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چکیده
شرراهنامگ ردوسرری یکرری از سررتر شرراهکارهاز هميشرری مانرردنی ترراری ادبرری ایررران زمرري و
گن پایران ناپر یر زبران ارسری اسرتش ایر کتراو از برراز زبران ارسری از دیرد زبرانی و از دیرد
اس ر ورهشناسرری بررراز شررناخت باورهرراز که ر سررال و نيررز شررناخت رخرردادهاز ترراری ی بسرری
ارزشررمند اسررتش شررکار اسررت کرری مهررمتررری ب ررش ترراری ی شرراهنامی ،داسررتان شرراهان ساسررانی
یررا ب ررش پایررانی کترراو اسررتش ای ر ب ررش و یررا بهتراسررت بگررویيم شرراهنامی بررا داسررتان یزدگرررد
سوم بری رجرام مریرسردش يرروز ،رزنرد یزدگررد ،برا روپاشری شاهنشراهی ساسرانی ،بری همراهری
گروهرری از هنرمنرردان ،ارتشررتاران و نوازنرردگان برری چرري پنرراه بررردش شرراه چرري  ،گا نر  ،او را بری
عنوان شاه قانونی ایرران پر یر تش يرروز برییرارز شراه چري  ،شکرکشریهراز نرامو دی بری ایرران
داشرررت و بررری مررردت دو سرررال نيرررز در زرنرر (برریعنررروان پایت رررت) بررری پایررردارز پرداخرررتش
رخررردادهاز هرررمپيونرررد برررا يرررروز در بنررردهش و برخررری یادگارنوشرررتیهررراز دوران اسرررلمی
پرترروا ک اسررت؛ امررا پرسررش اینجاسررت کرری چرررا ردوسرری از يررروز ،رزنررد یزدگرررد سرر نی
نمرریگویرردش در ای ر نوشررتار برری رررر پيش رنهادز ب ریعنرروان مهررمتررری د يررو سررکوت شرراهنامی
دربارة يروز یزدگردان پرداختی میشودش
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واژههای کلیدی :شاهنامگ ردوسی ،يروز ،یزدگرد سوم ،رور و هویّت ملی ،چي ش

 .1مقدّمه
شرراهنامگ ردوسرری ،شرراهکار اسررتاد ترروس ،گررن پایرران ناپرر یر زبرران ارسرری اسررتش
ایر ر دانشرررنامگ سرررتر زبررران ارسررری ،سرررواز ارزشهررراز زبرررانی و اسررراريرز ،داراز
ارزشهرراز ترراری ی بسرريارز اسررتش شررکار اسررت کرری رخرردادهاز هررمپيونررد بررا شرراهان
ساسررانی ،مهررمتررری ب ررش ترراری ی شرراهنامی برری شررمار مرری یرردش نچرری کرری ردوسرری
دربررارة شرراهان ساسررانی بيرران داشررتی اسررت ،قابررو سررنجش بررا دادههرراز باسررتانشررناختی
چررون گررومهرهررا ،مهرهررا ،سررن نگررارههررا ( )cf.Gyselen,2002:23و هررمچنرري
برخرری یادگارنوشررتیهرراز زرتشررتی برری زبرران پهلرروز (قرر ش اکبرررزاده )4913 ،اسررتش
ردوسرری در روایرری شرراهکار ملرری از دو سرچشررمگ برریماننررد یرري نوشررتارز چررون
خداینامرری و ترجمررگ نهرررا و نيررز از یررري گعتررارز بررری شایسررتگی بهرررره برررده اسرررت
( .)Akbarzadeh,2004:25ایر ر دقر رت و ارجرررای دقير ر بررری سرچشرررمگ گعترررارز و
نوشررتارز در سررر از داسررتانهررا مرریباشررد کرری برری شرراهنامی جایگرراهی ب ر ارجمنررد در
ادو پارسرری و ترراری ایررران ب شرريده اسررتش در یکرری از رسررا یهرراز کارشناسرری ارشررد بررا
هرردایت ای ر جانررب ،سررالشررمار پادشرراهی ه رر شرراه ساسررانی در کنررار سررکیهرراز برجرراز
مانررده (و دیگررر منررابب مهررم اسررلمی) از همرران شرراه را مررورد بررسرری قرررار دادیررم؛ جرراز
شررگعتی نيسررت کرری کمتررری کاسررتی در بيرران سررالشررمار ایرر شرراهان در شرراهنامی بررا
سرکیهرا دیرده نمریشرود4ش دادههراز ایر چنينری در شراهنامی رراوان اسرت و بری مرا اجرازه
میدهد تا نگاهی تاری ی نيرز بردی کتراو ،ویرره ترر بری ب رش ساسرانيان داشرتی باشريمش برا
وجررود ایر  ،هرردا ایر نوشررتار پرررداخت برری گعترریهرراز گعترری شرردة پيشرري نيسررتش بررراز
نچرری کرری در پرری مرری یررد ،زمررانی ن را بررسرری کررردهام و سررا بررا سرری اسررتاد نامرردار
شرراهنامیشناسرری درميرران گ اشررتی و دیرردگاه ای ر پيشکسرروتان را پرسرريدهامش موکرروی ای ر
نوشررتار برردی پرسررش بسررنده مرریکن رد کرری چرررا در رجررامي بررر شرراهنامی ،از يررروز،
رزنررد یزدگرررد سرروم خبرررز نيسررت؟ اسررتاد رهي ترری جنرراو دکتررر اميدسررامر بزرگوارانرری
در پاسر برری شرراگرد خررود رمودنررد کرری پاسر ی برردی پرسررش ندارنررد؛ از ایر روز کرری
از دیرد ایشران شرراهنامی یرک کترراو تررا ادبرری و نری ترراری ی اسرتش دو اسررتاد بریماننررد
و نررامور در شرراهنامیشناسرری نيررز پيشررنهاد بنررده را گررواهی کردنررد و یکرری از ایر بزرگرران،
نکتگ ارزشمندز بدان ا زود کی در پی خواهد مدش
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 .1-1بیان مسئله

