده محّمدشاه همسر)

 ندرساند قتل به همسرش آغوش در روایتي به و شاهي حرمسرای در كرد،مي ایستادگي

 (.0/53ج: 0643 فلسفي،: .نک نيز و 250-0/251: 0682 تركمان، بيگ اسکندر)

 از سياوش كين ستاندنِ جریان در را ایران ملّي حماسة در پهلوانان آفرینينقش اوج

 گيو، ز،گودر طوس، رستم، از اعمّ- ایران پهلوانان اكثر كه بينيممي تورانيان و افراسياب

-425 و 2/426: 0635 طبری،: .نک) هستند درگير آن در مختلف انحاء به -غيره و ميلاد

 افراسياب چون امّا(. 052-042: 0648 ثعالبي، و ؛4/014-2/203: 0656 فردوسي، ؛466

 تورانيان و ایرانيان نبردهای از دوره ترینمهم و شده ستانده سياوش كين و رسيد هلاكت به

 و ازآغ ایشان ميان هارقابت و رسدمي پایان به پهلوانان و شاه عسلماه پذیرفت، پایان

 . شودمي پدیدار هاتنش

 اهي،ش تخت بر زدنتکيه از پس زمانيكوتاه هم آن پادشاهي، از كيخسرو گيریكناره

 يخسروك چون موجود، هایروایت به بنا. هاستتنش این نتایج نخستين از زیاد احتمال به

 سرور جهان همة بر و ساخت تهي بدخواهان از را جهان و یافته دست آرزوهایش همة به

 بدنامي او از جمشيد و ضحاک همچون و شود چيره او بر آز مبادا كه این بيم از شد،

-4/018: 0656 فردوسي،) گيردمي قدرت از گيریكناره به تصميم داوطلبانه بماند، باقي
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 وا اجبار و كيخسرو با پهلوانان مخالفت امر، واقعيّت امّا(. 054-056: 0648 ثعالبي، ؛001

 . است قدرت از گيریكناره به

-نگج هنوز كه بينيممي زماني در و طوس جانب از را كيخسرو با مخالفت نخستين

 چون وكيخسر كه بود معتقد طوس. دارد ادامه سياوش قتل سر بر تورانيان و ایرانيان های

 كه داشت اصرار و نيست كاوس جانشيني سزاوار است، تورانيان تبار از مادری طرف از

 شخصاً م و پهلوانان دیگر همراهي با اّما. برگزیند جانشيني به را فریبرز پسرش كاوس

 شوديم انتخاب كاوس جانشين و وليعهد عنوان به كيخسرو سرانجام كيخسرو، با گودرز

 ادامه همچنان هایشمخالفت به طوس گویا هالبتّ(. 281-2/249: 0656 فردوسي، :.نک)

 بهةج در كه سياوش پسر- فرود كه این از پس طوس شفاهي، روایت یک به بنا دهد؛مي

 كندمي تلاش و شده یاغي افتاد، كيخسرو چشم از و رساند قتل به را -جنگيدمي تورانيان

. كند وپادست فرمانروایي خود، برای دیار آن در و كرده منفک ایران از را خراسان تا

 يرشدستگ و نموده غلبه او بر پهلوانان دیگر همراهي با و دشواری به كيخسرو سرانجام،

: ب0649 شيرازی،انجوی) پوشدمي چشم او گناه از رستم خواهش به هالبتّ  و كندمي

092-096.) 

 يخسرو،ك نشستن تخت بر و كاوس مرگ آن متعاقب و افراسياب شدنكشته از پس

 با هك كندمي آغاز پهلوانان راندنحاشيه به برای را تلاشي كيخسرو كه رسدمي نظر به

 واجهم -ایستندمي شاه برابر در و هم كنار همه بار، این كه- پهلوانان سرسختانة مقاومت

 در. دهدمي دست از هم را خود پادشاهي بلکه آورد،نمي دست به قيتيموفّ  تنها نه و شده

 زا قبل كيخسرو است؛ شده توّجه بدان كمتر كه دارد جالبي اشارة شاهنامه باره، این

 لوانانپه پذیرفتن حضور به و باردادن از و گزیده خلوت مّدتي پادشاهي، از گيریكناره

 .كندمي خودداری
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 شاه گفت زمانآن بار سالار به

 من پيش در بار مده را كسي

 

 بارگاه پردة پس بنشين كه 

 من خویش مردم و بيگانه ز

 (4/000: 0656 فردوسي،)                     

 شاهي،پاد از گيریكناره برای خود تصميم راستای در كيخسرو كه ستا این امر ظاهرِ

 امتيازات و حقوق ترینمهم از یکي گرفتننادیده ت،واقعي امّا است بسته را «بار درِ»

 از يگزارش رابطه، این در. است شاه، به پهلوانان آزادانة و آسان دسترسي یعني پهلوانان،

 نشان پهلوانان و اشراف برای را امتياز این يتاهمّ كه داریم (Herodotus) هرودوت

 پارسي اشراف نمایندة كه- او یاران و داریوش چون گزارش، این اساس بر. دهدمي

 وش،كور پسران بردیا، و كمبوجيه واقع در و) دادند پایان مغ گئومات ماجرای به -بودند

 تجربة هب توجه با . آنان(نمودند نيست به سر كردند،مي حركت خودكامگي سوی به كه را

 معایب و یامزا دربارة بحث به یکدیگر با داشتند، خودكامه كمبوجية پادشاهي از كه تلخي

 ،مسرانجا و پرداختند دموكراسي، و( اشراف حکومت) اُليگارشي و( پادشاهي) مونارشي

 رایب نيز را امتيازاتي زمانهم امّا ؛كنند حفظ را پادشاهي نظام كه رسيدند نتيجه ینبه ا

 زادآ ایشان از یک هر» كه این جمله، از و گرفتند نظر در پادشاه برابر در پارسي اشراف

 زا یکي مصاحبت در شاه كه آن مگر شود، قصر داخل خبربي بخواهد كه وقت هر بود

 «بستن بار درِ» پهلوانان نگاه از بنابراین،(. 269-265: 0642 هرودوت،) «باشد خود زنان

 شاهيپاد وظایف انجام از استنکاف معنای به بلکه پادشاهي، از گيریكناره معنای به نه

 و مدهآ خشم به پهلوانان پس،. بود ایشان حقوق به آشکار تجاوز و پهلوانان به نسبت

 خواهديم گيو پسرش از -بود كيخسرو پادشاهي پشتيبانان از آغاز در كه- گودرز حتّي

 .ببرد زال و رستم نزد به شکایت كه
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 شاه كه بگویي رستم به و زال به

 ببست نامداران بر بار درِ

 آراستيم خواهش و پوزش بسي

 نداد پاسخ ایچ شنيد فراوان،

 شاه كاوس همچو كو ميبترس

 گوی و گفت از پر پادشاهي این شد... 

