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 چکیده

هميشرری مانرردنی ترراری  ادبرری ایررران زمرري  و    ردوسرری یکرری از سررتر  شرراهکارهاز   گشرراهنام   
از دیرد   و کتراو از برراز زبران  ارسری از دیرد زبرانی       زبران  ارسری اسرتش ایر     گن  پایران ناپر یر   

و نيررز شررناخت رخرردادهاز ترراری ی بسرری   سررالکهرر شناسرری بررراز شررناخت باورهرراز  اسرر وره
تررری  ب ررش ترراری ی شرراهنامی، داسررتان شرراهان ساسررانی ارزشررمند اسررتش  شررکار اسررت کرری مهررم

داسررتان یزدگرررد  شرراهنامی بررا يمیاسررت بگررویررا ب ررش پایررانی کترراو اسررتش ایرر  ب ررش و یررا بهتر 
برا  روپاشری شاهنشراهی ساسرانی، بری همراهری        رزنرد یزدگررد،   رسردش  يرروز،   سوم بری  رجرام مری   

 یگروهرری از هنرمنرردان، ارتشررتاران و نوازنرردگان برری چرري  پنرراه بررردش شرراه چرري ، گا نرر ، او را برر 
ایرران   دی بری هراز نرامو    یرارز شراه چري ،  شکرکشری    یعنوان شاه قانونی ایرران پر یر تش  يرروز بر    

عنررروان پایت رررت( بررری پایررردارز پرداخرررتش یداشرررت و بررری مررردت دو سرررال نيرررز در زرنررر  )بررر
 دوران اسرررلمیهررراز برخررری یادگارنوشرررتی و پيونرررد برررا  يرررروز در بنررردهش رخررردادهاز هرررم
 رزنررد یزدگرررد سرر نی  ، جاسررت کرری چرررا  ردوسرری از  يررروز  پرسررش این امررا ؛پرترروا ک  اسررت

تررری  د يررو سررکوت شرراهنامی  عنرروان مهررمینهادز بررپيشرررررر  گویرردش در ایرر  نوشررتار برری  نمرری
 شودش يروز یزدگردان پرداختی می ةدربار
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 ی، چي شت مل  ردوسی،  يروز، یزدگرد سوم،  رور و هویّ گشاهنام :های کلیدیواژه
 
 مهمقدّ 1. 
 ردوسرری، شرراهکار اسررتاد ترروس، گررن  پایرران ناپرر یر زبرران  ارسرری اسررتش      گشرراهنام      

هررراز زبرررانی و اسررراريرز، داراز   زبررران  ارسررری، سرررواز ارزشسرررتر گایررر  دانشرررنام
پيونررد بررا شرراهان هرراز ترراری ی بسرريارز اسررتش  شررکار اسررت کرری رخرردادهاز هررم  ارزش

 یرردش  نچرری کرری  ردوسرری   شررمار مرری ی تررری  ب ررش ترراری ی شرراهنامی برر  ساسررانی، مهررم 
تی شررناخهرراز باسررتانشرراهان ساسررانی بيرران داشررتی اسررت، قابررو سررنجش بررا داده    ةدربررار

چنرري  و هررم( cf.Gyselen,2002:23)هررا نگرراره، مهرهررا، سررن  امهرهررچررون گررو 
اسررتش  (4913)قرر ش اکبرررزاده،   هرراز زرتشررتی برری زبرران پهلرروز    برخرری یادگارنوشررتی 

ماننررد  یرري  نوشررتارز چررون    برری گ ردوسرری در روایرری شرراهکار ملرری از دو سرچشررم    
 بهرررره برررده اسرررت  هرررا و نيررز از  یررري  گعتررارز بررری شایسررتگی    ن گخداینامرری و ترجمرر  

(Akbarzadeh,2004:25). گعترررارز و  گت و ارجرررای دقيررر  بررری سرچشرررم ایررر  دق ررر
باشررد کرری برری شرراهنامی جایگرراهی برر  ارجمنررد در   هررا مررینوشررتارز در سررر  از داسررتان 

هرراز کارشناسرری ارشررد بررا ب شرريده اسررتش در یکرری از رسررا یو ترراری  ایررران ادو پارسرری 
هرراز برجرراز ر شرراه ساسررانی در کنررار سررکی شررمار پادشرراهی هرر، سررالجانرربهرردایت ایرر 