شاهنامگ ردوسری برا مرر یزدگررد سروم ،خرری پادشراه ساسرانی بری پایران مریرسردش
هرچنرررد مررریتررروان اررردس زد کررری داسرررتانهررراز یزدگررررد از راه خداینامررریهرررا و یرررا
ترجمرریهرراز نهررا برری شرراهنامی راه یا ررت ،امررا داسررتانهررایی کرری داراز سرچشررمی روایرری
(گعتارز)انرد نيرز در شراهنامی کرم نيسرتش مر گمانمنردم کری برخری داسرتانهراز شراهان
چنرردروزه و چندماهرری بررر ت ررت نشسررتگ پایرران روزگررار ساسررانی از راه یرري نوشررتارز
(یررک سرچشررمی نوشررتارز) برری شرراهنامی راه یا ترری اسررت؛ نجررا کرری دیگررر ردوسرری نرری
نرامی از د تررر پهلرروز و نرری نررامی از راوز خاترری مرریبرررد (قر  :داسررتان ررر یي در جلررد
نهم)ش
بررا وجررود ای ر  ،یکرری از شررناختیشرردهتررری ش ص ريّتهرراز پایررانی روزگررار ساسررانی،
يررروز رزنررد یزدگرررد سرروم اسررتش هرچنررد یزدگرررد بنررا بررر سررالشررمار رسررمی زرتشررتی،
خررری شرراه ساسررانی برری شررمار مرری یررد و نوشررتیهرراز زرتشررتيان و روایررتهرراز نرران،
یادگارهرراز نوشررتیهرراز پساساسررانی را سرريراو کرررد (ق ر ش مس ر ودز ،)411 :4913 ،امررا
بی گمرانی بتروان يرروز را از دیرد مپرت تراری ی ،خرری شراه ساسرانی بری شرمار وردش
شرررکار اسرررت کررری يرررروز یزدگرررردان ،بررری همرررراه دودمررران شررراهی و گروهررری از
نوازنرردگان ،هنرمنرردان و ارتشررتاران برری چرري گری ررت و برری عنرروان شرراه قررانونی ایررران،
بسرری مررورد پشررتی گا ن ر  ،شرراه چرري  ،قرررار گر ررتش يررروز در زرن ر  ،پررایت تش ،ب ری
پيرررروز از پررردر ،بررری کررررو سرررکی پرداخرررت ( .)Akbarzadeh,2014:8داسرررتان
يررروز و تررلش او در نجررات ایررران از راه یادگارنوشررتیهررایی چررون بنرردهش (برری زبرران
پهلرروز) و نيررز گررزارشهرراز پساساسررانی قابررو هررم اسررتش برریعبررارت خيلرری روشرر ،
يررروز ش صرريتی شررناختیشررده بررراز برخرری گررزارشهرراز پرريش و نزدیررک برری زمرران
ردوسرری اسررت ،امررا پرسررش اینجاسررت کرری چرررا شرراهنامی در موکرروی يررروز سررکوت
کررررده اسرررت؟ بر ر شرررکار اسرررت کررری رزوز نجررراتب شررری از کرررران شرررر دور
(دودمررررران شررررراهی) از راه برخررررری نوشرررررتیهررررراز مهرررررم قابرررررو درب اسرررررت
()Cereti,1996: 635; Akbarzadeh(a),2015:290ش نگارنررررررده بررررررر ایرررررر
داسررتان گمانمنررد اسررت کرری یررا خراسرران و راویرران ن کررران رهنرر سرراز ،برریعنرروان
یکی از مهم ترری مسريرهاز پيونرد ایرران بری سرياز ميانری ترا بری شرر دور ،از ترلشهرا و
در رجام داستانهاز يروز بیدور بودهاند؟
از نجررا کرری رررر داسررتان شکسررتهرراز يررروز در برابررر اعررراو ،در پرری داسررتان
شکسررتهرراز یزدگرررد ،بررا رو شرراهنامی ی نرری «ایجرراد رررور ملرری» ،ناسررازگار مرریا ترراد،
در ایر ب ررش بررا نرروعی «ار ا گاهانرری» روبریرو هسررتيمش بریعبررارتی روشر  ،ردوسرری
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نمیتوانسرت و یرا بهترر بگرویيم نمریخواسرت شراهنامی را برا «شکسرتنامریهراز پيراپی» بری
پایان برساندش
 .2-1ضرورت و اهمیت پژوهش