 

 راه كرد گم و بپيچيد یزدان، ز 

 نشست دارد دیو، با كه همانا

 خواستيم او داد سخن، زان همي

 باد ز پر سر و بينيم خيره دلش

 راه ز بپيچد دیوش و كژّ شود

 روی و رای ما ز خسرو پوشيد چو

 (4/002: 0656 فردوسي،)                     

 همچون) پهلوانان دیگر با همراه و رسانده پایتخت به را خود رستم و زال ،پس

 خبر ونچ نيز كيخسرو و روندمي كيخسرو نزد به( گستهم بيژن، گرگين، گودرز، طوس،

 ار خود حضور دليل زال. دهدمي ایشان به شرفيابي اجازة شنود،مي را زال و رستم ورود

 :كندمي ذكر چنين

 شدددداه پيروز كدده آمددد كس ،ایران از

 بددار سددددالددار ،پدديددش از بددردارد ندده

 

 بدددارگددداه پدددردة تدددا بدددفدددرمدددود 

 شدددداهددوار چددهددرة زمددا بددپددوشددددد

 (4/003: 0656 فردوسي،)                      

 نياد ترک رستگاری، اميد به و رهنمای داور پرستش برای كه دارد اصرار كيخسرو

 به و شودنمي قانع ،پاسخ این از زال امّا ؛است مشغول عبادت به روز و شب و نموده

 ادوج افراسياب به نسب ،سویک از كه كندمي مذمّت را او و پردازدمي كيخسرو نکوهش

 :ندكمي تهدید را كيخسرو ،تندیب ،همچنين. دژخيم كاُوس به ،دیگر سوی از و بردمي

 تو سدددامان شددداه، ای باشدددد این گر

 سدددخن زین را تو آیددد پشددديدمدداني

 دیددو راه چددندديددن يجددویدد ندديددز وگددر

 پددرگددندداه تددن و درد از پددر بددمددانددي

 

 تددو فددرمددان ردگِدد كسدددددي نددگددردد 

 مددکددن دیددوان فددرمددان و بددراندددیددش

 خدددیددو گدديددهددان فددرّ تددو ز بددبددرّد

 «شدددداه» نيز راو ت ،پس این از ندخواننددد

 (021-4/008 همان،)                           
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 دهدمي دستور كيخسرو پاسخ، در. كنندمي تأیيد را زال سخنان هم «یلان» دیگر

 ااینج در ،باز. فراخوانند او حضور به را ایرانيان و دارند برپا 5شهر از بيرون را او سراپردة

 به دادنپاسخ به موّظف را خود كيخسرو گویي و است پررنگ بسيار پهلوانان حضورنيز

 :داندمي آنها رضایت جلب و نمودنتوجيه و ایشان

 نشدددسدددت زرّین تخت بر شدددهنشددداه

 همه ب رسددتم و زال ،او دسددت یک به

 گيو و گودرز و طوس ،دگر دسدددت به

 شدددداه چهر بر چشدددم هدمدده ندهدداده

 

 دسددددت بدده گدداوپدديددکددر گددرزة یددکددي 

 دژم شدددديددر و سددددرافددراز پدديددل چددو

 دیو گددرگين و شدددداپددور و ُرهددام چددو

 سددددپدداه كددار ز گددویددد چدده تددا بدددان

 (4/026 همان،)                                 

 در و است پوشيده چشم كياني تخت از كه كندمي اعلام شاه ،ظاهراً مجمع این در

 زني خود وعدة به و داشت خواهد محفوظ را پهلوانان حقوق كه كندمي تأكيد حال، عين

 :كندمي عمل هالبتّ

 یددافتم همدده جسدددتددم هدرچدده كدندون

 رنج برد من پيش در كدده آندکدس هدر

 مهتری شددما از هسددت كه آنکس هر... 

 

 بددرتددافددتددم روی كددئددي تددخددت ز 

 گنج ز خواهددد چدده هر بدددو بدبخشدددم

 كشدددوری مدهدتدری هددر بدده بدبدخشدددم

 (4/024 همان،)                                 

. دنمایمي توزیع پهلوانان ميان در را خود اسبان و هاجامه حتّي و هاگنج و دارایي پس

 برای و دوشمي یادآور را رستم خدمات دیده، مناسب را فرصت گویا كه هم زال ،ادامه در

 منشور و نموده احضار را دبيرش نيز كيخسرو و كندمي طلب حکمراني منشور او

 برخاسته رزگود متعاقباً. دهدمي رستم به و نوشته را «سند دریای به تا زابلستان» حکمراني

 يوگ پسرش برای مشابه تقاضایي نيز او گيو، فرزندش و خود خدمات شرح ضمن و

 «اصفهان و قم عهد بفرمود» و شودمي مواجه كيخسرو پذیرش با باز كه نمایدمي مطرح

 نهمي به. ساخت خرسند ،خود از را «گودرزیان» ترتيب بدین و نوشتند گيو برای را

 (.055: 0648 ثعالبي، ؛029-025 همان،) نمایدمي واگذار طوس به نيز را خراسان ترتيب،
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 رسدمي نظر به امّا ؛رودمي سخن كيخسرو داوطلبانة گيریكناره از باز اینجا در گرچه

