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 هچکید  

های مختلفی ها و خيزشسی، قيامفردو حماسةهای اجتماعی و سياسی در یکی از پدیده      

خالل داستان  فردوسی درپادشاهان اتفاق افتاده است.  ةرفتار ناشایست و ظالمان دليلاست که به 

ها سنگ خود ثبت کرده است. این قيامها را در اثر گرانباستان این قيام کارِ ایرانپادشاهان ستم

هدف  بار این جستار فاق افتاده است. دایران ات ةهای گوناگونی در جامعانگيزه ها باو خيزش

که عليه آنان  دمنفره ريغشناسایی پادشاهانی ضمن  ،های شاهنامهتحليل ساختاری قيام

ه در کدر شاهنامه  -ضد شاهان را  ،دالیل پرداختن فردوسی به قيامیی صورت گرفته، هااميق

اسنادی و  ایخانهبا استفاده از منابع کتاب ایم. سپسهبازنمایی کرد -شاهان است  کتاب ظاهر

ها گی قيامو چگونشده بررسی  و شورش که منجر به قيام را یاقداماتتحليلی  –به روش توصيفی 

های عنوان یکی از پدیدهکنندگان را بهمقابله و اقدامات قيام ةپادشاهان و نحوها عليه و خيزش

 قراروتحليل مورد تجزیهی و شاعرانه فردوسی رسازیتصواز منظر قدرت اجتماعی و سياسی 

 هااميقدر به وجود آمدن  عواملی مختلف دهدیمنشان در هر قيام  آمدهدستبهنتایج ایم. داده

 به نابودی حاکمان انجاميده است. هااميقتر این دخيل بوده است و بيش
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 مقدمه  

عنوان مرجعی مهم ارزش و اعتبار شاهنامة فردوسی برای شناخت گذشته باستانی ایران به  

بر کسی پوشيده نيست. امروزه  یشناسرانیا یهاحوزه گرید وای در مطالعات تاریخی و اسطوره

بينند. این اثر تصویری نمی ازينیبپژوهشگران برای انجام مطالعات ایرانی، خود را از رجوع به آن 

 اثر هربيش از  شایسته و واقعی از بساطت فرهنگی، اجتماعی و سياسی ایران را عرضه کرده و

در این راستا است که شاهنامه  در خود بازتاب داده است. گذشت مردم باستان ایران راردیگری س

ادب پارسی که شاهی در آن ارزش  ةنامة شاهان نيست. شاهنامه تنها کتابی است در پهن»

این اثر گنجينة  .هاستیبدو  هایکينگر که نمایانبل ،(66: 1370)کزازی، « شمرده نشده است

پرداز در زبان استعاری ساحری سخن دهیدرنجلت فرهنگ و تمدن ایرانی است و تاریخ واقعی م

 است.

کردند یکی مردم به کتابی چون شاهنامه از دو جهت نگاه می»این سخن درست است که   

سياسی، یعنی وسيلة بازیافت شخصيت ملی خود و دیگری انسانی، یعنی کتاب حکمت و عبرت 

توان راهنمایی برای شاهنامه را می یرونیازا .(8: 1381)اسالمی ندوشن،« و دستورنامة زندگی

 آزادمنشی و جوانمردی خواند.

ریزی نيست بلکه منظومة حماسی کامل آن الزمة یک منظومة حماسی تنها جنگ و خون» 

عقاید و آراء و تمدن او نيز  های قوم، نمایندهها و مردانگیاست که در عين توصيف پهلوانی

های شاهنامه عدالت از وظایف شاه آرمانی بوده و شاهانی رهدر تمامی دو .(30: 1390)صفا، « باشد

دادند با اعتراض و مصلحت عامه را درکنش سياسی خود دخالت نمی ندورزیدکه عدالت نمی

شدند. طبری از قول خسرو انوشيروان در عمومی مواجه شده و درنهایت از قدرت ساقط می

و هيچ فقدانی را برای عامه خلق ناگوارتر از فقدان  و ما هيچ وحشت و بيمی»...ای از او آورده نامه

های در بررسی علل قيام .(263 -262: 1384)کریستين سن، « دانيمپادشاهی صالح و شایسته نمی

ها ها باعث سقوط و یا اضمحالل حکومتهای مردمی گر چه عمده آنشاهنامه و عوامل نارضایتی

 های عمومی و آحاد مردم توجه شده استخيزشها و به نقش قيامتر شده است ولی کم

فردوسی برای  شده است وخوبی توصيفهای فردوسی این موضوع بهکه در گزارشدرصورتی

انتقال از وضع موجود به وضع مطلوب راهکار شورش و سرپيچی از دستورهای شاهان و حکام 

ق مشخص است اعتراضات و گونه که از عنوان تحقي. هماندهدخودکامه را پيشنهاد می وظالم 

هایی که به قيام مردمی منجر نشده در این تحقيق به آن پرداخته نشده است. سعی شورش

شاهنامه مورد تحليل و طبق روایت های باستان های سياسی در دورهجدی شده است قيام



  15 های شاهنامهبازخوانی و تحلیل ساختاری قیام

 

 
 
 

این های مختلف های این پدیده اجتماعی سياسی شناخته شود و گونهبررسی قرار گيرد و جلوه

ها نشان داده شود. در بخشی از این ها در تغيير حکومتها بررسی و ميزان تأثير این قيامخيزش

صورت برجسته به تصویر کشيده درجایی که شهریاری ها اختالفات موبدان با پادشاهان بهقيام

م خسرو )شاه موبد( که هگيرد همانند دوره جمشيد و یا کیتن قرار میو موبدی در دست یک

شود و تر میها بيشکند این نارضایتیشاه آرمانی ایران است و هم کفاره سوگند را تعيين می

 .در بخش دیگری نارضایتی سپاهيان و بزرگان و اشراف ملموس بوده است

ها که تحليلی از اقدامات آن همند و ارائدر این جستار ضمن شناسایی پادشاهان غير فره 

های باستان مطالعه و آن را از منظر مهم شده در قالب روایت یهاشورشو  هااميقمنجر به 

های موجود سپس سير شورشایم. قرار داده یموردبررسقدرت تصویرسازی و شاعرانة فردوسی 

اسنادی باهدف تحليل  –ای با استفاده از منابع کتابخانه در هر قيام را آمدهدستبهو نتایج 

به ایم و قرار داده ليوتحلهیتجزتحليلی مورد  –های شاهنامه و با روش توصيفی ساختاری قيام

چرا فردوسی در کتاب  اند؟ماهای عليه پادشاهان کدانواع قيام خواهيم داد که:ها پاسخاین پرسش

 ی سببلچه دالی پرداخته است؟ عليه شاهان هااميقشاهنامه که به ظاهر کتاب شاهان است به 

 ها چه نتایج و پيامدهایی داشته است؟قيام نیا و است شدهعليه پادشاهان  و خيزش قيام

وگریخته چند اثر های مردمی در شاهنامه جستهدر خصوص قيام: تحقیق ةپیشین 

در اند. کتاب تراژدی قدرت در شاهنامه از مصطفی رحيمی سير قدرت را هایی داشتهاشاره

باقر پرهام نيز در کتاب با نگاه فردوسی، مبانی نقد خرد  است. داده قراربررسی  شاهنامه مورد

علی سرامی در کتاب از رنگ گل تا رنج قدماست.  کرده یبررس ليتفصبهسياسی در ایران را 

مطالبی هرچند مختصر در این باب آورده  ،های شاهنامه پرداختهشناسی قصهخار که به شکل

 1381است. محمدعلی اسالمی ندوشن در کتاب ایران و جهان از نگاه شاهنامه که در سال 

های شاهنامه اشاراتی در این خصوص دارد. ميخائيل گریخته ضمن داستانجسته ،شدهمنتشر 

ب آن را ترجمه کرده مطالبی روحی اربا 1382دیاکونوف در کتاب تاریخ ایران باستان که در سال 

در خصوص رفتار پادشاهان و اعتراض رعایا به پادشاهان اشاراتی کرده است. رضا مرادی 

های مردمی به توصيف مختصر های بشری، ضمن ارائه گزارشی از قيامدر کتاب رنج یآباداثيغ

ساالری عنوان مردمخود با  نامهانیپااز منظر شاهنامه پرداخته است. رضا اوجاقی شيرمرد ضمن 

های خودکامگی در شاهنامه را تبيين نموده است. در خصوص جلوه ،و خودکامگی در شاهنامه

به قيام بهرام  1392مقاالت مرتبط تنها یک مقاله از ایرج مهرکی و اشرف عبداالحدی در سال 

ی که محمد ساالر کسرایی در مقاله اندیشه سياسی فردوسچوبين پرداخته است. ضمن آن

طور خاص به ،فوق گرایش سياسی فردوسی را به تصویر کشيده است. در این جستار برخالف آثار
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های مقابله و نتایج و سپس روش برشمرده شدهاقدامات و رفتار پادشاهان که منجر به قيام شده، 

 ایم.بررسی و تحليل قرار داده ها را مورداین قيام

 مبانی نظری 

ورزی با ادبيات با استفاده از همه بررسی و شناخت دوسویه سياستسياسی،  -مطالعات ادبی

نماید. عبارت ها برجسته میموارد موجودی است که در آن نقش افکار، ادبيات، زبان و حکومت