از همرران شرراه را مررورد بررسرری قرررار دادیررم؛ جرراز   )و دیگررر منررابب مهررم اسررلمی(  مانررده 
در شرراهنامی بررا  شرراهان ایرر  شررمار شررگعتی نيسررت کرری کمتررری  کاسررتی در بيرران سررال    

و بری مرا اجرازه    اسرت  در شراهنامی  رراوان    چنينری هراز ایر    دادهش 4شرود دیرده نمری  هرا  سرکی 
ترر بری ب رش ساسرانيان داشرتی باشريمش برا        دهد تا نگاهی تاری ی نيرز بردی  کتراو، ویرره    می

پيشرري  نيسررتش بررراز  ةهرراز گعترری شرردوجررود ایرر ، هرردا ایرر  نوشررتار پرررداخت  برری گعترری
بررا سرری اسررتاد نامرردار   سررا و  امبررسرری کررردهزمررانی  ن را  ، یررد نچرری کرری در پرری مرری 

ش موکرروی ایرر  امپرسرريدهایرر  پيشکسرروتان را  و دیرردگاهگ اشررتی شناسرری درميرران شرراهنامی
 ،از  يررروز ،د کرری چرررا در  رجررامي  بررر  شرراهنامی کنررنوشررتار برردی  پرسررش بسررنده مرری 
اسررتاد  رهي ترری جنرراو دکتررر اميدسررامر بزرگوارانرری  ؟ رزنررد یزدگرررد سرروم خبرررز نيسررت

از ایرر  روز کرری  ؛ رمودنررد کرری پاسرر ی برردی  پرسررش ندارنرردبرری شرراگرد خررود در پاسرر  
ماننررد بری  اسررتاددو دیرد ایشران شرراهنامی یرک کترراو تررا ادبرری و نری ترراری ی اسرتش       از 

و یکرری از ایرر  بزرگرران،  کردنررد گررواهی رانيررز پيشررنهاد بنررده  شناسرریدر شرراهنامی و نررامور
 شکی در پی خواهد  مد بدان ا زود زارزشمند گنکت
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 بیان مسئله .1-1
رسردش  دشراه ساسرانی بری پایران مری      ردوسری برا مرر  یزدگررد سروم،  خرری  پا       گشاهنام   
هرررا و یرررا از راه خداینامررری هررراز یزدگرررردتررروان اررردس زد کررری داسرررتان چنرررد مررریهر

هررایی کرری داراز سرچشررمی روایرری داسررتان امررا هررا برری شرراهنامی راه یا ررت،هرراز  نترجمرری
هراز شراهان   مر  گمانمنردم کری برخری داسرتان     در شراهنامی کرم نيسرتش     نيرز انرد  )گعتارز(

ماهرری بررر ت ررت نشسررتگ پایرران روزگررار ساسررانی از راه  یرري  نوشررتارز      دچنرردروزه و چن
)یررک سرچشررمی نوشررتارز( برری شرراهنامی راه یا ترری اسررت؛  نجررا کرری دیگررر  ردوسرری نرری      

داسررتان  ررر یي  در جلررد  :قرر برررد )نرامی از د تررر پهلرروز و نرری نررامی از راوز خاترری مرری 
 نهم(ش

پایررانی روزگررار ساسررانی، هرراز تتررری  ش صرريّشرردهبررا وجررود ایرر ، یکرری از شررناختی
شررمار رسررمی زرتشررتی،  يررروز  رزنررد یزدگرررد سرروم اسررتش هرچنررد یزدگرررد بنررا بررر سررال 

هرراز  نرران، هرراز زرتشررتيان و روایررت  یررد و نوشررتیشررمار مرری  خررری  شرراه ساسررانی برری 
 امررا، (411: 4913ساسررانی را سرريراو کرررد )قرر ش مسرر ودز،  هرراز پسایادگارهرراز نوشررتی

را از دیرد مپرت تراری ی،  خرری  شراه ساسرانی بری شرمار  وردش          بی گمرانی بتروان  يرروز   
بررری همرررراه دودمررران شررراهی و گروهررری از     ،ان شرررکار اسرررت کررری  يرررروز یزدگررررد   

عنرروان شرراه قررانونی ایررران،   بررینوازنرردگان، هنرمنرردان و ارتشررتاران برری چرري  گری ررت و   
ی برر ،قرررار گر ررتش  يررروز در زرنرر ، پررایت تش  ،گا نرر ، شرراه چرري  بسرری مررورد پشررتی