 گيرینارهك به وادار را او ،نهایتاً  دند،ندستا او از فراواني امتيازات كه این از پس پهلوانان كه

 رگذشتس به شبيه تا حدود زیادی، و برانگيزشک بسيار هم كيخسرو كار پایان. نمودند

 از را خود جان و تخت و تاج ،بزرگان با یيورویار در كه است ساساني اوّل یزدگرد

 نيجانشي به لهراسب نمودنمشخّص از پس كيخسرو موجود، هایروایت به بنا. داد دست

 یدناپد انظار از و گذاردمي بيابان و كوه به سر خود -پردازیممي نيز آن به ادامه در كه-

 يملّ  روایات در گرچه ؛(059: 0648 ثعالبي، ؛064-4/064: 0656 فردوسي،) شودمي

 انان،پهلو كه رسدمي نظر به نيز اینجا در اّما شودمي كيخسرو شدنجاودانه از سخن ایران،

 وجيهت برای امروزی، اصطلاح به یا- مردم توجيه برای آنگاه و كرده نيست به سر را او

 . دادند رواج و پرداختند را حکایتي چنين -عمومي افکار

 اب پادشاهي كه یزدگرد. بينيممي هم ساساني لاوّ  یزدگرد مورد در را داستان همين

 ،حکومت امر در دخالت از را بزرگان دست تا كردمي تلاش بود، تمركزگرا و اراده

 زا رویارویي این سر بر را نامش بلکه و جان و بود ناموفّق او هایتلاش اّما سازد.كوتاه

 و پدیدآورنده كه هستند هایيروایت تأثير تحت كه- منابع همة در واقع در داد. دست

 خشن، پادشاهي و كار،بزه یا اثيم یزدگرد عنوان با را او -بودند پهلوانان شکبي آنها مروّج

 خطای كه كسي و انگيز،فتنه ،(بزرگان)= همه به اعتمادبي و بدگمان تندخوی، سنگدل،

  طبری: قول به كه كنند¬مي توصيف داد،مي عظيم عقوبت را كوچک

 را انضعيف و كرد بسيار اهانت را سران و بزرگان یافت استقرار وى پادشاهى چون»

 و رانس چون و. نداشت یاد به رعيت كه بود سختى چنان و ریخت بسيار خون و بيازرد

 کایتش ،وى ستم از و شدند فراهم ،شودمى فزونتر ،پيوسته وى جور كه دیدند بزرگان

: 0635 طبری،) «دهد رهایيشان او از ،زودتر كه بگریستند و بناليدند و بردند خدا به

2/418-419 .) 
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 گرگان در كه را او ،اشراف واقع، در! دكر مستجاب را ایشان دعای هم خداوند ،هالبتّ

 سفونِ تي یعني) خود قدرت اصلي مركز از دور به و -اسپاهبد پهلواني خاندان مقرّ یعني-

 خدا، تخواس به كه كردند شایع چنين و ساختند نيستسربه برد،مي سر به ،(پایتخت

 :.نک) است رهانيده او شرّ از را مردم و ساخته هلاک را او و شده ظاهر غيب از اسبي

 (. 2/419 همان،

 گفته .است داشته هایيهزینه هم خودِ آنان برای كيخسرو با پهلوانان كشمکش ،هالبتّ

-يب سفر در را كيخسرو كه گيو و فریبرز بيژن، طوس، همچون پهلواناني كه شودمي

 نگينس برفي گرفتار ،بازگشت راه در خود بودند، دهكر همراهي مراحلي تا او بازگشت

- گودرز(. 064-4/064: 0656 فردوسي،: .نک) دهندمي دست از را جانشان و شوندمي

 همة ،است آزرده شدیداً بيژن اشنوه و گيو فرزندش مرگ از كه -كيخسرو پيشين حامي

 :بيندمي كيخسرو و كاوس چشم از را خود مصائب

 مددوی كشددددواد گددودرز كددنددد هددمددي

 ندددیددد این كسدددي ،هرگز :گفددت همي

 

 روی خسدددت همي و آب ریخت همي 

 رسددديددد من بر ،سوكدداو تدخدم از كدده

 (4/064 همان،)                                 

 

 درتق با یمحلّ هایقدرت کشمکش از حماسی روایتی اسفندیار  و رستم نبرد -5-0

 مرکزی

 تخت و تاج بر «لهراسبيان» به موسوم كيانيان از ایشاخه كيخسرو، گيریكناره از پس

 وجود،م هایروایت بر بنا كه دارد قرار لهراسب سلسله، این رأس در. زنندمي تکيه كياني

 او اب ،چندان پهلوانان ،گویا و است بوده كيخسرو خود نظر با پادشاهي به او گزینش

 اعتراض آشکارا او انتخاب به پهلوانان، از نمایندگي به زال چنانکه 4نداشتند موافقتي

-029 همان،) نيست معلوم كسي بر او نژاد و نام كه نامدمي ایفرومایه را وی و كندمي

061 .) 
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 :كنندمي تهدید چنين و تأیيد را زال سخنان نيز پهلوانان دیگر

 ایددراندديددان ز بددرآمددد خددروشددددي

 كددارزار در رزم كددس يددمنددجددویدد

 

 ميددان ،شدددداهددا ندبدندددیدم ،پدس كدزیدن 

 شدددهریددار بركشددددد را لهراسددددپ چدو

 (4/061 همان،)                                  

