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 چکيده

گردد. این آغاز ایران سرزميني کهن است که آغاز آن به دوران پيشاتاریخي باز مي

، انتقال یافته است. شکل گرفتن یک شاهنامهپيدایش، در اساطير ضبط شده و از راهِ متن 

هي، به ناچار منجر به رابطه با مردمان سرزمين، در چارچوب کشوری با وجود یک پادشا

شود. این روابط، در دو ها، به عنوان بيگانگان، ميسایه و پادشاهان آنهای همسرزمين

بخشي به ها شکل گرفته و موجب غيریتهای آنگونة جنگ و صلح و زیرمجموعه

در این مقاله  شود. بر این پایه، نویسندهسرزمين و منافع خودی در قبال بيگانگاِن غير مي

های برآمده از پایة دالکوشد تا استواری سياست شهریاری در برابر بيگانگان را بر مي

این روابط ميان ایران با بيگانگان شهری نشان داده و فرآیند تجربي گفتمان سياسي ایران

خسرو(، بر اساس بخش حماسي کاووس و کيقباد، کيرا با واکای آن در دورة کيانيان )کي

روش انجام این مقاله، تحليل گفتمان است و به عنوان نتيجة کلي،  ، توصيف کند.شاهنامه

داشت کشوری به نام ایران، مرزبندی آن با بيگانگانِ تمامي این روابط، پيدایي و نگهپيامد 

 غير و امنيت آن، بر پایة اصل بقا است.          
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 مقدمه

اند شوند، در پرتو جغرافيا و تاریخ پدید آمدههایي که امروز کشور ناميده ميسرزمين

سایه که بيگانه بودند، برای حفظ سرزمين های همها در ارتباط با سرزمينو مردمان آن

، اند. در این ميانتر، به جنگ مبادرت کرده و یا صلح کردهیابي به منافع بيشخود و دست

ای و دوره است خیتارپيشااز  یادورههای کهني که آغاز پيدایش آنان هستند سرزمين

پرفراز و نشيب از جنگ و صلح را )که آنان را نسبت به بيگانگان، غيریت بخشيده است( 

اند. ها نشان دادهها، از خود قهرمانياند و در این راه مردمان این سرزمينپشتِ سر گذارده

  اند.های خویش، ضبط کردهها و حماسهاسطورهدر این آغاز پيدایش را  کشورهای کهن،

 ،نامنديم (0: 0926)طالع،  «رانیا پيدایيدوران کهن »را  آنکه  رانیاآغاز پيدایي 

و این سرزمين  انيم يروابطدهند که نشان مياست  دارای روایاتي از اسطوره و حماسه

در آن  بر پایة شهریاری، حکومتاولية نهاد نيز  پدید آمده و گانهيب یهانيسرزم گرید

دقت  یاریشهر استيس یاگر در کارکردها ه است. در مورد نهاد حکومت،شکل گرفته بود

 ةنقط «داد»ها آرماِن که در آن یابه گونه ؛دارد یکارکردها هم جنبه هنجار نیود، اش

است. در مورد  افتهیان سام «قدرت»یة که بر پا یبه طور ي؛عمل ةاست و هم جنب يکانون

راه و هم 0یکي از کارکردهای سياسي مهم شهریاری، کارکرد جنگ»روابط با بيگانگان نيز، 

با دیگر  آن، شهریار وکشور  ةچگونگيِ رابط افشرة ،دو که این است 8کارکرد صلح ،با آن

زاری معنوی اب نيز پيمان نگاه داشتن شهریار . به عالوه،ها هستندکشورها و دیگر شهریاری

از  توانيمسان، بدین .(90-60: 0939)پرهام،  «کندابط نظارت ميواست که بر این ر

 .سخن گفت اریتوسط شهر گانگانيبا ب رانیروابط ا يابیسامان

 شاهنامهیکي از بهترین متون برای بازشناخت نوع رابطة ميان ایرانيان با بيگانگان، 

 یهايژگیو يکه به بازخوان رانیکهن ا خیرو تا ز فرهنگا ی استاافشره»است که 

 ،شاهنامهبا تأمل در  .(09-08: 0962 ،ی)کزاز« پردازدآن مي و... ياسيس ،ياخالق ،يفرهنگ

آرماني شهریاری به عنوان  ةنمون هچيزی جز ارائ ،آن شیدايهدف از پ افتیدر توانيم

 
1 - War Function 
2 - Peace Function 
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لح اخالق فردی، نهاده منافع و مصا یو مصالح کشور، ورا 0عفمنا ةگاهي که بر پایدست

در ي منافع ،جانیکه در ا دهديمسأله نشان م نیاو  (89: 0939)پرهام،  «شده، نبوده است

در برابر بيگانگان و در رابطه با آنان  ينيمنافع سرزم عنواناز آن، با  توانياست که م انيم

برابر بيگانگان را کوشد تا استواری سياست شهریاری در . نگارنده در این مقاله ميکرد ادی

این روابط شهری نشان داده و فرآیند تجربي های برآمده از گفتمان سياسي ایرانپایة دال

کاووس و قباد، کيميان ایران با بيگانگان را با واکای آن در دورة سه شاه کياني، کي

گفتمان سياسي  یهادال بر پایة خسرو، توصيف کند. پرسش مقاله این است کهکي

و با چه  چگونه ،در قبال بيگانگان در دوران کيانيان یاریشهر استيس ،شهریایران

این پرسش را با این  ؟مده استآيبه اجرا درم الگوهایي در روابط ميان ایران با بيگانگان

خسرو به عنوان کاووس و کيقباد، کيسياست شهریاری کي»توان پاسخ داد: فرضيه مي

خواهي خواهي و آرمانل بيگانگان بر پایة دو الگوی قدرتپادشاهان کياني ایران در قبا

ها، به اجرا شهری و در چارچوب جنگ و صلح و اجزای آنبرآمده از گفتمان سياسي ایران

. با تگفتمان اس لي، تحلمقاله روش پژوهشبرای بررسي این فرضيه، «. آمده استدرمي

منظور از  .ردرا استخراج ک ی آناجزا وبررسي هر نوع متن را  توانيروش م نیاستفاده از ا

ها ارتباط دال ،ی(دال مرکز) ي، محور اصل(شناور یهادال) دهندهلياجزا، عناصر تشک نیا

 و... (تیريغ) گانهيب یهاتی، هو(وقته) هایبندمفصل تيتثب ،ی(بندمفصل) گریدکیبا 

 گفتمان ها درونطات آنبه استخراج اجزا و ارتبا توانمي يگفتمان ليروش تحل هستند. با

با ایران  روابطمربوط به  یهاراه، دال نیدست زد و از ا یشهراندیشة سياسي ایران

  .را دریافت گانگانيب

توان یاد از چند اثر عمده مي شاهنامهدر رابطه با موضوع سياست در قبال بيگانگان در 

قوام و  يعبدالعلاند. ای غير مستقيم به این مسأله پرداختهتر به گونهکرد که بيش

دودمان  -يآنارش ينقد دو وجه ؛يارتباط جنگ و آنارش» ةمقالدر نژاد ياحمد فاطمديس

و  شاهنامهدر  يجنگ و آنارش يبه بررس اندکوشيده ،(0922) «شاهنامه یمبنا مراتب بر

 ليتحل»با عنوان  یادر مقاله گرانیو د يوسفی يعل نيچنمهبپردازند.  يرانیدر جهان ا

 کنندينکته تأکيد م نیبر ا ،(0980) «شاهنامه اوشيدر داستان س يرانیا تیهو یمحتوا

 
1 - Interests 
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 ریشده و سا ديبازتول انيرانیا ريدر تقابل با غ يرانیا تی، هوشاهنامهکه به وسيلة 

