
 

 :اعظم سیستانیمحمدکاندید اکادمیسین 

 

 

 

 تانــیســسنقــش 

 تکوین حماسه های ملی در

 
 

 

 

 

 

 ۲۰۱۱ -سویدن 



 2 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشخصات کتاب

 نقش سیستان در تکوین حماسه های ملینام كتاب :

 مؤلف : كاندید اكادمیسین محمد اعظم سیستاني

 م۱۹۹۰ش/۱۳۶۹اکادمی علوم افغانستان، چاپ اول : 

 ۲۰۱۲ش/۱۳۹۱ )با تجدید نظر(چاپ دوم : 

 حق چاپ وتکثیرمحفوظ برای مولف



 3 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 

 

 

 فهرست مطالب

 

 9........ .......................................... کبیر رنجبردكتورنظر

 11..........................................................مقدمه مؤلف  

 

 فصل اول

 آثارحماسی قبل از اسالم تکوین سیستان در نقش

 24.........اوستا ، مهمترین منبع روایات حماسي سیستان...  الف/

  31.........در آنها  پهلوي و حفظ روایات حماسي برخي از كتبب/ 

 31..... ...............................................دینكرد......... -1

 33...............................روایت پهلوي....................... -2

 34...........................................صد در بنددهش ........ -3

 36..................................................پنددددهش  ........ -4

 38.....................................................مینو خرد...... -5

 39................. .................كسیكین یا سکیسران  كتاب س -6

 40..................................داستان رستم و اسفندیار........ -7

 40 ..................... .........................یاتکار زریران..... -8



 4 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 

 فصل دوم

   اسالم تکوین آثار حماسي بعد ازسیستان درنقش 

 42....................... .................../ آثار حماسي منثور... الف

 43......... .............نامۀ خسروان آزادسرو ................... -1

 45.... .....شاهنامه ابوالموید بلخي................................ -2

 47 ..........................امه ابو منصوري ................شاهن -3

 49................. ...بختیار نامه...................................  -4

 58 ........قصۀ حمزه یا رموز حمزه .............................. -5

 60..  .......سددمع عیددار ........................................... -6

 62... ...................................ب / آثار حماسي منظوم........

 62... ..............................شاهنامه مسعودي مروزي...... -1

 63.......................................گشتاسپ نامه دقیقی بلخی  -2

 64........... .شاهنامه فردوسي..................................... -3

 76...............................................نامه.......گرشاسپ  -4

 82 ......................................................سامنامه  .... -5

 88....................... .....فرامرزنامه  .......................... -6

  90....................................جهانگیرنامددددددددده  ............ -7 

 97............... ...................بانو گشسپ نامه  .............. -8

 100................... ...............................برزو نامه  ... -9



 5 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 107............................................... شهریار نامه  . -10

 110.............................................آذربرزین نامه   . -11  

 111............بیژن  نامه  ........................................ -12

  112................سوسن نامه   ................................. -13

 113............داستان كك كهزاد.................................. -14

  118................داستان شب رنگ  ............................ -15

 119.......................................داستان جمشید.......... -16

 120.............................................بهمن نامه......... -17

 124...................داستان رستم وببر بیدان .................. -18

  129........................................رستم وپتیاره .داستان  -19

 134.........وک کیانی ...........الملوک یا نژادنامه مل شجرت -20

 م سوفصل 

 در شاهنامه سیماي رستم 

 139.......... .............فردوسی هیروی شاهنامه ..................

 143......... ..........................اسدت  رستم  عاشق  فردوسي 

 150......................... ...........................لد رستم........تو

  155................. ...........نخستین جنگ رستم با افراسیاب......

 158......... .من............................رستم از نظر دوست و دش

 169......... ........................مقام و موقف رستم در جنگ ها.

 



 6 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 163سالح رستم ..........................................................

 166... رسددتم چددرا مددي جنگیددد. .......................................

  167..... ..............مرد قهرمان . موفقیت هاي رستم تا سطح یك

 171... رستم اهانت ناپذیر است.........................................

 179...... ...........مقام جهان پهلوانی ...............................

  181............................. رستم درمورد  مستشرق انگلیسنظر

 183...........................................دین رستم .................

  186.................. ................رستم ........................اسپ 

 189وصف اسپ رستم از زبان فردوسی ..............................

 192.... ........................ان زال ......مرگ رستم و زوال خاند 

 198.. ......رستم وبرخورد بهمن با ایشان ....................اوالدۀ 

 فصل چهارم

  سیمای زال و رودابه در شاهنامه

 207مدخل .................................................................

 208........ ............زال درکنام سیمرغ .............................

 212.....................ل دلباختۀ شاهدخت کابل..........شهزادۀ زاب

 220 .....وچهرشاه .................زال در مجلس آزمون موبدان من

 223...... .............رسالت سیندخت به نزدیع سام ...............

 230...... ....گار کابل ...........جشن عروسی رودابه در کاخ زرن

 236.... ....در سیستان  منسوب برستم و خانواده زال تاریخي آثار



 7 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 240....از زبان ساوج لندر ..............شهر رستم شرحی دربارۀ  

 

 مپنجفصل 

 تأ ملي برآراء و نظریات محققان راجع به منشاء

 سام و زال و رستم و بنیاد داستان هاي گرشاسپ،

 251..... ..........................................مدخل..................

 253....  ...........................گرشاسپ .... منشا حماسه خاندان

 259...... گرشاسپ اوستا ست ..............آیا سام شاهنامه همان 

 262 ...... .....................د داستان هاي زال و رستم .......بنیا

 267... ..........................رستم بدل حماسي گرشاسپ نیست ..

 268....  .................یست ......رستم بدل حماسي گندو فار هم ن

 271....... ....نظریه زال و رستم بمثابۀ زمان ایزدان ...............

 273.... ...... تأملي بر منشأ و تكوین داستانهاي گرشاسپ و رستم

 283.......................................نتیجه ..........................

 مششفصل 

  سیستان بازتاب یکی دو واقعیت جغرافیائی

 در شاهنامۀ فردوسی

 287..  ........................................مدخل .....................

 288. ...........دژ سپید یا قلعۀ الش ، نبردگاه سهراب وگرد آفرید 



 8 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 299. .............................. ق قلعۀ الش با دژ سپیددالیل تطبی

  306 ........................................... سپند یا کوه خواجهکوه 

 310موقعیت کوه سپند یا کوه خواجه درسیستان .....................

 315 ........... دیانت زرتشتی( دریا کوه خواجه )کوه سپندتقدس 

 319... ..............دریاچۀ هامون در سنت مزدیسنا ........ تقدس

 327.... ............مآخذ  عمومی کتاب ................................

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 

 

 نظر دکتورکبیر رنجبر 

 

 

 کلمه در مورد این اثر چند

 

سیستانی محمداعظم اثر ذیقیمت محترم کاندید اکادمیسین این   

مطالعه نمودم، بصورت بسیار فشرده محتوای آنرا نکات ا دقت را ب

 ذیل تشکیل میدهد:

یک به تمام حماسه تاکید براین مساله که : اکثریت نزد -1  

های کهن  که درافغانستان، ایران وماوراء النهر در دوران پیش 

ن مرکزی وپس از اسالم پرداخته شده اند، پرسناژ اصلی وقهرمانا

ند. وبنابرین فضای باز، اسمان از سیستان برخاسته ااین حماسه ها 

صاف ، هوای گوارا، آفتاب درخشان ، رودخانه های خروشان 

ودشتهای پهناور آن محیط مناسبی برای پرورش آزاد مردان و 

 پهلوانان کشور ما به حساب می اید.

تمام قهرمانان وشخصیت های مرکزی این حماسه ها  -2    

بنابرین  انوادۀ سام وزال ورستم است. ومنسوب  ومربوط به خ

با  به بررسی گرفته شده وسپسهرسه شخصیت دراین اثر  سیمای

منشاء  تأملی بر آراء ونظریات محققان و دانشمندان دیگر  جمعبندی

ه و گرفت مهمترین افراد این خانواده صورترستم و زال وداستانهای 
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جام نتیجه گرفته شده ده ودر فرد پای آنان تاعصر اوستا دنبال گردیر

است که خانوادۀ رستم یک واقعیت تاریخی است، نه اسطوره یی که 

در شاهنامه و حماسه های دیگر، گرد اسطوره برآنها نشسته 

به مثابۀ  است.بایستی بادقت این گرد از چهرۀ آنان زدوده شود و

 شخصیت های حقیقی وتاریخی باز شناخته شوند.

توان محل برخورد برخی از وقایع تاکید براین نکته که می -3

 شناسی باز و را در بیرون از شاهنامه جستجو داستانی شاهنامه 

 .کرد

بحث بازتاب یکی واقعیت تاریخی سیستان در فصل پنجم دردر 

شاهنامه فردوسی ، مؤلف سعی ورزیده است تا واقعیت تطبیقی دژ 

در آن  سپید) نبردگاه سهراب وگردآفرید( وهمچنان کوه سپند را که

زال از  بعد توسط رستم فتح شده و نریمان جد رستم، به قتل رسیده و

پرداختن باژ وخراج به کک کهزاد رهائی یافته، در یابد. به 

 نظرمیرسد که مولف تقریباً به چنین موفقیتی دست یافته است.

در سیستان وجود روز به عقیدۀ مولف، این  هردو محل ام

 درمیان مردم  دومی بنام کوه خواجه ش ودارند که اولی بنام قلعۀ ال

 زبانزد است. معروف و محل

ازاین جهت توجه ودقت مولف در بازتاب واقعیت های تاریخی 

یک پژوهش ابتکاری ودر خورد تمجید است.  فردوسی  شاهنامه در

بمناسبت سمپوزیم بین المللی هزارۀ  را اثر این چاپ  بنابرین

 فردوسی وشاهنامه سفارش میکنم.

 کاندید اکادمیسین دکتور علوم کبیر رنجبر

 ش۱۳۶۹ کابل/
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 مقدمۀ مولف 

 

با توجه به آثار حماسي و داستانهاي كهن رزمي چه پیش و چه 

هشدتاد درصدد( ایدن  پس از اسالم دیده مي شود كه بخش عمده )حددود

حماسدده هددا و رزمنامدده هدداي كهددن مربددوط بدده پهلوانددان و رزم آوران 

و این سرزمین بستر رویش گنداوران و دلیران ودالوران سیستان اند 

ندداموري چددون گرشاسددپ سددام ، زال ، رسددتم ، سددهراب، فرامددرز و 

غیددره قهرمانددان ملددي اسددت كدده نددام و شددهرت برخددي از آنهددا از پهندده 

وجغرافیای سرزمین و كشورشان فراتدر رفتده و تدا اقصداء قداره آسدیا 

ی رسدددتم پراكندددده شدددده اسدددت.گرچه درچددداپ اول عندددوان کتاب سدددیما

درشدداهنامه  بددودولی بدده نظددر مولددف جددامع نبددود، بنددابرین  در تجدیددد 

نظر آندرا بده  نقدش  سیسدتان در تکدوین حماسده هدای  ملدی  تعدوی  

 نمودم که همه مطالب مندرج درکتاب را در برگرفته است.

حماسه، نوعي از اشعار وصدفي اسدت از نظرادبیات شناسی   

پهلواني ، دالوري ، مردانگدي كه مبتني بر تعریف و توصیف اعمال 

و شددهامت فددردي یددا قددومي و یددا ملتددي باشددد بنحددوي كدده شددامل تمددام 

مظاهر زندگي آنان گردد.موضوع سخن در اینگونه اشعار امر جلیدل 

و مهمي است كه سراسر افراد ملتي یا قومي در اعصدار مختلدف در 

 1  آن دخیل و ذینفع بوده باشند.

                                                 
1

 31 -3،ص 1333تهران،ذبیح هللا صفا، حماسه سرائی در ایران،- 
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منشاء وبنیاد داستانهاي حماسدي  دكتور ذبیح هللا صفا، در مورد

مي گوید : روایات ملدي و اسداطیر دیندي، حقدایر تداریخي، سرگذشدت 

پهلوانددان ملددي، یادگارهدداي كدده پددیش از مهدداجرت و از دوره زندددگي 

مشترك هندو ایراني در آسیاي مركزي در خاطره ها بجدا ماندده بدود، 

ي هدا و شرح لشكر كشي ها و مبارزات و مدافعات، داستان هندر نمدای

پهلواني هدا در كشدودن یدا اشدغال برخدي ندواحي فدالت ایدران، غدرور 

ندددژادي و عظمتدددي كددده آریدددایي هدددا بدددراي خدددود تصدددور مدددي كردندددد 

)بخصددوا از طریددر شددجره نسددبت هددا و مباهددات بدده كددار نامدده هدداي 

اجددداد و نیاكددان خددود( عالقددۀ شدددید بدده عقایددد مددذهبي، تدداری  اعمددال 

شرقي فالت، در بل  بیدر  اسدتقالل پادشاهان و امیراني كه در شمال 

و ملیت برافراشته بودند، چون بهم در آمیخت، داستان هاي مرتبي را 

پدیددد آورد كدده اسدداس آنهددا تدداری  و ظدداهر آنهددا داسددتان و روش آنهددا 

اساطیري ودیني بود و ما نمونه هایي از همدین داسدتانها را در اوسدتا 

ي  وروایات حماسدي در مي بینیم كه بنوبۀ خود منشاء داستان هاي مل

 1 ادواربعدی گشت.

بی تردید، سیستان در باروری وشکل بندی وغنامندی حماسه 

های کهن خراسان زمین و از جمله شاهنامۀ فردوسی سهم قابل 

 مالحظه دارد.

با مطالعۀ شاهنامه میتوان گفت که شعرحماسی ، عالی ترین 

یات کهن نوع شعر برای بیان وتحریک احساسات میهنی وحفظ روا

 ملی به حساب می اید وبایستی آنرا حمایت کرد وغنا بخشید.

                                                 
1

 همانجا،همان اثرذبیح هللا صفا، - 
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بنابر روایات ملی وداستانهای کهن حماسی چون : شاهنامه، 

گرشاسپ نامه، سام نامه، برزونامه،بهمن نامه، فرامرز نامه، 

جهانگیرنامه،شهریار نامه، وغیره وغیره، سیستان پرورشگاه 

هد داستانهای  رزمی و میدان قهرمانان و جهان پهلوانان ملی وم

 نبردهای رادمردان و کشور گشایان بوده  است.

باید پذیرفت که هیچ داستان و روایت حماسی کهن که از آغداز 

مورد قبول عامه واقع شده باشد، ممکن نیست بدون مبادی تداریخی و 

واقعیت های عینی باشد.  همچنانکه اصدل تداریخی حماسده هدای ملدی 

یافتن مطالدب و عناصدر داسدتانی در آنهدا نیدز یدک  الزمی  است، راه

امددر طبیعددی و حتمددی اسددت ، زیددرا چنانكدده مددي دانددیم حفددظ روایددات 

حماسي در روزگاران نخستین تمددن هدر قدوم ، جدز از طریدر نقدل و 

قصه صورت نمي گرفت و قصه گوهم براي شیرین ساختن یك قصه 

ایددن روش و انتقددال آن بدده شددنونده اش چیزهدداي بددر آن مددي افددزود. 

قرنهاي قرن همینطور پیموده شد تا آن روایات و حماسه هاي شفاهي 

بشدددكل كتبدددي مددددون شددددند، از ایدددن روي بمحددد  اینكددده از كیقبددداد و 

كیخسرو و كیكاوس كتیبه یي بر صخره یي باقي نمانده و یا اثدري از 

آنهددا از زیددر خدداك تددوده یددي بدددر نیامددده اسددت، نبایددد از وجددود ایشددان 

ر كرد و دروغ و بي اساس پنداشته شوند. بلكده بایدد قبدول بیكباره انكا

كرد كه بسیاري از رجال داستانهاي حماسدي مدا كده بندابر روان ناگداه 

آدمي با روایات اسطوره یي آرایش یافته اند، اساساً وجودهاي حقیقدي 

و تاریخي بوده اند. چنانكه وجود اكثریت ایشدان بدسدتاویز قددیم تدرین 

شدده انددد و از بعضدي ایشددان در روایدات ملددي و قطعدات اوسدتا محقددر 

 مذهبي هندوان نیز آثاري دیده مي توانیم . 



 14 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

اسدددتاریكف دانشدددمند شدددوروي در تحلیلدددي كددده از فردوسدددي و 

شاهنامه بعمل آورده به تائید از تذكر فو  مي نویسد: برخي از افدراد 

فعال در حماسۀ فردوسي در اوستا هم سابقه دارند از پادشاهان كیاني 

)كیقباد كیكاوس ، كیخسرو و دیگران ( و از پهلوانان )سام ، اسفندیار 

، افراسیاب توراني و سایرین ( ولي بدا افتخدار تدرین و اساسدي تدرین 

رستم و سهراب و امثال آن  -نام هاي قسمت این قسمت پهلواني )زال 

( در اوستا دیده نمي شدود. ایدن قسدمت كده در شداهنامه بیشدتر از هدر 

خوبتر میدرخشد، اساطیر نیست، بلكده مندابع دیگدري در  قسمت دیگر

دسترسي فردوسي قرار داشته است و آن گفتدار هداي نقلدي ملدي اسدت 

كه هم وقایع حقیقي ازمنۀ دور را مدنعكس نمدوده و هدم قهرمانداني كده 

زمدداني واقعدداً بددوده انددد و در آن وقددایع شددركت داشددته انددد، تمثالهدداي 

ولي با مرور سده ها با افزایش و راه  مردمي كه زماني زنده بوده اند

یافتن نكات خاا انفرادي چهره خود را از دست داده مبدل به تمثدال 

اژ قسمت نقلدي پهلدواني شداهنامه پرسنهاي جداگانه قهرمانان شده اند. 

موجودات اساطیري نیستند بلكه  آدم هاي هستند داراي نیرو و قدرت 

اده ندارند. مثالً رسدتم زور مافو  بشر عادي ولي نیروهاي خار  الع

پیل دارد، لیكن او قادر نیست تغییر شكل بدهد یا نامرئي بشود و هكذا 

درین قسمت )سرگذشت زال و رستم ( مطالب معجزه آسا و خیالبافانه 

باواقعیددات آمیختدده شددده كدده بایددد آنددرا از خصوصددیات خالقیددت ملددت 

تزندددددگاني دانسددددت  وبایسددددتي بددددا دقددددت مسددددایل خیالبددددافي را از واقعی

 .1قهرمانان حماسه ملي تفكیك كرد و باز شناخت 

                                                 
1

 . 185 - 152.ا.استاریكف، فردوسي و شاهنامه ترجمه رضا آذریشي صفحات ا - 
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پس بدون هیچگونه تعصبي باید قبول داشدت کده حماسده هداي 

ملددي و باسددتاني مددا محدد  افسددانه و خیالبددافي نیسددتند، بلكدده حتمددا  

چیزكددي بددوده انددد كدده چیددز هددا شددده انددد.منتها گذشددت زمددان عناصددر 

ا را بصدورتي در آورده داستاني مختلفدي را بدر آنهدا بدار كدرده و آنهد

است كه مي بینیم ، ولی چیدزی کده درایدن داسدتانها بسدیار بدا ارزش 

است، روح وطدن پرسدتی ودفداع از مدیهن ومدردم قلمدروی اسدت کده 

قهرمانددان وسددپاهیانی کدده در پشددت سددر آنهددا قددرار داشددته انددد در راه 

حفظ  وصیانت آن از جان مدی گذشدته اندد وایدن درسدی بزرگدی اسدت 

از این داستانهای حماسی فراگرفت وبدیگران  نیز انتقدال  که میتوان

 داد.

و باین ترتیب مي بینیم كده حماسده هداي ملدي مدا در عدین زندده 

نگداشددتن نامهددای قهرمانددان ودالوران وجددان باختگددان  مددیهن ، بددرای 

نسل های حال و اینده میهن آموزنده نیز هستند.بدینسدان مالحظده مدي 

ندگان فدالت از همدان روزگدار نخسدت شود كده حماسده هداي ملدي باشد

حیات اجتمداعي تكدوین یافدت و روبده تكامدل نهداده اسدت وطدي قدرون 

متددوالي كدده قصدده گویددان شدداي و بددرر هدداي تددازه بددر آنهددا افزودنددد، 

سرانجام بدست شعرا و كساني رسید كه قدرت تنظیم و تدوین آنهدا را 

 داشتند و از آنها آثار حماسي گرانبهایي پدید آوردند.

 

 تاثیرداستانهای حماسی برشخصیت یعقوب لیث:

ارزش و تاثیر روایات حماسي مربوط به خانددان سدام و رسدتم 

دستان بر توده هاي وسیع مردم خراسان و سیستان سده هاي نخسدتین 
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اسدالمي بدده حدددي عمیددر و شددور آفددرین بددوده كدده جددداً حددس مفدداخره و 

 میهن پرستي و غرور ملي را بیدار میساخته است .

هات مردم به مفاخر ملي و كارنامه هاي درخشدان و غدرور مبا

انگیز نیاكان و اجداد شان بخصوا در سیستان سبب شد تدا بدا روي 

كددار آمدددن یعقددوب لیددث صددفاري بدده سددلطه بنددي عبدداس در خراسددان و 

ایران بطور قطع خاتمه داده شود و بجاي زبان رسدمي عربدي، زبدان 

عالقدده منددد بددود تددا كده شدددیداً دربارهددا رایددد گددردد، بل دري نده تنهددا در

شعر پارسي و داستانهاي حماسي نیز بدین زبان گفتده و نوشدته شدود. 

زیرا او میدانسدت كده زبدان نگهددار یداد  بودهدا وخداطره هداي غدرور 

 آفرین ملي است و به مردم روح یگانگي و میهني مي بخشد.

مگر آنچه یعقوب به شعراي تازي گدوي هدرات پدس از فدتح آن 

دلیددل « چیزیكدده مددن اندددرنیابم ، چددرا بایددد گفددت.:»بددود  شددهر گفتدده

روشني نیسدت براینكده او بزبداني كده بددان تكلدم مدي كدرد، عشدر مدي 

ورزید و میخواست بددین زبدان شدعر گفتده آیدد و پدس از آن آیدا محمدد 

 پسر وصیف، دبیر رسایل او به دري شعر نسرود ؟ 

ني اش را مگر نه این بود كه روحیۀ اولیۀ و ترتبیت آغداز جدوا

 این داستانها رشد و تقویت بخشیده بودند؟

مگر نه ایدن بدود كده او از كدودكي بدا چندین داسدتانهاي حماسدي 

سروكار داشت و روزگاران بسدیاري در كندار آتشدي كده عیداران مدي 

افروختندد، بشدنیدن آندان پرداختده بدود و هدر یدك از آنهدا تداثیر بسدزاي 

باین داستانها جان تازه یي  درروحیۀ او گذاشته بودند. او مي خواست

 ببخشد و واقعیت آنها را خودش و مردمان سرزمینش لمس كنند.
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یعقددوب بدده داسددتانهاي ملددي و قهرمدداني كدده یادگددار عظمددت و 

سربلندي نیاكان نامدار او بود، اهمیت بسیار مي داد. در نظر یعقدوب 

هیچ چیدز بهتدر از شدجاعت، پیدروزي و سدربلندي و كسدب افتخدارات 

این خوي از همان آوان كودكي كه بداستانهاي ملدي و حماسدي  نبود و

 آزاده مردان سیستان آشنا شده بود، خمیرۀ جان او شده بود.

از شدددعر المتدددوكلي كددده از جاندددب یعقدددوب بدددراي خلیفددده معتمدددد 

فرستاده شده بر مي آید كه او در صدد بوده تا در سایه درفش كاویدان 

وك عجددم برآیددد و خاندددان بددر همدده امددم سددیادت جویددد و بددر سددریر ملدد

عباسي را بر اندازد، زیرا در این شدعر گفتده شدده كده كرسدي نشدینان 

دسددتگاه خالفددت بهتددر اسددت كدده دسددت از سددر مددردم ایددران و خراسددان 

بردارند و بدشت هاي سدوزان عربسدتان وخدوردن سوسدمار برگردندد 

ایددن اسددت كدده مؤلددف از 1در غیددر آن منتظددر ضددرب شسددت او باشددند.

 قول او مي نویسد:ن از تاری  سیستا

                                                 
1

 شعر (هجری از تندترین افراد248 -232اصفهانی از ندمای المتوکل عباسی) - 

ست.اشعار زیرین او که از قول یعقوب لیث به خلبفۀ بغداد نوشته شده، است، درمعجم ا

 االدباء یاقوت حموی بدینگونه نقل شده است: 

 ا ابن االکارم من نسل جم          وحائـز ارث ملوک العجمان

 ومحیی الذی بادمن عـزهم          وعـفی علـیه طوال القــد م

 وطالب او تار هــم  چهــرة         فـمــن نام عـن حقهم لم انم

 معی علم  الکا  بیان الــذی          به ارتــجی ان اسود االمم

 عــین         هلمــوا الی الخلع قبل الندمفقل لـبنی هاشم  اجــم

 ملکنا کم عنـــــوة  بالــرما         ح طعناً وضرباً بسیف خذم

 و اوال کم  المـلک  آبـاء  نا           فـما ان و فیتم بشکر النعم

 فعودوا الی ارضکم بالحجاز        اللکم الضباب ورعی الغنم

 بحــد الحسام وحرف القلم فانی  ساعلو ســریر ملوک         

 (148)رک:حماسه سرائی در ایران، ص 
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یعقددوب بسددیار گفتددي كدده دولددت عباسددیان بددر  دددر و مكددر بنددا »

كرده اند. نبیني كه بابوسلمه و بومسدلم وآل برامكده وفضدله سدهل بدا 

چندان نیكوئي كه ایشان را اندر آن دولت بود، چه كردند. كدس مبداد 

 1«كه بر ایشان اعتماد كند.

ا تحقدر ببخشدد، ولدي سالها بعد یعقوب خواست این نیدت خدود ر

با او نیز خلفداي عباسدي )موفدر و بدرادر او معتمدد( غددر كردندد و بدا 

حیلدده او را بدددام انداختنددد، مگددر یعقددوب شددجاعانه از دام خلیفدده بددرون 

 جست و سرانجام از غم این شكست جان سپرد.

یعقددوب اگرچدده از ادبیددات دري بهددره یددي نداشددت، ولددي ارزش 

دانست و مي فهمید كه از داستانهاي ملي داستانهاي حماسي را نیكو می

چه بهره یي مي توان گرفت. بنابراین همین كه استقالل ملي سرزمین 

هاي سیستان وخراسان و ایران تدامین شدد، در صددد پیددا كدردن نامدۀ 

بددر آمددد كدده گفتدده مددي شددد در آن تمددام سرگذشددت «  دانشددور دهقددان»

پرویدز گدرد   ملوك و شاهان عجم از زمان كیومرث تدا زمدان خسدرو

 آمده است .

)یا شاهنامه ( بدود كده «  خداینامه» نامۀ دانشور دهقان، همان 

بفرمان یزدگرد سوم از روي مجموعۀ نامده هداي گدرد آورده شدده در 

» كتابخانۀ انوشدیروان بده همدت یكدي از دانشدوران مدداین موسدوم بده 

 بزبان پهلوي برشته تحریر در آمده بود.« دانشور دهقان 

ایدن كتداب پددس از فدتح ایدران بدسدت اعدراب، در نیمدده  اگدر چده

اول قرن دوم هجري توسط یكنفر زرتشتي از اهل خراسان موسوم به 

                                                 
1

 . 267تاریخ سیستان ص  - 
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پسر دادویه )دبیر عیسي حاكم عرا  كه بعدها بددین اسدالم در  روزبه

آمد و به عبدهللا بن مقفع مسمي شد( از پهلوي به عربي برگردانده شد 

دیددد. مگددر یعقددوب از زبددان دهقانددان یدداد گر« سددیر الملددوك »و بنددام 

سیسددتان شددنیده بددود كدده نسددخه پهلددوي ایددن كتدداب را از هندوسددتان مددي 

تدوان بدسدت آورد. لددذا یعقدوب كدس بدده هندوسدتان فرسدتاد و مجموعددۀ 

دانشور دهقان را بدست آورد و به وزیر خود ابومنصدور عبددالرزا  

تددا آنچدده پسددرعبدهللا فددري كدده لقددب معتمددد الملكددي داشددت، فرمددان داد 

دانشور دهقان بزبان پهلوي ذكر كرده بود به پارسدي برگدردان كندد و 

از زمان خسرو پرویز تاختم كار یزدگرد شدهریار هدر چده واقدع شدده 

بدددان الحددا  گردانددد. و وزیددر هددم ایددن كددار را بدده كمددك چهددار تددن از 

هجددري  260دهقانددان سیسددتان و هددرات و طددوس و مشددهد در سددال 

  1باتمام رسانید.

نكددده بعدددد ترخدددواهیم دیدددد، اگرچددده یعقدددوب بندددام ابومنصدددور چنا

عبدالرزا  وزیري نداشته است ولي این روایت كه در مقدمۀ شاهنامۀ 

هجددري آمددده اسددت و ممكددن اسددت ماخددذي داشددته  829بایسددنقري در 

بوده باشدد، كدم از كدم مدا را بده عالقده و دلبسدتگي شددیدي كده یعقدوب 

، زیددرا داسددتانهاي حماسددي بداسددتانهاي ملددي داشددته متوجدده مددي سددازد

                                                 
1

، حماسه سرائي در 19 -6ص  1354ژول مول ، دیباچه شاهنامه فردوسي ، تهران  - 

( تالیف عبدالرفیع  106ص  1.در تاریخ نهضت هاي ملي ایران )ج  102ایران، ص 

جمه تاریخ ملوك عجم كه هنگام فتح ایران بدست اعراب حقیقت رفیع ، مطلبي مبني بر تر

افتاده بود و در وقت تقسیم غنایم سهم عساكر اهل حبشه شده و آنها آنرا براي ملك خویش 

به هدیه برده بودند و مدتي بعد نسخه یي از آن به ایالت دکن هندوستان رسیده بود و 

 ه آن پرداخته بود، آمده است .یعقوب لیث آنرا از هند به سیستان خواسته و به ترجم
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پهلوانان سیستان بیش از هر جداي دیگدري در سیسدتان  و خراسدان و 

 ماوراء النهر زبان بزبان مي گشت و حلقۀ عالقمندان روایات ملي را 

 وسیع تر مي ساخت .

ظدداهراً ندداقالن ایددن روایددات بیشددتر از دهقانددان بددوده انددد، زیددرا 

ع و مكنددت و داراي دهقانددان یكددي از طبقددات ممتدداز و صدداحب ضددیا

ندددددوعي اشدددددرافیت ارضدددددي بدددددوده و در ایدددددام قبدددددل از اسدددددالم بندددددام 

  واستریوشان  یاد مي شده اند.

بهار مي نویسد :  واستر یوشان یا دهقانان و خداوندان مواشدي 

و سددتور صدداحبان مراتددع و مددزارع بودنددد كدده غالبدداً مالددك ملكددي یددا 

ان دهددات و مسددتاجر و نددواب و صدداحبان اقطدداع و در زمددرۀ كدخدددای

 1جمع آورندگان مالیات و خراج از امالك برعایا بشمار مي آمدند. 

دهقددان » بنددابر تعریفددي كدده مجمددل التددواری  بدسددت مددي دهددد: 

طبقه اشراف كشاورزي بوده  2« رئیسان و خداوندان ضیاع و امالك 

اند كه حتي در دوره تسلط اعدراب هدم نفدوذ محلدي خدود را حفدظ مدي 

 كار حكام عرب مداخلت داشته اند. كرده اند و اغلب در

از مطالعه در احوال این گروه بر مي آید كده دهقاندان بدا توجده 

فراوان به سنت ها و خداطره هداي تداریخي محدل و نیاكدان خدویش را 

حفظ و براي دیگران حكایدت مدي كدرده اندد، از همدین روسدت كده در 

نشور  و  دا 3فرهنگ ها و كتب تاریخي از ایشان به عنوان  مؤري  

یاد كرده اند. چنانكده در مقدمده شداهنامه ابومنصدوري آمدده كده:  ایدن 

                                                 
1

 . 102، ص 2535محمد تقي بهار، سبك شناسي، جلد اول چاپ چهارم  - 
2

 . 420ص  ،مجمل التاریخ - 
3

 فرهنگ رشیدي ، جلد اول ، ردیف دال زیر كلمه دهقان دیده شود.  - 
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نامدده را هددر چدده گددزارش كنددیم از گفتددار دهقانددان بایددد آورد كدده ایددن 

پادشاهي بدست ایشان بود و از كار و رفتار و از نیك و بد و از كم و 

 1بیش ایشان دانند. 

مي رسد  طبري، آنجا که بداستان هاي زباني و روایات شفاهي

 گفتددار دهقانددان یدداد كنددیم كدده گددرد آمدنددد كدده مایدداد خددواهیم  مددي گویددد:

  2كردن و این گزارش كه كنیم از گفتار دهقانان كنیم . 

در شاهنامه ، دهقان به عنوان كسي كه حدافظ سدنن وافتخدارات 

گذشتگان خود اسدت و تداری  نیاكدان خدود را مدي داندد، مدورد اعتبدار 

ات صدحت اقدوالش همدواره روایدات منقدول بده قرار گرفته و براي اثب

 دهقانان حوالت داده مي شود، مثالً:

 

 زگفتار دهقــان یكي داستان              بـپــیونــدم  از گفــتۀ باستان

 یا

 تو بشنو زگفتار دهــقـان پیر             اگر چه نباشد سخن دلـپذیر

 و یا

 تان راند از هفتخانسخنگوي دهقان چو بنهاد خوان        یكي داس

 

بدینوگوندده دهقانددان دانشددور از تبددار شدداهان و تخمدده پهلوانددان 

نامدار، تا یكي دو قرن بعد از یعقوب لیث، نیز در خراسان و سیستان 

و غزنین و ماوراء النهر وجود داشتند كه داستان نیاكان واجداد غیور 

د. خدود را بدراي دیگدران قصده مدي كردندد و بددان مباهدات مدي نمودند
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  62حماسه سرایي در ایران، ص  - 
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 . 7دیباچه شاهنامه فردوسي، ص  - 
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یكي از این افراد كده بسدیاري از داسدتانها و اعمدال قهرمداني رسدتم و 

بدود كده  یزدان داد پسر شاپور سیستانيخانواده او را بیاد داشته اند، 

شاهنامه ابومنصوري را به همكداري چندد تدن دیگدر از اهدل خراسدان 

  1در نیمه اول قرن چهارم هجري نوشت. 

د بن سدهل مدروي بدود معاصر و معاشر احم آزاد سروو دیگر 

كه خود را از تخمه و نژاد رستم مي شمرد و كتابي راجدع بده اعمدال 

قهرمدداني نیاكددان خددود نددزد خددود داشددت. فردوسددي در ابتددداي داسددتان 

  رستم و شغاد گوید:

 كنون كشتن رستم آریم  پیش         ز دفتر همیدون بگفتار خویش

 د سهل بودي به مروكه با احم         آزاد سرو یكي پیر بد نامـش

 كجا نامــۀ خـسروان داشـتي         تن و پــیـكر پهــــــلوان داشتي

 دلي پرزدانش سري پرسخن        زبان پــــرزگـفـــتـار هاي كهن

 بسام نــــریمان كشـیدي نژاد        بسي داشتي رزم رســـــتم بـیاد

 انـــدر دگر بافتمبگــویم سخن آنچه زو یافـتم         سخــن را یك 

  سرآرم من این نامـۀ راستـان        بگــیــتي بمـــاند زمـن داسـتان 

 كنون باز گـردم بگفتار سرو         فــروزندۀ  سهــل ماهـان بمرو

  چنین گوید آن پیر دانش پژوه        هــنرمند و گــوینـدۀ  با شـكـوه 

  ـــوازنـــدۀ رود و گویـنده یي كه در پرده زال بُـد بنـده یي          ن

 

از اینجا نیدك پیددا اسدت كده در عهدد فردوسدي و پدیش از او در 

عهددد سددامانیان و صددفاریان در سیسددتان و خراسددان و مدداوراء النهددر 
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 مقدمه . 4ص  ،2535 ،ینوي ، داستان رستم و سهراب ، مشهدمجتبي م - 
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اشخاصددي آگدداه و مطلددع از داسددتانهاي دل انگیددز حماسددي مربددوط بدده 

 خانددددان سدددام و زال بدددوده اندددد كددده بازبدددان فصدددیح و كدددالم روان ایدددن

داستانها را باز گو مي كرده و بدین وسدیله روح شدهامت و مردانگدي 

 و میهن پرستي را در توده هاي انبوه مردم زنده نگه مي داشته اند.

احترام و اعتقاد مردم نسبت به قهرمانان و پهلوانان سیستان در 

سددده هدداي نخسددتین اسددالمي سددبب شددد تددا ندده تنهددا بدده تحریددر و تدددوین 

امه و اخبددار نریمددان و كیقبدداد و غیددره پرداختدده شدداهنامه و گرشاسددپن

شود، بلكه سبب شد تا در قرون بعدي )قرنهداي پدنجم و ششدم و غیدره 

پرداخته شود بلكه سبب شد تا در قرون بعدي )قرنهاي پنجم و ششم و 

هفتم هجري ( راجع به هریك از افراد مهم این خانواده بزبان فارسدی 

: شددداهنامه فردوسدددي ،  دري منظومددده هددداي حماسدددي پرارجدددي چدددون

گرشاسددپنامه اسدددي ، بهمددن نامدده ، فرامددرز نامدده ، آذر بددرزین نامدده ، 

برزو نامه ، جهانگیرنامه ، شهریار نامه ، سامنامه ، آذرگشسپ نامده 

و غیره و غیره پرداخته شود كه اكثدر آنهدا بزبدان هداي دیگدر ترجمده 

اسدي قابدل شده و از روي برخي از آنها در امه ها و فلمنامده هداي حم

 توجهي نیز ساخته شده است .

یاد كردي فشدرده از داسدتانهاي حماسدي منسدوب بده دالوران و 

شددیر مددردان سیسددتان تددا آنجددا كدده میسددر اسددت، ماهیددت ایددن تحقیددر را 

 احتوا مي كند.

 کاندیداکادمیسین محمداعظم  سیستانی

 م1990ش/1369کابل 
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 فصل اول

 

 

 قبل از اسالم  آثارحماسی  نقش سیستان درتکوین

 

 

 :الف/ اوستا، مهمترین منبع روایات حماسي سیستان     

 

چنانكه میدانیم اوستا، كتداب مقددس زرتشدتیان اسدت كده بده پدند 

یسناها، یشت هدا، خدرده اوسدتا، نسك )باب ، كتاب ( تقسیم مي شود: 

 ویسپرد، وندیداد.

مهمترین قسمت اوستا، از جهت تددوین و حفدظ روایدات ملدي و 

اسددت كدده اصددل « یشددت هددا» طیر مددذهبي ، نسددك معددروف بدده اسددا

بسیاري از روایات ملي و حماسي ما در آن دیده مي شود. و در میان 

یشددت هددا از حیددث تحقیددر در ریشدده و اصددل روایددات ملددي و حماسددي 

(، تیریشدت )یشدت 5باشندگان فالت مهمتر از همه، آبان یشت )یشدت 

فددروردین   (،12( ، رشددن یشددت )یشددت  9(، گددوش یشددت )یشددت  8
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( و 18(، اشتاد یشت )یشدت 15(، بهرام یشت )یشت 13یشت )یشت 

 است .  (19زامیاد یشت )یشت 

 فّركیددداني )زامیددداد یشدددت ( در آنسدددت كددده بددده19اهمیدددت یشدددت 

اختصاا یافته است. فركیاني در این یشت نوبت بنوبت به شداهان و 

مون و پهلوانان و سوشیانت ها  موعود هاي زرتشتي   و دریاچدۀ هدا

رودخانۀ هیرمند و سایر رودخانه هاي تعلر گرفته كده بیشدترین شدان 

 به سرزمین سیستان بستگي دارند.

در این یشت چند موضوع مهم دیگر هدم آمدده كده بدراي تحقیدر 

داراي اهمیت و یدژه اي اسدت: یكدي فهرسدت جدامعي اسدت از شداهان 

مزدیسنا متقدم كیاني ، دو دیگر داستان مفصل گرشاسپ قهرمان آئین 

است و سه دیگر، داستان ظهور سوشیانت ها و رستاخیز است كه در 

هیچیك از قطعات اوستا، روشن تر و مفصل تر از زامیادیشت نیامده 

و خاسددتگاه اصددلي ایددن هددر سدده موضددوع نهایددت جالددب هددم سیسددتان 

 1مشخا شده است .

از اینجا میتوان گفت كه زامیاد یشت، حماسه یي است از براي 

و بنابر این زرتشت بیگمان مدتي در سیستان زندگي كدرده و  سیستان

محیط اجتماعي و طبیعي آنرا براي نشر عقاید مذهبي خویش مناسدب 

 و جاي امنی تشخیا داده است .

بهددر حددال بنددابر زامیادیشددت ، همددان سددان كدده وجددود شدداه بددا  

شكوه یافته است، وجدود جهدان پهلواندان سیسدتان نیدز از « فّركیاني »

 بهره یي داشته اند.« فّر» این 

                                                 
1

 ببعد. 333تهران، ص  1347،  2پور داود، یشت ها، ج   - 
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زامیادیشدددت، فّركیددداني بددده شدددهریاران ، تندددد  15بندددابر فقدددرۀ  

دیدگان، بزرگواران، بسیار دانایدان ، دلیدران اهدورائي ، زوال ناپدذیر 

مقدددس ... تعلددر مددي یابددد كدده همدده مقدسددان دیددن هسددتند و بنددابر فقددره 

شان نو  اینانند كساني كه گیتي را بنابه خواهش» نوزدهم همان یشت 

سازند ]یك گیتي [ پیر نشدني، نمردني، نگندیدني، نپوسیدني ، جاودان 

  1«زنده، بالنده و كامروا...

جهان با نیدروي ایدن برگزیددگان، بسدوي راسدتي و ندور هددایت 

مددي شددود و از پرتددو فرمددانبرداري از راسددتي و نیكددي فنددا ناپددذیر مددي 

 گردد.

د دیدددگان، مددردان ایددن دلیددران بسددیار توانایددان، بزرگددواران تندد

اهددورایي و زوال ناپددذیر مقدددس، همددان پهلوانددان هسددتند كدده از پرتددو 

راستي براي نجات مردم و كشورشدان از دل و جدان كوشدیده اندد. در 

میان پهلوانان كده همگدي مدردان شدجاع، دلیدر، قدوي بنجده، قدوي دل، 

زبان آور، عدل پرور و صلح گستر، میهن پرست وبا وفدا و بدا وقدار 

انه و وطن مهر آفرین و بزم آراء بوده اند( كسي جوانمرد تر و در خ

 نبوده است .« جهان پهلوان »و پیشتاز تر از 

جهددان پهلددوان یعنددي بزرگتددرین پهلددوان كشددور و شدداید نددام دار 

ترین پهلوان جهان بوده باشد كه از لحداظ مقدام و مرتبدت پدس از شداه 

 قرار مي گرفته است .

جهددان پهلددوان بددزرگ »یددد : صدداحب مجمددل التددواری  مددي گو

مرتبتي بوده است از بعد شاه و از فرود آن پهلدوان و سدپهبد بدر آن 

                                                 
1

 . 334ص  ،2ج  ،یشت ها - 
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سان كه اكنون امیدر گویندد و امیدر، سپاهسداالر و مرزبدان، صداحبان 

  1«طرفان را خوانده اند.

بنابر روایات كهن حماسي و مذهبي )اوسدتا و شداهنامه (، تمدام 

از سیستان برخاسته اند. و هر یكي و یا نزدیك به تمام جهان پهلوانان 

 بهره ئي داشته اند.« فّر» از ایشان همچو شاهان از 

بنابر اوستا، بزرگترین جهدان پهلدوان آئدین مزدیسدنا، گرشاسدپ 

زامیاد یشت، گفته مدي  38سام ،جد اعلي رستم دستان است .در فقرۀ 

سددومین بددار كدده فرازجمشددید جدددا شددد، بصددورت مرغددي بدده »شددود: 

یل نامور سیسدتان روي آورد، ایدن فّدر را گرشاسدپ دلیدر گرشاسپ ، 

بددر گرفددت، زیددرا كدده او از پرتددو رشددادت مرداندده ، در میددان مددردان 

و بداز در فقدره   2.«زورمند، زور مند تدرین بدود گذشدته از زرتشدت 

آن یشددت، گرشاسددپ سددتایش مددي شددود، زیددرا كدده زور و رشددادت  39

 مردانه بدو پیوسته است .

شاسدپ گیسدودار گدرزور نریمدان از خانددان خالصه داستان گر

زامیاد یشدت و فقدرات  41 - 40سام در موارد مذكور اوستا )فقرات 

 آبان یشت و غیره ( چنین است : 39 -38 -37

اژدهاي سروور )شاخدار( را كه اسپان و آدمیان « گرشاسپ »

را مي بلعید كشت . این اژدهاي زهردار، زرد رنگ بود و بر پشتش 

ر زرد رندددگ بضدددخامت بندانگشدددت جریدددان داشدددت . جدددوي از زهددد

گرشاسپ نیمروز در دیگ آهنین برپشت این اژدها طعام مي پخدت و 
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چون اژدها گرم شد، ناگهان از جاي جسدت و آب جوشدان را پراگندد، 

 چنانكه گرشاسپ از بیم  خود را پس كشید، اما سرانجام او را كشت .

شنه ( را كشت. زرین پاشنه )یازره پا« گندرو»گرشاسپ آنكه 

]آن دیو تبهكار[ كه باپوزه گشادش براي تباه كدردن جهدان راسدتي بدر 

و « نیویك »و پسران « پتنیه »خاسته بود، كسي كه نه تن از پسران 

از « ورشدددو»زریدددن تددداج  و « هیتاسدددپ »و « داشدددتیاني »پسدددران 

 پري دوست را كشت ...« پیتون »و « داني ین »خاندان 

داراي دلیدري مردانده را كشدت. « من آرزو شد»گرشاسپ آنكه 

را كشدت. آن شداخدار سدنگین دسدت كده در انجمدن « سناویزك »آنكه 

مددي گفددت: مددن هنددوز نابرنددا ام ، در آن هنگددام كدده برناشددوم زمددین را 

چدري و آسددمان را گردونددۀ خددود مددي سددازم. اگددر گرشاسددپ دلیددر مددرا 

بزیر روشن )بهشت برین ( « گرزمان »را از « سپنتو مینیو» نكشد،

خددددواهم آورد. و اهددددریمن را از دوزي تیددددره بدددده بدددداال خددددواهم آورد. 

باید گردونه مرا بكشد. گرشاسدپ دلیدر « اهریمن »و « سپنتو مینیو»

  1او را كشت و نیروي زندگانیش را بگرفت و نابودش ساخت .

( آمده كه گرشاسدپ پهلدوان  39 -37در آبان یشت )در فقرات 

بدراي  2نگه   )گویدا دریاچده هدامون ( و دلیر در كرانده دریاچده  پشدی

اي اناهیتدا  اي نیدك، اي :» اناهیتا فدیه داد و از وي خواستار شد كده 

زرین پاشنه « گندرو»توانا، این كامیابي را به من ارزاني دار كه بر 

)در پهلوي فراخكدرت یعندي « ووروكش »در كرانه دریاي موج زن 

 فراي كرانه آمده 

                                                 
1

 . 338 - 337ص  2یشت ها، ج  - 
2

 . 146ص  1343اوستا، نگارش جلیل دوستخواه ، طبع  - 



 29 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

روي زمین فراي و گرد و بدي كرانده تاخدت  پیروز شوم كه من بر 1(

 2...«آورم 

محل بودو « ووروكش »كه دریاي فراخكرت یا « گندرو»دیو 

نامیددده « زریددن پاشددنه »آبددان یشددت  37بدداش آن بددود در همددان فقددره 

ضبط شده و چنین « گندرب زره پاشنه »شده، ولي در كتب متأخرین 

 3بوده است . تا پاشنه پاي او« آب زره »معني كرده اند كه 

زئندري » بگفتۀ پورداؤود، در آنجا مطابر ضبط اوستا كلمدات 

و زریه به معني دریداي زره واقدع در سیسدتان « زرین »به معني « 

كده « روایدت پهلدوي »با هم اشتباه شدده اسدت و از ایدن ابیدات رسداله 

وقدددایع گرشاسدددپ را بطدددور مكالمددده بدددا اهدددورا مدددزدا نشدددان مدددي دهدددد 

 ده مي شود آنجا كه گوید:موضوع خوب تر فهمی

 بمزد آنكه كشتم همان دیوزشت  ده جاي ما را بروشن بهــشت      ب

 بالي ستمــباره بــود و عـجب نام  آن  دیــو را گـندرب       كه بُد 

 بخورشید رخشان رسیدي سرش         

 4ان زره پاشنش ــبگفـــتـنـد خلـق

 

ر دریاچده زره جداي از تذكرات فو  بر مي آیدد كده ایدن دیدو، د

داشته و از بس قدش بلند بوده )شبیه اوج ابدن عندر( آب دریاچده زره 

تا پاشنه پایش مي رسیده و چون موجدودي تبهكدار و مدردم آزار بدوده 

                                                 
1

 . 132،  133ص  ،2یشت ها، ج  - 
2

 . 250 -249ص  ،1یشت ها، ج  - 
3

 . 205ص  ،همان جا - 
4

 . 205ص ،همانجا  - 
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اسدددت، گرشاسدددپ پدددس از دادن فدیددده بدددراي ایدددزد آب )ناهیدددد( بردیدددو 

به « دیو»گندرب حمله ورشده و او را از میان برداشته است . و اما 

ن معني نیست كه جسمي نامرئي و غیر از جنس آدمي بشمار گرفتده آ

شود. زیرا در اوستا كلمه دیو به خداي غیر مذهب آریائي و در سایر 

)ضدد « دیدو یسدنا»موارد به كساني مشرك و بدت پرسدت و معتقدد بده 

  1مزدیسنا( اطال  شده است .

گرشاسددپ بددا همدده مقددام ومنزلتددي كدده در معتقدددات زرتشددتي و 

پري كه اهریمن او را در « خن ثئیتي »اوستا دارد سرانجام به  كتاب

)كابلسددتان ( آفریددده بددود دل باخددت و مطددرود و « واكرتدده »سددرزمین 

 2مورد غضب واقع گشت .

گرشاسپ بنابر  اشارات یشت ها، جاویددان و ندا مردندي  اسدت 

( تن از فروهرهاي توانا، جسد او را نگهباني مي كنندد.  99999و )

                                                 
1

از قراین زیادي كه در حماسه هاي ملي مشاهده و غیره . 34، 22آبان یشت، فقرات  - 

ي آید كه دیوان در روایات ملي ، دسته یي از آدمیان بودند و چون مي شود، چنین بر م

همه جا از ایشان به نیرو و پهلواني یاد شده، معلوم مي شود كه مردمي تناور و برومند و 

از نژادي قوي بوده و چون با آریائیان بر سر مسكن خویش جنگ مي كردند، مي توان 

یائیان در سرزمین آریانا یا نواحي خاصي گفت كه از نژادي دیگر و پیش از مهاجرت آر

ظاهراً دیوان سیاه پوست و برومند بوده ازندران و سیستان ساكن بوده اند.از آن مثالً م

اند، دندانهاي ایشان دراز بوده و موي دراز براندام داشتند. دوبیت ذیل راجع به اكوان دیو 

 بیانگر جمیع اوصاف جسمي دیوان است :

 دهان پر زدندانها چون گراز یش دراز سرش چون سرپیل ومو

 تنش را نشایست كردن نگاه دو چشمش سفید  و لبانش  سیاه 

 در پایان داستان اكوان دیو تفسیري از كلمه دیو شده كه اتفاقاً با تحقیق ما موافق است :

 كسي كو ندارد ز یزدان سپاس تو مر دیو را مردم بـد شناس 

 ان شمر مشمرش زادميزدیو هر آنكو گذشت از ره مردمي 
2

 (202، ص 1) یشتها،ج 9،فقره  9وندیداد، فرگرد  - 
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مددا بدده فروهددر »( مددي خددوانیم : 61در فددروردین یشددت )فقددره  چنانكدده

 999؛  99هاي مقدس نیك و تواناي پاك دینان درود مي فرستیم كده 

نفددر از آنددان بپاسددباني جسددد سددام گرشاسددپ گیسددو دار مسددلح بگددرز 

 1«گماشته هستند.

مدا بده فروهدر » همدین یشدت گفتده مدي شدود: 136باز در فقره 

موي و مسلح بگرز درود مي فرستیم تا هاي پاك سام گرشاسپ مجعد 

بر ضد دشمن قوي و لشكرش و سنگر فدراخش و درفدش بدر افراشدته 

 2«اش مقاومت توانیم. تا آنكه بتوانیم در مقابل رهزنان پایداري نمود.

در اوسددتا متاسددفانه، نسددكي كدده در آن مخصوصدداً از گرشاسددپ 

كدده سددخن مددي رفتدده مفقددود شددده و آن موسددوم بددوده بدده سددوتگر نسددك 

فرگددرد پددانزدهم آن، از گرشاسددپ سددخن میددزده اسددت. در كتدداب نهددم 

، بدده 14دینكددرد )دایددره المعددارف بددزرر آئددین زرتشددتي ( در فصددل 

 3استناد سوتگرنسك مطالبي درباره گرشاسپ آمده است .
 

 :حفظ روایات حماسي سیستان ب/كتب مذهبي پهلوي و 
 

در  بنددابر روایددات مددذهبي پهلددوي، گرشاسددپ بدده منزلدده رسددتم

شاهنامه و یا هركول در افسانه هاي یوناني است. اهمیت این كتب در 

آنست كه قسمت اعظم روایات ملي و حتي قطعداتي از فصدول گمشددۀ 

اوستا را حفظ كرده و وسیله خوبي از براي مقایسه روایات ملي عهد 

 اسالمي با روایات كهن پیش از اسالم اند.

                                                 
1

 . 202، ص 1یشت ها، ج  - 
2

 . 203، ص 1، ج 104، ص 2یشت ها، ج  - 
3

 . 205 – 204، ص 1یشت ها، ج  - 
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ن اوسدتا از یكطدرف و به عبارت دیگر این كتب واسطه یي میا

روایات حماسي فارسي از طرف دیگر شمرده مي شوند. از میان این 

كتب آثاریكه در تحقیر ماخذ اصلي داسدتانهاي حماسدي داراي اهمیدت 

 درجه اول اند، عبارتند از :

 

 دینكرد: -1

این كتاب دایرة المعارف بزرر آئدین زرتشدتي اسدت كده در آن 

ت و تداری  و ادبیدات مزدیسدنا بطدور اطالعات دیني و عقایدد و روایدا

مشددرح، درندده جلددد بدده نگددارش آمددده اسددت. مهمتددرین فایددده آن در ایددن 

نسك اوستاي عهد ساساني در جلد هشتم آن خالصه شده  21است كه 

است. ایدن كتداب را آذر فرنبدپ  پسدر فرخدزاد در عهدد مدامون الرشدید 

وتگرنسدك ( باسدتناد س14در جلد نهم این كتداب )فصدل  1نوشته است.

)نخستین نسك اوستا( كه فعالً مفقود شده و در دسدترس نیسدت، راجدع 

به گرشاسپ قهرمان آئین مزدیسدنا مطدالبي بطدور خالصده حفدظ شدده 

 است .

در ایدددن روایدددات، روان گرشاسدددپ بددده سدددبب گنددداهي كددده از او 

نسبت به آتش سرزده بحالت سراسیمه بزرتشدت نشدان داده مدي شدود. 

ژدهاي سروور،دیك طعامش را با جهش خود )گرشاسپ پس از آنكه ا

چیه كرده بود، خواست دوباره آتش روشن كندد امدا چدون آتدش دیرتدر 

شعله ور گشت، حوصدله اش سدر رفدت و بداگرز آتدش را ضدربه زد، 

                                                 
1

 . 52 -51حماسه سرایي در ایران، ص  - 
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از اینجا ایزد آذر )اردي بهشت ( از او آزرده گشدت و در مقدام سدتیز 

 با او برخاست و مانع دخول روان او به بهشت شد(.

ما گرشاسپ به سبب اعمال دلیرانه ایكه از او ساخته است، از ا

را كشدته، از « سدروبر»اهورا مزدا چشم عفو دارد، زیرا كه او مدار 

آنكه او گندرو زره پاشنه را شكست داده، از آنكه او نژاد ناپاك نیویك 

و داشتانیك را برانداخته است. از آنكده او وات )دیدو طوفدان ( را رام 

 نكه او روزي ضحاك را خواهد كشت .كرده، از آ

همچنان در فرگرد پانزدهم این فصل، به ستیزگي آذر نسبت به 

روان گرشاسپ كه مانع دخدول او بده بهشدت مدي شدود، اشداره شدده و 

ربه النوع در واسدپا(  -)روان گاونر«  گوشورون»عالوه گردیده كه 

مددزدا بددا او مهربددان بددوده و وي را از دوزي دور مددي داشددت. اهددورا 

روان بددددي آرام و سددددرگردان گرشاسددددپ را بزرتشددددت نشددددان داد. و 

زرتشدددت بددده پدددایمردي او ندددزد ایدددزد آذر)اردي بهشدددت ( بددده شدددفاعت 

برخاسددت و آن ایددزد شددفاعت زرتشددت را پددذیرفت و از آن پددس روان 

 1)برزي ( آرام گرفت و آسایش یافت .«  همیستگان»گرشاسپ در 

 

 روایت پهلوي :  -2

دادسدتان دینیدك »كه همدراه نسدخۀ « پهلوي  روایت»در رساله 

دیده مي شود همین قسمت از سوتگر نسك، بصدورت مكالمده میدان « 

اهددورا مددزدا و روان گرشاسددپ آمددده اسددت .در ایددن مكالمدده گرشاسددپ 

و « سدددروور»كارهددداي بدددزرر خدددود و جندددگ هددداي خدددویش را بدددا 

                                                 
1

 . 205، ص 1یشت ها، ج  - 
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ودیگدر بدد كداران شدماره مدي كندد. روایدت پهلدوي منظومده « گندرو»

بیددت شددرح مددي دهددد. ارزش  173ت كدده وقددایع گرشاسددپ را در ایسدد

عمدددۀ ایددن منظومدده در ایددن اسددت كدده اعمددال گرشاسددپ را حفددظ كددرده 

اسددت، واال ارزش ادبددي آن كددم اسددت. چنانچدده از ایددن ابیددات دیددده مددي 

 شود:

 رد آن روان         ــریاد كــدگر باره ف

 بــه پــیش خـــــدا  داور داوران

 اد زاري كــنان          ش بفــریــبگفـت

 كه بخش اي خدایا زسختي رهان

 ده جاي ما را بروشن بهشت         ـــب 

 1بمزد آنكه كشتم همان دیو زشت 

 

 صد در بندهش : -3

یكدددي از آثدددار متدددأخر پهلدددوي كددده داسدددتان گرشاسدددپ را بطدددور 

مفصددل ذكددر نمددوده و آنچدده بدده سددبب خالصدده بددودن مطالددب دینكددرد 

 صد دربندهش بگونه واضح تري بیان شده است .نامفهوم است، در 

ولدددي قبدددل از آنكددده مطالدددب عمدددده صدددد در بنددددهش را راجدددع 

بگرشاسپ بنگاریم الزم است گفته شود كه عناصر زشدت چدون: دیدو 

،اژدها ، مرغ نحدس كمدك )بده فدتح اول و دوم ( و گدرر و غیدره در 

ه داستان گرشاسپ ، همه سمبول هاي بدي و اهریمندي و مدرر اندد كد

قهرمانان ملي ما همواره براي از بین بردن آنهدا كمدر بسدته اندد و دل 

                                                 
1

 همان اثر، همانجا - 
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هم وطنان خود را از شر موجودات مضر و اهریمني آسایش بخشدیده 

 اند.

( گرشاسدددپ نخسدددت 2بندددابر روایدددت صدددد در بندددد هدددش )بددداب 

اژدهددایي را كشددت كدده مددردم و جددانوران را از یددك فرسددنگي بددا نفددس 

ش عقاب را از هوا شكار مي كرد و خودمي كشید وفرو مي برد. بادم

از چشمانش آتش شراره مي زد و هر چشم او چون چرخه یي بزرر 

بود. سرش چون كوه بزرر و تدنش چدون دریدا دراز بدود. گرشاسدپ 

سحرگاهان ازدم او بتاخت و شامگاه برفر  او رسید و آنگاه بدا گدرز 

دم سیصد مني بر فرقش  بكوفت تاجان داد، چدون دهدنش بازماندد، مدر

 در الي دندانهایش آویخته بودند.

شاخدار ذكدر شدده اسدت « سروور»در اوستا از این اژدها بنام 

گنددددرب یدددا ». دومدددین كدددار بدددزرر گرشاسدددپ كشدددتن دیدددو سدددهمگین 

بود كه سرش بخورشید مي رسید. این دیو را زره پاشنه مي « گندرو

و گفتند، به سبب آنكده دریداي زره )هدامون سیسدتان ( تدا پاشدنه پدایش 

دریاي چین )اوقیانوس آرام ( تدازانوانش بدود. مداهي را از قمدر دریدا 

بر مي گرفدت و در كدوره خورشدید بریدان مدي كدرد. دوازده مدرد یدك 

لقمه چرب او بود. تنش ببزرگي البدرز كدوه بدود. گرشاسدپ نده شدبانه 

روز با او نبرد كرد و سرانجام او را دست بسته از دریا بیرون آورد 

 ا متالشي نمود.و باگرز مغزش ر

عمددل سددوم گرشاسددپ از میددان بددردن هفددتن رهزنددان ناپدداك  آدم 

خور بود كه سداالنه نهصدد هدزار آدم خدوراك شدان بدود و از بدیم آنهدا 

هیچكس را یاراي سفر كردن نبود. آنها بده آسدمان سدر مدي سدائیدند و 
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دریاي چین تا كمرگاه شان نمي رسدید. گرشاسدپ در ظدرف یدك هفتده 

 ابود كرد.همگي آنان را ن

كار چهارم گرشاسپ، آنست كه باد را كده فریفتدۀ اهدریمن شدده 

بود و كوه ها را به دشت ها مبدل مي نمود و درخت هداي بدزرر را 

از بی  و بن مي كشید و جهان را بویراني و نابودي مدي كشدانید، رام 

نمددود. و از او قددول گرفددت كدده در تخریددب جهددان نكوشددد و در زیددر 

 زمین پنهان شود.

نجمین كارنامه گرشاسپ كشتن مرغ شوم كمك است كه سرش پ

بفلك مي رسید و با شهپرش مانع فرود آمدن نور خورشید و مهتاب و 

باران بزمین مي شد. هنگدام پدرواز دنیدا را تیدره و تدار مدي سداخت و 

جهان را به قحطي مي كشانید. دریا و چشمه ها را بدا بالهدایش خشدك 

هریمني را بدا تیدر بدزد و یدك هفتده مي ساخت. گرشاسپ این موجود ا

از دنبالش دوید تا از آسمان بزمین افتاد. از افتادن مدرغ كمدك جهداني 

بویراني فرورفت . آنگاه گرشاسدپ منقدارش بداگرز بكوفدت تدا جدانش 

 در آمد.
 

 بندهش : -4

)اصدل خلقدت ( « بنددهش »كتاب مهم و معروف دیگدر پهلدوي 

ت دارد. در ایدن كتداب از است كه دو نسدخه هنددي و ایراندي آن شدهر

مطالبي راجع به خلقت ومسایل دیگر دیندي و برخدي امدور تداریخي و 

دربددداب ندددواحي مهدددم  ۳۱جغرافیدددایي سدددخن مدددي رود. مانندددد فصدددل 

در بارۀ اصل و نسب كیانیان و قسمتي از فصل  ۳۵ایرانشهر و فصل

-۸ - ۷) فقرات  ۲۹راجع به گسستن فرشاهي از جمشید و فصل  ۱۴
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ست به گرشاسپ و او در این روایات یكدي از جاودانهداي ( راجع ا ۹

سنت زرتشتي است كده در نونمدودن جهدان و بدر انگیخدتن مردگدان و 

 آراستن رستاخیز باسوشیانس همراهي خواهد كرد.

بنددددهش ،بددده سدددام )گرشاسدددپ ( عمدددر  ۲۹فصدددل  ۷بندددابر بندددد 

یك  جاوداني بخشیده شده بود، اما به سبب بي اعتنایي به آئین مزدیسنا

نفر توراني بنام نیهاك )یانیها و یانوهین ( او را در دشت پیشینگه )یا 

پیشیانسي ( )= درۀ پشین ( بدا تیدري زخمدي سداخت و از اثدر آن تیدر 

بوشاسپ ) خواب غیر طبیعي ( بر او مسلط شده است. و فر از فراز 

( فروهددر پدداك  بددراي ۹۹۹۹۹آسددمان بدداالي سددر او ایسددتاده اسددت و )

او گماشته شده اند تا آنكه ضحاك دوباره زنجیر بگسدلد،  پاسباني جسد

گناهددان بددي شددمار مرتكددب شددود و یددك ثلددث از مردمددان و سددتوران و 

گوسفندان و سایر مخلوقات ایدزدي را ندابود سدازد و بده آب و آتدش و 

گیاه لطمه زند، آنگاه آب و آتش و گیاه بدرگاه اهورا مزدا شكوه بدرده 

ه برانگیدز تدا ضدحاك را هدالك سدازد. اي گویند: فریددون را دگدر بدار

اهورا مدزدا اگدر خدواهش مدا بدر آورده نشدود، مدا را قدوه پایدداري در 

جهددان نخواهددد بددود. آتددش گویددد مددن گرمددي نخددواهم داد. آب گویددد مددن 

و « سددروش »جدداری نخددواهم شددد. آنگدداه پروردگددار اهددورا مددزدا بدده 

خددواب  گویددد پیكددر سددام گرشاسددپ را بجنباننددد تددا از« نریوسددنگ »

برخیزد و به ضحاك روي آورد و به سخنان او گوش ندهد و با گدرز 

بر فر  او چنان بكوبد كه در دم هدالك گدردد. آنگداه ویراندي و نكبدت 
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از جهان بیرون رود و هدزاره شدروع گدردد و سوشدیانس جهانیدان را 

  1از شر و بدي پاك كند و رستاخیز و حیات آینده آغاز گردد.

فصدل از بنددهش آمدده اسدت كده وقتیكدده  همدان ۹و ۸در فقدرات 

اژدي دهاك زنجیر گسسته آزاد شود، آنگداه سدام گرشاسدپ بدر خاسدته 

او را هددالك كنددد. ایددن اژدي دهدداك را كدده بیددور اسددپ گوینددد، در كددوه 

دماوند بزنجیربند شده است. چه وقتي فریدون بدو چیره شدد نتوانسدت 

و را اكندون بكشدي، او را بكشد،زیرا اهدورا مدزدا بداو گفدت تدو نبایدد ا

 2چراکه زمین پر از مخلوقات موذي و مضر خواهد شد.

نسددب نامدده  ۲۷ -۲۶بندددهش در فقددرات  ۳۱همچنددان در فصددل 

،  ۳و در بهمددن یشددت )فصددل  3گرشاسددپ و پدددرش ثریددت آمددده اسددت.

  4( عین روایت بندهش ضبط شده است. ۶۲– ۵۸فقرات 

 

 مینو خرد: -5

وخرد اسدت كده از حیدث یكي دیگدر از كتدب مدذهبي پهلدوي میند

مطالب اخالقي و اساطیري و امور دیني اهمیت بسدیار دارد. یكدي از 

آنسدت كده محتدوي اعمدال  27فصل هاي بسیار مهدم ایدن كتداب فصدل 

 5پادشاهان آریانا تا گشتاسپ است .

 آمده كه : سام  -50و  49این كتاب در فقرات  27در فصل 

                                                 
1

 . 204 - 203ص  همان اثر، - 
2

 . 198،  191یشت ها، ص  - 
3

 198،  191یشت ها، ص  - 
4

 . 240همانجا، ص  - 
5

 . 55_ حماسه سرایي در ایران، ص - 
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را پهینو )یا پهن و یا و گرر كپوز كه آن« سروور»)گرشاسپ ( مار 

 1.« پینو( میخوانند و دیوآبي گندرفي و مرغ كمك را كشت 

بدینسان مالحظه مي شود كه كلیه مندرجات كتب مذهبي پهلوي 

راجع به گرشاسپ با آنچه دربداره او در اوسدتا نقدل شدده اسدت، كدم و 

 بیش مطابر است . 

 

 كتاب سكسیكین یا سكیسران :  -6

ي بزبدددان پهلدددوي، كتدددابي بدددوده بندددام یكدددي از كتدددب مهدددم حماسددد

« زو» سكسددیکین یددا سكسددیین كدده مسددعودي هنگددام گفتگددو از غلبدده 

 2برافراسیاب از آن نام برده است. 

دكتددر صددفا مددي گویددد، برخددي از مستشددرقین نددام ایددن كتدداب را 

)سران سك ( تصور كرده اند. و كریستن سن، این ندام « سكیسران »

كده ندام پهلدوي آن بایدد سكیسدران یعندي را با این توجیه تاییدد مدي كندد 

سران سك یا سدران سگسدتان )سیسدتان ( بدوده باشدد، ولدي خدود دكتدر 

صددفا حدددس مددي زنددد كدده نددام كتدداب در اصددل نظیددر سكسددیین سددكزیین 

)سدگزیان ( یددا سكسدیكین بددوده اسددت، زیدرا رابطددۀ موضدوع كتدداب بددا 

 اخبار سیستان و داستان رستم چنین حدسي را ایجاب مي كند.

ضوع یا مطالب كتاب، عبارت بوده است از اعمال كیخسرو مو

گرفتار كردن قاتالن سیاوش، چداره گدري هدا و جندگ هداي كده میدان 

                                                 
1

 . 201یشت ها، ص  - 
2

،دكتور صفا مي افزاید كه، سكسیك یا سگزیك  46 - 45حماسه سرایي در ایران، ص  - 

یك » ي به معني سیستاني بكار مي رفته پهلوي معادل بوده است باسگزي كه بزبان فارس

 .پهلوي است یعني یاء ماقبل مكسور و گاف فارسي از عالیم نسبت در زبان « 
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ایرانیان و تورانیان وجود داشت. اخبار رستم ،اخبدار اسدفندیار و قتدل 

او بدست رستم دستان و قتل )خاندان( رستم بدست بهمن بن اسدفندیار 

شدود كده كتداب مدذكور یكدي از مهمتدرین  و غیره . بدینگونه دیده مدي

كتب حماسي بدوده اسدت كده در آن روایدات مربدوط بده خانددان كیداني 

گرد آمده و برستم و پهلواندان سیسدتان اختصداا یافتده بدود. بروایدت 

 مسعودي كتاب مذكور چون میان ایرانیان از شدهرت فدراوان برخدور

 1رجمه كرد. دار بود، عبدهللا بن مقفع آنرا از پهلوي به عربي ت

 

 داستان رستم و اسفندیار : -7

داسددتان رسددتم و اسددفندیار از كتددب مشددهور روزگدداران اوایددل 

اسالم بوده و علي الظداهر اصدل پهلدوي آن میدان نویسدندگان شداهنامه 

 هاي منثور و یا نزد راویان سیستان و خراسان شهرتي داشته است .

رث، در آغداز مینویسند كه یكي از مردم مكه، بنام نضربن الحا

بعثت پیغمبر اسالم قصدۀ رسدتم و اسدفندیار را كده در فدرات از مدردم 

شنیده بود، براي مردم مكه حكایت مي كرد و اهدل مكده از شدنیدن آن 

داستان بسیار لذت مي بردند. در الفهرست جزو كتب تداریخي پهلدوي 

كه بعربي نقل شده، نام داستان رستم و اسفندیار آمدده و ترجمده آن بده 

 2ربي به جبله بن سالم نسبت داده شده است. ع

 

 یادگار زریران: -8

                                                 
1

 . 46 - 45حماسه سرایي در ایران، ص  - 
2

 . 44همانجا، ص  - 



 41 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

یادگارزریران منظومه مذهبی ودرعین حال پهلوانی وقهرمانی 

است.این منظومه در ادبیات پهلوی مقدمدۀ ظهدور حماسده هدای عظدیم 

 چون شهنامه وگرشاسپ نامه وغیره در فارسی است.

اسددپ بددا موضددوع منظومدده ایاتکار زریددران  جنددگ میددان گشت

ارجاسپ تورانی است. پس از ظهور زرتشت گشتاسدپ و پیدروان او 

بدین بهی در آمدند. ارجاسپ تورانی پادشاه خیونان ازاین امر آگداهی 

یافددت وسددخت برآشددفت وبدده گشتاسددپ پیغددام داد کدده از دیددن زرتشددت 

بگذرد واال با او خواهد جنگید. گشتاسپ از عقیدۀ جدید برنگشت وبده 

ر خددود قددرار برجنددگ نهدداد و لشددکر گددرد آورد و اشددارت زریددر بددراد

بجنگ توارنیان شد. در این جنگ زریر برادر گشتاسپ و سپهسداالر 

وی بعددد از مردانگددی هددا بدده دسددت ویدددرفش جددادوگر کشددته شددد. امددا 

بستور پسر زریر کین پدر از ویددرفش بگرفدت و او را بده قتدل آورد 

رجاماسدپ وزیدر وسرانجام به همت بستور و اسفندیار وگرامیدک  پس

 1 شکست در سپاه توران افتاد و ارجاسپ تورانی بگریخت.

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 . 595، 123حماسه سرائی درایران، ص - 
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 فصل دوم

 

  از اسالم دآثار حماسي بعتکوین سیستان درنقش 

 آثار حماسي بعد از اسالم 

 

 

 الف / آثار حماسي منثور

 

پیش از تحقیر در شاهنامه ها و منظومه هداي حماسدي شدناخت 

نهاي كهن حماسي منثور، كه اكثریت آنهدا و تحقیر دربازشناسي داستا

در خراسددان و مدداوراء النهددر، بلدد  و غزندده وسیسددتان و غیددره نوشددته 

شده، كمال اهمیت را داراست. زیدرا ایدن آثدار اسداس واقعدي منظومده 

هدداي حماسددي و مایددۀ تحریددك شدداعران را در نظددم داسددتانهاي كهددن 

 تشكیل مي دهد.

تددب مسددتقلي سددخن رفتدده در كتددب تدداریخي از ایددن آثددار، ماننددد ك

است و عظمت بعضي از آنها و به نظم كشیدن برخي از آنهدا را مدي 

رسدداند كدده ایددن داسددتانها در عددین ارتبدداط بروایددات حماسددي و تدداریخي 
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قدددیم از شدداهنامه مسددتقل و در حقیقددت داسددتانهای حماسددی وتدداریخی 

خددداا بدددوده اندددد. از آنجملددده اسدددت داسدددتانهاي كددده دربددداره خانددددان 

جود داشته، مانند داستان گرشاسپ و نریمان و سام و زال گرشاسپ و

و رسددتم و فرامددرز وسددهراب و بددروزو و شددهریار و بددانو گشسددپ و 

 بعضي داستانهاي دیگر در باب پهلوانان دیگر.

 

 نامۀ خسروان آزادسرو: -1

یكي از آثار حماسي منثور در مورد خاندان رستم هماندا كتدابي 

آنرا در مرو نوشته و نسخه یي از آن سیستاني « آزاد سرو»بوده كه 

بدست فردوسي رسدیده اسدت. فردوسدي در آغداز داسدتان مدرر رسدتم 

 بدان اینطور اشاره مي كند:

 كنون كشتن رستم آریم  پیش          ز دفتر همیدون بگفتار خویش

 كه با احمد سهل بودي به مرو           آزاد سرویكي پیر بد نامـش 

 داشـتي           تن و پــیـكر پهــــــلوان داشتيكجا نامــۀ خـسروان 

 دلي پرزدانش سري پرسخن         زبان پــــرزگـفـــتـار هاي كهن

 بسام نــــریمان كشـیدي نژاد          بسي داشتي رزم رســـــتم بیاد

 در دگر بافتمـن را یك انــــسخ      ـویم سخن آنچه زو یافـتم    بگـ

 

در بیت نخستن این داستان دلیل روشدنی اسدت کده کلمه دفتر    

فردوسی عالوه بر شنیدن مستقیم روایدات شدفاهی از زبدان  آزادسدرو 

پیددر از نامددۀ خسددروان او )شدداهنامه ( کدده بدددون شددک در آن حکایددات 

رزمی رستم و خانوادۀ او ثبت و ضبط بوده، نیدز اسدتفاده کدرده اسدت 

سددتم مددی شددمرده، بدددون و چددون آزاد سددرو خددود را از نددژاد و تبددار ر
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تردیددد روایددات مربددوط بدده رسددتم و خددانواده او را برشددته تحریددر در 

)کتدابی( بدسدترس فردوسدی نیدز قدرار « دفتدری»آورده که به عندوان 

 داده است . 

اما اخبار فرامرز پسر رستم چنانکه از تداری  سیسدتان بدر مدی 

روی آن  در دوازده جلددد بددوده کدده یقیندداً فرامرزنامددۀ منظددوم از 1آیددد، 

خالصه و نظم شده است. دیگر ازین گونه کتب، کتابی بوده در اخبار 

 که شاعری بنام ایرانشاه بن  2بهمن

  3ابی الخیرآن را در غزنی در قرن پنجم هجری به نظم آورده است.

کده ظداهراً  4دیگر کتابی بوده بنام گرشاسپ یدا گرشاسدپ نامده 

یدن صدورت نبایدد آندرا از جزئی از کتاب ابؤالموید بلخدی بدوده و در ا

شاهنامه ها جددا شدمرد. ایدن کتداب چنانکده خدواهیم دیدد بوسدیله اسددی 

طوسددی شدداعر معددروف خراسددان در نیمدده قددرن پددنجم هجددری بدده نظددم  

 آمده است.

کتاب دیگری بوده بنام  اخبدار نریمدان   کده علدی الظداهر آنهدم 

ظددم در جزئددی از شدداهنامه ابؤالمویددد بلخددی بددوده و گویددا جداگاندده بدده ن

 5نیامده است .

کدده کتدداب مفصددلی در شددرح  6دیگددر داسددتانی در اخبددار سددام 

پهلوانیها و سفرها و عشر بازی های سام نریمان بوده است، و آن را 

                                                 
1

 . 7تاریخ سیستان ص  - 
2

 . 2مجمل التواریخ ص  - 
3

 . 463،  22ثر ص همان ا - 
4

 . 5 -1تاریخ سیستان ص  - 
5

 . 7تاریخ سیسنتان ص  2مجمل التواریخ ص  - 
6

 همان آثار همانجا. - 
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که علی  1بیرون از شاهنامه فردوسی به نظم کشیده اند و اخبار کیقباد

الظداهر داسدتان مفصدلی بدوده ولدی درشداهنامه فردوسدی  چنانکده مدی 

م مختصراسددت. وداسددتهانهای دیگددری ماننددد بانوگشسددپ  وبددرزو بینددی

وگوش وپیل دندان، وشهریار پسربرزو که همه به نظم در آمده اندد و 

یقیناً نظم آنها وبعضی از منظومه های حماسی چنانکه بعد تر خواهیم 

 دید، از مآخذ مکتوب استفاده شده است.