 زنديم تکيه شاهي تخت بر كيخسرو جانشيني به لهراسب ها،مخالفت این رغمعلي

 شدیدت شاه و پهلوانان ميان تنش آنها، دورة در كه شودمي لهراسبيان سلسلة گذارپایه و

 اوج هب -لهراسب پسر- گشتاسب پادشاهي دورة در اسفندیار و رستم نبرد با و شده

 ظهور یار،اسفند و رستم نبرد وقوع از پيش گشتاسب پادشاهي شاخصة ترینمهم. رسدمي

 آن سترشگ و گشتاسب توّسط نو آیين این پذیرش و زردشتي، آیين پيدایش و زردشت

 . است اسفندیار پسرش هایكوشش با

 متون رد ویشتاسپ یا) گشتاسب از زردشتي ادبيات در تا شده سبب موضوع همين

 ردشت،ز دوست و پيرو بلندهمّت، شهریاری و شده یاد فراوان نيکي با( پهلوی و اوستایي

( 566-528: 0666 صفا، :.نک) شود توصيف كياني فرّ  دارای و راستي پيرو مزداپرست،

-قدّیس ایچهره زردشتي، ادبيات در نيز( سپندیاد)= اسفندیار پسرش ترتيب، همين به و

 :.نک) بود آورده دست به را تنيرویين موهبت زردشت، ویژة عنایت با كه دارد گونه

 (. 594 همان،

 نيز یاراسفند و گشتاسب توسط زردشتي دین ترویج و پذیرش كه رسدمي نظر به

 ركزیم قدرت یا پادشاه هایتلاش از برآمده باشد، داشته دیني ناب انگيزة كه آن از بيش

 تاریخي هاینمونه واقع، در. است پهلوانان یا يمحلّ هایقدرت و هاهویت تضعيف برای

 اشراف راندنحاشيه به برای تمركزگرا یا و خودكامه شاهان كه شودمي دیده بسياری

 با ماد شاه آستياگ كه است مطرح احتمال این مثال، برای. شوندمي دین ابزار به متوسّل

 الدنب را زردشتي دین محوریت با دیني یکپارچگي ایدة مادی، اشراف تضعيف هدف

  .(0681 :685 ،(Diakonoff) دیاكونوف :.نک) كردمي
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 و هاهویت تضعيف برای -كوروش سران - بردیا و كمبوجيه ترتيب، همين به

 را يمحلّ هایپرستشگاه یا هااَیَدَنه خودكامگي، مرحلة بردنپيش به و يمحلّ  هایقدرت

 ،(Dandamayev) داندامایف :.نک نيز و ،0682 :69 ،(Sharp) شارپ) كنندمي تخریب

-کلش اصولاً و مركزی قدرت تقویت پيِ در كه نيز اشکاني لاوّ  بلاش(. 066-040: 0680

 گردآوری سراغ به بود، شاهنشاه یک رهبری تحت «ایران» واحد ملّت مفهوم به دادن

: 0688 ،(Wolski) ولسکي :.نک) رفت ایراني دین از واحد قرائتي ارائه واقع، در و اوستا

096-095 .) 

 ها،مخالفت برخي رغمعلي و «الطوایفملوک» با مقابله هدف با اردشير ،همچنين

: 0654 گشنسب، به تنسر نامة) «كرد نيست و بکشت و برگرفت هاآتشکده از هاآتش»

 افّيتاشر و دارزمين اشراف برابر در مزدكي دیني جریان از مشابه هدفي با نيز قباد(. 48

 (. 254-249: 0685 كریستنسن، :.نک) كندمي پشتيباني زردشتي دیني

 یکي ت؛داش پي در را دسته دو منفيِ واكنش گشتاسب، دیني سياست صورت، هر به

 از این پيش چنانکه. ارجاسب رهبری به تورانيان دیگری و رستم، نمایندگي به پهلوانان

 تزردش دین به گشتاسب كه شد آگاه رستم چون كه بودند مدّعي دوم گروه منابع آمد،

 و 82: 0635 ،الاربةنهای) گيردمي پيش در عصيان طریق و شده خشمگين است، گرویده

 پذیرش از اسفندیار، و گشتاسب اصرارهای رغمعلي ،كمدست یا و( 51: 0630 دینوری،

 ،هالبتّ و( 64-66: 0644 سيستان، تاریخ و 56: 0646 گردیزی،) كندمي خودداری نو آیين

 . است درک قابل كاملاً  ،پهلوانان و شاه ميان رقابت چهارچوب در هامخالفت این

 فندیاراس و رستم تقابل برای دیني مبنایي اصولاً كه هم فردوسي شاهنامة در حتّي

 خالفتم بر دالّ هایياشاره گاه كند،مي معرفي زردشتي هم را رستم بسا چه و نيست قائل

 با مرست لفظي، ایمجادله در كه آنجا مثال، برای شود؛مي دیده زردشتي آیين با رستم

 او سر بر را اسفندیار بودن «آیين نو» و كرده یاد «لهراسپي آیينتازه» از آميزنکوهش لحني
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 فردوسي،) دارد آن با سيستاني پهلوانان مخالفت و زردشتي دین به اشاره شک،بي زند،مي

 (. 602 و 4/614: 0656

 صومتخ برانگيختن به منجر ،حال عين در گشتاسب، توسّط زردشتي دین پذیرش

 در هم آن، جزئيات كه شد توران و ایران هایجنگ از مرحله آخرین وقوع و تورانيان

 موضوع بدین اختصاصاً كه- «زریران یادگار» نام به اشکاني خاستگاه با ایحماسه

 اب ثعالبي تاریخ و فردوسي شاهنامة همچون آثاری لابلای هم و است آمده -پرداخته

 . است شده ذكر زیاد نسبتاً تفصيلي

 نيآفرینقش و حضورعدم تورانيان، و ایرانيان هایجنگ از مرحله این در جالب نکتة

 جاهمه ،عوض در. است ایشان امثال و گيو و طوس و گودرز و رستم همچون پهلواناني

 همه هك است اسفندیار و بَستور، پسرش و -گشتاسپ برادر- زریر هایدلاوری از سخن

 «دسپهب» عنوان كه بودند پهلوانان قبل هایدوره در كه حالي در و هستند شاهي خاندان از

: 0635 طبری، :.نک) كردندمي فرماندهي بيگانگان با نبرد در را ایران سپاه و داشتند را

 اعضای عهدة بر آن مختلف هایجناح و سپاه فرماندهي مرحله، این در .(2/425-466

 زریر» چون عناویني با كه است زریر آغاز در هم ایران سپهسالار و است شاهي خاندان

 برای) «ایران سپهدار» و «سپهدار زریر» و «سپهبد زریر» ،(033: 0648 ثعالبي،) «سپهسالار