داسرررتان  .(Akbarzadeh,2014:8) پيرررروز از پررردر، بررری کررررو سرررکی پرداخرررت   
هررایی چررون بنرردهش )برری زبرران    در نجررات ایررران از راه یادگارنوشررتی او   يررروز و تررلش 

عبررارت خيلرری روشرر ،  یساسررانی قابررو  هررم اسررتش برر   هرراز پساپهلرروز( و نيررز گررزارش 
یررک برری زمرران  پرريش و نزدهرراز گررزارشبرخرری شررده بررراز   يررروز ش صرريتی شررناختی 

سررت کرری چرررا شرراهنامی در موکرروی  يررروز سررکوت    پرسررش اینجا امررا ، ردوسرری اسررت 
ب شررری از کرررران شرررر  دور بررر   شرررکار اسرررت کررری  رزوز نجرررات  ؟کررررده اسرررت

 هررررراز مهرررررم قابرررررو درب اسرررررت  )دودمررررران شررررراهی( از راه برخررررری نوشرررررتی  
(Akbarzadeh(a),2015:290 635; Cereti,1996:) نگارنررررررده بررررررر ایرررررر    ش

عنرروان یسرراز، برر خراسرران و راویرران  ن کررران  رهنرر   یررا کرری  منررد اسررت داسررتان گمان
هرا و  ترری  مسريرهاز پيونرد ایرران بری  سرياز ميانری ترا بری شرر  دور، از ترلش           یکی از مهم

  اند؟بودهدور یهاز  يروز بدر  رجام داستان
داسررتان  ، در پرریهرراز  يررروز در برابررر اعررراو  شکسررتداسررتان  از  نجررا کرری رررر  

 ا ترراد،مرری، ناسررازگار «ایجرراد  رررور ملرری» ی نرریبررا رو  شرراهنامی  ،یزدگرررد هررازشکسررت
ی رعبررارتی روشرر ،  ردوسرریرو هسررتيمش برریروبرر «ارر ا  گاهانرری»ایرر  ب ررش بررا نرروعی در 
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بری   «هراز پيراپی  نامری شکسرت »خواسرت شراهنامی را برا    نمری يم یبگرو توانسرت و یرا بهترر    نمی
 شپایان برساند

 ضرورت و اهمیت پژوهش .1-2
  وز در هرراز نررامو  ی وز برری چرري  و  شکرکشرری گش صرريت  يررروز، پناهنررد  ةدربررار     

بررری  راوانررری د نکارهررراز ارزشرررم  ،(Compareti,2009: online) برابرررر اعرررراو 
ترراکنون موکرروی  يررروز در شرراهنامی هرگررز مررورد بررسرری واقررب   امرراچررا  رسرريده اسررت؛ 

یزدگرررد داسررتان بررا  اوایرر  کتررشرراهنامی پروهشرری،  هررازتپديرر نشررده اسررت و در تمررامی 
هرراز  يررروز،  رزنررد در چرایرری نبررود داسررتانتررر ا ررزون ؛)سرروم( برری  رجررام رسرريده اسررت 

برری چرري ، سرر نی گعترری نشررده اسررتش نبررود یررک پررروهش و نشرران      وز یزدگرررد و  رررار
تررری  مهررمنررام وز، یررا اشرراره برریهرراز  يررروز در شرراهنامی پرسررش بررر چرایرری نبررود داسررتان

 د يو ای  نوشتار استش
 پژوهش ةپیشین .1-3
اسررت، هررير کررار   نمرروده شررورب تانی در ایرر  موکرروی تررا  نجررا کرری نگارنررده بررسرری      

ترروان منکررر کارهرراز ارزشررمند  شررودش بررا وجررود ایرر  نمرری  شی چرراپی دیررده نمرری رپروهرر
 ش صررررريت  يرررررروز یزدگرررررردان  ةتررررراری ی دربرررررارمایرررررگ برررررا درونپروهشررررری 

(cf.Pulleyblank,1991: online )هررراز تررراری ی نيرررز وهششررردش در تمرررامی پرررر
 اشاره نشده استش موردموکوی سکوت شاهنامی در ای  بی 

 
 بحث .2
 ساسانیهای پسانوشتهيزدگرد، فرجا  ساسانیان، شاهنامه و يادگار .2-1 

برر  پيداسررت کرری بررا تررازش تازیرران برری ایررران و  روپاشرری شاهنشرراهی ساسررانی،         
ش او را کشررتدر مرررو نی  سرريابا رجررام د سرررگردان،  خررری  شرراه ساسررانی، در   یزدگررر

