
  محراب در اين كهنه

هاي ساساني و غزنوي در ساية  فردوسي و نقد سياست

  چرخش شخصيت گشتاسب در شاهنامه

حميدرضا اردستاني رستمي                  ∗ 

  چكيده 
آفرينـد،   نامـه، وقـايعي دردنـاك را مـي     هايي كه حضور او در شاه شخصيت يكي از
نامه، متفاوت از آن چيزي است كه در متون  چهرة اين شاه كياني در شاه. گشتاسب است

انـديش، آزورز،   نامه پادشاهي كوتـه  او در شاه. ديني اعم از اوستا و پهلوي نقش شده است
كه در اوسـتا و متـون پهلـوي از تقـدس بسـيار      شكن و خودپرست است؛ در حالي  پيمان

مگـر نـه ايـن كـه     : نامه اين پرسش پيش آيـد  شايد در ذهن خوانندة شاه. برخوردار است
بند بـوده، پـس    اش پاي فردوسي، بنابر تأكيد بسيار خود در اثرش، به منابع مورد استفاده

بر آن اسـت تـا   نامه پديدار شده است؟ اين نوشتار  چگونه اين چرخش شخصيتي در شاه
شايد بتوان چنين پنداشت كه يكـي از عوامـل   . به علل و عوامل اين دگرگوني پاسخ دهد

فكر او، با حكام عصر،  دوستانِ هم فردوسي و ديگر ايران ةتغيير شخصيت گشتاسب، مبارز
به ديگـر سـخن، تغييـر شخصـيت گشتاسـب، حاصـل اهـداف        . اعم از ترك و تازي باشد

هايي را برخالف متون ديني زردشتي انتشـار   ي بوده است كه روايتسياسي شاعر و راويان
داده بودند، چـه بـا گـردش شخصـيت گشتاسـب كـه ساسـانيان خـود را بـدو منسـوب           

گرفـت؛ يعنـي    هـا مـورد نقـد قـرار مـي      راني آن حكم ةكردند، حكومت ساساني و شيو مي
گيـري و زمـان    شكل حكومتي كه محمود غزنوي مدعي پيوند با آن بود؛ كه البته در نوع

بنـابراين شـاعر، چهـرة    . رانـي ساسـانيان دارد   حكـم  ةهايي بسيار به شـيو  سيطره شباهت
پيمودنـد و بـه    حقيقي سلطنت تركان و تازيـان را كـه طريـق حكومـت ساسـاني را مـي      

فكـر   فردوسي و راويان هم. كند استبداد ديني و تمركز قدرت روي آورده بودند، آشكار مي
چـون او   ال گشتاسب، قصد مبارزه با همـه كسـاني را داشـتند كـه هـم     او با چرخش احو

  .كردند گفتند و عمل مي انديشيدند و مي مي
  كليدواژه

  .ـ غزنويان ـ استبداد ـ دين و تعصبگشتاسب ـ اسفنديار ـ ساسانيان 

                                                      
ـ واحد دزفول، ايران دورة دكتري زبان و ادبيات فارسي و عضو هيأت علمي دانش ةآموخت دانش ∗  . گاه آزاد اسالمي 



  مقدمه
احـوال اسـت؛    زده و پريشان اي آشوب زيد، جامعه اي كه فردوسي در آن مي جامعه

گاه تاخت و تاز اسبان تازيان شده بود و  جانب ايران از چهار قرن پيش، جوالنچه از يك 
آرام به قـدرت رسـيده    خوي آرام گرد و وحشي چهارم، تركان بيابان ةاز طرف ديگر، در سد

بـه همـين دليـل ايرانيـاني هماننـد      . و در خدمت خلفاي عرب عباسي قرار گرفته بودنـد 
دوستان به فكـر مبـارزة فكـري عليـه تـرك و       ر ايرانابومنصور محمدبن عبدالرزاق و ديگ

فردوسي نيز نمايندة همان تيرة فكريي است كه حكومت تازيان و تركان بر . تازي افتادند
فكـر فردوسـي، بـا گـرد آوردن      بنابراين گذشتگان هم. پسنديدند سرزمين خويش را نمي

، مبـارزه عليـه تركـان و    ها هاي باستاني و فردوسي با سرودن و بنظم درآوردن آن ناداست
ها مانند گشتاسـب   جاست كه چرا برخي شخصيت اما پرسش اين. تازيان را پيش گرفتند

اند؟ مگر نه اين كه فردوسي  نامه نسبت به متون ديني دچار چرخش و تغيير شده در شاه
دار بـوده اسـت؟ مگـر او در     نامه، كامالً امانـت  خود در سرودن شاه ةبه منابع مورد استفاد

  :گويد پايان داستان كاموس كشاني نمي
ــدي  ــم ب ــك ســخن ك ــر از داســتان ي   گ

 
 
 

ــدي   ــاتم بــ ــاي مــ ــرا جــ  روان مــ
)3/285: 1386فردوسي، (  

ها زده است؟ البتـه در   ناها و احياناً داست پس چگونه دست به تصرف در شخصيت
ترديـدي   گونه او، جاي هيچ ةبندي فردوسي به منابع مورد استفاد داري و ميزان پاي امانت
هاي همگن با او داشـتند و چـون    اما فردوسي و آنان كه پيش از فردوسي، انديشه. نيست
هاي كهن باسـتاني مطابقـت    ناهاي خود را با داست ها و شكست انديشيدند، پيروزي او مي
او نمايندة ايرانياني بود كه بـا او در يـك خـط فكـري قـرار      . فردوسي تنها نبود. دادند مي

  .داشتند
نامة ابومنصوري چيزي برجاي نمانده تـا بـه سـنجش اثـر فردوسـي بـا آن        اهاز ش

اما اين نكتـه را از يـاد نبـريم    . سان است بپردازيم و ببينيم كه اين دو اثر تا چه اندازه هم
فردوسـي از دهقانـان،   . ابومنصـوري نبـوده اسـت    ةنام نامه، شاه كه تنها منبع سرايش شاه

تـوان چنـين    مـي  1.هايي را بازگو كـرده اسـت   ناداستموبدان و حتي بت مهربان خويش 
هـاي او را   توانسـتند انديشـه   پنداشت كه فردوسي، به نظم سخن كساني پرداخته كه مي
او در منابع پيشـين، دخـل و   . بهتر و رساتر بيان كنند و نظرات سياسي او را بازگو سازند

نامه كرده است، اما او بـراي   ها را وارد شاه تين، آنخستصرف نكرده، بلكه به همان شكل ن
اخته كه با اهـداف  دالقا و بيان هدف خود، به گزينش آن گروه از منابع احتماالً شفاهي پر

 2بنابراين اگر ضحاك فردوسي با ضحاك اوستا تفـاوت دارد، . اند و آرمان وي تطابق داشته
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نامـه   شـاه  اگر رسـتم آب و رنگـي در  . گردد به هدف سياسي فردوسي از اين تغيير باز مي

هـاي   ناشود، آرم دارد كه در آثار ديگر، مثل اوستا و متون پهلوي چنين نقشي ديده نمي
فردوسي نمايندة شيوة فكريي بوده كه . كرده است سياسي شاعر چنين امري را اقتضا مي

فكـران رواج يافتـه و در قـرن     از همان زمان آغاز تسلط اعراب بر ايرانيـان، ميـان روشـن   
  3.زنند، اين مبارزة فرهنگي اوج گرفته است ان نيز به اين سلطه دامن ميچهارم كه ترك

نامه به ستايش محمود غزنوي پرداخته است، امـا محمـود    اگرچه فردوسي در شاه
يابـد و   نامه تجلي يافته، در مـي  فكران او در شاه با تيزهوشي، تفكري را كه بر ضد او و هم

نامة ثعالبي را پذيرفتـه    كه پيش از آن شاه  د آنزند، با وجو دست رد به سينة فردوسي مي
هـايي را از عهـد كهـن     نامحمود اين نكته را درك كرده بود كه ثعـالبي تنهـا داسـت   . بود

اي در پشت اين گردآوري وجـود نـدارد، ولـي فردوسـي      تدوين كرده است و هيچ انديشه
بد بر پهنة هستي ظـاهر  او دشمن بيدادگراني است كه از ازل تا ا. متفاوت از ثعالبي است

و سروش غيبي  4شود نامه، ضحاك در كوه دماوند به بند كشيده مي اگر در شاه. گردند مي
. دانـد  جاست كه فردوسي ظلم را در جهان هميشگي مـي  شود، از آن مانع از كشتن او مي

شود و دوباره در پوسته و ظاهري ديگـر نمايـان    بنابراين ضحاك مدتي به بند كشيده مي
پـذيري   قـدرت تعمـيم  «: نامه زنده خواهد مانـد  پس تا ضحاك نمرده است، شاه. گردد مي

اي است كه از هزار سال پيش تا اكنون و از اكنون تـا هـر    نامه، به گونه عناصر هنري شاه
انـد،   ديگـر ايسـتاده   زمان كه بيداد و ستم و جهل و داد و عـدالت و خـرد، رويـاروي يـك    

  )200: 1369قريب، (» .گردد پذير از آن زايل نميترديد اين خصوصيت انكارنا بي
در اين حال ضروري است كه تصـويري از گشتاسـب در اوسـتا، متـون پهلـوي و      

نامه ارائه دهيم و پس از آن به بررسي گردش و چرخش شخصيت و احوال او در اين  شاه
  .بيابيمدربارة علت اين تغيير   كننده متون بپردازيم و بدين ترتيب شايد پاسخي قانع

است كه معناي آن را دارنـدة اسـب   » vistaspa= ويشتاسپه «گشتاسب در اوستا 
؛ 138: 1386هوشـمند رجبـي،   . (اند چموش و رمو و همين طور اسب از كار افتاده گفته

گاهي نـام گشتاسـب بـا نـام پـدر داريـوش بـزرگ كـه در         ) برهان قاطع، ذيل گشتاسب
نولدكه بـر ايـن بـاور    ) 27: 1386بنونيست، . (كرده خلط شده است هيركاني حكومت مي
. تين پذيرنده و مروج دين زردشـتي، شخصـيتي تـاريخي اسـت    خساست كه گشتاسب، ن

اي بـودن گشتاسـب، در متـون دينـي      گذشته از تاريخي يا اسطوره) 49: 1384نولدكه، (
اش نخستين كساني هستند كـه بـه ديـن زردشـتي      او و خانواده. شخصيتي مقدس است

اُهماالنِ خويش، اين دين ) واسپوران(= گشتاسب با پسران، برادران، خاصان «: اند پيوسته
در ملل و نحـل دربـاره   ) 43: 1387ماهيار نوابي، (» .ويژة مزديسنان را از هرمزد پذيرفت



چون زردشت به چهل سـالگي تمـام   «: زردشت و گشتاسب و پيوند اين دو آمده است كه
مزد در هفت سال بپايان آمـد و بـه شـرايع ديـن خـدا و      هاي او با اور رسيد و هم سخني

سنن و فرايض و واجبات آن معرفت كامل يافت، خداوند بدو امر كرد كه به سـوي ملـك   
؛ آموزگـار و  1/267: 2003شهرسـتاني،  (» .گشتاسب برود و نام و ذكر خدا را اظهار كنـد 

: 1380دادگـي،   ؛71: 1385؛ زادسپرم، 247: 1389؛ راشد محصل، 102: 1386تفضلي، 
در مينـوي خـرد   ) 82: 1374؛ عـوفي،  470: 1385؛ بلعمي، 321: 1378؛ مزداپور، 140
پـذيرفتن و پرسـتش و آسـايش    «: توان اوصاف و اعمـال سـودمند گشتاسـب را ديـد     مي

مزديسنان، بنا به گفتار بغان، اهونور، سخن آفريـدگار اورمـزد و تبـاه كـردن و شكسـتن      
خوشي و آسايش آب و آتش و همه ايـزدان مينـوي و گيتـي و    كالبد ديوان و دروجان و 

پراميدي نيكان و شايستگان، به آرزوي درسـت بنـابر پسـند خـويش و خوشـنود و شـاد       
  )47: 1379تفضلي، (» .ساختن اورمزد و امشاسپندان و آزار و زدن اهرمن و زادگانش

زردشـت و   در نـزد   جا كه گشتاسب داراي احترامـي ويـژه   در اوستاي كهن، از آن
در اين متن كه شامل هشـت فرگـرد و   . ان بوده، نسكي بدو اختصاص يافته استنسمزدي

آمـوزد و در   اي از دين خود را بـه گشتاسـب مـي    شصت و پنج بند است، زردشت چكيده
) 64: 1386تفضـلي،  . (آغاز آن دعا و ستايش زردشت در مورد گشتاسب درج شده است

آرزوي ! اي آرميتـي «: گويد كند و در دعاي او مي ياد ميزردشت درگاهان او را بطور ويژه 
ستايد و او  هرمزد نيز وي را مي) 1/8: 1379خواه،  دوست(» .گشتاسب و پيروان مرا برآور

كيسـت در ميـان مردمـان كـه     «: نامـد  را دوست زردشـت و داراي زنـدگي جـاودان مـي    
؟ براسـتي چنـين   سپيتمان زردشت را در به سرانجام رساندن كار خـويش خشـنود كنـد   

بخشـد و مـنش نيـك،     مزدا اهوره او را زندگي جاويد مي. كسي برازندة بلند آوازگي است
! اي زردشـت . شناسـيم  افزايد و ما بدرستي او را دوسـت خـوب اشـه مـي     هستي او را مي

كيست دوست اشونِ تو؟ كيست آن كه بدرستي خواستار بلندآوازگي مگة بـزرگ اسـت؟   
گشتاسب در جـاي ديگـر   ) 1/57همان، (» .شتاسب دلير استبراستي چنين كسي كي گ

كـي گشتاسـب بـا    «: صاحب دانش درست و پيروزكنندة زردشتيان خوانـده شـده اسـت   
نيروي مگه و سرودهاي منش نيك به دانشي دست يافت كه مـزدا اهـورة پـاك در پرتـو     

كـي  «) 01/8همـان،  (» .نمـون خواهـد شـد    روزي ره اشه بر نهاده است و با آن ما را به به
انـد كـه اهـوره     گشتاسب هوادار زردشت سپيتمان و َفرشوشَتر راه راست ديني را برگزيده

  )1/85همان، (» .به رهاننده فروفرستاد
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چه ياد شد، بخوبي نمايان است كه گشتاسب در دين زردشتي چه رتبتي  بنابر آن

كه بايد حكمتـي   5كند چه ذكر شد، عرضه مي دارد، وليكن فردوسي تصويري به غير از آن
  . در آن نهفته باشد

انديشـي و   كـاري، غفلـت، كوتـه    در مينوي خرد صـفاتي چـون آزورزي، فرامـوش   
نامه دربارة  چه در شاه گويي آن) 67همان، . (بداعتقادي براي روحانيان بد ذكر شده است

هاي ناپسند است، كه عامل مرگ فرزند او، اسفنديار  گشتاسب مطرح شده، همين ويژگي
. دارد كـه او را شـهريار دسيسـه و خودپرسـتي بداننـد      آن مـي  شـود و كسـاني را بـر    مي
ناسودمند نيست كه نگاهي نيز بـه  ) 2/330: 2006؛ خالقي مطلق، 16: 1385مسكوب، (

نامـه را در   ميان متون ديني زردشتي و شاه ةنامه بيندازيم و فاصل تصوير گشتاسب در شاه
  .اين باره بهتر ببينيم

مه آشكارا به تكبر و خودپرستي گشتاسب اشاره شده است كه همين امر نا در شاه
  :شود سبب ناخشنودي لهراسب از او مي

ــود   ــاد ب ــر از ب ــر پ ــب را س ــه گشتاس   ك
 

 
 

 وزان كـــار لهراســـب ناشـــاد بـــود   
)5/6همان، (  

كند تا خـود بـه    گاه كه  گشتاسب از پدرش، تقاضاي كنار رفتن از سلطنت مي آن
كنـد؛   هراسب در نصيحت وي، بعضـي صـفات گشتاسـب را بـازگو مـي     جاي او بنشيند، ل

  :گاه خود را نشناختن و سخن ناسنجي صفاتي چون تند بودن، بلندي جستن، پاي
  دار اي پســر گــوش: بــه گشتاســب گفــت

ــوي    ــدي مج ــن بلن ــوز، اي ــواني هن   ج
 

 
 

ــدار  ــد از نام ــوب آي ــه خ ــدي ن ــه تن ...ك  
گــوي ســخن را بســنج و بــه انــدازه     
)5/7همان، (  

از سـوي  ) 5/7همـان،  . (شتاسب به جهت آزورزي، قصد تصاحب ملك پدر داردگ
فرسـتد و بـه او وعـده     هاي مختلـف مـي   ديگر، پيوسته فرزندش، اسفنديار را به مأموريت