 

 شاهنامه ابوالمؤید بلخی : -2

ودفترهدددا واورا  واخبدددار قددددیم، وکتدددب  وجدددود آثدددار مکتدددوب

تاریخی تازه بزبان عربی چون با حس مفاخره خراسانیان همراه شد، 

آنددان را بددرآن داشددت کدده روایددات وداسددتانهای پراکنددده را بددر اخبددار 

واحادیث سیرالملوک ها ونتیجه مطالعات وبحث و فحصدهای محققدان 

اسددپ نامدده و بیفزاینددد وکتدداب هددای بزرگددی ماننددد شدداهنامه هددا وگرش

فرامرز نامه و امثال اینها پدید آورند. بلخدی شداعر ونویسدندۀ مشدهور 

 است که در آغاز قرن چهارم هجری شهرت واهمیت داشته است.

در تاری  سیستان ،نام کتاب تازه یی از ابولمؤید دیده میشدود و 

آن کتاب   گرشاسدپ  اسدت. ندام کتداب گرشاسدپ چندد بدار در تداری  

 یکی در آغاز کتاب بدین عبارت:سیستان آمده : 

اخبار سیستان از اول کده بندا کردندد وانسداب بزرگدان وحددود  

شددهر سجسددتان کدده از کجددا بددود اندددر ابتددداء وفضددایل آن بددر دیگددر 

 2 . شهرها چنانکه یافته شد اندرکتاب گرشاسب

                                                 
1

 همانجا. - 
2

 1تاریخ سیستان،ص  - 
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وقصۀ گرشاسپ زیاد اسدت و  ویکبار در شرح گرشاسپ،بدینگونه:  

ودرایدن هدردو مدورد چنانکده دیدده شدد از  1  ید.بکتاب او تمام گفته آ

نویسندۀ کتاب یاد شده  است، ولی در سومین موردی که از این کتاب 

در تاری  سیستان سخن رفتده، از ندام مؤلدف آن اطدالع مدی یدابیم وآن 

در یادکردن  سبب آتش کرکدوی سیسدتان اسدت و در آغداز ایدن فصدل 

اسددپ گویددد: کدده چددون بوالمؤیددد اندددر کتدداب گرش» چنددین آمددده اسددت:

کیخسرو به آذربادگان رفت و رسدتم دسدتان بداوی، وآن تداریکی و آن 

پتیاره دیوران بفرمان ایزدتعالیبدید وآذر گشسپ پیدا گشت وروشنانئی 

  2 ....«برگوش اسپ بود وشاهی او را شد با چندان معجزه 

تا اینجا از آثار بوالمؤید بنام شداهنامه، یداد نشدده و اگرچده بعیدد 

یست که این آثار واخبار هریک دفتری مجزا ومستقل بوده باشد،ولی ن

مسلماً همه این دفترها وکتابهای مسدتقل، تشدکیل کتداب عظدیم واحددی 

 را بنام شاهنامه می داده است.

واخبددار نریمددان وسددام  »در تدداری  سیسددتان چنددین آمددده اسددت: 

ر اخبددا 3  ودسددتان خددود بشدداهنامه بگویددد کدده بتکددرار حاجددت نیایددد.

نریمان وسام دراینجا درست یاد آور این عبارت مجمل التواری  است 

از نثر بوالمؤید چون اخبدار نریمدان وسدام » هنگام بیان مآخذ کتاب : 

 4 «وکقباد از افراسیاب واحوال لهراسپ...

 

                                                 
1

 5تاریخ سیستان،ص - 
2

 36 -35تاریخ سیستان، ص - 
3

 . 7تاریخ سیسنتان ص  - 
4

 2مجل التواریخ،ص  - 
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واین حدس مدارا، اشدارۀ ابدوعلی محمددبن ابوالفضدل بلعمدی در 

وحددیث هدا واخبدار :» اسدت ترجمۀ تاری  طبری تائید میکند که گفته 

های ایشان) اوالد جمشید که بگرشاسپ ونریمان وسام وزال  ورسدتم 

  1 «میرسد( بسیار گوید. ابوالمؤید بلخی بشاهنامۀ بزرر.

وایددن سددخن میرسدداند کدده در شدداهنامه ابوالمؤیددد بلخددی در بدداب 

 خاندان گرشاسپ به تفصیل سخن رفته است.

ت میشددود کدده مجموعددۀ بددا دقددت در همددین قددول از بلعمددی ثابدد

داسددتانهای ابوالمؤیددد در اخبددار پهلوانددان وشدداهان  شدداهنامه  نامیددده 

میشددده اسددت وکتدداب عظیمددی بددوده در تدداری  وداسددتانهای خراسددان و 

سیستان قدیم که اغلب آنها در شاهنامه فردوسی وسایر منظومده هدای 

 حماسددی نیامددده و از آنهددا نددامی نرفتدده و یددا باختصددار سددخن گفتدده شددده 

 است.

، کتاب دیگری نیز معروف بوده و آنچنانکه از شاهنامه منثور

تدداری  سیسددتان بددر مددی ایددد،کتابی بددوده در عجایددب دنیددا و یددا عجایددب 

البلدان، یا عجایب برو بحر که صاحب تاری  سیستان بسیاری مطالب 

کتدداب  2 خددود را از آن در بدداب عجائددب  سیسددتان نقددل نمددوده اسددت.

ابوالمؤیددد بلخددی اخیددراً در ایددران بطبددع رسددیده عجایددب البلدددان تددالیف 

 است که متاسفانه در دسترس ما نیست.

 

 شاهنامۀ ابومنصوری: -3

                                                 
1

  14لعمی، طبع بهار، ص ترجمۀ تاریخ طبری، از ب - 
2

 37 -35تاریخ سیستان، ص  - 
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فردوسددی، در آغدداز شدداهنامه اش از کتددابی خبددر مددی دهددد کدده 

 بدستور پهلوان دهقان نژادی تدوین شده بود:

 نیکی نامه بـود ازگـۀ  باستان          فــراوان بـدو انــدر و داسـتا

 پراگنده در دست هــر مؤبدی         ازو بهره یی برده هر بخردی

 یکی پهلوان بـود دهقــان نژاد         دلیر و بزرر و خردمند و راد

 پژوهــنـدۀ روزگــار نخـست          گذشته سخن ها همه باز جست

 زهرکشوری مؤبدی سالخورد         بیاورد و این نـامه را کرد گرد

 د شان از نـژاد کـیـان        وز آن نامـــداران فــري گـوانبـــپرسـی

 بگفــتند پیشش یکایک مهــان         سخنهای شاهان و گشت جهان

 چو بشنید ازایشان سپهبد سخن        یکــی نـامــور  نامـه افگـند بُن

 چنین یادگاری  شد انـدرجهان        بــرو آفـرین از کـهان ومــهان

 

اب کددده در ابیدددات بددداال از آن سدددخن رفتددده  شددداهنامه ایدددن کتددد

ابومنصدددوری  وآن پهلددددوان دهقددددان نددددژاد هددددم ابومنصددددور محمدددددبن 

 250 -349عبددددالرزا  سپهسددداالر خراسدددان بدددود کددده طدددی سدددالهای 

هجری چند مرتبه به مقام سپهساالری خراسان رسدیده بدود وسدرانجام 

 .بوسیلۀ زهر از جانب عبدالملک بن نوح سامانی کشته شد

ابومنصددور بددرای نگددارش شدداهنامه جددامع خددود  دسددتورخویش 

ابومنصدددورالمعمری را بفرمدددود تدددا خداونددددان کتدددب را از دهقاندددان و 

فرزانه گان وجهان دیدگان از شهرهای بیاورند و چاکر او ابومنصور 

المعمددری بفرمددان او نامدده کددرد وکددس فرسددتاد بشددهرهای خراسددان و 

مدداخ پیرخراسددان از ایی چددون :هشددیاران از آنجددا بیاوردنددد از هددر جدد

هددری، وچددون یددزدان داد پسددر شدداپور از سیسددتان، وچددون مدداهوی 
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واز خورشدددید از نیشددداپور، وچدددون شدددادان پسدددر بدددرذین از طدددوس. 

هرشارستان گرد کرد و بنشداند و بدراز آوردندد ایدن نامهدای شداهان و 

کارنامه های شان وزندگی هریکی از داد و بی داد و آشوب  وجندگ 

ز کی نخستین که اندر جهدان او بدود کده آئدین مردمدی آورد و و آئین ا

مردمان از جانوران پدیدد  آورد تدا یدزد گدرد شدهریار کده آخدر ملدوک 

عجم بود اندر ماه محرم وسال سیصد وچهل وشش از هجرت بهترین 

 1 «عالم محمدمصطفی...

از اینجا پیداسدت کده در عهدد سدامانیان وغزنویدان در خراسدان 

ی از دهقاندددان دانشدددور بدددوده اندددد کددده بسدددیاری از وسیسدددتان اشخاصددد

داسدتانها واعمددال قهرمددانی رسددتم وخدانواده او را بیدداد داشددته انددد و از 

ایددن جملدده یکددی هددم یددزدان داد بددن شدداپور سیسددتانی بددود. کدده شدداهنامه 

ابومنصوری را به همکاری چندد تدن دیگدر از اهدل خراسدان در نیمده 

 قرن چهارم هجری نوشت.

 

 مه :بختیار نا -4

داسدتانی اسدت منثدور ومنسوبسدت بده بختیدار بدن آزادبخدت ) یددا 

آزادخددددو درتدددداری  سیستان(معاصددددر خسددددرو پرویددددز ساسددددانی کدددده  

درجزو راحددا االرواح  گنجانیددده شددده اسددت. کتدداب  راحددا االرواح  

ش از جاندددب دانشدددگاه تهدددران بکوشدددش دکتدددر صدددفا 1345درسدددال 

لدی چداپ قسدمت دوم بمناسبت کنگرۀ ایرانشناسان طبدع وتوزیدع شدد و

راحا االرواح، که مربوط  به سرگذشت بختیار اسپهبد است، جداگانه 

                                                 
1

 101 -100حماسه سرائی درایران، ص  - 
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بددده عندددوان جلدددد دوم   راحدددا االرواح  بددده همدددت دکترصدددفا در سدددال 

ش همددراه بددا مددتن عربددی آن در تهددران بزیددور طبددع آرایددش  1347

 یافت.

بختیار نامۀ موجود از روی یک مدتن سدادۀ فارسدی کده درسدت 

م هجری تحریر وترتیب یافته است، ونسخه یی از آن در آغاز قرن نه

هجری است در کتابخانه  908ربیع االول سال  23که موري بتاری  

ملی پداریس محفدوظ اسدت. مطالعده یدی در تحریدر کتداب میرسداند کده 

داسدددتان بختیارنامددده در گیدددر ودار ایدددام تدددا عهدددد نویسدددنده تغییدددرات و 

ن بدداز نمانددده بددود.  ا نشدداء تبدددالتی پذیرفتدده و بدده همددان قددرار نخسددتی

محرر عباراتی متوسط و شیوه یی میانه دارد و خطاهایی کده گداه بدر 

قلدم او مددی رود، نشدان مددی دهدد کدده او یدک تحریددر بهتدری را کدده در 

اختیار داشته با تصرفاتی عرضده کدرده اسدت و ایدن تصدرفات بقصدد 

همساز ساختن موضوع و عبدارات داستانسدت بداذو  مدردم زمدان در 

د تیموریان. و چاپ موجوده با مقابله تحریدر هدای مختلدف داسدتان عه

هجدری آمداده شدده اسدت . مطلدب   809براساس همان تحریدر مدوري 

دیگریکه دربارۀ  تحریراین داستان  شایان تذکر است، افدزایش ابیدات 

متعددیست بر متن داستان. این اشعار ماخوذ است از یکی از روایات 

در مقدمدده راحدده االرواح بدده بعضددی از آنهددا منظددوم بختیددار نامدده کدده 

اشاره شده است و بعضی گویا زاده طبع ضعیف محرر یا ناس  کتاب 

اسددت کدده واقعدداً زایددد و بمنزلدده وصددله هددای ندداجور پالسددین اسددت کدده 

 برجامه خوش بافت ابریشمین بیفزایند.
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قسمت دوم متن چاپی بختیدار نامده، موسدوم اسدت بده  عجائدب  

وزیراً وماجری لهم مع ابن الملدک آزاد  حدی عشرالبخت فی قصۀ اال

 .بخت 

دکتددر صددفا در مقدمددۀ ایددن بخددش میگویددد کدده :  کدده ایددن مددتن  

)عربی(یکددی از دو ترجمدده عربددی بختیددار نامدده اسددت کدده در مقدمدده 

( معرفی کرده ام. این نسدخه چنانکده  9 -6کتاب راحا االرواح )ا 

کدرده اسدت، اصدالً در مقدمه کوتاه خدود ذکدر  میشل عورامصحح آن 

به حروف سدریانی نوشدته شدده و مدؤري بتداری  سدال هدزارم مدیالدی 

 1886هجدددری ( بدددود و بعدددد از نقدددل بخدددط عربدددی در سدددال  309)

میالدی در مصدر بطبدع رسدیده و ایندک همدان طبدع بددون تصدرف بدا 

 بعضی تصحیحات جزئی عیناً درین مجلد بچاپ رسیده است .

ین نسدخه موجدود از داسدتان ، ظداهراً قددیمی تدرعجایب البخدت 

بختیار نامه است که بعربی و فارسی در دست است و بعید نیست کده 

مسددتقیماً از پهلددوی بدده عربددی نقددل شددده اسددت و  فاصددله آن بددا نسددخۀ  

  1مترجم چندان زیاد نبوده است.

خالصه یی از داستان بختیار نامه در قدیمترین تحریدر موجدود 

ش 1343ن پنجم هجری( که در سال اسکندر نامه )متعلر به نیمه قر

به همت ایرج افشار از جانب بنگاه ترجمه و نشر کتاب بطبع رسیده، 

 آمده است. محرر اسکندر نامه می گوید:

رئیس ]مصر[ حکایت بختیار نامه را انشاء کرد و آن کده او » 

را بددر سرچشددمه بزادنددد و هددم آنجددا بگذاشددتند و دزدان بدددان جایگدداه 

                                                 
1

 ده )مقدمه (  –، ص هفت 1347بختیار نامه، بکوشش دکتر صفا، تهران  - 
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دان او را برگرفت و بپدرورد و خددداد ندام نهداد. و رسیدند و مهتر دز

پس از آن او را بدزدی بگرفتند و پدیش پددرش بردندد. رحدم آمدد و او 

را بخددمت خددویش راه داد. و آنکده وزیددران او را مدتهم کردنددد بددرزن 

شددداه، و آن کددده شددداه او را هدددر روز سیاسدددت خواسدددت فرمدددود، و او 

شداه را معلدوم گشدت کده  حکایتی بگفتی تا روز دهم خالا یافت . و

بختیار فرزندد وی اسدت و او را بداز شدناخت. وزیدران را بدسدت وی 

بازداد که قصد خون او کرده بودند. و او جمله را عفو فرمود. و ایدن 

داسددتان خددود مفددرد کتابیسددت چدده بدده نظددم و چدده بدده نثددر و عبددارت و 

برخاطرهددا متددداول اسددت . اینجددا مجمددالً نمددوده شددد  وهمانددا کدده ایددن 

 1داستان بعد از اسکندر بوده است. 

 

 چنین است : بختیار از روی بختیار نامه  خالصۀ داستان      

 آزاد بخدت» در روزگاران قدیم در سیستان، پادشاهی بود بندام 

کدددده ده وزیددددر و سپاهسدددداالر بددددس شددددجاع و دالور داشددددت و ایددددن « 

سپاهساالر صاحب دختری بود با کمال حسن صورت و جمال سیرت 

پددددر بددددون دیددددار دختدددر سددداعتی را نمدددی توانسدددت طاقدددت آورد.  کددده 

ضرورتی پیش آمدد تدا سپاهسداالر بیکدی از والیدات دور دسدت سدری 

بزند و از دیدار دختر چندی محروم بماند. سپاهساالر کدس فرسدتاد و 

 دخترش را نزد خود خواست .

روزیکدده دختددر  سددو ار بددر  عمدداری) کجددا وه( راهددی  د یددد ار  

پادشداه  هددم   بده عددز م   شدکا ر و تفددریح     آزادبخددتاتفاقداً پددر  بددود، 

                                                 
1

)بحواله دکتر  199 -198ص  3143تهران  ،بکوشش آقای ایرج افشار،اسکندر نامه  - 

 . صفا مقدمه بختیار نامه (
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از شددهر  بیددرون  رفتدده   بددود.  از دور چشددمش بددر عمددا ری  د ختددر 

سپاهساالر افتاد،  از خدم خود  پرسید و جواب شدنید کده آن  عمداری  

دختر سپاهساالر است که نزد  پدر  خود  میدرود.  پادشداه  خدوا سدت 

اهسدداالر پیددا مددی  و  سددالمی  بفددر سددتد، بدده  بوسددیلۀ  دختددر  بدده   سپ

عمدداری  نزدیددک  شددد و پددس از  قبددول  ر سددم خدددمتگزا ری  بددرای  

سپاهسدداالر   پیددام  و سددالمی  فرسددتا د . وقتددی مددی خواسددت از  آنجددا   

دور شدددود، ندددا گددده بددداد  گوشدددۀ چدددا در دختدددر را  بددداال زد  و چشدددم  

فتداد و دل  از کدف  سپاهساالر   برخسار  زیبدای  دختدر  سپهسداالر  ا

پادشدداه  ربددود.  پادشدداه   لختددی  در اندیشدده  فددرو  رفددت  و سددپس  بدده 

خدام  خود امرکرد که عماری را بحرم  شاه  رهنما یی کنند. خادمان 

سپاهسدداالر بعددر   رسدداندند کدده بهتددر اسددت   شدداه  اجددا زه  بدهددد تددا 

از   دختر  نزد   پددر خدود بدرود و بعدد رسدوالن بفرسدتد و  دختدر  را

پدرش  خواستگا ری بکند،   اما شاه  با خشدونت  آندان  را ادب کدرد  

و دختر را  بحرم سرای خود  برد  و با او نکاح بست و بعد  از  مو 

ضوع به سپاهساالر خبر داد. سپاهسداالر  کده  دیدد کدار از  کدا ر گدذ 

شته،  ظداهراً اظهدا ر خوشدحالی نمدود،  امدا  کدین  پادشدا ه را در دل  

داشددت. چندددی بعددد  سددپاهی گددرد  آورد  و بددر آزاد  بخددت  حملدده نگه

آورد.  آزا د بخت دانست که سپهساالر بعزم  کدین برخاسدته و مقابلده 

بددا او فایددده یددی  ندددارد، همددراه   بددا دختددر  سپاهسدداالر  از راه  زیددر 

زمینی شهر بیرون  رفت  و راه دیار کرما ن در پدیش گرفدت.   پدس 

ر سر چاهی رسیدند  که  آب  تل   داشت. زن از طی سه روز راه  ب

شاه که  حا مله  بدود و وقدت  زایمدانش  ندز دیدک، دیگدر از خسدتگی 

راه قدددرت رفددتن نداشددت ، از شدداه  خددواهش نمددود تددا او را همددا نجددا 
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بگذارد  وخود را از پیگرد  سپاهساالر نجا ت دهدد، ولدی  آزاد بخدت  

ار شدد کده همسدرش پسدری این  حرف را نپذیرفت  و تا  آنوقت ماندگ

بزیبایی خورشید  بدنیا   آورد. سر انجا م پسر را از ترس  اینکه  از 

شدت  گرما و خستگی راه  تلف نشود، کنار همان  چاه گذاشدتند و ده 

داندده مرواریددد  نیددز در  پهلددوی وی  گددذا شددته از  آنجددا دور شدددند. 

گداه چشدم  ساعتی بعدد عدده یدی  از دزدان  بدر   سدر چداه  رسدیدند. ندا

شان  به کودک نوزاد  افتاد. رئیس دزدان که  فري سوار نام  داشت، 

و همددددواره از نداشددددتن فرزنددددد حسددددرت داشددددت، از دیدددددن  کددددودک   

نوزادخوشحال شد و او را برداشت و خداداد نامید و بخانه و والیدتش 

برد و دایه یی برای پرورش کودک موظف ساخت .  خداداد چون به 

ري سددوار او را بددا خددود بددرای رهزنددی مددی بددرد.   سددن رشددد رسددید، فدد

ولی خداداد  به این عمل دلچسپی نمی گرفت و نقش یک سیل بدین را 

 بازی می کرد.

روزی با کاروانی برخوردند که زد و خوردی میان اهل قافله  

و دزدان فري سوار واقع شد . فري  سوار زخمی شدده از میدان فدرار 

د و پس از چند حمله بر کاروانیان پای نمود، ولی خداداد درمیدان مان

اسپش بر سوراخی فرو رفت و از اسپ فرو غلتید و دسدتگیر شدد. او 

را بشهر  سیستان بردند و از واقعه ایکه رخداده بود بشاه خبر دادندد. 

این شاه همان آزاد بخت بود که بکمک شاه کرمان دوباره بر سیستان 

 مسلط شده بود.

د فرزند خود افتاد که اگر او هم زنده می شاه از دیدن خداداد بیا

بددود، بددا ایددن قددد و بدداال و سددن و سددال رسددیده بددود. از خدددا داد علددت 

رهزنی را پرسید و خدا داد جواب داد که خداوند میداند که او بده ایدن 
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کار هیچ میل و رغبت نداشته است، ولی خالف میل و رضدای بداطن 

او مهربان شد و از گنداه او به این کار واداشته می شده است. شاه بر 

گذشدت و او را بده پرسدتاری اسدپان خدود گماشدت و او را بختیدار نددام 

نهداد. مدددتی بعددد بدر اثددر توجدده بختیدار اسددپان فربدده شددند و چددون شدداه 

اسددپان را فربدده دیددد خوشددحال شددد و گفددت : از کفایددت بختیددار اسددت، 

ی و سددپس او را خزاندده دار خددود مقددرر کددرد. بختیددار  در امانددت دار

حفددظ مددال خزاندده کمددال توجدده بخددرج مددی داد. شدداه بیشددتر بددا او انددس 

گرفت و درحقش محبت مینمود تا آنجا کده در بسدیاری مسدایل خداا 

 با او مشورت می کرد و هیچکس نزد شاه بمرتبۀ او نمی رسید.

امددا شدداه ده تددن وزیددر داشددت کدده ایددن برخددورد شدداه نسددبت بدده   

علیه بختیار بر انگیخته بود و هر  بختیار حسد و کینه و نفرت آنان را

کدام با مکر و حیله می کوشیدند تا او را از نظر براندازند و از میان 

 بردارند.

اتفاقاً روزی بختیار در خزینۀ شاه بخدوردن شدراب دسدت بدرد  

و اندددک اندددک شددراب دراو اثددر کددرد و چددون میخواسددت بخاندده خددود 

برتخدت خدواب ملکده  برود، راه گم کدرد و بحرمسدرای شداه در آمدد و

غلتید و بخواب رفت. شاه چون ازدربار بخانه برگشدت بختیدار را بدر 

تخت خواب خود خفته دید، بدگمان شد و از ملکه علدت ایدن بدی ادبدی 

را پرسید. ملکه جواب که او از این حرکت اطالعی ندارد.  آ ن روز 

که شاه بدربار رفت چون خیلی غمین بود با هیچکس صدحبت نکدرد. 

ر اول بخود جرئت داد و بعد از حمدد و ثندای فدراوان علدت را از وزی

شاه پرسید. شاه باالخره قضیه را در میان گذاشت و سدپس بختیدار را 

خواسدت و او را ببدداد مالمدت گرفددت، بختیدار بجددواب شداه گفددت :  از 
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این حدال مدرا خبدر نیسدت امدا چدون شداه چندین گویدد روا باشدد. مدردم 

 ر باشد. مست را از این نوع بسیا

وزیر از شاه  اجازه خواست و نزد ملکه رفت و از او جویای  

حقیقت شدد.  ملکده بدی اطالعدی خدود را بدوزیر بیدان کدرد. وزیدر کده 

کینۀ بختیار را از مدتها پیش در دلش می پرورانید، ملکده را بدر سدر 

این امر راضی کرد تا بگوید که بختیار کمربه بدنامی شاه بسته بود و 

امن ملکه را لکه دار نماید. وزیر دوباره نزد شاه برگشت میخواست د

و آنچدده خددود بملکدده یدداد داده بددود، از زبددان ملکدده بشدداه و اهددل مجلددس 

گفددت. سددپس شدداه ملکدده را خواسددت و ملکدده  مجبددوراً آنچدده  را وزیددر 

گفتدده بددود، تائیددد نمددود. شدداه از ایددن بیددان هددا سددخت در غضددب شددد و 

بیندازند و فردا تمام مردم شدهر را گدرد فرمان داد تابختیار را بزندان 

کنند تا او را سیاست کند. فردا چدون شداه بددربار رفدت وزیدر دوم بده 

سعایت بختیار پرداخت و شاه را در کشتن بختیار تحریا نمود. شاه 

بختیار را خواست و گفت ای بختیار امروزترا چنان سیاسدت کدنم کده 

دگی شاه دراز باد. اجازه همه عالم بمرر تو بگریند. بختیار گفت: زن

می خواهم تا قبل از مرر سخنی بر طبر سنت بگویم که اگدر نگدویم 

خددود در کشددتن خددویش سددعی کددرده باشددم. شدداه گفددت بگددو  وبختیددار 

داسددتان تدداجر بخددت بددر گشددته را قصدده کددرد و چددون بدده  آخددر داسددتان 

رسید ، شاه فرمود او را بزندان ببرندد کده روز بده آخدر رسدیده، فدردا 

 را سیاست کنم .او 

بدینگونه  فردا وزیر سوم و پدس فدردا وزیدر چهدارم و پدس تدر 

فردا وزیر پنجم ...  وسرانجام وزیر دهم، بنوبت همینکه شاه بددربار 

مدی آمددد درود و تحیددات فددراوان نثددار او مددی کددرد و خددود را درغددم و 
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شادی شاه شدریک وانمدود کدرده او را بکشدتن بختیدار و پداک سداختن 

 ی از دامن خانواده شاه  تحریک می نمودند .لکۀ بد نام

بختیار نیز هر روز از شاه اجازت میخواسدت و داسدتانی مبندی 

بدددر مدددذمت  عجلددده  و نتدددایح نددددامت بارکارهدددای کددده از روی عجلددده 

صورت گرفته ومیگیرد، بیان می داشت و وانمود می کرد که او نیز 

شک بی گناهی بیگناه است و هرگاه شاه در کشتن او عجله نکند، بی 

او ثابددت گدددردد.  شدداه هدددم از کشدددتن او در همددان روز صدددرف نظدددر 

مینمود و فردای آن روز باز بنابر دسیسه وزیر بعددی بختیدار بددادگاه  

کشددانده مددی شددد و چددون شدداه مددی خواسددت بدده اعدددام او امددری صددادر 

نماید، بختیار داستانی سر می کرد و چون به آخر داستان مدی رسدید، 

ی رسید و کشتن  وی به روز بعدد موکدول میگردیدد تدا روز به آخر م

 آنکه روز یازدهم شاه او را گفت:

ای بختیدار، ده روز تددرا مهلددت دادم تدا بیگندداهی خددود را ثابددت  

نمددایی، ولددی تددو هددر روز بددا گفددتن داسددتانی روز را بدده پایددان بددردی، 

دیگر به شنیدن هیچ داستانی از زبدان تدو حاضدر نیسدتم و بده خادمدان 

امر کرد تا او را بپای چوبه دار ببرندد. هنگدامی کده مدردم شدهر خود 

چون هاله یی برگرد اگرد بختیار قدرار گرفتده بودندد، ناگداه مدردی از 

بحبوحۀ مردم فریاد زد که دست نگهدارید و یک لحظه مهلت بدهید تا 

 سرگذشت مردی را که بکشتن او قصد شده بیان کنم.

س شدند. مرد جلوتر آمد و مردم و شاه همگی متوجه مرد ناشنا

شددروع کددرد بدده بیددان سرگذشددت بختیددار. شدداه در پایددان از او نشددانی 

خواست و مرد عالوه کرد که نشانی دوران طفولیت او را نیز با خود 

دارد و بال فاصله آستین باالزد و چند دانه مروارید از بدازو بندد خدود 
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ها و داستانی باز کرد و پیش روی شاه گذاشت. شاه با دیدن مروارید 

که فري سوار بدو باز گفته بود، دانست که بختیار همان فرزند اوست 

که بیست سدال قبدل او را بدر لدب چداه دشدت لدوط رهدا کدرده بدود.  از 

تخت  بزیر آمد و نزد ملکه رفت و قصه را با او گفت و علت تهمدت 

سوء نبت بختیار را از او پرسید؟ زن شاه گفدت:  آنچده مدن در مدورد 

ار اظهار کرده ام بدستور و فریب وزیران شاه بوده است .بعدهر بختی

دو به نزدیک پسر بر می گردند و بختیار را در آغوش مدی گیرندد و 

 بمردم حالی می کنند که بختیار همان پسر گم شده شاه است. 

سپس شاه وزیران را سیاست مدی کندد و بختیدار را بجدای خدود 

بختیددار تعیددین مددی کنددد و بدده  برتخددت مینشدداند و فددري سددوار را وزیددر

جشددن و شددادمانی مددی پردازنددد. بدددین ترتیددب بختیددار نامدده باداشددتن ده 

داسددتان آموزنددده و جالددب اجتمدداعی  ورسددوم دادگددری شدداهان و بیددداد 

های شان در کشتن و بستن افراد بیگناه، یکی از مفید ترین داستانهای 

ک بار مطالعه باستان زمان است و می ارزد که انسان آنرا بیش از ی

 کند.

 

 قصۀ حمزه یا رموز حمزه: -5

رمدوز حمددزه داسددتان معروفددی اسددت کدده در آن از قهرمددانی هددا 

 ودالوری های امیر حمزۀ صاحب قران داستانها گفته شده است.

حمددزه پسددر عبدددهللا آذرک سیسددتانی، از مددردان شددجاع ودلیددر 

هجدری برضدد اسدتبداد عمدال  181تاریخی کشور ماست که در سال 

عربی هارون الرشدید در سیسدتان قیدام کدرد. و دوبدار هدارون الرشدید 

خلیفه را مجبور کرد برای جنگ با او تدا نیشداپور بیایدد. حمدزه وقتدی 
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اطالع یافت که هارون الرشید به نیشاپور رسیده اسدت، در رسس سدی 

هزار مرد قرآن خوان کده کفدن هدای سدفید بدتن داشدتند،از سیسدتان بده 

ه مرکدز حکومدت علدی بدن عیسدی عامدل خراسدان استقامت نیشاپور ک

بددود بدده جنددبش درآمددد ودر طددول راه هرکدده را از هواهددان حکومددت 

عباسی وعامل عربی عیسی دستگیر کرد از دم تیپ گذرانید وچون به 

نیشدداپور نزدیددک شددد،خبر یافددت کدده هددارون الرشددید از جهددان چشددم 

سددوی پوشددیده، جنددگ را بددا عسدداکر ماتمدددار عباسددی جددایز ندانسددت وب

سددرزمین هددای هنددد و سددند شددتافت و بدده بدده انتشددار دیددن اسددالن بدددان 

هجددری پیددروز وسددربلند دوبدداره بدده  199مرزهددا پرداخددت. و درسددال 

هجدری کده سدال فدوت اوسدت خدوارج  213سیستان برگشت وتا سال 

 را در سیستان وکرمان رهبری کرد.

پیکارهای مذهبی حمزۀ سیستانی ورسوي آوازه وشهرت او در 

مردمان خراسان وسیستان وهندد، او را تدا آن درجده بداال کشدید  اذهان

کدددده برخددددی  از نویسددددندگان وی را بددددا حمددددزه پسددددرکاکای پیغمبددددر 

اسالم)ا( یکی بدانند وآنچه را او در دیدار مدا و سدرزمین هدای هندد 

به نفع اسالم انجام داده است، بنام امیر حمدزه عدرب کده هرگدز پدایش 

وستان نرسیده است ثبت کنند. شاید دراین بدیار ایران وافغانستان وهند

کاربطورعمدی پای اشخاا از دشدمنان حمدزۀ سیسدتانی کده خدارجی 

شمرده میشد، درمیان بوده باشد تا با نسبت دادن کارهای قهرمدانی او 

به امیر حمزه عرب او را فراموش اذهدان هموطندان او بنمایندد، ولدی 

ا به هدیچکس نمدی تاری  صادقانه قضاوت می نماید وحر هیچکسی ر

 دهد.
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براستی حمزه سیستانی برای اسالم چندان پدر حدرارت جنگیدد   

که رستم برای حفظ حدود آریاندا وخانددان شداهی کیدانی جنگیدده بدود. 

سرگذشددت تدداریخی امیددر حمددزۀ سیسددتانی و قیددام هددای او بددا حکومددت 

عباسی را من تحدت عندوان  خدروج حمدزه پسدر آذرک سیسدتانی  در 

ن ، سدددرزمین ماسددده هدددا وحماسددده ها نگاشددددته ام. جلدددد دوم  سیسدددتا

 عالقمندان میتوانند بدان رجوع کنند.

 

 سمع عیار: -6

یکددی از بزرگتددرین داسددتانهای عامیانددۀ زبددان فارسددی اسددت کدده 

شخصیت مرکزی وگره کشای داستانهای آن سدمک عیدار از سیسدتان 

کده   ندام دارد صددقهو از عیاران نامدار آندیار است. گویندۀ داستان  

  هددا باشددد. تدداری  سددمکیممکددن اسددت منسددوب بدده گددروه مخددالف  

سیسددتان  درعهددد حکومددت طدداهر بددن محمددد بددن عمرولیث)دهددۀ اخیددر 

  خبدر صددقی  و سدمکیقرن سدوم هجدری( از دو فرقده بده نامهدای  

می دهد که هریک طرفدار یکی از دو ندوادۀ عمدرو لیدث بدوده اسدت. 

ران صدقی سیسدتان در اختالف میان گروه عیاران سمکی وگروه عیا

هجددری آغدداز شددد و سددبب جنددگ هددای خددونین میددان آنددان  291سددال 

گردیدددد. و دنبالدددۀ آن تدددا روزگدددار امیدددر خلدددف در سیسدددتان )بعدددد از 

 هجری( کشیده شد.353

شاید ناقالن سیستان وخراسان با اطالع از اختالفات سمکی هدا 

وصدقی ها، برای جانبداری از سمکی هدا، دلیدری هدای سدمک عیدار 

را از زبدددان صددددقه کددده مخدددالف سدددمک بدددوده، بیدددان کدددرده  اسدددت تدددا 

 برشنونده تاثیر بیشتر وارد کرده باشد.
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مدددون یددا نویسددندۀ داسددتان سددمک عیددار، فرامددرز بددن خددداداد از 

فددارس و صدددقه بددن ابوالقاسددم منسددوب بدده شددیراز فددارس اسددت کدده در 

 اواخر قرن ششم هجری تدوین وجمع آوری کرده است.

جلددد اول و دوم، شدداه حلب)شددام( اسددت کدده از  قهرمددان داسددتان

دختر شاه عرا  بوجود آمده  ودلباختۀ دختر فغفدور شداه چدین شدده  و 

سپس به جنگ پاد شاه چین رفته است. بیشتر وقایع جلد اول ودوم در 

 چین وماچین میگذرد.

بیشترین مفاد ایدن کتداب، توضدیح اوضداع اجتمداعی وفرهنگدی 

ششم وهفتم هجری است. در وهلۀ اول، جامعه فارسی زبان در قرون 

اطالعاتی در بدارۀ عیداران وجدوانمردان در جامعده آن روزگاربدسدت 

میدهد وشرایط و اوصاف اخالقی این گروه  را در آن زمدان توضدیح 

میکند و از مجموع کتاب هم که قهرمان نخسدتین آن یکدی از عیداران 

 است دراین باب نکته های فراوانی میتوان یافت.

دیگرکتددداب، اطالعددداتی اسدددت در امدددور اجتمددداعی چدددون:  مفدداد

سدداختمان خاندده هددا وکوچدده وبددرزن وبددازار وسددرای و وضددع شددهر و 

جامه و زینت آالت زنانه و لباس طبقات مختلف مردم، ارایدش سدالح 

جنگجویدان، وطددرز صددف آرائدی جنددگ و آداب پیکددار و رزم و آداب 

او و نوشدیدنی  در بار شاهان ومراسم فرستادن رسول وطرز پذیرفتن

هددا وخددوردنی هددا وآالت موسددیقی وآداب اجتمدداعی وبسددیاری از نکتدده 

 های دیگر.

ایددن کتدداب در چهددار مجلددد از طددرف بنیدداد فرهنددگ ایددران در 

توسددط دکتددر پرویددز ناتددل خددانلری تصددحیح  1348و 1347سددالهای 

 وچاپ شده است.
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 ب / آثار حماسی منظوم 

 

 شاهنامه مسعودی مروزی : -1

ی کدده روایددات حماسددی را بدده نظددم کشددید، شدداعری نخسددتین کسدد

است بنام مسعودی مدروزی. از خدود شداعر و از شداهنامه منظدوم او 

اطالع زیادی دردست نیست، فقط مطهدربن طداهر المقدسدی در کتداب 

هجددری تددالیف کددرده  355خددود کدده آنددرا در سددال « البدددس و التدداری  »

د شدداهنامه مددذکور و بنددابراین بایدد  1اسددت، دوبددار از آن نددام مددی بددرد.

متعلر به اوایل قرن چهارم باشد، زیرا این شاهنامه در نیمه دوم قرن 

چهارم کتاب مشهوری بود که خراسانیان آن را بمنزله تاریخی بدرای 

 خود می  پنداشتند.

این اثر در یکی از مآخذ معتبدر اوایدل قدرن پدنجم هجدری یعندی 

جدری( تدالیف ه 412غرر اخبدار ملدوک الفدرس ثعدالبی )کده پدیش از 

 شده ، دیده می شود.

محققین می پندارند که هنگدامی کده دقیقدی و فردوسدی بده نظدم  

شاهنامه ابو منصوری دست زده بودندد، شداهنامه مسدعودی شدهرت و 

اعتبددداری  داشدددت و از مقایسددده داسدددتان بخشدددودن  زال، چنانکددده در 

شاهنامه فردوسی آمده و کشتن او چنانکه در شاهنامه مسدعودی یافدت 

مدددی شدددد، بددده مغدددایرت روایدددت مسدددعودی و نویسدددندگان شاهنـدددـامه 

 2ابومنصوری  در بعضی موارد پی  میبریم .

                                                 
1

 . 160حماسه سرایی در ایران، ص  - 
2

 . 163حماسه سرایی در ایران، ص  - 
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 گشتاسپ نامه دقیقی : -2

ابومنصور محمد بن احمد دقیقی بلخی، از شعرای نامددار عهدد 

سددامانی اسددت کدده در خدددمت امیددر فخرالدولدده مظفددر احمددد بددن محمددد 

 - 320. تولد او را بین سالهای چغانی بسر می برد و او را می ستود

نوشددته انددد.  370 - 365هجددری و مددرر او را بددین سددالهای  330

دقیقی مذهب زرتشتی داشت و گویا نسبت بروایدات کهدن ملدی عشدقی 

 داشته است خود گوید:

 به گیتی از همه خوبی وزشتی  دقیقی چارخصلت برگزیده است    

 ـرنگ و دیـن زرتشتیمی خـون   لب یاقــوت رنگ و نالـۀ چـنگ   

 

 350دقیقی به تشویر بلعمی، وزیر منصور بدن ندوح سدامانی )

هددـ( و ظدداهراً بخددواهش و یددا امددر نددوح بددن منصددور سددامانی  365 -

هـ( شروع به نظدم شداهنامه ابومنصدوری نمدوده اسدت.  387 -365)

دقیقی کار را از دورۀ پادشاهی گشتاسپ و ظهور زرتشت آغاز کدرد 

اسپ و ارجاسپ را به نظم در آورد و هزار بیت و داستان جنگ گشت

گفته بود که ناگاه بضرب کارد غالم خود در مجلس عیش از پدای در 

 آمد و شاهنامه او نا تمام ماند.

هزار بیت دقیقی که فردوسی در شاهنامه خود آورده است با این بیت 

 آغاز می شود.

 چو گشتاسپ را داد لهراسپ تخت         

 خت و بربست رختفرود آمد از ت

 و با این بیت ختام می پذیرد:
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 به آواز خسرو نهادند گوش             

 سپردند او را همه گوش و هوش

به  عبارت دیگر رشتۀ مطالب دقیقی در همینجا قطع مدی شدود 

و قطدع شدددن عبددارت بنحویسددت کدده وقددوع حادثدده یددی غیددر مترقددب را 

تاد طوس  توانست برای شاعر می رساند. تنها همت و جوانمردی اس

 این منظومه را محفوظ و از دستبرد زمانه  ایمن  دارد.

 

 شاهنامه فردوسی : -3 

منظومدددۀ حماسدددی و تددداریخی کشدددور مدددا و در مجمدددوع  فدددالت 

ایران، شاهنامه فردوسی است که در شمار عظدیم تدرین و زیبدا تدرین 

 آثار حماسی ملل جهان است .

ارم و پدنجم هجدری ابوالقاسم فردوسی، شاعر بزرر قدرن چهد 

هجدری در قریدده بدداژ از قددراء طددابران  329اسدت کدده در حدددود سددال 

 طوس، در بین خانواده یی از دهقانان خراسان متولد شد.

 369 -68چنانکدده  در دوره جددوانی فردوسددی ، دقیقددی کشددته شددد ) 

هـ( و شاهنامه یی را کده او شدروع کدرده بدود، ناتمدام ماندد، فردوسدی 

 ه فحوای اشعار زیر گرفت :دنبالۀ کار او را ب

 سخنهای آن بر منــش راستان        یکی نامه دید پر از داستان

 فسانه کهن بود و منثور بود         طبایع  ز پـیـونــد او دور بود

 نبردی بپیوند او کـس گـمان         پراندیشه گشت این دل شادمان 

 برتر نیاید شمار گذشته بر او سالـیان دوهزار        گـرایدون گـه

 گرفـتم بگـویـنده  بــرآفـرین         که پـیوند را راه  داد انــدرین
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ایددن ابیددات بیددانگر ایددن مطلددب اسددت کدده شدداهنامه ابومنصددور  

محمد بن عبدالرزا  پس از نگارش و تدالیف بدزودی شدهرت  و فکدر 

نظم آن در میان مردم  پدید آمد و تنها دقیقی توانست مددعی ایدن کدار 

بزرر شود و تنها هدزار بیدت از داسدتان گشتاسدپ و ارجاسدپ را بده 

نظم در آورد و نتوانست این نامه بزرر را بپایان برد. اما با این کار 

خود سرمشر فردوسی گشت و او را بر آن داشت که آن افسدانه کهدن 

و منثور را که طبایع از پیوند آن دور بود و کسی گمان پیوند )بشدعر 

 را نداشت به نظم آرد.در آوردن ( آن

 40یعندی در سدن  371یدا  370فردوسی در حدود سال های  

یدا  400سالگی خود شروع به نظم شاهنامه کرد و در حددود ) 41یا 

هـ ( یعنی پس از سی سال رند آنرا کامال به پایان برد. چنانکه  401

 خود گوید:

 سیعجم زنده کردم بدین پار   ال سی    بسی رند بردم در این س

 چو سی سال بردم بشهنامه رند       که  شاهم ببخشد بپاداش گند

 -378و بعد آنرا بنام سلطان محمود بن سبکتگین غزنوی )

هـ( در آورد. ولی بنابر آنچه مشهور است از سلطان محمود  421

بهره یی که باو وعده داده شده بود نگرفت و آزرده و پریشان از 

ه طبرستان به خدمت سپهبد شهریار از غزنین به خراسان و از آنجا ب

آل باوند رفت و هجو نامۀ معروف خود را همانجا ساخت و ظاهراً 

بصد هزار درم به شهریار فروخت و سپس از مازندران بخراسان 
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هجری  416یا  411بازگشت و در مولد خود بسر می برد تا بسال 

 1بدرود جهان گفت.

 

 مآخذ شاهنامه :

سددان معتقددد انددد کدده عددالوه بددر شدداهنامه محققددین و شدداهنامه شنا

منثددور ابومنصددوری مآخددذ دیگددری نیددز در دسددترس فردوسددی قددرار 

داشددته کدده بعضددی داسددتانهای شدداهنامۀ خددود را از آنهددا گرفتدده اسددت. 

مانند: داستان منیژه و بیژن و داستان رسدتم و سدهراب کده ظداهراً در 

رر اخبار شاهنامه ابومنصوری نبوده و ترجمۀ بلعمی از طبری در غ

 2ثعالبی و تاری  طبری نیامده است .

فردوسددی مکددرر در شدداهنامه اش عددالوه بددر اسددتفاده از نامددۀ  

باسددددتان و دفتددددر پهلددددوی کدددده ظدددداهراً اشدددداره ایسددددت بدددده شدددداهنامه 

ابومنصوری، به مأخذ ها و اشخاا نیز اشاره کرده که احتمال قدوی 

چده در می رود غیر از کتداب ابومنصدوری در نظدر بدوده اسدت. چنان

 ابتدای داستان رستم و سهراب گوید:

 یکی داستان          بـپیوندم از گفتۀ باستان دهقـانزگفتار 

 

 باز در ابتدای داستان رستم و شغاد گوید:

 که با احمد سهل بودی بمرو آزاد سـرو      یکی پیر بُد نامش 

 زبان پــر زگفـتار های کهن   خن   دلی پر زدانش سری پر س

 تن و پــیکر پهـلوان داشتی  مـه خــسروان داشـتی      کجا نا

                                                 
1

 حماسه سرایی در ایران ، زیر عنوان شاهنامه فردوسی دیده شود. - 
2

 همانجا.- 
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 بسی داشــتی رزم رستم بیاد  سام نریمان کشیدی نــژاد       به

 هنرمند و گوینده و با شکوه ین گوید آن پیر دانش پژوه      چن

 

فردوسی روشن و آشکارا بیان داشته کده جدز بدازگویی افسدانه  

 های کهن کاری نکرده است :

  گفته شد گفتنی هم نماند ن سخ

 من ازگفته خواهم یکی باتو راند

   ن هرچه گـویم، همه گفته اندسخ

 اغ  دانش هــمه ُرفته  اند.بــر بـ

 

، هرچددده از دسدددت فردوسدددی آمدددده، کدددرده اسدددت تدددا بقدددول مدددول

خواننده  رامطمئن کند که خود سازنده آنچه مدی گویدد، نیسدت. شداعر 

رش را گرفته اند و منتظدر اندد گوشده می دانسته که دشمنانی دور و ب

ئددی از کددارش بددا روایددت هددا مطددابر نباشددد تددا بددر او خددرده گیرنددد. و 

باالخره دهقانانی بودند که به سهم خود خاطره های خاندان های خود 

 1را گرد آورده بودند و نمی توانستند قلب شدن آنها را تحمل کنند.

 

 موضوع شاهنامه : 

ریانددای قدددیم از آغدداز تمدددن نددژاد موضددوع شدداهنامه، تدداری  آ 

آریائی تا انقرا  حکومت یزدگرد سوم است. این عهد ممتد تداریخی 

به پنجاه دوره شاهی تقسیم می شود که از حیث طول زمان و تفصیل 

                                                 
1

 . 31مول، دیبلچه  شاهنامه فردوسی  -_ 
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یا اختصدار مطالدب بدا یکددیگر متفاوتندد. چنانکده دورۀ سدلطنت هدزار 

ه سدددالۀ ضدددحاک در شددداهنامه بمراتدددب از دوره سدددلطنت شصدددت سدددال

کیخسرو کوتاه تر است و دورۀ سلسله اشکانی با اختصار عجیدب یداد 

 شده است .

در شاهنامه سه دوره متمایز می تدوان تشدخیا داد: اول دوره 

اساطیری ، دوم عهد پهلوانی ، سوم دوران تاریخی. از میان ایدن سده 

دوره جالبترین و زیبدا تدرین بخدش شداهنامه ، هماندا بده عهدد پهلدوانی 

فته است که مورد دلچسبی این تحقیر است و ما فهرسدت اختصاا یا

 واره یی از آنرا اینجا ذکر می کنیم :

دورۀ پهلددوانی از قیددام کدداوه آغدداز مددی شددود و بدده قتددل رسددتم و 

سلطنت بهمن پسر اسدفندیار پایدان مدی پدذیرد. ایدن قسدمت مهمتدرین و 

بهترین قسمت های شاهنامه و قسمت واقعی حماسه ملدی آریاناسدت و 

 اوی عالیترین اشعار حماسی است .ح

 

 عهد پهلوانی شاهنامه : 

پس از زوال سلطنت ضحاک نخستین امر مهم این عهد تقسدیم  

جهددان اسددت میددان ایددرج و سددلم و تددور، پسددران فریدددون و پدیددد آمدددن 

پادشاهی های روم و ایران و توران. اثر آشکار این تقسیم آغاز شدن 

کیندده ئددی اسددت کدده میددان روم و جنددگ هددای متعدددد ایددران و تددوران و 

ایران بوجدود آمدد. در ایدن عهدد پهلواندان بدزرر و قهرماندان حماسدی  

در عرصدده شدداهنامه ظهددور مددی کننددد. نخسددتین بددار کدداوه بدده یدداری 

فریدون به نبرد ضحاک مار دوش برمی خیدزد و جندگ هدای بدزرر 

 داستانی بدست او انجام 
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 می گیرد.

در سدددالهای غلبددده بددددی کددداوه اولدددین جهدددان پهلدددوانی اسدددت کددده 

برنیکی و نامردی بر مردمی می زیید. زندگی او چون دیگدر کسدانی 

است که در هزارۀ ضحاک بدنیا آمدده و اسدیر پنجده عفریدت ضدحاکی 

شده اند، با مشت های کوبنده تر از پتک به بارگاه ضحاک مدی رود. 

بددده ایدددن  امیدددد  کددده  باگفتدددار خدددود دل سدددنگین ضدددحاک یدددا مظهدددر 

ندددرم سدددازد و بدددا چشدددمان پدددر نفدددوذ خدددویش مارهدددای  خونخدددواری را

اهریمنی را در کند زمهریر سرد و بیفروغ دوش او، سست و بیجان 

سازد، تا شاید دست از سرکشی بدارند و در گوشه یدی چمپاتمده زنندد 

و اگر نه چندین اسدت و مارهدا از جندون بیدزار نگشدته و زمدین بدرای 

د، خدود و هجددهمین نجات خدود از سدموم ظلدم و بیدداد خدون مدی طلبد

 پسرش در آستانه بارگاه بی عدالتی گوسفند وار قربانی شوند.

کاوه چون کوهی استوار در برابر ضحاک قرار می گیرد، امدا 

آن سلطان قهار و جبار در برابدر ایدن آهنگریکده خمیدرۀ هسدتی او را 

از آهن سرشته بودند، بلرزه در می آید رخدوتی وجدود او را فدرا مدی 

چده مدی کوشدد نمدی تواندد پایدداری کندد. پشدت سدرخود را گیرد و هر 

خالی می بیند. برتکیه گاه ظلم هزار ساله مدی نگدرد، دسدتی بکومدک 

او نمی شتابد. خود را در برابر این کوه طوفان خیز آتش زا ، خدورد 

و ناتوان و بی اتکا احساس می کند. سر را به عالمت تسلیم فرو مدی 

رو به تقاضای کوژپشت آهنکدار آهندین افکند و با زبان سست و بی نی

 عزم موافقت می نماید.

هندددوز جوشدددش کددداوه  ننشسدددته و خدددون هفدددده فرزندددد او پدددیش 

چشمانش موج می زند، کده طومدار بزرگدان ملدک را کده بدر پداکی و 
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بیگناهی ضحاک و عدالت طلبی و نیک اندیشی او گواهی داده بودند، 

و در باریان با تحقیدر زیر پا می افکند و آن را در جلو چشم ضحاک 

تمام پاره پاره می کند. کاوه از درگاه شاه بیرون می رود و فریاد می 

زند. فریاد او چون شعله ایست که به یک منبع بزرر انرژی آتش زا 

رسیده باشد. با این فریداد مدردم ستمکشدیده ، ایدن آتدش هدای نهفتده در 

درفدش کداوه  زیر خاکستر سربر می آورند، زبانه می کشند و به زیدر

همدان چددرم پدداره ایکدده بدر نیددزه بلنددد شددده بدود، مددی رونددد. دادخواهددان 

دوریک دیگر جمع مدی شدوند و بدرای یدافتن دادگدری بسدوی فریددون 

 می شتابند.

       یع بنزد فریدون شویمیکا

 بدان سایۀ  فّر او بغنویم

گوئی فریدون نیز چشم برستاخیز کاوه داشت، به فریاد 

هم آواز شد و دیری نگذشت که او جانشین ضحاک  دادخواهان او نیز

گردید. پوست پاره ایکه کاوه بر سر نیزه کرده بود با انواع زر و 

گوهر زینت داد و سر خویش با آن بیاراست و برای دلخوشی کاوه 

 نامید.« درفش کاویانی »آنرا  

با پیروزی فریدون بر ضحاک ماموریت کاوه هم به پایان می 

م او معلوم نیست چگونه بسر آمده، ظاهراً زندگی رسد، ولی فرجا

کاوه بایستی در آنجا بسر آمده باشد که فریدون بر تخت نشسته بود. 

امروز تنها محلی که بنام فریدون زبانزد مردم است، شهر کهنه فراه 

است که آنرا مردم محل از ساخته های فریدون می دانند. پس جنشن 

د ضحاک صورت گرفته باشد و در کاوه نیز بایستی از فراه بر ض

صورت صحت این حدس یک باردیگر میتوان حدس زد که کاوه و 
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رستم هر دو جهان پهلوان شاهنامه، ازیک کشور یعنی سرزمین 

 اند. حماسه آفرین سیستان بوده 

اواخددر عهددد فریدددون کدده دورۀ کددین جددوئی منددوچهر آغدداز مددی  

ه و گرشاسدپ و سدام و گردد، نام پهلوانان بزرگی مانند قارن پسدرکاو

نریمدان دیدده مدی شدود. و مندوچهر بیداری ایدن پهلواندان توانسدت کددین 

 ایرج را بکشد و سلم و تور را به کیفر کردارشان برساند.

داسدددتان  زیبدددا و بدددا شدددکوه زال پسدددر سدددام بددده عهدددد مندددوجهر 

منسوبست و این نخسدتین داسدتان حماسدی و پرحادثده و در عدین حدال 

که در آن مضامین حماسی و غنایی به بهترین  عاشقانۀ شاهنامه است

صورتی بهم آمیخته است.  داستان  تولد رستم و پهلدوانی هدای  اودر 

آغاز حیدات، یعندی کشدتن پیدل سدپید و گشدودن دژ سدپند منسدوب بعهدد 

 منوچهر است .

در عهد نوذر جنگ ایرانیان و تورانیان از نو آغاز می شدود   

کین ایرانیان و تورانیان را تازه مدی  و نوذر بقتل می رسد و این امر

سازد و جنگ های شدیدی بر سر انتقام نوذر میدان دو قدوم آغداز مدی 

گردد.  درجنگ نوذر، نخستین پهلوانان بزرر توران بمیدان می آیند 

و آنددان عبارتنددد از: افرسددیاب و گرسددیوز و اغددریس، پسددران پشددنگ، 

در این جنگ نوذر  ویسه سپهساالر پشنگ، ارجاسپ، کلباد و بارمان.

بدست تورانیدان گرفتدار و بدسدت افراسدیاب کشدته مدی شدود و کشدواد 

پدر گودرز برهایی دلیران که در آمل مقیدد بودندد، مدی رود و بیداری 

اغریس آنان را رها می کند.  ولی اغریس  بدسدت  افراسدیاب  کشدته 

 می شود و این دومین گناهی است که بردست او صورت می گیرد.
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کدده پددس از نددوذر بسددلطنت رسددیدند،  گرشاسددپو  زو  پادشدداهی

رونقی نداشت و بعد از مرر گرشاسپ  و هجوم مجددد افراسدیاب بده 

ایران ، زال، رستم را به جستجوی کیقباد به البرز کدوه مدی فرسدتد و 

 بدین ترتیب عهد شاهان کیانی آغاز می شود.

یدان پهلوانی ترین دوره های تاری  آریانا در شاهنامه ، عهدد ک 

تا پایدان سدلطنت گشتاسدپ اسدت و سدبب ایدن امتیداز دخالدت رسدتم در 

 جنگها می باشد .

بزرگتدرین و ندام آورتدرین پهلدوان آریاندا سدت.  در عهدد  رستم

کیانی شدماره پهلواندان آریاندا در شداهنامه فزوندی مدی یابدد و از میدان 

آنان گذشته از زال و رستم باید بدذکر ایدن اسدامی پرداخدت : گدودرز، 

یو، بیدژن ، بهدرام ، زنگده ، فرامدرز، سدهراب ، زواره ، قدارن )در گ

عهد کیقباد پیر بود و از این پس جز یکبار در عهد کیخسدرو  خبدری 

از او در شاهنامه نیسدت( ، پدوالد، رهدام ، طدوس ، سدیاوش ، فدرود، 

فریبددرز، زراسددپ ، گسددتهم ، مددیالد، گددرگین ، برتدده، ریددو، فرهدداد، 

 اسفندیار ، نستور )بستور( و دیگر پهلوانان.گرازه ، اشکش ، زریر، 

مهمتددرین و بددا شددکوه تددرین داسددتانهای پهلددوانی هددم بدددین عهددد  

متعلر است و آنها عبارتند از داسدتان رزم رسدتم بدا افراسدیاب ، رزم 

نخجیدر کدردن رسدتم بدا  مازندران ، هفتخان رسدتم ، زرم هامداوران، 

سددتم و سددهراب ، داسددتان پهلوانددان در شددکارگاه افراسددیاب ، داسددتان ر

سیاوش ، داستان کیخسرو، کین خواهی رستم در توران ، جنگ های 

کیخسرو بکین جوئی سیاوش ، داسدتان فدرود، رزم کداموس ، داسدتان 

رستم با خاقان چین ، لشکر کشی رستم به سغد و گشادن شدهر بیدداد، 

رزم رسددتم بددا اکددوان دیددو، رزم بیددژن بددا گددرازان ، جنددگ گددودرز بددا 
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ن ، پیکدار کیخسدرو و قتدل افراسدیاب ، دل بدر کنددن کیخسدرو از پیرا

جهان و ناپدید شدن او، داستان گشتاسپ و کتایون ، رزم  گشتاسپ و 

ارجاسپ ، هفتخان اسفندیار، داستان رستم و اسدفندیار، داسدتان رسدتم 

 و شغاد، رزم بهمن با فرامرز و خاندان زال .

و تورانیان مربوط است.  این داستان ها بیشتر به نزاع ایرانیان

با کشدتن افراسدیاب و گدرفتن کدین سدیاوش ، جددال بدزرر ایرانیدان و 

تورانیان پایان می پدذیرد و بده همدین جهدت از ایدن پدس تدا آغداز رزم 

ارجاسپ ، شاهنامه از شکوه و رونر عادی برکنار است و باز براثر 

بدا  رزم ایران و توران ، شکوه داستان های حماسی آغاز مدی شدود و

داستان هفتخان اسفندیار و گشودن روئین دژ به منتهای شکوه و فر و 

بهای خود می رسد. و هنوز این داستان ختم نپذیرفته که جنگ رسدتم 

 و اسفندیار آغاز می شود.  

داستان  رستم  و  اسفندیار یار، آخرین داستان بزرر قهرمانی 

ۀ تبداهی خانددان شاهنامه در عهد پهلوانی است.  در این داسدتان مقدمد

زال فراهم می شود.  زیرا  رستم بده تددبیر سدیمرغ، اسدفندیار روئدین 

کشد و به باد افدره ایدن گنداه، شدغاد بدرادر خدویش رسدتم را   تن را می

افکندد و او را بدا اسدپ دلیدر و وفدادارش )رخدش ( از  بچاه هالکت می

 میان می برد و به عهد پهلوانی نقطه پایان می گذارد.

سددتانهای پهلددوانی ایددن عهددد، یعنددی داسددتان جهددانگیر، بدداقی دا 

بددرزو، بهمددن ، فرامددرز، بددانو گشسددپ و شددهریار در شدداهنامه نیآمددده 

 اند. است و شاعران دیگر آنها را به نظم در آورده

دوره پهلوانی پراست از کینده کشدی هدای پهلواندان و شداهان :  

چهر هوشنگ کدین سدیامک را گرفدت و فریددون کدین جمشدید را، مندو
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کددین ایددرج را و کیخسددرو و رسددتم کددین سددیاوش را و اسددفندیار کددین 

لهراسدپ را و فرامددرز کدین رسددتم را و بهمددن کدین اسددفندیار را. بددابر 

انددداختن خاندددان رسددتم و نفددرین رودابدده بددر خاندددان اسددفندیار، خاندددان 

گشتاسپ برافتاد و با قتل عام خاندان میهن پرست گرشاسپ بده دسدت 

نی، سلطنت کیانیان زوال  پذیرفت و به دست اسکندر بهمن پادشاه کیا

 نابود شد و بدین طریر دوران پهلوانی خاتمه پذیرفت 

فردوسددددی حماسدددده سددددرای توانددددای طددددوس ، از گرشاسددددپ بددددا 

توصیفی اندک اکتفدا کدرده و از سدایر ارکدان داسدتان و کارنامده هدای 

ان بزرگی که بردست گرشاسپ انجام یافته ذکری نکرده است.  و  چن

مددددی نمایددددد کدددده بنابرشددددهرت و آوازۀ عددددالمگیر او در دوران حیددددات 

فردوسی ، از ذکر داستان وی صرف نظدر کدرده باشدد. فردوسدی  بدا 

اشعار دالنگیدز و پدر لطفدش از زور و قدوت بدازو و زیبدایی چهدره و 

 پیکره کوه مانند این جهان پهلوان نخستین سیستان یاد کرده می گوید:

   ه پاکی تــن     چــــــهر و ببخوبی  

 فــرو ماند از آن شیر دل انجمن

 بــبــاال بــلــند و بـبــازو قـــوی           

 میان الغــر و ساعدش پهـلوی

 چنان بُـد بگردی و مردی فزون           

 که پیلی بمشتی فگـنــدی نگون

 بکشتی و چوگان برفتی بکـوی           

 نبودی کسی همچو آن  نامجوی

 زین آبگون چري گوهرنگار           چو

 گـذر کرد سالش ده و پند وچار
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 یلی شد که گردست بردی به تیپ          

 زپیشش هژبر ژیان در گریخت

 بهش صد رشی نیزه آهن برزم          

 می از ده منی جام خوردی ببزم

 بزخم سنان آتــش افــرو خــتی           

 بیک نیزه ده درع  بسردوختی

 ــربـند گردان گـرفتی به کـین         کم

 زدی بر زمــیــن ز بـاالی زین

 اگر گرز و گرخوار وخفتان پیل         

 کشیدی نبردی فزون از دو مـیل

 بکوه  ار کمــنـد  انـدر آویخـتی          

 بکـنـدی چــو باره بـر انگـیختی

 مبـیـناد چشم کـس  ایـن روزگار         

 بی تـخم اســفـنـد یارزمـیـن بـاد 

 زتوراندرون تاکه گرشاسپ خاست         

 گـذرکرده بُد هشتصدسال راست

 زگـــرشاسپ آمــد نـریمان پـدید         

 کـه چون او دو چشـم زمانه ندید

 که پـــور نـریمان یــل سـام بود         

 خــداونـد شمشیر و کـــوپـال بود

 وار         جهـان پهـلوان زال ســـام سـ

 ازو مــانـد انـدر جهان یـــادگـار

 بزرگـان ایـن تخمه کزجـم بُـدند          
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 1سـراسـر نـیاکــان رســتم بـُدنـد

 

 گرشاسپ نامه : -4

یکدی از بزرگتدرین آثدار حماسدی منظدوم بعدد از شداهنامه، گرشاسددپ 

نامه اسدی خراسانی )ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی ( است کده 

هجددری از روی یکددی از متددون حماسددی  408ر آن را در سددال شدداع

منثور به نظم در آورده است. اسددی انگیدزه ای کده او را بده سدرودن 

منظومه واداشته، توضیح داده مدی گویدد: روزی بدا دو تدن بزرگجداه: 

محمد پسر اسماعیل حقی و برادرش ابراهیم با هم نشسته بودندد. آندان 

وسدی چگونده از بده نظدم در آوردن تعریف کردند کده همشدهریش فرد

شاهنامه سرافراز گشته است، او هدم بایسدتی بسدان فردوسدی داسدتانی 

از داستانهای کهن ملی را به نظم در آورد تا نامش به جاودان پیوندد. 

 پس او هم دست به کار می شود چنان که می گوید:

 دار گـرشاسپ انـدر جهـان     بکـر   

 ـار مــهـانیکی نـامـه بُــد یـادگـ

 پر از دانـش  و پـنـد آمـوزگــار           

 هـم از رازچري وهم از روزگار

 زفـرهنگ و نیرنگ و داد و ستم        

 زخـوبی  و زشتی و شادی  وغم

 که چون خوانی ازهردری اندکی        

 بسی دانـش افــزاید از هــریکی
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        . 538اپ جاویدان ص شاهنامه فردوسی ، چ - 
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 زنخجیر و گردن فرازی و رزم          

 وکین و شادی وبزم  زمـهــردل

 بشهنامه  فردوسی نـغـــز گــوی         

 کــه از گــویـنـدگان بـــرد گـوی

 بسی یـاد بــزم یالن کـــرده  بود         

 از این داستان یـاد نا آورده  بـود

 من اکـنون زطـبعــم بــهـار آورم         

 مر ایـن شاي نـو را به بـار آورم

 سعی بردم زبن         چنان اندرین معنی

 ز هـــر در بسی گرد کردم سخن

 بدانسان که بینا چـو بـیند نخـست         

 1بد از نیک زبن گفته داند درست 

اسدددددی شددددانه بشددددانه فردوسددددی  مددددی زنددددد، وداعیددددۀ بددددزرگش 

همطدددرازی بدددا فردوسدددی اسدددت. دیباچددده اش تقلیدددد جددداه طلبانددده ای از 

تایش خداوند، آفرینش پیامبر، اوست.  کتاب خود را با  سرودی در س

خورشید و ستاره گان آغاز می کندد و بسدان او در ثندای پادشداهی بده 

انجام می رساند که نامه خود را به او هدیه کدرده و دوسدتانی کده وی 

 را به این کار ترغیب کرده اند.

گرشاسددپ  نامدده، چنانکدده از نددام آن برمددی آیددد راجددع اسددت   

ر سیسددتان جددد اعلددی رسددتم. اسدددی بداسددتان گرشاسددپ پهلددوان بددزر

طوسددی بددا آگدداهی از داسددتان هددای رزمددی شدداهنامه ، چددون داسددتان 
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گرشاسپ را در شاهنامه ناتکمیل و نداقا مدی یابدد، بندابر عالقمنددی 

مردم خراسان آنزمان نسبت به داستان و کارنامه  گرشاسپ، بده نظدم 

 گرشاسپ نامه از روی یکی از متون باستان پرداخت .

اسددتان را از  شددرح سلسددله نسددب گرشاسددپ یعنددی از اسدددی  د

فرار جمشید پس از آشفتن حال وی و پناه بردن به سیسدتان و آشدنایی 

بادختر کورنگ شاه سیسدتان و عشدر بدا دختدر او و تدزوید وی آغداز 

از پشت جمشدید رسدیده و از آن پدس اخدالف « تور»کرده و به زادن 

نام برده است که همه تور یعنی شیدسپ شاه طورک و شم و اثرط را 

شاهان سیستان و زابلستان بوده اندد، سدپس از اثدرط پسدری بددنیا مدی 

 آید بنام گرشاسپ :

 گرانمایه را کرد، گرشاسپ نامپورش آرام بفزود کام            بر آن

و از اینجدددا  داسدددتان آغددداز مدددی یابدددد. اسددددی اولدددین کارنامددده  

تا نیدز بددان اشداره گرشاسپ را کشتن اژدهایی می شمارد کده در اوسد

 شده است .

 تاریک غاری دهن پهن و باز   چو 

 دو بشکش چو شاي گوزنان دراز

 زبان و نفــس دود و آتــش بـهـــم         

 دهـــان کــورۀ آتـش  و سـینه دم

 زتف دهــانـش دل خــاره مـــوم          

 ززهـــر دمــش بـاد گیتی سمــوم

       همه سرش چون خارموی درشت  

 گــره در گـره خـم دم تا به پشت

 چو بر کوه سودی تن سنگ رنگ        



 79 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 1به فرسنگ رفتی چکاکاک سنگ

 

کدده از « بهددو»دومددین اقدددام گرشاسددپ جنگددی اسددت در هنددد بددا 

نزدیکدددان مهدددراج )مهاراجددده( پادشددداه هندددد بدددود.  گرشاسدددپ  بعدددد از 

ند و به همراهی مهراج باطراف هندوستان سفر می ک« بهو»شکست 

جزایر بی شماری را می بیند. دخمه سیامک پور کیومرث را زیارت 

می کند و بتی را می بیند که در هوا معلر ایستاده و درختی که هفدت 

نوع میوه داشت و پس از یک سلسله فتوح و دیدن شگفتی ها و کشتن 

کدده گوینددد آدم چددون از « دهددو»و کددوه  سددراندیب اژدهددا و سددیاحت بدده

آن کوه افتاد و مالقات بدا بدرهمن پیدر و غیدره بده  بهشت برون شد بر

 2سیستان بر می گردد.

گرشاسددپ بددروم و شددام مددی رود و در روم دختددر شدداه روم را 

می بیند و عاشر او می گردد، ولی شاه روم کمانی بردرگاه آویخته و 

گفتده بددود: هرکده آن کمددان را بکشددد و خدم کنددد دختدرش را بدده او مددی 

 ده بدرگاه شاه می رود.دهد، گرشاسپ داوطلب ش
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 ببعد. 227گرشاسپ نامه ، ص  - 
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بنابر روایت تاریخ سیستان که ماخوذ از روایات بوالموید بلخی درباره گرشاسپ  - 

سالگی اژدهای سهمگین را کشت و بفرمان ضحاک بیاری  14است : گرشاسپ در سن 

ر جزیره های دریای مهراج به هند رفت و پس از آن به سراندیب )سیلون ( سفر کرد و د

بلخ رفت تا اینکه ضحاک را فریدون در ه محیط سیاحت نمود و شگفتی ها دید و از آنجا ب

بند کرد و گرشاسپ را خواست و او بانریمان بحضور فریدون رفت و از طرف شاه 

مامور گشت تا به چین برود و با فغفور چین رزم نماید. گرشاسپ فغفور چین را گرفت و 

ه حضور شاه ببلخ فرستاد و ضمناً درباره اش سفارش کرد تا شاه او را ببخشد با نریمان ب

 و فریدون چنان کرد .  گرشاسپ نهصد سال در سیستان 

 ( . 6 -5سلطنت کرد و پس از او نریمان جهان پهلوان شد. )ص 
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 بدو گفت شاه ارکشی این درست         

 به یزدان که فرزندمن جفت تست

 و اگـر نائی از راه پیــمان برون        

 ز دار انــدر آویزمت  سرنگـــون

 گرشاسپ کمان گرفت و به زانو نشست:

 کمان را ز باالی سر  برفراشت         

 بانگشت چون چري گردون بکاشت

 انو نهــاد و بــزه به سر کشید         بز

 پس آنگاه  نـرمک سه ره درکــشـید

 چهارم در آهیخت ازانسان شگفت        

 که هـر دو سرگــوشه کوشش گرفت

 کمان کرد دو نیم و زه لخت لخت        

 هـــمی دون بینداخت در پیش تخت

 

خالصۀ داستان  گرشاسپ پر اسدت از خدوار  عدادات در بداب 

ن پهلوان ورزم  های پسر او نریمان و پددر سدام کده همدراه پددر در ای

 توران انجام داده است.

هددر گدداه شددگفتی هددای گرشاسددپ نامدده را بدده حسدداب نیدداوریم، 

گرشاسددپ نامدده اثددر کدداملی اسددت.ژول مددول، در بدداب گرشاسددپ نامدده 

گوید : خصلت این اثدر سدراپا حماسدی اسدت و از مندابعی گرفتده شدده 

همانند کدار مایده هدای فردوسدی بدوده اسدت .  منتهدا   که به طور مسلم

به عدۀ بیشتری از حکایتهای شگفت آور آمیخته است که بازمی گردد 

به آنچه گرشاسپ در کشورهای خارجی و بدویژه در دریدای هندد مدی 
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بیند، وچنان می نماید که از دریا نوردان کرانده هدای خلدید فدارس بده 

ل خوانددن سـددـند بــــددـاد نــددـامه دسدت آمددده باشددد. گدویی گدده گدداه مشددغو

 1باشیم.

گرشاسپ نامه به همان وزندی اسدت کده فردوسدی گرفتده بدود و 

کماپیش جمله شدعر هدای حماسدی فارسدی بده همدین وزن سدروده شدده 

اند. عالوه بر این عجایب و شگفتی هایی که در باب جزایر اقیدانوس 

تان هنددددد و سدددداکنان وموجددددودات آنهددددا و حیوانددددات دریددددایی در داسدددد

گرشاسپ می بینیم، همچنانکه  مول  حددس زده ،اصدلی و متعلدر بده 

ایدن داسدتان در ایدام پدیش از اسدالم نیسدت و ظداهراً در دوره اسددالمی  

از روایات و داستانهای بحرپیمایان خلید فارس و بحر عمدان اسدتفاده 

 شده است.

گرشاسپ نامه از میان منظومه هدای :» می نویسد که « مول»

است که بیش از همده در میدان مدتن فردوسدی برخدورده  فارسی اثری

است .نسخه یی از شاهنامه دارم که سه هزار بیت از گرشاسدپ نامده 

را تنها در یکجا آن گنجانیده اندد و در نسدخه دیگدر یکهدزار ودویسدت 

 2«بیت آن را وارد کرده اند.

یکددی از ایددن چسددپ هددای داسددتانی بشدداهنامه، داسددتان خددروج 

و جنگ ایدن دو شداه و شکسدت جمشدید و فدرار او ضحاک بر جمشید 

به سیستان و بزنی گدرفتن دختدر کورندگ شداه سیسدتان و زابلسدتان و 

زادن تور و شیدسپ و تورک وشم و اثرط و گرشاسپ است کده بندام 
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 . 38اچه شاهنامه، ص دیب - 
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ملحقات شاهنامه در اکثر چاپ های شاهنامه دیده می شدود و بعدداً مدا 

 از آن به تفصیل بیشتر صحبت خواهیم کرد.

دگینامه حماسی نریمان و سام پسدر و ندوادۀ گرشاسدپ بدا قلدم زن

بوالموید به نثر نوشته شده مگر چیزی از آن برای مانمانده است ولی 

از افسانه های مربدوط بده نریمدان تنهدا همدان باقیماندده کده در آخدرین 

 بخش گرشاسپ نامه آمده است .

 

 سامنامه :  -5

آن در کتابخاندده  سددامنامه منظومدده ایسددت کدده نسدد  متعدددد خطددی

سددراینده » هددای ایددران ، پدداریس و هنددد موجددود اسددت. بگفتددۀ مددول 

سامنامه ، در هیچ حایی نه نام و نشدان خدود را معلدوم داشدته اسدت و 

نه زمان حیاتش را و نه اوضاع واحوالی را که بر اثر آن به سرودن 

 1کتاب پرداخته است .

ه هددای ولددی دکتددر صددفا، ضددمن اینکدده سددامنامه را از منظومدد

اواخر قرن هفتم و اوایل قرن هشتم هجری میداند، مدی نویسدد: نسدخه 

کدداملی از آن از روی آن دونسدددخه کهدددن تهیدده شدددده و بددده تصدددحیح و 

مقابلدده اردشددیر بددر شدداهی فرزنددد خدددا رحددم  هللا آبددادی مددتخلا بدده 

قمددری در دو مجلددد در بندددر  1320 -1319در سددالهای «  خاضددع»

 14500خه چدداپی موجددود  مجموعدداً بمبئددی بچدداپ رسددیده اسددت.  نسدد

بیت دارد و بدین ترتیب از تمام نس  سامنامه کده تداکنون دیدده شدده و 
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 1حتی از نسخه ایکده ژول مدول دیدده بدود و یدازده هدزار بیدت داشدت،

 2کامل تر است .

کتاب با شعرهای سرآغاز پادشاهی مندوچهر در شداهنامه آغداز 

ازد که ایدن پادشداه بده می شود و به توصیف نخستین درباری می پرد

وجود آورده بود. به منوچهر وعده می دهد که گرد جهان به راه افتدد 

و دشمنانش را در هم کوبد.  فردوسدی از همینجدا یکسدر بده تولدد زال 

پسر سام می رسدد، بدی آنکده بده ایدن لشدکر کشدی هدای سدام بپدردازد. 

گ مصنف سامنامه این کمبود شاهنامه را پر مدی کندد و تاریخچده جند

های سام را در غرب در کشور اسالویان و در شر  در چدین و نیدز 

کشف کردن گنجینه های جمشید و عشقبازی با پریدخت را کده بعددها 

مادر زال می شود، بیان می کند. چون به زادن زال می رسد نویسنده 

به سادگی پایان مطلب خود را بدنباله داستان فردوسی وصل مدی کندد 

 و می گوید:

 فته شد داستان سر به سر      چواین گ

 کنون گوش کن حالت زال زر

بدده نظددر مددول، سددامنامه بدده همددان وزن شدداهنامه سددروده شددده  

وسبک آن ساده و روان است و پراست از حکایات پریدان ولدی مسدلم 

است که اصل آن افسانه ای کهن و بر همان گونه است که در دوران 

هدا در آن هیچگونده اثدری از ساسانیان نقل می شده است. زیدرا  نده تن

 فکر اسالمی پیدا نمی شود، بل بر عکس می بینیم که جبرئیل در آن 

 1نقش بزرگی بازی می کند.
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دکتددر صددفا فهرسددتی از مطالددب اساسددی سددامنامه را بدینگوندده 

اصل داستان از تولد  نریمان از دختر شاه بل  آغاز » بدست می دهد:

از دیددددن سدددام تصدددویر  مدددی شدددود و مطالدددب  آن بترتیدددب عبارتسدددت

پریددخت دختدر فغفددور چدین را و سدفروی بچددین در طلدب پریدددخت و 

شدددرح جندددگ هدددای او در خددداور و پادشددداهی وی در خددداور زمدددین و 

عشقبازی با عالم افروز پری و شمسه و جنگ هایش با اژدهدا و ژندد 

جادو ومکر کال دیو و رفتن او متنکر وار بدربار فغفور چین و دیدن 

ت یک دیگر را و عشقبازی های آن دو و آگاهی فغفدور سام و پریدخ

از ایددن واقعدده و بنددد کددردن سددام و رهددایی یددافتن سددام بدسددت قمددر ري 

دختر سهیل قلعه دار و مناظره سام و پریدخت و سرنهادن سدام بکدوه 

و بیابددان و رفددتن پریدددخت در جامدده رزمیددان از پددس سددام و جنگیدددن 

را و تجدیددد عشدقبازی هددای  آندان بدا یکدددیگر و شدناختن سددام پریددخت

عالم افروز پری با سام و ربودن  پریدخت و جنگهدای سدام بدا فغفدور 

چین و شناساندن جنگ سام بافرعین دیو و با نهنگال کده دریدا تامیدان 

و بنددد کددردن نهنگددال و تجدیددد جنددگ بددافغفور چددین و  2پددای او بددود. 