دربررارة ش صرريت يررروز ،پناهنرردگی وز برری چرري و شکرکشرریهرراز نررامو وز در
برابرررر اعرررراو ( ،)Compareti,2009: onlineکارهررراز ارزشرررمند راوانررری بررری
چررا رسرريده اسررت؛ امررا ترراکنون موکرروی يررروز در شرراهنامی هرگررز مررورد بررسرری واقررب
نشررده اسررت و در تمررامی تپدير هرراز شرراهنامی پروهشرری ،ایر کتراو بررا داسررتان یزدگرررد
(سرروم) برری رجررام رسرريده اسررت؛ ا ررزونتررر در چرایرری نبررود داسررتانهرراز يررروز ،رزنررد
یزدگرررد و رررار وز برری چرري  ،سرر نی گعترری نشررده اسررتش نبررود یررک پررروهش و نشرران
پرسررش بررر چرایرری نبررود داسررتانهرراز يررروز در شرراهنامی یررا اشرراره بررینررام وز ،مهررمتررری
د يو ای نوشتار استش
 .3-1پیشینة پژوهش

شررورب تانی در ایرر موکرروی تررا نجررا کرری نگارنررده بررسرری نمرروده اسررت ،هررير کررار
پروهرررشی چرراپی دیررده نمرریشررودش بررا وجررود ایرر نمرریترروان منکررر کارهرراز ارزشررمند
پروهشررررری برررررا درونمایرررررگ تررررراری ی دربرررررارة ش صررررريت يرررررروز یزدگرررررردان
( )cf.Pulleyblank,1991: onlineشررردش در تمرررامی پرررروهشهررراز تررراری ی نيرررز
بی موکوی سکوت شاهنامی در ای مورد اشاره نشده استش
 .2بحث
 .1-2يزدگرد ،فرجا ساسانیان ،شاهنامه و يادگارنوشتههای پساساسانی