 :شودمي معرّفي «پهلوان جهان» عنوان با گاه حتّي و( 090-4/089: 0656 فردوسي، نمونه،

 بددود شبددرادرْ سددددپددهددبددد زریددر

 روزگددار آن بددود پددهددلددوان جددهددان

 سدددپدداه پشددددت و بود جهددان پدندداه

 داشددددتددي او ویددژه بدددان از جددهددان

 

 بددود شلشددددکددرْ گددردان سددددالددار كدده 

 سددددوار اسددددفددندددیددار بُددد كددودک كدده

 شدددداه كددردار بدده لشددددکددر سددددپددهدددار

 داشددددتددي او ندديددزه اندددرون رزم بدده

 (4/088 همان،)                                  

 ثعالبي،) سدرمي اسفندیار به سپهسالاری و سپهبدی عنوان نيز زریر شدنكشته از پس

 اسفندیار از ،زمانهم و( غيره و 603 ،606 ،615 ،4/283: 0656 فردوسي، و 039: 0648
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 جهان» ،«پهلوان نامور» ،«جهان پهلوانِ» ،(4/221: 0656 فردوسي،) «پهلوان شَه» عنوان با

 با ،مقطع این در دیگر، عبارت به. شودمي یاد( غيره و 264 ،262 ،4/222 همان،) «پهلوان

 پهلواني و شاهي وظایف در تداخل معنای به امر، این و هستيم روبرو پهلوان ایشاهزاده

 تيسنّ كاركردهای و نقش گرفتن دست به برای مركزی قدرت یا شاه تلاش واقع، در و

- وشيروانان نظامي اصلاحات تاریخي نمونة با كه است ایشان بنيادی تضعيف و پهلوانان

 . است قياس قابل -رفت آن ذكرِ بالاتر كه

 انخ هفت از او گذر و اسفندیار هایپهلواني با توران و ایران نبردهای از مرحله این

 برابر رد ایران، پهلوان و سپهسالار مقام در اسفندیار و رسدمي پایان به ارجاسب كشتن و

 و درخواست این. شودمي خواستار را پادشاهي پدر از توراني، دشمن بر هایشپيروزی

 شاهزادگان طتوسّ پهلواني نقش گرفتنبرعهده هایآسيب از یکي تردیدبي آن، بر پافشاری

 . است

 نبدتری از را ایران شاه و ایران ،بارها و بارها رستم، همچون پهلواناني این، از پيش

 ودخ به هرگز ،پهلوان یک عنوان به امّا ؛بودند رهانيده هاگرفتاری دشوارترین و هابحران

 این كه زیرا بشوند؛ شاهي مقام خواستار و مدّعي خدماتشان، برابر در كه ندادند اجازه

 مواجه ،محدودیت این با اسفندیار شاهزاده اّما. دانستندمي كياني دودمان به مختصّ را مقام

 سپاهي بر هتکي با ،(4/241 ،همان) است «خویش لشکرآرای و بُد سپهبد» كه او و نيست

 :شودمي خود نفع به تخت و تاج از پدر گيریكناره خواستار ،مصّرانه دارد، اختيار در كه

 سدددپدداه و درفش و جددهددان را پسدددر

 پسدددر افسدددر و تدداج یددکددي بددهددر ز

 اوی آهددنددگ ،خددود سدددپدداه بددا كددنددد

 گدداه جددویددای پددور و زنددده ... پدددر

 

 گدداه و زرّیددن تدداج یددکددي را پدددر 

 سددددر ز خددواهددد دور را بدداب تددن

 اوی جددنددگ بددر تدديددز دلددش نددهدداده

 مددخددواه كدداری ندديددز خددامددتددر ایددن از

 (4/220: 0656 فردوسي،)                    
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 حلّ م از سپاه تأمين پهلوانان، و شاه ميان توازن مرحلة در كه است این دیگر، نکتة

 در نيز خود و دارندمي ارسال شاه، فراخوان هنگام به پهلوانان كه شودمي انجام قوایي

 مه را شاننيروهای دستمزد و هاهزینه هالبتّ و گيرندمي قرار آنها رأس در «سپهبد» مقام

 . هستند دارعهده

-رفح او از و است وابسته خود سپهبد یا پهلوان به صرفاً سپاهيان این از گروه هر

 و دارد وجود فرماندهي مراكز تعدّد عملاً ،سپاهي چنين در بهتر، عبارت به. دارد شنوی

 ،یکدیگر با بتوانند فرماندهي مختلف مراكز و سپهبدان این همة كه افتدمي اتّفاق كم بسيار

 امّا. كنند برپا ایفتنه یا نموده ادّعایي مركزی قدرت برابر در كه بخواهند و شده همسو

 پاهيس تشکيل به اقدام رأساً پهلوانان، كاركرد و نقش تضعيف هدف با شاه كه زماني

 رهبریِ  تحت و هستند وابسته مركز به مستقيم كه كندمي سربازاني از متشکّل دایمي

 كه دارد وجود امکان این لحظه هر دارند، قرار شاه جانب از منصوب و واحد فرماندهي

 شاه ایبر دردسری و رقيب به خود دارد، اختيار در كه سپاهي بر هتکي با مذكور فرماندهِ

 . شود تبدیل

 در یرانا سپاه فرمانده چوبين بهرام طغيان رابطه، این در تاریخي نمونة ترینشاخص

 هب كه سپاهي بر هتکي با كه است -انوشيروان جانشين و پسر- چهارم هرمزد روزگار

 ّدعيم و شورید پرویز، خسرو او، جانشين و شاه عليه داشت، امر تحت شاه از نمایندگي

 ساسانيان تاریخ در بار نخستين این و( 002-000: 0630 دینوری، :.نک) شد پادشاهي

 از دیدتربي موضوع این و كرد پادشاهي دعوی ساساني، خاندان از بيرون شخصي كه بود

 عيفتض هدف با و قبل زماني اندک كه بود انوشيروان نظامي اصلاحات منفي پيامدهای

 این با است چوبين بهرام مشابه وبيشكم هم اسفندیار وضع. بود گرفته صورت اشراف

 .داشت جریان او هایرگ در هم شاهي خون كه تفاوت

 تاج هب زودهنگام رسيدن برای خود طلبجاه پسر پافشاری از كه گشتاسب ال،حهربه

 دچار» رستم كه بهانه این با و گذاردمي او پای پيش بزرگ سنگي شده، هراسان تخت، و
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 دانچن و پرداخته نعمت كفران به و گشته غرور بادة از مست و است شده خودپسندی