م افدروز داستان سهیل جهانسوز با سام و گرفتار شدن سام بدسدت عدال

پری و کشته شدن وی بدست سدام از طلسدمات عدالم افدروز و اعتدذار 
                                                                                                        

1
 . 41 -40مول دیباچه شاهنامه، ص  - 
2

فردوسی نیز اشاره یی باین دیو و جنگ سام با او دارد و آن در جایی است که رستم - 

 ود را برای اسفندیار بر می شمرد:فضایل نیاکان خ

 تنش بر زمین و سرش بآسمان  دگر سهمگین دیــو بد بدگمان 

 زتابیــدن خـــور زیانـــش بدی  که دریای چین تامیانش بدی 

 پس از گنـــبــد ماه بگــــذاشتی همی ماهی از آب بـرداشتی 

 از او چرخ کردنده گریان شدی بخورشید ماهیش بریان شدی 

 جهان را از آن دیو بی بـیم کرد اه او را بــدو نـــیم کردکمرگ
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فغفددور از سددام و خواندددن منددوچهر سددام را بدده ایددران زمددین و مددرر 

دروغی پری دخت پریشانی سام و رفتن بکوه و بیابدان واندس گدرفتن 

با ددان ورفتن سام به مغرب و دیدن دیوی بنام رهدار که  سده سدر و 

جنگیدن با وی و رسیدن سام بشهر سکسداران و چهار دست داشت و 

جنگ باسکساران و رسیدن سام بشهر نیمه تنان و دچار شدن سدام بدا 

تنبددل جددادو وجنددگ سددام باسددمندان جددادو و رفددتن بجانددب شددداد و دعددا 

کددردن و باریدددن بدداران بدددوزي شددداد و وصددف بهشددت شددداد و جنددگ 

وبا طالج جادو و  بادیو زرینه بال فرستادۀ شداد و جنگ سام  با شدید

چگددونگی احددوال سددام در طلسددمات جمشددید و شکسددتن طلسددم و یددافتن 

گند هدای او و احدوال سدام یدا مدرغ آتدش نشدان و بدا سدیمرغ و کشدتن 

ارقم دیو و تجدید جنگ باشددید و آمددن عدوج بدن عندر بجندگ سدام و 

کشته شدن خاتور مادر عوج ابن عنر بدسدت سدام و جندگ دوم عدوج 

او بمصددر و جنددگ سددام بددا اهددرن و كشددتن او و بددا سددام و گددریختن 

گرفتار شدن شداد بن عاد بدست سام و بدار كشیدن سام او را و رفتن 

سددام بكددوه فنددار و جنددگ بددا دیددوان و جنددگ سددام بددا ابرهدداي دیددو و 

بازگشتن سام به ایران و آوردن ابرهاي دیو نزد مندوچهر و كشدتن او 

شرح همه آنهدا را  پیش تخت منوچهر و بسیاري از حوادث جزئي كه

  1«الزم نمي بینیم.

دكتر صدفا عدالوه مدي كندد كده داسدتان سدام چنانكده در سدامنامه 

دیده مي شود با عناصر ابداعي تازه یي آمیختده شدده اسدت كده برخدي 

از آنهدددا متعلدددر بددده بعدددد از رواج داسدددتانهاي نظدددامي اسدددت . مانندددد: 
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لفددوظ از مندداظرات سددام و پریدددخت بددا یددك دیگددر كدده بدده تمددام معنددي م

خسدددرو و شدددیرین نظدددامي اسدددت . گذشدددته از ایدددن نفدددوذ بعضدددي از 

داستانهاي سامي مانند داستان شدید و شدداد و دوزي و بهشدت شدداد و 

 عوج بن عنر و نظایر این ها.

در حماسه هاي ملي در درجه اول نفوذ شددید اسدالم و عدرب   

ین در خاطر خراسانیان و سست شدن مباني روایات ملي ایشانست و ا

حالت چنانكه معلوم است از اوایل قرن ششم هجري شددت یافتده و از 

 آن پس بار و ثمر داده است .

از ایدددن مدددوارد و مدددوارد دیگدددر اسدددتنباط مدددي گدددردد كددده اصدددل 

منظومه یعني داستان منثور سام به نحوي كه در سامنامه منظوم دیدده 

ي و مي شود، عبارتست از داستان اصلي سام باضافه مطالب افسانه ی

اختراعددي تددازه یددي كدده در قددرن ششددم و اوایددل قددرن هفددتم در آن وارد 

 گشته است و دوباره تالیف و بدست شاعر رسیده است .

خواجوي كرمداني »بقول همین دانشمند ایراني، گویندۀ سامنامه 

 است، زیرا چنانكه دراین بیت دیده مي شود:« 

 كــردم بــدین نامه ختم     سرانجــام 

 هست شهنامه ختم كه فردوسیش

 ورشـــیــد او ذره ام       بنزدیــك خــ

 بــدریـــاي گفــتار او قــطره ام

  یـكي جــوي آبــش طــراز  كشـندم 

 لب جـو بدان بـحر پــیــوسته باز

 هـردم ازچري فیروزه پوش     كنون

 ز پــیـروزي آیــد نـویـدم بگوش
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 كه  خواجو چوعیسا روانبخش باش          

 جهانگیر گردون جهانبخش باش

بندددا بدددر ایدددن صددداحب ایدددن منظومددده و گویندددده سدددامنامه، همدددان 

 763 - 689خواجددوي كرمدداني شدداعر معددروف قددرن هفددتم و هشددتم )

هـ( صاحب دیوان معروف و مثنوي هاي گوهر نامه، كمال نامه، گل 

 و نوروز، هماي و همایون وروضا االنوار است .

و كتددب، انتسدداب سددامنامه بدده گرچدده در هیچیددك از تددذكره هددا 

خواجوي كرماني سخن نرفته است، مگر در حمله حیدري اثر میدرزا 

محمددد رفیددع خددان بدداذل كدده در ضددمن احصددائیه عددده یددي از حماسدده 

 سرایان نام سامنامه و خواجو بدین نحو آمده است :

 بسوي دگر خواجو آراسته        زسام نریمان مدد خواسته 

ستین كسي كه از سامنامه خواجو و از محققان مستشر  نخ

آلماني است كه در فهرست كتب خطي « شپیگل»ذكري بمیان آورده 

در باب آن سخن گفته است . از این « ایست اندیا»فارسي كتابخانه 

روي ناظم سامنامه به عقیده دكتر صفا، همان خواجوي كرماني است 

سبك كه خوشبختانه همه آثار دیگرش در دست است و سیا  سخن و 

بیان این منظومه بسخن و بیان خواجوي كرماني بسیار شبیه 

  1وهمرنگ است .

پس  از سدام، در سلسدله داسدتانهاي سیسدتان بداز بجداي خدالي   

مي رسیم ، زیرا كه زال پسر سام، ظاهراً بده افتخدار داشدتن منظومده 

بخصوا بخود نایل نگشته است ، ولي فردوسي تا حدود معیني حدر 
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ه است ، اما در بارۀ رسدتم فردوسدي بدا چندان شایسدتگي او را ادا كرد

حر مطلب را ادا كرده است كه پس از وي هدیچ شداعر فارسدي گدوي 

در صددد بددر نیامددده اسدت كدده بدده ایددن موضدوع بپددردازد ولددي از میددان 

چهار فرزند رستم، فردوسي تنها از یكي به تفصیل سخن مدي راندد و 

ز تدرین وقدایع شداهنامه او سهراب است ، كه مرگش یكي از غدم انگید

را پدیدددد آورده ولدددي بددده سددده فرزندددد دیگدددر چنددددان التفددداتي از جاندددب 

فردوسي نشده است . روایت هایي كه از ایشان نقل شدده كارمایدۀ سده 

منظومه حماسي به نام : جهدانگیر نامده، فرامرزنامده، و بدانو گشسدپ 

 نامه شده است .

 

 فرامرزنامه :  -6

» سددي، منظومدده ایسددت بنددام یكددي از منظومدده هدداي كهددن حما

كه نس  خطي منتخبي از آن در كتابخانه ملي پاریس و «  فرامرزنامه

از ایددن منظومدده نیددز صدداحب  1كتابخاندده مددوزۀ بریتانیددا مضبوطسددت.

و همدین امدر مؤیدد منظومده مدذكور  2مجمل التدواری  یداد كدرده اسدت.

هجري و در اواخر قدرن پدنجم هجدري اسدت. اگدر  520پیش از سال 

كاملي از این منظومه وجود داشته باشد، باید منظومه بزرر و  نسخه

شامل چندد هدزار بیدت باشدد، زیدرا بندابر آنچده در تداری  سیسدتان مدي 

بیندددیم، داسدددتان منثدددور فرامدددرز كددده در قدددرن پدددنجم موجدددود بدددوده و 

 فرامرزنامه منظوم بیشك مستند بر آنست به دوازده مجلد بالپ میشد. 

                                                 
1
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مدددول  از آن ندددام بدددرده منظومدددۀ منظومدددۀ منتخبدددی کددده  ژول 

کوچکی است در هزار وپانصد بیت و تنها راجدع اسدت بیدک داسدتان 

 از زندگی فرامرز و نخستین ابیات این منظومه چنین است :

 یكي قصه دارم برون از نهان   ــــداوند روزي دهـــان   بنام خــ

 رنشسته دلـیـــران بر شهــریا  كي روز بارامش و مي گسار   یــ

 

 خالصه داستان :

روزي پهلواناني چون : فریبرز و طوس و رسدتم و فرامدرز و 

گودرز و بهرام و گیو و گستهم و رهام گرگین نزد پادشاه و در میدان 

نوازندگان و سرابندگان نشسته بودند كه پیكدي ندامور بده حضدور مدي 

رسدد و از جانددب پادشدداه هندد نوشدداد، كدده دسدت نشددانده کیکدداوس بددود، 

 ي آورد.پیامي م

در این نامه نوشاد از كیكاوس درخواسدت مدي كندد كده یكدي از 

اعضاي خاندان سام را نزد او بفرستد تدا وي را در پیكدار بدا دشدمنان 

یاري رساند و اعالم مي دارد كه اگر چنین نكندد مجبدورم از خراجدي 

كه به كشورش مي دهم خود داري كنم . كداوس شداه، بزرگدان دربدار 

و فرامرز داوطلب انجام ایدن امدر مدي شدود. بسدوي را فرا مي خواند 

هندوستان براه مي افتد و دشمنان نوشاد را سركوب مي كند. غوالني 

را كه بر سر راه مي یابد در هم مي كوبد و سرانجام  خدود نوشداد را 

از میددان بددر مددي دارد و بددا بددرهمن هددا بدده بحددث مددي نشددیند و عاقبددت 

 پادشاه هند و ملتش را 
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 1انیان در مي آورد و به ایران زمین بر مي گردد.به آئین ایر

در قرن پنجم كه تاری  سرایش این اثدر اسدت، دربداره فرامدرز 

حكایدددت هددداي بسدددیاري وجدددود داشدددته اسدددت كددده بخشدددي از آن را در 

برزونامه و جهانگیر نامه و بهمن نامه مي بینیم. در شداهنامه نیدز از 

حكومدت او در ناحیده داستان فرامرز جاي جاي سخن رفته و داسدتان 

از  2بست و سند وجنگ و قتل او بدست بهمن در آن كتاب آمده است.

 گویندۀ فرامرزنامه تاكنون هیچگونه اطالعي در دست نیست .

 

 جهانگیرنامه : -7

یكي از منظومه هاي حماسي مفصل دیگر ، منظومدۀ جهدانگیر 

در نامه است. درباره جندگ هداي جهدانگیر پسدر رسدتم بدا ایرانیدان و 

 آمدن او در سپاه ایران و آنگاه جنگ او با رستم .

جهانگیر نامه یك زندگینامه كامل اسدت . مصدنف كلمدۀ چندد از 

مرر سهراب و برهمان شیوه ایكه فردوسي سروده است، مدي گویدد. 

سددپس بددي هددیچ مقدمدده چینددي بددر مددرر رسددتم سددوگواري مددي كنددد. از 

چندد مداجراء بده  عشر او به دختر مسیحا مي گوید. و پدس از حكایدت

 تولد جهانگیر مي رسد.

نخسددتین بخددش زندددگي وي از مدداجراي  سددهراب در شدداهنامه 

گرده برداری شده است.جهانگیر همانندد سدهراب دور از پددر بدزرر 

شده و افراسیاب او را براي جنگ با ایرانیدان پدرورش داده اسدت. او 

ان جهانگیر هم بدون آنكه رستم را بشناسد با پدر مي آویزد . اما داست
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در عین شباهت خود با داسدتان سدهراب از عاقبدت غدم انگیدز بركندار 

اسدت و گویدا تعددیلي اسدت از داسددتان رسدتم و سدهراب. زیدرا پددس از 

 جنگ سختي به آشنایي طرفین پایان مي پذیرد.

چنان پیداست كه رسدم پیكدار فرزنددي كده پددر را نمدي شناسدد، 

زیددرا كدده بارسددوم هددم در سددخت مددورد پسددند خراسددانیان افتدداده اسددت، 

 برزونامه به چنین صحنه اي بر میخوریم .

از جهددانگیر نامدده، نسددخه یددي در كتابخاندده ملددي پدداریس موجددود 

بیت است و نسخه  6300ول مول،  است كه عدد ابیات آن بنا بگفته ژ

مددیالدي ( در بمبئددي بطبددع رسددیده  1892) 1309یددي از آن بدده سددال 

گمنام موسوم به قاسم و مدتخلا بده گوینده داستان شاعریست  1است.

 مادح ، خود گوید:

      قـــاسم مــادح دردمند بیا 

 این قصۀ چون وچندمگو بیش از

قاسم یكتن از گویندگان هرات بدوده، ولدي معلدوم نیسدت در چده 

 عصري و معاصر كدام شاه یا سلطاني مي زیسته است :

 بنظم آمد این دفتر اندر هرات

 اتبتوفیق جبار موت و حی

ژول مول، عهد نظم این داستان را قرن پنجم هجدري دانسدته و 

گفته است :   این منظومده متعلدر بقدرن پدنجم هجدري اسدت. چده اوالً 

عناصر داستاني و ترتیب مطالب آن بنحوي است كه در حماسه هداي 

اصیل ملي ایران مي بینیم و ثانیاً آهنگ كلمات و اشعار غنائي متعلر 
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وجود ندارد. و ثالثاً روایداتي كده در آن آمدده ابدداً بادوار متأخر در آن 

تحت نفوذ اسدالم و مسدلمین قدرار نگرفتده و تبداه نشدده اسدت. و رابعداً 

  1سبك بیان و سخنگویي آن با بعد از قرن پنجم سازگار نیست. 

قبول نظر مول از همده جهدات بدراي » بنابر عقیده دكتر صفا، 

 من دشوار 

یددان جهددانگیر نامدده و منظومدده هدداي اسددت چدده مختصددر مقایسدده یددي م

حماسي قدرن پدنجم و اوایدل قدرن ششدم هجدري ایدن فكدر را یكبداره از 

 میان مي برد.نسخه چاپي جهانگیر نامه با این بیت آغاز شده :

 كه پذرفت از نامش عالم قرار         بنام جهان آفرین كردگار

سدددپس اصددددل داسددددتان ، همدددده جدددا بنددددابر عددددادت گویندددددگان           

 داستانهاي حماسي از قول دهقانان و داناي پیشین و... بیان مي شود:

 مر این داستان كهن را نیوش     زداننده دهـقـان بسیار هوش   

 كـه چون نامـور رستم پیلتن     چنین راند داناي پیشین سخن  

اما مطلب تازه یي كه در این كتاب بكرات بدان بر مي خوریم، 

 است : «راوي »استعمال كلمه 

 شهي بود با افسر و تخت و گاه راوي شنیدم كه جمهور شاه       ز

 بــیاني عـجــب از گـــۀ باستانشنــیــدم یـكي داستان         ز راوي

 زحـــال وي و رســتم زال زر داد راوي دانـــا خـبـر        چنــیــن

 پیلتن  كــه چــون نامـور رستم  ینسان بـیان كرد راوي سخن      بد
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در داستان جهدانگیر، گذشدته از آنكده اصدل داسدتان و موضدوع 

در بسددیاري مددوارد بشددكل عجیبددي تحددت تدداثیر عقایددد، ایرانیددان عهددد 

اسددالمي اسددت، فكددر تددازه و خاصددي رخندده كددرده اسددت و آن در آمدددن 

رسددتم اسددت بصددورت كسددي كدده در راه توحیددد جهدداد كنددد، و همدده جددا 

گد. در فرامرز نامه و همچنین بجن« عزي »و « الت»براي شكستن 

در قسمتي از شهریار نامه این فكر نیز براي پهلوانان سیستان موجود 

اسددت. امددا در جهددانگیر نامدده شدددت بیشددتري دارد. پددس از آنكدده رسددتم 

آزاد مهددر پسددر  آزاد چهددر مغربددي و یدداران او را از دسددت بسددیخاره 

و از الت و  جادوزن غواا دیو رهایي داد، آزاد مهر او را ثنا گفت

 عزي بر آوردن مرادهاي او را خواست ولي :

 چو رستم از والت و عـزي شنود       

 سان حكــایت چه بودـبگفتا بدین

 سخن دیگر ازالت وعزي مگوي        

 نگهــدار در پیش مــن آبـروي

 خداي جهان را بخـوان اي پـسر        

 رــكه جــز او نـبـاشد خــداي دگ

 ك هــا بفــرمـان اوست        ـمدار فلـ  

  جهان سربسر سفرۀ خوان اوست

 

چنانكه مي بینیم رستم در این داستان مردي موحد و فیلسوفست 

و از راز توحید خبر دارد و چون پهلوانان دین اسالم بداالت و عدزي 

)دو بت كعبه كده پیغمبدر پدس از فدتح مكده آنهدا را در هدم شكسدت ( و 
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ند و این طدرز فكدر خدود مبدین نفدوذ اسدالم در معتقدان آنها نبرد مي ك

 داستان هاي ملي ماست .

اسدم »مطلب تازه و عجیب دیگر در ایدن داسدتان وجدود حددیث 

و تاثیر آن بر سحر و جدادو اسدت كده یقینداً صدورت اسدالمي « اعظم 

 فكریست متعلر به عهد پیش از اسالم .

 اما موضوع جهانگیر از جنگ رستم و سهراب آغاز مي شود.

ناظم داستان در چند بیت داستان رستم و سدهراب را خالصده كدرده و 

سپس درباب آشفتگي رستم از كشتن سهراب و رفتن او بمازنددران و 

دیدن دلنواز دختر مسیحاي عابد را در بیشه یي و ازدواج باوي سخن 

گفته است. رسدتم پدس از ایدن ازدواج بدر اثدر برخدي حدوادث تدا كندار 

را « عدزي »و « الت »د تن از پرستندگان دریاي مغرب رفت و چن

بدین حر در آورد و سرانجام  آزاد چهدر ندامي از بزرگدان مغدرب را 

 كشت :داستان رستم از اینجا قطع و داستان زادن جهانگیر بدین ابیات 

 آغاز مي شود:

 یكي بچــه  آورد با رنـد سخـت         

 لخت كه بودي بتن چون یكي كوه 

            نهــاد نامــش  مسیحا جهــانگـیر

 ز دیــدار او بــود پـیــوسـته شاد

           بنازش ســه دایه همي داد شــیر 

 زشـیر سه دایه نمي گـشت سـیـر

 درآمد چـوعمرش بسال سه پند          

 نـبودي چــو او در سـراي سپند

 بدیدار بـُــد رســــتم پــیـلـــتـــن           
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 و سهراب لشكر شكنبقـامــت چـ

 ابا زور و بازوي مـردان بـُدي            

 همــــانند سام نــریــمان بــــدي

 

چددون جهددانگیر یددال بركشددید، مسددیحا او را بدده ري فرسددتاد تددا 

بیاري كداوس بدا سدپاه افراسدیاب بجنگدد، امدا جهدانگیر در ري بفریدب 

ز هومدددان ندددزد افراسدددیاب رفدددت و بدددا ابرانیدددان بجندددگ برخاسدددت و ا

پهلوانددان ایددران گیددو و بیددژن و طددوس و فرامددرز و پسددرانش سددام و 

تخوار و گستهم و زواره و گرگین را اسدیر كدرد. تدا سدرانجام زال او 

را شناخت و بده اشدارت او جهدانگیر شدبانه پهلواندان ایدران را از بندد 

رهددا كددرد و بلشددكرگاه ایددران روي آورد و هنگددام فددرار بددا افراسددیاب 

و را منهدزم سداخت و بخددمت كداوس آمدد و بده  جنگي سدخت كدرد و ا

فرسددتادۀ پادشدداه بربددر رفددت كدده « عدداد میشددینه چشددم »امددر او بجنددگ 

بدددراي تسدددخیر بغدددداد آمدددده بدددود. و او را شكسدددت داد و سدددپس جندددگ 

ملیخاي جادو را كه طوس بجدادو یدي اسدیر او شدده بدود بسدید كدرد و 

بگشددودن اسددم اعظددم بددر حصددار جددادوان خوانددد و آنددرا گشدداد و سددپس 

« . طلسدم را فددرا مددوش كددرد»دژی کده جمشددید سدداخته بدود رفددت، امددا

پادشداه بربدر روي بشدام آورد و جندگ میدان « سدقالب »آنگاه بجنگ 

دو طدددرف در گرفدددت. در ایدددن جندددگ فرامدددرز و جهدددانگیر و دیگدددر 

پهلواندددان ایراندددي سدددقالب شددداه و پسدددران او را اسدددیر كردندددد. آنگددداه 

اراب شداه صداحب مغدرب بده مقابلده جهانگیر به مغرب لشكر كشید. د

او آمد، اما شكست یافت و سپس نامه یي به آزاد چهر نوشت و رسدتم 
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را بیاري خواند و رستم بیاري او آمد در حالیكه از غیبت او بیست و 

 پند سال میگذشت و ایرانیان او را مرده مي پنداشتند.

از اینجا جنگ جهانگیر و رستم آغاز و داسدتان جندگ رسدتم و 

هراب و جنبیدن مهدر پسدر بدر پددر دو بداره تكدرار مدي شدود. منتهدا س

هنگامي كه رستم جهانگیر را بزمین زد و بكشتن او خنجر بر كشدید، 

رخش شیهه زد و فرامرز آواي او را شناخت و دانست كده آن مبدارز 

رستم اسدت. پدس آواز داد كده ایدن پسرتسدت. رسدتم از هدوش رفدت و 

 جهانگیر بر پاي او افتاد. 

از پس این آشنایي، سدپاهیان ایدران كدار را بدر داراب و زن او 

دلبددر مغربددي سددخت گرفتنددد و بددا سددپاه جددادوان كدده پیشددروي ایشددان 

دلبدر »از یداران داراب بدود، جنگیدندد و همده را جدز « راحله جدادو»

كه قبول دین حر كرده بود كشتند. پس از فتح مغرب رستم « مغربي 

د و خدود بدا دلیدران بده ایدران بازگشدت سقالب را به سلطنت آنجا نشان

 در حالي كه از بیرون رفتن او از زابل بیست و پند سال مي گذشت.

 

آخددرین حكایددت ایددن داسددتان عبارتسددت از رفددتن جهددانگیر بدده 

كوهي نزدیك زابل بدراي شدكار و درایدن شدكارگاه ناگهدان دیدوي پدیدد 

ر از پي او آمد، جهانگیر براو حمله برد، دیو از او گریخت و جهانگی

رفت و بر كمر كوه  دیو از چشدم او ناپدیدد شدد. جهدانگیر بدر صدخره 

یي ایستاد تا مگر دیو را بیابد، اما دیو كده كمدین كدرده بدود، جهدانگیر 

را ناگهددان از آن صددخره بزیددر پرتدداب كددرد و كشددت. چددون ایددن خبددر 

برسددتم رسددید، سددخت برآشددفته شددد و دلنددواز مددادر جهددانگیر چددون از 
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یافددت در دم جددان داد. پدس هددر دو را بدده تددابوتي نهادنددد و واقعده خبددر 

   1 بمازندران بردند و نزدیك دخمه مسیحاي عابد دفن کردند.

 بــه پهلوی او دخمه کـردند شان  مۀ پــیـر بــردنــد شـان     بر دخــ

 نشستند با سور و رند و گـداز ز آنجـای گشتـند باز      پس آنگه ا

 کـه ورزد بپروردۀ  خویش کین  د جز این     ان را مداری نباشجه

 مگو بیش ازاین قصۀ چون وچند     ــاســم مــادح درد مــنــد بیا قــ

 که نیکوست درنامه خــتم سخن   یان رسان این حــدیث کـهـن     بپا

 بـتوفـیـر جـبـار مـوت و حـیات  ظم آمد این دفتر اندرهرات     به ن

 

 بانو گشسپ نامه: -8

بنابر روایات ملدی، بدانو گشسدپ، یکدی از دختدران رسدتم اسدت 

کدددده در پهلددددوانی وچدددداالکی درمیددددان مددددردان نیددددز کددددم نظیددددر بددددود. 

اوخواسدددگاران زیدددادی داشدددت مانندددد: فغفدددور وقیصدددر وخاقدددان چدددین 

وبزرگان وخویشان کداؤوس شداه و بسدی از دلیدران و بزرگدان ایدران 

د، اما رستم از میان بخواستگاری وی نزد رستم رفتند یا کس فرستادن

همه آنان گیوپسر گدودرز کشدوادکان را برگزیدد و دختدر خدود را بددو 

داد. سدددخنان گیدددو در شددداهنامه آنجدددا کددده بدددا پیدددران مفددداخرت میکندددد، 

کده در  بیژن پهلدواننمایانگر این معنی است. از گیو و بانو گشسپ، 

 شاهنامه پس از رستم وگیو در شمار پهلوانان بزرگست ، پدید آمد.

رستم غیر از بانوگشسپ، دختردیگری داشت بنام  زربانو  که 

اونیدددز سدددوارکاری دلیرومبدددارزبود. از ایدددن هدددردو دختدددر رسدددتم، در 
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مجمدل التدواری  سدخن رفتده اسدت. مدادر آندان خالدۀ کیقبداد  زن رسددتم  

بود. بنابر بهمن نامه، زال و فرامرز و پسرش سام و دو دختدر رسدتم 

ر بهمددن را كدده بدده سیسددتان تاختدده بددود، زربددانو و بددانو گشسددپ سدده بددا

شكسددت داده تددا بلدد  راندنددد. امددا آخددر كددار بهمددن غلبدده یافددت و زال را 

 اسیر و فرامرز كشته شد و مابقي افراد خاندان سام بكشمیر گریختند.

درحمالت  بعدی بهمدن توانسدت  زال و آذر بدرزین و تخدواره  

بجددز آذر بددرزین و فرهدداد پسددران زواره را اسددیرکند ودرپایددان بهمددن 

گذشدته از ایدن، ندام بانوگشسدپ 1وفرهاد و تخواره ، همه را آزاد کرد.

در بهمددن نامدده و بددرزو نامدده نیددز زیدداد آمددده اسددت، چدده  از پهلوانددان 

 بزرر آن داستان است.

از ایدددن زن شدددجاع داسدددتان جداگانددده یدددی ماندددده اسدددت کددده بددده  

خانده ملدي  بانوگشسپ نامه   موسوم اسدت و نسدخه یدي از آن در كتاب

پاریس مضبوط است. ژول مول این منظومه را در كتابخانه سدلطنتي 

پاریس دیده و خالصه تحقیقات خود را در باب آن چنین نگاشته است 

این منظومه متعلر به قرن پدنجم هجدري و از شدرح چهدار واقعده :: »

جداگانه تشكیل یافته است كه با یدك دیگدر ارتبداط بسدیار زیداد ندارندد. 

پ دختددر رسددتم و یكددي از زنددان پهلددوان و نددامبردار حماسدده بانوگشسدد

 هاي ملي است.

پهلواني وي چندان بود كه بجنگ شیران میرفت و مبدارزان را 

بیك زخم دو نیم مي كرد و شاهان و امیران را اسدیر و مطیدع فرمدان 

خود مي ساخت . برسراین دختدر زیبداي پهلدوان مناقشده سدختي میدان 
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ان كاووس درگرفت و رستم و كاووس براي بزرگان ایران و در باری

خدتم ایدن غایلده او را بدده گیدو پسدر گدودرز كدده میدان پهلواندان از همدده 

دلیرتر بود، دادند تا مناقشات فرونشیند و ندزاع از میدان برخیدزد. امدا 

بانوگشسپ پهلدوان نخسدت بدا گیدو در آویخدت و او را ببندد افگندد،  تدا 

از ایدن زن  1ح بداز آورد.رستم بسرزنش وي رفت و كارهدا را بصدال

 بیژن پهلوان كه فردوسي آن همه از او ببزرگي نام برده است بزاد.

بانو گشسپ نامه، منظومه ایست كوچك بي مقدمه و متشدكل از 

نهصددد بیددت ببحددر متقددارب . ندداظم ایددن داسددتان علددي التحقیددر مسددلمان 

و  بوده، چه در آغاز چهارمین حكایت به پیامبر اسالم درود فرسدتاده 

 در پایان كتاب نیز او را ستوده است .

در بددرزو نامدده و بهمددن نامدده روایددات فراوانددي راجددع بدده بددانو 

گشسپ آمدده كده در ایدن منظومده اثدري از آن نیسدت و بندابر ایدن مدي 

نسدخه   2توان گفت این كتداب منتخبدي اسدت از یدك منظومده بزرگتدر.

چهدارمین موجود بانوگشسپ نامه شامل چهار حكایت است و در آخر 

 حكایت چنین آمده :

 بگفتم من این داستان را تمام          

 ابر مصطفي و آلش از ما سالم

یكي از این حكایات چهارگانه راجع است بجنگ میدان فرامدرز 

و بددانو گشسددپ بارسددتم. در ایددن جنددگ بددانو گشسددپ پددس از مجددروح 

 3كردن رستم او را شناخت .

                                                 
1

 . 46 - 45شاهنامه، نگارش مول ، ص  1ج  ،مقدمه  - 
2

 این داستان در رستم نامه منثور هم آمده است . - 
3

 . 3-2حماسه سرایي در ایران، ص  - 
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ه مدوزه بریتانیدا موجدود نسخه دیگر از این منظومده در كتابخاند

 است كه دو بیت نخستین آن چنین است :

 چنین خواندم این دفتر دلنواز        زگفتار فـرزانه سـر فـراز

 1زكین خواهي شهریار گزین        سیاوخش فرخندۀ پاك دین  

 

 برزو نامه :   -9

ژول مول مي گوید كده در افسدانۀ بدانو گشسدپ، رسدتم سده ندوه 

ام پسدر فرامدرز كده در جهانگیرنامده بیشدتر از او یداد پیدا مي كندد. سد

شده است : پشن )در شاهنامه ، بیژن ( پسر بانو گشسپ و برزو پسر 

سهراب، ولي تنها نوه سوم است كه برایش منظومه اي خاا سروده 

 شده است .

برزو نامه یكي از بزرگترین منظومه هاي حماسي است كه بده 

ستانهاي قدیم ساخته شده است . سدخنان تقلید از شاهنامه و از روي دا

مول دربارۀ برزو نامه بیش از حرف هداي دیگدران قابدل توجده و در 

 خور پذیرش است ،مي خوانیم :

بددرزو نامدده در واقددع مجموعدده ایسددت از همدده افسددانه هدداي كدده 

درباره خاندان رستم وجود داشته و فردوسي بدانها نپرداخته است. از 

زندگینامه برزو بشمار مي آید، گدو آنكده وي این رو برزو نامه كمتر 

بطور مسلم بازیگر نقش بزرر آن نامه است . از شكل اثر این گمان 

حاصددل مددي شددود كدده شدداعر قصددد داشددته آنددرا در شدداهنامه جدداي دهددد 

مگربه نظرمیرسد که   ماجراي فرعدي از اصدل مطلدب پیشدي گرفتده 

                                                 
1

 همانجا. - 
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ي از فردوسدي است وناظم  بسان سامنامه منظومده خدود را بانقدل قدول

شددروع كددرده اسددت. پددس از رونویسددي نیمدده دوم داسددتان سددهراب مددي 

 گوید:

اینك كه سرگذشدت سدهراب را بسدر آوردم، از بدرزو و پسدرش 

بگویم. همگي نزد من آئید و سرود مرا دربارۀ پسر بزرگوار سهراب 

پهلددوان بشددنوید. در نامدده باسددتان چنددین خواندددم،این داسددتانها در آنجددا 

ست . سپس وارد مطلب مي شود بي آنكده معلدوم دارد از نوشته شده ا

كدام منابع بهدره بدرداري كدرده و در چده زمدان و روزگداري بده نظدم 

داستان پرداخته است .طوریكه همه آنچه بتوان درباره آن گفت همدین 

است كه مصنف مسلمان بوده و بس زیرا كه از محمد )ا ( یاد مدي 

 كند.

دل سهراب یا جهانگیر نامده آغاز سرگذشت برزو جزو نسخه ب

دختدر « شدهرو»نیست. سهراب اندكي پیش از رفتن بجنگ ایدران بده 

كاي نشین شگنان )شغنان ( بر مي خورد. او را بزني مي گیدرد و بده 

هنگام حركت انگشتر خود را به یادگار براي فرزند مي گذارد. مدادر 

ر تدا آنرا در سینه جاي مي دهد. این كودك همدان بدرزو اسدت كده مداد

بیسدت سدالگي بدزرگش مددي كندد و اصدل و تبددارش را پنهدان نگده مددي 

دارد تا مبادا به انتقام خون پددر بجندگ رسدتم رود. ولدي روزي گدذار 

افراسیاب به شگنان مي افتد.بر و بداالي بدرزو او را مدي گیرد.جدوان 

را به همراه خود بدربار مي برد و سرانجام وي را به پیكار ایرانیدان 

. برزو بدست آنان اسیر و از نسب خدود آگداه و در سدپاه گسیل میدارد

ایران ماندگار مي شود.از این جا  رشته حادثه ها و ماجراها باز مدي 

شود و پهلواناني كه در این دوره در شاهنامه مي بینیم یكایك به میدان 
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مي آیند و بدنبال آنان گروه قیافده هداي تدازه یدي كده فردوسدي از آندان 

 . چیزي نگفته است

این انبوه افسانه ها پر است از سرگذشت هاي شگفت انگیز كه 

به شیوه دلنشین به همدیگر نزدیك مي شوند،ولي پیش آمدها چندان در 

 هم آمیخته است كه مشكل است چارچوبي از آنها ترسیم شود...

افسانه هاي كه در برزو نامده آمدده، همیشده كدامالً مانندد آنهدایي 

وانیم.از آنجمله است زادشم پادشاه تدوران نیست كه در شاهنامه مي خ

كدددده در شدددداهنامه پدددددر بددددزرر افراسددددیاب و در بددددرزو نامدددده پسددددر 

اوست،ولي این تفاوت ها را باید از یك روایت زباني باسدتاني كده در 

 كشور پهناوري همچون آریانا پخش شده است،توقع داشت .

برزونامدده بدده نظددر مددن، از روی منددابع تدددوین شددده كدده بیشددتر 

ظومه هاي حماسي دیگر عامیانه تر بوده است. البتده از ایدن جهدت من

برآورد وجه اختالف دشوار اسدت  ولدي گاهگداه همدین داسدتان هدا در 

دو منظومدده حماسددي آمددده اسددت و اینجاسددت كدده اخددتالف آشددكار مددي 

شود. مثالً: برزو نامه جنگ هاي با اسالویان را بازتاب داده اسدت و 

ندد كده پادشداه آنهدا صدقالب دیوندام دارد، در این ملت را دیواني میخوا

صدددورتیكه سدددامنامه ملدددت اسدددالورا آدم مدددي نامدددد و پادشددداه آندددان را 

 صقالب مي گوید.

تاری  نظم و سرایش برزو نامده را بده دشدوار مدي تدوان معدین 

كرد. مجمل التواری  به آن اشاره یي ندارد. و  آنكتیدل دوپدرون  آندرا 

داده اسدت . بدي آنكده معلدوم كندد كده نام نسبت « عطایي »به شاعري 

ایددن اسددم را از كجددا پیدددا كددرده اسددت ولددو آنكدده عطددایي اسددم واقعددي 

سراینده كتاب هم باشد از او خبري نمیدهد، زیرا با مطالعه كتداب هدم 
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چیزي از این بابت دستگیر نمیشود. اگر از روي خصیصه هاي خود 

غداز قدرن ششدم كتاب داوري شود، برزو نامده بایدد بده قدرن پدنجم یدا آ

هجري بستگي داشته باشد. سبك و روح گفتار سداده و سدراپا حماسدي 

اسددت و افسددانه هددایي كدده در اثددر آمددده بدده هددیچ  روي از نفددوذ اسددالم 

 رنگ نگرفته است.

دستنویس برزو نامه كتابخانه سلطنتي پاریس، تنها نسخه ایست 

ن و آنددرا بددراي آنكتیددل از روي نسددخۀ فارسددخا 1كدده مددن بدسددت دارم 

 1359معاون فرمانرواي سورات روندویس كدرده اندد. ایدن كتداب در 

هزار بیت دارد، ولي با وجود دامنه یي به این پهندا  65صفحه تقریباً 

 بیت از آخر ندارد. 3000و عظمت ناقا است و 

درازي ایددن منظومدده راویددان را بددر آن داشددته اسددت كدده داسددتان 

 هایي از آن را 

« سوسدن»نكتیل از هند به همراه آورد كده بیرون كشند و نمونه آنرا آ

نام دارد و اگر در برزو نامه جاي جاي در متن شداهنامه وارد نیامدده 

بددود، اثددري جداگاندده یددي بدده نظددر مددي آمددد و ایددن سرگذشددت یددك زن 

خواننده توراني است كه به ترفند و نیرنگ بسیاري از پهلوانان ایران 

 وگاه افراسیاب مي كند.را بدام مي اندازد و دست بسته روانه ارد

از بددرزو نامدده جاجددایی در مددتن شدداهنامه وارد شددده اسددت ولددی 

بسیار کمتر از گرشاسپ نامه. ماکان، یکی دیگر از این نمونده هدا را 

در افزوده نسخه ایکه خدود بچداپ رسدانیده، آورده اسدت کده تقریبداً از 

آغدداز برزونامدده گرفتدده شددده اسددت. وآن تاریخچدده نخسددتین پیکارهددای 

                                                 
1

فریزر در فهرستي كه بتاریخ نادر شاه افزوده از دستنویس دیگري از برزو نامه به  - 

 . امالي پیروز نامه نام برده است



 104 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

رزو بارستم و پیوسدتن وی بده ایرانیدان وداسدتان همدان سوسدن پدیش ب

 گفته است.

داستان دیگري از برزو نامه كه از دستنویس كتابخانه سلطنتي 

گرفته شده بدست كوزگارتن ترجمه و چاپ شده است و ایدن مداجراي 

آشكاري است كه برزو بدعوت كیكداووس در آن شدركت جسدته اسدت 

.1  

كدده بدددنبال قددول مددول داده مددي نگددارد دكتددر صددفا در توضددیحي 

سبك شعر )منظومه برزونامده ( بده تمدام معندي نزدیدك بده سدبك » كه،

بیان فردوسي و تابع سبك اواخدر عهدد سداماني و اوایدل عهدد غزندوي 

است . داشتن همین سبك دلیلي است براینكه عهد نظدم ایدن داسدتان از 

. مددثالً از هددـ ( چنددد ان دور نیسددت 432دورۀ اول غزنددوي )تددا سددال 

اواخر قرن پنجم و اوایدل قدرن ششدم فراتدر نمدي رود. ایدن داسدتان را 

انكتیل دوپرن با ستناد به نسخه ایكه در دست داشته به عطدایي شداعر 

 نسبت داده است و بلوشه دربارۀ ناظم آن چنین مي گوید: 

برزونامه متعلدر اسدت بده خواجده عمیدد عطدایي ابدن یعقدوب » 

عطایي در قدرن پدنجم در دربدار غزنویدان  معروف به عطایي رازي.

زندگي مي كرد و از معاصدران مسدعود بدن سدعد سدلمان اسدت كده در 

 2« هجري مرثیه یي ساخت. 471مرر او در سال 

                                                 
1

ص  1354ژول مول ، دیچه شاهنامه فردوسي ، ترجمه جهانگیر افكاري ، تهران  - 

46- 48 . 
2

 . 307حماسه سرایي در ایران ص  - 
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خواجدده عمیددد  1ایددن خواجدده عمیددد عطددایي بنددابر گفتدده هدددایت،

عطایي ابن یعقوب كاتب معروف به ناكوك اسدت كده بده حكدم سدلطان 

هدـ  471ف هندوسدتان شدتافته و در شدهور سدنه ابراهیم غزنوي بطدر

و مسدعود « در دیار هنود بجوار رحمت خددا وندد ودود رحلدت نمدود.

 سعد در مرثیۀ او گفته است :

 از وفات عطا بن یعقوب          تازه تر شد و قاحت عالم

از صاحب برزونامه غیر از این داسدتان منظدوم آثدار حماسدي  

العه در برزونامه چنین بدر مدي آیدد دیگري نیز در دست است .از مط

كه داستان اصدلي بدرزو یعندي داسدتان منثدوري كده شداعر اسداس كدار 

خود كرده، داستاني به تمام معني حماسي و معادل داستان رستم بدود. 

مرتبه گوینده آن در استادي بالفاصله پس از مقدام اسددي اسدت و اگدر 

ده انگداریم ، بایدد استحكام و متانت و دقدت شددید اسددي را انددكي نادید

بگوئیم كه این داستان بنابر موازین حماسه سرایي و از لحداظ ترتیدب 

میدان هاي جنگ و تسلسل وقایع و وصف پهلوانان و استعمال كلمات 

و تركیبات حماسي از گرشاسپ نامه اسدي بهتر و زیباتر است. زیرا 

د شاعر توانسته است روش فردوسي را در آنچه گفته بهتدر تعقیدب کند

 و در بعضي موارد نیز به او برسد.

خواننده برزونامه هنگام وصف بدرزو و جندگ هدا و مردانگدي 

هددا و حركددات و سددکنات او چنددان مددي پندددارد كدده از شدداهنامه داسددتان 

رستم را بر مي خواندد و یقینداً لطدف منظومده از بداب صدف آرایدي و 

                                                 
1

 همانجا . - 
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ه میدان سازي و شیوایي در وصف رزم و بزم تدا درجده زیدادي نتیجد

 قدرت و مهارت شاعر است .

یكددي از زیبدداترین میدددان هدداي جنددگ برزونامدده، میدددان جنددگ 

فرامرز با برزو و اسیر كردن او در افتادن لشكر ایدران و تدوران بده 

هم است كه حقیقتاً به معني واقعي یكي از میدان هاي جندگ همگدروه 

 شاهنامه را به یاد خواننده مي آورد.

ن در جنگهدداي رسددتم و فرامددرز بددا عدین ایددن كیفیددت را مددي تددوا

زال و پیلسدم یافدت . البتده ابیددات سسدت هدم در ایددن منظومده دیدده مددي 

شود، ولي نه چندان كه در بعضدي از منظومده هداي متدأخر تدر از آن 

مددي یددابیم . شدداعر گدداه ابیدداتي از فردوسددي درسددت تقلیددد كددرده و در 

 منظومه خود جاي داده است. مانند این بیت :

 گه نام من مرر تست           در این جای

 كفن بیگمان جوشن و ترر تست

 كه ماخوذ است از این بیت فردوسي :

 مرا مام من نام ، مرر تو كرد           

 رر تر كردـتك تزمانه مرا پُ 

و حتددي گدداه بعضددي از ابیددات شدداهنامه را بددا مختصددر تغییددري جددز 

اسدت. مانندد  اشعار خود آورده، چنانكه جددا كدردن آن از مدتن دشدوار

 بیت دوم از آنچه در ذیل آورده مي شود:

 

 بدو گفت شاه اي یل نامدار          زرستم تو اندیشه در دل مدار

 جهان آفریننده  یار تو بــاد          دل و تیپ و بازو حصار تو باد
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در پایان باید عالوه كرد كه ابیاتي كده نمایندده قددرت شداعر در 

د، در این منظومه فراوان و بیشمار است و بیان مضامین حماسي باش

نزدیدددك بتمدددام ابیدددات منظومددده زیبدددا و اسدددتادانه و از روي قددددرت و 

 1مهارت ساخته شده است.

 

 شهریار نامه : -10

ایددن منظومدده متعلددر اسددت بدده اواخددر قددرن پددنجم هجددري و از 

آنددروي اهمیددت دارد كدده در آن اعمددال پهلددواني خاندددان رسددتم تاپشددت 

كده در ایدن منظومده « شدهریار»و نیز كشیده مي شود و سوم بعد از ا

یاد شده، آخرین پسر برزو پسر سهراب پسر رستم است كه مانند پدر 

و جد خود بي آنكه از نسب خویش آگهدي داشدته باشدد بدا خویشداوندان 

خود بده ندزاع برخاسدت و میدان او وعمدش فرامدرز جنگدي سدخت در 

 داد مبدل گشت .گرفت و سرانجام پس از شناسایي به صلح و

ناظم این داستان سراج الدین عثمان بن محمد مختاري غزندوي 

هدـ( از شدعراي بدزرر كشدور در اواخدر قدرن  554یا  544)متوفي 

پدددنجم و نیمددده اول قدددرن ششدددم هجدددري اسدددت مختددداري غزندددوي از 

هـ( و مسدعود ابدن 492 -450معاصران ابراهیم بن مسعود غزنوي )

لملوك ارسالن بن مسعود بدن ابدراهیم هـ( و ابوا 508 -492ابراهیم )

هـ(  و دیوان قصاید او مشهور و استادي وي  552 - 511غزنوي )

 در زبان و شعر دري مسلم است .
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نظم این داستان بندابر آنچده مختداري در پایدان كتداب خدود گفتده 

است بخواهش مسعود بن ابراهیم صورت گرفته و شاعر سه سال در 

مختدداري نیددز در پایددان كتدداب آمددده و  ایددن كددار رنددد بددرده اسددت. نددام

 انتساب شهریار نامه بدو مسلم و بدیهي است .

در جلد دوم فهرسدت  نسد  « ریو» ابیات اخیر این كتاب بنابر آنچه 

 خطي فارسي موزۀ بریتانیا آورده چنین است :

 بتوفیر یــزدان پــرورد گـاربسر شد كنــون نامۀ شهریار     

 نگهــدار تختا جــهـان داورا     را شهـا شهـریارا سرا سر و

 بگفـتم باقبال فـرهنگ جوي    چو فـرمودیم داستاني بگوي  

 سخـن آنچـه بُد هیچ نگذاشتم   سه سال اندرین رند برداشتم   

 شـۀ شـهــر یاران و ظـل هللام باقــبـال شـاه  به نظم آوردیـ

 گل باغ و بستان محمـود شاه

 اهجهانجوي بخشنده مسعود ش

این داستان منظوم علي التحقیر از روي یدك داسدتان منثدور كده 

شدددهرت و رواجدددي داشدددته و داسدددتانی ندددامور بدددوده، سددداخته شدددده .و 

مختاري چنانكه خود گفته از آن هیچ باقي نگذاشته و همده را بده نظدم 

در آورده است و گویا این داستان از آخرین داستان هاي عهد پهلواني 

 رستم بوده است .

د از مسددعود شدداه كدده مختدداري او را گددل بدداغ محمددود شدداه مددرا

خوانده، سلطان مسعود ابن سلطان ابدراهیم غزندوي اسدت كده از سدال 

هجري سلطنت كرده است. و بنابراین شدهریارنامه كده  508تا  492

بده شدعر  492بخواهش او ازنثر بده نظدم در آورده شدده، بعدد ازسدال 
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ست و مي توان آنرا به تحقیر ختم یافته ا 508در آمده وپیش از سال 

 متعلر به اواخر قرن پنجم دانست .

شهریار نامه شامل سه قسمت اسدت : قسدمت اول مفصدل تدرین 

قسمت هاي این منظومه است و شروع مي شود به دو جندگ مشدهور 

« ریحدان »از فرامرز پسر رستم كده جندگ نخسدتین بدا دیوسدیاه بندام 

ین سددپهدار هنددد، بددرادر صددورت گرفددت و دیگددري باسپاهسدداالر هنددد.ا

زادۀ فرامدددرز موسدددوم اسدددت بددده شدددهریار. در آغددداز كدددار شدددهریار و 

فرامرز یدك دیگدر را نمدي شدناختند، امدا آخدر كدار بدر حدال یدك دیگدر 

اطالع حاصل كردند. پس از این آشنایي فرامرز به ایران بازگشدت و 

شهریار نزد فرانك  ملكه سراندیب و آنگاه به جنگ ارژنگ دیو رفت 

و را بدده اطاعددت خددویش در آورد. چنانكدده از همراهددان وي گشددت و ا

.در این اثنا ارجاسپ شاه تدوران كده لهراسدپ را كشدته بدود، ارهندگ 

دیو پسر پوالدوند را به سیستان فرستاد . زال در غیبت رسدتم كده در 

ایددن هنگددام بدده خدداور زمددین رفتدده بددود، زواره پسددر خددود را بجنددگ 

اري اورفددت و ارهنددگ را منهددزم و ارهنددگ فرسددتاد و آنگدداه خددود بیدد

 مغلوب ساخت. 

قسددمت دوم، منظومدده شددروع مددي شددود بدده رفددتن زال بدددربار 

« اهددریمن »سددلیمان و وقددایعي در ایددن بدداب و جنددگ بددا دیددوي بنددام 

.قسمت سوم، شامل پایان داستان است و منتهي مي شود كه قبالً بددان 

 اشاره شد.

مي یابیم كه در با مختصر توجهي به فهرست مطالب فو  در  

داستان شهریار عناصر اسالمي و سامي نیز راه یافته و آنرا تا درجۀ 

مغشددوش و ناسددره سدداخته اسددت و عثمددان مختدداري بددي توجدده بدده ایددن 



 110 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

اصدددل عدددین داسدددتان را بدددي كدددم و زیددداد بددده نظدددم در آورده اسدددت .از 

شهریار نامه اكنون نسخه اي در موزه بریتانیا جز نس  خطي فارسي 

 . موجود است

 

 آذربرزین نامه : -11

آذر برزین پسر فرامرز از دختدر صدور پادشداه كشدمیر، بددنیا  

آمدده بددود كدده هنگدام جنددگ پدددر بدا بهمددن، در هندوسددتان میزیسددت . و 

چون ازكار پدر آگهي یافت ، به یداري او شدتافت و نزدیدك لشدكر گداه 

بهمددن از دریددا بددر آمددد و لشددكر بهمددن را  از آن پدددر خددود پنداشددت و 

وست وار به جانب آن رفت و گرفتدار شدد و بهمدن او را بدا خدود از د

سیسددتان سددوي بلدد  بددرد. امددا در میددان راه رسددتم تددور گیلددي )یددا رسددتم 

تبدددردار( یكدددي از پهلواندددان آن روزگدددار بیددداري او آمدددد و وي را از 

بندددرهایي داد. آذربددرزین پددس از رهددایي از بنددد بهمددن، بددا او بجنددگ 

ن كار زارها رفت تا سدرانجام پادشداه كیدان برخاست و میان او و بهم

بحصاري پناه برد وآخر كار به صلح بدا آذر بدرزین تدن در داد و آذر 

 1برزین جهان پهلوان بهمن گشت.

در باب این آذربدرزین داسدتاني منظدوم برجداي ماندده اسدت كده 

» همراه بهمن نامه در بریتش موزیم مضبوط و معنونست بده عندوان:

بددرزین پددور زال زر)؟( كدده از دختددر شدداه صددور آغدداز داسددتان آذر 

 «.كشمیري است و این یك قسمت آذربرزین نامه است 
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حكایت آذربرزین، از داستان تولد او آغاز مي شود و به مرر 

وي ختم مي گردد. نسخه ایكه از این داستان در موزۀ بریتانیا موجود 

د كده است، ظاهراً نسخه كامدل نیسدت و اصدوالً چندین بده نظدر مدي آید

اصل داستان آذربرزین در این منظومه خالصه شده باشد و گذشته از 

این تصریحي كه در عنوان منقول در این باب داده شده اسدت صدحت 

ایددن حدددس مددا را مدددلل مددي دارد. آنچدده در نسددخۀ موجددود بهمددن نامدده 

درباب آذر بدرزین مدي یدابیم مفصدل تدر  و كامدل تدر اسدت از داسدتان 

  1وجود آذر برزین نامه متباین است.آذر برزین در نسخه م

 

 بیژن نامه : -12

بیددژن نامدده داستانیسددت منظددوم در بدداب بیددژن پهلددوان معددروف 

)پس از سهراب( پسر گیو و آذر گشسپ دختر رستم كه از جانب پدر 

به گودرز كشواد كان نسب مي برد. بیت اول داستان بیدژن ایدن اسدت 

: 

 كنون كار بیژن بگویم ترا            

 بدین آب حكمت بشویم ترا

و اصدل داسدتان  1900تدا  400مجموع ابیات این منظومه از 

و قسمت عظیمدي از آن ملدتقط اسدت از داسدتان رزم بیدژن و گدرازان 

در شاهنامه، امدا بعضدي از قسدمت هداي آن بدا مدتن شداهنامه اخدتالف 

 كلي دارد.
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ژن در پایان این داستان پنجاه بیت در كیفیت مالقات منیژه و بی

با فرنگیس مادر كیخسرو دیده مي شود كه آخرین بیت آن چنین است 

: 

 سوي رزم برزوهمي تاختم      چوزین داستان دل بپرداختم    

شود كه سازنده و گرد آورنده و مكمدل  و از  این بیت مسلم مي 

ایددن داسددتان صدداحب برزونامدده یعنددي خواجدده عمیددد عطددا بددن ندداكوك 

یددر از برزونامدده كدده خددود منظومدده رازي سدداكن غزنددي اسددت و او غ

مفصلي است داستان یا  داستان هداي دیگدري را نیدز از حماسده هداي 

  1ملي به نظم در آورده است.

 

 سوسن نامه : -13

چنانكه قبالً نیز اشاره شد از برزونامه قسمتي بنام سوسدن نامده 

نقددل و علیحددده داسددتاني شددده اسددت . سوسددن زنددي تددوراني رامشددگر و 

ود و افراسدددیاب او را بدددراي فریدددب دادن و اسدددیر كدددردن افسدددونكار بددد

پهلوانان ایران همراه پهلواني بنام پیلسم بده سیسدتان فرسدتاد و او تندي 

چند از پهلوانان را كه مهمان رستم بودند، به افسدون بده چندگ آورد، 

اما سرانجام فرامرز از كار او و پیلسم خبدر یافدت و رسدتم را از ایدن 

 افسون آگاه ساخت .

رستم بجنگ پیلسم رفت و در این اثنا افراسیاب از اینحال خبر 

شددد و بیدداري سوسددن رامشددگر آمددد و جنگددي بددزرر میددان رسددتم و 

فرامرز و برزو و سپاه سیستان با افراسدیاب و تورانیدان درگرفدت. و 
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چون كیخسرو از این واقعه خبر یافت  به یاري رستم آمد و کشدتاری 

ان اسدیر ایراندی و گدریختن افراسدیاب و عظیم كه برهایي یافتن پهلوان

رفددتن كیخسددرو بدده سیسددتان و دادن منشددور غددور و هددرات بدده بددرزو 

منتهي شدده بدود، پدیدد آمدد. ایدن داسدتان از بهتدرین قطعدات برزونامدۀ 

عطددایي اسددت كدده از آن كتدداب جداگاندده ترتیددب یافتدده و در بعضددي از 

 1نس  شاهنامه نیز راه جسته است. 

 

 هزاد:داستان كك كو -14

دربارۀ رستم، تنهدا همدان داسدتانهایي كده در شداهنامه مدي بیندیم 

مشددهور نبددود، بلكدده داسددتانهاي كوچددك و بزرگددي از ایددن پهلددوان در 

سیستان و خراسان زبان بزبان مي گشت و در سینه ها ثبت مي شد . 

فردوسي از این داستانها قسمتي را بده نظدم آورده و شداید از آن میدان 

تر بمنظددور او یعنددي تدددوین تدداری   یدداري مددي كددرد، آنچدده را كدده بیشدد

انتخاب نموده و بر مطالدب شداهنامه ابومنصدوري  افدزوده  باشدد. بده 

همین دلیل هدم پدس از وي شداعراني بفكدر نظدم ایدن داسدتانهاي رسدتم 

افتادنددد و منظومدده هددایي بدده بحددر متقددارب درشددرح پهلددواني هدداي وي 

 سرودند.

نیست و ظاهراً در قدرن ششدم شاعري كه نام و نشان او معلوم 

هجري میزیسته ، قسمتي و یا شاید همه این داستانهاي بازمانده رسدتم 

را براي یكي از سالطین بنظم مي آورد و از آن میان تنها یك داستان 

در جز ملحقدات و گداه بصدورت دفتدري علیحدده دیدده مدي شدود و ایدن 
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موسوم « زادداستان كك كوه» همانست كه در  ملحقات شاهنامه بنام 

 است .

گویددا ایددن داسددتان جددزو چنددد داسددتاني بددوده در بدداب رسددتم كدده 

شدداعري یكایددك آنهددا را بدده نظددم مددي آورد و از هریددك بدددیگري مددي 

پرداخت و در آغاز داستان شروع و در آخر آن پایان داستان را خبر 

 مي داد. بیت اول این داستان را که میگوید:

 گویم بدانسان كه دارم بیادكنون داستان كك كهزاد         ب

اگدددر تقلیدددد شددداعر از روش فردوسدددي را در همینگونددده مدددوارد 

بدانیم مي توان رسانندۀ ایدن معندي دانسدت كده شداعر پدس از فدراغ از 

داستان دیگري به نظم این داستان آغاز كدرده و گرنده بدا نظدم داسدتان 

 منفددردي كدده سددابقه نداشددته باشددد هددیچ گدداه  اینگوندده آغدداز سددخن  نمددي

كنند.در پایان داستان بازبیتي آمده است كه مؤبد همین حدس ماسدت . 

 در آن بیت شاعر مي گوید:

 گذشتیم از رزم و پـیكار ُكك         كه این رزم وكین دربرم بد سبُك

 ز هـــر بد تــن پــاكــش آزاد باد    ــر یــار جهان شاد باد   دل شهــ

پدس از گذشدتن از و این درست همدان رسدم فردوسدي اسدت كده 

یك داستان اتمام آنرا اعالم مي كند و گاه نیز سخن از مدح شاه بمیدان 

و سبك بودن آن نیدز ایدن « این رزم و كین » مي آورد. ذكر عبارت 

تصور را در آدمي ایجاد مي كند كه شاعر حدیث رزمها و كدین هداي 

 دیگري را نیز به نظم آورده بود.

فتددري كدده مسددتند بددر روایددات داسددتان كددك كددوهزاد ظدداهراً از د

شفاهي راویان سیستان بدود اخدذ شدده اسدت، زیدرا در آغداز آن شداعر 

 چنین گفته است :
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 چنین گفت دهقان دانش پژوه        

 مرا این داستان را  ز پیشین گروه 

و ایددن نقددل روایددات از دهفددان چنانكدده مددي دانددیم رسددم ندداقالن 

 روایات از دفاتر منثور به شعر بوده است .

داستان كك كوهزاد را بعضي از مجعوالت عهدد مغدول و غیدر 

قابددل ذكددر مددي داننددد و مددي گوینددد ماخددذ صددحیحي ندددارد، اظهددار ایددن 

عقیده دور از صوابست . زیرا اوالً نزدیكي نسبتاً زیادي كه در سدبك 

سدخن سدرایي ایدن داسدتان بداسددتانهاي حماسدي قدرن پدنجم مدي بینددیم و 

مددات عربددي در آن و ثالثدداً نزدیكددي زیدداد ثانیدداً قلددت نسددبي اسددتعمال كل

منظومه سدبك شدعراي خراسداني پدیش از مغدول و حتدي سدبك معمدول 

منظومه هاي حماسي قرن پنجم و عددم تجدانس آن بدا سدبك شدعر عهدد 

مغددول و دالیددل دیگددر تعلددر ایددن منظومدده را بعهددد پددیش از مغددول و 

مدي  اواخر قدرن ششدم در مقایسده بدا جهدانگیر نامده و سدامنامه آشدكار

 كند.

البته در این داسدتان مختصدر اشدتباه و خبطدي از لحداظ داسدتان 

هاي قدیم موجود است و آن آوردن كشواد و مدیالد در شدمار چداكران 

زال اسددت كدده در كددودكي رسددتم همددواره بدداوي بودنددد. ایددن اشددتباه كدده 

معلوم نیست از ناظم است یا از جامع داستان به نثر تادرجه یدي مایده 

تان مي شود و چنین مي نماید كه این داستان را كسي تصور جعل داس

از پیش خود ساخته و به نظم در آورده است. اما بنابر آنچه در آغداز 

این داستان بدان اشاره شد، گوینددۀ ایدن داسدتان داسدتانهاي دیگدري را 

از قول دهقانان نقل مي كرده و بدراي پادشداهي میسداخته اسدت كده از 

داستانهاي قدیم بوده است و بنابر ایدن نمدي سیستان یعني مركز رواج 
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توانسددت بدده جعددل ایددن داسددتانها بپددردازد و گویددا ایددن داسددتان از آن 

داسددتانهایی اسددت كدده در سیسددتان و خراسددان در روزگددار نسددبتاً قدددیم 

ایجاد شدده و منشداء ایجداد آن مناقشدات اقدوام كدو  )قفدا ، قفدس ( و 

ر هاي ایشدان بده اهدالي ایدن بلو  )بلوا ( و افغانان با سیستان و آزا

نواحي بوده است كه در كتب تاری  و مسالك و ممالك به تفصیل ثبت 

 شده است .

از جملدده حكایدداتي كدده در بدداب سددلطان محمددود نقددل شددده، یكددي 

داستان تاریخي قدوم كدو  و بلدو  اسدت كده صداحب كرمدان در پاسد  

بجدان  من از ایشدان )از كدو  و بلدو  (» نامه محمود بدو نوشته بود:

آمده ام كه اغلب ایشان دزدان اند و دویست فرسنگ نا ایمن مي دارند 

و بدزدي مي روند و خلر بسیار اند و من با ایشان مقاومت نمي توانم 

كردن.سلطان عالم )محمود( توانا تر است، تدبیر ایشان در همه جهان 

 1«او تواند كرد.

لشدكریان  و این قوم در اوایل قرن پنجم هجري كه زمان واقعده

محمددود برایشددان بددود چندددان زورمنددد بودنددد كدده از ایشددان چهددارهزار 

مرد برنا و عیدار پیشده باسدالح تمدام برسدرراه كداروان عدرا  بیدرون 

 2آمدند  و منتظر كاروان نشستند .

این حكایت و آنچه از آن نقل گردید، نمایندۀ دستبردها و تاخدت 

بلوچستان به ندواحي كه تازهاي كوچان و بلوچان از كوه هاي صعب 

مجاور است كه سیستان از آن میان آبدادتر و پدر ثدروت تدر بدود. ایدن 

تاخددت و تازهددا و دسددتبرد هددا تنهددا بدده ایددام اخیددر اسددالمي اختصدداا 

                                                 
1

 . 81 -79سیاست نامه خواجه نظام الملك ، چاپ قزویني، ص  - 
2

 .، همانجاسیاست نامه خواجه نظام الملك ، چاپ قزویني  - 
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نداشت و ظاهراً از این دو قوم همواره آسدیب و آزاري بده سیسدتانیان 

حلدي مي رسدید و كینده از آندان در دل ایشدان بدود و یقینداً داسدتانهاي م

بسیار در این باب وجود داشت. ذهن داستان ساز سیستاني زماني این 

روابط خصمانه را تا ایام قددیم داسدتاني بداالبرد )درسدت مانندد ارتقداء 

دوره اختالفات ایران و روم به ادوار پدیش از تداری  ( و داسدتان كدك 

كوهزاد و تسلط او را بر سیستان و باژ و سداو گدرفتن از زال و سدام 

آورد و از خاندان گرشاسپ تنها رستم را براي مقابله بدا آن مدرد  پدید

جنگ آور و پهلوان سزاوار یافدت . و جندگ رسدتم را بشدكلي كده در 

 داستان كك كوهزاد مي بینیثم  ابداع كرد.

از این روي داستان كك كوهزاد بنابر قدراین تداریخي نمدي بایدد 

وده باشدددد و از مجعدددوالت عهدددود جدیدددد اسدددالمي مدددثالً عهدددد مغدددول بددد

همچنانكه گفتیم خاطرات سیستانیان از آزارها و آسیب هاي قوم بلو  

و افغان مایۀ ایجاد داستان و داستان جنگ رستم در قلعده سدپند وسدیلۀ 

 1كمال آن شده است.

شدمار ابیددات منظومدده كدك كددوهزاد بدده هفتصدد مددي رسددد و اگددر 

و انددكي  ابیات سست آنرا بیرون كنیم بداقي ابیدات ایدن منظومده روان

 زیبا و تقریباً داراي لحن حماسي و ترتیبات قهرماني است .

خالصدده داسددتان چنددین اسددت : نزدیددك زابددل بدده سدده روز راه 

كوهي بلند بود كه در آن گروهدي بسدیاري از افغدان و بلدو  و الچدین 

نامیده مي « مرباد» گرد آمده بودند ودر قلعه اي بر باالي آن كوه كه 

                                                 
1

نزدیكي و ارتباط داستان كك كوهزاد با جنگ رستم در دژسپند مسلم و آشكار است .  - 

براي اطالع بیشتر به جلد دوم این اثر یعني سیستان بعد از اسالم زیر عنوان بازتاب یكي 

 دو محل تاریخي سیستان در شاهنامه فردوسي رجوع شود.
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در نزدیكي شهر فراه بداالي كدوهي بلندد قلعده اي شد میزیستند)امروز 

معدروف « كدافر قلعده »خود نمدایي دارد كده در میدان مدردم محدل بده 

 است و داستان كك كوهزاد درباره آن قلعه زبانزد مردم است (:

 كه دررزم بـا اژدهـا پاي داشت ژ دریكي بدكنش جاي داشت       بد

 ك انــداز و ژوبین گـذارهمه ناو    دش ز اوغان سپاهش هـزار  نژا

 گــۀ رزم جـوشان تراز رود نیلهـمـانـنـدۀ ران پـیـل       دو رانـش 

 بگیــتي بسی رزم بــودش بـیاد  بـودي كــك كــوهـــزاد      ورا نام

 بسی بــیـم  او در دل زال بــود    هزاروصد وهژده اش سال بود   

 ز زر گرفتی همي باژوساوپر ا  بد كه هر سال ده چرم گاو     چنان

 

زال تا دوازده سالگي رستم را از داستان كك كدوهزاد بدي خبدر 

گذاشت ، امدا رسدتم روزي ببدازار رفدت و آنجدا از حددیث كدك آگداهي 

یافت. پنهداني بدا كشدواد و مدیالد بجندگ كدك رفدت و او و بدرادر زاده 

اش بهددزاد را از پدداي در آورد. و ایددن پهلددواني مایدده شددهرت رسددتم و 

 عجاب زال و سام و منوچهر گردید. )عیناً مانند فتح دژ سپند( .ا

 

 داستان شبرنگ : -15

در بدداب رسددتم ، داسددتان دیگددري  در دسددت اسددت بنددام داسددتان 

شبرنگ و آن داستاني است از جنگ رسدتم باشدبرنگ پسدر دیدو سدپید 

وهمه دیوان مازندران و برافكندن آنان . اصل این داسدتان منسوبسدت 

مشددهور كدده فردوسددي از او در مقدمددۀ داسددتان قتددل « سددروآزاد »بدده 

و «  بسدي داشدتي رزم رسدتم بیداد» رستم سخن رانده و گفتده اسدت : 

انتساب آن بدو مدلل میدارد كه غیر از آنچه فردوسي از روایدات وي 
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بددده نظدددم آورده بدددود، روایدددات دیگدددري نیدددز از او وجدددود داشدددت . و 

ر باب ایران قدیم صرف نظدر فردوسي چنانكه از داستانهاي فراوان د

كرد، این داسدتان را نیدز نادیدده انگاشدت. دو بیدت نخسدتین از داسدتان 

 شب رنگ چنین است :

 چراغ صف صدر ماهان بمرو      زاد سـروكنون بشنو از گفــتۀ     

 هـــمه دیـــو را كـرد او پایمال  چون شد بمازندران پور زال   كه   

 

ر مدددوزه بریتانیدددا مضدددبوط اسدددت. نسدددخه یدددي از ایدددن داسدددتان د

بانسددخه شددبرنگ نامدده ، داسددتان دیگددري از رسددتم همددراه اسددت . ایددن 

داسددتان راجعسددت بدده جنددگ رسددتم بددا ببددري در سددرزمین هنددد و تولددد 

كه از دریا بدر آمدده «  پتیاره» فرامرز و جنگ رستم با پهلواني بنام 

 است: و بدست تهمتن كشته شده بود. بیت نخستین این داستان چنین

 یكي روز ایام فصل بهار         منوچهر بر تخت بود شهریار

نظم این هدر دو داسدتان ظداهراً پدیش از عهدد مغدول و شداید در 

 قرن ششم هجري صورت گرفته است .

 

 داستان جمشید: -16

در ملحقات شاهنامه ، حكایتي است به عندوان  داسدتان جمشدید. 

مشدید و نامده نوشدتن این داستان عبدارت اسدت از خدروج ضدحاك برج

بدددو و انكددار كددردن خدددایي وي و اثبددات وحدددانیت بددراي خددداي واحددد 

متعددال. و جنددگ جمشددید و ضددحاك و گددریختن جمشددید و رفددتن او بدده 

از او  تورسیستان و بزني گرفتن دختر كورنگ شاه  سیستان و زادن 

. 
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قسمت بزرگي از این داسدتان یعندي از رفدتن جمشدید بزابلسدتان 

م و كاسدت منقولسدت از گرشاسدپ نامده اسددي طوسدي و به بعد بدي كد

بیت از آغاز این منظومه از كسي است كه خواسته داستان  276تنها 

بیت مملو از كلمات عربدي و  276جمشید را جداگانه تدوین كند. این 

ابیدداتي اسددت بدده تمددام معنددي سسددت كدده یقیندداً متعلددر بدده بعددد از حملدده 

بدا روایدات ملدي ایرانیدان، خددا  مغولست و مطلب تازه و ناسازگار آن

پرست بودن ضحاك است كه بداخوي اهریمندي ضدحاك مدار دوش در 

 روایات ملي دمساز نیست . داستان جمشید با بیت ذیل آغاز مي شود:

 چو نزدیك شد نزد جمشید شاه            

 یكي نامه بنوشت  بیور بگاه

 

 بهمن نامه : -17

مدن نامده اسدت . مدول آخرین منظومدۀ حماسدي از ایدن رشدته به

مددن از ایددن جهددت آن را در میددان رشددته منظومدده هدداي »مددي نویسددد: 

سیستان به شمار آوردم كه سراسدر آن وقدف سرگذشدت خانددان رسدتم 

شده است. هر چند كده بهمدن شداه پسدر اسدفندیار اینجدا قهرمدان اسدمي 

 داستان است .

این منظومه به محمود سلجوقي پسر ملكشداه اهدداء شدده اسدت . 

ویا سراینده داستان ... در جنگ دراز محمود با بدرادرش هدوا خدواه گ

ایدن سددلطان بددوده اسددت و خبددر مددي دهددد كدده همینكدده محمددود بددر تخددت 

نشست اثر خود را براي وي فرستاده است. در این قسمت او به دوره 

هجددري باشددد. سددالي كدده  498اي اشدداره كددرده كدده ظدداهراً بایددد سددال 

دراز و كشددمكش هددا میددراث پدددر را  محمددود توانسددت پددس از سددالیان
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بدست بیاورد و نام شاهي برخود نهد. بندابر ایدن بهمدن نامده در پایدان 

 1.«قرن پنجم هجري به نظم در آمده است 

از بهمن نامه در مجمل التواری  دوبار سخن رفته اسدت . یكدي 

و دیگدر  2مدي آورد.« از اخبار بهمدن » در آغاز كتاب آنجا كه نامي 

اندر عهد دارا: درین روزگار زال »اشر چنین آمده است : در باب الع

بمرد و در هیچ كتاب این ذكر نیافتم مگر در بهمن نامه آن نسدخه كده 

 حكیم ایرانشاه بن ابي الخیر نظم كرده است :

 در ایام دارا بشورید حال

 3 برون شد زدنیا جهان دیده زال

م بهمدن نامده بدینگونه از مجمل التواری  بر مي آید كده ندام نداظ

 است .« ایران شاه بن ابي الخبیر» 

دكتر صدفا بدر آنسدت كده دو نسدخه از بهمدن نامده در كتابخانده  

بریتش موزیوم  موجود است كه مقدمۀ آنها با هم تفداوت هداي جزئدي 

دارند: از دو نسخه مذكور آنكه بنام محمود سلجوقي اسدت، بنحدو ذیدل 

و آغاز داستان بهمن نامه در ستایش كردن باریتعالي »آغاز مي شود:

 و آذر برزین نامه و ستایش كردن سلطان محمود و چگونگي آن :

 4 كه بي یاد او نامها هست باد            نخستین سخن نام دادار داد

مصنف همه جا اشاره مي كند كه منبع اثدر وي ، روایتدي بدوده 

 كه سینه به سینه نقل مي شده است. از جمله در این ابیات :

                                                 
1

 . 50 ژول مول ، دیباچه شاهنامه فردوسي ص - 
2

 . 2مجمل التواریخ ص  - 
3

  . 92مجمل التواریخ ص  -
4

 . 291 -290حماسه سرایي در ایران، ص  - 
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 كه بر ما در دوستان برگشاد  ت دهــقــان مــوبد نژاد       ین گفچن

 یكایــــك بـیــامــد بكاوس كي   تاج از كیومرث فرخنده پي       كه

 

 و در جاي دیگر:

 كزین پس جهانجوي بهمن چكرد   وینده پرسید خواننده مرد       زگ

 ایــن گفـت یادكه از راستان دارم      بدو مرد گویا زبان بر گشاد   

 

هیچ جاي تردید نیست كه ناظم بهمن نامه روایت هاي كهنه     

اي در دست داشته است ، زیرا كه كار مایه هاي خود را از شداهنامه 

نگرفته است و داستانش بطور كلي چنان در رشته شعر حماسي كهدن 

جدداي دارد كدده كمتددر مددي تددوان گمددان بددرد كدده بنیددان منظومدده اش را 

 ه باشد.اختراع كرد

بهمن نامه نزدیك به ده هزار بیت دارد و به چهار قسمت تقسیم 

شددده اسددت: قسددمت اول راجعسددت بجلددوس بهمددن بدده تخددت سدددلطنت 

وحدیث وي باكتایون دختر پادشاه كشمیر و هماي دختر خدیو مصدر، 

در پایان این قسمت قصه مدرر رسدتم از زبدان جاماسدپ بدراي بهمدن 

كشدیدن كددین پددر از خاندددان سددام و نقدل شددده، پدس از آن قصددد بهمددن ب

 مقدمات اجراء این قصد سخن رفته است .

زال و فرامرز و پسرش سدام و دو دختدر رسدتم زربدانو و بدانو 

گشسپ سه بار بهمن را كه به سیستان تاخته بود، شكسدت داده تدا بلد  

راندند. اما آخر كار بهمن غلبه یافت و زال را اسیر و فرامدرز كشدته 

 راد خاندان سام به كشمیر گریختند.شد و مابقي اف
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قسددمت سددوم راجعسددت بدده تعقیددب بهمددن دختددران رسددتم را در 

سیسددتان و اسددیر كددردن آنددان و اسددارت آذر بددرزین پسددر فرامددرز و 

فرهاد و تخدواره دو پسدر زواره و رفدتن بهمدن بده مقبدرۀ خانددان سدام 

 برای شكافتن قبدور. در پایدان ایدن بخدش از پشدیماني بهمدن از اعمدال

خویش و بداز فرسدتادن اسدیران بجدز آذر بدرزین بده سیسدتان یداد شدده 

 است .

در قسمت چهارم بیشتر از آذر برزین پسر فرامرز سخن رفتده 

اسدت. آذر بدرزین را كده بهمددن بده حیلده و اغفددال دسدتگیر كدرده بددود، 

یكددي از پهلوانددان زمددان بنددام رسددتم تددورگیلي آزاد كددرد و او پددس از 

نمدود و سدرانجام قدرار بدر صدلح نهداده شدد و آزادي بابهمن جنگ هدا 

آذر بددرزین جهددان پهلددوان بهمددن گشددت. آخددر كددار بهمددن سددلطنت را 

بدختر خود هماي واگذاشت و خود در شكارگاه طعمه اژدها شد . آذر 

برزین نیز به سیستان بر مي گرددو بقیه عمر را بده آبدادي و عمدران 

  1كشورش سپري مي نماید.

كه فردوسي به شعر حماسدي فارسدي داد مول مي گوید : تكاني 

در سراسددر قددرن پددنجم و تددا نیمدده اول قددرن ششددم هجددري دوام یافددت . 

سرایندگان همه آثاري كه در اینجا نام برده شدند وابسدته بده مكتدب او 

هسددتند. همگددي ایشددان در زنددده كددردن روایددت هدداي كهددن از سددبك او 

قرار داده اند. چنانكه  پیروي كرده اند و مانند او این افسانه ها را پایه

مي توان این منظومه ها را همچدون مكمدل شداهنامه بده شدماره آورد. 

البته ایشان در برابر مشكالتي اغلب نتوانسته اند به سان فردوسدي از 

                                                 
1

 54،  53خالصه داستان بهمن با خاندان زال در مجمل التواریخ و القصص صفحات  - 

 آمده است . 92، 
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عهده كار برآیند. آنان كارمایه هاي خود را به خوبي او برنگزیده اند. 

فسانه هداي تدازه تدر و افسانه هاي بیشتري را اقتباس كرده اند آن هم ا

آنگهي نه در قوت معني و نه در كمال صورت هیچ یدك نتوانسدته اندد 

شانه بر شانه فردوسي بزنند ولي با همه این نقا های كه دارند بایدد 

آنان را در زمرۀ شاعران حماسه سرا به حساب آورد، زیرا كه تاری  

ي كشددور خددود را از روي روایددت هدداي زبدداني و بددا روح كددامالً ملدد

 1حكایت كرده اند.

معهددذا بایددد اعتددراف كددرد كدده برخددي داسددتانهاي حماسددي ماننددد 

گرشاسپ نامده و گشتاسدپ نامده و شدهریار نامده و غیدره هدر یدك اثدر 

بدیع و زیبا از آثار زبان فارسي است. خاصده گرشاسدپ نامده كده در 

 جزالت و قوت و استحكام ابیات خود تالي شاهنامه فردوسي است .