در کتاب  محمد مختاری .رنديگيم یاثر جا نیا یهاهیدر ال يرانیا تیهو یهالفهؤم

( تالش خود را به کار برده تا 0968) يوحدت در حماسه مل زال: تبلور تضاد وة اسطو

 ياسينقد خرد س ي: مبانينگاه فردوس بادر کتاب  باقر پرهام تحليل کند.زال را  تيشخص

. در ده استکرمهم را مطرح  يمسائل ،هاها و صلحجنگ ي( در مورد برخ0933) رانیدر ا

ي اسالم ي. محمدعلشوديم دهید گانگانيبا ب رانیاز توجه به روابط ا یيهارگهاین اثر، 

و  انبه جه ينگرش فردوس ،(0920) و جهان از نگاه شاهنامه رانیاکتاب در  ندوشن

تراژدی قدرت در رحيمي در کتاب  مصطفيکرده است.  يرا بررس آن در رانیا گاهیجا

 یهاتيشخص کهنیاست. ا را بررسي کرده شاهنامهموضوع قدرت در  (،0936) شاهنامه

به  ای کننديرو شده و ارتباط برقرار مروبه گریدکیقدرت با  یچگونه برا ایراني و انيراني

  است.اثر  نیمحور ا پردازند،ينزاع م

بازگشت به  یبرا یاهیپا تواندياست که م نیدر ا اهميت و لزوم انجام مقاله نيز

 یبرا ،در آن گانگانيب رفتار با یهاوهيو ش یورزاستيس يباستان و چگونگ رانیفرهنگ ا

با استفاده از متن مقاله هدف آن است که در این  ،اساس نیبر ا .امروز باشد رانیا یينوزا

 ةچه در دوری از آنرداده شود تا تصوی صيتشخ گانگانيبا ب رانیا ابطرو یالگوها ،شاهنامه

 آید. به دست ،دادهمداری در آن روی ميسياست ةایران باستان و شيو يخیتارپيشا

 با تأکيد بر غيریت  0شهریچارچوب نظری: گفتمان اندیشة سياسي ایران -0

 نظریة گفتمان -0-0

تحليل  را یشهراندیشة سياسي ایران یهابتواند دال هها کچارچوب نیاز بهتر يکی

یک گفتمان، تالشي برای تبدیل عناصر » 8ت. از نظر الکالو و موفه:گفتمان اس کند، نظریة

 « شان به یک معنای کامالً تثبيت شده استا، از طریق تقليل چندگانگي معنایيهبه وقته

.(Jorgensen and Philips, 2002: 24) ،در این نظریه، دال و مدلول، دال مرکزی، دال شناور

جا بر مفهوم دال، دال بندی، وقته، غيریت و... وجود دارد و به دليل کاربرد، در اینمفصل

ها اشخاص، مفاهيم، عبارات و نمادهایي انتزاعي یا شود. دالکز ميمرکزی و غيریت تمر

 
1 - Persepolis Political Thought Discourse   
2 - Ernesto Laclau and Shantal Mouffe 
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کند. مصداقي های گفتماني، بر معانيي خاص داللت ميحقيقي هستند که در چهارچوب

ها حول دال ریکه ساشود. دالي ناميده مي« مدلول»نماید، که یک دال بر آن داللت مي

 (.093: 0929، سلطاني) است «یزدال مرک»شوند، يم یبندمحور آن جمع و مفصل

را کاماًل از صحنه « رقيب»توانند رانند، اما نميرا به حاشيه مي« غير»ها همواره گفتمان

گيرند. از دیگر شکل ميبا یک 8«غيریت»و  0«ضدیت»ها اساساً در حذف کنند. گفتمان

ا روابط ميان ویژه در ارتباط بها دو کارکرد دارند که بهسازی، گفتمانمنظر غيریت

ساز که همواره شامل توليد دشمن خلق رابطة غيریت»کشورها، دارای اهميت است: یکي، 

سزا دارد. دوم، تشکيل روابط و یا دیگری است و برای تأسيس مرزهای سياسي اهميتي به

های گفتماني و ساز و تثبيت مرزهای سياسي که برای تثبيت اجزای هویت تشکلغيریت

 (. 091: 0989)محسني، ابوالحسني و تقوی، « ماعي، با اهميت استکارگزاران اجت

 شهریگفتمان اندیشة سياسي ایران -0-8

 شهری دال مرکزی گفتمان اندیشة سياسي ایران -0-8-0

سازد، دال که نظم را جاری مي« داد»دارای فّر ایزدی و پویندة راه « شاه آرماني»

دهد ا اهميتي که نظریة گفتمان به قدرت ميشهری است. بمرکزی گفتمان سياسي ایران

شهری گرداند، در گفتمان سياسي ایرانو جریان قدرت را بر گرد دال مرکزی استوار مي

ترین و نخستين کسي که باید از آن سخن شود، مهمهر گاه از قدرت سخن رانده مي»نيز 

های قدرت و گفت، شاه آرماني، به عنوان دال مرکزی این گفتمان است. همگي راه

رسد. این شاه است که دارندة اصلي قدرت واسطه به شاه ميساز با واسطه یا بيقدرت

)رهبر، « کنداست و بسته به زمان، اوست که قدرت را هر در کجا که الزم بداند، پخش مي

اند که به بندی شدهای مفصلگونههای قدرت بهسان، همگي راه. بدین(98: 0980زارع و سلگي، 

آید عبارتند از: اَشَه هایي ویژه که بر گرد این دال مرکزی پدید ميشاه برسند و وقته

 برداری.)راستي(، شهریور )شهریاری خوب(، خرد، فرّ، داد، امنيت، نظم و فرمان

 شهری   غير در گفتمان اندیشة سياسي ایران -0-8-8

شناسي دوگانگي ستيشناسي و هشهری، برخاسته از معرفتغيریت در گفتمان ایران

 
1 - Antagonism 
2 - Otherness 
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چون هر پدیدة دیگری در سازی نيز هماست. بر این بنياد، در غيریت 0جهان در دین بهي

اهورامزدا نماینده نيکي و شهری، سرنموني مينوی وجود دارد. گفتمان سياسي ایران

 اهریمن، نماینده بدی هستند.

کي دوست محصول، به وجود دو نيروی معارض باور داشتند که ی»ایرانيان باستان، 

ها است و دیگری، دشمن محصول، دشمن زندگي و دشمن دار زندگي و دوست آندوست

ها با باور به این دو نيرو که در گفتمان اندیشة . آن(Frankfort, 1961: 15)« ها استآن

چون ستوني استوار جای گرفته است، ميان جهان راستي )اَشَه( و شهری همسياسي ایران

شناسي در سپهر هستي)اَنگره( غيریت پدید آورده بودند. بر این بنياد،  جهان دروج

ای از آنان که با ایرانيان به مبارزه شوند و عدهگيتيانه، بيگانگان، انيراني خوانده مي

گيری از سرنمون اهورامزدا ترین آنان با الگوشوند و دشمنخيرند، دشمن شناخته ميبرمي

گر که در غيریت با شاه ، دربارة شاهان ستمگاثاهامن است. در در برابر اهریمن، شاه دش

ای اهورامزدا، پليدی دروج و آز، کي از »گيرند، چنين آمده است: آرماني ایراني قرار مي

کار، مردم را های سيهگردد کرپانپهنة گيتي برانداخته خواهد شد؟ ابزاری که موجب مي

)جنيدی، « روایي کنندهای بد، بر کشورها فرمانگر، با اندیشهبفریبند و شهریاران ستم

0932 :060.)  