 حرمتي و نهدنمي وزني مرا. شده پروابي و شرور و سركش یافته، راحت و نعمت كه

-مي اسفندیار پسرش از ،(205: 0648 ثعالبي،) «كندنمي خدمتگزاری من به و گذاردنمي

 زدن بستهدست را رستم او، به پادشاهي واگذاری برای شرط آخرین عنوان به كه خواهد

 :بياورد پدر

 كنون باید رفددت سددديسدددتددان سدددوی

 را گددوپددال و تدديددغ كددنددي بددرهددندده

 

 فسدددون و جنگ و رنگ آوری كدار بده 

 را زال رسدددددتددم آوری بددنددد بدده

 (4/284: 0656 فردوسي،)                    

 از دفاع مقام در پس. بهانه همه و است واهي ،اتّهامات این كه داندمي اسفندیار امّا

 رفتهگنادیده را كهن رسوم و هاسنّت كه شودمي یادآور را پدر و آیدبرمي «بخشتاج» رستم

 مشخصاً  و پيشين شاهان كه منشوری و عهد رغمعلي و( «كهن رسم ز ماني دور همي)»

 (. 284 همان،) است رستم براندازی پي در اند،داده رستم به كيخسرو و كاوس

 در عادلت زدنبرهم پي در مستبدانه پدرش كه داندمي نيک اسفندیار دیگر، عبارت به

 شهوت ،نهایتاً اّما ؛است پهلوانان سنّتي حقوق به تجاوز و پهلوانان و شاه مياه رابطة

 :كه تاس معترف نيز خود كه وجود آن با و یابدمي غلبه اسفندیار بر كه است شهریاری

 كسددددي ایددران بدده زو نددکددوكددارتددر

 

 بسددددي بددجددویددي خددود وگددر ندديددابددي 

 (289همان: )                                   

 رس ،تاج پي از مده» :خواهدمي ،او از كه را مادر تمّنای و پذیردمي را رستم با تقابل

 (. 288 همان،) گيردمي نادیده «باد به را

 با و وخوابيدفر بود باركش اشتران پيشگام كه اشتری» سيستان، راهِ در كه آنگاه حتّي

 با شدار،ه این به توجّه جای به اسفندیار ،«نکرد حركت سخت هایكوفتن و بسيار فشار

 -204: 0648 ثعالبي،) دهدمي ادامه خود راه به و كندمي جدا شتر تن از سر ،شمشير

203.) 
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 تکرار وا عليه را گشتاسب پدرش هایاّتهام سيستان، در رستم با مواجهه در اسفندیار

 :كندمي

 سدددپدداه و گنج و بزرگي چندددین كدده

 یددافددتددي مددا ندديدداكددان از پدديددش تددو

 !شدداه لهراسددپ داشددت جهان مایه چه

 داد گشدددتاسدددپ به شدددهریاری چنو

 ایننوشدددتدده نددامدده یکي وی سدددوی

 واربددنددده او درگدداه بدده نددرفددتددي

 

 كلدداه و تددخددت و اسدددبددان گددرانددمددایدده 

 بشددددتددافددتددي تدديددز ،بددندددگددي در چددو

 بددارگدداه آن سدددددوی گددذر نددکددردی

 یدداد تخددت سدددپس زان خود تنديددامدددْ

 ایگشدددددتددده بدددنددددگدددي آرایدددش از

 شدددهددریددار هددمددي را كسدددي نددخددوانددي

 (292-4/290: 0656 فردوسي،)               

 ایپ و دست و خواری با یا :نهدمي رستم روی پيشِ  راه دو اتّهامات، این مبنای بر و

 اتّهامات نای رستم امّا. باش نبرد آمادة یا و بخواه پوزش و بيا گشتاسب دربار به بند، در

 و ،كياني شاهان و ایرانيان به خود خدمات بلند فهرست برشمردن ضمن و پذیردنمي را

 كه خواهدمي اسفندیار از ،(4/614 همان،) «منم ایران و شاهان دارنگه» كه این بر تأكيد

-درپيش آشتي و دوستي طریق و كند دور خود از را آزمندی و نخورده را پدرش فریب

 . گيرد

 د؛كن یاری تخت و تاج به رسيدن در را او كه دهدمي پيشنهاد اسفندیار به حتّي

-4/606 همان،) «نهم سر بر تاج را تو مردی به» آنگاه، و «عاج تخت نامور بر نشانمت»

 مه خویشکاری در آنکه بدون- شاه كنار در پهلوان آرماني تركيب همچنين رستم(. 604

 :كندمي گوشزد اسفندیار به را -كنند دخالت

 پهلوان من و بدداشدددي شدددداه تو چو

 

 روان نددمددانددد در تددن بدده را كسددددي 

   (4/604 همان،)                                  

 است هيبدی و ماندمي نتيجهبي اسفندیار گردانيدنمنصرف برای رستم هایتلاش امّا

 و بستهدست و دهد خواری و خّفت به تن كه دهدنمي اجازه رستم پهلواني غرور كه

 ابب در حتّي كه است رستمي همان او واقع، در. شود گشتاسب بارگاه روانة خواهپوزش
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 هاّنتس با مطابق او منزلت و شأن كه است مُصر اسفندیار، مجلس در نشستن چگونگي

 شيندبن -او راست حتّي یا و چپ دست در- اسفندیار كنار در نيست حاضر و شود حفظ

 ه،شاهزاد برابرِ در تا آورده «زرّین كرسي» كه كندمي وادار را نوآیين و جوان اسفندیار و