 

 وببربیان:رستم   -18

در روایدددات ملدددی، رسدددتم جامددده یدددی دارد زخدددم ناپدددذیر بندددام 

کدده هنگددام جنددگ آنددرا  روی جوشددن بدده تددن میکددرد وهددیچ  ببربیددان  

یدا پلنگینده  ببربیدانزخمی بر او کدارگر نمدی افتداد. برطبدر شداهنامه، 

جامدده ایسددت کدده هددیچ سددالحی بددرآن کددارگر نیسددت . ابیددات ذیددل در 

 جامه است :شاهنامه بیانگر خصوصیت این 

 بر او آفــرین خـواند بسـیار زال د ببر و بر آورد  بــال       بـپـوشی

 سر ازخواب واندیشه پردخت کن ان  سخـت کن     برت را به ببربی

 یکی جوشنستش ز چــرم  پلــنگ با دالور بسی بـود جــنگ      مرا

                                                 
1

 . 53ژول مول، دیباچه شاهنامه فردوسي ، ص  - 
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 ــرز و تـبــربسی  آزمــودم  به گـ نیــامــد بــر او کارگر     سلیحــم

 بپوشد بر و انــدر آیـد  به جــنگجامـه دارد زچـرم  پلنگ       یکی

 زخفـتان و جـوشن فــزون آیــدش    خــوانـدش   ببر بیانهمی نـام  

 شـود چــون  بـپـوشد بـرایدش  بر    د در آتــش نه در آب تر  نسوز

 ـدر آمــد به چـرم کمر       سنان انـ

 بــر نــبـُد کــارگـــر ببربیانبــه 

رسددتم هنگددام نبددرد بددا دشددمن بددر روی زره )پیددراهن نددازک از 

زنجیرهای بافته شد( نخست جوشن )جامه رزمی ضخیم از آهن( می 

 را به تن میکرد: ببربیانپوشید و سپس بر روی جوشن، 

              ببر بیانزره زیر و جوشن اندر میان       از آن پس بپوشید   

 1گبر ببرنگهبان تن کرد بر       گبرد روز رستم بپوشید چو ش

 

در میددان داسددتانهای متعددددی کدده بنددام فردوسددی وارد شدداهنامه 

بیت  414  که مجموعاً ببربیانکرده اند، یکی هم داستانی است بنام  

دارد. داسدتان در زمددان مندوچهر روی میدهددد. روزی کده منددوچهر بددا 

است ، ناگهان گروهی از مردم هندد  بزرگان وپهلوانان در بزم نشسته

که زندگی را برمردم هند تل  کرده  ببریاز راه می رسند و از دست 

 شکایت می کنند و برای دفع او کمک می طلبند. 

آغازداسددتان، آغدداز داسددتان  بیددژن ومنیددژه  وفرامددرز نامدده را بدده یدداد 

 میدهد:

 ت بد شهـریارمنوچهــر بــر تخ وز ایــام فصــل بـهـــار      یکی ر

                                                 
1

.برای دریافت ابیات فوق در  195از آمدن رستم ، ص شاهنامه ، پرسیدن پیران  - 

 شاهنامه، رجوع شود به کشف االبیات شاهنامه فردوسی.
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 دگر نـوذر وطوس لشکر شکنه یک دست بد قارن رزم زن        ب

 به خـدمـت نشسته کمر بر میان هلوان زال و ایـــرانـیان      جهان پ

 در آن وقت او چـارده سـاله بودپیـلــتــن اللـه بـود         شگفـته ري

 ز و گیوبه دست دگر بود گـودر  یک دست بـودیش کشواد نـیـو     ب

 به دل فارغ از کار و بار جهان     نشسته در آن بـزم شاه جـهـان  

 ز بوی خوش  و زانچه آید بکار      زنقـل و می و بادۀ  خوشـگوار

 سـرزلـف ساقی زکف داده بود  ر آن بــزم  آمـاده  بـود     همه اند

 گـه از بهرایرج شدی بی صبور     گه ازسلم گفتی سخن گـه زتور 

 ز درگاه شاه جهـان داد خواست    ه ناگـه زدربانگ فریادخاست   ک

 ابـا اژدهــا مـا به جنگ انـدریم  اهـا زغم ما  بتنگ اندریم      که ش

 نـدیـده زمـانه، نـه دوران شنـید     هندوستان ببری آمــد  پـدید    به

 جـمـندبــود بـیشتر ای شــۀ  ار      درازی و پهـنای او صد کمنـد   

 بــرون  آورد مـاهی ازقـعرآب  نفس چون زهامون برآرد بتاب     

 کـند از نفس آب دریـا چو خون    سوی دریــا نهــد پــا درون    اگر

 بسوزد زدود دهـان خشک وتر    سوی مرغــزاری که آرد گــــذر  

 همانگه بتازد سوی سنگ وخاک      خوردآهن روی و مس جمله پا

 سوی  پهــلوانان نگه کـرد ودیدـۀ داد خــواهــان شـنید     بچو شه نا

 خــداونـد شمـشیر و کــوپال را نـگه چنین گفت : مـر زال را   پس آ

 بدو گفت کای پهـلــو نیک خــواه              

 نگه کن یکی سوی این داد خواه ...        

 

وسدتان زال موافقت میکند که برای دفدع ایدن جدانور، راهدی هند

گردد،ولددی رسددتم چهددارده سدداله،از شدداه میخواهددد کدده بجددای زال او را 
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مامور این کار کند. این سخن بر زال گران مدی آیدد و تازیانده یدی بده 

رسددتم میزنددد. سددپس باسددپاهی بشددمار دوازده هزارنفددر بدده سددرکردگی 

کشواد وقارن به راه می افتد. پس از رفتن سپاه، گدودرز رسدتم را بده 

و میخواهد او را ادب کندد، مگدر رسدتم او را بده سدویی  خانه می برد

َشتر میزند و باگرفتن سالح نیای خود سام ، به اصطبل رفته بر اسپی 

سوار میشود و بسوی هند می شتابد. گدودرز نیزبده تعقیدب رسدتم مدی 

پردازد و پس از رسیدن به رستم هردو به اتفدا  وباشدتاب سدوی هندد 

 ال می رسند .می تازند. سرانجام به سپاه ز

رستم تصمیم میگیرد که طور ناشناس برلشکر زال بزند و از  

گدددودرز قدددول میگیدددرد کددده راز او را بدددا کسدددی نگوید.رسدددتم هنگدددام 

روبروشدن  با کشواد و قارن خود را البرز می نامد و سپس در نبرد 

تن بتن هر دو را مغلوب و اسیر میکند. پدس از آن بدا زال مدی جنگدد 

رازا می کشد وقرارمیگذارند که دنبالدۀ نبدرد بده فدردا و چون کار به د

موکول گردد. رستم به زال پیشنهاد میکند که اگرمبدارزه بدا ببدر بیدان 

را به او واگذارد او در مقابل حاضر است دسدت از نبدرد بدا او بکشدد 

 و زال نمی پذیرد:

 که چربی نخیزد زپهلوی شیر   ــدوگفـت زال سپهـبـد دلـیـر    ب

 نظر پخته ترکن که خام آمدی    م کردی به دام آمدی   طمع خا

 جهان زو شود جملگی در ناب     چوفــردا برایـد بلــنـد آفتاب   

 که گرید به تو گرز و کوپال تو      بکـوبم به گرز گران بال تو 

 

ولی فردا قبل از آغاز نبرد، گرد تیره یی برخاست و دیدوی از 

ان افگندد. دیدو بدا گوشدهای پهدن چدون سوی چپ رستم خود را به میدد
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گلیم، سدنگی برگدردن اسدپ کشدواد وسدنگی دیگدر بده اسدپ قدارن زد. 

اسپان هماندم یزمین افتادند وجان دادند. لشکر زال از دیدن دیو روبه 

فرار نهادند.زال به جنگ دیو شتافت. دیو باز سدنگی پرتداب کدرد کده 

اد و زال برزمین براسپ زال خورد و در اثر آن اسپ زال نیز جان د

افتاد. دراین هنگام رستم که جان پدر را در خطدر مدی بیندد بده جندگ 

دیو می شدتابد و سدرانجام دیدو را مغلدوب میکندد. دیدو بده التمداس مدی 

افتد و به رستم میگوید که از کشتنش در گذرد و او را به بندگی خود 

ه باهم بپذیرد. و رستم او را به غالمی می پذیرد. پس ازاین واقعه هم

همراه میگردند وعازم نبرد با ببربیان میشوند. ولدی از هویدت اصدلی 

رستم هنوز جز گودرز )ونیز اکندون دیدو( کسدی دیگدری آگداه نیسدت. 

پس از رسیدن به هند و چندد شدب خوشدگذرانی در مجلدس رسی هندد، 

 سرانجام به نبرد بببربیان میروند.

 ن وجوشان چون ابر بودخروشا تـنـد جایی که آن ببر بود       بــرفـ

 تـر و خشک را جمله  آتش زده د دشــتی پر  آتـشکــده        بدیــدنـ

 ـنر مـرد با فر وجایکه ای پـره        رأیبـپـرسید دســتان فـري ز 

 ـر چه این دشت را سـوختند؟زبه  تــیـز افــــروختـند؟       چرا آتش

 از آدمی آتـش این جــا نکردکس    ـتا بـدان ای یل شیر مرد    بگفــ

 که دودش چو رخسار اهریمنستبر زانگـونه آتش زنـست        دم ب

 

خالصه زال از رستم که تا کنون او را به نام البرز می شناسدد 

میخواهد که نوبت اول مقابله با ببربیان را به او واگذارد. رستم قبدول 

اجر میماننددد، میکنددد، ولددی چددون زال و پهلوانددان از کددار ببربیددان عدد

رسددتم خددود بدده مقابلدده مددی پددردازد  و بدده مشددورت گددودرز تعدددادی از 
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گاومیش  وگاو وبز را میکشد و شکم آنان  را پر از آهک وچونه پدر 

میکنددد و همگددی را در راهگددذر ببربیددان قددرار میدهددد. فددردا همینکدده 

خورشدددید طلدددوع میکندددد، ببربیدددان از دور پیددددا میشدددود و بالدرندددگ 

گر حیواناتی که در دم راهش بودندد مدی بلعدد و بسدوی گاومیشها و دی

رسدتم کده بسدویش تیدر رهدا میکندد، میتدازد.دیری نمیگدذرد کده  آهدک 

وچونه در دل ببربیان به کورۀ آتش مذاب مبددل میگدردد و از اثدر آن 

ببربیان سر برزمین میکوبدد و از حرکدت بداز میماندد. رسدتم نیدز فدرا 

ل و لشددکریان وقتددی از کشددتن میرسددد و بددا گددرز برسددرش میکوبددد. زا

ببربیددان توسددط رسددتم اطددالع مددی یابنددد خوشددحالی میکننددد و بدده دیدددن 

ببربیان می شتابند. سپس رستم از پوست این حیوان کده سدالح بدر آن 

کددارگز نبددود، قسددمتی را جدددا میکنددد و از آن بددرای خددود جامدده یددی 

 1   در شاهنامه شناخته شده است.ببربیاندرست میکند که بنام  

همانا پوست پلنگ یا ببراست کده خیلدی مرغدوب  ببربیانو اما 

وبسیار قینمدت بهدا اسدت. ایدن حیدوان از قددیم در جدنگالت هندوسدتان 

 بیشتر از سایر مکانها یافت میشود.

 

 داستان رستم وپتیاره: -19

در داسدتان شدبرنگ، شدبیه  داسدتان جالل خالقی مطلر،میگوید کده ، 

ی است که در آن رستم با جدانوری بندام ببربیان ،روایت منظوم دیگر

                                                 
1

 -214،ص 1366سال  2رک: جالل خالقی مطلق، ببربیان، مجلۀ ایران نامه، شماره - 

220. 
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پادشداه کابدل و زابدل وسیسدتان ، دسدتان سدام  مدی جنگدد  و 1 پتیداره 

 است.  داستان چنین آغاز میشود:

 گــــذارد گـــزارنـــدۀ  بـاسـتانتان و رستـم یـکی داستان        زدس

 نـدیده است کس آشکار و نهانین درشگفتی تر انـدرجهان        وزا

 جهــان دیـده اســتاد در داد  پیرت  دانـنـدۀ یــاد گـیــر       ین گفــچن

 همیخورد دستان می خوشگواره یک روز در گلـشن زرنگار       ک

 در آمـد ســیه پــوش درگـاه را         پـــرستـنــدۀ  خسـروی گــاه را

 ـرندکه آمد جهان دیـده مردی زهند         بدستش یکی نامـه ای بر پ

 به نزدیک پـرمایـه دستان سامویـد از رسی دارد پـیام         همی گــ

 جـهـان پهــلــوان گرد گیتی پناهراه جوید به نزدیک ـشاه         همی

 بدو گفت دستان که بکشای راه         بـیـارش بـدیـــن نامـور بارگـاه

 و زمین بـوسه دادبـیـامـــد بـر ا ه زابــل رهــش بـرگـشـاد      برشـا

 ازآن پس فــراوان درود و پـیام  نامــه بـه دستـان ســام       رسانـید

 نــوشـته چــنان یافـت اندر پرند ستان ازآن نامه بگشاد بـند      چو د

 شـــۀ زابــل و کـابـل و سیستان ای  پهلوان گـرد گیتی ستان      که 

 یکی زشت پتیاره گشت  آشکار       به هنــدوستان از بــد روزگــار

 که آمد هـمه کشور از وی ستوهپهــنای الــبـرز کـــوه       به باال و 

 زهـر   انــدر انـدیشه آیــد بـترـر آمــد یکـی جــانــور       ز دریا ب

                                                 
1

را به معنی آفت وبال وزشت ومهیب  پتیاره( کلمه 368،ص1صاحب برهان قاطع)ج  - 

در زیرنویس همان صفحه عالوه نموده که شکل پهلوی این کلمه آورده و 

، بمعنی ضد Patyaraاست که ریشه در اوستا دارد. و دراوستا  Patyarakپتیارک

 آفرینش است. فردوسی گوید:

 بود پتیارهجهانی برآن جنگ نظاره بود            که آن اژدها طرفه 
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 به دم درکـشد پـیل را از دو میلبیکبارصدصد خوردگرر وپیل      

 به دم آورد زان که بـیـند هــزار     بـبـرشـکـار  پلنگ دژم شیــر و 

 چه بی بر درختـان و چه باروران رستنیها چه خشک وچه تر    هم

 رچه بیند مگرسنگ وخاکند روی کشورزهـرچـیز پاک    خوردهک

 تر نخشک اندرون مانـد نه ازآنگشت بی خانه در      ـوراز آن جان

 ـــن کــارفــریاد رسنیایــد درایۀ سـام کس       جهان را اگر از دود

 جهان کرد بیکبارگی بی هراس ای تو گرشاسپ کزمنهـراس       نی

 که بـر اژدهاهای دژم بــود پـیرجهان دیده ســام دلـیر       پدرت آن

 ا گشت پاکخراسان ازآن اژده     طوس اژدهاکشت بیترس وباک ب

 ژاد وهنرـمـه داری نـاز آن تـخ  ن پهـلوان زال زر    تونیز ای جها

 سام شـیر آن که پرمایه مردویا  نا زمردی که گرشاسپ کرد    هما

 گر نیست با کوشش اوت کار       وا

 زهنـدوستـان باج  دیگــر مـیـار

زال پس از خواندن نامه رسی هند، رستم را فرامیخواند و رسی 

خود را برای  رفتن به هند و دفع خطر پتیاره با او درمیان میگدذارد. 

م از پدر میخواهد کده کشدتن پتیداره را  بده او واگدذارد، ولدی زال  رست

موافقت نمیکند و میگوید تو نوجوانی و از عهدۀ  این کار بر نمیدائی، 

خددودم بایددد بددرای نددابود کددردن پتیدداره  بدده هنددد بددروم. رسددتم در پاسدد   

میگوید که تو برای چندین جنگدی پیدر شدده ای و مدن بایدد ایدن کدار را 

سرانجام زال ورستم هردو براین توافر میکنند که هردو  بسر برسانم.

 به هند بروند و کار پتیاره را یکسره کنند.

زال معتقددد اسددت کدده همدده جدداکس بفرسددتد و از هرشددهرومحلی 

سپاه بخواهد، ولی رستم این کار را ننگین می شمارد ودر عدو  از 
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زم پدر میخواهد که سدلیح سدازان مشدهور را گدرد آورد تدا بدرای او ر

افددزاری در خددور ایددن نبددرد بسددازند. چددون سددلیح گرشاسددپ و سددام را 

برای چنین جنگی مناسب نمیداند. بدستور زال سدلیح سدازان گدرد هدم 

آمدند و سالح رستم را بدینگونه ساختند: کمر بندی داری آویدزه هدای 

مددزین بدده نقددش ماهرویددان، گددرزی بدده وزن نهصددد مددن، شمشددیری بدده 

یی مزین به نقش سیمرغ . نیزه یدی بده  وزن سیصد وسی من با دسته

درازی سدی رش و دیگددر و دیگددر. هنگددام راه افتددادن سددپاه ناگهددان از 

آسمان آواز سروش به گوش میرسد که رستم را ستایش کرده و برای 

او پیروزی آرزو میکند.  در هند یک هفته به میگساری می پردازندد 

شدده بدود زبدان بده  تا سرانجام رستم که برای جنگ با پتیاره بدی تداب

اعترا   میگشاید. زال میگوید که دراین کار بایدد از سدیمرغ کمدک 

گرفددت، ولددی رسددتم موافقددت نمیکنددد و میگویددد از سددیمرغ آنگدداه بایددد 

یاری خواست که از دست خود مدا کداری سداخته نباشد.رسدتم از رسی 

هنددد میخواهددد تددا آهنگددران را فددرا بخوانددد و یددک خانددۀ بددزرر آهنددین 

انه آمداده میشدود ورسدتم  آن خانده را بدا تیدپ هدا و نیدزه هدا و بسازد.خ

ژوبین های  زهرادار انباشت. سپس خود در کمدین برآمددن پتیداره از 

دریددا نشسددت و چنددد دیددده بددان را نیددز بددرای ترصددد موظددف سدداخت. 

روزی ناگدداه پتیدداره چدددون کددوهی از دریددا بیدددرون آمددد و رو بسدددوی 

کروکودیدل( گریدزان شددند. زال خشکی نهداد. مدردم از دیددن پتیداره )

نیددز از دیدددن آن جددانور برجددان رسددتم نوجددوان هراسددان شددد و بسددوی 

اطا  آهنین دویدد تدا رسدتم را نجدات دهدد و از محدل فدرار کندد، مگدر 

 رستم دل از دست نداد و منتظر نزدیک شدن پتیاره ماند. پتیاره :

 ـر نهـادسـوی خـانـۀ آهنـین سـان چورعد وشتابان چوباد       خروش
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 در آنجای ایـوان و میدان وکايو دست  تـوانگـر فـراي      دهانی چ

 تهمتن سوی چـارۀ جــنگ شـدنـۀ آهـنیـن تـنگ شــد      چــو با خــا

 کـه شـد زهـرۀ  آسـمـان پرز آبیک  نـعره زد در شتـاب      بتندی 

 ـذرانـیـد نـامز چــري نهــم  بگـ ـر افـگنـد خـود را زبام     به خانه ب

 دگــر بــاره  از دادگــر کرد یادببست و بـغـل بـرگـشاد      میان را 

 به کام  انـدرش برجـهانــدارکردتـیـر وکــمــان نـبـرد     شتــابان به 

 ز آشــفـتگی بــازکـــرده دهـــنـرآهــیـخـت تن       بــیازید رســتم ب

 که از دور شد خانه زایدر روان   انه را در کشـید آنچنان   به دم خـ

 که در آهنـیـن خـانـه بـُـد استوارپ  و ژوبـین زهـرآبـدار    هم آن تـی

 به فــرمـان دادار فــیـروز بختسـخـت       پتیارههـمه در گلـوگــاه 

 زدش برزمین کله را همچوگوی قـمه گرفته شدش در گلـوی    چو ل

 ـتی زجان و زتن مانـد بازتـو گف   ن جهانی دهان مانـد باز  ورا چو

 ـفگــنـد خانـه از دم مگرکه تا ب   همی زدچپ و راست برسنگسر  

 نه زان خویشتن راخورش ساختن     تـن نه  او را تــوانستن  انـداخـ

 رم و زسوفار بگـشاد  دستزچ  پهلوانزاده بفراخت دست    جهـان 

 زدش بی درنگوگلو دربه کام   و چهل چـوبه تیر خدنگ     هـزار

 ـدان خـردبه گرز گران کـرد دن     پس بگرزگران دست بـرد از آن

 ـمهمی نوک نـیـزه زدش درشک    وگـاه و دم  پس آنگـــه ز راه گلــ

 گـاربـیفکند و کردش دل وجان ف    تـا تن زورمـنـدش زکار چــنان 

 سرانجام چون شد ز رستم ستوه         

 1ــاه روی  از گــروهبـپـیـچـیـد نـاگ

                                                 
1

 .220 -214ص ،1366سال  2رک: مجلۀ ایران نامه، شماره - 
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پتیددداره کوشدددش میکندددد تدددا خدددود را بددده دریدددا برسددداند و نجدددات 

یابد،مگر رستم تیری به چشمان او می زند و پتیاره در گوشه یی  بده 

زمددین مددی افتددد. رسددتم نیددز بمدددت دو شددبانه روز بیهددوش میگددردد و 

رخش در این مدت از وی پاسدبانی میکندد. پدس از کشدته شددن پتیداره 

یدددن رسددتم شددادمانی مددی کننددد و گددروه گددروه بدده تمناشددای  مددردم از د

پتیاره می روند. و رستم وزال پس از دومداه اقامدت در هندوسدتان بده 

 سیستان باز میگردند.

 

  الملوک تشجر -20

  شججتنجج انالنااجج چ ،نججکمسام انکن ججملجج، چ ،ملججنکمججم

در   چکدده در تقلیددد از شدداهنامۀ فردوسددیک ججکنسا اجج کنسااسجج ااجج  

ویدک  .)وزن شداهنامه( سدروده شدده اسدتمحدذوفبحر متقارب مثّمن 

 حماسی است . -کامالً تاریخیاثر

) که کیانیان سیسدتان کیانیموضوع شجره شرح حال پادشاهان 

بهرام خدان کیدانی) بدرادر  که فرزندان آنهایند( تا ملک  باور داشته اند

 بخسا ،نهشنهاا  ن ن،ا ناث  .می باشد (زن احمد شاه بابا

به وسدیلۀ کسدی بندام صدبوری و بده دسدتور   آغازبخش نخستین

است صورت پذیرفته احمد شاه بابا  ملک ناصرالّدین کیانی برادر زن

 ندامی هدم بده او پیوسدته اسدت و بخدش نخسدت را از  ناصدح   و بعد 

 کیومرث شروع کرده اند وبه شدرح حکومدت ملدک ناصدر الدّدین خدتم

 . دکرده ان 

 ز شددددده اسددددت اآغددددهجددددری  ۱۲۰۶ سددددالبخددددش نخسددددت در

 : خاتمه یافته استهجری ۱۲۰۷سالودر
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  هزار ودویست وشش از روزگار

  چو بگذشت از هجرت اندر شمار

          رــّدین واال گهلـــــــملک ناصر ا   

 ... رـّـید فــخان جمش   یلی کی نسب  

         ک پیـیــچنین گفت آن خسرو ن

  کان کیـــنی ماء پاکان وــه اســـک

  ن زمانــومرث تا ایـــد کیـزعه

          ا دل و حکمرانــودند دانــه بـــک

            ینـاز یقثنا خوان ما  چو هستی

          و دّر ثمینـــد چــبه نظمی که باش

           ارــر شمــب ان ماـیک نیاک اــیک

       ازین روزگار که چون بگذرد بعد

            انــتــاز آن داســـام و آغــزانج

  انـــهــــان ومـــسر کهــبدانند یک

 

پس از مرر ملک ناصرالّدین در  بخش دوم شجرة الملوک

 و وحکومت پسرش ملک سلیمان  شرح وقایع پس از این در گذشت

 : است آغاز شده 1213ر سال برادرش ملک بهرام خان است و د

           زار و دویست وده وسه زسالـه

  پس از هجرت ای مرد نیکوخصال

            الی مکانـان عـخ ،نـو زمـدیـخ

انـرام خــّواب بهــدر نــلک قــف

           مــآن خان نیکو شی :تــچنین گف          
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رمـک ف وـده از راه لطــبه این بن

           1مآب وت نّواب رضوانـفاز پس

 کتابــتان درن داســم آور ایـبه نظ

 

به  هجری قمری۱۲۲۱ سالدرهم  الملوک بخش دوم شجره       

 :  پایان رفته است

          هزار و دویست ودو ده بود ویک

  د صّراف زد بر محکـــن نقـه ایـک

دو بیت آغاز شجره اینها ست:  

            ار ودودــپس از حمد پروردگ

  ودـاید ستــبــی را بـهـــناب شــج

           که مقصود تبلیپ وتنزیل اوست

  انجیل اوست توده به تورات وــس

 : بیت پایان شجره هم این است

          2رش با بر تر زتابنده هورـس

  زور دایش دهد شوکت وفّر وــخ



صبوری و  -تاب به وسیلۀ دو شاعر نخست سرایندۀ آن این ک

 ناصح  شجرتالملوک  معرفی شده است:

 صبوری وناصح ترا بنده اند            

 زامداد و لطـف تو پاینده اند

                                                 
1

 یعنی ملک ناصرالدین کیانی - 
2

 سرملک ملک بهرام خان کیانی  - 
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 چو دادند این نامه زیب تمام             

 َشَجرُت الملوکش نهادند نام

اصل  در معرفّی -مصحح متن -آقای دکتور منصور صفت گل

که بخش  -مرقوم فرموده اند -در مقّدمۀ چاپی شجرت الملوک -نسخه 

در متن  ۱۵۳دوم شجره که توّسط ظهیر سروده شده است از برر 

برر  ۱۵۳پایان می یابد. پس ۱۷۶خّطی آغاز می شود ودر برر

شجره توّسط صبوری و آنگاه صبوری و ناصح سروده شده است و 

شجرت الملوک  ل وپند مقّدمه(برر آن به وسیلۀ ظهیر.) ا چه۲۲

صفحۀ با قطع وزیری به هّمت دکتر  ۳۵۰در شمسی ۱۳۸۶سال  در

 . 1است منصور صفت گل استادیار دانشگاه تهران به چاپ رسیده 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 این معرفی نامه فشرده به خواهش من از سوی جواد محمدی سکائی سیستانی تهیه شده است. - 
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 مسوفصل 

 

 سیمای رستم در شاهنامه 

 

 

  الب شدن رستم بردیو سپید

 همي پــروراند گــوان دلیــر             خجسته برو بوم زابل كه شیر

 )فردوسی(                                                       
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 رستم هیروی اصلی شاهنامه:

تم درشاهنامه برترین آفریده ایست که تنها نمودار  رس

نیرووقوت نیست، او مجموعه ایست از اندیشه وخرد، دالوری و 

زور بازو، میهن دوستی و از خود گذشتگی، تدبیر و نامجوئی 

چون  .وبلندهمتی وباالخره او دارندۀ واالترین جوهر انسانی است

ازک دلی سیاوش :خرد پیران وقوت بیژن، و پایمردی سهراب، ون

ودرعین حال از عمری  به درازای مجموع افراد مذکور برخوردار 

است که نیمرخ شخصیت او را درهاله یی از اسطوره پنهان 

 1 میکند.

داستانهای رستم در شاهنامه، نقطۀ اوج حماسۀ فردوسی است 

که به بهترین و زیباترین شکل ممکن آن بیان شده است. دراین 

جان خرد و پشت مردی پیلتنی روبروهستیم که :  حماسه ما با رستم

 و پناه لشکر وکشورش با عالیترین صفات انسانی است. 

فردوسی در شاهنامه از پهلوانان و قهرمانان آزادۀ سیستان، 

بخصوا از رستم بطور چشمگیری یاد آوری کرده است. بدون 

  خودش را در نامۀ خسروانسیستانی در مرو آزادسرو  شک اگر  

تیار فردوسی نمی گذاشت، و شاعر پرمایۀ طوس آنرا بدست نمی اخ

 آورد، شاید به سرایش شهنامه نمی پرداخت.

جالبترین و زیباترین قسمت های شاهنامه، همانا قسمت هایی 

است که به داستان های زال، رستم وسهراب تعلر دارد. با توجه به 

                                                 
1

،شماره دوم، مقالۀ خاستگاه اصلی 1355مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه مشهد،  -

 .ببعد 50، ص رستم، بقلم بهمن سرکاراتی
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حماسی  عشر آتشین فردوسی به رستم، قهرمان مرکزی داستانهای

شاهنامه، میتوان تصور نمود که اگر پهلوانان سیستان نمی بودند، 

 شاید شاهنامه یی بدین ارجناکی بوجود نمی آمد.

فردوسی پیروزی وسربلندی وآزادگی رستم را، پیروزی 

وسربلندی وآزادگی میهنش میداند و بنابرین بخاطرسربلندی میهن  و 

جوان، که از پدر  بسهراپیروزی مردم وطنش، ترجیح میدهد تا 

نیرومندتر و بالنده تراست به دست پدرخود رستم  کشته شود. و 

بدینوسیله بجای آنکه ملتی را به سور از دست دادن آزادی بنشاند، 

 پدری را در سور عزیزیش می نشاند.

 

 رستم پس از کشتن پسرش سهراب

 اگر رستم دراین نبرد یا نبردهای دیگر شکست میخورد، تمام 

 آرزوهای ، خواستها وپیکارهای ملتی  که بخاطر آزادی، حقیقت 
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وعدددالت برخاسددته بددود، بربدداد داده میشددد و ایددن درس بددزرگ مددیهن 

است که به خوانندۀ شاهنامه وداسدتانهای رسدتم  پرستی از فردوسی

 می دهد.

شاهنامه در خالل داستانهای دالنگیزخود،مبشر پیامی است نغز 

و پددر مغددز و گیددرا. گددوئی میلیونهددا انسددان از پددس پددرده هددای ضددخیم 

قدددرون ، آنچددده را بددده عندددوان ثمدددرۀ زنددددگی دریافتددده و آزمدددوده اندددد، 

ن را بده نیدک اندیشدی ونیدک صمیمانه با ما درمیان میگذارندد وهمگدا

 جوئی رهنمون میشود که :

 ان را به بد نسپریم        ـــبیا تا جه

 به کوشش همه دست نیکی بریم

 دار        ـــنباشد همان نیع و بـد پای

 هــمان به کــه نیکی بود یاد گار

در شاهنامه همچنانکه از زیبائی ودلربائی وعشر ودلدادگی           

ران فراوان سخن رفته است از دلیری وهنرمندی و دخت زنان و

نامجوئی و شرکت زنان در جنگ های میهنی و سوارکاری و 

مسافرت های طوالنی آنان نیز فراوان داستانها است که خواندن 

 هریکی برای انسان، سرور وغرور ولذتبخش است.

معتقد است که:  نویسندۀ توانای خراسان،بهمن سرکاراتی،

ی است از پندار وواقعیت وبنابرین، تعیین مرزی حماسه ترکیبی

مشخا میان واقعیت وپندار یا به سخن دیگر،میان تاری  واسطوره 

واین نشانه ای از دوپاره گی جان آدمی است که  .بسیار مشکل است

از دیر باز میان پندار و واقعیت آواره است.نیمی ازروان آدمی آگاه 

تجربه ومنطر حقیقت میجوید  و روشن وواقعگرا است وبا معیارهای
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وشیفتۀ تاری  است ونیم دیگر، نا آگاه وتاریک ووهمگراست ودر پناه 

رؤیا فریفتۀ اسطوره است. از این روست  که  پندار وجادو و

از مغاک تاریک اساطیر بیرون آورده  گذشتگان گاهی اژدهایی را

یی را  زمانی انسان ساده دیو آفریده اند و وبا پالودنش از آن خدا و

از خاک برگرفته برکاي نشانده از او شاه جبار یا پهلوانی نیرومند 

ونامداری ساخته اند که این آخری به تنهائی لشکری را میشکند 

 1 ودشمنان شاه یا میهن را از مرزها به در میراند.

ونیز متوجه میشویم که در حماسه ابعاد زمان ومکان گاهی 

شره میگردد که انسان در اندک منتفی میشود وزمانی چنان درهم ف

زمانی راه چندین ساله را می پیماید ودهه ها وسده ها درمقیاس آن، 

لحظه یی بیش نیستند وازاینجاست که هزارسال عمر برای پادشاه ویا 

 پهلوانی عمری عادی شمرده میشود.

این مشکل در سراسر حماسه های بزرر وقدیم بوده وهست و 

بوط به حماسه، مشکل ما را دوچندان آنچه در ضمن پژوهشهای مر

است که گاه واقعگرا وتاریح  میکند،گرایش ذهن پژوهشگر

پردازاست وهرافسانه یی را روایتی مغشوش از تاری  می پندارد 

وگاه وهمگرا واسطوره سازاست وهر گزارشی حماسی تاریخی را، 

بازگوئی منطقی شده افسانه تعبیر میکند. نشانه های ازچنین گرایش 

دوگانه ذهنی درپژوهش های مربوط به سرگذشت زال ورستم، 

 پهلوانان مرکزی حماسۀ بی نظیر شاهنامه نیز به چشم میخورد.

 

                                                 
1

،شماره دوم، حاستگاه اصلی رستم 1355مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه مشهد،  -

 .ببعد 50بقلم بهمن سرکاراتی،ص 
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 : است رستم فردوسي عاشق          

فردوسددددي ، حماسدددده سددددراي تونددددا و 

پرمایددۀ خراسددان ، از قهرمددان حماسدده هدداي 

كهن سیستان، یعندي رسدتم در شداهنامه بدیش 

پدورزال تهمدتن ، بنامهاي :  از یك هزار بار

امور، ، جهددددان پهلددددوان ، پوردسددددتان ، گوندددد

و غیره، همدراه بدا ندوعي عدزت و افتخدار و گوپیلتن ، شیر لشكر پناه 

كه آشكارا معلوم مي شود، شاعر گرانمایدۀ   1بزرر منشي نام گرفته 

طوس ، با نام و شخصیت این قهرمان مشهور حماسه ملي عشدر مدي 

خاطرش چنان گرامي مي داشدته اسدت كده هرگدز  ورزیده و او را در

نمي خواسته نام او را از زبان هیچكسي حتي اگر سلطان هم باشد بده 

 سبكي و بي حرمتي بشنود.

 

بنا برروایت تاری  سیستان فردوسي چنددین روز شداهنامه را 

همده » براي سلطان محمود بخواند و در اخیر سلطان محمود گفدت : 

مگر حدیث رسدتم و در لشدكر مدن هدزار تدا  شاهنامه خود هیچ نیست،

مثل رستم هست . فردوسي جواب داد: زندگاني خداوند دراز باد ندانم 

اما این داندم كده خدداي تعدالي اندر سپاه او چند مرد چون رستم باشد، 

خویشتن را هیچ بنده چون رستم دیگر نیافریده وزمدین بوسده داد و 

  2«.رفت. 

                                                 
1

تاملي در  -محمد علي اسالمي ندوشن داستان داستانهاي رستم واسفندیار )بخش دوم  - 

 . داستان رستم و اسفندیار(
2

  :بیتي به همن مناسبت از زبان فردوسي نقل شدهو در حاشیه  7تاریخ سیستان، ص  - 
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، سدددي سددداله رندددد گفدددتن و پدددرداختن  وبددددین سدددان فردوسدددي          

شدداهنامه را بدده خدداطر سددبك شددمردن شخصددیت رسددتم آنهددم از جانددب 

 سلطان وقت بر باد داد. 

این دفاع چانانده از بدزرر مدردي چدون فردوسدي مدي توانسدت 

در برابددر جبددروت سددلطاني چددون محمددود بعمددل آیددد و از صددله یددي 

اسده اش شصت هدزار دیندار طدالي سدري بده خداطر ندام قهرماندان حم

 بگذارد.

گویند سلطان محمود از این جواب فردوسي پس از آنكه شداعر 

در گاهش را ترك كرد و رفت تكان خورد و رو بطرف وزیدرش )ظ 

این مدردك مدرا بده تعدری  دروغ زن :»: حسن میمندي ( كرده گفت 

و بعد نظرش در اثر بدگویي حاسدان نسبت بده فردوسدي بدد  1«خواند

میددان بددردن فردوسددي را نمددود.بروایتي كدده  شددد تددا آنجددا کدده قصددد از

چندددان تائیددد نشددده ، فردوسددي بددراي نجددات خددود از غضددب سددلطان 

عجالتاً چاره اي نداشت جز آنكه به پاي سلطان بیفتد و با گفدتن ابیدات 

  2بدیهه سلطان را بر سر رحم آورد و بجان امان یابد.

هجدري ( كده سدي سدال  ۴۴۵روایت تاری  سیستان )تدالیف در 

س از مرر فردوسي نوشته شدده ، اگدر صدد در صدد حقیقدت نداشدته پ

باشد الاقل بیانگر پیوند عمیر عاطفي فردوسي نسبت برستم است كده 

 نزدیك بود جانش را بر سر نام قهرمانش بگذارد.

                                                                                                        
 به عالم نیست مردي همجورستم سخن گفتم درست وزود رفتم 

1
 . 8تاریخ سیستان ص  - 
2

 . 16مقدمه شاهنامه، چاپ انتشارات جاویدان، ص  - 
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رستم روح شاهنامه است و شاهنامه با نام رستم جان مي گیدرد 

جلدي گردیدده لهدذا و چون این روح در قالب حماسه بشكل عدالي آن مت

هیچ خواننده یا شنوندۀ شاهنامه از خدود گرفتده تدا بیگانده و از باسدواد 

تا بیسواد، ممكن نیسدت از داسدتانهاي آن مخصوصداً تدا آنجداي كده بده 

خانوادۀ رستم تعلر مي گیرد احساس لذت و شدادي و یكندوع تفداخر و 

 غرور نكند.

ایش از اساساً تصدویري كده فردوسدي حكدیم بدا كدالم معجدزه آسد

سیماي رستم بدست مي دهد، با روح حماسه جویي هر انسان  شدجاع  

ودالور وطن دوست خدا پرست نام جوي مردم خواه اندیشه مندد و بدا 

خرد چنان سازگار و دلپذیر است كه مي توان آنرا به صورت زنده و 

جاندار در میدان كارزار دید و چكاكاك گدرز و نعدرۀ لدرزه آور او را 

شنید و لذت برد. و مي توان گفت كه داستان هاي رستم  باشیهۀ رخش

در شاهنامه، نقطه اوج حماسه ملي است كه به بهترین شكل ممكن آن 

 در شاهنامه متجلي شده است. 

عالوتاً شاهنامه در خالل داستانهاي دل انگیز خود مبشر پیامي 

است پر مغز و عمیر و گیرا، گویي همه حاصل تجربه ما و تفكدرات 

ونها انسان در فراز و نشیب حیات از پس پرده هاي ضخیم قدرون ملی

به گدوش مدا مدي رسدد كده آنچده را بده عندوان ثمدرۀ زنددگي دریافتده و 

آزمدوده انددد صددمیمانه بددا مددادر میددان مددي گذارنددد و همگددان را بدده نیددك  

 اندیشي رهنمون مي شوند.

 مبه كوشش همه دست نیكي بری       بیاتا جهان را به بدنسپریم  

 نباشد همان نیك و بد پایدار       هـمان بـه كه نیكي بود یاد گــار
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از همدددین اسدددت كددده سدددنت شددداهنامه خدددواني و گدددوش دادن بددده 

آن از دیر زماني نه تنها در سیستان و زابلسدتان و داستانهاي حماسي 

ندده تنهددا در هددرات و غددورات، بلكدده در قلددب كوهپایدده هدداي مركددزي 

یددددر واطددددراف البرزکددددوه، در بلدددد  كشددددور، درشددددمال  هندددددوکش کب

وتخاروفاریدداب و چددوز جانددان و كشددورهاي مجدداور ، مخصوصدداً در 

ایددام زمسددتان هنددوز رونددر خددود را از دسددت نددداده اسددت. جوانددان و 

سالمندان ، زنان و مدردان ، كودكدان و بزرگدان ، همدواره روح تشدنۀ 

ه و بسي اوقدات كد1خود را با روح قهرمانان شاهنامه دمساز مي كنند 

با سري پر از غرور و دلي پر از شجاعت و قلبي سرشار از محبدت 

میهن و از خود گذشتگر بدراي حفدظ ندوامیس ملدي و شدرف و حیثیدت 

خود و كشورشان كه از خواندن و شنیدن حماسه هاي ملي سر چشمه 

مي گیرد، شب هدا را در پداي داسدتانهاي پرمدزۀ شداهنامه سدحر كدرده 

 اند.

سدندیده را بخداطر زندده نگهداشدتن و در  حالی کده ایدن  سدنت پ

پددالودن و صددیقل نمددودن روح مردانگددی و وطددن پرسددتی ، دالوری و 

پایداری و استواری در برابر شدداید و نامالیمدات روزگدار و تکبدر و 

زور گدویی دشددمنان بدرای مردمددان کشدور بعنددوان یدک ضددرورت پددر 

ولیدد ارزش ملی تاکید می کنم، نیز متوجه هستم کده تمددن ماشدینی و ت

روز افددزون کاالهددای عجیددب و غریددب، توجدده انسددان قددرن بیسددتم را 

چنان بخود مشغول سداخته کده جدز بده مدوتر و یخچدال و تلویزیدون و 

غیددره و غیددره )کدده البتدده در جددایش سددودمند و مغتددنم اسددت ( بچیددزی 

                                                 
1

 از کودکی این بیت را از بزرگان شنیده ایم که : - 

 ن بود پهلوانی کند .هرانکس که شاهنامه خوانی کند        اگر ز
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دیگر نیندیشدد و بده جنبده هدای معندوی جالدب زنددگی کده ریشده آن از 

عه گذشته آب می خورد، کمتر اهمیت فرهنگ و معرفت درخشان جام

بدهد.  ولی باید اعتراف کنیم که چقدر فر  است میان دنیای خستگی 

آور زندگانی ماشینی کده انسدان را فقدط در چدار چدوب اندیشدۀ بدسدت 

آوردن پول و خریدن و خدوردن و خوابیددن محصدور سداخته بدا آنچده 

گشتاسدپ و در شاهنامه مدی خدوانیم کده رسدتم بدا همده احتدرام بده کدی 

پسرش اسفندیار، ننگ دست بستن نمی پذیرد ولی جان سدپردن را در 

میدان جندگ و نیسدتی را برپسدتی و مدرر را بدر بدی آبرویدی ترجیدع 

 می دهد.

یا آنکه سیاوش را می بینیم که با ایمدان بده پداک دامندی خدویش 

باسرافرازی مردانه در میان آتش می رود و هرگز قدم اسدتوارش در 

ف و تقوی نمدی لدرزد. و همچندان اسدت دیگدر قهرماندان راه حفظ شر

شاهنامه که پای بند نام و ننگ اند و برای چیزی برتر از خود )میهن 

 و مردم ( زندگانی را می خواهند.

عالوه  بر این در شاهنامه ما بارستم پیلتنی روبرو هسدتیم کده  

پشت مردی و جان خدرد و پنداه سدپاه و کشدورش بدا عدالیترین صدفات  

نسانی است. این صفات حس سلحشوری و جوانمردی ومردم دوستی ا

و میهن پرستی را در آدمی تقویت می کند و روح یأس و نومیددی را 

در خواننده می کشد. توجه کنید به این تصویر دالویدز از هندر نمدایی 

رستم در جنگ با اشکبوس کشانی )یاکوشانی ( که فقدط در آن شسدت 

 م   را فردوسی   ترسیم می کند:گشودن و   تیر اندختن رست

 خدنگی بر آورد پیکـان چو آب         

 نهــاده بــر او چــار پر عقاب
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 بمالـیـد چــاچی کمـان را بـدست        

 در آورد شستــوزن انــبچـرم گ

 ستون کـرد چپرا وخم کرد راست

 خم چري چاچی بخاستخروش از

 بوسید پیکان سر انگـشت او         وــچ

 هـرۀ  پشت اوـــرد از مــــذر کگ

 نه اشکــبوســـبـزد تــیـر بر سی

 1سپهر آنزمان دست او داد بوس

 

در آغاز این بحث اشاره شد که خاطرۀ رستم همواره در خاطر 

فردوسی چون یک پیوند عمیر عاطفی خطور می کرد و بنابر آن در 

شانی شب همان روزیکه فردوسی داستان نبرد رستم را با اشکبوس ک

را در مخضددر سددلطان و مجمددع فضددالی دربددار او بخوانددد و همدده را 

همراه با سلطان به تحسین واداشت، فردوسی رستم را بخواب دید کده 

بددا سددینۀ فددراي و بددازوان سددتبر، کدداله خددود بددر سددر و جوشددن در بددر، 

کمانی در دست، باهیبتی هر چه مهیب تر درست به همدان صدولت و 

جنگ با اشکبوس ترسیم کدرده بدود، در  صورتی که فردوسی آنرا در

دروازه مکناباد پیاده  بسوی فردوسی می آیدد. فردوسدی پدیش رفدت و 

سالم کرد رستم با لطف جواب داد و در روی فردوسی ابتدا خندیدد و 

بعددد گریسددت و گفددت : مددی خددواهم حددر تددو بگددزارم ولددی قدددرت آنددرا 

م تا تصرف ندارم، اما وقتی طوقی زرین از گردن دشمنی بیرون کرد

                                                 
1

 . 174شاهنامه چاپ انتشارات جاویدان جنگ رستم با اشکبوس ص  - 
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کددنم، آنددرا بددا سددر نیددزه در زمددین فددرو بددردم. اکنددون تددو بددرو و آن را 

بردار، و بخاک توده یی اشارت کرد و بعد تیری در کمان اندداخت و 

 بدان سو پرتاب کرد.

فردای آن شب و فرداهای دیگری فردوسی، همچندان بدا خدود   

ر بگویدد در اندیشه بود که خوابش را بدیگران بازگوید  یدا نگویدد. اگد

مبددادا مددورد اسددتهزا و نیشددخند حاسدددان قددرار گیددرد، لددذا دم فروبسددت 

ومدتی برین بگذشت تا در یکی از سفرهای سلطان محمود، فردوسی 

موقددع همرکددابی یافددت و چددون موکددب سددلطان اتفاقدداً از کنددار مکنابدداد 

عبور می کرد، فردوسی بیداد خدواب دیریندۀ خدود بدا رسدتم افتداد و بدا 

است آن خواب از جمله رویاهای صادقانه باشد و لذا خود گفت ممکن 

به ایاز، غالم مقرب سلطان محمودموضوع خدوابش را بازگفدت و از 

او خواست تا بکسی از آن چیزی نگوید. اتفاقاً سلطان و لشدکر یدانش 

در بیرون دروازه مکناباد برای رفع خستگی راه رفتده توقدف کردندد. 

مدود کدرد کده اگدر دریدن مکدان ایاز در فرصت مناسدب بده سدلطان وان

مقامی بنام سلطان بناگردد، یادگدار نیکدو باشدد. سدلطان از آن پیشدنهاد 

بشگفت و امر داد تا هر چه زودتر وجدی تر به آن کارمبادرت شود. 

دیددری نگذشددت کدده لشددکریان از زیددر خدداک تددوده، چنددد گددردن بنددد زر 

دوسی را سري یافتند و نزد سلطان محمود بردند. ایاز قصه خواب فر

 به سلطان عر  کرد و سلطان هم زرها را به فردوسی بخشید.

ولی  شاعر  بزرر مدنش آن زرهدا را بده شدعرای زردوسدت   

ایدن روایدت هدر چده  1سلطان تقسیم کدرد و خدود از آن هدیچ نگرفدت. 

                                                 
1

 مقدمه . 10شاهنامه فردوسی، چاپ انتشارات جاویدان، ص  - 
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میخواهد باشد ولی آنچه مسلم است اینست که فردوسی با ندام رسدتم و 

روانددی بخصددوا داشددته اسددت .  خددانواده او پیونددد ژرف عدداطفی و

دراینجا قصد ما بیان احوال فردوسی نیست، سخن بر سر رستم اسدت 

و چددون از رسددتم سددخن گددوئیم در واقددع از شدداهنامه سددخن زده ایددم و 

چددون نددام شدداهنامه بددر زبددان جدداری کنددیم، نددام فردوسددی از شدداهنامه 

و  جدایی ناپذیر است. بنابر آن نام رستم بدا ندام فردوسدی همدزاد اسدت

حقدی کده فردوسدی برگدردن رسدتم و خدانواده او دارد، در واقدع همدان 

حقددی اسددت کدده در آخددرین تحلیددل برگددردن سیسددتان از لحدداظ شددهرت 

عالمگیر رستم دارد و هر سیستانی ایکه دربداره خانددان رسدتم حدرف 

می زند، می باید از آفریننده حماسۀ این خاندان یعنی فردوسدی  یدادی 

درودی بفرسنتد. به سدخن دیگدر اشداره یدی بده  بکند و برروان شاد او

تولد و زندگی و مرر رستم ابدر مدرد حماسده فردوسدی تجدیدد عهددی 

 بانیاکان و سپاسی بر روان پر فروغ فردوسی تواند بود.

 

 تولد رستم : 

رستم در شاهنامه از ساخت و پرداخدت و یدژه یدی بهدره گرفتده 

و بکددار رفتدده، اسددت. و سددواس و دقتددی کدده درپایدده گددذاری شخصددیت ا

سددایر ارکددان قصدده را تحددت شددعاع قددرار داده اسددت. او بدده مثابددۀ آسددیا 

سنگ عظیمی است  که می چرخد و فضای اسطوره یدی شداهنامه را 

بگرد خود می چرخاند و با داشتن خصوصیات چندد بعددی اقددام تمدام 

شدداهان و شددهزادگان و پهلوانددان برجسددته شدداهنامه را در مرتبدده دوم 

 دهد. اهمیت قرار می



 151 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

پیدایی  و تولد رسدتم  بده اسدطوره جدان مدی بخشدد. زادن زال  

نیز از آن قابل توجه است که بوجدود آورنددۀ رسدتم  و بمنزلدۀ دیباچده 

جذابی است که خواننده را بسوی محتوای عظیم کتاب قصه رستم می 

 کشاند.

زال ثمره زندگی افتخار  آمیز و پر تالش  سام ، جهان پهلوان  

است که عمری را در آرزوی فرزند بسر رسدانده ، امدا عهد منوچهر 

  1این تجلی آرزوهای سام ، مادر زاد پیر سر بدنیا  آمده است .

عجیب  الخلقه ایست که نظیر او را نه کس دیده و نه اوصاف  

او را در افسدانه هددا شدنیده ، سددام از تددرس مالمدت همگنددان پشددیمان و 

ا مددی کنددد تاتبدداه شددود. ولددی  بچدده را در دامددن البددرز کددوه رهدد 2متحیددر 

سددیمرغ براثددر الهددام خداوندددی بدده شددفقت مددی آیددد و زال را در کنددام 

 خویش می پرورد.

نیروی  غیر انسدانی وارد زنددگی جهدان پهلدوان مدی شدود و تدا 

پای جان با او می زیند.  با این زمینه سازی رستم ، شخصیت اصلی 

شدت و از پدددری داسدتان هددای حماسدی شدداهنامه از مدادری بزیبددایی به

 بدرخشش خورشید پدید می آید.

                                                 
1

 که چون او ندید و نه از کس شنید     یکی پیر  سرپور پرمایه دید   -  

 گرف ولیکن برخ سرخ بود و ش همه موی اندام او همچو برف      

 (47)شاهنامه ص                             
2

  بسان سمن  شیچشم و مـــو هیس        منیاهـر ۀبچه چون بچ نیاز ا     - 

  بـچه بـد نشان  نیاز ندیچــه گــو   و پـرسند گــردنکشان    ندیچـو آ         

 ستید پرخو ایپلنگ دورنگست        ستیچ ویبچه د نیکه ا میچه گو        

 (49)همان اثر ص 
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فردوسی شیرین کالم ، تصویری بس زیبا و دلکش از رودابه  

بدست می دهد که گویی شاعر در هنگام کشیدن آن تصویر در جهدان 

 خیال بدو دل داده بوده است :

     زسرا تا بـپـایـش بکـــردار عــاج       

 برخ چون بهشت و بباال چو ساج

    سفت سیمین دومشکینکمند       بر آن 

 سرش گشـته چـون حلقـۀ  پای بند

 رخانش چــو گلـنار و لب نار دان           

 یمین بـرش رســته دو نـاردانـزس

 رگس بباغ           ـدو چشمش بسان دو ن

 ی برده  از پــر زاغـمــژه تـیــره گ

 ده  انگشت بــرسان سیمــیـن قلم           

 الـیه صـد ر قمـو کـــرده از  بـر ا

 ر آراســـته          ـبهشتیست  سـرتـا س

 1پر آرایش و رامـش و خـواســته 

رستم از چنین مادری پدید آمد. زادن رستم با رند و سختی همراه 

بود.  چنانکه پهلوی  رودابه را به اشارت سیمرغ دریدند و رستم 

دو دست رستم  هنگام زادن برومند را از شکم مادر برون کشیدند.   

پر از خون بود و   بیک روزه گفتی که یک ساله بود    چون 

رودابه بهبود یافت ، رستم را نزد او بردند و او از شادی گفت 

                                                 
1

 )آمدن زال بنزد مهراب کابلی ( . 15، ص 1361شاهنامه فردوسی ،طبع کابل  - 
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« رستم »   یعنی که آسوده شدم و از این روی آن کودک را برستم 

  نامیدند.

          بخندید از آن بچه سرو سهی

 رشاهنشهیــدر و فـــبدید ان

 سرـــد بـم آمـــتم  ــــــبرس

 1مش نام پسرـــادند رستـــنه

این بچه پیلتن از کودکان دیگر تازه بددنیا آمدده، بحددی بزرگتدر 

اسددت کدده زن و مددرد را بشددگفت وامیدددارد.  ده دایدده  او را شددیر مددی 

دهند و چون از شیر باز می گیرندش، غذای پند مرد بزرر خوراک 

ر هشت  سالگی بسان سرو آزادی می گردد که سام اوست .  ر ستم د

یل را بیاد بینندگان می دهد. سام مشتاقانه از زابل بدیدن نوه ایکده در 

وصددفش مددی گفتنددد: در جهددان کددودکی بدددان شددیر مددردی کسددی ندیددده 

منیدان چدون :» است، به سیستان می شتابد و او را جوانکی مدی بیندد 

 2« و ران هیونان شیردورانش چ» و « قلم سینه و بر فراي 

                                                 
1

 . 65 -64_ شاهنامه فردوسی، داستان زادن رستم، ص  
2

ساله یی را از والیت  15 -14شمسی در کابل پسرکی  1338یا  1337در سال  - 

نسان را بیاد رستم زال می انداخت  این پسر پکتیابمرکز آورده بودند که دیدن او واقعاً ا

که هنوز پشت لبش را سیاه نکرده بود از فاصله های دور از میان صدها نفریکه در 

عقبش بودند چون سرو آزادی می نمود قدش از دو متر بلندتر و برش از یک متر فراخ 

ای که می تر می نمود گفته می شد بابک دست آدم های معمولی را بر می گرفت و هر ج

خواست می گذاشت به نهارش گوسفندی کافی نبود تنی ستبر و قدی بلند داشت .اما 

بزودی از کابل ناپدید شد چرا ؟ معلوم نشد ولی دیدن او حتماً انسان را بیاد رستم دستان 

می انداخت  و در نیمروز در دهکده لوخی نزدیک کده ستور گاه اسب رستم جوانی 

و هیکل پرهیمنه بنام اسماعیل پسر ابراهیم جان زندگی دارد که رشیدذ با بازوان ستبر 

واقعاً دیدن آن انسان را به تعجب و تحسین وامیدارد و بیاد رستم و سرزمین قهرمان خیز 

 و پهلوان پرور سیستان می اندازد .



 154 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

سام از دیدن این شیر بچه شادمان می گردد.  در همین  وقت   

است که رستم بسام می گوید: مدن مدرد خدور و خدواب نیسدتم اسدب و 

زین و زره و تیر و کمان می خواهم تا با آن سر دشمنان را پست کنم 

.1  

کارهای  حیرت انگیز رستم از کودکی آغاز می گردد، او 

ه بیش از ده سال نداشت، کک کوهزاد را که رهزن قوی هنگامی ک

جثه و مشهور بود و راه کاروانها را می بست و زال خراج گزار او 

بود.  دریک نبرد تن به تن بزیر آورد و دست بسته او را به نزدیک 

او پیل سپید را که بند گسسته بود و  2سام فرستاد تا بدار آویزندش .

راسان بودند با یک ضرب گرز از پای مردم از بیمش گریزان و ه

در آورد و چون زال چنین جوهری در فرزند سراغ کرد او را به 

گرفتن انتقام خون نریمان پدر سام به دژ سپند )یا دژ خواجه (  

 فرستاد. 

رستم به رهنمایی زال در جامه مبدل بعنوان فروشنده نمک 

رد دژ مي گردد کاالیی که مورد نیاز مردم دژ سپند  باکسان خود وا

و شبانگاه به فتح آن دژ موفر مي شود. روز گار، رستم را در حالي 

كه پشت لبش سیاه نگشته بود، روانه نخستین نبرد با افراسیاب مي 

سازد كه در نتیجه به شكست افراسیاب مي انجامد. فردوسي در حر 

 رستم مي گوید:

      جهــان آفــریـن تا جهـــان آفرید 

 سواري نیامــد پـدیـدچو رســتم 
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 . 65شاهنامه آمدن سام بدیدن رستم ص   - 
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 . 26ص  احیاء الملوک همچنین  شود به نبرد رستم با کک کوهزاد، ملحقات شاهنامه و - 
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 رسیده بهـر نــیك و بـد رأي او               

 ستــون خــرد گــشـته بـاالي او

 بروز نــبرد آن یـــل ارجـمـنــد             

 به شمشیر و حنجر بگرز و كمند

 برید و درید و شكست و ببست             

 یالن را سر و سینه و پا و  دست

 

سیاب توراني هدر چندد گداه یكبدار بدر دیدار پادشداهان در شاهنامه، افرا

كیاني حمله ور مي شود، قتل و خونریزي مي كند و از مردم باج مي 

 گیرد تا اینكه:

              سواري پدید آمد از پشت سام

 نام تم نهادـــكه دستانش رس 

رستم ظهور مي كند و براي نجات میثهن و هم میهنانش با افراسیاب 

بر مي خیزد و ضرف شستي به افراسیاب نشان مي دهد كه  به پیكار

بندبند او خبردار مي شود. بیان این قسمت از دلیریب و پهلواني و 

 آساي فردوسي میخواهد تا حر مطلب شهامت رستم فقط كالم معجزه

 را چنانكه شاید ادا نماید:

 نخستین جنگ رستم با افراسیاب

 چگونه بـود ساز جنگ و نبرد       چو رستم بدید آنكه قارن چه كرد

 كه بـا مــن جهان پهـلوانا بگــو       به پیش  پـدر شد بــپرسیـد از او

 كجــا جـاي گــیــرد بـدشت نبرد       كه افراسیاب آن بد اندیـش مـرد

 ه پیداست تابان درفــش بنفشـك       چه پوشد كجا برفـرازد درفــش

 مـــیان یـالن سر فـرازم بـدوي       ينشان ده كه پـیكار سـازم بـدو
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 زال برستم مي گوید

 یك  امروز با خویشتن هوشدار      بـدو گفت زال اي پسرگــوش دار

 دم آهنچ و در كینه  ابـر بـالست      كه آن ترك درجنگ نراژدهاست

 درفـش سـیه بسته برخود بر به      همه روي آهــن گـرفــتـه بـه زر

 چنین اسـت آیـیــن پــور پشـنگ      ـن نباشد به جنگبه یكجاي ساكـ

 زهشتـاد رش نیست بـاالش كم        نهـنگ او ز دریـا  بـر آرد بـدم

 كه مردي دلیر است و پیروزي       ـدار سختـازو خویشتن را نگه

 اگــر بشـنود نـام  افــراسـیاب          شود كوه آهن چــو دریاي آب

        نان مي دهدرستم به پدر اطمی

 تو از من مدار ایچ رنجه روان       بـدو گفـت رستم كه اي پهـلـوان

 دل و تیپ و بازو حصار منست         جهان آفــرینـنده  یــار منـــست

 بـیـارمش بگــــرفـــتـه بـند كمر        اگــر اژدهــا باشـد و شــیـر نر

 زان شـاه جنگي بر آرم دمـاركــ     ببیني كـنـون در صف كار زار  

 كه بـروي بگــرید سپاه پشنگ         بدان گونه باوي برآیم به جنگ

 بسوي آوردگاه

 بــر آمــد خــروشـیـدن گــاو دم       برانگیخت آن رخــش روئینه سم

 یـكي نعـره زد شیـر لشكـر پناه ه      دمان رفت تا سوي تــوران سپا

 شگفــتـنـد  زان كـودك نــا رسید      ن بــدیـدچه افراسیابش به هـامـو

 بـدین گـــونه از بنـد گشـته رهـاــا     زگــردان بــپرســید كـیـن اژده

 یكي گـفت كیـن پـور دستان سام      كــدام است كــیـن را نـدانـم بـنـام

 چون آب وچون آتشست گۀ جنگ      سركشستبس بود رستمش نام و 

 جوانست و جویاي نام آمده است     گــرز سام آمده است نبیني كه با 

 چو كشتي كه موجش برآرد زآبب      به پیش ســپه آمـــد افــراسیبا



 157 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 تاج و كمر بند افراسیاب در دست رستم

 بگــردن بر آورد گـــرز گران         چو رستم ورا دید بفـشـرد ران

 د گرز گران را به زینفرو كر       چو تنگ اندر آورد با او زمـین 

 بزد جنگ تیپ از میان بر كشید         چو افراسیابش بـدانگـــونه دـید

 تهمـتن بـر افراخته جنگ و یال        زماني بكـــــوشـید با پـور زال 

 جدا كردش از پشت زین خدنگ       نگ ـببند كمرش اندر آویخت چ

 گ روز نخستینش یـاددهــد جن        همي خواست بردن به پیش قباد

 نـیامـــد  دوال كــمــــر پایــــدار       زهنگ سپه دار و چـنگ سـوار

 سواران گرفـتـنـد گــرد اندرش       گسست و بخاك اندر آمـد سرش 

 ربود از سرش تاج آن سرفراز     ـگ دراز   ــتهمتن فــرو بـرد چـن

 گر تاجش از سر ربودبـدست د        انده بوبیك دست رستم كمــر مـ

 یكــي بـارۀ تـیــز تك بر نشست     تركان چو شد زیردست   سپه دار

 سپه را رهاكرد وخود جانگرفت      ت ـگاه  راه  بـیابـان گرفـپس آن

  است با خشم و دودبه هشتم برآر       ك رودزدیــته بنشست نـیكي هف

 فـتار و كوتاه چنگزبان پــر زگ     نگ   برفت از لب رود نـزد پـشـ

 ـن رزم جستن گناهتــرا بـود ایـ        ـدو گفــت كاي نام بــردار شاه بـ

 ت:افراسیاب درباره رستم گف

 كه دستانش رستم نهاده است نام       سواري پدید آمد از پشت سام 

 كه گفــتي زمین را بسوزد به دم      ـگ دژم بـیـامـــد بــسان نهـــنـ

 همي زد به گرز وبه تیپ وركیب     در فراز و نشیب همي تاخت ان

 چاك ردش هوا شد پر ازچاك زگ     نیرزید جانم  به یك مشت خاك 

 تی نـدیدكس اندر جهان آن شگفـ       ر دریدـا زهـــم بـرمــهمه لشك 

 ـند گــرز گرانبــزین انــدر افكـ     درفـــش مـــرا دیـد بریك كران  
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 تــو گفتي كه بگسست  پـیوند من      ـش كمــر بند من د گــرفـتـبیام

 كه گفتي ندارم به یك  پشه سنگ ان بــر گرفــتم ززین خدنگ     چن 

 ز چنگـش فـتـادم نگون زیر پاي      كمــربـنـد بگسست و بـنـد قباي 

 دوپایش بخاك اندرون سر به ابر       بـدان زور هــرگز نباشد هـژیر

 آن لخت كوهندم از چنگ شیدك      نگي همه همگروه ســواران جــ

 وزیـن آفــریـنـش پر اندیشه ایم       بدست وي انــدر یكـي پـشه ایم 

 بهوش و بدانش براي و به هنگ      نگ ـیكي پیل تن دیدم و شیر ج 

 وهمراه پستغارهم همش كوه و       ش سپـرده بدان پیل مست عنان 

 عنان پــیـچ از آنگـونه نشنیده ایم     دیده ایم  دلــیـران و شیران بسي

 ــدارزدنـدش  بر آن تــارك نامـ      همانا كه كـــوپال سه صد هزار 

 بروي و بسنگــش بـر آورده اند       تو گفــتي كه از آهنش كـرده اند

 چه درنـده شــیر و چه پیل ژیان       چه دریاش پــیـش و چه ببربیان

 ـدش كار زاربه بـازي همي آم      كسان چوشیر شكار همي تاخت ی

 ام را دست بردــدي ســچو گرب

 1زتركان نماندي سرافراز گرد

 

 رستم ازنظر دوست و دشمن :        

وصددف رسددتم قهرمددان ملددي سیسددتان را از زبددان افراسددیاب دشددمن 

دیرینه و هماورد رستم پس از نخستین نبرد آن دو دیدیم . سدپهدار و 

ر افراسیاب ، پیران ویسه، نیز در شدناخت رسدتم بده افراسدیاب مشاو

 مي گوید:

                                                 
1
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 یكي مرد بیني چو سرو سهي            

 ب و با فرهيــبــدیــدار با زی

 اگر سنگ خارا به چنگ آیدش          

 1شود موم و زموم ننگ آیدش

چون پیران، بارها شاهد شكست افراسیاب از دست رستم بدوده اسدت، 

راسیاب را از روبرو شدن با رستم بدر حدذر داشدته مندع مدي بكرات اف

كرد. در واقعۀ هماون با آنكه خاقان چین وكداموس كشداني واشدكبوس 

و بسیاري از پهلوانان به یاري سپاه تدوران آمدده اندد، معتقدد اسدت كده 

اگددر رسددتم در میدددان جنددگ حاضددر شددود، مددارا بددا تمددام سددپاهیاني كدده 

یدز بصدراحت بده سدپاه خدود مدي گویدد، داریم نابود خواهدد سداخت و ن

رستم برو بوم ما را ویران خواهد كرد و سدپس چدون هومدان در ایدن 

جنگ شركت رستم را به پیران خبر مي دهد، پیران بایاس و نومیدي 

 مي گوید:

  این تیپ زن نامور رستم است گر 

 بر این دشت ما را گۀ ماتم است

       فــتاد آتـش انــدر بــر و بــوم ما     

 2ما  نــدانم چــه كــرد اخـتر شوم 

كاموس كشاني معتقد است كده در جهدان مدردي بده قدد و بداالي رسدتم 

 نیست و نیروي او برتر از نیروي شیر است .

 به باالي او بر زمین مرد نیست          

                                                 
1

 . 195شاهنامه ، پرسیدذن پیران از آمدن رستم ص  - 
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شاهنامه ، رستم و جنگ هماون ،جنگ رستم با خاقان چین و كاموس كشاني و  - 

  190اشكبوس، ص 



 160 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

 1در این لشكر او را هماورد نیست  

ر وصدف رسدتم خاقان چین مردي كه خود پشتوانۀ افراسدیاب اسدت، د

 مي گوید:

 یكي پیل بــر پشت كــوهي بلـنـد         

 بچنگ اندر از چرم شیران كمند

 همي كــرگس آورد ز ابر سیاه           

 ستاره نظـــاره بر آن جنگ گاه

 

كیكدداوس بشددرحي كدده خواهددد آمددد، پددس از آنكدده رسددتم را از           

وي را ترك مدي كندد خود آزرده مي سازد و رستم به اعترا  درگاه 

و سپس به میانجیگري پهلوانان بدرگاه باز مدي گدردد از وي بدینسدان 

 دلجویي مي كند:

 چو آزرده گشتي تو اي پـیـلـتـن           

 پشیمان شدم خاکم  انــدر دهن

کیخسرو شاه بزرر کیدانی  بده هنگدام پیدروزی  رسدتم برخاقدان چدین 

 :میگوید

        کسی را که رستم بود پهلوان    

 ســـزد گــر بماند همیشه جوان

خددود را از رسددتم مددي دانددد و در مددوقعي كدده مددي شددنود، « فددر»وي 

رسددتم حاضددر اسددت بدده تقاضدداي او بددراي نجددات ملددت در كددوه همددان 

 حركت كند مي گوید:

                                                 
1

 . 195شاهنامه ، پرسیدن از آمدن رستم، ص  - 



 161 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

            دو گفت  بـیـتو نخواهم جهان ــب

 نه اورنگ و تاج  ونه تخت كیان

              نـد تـو بادك زیــر خــم كــمــــفل

 سر تاج  داران به بــنـد تــو بـاد

«  دل شهر یاران و پشت كیان»كیخسرو در یك جا رستم را          

مدي خواندد و « جان هنر»و « پشت مردي » و در جاي دیگر او را 

تدداج ایددران  » كارهدداي او را بدده خورشددید هماننددد مددي كنددد و او را 

  1مي نامد.« پشت مهان» و «  آریانا

اسفندیار نیزدر باِر رستم عقیدۀ مشابه دیگران دارد ومتقد است که 

 پهلوانان گیتی در برابر او به منزلۀ خاک اند.

اظهار نظر پهلوانان همزمان رستم نیز مشابه نظر شاهان          

وشهزادگان است در بارۀ رستم. رستم برگردن برخی از این پهلوانان 

وس وگیور ورهام وبیژن را از دست پوالد حر حیات دارد. او ط

وند، طواره را از چنگ الگوس، بیژن را از چاه افراسیاب نجات 

میدهد. در واقعۀ هماون،وقتی رستم از سیستان به کمک لشکر 

 کیخسرو می شتابد، گودرزخطاب به او میگوید:

 

 تخت از تو گیرد فروغ         همی تاج و

 رچه گوئی نباشد دروغــسخن ه

 نـانم بي تــو كه ماهي به خــاك         چ

 در مغاكــدرون تن انــبه سنگ ان
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طوس نیز در هماون چون از آمدن رستم آگاه مي شود، بي هدر گونده 

 مجامله و تعارفي مي گوید:

 بدین مژده گرجان فشانم رواست

 استزگردون گردان سرش برتر

 هرـتوداني كه با ما چه كردي زم

 ــاد بادا سپهـرو شــكــه از جان ت

          ته روز ــهمه كشته بودیم و برگش

 یم و گیتي فروزـو زنده گشتـبه ت

 ب           ـنشایــد كــه بي آفــرین تــو ل

 گشاییم ازاین پس بروز وبه شب

           پشــت سران  ایران و تویي تاج 

 ـراز و ما پیش تو كهترانــسر اف

 

 در جنگها :مقام و موقف رستم         

رستم قهرمان حماسه های ملي سیستان از دوران كودكي با انجام یدك 

سلسددله كارهدداي حیددرت آور و شددگفت انگیددز لقددب جهددان پهلددواني را 

كسب كرد و از آن به بعد در تمام جنگ ها با توارني ها، پیروزي با 

او بددود. رسددتم در جنددگ هدداي متعدددد شددركت جسددت . در راه نجددات 

وان )هفت بار در كدام مدرر فدرو رفدتن و دوبداره كیكاوس از هفت خ

زنده و سالمت بدر آمدن ( گذشت با اكوان دیو جنگید و بر او پیدروز 

شددد. در كددودكي سددرپیل سددپید را بزیددر آورد. و دژسددپند را بدده انتقددام 

خون نریمان فتح كرد. افراسیاب را كه دشمن دیریندۀ آریاندا محسدوب 
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و آنطرف دریاي سیرگریختانده . شده ، بارها تا پشت دیوارهاي چین 

اما او یك بار بسختي باخت كه برایش جبران ناپدذیر بدود. ایدن بداختن 

مرر پسرش سهراب بود بدست خودش كه نا دانسته بعمدل آمدده بدود. 

مرر سدهراب را مدي تدوان اولدین تراژیددي بدزرر شداهنامه بحسداب 

 آورد.

ۀ حركت دیگر قرار گرفتن رستم در انجمن هاي مختلف و نحو        

پهلوانان در مجالس و سپاه و جایگاه برپا كردن خیمه و سراپرده هدا، 

مقام و منزلت برتر رستم را نسبت به سدایر پهلواندان نشدان مدي دهدد. 

چون رستم به هماون مي رسد، بر تخت مي نشیند. گودرز و گیدو در 

یدك طدرف و طددوس و دیگدر پهلواندان در طددرف دیگدر وي قدرار مددي 

جنگهاي متعدد، رستم در پیشاپیش سدپاه حركدت مدي كندد و گیرند. در 

پسددر « شددیده »آنگدداه شدداه، در جنددگ بددا تورانیددان كدده بدده كشددته شدددن 

افراسیاب منجر مي گردد، سراپردۀ رسدتم در طدرف راسدت سدراپردۀ 

 شاه قرار دارد.

ایددن همدده تجلیددل و بزرگداشددت و احتددرام از جانددب شدداهان و         

ن همده بدیم و هدراس و وحشدت دشدمنان از بزرگان در حدر رسدتم و آ

قهرمان نام آور سیستان مربوط به شركت رستم در جنگهاي متعددد و 

بدا ندابود سداختن دشدمنان ر و سهمگین و پیروزي هایي است كه بزر

 1میهنش بدست آورده است. 

 

 سالح رستم :       

                                                 
1
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رسددتم همچنانكدده از لحدداظ جثدده وقامددت و یددال و كوپددال خددود          

ایر پهلوانددان برتددري دارد، سددالح هدداي او نیددز بددر دیگددران تفددو  برسدد

دارد. نخستین سالحي كه او به كار مي گیرد، گرزي اسدت متعلدر بده 

سام كه از جدش گرشاسپ ،جهان پهلوان عصر فریدون به او رسدیده 

و سده صدد مددن وزن دارد و رسدتم بددا آن پیدل سددپید را بیدك ضددرب از 

ببددر »گددي اسددت  كدده فردوسددي آنددرا پدداي در آورد. زره اش پوسددت پلن

نامیده و رستم آنرا از خفتان و جوشدن برتدر مدي داندد. گرچده «  بیان

روئین تن نیست ولي بدانگونه پوشش جنگي اسدت كده سدالحي بدر آن 

 كارگر نمي افتد. درین باره پیران به كاموس مي گوید:

 یكي جوشن از سر ببندد گـره برزم انــدر آید بــپـوشد زره 

 بپوشد به بر اندر آید به جنگ امه دارد زچرم پلنگ یكي ج

 زخفتان و جوشن فزون داندش همي نام ببربیان خــوانــدش 

 وزد در آتش نه در آب ترــنس

 شود چون بـپـوشد بر ایـدش پر

 ح  ورا بـر نـتـابــد كسي         ــسلی 

 1ایـش زگــردان بسيـكـند آزم

 

ندددش داراي شصددت خددم اسددت. رسددتم سددپري چینددي دارد و كم       

تیرش به بلندي نیزه و كمانش از چرم شیر است . چون تیدر او را از 

تن اشكبوس بیرون مي كشند، خاقان چدین بده پیدران ویسده باندگ مدي 

زند، این چه مردمي هستند كه تیرشدان بدا نیدزه یكدي اسدت .خیمده اش 
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سبز و درفشش بنفش و اژدها پیكر است و سر زریدن شدیري بدر سدر 

 1ب آن است .چو

نددام دارد، اسددپي بددي همتددا اسددت و  رخددشامددا اسددپ رسددتم كدده         

منحصددر بفددرد. تنهددا رخددش اسددت كدده مددي توانددد پیكددر رسددتم را بكشددد. 

رخش چنان نیرو مند است كه با شیر و اژدها مي ستیزد و بانك رعد 

آسایش به همه توده مردم آشناست. افراسیاب آنرا اینطور تعریف مدي 

 كند:

 وه زیرش به گردار بادیكي ك

 توگویي كه از چري دارد نژاد 

         یر ـتك  آهــوان دارد و هول ش

 به دریا و كــوه انــدر آید دلیر

         سخن گویم ار زوكني خواستار 

 2دریا چو كشتي بود بر گذاربه 

 

با چنین مشخصداتي اسدت كده رسدتم رواندۀ میددان كدار زار مدي        

قوتي همراه با خرد و عقلي كه دارد از میدان جنگ گردد و بازور و 

فاتح بدر مي آید. اصوالً عقیدۀ عمومي بر آنست كه كار هاي عظیم و 

سخت كه دیگران از انجام آن عاجز هستند، از رستم ساخته است. از 

همین جاست كه چون مشكلي به شاه یا سرزمین سدلطنت كیداني روي 
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 . 111شاهنامه گفت و گوي هجیر با سهراب، ص  - 
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 166 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

ندد و از وي یداري مدي طلبندد و مي دهد همه رستم را بده یداد مدي آور

  1این كار بارها در عهد كیكاوس و كیخسرو تكرار مي شود.

 

 رستم چرا مي جنگید:        

ممكددن اسددت سددوالي در ذهددن خواننددده خطددور كنددد كدده محددرك          

اصلي رستم  از آن همه پیكار ها چه بوده است ؟ آیا او این كارها را 

د؟ یا براي اندوختن مدال و مندال ؟ به خاطر كسب شهرت انجام مي دا

یا به خاطر فرمان برداري از اوامر شاه تن به ایدن كارهدا مدي داده ؟ 

و از همین قبیل سوال هاي دیگري ممكن است ذهن خواننده را بخدود 

 مشغول كند.

شاهنامه به این پرسش ها جواب  نه  مي دهد و روشن مي سازد كده 

صحنه هاي جنگ و پیكار كشانده رستم با آنكه از نیرو و قوت خود، ب

شده است . او فقدط در جنگهدایی شدركت مدي جسدته كده بده ندوعي بدر 

میهنش تحمیل شده بود یا پادشاهي چون كیكاوس اسیر دشمنان گردیده 

و از او تقاضدداي نجددات دادن او شددده اسددت، یددا پهلددوان زاده یددي چددون 

گندداهي بیددژن بچدداه افراسددیاب انداختدده شددده و یددا شددهزاده محبددوب و بی

چون سیاوش نامردانه به فرمان افراسدیاب در دیدار غربدت كشدته مدي 

شود، و از اینگونه مثالهداي دیگدر اسدت كده پداي جهدان پهلدوان را بده 

میدددان جنددگ و نبددرد مددي كشدداند و اگددر ندده رسددتم بددا آن همدده نیددروي 

شگرفي كه خداوند به وي بخشیده خود با جنگ و خون ریزي مخالف 

 است و معتقد است كه:
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 پلنگ این شناسد كه پیكار و جنگ           

 نه خوبست و داند همي كوه و سنگ

 

 موفقیت هاي رستم تا سطح یك مرد قهرمان :          
 

دیدیم كه رستم از هنگدامي كده كدودكي نارسدیده بدود، سدرپیل           

مسدددت را بزیدددر آورد. سیسدددتان را از شدددر كدددك كدددوهزاد نجدددات داد . 

شت زین جدا كدرد. در هفدت خدوان شدیر و اژدهدا و افراسیاب را از پ

زن جادو گر و دیو سپید و چند دیو دیگر را مي كشد. شداه مازنددران 

چون در برابر نیدزه رسدتم قدرار مدي گیدرد، بده حیلده خدود را در پدس 

سنگالي عظیم پنهان مي كند. فقط اوست كه مي تواند سنگ چاه بیژن 

آن پنهان ساخته، از زمدین  و سنگي كه شاه مازندران خود را در پس

 بردارد. سنگ 

آنرا دربیشه چدین افكندده  1چاه بیژن همان سنگي بود كه  اكوان دیو  

بود و افراسیاب آنرا به وسیله صد پیل كشیده بر سر چداه بیدژن نهداده 

 بود و رستم آنرا بیك ضرب از سرچاه بدور انداخت .