برر پيداسررت کرری بررا تررازش تازیرران برری ایررران و روپاشرری شاهنشرراهی ساسررانی،
یزدگرررد سرررگردان ،خررری شرراه ساسررانی ،در رجررام سرريابانی در مرررو او را کشررتش
بسرريارز از یادگارنوشررتیهرراز پساساسررانی ،نرری تنهررا ایر موکرروی را گررواهی مرریکنررد ،کرری
از خواسرررت انررردرونی یزدگررررد در ررررار بررری چررري نيرررز پررررده برداشرررتیانرررد ( cf.
)Ibd.,online؛ نمونیهاز دیگرز کی در ادامی می ید گواه همي م لب است:
یزدگرد بریسروز سيسرتان روانری شرد و از نجرا بری کرمران و سرا بری مکرران ر رتش نگراه
روز برری ربرسررتان وردش یزدگرررد بررا رسررتادن برخرری از خانرردان و گنجينرریهرراز خررود نررزد
اعرور ،شراه چري  ،برا نزدیکران و برگزیردهیری از سرااهيان ،بری نهاونرد روز ورد و ررازاد را برری
جاز خویش در مدای بنشاندش (ر ا بی212 :4916 ،تا)211
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یزدگرررد راه سيسررتان را در پرری گر ررت تررا برری مرررو شرراهجان رسرريدش قصررد چرري داشررت و
گنجينرری و کخررایر خررویش را برردانجا رسررتادش چررون یزدگرررد کشررتی شررد ،نچرری برری چرري رسررتاده
بود نزد خانوادهاش باقی ماندش (مددسی)166 :4916،

در شاهنامی نيز چني مده است:
مهرران را چنرري پاس ر ورد ش راه

کررز اندیشرری گررردد دل م ر تبرراه

همانرا کرری سروز خراسرران شررویم

ز پيکار دشرم تر سران شرویم

 216 /2491و 211
برا وجرود ایر  ،بيرتهرراز زیرر در داسررتان یزدگررد بسرری پرسرش برانگيررز اسرت؛ چرررا
یزدگرررد برریگونرریاز ویررره بازرگانرران چينرری را مررورد گعتررار قرررار داده اسررت؟ یررا ای ر
گونی بيتها میتواند با رخدادهاز پسایزدگردز در پيوند باشد؟
چنرري گعررت کرراکنون برری ایررران زمرري
وز ن پ ر برری بازارگانرران چرري
مباشرريد یررک چنررد کررز تازیرران

برررردی سودجسررررت سررررر ید زیرررران

ج

(همان 941 :و )941
شرراهنامگ ردوسرری بررا مررر یزدگرررد پایرران مرریپر یرد و در رجررامي بررر هرراز ن
کتاو ،ارررز از خواسرت درونری یزدگررد در ررار بری چري نيرز یراد نشرده اسرت؛ هرچنرد
از راخواندن نيروهاز چينی بیعنوان شکر کمکی یاد شده است:
رهررا شررد برری زخررم انرردر ،از شرراه ه
یکرری دشررنی زد بررر تهيگرراه شرراه ( سرريابان)
بررری خررراب انررردر مرررد سرررر و ا سررررش

همرران نرران کشررکي برری پرريش انرردرش

سرررررر مرررررد کنرررررون قصررررری یزدگررررررد

برررررری مرررررراه سررررررعندارم و روز ارد

برررری هجرررررت شررررده پررررن هشررررتاد بررررار

بررررری نرررررام جهررررران داور کردگرررررار

ج

جج

(همان 691 / 2412 :و  693و  164و )162
یررا کرري خررواهی بيرررن از مرراهوز ( رجررام شرراهنامی در داسررتان یزدگرررد) نمرریتوانررد
ساختررری و پرداختررگ دوران ب رردز باشررد تررا برری گونرریاز برومنررد خررونخررواهی از مرراهوز
انجررام گر ترری باشررد؟ یررا ایر خررونخررواهی و یررا بهتررر بگرروئيم ،کمررک برری پر یرش یررک
شکسررت خوارگونرری نمرریتوانررد بررا کررار اسررکندر پرر از مررر داراز سرروم (همرران:
 )1277در یک نگاه سنجشی برابر ا تد؟
 .2-2فیروا يزدگردان