 (. 4/613 همان،) بنشيند آن بر

 است گنن و نام حفظ بر پافشاری و پهلواني عصبيّت اصطلاحاً یا غرور همين ،هالبتّ

 سپاهيان در هك چيزی- كندمي تبدیل بيگانه دشمن برابر در سدّ ترینمهم به را پهلوانان كه

 . شودنمي دیده هرگز شاه به وابسته مزدور

- ستا اسفندیار و رستم ميان نبرد آن، و ماندميباقي گزینه یک تنها ترتيب،بدین

 تنرویين اسفندیار شدنكشته و رستم پيروزی به سرانجام سيمرغ سازیچاره با كه نبردی

 بدین اًصرف نه نيست؛ خرسند اسفندیار كشتن و خود پيروزی از رستم اّما. شودمي ختم

 داشت اهدخو عقبي و دنيا در شوم عاقبتي اسفندیار شندةكُ ها،پيشگویي طبق كه دليل

 آگاه شده، آغاز كه نزاعي این بارفاجعه نتایج از ،شکبي بلکه( 642 و 4/665 همان،)

 . است

 ميان بيعيط تقابل كه دانندمي اسفندیار، و رستم داستان آفرینندگان واقع، در و رستم

 طرف دو هر امتيازات و جایگاه آن در كه- عادلانه توازني جای به اگر پهلوانان، و شاه

 را یيهابحران شود، ختم طرف، دو از یکي بسيار تضعيف یا حذف به -است شده معيّن

 به. گرفت خواهد مردم، و پهلوان و شاه از اعمّ را، همگان دامن كه داشت خواهد پي در

 یران،ا مردم كنار در سو دو هر بلکه ندارد ایبرنده اسفندیار، و رستم نبرد دیگر، عبارت

. ودندب دوخته خاک و آب این به طمع چشم كه هستند بيگانگاني برنده، و هستند بازنده

 .است واقعيت این بيانگر اسفندیار، شدنكشته از پس ماجرا، ادامة

 توطئه اب زواره پسرش و رستم دارد، تکيه شاهي تخت بر هنوز گشتاسپ كه حالي در

(. 644-4/654: 0656 فردوسي،) رسندمي قتل به كابل شاه و -رستم نابرادری- شغاد

 خستينن رسد،مي او جانشيني به اسفندیار پور بهمن و ميردمي گشتاسب چون بعد، كمي
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 اراجت خواهي،كين این نتيجة و است رستم خاندان و سگزیان از خواهيكين نو، شاه اقدام

 پهلواني اندانخ برافتادن و بهمن دست به -رستم پسر دیگر- فرامرز شدنكشته و زابلستان

 (. 241: 0648 ثعالبي، و 8-5/6 همان، :.نک) است سيستان

 دورة رد سرانجام پهلوانان، راندن در به ميدان از برای لهراسبيان تلاش ،بدین ترتيب

 پي رد لهراسبيان برای سقوط جز ایميوه ظاهری، تموفّقي این امّا. نشست بار به بهمن

 یسردار به بيگانگان ،دارایان دارای او نوة دورة در و بهمن مرگ از پس زمانيكوتاه ندارد؛

 به- مرست ایشان نمایندة و پهلوانان كه شرایطي در و تازند،مي ایران بر مقدوني اسکندر

 همان،) «كيان تخت نگهبان» و( 4/614: 0656 فردوسي،) «ایران و شاهان نگهدار» مثابة

 و گاهکيهت بهترین مثابة به آنها پشتيباني از كياني تخت و تاج و اندرفته ميان از -(5/8

 هكرد تسخير را ایران آساني به اند،مانده بهرهبي( 226: 0648 ثعالبي،) «پشتيبان نيکوترین»

 نموده انبي زیبایي به را معني این بندهش،. سازندمي خود نصيب را كياني تخت و تاج و

 تدس به ایرانيان. شد ویران( ایرانشهر) رسيد، اسفندیاران بهمن به شاهي چون: »است

 بهمن دختِ همای، ایشان. كند شاهي كه نماند كس شاهي تخمة از و شدند نابود خود

 به بتاخت، روم از قيصر اسکندر ،دارایان دارای شاهيِ در پس،. نشاندند شاهي به را

 نابود را ایرانشهر پيدایان و مردانمغ و شاهان دودة همة. بکشت را شاه دارا. آمد ایرانشهر

 (.204-206 بند ،0685 دادگي،فرنبغ) «كرد

 

 گيرینتيجه

 سيِحما بيان اسفندیار، و رستم نبرد كه شدد مدّعي توانمي آمد، ،بالا در آنچه اسداس بر

 ركزیم قدرت ميان هميشگي رقابت تاریخي، پدیدة این. اسدت تاریخي رایج پدیدة یک

 تاریخ در. اسددت پهلوانان و شدداه ميان كشددمکش دیگر، عبارت به و يمحلّ هایقدرت و

 یلذ تاریخي متون در كه هسددتند داریزمين تاشددرافي عموماً پهلوانان این باسددتان، ایران

 رد و شوندمي شناخته زیگ و مهران سپاهبد، اسفندیار، سورن، كارن، هایخاندان عنوان
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 قرار آنها كنار در هم دیني تاشددرافي یا زرتشددتي روحانيان سدداسدداني، دورة از مقاطعي

 و خمورّ- خلدونابن بار، نخسددتين كه اسددت بوده این بر تصددوّر امروز به تا. گيرندمي

 در را آن و پرداخته تاریخي پدیدة این به -هجری هشتم سدة در مسدلمان شدناسجامعه

 پژوهش امّا است، نموده تنظيم هادولت سقوط و ظهور چگونگي باب در اینظریه قالب

 رنگتاریخ و اندیشمند پردازانحماسه خلدون،ابن از پيش هاسده كه دهدمي نشان حاضر

 و همف نتيجة و نموده تحليل و بررسددي دقيق و عالمانه صددورتي به را پدیده این ایراني،