کرری  کنررد،مررینرری تنهررا ایرر  موکرروی را گررواهی  ،ساسررانیهرراز پسابسرريارز از یادگارنوشررتی
 .cf) انرررداز خواسرررت انررردرونی یزدگررررد در  ررررار بررری چررري  نيرررز پررررده برداشرررتی    

Ibd.,onlineید گواه همي  م لب است:هاز دیگرز کی در ادامی می(؛ نمونی  
 نگراه  شرد و از  نجرا بری کرمران و سرا  بری مکرران ر رتش          سروز سيسرتان روانری   یزدگرد بری 

هرراز خررود نررزد   روز برری ربرسررتان  وردش یزدگرررد بررا  رسررتادن برخرری از خانرردان و گنجينرری      
زاد را برری  ورد و  ررا نهاونرد روز یری از سرااهيان، بری     اعرور، شراه چري ، برا نزدیکران و برگزیرده      

 (211ات212: 4916ش )ر ا بی، جاز خویش در مدای  بنشاند
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یزدگرررد راه سيسررتان را در پرری گر ررت تررا برری مرررو شرراهجان رسرريدش قصررد چرري  داشررت و     
 نچرری برری چرري   رسررتاده  ،گنجينرری و کخررایر خررویش را برردانجا  رسررتادش چررون یزدگرررد کشررتی شررد

 (166: 4916)مددسی، شاش باقی ماندبود نزد خانواده
 در شاهنامی نيز چني   مده است:
 اهمهرران را چنرري  پاسرر   ورد شرر 

 ن شررویمهمانرا کرری سروز خراسررا  
 

 اندیشرری گررردد دل مرر  تبرراه  کررز 

  سران شرویم  ز پيکار دشرم  تر   

 

 211و  216/ 2491
هرراز زیرر در داسررتان یزدگررد بسرری پرسرش برانگيررز اسرت؛ چرررا     برا وجرود ایرر ، بيرت   

 یررا ایرر   ؟از ویررره بازرگانرران چينرری را مررورد گعتررار قرررار داده اسررت  گونررییزدگرررد برری
 ؟یزدگردز در پيوند باشدتواند با رخدادهاز پساا میهگونی بيت

 وز  ن پرر  برری بازارگانرران چرري 

 مباشرريد یررک چنررد کررز تازیرران  
  ج

 چنرري  گعررت کرراکنون برری ایررران زمرري  

 برررردی  سودجسررررت  سررررر ید زیرررران
 

 (941و  941)همان: 
هرراز  ن پرر یرد و در  رجررامي  بررر  ردوسرری بررا مررر  یزدگرررد پایرران مرری گشرراهنام
؛ هرچنرد  یزدگررد در  ررار بری چري  نيرز یراد نشرده اسرت         درونری از خواسرت   کتاو، ارررز 

 عنوان  شکر کمکی یاد شده است:خواندن نيروهاز چينی بیاز  را
 یکرری دشررنی زد بررر تهيگرراه شرراه )  سرريابان( 

 بررری خررراب انررردر  مرررد سرررر و ا سررررش    

 سرررررر  مرررررد کنرررررون قصررررری یزدگررررررد 

 برررری هجرررررت شررررده پررررن  هشررررتاد بررررار 
 ج

 از شرراه  هرهررا شررد برری زخررم انرردر،     

 همرران نرران کشررکي  برری پرريش انرردرش 

 و روز ارد  برررررری مرررررراه سررررررعندارم

 بررررری نرررررام جهررررران داور کردگرررررار 
 جج 

 (162و  164و  693و  691/  2412)همان: 
توانررد خررواهی بيرررن از مرراهوز ) رجررام شرراهنامی در داسررتان یزدگرررد( نمرری  یررا کرري 

خررواهی از مرراهوز خرروناز  برومنررد ساختررری و پرداختررگ دوران ب رردز باشررد تررا برری گونرری 
خررواهی و یررا بهتررر بگرروئيم، کمررک برری پرر یرش یررک  یررا ایرر  خررون ؟انجررام گر ترری باشررد

توانررد بررا کررار اسررکندر پرر  از مررر  داراز سرروم )همرران:      خوارگونرری نمرری  شکسررت
 ( در یک نگاه سنجشی برابر ا تد؟1277

 فیروا يزدگردان .2-2
از نوازنرردگان، هنرمنرردان  کرری  يررروز  رزنررد یزدگرررد بررا گروهرری انبرروه   شررکار اسررت