دو حوزه  ی،انارشتهيبکوشد تا با رویکردی ادبيات سياسی گویای آن است که این دانش می

نوعی بازخوانی فرایندهای سياسی به-بداند. مطالعات ادبی باهم علوم انسانی را در تعامل و پيوند

که چگونه ادبيات متناظر بر بيان مفاهيم ورزی است. اینادبيات و کاربست آن در عالم سياست

بررسی  و اوضاع اجتماعی و سياسی یک دوره است و چگونه آن را ترسيم کرده در این حوزه مورد

اولين پادشاه  ت،ایرانی از آغاز دوره گيومر ، جامعةامه فردوسیگيرد. طبق روایت شاهنقرار می

داشته و با توجه به  داد روحية قيام و شورش و ایستادگی در برابر ستم شهریاران را با خودپيش

البته گران بيگانه نبوده است. ها با قيام و خيزش عليه ستمرفتار ظالمانه شاهان در برخی دوره

توانيم دید. انگشت درباریان ناخرسند و کسانی از خاندان شاهی را می ،هادر تمام این شورش

گری قيام کاوه آهنگر که آشکارترین نمایش تجلی اراده مردم در حماسه است به ميانجی»حتی 

دادگری بی با توجه به .(878: 1372)سرامی، « پذیردفریدون که خود از تبار شاهان است صورت می

متأسفانه  از دربار به اشکال مختلف در سطح جامعه بروز و رواج داشته.برخی شاهان نارضایتی 

چون: تهاجم، یورش، شبيخون، ای همهایی حرفهجای عبارتها ناشيانه بوده و بهاین توصيف

غارت، چپاول، زورگویی، سوزاندن و به آتش کشيدن، به زیر سمّ ستوران انداختن، قتل و امثال 

چون: فتح، تسخير، پيروزی، گشودن، گشایش، ورود به شهر، ف همهای لطيها از عبارتاین

 کشتن، اره» شده است. گونه القاب استفادهآزادسازی شهر، رهایی، استقبال عمومی و امثال این

آميز های خشونتکردن از ویژگیقطعهقطعه کوبيدن، کورکردن، زنده دیوارکردن، با ميخ به

های کشتن و نابودکردن مخالفان در سراسر این روش .(204: 1384قلی،)رضا  «ای استقبيله جامعه

 خوبی آشکار است. در خصوص روش مرگ جمشيد در شاهنامه آمده است:شاهنامه به

 ش سراسهههر بهههه دونهههيم کهههردبهههه اره
 

 کهههردبيم جههههان را ازو پههها  بهههی 
 (49 /1 :1386، فردوسی)           

یعنی وقتی مجرم )به « جهان را از و پا  بی بيم کرد» نظررسيده کهاین تفکر منطقی به    

سختی سرکوب شد و دیگر بيمی فرض که بپذیریم جمشيد در مقابل ضحا  مجرم است( به

گر را فردوسی از تلقی نبود که دوباره کسی مزاحم ضحا  شود. این تفکر حقوقی سرکوب
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ضحا  نيز با همان مکانيسم  کند. این تفکر تغيير جدی پيدا نکرد وضحا  و جامعه نقل می

کار را مورد خطاب دادگر و تبهتنبيه شد. فردوسی از زبان قهرمانان خویش و یا خود، شاهان بی

ساری دهد و صریحاً ضمن معرفی آنان ریشة مفاسد موجود و موجبات فروپاشی و نگونقرار می

د است شاه بد شاهی است که دادگر معتقدارد. او در تعریف شاه بیهای آنان را بيان میحکومت

داد او به آشوب جهان و برهم ریختن سامان گر و بدخوی است و بیخرد، خودکامه، ستمبی

ای، پهلوانی ترین شاهانی که در سير اسطورهگسلد. عمدهانجامد و فرّه ایزدی از او میجامعه می

 اند به شرح زیر است:د بودههای مردمی و یا سرداران خونوعی درگير قيامو تاریخی شاهنامه به

 قیام علیه حکومت جمشیدنحوه     

ترین افتد. جمشيد بزرگهای افشاگری فردوسی اولين بار در دوران جمشيد اتفاق مینمونه    

ها آسا است. عمرها دراز و بيماریبهشت او . دوراناستسال پادشاهی  صدهفت با شاه شاهنامه

 ها رخت بربسته و سراسر شادی و خّرمی است.و نداری
 .کار او به شکست انجاميدخودخواهی جمشيد بالی جان او شد و  -1   

 هنهههر چهههون بپيوسهههت بههها کردگهههار
 

  شهههکسهههت اندر آورد و برگشهههت کار 
 (45همان:)                                

 افتاد. خيزش عليه او به راهجنگ و  -2
 پس برآمد از ایران خروشازآن

 

 پدید آمد از هر سویی جنگ و جوش 
 (51:)همان                                  

موبدان و بزرگان از رفتار او سرافکنده شدند و با استبداد رأی او یارای مخالفت با او را نداشتند  -3

 «.کس نيارست گفتن، نه چون»و 

 مردم و سپاهيان از جمشيد روی برگرداندند.فرّه ایزدی از او گسست و  -4
 ديسهههپ روزسهههيه گشهههت رخشهههنده 

 بههههرو تيههههره شههههد فههههرّه ایههههزدی
 

 ديجمشهههه بههههاگسسههههتند پيونههههد  

 بههههه کههههژی گرایيههههد و نههههابخردی
 (51)همان:                           

 ومرج روی داد و هرکس ادعای شاهی کرد.با رفتار جمشيد هرج -5

 پدیههد آمههد از هههر سههویی خسههروی 

 سهههپه کهههرده و جنهههگ را سهههاخته
 

 یکههههی نامههههداری زهههههر پهل ههههوی 

 دل از مهههههر جمشههههيد پرداختههههه
 )همان(                        

جویی دنبال شاه جدیدی رفتند و شاهی مهتر هول پيکر جای او سواران و بزرگان برای چاره -6

 گماشتند و از حکومت ساقط شد.
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 جمشيد اتفاق افتاد و تا صدسال پنهان از همه بود.فرار  -7
 صهههدم سهههال روزی بهههه دریهههای چهههين

 

 نیهههپدیهههد آمهههد آن شهههاه ناپههها  د 
 (52)همان:                        

گونی و نابودی ندارد. القای این اندیشه که یک پادشاه با منيت و غرور عاقبتی جز تيره -8

 د.وش ميدونو سبب شد به دست ضحا  با اره اخودخواهی 
 چههو ضههحاکش آورد ناگههه بههه چنههگ 

 کهههرد مينههه دوبهههه ش سراسهههر بهههه ارّه
 

 درنهههگ سهههخن رایکایهههک نهههدادش  

 بيم کههههردجهههههان را ازو پهههها  بههههی
 ()همان                            

 :انجامید عمومیطغیان  بهجمشید که  دالیل قیام علیه     

ها از کند که همه اینشود. ادعا میفّر الهی از او؛ جمشيد مغرور می گشتن وخودکامگی  -1

افکند. چراکه قدرت، گيرد و به ذلتش میخشم می بر ویدرنتيجه پروردگار  برکت وجود اوست

 :کندتمام بخش اهورایی انسان را به موجودی اهریمنی تبدیل می
 یکایک به تخت مهی بنگههرید

 شناسمنی کرد آن شاه یزدان

 خورده مهانچنين گفت با سال

 همه موبههدان سرفکنده نگون

 چو این گفته شد فههرّ یزدان از وی
 

 به گيتی جز از خویشتن را ندید 

 ...ز یزدان بپيچيهههد و شد ناسپاس

 که جز خویشتن را ندانم جهان...

 چرا کس نيارست گفتن نه چههههون

  یوگوت و جهان شد پر از گفتبگش
 (44-45همان:)                          

رفتار جمشيد استنباط  نتيجه« چو خسرو شوی بندگی را بکوش»گفتار فردوسی این از     

 شود:می

 ناسپاسی و استبداد رأی -2
 به یزدان هرآن کس که شد ناسپاس

 گون گشت روزبه جمشيد بر تيره
 

 هر سو هراس به دلش اندر آید ز 

 همی کاست آن فّر گيتی فروز 
 (45)همان:                              

 ه.کار: سقوط جمشيد و دو نيم کردن او با ارّ ةنتيج

 قیام علیه حکومت ضحاکینحوه    

« پرهول»ایرانيان شنيدند که شاهی چون رسد. بعد از دوران جمشيدی دوران ضحاکی سر می    

سرزمين تازیان وجود دارد. ایرانيان به حضرتش روی نهادند و بر و اژدهاپيکر به نام ضحا  در 

محضری ساخت تا  ها ظلم ضحا پس از مدت او آفرین خواندند و به شاهی انتخاب کردند.
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خواهی خود به دست اعوان ظالم خودتنظيم کند اما غوغایی برخاست. سندی حاکی از عدالت

 :کندمیکرده و اعتراض را شروع کاوه محضر را پاره 

 خروشيد و زد دست بر سر زشاه

 مرد آهنگرم زبانیبیکی 

 یکريپ اژدهاتو شاهی و یا 

 اگر هفت کشور به شاهی تراست

 شماریت با من بباید گرفت
 

 ی دادخواهکاوهکه شاها منم  

 ز شاه آتش آید همی بر سرم

 بباید زدن داستان آوری

 چرا رنج و سختی همه بهر ماست

  اندر شگفتبدان تا جهان ماند 
 (68-67)همان:                                 

فرستاد و که بر نویسندگان آن محضر نفرین میکاوه فریادکنان از بارگاه بيرون آمد. درحالی -1

 :خواندهای ضحا  میدستان ستمآنان را شریک دیو و هم

 از آن چرم کاهنگران پشت پای

 همان کاوه آن بر سر نيزه کرد
 

 بپوشند هنگام زخههم درای 

 همان گه ز بازار برخاست گرد
 (69)همان:                                   

 چرم پاره ؛فراخوانددادگر دعوت به قيام؛ وقتی کاوه مردم ناراضی را به قيام عليه ضحا  بی -2

خود را بلند کرده و مردم دور او جمع شدند این چرم شور و هيجانی ایجاد کرد و خيزش مردمی 

 به راه افتاد.