کنند، با اهریمن و ران را تهدید ميـروایان دشمن که امنيت ایر این پایه، فرمانـب

کاری شاه آرماني رو خویشآورند. از این شوند و تباهي به بار ميبندی ميمينو مفصلانگره

روای بدِ اَنيرانيان، به ا در نبرد با اهریمن، با فرمانمندی به اهورامزدآن است که در یاری

سان، ميان کاری وی را از سرزمين پاکان، ایران، دور سازد. بدیننبرد برخيزد و سایة تباه

آید های ایران و اَنيران غيریت پدید ميایرانيان و اَنيرانيان جدایي هویتي و ميان سرزمين

که پيامد آن ناامني است. پس شاه آرماني و  که در فرجام، خصومت را در پي دارد

 یابند که در برابر دشمنان بيگانه، امنيت پدید آورند.کاری را ميسپاهيان او، این خویش

 شهری   غير و جنگ و صلح در گفتمان سياسي ایران -0-8-9

به سبب یاری »است که « مهر»شهری، ایزد سرنمونيِ جنگ در گفتمان سياسي ایران

روان خود، هنگام جنگ با دشمن، عنوان ورَثْرَغَْنه )بهرام یا پيروزگر( را دارا به پيرساندن 
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ها، برای مهر نيایش یاران ایراني همواره در جنگرزم (.83: 0921)کومن، « شده است

باني مهر از شتيـاس دارند. پـکردند تا پيروزی یابند و امنيت کشور را به نيکویي پمي

با در نظر گرفتن هژموني  اني وی از پيمان ميان سپاهيان و شاه بوده وبیاران، پشتيرزم

توان شهری، اگر شاه آرماني برای جنگ با اصل بدی اقدام کند، ميقدرت در گفتمان ایران

عمل اجتماعي خود، به عنوان برترین کارگزار  خواه دانست. چراکه دروی را قدرت

 مشخصه این و داشته تأکيد جنگ طریق از گانگانبي با رابطه در قدرت مؤلفة اجتماعي، بر

 .است شناسایي قابل خواهي،قدرت عنوان با

زرتشت از جنگ اگرچه مبارزه با اصل بدی در دین مزدیسنا مورد توجه ویژه است، 

افزار و ستایم آیين مزدیسنا را که دورافکننده جنگمن مي»بيزار و مُبلّغ صلح است: 

. با این حال در آیين زرتشت هيچ ننگي (060: 0932جنيدی، )« ریزی استضدجنگ و خون

کاری خود بد و کاری کنند و این همصفتان همباالتر از آن نيست که با دروندان و اهریمن

داند، چراکه گران را مایة آبادی جهان ميرو اهریمن شدن است: زرتشت مبارزه با ستمپي

 .(91-90: 0999مون، )پر« داردگر، جهان را از رشد باز ميستم

است که در « داری پيمان و شکستن آننگاه»مرز ميان جنگ و صلح، مرز ميان 

خيزد. در این برمي 0بيني زرتشتيشهری، از ميانة جهانسياست شهریارِی گفتمان ایران

بيني، مرزهای اخالقي ميان نيک و بد، به روشني نمایان است و بدی را به نيکي جهان

ز همين رو، ایزد مهر، نه تنها ایزد جنگ است که ایزد پيمان نيز هست، راهي نيست و ا

چراکه جنگ و پيمان برای صلح، دو روی یک سکه هستند. در گفتمان سياسي 

حکومت و قدرت سياسي در شخص پادشاه متمرکز شده است، نه تنها ... »شهری که ایران

که او، به عنوان هده دارد، بلدهي سپاهيان را به عجویي است که گاهي فرمانشاه جنگ

: 0968)اصيل، « کندبرترین کارگزار اجتماعي، امور داخلي و روابط خارجي را نيز اداره مي

 ةارائه نمون ،است یزدیا بر فرّ شهریي ایراناسيس گفتماناساس جا که از آن و (988-980

راستي را در  ،(89: 0933)پرهام،  «يو مصالح اخالق يرانیا منافع ةآرماني شهریاری بر پای

د که کرمشاهده  توانيم ،ن امريوابسته به هم کرده است.هدف غایي خود دنبال مي

 نیا و شتهتأکيد دا ،صلحبا ویژه در رابطه به ،«داد»از پادشاهان در عمل بر آرمانِ  يبرخ
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 . اما در نهایت، صلح نهایي از راهاست یيقابل شناسا ي،خواهبا عنوان آرمان ،مشخصه

آید و آن، در روزگار واپسين سوشيانس است که بيني ایراني پدید ميگرایي در جهانآرمان

 سازد.سره نابود مياهریمني را یک

 تاریخچه: روابط ایران با بيگانگان پيش از دورة کيانيان -8

شود. ، با عنوان دوران اساطيری این اثر، شناخته ميشاهنامهدوران پيش از کيانيان در 

های ایراني بنا ، آغاز پيدایش آدمي و ایران است که بر اسطورهشاهنامهن اساطيری دورا

شود و پس از وی، با آفرینش نخستين آدمي )گيومرث( آغاز مي»، شاهنامهشده است. 

گيومرث نخستين شاه بر زمين  (.39 0980نژاد، )فضلي« آیندهایي از نژاد بشر پدید مينسل

 و دارای فرّ است:

 الهفت کآیين تخت و کچنين گ
 

 اهگيومرث آورد و او بود ش 

 (0/80: 0966)فردوسي،                   

پس از گيومرث، جانشينان او تا جمشيد، هر یک سهمي در ایجاد رفاه و آسایش  

 ةدر دورمردمان دارند و از جملة این آسایش، پدیدآوری امنيت است. دربارة امنيت 

و جانوران به  وانیاست که د نیا شوديم دهیاز همه د شيچه بآن ،شاهنامه یرياساط

ها داستان نیبدان سبب است که ا نیپررنگ دارند و ا یحضور ،يرانیا رِيغ گانگانِيعنوان ب

 شیاطراف خو طيمح ةدربار ان،يکه آدم یيجا يعنی ؛دیآيم 0يخیشاتاريپ ةاز کنه دور

جا که و از آن ابندیيم يمنیاهر مالً موجودات را کا ،رو نیاندک دارند و از ا ياختشن

به سر برده  تياز امن يشگيترس هم در نیمقابله با آنان ندارند، بنابرا یبرا یادیز یابزارها

 .نددر جنگ ،موجودات نیا باو 

با برآمدن ضحاک، به واسطة هستند که  یتازبيگانگان  اساطيری، دوران ةدر ادام

 یاکه خود چهره یو ضحاک تاز دهندير باد مرا ب انيرانیا يهستخودکامگي جمشيد، 

او توسط فریدون شاه،  اما پس از شکست ،شوديم چيره رانیبر ا ،مانند و اژدهاوار دارد وید

 شود:ة ایران، توران و روم بخش ميگانسه یبه کشورها با اندیشة فریدون، ایراني جهان

 آفـریدون جهـان به سه بخش کـرد  نِهفته چـو بيــرون کشيـد از نِـهـان
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 سيم دشت گــردان و ایـران زميـن  یکي روم و خاور، دگر ترک و چيــن
 (0/013: 0966)فردوسي،                    

توان روابط ميان جا است که ميشاه، کشورهای تازه را پدید آورده و از اینکار فریدون

ا این کار ـگر بود. بی، نظارههای انيراني را با ایران بر پایة سياست شهریارسرزمين

ویژه به ان،يآرام آدمآن است که آرام کند،يم ريياز همه تغ شيچه بآنشاه، فریدون

 یروند آرام است و چنان است که در ابتدا نیاما ا شوند،يم وانید نیگزیجا ان،يتوران

یدون، با ی پس از فررياساط ة. دورشوديم دهیهنوز د وانید یرد پا زين يدوران حماس

شود. از نوذر به بعد، گرفته ميبر ایران پي پادشاهي منوچهر، نوذر، زوطهماسب و گرشاسب

در معرض انحطاط قرار  یدادشيدودمان پ ان،يرانیبه ا انيتوران ةوقفيبه علت حمالت ب

را در شکوفایي ایران و  که فصلي تازه انيانيکار آمدن دودمان ک یرو یبرا نهيگرفته و زم

در شاهي گرشاسب است که تورانيان به شود. گشاید، آغاز ميبط آن با بيگانگان ميروا

ساالری افراسياب، پسر وی، چون شاه ایران، گرشاسب را فرمان شاه خویش، پشنگ و سپه

 آغازند. بينند، صلح را شکسته و بار دیگر جنگ را با ایرانيان ميمند نميفرّه

 انگان در دوران پادشاهي کيانيانواکاوی روابط ایران با بيگ -9

 طلبخواه صلحآرمانقباد: شاه روابط ایران با بيگانگان در دوران کي -9-0

شود و آن یافتن در پادشاهي گرشاسب، برای نخستين بار رستم، به کاری گمارده مي

ه زیرا ایرانيان بر این باور هستند که فرّة ایزدی از گرشاسب ب»قباد در البرز کوه است. 