شررکار اسررت کرری يررروز رزنررد یزدگرررد بررا گروهرری انبرروه از نوازنرردگان ،هنرمنرردان
و ارتشررداران برری چرري گری ررت و مررورد پشررتی گا ن ر  ،اماراتررور چرري  ،ب ری عنرروان شرراه
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قررانونی ایررران قرررار گر ررتش او ب رییررارز شاهنشرراه چرري  ،شکرکشرریهرراز نررامو دی بررراز
رهررایی ایررران داشررتش گریررز يررروز برری چرري ( )Rong,2000:7و ارررور هنرمنرردان
ایرانرری در شررر دور ،سررر از ت رأرير شررگعتانگيررز هنررر ایرانرری بررر هنررر ن کررران اسررتش
گيرشررم از ن بررا عنرروان هنررر ایرانرری-چينرری نررام برررده اسررتش (گيرشررم )991 :4911 ،؛
برررا وجرررود ایر ر  ،سررريل (کرررره) و اپر ر نيرررز از هنرررر ایرانررری ( )Akbarzadeh(a
 ),2010:149تأرير راوانی پ یر تش
بررارز ،موکرروی رررار يررروز برری چرري در بنرردهش (برری زبرران پهلرروز) و برخرری
یادگارنوشتیهاز پساساسانی نيز دیده میشود:
پسرررر یزدگررررد بررری هنررردوگان شرررد و سرررااه و گنرررد وردش پررريش از مررردن بررری خراسررران
درگ شررتش ن سررااه و گنررد بياشررعتش تازیرران ن یرري «اکرری دی ر » خررویش را رواج ب شرريدند
یرري پيشررينيان را بياشررعتندش دیرر مزدیسررنان را نررزار کردنرردش» (Akbarzadeh(b),-
و برر
)2010:420

« یزدگرد خرری ملروب ایرران وقتری کشرتی شرد ،سری و پرن سرال داشرت و دو پسرر
بری نررام بهرررام و يررروز و سرری دخترررششش برری جررا گ اشررت و بيشررتر اعدرراو او در مرررو هسررتند»
(مس ودز)211 :4911 ،ش
« يررروز پسررر یزدگرررد نررزد ترکرران شررتا ت و ایشرران برری وز زنرری دادنررد و او نررزد
ترکان بماند» (بلکرز)111 :4991،ش
« ای نامری را (شراه چري ) بری جرواو یزدگررد نوشرت« :مریدانرم کری بایرد شراه شراهان
را بررر کررد ا برران یررار دهنرردش وتررف ایرر قرروم را کرری شررما را از دیارترران بيرررون
کردهاند بگو ششش» (ربرز)2111 :4962،ش
یررا ایرر گررزارش نمرریتوانررد تپررت تررارير داسررتان يررروز ،ایسررتایی او در چرري و
پشررتیهرراز شرراه چرري از او باشررد؟ ایسررتایی يررروز در زرنرر  ،جنرروو شررر ایررران،
برریعنرروان پررایت تش و نيررز پيررروز از یزدگرررد در کرررو سررکی (دریررایی444 :4934 ،تررا
 ،)446ب شرررری از گررررواهی ترررراری در کوشررررش يررررروز در رهررررایی ایررررران اسررررت
()Shahbazi,2005:onlineش
داسررتان يررروز و تررلش بررراز رهررایی ایررران و رزوز برگشررت رهرراییب شرری از
کررران شررر دور (دودمرران یزدگرررد) و ندررش خراسرران پهنرراور در ایرر ر ررت و مرردها
( ،)Akbarzadeh(a),2015:288از موکرروعات قابررو هررم در ن سررتي سرردههرراز
اسررلمی اسررت ،امررا ردوسرری نرری تنهررا در برابررر ایر رخرردادها سررکوت مرریکنررد کرری اتری
از خرررواست درونررری یزدگرررد در ر ررت برری چرري نيررز سرر نی نمرریگویرردش اگررر ر ررت
یزدگرررد را برری چرري بترروان برری نرروی سرچشررمگ (گعتررارز ،نوشررتارز) اسررتاد ترروس پيونررد
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زد ،امررا بررراز رخرردادهاز هررمپيونررد بررا يررروز کرری داسررتانهرراز وز بررراز بسرريارز از
نویسررندگان و راویرران شررناختی شررده بررود ،نمرریترروان موکرروی سرچشررمگ نوشررتارز را تنهررا
بهانی کردش
 .3-2چرايی ن ود داستانهای فیروا در شاهنامه