شـكند و بـه     سپارد، ولـي پيمـان مـي    دهد كه پس از انجام آن، تخت شاهي را بدو مي مي
اين كه دختـرانش بدسـت ارجاسـب بـه     گشتاسب پس از . پوشاند عمل نمي ةپيمان جام
  :گويد شوند، خطاب به اسفنديار مي سارت برده ميارويين دز، ب

ــد   ــار بلنـــ ــذيرفتم از كردگـــ   پـــ
  بـــه مـــردي شـــوي در دم اژدهـــا   
ــهي    ــاج شاهنشـ ــو را تـ ــپارم تـ   سـ

 

 
 

گزنــد كــه گــر تــو بــه تــوران شــوي بــي  
ــا    ــان رهـ ــواهران را زتركـ ــي خـ  كنـ

ــي  ــنج ب ــان گ ــي  هم ــت مه ــج و تخ رن  
)5/217همان، (  

رهانـد و ارجاسـب    شود و خواهران خود را از بند مي اسفنديار راهي هفت خان مي
او ـ  . گـذارد  ولي گشتاسب پادشاهي را بـه اسـفنديار وا نمـي   ) 5/272همان، . (كُشد را مي

و با خداي خـود و اسـفنديار   ) پذيرفته(= آيد ـ نذر كرده   چنان كه از ابيات پيشين بر مي



ا پس از فرجام يافتن كار اسفنديار در نجـات خـواهران، بـه او    پيمان بسته كه پادشاهي ر
را از يـاد  » هـاي ديرينـه   سخن«تقديم دارد، ولي پس از بانجام رسيدن اين مأموريت، آن 

  .برد مي
فرستد كـه البتـه در ايـن جـدال او      او پس از اين، اسفنديار را به جنگ رستم مي

عـالوه بـر   . شكني كند بت به پسر پيمانشود كه نس شود و ديگر بار مجبور نمي كُشته مي
انديشي گشتاسب نيـز   شكني نسبت به كردگار و فرزند، غفلت و كوته ورزي و پيمان حرص
  :پذيرد هاي گرزم را در حق اسفنديار مي او بدگويي. نامه آشكار است در شاه

ــان ــدان اي جهــ ــفنديار بــ   دار كاســ
ــك اوي    ــه نزدي ــد ب ــكر آم ــي لش   بس

ــدد   ــه بن ــون ك ــت اكن ــرآن اس ــو را ب   ت
 

 
 

ــار  ــي رزم را روي كــ ــيچد همــ  بســ
ــد روي   ــوي او نهادنـ ــود سـ ــه خـ  همـ
ــو را    ــندد ت ــد پس ــي ب ــاهي هم ــه ش  ب

)5/158همان، (  

هـيچ تـأملي، دچـار تحيـر و انـدوه       گشتاسب پس از شنيدن سـخنان گـرزم، بـي   
  :گيرد پسر را به دل مي ةشود و كين مي

  هرگز كه ديـد ايـن شـگفت   : چنين گفت
 

 
 

ــور كي ــت و از پـ ــتدژم گشـ ــه گرفـ نـ  
)5/159همان، (  

خواند و در مجلسي كه بزرگـان و سـران حضـور دارنـد، بـه       او اسفنديار را فرا مي
شمرد، ـ آن هم به گمـان    او جرم و گناهي براي اسفنديار بر مي. پردازد محاكمة فرزند مي

  :نه با يقين ـ كه خود پيشتر، در حق پدر انجام داده بود
  بهـــر يكـــي تـــاج و افســـر، پســـر ز
 

 
 

 تـــن بـــاب را دور خواهـــد ز ســـر   
)5/166همان، (  

  :كشد گشتاسب، فرزندش را به اين اتهام به بند مي
ــاي اســـتوار    ــتند پـ ــانش ببسـ   چنـ
  بــدان تنگــي انــدر همــي زيســـتي    

 

 
 

 كــه هــر كــش همــي ديــد بگريســت زار
 زمــــان تــــا زمــــان زار بگريســــتي

)5/169همان، (  

رود و دو سال در  ستان ميت به سيلاو پس از به بند كشيدن اسفنديار، از روي غف
شود، كهـرم   ارجاسب از نبود گشتاسب و به زندان افتادن اسفنديار آگاه مي. ماند جا مي آن

  :شود فرستد و لهراسب در جنگ با او كشته مي را با سپاهي به ايران مي
ــان ــان ب  جه ــر ترك ــده از تي ــدي   تخس

ــاج     ــرِ ت ــد س ــدر آم ــاك ان ــه خ   دار ب
  بكردنـــد چـــاك آن كيـــي جوشـــنش

 

 
 

پرســت ونســار شــد مــرد يــزدان   نگ  
ــوار  ــراوان سـ ــد فـ ــن شـ ــرو انجمـ  بـ

ــاره    ــد پ ــير ش ــه شمش ــنش  ب ــاره ت پ  
)5/182همان، (  

نامـه،   گردد كه چهره و احـوال گشتاسـب در شـاه    چه بيان شد، روشن مي بنابر آن
  .كامالً متفاوت از آن چيزي است كه در متون ديني از او نقش شده است
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محمدرضـا  . هايي زده شده است نااحوالي گم اما در توجيه اين تغيير شخصيتي و

راشد محصل معتقد است كه منبع فردوسي براي بيـان احـوال گشتاسـب، در پيونـد بـا      
با در نظر گـرفتن ايـن نكتـه    «: اند اشكانيان است كه ايمان قلبي به دين زردشتي نداشته

ند كـه در  هـايي هسـت   تـر از سـرزمين   نامه، بويژه در بخش قهرماني، بـيش  كه راويان شاه
ها هم در ايـن منـاطق رايـج بـوده      ناشده و اين داست گذشته زير نفوذ اشكانيان اداره مي

ها كـه فاقـد ايمـان قلبـي و تعصـب دينـي بـه آيـين          توان تصور كرد پدران آن مي. است
حد شاهان اين سلسله نسبت  هاي بي گيري اند، در برابر سخت زردشتي دربار ساساني بوده

انگيـز موبـدان در طـول     و بازماندگان آنان و هم در قبال نيروي هراس به خاندان اشكاني
هـاي مختلـف بـه     ناپادشاهي ساسانيان، واكنش طبيعي خود را با شكست و ادغام داسـت 

خواه دربارة تغيير  جليل دوست) 92: 1385راشدمحصل، (» .اين صورت نشان داده باشند
رسـد كـه روايـت اوسـتا دربـارة       يبنظـر مـ  «: احوال و رفتار گشتاسب بيان داشـته اسـت  

هاي ديني مزداپرستي بوده و  گر باور و برداشت موبدان زردشتي و حوزه گشتاسب نمايش
در برابر آن، نقل و روايتي ديگر از زندگي و كاركرد وي در ميان مردم ايران وجود داشـته  

اهي امـا شـايد بتـوان نگـ    ) 2/1046: 1379خـواه،   دوسـت (» .نامه آمده اسـت  كه در شاه
خـواه   دگرگونه نيز به اين موضوع داشت كه در پيوند با سـخن، راشـد محصـل و دوسـت    

  .است

  بحث و بررسي
كنـد، مبـارزة سـراينده آن بـا      نامـه را اثـري خوانـدني مـي     يكي از عواملي كه شاه

هاي فردوسي و حافظ كه چند قـرن پـس    شايد يكي از همانندي. رياكاري و مزوران است
ت يـافتن تركـان،   زمان زندگي فردوسي، مصادف با قدر. موضوع باشد زيد، همين از او مي

فرهنـگ   مستقل ايراني است كه خود سبب قوت گرفتن اين غالمان بي در دربارهاي نيمه
هاي عباسيان دل خوش كـرده و بـه شـيوة     شده بودند و به جاي اتكا به ايرانيان، به وعده
البتـه  . ها از آنان سود جوينـد  ر هنگام جنگآنان، سپاهي از تركان فراهم آورده بودند تا د

اي جـز ايـن    هـا چـاره   بنـابراين، آن . داد ها نيز ميان خود ايرانيان رخ مـي  اغلب اين جدال
نداشتند كه از بيگانگان عليه برادران خود استفاده كنند و همين موضوع سبب شـد كـه   

هـايي را كـه    كومتتركان آهسته آهسته قدرت نظامي و سياسيي فراوان يابند و همان ح
همانند اين وضـعيت را  . ها شوند بنده و مملوك آنان بودند، پس بزنند و خود جانشين آن

كنـد كـه از هجـوم مغـوالن بـه       حافظ در زماني زندگي مـي . بينيم در دورة حافظ نيز مي
هاي آنـان، ناگـاه    گري مغوالن و ويران ةپس از حمل. ايران، مدت زماني زياد نگذشته است



افتنـد   وال و ضعف فرهنگ ايرانيان هستيم و اين كه خود ايرانيان به جان هم مـي شاهد ز
اي كه ايراني، براي بدسـت   سازند؛ به گونه كشي را پيشه مي و نيرنگ، خيانت، غارت و آدم

هـا   گيرد و بĤساني در ايـن راه خـون   ها را بكار مي آوردن جاه و رتبت برادرش، انواع حيله
شـكني، غـارت و    وزگار هـر دو شـاعر، زمانـة آشـوب، حيلـه، پيمـان      بنابراين، ر 6ريزد؛ مي

نامـه، بـه شـكل     ادبيات و در شاه ةزده در حوز بازتاب اين دو دورة آشوب. برادركشي است
اگـر شـاه شـجاع،    . نمايد چهره مي) تازيان و تركان مسلط بر ايران(= ضحاك و افراسياب 

افـق بـا ابلـيس، پـدر را بـه گـور       سـازد، ضـحاك هـم در يـك تو     پدر خويش را نابينا مي
ها، به مانند زاهدان ريايي ديوان حافظ، در  سپارد؛ همان ضحاكي كه با همة پليدكاري مي

اين انديشه است كه خود را از جمله نيكان معرفي كند و به دنبال آن است كه با گـرفتن  
همـان،  . (گواهيي مبتني بر نيكوحال بودنش، از چنگـال انتقـام خـدا و طبيعـت بگريـزد     

اي  رود ـ چنان كه حتي معشـوقش وسـيله    اگر حافظ با نمادسازي به جنگ ريا مي) 1/68
آفرينـد كـه بـه ظـاهر      فردوسي نيز تصويرهايي مي 7براي مبارزه با تظاهر و تلبيس است؛

باستاني است، ولي در حقيقـت، حكايـت و حـال پريشـان      ةهاي متعلق به گذشت ناداست
 نهد و صوفي حافظ كه دام مي. افتد ه در آن دوره اتفاق ميروزگار شاعر و حوادثي است ك

باز كـه   باز فردوسي است و همان جادوگر حقه همان ضحاك شعبده 8كند، حقه باز مي سر
او با كشتن جوانان، كه مستعد تعّقلند، روح تفكر . همه كارهاي ملك را وارونه كرده است

همـان،  . (اقتصادي را به قهقرا بـرده اسـت  را كُشته و با از ميان بردن گاو برمايه، وضعيت 
  :كشد فردوسي از زبان كاوه، رياورزي ضحاك را بتصوير مي) 1/64

ــت    ــرمن اس ــر آه ــاين مهت ــد، ك   بپويي
 

 
 

ــان ــت  جه ــمن اس ــه دل دش ــرين را ب آف  
)1/69همان، (  

شايد با ديدن اين بيت، ذهن بسـياري از خواننـدگان، محمـود غزنـوي را تـداعي      
ورز و خداپرست اسـت، امـا در دل ايمـاني بـه خداونـد و ديـن        دينكند؛ آن كه به ظاهر 

سازد و پس از شكستن وي،  او حتي براي رسيدن به حكومت، از برادر خود پل مي. ندارد
الملـه   الدولـه و يمـين   از طرف رياكاري ديگري؛ القادرباهللا، حكـم سـلطاني و القـاب امـين    

البته اين القاب و عناوين، گاهي ) 391: 1387؛ مستوفي، 133: 1368يوسفي، . (گيرد مي
الدولـه ولـي    چنان كـه محمـود، بـراي آن كـه لقـب يمـين      . شده است با رشوه فراهم مي

الدوله، والي اميرالمؤمنين تبديل كند، صدهزار درم براي خليفـه   اميرالمؤمنين را به يمين
  )30: 1338سمرقندي، . (فرستد مي

نامـه، تصـويرگر همـه كسـاني      هاي شـاه  ناباري، فردوسي با بيان بسياري از داست
جوينـد و بـه ايـن     شود كه چون محمود دين پيش آرند، در حالي كه سود خـود مـي   مي
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گر حكومت تركان نبـوده،   البته فردوسي تنها نكوهش 9.زنند طمع، تيشه بر ريشه دين مي

كـه  درخور است شايد . پسنديده است مستقل را هم نمي هاي ايراني نيمه بلكه او حكومت
ه هايي كه در آن دور در اين فرصت، نگاه گذرا به عصر و زمان زندگي فردوسي و حكومت

تر از آن هنگامة پريشان، ما را بـه شناسـايي    رسند، بيفكنيم؛ چه شناخت بيش بقدرت مي
زده  آشـوب  ةفردوسي حاصـل ايـن دور   ةنام شاه. كند نمايي مي بهتر از فردوسي و اثر او راه

او در عـالم واقـع زيبـاييي    . بـرده اسـت   ان موجـودش لـذت نمـي   فردوسـي از جهـ  . است
. گشـايد  چشم مـي ) اسطوره(= بندد و در رؤيا  يافته؛ بنابراين، چشمان خود را فرو مي نمي
يابنـد، در رؤياهـاي شـبانه آن را     ها وقتي در بيداري به آرزوهاي خود دسـت نمـي   ناانس
رسـد، بـه    ي خـود نمـي  هـا  نابـه آرمـ  جويند؛ يك قوم نيز، هنگامي كه در عالم واقـع    مي

اسطوره رؤيـاي  «: است هبرد، اين رؤياهاي همگاني همان اسطور رؤياهاي همگاني پناه مي
: 1386كمبـل،  (» .اسطوره، رؤياي عمومي و رؤيا، اسـطوره خصوصـي اسـت   . جامعه است

نامه را شايد بتوان حاصل  شاه) 123: 1385؛ كزازي، 26: 1381؛ 26: 1381؛ ورتون، 74
شده است و رؤياهـايي   ور ز خود و بيگانگان بهرهكست قوم ايراني دانست؛ شكستي كه اش

. ايرانـي شـكل گرفتـه اسـت     ةكه به قصد جبران احساس ناتواني جامعـ ) هايي اسطوره(= 
  :نامه، واكنشي بدان بوده است كه شاه ييها نااكنون تصوير كوتاه از زم

جــواني خــود را در آن هــاي شصــت و هفتــاد ســده چهــارم كــه فردوســي  دهــه
اگر پيش از اين دشمناني . هاي داخلي است هنهاي آشوب و پريشاني و فت گذراند، دهه مي

اي  بردند، اكنون ايرانيان، خود بـه نقطـه   را به سوي نابودي مي  چون تازيان، ايران  خارجي
يـن  دريدنـد و بـه ا   نژاد خويش را مي برادران هم ةاز ضعف فرهنگي رسيده بودند كه سين

  10.كردند تر مي ميهنان خود، هر روز تنگ ُخلق، زندگي را براي هم
راني داشـتند   در اين دوره از زندگي فردوسي، چهار حكومت در اكناف ايران حكم

كـه   راندنـد  ءالنهر سامانيان فرمـان مـي  در خراسان و ماورا: كه همه در جدال با هم بودند
؛ 386: 1383مجمل التواريخ، . (رساندند مي» بهرام الشوبينه بن كشنسب«نژاد خود را به 

جنوب و مركز و غرب ايران، تحت فرمان آل بويه بـود كـه    ةحوز) 376: 1387مستوفي، 
آل بويه نيز مدعي بود كه نسـب آنـان در   . عباسي را در اختيار خود درآورده بودند ةخليف

اي بـود   يالن، حوزهطبرستان و گ) 391همان، . (پيوند با اردشير بابكان و بهرام گور است
مرداويج، نيـاي بزرگشـان، آرزومنـد و     ةآنان به خواست. راندند كه آل زيار در آن حكم مي

ديگـر، حكومـت صـفاري     ةسلسل) 389همان، . (خواهان بازگشت شاهنشاهي ايران بودند
  .داد بود كه بطور محدود حيات خود را در غرب ايران ادامه مي



كردنـد و ظـاهراً در پـي     د را ايراني معرفي مـي ها ـ كه خو  هر يك از اين حكومت
گرفتنـد   زنده كردن آداب و آيين باستاني ايران بودند ـ تمام ابزار و همت خود را بكار مي 

خـود بـر ايـران را     ةنژاد نزديكي جوينـد و بـدين وسـيله، سـلط     تا به دربار عباسيان تازي
حكـومتي   ةتند با تأييد خود، ادامـ توانس دار نگه دارند؛ زيرا اين عباسيان بودند كه مي پاي