                                                 
1

نامیده مي شد، بمعني روشنایي است و « دیو»در نزد آریائیان قدیم مخلوق آتشي ایكه  - 

و نوع بمعني چراغ مورد استعمال دارد. روشنایي در نزد آریائیان به د« دیوۀ زبان پشتو»

بوده: یكي آهورا مزدایي و دیگرش اهریمني كه چون شراره سوزنده هست و دیو از 

همین نوع است . افسانه گو آن را به انواع و اشكال در آورده گاهي به قامت بسیار بلند و 

قوي هیكل و گاهي مختصر كه در كوزه یاشیشه یي میگنجد و زنان زیبا را ربوده به 

ارد. رستم جهان پهلوان نام آور سیستان در دوران مبارزاتش با مكان خود زنداني مي گذ

 دشمنان آریانا با چندین دیو روبرو شده و آنها را از میان برده است.

فردوسي دیو را اساساً بمعني مردم زشت و بدكار و دور از راه و رسم آدمیت بكار برده  

 ي كند:و در تشریح معني  اكوان دیو این نكته را اینطور تفسیر م
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 زدان زور آفرین زور ماست        ـــزی

 وآن سنگ برداشت راستبزد دست 

 نداخت بر بـــیــشۀ شـــهر چین        ـــبی 

 1بلــرزیــد از آن سنگ روی زمیـن 

 

آنچدده ایددن همدده پیددروزی هددای درخشددان ومتعدددد رسددتم را در           

میدان های جنگ برای خواننده طبیعی جلوه گر میسازد،آنست که وی 

نگدام پیداده رفدتن، پدایش باو جود نیروی خار  العاده بددنی )چنانکده ه

در زمین فرومیرفت و از خداوند کاهش آنرا نیاز برد.( همه جدا یکده 

تداز میددان نیسدت،وبه هنگدام روبدرو شددن بدا حدوادث صدعب از آیندده 

خود بیمناک است ونمیداند از پس پرده غیب چده بیدرون خواهدد آمدد؟ 

لبدد. او در چنین مواقع،خداوند را به یاد می آورد واز او کمک مدی ظ

به هنگام رفتن به مازندران، بمادرش میگوید: قسمت من از روزگدار 

اینست. تونیز تن به تقدیر بده، ومرا بخداوند گار بسپار. در جندگ بدا 

 سهراب مستاصل ودرمانده میشود، واظهار نومیدی میکند.

نیروی سدهراب چندان اسدت کده کمدر بندد رسدتم را مدی گیدرد            

د و او  را بر زمین میکوبد وبرسدینۀ رسدتم مدی ونعره یی بر می آور
                                                                                                        

 تو مر دیو را مردم بدشناس        كسي كوندارد زیردان سپاس

نولدكه، عقیده دارد كه اكوان اصالً اكه ونت است كه )بمعني بد عقیده مي باشد ( و در 

میباشد. و داستان « انگره مینو»اوستا "اكامینو" بمفهوم اهریمن آمده و شكل دیگر آن 

با بدي است و ظاهراً فردوسي خواسته است رستم واكوان دیو در حقیقت رزم نیكي 

تغییري در رشته سخن بدهد تا خواننده از اشعار رزمي خسته نگردد و بنابر این دیو را 

بمعني موجود زشت و دشمن آدمي و میهن انسان بحساب گرفته )رجوع شود به قهرمانان 

 ( . 133 -130ایران باستان از عباس شوشتري ص 
1

 .226رآوردن رستم بیژن را ازچاه، صشاهنامه فردوسی، ب - 
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نشیند وبا خنجر قصد جانش را مدی کندد. امدا رسدتم بدا چداره گدری از 

این مهلکه جان بسالمت می برد. چدون رسدتم عجدز و ونداتوانی خدود 

را در برابر سهراب می بیندبار دیگر بدرگاه خداوند استغاثه میکند تا 

نخسدتین بدود، بددو بداز دهدد.  نیروی او را بدان سدان کده در روزهدای

 وبدین ترتیب در روز بعد بر سهراب غلبه حاصل می کند. 

رستم پس از پیروزی برخاقان چین به سپاه ایدران میگویدد:            

وقتی خاقان و آن نامداران سپاه کاموس کشانی وآن یال وشاي ودست 

رو شدن وگرز او را دیدم،  بدل گفتم آمد زمانم بسر  ونیز هنگام روب

با اسفندیار روئین تن که از نیروی فو  العاده بهرمند بود، ناتوان می 

گددردد. بددا توجدده بددا ایددن مثالهددا، فردوسددی هددم وجددود رسددتم را بددرای 

خواننددده از صددورت یددک موجددود غددول اسددا، وبکلددی غیددر بشددری در 

سطح  یک  پهلوان و یدک قهرمدان واقعدی قدرار مدی دهدد و  هدم   بدا 

اده  دشدمنان ، قدددرت و  پیدروزی هدای رسددتم را بیدان قددرت فددو  العد

 درخشان تر و ارجمند تر می سازد.

 فردوسی  بدرای   طبیعدی تدر جلدوه  دادن رسدتم فقدط  بده آنچده        

و کوشیده است بدا طدرح مسدایل دیگدر گفته شد، اکتفا نکرده است .   ا

نیددز از شددگفتی کارهددای خددار  العدداده رسددتم بکاهددد و او رادر ردیددف 

آدمدی زادگدان قدرار دهدد. چنانچده در هفدت خدوان مدی بیندیم کده  دیگر

رستم از شدت تشنگی سست می شود و زبانش چاک چاک می گدردد 

و بر خاک می افتد.  بر عالوه در مواردی که اندک نیست، می بیندیم 

رستم مشکالت را با سر پنجۀ تدبیر می گشاید و تنها از نیروی بددنی 

کده الزم اسدت بده شدیوه عیداران جامده  خود یاری نمی طلبدد. در آنجدا

ساربان یا بازرگان ترکانه برتن می کند تا وی را نشناسدند و زود تدر 
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به مقصود برسد. و در چند جای بنابر مصلحت نام خود را از خصدم 

پنهان می سازد و چون نامش را می پرسند گاهی جواب های درخور 

  ست پاس  او به اشکبوس کهاین  و پر معنی می دهد.

 نامش را پرسیده است :

  مرا مام من نام مرگ تو کرد

 1زمانه مرا ، پتع ترک تو کرد 

رسددتم بددا قدددرت و نیددروی شددگفت انگیددزش همددواره مثددل یددک انسددان، 

 خدای بزرر را در پیش چشم دارد:

 زیزدان بود زور ما خود که ایم

 بدین تیره خاک اندرون بر چه ایم

تقد است که آدمی فقط با هنر مع رستم که مرد نبرد و پیکار است، 

و گوهر و خرد و فرهنگ می تواند بر دنیا چیره شود و هنر را هم 

. رستم به در مردی و مردمی و دوری از کژی و کاستی میداند

وفای عهد و پیمان سخت  پاینده و از ه اصول اخالقی و از جمله ب

پیمان شکنی نهایت گریزان است .  و کاوس را که بر پیمان صلح 

سیاوش با افراسیاب اعترا  می کند، می خواهد اقناع کند، ولی 

چون کاوس حرف حسابی نمی زند، در بارش را با خشم ترک می 

 2گوید و به سیستان بر می گردد

 هدددر  انسدددان رقیدددر القلدددب در برابدددر پیشدددامدهای نددداگواررسدددتم مثدددل 

عکدس العمدل شددید  باشدد،بخصوا که مربوط به زنددگی عزیدزانش 

چدون در مدی یابدد کده پسدر خدود سدهراب را   رسدتم  دهدد. نشان مدی 
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 . 193شاهنامه ، رزم رستم با اشکبوس، ص  - 
2

 شاهنامه ، پیغام  دادن رستم کاوس را . - 
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بدست خود نا آگانانه کشته است، چه می کند؟ بیهوش می گردد، نعره 

بر می آورد، موی خود را می کند، جامه بر تن می درد، و خون می 

گرید، و سپس تصمیم می گیرد بادشنه بحیدات خدود خاتمده دهدد، ولدی 

  1یم می شوند.بزرگان لشکر مانع او از این تصم

رستم انسانی است دارای احساسات ظریف بشر دوستی. وی پس      

از شنیدن خبر قتل سیاوش بیهوش می گردد. رخسار خود را می 

و چون بمحلی می  2خراشد. خاک بر سر و تاج خود می پراکند. 

 رسد که سیاوش را کشته اند:

 بمالید  رستم  بر آن خاک روی

 رویبه نفرین سیه کرد جان ک

 ویا

 پس از بهر بیژن   خروشید زار          

 3فرو ریخت از دیده خون برکنار

 

 رستم  اهانت ناپذیر است :        

انسدانی رسدتم را تکمیدل مدی کندد و  ریکه شخصیت موضوع مهم دیگ

در خددور توجدده اسددت، ایددن اسددت کدده وی در هددیچ موقددع و مقددامی از 

ز ایددن بددود، آیددا رسددتم کسددی خددواری و تحقیددر را نمددی  پددذیرد. اگددر جدد

 شایستۀ چنین مقام و منزلت واالیی  بود؟

                                                 
1

 . 117شاهنامه و، گریه و زاری کردن رستم بر سهراب ص  - 
2

 . 145شاهنامه رسیدن رستم به نزد کاوس ص  - 
3

 . 222تم، ص شاهنامه ، بردن گیونامه کیخسرو را نزد رس - 
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وی با آنکه بارها در راه حفظ تاج و تخت شاهان نامدار          

کوشیده و در هر مشکلی بیاری ایشان شتافته، نامه سلطان را بچشم و 

روی نهاده و برای نجات کاوس شاه خود را به آب و آتش زده، ولی 

اندک بی حرمتی دیده باشد، آنرا بی جواب  اگر از جانب ایشان

نگذاشته و اجازه نداده است نام و شرف و حیثیت جهان پهلوان 

سیستان از طرف کسی مورد اهانت قرار گیرد. رستم در رو برو 

شدن با دو تن ناگزیر گردیده است، نام را بر هر چیز دیگر مقدم 

ار های بدارد. یکی از این دو تن کیکاوس است .  با برخی ک

نابخردانه از قبیل پرواز به آسمان ، لشکر کشی به مازندران ،رفتن 

به هاماوران و از همه مهمتر بخاطر رعایت طبع سودابه و در نتیجه 

کشته شدن سیاوش که به جنگ های عظیم ایران و توران به خون 

خواهی سیاوش منجر گردید، مشکالت بزرگی فراهم آورد و رستم به 

ت و او را بارها از کام مرر نجات بخشید، معهذا به یاری او بشتاف

هنگام   حمله سهراب به ایران چون کاوس ، رستم را از سیستان به 

یاری می طلبد، رستم دو سه روزی بعد تر از موقع بدرگاه می رسد. 

 کاوس با تندی فریاد می زند:

 که رستم که باشد که فرمان من

 کـند پست و پــیچد زپـیـمان من

        تــیپ بـودی کنون پیش من  اگر

 سرش کند می چون ترنجی زتن

 بفرمود پس طوس را شهـریار   

 نده بر کن بدارز که رو هردو را
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طوس با اکراه دست رستم را می گیرد تدا از دربدار بیدرونش ببدرد،   

 ولی رستم :

 بزد تند یک دست بردست طوس       

 تو گفتی ز پیل ژیان یافت کوس

 ه کاوس اینطور جواب می دهد:و سپس ب 

 همه کارت از یک دیگر بدتراست         

 ترا شهریاری نه اندرخور است

 چو خشم آورم شاه کاوس کیست؟

 چرا دست یازد بمن طوس کیست؟

 ود زمن زنده ایـــتو اندر جهان خ

 1را دل بر آکـنــده ای ـــــــبکـینه چ

کده مدرا بده پادشداهی  رستم بناچار ایدن حقیقدت را یداد آوری مدی کندد 

اد را بددر ایددران دعددوت کردنددد، امددا مددن راه و رسددم  نگهداشددتم و کیقبدد

امروز کاوس و خشم او را بادی بیش نمی تخت نشانیدم و بدین جهت 

بدده »شددمارم و سددپس باخشددم از دربددارش بیددرون مددی رود و میگویددد :

 2 «ایران نبینید از این پس مرا

و برو می شدود و آن هنگدامی یک بار دیگر هم رستم با کیکاوس ر  

قرار صلح سیاوش و افراسیاب آگاه مي شود و برستم مي است که از 

 گوید:

        تن آسایي خویش جستي درین
                                                 

1
  109شاهنامه آمدن رستم نزد کاوس و خشم کاوس بر رستم ص  - 
2

( می آورد که رستم چون سخن کاوس را شنید ،  29همانجا و نیز مولف احیاء الملوک )ص  - 

تاج از سر او گرفته گفت : این تاج را که می خواهد به او ببخشم تا پادشاه ایران باشد. کاوس سر 

 ن می خو اهم.پیش آورده گفت م
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 نه افروزش تاج و تخت و نگین

رستم در برابر ایدن بدي حرمتدي شداه، لشدكرش را یكراسدت تدا         

ون آنكدده سیسدتان بسددیح مددي كنددد و پدداي تخدت را خددالي مددي گددذارد، بددد

تددا آنكدده از مددرر سددیاوش  1كسددي جرئددت گشددتاندن او را داشددته باشددد.

خبددردار مددي شددود. یددك هفتدده در سددور سددیاوش در سیسددتان ندداالن و 

گریان مدي گدردد و روز هشدتم بده پداي تخدت مدي شدتابد و بدا تنددي و 

خشم به كاوس مي گوید : عشر تو به سودابه و خدوي بددت سدبب شدد 

ا روي بیدداورد .كدداوس چددون اشددك كدده مصددیبتي بددزرر بدده كشددور مدد

خونین رستم و مهر او را نسبت به سیاوش مي بیندد، از شدرم جدوابي 

به رستم نمي دهد. رستم خشمگین و سوگوار بدین قدر بسنده نمي كند 

و یكراست به كاي سودابه، زن محبوب كاوس مدي رود و از گیسدوي 

و بده سودابه مي گیرد و او را كشدان كشدان از كداي بیدرون مدي كشدد 

كداوس كشدته  2انتقام سیاوش بي گناه او را با خنجر  دونیم مي سدازد.

شدن زنش را بدست رستم مدي بیندد، ولدي دم بدر نمدي آورد. رسدتم بدا 

این كار عجیب خود در واقع به تمام اهانتهاي كاوس جواب مي دهدد. 

 زیرا جهان پهلوان تحقیر را از هیچ كس نمي پذیرد .

روبدددرو ایسدددتاده مدددي شدددود، شخصدددیت دیگدددري كددده بدددا رسدددتم 

م از جهدت رویدین تندي اسفندیار است اسدفندیار هدم شدهزاده اسدت و هد

رستم در صحنه هاي متعدد مي كوشد تا شدهزاده را بدر  قابل احترام .

سر مهر بیاورد ولي پاس  اسفندیار همه جا با تنددي و خشدم و اهاندت 

                                                 
1

شاهنامه فردوسي ، تندي نمودن كاوس بر رستم و بخشم رفتن رستم به سیستان، ص  - 

128 . 
2

 . 146همان اثر كشتن رستم سودابه را، ص  - 
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را  همراه اسدت. رسدتم همده چیدز را مدي تواندد تحمدل كندد ولدي تحقیدر

 قبول ندارد.

اسفندیار در دیداري او را در دست چپ مي نشاند و سپس او          

مدي خواندد « بدگهر و دیو زاد »و زال زر را « سگزي»تحقیررا به 

و در ضمن گفتگو با رستم دست رستم را بشدت مي فشارد تا نیروي 

خود را به وي بنمایاند. رستم مقاومت مي كند در حالي كه از ناخنش 

آب زرد مددي تددراود و سددخن هدداي دیگددري كدده بددر شددأن پهلددوان لطمدده 

وارد مي كند بدر زبدان مدي آورد. رسدتم همده تحقیثرهدا را جدز بجدزء 

پاس  مي دهد و از دست چپ اسفندیار بر مدي خیدزد و مدي گویدد هدر 

جدداي كدده اراده كددنم، مددي نشددینم. سددپس بركرسددي زرینددي كدده بدده امددر 

رو در روي اسدفندیار قدرار مدي اسفندیار به بهمن حاضر كدرده بدود، 

گیرد و با اسفندیار بده گفتگدوي مدي پدردازد و چدون اسدفندیار از او و 

 پدرش بزشتي نام برده است، به تعری  به وي یاد آوري مي كند:

       نیاكانت را پادشاهي زماست 

 و گرنه كسي نام ایشان نخواست

رسددتم پددس از معرفددي خاندددان خددود هنگددام جدددا شدددن دسددت 

دیار را چنددان فشددار مددي دهددد كدده خددون در رنددگ و ندداخن هدداي اسددفن

 اسفندیار جوش مي زند.

چنانكه از داستان ایدن دو قهرمدان مدرد روزگدار بدر مدي آیدد، 

نبرد این دو نامور حماسه ملي ، بدون میل و رضداي بداطني هدر دو، 

بر هر دو تحمیدل شدد. شدهزاده جدوان اسدفندیار خواسدتار تداج و تخدت 

كي كشتاسپ بدا زمینده سدازي سده بدار شدرایط بدس  كیان بود و پدرش

خطرناك را پیش پاي اسفندیار قرار داد و هر بار پسر جدوانش را بده 
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بهانه اي از پاي تخت دور مي كرد و حاضر نبود به آسداني از تخدت 

سلطنت به خاطر وعده هاي كه به پسر داده بود پائین  آید. و این بدار 

رور و سددركش اسددت و احتددرام اسددفندیار بدده ایددن دلیددل كدده رسددتم مغدد

پادشاهي ما را بجاي نیاورده و خود را همسنگ خاندان مام مي داندد، 

به سیستان مي فرستد تا رستم را دست بسدته بده پایتخدت بیداورد و بده 

 اسفندیار مي گوید:

 اگر تخت خواهي زمن با كاله      رۀ سیستان گیر و بركش سپاه

 1یارش به بازو فـكـنده كمـنـدچو آنجا رسي دست رستم ببند       ب 

اسفندیار با وجود آنكه نزد پدر از خدمات رستم و خدانوادۀ او 

به شاهان كیاني تعریف مي كند، معهذا چشم داشت او به تخدت و تداج 

كیاني و دسیسه سازي پدر او را راهي سیستان مي سازد. و از ابیات 

رمند در نزدیكي شهنامه بر مي آید كه اولین مالقات این دو پهلوان زو

رود بددار و در كنددار هیرمنددد كدده از شددهر رسددتم چندددان فاصددله زیدداد 

 نداشت، صورت مي گیرد.

 فردوسي درباره رفتن اسفندیار به پیشواز رستم گوید:

 بیامد دمان تالب هیرمند         به فتراك بر گرد كرده كمند

 و بمناسبت ختم این مالقات گوید:

 پر اندیشه شد نامـدار بلند      چو رستم برفت از لب هیرمند 

 

خالصه رستم كه از دیدن شهزاده خوشحال شده بدود ، بافتخدار او     

در ایوان خود دعوتي مجلل و باشكوهي ترتیب داد، مگر اسفندیار از 

                                                 
1

 داستان نبرد رستم با اسفندیار. -_  
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رفددتن بدده آنجددا خددود داري ورزیددد و در مالقددات دوم خددود كدده باسددخن 

دیدددد ندددرمش و  نیشددددار و تحقیدددر آمیدددز اسدددفندیار همدددراه بدددود ، چدددون

مصالحه در نزد شهزاده به گونه دیگر تعبیر مي شود، با قهر و خشم 

 به اسفندیار پاس  مي دهد:

 كه گفــتت برو دست رستم بـبـند         

 نبندد مــرا دســت چــرخ بـلــند

 كه گرچرخ گوید مرا كاین نیوش        

 بگرز گرانــش بمالم دو گـوش

 یــن         كه من از گشاد كمان روز ك

 بدوزم هــمي آســمان بر زمین

 س        ــیـنـد مرا زنــده با بـنــد كـنب   

 بسكه روشن روانم براینست و

 

سددرانجام چددون اسددفندیار از رسي خددویش بددر نمددي گددردد، رسددتم        

براي دفاع از نام و حیثیت خود به جندگ مدي پدردازد و پدس از نبدرد 

همده   1سیمرغ با چوب گز، كدور میكندد.  سخت اسفندیار را به اشاره

 او بوده اند: ربهانه اي براي مر

                                                 
1

كه رستم تیر چوب گز را بسوي اسفندیار رها مي كرد زیر لب گفت : بمیرم  هنگامي - 

نمانم به ننگ ... و چشم اسفندیار را هدف تیر قرار داد. تیر از  كمان رستم جست بنام و 

و در چشم اسفندیار نشست . اسفندیار از شدت درد تیر سرش را بر زین خم كرد و 

 بیهوش  شد و لحظه اي بعد از اسپ بزیر غلتید. رستم خطاب به اسفندیار گفت :

 د و از نام و ننگننالیدم از در بخوردم زتو شصت تیر خدنگ 

 سرخود نهادي تو بر روي زین تو از بهر دو تیر چوبي چنین 
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 بهـانه تو بودي پدر بُـد زمان          

 نه رستم نه سیمرغ و تیروكمان

 مرا گفت رو سیستان را بسوز        

 نخــواهم كزین پس بود نیمروز

از همین كه آن دو بجنگ با یك دیگر برخاستند بین دو پسر اسدفندیار 

یددك طددرف و زواره بددرادر رسددتم و فرامددرز پسددر او از طددرف دیگددر 

جنددگ در گرفددت و دو پسددر اسددفندیار كشددته شدددند. رسددتم نیددز كدده از 

تیرهاي اسفندیار سخت مجروح شده بودآ برجان خود ترسان گشدت و 

 از جنگ باز گشت .

اسفندیار در واپسین دم از رستم تقاضا میكند تا بهمن را پرورش دهد 

ز جنگ و پهلواني آگاه سازد. رستم این تقاضاي را می پذیرد و برمو

و بهمن را چنانكه اسفندیار خواسته بود تربیت میكند و سرانجام طفدل 

دامنگیر گریبا گیر میشود. بهمن وقتی بشاهی میرسد خانددان رسدتم و 

   1زال رادر سیستان نابود میکند.

                                                                                                        
بنابر روایات شفاهي مردم سیستان رستم اسفندیار را بخانه برد و شرط گذاشت كه هر چه 

اسفندیار از او بخواهد برآورده سازد. اسفندیار از رستم خواست تا اول بهمن پسر او را 

ازد و دوم اینكه گنبدي بسازد كه تنها یك در و یك ستون بر موز جنگ و سروري آشنا س

داشته باشد. رستم هر دو تقاضاي او را پذیرفت. بهمن را براي تربیت نزد خود نگهداشت 

و گنبدي ساخت كه یك ستون و دو در داشت. بعد رستم دست اسفندیار را گرفته به گنبدي 

اینكه رستم در داخل گنبد با او یكجا  كه گفته بود داخل برد. اسفندیار در را بست و بفكر

است ستون گنبد را از بیخ بر كند وگنبد غلتید و اسفندیارجان داد ولي رستم كه قبالً نیت 

 او را درك كرده بود از در دیگر برون رفت و جان بسالمت برد.
1

 ببعد. 319، ص 3شاهنامه فردوسي داستان رزم رستم و اسفندیار، ج  - 
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خددرم وشدداداب  در دورۀ حماسدده هددای ملددی، خیلددی سیسددتان           

 بوده، وفردوسی در وصف آن اینطور میگوید:

           توگفتی بهشت برین سیستان  

 1یکی نیست از خرمی سیستان

 یا

       بیاراسته سیستان چون بهشت    

 گلش مشع خارا بُـد و زرخشت

 

 مقام جهان پهلوانی :

جهددان پهلددواني مرتبتددي بددود كدده از طددرف شدداهان كیددانی فقددط 

مي شد كه شایستگي آندرا میداشدت و مددارج دشدوار آن را  بكسي داده

رسدتم در میدان همگندان خدویش بدا سداخت و بدافتي كده  .طي مي كدرد

داشت، این شایستگي را چون نیاكدان خدود در كدودكي از خدود بدروز 

 داد و به آن مدارج یعني جهان پهلواني رسید.

جهدان پهلدوان بدزرر :»صاحب مجمل التواری  مي گوید كده 

بتي بدوده اسدت از بعدد شداه و از فدرود آن پهلدوان و سدپهبد بدر آن مرت

سددان كدده اكنددون امیددر گوینددد و امیددر سددپاه سدداالر و مرزبددان صدداحب 

  2«طرفان را خوانده اند.

رسددتم پددس از آنكدده كیقبدداد را از البددرز كددوه فددرود آورد و بددر 

تخت شاهي نشاند و دریدن راه دشدواري هداي بیشدماري را پشدت سدر 

                                                 
1

 267، 236اسپنامه، صاسدی طوسی،گرش- 
2

 . 420مجمل التواریخ، ص  - 
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قبدداد در ازاء ایددن خدددمت بددزرر فرمددان زابلسددتان را تددا گذاشددت، كی

 دریاي سند به او داد:

 ززاو لستان تا به دریاي سند          نوشتیم عهــــــد تـرا در پرند

 سرتخــت با افـــسر نیمـروز          بدار و همي باش گیتي فروز

 

ز دومین فرمان را كاوس شاه، هنگامي كه او را رستم در مازندران ا

 مرر نجات داد برستم داده شد:

 نوشته یكي نامه اي بر حـریر         زمشـك و زعنبر زعود وعبیر

 پـر این به ساالر گیتي فروزـبنوي هــمــه کشـور نیمروز         س

 وپال راــتــم زال را          خــداونـد شمشیـر و كــگــو نامــور رس

 

از کیخسدددرو گرفدددت ، هنگدددامی کددده مدددی فرمدددان   سدددوم را            

 خواهد از پادشاهی کناره رود:

 سرافـراز کیخسرو پاک دیـن          نبشتند عـهـدی زشـاه زمـیـن 

 زبـهـر سپـهـبـد  گــو پـیـلـتـن          ستوده به مـردی بهـر انجمن

 ززابلستان تا  به دریای سـند          همه کابل و دنبر و مای و هند

 بست وغزنین وزابلستان         روا رو چـنین تـا به کابلستاندگر 

 هــم او را بـود کشور نیمروز        سپهــدار پیروز لشکـر فـروز

 بدو داد منشور و کرد آفــرین        

 1کـه آباد بادا  به رستـم زمـین    
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 چه میگوید: براون، در بارۀ رستم 

مددي نویسددد كدده:  از  یسانگلدومستشددر  ادوارد بدراون، محقددر  

عهد كیقباد تا پایان دورۀ كیخسرو، قرنها گذشت و نقشي كه رسدتم در 

این میان بازي مي كرد، نقشي بود كه خدایان اسداطیري یوندان بدازي 

مي كردند. رستم درین نقش با اسدپ معدروفش كده رخدش ندام داشدت، 

 همواره بسر وقت پادشاهان كیاني مي رسید و تمام مشكالت و مواندع

را از سددر راه ایشددان بدددور مددي كددرد و دوبدداره بدده سیسددتان بددر مددي 

 1گشت. 

  دریدن جملده كوتداه از رسدتم مدي خواهدد بدراونتصویري كه  

خدایان اساطیري یوندان و درسدت از  بدهد،تصویریاست بگونۀبدست 

همین جاست كه این تصویر هرگز با شخصیت انساني ولدي قهرمداني 

این تعریف بظاهر فریبنده در واقدع از رستم جور در نمي آید، و لهذا 

 مقام و منزلت رستم كاستن است نه چیز دیگر.

درست است كه حماسه تركیبي است از تاری  و اسطوره یعني 

واقعیددت و تخیددل، امددا رسددتم چنانكدده در شدداهنامه ترسددیم شددده، تنهددا 

قهرمان جنگ و پیروزي نیسدت، بلكده سدمبول و الگدوي كامدل  وطدن 

، راسددتي و درسددتي ، شددجاعت و از سرگذشددتگي  دوسددتي ، مردانگددي

در برابددر دشددمنان و پددر ننددگ و پددر غیددرت و پیشددقدم در مخدداطرات 

اسددت كدده همدده و همدده بددراي خوانندددۀ داسددتان وي تعلددیم ده و آموزنددده 

 است. 
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رسددتم پهلددوان دالور و زور منددد پیلتنددي اسددت كدده، از هددوش و 

ن زیركدددي بخصدددوا و هندددر و فرهندددگ بشدددري در سدددطح یدددك انسدددا

قهرمان و میهن دوست نامجوي و با وقار برخوردار است .او خودش 

جنددگ نمددي آفرینددد، بلكدده در جنگددي كدده بددر او یددا هموطنددانش و یددا 

برشاهان و شهزادگان كشدورش تحمیدل شدده اسدت و مدردم و لشدكر و 

شاه و پدر از او یداري مدي خواهدد، شدركت مدي كندد و بدراي  پیدروز 

اوند یاري مي جوید. از مشدورت شدن بر مشكالت و سختي ها از خد

دیگدددران تمتدددع مدددي گیدددرد و بدددا اسدددتفاده از نیدددروي بددددني و فكدددري و 

پایمردي سپاهي كه در پشت سرش قدرار  دارد مواندع را از میدان بدر 

 مي دارد.

در حددالي كدده ایددن نشددانه هددا و ایددن تدددبیر هددا در كلددۀ خدددایان 

مي دهندد ولدو  اساطیري یونان راه نمي یابد و هر چه اراده كنند انجام

بي عدالتي مح  هم باشدد. و از همدین جاسدت كده خددایان اسداطیري 

در هیچ جنگ یا مشكلي اظهار عجز نمي كنندد، ولدي قهرمدان حماسده 

ملي سیستان قبل از هر عمل مهم، خدا را بیداري مدي خواهدد و چدون 

از آن مخمصه نجات یابد، باز هم خدایش را شكر مي گذارد. او زور 

ر را بحساب مي گیرد و آنجدا كده بدر رقیدبش پیدروز مدي پهلوانان دیگ

گردد، از زور و قوت ایشان نزد دیگدر پهلواندان و شداهان سدخن مدي 

زند و چون از دست اسفندیار خسته و سست مي گردد، از زال تددبیر 

مي خواهد و به این ترتیب دیده مي شود كه رستم باتمام ابعادش و بدا 

یك انسان، یك انسان پر زور و پر تمام ویژگي هایش بازهم در سطح 

نیددرو و پرهنددرو دالور و بشددر دوسددت و صددلح خددواه و نددام دار و بددا 
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نسب و پاي بند به اصول اخالقي و مدومن بوفداي عهدد و پیمدان قدرار 

 دارد.

 رستم :دین 

تاری  سیستان آنجاکه ازاعتتقادات قدیم مردم سیستان بحث         

ز طریقی که مردم سیستان داشتند  اکنون یادکنیم امینویسد:، میکند

گرشاسپ ونبیرگان او تا فرامرزبن اندرقدیم تا اسالم آورده شد:

امداد ب رستم همه برآن طریقت بودند که آدم علیه سالم آورده بود،

کردندی  شبانگاه)غروب آفتاب( نماز وبوقت زوال آفتاب) نیمروز( و

یائی اندک تعالی ودیگربه همه اوقات که بشغل دن پرستش ایزد و

وبسیارخواستندی شد،پیشترنماز کردندی،پس از آن بدان شغل رفتندی 

وزنا ولواط ودزدی وخون ناحر میان شان حرام بود ومردار 

نخوردندی، تا ذبیحت نکردندی آنچه حاللست اکنون خوردن آن 

نخوردندی، وصدقه بسیار دادندی وهمیشه میزبان بودندی ومهمان را 

از جمله فرای  داشتندی برخویشتن، دختر  نیکوداشتندی واین همه

وخواهر ومادر را بزنی نکردندی، وپیکار که میان رستم واسفندیار 

افتاد سبب آن بود که چون زرتشت بیرون آمد ودین مزدیسنان آورد، 

رستم آنرا منکرشد ونپذیرفت وبدان سبب از پادشاه گشتاسپ سرکشید 

 1«وهرگز مالزمت تخت او نکرد....

ی دراین روایت وگزاردن نماز در اوقات طلوع خورشید با تامل

وظهروغروب که بیدانگر اجدرای مناسدک آئدین مهدرو باورهدای کهدن 

مدددردم سیسدددتان در دوران قبدددل از عصرزرتشدددت اسدددت، میتدددوان بددده 
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وضاحت سنت خورشید)آفتاب( پرستی را مشاهده کرد. چنانکه جنگ 

ذیرش آئددین رسددتم بددا اسددفندیارنیز بدده دلیددل اخددتالف مددذهب وعدددم پدد

زرتشددتی صددورت پذیرفتدده اسددت. گردیددزی نیددز برآنسددت کدده چددون 

 اسفندیار به سیستان رفت، رستم او را نماز برد، اسفتدیار گفت: 

مرا فرمان شاه چنانسدت کده یدا دیدن زرتشدتی بپدذیری ویدا بدا » 

من جنگ کنی ویا دست دهی تا تدرا بنددکنم وپدیش شداه بدرم.... رسدتم 

که ازروزگار کیومرث تا بدین غایدت ایدن  گفت : دین زرتشتی نپذیرم

دین داشتم. اکنون دین دیگری نگیرم، اما دست به بند دادن هم واجدب 

نکند که دشمنان ایدران زمدین را مدن و پددرمن و جددمن بده بندد آورده 

ایم. زشت باشد چون من مردی دست ببنددد. وحدرب کدردن هدم بدا تدو 

 1«دۀ کیانی...روا نباشد، ]چون[ توپسرشاه گشتاسپی و از دو

فردوسددی در داسددتان حملدده ارجاسددپ تددورانی بددربل  دلیلددی مددی 

آورد مبنی براینکه کی گشتاسپ برای پخش کیش زرتشتی به سیستان 

رفته بود ومدت دوسال درآنجا ماندگارشد. ارجاسپ تورانی با استفاده 

از غیابددت طددوالنی کددی گشتاسددپ بددربل  حملدده کددرد و روحددانیون و 

زرتشددتی را از میددان بددرد وکددی گشتاسددپ از ایددن  آتشددکده هددا ومعابددد

 واقعه توسط زنش کتایون که خود را از بل  بسواری اسپ به 

 سیستان رسانده بود، آگاه شد، زیرا:

 رآمـد بسی روزگـــاران بـــروی         ـب

 که خسرو سـوی سیستان کردروی

 که آنجا کــند زنــد واُســــتـا روا          
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 ـدان را بـــدان بر گـواـکــنــد مــوب

 رانمایه شاه         ــچــو آنجا رسید آن گ

 پـــذیــره شــــدش پـهــلوان ســـپاه

 شه نیمروز آنکــه رستمــش نام          

 ســـوار جـهــانـدیـده همـتــای نـام

 ابـاپــیـردســتان کــه بـودش پـدر         

 ـان درابـــا مــهــتــــران وگـــزیـــنـ

 بــزابلـــش بردند مهمـان خویش         

 ـنـده وار ایـــستـادند پیشهــمـه ب

 از او زنـد واُســتا بــیــامـوختـنـد         

 1ندــنشــستـند وآتــش بر افـروخت

ار این روایت شداهنامه معلدوم میشدود کده، رسدتم وپددرش زال، 

رانیز فراگرفتده اندد. ازکی گشتاسپ پذیرائی کرده اند و آئین زرتشتی 

مگددر از داسددتان جنددگ رسددتم بددا اسددفندیار برمددی آیددد کدده رسددتم آئددین 

زرتشتی را نپذیرفته بود و اگر پذیرفته می بود،حتماً شاه گشتاسدپ را 

درحملدده انتقددام جویاندده برارجاسددپ تددورانی همراهددی میکددرد، وچددون 

درآن جنگ شرکت نکرد، این امر سبب خشم کی گشتاسدپ نسدبت بده 

شدددد کددده پدددس ازگدددرفتن انتقدددام از ارجاسدددپ تدددورانی و رهدددائی رسدددتم 

دختدددرانش از اسدددارت وی ، پسدددرخود اسدددفندیار رابددده جندددگ  رسدددتم 

میفرسدددتد کددده یدددا دیدددن زرتشدددی را بپدددذیرد ویدددا او را دسدددت بسدددته بددده 

حضددورش حاضددرنماید،ولی اسددفندیاردر نتیجدده جنددگ بدده دسددت رسددتم 
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، بدده کددین کشددته میشددود، وپسددرش بهمددن کدده دسددت پددرورده رسددتم بددود

پدددرخود، خاندددان زال را از سیسددتان برمددی افگنددد واوالده رسددتم را 

اسیرکرده به بل  مدی برد.بدا رویکدار آمددن بهمدن برسریرسدلطنت در 

بلدد  یددا بدداختر، تدداری  ایددران از مرحلدده حماسددی وارد مرحلدده تدداریخی 

 خود میگردد.

 

 رستم :اسپ 

قدش در حماسه های ملی سیستان ، رخش اسپ معروف رستم ن

چشددددم گیددددر وارزنددددده دارد.  او  

بهترین و هوشیار تدرین حیدوان 

جهددان اسددت. واسددپی اسددت کدده 

عمدددرش بددددرازی عمدددر رسدددتم 

است. و سرانجام اسپی است که 

بددا صدداحبش در چدداه شددغاد مددی 

افتدددد و مدددی میدددرد. رخدددش تنهدددا 

اسددپی اسددت کدده قددادر اسددت تددن 

رسدددددتم پیلدددددتن را بکشدددددد و در 

 رخـــــش رســـتم              درد تیرجنگ های رستم، 

از میددان نبدرد کند و صداحبش را پیدروز منددانهو زخم نیزه راتحمل  

رخش چنان است که می تواند بدا شدیر دسدت و   1.بلشکر گاه بازآورد

رخدش از چندان هوشدیاری و 2پنجه نرم کندد و او را از پدای در آورد.
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است که صاحبش  هنگامی کده بده خدواب رفتده از زیرکی برخوردار 

او را آگداه مدی نمایدد و پاسداری می کند و از نزدیدک شددن اژدهدا  او

 1یاری می رساند. به رستمکشتن اژدها اقدام می کند و یا خود در 

رخش اگر سخن نمیزند، ولی سخن صداحبش را درک مدی کندد 

و هددر گدداه رسددتم در گوشددش چیددزی مددی گویددد، چنددان مددی نمایددد کدده 

  مقصود صاحبش را فهمیده است.

رخش را چون جان خود دوسدت مدی دارد و هنگدامی رستم هم 

که تن رسدتم بدیش از تدن رخدش بدر اثدر تیرهدای نیدزه مانندد اسدفندیار 

روئین تن خسته و سوراي سوراي شده رستم از رخدش فدرود مدی آیدد 

و دسددت بددر سددر و روی رخددش کشددیده رهددایش مددی کنددد تددا بدده ایددوان 

نگداهی کده برگردد و خدود بدا زحمدت زیداد از جندگ کندار مدی رود. آ

  برادرش زواره از دیدن زخم هدای تدن رسدتم فریداد مدی زندد، یگانده

رخددش 2وصددیه رسددتم بدده بددرادرش تیمددار داری رخددش اسددت و بددس .

کند  باهوش است و با هوشیاری  خطر را قبل از وقوع آن احساس می

و بدده صدداحبش هوشدددار مددی دهددد، چنانکدده هنگددام نزدیددک شدددن بدده 

کند و شروع می کند بده رمیددن  چاهای سر پوشیده احساس خطر می

و زمددین کوبیدددن و نفددس بلنددد کشددیدن و جسددت و خیددز زدن و بیراهدده 

شدددن، ولددی چددون رسددتم بددر او خشددم مددی آورد، بناچددار تددن بفرمددان 

صاحبش می گذارد و پیش می تازد ولی چند قدم آنطدرف تدر در چداه 

سر پوشیده و پر از نیزه های آبگون سقوط می کند و بده رسدتم علدت 

یدددن خددود را مددی فهمانددد، ولددی دیگددر دیددر شددده بددود و بسددیار زود رم

                                                 
1

 همانجا، خوان دوم و سوم شاهنامه . - 
2

 رستم و اسفندیار در شاهنامه .  - 
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تیرها و سنان های نوک تیز در جان رستم و رخش تا بدن جدای خدود 

 نشسته بود.

افتددادن رخدددش و رسدددتم در چدداه شدددغاد در شددداهنامه بازیبدددایی   

 تصویر شده که در خور توجه است :

 همی رخش زانخاک مییافت بوی          

 کرده چوگوی تن خویش را گرد

 همیجست وترسان شد ازبویخاک         

 زمین را به نعلش همی کرد چاک

 بزد گام  رخش تگــــاور  به راه          

 چنـیـن تا بـیـامــد مـیـان دو چــاه

 دل رستم از رخش شد پر زخشم          

 زمانش خــرد را بپــوشـیـد چشم

      یکی  تازیانــه بــر آورده  نـــرم     

 بـزد تنگ دل رخش را کرد گرم

 چو او تنگ شـد مـیـان دو چــاه           

 ز چــنگ زمانه همی جست راه

 دو پایش فــرو شد بیک چاهسار          

 نـبــد جـای آویــزش و کـــار زار

 بن چــاه  پـر حــربه و تـیپ  تـیز          

 نـبـد جـای مــردی  و راه گـریـز

 ــلوی رخــش ســـترر          بدرید پهـ
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 1بـرو یــال آن پـهــلـوان بــزرر                      

و باین ترتیب به نظر فردوسی، تقدیر کارش را کدرد و چشدم 

خرد رستم را زمانه کور ساخت و نتوانست در فرجام راه را از چاه، 

باوجود احساس خطر رخش تمیز بدهدد، و بالنتیجده یکجدا بدارخش در 

اه افتاد و جان داد. اما رستم قبل از آنکه بمیرد انتقام خدود و رخدش چ

 را از شغاد گرفت و با تیر شغاد را بدرختی تناور بدوخت .

 

 از زبان فردوسیرخش  وصف         

 یه چشم و بور ابرش و گاو دم         ــس

 ه خـایــه و تـنـــد و پـوالد سمـسـی

 ن          ران تا کراـار از کــتنش پـر نگ

 چـــو داغ گل ســــري بر زغفــران

 ودی چه برخشکراه          ــــچه بر آب ب

 بروزازخورافزون بد و شب چوماه

 یاه         ــپی  مــورچــه  بـر پــالس س

 یـره دیـدی  دو فــرسنگ راهـشب ت

 ون          ــبه نیـــروی  پـیـل و بباال هـی

 2ُکه بـیستون و شـیر وــره چــبــزه  

 

                                                 
1

 اه شغاد.افتادن رستم در ، داستان شکار گاه کابل و 3شاهنامه فردوسی ج  - 
2

 . 77خش از طرف رستم در شاهنامه، ص انتخاب ر - 
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از سدومین بیدت منقدول چندین بددر مدی آیدد کده رخدش رخشددنده و 

فروزان بوده و این صفت رخش یعندی رخشدان نیدز در شداهنامه دیدده 

 می شود. مثال،ً درین بیت :

  فرود آمد از رخش رخشان چوباد        

 ـرنـامــــور ســوی باال نهـــادــسـ

ن داستان های ملی اسپ بنابرین چنین به نظر می آید که مدونی

ه او را از درخشندگی او بدین نام و یا وجه تسمی رستم را از حیث

و بی همتایی او بود  باشند. همین رخشندگیاین طریر معلوم کرده 

که گله دار اسپان زال فیمت او را برستم مرز و بوم ایران تعیین کرد 

 و برستم گفت :

 مر این را بر و بوم ایران بهاست       

 1 براین برتو خواهی جهان گرد راست     

یکی از مهمترین کارهدای رسدتم در زنددگیش کده تدا آخدر عمدر 

بدرد او خورده انتخاب همین رخش است .در شداهنامه و همچندان در 

یکی از حماسه های ارمنستان بزبان ارمنی بندام  بدورزی نامده   کده 

کده رخدش  در فارسی به آن امروز  برزونامده  گویندد، روایتدی اسدت

رستم از اسپ وحشی پدید آمده بود که شامگاهان از دریا بدر آمدده بدا 

یکی از مادیانهای کمند زال جفت شده بود و پیش از رسدتم هدیچ کدس 

دیگر نتوانسته بود دست بر پشدت رخدش بگدذارد. رسدتم پدس از آنکده 

بر پشت رخش سوار شد، در راه بده نعلبنددی رسدید کده بده او تکلیدف 

بددا مددی  زریددن نعددل کنددد، و چددون از کددار نعددل رخددش کددرد اسددپ را 

                                                 
1

 77صانتخاب رخش از طرف رستم در شاهنامه، - 
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خالا شدد بده رسدتم گفدت تدا ایدن مدی  هدا در نعدل اسدپ بداقی اسدت، 

رخددش هددم زنددده مددی مانددد. ایددن بگفددت و نعلبنددد ناپدیددد شددد و گوینددد او 

 1فرشته یی بود.

در سیستان آثار و خرابه های زیادی بنام  آخور رخش  وجود 

مدی دهندد. امدروز در نزدیکدی پدل دارد که آنرا به رخش رستم نسبت 

قدیم فدراه رود، بدراه جدوین نزدیدک کدوره گدزی ، خرابده هدای آخدور 

رخش به نظر می خورد و همچنان آخور دیگری از رخش رسدتم در 

قریدده  تخددت  )تخددت رسددتم ( نزدیددک روسددتای  نددوده  فددراه  موجددود 

 است .

در زمینداور، نزدیک هیرمند بر روی سنگ بزرگی نقش پدای 

حک شده که مردم محل عقیده دارند این نقدش، جدای پدای اسدپ اسبی 

رستم است و به همین جهت برخی از مدؤرخین عدرب چدون بدالذری 

و مردم آنجا آخور رخش را در بُسدت  2رستم را از زمینداور میدانند.

در شددر  زرنددد ،در روسددتای  3بدده اعددراب  فدداتح نشددان داده بودنددد.

گدداه اسددپان رسددتم ( آخددور  قددرنین از والیددت  نیشددک  )کددده( )سددتور

  4رخش را اعراب فاتح دیده بودند.

به هرحال، رخش تا آخر عمر بدا صداحبش یکجدا بدود و چدون  

مرد با صاحبش یکجا مدرد و فرامدرز پسدر رسدتم،هنگامی کده تدابوت 

                                                 
1

 نثر معاصر فارسی، مقاله رستم، بقلم سعید نفیسی . - 
2

 .   271و نیز ترجمه فارسی ص  401فتوح البلدان بالذری، چاپ قاهره، ص  - 
3

زیر نامه هامون  2هاج ، زیر نام سجستان و همچنان یشت 5معجم البلدان یاقوت، جلد  - 

 سیستان.
4

 360و جغرافیای تاریخی سرزمین های خالفت شرقی ص  207البلدان ابن فقیه، ص  - 

 ببعد.
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پدددر و عمددش را از کابددل بدده زابددل و سیسددتان مددی  بددرد،رخش را کدده 

و بر پشت پیل گذاشدت و  بگیتی چون او اسپی نبود، از چاه بدر آورد

بده سیسددتان آورد و در بیدرون دخمدده پددر گددوری برابدر قددد رخدش بنددا 

 گوید:فردوسی   .کرد و آنرا در آن جای گاه بگذاشت 

 همان رخش را بر دردخمه جای

 1ردند گوری چو اسپی بپای ـــبک

 

 :مرگ رستم و زوال خاندان زال

شدادکامی و رستم قهرمان ندام آور، بدا آن همده زور و قدوت و  

پیروزی و همه طول عمر باالخره با حیله بدرادر نامدادریش شدغاد از 

بین می رود. شغاد برادر اندر رستم بود و مادرش کنیزی ماه پیکر و 

خدددوش آواز از کنیزکدددان زال بدددود کددده در نوازنددددگی نیدددز دسترسدددی 

داشت. فردوسی از قدول آزاد سدرو سیسدتانی در داسدتان مدرر رسدتم 

 گوید:

 خـرد مند و گویندۀ با شکوه       د آن پیر دانش پــژوهنین گویچ

 نــوازندۀ رود و گـوینده یی      در پرده بد زال را برده یی  که

 که از مــاه پیدا نبود انـدکی     وزی یکـی  کنیزک پسر زاد ر

 ازو شــاد شـد دودۀ  نامدار     بــاال و دیـــدار سـام سـوار  به 

 

از سرنوشت شوم کودک و  همان اول کار، زال راستاره شناسان از 

 برخاندان سام اطالع می دهند:اثر بد او 

                                                 
1

 . شاهنامه ، داستان بردن تابوت رستم از کابل به زابل - 
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 زکشمیر و کابـل گـــزیده سران     ان و گـنـد آوران ستاره  شناسـ

 که دارد بـر آن کودک خردمهر     ر ــگرفتند  یک سر شمار سپـه

 ـران یادگارتـکه ای ازبلــند اخ       ـوارام ســد با زال ســبگــفـتن

 ــرندارد بـدین کـودک خـرد مه     ـر  گرفـتیم و جستـیـم راز سپـه

 د         به گــاه دلیری و گــــردی رسدـچو این خوبچهره بمردی رس

 شکست انـدر آرد بـدین دستگاه        نـد تخــمـۀ سام نـیـرم  تـباهکــ

 

فرزند غمی مورد سرنوشت  زال از شنیدن سخن ستاره شناسان در

 و اختر برای طالع کودک خوب چهرش نیاز خواست :سپهرشد و از 

 غمی  گشت زان کار دستان سام        زدا دار گیــتی بسی بــرد نـام

 و را نام کرد آن سپهـبد شــغاد    کام و آرام و خوبی مــبـاد     بجــز

شدوم کودك تباه اختر را به کابل می فرستد تا بدین وسدیله سرنوشدت  

او دامن خانواده وی را نگیرد شغاد آنگاه که مردی و گدردی آموخدت 

شاه کابل دختر نامور خود را بوی داد تا باشد کده بعدد از آن از بداژو 

 ساو رستم معاف گردد.

 چـــنـان بـــد کــز رستم زابــلییـشـــۀ  مهــتر کابلی          در  انـــد

 از آن پس که داماد او شد شغاد      ز کـــار درم نـیـز یاد      نگیرد 

 هـمــه کـــابلــستان بهـم بر زدند     و هنگام  باژ آمد آن بستدند    چـ

این کار رستم دل شاه کابل و شغاد را پر از کینه می سازد           

و خشم و نفرت شغاد را چنان بر می انگیزد که او را به دشمن درجه 

بفکر از بین بردن رستم می افتد و با  یک رستم مبدل می کند. شغاد

شاه کابل بچاره گری می نشیند و نقشه از بین بردن رستم  را می 

کشد .  د نقشه هدفش خالصی مردم کابل از باج نیست بلکه او می 
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خواهد خود را با کشتن رستم از گمنامی نجات دهد لهذا شغاد به شاه 

 کابل می گوید:

 مرا سوی او راه و آزرم نیست       ادر که او را زمن شرم نیستبر

 که من زین سخن داد خـواهم داد     فــت با شـاه کابــل شغـاد چنین گ

 می و رو دو رامشگران رابخوان    نرکن مهتران را بخوایکی  سو

 میان کــیان ناجــوان مرد گــوی  می خوردن اندر مراسردگوی   به 

      ـواری شوم  سوی زابلـستانـزخ

 ـــــم زســـاالر کابلــــستانــنالــب

شغاد بدنبال آراسدتن بدزم، نقشدۀ حفدر چداه هدای عمیدر را در           

مسیر رستم و بر نشاندن تیپ های دراز و حربده هدای آبگدون در آنهدا 

را نیز مطرح ساخت و پدس از تکمیدل نقشده و اجدرای قسدمتی از آن، 

ه کابلستان شکایت هدا روی بزابلستان نزد پدر و برادر رفت .و از شا

 نمود و گفت :

 همان گــوهر بـد پـدیدار کرد  بــر ســر انجمن خوار کرد      مــرا 

 ابــا پهــلوان مــا نه داریم تاو   گفت  تاکی از این باژو ساو    همی 

 نه زو مردی و گوهر ماکمست       از این پس نگوییم کو رستمست 

آماده حرکت کابل شد، اما  رستم پس از شنیدن سخنان شغاد، 

نه به عنوان جنگ با شداه کابدل، بلکده بده عندوان شدکار و دریدن سدفر 

زواره  بددرادرش و یکصدددد سددوار آنهدددم بحیلددده شددغاد انتخددداب کدددرد و 

حرکت نمود.  شغاد فوراً سدواری جهدت آگداهی سداالر کابدل از آمددن 

 پیلتن بدان سرزمین می فرستد:

   چو رستم دمان سربرفتن نهاد      

 سواری بر افکند پویان شـغـاد 
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بیا پیش وزان کرده زنهارخواه وقتی  که آمد گــــو پـیـلـتـن با سپاه 

رستم و یاران بسر زمین مرر می رسند، شاه کابل با سر و پای 

برهنه به استقبال می شتابد و در برابر رستم بخاک ندامت می افتد و 

 اهد. رستم گناه او راپوزش می خو از آنچه درمستی بر زبانش رفته

 می بخشد و فرمان می دهد تا دو باره بر نشیند.  

 زسبزی زمینش  دالرای بــود     بــود    بر شهر کابل یکی جای 

 بشادی  نهـادند هر جای تخت      اندرون چشمه بــود و درخت   

 بــیار است خــرم یکی تخـتگاه      بسی خوردنی ها بیاورد شاه   

 و رامشگرانرا بخواند        مهان را به تخت مهی برنشاندمی آورد 

شاه کابل رستم را در جای که سبز و خرم بود وجدوی هدا و           

چشددمه سددارهای آب هددر طددرف روان و بهددر سددوی خددوردنی  سدداز و 

آواز رامشددگران طنددین انددداز بددود، پددذیرایی کددرد و رسددتم در جایگدداه 

االر کابدل، برسدتم پیشدنهاد خاا خدود قدرار گرفدت. پدس از چنددی سد

کرد که تا غذا آماده می گردد سری بده شدکار گداه کده در آن نزدیکدی 

 واقع و بغایت مطبوع است بزند و وقتش را به خوشی بسپرد.

 به هر جای نخجیر گشته گروه  ی جای داریم بدین دشت و کوه    یک

 کسی را که باشد تگــاور ستور مه دشت غرم است و آهوو گور    ه

 از آن دشت خرم نشاید گذشت      به چنگ آیدش گور و آهو بدست

رفتن رستم به شکارگاه کابل شکوه خاا دارد. رستم فرمدان          

زین کردن رخدش را صدادر مدی کندد. بازهدا و شداهین هدا و ادوات و 

ابزار شکار بزودی آماده می گردد. پهلوان کمان کیانی را زه می کند 

چند از نامداران می نشیند و عازم   شکارگاه می  و با برادران و تنی

شود. چون همراهان محافظ  در نخجیر گاه پراکنده مدی گردندد، قضدا  
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رستم و زواره را بر سر چاه مرر مدی آورد.  هنگدام نزدیدک  شددن 

به چاهای سر پوشیده، رخش رستم احساس خطر می کند و شروع به 

و خشددم مددی گیددرد و بددا رمیدددن و جهیدددن مددی نمایددد. مگددر رسددتم بددر ا

تازیانه او را وادار می کند تا پیش رود. رخش  تاب غضب رستم را 

در خود نمی بیند و بناچار بده پدیش خیدز مدی زندد و در چداهی پدر از 

تیپ و دشنه سقوط می کندد و هدر دو در آن چداه مدی افتندد و جدان مدی 

و  دهند، ولی رستم  قبل از آنکه بمیرد، کین خدود را از شدغاد مگیدرد

او پس از آنکه خود را بمدردی از چداه بیدرون مدی آورد، شدغاد را آن 

طرف تر می بیند که درپس درختی خود را پنهان کرده است، دانست 

که کار کار اوست از او میخواهد تادر واپسین دم کمانش را بزه آورد 

و تیری در آن بگذارد. شغاد که فکر می کرد آخرین نفس های رسدتم 

ش بددرادررا پددذیرفت و تیددری در کمددان انددداخت و اسددت، ایددن خددواه

نزدیک رستم گذاشت، ولی همینکه رستم کمان را از زمین برداشدت، 

 شغاد از بیم او فرار کرد و در پس درخت چنار پنهان گشت :

 بدان خستگی پیچش اندر گرفت      تهمتن بسختی کمـان بــرگرفت   

 سپر کـرد تـن را درختبـیامد          برادر ز تیـرش بــترسید سخت

 چنان خسته از تیر بگشتاد شست     چو رستم چناندید بفراخت دست 

 به هنگام رفتن دلش بر فروخت      درخت و برادر بهـم بـر بدوخت 

 

و سپس با لبخند سپاس یزدان را بجای آورد که او را موفدر سداخته   

یداز بردکده بود کینش را قبل از آنکه روز بشب پیونددد گرفتده بدود و ن

جانش را در بهشت بر فروزد و بعد مرر را با تبسمی که از آخدرین 

پیروزی  بر دشمن بر لبدانش نقدش بسدته بدود اسدتقبال کدرد و جدان را 
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تم توانسدته بدود جدان سدواریکه از همراهدان رسد بجهان آفرین بخشدید.

ببرد، خبر مدرر رسدتم را بدسیسده شدغاد در شدکارگاه  بسالمت بزابل

ل و فرامددرز پسددر رسددتم گفددت و چددون بددم در سراسددر کابددل بدده زابدد

 زابلستان منفجر گشت :

 زبـــد خــواه و از شاه کابلستان    خروشی بــر آمــد ز زابلستان 

 خویش خاککرد روی و برهمی        خاک همیریخت زال از بلایر  

 زمین شـد به کـردار غلـغلـستان     ـابلــستان تــا بــزابلـــستان ز کـ

 تو گفتی که هامون برآمد بجوش     مانه شد از درد او پر خروش ز

 

فرامرز با سپاه گران بکدین پددر بکابدل یدورش بدرد وشداه کابدل 

رااز قلب سدپاهش خدود بگرفدت وبده شدکارگاه بدرد و تیدری بدر قلدبش 

رها کرد و در چاهی کده کندده بدود او را سدرنگون بیاویخدت و سدپس 

ز شستشدوی بدر دو تدابوت زریدن نعش پدر و عمش را برداشدته پدس ا

نهدداد و جسددد رخددش را نیددز از چدداه  بیددرون آورد و بددر پشددت پیلددی 

 بگذاشت و با دلی پر از رند و درد راهی سیستان شد.

 زانـبــوه چــون بـاد پـنـداشتـند    ابوت بردسـت بگــذاشـتـنـد     دو ت

 نـدید کسش بر زمین برنـهــاده      بدو روز ویک شب بـزابل رسید  

 کسی را نبد برزمین نـیز جای      و مــرد  ایســــتاده  به پای   زن  

 سرش را به ابر اندر افراختند      اغ  انــدرون دخمه یی ساختـند  بب

 بدان خوابگاه  شد گونیک بخت     بر نهــادنـد زریـن دو تـخــت  برا

 ــو پـیـلــتن ریختندبه پـــای گـ     ـه مشـک بـا گل بـر آمیختـند   همـ

 هـمه جامه هاشان سیاه و کبود     سور بود    بیک سال در سیستان
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رودابه مادر رستم سوگوار تدرا از زال بدود و هدر چده زال او  

را دلددداری مددی داد از غددم فرزنددد بخددود نمددی آمددد. تددن فددربهش الغددر 

گشددت و ري چددون گلبددرگش بددزردی گراییددد و از خددور وخددواب بیددک 

گرفت تا روانش باروان فرزند بپیوندد، اما کنیزکان پاکدل هفته دست 

او را از مرر نجات دادند و بزندگانی و زال بداز گردانیدندد. زال بده 

درویشان و مستمندان فراوان بخشید از  آن چه در گند بودش نهان . 
1 

رستم جهان پهلوان نام آور سیستان، از عهد منوچهر تا زمان 

سددال زندددگی کددرد. وایددن زندددگانی را بددا گشناسددپ بددیش  از پنجصددد 

سددربلندی و شدداد کددامی و جنددگ و پیددروزی بسددر آورد و در واپسددین  

روز زندددگی اش کدده ناجوانمرداندده در چدداه افتدداد، کیددنش را از دشددمن 

 گرفت و مرر را با لبخند پذیرا شد.

قرنهاست كه از مرر رستم مي گذرد، ولي یاد او همچنان در    

دم سیستان جاي دارد و هنوز هم با عزت و خاطر فرد فرد از مر

تكریم از او یاد آوري مي گردد و حتي اسم فرزندان خود را بیاد 

شهامت و مردانگي این فرزند فداكار و بزرر مرد سیستان 

 میگذارند.  

 اوالدۀ رستم و برخورد بهمن با ایشان :
 

از رسددتم فرامددرز و سددهراب و جهددانگیر و دو دختددر بنددام هدداي 

و و آذر گشسپ  پدید آمدند. سهراب نا آگانه به دست پدر كشته زر بان

شد. اما از او پسري بنام برزو و از برزو پسري بنام شدهریار بماندد. 

                                                 
1

 شاهنامه فردوسی، داستان مرگ رستم به حیله شغاد. - 
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ولي جهانگیر پسر رستم مانند سهراب جنگي با ایرانیان و برادر خود 

فرامددرز و پدددر خددویش رسددتم كددرد ، منتهددي شددناخته شددد و از مددرر 

ر در دره هاي شغنان توسط دشمني از كدوه بده نجات یافت، اما در آخ

 زیر پرتاب شد و مرد.

برزو پسرسهراب ، دستگیر و چنددي بده ارر سیسدتان زندداني 

شد ولي مادرش شهرو، به همدسدتي زندي رامشدگر بندام سوسدن او را 

از زندددان ارر نجددات داد و در بددین راه بددا رسددتم روبروشددد و مجدددداَ 

او را بكشد مادرش او را برستم  دستگیر گردید و چون رستم خواست

 1و فرامرز معرفي كرد و از مرر نجات یافت .

 

 دختران رستم زربانو وآذر گشسپ

                                                 
1

ار سوم و چهارم و ملحقات شاهنامه داستان برزو حماسه سرائي در ایران، از دكتر صفا. گفت - 

 دیده شود.
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فرامرزپسررستم را بهمن، بكین پدر خود اسفندیار  پدس از یدك 

سخت گرفتار و زنده بردار كرد و آذربرزین پسر فرامرز را بدا  نبرد 

زربدددانو و آذر گشسدددپ و زال و دو پسدددر زواره بندددام هددداي فرهددداد و 

تخددواره )تخددوار، تخددار( پددس از جنگهدداي خددونین و عظددیم دسددتگیر و 

سرانجام همه را بجز آذر برزین به اشارت عم خود پشوتن، بخشید و 

گشسددپ  لیاقددت آنددرا دارد كدده  آمددا دختددران رسددتم بدده خصددوا آذر

 مختصري از او اینجا یاد كنیم .  

یكي از دختران رستم و از زنان شجاع و دلیدر  بانوآذرگشسپ،

سیسددتان اسددت كدده در شددجاعت  و پهلددواني و زور و نیددرو در صددف 

 مردان هم كم نظیر بود.

در بهمن نامه به سبب جنگهاي متعدد خود بدا بهمدن پسدر اسدفندیار بده 

 از پهلوانان بزرر سیستان عر  اندام كرده است .حیت یكي 

كه دربارۀ ایدن زن شدیردل « بانو گشسپ نامه »حماسۀ منظوم 

بجا مانده، در قرن پنجم هجدري طدي نهصدد بیدت بده نظدم كشدیده شدده 

است كه گفته مي شود نسخه هایي از آن هدم اكندون در مدوزه بریتانیدا 

ول در مدورد ایدن زن ژول مد 1و كتابخانه ملي پاریس حفظ مي شود. 

 شجاع ضمن یاد آوري از نسخه گشسپ نامه مي نویسد:

 پهلواني وي چندان بود كه به جنگ شدیران میرفدت و دشدمنان 

را بیددك زخددم دونددیم مددي كددرد و شدداهان و امیددران را اسددیر و مطیددع 

فرمددان خددود مددي سدداخت.بانو گشسددپ زیبددا و قهرمددان مددورد توجدده 

ان چدین و بزرگدان و خویشدان خواستاران بزرگي چون فغفدور و خاقد

                                                 
1

 حماسه سرایي در ایران گفتار سوم زیر عنوان بانو گشسپ نامه رجوع شود.  - 
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كیكاوس و بسا دلیران و زور آوران این مرز و بوم  واقدع شدد و هدر 

نزد رسدتم  سدبقت مدي كردندد، امدا رسدتم هدیچ اي همسري با او یك بر

 یك را شایسته همسري با بانو گشسپ نمي دید. 

تا آنكه گیو پسر گودرز را شایسته همسدري بدا آذر گشسدپ دیدد 

مددي گوینددد خددود آذر گشسددپ بددراي  1قبددول كددرد. و وي را بدده دامددادي

ازدواجددش شددرطي داشددت و آن اینكدده : هددر كدده بتوانددد او را از روي 

قالیچه ایكه بر آن نشسته، پرت كند زنش خواهد شد. از میان هزاران 

پهلددوان و شدداهزادگان خواسددتگار او كدده نتوانسددته بودنددد شددرطش را 

ر و مورد توجه رستم بجاي آورند، گیو پسر گودرز كه پهلوان پر زو

نیز بود نعره یي كشید و از گوشه قالیچه گرفته بشدت تكان داد، مگر 

بدانو گشسددپ از جددایش تكددان نخددورد، ولدي قالینچدده بقدددر یددك دایددره از 

وسطش كه جاي نشستن عروس بود پداره شدده بدود و بقیده آن  بسدوي 

ر پرتاب شد. معهذا بدستور رستم آذر گشسپ بانو به عقد نكداح گیدو د

 آمد.

بددود كدده بعددد از رسددتم و  بیددژن پهلددوانمحصددول ایددن ازدواج، 

سددهراب سددومین مقددام را در زور مندددي مددي تددوان بدده اوقایددل شددد. و 

بروایت تاری  سیستان بخت النصر كه اورشلیم را از اسرائیل گرفت، 

  2نیز پسر گیو و آذر گشسپ یعني نواسه دختري رستم است .

سدوار كدارش آذر بدانو ) یدا  گویند مدادر بدانو گشسدپ و خدواهر

خواهر كدي قبداد بدود و ایدن دو خدواهر در جندگ بدا بهمدن در  زربانو(

سیستان پهلواني ها نمودند و حتي در یك جندگ میدان فرامدرز و بدانو 

                                                 
1

 . 45ژول مول ، دیباچه شاهنامه فردوسي ص  - 
2

 . 8تاریخ سیستان بعد از ص   - 
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گشسپ با رستم پدر خویش ، رستم را مجروح كرد، ولدي رسدتم بعدداً 

مدرز او را شناخت. بگفته فردوسي خواهر گیدو زن رسدتم و مدادر فرا

 بود:

 همان پیلتن خواهر گیو داشت          فرامرز یل زان زن نیو داشت

 همان بیژن از دخــتـر پیلتن            گــوي بُد سر افراز در انجمن

خالصه بانو گشسپ در حماسه ملي سیستان مقام بلندي دارد.بدا 

مرر رستم ستارۀ اقبال پادشاهان كیاني از یكسدو و چلچدراغ خدانواده 

گرشاسددپ از جانددب دیگددر بخاموشددي گراییددد. زال پددس از مددرر سددام 

فرزندانش )رستم ، زواره و شغاد(، بهمدن را بدا پیدامي ندزد گشتاسدپ 

ببل  فرستاد و از مرر اسفندیار بدست رستم معذرت خواسدت. بهمدن 

همین كده بدر تخدت سدلطنت تكیده زد، بده انتقدام خدون پددر سده بدار بده 

رابي هاي از حد بیشمار نمود. اما سیستان لشكر كشید و در هر بار خ

نتوانسدت كدده حصددار سیسدتان را فددتح كنددد. در مرتبده سددوم هفددت سددال 

حصار سیستان را در محاصدره گرفدت و بداالخره مدردم كده دیگدر از 

قحدددط و گرسدددنگي زبدددون شدددده بودندددد، از مقاومدددت دسدددت كشدددیدند و 

سیستان بدست بهمن مسخر گشدت. بهمدن بعدد از كوشدش بسدیار جسدد 

را بدست آورد و بدار آویخت.  دختدران رسدتم زربدانو و آذر  فرامرز

گشسددپ بدده دسددتیاري دیگددر اوالده رسددتم بددا بهمددن جنددگ هدداي سددخت 

نمودند، ولي سرانجام به كشمیر كه متعلر به فرامرز بود رفتند. بهمن 

آنها را تعقیب نموده بعد از دستگیري دختران رستم و اندداختن ایشدان 

آوردن خددزاین و دفدداین خددانوادۀ سددام بدده  در قفددس زال ، بددراي بدسددت

آذر بددالد هنددد رفددت و تددا حددوالي قنددوح همدده را بگرفددت. دریددن موقددع 

، پسر فرامرز كه هندوز از كشدتن پددرش در سیسدتان بده دسدت برزین
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بهمن اطالع نداشت ،سپاه بهمن را خیال لشكر پدر نموده، بده اسدتقبال 

س از دسدتگیري شتافت ولي بزودي بدست دشمن اسیر گردید. بهمن پ

آذر برزین براي فتح )دخمه پهلوانان ( كه قلعه عظیم در شر  دریاي 

هنددد بددود، حركددت كددرد. وقتددي درهدداي قلعدده بددروي بهمددن گشددوده شددد، 

درمیان قلعه چهار تخت بزرر دید. بر سر یك تخت رفت، لوحي دید 

چدون بهمدن بده اینجدا رسدد بدراي  از زبرجد كه بر آن نقش شده بدود:

ك پدداره لعددل در زیددر بددالین مددن كدده گرشاسددپم مهیددا اسددت تهنیددت او یدد

 بردارد و از سر جرایم  اوالد ما بگذرد.

بهمن بدر بدالین دیگدري آمدد، لدوح منقدوش دیدد كده بدرآن نوشدته 

بود: اي بهمن قددم رنجده كدردي، نعدل بهداي اسدپ تدو یدك در شداهوار 

است برگیر و پس از ایدن قیمدت شدناس و دانداتر از آن بداش و قددر و 

تبۀ اوالد نریمان را پست مکن، بهمن در دانه را برداشت وبربالین مر

سددام آمددد،آنجا نیددز لددوحي دیددد منقددوش كدده بددر آن نوشددته شددده بددود: اي 

بهمن چون بر مراد دست یابي، ترحم پیشه كن و از من بیادگار بدازو 

بند پادشاه چین را كه پدس از تسدخیر چدین آندرا بدسدت آورده ام، نثدار 

كن. بهمن بازو بند برداشته بر بالین رستم آمد و شرط  مقدم خود قبول

ادب بجاي آورد چه بهمن تربیت دیده رستم بدود. آنجدا نیدز لدوحي دیدد 

كه بر آن نقش شده بود: بهمن كلید گنجهاي مخفي من پیشكش تو بداد، 

نیكویي نما و سیسدتان را  آنرا بر دار و به سیستان رو و بجاي دستان

ا را برداشته، متوجده سیسدتان شدد و پدس از پدند . بهمن كلید هآباد كن

مدداه طددي طریددر بدده سیسددتان رسددید و زال و آذر گشسددپ را در محددل 

مناسددب جدداي داد و مدددت هفددت سددال بددر لددب هیرمنددد اقامددت داشددتند و 

تمددامي قددالع و عمددارات و مواضددع مخروبددۀ سیسددتان را بهتددر از اول 
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مملددو از زر  آبددادان نمددود و ایددوان سددام را فددرش و خددزاین دسددتان را

نمود. چنانكه دستان سواي وجود رسدتم و فرامدرز دیگدر كمبدودي در 

 سیستان نمي دید. 

 خرابدده هدداي حددو  دارا را مددردم محددل بدده بهمددن نسددبت مددي 

دهند  بهمن علي الرغم التماس دختران رستم نزد هماي دختدر بهمدن، 

آذر بددرزین را بنددد گددران نهدداد و بددر فیددل سددفیدي نشددانده بمازندددران 

ستاد ]در مازندران مردي بنام رستم طور كده یدك دسدت داشدت [ و فر

بنا برروایتي وي معروف به رستم تبر دار) پسر زواره بدرادر رسدتم 

بود( و در جنگل مشغول شكار بدود بدا گروهدي كده آذر بدرزین را بده 

طرف دیلم مدي بردندد روبدرو شدد. پرسدید محبدوس كیسدت و شدما چده 

. غیدرت وحمیدت او برانگیختده شدد بدا كسانید؟ جریان را برایش گفتندد

خود گفت این مرد نبیره رستم زابلي و هدم ندام مدن اسدت بایدد نجداتش 

داد. فوراً دست بر تیر و تبر برد و آذر برزین را از نزد گروه نجات 

داده از پشددت فیددل بدده زمددین آورد و آهنگددران طلبیددد تددا بنددد گددران او 

م طدور را دیدد، زور بكشایند. آذر برزین كده جدرست و مردانگدي رسدت

نمود و زنجیر ها را از یال و كوپال خویش بدرید و به دور اندداخت. 

رستم طور از مشاهده آن زور به حیرت اندر شد و دست آذر بدرزین 

را بوسه داد و گفت تو پادشاهي و من پهلوان تو. خبر به بهمن رسید، 

جنگ  بهمن زربانو دختر رستم را طلبید و بسر كردگي سپاه عظیم به

آذربرزین به طبرسدتان فرسدتاد و گفدت اول او را نصدیحت كندد تدا از 

گذشته ها بگذرد و عندوان جهدان پهلدواني بهمدن را در عدو  ممالدك 

زابل و كابل و هند كه به او مدي دهدد قبدول نمایدد و اگدر نپدذیرد بدا او 

بجنگد. سرانجام آذر بدرزین در اثدر نصدایح زربدانو راضدي شدد و بده 
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. ولي رستم طور كه مخالف این صلح بود دوباره بده خدمت بهمن آمد

نشیم خود بازگشت. مگر آذربرزین بدزودي از طدرف بهمدن محبدوس 

گشت و زربانو از ایدن امدر آزرده خداطر شدد و بده سیسدتان بداز آمدد. 

چندددي بعددد در غیبددت بهمددن آذر بددرزین دوبدداره از بنددد نجددات یافددت و 

نان سدخت گیدر آمدده برستم طور پیوست و چون بهمن در چنگال دشم

 بود دوباره به كمك او شتافت .و او را از شر دشمن نجات داد.

گویند روزي در حوالي ري بهمن و آذر برزین و رستم طدور  

مشغول شكار بودند، شخصي خبر آورد كه اژدهاي از كوه فرود آمده  

انسان و حیوان را مدي بلعدد. بهمدن بدا دو پهلدوان دیگدر بجاندب اژدهدا 

اه رستم طور گفت : پدرشاه و پهلوان هر دو اژدهدا كشدته رفت. در ر

اند، چون من نه كشته ام این خددمت ارزاندي مدن باشدد و اسدب جاندب 

اژدها تاخت چدون اژدهدا بده او حملده نمدود اسدپ رسدتم طدور رمیدد و 

خودش بر زمین افتاد. رستم طور از بیم بردرختیكه در ندزدیكش بدود 

و اژدهدا بقدوت نفدس بهمدن را فدرو  باال رفت . بهمن متوجه اژدها شد

برد. آذر برزین پدیش تاخدت و شمشدیر كشدیده گفدت:  كشدتم اژدهدا را 

بخددون بهمددن و بهمددن را بخددون فرامددرز  وشمشددیر را چنددان در میددان 

اژدهددا زد كدده اژدهددا و بهمددن چدداره پدداره گشددتند و بدددین ترتیددب آذر 

  1برزین انتقام پدر را از بهمن گرفت .

واقعده بده سیسدتان آمدد و بقیده عمدر را بده  آذر برزین پس ازین

عددیش و كددامراني گذرانیددد و چددون از دنیددا گذشددت، هوشددنگ بددرادر 

كوچدددك او كددده هنگدددام فدددتح سیسدددتان بدسدددت بهمدددن هفدددت سددداله بدددود، 
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براورنگ جهان پهلواني قرار گرفت .پس از هوشنگ پسرش فریدون 

م داد بر مسند جهان پهلواني پدر نشست و بعد از او سام و پس از سدا

آفددرین و بعددد فددري بعددد از آن نرشدد  و بعددد از او چهددر زاد و سددپس 

رستم و بعد كان آزاد مرد و بعد پوالد و پس از پوالد مهر زاد و بعدد 

از مهرزاد رستم و بعد سپهبد و پس از آن گودرز آفرین و بعدد از آن 

فیروز و پس از او فري زاد و بعد از او خدایگان و پدس از خددایگان 

مدان و سدپس هرمدزي و بعدد شداه فیدروز معاصدر انوشدیروانن شیر ار

 سپهدار لشكر و صاحب سیستان بود.

بعددد از شدداه فیددروز دوران بدده بختیددار سددپهبد معاصددر خسددرو  

پرویز میرسد كه شرح پهلواني هاي او در بختیار نامه مذكور است و 

شدداید آخددرین كددس از افددراد ایددن خددانواده مشددهور سیسددتاني، ایددران بددن 

بن آزاد خوبن بختیدار باشدد كده در عهدد خلیفده سدوم هنگدام فدتح رستم 

 1كرد. سیستان بدست اعراب در سیستان حكومت مي

این بود داستان ابر مرد حماسه ملي سیستان كه كدار نامده هداي 

سدترگش چددون سددتارۀ فدروزان در آسددمان شدداهنامه مدي درخشددد و نددام 

ا جاویدانگي نامي فردوسي را در اوج قله هاي شهرت و بزرگواري ب

 تاللؤ مي بخشد.
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 فصل چهارم

 

 درشاهنامهو رودابه زال سیمای 

 

 مدخل:

  شاهدخت  رودابه  شهزادۀ زابلستان، وپیوند او با  زال 

کابلستان،در شاهنامه یکى از زیباترین و لطیف ترین داستانهاى 

عشقى است. این داستان نه تنها از آن جهت که سرگذشت پدر ومادر 

م، را باز میگوید، بلکه از این جهت که درایت و هوشیارى یک رست

یا یک مادر فداکار را نیز بیان میکند، درخور توجه  تدبیر و زن با

 است. 

سدددام جهدددان پهلدددوان در بدددارمنوچهر فرمدددان رواي سیسدددتان و 

زابلستان تا كابلستان است. او كه مرد جهان دیده و كار آزمدوده اسدت 

چهر شاه، بلكه در میان تدودۀ مدردم از احتدرام و نه تنها در دربار منو

عزت فراوان برخوردار است و سران و بزرگان آریانا باري به سدام 

پیشنهاد نمودند كه نوذر پسر مندوچهر از راه و رسدم كشدور داري بده 

آئین نیاكان منحرف گشته، بهتر آن مي بینیم كه سام بر تخت سدلطنت 
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افتد و به بزرگان وعده داد كه نوذر بنشیند تا ظلم و بیداد از كشور بر

 را پند بدهد و فّرشاهي را بدو باز گرداند.

سام سالهاي سال بدون فرزند بسر برد و دلش به داشدتن فرزندد 

سخت مي زد تا پس از او چراغ خانواده اش بدو روشن باشد و نامش 

 را مردم از یاد نبرند.

پهلدوان  در شبستان سام چلچراغدی میدرخشدید كده دالرام جهدان

بود. دالرام كه رخش چون گلبدرر و مدویش چدون مشدك سدیاه معنبدر 

بددود، سددرانجام از سددام بددار گرفددت و ایددن بددار هددر روز بیشددتر بددرتن 

زیبایش سنگیني مي كرد. باالخره دالرام باربر زمین نهاد و فرزنددي 

 بروشنایي خورشید بدنیا آورد:

 رشید گیتي فروزنگاري چو خو  دا شد بدان چند روز      ــزمادر ج

 ولـیـكن همه مــوي بودش سپید ره نكو بود بـرسان شید       به چه

 1ردند یك هفــته بـر سام یـادنكــ ر چون زمادر بدینگونه زاد     پس  

 

 زال در کنام سیمرع:

چددون زال را همدده مددوي سددپید بددود هفددت روز تمددام بددراو یدداد 

د تدا آنكده دایدۀ نریمدان نكردند و آن خورشید را در شبستان نهان داشتن

بر پهلوان جهان اندر آمد و آن سخن باز گفت. سام از تخت فرود آمد 

شبستان شد. چون فرزند را پیرسر یافت از جهان یکسدره ندا   و سوي

امید شد.  به نیدایش   در آمدد و از دادار فریداد خواسدت و مدرر نیداز 

 کرد.