در انتهای پادشاهي زودگذر گرشاسب،  (.099: 0980)منشادی، « قباد انتقال یافته استکي

رستم جوان، نخستين »شود. اولين نمونه از تعویض شاه به صورتي شبيه کودتا، دیده مي

قباد جوان و شایسته از البرزکوه، بر مبنای نقش مهم خود را به دستور زال با آوردن کي

« شودکند و با این گام بلند، دودمان کياني بنياد نهاده ميغاز ميطرح سِرّی زال آ

مند در ایران، شهری، وجود شاه فرّهبر پایة گفتمان سياسي ایران (.099: 0938)حميدیان، 

که از راه داد  یيروافرمان» است.« امنيت»و « نظم»، «راستي»، «داد»خود عامل پيدایي 

و دوران  کندياو را رها م ینويم ةآورد، پرتو فرّ یدروج روو  داديبه ب 0)اَشَه(، يو راست
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داد و  انيم یبندبا توجه به مفصل .(096: 0933)افتخارزاده،  «رسديم انیاو به پا یاریشهر

فّر  شود،يم داریکشور با به خطر افتادِن قدرت شاه، ناپا تي، در آن زمان که امنفرّ

، اما با بر بندديرخت برم یفرّ از و گانگان،يبدرخشش شده و با شکست خوردن شاه از کم

قباد که دارای فرّ ایزدی است، پيروزی ایرانيان بر تورانيان و بازگشت تخت نشستن، کي

   رس است.شهر، در دستامنيت به ایران

قباد، بيگانگان رویاروی ایرانيان، تورانيان هستند و نظم جهان، دو قطبي و در دورة کي

قباد با بيگانگاِن غير، جنگ با سان، تنها جنگ دوران کيشور است. بدینميان این دو ک

باشد. در این جنگ، قارن از ایران، تورانيان است که در ادامة جنگ دورة گرشاسب مي

کند و رستم برای نخستين بار، به عنوان نماد قدرت ایرانيان به های بسيار ميپهلواني

 آید:کارزار افراسياب مي

 ســـپاه آمـــد افراســـياب بــــه پيــــش

ــــد بفشـــارد ران  چـــو رســـتم وُرا دی

ـــنگ ــدرآورد چ ــرش ان ــد کم ـــه بن  ب

 

 چــو کشــتي کــه مــوجش بــرآرد ز آب 

ـــرآورد گـــرز گـــران... ـــه گـــردن ب  ب

ــگ ــن پلن ــردش از پشــت زی  جـــدا ک

(933-0/932: 0966)فردوسي،   

د. چون عهد توران را به بند کشتواند افراسياب، ولياما در این رویارویي، رستم نمي

چه روی داده و فرار خود از نبرد رستم را بيان گردد و آنگاه پدر باز ميافراسياب به پيش

شود که توازن نيروهای جنگي به سودِ ایران است و دیگر توان کند، پشنگ آگاه ميمي

ی ارویارویي با ایرانيان را ندارند، به عنوان شاه تورانيان، دال مرکزی گفتمان اهریمني، نامه

 خواهد:دیپلماتيک برای قباد نگاشته و از وی صلح مي

ــــــر ــــــاورالنّهر ب ــــــا م ــــــه و ت  ز خرگ

ـــــود هنگــــام شــــاه ــــوم مــــا ب ــــر و ب  ب

ــــگ آوریــــم ــــردیم و جن ــــر بگ  از آن گ

ـــــن کي ــــردد بـری ــــر رام گ ــــاد... مگ  قب

ـــه  ــون ب ــد جيح ــا نبينن ــس از م ــواب،ک  خ

 مگــــــر بــــــا درود و نُویــــــد و پيــــــام،

 

ـــه جيحــــون ميانجي  ـــذرک ســـت اندرگ  

ــــگاه...ن ــــرج ن ـــرز ای ـــدین م ـــردی ب ک  

 جهــان بــر دل خــویش تنـــگ آوریــم

 ســـــر مـــــرد بخـــــرد نگـــــردد ز داد

ـــــن روی آب، ـــــد ازی ــــران نياین  وز ای

 دو کشــور شــود زیــن ســخن شــادکام

(0/999: 0966)فردوسي،   

پذیرد، چراکه وی در ابرگفتمان سياسي قباد، درخواست صلح تورانيان را ميکي
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ار اجتماعي است و جنگ و  پذیرش صلح، در دست اوست. شهری، برترین کارگزایران

جا رود تا آنقباد با برقرار شدن صلح ميان دو کشور، به سوی پارس و شهر اسطخر ميکي

درنگ پس از پایان این جنگ و شهر سازد. اما پيش از آن و بيرا پایتخت کيانيان و ایران

زمان دهد و هملستان را دوباره به زال ميپيروزی ایرانيان بر تورانيان، منشور پادشاهي زاب

( 03-09: 0988کاتب، وکاوندی)مجتهدزاده « کندمحدودة سرزمين زال را نيز بيان مي»در آن، 

سازی ایران به ای سياسي و غيریتکه نشان از شناخت و اهميت مرز به عنوان پدیده

 وسيلة آن، نسبت به بيگانگان دارد:

 ســند ز زاولستـــان تــا بــه دریــای

ــا افســر نــيم ــو شــو تخـــت ب  روزت
 

ــد  ــر پرن ـــرا ب ــدی ت ـــم عه  نبشتي

ـــي  ـــدار و هم ــيب ــاش گيت ــروزب ف  

(0/999: 0966)فردوسي،   

طلب دانست که تنها گرای صلحتوان در رابطه با بيگانگان، شاه آرمانقباد را ميکي

ین جنگ، برتری جنگ او با بيگانگان، جنگي تدافعي برای بيرون راندن تورانيان است. در ا

قباد و شود که نشان از فّر کينيروی ایراني و هژموني آنان در برابر تورانيان دیده مي

تواند وقتة نظم در جهان را با بيرون راندن دشمنان مندی او به وقتة اَشَه دارد که ميسوی

ان قباد، دورة کوشش در ایجاد ساختارهای یک دودمتوراني برپای دارد. دوران شاهي کي

قباد نيازمند صلح با بيگانگان در روابط خارجي خود رو کي حکومتي نو است. از این

برداری از آن، بتواند به آباداني کشورِ ویران شده از جنگ، به عنوان باشد تا با بهرهمي

 کاری خویش بپردازد.برترین خویش

 دنظرطلبیتجد خواهقدرت شاهکاووس: روابط ایران با بيگانگان در دوران کي -9-8

 زيهمه چ ،يفردوس دگاهیاز دنشيند. کاووس بر تخت ميقباد، پسرش، کيپس از کي

 گانگانيدر رابطه با ب یياو را به ماجراجو ،و این امرکاووس فراهم است کي يپادشاه یبرا

در اما،  ؛خرد باشد تا فّر را نگاه دارد ةوقت یدارا دیاو با. کشانديبا پهلوانان م یسررهيو خ