پس از شورش يعقوب ليث عليه خليفه و شكسـت يعقـوب، خليفـه بـه     . را تضمين كنند
دهد كه خراسان و عراق را كه ملك پدران اسماعيل  بن احمد ساماني دستور مي اسماعيل

. نـد ك اند، از دست آنان بيرون آورد و او نيـز چنـين مـي    بوده و صفاريان بر آن غلبه يافته
يابـد و او را   از پس آن كه اميراسماعيل بر عمـرو چيرگـي مـي   ) 24: 1383الملك،  نظام(

اسماعيل را بگو كه مـرا  «: فرستد كند، عمرو از زندان، اين پيغام را براي امير مي دربند مي
نه تو شكستي، بلكه ديانـت و اعتقـاد و سـيرت نيكـوي تـو و ناخشـنودي اميرالمـؤمنين        

به باور عمروليث، گوش سپردن اسماعيل به ) 27: 1385باسورث،  ؛27همان، (» .شكست
بنـابراين،  . فرامين خليفه و خشنودي وي از اين جهت، سبب شكست سپاه او شده  است

ها، كامالً آشكار اسـت؛ چـه از يـك سـو اسـماعيل       تناقض در سخن و كردار اين حكومت
، پيـروزي او را بـه دليـل    عباسي شـده و در ديگـر جانـب، عمـرو     ةساساني تابع امر خليف

يادآوري اين نكته هم در خور است كـه  . داند خشنودي خليفه و اعتقاد اسماعيل به او مي
هنگامي كه لشـكر يعقـوب   : گرايي سپاهيان اوست علت شكست يعقوب صفاري نيز، تازي

برد كه امير صفاري قصد خروج بر خليفه دارد، اغلب لشكر، خليفـه   مي  به اين موضوع پي
اگر اين مخالفت ظاهر كنـد، بـه هـيچ حـال مـا رضـا نـدهيم، روز        «: دهند كه پيام ميرا 

مالقات با تو باشيم نه با او و به وقت مصاف سوي تو آيـيم و تـو را نصـرت كنـيم و ايـن      
  )21همان، (» .گروه، امراي خراسان بودند

بـه   اعتنـايي پادشـاه   گاهي بـي . خيانت و برادركشي در اين دوره بسيار رونق دارد
نوح بن منصور در پي آن است كـه وزارت  : گردد ها مي ها و آشوب سخن وزير، سبب فتنه

 انوح در اين باره با ابوالحسن سيمجور كه اميراالمـر . الحسين عتبي واگذارد خود را به ابي
دانـد و وي   عتبي را مانع وزارت او مي ابوالحسن سيمجوري، جوانيِ. كند است مشورت مي
كنـد و عتبـي را وزيـر     نوح مخالف نظر ابوالحسن عمل مي. پسندد ت نميرا براي اين سم

همين موضوع عاملي براي دشـمني ميـان ابوالحسـن سـيمجوري و عتبـي      . كند خود مي
. سـتاند  فرستد و امارت خراسان را از او مـي  اميرنوح، سيمجوري را به جنگ مي. گردد مي

ن جمعي را به هنگـام شـب بـراي    آنا. شود سيمجوري با خلف بن احمد و فايق متحد مي
خراسان پرآشوب شد و به هر طـرف  «فرستند و پس از كشته شدن وي،  بي ميتكشتن ع

توان بـه    ها، مي از ديگر برادركشي) 384و  383: 1387مستوفي، (» .جنگ و فتنه خاست
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كشته شدن ماكان بن كاكي بدست اميرعلي محتاج، سپهسـاالر اميرنصـر سـاماني اشـاره     

اميرنصـر، اميرعلـي را بـا لشـكري     . رود گريزد و به خراسان مـي  ان از ديلمان ميماك. كرد
. كُشـد  رود و ماكان كـاكي را مـي   اميرعلي به خراسان مي. كند گران به جنگ او نامزد مي

  )380همان، (
ها، جهت بدسـت آوردن   ها و خيانت ريزي ضعف فرهنگي كه عامل بسياري از خون

ر تقليد از حكومت اعراب عباسي و آنان را داراي تقـدس  تر است، و همين طو قدرت بيش
هـاي   ساختن، حكومت اد، به بيگانگان دل خوشنژ پنداشتن و به جاي تكيه بر برادران هم

دهـان نظـامي و سـواران     جايي كـه فرمـان   از آن. برد مستقل ايراني را رو به زوال مي نيمه
شـد، اميـران سـاماني از ايـن      م مـي داران فراه دهقانان و زمين ةجنگي سامانيان، از طبق

موضوع خشنود نبودند؛ بنابراين به تقليد از خليفگان بغداد، تصميم گرفتند كه سپاهي از 
تين گام براي بنيان نهادن دولت غزنوي و زوال سامانيان خستركان تشكيل دهند و اين ن

افتند كـه  اين غالمان ترك، چنان در دستگاه ساماني قدرت ي) 32: 1385باسورث، . (شد
حمـدبن  شـد؛ ا  كردنـد، بĤسـاني ايـن عمـل انجـام مـي       اگر آهنگ كشتن اميرساماني مـي 

به همين دليـل،  . وران مجالست داشت دوست بود و با دانش اسماعيل بن احمد بسيار علم
. گروهي از اين غالمان، شبي در قصد او رفتنـد و او را بكشـتند  . غالمان از او متنفر بودند

مسـتوفي،  . (ين غالمان بود، ولي هنـوز بـه نـام و نشـاني نرسـيده بـود      البتكين از جمله ا
غـالم  «پـدر محمـود، سـبكتگين    . غزنويـان اسـت   البتكين، اصل و بنيـان ) 379: 1387

هــ   343(البتكين در زمان نوح بن نصـر  ) 397همان، (» .البتكين، مملوك سامانيان بود
بن عبـدالرزاق، بـر خراسـان    امارت لشكر يافت؛ يعني هنگامي كـه ابومنصـور محمـد   ) ق.

نامه  نژاد محبوب فردوسي است كه در شاه ابومنصور، همان پهلوان دهقان. حكومت داشت
هاي در پيوند بـا   ناها را؛ روزگار باستان و داست  او را ستوده است؛ همان كه گذشته سخن

ـ    خورده را فرا مـي  او، از هر كشوري موبدي سال. جويد آن دوره را مي ه گـرد  خوانـد، تـا ب
آيد كه محمـدبن   از سخن فردوسي بر مي. هاي پيشين ايراني همت گمارند كردن اسطوره
كيـان   ةپسنديده است، بـه همـين جهـت از موبـدان، دربـار      خود را نمي ةعبدالرزاق، زمان

اختـري ايرانيـان    آيد كـه چـرا نيـك    پرسد و به دنبال پاسخ اين پرسش بر مي گذشته مي
كنـد   زماني اين پرسش را بر زبان جـاري مـي   12ابومنصور) 1/12همان، ( 11.سرآمده است

محمدبن . ق داشته  است.هـ 350تا  343هاي  كه احتماالً امارت خراسان را در بين سال
داراني دانست كه پـس از   همان زمين ةتوان از جمل را مي) نژاد پهلوان دهقان(= عبدالرزاق 

فردوسـي نيـز از همـين طبقـة     . د شـدند قدرت يافتن غالمان ترك، از دربار سامانيان طر
توانسته مورد توجه او قرار گيرد  دهقانان است؛ الجرم حكومت ساماني نيز نمي ةطرد شد



نامه بـه دربـار سـامانيان شـده،      و شايد يكي از داليلي كه مانع فردوسي، براي تقديم شاه
بـوده و  فردوسي راوي افكار كسـاني چـون ابومنصـور، سپهسـاالر خراسـان      . همين باشد

پسنديده است، نه كساني چون سـامانيان را، كـه بـا همـه      حكومت كساني نظير او را مي
اگر پيش از اين تنها . هاي خوب، زمينه را براي حكومت يافتن تركان فراهم كردند ويژگي

هـا افـزوده    ناها، تركان نيز بد تازيان بر ايرانيان سيطره داشتند، اكنون با سياست غلط آن
ق از حاكميـت بـر   .هـ 350نصور در زمان عبدالملك بن نوح ساماني، در سال ابوم. شدند

رسد و امالك بسياري بـر او   شود و البتكين ترك به امارت خراسان مي خراسان بركنار مي
تين كسـي باشـد كـه ضـرورت     خسـ شـايد او ن ) 381: 1387مسـتوفي،  . (گردد جمع مي

نامـه را   ور ناخودآگاه، منبع سرايش شاههاي پيشين ايراني را ديده و بط ناگردآوردن داست
زمـاني كـه    13.بينـي كـرده اسـت    فراهم و به قدرت دست يـافتن غالمـان تـرك را پـيش    

برد، هنوز محمود غزنوي به قدرت نرسيده  نامه را بپايان مي شاه ةتين نسخخسفردوسي، ن
نامـه را   پـس اگـر شـاه   . دهند ها مي ناست، ولي پدر و ارباب پدرش در دربار ساماني جوال

. نعمـت پـدرش، البتكـين بـدانيم     توانيم نكوهش پـدر و ولـي   نكوهش محمود ندانيم، مي
نامه در ايـن عصـر واكنشـي فرهنگـي در مقابـل غزنويـان و        حقيقت امر آن است كه شاه

اين اثر از سويي با نخبگان در پيونـد بـوده و   ) 115: 1388ياحقي، . (همانندان آنان است
مداران و رأس هرم قـدرت   دار به سياست ن يك اثر سياسي و هدفاز سويي ديگر، به عنوا

گاه كه ايرج بدسـت بـرادرانش، تـور و سـلم بقتـل       براستي، در آن) 101همان، . (تازد مي
  :گويد پردازد و مي رسد و فردوسي لب به گاليه از روزگار مي مي

  تو نيز اي بـه خيـره خـرف گشـته مـرد     
ــي  ــي ب ــر چــو شــاهان كُش ــه خيرخي   گن

 

 
 

هــــر جهــــان دل پــــر از داغ و دردزب  
ــدازه   ــتمكاره انـ ــن دو سـ ــر از ايـ گيـ  
)1/121همان، (  

آيا مقصود شاعر از خرف گشته مرد، البتكـين يـا سـبكتكين غزنـوي نيسـت كـه       
، البتكـين،  350در سـال   14دهـد؟  فردوسي او را به عبرت گرفتن از سلم و تور اندرز مـي 

كننـد   رگ عبدالملك ساماني دسيسه مـي ساالر خراسان با ابوعلي محمد بلعمي در م سپاه
. شـوند  خواهند، به قدرت رسانند، اما موفق به ايـن كـار نمـي    اي را كه خود مي تا اميرزاده

اگـر  . شـود  اين نكته را فراموش نكنيم كه همان اعمال البتكين، از سوي محمود تكرار مي
اي كـه   مي در دسيسهبرد، پيش از او البتكين، پس از ناكا محمود بارها، به هند هجوم مي

جا، وجهة مذهبي كسب  كشد، تا با تاخت و تاز بدان از آن ياد شد، به هندوستان سپاه مي
  )35: 1385باسورث، . (كند

هـايي بـزرگ    پيروزي 389محمود، جانشين بزرگ البتكين و سبكتگين، در سال 
كشـد و همـه    يشكند و به بند م او سرانجام، عبدالملك ساماني را مي. يابد در خراسان مي
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دولـت سـامانيان سـپري گشـت و دولـت      «شـود؛ بـدين ترتيـب     خراسان را متصرف مـي 

اي بسـيار بـدتر از پـيش در     و دوره) 388: 1383مجمـل،  (به قدرت رسيد » سبكتگينان
  .ايران آغاز شد

منداني چون او، در نقد و مبارزه بـا ايـن زمانـة پريشـان،      اكنون فردوسي و انديش
ها به نثر تدوين شده بود كـه فردوسـي بـا     ناپيش از فردوسي، داست .شوند وارد عمل مي

اگـر  . كشـد  ها را بنظم مـي  فكران اوست ـ آن  هدف او و هم ةاي ـ خاص كه برآورند  فلسفه
ثعالبي، تنها گردآوري اساطير و تاريخ گذشـته بـدانيم،    ةنام نامه فردوسي را چون شاه شاه

هنـر خـويش، در سـاية رمـز،      ةاو به وسيل 15.ياميزيمديگر نبايد نام او را با عنوان حكيم ب
عصرش پرداخته است كه البته  كاران هم تمثيل و اسطوره به سوراخ كردن ديوار كاخ ستم

تا هـم از خشـم جبـاران    «از هرگونه اشارت مستقيم نسبت به ظلم آنان، سرباز زده است 
ان بـه گـوش محرمـان و    بركنار ماند و هم پيام خـود را دور از تعـرض معانـدان و مـدعي    

» .مستعدان زمان برساند و عالوه بر آن، نسل آينده را از آالم روزگار خويش با خبـر كنـد  
پردازد و احوال  رو به تغيير شخصيت گشتاسب مي از اين) 19: 1381سعيدي سيرجاني، (

 او در پي آن است كه بدين دگرگـوني، . كند او را متفاوت از متون پهلوي و اوستا بيان مي
 16»اصل ايشان سبكتگين است و او غالم البتكـين «حكومتي همين غزنويان را، كه  ةشيو

در نظـر  . هـا بپـردازد   بازتاب دهد و در حقيقت بـه نكـوهش آن  ) 397: 1387مستوفي، (
انيان است و رونوشتي از حكومت ساس) ان وينالبتكين وجانشي(= شاعر، حكومت تركان 
نامه و متون پهلـوي، نـژاد    اند، ساسانيان مطابق با شاه داري داشته روشي كه آنان در ملك

) 151: 1380دادگـي،  . (رسـانند  به ساسان، پسر بهمن، پسر اسفنديار، پسر گشتاسب مي
  :گويد ساسان در پاسخ بابك كه به دنبال كشف هويت اوست، مي

  به بابـك چنـين گفـت زان پـس جـوان     
ــان  ــرة جهـ ــير  نبيـ ــاه اردشـ   دار شـ

  ديارپــــورِ يــــل اســــفن زارســــراف
 

 
 

 كــه مـــن پــور ساســـانم اي پهلـــوان  
ــادگير    ــي ي ــدي هم ــنش خوان ــه بهم  ك
ــار   ــان يادگـ ــدر جهـ ــب انـ  زگشتاسـ

)6/142همان، (  

انـد، بـا تغييـر     فكران وي، كه راوي روايات شـفاهي بـوده   بنابراين، فردوسي و هم 
شكن از او، به نكـوهش و   طلب و پيمان شخصيت گشتاسب و ساختن مردي آزورز، قدرت

حكومتيشـان هماننـد غزنويـان اسـت ـ و       ةساسانيان ـ كه سـاختار و جـوهر    خوارداشت
شـايان دقـت اسـت كـه محمـود نـژاد خـود را منتسـب بـه          . اند محمود غزنوي پرداخته

البته او اگرچه بـا گفـتن ايـن دروغ، در پـي     ) 61-63: 1363بيروني، (كرد  ساسانيان مي
او نيـز بـه   . نمايـد  راه نمـي  اي او بـي محبوبيت و مشروعيت در ميان ايرانيان بود، ولي ادع

راني ساسـانيان را كـه همانـا پيونـد ديـن و شـاهي و        حكم ةمانند خليفگان عباسي، شيو



النهرينـي و   بين ةحقيقت امر آن است كه شيو. متمركز ساختن قدرت است، برگزيده بود
ساساني به كمال خود رسيد و به عنوان يـك الگـوي بـه كمـال      ةمصري سلطنت در دور

هـاي   عباس و حكومـت  اميه و بني چون ارثي به خلفاي بني رسيده خودكامگي شرقي، هم
در ) 502: الف 1384بهار، . (تر شد تر و ستمكارانه حتي مطلق ها رسيد و تحت سيطره آن

. ها از زبان پهلوي به عربي ترجمـه شـد   ايوين نامگ/ ها نامگ عباسي بسياري از آيين ةدور
شد كه در آن به چگونگي آداب و آيين  هايي اطالق مي ها وكتاب الهها به رس نامه اين آيين

هـا پرداختـه    مقامات دولت و نمايندگان طبقات اجتماعي و قواعد و رسوم در پيوند بـا آن 
خلفاي عباسي براي آن كه با چگونگي حكومـت ساسـاني آشـنا شـوند و از آن     . شده بود

؛ )245: 1386تفضـلي،  (داده بودنـد  ايـن متـون پهلـوي     ةالگو پذيرند، دستور به ترجمـ 
شدند  هايي چون غزنويان نيز كه زيرمجموعة خلفاي عباسي شمرده مي بنابراين، حكومت

سـپردند كـه تقليـد از     آنـان را مـي   ةگرفتند، قطعاً شـيو  و مشروعيت خود را از خليفه مي
در ضمن فراموش نكنـيم كـه غزنويـان در بخشـي از همـان      . حكومت ساساني بوده است

راندنـد و   كردند، حكم مـي  ها در حدود چهار قرن پيش سلطنت مي رو ساساني كه آن لمق
  .ها، بيش از خلفاي عرب آشنايي داشتند قطعاً با ميراث سياسي و فرهنگي آن