                                                 
1

 )گفتار اندز زادن زال (  28شاهنامه چاپ انتشارات جاویدان، ص  - 
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سدددددام ، بچددددده را چدددددون بچددددده   

 دۀنداشددددددت . از خندددددد اهددددددریمن 

جهددددان   شدددکار و نهدددان مهدددان آ

هراسددید و بفرمددود تددا زال را بددر 

و از آن بددددددددوم و بددددددددر دارنددددددددد 

یددن سددتم فددوراً بددر ا بگذارنددد .دور

کودک شیر خوار روا شد. او را 

بددر فددراز کددوه بلنددد )البددرز کددوه ( 

گذاشتند و باز گشتند. روزگداری 

ش دراز برین بر آمد. جهان آفرین از آن کار بر سام خشمگین شد. تدن

تیمدددار  را  بدددرند سدددپرد. او را بددده

همددی آزمددود، چنانکدده از پزشددکان 

 را درمان نبود.گیتی او 

کودک بدان جایگاه افتاده بود، 

گاهی سرانگشت می مکید و 

زمانی میخروشید تا آنکه سیمرغ 

 را بچه گرسنه گردید و به پرواز 

دید  شیر خواری می  برشد.

هیچ مادری فریاد او را   خروشدو

  زال زر                                      شد . نمی نیو

تنش برهنه و لبش خشک است. دایۀ او خاک و گهوارۀ او خار است. 

سددیمرغ فرخنددده بددال، پدداک دیددد و فددرود آمددد و کددودک را از کهسددار 

 برداشت ووی را بکنام خود برد و با بچگانش همی پرورید.
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د. بابچگدددان بدینگونددده  روزگددداری دراز کدددودک در آن جدددا بدددو

سیمرغ وآشیان او اُنس گرفته بود تدا  کداروانی بدر آن کدوه برگذشدت. 

نیک و زشت نهان نمی ماند. نشان زال در جهان پراکنده شد و از آن 

نیددک پددی بدده سددام نریمددان آگهددی رسددید. بدینگوندده ناخوشددی از تددنش 

 یکسره رفت .

شبی از شب ها سام از کار روزگار بدر آشدفته و داغددل خفتده  

د، در خواب دید که مردی از کشور هندوان بر اسپی سوار است و بو

نزدیک سام  می آید و او را از شداي برومنددی مدژده مدی دهدد. چدون 

بیدار شد، مؤیدان را خواند و از این درچند گونه سخن براند. آنچه از 

 کاروان شنیده و آنچه در خواب دیده بود به ایشان بازگفت .

ه بودندد بدر جهدان پهلدوان زبدان بدر پیرو و جدوان هدر آنکدس کد

گشددادند و گفتنددد کسددی را کدده یددزدان نگاهدددارد از سددرما و گرمددا تبدداه 

نگددردد و بیددارای و بجسددتویش بگددرای . سددام  دوبدداره بخددواب شددد، تددا 

بامدادان  خورشید بر آیدد و نشدان زال جویدد، ولدی دوبداره در خدواب 

جدوانی خدوبروی  دید که درفش بلند بر البدرز کدوه  بدر افراشدته اندد و

آیددد .  در دسددت   چددپش مؤبدددی و در   باسددپاهی  از  پشددت   آن مددی

دست راستش بخدردان ندامور روان اندد.  یکدی از آن بخدردان سدام را 

 سرزنش نمود و از کار فرزند آگهی داد.

بدداز  جهددان پهلددوان بدده هددراس بددر خاسددت و موبدددان را خوانددد. 

ر براندد تدا افگنددۀ خدود سران سپه را همه برنشاند و دمان سوی کهسا

را باز یابد. کوه را سر اندر پروین دید بلند تدر از پدرواز عقداب بدود.  

ستیغی از آن بلند تدر کشدیده بدود کده گزندد کیدوان را بدر آن راه نبدود. 

سام برآن سنگ خارا و نیروی مرغ سهمگین آشیان نگاه کرد، جوانی 
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جسدت ولدی  دید بکردار خود کده گدرد آشدیان مدی گشدت. راه بدر شددن

نیافددت. روی برخدداک گذاشددت و فرزنددد بدددرود گفتدده را بدداز خواسددت 

 نیازش همانگه پذیرفته شد. 

سددیمرغ از فددراز کددوه نگدده کددرد و سددام و گددروه او را بدانسددت. 

آنگاه به زال گفت: من دایده و پرورندده تدوام تدرا  دسدتان  ندام نهدادم. 

اشددد کدده پدددرت سددام جهددان پهلددوان بسددراغت آمددده اسددت. اکنددون روا ب

بردارمت و بی آزار نزدیک وی بگذارمت. من تدرا بدشدمنی از خدود 

دور نمیدارم، بلکه بسوی پادشاهی مدی گدذارمت. بدودن تدو اینجدا مدرا 

در خورسددت، مگددر تددرا آنجددا یگدده ازیددن بهتددر اسددت. بعددد سددیمرغ پددر 

خویش بکند و بزال داد تا اگر بمشکل بزرر برخورد، آندرا بسدوزاند 

 د و زال را نزدیک پدر بگذارد. و آنگاه پر برگشای

پدر چون بدیددش زار نالیدد و داد و نیدروی و هندر شداه مرغدان 

را ستود. دل سام از دیدار فرزند  باز یافته چون بهشت برین شدد. از 

کوه فرود آمد. جامه خسروانه بخواست و تن زال را باخفتان پهلدوانی 

نزدیدک سدام پوشید و گفت هیچ آرزوی بر دلدت نگسدلم. سدپاه یکسدره 

شدند و برجهان پهلوان آفدرین خواندندد. زندگ  هدای زریدن بصددا در 

آمد و کوس ها گوش آسدمان را خراشدید. سدواران غریدو برداشدتند  و 

 آنگه بخرمی راه بگذاشتند تا آنکه بشادی بشهر اندر شدند.

از زابل به منوچهر آگهی دادند و افسدانه سدام و زال را بدر او  

رزنددد شدداه فرمددان داده شددد تددا سددام و زال را بدده خواندنددد. بدده نددوذر ف

پیشددگاه او بیدداورد. چددون نزدیددک منددوچهر رسددیدند پادشدداه بددر پدددر و 

 فرزند آفرین خواند.
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منوچهر از دیدن زال شاد شدد و فرمدود تدا او رال راه و رسدم  

رزم و بزم و آئین شادکامی بیاموزند، زیرا که  زال جز مدرغ و کدوه 

فدت بدا او پیمدان بسدته ام کده هدیچ آرزوی در چیزی ندیدده بدود. سدام گ

دلددش نگددذارم، شدداه شددادمان شددد و پیمددان او را سددتود. آنگدداه منددوچهر 

جشن آراست. اسپان تدازی زریدن سدتام وشمشدیر هنددی دیبدا و خدز و 

بیچاده  و زر فراوان داد.بردگدان رومدی، سداتگین هدای زمدرد و جدام 

چدون جشدن آراسدته های پیروزه از می پر کردند و بده پدیش آوردندد. 

شددد ، پیمددان بسددتند و از دریدداي چددین تددا دریدداي سددند از زابلسددتان تددا 

هامون سیستان با تخت پیروزه و تاج از مهر بیچاده و كمر بند زرین 

بسته شد. سدام و زال  ار زاني گردید. كوس بر كوهۀ پیل به سام نیرم

 سوي زابلستان روي نهادند.

شدداهان و پهلوانددان  روزگدداري گذشددت تددا آنكدده زال هنددر هدداي

بیاموخت. چون سام بسوي گرگساران و مازندران آهنگ جندگ كدرد 

و سرداري و تخت زابل را به فرزند باز گذاشت. پور سام چنددي در 

زابل داد گري كرد، چنانكه مردم و مهان را شدادمان گردانیدد تدا آنكده 

از دوري پدر دلتنگ گردید، بخدردان را بخواندد وآنگداه بدا سدواران و 

مردان دانش پژوه براي شكار بسوي كابلسدتان كده نخجیدر گداه دوران 

 بود بتاخت .

 

 شهزادۀ زابل عاشق شاهدخت کابل:        

پادشاه گسترده كام كابل را مهراب نام بود. چدون از كاردسدتان 

سددام آگهددي یافددت نددزد او شددتافت. زال نیددز پددذیره شددد. خددوان پهلددواني 

ند. مهراب در پورسام نگداه كدرد، از نهادند و بر آن به شادماني نشست
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دیدار او شاد شد و دلدش در كدار او تیدز تدر گشدت . چدون مهدراب از 

خوان زال برخاست، با مهتران خود گفت : بچهر و ببداالي او مدردي 

ندیده ام. كسي نمي تواند كه زیبنده تر از وي كمر بنددد.یكي از مهدان 

تریست كده رویدش زال راستود و آگهي داد كه در مشكوي مهراب دخ

روشنتر از خورشید است و رخي چون بهشدت دارد. پیكدرش بكدردار 

سیم است . اگر ماه جوئي همان روي او وگر مشك بوئي همان مدوي 

 اوست .

 ــاج      ــزسرا تا بـپـایـش بکــردار ع

 برخ چون بهشت و بباال چو ساج

 برآن سفت سیمین دومشکین کمند         

 قـۀ پای بندرش گشـته چـون حلـس

 رخـانش چــو گلـنار و لب نار دان           

 ن برش رســته دو نـاردانـزسیمی

 دو چشمش بسان دو نرگس بـباغ           

 رده  از پـر زاغـمــژه تـیـره گـی ب

 ده  انگشت بــرسان سیمــیـن قلم           

 بـر او کــرده از  الـیه صــد ر قم

 راســته           بهشتیست  سـرتـا ســر آ

 پـر آرایش و رامـش و خـواســته

روي بجنبیددد و بنادیددده بیدداد او سددوگوار مهددر زال بددر آن مدداه        

گردید. شب را باستارگان بسر برد، چون خورشید تافت و روي گیتي 
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سدددپید شدددد، بدددار بگشددداد .گدددردان زریدددن سدددتام رفتندددد و درگددداه او را 

 بیاراستند.

بدداز سددوي خیمدده شدداهزاده زابددل شددد و از او شدداه كابددل روز دیگددر  

پددذیرایي و سددربلندي دیددد. زال را بخانددۀ خددود خوانددد. دسددتان سددام از 

تخت و مهدر و تیدپ و 

كددددداله دریدددددپ نكدددددرد. 

مگر بنام آنكه مهتران 

او مدددي گسددداري مدددي 

كنند، بخانه او نرفت. 

مهدددراب براندیشدددۀ او 

آفدددددددددرین خواندددددددددد و 

بازگشدددددت. مهماندددددان 

بددار دیگددر یددك یددك او 

سدددتودند و از مددداه  را

مشكونشددین او چندددان 

سدددخن گفتندددد كددده زال 

یكباره دیوانه گشت و 

 رودابه شاهدخت کابل               خرد از او دور شد.

یك چند سپهر بر سر همدي گشدت و دل زال یكسدره بده مهدر آگندده     

بددود. اندیشدده اش فددراوان بددود مگددر نمددي خواسددت بدده نددزد خددرد مندددان 

زیكه داشت كسدي نداشدت كده همده چیدز را بدا او رسوا شود. باهمه چی

 در میان بگذارد.
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روزیكددده مهدددراب شددداه از نزدیدددك زابدددل بازگشدددته بدددود، بسدددوي 

شبسدددتان خدددویش گدددذر كدددرد در كددداي او دو خورشدددید مدددي درخشدددید: 

سیندخت جفت او و رودابه دخترش بود. رودابه كده بسدان بهشدتي پدر 

ر یكجا به نزد پدر شتافت از خواسته و بدیبا و گهر آراسته بود، با ماد

 مهراب از دیدار شان یزدان را ستود. سیندخت پرسید:

این پیر سرپورسام، چه مردیست چده چهدره و چده شدیوه دارد؟ 

از تخدت سدخن مدي گویدد یدا از سدیمرغ و آشدیانه مدي سدراید؟ مهدراب 

گفت: در گیتي از پهلوانان و گردان كسي نمدي تواندد پدي زال بسدپرد. 

یل  دارد. دستش به كردار رود نیل است. بدر تخدت دل شیر و  زور پ

زرافشان است و در جنگ سرافشان. مویش سدپید ولدي چهدرش چدون 

 خورشید است .

چددون رودابدده، ایددن سددخن از دهددن پدددر شددنید، بددر افروخددت و 

رویش گلنار شد. آرزو جاي خرد را گرفت . مهر زال در دلش جداي 

چده نیكدو گفتده اسدت  گرفت و آرامش از او دور شد. رسي زن باسدتان

كه از مردان نزدیك زنان یاد مكنید. رودابه را پند پرستنده بود كه از 

بددرایش جددان مددي فشدداندند. راز خددود بددا ایشددان در میددان نهدداد و چدداره 

جست. پرستندگان را شگفت آمد گفتند: اي افسر بانوان جهان  تدرا از 

ن مددي هندوسددتان تددا بدده چددین مددي سددتایند، نگدداره رخددت را بدده خدداورا

فرستند. نگین روشن و چلچراغ شبستان كابلستان هستي ،چسان كسي 

را كدده پدددر از برانداختدده اسددت ببددر مددي گیددري، او پددرورده مددرغ كددوه 

دل :» هاي بلند است. رودابه ایشان را بخشم خاموش سداخت و گفدت 

من از ستاره تباه شده است، چگونه بي ماه مدي تواندد شداد باشدد، مدرا 

 «.وان است. زال بجاي تن و ر
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پرسددتندگان چددون آواز دل خسددتۀ رودابدده را شددنیدند بدده راز او 

آگاه شدند و به دل جوئي پرداختند و پیمان بستند كه شاهزاده زابدل را 

نزد شاهدخت كابل بیاورند. ماه فروردین و سر سال بود. زال بركنار 

 رود بارگاه  آراسته بود.

ن گدل چیدندد تدا آنكده كنیزكان بدانجا شدند و از كنار رود فدراوا

از آن سدددوي رود نگددداه زال برایشدددان برافتددداد. پرسدددید كیانندددد  شدددنید 

كنیزكان رودابه هستند. درین گفدت و شدنود مرغدي خشیشدار از روي 

آب برخاسددت، زال كمدددان خواسدددت و آن مددرغ را از هدددوا بدددر زمدددین 

افكند. خادمي را فرمود تدا شدكارش را بیداورد. خدادم در كشدتي شدد و 

گذشت. كنیزكي پیش آمد و نشان كمان دار بازجسدت. دانسدت از دریا 

كدده پددور سددام شدداهزادۀ زابلسددتان اسددت. از زیبددایي و هنددروري اودر 

شگفت شدند و گفتند در گیتي جز رودابدۀ بهشدت روي، دیگدري بددان 

زیبایي آفریده نشده است. خادم باز گشت، زال از سخني كه رفته بدود 

وان تددر شدد. ایشدان را بخوانددد و از بداز پرسدید و آگدداه شدد. دل زال جد

خدددوبي هددداي رودابددده چیزهدددا شدددنید. كنیزكدددان را فدددراوان در و گهدددر 

بخشید. پرستندگان شاد بر گشتند و پیمان درست كردند كه زال را بده 

دیدار رودابه شادمان سازند. پور سام را بددان سدان سدرگرم و خدوش 

د. رودابده كردند كه دلش از غم تهي گشت و از شدادي و آرزو پدر شد

چشمش را براه دوختده بدود. گدام كنیزكدان را از تدپش دل مدي شدمرد. 

چون بیامدند و سخن باز گفتند، بسان مداه خندیدد و فرمدود همدان شدب 

به پور سام برسانند كه دخت مهراب را  آرزوي دیددار، دیوانده كدرده 

 است .
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روز چشم براهي بپایان رسید، چون خورشید به سرا برده شدام 

، پور سام بسوي مهر و آرزو گام برداشت. رودابه از فراز فرو رفت

باره راه او را مي دید. چون چشمش بزال افتاد، فریداد شداد بداش بلندد 

كرد. زال دو چندان مست و جوان گردید. رودابه گیسدوان مشدكین از 

كنگدره فددرو هشددت تدا پددور سددام را بدددان كمندد مشددكین بددر فددراز آورد. 

ه مهر داد. كمند از پشت زیدن بدرون آورد دستان سام بر موي او بوس

و بر باره فراز آمد. هر دو بكردار مست رفتند و سوي خانه زرنگار 

شدند. رودابده چدون بهشدتي آراسدته بدود. پورسدام را آن زیدب و فربده 

شگفت اندر كدرد. رودابده دزدیدده در وي مدي نگریسدت و چشدمش از 

 آن افسر بیچاده سري خیره مي شد.

پیماندده ، پیمددان مهددر را سددتوار تددر كددرد. زال بددوس و كنددار و 

گفت: هر چند چدون مندوچهر ایدن داسدتان بشدنود بددین كدار همداسدتان 

نگردد و سام نیرم خروش بر آورد و بر من بجوش آید، من هرگز از 

پیمان نگذرم تا تو آشكارا جفت من گردي. رودابه پاس  داد كه جهان 

ي بدر مدن پادشداه نگدردد. هدر آفرین بر زبانم گواه باد كه جز تو دیگر

 زمان مهرشان بیشتر مي شد خرد دور تر مي گردید، آرزو پیشي مي 

 كرد.

 خــرد دور بود آرزو بیش بودي مهرشان هرزمان بیش بود        هم

 همي بــود بــوس  و كـنار و نبید       مگر شیر كــو گور را نشكرید

ز سددرا پددرده چنددین بددود تددا خروسددان بانددگ زدنددد. آواي تبیددره ا

مهددراب شدداه بلنددد گشددت و خورشددید مدداه را بدددرود كددرد . زال از بدداال 

كمند در افكند و از آن كاي فرخنده فرود آمد. بر اسپ خدویش نشسدت 

و بسوي شكارگاه باز گشت .چون بسرا پردۀ خویش رسید. موبددان و 
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سران لشكر را بخواند و راز خدویش بدا ایشدان در میدان نهداد تدا خدرد 

ش بین در آن چه بینند و فرزانگان چه فرمایند. سخن بدر لدب مندان پی

بخردان بسته شدد. چدون مهدراب از بازمانددگان ضدحاك بدود از گمدان 

مندددوچهر و سدددام هراسدددیدند . زال مایدددۀ خاموشدددي را دریافدددت و راه 

گشایش سراغ كدرد. مؤبددان پایدان كدام و آرام او را خواسدتند و پاسد  

زیددان پادشدداه اسددت، مگددر از گددوهر آراسددتند كدده مهددراب هددر چنددد برتا

اژدها ست مردي است بدزرر كده نتدوان او را تندگ مایده گفدت.  راه 

 آنست كه نامه یي به سام جهان پهلوان نبشته آید.

سپهبد زال نویسنده یدي را پدیش خواندد و گفدت بده پددرم نویدد و 

پیام بفرست و آنگاه بنویس كه : اي گرایندۀ تاج و كمر، روزگار مدرا 

ن كه دیدي زاد.آنگاه كه پدر در ناز و خز و پرند بدود، مدرا در بدانسا

تۀ بال سیمرغ در البرز كوه جاي داد. به جاي شیر خون مدي خدوردم 

تا آنكه از آشیان به تخت و نام شدم . اكنون كاري دل شدكن پدیش آمدد 

كه نتوان آنرا بانجمن باز گفت. بدام مهر دخت مهراب شاه افتداده ام . 

یار من ستاره و كنار من دریاست. كوه گدواه اسدت كده شب هاي تیره 

 «.هیچ آرزو بر دلت نگسلم»جهان پهلوان گفته بود:

چون نامه بدست سام رسدید سدرش از اندیشده گدران گشدت و بدا 

خود گفت : كسي را كه مرغ آموزگار باشد، الجرم از روزگار چنین 

از آن كار  كام دل جوید. مؤبدان را بخواند ستاره شناسان از آسمان و

باز جستند. گفتند از ایدن دو پیلدتن جدواني بده جهدان آیدد كده بده مدردي 

میان بندد. پي بد سگاالن از بی  زمین بر كند. از سكسار و مازندران 

نشاني نماند و زمین را به گرز گران بجنباند. بدشمنان ازو بد رسد و 

 براي سرزمین خود نیكوئي و نام آورد.
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. به فرزند پیغام داد.زال چون بدانسدت سام نیرم دلش شاد گشت

کدده پدددر شدداد اسددتواکنون شددهریار منددوچهر بایددد شدداد گردد،امیدددوار 

گردید.شیرین سخن زنی میان زال و رودابه پیام آور بود. دو دل داده 

به همدیگر پیام مهر و صفا و آرزو مي فرستادند. روزي پس از آنكه 

بدددگمان گشددت و چددون  پیغددام زال را بدده رودابدده سددپرد، سددیندخت بددرو

دریافت كه زال و رودابه شبي تا بامداد با هم نشسدته و پیمدان دل بهدم 

بسته اند، بناچار آه نكشید. سیندخت مادر رودابه از هراس آنكده مبدادا 

مهددراب آگدده شددود، بدددل رنجددور گشددت. مهددراب كددار او را جویددا شددد. 

ش سیندخت چون سرگذشت باز گفت. مهراب دست بردسته تیپ زد. تن

لرزید و رنگش چون الجورد گشت. سیندخت زار گریسدت. بداخرد و 

 زاري او را نرم كرد و از انجام نیك سخن راند.

مهدراب و دسدتان سدام آگهدي یافدت مهر دخدت چون منوچهر از 

پردرد شد. نوذر را فرستاد تا به سام برساند كه پیش از رفتن به زابل 

از دیدن نوذر بدل شداد شدد بدریا منوچهر شاه بیاید. سام جهان پهلوان 

و آهنگ دربار منوچهر كرد. منوچهر با سپاه گران بر سر راه رفت. 

چددون بكدداي شدداهي بدداز گشددتند او را بنواخددت و پهلددوي خددود برنشدداند. 

منوچهر از جندگ مازنددران بداز پرسدید. سدام از پیدروزي و پهلدواني 

ز خود سخن ها گفت. چون شاه از مهراب سخن بمیان نیداورد سدام نید

در آن خداموش ماندد. روز دیگدر تدا سدام سدخن مدي زد، مندوچهر شدداه 

بددو فرمدان داد كدده اكندون بایسددتي تخدم اژدهددا )ضدحاك ( را از جهددان 

برداري. برو ومهراب و كابلسدتان را خدراب كدن. سدام جهدان پهلدوان 

را فرمان شاه ناگوار و شگفت آمد، ولي مانندد گدردان پاكددل آندرا بدي 

ي آنكه از دل خود و درد فرزند سخن گوید لگام سخن پذیرفت .آنگاه ب
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سوی کابلستان باز گردانید.زال چون کار پدر آگاه شد نزد او شتافت . 

روز گار گذشته را باز آورد و پیش پدر نهاد و آنگاه پیمان او را بیاد 

داد. دو كوه یكي پیمان با فرزند درد رسیده و دیگدري فرمدان شداه بدر 

 د. سام در آن كار فروماند، رسي زد.پیكر گرد زابل فرود آم

به فرزند فرمان داد تدا خدود نزدیدك مندوچهر شدود شداید هندر و 

جدددواني او خددداطر شددداه را شددداد كندددد و فرمدددان تبددداهي كابلسدددتان را 

بازخواهد. زال بر سنجش پدر آفرین خواند. نویسندۀ یي آمد و بفرمان 

 سام نریمان نبشت :

كن گرز دار بسوي شدهریار این نامه از سوي آن پهلوان گرد اف

مي آید كه نیرویش هماره و همگدان بدراي آرزوي پادشداه كدار كدرده. 

بداستان اژدهاي رود كشف و بمرر گردان گرگسداران و خدون یدالن 

مازندران كه كار آنان را به گرز گران و فرمان شاه راست كدرده ام، 

 بدده یدداد شدداه مددي دهددم كدده نیددرویش همدداره و همگددان بددراي مددن بددا زال

است. زال را فرستادم تا حال خود باز گوید، باشدد كده شدهریار سدخن 

پهلددوان را گرامددي دارد و روا نشددمرد كدده دشددمن شددكن پیمددان شددكن 

 گردد.

زال چون بچۀ سیمرغ بسوي منوچهر تاخت تا آنجا هنر آزماید 

را  سددام یكدددزخمو دل منددوچهر را از كددین مهدددراب پدداك سددازد. پیدددام 

                                   1خود با رودابه گراید.برساند و به پیمان دوستي 

 

 زال در مجلس آزمون مؤبدان منوچهرشاه : 
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زال بدده دربددار منددوچهر پیوسددت. شددهریار آفددرین خوانددد. چددون 

نامه سام ازو دریافدت سدتاره شناسدان را بده جسدتجوی اختدر گماشدت. 

نرا همدایون سه روز اختر رودابه و زال را در آسمان جستند تا آنكه آ

 و فرخنده یافتند.

شهریار شادمان شد، آنگداه بفرمدود تدا زال را در خدرد و داندش 

از آن دوازده سددرو » بیازماینددد، موبدددان را بخواندنددد مؤبدددي پرسددید: 

دیگري گفدت « سهي نشان مي جویم كه از هر یكي سي شاي برزده ؟

سدیاه  در سراغ آن دو اسپ گرانمایه تیز تازم كه یكي چون دریاي:» 

و دیگري برنگ بلور سپید است، هدر دو مدي شدتابند كده چدون از بدر 

« شهریار بگذرد، یكي كم شدود ولدي چدون بشدمرند همدان سدي باشدند؟

مرغزاري پر از سبزه و جویبار است، مردي باداس »دیگري گفت : 

تیددز سددوي آن مرغددزار شددود و همدده را از تددر و خشددك بدددرود. نیدداز 

ن مرغزار كجاست و آن مدرد كددام هسدت نپذیرد و زاري نه نیوشد، آ

 «؟

چیسددت آن دو سددروي كدده مرغددي را بددر آن »دیگددري گفددت : 

آشیانست. بدام بدر یكدي و شدام بدر دیگدر نشدیند، چدون از ایدن برخیدزد 

بیژمرد و بر آن نشیند، بوي مشك خیزد. یكي هماره پددرام و دیگدري 

 «را برر و بار پژمرده باشد؟

ردم از آن بدده خارسددتان شارسددانی اسددت کدده مدد» دیگددری گفددت:

هددامون پرداختدده انددد ناگهددان گددرد خیددزد و بناهدداي سددر بدده مدداه ناپدیددد 

 «شود.
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زال پراندیشدده گشددت، آنگدده زبددان بگشدداد و بدده پرسددنده نخسددت 

سال دوازده ماه دارد كده هرمداهي بسدي روز شمارسدراید » بازگفت: 

 «.گردش روز گار چنین است 

ندد و یدك دیگدر را شدب و روز در دنبدال هم» دیگري را گفدت 

از مدداه »دیگددري را گفددت : « نمددي یابنددد، روزگددار چنددین مددي گددذرد.

سددخن گفتددي ولددي از زیددان آن نفرمددودي كدده یددك شددب گدداه كددم آیددد. در 

» دیگدري را گفددت : «.   شدمار تازیدان دریدن سددواران زیدان رو دهدد

 دوسرو دوبازوي چري بلند است آن مرغ خورشید 

. دیگددددري را گفددددت: «اسدددت كدددده بددددیم وامیددددد جهددددان ازوسددددت 

سراي درنگ و شمار اسدت خارسدتان ایدن سدراي سدپند  -شارستان »

را باید گفت كه هم ناز و گند و هم درد  و رند دارد. چون باد نیستي 

دیگدري را .« بوزد، از گیتي خروش بدر آیدد و بددان شارسدتان شدویم 

روزگددار دروگددر و مددا چددون گیدداهیم. سددپهر بدده پیددرو جددوان » گفددت: 

شاه و مؤبدان همگان خرم شدند. «. اري و شیون نه نیوشدننگرد و ز

شهریار جشنگاه بیاراست و به رامش پرداخت چنددان بداده كشدیده شدد 

  كه جهان در چشم پهلوان مست ، به رامشگري در آمد.

فردا چون خورشید بر آمد و گیتي چدون كدوه بدخشدان فدروزان 

مدود تدا گدردان گردید، زال كمر بست و نزدیك شاه  شدد . مندوچهر فر

گرد آیند و پهلوانان پهلواني كنند. زال نیدز بمیددان شدد. بده گدرز و بده 

تیر و تیدپ در گذشدت. پهلواندان گدواهي دادندد كده هدر كدس بدا او نبدرد 

جوید مادر بر او جامه الجورد كند. آنگاه منوچهر شاه پاس  نامه سام 

وز پدس تدر را بكام دل زال داد. زال نزدیك سام پیام داد و خود نیدز ر
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زال بده پددر پیوسدت. سدخن هدای گذشدته را در  آهنگ بازگشت نمدود.

 1میان نهادند و پیام  دیگربکابل فرستادند . 

 

 :  نریمان رسالت سیندخت، به نزد سام

سددام پددس از رفددتن زال بدده درگدداه منددوچهر، بدده پیکددار مرزبددان  

ش مهراب شاه شتافته بود ودیری نگذشت که راز آمدن سام به کابل فا

گشت، سر مهرابشاه  از خشدم  پرشدد، بدر سدیندخت  برآشدفت  و راز 

پیکار سام را با خشونت با او درمیان نهداد. سدیندخت گفدت ، كده اگدر 

مهددراب بدددو بدداز گددذارد، نددزد 

سددام مددي رود و او را از راه 

تبداهي كابددل بداز مددي گردانددد. 

مهدددراب شددداه  کددده بددده تددددبیر 

وهوشدددیاری سدددیندخت بددداور 

زه داد تدددا داشدددت، بددده او اجدددا

 هرطور میخواهد بکند.

سدددددددیندخت، شددددددداهزن 

کابددل، ندده تنهددا از ایددن جهددت 

کدددددددددده مددددددددددادر رودابدددددددددده و 

مادربزرر رستم است، زندى 

 سیندخت مادر رودابه            نامدار و معروف است، بلکه

 زنى باتدبیر ، دانا، با احساس و مردم دوست نیز است وبا همین  
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ک جندگ تبداه کدن بدا لشدکرى احساس شریف خود بارى کابل را از ی

بسددرکردگى سددام جهددان پهلددوان دربددار منوچهرنجددات بخشددید. پیونددد 

عاشقانه زال و رودابه ، نیزبدون نقش سیندخت ناممکن بدود . بخشدى 

            از آن داستان متعلر به تدبیر این زن هوشمند و سخندان است . 

رار گرفتده و در لحظاتى که کابل مدورد تهدیدد حملده سدپاه زابلسدتان قد

خروش مردم بلندد و راه چداره از ندزد مهدراب شداه کابلسدتان گدم شدده 

بود ، این زن قدم به جلو مى گذارد و از همسرش میخواهد تا حل این 

مشکل را بده او بگدذارد. مهدراب کده بده عقدل و تددبیر همسدرش بداور 

کامددل دارد ، کلیددد گددند هدداى خددود را در کددف او میگددذارد و سددیندخت 

وشدمند دسدت بکدار میگدردد . اوابتددا سیصدد هدزار دیندار نقدد زیبا و ه

براى نثار در پاى سام ، از خزینه بر میددارد. سدپس شصدت پرسدتندۀ 

سیمین کمر با طو  هاى زرین بر میگزیند و در دست هریکى جامى 

 زرین مملو از لعل و جواهر و یاقوت و مرجان مى سپارد . 

ا سدى اسدپ سدیمین سدتام از بعد ده اسپ اعلى با ساز و برر زریدن بد

نسددل تددازى و پارسددى بددا یکصددد اشددتر مدداده و چهددار پیددل از اصددطبل 

شاهى جدا میکند و بدست پنجاه پرستنده زرین کمر مى سپارد. پدیالن 

واسپان بارکش و  اشدتران راهدوار را ازجامده و فدرش هداى پربهدا و 

پیدداوار نفدیس کابددل بدار مدى بندددد و دو صدد قبضده شمشددیر هنددى کدده 

یک دسته هاى از طال و نقره داشتند،بر این هدیه هامى افزاید. در هر

میان این هدایا، هدیه هایى پر بها ترى براى شاه در نظر گرفتده شدده 

بود، و آن تاجى شاهوار با تختى زرین بدود کده بدا پیدروزه و یدا قدوت 

مشبک شدده بدود. چدون ایدن همده هددایا و خواسدته هدا بدر طبدر سدلیقه 

گردیددد، سددیندخت خددود را بدده دیبدداى زربفددت یدداقوتى  زناندده اش آمدداده
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بیاراست و کاله رومى بر سرگذاشت و بر اسپى باد پیمدایى نشسدت و 

به عنوان فرستاده کابلشاه به نزدیک جهان پهلوان سام از شهر بیرون 

 شتافت. بخشى از این روایت بکالم دقیقى در شاهنامه خوشتر است : 

 ـرـُدر و به یاقــوت پــر مایـه ببـ     زر اىـدیـبـه ت تـن را بـبیــاراس

 زارــارسیصـد هبــرون کـرد دین     ثـارـپس از گـند مهـراب بهــر نـ

 ـمـرـجـه به زریـن کـپرسـتنده پن      از زرـده اسپ گرانـمــایه بــا سـ

 از اســپــان تــازى و از پــارسى      ـد سـىــن ستـام آوریـدنــبسیمــی

 یکى جـام زر هـریکى را بدست      و  زریـن پرستنده شصتابـاطـ

 ابـا یـاره و طـو  و بـا گوشـوار      ـوهــر شـاهــوارـرگــیکى تـاج پ

 ـر آب داده پــرنـدــهمـه تیــپ زه      بـزرین وسیمین دو صدتیـپ هند

 زپـیـروزه و چنــد گــونه گـوهـر     ت زرــبـسان سپـهــرى یکى تـخ

 صـداشترهـمه بارکش راه جوى       اشترهمه مـاده و سري موىصد

 ارـردند بـهمه جـامـه و فـرش ک      یــالن هنـدى چهارـوزان ژنـده پ

 گـُشسپآذرکـردارچـو گـُردى ب      د باسپـچـو پردخت کار انـدرآم

       یـکـى تـرک رومى بسر برنهـاد

 یکى بـاره زیــراندرش همچوبـاد

 

بدون آنکه پیکى پیش از خود بده لشدکرگاه سدام فرسدتد و از  سیندخت

کابلشاه به سام اطالعى بدهد، با کاروان هدایا یکراسدت  ۀآمدن فرستاد

به سوى لشکرگاه سام مى چمد و بناگداه بده دربدان خرگداه سدام نددا در 

کابلشاه مطلع سدازد و اجدازه ورود  ۀمیدهد که سام را از آمدن فرستاد

 بخواهد. 

 فـت نـامــرگــنـه آواز داد و نـه ب       امــاه سگدرــبرازان ــد گـبـیـامـ
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 هــانـــا پهــلـوان جــوینـد ببگـ      ـت تا ناگهـانــبـکار آگهــان گف

 بـُـد یــلى زابـــلىـــزد سپــهـبـن       کـابــلى تــادهً ــرســــد فــکــه آم

 د خـرامیـد تـفـتش سـپهـبـُ بـپـیـ      فـرود آمدازاسپ سیندخت ورفت

 یـنـابــرشــاه و بـر پهـلـوان زم       نـزمیـن رابـبوسیـد و کرد آفـری

 ده ز در تـا دو میـلرکشـیــرده ب       لنثـار و پرستنـده و اسپ و پـیـ

 دـکـان بدی سـرپهـلوان خیـره شـد      ـدـیـکایـک همه پـیش سـام آوری

 کرده دست وسرافکنده پستبکش       تـسپراندیشه بنشست برسان م

 ن بــودـه آئـیــرستـادن زن چــف       ودـه چندیـن بـا مایکه جایى کـج

 ربـیش و برکـم نـزدهـمى رسى ب       دم و دم نـزدـفـرو بـرد سـر یکـ

 اه و رمـهـن گـردد آزرده شـزم      همه رمـگـرایـن خـواسته زو پـذی

 یـمرغ بــالـبــرآرد بـکــردار س      ش زالـیــپ ازگـردانـم ازـوگـر بـ

 چـه پـاس  بـگویمـش درانجمـن       ردد زمـنـشـود رنـجـه آزرده گـ

 هـلـوانــام انـدیشـه آن پسـرانج        چـو اندیشـه بســیار کرد انـدرآن

 غـــالمــان و پــیــالن آراســـته       برآورد سـرگفـت کـاین خـواستـه

           جـور دسـتـان دهیـدـوید و بـگنشـ

 هــیــدــســتـان نـکـابل ۀــبنــام مـ

زبان به سخنورى میگشاید و با کدالم درخدور یدک شداه بدانو  سیندخت

و اى دانشددم مددرد کدده   اى جهددان پهلددوان سددام :» بدده سددام میگویددد 

بزرگددان از تددو دانددش مددم آموزنددد ، از داد تددو اسددت کدده دروازه هدداى 

ته شد! با گرز تو راه خدا پرستم گشوده گردید، این دادگرى بدى بس

نخواهد بود که گناهکارمهراب باشد، ولم مردم بیگناه کابل مجدازات 

شوند. این مردم همگم دعاگوى سالمت تو اند،ترا نده درخدور اسدت 
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خون بیگناهان ریختن، که خداى ما و شما یکدم اسدت و او راخدوش 

 « نمي آید.

 رگردد جـوانـکـه بـا رسى تـو پیـ        لـوانهـبا پچنین گفت سیندخت 

 ـر افروخـتـندـتـى بـیـبتـو تیـره گ      تـندــو دانـش آمـوخـبـزرگـان زت

 ـزدىـــای ۀـاده رـرزت گـشـبـگـُ        دىـسـته دسـت بـو شـد بــبـداد ت

 ودــژه پـر آب بون دلـش مـز خ      ودــراب بـود مهـگـنه کـار اگـر ب

 ـردــد گـــایــدر آورد بــکـجا انـ      ردــه کـناهـان کـابـل چـسر بى گ

 و اندــاى تـده و خـاک پـپـرستـن       ـوانـدـهـمـه زنـده یکـسر براى ت

 ریدـور آفـه ید وـاهدرخشـنده ن       دوهوش وزورآفریآن ترس کاز

 ر مبندـتن ببخون ریخمیان را        سندـیـن کــار از تـو پــنیـایـد چن

 ان هیـچ پیکار نـیستبیزدان م        خـداوند مـا و شما خـود یکیست

 ـتنــر آویـخــان بى گنــاهابـا ب       ریختن ونو دانى نه نیکوست خت

           امـن بگـوىــدو سـام یل گفت بـب

 ـرآنـچت بپــرسم بهـانه مجوىـه

یستۀ سیندخت قرار گرفته بدود، که بى تردید تحت تاثیر سخنان با سام

به سیندخت گفت که هرچه از او مى پرسد راست بگوید  و پرسید که 

بددا چدده کسددى طددرف اسددت و خددود چدده نسددبتى بددا مهددراب دارد، همسددر 

مهددراب اسددت یددا یکددى از نزدیکددان او؟ از رودابدده و زال چدده میدانددد؟ 

یش آنددو کجددا همدددیگر را دیددده اندد؟ از زیبددائى و فرهنددگ رودابدده بددرا

گفت: اى جهان پهلوان   بایدد بدا مدن عهدد بنددى  سیندختتعریف کند. 

که برجان من وعزیدزان مدن از توگزنددى نیسدت، آنگداه هدـرچه گدویم 

تمام حقیقت گویم. سام دست سیندخت بگرفت و به ندور و خورشدید و 

مهددر سددوگند یدداد نمددود کدده او و کسددانش زیددان نبیننددد. چددون سددیندخت 
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د ، زمدین ادب بوسدید و از جددا بلندد شدد و بعددد پیمدان سدام را اسددتواردی

 آنچه سام پرسید و آنچه خود میدانست پاس  داد و گفت : 

 ن روانــزن گـُـرد مهـراب روش       که من خویش ضحاکم اىپهلوان

 که دستان همى جان فشاندبروى       ـاهـروىــم ۀـام رودابــهمـان م

 رکشد روزچـاکـتیـره تـا بب ش        زدان پاکـهمـه دودمـان پیش ی

 ـاه زمینـهـمـان برجـهان دارش       وانیم و زال آفـرینـهمه برتـو خ

 ت کیستـبکابل ترادشمن ودوس        ـو چیستــکنون آمدم تا هواى ت

 بدیـن پـادشاهى نـه انـدر خوریم      د گوهـریمـار و بـنه کــاگـر ما گ

 ـش ُکشتنى، بستـنى را بــبـندــبکُ        ندـتمـپیش تـوام مسـمـن اینک ب

 کــزان تیـرگى انـدر آیـد بــروز       ـل مــسوزــان کـابــدل بى گنـاه

 زنى دید بـا رسى و روشـن روان      لـوانـهـو بشنید ازو پـسخنـها چ

 میانش چـو غـرو وبـرفتن تـذرو      بري چون بهار و بباال چو سـرو

 ـد جان منـدرسـتست اگـر بگسل        یمـان منـه پـین داد پـاس  کـچن

 نــدرستــبمانـید شــادان و دل ت       ل و هرکه پیوند تُستــتو با کابـ

            تانـم که زالـن نیز همـداســـبـدی

 زگیتى چـو رودابـه جـویـد همال

سددام بدده سددیندخت اطمینددان دادکدده دیگددر زارى و البدده نکنددد و او بدده 

ه نوشته و زال را به دربار فرستاده است تدا بدا هندر خدود منوچهر نام

ردد. گددزال و رودابدده اسددتوار پیونددد دل شدداه را بدسددت آورد و پیمددان 

سددیندخت از شددنیدن سددخنان سددام ، شددادمان شددد و از سددام خواسددت تددا 

 مهمان کابل گردد: 

 کند بنده را شاد و روشن روان         ر پهلـوانـبدو گفت سیندخت اگ

 دـود بـاسمـان بـلنـرم بـر شـــس         نـدـن انـدر سمـد بکاي مــچمـان
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 رـکز اندیشه دلرا مکن هیچ سی         رــفـت سام دلــیـــدو گــبخنـده ب

 چوبشنید سیـندخت پوزش نمود        ـار زودـو این کــرایـد بکـام تــب

گشدت و پیکدى ازخدود ب ۀشادکام از نزد سام بده خیمد سیندخت

کابل فرستاد و از موفقیدت تددبیرخود بده مهدراب مدژده داد ه تگ ب تیز

 وافـزود بزودى خود نیز بدنبال پیک راهى کابل خواهد شد. 

 بـجنبید و بیـدارشد سر زخواب        آفتـاب ۀون چشمـــدوم روز چـ

 وىـهـیم جــبــدرگــاه سـاالر دی         گرانـمایه سیندخت بنهـاد روى

 دش بنـامـبـانــوان خوانـدن مــۀ         ـد ز درگـاه ســامرآمــروا رو ب

 ت با او زمانى درازـسـخـن گفـ        ام و بــردش نـمـازـبیامـد بر س

 ل خداىـشدن شـادمان پیش کاب         ـاز گشتـن بـجـاىـورى بـبدست

 هراب گـودیـدى بمـ  بگو آنـچـه        ر و روت برگیل گفــورا سام ی

 زگند آنچه پرمـایه برخواستـند         لـعـت آراسـتـنـدـاوار او خسـز

 هـــم از بــهــر رودابـۀ دلنــواز       هم ازبهرمهـراب وسینـدخت باز

 اغ و زکاي و زکشت و درودزب       ودـر سام را هـرچـه بـبکابل دگ

 گرفت ویکى سخت پیمان ببست        بسیندخت بخشیدودستش بدست

           ردى ومردى دویستز گُ سرافرا

 که اکنون مایست دودادوگفتشـب

مظفرانه بکابل بازگشت و آنچده از سدام دیدده و شدنیده سیندخت 

بود با مهراب در میان گذاشت. دل مهراب از خوشى چندان شادگشدت 

ى درکالبد بیجان روح دمیدده باشدد. سدیندخت از رضدائیت سدام ئگه گو

مهدراب اطمیندان داد و بده آراسدتن جشدن به پیوند زال ورودابه نیزبده 

در پایدددان رسدددالت سدددیندخت دقیقدددى چددده عروسدددى رودابددده پرداخدددت. 

 حکیمانه میگوید: 
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 شـسر زن رآید سرازـسـزد گرب      نشـدى منـزن و مـرد را از بل

 کنون هرچه جستم همم یافتم       تمـیـز بشتـافــاخ دل نـوى کـس

 

  جشن عروسم رودابه در کاخ زرنگار:

شداه بده  مندوچهر از جانب زال رسید کهاز آنسوى پیکى تندرو 

پیمان دوستى با خدانواده مهدراب موافقدت کدرده و بدزودى زال مهمدان 

کابل میگردد. از این مژده د لهاى مهراب و سیندخت و رودابه چدون 

 بهشت خرم شدند. 

 انز پیـونـد خـورشـید زابلـسـتـ         چـنان شاد شـد شاه کابـلـستان

 و یـا پیـرسـر مـرد گردد جوان         از یـابـد روانـکه بیجان شده ب

 ده رازــتـر آمـد سرایـنــبــر دخ      ندخت ازاو بازگشتـچوبشنید سی

 ر انـجـمـنـسـزاى ستـایـش به        اه زنـشبدو گفت رودابـه کاى 

 ن کنـمـیـرمانــت آرایـش دــبـف       ن کنمـو بالیـمن از خاک پاى ت

 سور باد ـۀـو خـانـدل و جـان ت         وچشم اهـریـمنان دور بادـز تـ

 

سددیندخت بدده آرایددش کدداي پرداخددت تددا ازشدداه دامدداد زابلسددتانى 

آراسته گردیدد و تخدت  و پذیرائى کند. کاي شاه کابل چون بهشت خرم

زرین برنهادند. رودابه در خانه زرنگار بخود پرداخدت، کابدل پدر از 

بددوى و پددر از خواسددته شددد. پددیالن را بیاراسددتند و زمددین را رنددگ و 

بدیباى رومى بپیراستند. رامشگران گدرد آمدندد. کابدل زمدین کدران تدا 

کران بصورت بهشت برین شد. آئین نیاکان را کار بستند. شداه و مداه 

را به یک تخت بر نشاندند و زر و گوهر برافشاندند. برسر شاه افسر 

گوهر شاهوار درخشید. وقتدى شداهدخت کابدل زرنگار وبر تارک ماه 
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جفددت فرزنددد شدداه زابددل گردیددد، مهددرو دوسددتى قصدده شددان را بددروز 

 تا آنرا به ما برساند.  .گارسپرد

دقیقددى چدده زیبددا ایددن صددحنه هددا را بدده تصددویر کشددیده کدده جدداى 

 آنست آنرا اززبان دقیقى نیزبشنویم : 

 خرم بهشتوچرابیاراست ایوان 

 رشتگالب ومى ومشک وعنبرس

          زرـیـکر بـــنـد پــى بیـفـکبـساط

 سرـــر بـــرجـد درو بـافـته سزب

          ودـنده بـر آکـپیکرش گـوه دگـر

 بـود نـده ـها ک میــان گهـر نقـش

          ودـب ه ـوت مـرتخت را پـایـز یاق

 وپرمایه بود کـه تخـت کیان بـود

           تـون بهشبیاراست رودابـه راچ

 وشـتهـا ن ادوئيربسى جـبـرو ب

          ارــه زرنگاندش بـر آن خــنشان

 ـد بـــارـــاو نـدادن رکسـى را بــ

          تـهـــــد آراسـستان شــمـه کابلـه

 تهواسپرازرنگ وبوى و پرازخ

           اراستندیــیـالن بـــت پـهـمـه پش

 ـندـیـراستـپــاى رومـى بــبـدیـبـ

          رانـیـل رامشـگـــتـند بـر پنشس

 ر ز زر افسـرانـــرسـد بـهــادنن

          فشانند برسـرهمـى مشک و زر
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 الب و زمى خـاک ترــکنـند از گ

کابل براى برپائى جشن عروسى آماده گى میگرفدت کده ناگده          

دیگرى از سوى سام رسید و پیغام داد که سدام و زال در راه  ۀفرستاد

 ورود به کابل استند. 

 

 وسـن و بربست کـیـزد نـاى روئــب

 ـروسـو چشم خــبیاراست لشکر چ

 گـرانـــالن و رامشـیـــده پـابـا ژنـ

 رانک ران تاـت ازکـشـد بهـزمین ش

 شـون ـپرنیانى درفــونه گــزبس گ

 زوچه زردوبنفشچه سري وچه سب

 فتى مگرروز انجامش اسـتــو گـت

 ش استـمیا رایزاست ـیکى رستخ

 یش سامـونه تا پــت زینگـمى رفـه

 امگ دذارـپ و بگـرود آمد از اســف

 لوان در کنارـهـان پـهــش جـرفتــگ

 ارــردش روزگـــیـدش ازگــرسـبـپ

 ریـنــت آفــرفــستـان گــکــابـل شـهً 

 رسـام و بر زال زر همچنینـه بـچ

 ارک زال زرـــاد از بــــر تـــنــهــ

 رهــن نگـارش گــاج زریـتـکـى ـی

 رانـران تـا کـــش ویال اسـپان کـب

 رانبرانـدوده مشـک و مى و زعـف
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 وس ونـاىـهمه پشت پـیالن پرازک

 مه سراىـدرو دشـت پـربـانــگ نغ

 دگـانـت سینــدخت با بنــبرون رف

 سته سیــصد پـرستنـدگانــان بـمـی

 ریکى را یکى جــام زرـن هـآرـم

 هـررون پر زمشک و گدـبـدست ان

 دنـدــمه سام را آفـــرین خـوانــــه

 دـدنـر افـشانـوزان جام هـــا گـــوه

 نــار و از گــوهـــر پـر بهـاــز دی

 ـهـاــا بـودى درم را در آنـجــنـــبـ

 دید وسیـندخـت راسام گفـــتــبخن

 ؟ه راچند خواهى نهـفتکــه رودابـ

 ــگـــارزرن ۀنـد زى خـانــــــبـرفـت

 ـارود خــرم بـهــــدرون بــجـا انـک

 روىـدران مـاهــسام ان ردــنگاه ک

 در وىـد انـتى بمانکـا یک شـگفـیـ

 ت پیشـراب رفــــرمـود تـا مهـبـف

 شـیـن و کـآئــیه نـد عـهـدى ببستبـ

 ت شان شـاد بــنشانـدنــدــبیک تخ

 انـدندشـد بـر افـر و زبـــرجـیــعـق

 ـگـــارـافــــسر زرن بـا   سر شــاه

 اهــوارــر شـسـر مــاه بــا گــوهـ

 ـواســتهتـر خــس دفـــاورد پــبـی
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 تـهـنـد آراســگ ۀـخــــان نسـمــهـ

 ه بـودها هـرچداز گنجــوانـبرو خ

 تن شنودـیـارست گفـن ناوشــکه گ

 ته با نـاى و رودـــبودند یک هفـب

 درام و سـروـن وخــابا سـور جش

برگددزار و  کدداخ زرنگددارجشددن عروسددى رودابدده در بدینسددان          

کابل زمین کران تا کران بصدورت بهشدت بدرین شدد. آئدین نیاکدان را 

زر درقدم هایشان یک تخت بر نشاندند و  درکار بستند. شاه و ماه را 

شداه افسدر زرنگدار وبدر تدارک مداه گدوهر  سرو گوهر برافشاندند. بر

شدداهدخت کابددل جفددت فرزنددد شدداه زابددل  ت ون گرفددشدداهوار درخشددید

 گردید.

سام چند گاهی درکابلستان بماند و چون قصد بازگشدت نمدود،          

سپاه را خبرداد تا آمادۀ سفرشوند.هفتۀ بعد زال زر نیزآهنگ سیسدتان 

نمددود و فرمددود تددا کجدداوه ای آمدداده کننددد وچددون کجدداوه بزیبددائی تختددی 

جدددا نمدددود و آهندددگ سیسدددتان کدددرد. آراسدددته شدددد، رودابددده را درآن جاب

سیندخت و مهدراب شداه نیدز شداهدخت را همراهدی کردندد و چدون بده 

سیستان رسیدند، سام در نیمروز دگرباره جشن آراست. آنگاه زال را 

خدا را سپاس میگویم که تو سر انجام به آرزویت »فرا خواند وگفت:

وراهی رسیدی. اکنون هنگام آن فرارسیده است که من سپاه بردارم 

گرگسدداران ومازندددران شددوم تددا آشددوبگران را گوشددمال دهددم. تددو را 

برجایگاه خویش به سروری نیمروز می نشانم تدا از کشدور نیمدروز 

بدددادی و دادگدددری در نیمدددروز بپدددردازی ودل بددده آ پاسدددداری کندددی و

 « مردمان شادکنی
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 ســوى سیستان روى بنهاد تفـت      رفـتـمـان بــریــرمـاه  سـام نــس

 گرفـت سازادى یکى هـفته ببش    س که او رفـته بـد زال بازــازآن پ

 یکى مـهد تا ماه را در نـشاخت      ودج بسـاختـمارى و بـاالى هـع

 وى سیستان ره گرفـتنـد پیشـس     ومهراب وپیوندخویش چوسیندخت

 یکى دهـشـن لب زنـازآفـریرـپ      شـوش منـادان دل وخـند شتـبرف 

     

 روزـو خندان و گیتى ف هـمه شاد     مـروزیـیـروز در نــیـدنـد پـــسر

 دران ساز بگمازکرده روز انـس     هى سازکـردـام آنگـزم ســکى بــی

 رخنده فالـبف رد لشـکرـبــرون ب      زالـادشاهى بـى پــرد آنگهـپـــس

 رـراخــت ســدرفش خجسته براف    ی گـرگساران، ســوی باخـتر سو

 لس آراست فري همالـجـمى و م     بشست زال بشد سام یک زخم و

      نشست با زال زرـچــو رودابـه ب

 اج زرــکى تــادش یرنهــبـسر بـ

وقتي شاهدخت كابل جفت شهزادۀ زابل گردیدد، مهدر و دوسدتي 

 افسانه شان را بروزگار سپرد تا آن رابه ما برساند و به آیندگان نیز. 

 

 در سیستان :زال منسوب به رستم و  ر تاریخیآتا

در  سیسددتان از باسددتان زمددان تددا امددروز شددهرها و قلعدده هددا و  

بندددها و نهرهددا و تختگدداه هددای بدده رسددتم و خاندددان او نسددبت داده مددی 

شود و راجع به آنها داستانهایی از شاهنامه وغیره  رزمنامه های این 

مدردم آن سدامان را خانواده  نقل می کنند که نمدی شدود بداور واعتقداد 

نسددبت بدده آنچدده در مددورد رسددتم و خددانوادۀ او مددی گوینددد، سرسددری 
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پنداشددت . بطددور مثددال: در نیمددروز در شددمال قلعدده خدداش و خاشددرود 

نزدیک روستای مشهور کدده، قلعدۀ بزرگدی بدا سداختمان هدای حیدرت 

آوری بنددام قلعدده نیشددک )بدده سددکون شددین( از فاصددله هددای خیلددی دور 

ه مدردم محدل آندرا بده زال پددر رسدتم نسدبت مدی جلب توجه می کند ک

دهند  و خود )کده (  را آتشکده  می دانند که در همدان نزدیکدی قلعده 

نیشک قدرار دارد. در غدرب هدامون هلمندد، کدوه خواجده را بندام کدوه 

رسددتم نیزیدداد مددی کننددد و برفددراز ایددن کددوه قلعدده بزرگددی بددا کدداي هددای 

ی دهندد. محقدر معدروف متروک بمشاهده می رسد که برستم نسبت مد

میالدی و سرپرسدتی سدایکس در  1915انگلیسی سراوریل استن در 

 میالدی این قلعه را مشاهده کرده اند. 1896

محقددر اولددی در داخددل ایددن قلعدده تصدداویر و نقاشددی هددای را   

کشف کرد که بدوره قبل از اسدالم و دوره پدارت هدا تعلدر مدی گیدرد.  

لدوان معدروف سیسدتان نیدز بچشدم در این نقاشی ها، تصدویر رسدتم په

مددی خددورد کدده نشسددته و گددرزی منحنددی در دسددت دارد. کدده بشددکل 

سرگاو و آن از گرز مشهور رستم که فردوسی آندرا یادگدار سدام پددر 

زال می شدمارد، حکایدت مدی کندد. ایدن تصدویر بارندگ قرمدز نقاشدی 

 1شده و بارنگ زرد آرایش یافته است .

حل معروفی است که بشدكل در والیت سمنگان، تخت  رستم م 

یك بر آمدگي سنگي وگرد ومسطح دیده میشود و در زیدرآن اطاقهدای 

خورد سمو  مانند با مجسمه های کوچک دیده می شود که در برخي 

                                                 
1

 . 1323پرسی سایکس ، مقاله مقدماتی تاریخ ایران، چاپ   - 
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از اطاقهاي داخل آن خطوط نقاشي هاي قبل از اسالم و حتدي قبدل از 

  1.بمالحظه میرسدمیالد 

کویدده، در یددک همچنددین آتشددکده مشددهور گرشاسددپ در شددهر کر

منزل شمال زرند که تا قدرن هفدتم هجدری بداقی بدود و مدورد احتدرام 

خاا زردشتیان سیستان قرار داشت، در میان مردم گفته می شد کده 

         2دو گنبد این آتشکده بدست رستم آباد شده است .

کیلددومتر دورتددر(   در ۶۰-۵۰در شددمال غددرب قلعدده نیشددک )

بدر آمددگی نسدبتاً مرتفدع کده قلدۀ آن بده منتها الیه هامون پوزک ، یدک 

صورت تخدت همدوار و صداف اسدت از فاصدله هدای دور جلدب نظدر 

می کند و معروف است به  تخت رستم   و در نقشه های جغرافیدایی 

شود. در فاصله بین تخدت رسدتم و  معاصر نیز آن محل نشان داده می

 قلعه نیشک از نقطده زیدارت خواجده سدیاه پدوش، دشدت وسدیع کده پدر

است از خرابه های قلعه هدا، کداي هدا و دهکدده هدای دور و دراز کده 

و سرسدبزی سیسدتان در گذشدته  اسدت ودر میدان مدردم  عمرانبیانگر

 معروف می باشد. 3محل به دشت پوست گاو 

دامنۀ  این خرابه زار بطرف شمال زیارت خواجه سیاه پوش   

هدامون در دست راست هامون پوزک تا برابر تخدت رسدتم در شدمال 
                                                 

1
 . 200ر شاهنامه از کهزاد ص افغانستان د - 
2

 . 6 -5شماره  1345مقاله سرود آتشکده کرکوی از من، در مجله آریانا سال  - 
3

دربارۀ وجه تسمیۀ پوست گاو روایتی است که در محل گفته می شود درازاء خدمتی  - 

بیکی از ملوک سیستان )که نام و زمان آن معلوم نیست ( مخدوم از ملک تقاضا کرد 

اندازه یک پوست گاو زمین می خواهم و ملک فوراً بفکر اینکه یک پوست صرف به 

گاو چندان زمینی نیست تقاضایش را قبول کرد تا ازهر جای سیستان که دلش می خواهد 

یک پوست گاوجدا کند.مملوک پوست را  بصورت تسمه باریک بساخت و بدور را دور 

 آنرا تصاحب کرد.زمین که اینکه بنام پوست گاو شهرت دارد کشید و 
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کشیده می شود، رود خوسپاس از سدمت شدمال شدر  ایدن خرابده زار 

ریددگ ماسدده ( بدده  -را قطددع نمددوده از محلددی موسددوم بدده )شددند( )شددن 

هامون پوزک خالی می شدود. جغرافیانگداران صددر اسدالم مانندد ابدن 

خرداد به اصطخری و ابن حوقل و غیدره در همدین منطقده از دهکدده 

 وف رستم و زادگاه  یعقوب لیث صفاری گاه اسپ معرقرنین و ستور 

 1برده اند.نام

بدون تردید دهکده قرنین می باید از زیارت خواجه سدیاه پدوش 

بطرف شمال، نزدیک تخت رستم موقعیت داشدته باشدد. چدون هدامون 

و امدروز هدم محدل  امون سواران ( قدبالً یداد مدی شدد. پوزک باسم )ه

او مدی باشدد.   مدی مناسب بدرای تعلیدف احشدام مخصوصداً اسدپ و گد

توان  ستور گاه اسپان رستم را در نزدیک تخت رستم و گذرگاه رود 

ُخسپاس )پرورنده اسدپان خدوب ( یدا هدامون سدواران از لحداظ تناسدب 

جایگدداه جهددان پهلددوان و پرورشددگاه اسددپان سددواری حدددس قددرین بدده 

حقیقدت زد، همچنددان بددر سدر راهددی کدده از جددوین بده فددراه منتهددی مددی 

یك پل کهنه فراه رود در جنوب کدوره گدزی ، خرابده یدی گردد .  نزد

از باستان روزگار بچشم می میخورد که معروف است به آخور اسپ 

رستم .   در شمال آخور اسپ رسدتم بده فاصدله تقریبداً ده کیلدومتر در 

نزدیددک راه کهندده موسددوم بدده چدداه کرتدده و در جنددوب نزدیددک قریدده 

م ( خرابدده هددای نسددبتاً توسددک )بکسددر اول و دوم سددکون سددوم و چددار

مرتفع به شکل تپه بچشم می خدورد کده در میدان مدردم آنجدا بده تخدت 

 رستم معروف است و قریه ایکه در جوار آن قرار دارد مشهور است 

                                                 
1

صورت االرض ابن حوقل بحث سیستان ابن خرداد به جغرافیای تاریخی لسترنج و  - 

 غیره .
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 به قریه تخت .

ر امتددداد غربددی در جنددوب قلعدده فددتح و مقابددل بندددکمال خددان، د 

افتداده  های پشت سر هدم، یک سلسله خرابه نقوتر -های دشت تراکو

معدروف و مشدهور اندد. در نزدیکدی همدین  «شدهر رسدتم »اند که به 

شددهر و قدددری بدداالتر از بندددرکمال خددان، درمحددل رودبددار بدده شددهادت 

کتب تاری  و جغرافیا بر روی هیرمند بندی سدراغ داده مدی شدود کده 

منسددوب بددود بدده رسددتم ومعددروف بدده  بنددد رسددتم ، پهلددوان مشددهور 

 1یر تیمور لنگ ویران شد.سیستان بود که به دست ام

اگر چنانکه قبالً در مورد همگونی و یکسانی گرشاسدپ و سدام 

نیای رستم دالیلی ارائه شده به پذیریم که گرشاسدپ همدان سدام، نیدای 

رستم است، باید یاد آور شد که در جنوب زرند به همان فاصله ایکده 

رود  شهر کرکویه در شمال زرند واقع شده، قلعه سدام نیدز در زاویده

پریدددان و رود خددددنگ در دسدددت چدددپ  موقعیدددت دارد، کددده از شدددهر 

)پایتخدددت قددددیم « شهرسدددتان = رام شهرسدددتان »سدددوخته سیسدددتان و 

کیلددومتر (  ۴ -۳سیسددتان قبددل از زرنددد (  چندددان فاصددله )در حدددود 

با یک تعدداد قلعده  ۱۸۹۶نداشته است. این قلعه را پرسی سایکس در 

ک دیددده و از آنهددا در سددفرنامه اش هددا و کدداي هددا دیگددر آنجددا از نزدیدد

همچنان  2معروف به  ده هزار میل در ایران  تعریف ها کرده است. 

                                                 
1

ظفرنامه تیموری و همچنان رجوع شود به جغرافیای تاریخی زرنج از من در مجله  -

 . 3شمارۀ  -1346آریانا سال 
2

یرا نام سیستان دیده سفرنامه سایکس معروف به )ده هزار میل در ایران( جلد دوم ز - 

شود.   در اثری موسوم به بخش بلخ )از کتاب بحراالسرار فی مناقب االخبار( که آنرا 

از تخت   64هجری تالیف کرده، صفحه  1044محمود بن امیرولی کتابدار در سال 
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بوسدیله دانشدمند انگلیسدی   ۱۸۷۳در نقشه مفصل سیستان که در سدال 

سددرهنری راولینسددون تهیدده شددده ، بنددام رود گرشاسددپ کدده از محددل 

ه رودبددار سرچشددمه گرفتدده و بسددوی رام شهرسددتان جریددان مددی یافتدد

است، نشان داده شده است که معلوم می شود رود مذکور از محل بند 

گرشاسددپ کدده مولددف احیدداء الملددوک از آن متددذکر شددده سرچشددمه مددی 

 هیرمند موقعیت داشته است .رودگرفته و در سمت چپ  

خالصدده  آثددار و بقایدداي تدداریخي فراوانددي در سیسددتان و سددایر 

رد و پیروزي نسبت داده مي نقاط افغانستان و ایران به ین ابر مرد نب

کاي ها و قلعه هدا منسدوب بخدانواده سدام  -شود و اسامی اینگونه جاها

و زال و رستم یاد آور داستان های حماسی آنها از قدیم تدا امدروز در 

میان سیستانیان نقل هدر محفدل مدی باشدد کده نمدی تدوان بیدک بداره از 

نسبت داده  وجود عینی و حتمی جهان پهلوانان سیستان مح  بخاطر

برخی کارها بزرر و خار  العاده که از تصدور مدا در حدال حاضدر 

 بدور است، انکار نمود.

حماسه های ملی با همه خوار  عادات و اعمال خویش ، بدرای تدوده 

های مردم ماهمواره پذیرفتنی بوده اند زیرا رفتدار و اعمدال ایشدان بدا 

دان جهددت در همخددوانی داشددته و بددمددردم امیددال و خواسددت تددوده هددای 

 خاطره مردم جاودان مانده اند.

 

 ر:وشرح شهر رستم از قلم ساوج لند

                                                                                                        
از توپ رستم بگونۀ تل خاکی  62رستم در جنوب شرقی معبد نوبهار بلخ و در صفحه 

 د مذکور نامبرده می شود.در خارج درب معب
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میالدی در بازگشت خود از  ۱۹۰۱ساوج لندور، درسال

نزدیک برتانوی، از خرابه های شهر رستم سیستان به قلمرو هند 

حوضدار( دیدن نموده وشرح مفصلی در آن باره نوشته است که )

دیگر ندیده ام وتمام آن  سیاح قلم هیچ نظیر آن را من تا کنون از 

 دراینجا بازتاب داده شود.

 
 شهررستم در جنوب قلعه فتح در دلتای رامرود

لندور چنان تحت تاثیر مشاهدۀ ویرانه های شهر زاهدان رفته 

بود که در هرنقطه سیستان وقتی خرابه بزرگی را می دید، تصور 

ی مینویسد:در فاصله میکرد که بخشی از شهر زاهدان بوده است. و

ای از شهر رستم ودر شر  وجنوب شرقی آن، خرابه های زیادی به 

صورت یک رشته طویل، ازشمال به جنوب گسترده بودند که احتماالً 

تا برج دریک  6دنبالۀ شهر عظیم زاهدان محسوب میشدند. حد اقل 

ند. امتداد مستقیم، ویک دیوار بلند هم که کامالً سرپا بود، دیده می شد

این دیوار و برج ها بی تردید متعلر به یک قلعه بودند که از بین 

رفته و فقط دیوار انتهای شمال غربی وبرج های آن باقی مانده 

بودند. خرابه های مبسوط دیگری در فاصلۀ دورتر درجهات جنوب 
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شرقی وجنوب غربی دیده میشدند که از بین آنها یک برج بسیار بلند 

ه میکرد. وقتی به شهر رستم نزدیکتر شدیم، شاخا بود وجلب توج

یک دیوار به شکل متوازی االضالع دیدیم که دور یک برج را 

گرفته بود. قسمت اعظم دیوار البته تخریب گشته ولی کامالً پیدا بود 

که این برج ودیوار دور آن ایستگاه دیده بانی بیرون شهر، در سمت 

خشک قدیمی بود که از شمال آن بوده است. صحنۀ بعدی یک کانال 

شر  جنوب شرقی می آمد وبعد از آن، خود شهر ظاهر گردید. با 

درنظرگرفتن قدمت شهر، میتوان گفت که بطور اعجاب آوری سالم 

 باقی مانده است.

 
 دروازۀ قلعه رستم در دلتای رامرود هیرمند

 

تعداد چهار برج بلند در جبهه شمالی شهر وجود داشت که از آن دو 

زدیک به هم در مرکز و برای حفاظت دروازه ساخته شده برج ن

وحجیم تر ومستحکم تر از دو برج دیگر بودند که در گوشه ها قرار 

فوت بود. دروازۀ  ۳۰داشتند. برج دایره ای شکل  وبه ارتفاع 
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شهر،که دارای حفاظ خارجی بود، دو طبقه ساخته شده  ومستقیماً به 

و باریک دور تا دور داخل خیابان اصلی باز می شد. یک راهر

دیوار شهر در ارتفاعی حدود نصف ارتفاع کل دیوار وجود داشت. 

راهرو دیگر هم در باالی دیوار بود که ارتباط بین برج ها را تأمین 

میکرد. شهر فقط یک دروازه داشت و با عبور از آن بالفاصله قصر 

ی رستم ظاهرمیشد که یک ساختمان سه طبقۀ گنبد دار با فضاها

ضمیمه شده متعددی به جبهه های غربی وجنوبی آن بود. یک 

دیواراز کنار دروازه شهر تا قصر رستم ادامه پیدا میکرد و روی 

این دیوار یک دریچۀ ورودی بزرر به ساختمان مسکونی کنار 

 قصر رستم  وجود داشت. 

 
طبقات مختلف قصرتوسط تعدادی راهروهای شیب دار قابل 

ه میشد که اتا  مورد عالقۀ رستم اتاقی باالئی دسترسی بودند. گفت

نشان داده شده است. اتا  گنبد دار مذکور  ۸۰قصر بوده که در شکل

سالم باقی مانده بود و داخل آن قسمت برآمده ای در کف دیده می شد 
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که ظاهراً به منظورنشستن ساخته شده بود. سقف اتا  دارای تزئینات 

یوار ها وجود داشت. تعداد زیادی زیبائی بود وچهار پنجره روی د

شکاف و روزنه نیز در دیوار شمالی دیده می شد که به منظور تهویه 

کار گذاشته بودند. بی تردید این اتا  به عنوان اتا  مراقبت ساخته 

شده بود و از این اتا  منظرۀ خوبی از دشت اطراف شهر رستم تا 

بی رنگ غربی، فواصل زیادی از جمله شهرهای شرقی و کوه های آ

 دیده می شدند.

تعداد زیادی محفظه های کوچک در داخل اتا  رستم وجود 

داشتند که بعضی از آنها برای سوزاندن سوخت به منظور روشنائی 

استفاده میشده است. تعداد پند درب نیز روی دیوار های اتا  وجود 

داشت که به اتا  های مجاور باز می شدند. اتا  های مزبور زیاد 

الم نمانده بودند. در ساختمان قصر رستم، ابداً از چوب استفاده نشده س

 وتمام سقف ها قوسی شکل )رواقی( بودند.

 
 ۱۹۰۳پالن شهر رستم، ترسیم از ساوج لندور
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قصر رستم تقریباً یک ربع سطح شهر را که در گوشۀ جنوب 

شرقی قرار داشت، به طور کامل اشغال کرده بود. عالوه برساختمان 

رتفع، قصرمذکور تعدادی ساختمان های جانبی گنبد دار هم داشته م

که متاسفانه فقط نصف آن ها باقی مانده بود. مانند سایر گنبدهای 

ً قسمت شمالی گنبدها ریخته، درحالی  شهر رستم، دراینجا هم عموما

که قسمت جنوبی آنها سالم بود. بی تردید دلیل این امر بادهای مخرب 

. یک حیاط)حویلی( جادار نیز داخل قصر رستم شمالی بوده است

وجود داشت که ورود به آن از طریر راهروی باالتر از سطح زمین 

ودر جهت شمال به جنوب، تأمین می گردید. این حیاط  ظاهراً برای 

تجمع سربازان ونگهبانی در نظر گرفته شده بود. بطور کلی قصر 

ه است. در طبقۀ رستم یک ارر مستحکم نظامی در داخل شهر بود

همکف که اکنون به میزان زیادی پائین تر از سطح خیابان ها قرار 

گرفته، یک اتا  دراز به شکل انبار وجود داشت که روی دیوار 

شمالی آن، یک سیستم فو  العاده جالب توجه به منظور تهویه هوای 

اتا  قرار داشت و اتا  را عمالً به طرز خوشایندی خنک کرده بود. 

سیستم متشکل از شکاف هایی در دیوار بود که به مجاری این 

وکانال های مستطیلی شکل ختم می گردیدند و باعث می شد جریان 

هوای طبیعی در اتا  ایجاد گردیده وهوای گرمتر از باال خارج 

وهوای سردتر از زمین وارد اتا  شود. محفظه های بسیار زیادی از 

نائی در قسمت پائین دیوار جمله برای قرار دادن چراغ های روش

ایجاد کرده بودند.چند آخور کم ارتفاع نیز دیده شد که ظاهراً برای 

نگهداری گوسفند دراین اتا  انبار مانند تعبیه کرده بودند، که قطعاً به 

منظور تأمین گوشت مورد استفاده ساکنین قصر در هنگام محاصره 

 مورد استفاده قرار می گرفته اند.
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تا ، تاالر پذیرائی رستم دیده می شد که دروازه بعد ازاین ا

ورودی نیز به خیابان اصلی داشت. این تاالر، اتاقی بسیار بزرر با 

فوت بود. در زمان بازدید ما، این  ۱۸گنبدی به ارتفاع داخلی حد اقل 

گنبد از دوجا ریزش کرده بود. در دیوار های شمالی  وجنوبی چند 

ر دادن چراغ روشنائی دیده می محفظه برای قرا ۱۱در وحدود 

شدند. محفظه ها طرح نسبتاً ساده و جالبی داشتند. در اطراف قصر 

رستم، دیوار شهر دو ردیفه، بسیار محکم و با سنگرهای حفاظ در 

باالی دیوار در قسمت خارجی آن بود. همین ترتیبات در دو قسمت 

ند. دیگر از جبهه غربی وجنوبی  دیوارشهر نیز به چشم میخورد

دیوار شهر شکل منظمی داشت و به نظرمی آمد که در دوره های 

زمانی مختلف به تدرید تکمیل شده است. خود شهر نیز ظاهراً در 

دوران اخیر توسعه داده شده بود. خندقی بیرون دیوار شهر به چشم 

میخورد ولی در بسیاری قسمت ها با شن وماسه پرشده بود. شکل 

کلی شهر ترسیم کرده ام، گویای شکل  که بنده ازپالن ۸۳شماره 

ظاهری آن می باشد. در بخش شمالی خیابان اصلی، روبروی قصر 

رستم، اصطبل غیر مسقف بسیار بزرگی وجود داشت که در دیوار 

آن آخور های متعددی ساخته شده بود وبه نظرمی آمد که زمانی 

اسپ های زیادی در آنجا نگهداری می شده اند. در قسمت غربی 

هر، تعدادی خانه های بسیار کوچک گنبد دار وجود داشتند که ش

ً ویران شده ولی بقیه قسمت های  اگرچه  بخش شمالی آنها تماما

بعضی خانه ها هنوز سالم مانده بودند. خانه هایی که در پناه دیوار 

شمالی شهر از آسیب باد مصئون مانده، از سایر خانه ها سالم تر 

ً باالی سطح زمین قرار وکاملتر بودند و بیشتر  ً تماما آنها تقریبا

داشتند. این خانه ها مستطیلی یا چهار گوشه و از گل ساخته شده و 

درب  ورودی آنها در رویۀ )سمت( جنوبی واقع بود. خانه های 

بزرر تر در دیوار شمالی خود،شیارها وکانال های تهویه داشتند که 
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بود. تمام خانه ها فو  مشابه سیستم تهویه اتا  انبار وقصر رستم 

 فوت و سعت داشتند. ۱۲در  ۱۲العاده کوچک وحدود 

در قسمت جنوبی شهر که در معر  وزش باد های شمالی 

قرار داشت، تمام خانه ها تخریب وکامالً زیر شن مدفون شده و 

چیزی بیش از گنبدهای خانه باالی زمین باقی نمانده بود. با وجود 

ر دراین قسمت جنوبی شهر وجود این،یک یا دو ساختمان بزر

داشت که ظاهراً در زمان خود متعلر به فرماندهان وافسران رستم 

بوده اند. قسمتی از دیوار جنوبی که به جای برج های مدور، برج 

های چهارگوش)مربع( داشته تخریب شده بود. متناظراً در دیوار 

دیوار  .شمالی نیز قسمت هائی وجود داشت که کامالً ریخته بودند

شهر بسیار جالب بود وحتی  در ضلع غربی که استحکام بالنسبه 

کمتری داشت، دیوار را به صورت طبقات متوالی ساخته بودند 

وارتفاع هرطبقه کمتر از قد انسان نبود. هرطبقه ، راهرو  وگذرگاه 

مخصوا خود را داشت که در تمام طول آن امتداد  یافته بود. به 

و حمله به شهر، به آسانی می توانستند افراد این ترتیب هنگام جنگ 

را به روی دیوار بفرستند.  و وقتی یک نفر از روی دیوار  پائین 

می افتاد، بالفاصله مرد دیگری از طریر گذرگاه زیرین آن، جای 

 وی را می گرفت. 

برجها بسیار مرتفع تر از دیوار شهر بودند. دروازۀ شهر 

اری دروازه با برج سوم مربعی بسیار مستحکم بود و دو برج کن

شکلی که در داخل قرار داشت، تقویت میگردید. یک سکوی مرتفع 

نزدیک دروازه وجود داشت که ظاهراً محل اعدام مجرمین بود. طبر 

تخریب گردیده وظاهراً 1نوشته های تاریخی، این شهر توسط بهرام

                                                 
1

بهرام نه،بهمن درست است، زیرا بهمن پسراسفندیار به انتقام خون پدرش از اوالدۀ رستم - 

کین کشید وبا فرامرز پسر رستم جنگید و وی رامغلوب واسیرکرد و شهر رستم را  به آتش 

 کشید.)سیستانی(
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 نامبرده شهر را آتش زده است. ولی ساختمانها اثری ازسوختگی

نشان نمی دادند. واصوالً مشکل است تصور کنیم که ساختمانی که 

چوب نداشته باشد و تماماً از گل باشد، چگونه می سوزد. گفته میشود 

که این شهر یک قرن پیش  متروکه شده است و آنهم مربوط به 

زمانی است که ایل سربندی شهر را محاصره وتصرف کردند 

 .وطایفۀ رئیسی را از آنجا راندند

 
حدود چند صد فوت بیرون شهر در سمت جنوب، باقی ماندۀ 

اصطبل اسب عظیم الجثۀ رستم بنام رخش قرار دارد که متشکل از 

بخشی از دیوار بلندی می باشد که قسمت فوقانی آن دیده نمیشود و 

بقیه قسمت های آن که در اصل ساختمان بزرگی بوده، در شن 

وهمچنین محلی که افسار  مدفون شده است. محل دقیر آخور اسپ

 این اسپ معروف به آن بسته می شد، دراین خرابه ها قرار دارند.