آزمند خودکامگي، وی را است و  دنظرطلبیتجد رو،نیاز ا و استکشورگشایي  یایرو

سان، وقایعي بسيار در دوران وی در ارتباط با بيگانگان بدین .کنديخواه مقدرت و قدرت

 یکاووس به مازندران، رفتن رستم بدان سامان براکي يلشکرکش دهد، از جملهروی مي

داستان  ،هاماوران، نبرد با سهرابخان، جنگ هفت دنیورددرن جهيو در نت ینجات و

 وز،يگرس ةبه توطئ اوشيبه توران، کشته شدن س اوشيو سودابه، پناه بردن س اوشيس
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 یبه عالوه تعداد (،068-069: 0968 ان،ی)عباد «خسرو و...آوردن کي یبرا ويروانه شدن گ

 .گرید یهاجنگ

ای زادهبر تخت نشستن، اهریمن در پيکره آدمي در نخستين رابطه با بيگانگان، پس از

با شنيدن سخنان اهریمن، این کارگزار گفتمان »آید و او کاووس ميگر، به دربار کيرامش

گيرد به مازندارن که خانة دیوان دارای نيروی جادویي غير، فریب خورده، تصميم مي

 ،پندارديقباد ممنوچهر و کي جم، دون،یخود را برتر از فر ةکاووس که فرّکي است، برود.

 ی)اکبر« مازندران نيبه سرزم انيرانیا تازش نينخست که تازديمازندران م نيبه سرزم

دهد. و نيز نخستين کشورگشایي ایرانيان است که عليه بيگانگان روی مي (36:0980مفاخر، 

ه در گفتمان سياسي جا ککه پهلوانان و بزرگان ایران با این کار مخالفند، اما از آنبا این

تواند فرمان جنگ دهد. چون خبر یورش ایرانيان شهری، شاه دال مرکزی است، ميایران

دهد و در نبرد با رسد، او نيز فرمان جنگ ميبه مرز مازندران به شاه این سرزمين مي

کاووس و سپاه ایران از دیوان شکست خورده و کور و اسير سنجه دیو است که کي

 شوند:مي

ــد چــو ــک ش  بگذشــت شــب، روز نزدی

ــم ــره چش ــده تي ــره ش ــکر دو به  ز لش
 

ــان  ــدجه ــک ش ــم تاری ــوی را چش ج  

داران شـــده پـــر ز خشـــمســـر نـــام  
(8/09: 0968)فردوسي،   

کردار »از دهد و هم نشان کاووس را به قدرت نشان مياین کوری، هم آزمندی کي

نشان از  ،يمنیاهر یرکاشیخواین  و (00-98: 0929 محصل، )راشد «اهریمني دیوان است

 دارد. یشهرایرانسياسي در گفتمان  سازتیريغ يتیباور به ثنو

کاری خود این تنها رستم است که به عنوان نماد قدرت و امنيت ایران، با انجام خویش

تواند برای رهایي شاه با اشارة خردورزانة زال، به مندی به شاه در کشورداری، ميدر یاری

جا به جز بيگانگاني از شود و در آنخان ميستم در این راه، وارد هفتمازندران آید. ر

چون زن جادوگر، دیوان، با بيگانگاني از نوع جانوراني چون شير و اژدها و بيگانگاني هم

او را اسير »سپس در نبرد با اوالدِ دیو، دهد. رستم، رو شده و آنان را شکست ميروبه

که یک الگوی ارتباط دیگر با  (386: 0962)سرامي، « دسازنمای خویش ميکند و رهمي

مند جنگي از اسيران دشمن. در نهایت نيز بيگانگان است، یعني دریافت اطالعات ارزش
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شاه و سپاهيان ایران را آزاد ساخته، دیو سپيد را کشته و با ریختن خون جگر او در چشم 

گرداند. سپس ی شده، به آن باز ميبندکاووس، فرّ ایزدی را که با امنيت ایران مفصلکي

در جنگ با شاه مازندارن، ایرانيان، دیوان را شکست داده و بر این سرزمين با قدرت 

سازند که نشان از گسترش مرزهای هژمونيک خود مسلط شده و آن را ضميمة ایران مي

  سياسي دارد.   

های قتة خرد، از وقتهآید، چون از وکاووس از جنگ مازندران باز مياز آن پس که کي

شود که دست به بهره است، رای او این ميبندی شده با شاه آرماني، بيبنيادین مفصل

های دیگری زده و در وضعيت موجود با بيگانگان باز هم تجدیدنظر کند. از کشورگشایي

 رو: این 

ــين ــوران و چ ــه ت ــا ب ــد ت ــران بش  از ای

ـــــا زره  ز مـــــکران شــــد آراســــته ت

 هتـــری بــــاژ و ســـاوبپـــذرفت هــــر م

ــدند ــر ش ــه برب ــرازان ب ــم گ ــين ه  چن
 

زَمـينگـذر کرد از آن پس بـه مــکران   

ـــرهميان ـــد و گ ـــچ بن ـــد ای ـــا ندی ه  

ـــاو ـــا شـــير ت ـــاو ب ـــون گ ـــرد آزم  نک

جــوی بــا تخـــت و افســر شــدندجهــان  
(8/63: 0968)فردوسي،   

توان در این نبردها، چنان نيروی ایران فراوان است و توان هژمونيک شدن دارد که مي

ها را مرحلة دوم کشورگشایي ایرانيان در رویارویي با بيگانگان دانست. گروهي از این آن

آورند و گروهي دیگر بدون جنگ چنين بيگانگان با جنگ، در برابر ایرانيان سر فرود مي

پذیرند، اما همگي برای برقرار ماندن صلح ميان خود و ایرانيان، کرده و چيرگي ایران را مي

بندند که به شاه ایران باژ و ساو بپردازند. پرداخت باژ، الگوی دیگری در روابط ن ميپيما

 گرداند:ایران با بيگانگان است که صلح را پایدار مي

ـــران ــــه مهت ـــدندش هم ــــره ش  پذی
 

 بـــه خـــود برنهادنـــد بـــاژ گـــران 
(8/68: 0968)فردوسي،   

مونيک ژها قدرت چيره یا هنظم جهان ایراني در این دوران، تک قطبي است و ایران تن

های بيگانه را یارای عرض اندام در برابر آن نيست. در این زمان، جهان است که سرزمين

نهاده، گردن گردد و با کاهش نيروهای ایران در سه سرزمينکاووس به ایران باز ميکي

ران که وقتة برداری از شاه ایسر از فرمانها برای استقالل خود دوباره برخاسته، همگي آن

کاووس، با این بار کي دراند.بندی شده با شاه آرماني و پيماِن با اوست، برميدیگر مفصل
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کشد که نشان از وجود نيروی ها لشکر ميسپاهي گران از راه دریا به سوی این سرزمين

 دریایي ایران برای نخستين بار در روابط با بيگانگان دارد:

 تانــدازه کشــتي بــدو در بســاخبي
 

 برآشفت و چون بــاد لشـکر بتاخـت 

 (8/31: 0968)فردوسي،                    

باز برای نخستين بار، شاهان هاماوران، مصر و بربرستان، چون توان رویاوریي با قدرت 

خورند زنند، اما باز هم شکست ميشاه ایران را ندارند، دست به سياست اتحاد و ائتالف مي

سری در رابطه با همشوند. اما این بار، الگویي برونسنگين مي ژو مجبور به پرداخت با

دخت هاماوران است کاووس با سودابه، شاهآید و آن پيوند سياسي کيبيگانگان پدید مي

بيند تا به صلح، پایدار بماند. پس به پاس که پدرش او را گروگاني در دست ایرانيان مي

کاووس و سپاه ایران را که برای بزم مسلح نيست، با نيرنگ کي این پيوند، جشني آراسته و