یافتن رهبری قيام با حضور فریدون؛ کاوه با جمعيتی انبوه که برگرد او جمع آمده بودند نزد  -3

زینت داد و آن را درفش  فریدون رفت. فریدون آن چرم پاره را به گوهرها و حریرهای الوان

 کاویان ناميد.

 .ها از قيامبری آتشکدههمراهی موبدان و فرمان -4

 آید از دیرباز افکار عمومی نقش مهمی در جامعه داشته وکه از اشعار شاهنامه برمیطوریبه -5

 اند.خواهانه تمام اقشار مردم حضورداشتهدر این نبرد عدالت

د در این نوع از مبارزه مردم از بام منازل با پرتاب خشت و سنگ انوجان شرکت کردهاز دل -6

 اند.و در کوی و برزن با تير و تيغ با عوامل حکومت جنگيده

ز دیوارهههها خشهههت و از بهههام سهههنگ 

 بباریهههد چهههون ژالهههههه ز ابهههر سهههياه

 نخههههواهيم درگههههاه ضحههههههههها  را 
 

 بههه کههوی انههدرون تيههغ و تيههر خههدنگ 

 ...ایگههههاهی را نبههههد بههههر زمههههين جپيهههه

 اپههههههها  را نخيم مهههههههرآن اژدهههههههها
 (81)همان:                                 

تصرف کاخ ضحاکی؛ فریدون با همراهان به بارگاه ضحا  آمد. خواهران جم )ارنواز و شهرناز(  -7

 او را از رفتن ضحا  آگاه کردند. وکيل ضحا  او را از آمدن فریدون آگاه کرد.
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سر بر سر او قتی ضحا  آمد، فریدون با گرز گاوگرفتن او؛ و و ضحا کوبيدن گرز بر سر  -8

 کوفت و خواست او را تباه سازد.

کردن ضحا ؛ سروش از آسمان فراز آمد که هنوز زمان مرگ این  دربندتوصيه سروش به  -9

نمایی سروش به البرز کوه برد و به بند کشيد. او گر فرانرسيده است او را اسير کرد و به راهستم

 را به کوه دماوند بردند با مسمارهای گران:

 بههههدان گههههرزه گاوسههههر دسههههت بههههرد

 بيامهههههد سهههههروش خجسهههههته دمهههههان

 هميههدون شکسههته ببنههدش چههو سههنگ 
 

 بههزد بههر سههرش تههرگ بشکسههت خههرد 

 مهههزن گفهههت گهههو را نيامهههد زمهههان 

  ببههر تهها دو کههوه آیههدت پههيش تنههگ
 (82)همان:                                

گردآمدند و او را به شاهی آفرین کردند و ضحا  پس از هزار سال  دونیفر برمردمان  -10

 گری سرنوشتی نامبار  یافت.ستم

 ضحاک دالیل قیام علیه

 در دوران ضحا  آیين فرزانگان منسوخ شد. -1

 فرزانگههههان کههههردارنهههههان گشههههت 
 

 پراگنههههده شههههد کههههام دیوانگههههان 
 (55)همان:                               

 خوار و جادویی گرامی گشت. راستی و نيکی نایاب شد.هنر  -2

 هنهههر خهههوار شهههد جهههادوی ارجمنهههد
 

 نهههههان راسههههتی آشههههکارا گزنههههد 
 )همان(                                  

 کسی جرأت بيان نيکی نداشت و دیوان بر کارهای زشت دستشان دراز بود. -3

 شههده بههر بههدی دسههت دیههوان دراز
 

 راز نيکهههی نبهههودی سهههخن جهههز بههههز 
 )همان(                                  

 کار او همه بدآموزی غارت، کشتن و سوختن بود. -4

 ندانسهههت خهههود جهههز بهههد آمهههوختن
 

 جهههز از کشهههتن و غهههارت و سهههوختن  
 )همان(                                      

 عادت هرروزه او بود.بریدن سر جوانان برای درمان شاه و غذا دادن به ماران دوش خود  -5

چنههان بههد کههه هههر شههب دو مههرد جههوان 

 اوگر ببههههردی بههههه ایههههوان خههههورش
 

 چهههه کهتهههر چهههه از تخمهههه پهلهههوان 

  اویسهههههاختی راه درمهههههان همهههههی 
 (56-55)همان:                            

کشتن اطفال، با خواب ضحا  مقدم معبران گفت: تعبير آن است که کودکی به نام فریدون  -6

از مادر، زاده خواهد شد و از شير گاو برمایه پرورش خواهد یافت و سپاه گرد او خواهند آمد و 
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برگرداندن بال آن دید که هر جا کودکی به دنيا آید او را  هترا اسير خواهد کرد. ضحا  چار

 حا  با آگاهی از گاو برمایه به کشتن گاو هم مبادرت کرد.بکشند ض

در  شدهانجام. طبق مطالعه ضحا  بندکردن: سقوط و تغيير پادشاهی و ضحا  کارة نتيج

که استبداد مطلق حاکم بوده است و تمامی منابع قدرت در اختيار  میريگیمای نتيجه اسطوره

منّيت  اند وابراز اندیشه در برابر پادشاه را نداشتهحتی موبدان جرأت  رونیازاپادشاه بوده است 

نادرست آنان باعث سقوطشان شده است. از نتيجه کار جمشيد  کردعمل وو خودخواهی و غرور 

 .شودیمقدرت مطلقه به فساد منجر  شودیمو ضحا  استنباط 

 قیام علیه نوذرنحوه 

 پيشين اعتراض عليه او عمومی شد.دادگری نوذر و فراموش کردن آیين پادشاهان با بی  
 دادگری شورش عمومی است که:این بی نتيجه -1

 از روی کشهههور برآمهههد خهههروش  نچههه

 دادگهههههههر شههههههههریاربترسهههههههيد بی
 

 جهههانی سراسههر برآمههد بههه جههوش  

 فرسهههتاد کهههس نهههزد سهههام سهههوار 
 )همان(                                    

 کرد.برای حمایت درخواست کمک سام و از  

شکایت بردن مردم و بزرگان پيش سام، وقتی سام با لشکر به ایران رسيد بزرگان ایران پياده  -2

 .داد او به سام گفتندنزد سام رفتند و از نوذر شکایت کردند و از بی

 پيههههاده همههههه پههههيش سههههام دليههههر 

 دادی نهههههههوذر تهههههههاجورز بهههههههی

 جههههان گشهههت ویهههران ز کهههردار اوی

 ره بخهههههردی بهههههرگهههههردد همهههههی ن
 

 یههههر دبرفتنههههد و گفتنههههد هرگونههههه  

 کههه بهههر خيهههره گهههم کهههرد راه پهههدر 

 غنهههوده شهههد آن بخهههت بيهههدار اوی 

 از او دور شههههههد فههههههرّه ایههههههزدی 
 (287)همان:                              

کنند جای نوذر به درخواست عزل نوذر از سام درخواست میبا درخواست عزل نوذر، بزرگان  -1

 .شاهی بنشيند

سام و قول او به بزرگان مبنی بر به راه راست آوردن نوذر و فرونشاندن خشم  گریواسطه -2

 مردم.
 آوریهههههد  راه دل او ز کهههههژی بهههههه

 دل مهتههههران را بههههدو نههههرم کههههرد
 

 چنههان کههرد نههوذر کههه او رای دیههد  

 آزرم کهههههرد نيهههههادهمهههههه داد و ب
 (289)همان:                           
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 نوذردالیل شورش علیه 

دادگری را شروع کرد. رسيدن به قدرت بی محضبه وپس از منوچهر کاله کيی بر سر نهاد  نوذر

 دهد:های او را شرح میدادگرییک بیبهفردوسی یک

های منوچهر به فرزندش مبتنی بر دادگری نوذر طولی نکشيد که از عدالت رغم توصيهعلی -1

 روی برگرداند.
 امد بسههههی روزگههههارههههههبههههرین برني

 

 دادگهههر شهههد دل شههههریاربی کهههه  
 (285 همان:)                      

 جا را فراگرفت.های نوذر همهدادگریاعتراض عمومی و قيام عليه بی -2
 ههههر جهههای غهههو زز گيتهههی برآمهههد 

 

 جهههان را کهههن شههد سههر از شههاه نههو 
 )همان(                                

 های فریدون و منوچهر را درنوردید.ازجمله دادگریتمامی آیين و آداب گذشتگان خود  -3
 های پهههدر در نوشهههتاو رسهههم نچههه