در پاس ر برری پرسررش نگارنررده ،اسررتادز دانشررور و گرررانسررن در شرراهنامی شناسرری،
با گواهی پيشرنهاد ایر جانرب ،نکتریاز دیگرر را نيرز رمودنرد کری «داسرتانهراز يرروز در
شرراهنامی ابومنصررورز ،مهررمتررری سرچشررمگ ردوسرری ،نبرروده اسررتش» و نگارنررده کررم
تپسررري هميشرررگی اسرررتاد نامررردار ،و برررا توجررری بررری راویررران م تلرررف شررراهنامی ( یررري
گعتارز) بیدنبال ارائگ پيشنهاد و د يلی دیگر استش
برریتردیررد یکرری از مهررمتررری پيررامهرراز شرراهنامی ،رررینش و پاسداشررت رررور ملرری
و پشتی از هویّر ت ملری بروده اسرتش در ایر براره بسری گعتریانرد و نوشرتیانرد (قر ش ترعا،
)49:4916ش بی براور نگارنرده ب رشهرایی کری مریتوانسرت بری ررور ملری سريب برسراند
و هویّررت ملرری را دچررار سرريب نمایررد ،از سرروز ردوسرری کررم رنرر و ارر ا شررده
استش بسی روشر اسرت کری رجرام شراهنامی نمریتوانسرت برا تپديرر ررور ملری و پيونرد
با شاهان بردون هرير مرو ديّتی بری پایران برسردش عردم مو ديرت یررزدگرد در برابرر تازیران و
ا زونتر شکستهراز يرروز نمریتوانسرت ،برا ایر خواسرت شراهنامی برابرر ا تردش پريشترر
نگارنررده برردی موکرروی اشرراره داشررتی کرری پيررروز اکومررتهرراز ملرری چررون تبرسررتان و
ل بویرری از خسرررو دوم در کرررو سررکی یررا برخرری شورشرريان ملرریگرررا مرریتوانررد نتيج رگ
یرررک کهنيّرررت از یزدگررررد و اتررری خرررانوادهاش ( )Akbarzadeh,2015(a):6نيرررز
تعسررير شررودش برری گمررانی یزدگرررد ،برریعنرروان یکرری از مهررمتررری بهانرریهررا در شکسررت و
روپاشرری ایررران در اندیشرریهرراز بسرريارز برراقی مانررده بررودش ای ر کهنيّ رت منعرری نسرربت برری
یزدگرررد و بازمانرردگانش بایررد یکرری از مهررمتررری عررواملی باشررد کرری ردوسرری نيررز تررلش
کرررده اسررت تررا برومندانرری شرراهنامی را بررا رجررام کررار وز (برری شرريوه سررنتی) برری رجررام
رساندش
نگارنرررده بسررری گمانمنرررد اسرررت کررری داسرررتان ررررار دودمررران شررراهی بررری چررري و
رخرردادهاز هررمپيونررد بررا ي رروز از نگرراه تيررزبي اسررتاد ترروس دور مانررده باشررد؛ بررا وجررود
ای ر  ،برراور دارد کرری پاسداشررت رررور مل ری ،داورلبانرری اجررازه پرررداخت برردی موکرروی را
برری ردوسرری نررداده اسررتش ای ر جانررب برری پيونرردزدنِ نبررودو رخرردادهاز يررروز یزدگررردان
(سرروم) بررا شرراهنامگ ابومنصررورز بسرری گمانمنررد اسررت ،زیرررا مرریترروان برری داسررتانهررایی
اشرراره کرررد کرری برری گمرران نيرومنررد در شرراهنامگ ابومنصررورز نبرروده اسررتش یررا داسررتان
شررراهان دو روزه و چنرررد ماهرررگ پادشررراهیکرررردة ساسرررانی را مررریتررروان بررری شررراهنامگ
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ابومنصرررورز ارجرررای داد؟ یرررا هرررمپوشرررانی رخررردادهاز شررراپور ن سرررت و دویرررم در
شرراهنامگ ابومنصررورز برری شرراهنامی وارد یرا برری گمررانی در پرری نرروی برداشررت و تعرراوتهرراز
روایری از سروز راویران (گعترارز) بروده اسررت؟ یرا داسرتان سرهراو (قر ش امري ریرراای،
)61-11 :4913ش
سرررواز ایر ر موکررروی ،موبررردان زرتشرررتی ،بر ریعنررروان ب شررری از سرچشرررمیهررراز
شرراهنامی ،4تررلش بسرريارز در پاسداشررت یرري ساسررانی همچررون رخرردادهاز شرراهان
پایررانی ن دودمرران داشررتیانرردش زرتشررتيان (مجوسرران) از تمررام ابزارهرراز ممکرر بررراز