 کند. ها در بند ميبا برپایي دوبارة اتحاد پنهاني با بربرستان، مصر و سوری

بندی شده، در این دورة فترت شاهي در ایران، باز هم امنيت ایران که با شاه مفصل

راني که اینک شاه توران تازند، از سوی دیگر افراسياب تورنگ باخته و تازیان به ایران مي

شده است، نيز به ایران تاخته و با بيرون راندن بيگانگان تازی، برای مدتي بر تخت ایران 

نگاری نشيد. رستم، نماد قدرت و امنيت ایران در پيوند با خرد زال، پس از چند نامهمي

ف شاه هاماروان تواند بر ائتالدیپلماتيک، راهي هاماوران شده و سپاه ایران به یاری او مي

ها و گرفتن این سرزمين« خلع سالح»کاووس، پس از گاه با آزادی کيچيره شود، آن

، به ایران بازگشته و با یاری متحدان تازی که برای «غرامت»های آنان به عنوان گنج

نخستين بار الگوی سياست اتحاد در رابطه با بيگانگان را در سياست شهریاری ایران نشان 

، افراسياب توراني را در جنگي از ایران فراری داده و دوباره امنيت به کشور باز دهدمي

 شود.گردد و ایران باز هم قدرت چيرة جهان ميمي

آورد و او سپس با عشق ورزیدن به سياوش، نماد کاووس، سودابه را به ایران ميکي

شود. گ ميان آنان مياخالق نيک ایراني، موجب تيرگي روابط ایران و توران و جنگي بزر

اهریمن، سرنمون گفتمان غير که جهان را بر دیوان و تاریکي تنگ اما پيش از آن، 

ای طلب و بلندپرواز و آزمند است، نقشهبيند، بار دیگر برای کشتن شاه ایران که قدرتمي

 یروز رخواه،يخ کاریخدمت چهرةاو در  ارانیاز  يکی ،سيبه سفارش ابل»پس ریزد. مي
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و  کنديم کششيپ یبه و يگل ة. دستشوديکاووس به شکار رفته است، بر او ظاهر م که

به  کاووسکيحال نوبت پرداختن به کار آسمان است.  ،يرا ساخت ني: کار زمدیگويبه او م

 0962ي، )سرام «جديبسيبه آسمان را م فتنر ،عقابان گرسنه ةبه مدد گردونو او  کیتحر

گاه آنان برسد، خواسته به جایگيرند که ميیزدان بر وی خشم ميدر نهایت، چون ا (.931

شود که پهلوانان وی ماند. این آزمندی وی موجب مياز آسمان سقوط کرده، اما زنده مي

 را سرزنش کنند.

نماید و کاووس، روابط با تورانيان است که بيش از همه رخ ميپس از این، در دورة کي

دهد، چراکه چندین نبرد به وقوع این روابط را تشکيل ميدر این ميان، جنگ، عمدة 

اجازة شاه و سپاه افراسياب گردان ميان پهلوانان ایراني بيپيوندد. یکي نبرد هفتمي

توراني، دیگری نبرد رستم و سهراب که نشان از پدید آمدن جهان دوقطبي در نظم ایراني 

گ سهراب به دست پدرش، رستم، بر و متوازن شدن قدرت ایران و توران دارد که با مر

پذیرد و در نهایت برآمدن سری ميان ایرانيان و تورانيان، پایان ميهمپایة الگوی شوم برون

سری همای دیگر از الگوی شوم برونسياوش و مهر ورزیدن سودابه به وی، به عنوان نشانه

داشت پيمان صلح ميان نگه برای ایرانيان که سياوس را ناچار به پناه بردن به توران، برای

است که باز در  طلبصلح و خواهآرمانای زادهکند. سياوش، شاهدو کشور ایران و توران مي

سری شوم در روابط ميان ایرانيان با بيگانگان، از مادری توراني زاده شده همالگوی برون

اووس با کچون کي»است. سياوش پس از گذر از آتش و اثبات زیسِت اخالقيِ خود، 

کند، به نيت در امان افراسياب که با صد هزار سپاهي به مرز ایران شتافته آهنگ پيکار مي

های پدر، سرپرستي این جنگ را برعهده های احتمالي سودابه و بدرفتاریماندن از نيرنگ

راهي رستم با سپاهي گران به سوی مرز ایران و و به هم (993: 0962)سرامي، « گيردمي

داری از گاهي مقدس است و پاسشهری جایرود که در ابرگفتمان سياسي ایرانميتوران 

 ناپوشيدني. آن چشم

زمين  در زیرکه کاخي  در ،(899: 0968 ،ی)مختار «اهریمن ةنمود گيتيان»اما افراسياب، 

 یبودن و يمنیبر اهر یگرینور را در آن راهي نيست که نشان د وبرای خود بنا کرده 

شود و اگر او را بکشد نيز بيند که در جنگ به دست سياوش کشته ميخواب مي، در دارد

در قالب قراردادی ضمن یادآوری مرز ایران و »ميرد، در نهایت از تخت خواهد افتاد و مي
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: 0988کاتب، )مجتهدزاده و کاوندی« کندتوران، جيحون، زیرکانه از ایرانيان تقاضای صلح مي

08-00:) 

 ود جيحــون مراســتزمــين تــا لـــب ر

ــد ـــونه دارم امي ــر آن گ ــزدان ب  ... ز ی

ــان ــرد جه ــو آرام گي ــت ت ــه بخ  ... ب
 

 به سغدیم و ایـن پادشـایي جداسـت 

ـــــوید ـــــرام و نُ ــــه آورد روز خِ  ک

ــان ــدر نه ــاخوبي ان ــگ و ن ــود جن  ش

(893-8/899: 0968)فردوسي،   

رویاروی  مستقيم، 0برای بستن صلح ميان دو سپاه، سياوش و افراسياب برای مذاکرة

شود، با به کار بردن تشبيه آب و رو ميسياوش زماني که با افراسياب روبه»آیند و مي

« زندای دیگر در فهم دیدگاه ایراني نسبت به خاک ميآتش برای ایران و توران، جرقه

دو شيوة رایج در ». برای صلح بستن ميان دو کشور، (90:0989)محرمي، پوراخالص و شریفي، 

گيری و باژخواهي است. افراسياب هدایایي را به باژ، توسط گرسيوز برای گروگان شاهنامه

شنوند و فرستد، اما آنان از کار مشکوک افراسياب، بوی نيرنگ ميرستم و سياوش مي

(. 69:0926)رحيمي و پناهي،« خواهند که با او به سر سپردن گروگان پيمان ببندندمي

پذیرد و خردانه صلح را نميکاووس، بياز آن سو، کيکند، اما افراسياب نيز چنين مي

های توراني را بازپس داده و خود به توران داشت آن، گروگانسياوش به ناچار برای نگه

که با دختر افراسياب و نيز دختر شود. در توران، پس از چندی و با آنپناهنده مي

با تحریکات گرسيوز، برادر  سری یافته،همویسه، وزیر افراسياب، پيوند برونپيران

گناه افراسياب، شاه آزمند به قدرت توران، بر وی خشم آورده و فرمان کشتن سياوش بي

 دهد. را مي

سالي در ایران گير است و مرگ او باعث هفت سال خشکخون سياوش، جهان

س، های او، از وی گریخته است. زین پکاووس، به واسطة نادانيگردد، چراکه فرّ کيمي

کشد. کشتن سرای شاهي، سودابه را ميآید و با رفتن به پردهکاووس ميرستم به دربار کي

های یگانه، دربارة کشتن یک بيگانه است که در سراپرده شاهي زندگي سودابه از نمونه

که شاه، دال مرکزی ابرگفتمان سياسي کند. سپس، رستم همة پهلوانان را بدون آنمي

-خوانده و آنان را برای کين سياوش و تازش به توران همه کند، فراشهری را آگاایران

 
1 - Negotiation 
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زمين به سوی جنگ آورد و همة گردان ایرانکند. سپاهي گران فراهم ميداستان مي