 

 شهههد درشهههتآبههها موبهههدان و ردان  
 )همان(                              

 .مخالفت او با موبدان و ردان و آزادگان -4

 .نوذربنده گنج و دینار شدن و رخت بربستن انسانيت از  -5
 گشههتمردمههی نههزد او خههوار  ههمهه

 

 گشهههتگهههنج و دینهههار  هر ردلههش بههه 
 )همان(                              

 .دور شدن از راه خردورزی و دور شدن فرّه ایزدی از نوذر با ویران کردن جهان -6

. در همين دوره به علت با پند و اندرز با وساطت سام و دادگری نتيجه کار: بازآوردن به شاهی

گيرد که در نهایت به هایی شکل میداد آنان قيامآز و ظلم و بیزیاده خواهی پادشاهان و 

 انجامد.کورشدن، عزل و مرگ پادشاهان می

 کارقیام علیه یزدگرد بزهنحوه     

ویک سال پادشاهی کار بوده که بيستاند یزدگرد بزهدادگری معروفاز پادشاهانی که به بی     

 گوید:شروع کرد و شمشير کين را بست. فردوسی میکرده است. او از همان آغاز تهدید را 
 کهههاله بهههرادرش بهههه سهههر بهههر نههههاد

 

 شهههادود از آن مهههرگ ناشهههاد، ی  بههههمههه 
 (361 /6: 1386)شاهنامه،              

 داند.کشی میفردوسی علت کشته شدن او را منيّت و گردن ؛مرگ او با اسب آبی -1

 چههههو گردنکشههههی کههههرد شههههاه رمههههه 

 ز دریههها برآمهههد یکهههی اسهههب خنهههگ 

 بغریهههد و یهههک جفتهههه زد بهههر سهههرش 

 کهههه از خویشهههتن دیهههد نيکهههی همهههه 

رین گههرد چههون گههور و کوتههاه لِنههگ...  سهه 

 بهههه خههها  انهههدر آمهههد سهههر و افسهههرش
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 بههه خهها  آمههد و خهها  شههد یزدگههرد
 

 چههه جههویی تههو زیههن برشههده هفههت گههرد؟
 (388-387: )همان                      

 ایران مرگ او را شنيدند قسم خوردند که نگذارند از نژاد او کسی پادشاه شود.داران وقتی نام -2

 یکههههی مههههرد بههههر گههههاه بنشههههاندند

 یکسههههر سههههپاه بخوردنههههد سههههوگند

 چهههون اوسهههتکهههه بههههرام فرزنهههد او هم

 بههههههرین برنهادنههههههد و برخاسههههههتند
 

 بههه شههاهی همههی خسههروش خواندنههد 

 کهههزین تخمهههه هرگهههز نخهههواهيم شهههاه

 سهههتاز آب پهههدر یافهههت او مغهههز و پو

 همههههه شهههههریاری دگههههر خواسههههتند 
 (392)همان:                           

بهرام پسر یزدگرد را به جهرم آوردند تا به پادشاهی بنشانند شورش  ،وقتی نعمان و منذر -3

بزرگان مانع پذیرفتن پسرش بهرام گور  عمومی و مخالفت همه از رفتار یزدگرد و اعتراض همه

 گویند:شود و به او میمی

 بههههههه آواز گفتنههههههد ایرانيهههههههههان

 نخهههواهيم یکهههههههسر بهههه شهههاهی تهههرا

 دکهههزین تخمهههه پهههر دا  و دودیهههم و در
 

 کههه مهها را شههکيبا مکههن بههر زیههان 

 بهههر و بهههوم مههها را سيههههههاهی تهههرا

 شههب و روز بهها پههيچش و بههاد سههرد 
 (400)همان:                          

که از گزینند تا اینجای یزدگرد برمیبا تصميم همه، خسرو نامی از تخمه سرافرازان را به -4

 شود.میصد نامور که شایسته شاهی است بهرام انتخاب 

 درهای پدرش بوده است. حرف دل مردم ایران از نفرت به بهرام، اعمال وحشتنا  و ظلم -5

 گویند:می او رفتار خصوص

 از ایهههران کهههرا خسهههته بهههد یزدگهههرد

 یکهههی را دو دسهههت و دو پهههای بریهههده  

 یکهههی را دودسهههت و دو گهههوش و زبهههان

 یکهههی را ز تهههن دور کهههرده  دو کفهههت

 چشههم یکههی را بههه مسههمار کنههده    دو
 

 یکایهههک بهههران   دشهههت کردنهههد   گهههرد 

 جایش بههههرا نبهههد جهههای چهههال یکهههی 

 تنهههی   بهههی روان نشهههده      چهههبریده

 شهههگفت  منهههذراز آن خسهههتگان مانهههد  

 چههو منههذر بدیههد آن   بههرآورد     خشههم  
 (402)همان :                            

 وقتی بهرام از اعمال و کردار پدرش آگاه شد؛ -6

 ز آن کههار بهههرام سههختغمههی گشههت ا

 اگههههر چشههههم    شههههادیت بردوختههههی
 

 ی شههوربختبههه خهها  پههدر گفههت کهها 

 وختی؟سههههه روان را بهههه آتهههش چهههرا
 (402همان:)                           

گوید که ایوان او زندان من نيز کند و میو خودش از اعمال و رفتار آن ظالم اظهار تنفر می

 گوید:بوده و می



 

 24  1400پاییز و  زمستان ، 32پیاپی هفدهم، شماره دوم، پژوهشنامة ادب حماسی، سال 

 
 اسهههت چهههارگیلئيمهههی و کهههژی ز بی

 

 دادگهههر بهههر ببایهههد گریسهههتبهههه بی 
 (403)همان:                           

 گزینند.ها او را به شاهی برمیبا اظهار تنفر بهرام گور از رفتار پدر و نشان دادن شایستگی 

 یزدگرد دالیل قیام علیه

 ترساندن مردم آغاز کرد.ها نشاند و حکومت خود را با ارعاب و شاه ترس از خود را در دل -1

 کسهههی کهههو نپرهيهههزد از خشهههم مههها 

 همههی بسههتر از خهها  جویههد تههنش
 

 همهههی بگهههذرد تيهههز بهههر چشهههم مههها 

  گهههردنشهمهههان خنجهههری هنهههدوی 
 (361)همان:                             

ارج شد. مقام کنارنگ و پهلوان و مرد آیين شاهی را کنار گذاشت و خردورزی نزد او بی -2

 د او منزلت نداشت.زاهل دانش نزد او با باد هوا یکی شد و کسی ندلير و 

 خردمنهههد نزدیهههک او خهههوار گشهههت 

 کنارنههههههگ بهههههها پهلههههههوان و ردان

 یکهههی گشهههت بههها بهههاد نزدیهههک اوی
 

 کههار گشههتهمههه رسههم شههاهيش بی 

 همهههان دانشهههی پرخهههرد بخهههردان 

  یاوجفاپيشهههه شهههد جهههان تاریهههک 
 (362:)همان                       

کرد. از رفتار او همه سختی مجازات میگناه دیگران را به .و دادگری از او دور شدمحبت  -3

 های مردم برخاست.مهرش از دل در نتيجه چون بيد لرزان بودندهم

 سهههترده شهههد از جهههان او مههههر و داد

 کسهههههی را نبهههههد نهههههزد او پایگهههههاه
 

 بهههه ههههيچ آرزو نيهههز پاسهههخ نهههداد 

 زودی مکافههههات کههههردی گنههههاهبههههه
 ()همان                              

کردند با ترسی که در دل همگان نشانده بود، وزیران مسائل حکومت را پيش او بازگو نمی -4

 شد.و جان از تنشان خارج می

 کههس کههه دسههتور بههد بههر درشهههر آن

  دگهههر یهههک بهههاهمهههه عههههد کردنهههد  

 همهههه یکسهههر از بهههيم پيچهههان شهههدند
 

 رش کشههههههوفزاینههههههده افسههههههر و  

  راز آن بهههوم وبهههکهههه هرگهههز نگوینهههد 

 شهههدند جهههانیبز ههههول شهنشهههاه 
 همان()                            

 گوید:گيو با گشسپ دبير در خصوص او می -5

 مهههها تهههها جهههههان آفریههههد بههههانجهههههان

 و درد و رنههج  و خههواری جههز کشههتنکههه 

 کههههس ندیههههد ترناپهههها ازایههههن شههههاه 
 

 کسهههی زیهههن نشهههان شههههریاری ندیهههد 

 ن رای و گههههنج کههههردزکهتههههر نهههههان 

 داران پيشههههين شههههنيدنههههه از نامهههه
 (389-390/ 6 :1379)شاهنامه،     
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او حتی به پسرش بهرام که نزد منذر و نعمان تربيت درستی یافته بود رحم نکرد و او را  -6

که بهرام در جشن سده با خواهش طينوش رومی آزاد شد و نزد دایگان خود زندان کرد. تا این

 بازگشت.

کار، وقتی به توس آمد و برای درمان خونریزی بينی خود به توصيه ت یزدگرد بزهمنيّ -7

 :بارهکیپزشک خود به چشمه سو رفت و از آب دریا لختی بر سر نهاد و خوب شد 

 !منهههی کهههرد و گفهههت اینهههت آیهههين و رای
 

 جایبههه نبایسههت چنههدی ونشسههتم چهه 
 (387)همان:                         

: مرگ او با اسب آبی و شادی مردم و ممانعت از به تخت عاقبت یزدگرد بزهکارکار و ةنتيج   

 نشستن فرزند او. 