این محل را بازدید نموده  ۱۸۷۲یکی از سیاحان درسال 

ونتیجه گیری غلطی به عمل آورده که توسط نویسندگان بعدی نیز 

مورد نقل قول واستفاده قرارگرفته است. از جمله میتوان به مقالۀ 
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 ۱۴۲، صفحه ۱۹۰۲، فبروری 1جمن سلطنتی جغرافیائی لندنمجلۀ ان

دو تپه به » اشاره نمود. نوشته سیاح مذکور به صورت زیراست:

فاصلۀ یک میل در جهت جنوب غربی وجود دارند که در یکی آخور 

« رخش قرار داشته و در دیگری افسار اسپ به زمین بسته می شد.

وفقط قسمتی از  شکی نیست که ساختمان بزرگی که خراب شده

دیوار آن باقی مانده، زمانی اصطبل بزرگی بوده است. پالن این 

ارتفاع   به صورت تقریبی رسم شده است. ۸۶ساختمان در شکل

فوت در  ۲۰فوت است که از آن حدود  ۵۰دیوار باقی مانده حدود 

زیر شن ها مدفون است و پایه و تکیه گاه های نیرومندی دارد. 

ضلعی نا منظم با یک گوشۀ تیز می باشد. مسیر  اصطبل به شکل پند

کانال خشک دیگری در غرب خرابه ها قابل تشخیا بود که از 

سمت جنوب به شمال کشیده شده ویک شاخۀ منشعب از آن نیز به به 

 2«غرب می رفت.

در فرجام سخن این گفته دانشمند فقید افغاني استاد كهزاد را بده 

سدال قبدل از ایدن در مجمدع  ۷۰م كده عنوان حسن ختام اینجا مي آوری

دانشمندان ایران طدي كنفرانسدي در تهدران گفتده بدود: همچندان كده در 

سمنگان و بل  جاهاي بنام تخت رستم و توپ رسدتم موجدود اسدت در 

ایران هم در نقاط مختلدف ایدن ندام زندده اسدت و از آنجملده یكدي نقدش 

متعدددي كده  رستم است )در اصطخر فارس( واقعاً در میدان پهلواندان

اسماي ایشان در طي چندین هزار سال در اسطوره ها و در ادبیات و 

تدداری  هددر دو كشددور )ایددران و افغانسددتان ( صدددها و هزارهددا مرتبدده 

تكرار شده باالخره همه آنها و همه قوت ها و نیدروي آنهدا بندام رسدتم 

در افكار ما مجسم شده است .در جهان رزم از این اسم بلند آوازه تدر 
                                                 

1
 مجله،مقالۀ سایکس است.، ایوان سمت، ومنظور از 1872منظور ساوج لندور،از سیاح - 
2

 )دیدارساوج لندور از شهر رستم(702 -687جغرافیای تاریخی سیستان، صص - 
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از این پهلوان نیرومند تر سراغ نمي توان كرد و این پهلوان زابلي  و

سمبول قدرت و توانایي و شهامت و بزرر منشي و دالوري مردمان 

كوه پیكر و نیرومند زابلسدتان و كابلسدتان اسدت و شدعور عامده بدراي 

تثبیت روح حماسي و براي یاد بود نام بزرگترین پهلوان باستاني اسم 

هددا و خرابدده هدداي تدداریخي گذاشددته اند.همانگوندده كدده  او را روي تپدده

امروز به افتخدار مشداهیر در هدر كجدایي از جهدان آبدده هدایي یادگدار 

مي سازند، شعور عامه در افغانستان و ایدران اكثدري از خرابده هداي 

باعظمت باستاني را با نام نامي رستم مسجل كدرده اسدت و تدا امدروز 

ر  بر آمده بتواند این اسم زنده و با و تا هر روزیكه آفتاب از افر مش

آن ملددت افغددان وایددران زنددده خواهددد بددود و اسددم او بددر خرابدده هدداي 

 1«سمنگان و بل  و سیستان و زابل و كابل باقي خواهد ماند.

خالصدده  آثددار و بقایدداي تدداریخي فراوانددي در سیسددتان و سددایر 

داده مي  نقاط افغانستان و ایران به ین ابر مرد نبرد و پیروزي نسبت

کاي ها و قلعه هدا منسدوب بخدانواده سدام  -شود و اسامی اینگونه جاها

و زال و رستم یاد آور داستان های حماسی آنها از قدیم تدا امدروز در 

میان سیستانیان نقل هدر محفدل مدی باشدد کده نمدی تدوان بیدک بداره از 

وجود عینی و حتمی جهان پهلوانان سیستان مح  بخاطر نسبت داده 

کارها بزرر و خار  العاده که از تصدور مدا در حدال حاضدر برخی 

بدددور اسددت، انکددار نمود.حماسدده هددای ملددی بددا همدده خددوار  عددادات و 

اعمددال خددویش ، بددرای تددوده هددای مددردم مدداهمواره پددذیرفتنی بددوده انددد 

زیددرا رفتددار و اعمددال ایشددان بددا امیددال و خواسددت تددوده هددای مددردم 

 مردم جاودان مانده اند.همخوانی داشته و بدان جهت در خاطره 
                                                 

1
 .۱۷-۱۶صفحات  ۱۳۳۰احمد علي كهزاد ، افغانستان وایران )كنفرانس ( تهران  - 
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 مپنجفصل 

 

تأملي بر آراء و نظریات محققان راجع به منشاء و بنیاد 

 داستانهاي گرشاسپ ، سام ، زال و رستم

 

 مدخل: 

نویسندۀ توانای خراسان،بهمن سرکاراتی، معتقد است که: 

حماسه ترکیبیی است از پندار و واقعیت وبنابرین، تعیین مرزی 

ت وپندار یا به سخن دیگر،میان تاری  واسطوره مشخا میان واقعی

واین نشانه ای از دوپاره گی جان آدمی است که  .بسیار مشکل است

از دیر باز میان پندار و واقعیت آواره است.نیمی ازروان آدمی آگاه 

و روشن وواقعگرا است وبا معیارهای تجربه ومنطر حقیقت میجوید 

اه وتاریک ووهمگراست ودر پناه وشیفتۀ تاری  است ونیم دیگر، نا آگ

رؤیا فریفتۀ اسطوره است. از این روست  که  پندار وجادو و

از مغاک تاریک اساطیر بیرون آورده  گذشتگان گاهی اژدهایی را

زمانی انسان ساده یی را  دیو آفریده اند و وبا پالودنش از آن خدا و

ی نیرومند از خاک برگرفته برکاي نشانده از او شاه جبار یا پهلوان
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ونامداری ساخته اند که این آخری به تنهائی لشکری را می شکند 

 1ودشمنان میهن را از مرزها به در میراند.

ونیز متوجه میشویم که در حماسه ابعاد زمان ومکان گاهی 

منتفی میشود وزمانی چنان درهم فشره میگردد که انسان در اندک 

ها وسده ها درمقیاس آن،  زمانی راه چندین ساله را می پیماید ودهه

لحظه یی بیش نیستند وازاینجاست که هزارسال عمر برای پادشاه ویا 

 پهلوانی عمری عادی شمرده میشود.

این مشکل در سراسر حماسه های بزرر وقدیم بوده وهست و 

آنچه در ضمن پژوهشهای مربوط به حماسه، مشکل ما را دوچندان 

ه واقعگرا وتاریح میکند،گرایش ذهن پژوهشگر است که گا

پردازاست وهرافسانه یی را روایتی مغشوش از تاری  می پندارد 

وگاه وهمگرا واسطوره سازاست وهر گزارشی حماسی تاریخی را، 

بازگوئی منطقی شده افسانه تعبیر میکند. نشانه های ازچنین گرایش 

دوگانه ذهنی درپژوهش های مربوط به سرگذشت زال و رستم، 

 حماسۀ بی نظیر شاهنامه نیز به چشم میخورد. پهلوانان مرکزی

بقول سرکاراتی، رستم درشاهنامه برترین آفریده ایست که تنها 

نمودار نیرو وقوت نیست، او مجموعه ایست از اندیشه 

وخرد،دالوری وزور بازو، میهن دوستی و از خود گذشتگی، تدبیر 

انسانی  و نامجوئی وبلندهمتی وباالخره او دارندۀ واالترین جوهر

است. چون :خرد پیران وقوت بیژن، و پایمردی سهراب، ونازک 

دلی سیاوش ودرعین حال از عمری  به درازای مجموع افراد 

                                                 
1

،شماره دوم، مقالۀ حاستگاه اصلی 1355مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه مشهد،  -

 .ببعد 50رکاراتی،ص رستم بقلم بهمن س
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مذکوربرخوردار است که نیمري شخصیت او را درهاله یی از 

 1اسطوره پنهان میکند.

این فصل با توجه به مقالت بسیار ممتع ومحققانۀ  بهمن 

قرارگرفته و با مدارک وشواهد کتبی وآراء  سرکاراتی، مورد دقت

 ونظریات دانشمندان خود ی و بیگانه تقویت یافته است.
 

 منشاء حماسه خاندان گرشاسپ :

در اوستا كتاب زرتشت، از رستم و زال و سهراب كه مشدهور 

تددرین افددراد حماسددي سیسددتان انددد ذكددري نیسددت، ولددي از اجددداد ایددن 

از بزرگتدرین خانددان هداي آریدایي  خاندان یعني خاندان سدام كده یكدي

 از افراد آن اند.« گرشاسپ »و « ثریت »است، ذكر شده است كه 

( و چندد مدورد دیگدر آمدده ۱۰نام این خاندان در یسنا نهم )فقدره

  2است كه ثریت پدر گرشاسپ از احاد آن دانسته شده است 

)یعني آرامش دهندده ( « ساما»در اوستا به شكل « سام »كلمه 

و نام خانداني است نه نام كسي، اما در روایات پهلوي نام دو تن  آمده

از دلیدران سیسددتان اسددت كدده یكددي نددام پدددر اثددرط باشددد و درگرشاسددپ 

مي بینیم و باید اصل آن سام  باشد « شم » نامه و شاهنامه بصورت 

 3و دیگر نوادۀ گرشاسپ و پدر زال.

ثریدت، دوم  از خاندان سام در اوستا سه تدن ذكدر شدده اندد: اول

گرشاسپ ، سوم اوروخش .گرشاسپ و اوروخدش دو بدرادر بودندد و 

                                                 
1

 ، شماره دوم، همان مقاله 1355مجله ادبیات وعلوم انسانی دانشگاه مشهد،  - 
2

 . 10، فقره 9یسناي  - 
3

 . 556حماسه سرایي در ایران، ص  - 
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یكي از آرزوهاي گرشاسدپ گدرفتن انتقدام وي از هیتاسدپ زریدن تداج 

رام یشددت ،  ۲۸بددود كدده سددرانجام بدداین آرزو رسددید. زیددرا بنددابر فقددرۀ 

 اوروخشیه بدست هیتاسپ بقتل رسیده بود.

ي ملي ما فراموش نام اوروخش برادر گرشاسپ، در داستان ها

شددده امددا از ثریددت )یددا اثددرط ( و گرشاسددپ چندددین بددار یدداد شددده و 

مخصوصدداً از ایددن آخددري بدده تفصددیل سددخن رفتدده اسددت . ثریددت پدددر 

گرشاسپ، یكي از پاكان و بزرگدان اوسدتائي محسدوب شدده و در ایدن 

كتدداب مددذهبي حكددم نخسددتین طبیددب را دارد. از مددواردي كدده از او در 

 ( است . ۱۰سناي نهم )فقره اوستا سخن رفته ی

در ایددن مددورد، ثریددت از خاندددان سددام، سددومین كسددي اسددت كدده 

عصاره گیاه مقدس هوم را مهیا كرد، و بده پداداش تهیده هدوم دو پسدر 

یافت : یكي بنام اوروخشیه و دیگري بنام گرشاسپ كه نخستین آن دو 

، مدددرد آئدددین و قدددانون و داد بدددود و دومدددین آن مدددرد دلیدددر و پهلدددوان 

 1نگاور.ج

دیگدددر از ایدددن مدددوارد فرگدددرد بیسدددتم از وندیدددداد اسدددت . دریدددن 

فرگرد ثریدت نخسدتین كسدي اسدت كده ناخوشدي و مدرر و زخدم نیدزه 

و مفاد كدالم مدذكور ایدن  2پران و تب سوزان را از بدن ها دور كرد.

اسددت كدده وي نخسددتین كسددي اسددت كدده طبابددت را بنیدداد نهدداد و دواي 

 رد.بیماري ها و جراحات را كشف ك

« اثددرط»ثریددت در گرشاسددپ نامدده اسدددي طوسددي، بصددورت 

ضبط شده و همدین ندام در تداری  سیسدتان اثدرت )باتداء منقدوط( و در 

                                                 
1

 . 11 -10فقره  9یسناي  - 
2

 . 2 -1فقرات  20وندیداد فرگرد  - 
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مجمل التواری  و تاری  طبري و تواری  دیگر، اثرط )با طداء مهملده 

 27 -26فقددددرات  -31( ثبددددت شددددده و امددددالء آن در بندددددهش فصددددل 

عربي آنست . در بندهش   اثرت  آمده و بنابرین عین ضبط فارسي و

نسدددب اثدددرت چندددین اسدددت : اثدددرت پسدددر سدددام ، پسدددر تدددورك ، پسدددر 

طبددري   1سپانیاسدپ ، پسددر دورشاسدپ ، پسددر تدور ، پسددر فریددون .

تقریباً شدبیه بنددهش نسسدب اثدرت را چندین آورده :اثدرط بدن سدهم بدن 

 2نریمان بن طورك بن شیراسپ بن اروشسپ بن تور بن فریدون. 

مدی شدمارد: گرشاسدپ  سپ رابددین طریدر و اسدي نسب گرشا

عدین ایدن  3بن اثرط بن شم بن طورک بن شیدسپ ، بن تور بدن جدم .

نسب نامه را در تاری  سیستان با مختصر اختالف مالحظه مدی کندیم 

و آن چنین است : اثرط بن شهر بن کورنگ بدن بیداسدپ بدن تدور بدن 

 4جمشید.

تددداری  اسددددی ، کورندددگ را پددددر زن جمشدددید مدددی داندددد، ولدددی 

سیستان او را جد سوم گرشاسپ شمرده است.  شهر  مضبوط تداری  

وکورندگ را مصدحف تدورک  « سدم » سیستان را می توان مصحف 

 شمرد.« شیداسپ» و بیداسپ را مصحف 

بهر حال گرشاسپ )صاحب اسپ الغر= یا شاه کوهسار( پسر 

« گئیسدو» ثریت از خاندان سام در اوستا موصدوف اسدت بده صدفات 

                                                 
1

 . 27 - 26فقرات  -31بندهش فصل   - 
2

 . 532، ص 2طبري ، ج  - 
3

 . 25اسدی، ص  گرشاسپ نامۀ - 
4

 . 2ص  ،تاریخ سیستان - 
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)نرمش ( یعندی دلیدر « نیرماینو» )گرزور( و « گزور» دار( )گیسو

 و پهلوان .

از صفت نخستین یعنی گیسو بلند )یدا صداحب مدوی دراز( در  

حماسده هدای ملدی مددا اثدری نیسدت، امددا از دو صدفت دیگدر گرشاسددپ 

در شاهنامه چندین بار ذکر شده و سالح معمول گرشاسپ « گرزور»

  اسدت و سدام در شداهنامه ُگرز»مه )سام ( در شاهنامه و گرشاسپ نا

صاحب گرز یک زخم  و گاه خود موصدوف بده صدفت یکدزخم اسدت 

:» 

 بشد سام یکــزخم و بنشست زال         

 می ومجلس آراست و بنواخت بال

در ادبیدات فارسدی بده « نرمئیندو»صفت دیگر گرشاسدپ یعندی 

تبدددیل شددده اسددت و پسددر گرشاسددپ و پدددر سددام گردیددده « نریمددان »

  1.است

با توجه به مطالب زامیاد یشت، در می یابیم که میان گرشاسپ 

سده بدار از « فّدـر» و جم رابطه یی موجدود اسدت .  بندابر ایدن یشدت 

جمشید دور شد.  یکباربه منوچهر و یک بار بده فریددون و یکبدار بده 

گرشاسددپ پیوسددت . فریدددون ضددحاک را ببنددد افکنددد، امددا کشددتن او و 

دست گرشاسدپ در آخدر الزمدان میسدر خواهدد  گرفتن انتقام جمشید به

بدود. شدداید  بندابر همددین اصددل اسدت کدده در روایدات پهلددوی و فارسددی 

 نسبت گرشاسپ مانند فریدون به جم پیوسته است .

                                                 
1

 . 558_  557حماسه سرایی در ایران ص  - 
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در یسنای نهم، گرشاسپ پس از فریددون و پدیش از زرتشدت و 

در یشت نوزدهم )زامیادیشت ( میان فریدون و افراسدیاب و در یشدت 

 )رام یشت ( میان فریدون و کیخسرو است .پانزدهم 

ملتفددت بایددد بددود کدده گرشاسددپ جانشددین زاب در روایددات ملددی  

غیر از گرشاسپ متذکره اوستاسدت، چده در روایدات ملدی گرشاسدپ، 

جهان پهلوان دربار فریددون و مندوچهر و گرشاسدپ جانشدین زاب از 

یک دیگر متفاوت اندد. و از هریدک بندوعی خداا سدخن مدی رود و 

 ای فهم این حقیقت نظری به شاهنامه و گرشاسپ نامه کافی است .بر

از خانددان سدام ملقدب بده نئیرمندو « ثریت »از گرشاسپ پسر  

گرشاسددپ،   )نددرمنش ( در داسددتانهای ملددی سدده تددن بوجددود آورده انددد: 

 . سام و نریمان

فردوسدددی بجدددای سددده تدددن ، پدددند تدددن را ذکدددر مدددی کندددد : اول  

ثریت خارج است ، دوم  گرشاسپ  پدر  گرشاسپ پسر زوکه از نژاد

پهلوانان سیستان ، سوم  سام و چهارم نریمان و پنجم کریمان که اسم 

 او با مزج )دو کلمه نریمان و گرشاسپ ( ساخته شده است .

ساده ترین سلسله نسبت گرشاسدپ همانسدت کده  بیروندی آورده  

و مسدلماً که  از گرشاسپ )سام( دستان و از دستان رستم بوجود آمده 

این روایت در میان سایر روایات از همه قدیمی تر است و به حقیقت 

  1قرین تر.

در شددداهنامه گرشاسدددپ و سدددام هدددر دو در شدددمار پهلواندددان و 

سرداران عهد فریدون ذکدر شدده اندد. بددون آنکده بده هیچگونده نسدبتی 

                                                 
1

 . 190، ص  1335کریستن سن ، کیانیان، ترجمه دکتر ذبیح هللا صفا، تهران  - 
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میان آن ها اشاره شده باشد و چنین به نظر مدی آیدد کده فردوسدی  در 

مت از اثر خود از روایتی غیدر از آنچده گرشاسدپ را جدد دوم این قس

سددام معرفددی مددی کنددد پیددروی کددرده باشددد. امددا نکتدده قابددل توجدده در 

شاهنامه این است که رستم همواره بانساب خدود بده نریمدان مفداخرت 

 می کند نه بگرشاسپ .

کریستن سن، اظهار عقیده می کندد کده از عجایدب امدور آنسدت 

رمنددد کدده در یشددت هددا و روایددات دینددی کارهددای کدده ایددن پهلددوان زو

پرماجرا و پهلوانیهای بسیار بر دست او رفته بوده در داستانهای ملی 

آنطور که در تواری  عربی و فارسی مدی بیندیم، بچیدزی گرفتده نشدده 

همو می نویسد: با توسعه و تکمیل تداری  داسدتانی کده بعدد از  1است.

،  کرشاسدددپ یدددا گرشاسدددپ دوره تددددوین یشدددت هدددا انجدددام گرفتددده بدددود

نتوانسددت محددل معینددی در تدداری  پیدددا کنددد، چدده در همددین آوان جددای 

منددوچهر و بعددد نددوذر و سددپس زو در طددرح تدداریخی سددالطین تعیددین 

گردیده بود. به همین سبب تعیین محل مناسبی برای گرشاسپ دشوار 

بود و تدوین کنندگان روایات ملی درین باره بگونه های مختلدف کدار 

. مثالً گاه او را وزیر )بروایت طبدری ( یدا مشداور )زو= زاب کردند

 ( معرفی کرده اند. ثعالبی مطلقاً از او نام نمی برد، لیکن بروایت 

فردوسی گرشاسپ پسر و جانشین زو بود و هم جنگ های دورۀ پند 

  2ساله سلطنت  او به وسیله زال و رستم انجام گرفت .

رزندان جمشید و سدمن نداز فردوسی هنگام برشمردن داستان ف 

دختددر شدداه سیسددتان فقددط از  کددودکی گرشاسددپ سددخن مددی زنددد، مگددرا 
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زکارهای بزرر دیگر این پهلوان ذکری نکرده است و چنانچه دریاد 

آوری سام پدر زال خواهیم دید، جای او  را سدام ]یکدزخم [ پدر کدرده 

اسددت . امددا دربددارۀ نریمددان همددواره بدده عنددوان یددک فددرد پهلددوان و 

اور سخن گفته که جز یک مطلب مثبت چیز دیگری به او نسدبت جنگ

داده نمی شود و آن اینکه در جنگدی کده بدرای فدتح دژسدپند کدرده بدود 

 کشته شد و بعد رستم انتقام او را گرفت .  

در  گرشاسپ نامه از پسر گرشاسپ یعنی نریمدان ) کده ندام او 

خن ها رفته از صفت یالقب گرشاسپ نئیرمنو، نرمنش گرفته شده ( س

و همین اسم یعنی نریمان است که در شاهنامه بعنوان پهلوان معروف 

  1  دیده می شود.نیرم خاندان سام ظاهر گشته و گاه بصورت  

در بارۀ اعمال پهلوانی وقهرمانی  سدام  جهدان پهلدوان نیدز در 

شاهنامه وسایر منابع اسالمی بسیار سخن رفته اسدت وظداهراً اهمیدت 

ن است پدر زال دستان است. اما اعمال قهرمانی  سدام  عمده آن درای

که رستم از آن برای اسفندیار برمی شمارد بیشتر به اعمال قهرمدانی 

          گرشاسپ گرشاسپنامه اسدی طوسی شباهت ویکرنگی دارد.

 

 آیا سام شاهنامه همان گرشاسپ اوستا است.

رشاسپ در روایات قدیم،گرشاسپ گاه با نام اصلی خود یعنی گ

وگاه با نام خانوادگی یا لقب خود یعنی  سام  یداد شدده اسدت. ودرایدن 

میددان بیشددترین ویژگددی هددای گرشاسددپ پهلددوان را در شدداهنامه  سددام  

 بخود تخصیا داده است.
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از مهمتدددرین اعمدددال قهرماناندددۀ گرشاسدددپ، یکدددی کشدددتن مدددار 

شاخدار سدروور  اسددت ودیگددری کشددتن دیدو دریددائی  گندددرو  ، یددک 

سدددددددداطیری هنددددددددد وایرانددددددددی اسددددددددت کدددددددده نددددددددامش در موجددددددددود ا

  آمده است، هردو عمل گرشاسپ در Gandharavaریگوید گندهروا

یکبدددار در  1 شددداهنامه  در دو مدددورد بددده سدددام نسدددبت داده شدددده اسدددت.

داسددتان رسددتم و اسددفندیار در هنگددامی کدده اسددفندیار تهمددت کددم نسددبی 

و )ندددژادی ( بددده رسدددتم مدددی زندددد و جهدددان پهلدددوان رسدددتم از بزرگدددی 

 خسروی نیاکان خود یاد کرده و درباره سام می گوید:

 همـانــا شنـیـدستی آوای ســــام            

 نـبــــد در زمانـه چـنـو نیکنام

 بکشتن به طوس اندرون اژدها          

 که از جنگ او کس نیامد رها

 به دریا نهنگ وبه خشکی پلنگ         

 ورا کس ندیدی گریزان زجنگ

 سـرماهیان بر فـروخت          به دریا

 هم اندر هـوا پر کرگس بسوخت

 همی پیل را در کشــیــدی به دم          

 دل خــــرم از یـــاد او شدم دژم

 به کشت آنچنان اژدها را بگرز          

 جهان گفت او را زهی فرو برز
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در ابیات باال کشته شدن اژدهای سهمگین به دست سام بدازگو  

در روایات قدیم کشتن آن به گرشاسدپ نسدبت داده شدده اسدت.   شده  و

 در دنباله ابیات باال داستان کشته شدن )کندرو( وصف شده است .

 تنش برزمین وسرش بآسمان       دگر )کندرو( دیو بود بدگمان  

 ز تابـیدن خــور زیانش بــدی       که دریای چین تا میانش بدی 

 ســراز گنبـد ماه بگــــذاشتی        ی همی مــاهی از آب بـرداشت

 به خورشید ماپیش بریان شدی       ازو چرح گردنده گریان شدی

 1زتیپ  یـل سام بی جان شـدند        دو پتیاره زینگونه بریان شدند

 

و عالوه بر آن، ماجراهای دیگر گرشاسپ از قبیل رفتن او به 

ه به سام نسبت داده شده مازندران و ستیزه باسگساران نیز در شاهنام

و این همه آشکارا نشان می دهد که جایگزین گرشاسپ در شاهنامه 

 سام نیرم است .

محقر شوروی نیز براین عقیدده اسدت کده سدام  ا.ا. استاریکف،

شاهنامه همان گرشاسپ   گرشاسپ نامه  است که تمام اوصاف سدام 

 به او اخصتصاا یافته است .

صوصی صبحت نمی کند ولدی او استاریکف، واضحاً درین خ 

هر جا که از سام نام می برد، آنرا با کلمه گرشاسپ در میدان قوسدین 

یکجا می آورد و بر عکس اگر از گرشاسپ گرشاسپنامه اسدی سخن 

می زند بازهم این هر دو نام را پهلوی هم قرار مدی دهدد و مثدل یدک 
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دو جدای شخصیت واحد داستانی از آنها نام می برد. منجمله در یکدی 

 از کتاب فردوسی و شهنامه چنین می نویسد:

تمثددال سددام گرشاسددپ انعکدداس کامددل نیافتدده ،  -در شدداهنامه » 

حفددظ کامددل افسددانه هددا و گفتارهددای مربددوط بدده سددام )گرشاسددپ ( بدده 

منزلدده ایددن مددی بددود کدده تمثددالی بوجددود آیددد کدده برتددر از  منددوچهر  

 شهریار ایران باشد.

پ بدده عنددوان  جهددان پهلددوان   در بنددابراین تمثددال سددام گرشاسدد 

شاهنامه گوئی ناقا مانده و کدامالً نمایدان نگردیدده و متفداوت اسدت. 

از یدک طدرف سدام تدابع مندوچهر )شدهریار( اسدت و از طدرف دیگددر 

 1«استقالل عملی سیستان بدو تاکید می شود.

حال برویم بر سر یک مطلب دیگر کده بحدث برریشده و بنیداد  

 است. داستانهای زال و رستم

  

 بنیاد داستان های زال و رستم :

تعیین مبادی و تحقیدر در منشدأ داسدتان زال و رسدتم، یکدی از  

مسایل بسیار دشوار است، زیرا نام این دو ابر مرد حماسه هدای ملدی 

در اوستا برده نمی شود.  ولی در روایات ملی پس از نریمان و سدام 

ظهدور مدی کندد. زال ، زال زر از میان خاندان گرشاسپ در سیستان 

پسر سام است که بر اثر سپیدی موی، پدر او را در شیر خوارگی از 

خددود دور کددرد و بددردامن البددرز کددوه نهدداد تددا همانجددا تبدداه شددود. امددا 

عنقدا( او را بدیدد و برداشدت و بکندام خدود  -سیمرغ )بروایدت ثعدالبی 
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بددرد و چددون فرزندددان خددویش او را بپددرورد و سددرانجام چنانکدده در 

هنامه مدی بیندیم .  سدام سدالها  بعدد بدر اثدر خدوابی کده دیدده بدود بده شا

البرز کوه رفت و پسر را نزد خود آورد .  سیمرغ  زال را  دسدتان  

نامیده بود و سام او را  زال زر  خواند. بنابر روایدت شداهنامه، زال 

از آن جها بددو مدی گفتندد کده هنگدام تولدد مدوی سدر و روی او چدون 

د و دسددتان از آن روی گوینددد کدده پدددر بددا او  دسددتان  پیددران سددپید بددو

)مکر،حیله(  کرده او را بردامن البرز کوه افکندده بدود تدا تبداه بشدود. 

زال چددون عاشددر رودابدده دختددر مهددراب پادشدداه کابددل شددد کدده یکددی از 

اخالف ضحاک بود و بعد از آنکه با زحمات فراوان رضای منوچهر 

و از رودابه رسدتم بوجدود آمدد کده شاه گرفته شد، او را بزنی گرفت. 

 داستان این شیر مرد سیستان در شاهنامه بازتاب کامل یافته است.

در جنددگ بددا افراسددیاب کدده بعددد ازیددن وقددایع پددیش آمددد،  زال 

تورانیان را که پس از اسارت نوذر بر سیستان تاخته بودندد، شکسدت 

 فرزندددد زوداده و او خدددود از جملددده بزرگتدددرین سدددردارانی بدددود کددده 

  1طهماسپ را بر تخت شاهی نشاند.

زال همچنانکه پهلوان زورمندی بود و در حضور منوچهر شاه 

یکی از پهلوانان را از پشت زین چنان در ربود که باعث شگفت شاه 

و سپاهیان شد، در مباحثه با مردان دانشور اوقات خودرا سپری می 

ی بینیم کرد و از دانش گونه گون ایشان بهره می گرفت. چنانکه م

در مجلس آزمون موبدان منوچهر شاه هوشیارانه از عهدۀ پاس  دادن 

به مؤبدان برمی آید. هنگامیکه  بسوی کشور گرگساران می رود، 
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ادارۀ نیمروز و زابل که در آن هنگام سرزمین های کابل تا سند را 

نیز در بر می گرفت به زال سپرده شده بود.  زال پس از آنکه رستم 

ستجوی کیقباد به البرز کوه می فرستد و رستم کیقباد را را برای ج

 دیگر نقش یک حکیم خردمند و مشاوربر تخت شاهی قرار می دهد، 

  1برای شاهان کیانی را بازی می کند.

 گفتمنوچهر به پسرخود می

 بجو ای پسر چون رسد داوری

 ز زال و زسام آنگـهی یاوری

 

ماخوذ از خدای نامه یدا مؤلفانی که  در آثار آنان روایات ملی  

خوتای نامک ]بزبان پهلوی[ مالحظه می شود مانند حمزه ، طبری ، 

مسعودی ، بیرونی ، دینوری مطلبی در بداره سرگذشدت زال نیدآورده 

 2اند و آنها از او بعنوان پدر رستم و همیشه بنام )دستان( یاد کرده اند

 ون پهلوی در اوستا ازین پهلوان نامی نیست اما معموالً در مت 

  3او را دستان نامیده و نام او باروت ستهم )رسدتم ( همدراه آمدده اسدت

و نیز در اغلب متون کهن او را زال زر نامیده اند. بندابر عقیددۀ همده 

  هر دو بده معندی پیدر و دو شدکل از یدک کلمده زر   و زالمحققان  

توضیح آنکه )راء ( لهجات کهدن اغلدب در زبدان فارسدی بده  4هستند.

هدر دو از یدک ریشده و بده معندی    زال و زرم بدل شده است. پس ال
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پیر  است و ازین روی در شاهنامه زال   پیر سر  نیدز وصدف شدده 

 است .

 ور پر مایه دیدــــــپ یکی پیر سر

 که چون او ندید و نه از کس شنید

 در بهمن نامه آمده است که :

 ر کشت حال       ـــــایام دارا دگدر 

 زگیتی جهان دیده زالبیرون شد 

 

زال از عهد منوچهر تا عهد دارا زندگی کدرد،  امدا از پهلدوان  

سدلطنت بهمدن سدخن رفتده و او همدواره، یکدی از  در شاهنامه تا عهدد

بزرر ترین مشاورین پادشاهان آریانا بود و همه پهلوانان به او بدیدۀ 

 اعتنا و اعتبار می نگریسند.

بوجدود سدیمرغ و کدوه البدرز در شاهنامه فردوسی، حیدات زال 

رابطدده بسددیار نزدیددک دارد کدده هددر کدددام آن قابددل یدداد آوری اسددت. 

سیمرغ این  مرغ داستانی عجیب از آغاز زندگی زال تا پایان داستان 

اسفندیار چند بار در صدحنه وقدایع داخدل شدده اسدت. پدس از پدروردن 

و بددرون آوردن  رودابددهزال مهمتددرین کددار او، یکددی دریدددن پهلددوی 

است و دیگری آگاه کردن زال از وسیله قتل اسفقندیار و حدیث  رستم

 چوب کز بدست رستم است .

سدددددددددددیمرغ، مدددددددددددرغ داسدددددددددددتانی شددددددددددداهنامه، در اوسدددددددددددتا 

   یعنی )مرغ سن ( نام دارد. از مرغ   - Marghosaena مرغوسئنا

از رشن یشت، یاد شدده و  17از بهرام یشت و فقره  41سن در فقرۀ 

ن دو مورد چنین برمی آید که  مرغ سن  مرغی از مجموع مطالب ای
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فراي بالی است که در پدرواز  خدود پهندای کدوه را  فدرو مدي گیدرد و 

قددرار دارد. و ایددن  1النـددـۀ  او بددر درختددي در دریدداي   و وروكددش 

 درختي درمان بخش است كه تخم همه گیاهها در آن نهاده شده است .

ي، موجددودي فددو  سددیمرغ در شدداهنامه و اوسددتا و ادبیددات پهلددو

العددداده و عجیدددب اسدددت و در شددداهنامه او را همدددواره چدددون یكدددي از 

 عاقلترین افراد آدمي صاحب فكر و تدبیر مي یابیم .

زال زر بنابر روایات ملي در كنام چنین مرغي تربیت یافدت و 

از اینجاسددت كدده گدداه در شدداهنامه صددفاتي نزدیددك بصددفات جددادوگران 

دیار پس از آنكده چدوب گدز را از چشدم براي زال ذكر شده، مثالً اسفن

خود بیرون كشید و دانست كه تیري عادي نیست و سدالحي سدحرناك 

 است، چنین گفت :

 بسرارم ـوب شد روزگـــبدین چ

 ـرزسیـمرغ و از رســتم چـاره گ

 ندها زال ساختـــنها واین بفسو

 كه این بند ورنگ ازجهان او شناخت

 

   Rot-staxmak تخمك اما رسدتم در ادبیدات پهلدوي  رت سد

  نددام  Rot-stham   و  رتسددتهمRot-staxamیددا  رتـستددـخم    

  2دارد. همین نام است كه در فارسي رستهم یا  رستم  شده است .

                                                 
1

كش " یعني دارنده خلیج هاي پهناوراسم دریاچه کیانسی یا هامون سیستان "وورو - 

 است که در بحث تقدس دریاچه هامون در سنت مزدیسنا از آن بگونه مشرح یاد شد.
2

اوستا كه در فارسي به البرز و "ارونت" اوستائي كه به اروند  "برزئینتيمانند "هر - 

 ران گفتار چهارم( .پهلوي تبدیل شده اند )حماسه سرایي در ای
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 رستم بدل حماسي گرشاسپ نیست :

 به عقیده مار كوارت ، رستم یا شكل اوستائي شده آن  راوت 

بوده و بنابرین رستم    یكي از القاب گرشاسپ Ravt-staxmستخم 

 همان گرشاسپ است .

مدداركوارت مددي گویددد ایددن دو فددرد داسددتاني ندده تنهددا در اعمددال 

پهلواني خود نظیر یك دیگراند، بلكده رفتدار دیندي آن دو نیدز بهدم مدي 

ماند. زیرا گرشاسپ از حیث پیروي از یك ساحر) پیر یك ( مدتهم بده 

بدداء و منشداء پیددایش بد دیني است و همین اتهام به بددیني است كه م

جنگ دیني میان رستم و اسفندیار شده است و عالوه بر این در وجود 

رسدددددددتم شخصدددددددیت گرشاسدددددددپ بدددددددا شخصدددددددیت )كنددددددددوفره یدددددددا 

(  پادشاه نیرومند خانددان نیمده پدارتي  Gandopharresگندوفارس

نیمه سكائي سیستان كه در نیمه اول قرن اول میالدي بر بخش اعظدم 

از سیسدددتان گرفتددده تدددا كنددددهار و مولتدددان  افغانسدددتان جندددوب غربدددي

یكسدان پنداشدتن گرشاسدپ و  1حكمراوائي مي كرد، آمیخته شده است.

رستم توسط دیگر محققدان نیدز پیشدنهاد شدده اسدت .چنانكده در گذشدته 

)فون اشتاکل برر ( در مقالۀ  مالحظاتي درباره تاری  حماسه ایران 

و « ي و نظدام آریدایيسنت ایراند»  ، هوسینگ در كتابهاي خود بنام 

)سید بطال ( و در زمان ما ویكندر، « مقاالتي در باره افسانه رستم »

،  متون و تحقیقات دربداره تداری  دیدن هنددو «واي » در كتابش بنام 

                                                 
1

 . 195كریستن سن ، كیانیان ص  - 
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ایراني   و موله در مقاله خود تحت عنوان  گرشاسپ و سگسداران   

 و غیره رستم را جانشین حماسي گرشاسپ فر  كرده اند.

میان كسي كه نظر ماكوارت را پذیرفته و شاي و بدرگش  درین

داده و بصورت مفصل آن را باز گو كرده  هرتسفلد  است . هرتسفلد 

در رساله اي بنام  اسطوره و تاری   كه آنرا در جلدد ششدم  گدزارش 

هاي باستان شناسي ایران  منتشر كرده، درباره یكسان پنداشتن رستم 

د كتددداب و نوشدددته دیگدددر از جملددده و گرشاسدددپ بحدددث كدددرده و در چنددد

 سكستان  به تحلیل جنبه هاي تاریخي شخصیت رستم كه از نظدر او 

 1نیز همان  گندوفره   شاه سیستان میباشد، پرداخته است.

 

 رستم بدل حماسی گندوفارهم نیست:

 زرندگبه عقیده هر تسفلد اساطیر گرشاسپي كه از دیر بداز در        

كنددهار امدروزي  -ني الرخح قرون وسطي )زرند (  و اراخوزیا )یع

( رایدددد بودندددد، در قدددرن اول مدددیالدي تحدددت تددداثیر شدددكوه و احتشدددام 

گندوفار تاریخي دگرگوني پذیرفتده بدا روایدات مربدوط وقدایع تداریخي 

آن عصددر در آمیختدده و در جامددۀ نددو بصددورت افسددانه پهلددواني هدداي 

دكددده  و گنددددوفر( در آمدندددد.  هدددر تسدددفلد بددده پیدددروي از  نل -)رسدددتم

ماركوارت، زمان نشأت و تكوین و شكل گیري داستان هداي حماسدي 

سیستان را اوسط عهد اشكاني مخصوصاً در فاصله قدرن اول قبدل از 

میالد و بعد از میالد مي پندارد و عقیده دارد كه از جهت فراهم بودن 

شرایط مساعد از قبیل شكل خاا حكومت فیودالي، شیوه هاي خاا 

                                                 
1

 . 62،ص 13 55مجله ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، شماره دوم سال  - 
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و رواج  ارزش هددددداي پهلدددددواني وسلحشدددددوري، معیشدددددت اجتمددددداعي 

  1مناسبترین هنگام ها براي پرداختن افسانه هاي حماسي بوده  است.

دانشمند ایرانی بهمن سرکاراتی  بشدت برنظریات مدارکوارت 

وهرتسدفلد  انگشددت  گذاشدته و بددر آنهددا خطدي بطددالن مدي كشددد و مددي 

گویدددد: فرضدددیۀ هدددر تسدددفلد كددده در واقدددع آرایدددش مفصدددل نظریدددات 

ماركوارت است با همه فریبندگي ایكده دارد، ناپدذیرفتني اسدت بددالیل 

 ذیل :

نارسایي بزرر ایدن فرضدیه كده در حقیقدت آندرا از اعتبدار  -1

مي اندازد، ایدن اسدت كده بدا اصدل كلدي افسدانه پدردازي دربدارۀ افدراد 

تاریخي مغایرت دارد. فرد نخست بایدد در تداری  مشدهور باشدد تدا در 

 گردد. افسانه مشهور تر

گندوفار خواه از سران سدكایي باشدد و خدواه از خانددان سدورن 

پارتي )اشكاني ( به عنوان یك پادشاه و یا حتي حكمران محلي نه تنها 

در تاری  ما گمنانم است، بلكه در روایات سیستاني نیز یك شخصدیت 

كددامالً ناشددناخته اسددت. از ایددن شدداه جددز چنددد سددكه و یددك كتیبدده بزبددان 

 اقي نمانده است .هندي چیزي ب

ایراد دوم ایدن اسدت كده ندام شخصدیت تداریخي مدي بایدد در  -2

افسددانه یددا بشددكل اصددلي و یددا نزدیددك بدده اصددل حفددظ شددود، ندده اینكدده 

 گندوفار به رستم كه از زمین تا آسمان فاصله دارند تبدیل گردد.

مشابهتي كه ماركوارت و هر تسفلد، میدان گنددوفر و رسدتم  -3

پایه اند. چه اوالً سكزي بودن رستم در شداهنامه  تشخیا داده اند بي

                                                 
1

 . 175، ص 13 55مجله ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، شماره دوم سال  - 
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فقددط دلیددل سیسددتاني و سددكائي بددودن او مددي توانددد باشددد، ندده گندددوفر 

بودنش. ثانیا بنابر شواهد یكه هر تسفلد جمع آوري كدرده، گنددوفر از 

خاندان اشكاني بوده نه سكزي و زابلي . ثالثاً وجه اشدتراك دوم یعندي 

كه عنوان شده در مورد هر دو شخصیت بي اعتمادي گندوفر و رستم 

   1بي اساس است .

كریستن سن نیز تصور ماركوارت را در مورد یكسان پنداشتن 

 -رستم و گندوفر دور از تحقیر میداند ومدي گویدد: از داسدتان گنددوفر

یا گندفر( اطالع درست در دست نداریم و تنها اسدم و صدورت او در 

تان مسدیحي هدم راجدع بده او روي سكه هاي وي دیده مي شدود و داسد

در دست است كده بندابر آن بدر اثدر مجاهددات )سدنت تومداس ( گنددفر 

   2بكیش نصراني گروید.

اما یكي شمردن گرشاسپ و رسدتم نیدز بسدیار قابدل تأمدل اسدت، زیدرا 

بین این دو پهلوان وجه شباهتي نمي بینیم. مگر در مواردي كده میدان 

یعت دارندد مشداهده مدي شدود. همه پهلوانان بزرر كه نیروي فو  طب

جنگ هاي كه بده رسدتم نسدبت داده شدده غالبداً داراي خصدایا اسدت 

 كه بجنگ آن پهلوان با گرشاسپ نمي بینیم .

در جزء هفتخوان رستم، یكبدار بجندگ آن پهلدوان بدا اژدهدا بدر 

مددي خددوریم كدده دلیلددي ندددارد، آنددرا همددان جنددگ گرشاسددپ بددا اژدهددا 

گدر بداسدتان رسدتم بدا سداحري بداز مدي )سروور( به پندداریم .جداي دی

خوریم كه بصورت دختري زیبا در آمد. این كدار هدم شدباهتي بفریدب 

خدددوردن گرشاسدددپ از )خدددن ثدددـئتي ( سددداحر نددددارد. زیدددرا رسدددتم از 

                                                 
1

 . 175همان مجله ص - 
2

 . 195 - 196كیانیان، ص  - 
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ساحري كده بده صدورت دختدر زیبدا بدر او جلدوه گدر شدده بدود، فریدب 

نخورد و او را كشت، چه ندام خددا را بزبدان آورد و سداحر بصدورت 

 اقعي خود در آمده بود.و

ادعاي شباهت و یكرنگي گرشاسپ و رستم در رفتار دیندي هدم 

براساس محكمي استوار نیست. زیرا در جنگ میان رستم و اسفندیار 

سخن از اختالف دیني میان آن دو نیست و در منابعي كه این داسدتان 

را بدده تفصددیل نقددل كددرده انددد، بدداین موضددوع اشدداره نشددده اسددت ، جددز 

ي كه بداین نكتده اشداره یدي دارد. و اگدر واقعداً در روایدات ملدي دینور

داستان مذكور مبتني بر مبدارزه دیندي میدان طریقده جدیدد و آئدین قددیم 

آریایي بوده، مسلماً از ذكر چنین مطلب اساسدي مهمدي در آنهدا غفلدت 

نمي شدد و حتمداً موبددان متعصدب زرتشدتي از رسدتم بزشدتي یداد مدي 

س در آثار زرتشتي هر جدا كده ندام رسدتم بدرده كردند، حاالنكه بر عك

 1مي شود با احترام توام است .

ایدددن مسدددئله كددده لقدددب گرشاسدددپ )رات سدددتخم ( بدددوده، تنهدددا در 

مرحله فرضیه باقي مانده، زیرا هیچیك از مآخذ بده چندین لقبدي بدراي 

گرشاسپ اشاره یي نكرده و عالوتاً اگدر رسدتم همدان گرشاسدپ اسدت 

سددتم و نامهدداي )دسددتان و زال ( باثریددت یددا بددین اصددل و نسددب پدددر ر

  2اثرط چه قرایني مي تواند موجود باشد؟
 

 زال و رستم بمثابۀ زمان ایزدان :
 

                                                 
1

 . 188، ص 13 55ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي، شماره دوم سال مجله  - 
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 . 182ص مجله،  همان - 
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از نظددددر پروفیسددددور و یكندددددر، نیددددز رسددددتم جانشددددین حماسددددي 

گرشاسپ اسطوره یي است . بده نظدر ایدن محقدر، خدود گرشاسدپ از 

حماسدددده ( در Bahimیددددك سددددوهمان پهلددددوان آریددددایي هندددددي )بهددددیم 

مهابهارتدده اسددت كدده نماینددده و مظهددر نقددش )جنگدداوري و پهلددواني ( 

محسوب مي شود و از سوي دیگدر ایدن هدر دو پهلدوان تجسدم انسداني 

میباشددند. ویكندددر پددس از بحددث دربددارۀ « Vaya1واي »ایددزد آریددایي 

گذشته اساطیري رستم و پدرش زال ، رستم را بدل حماسي گرشاسپ 

محسوب « واي »تجسم مردانه ایزد ترسناك میداند كه خود در اوستا 

« زر» مدي شدود. از سدوي دیگدر زال كدده بدا مدوي سدپید زاده شددده و 

اسددت و از ایددن « زروان »لقددب دارد، تجسددمي از ایددزد زمددان یعنددي 

روست كه در حماسه ملي، رستم و زال بعنوان مظاهر زمدان ایدزدان 

ري پایگدددداه خاصددددي دارنددددد و از عمددددر بیشددددت« زروان »و « واي »

برخور دارند و زال پیر حتي از پسرش نیدز طدوالني تدر زنددگي مدي 

                                                 
1

در اوستا   Vayu واي یا وایو .  78تي ، ترجمه فریدون و همن ص دیانت زرتش  -

بوده كه خیلي فعال بوده و تمام حیات و ممات موجودات در  Vata ( الهه باد 15)یشت 

ك  ي پرشتاب و در بدست آوردن خواسته هاي خود تند وبیباادارد. و حوزه قدرت او قرار

واي را تجسمي از الهه پیروزي و  دو پر از نیرومندي است . با این خصایل مي توان

( آریائیان در وجود واي دو حالت مي دیدند: یكي باد  14 -2رترغنه بشمار آورد.)یشت 

یرود و هیچ مانعي سرعتش را سد نمي واقعي كه به تندي مي وزد و چون طوفاني پیش م

گردد. و دیگر اصل و مبناي اولیه زندگاني دنیوي. واي همچنان هوائي است كه در آن 

هم الهه زندگي و هم الهه « واي »تمام موجودات زنده و نابود مي شوند. بدین ترتیب 

ثواش » ( واي بازروان )زمان نامتناهي ( یكجا در ردیف 19 -3مرگ است. در وندیداد )

)فضاي بیكران ( آمده وهمراه با زمان از نخستین عوامل شرایط خلقت و ایجاد كاینات « 

 (  80 -78ص  ،بشمار مي رود. )دیانت زرتشتي ، ترجمه فریدون و همن
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كنددد. زال شخصددیتي دارد آرام و فرزاندده چددون )زروان (، در مقابددل 

 1رستم بر خاشگر است و سركش چون )واي (.
 

 تأملي بر مبداء و تكوین داستانهاي گرشاسپ و رستم :
 

 گونۀ  برخي از نویسندگان اروپایي كوشیده اند تا گرشاسپ را

دیگدري از فریدددون ثابدت كننددد و بددر آن نظرندد كدده ایدن پهلددوان تجسددم 

مرد وار ایزد آریایي  اندرا  یا بهرام است . ولي پژوهشدگر عالیقددر 

ایراني بهمن سركاراتي، بازهم این نظریده را یدك پنددار بدیش ندانسدته 

عقیده دارد كه گرشاسپ پیش از آنكه گونده دگرگدون شددۀ   اندد را یدا 

م  باشد شخصیت اساطیري مستقلي است كه سابقه اش به دوران بهرا

و  Kersaspaهندد و ایرانددي مدي رسددد و ندامش در اوسددتا بصددورت 

آمدده و اخبدار پراكنددۀ پهلدواني هداي او در  Krsasvaدر سانسگرت 

 2حماسه راماین و ادبیات پوراني هند یافت مي شود.

مدي آیدد از مجموع اشارات هنددي در بدارۀ گرشاسدپ چندین بدر 

كه در سنت هداي حماسدي هندد باسدتان نیدز گرشاسدپ را پهلدواني مدي 

دانسدتند متعلددر بده روزگدداران كهدن كدده بدا جنددگ و پیدروزي سددروكار 

داشددته و بدده دلیددري و سلحشددوري شددهره بددوده اسددت و بدددین طریددر 

گرشاسپ و فریدون دو چهرۀ مسدتقل اسداطیري اندد كده سدابقه هدر دو 

نمي تدوان آن دو را یكدي دانسدت، آنهدم بدورۀ هند وایراني مي رسد و 

در چهددرۀ فریددددون . ایدددن محقددر ژرف نگدددر در مدددورد نددداهمگوني و 

                                                 
1

 . 184مجله دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه مشهد ص  - 
2

 . 186همان مجله ص  - 
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ناهمداسددتاني داسددتانهاي گرشاسددپ و رسددتم نظریددات مقایسددي جالددب و 

 پذیرفتني دارد و مي گوید:

مهمتددددرین عمددددل پهلددددواني گرشاسددددپ اژدر كشددددي اوسددددت.  -1

مدددردان را در  گرشاسدددپ مدددار شددداخدار زهدددراگین اوبارندددده اسدددپان و

گذشته كشته است و در پایان جهان نیز اژدهاي دیگري یعني ضدحاك 

را خواهددد كشددت . اژدركشددي گرشاسددپ بدده عنددوان یددك واقعدده تكددرار 

شددونده بندهشددني و رسددتاخیزي رنددگ وصددبقه خدداا دارد، در مقابددل 

 اژدركشي رستم یك ماجراي ضمني است و بس .

مهددم رسددتاخیزي گرشاسددپ در اوسددتا و آئددین مزدیسددنا نقددش  -2

دارد و یكددي از جاویدددانان محسددوب مددي شددود كدده نمددرده اسددت و هددم 

( فدددرو هدددر  99999بخدددواب رفتددده و ) 1اكندددون در دشدددت  پشدددین   

)فرشددته گددان پدداك ( جسددد او را نگهددداري مددي كننددد تددا پایددان هددزاره 

فرارسد و او برخاسته اژدهاك )ضحاك ( را كه پدیش از رسدتاخیز از 

 اهد گسست، بكشد ولي رستم چنین نقشي ندارد.بند دماوند زنجیر خو

 هیچیك از اعمال شگرف و افسانه ئي گرشاسپ از كشتن  -3

مددار شدداخدار گرفتدده تددا سددتیزه بددا )گندددرو( زریددن پاشددنه كدده در میددان 

دریاي فراخكرت میزیست و جنگ باهیوالي آهنین پنجده )سدناویذك ( 

ینو )اهدورا كه پیش از كشته شدن او بدسدت گرشاسدپ بدر آنكده سدپندم

مزدا( واهریمن را چون دو اسپ به گردونۀ خود ببندد، به هیچیدك از 

پهلواني هاي رستم شبیه نیست . هیچكدام از دشمنان عجیب و غریدب 

                                                 
1

دو دره سرسبز در ایالت بلوچستان نزدیك سرحد كندهار شین و دره بوالن پدره ي  - 

است . دره پشین مربوط منطقه سیبي و بالستان است كه در قرن وسطي جزو والیت 

 سیستان شمرده مي شد )جغرافیاي تاریخي سرزمین هاي خالفت شرقي ، لسترنج ( .
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گرشاسپ از هیتاسپ زرین تاج گرفته تا )پتندي ( پدري و مدرغ كدالن 

كمك كه همگي در واقع سدمبل و نمادهداي گونده گدون مرگندد، همانندد 

ز دشددمنان و همدداوردان رسددتم نیسددتند. چگوندده مددي تدددوان هیچكدددام ا

پذیرفت كه رستم همان گرشاسپ است كه هیچكدام از اعمال پهلدواني 

 1آن دو شبیه همدیگر نیست. 

كریستن سن نیز براي رد نظریه شان در مورد یكسان شدمردن 

گرشاسپ و رسدتم دالیدل و عقیدده نولدد كده را تاییدد كدرده مدي نویسدد: 

ه درست است كه مي گوید داستان زال و رستم ربطي با عقیده نولد ك

گرشاسپ نددارد و داسدتان هداي آن دو عبدارت اندد از داسدتانهاي ملدي 

سیستان و زابلستان )زرنگ و رخد ( .افسانه عظیم الخلقده و درشدت 

اندام بودن رستم افسانه یي ابتددایي اسدت و او دریدن افسدانه تنهدا مدرد 

جنگ ها بر مي آید و بده همدان نحدو  تنومندي است كه خوب از عهده

بر هماوردان خدود برتدري دارد كده )اخیلدوس ( بدرهم نبدردان خدویش 

معتقد اسدت كده ایدن افسدانه هدا در میدان سداكنان  نولد كهتفو  داشت. 

زابدل ( بوجدود آمدد و  -قدیم زرنگ )سیسدتان ( و رخدد )یدا اراخوزیدا

 )سیستان ( بوسیله قوم مهاجر سكا بسرزمینی كه بعهدها سكستان 

  2نامیده شده است،  انتقال یافت .
 

ا.ا.استاریكف دانشمند شوروي در بررسي مبادي روایدات ملدي 

حماسه فردوسي ، معتقد است كه سدكاها )یعندي سدكزي هدا یدا اسدكیث 

ها( اراضدي سدفلي رودخانده هیرمندد را اشدغال كردندد كده تدا حددي از 

                                                 
1

 . 191 - 190مجله دانشكده ادبیات و علوم انساني مشهد، ص  - 
2

 . 197نیان، كریستن سن، ترجمه داكتر صفا، ص كیا - 
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ولدي بدا ایدن وضدع  مركز )از لحاظ جغرافیدایي ( جددا و مسدتقل بودندد

 6 - 5سیستان یا سكستان قدیم جزو امپراطدوري هخامنشدي )قرنهداي 

  .م ( و ساسانیان )سده هداي اول بعدد از مدیالد( بدود. سدكاها كده در 

جلگه شداداب هیرمندد سدفلي در زرندگ فدرود آمدده بودندد، نقل)قصده( 

هاي خود را هم با خود آورده بودندد كده بتددرید بشدكل خاصدي تنظدیم 

ده بددود. سددام )گرشاسددپ ( و نواسدده اش رسددتم تمثالهدداي آن دوره گردیدد

نقل ها بودند. در شاهنامه تمثال سام )گرشاسپ ( انعكاس كامل نیافتده 

ولددي منظومدده )گرشاسددپنامه ( اسدددي طوسددي مربددوط قددر ن یددازدهم 

میالدي به نامبرده اختصاا یافتده اسدت. حفدظ كامدل دوره نقدل هدا و 

اسپ بده منزلده ایدن مدي بدود كده تمثدالي گفتارهاي مربوط به سام گرش

بوجود آید كه برتر از )منوچهر ( شهریار ایران باشد. بنابر ین تمثال 

سددام )گرشاسددپ ( بعنددوان )جهددان پهلددوان ( در شدداهنامه گددوئي ندداقا 

 1مانده و كامالً نمایان نگردیده است .

بددا توجدده بدده نظریدده اسددتاریكف كدده روایددات حماسددي ملددي را 

كا میداند كه با خود از جاي دیگدر بده سیسدتان آورده مربوط به قوم س

بودند و پیشنهاد نولد كده ،كده افسدانه هداي ملدي را مربدوط بده سداكنان 

قبل از مهاجرت سكاها به سیستان مي داند، اختالف دیدده مدي شدود و 

رسي من هم بطرفداري از نولد كه مي باشد. زیرا اسدطورۀ گرشاسدپ 

ورتددر از تمدددن اوسددتائي كشددیده مددي كدده سددابقه آن بروزگدداران خیلددي د

شود و بده عصدر ویددي پهلدوي مدي زندد و بازتدابي از آندرا در اوسدتا 

مالحظه مي كنیم ، ساكنان قبل از سدكاها در سیسدتان بایدد آندرا خدوب 

                                                 
1

 ، ترجمه رضا آذرخشي .158 – 156فردوسي وشاهنامه از استاریكف، ص  - 
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بخاطر داشته بوده باشند، ولي روایات حماسي ملي راجع بده رسدتم و 

ر میدان مدردم زال كه ظاهراً بعد از عصر تدوین نسدك هداي اوسدتا، د

سیستان )اقوام سكایي و غیدر سدكایي سیسدتان ( و خراسدان رایدد مدي 

گشت و در اوستا از آنها اسم برده نمي شود، نباید به اقوام سكایي قبل 

 از آمدن شان به سیستان پیوند داده شود.

اگر باري بخاطر آوریم كه در جنگ اسدفندیار و رسدتم ، رسدتم 

طرف اسفندیار تحقیدر مدي شدمرد و نسبت كلمه )سگزي( را بخود از 

این هم مي تواندد دلیلدي باشدد بدر  1پاس  پخته تر به اسفندیار مي دهد،

له نولد كه روایات ملي و افسدانه هداي حماسدي در میدان سداكنان قددیم 

 زرنگ قبل از آمدن سكاها به آنجا، بوجود آمده بود.

رسددتم تمثددال یددك شخصددیت واقعددي و تقریبدداً بزمددان هخامنشددیان 

دیدددك اسدددت و در میدددان مدددردم سیسدددتان كدددامالً شدددناخته شدددده اسدددت، نز

حاالنكه گرشاسپ یك شخصدیت اسدطوره اي سیسدتاني مربدوط بددوره 

 هاي خیلي دور و فعال در سیستان تقریباً گمنام است .

گفته است كه نویسدندگان اوسدتا رسدتم را مدي Speigelشپیگل 

رفتار او مطبوع طبع  شناختند، اما عمداً از او نامي نیاورده اند، زیرا

موبدددان زرتشددتي نبددوده اسددت . امددا نولددد كدده ایددن فددر  را نادرسددت 

دانسته و متمایل به این نظر اسدت كده افسدانه ملدي سیسدتان و رسدتم و 

نیاكانش را مؤلفین اوستا تقریباً نمي دانستند و یا به كلدي از آن بیخبدر 

 2بوده اند.

                                                 
1

 داستان داستانهاي رستم و اسفندیار . ندوشن، - 
2

 . 187ص  ،براون ، تاریخ ادبي ایران - 
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ا اگدر رسدتم ظاهراً نولد كه درین فر  صاحب حر است، زیر

بنددابر عقیدددده اشدددپیگل در نظدددر نویسدددندگان اوسدددتا مطدددرود بدددود، مدددي 

توانستند از اوبه بددي یداد كنندد، چنانكده بسدیاري از پهلواندان را ببددي 

یداد كدرده اندد و حتدي از ذكددر قبدایح اعمدال شداهان و پهلواندان بددزرر 

 مانند جمشید، كیكاوس و گرشاسپ نگذشته اند. 

ي دكتدر ذبدیح هللا صدفا دریدن مدورد مدي دانشمند دیگر ایران آقا

پیداست كه رستم و زال در حماسه ملي ما از پهلوانان سیستان  نویسد:

و زابل اند و بنابر این ممكن است چنین تصور كرد كه داستان رسدتم 

را سكاهاي كه در ایام تاریخي به سیسدتان تاختده اندد و در آنجدا سدكن 

ورده باشدند. ایدن تصدور شده اند بدا خدود از سدرزمین اصدلي خدویش آ

اگر چه دربادي امر معقول به نظر مي اید، اما علي الظاهر چندان به 

روتسدتخم »یدا « رتسدتخم »صواب نزدیك نیست زیرا شكل نام یعندي 

بده معندي « ستخم و سدتحم و تهدم »به تمام معني آریائیست و جزء « 

 1زورمند است كه تهمتن نیز از همین ریشه بر آمده است .

جه به شهرت عالمگیر رستم، جهان پهلوان سیستان به این اصدل با تو

بایدد توجدده داشددت كدده داسددتان ایددن پهلدوان مددي بایددد بسددیار قدددیمي و یددا 

الاقددل متعلددر بدده اعصددار پددیش از اسددالم باشددد، زیددرا اگددر چدده داسددتان 

رستم اصالً و واقعاً از داستان هاي محلي و ملي سیسدتان بدوده امدا بدا 

سدتان رسدتم در قدرن هفدتم مدیالدي و آغداز دوره این حال عمومیدت دا

                                                 
1

ریشه  از  Raodaجز اول این اسم یعني راوت یا راوده Rot- staxmروت ستخم - 

بمعني روئیدن و نمو و بالش است . )ستخم ( یا )ستهم ( یا )تهم ( جز دوم   Raodراود 

كلمه بمعني زورمند است و بنابرین )راوت ستخم ( یعني دارنده قد و باالي زور مند 

 ( 565)حماسه سرائي در ایران ص 
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اسالمي در میان اهالي بین النهرین چندان بود كه چندد تدن از سداكنان 

  1آن دیار در اوایل همین قرن رستم نام داشتند.

و باز چنانكه میدانیم سرلشكر معروف ایراني در جنگ قادسدیه 

مدثالً در  بایسدت در اواخدر عهدد ساسداني رستم نام داشت و این نام مي

قرن ششم میالدي شهرتي داشته باشد تا پدر و مادري در اواخر قدرن 

ششم میالدي پسر خود را بددین ندام بنامندد. همچندین وقتدي اعدراب بده 

فدتح سیسدتان نایدل شددند طویلدۀ اسددپ رسدتم یعندي رخدش را یافتندد كدده 

 2درباب آن داستانهایي میان مردم سیستان معمول بود.

رگاه مركبان رستم دستان را شهر قرنین در تاری  سیستان ستو

كه یكي از قراء والیت نیشك بود و بالذري و ابن فقیه هدر  3گفته اند 

 4دو از آن به عنوان ستورگاه اسپ رستم نام برده اند.

موسددي خددورني )مددوري ارمنددي ( كدده عهددد آنددرا بدده اخددتالف از 

و گفتده  قرن پنجم تا قرن هشتم میالدي نگاشته اند، از رستم ندام بدرده

فیل بوده و ارامنه تنها ملتي از ملل غیر  20است كه نیروي او برابر 

آریایي نیستند كده از داسدتان رسدتم آگداه بدوده باشدند، بلكده در یكدي از 

متون ُسغدي كه علي الظاهر متعلر به حدود قدرن هفدتم مدیالدي اسدت 

به برخي از جنگ هاي رستم با دیوان و همچنین بده رخدش او اشداره 

ازیددن دو مددورد چنددین بددر مددي آیددد كدده داسددتان پهلوانددان  5اسددت . شددده

                                                 
1

 ببعد. 566حماسه سرایي در ایران ، گفتار چهارم، ص  - 
2

 . 198ببعد، كیانیان، ص 177ص  ،اریخ ادبي ایرانبراون ، ت - 
3

 . 83تاریخ سیستان ص  - 
4

ببعد و مختصر كتاب البلدان طبع لیدن،  400بالذري فتوح البلدان ، طبع قاهره ص   - 

 . 207ص 
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 . 198كرستن سن، ص  كیانیان، - 
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سیسددتان بایسددت بسددیار قدددیم باشددد تددا از وطددن اصددلي بدده كشددورهاي 

مجدداور راه یافتدده و در حدددود قددرن هفددتم در آن نددواحي مشددهور شددده 

 باشند.

داستان تهمتن سیستان و خانوادۀ او كه ایدن همده در شدهنامه از 

و ساختگي نبوده ، بلكه از آن در روایات  ایشان یاد شده داستان جعلي

قدیمه پهلوي اغلب نسك هاي اوستایي عهد ساساني و روایات مدذهبي 

 قدیم بوده است .

با توجه بده نكدات فدو  چندین ثابدت مدي شدود كده داسدتان رسدتم  

ازعهددد ساسدداني هددم پددیش تراسددت . بددا دلیددل متیقددین تددري مددي تددوان 

نیدز قددیم تدر اسدت . توضدیح  دریافت كه این داسدتان از عهدد ساسداني

از رسدداله )درخددت  21آنكدده نددام رسددتم بشددكل )روتسددتخم ( در فقددره 

آسدوریك ( آمددده و چنانكده دانشددمند معدروف فرانسددوي بنونیسدت ثابددت 

كرده درخت آسدوریك اصدالً مانندد ایاتكدار زریدران منظومده ئدي بدوده 

متعلددر بدده عهددد اشددكاني و از ایددن طریددر مددي تددوان گفددت كدده داسددتان 

 كور از روزگاران كهن به یادگار مانده است .مذ

آقاي دكتدور صدفا ابدراز عقیدده مدي كندد كده چندین پنداشدته مدي  

شود كه رستم نیز مانند چند تدن از پهلواندان دیگدر شداهنامه )گدودرز، 

گیددو، بیددژن و مددیالد و غیددره ( از امددراء و رجددال و سددرداران عهددد 

ثددر كارهدداي بددزرر اشددكاني بددوده كدده در سیسددتان قدددرتي داشددت و برا

خدددود در داسدددتانهاي ملدددي راه یافدددت . پدددس در صدددورت صدددحت ایدددن 

فرضیه رستم اصالً موجود تاریخي بود، ولي وقتي در داستانهاي ملي 

راه یافدددت بوجدددود داسدددتاني مبددددل گشدددت و تمدددام خصدددایا پهلواندددان 

داسددتاني در او گددرد آمددد. عمددر او بدده شددش صددد سددال رسددید. از هفددت 
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اشیر و اژدها و جدادو و دیدو سدپید جنگیدد. در خوان گذشت و در آن ب

خوردي سرفیل را به زیر آورد. نیروي او چنددان بدود كده از خداوندد 

كاهش آنرا درخواست كرد. باالي او از قد هفتداد رشدي افراسدیاب در 

گذشت . اكوان دیو را از میدان بدرد. از عهدد  مندوچهر تدا عهدد بهمدن 

خسرو بددو وابسدته بدود. بدا  زیست . پادشاهي كیقباد و كیكاوس و كي

راه یافتن خوار  عادات در زنددگي یدك پهلدوان بدزرر تداریخي نبایدد 

  1وجود تاریخي او را انكار كرد.

بهمدددن سدددركاراتي در مقالددده محققانددده و مبسدددوطي كددده دربددداره 

شخصیت رسدتم نوشدته بدا پشدت و روي كدردن دقیدر نظریدات و آراء 

آقاي داكتر صفا را در آنجا محققان و دانشمندان خودي و بیگانه نظر 

رسدتم نیدز مانندد چندد تدن از پهلواندان دیگدر شداهنامه »كه مي گویدد : 

)گددودرز ، گیددو و بیددژن و غیددره ( از امددرا و رجددال و سددرداران عهددد 

اشكاني بدود كده در سیسدتان قددرتي داشدت و در صدورت صدحت ایدن 

در واقع همان سدخن مدارت  2«فر  رستم اصالً موجود تاریخي بود

ارت و هرتسددفلد را در مددورد رسددتم بگوندده دیگددر زدن میدانددد، و كددو

مقاله اش را باین جمله بپایان مي برد كه رستم را بایستي در خاستگاه 

 3اصلي او )حماسه( جستجو كرد نه در اسطوره و نه هم در تاری .

ولی پاس  این سوال کرستن سن چیست که می گوید: نجات     

در یمدن  پدیش از آنکده ایدن وظیفده بدر  دهنده کاوس هنگدام اسدارت او

                                                 
1

 .مچهاره سرایي در ایران گفتارحماس،  177ص  ،تاریخ ادبي ایران از براون - 
2

 حماسه سرایي در ایران گفتار چهارم . - 
3

 -178شماره دوم ص  ،مشهد،مجله دانشكده ادبیات و علوم انساني دانشگاه فردوسي - 

192 .  



 282 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

عهدددۀ رسددتم گددذارده شددود  کدده بددود و بدداالخره کشددندۀ اسددفندیار پسددر 

گشتاسددپ پذیرنددده دیددن زرتشددت کدده وجددود تدداریخی هددر سدده تددن بنددابر 

 کتاب اوستا محقر شده غیر از رستم در سیستان که بود؟

کدده در « مددارا پدداس کاتینددا» یددک مددوري سددریانی موسددوم بدده  

ندوۀ « دورک »قبل از میالد میزیست .  آنجا  که داستان  150حدود 

)معاصر آغاز عهد هخامنشیان ( نیای ارمنیان را بیان می « هایک »

اگددر بخددواهی دربدداره »کنددد،  بعددد از  شددرح خصددایل او مددی گویددد: 

دورک افسانه ها و شگفتی های را خدواهم آورد، مانندد آنچده ایرانیدان 

پیدل  120ند که  نیروی او برابدر گفته ا« روسدوم سکجیک»درباره 

 1«بود.

پیداست که کلمده  روسددوم سدکجیک  همدان ضدبط قددیم کلمده  

در زبان امروزی است  و این تذکر نشان مدی دهدد « رستم سکزی »

که داستان رستم قرنهدا پیشدتر از عهدد مدوري سدریانی فدو  الدذکر در 

 ت .میان ملل مشر  زمین راید بوده و شهرت آن عالمگیر بوده اس

زیرا برای نفوذ و راهیابی یک داستان حماسی در میان اقوام   

و ملددل غیددر آریددایی آنهددم در دورانددی کدده هنددوز کتابددت و کتددابخوانی 

بشکل دوران ماراید نشده بود،  بدون  تردید  قرنهای بیشدماری الزم  

پددیش از مددیالد شددهرت جهددان پهلددوان مددا  150داشددت تددا در حدددود 

 ری مثال زده شود.بمنظور تجلی شخصیت دیگ

این نکته روشنگر ایدن مطلدب نیدز هسدت کده داسدتان رسدتم و   

خانواده او پیش از ظهور هخامنشیان وجود داشدته و اگدر نسدک هدای 

                                                 
1

مقاله رستم  185ایرج افشار ،نثر فارسی معاصر از صدر مشروطیت تا معاصر ص  - 

 . پهلوان جهان بقلم سعید نفیسی
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اوستا بطور مکمدل موجدود مدی بدود، ممکدن نبدود از رسدتم و داسدتان 

قتل اسفندیار پسر گشتاسدپ حدامی و پذیرنددۀ دیدن زرتشدت سدخنی در 

 میان نباشد. 

 

 تیجه:ن

باید قبول کرد که هیچ داسدتان و روایدت حماسدی کهدن کده از   

آغدداز مددورد قبددول عامدده واقددع شددده باشددد، ممکددن نیسددت بدددون مبددادی 

تاریخی و واقعیت های عینی باشد.  همچنانکه اصدل تداریخی حماسده 

های ملی الزمی  اسدت راه یدافتن مطالدب و عناصدر داسدتانی در آنهدا 

اسددت ، زیددرا چنانكدده مددي دانددیم حفددظ  نیددز یددک امددر طبیعددی و حتمددی

روایات حماسي در روزگاران نخستین تمدن هر قوم ، جدز از طریدر 

نقل و قصه صورت نمدي گرفدت و قصده گدوهم بدراي شدیرین سداختن 

یك قصده و انتقدال آن بده شدنونده اش چیزهداي بدر آن مدي افدزود. ایدن 

ي روش قرنهاي قرن همینطور پیموده شد تا آن روایدات و حماسده هدا

شفاهي بشكل كتبي مدون شدند، از این روي بمح  اینكه از كیقباد و 

كیخسرو و كیكاوس كتیبه یي بر صخره یي باقي نمانده و یا اثدري از 

آنهددا از زیددر خدداك تددوده یددي بدددر نیامددده اسددت، نبایددد از وجددود ایشددان 

بیكباره انكار كرد و دروغ و بي اساس پنداشته شوند. بلكده بایدد قبدول 

سیاري از رجال داستانهاي حماسدي مدا كده بندابر روان ناگداه كرد كه ب

آدمي با روایات اسطوره یي آرایش یافته اند، اساساً وجودهاي حقیقدي 

و تاریخي بوده اند. چنانكه وجود اكثریت ایشدان بدسدتاویز قددیم تدرین 

قطعدات اوسدتا محقددر شدده انددد و از بعضدي ایشددان در روایدات ملددي و 

 ري دیده مي توانیم . مذهبي هندوان نیز آثا
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اینكه گداه گداهي در زنددگاني قهرماندان حماسده هداي ملدي  پداي 

حیواناتي چون سیمرغ ، دیو و اژدها داخدل مدي شدود کده بزنددگاني و 

باور مردم عصر ما نزدیك نیست، باید قبول داشت كه اوالً ذهن عامه 

مردم براي پذیرش یك چنین پیش آمدد غیدر عدادي و خدار  العداده در 

دگاني قهرمانان حماسه در روزگارانیكه روایدات حماسدي از دهندي زن

بدددهن دیگددر و از سددینه یددي بدده سددینه دیگددر جدداري مددي گردیددد، كددامالً 

مساعد و آماده بوده است . دوم شخصیت هاي قهرماني چه در تاری  

و چه در حماسه كه رهبري  مردم و سپاهي را بدوش مدي گرفتده اندد 

سداده یدي بشدمار آیندد. سدوم انسدان طبیعداً بده نباید انسانهاي معمولي و 

شدددنیدن آن چیدددزي بیشدددتر رغبدددت دارد كددده نسدددبت بددده جریدددان عدددادي 

 زندگاني خود و اطرافیانش برتري و تازه گي اشته باشد.

جاي هیچ شك نیست كه داستانهای حماسی سیستان قبل از آنكه 

ده به تحریر در آیند قرنها از نسلي به نسلي به بصورت شفاهي نقل ش

وقصه گو هدم بدراي جلدب توجده هدر چده بیشدتر شدنونده اش و دلپدذیر 

نمودن قصه با استفاده از ذهن تاریدك و خیدال پرسدت مدردم ضدرورتاً 

در حیددات پهلوانددان و قهرمانددان داسددتان خددود پدداي چنددان حیوانددات را 

پیش مكشید تا توجه بیشتر شنونده اش را به قصه ایكه مي گوید جلدب 

 كرده باشد.

ف دانشدددمند شدددوروي در تحلیلدددي كددده از فردوسدددي و اسدددتاریك

شاهنامه بعمل آورده به تائید از تذكر فو  مي نویسد: برخي از افدراد 

فعال در حماسۀ فردوسي در اوستا هم سابقه دارند از پادشاهان كیاني 

)كیقباد كیكاوس ، كیخسرو و دیگران ( و از پهلوانان )سام ، اسفندیار 

رین ( ولي بدا افتخدار تدرین و اساسدي تدرین ، افراسیاب توراني و سای
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رستم و سهراب و امثال آن  -نام هاي قسمت این قسمت پهلواني )زال 

( در اوستا دیده نمي شدود. ایدن قسدمت كده در شداهنامه بیشدتر از هدر 

قسمت دیگر خوبتر میدرخشد، اساطیر نیست، بلكده مندابع دیگدري در 

هداي نقلدي ملدي اسدت  دسترسي فردوسي قرار داشته است و آن گفتدار

كه هم وقایع حقیقي ازمنۀ دور را مدنعكس نمدوده و هدم قهرمانداني كده 

زمدداني واقعدداً بددوده انددد و در آن وقددایع شددركت داشددته انددد، تمثالهدداي 

مردمي كه زماني زنده بوده اند ولي با مرور سده ها با افزایش و راه 

به تمثدال یافتن نكات خاا انفرادي چهره خود را از دست داده مبدل 

هاي جداگانه قهرمانان شده اند. پرستاژ قسمت نقلدي پهلدواني شداهنامه 

موجودات اساطیري نیستند بلكه  آدم هاي هستند داراي نیرو و قدرت 

مافو  بشر عادي ولي نیروهاي خار  العاده ندارند. مثالً رسدتم زور 

كذا پیل دارد، لیكن او قادر نیست تغییر شكل بدهد یا نامرئي بشود و ه

درین قسمت )سرگذشت زال و رستم ( مطالب معجزه آسا و خیالبافانه 

باواقعیددات آمیختدده شددده كدده بایددد آنددرا از خصوصددیات خالقیددت ملددت 

و بایسددتي بددا دقددت مسددایل خیالبددافي را از واقعیددات زندددگاني 1دانسددت 

 قهرمانان حماسه ملي تفكیك كرد و باز شناخت .

اشدت کده حماسده هداي پس بدون هیچگونه تعصبي باید قبول د

ملددي و باسددتاني مددا محدد  افسددانه و خیالبددافي نیسددتند، بلكدده حتمددا  

چیزكددي بددوده انددد كدده چیددز هددا شددده انددد.منتها گذشددت زمددان عناصددر 

داستاني مختلفدي را بدر آنهدا بدار كدرده و آنهدا را بصدورتي در آورده 

است كه مي بینیم ، ولی چیدزی کده درایدن داسدتانها بسدیار بدا ارزش 

                                                 
1

 . 185 - 152اهنامه ترجمه رضا آذریشي صفحات ا.ا.استاریكف، فردوسي و ش - 
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وح وطدن پرسدتی ودفداع از مدیهن ومدردم قلمدروی اسدت کده است، ر

قهرمانددان وسددپاهیانی کدده در پشددت سددر آنهددا قددرار داشددته انددد در راه 

حفظ  وصیانت آن از جان مدی گذشدته اندد وایدن درسدی بزرگدی اسدت 

که میتوان از این داستانهای حماسی فراگرفت وبدیگران  نیز انتقدال 

 داد.

سده هداي ملدي مدا در عدین زندده و باین ترتیب مي بینیم كده حما

نگداشددتن نامهددای قهرمانددان ودالوران وجددان باختگددان  مددیهن ، بددرای 

 نسل های حال و اینده میهن آموزنده نیز هستند.
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 مفصل شش

 

 ی سیستانجغرافیائی دو واقعیت بازتاب یک

 در شاهنامۀ فردوسی

 

 مدخل:

رستم نیست که  ي شخصیتماپالودن آن رُ  مقصود دراین فصل

محل  دو بازشناسی یکی بلکه ست،درتاریکی اسطوره فرورفته ا

تاریخی در حماسۀ فردوسی است که نام آنها با نام رستم وسهراب، 

دوران  کارنامۀ فردوسی جان گرفته و ناپذیر قهرمانان حماسۀ فنا

کودکی رستم وتراژیدی مرر سهراب نام آنان را جاودانه ترساخته 

اسطوره در امان نمانده،  هم از گزند ها ود آن مکانهرچند خ است.