عنرروان شرراه  یبرر ،و ارتشررداران برری چرري  گری ررت و مررورد پشررتی گا نرر ، اماراتررور چرري  
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دی بررراز هرراز نررامو   شکرکشرری ،یررارز شاهنشرراه چرري یقررانونی ایررران قرررار گر ررتش او برر 
و ارررور هنرمنرردان   (Rong,2000:7)رهررایی ایررران داشررتش گریررز  يررروز برری چرري      

انگيررز هنررر ایرانرری بررر هنررر  ن کررران اسررتش  رير شررگعتأ  از تررسررر ،ایرانرری در شررر  دور
 ؛(991: 4911، گيرشررم )چينرری نررام برررده اسررتش  -گيرشررم  از  ن بررا عنرروان هنررر ایرانرری 

 Akbarzadeh(a)) برررا وجرررود ایررر ، سررريل )کرررره( و  اپررر  نيرررز از هنرررر ایرانررری    

 شرير  راوانی پ یر تأ( ت2010:149,
و برخرری  )برری زبرران پهلرروز(   بنرردهش   بررارز، موکرروی  رررار  يررروز برری چرري  در     

 شود:ساسانی نيز دیده میهاز پسایادگارنوشتی
پسرررر یزدگررررد بررری هنررردوگان شرررد و سرررااه و گنرررد  وردش پررريش از  مررردن بررری خراسررران   

خررویش را رواج ب شرريدند  «اکرری دیرر » ن سررااه و گنررد بياشررعتش تازیرران  ن  یرري    شدرگ شررت
-,Akbarzadeh(b)) «شنان را نررزار کردنررد و برر   یرري  پيشررينيان را بياشررعتندش دیرر  مزدیسرر     

2010:420) 
سرال داشرت و دو پسرر    یزدگرد  خرری  ملروب ایرران وقتری کشرتی شرد، سری و پرن         »
 «نررام بهرررام و  يررروز و سرری دخترررششش برری جررا گ اشررت و بيشررتر اعدرراو او در مرررو هسررتند ی برر

 (ش211: 4911)مس ودز، 
ز زنرری دادنررد و او نررزد    يررروز پسررر یزدگرررد نررزد ترکرران شررتا ت و ایشرران برری و     »

 (ش111: 4991)بلکرز، «ترکان بماند
دانرم کری بایرد شراه شراهان      مری »ای  نامری را )شراه چري ( بری جرواو یزدگررد نوشرت:        »

وتررف ایرر  قرروم را کرری شررما را از دیارترران بيرررون        شرا بررر کررد  ا برران یررار  دهنررد    
 (ش 2111: 4962)ربرز، «اند بگو شششکرده

تپررت تررارير داسررتان  يررروز، ایسررتایی او در چرري  و     توانررد  یررا ایرر  گررزارش نمرری  
ایسررتایی  يررروز در زرنرر ، جنرروو شررر  ایررران،     هرراز شرراه چرري  از او باشررد؟   پشررتی

تررا 444: 4934دریررایی، ) عنرروان پررایت تش و نيررز پيررروز از یزدگرررد در کرررو سررکی   یبرر
 ، ب شرررری از گررررواهی ترررراری  در کوشررررش  يررررروز در رهررررایی ایررررران اسررررت   (446
(Shahbazi,2005:online)ش 

ب شرری از رهررایی ایررران و  رزوز برگشررت رهررایی    برررازداسررتان  يررروز و تررلش   
 کررران شررر  دور )دودمرران یزدگرررد( و ندررش خراسرران پهنرراور در ایرر  ر ررت و  مرردها     

(Akbarzadeh(a),2015:288)    هرراز  ، از موکرروعات قابررو  هررم در ن سررتي  سررده
 یات ررکرری کنررد مرریها سررکوت  ردوسرری نرری تنهررا در برابررر ایرر  رخررداد امررا ،اسررلمی اسررت

گویرردش اگررر ر ررت   ی یزدگرررد در ر ررت  برری چرري  نيررز سرر نی نمرری    رواست درونررراز خرر
)گعتررارز، نوشررتارز( اسررتاد ترروس پيونررد   گبرری چرري  بترروان برری نرروی سرچشررم   را یزدگرررد
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هرراز وز بررراز بسرريارز از  پيونررد بررا  يررروز کرری داسررتان   بررراز رخرردادهاز هررم  امررازد، 
نوشررتارز را تنهررا  گترروان موکرروی سرچشررمتی شررده بررود، نمررینویسررندگان و راویرران شررناخ