 قیام علیه قبادنحوه    

به و  سالگی آغاز شداو از شانزده یپادشاه .قباد پدر انوشيروان است ،از دیگر پادشاهان ظالم    

 خورد.نش سوفزای رقم می. همه تدبير مملکت به دست وزیر کارداطول کشيدمدت چهل سال 

وقتی ایرانيان از کار قباد آگاه شدند همه به شيون و مویه پرداختند و قباد را نفرین کردند  -1

 جا را گرفت.و آشوب همه

 آگههههاهی آمههههد بههههه ایرانيههههان نچهههه

 ز ایههههران بههههه درداخروشههههی برآمههههد 
 

 انمهههز رآمد   سهههکهههه آن پيلهههتن را    

 ه مویههه کههردمههزن و مههرد و کههود  ه
 (61)همان:                             

 .اوعدالتی و ظلم ناراستی، بیقباد و اعتراض عمومی و نارضایتی در بين مردم از استبداد،  -2
 هههههای   ایرانيههههانبههههه نفههههرین زبان

 برآشهههفت ایهههران و برخاسهههت گهههرد
 

 بيههههالود و برخاسههههت راز از ميههههان 

 کهههرد سهههاز نبهههرد یهمهههی هرکسههه
 )همان(                           

 شعارهای مرگ بر قباد مردم بلند شد. -3

 همههی گفههت هههرکس کههه تخههت قبههاد  
 

 ایههههران مبههاد بهههاگههر سههوفزا شههد  
 )همان(                           

 ی است.مهم دیگر همگانی شدن اعتراض عموم هنکت -4

 سههپاهی و شهههری همههه شههد یکههی
 

 انههههدکینبردنههههد نههههام قبههههاد  
 )همان(                         

 بدگویان و سعایت کنندگان را مردمبه دربار پادشاه حمله تظاهرات عمومی و  وانتقام  -5

 د.شمجازات کردند و نژاد شاهی قباد هم نتوانست کاری از پيش ببرد و شاه هم عزل 
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 کسهههی کهههو بهههر شهههاه بهههدگوی بهههود

 بکشهههتند و بردنهههد از ایهههوان کشهههان
 

 بههههد بالجههههوی بههههود ةاندیشههههبههههر  

 زجاماسهههب جسهههتند چنهههدی نشهههان
 ()همان                           

آزار و خردمند بود که جوانی بی« زرمهر»بسته به فرزند سوفزای به نام مردم قباد را دست -6

 تحویل دادند.
 بههههه آهههههن ببسههههتند پههههای قبههههاد

 

 ز فههههر و نههههژادش نگردنههههد یهههههاد 
 (61)همان:                         

از بزرگواری زرمهر فرزند سوفزای رهایی یافت و به هيتاليان گریخت ولی قدرت قباد اگرچه     

مردم در حکومت بوده است. مردم جاماسب را  جمعی بيانگر نقش مؤثر توده عمومی و اراده

 جای او برگزیدند.به
 و بنشههههههههاندند گزیدنههههههههدورا بر

 

 خواندنهههدبهههه شهههاهی بهههرو آفهههرین  
 همان()                           

 قباددالیل قیام علیه 

 یبدگمانا سوفزای که همه کارهای ملک در دست او بود ب به علت بدگمانی کشتن وزیرکاردان

 .ه شدکشت قباد
 بدانهههدیش شهههاه جههههان کشهههته بهههه 

 ود پههس تههاش بيجههان کننههدههههههبفرم
 

  ...سههر بخههت بههدخواه برگشههته بههه 

  رو بهههر دل دوده پيچهههان کنهههدبههه
 (60/ 7همان: )                     

 فرار شاه به هيتاليان. گير کردن او ومحاصره کاخ شاهی و عزل قباد و دست نتيجه کار:

 دوره دوم حکومت قباد و قيام مزد  -1

قباد با کمک بيگانگان با سی هزار سپاه به ایران آمد و با کنار زدن جاماسب باز به تخت    

های اجتماعی به اوج خود رسيد و مزد  قحطی فرارسيد و نابرابرینشست. در همين دوران 

 قيام کرد.

ی های خود برای قباد در ایام سختی و قحطی انبارهای گندم و آذوقهمزد  با استدالل -2

مزد  بر  صاحبان قدرت را برای مردم باز کرد و قوی و ضعيف و دارا و ندار برابر شدند. عقيده

 این بود که:

 گر بهههود هرکهههو تهههوان همهههی گفهههت

 نبایهههد کهههه باشهههد کسهههی برفهههزود
 

 دسههههت بهههها   او برابههههر  بههههودتهی 

  گر بهههود تهههار و درویهههش پهههودتهههوان
 (73)همان:                            
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های مزد  قباد به کيش مزد  گروید. او این ایدئولوژی را عمومی کرد و قباد با استدالل -3

 هم:

 چهههو بشهههنيد در دیهههن او شهههد قبهههاد
 

 ز گيتهههی بهههه گفتهههار او بهههود شهههاد 
 (74)همان:                         

 مزد  در قيام خود پا را از این فراتر گذاشت و گفت: -4

 جهههان راسههت باشههد کههه باشههد بههه چيههز 

 زن و خانهههه و چيهههز بخشهههيدنی اسهههت
 

 يههههز جسهههت ن تهههوانگر چهههرافزونهههی  

 تهيدسههت کههس بهها تههوانگر یکههی اسههت
 )همان(                              

 رونق آیين مزدکی

 ها و اقدامات بر ضد قيام مزدکیمخالفت

 مخالفت اشراف و موبدان و کسرا با آیين مزدکی -1

  چنان دان که کسری نهه بهر دیهن ماسهت

 یکهههی خهههط دسهههتش ببایهههد سهههتد
 

  سههت؟سزارکشههيدن ورا کههی سز دیههن  

 بهههدکهههه سهههر بهههاز گردانهههد از راه  
 (75:همان)                           

که اگر مزد  پيروز شد کسرا به دین او درآید و اگر مجلس گرفتن کسرا؛ پذیرش این -2

همه مزدکيان را قباد در اختيار کسرا قرار دهد در مجلس بحث موبدان  مغلوب شد مزد  و

 هایی از مزد  کردند که:سؤال

 پهههر زیهههانیکهههی دیهههن نهههو سهههاختی 

 پسههر کههش کههه باشههد پههدر؟چههه دانههد 

 چهههو مهههردم برابهههر بهههود در جههههان

 کهههه باشهههد کهههه جویهههد در کهتهههری

 کههههه باشههههد مههههرا و تههههرا کههههارگر

 کو م هرد جهای و چيهزش کراسهت یکس
 

 نهههههادی زن و خواسههههته در ميههههان 
 چنههين چههون شناسههد پسههر؟پههدر هم

 نباشههههند پيههههدا کهههههان و مهههههان

 چگونهههه تهههوان سهههاختن مهتهههری؟

 چههو مههردم جههدا مانههد از بههه بتههر

 تبنههده بهها شههاه جفهه کههارگر شههد چههو
 (78/ 7همان: )                            

اتفاق گفتند مزد  جا پيچيد و بهکسرا و موبدان در همه تأثير سخن موبدان و پيروز شدن -3

 کند.نباید وزیر قباد باشد چراکه دین یزدان را تباه می

ش مزد  و سه هزار تن از یاراناو و سپرد قباد مزد  و تمام پيروان مزدکی را به کسرا  -4

 کشت.

 سهههان درخهههتبکشتندشهههان ههههم به
 

 آگنههده سههخت زیههرش سههر ز بههر پههای و 
 (80)همان:                           
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 دادگری هرمزدقیام علیه بینحوه 

به گفته مسعودی در مروج گری هرمزد پسر انوشيروان نيز کم از ظالمان دیگر نيست ستم 

، کار ملک پراکنده شد و ارکان آن بلرزید و دشمنان ددوازدهم شاهی هرمز به سال»الذهب: 

ساسانی  ترین پادشاه دورهاز ظالم .(265: 1344)مسعودی، «روسوی او کردند و یاغی وی بسيار شد

 توان نام برد.هرمزد را می

 هرمزد دالیل قیام علیه

 افکندبه دست خود به زندان میترس از مردی مخالفان خود را کشتن مخالفان؛ او با ناجوان -1

 .کشتبا زهر می و

 نزد پدرش ارجمند کس کههر آن

 گناهه کردشان بییکایک تبههههه
 

 بدی شاد و ایمن ز بيم    گزند 

 بدین گونه     بد راه    و آیين شاه
 (470/ 7 همان:)                        

ایزد گشسب، ب رزمهر و ماه آذرش، او با نيرنگ و ضدیت با موبدان؛ بدگمانی و قتل موبدان  -2

 خوراند.ها به مهمانی آنان را زهر خدعه پس از دعوت آن

 همی ساخت هرمز کزین هر سه مرد
 

 ه ناگاه گردههرآرد بهیکایک ب 
 (471)همان:                         