پردۀ ضخیم زمان چنان نشسته است که  بر های وهم انگیزپندار گرد

اگرشواهد تاریخی وساختمانی با معیارهای منطقی تقریباً قابل پذیرش 

 چراغ راه پژوهش ما نمی بود، گرهی از مشکل باز نمیشد.
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ها را در پرتو این دومحل حماسه آفرین که من سراغ آن

ومعیارهای منطقی در سیسان  یافته  تاریخی فولکلور محلی وشواهد

ام، عبارت اند از: دژسپید وکوه سپند که به ترتیب به تحلیل وتشریح 

 آن دومی پردازیم:

 

 ردآفرید:ـدژسپید، آوردگاه سهراب وگُ 

حماسه پردازتونای خراسانفردوسی طوسی،در داستان رستم 

 وسهراب از 

د که در برابر یورش خردکنندۀ سهراب وسپاه توران، مدتی دژ سپی

پایداری ومقاومت نموده، باتذکر نه چندان زیاد، مثل اینکه نامش 

 وجایش برای همه گان آشنا بوده است، اینطور یادمیکند:

 1دژی بودکش خواندندی سپید          بدان دژبد ایرانیان را امید

 2کجا دژ بدان جای برپای بود      در یکی راه  بود   ــدژ ان رــبزی

روسن ترین مشخصۀ این دژیکی سپیدی آن بود که گویابدلیل 

داشتن رنگ سپید ونبودن همرنگش در سراسر این زمین بدین نام 

معروف شده بود ودیگری داشتن راه زیر زمینی آن بود که درمواقع 

 خطر اهل دژ میتوانستند خود را از آن راه نجات دهند.

ستدالل من متوجه پیدا کردن مصدا  خارجی این دو تمام ا

مشخصه است در وجود یک واقعیت تاریخی در سیستان که ممکن 

است از لحاظ جغرافیای حماسی شاهنامه صد در صد تطابر نکند، 

                                                 
1

 396،ص1شاهنامه ، چاپ دبیر سیاقی،ج - 
2
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ولی گپها وسخنانی دراین زمینه گرد آورده ام که فکر میکنم به 

 شنیدنش می ارزد وگفتنش بهتراست از نهفتنش.

سپید که یا کوه سپید در شاهنامه که در متون عهداسالمی دژ 

به نامهای سپید دژ، سپیدکوه وکوه اسپهبد وکوه اسپهبد وقلعۀ اسپهبد 

ضبط شده امروز به نام  قلعۀ الش  در میان مردم سیستان زبانزد 

ً سهراب با  است، نبردگاه شورانگیز خانوادۀ زال ومخصوصا

جالب ترین ودالنگیز ترین بخش  شیردخت سیستانگرد آفرید است که

از آن های سوگنامۀ رستم وسهراب شمرده میشود. به توضیح بیشتر 

 زبان فردوسی  گوش فرامیدهیم:

رستم جهان پهلـوان به هـواى شکـار بر رخـش برمى روزی 

نشیند و بسـوى شکارگـاه به جــوالن مى آید. در شکارگاه گورى 

میکند وبعد میخواهد لختى  شکار میکند وآنرا کبـاب و نوش جان

اسـتراحت کند، زین اسپ را زیر سرمیگذارد و بخواب میرود. 

دراین ضمن مادیانى درآن حدود پیدا میشود ورخش رابدنبال خود 

میکشد. رستم وقتى بیدارمیشود،رخش رادرآن حوالي نمى یابد ، 

بناچار زین رخش را بر پشت میگذارد وردپاى رخش را پى میگیرد، 

میکشد. و از افراد  که مرز توران بودسر م رستم از سمنگانسرانجا

و تهدید میکند که اگر  لر به شاه سمنگان جویاى رخش میگرددعمت

رخش را به او باز نگردانند، دمار از روزگار شان برخواهد کشید، 

رند وشاه که کارنامه هاى باو را به نزد شاه سمنگان مى  یکسان

دعوت میکند تا لختى آرام بگیرد ، البته رستم را شنیده بود از رستم 

رخش را برایش پیداخواهند کرد، رستم قدرى آرام میگیرد وبه بزم 

 شاه سمنگان مى نشیند .
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 بدان تا تهـمــتـن نباشد دژم        سازان به هم با رود نشستند

 

ى که با مشک و گاهبه خوارستم راد یوقتى بزم به پایان رس

تا شب را به صبح بیاورد.رستم  نددکرایى گالب معطر شده بود رهنم

پاسى از شب گذشته بود که در با .رفتفرودر بستر بخواب عمیقى 

آهستگى باز شد، پرستنده یى با شمعى معنبرداخل شد و از پس او 

شاهدخت سمنگان که نام و شهرت رستم را از مدتها قبل شنیده بود و 

 فراز آمد.  در آرزوى دیدار اوجان مى باخت بر بالین رستم

همینکه چشم تهمینه بر پیکر ستبر رستم افتاد، با خود گفت : 

خداى من   آنچه من در رؤیاهایم مى دیدم اینک در جلو چشمانم بر 

بى نظیر و خواستنى عجیب وتخت آرمیده است ، این چه مخلو  

است. تهمینه آهى کشید و نفس تازه کردو قدم جلو تر نهاد تا رستم را 

 ند، رستم که گویى سنگینى سایه سر تهمینه را حس کردهخوب تر ببی

 ، چشم گشود و پرسید : کیستى و نام تو چیست؟  بود

         یست .ــت نام تو چـگف ازو پرسیدـب

 ام توچیست.ـه جوئم شب تیره کـچ

           میـنـه امـچنیــن داد پـاسخ کـه ته

 تـو گـــوئم دل از  ــم بـدو نیمه ام

 ــت شاه سمنگـــان منم          یکی دخــ

 1ز پشت هــــژبـــر و پلـــنگــان منم
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نام من تهمینه است و شاهدخت سمنگانم ، و  : تهمینه پاس  داد

ادامه داد: من داستانهاى دلیرى ترا شنیده ام که بشکار شیر میروى و 

از دیو و پلنگ و نهنگ نمى ترسى، در پیکار با خصم بجاى لشکرى 

ن نزده است . یمى رزمى و کسى تا کنون پشت ترا بر زم اوتنه یکه

م ، بدان که روى مراجزآفتاب ستتوا های مردانگىومن دلباخته تو 

کسى با من همنفس نشده است. شاهان  کس ندیده است، و جزهوا

بسیارى خواستگاران منند، اما من میخواهم تو سرور من باشى تا از 

مثل تو پشت لشکر و پناه کشورم تو کودکى در کنار داشته باشم که 

 باشد . 

 هیکل خوش تراش واندام موزون ورستم که که محو زیبایى و

فصاحت کالم و صراحت مقصود تهمینه شده بود، با مهربانى تهمینه 

را به نزدیک خود فرا خواند و در کنار خویش جایش داد. سپس 

ژده را به نزد شاه سمنگان فرستاد و شاه از این م بدىؤمودانش

 شادمان گشت و آئین نیاکان بجاى آورد . 

از این داستان واین گونه برخورد شاهدخت سمنگان با رستم 

معلوم میشود که در روزگاران باستان، زن حر پیشنهاد ازدواج با 

مرد دلخواه خود را داشته است. بدینسان شاهدخت سمنگان جفت 

ویش کام تهمتن سیستان میشود. شب دراز بود و هردو از عمر خ

جستند و در عیش غنودند. صبحگاهان چون رستم میدانست که 

تهمینه از او بار برداشته است ، مهره یى از بازو بند خودباز کرد و 

به تهمینه داد و گفت: اگرفرزند ما دختر باشد این را به گیسویش ببند 

با این نشانى  و اگر پسر باشد به بازویش، تا هرگه که مرا باز جوید
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 دیری نمیگذرد که تهمینه از رستم صاحب فرزندی ا باز شناسم.او ر

 میشود که او را سهراب نام مینهد.

و  باال از بر و واز همان کودکی دلیر وبی همتابود سهراب 

برخوردار واز چیرگی  به فنون نبرد از همه همساالن  زور وبازو

ا خودگوی سبقت می ربود ودر ده سالگی دالوری و پهلوانی رستم ر

 به یاد می داد.

 تن  رستم است         ـتوگفتی که او پیل

 وگرسام شیرست وگر نیرم است

 چوده ساله شد درجهان کس  نبود        

 1ودـــکه یارست با او نــبــرد آزم

پس از پی بردن به نسب خویش برآن  سهراب نوجوان

ن میشودکه نخست به یاری سپاه افراسیاب پادشاه توران برایران زمی

بتازد.پدر را بیابد وبه یاری او شاه ایران کاووسرا از میان بردارد 

وتاج برسر پدر نهد وآنگاه خود با افراسیاب به نبرد پردازد وبا 

شکست او شاه توران زمین گرددتابدین ترتیب او وپدرش جهان را به 

 فرمان خویش گیرند.

 یکــرانراز آورم لشکری بـکنون من زترکان وجنگ آوران         ف

 از ایران  بـبـرم  پی طـوس رایزم  از گـاه  کاؤوس  را        بر انگ

 برستم  دهم گند  وتخت و کاله         نشانمـش بـرگـاه  کاووس  شاه

 ابـا شاه روی انــدر آرم  برویایران بتوران شوم جنگجوی        از 

 ازم از آفتابسر نــیــزه بـگــد  یــرم ســـر تخت افراسیاب       بگـ
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 1نـبـــــایـد بگیتی کسی  نامور     و رستم  پدر باشد ومن پسر  چــ   

 

بیگمان اندیشۀ سهراب سخت جاه جویانه  وخطرناک  است.         

اندیشه ایست که میتواند هر جوان دالور را به شور آورد، ولی 

  متاسفانه این اندیشه هنگامه یی می افروزد که پیش از هرکس خودش

در آن می سوزد. در برافروختن این آتش وبرپاکردن این هنگامه 

 افراسیاب نقشۀ از پیش کشیده دارد که :

 در         ـــپسر را نبــــایـد کـــه دانـــد پ

 ـر و گهـــرـــزپـیـوند جـان و زمه

 و سال خورد         ـگ مگـــر کان دالور

 شـــود کشته بردست این شیرمرد

    د سهراب را      ازیــس  بســاز آن پـــ

 2 او خواب را بـبـنـدیـد یک شب بر

سهراب جوان وپرتوان ونیرومند، با آرمانی آنچنان که گفته         

آمد، از فرسنگها فاصله، ازتوران زمین در پیشاپیش لشکر گران ، 

بسوی ایران میتازد تا مگر کاووس شاه را از تخت ایران به زیر 

د را شهریار ایران گرداند. سهراب در راه حمله بر آورد وپدر خو

موانع باایران تا پای دژ سپید که نشستنگاه اسپهبد سیستان بود 

 چشمگیرى بر نمیخورد، ولى وقتى به نزدیک ذژ سپید میرسد: 

           دژى بـود کش خواندندى سپــید

 بدان دژ بُـد ایــرانیان را امـیــد
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           ـدچو سهراب نزدیع آن دژرسی

 هــژیــر دالور مــر او را بــدیـد

           نگهـبان دژ ، رزم دیــده هــژیـر

 که با زور ودل بود وباگرز وتیر

           نشست از بر بـاد پیمایم چوگرد

 ز دژ رفـت پـویـان بـدشـت نبـرد

           بــدان لشــکـــرتـُــرک آواز داد

 نـژادچنین گفـت: آن گرد پهـلو 

 که ُگـردان کـدامند وجنگ آوران

 1دلـیــران کـــارآزمـــوده سـران

فریاد میزندکه این لشکر از کجاست و سران  هژیرمرزبان         

شان چه کسانند؟ ولى به زودى در دست سهراب چون گنجشکى در 

قفس مى افتد. خبر به گژدهم پیر، اسپهبد سیستان میرسد و او تا 

 به کاووس شاه بفرستد:  میخواهد نامه اى

         خروش آمـد و نـاله مــرد و زن 

 کـه کم شـد هـژیـر اندران انجمن

   هنوز آن زمان گستهم خـُرد بود       

 ـُرد بـودـــبـه خـردى گـراینده و گ

          یکم خـواهرش بـود ُگـرد سوار

 عنـان پیچ واسـپ افگن و نامدار

          دـــــآفـریکجا نـام او بــود ُگـرد 
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 که چون اوبجنگ اندرون کسندید

        ژیـر ـچـنان ننـگش آمد از کار ه

 کـه شـد اللـه برگش بکـردار خیر 

        پوشـید درع سـواران بـجنـگ ـب

 ـدران کـار جـاى درنــگــنبــود ان

         ـرد گـیـسو بــزیـر زره ـنـهــان ک

 م گـرهـر تــرک رومــبــزد بـر س

          فــرود آمـد از دژ بـکـرار شیــر

 1کمــر بـر مـیـان بـاد پـایم بــزیـر

بدینگونه ُگرد آفرید، دختر شجاع سیستان مردانه وار به مقابله         

سهراب میشتابد، زره برتن میکندو خود برسرمیگذارد. رویش را در 

گیرد وبر باد نقاب و مویش را بازره پنهان مینماید، سالح برمی

پیمایى نشسته از دژ بیرون میتازد. گرد آفرید که تیر انداز ماهرى 

 است : 

 به سهراب بر تیر باران گرفت            

 چپ وراست جنگ سواران گرفت

سهراب که تا آن روزکسى را در زور آزمایى و مقابله همسان خود 

ار خونین نمى دید، از مقاومت و ایستادگى گردآفرید بر آشفت و پیک

بسر آورد و پس از تار و مار کردن همراهان گرد آفریدیک بار 

 دیگر بر گرد آفرید حمله برد و آنچنانکه فردوسى میگوید: 

          رکمــر بند ُگــرد آفــرید ـــبـزد ب
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 زره بـر تنش سر بسر بر دریـد

         ز زین بر گرفتش به کردارگوى 

 1که چوگان زباد اندر آمد بروى

ولى گرد آفرید شجاعانه از خود دفاع کرد وبدون آن که بهراسد، در 

 پیچ وتاب مبارزه تیپ از میان کشید و : 

         بــزد نیـزه او بـدو نیـم کـرد 

 2نشست از برزین و برخـاست گرد

چون دید بیشتر از آن نمى تواندبا سهراب دست و پنجه نرم         

سپید برساند و از آنجا با سهراب  کندروبرتافت تا خود را به دژ

برزمد. سهراب او را تعقیب کرد و میخواست گردآفرید را دستگیر 

کند، گردآفرید عرصه را برخود تنگ دید و به ناچار ُخود از سر 

 برگرفت و به گفته فردوسى : 

         رهــاشد زبنـد زره مـــوى او 

 3درخشان چو خورشید شد روى او

ه سهراب از شهامت و شجاعت همراه با زیبایى خیره و آنگا          

کننده گرد آفرید به حیرت اندر شد وفریاد زد که : بایستد تا به او 

 دست دوستى بدهد. گرد آفرید پاس  دادکه : 

         کنون با گشاده چنین روى و موى

 سپاه تو از تو گردد پر از گفتگوى

         ت نـبـرد ـتـرى او بـدشـــکـه بـا دخ   
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 1دین سان به ابـر انـدر آورد گردــب

و بنابرین نبرد با دخترى و سرانجام دستگیرى او افتخارى         

براى وى شمرده نخواهد شد. اگر دوستى او را میخواهد در پاى دژ 

بیاید تا جواب مهر خود بشنود. سهراب که یک دل نه هزار دل بر 

ود مبنى بر دستگیرى او دست گردآفرید شیفته شده بود، از تصمیم خ

کشید و آهسته آهسته از برابر گردآفرید به سوى دژ سپید پیش آمد. 

در نزدیکى دژ، اسپ گرد آفرید گام کشید و در به رویش باز 

وبزودی بسته شد وسهراب در اندیشۀ زیبائی وهنر گرد آفرید فرو 

 رفت . 

گره دژ، سهراب ساعتى بعدگردآفرید هم بنابر پیمان خود از کن        

را در پاى حصار بنگرید، ولى به جاى راه دادن به او بالبخندى گفت 

سهراب جوان که چنین پاسخى « چرا رنجه گشتى چنین باز گرد : »

را منتظر نبود، از شنیدن چواب گردآفریددلش پر درد شد و سوگند 

 :  «به تاج و به تخت وبه ماه وبه مهر»یاد کردکه : 

           خاک پست آورمکه این باره با 

 2ترا اى ستمگر بدست آورم

گردآفرید در پاس  سهراب بازهم خندید و بعد گفت : با همه          

با »شهامت و شجاعتى که اى جوان دارى برخود غره مباش که شما 

 « . ندانم چه آید زبد برسرت»و « تهمتن ندارید پاى 
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یشخند آمیخته بود، جواب گرد آفرید که با غرور و ن           

احساسات سهراب را بیشتر قمچین زد، ولى چون آفتاب بر سرکوه 

بود، به گرد آفرید حالى نمود که فردا پگاه در دژ سپید منتظر حمله 

او باشد و بعد جلو اسپش را به عقب زد و از پاى ُدژ به سوى 

 لشکرگاهش تاخت. 

لیرى سهراب آن شب را در اندیشه زیبایى وشجاعت و د     

گردآفرید و چگونگى فتح دژ سپید به سپیدى آورد، و چون خورشید 

روى زمین را سپید کرد، سواران او بر دژ یورش بردند، پس از فتح 

دژ ،سهراب در جستجوى گردآفرید برآمد، ولى جز همان چند نفر 

خدمتگاران و سپاهیانى که در اول به او تسلیم شده بودند، اثرى از 

وپدرش درآنجا نیافت، زیرا گردآفرید باپدر و کسان  گردآفرید وبرادر

خود همان شب از راه زیر زمینى ُدژ که سر به بیابان در مى آورد، 

 سالم بدر رفته بودند:

 کجا کژدهم زان راه آگاه بود       بــزیر دژ انــدر یکـم راه بـود 

 1 برون شد همه دوده با او بهم      همـان شب از آن راه کـژ دهـم  

وبدین ترتیب شکارى که سهراب در صدد به دست آوردنش بود،      

از دام پرید و فقط خاطره شهامت و شجاعت گردآفرید، در یاد 

 .2م درونى او میگردیدسهراب باقى ماند که سبب رند و غ

مقصود ما از بازگوئی این داستان حماسی دراینجا، نه تنها به خاطر 

بلکه به خاطر بازیابی آن در ، است 1یدارتباط وپیوستگی آن با دژ سپ

                                                 
1

 406 -404همان ، صص  - 
2

تان رستم )داس408 -384، ص1یاقی،جشاهنامۀ فردوسی، چاپ دبیرس -

 وسهراب تا فتح دژ سپید(
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ساز  ماورای حماسه وتطبیر آن با قلعۀ الش واقع در سرزمین تاری 

وپهلوان پرور سیستان نیز هست که بدینگونه اگر برهریک از 

داستانهای حماسی شاهنامه تا آنجا که به کشورما تعلر میگیرد، به 

ً بیانگر واقعیت های تاریخ ی در ازمنۀ درستی توجه شود، قسما

عینی موجوده ما میتواند تطبیر گردد  باستان است که با شواهد

 واینک :

 

 دالیل تطبیق قلعۀ الش با سپیدژ:

کیلومتری شمال زرند،در ولسوالی جوین،  80 -70در 

برفراز ساحل شکستۀ فراه رود، در دست راست آن رودخانه ودر 

                                                                                                        
1

، وفرهنگ انجمن آرای ناصری)در کلمۀ 45،صفحۀ 2مولف فرهنگ آنندراج،جلد  - 

زمین سراغ داده اند،منتهی درسبزوار متصل ناحیۀ سمنگان(نیز دژ سپید رادر خراسان 

اوق) قلعۀ کاه مربوط والیت فراه (سیستان گفته اند. ولی دالیلی دراثبات قول خود 

نیاورده اند.فقط به مناسبت کلمۀ سمنگان از هم بستر شدن رستم با تهمینه  دختر شاه 

در دوفرسنگی  واقع ارچنگانسمنگان وزادن وبزرگ شدن سهراب پسر رستم در درۀ 

دشت خاوران و از تل سهراب که گفته اند آنرا با بیل خود ساخته است یاد آور شده اند 

وبعد متذکرگردیده اند که میدان جنگ رستم وسهراب در خراسان واقع بوده دژ 

هجیر)هژیر( در آن بوده و سهراب او را در آنجا زندانی ساخته ، نه قلعۀ سفید فارس 

خراسان واقع بوده که دراین ایام شهر سبزوار یا "اسفزار" نامیده  است، بلکه در اراضی

 (1099 -1089، ص3میشود. )تعلیقات تاریخ بیهقی،ج

سیف الدین زمچی اسفزاری از قلعۀ مهمی برفراز کوهی که مشرف بر دریا است به نام 

طان " در اسفزارنام می برد وبنای آنرا به الپ غازی) از کارداران سلقلعۀ مظفرکوه" 

مسعودغزنوی( نسبت میدهد نه به عصر پهلوانان شاهنامه وغیره .)رک:روضات الجنات 

فی اوصاف مدینة الهرات، بکوشش کاظم امام،چاپ دانشگاه تهران،بخش یکم،روضۀ 

دوم. راجع به سبزوار، هرگاه عوض اسفزار، سبزوار خراسان که مرکز آن بیهق بوده 

ب )نیشاپور(چنین قلعه وحصاری که دارای چنین مدنظر باشد،باید گفت که درسبزوار غر

 مشخصاتی باشد تا حال سراغ داده نشده است.
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را جلب میکند غرب نزدیک قلعۀ جوین، قلعۀ کوه پیکری نظر بیننده 

هشتصد سال پیش به این طرف طرف وبه سخنکلی  –که ازهفتصد 

ن چنگیزی برآن سرزمین در میان مردمان تر پس از حملۀ مغوال

 آنجا به  الش  معروف است.

ً نام یک قلعه  الش بنابرکتبتاری  وآثار ادبی کشور اساسا

متروک سرحدی سیستان است نه نام یک منطقه جغرافیائی. برخی 

نویسندگانمتاخر به سبب بی اطالعی وعدم آگاهی الزم،این نام  از

رادر پهلوی اسم جوین)که نام منطقۀ وسیعی  در دلتای رودفراه 

است(قرار داده به صورت  الش وجوین  ضبط کرده اند، که اشتباه 

 آمیز وگمراه گننده است.

 قلعۀ اسپهبد  و  قلعۀ قلعۀ الش که اسم آن بصورت های 

  کوه اسپهبد  و  قلعۀ سفیدکوه   و اسهبدکوه  و  سفید دژ  و

ضبط شده، ازآثار مهم تاریخی سیستان    و  سپید دژ قلعۀاصفهبد 

واز قالع مستحکم وشگفتی انگیز وحیرت آور آن سامان است که 

هیچکس تا کنون از تاری  بنای آن معلومات ندارد، ولیشواهد خاکی 

حد اقل به ادوار قبل از اسالم وعظمت پارینه آن نشان میدهد که باید 

 سیستان تعلر داشته  باشد.

تعجب دراینجاست که چگونه از قلعه یی به این عظمت 

وبزرگی، اسمی در کتب مسالک وممالک برده نشده است؟مگر از 

قلعۀ جوین که ظاهراً از قلعۀ الش جوانتر مینماید وبیش ازچهارپند 

 -منازل راه زرند کیلومتر ازآن فاصله ندارد، به حیث یکی از

 خراسان یاد آوری به عمل آمده است.
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در یک بیت قصیده  درحدود یکهزارسال پیش فرخی سیستانی

یی که به مدح سلطان مسعود غزنوی سروده، از آن قلعه اینطورنام 

 گرفته است :

 خالف تو کرده است یعقوبیان را         

 1وبطاق وسپهبدمجاور  بارگ

یان فرخی)صاحب تاری  شهر کمی بعد تریکی ازهم

پس از آنکه هجری مینویسد :  287ضمن وقایع سال سیستان(

به پسراوطاهر  عمرولیث به دست اسماعیل اسیر شد ومردم سیستان

  آنروز که طاهر را بیعت کردند، اندر ارر  بیعت کردند

  زرند جداگانه به خزینه اندر سی وشش بار هزارهزار

 پر بود و وجواهر وخزانها درم بود، دون دینار (36000000)

ودیگر قلعه ها همه گند خانه وخزینه بود وجامه وسلیح  بقلعۀ اسپهبد

وستوران را کسی عد واحصاء نداشت که چند بود وضیاع وعقار 

            2 ...«ومرکبان بزرگوار وده هزار غالم سرای دون بیرونی 

هجری، آنجا که از  390بارهم همین مولف، دروقایع سال 

مردی ومردمی  ومروت وخرد وسخاوت طاهرفرزند عیار منش 

امیر خلف شهریار معروف سیستان،یاد آوری کرده است، از این قلع 

وامیر خلف بدو شاد بود واو به پدر شادبود تا نام برده مینویسد: 

روزگار سرآمد وچشم زدگی رسید وامیر خلف به  کوه اسپهبد شد با 

 وسلطان محمود با سپاه انبوه وپیالن  حرم وخدمتگاران به شغلی ....

                                                 
1

 406، 407، 404، 397، 257، 223تاریخ سیستان، چاپ بهار،صص  - 
2

 257تاریخ سیستان،ص  - 
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( به قصد انتقام از 1بسیار) براثر اقدام طاهر در واقعۀ پوشنگ

که امیر خلف  شنید خبر امیر خلف متوجه سیستان شد ودر راه

دراینجا با حرم وزنان به کوه )قلعه( هست وسپاه امیر طاهر به 

جمادی ۱۸سیستان)زرند( است. سلطان محمودبه پای کوه) قلعه(شد)

 ( وامیر خلف پس از مدتی محاصره  به صلح ۳۹۰االخر

 2د... تافروایس

هجری که ترکان سلجوقی به سیستان  ۴۴۵در حوادث سال 

قلعۀ درخواجۀ بزرگ رخنه کردند، تاری  سیستان،از بندی شدن  

 3ذکر کرده است. اسپبهد

باری دراین قلعه، ملک تاج الدین ینالتگین نیز در اواخر سال 

 هجری،چهل روز از طرف یشکریان مغول محصور گشت و ۶۲۶

 1هجری رهائی یافت. ۶۲۷در سال 

                                                 
1

صاحب تاریخ یمینی آورده که، امیرخلف در ایام فترت وحدوث واقعۀ مرگ  - 

را به قهستان فرستاد واو قهستان وپوشنج را به تصرف  ق(پسرخود طاهر۳۸۷سبکتگین)

در آورد. چون پوشنج از مضافات هرات ودردسترس بغارجق عم سلطان محمود بود، لذا 

بغراجقبرای استرداد والیتش از چنگ طاهردست به اسلحه برد. دراین جنگ به قول 

انه از پی وی عتبی اول طاهر شکست خورد، ولی عقبه کرده درحالی که بغراجق  مست

همی تاخت ، بربغراجق حمله کرد واو را از اسپ بیفگند ووسرش را برید وبه قهستان 

(: دراین جنگ سپاه امیر طاهریکصد 345بازگشت.) بروایت تاریخ سیستان)صفحه 

سوار غالم و از بغراجق )بغراجوگ( دوازده هزار بود.( بنابرین سلطان محمود به سال 

 ، امیرخلف را در قلعۀ اسپهبد محصورساخت.هجری بخونخواهی عمش ۳۹۰
2

( قرار صلح را دوصدهزار درم وخطبه وسکه به نام محمود 346تاریخ سیستان)ص  - 

که در یک روی سکه نام محمودنوشته شود، اشاره میکند، ولی عتبی این مال الصلح 

ببعد(وگردیزی هم صدهزار دینار ذکر کرده  241راصدهزار دینارنوشته است ) ص 

وید: " و خلف کسان اندر میان کرد که صدهزار دیناربدهد وخطبه به نام وی کند...") گ

 (63زین االخبار، چاپ برلین، ص
3

 374تاریخ سیستان، ص  - 
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به قول میرخواند، این شهریار هجری، ۶۳۱در حوادث سال 

نیمروز قریب دوسال از جانب مغوالن در قلعۀ ارر زرند محصور 

و او را به قلعۀ اسپهبد برده  بود وبعد توسط دشمن کور واسیر گردید

به دست امیر  هجری قلعۀ اسپهبد ۶۴۰اخرمحرم سنۀدر او 2کشتند.

هجری  ۶۷۵درسال  3خراب شد. تمغا وملک مجد الدین کالیونی

ادی وعمران کشورش شهریار نیمروز که به آبملک نصیرالدین 

زیان برپیکر یگه سلسلۀ مرمت خرابی های وارده چنعالقمند بود، ب

   4الشبه  را که معروفست قلعۀسفیددژ سیستان قلعۀ اسپهبد یا 

هجری یکی از امرای مغولی  ۶۸۴معمور گردانید. چنانکه در سال 

پس از آنکه چري های بادی آسیا هارا در قلعۀ کاه  به نام  کمشو 

وجوین به آتش کشید، با پند هزارسوار  به پای قلعۀ سفیدکوه که 

ولی چون مردم وسپاه این قلعه راسخت   رفت، 5معروفست به الش

 .6وف بازگشت به جانب خراسانپایدار دید مخ

عتبی صاحب تاری  یمینی،نام این قلعه رابه امالی  اصفهبد  

ضبط کرده گوید:  آن قلعه حلیف سماک والیف افالک است. ابر در 

دامن حضیضش خیمه زند وستاره پیرامن اوجش طواف کند. هالل 

 چون ماهیچه برشرف برجش وزحل چون کوکبی برآستانۀ قصرش:

 فر  نتوان کرد         از بلندیش 

                                                                                                        
1

 395تاریخ سیستان، ص - 
2

 395صفحه  4بحوالۀ تاریخ سیستان، حاشیۀ441،ص 4روضة الصفا،ج- 
3

 397تاریخ سیستان، ص- 
4

 404تاریخ سیستان،ص  - 
5

 406تاریخ سیستان، ص  - 
6

 406تاریخ سیستان، ص  - 
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 1آتش دیده بان زجرم زحل 

هرچند روایت عتبی در مورد بلندی قلعه الش آگنده از اغرا  

ومبالغه است، اما راجع به ارتفاع این قلع پس ازمرور دهور وقرون 

روزۀ  ۱۲۰متمادی وفرسایش قابل توجه بادهای معروف  

صدپا) فوت( سیستانکافی است گفته شود که امروز هم بیش از یک

بلنداست.به عبارت دیگر، وقتی از فرازکنگره های قلعۀ الش سنگی 

ثانیه به آب رودخانۀ فراه رودکه  ۳۰رها شود، ممکن است بعد از 

دیوارهای قلعه بسیار ضخیم وگل آن  از پای  آن میگذرد، برسد.

 خیلی سخت است.

نکتۀ قابل توجه دیگر که دراثبات وصحت ادعای ما کمک 

اینست که گل این قلعه نسبت به سایرمکانهای آن نواحی خیلی میکند، 

سفید است وحتی مردم از آن برای سفیدکردن منازل خویش استفاده 

میکنند.رنگهای دیگرنیر در گل آنجا دیده میشود، ارقبیل، نخودی 

روشن، شیرچائی، پسته ئی روشن، ابی وغیره که هم اکنون مورد 

رار دارد. و روی گل دیوراهای استفاده برخی از مردم آن جا ق

 منازل بخوبی می نشیند.

در داخل قلعه که  ، یکی نقبی استقلعۀ الشاز عجایب دیگر 

معروف است وقتی دو رسس گاو در آن داخل شده بودند، یکی از 

کیلومتری جنوب غرب الش(  20آنهااز حوالی قریۀ سمور) واقع در 

ه انسان قد راست از زیر زمین برآمده بود.در داخل این نقب ک

میتواند راه برود به سبب تاریکی نمیشود بیش از قدمی به جلو رفت 

                                                 
1

 ببعد 240ترجمه تاریخ یمینی، ص - 
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وچون چراغ روشن گردد، آنقدر پروانه و شب پره به سر روی 

انسان خود را میزنند که که امکان جلو رفتن را در آن ناممکن 

میگردد. از این گذشته در روایات شفاهی مردم الش وجوین گفته 

ۀ جوین متعلر به گیو)داماد رستم( بوده وقلعۀ الش میشود که قلع

متعلر به اسپبد سیستان گژدهم پدر گردآفرید وگستهم بوده  که توسط 

سهراب فتح شدشه است. در میان خانوادۀ  زال ورستم نیز چند تن به 

نام ولقب اسپهبد ذکر میشوند ومنجمله بختیاراسپهبد که معاصر 

مذکور است  ا او در بختیار نامهخسرو پرویز بوده، شرح پهلوانیه

وپدرش شاه فیروز سیستانی معاصر خشرو انوشیروان بوده بیشتر 

 آن دیار است.زبانزد مردم شاهنامه دان 

وقتی قلعۀ الش با با چنین مشخصاتی ببینیم وعقیدۀ مردم محل 

را میشنویم که آنرا به عصر پهلوانان شاهنامه نسبت میدهند، به یاد 

وپر شور شاهنامه می افتیم و منجمله به یاد داستانی  داستانهای جالب

 می چرخد. دژسپیدکه برمحور ثبات و پایداری 

از لحاظ ویژه گیهای ساختمان و موقعیت این قلعه برسنگالي 

عظیم ومنفرد که به آب رودخانه فراه دسترسی دارد، با داشتن تونل 

کیلومتر(وغیره مشخصات  25 – 20زیرزمینی عجیب ) بطول 

ساختمان آن می باید  دژ سپید ، حصاری ناکشودنی بوده باشد. تاهم 

نشیمنگاه مرزداران واسپهبدان سیستان قرار یافته باشد وهم جای 

مناسبی برای نگهداری خزینه وگند امیران وکشور گشایانی چون 

یعقوب لیث وعمرو لیث وامیر خلف بانو تا انقرا  خاندان صفاری 

ل محلی آن سامان به دست سلطان سیستان واضمحالل استقال

 .محمودغزنوی
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عالوه برآنچه گفته شد، قلعۀ الش از لحاظ رنگ گل خود 

مناسبت تامی با نام خود که درتاریخها وروایات ملی وادبی به اسم   

کوه سفید  و  دژسپید   نامیده شده ، دارد. وچنانکه پیشتر بدان اشاره 

سفیدکردن منازل خود شد، امروز هم مردم محل از گل آن برای 

استفاده میکنند وبا چنین مشخصاتی از آمو تاتاهیرمند واز نیمروز تا 

طا  کسری جایی به این اسم ورسم وشکوه وعظمت پارینه نمیتوان 

 سراغ داد.

پس میتوان چنین نتیجه گرفتبه احتمال قرین به یقین مقصود از 

در تاری  در شاهنامه همانا قلعۀ الش موجوده است که  دژسپید: 

دژ سفید  وقلعۀ   گونه گون چون:  سیستان مکرر به آن  به اشکال

   برمیسفید  و  کوه سفید  و   کوه اسپهبد  و  قلعۀ اسپهبد

خوریم  ومولف گمنام آن تاریح ، در هزارسال قبل با شناخت نزدیک 

همین قلعۀ الش  از  از محل ومحیط جغرافیائی خود چندین بار آن را

 .شده استۀ او  وقلعۀ کار یاد آورمربوطات حوز

 

 ند یا کوه خواجه.کوه سپ

فردوسی شاعر پرتوان وحماسه پرداز پرمایۀ خراسان از  کوه 

سپند  که برفراز آن دژی ناگشودنی وجایگاه مردم بدکنش بوده، 

وبرای خانوادۀ زالمایۀ درد سربیشمار میشده اند، یاد میکند وآنجا که 

جدش نیرمان برای فتح کوه سپند زال ، رستم را بخونخواهی 

 میفرستد، تصویری  جالب بدینگونه  از آن بدست میدهد:

         د  ـنـبــان را بـریمان میــون نــخـب

 دــنـپــوه ســـا بکــازیان تــت  روــب



 307 نقش سیستان درتکوین حماسه های ملی                                             

       اب   ـدر سحـان رــیکی کوه بینی س

 ران عقابـپ  دـریـپــوی ن رـه بــک

 او          االی ـرسنگ بــــچهاراست ف

 ای اوـنــــپه ارست ــدون چهــهمی

        وه   ـــحصاری زسنگست باالی ک

 روهـو دور ازگ آب  پر از سبزه و

   و ورز       شت ـتان بسیار با کـدرخ

 رزـاینگونه مکسی خود ندیدست از

    وه دار      ـرمیـو زه ر پیشه کارـزه

 راــــروردگــدست  پــریــدر او آف

 ه          ـتـر وی دری ساخــب یکی راه 

 هـتــراخـــــر افــب ری ـــبسان سپه

      بـرد    ـان که گوی از دلیران بنریم

 ردــدون گـریـــان شاه، آفـــرمــــبف

    ای      ــپ در آوردـــبسوی حصار ان

 گشت پردخته جای ازو در آن راه 

     روز بودی برزم اندرون       شب و

 سونــهمیدون گهی چاره، گاهی ف

 زون         ـسالی ف رزم، اندران  بماند

 رونــد بــبــــهـدرون و سپـان سپاه 

   ــد        نـتـــداخـنــرانجام سنگی بیـس

 دـنـرداختـــپـلو بــــپه ان را زـــجه

 از         ـد بـنـدار گشتـــــهـپه بی سپــس
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 رازــف  دنرــــگ اه ــزدیکی شـــنـب

     ر    ــیـسام دلـــد بـــی آمـو آگاهـــچ

 یرـد از رزم سـر دالور شــیـه شــک

    د      ـیــدر کشـــار دژ انـبسوی حص

 دــریـستـگ پاه ــره سـیـب و ان ـابـیـب

     ماه       ران جا بس سال وـدنشست ان

 ست راهـدانــن  دژ ارۀ ـب وی ـــــس

 رون          ــن بـت  یدژ یک دروازۀ  ز

 رفت اندرونـدون نــیـد همـــــنیام

 اه          ـرکـد شان بیک پـبـکه حاجت ن

 اهــم د سال وــُ ند ره بسته بـرچــاگ

       ام    ـرگشت سـد بـیـومــسرانجام ن

 امـبک ده ــیــرس در ناـــون پــــزخ

    ــد کـنـون      آم ــاه گ سرــای پ  راـت

 ی چارۀ  پرفسونـازی یکــه ســـک

 ـنی          گـ  افکوه سپندتن خود به  

 1نیـرکــگان ببن و بی   آن بـــد ر

 

بدینسان کوه سپند، جایگاه غیر قابل تسخیر بوده که سام نریمان نیز 

ً که افرادماجراجوپسند  از فتح آن عاجز آمده است.مخصوصا

 وجنگجوی آن را درتصرف خود داشته اند.

                                                 
1

 208 -207،ص1شاهنامه فردوسی، چاپ دبیرسیاقی،ج- 
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 نیز اشاره یی بدین معنی کرده میگوید:  سدی طوسیوا

 وه           ــندکـاسپیکی شهربد پشت 

 1بسی رهزنان گشته آنجا گروه

برآورده میشود.روزی به زالخبر  زالسرانجام آرزوی          

میرسد که رستم سرپیل سپید را)که زنجیر پاره کرده بود ومردم از 

وانستند(با یک سیلی به زیر بیم او در کوی وبرزن گذشته نمیت

آورده.زال ازاین خبر خشنود میشود وفرزند را که تازه به مرز ده 

سالگی رسیده بود نزد خود میخواند و او را چنانکه دیدیم مامور فتح 

دژ سپید میکند. رستم به چاره گری متوسل میشود ودر لباس 

تنی فروشندۀ نمک کاالی مورد نیاز همیشگی مردم در می اید وبا 

از همراهان کاروانبا کسان خود به سوی کوه سپندره می چند

برد.بدینصورت رستم زمینۀ رهیابی به دژ سپندفراهم میکند 

وشبهنگام با کسان خود سالح از بارها میگشاید وبه کشتار محافظین 

 وسران قلعه می پردازد ودرعین حال دژ را به آتش میکشد:

 ن دلیران سراسر بکندسرآ     تیغ وبگرز وکمند         تهمتن به 

 2که دودش برآمد بچرخ بلند        در فکند      ـان بکوه سپند آتش 

رستم پس از فتح دژ سپند به گنجینه های حیرت آوری دست          

عو  محمولۀ نک، کاروان زر وزیور  می یابد. ودر بازگشت

ی به وجواهر واشیای گرانبها را بسوی زال میفرستد وضمن مژده ی

 زال مینویسد که :

 1سپهری بلندچه کوهی بسان          بکوه سپندبفرمان رسیدم 

                                                 
1

 ، از باستانی پاریزی135به حوالۀ کتاب "یعقوب لیث"،ص  - 
2

 212، ص 1شانامه فردوسی،چاپ دبیر سیاقی، ج - 
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چنانکه دیده میشود، فردوسی نام این کوه را که نخستین آزمونگاه 

زور بازو وقوت رستم است، بصورت اصیل وقدیمی آن ) کوه سپند( 

ضبط کرده است که با اندک تأمل میتوان دریافت که کلمۀ  سپند  

  اوستا است که به معنی  Spentaمتحول کلمۀ سپنتا ی  شکل

)کوه مقدس     کوه سپندمقدس آمده ومفهوم ترکیبی هردو کلمه

در کتب مذهبی زرتشتیان محل ظهور که  کوه مقدس  2میشود.

موعودهای زرتشتی پنداشته شده و در سیستان سراغ داده میشود، 

 ن هیرمند است.  واقع در وسط غربی هاموکوه خواجهعبارت از  

 

 موقعیت کوه سپند یاکوه خواجه در سیستان:

این كوه كه پرسي سایكس آندرا  تپدۀ مقددس سیسدتان   نامیدده و 

شددرح مفصددلي دربدداره آن در سددفر نامدده اش داده، امددروز هددم مددورد 

احتددرام وارادت خدداا سیسددتانیان اسددت. بقددول ایددرج افشارسیسددتانی، 

ست آمدده كدامال مشدابه سدنگ سنگ آتشگاهي كه از آتشكده این كوه بد

آتشگاه آبادان شوش است كه از زمان هخامنشیان بددانجا گذاشدته شدده 

تقریبدداً در وسددط غربددي دریاچدده هددامون تپددۀ سددنگي یددي هسددت اسددت .

متدر  ۶۱۲فدت تدا  ۴۶۹كده ارتفداع آن از « كوه خواجده »معروف به 

ورود بددداین كدددوه  در هنگدددام سدددیالب  3بددداختالف ضدددبط شدددده اسدددت . 

قایر هاي كوچكي كه ازني ساخته مي شود و در محدل بده آن  بوسیلبه

                                                                                                        
1

 همانجا شاهنامه فردوسی، همان چاپ، - 
2

ودیانت زرتشتی،مجموعۀ سه مقاله از  343-298،ص2ابراهیم پورداوود،یشت ها،ج- 

 107 -106دانشمند اروپائی، ترجمه دکتر وهمن،ص 
3

و تاریخ روابط سیاسي ایران و  133تهران ، ص  1353_ باستاني پاریزي ، یعقوب لیث طبع  

 ببعد. 2000ص  7میالدي ، از محمود محمود ج  19انگلیس در قرن 
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مدددي گویندددد میسدددر شدددده مدددي تواندددد وبدددس . تحقیقددداتي كددده « تدددوتین »

از لحدددداظ  ۱۹۰۵ - ۱۹۰۳همراهددددان فنددددي ماكمدددداهون در سددددالهاي 

فدت  ۴۹۹جیالوجیكي درباره این كوه نموده اند، این است كه ایدن كدوه

ر تددذكر ماكمدداهون در ارتفدداع دارد و از نددوع آتددش فشددان اسددت. قددرا

رسس این كوه قله یي از سنگ سیاه مرمر گداخته شده به ضخامت دو 

صددد فددت قددرار دارد كدده در زیددر آن گددل و الي بسددیار تدده نشددین شددده 

ترسب كرده اسدت . طبقده اول آن بده رندگ اجدر قرمدز و زیدر آن بده 

رنگ زرد معلوم مي شود و طوري هم پخته و سوخته شده كه حالدت 

كرده است )گزارش حكمیت ماكمداهون در جلدد هفدتم تداری  بلور پیدا 

از محمدددود محمدددود  19روابدددط سیاسدددي ایدددران و انگلدددیس در قدددرن 

 مالحظه شود( .
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در سراشیبي قسمت جنوبي این كوه خرابه هاي ضخیم و عظیم 

كاخهاي متروكه نظر راجلب مي كند كه بایدد بده زمانهداي خیلدي دور 

 ارتباط داشته باشد.

العاده دلچسب كه از حفریات كدوه خواجده و قلعده تپده  آثار فو 

میالدي به دست  ۱۹۶۲-۱۹۵۹و تپه قلعه نو در سیستان طي سالهاي 

آمده و دلچسپترین نمونه آن ظروف سفالین و پوسدت قدره قلدي میباشدد 

 1و مهرهاي پارتي ثبت است  یونانیكه باالي این آخري خط شكسته 

یدن كاخهدا را تدا عصدر هخامنشدیان به انسان نیرو مي دهد كه تداری  ا

 پیش ببرد.

میالدي مستشدر  و باستانشدناس انگلیسدي  ۱۹۱۵ -۱۶در سال 

 اوریددل سددتن  ایددن كددوه را بددا كاخهدداي آن مالحظدده كددرد و در پرتددو 

فراسددت و دانددش خددویش یددك عددده نقاشددیهاي دیددواري قبددل از اسددالم 

در  سیستان را كه به عصر ساسدانیان و پیشدتر از آن تعلدر مدي گدردد

 آنجا كشف كرد.

در میان ایدن نقاشدیها آنچده از همده جدالبتر اسدت تصدویر رسدتم 

پهلوان معروف سیستان كه نشسته گرزي منحني در دست دارد. گرز 

نامبرده به شكل سرگاو و آن از گرز مشدهور رسدتم حكایدت مدي كندد. 

ده و بارنددگ زرد آرایددش یافتدده ایددن تصددویر بارنددگ قرمددز نقاشددي شدد

  .است

 كي از اشیاي مكشوفه شكلي است، داراي سه سر همچنان ی

                                                 
1

( مقاله )آثار یك شهر گمشده در سیستان ( ترجمه  1345مجله آریانا )قوس وجدي  - 

 یعقوب حسن قریشي .
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ایستاده كه به حال پرستش دیده مي شود و آن در وضع و شكل 

 مانند تصاویري است كه در تركستان چین كشف شده است .

در میان سایر نقاشیهاي دیواري صورتي است تقریباً به انددازه 

ن قدددد آدم كددده بدددا خرقددده اش ایسدددتاده در شدددكل و وضدددع و لبددداس بددده آ

روحانیددان بددزرر بددودایي شددباهت مددي رسدداند كدده هنددروران بددودایي 

آسددیاي میاندده در حجاریهددا و نقاشددیهاي دیددواري بددا برجسددته كاریهدداي 

 خودشان آنها را به ما روشناس كرده اند.

ظاهراً این نقاشیها به امر پادشاهان )سكاها( به معر  نمدایش 

دار هندر بدودایي گذاشته شده اند در هر حال اكتشافات مزبدور كده نمدو

 1است بي نهایت مهم و قابل توجه مي باشد.

بندای آن از همده  در میان خرابه های متروکۀ  کدوه خواجده دو

یکدی معروفسدت بده  تخدت  خرابه های آنجا بیشترمشدهور ومعروفندد.

رستم  ودیگر آن موسوم است بده  کوشدک چهدل کینجده ) قلعدۀ چهدل 

 دختر(.

انه هددای میددان مددردم بددومی  ایددن دو قلعهروایددات وافسدد در مددورد

سیسددتانگفته وووشددنیده میشددود کدده اکثددر آنهددا متعلددر بدده خددانوادۀ رسددتم 

پهلوان مشهورسیستان میباشد. منجمله گفته میشود که :آنگاه که رسدتم 

هنوز به سن بلوغ نرسیده بود، روزی به هوای شکار از شهر بیرون 

اب رفدددت وگرسدددنه شدددد. بددده گلددده ای رسدددید وگوسدددپندی گرفدددت تدددا کبددد

کند.چوپان براو اعترا  کرد وسرانجام به رستم گفدت: تدو کده دم از 

وپهلوانی میزنی برو  کک کهزاد  را جواب بگوی که  از زور بازو 

                                                 
1

 . 1323مقاله مقدماتي تاریخ ایران ، تالیف سرپرستي سایكس ج اول چاپ   - 
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پدرت زال هرسال به او باج میدهدد. رسدتم یکده خدورد وسدپس سدراغ 

کددک کهددزاد را از چوپددان گرفددت. چوپددان بدده او جددواب داد کدده کددک 

لجثه وچهل دختدر زیبداروی را از مدردم پتیاره یی است سخت عظیم ا

بده زور گرفتده برفدراز کدوه مقدس)کده اکندون بده کدوه خواجده غلطدان 

معروف است(کووشکی در غایت رفعت ساخته و در آن چهدل حجدره 

گشوده ودر هر یکی دختری نشانده مشغول عیش وکامرانی است واز 

ه شدد زال هرسال مبلغی به رسم باج میگیرد. رستم چون از قضیه آگا

بالدرنگ متوجه کک کهزادگردید، نیمروز در پای قلعۀ کک)کوشک 

چهل دختر(رسدید ونعدره یدی برکشدیده کدک را بده مبدارزه طلبیدد.کک 

کددس فرسددتادتا ببینددد کدددام بددی ادبددی میتوانددد باشددد کدده او را ازبدده نددام 

میخواند؟ ولی رستم همینکه به فرستادۀ کک رسید،هردوگوشش او را 

تا نزد کک رفته حال بدوبازنماید.  کدک  از  کنده کف دستش گذاشت

دیدن آن وضع براشفت واز کاي فرود آمد وبه نبدرد تدن بدتن بدا رسدتم 

پرداخت. رستم هرچند ذله وخستۀ راه بود، ولی خشم جدوش میخدورد 

وپس از مدتی هنرنمائی و زور آزمدائی، سدرانجام کدک را بدر زمدین 

آن چهددل دختددر را کوفددت ودسددت و پددایش را بسددته نددزد زال فرسددتاد و

آزاد ساخته خزاین وگنجینه های کک را نیز به آن چهل دختر بخشدید 

 تا به خانه های خود برگردند.

احتمال دارد به سبب همین افسانه وهمین فولکلورباشد کده کدوه 

خواجه در سیستان بندام کدوه رسدتمنیز معدروف شدده اسدت ویدا ممکدن 

م  تخدت رسدتم  وجدود است بخاطر آن باشد که در آن کوه محلی به نا

دارد. هرچند هنوز هم این کوه ظاهراً به سبب مقبرۀ  خواجه غلطان  

وزیددارت  پیرگندددم بریددان  واقددع برفددراز آن مددورد تقدددس سیسددتانیان 
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است، ولی محققداً آندرا بندام  کدوه مقددس  یدا  گدوه سدپند  از آن جهدت  

اشدته خوانده اند که درمعتتقدات زرتشدتی محدل مهدم وقابدل تقدیسدی پند

شده است، چنانکه آثار وبقایای آتشگاهی هم دراین کوه به نظرمیرسد 

که بدون تردید به ادوار قبل از اسالم تعلدر میگیدرد. بده تحلیدل بیشدتر 

 موضوع  ادامه میدهیم.

 

 :دیانت زرتشتیخواجه  در اوشیدرن یا کوه تقدس كوه          

 

سدددددددتان هدددددددامون سیکتاب مقددددددددس زرتشدددددددتیان دراوسدددددددتا،          

و ذریدددددده  (Kansuya-Kasuaبصددددددورت: کان سددددددویا  و کاسددددددوا )

 یاد شده App-Kyansih 2و  آب کیانسیه Zraya-Kyansih" 1کیانسیه

  Ushidarnaیا اوشیدرن  Ushidomوهمواره با کوهی بنام  اوشیدم 

زامیادیشدت ضدمن دعائیده  ۶۹توصیف شده وهدردوی آن را در فقدره 

 یی این چنین میخوانیم:

 

عظمت پرهیبتدی کده نمیتواندد بده زور تسخیرشدود  ما به 

و]اهدورامزدا[ آندرا سداخته اسددت ، قربدانی میکندیم .کسددی 

وفاداراسددت بدده او کدده اینجددا رشددد کددرده باشددد.جایی کدده 

دریاچددددددددددددددده  کاسدددددددددددددددوا )دریاچه هدددددددددددددددامون( ورود 

  برپددددا اوشددددیدرنهیتومنت)هیلمنددددد(افتاده ، آنجددددا کددددوه  

آید اطراف آن را ایستاده وآبهایی که از کوه ها فرود می 

                                                 
1

 زامیادیشت ۶۶ یشتها،فقره -۳۸- 
2

 ۱۹فرگرد وندیداد، - 
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بازهم از کوه اوشیدم  ۷بند ۲۵کرده.  ودر یسنای  احاطه

 1یا اوشیدرن در یشتها ستایش به عمل آمده است.

 

از امثله فو  به روشنی پیداست که مقصود از کوه اوشیدم یدا 

زامیادیشددددت( کدددده محددددل آن  ۶۹ -۶۶اوشددددیدرن در یشددددتها) فقددددرات 

جده اسدت . زیدرادر دلتدای درسیستان سدراغ داده شدده، هماندا کدوه خوا

هیلمند)هیرمنددد(غیراز کددوه خواجدده هددیچ پشددته سددنگی دیگددری وجددود  

ندارد تا هیرمند پیرامون آن سینه بساید ودریاچده کاسدوا یدا هدامون را 

 تشکیل بدهد. 

در ادبیات مزدیسنا وکتب سنت پهلوی،  کوه اوشیدر  مقام مقدسی     

ن درفصل سدی وپدنجم است از برای پیدائی موعودهای زرتشی واز آ

( یداد شدده Ahurana اهدورن صد در بنددهش  بده اسدم  کدوه خددا یا )

وتذکررفته است که :  دختدران بهددینانی کده در بداالی  کدوه خددا  بده 

دریاچه هامون( منزل دارند، درهنگام جشدن  -نزدیکی کانفسه)کیانسی

نوروز درآن آب خدود را بشدویند وهریدک بده نوبدت خدود بده یکدی از 

 2ها بارورگردند.موعود

اکنون نیز بومیان سیسدتان کده دراطدراف هدام.ن سدکنی دارندد،        

رسددم دارنددد کدده در شددب نددوروز ) شددبی کدده فددردای آن نددوروز اسددت( 

                                                 
 سال دوم، اریانا،شماره مجله منتشره شاه، رحسینمی پوهاند بقلم هیرمند، مقاله - 1

 .هجدهم
2

 کتتتوهی از هتتتا زامیادیشتتتت،درجزوکوه پتتتنج فقتتتره در ۳۰۲ ص ،۲پورداود،یشتتتتها،ج - 

 آن وریشتتتته شتتتتده ترجمتتتته ختتتتدا کتتتتوه معنتتتتی بتتتته کتتتته یادشتتتتده" Ahurana اهتتتتورن"بنتتتتام

 .است" اهورا"درکلمه
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دختر جوان وزیبای پانزده ساله را لباس نو می پوشانند وبرشتر آذین 

شدده سددوار میکننددد وبرکنددار آب هیرمندد ویددا هددامون میبرنددد ودر آنجددا 

ه مردان وزنان از هم جددا میشدوند. مدردان دور از اجتمداع زندان گرو

ودختران به نواختن دهدل و شدادی وسدرور مدی پردازندد وپدای کدوبی 

میکنند. آنطرف زنان دختدر جدوان بداکره را کده  هوشدیدر  ندام نهداده 

اند، برهنه ولخدت کدرده داخدل آب میکنندد وبعدد بدا دف ودهدل تدا نیمده 

ندد. نزدیدک سدپیده داغ دختددر را از آب هدای شدب بده نشداط مددی پرداز

بیرون می آورندد ولبداس پوشدیده وبداز برهمدان شدتر آذیدن شدده سدوار 

مینمایند وبه خانه برمیگردند. بدینسان گویا سیستانیان هنوز هدم بداور 

دارنددد کدده ممکددن اسددت نطفدده زرتشددت از آب هددای هددامون در دختددر 

یکدددی از  سددداله بددداکره نفدددوذ کندددد وسدددرانجام افتخدددار مدددادر شددددن۱۵

موعودهددای زردشددتی را کمددائی کننددد. ایددن رسددم تاچهددل سددال قبددل کدده 

هددامون هددای هلمنددد وهددامون پددوزک وهددامون سددابوری پددراب وجددای 

تعلیف احشام مردم بومی بود،ومن محصل پوهنتون کابل بدودم، اجدرا 

میشددد ولددی نمیدددانم امروزکدده تغییددرات مهمددی در وضددع زندددگی مددردم 

 رسم  اجرامیگردد یاخیر؟ بومی سیستان رونما شده این

وه مقدام مقدسدي در ادبیات مزدیسنا و كتب سنت پهلوي ایدن کد

موعودهداي زرتشدتي و از آن در فصدل سدي و  است از براي پیددایش

یداد  Ahuranaیدا اهدورن« كوه خدا»پنجم )صد در بندهش ( به اسم 

 شده و تذكر رفته است كه : 

نزدیكي  دختران بهدیناني كه در باالي  كوه خدا  به»

)كیانسي یا دریاچه هامون ( منزل دارند، در  كانفسه
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درآن آب خود را بشویند و هر یك  هنگام جشن نوروز

 1« ها بارور گردند.موعودبه نوبت خود به یكي از 

 

بندابر روایدات مدذهبي زرتشدتیان عدالم از بددو خلقدت روح تددا 

ره پایان بده دوازده هدزاره تقسدیم مدي شدود كده دهمدین هدزاره ، هدزا

هوشدیدر و سدپس هدزاره هوشددیدر مداه و در آخدر هدزاره سوشددیانس 

است كه از پرتو ایدن آخدري جهدان راسدتي و جداوداني بدر پدا خواهدد 

اینان نبیره هاي زرتشت اند كه از كنار آب هاي هدامون هدر یدك شد. 

  2بفاصله هزار سال از همدیگر ظهور خواهند كرد.

كدده ممكددن اسددت  بدینسددان گویددا سیسددتانیان هنددوز بدداور دارنددد

نطفدددۀ زرتشدددت از آب هدددامون در دختدددر زیبددداي بددداكره نفدددوذ كندددد و 

 سرانجام افتخار مادري یكي از موعود ها را كمایي كنند.

بهر حال از آنجایي كه در دشتهاي هموار اطراف هامون تپده 

مددي تددوان گفددت كدده  وپشددته یددي جددز همددین كددوه خواجدده وجددود ندددارد،

ور همین كدوه خواجده اسدت. هندوز در فقرۀ مذك مقصود از  كوه خدا 

هددم سیسددتانیان در عیددد نددوروز جشددني بددراي طغیددان آب كدده موجددب 

حاصلخیزي و سرسبزي خاكشان است، در پاي این كوه مي آرایندد و 

دسته هاي گندم سدبز را آتدش زده بده یكدي از مقبدره هداي آنجدا كده بده 

ن معروف است اهدا مي كنند. و گنددم بریدا« پیرگندم بریان »زیارت 

                                                 
1

ه ها از در جزو كو 313و نیز فقره پنج زامیاد یشت ص  302ص  2یشت ها ج  - 

اهورن یاد شده كه به معني كوه خدا ترجمه شده و ریشه آن در كلمه كوهي موسوم به  

 اهورا است .
2

 . 22حواشي تاریخ سیستان ص  - 
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بدر آن ندذر مدي برندد و ایدن خدداطره یدي از یداد بودهداي قبدل از اسددالم 

است كه بسیاري از عدادات و رسدوم كهدن آن سدرزمین در ایدن جشدن 

 به مشاهده مي رسد.

 عجالتاً همین قدر راجع باین كوه ) كه بزودي بازهم از آن یاد 

شود( بس است و اینك به مهمترین قسمت بحث خدود راجدع بده تقددس 

 هامون درسنت مزدیسنا شروع مي كنیم . دریاچه

 

 :سنت مزدیسناتقدس دریاچه هامون در

قدددر و  ودر نددزد پیددروان زرتشددت دریاچدده هددامون در سددنت مزدیسددنا 

منزلت بسیار دارد .اهمیت و منزلت هامون در این است كده در آیندده 

نبیددره هدداي زرتشددت از سددواحل آن ظهددور خواهنددد كددرد. در ظهددور 

)رهاننده ( بدر «   Sushiyantسوشیانت»الباً كلمه فرزند آخرین كه غ

آن اطال  مدي شدود، لشدكر دروغ اهریمندي یكسدره ندابود خواهدد شدد، 

سپاه راستي درفش پیروزي خواهد برافراشت. جهان از گزند اهریمن 

دوسددتان راسددتي كددامروا گشددته بدده  رسددته، نددو و خددرم خواهددد شددد. 

 1زندگاني جاوداني خواهند پیوست .

ایات زرتشتیان موعودهاي زرتشتي از كنار همدین مطابر رو

آمددده كدده  62دریاچدده ظهددور خواهنددد كددرد. در فددرور دیددن یشددت فقددره 

( فروهر هداي نیدك  و توانداي پارسدایان نطفده اسدپنتمان  99،  999)

زرتشت را پاسباني مدي كنندد. بندا بده تفصدیل كتدب سدنت پهلدوي ایدزد 

                                                 
1

 . 290ص  2یشت ها ج   -
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( سدپرد تدا نگهدداري نریوسنگ نطفه زرتشت را به فرشدته آب )ناهیدد

 1كند. 

براي نگهداري نسل آینده زرتشت بدریا  2  فروهرها گویا این 

چه كیانسي )هامون ( گماشته شده اندد. گذشدته از كتدب پهلدوي مكدرراً 

در خود اوستا )كانس اویا( )دریاچه هدامون ( محدل ظهدور سوشدیانت 

 اسدتوت»زامیداد یشدت آمدده كده  ۹۶-۹۲خوانده شدده و در فقدره هداي 

پیك مزدا اهورا پسر )ویسدت  3)سوشیانت ( « Astvat-eretaارت 

تئوروئیري( بدان هنگام كده از آب کیانسدي بدرآیدد، گدرزي پیروزمندد 

 در دست دارد.

 4« اژي دهدداك »[  كدده فریدددون دلیددر بدده هنگددام كشددتن ُگددرزي]

 داشت .

 1توراني به هنگام كشدتن  زنگیداب    5[ كه افراسیاب  گرزي]

ت[ داشت و بدا چندین گدرزي خدود بدسدت كیخسدرو و دروغگو ]دردس

                                                 
1

 . 9-8فقره  32بندهش، فصل   -
2

و پس از رفتن  یكي از نیروهاي پنجگانه آدمي است كه پیش از به جهان آمدن فروهر، - 

از جهان وجود دارد و نیستي ناپذیر است. این نیروهاي پنجگانه عبارت اند از )جان ، 

دین ، بوي ، روان و فروهر كه نخستین اینها نیستي پذیر و چهار دیگر جاویدان و پایدار 

،اوستا  582یشت ها، ص  1است. )رك فروردین یشت، جلد دوم یشت ها و همچنان ج 

 .( 362و ستخواه، ص نگارش جلیل د
3

 ، نام سوشیانت آخرین موعود مزدیسنا است . استوت ارت - 
4

همان است كه در ادبیات فارسي از او بنام )ضحاك مار دوش ( یاد شده و اژي دهاك،   - 

در شاهنامه آمده كه كاوه آهنگر بر او بشورید و به یاري فریدون سرنگونش ساخت و در 

 .كوه دماوند به زنجیرش كشید
5

:مقتدرترین پادشاه توراني است كه در شاهنامه دشمن سرسخت دودمان افراسیاب - 

كیاني شمرده شده واخراالمر بدست كیخسرو كشته شد. كلمه افراسیاب به معني هراسناك 

 آمده )حواشي اوستا، جلیل دوستخوا (
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آن آموزگددار راسددتي بددراي 3[ كدده كددي كشتاسددپ  گددرزي] 2نددابود شددد.

 سپاهش داشت .

)سوشدیانت ( بددین گدرز، دروغ را از گیتدي و خانده « استوت ارت »

راسدتي بیددرون خواهدد رانددد، سراسدر جهددان مدادي را بددا دیددگان خددرد 

 یر خواهد نمود.خواهد نگریست و گیتي را نیستي ناپذ

یاران سوشیانت كه باوي پیروزمندانه بدر آیند، همه نیدك پنددار 

، نیك گفتار و نیك دیدن اندد. آندان هرگدز دروغ بدر زبدان نیاورندد، در 

 برابر آنان خشم روي بگریز نهد و راستي بر دروغ چیره شود.

 4مددنش زشددت از مددنش خددوب شكسددت یابددد. خددرداد و امددرداد 

ابود سدددازند و اهدددریمن از گیتدددي سدددرنگون گرسدددنگي و تشدددنگي را نددد

 5گردد

» وندیدداد، فقدرۀ پدنجم منددرج اسدت كده  ۱۹همچنین در فرگرد 

زرتشددت اهددریمن را آگدداه نمددود، اي اهددریمن   مددن آنچدده آفددرینش دیددو 

 )سوشیانت ( « استوت ارت »است خواهم برانداخت ... تا اینكه 

  1پیروز گر از آب كیانسي تولد گردد.

                                                                                                        
1

 نام یكي از هم اوران افراسیاب است . - 
2

 شندۀ افراسیاب توراني است .سومین شاه كیاني و ك  كیخسرو - 
3

پسر لهراسپ از پادشاهان معروف دودمان كیاني است كه بنابر  كي كشتاسپ - 

داستانهاي شاهنامه و روایات اوستا معاصر زرتشت و پذیرنده و حامي آئین وي بوده 

 است .
4

در جهان خاكي نگهبان آب و امرداد پاسبان گیاه است . دیو تشنگي  فرشته خرداد - 

ري ( رقیب خرداد و دیو گرسنگي )زئیریج ( رقیب امرداد شمرده شده اند )یشتها ج )تو

 (  96 - 95، ص 1
5

  309، اوستا نگارش جلیل دوستخواه، ص 300، ص 2یشتها، ج   - 
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هلوي مفصالً ازكیفیت تولد موعودهاي مزدیسدنا در كتب سنت پ

سخن رفته كه چگونه مادرهاي آنان در آب كیانسدي تدن شسدته بدارور 

 خواهند شد.

فددروردین یشددت اسددامي موعددود هدداي مزدیسددنا  ۱۲۸در فقددره 

 اینچنین نام گرفته شده:

یعني پرورانندده قدانون مقددس ، امدروز بده آن  اوخشت ارت -1

 د.اوشیدر یا هوشیدر گوین

یعني پروراننده نمداز و نیدایش امدروز اوشدیدر  اوخشت نمه -2

 ماه یا هوشیدر ماه نامیده مي شود.

یعني كسیكه مظهر و پیكدر قدانون مقددس اسدت استوت ارت  -3

گویند. بنابر روایات مذهبي زرتشتیان  سوشیانس یاسوشیانت .حالیه 

شدود كده عالم از بدو خلقت روح نایایدان بده دوازدۀ هدزاره تقسدیم مدي 

دهمین هزاره هزاره هوشیدر و سپس هدزاره هوشدیدر مداه و در آخدر 

اسدددت كددده از پرتدددو ایدددن آخدددري جهدددان راسدددتي و  سوشدددیانسهدددزاره 

 جاویداني بر پا خواهد شد. اینان نبیره هاي زرتشت اند كه از 

كنارآبهدداي هددامون بدده فاصددله هددزار سددال از همدددیگر ظهددور خواهنددد 

 كرد.

وایل هزاره یازدهم )سي سال قبل از مطابر سنت مزدیسنا در ا

از خاندان )بهدروج   2سپري شدن دهمین هزارة( دختري پانزده ساله 

                                                                                                        
1

 300فروردین یشت ( نیز، ص  129 -128)تضیح فقرات  101، ص 2یشتها ج  - 

 یشت ها.
2

 2رین اوقات عمر آدمي شمرد ه شده است )یشتها ج سن پانزده سالگي در اوستا بهت  - 

 ( 3ج  -168ص 
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)یعني كسیكه از پدر  سروتت فذريبهروز ( پسر )فریان ( موسوم به 

فدرود آمدده در دریاچده  (خواجده )کوه ن اوشدیدرمشهور است از كوه 

آب هددامون  هددامون آب تنددي خواهددد نمددود و از نطفدده زرتشددت كدده در

 هوشدیدرنگهداري شده آبستن مدي شدود پدس از انفصدال مددت نده مداه 

نخستین موعود مزدیسنا پا به عرصه وجود خواهد گذاشت و در سدن 

سي سالگي از جانب اهورا مزدا برانگیخته شده دین از پرتو او جاني 

 خواهد گرفت .

از عالیم ظهور وي یكي این است كه آفتاب ده شبانه روز غیر 

رك در وسط آسمان خواهدد ایسدتاد و بدر هفدت كشدور روي زمدین متح

روشني و فروغ خواهد پاشید. از دیدن این خدار  العداده ، آنكده دلدش 

از فروغ خددا روشدن نیسدت زهدره آب مدي كندد و جدان میدهدد و بداین 

باز در آغاز هدزاره دوازدهدم  1ترتیب جهان از ناپاكان پاك مي گردد.

ازدهمین هدزاره ، بدار دیگدر دختدري )سي سال پیش از سپري شدن ید

)یعني كسیكه «  ونهوفذري»پانزده ساله از خاندان بهروز موسوم به 

فدرود آمدده در آب  (خواجده اوشیدر)کوه از پدر شریف است ( از كوه

 هامون تدن شدوئي مدي كندد و بدارور مدي شدود و پدس از مددت نده مداه

ون سدي ، دومدین موعدود مزدیسدنا متولدد خواهدد شدد و چدهوشیدر ماه

ساله شود برسالت مي رسد در هنگدام ظهدور وي آفتداب بیسدت شدبانه 

روز در وسط آسدمان غیدر متحدرك خواهدد ایسدتاد و در عهدد سدلطنت 

                                                 
1

در اینجا الزم است یاد آور شد كه در عهد هوشیدر پادشاهي سركار خواهد آمد كه او  - 

را بهرام ورجاوند خوانند این پادشاه كه آریانا را نجات خواهد داد هوشیدر را در 

كیاني است چنانكه مالحظه مي شود در دادگستري یاري خواهد نمود نیز از پشت شاهان 

مزدیسنا همیشه در هر زمان و هر حال دین زرتشتي ارتباط تامي به سلسله كیاني 

 ( . 300ص  2سیستان دارد)یشتها ج 
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روحاني هوشیدر ماه )ضحاك ( از كوه دماوندد زنجیدر گسدیخته دسدت 

ستم مي گشاید، اما به زودي به فرمان  اهورا مزدا  پیك ندامور آئدین 

از دشدت زابلسدتان برخاسدته آن ناپداك را هدالك مزدیسنا  گرشاسب   

  1مي نماید

باالخره در پایان هزاره دوازدهم )سدي سدال قبدل از خدتم هدزار 

» هوشیدر ماه ( همچنان دختري پانزده ساله از خانددان بهدروز باسدم 

)كسیكه مایدۀ آبدروي پددر اسدت( از كدوه خواجده فدرود «  اردت فذري

ه آبسددتن مددي گددردد و بعددد از مددي آیددد و در آب هددامون خددود را شسددت

آخدرین آفریدده اهدورا مدزدا ظهدور مدي  سوشدیانتگذشت مدت نه مداه 

نماید و ظهورش بواسطه غیدر متحدرك مانددن آفتداب در وسدط آسدمان 

بدده عالمیددان بشددارت داده مددي شددود و چددون سددي سدداله شددود، امانددت 

رسدددالت مزدیسدددنا بدددوي برگدددزار مدددي گدددردد. یددداران جددداوداني او كددده 

و ، گودرز ، طوس ، پشوتن و گرشاسدب نریمدان باشدند كیخسرو،  گی

                                                 
1

در نوشته هاي پس از اسالم پهلوان « اثرط»گرشاسب پسر )ثریتا( بروایت اوستا یا  - 

رزمین هاي آریایي از نسل جمشید و بزرگ آئین مزدیسنا وجد اعلي رستم قهرمان س

كورنگ پادشاه سیستان است . بنابرروایات مذهبي زرتشتیان، گرشاسپ به سبب اهانتي 

كه به آتش روا داشته در خواب فرو رفته  اما نمرده است. چه او یكي از جاویدان هاست 

به هنگام ( فرو هر پاك تواناي پارسایان پیكر او را پاسداري مي كند تا 99،  999كه )

 ( . 195ص  1رستاخیز بر خیزد و به یاري سوشیانت بشتابد. )یشتها ج 
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اهریمن نیست و دروغ نابود گردد. مردگان برخیزند و 1نیز قیام كنند.

  2جهان معنوي و مینویي روي نماید.

بنابر سنت مزدیسنا، هر یك از موعودها وقتي از طرف اهورا 

مزدا فرستاده خواهد شد كده جهدان دچدار گزندد و آسدیب شدده و نیكدان 

ر چنگددال سددتم و بیددداد اهددریمن بسددتوه آمددده باشددند. از پرتددو ظهددور د

موعود ها )رها نندگان سه گانه ( متدرجاً آسیب ها بدر طدرف خواهدد 

  3شد.

در هددزارۀ هوشددیدر مدداه، زمیندده بددراي شوشددیانت حاضددر مددي 

گردد. جهان رو به كمال مدي رود و متددرجاً از مادیدات رهدایي یافتده 

 4.به معنویات نزدیك مي شود

بندهش كه از رستاخیز و برخاستن مردگان سخن  ۳۰در فصل 

رفته، توضیح شده كه همانطوري كه مشیا و مشیانه )آدم و حوا( پدس 

از فرود آمدن به زمدین نخسدت از ندان و پدس از آن از گیاههدا و پدس 

از آن از شیر و پس از آن از گوشت تغذیده نمودندد و همدانطوري كده 

رر ، نخست از گوشت و پدس از آن از مردگان پس از فرا رسیدن م

شیر و پس از آن از نان امساك مي كنند و تا بر سیدن دم آخر و جان 

سپردن با آب میسازند، همین طور هم در هزاره هوشیدر مداه نخسدت 

                                                 
1

، پانزده تن مرد و پانزده تن زن از یاران سوشیانت 17، فقره 30در بندهش فصل  - 

(، توضیح  349ص  2شمرده شده كه اسامي برخي از آنان درباال تذكر رفت )یشتها ج 

 زامیاد یشت دیده شود. 89فقره 
2

روایت دادستان دینیك، مدت رستاخیز پنجاه و هفت سال طول خواهد كشید )توضیح ب - 

 یشتها(. 2فروردین یشت ج  121فقره 
3

 فروردین یشت ( . 142 - 128)توضیح فقرات  108 - 101ص  2یشت ها ج  -  
4

 فروردین یشت ( . 142 - 128)توضیح فقرات  108 - 101ص  2یشت ها ج  -  
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میددل و پددس از آن از خددوردن گوشددت خددود داري كننددد و بددا گیاههددا و 

ز آب تغذیه یابند، شیر بسازند، پس از آن از شیر  نیز امساك كنند و ا

باالخره چنان شود كه ده سال پیش از ظهور سوشیانت مردمان را به 

 1غذا حاجت نیفتد و كسي از گرسنگي نمیرد.

در پایددان میتددوان گفددت، كدده چددون در گذشددته دیددن مزدیسددنا از 

پادشاهان كیاني )كي گشتاسب ( كه سلسله وي از سیستان برخاسدت ، 

ر مزدیسدنا را از رهاننددگاني دانسدته رونر گرفت ، در آینده نیدز روند

 اند كه از كنار آبهاي همین خاك ظهور خواهند كرد.

میتددوان گفددت سددرزمین هدداي آریددائي ، یكبددار از پرتددو یكددي از 

 عیدار رادمردان این سرزمین نجات یافت ، ایدن راد مدرد یعقدوب لیدث

  سددال ( 240صددفاري بددود كدده توانسددت ایددران و خراسددان را پددس از )

 كلي از چنگ ستم خلفاي بغداد رهایي بخشد. اسارت به

 

 پایان متن کتاب

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 . 103ص  2یشت ها ج  - 
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طبع  سه دانشمنداروپائی(دیانت زرتشتی)سه مقاله از وهمن،دکترفریدون ، -

 1348 تهران،

 1336آریانا دایرة المعارف افغانستان، جلد پنجم، طبع  -

 فرهنگ آنندراج،جلد دوم وسوم وچهارم، چاپ، دبیر سیاقی، تهران -

 1342شوشتری، عباس،قهرمانان ایران باستان، تهران -
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، شماره های دوم وسوم، 1366امه،مجلۀ تحقیقات ایران شناسی، سال نایران -

 جالل خالقی مطلق.مقالۀ ببر بیان، بقلم 

 برهان قاطع، جلد اول، طبع تهران -

 کشف االبیات شاهنامه، دبیر سیاقی، جلد اول ودوم، طبع تهران -

 تعلیقات تاریخ بیهقی، جلد سوم، چاپ سعید نفیسی، طبع تهران -

سیستان در حماسۀ محمداعظم سیستانی، بازتاب یکی دو واقعیت تاریخی در  -

 ش(1360 -1359اره های اول، دوم وسوم) دوسی، مجلۀ عرفان، شمفر

)جلد اول( طبع سرزمین ماسه وحماسه ها، محمداعظم سیستانی،سیستان 

 ش،کابل1364اکادمی علوم افغانستان ، 

( طبع 2محمداعظم سیستانی، سیستان سرزمین ماسه ها وحماسه ها،)جلد  -

 ش، کابل1367اکادمی علوم افغانستان

 19سیاسی ایران وانگلیس در قرن محمود محمود، تاریخ روابط  -

 7میالدی،جلد
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 پشتی صفحه چهارم کتاب

 1938کاندید اکادمیسین سیستانی: 

علمی اکادمی علوم  سابق عضو

افغانستان ،در زمینه تاریخ وجامعه 

شناسی ونظام زمینداری در افغانستان ، 

صاحب تالیفات بسیاراست. برخی ازاین 

 ز: تالیفات عبارت اند   ا

مالکیت ارضم و جنبشهاى دهقانم  -* 

درخراسان قرون وسطم، چاپ اکادمم 

 م ۱٩٨۳ ۱۳٦۲وم افغانستان ، کابل عل

سیستان ، سرزمین ماسه هاو  -* 

 سیستانم درهفتاد سالگی            جلد( طبع اکادمم علوم 4حماسه ها )

  1988-م ۱٩٨٥افغانستان ،کابل  

 ش کابل 1390،چاپ20قرن  70نستان دهۀ مسالۀ اصالحات ارضی در افغا -*

 م ۱٩٨٩ ۱۳٦٨مردم شناسم سیستان ، طبع اکادمم علوم افغانستان،  -*

 ، سوئد ۱٩٩٦مقدمه یم بر کودتاى ثور وپیامدهاى آن در افغانستان ،چاپ  -*

 ، سوئد ۱٩٩٩م ، چاپ۱٩نظامم افغانستان در نیمه قرن  -دو نابغه سیاسم  -* 

 پیشاور 2005پاشی دولت صفویه در ایران ، چاپ رستاخیزقندهاروفرو -*

 پشاور ۲۰۰۴عالمه محمودطرزى ، شاه امان هللا ونقش روحانیت متنفذ ،  -*

 ، سوئد ۲۰۰٤سیماى زن افغان درتاریخ افغانستان ، چاپ  ـ*

  ۲۰۰۷آیا  افغانستان یع نام جعلی است.)مجموعه  مقاالت( چاپ،پشاور  -*

 ۲۰۰۷احمدشاه ابدالی،چاپ پشاور، ظهور افغانستان معاصر و -*

 ش کابل1369(چاپ 1973تا 1747سرگذشت سیستان و رود هیرمند)از -*

 1391...... چاپ دوم وین حماسه های ملی ............نقش سیستان در تک -*