هـاي سـلطنت غزنويـان و     تواند بجا باشـد كـه هماننـدي    اما هنوز اين پرسش مي
غزنـوي و ساسـاني چـه در نـوع     ساسانيان در كجاست؟ در پاسخ بايد گفت كه حكومـت  

  .است  گيري و چه در حين سلطنت و ثبات حكومت، همانند هم شكل

  گيري ـ همانندي سلطنت ساساني و غزنوي در نوع شكل1
هـا بايـد    براي شناخت همانندي اين دو سلسله، در آغاز به نـوع بنيـان يـافتن آن   

اراي داراب بدسـت اسـكندر   پس از اين كـه د . اردشير بابكان را بياد بياوريم. دقت داشت
كُشند، پسـر دارا كـه ساسـان نـام دارد از      شود و نزديكان سياسي دارا او را مي منهزم مي

از او پسـري بـه جـاي    . ميـرد  رود و بزاري مي گريزد و به هندوستان مي لشكر اسكندر مي
همـي نـام ساسـانش    / ماند كه او هم ساسان نام دارد و بدين هم نشان تا چهارم پسـر  مي

سرانجام پسري از آنان برآن . كه همگي شبان و ساربان بودند) 6/139همان، (كردي پدر 
رود و نياز خـود بـراي    او نزد شبانان بابك مي. شود تا كاري يابد كه از رنج فارغ گردد مي

بيند  بابك شبي در رؤيا ساسان را مي. گيرند كند و آنان او را به خدمت مي كار را بيان مي
در . برنـد  يان برنشسته است و تيغ هندي در دست دارد و همه او را نماز مـي كه بر پيل ژ

آنان شـخص سـوار بـر پيـل را     . خواند او معبران را مي. شود شب بعد همان رؤيا تكرار مي
او . پرسـد  نوازد و از نژاد او مي خواند و او را مي بابك، ساسان را فرا مي. دانند شاه آينده مي
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گويد كـه پـور    كند و مي رس برخاسته است، هويت خود را فاش ميپس از درنگي كه از ت

  )9: 1386؛ فره وشي، 6/142همان، . (رساند ساسان است كه نژاد به گشتاسب مي
بـرد و غـالم و پرسـتنده و خواسـته بـدو       بابك پس از اين واقعه او را به قصر مـي 

فرزنـدي از آنـان زاده    پس از نه ماه. دهد بخشد و دختر خويش را هم به زني به او مي مي
اردشير پس از اندكي باليدن، به درخواسـت اردوان،  . نهند شود كه او را اردشير نام مي مي

اردوان از كـاخ   ةراه با گلنـار، معشـوق   پس از مدتي، اردشير هم. شود به نزد او فرستاده مي
اردوان وارد آورد و با  جا لشكري گرد مي اردشير در آن. رود گريزد و به سوي پارس مي مي

؛ 6/163همان، ( 17.كند ريزي مي كُشد و حكومت ساسانيان را پايه شود، او را مي جنگ مي
شـود و   بنابراين اساس حكومت ساسـاني بـا خيانـت گذاشـته مـي     ) 47: 1387وشي،  فره

وقتي احمدبن اسـماعيل  : دارند درست همين خيانت را، غزنويان در حق سامانيان روا مي
درصدد آن هستند كه او را بـر  بعضي . اي است د، او را پسر هشت سالهگذر ساماني در مي

ولي البتكين كه غالمي قديمي در دربار سامانيان اسـت، حكومـت   . تخت سلطنت نشانند
داند و ديگر بزرگان بـرخالف سـخن البتكـين، او را بـر      اي را شايسته نمي فرد هشت ساله

نيان بوده ـ با هفتصد غالم ترك و دوهزار و  او ـ كه خود غالم دربار ساما . نشانند تخت مي
اميرسـاماني، سـپاهي   . آيد پانصد مرد تازيك، براي رفتن به هندوستان از بخارا بيرون مي

پس از آن از خراسان بيـرون  . كند البتكين در مقابل او ايستادگي مي. فرستد مي در پي او
در غزنين كافري به نام . گيرد نهد و در راه دو سه قصبه را مي رود و روي به غزنين مي مي

البتكـين بـر او چيـره    . كند روايي داشته است كه آهنگ جنگ با البتكين مي اريك فرمان
گذرد كه چنـد شـهر ديگـر را بـر آن      دير زماني نمي. كند گردد و غزنين را تسخير مي مي
ه امارت پس از او اسحاق، پسرش ب. ميرد افزايد تا سرانجام در هشتاد و پنج سالگي مي مي
گردد تا اين كـه نوبـت    پردازد و بعد از اسحاق، امير بيلكاتكين غالم البتكين حاكم مي مي

اي،  كـاره  شـبان (رسـد   به غالم ديگر البتكين، يعني امير سبكتگين پدر محمود غزنوي مي
بنـابراين غـالمِ غـالمِ    ) 405: 1383؛ مجمل التواريخ، 389: 1387؛ مستوفي، 28: 1376

يابـد و   دارد، به حكومت دست مي غدر و خيانتي كه در حق آلِ سامان روا ميسامانيان با 
» تنها يكي دو نسل بود كه از بيابان جدا شده بودند«روايي تركان را كه  بدين گونه فرمان

شـود كـه دو حكومـت     چه بيان شد روشن مي از آن) 55: 1385باسورث، . (نهد بنيان مي
سـان اسـت؛ يكـي در خيانـت اردشـير نسـبت بـه         هم ريزي ساساني و غزنوي در نوع پايه

  .يابد اردوان و ديگري در غدر غالمي ترك در حق احمدبن اسماعيل ساماني اساس مي
نمايانـد   ان ميس ها را هم شود كه آن اي ديگر نيز در اين دو سلسله ديده مي حادثه

د و شير و برادرش شـاپور در سـلطنت ساسـاني و جـدال محمـو     درو آن كشمكش ميان ا



رو خاندان با زرنگـي كـه از    ك پس از آن كه در قلمباب. اسماعيل در حكومت غزنوي است
ها را بـه كمـك اردشـير تحـت      ها پيوند داشت، ادعاي سلطنت كرد و آن سوي مادر با آن

وي پسر بزرگش شاپور را به عنوان جانشـين  . سلطه خود درآورد و پس از آن وفات يافت
هـا بـه    با برادرش شـاپور اعـالم مخالفـت كـرد و اخـتالف آن     خويش برگزيد، اما اردشير 

ميـان اسـتخر و    ةلشكركشي منجر شد، ولي قبـل از مالقـات دو لشـكر، شـاپور در فاصـل     
آوار دفـن شـد و    اي مرمـوز در زيـر   گرد، در يك كاخ كهنه عهد هخامنشي به گونه داراب

زريـن كـوب،   . (نـد اردشير كه احتمـاالً در ايـن كـار دسـت داشـت، خـود را پادشـاه خوا       
  )328: 1386؛ گيرشمن، 1387:184

پـس از آن كـه   . تـوان ديـد   نزديك به همين واقعه را در دولـت غزنـوي نيـز مـي    
سبكتگين وفات يافت، بنابر سفارش او، لشكريان اسماعيل، فرزند جوانتر سبكتگين را بـه  

و بـه هـرات   جا را ترك كرد  راند، آن محمود كه در خراسان حكم مي. پادشاهي برگزيدند
. آمد و عمويش بغراجق و برادرش نصر در جـدال ميـان او و اسـماعيل يـاريش رسـاندند     

او بـا دادن  . محمود در نزديكي غزنين با اسماعيل وارد جنگ شـد و بـر او پيـروز گشـت    
كمـي بعـد او را بـه زنـدان انـداخت و      . غزنين فـرود آورد  ةاي اسماعيل را از قلع نامه امان

اي،  ؛ شـبانكاره 44: 1385؛ باسـورث،  521: 1387پيرنيـا،  . (ا درگذشتج اسماعيل در آن
1376 :45(  

ريزي دو دولت  توان به همانندي در پايه چه گذشت، بار ديگر مي با سنجش در آن
اما آيا شباهتي ميان عمل غزنويان و ساسانيان بـا رفتـار گشتاسـب، جـد     . برد  بĤساني پي

  .توان ديد؟ در پاسخ بايد پاسخ مثبت داد مياعالي آنان ـ بنابر ادعاي خودشان ـ 
خسرو بـه عنـوان جانشـين وي، بـرخالف نظـر       دانيم كه لهراسب از سوي كي مي

يچ از ديدگاه پهلوانان ايراني، بويژه زال، لهراسب به ه. شود بزرگان و پهلوانان برگزيده مي
مانـده و چـو    همـه ايرانيـان در شـگفت   . زمين را نـدارد  روي شايستگي پادشاهي بر ايران

بـر ايـن   «آيا بايد ازين پس لهراسب را شاه بخواننـد؟ آخـر   . اند شيري خشمگين برآشفته
  )4/359همان، (» گون نشينيد كس تاجور

خسرو، لهراسـب در كمـال ناسـزاواري شـاه ايـران       گري كي به هر حال با ميانجي
البتـه در  . شـود  ر مـي امور آشكا ةكفايتي او در ادار حكومت او كامالً بي ةشود و در دور مي

شـود، ولـيكن در كـردار فرزنـدش      شـكني ديـده نمـي    كردار او خيانت و آزورزي و پيمان
  .اين موارد، فرزندكشي و حتي برادر و پدركشي را افزود توان عالوه بر گشتاسب مي

گشتاسب از نزد لهراسب به دليل نسپردن حكومت بدو و پاس داشتن كاوسـيان و  
/ بـه كاووسـيان بـود لهراسـب شـاد     «او از اين كـه  . شود ي روم ميخاندان زال به قهر راه
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خون به دل است و در اين خشم و قهر او ) 5/12همان، (» خسروش بود ياد هميشه ز كي

خسرو سبب پادشـاهي پـدرش بـر     شكني و ناسپاسي را ديد؛ چه كي توان نشان پيمان مي
. دادنـد  به حكومت وي تـن نمـي   زمين شد و اگر توصية او نبود هيچ يك از ايرانيان ايران

كنـد، روزي قيصـر روم    رود و بـا كتـايون ازدواج مـي    گشتاسب پس از آن كه به روم مـي 
خواهم از لهراسب كه نيمي از جهان را در دست دارد، طلب باج  مي: گويد گشتاسب را مي

  :كنم و اگر نپذيرد ايران را از سم ستوران ناپيدا كنم و در پاسخ
  كـاين راي تسـت  چنين گفت گشتاسـب  

 
 
 

 زمانـــه بـــه زيـــر كـــف پـــاي تســـت
)5/59همان، (  

گشتاسـب بـدين   . سـازد  خـود را آشـكار مـي    ةپيش هيچ شرمي چهرة خيانت او بي
. فرسـتد  قيصر، فالوس را به ايران مـي . خواهد پادشاهي ايران را از آن خود كند وسيله مي

ون چنـين هنرنمـايي ديـده    گويد كـه در روم تـاكن   كند و او را مي لهراسب با او ديدار مي
نشده، براستي چه رخ داده است؟ فرستاده كه چندان نواخت لهراسـب را ديـده، تصـميم    

لهراسـب  . آورد هاي گشتاسب سخن بميان مـي  گيرد حقيقت را بازگو كند و از دالوري مي
لهراسـب  . كند پرسد كه او به ديدار همانند كيست؟ فالوس او را شبيه زرير معرفي مي مي

. فرسـتد  دهد و پيغـام جنـگ بـراي قيصـر مـي      نوازد و بدو بدره و برده مي او را مي بسيار
د كـه  رزرير دستور دا. كند راه تاج و تخت و سپاه به مرز حلب راهي مي سپس زرير را هم

چـون بـه   . تاج و تخت را تقديم گشتاسب كند، ولي با سپاه جـز از جنـگ سـخن نگويـد    
زريـر بـه عنـوان    . شـود  پاه ايـران بسـيار دژم مـي   رسند، قيصر از آمدن س نزديك مرز مي

پـس  . كنـد  دارد و گشتاسب را تحقير مي رود، اعالن جنگ مي فرستاده به درگاه قيصر مي
گويـد كـه    گشتاسب در پاسخ مي. پرسد كه چرا پاسخ ندادي از رفتن زرير، قيصر از او مي

رود و همه  پاه ايران ميگشتاسب به سوي س. آورم روم و كام تو بر مي ها مي من به نزد آن
پـس از آن گشتاسـب، بـه    . دهنـد  آيند و تاج و تخت لهراسب را بدو مي به استقبال او مي

  )5/70همان، . (شود گردد و شاه ايران مي راه زرير به ايران باز مي هم
اگر اردشير و . توان خيانت پسر در حق پدر را ديد چه گذشت، بوضوح مي بنابر آن

ـ  رادران خـود را نداشـتند و وصـيت پدرانشـان را ناديـده گرفتنـد،       محمود غزنوي پاس ب
شـود و درصـدد گـرفتن     دست مـي  گشتاسب براي بدست آوردن سلطنت با بيگانگان هم

  .تر از پادشاهي نيست براي او چيزي مهم. آيد تخت و تاج بر مي
گشتاسب براي حفظ پادشاهي خـود در مقابـل ارجاسـب، بـا جاماسـب بـه شـور        

هـايي خبـر مـرگ بـرادر و      بينـي  اهر امر چنان است كه جاماسـب در پـيش  ظ. نشيند مي
هـا   شود كه از به ميـدان رفـتن آن   گشتاسب بر آن مي. دهد زادگان را مي بسياري از كيان



شود كه پـس چـه كسـي بـه ميـدان نبـرد رود؟        ارجاسب او را يادآور مي. جلوگيري كند
شـاهي خـود بنشـيند و بـا كشـته      گشتاسب به تخـت  : شود كه سرانجام توافق بر آن مي

همـان،  . (زادگـان بـه نبـرد بپردازنـد     را تباه نسازد و بـه جـاي او كيـان    شدنش فرّ شاهي
توان دريافت كـه آنـان بـه دنبـال      وگوهاي گشتاسب و جاماسب مي از بطن گفت) 5/117

اي در پي حذف مدعيان احتمـالي   راني خود هستند و حتي به گونه حفظ سلطنت و حكم
جا كه جاماسب مرگ اسفنديار را در سيستان بدسـت   چنان كه پس از اين، آن. سلطنتند

) 5/297همان، (ها و تظاهر گشتاسب به اندوه  قراري كند، با وجود بي بيني مي رستم پيش
  :بيتي از فردوسي درج شده كه گوياي نيت دروني گشتاسب است

  بـــد انديشـــه و گـــردش روزگـــار   
 

 
 

ــار  ــودش آموزگـ ــدي بـ ــر بـ ــي بـ  همـ
)5/298ان، هم(  

او . سـازي گشتاسـب را آشـكار كـرده اسـت      فردوسي در اين بيت تظاهر و صحنه
نماي گشتاسب در دسـت يـافتن بـه بـدي      انديشه بد و بخت بد آموزگار و راه«: گويد مي
به سخني ديگر، افكـار نـاروا او را بـه انجـام اعمـال      ) 2/276: 2006خالقي مطلق، (» .بود

كـرد، كـه سـرانجام ايـن      دمات مرگ اسفنديار ـ هدايت مـي  پليد ـ يعني فراهم كردن مق 
شـود در ازاي رفـتن اسـفنديار بـه سيسـتان و بـه        گشتاسب حاضر مي. دهد واقعه رخ مي

همـان،  . (بندآوردن رستم، در مقابل خواست او كه همانا تاج و تخـت اسـت، گـردن نهـد    
  .كند ميدان بدر مي او با فريفتن اسفنديار، يكي ديگر از مدعيان سلطنت را از) 35/30

فرستد، كه پدر را نيز به كشتن  گشتاسب نه تنها برادر و فرزند را به كام مرگ مي
همـان،  (او براي تبليغ دين و بدان جهت كه زند و اُستا را در سيسـتان روا كنـد   . دهد مي
در اين فاصله ُكهرم، برادر ارجاسـب بـه بلـخ    . گزيند جا سكني مي دو سال در آن) 5/169

  :آورد مي هجوم
  داري نبـــود بـــه بلـــخ انـــدرون نـــام

ــزار  ــردي هــ ــازار مــ ــد ز بــ   بيامــ
 

 
 

ــود   ــواري نبــ ــرز داران ســ  وزان گــ
ــارزار  ــز درِ كـ ــود نـ ــون بـ ــان چـ  چنـ

)5/180همان، (  

آيـد و بـه    لهراسب در ميان سپاه تركان گرفتـار مـي  . شوند دو سپاه وارد جنگ مي
  )5/182همان، . (شود تيرِ تركان كشته مي

پيشـگي را در   طلبـي، آزورزي و خيانـت   توان نهايت قـدرت  اد شد ميچه ي بنابر آن
آنان در هنگـام   ةاما رفتار و شيو. ريزي دولت گشتاسبي، ساساني و غزنوي ديد جريان پي