پاسداشت یري گ شرتی بهرره گر تری انرد ترا نجرا کری در گزارشری خرا برا خروارج نيرز
دسررت دوسررتی مرریدهنررد2ش یررا پایرران شرراهنامی مرریتوانسررت بررا شررمارز داسررتان کرری
موکرروی نهررا شکسررت و تپديررر و رررار در برابررر تررازه واردان بررود برری پایرران برسررد؟
ردوسرری در رجررام برخرری شرراهان ساسررانی نجررا کرری پدرکشرری را روایررت مررینمایررد،
داسررتان را نرررمتررر روایررت کرررده اسررت ،جررز مررر خسرررو دوم 9کرری برری برراور نگارنررده
پایان خری شرکوه و ررور ایرانری بریشرمار مری مردش برا وجرود ایر  ،داسرتان شکسرت و
رررار در برابررر بيگانگرران بسرری متعرراوتتررر خواهررد بررود تررا نسررو کشرری دودمررانی (ق ر ش
داستان اردشير شيروز و پيروز خسرو؛ شاهنامی جلد 4 :4911 ،3تا)11ش
 .3نتیجه
یکرری از پرسررش برانگيزتررری و متعرراوتتررری ب ررشهرراز شرراهنامی در سررنجش بررا
بسرريارز از یادگارنوشررتیهرراز پساساسررانی نبررود موکرروی رررار يررروز رزنررد یزدگ ررد برری
چرري و شکرکشرریهرراز پيرراپی وز برری ایررران اسررتش در نگرراه ن سررت برری گمررانی بترروان
گعت کی خداینامریهراز پهلروز از یزدگررد بریعنروان خرری شراه ساسرانی نرام برردهانرد؛
اگررر ایرر سرر قابررو گررواهی اسررت ،امررا وجررود نررام راویرران نجيرربزاده و پاسررداران
راسرررتي اسر ر وره ،تررراری و رهنر ر ایرانررری در شررراهنامی از یرررک سرررو و نيرررز نچررری
یادگارنوشررتیهرراز پرريش و پ ر از ردوسرری دربرراره يررروز بيرران مرریدارنررد ،اندیشرری هررر
پروهشگرز را میتواند گمانمند سازدش
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از ایر روز و برا پایری قرررار دادن پيرام اترلی شراهنامی ،ی نرری کمرک بری « ررور ملرری،
ت هيررر هویّررت ایرانرری و پاسداشررت ميرررا گ شررتگان و رررینش کرراا گزنرردناپرر یر
ادو پارسرری» ،برری گمررانی نيرومنررد بترروان ادعررا کرررد کرری ایرر ب ررش گاهانرری از سرروز
ردوسرری از شرراهنامی ارر ا شررده اسررتش بررراز بررسرری تررلش در پاسداشررت رررور
ملرری ،بایررد شرررایم اجتمرراعی روزگررار ردوسرری مررورد بررسرری قرررار گيرررد (ق ر ش امرري
ریرراای)414 ،31 :4913 ،ش یزدگرررد ،شرراه سرررگردان ،نرری تنهررا در برابررر اعررراو شکسررت
خررورد و برری نرروعی مدصررر ایر شکسررت بریشررمار مرریر ررت ،از ایر روز ،ادامرگ داسررتان و
مررر خع رتبررارش بررا شکسررتهرراز بازمانرردگانش ،پایرران شرراهنامی را نرراخوش و رررزان
مرریسرراخت و رراز نيرومندانرری شرراهنامی در تدابررو بررا پایررانی رررزان و خعررتبررار قرررار
میگر تش
بسرريار دور از که ر خواهررد بررود کرری گمرران بررریم ،ردوسرری از رررار دودمرران شرراهی
بی چري و شکرکشریهراز يرروز (و بررادرش بهررام و نيرز نرسری ؟) بریخبرر بروده اسرتش
برری گمررانی ردوسرری ،تپديررر شکسررتهررا را بررا شکسررت یزدگرررد ،برریعنرروان شررناختی
شدهتری شاه پایانی ،بی پایران بررد و گاهانری داسرتانهراز يرروز یرا دسرت کرم اشراره بری
نرام وز را ار ا کرررد ترا پایران شرراهنامی برومنرد و بری سرريب بری ررور ملرری بری رجررام
رسرردش یررا در بيررتهرراز زیررر ،پرريشگررویی رسررتم رررا زاد برریگونرریاز بازترراو ارر
ردوسی از شکست و تپدير روا شده نيست:
سررتاره شررمر بررود و بررا داد و مهررر
بدانسرررررت رسرررررتم شرررررمار سررررراهر
کرری ای ر خانرری از پادشرراهی تهرریسررت