 و اندنموده عرضدده خود عامّ و خاصّ مخاطبان به حماسددي قالبي در را خود تحليل

 خواهيزیاده كه دهندمي هشدار -پهلوانان و شاه از اعمّ- قدرت صاحبان به هوشدمندانه

 شددومي پيامدهای ناگزیر قدرت، اصددلي جناح این دو ميان تعادل و توازن ریختنهمبه و

 . داشت خواهد دنبال به طرف دو هر برای را

 خلدونابن درک از پدیده، این از ایراني پردازحماسدده درک كه گفت توانمي حتّي

 دومين در مركزی قدرت كه است مدّعي خلدونابن كه حالي در زیرا اسدت؛ تردقيق نيز

 پردازحماسددده یابد،مي كامل غلبة خود داخلي حریفان یا يمحلّ هایقدرت بر مرحله

 اب ،تردید بدون كه گویدمي سددخن آن حفظ لزوم و جناح دو رابطة در تعادل از ایراني

 ليلِد اسفندیار و رسدتم نبرد داسدتان حال،درعين. اسدت سدازگارتر تاریخي هایتواقعي

 نگاریتاریخ و نگریتاریخ عرصة در را باستان ایرانيان كه هایيدیدگاه رد در است كافي

 (.  ایشان با معاصر روميان و یونانيان با قياس در ویژهب) دانندمي دستاورد بدون

 نگاریتاریخ نوعي بيانگر ایران، يملّ حماسددة در آن مانند و داسددتان این واقع، در

 ودخ كليّت در را تاریخي هایپدیده تا كوشدددمي كه اسددت محورتحليل و اندیشددمندانه

 ا،هپدیده این كه داندمي پردازحماسدده كه آنجا از و بکشددد، تصددویر به و كرده بررسددي

 یگرد صورت، این در كه) فرد به منحصر و یکتا نه و- هستند تکرارشدونده رویدادهایي

 معرّفي یا و رویدادها این وقوع دقيق زمان ارائة -(نداشددت ارزشددي آنها به پرداختن

 . ندارد تياهمّي و تاولوی او برای هستند رویدادها این درگير كه تاریخي هایچهره
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 تاریخ از گوناگوني مقاطع در توانمي را اسددفندیار و رسددتم رویارویي رو، همين از

 تلاش حال،درعين امّا بازجُسددت، تاریخي متعدّد هایتشددخصددي آفرینينقش با و ایران

. باشد ندهكنگمراه تواندمي تاریخي معيّن رویداد یک با آن نعلبهنعل و كامل تطبيق برای

 رانای اندیشمند نگارانتاریخ همان یا پردازانحماسده ویژة نگرش همين دليل به ،احتمالاً

 هم اشکاني و هخامنشي و ماد شداهان از نامي ایران، يملّ حماسدة در كه اسدت باسدتان

 ویدادهایر به ایرانيان دلبستگيعدم یا و تاریخي آگاهي فقدان سبب به نه اسدت، نيامده

 .تاریخي

 

 هانوش پی
 با را آن و انستهد سکسيکين یا سَکزیّين سَکسيّين، از تصحيفي را السکيکين صفا، اللهذبيح -0

 ای سگزی واژة جمع صورت را واژه این دیگر، عبارت به و داندمي مرتبط سيستان و َسکَ واژه

 (.44-45: 0666 صفا،) داندمي سيستاني معني به سجزی

 آیاتي سایر و( 05 القلم، ؛06 المُطَفِّفين،) «الْأَوَّلِينَ أَساطِيرُ قال آیاتُنا عَلَيْهِ تُتْلى إِذا» آیة همچون -2

 .است آمده اساطير واژة آنها در كه

 رد روایتي به و شاه حرمسرای در قزلباشان را عليا، مهد بيگم خيرالّنساء اس،عبّشاه مادر -6

: 0643 فلسفي،: .نک نيز و 250-0/251: 0682 تركمان، بيگ اسکندر) رساندند قتل به شاه آغوش

 هامدّت نيز او خود. شد قزلباشان هایتوطئه قرباني احتمالاً  نيز ميرزا حمزه برادرش و ،(0/53ج

 خان مرشدقلي و هرات حاكم شاملو خان عليقلي مشخّصاً و قزلباشان هایطلبيجاه بازیچة

 شاه عليه انقزلباش كودتای نتيجة نيز او نشستن شاهي تخت بر اصولاً و بود مشهد حاكم استاجلو

 انينوجو هنگام آن در كه ميرزا اسعبّ  هالبتّ كه كودتایي- بود خدابنده، محمّد پدرش، و قانوني

 اقعو قزلباش سران هایطلبيجاه دست آلت بلکه نداشت، آن در واقعي نقشي بود، ساله هفده

 (.34-48: 0685 سيوری، :.نک) بود شده
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 ،(Evgeny Edvardovich Berthels) برتلس بندیتقسيم از متأثر خود كه بندیتقسيم این -4

-اهدیدگ با امروزه واقع، در ناميد؛ شاهنامه سنّتي بندیبخش توانمي را است روس، خاورشناس

: 0688 قائمي، :.نک) است شده ارائه شاهنامه از نيز دیگری هایبندیبخش متفاوت، و نو هایي

019-029.) 

 اشتهد دسترسي بدیشان آساني به همگي تا دادندمي عام بارِ آزاد فضای در گاه ایراني شاهان -5

 -«روز خرّم» به موسوم- ماه دی از روز نخستين در آثارالباقيه، گزارش به بنا و نمونه، برای. باشند

 قراولان و هادربان و نشستمي سپيد هایفرش بر بيابان در و آمدمي زیر به شاهي تخت از پادشاه

 مسائل و كنند گفتگو شاه با توانستندمي ،مانع بدون و آزادانه مردم و زدمي كنار به را حاجبان و

 (.645-644: 0684 بيروني،) كنند مطرح را خود مشکلات و

 تخت رب نشدستن برای گزینه یک عنوان به كه این از پيش لهراسدب شدفاهي، روایتي بر بنا -4

 (.54: 0693 جباره، :.نک) است داشته بزرگان با متشنج ایرابطه نيز شود مطرح كياني
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