  زند؟ ديگر پيوند مي ها را به يك هايي دارد كه آن ساني حكومت چه هم
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  ساني دولت ساساني و غزنوي در هنگام حكومت ـ هم2

ريـزي، بلكـه در هنگـام     غزنويان و گشتاسبيان نه تنهـا در ريخـت پـي    ساسانيان،
پيونـد ديـن و   : هايي مشترك هستند ها نيز داراي ويژگي حكومت و ثبات يافتنِ دولت آن

هاسـت كـه عامـل بوجـود آمـدن دو       داري ترين خصايل اين زمـام  شاهي يكي از برجسته
  .شود اهل ديني و فكري ميويژگي ديگر، يعني استبداد و تمركز قدرت و عدم تس

  ـ پيوند دين و شهرياري1ـ2

آيـد كـه بـر بنيـان دو      از دورة ساساني، اغلب به عنوان حكومتي سخن بميان مي
حكومتي را كه اردشـير بنـا نهـاد، بـر     . ستون شهرياري و دين زردشتي استوار بوده است

ورزد و  اين امر تأكيد مـي  او شديداً به. يابد اي اتحاد ميان تخت و منبر ادامه مي پاية گونه
  :گويد خطاب به شاپور در نصيحت وي چنين مي
ــرين    ــهريار آف ــد ش ــن كن ــر دي ــو ب   چ

  سـت دينـي بـه پـاي     نه بي تخت شـاهي 
  دوبـــن تـــازه يـــك در دگـــر بافتـــه 

 

 
 

 بـــرادر شـــود شـــهرياري و ديـــن   
ــه جــاي  ــود شــهرياري ب ــه بــي ديــن ب  ن
...بــــرآورده پــــيش خــــرد يافتــــه  

)8/457؛ 6/231همان، (  

ين ابيات از پادشاه بصراحت ياد شده است، ولي مقصـود از ديـن كيسـت؟ در    در ا
راهـي   اغلب شاهاني ساساني از هم. تواند موبد باشد دستگاه ساساني هدف از لفظ دين مي

در كنار اردشير، تنسر قرار دارد و كرديـر موبـدي اسـت كـه از     . اند موبدي برخوردار بوده
ور دارد و دربـار هرمـز اول، بهـرام و بهـرام دوم را     دوره شاپور اول در دولت ساساني حض

در ادوار . كند و حتي در زمان بهرام دوم همه امور مملكـت را در دسـت دارد   راهي مي هم
توان آذرپادمهر سپندان را در دربار شـاپور دوم و يـا مهرنرسـي را در كنـار      پسين نيز مي

ر دربـار گشتاسـب نيـز شخصـي     يزدگرد اول، بهرام پنجم و يزدگرد دوم ديد؛ چنان كه د
موبد ـ وزير چون جاماسب حضور دارد و بسياري از امور انجام گرفته، به ياري و مشاورت  

  .گيرد او صورت مي
ديگرند و براستي هـيچ يـك بـي ديگـري      منافع يك ةكنند موبدان و شاهان تأمين

از مراسـم    موبدان پرستيدن شاه زمـين را جزيـي  . يابي به قدرت و ثروت ندارد توان دست
  :دهند تا سود و منافع آنان از سوي شاه تأمين شود ديني قرار مي

ــين  ــهريار زمـــ ــتيدن شـــ   پرســـ
  بـــه فرمـــان شـــاهان نبايـــد درنـــگ

 

 
 

 ندانــــد خردمنــــد جــــز راه ديــــن
ــگ  ــاه تنـ ــد دلِ شـ ــه باشـ ــد كـ  نبايـ

)7/215همان، (  



شـوند كـه پيرمـردي     گذرد، ايرانيان مصـمم مـي   پس از آن كه يزدگرد اول در مي
رو نام را به تخت بنشانند و از پذيرفتن بهرام پنجم به عنوان پادشـاه كـه نـزد منـذر     خس

ايرانيـان  . كنـد  بهرام به ياري منـذر و سـپاهش ايـران را تسـخير مـي     . زيسته سرباز زنند
. اي بينديشـند و شـفاعتي بطلبنـد    فرستند تا چـاره  موبدي به نام جوانوي را نزد منذر مي

دهد و جوانـوي   او پاسخي نمي. كند و سخن ايرانيان را بازگو ميرود  جوانوي نزد منذر مي
پـس از بهـوش   . شـود  هوش مي جوانوي پس از ديدن بهرام بي. دهد را به بهرام رجوع مي

» يـابي ز مـا   هـم آگنـدن گـنج   «: دارد، آن است كـه  آمدن، اول سخني كه بهرام بيان مي
ن را در دسـتگاه ساسـاني   تـوان كـار كـرد موبـدا     كه در اين سـخن مـي  ) 6/396همان، (

اوست كه مردم را بـه گـردن   . موبد مأمور خشنود ساختن مردم از حكومت است. دريافت
 ةرفته است كـه عامـ   از اعتقاد ديني انتظار مي«. خواند نهادن در برابر اوامر پادشاه فرا مي

؛ 79: 1386اسـالمي ندوشـن،   (» .مردم را با طوع و رغبت مطيع قدرت حـاكم نگـه دارد  
از همين روي است كه اردشير، شاهي و موبدي را دوگوهر در يـك  ) 50: 1386كليما، كر

  :شكند يكي، ديگري مي داند كه بي دگر مي انگشتري يا الزم و ملزوم يك
  چنـــان دان كـــه شـــاهي و پيغمبـــري
ــكني  ــي را همـــي بشـ   از ايـــن دو يكـ

 

 
 

ــتري  ــك انگشـ ــود در يـ ــوهر بـ  دو گـ
ــي    ــاي افكنـ ــه پـ ــرد را بـ  روان و خـ

)10: 1382؛ بهرام پژدو، 8/458همان، (  

پيوند دين و شاهي پس از اسالمي شدن ايران نيز به حيات خود ادامـه داد   ةنظري
مندان سياسيِ اسالمي در همين باره سخناني را بيان داشتند كـه در   و بسياري از انديش

 اند كه دين به حكيمان جهان راست گفته«: واقع تكرار همان سخنان شاهان ساساني بود
پادشاهي و پادشاهي به سپاه و سپاه به خواسته، خواسته به آبـاداني و آبـاداني بـه عـدل     

و حكـيم و  «: و همين طور از ابن مسكويه نقل شـده ) 100: 1367غزالي، (» .استوار است
ديگـري   هـا بـي   زادند، يكي از آن دين و پادشاهي برادران هم: ملك پارسيان اردشير گويد

مـال   هرچيزي كه پايه نداشته باشد پـاي . بان ه است و پادشاه نگهپس دين پاي. تمام نشود
  )187: 1381رازي، (» .گردد بان نداشته باشد نابود مي گردد و هر چيزي كه نگاه مي

محمود هم شـهريار اسـت و هـم    . شود در حكومت غزنوي نيز اين پيوند ديده مي
ه بـراي رسـيدن بـه قـدرت     جا ك موبد؛ هم پادشاهي كه بسيار قدرت را دوست دارد تا آن

دارد و هم غازي اسالم اسـت و بـراي سـرافرازي و     تام، برادرش اسماعيل را از ميان برمي
پروراند كـه   اين مسائل چنين پرسشي را در ذهن مي. كشد گسترش آن به هند لشكر مي

او چرا در سرزميني ثروتمند چون هند خيال گسترش اسالم دارد؟ محمود شاه، موبـدي  
  :كند زاد او را اين گونه توصيف مي فردوسي از زبان رستم فرخاست كه 



 
  �  21 كهنه محراب نيدر ا

 
ــويش    ــود خ ــس س ــان از پ ــان كس   زي

 
 
 

 بجوينـــد و ديـــن انـــدر آرنـــد پـــيش
)8/419همان، (  

  خواهي و تمركز در قدرت ـ تماميت1ـ1ـ2

هايي كه حاصل پيوند ديـن و شـهرياري اسـت، اسـتبداد و تمركـز       يكي از ويژگي
رانـي   پـيش از ساسـانيان، اشـكانيان در ايـران حكـم      .قدرت در حول شخصي واحد است

بـدين ترتيـب كـه هـر يـك از      . كنند كه شيوة ملوك الطوايفي در حكومـت داشـتند   مي
ها پادشاه ويژة خود را داراست و حاكم هر ايالت از اختياراتي برخوردارست و مردم  نااست
مركز قـدرت چنـان بـود    گرايش به عدم ت. خواه خود را برگزينند توانند دين دل جا مي آن

تـر تقسـيم كردنـد، كـه ايـن       هـاي كوچـك   را به بخش) ها خشاثر پاوه(= كه حتي اياالت 
پادشـاهان ايـاالت   . داد ها و قصبات و روستاها شكل مي ناتر را شهرست هاي كوچك بخش

دانستند، اما فرمـانروايي مـوروثي و اسـتقالل     هرچند خود را وابسته به دولت اشكاني مي
در دولـت  . كـرد  تند كه همين امر از تمركز قـدرت و اسـتبداد جلـوگيري مـي    محلي داش

. شـد  اشكاني مجلس سنايي نيز وجود داشت كه حاكم از ميان رأي مجلس برگزيـده مـي  
: الـف  1384؛ بهار، 216: 1384؛ دياكونوف، 152: 1387؛ گرادونيولي، 71: 1388كالج، (

  )5و  4: 1385؛ كريستن سن، 79: ب 1384؛ همو، 503
شود كه ميل بـه تمركـز قـدرت     خالف دولت اشكاني، در مورد ساسانيان ديده مي

اي اسـت كـه بـا گذشـته قطـع رابطـه        ظهور سلطنت ساساني در واقـع دوره . شدت دارد
ـ . سازد را در تاريخ ايران پديدار مي  كند و جرياني تازه مي  ةظهور ساسانيان تنها يك حادث

در شاهنشاهي ايرانيان بود كه به سمت   اري روحي تازهگر پديد بلكه نمايان. سياسي نبود
رفت و البته اين واقعـه پيرامـون يـك مجموعـه تفكـرات       مركزيت يافتن قدرت پيش مي

ديگـر، ساسـانيان بـا     ةبه گفتـ . گرفت سياسي، فرهنگي و مذهبي خاص و واحد شكل مي
ن را كـه از افكـار و   ها، سعي داشتند مـردم ايـرا   اي واحد در همة اين زمينه ايجاد انديشه

مذاهبي مختلف تشكيل شده بودند، به اتحـاد فكـري ـ سياسـيي واحـد كـه خـود آن را        
  .پسنديدند، سوق دهند و بدين روش قدرت را تنها در دست خود متمركز كنند مي

از سوي ديگر، به دليل متمركز بودن قدرت در دست پادشاه، از هرگونـه مشـورت   
ي هم برقرار بـود، بـه دليـل اسـتبداد پادشـاه ناكارآمـد       شد و اگر شوراي جمعي دوري مي

دبيري در آن مجلس بـرخالف  . چنان كه بدستور انوشيروان شورايي تشكيل شد. ماند مي
: اي؟ پاسـخ داد  انوشيروان از او پرسيد كـه از كـدامين طبقـه   . نظر انوشيروان سخن گفت



كريســتن ســن، . (ميــرددان بزننــد تــا ب دهــد آن قــدر او را بــا قلــم دســتور مــي. دبيــران
1385:274(  

كار درگذشـت، ايرانيـان در غيـاب فرزنـدش      پيش از اين ديديم، وقتي يزدگرد بزه
بهـرام راي ايرانيـان را   . بهرام پنجم، پيرمردي خسرو نام را برگزيدنـد تـا پادشـاهي كنـد    

 ناديده گرفت و به ياري منذر ايران را تسخير كـرد و ايرانيـان بـه پادشـاهي او بـه اجبـار      
در زمـان سـلطنت همـين بهـرام گـور از زبـان موبـد در        ) 6/397همـان،  . (گردن نهادند
توانـد سـبب    شنويم كه حكومت يك فرد در ملك و قدرت نامحـدود او، مـي   داستاني مي

  :آباداني كشور و ترويج راستي و زوال دروغ شود
  چو مهتر يكـي گشـت، شـد راي راسـت    

   
 

ــت    ــژّي بكاسـ ــوبي و كـ ــزود خـ  بيفـ
)6/451همان، (  

تـا  . شـود  خواهي در قدرت ديده مي در دولت محمودي نيز ميل شديد به تماميت
هنگام وفات سبكتگين، سه فرزند از شش فرزند او؛ يعني محمود، نصر و اسماعيل تا ايـن  

سبكتگين حكومت بسـت را بـه نصـر و غزنـه و     . زمان زنده بودند، يا به سن بلوغ رسيدند
رواي تمـامي   ا به محمود بخشيد، اما محمود خود را فرمانبلخ را به اسماعيل و خراسان ر

به همين سبب او بـرادرش را از حكومـت غزنـه بركنـار كـرد و در      . دانست رو پدر مي قلم
انيـان پرداخـت و ملـك    تاو يك دهه به منازعه بـا قراخ . صدد تسخير ملك ساماني برآمد

سيسـتان خلـع كـرد و    ها را تصرف كرد، سپس خلف بن احمد صفاري را از حكومـت   آن
  )44-45: 1385باسورث، . (جا را تصرف كرد پس از آن به غرجستان حمله برد و آن

يكـي از عـواملي   . گرايش به عدم تقسيم قدرت در نزد گشتاسب نيز مشهود است
كند، گرايش به تمركز  كه گشتاسب بواسطة آن، اسفنديار را به جنگ با رستم ترغيب مي

رو  آن است كه سيستان را از چنگ رستم بدر آورد و به قلمگشتاسب در پي . قدرت است
به سخني ديگر، حكومت مستقل محلـي رسـتم را بـه حكومـت مركـزي      . خويش بيفزايد

خود پيوند دهد تا از قدرت او كاسته و به قدرت خود بيفزايد، چه رستم و خاندان زال در 
گشتاسـب قايلنـد و    كننـد و بـراي خـود قـدرتي جـداي از      مقابل او اظهار بنـدگي نمـي  

  رستم: گويد گشتاسب بخوبي از اين افكار رستم آگاه است كه مي
ــذرد     ــمان بگ ــي ز آس ــردي هم ــه م   ب
ــود    ــده ب ــي بن ــاووس ك ــيش ك ــا پ   كج
ــخن   ــد س ــب ران ــاهي ز گشتاس ــه ش   ب
  نبــرد بــه گيتــي مــرا نيســت كــس هــم

 

 
 

ــتن كه ــي خويشـ ــهمـ ــمردتـ ري نشـ  
ــي ــود   زك ــده ب ــان زن ــدر جه ــرو ان خس  
ــه ــو دارد و : كـ ــاجِ نـ ــناو تـ ــا كهـ مـ  

ــرد ــوري و آزادمـــ ــي و تـــ  ز رومـــ
)5/303همان، (  

بـه بنـد   «تـا  » سوي سيستان رفت بايـد كنـون  «: گويد بنابراين او اسفنديار را مي
  )5/303همان، (» آوري رستم زال را
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تـوان در حكومـت گشتاسـبيان، ساسـانيان و غزنويـان       چه بيان شـد مـي   بنابر آن

يد كه به هـيچ روي حاضـر بـه پـذيرش و     استبداد و گرايش شديد به قدرت متمركز را د
  .تحمل ديگران در كنار خود نيستند

  ـ عدم تساهل و تسامح ديني و فكري2ـ1ـ2

يكي ديگر از دستاوردهاي پيونـد ديـن و شـاهي، دشـوار سـاختن زنـدگي بـراي        
ساساني، دين زردشـتي   ةدر دور. نهند كساني است كه به دين رسمي حكومت گردن نمي

افت و موبدان درباري به ستيز با اديان و مذاهب غيرزردشـتي مثـل   رسمي دولتي ي ةجنب
. اي از آيين زردشتي است، پرداختنـد  مانويت، مزدكي، مسيحيت و حتي زرواني كه شاخه

زردشـت، سرمشـهد و نقـش رسـتم، بـا تفـاخر از سـركوب اديـان          ةكردير موبد در كتيب
م اول، چنين باعث سـرافرازي  بالد كه در زمان بهرا غيرزردشتي سخن گفته و بر خود مي

بهرام اول، همانـا بـه    ةعلت كشته شدن ماني در دور. دين شاهنشاهي ساساني شده است
او توانست كه بهرام را به قتـل مـاني برانگيـزد و    . گردد هاي كردير باز مي عملكرد و تالش

) 327: 1384؛ دياكونوف، 247: 1386ويسهوفر، . (رايِ او را براي كشتن ماني كسب كند
در تعبيـر  . دهـد  هايي بسيار انجام مـي  كردير در جهت پديداري و تثبيت دين بهي تالش

چـه غيرزردشـتي،    چه زردشتي است، اورمزدي و از آنِ ايزدان است و هر آن كردير هر آن
 ةهايي كـه در حـوز   مبارزة كردير تنها با اديان انيراني نبود، بلكه او با نحله. اهريمني است