اوست گفته، حکم به وقتی از کارآگاهان فهميد ایزدگشسب اسرارش را به موبدی که دوست 

 دهد.قتل او می
 شهههنيده یکایهههک بهههه هرمهههزد    گفهههت

 شههد درشههت نگهههیز ایههزد گشسههب آا
 

 دل شههاه بههها رای بههد گشهههت جفهههت 

 بهههه زنهههدان فرسهههتاد و او را بکشهههت
 (474-473)همان:                

 پرسيد:« سيما برزین»پس از کشتن موبد موبدان کمر به قتل بهرام آذر بست. از او در مورد    
 بپرسههم کههه ایههن دوسههتدار تههو کيسههت

 تههو پاسههخ چنههين ده کههه ایههن بههد تنسههت

 وزان پههس ز مههن هرچههه خههواهی بخههواه
 

 ی ایههزدی اسههتبههد اسههت ار پرسههتنده 

 بدانهههههدیش وز تخهههههم آهرمنسهههههت

  پرسههههتنده و مهههههر و تخههههت و کههههاله
 (447)همان:                             

بهرام آذر از ناچاری سخن او را پذیرفت وقتی هرمزد بزرگان را در مجلس جمع کرد. هرمزد    

کيست؟ بهرام آذر گفت: تمام ویرانی این ملک از سيما « سيما برزین»از بهرام آذر پرسيد که 

بودند و انوشيروان تخت شاهی را برزین است که وقتی مهتران حکومت انوشيروان جمع 

 خواست به پسرانش واگذار کند، همه گفتيم:می



  29 های شاهنامهبازخوانی و تحلیل ساختاری قیام

 

 
 
 

 کهههه ایهههن ترکههههههههزاده سهههزاوار نيسهههت

 تههو گفتههی کههه هرمههز بههه شههاهی سزاسههت
 

 کههس او را بههه شههاهی خریههدار نيسههت... 

 کنههون زیههن سههزا مههر تههرا ایههن جزاسههت
 (480)همان:                                

من به دشنام تو زبان گشودم که تو خود تخم بدی را کشتی و نزد انوشيروان  دليلبه همين  

 هرمز را به شاهی برگزیدی.

سيمای »هرمزد از شنيدن این سخنان شرمسار شد و دستور داد هر دو را به زندان انداختند و  

 وقچهاین موضوع را شنيد از هرمز خواست که به صند« بهرام آذر مهان»را کشت. وقتی « برزین

کرده بود. گری هرمزد اشارهسربستة پدر دست یابد که در آن انوشيروان به خط خود به ستم

 وقتی بهرام آذر آن را گفت دژخيمان هرمزد او را تباه کردند.

اعتمادی به بهرام چوبينه سردار سپاه های دیگر هرمزد بیبهرام چوبين، از ظلم دشمنی با -2

ولی با سعایت برخی از درباریان که بخشی از ر خدمت او جنگيد ها صادقانه داو بود که سال

هرمز دستور داد تا به بهرام نامه بنگارند »و هرمزد به او بدگمان شد  غنائم را بهرام تحویل نداده

ها را بازفرستد و خود ها و موزهو او را سرزنش کنند و خوارش بشمرند و بخواهند که آن گوشواره

های زنانه را پوشيد هم لباس بهرام .(421: 1368)ثعالبی، « و لباس زنانه فرستاد برای او پنبه و دو 

و در مقابل سپاهيان خود حاضر شد سپاهيان از این کار حيران شدند روند حوادث بهرام را به 

مقابله با هرمزد سوق داد و زمينه را برای قيام بهرام فراهم ساخت و هدف خود را برانداختن 

 يان اعالم کرد.ساسان سلطه

 چههههو آزرمههههها بههههر زمههههين بههههرزنيم

 نههه آن تخمههه را کههرد یههزدان زمههين 
 

 همههههه بههههيخ ساسههههانيان بههههرکنيم  

 گهههه آمهههد کهههه برخيهههزد ایهههن آفهههرین
 (275:  7، ج1386)فردوسی،        

زد تا بين پدر و پسر  به نام خسروپرویز پسر هرمزد سکه هرمزدبهرام برای تضعيف  نیبعدازا   

ای به هرمزد نوشت و حمایت خود از خسرو را اعالم کرد. هرمزد با سپس نامه .بيندازداختالف 

ها و نامه بهرام گمان برد بهرام به دستور خسرو بر او شوریده فردی را مأمور کشتن دیدن سکه

: 1368دینوری، خسرو کرد اما خسرو از خشم پدر مطلع و شبانه از تيسفون به آذربایجان گریخت )

 (.266 /1 :1344مسعودی،) و( 112
گشسب را به هرمزد، بندوی و گستهم را که برادران همسرش بودند به بند کشيد. او آیين   

مذاکره با بهرام فرستاد ولی قبل از مذاکره با بهرام کشته شد این امر باعث آشفتگی در حکومت 

 خطر قيام بهرام که قيام های خسروپرویز برای مقابله بادایی ،شد خبر به بندوی و گستهم رسيد

آنان زندانيان را به شورش دعوت کردند و واقعی بود کوشيدند هرمز را از شاهی برکنار کنند. 
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. زندان را شکستند و از فرمان شاه سر پيچيدند همه مسلح شدند و به ایوان هرمزد حمله کردند

از سر او برداشتند هرمزد را از مقام شاهی عزل کرده و از  مردم وقتی این خبرها را شنيدند تاج

تاج و کمربند  چه در گنج او بود غارت کردندتخت نگونسارش کردند بر چشمش دا  نهادند و آن

شاهی او را برای خسرو که در آذربایجان بود فرستادند. بدین ترتيب خسرو بازگشت و در تيسفون 

یان ناراحت بود به انتقام خواهی از هرمزد و کور کردن او به به تخت نشست. بهرام که از این جر

جنگ سوی تيسفون آمد و خسروپرویز شکست خورد و ناچار به روم گریخت و بهرام وارد پایتخت 

شد و برای مشروعيت دادن به کار خود شهریار فرزند کوچک هرمزد را پادشاه کرد و خود 

 .السلطنه شدنایب

های متعدد و حرکت یاد حکومت خود را مستحکم کرد اما توطئههای زبهرام با بخشش   

خسرو که با حمایت پادشاهان  مخالفان از تيسفون کانونی در آذربایجان به وجود آورد و با حمله

روم صورت گرفت بهرام به نزد ترکان گریخت ولی با اجير کردن غالمی، به نام قلون بهرام 

 ناجوانمردانه کشته شد.

 عزل شدن پادشاه و ميل کشيدن به چشم او. نتيجه کار:

 قیام علیه خسروپرویز    

ازآن که خسرو را برای پادشاهی به تيسفون آوردند. تاج شاهی را بر سرش گذاشتند مردم پس    

های پدر را خواست موارد پرویز شتافتند و پس از به تخت نشستن پوزش ظلموبه استقبال خسر

 او مانده است. سالهوهشتدر ایام حکومت سی توزیمتعددی از ظلم و کينه

 خسرو دالیل قیام علیه

که هرمزد قصد داد را شروع کرد درنتيجه سپاه از او گریزان شدند. با ایناو پس از مدتی بی -1

رسد خواسته او را با زهر مسموم کند ولی وقتی به پادشاهی میکرده و میجان خسروپرویز را می

که گستهم و بندوی خواهد. آرزوی سوم آنکند. هرمزد سه آرزو از او میجویی میاز پدر خود دل

 را که او را نابينا کردند کور کند.

 آرزو آنهههههک خهههههال    توانهههههد يمسههههه

 پهههس جههههان را بهههه چشهههمنبيننهههد ازاین
 

 پرسهههتنده و نههها ههههههههههمال توانهههد 

  ین سههو  خشهههمربریشههان برانههی بهه
 (6/ 8 همان:)                                

چه بر هرمز رفته، ناراحت و خشمگين است و عمل خسرو کشتن بهرام چوبين، بهرام ازآن -2

پيوندد خورد. سپاهش به بهرام میافتد ولی شکست میمی خونيشب فکر پسندد خسرو بهرا نمی

رستد. قيصر فسوی قيصر روم میرود هرمزد او را بهکند. بهرام به دنبال او میو خود قصد فرار می

ها را گردد. خسروپرویز همة آننيز با تردید زیاد و با گذاشتن شروط بسيار راضی به کمک می
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رود تا ميهن خود های قيصر روم به جنگ با بهرام چوبين میپذیرد. خسرو با پذیرفتن شرطمی

-591سال ) حکومت بهرام یک»را باز پس بگيرد و بهرام را که مردم و سپاه با اویند براندازد. 

هر حال خسرو از طریق مردانگی و دالوری  به. (29:1346)اصفهانی،« ميالدی( ذکرشده است 590

شود، تواند بر بهرام چيره گردد و تنها از طریق اجير کردن قاتلی، موفق به کشتن بهرام مینمی

 نام این قاتل در شاهنامه قلون است.

کند به انتقام پدر، خال خود بندوی را به ادعای دادگری می خطر بهرام، گرچه پس از دفع -3

 رساند.قتل می

 چنهههد خهههورد ینهادنهههد خهههوان و ميههه

 و زان پهههس چنهههين گفهههت بههها رهنمهههای

 ببریهههد تههها  او   بهههه خهههون        کيهههان

 ر زمههههان او    بمههههرددبریدنههههد و هههههم 
 

 همههههان روز   بنههههدوی را  بنههههد کههههرد 

 دسههت و پههایببههر اکنههون کههه او را هم

 دسههت    باشههد مبنههدد   ميههانبیچههو 

 پههر از خههون روانههش بههه یههزدان سههپرد 
 (219/ 8 همان:)                            

که باخيانت گردویه شبی پس از کشتن بندوی، گستهم را هم از خراسان فراخواند تا این -4

 تيره گستهم کشته شد.