گيرد که کسي از تورانيان را یارای شوند، چنان جنگي بزرگ درميتوران روانه مي

در جنگي  که »ان در این زمان دارد. ایستادگي نيست که نشان از هژموني ایرانيان بر جه

آید و به فرمان رستم، او را به گيرد، سرخه پسر شاه توران به اسارت فرامرز درميدرمي

افراسياب نيز چون شکست  (،693: 0962)سرامي، « برندانتقام خون سياوش در تشت سر مي

شوند. رستم ن را چيره ميگذراد و پهلوانان ایران بر تورابيند، پای به فرار ميرا نزدیک مي

زند و سرزمين توران را ميان پهلوانان ایران بخش کرده و شش سال بر بر تخت تکيه مي

است و  فرّيب رانیاما شاه ا .رديگيسان، توران در ضعف قرار منیبدکند. راني ميآن حکم

 یشهریراندر اندیشة سياسي ا يتيکه نظم گ يآرمان يشاه نشیگز یتازه برا یاچاره دیبا

 .ديشیبدان وابسته است، اند

 دنظرطلبیتجد خواهقدرت آرمانيِ  شاهخسرو: روابط ایران با بيگانگان در دوران کي -3-9

سری )پيوند همخسرو، فرزند سياوش و نوة افراسياب است. او نيز حاصل پيوند برونکي

چون شدن، هم خسرو، پيش از زادهبا بيگانگان( است، اما سرنوشت شومي ندارد. کي

ها دربارة کودکاني مشابه که در آینده باید کارهای بزرگ انجام دهند، با بسياری از اسطوره

از بالد. یابد و پنهاني ميپنهان شدن مادرش، فرنگيس، از مرگ توسط افراسياب رهایي مي

 يخواب ،پهلوان گودرز» گذرد،يم انيو سال گردندياز توران باز م انيرانیآن پس که ا

خسرو زا، نشان کيباران یاست، نشسته بر ابر یزدیا کيسروش که پ ،که در آن نديبيم

 «کنديسپار مبخش رهزاده نجاتشاه نیرا به دنبال ا ويگ ،کاووسکي و، اندینمايرا به او م

مند بودن اوست، چراکه فرّ شاه ای از فرّهخسرو بر ابر، نشانهنشستن کي(. 28: 0928 ،ي)قائم

بندی شده شهری، مفصل، با آباداني که باران نشانة آن است، در گفتمان سياسي ایراننو

 است.

رسد و در آزموني که های توران، به دربار ایران ميخسرو پس از سرگشتي در دشتکي

نما است و فرّ ره»در این کار، شود و چيره مي دژ بهمنمندی وی است، بر نشانة دیگر فرّه

برد و قلعة گذرد، جادوها را از بين ميگشاید، از رود درميرازها را مي او به کمک آن،

گاه و پس از سربلندی آن (.98: 0983)اسالمي و بهرامي، « شکندمردمان جادو را در هم مي

 نشيند.در این آزمایش با الگوی شاه/پهلوان/موبد، بر تخت شاهي ایران مي
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ورز و خردمند را دارد و در های یک شاه دینویژگي»خسرو، شاه آرماني ایرانيان، کي

او در منشور  (.388: 0933خواه، )دوست« بيش از دیگران مورد ستایش قرار گرفته استاوستا 

خواهي و تجدیدنظرطلبي در روابط با بيگانگان بر تخت نشستن خویش، دو ویژگي قدرت

است، این دو ویژگي او، منافع  جا که با وقتة خرد، متصلنماید، اما از آنتوراني را باز مي

خسرو راه دارد. کيایران را در برکندن نهایي افراسياب از قدرت، به کين سياوش، به هم

شمارد و از آن پس، در توزی را که الگویي در روابط با بيگانگان است، اهورایي مياین کين

 خواهد که:گونه یاری ميگاه از یزدان اینپرستش

 را دســت گيــربــه کــين پــدر بنــده 

 

ــر  ــر جــانِ کـــاووس پي ـــخشای ب  بـب
(9/8: 0930)فردوسي،   

، برای جنگ و پيروزی بر بيگانگان و شاهنامههای کارساز این نيایش، از جمله نيایش

شهری بر آن بندی شاه آرماني با اهورامزدا است که در گفتمان سياسي ایراننشانة مفصل

شمارد، های افراسياب را برای ایرانيان ميبدی کهخسرو پس از آنشود. کيپای فشاری مي

کاری به عنوان برترین عمل اجتماعي او، همبازی کنند، خواهد تا در این خویشاز آنان مي

 گوید:گاه ميآن

 هر آن خون کـه آیــد بـه کـين ریختـه

ــپاه ــن س ــي زی ـــد کس ــته آی ــر کش  اگ

 

هکـار اویــســـت و آویــخـتـــگنـه   

گاهـــود جایبهشت بـلنـــدش بـ  
  (9/01: 0930)فردوسي، 

-698: 0962)سرامي، « شاهنامهتأیيدی بر محتوای دیني این جنگ در »این سخنان 

انگاری جهان در دین است که جنگي ميان خوبي و بدی است، یعني همان دوگانه (690

 شهری نيز راه یافته است.بِهي، که به گفتمان سياسي ایران

خسرو در رابطه با بيگانگان، ساز کاری کيزاری اجتماعي یا خویشاز این به بعد، کارگ

کردن جنگ عليه تورانيان برای برانداختن افراسياب، شاه اهریمني، به عنوان دال مرکزی 

گفتمان بيگانه است. اما در نخستين تازش به سوی توران برای تجدیدِ نظر در وضع 

بر اثر اشتباه طوس، پهلوان ایراني، روی ای در پيش است که موجود از راه قدرت، فاجعه

دهد و طوس از فرمان شاه در خسرو وی را از رفتن به سوی دژ فرود، زنهار ميدهد. کيمي

ویسه، باز نتيجة خسرو و نوة پيرانفرود، برادر کيپيچد. هنگام لشکرکشي به توران سرمي
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خواهد به طوس یاری ه ميکیابد و با اینسری است که سرنوشت شومي ميهمالگوی برون

 شود. کاوس، به دست ایرانيان کشته ميخردی وی و فریبرز، فرزند کيبرساند، اما با بي

افتد و راه برای شکست هموار جا است که ميان پهلوانان ایران شکاف مياز این

ن ها نيز به عنوان متحد در مياشود. سپاه ایران با سپاه پيران و افراسياب، که چينيمي

گيرد و چون دو سپاه از پس هم شود. جنگي سخت در ميها حاضرند، رویارو ميآن

ویسه، یک ميان آنان برابر است، به پيشنهاد طوس و پذیرش پيران 0آیند و موازنة قوابرنمي

که  آغازد. در این جنگکنند. پس از یک ماه، دوباره جنگ ميبس ميدیگر آتشماه با یک

راه است، شکستي سخت بر ایران از اویان، نماد ملي ایرانيان، همبا نيمه شدن درفش ک

 کند. مينشيني سوی بيگانگان توراني، پدید آمده و طوس را ناچار به عقب

آراید و به جنگ دهي گيو ميخسرو سپاهي دیگر به فرمانگذرد که کيچندی نمي

با جادوی « بازرو»ر این نبرد، بردار شده است. دفرستد که به نبرد هماون، نامتورانيان مي

کند و پس از خویش که نشان از اهریمني بيگانگان دارد، سپاه ایران را در برف گرفتار مي