؛ شـيب مـان،   168: 1384نصـراله زاده،  . (كرد گرفته بودند نيز مبارزه ميدين زردشت پا 
كنسـتانتين،   ةدر زمان شاپور دوم، رسمي شدن مسيحيت در روم بـه وسـيل  ) 36: 1383

شود كه از لحاظ سياسي، شهروندان مسيحي ايران مورد سوءظن مقامات ايـران   باعث مي
هايي كه  ريزي خون آغشته شود؛ خون قرار گيرند و سراسر سلطنت طوالني شاپور دوم به

در زمـان يزدگـرد دوم،   ) 336: 1386گيرشـمن،  . (هـاي مـذهبي اسـت    عامل آن تفـاوت 
پـس   او. اي مورد توجه قرار گرفتند، اما اين امر چندان بطول نينجاميد مسيحيان تا اندازه

يحيان و اديان، عاقبت با تعصب در دين زردشتي باقي ماند و بـه آزار مسـ   ةاز مطالعة هم
ارمنسـتان را الـزام بـه پـذيرش     ) وزير خود(او بنابر تحريك مهرنرسي . يهوديان پرداخت

ها را برانگيخت و شكست سربازان ايرانـي را   آيين مزديسني كرد و از اين جهت خشم آن
جا رفت و عاصيان را مغلوب كرد و  در ارمنستان رقم زد، اگرچه يزدگرد با سپاه خود بدان

  )339همان، . (ارمنستان را به ايران آوردرؤساي روحاني 
شود كه اغلـب ايـن    هاي مذهبي ديده مي گيري نامه نيز از آن دست سخت در شاه
از موبدانِ نزديك بـه انوشـيروان، جهـودان و    يكي . زنند ند كه بدان دامن ميموبدان هست



ين موضوع نبود انگيزد، كه ا خواند و او را به جنگ با آنان برمي ترسايان را دشمن شاه مي
  :كند تسامح دولت ساساني را نسبت به اديان ديگر بازگو مي

ــمنند  ــو را دشـ ــا تـ ــودان و ترسـ   جهـ
 

 
 

 دو رينـــد و بـــا كـــيش آهرمننـــد   
)7/400همان، (  

گيرد، جنگ انوشـيروان   نامه، ميان پدر و پسر در مي هايي كه در شاه يكي از جنگ
ـ . و نوشزاد است ا انوشـيروان اسـت كـه گـرايش بـه      نوشزاد حاصل ازدواج زني مسيحي ب
هاي  وگوهايي ميان شخصيت هاي ديني دارد، گفت در اين جنگ كه ريشه. مسيحيت دارد
دار  زره. كند هاي مذهبي و تعصبات ديني را اثبات مي دهد كه اوج اختالف داستان رخ مي

  :گويد خطاب به نوشزاد مي
  خروشـــيد كـــاي نـــامور نوشـــزاد   
ــومرَّتي  ــن كيـــ ــتي ز ديـــ   بگشـــ

ــي ــد   مس ــته ش ــود كش ــده خ   حِ فريبن
  زديــن آوران ديــنِ آن كــس مجــوي   
ــافتي    ــر او تـ ــزدان بـ ــرّ يـ ــر فـ   اگـ

 

 
 

 ســـرت را كـــه پيچيـــد چـــونين ز داد
 هــــم از راه هوشــــنگ و طهمــــورتي
 چون از ديـن يـزدان سـرش گشـته شـد     
ــت روي   ــود را ندانسـ ــار خـ ــا كـ  كجـ
ــافتي  ــدرو راه كــــي يــ  جهــــود انــ

)7/159همان، (  

همـان،  (شود  ام گور كه سخن از خست ابراهام ميدر داستان ابراهام يهودي و بهر
گـري جهـودان اسـت     و يا در داستان مهبود و انوشـيروان كـه سـخن از توطئـه    ) 6/424
  .توان نظرگاه بد ساسانيان را نسبت به اديان ديگر ديد مي) 7/220همان، (

هـا گفتـه شـد، در مـورد      هاي ديني آن گيري دولت ساساني و سخت ةچه دربار آن
محمود غزنوي نيز از جمله متعصبان مذهبي است كـه سـبب   . كند يان نيز صدق ميغزنو

شود كه به آيين رسـمي حكومـت تـن     مندان و پيروان مذاهبي مي آزار بسياري از انديشه
مـذهب بودنـد،    او در تاخت و تاز به شهر ري كه بسياري از مردمان آن شـيعه . دهند نمي

هـاي   نوشته. كشد ي از روافض و فيلسوفان را بدار ميبرد و بسيار نهايت قساوت را بكار مي
دربارة افعالي كه محمود در هنگام وارد شـدن بـه شـهرري     مجمل التواريخنام  صاحب گم
به ري آمد با سپاه و روز دوشـنبه تاسـع جمـادي االولـي     «. دهد، خواندني است انجام مي

د و چندان خواسـته از هـر   را جمله قبض كر) ديلمان(= ايشان . سنه عشرين و اربعه مائه
نوع به جاي آمد كه آن را حد و كرانه نبود و تفصيل آن در فتح نامـه نوشـته  اسـت كـه     
سلطان محمود به خليفه القادر باهللا فرستاد و بسيار دارها بفرمود زدن و بزرگـان ديلـم را   
 بر درخت كشيدند و بهري را در پوست گاو دوخت و به غـزنين فرسـتاد و مقـدار پنجـاه    

هـاي   خروار دفتر روافض و باطنيان و فالسفه از سراهاي ايشان بيرون آورد و زيـر درخـت  
هـاي بـه اصـطالح     جنـگ ) 404: 1383مجمـل التـواريخ،   (» .آويختگان بفرمود سوختن

تـوان در دواويـن شـعري و متـون      مذهبي محمود نيز خود حديثي مفصل است كـه مـي  
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كـه   پيش از آن) 48-57: 1376اي،  نكاره؛ شبا66: 1380فرخي سيستاني، . (تاريخي ديد

» .بـا هنـدوان غـزا كـردي    «محمود براي چندمين بار به غزاي هندوستان برود، البتكـين  
بدين ترتيب، اين شيوه را البتكين براي جانشـينان خـود بـارث    ) 389: 1387مستوفي، (

  .آموزد اندوزي را در قالب غزا و جهاد به وارثان خود مي گذارد و راه مال مي
ت جنگـي كـه ميـان    خسـ ن. توان ديـد  اين ويژگي را در حكومت گشتاسب نيز مي

مذهبي دارد، جنگ گشتاسب با ارجاسب توراني اسـت   ةگيرد و صبغ ايران و توران در مي
سـرانجام بـا آزادي   . شـود  زادگـان منجـر مـي    كه اين جنگ به كشتن زرير و ديگر كيـان 

همـان،  . (گريـزد  يدان جنگ، ارجاسـب مـي  اسفنديار از بند گشتاسب و وارد شدن او به م
گفتن اين نكته درخور است ) 121: 1385؛ ثعالبي، 43ـ76: 1387؛ ماهيار نوابي، 5/214

تـر، سـياوش    هاي پيش از اين ميان ايران و توران در انتقام خون ايرج و سـپس  كه جنگ
نامه  شاه ت بار با ظهور گشتاسب درخسشود و به هيچ روي رنگ ديني ندارد و ن انجام مي

شود و اسفنديار نيز به عنـوان سـردار    هاي مذهبي آغاز مي و به شاهي رسيدن وي، جنگ
  :كند گشتاسب بدان تفاخر مي

ــن ــن   خس ــر دي ــتم از به ــر بس   تين كم
 

 
 

ــين     ــتان زم ــت پرس ــردم از ب ــي ك  ته
)5/304همان، (  

ــاموختم  ــن بيـ ــا ديـ ــك تـ ــر آنـ   مگـ
ــغ    ــده تي ــه برّن ــردم ب ــژه ك ــان وي   جه

 

 
 

ــان آذر  ــي در جهــ ــروختم همــ افــ  
 چــــرا داد از مــــن دل شــــاه ميــــغ

)5/162همان، (  

هـاي مـذهبي از سـوي لهراسـب نيـز ديـده        گـري  البته بنابر بعضي منابع، ويـران 
جـا را ويـران و يهوديـان را آواره     بـرد و آن  ظاهراً او به بيت المقدس هجـوم مـي  . شود مي
چنـان مصـر    هـيچ كـس  «اما ) 1/506: 1386؛ مقدسي، 48: 1385ابن بخلي، . (كند مي

) 38: 1349؛ ابـن اثيـر،   470: 1385بلعمي، (» .بود) گشتاسب(= نبود به كار دين كه او 
رو خـود، اسـفنديار را بـه     پيش از اين ديديم كه گشتاسب در پي افزودن سيستان به قلم

گشتاسـب در  . اما اين تنهـا عامـل جـدال او بـا رسـتم نبـود      . انگيزد جنگ با رستم بر مي
بدان را به دين خـداي  «او آهنگ آن دارد كه . فكار دين خود نيز هستگسترش ا ةانديش
وقتـي اسـفنديار   ! كه البته يكي از اين بدان نيز رستم دستان است) 5/78همان، (» .آورد

دهد كـه او عهـد از شـاهان     زند و گشتاسب را پند مي از پذيرش جنگ با رستم سرباز مي
  :و اين كه رستم از راه يزدان گشته استكشد  پيشين دارد، او پاي دين را بميان مي

ــزدان بگشــت    هــر آن كــس كــه از راه ي
 

 
 

 همـان عهـد اوي سـت و هـم بـاد دشـت      
)5/304همان، (  

ايستادگي رستم در مقابل اسفنديار و گشتاسب، نه گفـتن بـه تماميـت خـواهي،     
 تحميل دين و نپذيرفتن پيوند دين و شهرياري است كه ترتيب سكايي بدو آموخته بوده



توانـد پـذيراي ديـن     خواهد ملك او به حكومت گشتاسب بپيوندد، نمـي  رستم نمي. است
  .تحميلي باشد كه هر دو از پيوند دين و شاهي برخاسته است

» .بوده است) اسفنديار(= پهلوان حقيقي و عمدة ايرانيان اسپنددات «اند كه  گفته
شـود؟   پهلـوانِ حقيقـي مـي   نامه رسـتم   اما چگونه است كه در شاه) 31: 1384نولدكه، (

نامه را با گشتاسبيان بيارايد؛ گشتاسبي كـه شـيوة    خواهد شاه فردوسي به هيچ روي نمي
مـورد پسـند    ةتـوان گفـت شـيو    مـي . حكومت وي يادآور رفتار حكومتي غزنويـان اسـت  

حكومتي فردوسي، روش رستم و خاندان زال است كـه از نظـر تـاريخي بـا اشـكانيان در      
نامـه از داليـل سـكايي بـودن      ي ارتباط نزديك رستم و گـودرز را در شـاه  كوياج. پيوندند

رواي اشـكاني   نامه، همان گودرز يكم، فرمـان  او معتقد است كه گودرز شاه. داند رستم مي
بينـيم پـس از آن    در داستان رستم و سهراب نيز مي) 186: 1388كوياجي، . (بوده است

داد  گيو پسر گودرز را به سيستان گسيل مي آورد، كاووس، كه سهراب به ايران هجوم مي
رود و از  ورزد و با تأخير به بارگاه كـاووس مـي   رستم تعّلل مي. تا رستم را به ياري بخواند

در اين هنگام رستم كه از رفتار كاووس . گيرد اين روي مورد سرزنش و توهين او قرار مي
را راضي بـه ايسـتادن و سـتيز    آزرده شده، آهنگ بازگشتن به سيستان دارد كه گودرز او 

در ) 2/149همـان،  . (سـازد  داد، نزديكي دو پهلوان را آشكار مي اين رخ. كند با سهراب مي
شود كه اين  شود، گيو فرزند گودرز به دامادي رستم نائل مي نامه نيز ديده مي بانوگشسب
  )123: 1382نامه،  بانوگشسب. (گر پيوند و نزديكي آنان باشد تواند بيان ازدواج مي

نامـه، صـادقانه و    يي را كه فردوسي در ديباچـة شـاه   هاي تاريخي يكي از شخصيت
هقـان  دصميمانه ستوده، ابومنصور محمدبن عبدالرزاق است كه فردوسـي او را پهلـوان و   

  :ستايد او را مي  خواند و با صفاتي برجسته نژاد مي
  يكـــي پهلـــوان بـــود دهقـــان نـــژاد

 
 
 

ــد و   ــزرگ و خردمنــ ــر و بــ راددليــ  
)1/12همان، (  

شـود و   نامة ابومنصوري تـدوين مـي   ابومنصور همان كسي است كه بدستور او شاه
اما . كند نامه از آن به عنوان يكي از منابع خود استفاده مي بعدها فردوسي در سرايش شاه

جاست كه آيا فردوسي تنها به دليل اين كه ابومنصور اين كتـاب را گـردآوري    پرسش اين
رسد كـه تنهـا دليـل سـتايش او از سـوي شـاعر ايـن         را ستوده است؟ بنظر ميكرده، او 

بـه گفتـاري ديگـر،    . تواند باشد، بلكه عوامل ديگر نيز در اين امر تأثيرگذار بوده است نمي
گيري سياسي شـاعر را نيـز بيـان     ستودن ابومنصور تنها وجهة فرهنگي ندارد، بلكه جهت

د، ابومنصور در تقابل بـا حكومـت سـاماني و سـرداران     آي چنان كه از تاريخ برمي. دارد مي
خلفـاي عباسـي،    ةپيش از آن بيان شد كه سامانيان به شيو. ها قرار داشته است ترك آن
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داران را كـه پـيش از ايـن لشـكر و      سپاهي از تركان تشـكيل دادنـد و دهقانـان و زمـين    

 ةتهيـ ) 32: 1385باسورث، (. ها را شكل داده بودند، به كنار نهادند دهي نظامي آن فرمان
َكـدگ ُخودايـان و   . سپاه از ميان دهقانان، از روزگار ساساني در ايران رواج داشـته اسـت  

هـا   آن. امـور محلـي را در دسـت داشـتند     ةساسـاني ادار  ةدر دور) دهقانـان (= دهيگانان 
گونـه كـه از    همان) 79: 1385كريستن سن، . (شدند هاي ضروري دولت شمرده مي چرخ

ابومنصـور از همـين طبقـه    » نـژاد  يكـي پهلـوان بـود دهقـان    «: آيد خن فردوسي بر ميس
اجتماعي بوده كه پس از قدرت يافتن تركان از دربار سامانيان طرد شده است؛ چنان كـه  

توان در اين موضوع، پيوند سياسي  بنابراين، مي. خود فردوسي نيز از اين طبقه بوده است
در سـخن شـاعر،   . پذيرد جا پايان نمي اما اين پيوند به همين. ابومنصور و فردوسي را ديد

پهلواني يا پهلوي منسوب به پهَلـو اسـت كـه از واژة    . گفته شده است» پهلوان«ابومنصور 
بـوده كـه   ) اشـكانيان (= هـا   در فارسي باستان اخذ شده و آن نام سرزمين پـارت » پرَثوه«

؛ ابوالقاسـمي،  12: 1382آموزگار و تفضلي، . (گرفته است خراسان و مازندران را در بر مي
كنـد كـه    ياد مـي » سپهبد«فردوسي در چند بيت بعد، ابومنصور را با لقب ) 131: 1386

هـايي چـون كـارن،     نادر كنار ديگر خاند» سپهبدان«. گر نژاد پارتي اوست اين واژه بيان
كه با خانـدان گيـو    دادند سورن، مهران، اسپندياد، زيك و گيو، تبار اشكاني را تشكيل مي

ــدهايي نزديكتــر داشــتند و در خراســان و گرگــان حكــم  ) گرگــان(= در هيركــاني  پيون
 ةنامـ  از سوي ديگر، ابومنصور در مقدمة قديم شاه) 310: 1386نلسوي فراي، . (راندند مي

دانسـته شـده و او خـود را بـه گـودرز كوشـواد       » از تخم اسـپهبدان ايـران  «ابومنصوري، 
كـه ايـن موضـوع پيونـد او را بـا      ) 67و  79: 1386خالقي مطلـق،  . (منسوب كرده است
فردوسي عالوه بر ابومنصـور، پسـر او، اميـرك منصـور را نيـز      . رساند اشكانيان باثبات مي

  :كنند ستايد و او را با همان صفات پدر ياد مي مي
ــوان ...  ــوهرِ پهلـ ــود و از گـ ــوان بـ   جـ

 
 
 

ــن روان ــدار و روشــ ــد و بيــ  خردمنــ
)1/14همان، (  

توان دريافت كه فردوسي اگـر كسـي چـون ابومنصـور و      چه بيان شد مي بنابر آن
. كند هاي سياسي خود را آشكار مي گيري ستايد، جهت چون خاندان زال مي پسرش را هم

هـاي پـارتي در    ناديگر، او كساني چون رستم و ابومنصور طوسي را كه با خانـد  سخنبه 
  اشـكاني   ةسـند حكـومتي خـود را ـ كـه همـان طريقـ       ستايد تا شيوة مورد پ پيوندند، مي