 بهانی کردش 
 های فیروا در شاهنامهچرايی ن ود داستان .2-3

سررن  در شرراهنامی شناسرری، دانشررور و گررران ز، اسررتادنگارنرردهدر پاسرر  برری پرسررش 
هراز  يرروز در   داسرتان »از دیگرر را نيرز  رمودنرد کری     ، نکتری جانرب ایر  با گواهی پيشرنهاد  

کررم   و نگارنررده « ردوسرری، نبرروده اسررتش  گتررری  سرچشررمنامی ابومنصررورز، مهررمشرراه
تپسررري  هميشرررگی اسرررتاد نامررردار، و برررا توجررری بررری راویررران م تلرررف شررراهنامی ) یررري   

 پيشنهاد و د يلی دیگر استش گئدنبال ارایگعتارز( ب
 رررور ملرری و پاسداشررت   رررینش  ،هرراز شرراهنامیتررری  پيررامیکرری از مهررم تردیرردبرری
قر ش ترعا،   ) انرد انرد و نوشرتی  ت ملری بروده اسرتش در ایر  براره بسری گعتری       هویّر  ازی و پشت

توانسرت بری  ررور ملری  سريب برسراند       کری مری   یهرای ب رش  نگارنرده بی براور   (ش 49:4916
از سرروز  ردوسرری کررم رنرر  و ارر ا شررده     ،ت ملرری را دچررار  سرريب نمایررد  و هویّرر

تپديرر  ررور ملری و پيونرد      توانسرت برا  استش بسی روشر  اسرت کری  رجرام شراهنامی نمری      
زدگرد در برابرر تازیران و   رتی بری پایران برسردش عردم مو ديرت یر      ديّبا شاهان بردون هرير مرو     

ترر  خواسرت شراهنامی برابرر ا تردش پريش     ایر   توانسرت، برا    يرروز نمری  هراز  شکستتر ا زون
هرراز ملرری چررون تبرسررتان و  برردی  موکرروی اشرراره داشررتی کرری پيررروز اکومررت   نگارنررده
 گتوانررد نتيجررمرری گرررااز خسرررو دوم در کرررو سررکی یررا برخرری شورشرريان ملرری   ل بویرری 

نيرررز  (Akbarzadeh,2015(a):6) اشهخرررانواد یو اترررت از یزدگررررد یرررک کهنيّررر 
هررا در شکسررت و تررری  بهانررییکرری از مهررم عنرروانبرری برری گمررانی یزدگرررد،  شتعسررير شررود

ت منعرری نسرربت برری يّررش ایرر  کهنبررودهرراز بسرريارز برراقی مانررده  روپاشرری ایررران در اندیشرری
تررری  عررواملی باشررد کرری  ردوسرری نيررز تررلش یزدگرررد و بازمانرردگانش بایررد یکرری از مهررم

برری  رجررام تی( )برری شرريوه سررن  کرررده اسررت تررا  برومندانرری شرراهنامی را بررا  رجررام کررار وز   
 شرساند

داسرررتان  ررررار دودمررران شررراهی بررری چررري  و   گمانمنرررد اسرررت کررری نگارنرررده بسررری
بررا وجررود روز از نگرراه تيررزبي  اسررتاد ترروس دور مانررده باشررد؛  پيونررد بررا  يرررخرردادهاز هررم

ی، داورلبانرری اجررازه پرررداخت  برردی  موکرروی را پاسداشررت  رررور مل ررایرر ، برراور دارد کرری 
رخرردادهاز  يررروز یزدگررردان  نبررودو زدنِجانررب برری پيونرردبرری  ردوسرری نررداده اسررتش ایرر  

هررایی ن برری داسررتانترروازیرررا مرری ،ابومنصررورز بسرری گمانمنررد اسررت  گ)سرروم( بررا شرراهنام 
ابومنصررورز نبرروده اسررتش  یررا داسررتان    گاشرراره کرررد کرری برری گمرران نيرومنررد در شرراهنام   

 گتررروان بررری شررراهنام ساسرررانی را مررری ةکرررردپادشررراهی گشررراهان دو روزه و چنرررد ماهررر 
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پوشرررانی رخررردادهاز شررراپور ن سرررت و دویرررم در  ابومنصرررورز ارجرررای داد؟  یرررا هرررم 
هرراز در پرری نرروی برداشررت و تعرراوتبرری گمررانی ا ابومنصررورز برری شرراهنامی وارد یرر گشرراهنام