 سهههپهبد بهههه تهههاریکی انهههدر بمهههرد
 

 شههب و روز روشههن بههه خسههرو سههپرد  
                       (228)همان:                           

ولی برخالف قول و وعدة خود در آغاز  دوبدادگری پدر بی که خسروپرویز خود شاهداین با 

 خود کرد: و بيداد را پيشه« ز ایران و توران برآورد گرد»پادشاهی به قول فردوسی 
 های پيششد آن آفرین به نفرین

 آب و بی تن شدندنان و بیچو بی

 بتّری  یافت    بهر زانکس کهر آن
 

 دادگر گشت ميشکه چون گرگ بی 

 از ایران سوی  شهر دشمن   شدند 

 همی دود و نفرین    برآمد ز شهر
 (299)همان :                              

چون سپاه « از ایران سوی شهر دشمن شدند»مهتران مردم به ستوه آمدند و پهلوانان و  -5

آوران شاه بود هم از او نااميد شد و با همدستی سپاه، شيرویه را از او برگشت. زاد فرخ که از نام

از بند آزاد کردند و دستور دادند پاسبانان شهر به نام قباد بانک آسوده بمانيد سردهند. خسرو 

ای را بر پس او را بند کرد و به تيسفون فرستادند وعدهبه دست پسرش شيرویه گرفتار شد. س

او موکل کردند. پس از مدتی چون سرداران سرکش و یاغی از زنده ماندن خسرو بيمنا  بودند 

 قباد را به کشتن او واداشتند و پانزده فرزند او را کشتند و سلطنت او به پایان رسيد.
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 تزد خنجههر بههه دسههههرمهه بشههد مهههر

 کشهههيد در زوا امههههک رفهههت و جسهههب
 

 پادشهههههها را ببسههههههت  در خانههههههة 

 هههههان را  دریههههد جگرگههههاه شههههاه  ج
 (362)همان:                          

 نتيجه کار: در بند کردن پادشاه و کشتن او.

 آیین گرازرفنحوه قیام علیه    

عليه سرعت شورش مردم به دشنام دادن به او لب باز کردند و آرزوی مرگ او را کردند. به -1

 او شکل گرفت.

 ههههها   بياراسههههتندبههههه دشههههنام لب

 ها زو شههده پههر سرشههکهمههه دیههده
 

  ..جههههانی همهههه    مهههرگ او   خواسهههتند. 

 جگهههر پهههر زخهههون شهههد ببایهههد پزشهههک
 (388)همان:                             

داستانی کنيد او که سرداری از اصطخر به نام هرمز شهران گراز گفت: اگر با من همتا این -2

 شدند و گفتند: یرأهمسازم. سپاهيان با او را تباه می

 همهههه لشهههکر امهههروز یهههار تهههوایم
  

 گهههرت زیهههن بهههد آیهههد حصهههار تهههوایم 
 (389)همان:                           

ی کمان پيوست و از قفا بر پشت فر آیين زد و کشور بی شاه چلهروزی در شکار تيری به  -3

 .ماند

 گری تيههر با زه   ببستبه شورش

 پشت    او  بزد   تير ناگاه    بر      

 زباره بيفتاد سر سرنههگون

 همه تير تا پر در خون گذشت

 ز باره بيفتاد شد سرنگون 

 بپيچيد و برزد یکی باد سرد
 

 بگشاد  شست  چو شد غهرق  پيکانش 

 بيفهههتاد     تازانه     از مشت     او  

 گشت زان زخم او جوی خونروان

 سر تير از ناف بيرون گذشت

 روان گشت زان زخم او جوی خون 

 ه زاری    بران     خا  تيره    ز  درد ب
 (389)همان:                               

 گراز فرآیین دالیل قیام علیه

شيرویه )قباد(، فرآیين گراز به قدرت رسيد در طول مدت پنجاه روز قدرت او از همان پس از 

گناهان را شروع کرد گردانی از داد و ریختن خون بیآغاز، رفتارهای ناشایست، زراندوزی، روی

ریخت گناهان را میبی. خون گردان شدندکه نتوانست دوام آورد و مردم ایران از او رویطوریبه

 سرعت سپاه از او روی برگرداند.که بهاینتا 
  فرآیين همان ناجوانمرد گشت

 چشم بر دوختی اهمی زر ب

 ابی داد و بی بخشش و خورد گشت 

 جهان را به دینار بفههههههههروختی
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 گناههمی  ریخت خون سر بی
 

  پس  برآشفت از وی سپاهازآن
 (388-387)همان:                           

ه تاریخی اختالف بين نهاد دین و حکومت و بدبينی پادشاهان به وزیران و بدگمانی، در دور

ی گسترده عليه نهاد حکومت شده هااميقدرگيری و کشتن موبدان و تعدی به حقوق عامه سبب 

به گزارش فردوسی در شاهنامه، ایرانيان دستکم شش بار در زمان ساسانيان عليه ظلم و است. 

های ها و جنبشکنند که دو قيام از شش قيام، حرکتحکومت قيام میهای دادگریبی

       .(21: 1391ی، آباداثيغ)مرادی ست آميز و غيرمسلحانه بوده امسالمت

 هاقیام و تحلیل بررسی   

ای، پهلوانی و قيام در دوران اسطوره همهنیادریافتيم چرا  شدهفيتوصهای قيام از مجموع    

یافتيم عوامل ای که انجام شد دراست. با توجه به مطالعه دادهیروخصوص در دوره تاریخی به

دادگری و ظلم حاکمان این عوامل، بی ازجملهها مؤثر بوده است ی این قيامريگشکلمتعددی در 

گونه که در رفتار همان بوده است؛ کرد آنانو نارضایتی از عمل انحاءمختلفبهبر فرودستان 

گراز مشاهده کردیم. عامل مهم دیگر در این ا ، نوذر، قباد، هرمزد، خسروپرویز و فرآیينضح

ی و گذرانخوشی گنج و دینار شدن و رها کردن ملک و پرداختن به ها بندهنارضایتی و شورش

ی انيپادرمبا  تیدرنهاکه -کرد نوذری بوده است. این رفتار در عملخردیبدوری از انسانيت و 

شود. عامل دیگر تأثيرگذار در این امر منيّت و ادعای خدایی و دیده می-به نتيجه رسيدسام 

فرّه ایزدی از پادشاه بوده که در رفتار جمشيد و یزدگرد بزهکار مشاهده شد و هر  بربستنرخت 

دو به طرز فجيعی کشته شدند. نایاب شدن راستی و نيکی، منسوخ شدن آیين فرزانگان، خوار 

ها بازشدن دست دیوان در کارهای زشت و خوارشدن هنر از دیگر عوامل مهم خيزش شدن هنر و

کردن  دربنداقدام به سرکوب و زندان و  تیدرنها وو نارضایتی از رفتار حاکمان بوده است 

مخالفان، مسموم کردن و زهر خوراندن، کشتن، سوزاندن و به دار آویختن معترضان و کسانی 

ها ها است که در این جستار به آنرفت از دالیل عمده قيامپادشاه می که بيم مخالفت آنان با

به عزل که عمدتًا  دادهیروها اتفاقاتی برای حاکمان قيام ها واین شورش جهيدرنتپرداخته شد. 

 درناپذیر شد چاره کار ازنظر فردوسی زمانی که حکومت اصالح و قتل پادشاه منجر شده است.

و عزل و که به سقوط  هاو دالیل و نحوه آن های مردمیقيام ذیالً ه است.و قيام مسلحان شورش

 و به تغيير حاکميت انجاميده به شرح زیر است.یا قتل پادشاه منجر شده 
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 نتيجه قيام نحوه قيام قيام دالیل نام پادشاه

 -خيزش و جنگ -مخالفت موبدان  منيت و غرور جمشيد

 ومرجهرج

 -صدسالفرار پادشاه تا 

اره شدن به دست 

 مرگ -ضحا 

 –خوار شدن هنر  ضحا 

–کشتن سوختن 

 سربریدن

وسيله تصرف کاخ به -قيام کاوه

کوبيدن گرز بر سر  -فریدون

 ضحا 

 -افتادن ضحا   دربند

 سقوط حکومت

کشتن وزیران کاردان  قباد

 سوفزای

شعار مرگ بر  -اعتراض عمومی

 تظاهرات عمومی -قباد

به عزل شاه و فرار 

 هيتاليان

–کشتن موبدان  هرمزد

خيانت در حق بهرام 

 زهر دادن به خسرو

برداشتن تاج  –حمله مردم به کاخ 

سار کردن او سرنگون -از سر هرمزد
– 

عزل و ميل کشيدن به 

 چشم هرمزد

کشتن  -دادظلم و بی خسرو پرویز

هایش بهرام و خال

 بندوی و گستهم

برگشتن سپاه از او  -نفرین عمومی

به تدبير زاد فرخ بند کردن او و  –

به تيسفون فرستادنش به دست 

 پسرش شيرویه

عزل و کشتن خسرو با 

 پسرش 15

کشتن  -زراندوزی فرایين گراز

 گناهانبی

 -خون شدن جگرها از دست او

 -دشنام دادن عموم 

کشته شدن به دست 

شهران گراز با تيری که بر 

 قفای او زد

 

 و به مصالحه منجر شده است: های داخلی و یا خارجی به آرامش رسيدهباواسطههایی که نمونه قيام

قيام دالیل نحوه قيام نتيجه  نام پادشاه 

گری سام. برگشت واسطه 

 به قدرت

–درخواست عزل  -شورش عمومی مخالفت با  -دادگریبی 

 موبدان

 نوذر

گری نعمان و منذرواسطه پس از کشته شدن او به وسيله اسب  

مردم نگذاشتند از نژاد او کسی  آبی

 به تخت بنشيند.