گان خـود داشـتند و در   سايراني خود، دوستي با هم اشكانيان در حكم. است ـ هويدا كند 
هـايي   زيسـتند كـه از ديـن    هاي غيرايرانـي مـي   اين شاهنشاهي، در كنار اقوام ايراني، قوم

اشـكاني، تقريبـاً    ةدوردر . زيسـتند  متفاوت هم برخوردار بودند، اما همگي در آرامش مـي 



هاي ديني نيست؛ چه دين واحد دولتي وجود نـدارد كـه همـه را     نشاني از جنگ و جدال
نگريسـتند و   مجبور به اطاعت از آن سازند، بلكه آنان به اديان خارجي به نظر احترام مـي 

؛ پيرنيـا،  307: 1386گيرشـمن،  . (كردند گيري نمي دين سخت ةبرخالف ساسانيان، دربار
همين امر باعث شـد كـه ساسـانيان و موبـدان نظـر      ) 44: 1375؛ كريمان، 201: 1387

هـا دسـت بـه زدودن تـاريخ      بنـابراين آن . بسيار سوء نسبت به اشـكانيان داشـته باشـند   
ها را به دليل تساهل در دين  حكومت پارت ةاشكانيان زدند، ولي مردماني كه ياد و خاطر

رانـان   بـر آن شـدند كـه بـرخالف تـالش حكـم      خواهي، در ذهن داشتند،  و عدم تماميت
هـاي اشـكانيان، آنـان را در ذهـن      ساساني و موبدان زردشتي براي از ميان بردن بزرگـي 

بسپارند و سينه به سينه براي فرزندان خود بازگويند، كه اين گفتارهاي شفاهي از سـنت  
اي رسـتم،   هاي شرق ايران؛ مثالً شخصـيت اسـطوره   حماسي سربرآورد و با ساير اسطوره

برخي از اين روايات بعـدها بدسـت   ) 174: 1386ويسهوفر، . (پهلوان سيستاني درآميخت
سـال  (شـود   داند، گردآوري مي ها مي كسي چون ابومنصور كه خود را از نژاد همين پارت

  )370سال . (آغازد و شاعري ارزنده چون فردوسي، به نظم آن مي) 346
شـود، روايـت    احوال گشتاسـب ديـده مـي    نامة فردوسي در چرخش چه در شاه آن

مردمي است كه عظمت اشكانيان را در ذهن داشتند و حكومت مورد پسند شاعر ما نيـز،  
نكوهد و رسـتم را بـرخالف    اگر فردوسي گشتاسب را مي. همان گونه حكومتي بوده است

يعنـي  (انـد؛   ساساني بوده ةها تحت تأثير فرهنگ و اعتقادات دور متون ديني كه اغلب آن
يا در همان دوران نگاشته شده و يا در قرن سوم و چهارم هجري بدست موبـدان وفـادار   

آن است كـه حكومـت فرزنـدان گشتاسـب،      كشد، بر بر مي) اند به ساسانيان شكل گرفته
هـا را بـا    يعني ساسانيان و غزنويان را ـ بنابر ادعاي خود آنان ـ نكوهش و حكومت پـارت   

اوج تقابــل اشــكانيان و . بومنصــور و پســرش، تأييــد كنــدبركشــيدن رســتم و ســتايش ا
جنگي كه ميان خانداني در پيوند : توان ديد ساسانيان را در داستان رستم و اسفنديار مي

تمام گفتماني كـه ميـان   . دهد ها؛ يعني رستم و اسفنديار، پدر ساسانيان روي مي با پارت
وع نگاه اشكاني و ساساني و ضـديت  گيرد، جدال دو ن رستم و اسفنديار در داستان در مي

و ) 5/355همـان،  (بالـد   رستم به آزادي و آزادگي خود مـي . در دو گونة كشورداري است
همـان،  . (اسفنديار به پذيرش دين بهي و تالش براي گسترش آن و تحميل بـه ديگـران  

ها هاي ديني اسفنديار با سكا همان جنگ ةخالقي مطلق نيز اين داستان را دنبال) 5/313
پندارد، كه برخالف بارهاي پيشين، اين بار اسفنديار پيروز باز نگشـته، بلكـه تقـديري     مي

  )2/326: 2006خالقي مطلق، . (چون عمويش زرير يافته است
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 ةدر پايان شايسته است چند بيت فردوسي در توصيف اشكانيان را كه در آن شيو

ودن مردم براي چندي در عصر اي كه به برآس حكومتي آنان توصيف شده، بخوانيم؛ شيوه
  :آنان انجاميده و زمين تا حدي آرامش ديده است

ــد   ــم آرش بدنـ ــه از تخـ ــان كـ   بزرگـ
ــه هــر گوشــه  ــه گيتــي ب ــر يكــي ب   اي ب

ــت  ــر تخ ــو ب ــاندند  چ ــاد بنش ــان ش   ش
ــه بگذشــت ســالي دويســت  ــن گون   از اي
  نكردنـــد يـــاد ايـــن از آن، آن از ايـــن

 

 
 

ــد  ــركش بدنـ ــار و سـ ــر و سبكسـ  دليـ
وري انــــدكيهــــر كشــــ گرفتــــه ز  

 ملـــوك طوايـــف همـــي خواندنـــد   
 تـو گفتــي كــه انـدر زمــين شــاه نيســت  
ــين    ــد روي زمـ ــك چنـ ــود يـ  برآسـ

)6/138همان، (  

  نتيجه
چه مسلم است، فردوسي برخالف متون ديني زردشـتي بـه تغييـر و چـرخش      آن

او مدعي است كه پيوسته بـه  . نامه دست يازيده است شخصيت و احوال گشتاسب در شاه
پس بايد منبعي به جز متون دينـي  . بند بوده و امانت را رعايت كرده است يمنابع خود پا

زردشتي وجود داشته باشد كه شاعر با توجه بدان، به سرايش داستان گشتاسب پرداخته 
ست كه چرا شاعر بايد منابعي را بكار گيرد كه بـا روايـت رسـمي    جا اما پرسش اين. باشد

گويي به اين پرسش برآمـد و بـه    دين باستاني در تضاد باشد؟ پژوهش حاضر در پي پاسخ
نامه، هرم قدرت زمان خود؛ يعني تركـان و   اين  نكته دست يافت كه شاعر با سرودن شاه

رود كـه بتوانـد    ين به دنبـال منبعـي مـي   تازيان را هدف تير مالمت قرار داده است؛ بنابرا
نامـه   به گفتاري ديگـر، او گشتاسـبي را در شـاه   . بازگو كنندة وضع موجود جامعه او باشد

داري اسـت و از سـوي ديگـر فرزنـد را در پـي       كشد كه از يك سو مدعي دين بتصوير مي
ن و ديـ  ةكنـد كـه پيونـد دهنـد     او گشتاسبي را مطرح مي. فرستد قدرت به كام مرگ مي

خـواه   كنـد و تماميـت   سياست است، گشتاسبي كه كسي را در ملك خويش شريك نمـي 
گونه تساهلي نسـبت بـه    كند و هيچ است، كسي كه دين خويش را به ديگران تحميل مي

حكومـت تركـان و تازيـان و     ةها بيـاد آورنـد   اين ويژگي ةهم. اديان و مذاهب ديگر ندارد
چـه در متـون    اگر چهرة گشتاسـب بـرخالف آن   بدين ترتيب. بويژه محمود غزنوي است

فردوسـي بـا پـذيرفتن    . كنـد  شود، هدف سياسي شاعر را بيـان مـي   ديني آمده، نقش مي
ت بـه نقـد افكـار    خسـ منبعي كه در آن تصويري بد از گشتاسب منعكس شده، در وهلة ن

كننـد، سـپس بـه همـين      سياسي و ديني ساسانيان پرداخته كه خود را بدو منسوب مـي 
را به فرزنـدان ساسـان    دهد كه نژاد خود ه، غزنويان را آماج طعنه و نكوهش قرار ميشيو
هـاي   ريزي و چه در هنگامة ثبات، هماننـدي  چه در نوع پي ،اين سه حكومت. رسانند مي



گشتاسب با خيانت در حق پدر، اردشير ساساني و محمود غزنوي بـا كشـتن   . بسيار دارند
ورزي  اي با خيانـت  اردشير اسطوره. رسند پدر به قدرت ميبرادران و بجا نياوردن سفارش 

هايي جديد را بنيـان   نعمتي، حكومت به اردوان و البتگين تاريخي با بجا نياوردن حق ولي
پردازند و تماميـت   از سوي ديگر اين سه حكومت، به پيوند دين و شهرياري مي. نهند مي

بـدين جهـت ايـن    . در نظـر دارنـد  گيري در امر ديـن را   خواهي در سلطنت و عدم آسان
پسـندد، حكومـت    حكومتي را كه شاعر مـي . ها در نزد فردوسي محبوبيت ندارند حكومت

اي و اشكانيان تاريخي است كه اين دو با هم در پيوندند؛ حكومتي كه دين  رستم اسطوره
در  آن ةآميزد و به تقسيم در قدرت و تساهل در دين اعتقاد دارد كه نمون و شاهي را نمي

زندگي فردوسي، نه سامانيان و نه تركـان غزنـوي اسـت، بلكـه حكومـت ابومنصـور        ةدور
  18.محمدبن عبدالرزاق است كه با هر دو سر ستيز دارد

  ها نوشت پي
داري روايات كهن باستاني و همين  توان نقش دهقانان را در نگه در اين ابيات فردوسي مي .1

هـا، بخشـي از منـابع مـورد اسـتفادة       آن) شفاهيروايات (= » گفتار«طور، اين نكته را كه 
 :نامه بوده است، ديد فردوسي در سرايش شاه

ــي داســـتان    ــان يكـ ــار دهقـ   زگفتـ
 

 
 

ــدم از گفتـــــة باســـــتان    بپيونـــ
)1/118همان، (  

  گــوي دهقــان چــو بنهــاد خــوان  ســخن
 

 
 

 يكــي داســتان رانــد از هفــت خــان    
)5/221همان، (  

خوانـده شـده   » مـرد تـازي  «شكل انساني دارد و شود،  نامه نمايان مي ضحاكي كه در شاه .2
اما در اوستا، اژي دهاك ديوي سه پوزه، سه كله و شش چشـم  ) 1/47همان، : نك. (است

نامـه   ها در شـاه  ژاله آموزگار معتقد است كه شخصيت) 1/303همان، . (معرفي شده است
شـود و   اند كه سخنان فردوسي منطبق با عقايد عام عصـر  بدان جهت دچار چرخش شده

ـ     به عنوان شاهد، داستان كيومرث را يادآور مي انسـاني   ةشود كـه در منـابع پيشـين نمون
آموزگــار، . (نامــه تبــديل بــه كدخــداي جهــان شــده اســت معرفــي گشــته، ولــي در شــاه

1387:322( 
ايرانيـان و نشـان    ةفردوسي به همـ  ةزاد به برادرش، كه در حقيقت نام در نامة رستم فرخ .3

از «: زدگي ديـد  توان نقش تازيان و تركان را در اين آشوب قرن است، ميدهندة اوضاع آن 
اشاره به خلفـاي عباسـي و   » بپوشد گروهي از ايشان سياه«، »اختر همه تازيان راست بهر

احتمـاالً  » هنر شـهريار  شود بندة بي«، ».دل شاهشان سنگ خارا شود«. ها سياه پوشي آن
زيـان  «، »ه جشن و نه رامش، نه بخشـش، نـه كـام   ن«اشاره به البتگين و خاندان غزنوي، 

/ از ايران و از ترك و از تازيـان » «بجويند و دين اندر آرند پيش/ كسان از پي سود خويش



 
  �  31 كهنه محراب نيدر ا

 
» .ها به كردار بازي بود سخن/ نه دهقان، نه ترك و نه تازي بود/ نژادي پديد آيد اندر ميان

 )419تا  8/417همان، (
4.   

ــروش    ــته س ــد خجس ــه بيام ــان گ   هم
ــ ــوه   ك ــد ك ــا دماون ــته را ت ــن بس   ه اي

  بيـــاورد ضـــحاك را چـــون نونـــد   
 

 
 

ــوش  ــه گ ــتش ب ــي يكــي راز گف ــه چرب  ب
گــروه چنــين تازنــان بــي   ببــر هــم   

 بــه كــوه دماونــد كــردش بــه بنــد     
)1/84همان، (  

نامه كه در آن احوال گشتاسب به جز آن چيزي است كـه در متـون دينـي     به غير از شاه .5
  اي بـد از گشتاسـب تصـوير كـرده     نيز، چهـره   نامه بوده آمده است، متوني كه متأثر از شاه

في هستند كه گشتاسـب را  ساني چون عودر مقابل، ك) 74: 1387تاريخ سيستان، . (است
گوينـد گشتاسـب پادشـاهي    «: اند اند، ولي خطاي او را حمايتش از زردشت دانسته ستوده

يي افتـاد و خطـاي وي   عالي راي صايب سخن بود، وليكن در ايام دولت خويش اورا خطـا 
 )82: 1374ي، فعو(» ...آن بود كه زردشت در ايام دولت او پديد آمد

و زبـان  «: گشا كرده است ترين توصيف از اوضاع آن دوران را، صاحب تاريخ جهان شايد به .6
هر يـك از ابنـاء السـوق در زي اهـل فسـوق      . و خط ايغوري را فضل و هنر تمام شناسند

دستوري و هـر مـزوري وزيـري و هـر مـدبري دبيـري و هـر         اميري گشته و هر مزدوري
مستدفي مستوفي و هر مسرفي مشرفي و هر شيطاني نائب ديواني و هر كون خـري سـر   

و مشاتمت و سفاهت را از نتـايج  ... گاهي، خداوند حرمت و جاهي صدري و هر شاگرد پاي
و روز بـازار   در چنين زماني كه قحط سال مـروت و فتـوت باشـد   . خطر شناسند خاطر بي

)  5و1382:4جويني، (» ...ضاللت و جهالت، اخيار ممتحن و خوار، و اشرار ممّكن و در كار
ل حـادث مـي        بـشـده، اشـاره    صفا، به سازش ايرانيان با مهاجمـان و آثـاري كـه از ايـن ق

هـاي متمـدن مغلـوب پيـدا      ها بـراي ملـت   مصايبي ديگر كه در اين كشاكش« : اند نموده
يان رفتن طبقات حاكمة با سابقه و به ميان افتادن حادثه جويان نـو رسـيده   شود، از م مي

. گران، به آب و ناني رسـند  خواهند از راه سازش با مهاجمان و غارت كار است كه مي و تازه
داشـت   تسلط اين طبقه خود باليي بزرگ است؛ چه، ايـن گونـه مـردم فرومايـه از بـزرگ     

جوي را در  گران غارت كشند و غلبه ون خود را بر ميكنند و ناكساني چ فاضالن اعراض مي
 )3/79: 1373صفا، (» .شوند بر مي ها و قتل و غارت جديد، راه نابرانداختن خاند

 :حافظ در همين معني سروده .7
  در خرقه زن آتش كه خـم ابـروي سـاقي   

 
 
 

ــر مــي ــت  ب شــكند گوشــه محــراب امام  
)140: 1377حافظ، (  

8.   
  ز كــردصــوفي نهــاد دام و ســر حقــه بــا

 
 
 

ــرد   ــاز ك ــه ب ــك حق ــا فل ــر ب ــاد مك  بني
)164همان، (  



كنـد   نويسد، از كساني ياد مـي  اي كه به برادر مي بيني خود، در نامه زاد در پيش رستم فرخ .9
منـدان   مطابق سخن رستم بارزترين ويژگـي ايـن قـدرت   . رسند كه در آينده به قدرت مي

 :ترك و عرب، رياكاري آنان است
ــومن ــد و دانشــ ــود زاهــ ــامبــ   د نــ

ــود خــويش     ــان از پــي س ــان كس   زي
 

 
 

ــه دام  ــد ب ــه آي ــا ك ــن ت ...بكوشــند از اي  
 بجوينـــد و ديـــن انـــدر آرنـــد پـــيش

)8/419همان، (  

كند؛ آناني كه به نام دين، ديـن را بـه    طلب ياد مي نظامي نيز از اين مزورانِ قدرت
اهراً بـه جهـاد   آورنـد و ظـ   هماناني كه به بهانة دفاع از دين سپاه فراهم مي. برند زوال مي

  :كنند روند، ولي خود در دين رخنه و فساد ايجاد مي مي
  كننـــد ديـــن مـــي ةاز طرفـــي رخنـــ

 
 
 

كننـــد وز دگـــر اطـــراف كمـــين مـــي  
)1/12: 1376نظامي، (  

 :گويد جا كه مي ها در زمان خود اشاره كرده است؛ آن فردوسي، به اين آشوب .10
  زمانـــه سراســـر پـــر از جنـــگ بـــود

 
 
 