یرا داسرتان سرهراو )قر ش امري  ریرراای،      روایری از سروز راویران )گعترارز( بروده اسررت؟      
 (ش11-61: 4913

هررراز عنررروان ب شررری از سرچشرررمییبررر، سرررواز ایررر  موکررروی، موبررردان زرتشرررتی 
رخرردادهاز شرراهان   همچررونتررلش بسرريارز در پاسداشررت  یرري  ساسررانی     ، 4شرراهنامی
انرردش زرتشررتيان )مجوسرران( از تمررام ابزارهرراز ممکرر  بررراز      ی  ن دودمرران داشررتی پایرران

انرد ترا  نجرا کری در گزارشری خرا  برا خروارج نيرز          پاسداشت  یري  گ شرتی بهرره گر تری    
توانسررت بررا شررمارز داسررتان کرری    ش   یررا پایرران شرراهنامی مرری  2دهنررددسررت دوسررتی مرری 

ردان بررود برری پایرران برسررد؟   هررا شکسررت و تپديررر و  رررار در برابررر تررازه وا   موکرروی  ن
نمایررد،  ردوسرری در  رجررام برخرری شرراهان ساسررانی  نجررا کرری پدرکشرری را روایررت مرری    

نگارنررده کرری برری برراور   9جررز مررر  خسرررو دوم  ،تررر روایررت کرررده اسررت داسررتان را نرررم
 مردش برا وجرود ایر ، داسرتان شکسرت و       شرمار مری  یشرکوه و  ررور ایرانری بر     خری  پایان 

)قرر ش  تررر خواهررد بررود تررا نسررو کشرری دودمررانی  ن بسرری متعرراوت رررار در برابررر بيگانگررا
 (ش11تا4: 4911، 3داستان اردشير شيروز و پيروز خسرو؛ شاهنامی جلد 

 
 نتیجه. 3

هرراز شرراهنامی در سررنجش بررا  تررری  ب ررش پرسررش برانگيزتررری  و متعرراوت از یکرری 
رد برری ساسررانی نبررود موکرروی  رررار  يررروز  رزنررد یزدگرر  هرراز پسابسرريارز از یادگارنوشررتی

هرراز پيرراپی وز برری ایررران اسررتش در نگرراه ن سررت برری گمررانی بترروان    چرري  و  شکرکشرری
انرد؛  عنروان  خرری  شراه ساسرانی نرام بررده      یپهلروز از یزدگررد بر    زهرا مری گعت کی خداینا

زاده و پاسررداران وجررود نررام راویرران نجيررب   امررا ،اگررر ایرر  سرر   قابررو گررواهی اسررت   
در شررراهنامی از یرررک سرررو و نيرررز  نچررری  ، تررراری  و  رهنررر  ایرانررری هراسرررتي  اسررر ور

دارنررد، اندیشرری هررر  هرراز پرريش و پرر  از  ردوسرری دربرراره  يررروز بيرران مرری  یادگارنوشررتی
 تواند گمانمند سازدش پروهشگرز را می
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 ررور ملرری،  »ی نرری کمرک بری    ،از ایر  روز و برا پایری قرررار دادن پيرام اترلی شراهنامی      
ناپرر یر و   رررینش کرراا گزنررد   ت ایرانرری و پاسداشررت ميرررا  گ شررتگان  ت هيررر هویّرر 
، برری گمررانی نيرومنررد بترروان ادعررا کرررد کرری ایرر  ب ررش  گاهانرری از سرروز     «ادو پارسرری
بررراز بررسرری تررلش در پاسداشررت  رررور     نامی ارر ا شررده اسررتش   شرراه ردوسرری از 

ملرری، بایررد شرررایم اجتمرراعی روزگررار  ردوسرری مررورد بررسرری قرررار گيرررد )قرر ش امرري     
، شرراه سرررگردان، نرری تنهررا در برابررر اعررراو شکسررت   یزدگرررد(ش 414، 31: 4913ریرراای، 

داسررتان و  گادامرر از ایرر  روز، ،ر ررتشررمار مررییبررایرر  شکسررت خررورد و برری نرروعی مدصررر 
هرراز بازمانرردگانش، پایرران شرراهنامی را نرراخوش و  رررزان  بررارش بررا شکسررتتمررر  خع رر