ارج ترساندن مردم بی

 شدن خرد، منيت

 یزدگرد بزهکار
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:شدهی مردمی که سرکوبیهاقيامنمونه   

قيام دالیل نحوه مقابله نتيجه  نام قيام 

کشتار مزدکيان و قتل 

 مزد  شکست قيام

 –مخالفت اشراف  –تقابل با موبدان 

-مجلس ساختن کسرا  

 -نابرابری اجتماعی

نظام طبقاتی -قحطی  

 مزد 

اجير کردن قلون و کشته 

شکست قيام-شدن بهرام  

 برگشتن سپاه از هرمزد و خسرو

گماشتن -قدرت گرفتن بهرام 

شهریار فرزند هرمزد به شاهی و 

السلطنه شدن بهرامنایب  

 -بدگمانی پادشاه به او

های فرستادن لباس

او زنانه برای  

 بهرام چوبين

 رغمیعلهای شاهنامه استنباط شد، این است که فردوسی موضوع مهم دیگری که از خالل قيام 

ها نيز پرداخته است، ها و قياماثر خود را به زندگی شاهان اختصاص داده اما به خيزش کهآن

قصد نداشته تا  واقعاًآن است که او  ذکرشدههای های مردمی و قياممقصود او از توصيف خيزش

طرف و بدون سوگيری، اوضاع کتاب و سرگذشت پادشاهان را بنویسد بلکه خواسته تا بی

شاهان سکوت کند.  بارخشونتو نخواسته در مقابل رفتار اجتماعی و رفتار حاکمان را بيان کند. ا

تا عاقبت باشد زمان خود و شاید آیندگان او خواسته تا کتابش عبرتی برای حاکمان  کهنیادوم 

به سقوط انجاميده ببينند و عبرت گيرند و  تیدرنهارا که  هاآندادگران و رفتارهای ظالمانه بی

دهد برخی حاکمان سخت داد چه شده است؟ او نشان میکاری و بینتيجه ستمدریابند که 

و  خردیباندیش و مستبد هستند و وجودشان سرشار از بدگمانی است. برخی از آنان جاه

دادگری سبب به هم ریختن سامان جامعه شده و باعث شده فرّه دادگرند. این بیخودکامه و بی

 کهآنچهارمين نکته  فرجام خوبی هم در انتظار آنان نبوده است. جهيدرنتایزدی از آنان بگسلد. 

قيام و دادگران راهکار از وضع موجود و مقابله با بی رفتبرونخردمندی برای  عنوانبهفردوسی 

شود که تراکم قدرت در دست یک نفر منجر دهد و این نکته را یادآور میشورش را پيشنهاد می

که  کندیمانجامد و این موضوع را به حاکمان گوشزد به استبداد رأی و انحراف از دادگری می

 به هم آميخت. -که در رفتار جمشيد و نوذر دریافتيم گونهآن -نباید دین و سياست را 

های ایرانی، مردم دهد از آغاز ساختار شاهی و حکومتی شاهنامه نشان میهااميقو  هاشورش    

اکثر این  کهنیااند. دیگر ها نبودهکرد حکومتدر برابر عمل تفاوتیباند و در جامعه نقش داشته

 دانندیمرا منحصر به بزرگان و لشکریان  هااميقتصور برخی که  برخالفها مردمی بوده است. قيام

نقش  کهنیامردمی و از طبقات اجتماعی فرودست بوده است. پنجمين نکته  هااميقریشه این 

بوده است و موبدان در  رگذاريتأثو موبدان در تحریک عامه عليه پادشاهان بسيار مهم و  دین

ها فردوسی در شاهنامه به قيام کهنیا عالوه براند. ها نقش مستقيم داشتهبسياری ازاین شورش

کشيده است. فردوسی بدون  نقدبه هاداستان، رفتار حاکمان را با نصایح خود در پایان کردهاشاره
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در مقابل رفتار پادشاهان  صراحتبهدادگر پرداخته و مسامحه به افشاگری نقش پادشاهان بی

 کرد پادشاهان نيک حمایت کرده است.که از عمل گونههمانگر و بيدادگر ایستاده، ستم

 

 گیرینتیجه    

ها بر ذهنيت ایرانی هایی از تأثير قياماطالعات و نشانهها، ضمن توصيف قيامدر این جستار     

های مردمی آفرینی بدنه اجتماعی در قيام. اوج نقششد دادههای مختلف شاهنامه نشان در دوره

دادگری شد و مشخص شد در تمام ادوار شاهنامه مقابله با بیدادگران ارائه در روند حکومت بی

شاهان از سوی طبقات اجتماعی وجود داشته است که حاصل آن تغيير و سرنگونی حاکمان 

ها حاکی از ظرفيت فراوان شاهنامه و انطباق آن با روحيات گر بوده است. این نشانهستم

رش عمومی عليه جمشيد و فراری شدن او از ستيزی ایرانيان دارد. از آغازین قيام و شوظلم

گری دست مردم و درنهایت اره شدنش به دست ضحا  تا قيام کاوه آهنگر و مردم ایران بر ستم

ضحا  و برافراشتن بيرق کاویانی و سقوط او به دست فریدون و در بند کشيدنش و شوریدن 

قيام عمومی عليه یزدگرد بزهکار  نوذر که درنهایت با پادرميانی سام ختم به خير شد و ضدمردم 

که جز کشتن و درد و رنج نصيبی عاید مردم خود نکرد و کشته شدن او در حادثه اسب آبی و 

و ابراز لياقت  رممانعت مردم از به تخت نشستن فرزندش بهرام که درنهایت باواسطه نعمان و منذ

خود از بين صد تن از سرافرازان که باعث بازگشت او به قدرت شد تا قيام عليه قباد پس از 

کشته شدن سوفزای و شعار مرگ بر قباد که درنهایت باعث گریختن او به هيتاليان شد و 

مع وقهای موجود در دوره دوم حکومت قباد و درنهایت قلعهمچنين قيام مزد  عليه نابرابری

دادگری هرمزد با کشتن موبدان و ناسازگاری با بهرام چوبين از مزدکيان به دست کسرا و بی

سرداران سپاهش که در انتها به عزل از مقام شاهی او انجاميد و بر چشمش دا  نهادند و عصيان 

بزرگان ایران بر خسروپرویز و خلع وی از پادشاهی و کشته شدنش و بيزاری جستن سپاهيان از 

های مردمی در هایی از کوششفتار فرآیين گراز و سرانجام به هالکت رساندن وی همه نمونهر

داد فرجام حاکمان به علت بیبرخی فردوسی  ةدر حماسجهت تغيير اوضاع حکومتی بوده است. 

 اند.شده و به قتل رسيده و یا کور شدههای مختلف سرنگونخوبی نداشته و معموالً به شکل

خود قدرت را واگذار  اراده پادشاهان با ارش فردوسی در شاهنامه، دستکم شش باربه گز    

ای اند؛ در دوره اسطورهشدههای مختلف عزل و یا کشتهداد به شکلنکرده و به علت ستم و بی

يد به دليل منيت فرار کرد و درنهایت به دست ضحا  دو نيم شد. در دوره پهلوانی ضحا  شجم

گری سام به حکومت بازگشت. در بخش تاریخی، قباد به واسطه هم با رد و نوذبه بند کشيده ش
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هایش و خسروپرویز به دليل دادگریهرمزد پسر انوشيروان، به خاطر بی دليل کشتن سوفزای و

کشتن به قدرت رسانندگانش و فرآیين به دليل ظلم و خونریزی از حکومت عزل و یا کشته 

ین دوره با شورش و قيام مردم مانع ادامه حکومت آنان شدند یزدگرد شدند. از پادشاهانی که در ا

گری دادند از نژاد او کسی به تخت برسد تا باواسطهاز مرگش مردم اجازه نمی سکار بود که پبزه

های مقابله برای برقراری داد و عدالت یکی از راه بهرام به قدرت رسيد. فردوسی ،نعمان و منذر

امه را برای رسيدن به جامعه آرمانی قيام و شورش همگانی را پيشنهاد های خودکبا حکومت

 کند.می

ها به اند، این کوششها در جهت اصالحات دینی و اجتماعی بودهدو بار دیگر که جنبش   

های هم که به دنبال نابرابری جنبش مزد  و مزدکيانترین شکل ممکن سرکوب شدند. فجيع

فرمان نفر از مزدکيان را نيز به هزار هاجتماعی و اقتصادی بود شکست خورد و مزد  و س

 گور کردند.هبانوشيروان عادل زنده
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