نيایش بسيار است که رهام، موفق به کشتن او و رهایي سپاه ایران که روحيه خود را 

آید و آن ید ميگاه الگویي تازه در ارتباط با بيگانگان در جنگ پدشود. آناند، ميباخته

، توسط رستم است. ایرانيان به این قدرت رواني نياز دارند، چراکه خبر «تهييج رواني»

دهي کاموس کشاني به یاری پيران آمده است. رسد از سوی چين نيز سپاهي به فرمانمي

گيرد، رستم با تهييج و تحریک وقتي سپاه ایران در برابر سپاه چين قرار مي»پس 

کند که امروز با ایستادگي و پایداری در برابر دشمن، بر این نکته تأکيد مي سپاهيان خود

و خود، با پيروزی  (81-80: 0922سرخگریه، )منصوریان« خود را از هرگونه ننگ رهایي بخشند

بر کاموس کشاني و اشکبوس، پس از رجزخواني بسيار که الگویي بر پایة جنگ رواني با 

گاه خاقان چين و دیگر متحدان شکند. آننيان را در هم ميبيگانگان است، روحيه تورا

اند، در جنگ با ایرانيان شکست توران که برای صلح به باژخواهي ایرانيان گردن ننهاده

 خورند:مي

 ســـان ز چيــــنســـپاهي بيامـــد ازیـــن

 همــي آشتـــي خواســت افـراسـيـــاب

ــوران   ــتالن و ت قالب و خُ ــَ ــين،ز س زم  

 که چنـدین سـپاه آرد از خشـک و آب؟

 
1 - Balance of Power 
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ـــای آب ــو دری ــپاهي چ ــان س  ... وُ زیش

ــاه ـــي ش ـــد هم ـــو خواه ــرد ت ـــند نب  هَ

 

ــتاب ــتن ش ــگ جس ــر جن ـــند ب  گرفت

ــد ــدی پرن ــه هن ــان و ب ـــير و کم ــه ت  ب
(883-9/889: 0930)فردوسي،   

های غير، عليه این نبردها، گویای سياست اتحاد و ائتالف افراسياب و دیگر گفتمان

شهری آنان است. این اتحادها نشان از آن دارد که قدرت یرانایرانيان و گفتمان سياسي ا

دیگر ایران بسيار است و برای مقابله با این قدرت، تنها راه، متحد شدن دشمنان با یک

 کاری خود بازدارند. روان اَشَه را از خویشاست تا شاید بتوانند پي

ی، برای تجدید قوا، به است، با پيروز پس از این، سپاه ایران که از جنگ خسته شده

چون گردند تا جنگ نهایي عليه توران آغاز شود. اما در این ميان نبردهایي همایران باز مي

دهد که باز پيروزی از آن ایران است، نبرد رستم با اکوان دیو و جنگ دوازده رخ، روی مي

، اما برتری شوندکه در دوازده رخ، نخست هفتاد تن از فرزندان گودرز کشته ميبا این

نهایي از آنان ایرانيان است. در این زمان، جنگ ميان دو کشور فرسایشي شده، اما قدرت 

شود و افزایي، جنگ بزرگ برای کشتن افراسياب آغاز ميایران برتر است. پس از توان

 کند.خسرو خود در آن، به تن خویش با افراسياب نبرد ميکي

 انیدر پا ،يزرتشت رياساط بر است که بنا ميعظ يتحول ةدهند دینو» ،خسروظهور کي

 نيفرجام یروزيآور، همان پشگفت يدگرگون نید. اادخواهد رخ دوباره  نيز جهان

تخاصم  یفضا ن،یتقابل نماد نیتبلور ا .(002: 0923پور، لي)اسماع «است تاریکيبر  روشنایي

و  رديگيخسرو شکل مکي یکه با رهبر»و توران است  رانیا انيم ،ياوشيس يخواهنيک

در گفتمان  بدیو نيکي  يازل نبرداز  یکه تکرار انجامديم ابياو با افراس يبه نبرد مثال

در این دوره از نبرد، افراسياب از نيروی اهریمني و جادویي خود بهره  است.شهری ایران

نهایت  برد و درخسرو که ایزدی است، راهي از پيش نميبرد، اما در برابرِ فرّه کيمي

گاه افراسياب را که آوری از سوی ایزدان است که جایدر چهرة پيرمردی دانا، پيام« هوم»

خسرو در نبرد، گریخته و به بُنِ دریاچه چيچست فرو رفته، بر شاه ایران روی کياز پيش 

 ،یشهرایران ياسيابرگفتمان س یبه عنوان دال مرکز ،خسروکي کند وآشکار مي

 یاز نمودها يکیکه  را ابيکشتن افراس ي خویش، یعنيجهان نیا یکارشیخو نیترمهم»

آورد. با به جای مي (96: 0928 دنلو،ی)آ «ستا و اژدها ویو صورت دگرگون شده د منیاهر
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آید و صلح پایدار قطبي پدید ميمرگ افراسياب، هژموني ایرانيان بر جهاني با نظم تک

 گيرد.جهان را دربرمي

 

 گيری نتيجه

ر روابط ميان ایرانيان و بيگانگان در دوران کيانيان، ماهيت و انواع بيگانگان به ترتيبِ د

تر در ميزان نقش آنان عبارت است از آدميان، دیوان، جادوان و جانوران که بيش

، غيریت ایرانيان «انيراني»کنند و با عنوان های فراسوی مرزهای ایران زندگي ميسرزمين

تماعي اصلي این روابط، شاه آرماني ایران، به عنوان دال مرکزی هستند. کارگزار اج

تواند دربارة نوع رابطه که جنگ یا صلح است، شهری است که ميگفتمان سياسي ایران

باشند که بر پایة گفتمان گيری کند. کارگزاران اجتماعي فرعي نيز پهلوانان ميتصميم

یابي به اَشَه، داد کاری خود، در راه دستخویشمند شاه آرماني، در عمل به بُرده، یارینام

و نظم هستند. بر پایة اقدام به جنگ که از راه قدرت، یا اقدام به صلح که از راه آرمان 

که جنگ و صلح برای دفاع بوده است یا کشورگشایي، سه شاه دورة گيرد و اینانجام مي

ندی کرد: ـببيگانگان، چنين دستههای روابط آنان با توان با توجه به شيوهکياني را مي

نامه که با تورانيان برای دفاع از ایران صلح 0خواه حافِظ وضع موجودقباد، شاه آرمانکي

زند و که دست به کشورگشایي مي 8خواه تجدیدنظرطلبکاوس شاه قدرتنگارد، کيمي

به کين سياوش، خواه تجدیِد نظرطلب که برای دفاع از ایران، خسرو، شاه آرماني قدرتکي

تر برد. الگوهای روابط با بيگانگان نيز یکي، پيوند زناشویي است که بيشاز جنگ بهره مي

خواهي یا کشورگشایي سرنوشت شوم دربردارد. دیگری، جنگ است که برای دفاع و کين

مندانه بر پایه خودیاری یا اتحاد و ائتالف، جنگ گيرد و در آن، از نبرد قدرتصورت مي

داشت شود و سوم، صلح است که برای برپایي و نگهي، نيرنگ و نيایش بهره برده ميروان

آن از پيمان گفتاری، پيمان نوشتاری، دیپلماسيِ نامه و فرستاده و باژخواهي بهره برده 

قطبي با شود. نوع نظام ميان ایران و بيگانگان نيز گاه موازنه قوا با برتری ایران، گاه تکمي

نهایي با پيروزی نهایي بر شر، ا موازنة برابر قوا است. اما صلحو گاه دوقطبي ب چيرگي ایران

 
1 - Status quo 
2 - Revisionist 
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داشت آید و پيامد تمامي این روابط، پيدایي و نگهشهری پدید ميبر پایة گفتمان ایران

 است.   0کشوری به نام ایران، مرزبندی آن با بيگانگاِن غير و امنيت آن، بر پایة اصل بقا
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