رار بررار  قرر و   رراز نيرومندانرری شرراهنامی در تدابررو بررا پایررانی  رررزان و خعررت     سرراختمرری
 شگر تمی
 ردوسرری از  رررار دودمرران شرراهی  ،بسرريار دور از کهرر  خواهررد بررود کرری گمرران بررریم  

خبرر بروده اسرتش    ( بری ؟ نرسری نيرز  بررادرش بهررام و    و يرروز )  هراز یکشر بی چري  و  شکر 
عنرروان شررناختی  یبرر ،هررا را بررا شکسررت یزدگرررد  برری گمررانی  ردوسرری، تپديررر شکسررت   

یرا دسرت کرم اشراره بری      هراز  يرروز   و  گاهانری داسرتان  بی پایران بررد   ، تری  شاه پایانیشده
 سرريب بری  ررور ملرری بری  رجررام    را ار ا کرررد ترا پایران شرراهنامی  برومنرد و بری     نرام وز  

ارر  از بازترراو گونرریگررویی رسررتم  رررا زاد برری  پرريشهرراز زیررر،  رسرردش  یررا در بيررت 
  ردوسی از شکست و تپدير روا شده نيست:
 بدانسرررررت رسرررررتم شرررررمار سررررراهر 

 سررتنرری از پادشرراهی تهرریکرری ایرر  خا

 همرررری بررررودنی هررررا ببيررررنم همرررری   

 بررررر ایرانيرررران زار و گریرررران شرررردم 
  ج

 سررتاره شررمر بررود و بررا داد و مهررر   

 سررتنرری هنگررام پيررروزز و  رهرری 

 وز  ن خامشررری برگرررزینم همررری 

 ز ساسرررانيان نيرررز بریررران شررردمششش  
 

   19تا  91/ 2421   
 
 
 
 
 
 
 
 



 16 چرا س نی از  يروز  رزند یزدگرد سوم در شاهنامی نيست؟/ 

 6گ(يزدگردان در چین) دورۀ تانسر فیروا بی ۀپیکر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هايادداشت
 خاات راا ریخا ز اا  ا  -مق یساار سشساا   ا»: )خاا  ف ط ه اار بلرش  اال  ک رشن سااا شرشاا  ۀرساا  . 4

  ، رحصیالت رک ی ا سش شگ ه پی م  لر.9831) «ررین من  ع سورشن شسالماش هن مر  ر مهف
  .9651:9831سنجت    سرآغ ز سشس  ن مهبلس و زروشن )ش هن مر ب   هش ف، . 2
سر  لشاا  ر آیناا ه خاالس  ساا رسه  اار پیل اا ه و خاالشرن و مجلساا ن سر  خساا ین ساا ه هاا و      . 8

 .شم. شین  ک ر مهف رش م یلن شس  سم ع ا روشقا هس فشسالما پرسشخ ر
سو   ا س هالی ا شیرش یا ن سر  خسا ین سا ه      »مق  ر ب یا   گ ر ا ه )سر سساا سشورو   ا  عنالشن:      . 4

   مر )رلر  ل .، مج ر شیرشن «ه و شسالما
عناالشن یاا   اار ب یگاا ه آساای   ن  اار  گ ر اا ه سر اا ره ماارر یبس اارس  اار سسااا آساای    ا  اارط   . 6

رارین   ااشرس. آشاک ر شساا کار شایا آسای    ا، یکاا شز پساا        پیشنه س ش  ا شیا  شا ن پرسات ماا    
یار  مش غا  لسه شسا. هنلز هاف سر کارشن سش سا  ن  لشاهر ) یاب  ه و ا   مک اا پرکا ر رس  ارشو رحق         

آیا  کشا ر شا ن     «م  ا . طال ا  لوش لن )آسی   ن  شسا یا   ار یا   لوش الن ماا     »سشر   کر ما  لین : 
شرزش ) اا ن کشااکین: شاا هن مر  یبس اارس  اار سسااا آساای    ا سر هنگاا م خاالرسن غاا شیا  ساای ر  ااا 
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ها یا کار سر  رش ار      ا یا شخصایا شیان شا ه س سا  ا  ار س یاا شکساا        رلش    خشا شز سای ه   ا
 خلرس، رفسیر شلس؟شعرشب 

در پشررت  نگارنررده از جنرراو  قرراز دکتررر مرراتيو کاماررارتی بررراز ارسررال عکرر   ررو  سااسرردار اسررتش  ش6
 پيکره و بی زبان چينی نام و نشان  يروز )م ر ی(  مده استش
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