نرری هنگررام پيررروزز و رهرریسررت

همرررری بررررودنی هررررا ببيررررنم همرررری

وز ن خامشررری برگرررزینم همررری

بررررر ایرانيرررران زار و گریرررران شرررردم

ز ساسرررانيان نيرررز بریررران شررردمششش

ج
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پیکرۀ بیسر فیروا يزدگردان در چین( دورۀ تانگ)

يادداشتها
 .4رس ا ۀ ک رشن سااا شرش ا (خ ا ف ط ه اار بلرش اال « :مق یساار سشس ا ا -ز ا ا خاات ر ا ریخا
ش هن مر ر مهفررین من ع سورشن شسالما» ( ، 9831رحصیالت رک ی ا سش شگ ه پی م لر.
 .2سنجت سرآغ ز سشس ن مهبلس و زروشن (ش هن مر ب هش ف. 9651:9831 ،
 .8سر لشاا ر آیناا ه خاالس ساا رسه اار پیل اا ه و خاالشرن و مجلساا ن سر خساا ین ساا ه هاا و

شسالما پرسشخ رشم .شین ک ر مهف رش م یلن شس سم ع ا روشقا هس ف.
 .4مق ر ب یا گ ر ا ه (سر سساا سشورو ا عنالشن« :سو ا س هالی ا شیرش یا ن سر خسا ین سا ه
ه و شسالما» ،مج ر شیرشن مر (رلر ل .
 .6گ ر ا ه سر ا ره ماارر یبس اارس اار سسااا آساای ا اارط اار ب یگ ا ه آساای ن اارعناالشن ی ا
پیشنه س ش ا شیا شا ن پرسات ماا ااشرس .آشاک ر شساا کار شایا آسای ا ،یکاا شز پساارارین
مش غا لسه شسا .هنلز هاف سر کارشن سش سا ن لشاهر ( یاب ه و ا
سشر کر ما لین « :طال ا لوش لن (آسی ن شسا یا ار یا

مک اا پرکا ر رس ارشو رحقیار

لوش الن ماام ا  ».آیا کشا ر شا ن

یبس اارس اار سسااا آساای ا سر هنگ ا م خاالرسن غ ا شیا ساای ر اااشرزش ( ا ن کشااکین :ش ا هن مر
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ارلش

خشا شز سای ه ا یا شخصایا شیان شا ه س سا ا ار س یاا شکسااها یا کار سر رش ار

شعرشب خلرس ،رفسیر شلس؟
6ش نگارنررده از جنرراو قرراز دکتررر مرراتيو کاماررارتی بررراز ارسررال عکر

ررو سااسرردار اسررتش در پشررت

پيکره و بی زبان چينی نام و نشان يروز (م ر ی) مده استش
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