ــ  ــر، جه ــدگان ب ــه جوين ــودب ــگ ب ان تن  
)پاورقي/1/14همان، (  

بـه بعـد؛    290: 1387تاريخ سيسـتان،  (توان به  ها مي براي مطالعة اين نابساماني
 .مراجعه كرد) به بعد 376: 1387به بعد؛ مستوفي،  370: 1383مجمل التواريخ، 

 :فردوسي در توصيف احوال و اخالق ابومنصور محمدبن عبدالرزاق گويد .11
  ان نـــژاديكـــي پهلـــوان بـــود دهقـــ
ــار ن  ــدة روزگـــ ــپژوهنـــ   تخســـ

ــالخورد  ــدي سـ ــوري موبـ ــر كشـ   ز هـ
  بپرسيدشــــان از كيــــان جهــــان  
ــتند    ــون داش ــاز چ ــه آغ ــي ب ــه گيت   ك
  چگونــه ســرآمد بــه نيــك اختــري    
  بگفتنـــد پـــيش يكايـــك مهـــان   
ــخن   ــپهبد س ــان س ــنيد ازيش ــو بش   چ

 

 
 

ــد و راد  ــزرگ و خردمنــ ــر و بــ  دليــ
ــخن  ــته س ــت   گذش ــاز جس ــه ب ــا هم ه  

ــر  ــرد كـ ــه را گـ ــين نامـ ــاورد كـ دبيـ  
داران و فـــــرخ مهـــــان وزان نـــــام  

ــتند    ــوار بگذاش ــا خ ــه م ــدون ب ــه اي  ك
ــد آوري   ــرآن روز كنــ ــان بــ  بريشــ

ــخن ــان   س ــت جه ــاهان و گش ــاي ش ه  
ــن    ــد بـ ــه افگنـ ــامور نامـ ــي نـ  يكـ

)1/12همان، (  

و بسيار نيكوي كـرد بـا رعيـت و عـدل     «: گرديزي درباره ابومنصور و رفتار او نوشته است .12
اي خوب آورد و هميشه با اهل علم نشستي و از آن ه بگسترد و سياستي نيكو نهاد و رسم

ها ديده بودند، همه را استمالت كرد  ها كه پيش از آن وي رفته بود كه مردمان رنج زشتي
هاي نيكو نهاد و به مظالم نشست و حكم ميان خصمان  رسم... و آن خوي زشت را بنهاد و

دان و نيكـو   ي پاكيزه بود و رسمديگر بستد و ابومنصور مرد خود كرد و انصاف رعايا از يك
 )162: 1347گرديزي، (» .هاي نيكو فراوان بود عشرت و اندرو فعل

پيوسـته عناصـري تـازه نفـس از تركـان، بـا گـذري كوتـاه از         «در ايران، از ساالن پـيش   .13
: 1385باسـورث،  (» .آمدنـد  هاي اسالمي امتداد سال جيحون، از آسياي ميانه مي سرزمين
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توانستند آينـده را   اني چون ابومنصور كه با سياست آشنايي داشتند، ميبنابراين، كس) 55

 .بيني كنند بĤساني پيش
دهد كه مقصود از خرف گشته مرد در اين بيت، نوح بن منصـور   خالقي مطلق احتمال مي .14

البتـه نبايـد   ) 1/25: 206خـالقي مطلـق،   . (كنـد  ساماني باشد كه فردوسي را سرزنش مي
در آن زمان البتكين و سبكتگين در خدمت شاهان ساماني بودند و فراموش كرد كه هنوز 

 .گرفت بسياري از كارها بدست آنان صورت مي
: 1412راغب، . (داند مي» بدست آوردن حقيقت به وسيله دانش و خرد«راغب، حكمت را  .15

راسـت گفتـاري و   «: گويـد  شارح شيعه مذهب گلشن راز، در تعريـف حكمـت مـي   ) 249
؛ 169: 1375تركـه،  (» .انستن چيزهاست، چنـان كـه آن چيـز هسـت    راست كرداري و د

انـد، بـه    اگر در طول تاريخ فردوسـي را حكـيم گفتـه   ) 37: 1364؛ طوسي، 1367غزالي، 
 .هايي است كه در او وجود دارد دليل وجود همين ويژگي

تـة  بيهقي از گف. در تاريخ بيهقي، به اين كه سبكتگين غالم البتگين بوده اشاره شده است .16
راه سيزده غالم ديگر از جيحون گذرانـده و   كند كه البتگين او را به هم سبكتگين نقل مي

پدر البتكين كه حـاكم گوزكانـان بـوده او را بـه     . جا به گوزكانان به شبرقان آورده و از آن
) 212: 1383بيهقي، . (غالمي هم نپذيرفته؛ بنابراين البتكين بسيار او را تنبيه كرده است

آيـد، از زبـان رسـتم     نيست كه چون فردوسي از اوضاع روزگار دلـش بـدرد مـي    جهت بي
 :گويد زاد مي فرخ

ــهريار   ــر شـ ــي هنـ ــدة بـ ــود بنـ   شـ
 

 
 

ــار    ــه كـ ــد بـ ــي نيايـ ــژاد و بزرگـ  نـ
)8/418همان، (  

: تـوان بـه ايـن منـابع رجـوع كـرد       براي آگاهي از داستان تاريخي اردشـير ساسـاني مـي    .17
؛ يعقـوبي،  466: ب 1386؛ همو، 333: الف 1386 ؛ نلسون فراي،287: 1384دياكونوف، (

1387 :1/194.( 
ها كه بعدها  ابومنصور و پسرش اميرك طوسي هر دو بدست سامانيان و سرداران ترك آن .18

و اميـرك پسـرش در سـال     350ابومنصور در سـال  . غزنوي خوانده شدند، از ميان رفتند
 )77و  66: 1386خالقي مطلق، . (در زندان ساماني كشته شد 376

  نامهكتاب
  .1382معين، : آموزگار، ژاله و احمد تفضلي، زبان پهلوي، تهران .1
 .1386نشر چشمه، : ، اسطورة زندگي زردشت، تهران آموزگار، ژاله و احمد تفضلي .2
 .1387معين، : اسطوره، تهران. زبان. ، فرهنگآموزشگار، ژاله .3
 .1349گاه تهران،  دانش: تاني پاريزي، تهرانابن اثير، الكامل، اخبار ايران، ترجمه محمد ابراهيم باس .4
اسـاطير،  : نامه، تصحيح و تحشيه گاي ليسترانج و رينولـد آلـن نيكلسـون، تهـران     ابن بلخي، فارس .5

1385. 



 .1386سمت، : ابوالقاسمي، محسن، تاريخ زبان فارسي، تهران .6
سـهامي انتشـار،   شـركت  : نامه، تهـران  اسالمي ندوشن، محمدعلي، زندگي و مرگ پهلوانان در شاه .7

1385. 
 .1386شركت سهامي انتشار، : ها، تهران نا، داستان داستاسالمي ندوشن، محمد علي .8
 .1385اميركبير، : باسورث، كليفورد ادموند، تاريخ غزنويان، ترجمه حسن انوشه، تهران .9

و گـاه علـوم انسـاني     پژوهش: بانوگشسب نامه، مقدمه و تصحيح و توضيح روح انگيز كراچي، تهران .10
 .1382مطالعات فرهنگي، 

 .1385زوار، : بلعمي، محمدبن محمد، تاريخ بلعمي، تصحيح محمدتقي بهار، تهران .11
 .1386قطره، : بنونيست، اميل، دين ايراني، ترجمه بهمن سركاراتي، تهران .12
 .الف. 1384آگاه، : رداد، پژوهشي در اساطير ايران، تهرانهبهار، م .13
 .ب. 1384نشر چشمه، : يخ، تهران، از اسطوره تا تار بهار، مهرداد .14
 .1382توس، : بهرام پژدو، زردشت، ارداويراف نامه، با مقدمه كتايون مزداپور، تهران .15
 .1363اميركبير، : بيروني، ابوريحان، آثار الباقيه، ترجمه اكبر دانا سرشت، تهران .16
: احقي، مشـهد به اهتمـام محمـدجعفر يـ    ،بيهقي، ابوالفضل، تاريخ بيهقي، تصحيح علي اكبر فياض .17

 .1383گاه فردوسي مشهد،  دانش
 .1387باران انديشه، : پيرنيا، حسن، تاريخ ايران از آغاز تا انقراض قاجاريه، تهران .18
 .1378معين، : تاريخ سيستان، تصحيح محمدتقي بهار، تهران .19
 .1357اميركبير، : معين، تهران تبريزي، محمدحسين بن خلف، برهان قاطع، به اهتمام محمد .20
 .1375آفرينش، : ه، صائن الدين، شرح گلشن راز، تصحيح و تعليق كاظم دزفوليان،تهرانترك .21
 .1379توس، : تفضلي، احمد، گزارش مينوي خرد، تهران .22
 .1386سخن، : ، تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم، تهرانتفضلي، احمد .23
 .1385اساطير، : اننامه ثعالبي، ترجمه محمود هدايت، تهر ثعالبي، ابومنصور عبدالملك، شاه .24
 .1382دنياي كتاب، : گشا، تصحيح محمد قزويني، تهران جويني، عطاملك محمد، تاريخ جهان .25

: الدين محمد، ديوان، تصـحيح محمـد قزوينـي و قاسـم غنـي، تهـران      حافظ شيرازي، شمس .26
 .1377اساطير، 

 .2006بنياد ميراث ايران، : نامه، نيويورك هاي شاه خالقي مطلق، يادداشت .27

 .1386نشر افكار، : باشي، تهران هاي ديرينه، به كوشش علي ده ، سخني مطلقخالق .28

 .1380توس، : دادگي، فرنبغ، بندهشن، گزارش مهرداد بهار، تهران .29

 .1379مرواريد، : خواه، جليل، گزارش و پژوهش اوستا، تهران دوست .30

و فرهنگـي،   علمـي : دياكونوف، ميخائيل، تاريخ ايران باستان، ترجمه روحي اربـاب، تهـران   .31
1384. 

اسـاطير،  : رازي، ابن مسكويه، تهذيب االخالق، ترجمه و توضيح علي اصـغر حلبـي، تهـران    .32
1381. 

گاه علوم انساني و مطالعـات   پژوهش: راشد محصل، محمدتقي، گزارش دينكرد هفتم، تهران .33
 .1389فرهنگي، 



 
  �  35 كهنه محراب نيدر ا

 
 .1385به نشر، : راشد محصل، محمدرضا، داستان گشتاسب در دو نگاه، مشهد .34

 .1416مكتبه الحيدريه، : راغب اصفهاني، حسين بن احمد، محاضرات  االدبا، بيروت .35

گاه علـوم   پژوهش: هاي زادسپرم، گزارش محمدتقي راشد محصل، تهران زادسپرم، ورزيدگي .36
 .1385انساني و مطالعات فرهنگي، 

 .1387سخن، : زرين كوب، عبدالحسين، روزگاران، تهران .37

 .1381نشر پيكان، : دوش، تهرانسعيدي سيرجاني، ضحاك مار .38

 .1338كالله خاور، : رمضاني، تهران الشعرا، به كوشش محمد ةشاه، تذكر سمرقندي، دولت .39

اميركبيـر،  : اي، محمدبن علي، مجمع  االنساب،  تصحيح ميرهاشم محدث، تهـران  شبانكاره .40
1376. 

: اري، بيـروت شهرستاني، محمدبن عبدالكريم، الملل و النحل، حواشـي صـالح الـدين الهـو     .41
 .2003الهالل،  داروالمكتبة

سـازمان  : شيپ مان، كالوس، تاريخ شاهنشاهي ساساني، ترجمه فرامرز نجدسميعي، تهران .42
 .1383گري،  ميراث فرهنگي و گردش

 .1373فردوس، : ، تهران3اهللا، تاريخ ادبيات در ايران، ج  صفا، ذبيح .43

: رضـا حيـدري، تهـران    ي و عليطوسي، خواجه نصير، اخالق ناصري، تصحيح مجتبي مينو .44
 .1364خوارزمي، 

 .1374سخن، : عوفي، سديدالدين محمد، جوامع الحكايات، تصحيح جعفر شعار، تهران .45

نشـر همـا،   : الـدين همـايي، تهـران    غزالي، محمدبن محمد، نصيحه الملوك، تصحيح جـالل  .46
1367. 

 .1380زوار، : انفرخي سيستاني، علي بن جولوغ، ديوان، به كوشش محمد دبيرسياقي، تهر .47

المعـارف بـزرگ    ةدايـر : نامه،  تصحيح جالل خالقي مطلـق، تهـران   فردوسي، ابوالقاسم، شاه .48

 .1386اسالمي، 

 .1386گاه تهران،  دانش: فره وشي، بهرام، گزارش كارنامه اردشير بابكان، تهران .49

 .1369توس، : نامه، تهران قريب، مهدي، بازخواني شاه .50

 .1388هيرمند، : نيا، تهران مسعود رجب ةترجمكالج، مالكوم، اشكانيان،  .51

 .1386توس، : گير فكري ارشاد، تهران جهان ةكركليما، اوتا، تاريخ جنبش مزدكيان، ترجم .52

صداي معاصـر،  : رشيد ياسمي، تهران ةكريستن سن، آرتور، ايران در زمان ساسانيان، ترجم .53
1385. 

 .1375سناد ملي، سازمان ا: نامه، تهران كريمان، حسين، پژوهشي در شاه .54

 .1385نشر مركز، : اسطوره، تهران. حماسه. كزازي، ميرجالل الدين، رؤيا .55

 .1386نشر مركز، : عباس مخبر، تهران ةكمبل، جزف، قدرت اسطوره، ترجم .56



خـواه،   ايران، ترجمه جليل دوسـت  ةكوياجي، جهانگير كوورجي، بنيادهاي اسطوره و حماس .57
 .1388آگاه، : تهران

ابوسعيد عبدالحي بن ضحاك، زين االخبار، به كوشش عبـدالحي حبيبـي،   گرديزي غزنوي،  .58
 .1347بنياد فرهنگ ايران، : تهران

 .1386نگاه، : معين، تهران گيرشمن، رومن، ايران از آغاز تا اسالم، ترجمه محمد .59

 .1387اساطير، : ماهيار نوابي، يحيي، گزارش يادگار زريران، تهران .60

 .1383دنياي كتاب، : ح محمدتقي بهار، تهرانمجمل التواريخ و القصص، تصحي .61

آگـاه،  : شـاه، تهـران   مزداپور، كتايون، گزارش داستان گرشاسب، تهمورس، جمشـيد و گـل   .62
1378. 

 .1387اميركبير، : مستوفي، حمداهللا، تاريخ گزيده، تصحيح عبدالحسين نوايي، تهران .63

 .1385رهنگي، علمي و ف: اي بر رستم و اسفنديار، تهران مسكوب، شاهرخ، مقدمه .64

مقدسي، مطهربن طاهر، آفرينش و تاريخ، مقدمه و ترجمه و تعليقات از محمدرضا شـفيعي   .65
 .1386آگاه، : كدكني، تهران

ســازمان ميــراث فرهنگــي و : نصــراهللا زاده، ســيروس، نــام تبارشناســي ساســانيان، تهــران .66
 .1384گري،  گردش

 .1376علم، : هراننظامي، الياس بن يوسف، كليات، تصحيح وحيد دستگردي، ت .67

علمي و فرهنگي، : نظام الملك، ابوعلي حسن، سيرالملوك، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران .68
1383. 

علمـي و  : مسـعود رجـب نيـا، تهـران     ةنلسون فراي، ريچارد، ميراث باستاني ايـران، ترجمـ   .69
 .الف. 1386فرهنگي، 

علمـي و  : يـا، تهـران  ن مسـعود رجـب   ة، تـاريخ باسـتاني ايـران، ترجمـ    نلسون فراي، ريچارد .70
 .ب. 1386فرهنگي، 

 .1384نگاه، : بزرگ علوي، تهران ةملي ايران، ترجم ةدور، حماسئونولدكه، ت .71

مؤسسه پيشـين پـژوه،   : نيولي، گراردو، آرمان ايران، ترجمه سيدمنصور سيدسجادي، تهران .72
1387. 

 .1381نشر مركز، : پور، تهران ابوالقاسم اسماعيل ةورتون، اسطوره، ترجم .73

 .1386ققنوس، : فر، تهران مرتضي ثاقب ةيسهوفر، يوزف، ايران باستان، ترجمو .74

 .1386فروهر، : نامه، تهران هوشمند رجبي، فرناز، نام .75

 .1388سخن، : رزان، تهران ةياحقي، محمدجعفر، از پاژ تا درواز .76

علمـي و  : يعقوبي، احمدبن ابي يعقوب، تاريخ يعقوبي، ترجمه محمـدابراهيم آيتـي، تهـران    .77
 .1387رهنگي، ف

 .1368علمي، : يوسفي، غالمحسين، فرخي سيستاني، تهران .78



 
  �  37 كهنه محراب نيدر ا

 
 


